
 

 

 



  تقدیم

  سیادة المتروبولیت عصام درویش

  الجزیل الوقار

  ا بنعمة هللا عصام یوحنَّ 

  رئيس أساقفة الفرزل وزحلة و البقاع 
   200/2012قمالبروتكول الرَّ 

  

 : "صالةُ صيّ خلّ ماألب نضال جبلي ال ھ حضرةُ طَّ ذي خَ الَّ  ، الكتابَ فٍ غَ ، في شَ لقد قرأتُ 
 تي ھي صالةُ ة الَّ الة المسیحیَّ اآلباء في الصَّ  حكى خبرةَ وھو یَ ة"، دَ مشاھَ الُ  ةُ بَ تَ القلب، عَ 

اآلب  ر حضورَ ي، یختبُ صلِّ ھ لیُ مخدعَ  االنسانُ  یدخلُ  ةٍ مرَّ  المسیح. ففي كلّ  یسوعَ 
ر ھذه جھ هللا،وعندما تصیُ قاط بھاء وَ ا على الِت ر قادرً في حیاتھ، ویصیُ  ماوّيِ السَّ 

، طبیعيّ  ق من قلبھ على نحوٍ فُّ دَ بالتَّ  الةُ الصَّ  تبدأُ  ه، أي عندماالة "كالھذیان" عندَ الصَّ 
علینا عندما  ر یحلُّ وُ س فیھ. ھذا النُّ دُ وح القُ جود الرُّ " بوُ ذُ لذَّ ة نور هللا "فیتَ نَ عایَ یبدأ بمُ 

  ة". هللا محبَّ " أنَّ  القلب، إذ، عندھا، نفھمُ  صالةَ  مقٍ ي بعُ صلِّ نُ 

 م ُّ أباكُ  ول المسیح: "كونوا كاملین كما أنَّ قَ  حولَ  حورُ في حیاتنا یتمَ  وحيَّ الرُّ  موَّ النُ  إنَّ 
الة، جاھدوا ویحصلوا علیھا بالصَّ لیُ  یت الجمیعَ أعطَ  ھبةٌ  . والكمالُ )5/48(متى كامل"
فیھ.  فینا، ونستكینُ  نا الى صالحھ الكامل، فیسكنُ نا الیھ، ویجذبُ تھ، یشدُّ ثرة محبَّ كَ فا[، لِ 

فس الى العقل والنَّ  مع هللا، وارتفاعُ  لٌ ومتواِص  قائمٌ  وارٌ : "حِ المسیحيَّ  ھذي ھي صالةُ 
وح ضل "الرُّ ة بفَ من المحبَّ  تنبعُ  ةٌ هللا على صعید األفكار واألحاسیس"، ودینامیكیَّ 

  ). 8/9(رو اكن فینا"دس السَّ القُ 

بحتھ  ھا في كتابھ، عبرَ تي بثَّ وح الَّ  على الرُّ نضاًال  األبَ  نشكرُ  كبیرةٍ  ةٍ بَّ حبمَ نا لَ إنَّ 
 سُ وصي بولُ ، كما یُ ةٍ عَ نقطِ غیر مُ  دائمةٍ  الة وضرورتھا، صالةٍ ق في الصَّ مَّ عَ المُ 
   بیلالى السَّ  القارئَ  نضالٌ  األبُ  دلُّ . ویَ )5/17تسالونیكي1( وا ال انتقطاع"لُّ سول: "صَ الرَّ 

  

  



  األب نضال َجبَلي

 یسوعُ  بُّ یھا الرَّ وس: "أُّ على تكرار اسم یسوع القدُّ  زَ ركِّ ، ویُ الةَ الصَّ  مَ األسھل لیتعلَّ 
 ةِ دَ شاھَ ة المُ حالَ  ى یبلعَ صني، حتَّ ئ وخلِّ مني أنا الخاطَ هللا الحي، ارحَ  المسیح ابنُ 

  ة. بیعَ الطَّ  ةِ قَ الفاِئ  ةِ وحیَّ الرُّ 

ین، راثَ بین التُّ  ة ویربطُ آبائیَّ  س، بأقوالٍ من الكتاب المقدَّ  كثیرةٍ  قاطعَ بمَ  الكاتبُ  ویستشھدُ 
ِ الشَّ  عند  ھٍ بَ شَ  ھَ لھ أوجُ  ا" حول صالة القلب، نجدُ في "الفیلوكالیَّ  ي، فما جاءَ والغربّ  رقّي
ا في تعالیم یوحنَّ  م یغوصُ ة، ثَّ یسة تریزیا األفیلیَّ یس إغناطیوس دي لویال والقدِّ القدِّ 

مع  قارنةٍ ربطھ ذاك بمُ  هللا، ویختمُ لقاء ھاب الى األعماق لِ على الذَّ  دُ ذي یشدِّ الَّ  لیبّيِ الصَّ 
 بُّ یھا الرَّ ا بصالة القلب: "أُّ ھً بَ شَ  تي ھي األكثرُ فل یسوع الَّ ریز الطِّ یسة ِت صالة القدِّ 

َ مني، أن الخاطِ ، لكن ارحَ كَ حبُّ ني أُ أِّ  مُ تعلَ  المسیح، أنتَ  یسوعُ  ة". وكما ال ینسى أن ئ
  القلب.  صالةَ  شبھُ ھ یُ أنَّ  رءُ منھ الَ قد یظُّ ذي الَّ  جاوزّيِ ل التَّ أمُّ من التَّ  رَ ذِّ حَ یُ 

ة، للحیاة األبدیَّ  ماءً  رُ جِّ فَ تَ المُ  ذي ھو الینبوعُ ھایة، إلى المسیح الِّ في النِّ  ف،ُ المؤلّ  ویعودُ 
ذي الَّ  ا البابُ ھو ایضً  یسوعَ  یحیا ألنَّ رتوي من ھذا الماء، فَ ، بل یَ ال یموتُ  المؤمنَ  ألنَّ 

 )؛10/10ا(یوحنَّ  لھا وافرة" ، وتكونَ للخراف الحیاةُ  لتكونَ  فضي إلى الحیاة: "أتیتُ یُ 

لھ  في داخلھ"، وتكونُ  ز الكائنَ "الكنَ  الة، یكتشفُ مع یسوع بالصَّ  حدُ ، عندما یتَّ فالمؤمنُ 
  ة. األبدیَّ  الحیاةُ 

 جاء، وإلى غبطة الحبِّ إلى الرَّ  ریقَ لنا الطَّ  ھ یرسمُ ألنَّ  تابَ ھذا الك لألب نضالٍ  نباركُ 
ھا، ا اذا اعتادَ ، أمَّ عمةَ النِّ  ى عنھا، یفقدُ الة، وعندما یتخلَّ ذاتھ بالصَّ  یجدُ  ، فاالنسانُ اإللھّيِ 
ة یَ وحَّ الرُّ  غني المكتبةَ ھ، بكتابھ ھذا، یُ ف ألنَّ ا للمؤلّ إلى قامة ملء المسیح". فشكرً  فیصلُ 
في ھذا الكتاب، فیكون لھم  ءَ لوا بما جامن أبنائنا وبناتنا أن یتأمَّ  نطلبُ نا لَ ة. وإنَّ العربیَّ 
نا مُ علِّ الذي یُ  الحقِّ  ي، روحُ زِّ عَ علیھم المُ  وا لینزلَ یصلُّ ، )2/12كورنثوس1(المسیح"  "فكرُ 

  شئ.  كلِّ 

  دة البشارة ، في الخامس والعشرين من شهر آذار، عيد سّيِ 2012سنة الرب، 

  الِمطران عصام یوحنَّا درویش †

يين الكاثوليكرئيس أساقفة الفرزل وزحلة  وم الملّكِ   والبقاع للرُّ



 

ة العامةَّ    المقدّمِ

 
ضرورة ھا، ببت أشكالُ صال وتشعَّ االتِّ  رت فیھ وسائلُ ثَ كُ  ر اإلنسان،في عالمٍ ھل یشعُ 

ا؟ وھل یz ا أو كمالا ثانویz بھ شیئً  االتصالَ  ھ یعدُّ لق: هللا؟ أم أنَّ ئن المطَ ااالتصال بالك
، فماذا )1)/13(14(مز في قلبھ لیس إلھ" صال؟ "قال الجاھلُ ا في مثل ھذا االتِّ حقz  یرغبُ 

ا محاورً  صبحُ ما أصل با[؟ فلربَّ في قلبھ لماذا ال اتَّ  كيُّ بھ؟ وقال الذَّ  صالُ ینفعني االتِّ 
ثالھ. على مِ  ما أصبحُ لھ، ولربَّ   

ُ  وسیلةٍ  صال، فأيُّ اإلنسان بھذا االتَّ  وإذا رغبَ  ؟ وھل با[صال االتِّ  لھ فرصةَ  تیحُ ت
عواطف  اه للمشاھدة واالنسجام وتبادلصال على الكالم والحوار، أم یتعدَّ یقتصر االتِّ 

ة والوئام؟ المحبَّ   

 لَ ِص ، أن یتَّ بالخطیئة بسُ تلِّ درات، والمُ القُ  والمحدودُ  عیفُ الضَّ  كیف یستطیع اإلنسانُ 
ِ با[ الكلِّ  با[ في  صالھ من االتِّ نُ مكِّ التي تُ ع االنجُ  ة؟ ما ھي الوسیلةُ راھوالطَّ  القدرةِ  ّي

ھل ھ؟ وحیاتَ  تُ شتِّ غاالت التي تُ االنشِ  غم من كلِّ مكان، وعلى الرُّ  وفي كلِّ  زمانٍ  كلِّ 
بینھ وبین هللا؟  واصغاءٍ  الحوار من كالمٍ  لھ شروطَ  یضمنُ  صالٌ ھناك اتِّ   

ة الكنسیَّ  رارُ ة، واألسقسیَّ لطَّ ا لواتُ ، فھناك الصَّ عةٌ ومتنوِّ  صال با[ كثیرةٌ االتِّ  وسائلَ  إنّ 
 واحدةٍ  ةٍ بحثنا في طریق صُ خّصِ ننا سنُ ، ولكَّ خصيّ الشَّ  لُ أمُّ ة، والتَّ التقویَّ  والقراءاتُ 

أو  ا أال وھي "صالة القلب"ر نجاحً الي، األكثَ ، وبالتَّ وبساطةً  ر سھولةً ھا األكثَ نجدُ 
ء اسم یسوع". ادع"صالة اسِت   

قدس الصالة، بعامة، ھي الظاھرة األولى لتدین اإلنسان، نجد جذورھا في الكتاب الم
 بعھدیھ، القدیم والجدید، وبخاصة بشكل استدعاء االسم اإللھي. 

 



 األب نضال َجبَلي 

مني أن هللا الحي. ارحَ  ابنُ  المسیحُ  یسوعُ  بُّ یھا الرَّ فالحدیث عن صالة اسم یسوع: "أُّ 
َّ  صني".ئ وخلِّ الخاطَ   اسمَ  یحملُ  الة، نھرٍ في بحر الصَّ  یصبُّ  عن نھرٍ  ثُ ننا نتحدَّ ھو كأ

  س. دُ وح القُ ات الرُّ من جبال وثنایا القلب، ومن أنَّ  ھ الذي ینبعُ نفسِ  الماء الحّيِ 

ِ با[ الكلِّ  صالٍ اتِّ  والقصیرة وسیلةَ  الة البسیطةُ ھذه الصَّ  أن تكونَ  مكنُ ولكن، كیف یُ   ّي
اھا؟ وما ھي ا إیَّ نَ مَ علِّ أن یُ  ن یستطیعُ ھا؟ ومَ ھا؟ وما ھي مراجعُ ینابیعُ درة؟ وما ھي القُ 

ھا؟ وما ھي ھا؟ وما ھي وعودُ لُ یممارستھا؟ وما ھي مفاع ھا؟ وما ھي طریقةُ شروطُ 
 القلبُ  خذُ ى یتَّ معنً  غیر منقطع؟ وأيُّ  متواصلٍ  على نحوٍ  استدعاء االسم اإللھّيِ  ةُ یَّ أھمِّ 

بھا في تراث الكنیسة  شبیھٌ  ناك شيٌ القلب؟ وھل ھُ  صالةَ  الةُ دعى الصَّ ى تُ ھنا، حتَّ 
  سة؟ة المقدَّ الغریبَّ 

ُ كُ  ُ بحثت في صالة القلب، وكُ  عدیدةٌ  بٌ ت الة ربیة على الصَّ التَّ  ت طریقةَ خرى عرضَ أُ  بٌ ت
على صالة  ركیزَ التَّ  ا في كتابنا ھذا، فسوف نحاولُ ة. وأمّ عَ طِ نقَ مُ  غیرَ  دائمةً  صالةً  لنبلغَ 

عنھ،  الذي نبحثُ  الكنزَ  ریقة األفضل، واألقصر، كي نبلغَ ، والطَّ القلب باعتبارھا االھمّ 
اآلباء  كتاباتِ  فین آثارَ قتَ حاد با[، مُ إلى االتِّ  طریقةٍ  وأسھل بأسرع طریقةٍ  ونصلَ 

الة، فھي مدى غنى ھذه الصَّ  ة، وسنكتشفُ ة والغربیَّ رقیَّ ین، الشَّ ین في الكنیستَ وحیِّ الرُّ 
من حالة  مرموقةً  ي مكانةً ترتقَ الة لِ ى تلك الصَّ ، بل تتعدَّ ةٍ لفظیَّ  صالةٍ  دَ لیست مجرَّ 

  نا من خالل أربعة فصول: دراستَ  واصل والمشاھدة. لذلك، سنعرضُ التَّ 

ھا األنجع نجدُ  كوسیلةٍ  عامِّ  الة على نحوٍ الصَّ  ل، موضوعَ ، في الفصل األوَّ سندرسُ 
 موضوعَ  ةٍ ، وبخاصَّ اسم یسوعَ  اني، موضوعَ ج، في الفصل الثَّ سنعالُ صال با[. وسلالتِّ 
 ا دورهَ خذً تَّ اكرة، ومُ  في الذَّ محموًال  كیما یصبحَ  متواصلٍ  تھ واستدعائھ على نحوٍ قوَّ 

ي الث، المعنى الكتابَّ ، في الفصل الثَّ ي في تغیر القلب اإلنسان. وسنوضحُ العجائبَّ 
   زین على طھارتھ التي ھيلمفھوم القلب، مركِّ  واألنتروبولوجيَّ 

 

 



 صالةُ القلب َعتبَةُ المشاَھدَة 

ّن صالةَ ضروریَّة كي نرى ونجدَ یسوَع الكنَز الموجودَ في قلوبنا، وعندھا سنتقنُع أ
التھا. القلب ھي كنٌز ال بدَّ من اكتشافھ، ُمستَعینین في دراستنا بدور مریم وص

لكنیسة، ابع، وعبَر صالة القلب، أن نجمَع بین تقلیدَي اوسنحاوُل، في الفصل الرَّ 
ي الحیاة الشَّرقّيِ والغربِّي، ِلنَجدَ أنَّ صالةَ القلب تستطیُع أن تحتلَّ مرتبةً سامیةً ف

لةَ لالتِّحاد با[. ل المؤّھِ نُھا أن تبلَغ عتبةَ التَّأمُّ وحیَّة تُمّكِ   الرُّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ل  الفصُل األوَّ

 الصَّالةُ 

  أسھُل طریقٍة واسرع طریقٍة لالتِّصال با4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مة المقدِّ   

دي؟ وھل قتن یَ م، بمَ ن یتعلَّ مَّ صالة؟ مِ  اإلنسان؟ ومن أین لدیھ تراثُ  يَ صلِّ ما معنى أن یُ 
من ضرورات  ھ ضرورةٌ اإلنسان، أم أنَّ  في حیاةٍ  أو كمالّيٍ  ثانويٌّ  موضوعٌ  الةُ الصَّ 

، ، أم دقائقُ وانٍ ثَ ة: أَ الة في حیاة اإلنسان الیومیَّ الصَّ  وقتُ  أن یستغرقَ  الحیاة؟ وكم یجبُ 
 قطاعَ ال اِن  صالةٍ  حالةَ  حیاة اإلنسان لیعیشَ  كلَّ  الة أن تشملَ الصَّ  مكنُ أم ساعات؛ أم یُ 

حالة  قَ تحقی كي نستطیعَ  أن نختارَ  یجبُ  شكلٍ  الة، وايّ الصَّ  ، ما ھي أشكالُ فیھا؟ ثمَّ 
نقطعة؟ الة غیر المُ الصَّ   

من  واحدٍ  في شكلٍ  الةَ ھذا الفصل، لإلجابة على ھذه األسئلة، الصَّ  في سندرسُ 
ِ عدھا الكِ في بُ  الةَ الصَّ  ا، سندرسُ . إذً اإلسم اإللھيّ  أشكالھا، أال وھو استدعاءُ  ، تابّي

كنیسة في ضرورتھا لجھة إلحاح ال حثُ . كما سنبوحيّ الرُّ  واالنتروبولوجّيِ  ھوتّيِ الالَّ 
سول: "َصلُّوا بال انق سةِ المقدَّ  طاع" على مماؤستھا، وفي تحقیِق وصیَّة بولُس الرَّ

وحیِّین.)5/17تسا1( ، وذلك ُمستَنیرین بتعالیم آباء الكنیسة الرُّ  

 

  

ال: الصَّالة   أوَّ

 یُحدَّدُ الشَّخص بخمس صفاٍت ھي أنَّھ كائٌن فریدٌ من نوعھ، كائٌن روحانّي، كائنٌ 
فة األقرب ِلموضوع  جسدانّي، كائٌن اجتماعّي، كائٌن دینّي. ولعلَّ صفة التَّدیُّن ھي الّصِ

 الصَّالة. 

  

 

 

 



 األب نضال َجبَلي

  الةالصَّ  تعریفُ أ_ 

(الجذر ة یعني المرتبط تینیّ ن بالالَّ ن_ والمتدیِّ متدیِّ  ھ كائنٌ اإلنسان على أنَّ  تعریفَ  إنَّ 
_ 1، یعني المرتبط)Religer ر من كلمة ، والمتحدِّ  Religioن لكلمة متدیِّ  تینيُّ الّال 

ن في با[؛ ھذا المتدیِّ ، أي مرتبط ٌلق اإللھيّ طَ بالمُ  مرتبطٌ  كائنٌ  نسانَ اإل لنا أنَّ  یوضحُ 
بھذا  الة، أي أن تكون لھ صلةٌ باط الذي ندعوه الصَّ ھذا الرِّ  قَ ویحقِّ  كي یعیشَ  حاجةٍ 

  إنسان. ن أّيِ اھرة االولى لتدیُّ ا، ھي الظَّ ذً الة، إطلق. الصَّ المُ 

  

الة الصَّ  أبعادُ ب_   

  تابيّ كِ  عدٌ _ بُ 1

 حاضرٍ  ان بإلھٍ اإلیم عن تلك العالقة بین هللا واإلنسان، وتفترضُ  رٌ یالة تعبالصَّ  بما أنَّ 
شكالھا أ الة، في حین أنَّ ھذه العالقة بین هللا واإلنسان ھي جوھر الصَّ  ؛ فإنَّ شخصانيّ 

فاعة، ب الشَّ لسبیح، وطَ كر، والتَّ شُّ لب، والعن صالة الطَّ  ثُ حدُّ دة، بحیث یمكننا التَّ متعدِّ 
 زُ ركِّ نقطعة، فسنُ المُ  الة غیرِ نا ھو في الصَّ موضوعَ  . وبما أنَّ تدعاء االسم اإللھيّ واسِ 

تدعاء اسم یسوع.في اسِ  حثَ الب  

 

: في العھد القدیم الً وَّ أ  

هللا:  اسمِ  ءِ اتدععن اسِ  مختلفةً  الخالص أمثلةً  لنا تاریخُ  مُ قدِّ یُ   

 

 

 



 صالةُ القلب َعتبَةُ المشاَھدَة 

المثال األوَّ ل: صالة إبراھیم، التي تَ ظھر لنا وكأنَّ ھا معركةُ  إیمانٍ  وثقةٍ  بأمانة هللا، 
 دعي اسمَ "یست ذا إبراھیمُ وَ على اإلیمان. فھُ  باتِ في حال الثَّ  الموعودِ  صرِ من النَّ  دٌ وتأكُّ 
مل عدد ر تھ ستبلغُ یَّ رِّ ذُ  هللا لھ بأنّ  ا وعدَ رً متذكِّ  ، بعد أن بنى المذبحَ )12/8(تك هللا"

المیعاد.  أرضَ  البحر، وتسكنُ   

المثال الثَّ اني: صالة موسى كجواب على مباردة هللا الذي یریدُ  خالصَ  شعبھ، وألجل 
ین ة المصریِّ شعبھ من عبودیَّ  ا منھ تحریرَ ، طالبً )15/25(خرھذا، یدعو موسى هللا 

. )17/15(خرر إلى أرض المیعاد صَ وإخراجھم من أرض مِ   

المثال الثَّ الث: صالة شعب هللا في الخباء، وفي الھیكل حیث یسكنُ  هللا. كلُّ  الشَّ عب 
. )47/5(سي يّ لِ هللا العَ  ھ یدعو اسمَ نفسُ  داودُ  هللا، والملكُ  یدعو باسمِ   

المثال الرَّ ابع: صالة االنبیاء التي یدعون خاللھا الشَّ عبَ  إلى التوبة القلب، 
كھنة  وصالةَ  ، والتي تتعارضُ بيّ ا النَّ صالة إیلیَّ  ویستشفعون فیھا هللا ألجل شعبھ. إنَّ 

عي هللا ولدیھ ا، في الحقیقة، یستدإیلیَّ  هللا. إنَّ  اسمِ  تدعاءِ السِ  ةٌ نموذجیَّ  ھي حالةٌ عل، لَ البَ 
. )18/26/38مل1(أخرس وأطرش  مع إلھٍ  مٍ ولیس كمتكلِّ  معھُ  حقیقةً  مُ یتكلَّ  ھُ في أنَّ  قةِ الثِّ  كلُّ 

. وكذلك )17/20/22مل1(من األموات  األرملةِ  ابنِ  هللا إلقامةِ  بيُّ ا النَّ إیلیَّ  وكما یستدعي
هللا  ، فیستجیبُ )46/16؛ سي12/18صم1(شئ  هللا القادر على كلِّ  یستدعي صموئیلُ 

. ومن الجدیر )38/21؛ أش20/11مل2(هللا  ا اسمَ اشعیا یستدعي أیضً  بيُّ والنَّ  عاءه. دُ 
. )23/3(إر "لكَ  ني فأستجیبُ : "أدعُ إرمیا قائًال  یشجع َّ ھُ هللا نفسُ  كر أنَّ بالذِّ   

 

 

 

 

 



 األب نضال َجبَلي

المثال الخامس: صالة مزامیر، والتي تُ مثِّ لُ  رُ كنً ا ھامz ا من أركانِ  صالةِ  العھد القدیم. 
 ُ التي  هللاِ  دِ لوعو ى متواصلةً كرً ذِ  بذلكَ  فِ تاریخ الخالص لتؤلِّ  أبعادِ  كلَّ  المزامیرُ  عانقُ ت

 الفردِ  صالةُ  مجئ المسیح. المزامیرُ  ، إالَّ عدُ ، بَ ، وال تأملُ الكثیرُ  ئُ منھا الشَّ  قَ قد تحقَّ 
، الحظُ تدعاء اسم هللا. نمن اسِ  ھ، ھي ممتلئةٌ ینِ ة، وفي الوقت عَ اإلسرائیلیَّ  والجماعةِ 

: إللھيّ  من استدعء االسم اعلى سبیل المثال ال الحصر، وفي اآلیات اآلتیة، أشكاًال 
" بَ باسم الرَّ  ، "دعوتُ )1)/104/(105(مزوادعوا باسمھ"  بِّ "إعترافوا للرَّ 

. )13)/115(116(مز" بّ الرَّ  "سأدعو باسمِ  ،)4)/115(116(مز  

 بيُّ نَّ من درجات الحوار، حیث یدعو ال في العھد القدیم اعلى درجةٍ  الةُ الصَّ  لُ ا، تمثِّ إذً 
 لك" وھو یستجیبُ  بِّ الرَّ  عُ دْ : "أُ هللا لھذا الحوار قائًال  من أفراد شعبِ  فردٍ  أشعیا كلَّ 

). 19/20(أش  

ر مع اإلنسان، وما على ھذا األخی ثُ یتحدَّ  ھُ نفسُ  لھذا الحوار، وھو أنَّ  آخرُ  عدٌ وھناك بُ 
 العمل األساسيَّ  . لذلك فإنَّ )3/9صم1(عبدك یسمع"  فإنَّ  ربُّ یا  مْ ماع "تكلَّ سوى السَّ 
 كلمة هللا، وسماعُ  متھا ھو سماعُ رَّ من شعب هللا أو الجماعة بُ  فردٍ  بھ ايُّ  الذي یقومُ 

وسماع،  نیتھا الالھوتیة، حوارٌ ، في بُ الةُ . الصَّ )6/4و 4/1(تثئیل" إسرا ھ "إسمعْ دعوِت 
ة التي یَّ ھ الخالصإراداِت  لِ لعالقة إسرائیل بإلھھ، أي تقبُّ  ئیسّيِ للمضمون الرَّ  ھي شرحٌ 

 ُ وحي ذاتھا في الكلمة الموحاة.ت  

مان اإلی من شعب هللا تجربةَ  فردٍ  بي وبالد المنفى، وإذ عانى كلُّ وفي زمان السَّ 
 ةِ الالصَّ  ة إلى حالةِ الة الجماعیَّ ر من حالة الصَّ بَ عُ الة، كان علیھ أن یَ الصَّ  ومشكلةَ 

ا. مقً ر عُ مع هللا أكثَ  خبرةً  ةُ الفردیَّ  الةُ الصَّ  ة. وقد أحدثتِ الفردیَّ   

 

 

 

 



المشاَھدَة َعتبَةُ  القلب صالةُ   

القدیم  فت في العھدنِّ بین اإلنسان وهللا، وقد صُ  وحوارٌ  ماعٌ س ھي تدعاءِ االسِ  صالةَ  إنَّ 
 بھا اإلنسانُ  ظُ من القلب أي یتلفَّ  األولى تنبعُ ة: حقیقیَّ  خرى غیرِ ، وأُ ةٍ حقیقیَّ  بین صالةٍ 

 فظُ فاه إذ یتلَّ الشِّ  ھي صالةُ  انیةُ ؛ والثَّ ...)29/12(إر مع هللا" كاملةٍ  "وھو في شركةٍ 
ث عي لحدو، من دون السَّ سطحيّ  اھا على نحوٍ ا إیَّ مً تمتِ مُ  وعباراتٍ  ي بكلماتٍ لِّ صَ المُ 

ي صلّ یُ  نعاش؛ فمن الممكن أي تُ قال، والحیاة التق بین الكلمات التي تُ طابُ ذلك التَّ 
 عبھذا الشَّ  : "إنَّ بَ هللا. یقول الرَّ  ا لتحقیق إرادةِ ر اھتمامً عیَ اإلنسان من دون أن یُ 

من وع عل هللا على ھذا النَّ فِ  ةُ ؛ لذلك، ردَّ )29/13(أش ي"عنِّ  ھ فبعیدٌ ا قلبُ ، أمَّ ي َمنِّ  یقتربُ 
الة قولھ: "عندما ترفعون أیدیكم للّصِ  االكتراث، على حدِّ  وعدمُ  الة ھي اإلھمالُ الصَّ 
ُ عیوني منكم. وإذا أطَ  لُ أحوِّ  . )1/15(أش كم"الة فأنا ال أسمعُ م في الصَّ لت  

 لكلمات بكلِّ القلب مع ا قَ تطابُ  بُ القدیم تتطلَّ تدعاء هللا في العھد صالة اسِ  ھكذا، نجد أنَّ 
، ھي بَ القل فاه كي تصلَ الشِّ  ى لفظَ تتعدَّ  ى. ھي صالةٌ ح من معنً لَ صطَ ھذا المُ  ما یحملُ 

ھد الجدید لھ في الع القلب. ھذا االستدعاءُ  اإلنسان [ من كلِّ  ةِ عن محبَّ  األجملُ  عبیرُ التَّ 
ا.حقً رى الكما سنَ  شخصانيٌّ  عدٌ وبُ  وجودٌ   

  

ا: في العھد الجدید ثانیً   

 ظِ حفُّ ج علیھا في العھد القدیم، مع التَّ رِ ، التي دُ استدعاء االسم اإللھيّ  خذت صالةُ اتَّ 
 ةَّ رَّ ه إال ملرئیس الكھنة ذكرُ  إالَّ  فظ اسم الجاللة "هللا"، والذي ال یحقُّ لَ المعروف لِ 

في  استدعاء االسم اإللھّيِ  صالةُ خذت ، اتَّ نة، في یوم الغفران؛ أقولُ في السَّ  واحدةً 
 وه بكلِّ ھذا هللا، الذي ندع ا أنَّ رً مبشِّ  المسیحُ  دُ یِّ ھ السّ سَ ا، أسَّ ا عائلیz العھد الجدید طابعً 

جدیدة  الةُ . لقد اصبحت الصَّ )6/9(متموات" وإجالل، ھو "أبانا الذي في السَّ  احترامٍ 
  ھُ لُّ كُ  بُّ فیھا ینصَ  مع یسوع المسیح، والجدیدُ 

 

 



َجبَلي نضال األب  

قال  ذلكَ ا للعالم: "لوخالصً  مع اآلب ھ شركةٌ هللا الذي كانت صالتُ  ابنِ  دِ تجسُّ  في سرِّ 
ا. دً سَ ي جَ ل ددتَ عَ ك أَ نَّ ا، ولكِ بانً رْ وال قُ  ةً بیحَ ذَ  أْ شَ یسوع المسیح عند دخولھ العالم: "لم تَ 

في  يَّ لَ عَ  المُ الكَ  د كانَ ئذ (وقَ حینَ  لتُ طایا. فقُ عن الخَ  حَ باِئ وال الذَّ  قاتِ حرَ المُ  ِض رتَ لم تَ 
یسوع،  صالةُ  . تجدُ )10/5/7(عب !"كَ ِت شیئَ بمَ  لَ عمَ ألَ  مَّ ھُ للَّ ، أَ نذا آتٍ تاب): "ھاءَ الكِ  يَّ طَ 

"یا  ه أن یقولَ وحدَ  یسوعُ  . یستطیعُ )20/18(یو صھا في كلمة "أبي"خَّ ل، مُ ھا شركةٌ بما أنَّ 
 بادلھُ ویُ  )1/11(مر الجواب "ھذا ھو ابني الحبیب"ى من اآلب ه، یتلقَّ " وھو، وحدَ أبتِ 
 الةَ الصَّ  یسوع: أنَّ  بُّ اه الرَّ نا إیَّ مُ . وھذا ما یعلِّ )17/11(یو وس"القدُّ  : "یا أبتِ قائًال  بَّ الحُ 

ة. یَّ سرِّ  حدةٍ مع اآلب في وَ  ھي شركةٌ   

جة إلى درة لإلرادة اإللھیَّ  وشكر، وھي عیشٌ  ومدیحٌ  ھي تسبیحٌ  لآلبِ  یسوعُ  عبادةُ 
 یئةَ مش فس: "طعامي أن أعملَ النَّ  سبة إلیھ، حیاةُ اعة، بالنِّ اعة، وھھذ الطَّ والطَّ  الخضوعِ 

. )4/34(یو الذي أرسلني"  

؛ وفي بدء )3/21(لو مدَ عندما تعَّ  ، كما فعلَ ةِ المھمَّ  حظاتِ لَّ في ال الةَ الصَّ  نا یسوعُ مُ علِّ یُ 
 لسُ الرُّ  هِ ؛ وقبل اختیارِ )1/35(مر ي"صلِّ وكان یُ  بشارتھ في الجلیل "ذھب إلى مكان قفرٍ 

 كأنَّ  لي وأنا علمتُ  استجبتَ  كَ ك ألنَّ رُ أشكُ  ؛ وقبل إقامة لعازر: "أبتِ )9/37/38(مت
ھ ، لنفسّيِ في العشاء السرِّ  ي یسوعُ صلِّ . كذلك یُ )11/42(یو حین" تستجیب لي في كلِّ 

س: "وأنا أسأل اآلب دُ وح القُ الرُّ  ةِ عطیَّ  ي ألجلِ ؛ ویصلِّ )17(یووللمؤمنین بھ ه ذِ ولتالمِی 
لیب یُصلِّي لصاِلبیھ)14/16(یو ا آخر"یً عزِّ عطیكم مُ فیُ   . وفي حین آالِمِھ على الصَّ

ا الذي م فقولوا: أبانیتُ ا أنتم إذا صلَّ : "أمَّ قائًال  تالمیذهُ  مَ ھ علَّ . كما أنَّ )23/34؛ لو27/46(مت
. )6/9/13(مت موات"في السَّ   

 

 

 

 



المشاَھدَة َعتبَةُ  القلب صالةُ   

لتي ھي الة اھ من دون الصَّ ھ ورسالتَ حاد االبن باآلب وحیاتَ اتِّ  أن نفھمَ  ا، ال نستطیعُ إذً 
األكمل  األنموذج ین. في الحقیقة، إنَّ اإلرادتَ  حادة واتِّ ة اإللھیَّ عن عالقة البنوَّ  تعبیرٌ 
َّ ا غالبً  ھا في صالة یسوع؛ صالةٌ الة في العھد الجدید نجدُ للصَّ   حدةِ مت في الوَ ما ت

 ىاآلب، ھكذا حتَّ  من إرادةِ  بُّ الحُ  هملؤُ  ذاتھا اقترابٌ  ھي بحدِّ  یسوعَ  مت؛ صالةُ والصَّ 
موات.  ھ من بین األقیمُ لھ، ویُ  الذي سوف یستجیبُ  باآلبِ  طلقةٌ مُ  الصلیب، وھي ثقةٌ   

 ولك"ب قسَ لي بحَ  نْ لذات: "لیكُ ل كریمٌ  ھا تقدیمٌ اإللھ بأنَّ  والدةِ  صالةُ  زُ كذلك تتمیَّ 
ُ )1/38(لو  بحَ ھا المذجملتھ [، وغدا قلبُ ھا بُ ت قلبَ مَ . لقد قدَّ )1/46(لو "بّ نفسي الرَّ  مُ عظِّ ؛ "ت

ھ. ت باسمِ عَ هللا، وھناك دَ  ت مریمُ حیث عبدَ  والھیكلَ   

ي ا فالمیذ، ومعھم الجماعة األولى، كانوا دائمً التَّ  ل أنَّ سُ أعمال الرُّ  كتابُ لنا  ویوضحُ 
ة. من عشرین مرَّ  ا ذلك أكثرَ صالة، ذاكرً  حالة  

 باسمِ  مُّ تیسوع، ال بل وتَ  في صالةِ  ھا اشتراكٌ ة ھو أنَّ الة المسیحیَّ الجدید في الصَّ  إنَّ 
 باسمي ما تسألون اآلبَ  كلَّ  ا أن یستجیب: "إنَّ دومً  مستعدُّ  األزليُّ  یسوع، واآلبُ 

  ).16/23(یو عطیكموه"یُ 

وبعمل  سوعَ ی االبنِ  ، باسمِ الوث األقدس، فالمسیحيّ على الثَّ  انفتاحٌ  ةُ الة المسیحیَّ الصَّ 
مع  في حوارٍ  ، وھي دخولٌ )8/15؛ رو4/6(غال ا"نحو اآلب "أبَّ  س، یصرخُ دُ وح القُ الرُّ 

 مؤمنٍ  كلُّ  یعُ في الحوار القائم بین االبن واآلب. یستط الوث، ال بل ھي اشتراكٌ هللا الثَّ 
 فینا" "الذي یشفعُ  )2/18(أف سدُ وح القُ االبن، وبوساطة الرُّ من اآلب بفضل  االقترابَ 

. )8/26(رو  

 

 

 

 



َجبَلي نضال األب  

ِ عدھا الثَّ بُ ة بِ الة المسیحیّ الصَّ  سُ یس بولُ القدِّ  حُ یشرَ  وا ي: "بل امتلِئ حو اآلتعلى النَّ  الوثّي
لین مرتِّ مین وة ومرنِّ روحیَّ  ین فیما بینكم بمزامیر وتسابیح وأغانٍ متحاورِ  وحِ ن الرُّ مِ 

نا یسوع برِّ  باسمِ  شيءٍ  على كلِّ  حینٍ  وشاكرین هللا اآلب كلَّ  بِّ في قلوبكم باسم الرَّ 
 شيءٍ  رھا بكلِّ ذكِّ ویُ  لمذ الكنیسةَ تَ س ھو أن یُ دُ وح القُ الرُّ  . دورُ )5/18/20(أف المسیح"

ة: بركة،  مختلفأشكاًال لنا، تخذ، كما قُ الة التي تّ الصَّ  ھا على حیاةَ یَ ربِّ یسوع، ویُ  ھُ قالَ 
ٌ واسِت  ، مدیحٌ طلب، شفاعة، أفعال شكرٍ  ألخیر كل االمسیح. وھذا الشَّ  یسوعَ  ء السمِ دعا

. یةً شخصانَّ  كثرَ األ دُّ عَ الة یُ للصَّ   

 مؤمنٍ  لب كلِّ في ق بُ ھ یكتُ ذكیر فقط، بل إنّ علیم والتَّ س على التَّ دُ وح القُ الرُّ  ال یقتصرُ 
فاه، بھا الشِّ  ظُ تتلفّ  )7/21(مت فقط بكلمات ال یتمُّ  اإللھّيِ  االسمِ  ءُ هللا. لذلك، فاستدعا مشیئةَ 

ي ة ھالة المسیحیَّ حقیق إرادة هللا. لذلك، فالصَّ ، لتَ ، أمینٍ )2/22تیم2( طاھرٍ  بل في قلبٍ 
 من القلب دُ ھا تولَ ب، بل من األفعال؛ إنَّ سْ من الكلمات وحَ  دُ مع هللا، ال تولَ  شركةٌ 

فیھ.  وتستریحُ   

  الھوتيٌّ  عدٌ بُ _ 2

سیح، الم دِ یِّ مع السَّ  العالقةِ  ة في جوھرِ الة المسیحیَّ في الصَّ  ھوتيُّ الالَّ  دُ عالبُ  یكمنُ 
. نفسھِ  المسیحِ  دِ یِّ مع صالة السَّ  في عالقة صالة المسیحّيِ  ةٍ وبخاصَّ   

ي إلى اآلب صلِّ : یسوع یُ الً أوَّ   

ذلك في  ظُ صلواتھ، كما نالحِ  ا" في كلِّ "أبَّ  اهُ ا إیَّ هللا اآلب داعیً  المسیحُ  دِ یِّ یستدعي السَّ 
 المراجع اآلتیة: 

ا"؛ قبل قیامة لعازر: "أبَّ  اتٍ مرَّ  یدعوه ستَّ  ،حیثُ )17(یو ةالكھنوتیَّ  في صالة یسوعَ 
ن إِ  بتِ یتون: "یا أَ ؛ في بستان الزَّ )11/41(یو لي" بتَ جَ ك استَ على أنَّ  تِ ، یا أبَ ا لكَ كرً "شُ 
َ  تَ ئْ شِ  ن ال أس... ولكِ ي ھذه الكَ نِّ عَ  فْ صرِ فا  

 



المشاَھدَة َعتبَةُ  القلب صالةُ   

ُ شیئَ ي، بل مَ شیئتَ مَ  بة، فماذا رِ ضطَ نفسي مُ  ؛ وقبل آالمھ: "اآلنَ )22/42؛ لو14/36(مر "!كَ ت
 "كَ اسمَ  دِ جِّ ، مَ اعة . یا أبتِ السَّ  تلكَ لِ  إالَّ  تیتُ اعة. وما أَ السَّ  لكَ ن تِ ني مِ نجِّ  تِ أقول؟ یا أبَ 

 لون"فعَ مون ما یَ علَ م ال یَ ھُ ھم، ألنَّ لَ  رْ اغفِ  تِ ؛ وعلى الصلیب : "یا أبَ )12/27/28(یو
  .)23/34/46(لو

ر عالقتھ با[ یسوع، من خاللھا، جوھَ  كشفُ یَ  ھي وحيٌ  نحو اآلبِ  یسوعَ  صالةُ 
ب. با[ اآل عن عالقة المؤمن المسیحيّ  اآلب، ویكشفُ   

 اءِ مكَ على الحُ  شیاءَ ھذه األَ  یتَ خفَ أَ  كَ نَّ ى أَ لعواألرض،  مواتِ السَّ  ، ربَّ تِ بَ یا أ كَ مدُ حَ "أَ 
 لَّ بي كُ ني أَ مَ لَّ ك. قد سَ ضارِ  ، ھذا ما كانَ تِ بَ م یا أَ عَ غار. نَ ھا للّصِ شفتَ یاء، وكَ ذكِ واألَ 

ن ن ومَ االبْ  الَّ إِ  اآلبَ  فُ عرِ یَ  حدٍ ن أَ اآلب، وال مِ  الَّ وإِ  االبنَ  فُ عرِ یَ  دٍ حَ ن أَ ، فما مِ َشيء
. )11/25/27(مت ھ"ھ لَ فَ كشِ ن یَ أَ  اء االبنُ شَ   

 الَّ إِ  االبنَ  فُ عرِ یَ  دٍ ن أحَ : "ما مِ )11/25/27(متعند المرجع األخیر  فُ سوف نتوقَّ 
 ا بینا وثیقً حادً اتِّ  الةُ ھذه الصَّ  ن". تظھرُ االبْ  الَّ إِ  اآلبَ  فُ عرِ یَ  ن أحدٍ اآلب"_ "وال مِ 

رادة إلتحقیقًا ھدفھا في كونھا  الةُ الصَّ  بلغتِ ؛ ھكذا، فقد ةً تامَّ  اآلب واالبن ومعرفةً 
. )14/11(یو "فيَّ  آخر: "أنا في اآلب واآلبُ  في موضعٍ  حُ صرِّ اآلب، فھو یُ   

لى إ دعوٌّ مَ  بینھما، فالمسیحيُّ  حمیمةً  عالقةً  مُ رجِ تَ نحو هللا اآلب تُ  یسوعَ  ا، صالةُ إذً 
ثال االبن یسوع. آلب على مِ با حادٍ واتِّ  مشابھةٍ  تتمیم صالةٍ   

ي إلى اآلب صلِّ یُ  ا: المسیحيُّ ثانیً   

 صالةٍ  لًال جدیدة، غدا مؤھَّ  خلیقةً  أصبحَ  ھُ نَّ ما أَ ِب ومعھ، فَ  یسوعَ  باسمِ  ي المسیحيُّ صلِّ یُ 
في  سولُ الر لنا بولسُ  حُ ما یوِض  فقَ ا"، وَ ثال المسیح "أبَّ ى مِ لعیدعو فیھا هللا  جدیدةٍ 
 مِ كْ ا في حُ ولودً ، مَ ةٍ أَ ا من امرَ ھ مولودً هللا ابنَ  لَ مان، أرسَ الزَّ  ا تمَّ مَّ : "لَ قائًال  ھِ رسائلِ 

بناء م أَ نكُ وِ على كَ  لیلُ ي. والدَّ نَّ بَ التَّ ى ِب حظْ ریعة، فنَ الشَّ  مِ كْ ھم في حُ  ذینَ الَّ  يَ دِ فتَ یَ ریعة لِ الشَّ 
وحَ نا، الرُّ لوِب ھ إلى قُ ابنِ  وحَ رُ  لَ رسَ  أَ هللا نَّ أَ   

 



َجبَلي نضال األب  

 وضعٍ ة في مَ وحیَّ على ھذه العقیدة الرُّ  دُ كما یؤكِّ . )4/4/6(غال "بتِ ا، یا أَ بَّ نادي: "أَ ذي یُ الَّ 
ُ : "لقد تقبَّ قائًال  آخرٍ  . )8/15(رو "تِ بَ ا، یا أَ نادي: أبَّ ھ تُ ِب  نٍّ بَ تَ  م روحَ لت  

المسیح  دِ یِّ نا بالسَّ حادُ ا" واتَّ "أبَّ  أ_ صالةُ   

ننا أبناء في االبن، كوِ ، ولِ )4/6(غال ا نحن أبناءأنَّ  حَ كي نوِض نین ین اثَ نصَّ  سنعتمدُ 
ھما:  انَ صَّ ا". والنَّ االبن: "أبَّ  ي صالةَ صلِّ أن نُ  نستطیعُ   

ُ مدَ اعتَ  دِ ا، وقَ میعً كم جَ نَّ المسیح یسوع، فإِ یمان ِب اإلِ هللا بِ  ا أبناءُ میعً كم جَ "ألنَّ  م في المسیح، ت
ناك ھُ  یسَ لَ ، ورّ أو حُ  دٌ بْ عَ  ناكَ ھُ  یسَ ، ولَ يّ وال یونانِ  يٌّ ھودِ یَ  ناكَ ھُ  یسَ المسیح: فلَ  مُ ستُ ِب قد لَ 

. )3/26/28(غال یسوع" في المسیحِ  دٌ ا واحِ كم جمیعً نَّ ثى، ألَ نْ وأُ  رٌ كَ ذَ   

لى تشبیھ ة عبعد المعمودیَّ  للمسیحّيِ  الجدیدةَ  ةَ ویَّ الھُ  ھِ في إیضاحِ  سولُ الرَّ  سُ بولُ  یعتمدُ 
 باسمِ  دَ عتمَّ ھ تألنَّ  جدیدةً  خلیقةً  الذي أصبحَ  ھ المسیحيَّ بقولِ یُریدُ باس الجدید"، أي "اللّ 

ناھا للكلمة، أو بمع المسیح، وقد لبس المسیح، وھذا لیس المعنى الحرفّيِ  یسوعَ 
 ھُ وأعمالَ  هُ ص في ذاتھ فكرَ لخِّ یعني ان یُ  المسیحَ  المسیحيُّ  ، ولكن، أن یلبسَ طحيّ السَّ 

ما  فیلسوفٍ  ذِ عبیر عن تلمیھ للتَّ ح نفسَ لَ صطَ ة المُ الیونانیَّ  ةِ في الحضارَ  ، (نجدُ ھُ ومیراثَ 
 ا، یریدُ ذً أفالطون). إ أفالطون قد لبسَ  : تلمیذُ ھ، مثًال ومذھبَ  ھِ مِ معلِّ  في ذاتھ فكرَ  صَ لخَّ 
 ھُ لُّ ل غدا كُ بھ، ب خاّصٍ  شيءٍ  أيُّ  لدیھِ  دْ ھ لم یعُ أنَّ  المسیحَ  لبسَ  المسیحيَّ  ھ إنَّ ولِ بقَ  سُ بولُ 

لیس بقولھ: " البیولوجيّ أو  ى لجھة االنتماء االجتماعي أو الحضارّيِ للمسیح، حتَّ 
 بحَ أص بس المسیحَ ن لَ نثى". مَ أو أُ  ، لیس ذكرٌ رٌّ وال حُ  ، لیس عبدٌ وال یونانيٌّ  یھوديٌّ 
المسیح.  یسوعَ  االبنِ  بشخِص  حدةً متَّ  جدیدةً  خلیقةً   

 

 

 

 



المشاَھدَة َعتبَةُ  القلب صالةُ   

ُ حدِّ ویُ  ھ بانّ  مسیحَ ال ن لبسَ مَ  ا كلَّ ر، عن ھذه الخلیقة الجدیدة واصفً أوفَ  ، لشرحٍ سُ نا بولُ ث
یا حْ أَ  نتُ ذا كُ . وإِ يَّ یا ِف حْ یَ  المسیحُ  لك، بلِ ذِ  عدَ یا بَ حْ  لھ: "فما أَنا أَ ا وھیكًال نً مسكِ  قد أصبحَ 

 لي"جْ ھ من أَ سِ فْ نَ ِب  ني وجادَ ذي أحبَّ الَّ  هللاِ  بابنِ  اإلیمانِ  یاھا فيحْ ي أَ نَّ ة، فإِ یَّ رِ شَ بَ  یاةً حَ  اآلنَ 
ن یبَ  لنا عن تلك العالقة المتبادلةِ  ھذا، أن یكشفَ  ھِ بقولِ  ،یریدُ  ھُ . وكأنَّ )2/20(غال

 المسیحيُّ  لُ ویتقبَّ  ھ،باسمِ  دَ اعتم نِ مَ  فیھا ذاتھ لكلِّ  عطي المسیحُ ، یُ والمسیحِ  المسیحّيِ 
 تھ، والحقیقةُ في شخصیَّ  لُ األوّ  المبدأُ  المسیحُ  صبحَ ا لھ، لیُ ذاتھ مسكنً  مُ قدِّ هللا، فیُ  عطاءَ 

ا، في . إذً )4/17تیم2؛ 4/13؛ فل1/29؛ كول12/9كو2(  ةاخلیَّ الدَّ  ةُ وَّ ، والقُ ةُ یَ حیالمُ  ةُ وحیَّ الرُّ 
، ا واحدةً روحً احدًا وا وجسدً  اهُ یَّ ا وإصائرً  في المسیحّيِ  ة، یحیا المسیحُ المعمودیَّ 

والمسیح،  ما بین المسیحّيِ  حادٍ واتِّ  حیاةٍ  ابن هللا. ھناك عالقةُ  صفةَ  اهُ ا إیَّ لي، مانحً وبالتاَّ 
 حد المسیّيِ◌ُ ھ السَّ الذي رأسُ  ّيِ رِّ جسد المسیح السِّ  عضوَ  المسیحيُّ  صبحُ لذلك، یُ 

  ).5/30؛ أف12/4/5؛ رو12/12/17كور1(

فیھ،  ي یعملُ المسیح الذ بالمسیح الذي یحیا فیھ، ویعملُ  دُ المعمَّ  وعلیھ، یحیا المسیحيُّ 
ن یدعو هللا مَ  هللا ھو ابنُ  ، المسیحُ وفي المسیحيّ ي فیھ. صلِّ ي في المسیح الذي یُ صلِّ ویُ 

ُ "أبَّ  أباهُ  ُ  حَ صِب ا"، لت عبیر " التَّ ااآلب "أبَّ  مناداةُ  ین، وتصبحُ المسیحیِّ  ھي صالةُ  ھُ صالت
ة. اإللھیَّ  ةِ عن ھذه البنوَّ  األبلغَ   

فیھ  لمسیحُ ي اصلِّ بھ، یُ  هِ حادِ ، وبفضل اتِّ كنى االبن في قلب المسیحيّ سُ  ھ، بفضلِ إنَّ 
بن وهللا أبیھ. ائر بین المسیح االفي ذلك الحوار الدَّ  المسیحيُّ  ة، ویشتركُ صالتھ الخاصّ 

البن، ؛ ھكذا، عن طریق االخاصّ  نا یسوع المسیح، أباهُ هللا اآلب، أبو ربِّ  لقد أصبحَ 
وات". موا قائلین: "أبانا الذي في السَّ صلِّ ھم، أن یُ ین، أجمعِ المسیحیِّ  من حقِّ  أصبحَ   

س دُ وح القُ الرُّ  ا" وعملُ "أبَّ  ب_ صالةُ   

  المسیح، وأصبح من الممكن أن على هللا عن طریق یسوعَ  المسیحيُّ  رفَ عَّ تَ 

 

 



َجبَلي نضال األب  

 ترجمةٌ  ا، ھي، إذً المسیحّيِ  ھ. صالةُ لِ خِ في دا نِ اكِ س السَّ دُ القُ  وحِ ا"، بفضل الرُّ نادیھ "أبَّ یُ 
ق، بل أصبحت مع الخال ة مخلوقٍ عالقَ  دْ تھ با[ لم تعُ بھا. عالقُ  عُ ة التي یتمتَّ لعالقة البنوَّ 

. ي كابنٍ یصلِّ  ا، وصارَ ابنً  المسیحيُّ  بأبیھ. لقد أصبحَ  ة ابنٍ عالقَ   

 ُ  ؛ وھي تجدُ األقدس الوثِ الثَّ  في الحوار القائم بین أشخاِص  اشتراكٌ  ةُ نا المسیحیَّ صالت
المسیح،  جاء بشخص یسوعَ تھا في الرَّ ھا في اإلیمان با[ الآلب، وانطالقَ سَ سُ ھا وأُ ذرَ جَ 

 فینا" سكنُ س الذي یدُ وح القُ ة بفضل "الرُّ من المحبَّ  تنبعُ فَ  ةُ األساسیَّ  نامیكیَّتُھاا دیوأمَّ 
. )8/9(رو  

  روحيٌّ  أنتروبولوجيٌّ  عدٌ _ بُ 1

 الحیاةِ  لءِ في العیش بم غبةَ الرَّ  دُ ي یؤكِّ صلِّ المُ  األسمى للوجود، ألنَّ  كلُ ھي الشَّ  الةُ الصَّ 
 مغامرةُ ھا الة؛ ال بل إنَّ للمغامرة الوجودیَّ  ھُ ا في عین االعتبار وعیَ خذً ، متَّ واعٍ  على نحوٍ 

مع هللا  قاءِ على تثبیت اللِّ  ھا قادرةٌ ألنَّ ة، ا بین المغامرات اإلنسانیَّ وإقدامً  شجاعةً  األكثرُ 
ة. في اإلیمان والمحبَّ  الحّيِ   

ا مع هللا، في كیانن وجودُ  للوجود؛ یصبحُ  ةُ الحیَّ  بداخلنا الینابیعُ  رُ الة، تنفجَّ الصَّ  عندَ 
 خٍص كش مع إلھٍ  هللا معنا، إذ نعیشُ  عي حضورَ ا ألجلھ، فیھا نَ ا كیانیz الة، وجودً الصَّ 
َّ . حيّ   ةً حیَّ  القةً الة عالصَّ  در ما تكونُ الة بقَ ) للصَّ ةَن خِص شَ مُ ال( ةُ خصانیَّ الشَّ  ةُ المھمَّ  لقُ تتأ

. مع هللا الحيّ   

 فس إلى هللانَّ العقل وال مع هللا، ھي ارتفاعُ  وحوارٌ  ا، ھي محادثةٌ ، موضوعیz الةُ الصَّ 
ِ اخلاإلنسان الدَّ  ا، فھي حالةُ الة ذاتیz ا الصَّ على صعید األفكار واألحاسیس. وامَّ   الحّيِ  ّي

"األنا  ىسمَّ لإلنسان ھو ما یُ  لّيِ الدَّاخ عدِ على البُ  ركیزُ مع هللا. التَّ  الذي یحیا بشركةٍ 
، ذكریاتھ، ف احاسیسھھا مع مختلِ اإلنسان نفسُ  ةُ آخر، ھو حمیمیَّ  "، أو، بتعبیرٍ الباطنيّ 

ِ تابعبیر الكِ في التَّ  دعي ھذا األنا الباطنيُّ وأفكاره، ومشاریعھ، وقراراتھ. یُ  لقلب"؛ "ا ّي
ا بفضل القلب الذي یحی علُ ھي ِف  ةُ المسیحیَّ  الةُ القلب؛ الصَّ  علُ ھي فِ  الةُ وھكذا، فالصَّ 

اھا في الكنیسة، عمة التي تلقَّ ة النِّ قوَّ   



المشاَھدَة َعتبَةُ  القلب صالةُ   

 وعبرَ  عن طریق االبن اآلبِ  على سرِّ  هللا، ومنفتحٌ  لكلمةِ  كاملةٍ  ةٍ واعیَّ طَ  وھو في حالةِ 
س. دُ وح القُ الرُّ   

 َّ اجاتنا عن ح بِّ الرَّ  في إعالمِ  فیدُ تُ  وكلماتٍ  من تعابیرَ  ةُ المسیحیَّ  الةُ الصَّ  لفُ ال تتأ
مع  لةٌ كام وشركةٌ  حمیمةٌ  ھا عالقةٌ ، إنَّ شئ كلَّ  هللا یعلمُ  سب، ذلك ألنَّ اتنا وحَ وضروریَّ 

 طیعُ نحو مجد هللا؛ وتست ھةً حدة، متوجِّ رنو نحو الوَ تَ  منسجمةٌ  ةٌ مسیحیَّ  هللا؛ ھي حیاةٌ 
یھا حیس یُ دُ القُ  وحَ الرُّ  ، ألنَّ صالةً  ومستمرِّ  كاملٍ  على نحوٍ  أن تكونَ  المسیحّيِ  حیاةُ 

ھا. شُ نعِ ویُ   

ى ة، أو حتَّ على الكلمات، او طلب األمور األرضیَّ  ةُ المسیحیَّ  الةُ الّصِ  وال تقتصرُ 
 حادُ ھي اتِّ  ةُ الهللا، فالصَّ  هُ ما یشاؤُ  سانُ اإلن ى یشاءَ ى ذلك حتَّ ة، بل تتعدَّ ماویَّ الخیور السَّ 

ین. تَ اإلرادَ   

 ةِ محبَّ ال ھا فعلُ الة ھي في أنَّ الصَّ  ة؛ قیمةُ یَّ وأھمّ  عطیھا قیمةً ، وتُ الةَ الصَّ  ةُ ظھر المحبَّ وتُ 
ة، داخلیَّ  حبِّ  نا [ ھو نظرةُ بُّ ملتھ. حُ ھ، بجُ كلَّ  خصَ الشَّ  ا، والذي یشملُ مقً عُ  األكثرُ 

 ةِ حمیمیَّ في ذاتنا ال قُ حقِّ بھا، وتُ  رُ زھِ ، وتُ الةَ الصَّ  ةُ المحبَّ  عُ نِب نحوه. ھكذا، تُ  والتفاتةٌ 
سبیح ة، التَّ : العبادةِ المسیحیَّ  الةِ الصَّ  أشكالِ  مع هللا. كلُّ  المتبادلَ  ، والحوارَ ةَ الحقَّ  ةَ اإللھیَّ 

ھا ھو عَ نب ألنَّ  حبِّ  أفعالُ ، وھي یحبُّ  من شخٍص  ھا تنبعُ لُّ ب، كُ لوبة، والطَّ والمدیح، التَّ 
. الحبّ   

 

الة الصَّ  ا: ضرورةُ ثانیً   

طلق مَ إلى ذلك ال فِ عرُّ من الحاجة إلى التَّ  نابعٌ  إنسانيٌّ  بٌ ھا تطلُّ ألنَّ  ةٌ ضروریَّ  الةُ الصَّ 
ا، بل ذاتھ ةِ بقوَّ  دْ لم توجَ  الخلیقةَ  ما أنَّ بِ ھ. فَ ، وحبِّ الكلّ  ابطِ والضَّ  قِ تعالي الخالِ المُ 

  ،ةً ا، ضروریَّ ، إذً الةُ الصَّ  ھا، تكونُ ق الذي أوجدَ على الخالِ  تاعتمدَ 

 



َجبَلي نضال األب  

. بّ لحُ معھ برابط ا قھا، وترتبطُ على خالِ  بھا الخلیقةُ  فُ ، وتتعرَّ أخالقيٌّ  ھا واجبٌ ألنَّ   

، التي ةِ بیعالطَّ  عمة الفائقةِ النِّ  لحیاةِ  بٌ لُّ طَ ھا تَ أخرى ألنَّ  من ناحیةٍ  ةٌ الضروریّ  الةُ الصَّ 
بھ.  ما یختصُّ  وكلِّ  بالعالم اإللھّيِ  اإلنسانَ  تربطُ   

الیم عھا، من خالل التَّ الة، وضرورِت ة الصَّ یَّ على أھمّ  ھ األضواءَ نفسُ  یسوعُ  طَ لقد سلَّ 
 عن لھم مثًال  ة: "حیث ضربَ ومستمرَّ  دائمةً  من تالمیذه صالةً  واألمثلة، وطلبَ 

ة في نقطعِ المُ  وغیرَ  ائمةَ الدَّ  الةَ الصَّ  . إنَّ )18/1(لو ا بدون ملل"الة دائمً ضرورة الصَّ 
ى تَّ آخر، وال ح تقوّيٍ  ا إلى جانب تمرینٍ ا تقویz تمرینً  اإلنجیل ال تعني أن نجمعَ 

 ربیةَ ة تنقطعِ المُ  غیرُ  الةُ ھار والعمل، ولكن تعني الصَّ لوات خالل النَّ مضاعفة الصَّ 
بھ.  طعٍ نقمُ  غیرِ  [ وعلى اتصالٍ  دائمٍ  في ذكرٍ  ھما، لتكونَ ، وتوجیھَ والحیاةِ  فِس النَّ   

ب، في رسائلھ على ھذا الواج زَ ائمة، وركَّ الة الدَّ الصَّ  ضرورةَ  سُ بولُ  یسُ القدِّ  ھمَ وفَ 
صابرین  ةِ دَّ جاء فرحین وفي الشِّ : "كونوا في الرَّ ین قائًال ومانیِّ في رسالتھ للرُّ  فألمحَ 

ِ ذلك في رسالتھ إلى أھل كولُ ر ؛ وكرِّ )12/12(رو واظبین"الة مُ وعلى الصَّ   بوا: "واظِ سّي
وا لُّ ین: "صسالونیكیِّ في رسالتھ إلى التّْ  دَ ؛ وشدَّ )4/2(كول روا فیھا"الة واسھَ على الصَّ 

عین ستدوا بال انقطاع مُ لنا الیوم: "صلُّ  أن یقولَ  ھ یریدُ . ولعلَّ )5/17تسا1( بال انقطاع"
المسیح".  نا یسوعَ ربِّ  اسمَ   

 

ة عَ طِ نقَ المُ  غیرُ  الةُ ثالثا: الصَّ   

  ب تعلیم آباء الكنیسةسَ _ بحَ أ

  القلب ألنْ  أو صالةِ  یسوعَ  اسمِ  راسة حول الموضوع صالةِ الدِّ  عنا تعمیقُ یدفُ 

 

 



المشاَھدَة َعتبَةُ  القلب صالةُ   

اء واختبارھم في تعالیم اآلب ةٍ الة في تقلید الكنیسة، وبخاصَّ عن أساس ھذه الصَّ  شَ نفتِّ 
یس القدِّ تشھاد، نرى ھادة واالسِ الة. ففي زمن الشَّ وممارستھم ھذه الصَّ  وحّيِ الرُّ 

جمیع  اسمِ ا بأیضً  وا بال انقطاعٍ : "صلُّ ن قائًال یسیِّ فسُ األَ  عُ شجِّ یُ  إغناطیوس األنطاكيّ 
ى ، أي بمعنً عد العموديّ ر من البُ الة، أكثَ للصَّ  فقيَّ عد األُ ا البُ لیz لنا جِ  ظھرَ البشر"، وھذا یُ 

 ٍ . أكثر منھ الھوتيّ  كنسّي  

 

 رِ غی الةِ ھ حول موضوع الصَّ فھمَ  یس باسیلیوس الكبیرالقدِّ أیًضا لنا  یعرضُ 
 الةُ صَّ ال خص"، وذلك عندما تصبحُ مفھوم "الشَّ نظرتھ المتكاملة لَ ة من خالل عَ طِ نقَ المُ 

ة، وھذا عَ طِ نقَ مُ  غیرَ  صالةً  الحیاةُ  فاتھ، وعندما تصبحُ على تصرُّ  اإلنسان، وتغلبُ  حیاةَ 
اة لشرح جوھر االنسجام القائم بین الحی اولةٌ ما محا على االلفاظ، وإنَّ لیس لعبً 

حاد مع هللا:"یجب أن ال ه في جوھر االتِّ ھ الذي نجدُ نفسُ  الة، وھو االنسجامُ والصَّ 
 جب أن تضعَ فقط، بل ی بألفاظٍ  دً مقیَّ  بالكلمات وال تستطیع أن تكونَ  الةُ الصَّ  نحصرَ تَ 

ھا یاة كلِّ ة على مدار الحفس، وفي ممارسة الفضائل الممتدَّ تھا في اختیارات النَّ قوَّ  كلَّ 
ى ، حتَّ رٍّ مِ مست كرٍ وشُ  صالةٍ  علُ سبة لك، فِ ، بالنِّ أن یكونَ  یجبُ  الوقتِ  بجملتھا(...) كلُّ 

ا اللَّیل م وم، بل یجُب أن نقسَم وقتعاس والنَّ نقضیھ في النُّ  خاصٌّ  لكٌ یل لیس ھو مِ اللَّ 
الحیاة  اھتمامت تقوى؛ فإنَّ  عالفِ  ومُ والنَّ  عاسُ النُّ  نَ یكُ الة، ال بل فلَ احة والصَّ الرَّ  بین
َّ ي بدون انقطاع (صلِّ كل نستطیع أن نُ االحالم، وبھذا الشَّ  ھا مواضیعُ نفسُ  قي أثناء  ىحت

مع  حادِ  لالتِّ ًال تھا لكي تكون سبیك فقط بالكلمات، بل تعدَّ )، إذا لم تنحصر صالتُ ومالنَّ 
ة". عَ طِ نقَ وغیر مُ  ةً مستمرَّ  ھ صالةً لُّ ك كُ وجودُ  صبحُ یُ  هللا، عندئذٍ   

 

 

 

 



 األب نضال َجبَلي

ثنا  صَّالةِ عن الحیاة كصالةٍ غیر ُمنقَِطعَة، وعن ال القدَّیس أثناسیوس الكبیرویحدِّ
یس أنطونیوس الكبیر قائالً: "ك ان یُصلِّي كحیاةِ اتِّحاٍد مع هللا، عندما یصُف حیاةَ القدِّ

تعلََّم یجَب أن یُصلَِّي بال انقطاع".  غالبًا وذلك ألَنَّھُ   

یُس یوحنَّا الذَّھبيُّ الفمویُعِلُن  أّيِ مكان.  باإلمكاِن استِدعاُء هللا فيفي ِعظاتھ أَنَّھ  القدِّ
 لصَّالةِ بشكلٍ ویُعبُِّر عن ذلك بقَولھ: "لنَُرّبِ ذواتنا لنَكوَن غیَر ُمتنقِّلین، ثابتین على ا

للَّیل حیُث غیِر ُمنقَطعٍ إن في النَّھاِر أو في اللَّیل؛ ال بل نتطابَُق أكثر من الصَّالة في ا
تحُجُب  فیَعُمُّ السَّالُم أكثر إذ ال یُزِعُجنا أحد، وما ِمن فوضىتھدأُ األفكاُر ھدوًءا عمیقًا، 

لقد صلّى داودُ  عنَّا وجھ هللا، فیرتِفُع القلب منفردًا بذاتھ لكي یفحَصھ طبیُب النُّفوس.
 ).62)/118( 119(مزالملُك قائًال: "في نصف اللَّیِل أقوُم ألَعترَف لَك ألجِل أحكاِم عِدلك" 
ُسل فجاء: "وِعندَ نصِف اللَّیل، بینما بولُُس وسیال ا في أعمال الرُّ ان هللا في یَُسبِّح وأمَّ

ةِ س)16/25(أعَصالِتھما"  وًرا لحیاتنا، . ِلنَقتَِد ِبأُوِلئَك األشخاص فنبني بصلواتنا المستمرَّ
إمكاننا أّيِ مكاٍن ب ولسنا بحاجٍة بعدُ إلى وقٍت أو مكاٍن ُمعیَّنین، ألنَّھُ في أّيِ وقٍت وفي

جاُل في ُكلِّ  یس بولُس: "فأُریدُ أن یَُصلَِّي الّرِ  َمكاٍن التَّحدُُّث مع هللا، كما یقوُل القدِّ
إْن َطھَّرْنا نفوَسنا من  .)2/8تیم1(راِفعیَن أَیدیًا طاھرة، ِمن َغیِر َغَضٍب وال ِخصام" 

دُِق أو یِق أو في المحكمة، في الفُناألھواِء العشوائیَّة نستطیُع أینما ُكنَّا، في الطَّر
 المصنع، نستطیُع أن نستدعَي هللا، وأن نحُصَل منھُ على طلباتنا". 

یُس أُغوسطینوسویرى  ة في حال، أنَّ الصَّالةَ واجبةٌ في أّيِ وقٍت وأیَِّة حالة (القدِّ

ٍة جیِّدة، في حالة الجفاف أو الخصوبة أو المرض   بعُ . وتن)الخصب والوفرة، في حالة صحَّ

 

 

 

 



 صالةُ القلب َعتبَةُ المشاَھدَة

ّبِ، وتولدُ من الضَّرورةِ ا لحیویِِّة الصَّالةُ من أمانِة اإلنسان لنفسھ، بصفتھ ُسكنى الرَّ
اٍم واألنطولوجیَّة إذا ما أراد اإلنساُن أن یحقَِّق ذاتھ كخلیقٍة جدیدةٍ ویحیا في انسج

بُّ وسكَن في النَّفس بواسطة اإلیمان، وَوعَ وتناُغٍم مع كینونتھ. "فإذا جاَء  دَھا بنوٍر الرَّ
َع اإلنساِن لكي ال یتنعََّم بالخیو بَر والثَّبات، وشجَّ ِر، ولكي آخر، وألھمھا، وأَعطاھا الصَّ

فَُّع عندما رال یتصادَم مع الخصام، عندئٍذ یُصبُِح المؤمُن غیَر ُمباٍل بھذا العالم، فال یت
ّبِ ٍل جیٍِّد، وال یتصادُم معھا عندما تسیُر بشكٍل سیٍِّئ ولیُسِّ تسیُر األُموُر بشك بح الرَّ

ِة والعاف ّحِ یة وَحْسب، دائًما: لیس فقط في الوفرةِ ولكن أیًضا في الخسارة، ال في الّصِ
ّبِ في بل في المرِض أیًضا. عندھا تصبح كلماُت النَّشیِد حقائَق في داخلھ، "أُباِركُ   الرَّ

.)2)/33( 34(مز لى الدَّوام تَسبَحتُھ في فمي"ُكّلِ حین، وع  

یس مكاریوس المصرّي ( ُز القدِّ الصَّالة،  )، ُممثُِّل التَّیَّاِر النُّسكّي، علىالقرن الرابعویُرّكِ
د، آتیًا بما ھو جدید ئیَس للنَّاسِك الُمتََوّحِ اِستدعاء  ن یتركیزه على ویعدُّھا النَّشاَط الرَّ

ِر ااسِم یسوَع بقلٍب طاھ لحركة ٍر؛ وسیَلقى ھذا التَّعلیُم أھّمیَّةً ُكبرى إلسھامھ في تطوُّ
سِحٍق، وفَكَّْر ربنَّا یسوَع المسیح، بقلٍب ُمنالھدوئَّیة البیزنطیَّة: "إنتبِھ لھذا االسم، اسم 

 بشفتَیك، بالدُّعاِء الذي تقوُم بھ: ربِّي یسوع المسیح ارَحمني أنا الخاطَئ، فعندما تھمسُ 
ینِة ُب یسوع إلیك فقط ظاھریzا، بل بكّلِ روِحك أیًضا. وستجدُ عندھا السَّكال تجذُ 

دُ ظالَم أھوائك، وت ُر داِخلَك والھدوء، أنَّ أُلوھَّیةَ المسیح تستقرُّ وتستریُح فیك، وتُبدِّ طّھِ
َرْت آدم الذي كان في الفردوس. فاسُم یسوَع ھذا ما ھو إالَّ االسُم الذي استد عاهُ كما طھَّ

نھا"، و یوحنَّا اإلنجیليُّ واِصفًا إیَّاه بأنَّھ: "نوُر العالم"، و "العذوبةُ التي ال یُشبُع م
 "خبُز الحیاةِ الحقیقّي". 

 

 

 

 



 األب نضال َجبَلي

القلب  الة، عملَ راسة عن الصَّ الدِّ  "، في الحقیقة، وفي نطاقِ بّ الرَّ  السمِ  "االنتباهُ  دُّ عَ یُ 
َ األعلى للمُ  شاطَ والنَّ تھ، ، ووظیفَ صوصيَّ الخُ  في  ركیزِ تَّ ذاتھ لل د، والذي فیھ یجمعُ حِّ وَ ت

في ھذه  باتُ هللا: "والثَّ  ةِ نحو محبَّ  واألقصرُ  المباشرةُ  ریقُ الة ھي الطَّ ھذه الصَّ الة. الصَّ 
 طیعُ نست الةِ ، وھو األسمى بین أعمالنا. بالصَّ صالحٍ  نشاطٍ  في أّيِ  ةُ مَّ ھو القِ  الةِ الصَّ 

ي قداسة ف ركةِ الشَّ  استحقاقَ  نُ ، وھي تؤمِّ بِّ ھا من الرَّ بینَ ، طالِ یومٍ  كلَّ  الفضائلِ  اكتسابَ 
ر بُ عَّ  یُ ال ةٍ نا مع هللا، في محبَّ أرواحِ  مشاعرِ  ربطَ  الةُ وح، ال بل ترعي الصَّ الرُّ  ةِ هللا وقوَّ 

، إلھّيِ  في عشقٍ  ةِ وحیَّ الرُّ  ةِ ا من المحبَّ ا مغمورً في الصالة یغدو إنسانً  بتُ ن یثُ عنھا. ومَ 
. سة"المقدِّ  الكمالِ  بواسطتھما بنعمةِ  في هللا نفسھ، والتي یفوزُ  غبةِ ومن الرَّ   

ِ النُّ  ارِ یِّ للتَّ  لٌ ، وھو ممثِّ كاسیانوس الذي من مرسیلیا یسُ القدِّ  ھُ ویوجِّ   دّيِ حُّ وَ تَّ وال سكّي
اھا "صالة ا إیَّ یً سمِّ الة، مُ الصَّ  نحو كمالِ  كِ اسِ والنَّ  دِ حِّ وَ تَ المُ  جھودِ  في الغرب، كلَّ 

 رْ بادِ  مَّ ھُ لَّ لأَ عبارة: " ار تلك، أال وھي تردادُ لبلوغ صالة النَّ  نا على وسیلةٍ لُّ ار". كما یدُ النَّ 
كاسیانوس  یسُ منا القدّ علِّ ویُ . )2)/69( 70(مز إلى معونتي" عْ أسرِ  بُّ غاثتي. یارَ إلى إِ 

زة لمی آخرُ  روحيٌّ  على إعجابھ، فھي شرحٌ ذت حوَ التي استَ ة اریَّ الة النَّ الصَّ  مضمونَ 
 ھا نارُ ب، إنَّ سْ [ وحَ  ھي نظرةٌ  ةُ اریَّ النَّ  ةُ الة: "الصَّ عَ قطِ نَ المُ  غیرِ  الةِ الصَّ  ولھدفِ  ةِ المحبَّ 
ھا  وكأنَّ مع هللا س، تتحادثُ قدَّ في الفرح المُ  غوصُ وتَ  فسُ فیھا النَّ  قُ غرَ جة، تَ متأجِّ  حبٍّ 

ٍ  بشكلٍ  مع أبٍ  تتحادثُ  ال  ثُ : حیةٍ إنسانیَّ  محِض  مشاعرَ  من أّيِ  ھا أبعدُ حنون. إنَّ  عائلّي
 ابحةُ السَّ  سُ فالنَّ  بعدُ  ملفوظة. ال تستفیدُ  للسان، وال كلماتٍ  ى لألصوات، وال حركةَ صدً 

 كنارٍ  ھا، بل إنّ ، ضعیفٌ الذي ھو، في الغالبِ  عبیر اإلنسانيٌ في نور العالء من التَّ 
  ى هللا بشكلٍ إل ى یصلَ حتَّ  فقُ ویتدَّ  رُ یتفجَّ  ھا نبعٌ سة، وكأنَّ المقدَّ  من األحاسیِس  تشتعلُ 

 

 

 

 



 صالةُ القلب َعتبَةُ المشاَھدَة 

 زُ رة، یعجِ قصی في لحظاتٍ  كثیرةً  الة، أشیاءَ في ھذه الصَّ  فسُ النَّ  ھ. تقولُ بیانُ  زُ یعجِ 
لذاتھ".  المرءُ  اكرة عندما یرجعُ ھا، في الذَّ ى تكرارُ عنھا، أو حتَّ  عبیرُ التَّ   

سة، والتي مینة من كتابات آباء الكنیا لھذا االستشھادات الثَّ نعرِض  _ في نھایةِ ننتقلُ 
 ُ  ا ربُّ "ی ات، ھو عبارةُ رجیَّ یتُ ا في اللِّ یوعً شُ  أكثرَ  آخرَ  الة_ إلى عرٍض ھذه الصَّ  خصُّ ت

 أربعین ثًال م البیزنطّيِ  قِس في الطَّ  غُ ا، یبلُ كثیرً  دُ ردَّ ا ویُ جدz  بسیطٌ  دعاءٌ ھا اسِت م". إنَّ ارحَ 
 غبةَ الرَّ  رَ ظھِ علیھ أن یُ  رُ المثابَ  ھذا التردادُ  ة. ویحاولُ مرَّ  ، وفي بعض األحیان مئةَ ةً مرَّ 
تھ تعالى. دعاء رحماسِت  نُ ، وتتضمَّ بّ الرَّ  اسمَ  تحملُ  متواصلةٍ  صالةٍ  في إیجادِ   ةَ عبیّ الشَّ 

 سوعَ اسم ی ت علیھ صالةُ قامَ  أساٍس  بمثابةِ م" ارحَ  ھذه العبارة "یا ربُّ  تردادُ  وسیكونُ 
القلب.  دعى صالةَ أو ما یُ   

 البشريُّ  عقلُ بھا ال یقومُ  وا بال انقطاع" صالةً ة "صلَّ الكنیسة من وصیَّ  آباءُ  لقد استنبطَ 
 ِ ُ  ھا صالةٌ ؛ إنَّ وواقعيّ  على نحو فعلّي ونتھ في كین ملءَ  الذي یبلغُ  والعقلَ  القلبَ  لُ عمِ ت

َّ ھ (الألُّ التَّ  ة). امَّ القیامة الع یومَ  اإلنسانَ  والقائمُ  تُ المائِ  المسیحُ  ھُ یمنحُ  ھ ھو عطاءٌ ألُّ ت
ُّ التَّ  بُ ویتطلَّ  ة،بدعوتھ  اإلنسانِ  با[، واعترافَ  اإلنسانِ  التصاقَ  لھُ أ وإیمانًا  الخاصَّ

 لُ تواِص الم اإلنسانِ مطلقًا بحضور هللا السَّاكِن في أعماقھ عن طریق النِّعمة. إنَّھُ بحُث 
 بْ ه یذھَ جدْ ن یا في حقل، مَ ا مختفیz كنزً  شبھُ موات الذي یُ السَّ  ا عن ملكوتُ فرحً  والممتلئُ 

. )13/44(متذاك الحقل  رِ شتَ ویَ  شئٍ  كلِّ  عْ بِ ا ویَ حً فرِ   

 

  ةٌ حَّ لِ مُ  ةٌ سیَّ نَ َك  _ دعوةٌ ب

ھ كي من األخیرَ  الجزءَ  ةللكنیسة الكاثولیكیِّ  علیم المسیحّيِ التَّ  كتابُ  صُ یخّصِ   

 

 

 



 األب نضال َجبَلي

 ذلك صلةَ تعلیم الكنیسة، وك ةَ ه قمَّ ا أن نعدَّ مكننُ ة. ویُ المسیحیَّ  الةَ الصَّ  شرحَ ویَ  عرضَ یَ 
علیم والعمل، ما بین الكتاب والحیاة. ما بین التَّ  صلٍ وَ   

. ةٍ بخاصَّ ة یَّ الة المسیحفي الصَّ  رُ ظھَ المسیح التي تَ  ة شخِص على مركزیَّ  علیمُ التَّ  زُ یركِّ 
ِ قلید الشَّ ھذا التَّ  ونجدُ  یبني  یسوع" أو "صالة القلب"؛ حیثُ  ، أي في "صالة اسمِ رقّي

ھ على ثالثة محاور: شرحَ  علیمُ التَّ   

 سمُ ده: یسوع. اإلهللا في تجسُّ  ھ ابنُ لَ ِب ھو الذي قَ  شئٍ  الذي یحوي كلَّ  االسمَ  "ولكنّ 
خاذه اتِّ الكلمة (المسیح)، ب ة، ولكنَّ البشریَّ فاه بھ على الشِّ  طقُ النُّ  یستحیلُ  اإللھيُّ 
ص". لِّ ھ إلنا، واصبحنا قادرین على أن ندعو بھ: "یسوع"، "یھوه یخمَ نا، سلَّ تَ بشریِّ 
صتدبیر الخَ  وكلَّ  شئ: یحوي هللا واإلنسانَ  یحوي كلَّ  یسوعَ  واسمُ   الةُ . الصَّ لق والخال

ھ ھو على حضوره فینا؛ واسمُ  زَ ركِّ ھ ونه وننادیَ " ھي أن ندعوَ إلى "یسوعَ  ھةُ الموجَّ 
 یقبلُ  ھمن یدعو باسمِ  عینھ. لقد قام یسوع، وكلُّ الذي یَ  الذي یحوي الحضورَ  الوحیدُ 

  . )2666(ت ك ك ھ ألجلھ" نفسَ  ھ وبذلَ ن هللا الذي أحبَّ ابَ 

 كثیرةٍ  غٍ ي صیَ فتھ ة، وجعلَ قلیدیَّ التَّ  الةُ ت بھ الصَّ عَ ا توسَّ جدz  البسیطُ  اإلیمانيُّ  عاءُ ھذا الدُّ "
یناء ومن ون من جبل سوحیُّ ھا الرُّ أكثر، تلك التي نقلَ  المألوفةُ  یغةُ ا. والّصِ ا وغربً شرقً 

حن منا ن، ارحَ بّ هللا، الرَّ  المسیح، ابنَ  یا یسوعَ : "عاءُ سوریا ومن جبل آثوس، ھي دُ 
ار العشَّ ، مع نداء 2/6/11 بيیِّ فیلفي  شید المسیحانيَّ النَّ  الخطأة!"؛ وھي تجمعُ 

. )2667(ت ك كصھم"مخلِّ  البشر ورحمةَ  بؤسَ  القلبُ  طابقُ ور؛ وبھا یُ ي النُّ یَ طِ عْ ستَ ومُ   

 ه القلبُ رُ رِّ الة المتواصلة. وعندما یكللصَّ  األبسطُ  بیلُ ھو السَّ  وِس القدُّ  یسوعَ  اسمِ  "دعاءُ 
 ثمرُ ویُ  الكلمةَ  ، ولكن، "یحفظُ )6/7(مت في "كثرة الكالم" تُ تَّ وتواضع، فال یتش بانتباهٍ 
ھ لیس وقت"، ألنَّ  "في كلِّ  بر". وھو ممكنٌ بالصَّ   

 

 



 صالة القلب َعتبَةُ المشاَھدَة

حیي ة هللا الذي یُ بمحبَّ  غلُ الوحید، الشُّ  غلُ الشُّ  ھُ آخر، ولكنَّ  " إلى جانب شغلٍ "شغًال 
. )2668(ت ك ك في المسیح یسوع" عملٍ  كلَّ  لُ بدِّ ویُ   

سبة بالنَّ  لذي یحلُّ على ھذا االسم ا ةٍ ة بخاصَّ للكنیسة الكاثولیكیّ  المسیحيُّ  علیمُ التَّ  فُ یتوقَّ 
 عُ شجِّ یُ  ھُ إنَّ  بھ، ال بل ظُ لفُّ التَّ  الممكنِ  ه) غیرِ هللا (یھوَ  اسمِ  ین، محلَّ إلینا، نحن المسیحیِّ 

 كلَ الشَّ  ى أصبحَ ع"؛ ھكذا، حتَّ طِ نقَ مُ  وغیرٍ  ثابتٍ  دعاء ھذا االسم "بشكلٍ على اسِت  حُّ لِ ویُ 
 عدُّ ھا تُ نَّ أ الة، إالَّ غم من بساطة ھذه الصَّ . وبالرَّ رقيّ قلید الشَّ الة في التَّ للصَّ  لَ المفضَّ 
ا. جدz  ةً لَ فاعِ  صالةً   

َ المُ  الكنیسة، وكذلكَ  آباءُ  لقد نصحَ  صالة ة األولى، بدون في القرون المسیحیِّ حِّ وَ ت
ن. وئییِّ ا" واآلباء الھدكتابات "الفیلوكالیَّ ا في یz جلِ  اسم یسوع، كما یظھرُ  دعاءِ اسِت 
فیھ د، وھا منھ تولَ القلب"، ألنَّ  خرى، "صالةَ أُ  ا، في كتاباتٍ الة أیضً دعى ھذه الصَّ وتُ 

 تستریح. 

یث ل مع هللا، حواصُ ا من أشكال التَّ  عمیقً نا شكًال إلنسان عصرِ  الةُ ھذه الصَّ  مُ قدِّ وتُ 
عمل، في ریق، في ال، في الطَّ دائمٍ  كان، وعلى نحوٍ أینما  يَ صلِّ أن یُ  اإلنسانُ  یستطیعُ 

 (ت ك ك صھم"مخلِّ  البشر ورحمةَ  بؤسَ  القلبُ  طابقُ الباص، إلخ... وعن طریقھا "یُ 
2667.(  

 الخاتمة 

 بةُ المواظ ولى، تسھلُ ة األُ صور المسیحیَّ العُ  منذُ  من الصَّالةِ  فةٌ مختلِ  ت أشكالٌ جدَ وُ 
ھا ، أھمُّ رق والغربة في الشَّ یریَّ في األوساط الدَّ  ةٍ بخاصَّ طع، نقَ مُ  غیرِ علیھا على نحو ٍ

ُ  ةُ تھ المسیحیَّ ثَ رِ الذي وَ  اإللھيّ  االسمِ  دعاءُ على اإلطالق اسِت   كما شعب هللا راثِ من ت
س. الكتاب المقدَّ  هُ أوردَ   

 

 



 األب نضال َجبَلي

في  میقُ الع میرِ الضَّ  ھ، بل ھي سعيُ العقل وإتاھتَ  الة إفراغَ الصَّ  ةُ وال تعني استمراریَّ 
قدیسھ. على ت اإلنسان، والعاملةِ  ة في داخلِ اكنِ السَّ  سةِ قدِّ المُ  ةِ ھیَّ لاإل عن الحیاةِ  البحثِ 
. خصانيمع اإللھ الشَّ  ما ھي لقاءٌ مع الفراغ، وإنَّ  لقاءً  ةُ المستمرَّ  الةُ الصَّ  ولیستِ 

واآلب.  یحِ المس یسوعَ  بینَ  ائرِ الدَّ  ائم واألبدّيِ الدَّ  بالحدیثِ  ةُ المستمرَّ  الةُ الصَّ  وتشتركُ 
 یرُ غ الةُ ھذه الصَّ  دُ ؛ وتتجسَّ بالحبّ  ضُ ینبُ  وقلبٌ  ساھرٌ  ھي عقلٌ  ةُ المستمرَّ  الةُ والصَّ 

أنا  منيهللا، ارحَ  ، ابنُ المسیحُ  یسوعُ  بُّ ھا الرَّ یُّ ھیرة: "أَ عة في العبارة الشَّ طِ نقَ المُ 
 ، اسمَ وسَ دُّ القُ  االسمَ  نُ ھا تتضمَّ كبیر، ألنَّ  على نجاحٍ  ". وقد حازت ھذه العبارةُ الخاطئَ 

ِض مواتِ السَّ في  كبةٍ رُ  لُّ یسوع، الذي لھ تجثو "كُ  ض" وتحتَ ، ، وفي األر  األر
 ، وصالةُ )18/38(لواألعمى  ة: صالةُ كتابیَّ  ٍس على أسُ  ؛ وألنھا قائمةٌ )2/10(فل

  .)18/13(لوارالعشَّ 

 إللھّيِ عن ذلك الكنز ا يٌّ سرِّ  بل ھي بحثٌ  ب،سْ وحَ  تردادٍ  نمطَ  یسوعَ  اسمِ  لیست صالةُ 
ٌ فینا، إنَّ  اكنِ السَّ  ت قَ ع، تحقَّ بااالتَّ  وسھلةُ  عذبةٌ  ھا طریقةٌ [، إنَّ  لٌ ومتواِص  كاملٌ  هٌ ھا انتبا

ع. طِ نقَ مُ  وغیرِ  دائمٍ  على نحوٍ  بِّ الرَّ  حبَّ ونُ  يَ صلِّ ونُ  رَ اآلباء، كیما نفكِّ  فیھا رغبةُ   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

الثَّانيالفصُل   

 اسُم یَسوع
  

 

  

 

 

 

 



 

مة المقدَّ   

 هللاِ  بنُ ا المسیحُ  یسوعُ  بُّ ھا الرَّ حو اآلتي: "أیُّ على النَّ  ةً صاغَ مُ  صالةً  یسوعَ  اسمُ  أصبحَ 
ِّ ئ وخلِّ مني أنا الخاطَ الحي. ارحَ   الة غیر المنقطعة التيالصَّ  جوھرَ  لُ صني"، تمث

ذ لذي اتخَّ ا یس مكاریوس المصرّيِ القدِّ  یسین، على مثالورثناھا عن آباء الكنیسة القدِّ 
یس یر، والقدِّ كب نتباهٍ غیر منقطع واِ  دعاءٍ سِت ) في اِ نافذة( تردادٍ  ھ صالةَ لیجعلَ  یسوعَ  اسمَ 

ا ین كثیرً تَ ین المھمَّ ین الكلمیتَ رداد المتواصل لھاتَ ز على التّ نور الذي ركِّ دیادكوس المَّ 
ة [. كرى المتواصلحقیق دعوتھ في الذِّ ة وصول العقل إلى تیَ یسوع "بغَ  بُّ "الرَّ   

 وحّيِ ر الرُّ ایِّ ا التَّ دz ین، في تعلیمھما عن ذكرى هللا، جَ خصَ ین الشَّ ھذَ  عتبارَ اِ  ونستطیعُ 
َّ  عروفِ المَ   غیرِ  وٍ ار على نحیِّ ر عن ھذا التَّ بُ عِّ یین، كما یُ كونِّ یین أو السُّ یار الھدوئِّ بت

ا في ائمً [، د دائمةٍ  في عبادةٍ  ةُ الھدوئیَّ  : "تكمنُ قائًال  ميُّ ا السلّ یوحنَّ  یسُ القدِّ  مباشرٍ 
س.                                   فَ مع حركة النَّ  [ مترافقةٍ  قدةٍ ى متَّ حضرتھ، البقاء ذكرً 

ة". دوئیَّ الھُ  ةَ یِّ الید أھمَّ  لمسَ  أن تلمسَ  ھكذا تستطیعُ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األب نضال َجبَلي

ة صالة انیَّ بروح ة، أي ما یختصُّ رقیَّ من تقلید الكنیسة الشَّ  ھذا الجانبَ  قبل أن نعرضَ 
یسوع.  انیة ذكرىیسوع؛ والثَّ  سمِ ة اِ نقطتین: األولى قوَّ  ، علینا أن نوضحَ یسوعَ  اسمِ   

 

  االسم ةُ : قوَّ الً أوَّ 

رادة اإلنسان في فَ  انَ كی، ةٍ بخاصَّ  عبیر الكتابّيِ ، وفي التَّ عبیر اإلنسانيّ في التَّ  االسمُ  لُ مثِّ یُ 
زة. هللا وخصائصھ الممیَّ  عن اسمِ  ثُ م باألحرى عندما نتحدَّ تھ، فكَ شخصیَّ   

 مَ نا، أعظدُ سیِّ  بُّ ھا الرَّ هللا مع صاحب المزامیر: "أیُّ  اسمِ  العھد القدیم عظمةَ  علنُ ویُ 
ھ الذي هللا نفسِ  عظمةَ  نُ یتضمَّ  االسمَ  من الواضح أنَّ . )8/2(مز "األرض ك في كلِّ اسمَ 

ي العھد القدیم رئیس الكھنة ف مخافة، ال بل إنَّ من الَ  بھ بكثیرٍ  ظَ أن یتلفَّ  اإلنسانُ  أُ یتجرَّ 
ا في بھ سرz  نة، وذلك في یوم الغفران، ینطبقُ في السَّ  واحدةً  ةً بھذا االسم مرَّ  ظُ كان یتلفَّ 

ة قوَّ ة هللا وا لقوَّ متسامیً  اعدً عظمة هللا ومخافة اإلنسان تعكسان بُ  دس األقداس. إنَّ قُ 
ھ. اسمِ   

ِ ھ الشَّ العھد الجدید هللا باسمِ  فَ عرَّ   ا اسمَ ذً خِ تَّ ا ماني إنسانً الثَّ  قنومُ األُ  حین أصبحَ  خصّي
 نُ . ویتضمَّ ھ الخالصيّ بِّ حُ  ةُ ، وھو عطیَّ )1/21(راجع:ى بھ ا موحً "یسوع المسیح" اسمً 

: قائًال  ةبوَّ نُّ شعیا ھذه الأعلن ة. ویُ بوَّ ا لھذا النُّ وتحقیقً  ةً (یسوع)، في معناه، نبوَّ  ھذا االسمُ 
َّ  علنُ ؛ ویُ )7/14(أش"انوئیلا وتدعوه عمَّ ابنً  وتلدُ  العذراء تحبلُ  "ھا إنَّ  ھذه  ى تحقیقَ مت

ھ من خطایاھم" شعبَ  صُ خلِّ ھ ھو في الحقیقة یُ ھ یسوع ألنّ مِّ ة إذ یقول: "سَ بوّ النُّ 
       .)1/21(مت

 

 

 

 



َعتبَةُ المشاَھدَةصالةُ القلب   

سم على ا یسوعَ  اسمُ  ضیفُ انوئیل ویسوع؟ وماذا یُ بین اسم عمَّ  ولكن، ما العالقةُ 
 ھِ عبَ شَ  صُ لِّ خَ ذي یُ الَّ  : "في الحقیقة ھوَ قائًال  یسوعَ  اسمَ  لیوسفَ  المالكُ  انوئیل؟ یشرحُ عمَّ 

ا، لدینا نقطتان لإلیضاح: طایاھم". إذً ن خَ مِ   

  صالمخلِّ  یسوعُ أ_ 

ا بین  مًال أوَّ  ص، سنربطُ المخلِّ  انوئیل (هللا معنا) ویسوعَ بین عمَّ  العالقةَ  نفھمَ ي ك
ث عن آالم حدُّ د  التَّ دَ . في ھذا المرجع األخیر، نحن في صَ )27/26/17) و(مت1/21(مت

صَ دعَ ین، كالھما یُ ، حیث نلتقي بشخصَ یسوعَ   عب:الشَّ  یان یسوع؛ كالھما یریدان خال
ا. ھذا برأبَّ  مدعوّ اني ھو یسوع الَ ، والثَّ )2/23راجع مت( اصريّ ل ھو یسوع النَّ األوَّ 

صَ  األخیر یریدُ  صَ  دُ یری اصريَّ النَّ  یسوعَ  ین في حین أنَّ ومانیِّ عب من الرُّ الشَّ  خال  خال
ید: یسوع لكم في الع طلقَ ن تریدون أن أُ عب: "مَ الشَّ  بیالطسُ  شعبھ من الخطیئة. یسألُ 

لذي كان ایسوع برأبَّا  عبُ الشَّ  ختارَ لھ المسیح؟". اِ  قالُ ا، أم یسوع الذي یُ عو برأبَّ المدّ 
ھ مُ ویسلِّ  المسیحَ  یسوعَ  عبُ الشَّ  . ھكذا، یرفضُ )18/40(ا ولصz )27/16(متا ا مشھورً أسیرً 

. ھي )27/25(مت: "دمھ علینا وعلى أوالدنا" علنُ ، ویُ الحقیقيُّ  صُ للموت، وھو المخلِّ 
بالحكم ھ لھ، وعب كلِّ برفض الشَّ  العالم، لقد اصطدمَ  صَ خلِّ ة ذاك الذي جاء لیُ ذي مشكل

 غفرَ هللا معھ، وال أن تُ  أن یكونَ  دْ رِ عب الذي لم یُ بإرادة ھذا الشَّ  علیھ بالموت؛ اصطدمَ 
ل ص، ومن األفضھ المخلِّ السم یسوع، إنَّ  والحقیقيُّ  اریخيُّ خطایاه. ھذا المعنى التَّ 

 ُ ص معنا". المخلِّ  ھ "هللاترجمت  

  رالغاِف  یسوعُ _ ب

 جبُ مغفرة الخطایا، فی انوئیل یسوع الذي لھ سلطانُ ھمنا السم عمَّ ا من ناحیة فَ وأمَّ 
ع: لِّ خَ للمُ  یسوعُ  ، حیث یقولُ )9/2) و(مت1/21(متبین  بطُ الرَّ   
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لھ  ولُ ھ الذي یقكلُّ  عبُ ھو الشَّ  عُ لِّ خَ یا ابني، لقد غفرت لك خطایاك". ھذا المُ  عْ "تشجَّ 
. )9/6(متمغفرة الخطایا على األرض"  اإلنسان لھ سلطانُ  ابنَ  یسوع: "إنّ   

على  هللا اآلب القادر ةُ ھ مسرَّ مشیئة هللا، إنَّ  ، وھو كمالُ ةٌ إلھیَّ  ھو حقیقةٌ  یسوعَ  اسمَ  إنَّ 
ُ شئ، وقوَّ  كلِّ   كلُّ  سوعَ ی باسمِ  كي تجثوَ  اسمٍ  كلَّ  ا یفوقُ ھ اسمً ة هللا ووھبَ ھ. لذلك، رفعَ ت

 ةَ فاعلیَّ  یسوعُ  دُ ؤكِّ . یُ )2/9/10(فلوات واألرض وتحت األرض مَ ا في السَّ ممَّ  ركبةٍ 
بن، وإن باال اآلبُ  دَ ھ لكي یتمجَّ ما تسألون اآلب باسمي فأنا أفعلُ  ھ: "كلُّ دعاء اسمِ اسِت 

 أقولُ  الحقَّ  ا: "الحقَّ أیضً  یسوعُ  ؛ یقولُ )14/13/14(یوھ" ي أفعلُ ا باسمي فإنِّ سألتم شیئً 
، إسألوا اعطیكموه، إلى اآلن لن تسألوا باسمي شیئً باسمي یُ  ما سألتم اآلبَ  لكم، كلّ 

  .)16/23/24(یو" كم كامًال فرحُ  وا لكي یكونَ تعطَ 

 كلَّ  ، أنَّ ایس یوحنَّ من إنجیل القدِّ  ، في شرحھ ھذا المقطعَ غوسطینوسیس أُ القدِّ  دُ ویؤكِّ 
ص. لِّ خا كمُ دائمً  فُ یتصرَّ  یسوعَ  لنا، ألنَّ  ستجابُ یُ  ، سوفَ یسوعَ  باسمِ ھ بُ لُ شئ نطُ 

ا، وھو هللا معن بھ، ألنَّ  ثقةٍ  علُ فِ  ھُ ھو نفسُ  یسوعَ  اسمِ  دعاءَ اسِت  لنا أنَّ  حُ ِض وھكذا، یتِّ 
 وعُ یس بُّ ھا الرَّ في صالة القلب "أیُّ  یسوعَ  اسمِ  ةِ على قوَّ  زَ ركِّ وروحوم. أن نُ  صٌ مخلِّ 

الة، صَّ لھذه ال ةِ م بالقیمة اإللھیَّ ئ"، یعني أن نھتَّ مني أنا الخاطَ هللا، ارحَ  المسیح، ابنُ 
ن اآلب؛ وم وحي إرادةَ ، یُ الوحي. فمن ناحیةٍ  كمالَ  نُ یتضمَّ  یسوعَ  دعاء اسمِ اسِت  ألنَّ 

 سوعُ یَ قول: "أن یَ  دٌ حَ أَ  طیعُ ستَ س. في الحقیقة، "ال یَ دُ وح القُ الرُّ  عملُ  ھُ خرى، إنَّ أُ  ناحیةٍ 
. )12/3كور1(س" دُ القُ  وحِ الرُّ  نَ مِ  لھامٍ إِ  بِ الَّ " إِ بٌّ رَ   
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، ھذا وعَ یس اسمِ  ا الستدعاءِ ا أسراریz شرحً  نقوال كاباسیالس في كتاباتِ  جدُ نَ نا لَ وإنَّ 
 یاةُ داخلنا الح في أعماقِ  عُ یسوع، تندِف  اسمِ  ھ، عن طریق استدعاءِ أنَّ  دُ یؤكِّ  األخیرُ 
ِ فَ ا من قلبنا ومن النَّ ة، انطالقً في المعمودیّ  اةُ تلقَّ المُ  ةُ اإللھیَّ  وح لنا بالرُّ  عطىالمُ  س اإللھّي

 السمَ ھذا ا دعاءَ استِ  ص. إنَّ المخلِّ  بِّ الرَّ  نا على ذكرى یسوعَ قلوبَ  س الذي یفتحُ دُ القُ 
 عمةِ لنِّ من ا تمتلئُ  أعضائھِ  اإلنسان الخاطئ،. فكلُّ ي إلى خالص یؤدِّ  سَ قدَّ والمُ  سَ قدَّ المُ 

یالس نقوال كاباس دُ عن طریق ھذا االسم وحیاة المسیح. في الحقیقة، یؤكِّ  بِّ ومن الحُ 
 انِ س: "اآلن نحن نستدعي هللا باللِّ الكیانِ  ق كلَّ أن یخترِ  یجبُ  االسمِ  استدعاءَ  أنَّ 

 ھُ ھا، إنَّ اإلنسان التي أخطأ ب راتِ دُ قُ  لكلِّ  جَ العال ھذا االسمُ  مَ لكي یقدِّ  واألفكارِ  واإلرادةِ 
. نیصبھ مخلِّ  نكونُ  آخرُ  الوحید". وفي الحقیقة، لیس ھناك اسمٌ  يُّ حِّ الّصِ  العالجُ   

 سوعَ ی اسمَ  "إنَّ  یناتي:إسحق السِّ الكاتب  ب قولِ سَ بحَ  منیرةٌ  ةٌ لھ قوَّ  یسوعَ  اسمَ  وإنَّ 
َ مُ  درٌ بَ  ھُ وكأنَّ  ، وفي ما بعد، یدخلُ المِ في الظَّ  شعلٌ مِ  ھُ  في حیاتنا، وكأنَّ ًال أوَّ  یدخلَ  ؛ لٌ مِ كت

ا فینا أفكارً  قُ نا، یخلُ أرواحِ  ھ شمسُ ، بما أنَّ ةُ عَّ شِ المُ  مسُ الشَّ  ھُ ا، وكأنَّ ، أخیرً ویدخلُ 
مع  قُ طابَ یت ھذا الوصفَ  مس". لعلَّ ا كالشَّ نا في بھائھ، أفكارً كُ شرِ ا تُ ، أفكارً مستنیرةً 

 ي: "ھجرُ عبیر اآلت التَّ تناوًال ، مُ الةِ عن ھذه الصَّ  ثَ ، عندما تحدَّ نطيّ وس البُ إیفاغری قولِ 
 دَّ ض ةً ا بربریَّ ا حربً ، ھذه لیست أبدً یرةِ رِّ الشَّ  األفكارِ  محاربةِ  ، أي طریقةُ األفكارِ 

َ قمُ  عذبٌ  ما انفصالٌ ، وإنَّ عدائيّ  نفٍ بعُ  تتمُّ  قاسیةٌ  یطان، ولیست معركةً الشَّ  عن  یتمُّ  نعٌ ت
 كلٍ بش ھُ ممارستَ  الذي تستطیعُ  الوحیدُ  مرینُ ھ التَّ . إنَّ یسوعَ  اسمِ  طریق استدعاءِ 

". مستمرٍّ   
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احد؛ أي، و نا غیر الكاملة على محورٍ ِت شخصیَّ  على تركیزِ  درةٌ قُ  یسوعَ  اسمِ  والستدعاءِ 
بواسطة ذكر  تالعقل المشتِّ  عنَّ : "لنجمَ ینائي قائًال فیلوثیوس السِّ  نا الكاتبُ مُ علِّ كما یُ 
المسیح".  یسوعَ   

 من كلِّ  حُ ِض ) الذي یتَّ الجوھريّ  غییرُ حالة (التَّ على االسِت  درةٌ قُ  یسوعَ  اسمِ  كما استدعاءِ 
 وِس فللنُّ  المَ السَّ  یمنحُ  یسوعَ  : "اسمُ أوریجنوسالكاتب  حیاتنا، كما یقولُ  أبعادِ 

 دُ ذھلة، یؤكِّ م فس عذوبةً في النَّ  األمراض، یفیضُ یاطین، یشفي الشَّ  غلبُ الضطربة، یَ 
والوداعة".  َرمَ والكَ  عَ واضُ القلب، یوحي التَّ  طھارةَ   

 یسُ دِّ الق ، كما یقولُ بّ حِ المُ  بحضور ذلك العروِس  ھو االقتناعُ  یسوعَ  اسمِ  واستدعاءُ 
دون ن یریا، جمیع مَ ال یظھر، إذً  ھُ ، ولكنَّ قریبٌ  العروسَ  : "إنَّ یصيّ غریغوریوس النِّ 
وقوف بالمكوث وال ةً حارَّ  عمیقةً  علیھم أن یقنعوا في داخلھم قناعةً  بِّ أن یدعو اسم الرَّ 
 ھ یقفُ بأنَّ  لدیھم إحساسٌ  یكونَ  ا، وأنْ جدz  المحبوبِ  العروِس  ِص في حضرة المخلِّ 

تدعاء معھم". عند اس مُ عائھم، وبدوره یتكلِّ لدُ  في داخلھم، ویستمعُ  أكاكھم، وأنھ یمكثُ 
ناه، غِ  ھذا االسم وكلِّ  قدرةَ  ، كما رأینا، نكتشفُ متواصلٍ  ه على نحوٍ وتردادِ  یسوعَ  سمِ ا

. بٍّ حِ مُ  على نحوٍ  لةً محوِّ  رةً مطھِّ  ورةً منِّ  صةً ا، مخلِّ دومً  حاضرةً  قدرةً   

 

ا: ذكرى یسوع ثانیً   

ھا ا انَّ دً ، مؤكِّ في حیاة المسیحيّ  ھامٍّ  في موضعٍ  اسم یسوعَ  ا صالةَ الفیلوكالیَّ  كتابُ  یضعُ 
نا ة، لعلَّ ومیَّ الی المسیحّيِ  اة وحیاةِ لقَّ تَ ة المُ عمة األسراریَّ الوساطة ما بین النِّ  مرتبةَ  تحتلُّ 

كرى. ندعو ھذه الوساطة الذِّ   
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التي  ركةِ المسیح، الشَّ  مع یسوعَ  في شركةٍ  عیشَ نَ كرى ھي القاعدة األساس لِ وتبقى الذِّ 
ا في حاضرً  یبقى یسوعُ  یسوعَ  اسمِ  . فعن طریق صالةِ هللا الخالصيّ  طِ مخطَّ  ھي ھدفُ 

ركة معھ یش الشَّ لنا بعَ  ، وھذا ما یسمحُ ھُ وفصحَ  ھ الخالصيَّ رین عملَ ذاكراتنا، متذكِّ 
ُ ألھا في األسرار المقدَّ التي تبلغ مِ  نا حیاتَ  والمتواصلةُ  ابتةُ الثَّ  ذكرى یسوعَ  مُ نظِّ سة. ت

 عمةُ ھو النِّ  لَ ین: األوَّ عدَ بُ  قَ عمِّ ا، علینا أن نُ ة. إذً بقرارتھا واختیاراتھا األساسیَّ  ةَ الیومیَّ 
  ة. الیومیَّ  والحیاةُ  اني ھو ذكرى یسوعَ وذكرى یسوع، والثَّ  سةُ المقدَّ  ةُ األسراریَّ 

  

  وذكرى یسوع  ةُ األسراریَّ  عمةُ _ النِّ أ

ا لھا في صالة اسم یسوع، مع یسوع تجسیدً  التي نحیا عن طریقھا شركةً  تجدُ األسرارُ 
، وھو ذكرى یسوع واحدٌ  الة، لھا أساسٌ في الصَّ  ركةَ في األسرار، والشَّ  ركةَ الشَّ  ألنَّ 

 لنا نقوال كاباسیالس في تعلیمھ الروحّيِ  ھُ . ھذا ما یشرحُ وفصحھ) (ذكرى عملھ الخالصيّ 
في المسیح، وذلك  واعیةً  یاةً لنا ح تضمنُ  یسوعَ  لصالة اسمِ  ثابتةٍ  ا عن ممارسةٍ ثً متحدِّ 

 ر""األنا اآلخَ ھا ذكرى حضور ذاك كن في داخلنا. إنَّ اخص السَّ الشَّ  ر ذكرى اسمِ عبَ 
ز اآلن في حیِّ  لُ حو، تدخُ كل، وعلى ھذا النَّ ھ، أي یسوع المسیح. بھذا الشَّ نفسِ  للمسیحّيِ 

ھ المتواصلة التي ركة معھ عن طریق ذكرى اسمِ لشَّ ا نعمةَ  قَ لتحّقِ  یسوعُ  اسمِ  صالةُ 
  ھ. ة اعترافنا باإلیمان بھ وبمحبتِّ لنا بتمدید واستمراریَّ  تسمحُ 

ة نوَّ الوث بروح البُ الثَّ  سرِّ  في أعماقِ  ة: غوصٌ ھو كالمعمودیَّ  یسوعَ  اسمِ  واستدعاءُ 
الذي  ِس دُ وح القُ ، وباسم الرُّ األوحد، الذي بھ أصبحنا أخوةً  ذاك الذي ھو االبنُ  باسمِ 

  (رو ھا اآلب" ا أیُّ أبَّ  خُ نا "نصرُ ة، الذي یجعلُ لنا المعمودیَّ  عطيَ أُ 
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 ا، في صالة اسم یسوعَ . إذً )12/3كور1(نا" نا وربُّ دُ سیِّ  یسوعَ أنَّ  نا "نعترفُ لُ ع، ویج)8/15
. )8/26(روف" ال توصَ  اتٍ ي فینا بأنَّ صلِّ وح الذي یُ ھو "الرُّ   

ا نا  عن طریق ھذیمنحُ  سَ دُ القُ  وحَ الرُّ  ا ألنَّ ھو كاإلفخارستیَّ  یسوعَ  اسمِ  ستدعاءُ اِ 
الذي  ىكرللذِّ  ةٌ ھا استمراریَّ ذكرى اسمھ وكأنَّ  ، عبرَ ةً واقعیَّ  أكثرَ  ةً إلھیَّ  االستدعاء حیاةً 

لنعمة   ةٌ ھا استمراریَّ ، إنَّ )22/20(لوعوا ھذا لذكرى" "اصنَ  أنِ  صُ أوصانا بھا المخلِّ 
 كرِ الشُّ  لَ عالة، عائشین فِ ھذه الصَّ  دُ نردِّ  ةٍ مرِّ  اآلن مع كلِّ  زَ حیِّ  التي تدخلُ  ا اإلفخارستیَّ 

ھ دعاء اسمِ ا عن طریق استفي اإلفخارستیَّ  ة مع یسوعَ ركُ الشَّ  دُ سبیح. ھكذا تتجسَّ والتَّ 
 صبحُ ھ، یُ دمَ و ِص المخلِّ  بسبب تناولھ جسدَ  المسیحّيِ  قلبُ  رَ قطاع. فبعد أن یتطھَّ بال اِن 
فیھ ومعھ  ع، فیحیا المسیحيُّ قطِ منَ  غیرِ  على نحوٍ  یسوعَ  اسمِ  منھ صالةُ   ترتفعُ ھیكًال 

ا في ونحی يَ صلِّ ھ كي نُ معنا، یدعونا ھو نفسُ  الذي ھو حاضرٌ  یسوعَ  ا، إنَّ ومن أجلھ. إذً 
 ذكراه. 

  ةالیومیَّ  ذكرى یسوع والحیاةُ ب_ 

 سوعَ على ذكرى ی سةٌ مؤسَّ  حدةٌ تھ، وھي وَ شخصیِّ وحدةَ ھ وحیاتُ  المسیحّيِ  صالةُ  لُ مثِّ تُ 
 رُ نتذكِّ  یسوعَ  رُ على ذكراه. عندما نتذكِّ  بناءً اِت خاذ القرارعلى اتِّ  قائمةٌ  حدةٌ وعطایاه، وَ 

 سبیحَ لتَّ ، فنرفع اى عملھ الخالصيّ لع بالجمیلِ  من االعترافِ  نا شعورٌ رُ عطایاه، ویغمُ 
لھ.  كرَ والشُّ   

تي: "لماذا ؤال اآلا على السُّ جیبً د، مُ دَ باسیلیوس الكبیر، في ھذا الصَّ  یسُ نا القدِّ ورُ نِّ ویُ 
: "ولماذا ویسألُ  لمیذالتِّ  نا ننسى هللا!". فیرجعُ یس: "ألنَّ القدِّ  یجیبُ الخطیئة؟"، فُ  نصنعُ 

منونین نا غیر مَ نا نتناسى إحسانات هللا، وألنَّ یس: "ألنَّ القدِّ  یجیبُ ننسى هللا؟"، فُ 
 فُ ضعُ عندما ی بّ ابتة للرَّ ى الثَّ ركحیي الذِّ أن نُ  نا ال نستطیعُ ن". ھذا یعني أنَّ حسِ للمُ 

  ا أنَّ جلیz  حُ ِض تناسین عطایاه. من ھنا، یتَّ ن مُ حسِ نا نحو المُ نَ امتنا
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 تعبیرٍ  لغُ ھو أب رَ ذكُّ التَّ  علیھا. إنَّ حسانات التي قد حصنا ینا لإلعْ من وَ  دُ لَ ر ِب ذكُّ التَّ  علَ ِف 
س ھذا . على أسادائمٌ  شكرٌ  ھُ ، وكأنَّ یومّيٍ  على نحوٍ  نا بالجمیل الذي نحیاهُ عن اعتراِف 

ُ  الیومّيِ  رِ ذكُّ التَّ  ، واحدٍ  في آنٍ  ،الةُ الصَّ  ة، لتصبحَ قراراتنا وخیاراتنا األخالقیَّ  بني كلُّ ت
. إیمانٍ  علَ ا وفِ جوابً   

د المسیح یِّ خاذ القرارات على أساس السَّ إلى اتِّ  المسیحِ یسوَع ر من معرفة ا، نحن نعبُ إذً 
 اعھ. إنَّ ات إلى اتَّبخیارات الحیاة وقراراتھا، من وعي الذَّ  لكلَّ  ل وأساٍس أوَّ  كخیارٍ 

في  دُ تجسَّ في معناھا الواسع، ت ةِ المسیحیَّ  ةِ الیومیَّ  والحیاةِ  الةِ ما بین الصَّ  الكامنةَ  حدةَ الوَ 
 قةٌ ة، وھي عالاألخالقیَّ  المسیحّيِ  وحیاةِ  یسوعَ  ما بین صالة اسمِ  قةِ یِّ الضَّ  لعالقةِ ا

األخرى: فیھا عن الواحدة في نطاقِ  فیما نبحثُ  متبادلةٌ   

  

 نِ المعلّ  قاءاللَّ  ھا لحظةُ ة: إنَّ األخالقیَّ  المسیحّيِ  ةِ مسوؤلیَّ  في نطاقِ  یسوعَ  اسمِ  _ صالةُ 1
ا نً لذاك الذي جعل من نفسھ إمكا رٌ ذاتھ، تذكُّ  دِّ ھ ھو، بحَ اسمِ  استدعاءَ  ، أي أنَّ بّ من الرَّ 

 ائھِ على مواھبھ وعط كرِ والشُّ  االمتنانِ  جوابُ  الةَ ھذه الصَّ  ف إلیھ. إنَّ عرُّ بھ والتَّ  قاءِ للَّ 
 مییزِ لت فرصةً  صبحُ الذي یُ  ھا ذاك الحوارُ ھ، إنَّ ِص الخاطئ أمام مخلَّ  ھا اعترافُ لذاتھ؛ إنَّ 
بھ.  ن یؤمنُ مَ  قراراتِ   

 بِّ ى الرَّ نا إلِف نعرُّ  ھي ثمرةُ  یسوع: ھذه الحیاةُ  اسمِ  صالةِ  في نطاقِ  ةُ األخالقیَّ  _ الحیاةُ 2
 لھدفَ حا ایوِض  كرى من شأنھما أنْ والذِّ المعرفةُ اه. نا إیَّ رِ تذكُّ  الذي التقینا بھ، وثمرةُ 

ُ ممكن خیرٍ  علِ فِ  بكلِّ  للقیامِ  المسیحّيِ  ةَ ، ومسوؤلیَّ أخالقّيِ  بٍ طلُّ تَ  لكلِّ  األخیرَ   مُ رجَ تَ . ت
 بذلكَ  صبحُ عطاة لنا، وتة المُ یِّ لتلك الحرُّ  والمسؤولِ  یش المجانّيِ في العَ  ةُ األخالقیَّ  الحیاةُ 
 ي حیاةِ ، فدَ مجَّ المسیح، ویُ  یسوعُ  فَ عرَ أن یُ  ذلك بھدفِ  صة.وكلُّ هللا المخلِّ  ا لسیادةِ رمزً 
على هللا وعلى القریب.  منفتحةٍ  حبٍّ   

 

 



 األب نضال َجبَلي

 سمِ ا ما بین صالةِ  العالقةِ  منَ من ِض  الھوتيٌّ  وجوديُّ  عدٌ بُ  ھناكَ  ا، أنَّ ، أخیرً نستنتجُ 
ا، ومعنا، في داخلن هِ بحضورِ  في االحتفالِ  عدُ ذلك البُ  نُ كمُ ة؛ ویَ الیومیَّ  والحیاةِ  یسوعَ 

 قاءُ ؛ وھذان اللِّ ا متبادًال ، وحضورً متبادًال  لقاءً  حُ صِب یُ  ومن أجلنا. وھو حضورٌ 
ي العالم. ه ف، ھو، ذكرى هللا وحضورَ حَ صبِ لیُ  الن المسیحيَّ ل سیحوِّ المتبادَ  والحضورُ   

  شرقيٌّ  یسوع تقلیدٌ  اسمِ  ا: صالةُ ثالثً 

        ".                         مني أنا الخاطئَ هللا، ارحَ  ، ابنُ المسیحُ  یسوعُ  بُّ ھا الرَّ "أیُّ 
 ھا تعودُ ة؛ ومع أنَّ رقیَّ الشَّ  الكنیسةِ  ھا صالةُ ة"؛ إنَّ كسیَّ رثوذُ األُ  "قلبَ  الةُ یت ھذه الصَّ عَ دُ  

. سیحيّ الم رقِ في الشَّ  محاضرةً  ةً ، حیَّ ، الیومَ ھا ال تزالُ في الماضي لكنَّ  بعیدٍ  إلى زمنٍ 
، دعُ الصُّ  على مختلفِ  الةَ ون ھذه الصَّ وحیُّ الرُّ  ون واآلباءُ الھدوئیُّ  اآلباءُ  لقد شرحَ 

 zحرفی zاھا، ولھذا، أصبحوا، ھم سین إیَّ مارِ من ذلك، لقد عاشوھا مُ  ا، وأكثرَ ا، وروحی
تھا. یَّ الة، وأھمِّ ة ھذه الصَّ ا على فاعلیَّ ھودً م، شُ ھُ سُ أنفُ   

 

الة الصَّ  سلوبُ أُ أ_   

 رِض لھذا الغ مُ ستخدَ ، وتُ عٍ نقطِ مُ  وغیرِ  دائمٍ  ھا، على نحوٍ كرُ ذِ  قُ اِب السَّ  الةُ الصَّ  رُ كرَّ تُ 
ة. حبَّ  من مئةِ  بحةٌ سُ   

الة. برى في ممارسة ھذه الصَّ كُ  ةٌ یَّ الجسد أھمِّ  ةِ عیَّ وضَ لِ ، فَ لميّ عید العِ ا على الصَّ وأمَّ 
الذي ال  كَ بداخلھ ذا یھا أن یحويَ صلِّ ن یُ مَ  ، یحاولُ ميّ لَّ ا السُّ یس یوحنَّ القدِّ ب سَ ، بحَ ھُ فإنَّ 

 فسُ ي النَّ صلِّ التي عن طریقھا تُ  اةُ ھو األد، ران: فمن ناحیةٍ وْ دَ  لجسدِ لِ لھ. فَ  جسدَ 
ا منھ، ي، انطالقً الذي تؤدَّ  خرى، ھو المنبرُ أُ  ؛ من ناحیةٍ وحُ والرُّ   
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س، فَ النَّ  م مع انتظامِ تالزِ م والمُ تظِ نَ المُ  الةِ الصَّ  الجسد، وتكرارَ  ةَ وضعیَّ  الة. َّھذه الصَّ 
یة. لِّ صَ المُ  ِس فْ على النَّ  هُ ھذا، لھ تأثیرُ  كلُّ   

ي من انصف الثَّ الذي من جبل آثوس (في النّ  كیفوروسنالھدوئيُّ ی اھبُ الرَّ  ویشرحُ 
، البابَ  قِ غلُ ھادئة، أُ  في صومعةٍ  سْ جلُ الة: "أُ ھذه الصَّ  سلوبَ عشر) أُ  الثَ القرن الثَّ 

 بعینِ  رْ نظُ ك، أُ ك إلى صدرِ تَ یَ لحَ  دْ ھا اسنُ ، وبعدَ دنیويّ  اھتمامٍ  أعلى من كلِّ  كَ روحَ  عْ رفَ إِ 
ا لیz عق ثْ فسك، وابحَ نَ  على انتظامِ  ظْ بطنك (ذكرى)، حاِف  وح إلى مركزِ والرُّ  الجسدِ 
دئ في باس. فْ النَّ  راتِ دُ قُ ، في ذلك المكان المناسب، كلُّ ناكَ ھُ  لتجدَ  أحشائكَ  داخلَ 

ذا الة، وھعلى ھذه الصَّ  بتَّ ھا، ولكن ، إن ثَ اختراقَ  ال تستیطعُ  لمةً ظُ  األمر، ستجدُ 
قلب، ال مكانَ  وحُ الرُّ  ف. عندما یجدُ ال توصَ  وراحةً  سھولةً  ، ستجدُ ا ولیًال مرین، نھارً التَّ 

اح. منذ ا من تمییز األروا، ممتلئً ورً منَّ  كَ بل، سترى نفسَ ھا من قَ كْ درِ ا لم تُ مورً أُ  ستجدُ 
 كلِّ  دُ طرُ ی ھُ واستدعائھ، واسمُ  یسوعَ  اسمِ  أمام لفظِ  یرٍ شرِّ  فكرٍ  كلُّ  حظة، سیھربُ تلك اللَّ 

احِ بكّلِ قّوةِ االرو بَ حارِ لیُ  وحُ الرُّ  حظة، سیندفعُ ه. منذ تلك اللَّ رُ دمِّ ویُ  یرٍ شرِّ  فكرٍ 
یرة؛ ّرِ اقي ین. والبوحیِّ الرُّ  وح، األعداءَ الرُّ  أعداءَ وسیَشتعُل من لھیِب  لیُحاِرَب  الّشِ

في  عَ ا یسوفكرك، حاویً  سُ تحرُ  وأنتَ  الةَ ھذه الصَّ  عندما تمارسُ  دُ یِّ السَّ  اهُ إیَّ  كِ مُ علِّ سیُ 
شئ".  ك كلَّ مُ علِّ وھي ستُ  في صومعةٍ  سْ جلُ ھ قد قیل: أُ ، ألنَّ قلبكَ   

، أفضلَ  وٍ ، على نحبَ كي نستوعِ  وسّيِ ائح الرُّ السَّ  بأقوالِ  ومن الحسن، ھنا، أن نستعینَ 
ھا : "أیُّ دُ ردِّ ھیق) نُ س (الشَّ فَ النَّ  ة، فمع استنشاقِ الفي ھذه الصَّ  سفَ النَّ  ةُ عملیَّ  كیف تتمُّ 

ا مني أن: "ارحَ دُ ردِّ فیر) نُ (الزَّ  فِس هللا"، ومع لفظ النَّ  یسوع المسیح، ابنُ  بُّ الرَّ 
: نواحٍ  إلى أربعِ  ، علینا االنتبارهُ ریقةَ ا ھذه الطَّ دً جیِّ  نَ ئ". وكي نثمِّ الخاطَ   

 

 

 

 



َجبَلياألب نضال   

ع، وال ھو ا للجمیلیس إجباریz  نھُ ، ولكِّ البعضَ  دُ قیِّ ات یُ الذَّ  مع جمعِ  ِس َف النَّ  _ استخدامُ 1
بملئھا، من دون  الةَ ھذه الصَّ  يَ صلَّ ن نُ ننا أمكُ الة، فیُ من ھذه الصَّ  أساسيٌّ  جزءٌ 

االعتبار.  أو أخذھا بعینِ  ِس نفُّ تَّ ال لمسألةِ  االكتراثِ   

إشراِف ت ین، وتحدیدَ الشَّ  واالنتباهِ  ظِ حفُّ مع التَّ  ِس نفُّ التَّ  طریقةَ  أن نستخدمَ  یجبُ _ 2
أ. جزَّ ال یت الَّ كُ مرشٍد روحّي، ألنَّ ھذه الصَّالةَ َمبنیَّةٌ على أساٍس الھوتّيِ یَعدُّ اإلنساَن 

 في اكِ في االشتر وإیجابيٌّ  ھامٌّ  لجسد دورٌ فلِ ، ولھذا، دانِ حِ متَّ  سُ فْ والنَّ  لذلك، فالجسدُ 
خاطئ.  على نحوٍ  تْ سَ ، إذا مورِ ریقةُ ھذه الطِّ  أن تؤذيَ  الة، ولكن، من الممكنِ الصَّ   

ة، یَّ ھا المادِّ ممارستُ  ، من حیثُ رءُ ھا المَ نَّ ظُ یَ  كأنْ  الةِ بھذه الصَّ  قٌ حدِ مُ  خطرٌ  _ ھناكَ 3
ا، تمامً  ة. وعلى العكسفي معنى كلماتھا الغنیَّ  قَ ان یتعمَّ  بدلَ  ةً أو سطحیَّ  فارغةً  صالةً 

 سانِ واللِّ  فاهِ لشِّ من ا رَ أن تعبُ  ھا یجبُ ، ألنَّ فسيّ النَّ  عیدِ على الصَّ  الةِ لھذه الصَّ  علینا االنتباهُ 
ة ، وبسبب كثرواعٍ  غیرِ  ا، وعلى نحوٍ إلى القلب، وأخیرً  ، ومن العقلِ إلى العقلِ 
ُ تكرارھا القلب.  اتِ ودقَّ  ِس فَ مع النَّ  تناغمةً مُ  حُ صِب ، ت  

4 ُ ھا.ِت طالكنیسة وأنش نا في حیاةِ نا واشتراكِ من دورِ  الةُ ھذه الصَّ  فیناع_ ال ت  

  

شرٌح حرفيٌّ للصَّالة ب_   

دة لوات بال فائالصَّ  في عدم إطالةِ  بِّ الرَّ  رغبةَ  قُ وتحقِّ  وبسیطةٌ  سھلةٌ  ھا صالةٌ إنَّ 
 كلمةٍ  عند معنى كلِّ  فَ بنا أن نتوقَّ  ھ یجدرُ ، ولعلَّ قلیلةٍ  من كلماتٍ  فةٌ ؛ وھي مؤلَّ )6/7(مت

 من ھذه الكلمات: 

، )12/3كور1(س دُ وح القُ الرُّ  ةِ ، بقوَّ باإلیمانِ  ھو اعترافٌ  عبیرُ ": ھذا التَّ ھا الربُّ "أیُّ 
تھ، على ھذا لوھیَّ المسیح، وأُ  دِ یِّ السَّ  شخِص  ةِ دیَّ یِّ بسَ  اعترافٌ   
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علینا؛  یحِ المس لك یسوعَ عترفین، بادئ ذي بدء، بمُ مُ  القلبِ  صالةَ  حو، فنحن نبدأُ النَّ 
نا لَ امنا الحاضرة، أن یجعتھ في أیَّ نا خاصَّ إلیھ أن یجعلَ  بُ مھ، نطلُ وعندما ندعو اسَ 

دتنا.جِ لنَ  يِ نا، ویأتَ دَ ھ، وأن یعضُ ملكوتَ   

ما عدا  شئٍ  نا في كلِّ الذي أصبح شبیھَ  اصرّيِ النَّ  لِ جُ ذاك الرَّ  اسمُ  ھُ "یسوع": إنَّ 
، )4/4غال(ه من العذارء مریم ، وبمیالدِ المسیحِ  یسوعَ  ةِ بإنسانیَّ  فُ یعترِ  ، اسمٌ الخطیئةِ 

لعھد القدیم في ا ستعارِ هللا المُ  اسمِ  محلُّ  الذي یحلُّ  االسمُ  ھُ . إنَّ دَ اإللھ الذي تجسَّ  ةِ یَّ بإنسان
 ثالثٍ  صُ ھ ملخَّ نا. إنَّ وفي قلوِب نا رِب هللا بقُ  وحي حضورَ یُ  ولطیفٌ  ذبٌ عَ  اسمٌ  ھُ ه". إنَّ "یھوَ 

 یدةِ  قصھ عنوانُ  في ما بیننا. إنَّ ھا هللاعاشَ  ةٍ وتاریخیَّ  ةٍ إنسانیَّ  من حیاةٍ  سنةً  وثالثینَ 
نا. بِّ ا لحُ لیبقى أمینً  حبیبنا الذي ماتَ  اإلنسان_ هللا، واسمُ   

 لَ بِ من قَ  ھو الممسوحُ  اصريَّ النَّ  یسوعَ  أنَّ  ھِ بعینِ  ھو االعترافُ  قبُ "المسیح": ھذا اللَّ 
 كذا اعترفَ ھا بین البشر. ھیخوضُ  التي سوفَ  ولرسالتھِ  لعالقتھ باآلبِ  هللا، وھو وحيٌ 

 أو مسحةٍ  ة ختمٍ ثابِ ھو بمَ  . ھذا االسمُ )8/29(مر ھو المسیح" لیب: "أنتَ الصَّ  قبلَ  سُ بطرُ 
ة. نا المسیحیَّ ِت ویَّ ھُ  لبِ من صُ  ھذا االسمُ  ن على اسمھ، وأصبحَ میَّ سَ بھا، مُ  مناِت خُ   

، )16/16(مت سُ بطرُ  یسُ ا القدِّ بھ أیضً  حَ باإلیمان، وقد صرَّ  ثانٍ  هللا": ھذا اعترافٌ  "ابنُ 
ّ  منيٌّ ِض  اعترافٌ  ووھ قتنا بھ، نا با[ اآلب وعالالي، اعترافُ األقدس، وبالتَّ  الوثِ بالث

. )3/17(متا عندما قال: "ھذا ھو ابني الحبیب" أیضً  باالبنِ  اآلبِ  واعترافُ   

منھ أن  بَ ھ، علینا أن نطلُ ِت دیَّ یِّ واالعتراف بسَ  اإللھّيِ  االسمِ  استدعاءِ  عدَ مني": بَ "ارحَ 
  ارُ العشَّ  دهُ معنا. ھذا ما ردَّ  ھُ فَ وتعاطُ  ھُ حنانَ  بَ نا، وأن نطلُ عفَ ضُ  مَ یرحَ 
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. )18/14(لوا لھ خطایاه غافرً  ھُ كَ بارِ هللا ویُ  هُ ررَ بِّ ا استدعى أن یُ ا ممَّ عً ا ومتواِض یً صلِّ مُ   

عدنا بُ  ةِ شدَّ ا لعینَ قراء، وَ ، وفُ عفاءُ نا ضُ نا، وبأنَّ ینا ذاتَ عَ وَ  رُ ظھِ تُ  ": ھذه الكلمةُ "أنا الخاطئَ 
، بیرُ عدیدة لرحمة هللا. في الحقیقة، ھذا التَّ تنا الشَّ الي، حاجَ عن قداسة هللا، وبالتَّ 

ھ سِ ؤْ بُ اإلنسان و عفِ بین ضُ  شَ دھِ المُ  قاءَ ذاتھ ذلك اللِّ  بحدِّ  لُ مثِّ ، یُ "مني أنا الخاطئَ "ارحَ 
 ذاك الذي باستحقاقِ  خالصيٌّ  لقاءٌ  ھُ قابلة، إنَّ هللا من الجھة المُ  ، ومع رحمةِ من جھةٍ 

ألجلنا. لعنةٌ  أصبحَ   

 

  

  روحيٌّ  الھوتيٌّ  ج_ شرحٌ 

 رَ ناِص ع ا_ ثالثةَ سابقً  ، الذي شرحناهُ اسم یسوعَ  استدعاءِ  ةِ یِّ مَّ إلى أھ _ باإلضافةِ نجدُ 
الة. نا على فھم ھذه الصَّ دُ ساعِ تُ  ةً روحیَّ  ةً الھوتیَّ  ةً أساسیَّ   

ة: لمسیحیَّ قوى این في التَّ یأساسَّ  ینِ موضوعَ  بینَ  الةُ ھذه الصَّ  ل: تجمعُ األوَّ  رُ نصُ _ العُ 1
 بُّ ھا الرَّ أیُّ الة: "من ھذه الصَّ  لِ في القسم األوَّ  العبادةِ  علُ ى ِف دامة. ویتجلَّ العبادة والنَّ  علُ ِف 

الة: ن ھذه الصَّ اني مى في القسم الثَّ فتتجلَّ  الخاشعةُ  دامةُ ا النَّ هللا"؛ وأمَّ  ابنُ  المسیحُ  یسوعُ 
 فُ ة. یعترِ یَّ لھاأل حمةِ الرَّ  اتھا طلبَ في طیَّ  "، والتي تحملُ مني أنا الخاطئَ "ارحَ 

من خطیئة،  لَ ما فع باأللم ألجلِ  رُ اني، ویشعُ ا بخطیئتھ، في ھذا القسم الثَّ منً ي ِض لِّ صَ المُ 
 . لقد وضعَ ھلھ ویرحمُ  یستجیبُ هللا سَ  من أنَّ  هِ دِ لتأكُّ  عزیةِ والتَّ  المِ بالسَّ  عورٌ شُ  ھُ ویتبعُ 

متناھي: هللا. الالَّ  ذلك الحبِّ  ضعفھ أمامَ  وكلَّ  ھُ نفسَ   
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ُ القرن الحادي عشر( ا إكدیكوسإیلیَّ  یقولُ  دامة بالنَّ  ورَ عالشُّ  التي ال تحملُ  الةُ الصَّ  شبھُ ): "ت
". ا لیس فیھ ملحٌ طعامً   

إذا لم ): "عشر ابعَ القرن الرَّ ( ین من كسانثوبولوسذَ كالیستوس إغناطیوس اللَّ  دُ ویؤكّ 
ُ  منْ تتضَّ  لذي ھو اب) جُ الباطل (العُ  المجدَ  ، ألنَّ باطلٍ  في مجدٍ  دامة، فأنتَ النَّ  كَ صالت
دامة". بالنَّ  عورَ والشُّ  الخشوعَ  بُ یحجُ   

مان سَ . والقَ بّ من الحُ  ابعةِ النَّ  قةِ ومن الثَّ  من الفرحِ  مملؤةٍ  توبةٍ  ھي صالةُ  الةُ ھذه الصَّ 
المسیح.  صنا بیسوعَ ھ خلَّ [ ألنّ  مھُ نقدِّ  شكرٍ  علَ ا فِ الة یحمالن معً الصَّ  ئیسان لھذهالرَّ   

 دِ یِّ السَّ  حولَ  الةُ ھذه الصَّ  ؛ إذ تتمحورُ كریستولوجيّ  عنصرٌ  اني: ھوالثَّ  رُ نصُ . العُ 2
؛ ومن ةٍ من قوَّ  ما یحملُ  ، مع كلِّ اإللھّيِ  االسمِ  ، استدعاءَ ، من جھةٍ نةً مِّ ضَ تَ المسیح، مُ 

. ائمٍ د ه على نحوٍ رِ تذكُّ  عبرَ  المسیحِ  دِ یِّ مع السَّ  لةِ المتواِص  ركةِ الشَّ  یشَ خرى، عَ أُ  جھةٍ   

 ھا كلُّ یَ صلِّ أن یُ  ة، إذ یستطیعُ شَ دھِ المُ  الةِ ھذه الصَّ  في بساطةِ  لُ الث: یتمثَّ الثَّ  رُ نصُ . العُ 3
سرور.  وھدوءٍ  بطءٍ بُ  مُ تمَّ ا، تُ جدz  بسیطٌ  ھا فنٌّ ممارستُ  برُ عتَ ، وتُ مؤمنٍ   

 

الة ھذه الصَّ على  ھودٌ د_ شُ   

نا على ل ا یشھدُ ا غنیz لنا إرثً الة، وتركوا ا ھذه الصَّ ة عملیz وحیَّ مو الحیاة الرُّ علِّ ر مُ بَ ختَ اِ 
ھا.ِیلمفاع  

  

) ابعادس والسَّ القرنان، السَّ ( ميّ لَّ ا السُّ یس یوحنَّ _ القدِّ 1  

َّ كُ  من أھمِّ  ميُّ لِّ السُّ  دُّ عَ یُ    دُ )، وھو یؤكِّ صحراء سیناءة (ینائیَّ ة السِّ وحانیَّ اب الرُّ ت
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 سمِ ة استدعاء االیِّ ا على اھمَّ دً دین، مشدِّ حِّ وَ تَ مستوى في حیاة المُ  ھي أرفعُ  الةَ الصَّ  أنَّ 
األفكار رة وریِّ الشَّ  لةِ المخیِّ  رَ وَ صُ  دَ بدِّ الذي من شأنھ أن یُ  بال انقطاع، االستدعاءِ  اإللھّيِ 

ئة، فالیبقى في القلب والعقل سوى ذاكره. یِّ السَّ   

 كَ أعداءَ  دَ أن تجلُ  س: "إذا أردتَ نفُّ التَّ  مع انتظامِ  اإللھّيِ  االسمِ  رُ تذكُّ  دَ حِ ن یتَّ یجُب أ
االسم  عاءمن استد ةً الیَّ فعَّ  أكثرُ  ، وال على األرض سالحٌ ماءِ یاطین، فلیس في السَّ الشَّ 

" . اإللھيِّ  

موا تعلَّ  ذینالَّ  ھا: "أولئكَ الة ومضمونَ ھذه الصَّ  بسیطٍ  على نحو عقیدّيِ  ميُّ لَّ ا السُّ منُ علِّ یُ 
 نٍ في أذُ  مُ ن یتكلَّ مَ كَ  ا إلى وجھٍ وجھً  دَ یِّ مون السَّ كلِّ م في الحقیقة یُ وا، ھُ صلُّ أن یُ 

على  لھ الذین یسجدونَ  طور كلَّ ارون یستحضرون أمام اإلمبصلُّ اإلمبراطور، الذي یُ 
ھون إلى وجِّ في العالم فھم یُ  ونَ الذین یحیَ  ، أمام أولئكَ الملكيّ  من البالطِ  مشھدٍ 

الة الصَّ  نَّ ف متَ )، فإذا تعلَّ ةماعّی تافاتھم الجَ ر ھُ عبَ ھ (لِّ عب كُ باسم الشَّ اإلمبراطور طلباتھم 
 مةٌ وخد بِّ للرَّ  ذاتھا ھي عبادةٌ  حدِّ بَ  )، ھذه الوحدةُ االنعزالالة (في الصَّ  حدةِ الوَ  یشَ أو عَ 
ة یِّ أھمَّ  كُ درِ تُ  س، عندئذٍ فَ النَّ  مع انتظامِ  بِّ الرَّ  رَ حدة یجب أن تذكُ [، في ھذه الوَ یھا نؤدِّ 
هللا".  ألجلِ  غِ فرُّ والتَّ  دِ وحُّ التَّ   

 زح، ال یھمُّ ا ال یتزحمودً عَ  شبھُ  فھذا یُ أمام هللا ھ یقفُ الة أنَّ في قلبھ أثناء الصَّ  ن شعرَ "مَ 
 صُّ لِ و الُّ الضَّ  واالبنُ  ارُ العشَّ  صَ لُ خَ  واحدةٍ  ملةٍ بجُ  ھُ األلفاظ، ألنَّ  ا كثرةُ كثیرً  الةَ الصَّ 

فكار األ كلِّ  دُ راالولى، طَ  رجةُ : الدَّ درجاتِ  ثالثُ  الةِ : "للصَّ ميّ لَّ السُّ  ضیفُ الیمین". ویُ 
 رُ ونفكِّ  ھُ ولُ ما نق اكرة بكلِّ بالذَّ  انیة، االحتفاظُ الثَّ  رجةُ الدَّ  ؛استدعاء االسم اإللھيّ  بواسطةِ 
مع هللا".  ِس فَّ النَّ  الثة، اختطافُ الثَّ  رجةُ بھ؛ الدَّ   

 

) اسعامن والتَّ القرنان، الثَّ ( ینائيّ إسحق السِّ  یسُ _ القدِّ 2  

  الكمالَ  لنا في كتاباتھ أنَّ  دُ والفضیلة، ویؤكِّ  ھدِ على الزُّ  ینائيُّ السِّ  مُ یتكلِّ 



 صالةُ القلب َعتبَةُ المشاَھدَة

 القلبِ  یاحُ ھو ارت یسوعَ  اسمِ  لصالةِ  المتواصل: "االنتباهُ  على االنتباهِ  القائمٌ  وحيَّ الرُّ 
 س اسمَ فُّ النَّ  بواسطة انتظامِ  دائمٍ  یستدعي بشكلٍ  فكر، وھو قلبٌ  ومن أّيِ  اھتمامٍ  من أّيِ 
 سُ فْ النَّ  ھتِ الخطایا. إذا توجَّ  في مغفرةِ  ، الحقُّ دهُ حَ الذي لھ، وَ  هللا الحّيِ  ابنِ  المسیحِ 

القلب  أسرارُ  صُ نحو المسیح الذي یتفحَّ  دائمٍ  بشكلٍ  اإللھّيِ  االسمِ  استدعاءِ  بواسطةِ 
د ة، لن یجَ ومعركتھا الحمیم ِس فْ النَّ  تلكَ  فرحَ  كاملٍ  اآلخرین باعتناءٍ  ینِ خفي أمام أعُ ویُ 

 عملٍ  أكملَ  ویھدمَ  هِ أفكارِ  شرَّ  إلى القلبِ  لَ دخِ  لكي یُ كھذه، سبیًال  ٍس فْ یطان، مع نَ الشَّ 
ن یطاا بواسطة صالة القلب، سوف یرى الشَّ روحیz  بھ. الذي یحاربُ  تقومُ  روحّيِ 

یاح". أمام الرِّ  خانُ والدُّ  الغبارُ  دُ ا كما یتبدَّ دً ومتبدِّ  اإللھّيِ  ا أمام االسمِ طرودً مَ   

لكن، ل المشاھدة. ونا إلى تأمُّ لُ یوِص  مٌ لَّ سُ  ھُ على أنَّ  ھدَ الزُّ  لنا إسحق السینائيّ  فُ ِص ویَ 
 القلبَ  رَ طھِّ أن یُ  دة كي یستطیعَ  متعدِّ أشكاًال  ھدُ الزُّ  ذَ خِ أن یتَّ  رجة، یجبُ الدَّ  تلكَ  لنصلَ 
كي  مٍ دائ وعلى نحوٍ  عٍ بتواضُ  اإللھّيِ  االسمِ  ن بین تلك األشكال استدعاءُ وح. ومِ والرُّ 

لمسیح، ا نا یسوعَ ربِّ  استدعاء اسمِ  شاھدة عبرَ ل المُ ا، إلى تأمُّ ، إذً بْ لنذھَ جدتنا. نَ ي لِ یأتَ 
نا. في أرواحِ  من جدیدٍ  ةُ وحیَّ ة الرّ المعركُ  عُ ستندلِ  ئذٍ ساعتَ   

 سمِ ) واستدعاء االدجرُّ ر والتَّ طھُّ التَّ ھد (بین الزُّ  وضیح، العالقةَ من التَّ  ، لمزیدٍ نُ بیِّ نُ 
 رحِ من الف مملوءةٍ  قدةٍ متَّ  برغبةٍ  ةً قَ فَ رم اإللھّيِ  استدعاء اإلسمِ  ةُ عملیَّ  ثمرُ اإللھي: تُ 

 هُ حدَ وَ ق: "اسحَ  یسُ القدِّ  دُ والفرح. ویؤكِّ  المِ من السَّ  ا بجوٍّ حاطً القلب مُ  جعلِ والعذوبة یَ 
غیر  كرٍ ف ا من أّيِ خالیً  صبحُ ؛ وعندما یُ القلبَ  رُ طھِّ ن سوف یُ هللا مَ  ابنُ  المسیحُ  یسوعُ 
 مرُ والمشاھدة. تث لِ أمُّ ا للتَّ س لیكون مقرz دُ القُ  وحُ الرُّ  هُ سوف یختارُ  ، ساعتئذٍ طاھرٍ 

  طعٍ نقَ مُ  غیرِ  بشكلٍ  اإللھّيِ  اإلسمِ  استدعاءِ  عبرَ  ائمةُ كرى الدَّ الذِّ 
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د، جرُّ والتَّ  ھدِ ابت في الزُّ والثَّ  المتواصلِ  قِ عمُّ التَّ  ةِ بعملیَّ  رفقةً مُ  یةً إلھَّ  حالةً  ِس فْ في النَّ 
 وبقلبٍ  عٍ نقطِ غیر مُ  ھ بشكلٍ اسمَ  ا، أن ندعوَ على القلب، علینا، إذً  ائمُ الدَّ  ھرُ وكذلك السَّ 

بھ".  دَ حِ لكي نتَّ  قدٍ متَّ   

ر عثَ بوتُ  القلبَ  يَ من شأنھا أن تنقِّ  اإللھّيِ  باستدعاء االسمِ  ھد المرفقةَ الزُّ  مشاعرَ  إنَّ 
. اإللھّيِ  المسیحِ  بنورِ  العقلَ  نیرَ وتُ  جاربَ التَّ   

القلب  الةُ ا صار، أمَّ النَّ  الماءُ  طفئُ وح كما تُ الرُّ  راسةَ هللا حِ  نسیانُ  طفئُ : "یُ قائًال  ھُ وینبِّ 
الصالة  سیان، تحتاجُ النّ  في تبدید حالةِ  العمیقة فتفیدُ  ھدِ مع مشاعر الزُّ  المستمرِّ 

بدون  عَّ شُ كما یحتاج الفتیل لإلضاءة، وكما أن الشمس ال یمكنھا أن ت  بالحقیقة للزھد
 رٌ تذكُّ طعة (المنق غیرِ  یسوعَ  ي من دون صالة اسمِ للقلب أن یتنقَّ  ، ال یمكنُ ور، كذلكَ النُّ 

ق یس إسحا للقدِّ دومً  والكالمُ ذلك ( ا، واختباري یضمنُ یحً ). إذا كان ھذا صحبّ للرَّ  دائمٌ 

. تمحي سُ تنفَّ ھا التي بھا ننفسِ  ةِ یِّ وس بالكمَّ دُّ بھذا االسم القُ  ظَ )، علینا أن نتلفَّ ینائيّ السِّ 
ادتنا". إر بت ضدّ األفكار التي انتصَ  ھد، كلَّ بمشاعر الزُّ  یسوع، المرفقةُ  اسمِ  صالةُ   

الذي  یحُ المس یسوعُ  جارب، فلن یسمحَ التَّ  دُ وتبدِّ  كھذه تقتلُ  ا: "صالةٌ یف أیضً ضویُ 
ھم ن یدعَ نظورین، ولالمَ  األعداء غیرِ  وح مشوراتُ للرُّ  بأن تصلَ  دائمٍ  نستدعیھ بشكلٍ 

من  ِس فْ النَّ  أجواءَ  المنقطعةِ  القلب غیرُ  صالةُ  رُ طھِّ واحدة. تُ  بكلمةٍ  خاطبون القلبَ یُ 
) یرةرِّ من عواصف األرواح الشِّ  رَ بعد أن تطھَّ ة لتشتعل في أجواء القلب (مَ ظلِ الغیوم المُ 

 الھواءَ  اإللھّيِ  االسمِ  عن استدعاءِ  فُ الذي ال یتوقَّ  القلبُ  شبھُ ة. یُ اإللھیَّ  المسیحِ  أنوارُ 
فوق  مسُ الشَّ  رُ مع. عندما تعبُ بالشَّ  ار الذي یلتصقُ النَّ  بالجسد ولھیبَ  تصقُ لالذي ی

 ا رائعةً كارً أف نتجُ في العقل یُ  دائمٍ بشكٍل  یسوعَ  اسمُ  عُّ ھار، وعندما یشُ النَّ  األرض یكونُ 
ُ  جمیلةً  ) إلى وحيّ ر جھادٍ  علَ مع كونھا ِف ( ةُ المستمرَّ  الةُ الصَّ  لُ تحوَّ حصى. في الحقیقة تُ ال ت
لإلنسان".  ثانیةٍ  كطبیعةٍ  ال، وھذه تصبحُ المنَ  سھلةِ  عادةٍ   

 

 



القلب َعتبَةُ المشاَھدَةصالةُ   

) والحادي عشر القرنان، العاشرُ الجدید ( ھوتيُّ سمعان الالَّ  یسُ _ القدِّ 3  

ون فصلُ الذین ی یینَ البیزنطِّ  فینَ تصوِّ من المُ  الجدید واحدٌ  ھوتيُّ سمعان الالَّ  یسُ القدِّ 
 قائمةٌ  ھِ تعلیمِ  ، ونواةُ ةً ھامَّ  مرحلةً  الھدوئيُّ  ارُ یِّ التَّ  وصلَ  ة. معھُ العملیَّ  عن الحیاةِ  لَ أمُّ التَّ 

د. مِّ عَ س في قلب المُ دُ القُ  وحِ على سكنى الرُّ   

 ةِ وحیَّ الرُّ  ةِ تنارَ بیعة في االسالطَّ  الفائقِ  هِ على اختبارِ لنطَِّلَع حیاتھ  ةِ من قصَّ  وسنستفیدُ 
". ابوريّ ور الثَّ "النُّ  علیھا تسمیةَ  طلقُ التي كان یُ   

، حظاتِ من اللَّ  "، في لحظةٍ ر لي أنا الخاطئَ ي "إلھي اغفْ صلِّ عندما كان یُ  مساءٍ  "ذاتَ 
إذا كان في  لمُ یع دْ عُ ھا، لم یَ لَّ ومعة كُ الصَّ  ورُ النُّ  ھ، ال بل مألَ فوقَ  تشعُّ  ةٍ إلھیَّ  ر باستنارةٍ شعَ 

 یعلمُ  دْ مكان، ولم یعُ  وفي كلِّ  شئٍ  كلَّ  مألَ  ورَ النُّ  أنَّ  مَ علِ  ھُ أو تحت سقف، ولكنَّ  البیتِ 
 بالخوف لدیھ شعورٌ  نْ آخر، لم یكُ  كان ھو على سطح األرض أو في مكانٍ  إنْ  ىحتَّ 

ذلك  ا معواحدً  ، لقد أصبحَ دنیويّ  أو اھتمامٍ  ةٍ أرضیَّ  فكرةٍ  لدیھ أيَّ  نْ من الوقوع، لم یكُ 
 دْ م یعُ ا ولنورً  ا، أصبحَ ا إلھیz ذاتھ، نورً  دِّ ھو، بحَ  ھ أصبحَ ھ أنَّ ظنِّ  إلى درجةِ  ور اإللھّيِ النُّ 
". فمن الفرح الذي ال یوصَ  وامتألَ  موعَ الدُّ  نیا، لقد ذرفَ ھذه الدُّ  من حطامِ  شئٌ  فیھِ   

ا رً س، نودُ القُ  وحِ ة بالرُّ دُ حِ والمتَّ  رةُ المتطھِّ  ھُ روحُ  ي، رأتْ صلِّ عندما كان یُ  "ذات لیلةٍ 
ھار. ل النَّ مث شئٍ  كلَّ  حُ ا یوِض ا، نورً ا وعظیمً ا حقیقیz علیھ من فوق، نورً  ھِ ِت لقي بأشعَّ یُ 

د كان، ق ، حیثُ ومعةَ صَّ ل، أو االبیتَ  وكأنَّ  رَ عَ ، شَ ور اإللھيّ بھذا النُّ  عندما استنارَ 
 دُ ردِّ ، بینما كان یُ ةٍ حارَّ  في دموعٍ  ا وغاصَ ا عظیمً ھو فرحً  ، وامتألَ ال شئٍ كَ  ھباءً  أصبحَ 

". ارحمني أنا الخاطئَ  بُّ ھا الرَّ : "أیُّ عالٍ  بصوتٍ   

 

 

 

 



َجبَلياألب نضال   

  )اسعوالتَّ  امنُ القرنان، الثَّ ( غریغوریوس باالماس یسُ القدِّ _ 4

 لِ من جب بٌ ین، وراھِ یین البیزنطیِّ ھوتِّ الالَّ  غریغوریوس باالماس ھو أحدُ  یسُ القدَّ 
 أكبرِ  حدُ ة. وھو أالیونانیَّ  ةَ في الھوتھ العقالنیّ  ین، ویعكسُ آرثوس، ینتمي للھدوئیِّ 
 فكرةِ  على زُ ركِّ ة. كما یُ ھوتیَّ " الالَّ ھِ ألُّ "التَّ  فكرةِ  بُ ین، وصاحِ المدافعین عن الھدوئیِّ 

ھ. بین هللا وخصائِص ا زً ، ممیَّ ور اإللھيّ رؤیة النُّ   

 نستسلمُ  عندما بسھولةٍ  رُ وح)، ویتطھَّ تلك الرُّ  ة (أي أفكارُ اإلنسانیَّ  وحِ الرُّ  عملُ  مُ "ینتظِ 
أن  شئٍ  ألّيِ  یمكنُ  یسوعَ  اسمِ  صالةُ  القلب. عندما تغیبُ  ا صالةِ الة، خصوصً للصَّ 
 وعُ نا یسربُّ  رُ . ولكن، عندما یحضُ ا للصَّالحا واحدً مكانً  كٍ تارِ  غیرَ  سَ فْ النَّ  خَ یوسِّ 

 ا، وھذا ھونا إذً رِ تطھُّ  عنھ یختفي. ھذا ھو شكلُ  ما ھو غریبٌ  الة، فكلُّ الصَّ  بواسطةِ 
 ھرِ والسَّ  ھدِ الزُّ  یِش عَ  نا ألجلِ ھدِ صاري جُ قُ  لُ : عندما نبذُ بّ قلبنا وعقلنا بالرَّ  حادِ اتِّ  شكلُ 

ھا یھا ونقودَ عل نسیطرَ اسم یسوع، لُ  صالةِ  اخل عبرَ ھا إلى الدَّ ة، نحملُ نا العقلیَّ راِت دُ على قُ 
صالة اسم  . بواسطةبسبب الحواسّ  ، تائھةً دائمٍ  تٍ تشتُّ  حیح، إذ ھي بحالةِ الصَّ  جاهِ باالتِّ 

ھا". كلِّ  أفكارناِ  ، ھو، مركزَ صبحَ إلى قلبنا لیُ  ةنا العقلیَّ قدراِت  نحملُ  یسوعَ   

سة ممار على أساِس  الةِ للصَّ  ةِ والجسدیَّ  ةِ فسیَّ النَّ  ریقةِ عن ھذه الطَّ  فاعُ الدِّ  زُ ویرتكِ 
إلنسان إلى ا ظرِ النَّ   ، وعلى أساِس المسیحُ  یسوعُ  مھُ الخالص الذي أتَّ  واعتبارِ  األسرارِ 

ئ: جسد_ نفس_ روح. غیر متجزِّ  لِّ كُ كَ   

أن  یمكنُ  ، والدِ جسُّ التَّ  دینُ  ھُ تنا، إنَّ یَّ مسیح ذي حالُ ، فھَ دِ جسُّ التَّ  بعقیدةِ  نُ نا نؤمِ وبما أنَّ 
 ُ  االبنُ  دَ ، عندما تجسَّ ھُ ة الھیولى، ألنَّ من الجسد، عدیمَ  في المسیح خالیةً  صبح الحیاةُ ت

، بشرُ ال على األرض، أصبحَ  من خاللھا ویعیشَ  ظھرَ لیَ  ةَ البشریَّ  بیعةَ لھ الطَّ  خذَ واتَّ 
ي ف أن یشتركَ  الجسدُ  من المالئكة عادمي األجساد. لذلك، یستطیعُ  ھم، أھمَّ بأجسادِ 

  في حاجةٍ  ھُ أن یشترك، إنَّ  روريّ الة، ال بل من الضَّ الصَّ 
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ة، لیست البھا ھذه الصَّ  فُ ِص التي نَ  ةَ قنیَّ التِّ  قَ رُ الطُّ  األحوال، إنَّ  الة. على كلِّ للصَّ  ةٍ ماسَّ 
 الةِ صَّ ال یمُ . ویبقى تنظِ ثانويٌّ  ھا موضوعٌ لھا، ولكنَّ  ھوتّيِ الالَّ  ذاتھا، الجوھرَ  دِّ ھي، بحَ 
 الةِ الصَّ   ةِ میُّ ، وبحمیاإللھيّ  االسمِ  استدعاءِ  ا، لیس بقیمةِ جیz ا خارشیئً  ِس نفُّ التَّ  عِ على وقَ 

. بّ الرَّ ب ةٍ خاصَّ  من عالقةٍ  ھُ وما تحملُ   

  )عشر و الخامسَ عشرَ  ابعَ القرنان، الرَّ ( سالونیكيّ سمعان التّْ  یسُ _ القدِّ 5

على  رجيٌّ تُ لی ین، وھو الھوتيٌّ ا من اآلباء الھدوئیِّ ھو أیضً  سالونیكيُّ سمعان التّْ  یسُ القدِّ 
 علیھا طلقُ ، یُ یسوعَ  اسمِ  عن صالةِ  سمعانُ  ثُ ة. عندما یتحدَّ یِّ من األھمَّ  عالیةٍ  درجةٍ 

 ، صالةٌ هللا ابنِ  المسیحِ  یسوعَ  ) السمِ االستدعاء( الخالصيّ  كرارُ اآلتیة: "التّ  سمیةَ التَّ 
ن هللا، كما یھا فھو مصلِّ ن یُ ة، ومَ قوى اإلنجیلیَّ التَّ  في ذاتھا كلَّ  ة؛ تحملُ وخالصیَّ  سةٌ قدَّ مُ 

. )4/2یو1( هللا" نَ ھو المسیح، ھو مِ  سوعَ یَ  أنَّ  دُ شھَ یَ  وحٍ رُ  لُّ الكتاب: "كُ  یقولُ   

ھا ، إنَّ ة"ھَ والمؤلِّ  سةَ المقدِّ  الةَ دعي: "الصَّ ھا، أن تُ تِ یَّ ، على أھمِّ یسوعَ  اسمِ  صالةُ  قُّ تستحِ 
ُ ا یحدِّ جدz  ةٌ غنیَّ  صالةٌ  : عنھا قائًال  نا سمعانُ ث  

لمسیح؛ من خاللھ ذواتنا ل مُ نقدِّ  ة؛ واستدعاءٌ حمة اإللھیِّ بواسطتھا الرَّ  بُ نطلُ  ھا صالةٌ "إنَّ 
، )8/29(مرالمسیح"  أنتَ ك "أنَّ  سُ طرُ بھ بُ  حَ ما قد صرَّ  نُ ھا تتضمَّ باإلیمان ألنَّ  واعترافٌ 

ال  ھُ س، ألنَّ دُ وح القُ من الرُّ  ؛ وإلھامٌ )16/17(متوبى لك" یسوع: "الطُّ  بُّ ھ الرَّ فأجابَ 
؛ )12/3كور1( سدُ وح القُ بواسطة الرُّ  ا إالَّ ربz  المسیحِ  بیسوعَ  أن یعترفَ  أحدٌ  یستطیعُ 
اتیح بواسطتھا على مف سُ رُ طُ بُ  ة، إذ قد حصلَ العطایا اإللھیَّ  لنا بابَ  تفتحُ  ونعمةٌ 

ُ  للقلبَ  ؛ وتطھیرٌ 16/19(متموات ملكوت السَّ   دٌ ؛ وطرُ )5/8(متلكي یرى هللا  هُ ؤُ ھیِّ فت
: بَ رَّ د جُ عندما ق المسیحُ  دُ یِّ لسَّ ه ا، كما قد طردَ اإللھيّ  استدعاء االسمِ  یاطین بواسطةِ للشَّ 

، بْ "اذھَ   

 

 



 األب نضال َجبَلي

 لُ كرى المتواصلة كما یقوالذِّ  في قلوبنا عبرَ  كنى االبنِ ؛ سُ )4/10(متیطان!" یاشَ 
ة وحیّ لألفكار الرُّ  ؛ ونبعٌ )76/4(مزمن الفرح"  هللا وأمتلئُ  رُ تذكَّ المزامیر: "أَ  صاحبُ 

فوس للنُّ  ؛ وشفاءٌ )2/3(كوالحكمة والمعرفة  ھو كنزُ  المسیحَ  یسوعَ  ، ألنَّ قٌ متدفِّ 
 ورُ ھو النُّ  یسوعَ  ة، ألنَّ إلھیَّ  تنارةٌ س؛ وا)3/6(أعھا وشافیھا ، طبیبِ یسوعَ  واألجساد باسمِ 

للخالص بواسطتھا  ؛ ونوالٌ )1/9(یوإلى العالم  آتٍ  إنسانٍ  كلَّ  نیرُ الذي یُ  الحقیقيُّ 
  .)4/9(أع

على  وھاصلُّ ھم أن یُ الة، كما ینصحُ ین بممارسة ھذه الصَّ المسیحیِّ  كلَّ  سمعانُ  ینصحُ 
 و ربٌّ ھ المسیحَ  یسوعَ  أنَّ  لسانٍ  كلُّ  ھ، في الیوم االخیر، سیعترفُ در طاقتھم، ألنَّ قَ 

.)2/11(فللمجد هللا اآلب   

  

  بّ على دروب الرَّ  وسّيِ ائح الرُّ من قصص السَّ _ 6

ا تحدیدً عشر، و اسعَ اني من القرن التَّ صف الثَّ في النّ  وسّيِ ائح الرُّ السَّ  صُ ت قصَ ظھرَ 
من  ةً یَّ نوع نا نقلةً لُ الذي ینقُ  ائحِ ھذا السَّ  األولى قصصُ  ةِ ، عندما ظھرت للمرَّ 1870 عامَ 
ة. وسیَّ ة الرُّ الھدوئیَّ  ةِ وحانیَّ ة إلى الرُّ ة البیزنطیَّ الھدوئیَّ  ةِ وحانیَّ الرُّ   

 سَ س بولُ یالقدِّ  قولَ  في الكنیسةِ  ةٍ مرَّ  ذاتَ  ، سمعَ الثین سنةً مر الثَّ بعُ  بسیطٌ  حٌ ھو فالَّ 
 عن جوابٍ  حظة، بدأ في البحثِ اللَّ  ، ومنذ تلكَ )5/17تسا1(وا بال انقطاع" سول: "صلُّ الرَّ 

 سَ مارِ أن یُ  روحيٌّ  أبٌ  ھُ بحثھ ھذا، نصحَ  م. وخاللَ األمَ  رسولُ  ھُ الذي أطلقَ  داءِ لھذا النِّ 
 آالفِ  ثةِ الة، من ثالا لھذه الصَّ جدz  وكبیرٍ  عظیمٍ  بتكرارٍ  زُ التي تتمیَّ  یسوعَ  اسمِ  صالةَ 

َّ ، مُ الواحدِ  في الیومِ  ةٍ مرَّ  ألفَ  ي عشرَ ، إلى اثنتَ آالفٍ  ةِ إلى ستَّ ة ٍمرَّ  ا في نz عیَّ ا مسارً ا مَ بعً ت
، أي ِس نفُّ لتَّ ا نظامِ القلب، إلى  اتِ سان، إلى دقَّ ، إلى اللِّ فاهِ الشِّ  ن لفظِ الة: مِ ھذه الصَّ  ةِ تقنیَّ 

ائمة. الدَّ  ِس نفُّ التَّ  وعي مع حركةِ بالالَّ  مرتبطٍ  إلى تكرارٍ  القلبِ  بِّ حُ إلى  العقلِ  من إرداكِ   
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ھا كما ة كلمة هللا ومكانتیِّ أھمَّ  ظَ الحِ ، علینا أن نُ وسّيِ ائح الرُّ السَّ  ةَ قصَّ  أن نعرضَ  قبلَ 
ھو علیھا.  زَ ركِّ   

 یحملُ  نْ رى، لم یكُ القُ  بینَ  عندما كان یجولُ  ھُ تھ، أنَّ ، في روایة قصَّ یشھدُ ھذا السَّائحُ 
س، قدَّ الم من الخبز الیابس، وفي قمیصھ سوى الكتابِ  ادتھ سوى قلیلٍ معھ في زوَّ 

ُ الكُ  كَ درِ كي یُ  ھُ ذھنَ  القلب كانت تفتحُ  صالةَ   إنَّ قائًال  حُ صرِّ وكان یُ  ة، أي كان سالمقدَّ  بَ ت
 الةُ الصَّ  نِ بال انقطاع. ولم تكُ  لِ ھ، المتواِص واستدعاِئ  یسوعَ  ضل صالة اسمِ ھا بفَ دركُ یُ 

یشھا.ھا وعَ ھم الكلمة، وقبولِ على فَ  دُ ھا كانت تساعِ "الكلمة"، ولكنَّ  محلَّ  لتحلَّ   

 

  

: ة الكلمة قائًال یِّ ) أھمَّ الحاجَّ ( ائحَ وس ھذا السَّ ین الرُّ وحیِّ مین الرُّ المعلِّ  أحدُ  مُ علِّ ویُ   

ین العَ إلیھا ب رَ أن ننظُ  نا ال نستطیعُ ، لكنَّ ا وجماًال إشعاعً  االكثرُ  ھي الكوكبُ  مسُ "الشَّ 
 مالَ ج لَ أن نتأمَّ  لكي یستطیعَ  ةً اصطناعیَّ  جاجةً زُ  مَ لنا من أن نستخدِ  دة، وال بدَّ المجرَّ 

 ناھیةٌ مت زجاجٍ  طعةُ ھا قُ لتھبة، إنَّ المُ  هُ أنوارَ  ھذا الكوكب المللك بین الكواكب، ونشاھدَ 
ُ  سةُ المقدَّ  بُ مس، ھكذا الكتُ ر أمام عظمة الشَّ غَ بالّصِ   شبھُ ا تُ ، والفیلوكالیَّ مسَ الشَّ  شبھُ ت
غیرة تلك". جاج الصَّ الزُّ  قطعةَ   

: ائًال ق یسوعَ  ممارسة صالة اسمِ  طریقةَ  وسيَّ الرُّ  ائحَ السَّ  وحيُّ الرُّ  مُ علِّ ھذا المُ  مَ لقد علَّ 
 عذوبةٍ بُ  سْ نفَّ نیك، تَ یَ عَ  ضْ ، أغمِ كَ رأسَ  صامت، أحنُ  وفي مكانٍ  ةٍ حدَ في وَ  سْ جلُ "أُ 

 سْ ك وتنفَّ إلى قلب من رأسكَ  كَ وعقلَ  كَ أفكارَ  دْ قلبك، قُ  لة داخلَ بعین المخیِّ  رْ نظُ فائقة، أُ 
، او منخفٍض  بصوتٍ  "، وذلكَ مني أنا الخاطئَ یسوع المسیح ارحَ  بُّ ھا الرَّ : "أیُّ قائًال 
    تلك الكلمات في دْ ، ردِّ ريّ بالحَ 

 

 



 األب نضال َجبَلي

 المٍ في س نْ یرة، وكُ رّ الشِّ  األفكارِ  كلِّ  بطردِ  كَ نفسَ  دْ جھُ )، أُ بھا ظِ فلُّ من دون التّ عقلك (
 نَ مریا ھذا التَّ مارسً ، مُ الةُ األحیان، ھذه الصَّ  ا، وفي أغلبِ دائمً  رْ ا وكرِّ ا صبورً مرتاحً 

ینھ". بعَ   

احل المر ات عبرَ المرَّ  الة آالفَ ھذه الصَّ  على تكرارِ  هُ تلمیذَ  الروحيُّ  مُ علَّ مال بَ ولقد درَّ 
الث اآلتیة: الثَّ   

ي الیوم، ف ةٍ مرَّ  الة ثالثة آالفِ ھذه الصَّ  بتكرارِ  األمرَ  ائحُ ي السَّ في المرحلة االولى، تلقَّ 
 الممارسةِ  ى وإن كان شكلُ حتَّ  الةِ الصَّ  عادةَ  بَ أن نكتسِ  من ھذه المرحلةِ  دفُ والھَ 

 zخارجی zا ولفظی zان : "كعلى ھذه المرحلة االولى قائًال  ائحُ السَّ  ا. ویشھدُ ا، أي شفوی
 أكثرَ  حَ لین، ولكن، في ما بعد، أصباألوَّ  ینِ ومَ ئ في الیَ الشَّ  ا بعضَ صعبً  الموضوعُ 

 بحاجةٍ  أشعرُ  ادھا، كنتُ وترد الةِ عن الصَّ  فُ أتوقَّ  ھ، عندما كنتُ أنَّ  إلى درجةِ  سھولةً 
". فٍ تكلُّ  وبدونِ  ي بسھولةٍ منِّ  إلیھا، وكانت تخرجُ  إلى العودةِ   

لھ  ، إذ قالَ في الیوم ةٍ مرَّ  آالفِ  ةُ ھا ستَّ بتكرارِ  األمرَ  ائحُ ي السَّ انیة، تلقَّ في المرحلة الثَّ 
 قم الذيا للرَّ أمینً  الة، وكنْ ر ھذه الصَّ ا وكرِّ مرتاحً  في سالمٍ  نْ : "كُ وحيّ الرُّ  مُ المعلِّ 

ة لحعلى ھذه المر ائحُ السَّ  ". ویشھدُ بّ الرَّ  مكَ ، ھكذا سوف یرحُ ھُ غَ منك ان تبلُ  طلبتُ 
ھا، ولو عن فُ أتوقَّ  ، إذا كنتُ ھُ أنَّ  الة إلى درجةِ على ھذه الصَّ  تُ دْ : "لقد تعوَّ انیة قائًال الثَّ 

 أرجعُ  تُ نني، عندما كنما، ولكِّ ا ت شیئً ني فقدُ بالفراغ وكأنَّ  رُ واحدة، كنت أشعُ  للحظةٍ 
انیة لثَّ على ھذه المرحلة ا دتُ رور، لقد تعوَّ والسُّ  بالفرحِ  رُ أشعُ  ي من جدید، كنتُ صلِّ ألُ 

واحد".  سبوعٍ أُ  قم من تعدادھا في غضونِ وعلى ھذا الرَّ   
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ي الیوم. وفي ف ةٍ مرَّ  ألفَ  ھا اثنتي عشرَ بتكرارِ  األمرَ  ائحُ ى السَّ الثة، تلقَّ الثَّ  في المرحلةِ 
 ر، كنتُ حَ صالة السَّ   حاولُ أُ  : "عندما كنتُ قائًال  دُ مة، كان یؤكِّ ھذه المرحلة المتقدِّ 

ه فقط ھذ رَ لي أن أكرِّ  یطیبُ  م كانكَ الة، ولَ ا ھذه الصَّ رً د نفسي مكرِّ م، فأجِ تعلثَ أَ 
 كُ تتحرَّ  عزیة، لقد كانتبالفرح والتَّ  رُ بتالوتھا كنت أشعُ  أبدأُ  الة، وعندما كنتُ الصَّ 

للعدد  ھتمُّ أ دْ ا، لم أعُ في تالوتھا. أخیرً  جھدٍ  أّيِ  ة دونَ تامَّ  ةٍ ویَّ فتایا وفمي ولساني بعفْ شَ 
وم". ى من خالل النَّ حتَّ  فٍ أو تكلُّ  فتایا ولساني في تكرارھا بدون جھدٍ شَ  ألنَّ   

الة ائح في تكرار ھذه الصَّ على السَّ  العادةُ  استحوذتِ  أنِ  من وبعدمن الزَّ  بعد فترةٍ 
رنو نحو ا وأعلى مستوى، فھي تخرى أكثر تعقیدً أُ  دائم، جاءت مرحلةٌ  وتالوتھا بشكلٍ 

إلى ، ف، إلى العقلِ فاهِ من الشِّ  رَ أن تعبُ  الة إلى األعماق، أي یجبُ ھدف إدخال ھذه الصَّ 
 القلب.

  

ین: ین اثنَ ن خالل مثلَ ھذه المرحلة م وصفَ  ونستطیعُ   

 قاتِ بدَّ  الةِ ھذه الصَّ  ربطِ  ةِ حول كیفیَّ  میانِ العُ  أحدُ  اهُ الذي تلقَّ  علیمُ ل، ھو التَّ االوَّ  المثلُ 
أن  لْ وحاوِ  كَ صدرِ  عبرَ  رُ تنظُ  كَ یك وكأنَّ ینَ إلى عَ  كَ نظرَ  لْ ، حوِّ كَ قلبَ  لْ القلب: "تخیَّ 

مع  فَ أن تتوقَّ  لْ على ذلك حاوِ  دُ وراء نبضة، وعندما تتعوَّ  ، نبضةً كَ قلِب  نبضاتِ  تسمعَ 
، ومع بّ ھا الرَّ : أیُّ لْ ضة االولى قُ من كلمات صالتك: فمع النَّب كلمةً  لتقولَ  نبضةٍ  كلِّ 
ا ھذا الحدث سوف ا كثیرً رً ... وھكذا دوالیك مكرِّ الثة: المسیحانیة: یسوع، ومع الثَّ الثَّ 

 دتَ قد تعوَّ  ھذه. وبعد أن تكونَ  على صالة القلبِ  دتَ قد تعوَّ  ك كنتَ ألنَّ  بسھولةٍ  تنجحُ 
س: نفُّ ھا مع انتظام التَّ قِ فُ وتوا بمحاولة إدخالھا إلى قلبكَ أ ْعلى تكرار ھذه الصالة، ابدَ 

ُ ھُ ك تتناولُ وكأنَّ هللا، ( یسوع المسیح، ابنُ  بُّ ھا الرَّ : أیُّ لْ ھیق قُ فمع الشَّ  )، كَ إلى أعماِق  ھُ لُ دخِ ، ت
  )". لكَ من داخِ  الخطیئةَ  ظُ تلفُ  كَ وكأنَّ ( مني أنا الخاطئَ : ارحَ لْ فیر قُ الزَّ ومع 
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 هُ ا اختبارَ مً وا بال انقطاع"، مقدِّ لقھ: "صلُّ س الذي أطَ ا لنداء بولُ جوابً  ائحُ لقد وجد السَّ 
م یرى العالَ  فأخذَ  ھُ قلبَ  قد مألتْ  عمةَ النِّ  أنَّ  دُ ، كما یؤكِّ وعمیقٍ  واضحٍ  الة بشرحٍ للصَّ 

  جدید:  بمنظارٍ 

في  شئٍ  سبة لي، أعذبُ ؛ ھي، بالنِّ فٍ الة بال توقُّ الصَّ  رُ كرِّ ) أُ حاجٌّ ( "أنا الیوم السائحٌ 
الة، ھذه الصَّ  رُ ني أكرِّ أنَّ  دٍ واحِ  لشئٍ  إالَّ  دون انتباه، ال انتبھُ  طویلةٍ  مسافاتٍ  نیا، أسیرُ الدُّ 

ني بأنَّ  ین فأشعرُ عمیقَ  وتركیزٍ  بانتباهٍ  الةَ ھذه الصَّ  رُ ا أكرِّ سً قارِ  البردُ  عندما یكونُ 
 رُ د أتذكَّ فال أعُ  اإللھّيِ  على االسمِ  زُ أركِّ  كبیرٍ  بجوعٍ  رُ ، وعندما أشعُ حرارةً  امتألتُ 

ر الة فال أشعُ على الصَّ  زُ أركِّ ب كَ أو الرُّ  ھرِ في الظَّ  وبوجعٍ  بألمٍ  ني جائع، إذا شعرتُ بأنَّ 
 دُ ة، وھكذا، یتبدَّ وباویِّ الة الطُّ بھذه الصَّ  إالَّ  رُ فكِّ ھم ال أُ مني أحدُ بعد، عندما یشتُ  بوجعٍ 

سوى  د لدىَّ عْ ب العادة لم یُ سَ شئ... ألخ. بحَ  ، وأنسى كلَّ المعنويُّ  أو األلمُ  الغضبُ 
وال انقطاع،  فٍ الة بدون استراحة وال توقُّ ھذه الصَّ  رَ كرِّ واحد أن أُ  واحدٍ  احتیاجٍ 

في داخلي.  یعلم ماذا یتمُّ  هُ حدَ ا. هللا وَ حً فرِ  حُ صِب المسیح، أُ  یسوعِ  اسمَ ي صلَّ وعندما أُ 
  . )5/17تسا1(وا بال انقطاع"سول: "صلّ الرَّ  ما معنى قولِ  اآلنَ  ني فھمتُ ر [ ألنَّ كُ الشُّ 

 ، ومن ثمَّ سھِ مع انتظام تنفُّ  الةَ الصَّ  دُ حِّ وَ ن یُ مَ  ت أنَّ اوایمن ھذه الرِّ  جَ أن نستنِت  نستطیعُ 
اغل الشَّ  ھُ ت شغلَ أصبحَ  الةَ الصَّ  الة، ألنَّ ا عن الصَّ أبدً  فَ ع نبضات قلبھ، لن یتوقَّ وقَ 

من  ھا تنبعُ قلب، ألنَّ  صالةِ  ا اسمَ فعلیz  یسوعَ  اسمِ  صالةُ  ذُ خِ ھكذا تتَّ  وجوده. ووظیفةَ 
  . منقطعٍ  غیرِ  في القلب على نحوٍ  القلب وتتمُّ 
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   الخاتمة

ان  درة، وتستطیعُ من قُ  سم اإللھّيِ بمقدار ما لھذا اال ةً لَ فاعِ  ةً قوَّ  یسوعَ  اسمِ  لصالةِ  إنَّ 
ة، عاشَ المُ ة ِالیومیَّ  ، والحیاةِ علیھا عن طریق األسرارِ  لُ م التي نحصُ عَ ما بین النِّ ط َتتوسَّ 

 ، ذكرى یسوعَ غیر منقطعٍ  یومّيٍ  ا وعلى نحوٍ حیي دائمً أن نُ  ھ، بوساطتھا، نستطیعُ ألنَّ 
 رُ الة نستحِض نا بھذه الصَّ راكة مع المسیح، ألنَّ كرى إلى الشَّ ى الذِّ المسیح، ال بل ونتعدَّ 

  نحن ذكرى یسوع في ھذا العالم.  صبحَ ى نُ ا في ذاكرتنا؛ ھكذا، حتَّ دائمً  المسیحَ 

 لیست عمًال  یسوعَ  اسمِ  صالةَ  ین أنَّ رقیِّ لآلباء الشَّ  وحّيِ ونستنج من ھذا االختبار الرُّ 
ا عن بعیدً  كثیرةٍ  م بأشیاءَ یھتُّ  لو لھ، والقلبَ في ما یحَ  رُ فكِّ ی ا (تاركین العقلَ ریz حْ سِ 
، ةً داخلیَّ  شریعةً  بُ صالة یسوع تتطلَّ  ات)؛ على العكس من ذلك، فإنَّ وجمع الذَّ  ركیزِ التَّ 
 آتٍ  أو شعورٍ  فكرٍ  كلُّ  صبحَ على باب القلب، كي یُ  العقلُ  یسھرُ  حیثُ  ھدِ الزُّ  ھا شریعةُ إنَّ 

القلب،  أو صالةَ  یسوعَ  اسمِ  صالةَ  ا إنَّ المسیح. حقz  دِ یِّ السَّ  رِ التذكُّ  الة، وفرصةً من الصَّ 
  وسھلة.  عذبةٌ  ھي طریقٌ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  الفصُل الثَّالث

   القلب

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   مةالمقدِّ 

هللا،  ، ابنُ المسیحُ  یسوعُ  بُّ ھا الرَّ : "أیُّ یسوعَ  "قلب" في صالة اسمِ  كلمةَ  أین نجدُ 
 الةَ الصَّ  غم من ذلك، فإنَّ ھذه الكلمة، بالرَّ  دُ "؟في الحقیقة ال توجَ مني أنا الخاطئَ ارحَ 

  القلب. دعى صالةَ أعاله تُ  وذكرتُ  التي سبقَ 

الة عن الصَّ  ثُ نتحدَّ  الي، نحنالة، وبالتَّ ا في ھذه الصَّ  أساسیz دخوًال  یدخلُ  ا، فالقلبُ إذً 
  . خصانيّ ا الشَّ عدھفي بُ 

إلى أعماق اإلنسان فینقلھا  یسوعَ  اسمِ  صالةَ  الذي یحملُ  ریقَ ابق الطَّ رأینا الفصل السَّ 
صول الوُ  ھو نقطةُ  ا، القلبُ سان (العقل)، فإلى القلب. إذً ؛ إلى اللِّ فاهِ ا من الشِّ ا فشیئً شیئً 

  ا. ا ملكً دً ه، سیِّ حدَ ھو، وَ  أن یكونَ  جبُّ فیھ یسوع، حیث یُ  دُ عبَ الذي سیَ  وھو الھیكلُ 

قلید التَّ  ا أرِض ر عمیقً أن نحفَ  ھ، یجبُ ھ؛ وكي نكتشفَ اكتشافُ  یجبُ  القلب كنزٌ  صالةَ  إنَّ 
 ة؛ واألداةُ _ كتابیَّ ةٍ أنتروبولوجیَّ  من زاویةٍ  القلبِ  ھمُ فَ ولى، ین: األداة األُ بأداتَ  رقيّ الشَّ 
ا أكثر قربً  مریمّيٍ  على وجھٍ  عُ لِ ھذا الكنز سنطَّ  ان نكتشفَ  القلب. وبعدَ  انیة، طھارةُ الثَّ 

  من صالة القلب. 

   كتابيّ  أنتروبولجيٌّ  نظارٌ : مِ الً أوَّ 

 رَ عناِص  ج ثالثةَ عالَ ة، علینا أن نُ نیة اإلنسان األنتروبولوجیَّ بُ  ضَ إذا أردنا أن نستعرِ 
 أن یكونَ  كلمة قلب، وال یمكنُ  ا، ال نجدُ وح. وھنا أیضً فس والرُّ یة: الجسد والنَّ رئیسَ 
  الثة؛ ولكن، في من تلك العناصر الثَّ  ا مع واحدٍ طً مختلَ  القلبُ 
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 مع الجسم ھو رباطٌ  ھُ ارتباطَ  العناصر: إنَّ  مع كلِّ  ینھ، ھو مرتبطٌ الوقت عَ 
فس مع النَّ  من عضالتھ؛ ولھ رباطٌ و عضلةٌ من أعضائھ  عضوٌ  ھُ ، ألنَّ فیزیولوجيّ 

َ النَّ  ا أنَّ فورً  نستنتجُ  القلبُ  فَ إذا توقَّ  ھُ حضورھا، ذلك أنَّ  واقعَ  لُ كونھ یمثِّ  في  دْ عُ فس لم ت
، الثيّ الثُّ  باطُ ھ. ھذا الرِّ تِّ اإلنسان وداخلِی  أعماقِ  وح كونھ ُمع الرُّ  ھ رباطٌ الجسد؛ ول

ھا في الكتاب فُ من عالقة القلب بروح هللا، سنكتشِ  ةٍ بخاصَّ  ةُ یَ المتأتِّ  ةُ یِّ وھذه األھمَّ 
  خص. فھوم الشَّ عن مَ  ھوتّيِ س وفي بحثنا الالَّ المقدَّ 

  

  س في الكتاب المقدَّ  أ_ القلبُ 

نا نرى، في ، وجعلُ ا ًمنطقً  س، من شأنھا ُ ترداد كلمة القلب في الكتاب المقدَّ  كثرةَ  إنَّ 
   ھوتيّ نا نحو إدراك عمقھ الالَّ الوقت نفسھ، غنى ھذا المفھوم الذي سیقودُ 

  

   القدیم_ في العھد 1

، ھو عید البیولوجيّ ھ، على الصَّ في اإلنسان، لكنَّ  ةً حمیمیَّ  األكثرُ  ھو الجزءُ  القلبُ 
  كلُّ  نُ ؛ وفیھ تسكُ )1/6(أش ةة الحیویَّ الفیزیائیَّ  ةِ القوَّ  مركزَ  ؛ ُّ)13/8(ھو جسديٌّ  عضوٌ 

 وكلُّ ؛ )6/14(أش، األلم )11/8ھو( فقة، الشَّ )14/30(أم كنیةالسَّ  ،)10/7(زك األحاسیس: الفرح
؛ )31/7(أي، الھوى )19/6(تث، االضطراب )48/29(إرب جُ : العُ )3/24(مال اإلنسان میولِ 

  ).2/4؛ تك27/4(حزاإلنسان  ھ مركزُ على أنَّ  القلبَ  القدیمُ  العھدُ  ظھرُ وفي المختصر، یُ 

، )5/15یؤ؛ 38/10؛ حز2/30؛ دا7)/72( 73(مزاألفكار  ھو مقرُّ  ، القلبُ عید العقليّ وعلى الصَّ 
؛ 7)/72( 73(مز؛ وعلى الصعید العقلي، القلب ھو مقر األفكار 65/17(أشال بل ھو نبعھا 

  ). 3/16؛ إر65/17(أشھا ال بل ھو نبعُ ، )5/15؛ یؤ38/10؛ حز2/30دا

  

  



  صالةُ القلب َعتبَةُ المشاَھدَة

 بشكل العالقة مع هللا، فمن ناحیةٍ  مُ حكِّ تَ ھو المُ  ، القلبُ ینيّ عید الدِّ كذلك، على الصَّ 
 اإلنسان أن یكونَ  قلبُ  أخرى یستطیعُ  ومن ناحیةٍ ؛ )11/20(إراإلنسان  هللا قلبَ  یمتحنُ 

أو ، )12)/50( 51(مزا ا طاھرً ، أو قلبً )2/11(یؤا ا تائبً قلبً  ؛ أو أن یكونَ )7/11(مزا با[ واثقً 
ا بعیدً  الخاطئ أن یكونَ  قلبُ  یستطیعُ ؛ وعلى العكس من ذلك، )10/16(تثا ا مختونً قلبً 

 وفي المختصر، قلبُ ؛ )9/25(إرة خاصz  ال بل لھ أصنامٌ  عن هللا، وقلبھ لیس بمختونٍ 
  ). 29/13(أش[  أمینٍ  غیرُ  الخاطئ قلبٌ 

 لھُ  الحُ الصَّ  ا من قلبھ: فاإلنسانُ انطالقً  اإلنسانُ  زُ ، فیتمیَّ عید األخالقيّ ا على الصَّ وأمَّ 
كما یبدو ). 3)/11(12(مز ثنائيٌّ  یر قلبٌ رِّ لإلنسان الشَّ فیما ؛ )11/19؛ حز32/39(إرد واحِ  قلبٌ 

ا،  واضحً والقرارت الحاسمة، ولنا في شمشون مثاًال  الحیاةِ  سرِّ  ھو مركزُ  القلبَ  لنا أنَّ 
  قلبھ.  فقط، بل بأعماقِ  ھِ فأوحى لھا، لیس بحبُّ ، )16/1(قضلیلة دَ ھ لِ فقد منح قلبَ 

ة، ینیَّ ، والدِّ ة، َّھ الجسدیَّ ِت اردُ قُ  كلِّ  اإلنسان، مركزُ  في العھد القدیم ھو مركزُ  ا، القلبُ إذً 
  حیاتھ.  ھو مركزُ  االخالقیة. القلبُ 

  

  _في العھد الجدید 2

 ا القلبُ نا أیضً ھ الذي في العھد القدیم. فھُ في العھد الجدید المعنى نفسَ  القلبِ  مفھومُ  ذُ خِ یتَّ 
 رِّ في السِّ  والجدیدُ . )24/38(لوة خصیَّ الحیاة الشَّ  مركزُ  ھُ ؛ إنَّ )12/40(متاإلنسان  ھو مركزُ 

في اإلنسان، إذ  رِ هللا لیؤثِّ  الذي فیھ یدخلُ  ھو المكانُ  القلبَ  في أنَّ  نُ یكمُ  المسیحانّيِ 
 اإلنسانُ  دركَ القلب لیُ  نَ هللا أعیُ  نیرُ ویُ ؛ )5/5(روفي قلب اإلنسان  وسَ ھ القدُّ روحَ  یسكبُ 

؛ )4/6كور2( اإللھيُّ  المجدُ  قُ ؛ وفیھ یتألَّ )1/18(أفموات السَّ  ملكوتِ  ومیراثَ  جاءَ الرَّ 
   اإلنسانُ  یصبحُ  هُ رُ وعبَ 

  

  



  األب نضال َجبَلي

 القلبُ  دُّ عّ ؛ كما یُ )13/19(متهللا  كلمةُ  زرعُ ، وفیھ تُ )10/22؛ عب15/19(أعا سً قدَّ ا ومُ طاھرً 
 یجعلُ  ، وھذا اإلیمانُ )3/12؛ عب11/23(مرفیھ  یستقرُّ  اإلیمانَ  ألنَّ  ھوتّيِ الالَّ  المكانَ 
وح ى بالرُّ الذي یتقوَّ  عن اإلنسان الداخلّيِ  القلبُ  رُ ویعبِّ  .)3/17(أفا للمسیح سكنً مَ  القلبَ 

  ). 10/27(لوهللا والقریب  ةُ محبَّ  ؛ وفیھ تستقرُّ )3/22؛ كول6/5(أفاه ا إیَّ س، طائعً دُ القُ 

 ھُ كذلك. إنَّ  ، وروحيٌّ بیولوجيّ  ھ عضوٌ ، إنَّ اإلنسانّيِ  للكائنِ  يُّ مركزال ھو العضوُ  القلبُ 
  كنى هللا فینا. نا وسُ انشطِت  كلَّ  دُ الذي یحدِّ  الحیاة، وھو المبدأُ  مركزُ 

  

   رق المسیحيّ في تقلید الشَّ  الكتابيُّ  _ الفكرُ 3

 فھمَ  نحوٍ  ین لنرى على أّيِ دوئیِّ االمثلة من أباء الكنیسة ومن اآلباء الھُ  بعضَ  سنأخذُ 
  مفھوم القلب: لَ  ةَ الكتابیَّ  المراجعَ  ھؤالءِ 

على كامل الجسد، وعندما  ویملكُ  القلبُ  یقول: "یحكمُ  صريُّ یس مكاریوس المِ القدِّ 
األعضاء واألفكار. في الحقیقة، في  على كلِّ  القلبُ  لكُ القلب، یمُ  مجامعَ  عمةُ النِّ  تملتلكُ 

الجسد.  أعضاءِ  كلَّ  عمةُ النِّ  قُ بذاتھا: ھكذا تخترِ  فسُ والنَّ  االفكارِ  وكلُّ  العقلُ  القلب یكمنُ 
 اباتُ نوم، بوَّ  وغرفُ  استقبالٍ  ھا، فیھ قاعاتُ ورُ غَ  رُ سبَ ال یُ  أعماقٌ  في القلب ھناكَ 

 یأتي المسیحُ  المسیح، ھناكَ  قصرُ  والموت، القلبُ  ومعابر، في الحیاةُ  كثیرةٍ  بَ مكاِت 
  ھ". لكَ مُ  زُ ، وفیھ یعزِّ یسیھ، فیھ یسكنُ مالئكتھ وقدِّ  مع كلِّ  لیستریحَ 

 على الجسم بجملتھ، وعندما تملكُ  القلبُ  كُ یقول: "یملُ  فرِ مكسیموس المعتَ  یسُ القدِّ 
واألعضاء. في الحقیقة، في  األفكارِ  على كلِّ  القلبُ  على مراعي القلب، یملكُ  عمةُ النِّ 

َ فیما إذا قد كَ  ظرَ النَّ  نَ معِ أن نُ  یجبُ  ا، ھناكَ نفس. إذً التَّ  أفكارِ  الحقیقة، في القلب كلُّ   تْ بَ ت
   ضوِ ، أین؟ في العُ هللا. ھناكَ  شرائعَ  ِس دُ القُ  وحِ الرُّ  نعمةُ 

  

  



  صالةُ القلب َعتبَةُ المشاَھدَة

  فس، أي في القلب". النَّ  كارِ أف وكلِّ  نجد العقلَ  عمة حیثُ النِّ  ، إلى عرِش الذي یقودُ 

 نا ھو ذلك المستودعُ : "قلبُ قائًال  صُ لخِّ یُ  غریغوریوس باالماس الھدوئيُّ  یسُ القدِّ 
  ". وعقليّ  جسدّيِ  عضوٍ  لُ للفكر، وھو أوَّ اخلیُّ الدَّ  العمیقُ 

 الجنینِ  ر بحركاتِ بلى تشعُ المرأة الحُ  د: "كما انّ ؤكِّ الجدید ی ھوتيُّ عان الالَّ سم یسُ القدِّ 
طنھا، كذلكَ  على  فُ دركھما في داخل قلبنا، نتعرَّ ین نُ ذَ ا اللَّ ننا وابتھاجِ نحن، لفرحِ  في ب

  اكن فینا". روح هللا السَّ 

الحیاة  أساسُ  ھُ اإلنسان، وھو ونفسُ  قدراتِ  ھو مبدأُ  القلبَ  أنَّ  واضحٍ  على نحوٍ  نستنتجُ 
ة س، العطیَّ دُ القُ  وحِ الرُّ  ھو كرسيُّ  : القلبُ في سھولةٍ  القولَ  ة، كما نستطیعُ المسیحیَّ 

 هللا بكلِّ  لُ یدخُ  هُ رَ بْ الذي عَ  يُّ رِّ السِّ  وح، ھو البابُ الرُّ  ھو عرشُ  ة، هللا نفسھ؛ القلبُ اإللھیَّ 
ي. إذًا، لیس القلُب فقط عضًوا وح الرُّ  ھو عضوُ  نسان؛ القلبُ اإل في حیاةِ  اهغن السَّّرِ

 یًامتلقِّ  ضُ الذي ینبُ  ، بل ھو العضوُ ل الفسادَ القابِ جسدیzا ینبُض كي یدفَع الحیاةَ في الدَّم 
  المسیح.  یسوعَ  ، دمِ اإللھّيِ  مِ الذي ال یفسد، الدَّ  مِ من الدَّ  الحیاةَ 

  

  خص الشَّ  كتشافُ ب_ اِ

لمفھوم  ھُ نفسُ  عریفُ ھ التّ ، أي أنَّ اإلنسانيّ  الكائنِ  عن مجملِ  رُ بِّ عَ یُ  القلبَ  رأینا أنَّ 
 خص. وبتعریفٍ الشَّ  ةِ حدَ وَ  اإلنسان، أي مبدأُ  راتِ دُ قُ  ةِ حدَ وَ  ھو مبدأُ  خص. القلبُ الشَّ 

  لآلخرین.  اإلنسانِ  ، حبِّ الحبّ  ھو نبعُ  ا، القلبُ جدz بسیط ٍ

  

  

  

  



  األب نضال َجبَلي

   ولیس عن طبیعة عن شخٍص  ثُ حدُّ _ التَّ 1

بیعة كلمة الطَّ  "طبیعة"، ألنَّ  مع كلمةِ  قُ ال تتطابَ  شخٍص  كلمةَ  أنَّ  دَ ان نؤكِّ  یجبُ 
ُ اإلنسانیَّ  ٍ  عن شئٍ  رُ عبِّ ة ت ُ  ، في حین أنَّ عمومّي ال مثیل  رادةٍ عن فَ  رُ عبِّ كلمة "شخص" ت

  لھا، وعن عالقة اإلنسان باآلخرین. 

الوث األقدس. فقد ا لھ في الھوت الثَّ ا رئیسً خص مرجعً مفھوم الشَّ  في الحقیقة، یجدُ 
ٍص  في ثالثةِ  دة تتمایزُ ة الواحِ بیعة اإللھیَّ الطَّ  لنا أنَّ  الجدیدُ  أوحى العھدُ   ة، وأنَّ إلھیَّ  أشخا

 حدةِ الوَ  لیست مبدأَ  بیعةُ ا، الطَّ في ما بینھم. إذً  لةِ على العالئق المتبادَ  سٌ ھم مؤسَّ وجودَ 
 جدیدٍ  ذاتھا كمبدإٍ  ضُ تیجة تفرِ حدة، وھذه النَّ الوَ  األقدس بل ھي نتیجةُ  الوثِ في الثَّ 

ِص حدِ لوَ  ة، ولیس لَ المتبادَ  على العالئقِ  سةٌ مؤسَّ  حدةُ ة. وھكذا، فالوَ اإلنسانیَّ  ة األشخا
  بیعة. على الطَّ 

ص في الجَ مثاًال  كما نجدُ  ولى، األُ  ةِ الكنسیَّ  ةِ المسیحیَّ  ماعةِ  آخر للعالئق بین األشخا
ٍص  فةً أورشلیم، إذا كانت مؤلَّ  ماعةِ جَ   جمعھم "قلبٌ لِ  فین، ولكن، كانَ مختلِ  من أشخا

في ما بینھم كان العالقةُ المتبادِلةَ. ة حدِ الوَ  ا، مبدأُ إذً . )4/32(أع "واحدةٌ  فسٌ ونَ  واحدٌ 
ِص وھكذا، فاألساُس ھو وحدةُ  ما  دة، والعالقةُ الواحِ  ةَ اإلنسانیَّ  بیعةَ ولیس الطَّ  األشخا

ص المؤمنین ھي فضیلةُ  بینَ  )، ولیس انیةنكلمة یوامي (بمعناھا السَّ  الحبِّ  األشخا
  ات. ا على الذَّ القً انغِ  ، ولیسَ اتِ للذَّ  الذي ھو عطاءٌ  بُّ )، الحُ كلمة یونانیة( يّ بمعناھا الحسِّ 

خص خص، وھذا عكس مفھوم الشَّ الشَّ  ات ھو "الخطیئة"، خطیئةُ على الذَّ  االنغالقُ 
ھ مع نفسَ  طابقُ ، ویُ بیعةَ الطَّ  مالكٌ  ھُ أنَّ  دُ یؤكِّ  ، فالخاطئُ بني على عالئق الحبّ الذي یُ 
 ظُ الحِ إلى قطع صاله معھم. یُ  هُ ھذا ما یضطرَّ باتھا، ال مع عالقتھا باآلخرین؛ ومتطلِّ 
ا: ا غریبً سً في الخطیئة تعاكُ  دد، أنَّ ، في ھذا الصَّ یصيّ النِّ  غریغوریوس یسُ القدِّ 

ُ  رٍّ حُ  "فبواسطة عملٍ     صبحُ ، وبالخطیئة یُ ةُ یَّ رِّ الحُ  مُ ھدَ ت

  

  



  صالةُ القلب َعتبَةُ المشاَھدَة

تحت  ةً أصلیَّ  ةُ یَّ حرِّ  لإلنسانِ  هللا في رحمتھ قد تركَ  أنَّ  ضیفُ ا". ویُ عبدً  تھِ یَّ رِّ بحُ  اإلنسانُ 
ا من الحنین للفردوس رات، واندفاعً دُ . عن طریق ھذه القُ رِّ الحُ  االختبارِ  ةِ إمكانیَّ  شكلِ 
 ةِ یَّ الحرِّ  عن تلكَ  وضَ عِّ نحو هللا كي یَ  العودةِ  في مسیرةِ  ھُ نفسَ  اإلنسانُ  ائع، یضعُ الضَّ 

أعماق قلب اإلنسان،  مقِ ؛ وفي عُ ةِ یَّ ة الحرِّ یِّ أھمَّ  خصَ الشَّ  مفھومُ  ظھرُ ا، یُ الكاملة. إذً 
  ا. حرz  كاملٍ  ا وعلى نحوٍ دومً  غبة في أن تكونَ الرَّ  تكمنُ 

 من وجوده، أي الخطیئة التي ھي، بتعریفٍ  مَ المظلِ  ھذا الجانبَ  القلبُ  ا، یعرفُ إذً 
 القلبُ  ع اآلخرین؛ لذا، یعترفُ للعالئق م ات وتقطیعٌ على الذَّ  ، انغالقٌ أنتروبولوجيّ 

ة هللا كي رحمَ  القلبُ  بُ "، ویطلُ مني أنا الخاطئَ : "ارحَ ھ في صالة القلب قائًال عفِ بضُ 
، وھما ةُ یَّ رِّ والحُ  الحبُّ  ا، من القلب ینبعُ ا [ والقریب. إذً ا وأكثر حبz أكثر انفتاحً  صبحَ یُ 

  خص. ران رئیسان لبناء الشَّ نصُ عُ 

  

   حبٌّ مُ  ھو شخصٌ  خصُ _ الشَّ 2

ا. وأرقي بھ إلى مستوى اعتباره شخصً قِّ رَ بعالقة مع اآلخرین، وھذا ما یُ  اإلنسانُ  زُ یتمیَّ 
ِ ضَ المُ  ھو ذلك الحبُّ  من انواع الحبِّ  نوعٍ  ، وأفضلُ من تلك العالئق ھو الحبّ  نوعٍ   حّي

  بنفسھ، الذي یتسامى إلى درجة اعتباره فضیلة. 

ھو  ات؛ الحبُّ لعطاء الذَّ  لٌ متواِص  ھا استعدادٌ ھا على أنَّ فُ عرِّ نُ  فضیلةٌ ) كلمة یونانیة( الحبُّ 
التي ھي  ةِ اإللھیَّ  في الحیاةِ  ھ، اشتراكٌ یِن ضحیة، وفي الوقت عَ القلب لتلك التَّ  استعدادُ 

صُ  ةٌ محبَّ  صُ الوث األقدسالثَّ ون (اإللھیُّ  خالصة، فاألشخا  ة، ھم عطاءُ محبَّ  ) ھم أشخا
 د یسوعَ ه في شخص االبن، أي في عقیدة اإللھ المتجسِّ فھمنا نجدُ  ومفتاحُ  ،نفسھُ  اتِ الذَّ 

   متناھي أن  ھ الالَّ بِّ حُ  ةِ بقوَّ  المسیح، الذي استطاعَ 

 

 



 بَلياألب نضال جَ 

  بطبیعتھ.  لٌ ِص ما ھو منفَ  في توحیدِ  ة، ونجحَ واإلنسانیَّ  ةِ ین، اإللھیَّ تَ بیعَ بن الطَّ  دَ حِّ وَ یُ 

 اإلنسان كونھ اشتراكٌ  تألیھِ  ، وھو مبدأُ كمال اإلنسان كونھ شخصٌ  ھو مقیاسُ  الحبُّ 
ه عن باقي زُ اإلنسان؛ وھذا ما یمیِّ  رادةُ ن فَ )، وفیھ تكمُ ةهللا محبَّ في كینونة هللا (

  ق. ا بالخالِ شبھً  ھ أكثرَ المخلوقات، ویجعلُ 

 بیعةِ مع الطَّ  ةَ البشریَّ نا طبیعتَ  دُ التي توحِّ  اإلنسان، وھو القدرةُ  قلبِ  ھو میزةُ  بُّ الحُ 
ھو  الة، والقلبُ في الصَّ  ةٍ بخاصَّ  مُ رجَ تَ تُ  حدةُ المشاركة؛ ھذه الوَ  طریقةِ  ة، عبرَ اإللھیَّ 
  مع هللا.  اإلنسانِ  التقاءِ  ھا، وھو مقرُّ معبدُ 

  

   لإلنسان ةٌ وتاریخیَّ  ةٌ دینامیكیَّ  حدةٌ ھو وَ  _ القلبُ 3

حیاة  حدةِ لوَ  ینامیكيُّ الدِّ  عدُ الحیاة، ھذا ھو البُ  لحظاتِ  ا لمجموعِ ثباتً  عطي القلبُ یُ 
ھو  مستمرِّ  نا على نحوٍ إلى األبد، ووجودُ  بفعل یدومُ  أن نقومَ  خص. نحن ال نستطیعُ الشَّ 

، ضلى لقلب المسیحّيِ ة الفُ ھي الحالة المثالیَّ  الةَ الصَّ  كثیرة. ولكنَّ  فةٍ مختلِ  أعمالٍ  نتیجةُ 
 اإلنسان وكلِّ  ةَ دا شخصیَّ ین من شأنھما أن یوحِّ ذَ اللَّ  واالستقرارَ  باتَ ھ الثَّ إذ تمنحُ 
 یسوعَ  استدعاء اسمِ  القلب أو صالةَ  صالةَ  ، فإنَّ الحظِّ  حسنِ حیاتھ المتعاقبة. ولُ  لحظاتِ 

  ق. وِّ فَ تَ مُ  على نحوٍ  ةَ یَّ مثالھذه ال قُ تحقِّ 

 ، واھتمامٌ واحدٌ  یلٌ با[، ولھ مَ  یثقُ  واحدٌ  ھا ذاك الذي لھ قلبٌ یعیشُ  القلب عالقةٌ  صالةُ 
، ھِ ، بجملتِ ھُ كلَّ  اإلنسانَ  القلب إلى أنَّ  صالةُ  شیرُ المسیح. وتُ  یسوعَ  بُّ ، أال ھو حُ واحدٌ 
  صالة.  صبحَ أن یُ  یجبُ 

  

  

  



  صالةُ القلب َعتبَةُ المشاَھدَة

  القلب  ا: طھارةُ ثانیً 

الكنیسة  آباءِ  فكرُ  ظھرُ ا، كما یُ ا طاھرً القلب" قلبً  اسم یسوع" أو "صالةُ  "صالةُ  بُ تتطلِّ 
َّ وباقي الكُ  فقط  ین: رؤیا هللا في ھذه الحیاة محفوظةٌ دوئیِّ الھُ  ین واآلباءِ ھوتیِّ الالَّ  ابِ ت
  بھ.  لِ تأمِّ من هللا والمُ  بِ اھر المطوَّ للقلب الطَّ 

  

  س في الكتاب المقدَّ  ھارةُ أ_ الطَّ 

   _ في العھد القدیم1

 ثُ یتحدَّ  القدیمَ  العھدَ  ھارة، أي إنَّ فھوم الطَّ مَ لِ  لبيَّ المعنى السَّ ، في العھد القدیم، نجدُ 
ة الوثنیَّ  عوبِ الشُّ  : أرضُ بالعالم الوثنيّ  صالٌ ما لھ اتِّ  ، عن كلِّ ا ھو نجسٌ باألكثر عمَّ 

 المظاھرِ  ، وكذلك كلُّ ثثِ الجُ  ، لمسُ )1/62مك1(لألصنام  مةِ المقدَّ  بائحِ الذَّ  ، لحومُ )7/17(عا
 أو على آخر كلَّ  على نحوٍ  جاسة تستبعدُ . ھذه النَّ )19/11عد(ة المرتبطة بالحیاة الجنسیَّ 

بخدمتھ  أن یقومَ  ) ال یستطیعُ طاھرٍ  غیرَ ا (الذي أصبح نجسً  ه. فالكاھنُ مع یھوَ  شركةٍ 
 قاءَ ذلك اللِّ  عیقُ ما یُ  ا من كلِّ رz ا حُ إنسانً  لبُ تتطَّ  ةَ قسیَّ الطَّ  ھارةَ الطَّ  ، ألنَّ )21(الة الكھنوتیَّ 

 ةٍ یسیَّ ى إلى فرِّ ھارة أدَّ بھ على فكرة الطَّ  غَ المبالَ  ركیزَ التَّ  لوھة. ولكنَّ باألُ  واالحتكاكَ 
ة نسیَّ ة والمَ لَ على األمانة للمبادئ المتجاھَ  تقومُ  ھارةَ الطَّ  دین أنَّ مؤكِّ  ھا األنبیاءُ رفضَ 

ة، ال االخالقیَّ  عزي الحیاةِ ، ھنا، تُ ةُ فاالولویَّ ة. خارجیَّ  ةٍ طقسیَّ  ا من طھارةٍ ذرً ، ح)6/6(ھو
  على هللا والخضوع لمشیئتھ.  فِ عرُّ ة، أي للتَّ ھارة الخارجیَّ للطَّ 

   _ في العھد الجدید2

في  ةٍ ذلك بخاصَّ  ة، نجدُ اخلیَّ ھارة الدَّ على الطَّ  ركیزَ یسوع، بعد االنبیاء، التَّ  یتابعُ 
   تقالیدَ  یسوعُ  ، إذ یبحثُ )15/15/21مت)؛ 7/1/13(مریین: عین اآلتَ المرجَ 

  

  



  األب نضال َجبَلي

ابعة من قلب ة النَّ ارھللطَّ  الجدیدَ  ا المفھومَ نً علِ جس، مُ اھر والنَّ ا عن الطَّ ثً األقدمین متحدِّ 
 من أّيِ  ، وأبعدُ حدودٍ  من أّيِ  أبعدُ  جذريُّ  أساسٌ  ھُ ؛ إنَّ )15/18؛ مت7/22(مراإلنسان 
 على مشیئة هللا ویخضعَ  القلبُ  فَ ھي أن یتعرَّ  ةَ الحقیقیَّ  ھارةَ الطَّ  ، ألنَّ أخالقّيِ  تعریفٍ 

سل بھ یغَ  ن یؤمنُ مَ  كلِّ  سَ ویقدِّ  ھرَ ھو أن یطِّ  ف عمل المسیح الخالصّيِ لكلمتھ. ھدُ 
بسبب  المسیح ھم أطھارٌ  فتالمیذُ . )5،25/27(أف)، وكلمة الحیاة انيالمیالد الثَّ الماء (
ھ خائن ، ال بل إنّ طاھرٍ  فھو غیرُ  الكلمةَ  الذي لم یقبلِ  لمیذُ التِّ ا ، وأمَّ )15/3(یوالكلمة 

ُ . )13/11(یو  ةٌ داخلیَّ  القلب ھي أمانةٌ  طھارةُ ). 5/8(متألنَُّھم یُعاینون هللا ھارةالطَّ  كتسبُ ت
ن ھو مَ  القلبِ  : "طاھرُ باسیلیوس الكبیر قائًال  یسُ القدِّ  دُ حو، یؤكِّ لكلمة هللا، على ھذا النَّ 

  ھا". ھا أو یتجاھلُ هللا أو یھملُ  ةَ وصیَّ  رُ یحتقِ ال 

  

   ینبین العھدَ  اھرُ الطَّ  _ القلبُ 3

خرى. في االنتقال من العھد القدیم إلى الجدید أُ  وطھارةٌ  رُ آخَ  ھو قلبٌ  اھرُ الطَّ  القلبُ 
 صاحبُ  وبة كما یقولُ ا للتَّ فقط جذرً  دْ القلب الذي لم یعُ  لمفھومِ  جذريٌّ  رٌ یُّ غَ ھناك تَ 

 51(مزفي أحشائي"  دْ ا جدِّ ا مستقیمً یا[، وروحً  فيَّ  قْ ا اخلُ ا طاھرً المزامیر: "قلبً 

ِ هللا النَّ  دُ  [ كما یعِ ، بل أصبح ھیكًال )12)/50( ا ا جدیدً م قلبً طیكُ عْ ا: "وأُ نً علِ حزقیال مُ  بّي
ا من م قلبً طیكُ عْ ر، وأُ جَ الحَ  ن صدوركم قلبَ مِ  عُ نزَ ا، وأَ ا جدیدً كم روحً شائِ حْ أَ في  لُ جعَ وأَ 

 غیرُ ھذا التَّ  ).31/33(إرھ هللا في قلب اإلنسان شریعتَ  سوف یكتبُ ، )36/26/27(حزلحم" 
 ھُ مَّ تَ الذي أَ  للعمل الخالصّيِ  س لإلنسان كثمرةٍ دُ وح القُ ضل عطاء الرُّ بفَ  قُ سیتحقَّ 

  ا حبz  المسیحُ 

  

  

  



  صالةُ لقلب َعتبَةُ المشاَھدَة

 العھد الجدید الذي یجعلُ  ؛ ھو نعمةُ روحيّ  بل تغیرٌ فیزیائیًا ا للبشر؛ وھو لیس تغییرً 
  القریب.  بِّ هللا وحُ  بِّ ا على حُ قادرً  ھُ ى هللا، ویجعلُ كنَّ سُ  القلبَ 

  

  

  یین دوئِّ آلباء الكنیسة واآلباء الھُ  وحّيِ علیم الرُّ القلب في التَّ  ب_ طھارةُ 

  ین اثنین: یسین على أساسَ ب اآلباء القدِّ سَ القلب بحَ  طھاةُ  تقومُ 

   للقلب _ االنتباه1ُ

 كلِّ  ھو استعبادُ  لبيُّ ة، معناه السَّ رقیِّ ة الشَّ وحانیَّ ا في الرُّ جدz  شائعٌ  االنتباه للقلب تعبیرٌ 
في حالة  القلبُ  لیكونَ  فھو االنتباهُ   یجابيُّ ا معناه اإلج؛ وأمَّ یأتي من الخارِ  رٍ یشرِّ  فكرٍ 
 الكنیسة واآلباءُ  لنا آباءُ  الة". ویشرحُ الصَّ  مُّ الة، وھي الحالة التي ندعوھا "أُ الصَّ 

  صالة القلب.  للقلب في نطاقِ  یون االنتباهَ الھدوئُّ 

 [".  نتبھین ألنفسنا لكي ننتبھَ مُ  نْ دد: "لنكُ في ھذا الصَّ  یقولُ  باسیلیوس الكبیر یسُ القدِّ 

 البرقُ  في رحبة قلبن، كما یلمعُ  یسوعَ  ا اسمُ دومً  د: "یجب أن یلمعَ یؤكِّ  ینائيُّ إسحق السِّ 
في معركتھم  ةٍ ون بدقَّ وحیُّ الرُّ  األشخاصُ  فُ ماء قبل المطر، ھكذا یتصرَّ في السَّ 

أن  الروحیة یجبُ  المعركةَ  ة. أنَّ لكاتھم العقلیَّ ة، وھذا ما قد اختبروه وأدركوه بمَ اخلیَّ الدَّ 
 ُ االنتباه؛ في  الحرب، نضعُ  خاللَ  ل من الجیشاالوَّ  فِّ حو اآلتي: في الصَّ على النَّ  قادَ ت
م؛ حزَ  بكلِّ  ھُ ضُ االقتراب، نرفُ  الذي یحاولُ  العدوِّ  فكرَ  نعرفُ  نانَّ اني، وبما أالثَّ  فِّ صَّ لا

 اسمِ  نا الستدعاءِ قلوبَ  ھینَ موجِّ  ھذا العدوِّ  الة ضدَّ ا بالصَّ فورً  رُ باشِ الث، نُ الثَّ  فِّ في الصَّ 
  ة، یطانیَّ الشَّ  رُ وَ ا الصُّ فورً  دُ دَّ بَ تَ یسوع، لكي تَ 

  

  



  األب نضال َجبَلي

  التھ واختراعاتھ واجتھاداتھ". تخیُّ  بكلِّ  بھا العقلُ  وال یحتفظُ 

  ):   عشر ابعَ نھایة القرن الرَّ ( ان من كسانثوبولوسذَ كالیستوس وإغناطیوس اللِّ 

َ تَ الة المُ الصَّ  "إنَّ  أخرى، أي بدون  وبدون أفكارٍ  وعمقٍ  انتباهٍ  في داخل القلب بكلِّ  ةمَ مت
 هللا، تجعلُ  ، ابنُ المسیحُ  یسوعُ  بُّ ھا الرَّ دین ھذه العبارة: "أیُّ ردِّ ، مُ یرةٍ شرَّ  التٍ تخیُّ 

ا لھ، في حین نتبھً ومُ  ا نحو یسوعَ ھً جِ خرى متَّ أُ  وبدون كلماتٍ  غیر مادّيِ  بشكلٍ  عقلَ ال
  في نفسھ".  رُ فكِّ فیُ  العقلُ  ، یرجعُ مني أنا الخاطئَ خرى: "ارحَ بواسطة العبارة األُ  ھُ أنَّ 

  

  

 فنَّ  ة یقول: "إنَّ وسیَّ ة الرُّ كسیَّ رثوذُ ) من الكنیسة األُ عشر اسعَ القرن التَّ ( دثیوفانیس المتوحِّ 
و أ ھدَ أو الزُّ  الكنیسة االنتباهَ  آباءُ  یطرة على على خلجات القلب ھو ما یدعوهُ السَّ 
 القلبِ  نا مشاعرُ إلى أین تحملُ  االنتباهَ  علینا أن نعیرَ  ھُ ، وھذا یعني أنَّ اخليّ الدَّ  شاطَ النَّ 
علینا أن  لِ مُّ أإلى حالة التَّ  ل، فلكي نصلَ مُّ أیة إلى التَّ ریق المؤدِّ ، أي تھیئة الطَّ بیلةِ النَّ 
  على النحو اآلتي:  القلبَ  رَ طھِّ نُ 

 على ذكر هللا؛  حافظَ القلب من األھواء، لكي یُ  تطھیرُ  .1
 للوحي؛ ا نبعً  صبحُ یُ  القلبُ  .2
 . روحيّ  ببھاءٍ  فسُ النَّ  وح، فتستنیرُ الرُّ  ةِ قوَّ  كلُّ  زُ با[، وفیھ تتركَّ  لُ القلب نتأمَّ في  .3

القلب الملتقي مع هللا، وھذا  لحالةِ  للقلب ھو أساسٌ  االنتباهَ  ا كیف أنَّ لیz جِ  ا، یظھرُ إذً 
  ". مستمرّ  الة بشكلٍ لھ بالصَّ  ة التي تسمحُ اخلیَّ خص الدَّ الشَّ  ھو طھارةُ  االنتباهُ 

  

  

  



  صالةُ القلب َعتبَةُ المشاَھدَة

   القلب _ حراسةُ 2

في سفر االمثال  ة، نجدُ وحیَّ خوض المعركة الرُّ خرى لَ أُ  ةٌ واستراتیجیَّ  رُ آخَ  ھو أساسٌ 
 حراسةُ ). 4/22(أمالحیاة"  فمنھ مخارجُ  محفوظٍ  بك أكثر من كلِّ قلَ  نْ ھ "صُ نفسَ  عبیرَ التَّ 

، ساھًرا على أفكاره ا على باب القلب""یبقى ساھرً خص الذي الشَّ  القلب ھي حراسةُ 
ھر ھو من ھذا السَّ  الھدفَ  . إنَّ وتخیُّالتھ، ساھًرا على أھوائھ واندفاعاتھ العاطفیَّة

ات، أي للوصول ة، إلى جمع الذَّ اخلیَّ الدَّ  ھارةِ إلى طھارة القلب، إلى ملء الطَّ  الوصولُ 
  لة. البسیطة المتأمِّ الة الصَّ  حیاةِ  ألجلِ  ةٍ ضروریَّ  إلى بیئةٍ 

  

 رٌ ھا تطھُّ القلب على أنَّ  ، حراسةَ بیانيّ  لنا، بتشبیھٍ  یشرحُ  صريُّ مكاریوس المِ  یسُ القدِّ 
وك، ھا من الشَّ بُ عشِّ  ویُ ًال ھا أوَّ دُ جدِّ ا في أرضھ، یُ كثیرً  الذي یھتمُّ  المزارعَ  : "كما أنَّ قائًال 

 أرضَ  رَ ھِّ طَ نعمة هللا، علیھ أن یُ  بذارَ  ىأن یتلقَّ  ن ینتظرُ لقي البذار. كذلك مَ م یُ ومن ثَّ 
 ن ال یصنعُ ا، ومَ فً ضاعَ ا ومُ ئً یا ملعطي ثمرً في القلب یُ  طُ وح الذي یسقُ الرُّ  قلبھ، ألن بذارَ 

ا ا ولحمً وح، فھذا یبقى دمً للجسد والرُّ  زؤانٍ  من أّيِ  رُ شئ، وال یتطھِّ  ذلك قبل كلِّ 
  ا عن الحیاة". ا جدz وبعیدً 

مینة، الثَّ  األشیاءَ  سَ أن نحرُ  من أجلِ  : "علینا أن نتعبَ ینائيُّ السِّ  إسحقُ  ویقولُ 
ٍ حسِّ  شرٍّ  ھا من أّيِ ونصونَ  ھ بواسطة نحرسُ  ھي العقلُ  مینةُ الثَّ  . ھذه األشیاءُ أو روحّيٍ  ّي
ظر المتواصل إلیھا (...) ھا بواسطة النَّ القلب نحرسُ  یسوع، وھي أعماقُ  اسمِ  ءِ ااستدع

 بھا العھدُ  زُ العقل، التي یتمیَّ  علیھ، أو باألحرى حراسةَ  ھرَ سَّ القلب وال طھارةَ  إنَّ 
ا عنھا الفرح، ل عوضً ذائل لیدخُ األھواء والرّ  عنا من القلب كلَّ  إذا نزَ فعًال  الجدید، تتمُّ 

  موع، دامة، والحزن، والدُّ جاء، والنَّ الرَّ  وجمالُ 

  

  



  األب نضال َجبَلي

 تناهٍ المُ  وحبٌّ  حقیقيُّ  عٌ وتواضُ  لذاتنا ولخطایانا، وذكرى متواصلةٌ  ةً دقَّ  أكثرُ  ومعرفةٌ 
  في قلبنا، وكذلك نحو القریب".  اكنِ نحو هللا السَّ 

     ج_ طوبى ألنقیاء القلوب

 رِ رامن أس ھي سرٌّ  : ھذه اآلیةُ )5/8(متعانیون هللا "طوبى ألنقیاء القلوب فإنھم یُ 
  هللا؟  إمكان رؤیةِ  ھارةُ الطَّ  س، إذ كیف تمنحُ الكتاب المقدَّ 

 عاین"، فالمعاینةُ "یُ  ا الفعلَ رً سَّ فَ یشرح ھذذ اآلیة مُ  یصيُّ غریغوریوس النِّ  یسُ القدِّ  یبدأُ 
ا معنى ملك هللا. وأمَّ هللا یُ  ة، إذ الذي یعاینُ من معنى الملكیَّ  س تقتربُ في الكتاب المقدَّ 

 ى قدرةَ القلب ال تتخطَّ  طھارةَ  ن هللا. إنَّ األشخاص الذي یروَ  نقاء القلب، فھو طھارةُ 
ِ غریغوریوس في حقلھ الصُّ  یسُ نا القدِّ دخلُ اإلنسان، ھنا یُ   األناشید مثاًال  ا نشیدَ ذً خِ تَّ مُ  وفّي

نشید  جبلَ  یس: "لكي تصعدَ القدِّ  ا. یقولُ یدً جِّ  فھمَ ھا كي یُ بُ ھارة التي یتطلَّ لذروة الطَّ 
َ األناشید علیك أن تتھیَّ  قلبك في حوض أفكارك. علیك ان   ثوبَ ًال مالئم، غاسِ  بشكلٍ  أ

بطھارة الحیاة  أفعالھ ورغائبھ، وتلبسَ  بثیابھ الوسخة مع كلِّ  ا إنسانك القدیمَ جانبً  ضعَ ت
 ، علیك أن تلبسَ رّيِ ي، أو بالحَ جلِّ كثیاب ذاك الذي كان على جبل التَّ  ضیئةً ا مُ ثیابً 

أن یرى هللا،  ن یریدُ مَ لِ  ھارةَ غریغوریوس الطَّ  یسُ القدِّ  ا، یفترضُ ھ". إذً نفسَ  المسیحَ 
یھ. وعلیھ، كین في تجلِّ شارِ مُ  المسیحَ  ما أن نلبسَ ة، وإنَّ أخالقیَّ  طھارةٍ  أيَّ  وھو ال یقصدُ 

  ھ. نفسُ  ا أو أن نرى هللا ھو الشئُ أطھارً  أن نكونَ 

عن  اتٍ نظریَّ  د شرح طھارة القلب، ثالثَ دَ غریغوریوس، في صَ  یسُ لنا القدِّ  ضُ ویعرُ 
  األشخاص: 

  

  

  

  



  صالةُ القلب َعتبَةُ المشاَھدَة

 ون. ون جسدیُّ شھوانیُّ  ھناك أشخاصٌ  .1
طھارة  لءِ إلى مِ  عدُ ن، ولكن لم یصلوا بَ ییجسدانِّ  كاملٍ  ن لیسوا بشكلٍ ھناك مَ  .2

 القلب. 
، وھم من أنفسھم ومن العالم الماديّ  نائيَّ الثُّ  الذین اختبروا الخروجَ  ؤلئكَ ھناك أُ  .3

 ثال هللا. شبھون هللا، وقد أصبحوا على مِ عائدون إلى الفردوس، یُ اآلن 

س: من الكتاب المقدَّ  أسفارٍ  الث لألشخاص ثالثةُ ات الثَّ ظریَّ مع ھذه النَّ  وتتطابقُ 
انیة مع ة الثَّ ظریَّ ذوو النَّ  فر االمثال؛ ویتطابقُ ة األولى مع سِ ظریَّ النَّ  أشخاصُ  یتطابقُ 

ذوو  في طلب الفضیلة؛ ویتطابقُ  دٍ جیِّ  ھؤالء قد نموا على نحوٍ  فر الجامعة، ألنَّ سِ 
 كاملٍ  ھم على نحوٍ روا قلوبَ ھؤالء قد طھَّ  فر نشید االناشید، ألنَّ الثة مع سِ ة الثَّ ظریَّ النَّ 

  عاینة هللا. ألجل مُ 

تھا في ا رغبَ واصفً  مُ نشید األناشید عن حال عروس المسیح، فیتكلَّ  فرُ ر سِ عبِّ ویُ 
الفم من الفم، لكي  : "یجب أن یقتربَ روحيّ  من ینبوع الحیاة على نحوٍ  االقتراب

: ه قائًال اءَ نادي أحبَّ الذي یُ  المسیحُ  ھو یسوعُ  العروس من ماء الینبوع، والینبوعُ  ترتويَ 
ُ  "إن عطش أحدٌ  العطشى في أن  ا، ترغب العروسُ ، إذً )7/38(یوویشرب  إليَّ  تِ فلیأ

ُ  الحیاة، قائلةً ھا من فم ینبوع فمُ  یقتربَ    ". )1/1(نشمن فمك  بلةٍ ني بقُ لْ بِّ قفلت

ما  من كلِّ  اإلنسانَ  رُ طھِّ ھا تُ بلة، ألنَّ من ھذه القُ  أحدٌ ثنى ستَ أن ال یُ  الینبوعُ  یسوعُ  یریدُ 
 ا لھ ھي أفعالٌ عروسً  حَ صِب ، ونُ ھُ لَ قبِّ ، ونُ ھُ كَ ، أن نملُ ا، أن نرى هللاوقبیح. إذً  ھو وسخٌ 
 املِ الشِّ  عن المعنى العمومّيِ  ھذه األفعالُ  رُ عبِّ المسیخ. تُ  یتبعُ  تلمیذٍ  ھا كلُّ تحقیقَ  یستطیعُ 

 منھ. وعلیھ، طھارةُ  بلة الحیاةِ ا على قُ المسیح، حائزً  عروسَ  صبحَ أن یُ  ن یستطیعُ مَ  كلَّ 
هللا  منھ. رؤیةُ  بِّ بلة الحُ على قُ  لَ ي ونحصُ جلِّ التَّ  كي نختبرَ  ضروريٌّ  القلب شئٌ 

 ن ھو طاھرُ مَ ). 17/21(لوبداخلنا  اكنِ من ملكوت هللا السَّ  قُ حقُّ ھما التَّ  وباويُّ الطُّ ي جلِّ والتَّ 
  الي، یرى القلب، بالتَّ 

  



  األب نضال َجبَلي

یرى في هللا  ةَ الخاصَّ  ةَ خصیَّ ھ الشَّ طھارتَ  عاینُ ن یُ هللا في داخلھ، أو بمعنى آخر، مَ 
 بدوره طھارةَ  مس، لیعكسَ الشَّ  نورَ  سُ تعكُ  مرآةٍ  مثلَ  صبحُ ھارة، فیُ صورة الطَّ  نموذجَ 

صبح هللا یُ  عكسُ ن یَ مَ  أنَّ  ھوى. والحقیقةُ مرحلة الالَّ  وبلوغَ  شرٍّ  عن أّيِ  هللا، أي االبتعادَ 
  ھ. ألُّ ا بھ وھذا ھو التَّ شبھً  أكثرَ 

یین، األشخاص الھدوئِّ  خرى اختبارَ أُ  في مواضعَ  دعوُّ المَ  القلب ھي االختبارُ  طھارةُ 
إلى أعماق القلب،  ات" والغوِص "جمع الذَّ  ا، ھي إرادةُ القلب، كما رأینا سابقً  فصالةُ 
 المناسبَ  اھر الوضعَ القلب في القلب الطَّ  صالةُ  رؤیة هللا في داخلنا. وتجدُ  وإرادةُ 

عاینون هللا". ھم یُ طوبیة: "طوبى ألنقیاء القلوب فإنَّ عنھ التَّ  رُ عبِّ لرؤیة هللا كما تُ 
َّ  القلب ھي استباقٌ  صالةَ  ، في اختصار، إنَّ القولَ  ونستطیعُ   في هللا ورؤیاهُ  لِ مُّ أللت

  ة. وباویَّ الطُّ 

  

  شاھدة والمُ  لِ أمُّ التَّ  ھو عضوُ  اھرُ الطَّ  د_ القلبُ 

ة، وفي ة الخاصَّ رات الفردیَّ دُ ة اإلنسان، مع اختالف القُ شخصیَّ  جملِ عن مُ  القلبُ  رُ عبِّ یُ 
 معرفةٍ  أحاسیس القلب، أي عبرَ  عبرَ  یظھرُ  ذاك "األنا" المختبئَ  ة. وإنَّ نَ معیَّ  مناسباتٍ 

  ب درجة طھارة القلب. سَ ، وذلك بحَ لةٍ تأمِّ مُ  ةٍ حدسیَّ 

اآلتي: القلب  كر، أن نستنتجَ یس غریغوریوس اآلنفة الذِّ ضل تعالیم القدِّ ، بفَ ونستطیعُ 
المسیح في  تالمیذُ  كما اختبرَ ا ة، تمامً طوباویَّ  ویرى هللا برؤیةٍ  لُ ویتأمَّ  اھر یعرفُ الطَّ 

ي، جلِّ المتَ  ا المسیحَ ویوحنَّ  ویعقوبُ  ي على جبل ثابور. إذ رأى بطرسُ جلِّ حدث التَّ 
الكنیسة  آباءُ  وقد شرحَ ). 17/2(متور" كالنُّ  أبیضَ  ھُ مس ولباسُ كالشَّ  عُّ ھ یشُ "وكان وجھُ 
حظة ) من اللَّ في الوجود یزٌ كان لھ حِّ  (ي المسیح كان حاصًال تجلِّ  قائلین: إنَّ  ھذا الحدثَ 

ِ ا الدِّ یس یوحنَّ القدِّ ب سَ ، وبحَ دهِ األولى لتجسُّ   ھ حصلَ لیس ألنَّ  ى المسیحُ ، فقد تجلَّ مشقّي
ا ھم ومانحً ا أعینَ ذاتھ فاتحً  دِّ ن ھو بحَ لتالمیذه مَ  ھ أظھرَ علیھ، بل ألنَّ  نْ لم تكُ  ةٍ على ماھیَّ 

  اھم القدرة، وھم إیَّ 



  المشاَھدَةصالةُ القلب َعتبَةُ 

رین، بِص إلى مُ  میانٍ لوا من عُ المیذ، إذ تحوَّ التَّ ھو تجلِّي ي جلِّ تَّ ا، فالوا. إذً میان، كي یرَ عُ 
وح كي ھم بقدرة الرُّ ھم وقلوبُ لت أحاسیسُ بصائرھم. وقد تحوَّ  ي ھو جالءُ جلِّ والتَّ 

  الحقیقة.  قَ لین تألُ ة المسیح، متأمِّ لوھیَّ أُ  یستطیعوا إدراكَ 

ن مَ  بنوره على كلِّ  قُ شرِ ، وھو یُ هللا نورٌ  اك "أنَّ سَّ النُّ  الجدید ھوتيُّ سمعان الالَّ  مُ علِّ ویُ 
  ه". رِ ب درجة تطھُّ سَ بھ، وذلك بحَ  دُ حِ یتَّ 

القلب كي  أعینَ  ا، ویفتحُ ا طوباویz ا ونورً نا سرورً ر الذي یمألُ طھُّ لھذا التَّ  لْ ونتھلَّ  حْ فرَ فلنَ 
  ھ. ور ومشاھدتَ النُّ  لَ تأمُّ  نستطیعَ 

ِ قلید الشَّ في التَّ  القلبُ  ویحتلُّ  من الجسد، وفي  عضوٌ  ھُ مرموقة، إنَّ  مكانةً  المسیحّيِ  رقّي
رؤیة  وحالةُ ھا، الة نفسِ الصَّ  ھي حالةُ  اھرةُ ھ الطَّ وح، وحالتُ من الرُّ  ھ، عضوٌ ینِ الوقت عَ 

  ة. وباویَّ ؤیة الطُّ ل والرُّ أمُّ التَّ  ھو عضوُ  اھرُ الطَّ  ا، القلبُ هللا. إذً 

  

  ھ اكتشافُ  یجبُ  زٌ نْ القلب كَ  ثالثا: صالةَ 

 دِّ الذي ھو، بحَ  األوحدَ  م خاللھا الكنزَ  نكشفُ  ةٍ القلب إسراتیجیَّ  صالةُ  تخلقُ 
نا تجعلُ  من طریقةٍ  هُ رُ تفتیشنا المتواصل، وذلك بما توفِّ   غنانا وموضوعُ  ذاتھ،موضوعُ 

ھ اسمَ  دعین بال انقطاعٍ ستَ نا، ومُ داخلَ  لیین یسوعَ یِّ خَ تَ والقلب، مُ  العقلِ  أعماقَ  ندخلُ 
 نا صالةُ رُ ذكِّ فقط ألجلھ. وتُ  نبضُ یُ  طاھرٍ  ا في ذاكرتنا، بقلبٍ اه دومً لین إیَّ وس، حامِ القدُّ 

بداخلي  ا، وأنت كنتَ ا خارجً شت عنك كثیرً غسطینوس: "لقد فتَّ وُ یس أُ ول القدِّ القلب بقَ 
  من نفسي لنفسي".  ن ھو أقربُ یا مَ 

  ز نْ نا إلى الكَ القلب تقودُ  أ_ صالةُ 

       على  إلى الكنز، فأنت قد حصلتَ  كَ على الخریطة التي تقودُ  إذا حصلتَ 
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القلب  صالةُ  ھُ شبَّ بھ. ھكذا تُ  ستھانُ نز ال یُ كَ ، ھنا، لِ الخریطةَ  ھ، ذلك أنَّ الكنز نفسِ 
نا قادرین على اكتشاف ھا تجعلُ ألنَّ  ت ھي كنزٌ نز، ال بل أصبحَ نا إلى الكَ تقودُ  بخریطةٍ 

ٍ  لقاءٍ  لنا فرصةَ  رُ في داخلنا، وتوفِّ  الموجودِ  نز اإللھّيِ الكَ  مع هللا في شخص  شخصّي
  المسیح.  یسوعَ 

هللا  نز الموجود في داخلنا، وھو ملكوتُ عن الكَ  واضحٍ  یسوع على نحوٍ  بُّ الرَّ  مُ ویتكلَّ 
علیھ؛  لَ كي نحصُ  شيءٍ  ا عن كلِّ ى فورً ز نتخلَّ نَ ولدى اكتشافنا ھذا الكَ . )13/44/45(مت

  عن طریق صالة القلب.  وھذا ما یتمُّ 

ا، ماء، بل، أیضً علینا من السَّ  رُ تنحدُ  هللا في داخلنا لیس فقط نعمةً  ملكوتَ  نكشفَ  أنْ 
  ة. اإللھیَّ  عمةَ النِّ  لَ الة كي تتقبَّ عن طریق الصَّ  فسُ النَّ  ، حیث ترتفعُ روحّيٍ  جھادٍ  علُ ِف 

ھ أنَّ  اإلنسانُ  ، إذ یشعرُ نزُ بین هللا واإلنسان؛ وھذا ھو الكَ  نسجامٌ هللا: اِ  ملكوتُ ھذا ھو 
ً غم من كونھ خاطِ من هللا بالرَّ  مقبولٌ    إذ یلتقي برحمة هللا.  اإلنسان  ا، ویفرحُ ئ

ا  ساھرً عقًال  رُ فِّ وَ ، إذ تُ نز اإللھيّ ) عن الكَ صوفيّ  ختبارٌ اِ بیعة (الطَّ  فائقُ  القلب تفتیشٌ  صالةُ 
ا نحوه؛ في صالة حبz  ا ینبضُ ا طاھرً عن ذكر هللا، وقلبً  فُ ال تتوقَّ  ى من ذاكرةٍ یتغذَّ 

  ). 23/26(أم)" ھ ليإنتِب ك (ني قلبَ أعطِ  نيَّ لنا: "یا بُ  هللا یقولُ  القلب نسمعُ 

  

  اآلتیة:  د، االستشھاداتِ دَ ا، في ھذا الصَّ الفیلوكالیَّ  م لنا كتابُ قدِّ ویُ 

 ذلك االسمِ  تردادُ  ویستمرُّ  : "بواسطة صالة القلب یدومُ رالمنوَّ  دیادكوسُ  یقولُ  .1
 في داخلنا ثوبَ  حیكُ ر القلب وحرارة العقل، فیُ تذكُّ  ا عبرَ جدz والمحبوٍب  دِ الممجَّ 

  من الثَّ  الغالیةُ  ؤلؤةُ ، ھذه ھي اللُّ ھ شيءٌ عیقَ أن یُ  صالحھ دونَ  ةِ محبَّ 
  
  
  



  صالةُ القلب َعتبَةُ المشاَھدَة

  لھ".  ال مثیلَ  علیھا بفرحٍ  لَ لنحصُ  شيءٍ  كلِّ  ھا بعد أن نبیعَ أن نشتریَ  التي یجبُ 

) یقوالن: ع عشرابَ القرن الرَّ ( ان من كسانثوبولوسذَ كالیستوس وإغناطیوس اللَّ  .2
)، ھكذا انفً عُ ا (ا كبیرً جھدً  األمرُ  بَ ى ولو تطلَّ الة حتَّ إلى الصَّ  "یجب علینا أن نعودَ 

 تھ، وبشكلٍ یَّ لِّ بكُ  ت، ویھتمَّ من تجوالھ المتشتِّ  صَ أن یتخلَّ  بسھولةٍ  العقلُ  دَ یتعوَّ  ىحتَّ 
نز ، نحو ذلك الكَ ثابتٍ  ومیلٍ  ى متواصلةٍ بواسطة ذكرَّ  المسیحِ  یسوعَ  بِّ بالرَّ  كاملٍ 

 ر بھ". بقوبنا والمتجذِّ  إِ المخبَّ  اخلّيِ الدَّ 
دخولك إلى كنزك،  ةَ وكیفیَّ  كَ نفسَ  سْ درُ ) یقول: "أُ ابعالقرن السَّ ( وريُّ إسحق السُّ  .3

ھما في أحدِ  واحد. فإذا دخلتَ  ر ھما شيءٌ واآلخِ  لَ األوَّ  ، ألنَّ ماويّ ز السَّ فترى الكنَ 
ول لقَ  األوفرَ  رحَ ھذا االستشھاد االخیر الشَّ  نا نجدُ یھما". لعلَّ في كلَ  لَ أمُّ التَّ  تستطیعُ 

 ). 12/34(لوك" قلبُ  ك ھناك یكونُ یكون كنزُ  : "حیثُ بّ الرَّ 

في  الحاضرُ  المسیحُ  لكنزنا، وھو یسوعُ  األفضلَ  القلب االعتبارَ  لنا صالةُ  مُ قدِّ وتُ 
 نا. قلبُ  أن یكونَ  داخلنا، ھناك یجبُ 

ابقة، ھو، في الحقیقة، ت في الفصول السَّ حَ رِ القلب، كما شُ  صالةَ  ونمارسَ  مَ أن نتعلَّ 
   على الكنز. ملكوت هللا في داخلھ، وحصلَ  ي قد اكتشفَ صلِّ المُ  على أنَّ  أكیدُ التَّ 

  

  

  ز نْ لذاك الكَ  خفيٌّ  لٌ القلب ھي تأمُّ  ب_ صالةُ 

   لُ سھُ تَ  صالةٍ  ھ نوعُ على أنَّ  لِ أمُّ التَّ  یون مفھومَ رقُّ الشَّ  الكنیسةِ  آباءُ  یشرحُ 

  

  

  



  األب نضال َجبَلي

آخر، وھذا  فكرٍ  أّيِ  محلَّ  اكرة، فیحلُّ والذَّ  في العقلِ  عاشُ یُ  روحيٌّ  تھا، وفكرٌ إقامُ 
  اآلتیة:  عالیمُ تَّ لنا الّ  ھُ القلب كما تشرحُ  صالةُ  هُ دُ تجسِّ  عریفُ التَّ 

  
كنزه  كثیرٌ  الذي لدیھ مالٌ  اإلنسانُ  ئُ خبِّ ): یُ القرن الخامس( داألنبا أشعیا المتوحِّ _ 1

ارقین، السَّ  إرادةَ  ضُ حرِّ ھ إن كان في متناول عیون اآلخرین فھو یُ بیتھ، ألنَّ  داخلَ 
 سُ كرِّ زه، یُ كنَ  ذاك الغنيُّ  ئُ خبِّ كما یُ  ھُ فضائلَ  ئُ یخیِّ  والمتواضعُ  الفاضلُ  دُ وھكذا المتوحِّ 

قلبي في  جَ صاحب المزامیر: "توھَّ  ا كالمَ بعً متَّ  ل الخفّيِ أمُّ راتھ للتَّ دُ قُ  كلَّ  دُ المتوحِّ 
ھذه  ةِ ین ماھیَّ إلى العبرانیِّ  سالةُ لنا الرِّ  تشرحُ  ).4)/38(39(مز" نارٌ  ت فيَّ دَ قَ تَّ داخلي. اِ 

حو على النَّ  رابَ التُّ  ارُ ھذه النَّ  فُ جفِّ تُ ). 12/39عب(قدة" متَّ  نا نارٌ إلھَ  ولھا: "إنَّ ار بقَ النَّ 
 جَ فیتوھَّ  العقلَ  رُ فس، وینوِّ النَّ  یرة وأھواءَ رِّ الشِّ  األفكارَ  لُ أمُّ فیھ التَّ  فُ جّفِ ھ الذي یُ نفسِ 
 األفكارَ  دُ ویبدِّ  یاطینَ الشَّ  الخفيُّ  لُ أمُّ التَّ  من الفرح. ویجرحُ  القلبَ  ھم ویمألَ بالفَ 
ال  ةٌ ھ قوَّ ؛ إنَّ الخفّيِ  لُ أمُّ ى عن طریق التَّ ویتقوَّ  اخليُّ الدَّ  اإلنسانُ  قُ یرة. وھكذا، یتألَّ رِّ الشِّ 

 نُ سكِّ ، ویُ ھوةَ الشَّ  بُ میر یغلُ للضَّ  للعقل ونورٌ  السالم، وھو مرآةٌ  ، واستراحةُ ھزمُ تُ 
یھا، لِّ حَ ویُ ، فسَ النَّ  ئُ دِف الذي یُ  الحنانَ  دُ ولِ ، ویُ المرارةَ  دُ بعِ ، ویُ الحقدَ  دُ ، ویبدِّ الغضبَ 

  ا لھا. نً من اإلنسان مسكَ  ذُ خِ وتتَّ ، )1/7(أمالحكمة  هللا ھي رأسُ  مخافةُ  صبحُ ه تُ وعبرَ 

  

ا األنبا شخصً  ): نصحَ ابعادس والسَّ القرنان، السَّ ( المصريُّ  دُ األنبا فیلیمون المتوحِّ _ 2
في  سْ ا مارِ وصاعدً  ل ھنا وھناك: "من اآلنَ ائم وذا عقل متجوِّ الدَّ  تِ شتُّ ا بالتَّ مصابً 

 بُّ ھا الرَّ عدة: أیُّ ورِ  بمخافةٍ  دْ ا في قلبك وردِّ مقً عُ  أكثرَ  نْ ، أي كُ الخفيَّ  لُ أمُّ قلبك التَّ 
 ظْ : "إحفَ ھ قائًال فنصحَ  عادَ  قصیرةٍ  ".وبعد فترةٍ مني أنا الخاطئَ ارحَ  المسیحُ  یسوعُ 

 ، أو عندما تسیرُ یتكَ الَّ ِق  خارجَ  مع أحدٍ  مُ وتتكلَّ  وتشربُ  عندما تأكلُ  ا في قلبكَ دومً 
، بل اًال بطَّ  لھ بأن یكونَ  حْ ، وال تسمَ منتبھٍ  الة بعقلٍ ھذه الصَّ  دَ دِّ رَ أن تُ  ا، ال تنسَ خارجً 

  ا؛ علیك أن ي سرz صلِّ ، یُ لُ لھ یتأمَّ اجعَ 

  



  َعتبَةُ المشاَھدَةصالةُ القلب 

مني ارحَ  المسیحُ  یسوعُ  بُّ ھا الرَّ : أیُّ دَ ردِّ من المزامیر أو أن تُ  ا في قلبك آیةً دومً  لَ تتأمَّ 
  ". أنا الخاطئَ 

ھناك ، وفي قلبكَ  ع ذاتكَ مْ ): "إجَ عشر اسعَ القرن التَّ ( وسيُّ الرُّ  دُ _ ثیوفانیس المتوحِّ 3
ھیبھ بلَ  قُ حرُ الذي ی یرةِ الغَ  روحُ  كُ هللا، سیتملَّ  نعمةِ  وبمساعدةفعبرِه ا، یz  خفِ ًال تأمُّ  لْ تأمَّ 
 ریقٌ ة التي ھي طاخلیَّ الة الدَّ في حدود الصَّ  الخفيُّ  لُ أمُّ ك التَّ ضعُ ، یَ اخليَ الدَّ  بعكَ طَ 

 ط، فیسیرُ ص لھذا العمل فقلتتخصَّ  شئٍ  ي عن كلِّ للخالص، بواسطتھا تتخلَّ  مباشرٌ 
األفعال والواجبات  ممنا كلَّ ا إذا أتَ تمامً  رام، وعلى العكسعلى ما یُ  شئٍ  كلُّ 

َ ، فلن نأتَ الخفيَّ  لَ أمُّ تجاھلین التَّ مُ   م. كلُّ تقدُّ  يَّ أ زَ حرِ في ذاتھ لن یُ  لْ ن لم یدخُ ر، مَ مَ ي بث
 يٌّ اخلالدَّ  على ممارسة صالة القلب، وھذا العملُ  تالمیذهَ  ئَ شِّ نَ أن یُ  یجبُ  روحّيٍ  أبٍ 

 ذو بھ. إذا كان ھذا القمیصُ  مٌ سلَّ مُ  ، وھو شئٌ ممكنٍ  بھ في أسرع وقتٍ  البدءُ  یجبُ 
ُم بنجاحٍ وبشكٍل ُمث خارجّيٍ  واجبٍ  أيَّ  ا معنا فإنَّ حدً القطعة الواحدة متَّ  ِمر، سوف یتمَّ

علینا ل. متواص بشكلٍ  عٌ یتقطَّ  بخیطٍ  مخیطٌ  ھُ كأنَّ بدونھ سوف یكون كلُّ نشاٍط خارجّيٍ 
".وثابت وطیدٍ  بشكلٍ  فخطوةً  خطوةً  الممارسة منطلقةً  ا لتكونَ كثیرً  أن ننتبھَ   

  

رجة في الدَّ  الخفيَّ  لَ أمُّ ا التَّ الة، واضعً الصَّ  درجاتِ  ھُ نفسُ  لنا ھذا األبُ  ضُ ویعرُ 
  ط اآلتي: ب المخطَّ سَ المشاھدة بحَ  لَ قبل تأمُّ  الثة، مباشرةً الثَّ 

 سة. المقدَّ  صوصُ رض والنُّ الفَ  تلى صالةُ ة: وفیھا تُ فظیَّ اللَّ  الةُ الصَّ  •
 ة. ھم الحقائق اإللھیَّ كاء لفَ اإلدراك والذَّ  ة: وھي جھدُ العقلیَّ  الةُ الصَّ  •

 صبحُ اإلحساس والعاطفة، أي عندما تُ  : وھي صالةُ الخفيُّ  لُ أمُّ القلب أو التَّ  صالةُ  •
 . ًال وتواصُ  ةً حیویَّ  مع هللا أكثرَ  العالقةُ 

 
 
 
 



 األب نضال َجبَلي

 في قلبنا على نحوٍ  وحُ ي الرُّ صلِّ المشاھدة: أي عندما یُ  لُ أو تأمُّ  ةُ وحیَّ الرُّ  الةُ الصَّ  •
 ھا. تْ قد تخطَّ  وحَ الرُّ  ألنَّ  ةُ اإلنسانیَّ  راتُ دُ القُ  ، فتصمتُ واضحٍ 

 قد اختارَ  بھ، یكونُ  حدَ با[ ویتَّ  صلَ لیتَّ  ا لھ مختصرةً القلب طریقً  صالةَ  رَ ان اختومَ 
 الحكمةَ  لتُ قول الكتاب: "فضَّ  ھ على حدِّ تَ هللا ومحبَّ  لھ صداقةَ  رُ ھا التي توفِّ نفسَ  الحكمةَ 

وه اقتَنَ  ذینَ والَّ  دُ نفَ س ال یَ اِ للنَّ  نزٌ ھا كَ ة... إنَّ والفضَّ  بِ ھَ والذَّ  والجةِ والصَّ  روِش على العُ 
  ). 7/8/14(حك هللا" ةَ وا صداقَ سِب كَ 

 ھر، عضوِ افي القلب الطَّ  تتمُّ  ھاأنَّ ، وبما للكنز الخفّيِ  خفيٌّ  لٌ القلب ھي تأمُّ  ا، صالةُ إذً 
القلب التي  ل رؤیة هللا. صالةُ دخِ على مَ  ةً بَ تَ ھا عَ أن نعدَّ  المشاھدة، فنستطیعُ  لِ أمُّ التَّ 

الة التي ربیة على الصَّ التَّ  قِ رُ والمشاھدة، ھي إحدى طُ  ل الخفّيِ أمُّ ما بین التَّ  عُ تتموضَ 
 یسُ القدِّ  هُ حاد با[. ھذا ما یؤكدِّ على االتِّ  تربیةً ا، ا فشیئً ، شیئً على نحو وجودّيٍ  تصبحُ 
 بَ ى یتشرَّ یسوع ھكذا حتَّ  على ترداد اسمِ  ونستمرَّ  ثبتَ فم: "علینا أن نُ  ھبيُّ ا الذَّ یوحنَّ 

  ا". ا واحدً صبح كالنا شخصً نا فیُ بَ لق بُّ الرَّ 

  

  

   مریميٌّ  جھٌ ا: وَ رابعً 

مریم، والدة اإللھ،  العذراءِ  القلب، عند شخِص  دراستنا صالةَ  ، في إطارِ فُ سنتوقَّ 
، بل فقط كعروٍس  ھُ ا. لم تحبَّ ا، جسدیz ا، بل، أیضً ت با[، لیس فقط روحیz حدَ التي اتَّ 

 ُ في  ھُ أم تحملَ  نعمةُ  عطیتْ ھا أُ حدَ ا في داخلھا، بل لھا وَ فقط روحیz  ھُ ؛ لم تحملْ مٍّ كأ
مع  رُ كرِّ نا نُ ا. وھا إنَّ ھ بشریz تِ ِی تربِ  إلبنھا، وكان لھا حقُّ  تْ عَ ھا تضرَّ حدَ أحشائھا. ھي وَ 

  ابع: "یا والدة من القرن السَّ  جرمانوس القسطنطینّيِ 

  

  



  صالةُ القلب َعتبَة المشاَھدَة

نا على ى قدرتَ یتخطَّ  بكِ  ما یختصُّ  بیعة، كلُّ الطَّ  ھو فائقُ  بكِ  ما یختصُّ  اإللھ، كلُّ 
  وانا". قِ  ى كلَّ عبیر ویتخطَّ التَّ 

ا. ولكن، من التي تبقى سرz  مریمَ  العذراءِ  عن صالةِ  الحدیثُ  عبِ ما من الصَّ بَّ لرُ 
 فاتٌ بت في ھذا المجال مؤلَّ تَ ؛ وإذ كُ ُمَصلِّیَةال مریمَ  العذراءِ  عن حالةِ  ثُ حدُّ الممكن التَّ 

ِ الشَّ  قِّ في الشّ  البحثَ  ، فسوف نحصرُ وعدیدةٌ  كثیرةٌ   قيمنھا فقط، وسنستَ  رقّي
الة ي الصَّ تَ ى مسألَ ، سنتقصَّ ةً أكثر دقَّ  ، وعلى نحوِ ةٍ ا" بخاصَّ نا من "الفیلوكالیَّ معلوماِت 

ھا طھارة"، ة: "مریم التي كلُّ مریمیَّ  غیر المنقطعة وطھارة القلب، أي، بتعابیرَ 
  ھا ذاكرة". و"مریم التي كلُّ 

  

  

  ا أ_ الفیلوكالیَّ 

العالم  دةَ : "یا سیِّ  إلى العذارء مریم قائًال ھًال ) مبتَ امنالقرن الثَّ ( مشقيُّ الدِّ  بطرسُ ي صلِّ یُ 
 ھ، إالَّ دِت إلى هللا الذي ولَ  أن نبتھلَ  نا نحن الخطأة ال نستطیعُ تعلمین أنَّ  الحة، أنتِ الصَّ 

أمام هللا  دَ في أن نسجُ  نجترئُ  دكِ نحن عبیَ  نا بكِ ؛ ولكن، لثقِت منا ذواتنا إلیكِ إذا سلَّ 
ِ العَ   المستحقِّ  ني أنا غیرَ لكي یمنحَ  إلیكِ  عُ نا. وأتضرَّ وربِّ  دى ابنكِ عي فینا ل، تشفَّ لّي

 الفضیلةِ  عیشَ  طیعَ تسیسین، ولكي أھا لك ولجمیع القدِّ عم التي منحَ النِّ  كلَّ  بشفاعتكِ 
 كِ ا لھ. لقد وجدَ هللا أمz  كَ اختارَ  ، لذلكَ الخالئقِ  أسمى من كلِّ  تَ رْ ثالك. لقد ظھَ على مِ 

 أرفعُ  كِ ، ألنَّ كِ حول شخِص  لَ أن یتساءَ  یستطیعُ  ا لھ، وال أحدَ ا الئقً نً مسكَ  اإللھُ  بُّ الرَّ 
ُ والعقول. أیَّ  ة، ومن الفكرِ بیعة البشریَّ من الطَّ   كِ أنَّ  نا نعترفُ اھرة، إنَّ الطَّ  ھا العذراءُ ت

رى، هللا الذي ال یُ  المالئكة، ألنَّ  مع صفوفِ  كِ بطُ غِّ ونُ  بكِ  صینَ المخلَّ  اإللھ، نحنُ  والدةُ 
 االبنُ  أصبحَ  یا طاھرةُ  إلیھ، بواسطتكِ  رَ أن تنظُ  المالئكةِ  صفوفُ  وال تستطیعُ 

ُ یا أیَّ  ة، ندعوكِ ماویَّ ا من الكائنات المائتة. فمع الجنود السَّ مرئیz  دُ المتجسِّ    ھا ت

  



  األب نضال َجبَلي

ُ أیَّ  بعدُ  نعمة. ولكن، ماذا ندعوكِ  ة، ممتلئةً وباویَّ الطُّ   كِ ، ألنَّ ماءً سَ ؟ أَ النعمةً  متلئةُ ھا المُ ت
ثت بِ لَ  كِ ، ألنَّ لى؟ أعذراءَ الِب  عدمِ  زھرةَ  بتِّ نَ أَ  كِ ا، ألنَّ وسً ردَ ِف دل؟ أَ العَ  شمسَ  عتِ لَ طْ أَ 
ابتھلي  ؟ فإلیھِ لّ الكُ  ا ھو إلھُ ن ابنً یسَ المقدَّ  یكِ دَ على ساعِ  لتِ حمَ  كِ نَّ ة، ألَ ا نقیَّ مz أُ ا؟ أَ رً كْ ِب 

 الحیاة، إلیكِ  ثمرةَ  تْ التي حملَ  ةُ الحقیقیَّ  الكرمةُ  نتِ لھ، أَ اإلِ  دةَ نا. یا والِ فوسِ نُ في خالص 
ُ یَّ أَ  لُ ھِ تبَ نَ  نا التي فوسُ نُ  مَ حَ رْ ن تُ یسین، أَ دِّ القِ  وجمیعِ  لِ سُ الرُّ  فعي معَ دة، فاشَ یِّ ھا السَّ ت

ة یا طوباویَّ  ھ من العدل أن ندعوكِ ، وإنَّ ةً طوباویَّ  اإللھ، وتدعوكِ  والدةُ  كِ أنَّ  تعترفُ 
 نَ مِ  أكرمُ  كِ طاھرة"، إلنَّ  كِ لُّ التي "كُ  وبى، أنتِ اإللھ الفائقة الطُّ  ھا والدةُ حدَ ن ھي وَ مَ 

 كِ ، إنَّ توًال بَ  ثتْ بَ لَ مة، وَ هللا الكلِ  تَ دَ لَ ن وَ رافیم، یا مَ یالسِّ  نَ مِ  بال قیاٍس  دُ جَ مْ یروبیم، وأَ الشِّ 
 zم". عظِّ نُ  اكِ لھ، إیَّ اإلِ  ا والدةُ حق  

ة حول ھوتیَّ العقیدة الالَّ  ، كلَّ رقيّ الشَّ  قلیدَ ذاتھا التَّ  دِّ بحَ  لُ التي تمثِّ  الةُ لنا ھذه الصَّ  مُ قدِّ تُ 
باالكثر على  رُ اھرة، والدة اإللھ، إلخ... ونحن نذكِّ مریم: العذراء الطَّ  شخص العذراءِ 

وقانوُن األكاثستوس  طاھرة"، وكذلك یدعوھا قانونُ  كِ لُّ عطي لھا: "كُ قب المُ ھذا اللَّ 
ُر ھذا اللَّقُب أكثَر    . اتٍ مرَّ  من عشرِ الباركلیسي، حیث یتكرَّ

  

  

  ة عَ نقطِ المُ  الة غیرِ وحالة الصَّ  بین مریمَ  طابقُ ب_ التَّ 

َ ن متطابقَ تَیخاصَّ  القداسةِ  الفائقةِ  العذراء مریمَ  في شخِص  نجدُ  ین رَ نصُ ین مع عُ ت
  ة: عَ الة غیر المنقطِ ین لحالة الصَّ أساسیَّ 

  

  

  

  



  صالةُ القلب َعتبَةُ المشاَھدَة

  ھا طاھرة" "كلُّ  _ مریمُ 1

 الةُ ھا الصَّ التي تفترضُ  مع طھارة القلبِ  ةُ أو ھذه الخاصَّ  المریميُّ  قبُ ھذا اللَّ  یتطابقُ 
 ھُ إنَّ  من حیثُ  القلبَ  تتناولُ  ةٌ ھا طاھرة" خاصَّ لُّ "كُ ي. لِّ صَ ة في قلب المُ عَ نقطِ المُ  غیرُ 

 الكنیسة واآلباءُ  علیھ آباءُ  زَ ، وھذا ما ركَّ خصانيّ الشَّ  هِ عدِ اإلنسان في بُ  مركزُ 
  ة. عَ نقطِ الة غیر المُ للصَّ  أساسّيٍ  وشرطٍ  ون كحالةٍ یُّ دوئالھُ 

ھا لُّ لدى بشارتھا "كُ  العذراءَ  قد وجدَ  المالكَ  أنَّ  القسطنطینيُّ  جرمانوسُ  دُ ویؤكِّ 
  مریم.  بھا العذراءُ  عُ التي تتمتَّ  ةُ فسیَّ النَّ  ، في الحقیقة، ھي الحالةُ ھارةُ طاھرة"... والطَّ 

 كلمةُ  : "تتطابقُ للمالك قائًال  العذراء مریمَ  الفم جوابَ  ھبيُّ ا الذَّ یوحنَّ  یسُ القدِّ  ویشرحُ 
 رغبِ )"، أي لم تَ مریم( تھا الخلیقةُ " التي قالَ نْ كُ مع كلمة "لیَ  قُ ھا الخالِ " التي قالَ نْ كُ "لیَ 

ھ. ولم هللا ورغباتِ  عن مشروعِ  خارجٍ  خاّصٍ  مشروعٍ  لدیھا أيُّ  نْ كُ ولم یَ  العذراءُ 
ُ مشیئَ  نْ كُ تَ وى في تحقیق إرادة هللا "لِ سِ  بْ ترغَ  َ " أو "لِ مْ عَ "، وھذه الــــ "نَ كَ ت  نْ كُ ت
ُ مشیَ  مریم. وھذه الـــــ  بھا العذراءُ  زُ القلب التي تتمیَّ  طھارةِ ل نتیجةً  " لیست إالَّ كَ ت

لطھارة  ذاتھا، نتیجةٌ  دِّ بین هللا والعذراء، وتلك، بحَ  حادِ االتِّ  مقَ لنا عُ  " تشرحُ مْ عَ "نَ 
  القلب. 

ھارة التي تحیاھا. الطَّ  لنا حالةَ  دُ تؤكِّ  مریمُ  تھا العذراءُ علنَ " التي أنْ كُ "لیَ  وعلیھ، كلمةُ 
قلبھا، وھذا ما  لطھارةِ  ةِ عَ المنقطِ  الة غیرِ الصَّ  أن تحیا حالةَ  مریمُ  العذراءُ  تستطیعُ 
 اخليُّ الدَّ  اإلحساسُ  جھُ ة یتَّ عَ نقطِ المُ  الة غیرِ : "في الصَّ رالمنوَّ  دیادكوسُ  هُ مفادَ  یشرحُ 
  نحو هللا".  ثابتٍ  بشكلٍ 

 الةِ مع شرط الصَّ  تطابقةُ ، المُ مریمُ  التي تحیاھا العذراءُ  ھارةِ الطَّ  حالةَ  أنَّ  جُ تونستن
  نحو هللا.  دائمةٍ  في صالةٍ  ھا كي تكونَ لُ ة، تؤھِّ عَ نقطِ المُ  غیرِ 

  

  



  األب نضال َجبَلي

  ھا ذاكرة" "كلُّ  _ مریمُ 2

ھا لنا كیف أنَّ  لیشرحَ  مریمَ  على العذراءِ  لقُ طَ یُ  جدیدٌ  ، أو لقبٌ جدیدٌ  مریميٌّ  ھذا عنوانٌ 
من  ھا مملوءٌ من حضور هللا، وإیمانُ  ھا مملوءةٌ [، فذاكرتُ  لٍ واِص مت رٍ تذكُّ  بحالةِ 

  اكرة. الذَّ 

  

 الخالص  تاریخِ  كلَّ  رُ ھي تتذكِّ  .1

َ دائم: "إنَّ  هللا على نحوٍ  رَ على أن یتذكَّ  االشتراع اإلسرائیليَّ  تثنیةِ  فرُ سِ  عُ شجِّ یُ   ھْ نبَّ ما ت
َ ِب وال تَ  یناكَ ھا عَ تْ أَ سى األمور التي رَ نْ یال تَ ا، كَ دz جِ  كَ فسَ نَ  ظْ واحفَ   امِ أیَّ  لَّ كُ  كَ عن قلِب  عدَ ت

من خطر نسیان هللا، فھذا قد  ھُ ھُ ؛ كما ینبِّ )4/9(تث نیك"ني بَ وبَ  نیكَ ھا بَ مْ لِّ ، بل عَ كَ یاِت حَ 
الذي  كمُ إلھِ  بِّ الرَّ  ھدَ وا عَ نسَ ن تَ ن أَ كم مِ سِ نفُ بھوا ألَ نَّ أخرى: "فتَ  ه إلى عبادة آلھةٍ یقودُ 

  ). 4/22(تث" كَ إلھُ  بُّ عنھ الرَّ  ھاكَ ا نَ مَّ مِ  ئٍ شَ ا لِ نحوتً  مَ ثاًال مْ كم ِت عوا لَ صنَ كم، فتَ ھ معَ عَ طَ قَ 

 المختارَ  عبَ الشَّ  تعظیمھا للخالقِ  في صالةِ  رُ ، وتستحِض بُّ الرَّ  ھُ ما قالَ  كلَّ  مریمُ  رُ وتتذكَّ 
نا، رحمتھ إلبراھیم ونسلھ إلى م آباءَ ر كما كلَّ فتاه، لیذكُ  إسرائیلَ  دَ ضَ : "عَ قائلةً  ھُ كلَّ 

هللا : "بواسطة ذكرى باسیلیوس قائًال  یسُ القدِّ  هُ دُ وھذا ما یؤكِّ ). 1/54/55(لواألبد" 
  ا إلى داخلنا". المتواصلة سوف نحویھ حاضرً 

في أحشائھا؛ وبعد  دَ أن یتجسَّ   في عقلھا قبلَ ًال هللا أوَّ  مریمُ  العذراءُ  لقد استحضرتِ 
معھما،  زلَ نَ م شئ: "ثَّ  في ذاكرتھا كلَّ  أن تحفظَ  مریمُ  تْ دَ مَ من، عَ في الزَّ  االبنِ  والدةِ 
ھا" لبِ ھا في قَ لَّ كُ  مورَ األُ  لكَ ِت  ھ تحفظُ مُّ ت أُ ما، وكانَ ھُ ا لعً طائِ  رة، وكانَ اِص إلى النَّ  وعادَ 

  ھا. وبعدَ  القیامةِ  ه، وقبلَ وبعدَ  دِ جسُّ هللا قبل التَّ  مریمُ  رُ وتتذكَّ ). 2/51(لو

  

  

  



  صالةُ القلب َعتبَةُ المشاَھدَة

َ كي تحیا وتُ  رُ ھي تتذكَّ  .2  الخالصيّ  ثَ الحد نَ وِّ أ

ا، حاضرً  ھِ علِ في الماضي وجَ  ما تمَّ  س، إلى تأوینِ قدَّ المُ  ب الكتابِ سَ ، بحَ رُ كُّ ذَ التَّ  ویھدفُ 
 مَّ أُ  حَ صِب بأن تُ  تقبلَ كي  مریمَ  العذراءَ  تِ دفعَ  اكرة. میزةٌ للذَّ  ةُ ینامیكیَّ الدِّ  ھي المیزةُ  وھذهِ 

 هللا الخالصيَّ  مشروعَ  تْ ھا ھي التي دفعَ ب قولك". ذاكرتُ سَ لي بحَ  نْ كُ م، لیَ عَ هللا قائلة "نَ 
  ى القیامة. وحتَّ  دِ جسُّ التَّ  منذُ  حقیقِ نحو التَّ 

 جربة التَّ  وقتَ  دُ ساعِ هللا یُ  رُ تذكُّ  .3

تجربة،  م أكبرَ ت مریُ ة، عاشَ آالمھ الخالصیَّ  دربَ  لیبدأَ  على یسوعَ  القبضُ  لقيَ عندما أُ 
تھا قوَّ  لیب، وسرُّ ق على الصَّ ي ابنھا المعلَّ عند قدمَ  ، واقفةً وصامدةً  یةً یت قوَّ ھا بقَ لكنَّ 

هللا  مشروعَ  مریمَ  العذراءِ  رِ عزى إلى تذكُّ جربة العظیمة یُ وثباتھا في وقت ھذه التَّ 
ھا في الھیكل، وھذا ا تردادً ت مرارً التي سمعَ  بِّ الرَّ  رھا أقوالَ ، وكذلك تذكُّ الخالصيّ 

تني؟" لیب: "إلھي! إلھي! لماذا تركَ على الصَّ  وعَ یس صرخةَ  عھا كي تفھمَ ما دفَ 
وا آباؤنا وترجَّ  قَ ا: "لقد وِث دً مؤكِّ  المزمورُ  لُ مِّ كَ كیف یُ  ھا لم تنسَ ذلك أنَّ ؛ )2)/22(23(مز

  ). 5/6)/22(23(مزھ" أملُ  بك ویرجوك لن یخیبَ  ن یؤمنُ ھم ومَ رَ ھم وتحرِّ صَ خلِّ أن تُ 

فر في سِ  بِّ الرَّ  ت بأقواله، كذلك قولَ ھذا المزمور وتعزَّ  ةَ تتمَّ  العذراءُ  تِ رَ لقد تذكَّ 
 بِّ على الرَّ  دٌ حَ أَ  لَ كَّ ؤَ روا: ھل تَ وانظُ  دیمةَ القَ  یالَ جْ بروا األَ عتَ : "إِ 2/10 بن سیراخ یشوعَ 

 مَّ أُ  ت مریمُ رَ راه؟". كما تذكَّ زدَ عاه فأْ ل دَ ؟ أو ھَ لَ ذِ ھ فخُ تِ خافَ و ھل ثبت على مَ ؟ أَ يَ زِ فخَ 
ھا كانت أمامھا، ولكنَّ ذبحون بعة یُ نیھا السَّ ھت ذاتھا بھا، تلك التي رأت بَ ین وشبَّ ابیِّ المكَّ 

  . )7/20مك2(جاء من الرَّ  ممتلئةً 

ُ إبراھیمَ  في الوقوف بالقرب من قبر ابنھا ایمانَ  مریمُ  صُ تلخِّ  ا مz ثالھ أُ على مِ  صبحَ ، لت
ُ عَ ي جَ نِّ تاب: "إِ في الكِ  دَ رَ د وَ بعد جیل: "فقَ  لى جیلٍ مم، وإمن األُ  كبیرٍ  باإلیمان لعددٍ   كَ لت

  ھ ذي بِ الَّ  ندَ نا عِ لَ  بٌ م". ھو أَ مَ األُ  نَ مِ  بیرٍ كَ  دٍ دَ عَ ا لِ بً أَ 

  



  األب نضال َجبَلي

 4/17(رووجود" غیر المَ  جودِ دعو إلى الوُ حیي االموات ویَ ذي یُ هللا الَّ  ندَ ن، عِ آمَ 

  ). 11/19وعب

 نَ مِ  ثیرٍ كَ  وطِ سقُ لِ  لَ عِ ھ جُ نَّ یخ: "ھا إِ سمعان الشَّ  نبوءةَ  ت مریمُ رَ لیب، تذكَّ وعند أقدام الصَّ 
في  یفٌ سَ  ذُ فُ سینَ  نتِ ض. وأَ فْ رَّ للِ  ضةً رّ عَ مُ  وآیةً  سرائیلَ م في إِ نھُ مِ  ثیرٍ كَ  یامِ اس وقِ النَّ 
 ، فكلُّ ھا ذبیحةً ذاكرتُ  تْ لَ لقد تحوَّ ). 2/34/35(لوكثیرة"  لوبٍ ن قُ عَ  فكارُ األَ  فَ شِ نكَ تَ لِ  كِ سِ فْ نَ 

مریم روحیا في عقلھا وقلبھا  مُّ األُ  ت منھُ نَ افي الجسد، ع م إلمٍ  عاني منھ االبنُ یُ  ما كانَ 
  وذاكرتھا. 

تقدیم االبن  ة، في أثناءِ وحیَّ الرُّ  بیحةَ قلبھا الذَّ  مذبحِ ، وعلى رَ آخَ  ، بتعبیرٍ ت مریمُ مَ قدَّ 
 لعالقتھا الوثیقة با[، عالقةٍ  ثمرةٌ  مریمَ  كانت ذاكرةُ  ئذٍ لیب؛ ساعتَ ھ على الصَّ ذبیحتَ 

 ضیلةَ فَ  دُ لِ یَ  باتَ س: "والثَّ بولُ  یسُ ، كما قال القدِّ الموت سیقومُ  ھا بعدَ ابنَ  ألنَّ  قةُ ملؤھا الثِّ 
ت في فیضَ هللا أُ  ةَ محبَّ  ھ، ألنَّ بَ صاحِ  بُ یِّ خَ ، ال یُ جاءَ الرَّ  دُ لِ تَ  بارِ االخِت  ضیلةَ بار، وفَ االخِت 

  ). 5/4/5(رولنا"  بَ ھِ الذي وُ  ِس دُ القُ  وحِ الرُّ نا بِ لوِب قُ 

 ت بملءِ االبن قبل حدوثھا. لقد عاشَ  جاء، قیامةَ ، عن طریق الرَّ لقد رأت مریمُ 
مریم،  رَ ن تذكِّ مَ  ا [؛ وكلُّ رً وتذكُّ  خصھا، ذاكرةً عل ذاتھ، وبشَ ، بالفِ حتْ بَ ذاكرتھا، فأصَ 

  هللا.  رَ تذكِّ 

  

  

ُ  _ مریمُ 3    ي في قلبھاصلِّ ت

؛ )2/19(لوفي قلبھا  األشیاءِ  تلكَ  كلَّ  كانت تحفظُ  مریمَ  لوقا في إنجیلھ، إنَّ  یسُ القدِّ  یقولُ 

ھا ت قلبَ المسیح. وقد حفظَ  [ والبنھا یسوعَ  رٍ تذكُّ  ھي حالةُ  ةُ بیعیَّ الطَّ مریَم  لذا، حالةُ 
ا لترى دائمً  زٌ ھا مركِّ ، ونظرُ الخالصيّ  رِّ السِّ  كي تحیا فقط ألجلِ  ثابتٍ  على نحوٍ 

   تِ شتُّ عدم التَّ  ھا. وحالةُ ھا البطن، لترى داخلَ إنسانَ 



  َعتبَةُ المشاَھدَة صالةُ القلب

في  حاضرٌ  هُ حدَ ا في أحشائھا. هللا وَ في حلول االبن فیزیائیz  تْ جَ وِّ ات، تُ ھذه، وجمع الذَّ 
  ، وفي قلبھا. مریمَ  ذاكرةِ 

زھا الوحید، ، كنَ یسوعَ  ةً لَ ي متأمِّ صلِّ اھر كانت تُ ھا طاھرة"، وفي قلبھا الطَّ "كلُّ  مریمُ 
 ُ  ثُ المزامیر یتحدَّ  صاحبَ  ، وكأنَّ ھا الخاصَّ مجدَ  هللا الذي أصبحَ  مجدَ  ةً لَ ي متأمِّ صلِّ ت

  اخل". ھا في الدَّ مجدِ  جمیعُ  الملكِ  "ابنةُ ): 13)/44(45(مزعنھا 

ة، قَ لَ طَ ات المُ روریَّ من الضَّ  ھُ في ھذا الخصوص: "إنَّ  غریغوریوس باالماس ویقولُ 
غلقوا علیھ في ذلك العضو ویُ  یقودوا الفكرَ ، أن دوئيَّ ار الھُ یِّ الذي اختاروا التَّ  كَ ألولِئ 

عنھ  ابنة الملك ھو في داخلھا، فكیف نبحثُ  مجدِ  كلُّ  حیثُ  ، القلبِ ةُ حمیمیَّ  األكثرِ 
  ا؟". خارجً 

معھ.  دائمةٍ  یش في عالقةٍ ة مع هللا، والعَ یش العالقة الحمیمیَ نا في عَ ھي نموذجُ  مریمُ 
 ت في شركةٍ أعلى لصالتنا، إذ أصبحَ  ا ھي مثالٌ في قلبھ التي كانت تتمُّ  مریمَ  صالةَ  إنَّ 

  دھش. مُ  بھ على نحوٍ  حدةً ، متَّ بّ مع الرَّ  كاملةٍ 

  

  الخاتمة 

ة، ة، العقلیَّ ھ الجسدیَّ راِت دُ قُ  كلِّ  اإلنسان، مركزُ  س ھو مركزُ في الكتاب المقدَّ  القلبُ 
، بیولوجيّ  ھ عضوٌ ، إنَّ اإلنسانّيِ  للكائنِ  المركزيُّ  ھو العضوُ  ة. القلبُ ة، االخالقیَّ ینیَّ الدِّ 

  كنى هللا فینا. تنا وسُ انشطِ  كلَّ  دُ الذي یحدِّ  الحیاة، وھو المبدأُ  مركزُ  ھُ إنَّ . وروحيّ 

خص. مفھوم الشَّ لَ  ھُ عریف نفسُ ھ التَّ ، أي إنَّ نسانيّ اإل الكائنِ  عن مجملِ  القلبُ  رُ بِّ عَ ویُ 
   ةِ دَ حَ وَ  اإلنسان، أي ھو مبدأُ  راتِ دُ قُ  ةِ حدَ وَ  ھو مبدأُ  القلبُ 
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  آخر.  كلِّ  نحوَ  اإلنسانِ  ، حبِّ الحبّ  ھو نبعُ القلُب ا، جدz  بسیطٍ  . وبتعریفٍ خِص الشَّ 

 بیعةِ مع الطَّ  ةَ نا البشریَّ طبیعتَ  دُ التي توحِّ  اإلنسان، وھو القدرةُ  قلبِ  ھو میزةُ  بُّ الحُ 
ُ  حدةُ المشاركة؛ ھذه الوَ  ة، عبر طریقةِ اإللھیَّ  ھو  الة، والقلبُ في الصَّ  ةٍ بخاصَّ  مُ ترجَ ت
  مع هللا.  اإلنسانِ  التقاءِ  ھا، ومقرُّ معبدُ 

، واحدٌ  یلٌ با[، ولھ مَ  یثقُ  واحدٌ  ھا ذاك الذي لھ قلبٌ یعیشُ  القلب ھي عالقةٌ  صالةُ 
 ھُ كلِّ  اإلنسانَ  القلب إلى أنَّ  صالةُ  شیرُ المسیح. وتُ  یسوعَ  بُّ ، أال وھو حُ واحدٌ  واھتمامٌ 

  . صالةً  صبحَ أن یُ  یجبُ  ھِ بجملتِ 

ِص الذَّ  معِ "جَ   ا، ھي إرادةُ ا رأینا سابقً القلب، كم فصالةُ  إلى أعماق القلب،  ات" والغو
لرؤیة هللا  المناسبَ  اھر الوضعَ قلب الطَّ الالقلب في  صالةُ  هللا في داخلنا. وتجدُ  وإرادةُ 
 ُ ، ولَ القَ  عانیون هللا". ونستطیعُ ھم یُ طوبیة: "طوبى ألنقیاء القلوب فإنّ عنھ التَّ  رُ عبِّ كما ت

 ویحتلُّ ة. وباویَّ الطُّ  في هللا ورؤیاهُ  لِ أمُّ للتَّ  القلب ھي استباقٌ  صالةَ  ر، إنَّ صَ ختَ في المُ 
ِ قلید الشَّ في التَّ  القلبُ  من الجسد، وفي الوقت  عضوٌ  ھُ : إنَّ رموقةً مَ  مكانةً  المسیحّيِ  رقّي

رؤیة  الة نفسھا، وحالةُ الصَّ  ھي حالةُ  اھرةُ ھ الطَّ وح، وحالتُ من الرُّ  ھ، ھو عضوٌ نفسِ 
 القلب ھي تفتیشٌ  ة. وصالةُ وباویَّ ؤیة الطُّ ل والرُّ أمُّ التَّ  ھو عضوُ  اھرُ الطَّ  ا، القلبُ هللا. إذً 

 ى من ذاكرةٍ ا یتغذِّ  ساھرً عقًال  رُ فِّ وَ ، إذ تُ ) عن الكنز اإللھيّ صوفيّ  اختبارٌ بیعة (الطَّ  فائقُ 
 هللا یقولُ  ا نحوه. في صالة القلب نسمعُ حبz  ا ینبضُ ا طاھرً عن ذكر هللا، وقلبً  فُ ال تتوقِّ 

نزنا، لكَ  األفضلَ  القلب االعتبارَ  صالةُ  مُ قدِّ )". وتُ ھ ليإنتِب ك (ني قلبَ ، أعطِ نيَّ لنا: "یا بُ 
  نا. قلبُ  أن یكونَ  في داخلنا، وھناك یجبُ  الحاضرُ  المسیحُ  وھو یسوعُ 

ابقة، ھو، في الحقیقة، ت في الفصول السَّ حَ رِ ھا، كما شُ القلب، ونمارسَ  صالةَ  مَ نتعلَّ  أنْ 
  على الكنز.  هللا في داخلھ، وحصلَ  ملكوتَ  ي قد اكتشفَ لِّ صَ المُ  على أنَّ  التأكیدُ 
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 اھر، عضوِ في القلب الطَّ  ھا تتمُّ ، وبما أنَّ يّ فِ نز الخَ للكَ  يُّ فِ خَ  لٌ ا، ھي تأمُّ القلب، إذً  صالةُ 
َ ھا عَ أن نعدَّ  والمشاھدة، نستطیعُ  لِ مُّ أالتَّ    ل رؤیة هللا. دخِ على مَ  ةً بَ ت

ربیة التَّ  قِ رُ شاھدة، ھي إحدى طُ والمُ  يّ فِ ل الخَ أمُّ ما بین التَّ  عُ القلب، التي تتموضَ  صالةُ 
  حاد با[. على االّتِ  ا، تربیةً ا فشیئً ، شیئً وجودّيٍ  على نحوٍ  الة التي تصبحُ على الصَّ 

 لنا في اقتناء قلبٍ  ھا ذاكرة"، ھي مثالٌ ھا طاھرة"، و"كلُّ اإللھ التي "كلُّ  والدةُ ، مریمُ 
تان م، وھاتان خاصَّ وعلَّ  ما عملَ  كلِّ  د، وتذكرُ یِّ فقط للسَّ  صةٍ مخصَّ   وذاكرةٍ  طاھرٍ 

ؤیا شاھدة هللا بالرُّ ؤ لمُ ھیُّ ، والتَّ عةَ نقطِ الة غیر المُ یش حالة الصَّ لعَ تان ضروریَّ 
  ة. وباویَّ الطُّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

ابع   الفصُل الرَّ

  صالةُ القلب

قّيِ والغربّيِ،   تربُط ما بین التُّراثَین، الشرَّ

   اإلغناطّيِ والكرمليّ 

  

  

  

  

  

  

  



   مةالمقدِّ 

الة. عناصر ھذه الصَّ  أھمَّ  الكتابُ  ا، حیث یشرحُ كتا الفوكالیَّ  القلب في لبِّ  صالةَ  نجدُ 
ننا موزھا. كما یمكُ من ر ة، ورمزٌ رقیَّ ة الشَّ وحانیَّ في الرُّ  األھمُّ  ا ھو الكتابُ یَّ والفیلوكالّ 

من  : في كتابات كلِّ راث الغربيّ ھا في التُّ ھا، أو ما یشبھُ ینَ عَ  الةَ الصَّ  أن نجدَ 
  فل یسوع. ، وتریز الطِّ لیبيّ ا الصَّ ة،ویوحنَّ إغناطیوس دي لویوال، وتریزیا األفیلیَّ 

  

   دي لویوالیس إغناطیوس القدِّ  : صالة القلب وتعالیمُ الً أوَّ 

: مختلفةٍ  القلب في نواحٍ  صالةَ  شبھُ یس إغناطیوس دي لویوال ما یُ في تعالیم القدِّ  نجدُ 
  ي في قلوبنا. اكرة، وفي أن نصلِّ دور الذَّ  ةِ یِّ في أھمَّ الة، وفي أسلوب الصَّ 

  

  الة الصَّ  أ_ طریقةُ 

الة، الث من الصَّ كل الثِّ یس إغناطیوس دي لویوال في الشَّ ریقة لدى القدِّ ھذه الطَّ  نجدُ 
من كلمات   كلمةً ا قائلین مثًال فكریz  يَ أن نصلِّ  یجبُ  ةٍ أو لھث ٍس فَ نَ  حیث یقول: "مع كلِّ 

 ر"، وھذا قریبٌ خَ واآل ِس فَ بین النَّ  واحدةً كلمةً  خرى، بحیث نقولُ أُ  صالةٍ  األبانا أو أّيِ 
شھیق س (نفُّ في االعتماد على انتظام التَّ  وسيُّ الرُّ  ائحُ عنھا السَّ  ثُ ریقة التي یتحدَّ من الطَّ 

  . وزفیر)
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  اكرة مع الذَّ  يَ صلِّ نُ  ب_ أنْ 

، كذلك دائمٍ  اكرةعلى نحوٍ د المسیح في الذَّ یِّ القلب على استحضار السَّ  صالةُ  زُ كما تركِّ 
اكرة نحیا في الذَّ  ، أي أنْ تاریخيّ  د المسیح على نحوٍ یِّ ر السَّ إغناطیوس على تذكُّ  زُ ركِّ یُ 

  ة. واإللھیَّ  ةِ یھ، اإلنسانیَّ في طبیعتَ  المسیحُ  دُ یِّ ھا السَّ لتي عاشَ ا ةَ اریخیَّ التَّ  األحداثَ 

ھ ي أنَّ لِّ صَ المُ  اریخ". وھكذا، یشعرُ التَّ  اكرةُ الذِّ  إغناطیوس: "تستحضرُ  یسُ القدِّ  یقولُ 
 لة كما یقولُ المخیِّ  ینِ بأعُ  المسیح. وھذا ما یتمُّ  دنا یسوعَ في أسرار حیاة سیِّ  حاضرٌ 

أن  ریدَ الذي أُ  الواقعيَّ  الحقیقيَّ  لة المكانَ المخیِّ  ینِ إغناطیوس: "علینا أن نرى بأعُ 
  بھ".  لَ مَّ أتا

  

  في القلب  يَ لِّ صَ نُ  ج_ أنْ 

االحاسیس  ، مركزُ القلب إلى داخل اإلنسان، إلى قلبھ: فھو من ناحیةٍ  نا صالةُ تحملُ 
. اإلنسان ككلُ  ةِ شخصیَّ  ةِ شمولیَّ  خرى، رمزُ أُ  ة؛ ومن ناحیةٍ وحیَّ والمشاعر والحیاة الرُّ 

ھ نحو هللا، وتروقُ في داخلھ  وتتمُّ  ة اإلنسان،شخصیَّ  كلَّ  القلب تشملُ  صالةَ  وبذلك، فإنَّ 
القلب نحو هللا".  ھي لھفةُ  ةُ الحقیقیَّ  الةُ : "الصَّ وسيّ الرُّ  دُ ثیوفتنیس المتوحِّ  كما یقولُ 

ھوات ا في األفكار المقلقة، وفي الشَّ ا محروسً طاھرً  لذلك، فعلى القلب أن یكونَ 
ن أ فقط؛ وذلك كي یستطیعَ  ا [صً مخصَّ  ة، وأن یكونَ مَ المنظَّ  والعواطف الھوجاء غیرِ 

في صالة القلب:  ه سواءٌ وبة. وھذا ما نجدُ دامة والتَّ النَّ  الة عواطفَ یحیا في الصَّ 
یس إغناطیوس دي اني من تمارین القدِّ "، أو في األسبوع الثَّ مني أنا الخاطئَ رحَ "اِ 

  لویوال. 
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نحو هللا، وھذا ما  دامة، وفي توجیھ عواطف الحبِّ النَّ  یِش القلب في عَ  حراسةُ  یدُ فِ وتَ 
العلوم أو المعارف التي تنفع،  : "لیست كثرةُ التھ قائًال علیھ إغناطیوس في تأمُّ  زُ یركِّ 

یس القلب مع تمارین القدِّ  ا". إلى ھذا، تلتقي صالةُ داخلیz  مورَ األُ  قَ بل أن نتذوَّ 
 ةَ قمَّ  إغناطیوس إنَّ  هللا. یقولُ  ةُ محبَّ  ه، أال وھوإغناطیوس في الھدف الذي تنشدُ 

  هللا.  ةِ نا من الحصول على محبَّ نُ ) الذي یمكِّ في كلمة هللال (أمُّ ة ھي في التَّ وحیَّ مارین الرُّ التَّ 

أن  یس إغناطیوس، ال بل نستطیعُ القلب في تمارین القدِّ  صالةَ  أن نجدَ  نستطیعُ ا، إذً 
ِ ین، الشَّ عین، بھذا، بین اإلرثَ ، جامِ اإلغناطّيِ  لأمُّ في التَّ  د منھا كي ندخلَ نستفیَ   رقّي

  . والغربيّ 

  

  ا: صالة القلب ثانیً 

   ةریزیا األفیلیَّ یسة تِ ات" في تعالیم القدِّ الذَّ  و"جمعُ 

یسة في كتابات القدِّ  ورأینا، نجدُ  ، كما سبقَ نحو الدَّاخل القلب تركیزٌ  صالةَ  بما أنَّ 
حدیثھا عن  في كتابھا "طریق الكمال". ففي معرِض  ةٍ ذلك، وبخاصَّ  تریزیا ما یشبھُ 

مع هللا الحاضر في  داقةِ الصَّ  ھا لقاءُ على أنَّ  الةَ تریزیا الصَّ  فُ عرِّ ات"، تُ مع الذَّ "جَ 
لنا من  دَّ تلك الحالة، ال بُ  كة معھ. ولكن، كي نصلَ راا على الشَّ دائمً  داخلنا، والمنفتحِ 

  ات". ذَّ مع الاخل وعلى "جَ ركیز على الدَّ التَّ 

  اخل على الدَّ  ركیزُ أ_ التَّ 

 ُ   ، كون)السُّ ( ةِ دَ حْ في الوَ  الة التي تتمُّ ، على الصَّ شئٍ  تریزیا، قبل كلِّ  زُ ركِّ ت
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تنامي على كون المُ على عدم الحركة، وعلى ھدوء الجسد والسُّ  تساعدُ  ةٍ یَّ عوفي وض
ون دوئیُّ الھُ  اآلباءُ  زَ اإلنسان. وقد ركَّ  ركیز على داخلصعید األعصاب والعواطف والتَّ 

اخل، ركیز على الدَّ لجھة التَّ  ةٍ القلب، وبخاصَّ  موا صالةَ عالیم، عندما علَّ على ھذه التَّ 
اإلنسان على  وتركیزُ  اإلنسان الھادئ بُّ حُ  ھُ ركیز وھذا االنتباه على أنَّ فین ھذا التَّ عرِّ مُ 

 جدیدةٍ  عن توبةٍ  ثُ اخل والخارج، وتتحدَّ الدَّ  لحواّسِ تریزیا على االنتباه  دُ قلبھ. كما تشدِّ 
ذلك في  ع والكالم، كما توضحُ مْ سَّ ظر، والؤیا والنَّ ة، مثل الرُّ الخارجیَّ  لھذه الحواّسِ 
ھناك من  أنَّ  رْ ، تذكَّ مُ تتكلَّ  ا لنفسك، فإذا كنتَ دً ا سیِّ ا فشیئً شیئً  أن تصبحَ  قولھا: "یجبُ 

في داخلك،  كَ مُ كلِّ ن یُ ھناك مَ  أنَّ  رْ ، تذكَّ في داخلك، وإذا كنت تسمعُ  معھ یسكنُ  مُ تتكلَّ 
لة". اخل، العقل واإلرادة والمخیِّ الدَّ  حواسَّ  خصُّ إلیھ، وكذلك بما یُ  صغيَ أن تُ  ویجبُ 

هللا  في أن نجدَ  فیدُ اخل والخارج نحو هللا، كما یُ الدَّ  في توجیھ حواّسِ  فیدُ یُ  ھذا االنتباهُ 
 ةِ حمیمیَّ  ركة معھ، ذاك الحاضر في أعمقِ إلى الشَّ  ه قبل أن نبلغَ ل في حضورِ أمُّ التَّ  عبرَ 

  تنا في القلب. شخصیَّ 

 تمیم صالة القلب بتعابیرَ لتَ  اتٍ یون من ضروریَّ دوئُّ الھُ  ھ اآلباءُ وھذا ما افترضَ 
ة ات صال(كما رأینا في ضروریَّ دین على االنتباه وحراسة القلب دِّ شَ أخرى، مُ  ومفرادتٍ 

  قاء مع هللا. الة وللِّ ا للصَّ ا ومستعدz ا طاھرً دائمً  ، كي یكونَ القلب)

  

  ات" مع الذَّ ب_ "جَ 

 ُ ة في كتابھا "طریق الكمال"، في وحیَّ في الحیاة الرُّ  صطلحَ تریزیا ھذا المُ  فُ عرِّ ت
 واھا كي تدخلَ ِق  فس بكلِّ النَّ  ات" ھو جمعُ : "جمع الذَّ شرین، قائلةً امن والعِ الفصل الثِّ 

  مراحل متعاقبة:  هللا. ونجد في ھذه الجملة ثالثَ  اخل لتلتقيَ إلى الدَّ 
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ة اخلیَّ الدَّ  الحواسَّ  واھا، أي أن نفصلَ قِ  فس، وكلِّ ات، أو جمع النَّ مع الذَّ _ جَ 1
  ھا نحو هللا فقط. ھَ تباطھا وعالئقھا كي نوجِّ ة عن كّلِ اوالخارجیَّ 

 اخل، إلى حقیقة داخلنا حیث یسكنُ إلى الدَّ  خول إلى داخل ذواتنا، أي أن ندخلَ _ الدُّ 2
  مع هللا.  قاءَ اللِّ  قُ اخل، نحقِّ هللا، وھناك، في الدَّ 

 معھ بعالقةٍ  ثَ معھ، ونتحدَّ  نكونَ  مع هللا، وأنْ  ةٍ خاصَّ  صداقةٍ  عالقةَ  نشئَ _ أن نُ 3
  ذواتنا.  داخلَ  ةٍ شخصیَّ 

على جھد  ما یعتمدُ نَّ بیعیة، وإالطَّ  لیس فائقَ  روحّيٍ  جھادٍ  علُ ذواتنا ھو ِف  أن نجمعَ 
كم ھ یمكنُ أنَّ  رُ كرِّ وأُ  تریزیا: "أعودُ  اإلنسان بمساعدة نعمة هللا. وفي ھذا المجال تقولُ 

كم اقتناؤھا في ، وھذه العادة یمكنُ م الحقیقّيِ أن تمتلكوا عادة المكوث بصحبة ذاك المعلِّ 
  كاملة".  أو في سنةٍ  رٍ أشھُ  ةِ ستِّ 

َ بَّ خَ ز المُ الكنَ  جدَ ت القلب ألنْ  وتسعى صالةُ   ملكوتَ  نجدَ  ، وألنْ (الحمیم)في أعماق داخلنا  أ
  ). 17/21(لوهللا في داخلكم"  موات: "ملكوتُ السَّ 

ماء، ، والسَّ يّ الحقیق ما ھو الھیكلُ راغ، وإنَّ فَ وال ھو ِب  فارغٍ لیس ِب  ا، اإلنسانُ إذً 
  هللا.  نُ یسكُ  حیثُ  والفردوسُ 

 یكونُ  ، حیثُ ھُ أنَّ  دِ مكان، ومن المؤكِّ  في كلِّ  : "هللا موجودٌ تریزیا قائلةً  هُ دُ ھذا ما تؤكِّ 
 نا على حدِّ لِ في داخِ  ماء. هللا موجودٌ السَّ  ، ھناك تكونُ الملكيُّ  البالطُ  الملك، ھناك یكونُ 

ُ  مكانٍ  في كلِّ  عنكَ  غسطینوس: "بحثتُ أُ  یِس قول القدِّ    ا في داخلي". أخیرً ك فوجدت

زوا أو یحصروا ذواتھم األشخاص الذین یعلمون أن یركِّ  ا: "أؤلئكَ تریزیا أیضً  وتقولُ 
ھم حواسُّ  تُ ھا، وال تششتَّ ذلك الذي خلقَ  یمكثُ  فس"، حیثُ غیرة "النَّ ماء الصَّ في ھذه السَّ 

   ھونھا نحو هللا، فقط أؤلئكَ ھم بل یوجِّ أو نظرُ 

  

  



  األب نضال َجبَلي

 هِ في نموُّ  رائعةً  مسیرةً  القلب یتبعُ  صالةَ  دَ ا ذاك الذي تعوَّ رائعة". إذً  مسیرةً  یتبعون
  . وحيّ الرُّ 

اخل حیث ات" لدى تریزیا على حقیقة جمال الدَّ "جمع الذَّ القلب كما  صالةُ  دُ وتؤكِّ 
  ا. ا حاضرً هللا دائمً  هللا ، إذا ھناك یكونُ  یسكنُ 

مثلھ،  دٍ بسیِّ  ھب واألحجار الكریمة یلیقُ من الذَّ  مبنيٌّ  بداخلنا ھناك قصرٌ  ھُ أنَّ  لْ "لنتخیَّ 
أباكم وه  صبحَ الذي شاء أن یُ  العظیمُ  الملكُ  في ھذا القصر یسكنُ  ھُ كذلك أنَّ لوا تخیَّ 

  كم". ھو قلبُ  كبیرٍ  على عرٍش  جالسٌ 

مع "جَ  ذاتھا، تمرینُ  دِّ ھا، بحَ نا إلى الكنز، إنَّ القلب ھي بمثابة خریطة تقودُ  صالةُ 
ھب الذي الذَّ  مفتاحَ  ھا أن تكونَ القلب یمكنُ  یسة. صالةُ عنھ القدِّ  ثُ ات" الذي تتحدَّ الذَّ 

  كنى هللا. نا من فتح باب القصر حیث سُ نُ یمكِّ 

ھا غلى الھدف، أي عبرَ  نبلغُ  ةً ات"، وسیلَ مع الذَّ "جَ  القلب، أو تمرینُ  ت صالةُ ن كانَ ئَ ولِ 
 مُ د المسیح، نتكلَّ یِّ في حضرة السَّ  ھا، نصبحُ نا، عبرَ فإنَّ نا، ھ یحبُّ أنَّ  ذاك الذي نعلمُ  نبلغُ 

 قاء ھو ھدفُ . ھذا اللِّ من الحبٍّ  نا مملوءٌ ، وقلبُ داخليّ  على نحوٍ  ھ، نراهُ معھ، نسمعُ 
  ات". مع الذَّ صالة القلب أو تمرین "جَ 

 نتُ یرة: "كُ ات" في كتاب السِّ مع الذَّ تھ في "جَ نا تریزیا عن اختبارھا الذي عاشَ رُ وتخب
بداخلي، ھو  اكنِ المسیح السَّ  على حضورِ  ركیزَ التَّ  ي أستطیعَ ھدي لكَ صارى جُ قُ  لُ أبذُ 
ا، تھ عقلیz محادثَ  ال أستطیعُ  ة. حیثما كنتُ نا. ھذا ھو شكل صالتي العقلیَّ نا وخیرُ دُ سیِّ 

   مقِ ا، في عُ داخلیz  هُ رَ لكي أستحِض  فسَ النَّ  دُ جھِ أُ  كنتُ 

  

  

  

  



  المشاَھدَةصالةُ القلب َعتبَةُ 

  منھ".  بالقربِ  ه بداخلي، وللمكوثِ أسعى الستحضارِ  نفسي. كنتُ  أعماقِ 

 ھُ حبَّ إلیھ، وأن نُ  قُ ھ، نراه، نحدِّ م معھ، نسمعُ في حضرة هللا وبجانبھ، نتكلِّ  أن نكونَ 
 عنھا تریزیا، شارحةٌ  تْ مَ لَّ كداقة التي تالصَّ  ا لعالقةِ شرحً  ي لھ، ھذا لیس إالَّ صلِّ ونُ 

َ  ھا صداقةٌ بأنَّ  الةَ الصَّ    تناھي. مُ الالَّ  رنو إلى الحبِّ ت

صالة القلب  نا طریقةَ مَ علِّ أن تُ  ریدُ ھا تُ نُّ ات"، یظُ مع الذَّ تریزیا حول "جَ  تعلیمَ  ن یقرأُ مَ 
 مباشرةً  القلب یفھمُ  مارس صالةَ ن یُ ة؛ وعلى العكس، مَ غربیَّ  وبتعابیرَ  ةٍ علمیَّ  بطریقةٍ 

  علیم. ما معنى ھذا التَّ 

  

   لیبيّ ا الصَّ یس یوحنَّ القدِّ  ا: صالة القلب وتعلیمُ ثالثً 

للكنز الموجود بداخلنا، ومع تعالیم  لٌ القلب ھي تأمُّ  صالةَ  ابق أنَّ رأینا في الفصل السَّ 
 مالئمةٌ  القلب ھي وسیلةٌ  صالةَ  أنَّ  الكرمل، نجدُ  ةِ حَ صلِ ة، مُ یسة تریزیا األفیلیِّ القدِّ 
 أنَّ  ھا في اإلصالح، فنجدُ ، رفیقِ لیبيّ ا الصَّ یس یوحنَّ تعالیم القدِّ ا مع ات". وأمَّ جمع الذَّ "لَ 

  والمشاھدة.  عِ طلُّ على عتبة التَّ  ھا أن تكونَ القلب یمكنُ  صالةَ 

  

  منھ  دَّ ال بُ  أ_ تنبیھٌ 

ا بالكنز  داخلیz ًال تأمُّ  كي تكونَ  حُ بین صالة القلب التي وجدناھا تصلُ  كبیرٌ  ھناك تشابھٌ 
؛ لیبيّ ا الصَّ عنھ یوحنَّ  ثُ ع"، الذي یتحدَّ طلُّ التَّ  -لأمُّ اكن بداخلنا"، و"التَّ "المسیح السَّ 

ل أمُّ ى "التَّ سمَّ أن وما یُ فیعة الشَّ عالیم الغالیة والرَّ بین ھذه التَّ  ولكن، علینا أن ال نخلطَ 
رق األدنى، مع تي من الشَّ في الغرب، ھو اآل واسعٌ  انتشارٌ  لھُ  " الذي أصبحَ جاوزيّ التَّ 

  دعى "مھاریشي". یُ  ھندّيٍ  راھبٍ 

  



  األب نضال َجبَلي

ھو  ھذا االخیرَ  ا، ألنَّ  تجاوزیz ًال تأمُّ  ھا أن تكونَ القلب ال یمكنُ  صالةَ  نا ھو أنَّ تنبیھُ 
اوراءإلى ما بعد ( العقلَ  ینقلُ  طبیعيٌّ  تمرینٌ  في  العقلُ  حیث یسیطرُ ) الوعي واإلدراك (م

 مرحلةَ  اخل لنبلغَ على الدَّ  االنتباهُ  زُ وتثبت، یتركَّ  ةُ العقلیَّ  )؛ فبینما تھدأ القدراتُ العادة
  ا من العقل. عمقً  األكثرَ  الجزءَ  المعرفة الفارغة والخالصة؛ وبھذا، نبلغُ 

میاھھ  : یشبھ المحیط الذي سطحُ جاوزيّ التَّ  لَ أمُّ التَّ   لیشرحَ مثاًال  مھاریشي یضربُ 
ا، ھذه ا وسكونً ھدوءً  أعماقھ مملوءةٌ  بالحركة واألمواج المتالطمة، ولكنَّ  مملوءةٌ 

المحیط فھي  ا أعماقُ واإلدراك، أمَّ  والعواطفُ  الحركة وھذه األمواج ھي األفكارُ 
  امت. الفكر الصَّ 

 زین على فكرةٍ اخل، مركِّ على توجیھ االنتباه نحو الدَّ  جاوزّيِ ل التَّ أمُّ التَّ  طریقةُ  وتقومُ 
ا بال متروكً  صبحُ ھ یُ  في ھذه المرحلة، ولكنَّ فاعًال  صداھا في داخلنا. یبقى العقلُ  دُ یتردَّ 

ھا أن ) التي یمكنُ أو االكتفاءضاء (عن حالة الرِّ  فتیشَ یبدأ التَّ  طبیعّيٍ  قیادة؛ وعلى نحوٍ 
نا وصلنا نَّ من أ نُ یقَّ ھذه الحالة، نتَ  دركُ مستویات الفكر. وعندما نُ  لفَ مخِت  لتضمَّ  عَ تتوسَّ 
  الخیور.  لكلِّ  ا ھو كرسيٌّ ا عمیقً مكانً 

 ، من دون أن یفقدَ ةَ داخلیَّ  حدةً ووَ  ةٌ یِّ ، حرَّ جاوزيّ ل التَّ أمُّ عن طریق التَّ  العقلُ  یكتسبُ 
 رورُ فس والسُّ في النَّ  أو اختبار، فینتشرُ  نشاطٍ  بأّيِ  ھ أن یلتزمَ ؛ ویمكنُ اخليّ ھ الدَّ انسجامَ 
  ة. حَّ والّصِ 

، ر عاطفيّ ما، تدعى مانترا: تأثُّ  تكرار فكرةٍ  عبرَ  جاوزّيِ ل التَّ أمُّ ممارسة التَّ نبدأ في 
 عشرین دقیقةً  ةُ بھ، وتكفي مدَّ  ةٌ ا مانترا خاصَّ منَّ  ین؛ ولكلٍّ معَّ  ما، أو احساسٌ  إدراكٌ 

 zالم والفرح. السَّ  ةَ لاح ا لنصلَ یومی  

  

  

  



  صالةُ القلب َعتبَةُ المشاَھدَة

 لَ أمُّ التَّ  بعین االعتبار أنَّ  ذرین من ھذه الممارسة، علینا األخذُ حَ  لكن، كي نكونَ 
ھ، وفي أبسط ھ وعقیدتَ تَ یِ وَّ ھُ  نجھلُ  ھندّيٍ  في نھایة المطاف في دینٍ  یصبُّ  جاوزيَّ التَّ 

الم للسَّ  الوحیدُ  امنُ بھ، وھو الضَّ  نا عن هللا الذي نؤمنُ مُ ال یكلِّ  األحوال، ھو دینٌ 
منھ، من دون  االستفادةَ  ھ یستطیعُ أنَّ  المسیحيُّ  رور. وقد یظنُّ واإلحساس بالسُّ  اخلّيِ الدَّ 

ھ ال مع هللا، مع العلم أنَّ  عالقةٍ من دون  وال سرورَ  ھ ال سالمَ مع هللا، مع العلم أنَّ  عالقةٍ 
على الحوار وعلى المعرفة  مع هللا تقومُ  ةٍ شخصیَّ  من دون عالقةٍ  وال سرورَ  سالمَ 

الذي یدعونا  مع الفراغ، ال مع اآلخرَ  لقاءً  جاوزيُّ ل التَّ أمُّ التَّ  رُ ة. ویوفِّ لَ المتبادَ ة والمحبَّ 
ُ بإنسانیَّ  لنرتقيَ    ثالھ. تھ، فنغدو على مِ على مستوى ألوھیَّ  صبحَ تنا لت

 ، حوارَ الةَ  الصَّ ًال بدِ ستَ نا إلى الفراغ، مَ وصلُ یُ  جاوزيَّ التَّ  لَ أمُّ التَّ  أنَّ  عندما نستوعبُ 
بھ،  خدعَ ننا أن نُ دعى "المانترا"، عندھا ال یمكُ فس یُ مع النَّ  فارغٍ  مع هللا، بحدیثٍ  الحبِّ 

  كل. بالشَّ  شابھٌ ة تَ مَ كان ثَّ  ، وإنْ ع المسیحّيِ طلُّ ا لصالة القلب أو التَّ تمامً  فٌ مخالِ  فھذا أمرٌ 

  

  ع طلُّ ل_ التَّ أمُّ القلب على عتبة التَّ  ب_ صالةُ 

ھ المؤمن، مع ع الذي یمارسُ طلُّ التَّ  -لأمُّ حول التَّ  لیبّيِ ا الصَّ یوحنَّ یس القدِّ  ھ تعلیمُ یتشاُب 
  القلب.  ة، وأعني بھا صالةَ وحیَّ الرُّ  الحیاةِ  عنھا علماءُ  ثَ ة" التي تحدَّ یَّ فِ تلك "الحكمة الخَ 

َ صراعً  ولكنَّ  ، نشرَ  ابتَّ الكُ  سمیة واألفكار؛ فأحدُ ع لجھة التَّ طلُّ التَّ  -لأمُّ ھذا التَّ  حولَ  ا نشأ
 لٌ "تأمُّ  ھُ على أنَّ  لیبيُّ ا الصَّ یوحنَّ  ھُ مُ ع الذي یعلِّ طلُّ التَّ  -لأمُّ ا حول التَّ ، كتابً 1608 عامَ 

القرن  ، أوائلَ دَ أكَّ  ةِ یسة مریم المجدلیّ غبریال للقدِّ  اآلبَ  "، في حین أنَّ بٌ سَ كتَ مُ 
"، إذ فاضٌ مُ  لٌ رورة "تأمُّ ھو بالضَّ  لیبيُّ ا الصَّ اه یوحنَّ منا إیَّ ع الذي علَّ طلُّ التَّ  شرین، أنَّ العِ 
ع فقط، من طلُّ ث عن التَّ قاش، أن نتحدَّ نحن، في ھذا النِّ  لُ بعمل هللا. ونفّضِ  عُ یتمتَّ  ھُ إنَّ 

  خرى لھ. أُ  صفةٍ  دون إضافة أّيِ 

  



  األب نضال َجبَلي

فھ ما یتصرُّ  لُ المتأمِّ  شبھُ "یُ : ع قائًال طلُّ التَّ  -لأمُّ التَّ  طبیعةَ  لیبيُّ ا الصَّ یس یوحنَّ نا القدِّ مُ علِّ ویُ 
بنفسھ في المیاه، ویختبئ في  بقدوم أحد الكائنات، فیقفزُ  عندما یشعرُ  فدعُ بھ الضّ  یقومُ 

في أعماق مركز كیاننا،  من الخالئق، ونغوصَ  األعماق. ھكذات علینا أن نھربَ 
 ھذا المنوال، فإنَّ ، وعلى ل ھو غوصٌ أمُّ ة. التَّ تامَّ  فیھ بثقةٍ  فنختبئُ ، حیث هللا موجودٌ 

أمل، في وقت التَّ  ضعفُ ة یَ والقدرات العقلیَّ  صل بالحواّسِ المتَّ  بیعّيِ اإلدراك الطَّ  نشاطَ 
 مت، بال مساعدٍ تجري في الصَّ  في میاهٍ  وح، تسبحُ مكة المغمورة بمیاه الرُّ كالسَّ  فسُ فالنَّ 

  وال عضد". 

؛ كاملةٍ  وثقةٍ  هللا، في ضمانٍ  األعماق كي نجدَ ھاب إلى على الذَّ  لیبيُّ ا الصَّ یوحنَّ  دُ شدِّ ویُ 
القلب في ھذا الغوص،  ا صالةُ نا، وتخدمُ غوصً  عُ طلُّ التَّ  -لُ أمُّ طار، یغدو التَّ وفي ھذا اإل
  ع. طلُّ التَّ  -لمُّ أمكة في بحر التَّ كالسَّ  فسُ النَّ  حیث تسبحُ 

ا ا، وأحیانً ظلمً  مُ ا أو لیًال أو ألمً  بیوسةً ا أحیانً  هللا، یثمرُ  محبٍّ  ھو انتباهُ  عُ طلُّ التَّ  -لُ أمُّ التَّ 
  ا. وحبz  ا واستنارةً ا وفرحً أخرى سالمً 

ر حرُّ ، بل یرغبان في التَّ نةٍ معیَّ  ركیز على أفكارٍ ، في التَّ ، وال اإلرادةُ العقلُ  وال یرغبُ 
بدوره أن  على هللا الذي یریدُ  اإلیمان فقط بنظرات حبٍّ  أعینُ  كي تنفتحَ  فكرٍ  من أّيِ 

مس التي ال ھ كالشَّ دائم، إنَّ  عنھ على نحوِ  إلى أعماق اإلنسان الذي یبحثُ  لَ یدخ
ھو  عُ طلُّ التَّ  -لُ أمُّ یھا. التَّ على مصراعَ  وافذَ النَّ  نا إن نحن لم نفتحِ بیتَ  أن تدخلَ  یستطیعُ 

من أنواع  ھي أنقصُ  ، وھذه المعرفة تختلف، ال بلةٌ بَّ حِ ومُ  ةٌ عامَّ  ومعرفةٌ  انتباهٌ 
ا كثیرً  أن نفھمَ  ، ال نستطیعُ عِ طلُّ نا، في التَّ ة، ألنَّ ة أو الموضوعیَّ المعارف العلمیِّ 

  أن  معرفتنا  "هللا"، ال بل یجبُ  موضوعَ 
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 -لأمُّ في التَّ  فسُ ھ النَّ ة. فما تفھمُ بیعیّ ورة الطّ عن محاوالت استیعابھ بعقولنا بالصُّ  دَ نتجرَّ 
  ة. وحانیَّ من البساطة والكمال والرُّ  كبیرٍ  ع ھو على حدٍّ طلُّ التَّ 

عمة وعمل قاء إلى هللا عن طریق النِّ لِّ إلى ال نحو األعماق یقودُ  ذھابٌ  عُ طلُّ التَّ  -لُ أمُّ والتَّ 
 ى تنعكسَ ة حتَّ ق بالفضائل اإللھیَّ عمُّ والتَّ  ور اإللھّيِ باالستنارة بالنُّ  زُ الفضائل، ویتمیَّ 

ا" عن طریق عمل نادي هللا "أبّ كي تُ  فسَ النَّ  عُ طلُّ التَّ  -لُ أمُّ التَّ  فس. ویحملُ هللا بالنَّ  صورةُ 
  س. دُ وح القُ الرُّ 

ة. طَ باقي األفعال واألنشِ  ى كلَّ باإلیمان الخالص الذي یتخطَّ  إالّ  عُ طلُّ التَّ  -لُ أمُّ التَّ  وال یتمُّ 
 ھ نشاطُ م؛ إنَّ ظلِ یل المُ ومن ضمن اللَّ  تامٍّ  في سالمٍ ، فتغدو فسُ النَّ  عندما تھدأُ  ھ یتمُّ إنَّ 

 ھ صاحبُ نا؛ إنَّ نا ھناك كي یرانا ویحبَّ الذي ینتظرُ  االنتباه [ الحاضر العظیم الحّيِ 
 لَ معھ كي نتقبَّ  في شركةٍ  ا سوى أن نكونَ منَّ  بُ ، وال یتطلَّ المشروع الخالصيّ 

  ھ. مشروعَ 

اإلیمان مع نظرات  ینَ أعُ  ن یفتحُ ، كمَ وفطريّ  بسیطٌ  محبٌّ  هٌ ھو انتبا عُ طلُّ التَّ  -لُ أمُّ والتَّ 
 متواصلٍ  بحثٍ  في داخلنا؛ هللا الذي ھو في حالةِ  أن یسكنَ  على هللا الذي یریدُ  الحبِّ 

 لَ ا أن یتقبَّ ا، منتظرً ، ھادئً بسالمٍ  العقلُ  ھل أن یكونَ ھ لیس من السَّ أنَّ  االنتباهُ  ا، یجبُ عنَّ 
  البسیطة).  ل وإلى نظرة الحبِّ أمُّ إلى التَّ  سیئُ ، یُ فاعًال  العقلُ  ھ، عندما یكونُ ألنَّ هللا ( أو یسمعَ 

ماع، ال من السّ  نةً مطمئَّ  ھادئةً  ، مع تكرار ھذه األفعال، حالةً عُ طلُّ التَّ  -لأمُّ التَّ  قُ ویخلُ 
ھذه الحالة  والعقل؛ یرافقُ  اكرةُ والذَّ  لةُ من حیث المخیِّ  ةٌ سلبیَّ  ةَ اخلیّ الدَّ  راتِ دُ القُ  یما أنّ سَّ 

  شئ.  نحو هللا باإلیمان الذي یتسامى على كلِّ  ھٌ موجَّ  عامٌّ  انتباهٌ 

 ھ لنا األبُ ع؛ وھذا ما یشرحُ طلُّ ھذا التَّ  ننا أن نمارسَ ا كیف یمكُ یوحنَّ  یسُ نا القدِّ مُ ویعلِّ 
  ثالث مراحل:  ، عبرَ لیبيّ ا الصَّ یوحنَّ  كیروغا، تلمیذُ 
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  لة ألسرار حیاة المسیح. بالمخیِّ  ستحضارٌ _ اِ 1

  ل. في ھذا االستحضار، وفي ھذا التأمُّ  والعاطفةُ  العقلُ  أن یعملَ  _ یجبُ 2

ھا ھُ نوجِّ  بسیطةٍ  حبٍّ  لة والعقل والعاطفة، بنظرةِ بالمخیِّ  لُ ، الحاِص لُ أمُّ ھذا التَّ  جُ _ یتوَّ 3
  د المسیح. یِّ نحو السَّ 

مع صالة القلب التي  عُ طلُّ التَّ  -لُ أمُّ التَّ  شابھٌ تَ الث كم ھو مُ لنا ھذه المراحل الثَّ  وتشرحُ 
 بھ صالةُ  لوجود هللا بداخلنا. ھذا ما تقومُ  تلك، أي االنتباهَ  الحبِّ  نظرةَ  أن تصلَ  تحاولُ 
أعماق ركیز على اخل، والتَّ الة إلى الدَّ الصَّ  إلدخالِ  ) في محاولةٍ شرحنا كما سبقَ القلب (

  ع. طلُّ التَّ  -لأمُّ القلب على عتبة التَّ  صالةَ  ا، أن نضعَ ، إذً اإلنسان. نستطیعُ 

 رَ ا أخَ ، شرحً لیبيّ ا الصَّ یس یوحنَّ القدِّ  المسیح، تلمیذُ  د یسوعَ یِّ لنا األب توما للسَّ  مُ قدِّ ویُ 
 فِس النَّ  حالةِ  ةِ فیھ على وضعیَّ  زُ ، ویركِّ عید األخالقيّ ما على الصَّ ع، وإنَّ طلُّ التَّ  -لأمُّ تَّ لل

ِّ المتمَ   توما أنَّ  دُ د عن العالم. ویؤكِّ جرُّ ھد والتَّ ة من الزُّ یِ أتَّ ، والمتَ روحيّ  قرٍ وفَ  ةٍ یَّ بحرِّ  عةِ ت
َّ  قابلٌ  عَ طلُّ التَّ  -لَ أمُّ التَّ   أيُّ  : "لیس ھناكَ ھ قائًال یإل غَ أن یبلُ  مؤمنٍ  أيَّ  مكنُ ، ویُ حقیقِ للت

ة، أو االستنارة نویریَّ ة والتَّ ریَّ طھُّ ، وینمو في المسیرة التَّ صادقٍ  بشكلٍ ي صلِّ یُ  إنسانٍ 
  ع. طلُّ التَّ  -لأمُّ ا عن التَّ دً عَ بستة، یبقى مُ اخلیَّ الدَّ 

َّ ھیُّ د عن الخالئق ألجل التَّ جرُّ ر والتَّ طھُّ من التَّ  وال بدَّ   رَ ، علینا أن نكرِّ مَّ أمل؛ ومن ثَ ؤ للت
ة االستماع تجاه یسوع، ونحن في وضعیَّ  ا وعاطفةً حبz  مملوءةً  قصیرةً  جملةً 
 صالةَ  بعیدٍ  إلى حدٍّ  شبھُ یُ ما طمئنان؛ وھذا في حالة الھدوء واإل فسُ صغاء، والنَّ واإل

  یین. دوئِّ ، ولدى اآلباء الھُ رقيَ راث الشَّ القلب في التُّ 
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 ة التي من شأنھا أن تلدَ وفیَّ ھذه األفعال الصُّ  تحقیقَ  كي نستطیعَ  ضروريٌّ  ؤُ ھیُّ ھذا التَّ 
  د المسیح. یِّ إلى السَّ  ھةٍ موجَّ  وقصیرةٍ  مختصرةٍ  على تعابیر حبٍّ  ، وتقومُ عَ طلُّ التَّ  -لأمُّ التَّ 

مع صالة القلب من حیث  الكبیرَ  شابھَ ع، التَّ طلُّ اني للتَّ رح الثَّ ، في ھذا الشَّ ونالحظُ 
ا ا طاھرً القلب قلبً  صالةُ  القلب"، إذ تفترضُ  "، و"طھارةُ دُ جرُّ ة"، و"التَّ یَّ اخلالدَّ  ةُ یَّ حرِّ ال"

 zد المسیح. یِّ نحو السَّ  ةٍ عاطفیَّ  یش أفعال ومشاعر حبٍّ ا لعَ مستعد  

ھ من اآلباء ع، إذا نخاُل طلُّ التَّ  -لَ أمُّ التَّ  لیبيُّ ا الصَّ یوحنَّ  عندما یشرحُ  مرُ وكذلك ھو األ
في كتابھ "صعود جبل الكرمل":  بشرح صالة القلب؛ وھو یقولُ  ذینیین اآلخِ رقِّ الشَّ 

في االرتواء. وھكذا،  ةٍ ولذَّ  فرحٍ  تھ بكلِّ َف ل من الماء الذي استَ أمُّ التَّ  فسُ النَّ  "تشربُ 
تجاه هللا،  والھادئةُ  ةُ المیَّ السَّ  ةُ والمحبَّ   أمام هللا، ولدیھا المعرفةُ  فسُ النَّ  عندما تجلسُ 

م : "لیتعلَّ رَ آخَ  في موضعٍ  . كذلك، یقولُ "رب من الحكمة والحبّ باالرتواء والشُّ  وتبدأُ 
نحو هللا، ولیرتاح  أن یبقى أمام هللا مع تلك االلفتاتة وھذا االنتباه المحبِّ  وحانيُّ الرُّ 

ا، فشیئً  افي شئ، عندھا، شیئً  رَ أن یفكِّ  ھ ال یستطیعُ أنَّ  ھ یظنُّ )، ألنَّ ةالة العقلیَّ من الصَّ العقل (
عن  ا بایحاءاتٍ قً مرفَ  واإللھيُّ  الميُّ السَّ  فس الھدوءُ في النَّ  فاضُ ، سوف یُ وبشكل مباشرٍ 

  اإللھي".  بالحبِّ  فةٍ ، أعلى من قدرات العقل، ومغلَّ هللا، سامیةٍ 

س وأنواره دُ وح القُ ة": "بواسطة عمل الرُّ الحیَّ  في كتابھ "شعلة الحبِّ  كما یقولُ و
  ة. تلك اإللھیَّ  ة لنبلغَ بیعیَّ ة الطَّ ، نتسامى على المعاني اإلنسانیَّ بیعیةالفائقة الطَّ 

أمام عمل  قة واإلطمئنان، منتظرةً ثِّ من ال ذاتھا في حالة اإلصغاء مملوءةً  فسُ النّ  تضعُ 
خذت ھي ھا اتَّ أنَّ  عيَ أو تدَّ  في داخلھا دون أن تزعمَ  الذي سوف یتمُّ  ّيِ رِّ هللا السِّ 

ھي  ا تبحثُ ممَّ  أكثرَ عنھا ھو ( ھا ویبحثُ تجاه هللا الذي یحبُّ  الھوتيٌّ  فٌ ھ تصرُّ المبادرة، إنّ 

أن  ن یستطیعُ إلى داخلھا. مَ  أن یدخلَ  على باب قلبھا ویریدُ  هللا یقرعُ  ). وال یزالُ عنھ
  فس المنتظرةِ ما یحلو ویطیب لھ مع النَّ  هللا أن یعملَ  یمنعَ 
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الذي لن  ھا األعظمَ خیرَ  ھا ال شئ؟ تنتظرُ أنَّ  ین، ومعترفةٌ الیدَ  وفارغةُ  لھ، وھي عاریةٌ 
  في المجئ.  رَ یتأخَّ 

 ُ ا علیھا یوحنَّ  دُ شدِّ یُ  ةٍ عدَّ  من جھاتٍ  عَ طلُّ التَّ  -لَ أمُّ التَّ  كبیرٍ  القلب إلى حدٍّ  صالةُ  شبھُ ت
ھة وتعابیره الموجَّ  معھ على نظرة الحبِّ  فقُ ا، وتتّ عمقً  أكثرَ  عُ طلُّ التَّ  كي یكونَ  لیبيُّ الصَّ 

  ع. طلُّ التَّ  -لأمُّ خول إلى التَّ الدُّ  ھا عتبةَ ننا اعتبارُ د المسیح، فیمكُ یِّ إلى السَّ 

في داخل  لین یسوعَ اخل، متخیِّ خول إلى الدَّ الدُّ  القلب ھي مسیرةُ  صالةَ  ولقد رأینا أنَّ 
ھ ألنَّ  ستحقٍّ مُ  غیرَ  ھُ ا بأنَّ معترفً  على القلب الذي ینبضُ  )، وھي تركیزٌ باطنھاإلنسان (

  د المسیح. یِّ للسَّ حبzا  وینبضُ  خاطئٌ 

   لیبيّ ا الصَّ یس یوحنَّ للقدِّ  وحّيِ شید الرُّ القلب في النَّ  ج_ صالةُ 

ي بداخلنا؛ كما تجلِّ المُ  اختبار حضور یسوعَ  یشُ لصالة القلب ھو عَ  األخیرَ  الھدفَ  إنَّ 
 ساعدُ اھر، یُ في العقل والقلب الطَّ  من ذكرى متواصلة لیسوعَ  الةُ ه تلك الصَّ رُ فِّ وَ ما تُ  أنَّ 

ور ھ الباطن عن طریق "النُّ ھ وإنسانَ عقلَ  رُ ، وینوِّ اإللھيّ  المؤمن في الحبِّ  على نموِّ 
 المسیحِ  یسوعَ  القلب ھو حضورُ  نا إلیھ صالةُ الذي یقودُ  اخليُّ الدَّ  "؛ والكنزُ ابوريّ الثَّ 

  بداخلنا.  المحبوبِ 

 ، عن حضور یسوعَ فةٍ مختلِ  ، بتعابیرَ وحيّ في نشیده الرُّ  لیبيُّ ا الصَّ نا یوحنَّ ثُ ویحدِّ 
، إذ خصيّ الشَّ  وحّيِ ا من اختباره الرُّ ، وذلك انطالقً تنامي نحوهَ المُ  بداخلنا، وعن الحبِّ 

  ه بداخلھ. عن حبیبھ، فوجدَ  لیبيُّ ا الصَّ یوحنَّ  بحثَ 

رویھ العاشق الذي ال یُ  طشَ من نشیده، عَ  12إلى 9ا، في المقاطع من لنا یوحنَّ  ویشرحُ 
ا بداخلھ. وھذي من رؤیتھ روحیz  نُ یتمكَّ  ةٍ ھ، وبخاصَّ الحبیب أو صورتُ  حضورُ  إالَّ 

  ا لصالة القلب. ا شاعریz شرحً  یمكنھا أن تكونَ  عُ المقاطُ 
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؛ 11إلى  9من  الثةَ الثَّ  المقاطعَ  یتناولُ ل ین: األوَّ سمَ إلى ِق  المذكورُ  رحُ قسم الشَّ ویُ 
  . 12 المقطعَ  اني یتناولُ والثَّ 

  

   11إلى  9الثة من _ المقاطع الثَّ 1

  اسع اآلتي: ا في المقطع التَّ یوحنَّ  یقولُ 

   تَ حْ ا وقد قرَّ أمّ 

  ھ؟ عافِ ذا القلب، فلماذا لم تُ 

  ي، ھ مّنِ سرقتَ  ا وأنتَ أمَّ 

  ھ، یتَ ھكذا خلّ  مَ فلِ 

  ؟ ھَ تَ قْ رَ الذي سَ  المسروقَ  وال تأخذُ 

  

منھ ان  ھ الحبیب، ویطلبُ ھ وسرقَ عن القلب الذي جرحَ  ا في وضوحٍ یوحنَّ  ثُ ویتحدَّ 
ولن  القلبُ  : "لن یستریحَ قائًال  عريَّ الشِّ  المقطعَ  ھ بحضوره. ویشرحُ جھ ویشفیَ یعالَ 

تالك مَ  نَ ى یتمكَّ ، وسوف یبقى في األلم حتَّ ن یحبّ مَ  إن لم یملكْ  في سالمٍ  یكونَ  ن ام
ھور الزُّ  سوف تبقى كآنیةِ  ھذا المبلغَ  فسُ النَّ  ى تبلغَ كامل. ولكن، حتَّ  بشكلٍ  ن یحبُّ مَ 

ة. حَّ للّصِ  فِ عام، وكالمریض المتلھِّ الطَّ  ھا، وكاجائع الذي ینتظرُ ن یمألُ مَ  ي تنتظرُ التَّ 
ھكذا؟ لماذا  تھذلك تصرخ: "لماذا تركَ  فسُ النَّ  ق، عندما تختبرُ القلب العاشِ  ھذه حالةُ 

معك  ا في الھواء، "لماذا لم تأخذْ قً ، معلَّ ا بسبب الحبّ ا، مجروحً ا، جائعً تھ فارغً تركَ 
ھ، عُ شبَ ، وتُ هُ ، لكي تمألَ تھ بالحبّ الذي سرقَ  القلبَ  تھ؟" لماذا ال تأخذُ ذاك الذي سرقَ 

  ". بكَ  الكاملةَ  احةَ الرَّ  ھُ تمنحَ ، ھِ شفِ ھ، تُ قُ ترافَ 
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  ا في المقطع العاشر اآلتي: یوحنَّ  ویقولُ 

  غمومي،  دْ خمِ أَ 

  ؛ فءُ ا كُ ھعلى تبدیدِ  فما سواكَ 

ُ عینايَ    ك، راٍص بْ ! فلت

  ، نورٌ  لعینيَّ  فأنتَ 

  . بُ وحسْ  ا علیكَ فقً ھما وَ امتالكَ  ودُّ وأَ 

  

ھ، ال سوى حبیبِ  ما یملك، وال یریدُ  عن كلِّ تخلِّى ق العاشِ  قلبَ  أنَّ  لیبيُّ ا الصَّ یوحنَّ  دُ یؤكِّ 
 ، ویطلبُ اإللھيّ  سوى الحبیبِ  لھ الفرحَ  أن یحملَ  ولیس في وسع أحدٍ  ھ حزینٌ بل إنّ 

 د استعمالَ ال یریُ  قُ ھ، والعاشِ ینیَ لعَ  ورُ النُّ  ھُ عیناه أن تراه. إنَّ  كي تستطیعَ  عمةَ منھ النِّ 
بین  ھو مشاعٌ  عبیرُ ه؛ وھذا التَّ حدَ كي یراه ھو وَ  ظر إالَّ ھ على النَّ ھ وال قدرِت یعینَ 

إلى  ال تحتاجُ  : "والمدینةُ 21/23 ؤیافر الرُّ في سِ  عیني"، كما نقرأُ  نورُ  اء: "أنتَ األحبَّ 
ھا ھو الحمل". وھذا جُ راھا، وسِ هللا أضاءَ  مجدَ  ضیئا لھا، ألنَّ لیُ  وال إلى القمرِ  مِس الشَّ 
ُ حدِّ ما یُ  الذي  ورُ ھ النُّ إنَّ  .)17/2مت( ي یسوعَ في حدث تجلِّ  ى اإلنجیليُّ متَّ  یسُ نا عنھ القدِّ ث

  ). 1/9یو( لى العالمإ آتٍ  إنسانٍ  كلَّ  نیرُ یُ 

 ه إالَّ لجرحھ، ولن یجدَ  عن عالجٍ  ، یبحثُ من الحبِّ  مجروحٌ  لیبيُّ ا الصَّ یوحنَّ  ا، قلبُ إذً 
  : قائًال  11قم ائع الرَّ عنھ المقطع الرَّ  بُ عرِ بداخلھ، وھذا یُ  اكنِ في شخص حبیبھ السَّ 

  

  ك، ضورَ حُ  فْ أكشِ 

  ك؛ وجمالُ  كَ ني منظرُ لْ ولیقتُ 

   ةُ ، فلوعَ رْ نظُ أُ 
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  شفیھا، لیس ما َی الحبِّ 

   ورة!والصُّ  سوى الحضورِ 

  

ه على حضورَ  أن یكشفَ  بداخلھا، لذلك، تطلبُ  هللا حاضرٌ  ق أنَّ العاشِ  نفسُ  نُ "تؤمِ 
إلى روعة  أن تراه وتنظرَ  تستطیعَ ا، كي ا، عاطفیz ا، روحیz ف المستویات طبیعیz مختلِ 

  جمالھ". 

ھ الحبیب أو صورتھ؛ إنَّ  سوى حضورِ  ھِ فِ شْ ، ولن یُ العاشق بسبب الحبّ  قلبُ  مُ ویتألَّ 
األمراض،  ف. "في أنواعِ مختلِ  ھ من نوعٍ ف، ولذلك، فعالجُ مختلِ  من نوعٍ  مرضٌ 

فلیس لھ  الحبِّ  مرضُ ا )؛ وأمَّ Antibiotiqueنزیمات (ھ من أُ عاكسُ بما یُ  ج المرضَ نعالُ 
 نعمُ بھ، یَ  الحبُّ  ھ الذي یزدادُ یِن ھ. وبالمقدار عَ نفسِ  مع الحبّ  في ما ھو منسجمٌ  إالَّ  عالجٌ 
  ". اھكمالَ  ةُ حَّ الّصِ  ھ، تبلغُ كمالَ  الحبُّ  دة؛ وعندما یبلغُ جیِّ  ةٍ بصحَّ  المرءُ 

إلى اآلخر، إذا،  احدُ الو لَ الحبیبان، ویتحوَّ  تساوَ ھ ما لم یَ كمالَ  الحبُّ  ولكن، لن یبلغَ 
  ا. ا وھادئً مطمئنz  الحبُّ  عندھا، یكونُ 

 رغبةَ  ابقة، وجدنا أنَّ الثة السَّ على المقاطع الثَّ  وشاملةً  سریعةً  وإذا ما نظرنا نظرةً 
یقین دِّ الّصِ  في حضرتھ. وتلك كانت رغبةُ  رؤیة الحبیب، وأن یكونَ  ق لیست إالَّ العاشِ 

ي. لقد جلِّ حدث التَّ  ا، شھودِ هللا، كما جرى مع موسى وإیلیَّ وا رَ في العھد القدیم: أن یَ 
ى، ھي بدورھا، في ق لو تتجلَّ العاشِ  نفسُ  ه في نور ثابور، وتتمنىَّ أوحى هللا مجدَ 

  ). 17/1/8(متالمیذ على جبل ثابور مع التَّ  )، كما حدثَ ىرَّ مَ تَ تَ ھ (الحبیب نفسِ 
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 لُ ، كما تتمثَّ ابوريّ الثَّ  ورِ عن النُّ  القلبِ  في صالةِ  ةُ رقیَّ الشَّ  ةُ وحانیَّ الرُّ  ثُ ا، تتحدَّ إذً 
  . لیبيّ ا الصَّ یس یوحنَّ للقدِّ  وحّيِ شید الرُّ بالنَّ  ةُ الغربیَّ  ةُ وحانیَّ الرُّ 

  الثة. الثَّ  المقاطعَ  تشرحُ  ةً إیقونوغرافیَّ  ة صورةً یَ فحة اآلِت نرى في الصَّ و

  اني عشر الثَّ  _ المقطعُ 2

ا یوحنَّ  یسَ القدِّ  ة، إذ إنَّ دراستنا الحالیَّ  طروحةَ أُ  استطاعة ھذا المقطع أن یشرحَ  في
  فیھ:  یقولُ  لیبّيِ الصَّ 

  ، وريُّ ھا الینبوع البلّ أیُّ 

  ة، یَّ ھذه الفّضِ  كَ في صفحاتِ  لیتكَ 

  ، ، حاًال ، أنتَ رُ تصوِّ 

   ینْ یَ ھَ المشتَ  ینْ اظرَ النَّ 

  حشاي!  ھما ضمنَ صورتُ  تْ مَ سِ رُ 

 المسیحِ  في حضور وجھ المحبوب یسوعَ  جرح الحبِّ  داواةُ المرض ومُ  عالجُ  یكونُ 
  ق فقط. ان في قلب العاشِ ورؤیا یتمَّ  ق: حضورٌ ھ العاشِ ما یطلبُ  لُّ ورؤیاه فقط، وھذا جُ 

أو  وسیلةً  ھ ال یجدُ ما اشتھاء، ویرى أنَّ بالحبیب أیَّ  حادَ ق یشتھي اإلتِّ العاشِ  ا كان قلبُ ولمَّ 
ر ما اإلیمان أكثَ  باإلیمان، كونَ  ثُ ویتحدَّ  القلبُ  عودُ من المخلوقات، یَ  ا في أّيٍ عالجً 

   للغایتھ تلك.  ا منھ وسیلةً خذً ا، متَّ ا حیz لھ عن الحبیب نورً  رُ یوفّ 

ولیس من وسیلٍة أُخرى، في الحقیقة، یمكُن الوصوُل بھا إلى االتِّحاد الحقیقّيِ 
وحیَّة  مع هللا، كما یوضُح ذلك ھوشع قائًال: "أنا سأخُطبُِك باإلیمان"  والُخطوبة الرُّ

ثّم، برغبتھ المضطرَِمة فیھ، یقوُل اآلتي في معنى األنشودة: "إیھ، یا إیماَن )، 2/22(ھو
، لیتَك تكشف اآلن كشفًا واضًحا الحقائَق التي                                                     عریسي المسیح
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 ، كما یقولُ مةٌ عتَ مُ  اإلیمان ملكةٌ  ألنّ الم (بالعتمة والظَّ  بةَ ھا في نفسي حبیبي، المحجَّ ضتَ فَ أَ 

بلحظة،  ھ وتكشفھُ نُ بیِّ غامضة، تُ  بھمةٍ مُ  بأنباءٍ  اهُ ني إیَّ بلغُ ما تُ  إنَّ  ، بحیثُ ون)ھوتیُّ الالُّ 
 ًال ، محوِّ تامّ  نھائّيٍ  ) بشكلٍ لحقائق هللا وحجابٌ  غطاءٌ  اإلیمانَ  ألنَّ ا عن ھذه الحقائق (مبتعدً 

  اھا إلى مظھر مجد". إیَّ 

  

   وريُّ البلّ  ھا الینبوعُ أیُّ 

ھ من المسیح ل، ألنَّ وَّ ین: األلسببَ ا وریz بلّ  باإلیمانَ  قُ : یدعو العاشِ وريٌّ بلّ  ینبوعٌ اإلیمانُ 
ا من ا، خالیً ا، صافیً ، قویz الحقائقِ  ور كونھ خالصَ ھ من صفات البلّ اني، ألنَّ عریسھ؛ والثَّ 

ا في حدیثھ مع ینبوعً  اإلیمانَ  ة. ومن ھنا، یدعو المسیحُ بیعیَّ الخطإ واألشكال الطَّ 
 ة. وھذا الماءُ أبدیَّ  ماؤه حیاةً  ا ینفجرُ فیھم ینبوعً  بھ یصیرُ  ن یؤمنُ مَ ، )4/14(یوة امریَّ السَّ 

  ). 7/39(یوھ المؤمنون بإیمانھم الذي سینالُ  وحُ ھو الرُّ 

 كَ ك في صفحاتِ ، لو أنَّ لإلیمان: "آهِ  قُ العاشِ  القلبُ  ة، ویقولُ بالفضَّ  اإلیمانُ  ھُ شبَّ یُ 
ھیان اظران المشتَ النَّ  ة التي ھية اإللھیَّ األشعَّ  بھا ذھبَ  ة"، ھذه التي تحجبُ یَّ الفِض 

  ". نْ یَ ھیَ المشتَ  ینْ اظرَ  النَّ حاًال  أنتَ  رُ تصوِّ  : "لیتكَ ھما فیما بعد قائًال ذان یذكرُ اللَّ 

ھا لنا مُ قدِّ ة التي یُ اإللھیَّ  والحقائقَ  ةَ لنا، األشعَّ ین، كما قُ اظرَ الحبیب: ویعني بالنَّ  نظرةُ 
 ھذه الحقائقَ  ، لو أنَّ ھ بذلك یقول: "آهِ وكأنَّ )، الغامضة لي األسرارَ  یشرحُ  اإلیمانُ اإلیمان (
، وتنتھي، أنت، من كَ إیمان في بنودِ  ةٌ بھي محجَّ  مبھمٍ  غامٍض  اھا بشكلٍ ني إیَّ مُ التي تعلِّ 

رغبتي". وھنا،  فقَ اظران وَ فیھا النَّ  ، مكشوفٌ وصریحٍ  حٍ واِض  اھا بشكلٍ إعطائي إیَّ 
 ھ ینظرُ ھ یخالُ ى إنّ بھ، حتَّ  حضور الحبیب الذي یحسُّ  مِ ظَ عِ ین لِ ق ناظرَ یدعو ھذه الحقائَ 

  شاي". حَ  ھما ضمنَ صورتُ  تْ مَ سِ ا وھو یقول: "رُ إلیھ دائمً 
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عني رسومان في أحشائھ، فیَ ھما مَ ھ أنَّ قولُ  سم. وأمَّ اإلیمان كالرَّ  حقائقَ  أنَّ  دُ وھو یقصُ 
ب العقل سَ ھذه الحقائق، بحَ  فیالعقل واإلرادة، ألنَّ  رسومان في نفسھ، أيھما مَ أنَّ 
 رسومة". فكما أنَّ "مَ  ، نقولُ عنھا لیس كامًال  الخبرَ  ھا؛ ألنَّ یمان في نفسِ إلبا ةً فاضَ مُ 

 الي، فإنَّ كاملة، وبالتَّ  عن اإلیمان لیس معرفةً  كاملة، كذلك الخبرُ  لیس صورةً  سمَ الرَّ 
سم؛ إلیمان تكونُ فس بافي النَّ  فاضُ التي تُ  الحقائقَ  في رؤیا  وعندما ستظھرُ  قبل الرَّ

س: بولُ  سولُ الرَّ  ما یقولُ  فقَ وَ  نع، كاملةٍ الصُّ  ةِ تامَّ  فس مثل صورةٍ في النَّ  ة، ستكونُ یَّ جلِ 
الكامل، أي  ھ، متى جاءَ ؛ ما یعني أنَّ )12/10كور1(ص" اِق النَّ  زالَ  لُ الكامِ  تى جاءَ "فمَ 
  ، أي المعرفة باإلیمان. ما ھو جزئيٌّ  ة، زالَ یَّ ؤیا الجلِ الرُّ 

في  لیبيُّ ھ الصَّ قولَ  ما أرادَ ا لِ یz ا جلِ ة شرحً ِی فحة اآلتَ على الصَّ  انیةُ الثَّ  لنا اإلیقونةُ  وتشرحُ 
  بالكلمات اآلتیة:  12المقطع  شرحَ  صَ نا أن نلخِّ . ویمكنُ وحيّ من نشیده الرُّ  12المقطع 

  

ة، وفي مجاري ھذا الینبوع ترتوي للحیاة األبدیَّ  ماءً  رُ الذي ینفجَّ  ھو الینبوعُ  "المسیحُ 
بصفحاتھ  وريُّ فس كالینبوع البلّ الجمیل في النَّ  وجھُ  لمعُ یالعطشان.  لُ كما األیِّ  فسُ النَّ 

ت على مندیل عَ بِ وجھھ التي طُ  ان، بل ھو صورةُ نسإ یدُ  لم تصنعھُ  ة، وجھٌ یَّ الفّضِ 
 ةُ اإللھیَّ  عمةُ النِّ  د المسیح، وتعملُ یَّ السِّ  أسرارَ  اإلیمانُ  یسة فیرونیك". ھكذا یشرحُ القدِّ 

د المسیح في قلب الحبیبة التي خلقت على صورتھ، وتسعى كي یِّ السَّ  حیاةِ  على إشراكِ 
  ثال عریسھا. على مِ  كاملٍ  على نحوٍ  تصبحَ 

بحضور حبیبھا في داخلھا، ورأت  ھا، وشعرتكنزَ  العاشقةُ  فسُ النَّ  تِ اكتشف أنِ  وبعدَ 
ُ ، راحَ وجھھ اإللھيّ  قَ لُّ تأ   : قائلةً  لیبّيِ ا الصَّ یس یوحنَّ ي مع القدِّ صلِّ ت ت
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ِ مِ  لن تستردَّ    ، یا إلھي، نّي

  فیما مضى،  عليَّ  غتَ ما قد أسبَ 

  المسیح،  الوحید یسوعَ  نكَ بابِ 

  بتغاي؛ مُ  ني كلَّ تَ یْ ولَ الذي بھ أَ 

 ُ ُ  كَ بأنَّ  رُّ سَ لذلك سأ   ، ئَ بطِ لن ت

  في االنتظار.  إن كنتُ 

  تنتظرین (یا نفسي)،  مماطلةٍ  ةِ بأیَّ 

  ك؟ ي هللا في قلبِ بِّ حِ منذ اآلن أن تُ  كِ سعِ وُ وبِ 

  ولي األرض،  ماواتُ لي السَّ 

  مم، لي األُ 

َ  یقونَ دِّ والّصِ    ا لي؛ أیضً  ةُ لي، والخطأ

  األشیاء ھي لي.  هللا، وكلُّ  لي المالئكة، وأمُّ 

  هللا، بذاتھ، ھو لي ومن أجلي، 

  ھ ألجلي. لي، وھو كلُّ  المسیحَ  ألنَّ 

  ا تبحثین؟ فماذا تطلبین، یا نفسي، عمَّ 

  ھذا من أجلك.  ، وكلُّ لكِ  ھُ لُّ ھذا كُ 

 ُ   ھا، قیمتَ  كِ بخسي ذاتَ فال ت

  تات المتساقط عن مائدة أبیك. ي بالفُ تلھَّ وال تَ 

  ك؛ دي بمجدِ مجَّ ا،وتَ ي خارجً مِّ لُ ھَ 

  مي، ى فیھ وتنعَّ توارَ 

   .كِ قلبِ  لباتِ فتنالي طِ 
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  ا: صالة القلب رابعً 

  ریز الطفل یسوع والوجھ األقدسیسة تِ وصالة القدِّ 

 ُ  یسوعُ  بُّ ھا الرَّ ة: "أیُّ رقیَّ شابھ بین صالة القلب في الكنیسة الشَّ التَّ  نا مالحظةُ مكنُ ت
 تعلمُ  ، أنتَ تریز: "یا یسوعُ  یسةِ القدِّ  وصالةِ "، مني أنا الخاطئَ هللا، ارحَ  ، ابنُ المسیحُ 

  ". مني أنا الخاطئةَ ارحَ  ك، ولكنِ حبُّ ي أُ أنّ 

ي مَ قدَ  عانقُ وھي تُ  ةِ المجدلیَّ  لمریمَ  الة على صورةٍ ریز ھذه الصَّ ِت  یسةُ لقد كتبت القدِّ 
 بطرسَ  قولَ  ل تذكرُ وَّ األ قِّ ریز كلمات اإلنجیل، ففي الشّ المصلوب. لقد نسخت ِت 

ھ بَ الذي تطلَّ  الجوابُ  ھُ إنَّ ، )21/15(یوك" حبُّ ي أُ أنِّ  ، أنت تعلمُ بعد القیامة: "یاربُّ  لیسوعَ 
لیب بھ قبل موتھ على الصَّ  الذي قامَ  كرانَ كي یشفي النّ  اتِ مرَّ  ثالثَ  من بطرسَ  یسوعُ 
  ین. تَ یك مرَّ الدِّ  قبل صیاحِ  اتٍ مرَّ  ثالثَ 

 حالةَ  الةُ ھذه الصَّ  لُ " :تمثِّ مني أنا الخاطئةَ ارحَ  ولكنِ ، كَ حبُّ ي أُ ، أنت تعلم أنِّ "یا یسوعُ 
لنا  ، كما یشرحُ منھ المغفرةَ  بُ ، تطلُ ي یسوعَ مَ عند قدَ  اجدةِ السَّ  ائبةِ التَّ  ةِ المجدلیَّ  مریمَ 
 بكلمة، وكأنّ  هَ عل، ومن دون أن تتفوَّ بالفِ  تقومُ  ، حیثُ )7/37/50(لو لوقا اإلنجیليُّ  یسُ القدِّ 
، في ة لتغدوَ ھذه الكلمات على فم المجدلیَّ  فل یسوع أرادت أن تضعَ ریز الطِّ یسة ِت القدِّ 

  ة. ھا الخاصَّ تَ ما بعد، صال

" مني، أنا الخاطئَ رحَ ار: "اِ العشَّ صالةَ  بطرسَ  ریز على جوابِ ِت  یسةُ القدِّ  ضیفُ وتُ 
  ریز. ب ِت سَ بحَ  قة بالحبِّ الثِّ  ارتباطَ  وھكذا، نجدُ  ؛)18/13(لو

، ةً عابرَ  دفةً صُ  ةِ المجدلیَّ  فل صورة َریز في أستھا ِت التي كتبَ  الجملةُ  تكونَ ولكن، كي ال 
 ، حین تخاطبُ ثًال خرى لھا، ھنا وھناك. فمَ أُ  في كتاباتٍ  الةَ ھذه الصَّ  أن نجدَ  نستطیعُ 

َ عمَّ    بیت القربان، ال  أمامَ  ھا غیران، تقول: "عندما أكونُ ت
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ُ  أنَّ  ك"، أشعرُ حبُّ ي أُ أنّ  تعلمُ  ، أنتَ سوى: "یا یسوعُ  يَ صلِّ أن أُ  أعرفُ   عبُ تِ صالتي ال ت
  یسوع". 

"، مني، أنا الخاطئةَ رحَ ة: "اِ رَ صَ ریز المختَ اني لصالة ِت الثَّ  قَّ الشّ  ا في ما یخصُّ وأمَّ 
دُ ریز ِت  فنسمعُ   قة صالةَ ثِّ من ال وأنا ممتلئةٌ  دُ ردِّ ة نفس": "أُ في نھایة "قصَّ  قائلةً تردِّ

  . قة إلى الحبّ بھا من الثِّ  ریقة التي تنتقلُ تلك الطَّ  ھا تشرحُ ار"، كما أنَّ العشَّ 

یسوع،  قلبَ  سحرُ ة التي تَ حبَّ ائعة والمُ ، وبجرأتھا الرَّ ةِ المجدلیَّ  ثال مریمَ ني على مِ "ھا إنَّ 
ھ، وإن یلقي بنفسي بین ذراعَ وأُ  إلى یسوعَ  ا، على مثالھا، أذھبُ قلبي أیضً  وتسحرُ 

دامة، من مشاعر النَّ  مكسورٍ  ه بقلبٍ عندَ  الخطایا، أذھبُ  كلَّ  ي ارتكبتُ أنِّ  رُ أشعُ  كنتُ 
قد حمى نفسي  دَ یِّ السَّ  عند أبیھ. مع أنَّ  ، والعائدَ الَّ الضَّ  ، ھو، االبنَ كم یحبُّ  وأنا عالمةٌ 

 ثقةٍ  إلیھ صالتي بكلِّ  غم من ذلك، أرفعُ میتة، بالرَّ برحمتھ الواقیة من الخطیئة المُ 
  ". وحبّ 

: "أن حبٍّ  علُ الة ھي ِف الصَّ  ، أنَّ بساطةٍ  فل یسوع،وبكلِّ ریز الطِّ یسة ِت مع القدِّ  دركُ ونُ 
 ُ ھا متَ صریح، معلَّ فل یسوع، مع ھذا التَّ ریز الطِّ ِت  ". وتشرحُ بَّ حِ یعني أن تُ  يَ صلِّ ت

ا". كثیرً  ا بل أن نحبَّ كثیرً  رَ أن نفكِّ  ال یھمُّ  ل،أمُّ في صالة التَّ  مَ القائلة: "لكي نتقدَّ  ةَ األفیلیَّ 
 وحيَّ الرُّ  شیدَ ا النَّ أیضً  ، تشرحُ دةٍ وغیر معقَّ  وبسیطةٍ  مختصرةٍ  ھا، بكلماتٍ وكما أنَّ 

مع صالة القلب  خرى، تتشابھُ أُ  ھا، من ناحیةٍ ، من ناحیة فإنَّ لیبيّ ا الصَّ مھا یوحنَّ لمعلِّ 
مني، ارحَ  ، ولكنِ كَ حبُّ ي أُ أنِّ  تعلمُ  ، أنتَ : "یا یسوعُ بالحبّ  مِ المطعَّ  على منوالھا الخاّصِ 

  ". أنا الخاطئةَ 
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ا أیضً  ا مع صالة القلب، بل نجدُ تشابھً  فل یسوعَ ریز الطِّ في صالة ِت  وعلیھ، ال نجدُ 
على استحضار  تعملُ  ى من ذاكرةٍ یتغذَّ  ساھرٌ  ھا عقلٌ مُ الة التي یتمِّ  مع تلك الصَّ ًال تكامُ 

  ا للمسیح. حبz  بضُ ینُ  ا، وقلبٌ دائمً  یسوعَ 

قلبھا  صالةَ  ةً مَ دِّ قَ ، مُ رق المسیحيّ بصالتھا تلك في الشَّ  یسوعُ  فلُ الطِّ  ریزُ ِت  قُ ھذا، تتألَّ 
  . راث الكرمليّ ة المملوءة من غنى التُّ الخاصّ 

  الخاتمة 

 اإلغناطّيِ  راث الغربّيِ والتُّ  رقيّ راث الشَّ حدة التُّ البطل في وَ  القلب دورَ  صالةُ  لُ تمثِّ 
 یس إغناطیوس فيریاضات القدِّ  ، تمارینَ دةٍ متعدِّ  ، في نقاطٍ ھا تشبھُ ، ألنَّ الكرمليّ 

 ا. كما تشبھُ ا داخلیz قً وتذوُّ  مشاعرَ  فس، وذكرى هللا، وصالة القلب التي تحملُ النَّ  انتظامِ 
ة. ھذا، ریز األفیلیَّ عنھما تِ  ثُ ین تتحدَّ تَ ات اللَّ جمع الذَّ  اخل وحالةَ على الدَّ  ركیزالتَّ  حالةَ 

 9ة، فتجد في المقاطع، من دَ شاھَ المُ  عتبةَ  لتصلَ  لیبّيِ ا الصَّ مع تعالیم یوحنَّ  وتتقاربُ 
  ا لھا. ا جدیدً شرحً  وحّيِ شید الرُّ ، من النَّ 12إلى 

عرس  بَ ثو بعد أن ترتديَ  فل یسوعَ ریز الطِّ یسة ِت القلب مع صالة القدِّ  صالةُ  وتتطابقُ 
ي أنِّ  تعلمُ  ي، أنتَ شئ؛ ربِّ  كلَّ  ي، أنت تعلمُ لھ: "ربِّ  لتقولَ  مع العروس اإللھّيِ  الحبِّ 

تھا، وعمقھا، قوَّ  القلب، عبرَ  صالةُ  ". بھذا، تجدُ نا الخاطئةَ مني، أحَ ر، ولكن اكَ حبُّ أُ 
  . وحيّ ي الرُّ الغربِّ  راثِ التُّ  مقِ إلى عُ  ا لتصلَ وغناھا، وبساطتھا، طریقً 

ِ قریھا، الشَّ ھا، بشقَّ تِ مَّ برُ  الكنیسةَ  ، فنسمعُ ا شامًال عدً ا بُ القلب أیضً  صالةُ  لُ وتمثِّ   ّي
ُ والغربيّ  مني هللا، ارحَ  ، ابنُ المسیحُ  یسوعُ  بُّ ھا الرَّ واحد: "أیُّ  وفكرٍ  واحدٍ  ي بقلبٍ صلّ ، ت

 ةِ بین الكنائس المسیحیَّ  على الحوار المسكونّيِ  ساعدَ ". ومن شأن ھذا أن یُ أنا الخاطئَ 
  ھا. جمیعِ 
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َ  الكنیسةِ  ِس تنفُّ  ةَ نظریَّ  القلبِ  صالةُ  دُ وتؤیِّ  والخیرات  الكنسّيِ  تبادل الفنِّ  تیھا عبرَ برئ
 ھادةَ الشَّ  ، ومن شأن ھذا أن یساعدَ حدةً وَ  أكثرَ  الكنیسةُ  ین، لتظھرَ ة بین الكنیستَ وحیَّ الرُّ 

  في العالم.  ةَ المسیحیَّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

ة    الخاتمة العامَّ

 بمقدار ما یشعرُ  ةٌ طلق: هللا؛ وھي ضروریَّ صال بالكائن المُ االتِّ  وسیلةَ  الةُ الصَّ  رُ توفِّ 
 الحاجة كي یلتقيَ  ّسِ ھ ضعیف، ھو في أمَ ن حیث أنَّ وخاطئ. فمِ  ھ ضعیفٌ أنَّ  المرءُ 

ُ حوم، فَ رَّ با[ ال كي یلتقيَ  خاطئ، ھو بحاجةٍ ھ باألقوى واألعظم؛ ومن حیث أنَّ  ر فُ غَ ت
 قيَّ والتَّ  المؤمنَ  األنسانَ  ألنَّ  ةً ضروریَّ  الةُ احة. والصَّ باالطمئنان والرَّ  ھ، ویشعرُ ذنوبُ 

زه الوحید: هللا؛ فیتبادل معھ كنَ  بموضوع إیمان، كي یكشفَ  كي یلتقيَ  ھو حاجةٍ 
؛ الةَ : الصَّ ذلك ندعوه، في اختصارٍ  . كلُّ والحبّ قة واالحترام واإلعجاب الثِّ  مشاعرَ 

على صالة القلب، او صالة استدعاء  مُ نتكلِّ  ةً ا وفاعلیَّ صرً الة األكثر ِق وبصیغة الصَّ 
  . االسم اإللھيّ 

، الحيّ  هللاِ  ، ابنُ المسیحُ  یسوعُ  بُّ ھا الرَّ اسم یسوع: "أیُّ  و صالةَ القلب أ صالةَ  إنَّ 
صال لرغبة اإلنسان في االتِّ  تستجیبُ  صني"، وھي صالةٌ ، وخلِّ مني أنا الخاطئَ ارحَ 

أن  یمكنُ  بھ، صالةٌ  حادِ داقة معھ، واالتِّ عالقة الصَّ  ب منھ، وإنشاءُ قرُّ ائم با[، والتَّ دَّ ال
مع حركة  تزامنٍ مُ  دائمٍ  على نحوٍ  اإللھّيِ  االسمِ  بسبب استدعاءِ  منقطعةٍ  غیرَ  تصبحَ 

ھذا  ما یحملُ  مع كلِّ  - اإللھّيِ  االسمِ  استدعاءَ  المتواصلة. إنَّ ات قلبھ نسان ودقَّ س اإلتنفُّ 
 -ةٍ بِّ محِ  لةٍ محوِّ  ورةٍ منِّ  رةٍ مطھِّ  صةٍ مخلِّ  حاضرةٍ  ةٍ إلھیَّ  ةٍ ى، وقوَّ وغنً  ةٍ إلھیَّ  ةٍ من قوَّ  االسمُ 

  ا في ذاكرتنا. دائمً  هُ رُ ا معنا؛ وھكذا، نستحِض دائمً  المسیحِ  دِ یِّ نا بحضور السَّ شعرُ یُ 

 ) والحیاةِ علھا في األسرار لُ حصُ التي نة (عمة األسراریَّ القلب ما بین النِّ  صالةُ  طُ وتتوسَّ 
 ى نصبحَ كراه المتواصلة، حتَّ ذِ  المسیح عبرَ  دِ یِّ مع السَّ  ركةَ نا نحیا الشَّ لُ ة، فتجعَ الیومیَّ 

  د المسیح في العالم. یِّ نحن ذكرى السَّ 

  

  

  



  األب نضال َجبَلي

ِ قلید الشَّ التَّ  القلب ھي ثمرةُ  صالةُ  ھا مَ كما علَّ  عاِش المُ  وحّيِ من االختبار الرُّ  ابعةِ النَّ  رقّي
  ون. رقیُّ ون الشَّ وحیُّ الرُّ  واآلباءُ  لماءُ العُ 

في العادة مع حراسة  تترافقُ  ا لكلمات، بل صالةٌ ا فارغً القلب لیست تكرارً  صالةُ 
من  مسیرةً  بُ القلب تتطلَّ  اإللھ. صالةُ  رِ الة وتذكُّ القلب والعقل لیكونا على مستوى الصَّ 

 نا الحاجُّ مُ علِّ اخل، كما یُ خول إلى الدَّ ات والدُّ ھا من دون جمع الذَّ تمیمُ ننا تَ مكُ ھد، وال یُ الزُّ 
العقل وتركیزه،  بانتباهِ  ان ترتبطَ  فاه یجبُ ھا بالشِّ مُ تمِّ القلب التي نُ  ؛ فصالةُ وسيّ الرُّ 

  القلب.  وبطھارةِ 

ھا بعدَ  فَ ركة مع هللا، لن نتوقَّ نا إلى الشَّ تھا التي تقودُ یِّ القلب بأھمّ  صالةَ  مُ وعندما نتعلِّ 
 ھا جزءٌ وعي؛ وكأنَّ على صعید الوعي والالَّ  متواصلٍ  على نحوٍ  عن ذكر االسم اإللھّيِ 

ر ھا تتصدُ القلب ألنَّ  ، صالةَ یسوعَ  اسمِ  صالةَ  مكننا أن ندعوَ . ویُ خصيّ من الوجود الشَّ 
  ع. طِ نقَ غیر مُ  بھ على نحوٍ  منھ، وتستقرُّ 

هللا،  یجلسُ  حیثُ  ھا الھیكلُ الة إلى غایتھا؛ إنَّ وصول ھذه الصَّ  ا، ھو نقطةُ ، إذً القلبُ 
، ورٌ ل؛ غیُّ وَّ األ لھذا القلب، والمحبوبَ  األوحدَ  دَ یِّ السَّ  صبحَ كي یُ  د؛ هللا غیورٌ عبَ یُ  وحیثُ 
  هللا.  ةُ ھو محبَّ  واحدٌ  إال اھتمامٌ  ھُ ، وال یھمُّ واحدٍ  ذا میلٍ  القلبُ  صبحَ كي یُ 

ا مَّ ا. وأّ طاھرً  علیھ لیغدوَ  على القلب، ونسھرَ  ا كي نحافظَ دائمً  ا، أن ننتبھَ وعلینا، إذً 
 القلب. القلبُ  تھ، فھي طھارةُ حاد با[، إلى رؤیاه، إلى محبَّ نا إلى االتِّ تقودُ  التي ریقُ الطَّ 

 اھرُ الطَّ  ا القلبُ وح، وأمَّ الرُّ  رغونُ ھي أُ  والمشاعرُ  الجسد، واألحاسیسُ  رغونُ ھو أُ 
  ي. جلِّ التَّ  نورَ  عاینَ أن نُ  ة كي نستطیعَ وباویَّ ؤیة الطُّ ع والرُّ طلُّ التَّ  رغونُ فھو أُ 

: یسوع المسیح بداخلنا، في قلوبنا، القلب إلى اكتشاف الكنز اإللھيّ  نا صالةُ تقودُ 
  . ھذا الكنز اإللھيّ  قَ ، تألُّ اھرةفي الخفاء، في أعماق قلوبنا الطَّ  لُ فنتأمَّ 
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، اإللھّيِ  االسمِ  بحثنا عن صالة القلب، واستدعاءِ  مِّ ضَ مریم_ في خِ  وتبقى العذراءُ 
 األنموذجَ  مریمُ  في قلوبنا_ تبقى العذراءُ  الكنزِ  ، واكتشافِ طاھرٍ  علیھ بقلبٍ  عِ طلُّ والتَّ 

عالقة  نموذجُ أ ھُ )؛ إنَّ في أحشائھا دَ ھو الذي تجسَّ الحمیمیة مع هللا ( یش العالقةلنا لعَ  االفضلَ 
نا االعلى في ممارسة صالة القلب، إذ بلغت ھي مثالُ  ائمة مع هللا. مریمُ ركة الدَّ الشَّ 

ھا لُّ "الكُ  دھش مع هللا. مریمُ ائع والمُ حاد الرَّ ة الكاملة واالتِّ ركالشَّ  وعاشت مرحلةَ 
ُ ا لالبن اإللھيّ بz فقط حُ  ینبضُ  اھر الذي كانَ طاھرة" في قلبھا الطَّ   ةً لَ مِّ ي متأصلِّ ، كانت ت

هللا. ومریم  ى أصبحت ھي مجدُ حتَّ  على المجد اإللھّيِ  ةً عَ بداخلھا، ومتطلِّ  اإللھيَّ  الكنزَ 
  ). 2/19(لوھا في قلبھا تلك األشیاء،وتحفظُ  كلَّ  رُ ھا ذاكرة" كانت تتذكّ لُّ "الكُ 

 بع الكنزَ بالطَّ  نا سنبلغُ شناھا، كما سبق لنا وشرحنا، فإنَّ ، وعِ الةَ الصَّ سنا ھذه وإذا ما مارَ 
  ن في داخلنا. الكائَ 

 دورَ  دَ أن تجسِّ  ؛ وھي القادرةُ ا""الفیلوكالیَّ ة: رقیَّ ة الشَّ وحانیَّ الرُّ  القلب ھي مركزُ  صالةُ 
ِ ن، الشَّ یِّ سیِ نَ ین الكَ راثَ حدة بین التُّ البطل الوَ  ا مع ا كلیz انسجامً  منسجمةً ، والغربيّ  رقّي
نفس  أن تضعَ  ھا تستطیعُ ة، إذ أنَّ یس إغناطیوس دي لویوال وتریزیا األفیلیَّ تعالیم القدِّ 

ات"، ال بل الة و"جمع الذَّ من الصَّ  ع، في جوٍّ طلُّ التَّ  -لأمُّ ي على عتبة التَّ صلِّ المؤمن المُ 
ا یوحنَّ  حادَ بھ اتِّ  حدَ تجاه هللا، فتتَّ  عواطف الحبِّ  كةَ محرِّ  صبحَ أن تُ  الةُ ھذه الصَّ  تستطیعُ 

ك، حبُّ ي أُ أنِّ  علمُ دي، أنت تَ : "یا سیِّ ي قائلةً صلِّ التي كانت تُ  فل یسوعَ ریز الطِّ وِت  لیبّيِ الصَّ 
  ". مني، أنا الخاطئةَ ارحَ  لكنِ 
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  ). 69الخاتمة (

   71الث: القلب................................................................الفصل الثَ 

 زٌ نْ القلب كَ  ا: صالةُ )_ ثالثً 81القلب ( ا: طھارةُ )_ ثانیً 73( كتابيّ  أنتروبولوجيٌّ  نظارٌ : مِ ًال )_ أوَّ 73مة (المقدِّ 
  ). 101)_ الخاتمة (95( مریميٌّ  جھٌ ا: وَ )_ رابعً 89ھ (اكتشافُ  یجبُ 

ِ ین، الشَّ راثَ ما بین التُّ  القلب تربطُ  ابع: صالةُ الرَّ  الفصلُ   ، اإلغناطّيِ والغربّيِ  رقّي
   105..والكرملّيِ 

 القلب و"جمعُ  ا: صالةُ )_ ثانیً 107یس إغناطیوس دي لویوال (القدِّ  القلب وتعالیمُ  : صالةُ ًال )_ أوَّ 107مة (المقدِّ 
)_ 113( لیبيّ ا الصَّ یس یوحنَّ القدِّ  القلب وتعلیمُ  ا: صالةُ )_ ثالثً 109ة (األفیلیَّ ریزیا یسة تِ ات" في تعالیم القدِّ الذَّ 

  ). 132)_ الخاتمة (130فل یسوع والوجھ األقدس (ریز الطِّ یسة تِ القلب وصالة القدِّ  ا: صالةُ رابعً 

  135..........ة...................................................................الخاتمة العامَّ 

  142.....المحتویات.............................................................................

  

  

                  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

                             

 

 

 

 


