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  الفضائل اإللھیة
  

ً  : أوالً  تفوقھا  یذكر القدیس بولس الثالث الفضائل و یجمعھا كثالثة عناصر جوھریة للحیاة المسیحیة , مبینا
تسا  1. ھكذا یحث التسالوكونیكین لیلبسوا درع اإلیمان و المحبة و خوذة الرجاء ( على الفضائل األدبیة 

  ) .3:  1تسا  1) و یمدح عمل إیمانھم و تعب محبتھم و صبر رجائھم ( 8: 5
  فاإلیمان و الرجاء و المحبة تثبت خالفاً للمواھب الخارجیة التي تبطل .

  
 : ً ھذه الفضائل ھو إنھا تجعلنا نتحد باL بیسوع المسیح , لكي تشركنا بالحیاة اإللھیة . إذن ھي دور ثانیا

  موحدة و مكیفة معاً .
أ ) أن اإلیمان یجعلنا متحدین بالھ الحقیقیة الغیر متناھیة , و یشركنا بالفكر اإللھي , ألنھ بعرفنا باL كما 

  طوباویة .أوحي بھ ھو ذاتھ . بذلك یعدنا للمشاھدة ال
و الرجاء یجعلنا نتحد باL الغبطة السامیة , و یحببنا بھ كخیرنا الوحید .  بھ نرجو بثبات و طمأنینة ب ) 

  السعادة السماویة و الوسائل الضروریة المبلغة إلیھا .  و بھ نستعد إلمتالك السعادة األبدیة إمتالكاً تاماً .
الغیر متناھي , و تحببھ إلینا كصالح و محبوب في ذاتھ للغایة , و المحبة تجعلنا متحدین باL الصالح ت ) 

  و تنشئ بیننا و بینھ صداقة مقدسة تجعلنا نحیا بحیاتھ , ألننا نبدأ نحبھ كما یحب ذاتھ . 
  

إن ھذه الفضیلة تشمل على األرض الفضیلتین األلھیتین األخریین . و یمكن القول إنھا بمنزلة النفس أو 
ة حتى ان اإلیمان  و الرجاء , بدون المحبة , یكونان غیر تامین ال صورة لھما و مائتین . الصورة أو الحیا

ھكذا ال یكون اإلیمان تاماً حسب شھادة القدیس بولس إال عندما یعتلن بالمحبة و االعمال : " اإلیمان الذي 



ذوق سعادة السماء بإمتالك ) . و ال یكون الرجاء كامالً إال عندما یجعلنا نت6:  5یعمل بالمحبة " (غال 
  النعمة المبررة و المحبة . 

  
  فضیلة اإلیمان 

  
  علینا أن نبین : طبیعتھا . دورھا المقدس . ممارساتھا النامیة . 

  طبیعة اإلیمان                              
   

ً  تحدیده . اإلیمان فضیلة إلھیة تمیل عقلنا بتأثیر اإلرادة وطیداً بالحقائق و الموحاه  و النعمة , كي یوقن یقینا
  بناء على سلطة هللا . 

ا ) إن اإلیمان ھو قبل كل شیئ عمل العقل , ألن الموضوع المقصود ھو معرفة حقیقة  . لكن بما أن ھذه 
الحقیقة غیر واضحة بذاتھا , فال یمكن أن یكون استمساكنا بھا دون تأثیر اإلرادة , التي تأمر العقل بدرس 

, و عندما یكون ھذه البواعث قاطعة تأمره بقبولھا . و بما أن الكالم عن عمل فائق الطبیعة  بواعث اإلیمان
یجب أن تتوسط فیھ النعمة إما لتنیر العقل , و إما لتساعد اإلرادة . و بالتالي ھكذا یصبح اإلیمان فعالً حراً 

  فائق الطبیعة وذا استحقاق .
موع الحقائق الموحاة , سواء أكانت ھذه الحقائق من التي ال ب ) فالموضوع المادي إلیماننا إنما ھو مج

 یستطیع العقل أن یكتشفھا أبداً , أو من التي یستطیع أن یعرفھا , لكنھ یعرفھا أحسن بواسطة اإلیمان . 
تتجمع كل ھذه الحقائق في هللا و في یسوع المسیح . في هللا : في وحدة طبیعتھ و تثلیث أقانیمھ مبدأنا األول 

غایتنا االخیرة . في یسوع المسیح : فادینا و وسیطنا الذي لیس ھو سوى اإلبن األزلي L , صار إنسان  و
ألجل خالصنا , و من ثم , في عمل الفداء و ما یمت إلیھ بصلة  و بتعبیر آخر أننا نعتقد بكل ما سنراه یوماً 

 17حدك الذي أرسلتھ یسوع المسیح  ( یو في السماء : " و ھذه ھي الحیاة أن یعرفوك أنت اإللھ الحقیقي و
 :17  :3 (.  
  

علّة  إیماننا , إنما ھو السلطان  اإللھي الذي یعتلن بالوحي , و فالموضوع الصوري أو ما یسمى عادة  ج ) 
یطلعنا على بعض أسرار هللا . ھكذا یكون اإلیمان فضیلة فائقة الطبیعة في موضوعھ كما علتھ فیشكرنا في 

  ي . الفكر اإللھ
إن الكنیسة التي أنشأھا یسوع المسیح كترجمان رسمي لتعلیمھ , كثیراً ما تقدم لنا شرعاً الحقیقة الموحاه د ) 

  . عندئذ یقال لھذه الحقیقة إیمان  كاثولیكي . و إن لم تحددھا الكنیسة شرعیاً فھي إیمان إلھي فقط .
تامة بالسلطان اإللھي أكثر بكثیر من معارفنا ه ) ال شیئ أثبت من التمسك باإلیمان : إننا إذ نثق ثقة 

. و نؤمن بطمأنینة أعظم بقدر ما تسھل لنا النعمة الخصوصیة , نؤمن من كل نفسنا بالحقیقة الموحاة 
  اإللھیة رضانا و تقویھ . لذلك إن إستمساكنا باإلیمان أقوى و أثبت من تمسكنا بالحقائق العقلیة .

  
   دور فضیلة اإلیمان المقدس 

  
إن اإلیمان كما شرحنا یمثل حتماً دوراً مھماً في تقدیسنا : أنھ یشكرنا في الفكرة األلھیة , فیغدو ركن حیاتنا 

  الفائقة الطبیعة , و یجعلنا متحدین بوجھ وثیق جداً .
ي : اإلیمان ركن حیاتنا الفائقة الطبیعة , قلنا إن اإلتضاع یعد كأساس االلفضائل و بینا بأي معنى ( ف أوال 

أنھ كان مجھوالً من الكتاب الثاني ) فاإلیمان ذاتھ ھو أساس اإلتضاع , الذي كما قلنا أیضاَ  246الصفحة 
عند الوثنین و بالنتیجة أنھ بوجھ أعمق أیضاً ھو أساس كل الفضائل . لكي نحسن تفھیم ذلك , لیس لنا إال أن 



التبریر و اساسھ و صلبھ . و بھذا نفسھ ھو بداءة نفسر كالم المجمع التریدنتیني المؤكد أن اإلیمان ھو بداءة 
  التقدیس و اساسھ و صلبھ : " ھو بداءة خالص البشر و أساس كل تبریر واصلھ ." 

اإلیمان بداءة التقدیس , ألنھ الواسطة السریة التي إستعملھا هللا , لكي یشركنا في حیاتھ بالوجھ الذي ا ) 
, الذي ال نستطیع بدونھ أن نرجو و نحب تعداد االول الفائق الطبیعة یعرف بھ ذاتھ . أما من جھتنا فھو اإلس

. ھو , كما یقال , السبیل إلمتالك هللا و و األمور اإللھیة . فلكي ندرك الفائق الطبیعة و نحیا و نحب , 
, النور و الحال أننا نعرفھ باإلیمان  ینبغي في الواقع أن نعرفھ أوال : " ال یراد الشیئ قبل أن یعرف " . 

, و الذي یسوغ لنا أن نلج إلى عالم جدید ھو العالم الفائق الطبیعة .  انھ الجدید المضاف إلى نور العقل 
كمرقب یمكننا من إكتشاف االمور البعیدة , التي ال نقدر ان نراھا بالعین المجردة , غیر ان ھذه المقابلة 

یمان یتغلل في صمیم عقلنا , و یزیده حدة و مجاالً ناقصة كثیراً , الن المرقب آلة خارجیة , بینما أن اإل
  .للعمل 

ب ) ھو أیضاً أساس الحیاة الروحیة . یرینا ھذا التشبیھ أن القداسة مثل بناء فسیح جداً و مرتفع كثیراً و 
اإلیمان أساسھ . و الحال بقدر ما تكون االساسات في البناء عمیقة و عریضة , یمكن أن یكون البناء أرفع و 
أعلى بدون أن یفقد شیئاً من متانتھ .  إذن یقتضي تثبیت إیمان األتقیاء , و ال سیما األكلیركین الدارسین و 

  الكھنة , لیتمكن معبد الكمال المسیحي من اإلرتفاع على ھذا الركن الراسخ .
یة الشجرة ج ) أخیراً ھو جذر القداسة . إن الجذور تمتد في األرض مفتشة عن العصارات الضروریة لتغذ

یعد  ةو نموھا , ھكذا اإلیمان الذي یغمس أصولھ حتى صمیم النفس , و الذي یغتذي فیھا من الحقائق اإللھی
ً . عندما تكون الجذور عمیقة تضمن أیضاً صالبة الشجرة التي تحملھا . ھكذا النفس  للكمال غذاء خصیبا

ھم من الحصول على إیمان عمیق لبلوغ كماٍل الثابتة في اإلیمان تقاوم العواصف الروحیة . إذن ال شیئ أ
  ساٍم .

  
ثانیاً : إن اإلیمان یجعلنا نتحد باL و یشركنا بفكره و حیاتھ , ھو المعرفة التي یعرف هللا بھا ذاتھ الممنوحة 
لإلنسان بنوع جزئي , قال المونسینیورغي  : " باإلیمان یصبح نور هللا نورنا و حكمتھ حكمتنا و عملھ 

  روحھ روحنا و حیاتھ حیاتنا " .علمن و 
  

ً بالحكمة اإللھیة . لكن بما أن فعل اإلیمان ال یمكن ان یتم بدون توسیط  أن اإلیمان یجعل عقلنا یتحد رأسا
اإلرادة , فالإلدارة نصیبھا من النتائج السعیدة التي ینشئھا اإلیمان في نفسنا . فیمكننا إذا أن نقول أن اإلیمان 

  للنفس بكاملھا . استحقاقو قوة و تعزیة لإلرادة . و مبدأ منبع نور للعقل , 
و یمیز المسیحي من الفیلسوف كما یمیز العقل اإلنسان من الحیوان األعجم . إن ا ) ھو نور یضیئ عقلنا 

فینا معرفة مثلثة : المعرفة الحسیة التي تتم بالحواس و المعرفة العقلیة التي تكتسب بالعقل . و المعرفة 
  أو الفائقة الطبیعة التي تكتسب باإلیمان . ھذه األخیرة ھي أسمى من االثنین اآلخرین . الروحیة

) أن یوسع دائرة معارفنا عن هللا و عن األمور اإللھیة بالعقل نعرف أشیاء قلیلة جداً عن طبیعة هللا و  1
, ً و بمحبة اآلب و اإلبن المتبادلة  حیاتھ الداخلیة . أما  باإلیمان فنتعلم ان إلھ حي , قد ولد منذ األزل أبنا

أن اإلبن صار إنساناً لیخلصنا , و أن الذین یؤمنون بھ یصیرون أبناء إنبثق األقنوم الثالث الروح القدس  . 
لنا أن  یسوغهللا بالتبني و أن الروح یأتي و یسكن في نفوسنا , و یقدسھا و ینعم علیھا بجھاز فائق الطبیعة , 

  و إستحقاقیة . و ما ھذا سوى جزء  مما أوحي بھ إلینا . نعمل أعماالً متألھة 
) أنھ یساعدنا على التعمق في الحقائق التي عرفھا العقل كم أن األداب اإلنجیلیة أتقن و أكمل من بالمقابلة 2

 لآلداب الطبیعي .
 
  



3 ً , و لو إتمر علینا ) و إن شعرنا بالضعف فاإلیمان یذكرنا أنھ إذا كان هللا قوتنا و عضدنا ال نخشى شیئا
  ) .4:  5یو  1العالم و الشیطان معاً : " الغلبة التي یغلب بھا العالم ھي إیماننا "  ( 

ھذا ما تضح في اإلستحالة الغریبة التي أنشأھا الروح القدس في نفس الرسل . فمنذ ما تسلح ھؤالء الذین 
حبوس و الموت أیضاً , و إذا و الجلد و الكانوا جبناء و ضعفاء , بقوة هللا ساروا إلى كل نوع من المحن 

تألموا ألجل إسم یسوع فھم سعداء : " فخرجوا من وجھ الحفل فرحین بأنھم حسبوا مستأھلین أن یھانوا 
  ).41:  5ألجل إسم الرب یسوع " ( أعما 

  
ي حزن ب) اإلیمان ینبوع تعزیة أیضاً , ال حین نكون وسط التجارب و اإلھانات فقط , بل عندما نكون ف

ً . لسنا من ھؤالء الذین یحزنون بدون رجاء . اننا نعلم أن لیس الموت  على فقد اھالینا و أصدقائنا أیضا
  , و اننا سنتبدل منزالً وقیاً بمدینة ثابتة .سوى رقاد تعقبھ القیامة بعد قلیل 

ً إنما ھو عقیدة شركة القدیسین : و إلى أن نتحد بمن فارقونا نلب ث محدین بھم بشكل فما یعزینا خصوصا
وثیق جداً بالمسیح یسوع . أننا نصلي لتقصیر زمن إمتحانھم و لسرعة دخولھم السماء . أما ھم فحین 

  بعد خالصھم یصلون لكي ننضم غلیھم یوماً .یتحققون فیما 
خضع ) ان فعل اإلیمان ذاتھ ھو إستحقاقي جداً , ألنھ ی 1أخیراً إن اإلیمان ینبوع إستحقاقات عدیدة :  ت) 

للسلطان الغلھي أفضل ما فینا عقلنا و إرادتنا . فبقدر ما ان ھذا اإلیمان أكثر إستحقاقاً , ھو الیوم عرضھ 
ألشد السخریات و كثیرة , فالذین یعترفون بإیمانھم ھم في بعض البلدان معرضون  تلمھاجما

  اإلضطھادات . 
حیث ال یمكن أن تكون ذات إستحقاق بدون نیة ) لكن اإلیمان عدا ذلك , یجعل سائر أعمالنا إستحقاقیة ب 2

ج من الكتاب االول ) .   94و صفحة  3عدد  41فائقة الطبیعة و بدون مساعدة النعمة ( كما رأینا صفحة 
و الحال أن اإلیمان ھو الذي , إذ یوجھ نفسنا إلى هللا و إلى سیدنا یسوع المسیح , یسھل لنما أن تعمل كل 

طبیعة . و ھو أیضاً الذي , إذ یكشف عجزنا و یعلن لنا القدرة اإللھیة الضابطة الكل شیئ ألجل نیات فائقة ال
  یجعلنا نصلي بحرارة لننال النعمة . 

  
  : ممارسة فضیلة اإلیمان 

   
  

ن اإلیمان موھبة من هللا واستمساك نفسنا الحر معاً , فالنمو فیھ یقتضي األمر صریحاً أ نعتمد على لما كا
یصبح اإلیمان أكثر إستنارة و سذاجة و ثباتاً و ودنا الشخصیة  . فبھذا التأثیر المزدوج الصالة و على جھ

  عمالً . سنطابق ھذا المبدأ على مختلف درجات الحیاة الروحیة .
  أوال : أن المبتدئین یجتھدون في تثبیت إیمانھم .

سائر المواھب و یكررون كالم یحمدون هللا من كل نفوسھم على ھذه الموھبة العظمى , التي ھي أساس أ ) 
) . و یشكرونھ أیضاً بقدر ما  15:  9كو  2القدیس بولس : " شكراً L على موھبتھ التي ال توصف " ( 

یزداد ازدحام غیر المؤمنین علیھم . أنھم یصلون إذن لینالوا ھذه النعمة , فیحفظوا ھذه الموھبة بالرغم من 
ً في استمداد معونة هللا الھدایة الكفرة و الھراطقة و كل ما یحیط بھم من االخطار . و یفكرو ن أیضا

  الجاحدین .
) .  5:  17ب ) یتلون أفعال اإلیمان بإمتثال  وضیع واعتقاد ثابت قائلین مع الرسل : " زدنا إیماناً " ( لو 

  و یضیقون على الصالة درساً أو مطالعة كتب من طبعھا تنویر إیمانھم و تقویتھ .
  
  



) تلك المطالعات الطائشة حیث یحمل على حقائق  1ون كل ما یمكن أن یبلبل إیمانھم باطالً : ج ) یجانب
  اإلیمان و یسخر منھا , أو توضع تحت الریب .

  
یظھر الیوم من الكتب ال كتب العقائد فقط , بل الروایات القصصیة و التمثیلیة تحمل على إیماننا  إن أكثر ما

رة . فإن لم نحترس منھا نزدرد قلیالً فقلیالً سم الكفر , و نخسر على األقل تارة حمالت ظاھرة و تارة مضم
فیھ ھذا اإلیمان بالحیرة و الریبة و ال یدري كیف یدافع عن نفسھ . طھارة إیماننا , و یأتي وقت و یتزعزع 

و الخطرة , و فینبغي أن نحترم في ھذا الموضوع أوامر الكنیسة الرشیدة فقد نظمت فھرساً بالكتب الردیئة أ
  ینبغي أال نتأفف من ھذا الفھرس بحجة أننا معصومون بكفایة الخطر .

  
لسنا في الحقیقة بمعصومین أبدً . أن بالمس ذلك العقل العظیم المتزن جداً الذي دافع بمھارة عن الكنیسة , 

أن الشعور و  كان , إذا إضطر إلى مطالعة كتب الھراطقة لیدحضھا , یقول ألصدقاءه : " تعرفون جیداً 
ً , و ال أشعر بالحاجة إلى أن  ً محروما التعالیم األرذوكسیة متأصلة . آه ال یتفق لي أبداً أن استعمل كتابا
أخوض و اتقوى في مطالعة الكتاب المقدس أو اإلقتداء بالمسیح أو كتاب لویس الغرناطي . فماذا یتفق لتلك 

؟ إن ھذا الفكر الوحید ن لھا بدون وقایة و ال خبرة  الشبیبة الرعناء , التي تجسر أن تطالع كل ما یع
ً على الھرب من محادثات غیر المؤمنین و  ً " فھذا السبب ذاتھ یجب أن یحملنا صریحا یرجفني خوفا

  مذكراتھم . 
بجانب بعضھم أیضاً تلك الكبریاء العقلیة التي ترید أن تخفض كل شیئ إلى مستواھا , و ال ترضي إال )  2

. یتذكرون أن عقالً ثاقباً للغایة و ھو أسمى منا , و یرى ما ال تقوى عقلنا الضعیف على فھمھ , بما تفھمھ 
ً . فعندما نتحقق إذن أن ذاك تكلم یجب أن یكون إستعدادنا الوحید  ً عظیما فباظاھره لنا فكرتھ یولینا شرفا

نازل و یشركنا ببعض المامھ فبأیة الوابي قبولنا بشكر ذلك النور المكمل : إذا إنحنینا أمام رجل عبقري یت
  متناھیة ؟ ثقة عظمى یجب أن ننحني أمام الحكمة الغیر ال

  د ) اما التجارب ضد اإلیمان فیجب أن نمیز بین ما یبقى موضوعھا مبھماً و ما یعین .
  متى كانت التجارب مبھمة كھذا : من یعلم أكل ھذا حق ؟  علینا أن نطردھا كذباب متعب :

  ك الحقیقة و لدینا صكوك الملكیة بصورة صالحة و قاتنونیة : ھكذا یكفینا  . ) نحن مالّ  1
)  فضالً عن ذلك قد رأینا واضحاً في غیر مناسبات أن إیماننا یرتكز على قواعد متینة . ھذا یكفینا : ال 2

رتیابات و ھذة نقدر أن نشك كل یوم في األمور المثبتة . ال نقف , في أمور الحیاة العادیة , عند ھذه اإل
) و بالتلي أن آخرین و ھم  3األفكار الحمقاء التي تمر في العقل . بل نسیر مستقیماً و الحقیقیة تعاودنا . 

أكثر فھماً منى یؤمنون بھذه الحقائق و ه أكیدون بأنھا مثبتة كل اإلثبات . فانا أذعن لحكمھم األسد كثیراً من 
. فالي ھذه ر بأن یمتازوا في نقض قاعدة أساسات الحقیقة كلھا حكم أوالئك الحمقى الذین یسرون سرور مك

  ). 23:  9البراھین الرشیدة نضیف الصالة " أنا أومن یا رب فاعن قلة إیماني " ( مر 
إذا انحصرت التجارب في نقطة خصوصیة نستمر ثابتین في اإلیمان ألننا مالّك الحقیقة . لكن فلنفسد من 

صعوبة , إما بدرس شخصي إذا كان لنا العقل و البراھین الضروریة لذلك , و الفرصة األولى لكي نخفف ال
إما بإستشارة رجل مثقف یقدر أن یساعدنا على حل المشكل بسھولة أكثر . و نضیف الصالة إلى الدرس و 

  اإلمتثال إلى الخالص في البحث , و عادة ال نتأخر كي نجد الحل .
  

مارس ال اإلیمان فقط بل روح اإلیمان أو حیاة اإلیمان : " ان البار باإلیمان أما النفوس المتقدمة فت  ثانیاً : 
  )  17:  1( رو یحیا " 

  
  



, و أن تتذوق حكمة و اإلنجیل المقدس , و ھي سعیدة أن تتبع سیدنا یسوع خطوة بخطوة أ ) تطالع بمحبة 
كارھا : تلتمسھ في مطالعتھا و في تعجب من امثالھ لتنسج على منوالھ . و قد إبتدأ یسوع أن یكون مركز أف

 أشغالھا , و ترغب أن تعرفھ أفضل معرفة كي تحبھ محبة فضلى .
  ب) تعتاد أن تتأمل كل شیئ , من حیث صلتھ باإلیمان : األشیاء و األشخاص و الحودادث . 

) ھو الھھ 9:  99) ترى في كل اإللھیة ید الخالق و تسمعھا تكرر القول : " ھو صنعنا ال نحن " ( مز  1
) و یبدو لھا ما یحیط بھا من األشخاص كصور هللا , و أبناء اآلب  2الذي تدھش منھ في كل مكان  

ً  3السماوي نفسھ و أخوه یسوع المسیح    غیر المؤمنین تأولھا بنور ھذا ) و الحوادث التي تشوش أحیانا
و الشرور موزعة بقصد خالصنا  المبدأ العظیم مصرحة أن كل شیئ منظم للمختارین , و أن كل الخیرات

   و كمالنا . 
  ج ) غیر أنھا تجتھد خصوصاً أن تتصرف في كل أمر بحسب مبادئ اإلیمان  :  

) ھو الروح المسیحي الذي یلھمھا الكالم ال  2) أحكامھا مؤسسة على حكم اإلنجیل ال على حكم العالم .   1
حكام الروح المسیحي ) منتصرة بذلك على الحیاء روح العالم . ألنھ تطابق كالمھا على أحكامھ ( أي أ

  ) تتقرب أعمالھا قدر المستطاع , إلى أعمال سیدنا یسوع , الذي ترغب 3البشري   
  ان تعتبره كمثال , و ھكذا تجانب اإلنقیاد إلى امثلة العالم . و بكلمتھ أنھا تحیا بحیاة اإلیمان .

  یمان المتغلغل فیھا :  د ) تجتھد كثیراُ أن تبث في من حولھا ھذا اإل
یبعث فعلھ رسولیین كي یعملوا في تبشیر غیر المؤمنین و الھراطقة  ) بصلواتھا , إذ تطلب من هللا أن   1

 ) بأمثالھا إذ تمارس 2) .  38:  9باإلنجیل : " سألوا رب الحصاد أن یرسل عملة إلى حصاده" ( متى 
   تھا انھم محملون على اإلقتداء بھا  حسناً واجبات حالتھا . فیشعر المطلعون على حیا

) بكالمھا إذ تعترف بسذاجة , و لكن بدون حیاء بشري , أنھ تجد في إیمانھا قوة على صنع الخیر و  3 
) بأعمالھا إذ تساعد بإحسانھا و تضحیاتھا , و اعمالھا الشخصیة على تثقیف   4تعزیات وسط المشقات  

  القریب و تھذیبھ األدبي و الدیني .
  

ثالثاً : و إذ یتفرغ الكاملون إلى مواھب العلم و العقل , یكملون أیضاً إیمانھم  كما سنشرح ذلك في بحثنا عن 
  طریق اإلتحاد . 

  
  فضیلة الرجاء                                          

  
  و عن طریقھ ممارستھا . ,  , عن دورھا المقدس عن طبیعتھاسنتكلم : 

  طبیعة الرجاء                                        
  عناصر جوھریة . إذا حللنا ھذة الفضیلة نرى أنھا تتضمن ثالثة عناصر أساسیة : 

أن هللا وحده یقدر أ أ ) محبة الخیر الفائق الطبیعة و التوق إلي السعادة عام . و الحال أن اإلیمان یرینا 
ان ھذا الحب نفعي , و لكنھ فائق الطبیعة , بما أنھ یمیل بنا  یجعلنا سعداء . إذن إننا نحبھ كمصدر سعادتنا .

إلى هللا المعروف باإلیمان . و كما أن الوصول إلى ھذا الخیر شاق , نشعر طبیعیاً بالخوف من أن ال نبلغھ 
  . فللتغلب على ھذا الخوف , یتوسط عنصر ثاٍن ھو الرجاء الثابت بالحصول علیھ .

جاء ال یرتكز على قوانا الخصوصیة , التي من ذاتھا غیر كافیة لبلوغ ھذا ب ) من الواضح أن ھذا الر
الخیر  . بل على هللا و على قدرتھ الضابطة الكل المساعدة . اننا من هللا نتوقع كل النعم الضروریة 

  إلكتساب الكمال في ھذه الحیاة , و الفوز بالخالص في األخرى .
  
  
  



: فینشأ عن ذلك عنصر ثالث . أنھ لشكل من اإلندفاع و الجھد الرصین غیر أن النعمة تطلب مساعدتنا ت ) 
و نستعمل وسائل الخالص الموضوعة تحت تدریبنا . یجب أن تكون ھذه الجھود أشد و لكي نتجھ إلى هللا 

  أثبت بقدر ما یسمو موضوع رجائنا .
  

ا نتوق إلى هللا كخیرنا األعظم , و تحدید . نقدر أن نحدد الرجاء بناء على ما قلنا : ھو فضیلة إلھیة تجعلن
  نتوقع منھ بثبات و ثقة , واستناداّ  إلى صالحھ و قدرتھ األلھیین  , السعادة االبدیة ووسائل الحصول علیھا . 

بالمشاھدة  فالموضوع االول و الجوھري لرجائنا  إما ھو هللا نفسھ بما أنھ سعادتنا . إنما ھو الممتلك ازلیاً 
لغیر المتقسم . ألنھ كما قال سیدنا یسوع  , أن الحیاة األبدیة ھي ان یعلرفوا هللا و یشاھدوه الجلیة و الحب ا

و یعرفوا و یشاھدوا من ارسلھ  : " ھذه ھي الحیاة االبدیة  أن یعرفوك أنت اإللھ الحقیقي وحدك و الذي 
ذا الوطر بدون مساعدة النعمة ) . و لن بما أننا ال نستطیع أن ندرك ھ 3:  17" ( یو ارسلتھ یسوع المسیح .

ً إلى كل المساعدات الطبیعیة الضروریة لتجنب الخطیئة , و التغلب على التجارب  فیستند رجاؤنا أیضا
واكتساب الفضائل المسیحیة . و یستند أیضاً إلى خیرات النظام الطبیعي , بحسب ما ھي مفیدة أو ضروریة 

  لكمالنا و خالصنا . 
  

  دور الرجاء في تقدیسنا                                   
  

یجعلنا نتحد باL . یخول صلواتنا فاعلیة . ھو مبدأ نشاط یساعد الرجاء تقدیسنا في ثالثة وجوه أساسیة : 
  وافر .

  
یجعلنا نتحد باL إذ یجردنا من الخیرات األرضیة . أن الشھوات الحسیة , واسترضاء الكبریاء , و أوالً : 

, و أخیراً المسرات الطبیعیة , كل ھذه تجذبنا إلیھا , ولكننا نحن بالعقل و القلب انقى و أطھر . فاتن الثروة 
, یرینا أن كل ھذه األفراح األرضیة نفتقر إلى عنصرین  و الحال أن الرجاء إذ یرتكز على إیمان حي , 

  جوھریین للسعادة : ھما الكمال و الدوام . 
ات یكفي إلسترضائنا : أنھا بعد أن تمتعنا بعض الوقت بالتلذذ فیھا تورثنا أ  )  ال كامل من كل تلك الخیر

حاالً الكراھیة و السآمة . أن قلبنا كبیر جداً و مطامعھ بعیدة  و سامیة  كثیراً , فال یكتفي بخیرات مادیة 
 یرتاح إال في لیست سوى وسائل لبلوغ غایة أشرف . كذلك خیرات العقل و القلب غیر كافیة أبداً : فعقلنا ال

 , فال یجده إال في هللا : ھو وحده ملئ الكیان, ملئ معرفة العلة االولى . و أما قلبنا الذي یلتمس صدیقاً كامالً 
الصالح , وملئ الجمال , و ملئ القدرة , الذي یكفي ذاتھ تماماً , یكفي حتماً سعادتنا . كل شیئ أنما ھو أن 

یناه عاطفاً إلینا لیھبنا ذاتھ . و متى أدركنا ذلك تنفصل قلوبنا عن الخیرات ندرك هللا . فالرجاء یریناه نعم یر
  إلى المغنطیس . داالرضیة كي تنجذب إلیھ كما ینجذب الحدی

لو كفیتنا الخیرات االرضیة حیناً , فما ذلك إال لتلفت سریعاً . ندري ذلك , و ھذا الفكر یبلبل فرحنا , و ب) 
بالعكس یبقى معنا دائماً , و الموت الذي یفصلنا عن كل شیئ , یجعلنا نتحد باL نحن لھا مالكون . أما الھ ف

إتحاداً أكمل . لذلك بالرغم من الكرة الطبیعي الذي یلقیھ فینا , نراه یقترب و نحن واثقون , بفضل ما عندنا 
  من الرجاء , أن نكون متحدین إلى األبد بمن یستطیع وحده أن یجعلنا سعداء 

  
 ً ً  باإلتضاع یخول صلواتنا فاعلیة ثانیا , و یمنجنا بذلك كل ما نحتاج إلیھ من .  و إذا اقترن الرجاء أیضا

  النعم .
  
  



أ ) ال شیئ أشد تأثیراً من تحریضات الكتاب المقدس المشددة على الثقة باL . أن إبن سیراخ یختصر عقیدة 
زى . أو ثبت على مخافتھ فخذل أو دعاه فاھمل . الھد العتیق بھذة األلفاظ :  " ھل توكل أحد على الرب فخ

  ) . 13و  12و  11:  2فإن الرب رؤوف رحیم یغفر الخطایا و یخلص في یوم الضیق "   ( سیر 
ب ) غیر أن فاعلیة ھذه الثقة تجلى خصوصاً في العھد الجدید .  أن سیدنا یسوع قد صنع عجائبھ مع من 

إذ لم یتمكن أن یدنو من  الخلع ھمعاملت) , و 13 – 10:  8ئة ( متى یثقون بھ : قلنتذكر سلوكھ مع قائد الم
 9) , و أعمیتي أریحا ( متى 20:  9) , و المرأة النازفة الدم ( متى 2: 9المعلم دلى من السقف  ( متى 

) , و الخاطئة ( 28: 15) و المرأة الكنعانیة التي رفضت الث مرات فلم تكل من تكرار طلبتھا ( متى 29:
) . و بالتالي كیف ال نثق حین یؤكد لنا سیدنا یسوع نفسھ بسلطان , أن كل ما نطلبھ من اآلب 19: 17قا لو

بإسمھ یعطى لنا :  " الحق الحق أقول لكم أن كل ما تسألوا من اآلب بإسمي یعطیكموه ... إسألوا تعطوا " ( 
وع أعني أن دمھ  ,  حین نثق أن سر قوتنا قائم بھذا  : حین نصلي بإسم یس .)   24و  23:  16یو 

  .بإستحقاقاتھ ووفائھ , أفصح مدافع عنا و عن صلواتنا الحقیرة 
ج )  و فضالً عن ذلك , ال شیئ یكرم هللا بقدر الثقة : بھا نعلن قدرتھ و صالحھ , و ھو الذي ال یدع 

تریدنتییني أننا جمیًع نلتزم سخاءنا یغلبھ , فبقابل ھذه الثقة بفیض غزیر من النعم فلنستنتج إذن مع المجمع ال
  أن نثق باL ال تتزعزع : " على الجمیع أن یحصروا و یضعوا في معونة هللا ثقة وطیدة " .

  
مقدسة خصوصاً الرغبة  تأن الرجاء مصدر نشاط خصیب .     أ ) أنھ في الواقع ینشئ رغباثالثاً : أخیراً 

  في السماء , و التوق إلى إمتالك هللا . 
أن الرغبة تطبع في النفس ما ھو ضروري من النشاط و الحركة و الحمیة , إلدراك الخیر و الحال 

  المشتھي , و تعضد جھودنا حتى نستطیع الحصول على ھدفنا المرغوب فیھ .
إن الرجاء یضاعف حماستنا بما نأملھ من المكافأة التي تفوق جھودنا كثیراً . . فإذا عمل أھل العالم ب )  

إلكتساب األموال الزائلة , و اكره المصارعون أنفسھم على تمارین ریاضة شاقة جداً , و بحمیة شدیدة 
" كل بذلوا جھوداً یائسة لربح إكلیل فاسد , فكم ناتزم نحن أن نعمل باألكثر و نحتمل ألجل إكلیل خالد : " 

  ) . 25:  9 كو  1من یجاھد یمسك نفسھ عن كل شیئ , أما أولئك فلینالوا إكلیالً ال یفنى " ( 
ت ) إن الرجاء یعطینا تلك الشجاعة و ذلك الصبر الذي ینشئ النجاح االكید . فإن ام یكن شیئ أكثر یأساً 
من المصارعة بدون امل اإلنتصار , فال شیئ بعكس ذلك یمنح القوة مثل تأكید الغلبة . و الحال أن الرجاء 

فلنا حلفاء اقویاء , هللا و یسوع المسیح و العذراء القدیسة الذي یخولنا ھذا الیقین . فإذا كنا ضعفاء في ذواتنا 
  من الكتاب األول ) . 70و القدیسون ( صفحة 

    
) فإذا كان یسوع , الذي غلب العالم الشیطان , یحیا  31:  8و الحال " إذا كان هللا معنا فمن علینا " ( رو

تصر معھ ؟ و إذا كانت العذراء البریئة من الدنس فینا و یعطینا من قدرتھ اإللھیة أما نكون متأكدین أننا نن
, أما نحصل على كل المساعدات المرغوب فیھا التي سحقت رأس الحیة الجھنمیة تعضدنا بشفاعتھا القویة 

؟ و إذا صلى أصفیاء هللا ألجلنا , اما تخولنا إبتھاالت عدیدة كھذه  طمأنینة مطلقة ؟ و إذا تحققنا اإلنتصار . 
  نكص عن بعض جھود ضروریة لكي نحصل على إمتالك هللا سرمداً .أنستطیع أن ن

  
  
  

                                    
  ممارسة الرجاء التدریجة                                  

  
  أوالً : مبدأ عام . لكي ننمو في ھذه الفضیلة , ینبغي أن نمكن دعائمھا و نجعل نتائجھا أخصب . 



ھا أمكن , علینا أن نتأمل غالباً  في بواعث أساسھا , و في قدرة هللا المقترنة بصالحھ , و في أ ) فلكي نجعل
ً ) . و أ إقتضت الحال لتثبیت ثقتنا أكثر من ذلك فما لنا سوى التذكر  ما وعدنا بھ بسخاء ( كما قنا سابقا

كیف ال یھبنا أیضاً معھ كل شیئ بكالم القدیس بولس ھذا : " الذي لم   یشفق على إبنھ بل سلمھ عن جمیعنا 
.   من یشكو مختاري هللا , هللا ھو المبرر , فمن یقضي علینا ؟ المسیح ھو الذي مات بل قام أیضاً و ھو 

) . لذلك أن رجاءنا من قبل هللا وثیق أبداً .  34و  33و  32: 8" ( رو عن یمین هللا و ھو یشفع أیضاً فینا 
ً . فعلینا إذا أن نحول  أما من جھتنا فیحق لنا مع ذلك أن نتخوف , النھ قلما نجاوب على نعمة هللا تماما

  جھدنا كلھ لنجعل رجاءنا أثبت إذ نجعلھ أخصب . 
:  3كو  1إلدراك ھذا الھدف , علینا أن نساعد هللا في عمل تقدیسنا : " أنا نحن عاملون مع هللا " (  ب ) 

عنا . بل یرید أن یصلح نقصنا فقط . ال جرم أن هللا ھو, العلة  ) . حین یمنحنا هللا نعمتھ ال یرید أن نعمل9
   االولى و األساسیة , فعوضاً عن أن یالشي نشاطنا یرید باألحرى أن یستنھضھ و یستحثھ و یجعلھ أفعل .

ھذا یا فھمھ القدیس بولس : " لكني مع نعمة هللا صرت على ما أنا علیھ و نعمتھ التي فّي لم تكن باطلة بل 
) . " ال اسحب أني قد ادركت  10,  15كو  1بت أكثر من جمیعھم و لكن ال أنا بل نعمة هللا معي " ( تع

ألجل جعالة لكن امراً واحداً إجتھد فیھ و ھو أن أنس ما ھو ورائي و امتد إلى امامي . فأسعى نحو األمد 
لقدیس بولس نفسھ یعملھ , و كان ھذا ما كان ا ) 14و 13:  3دعوة هللا العلیا في المسیح یسوع " ( فلیبي 

) 1:  6كو  2یحث اآلخرین على عملھ : " بما انا معاونون نسألكم أن ال یكون قبولكم نعمة هللا بالباطل " ( 
و خصوصاً كان یوجھ ھذا االمر المشدد إلى تلمیذه العزیز تیموتاوس : " أحتمل المشقات كجندي صالح 

ھ كان علیھ أن یعمل ال على تقدیسھ الشخصي ز كفى , بل على ) . ألن 3: 2تیمو  2للمسیح یسوع " ( 
ً أما القدس بطرس فلم یتكلم بغیر ھذه اللھجة . أنھ یذكر تالمیذه أنھم كانوا مدعوین  تقدیس اآلخرین أیضا

االعمال الصالحة : " إجتھدوا باألحرى أن تجعلوا دعوتكم للخالص , لكن علیھم أن یتحققوا دعوتھم بتتمیم 
  ) .  10:  1بطر  2بكم ثابتین باألعمال الصالحة " ( وانتخا

علینا إذن أن نعتقد ھكذا , أن كل شیئ یختص بعمل خالصنا یتعلق باL . لكن علینا أن نعمل كأن كل شیئ 
یتعلق بنا وحدنا : في الواقع أن هللا ال یقبض نعمتھ عنا أبداً , و بالنتیجة لیس علینا أن نھتم عملیاً إال یجھدنا 

  لشخصي . ا
ثانیاً : إجتھادات في مختلف درجات الحیاة الروحیة . من السھل أن نرى كیف نطابق المبدأ المشروع على 

  مواقف الحیاة المسیحیة المختلفة . 
  المبتدئون في اول االمر تجنب أفراطین مضادین للرجاء : اإلدعاء و الیأس .أ ) یقصد 

سماء و النعم الضروریة و ال نرید إتخاذ الوسائل التي أمرنا هللا بھا ) اإلدعاء ھو أن نتوقع من هللا بلوغ ال 1
على صالح هللا : أن هللا صالح جداً فال یھلكني . فنھمل أوامره . ھذا شكل من . فتارة نفرط في إتكالنا 

:  118النسیان أن هللا عادل و قوس و یبغض الظلم كما ھو صالح : " أبغضت الظلم واستفظعتھ " ( مز 
. و تارة نثق كثیراً بقوانا عن كبریاء , فنلقى نفوسنا وسط المخاطر و أسباب الخطیئة . و ننسى أن )  113

من یتعرض للخطر یسقط فیھ . أن سیدنا یسوع یعدنا بالغلبة , لكن على أن نحسن السھر و الصالة : " 
القدیس بولس الواثق كثیراُ  ) و ینبھنا , مع ذلك 38:  14أسھروا و صلوا لئال تدخلوا في تجربة " ( مر 

:  2بنعمة هللا , , على أن نعمل خالصنا بخوف و رعدة : "  اعملوا لخالصكم بخوف و رعدة " ( فیلبي 
12  (  
  
) و غیرھم یتعرضون بعكس ذلك , إلى القنوط واحیاناً إلى الیاس . فھم في الغلب جربون واحیاناً یغلبون  2

واس فیقنطون و یخیل إلیھم أنھم عاجزون عن غصالح سیرتھم , أو یتعذبون في الوسفي المصارعة 
  فیأخذون في الیأس من خالصھم . ذلك إستعداد خطر ینبغي اإلحتراس منھ .



فلنتذكر إذن أن القدیس بولس نفسھ , إذ نجرب و عرف أنھ ال یقدر بذاتھ أن یقوم التجربة , استسلم بثقة إلى 
من جسد الموت ھذا . نعمة هللا بیسوع المسیح ربنا " شقي : من ینقذني نعمة هللا : " الویل لي أنا اإلنسان ال

  الرسول فنخلص .  مثال) . فلنصل على  25و  24: 7(رو 
بعد تجنبنا ھذه التھلكة , تبقى ممارسة التجرد عن الخیرات األرضیة , لكي نفكر غالباً في السماء و ب ) 

" إذن إن كنتم قد متم مع المسیح فابتغوا ما ھو فوق حیث : نتوق إلیھا . ھذا ما یطلبھ منا القدیس بولس 
) . علینا , إذ  2و  1:  3المسیح جالس عن یمین هللا : أفطنوا لما ھو فوق ال لما ھو على األرض " ( كو 

ن األرضیة و نتمتع بھا بل السماویة   حیث یسوعاألشیاء  نلتمسننھض مع یسوع المسیح رأسنا أن ال 
ست األرض سوى منفى . السماء غایتنا و سعادتنا الحقیقیة , و ال تقوى األرض أن تعطینا السماء وطننا ولی

  سوى أفراح زائلة . 
  

ثالثاً . أما الناجحون فیمارسون ال الرجاء وحده , بل الثقة البنویة باL باتكالھم على یسوع الذي غدا مركز 
  حیاتھم .

:    " ( بثقة ال ترد تلك السماء , حیث یعد یسوع لھم مكاناً  أ ) و إذ یتحدون بھذا الرأس اإللھي , ینتظرون
  )  24:  8) و حیث یرجون ذلك في أقنوم مخلصھم  : " ألنا بالرجاء خلصنا " ( رو  2:  14یو 
. و مع المرنم یكررون : " إنني و لو سلكت في ) یتوقعون ھذه حتى وسط شدائد ھذه الحیاة و محنھا  1

) . و في الواقع أن سیدنا یسوع الحي فیھم  4:  22خاف سوءاً ألنك معي " (مز وادي ظالل الموت ال أ
ً بقولھ لھم كما قال قبالً للرسل : " السالم لكم انا ھو ال تخافوا " ( لو  )     و إن  36:  24یأتیھم مقویا

رض كلھا على أقلقتھم الدسائس و اإلضھادات ا كان القدیس منصور دي بول یقولھ لتابعیھ : " لو قامت اال
, فال یكون إال ما یرضي هللا الذي وضعنا فیھ رجاءنا " و إن ألمت بھم خسائر زمنیة , فعلیھم أن  إھالكنا

إنما یعملھ لما ھو أحسن , و من ثم یخاطبوا نفوسھم مع القدیس المذكور نفسھ : " أن كل ما یصنعھ هللا 
أو ا من عند هللا آتیة "   و إن أصابتھم آالم طبیعیة علینا أن نرجو أن تكون ھذه الخسائر مفیدة لنا , ألنھ

  أدبیة فلیعدوھا كبركات إلھیة مھیأة لنشتري السماء بھا , بثمن بعض آالم عابرة .
إنھم یعرفون كیف یتخلصون بھذة الثقة من ضغط التنعم و النجاح االخطر من ضغط األلم للذین إذا )  2

المملقة التي تقنص حواسنا . و یصعب علینا الفرار نزدري الوعود إبتسما آلمالنا األرضیة یعسر علینا ان 
من التشبك في اللذة و یشق علینا أخیراً أن نقول للسعادة التي امامنا : سوف ال تدركین ما یكفینا . لكن 
المسیحي یتذكر أن االفراح الدنیویة خداعة , و توقف إندافعنا نحو هللا فیمارس إماتات وضعیة لیتخلص من 

غطھا و یلتمس من صداقة سیدنا یسوع و مؤالفتھ أفراح اطھر و مسرات أقدس مقدسة : " السكنى مع ض
  ) . 2عد  8ف  2یسوع نعیم لذیذ " ( اقتداء 

  و إن ازعجھم الشعور بمشقاتھم و عجزھم , یتأملون في كلمات القدیس منصور دي بول ھذه : 
یغمره ھذا الشقاء ؟ فكل السر متوقف على معرفتھ و على " إنكم تمثلون لي شقائكم و آسفاه ! فمن الذي لم 

 .  Lحب الحقارة . كما تفعل أنت , دون التوقف فیھا أال لتضع علیھا اساساً متیناً من الثقة با  
ً " . و في الواقع أن مشاقنا تستدعي  و عند ئذ یقوم البناء على صخر حتى إذا ھبت العاصفة یستمر ثباتا

نستغیث بھا بإتضاع , و تجعلنا على إستعداد أفضل لقبول النعم اإللھیة حین نستغیث  الرحمة الغلھیة حین
    یردف كالمھ . و كان القدیس منصور اإللھیةبھا بإتضاع , و تجعلنا على إستعداد أفضل لقبول النعم 

  
البر فتصیر غیر  " انھ حین یبدأ هللا بعمل الخیر مع إحدى الخالئق ال ینفك یتابعھ حتى یتمھ ما لم ترید عن

  أھل لھ " . ھكذا تكون الرحمات السابقة  ضمانة للرحمة في المستقبل . 
ب ) عن الرجاء یجعلنا , عادة , نحیا بالروح في السماء و ألجل السماء حسب الصالة المثلى التي تأمرنا 

ما یعني أنھ ألجل  الكنیسة بتالوتھا یوم خمیس الصعود :  " علینا اآلن أن نسكن السماء بالروح " . ھذا



یثبت قلبنا فیما بین  " حتى ال قلوبناالسماء یجب أن نعمل و نحتمل . نحو السماء یجب أن نوجھ رغباتنا و 
  العالم المتنوعة إال حیث تكون األفراح الحقیقیة " . أمور

س التعزیات فكما أن افراح التناول ھي سباق تذوق لسعادة السماء فإننا ننتظر ذھابنا إلى ھنالك كي نلتم
  الحقیقیة التي یحتاج إلیھا قلبنا . 

ج ) إن ھذا الفكر یجعلنا نصلي كثیراً و بثقة , كي ننال موھبة الثبات األخیرة , اثمن جمیع المواھب . ال 
شك إننا ال نستطیع أن نستحقھا . لكننا نقدر أن نحصل علیھا من الرحمة اإللھیة . و من ثم لیس لنا , لكي 

, إال أن نشترك في الصلوات التي تجعلنا الكنیسة المقدسة نطلب بھا نعمة نعمة میتة نحصل على ذلك 
صالحة مثالً : السالم علیك یا مریم , التي نصلیھا في الغالب مرات كثیرة , و نستمد بھا حمایة مریم 

  الخصوصیة في ساعة الموت : " و في ساعة موتنا " .
  

  الثقة باL بالتسلیم المقدس , الذي سنبنیھ في بحثنا عن طریق اإلتحاد . رابعاً . أما الكاملون فإنھم یمارسون 
    

  فضیلة المحبة
  

إن ھذه الفضیلة ترفع إلى ما فوق الطبیعة عاطفة المحبة , محبة هللا و محبة القریب و تقدیسھا . بعد أن 
بة قلب یسوع مثال نبدي بعض مالحظات تمھیدیة نبحث : عن  محبة هللا , عن محبة القریب . و عن مح

  كلتا المحبتین .
  

  مالحظات تمھیدیة                                                 
  

ً و شعرت بھ المخیلة و استلذتھ  ً ھي حركة نفسنا و میلھا إلى الخیر . فإن كان الخیر حسیا المحبة عموما
یر بان نقدره حق قدره , تكون محبتنا عقلیة یكون حبنا ذاتھ حسیاً و إذا كان الخیر شریفاً و عرفھ العقل كجد

  .  و إذا كان الخیر شریفاً و عرفة العقل كجدیر بأن نقدره حق قدره و تكون محبتنا عقلیة 
  و إذا كان الخیر فائق الطبیعة و باإلیمان شعرنا بھ , تكون محبتنا مسیحیة .

هللا بالوجھ الذي یحب ھو ذاتھ , فوق كل یمكننا أن نحدد فضیلة المحبة  ھكذا : فضیلة إلھیة تجعلنا نحب 
  شیئ , ألجل ذاتھ , و القریب ألجل هللا .

ً : هللا و القریب . غیر ان ھذین الموضوعین ال یؤلفان سوى  ن  لھذهإ ً مزدوجا الفضیلة إذن موضوعا
ا . و إنعكاس عنھموضوع واحد , ألننا ال نحب المخلوقات إال من حیث ھي تعبیر عن الكماالت اإللھیة 

إذن هللا ھو الذي نحبھ بالمخلوقات . ھكذا یضیف القدیس توما قائالً , إننا نحب القریب ألن هللا فیھ أو على 
  األقل لكي یكون فیھ . لذلك ال توجد سوى فضیلة محبة واحدة .

  
  

                                                 
  
  
  

  محبة هللا                                            
  

  سنین : طبیعتھا , دورھا المقدس , طریقة ممارستھا التدریجیة . 
            



  طبیعة محبة هللا                                      
. أن هللا ھو الموضوع األول لفضیلة المحبة : فبما انھ ملئ الكیان و الجمال و الصالح ھو محبوب للغایة 

 أننا نعتبره في حقیقة كماالتھ الغیر متناھیة جمیعھا , ال في صفة خصوصیة من نقصد في كالمنا عن هللا
صفاتھ اإللھیة . فضالً عن أن إعتبار صفة واحدة كالرحمة , تقودنا بسھولة إلى إعتبار كل الصفات اإللھیة 

إیاه اإلیمان  لیس من الضروري إذن أن نعرفھا بالتفصیل . فالنفوس الساذجة تحب هللا الصالح كما یعرفھا
  بدون تحلیل صفاتھ .

لكي نوضح مفھوم محبة هللا سنشرح الوصیة التي تفرضھا علینا , و العلة التي تتركز علیھا , و الدرجات 
  المختلفة التي نبلغ بھا المحبة النقیة .

و أوال. الوصیة   أ ) بعد أن صرح بھا العھد العتیق , جددھا سیدنا یسوع واعلنھا كخالصة الناموس 
) . ھذا یعني أنھ یجب  37:  22االنبیاء : " أحبب الرب إلھك بكل قلبك و كل نفسك و كل ذھنك "  ( متى 

   علینا أن نحب هللا فوق كل شیئ و بكل قوى نفسنا . 
  

ھذا ما أجاد في شرحة القدیس فرنسیس سالس : " ھذه المحبة التي یجب أن تفوق كل محبة و تتسلط على 
ما یطلبھ هللا منا , أن تكون محبة قلبیة أكثر من كل محبة سواھا , و أشمل إستیالء على  ذاكل اھوائنا : و ھ

قلبنا . و أشد عاطفة و محتلة كل نفسنا . و أكثر شیوعاً و شاغلة كل قوانا . و أسمى أیة محبة واثبتھا , و 
  و یجب أال أكون إال لك .  مدیرة كل قوانا و بأسنا " و یستنتج بإنطالقة حب سامیة : " إني خاصتك یا سیدي

إن نفسي لك و یجب أال تحیا إال ألجلك . عن إرادتي لك و یجب أن ال تحب إال ألجلك . إن حبي خاص لك 
ال یتجھ إال إلیك علّى أن أحبك كمبدأي االول ألني منك ز وعلّي أن أحبك كغایتي وراحتي ألني  و یجب أن

  . علّي أن أحبك لك من ذاتي الني كلي لك و فیك " .قوم لك علّي  أن أحبك أكثر من كیاني ألنھ بك ی
إن إن وصیة المحبة تمتد كثیراً ال حدود للمحبة بذاتھا , ألن قیاس محبة هللا ھو أن نحبھ بدون قیاس  ب ) 

  من الكتاب األول ) . 138 – 134ھذة الوصیة توجب علینا إذن ان نقصد الكمال الدائم , ( انظر الصفحة 
مو محبتنا دائماً حتى الموت , إن كمال المحبة , حسب إعتقاد القدیس توما , مأمور بھ كغایة , و یجب أن تن

  فینبغي إذن أن نرید إدراكھ . 
إال أن كاجیتان یضیف إلى ذلك : " نعم بما أن الكمال غایة فیكفي , لكي ال یخل اإلنسان بھذه الوصیة , أن 

 ً و لو في األبدیة . من حاز المحبة , حتى في أضعف درجة و  یكون في الحالة التي یبلغ بھا الكمال یوما
سار ھكذا نحو السماء , فھو في طریق المحبة الكاملة , و منذ ذلك الحین یجانب مخالفة الوصیة التي ھي 

  من ضروریات الخالص " . 
ى , مجتھدة في غیر أن النفوس التي تقصد الكمال ال تكفي بھذه الدرجة األولى . بل ترتقي دائماً إلى أسم

  محبة هللا ال بكل نفسھا فقط , بل بكل قواھا . و بالتالي ھذا ما یحملنا علیھ باعث المحبة . 
  

, ثانیاً . لیس الباعث إلى المحبة ھو الخیر الذي نلناه من هللا أو توقعھ منھ , بل ھو كمال L غیر المتناھي 
إلى  ھذا الباعث علل أخرى , كالخوف من  یضاف أقلھ كعلة لھا , األمر األخیر في كل امر . یمكن أن 

الخالص و الرجاء و معرفة الجمیل , على أن یكون الباعث المذكور في الحقیقة مسیطراً . و بالنتیجة ما 
دامت محبة النفس متعلقة بمحبة هللا تتفق مع فضیلة المحبة .  إذن عندما یحكم القدیسون حكماً قاسیاً على 

  نیة یقصدون بحكمھم المحبة غیر المرتبة بذاتھا.محبة الذات أو االنا
تساءل البعض قائلین : أال تكفي علة عرفان الجمیل لفضیلة المحبة الكاملة ؟ ھنا مجال للتمیز : فإن لم یتعد 
عرفان الجمیل ما قبل من من اإلحسان الى المحسن نفسھ , فال یكفي كعلة لفضیلة المحبة , ألنھ ال یزال  

ً . لكن إ ذا حاوزنا محبة اإلحسان إلى محبة المحسن واحببناه ألجل ألجل جودتھ الغیر متناھیة , نفعیا
  فتمتزج ھذه العلة بعلة فضیلة المحبة .



فعالً أن معرفة الجمیل تقود بسھولة إلى المحبة الخالصة , النھا عاطفة شریفة جداً . لذلك یقدم لنا الكتاب 
ً , في غالب األح یان , إحسانات هللا لكي یحثونا على حب فضیلة المحبة . لھذا المقدس و القدیسون أیضا

  :  السبب بعد ان قال القدیس یوحنا أن المحبة تنفي الخوف یحثنا على أن نحب هللا 
غیر كامل " ال مخافة في المحبة بل المحبة الكاملة تنفي النخافة إلى خارج ألن المخافة لھا عذاب  فالخائف 

) . و في الواقع ما اكثر النفوس التي 19و  18:  4یو  1حن إذ قد احبنا ھو أوالً ( بالمحبة . فلنحب هللا ن
تعلمت أن تحب هللا أطھر الحب , إذ فكرت في الحب الذي احبنا بھ منذ االزل , و إذ تأملت في حب حب 

  یسوع لنا في آالمھ و في سر األفخارستیا . 
النفعیة , یمكننا القول أن األولى تقوم بأن نحب هللا ألنھ  إن شئنا قاعدة التمیز المحبة الخالصة من المحبة

  صالح و أن نرید الخیر لھ , و الثانیة تقوم بأن نحب هللا بما أنھ یوجد علینا و ان نرید الخیر لنفوسنا . 
  

  محبة هللا في دورھا المقدس                                      
  

ا , ھي اسمى الفضائل و أكثرھا تقدیساً . و قد اثبتنا ذلك إذ بینا أن جوھر أوالً  . إن فضیلة المحبة بحد ذاتھ
ً إذ توجھ كل أعمالھا  L  الكمال نفسھ بھا یقوم , و إنھا تتضمن كل الفضائل  , و تمنحھا كماالً خصوصیا

  من الكتاب األول ) . 124 – 123المحبوب فوق كل شیئ ( أنظر صفحتي 
س بلھجة شعریة : " لو كنت أنطق بألسنة الناس و المالئكة و لم تكن فّي ھذا ما صارح بھ القدیس بول

المحبة فإنما أنا نحاس یطن أو صنج یرن . و لو كانت لي النبوة و كنت أعلم جمیع األسرار و العلم كلھ و 
 طعامإللو كان لي اإلیمان كلھ حتى أنقل الجبال و لم تكن في المحبة فلست بشیئ . و لو بذلت جمیع أموالي 

  . المسكین و أسلمت جسدي ألحرق بالنار و لم تكن فّي المحبة فال أنتفع شیئ 
المحبة تتانى و ترفق , المحبة ال تحسد و ال تتباھى و ال تنتفخ و ال تأتي قباحة و ال تلتمس ما ھو لھا و ال 

كل شیئ و تصبر و تحتمل كل شیئ و ترجو تحتد و ال تظن السوء . و ال تفرح بالظلم بل تفرح بالحق . 
على كل شیئ , المحبة ال تسقط أبداً .... و الذي یثبت اآلن ھو اإلیمان و الرجاء و المحبة ھذة الثالثة و 

  ) . 13و  8 – 1:  13كو  1أعظمھن المحبة "  ( 
  في الواقع أن المحبة توحد و تحول أكثر من سائر الفضائل : 

قواھا : الروح بالحظوة باL و التفكیر المتواصل فبھ و و  إنھ تجعل النفس كلھا تتحد باL ھي  و كلأ ) 
اإلرادة باإلمتثال التام لإلرادة اإللھیة , و القلب بإخضاع كل عواطفھ للمحبة اإللھیة , و قوانا بإستخدامھا 

  كلھا في سبیل هللا و النفوس . 
  

أنفسنا و ترفعنا إلى هللا , و تحملنا  ب ) و إذ تقرن النفس برمتھا باL تحولھا : أن المحبة تجعلنا نخرج عن
على , أن نقتدي بھ , و ننشئ فینا كمالتھ اإللھیة : و في الواقع أننا نرید أن نتشبھ بمن نحب  , ألننا نقدره 

  إذ نتشبھ بھ بزیادة , أن نتعمق في صداقتھ . كمثال و نرغب , 
  
  

  تؤثر مفاعیل المحبة كثیراً في تقدیسنا . ثانیا :    
نھا تجعل بین نفسنا و هللا شكالً من الجاذبیة , أو وحدة في الطبیعة تجعلنا نفھم هللا حسناً , و نتذوق أ ) أ
اإللھیة . بھذا الجاذب المتبادل یتفاھم االصدقاء , و یعرف بعضھم أفكار بعضاً  , و یتحدون إتحاداً  راألمو

بحب هللا تتذوق حقائق الدیانة المسیحیة الكبرى ,  قلبیاً أكثر فأكثر . كثیرة ھي النفوس الجاھلة , لكنھا مولعة
  و تمارسھا أحسن من العلماء : ھذا أحد مفاعیل المحبة .



ملنا على أعمال أنھا تزید قوانا للخیر مئة ضعف , إذ تركنا بقوة ال تقھر لكي نظفر بالصعوبات , و تحب ) 
یة قوة باسلة ال تستمدھا األم في محبتھا ) فأ 6:  8أسمى الفضائل . ألن " المحبة قویة كالموت " (نشید 

  أبنھا ؟ 
. أنھ یخفف أوجاعنا و اثقالنا : " ربما لم یصف أحد نتائج الحب اإللھي الخیرة أحسن من مؤلف اإلقتداء 

الحب یحمل العبء بغیر تعب و یصیر كل مر حلواً لذیذً " یرفعنا إلى هللا ألن ألن هللا ولھ : " أن الحب 
یستطیع أن یستریح إال في هللا  " . یعطینا أجنحة لنطیر بفرح إلى اكمل االعمال , و على ولید هللا و ال 

تقدمة الذات التامة : " المحب یطیر و یعدو و یمرح .... و یبذل الكل ألجل الكل  " . كذلك یدفعنا لنعمل 
على الرغبة دوماً في  مل : " محبة یسوع كریمة ترفع إلى عظائم الفعال , و تحثأمراً عظیمة و نقصد االك

المضطرم ترتفع إلى ما  باالكمل " , تسھر دائماً و ال تتشكى من أتعابھا , و ال یبلبلھا الخوف , لكن كاللھی
فوق , و یجتاز الصعوبات بكل طمأنینة : : " المحبة ساھرة ... إن تعبت لم تھن و إن روعت ال ترتاع , بل 

  ) . 5فصل  3العلى , و تنفذ بدون عائق " ( إقتداء , كتاب كلھیب مضطرم و كشعلة متقدة تتصاعد إلى 
ً : ھي في الواقع إمتالك الخیر األعظم : " إنھا بدء الحیاة  ً نفسیا ً وانشراحا ً عظیما ت ) المحبة تنشأ فرحا

اء و . ھكذا یتابع كتاب اإلقتداء : " ال شیئ أعظم ال في السماالبدیة فینا " و ھذا األمتالك یمأل نفسنا فرحاً 
) . و السبب االساسي لھذا الفرح ھو اننا نبتدئ  أن ندرك  5فصل  3ال على االرض "  ( اقتداء كتاب 

 2بطرقة أقوى حضور یسوع حاضراً فكل شیئ مستحب , العیش مع یسوع نعین عذب " ( اقتداء كتاب 
فصل  3اقتداء كتاب  ) . " إذا كنت حاضراً  فكل شیئ مستعذب فإذا غبت أصبح كل شیئ تافھاً " ( 8فصل 

24 . (  
  

  النمو في ممارسة محبة هللا                                      
  

لما كانت المحبة ھبة الذات , فمحبتنا تكون L اكمل , بقدر ما نخبھ تعالى ذواتنا ھبة أكمل دون مبدأ عام . 
) . و كما أنھ ال یمكننا على  37:  22إستثنء أو إسترجاع : " بكل النفس و كل القلب و كل القوة " ( متى 

ً L , یكون حبنا  االرض أن نھب ذواتنا بدون تضحیة , فبقدر ما نمارس روح التضحیة بسخاء أكثر حبا
  من الكتاب االول ) . 125أكمل ( انظر آخر صفحة 

  
  بھا .أوالً : یمارس المبتدئون محبة هللا باجتھادھم في تجنب الخطیئة خصوصاً الممتة , و أسبا

أ ) یمارس المبتدئون إذن محبة التوبة , إذ یستأسفون بمرارة على أنھم أھانوا هللا و سلبوه مجده ( انظر 
  من الكتاب األول ) . 60صفحة 

)  أنھا تفصلنا اكثر فأكثر عن الخطیئة , و عن المخلوقات التي علقتنا  1یصدر عن ھذة المحبة نتیجتان  : 
ع هللا و تضمنا إلیھ ال بإبعاد الخطیئة فقط , و المانع الكبیر عن اإلتحاد اإللھي بل  ) تصالحنا م 2اللذة بھا    

ً إلى محبة النعمة بوضعھا في قلبنا عاطفتي الندامة و اإلتضاع بداءة المحبة , اللتین تتحوالن بعمل  أحیانا
 و تطلبھ  , و التوبة كاملة . ألنھ كما قال القدیس فرنسیس سالس  : " إن المحبة غیر الكاملة تبتغي هللا

  تلتمسھ فتجده و المحبة الكاملة تمسكھ و تعانقھ " على كل  أن  خطایانا تغفر لنا تماماً بقدر إشتداد محبتنا . 
  

ً محبة مطابقة اإلرادة اإللھیة في درجتھا االولى , إذ یطیعون وصایا هللا  ب ) یمارس المبتدئون أیضا
ة ما تبعثھ لھم العنایة اإللھیة من المحن لتساعدھم على تطھیر نفوسھم ( ووصایا الكنیسة , و یحتملون ببسال

  من الكتاب االول  ) .  61أنظر صفحة 
, یغمرھم تصبح محبتھم حاالً عارفة الجمیل . إذ یتحققون أن هللا ال یزال , بالرغم من خطایاھم ت ) 

معرفة جمیل صادقة قویة , و یحمدون حالما یعودون إلیھ , فیبدون لھ  بإحساناتھ , و یغفر لھم بسخاء 
جودتھ  و یجتھدون في أن یستفیدوا أفضل فائدة من نعمة . تلك عاطفة نبیلة واستعداد سام للمحبة الخالصة 



: أننا نرتقي بسھولة من اإلحسان الذي قبلناه إلى محبة المحسن . و نرغب ان تعرف كل االرض جودتھ و 
    تشكره : تلك ھي المحبة الحقیقیة . 

  
  یمارس الناجحون حب المودة و العطف و المطابقة إلرادة هللا قیبلغون بذلك إلى محبة الصداقة . ثانیاً  .  

)  باإلیمان نعرف و بالتأمل نعتقد ان هللا ھو ملء  1أ ) إن محبة المودة تتولد من اإلیمان و التفكیر .    
ال مھما كان إستعدادنا قلیالً فال یمكننا أال نعجب بھذا الكیان و الكمال و الكحمة و القدرة و الجودة .  و الح

ً بكل الخیرات , و نكون بسرور هللا أسعد من سرورنا  الكمال غیر المتناھي . نسر برؤیتنا ربنا غنیا
  الخصوصي . و نبدي فرحنا بأفعال التعجب و اإلستحسان و التھنئة . 

إلھنا . نغتذي من كماالتھ و جودتھ ووداعتھ و حیاتھ  )  بذلك نجذب إلینا كماالت االلوھیة : یصبح هللا 2
اإللھیة . ألن القلب یتغذى مما یسر بھ .   و ھكذا نصیر اغنیاء من الكماالت اإللھیة , التي تجعلھا المحبة 

  كماالتنا إذ نعجب بھا .
یشرح ذلك القدیس  ) بل نجذب هللا نفسھ إلینا إذ نجذب كماالتھ اإللھیة . و نعطیھ ذواتنا بتمامھا , كما 3

:  " بواسطو محبة المودة المقدسة ھذه نتمتع بخیرات هللا كما لو  فرنسیس سالس شرحاً وافیاً حیث یقول 
كانت خیراتنا . لكن بما إن الكماالت اإللھیة أقوى من عقلنا , فبدخولھا فیھ تمتلكھ بالتبادل , حتى إننا ال 

ً لھ "  كذلك تصرخ النفس على الدوام في نقول فقط إن هللا لنا بمحبة المودة ھذة و ك فى , بل نحن أیضا
صمتھا المقدس : " یكفیني أن یكون هللا إلھاً , و أن تكون جودتھ غیر متناھیة , و كمالھ ال حد لھ . فإن أمت 

بة , ففي ھذا كفایة للنفس المحأو أحي فال أبالي بذلك , ألن محبوبي العزیز یحیا أزلیاً بحیاة كلھا إنتصار ... 
أن تغمر الخیرات االزلیة من تحبھ أكثر منھ نفسھا , ألنھا تحیا في من تحبھ أكثر من الذي تحییھ ھي نفسھا 

 . "  
یتحول ھذا الحب إلى شفقة و تعزیة حین نتأمل یسوع متألماً . فالنفس المتعبدة , إذ ترى تلك اللجة من )    4

ال تتمكن أن تعتزل عن أن تقاسمھ آلمھ المقدسة  السآمة و المضایق التي خاضھا ذلك المحب اإللھي ,
. ھذا ما جلب القدیس فرنسیس االسیزي  ندوب المخلص , و للقدیسة كاترینا السیانیة جراحاتھ  ةالمحبوب

  فمحبة المودة تولد الشفقة , و الشفقة تنشئ جرحاً شبیھاً بجرح من تحب .
  

ة حارة في تمجید من نحب و في حمل اآلخرین على ب  )  تتولد عن محبة المودة محبة الرفق , أعني رغب
 تمجیده . ھذا ما تمكن ممارستھ على وجھین بالنظر إلى هللا . 

 
  
  
  
  
) فما یختص بكماالتھ الداخلیة ال یمكننا أن نمارسھا إال بوجھ فرضي بقولنا مثالً : إذا إستطعت بتخیل  1

رغبھ بثمن حیاتي عینھا . لو كنت أنت ما أنت األمور المستحیلة  أن أنشئ لك بعض الخیر و فال أبرح أ
  علیھ , و امكن ان تقبل بعض الزیادة من الخیر لكنت أتمناھا لك من كل قلبي  . 

) أما مجده الخارجي فنرغب بوجھ مطلق أن نزیده فینا و في اآلخرین و أن نعرفھ و نحبھ افضل , لكي  2
ً . لكي ال تكون ھذه المحب ً و محبوبا ة نظریة صرف , نجتھد في درس الجمال اإللھي و نجعلھ معروفا

  كماالتھ مفصالً لكي نحمدھا و نباركھا , مخصصین لذلك دروساً أو أعماالً تزیدنا سروراً .
رض أسمھ القدوس , تعظمھ و تمدحھ و حین نمتلئ من إحترام هللا و ندھش منھ , نبتغي أن تبارك كل األ

عاجزین على إتقان ذلك نستدعي كل المخلوقات لتمدح خالفھا و  تحترمھ و تعبده . و كما أننا من ذواتنا
 ) . 57:  3تباركھ : " باركي یا جمیع أعمال الرب " ( دا 



 
إننا نرتقي بالروح إلى السماء كي ننضم إلى اجواق المالئكة و القدیسین فنرنم معھم : " قدوس قدوس 

ً بالعذراء القدیسة التي إذا أرتفعت فوق المالئكة , 3:  6" ( أشعیاء قدوس رب الجنود  ) . و نتحد أیضا
) و نتحد خصوصاً 46:  1سبحت هللا أكثر من جمیع المخلوقات . فمعھا نكرر : تعظم نفسي الرب " ( لو 

  سابیح غیر متناھیة . بما إنھ إلھ و غنسان یقدم للثالوث األقدس تبالكلمة المتجسد و العابد األعظم لآلب الذي 
أخیراً نتحد باL نفسھ أعنى باألقانیم الثالثة اإللھیة : التي تستبشر بعضھا مع بعض بالتبادل , عندئذ  نھتف 

L مجد المدائح المخلوقة , بل بفرح : " المجد لآلب و اإلبن و الروح القدس " . و لكي نعترف أننا ال نبتغي 
في ذاتھ و بذاتھ و من ذاتھ فنضیف : ھكذا كان منذ البدء و اآلن و دائماً ... المجد الجوھري االزلي الذي لھ 

ً بالمجد الذي كان لھ قبل كل خلیقة , في أزلیتھ غیر المتناھیة و في  كأننا نقول بتمن  , فلیتمجد هللا دائما
 الالمتناھیة االزلیة . 

ي توسیع مملكة هللا من تكمیل إرادتھ ج ) تظھر محبة الرفق بمحبة المطالبقة : ال شیئ افعل للتعمق ف
المقدسة : لتكن مشیئتك كما في السماء كذلك على األرض . أن المحبة قبل كل شیئ ھي في الواقع اإلتحاد , 

ھي وحدھا صالحة و ھي إمتزاج إرادتین بإرادة واحدة : إرادة واحدة و رفض واحد . و بما أن إرادة هللا 
:  22أن نطابق إرادتنا على إرادتھ : " ال تكن مشیئتي بل مشیئتك "  ( لو  حكیمة , فمن الواضح أنھ یلزمنا

42 . (  
, على الطاعة للوصایا و من الكتاب األول )  195 – 189تشتمل ھذه المطابقة كما قلنا ( في الصفحات 

أو سیئة . و المشورات و الھامات النعمة , و اإلمتثال الودیع الودود لحوادث العنایة اإللھیة سعیدة كانت 
  الخضوع للخذالن و المذالت و كل نوع من المحن , التي ال تبعث إلینا إال لتقدیسنا و المجد هللا .

ھو لخدمة هللا . و إذ نتحقق أن هللا ھو كل شیئ , و لیست  و تنشئ بدورھا الالمباالة المقدسة بكل ما لیس
التي تسرنا . و  رلألموتمر شعورنا بالجاذب الخلیقة بشیئ , فال  نكون معدمي الحس كالرواقین  , بل یس

اإلستكانیین . لسنا غیر مبالین بخالصنا بل لكنھ قلة المباالة بالتقدیر و األوالد . و لیس ذلك قلة اكتراث 
  نرغبھ بحرارة , لكننا ال نتوق إلیھ إال بالمطابقة لإلرادة اإللھیة . 

ال یحدث شیئ غیر نافع لتقدیسنا : " نحن نعلم أن الذین إن ھذا التخلي ینشئ سالماً عمیقاً : إذ نعرف أنھ 
) و لذلك نعانق المحن و الصلبان حًب للمصلوب األلھي  28:  8یحبون هللا كل شیئ یعونھم للخیر " ( رو 

  و لكو لكي نزداد تمثالً بھ .
في األفراح ,  كما إن مطابقة اإلرادة التامة إلدارة هللا , حسب قول بوسیة . " تجعلنا نستریح في األحزان

حسب رضى من یعرف ما ھو صالح لنا . تجعلنا نرتاح ال في مسرتنا الخصوصیة بل في هللا :  إذ نبتھل 
  إلیھ لیتھ یعمل فینا ما یرضیھ "  . 

  
  

الھبة المتبادلة بین د ) إن ھذة المطابقة تقودنا إلى صداقة هللا . و تحملنا , ما عدا الرفق , على المبادلة أو 
  ین . و الحال ھذا ھو الخیر المحقق في المحبة . صدیق

أنھا صداقة حقیقیة یقول القدیس فرنسیس سالس : "  ألنھا متبادلة , إذ أن هللا قد أحب منذ االزل من احبھ و 
یحیھ أو سیحبھ , أنھا معلنة و معروفة بالتبادل , بینما أن هللا ال یمكن أن یجھل ما فینا من الحب لھ , ألنھ 

, ألنھ قد أعلنھ كثیراُ .... و اخیراً ي یعطیناه , و ال نقدر نحن أـیضاً أن نجھل مالنا عنده من الحب ھو الذ
و أمیال و حركات مقدسة " و یردف قولھ : نحن في إتصال دائم معھ , و ال یزال یخاطب قلوبنا بالھامات 

   لكي نحبھ محبة خصوصیة " . " لیست ھذه الصداقة بصداقة بسیطة , بل ھي صداقة تفضیل بھا نختار هللا
  

تقوم ھذه الصداقة بالعطیة التي یعطینا بھا ذاتھ , و بالعطیة التي نعطیھ بھا نفوسنا . فلننظر إذن ما ھي  
  محبة هللا لنا , لكى ندرك ماذا یجب أ یكون حبنا لھ . 



  )   3: 31) أزلیة  " غني احببتك حباً أبدیاً " ( ارمیا 1أ ) أن محبة هللا لنا ھي :  
  ) خالیة الغرض : ألنھ إذ یكفي ذاتھ تماماً فال یحبنا إال لكي یصنع لنا خیراً  2
من الكتاب  30-  27) سخیة : ألنھ یعطینا ذاتھ كلھا إذ یأتي لیسكن بمحبة في نفوسنا  ( أنظر صفحات  3

  االول .
ستجدیھا كانھ في حاجة إلینا : " مبادرة باإلحسان : ال ألنھ یحبنا أوالً فقط بل ألنھ یتطلب محبتنا و ی)  4

) أیستطیع إنسان أن یحلم  26:  23) . " یا بني أعطني فلبك " ( ام  41:  8نعیمي مع بني البشر " ( ام 
  برقة شعور كھذة ؟

  علینا إذن أن نقابل ھذه المحبة كاملة قدر المستطاع : " من ال یقابل بالحب من یحبنا ھكذا ؟ " ب ) 
ا الحب على الدوام . بما إننا لم نقدر أن نحب هللا منذ األزل , و ال نستطیع ان نحبھ یجب أن ینمو ھذ)  1

قدر ما یستحق , فعلینا أن نحبھ على االقل كل یوم بإزدیاد , و ال نضع حداً لمحبتنا لھ , و ال نرفض علیھ 
)          29:  8حین " ( یو  ألني افعل ما یرضیھ كل أیة تضحیة یطلبھا منا , بل نسعى دائماً في ان نرضیھ : " 

) أن یكون سخیاً إذ یظھر بعواطف تقویة و نوافذ متكررة , و افعال حب ساذجة للغایة : " أحبك من كل  2
  و ال سیما بتقدمة الذات ھبة تامة . قلبي " . و باالفعال أیضاً 

مركز إرادتنا باإلمتثال الودیع ینبغي ان یكون هللا مركز كل كیاننا : مركز عقلنا بالعود المتكاثر إلیھ  , 
ألصغر رغباتھ . مركز إحساسنا إذ ال نسمح لقلبنا أ یتیھ في محبات تمنع محبة هللا . مركز كل اعمالنا غذ 

  نجتھد في صنعھا لكي نرضیھ تعالى .
حبھ : أي ان یكون هللا ھو الذي نحبھ أكثر من عطایاه . و لذلك نحبھ في الیبوسة كما ن) أن یكون نزیھاً  3

في السلوان , إذ نكرر لھ غالباً و اننا نرید ان نحبھ , و أن نحبھ من اجل ذاتھ . و ھكذا نسعى بالرغم من 
  عجزنا أن نجاوب على صداقتھ . 

  
  محبة القریب                                         

  
    بعد أن بینا طبیعة ھذه الفضیلة و دورھا المقدس ندل على طریقة ممارستھا .

  
                                   

  
  
  

                                          
  طبیعة المحبة األخویة                                         

  
أن المحبة االخویة ھي كما قلنا فضیلة إلھیة . على أن نحب هللا نفسھ في القریب . أو بعبارة أخرى أن نحب 

هللا فإن كنا نحب القریب ألجل ذاتھ فقط , أو ألجل خدم یستطیع أن یقدم لنا , فلیست ھذة القریب ألجل 
   .  بمحبة 

انھ یعتلن فیھ بالمواھب الطبیعیة التي ھي إشتراك في إن هللا إذن ھو الذي ینبغي أن نراه في القریب . أ ) 
من  174عتھ و حیاتھ , ( أنظر صفحة كیانھ و صفاتھ . و بالمواھب الفاءقة الطبیعة التي ھي إشتراك بطبی

الطبیعة الكتاب االول ) لما كانت فضیلة المحبة فائقة الطبیعة , وجب علینا ان ننظر تلك الصفات الفائقة 
كالباعث على محبتنا . فإن إعتبرنا أیضاً صفاتھ الطبیعیة وجب علینا ان ننظر إلیھا بعین اإلیمان من حیث 

  الطبیعة . مة قد جعلتھا فائقة 7أن النع
  



ننظر إلى البشر من حیث , یمكننا أن نحللھا , إذ ب )  لكي ندرك الباعث الحقیقي للمحبة االخویة   
عالقاتھم باL . عندئذ یظھرون لنا كأبناء یسوع  المسیح و أعضائھ , وورثاء الملك السماوي نفسھ , ( انظر 

إلى إمتالك المواھب الفائقة الطبیعة , حتى من الكتاب االول ) . أنھم مدعون  51و  48و  28الصفحات 
 یكونون في حالة النعمة أو ال یؤمنون , فعلینا أن نساعد أقلھ بالصالة و المثل على ھدایتھم . یا لھ حین ال

  من داع قوي یجعلنا نحبھم , و ما أسخف إختالف النظریات التي تفصلنا تجاه كل ما یوحدنا بھم . ! 
   

  دور المحبة األخویة المقدس                                         
  

لیست سوى صورة عن محبة هللا , ینبغي ان نكرر ھنا كل ما أوالً : بما أن محبة القریب الفائقة الطبیعة 
  شرحناه عن المفاعیل العجیبة لمحبة هللا . 

ور و لیس فیھ عثار . و اما یكفینا أن نورد بعض آیات من القدیس یوحنا : "  من احب أخاه فھو ثابت في الن
, إنما ھو حسب إنشاء  ) . الحال أن الثبات في النور  11و  10:  2من ابغض أخاه فھو في الظلمة " ( أیو 

القدیس الثبات في هللا مصدر كل نور . و الكیان في الظلمة ھو الكیان في حالة الخطیئة . ثم یتبع كالمھ : " 
 14:  3یو  1ى الحیاة ألنا نحب االخوة .. . كل من بغض أخاه فھو قاتل " ( قد علمنا أنا أنتقلنا من الموت إل

) و ینتج ھكذا : " أیھا االحباء لنحب بعضنا بعضاً فإن المحبة من هللا , فكل من یحب فھو مولود من هللا و 
  ألن هللا محبة ...عارف بھ . و من ال یحب فإنھ ال یعرف هللا 

 فینا و تكون محبتھ كاملة فینا ... هللا محبة فمن ثبت بالمحبة فقد ثبت في هللا إن أحببنا بعضنا بعضاً یثبت هللا
و هللا فیھ ... إن قال أحد أني أحب هللا و ھو مبغض ألخیھ فھو كاذب  الن من ال یحب أخاه الذي یراه كیف 

 8و  7:  4" ( أیو یضاً یستطیع أن یحب هللا الذي ال یراه ؟ و لنا منھ ھذه الوصیة من احب هللا فلیحب اخاه أ
, أن محبة القریب أنما ھي محبة هللا , و التمتع )  ال یمكننا ان نثبت بصراحة أكثر 21و  20و 16و  12و

  بكل اإلمتیازات المتعلقة بالحب اإللھي . 
  

لما مع ذلك یقول لنا یسوع أنھ یعد كل خدمة ألصغر خاصتھ كأنھا لھ نفسھ : " الحق أقول لكم أنكم كثانیاً : 
و الحال كن الواضح أن یسوع ال )  4:  25فعلتم ذلك بأحد اخوتي ھؤالء الصغار فبي فعلتموه " ( متى 
عوض أصغر خدمة تؤدي إلیھ بشخص  النعمیدع السخاء البشري یغلبھ , و انھ یعوض مئة ضعف من 

  إخوتھ .
  
  

ً !  و كم كم یعزي ھذا الفكر من یمارسون المحبة االخویة , و یتصدقون على القریب  ً أو جسدیا روحیا
یعزي أیضاً من خصصوا حیاتھم بأسرھا ألعمال الرحمة  أو للرسالة ! أنھم في كل ھنیة یخدمون یسوع 

  بشخص أخوتھم . ففي كل ھنیة أیضاً یعمل یسوع إذن في نفوسھم لیزنھا و یقدسھا .
  

  ممارسة المحبة األخویة                                         
  
المبدأ الذي یرشدنا بثبات ھو ان نرى هللا أو یسوع في القریب : " المسیح في الكل "   و أن نجعل  إن

محبتنا ھكذا فائقة الطبیعة أكثر  , بعللھا و بوسائل عملھا , و في إتساعھا و اعم , و في ممارستھا أسخى و 
  انشط . 

  
  



و هللا فیھ , أعني انظر كشیئ خارج قلب هللا و من صالح هللا  ھكذا یشرح القدیس أد مملكة یسوع : " أنظر قریبك في هللا
الذي ھو إشتراك في هللا , خلق لكي یعود إلى هللا , و یسكن في حضن هللا و یمجد هللا إلى االبد , و لكي یتمجد هللا فیھ , إما 

  برحمتھ أو بعدلھ . " 
  

بة و ممارسة ما ھو من األعمال من باب یقصد المبتدئون خصوصاً تجنب النقائص المضادة للمح  أوالً : 
  الوصیة .

 یجانبون إذاً بإعتناء لمیال یحزنوا یسوع و القریب   )أ
من الكتاب  202) الدینونة الباطلة و النمیمة و اإلفتراء المضادة للعدل و للمحبة ( أنظر صفحة  1

  نقص في المحبة . ) الكراھیة الطبیعیة التي إذا رضینا بھا تكون في الغلب سبب 2الثاني )    
) الكالم الالذع ة السخرة و المحقر , الذي ال یمكن أن أن ینشأ عنھ غیر الضغائن و المكاشفة  3

  بالعداوة . و تلك النكت أیضاً التي یتفاكھ بھا على حساب القریب فتحدث بالغالب جراحات مؤلمة 
ن یفوز رأیھ و یحقر القریب .    ) و المخاصمات و المجادالت الحادة و الغطرسات , حیث یرغب كا أ 4
) و الخصومات و المنازعات و العالقات الفاسدة ,ة التي لیس منھا سوى زرع اإلختالفات بي  5

  األسرة المسیحیة .أعضاء 
لكي نجسر على الوقوف في عزلة عن كل ھذه النقائص المضادة كثیراً للمحبة , ال شیئ أفعل من 

  ثر , الذي كان یخاطب المسیحین االولین بھذا المعنى نفسھ : التأمل في كالم القدیس بولس المؤ
" أسألكم أنا االسیر في الرب أن تسلكوا كما یحق للدعوة التي دعیتم بھا بكل تواضع ووداعة و اناة 
محتملین بعضكم بعضاً بالمحبة . و مجتھدین في حفظ وحدة الروح برباط السالم . فإنكم جسد واحد و 

م إلى رجاء دعوتكم الواحد و للجمیع رب واحد و إیمان واحد و معمودیة واحدة , روح واحد كما دعیت
و غلھ واحد و أب واحد ھو فوق الجمیع و مع الجمیع و في جمیعكم .... بل نصدق بالمحبة فننمو في 

  ) . 15و  6- 1:  4ھو رأس , للمسیح " ( أفسس  كل شیئ للذي
ح أو راحة بالمحبة ... فأتموا فرحي بأن تكونوا على رأي و یضیف إلیھ : " فإن كانت تعزیة في المسی

  إتفاق االنفس و إتحاد االفكار . واحد و محبة واحدة و على 
ال تعملوا شیئاً عن منازعة أوعجب بل فلحسب بتواضع كل واحد منكم صاحبھ أفضل منھ . و ال ینظر 

      ) . 4 – 1:  2بي إلى ما ھو لغیره " ( فیل‘ أحد ما ھو لنفسھ بل فلینظر كل واحد 
  
  
  
  

من یستطیع اال یشعر بتأثیر عند سماع توسالت الرسول ھذه ؟  إذ نسى السالسل التي تقید بھا , لم یفكر إال 
بقمع الخصومات التي كانت تبلبل الجماعة المسیحیة , و یذكرھم , بحیث عندھم ربط كثیرة تجمعھم , 

ً كل ما یفرقھم . ألی ً , بعد س حقاً فعلیھم أن یتركوا جانبا ً لنا جمیعا ان تلك الدعوة الملحة ضروریة أیضا
  عشرین قرناً للمسیحیة . 

إن شراً خصوصیاً یجب تجنبھ بأي ثمن كان ، و ھو العثار . أعني كل ما یمكن مع شیئ من اإلحتمالیة أن 
 ً لخطیئة القریب  یحمل الغبر على الخطیئة . من الواجب أن نكف بإعتناء شدید عن كل ما یمكن أن یكو سببا

بسبب الظروف ، اكان ذلك الظرف مجرداً أم جائزاً بذاتھ . ھذا ھو المبدأ الذي بالغ القدیس بولس في 
صنام شیئاً ,  فھذة اللحوم لیست من ذاتھا ممنوعة ز لكن  صنام .  إذ لیست األ تفھیمھ بشان اللحم المقدم لأل

یكترثوا لوساوس إخوتھم : " فیلك الضعیف بسبب  بما أن الكثیرین من المسیحیین المستنیرین أكثر أن
فال عملك ، األخ الذي مات المسیح ألجلھ . و ھكذا إذ تخطأون للمسیح . فلذلك إن كان الطعام یشكك أخي 

  ). 13و  12و  11: 8آكل اللحم إلى األبد لئال أشكك أخي " (كو 



ً في ھذه الكلمات . ألن من المسیحی ین و المسیحیات من یسمحون لذواتھم علینا أن نتامل الیوم أیضا
و مشاھد و رقصات قلیلة الحشمة , بحجة أن كل ذلك ال یلحق بھم شراً . یجب رفض ھذا الزعم  تبمطالعا

ً . لكن على كل حال , أیفكرون فیما  . ألن الكثیرین ویا لألسف ! من الذین یتحدثون ھكذا یضلون أحیانا
موم , الذین یتخذون عن ذلك عذراً , لیستسلموا بخطر أعم إلى و للع نیحدث عن ذلك من الشك للمستخدمی

  ملذات أشد بالء أیضاً ؟ 
ب ) ال یجانب المبتدئون ھذة اآلثام فقط , بل یمارسون ما ھو مأمور بھ على األخص إحتمال القریب و 

  غفران اإلھانات .
  ) یحتملون القریب بالرغم من نقائصھ .  1

على إحتمالھا ؟ و عدا ذلك نحن معرضون للمبالغة في ھذه النقائص , و ال  أما عندنا ھفوات یضطر القریب
سیما حین نتكلم عن شخص نكرھھ اما یجب علینا بعكس ذلك أن نلطفھ , و نسأل نفسنا أیحسن بنا أن 
نالحظ القذى في عین قریبنا حین یمكن أن تكون الخشبة في عیننا , إذن عوض حكما على نقائص القریب 

سنا , أما عندنا مثلھا أو ربما أقل منھا . فلنفكر أوالً في إصالح نفسنا : " أیھا الطبیب إشف نفسك فلنسأل نف
  ) . 32:  4" ( لو 

) علینا أیضاً ان نغفر الغھانات , و نصالح أعدائنا و من خاصمناھم أو من خاصمونا . أن ھذا الواجب  2
قدمت قربانك إلى المذبح و ذكرت ھناك أن ألخیك  الزب , حتى أن سیدنا یسوع لم یتردد في قولھ : " إذا

 5علیك شیئاً ، فدع قربانك ھناك أمام المذبح وامض أوالً فصالح أخاك و حینئذ اءت و قدم قربانك " ( متى 
  ) .  42و  23: 

النھ حسب مالحظة بوسیة : " إن اول تقدمة یجب رفعھا إلى هللا , إنما  قلب نقي من كل برودة و ضغن 
یك " و یضیف إلیھ : " علیك أال تنتظر یوم التناول بل أن تمارس ما یقول القدیس بولس : " ال على أخ

) الن الظلمات تزید غمنا فیعودنا الغضب و یثیر حنقنا  26:  4تغرب الشمس على غضبكم " ( أفسس 
تقدمنا في المصالحة . فیزداد حدة " إذن ل نسأل نفسنا أبداً , ھل خصمنا أكثر ذنباً منا , اما یجب علیھ أن ی

و لنسر ألول فرصة عن أفكارنا كل سوء تفاھم بتأویل صادق . و إن عرض عدونا اعذاره أوالً فلنعجل 
أبوكم السماوي زالتكم . و أن لم تغفروا للناس زالتھم نحن بالغفران : " إن غفرتم للناس زالتھم یغفر لكم 

  ) . 40و  14:  6فأبوكم أیضاً ال یغفر لكم زالتكم " ( متى 
  ثانیاً :  یجتھد الناجمون في أن یجتذبوا إستعدادات قلب یسوع الشدیدة الحب . 

  ال ینسون أن وصیة المحبة ھي وصیتھ و أن المحافظة علیھا ھي العالمة الفارقة : للمسیحیین : أ ) 
  أنا . " إني أعطیكم وصیة جدیدة أن تحب بعضكم بعضاً و ان یكون حبكم بعضكم لبعض كما أحببتكم 

  ) . 35و  34:  13و بھذا یعرف الجمیع أنكم تالمیذي إذا كنتم تحبون بعضكم بعضاً " ( یو 
  

إن ھذه المحبة جدیدة ألن یسوع یضیف إلیھا ھذا الشرط المھم أن نحب بعضنا بعضاً كما أحبنا ھو . قدر 
نا و نكراننا جمیلھ :  یحبنا لیصیرنا بدرنا إلى حبھ حین لم نكن نحلم بھ . قد أتى إلینا أوالً . لم یمل من خیانت

قدیسین و سعداء , و لیس لھ من ذلك أي نفع خصوصي . النھ غیر محتاج إلینا و ال إلى خدماتنا . إن 
" بھذا یعرف الجمیع أنكم تالمیذي إذا كنتم تحبون بعضكم بعضاً " ( یو المحبة عالمة فارقة للمسیحیین : 

13  :35 . (  
   مون بالتقرب من أمثلة المخلص . ب ) كذلك یجتھد الناج

) محبة مبادرة باإلحسان : قد أحبنا ھو اوالً حینما كنا اعداءه : " أما هللا فیدل على محبتھ لنا بانھ  إذا كنا  1
) .  قد أتى إلینا نحن الذین كنا خطأة لعلمھ ان  9و  8:  5خطأة  بعد ففي األوان مات المسیح عنا " ( رو 

حتاجون على الطبیب . إن نعمتھ البادرة باإلحسان قد فتشت عن السامریة , و عن المرضى ھم الذین ی
و عن اللص الشكور لیھدیھم . و لكي یبادر و یشفي بلبالنا ، یوجھ لنا ھذه الدعوة العذبة : " المراة الخاطئة 

  ) .  28:  11تعالوا إلّي یا جمیع المتعبین و المثقلین و أنا أریحكم " ( متى 



ن نقتدي بھذه المبادرات اإللھیة ، بذھابنا على إخوتنا لنعرف مشاقتھم و نخففھا , كما یعمل أولئك علینا أ
الذین یزورون الفقراء لیتدركوا حاجاتھم و الخطأة لیرجعوھم قلیالً إلى ممارسة الفضیلة , بدون ان 

  مقاومة تعترضھم . یستسلموا إلى الیأس ألول 
ً لتحمل الجوع كثر ) ان محبة یسوع كانت شفیقة .  2 عندما رأى الجمع الذي تبعھ في القفر معرضا

الخبزات و السمك لیغذیھم لكنھ یتحنن باألخص على النفوس حین یراھا معدمة الغذاء الروحي , یرید ان 
نطلب إلى هللا فعلة رسولین كي یعملوا في حصاده : " أسألوا رب الحصاد أن یرسل عملھ لحصاده " ( 

و إذ ترك برھة التسع و التسعین نعجة األمینة , , سعى في أثر التي ضلت و ارجعھا على ) .  38:  9متى 
, یسرع یسوع لیغفر لھ . و إذ  شفق على المرضى و منكبیھ إلى الحظیرة . حالما یبدي الخاطئ إشارة توبة 

  العاجزین شفاھم جمعاً كبیراً . و في الغالب أعاد لھم صحة النفس بمغفرتھ خطایاھم . 
فعلى مثال السید المسیح یجب أن یكون عندنا شفقة عظیمة على التاعسین , و نساعدھم بقدر ما تسمح لنا 
ثروتنا , و حین تنفد ھذة الثروة , فلنتصدق أقلھ بوقتنا بكلمة صالحة و معاملة حسنة . و ال نستسلم للضجر 

  یوماً ثمارھا .  بسبب نقائص الفقراء . بل فلنضف إلى الصدقة الجسدیة بعض نصائح تحمل
كانت محبة یسوع سخیة حباً لنا إرتضى أن یتعب و یتألم و یموت : "  كما أحبنا المسیح و بذل نفسھ  )  3

  ) . 2:  5ألجلنا " ( أفسس 
و ان كانت  أمراضھمعلینا إذن أن نكون مستعدین لخدمة إخوتنا بأشق التضحیات , و للعنایة بھم في 

سبیلھم .  ھذه ھي محبة قلبیة وودیة : ألن االسلوب في العطاء أفضل من  مكروھة , و لتضحیات مالیة في
العطیة . تكون المحبة ذات فطنة إذ نعطي الفقراء ال قطعة من الخبز فقط , بل إذ أمكن نسھل لھم الوسائل 
ً بأسلوب  لكسب معیشتھم بشرف . و تكون رسولیة إذ نضع الخیر مع النفوس بالصالة و المثل , و احیانا
ً على الكھنة و الرھبان و المسیحیین  لبق بنصائح حكیمة  . إن واجب الغیرة  ھذا  یفرض خصوصا

من الموت و . فعلیھم أن ال ینسوا أبداً : " إن الذي یرد خاطئاً عن ضالل طریقھ قد خلص نفساً  نالمصطفی
  ) . 20:  5ستر جماً من الخطایا " ( یعقوب 

  
قریب حتى التضحیة بذاتھم : " إن ذاك قد بذل نفسھ من اجلنا فیجب علینا أن ثالثاً : أما الكاملون فیحبون ال

  ) . 16:  3نبذل نفوسنا من اجل األخوة  "  ( أیو 
  
  
  
  

ھذا ما یفعلھ العملة الرسولین : أنھم بغي أن یسفكوا دمھم ألجل إخوتھم , یبذلون حیاتھم قطرة قطرة , أ ) 
ً ،ة عاملین على الدوام من اجل النفوس , مض حین ننفوسھم في الصلوات و الدروس و النزھات أیضا

مسلمین ذاتھم مأكالً حسب عبارة األب شافریة التي لیست ھي في الحقیقة سوى ترجمة قول القدیس بولس 
: " و انا بكل سرور أنفق النفقات بل أنفق نفسي ألجل نفوسكم و عن كنتم , مع كوني أحبكم أكثر , تحبونني 

   ) .  15:  12كو  2أقل " ( 
ب) ھذا ما جمل كھنة قدیسین على أن یوقفوا حیاتھم لخدمة النفوس .  كانوا یعاھدون ھكذا أن یحسبوا 

  القریب كرئیس یحق لھ أن یطلب الخدم , و علیھم أن یطیعوا كل رغائبھ الشرعیة . 
ھ كل كل ما یمكن من ت ) تظھر ھذه الحبة أیضاً باسراع مقدس , إذ نبتدر اقل رغائب القریب , , و نؤدي ل

الخدم . و تظھر أحیاناً  أیضاً  بقبول قلبي خدمة یعرضھا علینا : إنھا في الواقع وسیلة تجعل من یعرضھا 
  سعیداً .

, عندئذ نحسبھم كمنفذي الغنتقام اإللھي فینا فنكرمھم بھذة ث ) أخیراً تظھر بحب خصوصي فائق لألعداء 
صنع الخیر إلیھم في كل سانحة حسب مشورة سیدنا یسوع : " الصفة , إذ نصلي خصوصاً ألجلھم و و ن



) . و ھكذا 44:  5أحبوا أعدائكم واحسنوا إلى من یبغضكم وصلوا ألجل من یعنتكم و یضطھدكم " ( متى 
  ) . 45:  5نقترب إلى من " یطلع شمسھ لى األشرار و الصالحین " ( متى 

  
  

  یسوع مثال المحبة و ینبوعھا  قلب                                        
  

أن نعمل أفضل من دعوة  استطاعتنامالحظات تمھیدیة . لكي نستنتج مما قلنا عن المحبة لیس في أوالً . 
, ینبوع المحبة الكاملة و مثالھا : أننا في الواقع , بالطلبات  االلتماس من قلب یسوع األقدس قرائنا على 

  مد منھ كأتون المحبة المضطرم و ملء الجودة و المحبة . التي ثبتتھا الكنیسة رسمیاً , نست
في الواقع أن في عبادة قلب یسوع األقدس عنصرین جوھریین : حسي و ھو القلب الحمي المتحد أقنومیاً 
بأقنوم الكلمة  . و رحي یرمز إلیھ القلب المادي , و لیس ھو سوى محبة الكلمة المتجسد L و للبشر . و ما 

و الحال ان سوى عنصر واحد , كما أن اإلشارة و المشار إلیھ ال یؤلفان سوى شيء واحد . ھذان العنصر
ً الن أن المحبة المشار  ً المحبة اإللھیة أیضا إلیھا بقلب یسوع ھي بدون شك المحبة البشریة بل ھي حقا

ھذا القلب الذي  األفعال اإللھیة و البشریة في یسوع متحدة ال تنفصل . ھذه ھي محبتھ للبشر : " أنظروا
أحب البشر كثیراً " بل ھذه ھي محبة هللا , و قد أشرنا إلى ذلك , فالمحبة للبشر تصدر عن محبة هللا و 

  تستخلص منھا علتھا الحقیقیة . 
یمكننا إذن أن نعتبر قلب یسوع أكمل قاعدة لمحبة هللا و القریب , و مثاال لكل الفصائل أیضاً , الن المحبة 

لھا كلھا . و كما انھ في حیاتھ المائتة قد إستحق لنا النعمة لنقتدي بفضائلھ , فھو ایضاً العلة تتضمنھا و تكم
  اإلستحقاقیة و ینبوع النعم , التي تتیح لنا أن نحب هللا و إخوتنا ، و نمارس سائر الفصائل .

فإذا كانت ھكذا فكم تكون  ثانیاً : إن قلب یسوع ینبوع محبة هللا و مثالھا . المحبة ھي ھبة الذات ھبة كاملة
قدم ذاتھ و بذلھا ضحیة تكفیر لمجد هللا الذي أھناه محبة یسوع ألبیھ كاملة ! فمنذ أول ھنیھة للتجسد 

  بخطایانا . 
قدد جدد ھذا القربان بمیالده و یوم تقدمتھ إلى الھیكل . قد أعلن مدى حیاتھ الخفیة , محبتھ L بطاعتھ لمریم 

ى فیھما ممثلي السلطة اإللھیة . فمن یخبرنا عن اعمال المحبة الطاھرة التي كانت و یوسف اللذین كان یر
تتصاعد من بیت الناصرة الصغیر على الدوام إلى الثالوث المعبود ؟ و لم یلتمس سحابة حیاتھ الظاھرة 

) 49:  8) ، " لكن أكرم أبي " ( 29: 8سوى رضى أبیھ و مجده : " ألني أفعل ما یرضیھ كل حین " ( یو 
.  
  

و قد إستطاع في العشاء السري األخیر أن یؤدي الشھادة أنھ مجد اباه مدى حیاتھ كلھا :   "   أنا قد مجدتك 
) و یوم الجمعة العظیمة بلغ بذل ذاتھ حتى ذبیحة الجلجلة : "  وضع نفسھ و  4: 17على االرض " ( یو 

أن یحصي افعال المحبة الداخلیة التي  ) من یقدر8:  2" ( فیلبي صار یطیع حتى الموت موت الصلیب 
  كانت على الدوام تتفجر من قلبھ ,  والتي جعلت حیاتھ بأسرھا فعل محبة كاملة مستمراً  ؟ 

  لكن من یقدر و ال سیما أن یشرح كمال ھذه المحبة ؟ 
م المعادلة قال القدیس یوحنا أد : " أن محبة جدیرة بمثل ھذا اآلب و ھذا اإلبن , إنما ھي محبة تعادل أت

الكلمات الفائقة الوصف لموضوع محبوب . إنما ھو إبن محب للغایة یحب أباً محبوباً بال حد و ال قیاس . 
إنما ھو غلھ یحب إلھاً ... و بكلمة أن قلب یسوع اإللھي , إذا نظرنا إلیھ بحسب الطبیعة اإللھیة أو بحسب 

ً بمحبتھ أبیھ , فیح ً في كل وقت الطبیعة البشریة ، ھو أشد إضراما ً فائقا ، أكثر ما تستطیع قلوب  بھ حبا
  المالئكة  و القدیسین معاً أن تحبھ مدى األبدیة "  .

بقولنا مع القدیس أ د و الحال نستطیع أن نجعل ھذا الحب حبنا , إذ نتحد بقلب یسوع األقدس ، فنقدمھ لآلب 
ر المحدودة و غیر المتناھیة التي تحب بھا :  " أني یا مخلصي أعطیك ذاتي ، لكي أتحد بالمحبة األزلیة غی



المعبود إني أقدم لك كل محبة إبنك یسوع األزلیة و غیر المحدودة و غیر المتناھیة كأنھا  الرباباك . أیھا 
  محبتي الخصوصیة ... أني أحبك كما یحبك إبنك " . 

ب ) كم احب یسوع البشر على من ھذا الكتا 11سطر  42قلب ینبوع محبة للبشر . قلنا في ( صفحة ثالثاً : 
  األرض . یبقى علینا أن نشرح كیف ال یبرح یحبھم اآلن و ھو في السماء . 

كما یقول القدیس أد : " فیض من ینابیع النعمة و القداسة أ ) النھ یحبنا یقدسنا باألسرار التي ھي في الواقع 
األقدس . و كل النعم الصادرة عنھ ھي ال ینضب ، منبعھا األوقیانوس الغیر محدود اوقیانس قلب مخلصنا 

  شھب من ذلك االتون اإللھي " .
  ب ) غیر أنھ في األفخارستیا یعطینا أعظم دلیل على المحبة .

) منذ تسعة عشر قرناً ھو معنا لیالً و نھار كأب ال یرید أن یفارق أوالده , و كصدیق یجعل نعیمة بین  1
ً◌بیننا یعمل إرادة أبیھ ألجلنا و یعبده و   ) ھو دائما 2ئد مرضاه    أصدقائھ , و كطبیب یقوم دائماً عند  وسا

و یسبحھ و یمجده . و یشكره على الدوام عن كل ما یعطینا من الخیرات و ال یزال یعطیناھا بسخاء , و 
 لیھ بدون إنقطاعیحبھ عنا و یقدم إستحقاقاتھ واسترضاءاتھ و كفاراتھ لكي یفي عن خطایانا ، و یطلب لنا إ

  )  25:  7نعماً جدیدة   ( ھو حي كل حین لیشفع فیھم " ( عبر 
) ال یبرح على المذبح یجدد ملیون مرة یومیاً في كل مكان ذبیحة الجلجلة حیث یقدس الكاھن و ذلك حباً  3

  من الكتاب االول )  112إلى  109لنا لكي یخصص كالً منا بمثار ذبیحتھ ( امظر صفحات 
  نا , أنھ یعطي ذاتھ كلھا إلى كل متناول لیشركھ بنعمھ و استعدادتھ و فضائلھ و لم یكتف بأنھ ضّحي ع

  من الكتاب االول  ) . 107و  106( انظر صفحي 
و الحال ان ھذا القلب اإللھي یتوق إلى أن یشركنا بعواطف محبتھ  . كأن یقول للقدیسة مرغریتا مریم : "  

ك خصوصاً , حتى أنھ ال یقوى أن یحبس ضمنھ لھیب محبتھ إن قلبي اإللھي مغرم كثیراً بحب البشر , و ب
  الحارة . فال بد لھ من أن ینشرھا بواسطتك و أن یظھر لھم لیغنیھم من كنوزه الثمینة " . 

أن یسوع طلب حینئذ قلبھا لیضمھ إلى قلبھ , و یضع فیھ شرارة من محبتھ . قد تم ذلك في  القدیسة بطریقة 
  بطریقة عادیة في التناول المقدس و كل مرة نضم قلبنا إلى قلبھ . عجیبة , و یصنع ذلك فینا 

إني جئت النھ جاء إلى األرض جالباً نار المحبة المقدسة و ال یتوق إلى شیئ بقدر إضرامھا في قلوبنا :  " 
  ) 49:  12إضطرامھا " ( یو أللقي ناراً على االرض و ما أرید إال 

  
  
  

یع الفصائل و مثالھا . كثیراً ما یدل القلب غالباً . في الكتاب المقدس على رابعاً :  إن قلب یسوع ینبوع جم
كل عواطف اإلنسان الداخلیة بعكس أفعالھ الخارجیة : " إن اإلنسان إنما ینظر إلى العینین و أما الرب  فإنھ 

بل إلى كل ) فبطریقة اإلستنتاج ال یرمز قلب یسوع إلى المحبة فقط ، 7: 16ینظر إلى القلب " ( املو 
ھكذا نظر كبار متصوفي القرون المتوسطة على عبادة قلب یسوع و تبعھم عواطف النفس الداخلیة . 

القدیس أد . كذلك القدیسة مرغریتا مریم  :  ال شك انھا تحث خصوصاً و بصواب على المحبة النفعم منھا 
صائل . و االب ده الكولومبیر معرفھا و ھذا القلب اإللھي . بل ترینا في كتاباتھا ھذا القلب مثاالً لكل الف

  ترجمانھا یختصر فكرتھا بفعل تسبیل   نجده في آخر كتاب الریاضیات الروحیة :  
" تصنع ھذه التقدمة تكریماً لھذا القلب اإللھي مركز جمیع الفصائل و ینبوع جمیع البركات  و مفزع كل 

عمیق  بإحترام والً محبة حارة L ابیھ مقرونة النفوس القدیسة فأخص ما تكرمھ فیھ من الفضائل ھي : أ
و بأعظم إتضاع وجد  . ثانیاً صبر على اآلالم غیر متناه ,  و توجع شدید للغایة على ما إقترف من  جداً 

  الخطایا و ثقة إبن عطوف مقرونة بخجل خاطئ فظیع جداً .   ثالثاُ  حنان حساس بشقائنا 
 یتبدل ناتج من مطابقة تامة إلرادة هللا ال یقوى على تشویشھا أي و بالرغم من كل تلك االمیال ثبات ال

   حادث " 



من  125و  123األخیر ( راجع صفحة و بما أن كل الفصائل تصدر عن المحبة , و فیھا تجد كمالھا 
  الكتاب االول ) . و لما كان قلب یسوع ینبوع المحبة اإللھیة و مثالھا أیضاً . 

سوع األقدس , و تنضم على العبادة لحیاة یسوع الداخلیة تقوم بتلك اإلستعدادات و بھذا تلتقي عبادة قلب ی
بعبادة هللا و محبة القریب و مالشاة الذات و كراھیة الخطیئة و  العواطف الداخلیة إلى كل االمور :   مثالً  

  القضاء على العالم و حكمھ " 
دس , و منھ یجب أن نغترغھا . و قد كتب األب أولیھ و الحال أن ھذه االستعدادات كائنة في قلب یسوع االق

إلى متعبد كان یرغب أن یلجأ إلى قلب یسوع ھكذا : " تالش ألف مرة كل یوم في قلبھ المحبوب حیث 
الحجر الكریم لمخدع یسوع . ھو تشعر بإنجذاب مفرط إلیھ .. فقلب إبن هللا ھذا ھو المخدع المختار . ھو 

ب كل مواھبھ و یشرك بجمیع نعمھ ... في ھذا القلب األقدس  , و في ھذا الداخل كنز هللا نفسھ , حیث یسك
المعبود , تمت أوالً األسرار كلھا ... فانطر بأي شیئ و إلى أي شیئ یدعوك ربنا یسوع بفتحة لك قلبھ , و 

نك الخطلیقة كم ینبغي أن تستفید من ھذه النعمة , التي ھي من أعظم  ما حصلت علیھ في حیاتك . و ال تحول
األبدیة مع كل عرائس یسوع القدیسات " و یضیف  من مكان النعیم ھذا . أغرق فیھ ھذا الزمان و مدى 

فبفیض على كل األرض ! یا إلیھ في غیر موضع : "  أي قلب كقلب یسوع و أي أوقیانس محبة یحویھ 
ً غزیراً لكل حب ال ینضب , یا لجة عمیقة لكل دیانة ال تنزف ! ی ً لكل القلوب ! ... ینبوعا ا مركزاً إلھیا

إسمح یا یسوع أن عبدك في داخلك , و ان اعبد نفسك المباركة , و أعبد قلبك الذي نظرتھ ھذا الصباح 
أیضاً . أرغب أن أصفھ لكني ال اقوى على ذلك لشدة ما ھو فاتن . رأیتھ كسماء ممتلئة أنواراً و محبة و 

یوضح امجاده و عظماتھ " . لیس داخل یسوع و قلبھ األقدس سوى شیئ  شكراناً و تسبیحاً . كان یفخم هللا و
واحد عند األب أولیھ : ھو مركز كل إستعداداتھ و فضائلھ , ھو مقدس المحبة و الدیانة . ھناك یتمجد هللا , 

  و ھناك تحب النفوس الحارة أن تلتجئ . 
ة یجب ان تنحصر في أمرین جوھریین : نتیجة . لكي تصدر عبادة قلب یسوع األقدس ھذه النتائج السعید

  محبة و تكفیر . 
أوالً . المحبة ھي اول ھذین الواجبین و اخصھما حسب القدیسة مرغریتا مریم و القدیس أد . كتبت ھذه 

  القدیسة و ھي تطلع األب كروازه على الظھور الثاني الكبیر : " إنھ أراني أن رغبتھ العظیمة في 
  
  

و تشلھم من طریق الھالك , جعلتھ یعزم على إظھار قلبھ لھم , مع كل كنوز المحبة  أن یحبھ البشر و أن ین
الرحمة و النعمة و التقدیس  و الخالص ، حتى یغني من یرغبون أن یمدحوه و یمجدوه قدر استطاعتھم , 

"  بفیض من كنوز قلب هللا الغزیرة الذي ھو مصدرھا " و في كتاب إلى األخت ده البارج كتبت ھكذا :
فلنحب إذن حبیب نفوسنا النھ  أحبنا أوالً , و یحبنا أیضاً بحرارة تضطرم فیھ دائماً في سر اإلفخارستیا 

فلكي نصیر قدیسین یجب أن نحب قدوس القدیسین . من یمنعنا إذن عن ذلك ، بما أن لنا الكلي القداسة , 
نعمل كل ما یرضیھ . و لیس غیر ھذه ... ال شیئ غیر الحب الطاھر یجعلنا  تحتملقلوباً تحب و اجساداً 

  "المحبة الكاملة أن تجعلنا نعمل كل شیئ حین یرضیھ ً
ثانیاً . أما ثاني ھذین العملین فھو التكفیر . الن نكران البشر للجمیل قد إزدرى محبة یسوع ، كما أعلن ذلك 

  سیدنا یسوع نفسھ في الظھور الثالث الكبیر . 
  

البشر شدیداً , فلم یوفر شیئاً حتى أنھ فني و تالشى كي یعلن لھم محبتھ . لم " انظري ھذا القلب الذي أحب 
أتقبل عرفاناً للجمیل من أغلبھم سوى الجحود و عدم اإلحترام ، و إنتھاكھم القدیسات و فتورھم واحتقارھم 

" إني آت یا  أیاي في سر المحبة ھذا "  .  عندئذ طلب إلیھا ان تعوض نكران الجمیل ھذا بحرارة محبتھا : 
التي تھتك  المتراخیةإبنتي إلى القلب الذي أعطیتك , كي تكفري اإلھانات التي تقبلتھا من القلوب الفاترة و 

  ستري في القربان المقدس " . 



إن ھذین العملین یقدساننا , غایة التقدیس :  فإذ تضمنا المحبة بتوثیق إلى قلب یسوع األقدس , تشركنا 
لى ممارستھا رغم كل الصعوبات . و إذ یجعلنا التكفیر نرثي آلالم یسوع یستنھض بفضائلھ و تشجعنا ع

  حمیتنا أیضاً ، و یحملنا على ان نتحمل بشجاعة و حب كل المحن التي یشاء أ یشركنا بھا . 
إن عبادة قلب یسوع األقدس المفھومة على ھذا الشكل لیس فیھا شیئ من الحقارة و التخنیث :  بل ھي روح 

یحیة نفسھا , و مزیج سعید من المحبة و التضحیة مقترن بممارسة تدریجیة نامیة للفضائل األدبیة و المس
  اإللھیة . 

  و ھي كخالصة لطریق اإلستنارة و بداءة سعیدة لطریق اإلتحاد .  
  
     
  

  عودات العدو الھجومیة
  
  

لین , بل یعاودون الكر خفیة , إما بینما نحن عاملون على إكتساب الفضائل , ال یلبث أعدؤنا الروحیون بطا
     بإیقاظھم فینا الخطایا الرئیسیة السبع بشكل ملطف , و إما بحملنا  على الفتور . 

  
  

         یقظة الخطایا الرئیسیة                                                
  

ً كما ھ ي في من یدعوھم بالمبتدئین أعني یصف القدیس یوحنا الصلیبي ھذة الخطایا الرئیسیة وصفاً حسنا
  النفسیة . ھالذین أوشكوا أن یدخلوا في المشاھدة بلیل الحواس . و ال نھتم إال بإیجاز تحلیالت

  
  
  
  
  

  المیل إلى الكبریاء
  
  

  یظھر ھذا المیل في ستة وجوه أساسیة :
نفسوھم . طون في تقدیر ) إذ یتوخى المبتدئون الحرارة و ھم أمناء , في ریاضتھم معجبون بأعمالھم یفر 1

  وإلدعئھم یكثرون المقاصد و یكادون ال ینجزون واحداً منھا .
) یتحدثون بالروحیات لیلقوا على الغیر دروساً أحرى من أن یماروھا ھم انفسھم , ھكذا یحكمون بخفاء  2

  على من ال یوافقونھم في شكل روحیاتھم .
  فإن بدا خصم اتفاقا یحكمون علیھ و یحقرونھ . ال یستطیع البعض منھم إحتمال خصوم بجانبھم)  3
) یلتمسون رضى كرشدھم و مودتھ . و إن لم یصادق على مشربھم یبحثون عن معلم غیره أكثر موافقة  4

. و لكي ینجحوا في ذلك , یخفون خطایاھم . و إن إرتكبوا خطیئة أثقل , یعترفون بھا عند معرف غیر 
  مرشدھم العادي . 

  ثقیلةً یغتاظوا من أنفسھم و ییأسوا أو یضطربوا من انھم لیسوا بقدیسین بعد . ) و إن خطئوا 5



عن اعمالھم الصالحة و نجاحھم  ذ) یرغبون أن یتفردوا و یتظاھروا بتقوى خارجیة و یحدثوا الغیر بالتذا 6
 .  

تألم لدى * یتولد عن الكبریاء الحسد الذي  یظھر بحركات إستیاء عند نظرنا خیر القریب الروحي : ن
  سماعنا من یمدحھم و نحزن من فضیلتھم و ال نتأخر عن أن نحقرھم في كل سانحة .

  
  خطایا اللذة الحسیة

  
  أ) تظھر الشراھة الروحیة على وجھین : 

) بمیل مفرط إلى التعزیات : فتلتمس حتى في التقشفات كالجلد مثالً , فیبرم المرء مرشده كي یسمح لھ  1
  ماتات على أمل نیلھ التعزیات بھذه الطریقة .أن یسوم نفسھ بعض اإل

) یجھد البعض , بقوة ھذا المبدأ نفسھ ، عقولھم في الصالة أو في التناول لیحصلوا على العبادة الحسیة ،  2
أو یرغبون أن یعترفوا كثیراً لكي یلقوا بعض التعزیة من ھذه الریاضة . و في الغالب تبقى ھذه الجھود و 

  طلة . عندئذ یستولي القنوط على تلك النفوس المتعلقة بالتعزیات أكثر منھا باL نفسھ . تلك الرغبات البا
) نتلمس الصداقات الحسیة أو الشھویة بحجة العبادة  1ب ) یظھر الشبق الروحي على وجھین رئیسین :   

  و ال نرید العدول عنھا , و ندعي انھا ال تعمل إال على حفظ التقوى . 
ر بھ ذوو  المزاج الرقیق و الودود من التعزیات في الصالة و التناول , تسبب أحیاناً لذة ) عن مما یشع2

  یمكن أن تتحول إلى مصدر تجربة أو إضراب من غیر نوع 
ً , و على  1ت ) یحمل الكسل  :   ) على الضجر من الریاضیات الروحیة حین ال نجد فیھا میالً حسیا
ً على اإلستسالم إلى الفتور , حین نتلقى من رئیسنا أو مرشدنا ) و یحمل أی 2إختصارھا أو حذفھا   ضا

نصائح یظھر أنھا كثیرة المشقة : و لقد كنا نرغب في حیاة روحیة متساھلة ال تقلق راحتنا و ال تبلبل 
  تدابیرنا .  

  
  
  
  

  البخل الروحي
  

  ھكذا یصف القدیس یوحنا الصلیبي ھذا البخل الروحي : 
  الروحیة .  اال یكلون من إستیعاب النصائح و الوصایأ ) من المبتدئین من 

فیظنون ان یجب علیھم أن یحصلوا كثیرا من المقاالت الخصوصیة و یطالعوھا فیقطعون كل أوقاتھم فیھا 
و لیس لدیھم وقت لعمل واجبھم الرئیسي و ھو ان یمیتوا نفوسھم و یتدبروا على تجرد الروح التام الداخلي 

أنھم یلزمون أنفسھم بصور و مسابح و صلبان و طرف یشترونھا بأثمان غالیة جداً . .   ب ) و عدا ذلك 
یھملون ھذه لیفضلوا تلك فیغیرون و یبدلون . أن ھذا الترتیب یفضل على ذلك فینتھي ھذا اإلختیار عندئذ 

فسھ " لواضح أن كل ذلك یضاد روح الفقر و یدل في الوقت ن فاخربحملھم على تفضیل ما ھو طرفة أو 
  على أنھم یھتمون كثیراً بالنوافل إذ یھملون ما ھو أساسي في العبادة . 

نتیجة . من الواضح أن ھذه النقائص تضر كثیراً بالنمو الروحي . لذلك یقول القدیس یوحنا الصلیبي أن هللا 
تدخل في ھذا  , لكي یصلحھم , یزجھم في اللیل المدلھم , الذي سنتكلم عنھ فیما بعد . اما النفوس التي ال

اللیل فتجتھد أن تتملص من تلك القیود إذ تمارس ما قلناه عن اإلستفادة من التعزیات و الیبوسات ( صفحة 
 208من الكتاب الثاني ) و عن الطاعة و القوة و القناعة و اإلتضاع و الوداعة في صفحات  150 – 145

  من الكتاب الثاني ) 254و آخر  230و  216و 



  
                                            

  
لما كتبت القدیسة تریزیا إلى أخیھا لوزنزو ده سبیدو , الذي كان یتشكى من إضرابات من ھذا النوع , اعطتھ ھذة النصیحة 

حفظني  ختبار الن هللا قدإ عنالرشیدة : " أما المشاق التي تشكو منھا فعلیك أال تأبھ لھا . . إني و ان كنت ال اقدر أن اكلمك 
من ھذه االھواء دائماً . اني اصرح بما یحدث . أن شدة مالذ النفس ذاتھا تنشئ الحركة في الطبیعة . فبنعمة هللا یزول ذلك إذاً 

  أال تضطرب  . 
  
  

  الفتور
  

إن لم نقاوم النقائص التي أشرنا إلیھا فال نعتم حتى نسقط في الفتور ، المرضى الروحي الخطر جداً الذي 
  .بیعتھ ، أخطاره . و عالجاتھ سنبین : ط

  
  طبیعة الفتور

  
أو الكاملین , لكنھ یظھر على االخص مدى  نمفھومات : الفتور مرض روحي قد یھاجم المبتدئی أوالً :

ً إلى خمود  ً فشیئا طریق اإلستنارة و في الواقع قد قد یكتسب اإلنسان بعض درجات الحمیة فینقاد شیئا
  الحمیة . 

ً إلى خمود الفتور نوع من الخم ود الروحي یشل نشاط اإلرادة و یلقي الخوف من الجھد ، و یجر أیضا
الحیاة المسیحیة . ھو ضرب من الھزال , من الخدر لیس ھو بموت بل یجر إلیھ بدون أن نشعر بھ إذ یوھن 

بعض االعضاء قوانا االدبیة شیئاً فشیئاً . نقدر ان نشبھھ بتلك األمراض المضنیة كالسل تقرض قلیالً فقلیالً 
  الحیویة . 

  
  
  

  ثانیاً :  أسبابھ . یساعد على نموه سببان اساسیان :  تغذیة روحیة عائبة و ھجوم بعض اإلجرام السقمیة . 
أ ) لكي تحیا نفسنا و تنمو تحتاج على تغذیة روحیة جیدة . فما یغذوھا إنما ھو الریاضات المتنوعة , و 

ص الضمیر , و القیان بواجبات الحالة , و ممارسة الفضائل التي التأمالت و المطالعات و الصلوات و فح
تشركھا باL , مصدر الحیاة الفائقة الطبیعة . فإن مارسنا إذن ھذه الریاضات بتھاون  . أو إنھمكنا إختیاریاً 

ء فاسداً في اللھو , أو لم نقاوم الرتابة في العادة أو الخمود , نحرم نفسنا كثیراً من النعم , و نغتذي غذا
  فنھزل , و نمسي غیر جدیرین بممارسة الفضائل المسیحیة و لو یسرة المشقة . 

فنالحظ بطریق العرض ان ھذه الحالة متمیزة كثیراً عن الیبوسة أو عن اإلمتحانات اإللھیة: فعوضاً عن أن 
بذل جھوداً جدیة لكي نتلقى التسلیات في حالة اإلمتاحانات اإللھیة , نكتئب و نتضع إذا حصلنا علیھا , و ن

أما في الفتور فبعكس ذلك ننقاد بسھولة إلى األفكار الباطلة و نسر بھا و نكاد ال نجتھد في  نقلل عددھا .
  طردھا , فال تبطئ تلك التسلیات أن تھاجم في زمن قریب كل صلواتنا . 

اخیراً نلغیھا . ھكذا یصبح  عندئذ حین نرى الفائدة القلیلة التي نجنیھا من ھذة الممارسات نبدأ نقللھا و
الضمیر ممالً و شاقاً و عادة بسیطة تنتھي بتركة . فال نعود إذ ذاك ذاك نحاسب نفسنا عن خطایانا و فحص 

ھفواتنا , فتستعید تفوقھا علینا . و ال نجتھد أبداً في إكتساب الفضائل , فتحیا بعد قلیل االمیال الشریرة و 
  الرذائل . 



دة الروحیة إنما ھي إنحطاط النفس التدریجي و شكل من الھزال الروحي یھیئ السبیل ب ) نتیجة ھذة البال
  معاً .لھجوم جرثومة سقمیة , أعني إحدى الشھوات المثلثة أو احیاناً لھجوم الثالث 

س الفضول )  متى ساءت حراسة نوافذ النفس , تنتح بسھولة الحواس الخارجیة و الداخلیة و الھواج 1
  للذة الجسدیة , و تنشأ تجارب متواترة ال ترفض في الغالب رفضاً كامالً .الوخیمة و ا

ً یعلق القلب بمودات مبلبلة : فنأتي اموراً تغیر الفطنة و نالعب الخطر : فتضاعف الخطایا  وأحیانا
 العرضیة و بالجھد نندم علیھ , فننزلق في منحدر خطأ , و نسیر على جانب الھوة , و نغتبط كثیراً إن لم

  نھبط فیھا بدون أن نشعر .
 ة) ثم أن الكبریاء التي لم تكبح بكفایة تجدد و ثباتھا : فال نزال نعجب بذاتنا و صفاتنا و نجاحاتنا الخارجی 2

. و لكي نعجب بنفسنا غایة العجب , نقابل ذاتنا بمن ھم اكثر تراخ منا , و نزدري من نراھم اكثر امانة 
ً م بالغة في التدقیق . ان ھذه الكبریاء تجلب الحسد و الغیرة , و حركات على الواجب , و نعدھم نفوسا

  الجزع و الغضب و القساوة في العالقات مع القریب . 
للتمتع بالذات و الظھور . فللحصول على قسم وافر من المال نلجأ الطمع : نحتاج إلى المال   ج) إنھا تھی 3

  إلى وسائل ال تشرف بل تخل بالعدل . 
بالجھد نوبخ نفسنا علیھا , ألن نور الحكم و دقة عن ذلك كثیراً من الخطایا العرضیة اإلختیاریة , ینشأ    

ً عاطالً  الضمیر یضعفان قلیالً فقلیالً : و في الواقع نعیش في الطیش المألوف و نفحص ضمیرنا فحصا
 زالجھاو بكلمة یضعف كل  . فائدتھاھكذا یخف الخوف من الخطیة الممیتة , و یندر عمل نعم هللا , و تقل 

  مخجالً .  استسالماالروحي و یھیئ ھذا الھزال 
ینتج عما قلناه أن للفتور درجات عدیدة لكن في اإلستعمال یكفي أن نمیز بین بدء   ثالثاًَ◌ .  درجاتھ  .. 

  الفتور و بلوغنا تمامھ . 
ا ال فطنة فیھ و ما قد یقود إلیھا . غیر إننا و لو إرتكبنا مأ ) ففي الحالة االولى ال نزال نكره الخطیئة الممتة 

بسھولة الخطیئة العرضیة اإلختیاریة , و ال سیما التي توافق النقیصة المتسلطة . و عدا ذلك ال نرتكب 
نجتھد في الریاضات الروحیة ، فنتمھا غالباً على سبیل الرتابة   .  ب ) بقدر ما ننقاد إلى ھذا التھاون االثیم 

  الفطري للخطیئة الممیتة . و فضالً عن ذلك یتضاعف فینا حب  نكف عن الكره
  
  

باتت محرمة تحت طائلة الخطیئة الثقیلة . إذن ال نعود  أو تلك  ةاللذمن أن ھذة  نتأسفاللذة , حتى نأخذ 
نرفض التجارب إال برخاوة , و یاتي وقت نسأل فیھ ذاتنا , لیس بدون داع , ھل نحن في حالة النعمة بعد : 

  ا ھو الفتور التام . ھذ
  

  أخطار الفتور
  

یقوم خطر ھذه الحالة الخصوصي , بإنحطاط قوى النفس التدریجي , األخطر من إرتكاب فعل خطیئة 
واحدة ممیتة مفردة . بھذا المعنى یقول ربنا یسوع للفاتر :  " إني عالم بأعمالك إنك لست بارداً و ال حار و 

بما إنك فاتر ال حار و ال بارد فقد أوشكت أن أتقیأك من فمي . و بما إنك  لیتك كنت بارداً أو حاراً . و لكن
تقول أنا غني و قد استغنیت و ال حاجة بي و لست تعلم انك شقّي و بائس و مسكین و اعمى و عریان " ( 

 ) . و بالتالي ھذا ھو الفرق المالحظ بین األمراض المزمنة و الحادة . فمتى شفي مریض 17 – 15: 3رؤ 
ھذة االخیرة ال تترك فیھ غالباً أثراً سیئاً . اما االولى فاذ تضعف الجسم ببطء تتركھ زمناً طویالً في حالة 

  ھزال جسیمة . فلنسع أن نبین ذلك بأكثر تفصیل .
  



أول معلومات الفتور ھو ضرب من عمى الضمیر : لفرط ما نحاول أن نعذر زالتنا و نكتمھا , أوالً . 
ج حكمنا , و أن نحسب كخطایا خفیفة ما ھي بذاتھا خطایا ثقیلة . ھكذا نجعل ضمیرنا نتوصل إلى ان نعو

متراخیاً ال نقدر أن نعرف ثقل الغرور أو الخطایا التي نرتكبھا ,  لیس عندنا قوة كافیة لنمقتھا فنسقط حاالً 
) 12:  14" ( ام في الغوایات االثیمة : " رب طریق یستقیم في عیني اإلنسان واوخره طرق على الموت 

  , و في الحقیقة ھو مسكین و بائس في عیني هللا . ل لألنسان بما أنھ متكبر انھ غنيُ , یخی
  ینشأ عن ذلك ضعف إرادة تدریجي . انیاً . ث

لكثرة التسامح , مع اللذة الحسیة و الكبریاء , في صغر االمور , یفضي بنا االمر إلى اإلذعان للذة في 
صالح ھذة السقطة بقدر ما ال نشعر بھا . نسقط , كما یقال , إلى قاع الھوة بدون ھزة عنفوانھا .   یعسر إ

عنیفة . عندئذ نجتھد في أن نغرر بالنفس : نسعى لنزعم أن الخطیئة لیست سوى عرضیة , و إذا كانت 
  المادة ثقیلة اننا لم نرض بھا رضى كامالً : أنھا خطیئة فجائیة ال یمكن ان تكون ممیتة .

دون فائدة , ینخدع بھ المعرف و قد یكون بداءة سلسلة طویلة  ا یتعوج  الضمیر , فنعترف كالمضيھكذ
تنتھك القدسیات . عندما تسقط كرة من عل یكون عندھا قوة للقفز : فإن زلقت إلى قعر الھوة تثبت فیھا . 

  ھذه حالة النفوس الفاترة أحیاناً ! یھمنا إذن أن نبین العالجات . 
  
  

  الفتور عالجات
  

إن سیدنا یسوع نفسھ یدل على ھذه العالجات : " أشیر علیك ان تشتري ذھباً مصفى بالنار حتى تستغني ( 
ذھب المحبة و الحرارة ) , و ثیاباً بیضاً حتى تلبس و ال یظھر خزي عریتك ( نقاء الضمیر ) , و ذروراً 

  . إني كل من احبھ  و مع القریب )تكحل بھ عینیك حتى تبصر ( خلوص النیة مع النفس
و تب . ھاءنذا واقف على الباب أقرع فإن سمع أحد صوتي و فتح الباب أدخل أوبخھ و اؤدبھ فكن غیوراً 

.  إذن ال نیأس أبداً : فیسوع مستعد أن یعید لنا )  20و  19و  18:  3إلیھ و اتعشى معھ و ھو معي " ( رؤ 
  صداقتھ و ألفتھ أیضاً إذا تبنا . فلكي نتوب : 

  
  
علینا أن نلتجئ كثیراً إلى معرف حكیم , و نفتح لھ نفسنا بصراحة , و نرجوه بإخالص أن یھز خمولنا  )  1

  . و علینا أن نقبل نصائحھ و نتبعھا بحماسة و ثبات . 
) و بادارتھ نعود إلى ممارسة الریاضات الروحیة بحرارة , و ال سیما تلك التي تؤكد األمانة لغیرھا  2

من  211و  210و  209أنظر صفحات  لیة و فحص الضمیر و إكثار تجدید تقدمھ اعمالنا (كالصالة الق
موضوع كالمنا , بل سخاء اإلرادة التي تجتھد أال ترفض عن هللا الكتاب االول ) لیست الحرارة الحسیة 

  شیئاً . 
نا الفحص نعود كذلك إلى المواظبة على الفضائل وواجبات الحالة , إذ نفحص على التتابع ضمیر

ً في اإلعتراف ( أنظر أول صفحة  و  184و  104الخصوصي في أھم النقاط , و نؤدي عنھا حسابا
  من الكتاب االول ) .  187الصفحة 

  بذلك نعود إلى الحرارة فال ننس أن الخطایا الماضیة تقتضي إصالحاً بروح التوبة و اعمالھا . 
  

  قواعد لتمیز األرواح في طریق اإلستنارة
  



من الكتاب 161و  160ننا للمبتدئین بحسب القدیس أغناطیوس قواعد تمییز االرواح ( أنظر صفحة سقد 
الثني ) . من المفید ان نختصر تلك القواعد التي یقدمھا لطریق اإلستنارة او لألسبوع الثاني من ریاضتھ . 

  للمستقبل  أو المقاصد تإنھا تعود على نقطتین مھمتین : اوالً التعزیات الروحیة الرغبا
  

أوالً . أ ) من خاصیة الروح الصالح , حین یدنو إلى نفس ذات إرادة صالحة , إن یمنحھا الفرح الروحي 
الحقیقي الذي یصحبھ السالم . و من خاصة الروح الشریر أن یقاوم ھذا الفلرح بادلة مموھة و خدائع و 

دة على ان هللا ھو منشئ السالم و مانح أوھام : كأنھ محام داه یدافع عن دعوى باطلة ترتكز ھذه القاع
  التعزیة و بینما ان الشیطان یلقي البلبال في النفس لیسقطھا في الیاس . 

هللا وحده قادر أن یمنح التعزیة الحقیقیة . فمن النفوس ما تكون غائصة في الحزن , فإذا بھا في ھنیھة ب ) 
ً و قوة و إرادة صالحة : تلك كان ت حالة القدیس فرنسیس سالس بعد الوساوس مطمئنة و فائضة فرحا

  العنیفة التي كانت تھاجمھ .
ت ) من خاصة المالك الشریر أن یتحول إلى مالك نور , و یندس في عواطف النفس التقیة و یوسوس 
إلیھا اوال ً عواطف تالئم مسرة بالنفس باطلة أو إدعاء أو إفراط في توبتھا , لكي یجرھا فیما بعد إلى الیاس 

. ھكذا یسقطھا  أو بالعكس یوسوس إلیھا بشیئ من التلطیف في شكل معیشتھا بحجة صحتھا أو دروسھا, 
  قلیالً فقلیالً .

  
ثانیاً :  . قواعد الرغبات أو المقاصد . أ ) علینا أن نعتني بالبحث عن رغباتنا و مقاصدنا , ھل تتجھ في 

  أو آخرھا على الخیر  .  ابدائتھا أو في منتصفھ
ن فیھا في ایة ھنیھة بعض الشر من التشتت أو نقص في ما كنا نقصده قبالً من الصالح . أو لة بلبلت فلو كا

تلك الرغبات نفسنا و شوشتھا واضعفتھا , فذلك برھان على إنھا صادرة عن الروح الشریر عدو تقدمنا و 
أي شیئ یضاد إرادة هللا ,  و البرھان ھو أنھ لكي یكون العمل صالحاً ینبغي أن یخلو منخالصنا األبدي . 

  أو خیر النفس الروحي : لو رأینا إذن شیئاً من النقص في أي عصر كان فذلك داللة على الروح الخبیث . 
ب ) إن الروح الصالح یعمل في النفس اآلخذة في النمو بعذوبة كندًي یخترق إسفنجةً . أما الروح الشریر 

. فالتوق على الكمال بممارسة الفضائل بزھو و طنطنة و  فیعمل بجلبة كمطر عاصفة یتساقط على الحجر
  تفرد ھو عالمة الروح الشریر . 

  
ثم أن تحقیر صغار األمور و الرغبة في تقدیس النفس باعمال عظیمة لیسا بداللة على الروح الصالح , ألن 

ل یاء أو نقطة واحدة ھذا الروح یحملنا على االمانة على واجبات الحالة و على صغار الفضائل  : " ال تزو
) . و الرغبة في إحترام الناس لتقوانا و فضیلتنا , و التواضع المّزیف الذي  18:  5حتى یتم الكل "  ( متى 

  نذم بھ نفسنا لیمدحنا اآلخرون , و الوداعة الكاذبة كل ھذا یضاد الروح المسیحي . 
الروح البشرى . أما روح هللا فیحملنا على  كذلك التظلم و السآمة و الیأس في المحن و الیبوسات ھي عالمة

  حب الصلیب و الخضوع و تسلیم الذات المقدس إلرادة هللا في كل أین و آن  . 
  
  

  خالصة كتاب طریق اإلستنارة
  

أن ھدف طریق اإلستنارة ھو انھ یجعلنا نتبع یسوع بإقتدائنا بفضائلھ بقدر ما یسمح ضعفنا . ھكذا أوال ً .  
) فالغیة  12:  8ثلتھ : " من تبعني فال یمشي في الظالم بل یكون لو نور الحیاة " ( یو نسیر على نور أم

  المثلى التي نجد في التقرب إلیھا كل یوم , ھي ان نجعل یسوع مركز أفكارنا و عواطفنا و حیاتنا بأسرھا . 



وبنا لنحبھ و نجذبھ إلینا , لذلك یصبح تأملنا عاطفیاً , و یسوع نصب عیوننا على الدوام لكي نعبده , و في قل
و في أیدینا لنمارس الفضائل باإلتحاد بھ . فالفضائل التي نمارسھا ھي اإللھیة و األدبیة : أنھا تمارس 
متوازیة إذ تتبادل المساعدة . لكن ھنا وجھین لنمو حیاتنا : نشدد في االول على الفضائل االدبیة و في 

  الثاني على الفضائل اإللھیة . 
  

 ً علینا في الواقع أن نروض قبل كل شیئ قوانا لنضمھا إلى هللا . و الحال أن ذلك ما تفعلھ الفضائل .  ثانیا
  األدبیة : 

: تروض عقلنا و تعوده على التفكیر قبل العمل , و على إستشارة هللا و ممثلیھ , , و إذ تفعل الفطنة  )1
  ھكذا تشركھ بالحكمة اإللھیة .

على إحترام حقوق هللا و القریب بممارسة الصدق التام , و على ا العدل یروض اإلرادة إذ یعودھ )2
 إحترام حقوق الدیانة و على الطاعة للرؤساء . ھكذا نتقرب من عدل هللا . 

القوة تروض األھواء العنیفة و تلطف إنحرافھا و تزجره , و توجھ قواھا النشیطة التي الخیر  )3
ارس الشھامة و االسخاء و الصبر و الثبات  , و تقربنا الفائق الطبیعة العسر التحقیق . و تجعلنا نم

 ھكذا إلى قوة هللا نفسھا .
لكي نحمد محبة اللذة و نھذبھا , تساعدنا القناعة على اماتة الشراھة بالعفاف في االكل , و على  )4

و على التسلط على الزھو باإلتضاع . و على الغضب بالوداعة . التنعم و التغلب علیھ بالطھارة , 
 ھكذا تستطیع النفس إن تحسن ممارسة الفضائل الموحدة ,

  حینئذ یأتي الطور الثاني لطریق اإلستنارة فیجعلنا نتحد باL رأساً .ثالثاُ  . 
  ) اإلیمان مع كل أنواره یخفف بعض الظلمات , و یخضع عقلنا L و یوحده بھ و یشركنا بالفكر اإللھي .  1
أرادتنا ویفصلھا عن االمور االرضیة , و یوجھ رغباتھا و اطماعھا  ) الرجاء ینھض , كعلتھ قویة , 2

شطر السماء , و یضمنا إلى هللا مصدر سعادتنا القوى و الصالح جداًَ◌ , الذي نتوقع بثقة معوناتھ 
  الضروریة لكي نبلغ غایتنا الفائقة الطبیعة . 

  
  
ألجل ذاتھ النھ  صالح للغایة بذاتھ و تجعلنا  المحبة تسمو بنا أیضاً إلى أرفع علو , و تجعلنا نحب هللا)  3

  نحب القریب ألجل هللا كإنعكاس من كماالتھ اإللھیة . إذن إنھا تضم نفسنا كلھا إلى هللا .
إننا من قلب یسوع االقدس نغترف ھذه المحبة المزدوجة :  و إذ نتحد بھ بتوثیق ننتصر على أنانیتنا , و إذ 

نا و عواطفنا , نحیا ألجل هللا كما عاش ھو نفسھ : " أنا احیا باآلب (یو : نجعل محبة یسوع و عواطفھ محبت
6  :58(  
  

رابعاً : ال بد أن نتوقع في اثناء سیاق إرتقاءاتنا عودات العدو الھجومیة تحاول الخطایا الرئیسیة السبع أن 
  ة و محنھا . في الفضیلة , و ھكذا تتھیأ االفراح الحیاة الموحدتنساب و تندس في صمیم نفسنا 

  
  

                                       
 طریق اإلتحاد                                         

 
 

بعد أن یطھر اإلنسان نفسھ و یزینھا بالممارسة الوضعیة للفضائل یصبح ناضجاً لإلتحاد المألوف الوثیق 
  باL . و بعبارة أخرى لطریق اإلتحاد .



  
  مالحظات تمھیدیة                                       

  
قبل أن نعالج ھذه المسائل بالتفصیل نبین باختصار : الغایة الواجب التماسھا في ھذه الطریق . عالماتھا 
الفارقة . المفھوم العام للمشاھدة اإللھیة التي ھي إحدى العالمات العامة لھذة الطریق . التقسیم الواجب 

  إتباعھ . 
  

  الواجب التماسھا الغایة
  

ھذه الغایة سوى اإلتحاد الداخلي المألوف باL بواسطة یسوع المسیح . و قد أحسن تبیانھا األب أولیة لیست 
إن الغایة األولى و االخیرة لھذة بھذة الكلمات , التي وضعھا في رأس كتابھ  یقدیس اإلكلیریكي : " 

یسوع المسیح ربنا , حتى تلج عواطفھ صمیم قلوبنا . عندئذ المؤسسة , ھي أن یحیا كل من أبنائھا L وحده ب
:  2یستطیع كل أن یقول ما قالھ بحق الرسول بولس عن نفسھ : أنا حُي ال أنا بل إنما المسیح حٌي فّي ( غال 

20  " (  
طفنا و ثم نطلب إلى هللا : " أیھا السید اإللھ ملك السماء و األرض , تنازل و دبّر قلوبنا و أجسادنا و عوا

  اقوالنا و أعمالنا , و قدسھا و سسھا الیوم بشریعتك و بأعمال وصایاك " . 
حد بھ بالمعمودیة لكن بما إننا من ذاتنا غیر أھل لذلك , نرغب أن نتحد إتحاداً وثیقاً بیسوع المسیح , و إذ نت

المقدس المستدیم باإلخالء , نرغب أن نوثق ھذا اإلتحاد االلیف بقبول األسرار بحرارة , و ال سیما التناول 
المألوف , حتى تصیر أستعدادتنا فتلھم كل أعمالنا , و نستطیع أن نكرر كلمات القدیس بولس و نمارسھا : 

) . و لكي نحصل على ھذه النتیجة السعیدة , یبعث  20:  2" أنا حٌي ال أنا بل إنما المسیح حٌي فّي " ( غال 
حھ اإللھي , ھذا الروح الذي یعمل في نفسھ اإلستعدادات الكاملة , إلینا یسوع بإستحقاقاتھ و صلواتھ رو

التي كانت منتعشة بھا . و إذ ننقاد لھذا الروح اإللھي و نطیع الھاماتھ بسرعة و سخاء , نفتكر و نتكلم و 
  نعمل كیسوع لو كان موضعنا . فیسوع إذن ھو الذي یحیا 

  
و إن تغلبت عبادة الثالوث االقدس یساعدنا على تقدیس إخوتنا . فینا , و یمجد هللا معنا و بنا , و یقدسنا و 

  في ھذه الطریق , فال نزال مع ذلك متحدین بالكلمة المتجسد , و بھ نرتقي إلى اآلب :    
   )  6:  14" ال یأتي أحد  على اآلب إال بي  "  ( یو 

  
  

  العالمات الفارقة لطریق اإلتحاد
  

ھي الحاجة إلى تبسیط كل سیئ و إعادتھ إلى الوحدة , أعني إلى اإلتحاد  تختصر ھذه العالمات بواحدة , و
  الوثیق باL بالمحبة اإللھیة . 

  
أوال : تكاد النفس تحیا دائماً تحت نظر هللا : تحب أن تشاھده حیاً في قلبھا , " تسیر في الداخل مع هللا "  

شید خارجیة "  لھذا تلتمس الوحدة و الصمت و تلذلك تعتزل الخالئق بإعتناء " لكي ال تمسكھا أیة عاطفة 
قلیالً فقلیالً غرفة صغیرة في قلبھا , حیث تجد هللا و تخاطبھ قلباً إلى قلب . عندئذ تتوطد بین هللا بین هللا و 

  بینھا ألفة عذبة . 
یعزیھ بلطف  یحسن شرحھا مؤلف اإلقتداء بالمسیح : " یكثر اإلفتقاد لذى الحیاة الداخلیة فیحادثھ بعذوبھ و

  ) . 1, عد  1فصل  2و یفیض فیھ سالماً عظیماً و یعاملھ بألفة عجیبة جداً " ( كتاب 



  
  . ً ھكذا تصبح محبة هللا فضیلتھا الوحیدة , بمعنى أن سائر الفضائل التي تمارسھا لیست لھا سوى ثانیا

  أفعال محبة .
ھا قاعدة أحكامھا . و العدل قدوة تامة قدر ھكذا لیست الفطنة لھا سوى نظر ودي لألمور اإللھیة لتجد فی
. و القناعة نسیان تام للذات األرضیة بغیة المستطاع بالعدالة اإللھیة . و القوة سیادة كاملة على االھواء  

  التفكیر في االفراح السماویة .  و الفضائل اإللھیة ھي باألحرى لھا ریاضة حب كامل 
  

ً . یتم في التأمل تبسیط متشا ً لتفسح مجاالً للعواطف التقویة و ثالثا ً فشیئا بھ فتتالشى البراھین العقلیة شیئا
  تتبسط ھذه بدورھا كما سنشرح ذلك فیما بعد , و تصبح نظرة عاطفیة مستطیلة إلى هللا . 

  
ینشأ عن ذلك تبسیط في الحیاة بأسرھا . قد كان للنفس مضى ساعات للتأمل و الصالة . أما اآلن   رابعاً : 

فترتفع بغیر إنقطاع إلى تھا صالة دائمة : فإن عملت أو تنزھت , و إذا كانت وحدھا أو مع اآلخرین , فحیا
"  و الذي أرسلني ھو معي و لم یدعني وحدي الني أفعل ما یرضیھ هللا بمطابقة إرادتھا مع إرادتھ المقدسة 

یم بین یدي هللا : صلواتھا و ) و لیست لھا ھذه المطابقة سوى فعل محبة و تسل 29:  8كل حین " ( یو 
  أعمالھا الیومیة و آالمھا و مذالتھا كلھا مشبعة بمحبة هللا : " إلھي و كل شیئ لي " 

نتیجة . بذلك نستطیع أن نرى من ھم الذین تناسبھم طریق اإلتحاد , ھم أولئك الذین یجوزون الشروط 
تعویض عن الذنوب الماضیة فقط , بل التخلي الثالثة التابعة :  أ ) طھارة قلب عظمى , أعني ال تكفیر و 

و الجزع من كل خطیئة عرضیة إختیاریة . و من كل مقاومة عن كل ما یمكن أن یقودنا إلى الخطیئة , 
ضعف یندم علیھا من جھة أخرى بشدة و عمدیة للنعمة . ما ال ینفي مع ذلك بعض خطایا عرضیة . عن 

ق التطھیر تتكمل في طریق اإلستنارة بالممارسة الوضعیة حاالً . نقوة النفس ھذة المرسومة في طری
  للفضائل و القبول السخي لصلبان العنایة اإللھیة ستتم في طریق اإلتحاد بالمحن المنفعلة .

  
ب ) سلطة على الذات عظیمة مكتسبة بإماتة األھواء , و ممارسة الفضائل االدبیة اإللھیة . التي إذ تذھب 

قلیالً لإلرادة و تخضع ھذة الالرادة اإللھیة . بھذا یتوطد النظام و یتجدد على وجھ ما , قوانا تخضعھا قلیالً ف
  إذ تكون النفس متسلطة على ذاتھا تھبھا L تماماً .

حاجة مألوفة للتفكیر في هللا و لمحادثتھ , و لصنع كل االعمال إبتغاء رضاه . فیتألم  اإلنسان النھ ال ت ) 
ماً . و إن اولع بمھام عالمیة بسبب واجب الحالة , یجتھد أا یغفل عن إستحضاره , یستطیع أن یھتم بھ دائ

:  24فیتحول إلیھ طبیعیاً كما تمیل اإلبرة الممغنطة إلى الشمال : " عیناي إلى الرب في كل حین " ( مز 
15  (  

   
س المطھرة بمعنى أنھ یراد بالفطنة , ھذا ما یحسن شرحھ القدیس نوما : " لمن یجدون في التشبھ فضائل تدعي فضائل النف

الفطنة اإللھیة وحدھا و القناعة تنسي كل المطامع األرضیة . و القوة تمیت كل الشھوات . و العدل یوحدنا بالعقل اإللھي و 
قتدي بذلك القناعة تنسي كل المطامع األرضیة . و القوة تمیت كل الشھوات . و العدل یوحدنا بالعقل اإللھي بمعاھدة دائمة إذ ن

  العقل و ننسب ھذه الفضائل للطوباویین أو لمن ندعوھم الكاملین في ھذه الحیاة " .
  
  

  مفھوم المشاھدة العام
  

  لكثرة تفكیر اإلنسان في هللا یحدق نظره فیھ بحب . تلك المشاھدة إحدى العالمات الفارقة لھذة الطریق
  



ً ھي  النظر یتعجب إلى موضوع ما . قد تكون المشاھدة أوال . المشاھدة الطبیعیة . إن المشاھدة عموما
  أو خالیة أو عقلیة . الطبیعیة حسیة 

  ) تكون حسیة عندما ینظر اإلنسان طویالً و بتعجب مشھداً جمیالً مثالً سعة البحر أو سلسلة جبال  1
  اً ) تدعي خیالیة عندما یتمثل اإلنسان بالمخیلة طویالً و بتعجب وحب أمراً أو شخصاً محبوب 2
, عندما یوقف عقلھ بتعجب و بنظره بسیطة على خالصة عظیمة فلسفیة , مثالً ) و تسمى عقلیة فلسفیة  3

  على الكائن البسیط مطلقاً الممتنع التغییر , مبدأ كل الكائنات و غایتھا .
  

  . المشاھدة الفائقة الطبیعة و ھي التي سنبین مفھومھا و انواعھا .ثانیاً 
, بقطع النظر عن  البسیط  فالمشاھدة بالمعنى الحصري تدل على فعل النظر العقلي أ )  مفھومھا .   

أو الخیالیة التي  ترافقھ . و إذا كان الموضوع المشاھدة تأمالً یتمیز بتسلط ھذا النظر  ةالعناصر العاطفی
. و بإختصار البسیط الذي ترافقھ العواطف فیمكن تحدیده إذن : نظر بسیط عاطفي L و للمور اإللھیة 

  كتعبیر القدیس توما : " نظر الحقیقة البسیط " .
  ب ) أنواعھا . أنواع المشاھدة ثالثة : المكتسبة و المفاضة و الممتزجة . 

) المكتسبة , ھي تأمل عاطفي مبسط , تختصر فیھا األفعال العقلیة و العاطفیة , یكثر فیھا تدخل مواھب  1
لعلم و الفھم و الحكمة لتساعدنا على تحدیق نظرنا في هللا بحب كما الروح القدس , و ال سیما مواھب ا

  سنشرح ذلك فیما بعد . 
المفاضة او المنفعلة ھي مجانیة , ال نقدر أن نكتسبھا بجھودنا الخاصة و مساعدة النعمة اإلعتیادیة . )  2

ة خصوصیة عاملة تستولي تحدیدھا : ھي مشاھدة ینشأ فیھا إختصار االفعال العقلیة و العاطفیة , من نعم
  علینا , و تجعلنا نتلقى االنوار و العواطف التي یعملھا هللا فینا برضانا .

, نرى فیما بعد أن المشاھدة المفاضة تكون احیاناً قصیرة جداً . و في الصالة العقلیة الواحدة  الممتزجة)  3
  عن العمل الخاص للنعمة  نفسھا , تعاقب األفعال المتوجبة لمبادھتنا  مع األفعال الصادرة

  
  

الفاعلة . ھذا ما یحدث لمن یأخذون بالدخول في المشاھدة المفاضة عندئذ تكون المشاھدة ممتزجة أعني 
بالمناوبة . و یعاد ھذا الشكل بوجھ عام إلى المشاھدة المفاضة التي ھي كما یقال الدرجة  فاعلة و منفعلة 

  األولى . 
  

حین نتزكى  نسلم  ألنناما یقولھ القدیس توما عن التبریر : "  أن هللا ال یبررنا بدوننا  یمكننا أن نقول عن المشاھدة )1
  طوعاً بعدل هللا " 

، إذ أعلن  645, صفحة  1923ھذا التقسیم مقبول عموماً . ففي مقالة شھیرة جداً لمجلة الحیاة الروحیة آذار سنة   )2
Lبالمحبة .ج . ماریتان وحدة الغایة للجمیع أعني اإلتحاد با  

                               
  

  تقسیم الكتاب الثالث
  

  یمكننا أن نمیز في طریق اإلتحاد صورتین أو وجھتین مختلفین .
طریق اإلتحاد البسیطة أو الفاعلة التي تتمیز بمواھب الروح القدس و السیما المواھب الفاعلة , و أوالً 

  الً من المشاھدة الفاعلة أو بالمعنى الواسع . بتبسیط الصالة العقلیة , التي تصیر شك
  

  ثانیاًَ◌ . طریق اإلتحاد المنفعلة او الصوفیة بالمعنى الحقیقي الذي یتمیز بالمشاھدة المفاضلة أو الحقیقیة 



  
ً حوادث خارقة , كالرؤى و اإلیحاءات التي یضادھا  ً . فضالً عن ذلك یضاف إلى المشاھدة أحیانا ثالثا

  واستیالء الشیطان و مسھ . ينالتزویر الشیطا
 

رابعاً . ال عجب من وجود آراء متباینة , أو مماحكات في مواد صعبة جداً , سنتقصاھا في فصل خاص ، 
  و سنبین بطریقة إستنتاجیة كیف یجب أن تكون تصرف المرشد مع المشاھدین . 

  
  

ھم في نظام المواھب الفاعلة و من لیس لھم سوى الكاملة و بمواھب الروح القدس , أقر أن ھناك واقعیاً : طریق من     
  المشاھدة بالمعنى الواسع و طریق المشاھدین السائدة عندھم موھبتا الفھم و الحكمة . سنعود إلى ھذا التعلیم .

  
  
  
  

  طریق اإلتحاد البسیطة
  

تلقى موھبة ھذه الطریق ھي حالة النفوس الحارة , التي تحیا عادة في إتحاد ألیف مع هللا , بدون ان 
المشاھدة المفاضة بعد . أما حین تتألف ممارسة الفضائل االدبیة و اإللھیة , فتجتھد في تكمیلھا بممارسة 
مواھب الروح القدس : صالتھا العقلیة تتبسط أكثر فأكثر , و تصبح صالة البساطة أو اإلختالء البسیط , 

فوجود مثل ھذه الحالة یریناه اإلختبار و تمییز نوعي المدعوة بالمعنى الواسع المشاھدة المكتسبة أو الفاعلة 
  كذلك الفرق بین المواھب الفاعلة و المشاھدة . المشاھدة , 

  
یرینا اإلختبار أوالً , أن في األدیار و في العالم نفوساً حارة حقیقیة , و متحدة باL بشكل مألوف , تمارس 

  أیضاً , و ال تتمتع مع ذلك بالمشاھدة المفاضة . الفضائل المسیحیة بسخاء و ثبات و احیاناً ببطولة
  

إن ھذة النفوس تطیع الروح القدس , و عادة تجاوب على الھاماتھ , و من وقت إلى آخر تتقبل أیضاً 
الھامات خصوصیة بدون أن یتصدى شیئ یكشف لذاتھا أو لمرشدھا انھا في الحالة المنفعلة بحصر المعنى 

.  
  

  مواھب الروح القدس
  
  

حث  على التوالي عن مواھب الروح القدس بوجھ عام . عن كل منھا بوجھ خاص  . عن دورھا في سنب
  المشاھدة . عن الثمار و السعادة التي تقابل المواھب . 

  
  
) عند ما نطالع مثالً حیاة رجال كثیرین شھیرین ال نستطیع أن نتمالك  من الدھش من فضائلھم و من إتحادھم باL و من 1(

  لھم إلھامات الروح القدس و النرى مع ذلك انھم مارسوا المشاھدة المفاضة .إمتثا
  
  

  مواھب الروح القدس بوجھ عام                                           



  
  طبیعتھا , سموھا , طریقة ممارستھا , كیف یمكن ترتیبھا .سنبین 

  
  طبیعة مواھب الروح القدس

  
األول ) كیف ان الروح القدس الساكن في نفوسنا ینشئ فیھا ما عدا النعمة  من الكتاب 38قلنا ( في صفحة 

الحالیة ملكات فائقة الطبیعة تكمل قوانا و تسھل علیھا أن ننشئ أعماالً فائقة الطبیعة بتأثیر النعمة الحالیة  .  
في أي شیئ  ھذه الملكات ھي الفضائل . فبحصر الفرق ما بین ھذین النوعین من الملكات , نرى بجالء

  تقوم المواھب . 
  

الفرق ما بین المواھب و الفضائل . ال ینشأ الفرق األساسي من الموضوع المادي أو من حقل العمل أوالً . 
  الذي ھو في الحقیقیة واحد بل من طریقة عملھا المختلفة في نفوسنا .

الني نقبلھا , نلتمس و نعقل و نعمل  أ ) إن الفضائل تمیل بنا إلى العمل وفق طبیعة قوانا : فبمساعدة النعمة
كما نعمل في النظام الطبیعي الصرف : ھذه ھي إذن قوى فاعلة أولیة و صریحة . أما المواھب فتمنحنا 
بعكس ذلك دماثة و قابلیة تسوغ لنا قبول محركات النعمة الفاعلة و أتباعھا . ھذة ھي النعمة التي تحرك 

حتى أن النفس , یقول القدیس توما , تكون منفعلة أكثر ما ھي فاعلة  : " قوانا بدون أن تنزع الحریة منھا , 
  ) .52سؤال  2ال تعمل النفس كمحركة بل باألحرى محّركھ " ( خالصة ك 

إننل في الفضائل نتصرف بحسب قواعد الفطنة الفائقة الطبیعة و مبادئھا . فعلینا إذن أن نفكر و نتآمر ب ) 
من الكتاب الثاني ) بتأثیر المواھب ننقاد إللھام إلھي یشدد  191نظر صفحة و نستشیر و نختار إلخ .( أ

  علینا فجأة و بدون تفكیر كي نعمل ھذا االمر أو ذاك .
ت ) بما أن نصیب النعمة في المواھب أعظم جداً مما ھو في الفضائل , فاألعمال التي تتم بتأثیر المواھب 

تمارس من التي تصنع بتأثیر الفضائل . فبفضل المواھب  ھي عادة , عند تساوي جمیع االمور , أكمل
  الدرجة الثالثة من الفضائل و نصنع أفعاالً بطلیة . 

  
) ممارسة الفضائل إنما ھي المالحة بواسطة المقذاف ,  1تستعمل عدة تشابیھ لتفھیم ھذا التعلیم :   ث ) 

  ا بسرعة أكثر و جھود أقل واستعمال المواھب ھي المالحة بواسطة الشراع : ھكذا یتقدم ھذ
) الولد الذي إذ تسنده أمة یسیر إلى االمام بعض خطوات ذلك رمز المسیحي الذي یمارس الفضائل  2

بمساعدة النعمة , و الولد الذي تأخذه أمھ بذراعیھا كي تجعلھ یتقدم بسرعة أعظم ھو صورة المسحي الذي 
)  الفنان الذي ینقر على وتر القیثارة لكي یستخرج  3ھ   یمارس المواھب بتلبیتھ النعمة الفاعلة الممنوحة ل

ً مؤتلفة  ھو صورة  المسیحي الذي یمارس الفضائل , لكن عندما یأتي الروح القدس نفسھ و منھا أصواتا
یضرب على اوتار نفسنا بأناملھ اإللھیة عندئذ تھتز النفس بتأثیر المواھب . ھذا تشبیھ إستعملھ اآلباء 

  وع في نفس مریم : " قیثار لذیذ النغم ینقر علیھ یسوع لمسة اآلب" .لیوضحوا عمل یس
  

ثانیاً . تحدید یمكننا ان ننتج مما بیناه أن مواھب الروح القدس ھي ملكات فائقة الطبیعة تمنح قوانا مرونة 
ال و فتطیع بسرعة الھامات النعمة .  و یمكننا القول أن المواھب في الوقت نفسھ مرونة و عزائم و إمتث

  قوى تجعل النفس أكثر إنفعاأل تحت ید هللا , و في الوقت ذاتھ أنشط لتخدمھ و تقوم باعمالھ .
  
  

  سمو المواھب
  



  
  نستطیع أن ننظر إلى ھذا السمو بذاتھ أو بعالقتھ بالفضائل . 

خضوعنا  أوالً . بذاتھ من الواضح ان ھذه المواھب سامیة , فبقدر إتحادنا بالروح القدس ینبوع كل قداسة و
لھ نزداد  كماالً . و الحال أن المواھب تجعلنا مباشرة تحت عمل الروح القدس الذي یحیا في نفوسنا , و 
ینیر عقلنا  بأنواره , و یدلھ صریحاً  على ما یجب أن نعملھ , و یضرم قلبنا و یقوي إرادتنا كي یجعلھا تتم 

  اع على االرض . الخیر الذي یلھمناه . ذلك إذن  إتحاد وثیق قد ما یستط
  
  

                             ) إن المواھب ھي اكمل من الفضائل االدبیة و العقلیة ال من الفضائل اإللھیة و غایتھا كلھا كمال الفضائل اإللھیة 1(   
  

لدرجة نتائجھا كذلك نفسیة . فالمواھب ھي التي تجعلنا نمارس أكمل درجة من الفضائل االدبیة و اإللھیة , ا
الدرجة الثالثة , و التي تلھم االعمال البطلیة . فبالمواھب ترتقي النفس حین یشاء هللا إلى التي سمیناھا 

المشاھدة المفاضة , الن المرونة و الغمتثال اللذین تنشئھما المواھب , و ھما اإلستعداد القریب المطلوب 
  كمال االعلى .د لحالة التصوف . تلك ھي الطریق المختصرة إذن للوصول إلى

  
 . ً لو قابانا المواھب بالفضائل فھي , یقول القدیس توما , أكمل من الفضائل األدبیة و العقلیة . و في ثانیا

الواقع لیس هللا موضوع ھذه المباشر بینما أن المواھب ترفع الفضائل على الدرجة علیا حیث تذوب 
 . Lبفضیلة المحبة فتجعلنا نتحد با  

  
  
  
  
  

 ً لو قابلنا المواھب بالفضائل فھي , یقول القدیس توما , أكمل من الفضائل األدبیة و العقلیة . و في . ثانیا
ضیلة الواقع لیس هللا موضوع ھذة المباشرة بینما ان المواھب ترفع الفضائل إلى  درجة علیا حیث تذوب بف

. Lالمحبة فتجعلنا نتحد با  
  

تجعل فینا و تحت تصرفنا ة تشركنا في نور هللا نفسھ و موھبة القوة ھكذا الفطنة التي تكملھا موھبة المشور
قوة هللا نفسھا . لكن لیست المواھب أسمى من الفضائل اإللھیة و ال سیما من المحبة . فالمحبة ھي في 

ن الواقع أول الخیرات الفائقة الطبیعة و اكملھا , والینبوع الذي تجري منھ المواھب غیر انا نستطیع القول أ
. ھكذا موھبة الفھم تجعل إیماننا أكثر حرارة و أشد عمقاً إذ  المواھب تكمل الفضائل اإللھیة في ممارستھا 

تظھر لھ تآلف عقائدنا الوثیق . و موھبة الحكمة تكمل ممارسة فضیلة المحبة إذ تجعلنا نتذوق هللا و االمور 
  ا . غیر إنھا تزیدھا كماالً . اإللھیة فھذه إذن وسائل تتعلق بالفضائل اإللھیة كغایة لھ

  
  ممارسة مواھب الروح القدس

  
و حالة النعمة معاً : ھي حینئذ مجرد قوى قائقة الطبیعة . أوال . نمو تدریجي . نقتبل مواھب الروح القدس 

یعة حین نبلغ سن التمییز و یتجھ قلبنا إلى هللا , نبدأ بتأثیر النعمة الحالیة أن نجعل كل جھازنا الفائق الطب
یعمل ھو و مواھب الروح القدس : و في الواقع ال یصدق القول أن المواھب تلبث غیر عاملة أو غیر 

  صالحة للعمل زمناً طویالً من حیاتنا .



لكن لكي تبلغ نموھا العادي التام , ینبغي أن تمارس قبل كل شیئ الفضائل األدبیة زمناً كبیراً تتفاوت مدتھ 
بحسب مساعدتنا النعمة . في الواقع تلك ھي الفضائل التي تلین نفسنا شیئاً فشیأً , بحسب مقاصد هللا فینا , و 

كما فلنا و و تعدھا لذلك اإلنقیاد التام الذي تفرضھ الممارسة الكاملة للمواھب . فتنمو في تلك االثناء ھذه 
ى الفضائل , كي تجعلنا المواھب كملكات مع النعمة الحالیة . و كثیراً ما تضم قواھا یغیر أن ندري إلى قو

  الفائقة الطبیعة . اإلعمالنمارس 
و احیاناً یثیر الروح القدس بنعمتھ الفعالة , بطریقة وقتیة حمیة غیر مألوفة كمشاھدة عابرة . و في الواقع 
أیة نفس حارة لم تشعر في بعض األحیان , بمثل ھذه اإللھامات البدیھیة للنعمة , إذ لیس لنا سوى قبول 

اإللھي و اتباعھ . قد جرى ذلك بمطالعة اإلنجیل المقدس أو كتاب تقوى , و بتناول القربان المقدس أو ادافع 
بزیارتھ , و في ریاضة حین اختیار إحدى حاالت الحیاة , و ترقیة إلى درجة كنسیة و ترھب . كان یظھر 

  تساعده برفق كبیر" . لنا عندئذ أن نعمة هللا كانت تنشلنا بعذوبة وبشدة : " نعمة هللا تقود من
  

ً . وسائل لممارسة المواھب .  أ ) إن ممارسة الفضائل االدبیة ھي اول شرط ضروري لممارسة  ثانیا
. إلیك تعلیم القدیس توما : " ان الفضائل األدبیة و العقلیة تسبق المواھب كما أن الوسیلة التي المواھب . 

  السیر حسناً بحسب شرعیة هللا " . یسیر فیھا اإلنسان بحسب إرشاد عقلیة تعده إلى 
  
  
) یفكر بعض الالھوتین , كاألب باریو , أن المواھب تتدخل في كل عمل إستحقاقي . لكن بغیر أن یبلغوا ھذا الحد في 1(

  تفكیرھم , یسلمون أن المواھب تؤثر غالباً في تلك االعمال الخفیة بغیر أن نعیرھا و عینا .
  
  
  
  

و عیوبھ  أھواءهالمواھب , أن یقھر اإلنسان  ساب ھذة المرونة اإللھیة , التي تمنحنا و في الواقع ینبغي إلكت
بملكات الفطنة و اإلتضاع و الطاعة و الوداعة و الطھارة . فكیف یستطیع أن یحصل على الھامات النعمة 

ب و الشبق ؟ فقبل , و یجتنیھا و یتبعھا خاضعاً حین تسیر النفس فطنة الجسد , و الكبریاء و التمرد و الغض
نتبع قواعد الفطنة المسیحیة , قبل أن نطیع حركات النعمة یجب أن ان تقودنا اإللھامات اإللھیة , ینبغي أوالً 

  نحفظ الوصایا و نقھر العجب . 
  

قال بصواب كاجیتان , المفسر األمین للقدیس توما : " فلیالحظ مرشدو النفوس حسناً و لیسھروا على كذلك 
المذتھم قبل كل شیئ على الحیاة العملیة قبل أن یعرضوا علیھم قم المشاھدة و في الواقع ینبغي أن یتمرن ت

  ان یقمعوا اھواءھم بملكات الوداعة و الصبر إلخ . و الشھامة و اإلتضاع إلخ .. 
 ً عن ان  لیستطیعوا بعد سكینتھم أن یرتقوا إلى حیاة المشاھدة . أن الكثیرین الذین ینقصھم ھذا الزھد فعوضا

یسیروا في طریق هللا یمضون قافزین فیھا فیوجدون , بعد ان خصصوا وقتاً طویالً من حیاتھم في المشاھدة 
  , خالین من كل الفضائل جزوعین غضوبین متكبرین ألجل أقل محنة تعترضھم 

إلثنین . بل أنھم فأمثال ھؤالء لم یحصلوا ال على الحیاة العملیة و ال على حیاة المشاھدة , و ال على إتحاد ا
  على الرمل . فعسى أن تكون ھذة النقیصة نادرة " . 

تمارس المواھب بمحاربة روح العالم الذي ھو مضاد لروح هللا على خط مستقیم . ھذا ما یطلبھ إلینا ب ) 
ایا القدیس بولس : " نحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من هللا . لنعرف ما أنعم هللا علینا بھ من عط

التي ننطق بھا ال بكلمات تعلمھا الحكمة البشریة بل ما یعلمھ الروح إذ نقرن الروحیات بالروحیات . 
الحیواني ال یدرك ما لروح هللا الن ذلك جھالة عنده و ال یستطیع أن یعرفھ النھ إنما یحكم فیھ  واإلنسان



) . و لكي  15 – 12:  2كو  1( فإنھ یحكم في كل شیئ و لیس أحد یحكم فیھ "  بالروح و اما الروحي
نحارب جیداً روح العالم ھذا , علینا أن نطالع الحكم اإلنجیلیة و نتامل فیھا . و نطابق تصرفنا علیھا قدر 

  المستطاع . عندئذ نكون مستعدین الن یقودنا روح هللا . 
  س : ج ) و تأتي بعد ئذ الوسائل الوضعیة و المباشرة التي تضعنا تحت عمل الروح القد

من  27) قبل كل شیئ اإلختالء الداخلي أو ملكة التفكر غالباً باL السكن ال بقربنا فقط بل فینا ( صفحة  1
الكتاب االول ) ھكذا نبلغ تدریجیاً إلى إستحضار الھ و ال نفقده حتى وسط أشغالنا الشاغلة . و تختلي غالباً 

إلى صوتھ : " أني أسمع ما یتكلم بھ هللا الرب " ( في مخدع قلوبنا لكي نصادف فیھ الروح القدس و نصغي 
المتكلم فیھا و  . عندئذ یتحقق ما قالھ مؤلف اإلقتداء بالمسیح : " طوبى للنفس التي تسمع الرب ) 9:  4مز 

) أن الروح القدس یكلم القلب و كالمھ یجلب النور و  1، عد  1، ف .  3تقبل من فمھ كلمة التعزیة . ( ك 
  عزیة . القوة و الت

حین یكلمنا  ) بما ان ھذا الروح اإللھي یطلب إلینا تضحیات , فعلینا ان نتبع ألھاماتھ بسرعة و سخاء  2
) . و ال نیأس إن ظھرت لنا 8:  94إذا سمعنم صوتھ فال تقسوا قلوبكم " ( مزبشكل واضح و اكید : " الیوم 

عط یا سید ما تامر بھ و مر بما ترید " . و المھم التضحیات قاسیة , بل فلنطلب النعمة بسذاجة لنكملھا : " أ
  ھو أن ال نقاوم إختیاریاً إلھاماتھ اإللھیة : النھ یسر و یحرك نفسن بقدر طاعتنا .

  
... و أیھا الملك و الكنیسة تقدم لنا صلوات عظیمة كي نجذب روح هللا إلینا : " ھلم أیھا الروح القدس إلخ 

اضر في كل مكان و المالئ الكل ، كنز الصالحات ، و رازق الحیاة , السماوي المعزي الروح الحق الح
دارس ان ھلم أسكن فینا و طھرنا من كل دنس و خلص أیھا الصالح نفوسنا " . فیجدر بكل إنسان عامل أو 

  یصلیھا قبل كل من اعمالھ . و إذا تلیت بإنتباه و حرارة فال یمكن أن تلبث بدون مفعول . 
  
  
  

  روحتصنیف مواھب ال
  

مواھب الروح القدس سبع , یمكن تنسیقھا على وجوه مختلفة . و قد ذكرھا أشعیاء حین تنبأ عن مجیئ 
المسیح : " یستقر علیھ روح الرب , روح الحكمة و الفھم , روح المشورة و القوة , روح العلم و تقوى 

  ا یلي . ) و كل موھبة تكمل فضیلة من الفضائل السبع كما ترى في م 2: 11" ( الرب 
  
  

  كل موھبة من المواھب وحده
  
  

  موھبة المشورة
  

أوالً . طبیعتھا  . أ ) موھبة المشورة تكمل فضیلة الفطنة إذ تجعلنا نحكم سریعاً و اكیداً بشكل حدس فائق 
الطبیعة , ما یوافق عملھ خاصة في الحاالت الصعبة . بفضیلة الفطنة نفكر باھتمام , و نلتمس أفضل 

غ غایة ما , مستفیدین من أمثوالت الماضي , و منتفعین من معارفنا الحالیة لنتخذ قصیداً رشیداً الوسائل لنبل
. أما بموھبة المشورة فیجري األمر بخالف ذلك . یخاطب الروح القدس قلبنا و یفھمنا في لحظة ما یجب 

كیف أو بماذا تتكلمون فإنكم كم فال تھتموا أن نعملھ , و ھكذا یتحقق وعد سیدنا یسوع لرسلھ : " فإذا اسلمو
) ھذا ما نراه من تصرف القدیس بطرس بعد 19:  10ستعطون في تلك الساعة ما تتكلمون بھ " ( متى 



العنصرة . فإذا أمسكھ الصدوقین أمروه أال یبشر بیسوع المسیح فأجابھم حاالً : " أن هللا أحق من الناس بأن 
    ) .  29ك  5یطاع " ( أعم 

  
وھبة المشورة ھو تدبیر األعمال الخاصة تدبیراً صالحاً . و موھبتا العلم و الفھم تقدمان لنا ب ) فموضوع م

المبادئ العامة . . أما موھبة المشورة فتجعلنا نطابقھا  على الف حالة خصوصیة تعرض لنا  , فنور الروح 
و إذا أسندت إلینا قیادة  و المكان و الظروف التي نكون فیھا .القدس یرینا ما یجب أن نعمل في الزمان 

  الغیر یرینا أیة المشورات نقدمھا لھم . 
ثانیاً : ضرورتھا  . أ) إنھا ضروریة للجمیع في بعض أھم الحاالت و أصعبھا , حیت یتعرض تقدیسنا و 
خالصنا للخطر . مثالً في حاالت الدعوة أو في بعض ظروف الخطیئة التي نالقیھا في ممارسة مھامنا 

ا . لما كان العقل قابالً الغلط و متردداً في طرقھ , بطیئ التصرف ، فیقتضي األمر حین  البت نفسھا نفسھ
في شؤون حیاتنا أن نقتبل أنوار المشیر اإللھي ، الذي یشمل كل شیئ في لحظة ، و الذي یرینا بأمان في 

  الصعب أو في ذاك .وقت موافق ما یجب أن نفعلھ , في ھذا الظروف 
الندریو  : " بموھبة المشورة یمیز العقل الوسائل تمییزاً أكیداً . فیرى طریقھ , و یسیر فیھ ر قال المونسنیو

  بأمن , مھما كان وعراً و جافاً و منفراً ... و یعرف أن یترقب الساعة المناسبة " 
ب ) أن ھذه الموھبة ضروریة على الخصوص للرؤساء و للكھنة ، إن لتقدیسھم الشخصي أو لتقدیس 

ً تصعب كثیراً معرفة التوفیق بین الحیاة الداخبیة و الرسالة , و بین المحبة الواجبة  1خرین   اآل ) أحیانا
للنفوس و الطھارة الكاملة ، و بین وداعة الحمامة و حكمة الحیة , حتى أنھ لیس بالكثیر علینا نور خاص 

یحتاج الرؤساء كثیراً ، حین  ) كذلك 2من الروح القدس یاھمنا طریقة التصرف في الوقت المطلوب   
ب علیھم أن یراعوا القانون بأمانة و یحتفظوا بسقة مرؤوسیھم و محبتھم ، إلى ذوق صائب لیجمعوا بین یج

  الحزم العادل و الجودة ، و ال یكثروا االوامر و التنبیھات ، كي یحملوھم على 
  

ي نور ال یحتاجون لیمیزوا ما یوافق كالً ) أما المدیرون فأل 3حفظ القانون عن محبة اكثر منھ عن خوف   
, و یعرفوا نقائصھم , و یبتوا في الدعوات و یھدوا النفوس إلى درجة الكمال أو إلى  من الذین یدیرونھم 

  النوع الحیاة المدعوة إلیھا .
وسائل ممارستھا .  أ ) فلممارسة ھذة الموھبة یجب قبل كل شیئ أن نحصل على شعور عمیق ثالثاً . 

جزنا , و نلتجئ غالباً إلى الروح القدس كي یعرفنا طرقھ : "  یا رب عرفني طرقك و سبلك علمني " بع
و ینیرنا بشكل من األشكال , النھ یھبط إلى المتواضعین ، و السیما إذا سعینا ) ، فینحدر سریعاً 4: 24(مز 

   صاً في كل الحاالت الصعبة . ً و خصو األساسیة أعمالناالصباح كل النھار ، و في بدء كل و دعوناه منذ 
القدس ، و أن نحكم على كل شیئ بنوره ، و ال  حب ) وعدا ذلك علینا أن نعتاد اإلصغاء إلى صوت الرو

ننقاد لتأثیر اإلعتبارات البشریة , و نعتاد أتباع أدق الھاماتھ . و إذ یجد عندئذ نفساً مرنة و طائعة یخاطب 
  قلبھا بتواتر أكثر .

  
  

لعقل البشري ال یقدر أن یدرك األمور الغریبة الطارئة : " إن افكار البشر ذات إحجام و بصائرنا غیر بما أن ا )1(
) و ما عدا ذلك یحتاج المرء في التماس المشورة إلى قیادة هللا العارف كل شیئ و ھذا یتم  14: 9راسخة " (حكمة 

   .موھبة المشورة التي بھا یتدبر اإلنسان كما بمشورة یمنحھا هللا
ً في نیاتنا و متسرعین في  )2( إن حرمان ھذه الموھبة یسبب شروراً كثیرة النھ یجعلنا مرتبكین في أفكارنا و عمیانا

  مقاصدنا و غیر متبصرین في كالمنا و جسورین في أعمالنا .  
  
  

  موھبة التقوى



  
قلوبنا محبة بنویة L و عبادة  أوالً . طبیعتھا . ھذة الموھبة تكمل فضیلة الدیانة الملحقة بالعدل , بإنشائھا في

  رقیقة لألقانیم أو لألمور اإللھیة كي نكمل واجباتنا الدینیة بسرعة مقدسة .
  .ال تكتسب فضیلة الدیانة إال بجد . أما موھبة التقوى فیمنحناھا الروح القدس 

الذي ندعو بھ أباً ترینا في هللا أباً كلي الصالح و المحبة ال سیداً مطلقاً فقط :" أخذتم روح التبني  )أ
تشرح إذن نفسنا في الثقة و المحبة بدون ان تنفي منھا اإلحترام الواجب ) 15: 8أیھا اآلب " (رو 

  لعزتھ . 
) إحتراماً بنویاً L یجعلنا نعبده بسرعة مقدسة كأب محبوب جداً . فبدل 1إنھا تھذب فینا عاطفة مثلثة : 

  ح كحاجة للنفس ، كوثبة قلب إلى هللا .أن تكون الریاضات الروحیة عمالً صعباً تصب
) محبة رقیقة و سخیة تجعلنا نضحي بذاتنا الجل هللا و مجده رغبتھ  في إرضاءه  : " ألني أفعل ما  2

) . إذن لیست تقوى أنانیة تلتمس التعزیات , تقوى فاترة تلبث بطالة  29:  8یرضیھ كل حین " ( یو 
ال تلتمس سوى اإلنفعاالت فتتیھ في األوھام بل ھي تقوى حین ینبغي العمل , و ال تقوى عاطفیة 

) طاعة ودیة ترى في الوصایا و المشورات التعبیر  3رجولیة تظھر محبتھا بعمل اإلرادة اإللھیة    
. ینشأ عن ذلك تسلیم مقدس لیدي ھذا األب المحب كثیراً ، الذي یعلم و األبوي لمشیئات هللا فینا الرشید 

فقنا , و الذي ال یجربنا أال لیطھرنا و یضمنا إلیھ : " إن الذین یحبون هللا كل شیئ أحسن منا ما یوا
  )  . 28:  8یعاونھم للخیر " ( رو 

  ب) تجعلنا ھذه العاطفة نفسھا نحب األقانیم اإللھیة و األمور التي تشترك في الكیان اإللھي .
  
مشاھدون : " فبین من رأیت عن كثب و قد رأیت كثیرین فالوحیدون الذین عرفت فیھم ) لذلك یقول دونوزو كورتایز : أن أفضل المشیرین ھم ال1(

  عقالً رشیداً و ثابتاً و حذاقة حقیقیة واستعداداً لحل عملي و رشید ألصعب المسائل .... ھم الذین عاشوا عیشة المشاھدة و العزلة . 
  

من الكتاب األول ) .  55و  54صفحة القدیسة النھا أم هللا و أمنا ( ھكذا نحب و نحترم العذراء  )1
ً من  و محبتنا L ألنھا ھي التي تعكس كماالتھ أفضل من كل  احترامناننقل إلیھا كذلك شیئا

  نحب كذلك و نحترم في المالئكة و القدیسین إنعكاساً من الصفات اإللھیة . )  2المخلوقات 
بونا السماوي , یطلعنا على فكره و مقاصده فینا .   یظھر لنا الكتاب المقدس ككالم هللا ز كتاب خطة لنا ا)  3
الكنیسة المقدسة ھي لنا عروس یسوع خارجة من جنبھ المقدس و مخلده و رسالتھ على ال{ض متقلدة ) 4

سلطتھ المعصومة . و امنا التي ولدتنا لحیاة النعمة فتغذوھا بأسرارھا . إننا نھتم إذن بكل ما یمسھا و 
و نرثي  األماماللھا . نتغرض لكل مصالحھا و نكون سعداء إذا سرنا بھا إلى بنجاحھا كما نھتم إلذ

ألوجاعھا ، و بكلمة نحبھا محبة بنویة . نضیف إلى ذلك طاعة قلبیة عالمین جیداً ان الخضوع ألوامرھا 
  )  16:  10إنما ھي الطاعة لھ نفسھ ك " من سمع منكم فقد سمع مني " ( لو 

: إلیھ حبر األعظم ھو لنا الوكیل و الممثل المنظور لیسوع المسیح على األرض ) رئیس ھذة الكنیسة ال 5
 6الكنیسة غیر المنظور ، و تعذب لنا طاعتھ كطاعتنا یسوع المسیح نفسھ     لرأسنعید إحترامنا و محبتنا 

  إننا نشعر بھذه العواطف أیضاً نحو رؤسائنا الذین نحب ان نرى فیھم یسوع المسیح ) 
و إن استودعنا هللا مرؤوسین نعید إلیھم الحنو البنوي الذي صورة یسوع المسیح في رئیسي " .  : " جعلت 

   لنا .  یبدیھ هللا
 ، L ثانیاً . ضرورتھا   أ ) یحتاج المسیحیون أجمع إلى ھذه الموھبة لیكملوا بفرح و نشاط واجباتھم الدینیة

فبدونھا یتصرفون مع هللا تصرفھم مع سید  :  م . و طاعتھم اإلحترامیة لرؤسائھم و المراعاه لمرؤسیھ
. أكثر منھا كتعزیة و و تبدو لھا محن العنایة الغلھیة كقصاصات قاسیة أو ظالمة صالتھم تكون كحمل 

ً , و یظھر هللا بعكس ذلك بتأثیر ھذه الموھبة كأب , فنؤدي لھ بفرح بنوي إحتراماتنا ، و بخضوع  أیضا
  .ضربنا إال لتطھرنا و تضمنا إلیھا بأكثر مودة  ودیع نقبل الید التي ال ت



ً أشد ضرورة للكھنة و ب )  و لكل من یخصصون ذواتھم L , و ھم  الرھبانھذة الموھبة ھي أیضا
) بدونھا تصبح سریعاً . الممارسات الروحیة الكثیرة التي تؤلف لحمة حیاتھم ،  1عائشون في العالم .      

یستطیع احد أن یفكر باL طویالً إال عندما یحبھ . و بالحقیقة إن موھبة التقوى إذا ما نیراً ال یطاق :  النھ ال 
بالمحبة , تجعل في النفس عواطف الحنو البنوي نحو هللا و فتحول ھذه العواطف ممارستنا إلى  اتحدت

ة ، لكننا نقبلھا بصبر فتبلبل ھذه المحادثمخاطبة عذبة مع ابینا السماوي .   ال شك أن الیبوسات تطرأ أحیاناً 
. وكما أننا ال نرغب سوى أمر واحد ، و ھو ان و فرح أیضاً , كانھا آیة من أب ال یحتجب عنا إال لنلتمسھ 

  نرضیھ فنسر بتألمنا ألجلھ : ال تعب حیث ث المحبة .
لة ھذذه الموھبة بأقل ضرورة لنا , كي نعامل بجودة ووداعة النفوس التي من طبیعتھا قلی) لیست  2

الجاذبیة ، لكي یحصل على حنو أبوي على النفوس التي یشاء هللا أن یستودعناھا ، و ندخل في عواطف 
مرة أخرى القدیس بولس , الذي كان یرغب أن یصور یسوع نفسھ في تالمیذه : " یا بني الذي أتمخض بھم 

      ) .  19:  4إلى أن یتصور المسیح فیھم " ( غالطیة 
  

ارسة ھذة الموھبة    أ ) الواسطة األولى ھي التأمل المتواتر في آیات الكتاب المقدس وسائل ممثالثاً . 
 29و  18و ال سیما الصالحین  ( صفحتا  األبویةالبدیعة ، التي تصف لنا جودة الھ على البشر و رحمتھ 

الشریعة من الكتاب األول ) . إن صفة األب ھي الصفة الي یود أن یعرف بھا و یحب , و ال سیما في 
  6 – 3الالھوت النسكي          االبنالجدیدة . علینا إذن أن نلجأ إلیھ في كل مصاعبنا بسرعة 

  ھكذا نتمم ریاضتنا التقویة بحب إذ نلتمس قبل كل شیئ إرادة هللا ال تعزیتنا . .و ثقتھ 
  

كي نرضي أبانا السماوي  العادیة إلى أفعال تقوى , إذ نعملھا أعمالناب ) الواسطة الثانیة ھي ان نحول كل 
من الكتاب األول ) ھكذا تصبح حیاتنا كلھا صلة و بالتالي فعل تقوى بنویة نحو هللا  و تقوى  211( صفح 

ً قول القدیس بولس : " روض نفسك على التقوى . فإن الریاضة  أخویة نحو القریب . ھكذا نكمل تماما
:  4تیمو  2ء و لھا موعد الحیاة الحاضرة و المستقبلة " ( في كل شي عفتنفالتقوى  أماالجسدیة تنفع قلیالً و 

  ) . 8و  7
  
  

  موھبة القوة
  

أوالً . طبیعتھا . ھي موھبة تكمل فضیلة القوة بمنحھا اإلرادة دافعاً و قوة تسھل علیھا أن تعمل أو تحتمل 
  بفرح و بسالة أموراً عظیمة بالرغم من كل الصعوبات . 

ا ال تصدر عن جھودنا المستعینة بالنعمة بل تصدر عن عمل الروح القدس تختلف عن فضیلة القوة بأنھ
الذي یستولي على النفس من عل و یخولھا سلطاناً خاصاً على القوى الدنیا و على الصعوبات الخارجیة . 
فالصعوبة ال تنزع بعض الحیرة و بعض الخوف من الصعوبات و من اإلخفاق  . أما الموھبة فتبدل ذلك 

  و الثبات و الفرح و األمل الوطید بالنجاح و تنشئ أعظم النتائج و تحمل كل شيء حتى الموت . بالعزم 
  

أ)  یحتاج المسیحیون أجمع إلى ھذه الموھبة لیكملوا بفرح و نشاط واجباتھم الدینیة L , ثانیاً  . ضرورتھا . 
ون مع هللا تصرفھم مع سید :  و طاعتھم اإلحترامیة لرؤسائھم و المراعاة لمرؤسیھم . فبدونھا یتصرف

كحمل أكثر منھا كتعزیة , و تبدو لھا محن العنایة الغلھیة كقصاصات قاسیة أو ظالمة أیضاً صالتھم تكون 
, و یظھر هللا بعكس ذلك بتأثیر ھذه الموھبة كأب ، فنؤدي لھ بفرح بنوى إحترامتنا , و بخضوع ودیع نقبل 

  ضمنا إلیھا بأكثر مودة .التي ال تضربنا إال لتطھرنا و تالید 



ً أشد ضرورة للكھنة و الرھبان و لكل من یخصصون ذواتھم L ، و ھم ب ) ھذة الموھبة  ھي أیضا
ال  ) بدونھا تصبح سریعاً . الممارسات الروحیة الكثیرة التي تؤلف لحمة حیاتھم ، نیراً  1عائشون في العالم 

إال عندما یحبھ و بالحقیقة أن موھبة التقوى إذا ما إتحدت   یطاق : النھ ال یستطیع أحد أن یفكر باL طویالً 
بالمحبة ، تجعل بالنفس عواطف الحنو البنوي نحو هللا  ، فتحول ھذة العواطف ممارساتنا إلى مخاطبة 
ً فتبلبل ھذه الحادثة ، لكننا نقبلھا بصبر و فرح  عذبة مع أبینا السماوي . ال شك ان الیبوسات تطرأ أحیانا

 ً , كأنھا آتیة من أب ال یحتجب عنا إال لنلتمسھ . و كما إننا ال نرغب سوى أمر واحد ، و ھو أن أیضا
  نرضیھ فنسر بتألمنا ألجلھ : ال تعب حیث المحبة . 

لیست ھذه الموھبة باقل ضرورة لنا ، كي نعامل بجودة ووداعة النفوس التي من طبیعتھا قلیلة  الجاذبیة ) 2
ي على النفوس التي یشاء هللا أن یستودعناھا ، و ندخل عواطف القدیس بولس ، لكي تحصل على حنو أبو

  ، الذي كان یرغب أن یصور یسوع المسیح نفسھ في تالمیذه : "
  ) . 19:  4مرة أخرى إلى ان یتصور المسیح فیھم " ( غالطیة  بھم أتمخضیا بني الذین  
  

االولى ھي التأمل المتواتر في آیات الكتاب المقدس وسائل ممارسة ھذه الموھبة  .  أ ) الواسطة ثالثاً : 
من  29و  18البدیعة , التي تصف لنا جودة هللا على البشر و رحمتھ األبویة و ال سیما الصالحین ( صفحتا 

  الكتاب األول ) . 
إن صفة االب ھي الصفة التي یود أن یعرف بھا و یحب , و السیما في الشریعة الجدیدة . علینا إذن أن 

في كل مصاعبنا بسرعة اإلبن و ثقتھ . ھكذا نتمم ریاضتنا التقویة بحب إذ نلتمس قبل كل شيء نلجأ إلیھ 
  إرادة هللا ال تعزینا .

أفعال تقوى , إذ نعملھا كي نرضي أبانا  ىإل‘سطة الثانیة ھي ان نحول كل اعمالنا العادیة ب ) الوا
بح حیاتنا كلھا صالة و بالتالي  فعل تقوى بنویة نحو من الكتاب األول ) . ھكذا تص 211السماوي ( صفحة 

هللا و تقوى اخویھ نحو القریب . ھكذا نكمل تماماً قول القدیس بولس : " روض نفسك على التقوى . فإن 
 2الریاضة الجسدیة تنفع قلیالً و اما التقوى فتنفع في كل شيء و لھا موعد الحیاة الحاضرة و المستقبلة " ( 

  ) . 8و  7:  4تیمو 
  

   موھبة القوة
  

اوالً  : طبیعتھا . ھي موھبة تكمل فضیلة القوة یمنحھا اإلرادة دافعاً و قوة تسھل علیھا ان تعمل أو تحتمل 
  بفرح و بسالة أموراً عظیمة بالرغم من كل الصعوبات . 

وح القدس تختلف عن فضیلة القوة بانھا ال تصدر عن جھودنا المستعینة بالنعمة بل تصدر عم عمل الر
الذي یستولي على النفس من عل و یخولھا سلطاناً خاصاً على التقوى الدنیا و على الصعوبات الخارجیة .  

الموھبة فتبدل ذلك فالصعوبة ال تنزع بعض الحیرة و بعض الخوف من الصعوبات و من األخفاق . اما 
  حتى الموت .بالعزم و الثبات و الفرح و االمل الوطید بالنجاح و تحّمل كل شيء 

  
 137ثانیاً . ضرورتھا . من العبث إطاعة الكالم في ضرورة ھذة الموھبة . و في الواقع قلنا ( في صفحة 

من الكتاب االول )    ثانیاً  . أنھ ینبغي في ظروف كثیرة ، لحفظ حالة النعمة ، أن نستبسل . و في الحقیقة 
  ال الصعبة بسخاء . أن موھبة القوة ھي التي تسھل لنا تتمیم تلك اإلعم

  
ثالثاً . وسائل ممارستھا . بما أن قوتنا لیست منا أنفسنا بل من هللا فعلینا إذن أن نلتمسھا منھ و نحن مقرون 

ة تستخدم أضعف الوسائل المقّرة بعجزھا و المعتمد  اإللھیةبعجزنا و متضعون . و في الواقع ان العنایة 
و فحوى كلمات القدیس بولس ھذه : " إختار هللا الجاھل من العالم على من یستطیع وحده أن یقویھا . ھذا ھ



لیخزي الحكماء واختار هللا الضعیف من العالم لیخزي القوي . واختار هللا الخسیس من العالم و الحقیر و 
) و في التناول  29و  28و  27:  1غیر الموجود لیعدم الموجود . لكي ال یفتخر ذو جسد امامھ ( أكو

كي ننتصر على كل العوائق ، الن الذھبي الفم یمثل المسیحیین عند خروجھم من المائدة المقدسة تعوزنا 
  أقویاء كاألسود ، النھم یشتركون بقوة المسیح نفسھا .

  
علینا أیضاً ان نغتنم بإھتمام آالف الفرص الصغیرة حتى نستطیع بالمثابرة على الجھد ، أن نزاول رابعاً . 

  القوة و الصبر . 
  

  موھبة الخوف
  

أوالً . طبیعتھا . لیس كالمنا ھنا عن مخافة هللا التي تجعلنا ، عندما نتذكر خطایانا , نقلق و نحزن و 
نضطرب . و ال عن الخوف من جھنم الكافي لبداءة االھتداء , ال لتتمیم  تقدیسنا . أنما الكالم ھنا عن 

  L . الخوف اإلحترامي و البنوي الذي یجعلنا نخشى كل إھانة 
ً : تكمل فضیلة الرجاء إذ نخشى  إغاظة هللا و  إن موھبة الخوف تكمل فضیلتي الرجاء و القناعة معا

  اإلنفصال عنھ . تكمل فضیلة القناعة إذ تبعدنا عن اللذات الباطلة التي تفصلنا عن هللا . 
بعاده عن الخطیئة بما إنھا تغیظھ یمكننا إذن أن نحددھا : فضیلة تمیل بإرادتنا إلى اإلحترام  البنوي L , و إ

  و تجعلنا نرجوه بقوة معونتھ . 
تشمل ھذه الموھبة على ثالث أفعال أساسیة  :  أ ) شعور حي بعظمة هللا ،  و بالتالي كراھیة مفرطة ألخف 

مین أن الخطایا التي تھین عظمة هللا غیر المتناھیة . و قد قال عز و جل للقدیسة كاترینا السیانیة : " أال تعل
   اآلالم التي كل  

  
  

  )      " تخرج من ھذه المائدة كأسود نافخة ناراً ترعب الشیطان " 1(     
  

تتحملھا النفس و التي یمكن أن تتحملھا في ھذة الحیاة , ال تكفي عقاب أخف  الخطایا ؟ فما أھان بھ  أنا 
تعرفي أن كل عقوبات ھذة الحیاة لیست الخیر غیر التناھي , یقتضي تكفیراً غیر متناه . لذلك أرید ان 

  بعقوبة بل إصالح  .. ) 
ھذا ما فھمھ القدیسون الذین كانوا یلومون انفسھم بمرارة على اخف خطایاھم , و لم یكونوا یعتقدون انھم 

  عملوا ما یكفي إلصالحھا .
للغایة . فینشأ عن ذلك  إلھاً غیر متناه و صالحاً ندامة شدیدة على اخف خطیئة ارتكبوھا النھا أھانت  ب ) 

  شوق حار و صادق إلى إصالحھا بمضاعفة افعال التضحیة و الحب . 
) و  2:  21عنایة یقظة لتجنب فرص الخطیئة : " أھرب من الخطیئة ھربك من الحیة " ( سیر ت ) 

  بالتالي إنتباه عظیم الرادة  معرفة رضى الھ في كل شيء كي نطابق علیھ تصرفنا .
ا , بتصرفنا ھكذا , نكمل فضیلة القناعة إذ نتجنب اللذات المحرمة و نكمل فضیلة الرجاء إذ من الواضح أنن

  نرفع ابصارنا إلى هللا بثقة بنویة .
  

ثانیاً  . ضرورتھا  أ ) انھا ضروریة لنتجنب دالة كبیرة مع هللا . من البشر من یتجربون بنسیان عظمة هللا , 
عنھ ، فیتجربون بإتخاذ حریة غیر الئقة مھ هللا و مع األشیاء المقدسة , و البون غیر المتناھي الذي یفصلنا 

یدعو بعض النفوس إلى ألفة و یكلمونھ بجسارة زائدة یتصرفون معھ كالند مع نده . ال جرم ان هللا نفسھ 



أبداً  عذبة و دالة غریبة , غیر انھ ھو الذي یبدأ بذلك ال نحن . و من حھة أخرى , فالخوف البنوي ال یمنع 
  ھذه الدالة العذبة التي نراھا في بعض القدیسین.

  
  

كان هللا یقول للقدیسة كاترینا السانیة : " ما أریده إنما ھو أفعال تألم " رجلي" كثیرة نتیجة الصبر و سائر فضائل النفس  )1(
إني اطلب إذن أن تمارس أعمال  الداخلیة ... فانا غیر المتناھي استجدى أعماالً غیر متناھیة أعني عاطفة حب غیر متناھیة .

غیر متناھیة أعني عاطفة حب غیر متناھیة . إني اطلب إذاً أعمال التوبة و سائر الریاضات الجسدیة كوسائل , و ان التشغل 
 فبھذة الفضیلة الداخلیة یتحد العملالمركز األساسي في المحبة " إنما ھي النفس في الحقیقیة التي تحبل بالفضیلة و تلدھا . 

  المتناھي بعاطفة المحبة . و منذ إذ تفوز برضاي و محبّي . 
  

ب ) لیست ھذة الموھبة بأقل فائدة لوقایتنا , في عالقاتنا مع القریب و ال سیما مع مرؤوسینا , من 
اسالیب العجرفة المتكبرة التي تقرب من الروح الوثني اكثر من الروح المسیحي . أن الخوف 

الوقت نفسھ ، أبو مرؤوسینا و ابونا , یجعلنا نزاول سلطتنا بشكل الئق بأولئك  اإلحترامي L , الذي ھو
  الذین یستمدونھا ال من ذواتھم بل من هللا . 

 
و صفاتھ و سلطانھ ثالثاً .  وسائل ممارسة ھذة الموھبة . أ ) یجب التأمل غالباً في عظمة هللا غیر المتناھیة 

طیئة مھما تكن خفیفة , فھي إھانة أیضاً لعظمة هللا غیر المتناھیة . ال علینا , و نالحظ بنور اإلیمان أن الخ
نتمالك عندئذ عن الشعور بخوف إحترامي  لذلك الرب المطلق الذي ال نزال نھینھ : " إقشعر جسمي من 

  )و حین نمثل أمامھ بقلب منسحق متضع . 120: 118خشیتك و خفت من أحكامك " ( مز 
یستحسن أن نعتني بفحص الضمیر إذ نحث نفوسنا على اإلنسحاق أكثر من  ب  ) فلدوام ھذة العاطفة

  )  19: 50التفتیش الكثیر و المدقق عن خطایانا : " القلب  المنكسر المنسحق ال ترذلھ یا هللا " ( مز 
و یجدر للفوز بطھارة قلب أتم نتحد بإزدیاد بیسوع التائب و نشترك معھ : بقدر ما نشترك معھ في بغضة 

  خطیئة و في إتضاعھ یكون الغفران أتم . ال
  
ھذه ھي مالحظة األب سمدت الصوابیة جداً :  " حین نفكر فكراً سامیاً بتفوق شخص علینا ... ال نقترب منھ إال بعاطفة )  1(

ً علینا كثیراً ، یظھر مملوءاً من الجو ً . و لكن إن كان ذلك الشخص الذي نعده متفوقا دة و یبدي الجبانة و اإلضراب أیضا
لة ، فاإلحترام الذي یوحیھ مسرة شدیدة برؤیتنا و بحدیثھ معنا و بمعرفتھ اننا نحبھ ... فإذا تظاھر بأن یعیش معنا بأخلص دا

ال یمنعنا من ان نشعر بعاطفة حب شدیدة نحوه ... و بالعكس بقدر ما تكون فكرة تفةقھ علینا عظیمة یكونا حبنا لھ تفوقھ  
میلة عمیقاً و رغبتنا في إظھار ھذا الحب و عرفان الجمیل قویة بعطفنا وتفانینا . و من جھة اخرى , حین عظیماً و عرفاننا ج

نراه عن كثب و نتعمق في الفتة نوقر صفاتھ السامیة و ینمو إحترامنا لھ فنشعر بعرفان جمیل عمیق و خجل إزاء ما یبدیھ لنا 
   و اللطف " . من التقدیر و الحنو و التفاني 

  
  

   موھبة العلم
  

مالحظات على الثالث المواھب العقلیة . بواسطة موھبة العلم نبلغ الثالث المواھب العقلیة التي تتجھ إلى 
المشاھدة تواً . موھبة العلم تجعلنا  نحكم بصواب على االشیاء المخلوقة بنسبة عالقتھا باL . و موھبة العقل 

اه . و موھبة الحكمة تجعلنا نحكم علیھا و نعرف قدرھا و تظھر لنا التآلف الوثیق بین الحقائق الموح
نتذوقھا . فلھذه المواھب الثالث أمر مشترك و ھو أنھا تمنحنا معرفة إختباریة أو تقارب اإلختباریة , النھا 
تعرفنا االمور اإللھیة ال بطریق القیاس ، بل بنور سماوي و یفھمناھا كأننا قد اختبرناھا . ال شك إن ھذا 

, لكنھ أفعل و انور مما ھو مألوف . بھ ندرك ھذه الحقائق ور یبثھ فینا الروح القدس ھو نور اإلیمان الن
  كإدراكنا المبادئ األولى .

  



.  لیس العلم الذي نتكلم عنھ ھنا بالعلم الفلسفي الذي یكتسب بالعقل ، و ال ھو أیضاً بالعلم  أوال . طبیعتھا 
في معطیات اإلیمان . لكنھ علم القدیسین الذي یجعلنا نحكم على األشیاء الذي یكتسب بعمل العقل  يالالھوت

. Lالمخلوقة بنسبة عالقاتھا با  
إذن ھكذا : موھبة تكمل ، بعمل الروح القدس المنیر ، فضیلة اإلیمان , إذ تجعلنا یمكن تحدید موھبة العلم 

 . Lنعرف األشیاء المخلوقة بنسبة عالقاتھا با  
یھ یقول لنا : " أن هللا كائن یمالً كل شيء كل شيء و یشغلھ ، و یعتلن تحت ظاھر كل االشیاء الن األب أول

یبین لنا في السماوات و على األرض مما ھو علیھ ... ھكذا علینا أن نعبده في كل خلیقة ھي كسر  . و
آدم ... غیر أن الخطیئة قد مقدس لكماالت هللا بما تمثلھ .. و لكننا نفعل ذلك بسھولة لو لم تُنزع منا نعمتھ 

فبحصر خطفتھا منا , و یسوع لم یرجعھا إال ألطھر النفوس التي یریھا اإلیمان عظمة هللا أینما كانت ... 
المعنى یسمى نور اإلیمان ھذا علم القدیسین . بین , بدون مساعد الحواس وبدون خبرة العقل , عالقة كل 

تعب و في لحظة . و بنظر واحد نقف على علة جمیع األشیاء , و  خلیقة باL ... نكتسب ھذه المعرفة بدون
  في كل منھا نجد موضوع صالة عقلیة و مشاھدة دائمة .

  
  قتادنا إلى هللا .موضوع موھبة العلم ھو إذن االشیاء المخلوقة من حیث ت

  
:  99نعنا ال نحن " (مز أ ) إذا اعتبرنا أصلھا فتقول لنا أنھا آتیة من هللا الذي أبدعھا و یحفظھا : " ھو ص

  ) . و إذا درسنا طبیعتھا نرى فیھا صورة هللا أو إنعكاساً منھا . غایتھا ھي أن تحملنا إلى هللا  3
: إنھا مراق إلیھ تعالى .  ب ) فموھبة العلم ھي التي ترینا أیضاً و بسرعة و تأكید ما یتعلق بخالصنا و 

  خالص القریب .
و حركاتھا السریة ، و أصل ھذه الحركات و أسبابھا و النتائج التي یمكن ان ھكذا تنیرنا في حالة نفسنا  

ً التصرف مع القریب في ما یتعلق بخالصھ : ھكذا یعرف الواعظ , بھذه  تحصل عنھا . و تعلمنا أیضا
خیراً , و یعرف المرشد كیف یقتاد النفوس بحسب الموھبة , ما یجب أن یقول لسامعیھ كي یصنع الیھم 

ا الروحیة و جواذب النعمة , بقوة نور یسھل لھ ان یخترق صمیم القلب . تلك ھي الموھبة المفضة حاجاتھ
لتمیز االرواح . ھكذا كان كثیر من القدیسین الذین أنارھم فاحص القلوب , یعرفون أخفى أفكار تائبیھم قبل 

  أن یبوحوا لھم بھا . 
  ة جداً للمسیحیین الساذجین و ال سیما للرھبان و للكھنةفائدتھا . من الواضح أن ھذه الموھبة مفیدثانیاَ . 

تساعدنا على أن نحسن استعمال المخلوقات ، فنستخدمھا كمراِق لنطلق إلى هللا . فنرغب في فطرة طبیعیة 
, , في التمتع بھا , و نجرب أن نجعلھا غایتنا . فبفضل ھذه الموھبة ال نرى فیھا إال ما وضعھ هللا . فنرتقي 

إلنعكاس الشاجب من الجماالت اإللھیة إلى الجمال اإللھي غیر المتناھي , و نكرر مع أغسطینس : " بھذا ا
  یا جماالً دائماً قدیماً ودائما ، قد عرفتك متأخراً و قد أحببتك متاخراً " . 

  
ً عیني اإلیمان عندما ننظر إث ً . وسائل ممارستھا  .   أ ) الواسطة العظمى ھي ان نفتح دوما لى الثا

المخلوقات : فبدل الوقوف عند ھذه الظالل العابرة , أال یجب ان نرى فیھا العلة االولى التي تنازلت 
فأشركتھا بصورة كماالتھا , فنتعلق بھا و نزدري كل شيء سواھا ؟ ھذا ما عملھ القدیس بولس إذ شغفھ 

ً الجل فضل معرفة المسیح یسوع ربي الذي  ألجلھ حسرت االشیاء حب یسوع : " أعد كل شيء خسرانا
  ) . 8:  3كلھا واعدھا أقذاراً ألربح المسیح "  ( فیلبي 

  
ب ) بھذا الروح نعرف أن نمتنع عن كل ما ال ینفع ، حتى عن بعض األمور المفیدة , مثالً عن نظرة أو 

لكي ال عن مطالعة أو عن قلیل من الغذاء , فنضحي بذلك ألجل هللا . ھكذا ننفصل قلیالً عن المخلوقات , 
  . عھا ً نرى فیھا إال ما یمكن أن یقتادنا إلى مبد



  موھبة الفھم
  

أوالً . طبیعتھا . تتمیز موھبة الفھم عن موھبة العلم , الن موضوع تلك أوسع بكثیر من موضوع ھذه : 
ً عن أن تكتفي بالمخلوقات , تمتد إلى كل الحقائق الموحاة . وعدا ذلك فنظرھا أحد بكثیر , النھا  فعوضا
تجعلنا نتغلغل و نقرأ في داخل لباب معنى الحقائق الموحاه . ال شك انھا ال تفھمنا االسرار بل تجعلنا نشعر 
, بالرغم من غموضھا , انھ یمكن اإلعتقاد بھا و انھا متآلفة مع بعضھا , و مع ما ھو أشرف في العقل 

  البشري , و ھكذا نثبت بواعث التصدیق . 
, إال انھا  الموحاةموھبة تمنحنا بعمل الروح القدس المنیر إدراكاً عمیقاً للحقائق إذن یمكن تحدیدھا ھكذا : 

  ال تكشف لنا السر . إنما ھذا یُحسن تفھیمنا عملھا في نفوسنا . 
  

ثانیاً . ترینا ھذة الموھبة حقائق اإلیمان بمظھر یثبتنا في اإلیمان دون أن یفھمناھا . ھذا ما یقولھ لنا القدیس 
یعرف من الحقائق ما كان بیّنا و غیر متناقض ... لذلك یجب أل ننكص عن الحقائق التى ھي من  توما : "

  انھا ترینا هللا بدرجة أسمى  ال بحدس وضعي مباشر للجوھر اإللھي اإلیمان "  
  , بل بإظھارھا لنا ما لیس هللا علیھ كما سنشرحھ فیما بعد 

ً اكبر من الحقائق , إذ  تساعدنا ان نستخلص من المبادئ الموحاة النتائج اللھوتیة التي تعرفنا أخیراً قسما
) نستنتج كل عقیدتنا في  14:  1تتضمنھا . ھكذا من الكالم : " و الكلمة صار جسداً و حل فینا " ( یو 

) نستخلص 16:  1الكلمة المتجسد . و من اآلیة : " مریم الولود منھا یسوع الذي یدعي المسیح " ( متى 
  نا في العذراء القدیسة .كل عقیدت

ھذة الموھبة الجزیلة النفع لكل المؤمنین , ھي ضروریة باألخص للكھنة و الالھوتین , لتمنجھم فھم 
  الحقائق الموحاه الواجب شرحھا لتالمذتھم . 

ثالثاً . ممارسة موھبة الفھم .  أ ) إن اإلستعداد االساسي و الضروري للفوز بھذة الموھبة , ھو إیمان حي 
ساذج یلتمس بإتضاع النور اإللھي إلدراك الحقائق الموحاه أحسن إدراك : " فھمني فأتعلم وصایاك " ( مز 

) . ھكذا كان القدیس انسلموس یتصرف , فبعد أن یعمل فعل إیمان حي كان یلتمس فھم اسرارنا  73:  118
  فائقة الطبیعة . حسب قولھ : " اإلیمان یطلب الفھم " إنما باإلیمام نبلغ فھم الحقائق ال

ب ) علینا ، بعد فعل اإلیمان ھذا ، ـن نعتاد التعمق أكثر ما یمكن في قلب السر , ال لكي نفھمھ ( األمر 
بل كي نغھم معناه و قوة برھانھ القاطع و مناسبتھ للعقل . و حین ندري بعض األسرار ، نقابلھا المستحیل ) 

بلة نوراً على مل منھا : ھكذا دور الكلمة في سر الثالوث نع البعض اآلخر ، فتبعث في الغالب ھذة المقا
ً سر إتحاده بالطبیعة البشریة و عملھ الفدائي . و بالتبادل أن التجسد و الفداء  األقدس , یفھمنا أكثر أفھاما
یبثان أنواراً جدیدة عن الصفات اإللھیة , و العالقات بین اآلب و اإلبن و الروح القدس . و لكي ندركھا 

ً أحسن , علینا أن نحب ھذه الحقائق و ندرسھا بالقلب أكثر مما بالروح , و ال سیما بإتضاع . في إد راكا
الواقع قالھا لنا سیدنا یسوع في ھذه الصالة الجمیلة التي وجھھا إلى ابیھ : " اعترف یا ابت رب السماوات 

  ) . 25:  11( متى و االرض النك أخفیت ھذه عن الحكماء و العقالء و كشفتھا لالطفال " 
     
) یمكن ان نرى هللا على وجھ ما حتى في ھذة الحیاة حین تستنیر العین بموھبة الفھم ... تكون مشاھدة هللا على نوعین , 1(

كاملة و تقوم برؤیة جوھر هللا ، و غیر كاملة تتعلق باألولى و عن كنا ال نرى فیھا ما ھو هللا , بل نرى ما لیس علیھ ... على 
  یظھر لنا في ھذة الطریق . ( القدیس توما )  ما
.  
  

   موھبة الحكمة
  
  



ً . النھا تبث في نفوسنا  أوالً . طبیعتھا . ھي موھبة تكمل فضیلة المحبة و تستقر في العقل و اإلرادة معا
  . ا تختصر كلھا , كما تشمل المحبة كل الفضائلالنور و المحبة . تعتبر إذن بحِقٍ◌ أكمل المواھب النھ فیھ

)  1أ ) أن القدیس برنردوس یدعوھا لمعرفة العذوبة لألمور اإللھیة . لموھبة الحكمة إذن عنصر مزدوج : 
نور یضيء عقلنا ، و یحملھ على أن یحكم مستقیماً في هللا و في االشیاء المخلوقة , معیداً ھذه إلى مبدإھا 

شیاء بأسمى عللھا , و إعادتھا على الوحدة في االول و غایتھا األخیرة . نور یساعدنا إذن على الحكم في اال
) ذوق فائق الطبیعة یعمل في اإلرادة , و یجعلھا تتذوق األمور اإللھیة بوحدة طبیعیة  2خالصة فسیحة .  
  سریة أو بجاذبیة .

نور یضیئ و أن تشبیھاً یجعلنا نفھم ھذا الدور المزدوج أحسن فھماً : و ھو أشبھ بشعاع الشمس ھو شعاع 
  عیني النفس , شعاع حرارة یضرم القلب و یشعلھ حباً و یفعمھ فرحاً .  یسر

ب ) یمكن إذن تحدید موھبة الحكمة ھكذا : ( موھبة تكمل فضیلة المحبة , إذ تجعلنا نمبز و نحكم في هللا و 
  في األمور اإللھیة في اسمى مبادئھا , و تجعلنا نتذوقھا .) 

تي تجعلنا نعرف جیداً الحقائق اإللھیة بذاتھا و بعالقاتھا المتبادلة , لكن إنھا تتمیز إذن عن موھبة الفھم , ال
ال في أسمى عللھا . و ال تجعلنا نتذوقھا مباشرة , بینما أن موھبة الحكمة تجعلنا نحبھا و نتلذذ بھا : " ذوقوا 

  ) . 9:  33وانظروا ما أطیب الرب " ( مز 
لالھوت في سر الحیاة اإللھیة , التي تكون المحبة مبدأھا و بھذه الموھبة یحصر القدیس یوحنا كل علم ا 

ا یختصر كل خالصتھ في ھذه الفكرة الوحیدة :  ) .  و القدیس توم 8:  4یو  1غایتھا معاً :  " هللا محبة " ( 
  األول الذي تصدر عنھ كل المخلوقات , و غایتھا االخیرة التي تعود إلیھا .  أإن هللا ھو المبد

  التي تتبعھ لترجع إلیھ  . و الطریق 
  

ثانیاً . نتائج موھبة الحكمة . إنھا فضالً عن زیادة المحبة التي تصدرھا في النفس , تكمل سائر الفضائل :    
تجعل اإلیمان وثیقاً بواسطة المعرفة شبھ اإلختباریة ، التي تعرفنا بھا الحقائق الموحاه متى تذوقنا ھكذا أ ) 

  كیف یمكننا أن نشك في الوجود الحقیقي ؟  طویالً أفراح التناول ,
تثبت رجاءنا : متى فھمنا و تذوقنا عقیدة إتحادنا بالمسیح , فكیف ال نرجو , و من ھو راسنا جالس في ب ) 

  السماء و القدیسون  المالكون معھ في المدینة السعیدة ھم اخوتنا ؟  
نتذوق أفراح الحب اإللھي تعود األفراح  ت ) تجعلنا نمارس الفضائل األدبیة في كمالھا . النھ حین

و القناعة و اإلتضاع و الوداعة , النھا وسائل كي االرضیة تافھة لدینا . نحب الصلیب و اإلماتة و الجھد 
  نتشبھ بزیادة بیسوع المحبوب و نعلن لھ حبنا . 

القلب . الواحدة نور و  لذلك  ھذا الفرق بین موھبة الحكمة  و موھبة الفھم فھذه نظر العقل و تلك إختبار
االخرى حب : ھكذا تأتلفان و تتكمالن , غیر أن موھبة الحكمة أكمل : الن القلب یتجھ إلى أبعد ما یصل 
إلیھ الفكر , و القلي أشد إختراقاً لألمور , و یدرك ما ال یدركھ العقل و یحلھ و في القدیسین حب اكثر من 

  المعرفة . 
  لحكمة ھذه على طریقتھم بتذوقھم طویالً إحدى الحقائق اإللھیة.) یمارس الساذجون موھبة ا 1(

كتلك البقارة المسكینة التي لم تكن تستطیع أن تكمل صالتھا األبانا النھا كانت تقول : " منذ ما یقارب الخمس سنوات حین 
  لحالة أرعى بقراتي"ه افي العالء ھو ألبي أبكى و البث سحابة النھار كلھ في ھذألفظ كلمة أبانا و اتبصر أن الذي 

  
بما أن الحكمة ھي إحدى أجل المواھب , علینا أن نرغب فیھا بحرارة فیھا ثالثاً. وسائل ممارستھا . أ ) 

بحرارة , و نطلبھا بلجاجة و نلتمسھا بشوق ال یكل . ھذا ما یشیر بھ علینا كتاب الحكمة . أنھ یرید أن 
یا صانع  ةنا أبدع صالة للفوز بھا : " یا إلھ اآلباء و رب الرحمنتخذھا قرینة و رفیقة الحیاة كلھا , و یلھم

الجمیع بكلمتك . و فاطر اإلنسان بحكمتك لكي یسود على الخالئق التي كونتھا و یسوس العالم بالقداسة و 
بالبرو یجري الحكم بإستقامة النفس . ھب لي الحكمة الجالسة إلى عرشك و ال ترذلني من بین بنیك . فإني 



إنسان ضعیف قلیل البقاء و ناقص الفھم في القضاء و الشرائع . إن معك الحكمة أعبدك و إبن أمتك  أنا
العلیمة بأعمالك و التي كانت حاضرة إذ صنعت العالم و ھي عارفة ما المرضى في عینیك و المستقیم في 

معي واعلم ما وصایاك. فأرسلھا من السماوات المقدسة وابعثھا من عرش مجدك حتى إذا حضرت تجد 
ً و بعزھا تحفظني . فتغدو  المرضي لدیك . فإنھا تعلم و تفھم كل شيء فتكون لي في أفعالي مرشداً فطینا

  ) . 12 – 9و  5 – 1:  9أعمالي مقبولة عندك و احكم لشعبك بالعدل و اكون أھالً لعرش أبي "  ( حكمة 
ھد و نرى كیف تصدر عنھ كل الحقائق التي ب )  بما أن الحكمة تعید كل شيء إلى هللا , علینا أن نجت

ندرسھا كمن مبدإ أولى ، و تتجھ إلیھ كغایة أخیرة . فیجب إذن أن نعتاد أال ف المسھبات ، بل نعید كل 
ة ، إذ نخلص قبل كل شيء ما قد درسناه و ھكذا نعده خالصة شاملة كل و إلى الوحد المبادئ شيء إلى 
  معارفنا . 

ة تجعلنا نتذوق األمور اإللھیة , علینا أن نعتاد أیضاً محبة ھذة االمور و نتذوقھا , ج ) بما أن ھذة الموھب
متذكرین أن كل معرفة ال تقتاد إلى المحبة ھي باطلة . و من جھة أخرى , كیف ال یحب ھذا اإللھ الذي ھو 

 33الرب " ( مز الجمال و الجودة : " ذوقوا وانظروا ما أطیب الرب " ( ذوقوا وانظروا ما أطیب  ىمنتھ
) ؟   ھناك في األمور اإللھیة , نرى إشتراك جمال هللا بجودتھ : ال نستطیع أن نحب هللا و نتذوقھ بغیر  9: 

  أن یعود إلى ما یشترك بكماالتھ . 
  ینتج مما قلناه أن مزاولة المواھب ھي لنا مساعدة عظمى على الصالة العقلیة . 

  
, تضیف , حین نبدأ بممارستھا , نورھا و تأثیرھا إلى نور الفضائل و أوال. قبل أن تبلغ المواھب نموھا 

تأثیرھا كي تسھل الصالة العقلیة . فتروض نفوسنا بدون أن ندخل في حالة اإلنفعال أو التصوف , و تجعلھا 
  أشد شعوراً بعمل الروح القدس .

رد ھذا االب رأي بعض مؤلفین العام الذي یختصره االب مینارد  فبعد أن أو نھذا ھو تعلیم الالھوتیی
إعتقدوا أن مواھب الروح القدس , إذ تحفظ لألعمال البطلیة دون غیرھا ، كانت تلبث بطالة في ممارسة 

أضاف قولھ : " أن عمل المواھب یمتد أیضاً في ظروف كثیرة , حتى تتطلب اإلرادة الفضائل العادیة , 
في ممارسة الفضائل العادیة للحیاة المسیحیة , مثالً عندما  اإللھیة  منا سرعة ما عظمى ، أو إمتثاالً أكبر

أو مقاومة تجاب الجسد و العالم و الشیطان ,  یقتضي االمر تملُص اإلنسان من رذائلھ , أو قھر أھوائھ 
خصوصاً عندما یطلب ضعف المرء و عجزه معونة أكمل و أفعل ، و مبدأ عمل أسمى . إن ھذه العاطفة 

قد انھا تعبیر للحقیقیة , ھي مبنیة على أن المواھب ال تصدر أفعاالً من جنس خاص و االخیرة التي نعت
الفضائل . بل تساعدنا فقط على ممارسة كل الفضائل بنوع أسرع و اسھل " . و الحال إذا متمیز عن 

  توسطت مواھب الروح القدس في ممارسة الفضائل اإلعتیادیة  ,
  لني ھي عمل فضیلة الدیانة و إحدى أفعل الوسائل لممارسة الفضائل تسھل لنا أیضاً الصالة العقلیة , ا

عندئذ تعمل ھذه المواھب في الحالة الخفیة , بدون أن یمكن تمییز عملھا من عمل الفضائل . مع ذلك إنھا 
تعمل أحیاناً بوجھ أجلى إذ تخلونا حدساً عابراً یضبط النفس بشدة أكثر من البراھین ، و تثیر حركات حب 

  سمى من التي نشعر بھا عادة . أ
  

إنھا تساعدنا باالحرى على المشاھدة الفعلیة التي تقوم بشكل من الحدس العاطفي للحقیقة . و في   ثانیاً . 
الواقع , من خاصیة موھبتي الفھم و الحكمة ، حتى قبل إكتمال نضوجھما , أن یسھال ھذا النظر المجرد 

حبنا أشد حرارة . فبدون ان یبلغنا فعلھما حالة التصوف ، ھو اكثر لإلیمان ، إذ یجعالن ذھننا أثقب و 
و وقوعاً و أفعل مما في الصالة العقلیة العادیة . و ھذا ما یبین كیف تستطیع نفوسنا أن تحدق وقتاً أطول ، 

  بحب أشد في حقیقة واحدة بعینھا . 
  



ُ . غیر أن ذلك یكون خاصة في المشاھدة المفاضة ، التي تم ً . و إذ تبلغ ثالثا ثل المواھب فیھا دوراً مھما
  المواھب إكتمال نضوجھا تمنح النفس مرونة عجیبة تؤھلھا لحالة التصوف أو المشاھدة .
  أ )  ثالث منھا و ھي مواھب العلم و الفھم و الحكمة تساعد بوجھ خاص على المشاھدة . 

من حیث نكملھما الفضائل اإللھیة و اإلرادة  فلنشرح فكرتنا : الحق یقال إن قوانا العلیا ذاتھا ، العقل و
المواھب و تحولھا , و تضعھما النعمة الحالیة الفاعلة بالعمل ، ھي المبادئ اإلصداریة  للمشاھدة . و في 
الواقع إن المواھب مطعمة في قوانا , و بالتالي أن القوى و المواھب تساعد دون إنفصام على العمل نفسھ . 

اإلصداریة للمشاھدة , أعني المصدر القریب حیث ولة على ھذا الشكل ھي المبادئ إن ھذة القوى المتح
تنبحس بعمل النعمة الفاعلة أفعال المشاھدة , كما أن الفھم الذي تكملھ فضیلة اإلیمان ھو المبدأ اإلصداري 

  ألفعال اإلیمان  . 
مما ھو علیھ ، ال بإخراجھا من العدم  یقول القدیس یوحنا الصلیبي : " إن هللا أبقى في كل من خالئقھ أثراً 

فقط ، بل بتزیینھا بنعم و صفات كثیرة أیضاً . و قد زاد جمالھا بالنظام المدھش و الصالت المحكمة التي 
تربط أفرادھا ببعضھا ... و حفظت ھذة الخالئق أثر صدورھا عن هللا ، أعني سمة عظمتھ و حكمتھ فسائر 

من خاصیة موھبة العلم أن ترفعنا من المخلوقات إلى الخالق و ترینا جمال " . و الحال أنھ  ةصفاتھ اإللھی
  هللا المستتر تحت رموز منظورة . 

ب )  إن ھذه المواھب الثالث تتبادل المساعدة و تعمل في المشاھدة نفسھا إما جمیعھا معاً أو الواحدة بعد 
  االخرى . 

ق لكي توحدنا بھ : یصحبھا نور فائض نرى بھ جلیاً عدم فموھبة العلم ترفعنا من المخلوقات إلى الخال)   1
كل ما یطلبھ العالم أي األمجاد و الثروات و الملذات ، و قیمة االلم و المذالت كوسائل للسیر إلى هللا و 

  لتمجیده و نرى إنعكاس الكماالت اإللھیة المحتجبة في المخلوقات إلخ ... 
ي تفصلھا عن الخالئق , و تساعدھا على إستخدامھا كمراق تصحب ھذا النور نعمة تعمل في اإلرادة ك

  تسیر بھا إلى هللا . 
, أما موھبة الفھم فتجعلنا نستبطن األمور أكثر : إذ ترینا التآلف السري الكائن بین نفوسنا وهللا )   2

و بین الحقائق الموحاه و أعمق رغباتنا و كما ترینا أیضاً عالئق ھذه الحقائق بعضھا ببعض و 
ثبت عقلنا و قلبنا في حیاة هللا الداخلیة , و في اعمالھا الثابتة و في اسرار الثالوث االقدس و ت

التجسد أو النعمة , و تدھشنا بكل ذلك و بعالقاتھا المتبادلة ، حتى أنھ یصعب فصل عقلنا و قلبنا 
  عنھا . 

مع ھذا بعض النصیب فیھا و ذلك الباقیة دور مھم في المشاھدة ، فلھا ج ) و إن لم یكن للمواھب االربع 
) إنھا تھیئنا للمشاھدة بمساعدتھا على جعل نفسنا اكثر مرونة و أطوع لعمل الروح  1على وجھین:   

تساعدنا بتحریكھا في قلوبنا عواطف تقویھ تغدو المشاھدة : فموھبة الخوف تمنحنا عواطف )  2القدس .   
  موھبة التقوى عواطف الحب البنوي .  اإلنسحاق و التجرد عن المخلوقات . و تمنحنا

و موھبة القوة عواطف السخاء و الثبات و موھبة المشورة تفسح لنا أن نستفید و نفید اآلخرین من االنوار 
  التي نقبلھا من الروح القدس . 

  فنرى إذن أن لكل موھبة من ھذة المواھب دوراً في المشاھدة  . 
  
  

    المواھبمس الحواس الروحیة و الخ                              
       

إن بعض اآلباء و الالھوتیین و كثیرا من المؤلفین الصوفین یتكلمون عن خمس حواس روحیة تناسب 
  من الكتاب الثاني ) . 180التي تكلمنا عنھا سابقاً ( صفحة  ةالحواس الخمس  التخیلی



ذا أحب یا إلھي عندما أحبك ؟ ... إنما أحب دونك المقطع البدیع الذي یصفھا بھ القدیس أغسطینس : " ما
نوراً و صوتاً و عرفاً و غذاء و عناقاً . ال أشعر بكل ذلك إال بما ھو فّي من الداخل . إن نفسي ترى لمعن 
ً ال یخفت مع الزمان , و تنشق عطراً ال ینقلھ الھواء , و تذوق  نور لیس ھو في الفضاء , و تسمع صوتا

  ,  وتتمسك بموضوع ال ینزحھ الشبع . ذلك ما احب حین أحب إلھي" .  طعاماً ال ینقصھ الجشع
ماذا یجب أن نفھم بھذة الحواس الروحیة ؟ یظھر لنا أنھا لیست سوى أفعال مواھب الروح القدس و 

) و تسمعنا هللا الذي  87تأثیراتھا ,  و ال سیما موھبتي الفھم التي ترینا هللا و االمور اإللھیة ( صفحة 
قلبنا . اما الثالث االخرى فتتعلق بموھبة الحكمة التي تجعلنا نتذوق هللا و ننشق أریج كماالتھ , و  یخاطب

 . L نتصل بھ بشكل من العناق و الحضانة الروحیة التي لیست شیئاً سوى حب إختباري  
  

  ثمار الروح القدس و التطویبات
   
  

اسبھا و تكملھا و تتعلق بھا النعم المجانیة التي لھا تتعلق بالمواھب ثمار الروح القدس و السعادة التي تن
  بعض المجانسة مع المواھب .

  
  ثمار الروح القدس                                           

  
حین تلبي إحدى النفوس بأمانة النعم الحالیة التي تثیر الفضائل و المواھب تنشئ قبل كل شیئ أفعال فضیلة 

  تم أفضل و أعذب تمأل القلب فرحاً مقدساً . ھذة ھي ثمار الروح  القدس غیر تامة و شاقة ,  
  أفعال فضیلة بالغة شیئاً من الكمال و مفعمھ النفس فرحاً مقدساً .التي یمكن تحدیدھا ھكذا : 

  
ً : " أما ثمر الروح فھو المحبة و الفرح و السالم و االناة و اللطف و  إن القدیس بولس یعدد منھا تسعا

وین الئحة تامة . و قد ) . غیر أنھ لم یشأ تد 23و  22:  5ح و اإلیمان و الوداعة و العفاف  "  ( غال الصال
الحظ القدیس توما بصواب  ان ھذا العدد رمزي , ویعین في الحقیقیة كل افعال الفضیلة التي تجد النفس 

  ھا " . فیھا تعزیة روحیة : " إنھا لثمار بل ھي كل عمل فضیلة یلتذ اإلنسان ب
  

تتمیز ھذة الثمار عن الفضائل و المواھب ,  كما یتمیز الفعل عن القوة . غیر أن كل أفعال الفضیلة ال 
  تستحق إسم ثمار , بل تلك التي تصحبھا بعض اللذة الروحیة فقط . في الغالب تقتضي أعمال الفضیلة 

 ً كأفعال العوائد المكتسبة : عندئذ  یكتسب سھولة في األعمال , و یفعلھا بدون جھد شاق , بل بلذة أیضا
  تسمى ثماراً .

بمزاولة الفضائل و المواھب إذن نفوز بالثمار ، و بمزاولة الثمار نحصل على التطویبات التي ھي بداءة 
  السعادة الخالدة . 

  
  التطویبات                                         

  
  

لھي فینا , و كثمار الروح القدس ھي اعمال لكنھا ذات كمال إن التطویبات  ھي التتویج األخیر للعمل اإل
عن المواھب  أحرى من الفضائل .  و ھي ثمار لكنھا تامة النضج , حتى إنھا حتى یظھر إنھا صادرة 

  تمنحنا ذوقاً سابقاً للسعادة السماویة . و لذلك سمیت یالتطویبات . 



الفقر بالروح و الوداعة و البكاء و الجوع و العط  یحصرھا سیدنا یسوع في خطابھ على الجبل في ثمان :
إلى البر و الرحمة و نقاء القلب و الصبر وسط اإلضطھادات . و یمكننا القول إن ھذا العدد رمزي و لیس 

  فیھ شيء من التحدید .
  

  تسمى تطویبات األعمال  الكاملة  فقط . والجل كمالھا تنتسب إلى المواھب أحرى منھ على الفضائل  )1(
  

ال تعن ھذه التطویبات السعادة المطلقة و التامة . فھي باألحرى وسائل للفوز بالسعادة االبدیة ووسائل فعالة 
, حین یعرف أن یتسلط على جداً : الن اإلنسان حین ینتحل بفرح الفقر و الوداعة و الطھارة و اإلتضاع , 

  دنا یسوع و یسیر بسرعة في طریق الكمال . نفسھ بالصالة ألجل أعدائھ و بمحبتھ الصلیب یقتدي تماماً بسی
  حین نعرف أن نمارس مواھب الروح القدس تدخلنا في طریق اإلتحاد 

) و في الواقع إنھا تجعلنا نمارس كل الفضائل األدبیة و اإللھیة في اسمى درجاتھا , و توحدنا  1
  .  باللھو تحولنا قلیالً فقلیالً إلیھ , إذ تجعلنا نقتدي بكماالتھ اإللھیة

تجعل في نفوسنا تلك المرونة و ذلك االمتثال , الذي یسوغ للروح القدس أن یستولي علیھا و یعمل  2
 ھذة المواھب الخفي احیاناً بمساعدتھا تتم صالة البساطة التي سنبحث عنھا .فیھا بحریة . فیتأثر 

  
  الصالة العقلیة بالبساطة

  
  

ة , كانت معروفة حسناً قبلھ و كان لھا أسماء مختلفة یحسن و ھكذا دعاھا بوسیإن الصالة العقلیة بالبساطة ،
  أن نتذكرھا .

) تدعوھا القدیسة تریزیا صالة اإلختالء  ھذا ما یجب ان نفھمھ باإلختالء الفعلي بالمعارضة لإلختالء  1
و تصغي اإلنفعالي الذي سنتكلم عنھ في الفصل الثاني : تجمع فیھ النفس قواھا المختلفة لتوجھھا إلى هللا 

  إلیھ و تحبھ . 
) سماھا البعض صالة النظر ، أو الحضور البسیط L ، أو  التسلیم البسیط L ، أو النظر البسیط لإلیمان  2

، الن النفس تثبت نظرھا بحب في هللا و تستمر بحضرتھ و تسلم و ترتمي بین یدیھ ، و بنظر بسیط  
  لإلیمان تحدق بھ و تحبھ . 

الة البساطة النھا تجعلنا نبسط كل شيء : البراھین و عواطف الصالة و الحیاة عینھا ) یدعوھا بوسیة ص 3
 .  
یسمیھا الكرملیون و كثیر من مؤلفي القرن السابع عشر المشاھدة المكتسبة لیمیزوھا عن المشاھدة )  4

  المفاضة . 
  المشاھدة بالمعنى الحصري .سنعرض طبیعة ھذه الصالة العقلیة ، فوائدھا ، طریقة إقامتھا , عالقاتھا مع 

   
  طبیعة صالة البساطة                                      

  
  قد وصف بوسیة ھذه الصالة وصفاً بلیغاً :

 L و لسیدنا یسوع المسیح . و لذلك یجب فصلھا  " على اإلنسان أن یعتاد تغذیة نفسھ بنظر بسیط و ودي
العواطف لتثبت في بساطة واحترام وانتباه و ھكذا نقترب اكثر بلطٍف عن البرھان و الحدیث و عن كثرة 

في بداءة الحیاة فأكثر من هللا مبدإھا االول و غایتھا االخیرة ... أن التأمل جید جداً في وقتھ و مفیداً كثیراً 
خلص ، الروحیة . لكن یجب أال یتوقف فیھ الن النفس كثیراً ما تقبل في اإلماتة و اإلختالء صالة أنقى و ا

یمكن ان نسمیھا صالة البساطة ، و تقوم بنظر بسیط و تبصر أو إنتباه حبي بذاتھ على موضوع إلھي , إما 



L نفسھ أو ألحد أسراره ، أو لبعض الحقائق المسیحیة االخرى . إذن حین تترك النفس البرھان تستعمل 
عاالت إلھیة یشركھا فیھا الروح القدس : مشاھدة عذبة تحفظھا في السكینة و اإلنتباه و تؤھلھا ألعمال وانف

و بقدر ما تزداد قرباً من ینبوع كل نور و نعمة ثمرة ،  أجدىتعمل قلیالً و تقبل كثیراً ، عملھا مستعذب ، و 
  و فضیلة یفیض علیھا بأكثر غزارة " . 

وع إلھي قصد إن ھذه الصالة العقلیة تتضمن إذن عملین جوھریین : النظر و الحب . النظر L او لموض
او العاطفي نالحظ  يالبر ھانمحبتھ , وحبھ بغیة تحسین النظر إلیھ . فإذا قابلنا ھذة الصالة العقلیة بالتأمل 

   تبسیطاً مثلثاً یبرر جیداً العبارة التي إستعملھا بوسیة . 
لمبتدئین . ثم یبلغ الزمن أوالً . التبسیط االول ھو تقلیل البراھین التي كانت تأخذ مكاناً عظیماً جداً في تأمل ا

الذي فیھ ترسخ اإلعتقادات في النفس ، فتكتفي بضع دقائق لیتذكرھا العقل ، و یستغني عن البراھین 
  فتحذف . 

  ثانیاً . تبسیط العواطف التي كانت متنوعة و تتوالى بسرعة : حب و شكران و فرح و ندامة إلخ ....
قائق فتسیطر ، لكن لكي ال نتشتت و نقع في شكل من قلیل تستمر عاطفة واحدة خمس و عشر دو بعد 

  الطالة ، یجب أن ننتقل إلى عواطف أخرى .
  

یمتد ھذا التبسیط إلى الحیاة بأسرھا . یبدأ منذ النھوض من النوم ، بفعل إیمان باL الكائن في كل ثالثاُ . 
مھتمون بأعمالنا العادیة . اما مكان ال یغیب عن نظرنا و لو كان غارقین في قلب االرض . و نحبھ و نحن 

في الصلوات الطقسیة و اللفظیة فنفكر بحضور هللا فینا أكثر من معنى الكلمات . و أما في الدروس و 
  غیرھا من اإلعمال فنتممھا بروح الصالة تحت نظر هللا ، إبتغاء تمجیده ، لمجد هللا األعظم  . 

  
  ائد صالة البساطة فو                                          

  
  

الفائدة العظمى لھذه الصالة ، ھي أنھ بھا تعود كل الحیاة على الوحدة ، و ھكذا تقترب من الحیاة اإللھیة , 
  ألجل مجد هللا االعظم و لخیر النفس الروحي .

لھ تعالى  احبھL  ، یحسن معرفتھا و  بأوالً . أن هللا ممجد النھار كلھ . ان نظر النفس ھذا المألوف و المح
: اننا ننسى ذواتنا و باألحرى ننسى الخالئق ، أو على االقل ال نلتفت إلیھا إال من أكثر من كل اإلعتبارات 

) ز ھكذا تصبح الحیاة فعل فضیلة الدیانة المستمر ، و  87حیث عالقاتھا باL بقوة موھبة العلم ( صفحة 
  )46:  1نفسي للرب  (لو  فعل شكر و حب یجعلنا نكرر القول مع مریم : " تعظم

 ً ً ال بأس فیھ , نتعلم أن ثانیا . بھذا العمل نفسھ تتقدس النفس .  أ ) بحصر إنتباھنا في إحدى الحقائق زمنا
قلبیاً ، نحسن معرفتنا L , و بما ان ھذا النظر یصحبھ الحب ، فتحب النفس هللا حباً أشد و تتحد بھ إتحاداً 

   ة و فضائل سیدنا یسوع المسیح . جاذبة إلیھا الكماالت اإللھی
حینئذ یصبح التجرد من المخلوقات أسھل : عندما نفكر في هللا بنوع مألوف ، فال تظھر الخالئق لنا  )ب

سوى مراق نذھب بھا إلى الخالق : و إذ أن المخلوقات مفعمة نقائص و شقاء فال قیمة لھا بقدر ما 
   ى ینبوع كل خیر . تعكس الكماالت اإللھیة و تصبح بنا أن نرتقي إل

ً عدمنا و آثامنا ، و نسر إننا نستطیع   )ت یصبح اإلتضاع أسھل : على النور اإللھي نرى صریحا
بإقرارنا الوضیع بآثامنا أ ن نمجد من یستحق وحده كل تبجیل و تمجید : L العزة و المجد ولي 

الخطأة مستعدین لتحمل الخزي و العار . و عوضاً عن أن نتفضل على اآلخرین ، نحسب أننا أدنى 
 كل المحن و الملذات بحب . 

إذن یمكننا أن نقول بكل صواب أن صالة البساطة تساعدنا بشكل غریب على تمجید هللا و تقدیس نفسنا .               
و قال بوسیة : " یجب اإلنتباه الن ال نتعب رأسنا ، و ال نھیج قلبنا كثیراً بل فلنتخذ ما یتمثل للنفس بإتضاع 



بدون الجھود العنیفة التي ھي خیالیة أكثر مما ھي حقیقیة و داخلیة ، بل فلننقد بعذوبة L مسلمین بساطة 
"  . ینبغي إذن أال نبذل جھوداً عنیفة بل فلنتبع بوداعة جواذب النعمة ، و عندما ذواتنا لروحھ القدوس 

األولى . فبد ان تكون صالة البساطة تعباً  نستوعب الفكرة ننتقل إلى غیرھا بدون مكابرة و تھمك في الفكرة
, تكون راحة عذبة للنفس التي تسلم ذاتھا لعمل الروح القدس . ھذا ما سنفھمھ أحسن حین نرى كیف تتم 

  ھذة الصالة . 
  

  كیفیة عمل صالة البساطة
  

ي أشرنا إلیھا ( أوالً . الدعوة لھذة الصالة . ینبغي لعمل صالة البساطة بوجھ مألوف ، تحقیقي الشروط الت
  ) إال إنھ  إذا إقتضى األمر العكوف إلى ھذا النوع من الصالة وقتاً بعد آخر . 66في الصفحة 

  فیكفي أن یكون الجاذب إلیھا نعمة هللا . 
بعض اإلشمئزاز من یمكننا بالتالي أن نحصر العالمات الفارقة لدعوة هللا في ھذة الصالة في عالمتین : أ ) 

بالبرھان ، أو من تعدد العواطف المقترن بقلیل الفائدة التي نجنیھا منھ . نفرض ان الكالم  الصالة العقلیة
ھنا یدور عن نفس حارة تجتھد أن تحسن تأملھا , ال عن نفس فاترة تعتزم أن تعیش عیشة متوسطة .   ب ) 

بالنفع الذي نجنیھ من میل لتبسیط الصالة العقلیة و لتحدیق النظر إلى هللا ، و الغقامة بحضرتھ مصحوبة 
  ھذة الریاضة المقدسة . 

و في الواقع ، على المرشد ، حین یرى نفساً حارة تشعر بصعوبات كبرى في إنشاء إعتباراتھا أو عواطفھا 
المتعددة ، أن یعرض علیھا الخطوط الكبرى لھذة الطریقة من الصالة العقلیة , و یحثھا على ان تختبرھا و 

       نتائج التي تجنیھا . فإذا كانت جیدة فلیحرضھا على متابعتھا .   یناقشھا الحساب عن ال
  

ً . الصالة العقلیة نفسھا . لیست من طریقة لھذا النوع من الصالة العقلیة ، بحصر المعنى ، النھا ال  ثانیا
إلیھا  وةتقوم إال في نظرنا هللا و حبنا لھ . غیر إننا نستطیع أن ندلي ببعض النصائح إلى النفوس المدع

 أمیالھملنساعدھا على أن تستمر تحت نظر هللا . تكون ھذه النصائح بنسبة خلق التائبین واستعداداتھم و 
  الفائقة الطبیعة .

أ ) یشار على من ھم في حاجة إلى تثبیت حواسھم في موضوع تقوى أن ینظروا إلى الصلیب ، أو إلى بیت 
  بحصر فكرھم في هللا كما یقول خوري أرس :   القربان االقدس ، أو إلى صورة دینیة خلقیة 

  " ال حاجة إلى  الكالم الكثیر كي نصلي حسناً . نعرف أن هللا ھناك في االرطوفوریون  .
  . نفتح لھ قلبنا : و نسر بحضرتھ المقدسة تلك ھي أفضل صالة " .

ً مجمالًَ◌  ال مفصالً , مثالً سیدنا یسوع ب ) أما ذوو المخیلة الحادة فیستطیعون أن یتمثلوا مشھداً إنجیلیا
  المسیح في بستان الزیتون أو على الجلجلة .   ثم یتأملونھ بحب متألماً ألجلنا ، و یقولون لنفوسھم : 

  )  20:  2" أحبني و بذل نفسھ ألجلي " ( غال 
ذون ت ) و منھم من یرغبون أن یتصفحوا بعذوبة آیة من الكتاب المقدس أو صالة تقوى یتذوقونھا و یغت

من الكتاب  181( صفحة بھا . ھذا ما ینصح بھ القدیس أغناطیوس في الطریقة الثانیة من الصالة العقلیة 
فینبغي  الثاني ) . و اإلختبار یبین أن كثیراً من النفوس قد إبتدأت الصالة العقلیة البسیطة بھذة الواسطة . 

تي تلذذوا بھا و ھم یطالعون ، و ان یستفیدوا عندئذ أن نشیر علیھم أن یتخذوا مجموعة من احسن اآلیات ال
  منھا حسب جواذب الروح القدس . 

  أما النفوس المحبة فیشار علیھا أن تأتي أفعاالً صادرة عن حب ث ) 
" إلھي إني أحبك من كل قلبي ألنك أنت الجودة بالذات , هللا محبة ، ھو الجمال غیر المتناھي ...  هللا مثالً 

. أو إن تخاطب یسوع و تفكر بما لو علینا من الحقوق في حبة : " إني  راً بھذه األفكا" و إن تستلذ كثیر
احبك یا یسوع أنت المحبة بالذات . أنت سیدي فأرید أن أطیعك . انت راعّي فأرید أن اتبعك و أغتذي بك . 



ي االمین فأحبك أنت فادّي فأباركك و ألصق بك . أنت راسي فأتحد بك . أنت صدیقأنت معلمي فأومن بك . 
فوق كل شيء و أرید ان احبك دائماً " نقدر أیضاً أن نستفید من طریقة الصالة االساسیة التي تركھا األب 
أولیھ  لتالمیذه : " یسوع إتجاه عیوننا ، فلنقف بإحترام و إكرام ألمر إلھي و مقدس بھذا المقدار . و بعد ان 

ت نلبث بعض الوقت صامتین امامھ ... یسوع في قلوبنا یفیض قلبنا بالحب و المدائح و سائر الواجبا
فنضرع إلى روح یسوع لیأتي إلى نفوسنا كي یجعلنا نشابھ ھذا المثال اإللھي : نعطیھ ذواتنا كي یمتلكنا و 

أیضاً وقتاً صامتین بقربھ لكي نذوب بتعزیتھ اإللھیة ... یسوع في أیادینا : ینعشنا بفضیلتھ . ثم نلبث لذلك 
تتم مشیئتھ اإللھیة فینا نحن أعضاءه الملتزمین أن نخضع لرأسنا ، و المتوجب علینا أال تكون  یرغب أن

فینا حركة غیر التي بمنحناھا یسوع المسیح حیاتنا و كل شيء لنا . و بما انھ یفعم نفوسنا من روحھ 
  وفضیلتھ و قوتھ فال بد أن یكون فاعالً فینا و بنا كل ما یرغب " .

تسیطر اإلرادة فیھا فال تقوى على المحادثة أبداً ، و إذ تكون عدا ذلك في الیبوسة و  ج ) ھناك نفوس
التشتیت , یشق علیھا أن تصدر من قلبھا عواطف تقویھ . فالصالة العقلیة المبسطة التي توافقھم قد وصفھا 

في حبھ أكثر من  بیني ھكذا : " تقوم ھذة الصالة بالرغبة في أن نقطع كل وقتھا في حب هللا و األب   
و تقوم باإلرادة أن نكون فیھ كي نصلي بروح المحب . و ان نلبث فیھا مستسلمین إلرادتھ اإللھیة نفوسنا . 

اإلتحاد , فإذا  ع... ھنا تجب المالحظة أن للحب ھذة االفضلیة على افعال أغلب الفضائل و على سائر أنوا
د بحب بإرادة من نحب ، او من نرید أن نحب فنفوز حاالً أردنا أن نحب  فنحب ، و إذا أردنا حقیقة أن نتح

  بھذا اإلتحاد بفعل إرادتنا ھذا . فالحب في الواقع لیس ھو شيء آخر سوى فعل عاطفي إلرادتنا " . 
نتعرض في ھذه الصالة العقلیة للتشتیت و الیبوسة ، كما نتعرض لھا في الصالة العطفیة . لیس لنا غال 

نشعر بھ من المشقة مجتھدین بالرغم من كل ذلك ان نستمر بحضرتھ تعالى بإمتثال   نتذلل و نقرب L ما
. تقدر التشتیتات أن تصد الفكر عن اإلستقرار في هللا , لكنھا ال تصد االرادة التي یستمر عملھا  تام إلرادتھ 

  مضمراً بالقوة بالرغم من المخیالت الجوالة . .
  

) یسأل اإلنسان ذاتھ ھل یجب إعداد الموضوع للصالة العقلیة بالبساطة .  التأھب و النتیجة .   أثالثاً . 
فالجواب على ذلك عموماً یجب أن یكون إیجابیاً . نعلم أن القدیس فرنسیس سالس كان یشیر على القدیسة 
شانتال بأن تھیئ موضوع صالتھا العقلیة و متى إجتذب إلى ھذا النوع من الصالة ، " النظر البسیط " ، 

, ھي عندي على شيء من القساوة , كطریقة أال یمضي فیھ لكن إتخاذ طریقة اإلمتناع من اإلستعداد  ینبغي 
من أمام هللا دون شكر و ال تقدمة ، وال صالة صریحة . قد یكون كل ذلك مفیداً لنا ، أما إتخاذه للخروج 

: فتھيءة الموضوع ال تمنع الروح  " أن تلك المشورة الرشیدة جداً كقاعدة فاعترف بأني أنفر منھ قلیالً 
القدس أن یلھمنا موضوعاً آخر إذا شاء . و إن عد ذلك غیر موافق فنھتم بالموضوع الذي ھیأناه .   ب ) 
یمتد ھذا اإلستعداد إلى القصد الذي نتخذه في آخر الصالة . یحسن في الحقیقة تعیین قصد واحد في المساء 

قدس موضوعاً آخر أو أن یحمل النفس على تقدمة ذاتھا L سحابة النھار . السابق . یحتمل أن یلھم الروح ال
غیر أن للقصد الذي یتخذه اإلنسان نفسھ فائدتھ . فلنضف مع ذلك ، كما أن كل شیئ یتبسط فیكون القصد 

ً االفضل في الغالب ھو  ,  نفسھ مثالً قصد العیش عادة تحت نظر هللا ، أو القصد ان ال نرفض على هللا شیئا
أو القصد أن نعمل كل شیئ بالمحبة . متى ظھرت ھذه المقاصد لمن ال یتمون الصالة العقلیة على ھذا 

التي قادھا هللا إلیھا ، النھ یضمن أن یجعلھا تمارس  المنوال ، مبھمة فھي بالعكس في غایة الدقة للنفوس 
  بواسطة اإللھامات التي یلھمھا في الغالب سحابة النھار . 

  
  بین الصالة العقلیة للبساطة و المشاھدة المفاضة العالقة

  
ال یضاح التعلیم العام في ھذا الموضوع بتدقیق نبین : أن صالة البساطة لیست بالحقیقة في بداءتھا سوى 

  و تفضي احیاناً إلیھا .مشاھدة مكتسبة . أنھا إستعداد سام للمشاھدة المفاضة 



  
على االقل في بداءتھا ، ما دامت ضعیفة و متقطعة . و في الواقع ال أوالً . إنھا مشاھدة مكتسبة ال مفاضة ، 

فقلیالً النظر تدوم عندئذ سوى بضع دقائق فتخلي مكاناً ألفكار و لعواطف أخرى . ال تعتاد النفس إال قلیالً 
ة كان قد إلى هللا و حبھ بنظر إیمان نظر بسیط زمناً أطول قلیالً و بطریقة إجمالیة ، كما یتأمل الفنان طرف

 ً ً  حیا ً إیمانا ً یفرض صریحا ً مألوفا ً نفسیا و  درس بالتفصیل عناصرھا المتنوعة . یظھر أن ھناك أسلوبا
  عمالً خفیاً لمواھب الروح القدس لكن ال توسطاً خاصاً L و لنعمة فعالة

  
حالة تجعلھا كثیرة موافق للمشاھدة المفاضة . إنھا تضع النفس في إن  صالة البساطة ھي إستعداد ثانیاً . 

اإلصغاء ، سریعة اإلنقیاد لحركات النعمة ، "  یحركھا الروح القدس بسھولة " . عندما یسر الصالح 
ً أشد، تلج إلى الوجھ  اإللھي إذن أن یستولي على النفس لینشئ فیھا إختالء أعمق ، و نظراً أبسط و حبا

  الثاني من صالة البساطة كما وصفھ بوسیھ . 
، نلبث فقط منبھین على مختلفة  استعداداتغي أال نكثر من إنشاء أفعال أخرى عدیدة ، أو ثم ال ینب" 

أبصاره اإللھیة , و متابعین ھكذا ذلك اإلنتباه التقوي أو اإلتجاه  ما دام هللا ینعم بھما علینا ، غیر متسرعین 
تحاد یشمل سائر لعمل أمور أخرى سوى ما یعرض لنا ، الن ھذه الصالة ھي مع هللا وحده ، وا

اإلستعدادات الخصوصیة بوجھ عام و تعد النفس لإلنفعالیة  ، أعني أن هللا یصبح السید الوحید لداخلھا ، و 
یعمل فیھا بأخص وجھ من المالوف : النھ بقدر ما یضعف عمل الخلیقة یقوي عمل هللا . و بما ان عمل هللا 

  ي ھذه الصالة و تنال منھا أیضاً نتائج عجیبة ..." ھو سكینة فتصبح النفس إذن على وجھ ما شبیھھ بھ ف
فالصالة العقلیة العاطفیة المبسطة التي یمكن اكتسابھا بروح اإلیمان ،  ھكذا یكون بعض الصلة بینھا و بین 
الدعة أي الصالة المفاضة الناشئة عن مواھب الروح القدس بمساعدة النفس . ھناك فرق جوھري بین 

  مكتسبة و االخرى مفاضة . لكن بینھما صلة " معبر "  ،  اإلثنین  إذ إحداھما
ھو الصالة العقلیة المبسطة التي تبتدئ بنظرة إیمان بسیطة و تنتھي حین یرتضي هللا و یقبض الروح 
القدس على النفس . ال شك أن هللا غیر ملتزم ، حتى عندما نبلغ صالة البساطة أن یحولھا إلى صالة مفاضة 

 ً ً حین یرى النفس موھبة مجانیة ، فال یمكننا أن نرتقي إلیھا بذواتنا لكنھ  یفعل  , التي ھي دائما ذلك غالبا
حسنة اإلستعداد : النھ ال یرغب أمراً كرغبتھ في أن یضم إلیھ بأكمل وجھ ، النفوس الكریمة التي تأبى أن 

  تضن علیھ بشیئ . 
  

  نتیجة
  

حدت النفس  باL بمحبة مألوفة ، تجتھد في ممارسة ) متى ات 1ما أكمل ھذه الصورة لحیاة اإلتحاد :  
الفضائل في أسمى درجاتھا بمعونة مواھب الروح القدس , الفاعلة تارة بوجھ خفي و تارة بأجلى وجھ . اما 
المواھب التي تسیطر على النفس بسبب مزاجھا و مھامھا و بسبب الجواذب اإللھیة ، فھي التي تحمل على 

  مل تابث متحدة باL: إنھا الجلھ و معھ و بفعل نعمتھ تعمل و تتألم . العمل . لكنھا إذ تع
) حین یبلغ وقت الصالة ، فصالتھا بسیطة جداً : تنظر بعین اإلیمان ذاك اإللھ الذي ھو ابوھا و  2

   تشاھده تحبھ : یعتلن ھذا الحب أحیاناً بإندفاعات سخیة . و احیاناً بأفعال إرادة بحتة .مساعدھا . و إذ 
الن لھا یبوساتھا و عندھا محنھا و ال یمكنھا غیر القول : " یاإلھي إني احبك  , أو أقلھ أرید أن أحبك , أو 

  أن أصنع مشیئتك مھما یحدث "  لقأقلھ أرید أن أحبك , أرید حباُ 
) ھنا أوقات مواھب العلم و الفھم و الحكمة التي ال تعمل عادة في النفس إال في  حالة خفیة ن  3

  ھر كبرق و تحلھا یوماً براحة عذبة . فتظ
  
  



  
  ذلك ضرب من التدرج على المشاھدة المفاضة . 

  المشاھدة الُمفاضة
  

  بعد أن تبین المفھومات العامة للمشاھدة المفاضة نستقري درجاتھا المختلفة .
  
  

  المفھومات العامة للمشاھدة المفاضة
   

  ئدھا . عالمات الدعوة القریبة للمشاھدة .لكي نعرف المشاھدة المفاضة نشرح : طبیعتھا . فوا
  

  طبیعة المشاھدة المفاضة
  

  بعد ان نحد طبیعة المشاھدة نشرح قسم هللا و قسم النفس . 
  

  تحدید
  

إن المشاھدة المفاضة ھي نظر بسیط حبي و مستمر L ولالمور اإللھیة یتم بتأثیر مواھب اروح القدس و 
علین أكثر من من فاعلین . لكي نفھم ھذا التحدید علینا أن نبین قسم بنعمة حالیة خاصة و تجعلنا نعمل منف

  هللا و قسم اإلنسان في المشاھدة . 
  

  قسم هللا في المشاھدة
  

  L النصیب االساسي بما انھ یستطیع وحده أن یستولي علینا و یجعلنا في الحالة اإلنفعالیة .
  

  بعرف جمیع الصوفین موھبة مجانیة بالذات .  أوالً . إن هللا یدعو النفس إلى المشاھدة التي ھي
ھذا ما تعلمھ القدیسة تریزیا , النھا كثیراً ما تدعو ھذه الصالة العقلیة فائقة الطبیعة . و قد شرحت في 

: " إني ادعو فائق الطبیعة ما ال یمكن غكتسابھ رسالتھا الثانیة لألب رودریكوس الفاراز  ھذه الكلمة ھكذا 
ال بالجھد ، مھما بُذل في سبیلھ من المشقة .  أما اإلستعداد لھ ، نعم ، أننا نقوي علیھ و  بواسطة الحنكة و

ھو بال ریب عمل عظیم "    إنھا تحسن إفھام ذلك بھذا التشبیھ البدیع : " یسر هللا قبل كل شیئ أن یستدرج 
  " . النفس إلیھ . ثم یأخذ ھذه الحمامة الصغیرة و یضعھا في العش كي ترتاح فیھ 

و ھاك أیضاً تعلیم القدیس یوحنا الصلیبي . أنھ یمیز طریقتین الواحدة فاعلة ة االخرى منفعلة , فیقول : " 
فالمنفعلة التي لیست شیئاً آخر سوى المشاھدة ھي الحالة التي لیست للنفس فیھا بداھھیة و ال نشاط خاصین 

اً ما یعود إلى ھذا التمیز : " فبین كلتا الحالتن یوجد كل إنما هللا الذي یفعل فیھا ما دامت منفعلة " . و كثیر . 
و العمل الفائق الطبیعة .  يالفرق الكائن بین العمل البشري و العمل الغلھي ، و بین طریقة العمل الطبیع

فمثل ھذة النفوس ال تعمل إال بتأثیر عمل الروح القدس . ھو العامل االول و الدلیل و المحرك لھذه النفوس 
ال ینفك یحرسھا . لیس المرشد سوى آلة تسیرھا إلى الكمال , حسب اإلیمان و الشریعة الغلھیة ،  ، و

وحسب الروح الذي یوزعھ هللا على كل واحد " .  فإذا كان هللا البادئ و المحرك للفوس و العامل االساسي 



ة , أن تستحق على ھذا , و لیست النفس سوى آلة , فیتضح أن النفس ال تستطیع أن تدخل في ھذة الحال
  النحو إال ما أراد هللا أن یجعلھ في موضوع اإلستحقاق أعني النعمة المقدسة و المجد األبدي .

للمشاھدة و مداھا . و ھو وحده الذي یجعل النفس في الحالة ثانیاً . إن هللا ھو الذي یختار الوقت و الكیفیة 
فیھا و بھا برضى اإلرادة اإلختیاري : ذلك شكل من التملك  أو الصوفیة باستیالئھ على قواھا لیعمل ةالمنفعل

  فیتوسط حین و كما یشاء .اإللھي . و كما أن هللا ھو الرب المطلق لمواھبھ ، 
  

ً . یعمل  حد النفس الدقیق ، ذروة النفس ، ذروة هللا في المشاھدة و ال سیما في ما یسمیھ الصوفیون ثالثا
بغي فھمھ من ذلك ھو أسمى ما في العقل و اإلرادة . ھو العقل ال من حیث اإلرادة أو صمیم النفس . فما ین

یفكر ، بل من حیث یدرك الحقیقة بنظر بسیط تحت تأثیر مواھب العقل العلیا و الحكمة . ھو اإلرادة في 
  ابسط عملھا القائم بحب األمور اإللھیة وتذوقھا . 

تتم المشاھدة ھو أعمق و أسمى بكثیر من الثالث  المحترم لوس ده بلوا في " أن مركز النفس حیثیفكر 
القوى الرئیسیة ذاتھا ھي فیھ شیئ واحد . ھناك تسود السكینة و الصمت التام النھ ال یمكن أن تبلغھ أیة 

  صورة أبداً . ففي ھذا المركز حیث تحتجب الصورة اإللھیة نابس الشكل اإللھي .
  

  عرفة و المحبة معاً . فالمعرفة تتم باإلثبات أو النفي . رابعاً . ینشئ هللا في مركز النفس ھذا الم
شدیداً في النفس ،  النھ إختباري أو شبھ إختتباري  رفاإلثبات الذي ھو متمیز ، و ان یكن غامضاً ، یؤثأ ) 

    و یمكن أن تنشئھ هللا فینا على أربعة وجوه أساسیة : 
    

  اآلن . حتىا ، لكنھا لم تؤثر فینا ) بتنبیھنا على نور المواھب إلى فكرة كانت فین 1
  و ھكذا نعرف ان هللا محبة ، فإذا بالنور اإللھي یفھمنا ھذة الفكرة و یلذذنا بھا حتى تمالنا و تستأسرنا 

) إذ تجعلنا نستخلص من الفكرتین السابقتین نتیجة تسیطر بدافع ذلك النور . و ھكذا یفھمنا الروح القدس  2
 ھو كل شیئو نحن عدم ، أن اإلتضاع البد منھ : أنا ھو الكائن و انت ھو غیر ، من ھذه الحقیقة و ھي هللا

  الكائن .
اإللھیة على اتم وجھ یستأسر النفس . ھذا  ) إذ تنشئ فینا صوراً مفاضة ، لكونھا آتیة من هللا تمثل األمور 3

  ما یحدث في بعض الرؤى و اإلیحاءات . 
لطوباویة الحدى النفوس ، كما سلم القدیس توما بذلك لموسى و ) إذ تمنح بطریقة عابرة المشاھدة ا 4

  للقدیس بولس ، وسلم بعض اآلباء بحصول ذلك للعذراء القدیسة .
  

    ) 115أما المعرفة التي تتم بالنفي فترینا عظمة هللا و تخولنا فكراً سامیاً جداً سنصفھ فیما بعد (صفحة
  

ً فائق الوب )  صف : یفھمھا بشكل من اإلدراك العقلي أنھ ھو ، و ھو وحدة أن هللا ینشئ في النفس حبا
، و ھكذا یجتذبھا بشكل قوي ال یقاوم ، كما یجتذب المغنطیس الحدید ، یغیر أن یغتصب  الخیر األسمى

رادتھا . عندئذ تمیل إلى هللا بكل الحرارة لتي تمیل بھا إلى السعادة ، لكن بإختیارھا , الن ھذا النظر ، مع ‘
  غموضھ , ال ینزع حریتھا .

بلوا ، كي تتحول بأسرھا على هللا ، و تالشى في لجة عندئذ تخرج النفس من ذاتھا ، حسب قول المحترم ده 
تحیا في الھ بغیر أن تعرف شیئاً  ، أو تشعر بشیئ خارج  االحب األزلي : " و إذ تموت ھناك عن ذاتھ

الحب الذي یفتنھا . إنھا تتالشى في عظمة الوحدة و الغیاھب اإللھیة . لكنھا باألحرى تجد ذاتھا ھناك حیث 
كل البشریات كي تلبس هللا . قد تغیرت بجملتھا و تأھلت ، مثلما یأخذ فس تخلع في الحقیقة تالشى . الن النت

الجدید صور النار بتأثیرھا و یتحول إلیھا . غیر ان جوھر النفس المتألھة على ھذا النحو یبقى على ما كان 
ذلك الوقت إال باردة ،  علیھ ، كما ان الحدید المضرم ال یبرح ان یكون حدیداً . لم تكن تلك النفس حتى



فأصبحت اآلن مستعرة . تجوز من الظلمات إلى اسطع ضیاء : قد كانت فاقدة الشعور ،  أما اآلن فكلھا 
حنان ... و إذ تتالشى و تذوب بنار الحب الغلھي تحول إلى هللا و تحد بھ بدون واسطة ، فال تكون معھ 

الذین شغفوا باL و تحولین إلى معدن واحد . أما تعالى سوى روح واحد : ھكذا یذوب الذھب و النحاس م
یعود على هللا بأشد  اإللھیةصھروا فیھ فیبلغون ذرى متنوعة ، النھ بقدر ما یتغلغل كل واحد في األعماق 

   إخالص و حمیة حب . 
  و یتجرد في ھذا اإللتماس نفسھ أتم تجرد عن كل منفعة شخصیة " . 

  
  قسم النفس                                        

  متى ھزت النھمة اإللھیة أوتار النفس تجاوب ھذه بحریة على الحركة اإللھیة . 
تستسلم النفس بحریة هللا كي یمتلكھا ، یحركھا و كما یلقي الولد ذاتھ بین ذراعي امھ بحریة كي أوالً . 

  تحملھ راضیاً فرحاً : فالنفس إذاً منفعلة و فاعلة معاً .
علة بمعنى إنھا عاجزة عن أن تبدأ بذاتھا عمالً كما كانت تفعل قبالً . فال تستطیع أبداً حین أ ) فھي منف

بمبدأ أعلى یسیطر علیھا ، و یثبت نظرھا و عقلھا إنھا منوطة  المشاھدة ان تمارس قواھا بطریة البرھان . 
مھا ما یجب علیھا صنیعھ ، و و قلبھا في الموضوع الذي  تتأمل فیھ ، و یحببھا إلیھ و یمتعھا بھ ، و یلھ

یحثھا على عملھ : مع ذلك ال یكون العجز التام في الدرجات االولى  . و حادث ربط القوى ال ینشأ إال 
تدریجیا ، و ال یكون كامالً إال في بعض أسمى حاالت المشاھدة , خصوصاً في اإلختطاف . ھكذا تكون , 

شقة على النفس ، لكنھا لیست بمستحیلة على اإلصالق . و في في حالة السكون ، الصالة اللفظیة و التأمل م
اإلتحاد التام یوقف هللا اإلدراك ال إیقافاً تاماً بمنعھ عن العمل بل بمنعھ عن كثرة الكالم . یوقف االفكار إذ 

  في موضوع كذا . و یخنق الكالم  في الشفتین حتى الیتمكن المرء أن یتلفظ بكلمة دون جھد شاق . یثبتھا 
ب ) غیر أن النفس التي ال تتمكن من كثرة الكالم كالسابق ال تلبث بطالة . أنھا تعمل بتأثیر الدافع اإللھي ، 

بأفعال ضمنیة . تعمل أیضاً بحماسة اكثر من قبل . النھا تتلقى إذ تنظر إلى هللا و تحبھ ، و إن یكن أحیانا 
ً من الحماسة الروحیة التي تزید قوتھا عشرة اضعاف ً أعلى یحولھا ، ھو ، كما  فیضا . تشعر كأنھا كائنا

یقال ، نفس نفسھا أي نفسھا ذاتھا ترفعھا و تذھب  بھا إلى هللا : ھذا ھو مفعول النعمة الفعالة التي نقبلھا 
  بالیمن و الغبطة . 

  
 . ً ال تقوى  یظھر هللا في ھذة الحالة بمظھر جدید كحقیقة حیة ، ندركھا بشكل من المعرفة اإلختباریةثانیا

لغة بشریة على تعبیرھا . أننا ال هللا بطریقة القیاس أو اإلستقراء . بل باإلدراك البسیط الذي لیس ھو مع 
وتصنع بشكل ألفة مع هللا یجعلنا نشعر بحضوره و نتذوق نعمة ذلك رؤیة هللا الصریحة . إنھا تظل غامضة 

 .  
نردوس إذ قال : " تسألونني كیف إستطعت أن من المحتمل انھ لم یصف  أحد ھذة المعرفة كالقدیس بر

أعرف حضوره . كما انھ ملء الحیاة بالقوة , یوقذ نفسي الغافلة حالما یحضر , انھ یحرك قلبي القاسي 
كالحجر و المریض و یلینھ و یجرحھ . أنھ یأخذ ینزع و یستأصل و یھدو و یبني و یغرس و یسقي ما كان 

و یفتح ما كان مغلقاً ، و  یضرم ما كان بارداً , و یقوم ما كان معوجاً ، و یمھد جافاً , و ینیر ما كان قاتماً ، 
ما كان وعراً ، حتى تبارك نفسي هللا و تسبح جمیع قواي اسمھ القدوس . إذن  بدخول الختن اإللھي فّي 

أعرف  على ھذا المنوال ، ال یعرف قدومھ بعالمات خارجیة ، أو بجلبة صوتھ ، أو بوقع خطواتھ . إني
حضوره ال بحركاتھ ، وال بحواسي ، بل أعرف ذلك بنبضات قلبي ، كما قلت لكم : حین أشعر بكره 

. بإكتشافي خطایاي الخفیة و بغضي لھا ، الخطیئة , و بالنفور من الحب الجسدي أعرف قوة نعمتھ تعالى 
ھو دید الداخلي الذي أدھش من عمق حكمتھ تعالى . وبإصالح حیاتي أختبر صالحھ و عذوبتھ ، و بالتج

ثمرة ھذا اإلصالح یجعلني أدرك جمالھ الفرید " فالنفس التي تتأمل في الكلمة تشعر بحضوره و بعملھ 
  . المقدس معاً 



تلك ھي معرفة متوسطة بین اإلیمان اإلعتیادي  و المشاھدة الطوباویة ، لكنھا تعود إلى اإلیمان و تشترك 
  . في غموضھ 

  
تحب النفس اكثر بكثیر مما تعرف : تلك ھي المشاھدة السیرافیمیة , بالمقابلة للمشاھدة كثیرا ما  ثالثاً . 

الشاروبیمیة حیث تسیطر المعرفة . و في الواقع أن الغرادة تدرك موضوعھا بشكل یختلف عن إدراك 
ضوع . أما العقل  : فالعقل ال یعرف إال بحسب التمثیل و الصورة و الشكل الصریح ، التي یتلقاھا من المو

  في ذاتھا . اإلرادة او القلب فیمیالن إلى الحقیقة كما ھي 
لذلك یمكنا أن نحب هللا كما ھو في ذاتھ ، و إن لم یكشف عقلنا على األرض كنھ طبیعتھ . لیس الغموض 
الذي یكتنفھ إال لیضرم حبنا لھ و یشوقنا شدیداً إلى حضوره . فالصوفي الذي ال یستطیع أن یرى هللا , 

ً من یخ ترق بوثبھ قلب السر الذي یحجب وجھ هللا فیحبھ بذاتھ في جوھره الالمتناھي . مع ذلك أن شیئا
ً . و إن ظھر لنا ان بعض الصوفیین أنكروه ، ذلك النھم یشددو فیھم   نالمعرفة یسبق الحب دائما

فیة ، و ھو ال یستطیع فیھم . لكن ال یبرح ذلك المبدأ حقیقیاً ، حتى في الحالة الصو بالخصوص على ما أثر
  إال بعد عرفانھ " . األمرأن یحب ما ل یعرفھ أبداً : "  ال یراد  اإلنسان

  
   رابعاً . في المشاھدة مزیج من المسرة و الغم : فرح ال یوصف في التمتع بحضور الضیف اإللھي . 

مقاصد هللا ، و حسب تقلبات و غم مع غننا ال نمتلكھ تماماً . فتارة تتغلب ھذه العاطفة و تارة غیره ، حسب 
تقلبات خصوصیة  مؤلمة یسمونھا لیالي , و تقلبات عذبة و لذیذة .  أیضا. ھناك  األمزجةالحیاة الصوفیة و 

ترى  خصوصاً محن الحیاة الصوفیة و تصفھا كالقدیس یوحنا الصلیبي و القدیسة شانتال . و  أمزجةھناك 
  و نشوة المشاھدة , كالقدیسة تریزیا و القدیس فرنسیس سالس .  أفراحیتمادى غیرھم  بأشد الحب الودي في 

  یصرح الصوفیون باإلجماع أن تلك المشاھدة ال توصف و ال یعبّر عنھا .خامساً . 
قال القدیس یوحنا الصلیبي : "  یستحیل  النفس أن تمیز المشاھدة و ان تطلق علیھا إسماً . لیس لھا من ذلك 

تجد ال كیفیة و ال طریقة و ال تشبیھاً یعّرف معرفة سامیة و ال عاطفة روحیة  أي مطمع و و ال تستطیع ان
لطیفة جداً . بحیث انھ ولو كانت النفس تشعر بأشد الرغبة في ان توضح و تكثر التفاسیر ، یبقى السر سلیماً 

  ... ً  . یتحقق كیانھ و و كانت حالتھا كمن یكشف شیئاً حدیثاً ال یعرف لھ مثیالً تاماً و یلزمھ الكشف دائما
ً و ال یقدر أن یصفھ و إن یكن  ً ، فال یقدر أن یجد لھ إسما حسب ظني  األمررضاه بھ . لكنھ یتعب عبثا

  بإدراك الحواس . فضالً عن ذلك أال یكون  النتیجة ذاتھا ، إذا لم تتوسط الحواس ؟ " . 
لعقل غائص في الدیجور اإللھي و إن حجتین أساسیتین تشرحان استحالة وصف ما یشعر بھ : من جھة ان ا

ال یدرك هللا إال بشكل ملتبس و غامض و أن یكن شدید التأثیر . و من جھة أخرى أن أكثر الحوادث تأثیرا 
  ھو حب هللا الشدید الذي نختبره و ال نقوى على وصفھ .

وس القائل :  " حتن فلنَر أوالً ماذا یفھم بالدیجور اإللھي . ھي عبارة مستعارة عن الموھوم دیونیسیأ ) 
تتخلص النفس من العالمین الحسي و العقلي ،  تلج ظلمة الجھل المقدس السریة ، و إذ ترفض كل برھان 
علمي , تتالشى في ما ال یمكن أن یرى و ال یدرك . تكون كلھا لذاك الموضوع االسمى ال لذاتھا و ال 

فضھا العلم . أخیراً تغترف  من ھذا الجھل لآلخرین . انھا تحد بغیر المعروف بأشرف قسم منھا لسبب ر
المطلق معرفة ال یقدر العقل أن یكتسبھا " . فللوصول إلى ھذة المشاھدة ، على اإلنسان ان یرتفع فوق كل 
المعرفة الحسیة التي ال یمكن طبعاً أن تدرك هللا  , و فوق المعرقة العقلیة التي ال تعرف هللا إال باإلستقراء 

إنما بحد العقل  الدقیق فقط نقدر أن ندركھ . لكننا ال نقدر على األرض أن نراه مباشرة فلیس و التجرید . و 
  لنا إذن أن ندركھ إال بطریقة سلبیة .

ھذا ما یشرحھ القدیس توما بطرقة اوضح : " من سلب على سلب ترتقي النفس أكثر إلى ما فوق أسمى 
ذة األرض . الن عقلنا ال یصل أبداً مدى الحیاة الحاضرة المخلوقات ، و تتحد  باL بقدر المستطاع على ھ



إلى ان یرى الجوھر اإللھي ,  بل یصل فقط إلى معرفة ما لیس ھو . یتم إتحاد عقلنا باL , كما ھو ممكن 
  على األرض ، حین نعرف أن هللا یفوق أسمى المخلوقات " . 

عت هللا بھ . فعقلنا ال یدرك هللا  إال بعد أن نحذف فمفھوم كلمة الكیان ذاتھ كما ندركھ ھو ناقص جداً كي نن
  كل كیان یعرفھ . عندئذ یكون في الظلمة اإللھیة ، فھناك یسكن هللا . 
 ، L نستطیع ان نجیب  ، أننا بمعرفتنا ال ما إذا سألنا ذاتنا كیف یمكن ھذا اإلدراك السلبي أن ینورنا في ما

لى فكر عنھ سام جداً ، ینشئ في اسمى جزء النفس تاثیراً عمیقاً عن ھو هللا ، بل ما لیس ھو هللا ، نحصل ع
ً شدیداً لھذا اإللھ الذي ، ال یستطیع شیئ أن یشرح عظمتھ و  ھذة العظمة اإللھیة ، و في الوقت نفسھ حبا
صالحھ ، و ھو وحده یقدر أن یمأل النفس . تكفي ھذة المشاھدة الغامضة و الحبیة الن تفجر من النفس 

یر النعمة ، أفعال إیمان ضمنیة و ثقة و حب و دیانة ، تغمر النفس بأسرھا ، و تنشئ فیھا عادة فرحاً بتأث
  عظیماً . 

ب ) إن العنصر الثاني الذي یجعل وصف المشاھدة صعباً , ھو الحب الحار الذي نتذوقھ فیھا ، و ال نعرف 
  كیف نوضحھ . 

، إن لم یعلمھ حب ، ال أحد یفھمھا إن لم تثقفھ بھا الوداعة ھو كما یقول لنا القدیس برنردوس : " أنشودة ال
إیاھا اإلختبار  . إن الذین أختبروھا یعرفونھا ، أما الذین ال خبرة لھم بھا فلیس لھم إال أن یتوقوا ال إلى 

كة الشفتین ، بل حر ةمعرفتھا بل إلى تذوقھا . لیس ذلك باھتزاز الفم ، بل ھو ترنیمة القلب . لیس ھو تمتم
الفرح . ھي اإلرادات التي تتآلف ال األصوات .  ال یسمع في الخارج و ال یجلب جھراً ، ال یسمعھ احد إال 
 من یرنم لھ ، و من یرنم لھ العریس و العروس . ھو ترنیم عرسي یبیّن عناق النفوس الطاھر و العذب 

ة أو الفتیة أو الحدیثة الھدایة أن ترتم . ال تستطیع النفس المبتدئ المتبادلةواتفاق العواطف و رسالة الحب 
أنھ محفوظ للنفس المتقدمة في الروحیات ، و المھذبة البالغة العمر الكامل بالنجاح المحقق ھذا النشید . 

التي اكتسبتھا ، و أصبحت بفضائلھا أھالً  باالستحقاقاتبعمل هللا ، و قد أدركت العمر التام سن البلوغ 
  للعریس " . 

ین تكون المشاھدة قاحلة ز ضعیفة ، كما في لیل القدیس یوحنا الصلیبي االول ، ال نشعر بھا . ال سادساً . ح
نتحقق كیانھا إال متأخرا بعد درس ما تنشئھ في النفس من المعلومات . أما حین تكون المشاھدة لذیذة ، 

ان نرى ما بینھا و بین صالة  فیظھر لنا ال نتحققھا دائماً في بدائتھا ، حین تكون ضعیفة بعد ، النھ یصعب
البساطة العقلیة من الفرق ، فنجوز أحیاناً من الواحدة إلى األخرى بغیر أن نشعر . لكن متى أصبحت ھذة 
المشاھدة قویة نشعر بھا . فما یمكننا ان نقولھ ھو أن كل الصلوات الفائقة الطبیعة التي وصفتھا القدیسة 

  ھ عندما نشرح تقلبات المشاھدة المتنوعة . تریزیا ھي من ھذا الجنس ، كما سنبین
.  ینتج مما قلناه ان عنصر المشاھدة المفاضة الجوھري ھو اإلنفعالیة كما وصفناھا ، و إنھا تقوم  نتیجة 

ً عن أن تقود ذاتھا و  في ان الروح القدس یقود النفس و یحملھا على العمل و الحركة و اإلتجاه ، عوضا
  ھا ، بغیر أن تفقد حریتھا الفاعلة و نشاطھا . ھي بذاتتحركھا و توجھھا 

علینا إذن اال نقول أن الشعور بحضور هللا أو حضور هللا المحسوس ، ھو عنصر المشاھدة الجوھري  , 
النھ أحیاناً یخطئ یخطئ الغرض و خصوصاً في المشاھدة العمیقة التي وصفھا القدیس یوحنا الصلیبي في 

لشعور ھو احد العناصر األساسیة ، ألنھ یوجد في الكل درجات المشاھدة التي اللیل األول .  غیر ان ھذا ا
  وصفتھا القدیسة تریزیا منذ السكینة األولى حتى اإلتحاد المحول .

  
  
  

  فوائد المشاھدة
  



أشد و تحت إن ھذه الفوائد تفوق فوائد صالة البساطة أیضاً . و ذلك الن النفس تكون متحدة باL  إتحاداً  
  نعمة افعل . تأثیر

  
أوالً . إن هللا ممجد فیھا أكثر :   أ ) إذ تجعلنا ھذه المشاھدة المفاضة نختبر سمو هللا غیر المتناھي ، تخضع 
كیاننا باسره لعظمتھ تعالى ، و تجعلنا نحمده و نباركھ ال حین نشاھده فقط ، بل طیلة النھار كلھ : عندما 

عاطفة الدھش و التدین . ذلك غایة الحقیقة ، حتى انا ، إذ ال نستطیع نلمح تلك العظمة الغلھیة تأخذنا إزاءھا 
ضبط تلك العواطف في أنفسنا ، نشعر بدافع یحملنا على دعوة كل الخالئق لتبارك هللا و تشكره كما سنقول 

  من ھذا الكتاب ) . 144و  146ذلك قیما بعد ( صفحة 
  
  
ً بحضور هللا ھذ1(  في ا المحسوس كانھ العنصر االساسي للمشاھدة یضیف إلى ذلك أن هللا) و أن یكن األب بوالن مسلما

 الدرجات الدنیا ( السكینة ) ال یشعر بحضوره إال بطریقة غامضة بكفایة . 
 
 

، أو د فینا ب ) إن تلك الكرامات شھیة عند هللا فتمجده بقدر الھام الروح القدس المباشر :  النھ ھو الذي یعب
ھ ، و یفھمنا أن بشعور الحرارة و اإلتضاع العظیمین . یجعلنا نعبد هللا كما ھو في ذاتبالحري یجعلنا نعبد 

نا خیرات ذلك واجب الحالة ، و إننا خلقنا كي نشید بمدائحھ فقط . و لكي ننشدھا بأشد حرارة یفعم نفس
 جدیدة و لذة عظمى .
 

ً . إن النفس تتبرر في المشاھدة أكثر . و في الواقع أن الم ً جثانیا ً و حبا ً و شاھدة تدفق نوراً عظیما سیما
 فضائل تدعى ، بحق , طریقاً مختصرة تبلغنا الكمال . 

ا حكمة و معرفة تجعلنا نعرف هللا بأقدس منوال بفوق الوصف . " إذ یستقر هللا في صمیم النفس یبثھأ ) 
داً ، إن ھذة المعرفة مقدسة ج  حبھ ، بدون أفعال معینة و لو سمح أحیاناً بمثل ھذه االفعال لمدة وجیزة " .

بلحظة عین إجمالیة  النھا تعرفنا اإلختبار ما كنا قد تعلمناه سابقاً بالمطالعات أو بالتفكیر الشخصي و ترینا
 ما كنا حللناه بأعمال متوالیة . 

ئل و ل الفضایحوي كھذا ما یجید في شرحھ القدیس یوحنا الصلیبي : " إن هللا في جوھره الواحد و البسیط 
 كل عظمات صفاتھ . ھو قادر على كل شیئ حكیم صالح . رحیم عادل قوي . ھو حب إلخ 

سیط فإذا دون ان نعد الصفات و الكماالت غیر المتناھیة التي نجھلھا . و الحال ،  إذ اه كل ذلك في كیانھ الب
وح ... و كما ان بوض إتحد بالنفس و شاء أن یتنازل فیعتلن ، تكشف ھذه النفس فیھ كل فضائلھ و عظماتھ

دس ، و كل صفة من ھذه الصفات ھي كیان هللا نفسھ في احد أقانیمھ ، التي ھي اآلب و اإلبن أو الروح الق
.. لذلك ان كل صفة من ھذة الصفات ھي هللا نفسھ ، و ان هللا ھو نور غیر متناه و نار إلھیة غیر متناھیة .

ة مثل هللا " . ، تنیر و تمنح  الحرارمن تلك الفضائل  كل صفة من تلك الصفات الكثیرة ، و كل فضیلة
یشغلھ . عندئذ  حینئذ نفھم ما قالتھ القدیسة تریزیا : " حین یعلّق هللا العقل و یوقفھ یھیئ لھ ما یدھشھ  و

ن كثیرة نستمد اثناء صالة النؤمن ، بغیر إطالة الحدیث ، نوراً أعظم مما ال نستطیع أن نكسبھ في سنی
ا الطبیعیة . " بمھاراتن  
ؤثر شدیداً في من الحاالت و ال شك ، ما ال یتمیز فیھا النور بل یلبث قاتماً و مبھماً . لكنھ في الحالة نفسھا ی

) 115النفس كما بینا ( صفحة   
ثالثة إمتیازات ب ) لكنھ على الخصوص ینشئ حباً حاراً جداً ، یتبن حسب قول القدیس یوحنا الصلیبي ، ب

ھا تحب ) إن النفس تحب هللا قبل كل شیئ ال من ذاتھا ، بل بھ تعالى . ذلك إمتیاز عجیب الن 1أساسیة   



ون فیھم ھكذا بالروح القدس ، كما یتحاب االب و اإلبن : ھذا ما یعلنھ اإلبن ذاتھ في إنجیل یوحنا : " لتك
) 26.  17المحبة التي أحببتني و اكون أنا فیھم " ( یو   

ستسلم إلیھا ، و هللا یھو حب هللا في هللا . الن النفس في ھذا اإلتحاد تذوب في حب هللا  ) اإلمتیاز الثاني 2
 بإندفاع عظیم .

حبھ ال ) اإلمتیاز الثالث للحب السامي ، إنما ھو حب النفس هللا في ھذة الحالة الجل ما ھو . أعني انھا ت 3
باكثر حرارة النھ ھو جوھر كل ما ذكرنا . ألنھ یھر لھا سخیاً و صالحاً و مجیداً إلخ فقط , بل تحبھ   

رتكازه یمكننا أن نضیف مع القدیس فرنسیس سالس ، إن ھذا الحب ألجل هللا یكون اشد حرارة ، بقدر إ
مس الجمیلة على معرفة إختباریة . كما ان " من یشعر بأجلي نظر ، و یحس باللمعان البدیع الساطع من الش

تمتع لمولود أعمى الذي ال یعرف من ذلك شیئاً إل بالوصف , ھكذا من یالشارقة " یحب النور أكثر من ا
یره لنا أشھى أحد الخیرات یص إختبارباL بالمشاھدة یحبھ أكثر بكثیر ممن ال یعرفھ إال بالدرس : "  النھ 

من  ا التيالعلوم التي یمكننا أن نحصل علیھا من ھذا الخیر " . و یضیف أیضاً ان القدیسة كاترینمن كل 
تبار ، فقادھا اإلخجنوى أحبت هللا أكثر من الالھوتي المدقق أوكام . فھذا قد أحسن معرفتھ L بالعلم ، و تلك 

   ھذا اإلختبار إلى التقدم في الحب السیرافیمي . 
نا ھذا فما یزید ھذا الحب ایضاً ھو انھ یسھل المشاھدة و ھذه بدورھا تزید الحب : " النھ متى اثار الحب فی

بالكمال حین  حباً أعظم و أحر . أخیراً أن ھذا الحب یتوجاإلنتباه للمشاھدة ، فیولد ھذا اإلنتباه فینا بالتبادل 
النظر یغصب  ثم یحمل العینین على التفرس دوماً بأكثر إنتباه  في جمال المحبوب ، ونتمتع بمن نحب ... 

افق ھذا أحب القدیسون حباً شدیداً .        ج ) ترالقلب على حبھ دائماً بحرارة اكثر " . ھذا ما یوضح كیف 
لیم الحب ممارسة الفضائل ، في أسمى درجاتھا ، خصوصاً اإلتضاع  و مطابقة اإلرادة اإللھیة و التس

ي یكابدھا المقدس ، و بذلك نفسھ یرافقھ الفرح و السالم الروحي حتى وسط التجارب الھائلة احیاناً الت
بأكثر تفصیل في تحلیل درجات المشاھدة .  الصوفین . ھذا ما سنراه  

 
 الدعوة القریبة إلى المشاھدة

 
ر اآلن نترك جانباً مسئلة إختالف دعوة كل المعمدین العمومیة و البعیدة إلى المشاھدة . إننا نستق
نعمة  قدرالمستطاع في حقل العمل و نرغب ان نستقصي ھاتین المسألتین : أوالً . لمن یھب هللا عادة

شاھدة . ثانیاً . ما ھي عالمات الدعوة القریبة و الفردیة على المشاھدة . الم  
 

إلى من یمنح هللا سلطان المشاھدة                                         
 

شاء بما أن المشاھدة موھبة مجانیة جوھریاً فیمنحھا هللا لمن یشاء ، و متى یشاء ، و بالوجھ الذي ی أوال . 
  یمنحھا عادة و بوجھ قانوني إال للنفوس التي تحسن إستعدادھا .ن إال انھ ال

ً و بوجھ إستثنائي و غیر عادي ،  نتشلھا من المشاھدة لنفوس عاریة من الفضائل لكي یإن هللا یھب أحیانا
 یدي الشیطان .

ھ یراھا أن إلیك ما قالتھ القدیسة تریزیا : " من النفوس ما یعرف هللا أن یكتسبھا بواسطة ھذة النعم .
عزیات و مستسلمة لغوایات فظیعة ... و في حالة سیئة ، و خالیة من الفضائل ، فیمنحھا مع ذلك ذوقاً و ت

ً یدخلھا إلى المشاھدة أیضاً . غیرعواطف رقیقة فتأخذ في إستنھاض رغباتھا و احیاناً  أن ذلك  . و احیانا
النعمة , ان  ھل ترید ھذة النفوس ، بفضل ھذةا لیرى نادر و ال یثبت أبداً . و أكرر قولي أن هللا یصنع ھكذ

 تستعد كي تتمتع غالباً بحضوره " .
 



 . ً یامنا من النفوس الممتازة ما یدعوھا هللا منذ صباھا على المشاھدة : كالقدیسة روز ده لما و في أثانیا
 ً غیر متناسب  سریعاً یظھر كالقدیسة تریزیا الطفل یسوع .  و نفوس غیرھا تنقاد إلیھا و تنجح فیھا نجاحا

 مع فضائلھا . 
ثالثة ایام  عنھ القدیسة تریزیا : " تتمثل اآلن لذاكرتي إحدى النفوس . إن هللا قد أغناھا في ثھذا ما تتحد

ھذا األمر، و  اختبارات سنین كثیرة یرافقھا نجاح متوصل ال تجعلني أصدقبخیرات عظیمة جداً . حتى إن 
سین لم تزاال بعد و كلتا النفأتذكر أیضاً نفساً أخرى قد نالت ذلك في ثالثة أشھر .  لكنت أحسبھ مستحیالً . و

 حدثین جداً . و قد رأیت نفوساً غیرھما لم تنل ھذه النعمة إل بعد زمن طویل ... 
الوقت الرب ھكذا عظیم یرغب في ان یھب إحساناتھ " . ال یمكننا أن نحدد   

ً و  ً . غیر أن هللا ، عموما لھا  بوجھ إعتیادي ، یرقى إلى المشاھدة مفضالً النفوس التي إستعدتثالثا
 بالتجلرد ، و بممارسة الفضائل و الصالة العقلیة و السما العاطفیة منھا . 

اء القدیس توما الذي یعلن قائالً : انھ ال یمكن الوصول إلى المشاھدة إل بعد إماتة األھوھذا ھو تعلیم 
  بممارسة الفضائل االدبیة .

 فيعة الكرمل و القدیس یوحنا الصلیبي بأقل تاكیداً منھ . أنھ یشرح ھذا التعلیم شرحاً وافیاً في " طللیس 
تابع النفس " ، حیث یبین أن ممارسة التجرد االكمل و االعم ضروریة للوصول إلى امشاھدة . ثم ی لیل

ً عن نفوسھم و عن الخالئالمشاھدة قلیلین نستدل على ان المتجردین تمحبي  قولھ ، إذا رأینا ق ھم ماما
نفس طاھرة و قلیلون . ثم یضیف إلى ذلك : " ثبّت النفس في العرى الروحي الطاھر ، فحین تصیر ھذة ال
زیا  كادت ان بسیطة تتحول على الحكمة اإللھیة البسیطة و الطاھرة التي ھي إبن هللا " . تعود القدیسة تری

ً من االمور اإللھیة  ال تعود كل الخیر الذي كان یمكن التأمل اإلستقرائي أن یستخرجھ . فتستخرج تماما
ن ھذة تعكف علیھ ، و قد فارقتھا اللذة و العذوبة . فتفتقر إذن على مناھج جدید ( و توجد كل واحدة م

 العالمات في الفصل الثاني عشر من كتاب " طلعة الكرمل 
 

خاص داخلي  اً في توقیف المخیلة ، أو الحس في أي موضوعثانیاً . تظھر العالمة الثانیة بفقد الرغبة تمام
عمل تعتلن أبداً بالتجوال الذي ھو من خصائصھا . و الذي یكان أو خارجي . ال أقول أن المخیلة ال تعود 

اً في مواضیع بدون جھد حتى ف اإلختالء العمیق . بل ال یكون للنفس أیة رغبة في ان تثبت المخیلة قصد
 غریبة " .

العقلیة تشیھ  ما یشرحھ القدیس كما یلي :" یتفق في ھذة الحالة الجدیدة أن النفس في إبتدائھا بالصالةھذا 
مة ألشكالھا إنساناً  تیسر لھ اماء فتشربھ بعذوبة ، دون جھد وال إضطرار الرتشافھ من قناة اإلیحاءات القدی

ھا تروي بفة عاطفیة سالمیة ھادئة ، و صورھا . فحالما تمثل النفس بحضرة هللا ترى أنھا في حالة معر
عندما مثل ھذه النفس بالمشقة و اإلشمئزاز ، فظمأھا إلى الحكمة و المحبة و العذوبة . فال عجب أن تشعر 

ب من ثدى بھذا السالم تجبر على العودة إلى التأمل . إن حالتھا شبیھة بحالة ولد یذوق الحلیتكون ممتعة 
لھ إلى فمھ االمر الذي یجعل الولد یضطرب و یحاول أ یتمسك فیھ بیدیھ لیوصأعد لھ . فإذا بھ یبعد عنھ , 

 أیضاً " . 
 

لودي بدون ثالثاً . أكبر عالمة فاصلة ھى ھذه : سرور النفس بأن تكون وحدھا مع هللا مثبتة فیھ إنتباھھا ا
إلدراك و دقیق ، امالحظة خصوصیة و بسالم داخلي و سكینة و راحة , بدون إعمال القوى اإلستقرائیة بت
لودیین اللذین نتكلم اإلرادة و الذاكرة بتسلسل وارتباط االفكار . فتكفي النفس بالمعرفة و اإلنتباه العامین و ا

 عنھما , دون شعور خصوصي بشیئ آخر .
 ا تكون فيأحیاناً تعتلن ھذة المعرفة دقیقة ، و ال سیما حین تكون طاھرة و بسیطة و كاملة للغایة ، و عندم

رى ، تعرض النفس و لو تشعر بھا و ال تختبرھا . و على ما نالحقیقة روحیة و داخلیة : فھي ولو امتلكتھا 
نفساً  عندما تكون ھذه المعرفة واضحة بذاتھا و نقیة و بسیطة و تامة . و عندما تلج ھذة الحالة خصوصاً 



اك و الحس یمكن أن تؤثر في اإلدر كلیة النقاء تكون غریبة عن المعارف و المفھومات الخصوصیة , التي
ا و ال یرى فالعقل ال یشعر بھ ... و الحال كما أن ھذه المعرفة تفوق سائر الفضائل نقاء و بساطة و كماالً 

.  فیھا سوى فھمھا إلحتوائھا على الصور المعقولة ، التي تحفظھا و توافق شعور العقل و الحواس  
ار و إذا ما ع الشمس مسكناً یستوعبھ النظر بقدر ما یحمل من الغبعندما یلج شعاھذا ما یشرحھ بتشبیھ : 

ور بھ ما یحدث في النور الروحي : فبقدر قوتھ و نقائھ یقل الشعتجرد من ھذه الذرات قل إدراكھ . و ھذا 
ھ وازداد فیخیل للنفس أنھا في الظلمات . و بالعكس ، إذا ما توفرت فیھ الصور المدركة سھل الشعور ب

النفس بتبجس تنویرھا . فلنالحظ ھنا مع القدیس یوحنا الصلیبي ،   إعتقاد  
لمشاھدة . أنھ یجب أن تكون ھذه العالمات الثالث معاً ، كي نستطیع بكل أمان أن نترك التأمل و ندخل في ا

ى ات االولو لنضف مع القدیس المذكور نفسھ ، أن الرجوع أحیاناً إلى التأمل اإلستقرائي , مفید في االوق
راحة  حتى أن ذلك یصبح ضروریاً إذا رأت النفس إنھا غیر مشتغلة فيالتي نمتع فیھا بالمشاھدة . 

 المشاھدة . حینئذ یفرض الـتأمل ما دامت النفس لم تكتسب عادة المشاھدة . 
 

 الرغبة في المشاھدة
 

طة التسلیم ع و على شریبما أن المشاھدة المفاضة وسیلة سامیة للكمال ، یسوع أن نتوق إلیھا لكن بإتضا 
 المقدس إلرادة هللا . 

) " أن المشاھدة كالري تنمي  117أ ) نستطیع ان نرغب فیھا ، و ھذا ظاھر من فوائدھا الكثیرة ( صفحة 
ل أوالً ما إلى ذلك دوماً و توصي باإلتضاع خصوصاً ك " اعمالفضائل و تقویھا و تنیلھا كمالھا االخیر . 

ل رغباتنا ... یسوع عند كلسابقة ، و بعدئذ : اإلتضاع ! اإلتضاع ! فبھ ینزل سیدنا أمر بھ سكان المنازل ا
 ، بما أن أما رأیي فھو أن هللا یختار إلى المشاھدة أشخاصاً قد رفضوا أمور ھذا العالم ، إن لم یكن ذلك فعالً 

یة فاالمور خصوص حالتھم تصدرھم ، لعلي االقل رفضوھا برغبتھم . یدعوھم عندئذ كي یتفرغوا بطریقة
نحو النفوس  الداخلیة . أنا متاكدة أیضاً أنھ لو تركنا L حریتھ في العمل ، فال یقف عند ھذا الحد من السخاء

 التي یدعوھا حقیقة كي ترتقي اكثر . 
ود طھارة قلب كبرى ، وانفصال تام عن كل ما یقأخص ما یجب أن نمارسھ من الفضائل ھو : أ ) رابعاً . 

یئة و یبلبل النفس .إلى الخط  
اL : " الثرثرو و الذي یمنع اإلتحاد التام ب يیورد القدیس یوحنا الصلیبي كأمثلة على فقدان الكمال االعتیاد

ة كل شیئ و التعلق الخفیف بثوب و كتاب و غرفة و طعام و دالة ضعیفة و میل خفیف لما یسر ، و معرف
 بقطعھا " و یبرھن على ذلك : " ال فرق عند عصفورسماعة ن و غیر مسرات من ھذا النوع ال یجزم 

ھذا ما یحدث  مربوط برجلھ أن یكون بخیط رفیع أو ثخین ، إذ ال یستطیع الطیران إال بعد قطع الخیط ... و
 في عالئق النفس . فعبثاً تمارس الفضیلة ، علیھا أن تكون حرة قبل الوصول إلى اإلتحاد . 

على  اتة الفضول الذي یبلبل النفس و یبددھا في كل جھة . لذلك یجبطھارة ذھن  كبرى ، أعني إمب ) 
عد آخر كي أن یمیتوا في الغالب فضولھم و یتریثوا حیناً ب من تلزمھم حالتھم المطالعة و الدرس كثیراً , 

 ف یقللون. و ھذة الطھارة تقتضي أیضاً أن یعرفوا كیینقوا نیتھم و یعیدوا كل ما یطالعونھ إلى حب هللا 
یالً إلى نظرة البراھین في الصالة العقلیة , و یھملونھا في وقت مالئم ، و یبسطون عواطفھم كي یصلوا قل

ء , الذین ال بسیطة ودیة L . و القدیس یوحنا الصلیبي یلوم شدیداً في ھذا الموضوع المرشدین األغبیا
قواھم دائماً . یعرفون سوى التأمل اإلستقرائي ، یریدون أن یلزموا تائبیھم تشغیل   

من الكتاب األول  194 – 189طھارة إرادة عظیمة باماتة اإلرادة الذاتیة و البتسلیم المقدس ( صفحة  ت ) 
. ( 

من ھذا الكتاب )  16و  15ث ) إیمان حي یجعلنا نعیش في كل أمر حسب حكم اإلنجیل ( صفحة   



من الكتاب األول)  212- 209صفحة  إلى الصلوات ( أعمالناج ) صمت رھیب یسھل علینا ان نحول كل 
 . 

من ھذا  23ح ) أخیراً و خاصة حب حار و سخي بالغ حتى بذل الذات و قبول كل المحن بفرح ( صفحة 
 الكتاب ) .

 
 عالمات الدعوة القریبة إلى المشاھدة

 
هللا فیھ أنھ  عندما تكون إحدى النفوس مستعدة للمشاھدة بمعرفة أو  بغیر معرفة , یبلغ الزمن الذي یفھمھا

 یجب علیھا أن تترك التأمل اإلستقرائي .  
 و الحال ، یقول لنا القدیس یوحنا الصلیبي ، إن العالمات الدالة على ھذا الوقت ھي ثالث : 

ى یصبح إستعمال التأمل محاالً ، و المخیلة جامدة , و یتالشى تذوق ھذة الممارسة ، و تتحول إلأوالً . 
لعذوبة طویالً ناشئة قبالً عن الموضوع الذي كانت المخیلة تعكف علیھ . ما استمرت ایبوسة تلك العذوبة ال

،  السكینةسالم و فكر ، فعلینا أن نتركھ إال حین تشعر النفس بالو قدرنا أن ننتقل في التأمل من فكر إلى 
 اللذین نتكلم عنھما في البحث عن العالمة الثالثة " . 

ماماً من ھو أن النفس كادت أن تستخرج ت االشمئزازالً : " إن سبب ذلك ثم یضیف القدیس المذكور قائ
یھ ، و قد أن یستخرجھ . فال تعود تعكف عل االستقرائياألمور اإللھیة كل الخیر الذي كان یمكن التأمل 

صل فارقتھا اللذة و العذوبة . فتفتقر إذن إلى منھاج جدید ( و توجد كل واحدة من ھذه العالمات في الف
" ) .  لالكر مالثاني عشر من كتاب " طلعة   

 
ل و األعمال واعكف على التأم اعمل) لذلك یقول للتائب : ھیا اترك ھذة الممارسات ، فلیست سوى بطالة و تبذیر وقت !  1(

ال وحدة  ء والداخلیة ... و لیس ما بقى سوى أوھام و خداع ... فالمعلمون الروحیون الذین یسلكون ھكذا ال یفھمون ال اإلختال
كدیس المراھم النفس الروحیة . ال یدرون أن هللا في ھذه الخلوة یثبت النفس بمسحتھ غیر الموصوفة ، و یحكمون بفائدة ت
یضاً من ھؤالء العامیة و مزجھا أي الممارسات الروحیة التي تغتصب النفس على تشغیل قواھا . و القدیسة تریزیا تتشكى أ

لقوى حتى یوم األحد . المرشدین الذین یشغلون ا  
 

خلي كان أو داتظھر العالمة الثانیة بفقد الرغبة تماما في توقیف المخیلة ، أو الحس في أي موضوع خاص 
دون جھد خارجي . ال أقول أن المخیلة ال تعود تعتلن أبداً بالتجوال الذي ھو من خصائصھا . و الذي یعمل ب

اضیع غریبة " .س أیة رغبة في أن تثبت  المخیلة قصداً في موحتى في االختالء العمیق . بل ال یكون للنف  
العقلیة تشبھ   ھا ما یشرحھ القدیس كما یلي : " یتفق في ھذة الحالة الجدیدة أن النفس في إبتدائھا بالصالة

ھا مة ألشكالإنساناً تیسر لھ الماء فشربھ بعذوبة ، دون جھد و ال إضطرار إلرتشافھ من قناة اإلیحاءات القدی
ھا تروي و صورھا . فحالما تمثل النفس بحضرة هللا ترى غنھا في حالة معرفة عاطفیة سالمیة ھادئة ، ب

عندما ظمأھا إلى الحكمة و المحبة و العذوبة فال عجب أن تشعر مثل ھذه النفس بالمشقة و اإلشمئزاز ، ف
یب من ثدي الحلبیھة بحالة ولد یذوق تكون متمتعة بھذا السالم تُجبر على العودة إلى التأمل . إن حالتھا ش

صلھ إلى فمھ أعد لھ . فإذا بھ یبعد عنھ ، األمر الذي یجعل الولد یضطرب و یحاول أن یتمسك فیھ بیدیھ لیو
 أیضاً " . 

لودي بدون ثالثاً . أكبر عالمة فاصلة ھي ھذه : سرور النفس بأن تكون وحدھا مع هللا مثبتة فیھ إنتباھھا ا
اإلدراك  ، و بسالم داخلي و سكینة و راحة ، بدون إعمال القوى اإلستقرائیة بتدقیق ،مالحظة خصوصیة 

ن و الودیین اللذین و اإلرادة و الذاكرة  بتسلسل وارتباط االفكار . فتكتفي النفس بالمعرفة و اإلنتباه العامی
 نتكلم عنھما ، دون شعور خصوصي بشیئ آخر . 

كون في و عندما ت ، و ال سیما حین تكون طاھرة و بسیطة و كاملة للغایةأحیاناً تعتلن ھذة المعرفة دقیقة 
، تعرض ھذه  النفس ال تشعر بھا و ال تختبرھا . و على ما نرى اامتلكتھ‘الحقیقة روحیة داخلیة : فھي ولو 



كلیةً ساً الحالة خصوصاً عندما تكون ھذة المعرفة واضحة بذاتھا و نقیة و بسیطة و تامة . و عندما تلج نف
لحس ... و النقاء تكون غریبة عن المعارف و المفھومات الخصوصیة ، التي یمكن ان تؤثر في اإلدراك و ا
 یرى فیھا الحال كما أن ھذة المعرفة تفوق سائر الفضائل نقاء و بساطة و كماالً ، فالعقل ال یشعر بھا و ال

وافق شعور العقل و الحواس .على الصور المعقولة ، التي تحفظھا و ت الحتوائھاسوى فھمھا   
بار و إذا ما ھذا ما یشرحھ بتشبیھ  : عندما یلج شعاع الشمس مسكناً یستوعبھ النظر بقدر ما یحمل من الغ

عور بھ تجرد من ھذة الذرات قبل إدراكھ . و ھذا ما یحدث في النور الروحي : فبقدر قوتھ و نقائھ یقل الش
ھ وازداد عكس ، إذ ما توفرت فیھ الصور المدركة سھل الشعور بفیخیل للنفس إنھا في الظلمات . و بال

 إعتقاد النفس بتبجس تنویرھا . 
تطیع بكل فلنالحظ ھنا مع القدیس یوحنا الصلیبي ، أنھ یجب أن تكون ھذة العالمات الثالث معاً ، كي نس

ا إلى ن الرجوع أحیانامان أن نترك التأمل و ندخل في المشاھدة . و لنضف مع القدیس المذكور نفسھ ، أ
بح ضروریاً التأمل االستقرائي ،  مفید في األوقات األولى التي نتمتع فیھا بالمشاھدة .  حتى  أن ذلك یص

سب عادة إذا رأت النفس إنھا غیر مشتغلة في راحة المشاھدة . حینئذ یفرض التأمل ما دامت لنفس لم تكت
  المشاھدة . 

 
الرغبة في المشاھدة                                            

 
ة التسلیم بما أن المشاھدة المفاضة وسیلة سامیة للكمال , یسوع أن نتوق إلیھا لكن بإتضاع و على شریط

 المقدس إلرادة هللا .
)  117أ ) نستطیع ان نرغب فیھا , و ھذا ظاھر من فوائدھا الكثیرة ( صفحة   

ویھا و تنیلھا كمالھا األخیر . " إن المشاھدة كالري  تنمي الفضائل و تق  
ن ال ب ) لكن یجب أن تكون ھذة الرغبة متضعة مع اإلعتقاد إننا غیر أھل لھا مطلقاً ، و مع الرغبة في ا

 نستعملھا إال لمجد هللا و خیر النفوس .
 ت ) یجب أنن تكون شرطیة خاضعة في كل أمر لمسرة هللا الصالحة . 

: ولتذكر أن المشاھدة تفرض عادة ممارسة الفضائل األدبیة   و    ال تكون إذن متسرعة و ال وھمیة 
ضالً عن من العجب اإلدعاء أن نتوق غلیھا قبل أن نمارسھا طویالً في الفضائل التي بیناھا . و فاإللھیة . 

 ة تستطیعفائقة الوصف فترافقھا أیضاً محن ھائلذلك  یجب أن نتأكد أنھ ولو أنشأت لنا المشاھدة أفراحاً 
وحدھا أن تقاومھا بنعمة هللا . ةالنفوس الباسل  

. ھذا ما یوضحھ على أحسن وجھ وصف الدرجات المتنوعة المتعلقة بالمشاھدة   
 

 الدرجات المتنوعة للمشاھدة
 

لى األمزجة لیست المشاھدة المفاضة بواحدة عند الجمیع : إن هللا الذي یسر بأن تتنوع مواھبھ و یطابقھا ع
یھا أشكال لفة ، ال یحبس عملھ  في نطاق ضیق . و حین نطالع مؤلفات الصوفین نجد فو األخالق المخت

 مشاھدة متنوعة جداً . مع ذلك یظھرمن خالل ھذة االشكال الكثیرة أن فیھا شیئاً من الوحدة یسھل على
تنظیم المراحل األساسیة التي یمر بھا الصوفیون . المؤلفین الروحیین   

 
 
 

شرة : إدراك برت في كتابھ التصوف اإللھي التنسیقات االساسیة . و الفاریس دي باز یعد منھ خمس عیعدد السید ری) 1(
ختطاف الحقیقة ، و جمع قوى النفس الداخلي و الصمت و الراحة ، و اإلتحاد  ، و سماع كالم هللا ، و النعاس الروحي ، و الغ



 و األب –العقلیة ، و الظلمة اإللھیة ، و ظھور هللا و مشاھدتھ  و الذھول و الظھور الجسمي و الظھور الخیالي ، و الرؤیا
حي ، و سكارمللي یمیز إثنتى عشرة درجة : اإلختالء ، و الصمت الروحي ، و السكینة ، و سكر المحبة ، و النعاس الرو

ثابت ذھول ، و اإلتحاد ال، و المالمسات اإللھیة ، و اإلتحاد الصوفي البسیط ، و اإلختطاف ، و الضجر المحبة ، و عطشھا 
  التام . 

 
 

اتھم . كما ال نورد ھنا التقسیمات المتنوعة التي یتخذھا المؤلفون  أنھم یمیزون درجات عدیدة حسب نظری
متنوعة لحالة واحدة . أشكالما ال یؤلف في الحقیقة سوى  مختلفةأنھم یعدون أحیاناَ كدرجات   

لعظیمان ، جھبذا القران الروحي ا لصلیبي ھما حسب الرأي العام كما أن القدیسة تریزیا و القدیس یوحنا ا
إستیالء هللا على فنقید بما اعطیانا من التقسیمات ، محاولین التوفیق بینھما . تتصف الدرجات المتنوعة ب

أن  الحواس حرة النفس إستیالء تدریجیاً . أوالً  عندما یستولي هللا على صمیم النفس ، تاركاً القوى الدنیا و
  –ھي صالة اإلستكانة العقلیة . تعكف على نشاطھا الطبیعي ، تلك 

نشاطھا  أوالً . عندما یستولي هللا على صمیم النفس ، تاركاً القوى الدنیا و الحواس حرة أن تعكف على
ً ثانیاً . عندما یستولي على كل القوى الداخ الطبیعي ، تلك ھي صالة اإلستكانة العقلیة . _   الحوس  لیة تاركا

القوى  الخارجیة  وحدھا في عملھا ، ذلك ھو اإلتحاد الكامل . _ ثالثاً . و إذا استولى في الوقت نفسھ على
–الداخلیة و الحواس الخارجیة ، فذلك ھو اإلتحاد اإلختطافي  أو الخطبة الروحیة .   

و مستمر  ال بوجھ عابر بل ثابتأخیراً عندما یمتد االستیالء إلى كل القوى الداخلیة و الخارجیة ، رابعاً . 
قدیس یوحنا فذلك ھو القران الروحي ھذه ھي الدرجات األربع التي تمیزھا القدیسة تریزیا . یضیف إلیھا ال

یابس و المؤلمة . لیست سوى شكل من االستكانة ال ىالصلیبي اللیلین أو اإلمتحانات المنفعلة . غیر أن األول
كامل و اإلتحاد التي تسبق القران الروحي و التي تكون في اإلتحاد ال  اناتاالمتحأما الثانیة فتشمل مجموع 

 اإلختطافي .   
ذب ، المؤلم . نبحث إذن : في السكینة : الیابسة ، العذبة . في اإلتحاد الكامل . في اإلتحاد اإلختطافي : الع

 في اإلتحاد المحول أو القران الروحي . 
 

صالة اإلستكانة العقلیة                                           
 

 تمثل ھذه الصالة العقلیة عموماً و قبل كل شیئ بشكل یابس لكي یؤدي إلى شكل عذب .
 

صالة االستكانة الیابسة أو لیل الحواس                                        
 

كثیر ة ذاتھا ھي أیضاً عرضة لقلنا أنھ یقتضي للمشاھدة طھارة قلب عظمى . و الحال أن النفوس المتقدم
من ھذا الكتاب ) فلكي یطھرھا هللا و  51من النقائص و تشعر بتولد الخطایا الرئیسیة ملطف ( صفحة 

شئھا ، فما من المشاھدة یبلوھا بمحن متنوعة یدعونھا منفعلة ، الن هللا نفسھ ھو الذي ینیعدھا ألسمى درجة 
 على النفس إال قبولھا بصبر . 

نھ إذ  یربط أحد وصف ھذه المحن كالقدیس یوحنا الصلیبي في " اللیل المظلم " . یدعوھا لیالً اللم یحسن 
یمسي ھذا كفى  العمل اإللھي القوي الحسیة بعض الربط كي یخضعھا للعقل ، و إذ یمتنع العقل عن التفكیر

اھدة تلقاه من نور المشلیل : فمن جھة ال یستطیع المحادثة كما في الماضي ، و من جھة أخرى یكون ما ی
االول معد كي  یخیل إلیھ أنھ غارق في لیل مظلم . فیمیز القدیسون بین لیلین : حتىضئیالً و مؤلماً جداً ، 

حبة ذاتیة . _ و كل میفصلنا عن الحسیات و یدعي لیل الحواس ، و الثاني یفصلنا عن التعزیات الروحیة 
 ال نتكلم ھنا سوى عن اللیل األول . 



و القسم األدنى لقدیس یوحنا الصلیبي : " إن هللا یدخل النفس أوالً في اللیل الحسي كي یطھر الحواس أقال ا
" .  منھا حتى یصلحھا ، و یخضعھا و یضمھا إلى الروح ، و ذلك عندما یظلمھ و یمنعھ عن عادة المحادثة  

الخفیة ،  دیدة L في الحالةتلك ھي حالة نفس مرتبكة ، و مزیج ظلمة و نور مترجرج ، و یبوسة و حب ش
مؤلف  و عجز حقیقي و عزم خابت یعسر تحلیلھا دون السقوط في متناقضات ظاھرة . علینا أن نطالع

ر و المؤلفة للیل نعرض العناصالقدیس یوحنا الصلیبي نفسھ بمساعدة الدلیل الذي نسعى في بسطھ . لذلك 
 الروحي المحن التي ترافقھ . فوائده .

 
المحنة  لھذهأوال . العناصر المؤلفة                                      

 
وجھ ، التي یبدأ هللا أن یشرك النفس بھا ،  لكن بأ ) العنصر األول و الجوھري ھو المشاھدة المفاضة 

: " أنھا بدایة  سري و غامض ال تشعر النفس بھ ، و یؤثر تأثیراً و مؤلماً و محزناً . یقول قدیسنا الصلیبي
لوحدة و السكینة مشاھدة مظلمة و یابسة ، تلبث مخفیة و سریة على من یتمتع بھا نفسھ ... تدفع النفس إلى ا

 ، حتى أن الفكر ال یحوم حول أي موضوع خاص و ال یعود یرغب فیھ " . 
عندما  ذ اآلن :یوضح القدیس ھذة الحالة یستعمل فیما بعد تشبیھاً من المفید أن نجعلھ أمام عیوننا منولكي 

سودھا و تفحمھا . نلقي قطعة حطب خضراء في موقد ، تبتدئ النار بتجفیفھا إذ تجعلھا تقطر مائیتھا . ثم ت
یع أیضاً كانار فتستطو تبعث منھا رائحة كریھة ، و تیبسھا قلیالً ، و تبدأ بأشعالھا و تحویلھا على نار ، 

ن ممتلءة بعد لشبھ الذي یتفق للنفس عندما نكوذاتھا : متى أصبحت حارة تدفئ و المعة تنیر . ھذا بعض ا
ایا و نھا الدنن النقائص ، فتُلقي في ضرام المشاھدة اإللھي . فقبل أن تحول ھذة المشاھدة النفس تسأصل م

ي الواقع تصیرھا سوداء و قاتمة و تصیرھا سوداء و قاتمة في عینیھا حتى تظھر لذتھا أردأ مما قبل . و ف
دم فالمشاھدة تریھا ذلك بوضوح ، بكشفھا لھا ما كانت تجھل ، فیبدو لھا أن عكانت تجھل شقاءھا : 

 إستحقاقھا یثیر الغضب اإللھي و عن لم تكن  فعالً  ال بذاتھا و ال امام هللا شراً من قبل . 
 

من التعزیة ،  تنشئ ھذه المشاھدة المخیفة یبوسة عظمى في النفس ، ال في القوى الحسیة فقط الخالیةب ) 
: أن أولئك الذین  كالماضي . إنھا لحالة محزنة االستقرائيالتي ال تستطیع التأمل بل في القوى العلیا أیضاً 

كثیرة من  عواطف بحبسألفوا النور یرون ذواتھم غارقین في الظالم .و الذین كانوا خبیرین بالمحادثة و 
 قلوبھم ، قد فقدوا ھذة السھولة و باتت الصالة شاقة علیھم .  

 
اب فضیلة و ھذا ما یحدث في ممارسة الفضائل : فما كان البعض یبذلھ من الجھود بفرح كي یصبحوا أصح

 ،  یشق علیھم و یرعبھم . 
 
 

اھا بالمكبرة ) إن ھذا التشبھ یفھمنا ذلك : عندما نفحص بالعین المجردة كأس ماء ال نرى فیھ ما یشغل البال . لكن إذا نظرن1(
مشاھدة ھي جع عن شربھا من الذعر عند ما نرى المھیالت الدقیقة التي نكتشفھا فیھا . و الحال إن ال( المیكروسكوب) نترا

 كالمكبرة التي تساعدنا على رویة عیوبنا أفضل رؤیة . 
 
 
 

س یوحنا اإلھمال او الفتور . قالقدیالیبوسة المطھرة و تلك الناتجة عن غیر أنھ ینبغي أن نمیز بین ھذة 
ا ثالث عالمات لھذا التمییز : الصلیبي یعطین  



لذین ال ) ال نجد في المخلوقات لذة أكثر مما نجدھا في هللا ، بل نتذوقھا أقل أیضاً . بینما الفاترون ا1
ن ھذا یتذوقون األمور اإللھیة ، تلذ لھم المسرات االرضیة . و یضیف القدیس إلى كالمھ : من المحتمل أ

لى حزن طبیعیین . فمن الضروري إذن أن تلتحق ھذه الھالمة األو اإلشمئزاز العام ینشأ  عن وعكة او
 بالثانیة .

 نحفظ عادة ذكرى هللا مصحوبة بقلق و ھم و لوعة ،  و نخاف من أن ال نخدمھ خدمة كافیة ، و من أن)  2
عنایة  ندنا أیةنعود القھقري بسبب فقدان العذوبة في األمور اإللھیة . أما في الفتور فبالعكس فال یكون ع

شمئزاز داخلیة باألمور اإللھیة . كذلك حین تأتي الیبوسة من الضعف الطبیعي ، و یؤول كل ذلك إلى إ
تي تلقیھا طبیعي ،  و ال نجد اثراً من الرغبة في خدمة هللا ، تلك الرغبة التي تحدد الیبوسة المطھرة و ال

 المشاھدة الغامضة في النفس . 
بب في ذلك لشكل اإلستقرائي حتى لو أردنا ذلك یلبث الجھد  عقیماً ز " و الس) أخیراً نعجز عن التأمل با 3

ینظمھا ،  أن هللا یبدأ عندئذ أن یعتلن ال بالحس كما كان قبل بواسطة الرھان ، الذي كان یوحي المعارف و
طة " . و بسیبل بواسطة الروح الطاھر الذي یجھل السیاق اإلستقرائي ، حیث یعتلن هللا بفعل المشاھدة ال

 یالحظ مع ذلك أن ھذا العجز ال یكون دائماً قیاسیاً ، فیمكن العود أحیاناً إلى التأمل المألوف . 
لدروس أو ال یكون عمومیاً إال في األمور الروحیة : یمكننا اإلھتمام بنشاط في افنالحظ أیضاً أن ھذا العجز 

 في األعمال . 
ال یشعر بھا  ابتة إلى إتحاد أوثق باL . أنھا قبل كل شیئ رغبةج ) یضاف إلى ھذه الیبوسة حاجة ألیمة و ث

أتتھا . ال تفھم  ، لكنھا تنمو قلیالً فقلیالً و توحي محبة أشد نمواً ، بغیر أن تدرك النفس ال من این و ال كیف
ت الحب راواحد ھو أن ذلك السعیر و تلك الحرارة تزدادان أحیاناً ، فیما انھا تتوق إلى هللا بحس أمرسوى 

وقت ، ... و الحال أن المشاھدة السریة تلج النفس بتلك العنایة و ھذا اإلھتمام ، و متى طھرت الحس مع ال
بوسات ، فیبدأ أعني قسم القوي الحسي و المودات الطبیعیة بواسطة ما توجھھ إلیھا من الی،  تبعیضاتطھیراً 

یل المظلم الساعة مریضة قید المعالجة . و لیس الل الحب اإللھي بإضرام الروح . و قد كانت النفس قبل ھذه
  لھا سوى ألم و تطھیر جاف لرغبتھا . 

اً مبھماً و متجھة إذن إلى هللا و ال ترغب ف الخالئق بعد . غیر أن ھذا اإلتجاه إلى هللا ال یزال أیضفالنفس 
ختبرة ھ . و إن لم تكن بعد مغامضاً ، ھو كالحنین إلى هللا الغائب : ترغب في اإلتحاد بھ  و في إمتالك

تذوقت  السكینة العذبة ، فلذلك جاذب غامض و حاجة خفیة و لوعة یمتنع بیانھا . و إذا كانت النفس قد
 اإلتحاد الصوفي ، فتلك رغبة صریحة في العود إلیھ . 

 
ثانیاً . المحن المرافقة ھذا اللیل األول                                           

 
ن الذین إذ اللیل وصفاً ھائالً ، النھم یقصون ما جرى في نفوس القدیسیف المؤلفون الروحیون  ھذا یص 

اعاً دعوا إلى مشاھدة سامیة إضطروا إلى حمل صلبان ثقیلة جداً . لكن إذ دعي غیرھم إلى درجة أقل إرتف
صد عن الصلیب قد ی كان إمتحانھم أقل . فتحسن معرفة ذلك كي تتحقق النفوس الجبانة أن الخوف من

 الدخول في ھذه الطریق . فلنتذكر إذن أن هللا یقیس النعم على عظمة المحن .
فضالً عن تلك الیبوسة الثابتة التي تكلمنا عنھا ، تتحمل النفس أیضاً تجارب ھائلة : أ )   
ضد اإلیمان : إذ ال تشعر بشیئ ، یخیل إلیھا إنھا ال تؤمن بشیئ  – 1  
إذ تحرم التعزیات تظن أنھا مھملة مبتالة بالسآمة و الیأس . ضد الرجاء : و – 2  
ضد الطھارة : " عندئذ یظھر المالك الشیطاني واو روح الزنى كي یعذب بتجارب شدیدة ، إذ  – 3

"  یوسوس بأفكار مخجلة تبلبل المخیلة بصور حیة جداً ، و ھذا للمعرضین لھ أشد إیذاء من الموت  
أو من ذاتھ .  نسان وسط كل ذلك الملل إلى التذمر من اآلخرینضد الصبر : یمیل اإل – 4  

كلماتھ .و تحضر إلى مخیلتھ أفكار تجدیف بشكل قوي جداً ، حتى یكاد یظھر لھ أن اللسان یتلفظ ب  



اره ، حتى انھ في أفك إذ یضیق على اإلنسان بألف وسواس و حیرة ، فیرتبك شدیداً ضد سالم النفس :  – 5
ع مشورة و ال التسلیم ببرھان ، و ذلك أحد أشد العذابات . ال یستطیع أتبا  

 
) یعسفھم الكفرة أحیاناً بكل نوع من اإلضطھادات :  1ترد المحن على النفس أیضاً من قبل البشر :   ب ) 

) بل ترد  2)    12:  3تیمو  2" جمیع الذین یریدون أن یحیوا بالتقوى في المسیح یسوع یضطھدون " ( 
فاقنا و من قبل الرؤساء ، و األصدقاء الذین إذ ال یفھمون ھذة الحالة ، یتأثرون تأثیراً سیئاً من إخأیضاً من 

ور ، ) ترد أحیاناً ایضاً من قبل المرشد الذي یخلط تارة ھذة الحالة بالفت 3یبوستنا الثابتة .                     
 و تارة یعجز عن التعزیة في مثل ھذه الضیقة .

 
) نكون أحیاناً ضحیة أمراض غریبة  1بعض األحیان أسواء خارجیة تزید تلك اآلالم الداخیة :  تردج ) 

ر كأننا انحالل قوانا أو الننا غارقون في آالم داخلیة : نشع‘بسبب  ق) ال ننجح كالساب 2تحیر االطباء .    
 حالة غیر مستقرة . و ) نتحمل بعض األحیان خسائر زمنیة تزج في 3بلھاء حتى یالحظ اآلخرون ذلك  

 بكلمة یظھر أن السماء و االرض تعصبتا على ھذه النفوس المسكینة . 
بھا النفوس  قد تكون ھذه المحن ، في حاالت كثیرة ، طبیعیة أو غیر خارجیة عن نطاق تلك التي یبلو هللا

و من حدتھا  مفاجأتھاالحارة كي یكملھا . لكنھا ، في حاالت اخرى ، تكون في الحقیقة صوفیة : فتعرف من 
 و من النتائج السعیدة التي تنشئھا في النفس .

 
ثالثاً . فوائد ھذا التطھیر                                

 
ما یدعوه  إنھا لفائدة عظیمة الدخول في المشاھدة المنفعلة ، حتى في المظلمة و المؤلمة أیضاً . غیر أن منھا

ة . القدیس یوحنا الصلیبي فوائد عارض  
عمل من ذاتھ أوالً . معرفة الذات اإلختباریة و معرفة الشقاء البشري : " ھذة الفضیلة تفھم اإلنسان أنھ ال ی
تطیع أن یعمل و ال یستطیع أن یعمل شیئاً . لذلك ال یحسب ذاتھ شیئاً و ال یجد فیھا ما یسر : عندئذ و ال یس

أ عن ذلك نوع یسر : عندئذ یزداد حظوة عند هللا ... فینش شیئاً . لذلك ال یحسب ذاتھ شیئاً و ال یجد فیھا ما
لعذوبة التي و یالئم دائماً حین نكون في عالقة مع العلي . أن امن التعامل مع هللا أكثر احتراما و اشد تیقظاً 

جسارة ما كان كانت تعطي للشھوة باإلرتیاح الذي كنا نشعر بھ ، كانت تربط بالھ ، و تتجاوز بشیئ من ال
نة . كنھا أن تسوغھ لنفسھا و كانت تقلل اإلحترام و الوقار " . ھكذا تستفید منھا فضیلة الدیایم  

لتمس ثانیاً . تصبح معرفة هللا أخلص و آكد و محبتھ أكثر تخلصاً من األھواء الحسیة . و النفس ال ت
أن ما  زمن غبطتھا . بعد : ترید أن ترضي هللا فقط : " العجب و ال إرضاء الذات عندھا كما فيالتعزیا

لذي یتسلط علیھا ھو باألحرى التحذر و الجزع من ان ترضى أھواءھا . فینشأ عن ذلك الخوف من هللا ا
 یصون الفضائل و یزیدھا " .

 
من ھذا الكتاب ).  51بذلك تتخلص النفس من الخطایا الرئیسیة المندسة تحت شكلھا الدقیق ( صفحة ثالثاً .   

ترى ن ضاع ال نظراً إلى هللا فقط , بل النظر إلى القریب أیضاً : " و في الواقع حیأ ) ھكذا نمارس اإلت
بالعكس  النفس ذاتھا جافة و بائسة ال تفكر أبداً ، حتى في الحركة االولى ، انھا أكمل من اآلخرین .. . بل

بة بنفسھا ، معج تنحني أمامھم فینشأ عن ذلك حب القریب : و إذ تقدر القریب تنسي ذلك الوقت حین كانت
رین لن و لم نكن تسلم لھ بشیئ . فشقاؤھا وحده یشغلھا و ھو ماثل دوماً امام عینیھا  ، حتى أن شقاء اآلخ

 یؤثر فیھا " . 
نفصل عنھا ب ) نمارس أیضاً القناعة الروحیة : كما أنھ ال یمكن أن تغتذي  النفس بالتعزیات الحسیة ، فت

. تلك ھي  بدیةاألعن الخیرات المخلوقة كلھا ، لكي ال تھتم إال بالخیرات  شیئاً فشیئاً    كما تنفصل أیضاً 



ا . أما في ھذا بالمخلوقات كانت تلقي باإلضطراب في قلبھ بداءة السالم الروحي الن التعزیات و التعلق 
یل السالم فتستمد القوة و تكتسب الصبر و الحلم إذ نثبت في ریاضات ال تعزیة فیھا و ال م  

ادھا من ما النقائص الروحیة كالحسد و الغضب و الكسل فتتلخص النفس منھا و تكتسب ما یضأت ) 
و على ذاتھا  الفضائل : و إذ تلین و تتضع بتأثیر الیبوسات و التجارب فتسخط بسھولة على القریب

عر صھا تش.فالمحبة تعقب الحسد الن اإلتضاع یجعلھا تعجب من صفات القریب . و لكثرة ما ترى نقائ
 بضرورة العمل و الجھد لكي تصلحھا . 

 
تفكیر ،  أخیراً أن هللا یمزج ھذه الیبوسات ببعض تعزیات روحیة . عندما تفكر النفس بھا أقلرابعاً . 

برتھ یشركھا هللا بأنوار عقلیة ساطعة جداً و بمحبة طاھر للغایة . ھذه النعم ھي اسمى و أقدس من كل ما خ
في البداءة على ھذا الشكل ، رغم أن ھذا التأثیر یبقي سریاً .  سابقاً و إن لم یكن حكمھا  

تعزیات بل تشاء وباإلختصار أن ھذه الیبوسات تسیر النفس بطھارة في حب هللا  : التعمل النفس بتأثیر ال
م الروحي أن ترضي هللا فقط . و ال حركات متسرعة و ال إندفاع طبیعي شدید للغایة . إنما ھو الىن السال

ي یأخذ یملك في القلب . الذ  
 

نتیجة:  السلوك الواجب مدة ھذه المحنة                                     
 

یھا بقولھ على مرشد النفوس التي تمر في ھذه المحنة أن یظھر كلھ عطفاً و تفانیاً نحوھا ، و ینورھا و یعز
یلة ، و اكثر إتضاعاً و أثبت في الفضلھا صریحاً ، إنما ھذه ھي محنة مطھرة ستخرج منھا أفضل و أطھر 

 ، و اكثر قبوالً لدى هللا . 
بیل الید , إنما ھو التسلیم المقدس : یجب تقإلیھ  ھمستر شدیأ ) اإلتجاه االساسي الواجب أن یوجھ نفوس 

كرر صالتھ إستحققنا ھذة المحن . یجب أن نتحد بیسوع في نزعھ ، و ن التي تضربنا و نحن عارفون أننا 
:  26ك " ( متى ضاع " یا أبت إن كان یستطاع فلتعبر عني ھذه الكأس لكن لیس كمشیئتي بل كمشیئتبإت

39 . (  
نا یسوع الذي یجب ، فضالً عن ذلك أن نثبت في الصالة العقلیة بالرغم من الیبوسات ، و نتخذ بسیدب ) 

) . و لنتذكر  43:  22" ( لو  بالرغم من نزاعھ كان یكمل الصالة : " و لما أخذ في النزاع أطال الصالة
یھملھا :  كلمات القدیسة تریزیا : " مھما ارتكب من الخطایا ذاك الذي یعكف على الصالة فلیحذر جیداً أن

جربة التي بھا یحصل على  وسائل اإلصالح ، بدونھا یكون اإلصالح أصعب بكثیر ، و علیھ أن یدفع الت
م لعقلیة بحجة اإلتضاع " . و یمكننا ان نضیف بحجة عدھوجمت أنا بھا ، و ھي العدول عن الصالة ا

 الفائدة . 
 

علینا ان ، عندما نتحقق عجزنا عن عملھ . ف اإلستقرائيت ) لكن نبغي أال نرغب في الرجوع إلى التأمل 
لى هللا ، حتى حین یبدو لنا إننا ال نعمل شیئاً . و نكتفي بنظرة عاطفیة ھادئة عندع النفس في راحة   

یتم  یأخذ المصور رسم إنسان ، فعلى ھذا أن ال یحرك رأسھ دائماً . و إال فالمصور ال یستطیع أن عندما
نلبث في  عملھ . كذلك عندما یرید هللا ان یرسم صورتھ في نفوسنا و یوقف عمل قوانا ، فلیس لنا إال أن

: إنما بطالة ة الراحة ھذة بالسالم ، و بھذا السالم یضطرم فینا روح المحبة و یتقد أكثر فأكثر . لیست حال
ألمر ، لعمل ھس شغل من نوع آخر ینفي الكسل و الفتور : ینبغي إذن أن نبعد التشتیت .  و إذا إقتضى ا

واضح من الذلك ، الرجوع إلى اإلعتبارات  فال نخشى فعلھ حالما یصبح ممكناً بدون جھد قوي .    ث )  
لكفر بالذات ال سیما تلك التي توافق ھذة الحالة : كاإلتضاع و اأنھ ینبغي أن نداوم على ممارسة الفضائل و

شكل من و الصبر و حب القریب ، و محبة هللا بمطابقة عذبة إلرادتھ المقدسة و بصالة واثقة . كل ذلك ب
ا ذلك بشجاعة تكون التسلیم المقدس و بصالة واثقة . كل ذلك بشكل من التسلیم  المقدس لیدي هللا . فإذا فعلن



 و ذه الحالة ذھب حقیقي ، نستغلھ ألعظم خیرات النفس .   ج ) تتنوع مدة المحنة بحسب مقاصد هللاھ
أن تدوم ھا . یمكن بحسب درجة اإلتحاد التي یعد النفس لھا ، و بحسب كثرة النقائص الباقیة للتطھیر أو قلت

ة تنقطع ناك فترات من الراحمن سنتین إلى خمس عشرة سنة ، كما یقول لنا المؤلفون الروحیون .  لكن ھ
قة و التسلیم فیھا النفس عن العمل ، و تتمتع باL و تستعید قواھا لمكافحات جدیدة . فالصبر إذن و الث

 المقدس ھي المختصر ما ینضح بھ المرشد تلك النفوس الممتحنة .
 

قدیسة حالة و ما یتبعھا إلى تآلف الالسكینة العذبة تستند خاصة في ھذه ال                                       
ذه الصلوات أسماء تریزیا ، التي وصفت ھذه الصلوات العقلیة بنظرة صائبة و بتدقیق ال مثیل لھ فتسمى ھ

 متنوعة : إنھا المسكن الرابع من القصر . 
 

 
 

عشرة سنة ،  و  تریزیا ثماني) یقول الكردنال بونا أن القدیس فرنسیس قضى سنتین في ھذة المحن المطھرة ، و القدیسة 1(
مس سنوات   الطوباویة كالرا ده فالكو خمس عشرة سنة ، و القدیسة كاترینا بولونیا خمس سنوات و القدیسة مادلین بازي خ

ین عموماً ال شك أن ھذا العدد یحوي مدة لیلین منفصل –أوالً ثم ست عشرة سنة ، و األب المحترم الفاریس ست عشرة سنة 
بأس بھا ، من التعزیات العذبة .  بفترة ، ال  

 فاالسكیز وفي دیر طلیطلة قبل موتھا بخمس سنوات بطلب األبوین  1577) إن  "  القصر الداخلي " المؤلف سنة 2(
ة المقابلة لسبع غرسیان ھو إكلیل مؤلفاتھا و خالصاتھا ، حیث تصف بصراحة و دقة الدرجات السبع األساسیة للصالة العقلی

ندئذ شاءهللا نفسھ اة الروحیة . كانت في لیلة عید الثالوث االقدس تفكر ماذا یكون الفكر األساسي لتلك المقالة ، عحاالت الحی
سھ في وسط فألھمھا إیاھا . أراھا النفس في حالة النعمة مثل كرة عظیمة من البلور بشكل قصر فیھ سبعة مساكن . و هللا نف

قصر سوى ستنیر كل المساكن ، و ذلك بقدر قربھا من الوسط . و لیس خارج الالمسكن السابع یسطع ضیاء عجیباً منھ ت
عیدنا إلى ظلمات وارجاس ووحوش سامیة تھاجم من یخاطر بنفسھ في تلك النواح . أن باب الدخول ھو الصالة القلیة التي ت

الً . القدیسة وصفاً ھائ القدیسة وصفاھا و تصفھاذلتنا فنجد هللا . و نخرج منھ بالخطیئة الممیتة التي تصفھا   
الرابع فتبدأ  یوجد سبعة مساكن : اإلثنان األوالن یقابالن طریق التطھیر . و الثالث طریق اإلستنارة طریق اإلستنارة . اما

 المشاھدة المفاضة .
 

اب في كت أو الصالة العقلیة لألذواق اإللھیة , ألنھا ھي األولى التي بھا نتحقق حضور هللا بذوق روحي . و
سمیھا غیرھا الثانیة . و ی ةحیاتھا ، الفصل الرابع عشر ، تدعوھا صالة السكینة و تشرحھا بطریقة السقای

 صالة الصمت ذلك الن النفس یھا تكف عن المحادثة .
بات القوى لھذه الصالة ثالثة وجوه متمیزة : االختالء المنفعل الذي یھیئھا . السكینة بحصر المعنى . س

.الة و یھیئ إتحاد القوى التام الذي یكمل الص  
 

أوالً . اإلختالء المنفعل                                    
 

ة التي طبیعتھ . دعى ھذا اإلختالء بھذا اإلسم لتمیزه عن االختالء الفاعل المكتسب بجھودنا الخاصأ ) 
كر باL بعمل العقل و بجھود التف) و في الواقع ال احد ینال االختالء المنفعل " 76تساعدھا النعمة ( صفحة 

ي قوانا . لذلك في داخل نفسھ ، و ال بعمل المخیلة إذ تتمثلھ في ذاتھا " ، بل بعمل النعمة اإللھیة المباشر ف
ة التي أتكلم عنھا تدعوه القدیسة تریزیا الصالة العقلیة األولى الفائقة الطبیعة التي اختبرتھا : " إن الصال

ھة تشعر بھ النفس ، حتى یقال أن للنفس في مدة ھا االختالء حواس أخرى شبیھي إختالء داخلي ، 
و  بالحواس الخارجیة . و احیاناً تجر ھذه الحواس وراءھا ، و تشعر بالحاجة الن تغمض عیني الجسد ،

لك تفرغ إلى تما یسیطر عندئذ علیھا برمتھا : أعني ت الن ال تسمع و ال ترى شیئاً ، و الن تتفرغ فقط إلى



حرة ، لكن  فرداً على فرد . لیست الحواس و ال القوى بمتوقفھ في ھذه الحالة . إنھا تبقىالمحادثة  مع هللا 
 كي تالزم هللا " . 

ع الغرباء ، ثم . بعد أن تھجر قوانا القصر كي تذھب فتعیش م و في موضع آخر تشرح ذلك بتشبیھ لطیف
رحمتھ ال تدخلھ . فالملك  العظیم الساكن فیھ یشاء بحین تعرف خطأھا تدنو من القصر لكنھا مع ذلك 

وھا كي الواسعة أن یستدعیھا إلیھ : " یسمعھا صوتھ كالراعي الصالح بنداء عذب جداً تكاد تدركھ ، یدع
 ةمور الخارجیتترك غوایتھا و ترجع إلى مسكنھا القدیم . فلنداء الراعي ھذا سلطان علیھا ، فحالما تباین اال

س مثلھ اآلن " . و القدییظھر لي إني لم أحسن أبداً شرح ھذا األمر سرھا تدخل القصر . التي كانت تأ
إبركثیرة ،  فرنسیس سالس یعطینا تشبیھاً آخر ال یقل بالغة : " كما أن من من یضع قطعة مغنطیس وسط
النفس  عیرى كل رؤسھا تنقلب فجأة جھة مغنطیسھا لبمحبوب و تعلق بھ ، ھكذا عندما یجعل سیدنا یسو

  مثیل لھا .تشعر بحضوره الفائق العذوبة ، تتحول كل قوانا إلى تلك الجھة لتتحد بھذه العذوبة التي ال
یاً صادراً یمكننا إذن أن نحدد ھذا اإلختالء المنفعل : استغراق العقل و اإلرادة في هللا استغراقاً عذباً عاطف

 عن نعمة خصوصیة من الروح القدس .
 

كون سوى ھذة النعمة ھي باإلجمال مقدمة الصالة العقلیة اإلستكانیة لكن یمكن أال تتھ . ب ) كیفیة ممارس
أبرز  عابرة ، كما یتفق في بعض الفرص حین نكون اشد حرارة ، مثالً حین لبس الثوب الرھباني و

، و قبول الدرجات المقدسة ینشأ عن ذلك نتیجتان : النذور  
وقیف ء ، فلنمنع العقل بلطف عن المحادثة ، لكن دون بذل الجھود لت) إذا أدخلنا هللا في ھذا اإلختال 1

توقفھ و  اإلدراك : " دون أي إكراه و بدون جلبة فلتسع النفس بمنع العقل عن المحادثة ، لكن ال تحاول أن
 ال توقف المخیلة أیضاً . ألنھ یحسن الغعتبار أننا بحضرة هللا و التفكیر في ما ھو . 

ھ ، الن الموھبة مستغرقاً بما یشعر بھ في ذاتھ ، فذلك حسن ! لكن ال یلتمس فھم ما یتمتع بفإن كان العقل 
ھمھا بعض توجھ إلى اإلرادة ، فلیدعھا في ھنائھا بغیر أن یمزج فیھا مھارتھ الخصوصیة ، مكتفیاً بأن یل

 كلمات من الحب . 
ا أو رآنا ، لى أن ھذا الملك السماوي قد سمعن) لكن إن لم یخاطب هللا قلبنا ، " فإن لم یكن لدینا دلیل ع 2

س في أعمال فلنحترس من أن نبقى ھناك كالحمقى " ، حسب قول القدیسة تریزیا . النھ عندما تسعى النف
یلتھا أكثر یقع في یبوسة أشد من قبل . و ما تستقر علیھ ذاتھا كي ال تفكر في شیئ ، یجعل مخفكرھا 

یة . حین یشاء كر في غیر مجد هللا ، ال في التعزیات و ال في األذواق الشخصإضطراباً . بید أنھ یجب أال نف
فُطرت  هللا أن یكف العقل عن العمل ، یشغلھ في طریقة اخرى و یھذبھ أحسن منا . أما في غیر ذلك فقد

 قوانا كي تعمل . 
 

ثانیاً . السكینة بحصر المعنى                                          
 

  ین طبیعتھا و نمزھا و أشكالھا المتنوعة و كیفیة ممارستھا . فلنب
ذیقھا راحة أ ) طبیعتھا. في ھذه الصالة العقلیة یمتلك هللا القس األعلى من النفس ، أي العقل و اإلرادة وی

ھي  عذبة جداً و فرحاً شدیداً بحضرتھ . غیر أن العقل أو قوة البرھان و الذاكرة و المخیلة تبقى حرة و
 أحیاناً ینبوع تشتیت . 

ذي یستولي فائق الطبیعة ، و الشكل ال) إلیك كیف تشرح القدیسة تریزیا بھ على اإلرادة  : " أنھ األمر  1
ي الواقع أن هللا بھ على اإلرادةأنھ األمر لبفائق الطبیعة و ال نستطیع أن ننالھ بجھودنا الشخصیة ... و ف

دیق . رى أن هللا یغمرھا فیھ بحضوره، كما صنع مع سمعن الصالنفس تغرق ھنا في السالم ، أو باألح
یة ، إنھا بقرب حینئذ تھدأ كل القوى ، و تدركالنفس إدراكاً یختلف كثیراً عما یأتینا بواسطة الحواس الخارج
لنفس و بعیني اهللا ، و غنھا عّما قلیل ستصیر وایاه باإلتحاد شیئاً واحداً . لیس ذلك انھا تراه بعیني الجسد ا



یسیطر ... بل تدري انھا في المملكة ، أو على األقل أنھا بقرب الكلك الذي البد أنھ یعطیھا ھذه المملكة . ف
   علیھا احترام عظیم حتى ال تجسر أن تسألھ شیئاً . 

 
 

بة أیضاً ال تتكلم القدیسة تریزیا إال عن اإلرادة التي ھي اول و اخص ما یمتلكھ هللا ، والن المشاھدة ھي فعل مح )1(
أكثر مما ھي فعل معرفة . لكن كما أن اإلرادة ال تعمل إال متى أنارھا العقل ، ھكذا العقل ال یعمل أیضاً إال بقدر 

  استیالء هللا علیھ .
" إن اإلرادة وحدھا ھي السجینة ھنا ، فإن أمكن أن تقاسي بعض العذاب فذلك لرؤیتھا أنھا ستستعید 

و ال یخیل أن یحزنھا . أخیراً أن ما نتذوقھ من الفرح و العذوبة الداخلیة  حریتھا ... ال یحزنھا شیئ شیئ
  مدى ھذا الوقت ، یسكراننا و یغمراننا حتى ال نرى شیئاً نشتھیھ أكثر ، فنقول من كل قلبنا مع بطرس : 

  ) ... "  4:  17" یارب... فلنصنع عنا ثالث مظال " ( متى 
القوتان االخریان ، فتضیف القدیسة تریزیا قائلة :  " على اإلرادة  بما أن اإلرادة وحدھا سجیتة وقد تضل

أن ال تبالي بذلك أبداً ، بل تالزم فرحھا وراحتھا . و في الواقع إذا حاولت إرجاعھا تضل الثالث معاً " . 
ً و تتعبنا بدویھا المصّم ، انھا في الحقیقة جعجعة الرحى : " فلندع ھذه  وال سیما المخیلة تشرد أحیانا

  الجعجعة ولنھتم بطحن حنطتنا مشغلین إرادتنا و عقلنا " . 
  
إن الفرح الناشئ في السكینة یختلف جداً عن الفرح الذي نتذوقھ في الصالة العقلیة الفعلیة . ھذا ما )  2

علیة تشرحھ القدیسة بمقابلتھا األذواق اإللھیة الناشئة عن المشاھدة مع مسرات أو تعزیات الصالة العقلیة الف
  .  ھناك فرق مزدوج ناشئ عن األصل و عن المفاعیل . 

  تنتج األذواق الغلھیة عن عمل هللا مباشرة ، بینما ان المسرات تنشأ عن نشاطنا الذي تعاونھ النعمة . 
الماء من بعید فیدخلھا  بدوي : و تستعمل القدیسة إلفھام ذلك تشبیھ البركتین : إحداھما تمألھا قناة تجلب 

صورةالتعزیات التي نتذوقھا من الصالة العقلیة الفاعلة . و األخرى تمتلئ بغیر دوي من ینبوع  ھذه ھي
یتفجر من قاعھا : ھذه صورة المشاھدة ، حیث تتبجس میاه التعزیة من اخفى صمیمنا بسالم و طمأنینة و 

  عذوبة فائقة . 
علة : " ال یكاد ھذا الماء السماوي یبدأ  إن أفراح المشاھدة ھي أسمى بكثیر من أفراح الصالة العقلیة الفا

یتفجر من ینبوعھ ... حتى یقال إن داخلنا كلھ یرحب و یتسع . ھذه ھي خیرات روحیة ال یمكن تعبیرھا , و 
تعجز النفس ذاتھا عن فھم ما تتلقاه في ھذة الھنیھة . إنھا تنشق عبیراً كرائحة ممتازة . و بكلمة استعاریة 

ً تلقى فیھ العطور الزكیة " ... كأن في ھذا القاع ال غیر أن القدیسة تزید قائلة أن ھذا التشبیھ داخلي كانونا
ناقص كثیراً . فتثبت في كتاب حیاتھا أن ھذه األفراح تشبھ أفراح السماء ، و أن النفس تفقد الرغبة في 

نھ ال غنى و ال قوة و ال أمور األرض : "  فترى بجالء ان السعادة التي تمتع بھا لیست من ھذه الفانیة ، وا
امجاد و ال ملذات تستطیع أن تعطیھا مدى لمحة عین  ھذا الفرح الحقیقي ، و ھذا الحد الذي تشعر بھ من 

  الشبع... " 
بجوده غفھام ھذه النفس أما الفرح الحقیقي فھو ما یشعر بھ من حضور هللا المحسوس :  " حینئذ یرید هللا 

وزھا بعد بعث رسل إلیھ . تستطیع ھي ذاتھا مخاطبتھ و بدون ان ترفع انھ قریب منھا جداً حتى ال یع
صوتھا ن النھ بسبب قربھ منھا ن یفھمھا لحركة واحدة من شفتیھا " ثم تضیف كالمھا قائلة ال جرم إن هللا 

و  معنا دائماً . و المقصود ھنا ھو حضور هللا الخاص : " یرید ھذا الملك الغلھي ربنا أن ندري أنھ یسمعنا
بطریقة خصوصیة ، إذ یمألھا فرحاً عظیماً جداً في اننا نشعر بمفاعیل حضوه . یسر بأن یعمل في نفوسنا 

  الداخل و الظاھر " . 
) إن اتساع النفس ھذا ینشئ استعدادات تقویة سامیة ، خصوصاً الخوف من إھانة هللا ینمو فیھا ،  4

  ك هللا یوماً .یتالشى الخوف العبدّي ، و تشعر بثقة كبرى أنھا تمل



و عوض الخوف من انھا تتلف صحتھا كالماضي بممارسة التوبة ، تعتقد أن كل شیئ مستطاع بالمعونة 
، و لم تدر انھا رغبت یوماً في معانقة التوبة رغبة عظیمة بھذا القدر . كانت ترھب الصلبان و اآلن اإللھیة 

اً L ، تمنحھا عظمتھ تعالى نعمة كي تحتملھا بصبر . تخشاھا أقل ألن إیمانھا قوي ، تعلم أنھا لو عانقتھا حب
و بعض االحیان تطلبھا أیضاً بإلحاح لشدة رغبتھا في ان تعمل شیئاً ألجل هللا . و إذ تحسن معرفتھا عظمة 

بعد في عینیھا هللا یزداد احتقارھا ذاتھا . و كما انھا اختبرت التنعمات األتیة من هللا ، فال تعود مالذ العالم 
سوى زبل . فتبتعد عنھا قلیالً فقلیالً ، و لھا عزم و سیطرة كبرى على ذاتھا ، لكي تتخلى عن ھذة الملذات 
.أخیراً تتقدم في كل الفضائل ، و نموھا یستمر ما لم تنكص على عقبیھا إلى الوراء و تھین هللا ، النھا مھما 

  فیھا فتفقد كل شیئ .تسامت في الفضائل ، حتى ولو بلغت أعلى ذراھا ، و لم تثبت 
  

. یمكننا أن نستنتج من ھذا الوصف ، أن السكینة ھي صالة عقلیة فائقة الطبیعة منفعلة غیر تامة تحدید 
  في قسم النفس األعلى ، تجعلھا تشعر باL ، و تتذوق حضوره بقربھا .اإلنفعال 

یین الذین لحسبانھم إیاھا صالة ، أعني مفاضة ، و بھذا نخالف بعض الكرملھي صالة عقلیة فائقة الطبیعة 
انتقال عقلیة ، یرتأون انھ یمكن إكتسابھا كصالة البساطة العقلیة . غیر اننا نقول معھم انھا غیر تامة 
اإلنفعال الن اإلرادة وحدھا ، مع الفھم ، ھي أسیرة ، و الذھن و المخیلة یبقیان مطلقي العنان . أما االذواق 

  ) . 140ثمرھا فقد شرحناھا بكفایة ( صفحة اإللھیة و الفضائل التي ھي 
) تمنح السكینة عموماً للنفوس التي تمرنت زمناً ال بأس بھ على التأمل  1ب ) أصل السكینة و نمزھا .    

واجتازت لیل الحواس .  انھا مھ ذلك تسبق أحیاناً ھذا اللیل ، و السیما عند االوالد أو عند النفوس الطاھرة 
  تطھیر خصوصي . ، التي ال یعوزھا

) ال تنح السكینة في بدائتھا إال بعض األحیان بطریقة ضعیفة غیر واعیة . قالت القدیسة تزیزیا : " إن  2
ھذة السكینة تدوم قلیالً ، مثالً مدة تالوة السالم المالئكي . ثم تواتر اكثر ، و تدوم بزیادة حتى نصف ساعة 

منذ فجرھا حتى شفقھا نحو ساعة أو أكثر فعة واحدة ، فقد تبلغ . لكن بما انھا ال تبل فجأة و ال تتالشى د
) و یصحبھا سكر روحي ، یمكنھا أن تستمر  3،  144أیضاً . فضالً عن ذلك ، حین تكون فاعلة ( صفحة 

  یوماً أو یومین بدون أن تمنع مع ذلك باإلھتمام باألعمال العادیة . 
  
  

) ، حین یتمتع اإلنسان بالمشاھدة التي  14عة الكرمل " ( الثاني فصل ینبھ القدیس یوحنا الصلیبي في كتابھ " طل )1(
ً : كما یظھر أنھ لم یدم سوى دقیقتین أو ثالث و یمكن كثیراً ان استمر  ینخدع احیاناً في مداھا یمر الوقت سریعا

  أكثر .
  
  قد تتناوب السكینة العذبة و القاحلة طالما لم یكنمل تطھیر التنفس بعد . ) 3 
ً تفاجئنا  4   ) یبلغ الزمان إذ تصیر السكینة فیھ مألوفة : فندخل فیھ عادة منذ إبتدائنا بالصالة ، و احیانا

  . أیضاً حتى في اكثر المھام شیوعاً 
كذلك تنزع إلى أن تصیر أقوى و اكثر شعوراً ، و إذا لبّت النفس النعمة تصل إلى اإلتحاد التام و إلى 

أمینة فیمكن أنھا تسقط و تعاود الصالة العقلیة اإلستقرائیة ، أو تفقد النعمة  اإلختطاف . لكن إذا كانت غیر
  أیضاً .

  
  ج ) أشكال السكینة أو تنوعاتھا . تتمیز على ثالثة أساسیة : السكینة الصامتة و المصلیة و العاملة . 

  
خانق كل كلمة . و في السكینة الصامتة تتامل النفس في هللا بصمت كلھ حب ،و الدھش ، كما یقال )  1

  اإلرادة الغارقة في هللا و المضرمة حباً لھ ، تستریح فیھ بعذوبة ، بإتحاد ھادئ ، مطمئن لذیذ .



ً  و تحبھ . قالت القدیسة تریزیا : " إن النفس تشبھ  كما تغمر األم ولدھا بنظرھا ، ھكذا تتأمل النفس إلھا
لتي تدر لھ الحلیب بحنو في فمھ ، بغیر أن یضطر إلى عندئذ ولداً صغیراً على الثدي ، متمسكاً بصدرأمھ ا

  تحریك شفتیھ " . كذلك اإلرادة ھنا تتمتع في حبھا دون جھد العقل . 
و أحیاناً ، حین ال تستطیع النفس أن تكتم حبھا تفیض بصالة حارة : تلك ھي السكینة المصلیة . تارة )  2

ا ، فتدعوا جمیع المخلوقات لتمجد هللا : " تقول ألف تفیض بمناجاة عذبة ، و تارة تستسلم إلى فیض حنوھ
  قول حنون مقدس یتجھ تواً إلى قلب من جعلھا خارجاً عن ذاتھا " . 

كانت القدیسة تریزیا تؤلف نشائد كي تصف حبھا  و عذابھا . وهللا یجاوب احیاناص تلك اإلندفاعات الحبیة 
ً من السكر الروحي الذي ، " یبلبل ال و حسب قول القدیس فرنسیس سالس ، بمالطفات ودیة تنشئ نوعا

ال یبلھنا ز ال یحمقنا ، بل یصیرنا كمالئكة ... و یؤھلنا ... و  الحس الروحي بل الحواي الجسدیة سكراً 
  یضعنا خارج ذواتنا إلى ما فوق ذواتنا ".

سكینة عمیقة و ) تصیر السكینة في بعض الحاالت فاعلة . قالت لنا القدیسة تریزیا : عندما تكون ال 3
طویلة المدى ، كما تكون اإلرادة وحدھا مقیدة ، تبقى سائر القوى الحرة ، كي تھتم بخدمة هللا و 

أكثر : وإن إھتمت النفس حینئذ بأعمال خارجیة فال تزال تحب هللا بحرارة : ذلك تقوم بھا بنشاط 
  ھو اتحاد مرتا و مریم بالعمل و المشاھدة .

  
  ثالثاً . سبات القوى

  
  إن ھذا الوجھ الثالث للسكینة ھو شكل إسمي یھیئ إتحاد القوى الداخلیة بكاملھ .

تصف القدیسة تریزیا ھذا الوجھ في الفصل السابع عشر من كتاب حیاتھا قائلة : " ھاك ما یصدر بتواتر 
العقل من  في اإلتحاد الذي یھمني ... یستولي هللا على اإلرادة واظن على العقل أیضاً . و في الواقع یكف

المحادثة ، إذ یكون مشتغالً في التمتع باL : مثل إنسان ینظر أشیاء كثیرة و یراھا فال یدري في أیة جھل 
  جھة یجیل بصره ...أما الذاكرة فتلبث حرة صحبة المخیلة على ما أظن . 

رتعد منھ وإذ تبیت ھذة القوة وحدھا فیالھا من معارك تخوضھا ! فمن جھتي ال طاقة لي على ذلك فأ
واضرع إلى هللا كي ینزعھ مني ... تحوم النفس على كل ناحیة كفراشات اللیل الصغیرة المتعبة و الحائرة 

في غایة الدقة ، النھ و غن كانت ھذه الحشرات قاصرة على أن تأتي أقل أذى ، . یظھرلي أن ھذا التشبیھ 
ھذه الغوایات ، فال  تشیر القدیسة إال إلى  فھي مع ذلك تتعب النظر كثیراً ..." أما الواسطة للتغلب على

واحدة : " أن ال تھتم النفس بالذاكرة أكثر من إھتمامھا بمجنونة وإن تھملھا في مبحثھا ، فاL وحده القادر 
إذن إنھا كما نرى ، الصالة العقلیة ذات السكینة یستولي هللا في خاللھا على العقل نفسھ أن یفصلھا عنھا " . 

  المخیلة جوالنھا . انھا إستعداد لإلتحاد التام . ، و تنابع 
  

  دكیفیة السلوك في الصالة العقلیة ذات السكینة
  

الواجب إتخاذه في ھذه الحالة ، ھو إستسالم متضع إلى یدي هللا في كل وجوه ھذه الصالة اإلستعداد العام 
  العقلیة ، منذ البداءة حتى نھایتھا . 

جھده كي یجعل ذاتھ في ھذة الحالة محاوالً توقیف قواه و تنفسھ أیضاً : فھذا  أ ) على اإلنسان إذن أال یبذل
  تعب ضائع ، ألن هللا وحده یقدر أن یعطینا المشھادة . 

ب ) علینا حالما نشعر بالعمل اإللھي أن نوافقھ أكمل موافقة ممكنة ، و نمتنع عن المحادثة و نتبع بوداعة 
  حركة النعمة .



إلى صمت ودي ، فلننظر و نحب بغیر أن نتكلم شیئاً . أو على األكثر فلنفھ من وقت  ) إذا كنا مدعوین 1
  إلى آخر ببعض كلمات حنان ، كي نشعل ضرام الحب دون بذل جھود عنیفة قد تخمده . 

) و إذا كنا نمیل إلى إبراز أفعال ، و إذا تبجست العواطف كمن ینبوع فنصل بھدوء ، و بغیر جلبة  2 
إن قلیالً من القش یلقى بإتضاع ... یعمل ھنا أكثر برغبة كبیرة في أن تستجاب صلواتنا . "  أطوات ، لكن

من كوم كبیر من الحطب ، و یساعد أكثر على إضرام النار . أفھم بالحطب تلكالحجج التي تظھر لنا أن 
سیس سالس : " العلم یؤیدھا ، و الت یفي مدة تالوة قانون اإلیمان تخمد شرورھا " یضیف القدیس فرن

ً تجنب اإلندفاع العنیف النغایر الفطنة ، الذي یتعب القلب و األعصاب . و تجنب ذلك  ینبغي خصوصا
  لى النفس ، یجعل اإلنسان مضرباً كي یعررف ھل السكینة التي یتمتع بھا ھي ھادئة حقاً " .الرجوع إ

اإلرادة " أن تلبس متمتعة بالنعمة التي  إذا شرد العقل و المخیلة فال نقلق لذلك و ال نتبعھما . فعلى)  3
فلو كان النحل كلھ یذھب مفتشاً بعضھ عن البعض اآلخر ، منحت لھا ، كنحلة حكیمة في أعمق عزلتھا . 

  بدل أن یدخل خلیتھ فكیف یعمل العسل ؟ " 
  

  الصالة العقلیة ذات اإلتحاد التام 
  

ً أو إتحاد القوى الداخلیة التام ، الن النفس  اتدعي ھذه الصالة التي توافق المسكن الخامس ، إتحاداً  بسیطا
تتحد باL ال باإلرادة فقط ، بل بكل القوى الداخلیة أیضاً . إنھا إذن اكمل من الصالة العقلیة ذات السكینة . 

  سنصف طبیعتھا . مفاعیلھا . 
  

  اد التام طبیعة الصالة العقلیة ذات اإلتح                                          
  

  لھذة الصالة صفتان جوھریتان : توقیف كل القوى ، و الیقین المطلق بحضور هللا في النفس .أوالً . 
التي أعدمھا هللا قالت القدیسة تریزیا : " أدعود إلى العالمة التي قلت إنھا الحقیقة ، ھا ھي ترى تلك النفس 

ى و ال تسمع و ال تفھم مدة دوام ھذة النعمة ، و ھو العقل كي یحسن طبع العقل الحقیقیة فیھا : إنھا ال تر
ً قصیر ، بل یظھر أنھ اقصر بكثیر مما ھو في الحقیقة " . و بعبارة اخرى ال اإلرادة وحدھا  وقت دائما

. ثم تتابع القدیسة كالمھا : " یستقر هللا عندئذ في صمیم تلك تتوقف عن العمل بل العقل و المخیلة و الذاكرة 
  ى إذا عادت إلى ذاتھا یستحیل علیھا اإلرتباب بأنھا لم تكن باL ، و بأن هللا لم یكن فیھا . النفس ، حت

فتنطبع ھذه الحقیقة في نفسھا ، و لو إنقضت أعوام كثیرة بدون أن یجدد هللا لھا ھذه النعمة ، فال یمكنھا أن 
  تنساه أو تشك في إنھا كانت في هللا " .

  
  
    
   تنضم حینئذ و تتحد بجوھر النفس ذاتھ حتى إن الشیطان ال یجسر على اإلقتراب منھ .(القدیسة تریزیا)) حقاً إن عظمة هللا1(
  

  . یتفرع من ھاتین الصفتین ثالث اخرى : ثانیاً 
  أ ) فقد التشتیت الن النفس تغرق بجملتھا في هللا . 

مرء ، في الواقع ، أن یستسلم إلى ب ) فقد التعب : أن العمل الشخصي یؤول إلى شیئ قلیل جداً . فیكفي ال
إرادة هللا . فیھبط المن السماوي على نفسھ ، و لیس لھا إال أت تتذوقھ . لذلك مھما طالت ھذه الصالة ال 

  تضر بالصحة . 



ت ) فیض فرح خارق . قالت القدیسة تریزیا : " ال یشعر المرء ھنا بشیئ ، و ال یأتي سوى التلذذ بدون أن 
. یرى أنھ یتمتع بخیر یحوي الخیرات كلھا ، لكنھ الیدرك بماذا یقوم ھذا الخیر . تنغمس یعرف بما یتلذذ 

  حتى ال یبقى لواحد منھا حریة كي یھتم بأمر آخر ..." كل الحواس (الداخلیة ) في ھذة اللذة 
  ثم تضیف قائلة أن ھنیھة واحدة من ھذه المالذ الطاھرة تكفي أن تعوض عن كل المشقات األرضیة . 

تتمیز ھذه الصالة إذن عن الصالة العقلیة ذات السكینة التي ال تسیطر إال على اإلرادة، و حیث بعد ذلك 
. Lأیضاً ، نسال ذاتنا أحیاناً ھل كانت النفس متحدة با  

یمكننا غذن أن نحددھا : إتحاد النفس الوثیق بالللھ یصحبھ توقف كل القوى الداخلیة و الیقین من حضور هللا 
   لنفس في ا

  مفاعیل الصالة العقلیة ذات اإلتحاد
  

. المفعول االساسي ھو تحویل النفس العجیب الذي یمكن تشبیھھ حسب قول القدیسة تریزیا بإستحالة أوالً 
دودة القز . تتغذى ھذه الدیدان الصغیرة بأوراق التوت وتغزل الحریر و تصنع منھ فیالج حیث تحبس ذاتھا 

صلجة فراشة بدیعة بیضاء . فبعد أن تغتذي نفسنا بالمطالعات و الصلوات و  و تموت : فیبرز من كل كل
األسرار ، تبني بیتھا و تنسج ُصلجتھا إذ تتخلى عن كل شیئ تموت عن ذاتھا و تصیر فراشة بدیعة بیضاء 

قبالً . ھي صورة اإلستحالة العجیبة التي تكمل في نفوسنا بصالة اإلتحاد العقلیة . فھذه النفس التي مانت 
  تخاف الصلیب تشعر بأنھا كلھا سخاء و مستعدة ألن تضحي ألجل هللا أشق التضحیات .

   
  
  

" مھما كانت ھذه الصالة طویلة ال تؤذي الصحة . أقلھ لم تكن مضرة بي . أي حین یمنحني هللا ھذه النعمة ال اذكر  )1(
  یاح محسوس " ، إني تأذیت منھا أبداً بل بالعكس كنت اشعر بإرت، مع إنحراف مزاجي 

  
و ھنا تدخل القدیسة  تریزیا في بعض التفاصیل . فتصف الغیرة الحرى التي تحمل النفس على تمجید هللا ، 
و تعرف المخلوقات كلھا بھ و تحببھا لھ .  و تصف التجرد عن المخلوقات البالغ حتى الرغبة في الخروج 

ً ال یقاوم النعمة ابداً ، ھذا العالم ، حیث یھان هللا كثیراً . و تصرف الخضوع ال تام إلرداة هللا خضوعا
ً . و تصف محبة عظیمة للقریب تظھر باألعمال ، و تجعلنا نیر  كاشمع اللین الذي یطبعون فیھ ختما

  بالمدائح الموجھة إلیھ .
  

النعمة ،  ثانیاً . إن ھذا اإلتحاد ھو مقدمة إتحاد اكمل بكثیر : ھو كالمقابلة األةلى للخطیب ، إذا جاوبنا على
تتبعھا حاالً الخطبة الروحیة و اخیراً الزواج الصوفي . غیر أن القدیسة تقول لنا یجب أال نكف عن النمو 

  في طریقي التجرد و الحب . فكل توقف یعقبھ فتورو تأخر . 
  
  

  اإلتحاد اإلختطافي  ( الخطبةالروحیة )
  

  لھیة .یتمثل ھذا الغتحاد بصورتین : الصورة العذبة . الصورة اإل
  
  

  اإلتحاد اإلختطافي العذب                                       
  



) في الھواء الذي سنتكلم عنھ في الفصل 1ال تتضمن كلمة اإلختطاف ضرورة حادث الطیران أو التحلیق (
التابع ، بل توقف الحواس الخارجیة فقط الذي ھو العالمة الخاصة لھذا اإلتحاد . ھو غذن اكمل من 

  إلتحادین السابقین ، النھ فضالً عن العناصر الخاصة بھما یشتمل على توقف الحواس الخارجیة . ا
  سنصف طبیعتھ و جوھر درجاتھ و مفاعیلھ .

  
  

                                                   
  . و قد ذكره إبن خلدون في مقدمتھ .  Levitationالمعروف بالفرنسیة ب  )1(

  اد اإلختطافيطبیعة اإلتح
  

  و توقف الحواس . عنصران یؤلفان ھذا اإلتحاد :" إغتماس النفس في هللا 
  بما أن النفس غارقة في هللا تماماً تبدو الحواس الخارجیة ملتصقة بھ أو بالموضوع الذي یظھره . 

سالس الذي  أ) ینشأ ھذا الغتماس في هللا عن سببین أساسیین : التعّجب و الحب كما یحسن القدیس فرنسیس
  یظھره.

ینشأ التعجب فینا بإكتشاف حقیقة جدیدة لم نكن نعرفھا و لم نكن ننتظر معرفتھا . فإذا إنضاف الجمال )  1
ً جداً ...  عندما یشاء هللا بجودتھ أن و الصالح إلى الحقیقة التي نصادفھا یكون التعجب الناشئ عنھا عذبا

إللھیة بمشاھدة خارقة و سامیة جداً ، فلرؤیة جماالً بارعا لم یكن یمنح عقلنا نوراً خاصاً بھ یتأمل األسرار ا
ممكناً أن یتخیلھ ، یدخل في التعجب . و الحال أن التعجب من االمور اللطیفة یعلق العقل و یلصقھ بإحكام 
بالشیئ المعجب منھ إما لسمو ما یكشفھ لھ من الجمال أو لجدة ذلك السمو . فالعقل ال یقدر أن یشبع من 

  النظر إلى ما لم یكن قد رآه بعد والي ما ھو شھي للنظر " . 
یتبع الحب التعجب . " و الحال أن ھذا الشغف یتم في اإلرادة بھذا الشكل : یمس هللا اإلرادة بجواذب )  2

العذوبة ، و كما تدور إبرة مسھا المغنطیس و تتحرك نحو القطب ناسیة حالتھا الخالیة من الحس ، ھكذا 
ادة التي تملكھا الحب السماوي و تتجھ إلى هللا ، تاركة كل إنعطافاتھا االرضیة ، فتدخل بھذة ثب اإلر

الوسیلة ال في إختطاف معرفة بل في إختطاف تمتُع ، ال في غختطاف تعجب بل في إختطاف محبتھ ، ال 
  .ال في إختطاف نظر بل في إختطاف تذوق و تلذذ"في إختطاف اختبار ، في إختطاف علم بل 

) و بالتلي إن التعجب ینمو بالحب و الحب بالتعجب. " یدخل العقل أحیاناً في تعجب إذ یرى اللذة النقدسة  3
التي تحوزھا اإلرادة في إختطافھا ، كما تنال اإلرادة غالباً بعض اللذة حین ترى العقل في تعجب . حتى أن 

  بنا لھ ، و الحب یجعلنا نحدق النظر فیھ " . ھاتین القوتین تتبادالن الغختطاف ، فالنظر إلى الجمال یحب
لیسمن العجب أن تكون نفس ھكذا مستسلمة للتعجب و لحب هللا خارجة كما یقال ، عن ذاتھا نخطوفة و 
مرتفعة نحوه . فإن كان من یستسلم لقیادة ھوى الحب البشري ، یفضي بھ األمر إلى ترك كل شیئ كي یقدم 

إذن أن یغتمرنا إلى ھذا الحد الحب اإللھي ، الذي طبعھ هللا ذاتھ في  ذاتھ لمن یحب ، فھل من الغرابة
  نفوسنا ، فننسى كل شیئ كي ال نرى و ال نحب سوى هللا ؟ 

  
  توقف الحواس ھو نتیجة ھذا اإلغتماس في هللا . أنھ یتم تدریجیاً و ال ینتھي إلى درجة واحدة عند الجمیع .

أوالً بشیئ من فقد الحس و بفتور الحیاة الطبیعیة و التنفس ، و ) ما یتعلق بالحواس الخارجیة : یظھر 1
بالتالي بھبوط الحرارة الحیویة . قالت القدیسة تریزیا : " نشعر بإنخفاض الحرارة الطبیعیة وببرودة الجسم 

  شیئاً فشیئاً لكن بلذة و مسرة تفوقان الوصف ".
ً الجلسة ا ً في یعقب ذلك الشیئ من الجمود یجعل الجسم حافظا لتي فؤجئ بھا . و یبقى النظر شاخصا

  موضوع غیر منظور .



ھذة الحالة التي من طبعھا إنھاك الجسم ، تعطیھ بالعكس قوى جدیدة . ال شك في أن الذاھل یشعر حین 
  اإلستیقاظ ببعض الكلل ، لكن یتبع ذلك ، حمیة أوفر .

. و یسّوغ سرد ما قبل من اإلیحاءات ، كما نرى و أحیاناً توقف الحواس توقفاً كامالً لكنھ أحیاناً غیر كامل 
  في حیاة القدیسة كاترینا السیانیة . 

  ) تتوقف الحواس الداخلیة ، أیضاً توقفاً أكمل كما في اإلتحاد الصوفي الذي تكلمنا عنھ سابقاً .  2
  

یسة تریزیا و ت ) نسأل نفسنا ھل تتوقف الحریة ذاتھا . فنجیب عموماً مع القدیس توما و سوارس و القد
یمكن النفس أن تؤھل أي تستحق في اإلختطاف : الن النفس ، الفاریس دي باز  أن الحریة تبقى ، و بالتالي 

  في الواقع ، تقبل بملء الحریة ما تمنح عندئذ من النعم الروحیة . 
ً ث )  ً إال بعض ھنیھات واحیانا نحو نصف  أما مدة اإلختطاف فتختلف كثیراً : ال یدوم اإلختطاف عموما

ساعة . لكن بحیث تسبقھ و تتبعھ أو یقات یكون اإلختطاف فیھا غیر كامل ، فقد یستمر عدة أیام مع مراعاة 
  كل التطورات التي یقع فیھا اإلختطاف .

  ج ) یخرج المرء من الغختطاف بطریقة اإلستیقاظ الطبیعي أو المغتصب : 
  ال تستعید النفس عملھا في الجسم إال تدریجیاً . ) فیشعر بالحالة االولى كأنھ ىت من عالم آخر و 1
  ) اما في الحالة الثنیة فیدفعھ لإلستیقاظ أمر رئیس أو دعوتھ : فإن كان االمر شفھیاً یطاع دائماً . 2

  و إن لم یكن سوى عقلي فال یطاع دوماً .
  
  

  أطوار اإلتحاد اإلختطافي الثالثة
  

  
  

  ف البسیط و الذھول و تحلیق الروح .لإلختطاف ثالثة اطوار أساسیة : اإلختطا
ً : إن  ً معا ً و عذبا ً مؤلما أ ) اإلختطاف البسیط ھو نوع من اإلغماء ینشأ بھدوءو یحدث في النفس جرحا
عریسھا یجعلھا تشعر بحضوره لكن إلى وقت فقط . أما ھي فترغب في التنعم بھ دوماً ، فتتألم من ھذا 

  ألذ منھ في السكینة . الحرمان إال أن التنعم في ھذه الحالة
بأنھا جرحت جرحاً لذیذاً . فكیف جرحت و ممن انھا ال تدري . فلنصغ إلى القدیسة تریزیا : " تشعر النفس 

غیر انھا ال تدرك قیمة الجرح و تشآء أال تبرأ منھ أبداً . و تشتكي إلى عریسھا بكلمات حب حتى في 
لك ، بحیث انھ جعلھا تشعر بحضوره ، بغیر أن یعتلن لھا الظاھر أیضاً . انھا ال تقوى على اإلمتناع عن ذ

تتمأل من التنعم بھ . فامشقة التي تشعر بھا شدیدة جداً لمنھا عذبة و كلھا لطف ... فتذوق في ھذه المشقة 
  سروراً سامیاً جداً یختلف كثیراً عن لذة اإلغتماس في الصالة العقلیة ذات السكینة ، حیث ال یتسرب أي ألم

  ا الطور كالم فائق الطبیعة وایحاءات : سنتكلم عنھا فیما بعد .في ھذ
  

یستولي الذھول على النفس بحدة طبع و عنف ، حتى ال تعود تمكن مقاومتھ . كأن نسراً عزیزاً منیعاً ب ) 
یستقلك على جناحیھ ك فال تدري إلى أین ینطلق . و بالرغم مما نشعر بھ من السرور ، فالضعف الطبیعي 

ي بادئ األمر عاطفة خوف . غیر أن ھذا الخوف یمتزج بحب حار و جدید ، لمن جاھر بحب رقیق یولد ف
لدودة لیست سوى نتانة . ففي الذھول تعقد الخطبة الروحیة . و ھذا إلتفاف إلھي عذب ألنھ إذا حافظت 

  العظمة السامیة . النفس على إستخدام حواسھا ، كانت لربما تفقد حیاتھا حین ترى إنھا قریبة جداً من ھذة
ینتھي الذھول و تبقى اإلرادة كسكري ال یمكنھا أن تھتم بغیر هللا . و إذ تكره األمور االرضیة تغب رغبة 

  ال تشبع في أن تمارس التوبة حتى إنھا تتظلم حین ال تتألم .



  
  ن مقاومتھ.ت ) یعقب الذھول تحلیق الروح الحاد جداً ، حتى یخیل أنھ یفصل الروح عن الجسد و ال تمك

یخیل للنفس إنھا انتقلت بجملتھا غلى مقاطعة تختلف كثیراً عن الت ي نسكنھا نحن قالت القدیسة تریزیا : " 
كثیراً عن االمور االرضیة لم تكن لتتصورھا ، ولو قضت . ترى فیھا نوراً جدیداً ، و أمور شتى متباینة 

واحدة أموراُ كثیرة معاً ، لو عملت سنین طویلة على حیاتھا كلھا في سبیل ذلك . و احیاناً تعرف في ھنیھة 
  إتقانھا بمساعدة المخیلة و العقل ، لما كانت تمكنت من إكتساب جزء من ألف منھا " . 

  
  
  
  

  مفاعیل اإلتحاد اإلختطافي األساسیة
  

دت أ ) المفعول الذي یختصر سائر المفاعیل إنما ھو قداسة حیاة عظیمة بالغة البطولة ، حتى إذا فق
  فاإلختطاف مشكوك فیھ .

ھذه ھي مالحظة القدیس فرنسیس سالس : " إذن حین نرى إنساناً ذاھالً في صالتھ العقلیة ... و لم یختطف 
مع ذلك في حیاتھ ، أعني انھ لم یحي حیاة سامیة و متحدة باL بالتجرد عن المطامع الدنیویة ، و إماتة 

لیة وبساطة واتضاع و ال سیما بمحبة دائمة ، فثق یا محب هللا أن اإلرادة و امیال الطبیعة ، و بوداعة داخ
  كل تلك الذھوالت ریّابة جداً و خطرة . ھي ذھوالت خصیصة بإثارة إعجاب البشر ال بتقدیسھم " .

  
  اما الفضائل التي ینشئھا اإلتحاد اإلختطافي فھي : ب ) 

  
قال ، إلى قمة حصن حیث تكتشف بجالء بطالن ) تجرد تام عن المخلوقات : یرفع الللھ النفس ، كما ی 1

ً أن تتنزل عن  األمور االرضیة . و ترغب منذئذ في أن ال یكون لھا ارادة خصوصیة ، و تشاء ایضا
  حریتھا لو امكن ذلك .

  ) توجع شدید على الخطایا المرتتكبة : أما ما یغمھا فلیس الخوف من جھنم ، بل من ان تھین هللا . 2
وودي إلى قداسة ناسوت سیدنا یسوع ، وإلى العذراء الكلیة القداسة . فكم ھي صالحة  نظر متواتر)  3

صحبة یسوع و مریم ! فرؤى المخیلة و العقل التي تتواتر عندئذ ، تؤدي غلى تجرد النفس واغتماسھا في 
  اإلتضاع .

ھا هللا الجواد إلھا و أخیراً صبر عجیب كي تحتمل النفس بشجاعة االبطال ن المحن الجدیدة التي یبعث)  4
  التي تسمى تطھیر الحب . 

ً حین ترى إنھا  ً قد إخترقھا ، فتصرخ عالیا ً ناریا ً لرؤیة هللا ، تشعر كأن سھما وإذا تضطرم النفس شوقا
منفصلة عمن تحبھ وحده . تلك بداءة إستشھاد حقیقي ، إستشھاد النفس واستشھاد الجسد تصحبھ رغبة حارة 

فصل أبداً عن حبیبھا ، إستشھاد تتخللھ أحیاناً تنعمات مسكرة  . ھذا ما سنحسن فھمھ في الموت ، كي ال تن
  حین ندرس اللیل الثاني للقدیس یوحنا الصلیبي ، لیل الروح   . 

  
  

  
  



  لیل الروح 
  

  
قد طھر النفس لیعدھا ألفراح السكینة و اإلتحاد و اإلختطاف . لكن ، قبل أفراح القران كان اللیل االول 

وحي األطھر و األثبت أیضاً ، البد من تطھیر أھمق و أتم مدى زمن اإلتحاد اإلختطافي . سنبین : سبب الر
  كیانھ ، محنھ القاسیة و مفاعیلھ السعیدة . 

  
  

  
  

  سبب كیان لیل الروح
  

، فمن الضروري الروحي لكي نتحد باL إتحاداً أوثق وأثبت أیضاً مما في اإلتحاد المحول أو القران 
لص من آواخر النقائص الباقیة في النفس فالقدیس یوحنا الصلیبي یقول لنا أن ھذه النقائص نوعین ، التخ

  منھ ما ھي عادیة و منھا ماھي حالیة .
  تقوم العادیة بأمرین : )أ

) بمودات و عوائد التخلو من النقائص . فھذه أشبھ بأصول باقیة في العقل حي لم یستطیع تطھیر الحس  1
  ا ، مثالً صداقات فیھا شيء من التطرف . ینبغي إذاً إستئصالھا .أن یتغلغل فیھ

  ) بشیئ من ضعف العقل الذي یعرض للتشتیت و للشرود إلى األمور الخارجیة .  2
  و الحال أن ھذا الضعف ال یتفق مع الغتحاد التام .

  
  النقائص الحالیة التي ھي على نوعین ایضاً :  ب )

بالنفس ینشأ عن التعزیات الروحیة الغزیرة التي نتلقاھا . إن ھذا الشعور  ) شیئ من الكبریاء و العجب 1
  یقودنا احیاناً على الغرور ، و یجعلنا نحسب الرؤى و النبؤات الكاذبة كحقائق .

  ) جسارة كبیة على هللا تفقدنا خشیتھ الصائنة كل الفضائل .  2
  

  یساعدناهللا في ذلك یبعث لنا محن اللیل الثاني . ینبغي إذن أن نطھر ھذه األمیال و نصلحھا معاً . و لكي
  
  

  محن لیل العقل
  

كي یطھر هللا النفس و یصلحھا ، یھمل العقل في الظلمات ، و اإلرادة في الیبوسة ، ویدع الذاكرة بدون 
ذكریات ، و یجعل المحبة ضائعة في االلم . والھم . قال القدیس یوحنا الصلیبي : " إن هللا یطھر النفس 

بنور المشاھدة المفاضة ، فھذا النور ھو ساطع بذاتھ ، لكنھ یظلم النفس و یغمھا لسبب غباوتھا و قلة 
  طھرھا " . 

  أ ) آالم العقل .



) بما ان نور المشاھدة ساطع و نقي ، یمنع عیني عقلنا الضعیف و الكثیر الدنس عن تحمل النظر غلیھ :  1
، ھكذا نفسنا التي ال تزال مریضة ، نظر إزاء نور ساطع والمع كما ان العینین المریضتین تمتنعان عن ال

  تتألم كأنھا كسیحة تجاه النور اإللھي ، فیخیل لھا الموت نجاة . 
  
یشتد ھذا األلم في النفس حین یتالقى فیھا اإللھي البشري : اإلھي أي المشاھدة المطھرة التي تستولي  ) 2

ما البشري أي التفس ذاتھا مع نقائصھا ، فتشعر بوطأة إنحالل و علیھا كي تجدھا و تكملھا و تؤھلھا .  أ
  موت روحي ، علیھا أن تمر فیھ كي تبلغ القیامة .

   
) إلى ھذا األلم یضاف النظر الحاد إلى فقرھا و شقائھا : حین یغرق جزء النفس الحسي في الیبوسة و  3

بدون سند عالق في الفضاء . و بعض  الجزء العقلي في الظلمات ، تشعر ھذه النفس بإضطراب كإنسان
األحیان ترى أیضاً جھنم مفتوحة لتبتلعھا إلى األبد . ال شك أن ھذه عبارات إستعاریة ، لمنھا تصف مفعول 

  ھذا النور الذي یبین من جھة عظنة هللا و قداستھ ، و من جھة أخرى عدم اإلنسان و شقائھ .
  أن آالم اإلرادة ألعظم من أن توصف . ب ) 

  ) ترى النفس ذاتھا فاقدة كل سعادة و تعتقد أن ھذه الحالة دائمة . و إن مرشدھا نفسھ عاجز عن تعزیتھا .  1
و لكي یساعدھا هللا على ھذه المحنة ، یبعث لھا بأویقات تعزیة ، إذ تذوق سالماً عذباً في الحب و في )  2

خیل إلیھا أن هللا ال یحبھا و انھ بعدل أھملھا : الدالة اإللھیة . لكن سیعقب ھذه األوقیات عودات ھجومیة ، قی
  ھذا ھو عذاب اإلھمال الروحي . 

  
) یستحیل على النفس أن تصلي في ھذه الحالة . و إذا صلت فبكثیر من الیبوسة . حتى یلوح لھا أن هللا ال  3

  یصغي إلیھا . و ھنا حاالت أیضاً ال تقدر النفس فیھا أن
   ذلك رباط للقوي یمتد إلى األعمال الطبیعیة . ذ تكون الذاكرة شدیدة الضعف : تھتم بأمورھا الدنیویة ، إ 

وإلختصار الكل بكلمة : إنما ھو شكل م جھنم بما یقاسى فیھ من العذاب ، و شكل من المطھر بالتطھیر 
  الذي ھو ثمرتھ . 

  
  المفاعیل الحسنة لتطھیر العقل

  
  المفاعیل :أ)    ھكذا اختصر القدیس یوحنا الصلیبي ھذه 

" إن یظلم التطھیر العقل فذلك كي ینوره في جمیع االمور . و إن یواضعھ و یشقیھ فلكي یعظمھ و یحرره . 
و إن یفقره و یعدمھ كل ملك و محبة طبیعیة ، فلكي یجعلھ أھالً ألن یذوق إلھیاً عذوبة الخیرات كلھا " . و 

  ).129اة في كانون وقد شرحناه سابقاً ( صفحة یستعمل القدیس لشرح ھذه المفاعیل قطعة حطب رطبة ملق
  

  ثم یحصر ھذه المفاعیل في أربع نقاط أساسیة : ب ) 
) حب حار L : منذ بداءة ھذا اللیل یكون الحب في جزء النفس األعلى لكن بدون أن تعیھ . غیر أنھ  1

ن تُقدم  على كل شیئ و تعملھ سیأتي وقت فیھ یھدیھا هللا إلى ذاك الحب الكامن ، و تكزن عندئذ مستعدة أل
  كي ترضیھ تعالى .

  
نور ساطع جداً : قبل كل شیئ ال یریھا ھذا النور سوى شقائھا فتتألم ؟، لكن عندما یطھر اإلنسحاق )  2

  النفس من النقائص ، یكشف لھا النور ما ستكتسب من الثروات (الروحیة ) ، و ھكذا تصبح كثیر التعزیة .
  



برى . الن ھذا النور یقي النفس الكبریاء المانع القوي للخالص . و یریھا أن هللا نفسھ عاطفة إطمئنان ك)  3
ھو الذي یقودھا ، و إن ما یرسلھ إلیھا من االلم ھو أفید لھا من التنعم . أخیراً یحمل اإلرادة على القصد 

  ى تمجیده . الثابت أال تعمل ما یمكن أن یھین هللا ، و على أن ال تھمل شیئاً مما یساعد عل
  
قوة غریبة على اإلرتقاء في درجات المحبة اإللھیة العسر ، التي یصفھا القدیس یوحنا الصلیبي بحب )  4

ودي ، و التي یجب أن نتأملھا بإجتھاد ، كي نحصل على فكرة اإلرتقاآت العجیبة التي تقود إلى اإلتحاد 
  المحّول . 

    
  
  

  اإلتحاد المحول أو القران الروحي 
  

تصل النفس بعد تطھیرات عدیدة إلى ھذا اإلتحاد الھادئ و الدائم المدعو اإلتحاد المحّول ، الذي اً أخیر
  یظھر انھ آخر حد لإلتحاد الصوفي ، و اإلستعداد المباشر للمشاھدة الطوباویة . 

  سنبین طبیعتھ و مفاعیلھ .
  

  طبیعة اإلتحاد المحول
  

  إلى ما وصفتھ بھ القدیس تریزیا . فلنشر أوالً إلى صفاتھ األساسیة . ثانیاً 
  أوالً . صفاتھ المھمة ھي األلفة و الصفاء وامتناع اإلنفصال . 

ً . لیس من ارار بین العروسین : إنما  )أ بما ان ھذا اإلتحاد ھو اوثق أي إتحاد یسمى قراناً روحیا
قدیسة تریزیا توضحھ ھو إتحاد حیاتین بحیاة واحدة . ھذا ھو الغتحاد الكائن بین النفس وهللا . و ال

بتشبیھ : " كأن ھذا القران كماء السماء ینزل في نھر ... فیختلط بھ حتى ال یمكن فصلھ عنھ و ال 
  التمیز أیة ھي میاه النھر و ایة ھیي میاه السماء " . 

الصفاء : ال غختطاف و ال ذھول في ھذة الحالة ، أو أقل ما یعرضان . قد كان ھناك ضعف و   )ب
ً ، كي ینفسح مكان لحالة النفس الودیعة و المطمئنة ، حیث یوجد إغماء فكادا  یتالشیان تماما

 عروسان متحققان منذ إذ حبھما المتبادل . 
ج)  إمتناع اإلنفصال : لیست سائر اإلتحادات إال عابرة . أما ھذا اإلتحاد فیصبح  من طبیعتھ ثابتاً       

  كالزواج المسیحي .
العصمة من الخطأ ؟ ھنا إختالف نظریات بین القدیس یوحنا الصلیبي و القدیسة ھل إمتناع اإلنفصال یسبب 

تریزیا . فاألول یفكر أن النفس مثبتة في النعمة : " ال تستطیع النفس أبداً حسب رأیي أن تمتلك ھذه الحالة 
و ال احزان  بدون أن توجد في الوقت نفسھ مثبتة في النعمة ... لیس عندھا ما یخفیھا ال تجارب و ال فتن

قتنسى كل إعتناء بذاتھا و ھمومھا " .   أما القدیسة تریزیا فأبعد من أن تجزم بذلك : " كل مرة أقول أن 
في مأمن أعني بقولي : ما دامت العزة اإللھیة تمسك النفس بیدھا ، و ما دامت النفس ال تغیظ هللا . النفس 

ه الحالة وثبتت فیھا سنین كثیرة فال تعتقدن أنھا في أعرف بدون شك ان النفس المشار إلیھا و إن بلغت ھذ
مأمن " . اإللھیة  متمیزة ، فتعرف النفس ، بمفھوم عجیب یفاض علیھا و بتأكید یظھر لنا كالم القدیسة 
تریزیا ھو أكثر موافقة لعبارة الالھوت الذي یعلمنا أن نعمة الثبات االخیر ال یمكن الغنسان أن یستحقھا . 

اإلنسان خالصة یلزمھ وحي  خاص ال بحالة النعمة الحاضرة فقط ، بل بالثبات أیضاً في ھذه فلكي یتحقق 
  الحالة حتى الموت . 



  
یتضمن وحي القدیسة تریزیا ظھورین ، أحدھما ظھور سیدنا یسوع المسیح و اآلخر ظھور الثالوث ثانیاً . 

  االقدس .
  برؤیا مزدوجة : إحداھا تمثیلیة و األخرى عقلیة .أ ) أن یسوع ھو الذي یدخل النفس ھذا المسكن االخیر 

  
ففي التمثیلیة  التي وقعت بعد التناول ، قد ظھر للقدیسة  " بھاء و جمال و جالل عجیبة كما ظھر بعد )  1

قیامتھ " . قال لھا : " قد بلغ الزمن ألن تجعل مصالحھا الشخصیة مصالحھ الخاصة ، و ھو یعتني بما 
إھتمي منذ الىن بمجدي ، ال بما أنني مبدعك و ملكك و ربك فحسب ، بل بما إنني  یختص بھا ..."    "

  عروسك الحقیقي أیضاً . فمجدي ھو مجدك ، و مجدك ھو مجدي " . 
ثم تعقب ذلك الرؤیا العقلیة : " إن ما یبثھ هللا للنفس عندئذ إنما ھو سر عظیم جداً و نعمة سامیة للغایة )  2

داً ، ال أدري بماذا أمثلھ . فأقول فقط إن هللا یتنازل و یعلن للنفس في ھذه الھنیھة فیغمرھا بنعیم غزیر ج
سعادة السماء بطریقة یفوق سموھا سائر الرؤى و جمیع اللذات الروحیة . فكل ما یمكننا أن نقولھ ھو ان 

  النفس أو باألحرى روح النفس تصیر مع هللا شیئاً واحداً بقدر ما نستطیع تصوره " . 
رؤیا الثالوث األقدس . متى دخلت النفس ھذا المسكن تعتلن لھا أقانیم الثالوث األقدس في رؤیا عقلیة )  ب

بشیئ یمثل الحقیقة ووسط لھیب ، یشبھ سحابة منیرة ، ینحدر مستقیماً على عقلھا . فتظھر األقانیم الثالثة 
  دة و معرفة واحدة و إلھ واحد . مطلق ، أن األقانیم الثالثة معاً لیست سوى جوھر واحد و قوة واح

  
ھكذا یمكننا أن نقول ، أن ما نعتقد باإلیمان تدركھ النفس ھنا بالنظر . و مع ذلك ال نرى شیئاً ال بعیني " 

الجسد و ال بعیني النفس ، النھ لیس من رؤیة تخیلیة ھنا . عندئذ تتحد األقانیم الثالثة اإللھیة بالنفس و 
نص اإلنجیل ھذا حیث ینبئ سیدنا یسوع انھ یأتي مع اآلب و الروح القدس  تناجیھا و تكشف لھا معنى

ما الفرق بین سماع ھذه األقوال و اإلیمان بھا أیضاً  یسكن في النفس التي تحبھ ، و تحفظ وصایاه . یا هللا ! 
وم ، النھ ) .  أن دھش ھذه النفس ینمو كل ی1، أو الفھم بالطریق الذي تكلمت عنھ إلى أي حد ھي صادقة (

ذكرناھا قبالً أن  ھذه  يیظھر لھا أن ھذه األقانیم الثالثة لم تتركھا منذ إذ أبداً . و ترى صریحاً بالطریقة الت
األقانیم تقیم في داخلھا . إنما تشعر في أعمق جزء منھا بھذه الصحبة الغلھیة ، و كأنھا في لجة عمیقة جداً 

  ال تستطیع وصفھا بسبب نقصان عملھا " . 
  
  

  مفاعیل اإلتحاد المحول
  

ً إلى ھذا الحد ال یمكنھ إال أن یصدر مفاعیل تقدیس عجیبة تختصر بكلمة : أن  ً و عمیقا إن إتحاداً داخلیا
  النفس تتحول حتى انھا تنسي ذاتھا كي ال تفكر إال باL و بمجده . فینشأ عن ذلك :

ة أبداً بما لیس ھو هللا . كانت في اإلتحاد أستسالم مقدس لیدي هللا حتى تصبح النفس غیر مبالیأوالً . 
اإلخطافي ترغب الموت كي تتحد بمحبوبھا . أما اآلن فالحیاة و الموت سیان عندھا على شرط أن یتمجد 
هللا : " إن ھمھا الوحید ھو أن ترضیھ تعالى دائماً بزیادة ، و غن تجد فرصاً ووسائل كي تعلن حبھا لھ  . 

  قلیة ، أما ھذا القران الروحي فھو معد كي یصدر أفعاالً خیّرةً على التوالي . ھذه ھي غایة الصالة  الع
  
  
  
  ) فنالحظ ق ھذه العبارات الدالة على الفرق العظیم بین فعل اإلیمان البسیط و المعرفة أو اإلعتقاد الذي تخولھ المشاھدة .1(
  



  
  
  

  رادة هللا : ثانیاً . رغبة في التألم ، لكن بدون قلق ، بمطابقة تامة إل
  
إذا شاء هللا أن تتألم فھذا حسن جداً . و غن لم یشأ فال تحزن لذلك أبداً . إذا تعرضت لإلضطھاد فتشعر " 

في داخلھا بأشد الفرح و تلزم سالماً أعمق بكثیر من الحاالت السابقة . ال تحقد على من یسیؤن أو یرغبون 
  صوصة " . اإلساءة إلیھا . ماذا أقول ؟ أنھا تحبھم محبة خ

ثالثاً . فقد الرغبات و العذابات الداخلیة : " مجمل القول لیس ھذه النفوس میل إلى التعزیات ... فمیلھا الدائم 
ھو أن تكون وحدھا  أو ان تعمل على تقدیم  القریب الروحي . ال یبوسات و ال عذابات داخلیة عندھا ، بل 

  عن تأدیة المدیح لھ " . دائماً مھتمة بحنو بسیدنا یسوع و ترغب أال تكف
  

فقد الذھول : " متى بلغت النفس ھذه الحالة ال یعود عندھا ذھوالت ، أو ان یبقى عندھا شیئ منھا رابعاً . 
،، فذلك نادراً جداً ، فال تكون من ھذه الخطفات و تلك التحلیقات العقلیة كالتالي تكلمت عنھا ، و تكاد فضالً 

إال نادراً جداً ، و قد كان عندھا عادة مالوفة كثیراً " . ھذا ھو إذن السالم و  عن ذلك ال تحدث لھا  في العلن
الصفاء التام : " في معبد هللا ھذا في ھذا المسكن الذي ھو مسكنھ یتمتع هللا و النفس وحدھما بالتبادل 

  بصمت عمیق جداً " .
  

الراحة العذبة غیر كاف ، علینا أن  خامساً . غیرة حرى لكنھا تتضمن تقدیس النفوس . فاإلستمرار في ھذة
نجد و نعمل اعماالً خیریة و نتالم و نتعبد L و نخدم القریب و نكد كي ننمو في الفضائل و ال سیما في 
اإلتضاع : ألن الخلو من النمو تأخر . أن القیام بخدمة مریم و مرتا ، في الوقت نفسھ ، ذلك ھو الكمال . 

بدون ان نخرج من الحصن ، و بدون أن نقصد عمل الخیر للعالم باسره  یمكننا ان نعمل الخیر للنفوس
نصنع الخیر مع من نعش معھم . قالت القدیسة تریزیا لراھباتھا : " یكون العمل الذي تعملنھ أكثر إستحقاقاً 

، و بقدر إلتزامكّن أن تتممنھ . أتحسبن أمراً یسیراً إذا أضرمتن ھذه النار السماویة بإتضاعكن العمیق 
بروح االمانة و بتفانیكن و بمحبتكن العطوف ألخوتكن و بحبكن سیدنا یسوع ؟ إنكن تضرمن بھذه النار 
ً على الفضیلة . أنكن تجنین ثماراً كثیرة جداً و تخدمن سیدنا یسوع  ً دائما السماویة تصبحن لھن محرضا

  خدمة ترضیھ " . 
هللا یلتف إلى عظمة اعمالنا أقل من إلتفافھ إلتفافھ إلى  و ال سیما ینبغي ان نعمل ھذه االعمال بمحبة : " الن

  المحبة التي نتممھا بھا " .
و في الختام دعت القدیسة إخوتھا إلى دخول ھذه المساكن إذا سر رب القصر بأن یدخلھن ، لكن ال  

  ترغبین في الدخول عنوةّ .
ن أن تتجاوزنھ . أنكن تسخطنھ ، حتى " و إذا صادفتن بعض المقاومة من قبلھ ، فأشیر علیكن : ال تحاول

  انھ یغلق المدخل دونكن إلى األبد .
أنھ یجب اإلتضاع للغایة . و إذاتحسبن أنكن غیر أھل حتى لدخول المسكن الثالث تفزن سریعاً بالولوج إلى 

فظھ المسكن الخامس . یمكنكن ان تثابرن على التردد إلیھ و تخدمنھ تعالى حتى یقبلكن في المسكن الذي ح
   لنفسھ " .  

  
  

  خالصة الفصل الثاني
  



بعد أن إستقرینا األطوار األربعة الكبیرة للمشاھدة مع تعاقب محنھا المؤلمة و أفراحھا المسكرة ، یبدو لي 
  أن مفھوم المشاھدة المفاضة مثبت كما بیناه ، أعني غمتالك هللا النفس برضاھا األختیاري .

  
ریجیاً على النفس المشاھدة بأسرھا . یستولي قبل كل شیئ على اإلرادة في اإلستكانة. أوالً . یستولي هللا تد

ثم على القوى الداخلیة في اإلتحاد الكامل . و على القوى الداخلیة و الحواس الخارجیة في اإلختطاف . و 
  ألخیراً على النفس برمتھا ، ال بشكل عابر فقط ، بل مستمر في القران الروحي . 

  ال إذا إستولى هللا على النفس فلكي یغمرھا بالنور و الحب و یشركھا بكماالتھ . و الح
أ ) إن ھذا النور یكون في بداءتھ ضئیالً و ألیماً ما دامت النفس غیر كاملة التطھیر ز لكنھ یصبح أقوى و 

ً أكثرتعزیة  ألنھ آت من عند هللا  ، و أن یكن دوماً ممتزجاً بالظالم بسبب ضعف عقلنا . و یؤثر تأثیراً عظیما
، و النھ یمنح النفس معرفة إختباریة بعظمة هللا غیر المتناھیة و صالحھ و جمالھ ، و بدناءه الخلیقة و 

  عدمھا و شقائھا .
ب ) أن الحب الممنوح للنفس المشاھدة حار و سخي و توافق إلى التضحیات : تنسي ذاتھا و تتوق إلى 

  التضحیة في سبیل من تحب .
 ً . ترتضي النفس ھذا اإلستیالء اإللھي ، و تقدم ذاتھا طوعاً و بفرح L بأعمق اإلتضاع و بحب  ثانیا

الصلیب و بالتسلیم المقدس ألجل هللا و ألجل یسوع . فتتطھر بذلك من نقائصھا أكثر فأكثر و تتحد باL و 
یكونوا بأجمعھم واحد كما أنت تتحول إلیھ حتى تتحقق تماماً و قد المستطاع رغبة سیدنا یسوع الحارة : " ل

  ) . 21:  17أیھا اآلب فّي و أنا فیك " . ( یو 
  

  ھذا ھو التصوف الحقیقي . فعلینا أن نمیزه عن التصوف الكاذب و عن مذھب اإلستكانة .
  
  

  ملحق : التصوف الكاذب أو اإلستكانة
  

ون كذبة أفسدوا تحت أسماء بجانب الصوفیین الحقیقیین الذین عرضنا تعلیمھم ، و جدا أـحایناً صوفی
متنوعة مفھوم الحالة المنفعلة ، و سقطوا في اضالیل تعلیمیة خطرة من حیث االخالق : ھكذا كان 

) . غیر أن أشھر األضالیل كان ضالل القائلین Beghards) و البغارد ( Montanistesالمونتانیست ( 
صور مختلفة : مذھب إستكانة موللینوس  ) و قد ظھر ھذا المذھب بثالثQuietismeبمذھب اإلستكانة (

 الفظ ، مذھب اإلستكانة الفنالونیة المخفف و الروحي ،
  ) Les tendances semiquietistesالنزعات النصف إستكانیة (  
  
  

  إستكانة مولینس بمذھ
  

و قضى القسم األكبر من حیاتھ في رومیة ، و ھناك بذر  1640میشال مولینوس في إسبانیا سنة ولد 
  ضالیلھ في تألیفین راجا كثیراً و ھما : " الدلیل الروحي " و " صالة السكینة العقلیة " . أ
  
  
  
  



كان ضاللھ االساسي في إثاتھ أن الكمال یقوم بإنفعالیة النفس التامة ، و بأحد أغعال المشاھدة و الحب 
أما شعاره فھو : لندع هللا  المستمر ، الذي إذا تم مرة یعفي من سائر األفعال حتى من مقاومة التجارب .

یعمل .   لكي نحسن تفھیم األضالیل بالتفصیل ، فلنضع في عمودین ، التعلیم الكاثولیكي في عمود و زیغان  
  مولینوس في اآلخر . 

  
  
  

  أضالیل مولینوس   التعلیم الكاثولیكي 

من الحاالت ما ھي منفعلة ، إلذ یعمل هللا فینا بنعمتھ ) 1
سان ال یبلغھا طبیعیاً إال بعد أن یمارس الفاعلة لكن اإلن

  طویالً الفضائل و التأمل .

لیس سوى طریق واحدة الطریق الداخلیة أو طریق ) 1
المشاھدة المنفعلة التي یمكن اإلنسان أن یكتسبھا بواسطة 
النعمة العامة . إذن علیھ أن یدخل حاال الطریق المنفعلة 

  فبذلك یالشي أھوائھ.

المشاھدة إال زمناً وجیزاً و لو أمكن أن ) ال یستمر عمل 2
  تستمر حالة النفس الناتجة عنھا بضعة أیام .

) قد یستمر عمل المشاھدة سنین كاملة ال بل الحیاة كلھا ، 2
  حتى وقت الرقاد ، بدون أن یتكرر. 

) تتضمن المشاھدة بسمو كل أفعال الفضائل المسیحیة ، 3
وقت المشاھدة أفعاالً لكنھا ال تعفینا من ان نعمل ، خارج 

  صریحة من ھذه الفضائل .

بما أن المشاھدة خالدة تعفي من كل األفعال الصریحة )  3
للفضائل التي لیست ھي سوى للمبتدئین ، مثالً أفعال اإلیمان 

  و الرجاء و الدیانة و االمانة و اإلعتراف إلخ ..

) إن هللا نفس ھو الموضوع االولى للمشاھدة غیر أن  4
ھو الموضوع الثانوي لھا ، لسنا، خارج عمل  یسوع

المشاھدة ، بمعفین من التفكیر بیسوع المسیح الوسیط 
  الضروري و ال من الھاب بواسطتھ إلى هللا . 

إن التفكیر بیسوع المسیح و بأسراره نقص . فیجب بل )  4
یكفي أن یتالشى اإلنسان في الجوھر اإللھي : من یستعمل 

  عبد هللا بالروح و الحق .صوراً و أفكاراً ال ی

) التسلیم المقدس ھو فضیلة نامة جداً . لكن یجب أال تبلغ 5
(الالمبااله) بالنسبة إلى الخالص األبدي : بل بالعكس یجب 

  أن نرغب فیھ و نرجوه و نلتمسھ .

) على األنسان في حالة المشاھدة أال یبالي بشیئ حتى  5
ء كي یكون الحب بتقدیسھ و خالصھ و علیھ أن یفقد الرجا

  خالیاً من الغرض .

قد یتفق وقت المحن الداخلیة أن تكون المخیلة وقوة )  6
الحس شدیدي اإلضطراب ، بینما صمیم النفس یتمتع بسالم 

  عمیق . 

) على الغنسان أال یھنم في مقاومة التجارب . فاخش  6
المخیالت و ماینتج عنھا من األفعال ال یالم علیھا ألنھا عمل 

یطان . إنھا محن منغعلة و بھا قد أُمتحن القدیسون أنفسھم الش
و ینبغي اإلحتراس جیداً من اإلعتراف بھا . بھذا نبلغ 

) L1الطھارة الكاملة و اإلتحاد الوثیق با.(  

  
  

  
  
  
التي حرمھا لكي نرى إلى أي حد اتصل مولینوس ، لیس لنا إال نطالع اإلقتراحات المستخرجة من كتبھ أو من إعالناتھ ) 1(

  . 1687تشرین الثاني سنة  19آب و بفریضة الراعي السماوي في  28إینوشنسیوس الحادي عشر ( بمرسوم 
  
  
  



  
  
  

إن البیان الذي عرضناه عن التعلیم الحقیقي الكاثولیكي یعفینا من دحض ھذا الضالل . غیر أننا نستخرج 
حین یرید اإلنسان ان یبلغ سریعاً المشاھدة ، و لیجھا من تاریخ اإلستكانة ھذه النتیجة ، التي تبین لنا أنھ ، 

بذاتھ بدون أن یمیت أھواءه و یمارس الفضائل المسیحیة ، یسقط إلى أسفل بنسبة رغبتھ في اإلرتقاء إلى ما 
  ھو أعلى : من أراد ان یكون مالكاً صار بھیمة . 

  
  إستكانة فالنون الملطفة

  
نة مولینوس ، بصورة معتدلة ، و بدون النتائج الفاحشة ) إستكاMme Guyonغویون (إتخذت السیدة 

التي كان مخترعھا قد إستخرجھا ، و إذ ترملت ھذة السیدة في زمن صباھا ، خاضت بحرارة في تقوى 
" طریق الحب الخالص " . إستمالت في ادئ األمر إلى رایھا االب الكمب حسیة و خیالیة كانت تدعوھا 

إكتسبت فانلون نفسھ الذي في شرحھ حكم القدیسین على الحیاة الداخلیة سنة البرنابي ، ثم إلى حد ما ، 
أنشأ إستكانة ملطفة حیث كان یجتھد في إیضاح تعلیم الحب الخالص : " محبة محضة بدون أقل  1697

  انتزاج بداعي المنفعة الشخصیة " .
  أربع قضایا تابعة : یمكن حصر كل األضالیل التي یحویھا ھذا الكتاب ، بحسب حكم بوسیة ، في 

  ) " ھنا في ھذه الحیاة حالة مألوفة من الحب الخالص ، لیس للرغبة في الخالص االبدي موضوع فیھا . 1
تستطیع النفس ، في المحن األخیرة للحیاة الداخلیة ، أن تتحقق بتأكید قاطع و معقول أن هللا قد رفضھا )  2

  ا االبدیة محرقة كاملة .بعدل ، أنھا في ھذا التأكید تقدم L سعادتھ
  ) في حالة الحب الخالص ال تبالي النفس بكمالھا الشخصي و ال بممارسة الفضیلة .  3
  )1) تفقد النفوس المشاھدة ، في بعض حاالت ، النظر الجلي و الحسي و المعقول إلى یسوع المسیح .( 4

غیر أن القضایا األربع ھي فاسدة و قد  حقاً أن ھذة اإلستكانة ھي أقل خطراً بكثیر من إستكانة مولینوس .
  تجر إلى نتائج سیئة . 

  
  
 L Enchiridion de denzinger”, 1327-1349“) قضایا فالنون التي حرمھا الباباأینوشنسیوس الثاني عشر نجدھا في : 1(
 
 
 

ھ كما قالت . الن) من اآلراء الفاسدة أن تكون على األرض حالة مألوفة من الحب الخالص تنفي الرجاء  1
) : " یلتزم كل مسیحي في كل حالة ، و إن لم یكن في كل وقت ، أن یرید 1بصواب مقالة إیسي الخامسة (

خالصھ األبدي و یرغب فیھ و یلتمسھ ، كأمر یریده هللا و یشاء ان نریده الجل مجده " . و ھذا ھو حق أن 
، وانھم في بعض األوقات ال یفكرون صریحاً  رغبة الكاملین في السعادة كثیراً ما تأمر بھا فضیلة المحبة

  بخالصھم . 
لیست القضیة الثانیة باقل من فساداً . ال شك ان من القدیسین من تأثروا بعنف شدید في قسم نفسھم )  2

األدنى ، و قد رفضوا بعدل . لكن لم یكن ذلك إعتقاداً أمعن النظر فیھ قسم نفسھم األعلى . و إذا ضحى 
  طیة بخالصھم ، فلم تكن تضحیة مطلقة . بعضھم تضحیة شر

) لیس من الصحة في شیئ أن ال تكترث النفس ، في حالة الحب الخالص ، لكمالھا و لممارسات   3
الفضیلة . قد رأینا بعكس ذلك أن اقدیسة تریزیا ال تكف عن الحث ، في أسمى حاالت الكمال ، على 

  اإلھتمام بالنمو و الفضائل األساسیة .



الضالل أخیراً اننا نفقد في الحاالت الكاملة النظر الصریح إلى یسوع المسیح . قد رأیناه في صفحة من )  4
أن القدیسة تریزیا كانت ترى ، في اإلتحاد المحول ، طبیعة یسوع المسیح البشریة المقدسة . و  158

   الحقیقة أننا ، في بعض اوقات عابرة ، ال نفكر بھ صریحاً . 
  
المقاالت في إكلیریة إیسي كنتیجة المحاوالت بین بوسیة و  نوایل أسقف شالون  و فنانلون و السید ترونسون  ) تألفت ھذه1(

  .  1695  -  1694سنة 
  
   
  

  نزعات نصف إستكانیة
  

نجد احیاناً في بعض اعمال تقویة وسامیة أیضاً اتجاھات تكاد تكون إستكانیة ، فإذا إستعملت كقواعد لقیادة 
  تیادیة تعود إلى نتائج سیئة . النفوس اإلع

جمیع النفوس حتى في القلیلة التقدم یظھر أن الضالل الرئیسي الذي یندّس في ھذه الكتب ، یلقي في 
استعدادات انفعالیة ال تالئم في الحقیقة سوى في طریق اإلتحاد . نرغب الوصول باكراً إلى تبسیط الحیاة 

التبسیط مفیداً أغلب النفوس إال بعد مرورھا في التأمل  ن ھذاالروحیة ، ناسین ان ال یمكن أن یكو
اإلستقرائي و فحص الضمیر المفصل ، و ممارسة الفضائل األدبیة . ذلك طفریط في إحدى الصفات الطیبة 

. الننا نرغب في تكمیل النفوس بأسرع ما یمكن ، فنحذف المراحل المتوسطة ، و نبتدئ بإیحاء الوسائل 
  ألكثر تقدماً .التي تنجح النفوس ا

  
و ھكذا ال نبوئ الرجاء المسیحي المنزلة الواجبة لھ بحجة تعزیز المحبة الخالیة من الغرض .  )أ

نظن أن الرغبة في السعادة لیست سوى أمر ثانوي ، و أن مجد هللا ھو كل شیئ . و في الحقیقة أن 
رف هللا ، و نحبة بمجده ، و ھذة مجد هللا و السعادة األبدیة مرتبطتان إرتباطاً وثیقاًُ◌ : ألننا إذ نع

المعرفة و تلك المحبة ھما منشأ سعادتنا . علینا أن نضم ھذین العنصرین عوضاً عن أن نفرق ما 
بینھما ، ، و علینا أن نبین كیف یتكمالن و یتآلفان و أن نالحظ ، إذا اعتبرنا كالً على حدتھ ، فمجد 

  هللا ھو االمر االھم . 
النزعات بزیادة على جانب التقوى اإلنفعالي : أي ترك هللا یعمل فینا و كذلك یشدد أصحاب ھذه  )ب

یحملنا بین ذراعیھ بغیر أن نضیف إلیھ أن هللا ال یعمل ذلك عادة إال متى تمرنّا زمناً طویالً على 
 التقوى الفعلیة . 

یذمون عندما یفضون إلى وسائل التقدیس ، كأنھم یوردون ما یالئم طریق اإلتحاد دون غیره :  )ت
التأمل المنظم و المقسم ، كما یسمونھ مقاصد التفصیل التي تفعم وحدة الحیاة الروحیة حسب 

زعمھم . فحوصات الضمیر المفصلة التي یریدون اإلسعاضة عنھا بلحمة عین بسیطة . غیر أنھم 
نظمة ، و إن ینسون أن المبتدئین ال یصلون عادة إلى الصالة العقلیة البسیطة إال بالصالة العقلیة الم

مقاصدھم العمومیة أن یحبوا هللا من كل قلوبھم تفتقر إلى تعیین ، و لكي تعرفوا نقائصھم و 
یصلحوھا یجب ان یفصلوھا : أنھم شدیدو التعرض إلى اإلكتفاء بنظرة سطحیة إلى ذواتھم تستبقي 

قبل الوصول إلى أھواءھم و نقائصھم . و بكلمة كثیراً ما ینسون أن ھنا مراحل عدیدة یجب قطعھا 
 Lو إلى الحالة المنفعلة . اإلتحاد با 

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  حوادث صوفیة خارقة 
  

حین تكلمنا عن المشاھدة تركنا جانباً الحوادث الخارقة ، و ال سیما التي كثیراً ما ترافقھا منذ اإلتحاد 
  اإلختطافي : الرؤى و اإلیحاءات إلخ .
كذلك توجد بعض األحیان عند المتصوفین ، حقیقیین كانوا أو  كما أن الشیطان یقلد اإلعمال اإللھیة ،

  كاذبین أحداث شیطانیة . سنتكلم إذن على التوالي عن الحوادث اإللھیة و عن الحوادث الشیطانیة . 
  
  

  حوادث صوفیة إلھیة خارقة
  

 – النظام النفسيیمیز الصوفیون نوعین من حوادث ھذا الجنس : حوادث النظام العقلي و حوادث 
  الفیزیولوجي . 

  
  حوادث إلھیة عقلیة

  
   تعود ھذه الحوادث إلى إثنین أساسیین : اإلیحاءات الخصوصیة و النعم الممنوحة مجاناً . 

  
  

  إیحاءات خصوصیة
  

  سنبین طبیعتھا و القواعد لتمیز اإلیحاءات الحقیقیة من الكاذبة . 
  
  

  طبیعة اإلیحاءات الخصوصیة
  

الخصوصیة و العمومیة ، الوحي الغلھي عادة ھو إعالن الھ الفائق الطبیعة ت الفرق ما بین اإلیحاءاأ ) 
حقیقة مخفیة . حین یكون ھذا اإلعالن لخیر الكنیسة بأسرھا فو وحي عمومي . و حین یكون ھذا اإلعالن 

لخیر الكنیسة بأسرھا فھو وحي عمومي . و حین یخصص لمنفعة من ینعم بھ علیھم ، یسمى وحیاً 
  و ھنا ال نتكلم إال عن ھذا األخیر .  خصوصیاً .

قد حدث في جمیع األزمنة إیحاءات خصوصیة : فالكتاب المقدس و دعاوي تثبیت القدیسین تعطینا أمثلة 
على ذلك . لیست ھذه اإلیحاءات جزءاً من موضوع اإلیمان الكاثولیكي الذي یستند إلى الودیعة المتضمنة 

  كلة إلى تفسیر الكنیسة المقدسة ال غیر . في الكتاب المقدس و التقلید و المو



إذن ال إلزام على جمیع المؤمنین أن یؤمنوا بھا . عندما تثبتھا الكنیسة ال تلزمنا أن نؤمن بھا ، بل تسمح 
و بنائھم . وواجب قبولھا لیس ھو فقط أن تذاع ، كما یقول بنادیكتوس الرابع عشر ، ألجل تثقیف المؤمنین 

یكي ، لكنھ فعل إیمان بشري مبني على انھ یمكن الغعتقاد بھا بتقوى . ال تمكن إذاعة إذن فعل إیمان كاثول
  ) .1اإلیحاءات الخصوصیة بدون موافقة السلطة الكنسیة (

  
مع ذلك یرتأي كثیر من الالھوتیین أن الذین یوحى إلیھم و الذین یعلن هللا لھم ھذه األمور اإلرادة ، 

  قیقي ، على أن یكون لدیھم براھین تؤكد صحتھا . یستطیعون أن یعتقدوھا بإیمان ح
كیف تصیر اإلیحاءات ؟ تصیر على ثالثة وجوه متنوعة : برؤى و بأقوال فائقة الطبیعة و بمالمسات ب ) 
  إلھیة 

إن الرؤى ھي إدراكات فائقة الطبیعة لموضوع ال ینظره اإلنسان طبیعیاً . و ال تكون إیحاءات إال )  1
  خفیة . و ھي على ثالثة أنواع  : حسیة أو خیالیة أو عقلیة صرف . عندما تكشف حقائق

تدرك الحواس بھا حقیقة وضعیة ال إن الرؤى الحسیة أو الجسدیة التي تسمى أیضاً ظھورات ، ھي التي 
ینظرھا اإلنسان طبیعیاً . لیس من الضرورة أن یكون الموضوع المدرك جسیما من لحم و عظم ، یكفي أن 

  سیة أو منیرة . یكون صورة ح
  

 ◌ً   
  .   1668أیار سنة  23. مرسوم اكلیمنضس التاسع ،   1625آذار  13) مرسوم أوربانوس الثامن  ، 1(
  
  
  

یسلم الصوفیون عموماً مع القدیس توما أن سیدنا یسوع لم یظھر شخصیاً بعد صعوده إال بشكل نادر ھكذا 
. حین یظھر في األفخارستیا یشرح جسمھ الحقیقي جداً . إذن ال یظھر عادة إال بصورة حسیة لیست ھي 

على نوعین كما یقول القدیس توما : إما بتأثیر عجیب على اعضاء العیون ( ھذة الحالة ھي عندما ال یظھر 
إال لشخص واحد ) أو بتصویر صورة حقیقیة في محیط الھواء ، لكنھا متمیزة عن جسم ربنا یسوع نفسھ ، 

  ) .1یرى جسد یسوع بصورتھ الخصوصیة إال في مكان واحد بوجھ محدود ( النھ یضیف : " ال یمكن أن
إن ما قیل عن ربنا یسوع یطابق عل العذراء أیضاً ، حین ظھرت في لورد قد كان جسمھا باقیاً في السماء 

، و لم یكن في مكان الھور سوى صورة حسیة تمثلھا . ھذا ما یشرح كیف تظھر تارة بصورة و تارة 
  بغیرھا .

ن الرؤى الخیالیة أو الممكن تخیلھا ھي التي ینشئھا الللھ أو المالئكة في المخیلة في حالة الیقظة أو في إ
النوم . ھكذا یظھر مالك للقدیس یوسف  عدة مرار في نومھ و تخبر القدیسة تریزیا عن جملة رؤى خیالیة 

رؤیا عقلیة تشرح معناھا . وأحیاناً لبشریة ربنا یسوع حصلت لھا في الیقظة . كثیراً ما تصحب ھذه الرؤي 
  یجولون في الرؤیا أقالیم بعیدة : تلك ھي في الغالب رؤى خیالیة . 

إن الرؤي العقلیة ھي التي یدرك العقل بھا حقیقة روحیة بدون صورة حسیة : كما كانت رؤیا الثالوث 
كارنا مكتسبة ، لكن هللا ینظمھا ) . تحدث الرؤى إما في ف 158األقدس للقدیسة تریزیا ( تكلمنا عنھا صفحة 

و یبدلھا بأنواع مفاضة تمثل األمور اإللھیة أفضل من األفكار المكتسبة . تكون أحیاناً غامضة ال تبین إال 
  حضور الموضوع . و احیاناً تكون واضحة لكنھا ال تدوم إال ھنیھة : إنھا كإدراكات عقلیة تترك أثراً عمیقاً 

  
   
  
یزیا : " قد فھمت من بعض أمور قالھا لي أنھ منذ صعوده إلى السماء لم ینزل قط على األرض كي ) قالت القدیسة تر1(

  یشارك البشر ، ما عدا نزولھ في األفخارستیا . 



  
  

من الرؤى ما تجمع بین صفتین أو ثالثاُ في وقت واحد . ھكذا كانت رؤیا القدیس بولس في طریق دمشق 
، و خیالیة عندما ُمثلت مالمح حنانیا لمخیلتھ ، و عقیلیة حین فھم إرادة  حسیة عندما نظر النور یلمع ببروق

  هللا بھ .
  
  
من الوجھة العقلیة ، ھل الوحي لشخص ذي ذوق سلیم و حكیم مستقیم ، أم ذي مخیلة جموح مع شعور )  2

  یة ؟مفرط ؟ أھو لشخص مثقف أم جاھل ؟ عمن اخذ ثقافتھ ؟ ألم یضن المرض و االصوام الطویلة عقل
  

) من الوجھة األدبیة ، ھل الشخص الموحى إلیھ تام الخالص أم معتاد أن یبالغ في الحقیقة ، و بعض 3
  االحیان یختلقھا ؟ ھل ھو ذو خلق ھادئ أم مولع شدید االمیال ؟

  
  

ال شك أن حل ھذة المشاكل ال یثبت وجود الوحي  أو فقده ، بل یساعد كثیراً على الحكم في قیمة الشھادة 
  لتي یؤدیھا الراؤن . ا

  ب ) أما نظراً إلى الصفات الفائقة الطبیعة فنبحث إذا كان الشخص الموحى إلیھ :
  راسخة طال زمن اختبارھا ، أم ھو ذو حرارة نكاد نشعر بھا فقط .) متصًف بفضیلة 1
 ) إذا كا ذا إتضاع صادق و عمیق أم بالعكس یحب الظھور ، و یحب أن یحدث الجمیع عن مواھبھ2

  الروحیة . 
  إن األتضاع الحقیقي ھو محك القداسة . و غن فقد الغتضاع فتلك داللة سیئة جداً.

) إذا كان یطلع مرشده على إیحاءاتھ ، بدال أن یكاشف بھا اآلخرین ، و إذا كان یتبع مشورات مرشده 3
  بإمتثال .

إذ ا حصل في حیاتھ على  ) إذا جاز في المحن المنفعلة و الدرجات االولى للمشاھدة . و ال سیما4
أن هللا یذخر عادة ھذة الرؤى للنفوس إختطافات ، أعني إذا مارس الفضائل حتى درجة البطولة : في الواقع 

  الكاملة .
  

فلنالحظ  حسناً أن وجود ھذه الصفات ال یثبت وجود وحي ، بل یجعل شھادة الرأي أقرب إلى الصدق . و 
  یجعلھا قلیلة اإلحتمال .أن الخلو منھا بغیر أن یثبت فقدھا 

فضالً عن ذلك أن الدالئل الحاصلة على ھذا المنوال یكشف بسھولة أكثر أكاذیب المدعین بالرؤى 
  )1(وأوھامھم . و في الواقع من ھؤالء من یتظاھر قصداً بإختطافات و رؤى عن عجب و رغبة في الظھور

رؤى افكارھم الخصوصیة و أقوالھم و غیرھم االكثر عدداً بغوون بسبب مخیلتھم القویة فیعدون 
  ).2الداخلیة(

  
  
  

  قواعد تختص بموضوع اإلیحاءات 
  

  



علینا أن ننتبھ والسیما إلى خذه الجھة : الن كل وحي یضاد اإلیمان أو االخالق الحسنة یجب رفضھ بدون 
شرناكم نحن شفقة ، حسب تعلیم الجھابذة المجمع علیھ و المؤسس على قول القدیس بولس ھذا : " لكن إن ب

) و في الواقع ال یمكن أن ینقص هللا ذاتھ ، 8:  1أو مالك من السماء بخالف ما تلقیتم فلیكن مبسالً " (غال 
  و ال أن یوحى أموراً تخالف ما یعلمناه بواسطة كنیستھ . ینشأ عن ذلك بعض قواعد سنذّكر بھا .

ب . مثالً إیحاءات المدعین بمحادثة أ) كل وحي خصوصي یناقض إحدى حقائق اإلیمان یجب أن یعد ككاذ
ً أبدیة العذابات الجھنمیة . و كذلك  أرواح الموتى ، الذین ینكرون كثیراً من قضایانا اإلیمانیة و خصوصا
تحسب كاذبة إذا كانت تضاد تعلیم اآلباء و اللالھوتیین المجمع علیھ ، الذي ھو أحد الوجوه العادیة للسلطة 

  التعلیمیة الكنسیة . 
********  

  
ھكذا كانت ، في القرن السادس عشر ، مادلین الصلیبیة الفرنسیسكانیة التي من كوردو التي بعد أن سلمت ذاتھا  )1(

للشیطان منذ والدتھا ، دخلت الدیر في السابعة عشرة من عمرھا و صارت رئیسة دیرھا ثالث مرات . و تظاھرت 
طیران في الھواء و الندوب و الغیحاءات و النبوءات بمساعدة الشیطان ، بكل حوادث التصوف و اإلختطاف و ال

المحققة مرات كثیرة . و حین إعتقدوا بدنو أجلھا إعترفت بذلك جمیعھ ثم نقضتھ ، و عزم علیھا و حبست في دیر 
  آخر من أدیار رھبانیتھا و ندمت على ما عملت .

فت منھم ال ثالثة و ال اربعة بل عدداً كبیراً و قد عر –تتكلم القدیسة تریزیا عن ذلك مرات كثیرة : " أن أشخاصاً  )2(
، أو ال اعلم ألي سبب تكون مخیلتم مشحونة باألشباح و الذین بسبب رقة مخیلتھم أو بسبب قوة عقلھم  –

التصورات حتى یظنون أنھم یرون في الحقیقة كل ما یفكرون فیھ " (القصر : المنزل السادس . الفصل الحادي 
 عشر). 

  
عن رأي مختلف مختلف علیھ فما بین الالھوتیین ، فعلینا بالتحذر من كل وحي یدعى بأنھ  فإن كان الوحي

  یحل المشكلة : إذ لیس من عادة هللا أن یعلن بغیتھ في قضایا من ھذا الجنس .
علینا أیضاً أن نرذل كل رؤیا تضاد قواعد األدب و الحشمة : كالظھورات بصورة بشریة عاریة ب)

بذیئة أو غیر الئقة ، و الوصف الدقیق المفضل للعیوب المخجلة ، التي لیس من ، و الكالم بلھجة 
شأنھا إال جرح الحشمة . إن هللا الذي ال یلھم الوحي إال لخیر النفوس ، ال یمكنھ في الحقیقة أن یوحي 

 بما یحمل من طبیعنھ على الشر . 
ً فیھا ، الظھورات التي تخلو من الوقار والرصانة ، و باألحرى كل  فبقوة ھذا المبدإ نفسھ تكون ، مشتھیا

) البشري أو 1التي تنشأ عنھا أمور مضحكة . و ھذا الحادث االخیر ھو عالمة اللمص (تلك الظھورات 
  الشیطاني .

  
ت ) ال یمكننا أن نسلم أبداً بطلبات یستحیل تحقیقھا كأنھا آتیة من هللا ، إذا إھتممنا بشرائع العنایة اإللھیة و 

  ) .2ب التي یصنعھا هللا عادة : و في الواقع إن هللا ال یطلب المستحیل (العجائ
  
  

  قواعد تتعلق بالمفاعیل الصادرة عن اإلیحاءات
  

  نحكم على الشجرة من ثمارھا . یمكننا إذن أن نحكم على اإلیحاءات منالمفاعیل التي تنشئھا في النفس . 
لقدیسین أغناطیوس و تریزیا عاطفة دھش و خوف ، أ) تنشئ الرؤیا الغلھیة في بدائتھا ، حسب رأي ا

في الرؤى یتبعھا على األثر عاطفة عمیقة و ثابتة من السالم و الفرح و الطمأنینة . و ھذا عكس ما یجري 
الشیطانیة . فإنھا أن سببت شیئاً من الفرح تبعھا في الحال إضطراب و حزن و یأس ، بذلك یصرع 

  الشیطان النفوس . 



  
   

  صة إذا حكاه و عابھ و عوج فمھ علیھ .مصدر لم )1(
ً و یأمرھا  )2( ذكر في كتاب حیاة القدیسة كاترینا بولونیا أن الشیطان كانھا یظھر لھا بصورة السید المسیح مصلوبا

 بحجة بلوغ الكمال بأشیاء مستحیلة كي یرمیھا في الیأس .
  

لصبر و مطابقة اإلرادة  اإللھیة . إن اإلیحاءات الحقة توطد النفس في فضائل اإلتضاع و الطاعة و اب ) 
  أما الكاذبة منھا فتولد الكبریاء و التمرد . 

و لنسمعن ما قالتھ القدیسة تریزیا : " أن ھذه النعمة تحمل معھا بدرجة سامیة الخجل و اإلتضاع ، بینما أن 
تحیل على النفس لعمل الشیطان مفاعیل مناقضة من الواضح جداً أن ھذة النعمة آتیة من هللا حتى أنھ یس

المنعم علیھا أن ترى فیھا خیراص خاصاً بھا : جلي النفس أن تلك ھبة الھیة ... فالكنوز التي تغني بھا ھذه 
النعمة النفس ، و المفاعیل الداخلیة التي تنشئھا ال یسوع أن نسبھا إلى السویداء . و ال یقدر الشیطان أن 

سالم عمیق جداً ، و برغبات ھكذا صادقة في ان ترضي هللا ، یولي خیراً ھكذا عظیماً . وال تشعر النفس ب
  وبإزدراء ھكذا عظیم لكل ما ال یقودھا إلیھ.

  
  ھنا یعرض السؤال لنعرف ھل یستطیع أن نطلب عالمات لتثبیت الغیحاءات الخصوصیة .ت) 

ً ، لكن بإتضاع و على شرط . الن هللا ال یلتزم أن 1 یصنع العجائب  ) نستطیع ذلك إذا كان االمر مھما
  إلثبات حقیقة ھذة الرؤى .

  
إذا طلبنا إلیھ ذلكیحسن بنا أن نسلم لھ تعالى أمر اإلختیار . إن كاھن لورد البار قد طلب إلى الرؤیا ) 2

بواسطة الرائیة أن تجعل النسرین یزھر في ابان الشتاء . فلم تمنح ھذه العالمة ، لكن العذراء البریئة من 
 ً   عجیباً یشفي األجساد و النفوس . الدنس فجرت ینبوعا

  
  ) متى تحققت األعجوبة المطلوبة و عالقتھا بالرؤیا ینشأ عن ذلك دلیل مھم یحمل على اإلعتقاد .  4

  
  

  قواعد لتمیز الحقیقي من الكاذب في اإلیحاءات الخصوصیة 
  

ثر العجائب بدون داع و ال و تشوبھ مع ذلك أضالیل ثانویة .  إن هللا ال یكقد یكون الوحي في ذاتھ حقیقیاً ، 
 یصلحما یمكن وجوده في عقل الرائین من االوھام و االضالیل : أنھ یقصد خیرھم الروحي ال تثقیف عقلھم

. ھذا ما سنحسن فھمھة عند تحلیلنا أھم أسباب ھذه االضالیل ، التي نصادفھا في بعض اإلیحاءات 
  الخصوصیة .

  
 الفائق الطبیعة ، خصوصاً إذا كانت المخیلة و العقل السبب االول ھو مزج عمل اإلنسان بعمل هللا )أ

  شدیدي الحدة .
 قد یأّول وحي إلھي على غیر حقیقتھ .  )ب

مثالً ، أن القدیسة جان دارك طلبت إلى أصواتھا ھل ستُحرق ، إجابتھا فلتُفوض . امرھا إلى سیدنا 
ن السجن ، فكان في یسوع الذي سیعینھا فتنجو بنصر عظیم . فظنت أن ھذا النصر نجاتھا م

  الحقیقة إستشھادھا و دخولھا السماء .



ت ) قد یحرف الرأي ذاتھ ، عن غیر درایة ، اوحي حین یحاول شرحھ ، أو كثیراً ما یحرفھ أیضاً أمناء    
  سره.

كانت القدیسة بریجیتا ذاتھا تقر إنھا كانت تنقح إیحاءاتھا كي تحسن شرحھا . لم تكن ھذه الشروحات 
االضالیل . من المشھور الیوم أن الذین كتبوا إیحاءات مریم اغرادا و كاترینا امریش و مریم  معصومة من

  التست قد نقحوھا إلى حد تعسر معھ معرفتھا .
  فألجل كل ھذه االسباب ، ال نبالغ مھما دققنا في فحص ھذه الغیحاءات الخصوصیة .

  
  
  

   نتیجة : كیفیة التصرف بالنظر لإلیحاءات الخصوصیة  .
  

إن اإلقتداء بإحتراس الكنیسة و القدیسین الصوابي ألفضل طریقة لنا . و الحال أن الكنیسة و القدیسین أ) 
الصوابي ألفضل طریقة لنا . و الحال أن الكنیسة ال تصدق الغیحاءات إال بعد أن تتحققھا كما یجب ، حتى 

یقتضي االمر سن عید ، أو إنشاء مؤسسة جدیدة انھا ال تلزم المؤمنین باإلعتقاد بھا . و فوق ذلك انھا عندما 
خارجیة ، تتریث زمناً طویالً قبل اعالن ارادتھا ، و ال تبت إال بعد الفحص و الرویة نظراً لعالقاتھ بالعقائد 

  و اللیتورجیا .
  

عندما اختار هللا الطوباویة جولیاني التي من لیاج كي یسن عید الجسد الغلھي ، لم تعرض مشروعھا على 
الالھوتیین إال بعد إثنتین و عشرین سنة من رؤیاتھا االولى . و لم یسن أسقف لیاج ھذا العید في أبرشیة إال 

بعد بعد مرور ست عشرة سنة من ذلك الوقت . و البابا أوربانوس الرابع قد سن ھذا العید للكنیسة جمعاء ، 
قدس إال بعد مضي زمن طویل على ) كذلك لم یثبت عید القلب األ1264وفاة الطوباویة بست سنوات ( 

إیحاءات القدیسة مرغریت ماري ، وألسباب غیر متعلقة باإلیحاءات ذاتھا . لنا من ذلك درس علینا أن 
  نستفید منھ .

فال نحكم إذاً حكماً باتاً على وجود وحي خصوصي ، إال عندما تكون البیانات قاطعة . و قد أجاد في ب ) 
وس الرابع عشر ، في كتابھ إعالن " إعالن القداسة " . ال یمكن اإلكتفاء عموماً ، إیجاز ھذه البیانات بنادكت

ببرھان واحد ، بل یطلب لذلك بینات عدیدة . و نسال انفسنا ، ھل ھذه البانات متضامنة و ذات وجھة واحدة 
  ، و ھل یثبت بعضھا بعضاً : فبقدر ما تكون عدیدة تكون أكثر تأكیداً .

  
المرشد بعض اإلیحاءات ، فعلیھ أال یبدي اي عجب : الن ذلك یجّرئ الرائین على حساب ت ) إذا إستودع 

ھذه الرؤى كحقیقة ، و قد تحملھم على الكبریاء . فعلیھ بعكس ذلك ، أن یوضح أن تلك اإلیحاءات ھي أقل 
في البداءة  أھمیة من ممارسة الفضائل ، و أن السقوط في الغرور سھل , فینبغي الحذر منھ . و إن رفضھا

  أحرى من التھلیل لھا .
  

تلك ھي القاعدة التي سنھا القدیسون . فدونك ما كتیتھ القدیسة تریزیا : " مریضة كانت تلك النفوس أم 
سلیمة ، فبحسن الحذر دائماً حتى نتحقق أي روح یعمل . لذلك أقول أن المقاومة تفضل دوماً في اإلبتداء . 

 یستمر حدوثھا ، ، الن اإلختبار یزیدھا عوضاً عن أن ینقصھا : ھذه ھي فإذا كانت تلك النتائج من هللا
الحقیقة بالتدقیق . و من جھة أخرى یجب أن نتجنب أیضاً إكراه النفس و تشویشھا بعد ، ألنھ من المؤكد 

الستة إنھا التقوى على ذلك " . أما القدیس یوحنا الصلیبي فھو أشد حماسة . فبعد أن بین الموانع االساسیة 
الناشئة عن قبول ھذة الرؤى أضاف قائالً : " ال أعذب على الشیطان من نفس تلتمس الغیحاءات و ھي 



طامحة إلیھا . ففي كل ذلك تسھیل للشیطان على بث أضالیلھ و إضعاف اإلیمان فتتعرض النفس للھذیان و 
  التجارب القویة " . 

  
یظنون أنھم قد رأوا رؤى : بھذا ینال ثقتھم  على المرشد مع ذلك أن یتعامل بلطف األشخاص الذین )ت

بھ ، و یستطیھ أن یعرف بأفعال طریقة التفاصیل التي تسوغ لھ أن یحكم بعد تفكیر ناضج . فإن 
  كان ھؤالء في ضالل ، فتكون سلطتھ أقوى كي ینورھم و یرجعھم إلى الحقیقة .

  
للرؤى ك " ألححنا بشدة على ضرورة  إلیك نصیحة القدیس یوحنا الصلیبي ، غھي مع ذلك قاسیة بالنظر

انھ واجب المعرفین أن یصرفوا النفوس عنھا ، فضالً عن تجنب الرؤى و اإلیحاءات ، مضیفین إلى ذلك 
أن یتحدثوا معھا ، و ھذا ال یعني أنھ یجب أن یصرفوا النفوس عنھا ، فضالً عن أن یتحدثوا معھا ، و ھذا 

تصریحاتھم في ھذا الموضوع .  انھم م ، و ان یرفضوا بإزدراء ال یعني أنھ یجب أن یظھروا جافین معھ
بذلك یقفلون باب كل نجوى ، فتنكمش النفوس على ذاتھا ، حتى ال تعود تقول شیئاً . و تمسي عاقبة ذلك 

  شقاء " .
  

فإن كان الكالم عن مؤسسة أو عن تشید خارجي ، فلیحترس المرشد أن یشجع ذلك بدون أن یفحص ج ) 
  تناء االسباب الموافقة و المعاكسة على نور الفطنة الفائقة الطبیعة .أوأل بإع

  
كان یتصرف القدیسون : لم ترد القدیسة تریزیا التي اوحى لھا كثیراً ، أن یتأثر مرشدوھا قط في ھكذا 

حكمھم بما كانت تتلقاه من الرؤى .  فعندما أوحى لھا سیدنا یسوع أن تؤسس للصالح دیراً في آبلة ، 
عت ھذا القصد لمرشدھا ، و بما أن ھذا المرشد كان حائراً متردداً أخذت رأي القدیسین بطرس أخض

  دالكانترا و فرنسیس بورجیا و لویس برتران . 
أما الراؤون أنفسھم فلیس لھم سوى إتباع قاعدة واحدة ، و ھي ان یطلعوا على إیحاءاتھم مرشداً حكیماً 

  نھج التي یرسمھا لھم : تلك آمن واسطة تقیھم الضالل . ،ویتبعوا بإتضاع ، و في كل خطوط ال
  
  
  

  النعم الممنوحة مجاناً 
  

  إن ما تكلمنا عنھ من اإلیحاءات ینمح خصوصاً للمنفعة الشخصیة . 
أما النعم الممنوحة مجاناً فتختص بمنفعة الىخرین . و ھي في الواقع مواھب مجانیة خارقة و عابرة تمنح 

و لو امكن ان تساعد ، بطریق العرض ، على التقدیس الشخصي . و القدیس بولس  رأساً لخیر األخرین ،
  یذكرھا بإسم المواھب . و في رسالتھ إلى أھل كورنتس یمیز منھا تسعاً تصدر كلھا عن الروح نفسھ .

  
  كالم الحكمة الذي یساعدنا على إستنتاج حقائق اإلیمان المعدودة كمبادئ و نتائج تغني العقیدة. )1
 العلم الذي یجعلنا نستخدم العلوم البشریة لشرح الحقائق اإلیمانیة.قول  )2
 موھبة اإلیمان ، ال الفضیلة نفسھا ، بل یقین خاص جدیر بصنع المعجزات . )3
 موھبة األشفیة التي لیست ھي سوى المقدرة على شفاء المرضى . )4
 قوة صنع العجائب تثبیتاً للوحي اإللھي . )5
 لیم بإسم هللا ، و عند الحاجة تثبیت تعلیمھ بواسطة النبؤات.موھبة النبوة ، أو موھبة التع )6
 تمیز االرواح ، أو موھبة مفاضة الدراك أسرار القلوب و لتمیز الروح الصالح من الشریر . )7



موھبة االلسنة التي ھي عند القدیس بولس الصالة بلغة أعجمیة بعاطفة تعظیم ، وحسب الالھوتیین  )8
 ة .ھي موھبة الكالم بألسنة كثیر

 موھبة الترجمة أو قوة ترجمة الكالم االعجمي الذي كان الكالم بصدده .  )9
  
  
  

فكل ھذه المواھب ھي ، حسب مالحظة القدیس بولس و القدیس توما الصوابیة جداً ، دون فضیلة المحبة و 
  )1النعمة المقدسة .(

  
  

  حوادث بسیخوفیزیولوجیة 
  

الجسد معاً ، و تكاد تتعلق باإلنخطاف الذي تكلمنا عنھ ( إن ھذا اإلسم یدل على حوادث تعمل في النفس و 
  ) و اھم ھذه الحوادث ھي : اإلمساك عن األكل أو الصوم . اإلتسام بجراحات یسوع .148صفحة 

  
  

  التحلیق بالجو 
  

التحلیق بالجو ھو حادث فیھ یكون فیھ الجسم مرتفعاً عن االرض ، و یثبت بدون دعامة طبیعیة : و یسمى 
اف اإلرتقائي . و احیاناً یرتفع الجسم إلى علو شاھق : ذلك ھو التحلیق اإلختطافي . و تارة یظھر اإلختط

  أنھ یركض بسرعة سافاً األرض : ذلك ھو السیر اإلختطافي . 
القدیسین حوادث عدیدة من التحلیق أكان في مجموعة البولندیستي أم في السواعیة  تعرف في حیاة كثیر من

أیار و القدیس إستفانوس  26نیسان ، و القدیس فیلبس نیري في  28بولس الصلیبي في مثالً : القدیس 
 19أیلول ، و القدیس بطرس دالكانتارا في  18أیلول ، و القدیس یوسف الكوباریتو في  2الھنغاري ف 

كانون االول إلخ ... و أحد اشھرھم ھو القدیس  3تشرین االول ، و القدیس فرنسیس كسافاریوس في 
وسف الكوبارتینو الذي إذ رأى في احد االیام فعلة مرتبكین في عملیة تنصیب صلیبلرسالة ثقیل جداً ، ی

  حلق في الھواء و امسكھ بیدیھ و غرزه في الثقب المعد لھ .
  یتعلق بھذه الحادثة حادث الثقل الخارق الذي یجعل رفع الجسم غیر ممكن حتى بواسطة قوةعظیمة جداً .

  
  
لمتنحھ معرفة  1ائدة مقالة القدیس توما حیث یجمع ھذه النعم المتنوعة ، إذ یبین كم ھي مفیدة لواعظ اإلیمان : ) تطالع بف1(

  یبشر بكلمة هللا بأقوى نفوذ . 3تثبیت ما یعظھ بالعجائب .       2كاملة باألمور اإللھیة  .  
  148) راجع صفحة 2(
  
  

ریقة طبیعیة ، بإستنشاق الرئتین العمیق للھواء ، و بوة حاول العقلیون منكرو الوحي شرح ھذا الحادث بط
نفسیة مجھولة ، و بتوسط أرواح و نفوس متمیزة : فكل ما نقول لیس لدیھم شرح معقول . ما اعظم حكمة 

  بندكتوس الرابع عشر ! بطلبھ قبل كل شیئ أن یكون الحادث محققاً تجنباً لكل خداع . ثم یعلن :
   یمكن شرحھ طبیعیاً . إن التحلیق المحقق ال – 1
  إنھ ال یفوق مع ذلك قوى المالك و الشیطان اللذین یقدران على رفع االجسام .  -2
  إن ھذا الحادث ، عند القدیسین ، ھو مقدمة الخفة الموافقة لألجسام الممجدة . – 3



  
  

  تبلج النور من األجسام 
  

  ور یحیط بالجبین و تارة یكتنف النور الجسم كلھ .یرافق اإلختطاف أحیاناً حوادث نیّرة : تكون تارة إكلیل ن
ھنا أیضاً نختصر تعلیم بنادیكتس الرابع عشر . ینبغي أوالً درس الحوادث جیداً ، مع جمیع ظروفھ و 

  عوارضھ لترى ھل یمكن شرح النور بطریقة طبیعیة .
الة األخیرة ھل یكون النور ھل یصدر الحادث في التھار أم في اللیل ، ففي ھذة الح)  1نسأل خصوصاً   :  

) ھل ھذا النور ھو شرارة بسیطة كشرارة الكھرباء ، أم ھل ھذا الحادث  2أشد لمعاناً من أي نور آخر .   
) ھل ینشأ في سیاق أحد األعمال الدینیة ،  3النوراني یستمر زمناً ال بأس بھ ، ویتجدد مرات كثیرة   

  النعمة واھتداءات ثابتة إلخ ... ) ھل تصدر عنھ 4كإختطاف وعظة صالة .    
  ھل الشخص الصادر عنھ ھذا الشعاع ھو فاضل و قدیس ...  )5

  
  

ال یمكن التوصل إلى العالمة الفائقة الطبیعیة لھذة الحوادث إال بعد الدرس العمیق لھذه التفاصیل . و ھنا 
  أیضاً شكل من مقدمات النور الذي یضیئ االجسام الممجدة . 

  
  فوحان العرف

  
وع هللا أحیانا ألجسام القدیسین أن تتضّوع عرفاً ذكیاً ، في حیاتھم أو بعد موتھم ، عرفاً یعبر عن رائحة یس

  الفضائل الصالحة التي مارسوھا . 
ھكذا كانت تفوح بعض األحیان من ندوب القدیس فرنسیس األسیزي روائح عذبة . و لما توفیت القدیسة 

ا عطراً . و كان یفوح من ضریحھا أریج عطر عجیب مدة تسعة تریزیا بات الماء الذي غسل بھا جسدھ
أشھر ، و عندما أخرج جسدھا من القبر كان یجري من أعضائھا زیت لذیذ العرف . و تُذكر أیًض كثیر 

  ) .1مثل ھذه الحوادث (
ھل ھذة الرائحة  - 1إن بنادكتس الرابع عشر یدلنا كیف یجب أن نتصرف كي نتحقق األعجوبة . نفحص : 

  ھل یمكن شیئ كجاور للجسم أو األرض القبر أن یفسر ھذه الرائحة . – 2الطیبة مستمرة  . 
  ھل حدث بعض العجائب بإستعمال الماء أو الزیت القاطرمن الجسد المقدس . – 3
  
  

  اإلمساك المستطیل عن الطعام 
  

طعام سوى تناول من القدیسین خصوصاً المتسمین بجراحات یسوع ، من عاشوا بدون أن یتناولوا أي 
  القربان المقدس ، مدة سنین كثیرة . 

أن الدكتور تمبرتوس غوبیر یشیر خاصة إلى بعض حاالت مؤثرة : " لبثت الطوباویة أنجل ده فولینو إثنى 
عشرة سنة دون أن تأخذ طعاما . و القدیسة كاترینا السیانیة نحو ثمان سنوات . و الطوباویة إلیصابات ده 

خمس عشرة سنة . و القدیسة لیدوین ثماني عشرین سنة ً  .... و لویز التو أربع عشرة رانت ، أكثر من 
و تتقاضر رقابة ، في كل األوقات ، سنة ". تظھر الكنیسة قاسیة جداً في فحصھا ھذا النوع من الحوادث ، 

ھل اإلمساك  زمناً ال بأس بھ ، یسھر علیھا شھود عدیدون ماھرون في إكتشاف الغش ... علیھم ان یتقصوا
  تاماً ، و شامالً المشروب و الغذاء الناشف أیضاً و مستمراً ، و ھل یتابع ھذا الشخص التفرع ألشغالھ .



یجب أن نقیس الُشھاد على اإلمساك عن الطعام . ھكذا كان القدیس بطرس دالكانتارا لم ینم سوى ساعة و 
ا ده ریسكي لم تكن تنام سوى ساعة واحدة في نصف الساعة في اللیل مدى أربعین سنة . و القدیسة كاترین

  األسبوع . 
  
  
  
  
    . 1ت  15(البولندیست فحصت ھذة األعجوبة قي دعوى إعالن قداستھا ، فاستنتج الفاحصون أنھ ال یمكن شرح ذلك طبیعیاً ) 1(

  
  
  
  

  الندبة  
  

دسة ، في الرجلین و الیدین أوالً . طبیعتھا و أصلھا . یقوم حادث الندبة بنوع من أثر جراحات المخلص المق
  و الجنب و الجبین : تظھر طبیعیاً دون أن یثریھا أي جرح خارجي ،و تسیل في أوقات معینة دماً نقیاً .

إن أول متسم معروف ھو القدیس فرنسیس االسیزي : قد رأى في إختطاف سام ، على جبل ألفارنو ، في 
ین مقدماً لھ صورة یسوع مصلوباً ، و راسماً فیھ ، أحد السیراف 1222السابع عشر من شھر أیلول سنة 

الندوب المقدسة . فحفظ ، حتى یوم وفاتھ ، ھذه الجراحات التي كان یسیل منھا دم قرمزي . فحاول أن 
یخفي ھذه األعجوبة ، لكنھ لم ینجح تماماً ، ألنھا حین وفاتھ ، في الحادي عشر من تشرین األول ، شاعت. 

ھذه الحاالت . و الدكتور امبرتوس یعد منھا ثالث مئة واحدى و عشرین أعجوبة   و منذ ذلك الحین تعددت
  ، إحدى و أربعون منھا بین الرجال ، و إثنان و ستون متسماً قد اعلنت قداستھم .

  
یظھر محققاً النھ ال سمة إال عند المختطفین ، فتسبقھا و ترافقھا ىالم شدیدة طبیعیة وأدبیة تجعل المتسم 

یسوع المتالم . أما فقدان ھذه اآلالم فھو عالمة سیئة : الن الندوب ال تكون سوى رمز اإلتحاد باإللھ شبیھاً ب
  المصلوب و اإلشتراك بإستشھاده . 

یثبت وجود ھذه الندوب شھادات كثیرة ، حتى ان غیر المؤمنین أنفسھم یسلمون بھا عموماً . لكنھم 
أن بعض المتصفین بشعور خارق یمكنھم ، إذ تھیج مخیلتھم  یحاولون یشرحوھا بطریقة طبیعیة . و یثبتون

، أن یثیروا أعراقاً و دماً تشبھ الندوب . و فعالً أن ما یحصلون علیھ من النتائج متمیزاً جداً عما یالحظ في 
  المتسمین .

  
  
  

عض األفراد ، عالمات لتمیز الندوب . لكي نحسن تمیز اإلتسام من الحوادث المصنعة التي یثیرھا بثانیاً . 
  یجب اإلنتباه إلى كل الظروف التي تمیز الندوب الحقیقیة . 

تتكون الندوب في المواضع نفسھا ، حیث تقبل سیدنا یسوع الجراحات الخمسة , بینما أن النزیف )  1
  الدموي السائل من المنومین ال یكون في المواضع نفسھا .

اً ، في األیام و االزمنة التي تذكر بآالم المخلص ، یكون تجدید جراحات المتسمین و آالمھم عموم)  2
  كالجمعة العظیمة أو في بعض أعیاد سیدنا یسوع . 



) إن ھذه الجراحات ال تقیح : ان الدم السائل منھا طاھر ، بینما أن أصغر خدش طبیعي ، في غیر  3
الجات العادیة ، و تستمر موضع من الجسم ، حتى في اجسام المتسمین . أن ھذه الجراحات ال تشفي مع الع

  أحیاناً ثالثین وأربعین  سنة .
یعود غیر قابل التفسیر في االیام تسبب نزفاً غزیراً : ھذا ما یفھم في الیوم االول من ظھوره ، لكنھ ) 4

التالیة . وغزارة النزف تلبث غیر مفسرة أیضاً . أن الندوب تكون عادة في سطح الجسم بعیدة عن القنوات 
  الكبیرة ، و تسیل مع ذلك دماً غزیراً .الدمویة 

) أخیراً وخصوصاً ال توجد ھذه الندوب إال في األشخاص الذین یمارسون أكثر الفضائل بطولھ ،و حرة  5
  تعمل في ھؤالء المتسمین ، كي تجعلھم أشبھ بالمصلوب اإللھي .

  
  

  
  

  الحوادث و الحوادث المرضیة ھذه الفرق ما بین 
  
  

قة باإلختطاف ھي مثبتة ن حتى أنھ ال یمكن الوضعیون انكارھا . أنھم یحاولون فقط أن إن الحوادث المتعل
یدمجوھا ببعض حوادث مرضیة صادرة عن علل نفسیة عصبیة و خصوصاً الھستیریا . حتى إن بعضھم 

یرى فیھا شكالً من الجنون . حقاً أن القدیسین معرضون للمرض كسائر الناس . لكن لیس ھذا موضوع 
. و الحال ا . فمتا تھمنا معرفتھ ھو ، ھل یظھرون لنا أصحاء متزني العقل ، بالرغم من أمراضھم بحثن

فروقات جوھریة جداً في ھذه النقطة بین الحوادث الصوفیة و النفسیة و العصبیة ، حتى أنھ ال یستطیع 
تنتج ھذه اإلختالفات إنسان مخلص اإلحجام عن إثباتھا ، و عن اإلستنتاج أن لیس ھنا أي دمج ممكن . نس

  خصوصاً : من الشخص من تنوع الحوادث ، من النتائج .
  
  

أوالً . إختالفات من جھة الشخص . إذا قابلنا بین المرضى النفسیین العصبیین و المنخطفین فاألولون ھم 
  غیر كتزنین طبیعیاً وأدبیاً ، بینما اآلخرین ھم متزنون تماماً ، أقلھ أدبیاً .

  یر متنزني ال العقل و ال الجسم .فاألولون ھم غ )أ
فمن المحقق أنھم ضعیفو قوتي العقل و اإلرادة : فالضمیر عائب أو موقوف عن العمل ، و اإلنتباه یضعف 
، و العقل یفتثر ، و الذاكرة تنحل ، حتى یخیل أن ھناك شخصیة مزدزجة . فال یعود عندئذ في العقل سوى 

ذلك حالة الفكرة المحدودة المعروفة بالمونوایدایسم تقارب الجنون .  قلیل من األفكار المحدودة . فینشأ عن
و في الوقت نفسھ تضعف اإلرادة ، و الشعور یتفوق . فیمسي المریض ألعوبة أمیالھ ، أو ألعوبة إرادة 

  و نقص في الشخصیة و في القوى العقلیة و االدبیة معاً . أقوى ، و ال یعود یملك ذاتھ . ذلك إذن إنحطاط
   

أما الصوفیون فھم بعكس ذلك :یعظم عقلھم  و تقوى إرادتھم ، و یصبحون أھالً إلدراك أعظم المشاریع ب)
و لتحقیقھا . و في الواقع قد رأینا طیف یكتسبون معارف جدیدة عن هللا ،وعن صفاتھ ،و عن عقائد اإلیمان 

م یصرحون بكل إخالص انھم قد ال شك أنھم ال یستطیعون أن یشرحوا كل ما یرون . لكنھو عن ذواتھم . 
تعلموا في بعض اوقات أكثر من مطالعات طویلة . إن ھذا اإلعتقاد یتضح بنجاح حقیقي في ممارسو أعظم 
الفضائل بطولةً .و في الواقع أننا نراھم أكثر إتضاعاً و اشد محبة ، و اسرع إمتثاالً لإلرادة اإللھیة ، حتى 



ة و سالم و صفاء ثابتة . ما أبعدنا عن إضطرابات المھسترین و في أصعب المحن ، أنھم منمتعون بسكین
  حركتھا األلیمة !

  
  ثانیاً . تنوع الحوادث . لیست بقلیلة تنوعات الطریقة التي تصدر عنھا الحوادث من كال الجانبین .

   ال أشد حزناَ و ألماً على القلب من عوارض الھستیریا: )أ
داء النقطة ، غیر انھا تتمیز عنھا بالشعور بكرةٍ تتصاعد غلى  أن أول أطوارھا یشبھ نوبة خفیفة من) 1

الحلق ،وما ھي في الحقیقة سوى إنتفاخ في الحلق مع شعور بإختناق ، وتتمیز بنوع من الشخیر تسمعھ 
  ) أما الطور الثاني فیقوم بحركات مشوشة و تشنج في الجسم كلھ, خصوصاً كقوس دائرة 2األذنان .   

ثالث فھو مظاھر ألیمة من الخوف و الحسد و المیل الشھوي إلى الفسق المتعلق بالصورة ) أما الطور ال3
) ینتھي كل ذلك بعوارض أي بنوبات بكاء وضحك : فینتج عن ذلك إنفراج . اما 4أو بالفكرة المالزمة .  

  وعة .تعبین و منھوكي القوى و متألمین من تشوشات مزاج متالمصابون بھذه العوارض فیخرجون منھا 
  

أیضاً البون شاسع بین المنخطفین ! لیس من تشنجات وال إضطرابات عنیفة : بل السكینة و ذھول ب ) ھنا 
ً ، حتى إن شھود اإلختطاف ، مثالً أوالئك الذین عاینوا برندیت في زمن  النفس المتحدة باL إتحاداً وثیقا

ً في (صفحة رؤاھا في مغارة ماسابیل ال یقوون على ضبط دھشھم . و كما ت صرح القدیسة تریزیا أیضا
  )، ان الجسم ال ینھك بلیتخذ في اإلختطاف قوى جدیدة .150

  
  إختالفات في النتائج . أما النتائج فتختلف في كلتا الحالتین .ثالثاً . 

بقدر ما تزداد ، عند المھسترین ، المشاھد التي وصفنا ، یزداد إختالل القوى : المداھنة و الكذب و  )أ
  ھة و الدعارة ، ھذه ھي نتیجة اإلختبارات في الضحایا التعسة .البال

أما عند الصوفین فبالعكس ، نمو عقلي مطرد ثابت في محبة هللا ، و بذل الذات في سبیل القریب . و  )ب
إذا سنحت لھم الفرصة للشروع في اعمال خیریة و في التأسیسات ، یبدون ذھناً رشیداً و عقالً واسعاً 

  ادة قویة یكللھا النجاح .و حازماً و إر
  

كثیرة ، ستة عشر دیراً للنساء و أربعة تریزیا قد أسست قبل وفاتھا ، بالرغم من مقاومات إن القدیسة 
عشرة للرجال ، و القدیسة كوالت أنشأت ثالثة عشر دیراً و أحیت النظام في كثیر غیرھا . و السیدة أكاریا 

زوجت و عاشت مع زوجھا مدة ثالثین سنة ، و ربت ستة قد اختطفت في السادسة عشرة من عمرھا و ت
اوالد ، و ارجعت سعادة عائلتھا التي كانت معرضة للخطر بسبب غباوة زوجھا ،ولما ترملت ساعدت 
على تأسیس دیر الكرمل في فرنسا . و القدیسة كاترینا السیانیة التي ماتت في سن الثانیةوالثالثین ، و التي 

ً جداً في مھمات عصرھا و السیما في عودة لم تكن تعرف القراءة  وال الكتابة ن قد مثلت دوراً مھما
  الباباوات الى رومة ، حتى إن مؤخراً عصریاً دعاھا رجل الدولة ، رجل الدولة العظیم .

ً عظیمة ، حتى أن من اراد ان یساوي  ترى إذن ان بین المھسترین و المتسمین بجراحات یسوع فروقا
  معاكسة قواعد األبحاث العلمیة كلھا .  بینھما ینصرف إلى

  
رابعاً . إعتراض . یبقي علینا مع ذلك أن نحل صعوبة أخیرة : یزعم البعض مع العالم النفساني ریبو أن 
اإلختطاف ھو حصر متزاید لدائرة الضمیر یؤدي إلى الوحدة الفكریة العاطفیة ، ألن الصوفیین ال یحملون 

رد على ھذه الصعوبة المموھة نستطیع أن نمیز وحدة فكریة مضاعفة : أحداھا إال بإتحاد وثیق باL . فلل
تشوش النظام ، و تفكك الشخصیة شیئاً فشیئاً ، إذ تفسد الحكم . تلك ھي فكرة اإلنتحار المالزمة التي تطلب 

سیة تعید تسلط في النفس حتماً فكرة اساالعدم كالخیر السامي اما األخرى فھي بالعكس فكرة موحدة منظمة 
  إلیھا سائر األفكار، لكن دون ان تفسدھا . و ھذه االخیرة ال تفكك الشخصیة ، بل تعمل على تقویتھا .



ذلك ألن كبار السیاسیین فكرة كعینة یعیدون كل مقاصدھم ھم القادرون على تتمیم امور عظیمة ، على أن 
سلط ، فكر مالزم ، فكرة تتبع غایتھم تكون ھذه الفكرة سدیدة .  ھذه ھي حالة الصوفیین . فلھم فكر مت

األخیرة قبل كل أمر ، أي اإلتحاد الوثیق باL مصدر كل سعادة و كل كمال ، و إلیھا یعیدون كل فكرة ، و 
ً . ال تفكك شیئاً ، بل بالعكس تنظم كل األفكار و األعمال  كل عواطفھم و قواھم . ھذه الفكرة سدیدة تماما

الوحیدة ، التي تستطیع وحدھا أن تمنحھا الكمال و السعادة. لذلك یكون القدیسون بتوجیھھا إلى ھذة الغایة 
عملة عظماء ذوي عقل رشید ، ذوي قوة نشاط و ثبات ، حتى في االمور البشریة ، یتوجسون في نفوسھم 

  مشاریع عظیمة و ینجزونھا حسناً . ھذا ما الحظة الكفرة أنفسھم .
  ھم رجال متفوقون و قدیسون معاً .فلنعدل إذن و نقر بأن الصوفیین 

  
  

    
  

  حوادث شیطانیة   
  

بالعمل اإللھي في نفوس القدیسین یحاول ھو أیضاً أن یمارس سلطانھ أو عندما یغار الشیطان لإلقتداء 
بالحري ظللمھ على البشر . فیضیق تارة على النفس في الخارج ، إذا صح التعبیر ، إذ یثیر فیھا تجارب 

  ة یحل في الجسم و یدیره حسب ھواه كما لو كان ربھ كي یبلبل النفس .ھائلة .   و تار
  فالحالة األولى ھي المالزمة و الثانیة ھي اإلستیالء .

لعمل الشیطان إفراطاً یجب تجنبھما : من البشر من ینسبون إلیھ كل ما یحدث لنا من الشرور . فھذا نسیان 
،وھي األمیال الردیئة التي تنشأ عن الشھوة المثلثة ، و ي أن فینا حاالت مرضیة ال تتحتمل أي تدخل شیطان

ان ھذه األسباب الطبیعیة تكفي لشرح كثیر من التجارب . و غیرھم ینسون بعكس ذلك ما تقولھ لنا كتبنا 
المقدسة و التقلید عن العمل الشیطان ، فال یریدون التسلیم بتدخلھ في أیة حالة البتة . أما القاعدة الواجب 

ھا إلتخاذ الحد االوسط ، فھي أن ال تقبل كحوادث شیطانیة إال تلك التي تدل على عمل الروح الخبیث اتباع
  ، إما من طبیعتھا الخارقة ، و إما من مجمل ظروفھا .
  سنبحث على التوالي عن المالزمة و عن اإلستیالء . 

  
  

  المالزمة
  

ر لزاماً من التجارب العادیة . فھي خارجیة . المالزمة  ھي الحقیقة سلسلة تجارب أعنف و أكثطبیعتھا  
عندما تعمل بظھورات في الحواس الخارجیة ، و ھي داخلیة عند ما تثیر تأثیرات داخلیة . یندر أن تكون 

التجارب خارجیة صرفاً ، ألن الشیطان ال یعمل بالحواس إال لكي یشوش النفس باكثر سھولة . من 
  في الخارج كل نوع من األخیلة .الماً ثابتاً ، و ان الزمھم القدیسین مع ذلك یحفظون في نفوسھم س

  
  أوالً . یقدر الشیطان أن یعمل في كل الحواس الخارجیة .

أ) یؤثر على النظرإذ یظھر تارة تحت أشكال كریھة كي یخیف النفوس و یحولھا عن ممارسة الفضائل . و 
  باً للقدیس ألفونس رودكوس .یظھر تارة بصورة فاتنة لكي یجذب إلى الشر ، كما جرى غال

  



یعمل في السمع ، إذ یُسمع أقواالً أو اغاني تجدیفیة أو بذیئة ، كما نقرأ ذلك في سیرة حیاة ب)
لین ده بازي الطزباویةمرغریت ده كورتون . أو إذ یصخب كي یخیف ، كما كان یحدث للقدیسة ماد

 ولكاھن أرس القدیسین .
سوم النفوس ضربات و جراحات كما نقرأ في براءات إعالن قداسة ت) یؤثر على اللمس على وجھین إذ ی

القدیسسن كاترینا السیانیة و فرنسیس كسافاریوس ، و في سیرة حیاة القدیسة تریزیا . و یؤثر مراراً 
  بمعانقات من شأنھا أن تھیج إلى الشر كما یخبر ذلك القدیس ألفونس رودیكوس عن نفسھ . 

رات فیھا أوھاماً بسیطة ناشئة عن ھیجان عصبي تكون حتى في ھذه الحالة توجد حاالت تكون ھذه الظھو
  تجارب ھائلة .

  
یعمل الشیطان أیضاً في الحواس الداخلیة ، و الذاكرة ، و في األھواء لكي یثیرھا و تغزونا كما ثانیاً . 

ة لفورات غضب بالرغم منا صور مزعجة مالزمة تستمر بالرغم أیضاً من جھود قویة . فنشعر أننا فریس
، و لشدة یاس ، و لحلركات نفور غریزیة ، أو بالعكس لحركات حنان خطرة ال مسّوغ لھا . ال شك أنھ 
ب یعسر البت أحیاناً ھل من مالزمة حقیقیة . لكن عندما تكون ھذه التجارب فجائیة عنیفة  مستمرة و صع

وصیاً . و في حالة الریب تحسن شرحھا معاً بسبب طبیعي ، فیمكن أن نرى للشیطان فیھا عمالً خص
إستشارة طبیب مسیحي یستطیع أن یستقسي ھل تتعلق ھذه الحوادث بحالة مرضیة یمكن تخفیفھا مع 

  مراعاة قواعد الصحة .
  كیفیة ساوك المرشد . على المرشد أن یضیف الفطنة األكثر إنتباھاً إلى الجودة االوفر أبوة .

  دة بوجود مس حقیقي . ال شك أنھ ال یعتقد بدون براھین اكی )أ
لكن ، افي االمر مالزمة ام ال ، یجب أن یشفق على التائبین الذین تھاجمھم تجارب عنیفة و مستمرة ، و 

یساعدھم بالمشورات . و لیذكرھم خصوصاً بما قلناه عن التجربة و عن طریقة مقاومتھا في 
وصیة في التجارب الشیطانیة من الكتاب الثاني ) ، و بالعاجات الخص144آلخر صفحة  135(صفحات
  من الكتاب االول ) . 89(صفحة 

ب ) إن حدثت إضرابات في عنف التجربة بدون أي رضى اإلرادة ، فعلى المرشد بالتذكیر أن ال خطیئة 
بدون رضى . و ف یحالة الشك فلیحكم أنھ لیس من خطیئة ، على االقل ، ثقیلة ، حین یكون البحث عادة 

  طیبة . عن شخص ذي إستعدادات
و حین یكون البحث عن االشخاص الحارین ، فلیسأل المرشد نفسھ ، أما ھذه التجارب المستمرة ھي ت ) 

) . ولینصح عندئذ ھؤالء األشخاص النصاءح  131من المحن النمنفعلة التي وصفناھا قبالً ( صفحة 
  المختصة بحالة نفسھم .

بیاً أو كثیرة اإلحتمال ، فیمكن إستعمال التقسیمات التي فإن كانت المالزمة الشیطانیة متحققة الوجود ادث) 
تفرضھا كتاب الطقوس الكنسیة بطریقة خصوصیة ، أو إستعمال قوانین مختصرة . فیحسن في ھذة الحالة 

أال نطلع الشخص الذي سنقسم علیھ إذا خشینا أن ھذا التصریح یبلبل مخیلتھ و یھیجھا . یكفي تنبیھھ أننا 
ثبتتھا الكنیسة . اما التقسیمات اإلحتفالیة فال یمكن إستعمالھا إال بإذن األسقف المكاني ،  سنصلي علیھ صالة

  وبإیخاذ اإلحتیاطات التي نشیر إلیھا حین نتكلم عن اإلستیالء.
  
  

  اإلستیالء
  

  سنبین طبیعتھ و العالجات التي یفرضھا كتاب الترتیبات الطقسیة .
  
  



  طبیعة اإلستیالء
  

التركیبیة . یتألف اإلستیالء من عنصرین : وجود الشیطان في جسم المستولى علیھ ، و عناصرھا أوالً . 
السلطان الذي یمارسھ في ھذا الجسم ، و بواسطة ھذا الجسم یمارسھ في النفس . ھذة النقطة االخیرة التي 

س سوى محرك یجب شرحھا . لیس الشیطان بمتحد بالجسم كإتحاد النفس بھ . ما الشیطان بالنسبة إلى النف
خارجي ، فإن أثر فیھا فبواسطة الجسد الذي یسكن فیھ . أنھ یستطیع أن یعمل مباشرة في أضاء الجسد و 

  یجعلھا تجري كل أنواع الحركات . أنھ یؤثر في قوى النفس بقدر ما تتعلق بالجسد حین تباشرھا اعمالھا . 
  

ض و حالة السكینة . فالعارض ھو اشبھ بنوبات یمكننا أن نمیزفي المعترین حالتین مختلفتین : حالة العار
عنیفة یبین فیھا الشیطان سلطانھ الجائر ، إذ یحدث في الجسم إضراباً شدیداً یظھر بتشنجات و بفورات 

غضب و بكالم كفر و تجدیف . فیفقد المصابون عندئذ ، كما یظھر ، كل شعور . بما یحدث فیھم ، و حین 
الوه أو عملوه ، أو بالحري لما عملھ الشیطان فیھم . و ال یشعرون بھجوم یصحون ال یعون أي تذكار لما ق

لھذة القاعدة العمومیة مع ذلك الشیطان إال في أول االمر فقط . و یظھر بعدئذ أنھم قد فقدوا رشدھم .
) اعتراه الشیطان و Loudun) یقسم على اورسولینات لودون ( surinشواذات . حین كان االب سورن (

رك ما یجري فیھ و ما یحدث لھ . و قد وصف كیف كانت نفسھ متقسمة ، فمن جھة مفتوحة كان ید
للتأثیرات الشیطانیة ، و مستسلمة لعمل هللا من جھة أخرى . كیف كان یصلي بینما كان یتقلب على األرض 

. فإن شئت  . و قد أضاف ما یلي :  " إني بلغت حالة لم یبق لي حریة فیھا سوى في بعض االعمال الزھیدة
الكالم یتمرد لساني علّى . و أرغم   وقت القداس على التوقف بغتة . و في المائدة ال أستطیع رفع الطعام 

إلى فمي . و إذا اعترفت خفیت عني خطایاي . و أشعر ان الشیطان ھوكما یقیم في بیتھ یدخل و یخرج كما 
  شاء .

  
یث : فیقال أنھ أدبر . مع ذلك یعتلن ھذا الحضور ال شیئ یكشف في فترات  الھدوء ، حضور الروح الخب

  أحیاناً بنوع من السقام المزمن الذي أخفقت عنده وسائل صناعیة الطب كلھا .
  في الغالب أن كثرة من الشیاطین تستولي على شخص واحد : ھذا ما یدل على ضعفھم .

  ا في حالة األب سورین .ال تستولي الشیاطین عموماً إال على الخطاة . غیر أن لذلك شذوذاً كم
  

ثانیاً . عالمات اإلستیالء . بما أنھ یوجد من األمراض العصبیة ، أو الجنون الجزئي ، أو الغختالل العقلي 
  ما یقارب في مظاھرھا اإلستیالء عن ھذه الحوادث المرضیة .

إلستیالء " الكالم كتاب الترتیبات الروماني ، یوجد ثالث عالمات اساسیة تقدر أن تعرف ھذا اانھ بحسب 
، أو یفھم من یتكلم بھا . كشف امور بعیدة و بلغة مجھولة إذ یستعمل المسوس جملة كلمات من ھذه اللغة 

  خفیة . إبداء قوى تفوق القوى الطبیعیة ، أو قوى السّن ، أو قوى الحالة . 
.كلمة لشرح ھذة  عندما تجتمع ھذة العالمات و غیرھا مثلھا تكون أقوى الدالئل على اإلستیالء " -

  العالمات .
  

إستعمال اللغات المجھولة . یقتضي األمر لتحقیق ذلك فحص عمیق للشخص ، و النظر في ما إذا كان أ ) 
قد إتفق لھ فیما مضى و تعلم بعض كلمات من ھذه اللغات ، ھل انھ ، بدل التلفظ ببعض عبارات تعلمھا عن 

  ) .1لھا (ظھر القلب ، یتكلم و یفھم لغة كان حقاً یجھ
إعالن األمور الخفیة التي التقوى أیة واسطة طبیعیة على شرحھا ھنا أیضاً یقتضي األمر بحثاً عمیقاً ب ) 

. فإن كان الكالم عن أمور بعیدة ، مثالً ، یجب التأكد أن ال یكون النمعترى یعملھا من رسالة او برقیة أو 
مستقبلیة ، فینبغي إنتظار تحقیقھا لنرى ھل تحدث من واسطة اخرى طبیعیة . و غذا كان الكالم عن امور 



یجب أال بحسب الطریقة المخبر عنھا ، و ھل ھي في درجة من الدقة بحیث ال تدع مجاالً ألي إلتباس . 
نحفل بتلك النبؤات المبھمة التي تنذر بالنكبات العظیمة ثم یلیھا نجح ُمیَمن . لئال نفسح لھ بھذا مجاالً إلتخاذ 

و متى تحقق ما ذكرنا كما یجب ، یبقى علینا أن نرى ھل ھذه المعرفة الخارجة عن الطبیعة سمعة نبي ! 
تصدرعن الروح الصالح أو الطالح ، بحسب قواعد تمییز االرواح ، أو تصدر عن روح خبیث یقیم حالیاً 

  في المعترى . 
  و حالتھ السقیمة إلخ .قوى تفوق كثیراً قوى المعترى الطبیعیة ، مع إعتبار سنة و میلھ ت ) ظھور 

متى ) 2(و في الواقع توجد حاالت ھیجان تكون القوى فیھا مضاعفة . قلنا سابقاً أن حادث التحلیق في الجو 
كان محققاً تماماً یكون خارج الطبیعة ،و من الحاالت ما إذا اعتبرنا ظروفھا ، ال نستطیع أن ننسبھا ال L و 

  ھناك تدخالً شیطانیاً . ال للمالئكة . فیجب إذن أن نعرف أن
  
        

یروي في الواقع حاالت ھیاج سقیمة تجدد في الذاكرة لغات منسیة ، أو عاى األقل مقاطع سمعت : كخادمة أحد الرعاة التي كانت تتلو  )1(
ة مجھولة كلمات كثیرة ، أو فكاتب الترتیبات إذن على حق إذ یقول : " ال یتكلم بلغ –قطع یونانیة أو عبرانیة كانت تسمع معلمھا یتلوھا .  

 یفھم المتكلم " 
)2(  .LA levitation  

یمكننا أن نضیف إلى ھذه العالمات ما ینتج عن المعلومات الناشئة عن إستعمال التقسیمات ، أو عن األمور 
المقدسة ،وال سیما حین تمارس بدون علم االشخاص الذین نظنھم ُمعترین . و منھم مثالً ، من یأخذون في 

یوصف و یجدفون تجدیفاً فظیعاً ، عند مالمستھم شیئاً مقدساً أو حین تتلى علیھم صلوات طقسیة  غضب ال
، . غیر أن ھذة العالمة ال تكون صادقة إال حین ینشأ ذلك دون معرفتھم . و في الواقع إذا شعروا بذلك 

  فیمكن أن یغضبوا إما لكرھھم كل ما ھو دیني و أما تصنعاً . 
  إلستیالء الحقیقي بسھلة ، و لیس التحرس الشدید بكثیر قبل إبراز الحكم .إذن لیست معرفة ا

  
الفروقات ما بین الغستیالء الحقیقي و اإلضرابات العصبیة . أن ما اجرى من الغختبارات في ثالثاً . 

المصابین باألمراض العصبیة قد دل على شیئ من الشبھ بین ھذه الحاالت المرضیة و ھیئات المعترین 
ارجیة . فعلینا اال ندھش لذلك : یقدر الشیطان أن یسبب إما أمراضاً عصبیة أو حوادث خارجیة تشابھ الخ

الحوادث العصبیة . فھذا برھان ایضاً على وجوب التحرز الشدید في احكامنا على الحاالت المزعومة 
  باإلستیالء . 

. لم نجد ستیالء تكفي بذاتھا إلثبات اإل، التي ال أن ھذه التشابیھ تعود إلى الحركات الخارجیة فقط غیر 
عصبیین یتكلمون لغات مجھولة ، أو أسرار القلوب ، أو ینبئون عن المستقبل بتدقیق و تأكید . و الحال ، قد 

قلنا أن ھذه ھي العالمات الحقیقیة لإلستیالء . و عند فقد ھذه العالمات جمیعھا یمكننا اإلعتقاد بمرض 
إن بعض المقسمین قد إنخدعوا ، فذلك ألنھم اھملوا القوانین المسنونة في كتاب عصبي بسیط . و إذا إتفق 

  الترتیبات . 
  فلتجنب ھذة األضالیل یحسن أن یفحص ھذه الحالة ال الكھنة فقط بل أطباء مسیحیون ایضاً .

 ) الذي مارس مھنة الطب قبل دخولھ رھبانیة الترابیست یخبر ان عالجDebreyneدیبرین ( إن األب 
) فشفاھم في قلیل من Loudunجمعیة من النساء كانت حالتھن كثیرة الشیھ بحالة أورسولینات  لودون ( 

  الوقت بوسائل صحیة خصوصاً بعمل یدوي دائم و متنوع .
خصوصاً أن نتحذر من اإلستیالءات الوبائیة : فیمكن أن إحدى الحاالت الحقیقیة لإلستیالء ، تسبب علینا 

صبیة تشبھ خارجیاً اإلستیالء . أن أفضل وسیلة لتجنب ھذه العدوى ھي تفریق حالة علمن یشھدھا 
  االشخاص المبتلین باإلستیالء و إبعادھم عن الوسط الذي سرت إلیھم منھ العدوى بالعصبیة . 

  
  



  عالجات اإلستیالء 
  

فس و یقوي إن ھذة العالجات ھي عموماً كل ما یمكن أن یضعف عمل الشیطان في الغنسان ، و یظھر الن
  اإلرادة على الھجمات الشیطانیة . و بوجھ خاص ھي التقسیمات . 

  
من الكتاب األول )  89أوالً . عالجات عمومیة . أن كل  ما أشرنا إلیھ في كالمنا عن التجربة ( صفحة 

  یستعمل عالجاً لإلستیالء .
  
بإعتراف عام ، فإذ یذللنا ھذا أ ) إن من أفعل ھذة العالجات تطھیر النفس بإعتراف جید ، و ال سیما  

اإلعتراف و یقدسنا ، یھزم الروح المتكبر النجس . إن كتاب الترتیبات یشیر علینا أن نضیف إلى ذلك 
بقدر ما نكون اطھاراً قشفبن بضعف إستیالء الشیطان علینا . )  . 1و الصالةو و التناول المقدس ( الصوم 

  تصر على الشیطان . مع ذلك یجب أال نتناول إال في أوقات الھدؤ.و التناول  المقدس یضع فینا ذاك الذي ان
  
لكاھن ( كتاب ) فلننبھ المعترى إذا كان صحیحاً العقل و الجسم إلى الصالة إلى هللا و إلى الصوم و اإلعتراف و التناول غالباً معتمداً على شھادة ا1(

  الترتیبات ، رتبة التقسیم على المعترى ).  

سرار و األواني المقدسة لھا أیضاً فاعلیتھا الكبیرة بسبب الصلوات التي تتلوھا الكنیسة عند ب ) أشباه األ
مباركتھا . كانت القدیسة تریزیا تثق بالماء المقدس ثقة خاصة وطیدة ألن الكنیسة تعلق علیھا قوة طرد 

  غیر ان یجب أن نستعملھ بروح الغیمان العظیم و بإتضاع و ثقة . ) 1الشیطان (
  

المصلوب و إشارة الصلیب و خصوصاً الذخائر الصحیة لعود الصلیب الحقیقي مرعبة للشیطان الذي ت ) 
قعره : " الذي قھر بالعود بالعود نفسھ قَُھر ( تقدمة عید الصلیب ) . فلھذا االمر نفسھ یخاف الروح الخبیث 

لطان عجیب على ھزم الشیطان : كثیراً استدعاء إسم یسوع األقدس الذي لھ ، بحسب وعد المعلن نفسھ ، س
  ) . 17:  16) ( مر 2" یخرجون الشیاطین بإسمي (

  
تقسیمات . عندما سلم السید المسیح كنیستھ سلطان طرد الشیاطین ، على المعترین موعظین أو ثانیاً . 

یقتضي معمدین . فألقت فیما بعد صلوات تلزمھم بممارستھا . لكن بما أن خدمة المقسم صعبة التتمیم ، و 
لھا علم كثیر و فضیلة ودقة شعور ، حفظ ھذا السلطان الیوم لكھنة یختارھم االسقف لھذ العمل ، و ال 
یستطیع احد سواھم أن یمارسھ بوجھ رسمي . غیر أن الكھنة یستطیعون أن یقسموا تقسیمات منفردة 

وا ھذه الصلوات لكن ال بإسم بإستعمالھم صلوات الكنیة أو غیرھا . و العلمانیون أنفسھم یستطیعون أن یتل
  الكنیسة . 

  
  
  

فلیقسم على الماء كي تھرب منھ كل قوات العدو ، و لیخرج العدو  نفسھ و یھرب مع مالئكتھ الجاحدین ( كتاب الترتیبات ، رتبة تقدیس  )1(
  الماء ).

أن یسجد لیسوع و یعبده ، بقوة آیة  كان للقدیس الفونس  رودریكوس عادة أن یرسم إشارة صلیب عظمى وقت المالزمة و یأمر المجرب )2(
 ) .10: 2القدیس بولس : " لكي تجثو بإسم یسوع كل ركبة مما في السماوات و على األرض و تحت األرض. ( فیلبي 

  
  

إن كتاب الترتیبات یدل على طریقة التصرف ، و یعطى المقسمین نصائح رشیدة جداً . فال یمكننا سوى 
  حقق وجود اإلستیالء ، و نتكلف ممارسة التقسیم : الغشارة إلى أھمھا . عندما یت



یلیق بنا ان نستعید لھذة یلیق بنا أن نستعد لھذه الخدمة بإعتراف متواضع و صادق ، كي ال یستطیع )  1
الشیطان أن یوبخ المقسمین على خطایاھم . و أن نعبد ذواتنا بالصوم و الصالة ، ألن بعض الشیاطین ال 

  )  28:  9ة : " ھذا الجنس ال یمكن أن یخرج إال بالصالة و الصوم " ( مر یخرج إال بھذه الوسیل
یجب ان تصنع التقسیمات عادة في كنیسة أو في معبد ، إال إذ ا حكم ألسباب باھظة بصوابیة صنعھا )  2

د رصینون في بیت خصوصي . على كل ال یكون المقسم وحده مع المعترى : بل یجب أن یصحبھ شھو
اء أجالد تماماً كي یقیموا المعتري في عوارضھ . و غن كانت المعتراه إمرأة : یجب ان یصحب أتقیاء أقوی

  المقسم سیدات ذوات فطنة و فضیلة مختبرة كي یمسكنھا . و على الكاھن أن یبدي أعظم تحرز وحشمة . 
كتفي بما ھو بعد تالوة المقسم صلوات المفروضة ، یأخذ في اإلستفھام . یجب ان یسأل بسلطان و ی)  3

مفید و بما یشیر غلیھ كتاب الترتیبات : یسأل عن عدد األرواح المستولیة واسمھا ، و عن البواعث التي 
حملتھم على ھذا الھجوم . و یامرھم بأن یصرحوا متى یخرجون وبأیة عالمة تعرف ھزیمتھم و إن أصروا 

یضاعف لھذة الغایة التعزیمات التي یظھر على المقاومة فلیھددھم بزیادة عذاباتھم على قدر إصرارھم . و 
، واستدعاء إسمي یسوع و مریم االقدسین ، و إشارة الصلیب ورش الماء المبارك . و أنھا تھیجھم باالكثر 

لیلزمھم أن یجثوا امام القربان المقدس أو المصلوب أوالذخئر المقدسة . و لیجتنب بإحتراس الثرثرة و 
إن جاوب الروح الخبیث جوابات الذعة أو مضحكة واستطراد في الھذیان  المزاح و االسئلة البطالة . و

  فلیجبره على الصمت بسلطان ووقار . 
  

  -).1الواجب ان یكونوا قلیلي العدد ( –)یجب أال یسمح للشھود 4
  
  
  

ى هللا من فلینبھ الحاضرین الذین یجب أن یكونوا قلیلین أال یطرحوا أسئلة على المعترى ، بل باالحرى فلیصلوا إل )1(
  اجلھ ( كتاب الترتیبات ). 

  
  

  بأن یطرحوا أیة اسئلة . بل فلیالزموا الصمت و جمع افكارھم ولیصلوا متحدین مع من یطرد الشیاطین . 
  

) على المقسم ، بالرغم من السلطة التي تقلدھا ، أال یرغب في نفي الشیطان إلى مكان احرى من  5
ركاً مصیره للعدل اإللھي . علیھ أن یثابر على التقسیم غیره . فلیكتف بإخراج الروح الشریر تا

ساعات عدیدة ، و أیاماً كثیرة أیضاً مع فترات استراحة إلى أن یخرج الشیطان أو على االقل 
  یصارح بإستعداده للخروج . 

) عندما تتحقق النجاة من الشیاطین یبتھل المقسم إلى هللا أن یمنعھ عن الرجوع بتاتاً إلى الجسم  6
ذي إضطر إلى ھجره . فیشكر هللا و یدعو المتخلص من الشیطان لیبارك هللا و بجانب بإعتناء ال

  كل خطیئة كي ال یسقط ثانیة تحت سلطان الخبیث .
  
  

  نتیجة 
  

  
إن ھذه الحوادث الخارقة ، إلھیة كانت ام شیطانیة ، ترینا من جھة جودة هللا الرحیمة على خالتھ المماتزین 

تسام ، دالئل النعم التي ھي بمثابة شعار و مقدمة م الفائقة الوصف كما فغي حالة اإلآلالالذیم منحھم مھ ا
للمجد الذي یعطیموه في السماء . و من جھة اخرى ترینا حسد و بغض الشیطان الذي یرید أیضاً أن 



مون و یمارس سلطانھ الجائر على البشر ، بتحریضھم على الشر بطریقة خارقة ، إذ یضطھد ھم حین یقاو
  یوسعون مملكة هللا معذباً البعض من ضحایاھم . 

  
  
  
  

في االرض إذن مدینتنا ن أجاد في وصفھما القدیس اغسطینویس ، ھما العسكران و الرایتان اللتان تكلم 
 L عنھما القدیس أغناطیوس . فالمسیحیون الحقیقیون ال یقوون على التردد . فبقدر ما یعطون ذواتھم

أن یمتحنوا ، فما ذلك إال لخیرھم ، أنھم في وسط ضیقتھم لشیطان . فإن شاء هللا ینجون من سلطة ا
  ) ." من مثل هللا ؟31:  8یستطیعون أن یكرروا بكل ثقة ھذة اآلیة : " إذا كان هللا معنا فمن علینا ؟ " ( رو 

  
  
  
  

  
  

  إدارة المشاھدین
  

جب اتباعھا في ھذه اإلدارة . فیقتضي االمر أن قد سنینا مرات كثیرة ، في سیاق ھذا الكتاب ، القواعد الوا
نلمح إلیھا بلمحة إجمالیة ، و ندل على كیفیة تصرف المرشد كي یھیئ النفوس إلى المشاعدة و یقودھا في 

  خدمة ما یعرض لھا من المھالك ، و ینھضھا إن ساء حظھا و سقطت . 
  

، أن یعدھا شیئاً فشیئاً إلى الطریق اإلتحاد و أوالً . من واجب المرشد ، إذا كان تحت إدارتھ نفوس كریمة 
المشاھدة . ھنا أفراطان یجب تجنبھما : إرادة دفع النفوس التقیة جمیعھا بدون تمییز و بسرعة إلى المشاھدة 

  . وافراط التوھم أنھ من العبث اإلھتمام بھا . 
  

  فلیجنب الخطر األول : أ ) 
انونیاً بالمشاھدة إال بعد أن یكون قد مارس زمناً طویالً الصالة و ) فلیذكر المرشد أنھ ال یمكن التفكیر ق 1

الفضائل المسیحیة ، و طھارة القلب و التجرد عن الذات و عن المخلوقات ، و اإلتضاع و الطاعة و 
  المطابقة إلرادة هللا و روح اإلیمان و الثقة و المحبة . 

  
ان و مشاھدون فلیس المبتدئون بالفضیلة الذین ماتوا و لیذكر تعلیم القدیس برنردوس : إن وجد بین الرھب

حدیثاً عن الخطیئة ، الذین یعملون بالتنھدات و الخوف من الدینونة كي یشفوا جراحاتھم التي ال تزال دامیة 
. بل ھم الذین بعد مساعدة النعمة طویالً نموا نموا مھماً في الفضیلة فال یعیدون إلى أفكارھم و ال یستعیدون 

  خطایاھم المخزنة ، بل ینعمون بالتأمل نھاراً و لیالً و بممارسة شریعة هللا .  صورة
  
) و غذا الحظ بعض رغبات متسرعة تدّعي المشاھدة ، فلیعتلن بتلطیفھا متذكراً أن ال شیئ من ذلك  2

  یمكنھ أن یتخلل فیھا ، و فضالً عن لك فلیتذكر أن عذوبة الصالة العقلیة تسبقھا محن ُمّرة .
  



) و لیحرص جیداً أال یخلط تعزیات المبتدئین الحسیة أو تعزیات النامین الروحیة أیضاً باألذواق اإللھیة  3
) ، و لكي یحكم بدخول الحالة الغنفعالیة ، فلینظر ظھور العالمات الثالث الفارقة التي  140( صفحة 

  ) .123بیناھا ( ف صفحة 
  

 الجواد في مواھبھ دائماً ، یناجي بسخاء النفوس الحارة لكي یجانب الخطر الثاني ، فلیتذكر أن هللا )ب
  و المطیعة .  

  
) و بغیر أن یتكلم عن المشاھدة رأساً ، فلیثقف النفوس الصالحة ال بالفضائل فحسب ، بل بعبادة الروح  1

في عبادتھ القدس : و لیكثر من تذكیرھا سكنى ھذا الروح اإللھي في النفس ،  وواجب التفكیر فیھ غالباً ، و 
  و الطاعة اللھاماتھ و في ممارسة مواھبھ . 

  
ولیساعدھا قلیالً فقلیالً على جعل صالنھا العقلیة أكثر عاطفة ، و على إطالة أفعال الدیانة و المحبة و )  2

تقدمة الذات و التسلیم إلرادة هللا ، أفعاالً تكثر تردیدھا سحابة النھار بإرتفاع بسیط للقلب ، ودون إھمال 
واجبات حالتھا و ممارسة الفضائل . عندما یالحظ أن ھذه النفوس مندفعة ألن تلبث صامتة تحت نظر هللا 

  كي تصغي إلیھ و تعمل مشیئتھ ، فلیشجعھا قائالً لھا أن ھذه ھي صالة عقلیة سامیة غزیرة الثمار .
 . ً یة كي یقودھا وسط متى دخلت النفس في طریق التصوف احتاج المرشد إلى فطنة عظیمة للغاثانیا

  الیبوسات و العذوبات اإللھیة .
  

أ ) في المحن اإلنفعالیة ، ینبغي تقویة النفس على القنوط و على سائر التجارب كما بینا ذلك ( في صفحة 
134 . (  

  
  ب ) في المشاھدة العذبة ، یمكن التعرض إلى الشراھة الروحیة أو إلى السرور الباطل . 

  
ً أن هللا وحده ھو الذي یجب أن نحبھ ، ال ) لتجنب النقیصة اال 1 ولى ، یقتضي األمر أن نتذكر دائما

العذوبات اإللھیة ،و لیست التعزیات سوى واسطة تضمنا غلیھ ، فعلینا أن نكون مستعدین للعدول عنھا 
  بطیبة خاطر ، حالما یسر هللا بأن یحرمناھا : هللا وحده یكفي ! 

  
ركات الكبریاء إذ یطبع في النفس بوجة قوي جداً ، الشعور بعدمھا و شقائھا ، یعتني هللا أحیاناً بردع ح)  2

و یبین بجالء أن ھذه النعم بوحھ قوي جداً ، الشعور بعدمھا و شقائھا ، و یبین بجالء أن ھذه النعم ھي 
في لیل العقل موھبة خالصة ال یمكن اإلفتخار بھا أبداً . لكن عندما ال تكون النفوس متطھرة تطھیراً كامالً 

و  145، تحتاج كما تقول القدیسة تریزیا إلى ممارسة اإلتضاع و مطابقة اإلرادة اإللھیة دائماً ( صفحات 
) . و ال سیما تنبغي وقایتھا من الرغبة في الرؤى و اإلیحاءات و سائر الحوادث الخارقة . ال یسمح  159

  ) . 170اع ( صفحة أبداً بإشتھائھا ، و قد رفضھا القدیسون بإعتناء واتض
  
ال ننس أن اإلختطاف غرور عندما ال یرافقھ إختطاف في الحیاة ، حسب عبارة القدیس فرنسیس سالس )  3

) . انھ لغرور فظیع أن یھمل الغنسان واجبات الحالة لكي  152، أعني ممارسة فضائل بطلیة ( صفحة 
ً أكثر : فاألب بالتازار الفاریز معرف  القدیسة تریزیا یعلن بصراحة أنھ ینبغي ترك یفرغ للمشاھدة وقتا

المشاھدة لكي یتمم اإلنسان خدمتھ ، أو لیقوم بأود القریب . و یضیف أیضاً ان هللا یمنح من یعرف أن یمیت 
  ذاتھ نوراً و محبة في ساعة صالة أكثر مما لغیره في ساعات كثیرة .

  



مة . فالتاریخ یرینا أن الصوفیین الكاذبین مثل أنھ لغرور أفظع أیضاً التوھم ان المشاھدة تمنح العص) 4
البفارد و القائلین بعدم وجوب االفعال الذین كانوا یعدون ذواتھم معصومین من الخطیئة ، قد سقطوا 
في افظع الرذائل . و القدیسة تریزیا تلح دائماً على ضرورة التیقظ لتجنب الخطیئة ، حتى عندما نبلغ 

القدیس فیلبس نیري یقول غالباً : " یا إلھي تحذر من فیلبس و إال فإنھ  اعلى درجات المشاھدة . كان
یخونك " . و في الواقع . أننا ال نقوى على الثبات زمناً طویالً بدون نعمة خصوصیة . و الحال انھذه 

. Lالنعمة تمنح للمتواضعینالذین یتحذرون من ذواتھم و یضعون كل ثقتھم با  
  

بصر في الحالة التي فیھا یسقط المشاعدون في الخطیئة . تصدر ھذه السقطات عن عدة ثالثاً . إذن ینبغي الت
  اسباب :

. فبدل متابعتھا لما كانت النفس قد إرتقت إلى المشاھدة قبل أن تتسلط بكفایة عاى اھوائھا  )أ
الجھاد بحزم تنام براحة عذبة . فتنشأ تجارب عنیفة ، و لما كانت ثقتھا بذاتھا كبیرة تسقط 

فالعالج إنما ھو إنسحاق القلب ، ھو العود غلى هللا بقلب منكسر متضع، ھو التوبة الشاقة . 
ً طویالً : بقدر علو سقوط اإلنسان یلزمھ جھود متضعة ثابتة كي یرتقي المنحدر  زمنا

  ثانیةو یرجع إلى القمم . فعلى المرشد ان یذكره ذلك دائماً بجوده و حزمھ . 
شدة و حزم كي یتسلطوا على أمیالھم الفاسدة . و قد نجحوا ف من المشاھدین من كافحوا ب )ب

یذلك . لكنھم إذ توھموا أن الكفاح قد إنتھى ، خففوا من جھودھم و قصروا من سخائھم في 
تتمیم بعض واجباتھم التي یحسبونھا قلیلة االھمیة . فھذا نوع من التراخي المتزاید و قد 

لحركة المعاكسة للنمو بتذكیرھم أنھ یجب علیھم أن یولد الفتور. فیتضي االمر توقبف ھذة ا
یجرح جرحاً یضاعفوا حرارتھم بقدر سخاء هللا إلیھم . و إن ادنى إھمال  من خالن هللا 

بالغاص من یبذل نعمھ علیھم بسخاء . فلنطالع فیحیاة القدیسة مرغریت ماري  التوبیخات 
خیاناتھا الخفیفة ، من تقصیرھا في التي وجھھا إلیھا سیدنا یسوع كي یصلحھا من القاسیة 

اإلحترام و اإلنتباه وقت الفرض والصالة العقلیة ، من النقص في اإلستقامة وصفاء النیة ، 
ً أن  ومن الفضول الباطل ، و من مخالفتھا الزھیدة في للطاعة ، و كان یوغر إلیھا ایضا

 وس إلى الحرارة .تمیت ذاتھا أكثر . فلنستوحٍ من ھذه التوبیخات الرجاع تلك النف
و كان غیرھم یتوقون أال یجدوا في المشاھدة ، بعد المحن األولى اإلنفعالیة ، سوى عذوبة  )ت

ً بعد آخر  ولذات إلھیة . و في الحقیقة أن هللا یواصل إرسال الغموم و التعزیات إلیھم حینا
م ھو لكي یقدسھم بوجھ أفعل . فییأسون متعرضین للتراخي و عواقبھ . فالعالج العظی

ً محبة الصلیب ، ال ألن الصلیب محبوب من ذاتھ ، بل النھ یجعلنا اشبھ  تلقینھم دوما
 بیسوع المصلوب . 

  
. فینبغي أن و فضالً عن ذلك كان القدیس كاھن أرس یقول : " الصلیب ھو الموھبة التي یمنحھا هللا لخالنھ 

..آه ! كان لي صلبان كثیرة ، أكثر مما نطلب حب الصلبان ، عندئذ تصبح عذبة . و انا قد إختبرت ذلك .
  كنت أطیق حملھا ! أخذت التمس حب الصلبان ، حینئذ غدوت سعیداً ... في الحقیقة ال سعادة إال ھناك ".

  
وإلختصار كل ما تقدم ، على مرشد نفوس المشاھدین أن یدرس تآلف الصوفیین و سیرة حیاتھم ، و یطلب 

  النفوس شیئاً إال بعد إستشارة الروح القدس . موھبة المشورة ، كي ال یقول لھذه 
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الطرق الثالث و الدّور اللیتورجي
  
  

إستقرینا الطرق الثالث أو المراحل الثالث التي تقود إلى الكمال، إننا نكون بال فائدة، إذا تبصرنا بعد أن 
ناف عمل تقدیسنا و تكمیلھ ، بواسطة كیف تدعونا، كل سنة الكنیسة المقدسة في لیتورجیتھا، إلى إستئ

درجاتھ الثالث ، التطھیرو اإلستنارة و اإلتحاد باL . فالحیاة المسیحیة ھي في الواقع ، سلسلة تكریر دائم ، 
  و دور لیتورجي یعود كل سنة و یحثنا على جھود جدیدة .

  
ضاً ، الذي قُدم لنا ال كمثال لإلقتداء بھ كل ما في اللیتورجیا یتعلق بالكلمة المتجسد وسیط الدیانة و الفداء أی

فقط ، بل كرأس للجسم السري أیضاً ، یأتي ویحیا في اعضائة كي یجعلھم یمارسون الفضائل التي اعطاھم 
من عنھا مثاالً . فكل عید، و كل دور لیتورجي یذكرنا إذن بإحدى فضائل یسوع، و یجلب لنا ما إستحقھ 

  ھ . النعم لكي ننشئھا فینا بمساعدت
فالسنة اللیتورجیة التي تقابل أربعة فصول في السنة ، تأتلف أیضاً مع أطوار الحیاة الروحیة االربعة 

) . فاألیام السابقة للمیالد تقابل الطریق المطھرة . و زمن المیالد و الظھور ( الغطاس ) یقابل 1االساسیة(
سابق للصوم و الصوم یجلب للنفس تطھیراً الطریق المنورة إذ نتبع یسوع مقتدین بفضائلھ . و الزمن ال

أعمق من األول . و الزمن الفصحي إنما ھو الطریق الموحدة ، باإلتحاد بیسوع القائم من الموت، إتحاد 
  یتكمل بالصعود و بحلول الروح القدس . فلنشرح بإیجاز ھذا الدور اللیتورجي .

  
  

بین التطھیرات اإلنفعالیة و حیة ، فإن فرقاً عظیماً و لو لم یمیز الصوفیون سوى ثالث طرق في الحیاة الرو )1(
  المشاھدة العذبة یمكن  من تمیز وجھین في طریق اإلتحاد . 

  
  
  



المجیئ الذي یعني ظھور أو مجیئ المسیح ھو إستعداد لمجیئ المخلص ، فھو ھكذا ، زمن أوالً . المجیئ 
  تطھیر و توبة . 

ع الثالثة : مجیئھ إلى االرض بالتجسد ، و دخولھ في النفوس تدعونا الكنیسة غلى التامل في ظھورات یسو
بالنعمة ، و ظھوره في آخر االزمان لیدین جمیع الناس . لكنما المجیئ االول ھو الذي یسترعي إنتباھنا 

خصوصاً : أنھ یذكرنا توق اآلباء و االنبیاء كي یشوقنا معھم غلى مجیئ المحرر الموعود بھ ، و تأسیس 
في نفوسنا . إنما ھو زمن اشواق مقدسة وتوسالت حارة، نطلب بھا من هللا أن یُنزل علینا كتھ أوتثبیت ممل

" أقطري أیتھا السموات من فوق ولتمطر الغیوم الصدیق " ندى النعمة والسیما المخلص نفسھ : 
لمجد ) . أصبحت ھذه الصالة اكثر ضرورة مع األنتیفونات الكبیرة : یا عمانوئیل ملك ا8: 45(أشعیا

المشرق إلخ ... التي إذ تذكرنا االسماء المجیدة التي اعطاھا االنبیاء للمسیح و اخص عالمات رسالتھ ، 
  من یستطیع ان یخفف ضیقتنا . تشوقنا إلى مجیئ 

  
بل ھو زمن توبة أیضاً . فیھ تذكرنا الكنیسة الدینونة االخیرة . التي ینبغي أن نستعد لھا بالتكفیر عن ثانیاً . 
انا . فبشارة القدیس یوحنا المعمدان الداعي إیانا إلى عمل توبة تمھیداً لطریق المخلص تقول : " خطای

) . كان المسیحیون قدیماً یصومون ثالثة أیام في  4:  3أعدوا طریق الرب واجعلوا سبلھ قویمة " ( لو 
لم تفرض الكنیسة الصوم األسبوع ، و الیزالون في بعض الرھبانیات یصومونھا إلى الیوم أیضاً ، فإذا 

على ابنائھا ، فإنھا تحثھم أن یعوضوا عنھا بغیر إماتات . و لكي تذكرھم ذلك ، نحتفل بالقدادیس في زمن 
  الصوم بحلل ذات ألوان قاتمة رمز الحداد . 

فھذه الرغبات المقدسة و ممارسات تلك اإلماتة ، تحمل صریحاً على تطھیر النفس ، و ھكذا تھیئنا لمملكة 
  یسوع . 

  
ھذا زمن المیالد : الكلمة یظھر بضعف الجسد ، مع الجمال الفتان لكن مع عجز الطفولة أیضاً ، و ثانیاً . 

  یدعونا لنفتح لھ قلوبنا ، كي یستطیع ان یملك علیھا كسید مطلق ، و یشركنا بإستعداداتھ وفضائلھ .
، و ننفصل عن الخطیئة وأسبابھا التي  ھذه ھي الطریق اإلستنارة التي تبتديء :فإذ نتظھر من نقائصنا

، نتحد أكثر فاكثر بیسوع لكي نشاركھ في مالشاتھ ، و في فضائل اتضاعھ و یمكن أن تورطنا فیھا ثانیة 
طاعتھ و فقره ، التي احسن ممارستھا حین میالده و في الحاالت التي تبعتھ . فالستقبالھ على االرض التي 

الرعاة و بعض من حكماء المشرق فقدموا لو واجب اإلحترام . اما أولئك جاء یفتدیھا ، بالجھد اتى بعض 
  )11:  1الیھود و الذین إختارھم شعباً لھ فلم یتنازلوا الستقبالھ :" أتى إلى خاصتھ وخاصتھ  لم تقبلھ " (یو 

صغیرة من الجلیل ، و أقام فیھا نحو اضطر أن یھرب غلى مصر، و حین رجع منھا توارى في قریة 
ثین سنة نامیاً في الحكمة و العلم و السن أیضاً ، عامالً بیده كأحد العملة العمومیین و خاضعاً في كل ثال

  شیئ لمریم و یوسف . 
ھذا ھو المشھد الذي تمثلھ لنا اللیتورجیا في زمن المیالد و لظھور ، كي تضع نصب عیوننا االمثلة التي 

عبد، بأعمق ما یمكن ، الطفل الغلھي الذي تذلل كثیراً، و یجب أن نقتدي بھا . وتدعونا في الوقت نفسھ لن
  لنشكره و نحبھ : " ھكذا أحبنا فمن ال یقابل الحب بالحب ؟" 

  
غیر انھ قبل التمكن من التمتع بأفراح اإلتحاد اإللھي ، یقتضي األمر تطھیراً جدیداً أقسى و اعمق من ثالثاً . 

  م نفسھ یخوالننا الفرصة لعمل ھذا التطھیر .االول . ھو الزمن السابق للصوم و زمن الصو
فأحاد التریودي تذكرنا برجوع الغبن الشاطر ، و الدینونة و طرد آدم من الفردوس، ھي تمھید للصوم ، 

كخبر سقطة اإلنسان و ما تبعھا من الخطایا ، و وإذ تضع الكنیسة نصب اعیننا ما كتبتھ لھذه اآلحاد ، 
یا ، ثم أخبار حیاة االجداد المقدسة التي كانت كفارة عنھا ن تدعونا كي الطوفان الذي كان عقاب الخطا

نتأمل بمرارة نفوسنا كل خطایانا ، و بخلوص نیة نمقتھا و نكفر عنھا بتوبة صادقة . فالوسائل التي تعینھا 



: 20ي ط ( متى الحالة بامانة و حباً L : " ذھبوا انتم أیضاً إلى كرم) العمل أو تتمیم واجبات  1لنا ھي :  
) محاربة األھواء : ففي الرسالة تشبھنا بأبطال یجرون أویقاتلون لینالوا إكلیالً ، و تدعونا غلى  2)         7

) القبول الطوعي للعذاب و التجارب التي یحكم بھا علینا بعدل ، مع صالة  3معاقبة جسدنا واستعباده.     
ئل الموت اكتنفتني و شدائد الجحیم ادركتني . لقیت الضیق و متضعة كي نحسن اإلستفادة منھا : " إن حبا

). " إلى الرب صرخت في ضیقي 4و  3:  114الحسرة . وبإسم الرب دعوت یا رب نجي نفسي " ( مز 
  ) . 1:  119فاستجاب لي " ( 

یضیف الصوم الطبیعي والقطاعة والصدقة لإلنتصار في محاربة التجارب . إننا فالصوم األربعیني 
مارس ذلك باإلتحاد بیسوع الذي إنفرد مدة أربعین یوماً في القفر ، كي یصنع فیھ توبة عنا ، و رضي أن ن

یجرب ھناك كي یعلمنا كیف نقاوم الشیطان . فالصومیقمع رذائلنا ، ویرفع قلوبنا إلى هللا و ینمینا في 
  الفضیلة و الثواب . 

للتوبة أفراحھا ، إذا عرفنا أن نضیف إلیھا الصالة و نرفع فمشھد جبل ثابور الذي یذكره اإلنجیل ، یرینا أن 
: 24أعیننا إلى هللا كي نلتمس معونتھ : " عیناي إلى الرب في كل النھ یخرج من الشبكة رجلي " ( مز 

  ) . "  إني رافع عیني إلى الجبال إلى حیث تأتي منھ نصرتي من الرب صانع السماوات و االرض "15
  ) 1:  122. " إلیك رفعت عیني یا ساكن السماوات " ( مز  )  2و  1:  120( مز 

في احد اآلالم یرتفع علم الصلیب : " رایات الملك أمامنا " . ھذا ھو الصلیب العاري ، الن صورة 
المصلوب اإللھي محجوبة عالمة حداد و حزن ، كي نتعلم أن من االوقات ما ال نرى فیھا سوى المحن ، 

. و تعالیم الرسائل تعزینا ، إذ ترینا حبرنا الذي دخل االقداس بسفك دمھ ، وإذ دون شعور بأدنى تعزیة 
  تردد لنا أن الصلیب رمز الموت قد صار ینبوع حیاة : " ظھرت الحیاة من حیث دخل الموت " . 

اإلنتصارات االرضیة المستحقة عن  أما أحد الشعانین الذي ستتبعھ أسرار ألیمة ، فیعلمنا كم ھي زائلة
  ارة . و كیف تتبعھا أحط المذالت . جد

) . ھذا ھو 2: 21عندئذ یتصعد من النفس المتضایقة صوت  ألم : " إلھي إلھي لماذا تركتني " ( مز 
صراخ یسوع في بستان الزینون ، و على الجلجلة ایضاً . و ھذا ھو صراخ النفس المسیحیة حین تنتابھا 

شایة . غیر أن الرسالة تقوینا إذ تلح علینا كي نتحد بعواطف العذابات الداخلیة ، أو حین تكون عرضة للو
ركبة تنحني امامھ . یسوع الداخلیة المطیع حتى الموت موت الصلیب ، یسوع المكافأ بمجد حتى أن كل 

فإذا شاركناه إذن في آالمھ نشترك أیضاً في إنتصاراتھ كما یقول القدیس بولس : " إن كنا نتألم معھ لكي 
  ) .  17:  8( رو  نتمجد معھ "

  
رابعاً . القیامةو الدور الفصحي ذكراننا حیاة یسوع المجیدة ن صورة حیاة اإلتحاد . إنھا حیاة سماویة أكثر 

  منھا ارضیة : فیسوع قد عاش بثبات مدة إقامتھ على االرض ، عمل وخاطب البشر ومارس الرسالة . 
ل االمور الخارجیة ن و كان ظھوره لتالمیذه نادراً أما بعد قیامتھ فعاش بإعتزال اكثر من اي زمان عن ك

جداً ، لكي یودعھم تعالیمھ االخیرة و یعود غلى ابیھ : " یتراءى لھم مدة أربعین یوماً و یكلمھم بما یختص 
  ) . 3: 1بملكوت هللا "  ( أعمال  

ي تخاطب هللا ، تلتمس فیما بعد الخلوة كتلك ھي صورة النفوس التي ، إذ تكون في طریق الغتحاد 
بإخالص . و إذا اضطرتھا واجبات حالتھا إلى معاملة البشر ، فال یكون ذلك إال إبتغاء تقدیسھم . فتجتھد أن 

تقترب من الھدف الذي رسمھ القدیس بولس : " إن كنتم قد قمتم مع المسیح فابتغوا ما ھو فوق حیث 
على األرض . فإنكم قد متم وحیاتكم مستترة مع  المسیح جالس عن یمین هللا . افطنوا لما ھو فوق ال لما ھو

  ) . 3 -1:  3المسیح في هللا " ( كو 
أما في الصعود فتلك درجة أسمى : أن یسوع یحیا منذئذ في السماء عن یمین اآلب مصلیاً دائماً ألجلنا : 

و یحول بھم  فتصبح رسالتھ أخصب ، النھ یرسل إلینا الروح القدس ، الروح المقدّس الذي یحول الرسل ،



ھكذا ال یزال المشاھدون الذین یقطنون بعقولھم وقلوبھم في السماء ، یصلون و مالیین من النفوس . 
  یضحون بذواتھم ألجل خالص أخوتھم . بھذا تكون رسالتھم أخصب أیضاً .

  
حول العنصرة ھي حلول الروحالقدس في كل من نفوسنا لكي یعمل فیھا بتؤدة أكثر و طریقة اخفي ذاك الت

العجیب التام في الرسل . اما سر الثالوث االقدس فیضع نصب اعیننا موضوع إیماننا و دیانتنا العظیم ، و 
سبب تقدیسنا الفعال و مثالھ . و اما عید القربان المقدس و القلب األقدس فیكرران علینا ھذا القول : أن 

  فیھ نستطیع أن نؤدي للثالوث المعبودیسوع في االفخارستیا حیث یعلن كنور قلبھ العظیم L ، بھ و 
  احتراماتنا الواجبة لھ .  

أما اآلحاد العدیدة التابعة للعنصرة فتمثل لنا إعتالن عمل الروح القدس التام ال في الكنیسة فحسب ، بل في 
كل نفس مسیحیة أیضاً ، و تدعونا من ثم كي نثمر بتأثیر عمل الروح القدس ، ثمار الخالص الغزیرة غلى 

  الیوم الذي فیھ نتحد في السماء بمن سبقنا غلیھا كي یعد لنا مكاناً فیھا. 
تحتل أعیاد القدیسیین في ھذا الدور اللیتورجي مكاناً . إن أمثلة ھؤالء الرجال الذین ، و ھم اعضاء یسوع 

سمعھم مثلنا ، وقد أظھروا فضائلھ بالرغم من كل المحن و الصعوبات ھي لنا بمثابة دافع قوي . إنا ن
) و بتالوتنا في  16:  4كو 1یقولون لنا مع القدیس بولس: " أسألكم ان تقتدوا بي كما أقتدي أنا بالمسیح " ( 

كتاب الفرض خبر فضائلھم البطلیة نكرر قول القدیس أغسطینس : " ھالّ نقوى عمل ما قدروا وقدرن علیھ 
 . "  

  
م المخلص تشارك إبنھا في اللیتورجیا ، فال نستطیع ال ننس على االخص أن مملكة المالئكة و القدیسین و ا

  أن نكرم اإلبن بغیر أن نكرم أمھ و نحبھا و نقتدي بھا . 
وإذ یعضدنا ھكذا العذراء القدیسة والقدیسون و یساعدوننا ، و نتحد بالكلمة المتجسد ، نفترب من هللا 

  بإجتیازنا كل سنة الدور اللیتورجي . 
علینا أن نحوز ، وسائل التقدیس الغزیرة اتي تقدمھا لنا الكنیسة المقدسة ولكي نحسن اإلستفادة من 

  إستعدادات یسوع الداخلیة . ھنا صالة بدیعة جداً و فعالة للغایة في مساعدتنا على إنشاء ھذه العواطف : 
ة ھذه الصالة ھي  " یا یسوع الحي في مریم " . فال یمكننا أن نحسن ختام ھذة الخالصة إال بشرح ھذ

  الصالة بإیجاز . 
  
  

  صالة
  )1(یا یسوع الحي في مریم 

     
  یا یسوع الحي في مریم " تعال وأوحي في عبیدك . بروح قداستك .

بملء قوتك . بكمال طرقك . بحقیقة فضائلك . بشركة أسرارك . أملك على كل مملكة عدوة . بروحك لمجد 
  اآلب " . 

  
  م . یمكننا أن نمیز في ھذه الصالة ثالثة أقسا

  
أوالً . إلى من یوجھ ھذا الطلب ؟ إلى یسوع الحي في مریم، أعني الكلمة المتجسد، إلى اإلنسان اإللھ،  الذي 

) ، إننا نخاطبھ بما أنھ یحیا في  45ھو العلة اإلستحقاقیة و المثالیو و الحیویة لتقدیسنا ( الكتاب األول ، 
ي مدة تسعة اشھر . ال نبحث عن تلك الحیاة التي إنقضت مریم . قد عاش فیما سلف طبیعیاً في حشاھا البتول

منذ والدة الطفل اإللھي . قد عاش فیھا سریاً بالتناول المقدس : لكن ھذا الحضور قد إنتھى بمناولة مریم 



االخیرة على االرض . قد عاش فیھا ، و یعیش أیضاً سریاً كرأس الجسم السري الذي كل المسیحیین ھم 
من  54رجة سامیة جداً ، الن مریم تحتل في ھذا الجسم المركز األشرف ( صفحة أعضاؤه لكن إلى د

الكتاب األول ) . قد عاش فیھا بروحھ اإللھي ، أعني بالروح القدس الذي منحھ المھ القدیسة ، لكي یعمل 
 فبقوة إستحقاقات المخلصھذا الروح فیھا إستعدادات شبیھة بالتي عملھا في نفس المسیح البشریة . 

وصلواتھ إذن ینحدر الروح القدس ، فیقدس مریم و یمجدھا ، ویجعلھا أیضاً شبیھة بیسوع قدر المستطاع ، 
  حتى إنھا تصبح أمل صورة لھ : " ھذه ھي اكمل صورة للمسیح رسمھا الروح القدس في نفس حیة " .

  
  
  

  ألف ھذه الصاله األب كوندران و كملھا االب أولیھ .  )1(
  
  
  
  
  
  

ي شرحھ االب أولیھ : " أن ما لسیدنا یسوع نحو كنیستھ ھو لھ بنوع أسمى نحو امھ الكلیة ھذا ما اجاد ف
القداسة . ھكذا ھو ملء كمالھا الداخلي واإللھي وبما انھ بذل ذاتھ ألجلھا بتخصیص أكثر مما ألجل الكنیسة 

اة أیضاً كعرفان جمیل وإقرار جمعاء . فإنھ یھبھا الحیاة الغلھیة أكثر مما لجمیع الكنیسة ، ویعطیھا تلك الحی
بالحیاة التي قبلھا منھا ، النھ كما وعد جمیع اعضائھ بأنھ یرد لھم مئة ضعف عما تلقاه من إحسانھم على 

ھكذا یشاء ان یعوض أمھ مئة ضعف عن الحیاة البشریة التي قبلھا من نحبتھا و برھا . و ھذا االرض ، 
جداً و الجدیرة باإلكرام ... إذن یجب أن نعتبر یسوع المسیح كل الضعف المئوي ھو الحیاة االغھیة الثمینة 

شیئ لنا ، حیاً في أمھ الكلیة القداسة بملء حیاة هللا ، كما ھو حي بالحیاة التي أخذھا من الىب ، كالتي 
أكتسبھا واستحقھا للبشر بما قامت بھ امھ في حیاتھا . ففیھا یرى كل كنوز غناه ، وسناء جمالھ وملذات 

حیاة اإللھیة ... یسكن فیھا بملء الكمال . و یعمل بھا براحابٍة عمل روحھ الغلھي . فال یعود معھا سوى ال
قلب واحد ونفس واحدة و حیاة واحدة " . یبث فیھا ھذه الحیاة دائماً " محباً L أباه و حامداً و عابداً بھا 

  كتتمة تلیق بقلبھ ، بھا ینفسح و یزداد مسرة " . 
حیا في مریم بملء الكمال ال لیقدسھا فقط ، بل یقدس بھا سائر أعضاء جسده السري، و في إن یسوع ی

الواقع یقول لنا القدیس برنردوس إنھا القناة التي تتصل بھا إلینا كل النعم التي إستحقھا إبنھا : " یرید ان 
  ) . 57نحصل على كل شیئ بمریم " ( الكتاب االول صفحو 

ایضاً یفید كثیراً أن نخاطب یسوع الحیفي مریم : " أي شیئ أعذب و ألذ من  إذن یرتضي یسوع جداً و
الذھاب إلى یسوع في موضع نعیمھ على عرش النعمة ھذا ن وسط اتون الحب المعبود المقدس لخیر جمیع 
البشر ! أي ینبوع أغزر بالنعم و الحیاة من ھذا الموضع حیث یسكن یسوع كأنھ في ینبوع حیاة البشر و في 

  األم مغذیة كنیستھ ؟ " . 
  

  نصلي ھكذا لیسوع الحي في مریم .یحق لنا أن نمتلئ ثقة حین 
  

ما ھو موضوع ھذه الصالة ؟ ھي الحیاة الداخلیة مع كل العناصر التي تؤلفھا ، حیاة داخلیة لیست ثانیاً . 
  أن یشركنا فیھا ایضاً  سةى إشتراك في تلك الحیاة التي منحھا یسوع ألمھ ، فنضرع إلیھ أن یتنازل و یشاء

بما ان یسوع الحي في مریم ھو مصدر ھذه الحیاة ، نطلب إلیھ بإتضاع كي یأتي إلینا و یحیا فینا ،  )أ
  إذ نعده بأننت نمتثل عملھ : " تعال و أحي في أسرتك " .

  



عظم روح ) كما یأتي إلى مریم بروحھ القدوس و بالنعمة لحالیة یأتي غلینا : كلما عظمت النعمة فینا ی 1
یسوع ایضاً . و بالتالي كلما اتینا عمالً فائق الطبیعة ذا إستحقاق ، یأتي إلینا ھذا الروح اإللھي و یجعل 

نفوسنا أشبھ بنفسي یسوع و مریم . فیا لھ من باعث قوي لمضاعفة اعمالنا الغستحقاقیة وامتدادھا إذ نسمھا 
  ) . 94 - 93بطابع المحبة الغلھیة ! ( الكتاب األول ، صفحة 

التي إستحقھا لنا و یوزعھا علینا بروحھ القدوس " ینشئ فینا اإلرادة ) أن یسوع یعمل فینا بنعمتھ الحالیة  2
و العمل " ، و یغدو مبدأ كل حركاتنا و استعداداتنا الداخلیة ، حتى إن اعمالنا ال تصدر إال عن یسوع الذي 

  تھ ، عندئذ نستطیع أن نقول مع القدیس بولس : أشركنا بحیاتھ الخصوصیة ، و شعوره و عواطفھ  رغبا
  ) . 20: 2" أنا حي ال أنا بل إنما المسیح حي� فّي " ( غال  

عملھ فینا . و كالعذراء المتضعة ) لكي یكون االمر كذلك ، یجب أن ننقاد لھ كالخدم االمناء و نشاركھ  3
) . وإذ نشعر بشقائنا  38:  1( لو یجب أن نقول بصدق " ھا أنا أمة للرب فلیكن لي بحسب قولك " 

  " إن التعبد لھ سیادة " وعجزنا ال یبقى لنا سوى أن نطیع بسرعة أقل الھامات النعمة . ھذا لنا تعبُّد شریف :
تعبد محبة یخضعنا لمن ھو نافع لخیر نفوسنا . فلنفتح إذن ، فلنفتح قلوبنا لیسوع و لروحھ اإللھي كي یملك 

  نا ! ھلیھما كما كلك قلب أم
  

بما ان یسوع ھو مصدر كل قداسة ، نطلب إلیھ أن یحیا ویعمل فبنا " بروح قداستھ ط لكي یشركنا  )ب
  بقداستة الداخلیة .

في یسوع قداسة مزدزجة : قداسة جوھریة تصدر عن  اإلتحاد االقنومي وقداسة إشتراك لیست سوى 
ھذه النعمة ھي التي نسالھ أن یشركنا بھا  ) . 3و  32النعمة المخلوقة (المصنوعة ) ( الكتاب األول صفحة 

. ھذه القداسة ھي قبل كل شیئ مقت الخطیئة و اإلنفصال عن كل ما یمكن أن یقود إلیھا  ھي أقصى   
إبتعاد عن المخلوقات و عن كل إلتماس للمحبة الذاتیة . لنھا أیضاص إشتراك في الحیاة الغلھیة واتحاد 

  ، وحب L یستولي على كل عاطفة أخرى ، و بكلمة ھي القداسة اإلیجابیة . صمیم باألقانیم الغلھیة الثالثة 
لكن بما غننا غیر جدیرین أن نحوزھا بذواتنا ، فنبتھل إلیھ أن یأتي إلینا بملء نعمتھ . و بما إننا نتحذر 

  ردة : أیضاً من تمردنا الممكن ، فنضیف مع الكنیسة طلبنا غلیھ أن یشاء و یخضع لسلطانھ قوانا النتم
  " احمع إلیك بأسرع ما یمكن الغرادات المتمردة " . 

ھي إذن نعمة فعالة نطلبھا بالحاح ، ھذة النعمة التي ، مع مراعاتھا حریتنا ، تعرف أن تعمل في المحركات 
الخفیة لإلرادة لكي تحوز رضاھا ، ھي نعمة ال تقف إزاء إشمئزازاتنا الغریزیة أو مقاومتنا الجنونیة ، بل 

  ل فینا بلطف و قوة اإلرادة  و العمل .تفع
  

ج ) بما أنھ ال یمكن أن تحتاز القداسة یغیر اإلقتداء بمثالنا اإللھي فنضرع إلیھ كي یسیرنا في كمال طرقھ . 
أعني كیف یجعلنا نقتدي بسیرتھ و تصرفھ و أعمالھ الخارجیة و الداخلیة بكل ما ھو أكمل منھا . وبتعبیر 

اً حیة لیسوع و مسحاء آخرین ، حتى نستطیع ان نقول لتالمیذتنا كالقدیس بولس آخر نطلب أن نصبح صور
) . المثال األكمل حتى إننا ال نستطیع  16:  4كو  1" أسألكم أن تقتدوا بي كما أقتدي انا بالمسیح " ( 

  ) .6:  14تحقیق ذلك بذواتنا ، بل یكون یسوع طریقنا : " أنا ھو الطریق ط ( یو 
رة والحیة، الطریق السالكة كما یقال التي تجذبنا للسیر فیھا : " و أنا إذا ارتفعت عن االرض الطریق المنی

  ) . إذن إنك یا مثالنا اإللھي تجذبنا غلیك فنجتھد أن ننشئ فضائلك .  32:  12جذبت إلّي الجمیع " ( یو 
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