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fIfiA ïG ¬ÀfÕ μÕÈfvªA j∑g 

ّمر كاهن يف سامء رهبانيتنا كنسيم خفيف، ترك بصامته يف حياة   ّ
ّالكثريين، وال يزال طيفه يرافق من عرفه وما زلنا نستأنس بروحه الطيبة،  َ

 .صاد) ميشال(عنيت به األب أغناطيوس 

ّ الراهب املثايل والكاهن األمني عىل ٌإرٌث روحي مثني تركه لنا هذا 
ّفقد عاش روح اإلنجيل من صباحه حتى مسائه، منشدا للرب. الوديعة ً  من ّ

ّفيض ما حباه العيل من موهبة موسيقية، مسبحا إياه طوال أيام حياته، عامالً  ّ ً ّ ّ ّ
ًيف الخفاء، باحثا عن املنسيني واملهمشني ليك يجعل املسيح حارضا يف حياتهم ّ ّ ً. 

ًته برسعة إىل قلوب الناس وجعلته محبوبا من َروحه املرحة أدخل 
ّنترص عىل كّل الصعاب بهذه الروح اإليجابية والشكيمة الصلبة إ. الجميع

ًمصوبا نظره باستمرار نحو يسوع املسيح ّ. 

ّأهم من الروح املرحة، كان الروح الساكن فيه يجعل الكّل يتحلق   ّ
ّليمتص رحيقها ويحوله إىل شهد عسل حوله كالنحل املجتمع حول زهرة  ّ

ًمعذبني واملحزونني، عضدا للفقراء وعونا ًفصار األب صاد بلسام لل. للكلمة ً ّ
ّكان يجسد املسيح يف األكواخ الوضيعة، والبيوت الفقرية والعائالت . ّللمنسيني

فكان يتواجد يف األماكن التي مل . املحرومة التي قست عليها ظروف الحياة
 .يزرها أحد من قبله

âbÈÛa@�îöŠÛa 



يف أذهان شهادة حياته هذه كانت كافية لتجعل ذكره يدوم إىل األبد  
ّوأنا شخصيا كان يل الرشف أنه هو الذي اصطادين بشص شبكته . ن عرفهَم ّ ٍّ

ّفقد كان األب صاد أمامنا مدرسة تربوية وروحية يف . ّوأىت يب إىل دير املخلص ّ
فكان لنا مثال األب الحنون . ّكيفية التعاطي مع إخوته الكهنة ومع الطالب

لذلك فأنا أرفع جزيل . لريبح الكّلّواملشجع واملرافق والساهر عىل الكّل 
ّالشكر واالمتنان إىل املخلص، لصدور كتاب يروي سرية حياته، أنشأه األب  
ّنعامن قزحيا، مشكورا، لريسم لنا صورة روحية وإنسانية رائعة عن األب صاد  ّ ًّ

ّمستندا إىل املذكّرات والكتابات التي تركها لنا هذا الكاهن البار ً. 

ّب كباقة فواحة من عطر ساموي لكّل إخويت الرهبانّأقدم هذا الكتا ّ .
ّيتطلع األب صاد من عليائه إىل رهبانيته وميد إخوته بروح التقوى أن عىس  ّ ّ

ّواألمانة والشجاعة، ليسريوا عىل مثاله دروب العطاء والتكرس والبذل بفرح 
ّوتجرد وتفان، ليصلوا إىل أعىل قمم العطاء ومحبة اإلخوة ٍ ّ. 

 
 

 
 شمندريت جان فرجاألر

 
 ّأب عام        

 



٥ 

Bµå¨a@¶g@µäÿa@æàB
Q

@ @

‡ïé¸@ @
تنا املخلّ�ي صحوة لتحديد هوي

ّ
ة املخلّ الرهباني قامت،ةّصي

ّ
 ةّصي

يخ  يخ، تا ات لتحقيق هذا الهدف فعادت إ%ى التا ربسلسلة مباد ر ر
يخ املحط ٔالاشخاص والوجوه وتا
ّ

? وجدت ّة، ح=ّة للرهبانيّات الرئيسير
زنفسها أمام كم هائل من الكنو لتغرف منه ال ٍ

? تتمكّكثLM ح=ّ
ّ

ن من 
 .STاّة لهويّإنتاج العناصر ٔالاساسي

متابعة
ُ

ة أبو مراد واحدة من تلك  ر دعو تطويب ٔالاب بشا ى
افقت عهود ات ال=_  ًاملباد ر وال=_ Sdدف باألكLb إ%ى تأكيد  متتالية، ار

ة، من خالل أصالة دعوSdا ونهجها ّ لهذه الرهبانيّختيار ٕالالf_الا
Smن بإيصال أبناMموا بعيش ٔالامانة الكفيلqrا إ%ى القداسة إذا ما ال

ح القدس الخاصّة املؤسّلوصي ّس وموهبة الر  .ة Syاو

ة الثانية  دير بناء لالثالث ّيوحتفال باليوبيل املئf_ الا فرأما املباد
املخل
ّ

ص الذي احتضن الجماعة املخل
ّ

تبطقد  و،ة ٔالاو%ىّصي  را
يخيّإ�. الواحد باآلخر ٕالاسمان Sّا فرصة تا  ّللعودة إ%ى املا��_ ليتمة ر

إبراز املحط
ّ

ت ٍ وجوهإظهارة، وّة ال=_ طبعت الرهبانيّات الرئيسي ز امتا
طولال. ىبالتقو والعلم والفضيلة

ّ
الع ع�ى مجريات اليوبيل ليس لنا إال
ّ

 
 ّياليوبيل املئو" به الذي صدر بعنوان ّ الخاصا%ى الكتابأن نعود 

يا مخل (٢٠١١-١٧١١الثالث لتأسيس دير املخلص العامر 
ّ

، )ص العالم
 ". ٢٠١١ آب ٦ن جو  - دير املخلص
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اسات متعددة أجريت، كل هذهأضف إ%ى ات، د  املباد
ّ ُ

ر ها من ر
صنع آباء مخل
ّ

ة الدعوّصيٍ  املخلةرMن، Sdدف إ%ى إيضاح صو
ّ

 ،ةّصي
ّودو الرهباني اسةر : لألب قسطنطMن باشا رة �ي الكنيسة، نذكر م�Sا د

م املل" يخ طائفة الر وتا ة املخلّة والرهبانيّكير
ّ

، مطبعة دير "ةّصي
املخل
ّ

. ١٩٣٩والقسم الثاني سنة ، ١٩٣٨لالقسم ٔالاو سنة ص، 
اسة لألب يوسف Syيت مذك" :رد

ّ
هباني ّرات  أعاد نشرها ٔالاب الياس " ةر

كويLr املخل
ّ

يخ الكنيسة " :لألب يوسف الشماس. ّ£�_ رخالصة تا
، ثالثة أجزاء، املطبعة املخل"ةّامللكي

ّ
 لألب أفتيموس .١٩٤٩ ةّصي

 Aftimios SAYFI et la naissance de l’Église Melkite»:  بعنوان،سكاف
Grecque Catholique. Imp. St. Paul, Jounieh-Liban, 1986»  وترجم ُ

م امللكيMن أفتيميوس الصيفي وكنيسة ا: "ة بعنوانّإ%ى  اللغة العربي ولر
 أفتيميوس الصيفي، املطران" :لألب الياس كويLr و،"الكاثوليك

ه لألب نضال جب�ي اًأخLM و.١٩٩٠ة، ّاملطبعة البولسي اسة دوكتو ر د ر
 La Spiritualità dell’Ordine Basiliano del Santissimo» : بعنوان

Salvatore alla luce del Carisma della fondazione. 2006, Roma» 
 ّ الكشف عن الفكر الحقيقيّخالل بعض فصولها تم من ال=_

َّس، والهوته وتعليمه وبا¬ي أعماله ومعاناته ال=_ تكبدها من ّللمؤس

ة من تأسيس دير املخلّأجل الوحدة والغاية الحقيقي
ّ

وتبيان ص 
ّالدعو الخاص ة باملخلى

ّ
 .Mنّصي

اك الرئيس العام للرهباني ّضمن هذا السياق، وبإد ة ّة املخلصير
يت جان فرج الك�ي شمند ّسيادة ٔالا ر ات ّ الوقار، ألهمير رة هذه املباد

َوالدفع Syا إ%ى ٔالامام، طلب أن تكت ب سLMة حياة ٔالاب ميشال صاد ُ
ُ َ

املخل
ّ

ف بصيته الحسن وصاحب ٔالاصداء املشرفةّ£�_ ِ املعر
ّ بعناية . و

ه ع�ي ح القدس، وقع اختيا ّمن الر ر غم عدم استحقا¬ي لهذا و ر، 
شيفه وأكتب بضع صفحات ّالشرف ٔالاثيل، وطلب إ%ي ر أن أهتم بأ

شيفه، صار يشد. هعن ّبعد ما بدأت بفهرسة أ ر ني إليه من خالل ِ
جدت أن ّنصوصه وتدويناته و ، ر بضعة سطو تضيق بفضيلتهو

ٍفطلبت إ%ى الرئيس العام أن نباشر بسLMة حياة متكاملة تفي بالهدف 
ُ



٧ 

ه، بعد ما عرضت عليه غ¶? املادة ال=_ تركها ّ ميشال حقٔالابوتعطي 
حيله،  حمه هللا بعد  رلنا  ك الخطوة وبدأنا العملر  .رفبا

ة من هللا ملا ّ الرهبانيS�ّدي هذا العمل لألم رِة الغالية، املختا
ب ميشال ٔالا أمثال ،ة ال يمكن أن تموتّاحتضنت من ذخائر بشري

ّصاد، كعربو شكر ع�ى ما قد مته للكنيسة وللعالم من عطايا الئقة ن
الذي سار " يسّدقال"بالذي دعاها، مL¹زين حياة ٔالاب ميشال صاد 

د قُّة وتجرّ بأمانة بطوليّأمام الرب
َ

ٍ وتواضع يضا¼ي كبار ،ماَّل نظLMهٍ
ئاء ف½Sا،يسMنّالقد ٍ ومحبة ال شبه  ر َ ْ ِ ب. ٍ ّكما نرجو من   بعد ، الحصادر

ة والكنيسة، ّأن يجعل من ٔالاب ميشال لؤلؤة تضاف ع�ى تاج الرهباني
ة ّللكنيسة امللكية وّ الرهبانيّمأليجذب بواسطته دعوات صالحة لأن 

ها  .ر�ي جميع أماكن انتشا
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 :مةّمقد

-I ة حياتهLMس   

 تهّ ميالده ومعمودي-١  
 ةّ دخوله الرهباني-٢  
 تهّ  بعض من معالم شخصي-٣  
 ةّة نفسيّ إشكالي-٤  
حانيته-٥    و ر

 

 :ميالده ومعموديته -١

خامس خة �ي الّرة املؤّحسب ما جاء �ي شهادة املعمودي
 ٔالاب ميشال صاد هو ّن أنّ يتبM،١٩٣١ ل سنةوالعشرين من أيلو

ُ ولد �ي ، واسم أمه خانم سليمان شطة يوسف إبن جرÀي الصاد"

محل
ّ

ة باب املص�
ّ

نامس عشر من شهر كانو الثاني �ي الخ) الشام(ى 
جيوس �ي باب املص�ىايس جّالقدت �ي كنيسة ّ ومثب،١٩٢٠ سنة �ي  رو

  ٢.... "١٩٢٠ر آذار سنة  اليوم العاشر من شه

يخ إصدار شهادة املعمودي ّيسبق تا يخ ّة هذه ثمانية أير رام من تا
 ما جاء �ي شهادة الوالدة والعماد ّة مما يشLM أن كلّدخوله ٕالاكلLMيكي
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 كلاًيتطابق تطابق
ّ

سم الذي  باستثناء الاّه الرهبانيّا مع محتويات ملفًّي
ة وما كان ّسجل الرهبانيهو يوسف وليس ميشال بحسب ما جاء �ي 

ّيعرف به أي ربما قد . ة �ي مدينة حيفاّة، خاصّام حياته الكهنوتيُ
ُاستبدل اسم ُ

َه أعطي اسمّنأ باسم ميشال أو ّه ٔالاص�ي ُ
 يوسف �ي 

 . ٣ةّاملعمودي

ّر املعموديِتلقى الطفل ميشال س تثبيت �ي العاشر من شهر ة والَّي
يخ ميالدهاًمٍ أي بعد خمس وخمسMن يو،١٩٢٠ آذار سنة  �ي ،ر من تا

يت ايس جّكنيسة القد شمند جيوس �ي باب املص�ى ع�ى يد ٔالا رو ر ر
س املعلوف  .٤رثاوذو
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يخ ّة الزمنيّمن املد يخ ميالده عن تا رة القصLMة ال=_ تفصل تا ر
ىته نستطيع أن نلمح إ%ى تقو الوالدين واهتمامهما بالحياة ّمعمودي ِّ

Mن الكثLM من املؤمنMن، عن ة، وهذه كانت سمة مشLrكة بّاملسيحي
َّ إن دل، يدل هذا .طريق منح ٔالاسرار بأقرب وقت ممكن بعد الوالدة

ٍالسلوك ع�ى حس
ف، كما سوف ّد والتطرّ فيه شÆÇ من التشدّ دي¶_ّ

ّنر أن هذه السيكولوجي . ة ٔالاب ميشال طيلة حياتهّة طبعت شخصيى
ف �ي كنيستنا أ� ّمعر  املناولة ة والتثبيتSّا تمنح مع املعموديو

سة، هكذا يكو الطفل ميشال قد تغذّاملقد
ّ  كما ّى من جسد الربن

 .من ل¹ن أمه وبالqrامن معه

ّقد ال يكو لنا وقفة ثانية مع والدي ٔالاب ميشال �ي كل َ  الكتاب ن
إال
ّ

ٍ �ي هذه الفقرة، لذا وجب علينا أن نرسل لهما تحية شكر وإكبار  ٍ
بالطوبى للبطن "_ أبونا ميشال ، كما ونحÇاًّلهذه الLrبية الصالحة جد

ضعSTما  ألن تعب الوالدين لم يذهب ٥" رالذي حملك وللثديMن اللذين 
ض، أثمرت بدل ، ة الحنطة ال=_ّ كحببل ،ًسدى ربعد أن دفنت �ي ٔالا ُ

 .٦الواحد ثالثMن وستMن ومئة

 :ةّدخوله الرهباني -٢

ّفقد الطفل ميشال أم َ َ
 الحاجة إل½Sا ّه خانم �ي وقت كان بأشد

ِّفأغدق عليه إخوته املحبة والحنان ليعوضوا "إ%ى حضانSTا وحنا�Sا، و

ٍ، فمرت العائلة بظرف صعب٧"له عن بعض ما فقده من عطف ٔالام َّ 
َّأب، بقدر ما ترمل تيتم مع أوالده. اسّوحس َّ  وفرضت عليه ٔالامومة ،ٌ

ُ
ِ

ُ

?�Ëا مع ٔالابوة وحمل صليبه ومSن . فقر�Mوهكذا أصبح ميشال بنيام
نه بعيو أبيه وإخوته، الذين لم ّبسنيه القليلة يبحث عن أمٕالاخوة 
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١١ 

ا ويقصر ِ
ّ فلم يجدها، إ%ى أن عوضه هللا بأم ثانية ¼ي أم،ّ َّ

 ّ ٔالاماًنا جميعٍ
 .ةّة املخلصيّالرهباني

ل سنة  ّة �ي الثالث من شهر تشرين ٔالاوّدخل ميشال ٕالاكلLMيكي
بانوس١٩٣١ ر، وأعطي اسم أو

ُ
ِ لم تش.

ُ
 السجالّر كل

ّ
ة إ%ى ّ الرهبانيت

سم باستثناء بعضها، ولكن البعض الوافر من الدفاتر ال=_ هذا الا
ّدو عل½Sا يومي ن بانوس اته �ي مرحلة ما قبل الكهنوت تحملّ ر اسم أو

 .ع�ى صفحات الغالف

 :تهّبعض من معالم شخصي -٣

قيقة ومرهفة، منضبطة ومطواعة، ّع ٔالاخ ميشال بشخصيّتمت رة 
واعتL¹، . ر الظهوّضع والخفاء أكLb منه إ%ى حبيميل بطبعه إ%ى التوا

 نعمة التواضع أكL¹ نعمة أّأن"والكالم له، 
َ

عطان½Sا هللا، وهو ال يبخل 
ف والحاالت ال=_ تمك بالظر
ّ سة التواضعو وأنا أخاف من . رننا من مما

الكL¹ياء ولذلك فكل
ّ

  من هذااً_ نقص مهما كان طفيفّما صدر م¶
ف والتفاصيل ّ اهتمام وبكلّف بكلعLrاالقبيل، أذكره �ي الا و الظر

? أتواضع وأذلّح=
ّ

ّ بفرح وأحباً دائماًل نف�Ï_، ولهذه الغاية أقبل أيض
ٍ 

َوأس ُ
 التواضع وقبو التذلّ يظهر لنا أن.٨" ما يواضع¶_ّ بكلّر

ّ
ل أمر ل

 ألصالة اًّ جدّ لديه ال بل نعمة من هللا له، وهذا مؤشر هامّمستحب
عLrاف، بشكل متواتر كما ا اهتمامه باالّأم. ةّنوتية والكهّدعوته الرهباني

 ، هافةدليل فىسوف نر  .  ضمLMه ونحافتهرع�ى 

ىة أخر كتSÐا Syذا الشأن نر أن لدى ٔالاخ صاد سهولة ّو�ي يومي ى
ّ�ي التناز عن حق غم أنل ّه الطبيÑي 

ّه كان ع�ى شÆÇ من حدر
ة الطبع، ٍ

ٍعندما تنبه إ%ى شÆÇ، ومن أي كان" :لفيقو
ّ

ٍ
َّ ِ، فال تبدأ تحاجج وتL¹ر ُ

ّ

نفسك، بل حاال أ
َ ً

 ّن تقرأة ال=_ تأبى ّة الذاتيّ بغلطتك واقتل املحبَّرِق
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ّولو لم يلح لك حق. بالغلط ُ
Ðك، فقّ �ي ما ينSُع�ى ٔالاقل يمكن أن : ل

ّأكو فعلت ذلك، أو كان من املمكن أن يصدر م¶ ٍفهذا كاف . _ ذلكن
 .٩"وهللا يبارك¶_... تفيداملالحظة وأخضع وأتواضع وأسلكي أقبل 

 

ّكان ٔالاخ ميشال متفاعال �ي حياته الجماعي ً
ليّة متحم ّال مسؤ و ً

ته 
ة ال=_ كانت تّات البيتيّباملهم

ُ
ند إليه، فيقوم Syا بالتعاو مع َسن

 وإن حصل تعb،ٓالاخرين
ّ

L كان يتخط
ّ ن لنا هذا من ّبMتي. اه �ي حينهٌ

 شغال �ي املكتبة ّنتم) الكبارنحن (ا ّة كنّمر" :لة كتSÐا يقو ف½Sاّيومي
ً

وأنا كنت موكال عل½Sا(
ً

و�ي ال�Sاية أخذنا ننظف ونكنس وصعد هو ). 
نيوس جL¹ا( اد أن . يليكنس الطابق العلو �ي املكتبة) ؤالاخ صفر رفأ

ً ماء قبل ذلك، فسأل أحد الواقفMن أسفل أن يأتيه بإبريق، ّيرش

وكنت أنا أعتقد أن وضع املاء يزيد الطMن بل(
ّ

 فلما أحضر ٕالابريق، ،)ة
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أيت ذلك، وإذ كانت أعصابي هائجة من كLbة الشغل  روهم بأخذه،  َّ

ّوالتعب حظرت عليه أن يمسك ٕالابريق، إ%ى حد ّ
 هن أشكوأ الSTديد ب
ًللرئيس إن فعل وبقيت هكذا مدة، كان هو ف½Sا صامت ً

 يبتسم، ا
ُويجSTد بكلمات عذبة أن يقنع¶_ بأن ليس �ي ٔالامر ما يخاف  منه، ٍ

ّويقو مثال، إن ً ما بلطف وبشاشة، أضع قليال وأجرب وتل
ً

نظر إ%ى أن 
LMت ّفحدث أن قلت له الحق.. .اًتسامحت بذلك أخ ر كان معه واعتذ

منه ع�ى قصر فكر وتعل
ّ إن" : %يفقال. ّقي برأي الخصو�Ù_ي

ّ
ر  وي مسر

أيت الحقاًك أخLMّ بأناًّجد  ّ  .١٠" واقتنعتر

بMن الحدة والرقة إستطاع أن
ّ ِ يغلب الثانية ع�ى ٔالاو%ىّ

ّ
ّ سيما أن، ه َّ

ًأى أمامه مثال صالح ً
نيوس جL¹ا الذي اتصف  �ي تصرف ٔالاار وخ صفر

ٕالاثنان تخط.  بالوداعة والرصانة والحكمةاًأيض
ّ

ح  مة بالر ويا ٔالا ز
ة، تجلّٕالايجابي

ّ
نيوس بأن ّت حكمة صفر ة أو ّة بالحدّه لم يبادل الحدو

 بساطة أخذ يقنعه بكلمات ّ بكلٍنسحاب أو بأحكام قاسية بلباال
ّلطيفة وببسمة، وباملقابل، تناز ٔالاخ ميشال عن تمس ثق ل وكه و

 وهكذا ق،باآلخر
َ

َصر ت املسافات وانتصرت ليس فقط نظافة املكتبة ُ
 من ّ من السالم والفرح لكلاًّبل نظافة النوايا والقلوب وأشاعا جو

 . تابع الحدث

تباط هذا العمل ٍع ٔالاخ صاد بوÚي لعمل هللا فيّتمت ره وا
بالجماعة، وكل
ّ

_fكلاًّ فينا خفيّما كان العمل ٕالال 
ّ

ما انتشر صداه �ي 
نعملنا ع�ى ذواتنا يكو له صداه �ي املجتمع،  "وÚى أن .حياة ٕالاخوة

ندو أن نعرف ودو أن نÑي د. ن ّفإصالحنا لذواتنا له  ة فعل ع�ى جسد ر
، ف½Sا أعضاءيسMن ال=_ نحن ّ، ع�ى شركة القدّيّاملسيح السر

 هذه الشركة ّفتقديسنا ليس هو تقديسنا فحسب، بل تقديس كل
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ت هذه القناعة لديه.١١"سةّاملقد  عمل ع�ى تجذيرها  منذ قدو ،ر تبلو
ة أج�ى عندما خرج،  ةّوهو �ي حنايا ٕالاكلLMيكينعومة أظافره  ربصو

فِفيما بعد، إ%ى خدمة الرعايا، أض
ْ

رادة واحتمال  إل½Sا عادة كسر ٕالا
 .      ٕالاماتة ّعاكسات وحبامل

ُا كان يحدث له بعض ٔالامو من الغLM تنفر م�Sا طبيعتًأحيان ه ر
ضع %ي أن يصب %ي الطعام ع�ى املائدة أو ي) أحدهم(كأن يريد "

ّ فعندئذ أشمqÜ،َّمما أقدر أن أفعله بذاتي.. .الزيت
فض بحد ٍ ّوأ ة، ر

 .١٢..."راد %يُبتسام ما يأقبل بطيبة قلب وباال

َا أخر ال يفهم ما أقو فيؤخًانوأحي" ل ذ بمع¶? آخر وأالم عليه، أو ُى
ُ

ُال يعبأ به
اجع من يكو أخذه بغLM ّ فعوض أن أتذم: نر من ذلك وأ ر

، وأقبل ما يقال %ي، وأاًمع¶? أبقى صامت
ُ

ر لكي يسر ّظهر ابتسامة السر  و
َّ أعمل عندما أوبخ ع�ى شÆÇ لم أعمله اًوكذا أيض. قلب يسوع الحبيب ُ ُ

ب إ%ي خطأَنسُأو ي
ً

 ليسوع الصامت أمام الحكاً وذلك إكرام،
ّ

١٣"ام

. 

ّ أخر إذ أكو مثقال باملصائب الداخلياًوأحيان" ً ن جيى ّة والخا ة ر
 ّفش"واع إ%ى الغيظ فند جهة وأشعر باالّة من كلّة والجسديّوالنفسي

وأشعر أن" الخلق
ّ

ّي مكسو الفؤاد، أنفض ع¶ ّ_ حاال بكلر ً
ة ّ ثقة ومحب

 .١٤"…سكنات هذه املّكل

وأحيانا كان يأتي¶_ ليكل"
ّ

ّم¶_ عن أمر ما، مثال عم ً
دم ا يحدثه عٍ

ص ة الخو رتدبLM الحسن �ي إدا ر  من الخلل أو من الكدر لبعض ي
وكان يبقى طويال �ي الحديث، وكنت أشعر ... ٔالاشخاص أو غLM ذلك

ً

يد أن أجيب عل½Sا، أو  رحينئذ بالنفو من ذلك وأجد أشياء كثLMة أ ر ٍ
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١٥ 

ولكن ذلك �ي أشياء ليست .. . ع�ى غLM ما يفتكر،اًنامر أحي ٔالاأظهر له
ِ طيلة ذلك الوقت وأظهر اًفكنت مع ذلك ألبث صامت... ةّذات أهمي

ُ

ّبتسام والقبو الحسن لكلالا غم ما ل ر ما يقوله %ي مع إبداء الشكر له 
ّكنت أشعر به من النفو الداخ�ي  .١٥"متعاض من ذلك والار

دنا أن ن درأ ندنا بكالمه كامال دو أن نجدل بينه وبMن ستشهاا رو ً

نق ّلنا فصله ح=ّته، بل فضّتحليلنا لنواÞي شخصي و? نحافظ ع�ى ر
Þيَّ أبعاده املتضمّ مع كلّالنص ه، البعد الر ّنة بMن سطو و  ّ والنف�Ï_ر

يßي ّوالتا غم ضآلتهر  كتابات صاد تسLM باتجاه ّ حال، كلّع�ى كل. ر 
حي ّواحد؛ الحياة الر  ال�Sر املتدفة، ومن هذاو

ّ
_�Ïّق نبحث عن النف 

Þي ّوالر   ...  ّ والتعليم_ّجتماÚي والاّي والرعوو

Mةّ لألخ ميشال صاد شخصيّم، أنّا تقدّن لنا ممّإذن، يتب
ً

 
قيقة، متعاونة، حنونة، ّحس لة أكLb م�Sا مقاتلة، تتفاعل راسة،  متنا

ً
ز

Þيّبقو ّة مع البعد الر ًة دائمّحبُ، مو ً
رة �ي ٔالامو ّص للعمل ع�ى ذاSdا خاا

ً

حي ّالر ةّشخصي .ةّة والخلقيو
ً

ف من كسر اعتذار، ال تخ سريعة إ%ى الا
ادة الستنادها ع�ى ٕالايمان ة ّة وجسديّة نفسيSّا ذات حساسيّإ�. رٕالا

فع القلب إ%ى هللا والتسليم لعنايته القد ّتجد شفاءها بالصالة و . وسةر
ّأينا أن  كما لم ،ل نقو معدومة كي الاًّة جدّة لديه متدنيّ نسبة ٔالانانير

 .ةّو النفعيأة ّة املصلحة الشخصيّ من محباًنلمس شيئ

منسي،أضف إ%ى ذلك ّ ر خذت لذاSdا ساحة �ي ّته ال=_ اتو
ً

ًة، مغ¶? وتلحينّاملوسيقى البqMنطي ً وكتابة ونقال وإيحاءاً ً ً
والزجل . ا

تجا%يّاللبناني ّ الذي سهل عليه نظمه ٕالا Lك ن املناسبات دو أن يrّ لكلرُ
بّ بكلاً مكتوباًلنا شيئ ة من ّ أهميّه كان يعتL¹ه أقلّما ألنرّ أسف، 

ن الديني ّالشؤ ِة وليس له أن يضيع الوقت �ي كتابته والاو
 .حتفاظ بهّ

                                                

15
 ����١٨�،��٣
� 



١٦ 

LMّة الطبيعة ال=_ نمت عنده، دو شكّ محباًوأخ ، بسبب وجوده ن
سة دير املخل �ي مد
ّ

ة بالطبيعة الدائمة الار  عةّخضرار واملتنورص املغمو
 ّما نظر يذهب نظره إ%ى املدى البعيد النقيأينفكان . املواسم والثمار

اململوء صفاء، وكل
ّ ه كان يرتبط ً رما نز إ%ى جلو الزيتو ليلملم ثما ن ل ل

Lbان يقومو به يتعزّ ومع كل،أكLMز س َّ ن ٌ �ي وجدانه انتماء أصيل ٍ ٌ

للطبيعة، فال عجب إن سمعناه يتغز Syا قائال
ً ة ما أجمل الخليق" :ل

Smا  رال=_ أبدعها هللا تعا%ى من العدم إ%ى الوجود فf_ تعكس جمال با
ّ، ليحبّوكماالته السامية وترفع العقل إ%ى مبدSmا ومبدئه ٔالاو ه ل

وكم يحسن باإلنسان أن ينظر إ%ى هذه الطبيعة . اًويسLrيح فيه دائم
ل ف½Sا، ويرفع ما يشعر به �ي ذلك من الراحة ّة ويتأمّالجميلة الSÐي

للذوا
ّ

ّ شÆÇ، مقابال تأمّة والعذوبة إ%ى هللا مصدر كل ً
ة هللا ّله بمحب

وشكره ع�ى خLMاته وأعماله الجميلة هذه وتمجيده وتسبيحه بالعقل 
ًوالقلب تكميال وختام ً

ر لتسبيح الخليقة الشكو الدائم، وهذيذها ا
ته وصالحه، سواء كان بحفيف النسيم اللطيف أم ّاملتواصل بخLMي
س الL¹د وقاصف بصوت الغدير  رأم بأنوار الشمس الساطعة أم بقا

ميض الL¹وق  .١٦..."والرعود و
 

 :ةّة نفسيّإشكالي -٤

إنطالق
ً

 من الكتابات ال=_ كان يعرضها ع�ى مرشده ٔالاب يوسف ا
 تأكوقدSyيت، 

ّ
دنا من ذلك نتيجة خط
ّ

نة، كاشف ًه وأسلوبه باملقا  له ار
ًضمLMه، يالحظ أ�Sا غالب َ �ى ذكر مخاوف وأوهام ي ما كانت تحتو عاُ

ترافق كل أعماله وتحركاته، فيقو مثال
ً يد " :ل رغالب ٔالاحيان عندما أ

ًأن أدبر شيئ
ِ
 أهÆÇ مثال حا%ي لسفر ما أو غLM ذلك، فال أتأكاّ

ّ ً
ٍ ÆÇٍد من ش

كيف تال¬ي هذا، وهل هذا : نٍعمله، بل أسأل بحرص لآلخريأ اًتقريب
ِات لحدّر ذلك بعض املرامع تكر.. .حسن،

إبرام ٓالاخرين قليال ّ
ً

هكذا . 
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 جميال، فأاً أو أملك شيئاً لم يعجب¶_ كثLMاًعندما أعمل شيئ
ُ ً

 Lbمن ك
 .١٧"ٍر�ي أمو طفيفة. ..ٔالاسئلة لكثLMين وطلب الرأي

عند �Sاية الكالم، يخط
ّ

 _ مرشده، بقلمه الرصاص، عالم=
ة ّ ع�ى أن هذه السلوكيّ مما يدل١٨"رجعنا؟" :ستفهام ويكتب كلمةا

 ،ٍ وقد حصل بسبSÐا ع�ى كثLM من التنب½Sات كي يقلع ع�Sا،لة فيهّمتأص
إال
ّ

يسة تريزيا الطفل ّف ع�ى القدّ إ%ى أن تعر،ُه لم يفلح �ي حي�Sاّ أن
يؤك. يسوع

ّ
ُة ال=_ كان يكتSÐا له مرشدّد ذلك املالحظات املتكر ه Syذا ر

الشأن، فLëاه ينصحه مثال
ً

: "_fما  يعمل فيكّدع يا اب¶_ القلب ٕالال 
 لخLMك وقداستك وال تبتئس من الباليا وشدائد اًيراه هو موافق

حي ّومضايق هذه الحياة ح=? الر  لك اج45د أن ُقلتوإنما . ة ذاSdاو
ّتزدر بكل هتمام يك باالغ أن يطّٔالاوهام والبالبل الA@ يريد العدو ي

 ١٩"...4Lا لتخسر أجر الصIJ عل4Gا

ّو�ي مكان آخر يعL¹ ٔالاخ ميشال عن تخو
ِ
ّ

فاته ال=_ ال تجد �ي ٍ
LMٍإذ أكو �ي عمل من أعما%ي " :ل فيقواً مباشراًغالب ٔالاحيان تفس ن

ّف من أمر سابق يسبّيغشاني تخوة ّالهام
ٍ

ٌ
اني اًب Zي اضطراب ر وأ

ِ إ%ى التفكLM من جديد لحلهاًمدفوع
ّ

غب أن .  رأو يأتي ع�ى فكر أمر أ ي
أ
ُ

ىتمه وأصLM أفكر �ي طريقة عمله وال أقو ع�ى ِ
ّ  دفع ذلك إالَّ

ّ
 – بالجهد 

 .٢٠"ةّة والصلوات الفرضيّ �ي الذبيحة ٕالالهياًخصوص

ّال أمل من أن أكر" :فيجيبه مرشده ي عليك أن تزدرُّ  بذلك ر
والعدو يريد أن يصطادك من جهة عدم ... نالقلق وأسبابه مهما تكو
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غةّالطاعة باهتمامك لهذه العبثي فاترك اترك . رات والهواجس الفا
حمة هللا عْلِكّوات  .٢١"ر�ى 

سيطرت ع�ى ٔالاخ ميشال هذه املوجة من املشاعر املشبعة 
غم ّضطراب وشغل البال والوسواس مدبالقلق والا رة ليست بقليلة 

ً

ّة له، ح=ّتنب½Sات مرشده املتكر  فصار قلقه ? بات يخ�Ë? تأنيبهر
مة مع كل.  ما ومن يحيط بهّينسحب ع�ى كل ّافقته هذه ٔالا ز  ما كانت ر

ٍ من حز وشÆÇ من اليأس مدة طويلة �ي مرحلة التلمذةتLrك فيه  ،ن
Sdا �ي السنوات ٔالاخLMة ال=_ ّولكن ع�ى ما يبدو أ� وSا وصلت إ%ى ذر

ّة أخر يعL¹ �ي يوميّفLëاه مر. سبقت الكهنوت
ِ
ّ مته هذه ى زاته عن أ

ٍمدة أشعر بقلق واضطراب وتنغيص العيش وشغل من : "لفيقو
د قبالبال ر من أمر ما، ولم أ ّل كلٍ  عنه بل أن أسنحه، اً أن أكتب شيئٍ
خوف
ً

ّ ولكي أعود ذاتي ع�ى مجاSyة ذلك بكلتن45رني  من أنا
ِ
صانة ّ ر 

وقل
ّ

: ل ذلك ال يزال ولكي أطلعك ع�ى حال=_ أقوّنأة اهتمام؛ لكن بما 
 كان املع¶? ،هتمام والقلقك عندما كنت تمنع¶_ عن مثل هذا الاّنإ

بنوع أن
ّ

ي ال أفتكر أن
ّ

نم أفعل ما ليس بواجب أخطأ وأكو ي إذا ل
عتقادي Syذا الشÆÇ ومع تطبيقي اِ شÆÇ، لكن يا أبت، مع ّخسرت كل

? ع�ى حالة ما واعتقادي أنّهذا املبدأ ح=
ّ

ني لست بملqrم به، ويكو ٍ ٍ
ً غالب ٔالاحيان، فمع ذلك أقو تزعج¶_ تقريباًالشÆÇ طفيف  بنوع ال

كفالقلق والتضطراب وأفكار الامستديم مثل هذه ٔالافكار، 
ّ

ر 
، دو أن أتمكاملتواصل بما أنا فيه

ّ فهذه . _ّن من طرد ذلك ع¶ن
الحالة مثال
ً

أى نقص:  ًقلت لكم إذا أحد  ر  أحد ّ �ي شÆÇ ما يخصاُ
ِينبه ويرشد إ%ى ذلك وإن أمكن يفعل ذلك هو : ٓالاخرين، فأجبتموني ِ

ّ

قة وعدم اهتمام �ي بيت املائدة خصوص. نفسه ًفأنا أر مثال بذ ً
ر

ً  اى
LMالكث ÆÇك ويضيع منه الشLrالذي يقسم وي q¹دت أن أتجن. بالخ ّفأ ب ر

ً يوم صباحّذلك بأن آتي كل
ُدة لتأكل وأهتم �ي أن ال ّ بالقطع الجياٍ
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 قطع، وأنا ال أطيق ذلك، ويبقى اًيضيع شÆÇ، ومع ذلك كان يبقى دائم
منالا ًفتكار بذلك يزعج¶_   طويال، وقد نبî_ أخ نصوح بأن أترك ماز

ً
ا 

ه ٔالاب ّ أن أنبّ هذا ليس من وظيف=_ بل ع�يّأعمل وال أهتم لذلك ألن
كل مثال وأترك ٔالامرّاملو

ً
وتذك. 

ّ
ًرت حينئذ أيض

 ما تقولونه %ي من أن اٍ
دت ترك ّأهمل وأترك كل ر ما يحدث %ي منه قلق واضطراب فأ

احة البالالا قال %ي من ُه يّلكن مع ذلك، مع أن. رهتمام ألحصل ع�ى 
، الذين أكلٓالاخرين

ّ
َّ ما مما أشعر اًف نوعّمهم عن هذا ٔالامر لكي أخف

 هذه القطع تحمص مثال أو تّبه من القلق الفارغ، إن
ُ ً َّ فال ستعمل، ُ

وًرفإذ أكو مثال مسر. هتمامم أن يرجع فكر القلق والاّيعت ً س أو ان ر أد
أسمع الشرح أو أص�
ّ

 اًأن شيئ( آخر، يأتي ذلك الفكر اًي أو أعمل شيئ
ع مثال ويمكن الايضي

ً
نستغناء عن ذلك، وغالب ٔالاحيان يكو فكر 

   ٢٢..."ص عي�Ë_ّويزعج¶_ وينغ) مSÐم

ك  ربعد هذا الشرح الذي يعكس مراوحته �ي املكان نفسه، أد
ِذ بل متجاًه بأن ٔالامر ليس عابرُمرشد

ّ
 فأخذت تخفاًر

ّ
 لهجة 

 ٍلت إ%ى نصح بالصL¹ وعدم الوقوع باليأسّ وتحو،ستغراب لديهالا
وبالتا%ي الفشل، قائال له

ً
ا من جهة ما يصادفك من الهواجس ّأم" :

بما يطو أمرها تمحيصّوالبالبل الكثLMة فاعلم يا اب¶_ أن ًك �ي محنة  ل  ار
ّلنفسك وتنقية لها فإي ً

 ٔالاب املرشد يعلم ما ّ وبما أن.٢٣..."اك والفشل
�ي قلب ٔالاخ ميشال صاد من تعل
ّ

ّق بالقد
، يسة تريزيا الطفل يسوعٍ

نيوّومحب اح يحثسوة وتقدير فائقMن لألخ صفر  جL¹ا، 
ّ

 تلميذه ع�ى ر
ه Syما قائال لهّالتشب

ً
ض بأن تظل،يسة الحبيبة تريزياّكن كالقد":  ّ إ  �ي ر

ادته والبث مجاهدّمسكنتك هذه وضعفك وشد ادتك بإ ًد إ ر  ال ار
َيضعف ثقت ُÆÇعد العدو. اً ما مطلقٌك به ش ّومهما أ ق وأبر فاستكن ر

ن �ي أبدياًي أبيك وكن آمنبMن يد ّ واذكر أخاك الحبيب صفر ته و
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 َات ال=_ عاهدتّ إ%ى ما وصل بعد احتمال املشقاًواطلب أن تصل يوم
عدت َالحبيب و ه أن تقبلو

َ
ٍها بحب
ّL¹٢٤" وص. 

مة ٔالاخ ميشال، ف حية مسطحة أل زإكتفى املرشد بقراءة ر
َّ

و ه ّنإٍ
ّعز كل ¶_ عزيمته عن  ذلك إ%ى عمل الشيطان الذي يريد أن يثى

ّالثبات �ي الثقة باهلل، وهكذا بقي الحل Þيِ ّ ع�ى املستو الر و ال . ى
Þي ّعجب، هذا هو دو املرشد أن يكشف للطالب الر و  إصبع هللا �ي ر

إال.  شÆÇّكل
ّ

ة، ّ هللا لم يشأ أن يLrك ٔالاخ صاد �ي ٕالاSyام والضبابيّ أن
حيّبل، وقبل سيامته الكهنوتي ياضة ر ّة، أثناء  و ٍ َ أفهمه ما ة،ّبوعية أسر َ

ه سبب بغاية البساطة إالّإن. ضطراباتهو سبب هذه الهواجس والا
ّ

 
ال=_ " ملاذا "ــُأن معرفته تريح صاحبه من ألم الالمع¶? القاتل وحLMة ال

وإن. "نتبقى من دو جواب
ّ

ب ّ ما يسبّ أن–ل يقو ٔالاخ ميشال –ي ألعلم 
َّلغLM، هو ما �ي من %ي معظم الهفوات والنقائص ال=_ تتعب¶_ وتسوء ا

ع املفرط من الزلل والرغبة lي بلوغ الكمال ّروالتواضطراب ٔالافكار 
هتمام رتباك والاب Zي ضياع الوقت lي الاّ شrs وهذا ما يسبlّي كل

عتناء باألمو الطفيفة البسيطة، فيؤثوالا
ّ

ر هذا ع{ى با}ي واجباتي ر
 .٢٥"ة النافعةّاملهم

ب له ّة نفسها، ما الذي يسبّ، وبالفLrة الزمنياًكما فهم أيض
ب لإلنسان ّ التفاوت بMن الزمن واملعرفة يسبّالوسواس، فوجد أن

عندما يكL¹ " :، ويشرح ذلك ع�ى النحو التا%ياًّ ضمLMياًّ همّالدي¶_
ٕالانسان ويتعل
ّ

م الالهوت مثال يتذك
ّ ً

Sا ّ كان يظ�اًرر �ي ما��_ حياته أمو
رو واملعرفة الA@ كانت يجب أن يحكم حسب الن: ال شÆÇ و¼ي خطيئة

له قبال وليس ٓالان
ً

نفالبعض إذ يكونو �ي هذه الحالة يأخذو .  ن
ّيتقصو الحوادث مع كل ن ل تفاصيلها ليتأكدوا من القبو أو عدمه َّ

ّولكن يبقو �ي الشك ن املتعب ويرغبو �ي معرفة حقيقة ّد اململّ والLrدن
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وهناك حقائق  ،ة يمكن لآلخرين التقاطهاّهناك حقائق عقالني. ٔالامر
نإنه هاجس وبداية جنو: لة ال يمكن الوصو إل½Sا من الغLMّوهمي ٌ ...

ل إليه، ّح وال يمكن أن يتوصوى ال ير الوضاًّإذا كان الواحد حالي
وإذا .  إذا أمره بذلك مرشدهاًخصوص. ٍ اهتمام باملا��_ّفل½Sمل كل

ّجعت بعض ٔالامو إ%ى ذاكرته �ي فحص الضمLM واهتم ر  Syا، فيجب ر
 ليس بتلك الخطايا املوهومة، بل بعدم الطاعة ّعLrاف أن يقر�ي الا

 يأتي كالمه هنا بصيغة حديث توجيf_ أعطي .٢٦"ملرشده �ي سنحها
ُ

ٍ
للطالب إال
ّ

 أنه كان يتكل
ّ

ّفهم أن. ة Syذا الصددّم عن تجربته الخاص
ه ِ

ّ الجنو لتطرّالمس حد وعدم الطاعة .. .�ي معرفة حقيقة ٔالامر،"فه ن
 ."ملرشده

ٌإذن لم ينته ٔالاخ ميشال من حيث بدأ، وهذا أمر يبعث �ي  ِ
تياح ًالنفس ا ه ٕالايمان الذي ّ بساطة إنّونسأل عن السبب؟ بكل. ار

ّه من هذا الدوار الذي علق فيه مدّحر ّة من الزمن، إ�ر ً
يسة Sّا القد

لم يكن آنذاك . يسة الثقة املطلقة بالربّتريزيا الطفل يسوع، قد
ف معر
ً ّبوال الطب وال مقاو ً

_�Ïوال �ي املجتمع ّ ال �ي املجتمع املدنيّ النف 
 ٔالاخ ّفإن.  ، هللا وحده كان وسيبقى طبيب النفوس ؤالاجسادّالدي¶_

LMه اًصاد تصارع كث ر مع ٔالامر، بMن طاعته ملرشده وبMن إصرا
َّ هللا فاحص القلوب والك�ى وضح له ّلكن. ّ ع�ى إيجاد الحلّالشخ£�_

يا مستجيب ًالر ًلواته، وفرح مرشده �ي آن مع صاؤ
ٍ وللوداعة ال=_ كان . اَّ

يتح�
ّ

إ%ى الطاعة له،  شÆÇ إ%ى مرشده وّى Syا ٔالاخ ميشال أعاد كل
LMإن" :فكتب له هذا ٔالاخ

ّ
ّي أسر كل ر أنُّ ّ السر ِك صرت تعرف أن تبدد و

ّ

 �ي ذلك نفسه ّنزعاج وصرت تفهم أنعن قلبك هواجس القلق والا
حمك �ي حياة اّكمال تقد  .٢٧"ولنعمة والر
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حانيته -٣  :ور

 الهبوط والصعود  - أ
 ّيالتحليق الدائر - ب
مالمح التأث  - ج

ّ
 ر

 

 :الهبوط والصعود  - أ

بتداء، قد أفهم¶_ ة وأنا �ي دير الاّمنذ دخو%ي الرهباني" 
ة الا ة التواضع وضر رضر ور أي (قتناع بوجوب التمسك به وبمحبته و

ت تصادف¶_ هذهاًوكنت دائم)  ة التواضعّمحب ومن "...  : ٓالايةر حيثما د
جاسرسخت ً فيه فاض أ ذيلة الكL¹ياء" (ار فهمت إذ) رأي 

ّ
اك وشرحت 

_�Ïالسمك أعطي املجد و%ي رّب يا: ل أقواًولذلك فاآلن أنا دائم... لنف 
سخ فيه هذه الا".  والهوانّالذل َّمما  ّنطالقة تعرفه ع�ى القدر ُ يسة ُّ

ًرتريزيا الطفل يسوع الذي شكل محو َّ
ٌ إنه لقاء جعل َّ غLM حياته،ا

فه عل½Sا ّقبل تعر. ٍعهد قديم وعهد جديد: ُمسLMته تقسم إ%ى عهدين
ّضطراب والشعو بالفشل والLrدكان ٔالاخ ميشال فريسة القلق والا د، ر

أينا أعاله، وبعد تعر ّكما  ِفه عل½Sا فتحت أمامه آفاق جديدةر
ُ

 وحصل 
 .ٍع�ى شفاء من آثار ضعفاته

  ال=_ -ليقو ٔالاخ ميشال-لصغLMة، يسة تريزيا اّع�ى مثال القد"
بما تركت لنا ) رّفكر التحر( لها يرجع الفضل �ي إعطاء هذا الفكر %ي 

سة ال=_ يمكن أن تؤثّاه من كتاباSdا الجميلة املقدّإي
ّ

ر �ي جميع 
النفوس والقلوب، وملا عل
ّ

كنت أشعر ... ،سةّاه بأمثالها املقدّمتنا إي
ة الشو اZى التمث بحرا
ّ

ق ف مع هللا lي ّيسة lي التصرّلقدل 4Lذه ار
ق ما lي هذه العيشة lي الثقة واملحبة والكرم ّوكنت أتذو. حيا�4ا

ّدو الطمع �ي املكافأة وع�ى أن تحبوالغ�Iة ع{ى محبة يسوع  ه ن



٢٣ 

النفوس أجمع، وع�ى خالص تلك النفوس الثمينة لتحب يسوع إ%ى 
ّيشعرت بذلك بنوع قو. ٔالابد وكنت قبل ذلك معذ ُ

ّ
ة طويلةّدم (اًب

ً
 (

 الزائد يهتمامضطراب ألشياء طفيفة تعرض والبتجربة القلق والا
بت عن كثب من حياة ّفعزمت بعد أن تشر. يببعض أفكار وأقواZي

ة ثقSTا ّيسة وأعمالها الصغLMة املقبولة عند هللا وشدّهذه القد
 اً حياSdا وأحوالها بحيث لم تكن تخاف شيئّوتسليمها بMن يدي هللا كل

كن يعكولم ي
ّ

ÆÇعزمت ع{ى أن "، ٢٨..."ر سالمها وصفاء نفسها ش
أنفض ع�@ القلق والهم اللذان كنت ف4Gما وأفتح قل�@ للنعمة 

 ال=_ جعلةّٕالالهي
َ

ها .  لها إ%ى ٔالابداًت من قلب تريزيا مسكن روأتتبع آثا
وس أمام ّمت ذاتي للثالوث القدّفقد. �ي حياة الثقة واملحبة هذه

مت ذاتي ليسوع ّقديسة وّوتي فعل تقدمة القدس بتالّالهيكل املقد
 .٢٩"ي الطاهرة وشفيع=_ الصغLMةّع�ى يدي أم

_�Ïان النف ّتزامن املسا Þير ّ والر  لكن ، لدى ٔالاخ ميشال صادو
 باتجاهMن معاكسMن؛

بينما يسLM النف�Ï_ هبوط
ً

Þي صعودا ً يسLM الر  كان ٍ مرةّ�ي كل. او
نو أن يخفي ذلك ضطراب، دامة الخوف والقلق والاّيدخل �ي دو

ادي ات ال إ ّوجهه ويداه إذ كان يعمل إشا ر ر ّة  بيديه يخيل للناظر أنُ ُ ه َّ
ًيكلم أحد ّ

 فيعود ينتبه لذاته ويمتنع، كان باملقابل يدخل �ي حالة ا
ٍصالة وتوسل وتضرع فيحصل ع�ى السالم ٍ ٍكنموذج لحركة الهبوط . ٍ

د نصيMن كتSÐما خالل خمسة أيام، بMن الث اني روالصعود نو
 والسابع والعشرين من الشهر ١٩٤٤نوالعشرين من كانو الثاني سنة 

ً ينوح ويلطم و�ي الثاني يزهو فرحّ�ي ٔالاو. نفسه ومن السنة نفسها  ال
فع نف�Ï_ ونحوك أطLM . لf_، وهذه حال=_هذا أنا يا إ" :لفيقو رفإليك أ
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يي وشواعر وأشوا¬ي لكي أجد فيك فيض السالم فبجميع عواط
وأتغل
ّ

مو أن ب بك  نع�ى ضعفي وع�ى أعدائي املرهقMن نف�Ï_، ير و
ة أن ال تدعها ّ حMن، وأسألك بأشدّيبتلعوها، ولك�Sا �ي يديك كل ر حرا

تفلت منك لئال
ّ

ا الثاني ّ أم.٣٠.." يستو%ي عل½Sا الوحش املفسد النفس
ِبحر سالم وسعادة مفتوح أمامك:" لفيقو فيه ٍ ٍ ُ_�Ïأ...  يا نف

َ
لقي 

ي ظالل الهدوء والسكينة وافت÷ي عينيك بنفسك فيه واسLrي÷ي �
يوانظر فهوذا خالصك قريب والشمس مشرقة بأبf? ضياSmا تدعوك 

 حMن، وع�ى ّوقلب الحبيب مفتوح لك كل، STا املنعشةّع بأشعّإ%ى التمت
ّوجهه ابتسامة أبدي ٌ

 بقربه اًفاجل�Ï_ دوم.  شواعركّة تأخذ بكل
ّوانظر إليه بألحاظ قلبك وأحب  .٣١..."يهي

حيليس ّت الحياة الر ة ¼ي البقاء �ي النLMفانا بقدر ما ¼ي الصعود و
 الفخاخ ال=_ تواجه ّمن وهدة اليأس والسودنة والوهن والضعف وكل

َّماذا جر بMن هذين النصMن وما الذي انتشله من . الحياة مع هللا ى
ٍتعبه؟ عL¹ عن هذا السؤال بشرح قال فيه

ولكن هللا بنعمته "...  :َّ
ّظ¶_ حينئذ من الغر وال يسحب كلة يحفّٕالالهي ق ه من عق�ي ٍ ر أنوا

 الذين ّفإن. ةّاي ليلهم¶_ الصL¹ �ي الشدّ إياًونف�Ï_ بل يبقى ساند
ًو هللا تعا%ى والذين للمسيح يجب أن يستخلصوا فكرّيحب  اً واضحان
 من حقيقة ٔالامو كلاًجلي

ّ
ا ف½Sا كلر ها، وينتظر

ّ
 ما ّها أن يحدث كلو

ن ع�ى نو ومعرفة ملا يعملو وملا اً يسLMوا دائمجل وو ّيريده هللا عز ٍ ٍر
ِت ضباب الخبيث الضخم يريد أن يموه ّ? إذا هبّح=. يجب أن يعملوا

ّ

ِأي يشوش(ع�ى فكرنا 
ٍويجعلنا نفتكر أن هذه الدنيا ¼ي دار بالء ) ّ

ًوحز ومعاكسة وال يمكن أن نجد ف½Sا هناء، نزجره وال �Sتم لكالمه   ٍن
أسنا بالصL¹ والاّما نالقيه من الشدبل نصL¹ بأناة ع�ى  تضاع رة ونح¶_ 
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ّيثما  تمر ق وحينئذ يرجع إلينا الهناء والفرح والسالم وتشر  العاصفةر
 .٣٢..."علينا أنوار قلب فادينا الحبيب وينعشنا نسيم محبته وعطفه

 :ي التحليق الدائر-ب

حية بطريقة تحليق طائر ِنعم، تشبه حياة ٔالاخ ميشال الر و َّ ُ
 زٕالاو"

ي، الذي يحلق بشكل طLMان دائر "العرا¬ي ٍ ِ
ُ

ِ
ّ

(spiral) .ما كان يدخل ّكل 
مة نفسي ّ�ي أ وحيز ّة و ِتفاع ويحلق ليخرج ة، كان يضرب بجناÞي الار

ّ
ر

مة ثانية فيدو ويحلق ثانية إ%ى أع�ى م�Sا إ%ى أع�ى، فيدخل �ي أ
ً

ِ
ّ

ر  ،ز
ٍع�ى هذا النحو ق�ù? حياته من تحليق إ%ى تحليق . وهكذا دواليك

ِولكن هل يمكن للطLM أن يحلق إن لم يضرب . ومن أنMن إ%ى حنMن
ّ

 بجناحيه؟

نلLë كم تمر ٔالاخ ميشال ع�ى استعمال أجنحة التسليم  ّى

ّتفاع والتجروالا ًّات كثLMة أكو مهتمّمر. "د والسالمر ٍ بأشغال وأنا ان
يد أن أ�S½Sا، يأتي واجب ثان يدعوني إ%ى تركها حاال، غبان ف½Sا وأ

ً
ٍ ٌ ر ، ....ٌر

تّة والتجرّأضرب بجناح املحب ،ٍحينئذ، وبمساعدة نعمة هللا ع فرد وأ
ادة شÆÇ �ي الدنيا سو ة فائقة لهّإZى هللا بعاطفة محب ى وعدم إ ر

ّغبته ٕالالهي   .٣٣"رّم ملا شعرت به من الصعوبة والتحسّهتأال أعود ... ةر

ّ أخر إذ أكو مثقال باملصائب الداخلياًوأحيان " ً ن جيى ّة والخا ة ر
 ّوفش"ندفاع إ%ى الغيظ  جهة وأشعر باالّة من كلّة والجسديّوالنفسي

وأشعر أن" الخلق
ّ

ّي مكسو الفؤاد، أنفض ع¶ ّ_ حاال بكلر ً
ة ّ ثقة ومحب

تفع إZى هللا ع{ى أجنحة املحب هذه املسكنات ّكل ّوأ ة والتسليم ر
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ادته القد ّاملطلق إل فكنت حاال أستعيد الفرح والسالم . وسةر
ً

 .٣٤"ٍ هدوء وسكينةّام بأعما%ي بكلوالنشاط للقي

لذلك عزمت أنا الضعيف املسكMن البائس، أن ال أتعل"
ّ

ق وال 
رغب بنوع شديد أرك بشÆÇ من أمو هذه الدنيا وال أشSTيه وّأتمس

سة، بل ّتي وعزمي �ي إتمام واجباتي املقدّضعف ذلك من قوُبحيث ي
ّأمر كالعصفو فو كل ق ر جة غLM عالق بش ٔالاشياءُّ ٍ الخا بل إذا : ÆÇ م�Sار

انة اًما توفر %ي أشكر هللا تعا%ى وأستعمله دائم ح ٕالاختالء والر ز بر و
ّ له، وإذا نقص فال أهتماًّوحب ما ّ وال أكتئب وال أبتئس كأناًض أيُ

ة كاملة وثقة ّبل أصعد إZى هللا بفعل محب، ّينقص¶_ شÆÇ جوهر
ّوخضوع تام
ضي.  لهٍ تفع عن ٔالا ّوهكذا أ ر ً وتكو دائماتر  عيش=_ �ي ان

  .٣٥" آمMن.يهّات مع هللا وجميع مالئكته وقديسّالسماوي

ً إذ أكو سائراًوأحيان"  عندما أشعر اً �ي إتمام  واجباتي خصوصان
ّبتعب ومشق

ِ الشيطان بأفكار حصر عند إتمام الواجب، إذ يأتي¶_ة وٍ
ّتشو إ%ى الحري ٍق ّة والراحة ال=_ ينعم Syا مثال شبُّ ً

 LMان العالم غ
ًردين بشÆÇ، ويبعث �ي أفكاَّاملقي ٍ وعواطف تضجر واشمqÜاز من الحياة اَّ

ُّ

 ذلك، بمساعدة نعمته ّولكن �ي كل... Lةّة املتواصلة غLM املتغMّالقانوني
فع فكر إليه تعاZى، إZى يسوع املصلوبتعا%ى  يحاال أ ر

ً
م له ّ، وأقد

تعú_ وضجر وأقو له إن
ّ ل ادتي واختيار قدي ّي بإ ي مت له ذاتي ر

لت عنقي تحت نLMه الخفيف فلن أتحو عن عزمي هذا ولو وأخضع َّ

اصطف
ّ

 جنود الجحيم ألنّ كلّ ع�ي
ّ

أيت وعرفت وتأكد %ي أن ّي قد  َّ
 �ي ر

ر الحقيقيّكل ّ ذلك سعادتي وهنائي وسر ي  .٣٦..."و
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ر التام" ّعندما نظن ذاتنا متمتعMن بالهدوء والسالم والسر  الذي و
ّمن أي كان، ما يمس يحدث لنا ّال يمكن بعد أن نفقده، ثم ّ

ٍ 
بل ل�Iفع عيوننا إحساساتنا أو يزعج سالمنا فال نقنط وال نفشل 

ّحاال وقلوبنا إZى ذاك الذي بيده القد ً
وسة دف
ّ

ة القلوب كل
ّ

 يديرها ها
ة شديدة من القلب، وتواضع ّم حزننا وكآبتنا بمحبّكما يشاء، لنقد

هنعميق و، مقرين له بضعفنا و ِ
ا وتقلنّ

ُّ
 . ٣٧..."ء الدنياب حالنا وشقا

بوإذا ما" ر شعرت باملحن والشدائد والتجا ، فال أوفق وال ...ُ
فع فكر وقل�@ حاال إZى هللاأفضل %ي  من أن أ

ً ي  .٣٨."..ن، بدو توقفر

ادة،  رإعتاد ٔالاخ ميشال ع�ى التحليق، تحليق القلب والعقل وٕالا
سائله ¼ي ٔالاجنحة، وأسلوبه هو ّألن و هدفه هو الوصو إ%ى هللا، و ل

الحاال"
ً

حه وخفTّوعدم التأجيل ولو للحظة، ومقياسه هو تجر"  ُد ر َُّ
ِ ِ . Sاو

لم يثقل نفسه بشÆÇ إال
ّ

ِ
ا ّأم.  الفقراءّة خالص النفوس وحبّ بمحبّ

 إ%ىر م�Sما ّضطراب الذي طاملا عانى م�Sما فها هوذا يتحرالقلق والا
جعة، وإن كن  LMّغ ة إالّ السلوكيهىا سLë شكل هذر

ّ
ن Sا ستبقى مّ أ�

ندو آثار الحز والا ّ من كلّفماذا بقي إذن؟ ها هو يتحر. نكسارن  شÆÇ ر
qMًوهللا يجهزه تجه

ِ
ّ قبل أن يطلقه �ي سماء الكهنوت ليحلق مراً كافياّ ة ّ

، ولكن هذه املر ّأخر ة ليس بمفرده بل مع النفوس، فصار كلى
ّ

ما 
فع مَضرب بجناÞي الا رتفاع   .عه العالم الذي حولهر

ميشال هللا هو صانع حياة  ّنإلطيع أن نقو َّمما تقدم نست
ٍ شÆÇ يسLM بتطابق مذهل مع ّ? هذه اللحظة من حياته كلّصاد، فح= ٍ

ة من هذه النفس املخلّاملتطلبات ٕالالهي
ّ

ا توقيت ّأم. َّة املكرسةّصي
ة، من هذا الوهن الذي طاملا ّتحريره، أي قبيل بدء حياته الكهنوتي

بكه،  َ املتقن �ي حياة تلك ّلعمل ٕالالf_هو عالمة دامغة ع�ى افرأ
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 اًكما تعكس أيض. َّالنفس ال=_ تمرست �ي التسليم للعناية ٕالالهية
ّة �ي أن يعطى ٔالاخ ميشال سرّمشيئته ٕالالهي  الكهنوت �ي هذه ُ

سالة للرهبانيّة، ومن خالله يوجّالرهباني ّه  ً
ة بأسرها، �ي أن تبقى ر

ّهباني ّة مرسلة كما أسر ً
اد ويريد أن يكو ّإن. ّسها الصيفي ن هللا أ ر

املخل
ّ

اهبّ£�_  ً ًال وكاهنّ أوار ً
ة �ي خدمة ّ? يجعل الحالة الرهبانيّ ح=اً ثانيا

ٍ وسيلة تحرير وتجهqM الكهنوت، هكذا . ّ للعمل �ي حقل الربدائمةٍ
 ٔالاب ميشال إ%ى سلسلة ٓالاباء ٔالابرار الذين نب¶_ عل½Sم �ي ّينضم

توضيح هوية الراهب والكاهن املخل
ّ

ميشال صاد، كلمة جديدة . ّ£�_
يكل
ّ

ال يمكن للمخل. هذه ¼ي الطريق: لمنا Syا هللا ليقو لنا
ّ

ال أن إ ّ£�_
ّ

ه ال يمكن للكاهن املخلّ كما أن،ÁJ«AiBنيكو 
ّ

 إالّ£�_
ّ

øfa ü“ ن أن يكو 

BÕBßjªAلي ّ، ومن أسندت إليه مسؤ و ِ
ُ

ي ح الرعاية رّة إدا وة، فليقم Syا بر
ل الضيافة املخّوالشركة وحب

ّ
 .ة املعهودةّصي

 

 تأث-ج
ّ

ره ومالمح تأث
ّ

 :ره

ّ تعرف ٔالاخ ميشال ع�ى القدَّإن َ يسة تريزيا الطفل يسوع ترك ُّ
ه ع�ى كاف آثا
ّ

حير ّة نواÞي حياته الر  لقد حصل تأث.ةو
ّ

ّر حقيقي  �ي ٌ
حي سة الر ّاملما و . ٍة كما �ي أسلوب الصلوات وشÆÇ من طريقة التفكLMر

 الخامس والعشرين من شباط سنة   ى�ي ذكر أحد الصليب الواقع �ي
بعد ما سرت قليال �ي الطريق ال=_ أخذت ع�ى " : كتب ما ي�ي،١٩٤٠

ً

حي ّنف�Ï_ بنعمة هللا أن أسLM عل½Sا، و¼ي طريق الطفولة الر ة تحت و
شاد أم ّحماية وإ ّري البتو الطاهرة وشفيع=_ الحار ة وملكة النفوس ل

 حقيقة، وتأكالصغLMة تريزيا الطفل يسوع، قد شعرت وأحسست
ّ ً

د %ي 
ّة والثقة بالبار إنّ �ي الثبات و�ي السالم و�ي املحبّأن السر ما هو �ي ي

الصليب والتضحية املتواصلة والتواضع واحتمال الهفوات الصغLMة 
هار الثقة ّال=_ ال بد ز أن تحدث باعتبار تدبLM هللا الرحيم واجتناء أ

ة ّالصغLMة اليوميصلة بأشواك التضحية وٕالاماتات ّة املتّواملحب



٢٩ 

وحرمان الطبيعة مما يلذ لها وترغب فيه
ُّ يضها ع�ى الخضوع ،َّ و وتر

ح هللا اللطيف الذي Süب �ي النفس ال=_  ادة والانقياد لر ُّللنفس وٕالا و ر
غة من كلّيراها طاهرة نقي ّة خفيفة فا  ما يمكن أن يمألها ويغشاها ر

ضي ّمن ضباب ٔالاشياء ٔالا لك قد وطنت النفس  ذّفألجل كل... ة الباليةر
َّ

ع�ى السLM �ي هذه الطريق الحرجة ال=_ تصبح مع املعاودة لذيذة 
ة ال يمكن التخ�ّشهي

ّ
 اًي ع�Sا، وحنيت عنقي تحت يدي يسوع دائم

غبته وسألته وأسأله دائماً ما بدا صليبّليضع عليه كل ً حسب   أالار
ّ

 
َّ_ الصلبان واملحن والشدائد ح=? أكو من تباعه ٔالاّيوفر ع¶ مناء ن

ًته العظيمة وأخلص نفوسّده أعظم تمجيد تلقاء محبّوأمج ِ
ّ

ة ّ جما
 .٣٩"يسة املحبوبةّه الطاهرة والقدّده إ%ى ٔالابد ع�ى مثال أمّه وتمجّتحب

ًيبدي فيما كتبه استعداد ل ّ�ي محبة التضحية وتحم" اًّتريزي "اُ
ة ّأم. العذاب ٍة، واملستعملة بأشكال ّاملتكر" حنيت عنقي"را عبا ة ّعدر

ة ال اقتباس ف½Sا بل تحمل بصمات فf_ ة، ّو�ي أماكن عد رعبا
جيا لزمن الظهو " ةّصادي" ربحتة مستوحاة من الصلوات الليتو ر

ٕالالf_، ال=_ تحكي عن تواضع يسوع عندما ح¶? عنقه تحت يد 
 .ةّل منه املعموديَالسابق ليقب

ة عن بعض أوجه التأث ده ٓالان، عبا ما سنو
ّ

ر يا يسة تريزّر بالقدر
حي ّالطفل يسوع الذي حصل خالل مسLMته الر  :ةو

 

 :محبة خالص النفوس -١

ِ الذي حكم Pranziniيسة تريزيا مع ّة القدّا ال يعلم قصّن منَم ُ

ّ وكان يرفض أن يعLrف ويتناو القربان املقداًعليه باإلعدام شنق س، ل
ِة قبل أن يعLrف ّبفضل صلواSdا وإلحاحها �ي الصالة ع�ى هذه الني

ّا ال يعلم كيف قدمت القدّومن من.  موته بلحظاتقبل يسة الحبيبة َّ
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َّة مرسل �ي أفريقيا، كي يتمSTّا أثناء مرضها، ع�ى نيئصعوبة مشي ِ ُ
ٍ 

ّسالته ويمنحه يسوع القو مة ملهمر ّة الال  /ىهكذا نر �ي ٔالاخ . ته هذهز
غبة واضحة �ي خالص النفوس مس كتب �ي الخا. رٔالاب ميشال صاد 

 أن تعطي¶_ ٔالامم ك تريدّأجل إن" : ما ي�ي١٩٤٤ ةمن شباط سن
والنفوس مLMاث
ً

 �ي أن أشSüLrا بدمائي وأعرا¬ي ع�ى اًك ترغب أيضّا، ولكن
Sا ٓالاب العادل، نف�Ï_ ّفأنا أضع �ي يديك أü. مثال ابنك الحبيب

ٍ كياني ثمن نفس واحدة ع�ى ٔالاقل من النفوس ال=_ ّوجسدي وكل
كلفت دم الا

َّ
ّة كاملة تقدم لك كلّقبلها ضحيفا. بن الحبيب َّ ٍ يوم ع�ى ُ

وسة، واسكب ع�ى ّة القدّة الخالصة إ%ى جانب الضحيّمذبح املحب
 نفوس إخوتي الكهنة والرهبان، غ¶? نعمتك اًالنفوس وخصوص

_fك ٕالالLMالخفيف مدفوعة نحو جبال ّالسامية، واجعلها تخضع لن 
ً

 .٤٠"محبتك

لو�ي مكان آخر يقو  ِفخل عنك أي" :ٍ
ّ همSTّا النفس كلّ

 ّي دنيوٍ
ّة ال=_ تنتظرك، سLM إل½Sا بخفّ_ باألبديّواهتم ة ونشاط وخذي �ي ي

ك سفLMة ّ من تستطعMن أن تصحú_ معك، وال تن�Ï_ أنّطريقك كل
سالتك أن تكLb من الرعايا السماوي ض و ّالسماء ع�ى ٔالا ي ر ة ر

ّييخضعو لحكم امللك السماو الذين ن ويناضلو تحت لواء صليبه ن
 .٤١..."لكريما

ده ٓالان هو غاية �ي الجمال ، ويستأهل أن نطلق عليه رما سنو
سولي"نشيد محبة النفوس: "تسمية ّ، ملا فيه من ملعات  ر ة مشبعة ٍ

 خالص النفوس ال=_ ّ �ي مشاركة الربٍة، وشغفّبالغLMة واملصداقي
Ðا للغاية، مهما كان الثمنّأحS. 
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 املضطرمة ال=_ كانت ة الساميةّيا يسوع أضرم قلú_ بتلك املحب"
 نفوس الفقراء والبائسMن واملهملMن اًفيك نحو النفوس، وخصوص

. والذين تنفر م�Sم الطبيعة ال=_ تميل إ%ى ٔالاغنياء ؤالاذكياء ؤالاصدقاء
 اSًا الفادي الحبيب، وخصوصّ أنت ألجلهم، أüَفالفقراء الذين جئت

يد أيض ح والعقل، هؤالء أ ًالفقراء بالر ر ِن أكرس لهم  يا إلf_ أاو
ّ

xÃvàBIتي ونشاطي، إلنّ حياتي الكهنوتيLMة وأعمال غ
ّ

ىي أر ف½Sم 
تك ٕالالهي ّصو ّة، وأر ع�ى نفوسهم لطخة دمك القدر وس الذي ى

ً شغف، أنا أيضّ فبأي،جل تطهLMها وخالصهاسفكته أل
غب �ي أن اٍ ر، أ

يق كل ّأ  دمي، ودم القلب والنفس، والجسد إذا اقت�ù? ٔالامر، لكي ر
=_ وإخال�Ù_ بخدم=_ الخالصة والنشيطة ّلك عن محبأبرهن 

إلf_ تلك الغLMة الكاملة ال=_ تن�Ï? أو  ، فضع �ي قلú_ يا... للنفوس،
حي ّتتنا�þ? ذاSdا لكي ال تفطن إال للنفوس وحاجاSdا الر ة، ّة ؤالادبيو

وتجعلها تعظ
ُ

 �ي قلú_ إ%ى أن تصل بي إ%ى مقدار قامة اًخّ ترسّم وتشتد
سولك  فال.م�ئ املسيح بح ع�ى مثال  رحياة %ي ¼ي املسيح واملوت  ر

سو الغLMة والتضحية الكاملة،العظيم ل   .٤٢"ر
 

 :lي امليالد -٢

، اً¶_ إليك أبدّآه أنا بانتظار ذلك اليوم السعيد الذي يضم"
 الحبيب، Sّا الطفل ٕالالf_ّأü...  شÆÇّ و�ي كلاًك دائمّك وأحبّك وأحبّأحب

ّأهال وسهال بك وSyدي ً ً
يلة ال=_ جئت Syا سكتك الجم

ّ
ض فإليك ... ران ٔالا

ة كل ّإذن يا ساكن املغا ِل أشوا¬ي وعواطف قلú_ فهلم استو ع�ى ر َّ

ّك وضمه إ%ى ذاتك القدّحق ك تريد أن تجد نعيمك معه وهو ّوسة، فإنَّ
 .٤٣"إ%ى ٔالابد كّيسLrيح فيك و�ي حب
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٣٢ 

 : ٕالال @lّي لهيب الحب -٣

ب الهادئ املطمÜن فيك،  ذلك القل،اًفأعط¶_ يا يسوع، أنا أيض"
ة النشيطة املضطرمة باملحب ّتلك النفس الحا نكو أ? ّة الصافية، ح=ر

üا ٔالاتو العق�يّبجانبك شعلة نار أSّ ، الذي يلهب ت¹ن نقائ£�_ ن
وهفواتي، ويجعل¶_ أذوب فيه كالذهب الصا�ي وأملع بضياء الفضيلة 

ضّة فال أعود أÚي كلّوأسكر من خمر املحب  .٤٤"...ر ما ع�ى ٔالا

 :lي مشاركة يسوع آالمه -٤

 كريمة اً لذة وعذوبة، يا كأسّة فائضة بكلّ شهياًفيا كأس "
ّدي وإلf_ فqë من سماواته العالية ليتجرعها ح=ّاسSTوت قلب سي َّ ? ل

ة، ما أشد ّالثمالة، ع�ى ما ف½Sا من املرا  تشو¬ي إليك يا كأس العذاب ر
ّوبأي
غبة ومحبِ  ّ ٍ ة الحلوة العذبة ق تّة أدنيك من فم_ ألتذور رلك املرا

ّ نفس تحبّ كلىع�
يد أن أتجرع ّلن أكتفي بالتذو! آه.  يسوعٍ َّ، بل أ ر ق

ي ظمأي املذيب إ%ى أن أتبع يسوع ّمزيجك ح= و? الثمالة، وهكذا أر
 .٤٥..."حيث هو

ح القداًدّفت جيّلقد اعتدت، منذ تعر" ّ ع�ى ر يسة تريزيا و
ة فسلمت ذاتي كلّهيالصغLMة، ومنذ ما جرحت قلú_ النعمة ٕالال

ّ َّ
ها بMن 

 شديدة متواصلة، اًة، أن أحمل ع�ى الطبيعة حربّة ٕالالهيّيدي املحب
ح املحبّبهجمات صغLMة قوي ّة بما ف½Sا من ر ة وٕالاقدام نحو هللا و

 .٤٦"تعا%ى
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٣٣ 

 اًإحفظ¶_ يا يسوع الصالح �ي قلبك ٔالاطهر وال تسمح %ي مطلق"
ج من هناك بل سمر خوفك �ي لحم_  ِّبالخر لئال أميل عن وصاياك و

ك الكلّة بشفاعة أمّٕالالهي
ّ

ةّي  .٤٧" آمMن.رة الطها

كل
ّ

_fح العشق ٕالال ّها صلوات مشبعة بر  والثقة املطلقة باهلل و
Sٍا نواح ّإ�.  يسوع املسيحّتحاد الكامل بالربوالبطولة �ي سبيل الا

Mت جميع القدّمqّن، إالMيس
ّ

يسة تريزيا ّ استعمل حياة القدّ الربّ أن
، ليجذب من خاللها ٔالاخ ميشال إ%ى السLM ّ خاصٍ، بشكلطفل يسوعال

ّيس فرنسوا دي سال الدو املهمّكما كان للقد. �ي طريق القداسة  �ي ر
مسLMته مع جميع الرعيل املخل
ّ

 . �ي تلك الحقبةّ£�_

غبته �ي مشاركة يسوع نَّ�ي الصالة ٔالاو%ى ال=_ عL¹ من خاللها ع ر 
 فيه كالذهب الصا�ي وأملع بضياء ويجعل¶_ أذوب" :لآالمه يقو

ضّة فال أعود أÚي كلّالفضيلة وأسكر من خمر املحب  .٤٨" ر ما ع�ى ٔالا
Sّا صو بيبليّإ� غبة الار ة، ّ بالحقيقة ٕالالهيّنصهار الك�يرة للتعبLM عن 

جان �ي الئحة مفردات الكتاب املقد ّوكلمتا الذهب والخمر تند س ر
ا هو ّأم" :وب ما ي�يّأ �ي سفر أينقر. ال=_ تحكي عالقة هللا باإلنسان

ت ّفيعرف كيف أسلك وإذا امتحن¶_ خرجت كالذهب، ألن ر قدمي سا
ٍدو قصد ). ١١–١٠ :٢٣أي ." (ِع�ى خطاه ولزمت طريقه فما حادت ن

. يقّوب الصدّمباشر حصل تقاطع بMن صالة ٔالاب ميشال وتجربة أي
 إ%ى يانّ سيؤداًلqrام بطريقه حتم والاّالسلوك ع�ى خطى الرب

وب ال ّتجربة أي. ىّمتحان الذي يخرج منه املؤمن كالذهب املصفالا
تخفى ع�ى أحد، ال ع�ى مؤمن وال ع�ى كافر، وثبات ٔالاب ميشال �ي 

الفضيلة لم يكن أقل كلفة
ً

ضة ّ�ي مرضه ٔالاخLM عندما أتت املمر. 
يلتأخذ خزعة من عموده الفقر قالت له  ً

 اًّ موضعياًجه بنجSّا ستبنّ�إ
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٣٤ 

ِوفر عليه وجع الح=? ت
ّ

 �ي العضم، فرفض وقال لها خذSüا من حفر
هل خوف. ندو بنج

ً
؟ أليس أخذ الخزعة ا ى من ألم إبرة البنج يا تر

 بما ال يقاس من شكة إبرة البنج؟ إذن عندما كان يصرخ اً أيالمّأشد
غبة �ي التـأل أبونا ميشال منذ أوائل حياته ويعL¹ عن 
ّ

ٍ ر ِ
ده ّم مع سيّ

سمح هللا، أو  للم يكن يقو هذا من باب املخادعة، ال ،يسوع املسيح
ّ صدق وح=ّما بكلّالعاطفة العابرة، إن

 .? آخر حياتهٍ

ليقو فا عن النار، ال=_ تاق إل½Sا ٔالاب ميشال بصالته، ّوأم
ًّفهو مثل نار املمحص وكصابو القص" :الكتاب نَ ِ

ّ ُ
ويجلس كمن . راِ

ّيمحص الفض
ِ
ِ½Sم كالذهب ليقربوا ّويصفيي ب¶_ الو ّ½Sا، فينقّة وينقّ

ّ

 ٔالاب ميشال صاد، هكذا دخل). ٣:٣مال ." ( صادقMنّالتقدمة للرب
ً أتو التواضع امللSTب الذي أحر فيه دائميالالو الجديد، ق ة ّ املحبان

ّ الظهو والخوف والLrدّة وحبّة ؤالانانيّالذاتي رغم إتقانه ... د والقلقر
ع رللبصلتيكا، لم يكن يرد أن يL¹زه �ي  ة مار الياس بحيفا كي ال يأخذ ّيُ

ّهم كانوا يعرفو أن عالمة موسيقي. وهج الجوقة َّ ة �ي كنيستنا ّة بqMطين
ف يدÚى ٔالاب أغناطيوس صاد، وهو لم يكن معر
ً  بحيفا باسمه او

 ميشال، ال هم ّ أي أغناطيوس، بل عاد إ%ى اسمه ٔالاسا�þ_ّالكهنوتي
ل لهم حقيقة ٔالامر كي ه هو نفسه ٔالاب أغناطيوس وال هو قاّعلموا أن

ّيبقى بالخفاء، وعندما يسألونه يقو لهم ال لست أنا إي اه، فقط ل
القل
ّ

هكذا أذاب �ي نار التواضع . ة القليلة كانت تعلم حقيقة املوضوع
ة عبادته ّنضمام إ%ى عالم الهيكل بذهبي باالاً شوائبه فصار الئقّكل

 .وخدمته

سلت الحكمة ا عن الخمر فنقرأ �ي سفر ٔالامثال كيفّأم ر أ
Süا تنادي من فو أعا%ي املدينة قجوا ْتعال كل" :ر ُ

 من طعامي واشرب  
 ميشال بخمر محبة ٔالابر ِلقد سك). ٩:٥أم " (ُالخمر ال=_ مزجت

اد �ي شهادSdا فيه ال=_ أدلت ّ تعبLM ٓالانسة سعاد حدّاملسيح، ع�ى حد
Syا قائلة
ً

ا ً ٔالاكLb اجتذابتآمن بMن املفاج" لهاء باملسيحُالب"كان كتاب ": 



٣٥ 

حي ّإ%ى قلú_ �ي تلك الفLrة والذي كشف أمام مسLMتي الر ا ال ًعدُة بو
أتوق
ّ

ف عن العودة إليه كل
ّ

ت �ي مرحلة ضبابي ّما مر البلهاء  .ةر
�ي خلع ،  لنداء ٕالانجيل"نعم"ناللذين يقولو ، هم ٔالاشخاص، باملسيح

.  اطة بالغةحكمة هذا العالم ع�Sم والسÑي إ%ى اقتناء فكر املسيح ببس
ّبساطة ساذجة تحر من ٔالاناني ر ّ

ة وتحمل الانتباه نحو البعد ٓالاخر ِ
 .ّالحقيقي

اقLrنت قراءة هذا الكتاب عندي بشخص ٔالاب مشيل صاد 
أيت فيه نموذج ًحيث  ّا يجسد هذه الحقيقةر ن أ أنا ال أستطيع .ِ

أ
ُ

ح£�_ املرات ال=_ شاهدته ف½Sا يدخل بيت الصالة جائال
ً ّ ،  �ي غرفهَ

ًه ال ير أحدّأنك  ّ ثمّا من هو غLM مرئيً كلمات صالة مخاطباًمتمتم، اى
ًا ما أو لqMو مريضًيخرج ويواصل سLMه �ي شوارع املدينة ليقصد بيت ا ر

ذا ما صادفته �ي الشارع بأالإدت ّكما تعو.  حد املستشفياتأ�ي 
ّ

توقأ 
ّ

ع 
نكو ذهنه �ي إذ قد ي، ولو التقت ٔالاعMن، ةّ مرّة �ي كلّأن يبادل¶_ التحي

 ."ن دو عتبا ألعتاد عليهًأمر استغرق¶_ وقت.  مكان آخر

اح يتمتم كالم شده و ًأليس السكران هو الذي أضاع  ر  ال يفهمه ار
ى؟ أليس السكران هو الذي تنظر بعيونه فال تر ما تتوقع "العقالء"

باك بل ما يسكنه من دو أقنعة؟ أليس السكران هو الذي تجد إ
ً

ر  �ي ان
ّ؟ هذا ما فعلته به خمرة محبالتعاطي معه َ

ة املسيح، أضاعته عن 
ى ال تر بعينيه سو املقلب الثاني َرتِة فصّصواب الحكمة البشري ى

ركو ١( " وال خطر ع�ى قلب بشرٌ ولم تسمع به أذنٌلم تره عMن"الذي 
ًيسMن مفهومو دائمّ القدّنإمن قال ). ٩: ٢ ؟  ماّ �ي كلان  كم نيعملو

ئيسه ع�ى ت روكم أنبه  َّبحجة ) الذي كان يعط½Sا للفقراء(بذير ٔالاموال َّ

ه ّنعم إن. ف به Syذا الشكلّ له أن يتصرّة وال يحقّه مال الرهبانيّأن
ٍ الفرائض تقو بوضوح ّألن" غLM منضبط"ف ّتصر ُ ما يدخله ّ كلّنإل

 من اًة، فهل أصبح الفقراء جزءّالراهب ليس له بل للرهباني
 الرهبانية؟؟؟



٣٦ 

حاني  -٥ lّي ر  : التعويضةو

ض طلب"د ّيعتL¹ ٔالاب صاد أن السي ًاملسيح جاء ع�ى ٔالا  ملجد ار
ٍة ألم وعذاب ّوس ضحيّآلب القدلوس، وقد وقف نفسه ّأبيه القد ٍ

ٍ عن ٕالاهانات الكثLMة ال=_ يلحقها البشر بإله سامي اً، تكفLMّمستمر
ّه ير �ي كهنوته تتمّ بما أن.٤٩"ٔالاوصاف َّة لعمل املسيح هذا، وقد ع¹ى ً

 L
عن هذا ٔالامر صراحة، فهو ملqrم Syذا الهدف مهما كلف ٔالامر، 

ّ ً

ّوأنا الذي أقام¶_ املسيح مكمال لعمله ٕالالf_" :لفيقو ً
ِ ، ليس %ي غاية ّ

 ّغLM تلك الغاية ال=_ وضعها هو ألج�ي؛ لست خاصة نف�Ï_، بل كل
ف  وكياني ألجل ذاك الذي دعاني، وهو يعمل �ي الزمان واملكان والظر

 .٥٠"َّ �يٌّما املسيح Þيّ بل إن، ال،ّأنا Þي" :رادها هوال=_ أ

ّد اعتبار ذه¶_ّ أو مجراًّ كالمياًليس التعويض أمر ٌ بل الqrام قائم ٍ ٌ

ة مكلفة وغالية الثمن ال تقوم ع�ى ّإن. ع�ى ٔالالم والوجع ره مباد
ّاقتطاع مبلغ من املال إن

ة الكرم ّه قمّما ع�ى اقتطاع الذات، إنٍ
غب ٔالاب ميشال طلب ّبمجر. والجود   هللاّالتعويض ح=? وجدرد ما 

 ؤالاحزان  نوع من ٔالاتعابّ مبتلي¶_ بكلّ بعMن العطف والحبّيرنو إ%ي"
جيّالداخلي ّة والخا ة وذلك تفضال منه وتلبية لرغبة عبده الذليل �ي ر

ً ً ُّ

ّأن يعوض ويكفر له �ي هذا الشهر املقد
ِ
ّ

ِ
 ّ ع�ى الخصوص عن كل٥١سّ

حةُما يلحق البشر   .٥٢"رSyذا القلب ٔالاطهر من ٕالاهانات الجا

 الرغبة ال=_ عL¹ ع�Sا ٓالان، آتيةههذ
ٌ  معه منذ عهد مبكَّ

ّ
 عهد ،رٍ

َأيناه منذ أوائله يقب. التلمذة ار ته ع�ى املائدة درل بطيبة خاطر كسر إ
ذلك ليسوع لتعزية قلبه ٔالاطهر عن إهانات الخطأة "م ّويقد
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٣٧ 

ُوبخ ع�ى شÆÇ لم يعمله أو يوكذا يعمل عندما ي. ٥٣"Lينّاملتك¹ ُ ب إليه َنسَّ
أخط
ً

 ليسوع الصامت أمام الحكاًوذلك إكرام "
ّ

  .٥٤"ام

سالةّتساعي (اًرّ مؤخىة أخر فعلت ذلكّومر"  ليسوع اًتعويض) رة 
ة كان يشعر ّ مرّ وكل.٥٥..."ي العالم�عن ٕالاهانات ال=_ تحدث له 

 ان يقومستيقاظ كبالتعب وعدم الرغبة �ي ال�Sوض �ي لحظات الا
 لقلبه ٔالاطهر اً ما يشعر به إكرامّم كلّة ويقدّرة حاّبفعل محب"

 .٥٦" عن خطاياه وخطايا العالماًوتعويض

عندما كان يطل
َ ليُ ّب إليه مسؤ ة، ّة �ي ٔالاوقات الحرّة خاصو

 خطاه كان ذّ ألن،كنسخ قطع صالة
ّ
 جميل، أو نسخ قطع بصلتيكا، ٍ

ّمو بوقSTم الحرّبينما إخوته يتنع ان يشعر بسبب ذلك بعاطفة ، كن
_، والكالم له، عرفت بنعمة يسوع، أن أستفيد من هذه ّولك¶"رنفو 

سلها الحبيب، وقبلSTا ألجل حب ّاملحنة ال=_ أ  عن اًه ٔالاطهر وتعويضر
عMنّخطاياي وخطايا العالم وع�ى ني  .٥٧..."زة املنا

ة الصغر عادة تقديم ّكانت تسود ٕالاكلLMيكي
ُ حي"ى ّباقة ر ع�ى " ةو

فكان نصيب الباقة اليوم ، عةّة و�ي مناسبات متنوّوايا متعددن
 عن الخطايا املرتكبة اًتكفLM) ١٩٤١ شباط ٢١الخميس مرفع الج¹ن (

م ليسوع الحبيب، ما ّ أن أقداً�ي هذا ال�Sار كنت قاصد. "�ي العالم
نبقة القد ّعدا  سة، باقة عطرة من ّ واملناولة املقدّاس ٕالالf_ز
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٣٨ 

ُ عن الخطايا ال=_ ترتكب اًوالتضحيات الصغLMة تكفLMة ّرالصلوات الحا

 .٥٨" �ي مثل هذا اليوماً�ي العالم خصوص

٦-  Iة ذات ٔالاجر الكب�Iي التضحيات الصغ�l: 

ّ نكو �ي هزاًأحيان" ل الزيتو وأشعر بالخمو والقنوط من ن ن
 إ%ى أخذ ٍأو أشعر بميل... ة ونشاط وأعملّهم ّ_ بكلّالشغل فأنفض ع¶

ر عن ذلك قليال ولّشراب فأتأخالطعام وال
ً

ًّو لبعض ثوان، وذلك حب
ا ٍ

ًأو أكو تعب. ..ليسوع ِ  اً �ي الجلوس أو الوقوف فأبقى �ي موضÑي أيضان
ًأو يفعل أحد أمامي أمر... بضع دقائق فّف تصرّ أو يتصراٌ

ً
 أشعر ا

باملقت له أو الامتعاض وبرغبة بالتوبيخ، فال أ
ُ

ة حب ًّبدي كلمة وال إشا ا ر
شاد يسوعّتMن ح=ّومر.. .بيسوع ة ّتساعي" ر? ٓالان قد عملت تحت إ
سالة تأتي¶_ وأكو متشوأي الا" رسالة ّمتناع عن قراءة  ن قر

ً
 إل½Sا، تسعة ا

ة ّ لعينيه الطاهرتMن وع�ى نياً ليسوع وإكراماًّوذلك حب أيام،
ّ مرّأو. مخصوصة ن أ�ي الحبيب صفر ع�ى ة فعلت ذلك قبل وفاةل
 .نية شفائه

ّ فعلت ذلك مؤخة أخرّومر  ليسوع عن ٕالاهانات ال=_ اً تعويضاًرى
تحدث له �ي العالم، وألجل تقديس الكهنة، وإعطاء نعمة التوبة 

ن الذين يشرفو ع�ى املوت بسبب الحرب أو الجوع أو ّوالندامة لكل
ومثل تلك النفوس ال=_ ¼ي . ّص ٔالابديبا¬ي الضربات، لينالوا الخال
LMا كثSy مق أهتم ًع�ى آخر  ات كثLMة �ي ّ أكLb من غLMها وأفكر Syا مرار

Sا ¼ي أحوج ّم ألجلها صلوات وتضحيات كثLMة، ألني أعلم أ�ّال�Sار وأقد
 .٥٩"إ%ى الرحمة واملساعدة أكLb من سواها
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٣٩ 

مان طويل يعاشرنا ذلك الشاب الفاقد السمع " ٍمن   Elie(ز

Gebara (ة ح=? اعتاد ع�يّوقد بادلته الحديث مرLMّات كث ا ً ودائمٍ
ّعندما يكو معنا ويسرد لنا أحد قص ة أو حادثن

ً
 أو يكلا

ّ
منا عن 

ة ما بيده أو غLM ذلك، كان حاالاًوخصوص... السياسة  كلما عمل إشا
ً

ر
َّ

 
ة وذلك  رينعرني بيده ويسأل¶_ عما يقال وعن سبب تلك ٕالاشا ُ َّ

LMما أشعر بامللل من ذلك، ومع ذلك فلم أكن اًالضحك، وكنت كث 
أ
ُ

ّال أنفر منه بل أجيب ع�ى كل واًظهر شيئ ُ
 باالبتسام  سؤالاته

 اًوأحيان. ة يسوعّ ع�ى غصب الطبيعة ألجل محباًوالضحك إعتياد
ُكنت ال أفهمه كما يجب أو ال أفهم ما يقو في ظهر %ي قليال من ل

ً

ني ببعض نعوت تدل ع�ى عدم الفهم، فكنت أمر ع�ى  ُّٕالاستياء ويباد ر
ِذلك وأجرب أن أعL¹ له من 

ّ ُ
ِ
ّL¹ر اًجديد، معت و أني بتوفLM له السر ي

ِنبساط أوفره  ليسوع ذاتهوالا
ّ

. 

نومرات كثLMة إذ نكو مع بعض الكهنة وأشعر بالرغبة �ي 
، أمتنع عن ذلك إماتة الا ِستطالع عن بعض ٔالاخبار إذ الجميع يسألو ن

ًّللفضو وحب يد أن أعمل عمال ما اًوأحيان.  ليسوع الحبيبال  إذ أكو أ
ً

ر ن
اغباًّخصوصي ً وأكو  ر ّ �ي ذلك، يطلب م¶ان _ أحد خدمةَ

ً  صغLMة، ٌ
فض شيئّفأقض½Sا له ببشاشة، وغLMه يطلب م¶ ً_ فال أ ذلك الوقت  (ار

ُ عز اسم،هّ أناًر ليسوع واعتبااًّوذلك حب) ةّليس من ٔالاوقات القانوني  ،هَّ
ادتنا الصالحة ومحب ّال يحتاج إ%ى الوقت بقدر ما يحتاج إ%ى إ تنا له، ر

ٍكنه أن يجعلنا نعمل �ي لحظة ما نحتاج نحن إ%ى وقت طويل وهو يم ٍ
 ٦٠."إلتمامه

من طويل، كنت أحي" ّ أتعو قليال بعد أواًنازمنذ  ً ق ل جرس، فقال َّ
له يجب أن أكو عند الجرس ٔالاو مع ّنإة مرات، ّ%ي ٔالاخ املناظر، وعد ن

يد أن أعمل عمال ما، كنت آتي وإًالاخوة؛ ولذلك أحيان  أ
ً

ستأذن أر
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٤٠ 

ي من ذلك، �ي حMن أن? أمام ٓالاّك، وح=لذل ّخرين مع نفو  ال أحد ر
 .يطلب ٕالاذن وال يوجد طلب ٕالاذن �ي ذلك الوقت

ُومن ٔالامو الصغLMة ال=_ ت  ل،ر��_ يسوعر
َ

ُّم بعض أشياء ساقطة 

ض وح= ّع�ى ٔالا ? أمام ٓالاخرين وحMن أشعر بالخجل والحياء الشديد ر
 .٦١"من ذلك

معه ٕالاذن (كتاب من املكتبة سأل¶_ أحد إخوتي أن آتيه ب"
ٍ وإذ لم يكن وقت حينئذ، وعدته أن أحضره له بعدئذ، ،)ليأخذه ٍ

س جاء إ%ي. ولكن ذهب عن با%ي ّوعند املساء �ي الد ني بجملة ر ٍ وباد ر
ّمسيئة يلوم¶_ ع�ى برادتي وإبطائي دو أن أكو مSTي ن أ لسماع مثل ن
ً

ذلك، فعوض أن أتأث
ّ

ن تأتي مÑي أأتريد : ر وأجيبه بمثل ذلك، قلت لهِ
ّأم أذهب وحدي وأي جزء تريد؟ وذلك بكل  اًّ بساطة وإخالص حبٍ

 .٦٢"ليسوع الحبيب

ٍكان عندنا شغل قبل الظهر �ي دحرجة الحجار وكنت أشعر بألم "
ا م عنداًة أح¶_ جسم_ وخصوصّ مرّكل) املصران الكبLM(ر ّ�ي مؤخ

 ما، فال أستطيع أن أدحرج الحجر إالاًأعمل جهد
ّ

ٍا مستو وبيد  وأن ٍ
ّ ولكن قدمت كل...ةواحد ّ هذا ليسوع مع باقة أفعال محبَّ

ة ّة قلبيِ
دو أن أ
ُ

 إ%ى الخارج بل غLM مظهر إالاًظهر شيئن
ّ

رّ كلٍ  .٦٣"و ابتسامة وسر

Sما ّه ٔالاخ ميشال إ%ى مرشده بسؤالMن بسيطMن لك�ّة توجّمر
 يجب ّ حدّيإ%ى أ" : والسؤالان هما،اSdما مدلوالت كبLMةّيحمالن �ي طي

ّأن يجيب الواحد عندما يسأل عن أمو داخلي ٍر فقائه ةُ ر من أحد 
لالذين يريدو أن يستفيدوا من ذلك مثال كأن يقو له ًن

أال تشعر : 
ن كالم ... ن أو بحزّبشÆÇ، بكدر داخ�ي وعندما يوجه إليك ٓالاخر ِ

ّ ُ
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Mينونكّسخرية أو يعSü ونك أوL…أذا طلب منه أن اً؟  وماذا يفعل أيض 
 �ي استعماله، كمسبحة أو أيقونة أو غLM ذلك اًسّ مقداًطيه شيئيع

يسMن �ي ّة يطلب منه ذلك، وكيف نقتدي بالقدّة نيّويعرف هو بأي
 .٦٤"هذا؟

ً يجيبه مرشده مستشهدّع�ى السؤال ٔالاو يس ّ بكالم القدال
_ أكف لئالّلك¶" :بولس

ّ ق فو ما يراني عليه أو يسمعه ٌ بي أحدّ يظنُّ
ا ع�ى السؤال الثاني فينصحه أن ّ أم.٦٥"ّإ%ى آخر حدأي ال " _ّع¶

Þيّالتذكار العق�ي" ّ والر  الذي ال يكو إالّ أفضل من املاديو
ّ  بمقدار ما ن

َّ ٔالاخ صاد كان يتعرض ّ يبدو، كمالحظة أو%ى، أن٦٦"تسمح به القوانMن

 L¹مالئه وكان يحتمل ذلك بص ٍالستخفاف أو سخرية من قبل بعض  ز ِ
َدو أن يظهر علي ليس هذا العمر عمر . نه عالمات الحز أو الكدرن

ة والعنفوان والدفاع عن النفس بل ،الصL¹ وضبط النفس ر عمر الثو
 ّ ملاذا كان يصL¹ ٔالاخ ميشال ع�ى كل. املباشرّوإثبات الذات والرد

 فضيلته لفتت نظر البعض ٓالاخر من ّهذا؟؟؟ واملالحظة الثانية ¼ي أن
مر مريدين أن يعرفوا السبب الذي ٔالاعن ونه سألزمالئه فأخذوا ي

ته ع�ى عدم الرد اء وداعته وقد ّيكمن و ر ذلك ? يستفيدوا من ّ ح=ر
 .املثل الصالح كي يحذوا حذوه

من خالل السؤال الثاني، يظهر ٔالاخ ميشال عالمة
َ

حي ّ بركة ر ة و
ه عندما تتولّفإن. ّ�ي محيطه ٕالاكلLMيكي

ّ
 ÆÇغبة بأن نحتفظ بش ٍد لدينا 

ٌ
ر

جل ما، إنٍأو بغرض مل ّسه  ٌ  ٌا قديسّ هذا الرجل إمّ ذلك ع�ى أنّما يدلر
ّ شهرة عامليوا ذّإم ّة، وذلك ح=? نشبع فينا إمٍ

ِ
ُ

ب إ%ى هللا ال ّا شهوة التقر
ّبل الحصو عليه، بواسطة هذا الغرض، وإم وإال. ا شهوة الشهرةل

ّ
 ما 

                                                

64
 ����١٨�،��٢٨ 

65
 V4�*'א�MN�Tא 

66
 V4�*'א�MN�Tא 



٤٢ 

L¹فقادر هذا الطلب إذن؟ ملاذا يريّهو م ه أن يحصلوا ع�ى مسبحته ؤر 
غبته ّو أيقونته؟ وكيف نفسأ يسMن أمام هذا ّه بالقدّالتشب�ي رر 

الطلب؟ كل
ّ

اءها، أقل ها أسئلة تخÆú و
ّ

ر ِ
حيّه، سلوكيّ ّة ر qة، كي ال ّة ممMو

 .نبالغ �ي الحكم ونستبق املراحل

ِ عMن ،ٍ، أي قبل سيامته الكهنوتية بعام واحد١٩٤١سنة 
ّ ُ

ً مناظر نظرَاس ميشال مساعدّالشم
ألخالقه الحميدة،  لرصانته واٍ

ادت الرهباني ّفأ ة أن تستثمر فيه هذه الناحية لخLM الطالر
ّ

ب وجذSyم 
ّبدل من أن يعتL¹ الشم. ةّة والكهنوتيّللحياة الرهباني ٌ هذا امتياز ّاس أنَ

كان، بسبب . ته �ي إصالح نفسهّمعن أكLb بتواضعه ومحبُ نراه ي،له
حمة الطالب أكLb من ا رقته، مياال إ%ى  ر

ً َّ َّ
 ّلقسوة عل½Sم، فكان يتم

بعض الطالقبل استغالل طيبته من 
ّ

ب فqMعجونه ويحصل بسبب 
ل عنه،  ال مع س=_ بخLM وال مع سيدي "وذلك ع�ى توبيخات من املسؤ

LMن الشاكوش والس" فكان ،"بخMعة تكمن �ي "اندنب و، ولكن الر
لتفاعله مع ٔالامو فيقو ه يري¶_ عيوبي ويسمح ّأشكر يسوع ع�ى أن" :ر

 �ي وظيف=_ �ي مساعدة اً خصوص_ غلطات كثLMةّن تصدر م¶بأ
ّاملناظر، لكي يعرف¶_ ما أنا عليه من النقص ويدفع¶_ بنعمته ٕالالهي

ِ
ة ّ
نا أقصد بعو املخلأف. إ%ى إصالح الخلل

ّ ص الكريم أن أستفيد من ما ن
ّيسمح به هو، وأر يده العزيزة �ي كل  شÆÇ سواء لتنبيf_ أم ى

ب ذلك  ما ينال¶_ بسبّه كلّل أحتمل ألجل حب حاّلتمحي£�_؛ و�ي كل
ٍمن تنبيه أو توبيخ من أي
ّ

 ما يحدث نحو القريب مما ال ّوكل...  كانٍ
يده ويسب ّأ  .٦٧"اًب %ي وله انزعاجر

 إ%ى اً ما قرأناه �ي هذه الصفحات ٔالاخLMة، يشعل فينا حنينّإن
 ّتضجىة الصغر ال=_ كانت ّٕالاكلLMيكي.  ما تحتويهّتلك الحقبة مع كل
Mِن البالغ عددهم مئة وخمسMن، القادمMن من ّبالطالب ٕالاكلLMيكي
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عاياهم والذين علم
َّ

إذا سألك : "هم أهال½Sم قبيل دخولهم إ%ى الديرر
َلو تقس ليش جاي عالدير بتّالري ُّ

ي وخل ِصLM خو
ّ

وإن ". ص نف�Ï_ر
اءها أهداف خبأت و
ً ر ، عند البعض، تبقى هذه املقولة أخاَّ  تدل ع�ى ىر

حيِأثر ّ ثقافة ر ة كانت تحيط بدير املخلّة شعبيو
ّ

كانت . ص وبرهبانه
ّسة ع�ى قيم مبنيّالعائالت �ي تلك الحقبة مؤس

ة ع�ى الثقة باهلل ٍ
ق كل ّالذي ير ٍ Þي طعامه ز

ثوها ،"ته معهقز بت�ي ر، ولد بي�يّوكل"ّ ر و
ًنا حنMن إ%ى الخمسة عشر كاهنّيشد. عن أجدادهم  الذين كانوا �ي اٌ

شاد والتعليم ّكلLMيكيخدمة ٕالا رة، للرئاسة والقيمية واملناظرة وٕالا ِ
ّ

 املخلّليس كل... ة والكالر واملشLrياتّوالصيدلي
ّ

ا Syذّصي وMن اليوم مر  هُّ
التجربة، إال
ّ

ث لألجيال الجديدة ّ الذاكرة الجماعيّ أن رَّة ال=_ تو
مشبعة Syذ

ٌ
 .ر الصوه

َّصينة ال=_ تنشأ عل½Sا ة الرّنا الحنMن إ%ى تلك ٔالاجواء الرهبانيّيشد

الطال
ّ

ب �ي عمرهم املبك
ّ

حي ّر، إ%ى ٔالاحاديث الر ة، إ%ى ّة ٔالاسبوعيو
شاد ٔالاسبوÚي ّٕالا س ، إ%ى الLrبية ع�ى الاّ ٕالالزامير وعLrاف، إ%ى در

ين الجوقة، إ%ى املكتبة،البصلتيكا واليوناني،   إ%ى الqëهات رإ%ى تما
ة واملسLM إ%ى ٔالاديار املخلّٔالاسبوعي

ّ
ة �ي الجنوب والبقاع، إ%ى خدمة ّصي

 ّ أثناء الفرص، إ%ى التمرين ع�ى فن"سينيال"وخ، إ%ى ّالكهنة الشي
ّوإ%ى املستو العلم_.. .اتّ%ى املسرحيالخطابة، إ َّ الرفيع الذي مqM ى

املخل
ّ

ّغم الqrم. Mن آنذاكّصي افق تلك املرحلة إالّت والتشدر د الذي 
ّ

 ر
ن Sا احتضنت �ي أحشاSmا براعم أّأ� ومل كاألخ ميشال صاد ؤالاخ صفر ٍ

جL¹ا وغLMهم وغLMهم من الطال
ّ

ّب الذين ركزت لدSüم ٕالاكلLMيكي ّ
ة 

الحياة
َ

 .ةّة ؤالاخالقيّ املسيحي
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I- العبادات: 

 :ّسر التوبة -١ 

  فحص الضمLM-أ   
  ٕالاعLrاف-ب   
  املقاصد-ج   

 : الصالة-٢ 

  الفرض-أ   
 ّ القداس-ب   
  عبادة القربان-ج   
 ّ الصالة العقلية-د   

@ @

I- العبادات: 

 :ّسر التوبة -١ 

يتكل 
ّ

ّة تحو الهوت سرّم هنا عن كيفي ل  التوبة إ%ى واقع وعادة، ُّ
ّوكيف علم ٔالاب صاد ٔالاجيال سواء �ي ٕالاكلLMيكي َّ

ة أم �ي الرعايا عن 
ح=? نجد أنه عاش كما علم وع ّسر التوبة

َّ ّ لم كما ص�ىّ
ّ َّ

. 

سم "  سر التوبة مثل دواء ناجع عجيب ليعيد ) الرب يسوع(رلقد 



٤٥ 

إلينا حالة النعمة كلما فقدناها بالخطيئة املميتة
ّ

فما أعظم . "٦٨"
ّصالح هللا كيف �ي سر التوبة نأتيه بخطايانا فيعطينا بدلها النعمة 

ة ال يستطيع غLM هللا أن يف ُوصداقته ومحبته، فيا لها من تجا ِكر ر
ّ

ىعليم إ%ى صلوات النوم الكL¹ املشبعة بعواطف ّينقلنا هذا الت .Sy٦٩ا
 ?�Ïة، ٓالاتية ع�ى لسان منLMحام هللا ع�ى خطايانا الكثLrّالتوبة واس

ِك لم تضع التوبة للصديقMن الذين لم يخطأوا ّفإن" :لامللك حMن يقو
ّ

ست أهال أن أنظر إ%ى إليك بل وضعت التوبة %ي أنا الخاطئ، ول
ً ّعلو ُ

فة بصالة يا" (ماء لكLbة مظالم_ّالس وصلوات النوم الكL¹ املعر  رّب ى
 ).القوات

إال 
ّ

ك �ي تعليمه للناشئة ح= ّ أنه يستد ّ ر
ّموا أن التوبة ? ال يفهّ

ّوالاعLrاف عملية ميكانيكية ذهني ّ : ة فقط فيطرح عل½Sم هذا السؤالّ
م بأن نفرغ جعبة خطايانا وننظوهل ٔالامر قائ"

ّ
ِ
ا م�Sا ع�ى ف نفوسنّ

ب ، فيجي٧٠"فLëجع إ%ى تفريغها وتنظيفها؟ انتظار أن تمت�ئ من جديد
ع�ى هذا السؤال قائال
ً

كال: "
ّ

بل يريد توبة قلوبنا  ليس هذا ما يريد هللا 
جوعه الت ادة، يريد ّام، يريد ٕالاصالح الدرو راخ�ي، يريد تقديم ٕالا ّ

، ودعم ٧١"ًجهما أيضارر خاّهط يّح=?تنظيف داخل الكأس والصحفة 
ّأيه بقص ًسبت مساء، يقLrف خطيئة منذ شاب سوف يعLrف ال"ة ر

ّباح ظنا منه أنه سيغتسل م�Sا مساء، فال خطر لجهنالص ً َّ م، ولكن ًّ
�Ï٧٢"ورة التوبة له، التوبة الداخلية ضر_ن. 

ِ يعL¹ عن نتائج عدم التوبة استشهد ٔالاب صاد بآيةّح=? 
 كتابية ّ

تد: "ليقو ف½Sا هللا ّإ ßي فإن لتوبياور
ّ

Þي وأعلمكم  ِي أفيض عليكم من ر
ّ

و
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ومددت يدي فلم يكن من يلتفت  لكن إذ قد دعوت فأبيتم. كالمي
واط
ّ

ة م¶_ وتوبيßي لم تقبلوهّكل رحتم  ًفأنا أيضا أضحك عند . رمشو

لعطبكم وأسSTز عند حلو ذكركم  .)٢٣: ١أمثال (..."ئ

ا ثالّا عن ثمار التوبة الحقيقيّوأم   : ثًرة فيستخلص لها ثما

١ Á( ،العشب الفاسد يجب قلعه من ف الاستعداد لقطع السبب
ش ّاياي سبSÐا أني ال أتأمل جي أغلب خط.والشر ّ ِ

ّ
ًدا، وذلك لعدم 

بما ت. ستعداديا بي مودات خصوصية  أنا ميال إ%ى أن أ
ُ

ر ّر ّّ ب %ي ّسبّ
ب فيجب قطع العالقات الخطرة ر ع�ى . رتجا ّيقطع السبب الضر و

ٔالاقل قبل الحل
ّ ّد يكو القصد حقيقي ولو مع خوف الانتكاسق. ةّ  . ن

٢ Á (َّالتعويض عن الضر املسب ّ من الخطايا ما ¼ي ضد هللا، وقد .بر

فاهلل العادل ال يغفر لنا هذه الخطيئة املزدوجة : MSdن هللا والقريب
ردو أن ترجع ٔالامو إ%ى املساواة ّهذه الخطايا خبيثة جدا، ألن. ن ه ًّ

ّار له قلب أن يرد فيماطنة ال يكو السن تكو السرقة كبLMعندما ... لق
ِت قبل أن يعوض فهو هالكفإذا ما

Þيّإن... ّ ّما هو أيضا ر و ينال : ً
ة، قجودة أو مختلالنميمة، الافLrاء، كشف عيوب مو: الصيت الحسن

 .اتفيجب تكذيب الذ

٣ Á (سمها يسوع اللقبو الواسطة  ّعLrاف ع�ى ٔالاقلٕالاقرار، ٕالا: ر=_ 
:  الصدقيجب... فسثمار الرياضة التوبة وتطهLM الن من .قبالشو

ِالكاهن املعرف خص ظر عن شّغض النن
ّ L¹هو املوجود �يهللا ّأن ونعت 

Sا بسيطة، ّ عند الخطيئة يقنعنا أ�:ُّالشيطان يغشنا. كر�þ_ الاعLrاف
يعظ) أي يوم الاعLrاف بالنسبة لألب صاد(وم السبت في

ّ
مها فيبكم 

 ...ًءالساننا حيا
ن الحاجة الكاهن الخاطئ ال يجو أن يقدس دو اعLrاف وال عند  ِ

ّ ز
 الندامة إاليتكف

ّ
ف قاهرة  ندام=_ ّنإل من يقو %ي ّ ألن،و �ي ظر

  ؟٧٣"كاملة
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 :ّفحص الضم�I -أ

ّ�ي معرض كالمه عن مواصفات الكاهن بشكل خاص واملسي÷ي   ّ

ي ورّبشكل عام افLrض ٔالاب صاد صفة ضر Sdا أال و¼يّ  زة يجب حيا
إهانة مهما ّكل  والهرب من ،نمن دو وسواس  ولكن،حيفّمLM النّالض"

كانت صغLMة، والط
ّ

ًلب من يسوع أن ال يسمح أبدا بأن �Sينه ونسقط 

 .٧٤"تحت هجمات ٔالاعداء
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ّمن مؤشرات نحافة الض 
ِ
مLM فحصه بدقّ

ّ
ة وترتيب، فيضع صاد 

 :ة قائمة ع�ى خمسة أعمالّمLM منهجيّلفحص الض

١ Á (والصالحيشكر البار ت LMنبدأ باعتبار :عا%ى ع�ى ما أعطاني من الخ 
 . ظر �ي خطاياناّة هللا قبل النّالصالح فينا وعطي

٢ Á ( ح القدس وإلهامه ولينه  ،)Lumière et Onction(وطلب أنوار الر
ّطلب النو للن"  .٧٥"للعمل) عمةالن(ظر وٕالالهام ر

٣ Á (صراحة وعدالة لكن ّكل فتيش بّالبحث والت)ُّلتوصل إ%ى ا) ندو

ًإذا فحصت جيدا فلم أر شيئا، أكتفي وأندم ع�ى خطاياي (الوسواس  َ ًّ ُ
ِ

 ).ال=_ يعرفها وكما يعرفها هو

٤ Á (اجها مع فعل املحبّة الحقيقيّالندامة القلبيqrة الكاملة ّة ال=_ بام
ِتطهر نفسنا وتنق½Sا

ّ
ِ
ّ. 

٥ Á (ية، بّالقصد وليس هو ما نأخذه �ي فحص الض ّمLM بدو ر و ل هو ن
ادة وتنشيطها ودفعها إ%ى ٕالاقالع عن هفواSdا وخطاياها  .رتشديد ٕالا

ّيدو الفحص ع�ى الخطايا املميتة والعرضي  ة وع�ى ما ّة العمدير
ّخصوصا إذا تكر(ة ّيال النفسيمتوحيه هذه الخطايا من ٔالا رت ً

 manière de juger, d'apprécier les(... ونه ّوع�ى ما يسم) الخطايا

hommes, les choses et les évènements(: البار تعا%ى �ي L¹ي هل نعت
ّ ٔالامو البشريأم�_ء ّكل   .ةر

ّمLM أن يطهر النّغاية فحص الض 
ِ
فس ويساعدها ع�ى إصالح ّ

 وبلوغ الكمال وخالص عيوSyا واستعمال حياSdا لتمجيد هللا
 .٧٦"ُّالنفوس
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لفرص ُّالتأهب منذ الصباح ل: ويجب لهذا الفحص ثالثة أعمال" 
ي، والقصد القو النقيصةال=_ يمكن أن تأتي �ي ال�Sار وملعاكسة هذه 

نا نكو ّ والثاني الفحص �ي انتصاف ال�Sار عم.للثبات لدى التجربة
ة (عملناه  ربما نكو قد تأخرنا بزيا ، ثالثا)]القربان[نر

ً
ة ّتجديد الهم: 

 .٧٧"بتجديد املقصد ومعاقبة ذواتنا عن املخالفة

اسMن ّدنا �ي محفوظات ٔالاب ميشال صاد كرومن جملة ما وج 
ة غالفهما مطبوع ع�ى اثنMن،  يخهما إ%ى "فحص الضمLM"رعبا ر، يعود تا

ّ كل م�Sما ع�ى ، يحتو)١٩٣٨-١٩٣٧(السنوات   صفحة أي ٢٤ي
أع�ى  ع�ى . شهر من أشهر السنة الواحدةّل صفحتMن لكلّبمعد

نبشهر كانو اس ّيبدأ الكر(الشهر والسنة اسم  صفحة اليمMن يوجد
ّجدو بأي و)الثاني ام الشهر إ%ى عامودين كما ّتقسم أي و.ام الشهرل

ة، وجنب كل ّستشاهدو �ي الصو ر ٌّ كل ٌصّعات مخصّ يوم خمس مربن

ّوع�ى ٕالاكلLMيكي أن يسجل �ي كل، م�Sا لفضيلة أو لرذيلة
ِ
ّ ة ّع كم مرّ مربّ

ذيلة أو قام ب تكاب  را اس ّالكرى الصفحة اليسر من اّأم. عمل فضيلةبر
¬ي الصفحة ا باّ وأم،"مالحظات: " كلمة واحدةاعالهمطبوع عند أف

ّففارغ ح=? يتس¶ ّلإلكلLMيكي أن يدو? ّ ن عل½Sا انطباعاته أو مقاصده ّ
ب،بعد الاعLrاف  .٧٨ل عل½Sا اعLrافاتهّما يسجرّ أو 

حيّ%ى الذهن هو الجدإطباع يتبادر ل انّأو  ّية الر و َ تمتع_ّ=ال ةّ ت Syا ّ
 بعد ما دق،كما وجدنا. ىة الكL¹ آنذاكّة املخلصيّكيٕالاكلLMي

ّ
ً تفاوتا ،قنا

نكبLMا �ي ٔالاعداد بMن الفضائل والرذائل �ي شهر كانو الثاني من سنة  ً

مثالبلغ  .١٩٣٧
ً

 ّ هفوة، أي أقل٢٠هر عدد الهفوات عنده طيلة الش 
 وعدد ١٢٠" ةّأفعال املحب" بينما بلغ عدد ،اًّمن هفوة يومي

 .٧٩ ٧٨ ٕالاماتات
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ّ�ي جدو أشهر أخر نر أن  ى ى ل ّمLM يتبدّ موضوع فحص الضل
سة ِ�ي جدو شهر حزيران نر ٔالاخ ميشال صاد يدقق . رحسب املما

ّ ى ل
 ،"رفع الفكر إ%ى هللا"أو " الافتكار باهلل" ضمLMه �ي موضوع حصف
فع ّ، �ي هذا الشهر وصل مجموع املر"للبتوا ملألالالتجاء "و رات ال=_ 

ا ّأم. ًّة يومياّ مر١٢ أي ١١.٩عدل  مرة أي بم٣٧٥ هللا فيه فكره إ%ى
 ٤-٣ة أي بمعدل ّ مر٩٥ل البتو فبلغ خالل الشهر ذاته ّلألماؤه لتجا

فع الفكر إ%ى هللا فحصل ع�ى ّ مر١٢ًّات يوميا مضافة إ%ى ّمر - ١٥رة 
يّ مر١٦ ّة يوميا، خارج الصلوات الجمهو ر ٔالاخ ميشال صاد ف½Sا ة يعود ًّ

ًّهل يصعب ع�ى من يرفع فكره يوميا، وبشكل . سماءإ%ى أهل ال

حسب ( إماتة ٢٤٨ة إ%ى هللا أن يثمر بشهر واحد ّ مر١٦ّشخ£�_ 
ًنر من عدد ٕالاماتات برهانا . ًّ إماتات يوميا٩-٨ل ّأي بمعد) لالجدو ى

فع القلب إ%ى هللا وإ%ى ٔالام البتو لدامغا ع�ى ٕالاكثار من  ر
 �ي  والكرمً

ّعنا ثمان إ%ى تسع إماتات يوميّز لو واّأم. الحياة مع هللا
سة ٍ رة ع�ى مما
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هبانيّقيم وفضائل مسيحي ّة و عت ّاديجدنا أن ٕالاماتات الصة لور زة تو
احدة للت)١(ة ّواحدة للمحب: ا%يع�ى الشكل الت ّ، و احدة )٢(ُّجرد و و، و

احدة للتواضع )٣(للصفح السريع  احدة للصL¹ )٤(و، و ، )٥(و، و
انة وعدم ا احدة للر زو احدة لضبط الفكر والنظر )٦(ة ّلحشريو و، و

احدة إلتمام الواجب )٧( احدة للثبات )٨(و، و ، لم أؤلف هذه )٩(و، و
الوحدات من عندي إنما استعرSdا من مقاصد ٔالاخ ميشال صاد 

 .َّة املدونةّالشخصي

ة �ي .  هفوات٨بلغ ف ١٩٣٧ عدد الهفوات لشهر حزيران اّأم  رغزا
 والشهر ١٩٣٧ل من سنة ّبMن الشهر ٔالاو. ةٌّالفضيلة وشح �ي الرذيل

سة �ي ّالسادس من السنة نفسها نجد حركة تصاعدي وة هادئة مدر
حية لدى ٔالاخ ميشال صادّنمو لو ترجمنا هذه الحركة . و الحياة الر

قام وقسناها ع�ى طيلة السنة لوجدنا أنّالتصاعدي ّة �ي ٔالا  ٔالاخ ر
ّم البتو وبأعمال محبميشال صاد قام برفع فكره إ%ى هللا وإ%ى ٔالا ة ل

ات قربان حوا%ي  يا روإماتات و تظهر هذه النسبة من .  مرة٤٥٠٠ز
سات السامية طيلة هذه السنة   ثابتة مع تراوح بسيط ١٩٣٧راملما

ّجدا �ي املعد  .ّل العامًّ

ن  ّلو قا
ة بMن ّا �ي حياة الراهب والكاهن ميشال صاد الشخصير

حيّالحركة النفسي ّة والحركة الر كا �ي ّ وتحرةواحدال�ي ًجدنا ثباتا ة لوو
ً

حي. ىخرٔالا سات الر ّاملما و  ،ةّة وإن لم تكن إيقاعيّة لديه ثابتة مصرر
إال
ّ

ّا بغاية الصدق والشفافيSّ أ� ِ
ة كما ّفسيا الحركة النّحافة، أمة والنّ

 .كان لها صعودها وهبوطها الواضحفأشرنا �ي مطلع سLMة حياته 
ً تقديرا مضاعفًّيلفتك جدا هذا ٔالامر ويزيدك  لفضيلة هذا الكاهن اً

ته من شخصيته املتماسكة الفذةّ أهميِ تأتمل"الذي 
ّ  من بل ،ّ

قته وخجلهّتواضعه وشفافي  و
ّ .  فيه أكLbا سمح هلل أن يعملّ، ممتهر

ة ح=ع املرء ّليس املطلوب أن يتمت قة ومواهب ناد ّبمواصفات خا ر ? ر
كل"ًبلغ الهدف، ال بل ع�ى العكس تماما، ي

ّ
كلًحقLMا ا كان ال�Ë_ء م

ّ
 ما
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ل، ع�ى حد ما كان يقو ٔالاب ميشال صاد"سهل استعماله ّ٨٠. 

طبيعة، وال ومLM عند ٔالاب ميشال صاد عادة ّصار فحص الض 
ً واضحا �ي ًخذ مقصداّ كما ات،ّه تربى ع�ى هذا ٔالامرّ ألن،ذلك�ي عجب 

ة ّحريانتقاله إ%ى نمط حياة أكLb   عتبةع�ىة أي ّمطلع حياته الكهنوتي
ان ٕالاكلLMيكي ّيختلف عن الذي اعتاد عليه ضمن جد ياضة  .ةر ر�ي 

 وأقصد أن ال" : صادالشماسب كتة ّالاستعداد للسيامة الكهنوتي
أ
ُ

ُ، الخصو�Ù_ والعمومي، وإن صرفّي فحص الضمLM اليوممله ّ ت عن ّ
ة إ%ى ّيفما كان ٔالامر، ولو نظرة داخليذلك ألسباب فيجب أن ألقي ك

½Sا  فمّ أتم، وهل أناَّع�ي أن أعملل أسLM كما يجب ىأعما%ي ألر ه
حقيقة
ً

غبة هللا تعا%ى ّفحص العمومي فأعمله كلالا ّأم. ر   يوم قبل ّ
ة وثقة، وتجديد املقاصد ّبعواطف ندامة ومحبًمتبوعا قاد ّالر

 .٨١"الصالحة

وعليه صرنا نراه يتوق 
ّ

 منعطف ّ كلممLM أماف عند فحص الض
ر سنة أو أكLb ع�ى كهنوته، كما عند  انSTاء خدمة أّوبعد كل ّكل وو مر

ر أكLb من ثالث سنوات ونصف وأنا " : سبتّة و�ي كلّعشي وبعد مر
آه ألف سماء أو ألف .  قداس١٠٠٠أكLb من ! يومّكل اس ّأحتفل بالقد

ب! ألف سعادة أو ألف شقاء! مّجهن  _fما أكو قد استغلرّآه يا إل
ّ يت ن

حيينتقل بف .٨٢..."ةّطيبتك ٕالالهي ّحص الضمLM من حياته الر ة إ%ى و
الفحص ع�ى الواجبات الكهنوتية يجب أن  "ّة ويعتL¹ أنّحياته الرعوي

ة �ي ّالكاهن �ي حالة النعمة فيفحص حياته الداخليفيه نيكو 
ّصالته، تأمله اليومي، صالته الفرضي ما ّسي الاهتمام بالخراف وال. ةّّ

وع استعمال املال، لالضائعة م�Sم، هذا الفحص يجب أن يتناو ن
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س العدل �ي هذا رمال الفقراء، حسنة القداس، فهل يما هل . ّ
 . إني لم أهنك �ي السنة املنصرمةنعمتكبإلf_ : لنستطيع القو هلل

فلëقد نستعمل الالهوت لتخفيف الخطايا، 
َ

Lَ عا%ى، هل رع�ى نو هللا ت
ة، هل من زال العدل والطّمن خطايا ضد ها

ّ
ة باإلهمال ّت مضرر

ويل للصلوات والدالالط
ّ

 .٨٣"ة الزائدة مع بعض النفوس

غبة فحص الضّا كان يعزّمم  ر   ونحافة تهمLM لديه، غLM تنشئز
ال الزمن الحاضر وللموت وللدينونةّضمLMه، هو Sdي . وبه الكبLM لفكرة ز

ال الوقت ومداهمة املوت ترشح من   وتعليمه هصلواتّكل وتكاد فكرة ز
عظه ومقاصده وخاص ّو لكهنوت، فنستشهد Syذه الصالة كي ة بعد او

يا إلf_ كم ¼ي  ":وقتّكل ّص هذا الهاجس الذي يقض مضجعه ّنلخ
اني قل عظيمة قيمة الوقت %ي، وأ
ّ

صا ع�ى أن ر ًما أهتم Syذا ٔالامر، حا ر
 _�Ïا ملجدك وتكميل نفSنال أضيع وال خمس دقائق دو أن أستفيد م� ِ

ّ

ت لذاتي بل لك وأنا لس. ُّوتقديسها والعمل ع�ى خالص النفوس
ُّوالنفوس وذلك منذ ما ختمت¶_ بمسحتك القدوسة بواسطة يد 

ٔالاسقف، فأنت اغرس هذه الفكرة �ي قلú_ ونف�Ï_ وعق�ي واجعلها 
ال الزمن .٨٤..."ىتثمر أثمار تقو والاختالء والتضحية والغLMة و ومن ز

ال  ّد فيعطي لذاته دفعا جديدا للتموجوّكل وينتقل إ%ى ز ً ُّوجه إ%ى ً

اءه ّكل  بّبالر رتجرد تاركا و ً ليس لنا  "خLMات هذه الدنيا ومغرياSdا،ّكل ُّ
 إذا هذه املدينة عمل فال نست."نا ننتظر ٓالاتيةّههنا مدينة باقية لكن

ً

ضي ّٔالا ة إالر
ّ

ُبنا من ٓالاتية ال=_ ننتظرها وال=_ خلقنا ّ ع�ى قدر ما تقر

ِفخل عنك. ألجلها ِ
ّيهم دنيو واهّكل STا النفس ّ أيّ ٍ

ّتم_ باألبديّ ّ ة ال=_ ِ
ّتنتظرك، سLM إل½Sا بخف  .٨٥..."ة ونشاطي

                                                

83٢٤−�����١٥��،�٢٣ 

84�����٨��،�١٧� �
85�����١٠��،�١٦� �



٥٤ 

نا "لذلك   ض فلننتظر بصL¹ ولنجعل سر رما دمنا ع�ى هذه ٔالا ور ٍ
ِ�ي ذلك إ%ى أن يأتي الحبيب و�ي يده إكليل العدل الجميل فيكلل به 

ّ

ه وقلبه ويحملنا ويطLM بنا معه إ%ى السماء رنفسنا ويضمنا إ%ى صد ّ"٨٦. 
=_ ّمحب "ّلحظات حياتنا إذن ألنّكل  مشيئته �ي ْعِطُنلو ّفلنحبب الرب

ّهلل �ي ساعة املوت ال تكو بنوي   .٨٧"نة بل تكو عن خوف واضطرارن

ة ّ الرحمة ٕالالهيّ بحسب ٔالاب صاد ألن،فلنسلك ع�ى هذا النحو 
إال وإن كانت غLM محدودة

ّ
 أ�Sا تحجب ذاSdا عن غLM ٔالامناء واملتكL¹ين 

 الغLM املتنا¼ي لنا ّيسوع ذا الرحمة والحب "ّغLM أن .الرافضMن للتوبة
هره غالب ٔالاحيان ظنحن البشر، مع ضعفنا ومع مسكنتنا ومع ما ن

 LMأى نفسا غ ًمن قلة ٔالامانة �ي مجاوبة نعمه والاستفادة م�Sا، إذا ما  ر
َا يسكبه عل½Sا من النعم والخLMات ّستفيد ممتته وال ّأمينة �ي محب

SÐّا وعتوها، فإنالعزيزة، وذلك بذن
ِ
ه يLrكها ويرذلها وال يعود يعرفها ّ

  .٨٨"ويدعها وحدها ويصرفها نحو شهوSdا فSTلك نفسها بنفسها
  

  الاع¦Iاف-ب

 ع�ى تفريغ جعبة الخطايا كي نمألها من اً ٔالامر ليس قائمّنإ 
ما يتعلّ إن،٨٩جديد

ّ
 .٩٠ق الاعLrاف بانسحاق القلب وتوبته وتوجعه

Lrاف من دو توبة ال ثمر له،اف ناقصةنفالتوبة من دو اعLrن والاع، 
ة ونعمة الحلّ وٕالاقرار والكف،والاعLrاف ال يعطي بل يساعد التوبة" ا

ّ
ة ر

ة ّعLrافات نفاقي اّموادح ٔالاب صاد إ%ى ّ ويلم.٩١"تساعدنا ع�ى الندامة
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 غLM ّ فf_ �ي أغلب الظن،٩٢ّوباطلة تحت عنوان الاعLrاف العمومي
ة بمنح الحلرجدي

ّ
رلنيل النو الكامل يجب الاعLrاف بالخطايا . "ة

ُّالفتو �ي التأمل: ة بسبب تواصلهاّاملضر ة لنعم ّيضعف فينا ٔالاهلي: ر
 �ي أكLb من مكان يتوق.٩٣"هللا تعا%ى ويدفعنا للخطايا املميتة

ّ
ف ٔالاب 

ّتو وإهمال التأمل اليومي الميشال صاد عند خطر الف ُّ ِذي يؤدي إ%ى ر
ّ

تكاب خطايا مميتة  ّوبالتا%ي يصعب عمليرا ِّ LMة التوبة وفحص الضم
 .ةّهذه العمليّكل والاعLrاف واتخاذ املقاصد، ال بل قد يطيح ب

ّالته إ%ى نواح كثLMة من حياة القدّيرجع ٔالاب صاد �ي تأم 
يس ٍ

ً متعلما منه ومقتديا بفضائلهفرنسوا دي سال ً ّ
يس ّالقدأخذ . "

تMن �ي ٔالاسبوع، ّ مرّقلع�ى نفسه أن يعLrف ع�ى ٔالا فرنسوا دي سال
ِا عمل ع�ى تقديسه، وكان يختار أفضل معرف ّوهذا مم

 وال هيقربّ
Mة، وإنّيغ Lّه بدو ضر ور ّ شاهدا �ي دعو تطويبه قال إنن ى  اًّياعتياده ً

 لم يكن ّيوم قبل صعوده إ%ى الهيكل، وع�ى ٔالاقلّكل كان يعLrف 
بعض حاملا يالحظ �ي سلوكه ًيغفل مطلقا عن تنقية ضمLMه 

 .٩٤"الخلل

ّ توقف ٔالاب صاد ع�ى هذه الناحية من حياة القدّإن  ُّ
يس فرنسوا 

 ٔالاب صاد كان من الذين ّألنبه، ّيد إعجاب فطر ّمجر دي سال ليس
يخ اعLrافه وأحيانا ٔالاماكنّكل نيعLrفو  ًيوم سبت وكان يدو تا

ر ِن
ّ، 

يس أعطاها هذا العنوان خواطر  ":رومقاصده وانطباعاته �ي كرا
ّتأثر بالقديسMن واقتدى بمثلهم، وإذا ما استعنا بمثل . "بوتالس ّ ّ

ًألنه أصبح منبعا من الينابيع ال=_ استقى ف دي ساليس فرنسوا ّالقد ّ

اقع سة و وم�Sا ٔالاب ميشال صاد وحولها ا%ى مما ر ّ. 
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حية ّخواطر السبوت الر  و

صار يط) ١٩٤٢ آذار ١(ة ّبعد سيامته الكهنوتي 
َ لب منه خدمات ُ

ّعوية  حير ياضات ر ّمتفرقة و و Lّيكية �ي  إ%ى جانب انشغاله �ي ٕالاكلM،ةر

شادالت لم يعد يستطيع أن يبقى مرتبطا بتفاصيل الL¹نامج . رعليم وٕالا
ً

ُه لم يفLr فيه حماسه ّ هذا �ي شكل برنامجه لكنMَّLَغ. ّاليومي للجماعة

Þي ولم يقل ِالر
ّ ُ ّ =_ سيم ف½Sا  من اللحظة ال.ل من عزيمة مقاصدهو

حية خاصًنا أخذ صاد ع�كاه ّى عاتقه مقصد إقامة محطة ر ّ و
ّ

 ّة كل
وكان . ّسبت يقوم ف½Sا باختالء وفحص للضمLM واعLrاف شخ£�_

يس ت ريدو ذلك ع�ى كرا ِن
حي"حمل عنوان ّ ّخواطر السبوت الر ة، و

، وكل"١٩٤٢ آذار ١ن سيام=_ الكهنوتية ًبتداء مإ
ّ

قٌاسّما امتأل كر  
ّ
مه ر

 . وبدأ بغLMه

لس ٔالاو ّالكرا   . ١٩٤٣? حزيران ّ ح=١٩٤٢ من شباط )٨ صاد(ّ
ل ٔالاونمن كانو )٩ صاد( لثانيّالكراس ا . ١٩٤٥? شباط ّ ح=١٩٤٣ ّ
لشرين ٔالاو ت)١٠ صاد(لثالث ّالكراس ا لانو ٔالاو? كّ ح=١٩٤٥ ّ  ّن

يس الثالثةيإذن  .١٩٤٧ يخ هذه الكرا رنحصر تا ? ّ ح=١٩٤٢ من سنة ر
ّيخ صرنا نر النهج نفسه إنفيما ي�ي هذا التاو، ١٩٤٧سنة  ى ما ر
 .مراسالته�ي ًبا �ي عظاته أو سرده ألحداث حصلت معه أو ّمتسر

 ما ¼ي خواطر السبوت هذه؟ 

ّخLM معL¹ عن هذا السؤال ٔالاب صاد نفسه عندما كتب ع�ى  

ّالصفحة ٔالاو%ى من كل كراس ما ي�ي تابع للدفLr الذي بدأته منذ ": ّ
خطأ ،سةّة املقدّسيام=_ الكهنوتي

ّ
ل أسبوع، يوم السبت، قبّكل  فيه 

ّالاعLrاف أو بعده، ما يجو �ي  من ٔالافكار والعواطف والتأثل
ّ

رات 
ة حالة الكمال، وكيف يجب أن ّإ%ى حال=_ الكهنوتيبالنسبة ة ّالنفسي

م أم من الفتو وقلّوالتقد ّمو الن وأين أنا من،ف ف½Sاّأتصر
ّ

ة الاكLrاث ر
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 .٩٥"�ي حياتيّي الجوهر Syّذا ٔالامر الهام

ة املصداقيّإ�  Sّا عصا  فحص الضمLM  تظهر بMنّة والحبر
ة لفحص الض. واملقاصد ّاملصداقية ضر ور ّمLM وبدو الحب ال تثبت ّ ن
ما ال نستطيع أن نعرف وليس املطلوب أن نعرف موضوع رّب. املقاصد

 . ما قبل وما بعدّاعLrاف ٔالاب ميشال صاد ولكن ٔالاهم

  املقاصد-ج

د ٓالان   حيMالئحترسنو ّن من املقاصد الر ة ٔالاو%ى لألخ ميشال و
ٍاس يحمل ّ كرإ%ىكما أشرنا أعاله . صاد والثانية لألب ميشال صاد

، كان يخط"فحص الضمLM"ًعنوانا 
ّ

 عليه ٔالاخ صاد أثناء وجوده �ي 
قمنا بدمج وتلخيص . مرحلة التنشئة الهفوات والفضائل واملقاصد

ِ تعL¹ عن ¼ي و١٩٣٩-١٩٣٧ يَمقاصده خالل عام
 .تلك املرحلةّكل ّ

 ":الالئحة ٔالاوZى"

Àي )١ ّيادة السكينة والسالم الداخ�ي والخا رّ  .ز

حي )٢ ّيادة الانتباه �ي الصلوات، ٔالاعمال الر و ما التأمل ّسي ة الز
ة قبل وبعد املناولة والاعLrاف والانتباه ب ّكل روفحص الضمLM، والحرا

ة ّة الخصوصيّميخشوع لكالم الوعظ �ي الرياضات، وللصلوات اليو
 .ما املسبحةّسي وال

٣(  L¹سة فضيلة التواضع والوداعة والص يادة اجSTاد ملما ر  ز
 .ًخصوصا �ي املحن

غبات القلب ّسي كبح الحواس وال )٤ رما النظر وضبط املخيلة و ِ
ّ

 .الطامحة
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صانةّكل مكان بّكل ناملحافظة ع�ى القانو �ي  )٥  .رتدقيق و

ّأن أعامل إخوتي دائما بمحب )٦ داعة وً  .بشاشةوة و

�þ_ واستعمال  )٧  .الوقتّكل والاجSTاد �ي در

٨(   _úادا الستئصال من قلSTيد اج ًأن أ محبة ذاتية وحياء ّكل ز
، و  .ُّعاطفة تكL¹ واعتداد بالذاتّكل خوف وّكل ّيبشر

 .الصفح عن الاساءة )٩

ح الطاعة )١٠ و أشدد ع�ى ر ِ
ّ. 

ّ تجريد القلب عن التعلق باألشياء املادي )١١ ُّ
 .ة الزائلة

ب، ّلكلي املحافظة ا )١٢ ة القلب والهرب من أسباب التجا رة ع�ى طها ر
ّخصوصا بضبط النظر والسمع، وابتكار ٕالاماتات الداخلي  .ًة خصوصاً

 . تكرار أفعال الوداعة والصفح السريع ح=? يصبح ذلك عادة )١٣

يد أن أعمله حاال عند أقرب وقت وبدو تأجيل )١٤ ن عمل ما أ ً
 .ر

 الطبيعية ّح=? َّ أن أجSTد النتصر ع�ى ما �ي من النقائص )١٥
سة الدائمة والصالة  .ركالطيش والجبانة باملما

 التغل )١٦
ّ

 .لةّب ع�ى مخاوف املخي

س والكنيسة )١٧ ر عدم التلفت �ي الد ُّ. 

ّفع فكر إ%ى هللا مر  )١٨ ي  .٩٦ات كثLMةر

١٩٣٨ 

١٩(  Çّأن أه ُ
Mوأع Æّ َّن مع ٓالاخرين قبل الوقت ما يجب ع�ي تعيينه
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 .٩٧روعدم ٔالانفة والفتو من ذلك

يد أن أتأخ أن أجSTد  )٢٠ ّأن أخL¹ عادة من له ٔالامر عندما أ
ر عن ر

ًوقت ما أو آخذ شيئا من عند أحد
ٍ

٩٨.  

ّ الاجSTاد إلطفاء ما يحدث �ي من حركات الحد )٢١ ة والانتفاض َّ
دتّعندما يحدث أو يتم  .٩٩ر �_ء معاكس %ي وملا أ

ِ أن أجSTد أن أكو مع الباقMن �ي جميع ٔالاعمال وأن أعجل �ي  )٢٢
ّ ُ

ن
 . ١٠٠أللحق Syمسائر أعما%ي 

 .١٠١ مراعاة الاعتدال من جهة الغذاء )٢٣

تبك �ي شأن ذلك )٢٤ تب أوقاتي حسنا بحيث ال أ ر أن أ ًر
ِ
ّ. 

ِ القلق والاضطراب الذي يعذب¶_، وسخد ع�ى قمع ّأن أتعو  )٢٥
ّ

ًّة وأنا أظنه مهما، وذلك بنعمة ّ أهميوذ_ �_ء ليس ّعندما يصدر م¶ ّ

 .١٠٢رسيس يوسف ومعونة مالكي الحاّيسوع ومريم والقد

ًكل أعما%ي خصوصا �ي الانتباه لقواعد اللياقة وٓالاداب �ي   )٢٦ ّ

 .١٠٣املائدة

نكو من تًالتقليل من الاهتمام الزائد بأشياء كثLMة، خصوصا ال   )٢٧
ّشأني، وعدم التدخل كثLMا �ي أمو ٓالاخرين وذلك لتجن ر ب هموم ً
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 .١٠٤ت كثLMةاواضطراب

ب ٔالاحيان، رمعاكسة ما أشعر به من امللل والفتو والنشوفة غال  )٢٨
حي ين الر ّ�ي الصالة والتما و ة، وعدم الفشل والقنوط من ذلك، بل ر

الصL¹ الجميل ع�ى ما أشعر به من عدم الرغبة، بل الاستفادة من 
يد �ي التواضع ومعرفة ذاتي، وقضاء ذلك الوقت �ي املحب ّذلك أل ة هلل ز

ادته القدوسة والثقة الكاملة ُّوالتسليم املطلق إل  ...ةّي ٕالالهتهحم برر

١٩٣٩ 

ًعدم الاهتمام كثLMا باألشياء النافلة ال=_ ال تنفع¶_ كثLMا   )٢٩ ً

 .١٠٥والحوادث وغLM ذلك  كاستقصاء ٔالاخبار

 الالئحة الثانية لألب صاد

يا إلf_، هب¶_ أن "نراه �ي بداية ٔالامر يضع معايLM ملقاصده كقوله  
ّال أكتب شيئا وال آخذ مقصدا مدفوعا بالعاطفة الحسي ً ً ة بل ّقتية الوً

ادة قوي ّأعط¶_ إ مةةر ال تتوق ...،و حز
ّ

ف عند صعوبة وال تتشربك Syذا 
ٍالجسد وSyذه الطبيعة وأوها�Sا ومسكنSTا وتقلباSdا، بل تسLM �ي جو 

ّ

قعال صاف، فو  ٍ ّٔالامو الزمنيّكل ٍ ادتك القدوسةّة، متر ُّصلة بك وبإ ... ر
ّفتجد فيك ومنك سندا وقو ًة ونشاطا وسالما ً ً ً

غم ما ،ًهنيئا  صطدمتر 
به �ي سLMها، مما ال يزيدها إال
ّ

تفاعا إليك وهربا مما هو أسفل ً ا ً ". ر
 ١٠٦يريد ٔالاب صاد من خالل كالمه هذا أن يجعل من إيمانه دافع

ِّنراه أيضا يحم. ىأي عاطفة أخر وليس مقاصده الوحيد
 دوافعه لً

ّعدا خالصيا، يتحمُب ًّ ى ًل من أجله صليب الكهنوت ويعمل دائما ع�ً
 . إصالح ذاته
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ّ�ي املقدمة ال=_ سبقت إعالن مقاصده لحياته الكهنوتي  ِ
، ةّ

ض، لكي أجاهد ألجلك ّولكن بما أن: "لنسمعه يقو رك تريدني ع�ى ٔالا
وأبذل نف�Ï_ طيلة حياتي �ي سبيلك، ولكي ال آتي إليك إال
ّ

ُ وقد بعثت 

إليك ألوفا من النفوس الكريمة ال=_ افتداها يسوع املسيح ابنك 
ً

،  أسألك فها أنا يا إلf_ بMن يديك،،الحبيب، بثمن دمه ٔالاطهر
حك القدوس ةّمن قوّباستحقاقات الفادي ٕالالf_، أن تمألني  ّ ر و

ه السماوية ّوأنوا %ي، ،ر ة يسوع املسيح، الكاهن ٔالا ّ لكي يرسم �ي صو ز ر َّ

ليوسع نف�Ï_ وSüي�Sا لقبو و كهنوت املسيح باالستعداد الواجب ّ
  .١٠٧"ق والشو الشديدةة املضطرمّواملحب

وكم كان (ًة سيصبح مسيحا آخر ّه بسيامته الكهنوتيّفبما أن 
 الكهنوت هو ّ، وبما أن١٠٩ الكاهن محرقةّوبما أن ،١٠٨)يذكر هذا ٔالامر

املقاصد  ّ سيتخذ،١١٠"ة �ي شخص الكاهنّضطرام النار ٕالالهيا"
 :التالية

 .١١١ًّة يومياّإقامة الذبيحة ٕالالهي )1

ة وعدم الرجوع ع�Sا إالّتالوة الصلوات الفرضي )2
ّ

 . ألسباب ملزمة

ّعدم إهمال فحص الضمLM اليومي الخصو�Ù_ والعمومي" )3 ّ ّ." 

حي" )4 ّعدم إهمال القراءة الر  ...."ةو

ّم من سر التوبة املقدّالتقد )5
ِ
يوم السبت، وقبل ... (أسبوعّكل س ّ

L¹إن أمكن¶_ ذلك: ىٔالاعياد الك  .( 
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سة الرياضة الشهري" )6 ّمما  ".ةّة والسنوير

ذكر حال=ت" )7
ُّ

ِة دائما �ي التخ�ي عن ّ الرهباني_
ّ  ."ّكل حطام الدنياً

ُّمثل كاهن سوف أكو معلما وطبيبا وأبا للنفوس" )8 ً ً ً ِ
ّ ن ٍ." 

جي )9 ّيجب أن أهتم اهتماما شديدا بSTذيب معاشرتي الخا ً رّ ة مع ً
 ...".الناس

وأقصد أمام هللا تعا%ى أني �ي حياتي" )10
ّ

ًغ خصوصا ّة، أتفرّ الكهنوتي

حيا أم ماديا أم لخدمة ال ًّفقراء، قبل غLMهم، سواء كانوا فقراء ر ًّ و
 ...".ًّعقليا

سة حياتي وفخر الكهنة العب" )11 ّوال أن�Ï? شفيع=_ الكبLMة وحا اد، ر
 ..."لأمي الحبيبة مريم البتو

ني املادعدم الاحت )12 ي وشؤ ّفال كثLMا بأمو و ر ّهم=_ ّكل ة بل صرف ّيً

ُّوقو نف�Ï_ إ%ى تقدمي �ي الفضيلة والعل م والحكمة أمام هللا ى
 ".والناس

انة مع الجميع )13 ح الاختالء والر زاملحافظة ع�ى ر  .و

ي الجسدي )14 مة البساطة �ي جميع أمو ّمال ر ًفال أطلب طعاما : ةز

ّخاصا بدو حاجة حقيقي ًف كثLMا من الL¹د والجوع أو ّة، وال أتخونًّ

  .١١٢غLMه

ل وانشغالته الكثLMة   زبسبب خدمته لرعية الفر ه الحظ �ي هذ"ّ
ة ضعفت قليالّ الحياة الداخليّة أنّاملد

ً
بعض التعلق "وظهر  ،١١٣"

ُّ

 ّقضنفاتصعاب ٔالاخذ برأي ٓالاخرين، اس يظهر أبدو ،"ّبالرأي الخاص
ع�ى ذاته قائال 
ً

 : فمقاصدي،ةّة الذاتيّ من الكL¹ياء واملحبالحذر الحذر"
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س واملطالعة )1  .رالد

حية �ي أوقاSdا )2 ين الر والتما  .ر

 . بغLMة صادقةالاهتمام بالنفوس )3

انة والبساطة �ي جميع تصرفاتي )4 ُّالر  .١١٤"ز

سلّكل بعد  •
ّ

ٍة من املقاصد كان يختمها بصالة لطلب الL¹كة 
د واحدة من هذه الصلوات ع�ى . والتثبيت وطلب الشفاعة رسنو

غباتي ومقاصدي أمامك يا : "سبيل املثال ال الحصر رهذه ¼ي 
ات وتنفخ ف½Sا بنسمتك هذه الرغب حÇ_ ت، أسألك يا إلf_ أن... يسوع،

ادة جديدة أقو من الجحيم، لكي أستطيع  ىوتخلق �ي قلبا جديدا وإ ً
ر ً ً َّ

أن أقوم أحسن قيام بعهدي أمامك، وإن
ّ

ة، ّي ألطلب املوت ألف مر
ادتك القدوسة  ُّقبل أن أهينك أو أخالف إ بل . ً�ي أمر مهما كان طفيفار

يد ّأن أبقى معك واحدا بحيث أن رأ  العذاب والحب ّ كل ما لك منً
نيكو نصيú_، وكل ما %ي من الضغف والوهن يكو لك يا إلf_، لكي  ّن

ّتحطمه وتبدله بقو ِ
ّ

ِ
ّ

تك تعضدني فأنا أقدر ّة، وم=? كانت قوّتك ٕالالهي
�_ء بالذي يقوي¶_ّع�ى كل ِ

تك . ّ روال تسمح يا إلf_ أن أشك يوما �ي قد ً ّ

ِوصدر م¶_ ّٕالالهية ومساعدتك، مهما شعرت �ي نف�Ï_ من الضعف، 
ّ

  تحتالمن النقص والتقصLM، إلني أعلم �ي ذلك أن يدك الحبيبة
جع فأتمسخوتر ّي¶_ قليال لLr هل أ ر ى ً

ِك Syا وأقبل اليد ال=_ تضرب¶_
ّ. 

ولكن يا إلf_، كل
ّ

داد إال يد أن أ ما ظهرت تعامل¶_ بالقسوة، ال أ
ّ

ز ر ًّ حبا َ

لك وتعل
ّ

كي وإلf_ املحبوب ًقا بك يا غاي=_ ٔالاخLMة وسعادتي الكاملة ومل
 .١١٥"آمMن. رٓالان وإ%ى الدهو
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  حياة الصالة-٢

  الفرض-أ
 اس ّالقد -ب
 عبادة القربان  -ج
 ةّالصالة العقلي -د

 

ِكما يغلف املناخ الطبيعة و : حياة الصالة-٢
ّ

موجود هكذا غلّكل 
ّ

فت 
 ع�ى سيطر إن كتب ملرشده. حياة ٔالاب ميشال صادّكل الصالة 

 .ه إ%ى هللا عن طريق مرشدهّه يتوجّ والابSTال وكأنأسلوبه طابع الصالة
 L¹حي مرشدهبينما يخ ّعن تجربته الر قد عرفت يا أبت : "لة ويقو لهو

فاآلن أشكر هللا  ، فما قبلالحبيب، بما كانت حال=_ �ي بدء هذه السنة
س ّالرحيم الذي أنار أفكار و و حيي ّع مداركي الر شاداتكم و رة، بواسطة إ

 _نف�Ï ّتلقنواّ ومحبتكم واهتمامكم الشديد �ي أن سة وغLMتكمّاملقد
ِٔالافكار العالية والتجرد وترك ما يعوق¶_ عن الذهاب إليه تعا%ى 

ّ ُّ

ّ البنو الخالص والبساطة الطفليّبطريقة قصLMة من الحب ة �ي ّي
ادتي استعدادا سريعا لعمل  ًأعما%ي والاهتمام ألحفظ دائما �ي قلú_ وإ ً ر ً

اد يسوع اللطيف ع�ى ذلك، . ّ قلبه ٕالالf_ّما ير��_ يسوع وما يسر زو
ه مع ما تدعو %ي من ّة الداخليّبإلهاماته ٕالالهي رة وتوضيحاته وأنوا

َّأمثال أمه املباركة وقديسته الصغLMة مما عرف¶_ بطالن ما شعرت به  ِ
ّ ّ

تفاع فو كل... �ي هذه الحياة من الهموم ؤالاحزان جوب الا ّو ق ر  و
 .١١٦"...ذلك

ِ�يهل يسرد أم يص 
ّ

ما كان ليفصل   هل يخL¹ أم يشكر هللا؟؟
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اته، ال=_ يفLrض أن تحكي ّكان يبدأ كتابة يومي .ً أبداالواقع عن العL¹ة
ات وٍعن أحداث جرت خالل ال�Sار، بآية من الكتاب املقدس أ ر عبا

س ال=_ حصدها اليوم من جر  ع�ىٍشكر وامتنان ّالعL¹ة والدر اء هذه و
ن فبدل من أن يكو الحدث هو .غLM ذلكالحادثة أو هذه التجربة أو 

�ي معرض كالمه مثال . نموضوع الكتابة والتدوين تكو العL¹ة والرسالة
ً

Sdا ّعن فرنسا �ي الحرب العاملي ك(رة الثانية وخسا : ل، يقو)ربعض املعا
فض بنوك: "لماذا يقو... هذا لخLMها" فتقد بالعصا أ...  عهديروإن 

حم=  خلصهم �ي ،"_ فال أنزعها م�SمرسيئاSdم وبالسوط ظلمهم أما 
َّ

هم ونسوا هللا الذي  ْالحرب ٔالاو%ى املاضية بأعجوبة، فطمعوا بانتصا َ ر
اء أهواSmم وشهواSdم من شيوعي ّافتقدهم واندفعوا و ... ة وال دينيةر

ِ ضرSyم ٓالان لكي يؤدSyم ويبMن لهم بأنه ساهر ع�ى الدوام ال فلذلك
ّ ِ

ّ

 أنظر إ%ى ."ن فإ%ى الدهر يحفظواءهّ أحبّولكن... "يخفى عليه �_ء
غم ما مر �ي هذه ٢٥٠ديرنا، م�ù? عليه  ّ سنة تقريبا وهو ثابت  ر ً

ه يتكلّألن"نونحن ثابتو ... البالد من الحكومات الظاملة الكافرة
ّ

م 
ه وجميع املت ّبالسالمة ع�ى شعبه وأبرا ه �ي ّ وأنا واثق أن."كلMن عليهر

ّفرنسا مثال لم يلحق بأحب ُ ً
ٔالاّكل ، رائه ضر ما

ُ
ة ّة الحقيقيّسر املسيحي

حمته ع�ى الحافظMن عهده الذاكرين ّحفظها بالسالم ألن ر 
 .١١٧"وصاياه

أى مشهدا طبيعيا سرعان ما يستعLMه ويحو  ّإن  ًّ ً له إ%ى مشهد ر
Þي ّر نة بي�Sما،و  ويصعد الصلوات ، ويستنتج العL¹،ر ويقوم بمقا

ة تذكرنا باألمثال ال=. والتسبيح ِإليكم استعا
ّ

 :_ كان يستعملها يسوعر

ا تسند بأعواد لئالّكما أن"   أغصان الشجر اململوءة أثما
ّ ُ

ٍ ي Sdو ًر
ة ّمت �ي الفضائل وحملت ثمار املحبّفس ال=_ تقدوتنكسر، كذلك الن

 ّح=? لها من أن يسندها هللا بعود الصليب بل بأعواد الصليب ّال بد
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 .١١٨"تبقى ساملة

عة و   لو ؟هد أغ¶? من هذا املشهد فهل من مش!لجماليا لوفيا للر
ّاستعملنا عنصر املخيلة وتخي ّ

ِLMلنا شجرة مشمش مثال، كث
ً

 الحمل ة
أينا البستاني يسندها كي يحافظ ع�ى ٔالاصل من جهة وع�ى الثمار  ّو ر
ِّمن جهة ثانية، أو ما يتبادر إ%ى ذهننا أمام هذا املشهد هو أن نسم_  ل

ك"أو " باسم الصليب"لونقو  ، وذلك كل"ييخز العMن"أو" رهللا يبا
ّ

ه 
غة ال=_ قد تودي بالثمار وبالشجرة كلهاحماية  من العيو الفا

ّ
ر  .ن

غة ال=_ تؤذSüا ّأم  را ما يخص النفس الكثLMة ٔالاثمار، فالعMن الفا
غة :فس ذاSdا من النبل تأت½Sا من الخارج ال ر أال و¼ي عMن الكL¹ياء الفا

أى أنفإذا نظر الانسان نفس. ةّمن التواضع واملحب ّه و ه كثLM املواهب ر
ً حتما سوف ، وأخذ يعتL¹ نفسه أكLb من حدود املألوف،أو الفضائل

Süبط من أع�ى سل
ّ

جة واحدة من  رم الفضائل ح=? لو كان ع�ى بعد د
اد و تسنيد النفس هذه بعود الصليب ال بل بأع وجبالكمال، لذلك

ّيكو فضل القوة هلل ال من "ّح=?صلبان   لنا هذا ّنأل ")٧: ٤ركو ٢( "ان
ِ وكما قال القديس بولس )٧: ٤ركو ٢( " خزفيةٍالكqë �ي آنية

ُّإني أتم "ّ ُ

َ�ي جسدي ما نقص من آالم املسيح ُ ل فنقو �ي ٔالاب ،)٢٤: ١كو (" َ
 .ّه يتم �ي أمثاله ما نقص من أمثال املسيح �ي امللكوتّنإميشال صاد 

ات ال=_ استعمل ة ع�ى الاستعا رولو أضفنا هذه الاستعا ها السيد ر
ِاملسيح �ي تعليمه عن امللكوت لوجدناها تندرج �ي الخط نفسه

ّ
ألم . 

ِيقل السيد
إذا آمنتم تعملو أعماال أعظم من ال=_ أعملها أنا ":ّ

ً " ن
 بوعوده ويجعل ع�ى لسان صاد آيات وأمثال يفيفها هو  ،)١٢: ١٤ يو(

 ّكما أن ":ِّفسألناه أن فسر لنا يا أبونا ميشال هذا املثل فقال. رائعة
ض رٔالاعواد تغر �ي ٔالا  لتتمكنز

ّ
، كذلك الصلبان الصغLMة والكبLMة 

ض التواضع العميقة املتينة ح= ّيجب أن ترتكز إ%ى أ ّ? تكو قوير ة ن
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وتتمم الفائدة ال=_ أ
ُ

ِ  .١١٩"ريدت ألجلهاّ

  الفرض  - أ

ه هو التأمل وصالة   ُّإن أو نشاط يسSTل به الراهب والكاهن �Sا ر ّ ل
 وهكذا ،امناّ وهكذا �ي أي،ام آبائناّهكذا كان �ي أياس، ّالفرض والقد

حيّإن"نبقى إ%ى ٔالابد،  ين الر نا من ٔالاعمال والتما ّ ما نبدأ به �Sا و ر ة ر
ّخصوصا التأمل والقد( ُّ ة ) اسً ربقدر ما نضع فيه من الانتباه والحرا

نا مملوءا باألعمال الصالحة غالب ّوالخشوع واملحب ًة، يكو �Sا ر ن
STاد �ي واجباتنا كلها والسالم والسكينة والتضحية ٔالاحيان والاج

ّ

ّة القريب إ%ى غLM ذلك من الفوائد الجليلة ال=_ ال تقدّومحب ر، ُ
 .١٢٠"والعكس بالعكس

ي عن   يكاتو ّيوجد تعبLM شائع �ي حياة الرهبان يعL¹ بشكل كا ر ر ِ
ّ

ِصل الفرض ونام بالعرض: "الرابط املفقود بMن الصالة والعمل وهو
ّ" ،

اح ضمLMه وأعفى نفسه من با¬ي وكأن  رالراهب إذا ما أتم فرضه أ
بطا واضحا بMن الصلوات فا لدى ٔالاب صاد ّالخدم واملهام، أم  Lëً ً

ر ى
ي ّالجمهو غبة . با¬ي أعمال ال�Sارو ،ةّة الصباحيّة، خاصر رأليست هذه 

ّاملؤسس السعيد الذكر املطران أفتيميوس الصيفي �ي وصيته  ِ
ّ

ِّ

Lتكم لتمكثوا ههنا بطّكم وصMُستّما أس: "للرهبان
ّ ُّالMن بل لكي تجدوا ُ

اجهتنا فيما ّ أم."�ي فالحة كرم الرب وا إذا أتممنا صلواتنا كما يجب و
ما ف ،ةّبعد تجربة القنوط والنعس والفشل والLrاجع �ي أعمالنا اليومي

ّالذي يرد إلينا حيويتنا وحماسنا؟ مقاومتنا لهذه التجربة وإتمامنا  ُّ

ًاجباتنا كالعادة دو أن ننقص شيئا أو أعمالنا و ن  الطبيعة ينجارو
 .ب�Ë_ء

يننا   والنشوفةرولكن عندما نشعر منذ الصباح بالفتو"  ر�ي تما
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حية، فال يجب أن نفشل ونضطرب ظانMن أن  ِالر
ّ ّ �_ء قد ذهب ّكل و

ضياعا، كال
ّ ر هذا الفتو الذي نشعر به والذي ال نريده، إذا ما ّ بل إنً

اجباتنا كالعادة دو أن ننقص شيئا أو قاومناه وأتممن ًا أعمالنا و ن و
نجار الطبيعة ب�Ë_ء نستطيع أن نتغل
ّ ما لم تستطع . ١٢١"عليهب ي

بثالصالة أن ت
ّ

 يبثة،ّه فينا من ال�Sوض والحمي
ّ

 إتمام الواجب بأمانة ه
ة  العكس "روتطبيق الL¹نامج بإتقان، وهذا ما قصده ٔالاب صاد بعبا

فلنكن صابرين ع�ى : "لأبعد من ذلك فيقوال بل يذهب إ%ى ". بالعكس
ً ذلك عوض أن يكو نقصا ّما نشعر به من النشوفة واليبوسة، فإن ن

ّوضياعا، من شأنه أن يك¹ جاءنا وإيماننا، ألنLّ ثقتنا ويقوً  ّ ر  هللا تعا%ى ي
ّبسماحه Syذا، يريد أن يظهر أن ّنا كثLMا وي�ّه يحبُ Æً لنا مجدا عظيما �ي ً ً

 .١٢٢"رهّأن نتصوالسماء ال يمكن 

لو�ي موضع آخر نراه يص�ي من أجل ذلك ويقو  ِ
ّ

َّيا إلf_، قو �ي: "
ِ
ّ 

ح ٕالايمان املقد ّر ة والشجاعة �ي ّس الذي يساعدني ع�ى القوو
ًالشدائد واملصائب ال=_ أالق½Sا �ي إتمام واجباتي، خصوصا الواجبات  ُ

حي ّالر  ّكل الاختالء معك، ومحادثتك وإهمال ّم¶_ة ال=_ تقت�ù_ و
جي ّأسباب اللهو والتشتت والتعزية الخا ر

ُّ
وأضرم �ي قلú_ نار محبتك ... ة

 .١٢٣"ة، والغLMة الشديدة والرغبة �ي أحكامك و�ي ما هو لك آمMنّٕالالهي

 هو العودة الدائمة إ%ى هللا ّما املهمّ إن،ّسواء نجح أو فشل ال Süم 
د أو امللل أو الن ، وتجربة الشر وسواء للشكر أو لطلب العو عاس أو ن

ا أن ّالرهبان والراهبات والكهنة، فإمّكل رعدم الرغبة أو الفتو تنتاب 
ا أن تقاتل وتتوب إ%ى ّ وإم،رتستسلم ويLrاكم الفتو لديك فتسقط

ل ع�ى حد قو ٔالاب صاد ّالرب جاءنا وإيماننا ألن"ّ ّفيكL¹ ثقتنا ويقو  ر ي ِ
ّ

ِ
ّ 
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ًء لنا مجدا fّ_ًنا كثLMا ويّه يحبّهللا بسماحه Syذا، يريد أن يظهر أن

 .١٢٤"ًعظيما �ي السماء

بط  رأينا هنا كيف  ة ّٔالاب صاد بMن الصالة والحياة اليومي ر
ىوالتجاوب الذي يحصل بي�Sما وكيف تنعش الواحدة ٔالاخر إذا ما 

توف
ّ

مةة الصادقة والرغبةّر لدى الراهب الني  �ي موضع آخر .ز العا
ات املصLMي ّيربط ٔالاب صاد بMن الصالة والقرا خذها ٕالانسان ّل=_ يتة ار

ّ�ي حياته كالنذو املقد يّأن"ويعتL¹ . سةر  ¼ي ،ة للراهبورّ الصالة ضر
ّ النذو ¼ي أجنحة له ولكنّإن...  يجب أن تحييهالحياة ال=_  هذه ر

افع لكي تقدر أن تطLM، لزم ئالاجنحة روإذا كانت النذو ¼ي النو "رها  ر
، ١٢٥"رذا النوالذي يحÇ_ هالذي ي�ù_ء للراهب فالصالة ¼ي الزيت 

ّالنذو قرار شخ£�_ ّ والصالة نشاط شخ£�_ ،ز �ي جماعةL¹َُت ّلك�Sا ر

 ،ل النذر إ%ى وسيلة شركةّعاش �ي الجماعة، هكذا يتحوُي ّلكنه
ين ونذو املصلMن صم،والصالة حياة الشركة ّ فتصبح صالة الناذ ر ام ر

 .ةّلشركة واملحبلأمان 

 اسّ القد-ب

كما عل 
ّ

واملحاصيل   البشرديم بواكLM تقّنإ ،هّمت الكنيسة أم
اعي ّالز شك  العهد القديم �يةّوالذبائح الحيواني ةر

ّ
 استباقال

ً
مزا   ًو ر

ر ّل ٔالاب صاد �ي مسLMة تطوّ تأم.ليبّلذبيحة يسوع ع�ى الص ًّتمثيليا
 ،ًة من أجل أن يجد لذاته موضعا ملشاركة يسوع آالمهّالذبيحة ٕالالهي

ّوالحصو ع�ى ما يريد أن يمنحه إي  ،ً بأن يصLM مسيحا آخر:ه هللال
وكم كان مأخوذا 

ً
ّهذه الرغبة بأن يصبح مسيحا آخر �ي قد�ي  اسه و�ي ً

 .ة و�ي خدمته بMن الناسّحياته الرهباني
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ِة هو ممثل يسوع نفسه مثل ّ تقدمة الذبيحة ٕالالهيدالكاهن عن" 

ّ

ًّفيجب أن يكو قلبه كبLMا جدا نظLM العالم ... كاهن ومثل ذبيحة ً لكي ن
  ّتماجيد العالم وحاجاته وشكره، بل أكL¹ من العالم، ألنّكل ييحو 

ّكنيسة املطهر يجب أن تجد فيه موضعا، بل أع�ى من السموات، ألن ً 
ُّأعضاء الكنيسة املنتظرة يكلو إليه أن يقدم الشكر ملن غمرهم 

ِ
ّ ن

 وجد .١٢٦)يس فرانسوا دي سالّعن القد" (بمثل ذلك العطف واملحبة
ُّاس العبادة ٔالانفع للحصو ع�ى مبتغاه، أي التشبه باملسيح، ّ�ي القد ل

ّ يقوم بأعمال املسيح سواء ع�ى مستو نوعيّح=? رة الحضو بMن ى
شاد وأعمال املحبّالن ّاس، أو خدمة إيما�Sم بالتعليم والوعظ وٕالا ة ر

 .ومساعدة الفقراء

عيمااً به مسيحّيتشبه أن ّلم يكن املسيح الذي أحب   ً  و أز
 وكم طلب وص�،هَّه وحبَه وتواضعَ �ي املسيح آالمّا، بل أحبًيمتعال

ّ
ى 

ً بينما كان طالبا �ي السنوات ٓالاخLMة !لكي يحصل ع�ى هذه النعمة

اسة الالهوت يستعد ّلد جات املقدر ّ للد أجمل " إن: ل يقوسمعهنسة ر
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ّاستعداد لعمر يمكن أن أضعه �ي سبيل ذلك، إن ما هو أن أصلح ي
ُ

ة بأننف�Ï_ ليسوع املسي ِ وأنظمها ع�ى قالب نفسه Sاّي� أهرح آنية مختا
ّ

ما ال يتالءم مع نفس يسوع وأخالقه ّكل ُّالقدوسة، وذلك بÚqëي 
من مثال نفسه  ًاها يوما قد قربت قدر ما أمك�Sاه يرّ إنّح=?وعواطفه، 

%ي ويشركها به ّالطاهرة، يسكب ف½Sا نعمة كهنوته املقد ّس ٔالا ز
 يمكن¶_ من ّح=?ة، ّالقه وكماالته ٕالالهيويمسحها بطيب عواطفه وأخ

ل الناقصMن ّ وتكم?ة ال=_ تشفي املر��ّمساعدة نعمته ٕالالهي
لي ، أن أقوم حسنا باملسؤ LMن نظMّواملساك و ً ة ال=_ يضعها ع�ى كاه�ي، ي

ًلهذه النعمة العظيمة والشرف العا%ي، فأكو مسيحا آخر ومخلصا  ِ
ّ ً ن

ّوفاديا للبشري تي �ي وه¶_ ّل قوُيح الذي به تكمدي يسوع املسّة مع سيً
ِ وما يطلبه م¶_هألعمل ما يرضي

ّ"١٢٧. 

ًه يفتتح عهدا ّاس عند ٔالاب ميشال صاد، إنّهذه ¼ي خلفية القد 

يخ محب ّجديدا �ي تا ر اس ّ ومن جهة ثانية القد،ةة هللا لإلنسان من جهً
 يصبح مسيحا آخر مخلالذي  نفسهاس الكاهنّهو قد

َّ ِصا ومخلً
ّ . ًصاً

ّقدس الكاهن نفسه ويطهفيه ي ِ
مع نفس ما ال يتالءم ّكل رها من ّ

ّيسوع وأخالقه، ويطلب النعمة املوافقة ال=_ للناقصMن تكمل 

لياته الكهنوتية خLM قيام ّوللمر��? تشفي، ح=? يقوم بمسؤ ّ و وبذلك . ّ
ّيكو قد حر ّ القدن تMن ليجعل منه ر ما هو عليه، أي واس من عبء الر
ح واّقمة العبادة ّتعلم من القديس  كيف ال وهو الذي .لحقو بالر ّ

َأننا نحمل بMن يدينا ونصدر بكالمنا من ال تستطيع  "فرنسوا دي سال ُ ّ

 �ي ذبيحة .١٢٨"ّاملالئكة أن تحوطه بعقلها أو تمجده بحسب الواجب
ىالعهد القديم كان املؤمن يقرب هلل ذبائحه �ي الهيكل، مع املسيح نر  ِ

ّ

ِٓالاب يقرب ابنه
 ،عود لإلنسانفي إ%ى السماء دّالسي صعودا بعد ّ أم،ّ

لهأما ٕالانسان الذي ّإن
ّ

ِملسيح ليقدم الذبيحة باسم ٓالاب بيسوع ا ه
ّ
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ًّلقد ختم هللا بذبيحة ابنه عهدا أبديا. عب وباسم هللالش ًاال مغLMاّفع ً
ِ
ّ ً

 
 .د عبادة وطقوسّ�ي حياة ب¶_ البشر وليس مجر

نو يأتو بالخمّ�ي القديم كان املسيحي"  ر والخq¹ لكي يستعملها ن
...  تقديم ذواSdم مع يسوعبمثابةنة فتكو ّالكاهن �ي الذبيحة ٕالالهي

ِه ال يتاح لنا أن نفعل كذلك فلنقدم ذواتناّونحن بما أن
ّ ولذلك ... ُ

ِاس ف½Sا نقدم ذواتناّ �ي القد برهاتفلنعتL¹ ثالث
ّ... 

خمر وهذا ّ�ي بدء القداس يضع الكاهن بضع نقاط من املاء مع ال" )١
ّمز إ%ى تقديم ذواتنا مع يسوع ح=? نكو معه ضحية واحدة ن ّ �ي   .١٢٩"ر

ك اتحاد أقداسك كل حMن: "لهذه اللحظة يقو الكاهن ّمبا ِ
ّ

Sdيئة ..." (ر
فالدم واملاء النازالن من جنب املسيح هما أقداس ). ّالذبيحة ٕالالهية

راملسيح، إال أن ٔالاب صاد  ّ ّ
له ناز من ّة ولكنّلبشريا%ى ارمز ي ّى أن املاءأ

وحهوًقلب املسيح أيضا  نسجم ا من حيث لم يقصد .رمرتبط بدمه و
س=_ هذا ٔالاب صاد �ي تعليمه ّ ٕالافخا ّمع النظرة اليوحناوية ر ّ

ستي ّلإلفخا ّإنما  q¹ الخدلم ينف .)٣ يوحنا (ّا �ي نص عرس قانا الجليلر

  املوجودة قبل م�يء املسيح و¼يالعرس هو الجماعةخq¹  .مرخال
ّحاضرة دائما لم تفرغ، إن ح ّ هو الحياة ٕالالهيدما الذي نفً وة والر

َّٕالالf_ املع¹ ّ L لعنه باملاء الذي تحو ِٔالاب صاد اتحاد هكذا فهم . ًخمراَّ
ّ

، ألن املاء الذي أضيف ع�ى ال املاء بالخمر، إتحاد للتحو
ُ َّ ل ُّ ِ

لم  خمرّ
 LMِليحو هذا ٔالاخ

لإليه بل تحو هو إ%ّ  .ى خمرَّ

بُلم ي   q¹رّماه ٔالاب صاد نفسه بالخ ه ّ باملاء ألنبل ،ما لكثافتهِ
حي. أكLbاًمتجانسبالخمر يأتي  ّ Syذا الكالم يعL¹ عن حالته الر و ِ

 ة منّ
اف املشتاق إ%ى ّه الشفّإ%ى الخمر، إنّإنه ٔالاقرب  ،يحيث ال يدر

يّحاد والاختفاء، إ�ّالات Sّا الجهو  . لالنسكابةز
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ّضا بتقديم ذواتنا ضحيِكما لم يكتف ٔالاب صاد أي  ة واحدة ً
ّ وضع شرطا لهذه الضحيبل ،بيسوع املسيح وحسب ً

ة أال وهو 
دنا أن نقدم ذواتنا هلل محرقة كاملة ونموت  ".السخاء ِفإذا ما أ

ّ ّكل ر

يوم مع املسيح مصلوبMن ع�ى صليب املضايق وٓالاالم والعذابات، وإذا 
دنا أن ندخل �ي طريق محب ّأ �_ء ّعذاب وتضحية كلة هللا تعا%ى �ي الر 

ن سخاء ع ذلك أن نفعل ذلكّكل  فاملهم �ي ،ةّته ٕالالهيّآخر ألجل محب
ح ٕالايمان إ%ى هللا تعا%ى الذي يحب نّوكرم وعزة نفس ّاظرين بر  هذا و

ح ودو الرغبة  نالكرم �ي العطاء دو انكسار القلب ودو سقوط الر ن ون
 .١٣٠")تنا هللّال=_ تضعف محب(الشديدة �ي ٔالاجر واملكافأة 

فال=_ : لبعد كالم التقديس عندما يرفع الكاهن القدسات ويقو ")٢
ِ نقدم لك عن كل �_ء ومن أجل كل �_ءكلك من ال=_ ل ِ

ّ ّ ِ
علينا أن ... ّ

%ي ّنقدم يسوع لآلب ٔالا ز ِ
ةّ ر كفا ِولطلب كل ...  عن خطايانا ولتL¹يرناّ

ّ

 .النعم ال=_ نحتاج إل½Sا

%ي حد بيسوع يمّ عند املناولة إذ نت)٣ ّكننا أن نقدم ذاتنا لآلب ٔالا ز ِ
ّ

ّ يسوع فيقبلنا وير��? ويقو عنّ ٕالالf_حدين مع ابنهّمت ًا ما قال يوما ل

ت ":ن ابنه الحبيبع ُّ يسر بنا هللا ."رهذا هو اب¶_ الحبيب الذي به سر

آنا نماثل ابنه ،ىتعا%ى إذ ير فينا ابنه الوحيد ر ويسر باألكLb إذا  ُّ

ُّعنا ونيتنا املستقيمة �ي جميع تصرفاتنانا له وخضوّالحبيب �ي حب ّ. 

َوبعد املناولة حاال ال ن  ً
لَت
َ

س نفوسنا ِلخت بل لن، ب�Ë_ءَّه و مع عر
ِ تقو القديسة تريزيا الكبLMة.حيدالو

ّ  منذ _ق�ùاملن الوقت ّإن ":ل
نا  .١٣١"رالتقديس إ%ى آخر الشكر بعد املناولة هو أثمن أوقات �Sا

ّليما صاديا نابعا من تأم�ي هذه النقاط الثالث نجد تع  ًًّ الته ً
اس من الزاوية ّ مسألة تقديم الذات �ي القدطرحنا  لو.ةّالشخصي
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بّة الالهوتيّالعلمي صاد ٔالاب ا مع ّ أم،ما ع�ى أجوبة مختلفةرّة لحصلنا 
ِاملص�ي 

ّ
حيا نابعا من الصالةنكتشفف ً تعليما ر ًّ ّإن  ألم يقل أحدهم .وً

ّالالهوتي الحقيقي هو ٕالانسا ِن املص�ي؟ّ
ّ

 

يضيف صاد ع�ى هذه النقاط الثالث الفكرة ال=_ أنf? ف½Sا  
ِ أن يغلف هذا التعليم Syا يريدهّ وكأن،النقطة ٔالاو%ى

ّ
ن أال و¼ي أن نكو ،

ا مع يسوع نامqrجننكو بعد أن : "لفيقو ،١٣٢ة واحدةّمع املسيح ضحي
ّ�ي تقدمة ذاته ألبيه السماو كف ة عنّي بنا  خطايانا وقبلناه �ي قلرا

ة ضحية وذبيحة، ال يمكننا أن نرفض له تضحية شخصية ّبصو ّ  .ر
ّفيسرد قصة . ١٣٣"ّويجب أن يرافقنا تأثLM مناولتنا إياه طوال ال�Sار

لتعL¹ خLM تعبLM عما يريد أن يقو ّ ًأحد الشبان ٔالاتقياء دخل ديرا : "ّ ّ

 ، لللLrهب فقبل واندمج بالرهبان، �ي اليوم التا%ي حضر القداس وتناو ّ ُ ّ

ًّوبعد القداس إذا بالرئيس يأمره أمرا شديدا وصعبا جدا ً ً إذا بالراهب . ًّ
ر ويتمه حاال وسريعا بدو أدنى تردد وبكل سر ّ ّ ن ً ً ّتعجب با¬ي الرهبان . ّ

فض التضحية :من صL¹ه وشجاعته، فقال لهم ر كيف أستطيع أن أ
 وقد تناولته �ي هذا ،ّويسوع ساكن �ي قلSy _úيئة ذبيحة وضحية

 .١٣٤"عسانا نفعل مثله اليوم. ّضحية ال عيب ف½Sا وال دنسالصباح 

ستيا وحياة ٔالاب ميشال ثقافة مشLrكة أال و¼ي ثقافة   ّبMن الافخا ر
تكاد ال تخلو صفحاته من الكالم عن العذاب أو . ٔالالم والعذاب

ّاملعاناة أو ٔالالم أو الصعوبات أو املحن أو الشدائد، خاصة عندما 

يتعلق ٔالامر بخالص ال
ّ

أينا �ي تعليمه هنا . نفوس وخدمة الناس ركما 
ىأن التضحية ¼ي الجواب ع�ى القداس، هكذا نر �ي بعض صلواته  ّ ّ

ًأيضا شهوته �ي مشاركة يسوع آالمه من أجل الاتحاد والخالص 
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 شهية فائضة بكل لذة وعذوبة، يا كأسا كريمة اًيا كأس: "لفيقو
ً ً ًً ّ ّ ّ

لاسSTوت قلب سيدي وإلf_ فqë من سماو ّاته العالية ليتجرعها ح=? ّ ّ

ة، ما أشد شو¬ي إليك يا كأس العذاب،  ِالثمالة، ع�ى ما ف½Sا من املرا
ّ ر

ة الحلو غبة ومحبة أدنيك من فم_ ألتذو تلك املرا روبأية  قر ّ ُ ّ  العذبة ةّ
ّع�ى كل نفس تحب يسوع يد أن أتجرع ! آه. ّ ، بل أ ّلن أكتفي بالتذو ر ق ّ

ي ومزيجك ح=? الثمالة، وهكذا أر
ُ  ظم�_ املذيب ا%ى أن أتبع يسوع ّ

نحيث هو بعد أن أكو قد تبعته حيث كان، وأن أبذل نف�Ï_ ألجله 
ّكما بذل نفسه ألج�ي، وكذا أبلغ بنعمته آخر ما أستطيع من الحب، 

ّكما بلغ هو ألج�ي آخر ما يكو من الحب، بل الحب غLM املتنا¼ي ّ  .١٣٥"ن

ّفلنفتش إذن عن ٔالالم والعذاب ولنسر إذا أ"  ِ
ّ

ّلم بنا �_ء يعاكس 

ِأهواءنا ومحبتنا الذاتية فنبهج ونسر قلب يسوع املتألم الذي يفتش  ِ
ّ ّ ّ ُ ّ ّ

وعن نفس محبة حقيقية تحمل عنه ما يحمله إياه ناكر الجميل من  ّ
ِ ّ ّ ّ ُ

 .١٣٦"ٔالاحزان والعذابات ٔالاليمة

ّيلفتك جدا هذا التناغم القائم بMن ذبيحة القداس وهذ   هًّ
حية ّالاستعدادات الر  بل ،َ الصادقة ال=_ لم تبق ضمن حدود الكالمو

ّتعدته ا%ى كافة ٔالاعمال ال=_ قام Syا طيلة خدماته الLrبوية والرعوية ّ ّ ّ. 

لو نظرنا ا%ى حياة ٔالاب ميشال من هذه الناحية لوجدناها حياة  
ستية قوال وعمال بامتياز؛ حمل عذابه املتأتي من هواجسه  إفخا

ّ ً ً ّ ر
د �ي بعض يومياته واضطرابه، من ألم معدته ّ بحسب ما كان يو ر

ُته حسنة لوال ما ّصح: "ل�ي تقرير الابتداء حMن يقووبحسب ما جاء 
-١٩٢٣سجل املبتدئMن (يشعر به من كتام �ي معدته من وقت إ%ى آخر 

، �ي عهد معل١٩٣٦
ّ

قم  ، من )١٩رم املبتدئMن ٔالاب يوسف Syيت، 
 من ،ةّجماعيه وبا¬ي متاعب الحياة الباستخفاف بعض ٕالاخوة 
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٧٦ 

هكذا جعل . خدمته للرعايا، ومن آالم مرضه ٔالاخLM الذي أودى بحياته
نيموس الذي كان قد استشهد به �ي معرض ّمن كالم القد يس إير

َ
و

 املسيح هو ءوغذا... غذاؤنا هو جسد املسيح: "اسّكالمه عن القد
 .١٣٧"تضحيتنا وتوبتنا وتواضعنا

صوبة، كرم يقابله يا لجمال هذه اللوحة، خصوبة تقابلها خ 
 ّلست بالكاهن العادي.  غذاءهكرم، فيض يقابله فيض، غذاء يقابل

üا ٔالاب صاد، كلّأS
ّ

 كل،ما بحثنا فيك اكتشفناك
ّ

قنا بكالمك ّما تعم
أ
ُ

عجبنا أكLb، كل
ّ

بطنا كالمك بمواقفك َستخلصنا العL¹ا رما 
ِ. 

و�ي �Sاية تعليمه هذا يتوق 
ّ

ولة ف ٔالاب صاد ع�ى فLrة ما بعد املنا
ها أثمن لحظات القد ّباعتبا  . ال بل أثمن لحظات يومنا بأسره،اسر

س نفوسنا  الاختالء والشكر بعد املناولة .وويطلب أن نمثل مع عر
اكا لهذا السر ّيتطلب وعيا وإد ً

ر ً ّ
 أكLb ما يؤذي مشاركتنا ّ وإن. العظيم
 .ُّ�ي القداس هو التعود عليه وع�ى ما فيه

 ال يحصل ّح=?ة ّة تنمع املناولة اليوميّكانت الكنيسة الكاثوليكي 
تيني ّبMن املؤمن والقدسات عالقة ر .  غLM مقصود Syاة أو استخفافو

ة سمح Syا ّيس بيوس العاشر باملناولة اليوميّوعندما سمح البابا القد
ط معيلكن ّ بشر  .ة املستقيمةّالني") ٢. حالة النعمة") ١: نة وأهمهاو

ة املستقيمة تنفي ّ الني.طيئة املميتة من الخّالخلوأي حالة النعمة 
ّالتناو ع�ى سبيل العادة بدو تفكLM وبدو عاطفة وبدو محب ن ن ن .  ةل

ّيوتنفي التناو بدافع الحياء البشر أو بدافع التبا¼ي  وتق�ù_ علينا ...ل
قة والشو والتفكLM بالزائر الكريم ّبإبراز عواطف ٕالايمان والرجاء واملحب

ّيٕالالf_ السماو الذي ن  ،تواتربلنا نتناو ّوبما أن.  لقبوله �ي قلبناّستعدّ
ّ وجب علينا أن نستعد جي،ّكل يوموالبعض   .١٣٨ًداّ
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٧٧ 

ًمن يستعد جيدا يحتفل جيدا ويشكر جيدا  ً ً ّّ ّ ّ
أن ... زفال يجو لنا "،ِ

نتناو ونخرج حاال من الكنيسة
ً مثل املرأة ال=_ كانت تعمل هكذا : ل

سل القد ّوكيف أ Lافقاها �ي rم�ي الشمعات ليLM حانيس فيلبس دي ر
بع ساعة �ي ،الطريق ر فخجلت وعادت إ%ى الكنيسة حيث قضت 

 فنحن ؛ست من مناولة واحدةّة تقدّمريم املصري. الشكر والصالة
ًّنتناو يوميا ونبقى ع�ى ما نحن  فالسبب هو �ي عدم استعدادنا ،ل

 .١٣٩"Mنَوشكرنا الالئق

د هنا    ٔالاب ميشال صاد هايتلو من صلوات كثLMة كان واحدةرنو
يا يسوع الحبيب، هوذا هذا القلب : "لفيقواملتواترة  قبل مناوالته

ة ع�ى املحب ّالذي شحنته باملقد  فيه سيولها، فافتحه يا  وكqëتة،ر
ا كثLMة بآلة ٔالالم والعذاب،   ّح=?ًرإلf_ بصليبك الكريم واحفر فيه آبا

ي قلبك الطاهر املة الصّنه مياه املحبتنبع م شتاق إ%ى مياه وافية، تر
أفيجب أن . ة النفوس له، وال يعطيه أحدّة، محبّاملحب

ُ
ِعوض

ّ !
ال ! ... ًّمات املسيح حبا وال أحد يفتكر Syذا" ):ّبالفرنسية ما ترجمته(

ًأحد يريد أن يعيش فقط منه وألجله؛ وال أحد يريد أن يكو مسيحا  ،ن
ِ أعوضيجب أن

ّ ُ
) "Abbé Gérard, 22 ans de mon service, p. 122(١٤٠. 

ّة استعملها ٔالاب صاد ليعL¹ ف½Sا عن أهميّقصهذه  
ِ
ة الشكر بعد ّ

ّالتناو �ي حياتنا الرعوي أحد ٔالاساقفة كان عنده أشغال كثLMة  ":ةل
اعوي ّومهام  ة ذات يوم فأطال شكره أكLb من العادة والناس �ي ر

ه ه وقال.رانتظا ّأنسيت يا سيدنا أن: "ر فأتى كاتم أسرا ؟  عندك أشغالّ
 ولك¶_ أطيل شكر واختالئي ال ل�Ë_ء إال،َال لم أنس: "فأجابه

ّ ي
ُ

 ألقوم 
 .١٤١"ًحسنا بتلك ٔالاشغال
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٧٨ 

يا يسوع حبيú_، أهال وسهال بك، ": بعد املناولةىصالة أخر هذه و 
ً ً

َّهلم فادخل إ%ى قلبك، إ%ى بيتك الخاص واجلس فيه ع�ى عرش 

ِأنت إلf_ طهره ونقه، إقلع م. ةّة ٕالالهيّاملحب
ّ

ِ
يّكل نه ّ ّما تريد، و نه ع�ى ز

üيد بنعمتك ّذوقك أ رSا الحبيب، إسLrح فيه وال تخ�Ë? انزعاجا فإني أ ِ
ّ ً

ٍ أن أبقيه �ي جو صاف من السةّٕالالهي ٍ
ّ ُ

ة ّة واملحبّالم والسكينة التام
 تبقى أنت �ي الراحة والنعيم، ومهما حدث �ي الخارج ّح=?، "ةّرالحا"

ِرعود القاصفة، فال تسمح أن تؤثر  من الرياح العاصفة والّومهما هب
ّ

لك وص�Sما ا �ي السالم التام، مهذه ع�ى قلú_ ونف�Ï_، بل احفظه
ّفردوسا جميال فيه من كل ً لذما  ً

ّ
هو املحب ّ وطاب من  ر ة العطرة، ز

ِنشد لك باتصال ت التسبيح والSTليل رطيو و،ةّوثمار التضحيات الشهي
ّ

ر بك يا عMن ّمة املحبغن  .١٤٢"ةّالرحمة واملحبوة والسالم والسر

د ٓالان بعض نصائح تقني  ّسنو  الاحتفال بالذبيحة ّة تخصر
 : ال شك أن ٔالاب ميشال قد اعتمدها،ةّٕالالهي

عدم الاعتماد ع�ى الذاكرة �ي تالوة الصلوات لئال" )١
ّ

 يقع بعض 
 .الضالل

ّ الاختالء قليال قبل القد)٢ ً
 .اس

اس، والاطّدما يجب قوله أو عمله �ي ذلك القّكل  معرفة )٣
ّ

الع ع�ى 
ذلك قبل أوانه لئال
ّ

ّ يظهر ع�ى الكاهن بعض الLrدد إب ان الذبيحة ُّ
 .ن منه املؤمنوّة وهذا ما يشمqÜّٕالالهي

تداء الحلل املقد)٤ ّ عدم الكالم مع أحد بعد ا سة وعدم السماح ر
ِألحد أن يحدثنا

ّ. 

ي الرعي)٥ ّ خو ّة فليحذر من أن يقدم ميعاد القدر ّ
ِاس أو يؤخِ

ره ألجل ّ
Mالجميعّفالن أو فالن بل يحتفل به �ي أوانه املع LMن لخ. 
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٧٩ 

اس ليس ع�ى سبيل العادة ولكن بعظيم الانتباه ّل بالقدَحتفُ لي)٦
 .١٤٣)St Charles Borromée(تؤدة وسكينة وعذوبة ّكل ىوالتقو وب

نل به Syذا الغ¶? وSyذا الاتقان سوف يكو له نتائج َحتفُقداس ي 
ال أحد يستطيع أن يصف بكالم . "Sا العالم بأسرهجزيلة يستفيد م�

ّبشر أي ة تفيض من تقدمة هذه ّة ثمار يانعة وكم من عطايا إلهيّي
الذ
ّ

ًر أيضا واملالئكة ّف½Sا الخاطئ يتصالح مع هللا، والبار يتL¹... بيحة

ّيفرحو والاستحقاقات تتجم ُوب تLrك، والفضائل تزداد، نع، والذن

ُذائل تستأصل، وينوالر ُ
 ?��، نفوشيتصر ع�ى حبائل الشيطان، واملر

ن، واملؤمنو الرا ، والضعفاء يتقو نوالساقطو ي�Sضو ن ون ندو قَّ
نيعتقو ُ...") St. Laurent Justinien(١٤٤.  

 الذي يوقف غضب هللا تعا%ى العادل عن استئصال ومن" 
مان نوح وقد ّالبشري زة �ي الوقت الحاضر، كما استئصلت وأهلكت �ي 

غمرت ٓالان با
ُ

ٍة مما لم يكن لها حينئذ؟ ذلك هللا ّلنعم ؤالانوار السماوي
ّير بMن الناس ابنه الحبيب �ي حالة ضحي ًة كاملة يستغفره دوما عن ى

 .١٤٥..."خطايا العالم

 "üا الكاهن ّأS)ن احتفالك )ميشال صادMكم أنت قريب من هللا ح 
مل! بالذبيحة الطاهرة

ّ
ة ُّا يشق صوتك صفوف املالئكة ويأخذ الكلم

َّاملتجسد واملمجد عن يمMن ٓالاب، لي
 ،ّيله من جديد إ%ى حالة الضحيةحِّ

ّعندما يكو هنالك تحت نظرك بMن يديك وبعد قليل يت ًّحد جوهريا ن

ة، هل يفصلك بعد ّة وٕالانسانيّبجسدك وبنفسك، بطبيعتيه ٕالالهي
_fء عن الجالل ٕالال_�ّ (Chaignon, Le prêtre à l'autel, p. 51).١٤٦ 
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٨٠ 

  _fا ٔالاب ميشال بالذبيحة ّهذه الفقرة بصالة يتغزننS½ل ف
كيف يمكن أن ت: "ل فيقوةّٕالالهي

َ
ّغفل عن با%ي ثانية وأنا �ي كل ُ  صباح ْ

ّأقدم باسمك القد ّ
َّة مجددة ع�ى هياكلنا ّوس تلك الذبيحة ٕالالهيِ

ّة؟ أنزلك من السماء بصوتي، وبعي¶_ الLrابيّبطريقة سري َّ ُ
تMن أشاهد 

ُ

َّة، وأحملك بMن يدي ّة املحتجبة تحت ٔالاعراض السريّيعظمتك امللك

نيا من يدير كل الكو بأصبعه القدير ّ ، وأتناولك �ي فم_ طعاما لذيذا ةُ
ً ً

ة والنقاء، ثماوشر ّبا منعشا فيه مصدر الحياة ومنبت الطها ر
ً حفظك أ ً

ا، مستعدا ألن تقبل¶_  ًّ�ي بيت القربان حيث تلبث بال حراك ليال و�Sا ًر
ً

فكيف يمكن يا ... ة ساعة من ال�Sار أو الليلّة، �ي أيّٕالالهيرتك حض�ي 
ة ّمنك مظاهر هذه املحبىأر  وحدك بعدما لكموأهإلf_، أن أنساك، 

تم_ ع�ى  رالسامية غLM املتناهية، وكيف ال أقبل إليك �ي كل سانحة وأ ِ
ّ ُ

ِقدميك الطاهرتMن ألقدم لك آيات الشكر والعرفان
 وأناÀي ملك ،ّ

ُ

م املسكMنوااالسم ض الذي يتناز إ%ى أن يض÷ي صديقي املال زت ؤالا ُر . ل
ّآه يا يسوع حبيú_ ليت¶_ أموت حبا ملحب لتك أنت الذي تناز إ%ى أن ًّ

سولك، أن أمات ال�Sار كله  يد ع�ى مثال  يموت حبا %ي وملحب=_، فأ
ّ ُ

ر ر ًّ

اق سكيبا ع�ى ذبيحة حبك، أSüا الحمل الذبيح ألج�ي ُّوأ َ
ِ
ّ ً ر

ُ
ِفحقق هذه. 

ّ 
 ،_úة ال=_ أنت تضعها �ي قلLMِوقوني ٓالامال الكب

�ي ضعفي، وانصرني ّ
ِع�ى نف�Ï_ وذلل و

ّ
يفن بنار حبك ٔالاميال الذميمة املنحرفة ال=_ Sdو ا َ

ِ
ّ

ِ
ّ وكيف ال أحصل ع�ى هذا كله وبنوع يفو كل...إ%ى أسفل ق ِ

ّ
 آما%ي، وأنا 

تشف كل ّأ ق صباح كأس دمك ٕالالf_ الذي يحر ر غريب  ما هو ّ كلَّ�يّ
ّعنك، ويحو كل ل ِ

ّ ما �ي وكل أعما%ي إ%ى محبّ ّ  .١٤٧"ة؟ّة سماويَّ

 ة القربانعباد -ج

حيّتعد  ّدت أنواع ٔالانشطة الر  املرتبطة بالصالة لدى ةّيدالفرة و
ات القربان، الصالة العقلي يا  ،L¹ّٔالاب صاد، نبدأ باألصغر إ%ى ٔالاك ر ة ز
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٨١ 

ة ويتخلّٕالالهي
ّ

ّحيلها فحص الضمLM، خواطر السبوت الر ة، الرياضات و
يّة، الرياضات السنويّالشهري ّة، هذا كله عدا الصلوات الجمهو ر

ّ
ة 

 .ّاس ٕالالf_ّة والقدّاليومي

ماّكل "  والطر تؤدي إ%ى ر ِ
ّ ق، ومن الذكاء البشر أن تكLb الطر "ق ّي

ِال=_ تؤدي إ%ى نفس املكان 
ّ ال يكو لديك حجّح=?ّ لة �ي عدم الوصو ن

ةّ املكان املقصود مهم ّألن ورجدا والوصو إليه ضر ل ق الطر ال=_ ّإن. ًّ
ثا من الLrّات بعها ٔالاب صاد تحمل خلفها إ

ً
ّثMن الشر¬ي والغربيار ىير . ّ

ة،ًالبعض �ي ذلك تشويشا ر كما يمكن أن نر فيه غ¶? وغزا هذه . ى
ّة جدا �ي كنيستنا امللكيّمqMة مهم ة ملا تحمله من انفتاح ّة الكاثوليكيًّ

صلنا ّ? املجاالت الكنسيّع�ى الLrاثMن �ي ش= وة، وإذا تخطينا الطريقة و
قإ%ى الجوهر نجده واحدا عند الشر وعند الغرب أال وهو يسوع  ً

 .املسيح

ّهم ٔالاب ميشال صاد أن يتواصل مع يسوع �ي ّكل هكذا كان  

كان ينطلق من عطشه ال بل . حينه و�ي غLM حينه و�ي أكLb من طريقة
أنا ":  يصرخ من ع�ى الصليبكان يسمعه. ًمن عطش يسوع أيضا

ار ونكرا�Sم ّهو عطشان إ%ى نفوس تحمل معه إهانات الكف"... عطشان
طيبة خاطر إ%ى ّكل فلنذهب ب.  قلبه الرقيق املحبيّللجميل وتعز

ِيه ونعوض عن خطايا العالمّزيسوع لنع
ِيشكل موضوع الاسSTتار  .١٤٨"ّ

ّ

ّبيسوع وإهانته من قبل الكف َ ًّمهما جدا لدى ٔالاب ًار والخطأة، دافعا ِ ًّ

م أصال يجد �ي كل ظرف . ً يعود ليسوع دائماّح=?ميشال صاد  ٍاملغر ِ
ّ ً و

ِمناسبة ال بل دافعا ليذهب باتجاه موضوع غرامه
ّ كان ٔالاب صاد . ً
ما بيسوع يذهب إليه �ي ش= ّمغر ً إن   ذهب إليه،? الحاالت؛ إن ضعفو

َ ذهب إليه، إن فرح ذهب إليه، إن خطئ ذهب درتقا َ َ
 إن خطئوا إليه،

 ،آن ومكانّكل  �ي يريد ٔالاب ميشال صاد أن يذهب إليه ذهب إليه،
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ف أو املناسبة ووبغض النظر عن الظر ِ
وإذا ما ذهب إليه يذهب . ّ

ليص�ي ليس فقط ليبكي، وليشكي، مثال سمعه 
ً

يصرخ أنا ّمرة 
كن مÑي، كن %ي، : "ليسمعه يقو له أمام القربانفا ٓالان ّعطشان أم

غبة .١٤٩"َّ كن �يكن مث�ي، ر العالقة القائمة ع�ى ٕالاصغاء تدل ع�ى 
 يتطابق مع دعوته أكLb ّح=?ّالشخص الحقيقي �ي الشغل ع�ى ذاته 

Lbوأك. 

ة القربان أن ّأهم"  يا ر �_ء �ي  ّف مع البار تعا%ى بحريّتصرنز ة ي
ُّٔالابناء دو التقيد ب�Ë_ء ّنذهب إ%ى يسوع بعاطفة الشو واملحب. ن ة ق

ر الصد ِ وهناك نبدي ليسوع عواطف حبنا ،يق صديقهوكما يز
ّ

وتعلقنا به
ّ

ّفإذا شعرنا بنشوفة فلنحرك فينا عواطف املحب. 
ِ
ة ّ

ة، أو فلنقض الوقت �ي التأمل، �ي مخاطبة يسوع ُّوالحرا
ِ  يجب أن .ر

ُّ وهذا الفعل، أي التأمل وٕالانصات ملا ،نعرف كيف نتحادث مع يسوع

ٍيكلمنا به حينئذ يسوع ِ
ّ

اء وأعذSyا ع�ى قلب يسوع مل ٔالاشي هو من أج،
 .١٥٠"الصالح

ّيركز ف½Sا ع�ى عنصر ٕالانصات وٕالاصغاء كوضعيىأخر نراه ة ّمر  ِ
ّ

ة 
ي ة القربانورّضر يا رة إلتمام  إال. ز

ّ
ِ وجودنا بحضرة الرب Süدده ّ أن

ّ

ّ والتشتت والنشوفة، إ�دوالشر ُّ
ىSا بنظر ٔالاب ميشال صاد ليست سو 

فنصح .  الخالص لتعطيل صلواتناّها عدوة يستعملّد مشاعر سلبيّمجر
ة املناهضة لألو%ىّبتحريك مشاعر املحب) ٔالاب صاد(  مشاعر ،رة والحرا

ما �ي ّتأخذ مكان مشاعر، وهكذا ليست فقط �ي موضوع الصالة إن
مواجهات الحياة، ال=_ ف½Sا يمكن أن تجتاحنا مشاعر سلبية كثLMة ّكل 

 امللل من اليأس، يعل من،من الغضب، من الحقد، من الانتقام
ّ

منا 
ديع لكل هذه ّ نقوم بعملئّالاب ميشال هنا أن ِة استبدال هادئ و

ّ و
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 .ةّرة تفاؤليظSا نّ إ�.ةّة بمشاعر إيجابيّاملشاعر السلبي

ب جم  ّو�ي هذا الاختبار صار لألب ميشال تجا ِلته إ%ى معلم ّة حور
ّ

ّة التخلص من هذه الحالة السلبيّماهر �ي كيفي ُّ
 إ%ى الحالة ة للبلوغ

اس ميشال صاد �ي ّ كان يشLrك الشم١٩٤١ آذار �١١ي . ةّٕالايجابي
حي ّياضة ر و  م�Sا شعر بتعب وملل وكتب قائالّة، �ي اليوم ٔالاور

ً َ �ي : "ل
ّ يوم من هذه الرياضة املقدّأو سة لم أجد �ي مالقاتي مع يسوع إالل

ّ
 

ح ين الر والتعب وامللل والنعاس سواء �ي الصلوات أو التما وكنت ... ةّير
لأشعر حينئذ بامللل من طو حياة الجهاد والعمل والاختالء فتفك... ٍ

ّ
رت 

نعو �ي امللكوت ّيسMن الذين قد أ�Sوا ٓالان جهادهم وهم يتمتّبالقد
_�Ïوقلت لنف ، ُالسماو َأتستطيعMن أن تبقي طيلة حياتك، إذا : ّي

ادها يسوع طويلة لق عب والجهاد بنفس العزيمة والتعذا الت �ي ه،رأ
ُّ

 .١٥١"الشديد بالحبيب يسوع

يتسل 
ّ

 فمن ال يقاومها �ي ،ل التعب وامللل من الصالة إ%ى الحياة
�ي . الصالة سوف ال يستطيع مقاومSTا �ي الحياة والعكس بالعكس

ّزيفند ٔالاب ميشال صاد صراعه ويتو مكان آخر ِ
ع ٔالادوار بينه وبMن ّ

املجرب الذي Süمس �ي أذنه قائال
ً

ِ
ة طويلة ومملهذه الرياض: "ّ

ّ
ة وليس 
ِف½Sا ما يبهج الفؤاد ويفرج القلب كرياضة الاستعداد للسيامات 

ّ ُ ُ

سة مثال فتلك تستحق التعب ملا يعقSÐا من ٔالافراح ّاملقد
ً

 .١٥٢"اتّواملسر

جعت إ%ى نف�Ï_ بنعمة يسوع وقلت لذاتي: "ٔالاخ ميشال ُولكن حاال  ر
ً

 :
ِمن يقو %ي؟ لربما هللا يعلق 

ّ استحقاقاتي ّكل %ي وقداس=_ وكماّكل ل
 .١٥٣..."وقيمة نف�Ï_ أمامه ع�ى هذه الرياضة
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 من ّالكاهن بشكل خاصواهب ر والّقد يعاني املؤمن بشكل عام 
ًغدا أقوم Syذا العمل أو .  �ي حياته مع هللافويستجربة التأجيل والت

ًذاك، غدا أعLrف، غدا أتوب، غدا أعالج ً ًفم=? أصلح نف�Ï_؟ غدا ... ً ُ

ًشماسا إنجيليا وكاهنا، عندما ، ًّأصLM الهوتياعندما ذر، ًغدا عندما أن ًّ ً

أتسل
ّ

عاية النفوس أقدسها وأقدس نف�Ï_، غدا حMن أكL¹ وأقيم �ي  ًم  ّ ّ
ِ ِ ر

ًالدير �ي الصالة وٕالاماتة، غدا عندما أمرض املرض ٔالاخLM، وهل لنا 

الغد، هل لنا هذه الساعة، وهذه الدقيقة ال=_ نتكل
ّ

م ف½Sا، الغد هو 
 لم أصلح ٓالان فلن اإذ! ، ومن يقبض الخيال، ومن يمسك الهواءخيال

اSdا . ًأصلح مطلقا رع�ى أي �_ء أعتمد؟ ع�ى النعمة، ولكن عدم مجا ِ
ّ

عدة، ثب. ًاليوم يضعفها غدا ّإعملوا لخالصكم بخوف و توه باألعمال ر
 .١٥٤"الصالحة

ّوعندما كان يقو القد"  ًيس أغسطينوس غدا غدا لم يصلحل ً، 
ًقال اليوم صار أغسطينوس قديساولكن ملا  ِ

ّ"١٥٥. 

عندما رك 
ّ

لها ّة حدث الرياضة وحمّز ٔالاخ ميشال صاد ع�ى آني
ً عاد مL¹را" وهنانٓالا" استحقاق لم Süرب من متطل. َّ

ّ
بات الرياضة 

ّمؤجال إي ً
ِ
ياضات أخر سّ ىاها إ%ى  ما جعل ّ إن،تحصل �ي املستقبلوف ر

. طة العودة إ%ى هللا وإ%ى ذاتهّمن اللحظة الحاضرة والL¹نامج الحا%ي نق
ر أن ّس ٕالانسان ع�ى مثال القديس أغسطينوس الذي قرّهكذا يتقد

يتخ�
ّ

ًوهكذا أيضا فعل ٔالاب ى عن التأجيل لصالح اللحظة الحاضرة، 

 .ميشال صاد

 ّ الصالة العقلية-د

ات ّ طوّلكLbة شغفه بالجلوس أمام الرب  يا ر أبونا ميشال  ز ر
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ة أي ّ? بالصالة العقليSyّا بتواتر إ%ى ما يسمالقربان ال=_ كان يقوم 
ّجلسات صالة طويلة قائمة ع�ى الصمت والتأمل بنص مقد

ٍ
ّ س ُّ

سة الصلوات العقليّوفحص الضمLM، ومم اده شوقا ملما ّا  ر ز
ً

خL¹ة : ة
كان  "،والكالم لألب ميشال صاد ،القديس فرنسوا دي سال، الذي

ِيطLM فرحا إذ يفكر
ّ ُيتاح له أن يتحادث مع هللا  القلب الذي فّ بتشرً

وهذا ما .  وال �Sاية لهّوحده، ومع ذلك الكائن العظيم الذي ال حد
حي ّيشLM به املعلمو الر و ن ّ

ُّو من أن يعتL¹ الواحد �ي التأمل  أن ليس "ن
ىغLM هللا تعا%ى �ي العالم، فهذا يعمل ع�ى جمع قو النفس فتعمل 

ّبأشد قو ِ
َلم يكن Süمه أشعر بالنش. ةّ َ َ َ ّة أم بالتعزية �ي تأمله، بل كان فوّ

ّبساطة، إذا كان ناشفا لم يكن يع¶ّكل يقبل التعزية ب _ نفسه بذلك ً
ّ له كثLMا لثقته بأنّوال Süتم ض الناشفة نتجُسي العقم ً ر أخLMا ؤالا ً

لستتحو إ%ى ينابيع ما ٍ Þيءَّ
ع من هذا العمق وثبت قلبه �ي ّ تشب.١٥٦"ّ

ت الصالة اّح=?هذه الرغبة  سها دائما ّلعقلير صا ًة لديه عادة يما ر
ّخصوصا أي ّلكLbة تمسكه Syا جعل لها منهجي. ام السبوتً ة وصار ُّ

يعملها للطال
ّ

 شرين الثانيت ٢٣  �ي.نةّة �ي مرحلة معيّب �ي ٕالاكلLMيكي
ّالتأمل للص"ونا ميشال بإجراء  ابتدأ أب،١٩٥٧ غار ع�ى الطريقة ُّ

حينظLM  ة أي ليس فقطّالرسمي ّقراءة ر �Sاية السنة �ي ّ ح=? ."ةو
اسية يكو الطالب قد اكتسبوا ثقافة جديدة نافعة لحياSdم  الد

ّ ن ّ ر
حية ّالر  ¼ي السنة ال=_ عاد ف½Sا أبونا ميشال من خدمة ١٩٥٧سنة . و

ل ليكو معل عية الفر
ّ ن ز ّ ّما �ي ٕالاكلLMيكيةر عاد ليضع �ي نفوس الطالب . ً

ّ

ًوقلوSyم أسلوبا جديدا كان قد ا سه �ي الدير و�ي الرعايا  به وقتنعً رما
? النشاطّ كان يسم.فيهوثبت 

ُ
Þي ّ الر  للطالو

ّ
حي"ب  ّبالقراءة الر  ،"ةو

حيا ملد ّأي يحضر الكاهن موضوعا ر ًّ و ً
ِ

ة نصف ساعة مثالّ
ً

 وقبل ،
ره والطالّالعشاء يعطي الكاهن ما قد حض

ّ
كان للقراءات . نب يصغو

حي ّالر الطالُّة ومواضيع تأمل لكثLM من ّة فوائد جمو
ّ

إال. ب
ّ

 ٔالاب ّ أن
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 أن ينقل الطالّميشال أحب
ّ

 _úّب من حالة ٕالاصغاء السلpassivité إ%ى 
Þي ّحالة التخاطب الر ُّ عن طريق تشجيعها بطريقة التأمل �ي وسط و

ِٕالاكلLMيكيMن
ّ. 

 : والطريقة ¼ي 

ُّأن أترك لهم مجاال ألن يعملوا الاستعداد للتأمل") ١ ً
استحضار هللا : 

ه حفظنا �ي الوجود �ي الليلة السابقة ّ ع�ى أن١٥٧ هللاتعا%ى، شكر
 النفس والقلب والجسم ، تقديم الذات هلل تعا%ى-وخلقنا من جديد 

ُّالتأمل ما ّ تقديم أعمال ال�Sار وال سي- ما لنا وفيناّكل والحواس، و

ة ال=_ تساعدنا ع�ى إتقان ّ واملناولة وطلب النعمة ٕالالهياسّوالقد
ة- ةّٔالاعمال اليومي الاستغفار منه تعا%ى ع�ى الخطايا املرتكبة : ر وتا

ب وإبراز أفعال محب ّوطلب النجاة من السقوط �ي التجا جاء ر رة و
 .وثقة

اء وتقديم الذات ؤالاعمال ّ الالتجاء والتوجّثم  ره إ%ى مريم العذ
اس ّ وحماية املالئكة الحر-  وطلب حمايSTا–عن يدها الكريمة 

 ...يسMن الشفعاءّوالقد

يخ ومنذ هذا   رهذا الاستعداد كنت أفعله وحدي إ%ى هذا التا
شادات مما يجب أن  وس أقالم كما يقال أي إ راليوم صرت أعطي ر ُ ؤ

ُ

ه من عواطف و ع�ى  ٌّكلترك املجال لإلخوة أن يعملوا الصالة أويL¹ز
ِ ع�ى أمل أن يتعودوا عل½Sا فيصبح �ي إمكا�Sم أن - حدة �ي قلبه

ّ

 هذه السنة سمح ّوالجدير بالذكر أن... ةّدا وحدهم بعد مهيعملو
 إلخوة الصف الخامس الذين م�ù? عل½Sم ّح=?حضرة ٔالاب الرئيس 

ّ

سة أن يصنعوا التأمل وحدهم �ي الكنيسة ع�ى ّمد ُّة طويلة �ي املد ر
ة مرشدSüم �Sم ع�ى ذلك أحد ٓالاباء صحبة الصف ّ وقد مر،رإشا

ّ
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 ...الرابع

يعرض املوضوع الذي ... ةّبتدائيُّالتأمل بعد الصالة الا بحر و�ي 
ق ع�ى الذات وتL¹ز بعض عواطف بمثابة َّ يطبّثم ،فيه ُّ التأملِبوشر

ف  نعود إ%ى ّثم. وحديث مع هللا تعا%ى أو يسوع أو مريم حسب الظر
د ٕالاخوة ّإ%ى أن يتعو ّ التقويةُّالتأمل ثم نعود إ%ى العواطف والشواعر

من حMن إ%ى آخر بMن عرض  ال مجLrك لهمُة يّوبعد مد... ع�ى ذلك
ا وحدهم و�ي قلوSyم هذه العواطف ويتفك ٔالافكار ألن يL¹ز
ّ ا �ي و ور

ِيمع قصص صغLMة من حMن إ%ى آخر تقو املوضوع ... حالة نفوسهم
ّ

 .١٥٨..."ًوتزيده تأثLMا بالنفوس 

 ويبMن ، عند الصباحُّالتأمل قامُ ية كانّحسب برنامج ٕالاكلLMيكي 
دها �ي النقطة ٔالاو%ى هذا من خالل املالحظ : ل يقويثحرة ال=_ أو

ُه حفظنا �ي الوجود �ي الليلة السابقة وخلقنا من ّشكر هللا ع�ى أن"
ًة جدا أن يختار املتأمل وقتا محددا من Sّا نقطة مهمّإ�. ١٥٩"جديد َّ ًًّ

ِ ّ

ه يرتاده كل S�ّا ًلقد أدخل أبونا ميشال تغيLMا �ي الحياة .  يومر

حية من الناحيّٕالاكلLMيكي ّة الر سة ّا أدّة ممو ئيس املد رى إ%ى سماح  ر
لطالب الصف الخامس الذين م�ù? عل½Sم

ّ
سة أن ّمد  رة طويلة �ي املد

 لم يبتكر أبونا ميشال هذا .١٦٠ُّيقوموا بالتأمل بأنفسهم �ي الكنيسة
ّٔالامر عندما عMن �ي ٕالاكلLMيكي َ

ِ
ّ ِة كمعلم ومساعدُ

ّ
كان يقوم Syذا بل  ،

من بعيد زالتأمل منذ  ب ٔالاوالد ع�ى ّ إ%ى أن قر، ولكن لوحدهُّ ّرِ أن يد َر
 .هذه الطريقة

Þي، الذي بدء معه ّيبدو أن  ّ تمرس ٔالاب صاد �ي هذا التمرين الر و ُّ

حيا وتجليّمنذ أي اسة، أكسبه عمقا ر ّام الد ًّ و ً ىؤ روة ّات داخلير ً
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بع سنواتّ أي قبل سيامته الكهنوتي،١٩٣٨سنة . سامية ن يدو ،رة بأ ِ
ّ

Lrيكتب ع�ى صفحته ٔالاو%ى ع�ى دف LMصلوات ال يجو " صغ Lrزدف
رلغو أسرار هللا وحكمته الفائقة الغامضة وتدابLMه يا " :ما ي�ي" فتحه

ُالعجيبة البديعة Süوله عمقها وبعدها وال يعود يقدر أن يمسك 

ه، بل تمسك عليه نفسه إذا ما تأم ّشعو حمة هللا املتأنس ر ِل �ي 
ّ

ر
ّكل ِّبب إليه ٕالانسان الضال الخاطئ، وما عمله ليحّكل وحكمته و

ولكن . ه إليهّدات والوعود لLMدّالنعم ال=_ SÐSüا له والتنب½Sات والتوع
ُعندما يضيع ٕالانسان �ي هذه التأمالت ال=_ تدهش العقل وترفع  ُّ

ِالنفس مع كل قواها إ%ى هللا
 أمام هللا تعا%ى ّيجب عليه أن يقر: ّ

ته ع�العجيب، بعجزه وعدم ع أمامه ضّى فهم �_ء من ذلك ويتر مقد
رتعا%ى ويرجو أن يتحد يوما بذلك الجمال ٔالاسم? فLM غو حكمته  ى ً َّ

ي قلبه من بحر التأمل والتعزية والسلواّوكماالته ٕالالهي ُّة وير  نو
فأين الشهوات . والفرح والكمال فال يعود بحاجة إ%ى �_ء آخر

ضالله املطبق كيف ون لعم? ٕالانسا ٍة أوانئذ؟ آه ياّواللذات الحيواني
 LMي الغ% ّيلتصق بالخليقة املائتة الفاسدة وSüمل ذلك الجمال ٔالا ز

ّاملخلو الذي كل ما �ي ما هو أثر قليل لكماله وجماله ّهذه الدنيا إن ق
ُيذكرنا كالم ٔالا .١٦١!"الغLM املتنا¼ي ِ

ّ
اك ّب ميشال هنا بكتابات كبار النس

ُّالذين عرفوا بتأمالSdم ومشاهداSdم ُ
ِ

ُ. 

ًّ دليال إلهيا يرشدميشالنا يُّكانت تأمالت أب  ً
 وجع  مواطنى إ%ه

ًّالة نشاطا أنانيا أو الرب يسوع، إذ ليست الص ً
ُّبالتأمل . ًّنعزالياا

ح ٕالانسان مستعينة بالنعمة ٕالالهي ّتتسرب ر ة إ%ى ٔالاماكن والحاالت و
را تمت�ئ من الفرح والحبو وحالة التمجيد كما ّال=_ تجعل النفس إم

ة بواسطة جنود ّا إ%ى أماكن تحتاج إ%ى ملسات إلهيّ وإم،رأينا أعاله
ُّ أي بعد ثالث سنوات ع�ى التأمل الذي ١٩٤١ نيسان �٢٥ي . الصالة
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لذكرناه يدو أبونا ميشال تأمله لهذا اليوم فيقو ُّن
ِ
�ي هذا اليوم، �ي : "ّ

 وبما) بما �ي كنيسة يسوع من التباعد والانشقاق(ُّالتأمل، تفكرت 
نا MSüن يسوع ويحز قلبه الحنو ّة ممّيحدث �ي الكنيسة املنشق ن كما (ُ

ى لناُي ة وإلحاح أن يشفق ع�ى تلك ّكل فسألت الحبيب ب) ور ُحرا ر
ح التقو والخضوع  عاSdم وكهنSTم ر عيته وأن Süب  ىالقطعان من  و ر ر
رونعمة الرجوع إ%ى نفوسهم والتفكLM �ي حالSTم السيئة ع�ى نو  ِ

ّ

�Sم من ٕالاهانات، وشفقة ع�ى مًإبعادا ملا يحدث هلل الحقيقة وذلك 
 املسلًنفوسهم وخصوصا ع�ى الشعوب

َّ
مة لرعايSTم، وال=_ كم يوجد 

ّة قديسة يمكن أن تحبّربي�Sا نفوس با ِ
! ُده أعظم تمجيدّ هللا وتمجّ

حمة، وسألت ّمت ذاتي ليسوع ضحيّة، قدّألجل هذه الني رة تكفLM و
لواتي وتضحياتي الحقLMة ما شاءت لٔالام البتو أن تأخذ من ص

عدت يسوع أن ّوتقد ومها إ%ى اب�Sا الحبيب ألجل أولئك املساكMن، و
ة، لبلوغ هذه الغاية ّتي، مع مساعدة نعمته ٕالالهيّقوّكل أشتغل ب

ّه ٕالالf_، واستغثت بذلك بالقدَ قلبّسة ال=_ تسرّالجميلة، املقد يسة ّ
يس نفوس الكهنة ع�ى ست حياSdا لتقدّتريزيا الصغLMة ال=_ كر

 .١٦٢"ّٔالاخص

حمة الربّعر  ّج أبونا ميشال �ي تأمالته ع�ى موضوع   يسوع ر
ل �ي ّلنتأم: "وكتب ما ي�ي. يس بطرسّاملسيح من خالل تجربة القد

، ّخصصه =  بي�Sما عالقات:ف معه يسوعّخطيئة بطرس وكيف تصر
Mسفينة بطرس بعد أن غ LMّلم يكن يركب غLى  له اسمه من سمعان إ%

�_ء كان بطرس مقدمّ�ي كل. بطرس الصخرة ً  �ي –  ع�ى ٓالاخريناَّ
به - أعمال يسوع العظيمة املجيدة ِ بطرس يم�Ë_ ع�ى املياه بأمر 

–رّ
نبطرس ع�ى قدم جبل حرمو يعمل ذلك الاعLrاف العظيم بألوهة 

ئيسا . ّ أنت املسيح ابن هللا ال÷ي:يسوع ًوع�ى هذا أقامه يسوع  ر
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ّمزمعا أن يؤسللكنيسة ال=_ كان  . واتاسها، يعطيه مفاتيح السمً
ّبطرس يزين القاعة الصهيوني

ِ
جليه باألو –ة ّ ّيسوع يغسل  بما  .لر رو
ّتناو ٔالاو  .وأخذه يسوع إ%ى بستان الqëاع –ل ل

عندما وعد يسوع ال½Sود . ً أيضا يسوعّومن جهة بطرس كان يحب 
ًبإعطاSmم جسده ودمه مأكال ومشربا ً

تشك  بعضهم– 
ّ

وانصرفوا كوا 
 إ%ى أين : قال يسوع للرسل هل أنتم تLrكوني؟ أجاب بطرس– عنه

 ... عندك كلمات الحياةّنذهب إن

ًّ بطرس كان أيضا معتدّبيد أن  ملاذا ال أستطيع أن : ا بنفسهً
ولو ألجئت أن أموت ما أنكرتك...  فيك جميعهمّأتبعك ٓالان، ولو شك

ُ
 .

ّ يقو له الرب-م نا �ي بستان الزيتو فعوض أن يسهر يناّأم  أنت ل
يسوع ص�: Úي ال تقدر أن تسهر مÑي ساعةّالذي كنت تد

ّ
 بطرس لم ،ى

ِيصل فعندما اشتدت الحال ع�ى يسوع تبعه من بعيد 
وملاذا تبعه؟  –ّ

ىليس حبا له فقط، بل فضوال لLM العاقبة  ً بعد ذلك يجلس مع  –ًّ
 قل،يخالطهم –ام ّالخد

ّ
 .ة فطنة وضعف

، هو خطيئة منغمس  هللاّعدوهو الذي  نحن تركنا العالم، 
بامللذ
ّ

 . مع يسوعِتلخات بأنواعها، فال نخالطه بل لن

 ...وصف الحوادثونتابع تفاصيل خطيئة بطرس  

ِيا بطرس أبالحقيقة ال تعرف ذلك الرجل وتدعوه ذلك الرجل 
َ

 ...
�_ء، وقلبه ّكل يسمع  كان ،داخل�ي اليسوع كان ... �_ءّكل أنسيت 

فتح. حزين
ُ

ت ٔالابواب أخرج يسوع وجاز بالدار
ُ

إلتفت إ%ى بطرس . 
 تأث،التفات صامت ولكن بمثابة خطاب طويل

ّ
بطرس، حينئذ تذك ر

ّ
 رٍ

تبته كانبعد أن  جته،  ر ن�Ï_ د ًّ وحاال خرج من الدار يبكي بكاء مرا–ر ً ً
. 

 بل الندامة -ُ توبيخ الضمLM ال يبكيّ ال أظن، ألن؟Süوذا هل بكى 
اء مريم وبكا أمامها وأخL¹ها ب، ذهب بطرس ّوالحب ّكل رإ%ى بيت العذ
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 .عته، قالت له أنا أعرف قلب اب¶_ الحبيبّته شجّ�_ء هذه عز

قّلننظر بأي  ة 
ّ
 بعد ذلك مات يسوع وقL¹ وقام �ي - ف يسوعّة تصرر

ُ

ّ النسوة ذه¹ن �ي ٔالاو- اليوم الثالث Lوا التالميذ ّخ¹: ل فقال يسوعَ
 .يل¶_ أسبقهم إ%ى الجلّوبطرس أن

 كان بي�Sم، عندما سمع اسمه تأثبطرس 
ّ

، ي إ%يناّ سمّدَجمن "ر، 
ى فحاال أسرع لLM القL¹"؟يبعد ذكر �ي قلبه ً

ه ّق أنّ وصل بطرس تحق-
ّ صار يم�Ë_ �ي البستان، ها يسوع يLrاءى له، من كل بد، صار - فارغ

ِ
ّ

بطرس يبكي ويذكر كالم الابن الشاطر، يسوع لم يذكر �_ء من أمر 
 .بطرسخطيئة 

ّكل ه يسوع ترك ّادين فلما سمع أنّام ظهر يسوع للصيّبعد أي 

اد يسوع أن يجعله يكفر عن . �_ء وأسرع إليه، تبعه التالمذة ِأ
ّ ر

َ لم يجب بطرس، إني أحبك أكLb ؟ُّ، فقال يا بطرس أتحب¶_تهخطيئ ُّ ُ

َ إني أحبك رّب  بل قال بصوت منخفض متواضع نعم يا–من الجميع  ُّ ِ
ّ

ُا التكفLM العل¶_ يرجع له يسوع  فبعد هذ–  هذا –مqMاته القديمة ّكل ّ
LMوهكذا فعل معنا كلنا –. ُّهو يسوع، وهذا تصرفه مع خاطئ كب

ّ
"١٦٣. 

ِغاص أبونا ميشال بتأمله هذا �ي قلب الحدث مستعمال املخيلة  
ّ ً

، أم ة أخر ة والتأوين تا ّتا ى ر ِا املخير
 يستشعر أكLb تعب يسوع ّح=?لة ّ

ا التأوين ّوأم. هة، وخطيئة وندامة بطرس من جهة ثانيةوخيبته من ج
حه م�Sاّح=? ي ر و يغرف من نعم النص ويشبع م�Sا وير و َ رأيناه يعطف . ِ

ًأحيانا ع�ى بطرس وأحيانا يقسو عليه اء �ي نص . ً ٍوإدخاله لدو العذ
ّ ر ر

لم يأت ع�ى ذكرها أصال له
ً

الت  وقعهِ اء الحزينة ما  ز الرائع، العذ ر
الت مستعد.  وثقSTا باب�Sا وبمحبته وقلبهع�ى إيما�Sا ّوما  ة لسماع بكاء ز

حيّقراءته ملخالطة بطرس والخد .الرسل وتشجيعهم ّام قراءة ر ة و
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ة بامتياز ملّوتربوي
ّ

ح العالم بالوقت  وح من خاللها إ%ى خطيئة مخالطة ر
ِالذي يسل

ِه ليخلص العالمَم يسوع ذاتُ
ّ

س يجب أن ّ الزمن املقد�ي. 
ّيعمل للرب ، فحسSÐا له ُ بطرس فأخذ ياّمأ ،ُ يضيع وقته مع الجوار

قل"أبونا ميشال 
ّ

 الربط الذي قام به بMن توبة ".ُة فطنة وضعف
ًّ ٕالانسان املص�ي حقا هو ّنإلبطرس وعودة الابن الشاطر يجعلنا نقو 

ِ
ّ

ّالالهوتي والبيب�ي والعقائدي ّ وجواب بطرس ليسوع عندما سأله . ّ
قال بطرس بصوت منخفض متواضع "هؤالء ¶_ أكLb من ّيسوع أتحب

 إنرّب نعم يا
ّ

َي أحبك واجهة مجعلنا نعيش خجل بطرس من  .١٦٤"ُّ
 ٔالاب ا_ استعمله=ع وٕالادخال والتأوين الّوس التّإن . ومحادثتهّالرب

ّص قيمة تأمليّ للنتميشال صاد أعط هذا كل. ِة صرفةّ
ّ

ه يدل
ّ

نا كم كان 
اهن الراهب مصلهذا الك

ّ
ً ومتمتعًيا ِ

 وشغوفّ بعالقته مع الرباّ
ً

 ا
 .بإيصال الرسالة إ%ى املؤمنMن

مثينختم فقرتنا هذه برسم  
ّ

ّة التأمل ال=ّل منهجي _ علّ
ّ

مها ٔالاب 
ّميشال صاد لطالبه ٕالاكلLMيكي ّ

 :Mن
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ا جديدا  :استحضار هللا )١ ًشكره ع�ى حفظنا وإعطائنا �Sا  .ًر

 ).ليسوع أو مريم(تقديم الذات      
  .لنعمةطلب ا     
 .استغفار هللا     
 .يسMن الشفعاءّالالتجاء ملريم واملالئكة والقد     

 

 .املوضوع  :ُّالتأملبحر  )٢

 .تطبيقه ع�ى الذات     
 .ّتحدث مع هللا أو يسوع أو مريم     
 .ّإستعمال عنصر املخيلة     

�ي حالة (ه فيُّعودة إ%ى املوضوع والتأمل   
التشتت أو النشوف

ُّ
 .)ة

 .إبراز عواطف     
 .عودة إ%ى املوضوع     

 .املقصد )٣

 



٩٤ 

 

@ @
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-I  ات ٕالانجيليةةّالحياة الرهباني ّ واملشو  :ر

  نذر الفقر-أ   
  نذر الطاعة-ب   
ّ نذر العفة-ج   

 

-II  والرسوليةةّالحياة الكهنوتي ّ : 

مرشد ومعلٔالاب ميشال صاد  -١
ّ

 م
 مرحلة التعلم-أ  

ّ
 

شاد والتوجيه-ب   ر من التعلم ا%ى التعليم وٕالا
ُّ

 

 ل بالزمنّيتأمميشال ٔالاب  -٢
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-I ات ٕالانجيليّالحياة الرهباني ّة واملشو  :ةر

ّلت النذو �ي حياة ٔالاب ميشال صاد إ%ى سلوكيّتحو  ة ّة تلقائير
ا �ي ًّا خاصًة جهدّلم تشهد كتاباته الشخصي. ة وبساطةّذات عفوي

ّمواضيع النذو الثالثة كما كان Süتم  مثال بالكتابة عن الصليب ر
ً

و أ
ما . ل البتوّو صلوات مناجاة الحبيب ؤالامأو التواضع أالعذاب 

ده عن النذو الثالثة مأخوذ بشق ّسنو ٌ ر  عن املالحظات ال=_ ّيه النظرر
ياضاته  لنذر ّي النظرّ الشقّا فيما يخصّأم. ركان قد أخذها �ي بعض 

ا ّوأم .هو بمثابة محاضرة كان قد ألقاها ع�ى ٕالاخوة املبتدئMنفالعفة 
 لكافّ العم�يّالشق

ّ
ّة النذو فمن خالل مراسالته مع الرئيس العام  ر

 .وبعض ٔالاحداث ال=_ حصلت معه

ّكان مأخوذا كل  ً
ستفادة  ٔالاخذ بنقاء الضمLM وعيش التواضع والا

كيف ال تنمو .  والثباتّداخ�يمن الوقت وخالص النفوس والسالم ال
ات ٕالانج ستعدادات وجعل ة �ي قلب إنسان امتأل Syذه الاّلييراملشو

يسة تريزيا الطفل يسوع ّيسMن أمثال القدّحياته �ي طريق القد
ده ٓالا. يس فرنسوا دي سالّالقدو ن يشكروما سنو

ّ
ًّانا غنيّل خز ا من ً

عدما سرت �ي ب" :رة الضامنة لعيش النذوّستعدادات الرهبانيالا
الطريق ال=_ أخذت ع�ى نف�Ï_ بنعمة هللا أن أسLM عل½Sا، و¼ي طريق 

حي ّالطفولة الر شاد أمو ّة تحت حماية و إ لي البتو الطاهرة وشفيع=_ ر
ة وملكة النفوس الصغLMة تريزيا الطفل يسوع، قد شعرت ّرالحا

 هللباة والثقة ّ �ي الثبات و�ي السالم و�ي املحبّ السرّوأحسست أن
إن عا%ىت

ّ
حتمال االتضحية املتواصلة والتواضع وما هو lي الصليب و

عتبار تدبLM هللا الرحيم ان تحدث بأ ّبد ال=_ الالهفوات الصغ�Iة 
هار الثقة واملحباو ّجتناء أ ة املتصلة بأشواك التضحية وٕالاماتات ز

ة وحرمان الطبيعة مما يلذّالصغLMة اليومي
ّ يضها ّ و لها وترغب فيه وتر

ادة والاع�ى الخ ح هللا اللطيف الذي Süب رضوع للنفس باإل ُّنقياد لر و
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غة من كلّ�ي النفس ال=_ يراها طاهرة نقي ّة خفيفة فا  ما يمكن أن ر
ضي ّيمألها و يغشاها من ضباب ٔالاشياء ٔالا  ذلك ّفألجل كل ...ة الباليةر

قد وط
ّ

نت النفس ع�ى السLM �ي هذه الطريق الحرجة ال=_ تصبح مع 
ة ال يمكن التخ�ّذة شهياملعاودة لذي

ّ
وحنيت عنقي تحت يد . ي ع�Sا

ّيسوع دائما ليضع عليه كل غبته وسألته ً ر ما بدا له صليب حسب 
نوأسأله دائما ان ال يوفر ع¶_ الصلبان و املحن والشدائد ح=? أكو  ً

ّمن تباعه ٔالامناء وأمجده أعظم تمجيد تلقاء محبته العظيمة %ي 

وأخل
ّ

ّص نفوسا جم ه الطاهرة ّده ا%ى ٔالابد ع�ى مثال أمّمجه وتّة تحبً
 .١٦٥"يسة املحبوبةّالقد

ال يمكن إال
ّ

ات ال=_ تعL¹ بطريقة  ِ أن نتوقف عند بعض العبا
ّ ر

غLM مباشرة عنه وعن عمق استعداداته وحقيقة أمره كقوله مثال
ً

: 
ح هللا اللطيف الذي Süب �ي النفس ال=_ يراها طاهرة والا" ُّنقياد لر و

 ما يمكن أن يمألها ويغشاها من ضباب ّغة من كلرة خفيفة فاّنقي
ضي ّٔالاشياء ٔالا ة إالّما ¼ي أفضل الحاالت الرهباني. ١٦٦..."ة الباليةر

ّ
 تلك 

غةّالطاهرة النقي"النفس  ع ٕالالf_" رة الخفيفة الفا ّالجاهزة للز  ر
املتمث
ّ

ات ٕالانجيلي ّل باملشو عن الصليب والتضحية "وكالمه . ةر
هار الثقة امال الهفوات الصغLMة واملتواصل والتواضع واحت زجتناء أ

ة ّٕالاماتات الصغLMة اليوميوصلة بأشواك التضحية ّة املتّاملحبو
وحرمان الطبيعة مما يلذ
ّ

يضها ع�ى و لها  وترغب فيه وتر
١٦٧..."الخضوع

ق من خالله نتوcatalogueيجعلنا نقف كأننا أمام  
ّ

ف 
 املع¶? نفسه ل آخر يقوعو�ي موض. ع�ى طريقتهوعند الشخص نفسه 

اهب هو ٔالاLّ ف½Sا عن أيّ بكلمات مختلفة يع¹لكن : ب ميشال صادر 
ح القداًدّفت جيّ منذ تعرُلقد اعتدت" ّ ع�ى ر يسة تريزيا الصغLMة، و
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٩٧ 

ة فسلّلهيمنذ ما جرحت قلú_ النعمة ٕالا
ّ

مت ذاتي كل
ّ

ة ّها بMن يدي املحب
ات صغLMة  شديدة متواصلة بهجماًة أن أحمل ع�ى الطبيعة حربّلهيٕالا

ح املّقوي  .١٦٨"قدام نحو هللا وٕالاّحبةوة بما ف½Sا من ر

ب ميشال صاد ة لدى ٔالاّر أكLb واقع الحياة الرهبانيّ? نظهّح=
اها ّيس فرنسوا دي سال وال=_ تبنّنستعMن بمطالعاته من كتابات القد

جدنا صد،ٔالاب صاد ً و ّفلخص م�Sا الئحة . ى لها �ي عظاته وتوج½Sاتهو

 :ّ بالذات يعدد ف½Sا ما ي�يبعنوان الكفر

ضاء ذاتكاًال تصنع أبد "- ر شيئا ألجل إ ً. 
 .ّحلو والحلو مر ّإلصدقاء هللا، املر -
ادة هللا تح�ي كل - ّإ ّ

 .ّ ما هو مرر
 .عرف من عنده فضيلةُ�ي ٔالامراض ي -
فقة يسوع املسيح، فلتكن أيضالوجع والفقر والاحتقار هذه كا - ًنت   ار

 .رفقتنا
 هللا يفك ذاتكَإنس -

ّ
 .ر بك

غب �ي أن يستتب - ّمن  ميت جميع أهوائه ُ له السالم يجب أن ير
 .١٦٩"ستثناءانبدو 

كل
ّ

نا يطالع وكل
ّ ات أعجبتنا وكالم مأثو نعود ُ رنا يحتفظ لذاته بعبا ر

قب ميشال صاد مع فار  وهذا ما حصل مع ٔالا،ز عظاتناّليه لنعزإ
ما من ّجل عظاته إنه كان يعود ملطالعاته ليس فقط من أّواحد هو أن

فبينما . يسةّيس أو تلك القدّأجل مطابقة حياته مع حياة ذاك القد
يس ّ كتبه هو بنفسه أو مطالعات أخذها من حياة هذا القداًتقرأ شيئ

 وتسلسال �ي النوعاًنسجامايسة تجد ّأو تلك القد
ً

 وهذا يLrك فيك ،
جاءاً وتقديراًإعجاب  .ر كبLMين و�Sدة أمل و
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٩٨ 

 يفك ذاتك هللاَإنس"
ّ

ب صاد هذه كيف ترجم ٔالا. ١٧٠"ر بك
ة وجعل م�Sا  يخ ّة دوّ به؟ �ي يومياًّ خاصاًسلوبأراملشو  ٢١ر�Sا بتا

لشرين ٔالاوت  توق١٩٤٠ ّ
ّ

ف ٔالاخ ميشال صاد كعادته ليس ع�ى الحدث 
نا للشرف ّماذا ينفعنا حب" :لفيقو. اً ع�ى العL¹ة كما أشرنا سابقبل

ه حMن نرغب فيما يعود علينا ّنلنا ألعتبار الناس اوالوظائف والرتب و
نا وما نرغب فيه ألّباملجد والفخر فإن جل نبساطنا وليس ألاورجل سر

ال ما يسبّأم.  إكرام وسجودّ كلّتمجيد هللا املستحق ّا إذا  ب لنا هذا ز
ر من مديح الناس وإعجاSyم بنا فإن ّالانبساط والسر نا نبقى وحدنا و

ين خالMن من كل ّعا ا ّنا مألنا قلبنا ممّا ألنّ عناً بعيدن �_ء ويكو هللار
ه لو لم ّ فيه أنّا ال شكّمم. ١٧١"فيا لتعاستنا حينئذ وشقائنا. ليس له

يخ ّيكن هناك حدث دافع لهذه العL¹ة ملا كتSÐا �ي يومي راته وتركها للتا
ّإذ ليس الكراس كراس عظات أو كلمات توج½Sي ّ  بساطة ّه بكلّ إن،ةّ

مرشده عمال بالعادة السائدة أنذاكات يعرضه ع�ى ّدفLr يومي
ً

 فهو ،
ته ذهب الحدث . ريكشف له ضمLMه وحياته وليس أعماله أو مها

 الخفاء وهذه ¼ي الثمار ال=_ نحن ّوبقيت لنا العL¹ة �ي التواضع وحب
 .ل½Sاإبحاجة 

حي ّو�ي معرض سرده لتجربته الر ة ّيّة يشرح عن سبب وأهمو
مستعطي : "ل يقو ف½SاةLّمع¹ة ّاملحافظة ع�ى التواضع فيستعمل قص

 لكي يشعر بحاجته اً فيقطع عنه الاحسان حيناًيعطيه املحسن دائم
هكذا فاهلل تعا%ى، لئال. اً ذاته شيئّإليه وال يطمع ويظن

ّ
د ع�ى ّ نتعو

 .١٧٢"رينا ضعفنا من حMن ا%ى آخرُ ي،رحمته وننسب الخLM ا%ى ذواتنا
Lين ّ يقاوم املتك¹ هللاّ ألناً متواضعMن دائماًرن نبقى صغاأيجب "

 وعندما يدخل الواحد ا%ى الحياة ،ويعطي النعمة للمتواضعMن
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٩٩ 

حي ّالر ّة يفهمه هللا حاال أهمو ً
... ة التواضع والخشوع وعدم الاعتدادّي

ّوإذا الواحد بعد السقوط تواضع وأقر بضعفه يباركه هللا ويعطيه 

تنا ّنا ومحبه ال يحتاج ا%ى أعمالنا الصالحة بل ا%ى تواضعّالنعم ألن
�_ء، فيدع لنا ضعفنا مثل شفيع لرحمته لدى عدله لئالّقبل كل 

ّ
 

شعرت أن! يا وياله... أنا ترك¶_ من أسبوعMن. �Sلك بسبب خطايانا
ّ

ح اري 
ح شقف وشعرت مد ّر َ ُ ّد �ي ويبدأ يعمل ّالقديم يتجد) باليأس(ة و

ّولكن نعمته عضدت¶_ حاال ومسك¶_ من جديد وكل ً
 فناّر ذلك لكي يع

ضعفنا ويدل
ّ

 .١٧٣"نا كم نحن ضعفاء ومساكMن بدونه تعا%ى

 الافتخار بالنفس والرغبة �ي مديح َعالم: "لو�ي موضع آخر يقو 
هم و�ي من النقائص ما يق�ù_ ع�ي بالذل ّالناس واعتبا ّ ّ !  والاحتقارر

ّأحتدم حاملا أر أ�ي قد أخل بأمر ما وأنا يكو �ي ذلك النقص  ن ّى

أضعاف
ً

ات وأحاديث أضع ف½Sا ذاتي أو ّ¶ال تزال تفلت م! ا ر_ بعض عبا
ّمآثر أو ما يخص ً¶_ أمام ٔالانظار، نعم ال أقو هذا كL¹ي  وعجرفة، ال

ة وقلّما ال تخلو من كثLM من الخفّوإن
ّ

 فدوائي أن أقل.ة الفطنة
ّ

ل من 
 من الكالم ما استطعت ولتكن كلماتي القليلة لشكر اًن فصاعدٓالا

هم وإذا ظهر الكL¹ياء �ي... هللا ر الرغبة �ي اعتبار الناس واستجالب أنظا
? �ي ما يدفع¶_ إليه الواجب والطاعة، فألقمع �ي حاال هذه الرغبة ّح=

ً ّ

 له تعا%ى بضعفي وعدم اًّ=_ أمام هللا، ومقرّ نياًيّوهذا امليل، مصف
تي ع�ى أي ّمقد  "! مجد ابنة امللك �ي الداخلّكل. "١٧٤." خLM بدونهر
أال ! طهر ال=_ افتداها بدمه ٔالاّي السماوبنة امللكاونف�Ï_ أليست 

 �ي نظر هللا تعا%ى أبي الحبيب ّن أجعل مجدي الحقيقيأّيجب ع�ي 
 _�Ïمن أن أفت،- ّذلك البالط امللكي -و�ي داخل نف 

ّ
ش عنه �ي الخارج، 

 .١٧٥"�ي أفكار الناس؟
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١٠٠ 

ب ميشال صاد لوال نعمة الثبات ع�ى قناعاته لم تثمر حياة ٔالا 
 أفهمه هللا لقد ة منذ دخوله الدير،ّملح �ي أكLb من مروكما أ. وتقواه

نقاط
ً

ة وÚى ف½Sا دخوله ا%ى الدير، ّ مرّ�ي كل. ها التواضعّة وأهمّ أساسيا
ك أن ّأد ياً أدخله �ي آن معّ الربر ة لهذا ورّ بقناعات جديدة ضر

ًالدخو كي يكو مثمر ن و%ى ص�ومنذ اللحظة ٔالا. ال
ّ

ى من أجل نعمة 
ه دخل ّقال إنُالراهب الذي ي"قتداء بذلك ا%ى الاسه  نفاًالثبات داعي

ُ�ي دير محصن وكان قد حفر خندق حو الدير وم�ىء باملاء فكان  ل ِ ُ ّ

يجب استعمال جسر للبلوغ ا%ى الدير، فقطع ذلك الراهب ع�ى 
_úلكي أطرح : ل عن سبب ذلك أجابئُ كسره وإذ سّ ثمّالجسر الخش

 .١٧٦" أمل بالرجوع ا%ى العالمّكل

 الراهب ا%ى العالم ليست بالتخ�عودة
ّ

 ّي عن الثوب الرهباني
ة بقدر ما ¼ي التسrّوالعودة للحالة العلماني

ّ
 الذي ّ الرهبانيّيL بالز
وح العالم وطمع العالم هذا هو الجسر . رتسكنه قناعات العالم و

اء كي ال ّب ميشال ولم يسمح لذاته ح=الذي كسره ٔالا ر? بالنظر ا%ى الو
ة سمعناه ّ ومر.عاش �ي الدير وعاش الدير فيه. يهتسلك نظراته عل

َّجئrن ا%ى الدير حمقاوات، وحصر الدير يزيدنا : "ليقو للراهبات

إن لم تمت�ىء . ١٧٧"اًحماقة إذا لم نستند ا%ى يسوع ونكتسب نضوج
ح يسوع املسيح واملحب قة الدير بر ّأر و  فضل ّة والفرح فأيّخوية ٔالاو

؟  ىللثبات يا تر

مة حياة القلب، لالء والدخو ا%ى ٔالاالدير هو الاخت زعماق ومال
ة ّب صاد �ي الحياة الرهبانياها ٔالاّوللتعبLM عن هذه الحالة ال=_ يتمن

 يم�ىء حيطان غرفته اًعرفت كاهن" :لLة يقو ف½Sاّستعمل حكاية مع¹ا
ّمن الصو الديني ة املؤثر

ّ
LMااًرة ويعت¶_ كثSTي ترتيب غرفته ونظاف� ، 
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١٠١ 

قامة �ي غرف=_ وال أضيع  ٕالاّجاب لكي أحبفسألته عن السبب أ
? ال �Sرب من ّونحن لنحسن ترتيب نفسنا ح=. الوقت هنا وهناك

 .١٧٨"الاختالء

إال
ّ

 بوتLMة ّن يستمرأة ال يمكن ّ الاختالء �ي الحياة الرهبانيّنأ 
من ضعيفّي بزمن قوّ يمراً فهو أيض،واحدة ة تكمن �ي . ز و رالخطو

ّكي يرغب سامعيه �ي محب. رلفتوالاستغناء عنه والاستسالم ل ّ
ة 

ستعار لهم مثال قال فيهاالاختالء 
ً

ن أيوجد نوع من السمك يستطيع " :
 فيخرج من غديره أو �Sره ويقفز ،اًة ساعة تقريبّس �ي الهواء مدّيتنف

L¹ر آخر أو غدير آخرّ�ي الS� هكذا نحن ال نخرج عن .  ا%ى أن يصل ا%ى
 إالّاختالئنا الاعتيادي

ّ
ليه وإالإعود  لكي ن

ّ
 ١٧٩." نموت كالسمك

أحبب " :Mنَد املسيح العظيمتّ_ السيَب صاد بوصي=عمل ٔالا
تك وأحبب ّ قوّ ذهنك وكلّ نفسك وكلّ قلبك وكلّلهك من كلإ ّالرب

ة القريب هما الجناحان اللذان طار ّ هللا ومحبّمحبة ."قريبك كنفسك
تفë. ةّة الكهنوتيSyّما صاد �ي سماء حياته الرهباني

ّ
ته ّن �ي إظهار محب

د أنماط صلواته، الصالة ّ كما ذكرنا �ي الفصل السابق بتعدّللرب
ات الخاطفة واللفظي ّالعقلية والزيا ة، وهكذا مع القريب ّة والقلبير

تجل
ّ

ات تجاه ٓالاخرين وطوّت محب ة باتخاذ مباد ًرته تا ر ل أعباء ّ بتحمار
لبو الذات ة وعيش الصL¹ والتواضع وٕالاماتة، وقّالحياة الجماعي

ّإذا كنا حقيقة نحب. "STاّوالصL¹ عل½Sا ومحب  قريبنا ونريد ّ يسوع ونحبّ
ادتنا ، فإذا أحدثنا بعض ٔالاّله الخLM الحقيقي ا ما ّ عناًو غصبأرحيان بإ

ر كان بعض الكدر وبعض الضر القليل اًّو للقريب أيأخينا ب ألّيسب
ّضع حاال أمام يسوع ونقر له بضعفّفلنت... اًحيانأ ً

ة  رنا ونسأله بحرا
ة ويعطر ّلهية ٕالاّ �_ء بملح املحبّ من هنالك ويصلح كلّة أن يمرّومحب

ّ
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١٠٢ 

ّن نكو قد أحزنأ القلوب ال=_ يمكن ّئ كلّوSüد وإذا ما حدث ... اها،ن
 بانتباهنا أو بدونه ما يزعج قريبنا فال نقنط وال اً ذلك أيضّمع كل
فال بد من أن يحدث  ثقة وثبات، ّ ال�Ë_ء نفسه بكلِدِعُ بل لن،نفشل

 وهو يكافئنا إذا ما صL¹نا ع�ى ،ّ وهللا يعرف جبلتنا أننا تراب،مثل ذلك
م بالتواضع والثقة باملراحم ّن نستفيد منه للتقدأ وعرفنا ، ذلكّكل
 .١٨٠"ةّة بنويّ تدابLMه بمحبّ لكلّة والخضوع التامّلهيٕالا

 بحسب ةّر الحياة الرهبانيّأما آفات الحياة الجماعية ال=_ تدم
 :f_ التاليةفب صاد تشخيص ٔالا

 ...ةّة الذاتيّاملحب -١

ح التفرقة -٢ َمعها ال يكو الدير بيت: ور  هللا بل بيت الشيطان ن
�_ء مشLrك إالّ، كلاً دائماًوالرهبنة كذب 

ّ
ن ويكونو مثل ، القلوب

ف وعاشوا دو تحابب : املسافرين �ي املركب نإجتمعوا دو تعا رن
 .نوافLrقوا دو أسف

ح التخص -٣ جل منفع=_ أحب أ�ي أل: ةّة الذاتيّيرجع ا%ى املحب يص،ور
جل هللا وإالولذاتي وليس أل

ّ
هذا . صته عن ٓالاخرينّ ملا كنت خص

ح العائ�يما  Süّدم الر  . و

ح الانعزال -٤ ه �ي عيشة غريبة وننكمش بدل أن نطابق ّنتوج.... ور
يجب الانفتاح ع�ى ٓالاخرين ... ة وأنظمSTاّحياتنا مع حياة الجمعي

ة بالسالمول م الفرح والابتسامة واملباد رز  .١٨١"و

ة الجسم ال تتوقّوصح" ،ة كجسم الانسانّالجماعة الرهباني
ّ

ف 
 أحد ّ وإذا اختل.عضاءة بل ع�ى أصغر ٔالاّعضاء الرئيسيفقط ع�ى ٔالا

عضاء يتألٔالا
ّ

م الجسم كل
ّ

ة فال ّإذا حصل اختالل �ي جسم الرهباني. ه
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١٠٣ 

يأقرع صدر غLM بل صدر ّ أال يوجد �ي من خلل يضر وأفحص ألر،ي ّ  ى
الجسم كل
ّ

  .١٨٢"ه

 لكافّالحل
ّ

ة يتمثّة أمراض الحياة الرهباني
ّ

تجديد : ل �ي أمرين
حي ّالحياة الر فالنفس . "ة من ناحية ثانيةّ وسيادة املحب،ة من ناحيةو

حي شادات وقراءات ر ياضات وإ ّال=_ يتوفر لها  و ر ة ونعم كثLMة وال ر
د وال تريد أن تيتستف

ُ
رض ال=_ فf_ كاأل... ها �ي �_ء وال تثمرغ¶_ نفس

ًرتشرب املطر الناز عل½Sا مرا إن أنبتت شوك... ال
ً

 وحسكا
ً

 ¼ي مرذولة ا
ّديار يصلو كلالرهبان �ي ٔالا. ١٨٣"وقريبة من اللعنة وعاقبSTا الحريق ن ّ

 
هم ح يغز ريوم ومطر الر ح ،و و فإن لم يستفيدوا من خLMات الر

سينبتو شوك
ً دان احهمLذلُ وسM،ر عوض الو وو وتحLr أر ق  .ن

مات ال=_ تنشّأم حزاب س أو بMن ٔالاوؤ بMن الرئيس واملرأزا ٔالا
ن يعالجها وكيف تَاملتناحرة م

ُ
عال
َ

 النحل ما دامت امللكة ّنإيقال "ج؟ 
ّة وساملة تجد كلّحي  فإذا هلكت امللكة انتشر ، واحدة �ي سبيل عملهاّ

هكذا ما . عَّاملجمقتسام العسل االبلبال والاضطراب وتقاتل النحل �ي 
 وم=? فقدت ،ة ملكة الفضائل ساملة ساد النظام والوئامّدامت املحب

تبSTا  .١٨٤"السامية سادت الفو��? والاضطراب رأو سقطت من 

ّت الجماعة بحريّإذا ما قر ة ّة أن تعود ا%ى املحبّة تامر
لة والواعية تصطلح جميع مراف ة وتنتظم ّ الحياة الرهبانيقواملسؤ

ّإذا أخل واحد باملحب"ا ّ أم،رمؤالا ختلاة ّ
ّ

 ّن أل،رة بMن الجمهوّت املحب
ّة ¼ي وحدة متماسكة تشبه التلفو ٓالا%ي الداخ�يّاملحب  إذا : �ي الديرن
ن أرفع  وحد آلة من ٓالاالت وتركها مرفوعة ال يعود يستطيع ٓالاخر ن أٌ

ا ّ آلة لها مركز صغLM �ي الصندو العموميّ كلّ وكما أن.ويتخابر  ق
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ّن يكو متأ واحد يجب ّكذلك كل صال بقلب يسوعن
ً

 وله مركز بقلب ،
 .١٨٥"ّحبةقلب يسوع هو مركز جميع القلوب وهو مركز امل. يسوع

ّن ننتقل ا%ى فقرة النذو الرهبانيأقبل  ب صاد نختم ة �ي حياة ٔالار
ة و¼ي تمخر عباب بحر الوجود ّمع وصف أطلقه ع�ى الحياة الرهباني

 الشغل مربوطة بالحبال إن=_ تكو �ي مرفكالسفينة ال" :ليقو. ّيالبشر
ير �ي ٔالاعمدة طرح �ي لجة البحر تبتدأ �ي ُولكن عندما ت... زوالجنا

Sّا تعدم كلّ فإ�،العمل ُ
 وال يعود لها من ،الضماناتو دالسن تلك 

مخل
ّ

�Sا وتماسكها زص سو توا �Sا أو فّختلافإذا ... ى  توا
ُ

تحت ف½Sا ثلمة ز
ّكان نصيSÐا الغر املحت  .١٨٦"مق

 :نذر الفقر  - أ

عطه أ �_ء لك وّ إذهب وبع كل: واحدة تنقصك:دّقال السي"
ّيسو �ي أو الجملة دعوة كلّيالحظ القد:  وتعال اتبع¶_،للمساكMن ل  ن

سة فضيلة الفقرّاملسيحي ة ا%ى فا �ي الجزء الثاني ّ أم؛رMن ا%ى مما رإشا
 فالفضيلة تقوم بعدم التعلق باملال وحطام هذه الد،سّالنذر املقد

ّ
نيا 

 من شأن ّألن... Mنّ وهذا الواجب يشمل جميع املسيحي،د ع�Sاّوالتجر
غبته القصو ال=_ ¼ي هللا ىاملال أن يبعد الانسان عن  ّلذلك نSÐنا . ر

بMن: السيد له املجد ن أن تعبدوا  رّال تقدر ا نذر الفقر فهو واسطة ّ أم.و
ي(مفيدة  بعض من ُ هللا إليه اللكمال فضيلة الفقر، يدعو) ةورّغLM ضر

 يكونوا للعالم بنوع الناس يريد م�Sم أن ينفصلوا عن العالم لكي
 .أجمل وأكمل

منع الاستعمال ُ ففي النذر البسيط ي،حتفا%ياوهذا النذر بسيط و
 وعادة النذر البسيط يمنع .)اتّ�ي بعض الرهباني(نبدو إذن 
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إال الاستعمال 
ّ

والنذر الاحتفا%ي يرفع عن الراهب امللكية، . بإذن
 وليس من إنسان ،الراهب الاحتفا%ي هو بالحقيقة أفقر الناس قاطبةف

 بل يقو معل.أفقر منه
ّ ح والقدل ّمو الر  الراهب ّنإجماع نيسو باإلو

يجب عليه أن يتخ�
ّ

رّى عن كل ّي ما هو نافل وليس بضر ن? يكو ّ ح=،و
ر_ا ال�Ëّأم.  ا%ى كمال نذر الفقراًسائر ّيء الضر يجب أن يطلبه، ف و

ف خصوصيفإذا سمح هللا ّ لظر ن ال يناله يجب أن يستسلم ا%ى أة و
ويتخ�...  ثقةّهللا بكل

ّ
ات تظهر فضيلة ّ�ي الحز(? عن ذلك ال�Ë_ء ّى ح=

فالرئيس له الحق ع�ى ذلك، ). ُالراهب وهنا يجب أن يظهر الرجولة
ّأما هل ذلك موافق وهل الرئيس محق  أن أّ ع�ي،¶_ّ، فهذا ال Süمّ

ُ
 ،طيع

فإذا ط
َ

فض ع�ياًلرئيس شيئ_ اّلب م¶ ّ أو  يّ ح=اً شيئر  يجب أن اورًّ? ضر
ال أمانع وأ
ُ

ظهر إذاك البطولة �ي الفضيلة والنذر، والراهب �ي ذلك 
ّ

ًيزداد تقرب ّ فو كلٍ من هللا تعا%ى الذي هو عالاّ ة ّ هذه ٔالاشياء الزمنيق
ضي ّؤالا  . ومع ذلك فهو الغ¶? بالذات،ةر

ÐّوتشSًء ّ بيسوع املسيح الراهب ٔالاوا_�Ëل الذي اختار الفقر ك
 �ي حياته ليتمكّيجوهر

ّ
 ّفالراهب الحقيقي... ن الجميع من الاقتداء به

ًاء بمثله دقتا له واً �_ء �ي الدنيا إكرامّد من كلّع�ى مثاله يتجر

 .ٔالاطهر

ِ النذو والفضائل يولد �ي ّ فهو ككل:ّوفوائد الفقر جمة جليلة
ّ

ر
ة ال=_ ّهو يغ¶_ صاحبه والجمعي و،النفس الراحة والهدوء والطمأنينة

ة بما له ّينتم_ إل½Sا، ليس املع¶? أنه يلqrم بعدم الاقتناء لتغت¶_ الجمعي
 بل غناها بفضائل أبناSmا ،�ي ذلك اتّغ¶? الرهبانييقوم   ال،من املال

Þيّوتجر ّدهم وقداسSTم بذلك تغت¶_ الغ¶? الر . qëع م�Sاُ الذي ال يو
ة الخLMات والنعم ّسكب ع�ى تلك الجمعي هللا تعا%ى يّتغت¶_ أع¶_ أن



١٠٦ 

حي ّالر وكرامةة، و
ً

 ّنأى لذلك نر ،ةّيّ الخLMات املاداً يسكب أيض لهذه
 .١٨٧"ً ¼ي كانت أكLbها غ¶?اًدّات تجرّأكLb الجمعي

اه ٔالاب ّ الذي تلقّه العامّمة نكتشف التوجّمن خالل هذه املقد
 بالواقع لم ،Mن �ي تلك الحقبةّ الكهنة املخلصيّميشال صاد مع كل

 غLM الذي بMن أيدينا اليوم سواء �ي نصوص الفرائض أم �ي اًنقرأ شيئ
نا هو نفسه الذي وصل ؤنه آباّإن التعليم الذي تلق. ةّالتوج½Sات العام

 !!ليناإ

. ل به وفهمهّحمل ٔالاب ميشال صاد هذا التعليم �ي قلبه وتأم
ّأحب الفضيلة والqrم بالنذر ح= ج ّرة التد? قبل أن يدخل �ي حالّ

حه ثقافة الحياة الرهبانيّالرهباني ّ، أحبت ر ة وعدم التمادي مع وّ
ة يذكر �ي هذا ّكلLMيكياته أثناء تواجده �ي ٕالاّ�ي يومي. رغبات الطبيعة

غباSdا، ّ من باب منع الطبيعة عن قضاء كلّأن"الصدد  نّنأر   ّ
يار قد ز

qÜّتجعد وتشم  الطبيعة قليال ّ
ً

ن ويوجد عند أحد،من لبسه ّ إخوتي 
ر از

َد ضيق عليه، وهو ال يستعمله ومهمل، و�ي إمكاني أن ّجي ّكل خذه بآّ

 لنف�Ï_ ع�ى اً بيسوع وتعويداًّ فمع ذلك حب،)بعد طلب ٕالاذن(سهولة 
غائب الطبيعة املتطلّد وعدم تلبية كلّالتجر  

ّ
إ%ى أمتنع عن تغيLMه [ ،بةر

 .١٨٨" أو يأمرني أحد بتغيLMه،]أن يصبح غLM الئق

زب ميشال �ي خدمة الرعايا بر إبداعه �ي  أصبح ٔالاعندما
سالة بعث Syا إ%ى الرئاسة العام. ّ والرهبانيّعيش الفقر املسي÷ي ّ�ي  ة ر

ل �ي من وهنا يا أبت الجليل، أستغفر " :ل، يقو١٩٥٧ليلو أ ١٨ز الفر
الخطيئة "يمنكم عن مسألة تأخLM �ي تقديم الحسابات، فهذه ¼ي 

بال=_ تغلب¶_ " ةّصلئالا رّغم مقاصدي، وقد استغفرت  ي عن ذلك ر
جو أن تكو هذه من النقائص ال=_ ال تغيظ أبي السماو ّيوأ ن ... ر
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جوكم أن تسمحوا %ي بإبقاء ترتيب الحسابات وتقديمها إ%ى حMن  روأ
ي ا%ى الدير العامر، ح= ّحضو ة ّ? أتفرر رغ �ي هذين ٔالاسبوعMن لزيا

ّعي  ...ض أفرادها=_ وإصالح بعض التقصLM �ي الاهتمام ببعر

لاسات، لقد انSTيت �ي أواسط أيلو القداسات ّمن جهة القد
ىال=_ من سيادة املطران عن شهر آب، وأر أن أستغ¶_ عن قداسات 

ّأيلو من املطران وأقد دة من الرعية، فهل م بعض القداسات ال رلوا
 زيجو ذلك؟

من جهة مل 
ّ

أفك... ة القمح وغLMه
ّ

ن أترك ثم�Sا للكاهن الذي أر 
ّة، فهل تريدو ذلك؟ ع�ى كلّخلف¶_ �ي خدمة الرعيسي  حال أنا أدفع ن

 .١٨٩..."وأبيع منه كمية قليلة... القمح عادة للراهبات مقابل املطبخ

سالة بعث Syا ٔالا ساء العامر�ي أكLb من  ّب صاد للر Mن يعتذر ؤ
 و�ي هذا ،ةّعن تأخLMه �ي تقديمه كشف الحسابات الشخصي

ن التأخLM �ي تقديم كشف الحسابات الاستشهاد دليل واضح ع�ى أ
ما رّب". ةّصليبالخطيئة ٔالا" مما دفعه ع�ى تسميSTا ،لة فيهّعادة متأص

 كان ّي هذا التأخLM ليس بالخطيئة املهينة لآلب السماوّعتقاده أنا
 بحسب ما ، من طبع صاد البالدةّيساعده ع�ى املماطلة، أضف ا%ى أن

د �ي بعض السجالت الرهباني ّو ب نفسه ّات الوقت كان يؤنة، وبذر
سلها ٔالا. ع�ى هذا ٔالامر سالة أخر كان قد أ رو�ي  ب صاد للرئيس ىر

يخ ّالعام ييشق ع�ي بأن تحتو هذه الرسالة ع�ى : "١/١١/١٩٥٦ر بتا ّ

. أمر يزعج خاطركم بسبب ما نال¶_ من تقصLM وتأخLM �ي حساباتي
 من اًبّفلقد أذكر ما حرضتموني عليه �ي مار الياس منذ سنة تقري

.  شهر وكنت قصدت وبحماسة أن أفعل ذلكّتقديم الحساب كل
 العادة املتملّ أسف تغلبت ع�يّولكن بكل

ّ
كة ع�ى ما يظهر و¼ي 
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LMب،التأجيل والتأخ ّ و بما الاسSTتار،ما الL¹ادةر رت حساباتي ّ فتأخ،ر و
 . ١٩٠"سنة كاملة

 مخلّاملطلوب من كلكان ه نقص �ي الشكل، ّإن
ّ

ّ أن يقدم ّ£�_

فالنذر !  فلماذا هذا التقصLM،ةّ عن الحسابات الشخصياًّ شهرياًكشف
ّا أن يكو كامال وإمّإم ً ولكن بالعودة ا%ى التميqM بMن . نا أن ال يكون

الفريضة والفضيلة هل النقص �ي الفريضة أي �ي النذر هو نقص �ي 
 الفضيلة؟

 ّ؟ أم ¼ي اهتمام بلبةّنتقائياومن ناحية ثانية هل ¼ي طاعة 
ة وخالص النفوس،ّي الجوهرّ الكهنوتيالعمل كان من . ر أال وهو البشا

ّٔالافضل أن يعمل هذه وال Süمل تلك، لكن يبدو أنه لم يكن لدى ٔالاب 

ع صاد ٕالا ح واملادة وبMن الجوهر اّزمكانية أن يو وهتمامه بMن الر
لقد كان مأخوذ. والشكل

ً
 بكلا

ّ
ته ع�ى رّب. اتّته باإللهيّي رما عدم قد

 كانت Mّن عادة تقديم الحسابات وطبيعة العمل الكهنوتيالتوفيق ب
غم أنتدفعه لهذا ٕالا ّهمال غLM املقصود و ه، كما أشرنا أعاله، كان ر

 السرساب فلماذا لم يكن يشكل له هذا ّع بضمLM مرهف ا%ى حدّيتمت
ّ

مة ضمLM؟  زأ

 ،لاسات أيلوّ أن يستغ¶_ عن قدّا طلبه من الرئيس العامّأم
ال يستعمل حسنات قداديس ّ ألن،ل أيلوأي عن حسنات شهر زه ما 

ه لم يسمح لنفسه ّألنف ،ل وقد أصبح �ي منتصف شهر أيلو،شهر آب
 املرهف ّ فضمLMه الرهباني،أن يحصل ع�ى حسنات قداديس فائضة

للم يخو له ذلك ج من هذه املعادلة؟ طلب . ّ وكيف وجد سبيال للخر ً

ئيسه العاما ة  ّستشا ر سالة ر يخ ر الذي أجابه �ي   ١٩٥٧لايلو ٢٤ربتا
بعدم موافقته قائال
ً

لاسات شهر أيلو ّال أوافقك ع�ى ترك قد: "
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ّ بل أحضرها معك ا%ى الدير فتكو تقدمة للرهباني،لسيادته . ١٩١"ةن
ة الرهبانيل ٕالاّعندما تتحو ّدا  مشاكل ٔالافراد تسهل ّة ا%ى جهة تحلر
STم �ي ّعيفراد أن يعودوا ا%ى مرج وعندما يسهل ع�ى ٔالا،العودة إل½Sا

ّ أمو حياSdم تتحوّكل ّ املسؤلير ا فيما ّأم. نة ا%ى وسيلة مشاركة وتعاول
 ملّيخص

ّ
اد أن يLrكها ٔالا فهذا  ه،ب صاد للكاهن خلفرة القمح ال=_ أ

ّي عن حس أخوّنمي فيع ونزاهة قلب فريدةٍ يفك. ر 
ّ

ن ّر كيف يؤم
يثما  له  أحوانّتحسترللكاهن الذي سيخلفه معاشه �ي بداية تعيينه 

ع�ى هذا الطلب نال املوافقة من الرئيس . ةّد ع�ى الرعيّ يتعوأبديو
ا ملّأم" : بشكل صريح ع�ى الشكل التا%يّالعام

ّ
ىة القمح فأر أن تقوم 

كما  .١٩٢"Syا وتLrكها للكاهن الذي سيخلفك فهذه ¼ي جزء من معاشه
هبانيّتفاقياونراه يخالف توصية أو  ّة  ة أخر كان معموالر

ً  ، Syا آنذاكى
ة ال=_ ع�ى الكاهن املخلّأال و¼ي حجم املساعدات املالي ة الصاد

ّ
 ّ£�_ر

سالة مؤ. أن يلqrم Syا ّر�ي   :ل يقو للرئيس العام١/١١/١٩٥٦خة �ي ر
أستغفركم ألن"

ّ
قت �ي هاتMن السنتMن بأكLb من الكمية املسموح ّي تصد

ّ فقد أكو تعد،ةّ لLMة لبنانيSy٢٥ا أي   .١٩٣" سنةّيت الخمسMن كلن

ٔالاصو وجب عليه أحسب 
ُ

سوة ببا¬ي إخوته الكهنة أن ل
ة �ي ّات الرهبانيّ ما تفرضه عليه القوانMن والاتفاقيّينضبط بكل
نّالشأن املا%ي ة ٔالاب ميشال �ي هذا ّتأتي قو. و كما �ي با¬ي الشؤ

ر �ي تقديم ّيتأخ.  لنفسهاً واحداًفلساملوضوع من عدم استبقائه 
حساباته، يتخط
ّ

 نظيف، هّ ولكن،ق عليه �ي املساعداتفّى املبلغ املت
احة ضمLMه، يخالف ولكنه ال يتعدى ّمن هنا تأتي   معرفتنا لهاتMن ّإن. ر

 Lbٕالاعجاب أك LMال بل تث ، راملخالفتMن تثLM فينا الر��? أكLb من النفو
من التشك
ّ

ة ّنا نضع هاتMن املخالفتMن �ي سياق شخصيّ ألن؟ي ملاذا
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خذنا العمل نفسه عند شخص آخر ما لو أرّب. وحياة ودوافع صاد
ه ما ّا عند هذا الكاهن فاملوضوع مختلف ألنّ أماً مغايراًلحكمنا حكم

زن يق�Ï_ قلبه أمام عو املحتاجMن وفقر الفقراءأكان باستطاعته  ّ. 

لقد فهم هذا الكاهن املخل
ّ

 نذر الفقر بما ينسجم مع ّ£�_
يزما الرهباني ّكا غمة من ٓالاباء  لقد سبقه عليه ط:ال عجب �ي ذلك. ةر

ة أبو مراد الذي عاش فقره �ي الناس، املطران  رأمثال ٔالاب بشا
ي وغLMهم، ومن بعده، ٔالاب سابا داغر، ٔالاب فؤاد ... رباسيليوس خو

يسSTان Syا من الكهنة ذو النفوس الكريمة، ودير ُوطغمة ال ي... نصر
املخل
ّ

ف بضيافته وإيوائه لكل ّص نفسه العامر املعر ان ك.  قارع بابو
ته لشخص يسوع ّة صادقة نابعة من محبّالفقر عنده مسLMة تلقائي

ح الضيافة  واملسيح وقلبه الباحث عن الفقراء، ومن تنشئته ع�ى ر
ال=_ طبعت املخل
ّ

أغدقت عليه العطايا والحسنات . Mن منذ نشأSdمّصي
ُ

إال
ّ

ع كلّ أن ّه كان يو فتح حساب ا%ى  اًلم يلجأ يوم. َ ما كان يدخل جيبهّز
 أو اً جائعاًه يومَرَ ومع ذلك لم ن، يودع فيه فائض مدخولهّ�يمصر
ً أو ذليال أو قلقاًعريان ً

كفقراء ال �_ء لنا ونحن ن"، ا
ُ

" غ¶_ كثLMين
 ببشر اًس عندما نراه معاشّما أجمل كالم الكتاب املقد. )١٠: ٦ ركو٢(

معاصرين، نتأك
ّ

يخياًه ليس كتابّنأد عندها  ًّ تا  ّ كتاب الحياة لكلبل ار
 .جيالرالعصو ؤالا

ل تحو نذر الفقر عنده  ة مشاركة واسعة بينه وبMن ّآليا%ى ّ
نبدل أن يكو نذر الفقر شهادة ف. ةّالذين خدمهم وبينه وبMن الرهباني

ّضيقة لعدم ملكي ّ
حة واسعة من تبادل ،ةّة شخصيِ و تحو ا%ى مر ل ّ

صيد ُوهكذا بدل من أن ي. ة والثقةّاملحب صيده و رغ¶_ ٔالاب صاد  ر
أل َذا ما سإ و،ةّة وصيت املحبّلهيغناهما بالكرامة ٕالاأة باملال ّلرهبانيا

ه مخلّ إن:نته كانوا يجيبوّأحد عن هوي
ّ

_�£ّ. 
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 ّنحن شجرة أخذت تنمو ويحق"بنظر ٔالاب ميشال صاد 
ثمر الحب ؤالامانة وٕالاخالص والاتحاد : للمسيح أن يقطف م�Sا الثمر

 الخدم ّم لها كلّ فنقد:اًرثماا ّ للرهبنة أن تقطف منّالوثيق، ويحق
هبان،اّاملطلوبة من تنا هو أن ّير ولكن وال شك �ي أن أعظم ما نفيد به 

 .١٩٤"يس نفوسناّنعمل ع�ى تقد

ته أو ّ صحّ يخصّ هاجس شخ£�_ّلم يكن لدى ٔالاب صاد أي
ًتحسباّ? يكدس ٔالاموال ّله ح=ّآخرته أو معيشته أو تنق ه عرف أن ّ، ألنّ

أكيضع أمواله �ي مصرف 
ُ

ين زف الفقراء واملعو ِ
ّ

ّ فأمن له هذا ،

امبام(ة كاملة �ي املستشفى ّيّاملصرف تغطية صح ال=_ ) رمستشفى 
ل ّمخLM قبل أن ينتقل ا%ى لبنان لتكأم�ù? ف½Sا أوقات مرضه ٔالا

ه أَخدمت
ُ

رّكما أن. ةّه الرهبانيُّم ّيه كان يكتفي بما هو ضر  ملعيشته و
 من اًجعل نفسه واحد. لّ التنقسواء �ي الكسوة أو �ي الطعام أو �ي

ل فساو ذاته Syم بحسب قو املثل اللبناني الشائع،هؤالء الفقراء  :ى
لهكذا تحو فقره ا%ى طريق للعدالة ". اك بنفسه ما ظلمكوامن س" ّ

 ّ لكن بكل،لم يكن هدفه أن يجعل من الفقراء أغنياء. ةّالاجتماعي
ن أخالله  من ّداضع يود سند متوّبساطة كانت مساعداته مجر

 .ّيكشف عن وجه املسيح الفقLM واملحب

عيّكما أن ّ مساعداته لم تنحصر فقط �ي حدود  ته بل جعل ر
ّعيته �ي كل َّ Mن وال½Sود الذين م من املسلاً? طالت كثLMّ محتاج ح=ر

هكذا دو أن يLrأ. أطلقوا عليه بحق تسمية أبو الفقراء
ّ

س لجنة ن
ن ودو أن ،ديانحوار بMن ٔالا أو لجنة لل،ّ املسي÷يّسالميالحوار ٕالا

ة ّنسانيل لدخو ٕالااًيغوص �ي أبحاث �ي هذا الصدد، كان نذر الفقر باب
ّمن الباب العريض اخLr به كل ّ الحواجز وقصر املسافات بMن ق

وانطالق. املختلفMن
ً

 وال=_ تجل، من تجربته هذها
ّ

 �ي خدمته اًت خصوص
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ًة حيفا، نقدم ٔالاب ميشال صاد نموذجّلرعي ٍاعة السالم، كرجل  لصناّ
ض الصراع املتشع ّعمل �ي أ ر َ ِ

 فاق ّي÷ ومسيّسلوب إنسانيأب، بَ
التوق
ّ

ة ال=_ ّسات العامليّحدة، أين املؤسّأين مؤسسة ٔالامم املت. عات
ة ال=_ تّسات ٕالانسانيّتنشد التنمية، أين با¬ي املؤس

ُ
ضوع وع¶? بم

 أسلوبه ?ّ? تسSTدي ع�ى نموذج ٔالاب ميشال صاد فتتب¶ّالسالم، ح=
ه روتطو ِ

ّ. 

سته كل حصدنا?ّ هذا الفقر ح=ّكم هو غ¶_ ّ من خالل مما  هذه ر
 كل،بعاد؛ من الفقر الشركة ا%ى الفقر العدالة ا%ى الفقر السالمٔالا

ّ
 اه

ِشكلت
ّ

ً إغراء  كي تعيش فقر  ، ذاته هو الفقرّالفقر بحد.  هذه صفاتهاً
 املسألة متعلّلكن

ّ
قة بالفقLM أكLb مما ¼ي متعل
ّ

لم يجعل . بالفقرقة 
ًهذا الفقLM من الفقر سLrة بل نفس َ َ ً

 وداعته عكستا ً وقناعة ونهجا
 .وتواضعه

 :نذر الطاعة - ب

Sا تجب حيث  ّ إنسان أل�ّفضيلة تلزم كل. الطاعة فضيلة ونذر"
ى فLM �ي ّا املسي÷يّأم.  خليقة عاقلةّتشمل كل: الشريعة والسلطة

افعه ّة ألنّة إلهيّة سماويّالطاعة فضيلة علوي ره يطيع هللا كخالقه و
ّا%ى النظام كغايته القصو وألن رد املسيح صار له مثاال بالنذو ّ السيى ً

فإذ.  سةّاملقد
ً

ا ّمأ. و%ى تمتاز عن ٔالاّي هذه الطاعة ال=_ لها أجر سماوا
 بل ،يSTا لهاّال تكتفي أن تطيع مع ترك حرفالفئة ال=_ شاءت أن تسمو 

تتخ�
ّ

والنذر يقوم بأن نتخ�. جل هللاألىى عن قو النفس العليا 
ّ

ى عن 
ادتنا وحر ّإ ّهكذا تكو مقد:  ألجل هللاّتنا للرئيس الشرÚيّير فf_  . سةن

ّ النذو بل إ�ّأهممن  ين ٔالاخريMن لتضع ر رSا كافية وحدها دو النذ ن
ات ليس لها غLM الطاعة ّ وبعض الجمعي،ةّ �ي حالة الرهبانيّاملسي÷ي

 .ر النذو¬يان بّضمتSا تّ�أل
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ناها حيث قلنا أ: زهذه ¼ي الطاعة ال=_ أبر
ُ

لمها بMن يديك ْس
ة أل  �ي املسيح اًر النذر وصرنا أحراّحينئذ تم. ة هللاّجل محبرمقهو

ادة والحر. ية أبناء هللاّبحر ّٕالا  بالرئيس وليس اًّ مختصاًية تمسيان شيئر
ن ما يجب علينا أن نتصف به لتكو ْ فإذا ما عرفنا ذلك لنفحص،بنا َّ

 .ل �ي الفضيلةّيلة مطابقة للنذر الذي هو واسطة للتكمالفض

ّ ما تتّأو   :Sاّصف به أ�ل

ة أو ّ غاية بشريّ فيجب أن ننبذ كل.ألجل هللا ال للرئيس: ةّإلهي -١
 الصفات ّ وعليه تب¶? كل،هذا ٔالاساس. ة غLM هللاّة أو سماويّمالئكي
سة هذه الفضيلة يجب أن نر �ي الرئيس هللا. ىٔالاخر َففي مما ى  الذي ر

يمث
ّ

 فال يمكننا أن نطيع ألجل .ةّ بقطع النظر عن صفاته الشخصي،له
م=? كان . الصفات الجميلة وال أن نع£�? ألجل الصفات غLM الجميلة

ح تصبح له الطاعة عذبة ئيسه ،و�ي الراهب هذا الر ر ويستعذب أمر 
غباته،الذي فيه نقص د باألكLb ّه يأتيه فرصة ليتجرّ ألن،ر ويعاكس 

ويوجد خوف . لة ويقو يمكن أن ال يعود هذا الظرفّادته الذاتيرعن إ
مر يطابق خطأن الراهب يطيع ألن ٔالا

ّ
غبته  الرئيس ّ وألن،رته أو 

وما فينا من النقص . ةّخطر املجد الباطل والطاعة البشري. يمدحه
ح ٕالايمان فينا ألن ّسببه نقص ر َ أن نر �ي الرئيس هللاْدَنا لم نعتو  ى

واملخل
ّ

ح القدس هذا ال�Ë_ءّ كلْفحصفلي. ص  .و واحد مع الر

ساء الشرعيّشاملة  كل -٢ ّ الر ن َ مّ إ%ى كلMّن من الرئيس العامؤ
يمث
ّ

لال يجب أن ننظر ا%ى ٔالاشخاص يقو . ةّ سلطة ثالوثيّله وكل
ئيسُلو أقمت" :لفونسأيس ّالقد ً عليكم  ."  لوجب أن تطيعوااً عصار

إال. ..نة دو تفلسفّ ٔالاوامر الشرعيّشاملة كل
ّ

 إذا أمر الرئيس 
ه إذ ذاك ال يمثّ ألن،بالخطيئة

ّ
�ي الداخل  :  الشخصّشاملة  كل. ل هللا 

 .م والوظائف ال=_ يريدها الرئيسَدِشاملة للخ. والخارج
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 إال،ّكاملة �ي الخضوع بأمانة كما أعطاها وعي�Sا الرئيس -٣
ّ

 إذا ترك 
الخLM ع�ى  ذلك حسب ما يرجع بّ فنتم،لنا تدبLM ٔالامر حسب فطنتنا

 ؤالامانة تدفعنا ا%ى الدق،ةّالرهباني
ّ

ومن الكمال والتمام يتول... ة
ّ

د 
ٕالاسراع وعدم ٕالابطاء عندما يعMن الرئيس ٔالامر وإال
ّ  تع£�? أمر ّ

ويمث. الطاعة
ّ

حي ّل ٓالاباء الر رو الراهب بالعصفو �ي ٕالاو سراع �ي ن
 .الطاعة

البساطة -٤
ُ

لقداسة  ولكن �ي علم ا،نحن أعلم م�Sم:  والسذاجة
 .إن حكمة البشر ال يريدها هللا. نوعلم الطاعة نحن بعيدو ع�Sم

 أن نر �ي الرئيس هللا، وعندما يتكل:ّيالفرح البنو -٥
ّ م الرئيس ى

 ذواتنا كمو�þ? يتكلّيجب أن نتصو
ّ

 ّا كلّ وهكذا Sdرب من،م مع هللار
. وم=? صدر ٔالامر ٔالاخLM يجب أن نتلقاه كوÞي. نعاطفة حز وابتئاس

ولننفي حينئذ تلك الكآبة ال=_ تأتي :  يا ب¶_ إفعل هذال يقو هللاّفإن
 .١٩٥"رادة والعواطفن تشمل العقل وٕالاأ يجب اًأخLM. من الشيطان

ه عندما كان ّمن املالحظ من خالل كتابات ٔالاب ميشال صاد، أن
ك فيه، وخاص ّيتعلق املوضوع الذي يشا حير ّة �ي الرياضات الر ة، و

 ويبMن هذا من خالل ًياخذ املالحظات عالن تركqMه �ي أربالنذو كا
 فتأتي أكLb أمانة لكالم الواعظ ومطابقة له ،ّتسلسل ٔالافكار املدونة

ً َ

باملناسبة سنتكل. ّبحسب ما تفوه به
ّ

م عن أنواع كتابات ٔالاب ميشال 
بعال=_ تركها  رلنا، فf_ تقسم ا%ى أ

 : أنواعةُ

ّ هو  اليومئّالاو ّب حرات ال=_ يقوم بكتابSTا بأسلول
غم ما يشوSyا ٍ ر 

ّصو اللغوي باألّتقيدبعض ٔالاحيان من ركاكة أو عدم  ّ ألن جل ،ةل َّ

ى أخر يستعMن اً وأحيان؛ّهتمامه أن يعL¹ عن فكرته أو تجربتها
 الرسائل ال=_ لم ّمث. ? يكتمل املع¶?ّة ح=ّبمفردات �ي اللغة الفرنسي
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يصلنا م�Sا إال
ّ

 وقلّ العاما كان يتبادله مع الرئيسّ القليل مم
ّ

ة قليلة 
 .اً وتنميقاًقتضابا مع صديق أو قريب، كانت ٔالاكLb اًّجد

حي ياضات ر ّوالنوع الثاني نقل كالم واعظ �ي  و ر  ،حيان أغلب ٔالا،ةٍ
داءة الخط وتقطع ٔالافكار أل�،اًإن لم نقل دائم ّ يشوSyا  ُّ

Sُا تركت كما ر

أخذت ولم 
ُ

الطاعة ي الفقر وَما عدا موضوÚ.  إعادة صياغSTاّتمت
غم أ�،لم أجد صعوبة �ي قراءSdمااللذين   ّ نSما بقيا دو إعادة ر
هو تدوينه للمطالعات ال=_ استوقفته لغ¶? فا النوع الثالث ّ أم.صياغة

ً تكو أمينة وأحياناًمعان½Sا، أحيان  مختصرة يتخلان
ّ

لها بعض التعليقات 
عت مطالعاته ع�ى اللغتMن العربي. العفوية ّتو  ّ�ى حدة عّة والفرنسيّز

ة بMن مطالعات ّأكLb من دفLr كتابات باللغة الفرنسي�ي سواء، له 
 .اتّويومي

 وقد وصلت إلينا ! العظات و ما أكLbهاوا النوع الرابع فهّأم
غم الجهد الجب،مبعLbة  ّ يوس ر رار الذي بذله ٔالاب الفاضل مكا

يخ أو  رهيدموس �ي توضيSÐا وترتيSÐا سواء بحسب املواضيع أو التا
 .إجراء الرياضة قدر ٕالامكانمكان 

ّنقو هذا ح= ء ع�ى فهم أكL¹ للتل ّ? نساعد القار
ٍ دناه ى ركامل الذي أ

زهل يجو أن :  سائل يسألّبُر. ب ميشال صاد�ي كتابة سLMة حياة ٔالا
حينعتمد مالحظات، كان قد أخذها ٔالا ياضة ر ّب ميشال �ي  و ة ر

ن ّضوع معMنة، �ي كالمنا عن حياته وتبياننا لفضيلته �ي موّمعي
Úملاذا؟ ليس ألنَكموضو ، ّي الفقر والطاعة مثال؟ نعم يجو ز ً

 ٔالاب 
 اًّ تاماًنسجاما الكالم نفسه ينسجم ّ بل ألن،ميشال هو ناقل الكالم

حي�Sا تجد �ي .  من شهود عياناًّمع تجربته ال=_ وصلت إلينا شفهي
ء ّ تستطيع أن تستعمله ح=اً دامغاًمنقوالته برهان ى? تقو للقار ل

ه كما تعلم عاشّنإوللجميع 
ّ

 وكما عاش علم،
ّ

وكل. 
ّ

ما دق
ّ

قنا أكLb �ي 
ّبعة أنواع املوجودة �ي كتابات صاد وجدنا أنٔالا  �ي أماكن كثLMة و�ي ر
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ّمواضيع كثLMة يوجد تسلسل واضح وتطابق بMن ما تعلمه و تلقنه  ّ

حي ّوقرأه �ي مطالعاته الر ، وما علمه ّة وما عاشه باالختبار اليوميو
ّ

فكانت حياة ٔالاب ميشال صاد كتلة انسجام وتكامل . وعظ بهو
 .ّيصادق وعفو

ياضة أخر نر ٔالاب ميشال يتمت ّو�ي  ى ى ب ٔالاع بما يسمعه من ر
الطاعة، : "، عن موضوع الطاعة ويكتب ما ي�ي١٩٤٤ سنة ،الواعظ

ّادة الحر �_ء عنده، ٕالاّيقوم Syا الانسان هلل بأعز ة والحكم، ونلبس ّير
ادة آخر  نر فيه ممثال هللرإ

ً
ِ
ّ ة، إجتمعنا ّ �ي الحياة الرهبانيّهذا ما يتم. ى

ئيس وقانو لنبلغ ا%ى غاية التقديس والخالص، هذا  نتحت سلطة  ر
ّالدخو هو حر ن، ولكن بعد ذلك نحن مقيدو بالقانو وال نعود ل ن ّ

ادتنا مقيّإن...  طيبة خاطرّدنا بكلّنا تقيّ ألناًرأحرا ّ إ  اًدة أيضر
ء مكلبأشخاص أحيا

ّ
خLrناهم ليقودونا اا نحن الذين ّفMن من هللا ومن

ادSdم بنوع صريح أو ضم¶_ ، فإذا عرفنا إ ّضمن القانو ر  يجب الانقياد ن
ح ٕالاّهذا يسم. ندو النظر ا%ى شخصه وصفاته يمان يجعلنا و? ر

سائنا الشرعي ّنخضع بسهولة لر نإذا خالفنا الطاعة يكو السبب . Mنؤ
ساء لنأخذ ما . نا نسينا تلك الحقيقةّأن ؤعندما نغربل أوامر الر

ّ نر أمامنا الرجل وليس هللا، عندما نتذم،يعجبنا، عندما ننتقد  ،رى
ساء وال ّ الامر برخاوة، نLrدّنجيب بقحة، نتم ؤد، ال نستصوب فكر الر

ّأتخ�ى عن فكر الخاص ة طاعة فإذا كان فينا ّ الحياة الرهبانيّبما أن. ي
ح ٕالا  .  ا%ى محرقة، أحسن محرقةّيمان تحولت حياتناور

ّيقسم القد 
 :يس أغسطينس الطاعة ا%ى ثالثة أقسامِّ

 )ةّيSّا طاعة مادّ إ�.ّيطاعة العبد، الخادم، العسكر( طاعة ٔالاجار -١

ادة  -٢  )ّبطيبة خاطر داخ�ي( رطاعة ٕالا

ّنستحسن ما أمرنا به كأن( طاعة الحكم  -٣ ُ
 )ه ٔالاحسن
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ّيجمع الالهوتي  ّو أنُ ؛ الثالثة محرقات مةّ الطاعة �ي مقدن ر النذو
 .ي بأعظم وأثمن وأعز �_ء فيناّولكن بالطاعة نض÷

ّشحاد سÑي له أن يدخل معهد العجز ع�ى طلب منه، بعد ثمانية  ُ

ربما طاعة الحكم .  لعمل ما يريداًّه يريد أن يبقى حرّام خرج ألنّأي
ّتكو أصعب �ي املتقد . ا �ي الجدد بعكس الفقر والعفةّمMن ممن

ه مبتدىء وال يقدر أن يقود ذاته ّه يعرف أنّء يطيع بسهولة ألناملبتدى
ئيسّا املتقدّأم ًم بالعمر اكتسب خL¹ة، كان   وهو ٓالان تحت اً معتL¹ار

الطبيعة تبقى ¼ي ¼ي فيصعب عليه أن يأخذ فكر غLMه، لكن : ٔالامر
 .نيكو له فضل أكLb إذا طاع ببساطة

 ُع�ى أي مبدأ بنيت الطاعة؟

ساء دائمهل فضيلة الرئي ًس؟ ولكن كيف نعرفها والر نضو ّ معراؤ
ًنر برهان. ّيللضعف البشر مار :  �ي بيت الناصرة، من هو الرئيساى

هل علم الرئيس؟ كال. ُّيوسف وهو أقل فضيلة من يسوع ومريم
ّ

 .
نا يكو ًة وهو أشطر من الرئيس وأحيانّص ملادّفالراهب الذي تخص

 منفي؟

هل عمر الرئيس؟ كال
ّ

الرئيس كان تلميذي أو . فاسدهذا مبدأ : 
_úّئيسة القد. زمي�ي أو قري  غLM ججهذه الح. يسة تريزيا كانت أخSTار

ة عن حكم بشرّمقبولة أل� ّيSا صاد  .ر

 مندوب من الكنيسة يمثل هللا %ي الرئيسّالبناء أن
ّ

فأ. 
ُ

نطيعه بدو 
ح ٕالا.اًد أبدّترد قد ال يوافق الرئيس . يمانو ولكن يفLrض هذا املبدأ ر

 .ب¶? عل½Sا املبدأُة ال يّشياء عرضيا؟ هذه ٔالاًبÑي دائمط
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�ي العهد القديم كان هللا يتكل 
ّ

م بواسطة املالئكة أو العليقة 
بعة  ح ٕالا). أليوب(وامللSTبة أو الز ن ع�ى ّفلنتمر. يمان يعمل العجائبور

نة ع�ى �_ء أكيد ف�Sو علينا الطاعةّهذه الافكار املبني ّ".١٩٦ 

ال ممكن ًهل ما  بSTم يومّي الرهبانيّأن ترب از ًة اليوم أجيالها كما   ارّ
ما؟ نسأل هذا عندما نلمس الجدية والرصانة ال=_ تحلت Syما 

ّ ّ

يخها كتلك ال=_ عاش ف½Sا صادّة �ي فLrات معيّالرهباني كما . رنة من تا
 يابسة اًأن يغرس عص" من الراهب اً يومّطلب ذاك الرئيس الرهباني

اع وبقي يعت¶_ Syا مدة ثالثة سنوات، فبعد  فأط،ويسق½Sا لكي تنبت
يذلك سر البار تعا%ى من طاعته هذه العمياء وجعل العصا تنبت  َّ ُ

ق و
ً هرار ً و ب.١٩٧ وتثمراز ّما لم تصل ٔالامو إ%ى هذه الحرفية ولكنرّ  ّ نا ر

 .نكتشف من خالل تجربة ٔالاب صاد حقبة مشرقة

ات ة الثقافات ويطالب بحواّديّ�ي عالم آخذ بالوÚي لتعد رر الحضا
ال منطق اًبعد أن اقتنع أن ال أحد يستطيع أن يل�ي أحد ز هل ما 

ة مقبوالّالطاعة الرهباني
ً

ُ؟ �ي عالم تغLMت فيه مفاهيم العائلة وأسس  ّ

تكوي�Sا، من عائلة هرمية ا%ى مجموعة مسط
ّ

ٍ ف½Sا متساو ّحة الكل
ال اّي الفع�يّة ¼ي املربّوالدولة املدني لحديث عن ز وليس ٔالاهل، هل ما 

دّالطاعة الرهباني ًة وا نجاب واقتصار العائلة نحسار ٕالاا ّ؟ هل �ي ظلار
الت الحياة ّة خاصّة واملسيحيّة عامّالعصري زة ع�ى ولد أو ولدين ما 
ة الطاعة؟ّة مستعدّالرهباني  رة للمجاهرة بمشو

Sّا أسئلة تستوقفنا وتضعنا �ي حLMة من أمرنا، وممّإ� ٍ
ٌ

ا يزيد ٔالامر 
صعوبة ه

ً
ح العالم ّو أن ت النذو ،قتحم أعتاب ٔالادياراو ر ر وصا ر

مة اليوم صليب الحياة . ة وموضوع مساءلةّستنسابيا زتشكل هذه ٔالا ِ
ّ

 خوف يتسلّ وأي،سةّاملكر
ّ

ل إ%ى دواخلنا من شأنه أن يقتل فينا ٍ
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اهب واحد يشهد لألصالة الرهبانيّإن. املقاومة والرجاء ّه لو بقي  ٌ ة ر
اهرته مستّسيجلب لجمعي ًقبال  ز

ً
ن إي ومواسم خLM وبركة، كم بالحر ا

 ة؟ّبة املستعدّة �ي صفوفها الكثLM من النفوس الطيّ الرهبانيتّضم

ليس حمل الصليب هو صليب بل " :ليقو ٔالاب ميشال صاد
 وما الصعوبة إال،صليب الخوف من الصليب هو

ّ
 ِ �ي البداية فلنمش

اء القد ّو ال ٔالاخLM الذي يواجه ل وّي ٔالاوّليس هذا التحد. ١٩٨"يسMنر
ح القدس العامل �ي الكنيسة اليوم  الذي أعطانا الحياة ّ ألن،والر

دنا "ا نحن ّ وأم،ر ٔالامرّة هو نفسه سيتدبّالرهباني م ّن نقدأرفإذا أ
 يوم مع املسيح مصلوبMن ع�ى ّذواتنا هلل محرقة كاملة ونموت كل
خاء وكرم فلنفعل ذلك عن س... صليب املضايق وٓالاالم والعذابات،

ح ودو الرغبة �ي انة نفس دو ّوعز ننكسار القلب ودو سقوط الر ون
 .١٩٩"تنا هللّٔالاجر واملكافأة ال=_ تضعف محب

ن ّسة هو متيقّ أعماله بالطاعة املقدّإن الراهب الذي يعمل كل"
ادة هللا القدّ �ي كلّه يتمّأن �_ء إ ّ أفيكو لنا هذا الحظ. وسةر

ّ
 ن

 ما نقلق ونضطرب ألجل اً ونحن كثLM،حد أّالسعيد الذي ال يعطى لكل
ًأمو طفيفة تعرض لنا �ي مجر أعمالنا ونن�Ï? سريع ى  أننا �ي حم? ار

ة ّانيّنا �ي نعمة عظيمة مجّإن... هللا تعا%ى أبينا الحبيب الرحيم
ّأعطاناها هللا ليعرفنا أن

ِ
يب خالصناّ فإذا نحن عبثنا Syذه . ره يريد بال 

َر يكو لنا سبب الويل والشقاء �ي الدا هذاّفإن! النعمة فيا ويلنا . ينن
ّكم من نفوس زكي

ة طاهرة �ي العالم تتعذٍ
ّ

ب لكو�Sا ال تعلم ما يريد 
هللا م�Sا أن تعمل، ونحن الذين لنا �ي داخلنا وأمام نواظرنا ما ¼ي 
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ادة هللا نذهب ونفت إ
ّ

ادتنا الخصوصيّش عمر ّا تريده وترغب فيه إ ة ر
 .٢٠٠"ة؟ّتنا الذاتيّومحب

ّات القليلة ال=_ يفكر بالنذو Syذه الطريقة فإنّاملرمن  رَ َّ
 ما اًه غالب

ير ف½Sا فريضة
ً ى اجبُ ً و ّا أن نر بأ�ّأم. اً وإلزاماو ة ونعمة وحظSّا هديى

ّ
 

حيّفهذا يدل ّ ع�ى حياة ر ّهل النذو تالحق¶_ أل�. ّة ممqMةو Sا إلزام أم ر
Sا نعمة وحظّأنا ألحق Syا أل�

ّ
ّ؟ تبدل تام قع، هل ¼ي تفت �ي املواُّ

ّ
ش 

ن يبحث ع�Sا؟ نذو تَ أم أنا مّع�ي
ُ عاش Syذا الشكل تجعلنا نشتf_ ر

ّيعLM بعض الناس الرهبان أن ال حر! ةّالحياة الرهباني َ ُ
ِ
ة ّ شخصيةّيّ

 القرار، فهل وSم مسلوبّ والبعض ٓالاخر يشفق عل½Sم وكأ�،لدSüم
ّو اليوم تحدة أن تجعل من النذّاستطاعت الحياة الرهباني  ًيار

ّ? ترد ع�ى العالم إشفاقه أو تعيLMه؟ إنّ ح=اًمعكوس  املنطق املعكوس ّ
د الكرة ا%ى عتمده ٔالاب ميشال صاد �ي فهمه لنذر الطاعة يعياالذي 

كم " : Syدف جذبه وشفائه،ةّاه بذكاء ومحبّ إياًّملعب العالم مستفز
ّمن نفوس زكي

ة طاهرة �ي العالم تتعذٍ
ّ

د هللا ب لكو�Sا ال تعلم ماذا يري
ٌة شقاء ّلهيندو أن تعلم أن جهلها للمشيئة ٕالا. ٢٠١"م�Sا أن تعمل

 الرهبان َ وليخش،َّفلنحافظ ع�ى هذه النعمة كي نفر من الويل. ّفع�ي
ّادة الخاصالتفتيش عن ٕالا  . ةّة الذاتيّة واملحبر
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ن دو ٔالاب ميشال صاد ١٩٤٦ل ّ تشرين الاو�٢٦ي يومية السبت  ّ

ي بلد م أيرحدث تعيينه خو ّة ر سة اً وملقي،ام ٓالاحادو س �ي املد ر للدر و
 ّى ع�يَلقُة أن تّلهيلقد شاءت العناية ٕالا: "ل فيقو،سبوعام ٔالاّبا¬ي أي

م كلّمهم ّة ¼ي الذهاب ا%ى قرية ر ة ّلهي يوم سبت إلقامة الذبيحة ٕالاو
ثنMن ا%ى الدير حيث أ والعودة �Sار ٕالاحدٔالايوم ة ّفتقاد الرعياو

ُ
لقي 

س ًدر سة �ي ما بقي من أي �ياو ّ املد ادت تلك العناية . سبوعام ٔالار روأ
شاد فئة ّة القدّبوئالا روسة أن تكل ا%ى هذا العبد املسكMن الذليل إ

 ّنذاك أنآشعر ٔالاب صاد . ٢٠٢..."عLrافاSdمامن التالمذة وسماع 
سمح يشغال ال  تكاثر ٔالاّ أناًه كان مقتنعّ كما أن،مل ثقيل عليهِالح

كه ّه لتمسّلم يرتح لهذا التعيMن ولكن. يام Syا كما يجببإتقا�Sا والق
ح الرهبانيّبنذر الطاعة وتشب ّعه من الر زمة  عاش هذه ٔالاةة الخالصو

L¹ًبوداعة فائقة مع
ِ
 عن هذا �ي ما كتبه قائالاّ

ً
 قليال ّالطبيعة تÜن: "

ً

وتب�ي لو تتمل
ّ

تكمل �ي "ا نعمة هللا ال=_ ّأم. ص من هذا النLM الخفيف
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 ّفf_ تسند عجز الطبيعة وبؤسها، و%ي الرجاء الوطيد أن" الضعف
الحبيب الذي شاء تدبLM هذه ٔالامو دو أن أطلب منه أو من ممث
ّ ن ليه ر

�_ء ّة منه، يعرف ويريد أن يستعمل كلّ، وذلك بنعمة خاصاًشيئ 
عندما "ه ّألن. ٢٠٣"وس وخLM خائفيه وخالصهمّلتمجيد اسمه القد

ّيسمح هللا بأمو تظهر وكأ� Sا ليست للخLM، ويريد بذلك أن يحدث ر
LMيتعلاًخ L¹أك 

ّ
ة ذلك ٔالا مر الذي نراه غLM موافق، يجب ورق به ضر

علينا أن ال نتوق
ّ

عتبار ٔالامر الظاهر ونحكم فقط بالنسبة اف ع�ى 
ح هللا ونفهم أن ّإليه، بل يجب علينا أن ندخل بر ه يريد أن ينتج لنا و

LMي فينا ّن نقوألذلك يجب . نكرهمر الذي نست من ذاك ٔالااً عظيماًخ
ح ٕالاّكل يمان الذي به نتخطو يوم ر

ّ
نا الضعيفة للتأم ّى ما تراه أبصا ل ر

 LMبأحكام هللا الغامضة وطرقه البديعة ال=_ يستعملها بحكمة غ
ا الطبيعة ّوأم. اًائه وخالئقه جميعّمتناهية �ي تدبLM أبنائه وأخص

ما تحكم حاال حسب الظاهر وّاملسكينة فإن
ً

ى هذه املادة ّال تتعد
ت أحيان. الكثيفة فf_ ال تفهم هللا ًيجب علينا أن نردعها إذا ما ثا

 ،ار
نا كل وننظر فقط ا%ى يده مسلمMن له تدبLM أمو
ّ

ة ّ عطيّ منه كلّها فإنر
 . ٢٠٤..."صالحة وموهبة كاملة

 الطبيعة تستكLb الشغل وتفكّأجل إن"
ّ

شغال ال  كLbة ٔالاّنأر 
ىام Syا كما يجب، لكن أال ير الحبيب ذلك تقا�Sا والقيإتسمح ب

ن ما، دو اًم أنا بنف�Ï_ خLMّ وهل أقدر أن أتم، �_ءّويعرف كل
ة، فإذا كان يريد أن يستعمل¶_ Syذه الطريقة ّلهيمساعدة نعمته ٕالا

 إالّلتحقيق ما يقصد من الخLM، فما ع�ي
ّ

 أن أ
ُ

أ�þ_ تحت نLMه  رخضع 
ة، ما أستطيع من ّيالخفيف، وأبذل، مع مساعدة نعمته ٕالاله
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ل أن يكمل كل ّالجهود، وهو تعا%ى مسؤ ّ ّ نقص ويحقق كلو  خLM عائد ّ
 . ٢٠٥"قدس وخالص النفوسملجده ٔالا

مته بالخضوع للعناية ٕالا  إيمان ّة بكلّلهيزبعدما حسم أمر أ
داعة م ال يكتفي باال،وو  ،ة وحسبّحتفال بالذبيحة ٕالالهيو نراه �ي ر

بل ويلقي املواعظ، كل
ّ

ر البيوت ّها مدو شيفه، ويز ونة ومحفوظة �ي أ ر
?��سة خLM قيام . لويناو املر ، كان يقوم بعمله �ي املد ربالتواز ي

حي ّوأحاديثه الر ليه �ي إة ال=_ كان يعط½Sا للتالميذ املوكلMن و
ّة موثقة ومحفوظة كL¹هان ع�ى أنّكلLMيكيٕالا ّ

له قر القو بالعمل  ّإن. ََن
سندت وداعة هذا الكاهن فقام  ال=_ لم تكن فيه باطلة ّنعمة الرب

 . كرم وأمانةّبعمله خLM قيام بكل

 وبأمر من ١٩٤٧بعد سنة ونصف أي �ي منتصف شهر آذار 
م نظر عية ر ساء ترك ٔالاب صاد  ًالر و نفدو ما ي�ي. ةّ لحالته الصحيارؤ َّ: 

يا إلf_ إن"
ّ

ادتك القد ّي أسجد إل  ّر كلّة ال=_ تدبّوسة وعنايتك ٔالابوير
ّوس وخLM الحقيقيّالقد�_ء ألجل مجدك  وكم أحب تلك العناية . ي

م كل ّالحبيبة ال=_ كما دبرت أن يعهد إ%ي بالذهاب إ%ى ر و ّ  يوم سبت، ّ
ًة �Sار ٔالاحد، قد دبرت ٓالان أيضّلهيلالحتفال بالذبيحة ٕالا  بحسب اّ

��? مشيئSTا، أن أترك هذه املهمّ ساء ر ، إذ أمرني بذلك الر LMؤة لغ ي
 لك يا إلf_ اًفشكر. ةّ إ%ى حال=_ الصحياً أمامي نظرةّة ٕالالهيّممثلو العز

ة ال=_ تعت¶_ ّ ما يحدث لعبدك الذليل من قبل عنايتك ٔالابويّألجل كل
عتناء  أنا أو أفكر باالّا أستطيع أن أهتمّ ممّبي أكLb وأفضل بما ال يحد

_�Ï٢٠٦!"بنف . 

ساء ولم يضغط عل½Sم أن  ؤليس بدافع الكL¹ياء لم يطلب من الر
 وتخطّ بسبب قبوله للتدبLM ٕالالf_بل ،ةّلرعييLrك ا

ّ
يه لحكم الطبيعة، 
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 ما يجب أن يقوم به، فال انتقم ّ يقوم بكلً شهرا١٨ة ّبقي �ي الرعي
ساء  أن اًر وتكرااًر بل كما وعد هللا مرا،ؤلذاته من الناس وال من الر

سخ َب. ٢٠٧" شديدة متواصلةاًيحمل ع�ى الطبيعة حرب" ّر بوعده و ر ّ

طد عالقته بالربّالته الرهبانيقناعته بح ّة و ّ
ّ يسوع املسيح وبأمه و

ل صL¹ وطو أناة وتواضع ّا دفع به أن يحمل صليبه بكلّ مم،لالبتو
ّدو تذم  ّثل اللبنانيوبحسب امل. ةّ من الرفض والسلبيّشاعة جوإر وال ن

 شهامة ّ صL¹ ٔالاب ميشال بكل،"ّمMن صL¹ نال ومMن لج كفر" :القائل
وترفع

ّ
? ّته ح=ّ إ%ى أن استعمل هللا عامل صح، أمره ألحدُشك ولم ي،

سMن  ساء واملر ساء بqëع النLM عن أكتافه، فاهلل يستعمل الر ؤيلهم الر ؤ ؤ
يخ لخLM ٔالا ف والتا روالظر فراد والجماعة والكو كلو

ّ  .هن

عي ّبعد أن ترك ٔالاب ميشال صاد  م بقي �ي ٕالاكلLMيكير ّة ر ة و
ًالصغر معلم ّ ِ وعMن خااً ومرشداى

? ّ ح=١٩٤٧نة جو من سنة ّ لرعياًدمّ
يخ تعي١٩٥١سنة  ل، حيث بقي ف½Sا ستير تا عية الفر ّنه �ي  ز  سنوات ر

ّ، إذ طلب إليه أن يLrك الرعي١٩٥٧? سنة ّأي ح= ِ
ُ

ة ويلتحق بدير 
املخل
ّ

قة الطاعة �ي حي�Sا  .رص إ%ى أن يحصل ع�ى و

عيّال نستغرب إن سمعنا أن ّ أبناء  ل قد أحبوا ٔالابر ّة الفر  ز
 جزيالاًحLrاماة كبLMة واحLrموه ّميشال محب

ً
ل وقد نز خL¹ انتقاله من ،

ّعي  .يةSTّم كالصاعقة املدور

يخ  ّ يوجه الرئيس العام١٩٥٧ل ايلو ١٢ربتا سالة لألب ميشال ّ ر 
سي" :ليقو ف½Sا ما ي�ي ّكدنا نشرف ع�ى بدء السنة املد وأصبح من . ةر
م Sdيئة الجو ّالال تز ة والهيجانر �ي محل خدمتكم ملغاد ره دو أثر للثو  ،ن

ل أن غب منكم �ي أن تعملوا ع�ى إفهام قادة الرأي �ي الفر ّولذلك أ ز ه ر
ن البلدة إتمام ًسوف تغادر سة ال=_ تمنع ع�ى ّ للفرائض املقداو

كم بحاجة ّ وأن، واحدّة سنوات �ي محلّالراهب ٕالاقامة أكLb من ست
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وأنتم . ةّحقيقيا%ى الراحة واستعادة نشاطكم وغLM ذلك من أسباب 
ل من معزة لكم ّأدر بما ألهل الفر ز واعملوا ع�ى أن تكونوا عندنا �ي . ى

قة الطاعة �ي حينهّأوائل تشرين ٔالاو ر القادم وسنوافيكم بو  .٢٠٨."ل

يخ  سالة ١٩٥٧ل ايلو ١٨ربتا ر يجيب ٔالاب ميشال صاد ع�ى 
يخ ّالرئيس العام  :ل فيقو١٩٥٧ل ايلو ١٢ر املرسلة بتا

بعد لثم ٔالانامل الطاهرة . حLrام الفائق الاّ العامموالي الرئيس"
أفيد أن .ةLّكة ٔالابوي¹وطلب الدعاء وال

ّ
سالتكم الكريمة  ري استلمت 

تي البلدة لة بأمر مغاد روباشرت بإعالم الفرا حة أطلعت السي،ز ّ والبا د ر
 بالبقاء �ي اًسأذهب ا%ى الدير وأحضر لك أمر: "قزما صليú_ فقال %ي

ل يلة تأخLM �ي أا أبت الجليل أستغفر منكم عن مس وهنا ي."زالفر
لاسات، لقد انSTيت �ي أواسط أيلو ّمن جهة القد... تقديم الحسابات،

من جهة مل... اسات،ّالقد
ّ

 ...ة القمح وغLMه

ة ذو �ي دمشق ملدّثم جوكم أن تسمحوا %ي بزيا ّ أ ّي ر ة يومMن مع ر
ل �ي  وذلك عندما يحضر الكاهن إ%ى ا،يومي الذهاب وامل�يء زلفر

 ... وإن لم تستحسنوا ذلك فأنا أستغ¶_ عن السفر،أواخر هذا  الشهر

سل لحضرتكم حسنة بعض القدّثم ّ أ دة من الرعير ّاسات الوا ة ر
ّلتقدم حسب نية مقد بعMن لLMة لبناني... مي الحسنةّ ّو¼ي أ ة حسنة ر

 .اًعشرين قداس

 وإن،هذا ما لزم
ّ

الكريمة ة بلثم يدكم ّي أنf_ هذه الرسالة البنوي
ض الا  .MنّحLrام والخضوع البنويومع تقديم فر

ودمتم بعو املخل
ّ  . مهتدّ وهداية لكلاًر نوّلf_ص ٕالان

ي ولولدكم ا  .م. غناطيوس صاد بأرملطيع الخو
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ل  .٢٠٩"زكاهن الفر

ّيتبMن لدينا من خالل الرسالة ال=_ وجهها لألب ميشال، هم   ّ

ة وهيجان الانتقال بسالم وبدّالرئيس العام �ي أن يتم رو ثو ّولكنه، . ن

 ّهو الساهر ع�ى تطبيق الفرائض، لم يستطع أن يساوم وال تحت أي
عياًاعتبار تحاشي ّ للضغوط ال=_ سيواجهها من أبناء  لر إلqrم . زة الفر

، بإعطائه اًسة طالبّبتطبيق الفرائض املقد ن من الكاهن املع¶_ التعاو
ة وجدوالّة عمل واضحة تسهم �ي إتمام املهمّآلي

ً
مني  ًّ ، ّ يجب أن تتماز

 .ة الانتقالّ عمليّضمن حدوده، كل

 من ٔالاب صاد أن ينتقل ولم يكن بعد قد ّطلب الرئيس العام 
ّعينه �ي مكان آخر، إن  بالنسبة لألب ميشال، يLrك ّه الغموض التامّ

ّعي عوير ّة أحبته وحقق ف½Sا نجاحات  ر ّ حط به تة وال يعلم أين سَّ
ّ

حال؟ كم كان يتح�الر
ّ

ه لم ّ? إنّيمان ح= هذا الكاهن بالوداعة وٕالاى
 عن وجهة سLMه أو املكان ّيسمح لنفسه أن يسأل الرئيس العام

البديل، بل اكتفى برسالة ملؤها الخضوع والطيبة والبساطة 
 .ةّنجيليٕالا

ّملاذا أعلم ٔالاب ميشال الرئيس العام   بموقف السيد قزما َ
 صليú_؟

ل، وبناء ّة الرأي العامر السيد املذكو من قادّيبدو أن ز �ي الفر
ع�ى طلب الرئيس العام بأن يعمل ٔالاب ميشال ع�ى إفهام قادة الرأي 

ته، بكل ّبشأن مغاد  أمانة قام ٔالاب ميشال بما أمر به من ناحيةر
ُ

، 
اد أن يساعد الرئيس العام �ي إنجاح مهم ّومن ناحية ثانية أ ته عن ر

 اًب ا%ى الدير ليحضر أمر السيد قزما صليú_ سيذهّطريق إبالغه بأن
ل وكأن ّبالبقاء �ي الفر ه يقو له كن يقظز

ً
َ? ال تفاجّ ح=اًّ ومستعدال  .أُ
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نة �ي ّطاعته الصافية، التفاصيل املتضمع�ى ٍوكدليل ثان 
ة من حسنات قداديس وملّالرسالة بشأن الLrتيبات املالي

ّ
 ،ة القمح

Mن يدي الرئيس  بّ القرار ال�Sائياً واضع،ف ف½Sاّوكيف يجب أن يتصر
 .ّالعام

ّغم أن
ه لم يستوضح من الرئيس العام عن مكان تعيينه الجديد ر

ّدو أن يسوءه ٔالامر، نراه بكل  بالذهاب ا%ى دمشق اً بساطة يطلب إذنن
ة ذويه إن استحسن الرئيس العام ّلزيا  . ذلكر

سالة الرئيس العامّما إن تلق ّى  اإلعداد ? قام أبونا ميشال بّ ح=ر
سالة بعد ستف ،و�Sا مضملتنفيذ ّحر  ر ر ِام كرد طائع للرئاسة ّة أيّ

ّ

 ف½Sا أحداث هذه ّة ال=_ تتمّه �ي الحقبة الزمنيّنحن نعلم أن. ةّالعام
 صحيح أن :الرسالة لم تكن املواصالت بالسهولة ال=_ نشهدها اليوم

ل ليست �ي قا ّرالفر  ولكن لم يكن يوجد من يذهب وي�يء ،ة ثانيةز
ّغم ذلك ست. اًّخلص يوميبي�Sا وبMن دير امل سالة ر رة أيام تفصل بMن 

ؤئيس ومر  النوايا الحسنة والطيبة ال يقهرها ّ ألن،س ليست ب�Ë_ءور
 .لال طو املسافات وال قصرها

سالة ٔالاب صاد ملس ف½Sا استعداده ّعندما استلم ٔالاب العام ر 
ض الواقع واط،الخالص لالنتقال  وقرأ ما قام به ع�ى أ

ّ
لع ع�ى ر

ًّته، سر Syا جدتساؤال ّ ح الطياُ ّ وأكL¹ فيه الر سالة ّنص وهذا هو .بةو ر 
سلها كجواب ع�ى جواب ٔالاب ميشالّالرئيس العام  :ر ال=_ أ

ل. الجزيل الاحLrام. م. حضرة ٔالاب أغناطيوس صاد ب"  .زالفر

ات وأدعية بL¹كات املخلّتحي
ّ

 .ص

يخ   سالتك بتا رأجيب ع�ى  ت Syا جد١٨ر ًّ أيلو فقد سر ر Lت  وأك¹ال
ح الطي ّفيك الر ّة، كLb هللا من أمثالك أüّبة والبساطة ٕالانجيليو َّ

Sا ٔالاب 
 ...اساتّالحبيب، ال أوافقك ع�ى ترك قد
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ا ملّأم
ّ

 ...ىة القمح فأر أن تقوم Syا

ة ذويك �ي دمشق   ،ربطيبة خاطر نسمح لك بزيا

 LMا إ%ى ّ حسنات القدّ أفيدك بأناًوأخSTّاسات قد وصلت وحول

 .٢١٠"ة املحسنMنّ ٕالاسراع �ي تقديمها ع�ى نيالوكيل ألجل

يخ سائل تلخص تا ًثالث  ّ
ر  ،ة العاليةّ بأكمله من الحياة الرهبانيار

هبانياًّ حقيقياًونموذج ادة  ّ إل ر صينة وأداء كهنوتير ّة  فيع املستور ى  . ر
 ،ى هذا املستو من العالقات القائم ع�ى الثقة والاحLrام املتبادلMنّإن

اضيMن،تابعة بأسلوب املاًمصحوب  ويجعل ،ر يجعل الرئيس والراهب 
سالSTا ع�ى وجه الئق ومنتظمّالجماعة الرهباني ة ع�ى إتمام  رة قاد  ،ر

. ةّنئة وللرعايا مستكينة ومطمّويجعل الكنيسة الحاضنة للرهباني
ّهكذا نر كيف أن ة من  يخلق دائرة واسعاً واحداًيسّ قداً كاهنى

 .السالم والفرح وتمجيد هللا

ر العف نذ-ج
ّ

 ة

Þي ّ�ي حديث ر ة ّدة ع�ى مدّ أعطاه للمبتدئMن �ي دير السيو
ة، ّ بعنوان فضيلة العف١٩٤٦ أيار ٩\٨ و ١٩٤٥ أيار ١٦سنتMن �ي 

ة كان ّ مرّ و�ي كل. قناعاته بخصوص هذا النذرأطلعنا ٔالاب صاد ع�ى
يعكس هذا ٔالامر . لهاّيعطيه كان يضيف عليه بعض املالحظات ويسج

ال اهتمامّأو
ً

 ثباته ع�ى نفس القناعات ال بل اً وثاني،ةّه بموضوع العف
Sdا سنة بعد سنة   .ربلو

فضيلة " بل "نذر العفة"لم يكن يكتب عنوان الحديث 
ّو%ى ال=_ يمqM ف½Sا بMن النذر والفضيلة، ة ٔالاّ وهذه ليست املر."ةّالعف

وكأن
ّ

ّي به يريد القو أن ليس املهم و ة أّو العفأ تطبيق فريضة الفقر ل
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ر فليست النذو : فقراء وعفيفMن وطائعMننعيشالطاعة بقدر ما 
ِوله �ي ذلك تعليم يوضح فيه .  بل بتحرير النفوس،بتطبيق النصوص

ّ

ة أج�ى تميqMه الدائم بMن النذر والفضيلة  ال بل يذهب به إ%ى ،ربصو
ًممqMا أعمق، ة ٕالايجابيّة السلبيّ بMن العفّ ّة والطها ة ّالعف: "لة فيقور

ة، يبتعد ّيالسلب رة تقوم بأن يبتعد ٕالانسان عن أقل �_ء يمس الطها ّ

سهر إحتشام ... ل فكر أو قو أو حركةّعن الخطيئة، يرفض كل
ّتحفظ،  مثل نبتة املستحي ة ٕالايجابيّأم. ٢١١"ةّ ّا �ي الطها : لة فيقور

ة الحرب" جة تعف½Sا من ضر رالنفس بلغت د  وجودها يخلق ّ فإن،ور
ة أينما اًّجو أسه،ذهبتر من الطها ر كمن يسكب العطو ع�ى   ،ر

غبة أن تزيد إشعاع ًوعندها  ّشفاف :  cristalـً وصفاء مثل ال اًر ونوار

 ال تكتفي بأن تبتعد عن ٔالاقذار، .ّصاف يجمع ٔالانوار ليشعها حوله
بل تفت
ّ

ة، ترغب �ي حفظ النظام، ال  رش عن أن تزداد جماال وطها
ً

بيض، ال تنظر إ%ى �_ء عن  الثلج ٔالاّتطيق الغبار ع�ى ثياSyا، تحب
ّفضو وحشري العفاف فضيلة املالئكة ... ة بل مثل الطفل الصغLMل

جمال العفاف هو �ي ... ّوفضيلة النفوس املكرسة من فرد طقم
كعفاف الكاهن يذ... الابتسامة، والعطف والحنان

ّ
ر الناس بجمال 

الفردوس وذلك الجمال الذي فقد عندما طرد منه آدم
ُ

ِ
ُ

ر إبن البش. 
أسه، إليس له موضع يسند  فهو يسنده lي القلوب رليه 

 .٢١٢."الطاهرة

نة مع طبيعة العمل ييدفعنا كالم أب رنا ميشال هنا للمقا
 أن يبقى ّال يستطيع الجندي.  الذي يLrاوح بMن دفاع وهجومّيالعسكر

 :ه ال يستطيع أن يبقى بحالة دفاعّ كما أن، بحالة هجوماًدائم
Sا ّة تع¶_ أ�ّة السلبيّليست العف. اع وهجومفاملعركة تحتاج ا%ى دف

Sها ّه يريد أن يشÐّ وكأن،ٍما غLM كافّأسلوب ممقوت أو مرفوض إن
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ة ٕالاّ أم.بالنذر نوهكذا يكو قد . ة فf_ توافق الفضيلةّيجابيرا الطها
 .شرح هو نفسه بنفسه هذا التميqM بMن النذر والفضيلة

ة موضوعه الذي يتكلّا بقيّأم
ّ

ة لإلخوة ّيلة العفم فيه عن فض
ّة املوجه واملربي الرهبانيّتسيطر عليه حميفاملبتدئMن   أكLb من الL¹ودة ّ

غم أن،ةّالعلمي  ّ
ة وبكالم كبار ّه مملوء باالستشهادات الكتابير

لتعل�ي ا بLrغيب ٕالاخوة اًنراه مشدود. يسMنّالقد
ّ

ق Syذه الفضيلة عن 
ّطريق تشب½Sها بصو تست�Sض همم ٕالاكلLMيكي ِ ن �ي جعلهم مشاMSyن Mٍر

املالئكة مثال
ً

 إ%ى عبيد ّ�ي ترهيSÐم من فقدا�Sا كي ال يتحولوا  أو،
سة لتقدمة ّ �ي خلوتنا هذه املقدّنحن نستعد: "لفيقو لهم. ّمقيدين

ر وذلك بإبراز النذو ،ةّنا الرهبانيّوتكريس ذواتنا هلل تعا%ى �ي حضن أم
 �ي اًّل ونفكر مليّن نتأمفيجدر بنا أ. ة والطاعةّالثالثة الفقر والعف

? نستحثّ ح=،رعظمة تلك النذو وشرفها ومنفعSTا
ّ

 نفوسنا ع�ى 
غبة ونشاط ومحبّس بكلّٕالاقدام ع�ى هذا العمل املقد  ّ ّ ولكي نf_ء ،ةر

 .نتلك الضحايا الناطقة بحيث تكو الئقة بعظمة هللا تعا%ى وجالله

ّبMن تلك النذو نذر العف سة الر نذر رة، وليسهل علينا مما
ينSTاّ والعف.لنقت¶_ الفضيلة أس،زة جمال الفضائل و ً وتجعلنا  ّ أعزاء ار

ّيقو القد .ع�ى قلب يسوع نتكو النفس طاهرة ع�ى نسبة : "يس تومال
 الذهب الخالص هو ّكما أن". ُّتقرSyا مما هو أسم? م�Sا، أع¶_ من هللا

 .اًهرا هو أدنى منه جوّ وال يعلق به �_ء مم، من خبثهَيّقُالذي قد ن
فكل
ّ

تفعت النفس فو املاد ّما ا ق نبت ا%ى هللا تكو طاهرة ّة وتقرر
ّميت هذه الفضيلة باملالئكيُ ولهذا س،كاملالئكة ِ نسان Sا تجعل ٕالاّة أل�ّ

S½ة إذّفالعف.  باملالئكةاًشب
ً

ب بواستطها ّة تتقرّ و¼ي حري،ٍّلَخَ ¼ي تا
ل ّالذي يثقسة Syذا الجسد الفاسد ّ و¼ي متلب،نفسنا إ%ى هللا تعا%ى

ِالنفس وSüو Syا عن تلك ٔالاجواء السامية ال=_ تريد أن تحلق ف½Sا
ّ . ي

 ما يربطها ّ ما عن كلاًفلكي ترتفع النفس إ%ى هللا يجب أن تنسلخ نوع
ا وفينا فال يمكننا أن ّ ولكن هذا الجسد من،ة ويمنع صعودهاّباملاد
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S�ّلك هذا الجسد ونبيده بالكلي  بل وجب أن �Sذب أمي،ةُ
ّ

اله الفاسدة 
ونوقفه عند حده لئال
ّ  ، لهااً خاضعّ بل يظل،ل يتطاو ع�ى النفسّ

 ما يتملّوننفر من كل
ّ

 .قه بالشهوة الرديئة

ة ال=_ تمسك وتLrفّ بواسطة العفّوهذا يتم
ّ

 ما يشMن ّع عن كل
ة ّحسب العفُة الفساد، لذلك تّجمال النفس ويستعبدها لعبودي

ّ تعدل القوة الشهوي فf_،بة عن فضيلة الاعتدالّمتشع وهكذا تو%ي . ةّ
ر من ّفالعقل املتحر. ة مجد أبناء هللاّيّ حر،ةّة الحقيقيّالنفس الحري

ها ع�ى ّة الفساد يؤخذ بجمال الحقائق ٕالالهيّعبودي رة السامية ويتنو َّ

ة املتجردة ّوالقلب املتqëه بالعفة يكتسب تلك املحب. رنو ٕالايمان
ّالخالصة ال=_ تسمو فو كل  .ة سافلةّاية شخصي غق

ً مقيداًة قد أصبح عبدّفالذي فقد العف  ّ ألن، بقيود الشهوةاَّ
نسان عادة ? تصبح �ي ٕالاّ وهكذا ح=،الخطيئة الرديئة تدعو غLMها

ة فتقرب ٕالانسان إ%ى هللاّأم. ئةّسي ّا العفة والطها  ...ر

سة هذا التجر ّع�ى أن مما  أو التخ�،در
ّ

 وبلوغ تلك ،ي والانسالخ
ر قلب ّ تصوّألن" ،ن سهولة وبدو أدنى جهدّ بكلُة ال يناالّيّالحر

 فماذا يجب أن تعمل إذ،"ير منذ حداثتهّنسان شرٕالا
ً

 الكتساب هذه ا
 . وجهاد أو مقاومة،الفضيلة الجميلة؟ وقاية، Sdذيب أو تمرين

 فيجب SdذيSÐا وتنظيمها لئال،بةّهذا الجسد له أميال غLM مرت
ّ

 
ة ّ واملحبّ ما هو من الحسّ نفتح نفسنا لكلال. تخالف النفس والعقل

ة، يجب وقاية الحواس لئالّالحسي
ّ

  وال، يدخل م�Sا املوت إ%ى النفوس
 يجب حفظه من املناظر الرديئة، من القراءات  الذيما النظرّسي

انة والاحتشام �ي نظره، فإنَ وم.ةّاملضر ّن تعود الر ز ه يتخلّ
ّ

ص من 
ر كثLMة، فقد أعطانا إي ّشر  فال ،ر تعا%ى للفائدة وليس للضراه هللاو

 أالّ_وقد عاهدت عي¶" :ّوب البارّلنذكر كالم أي. لنستعمله للفضو
ّ

 
اءّأتأم جي". رل �ي عذ ّومع سهرنا ع�ى حواسنا الخا  يجب أن نسهر ،ةر



١٣٢ 

رما املخيلة والشعوّسي  وال،ةّع�ى الداخلي ? تبقى تحت سلطان ّ ح=،ّ
ادة و�ي النفس، . اطف ال طائلة تحSTا وال تتمادى �ي تأثLMات وعو،رٕالا

م الحزم والقو ادة وتعويدها ع�ى لز ّيجب Sdذيب ٕالا و ة �ي ما تريده، إذا ر
 ع�ى أمر أُما عزمت

ُ
ه مهما كلّتم

ّ
ه يكلّة وألنّف¶_ من املشق

ّ
ة ّف¶_ مشق

ْفإذا ما طرقت باب نف�Ï_ . رادة وتمري�Sا ع�ى املقاومةوذلك لتقوية ٕالا َ

يال الجسد وشهواته أعرف أن أقاوم وأقهر تجربة ما أو اسSTوت¶_ أم
 مهما كلف¶_ ذلك،تلك ٔالاميال

ّ
و�ي القلب، علينا أن �Sذب العاطفة . 

ّ

ة الزائدة أو الوحيدة ال=_ ّة، فيجب الهرب من املحبّة املحبّوقو
ب اً واسعاًا يفتح بابّ هذا ممّ فإن،ن دو ٓالاخريناًص فردّتخص ر لتجا

لشيطان ال يزال يجو حولنا كاألسد  ذلك فالّومع كل. وأخطار كثLMة
 . للحربّالزائر يلتمس من يبتلعه، فيجب أن نستعد

ب يجب أن نعرف ما ¼ي ٔالاسلحة  رفعندما تداهمنا التجا
نالفعالة ال=_ Syا نقاوم الشرير، هنا يجب الهرب، والنصر يكو  ع�ى ،ّ

ّما يقو القد  ،نولكن دو خوف وال جزع.  للذي Süرب،ييس دي نLMل
وإذا ما . تناّ قوّال �Sرب إ%ى القفار، بل إ%ى هللا تعا%ى الذي فيه كلنا ّنأل

ت التجربة نقو نفسنا بأفكار مؤثّاشتد
ّ ي نيموس ّكان القد. رةّ ويس إير

ه ويتصو أن ّيقرع صد ر ّ يه يسمع هتاف البو �ي اليوم ٔالاخLM يدو �ي ر ّق

ذلك و". موات وتعالوا للدينونةSا ٔالاّقوموا أü" :ل املسكونة ويقوّكل
ٔالاسقف مل
ّ

ب كثLMّا كانت تشتد ً عليه التجا ة ّ كان يلبس ثيابه ٔالاسقفيار
دت ف: لويقو لذاته  .ك تخطأ كأسقفّنأعرف اخطأ ولكن ارإذا أ

يسو لم يقفوا أمام حد �ي سبيل التخلّوالقد
ّ ّ ص من مالحقة ن

 كان يتقليqMّسٔالايس فرانسوا ّالتجربة، فالقد
ّ

 ،ب �ي ٔالاشواك
دوّوالقد س كان يرمي بنفسه �ي بحLMة مجلريس برنا

ّ
 وغLMه كان ،دة

يغر أشواك
ً د أمام ّ ونحن نبقى خاملMن ونتسامح بالLrد، تحت أظافرهاز

 . معهاّالتجربة ؤالاخذ والرد
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ّألسنا أحق من القد يسMن بالهرب واتخاذ الوسائط وإماتة ّ
 والذي يتواطأ مع حليفه الشيطان لكي ،د عليناّهذا الجسد املتمر

Àيّ فال نجاة لنا من العدو،�ي الهالكيلقينا  ّ الخا  إالر
ّ

 إذا قهرنا هذا 
 بنفسنا كما شاءت أهواؤه ّ يستبد، عندنااً املقيم دائمّ الداخ�يّالعدو

 LMما هو الصالة وطلب ّ أعظم سالح إنّنأ ّوال شك. بةّرتاملوأمياله غ
ة من هللا تعا%ى عتنا ليست ضدّألن" ،راملؤاز ّ مصا ل  ب" اللحم والدمر

اح الشريرة، وبدو مساعدته تعا%ى ال يمكن¶_ أن أكو  ٔالاّضد نر ن و
ّ تصو قلب ٕالانسان شرّنأل" :اًعفيف ر  ثقل ّ وألن،"ير منذ حداثتهُّ

لالجسد Süو بي إ%ى ٔالاسفل، ولذلك يقو الحكيم ومل" :ي
ّ

ا علمت بأن
ّ

ي ال 
ًأكو عفيف ن أعلم أة، وقد كان من الفطنة ّ ما لم Süب¶_ هللا العفان

ّ هذه املوهبة، توجهت ا%ى الربنّمم  ولكن ال ...." قلú_ّن كلِ وسألته مّ
ي بل كنعمة، فيجب أن نجار هذه النعمة ونثابر ع�ى ،نطلSÐا كأعجوبة

 ما يخيف الشيطان ّنعمل جهدنا للمحافظة عل½Sا وال نن�Ï? أن. طلSÐا
اء، فلنستغثّباألكLb إن ما هو اسم مريم العذ

ْ
 Syا كلر

ّ
ما داهمتنا 

ي أعيني¶_ ّيا أم" :قائلMن ولنصرخ إل½Sا بثقة الطفل الصغLM ،برالتجا
قايتك  وال نخف،"وواحفظي¶_ تحت سLrك و

ْ
نا ّة ٔالابكار، فأمّيّر فنحن ذ

اء مريم ة،رالعذ ارع الطها ر وأخونا هو يسوع املسيح  ء ،ز L¹ي الحمل ال
ين والسالف ال=_ تنبت العذار املختّمن العيب، وغذاؤنا بر ىا  .ر

لبطالن العالم وفساده، ولنسمع الرسو الحبيب ولنفكر �ي 
لالبتو يقو لنا ّال تحبوا العالم وما �ي العالم، ألن" :ل  ما �ي العالم ّ كلّ

 وليس ذلك من ٓالاب بل ،هو شهوة الجسد وشهوة العMن وفخر الحياة
الن ه ّا من يعمل بمشيئة هللا فإنّ وأم،ومن العالم، والعالم وشهوته يز

 ).1ÃÕ 2 :16 ("بديبقى ا%ى ٔالا

ّأما تعلمو أن": ل �ي شرف نفوسنا وعظمSTاّولنتأم  أجسادكم ن
ح القدس الذي فيكم كم ّ وأن، الذي نلتموه من هللا،و¼ي هيكل الر
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ّكل واحد مناو) 1iÃ∑ 6 :19( "لستم ألنفسكم  ، عضو لجسد املسيحّ
ب ّوهو  ة والنقاءر  .ر الطها

 :نتائج العفة 

ٌتقرب -١ نسان إ%ى ة فتعيد ٕالاّيّالخالئق املادSا تبعد عن ّ�أل( من هللا ّ
ة القلب فألجل نعمة شفتيه يكو امللك ّمن أحب ":)عنصره ن طها ر

خليال له
ً

 .)٢٢: ١١مثال أ" (

ن ٔالاطهار محبوبو . الحياة الحاضرة واملستقبلةُلها مواعيد -٢
ا ّص يوحنّاملسيح خص. ? عند الوثنMنّومعتL¹ون �ي هذه الحياة ح=

ًالبتو ولم يجد شيئ له تعزية عن فقده سو البتوّيعطيه ألم ال . ى
 .ن ٔالاطهار يتبعو الحمل أينما ذهب�ي السماء

٣- LMاحة الضم من أ: رالسالم وهناء القلب و
َ

خضع جسده لعقله 
 والنظام يحافظ ،�_ء لشريعة هللا تعا%ى حافظ ع�ى النظامّكل و

 .٢١٣" ال بل هو يعاين هللا الذي هو ملك السالم،عليه

ل تجد ذاتك غLM قادر ع�ى ّ هذا التأمعندما تبدأ بقراءة
التوق
ّ

ّيشدك فيه أو. ? آخر كلمةّف ح= ال معانيه املLrابطة املتسلسلة ّ
ً

سوخهّفكار فيجعلك تشعر بمصداقي حماسته �ي سرد ٔالااًوثاني . رته و
كثLMة ¼ي النقاط ال=_ يمكن أن نتوق
ّ

ف عندها إال
ّ

¶_ سأكتفي ّ أن
بالتوق
ّ

ة بفضيلة الاعتدال ّى عالقة العفٔالاو%: ف عند نقطتMن اثنتMن
ية ٔالا  .بكارروالثانية نحن ذ

العفة فضيلة مكتسبة وتعطى لنا بقدر ما نطلSÐا، هكذا 
ّعلمنا الكتاب املقد ّ

ما هذا الانسكاب الذي ّإن. نيسوّس وٓالاباء القد
ّاه هللا �ي قلوبنا وأجسادنا بحاجة إ%ى مساعدتنا كما وضح ّيمنحنا إي

ولكن ال نطلSÐا كأعجوبة بل كنعمة، : " إذ قالذلك ٔالاب ميشال صاد
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َّقد نجرب أن نرمي . ٢١٤."يفيجب أن نجار هذه النعمة ونثابر �ي طلSÐا

ليّكل الحمل وّكل  ،ع�ى هللا ّاملسؤ ُ منتظرين أن يجر هللا �ي حياتنا ،ةو ي ُ

ّة دو أن نقوم نحن بأيّأعجوبة العف لين ّ جهد ومسؤ ة، هنا تأتي و
ا معطي ما هلل هلل وما لقيصر لقيصر، فلنقم بفضيلة العدالة أي أن ن

ّ ومن ناحية ثانية تخفف . ولنLrك هلل ما هو له،يجب أن نقوم به

 .فضيلة الاعتدال �ي حياة ٕالانسان من جموح الشهوة وشراسSTا

ّرا أن نكو نحن ذّأم Sا فكرة تبعث �ي القلب ّ فإ�،ة ٔالابكارّين
 ومسوغاًأمان

ً
ِ
اغبو �ي كال ع�ى هللاّ لالتاً جديداّ ن ونحن  قتناء فضيلة ار

ّالبكر املقدم للرب. ةّالعف ا ٔالابكار الذين ّأم.  داللة ع�ى طاعة الشريعةَّ
تكلم ع�Sم ٔالاب ميشال 

ّ
اء ويسوع ويوحنف ّهم العذ ُا الذين ولدوا ر

ستطاع عند ُما ال ي. "ه ال شÆÇ يع£�? ع�ى هللاّ مباشر ألنّل إلf_ّبتدخ
 اًّة صعبة بشريّ، إن كانت العف)Oø 19 :26("  عند هللا مستطاعالناس

خذ ّ ٔالاب ميشال قد اتنقد يكو. ةSّا ممكنة بمعونة النعمة ٕالالهيّ�فإ
 ولكن براعته تظهر �ي مكان استعمالها ،هذه الفكرة من مكان ما

 .ة صوغهاّوكيفي

 يضيف ٔالاب صاد ع�ى الئحة ١٩٥٧ تشرين الثاني ٥  و�٤ي 
ّ نتائج، الئحة أخر تتضمث ثالاًنت سابقّة ال=_ تضمّنتائج العف ى ً

ن 
 :عة ع�ى الشكل التا%يّزة موّسبعة منافع لفضيلة العف

أوال
ً

، تجذب هللا تعا%ى إ%ى النفس املتشحة Syا
ّ

: 

اد يسوع أن يكو  نأ ين ّكل ر ض من املمتا زاملقربMن إليه ع�ى ٔالا ر
Sdا ّأم: Syذه الفضيلة ره مريم قد فاقت السرافيم والشLMوبيم بطها

 وأبوه بالLrبية كان بتوال،ةالفائق
ً

ه ّ والتلميذ الذي كان يحب، وسابقه،
 .ه بصداقتهّوقد خص
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 :نو قالوا أشياء جميلة �ي هذه الفضيلةّقديسال

ة تصLM ٕالا: " أمL¹وسيوسّقديسال - ّالطها نسان مالكر
ً

 ...."ا

ة، فيك ّ وما أشرفك أيِما أجملك" : باسيليوسّقديسال - رSTا الطها
 ."ّ وجلّ باهلل عزاًنسان شب½SيصLM ٕالا

ضي" : أغسطينوسّقديسال - ّٔالاعفاء مالئكة أ ر ّو وبشر سماويَّ  ..."نون

ة تجعل من: ًثانيا ّالطها ا أبطاال، تقت�ù_ شجاعة عظم?ر
ً

ووذو  ...
ة مع ّ البتوليّفإن..." ةّ تقت�ù_ م�Sم شجاعة بطوليّشهوانيالطبع ال

ًالفضيلة أجمل فإن معها ذكر ة عند هللا Sا تبقى معلومّ أل�اً خالداّ
ْإذا حضرت . والناس رل½Sا ومدى الدهو إُ Syا وإذا غابت يشتاق ىدُيقتَ
ك الطاهرةإتفخر ب ها �ي ساحة املعا ركليل الظفر بعد انتصا  حكمة" (ر

١: ٤.( 

فf_ تتطل: التضحياتّكل أجمل ، حالّكل �ي ّإ�Sا 
ّ

ب أن نقاوم 
ب، ونميت فينا العواطف الحسّبعنف أشد ّ التجا ُ

ك ليس وذل... ةّير
ن عن أنظار الناس، دو اًوذلك بعيد...  ولكن بال انقطاع،ليوم أو اثنMن
 .أن يرانا أحد

ن مديح ا ن �ي امليدان، ينتظر والذين يجاهدو ويتبار و رلحضو ن
ا هنا فال أحد يرانا غLM هللا تعا%ى وألجل ّ أم.ّاملتفرج وتصفيقه وإعجابه

ٔالاميال ّكل  عن الخالئق وعن اًدّتقت�ù_ تجر: ه نحن نجاهدّحب
ة، و¼ي تطأ امللذّالطبيعي

ّ
ات وتحتقر الخالئق وتصبو بثقة وكرم ا%ى 

 . ةّلهيالينابيع ٕالا

ثالثا
ً

ة تنLM العقل:  نSم يعاينو ّنقياء القلوب فإ�طوبى لأل: "رالطها
ا الحبيب وحده عرف املسيح ملا وقف ّ يوحنّقديسال). ٨: ٥مت ( "هللا
ه ّألن... ه يسوعّ ولم يعرفوا أننى الشاطىء وكان التالميذ يصطادوع�

 .وعفيف طاهر
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ًابعا ة تكسب القلب شرف:ر  الطها
ً ُ

 اًّ وحباً وشهامة وعطفار
ا القلب املستعبد للشهوة فهو منقبض ع�ى نفسه ّأم. اًوبساطة وصالح

 . والتضحيةّحبةًال يعرف مع¶? للشرف وامل

ادة:ًخامسا ة تقو ٕالا ر الطها ير ادةّن أين تأتي قوِم. ّ  من ؟رة ٕالا
ادة  ّوالحال أن... العادة تأتي من تكرار ٔالاعمال: رمتابعة أفعال ٕالا

غم اندفاع وهيجان الطبيعةّاملحافظة ع�ى العف قت�ù_ استعمال ت ،رة 
مة ال تشفق ادة حا زإ نضال املالك ... ّ وتحتاج إ%ى نضال وقتال يومي،ر

ةاًوهذا يقت�ù_ جهود...  الSÐيمةّفينا ضد  وهذه ،ر متواصلة صبو
ادة قوُتكس ّب ٕالا  .ة وصالبةر

ة ¼ي ينبوع تضحية:ًسادسا سة التضحية وبذل . ر الطها رملما
ًالنفس �ي سبيل القريب يجب أن يكو القلب طاهر  وغLM الصق ان

ربالخالئق كما يلصق العصفو بأغصان الشجرة ملا يوضع عل½Sا ما 
 ).glu = الدبق(يلصق به 

�ي قلب  فرحة نشيطة اً النفس الطاهرة ¼ي دائم:ًسابعا
الصعوبات وتحمل ٓالاخرين بمثالها وبنشاطها ع�ى العمل والنشاط �ي 

ّ الجميع ويحSÐا الجميع ويحLrمو�Sا وال أحد يشعر ّفرح وهناء و¼ي تحب

ديء �ي حضرSdا ولذلك فالنفس العفيفة يكتب لها أكLb من  ُبميل  ر
 .٢١٥"ةّكلLMيكيسواها أن تثبت �ي الدعوة ٕالا

ة لدى ٔالاب صاد �ي املساحات ّفيات فضيلة العّلم تكن تحد
بساطة ّكل ى سو تجربة النظر ال=_ كان يعالجها بَّالخطLMة، لم تتعد

ح إنجيلي ّوبر اهب. ة صادقةو ًسواء �ي الئحة مقاصده منذ أن كان   ار
بسيط
ً

سا ً دا .  ما يذكر تجربة النظراً أو �ي عظاته فيما بعد، كان كثLMار
ّمن ٔالامو ال=_ كانت تسب ن الحواس موالاضطراب ب له القلق ر
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جي ّالخا فكان يخاطب نفسه قائال. ة هو النظرر
ً

 اًال أخاف خصوص" :
ّمن القلق والاضطراب املسبب عن الحواس جيَّ ّ الخا  اًة خصوصر

ر الشعو ب�Ë_ء ليس قبوله، وهللا ال يمنع¶_ عن النظر ع�ى ّفإن. النظر
يذك. ٢١٦"ة الشرّطالق، بل عن النظر ا%ى القريب بقصد ونيٕالا

ّ
نا ر

يرة ّإذا كانت عينك شر" : يسوع عندما قالّكالمه هنا بكالم الرب
فجسدك كل
ّ

ًه يكو مظلم  وإذا كانت عينك بسيطة فجسدك كلان
ّ

ه 
Mّيكو ن  ).Oø 6 :22( "اLًن

ة �ي خدمة ّلقد ق�ù? ٔالاب ميشال صاد أغلب حياته الكهنوتي 
الرعايا، محاط
ً

جال، من أطفال وبالغMن من ا ر بالناس من نساء و
فهل كان يمكنه مثال أن يسLM وعيناه . نوع وشكلّكل قراء وأغنياء من ف

ً

ض؟ ال يمكن لكاهن  رعالقتان �ي أغصان الشجر أو مطرقتان ا%ى ٔالا
لدنةّة أن Süرب من التجربة بخفّالرعي  �ي هذا الصدد ّوكالم الرب. وة و

واضح، عندما تكل
ّ

م عن العMن تكل
ّ

م ع�Sا و¼ي تقوم بوظيفSTا ال �ي 
�Ë?ال و¼ي مغالنوم ووقت 

ّ
 تعبLM الاب ّ عل½Sا بشاشة بيضاء، وع�ى حد

وهللا ال يمنع¶_ عن النظر ع�ى ٕالاطالق، بل عن النظر ا%ى " :صاد
وظيفة العMن النظر فهو، كما الكالم . ٢١٧"ة الشرّالقريب بقصد وني

والسماع، ملكة من ملكات الا
َ ََ ََ ًق تواصال ناجحّصال وعليه أن يحقّتَ ً

 ا
ح والني اًومحLrم ّبقدر ما يرتبط بالر ة، فاملشكلة ليست �ي النظر بل و
ح ننظر ونسمع ونتكلم؟ شبه ٔالاب صاد النظر العفيف ّ�ي أي ّ ر و

ّبنو الشمس الذي يستقر"  العفيفّوالكالم الغفيف والحب  ع�ى ر
نض دو أن يتوسخأوساخ ٔالا  .٢١٨"ر
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ة يقو فيه لو�ي مكان آخر يعL¹ فيه عن تجربته ضد الطها ر ِ
ّ: 

ب، وخصوصوإ" ًذا ما شعرت باملحن والشدائد والتجا ة ّ ضدار ر الطها
ة، فال أوفّ عنايته ٕالالهيّوالثقة والرجاء باهلل، أو ضد

َ
ل %ي َ وال أفضَق

فع فكر وقلú_ حاال ا%ى هللا تعا%ى بدو توقأن من  أ
ّ نً ي ة أو ّف البتر

ة، أو فعال ّلهي لعنايته ٕالاّ وثقة وتسليم تامّمحبةأصدر له فعل 
ً

انتباه ّكل كس موضوع التجربة وأكمل العمل الذي أنا فيه بيعا
ّكل غلبة وانتصار وّكل ونشاط واتكال ع�ى هللا تعا%ى الذي من لدنه 

ال، ا%ى العادة ال=_ اكتسSÐا منذ أوائل ّ نعود أو.٢١٩"ة صالحةّعطي
ً

فع الفكر والقلب إ%ى هللا والاّحياته ٕالاكلLMيكي َتفاع بجناÞي رة أال و¼ي  ر
ِ وSüاجم اً، كان Süرب أحياناًوثاني. ةّة والتسليم للعناية ٕالالهيرالطها
 أخر كما عL¹ قائالاًأحيان

ً ّ وأصدر فعال يعاكس موضوع التجربة" :ى
ً

". 
اجباته ال=_ يقوم Syا ب انتباه ّكل ووالخطوة الثالثة ¼ي إكمال عمله و

إكتسب إذ. ونشاط
ً

َ من خالل تجربته، عندما كان Süاجم ع�ى جSÐة ا ُ

الّأو: ة قائمة ع�ى ثالث خطواتّ الجSÐات، إسLrاتيجيمن
ً

رفع الفكر ا%ى : 
 وثالث، إصدار أفعال معاكسة لنوع الهجوماًهللا، ثاني

ً
 إكمال العمل ا

 .ّكل أمانة ونشاطالذي بMن يده ب

أي مرشده �ي ما يخصّأم ّا  ة فهو الهرب من ر ب الطها ر تجا ر
ًمعقب ذلك �ي تعليق كتبه اSÐًا، موضحّما يسبّكل  ِ

 ع�ى كالم ٔالاخ اّ
ة وٕالايمان فالهرب م�Sا ومن ّأم" :ميشال ب الطها را تجا ما يمكن ّكل ر
 .٢٢٠"SÐا بال جدال وال مماحكةّأن يسب

LMً�ي خوضه معركة النذو كث  ما ص�ى ٔالاار
ّ

ل البتو ّب صاد لألم
ات ٕالا عصب الحياة ّكل ة ال=_ تشّنجيليركي تسنده �ي عيشه للمشو

ة، إالّالرهباني
ّ

اء ظهر بشكل أوسع ومباشر فيما يخصّن أ ّ دو العذ ر  ر
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�ي خلوة من خلوات السبوت ال=_ أخذ ع�ى . ة �ي حياتهّفضيلة العف
ّبتداء من سيامته الكهنوتياعاتقه أن يجرSüا  كان  يوم سبت،ّكل ة ً

ة ّأم"لألب ميشال صاد لقاء مع  رنا البتو الطاهرة لتذو مع¶? الطها ق ُّل

والنقاء ال=_ تحلت Syم
ّ

اء �ي ّكان للسي. ٢٢١"لنا مريم البتوّا أم ردة العذ
ّهذه الخلوة دو متقد م عن السابق أال وهو املعلمة ال=_ نتعلٌر

ّ ّ
ِ م م�Sا ٌ

ب Syا ّقها ع�ى حياته يتقرّهذه ٔالامثولة الجميلة ال=_ من يحفظها ويطب
 .٢٢٢!"من هللا تعا%ى

ما ¼ي ٔالامثولة ال=_ عل
ّ

اء لألب ميشال؟  أفهمت¶_ "رمSTا العذ
ة عاليّه ح=ّ الحبيبة أنّٔالام ً? يثبت برج الطها ، يجب أن يرتكز ع�ى ار

ّفالنفس ال=_ تتمرد ع�ى هللا تعا%ى عز(أساس التواضع العميق املتMن،  ّ 
ّ بالكL¹ياء، يتمرد عل½Sا جسدها ب�Sضات الشهوات الحسّوجل  ّة، ألنّيّ

الكL¹ياء الذي قل
َ

 النظام  �ي الفردوس، ال يزال يقلباً يومَ النظامَب
كل
ّ

ة أفهمت¶_ أم). ما انقاد لها ٕالانسان ّولحفظ كqë الطها ه ال بد ّي، أنر
ّمن الحذر والتحفظ، و¼ي قد كر ست ذاSdا هلل تعا%ى منذ سن الثالثة ُّ

ما يمكن أن ّكل ة ومن ّنظار البشري من ٔالااًمن عمرها، وذلك هرب
ة نفسها النقي ّيشوه نضا ر ِ

كن ه لم يّمع أن: ة الناصعة البياضّ
ها بسبب تجر ّللشيطان إصبع �ي أمو دها عن مفاعيل الخطيئة ر

 .٢٢٣."ةّصلئالا

 ةّة والرسوليّالحياة الكهنوتي -١

? يصبح ّ ح=اًّة ويصبح إكلLMيكيّمنذ أن يدخل الشاب إ%ى الرهباني
ن وعندما يعرف الناس بخطوته يقولو ، نحو الكهنوتاًنظره مشدود

ة املخلّلحال �ي الرهبانيهذا واقع ا. اًدخل ا%ى الدير ليصبح كاهن
ّ

ة، ّصي
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ات، الكهنوت هو قبلة ٔالانظار وليست الحالة ّكما �ي با¬ي الرهباني
 . ذاSdاّة بحدّالرهباني

مالئه ٕالا  لLrبية ،MنّكلLMيكيزهكذا خضع ٔالاخ ميشال صاد، كبا¬ي 
به ع�ى نمط تسيطر عليه الثقافة  ّرتوجهه نحو الكهنوت وتد ِ

ّ

اسةّل يوميىنر هذا من خال. ةّالكهنوتي  ،راته وهو بعد �ي مرحلة الد
خ حياة ٔالا�ي ق الكهنوت خلف الباب وال �_ء سواه، ولكن الفار ّوكأن

َّه ليس فقط يوجه نحو الكهنوت بل تمأله ثقة مطلقة ّميشال هو أن

ّة من قبل الربّلحياة الكهنوتيا%ى ا ّه مدعوّبأن َ .  يسوع املسيح مباشرةِ
يخ  ،ة بسنتMن وشهرينّعد سيامته الكهنوتي أي ب،١٩٤٤ار ّ أي٢٠ ربتا

نراه يكشف عن ثقته املطلقة بدعوته قائال
ً

لقد كنت �ي قلب يسوع : "
عندما كان يؤلف مصاف
ّ

ِ
ّ

. ّ الرسل، كان يشمل¶_ حينئذ بعطف خاص
ّأحب¶_ منذ إنشاء العالم، ال بل منذ ٔالاز يحب¶_ ويعد ّ ني لهذه الرتبة لّ

َد عرفته وأظهره %ي هللا بدالئل وٓالان وأنا أعرف هذا، وق. السامية

ِكثLMة ونعم جزيلة، فكيف أجيب يسوع ع�ى إحسانه العظيم؟ وأنا 
ال من ّ أوّة، هل أقوم بما يفرضه ع�يّع بمواهبه الخاصّالذي أتمت

ً

اد أن أتبعه �ي الطريقة نفسهاّواجبات قام Syا هو أو رال، وأ
ً

"٢٢٤. 

يؤك
ّ

ة ّ دعوته إلهيّنأ: ات ع�ى أمرينّد ٔالاب صاد �ي هذه اليومي
الّأو

ً
ه مسيح آخر، وذلك من خالل قوله ّ أناً، ثانياًدّ وهو يعلم هذا جي،

اد أن ّ من واجبات قام Syا هو أواً أيضّهل أقوم بما يفرضه ع�ي" رال، وأ
ً

ّتجرأت واستعملت هذا التعبLM، أي . ٢٢٥"أتبعه �ي طريقته نفسها؟

ّكل مرةه �ي ّمسيح آخر، ألن  كان يتكلّ
ّ

 إن �ي فحص ،ن كهنوتهم ف½Sا ع
كانت تسكنه هذه . ، يستعمل هذا التعبLMّيضمLM أو �ي شرح نظر

 فهو مسيح آخر وعليه ما ع�ى املسيح من ،اًه، بوصفه كاهنّالقناعة أن
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 ّس التامّ والتواضع والتكرّحبةواجبات خالص النفوس والتفاني �ي امل
 . لآلب

د كالم ًوكدليل ع�ى ما ذكرناه نو يا كاهن : " فيهل آخر له يقوار
Sا املسيح ٓالاخر، أّ، أüّالع�ي

ُ
ك الوحيدة وال تغفل ِثبت �ي هللا تعا%ى غايت

َعنه وتنشغل بما ال طائل فيه، فأنت لم تجع ىل لسو خدمة أبيك ُ
 باملثّيالسماو

َ
ّفتقدس يا حامل آنية الرب" ل والتعليم ّألجلهم أقدس «" ّ

»ّذاتي ليكونوا مكملMن بالحق
٢٢٦. 

لقد ع�ى السق
ّ

LMآخر نسمة من ّ ح=اًه كان أمينّ ولكن،اًف كث ?
 آخر كان مدعاة اً اعتبار نفسه مسيحّنأكما . ىحياته لهذا املستو

ه ،م أو التمايز عن با¬ي الناسّ وليس للqrع،لعيش التواضع ر أو استئثا
نّبنوعي ع�ى هذا املنوال حاك ٔالاخ . وة كهنوت ال يملكها كهنة آخر

 .ة وعيشه للكهنوت فيما بعدّصاد استعداداته الكهنوتي

  ٕالاستعداد البعيد-١

طة طريق  رقبل سيامته بسنتMن نر ٔالاخ ميشال يرسم خا ى
ة مباشرة للسيامة ّه يقوم برياضة استعداديّة وكأنّلحياته الكهنوتي

اجباته : "ل فيقوةّالكهنوتي ضه و والتقو تقوم بأن يعتL¹ الكاهن فر و ى
 ّ وال Süملها أليّمحبة وخشوع وانتباهّكل ّة ويتمها كما ¼ي بّالكنسي

قدس بل يذهب بتواتر لqMوره سبب كان، وال ين�Ï? يسوع �ي القربان ٔالا
ّويتنعم بصحبته ٕالالهي ّوالتقو أيضا تلزمه بأن يحب. ةّ ُ ً ساءه ى ؤ ر

 .أوامرهمّكل Mّن ويخضع لهم، ويتم ّالكنسي

ُوالتواضع يقوم بأن ال ينظر الكاهن ا%ى ذاته ويعجب بما عنده 

ة ّة وما يقوم به من ٔالاعمال الرسوليّالصفات واملواهب الطبيعيمن 
ِما فيه من الخLM إ%ى هللا ويقدم له تعا%ى ّكل رجع ُوبأن ي. الكبLMة

ما ّكل ّ
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فكار وكL¹ياء، أوبأن ال Süمل العمل إذا أتته . يعود عليه بالفخر واملديح
ّبل يصفي ني ح ما يعملّكل ّته ويتضع أمام هللا تعا%ى ويعمل ّ وه بالر

 .الفائق الطبيعة ملجده تعا%ى وخالص النفوس

عيّحبةوامل ّ تقوم بأن يعطف الكاهن ع�ى أبناء  ته وجميع الناس ر
وبأن يحSÐم كل
ّ ة ال=_ ف½Sم ّ الواحدة باعتبار املسحة ٕالالهيّحبةهم املّ

ُوباعتبار الدم الكريم الذي افتديت به نفوس ْ ُ
 ّحبةوامل. هم الثمينةِ

اء الضتق�ù_ عليه بأن  عيّالريذهب و ّ من  ته ل½Sديه سواء السبيل، ر
س با¬ي أفعال ّوبأن يشفق ع�ى الفقLM ويعز ر البائسMن والحزانى ويما ي

حي ّالرحمة الر ة، ويجدر به، بل يجب عليه �ي املسيح ّة والجسديو
ليسوع، أن Süتم �ي تعليم وSdذيب الجهال والفقراء وناق£�_ العقو  ّ ّ

ّومن يشعر بالنفو الطبيÑي شاد ر ر م�Sم، و�ي اكتساب قلوب أعدائه وإ
 الكنيسة لLMجعوا عن ضاللهم، قبل ّاملبتعدين عنه تعا%ى وعن ٔالام

ذكياء النSÐاء والشباب الرا¬ي والناس ٔالادباء، الذين اهتمامه باألوالد ٔالا
 أن يتبا¼ى بعلومه معهم، فيكو له إذاًتميل به الطبيعة أحيان

ّ اك ن
 .ّكل ما يفعلهالذي ألجل إكرامه يفعل ٔالاجر الكبLM عنده تعا%ى 

قاده وأوقاته ّوالكفر بالذات يقوم بأن يض÷ ري الكاهن براحته و
عيته، بل بحياته عي�Sا إن اقت�ù? ٔالاّوصح ّمر، �ي سبيل أبناء  . تهر

ِما تكلفه خدمSTم من التضحيات ّكل  وفرح ّمحبةوبأن يحتمل بصL¹ و
ّ

ًه تqëهّوبأن يتqë. والتعب وقهر النفس وغLM ذلك  كلاّ
ّ

ما ّكل  عن املال واًّي
يتعل
ّ

ق بالجسد، لئال
ّ

 يشك
ّ

ن وبأن يكو كمالك ع�ى ،ك كنيسة هللا
ض بل أطهر وأنقى من مالك ألن ّٔالا

ه يحمل بMن يديه ويدني من جبينه ر
هبة من عز ّمن ترتعد أمامه املالئكة وجال و ر ً

 يجب اً وأخLM،ةّته ٕالالهي
 مهما كلفهاًعليه أن ال يLrك شيئ

ّ
ًن فيه خLMأى من الجهد والتعب، ير   اّ

عيته، لتمجيده تعا%ى   كتب. ٢٢٧ ..."لتقديس وخالص نفوسهمورألبناء 
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يخ   ٩ أي �ي ،امّ، فبعد ثالثة أي١٩٤٠ تشرين الثاني ٦رهذا الكالم بتا
ُّ الكاهن سوف يحتك بأناس ّإن" :ل يضيف ويقو،١٩٤٠تشرين الثاني 

مختلفي الطباع ومتشك�ي ٔالاميال وامل
ّ ّ

وبأناس ) ملعشروثقي�ي ا(طالب 
ِفإذا لم Süذب خلقه منذ ٓالان ولم يضع . ريشعر م�Sم بالنفو

ّ
ه ّهمّكل 

ّوعزمه �ي استئصال ما فيه من الحدة الطبيعي ال=_ ال يكاد يخلو (ة ّ
 الذات، بحيث يصبح ّمحبةر وحركات الغضب والنفو و،)أحد م�Sا

ً ليناًسلس  أن اًفال يمكنه غد.. .رٔالامو ؤالاشخاصّكل ّ يتكيف مع اّ
LMاًيعمل خLMة ّ للنفوس، إذ تنقصه الوداعة والبشاشة الاعتيادياً كب

حابة الصدر لإلغضاء عما يبدر م�Sا، والتضحية للصفح  ّالجتذاSyا، و ر
عما ت�Ï_ء به إليه، والغLMة املتقدة للتفتيش عن الخراف الضال
ّ ّ ة ّ

اد الوداعة الكاملة، ا الكاهن الذي اعتّأم. الجتذاSyا إ%ى هللا تعا%ى
ة من قلب الفادي الحبيب، والذي ينظر إ%ى ّواقت¶? الحكمة السماوي

ًما يحدث، يسهل عليه أن يستمر دومّكل يد هللا تعا%ى الحبيبة �ي   اّ
احة البال وطالقة الوجه، كما قيل  رع�ى حالة واحدة من الصفاء و

ل منصو دي بو ّقديسعن ال رو كان منص" ):ة ما ترجمتهّبالفرنسي(ر
ه �ي جميع ٔالاحوال كان يحتفظ بالسالم نفسه ّنر منصو ألاًدائم

 اً، ولم يكن يخاف شيئّ للربتهّ بكلياًوبالهدوء نفسه، وكان مستسلم
ضاء الرب ّولم يكن يريد سو إ ر ّفالكاهن الذي توصل ا%ى . )P.A., 126( "ى

جة من التجرد وحر ّهذه الد ّ ح والثقة به تعا%ى، يمكنه أن ّير وة الر
LMاًيعمل خLMروس، وال يعود يضيع وقته �ي أمو ال طائل ف للناً كب ِ

ّ

 . ٢٢٨..."تحSTا

ل ّ تشرين ٔالاوبMن أي ،ال نعلم ملاذا �ي هذه الفLrة من الزمن
استه  عندما كان بعد ٔالا١٩٤٠وتشرين الثاني  رخ ميشال صاد �ي د

ذلك الدفLr ّكل يكاد يمت�ئ . الته �ي الكهنوتّ كLbت تأم،الالهوت
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ًابات حو هذا املوضوع أحيانبكت  بشكل غLM اً بشكل مباشر وأحيانال
ً �ي سن مبكرة نوعاً�ي ٔالاصل، سيم ميشال كاهن. مباشر

ِ
ّ

 آذار �١ي  : ماا
يخ سيامته الكهنوتي١٩٤٢ ّ تا  سنة كاملة، ٢٢ة، كان له من العمر ر

 ف½Sا سيامات Syذا العمر ولكن ّو%ى ال=_ تتم ٔالاّرةSا ليست املّصحيح أ�
 ّكلLMيكين? يكو قد أنf? ٕالاّ سنة ح=٢٥  و٢٤عمر الاعتيادي هو بMن ال

اساتخمس سنوات سنة الابتداء و ة بMن فلسفة ّ الجامعيرمن الد
حصلنا ع�ى نة هكذا نكو قد ّوالهوت وبعض ٔالاحيان سنة شموسي

 .عشرينمس و أو خبع وعشرينرأعمر 

 سيامته املبكرة سنتMن ما قبلها أي بعمر ّأضف ا%ى سن
ّ

العشرين 
خ ى سنوات من العمر الاعتيادي للسيامة، نر ٔالا٥  و٤سنة قبل 

له �ي الكهنوت وتمحيصه للموضوع من ّميشال يستفيض �ي تأم
سائه أ�.دةّجوانبه املتعد ؟ هل يكو قد تلقى من ر ّ ملاذا يا تر ؤ ّ ن Sم ى

استه الجامعيّسيمنحونه السيامة الكهنوتي ّة بعد إ�Sاء د ? لو لم ّة ح=ر
استه ّ؟ أو هل يمكن أنّ ا%ى العمر الاعتيادييصل بعد ره �ي معرض د

ّة قد مرت به مادة سر الكهنوتّالالهوتي جعله يركز ع�ىا ّ مم،ّ
ّ

 هذه 
ًالحالة؟ هل يمكن أن يكو هذا سبب  �ي تركqMه ع�ى استعداداته ان

غبة Syذا الاتجاه؟ّالكهنوتي  رة وع�ى إبدائه 

ه املبك تركqMلحوّكمحاولة للرد ع�ى تساؤالتنا 
ّ

ر ع�ى موضوع 
Þيتّالكهنوت، نستعMن بمالحظة مر ّ �ي حديث ر  له عن امللكوت قبل و

 :ل من صحوته ع�ى الكهنوت، يقو فيه ما ي�ياًحوا%ي سنة تقريب
فالحياة كل"

ُّ
 لنكن .سّها ال تكفي لالستعداد كما يجب للكهنوت املقد

حكماء، لنتعب ٓالان قليال 
ً

Mن غفلة ؤخذ ع�ى حُنسLrيح بعدئذ وال نف
ما رّب. ٢٢٩"ّبواجبات الكهنوت املرهقة كمن لم يستعد لها كما يجب

بإعطائه مت
ّ

ن يكو ، من الزمن للتفكر بالكهنوت Syدوء قبل موعدهاًسع
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 قوله، قبل أن يصطدم بثقل الواجبات ّقد عمل بحكمة، ع�ى حد
 وهذا قد ،ة فال يعود لديه الوقت لالستعداد وتحضLM الذاتّالكهنوتي

يخ اLMًنيكو تفس ة ال=_ شاهدناها قبل سنتMن من تا ر لهذه الغزا ر
 . سيامته

إن تأك
ّ

ه بعدم أهليته ِده من دعوة السيد له لم يلغ ّ لديه شعو ر
Sdّيبوا  الذين Mنّقديس ع�ى غرار جميع الكهنة ال، العظيمّلهذا السر

سواء كان له هذا اليقMن الذي كشفه له . لقبو هذا الشرف العظيم
 من ّ موقفه الداخ�يّواته أو لم يكن لديه، فإنالسيد أثناء صل

غم حماسته له، ،الكهنوت جال هللا وقفه الذي هو املوقف ذاتهر  ر 
 . الكهنوتّالعظام أمام عظمة سر

يخ   ،ّ، �ي وقفة مع ذاته أمام الرب١٩٤٠ تشرين الثاني ١٦ريتا
نسمعه يناجيه قائال
ً

يا إلf_ إن: "
ّ

ّع�ي �ي الكهنوت واجبات ّأن ىي أر 

جة يخفض¶_ ويرهق¶_ فأكاد ال أتجرأ ّنأكثLMة وثقيلة، و ّ سمو هذه الد ر ّ

يد أن ّولكن أبقو. ةّم إ%ى هذه الحالة الشريفة املالئكيّع�ى التقد رتي أ
ك الكهنوت؟ وأبذاتي تعاظمت ُأخوض معا رتفاع إ%ى هذه  إ%ى الار

جة السامية ال=_ يرتعد أمامها املالئكة؟ ألم تكن أنت دعوت¶_ يا  رالد
ًإلf_، لكي أكو مسيح ّ آخر، لكي أتمم عمل فدائك الذي بدأته ع�ى ان

ض وال تزال تتم ّٔالا ؟ر ره بنوع غLM منظو إ%ى دهر الدهو لستم أنتم : " ر
 أنا تلك الخليقة ُألست". اخLrتموني بل أنا اخLrتكم من العالم

الضعيفة، وذلك البؤس والعدم؟ وأنت يا إلf_ شملت¶_ بنظرك 
، ومكنت¶_ الحنو

ّ فعت¶_ إ%ى سمو مجدك وعظمتك؟ ن ّ بقوة ساعدك، و ر
يد أن .، تحت يدك العزيزةّمحبةثقة وّكل فأنا يا إلf_ أح¶_ هام=_ ب ر أ

فع أو أخفض، وأذل أو أكرم، ّتدابLM عنايتك ٕالالهيّكل أنقاد ب ة، فأ
ُ ُ ُ ُ

ر
فض ّتصرف ع�ى خاطرك يا يسوع بعبدك الذلي يد أن أ رل، فال أ ر

 .ًعليك شيئا
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يد أن ٍثقة وشجاعة وبدو خوف ّكل  أقدم ع�ى الكهنوت برفأنا أ ن
يد أّد، إذا كانت تلك مشيئتك القدّوال ترد  أعمل بقداستك نروسة، وأ

تك ٕالالهي ّومحبتك وغLMتك إ%ى أن ترتسم �ي صو ر ة فال أعود أظهر من َّ
ُ

إال... ٔالاخالق ؤالافكار والعواطف ؤالاقوال والحركات
ّ

üا ّ ما فيك أS
ِ أمجدك أعظم تمجيد وأحظى بمحبتك الكاملة املسيح يسوع، وبذلك

ّ

ًوأخلص لك نفوس ّ
 والصالة والتضحية واملثل ّحبةُ ال تح£�? باملاِ

ّ تمجدك وتحبك إ%ى دهر الداهريناً، نفوس...والكالم ّ"٢٣٠.   

رة بحوا%ي عشرة أشهر وهو �ي طو ّقبل سيامته الكهنوتي
 يص�،الاستعداد املتواصل للكهنوت

ّ
لLة يقو ّمع¹ي الاخ ميشال صالة 

 أن أّيا يسوع قد قرب وقت التضحية، وكم أنا متشو" :ف½Sا
ُ

ذبح ع�ى ق
 ّحبةتك هذه، وتعلفها باملّيّلك يا إلf_ أن تf_ء ضحأفأس! كّمذبح حب

 كثLMة قد شملSTا اً? أستطيع أن أجمع لك نفوسّوالعذاب، ح=
ك وترشف كأس مراحمك غLM ّع بوليمة حبّٔالامراض والعاهات، لتتمت

ّتناهية فتتقو وتتجدامل س ّة أüّد وتبقى �ي صحبتك ٕالالهيى وSا العر
%يّيالسماو غم ما كان فيه من املجد ٔالا ّ الذي  ز اد مع ذلك أن يqë ر ل أ ر

 .ويجعل نعيمه مع ب¶_ البشر

يد أن أقد ّيا أمي، إني أ يك الطاهرتMن َم نف�Ï_ ليسوع ع�ى يدر
جّحبةفي املحرقة وألهب½Sا بنLMان املّفأنت صف الوحوش ّكل ير ز، وا

ًوالكواسر ال=_ تهجم عل½Sا تريد أن تسر م�Sا شيئ  بل احفظ½Sا اق
_fّساملة، لتكو تقدمة كاملة البنك الحبيب فيأتي ذلك النسر ٕالال  ن

ّفيختطفها بمخالب حبه ويصعد Syا ا%ى قفره ٔالابدي
ِ
ّ. 

ّفحينئذ أكو قد أصبحت خاص ة يسوع وحده يلقي¶_ أمام ن
ّه وأسر خاطره ٕالالf_ّحبقدميه الطاهرتMن حيث أ  .٢٣١."بد إ%ى ٔالاّ
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 قريب ٕالاستعداد ال-٢

ع استعداده للكهنوت ع�ى مرحلتMن  الاستعداد :ّزِنستطيع أن نو
ما ّكل ? هذه اللحظة مع ّح=. البعيد والاستعداد القريب املباشر

تحويه من غ¶? استعداداته للكهنوت نضعها �ي خانة الاستعداد 
 ستعداد القريب؟ لالاً فهل ترك شيئ،البعيد

 الكهنوت عمل عظيم، ولو قضينا عمرنا كلّإن
ّ

 اًه استعداد
ه ّب ميشال صاد، ال نستطيع أن نوفيه حقل قو ٔالاّ ع�ى حداًوشكر

حي.  مانحهّوحق ّ�ي الاستعداد املباشر للكهنوت أي �ي الرياضة الر ة و
ى، نر ١٩٤٢ شباط ٢٨  و٢٣ت بMن ّة للسيامة ال=_ تمّالاستعدادي

طة الطريق ّس ٕالانجي�ياّالشم ر ميشال صاد يضع اللمسات ٔالاخLMة لخا
بحسب ترقيمه تكونت خط. ةّالكهنوتي

ّ قم ّته من عشر نقاط ألنّ ه 
َّ
ر

 ،ةّة ال=_ يطلSÐا من نفسه �ي حياته الكهنوتيّفقط الخطوات العملي
حيّا املقدّأم ّمة الر قامامهِة والخاتمة فلم يعطو ً أ Sًّا غنية جدّ، ولك�ار  اّ

قموجدي ًرة بأن تعطى  ر
ُ

ية ّا بأهمّفقناعة من.  أسوة بالخطوات العمليةا
حيّاملقد ّمة الر ة سنستأذن قدس ّد للنواÞي العمليّة ال=_ تمهو

ن من ثمانية ّ يتكواً جديداًالشماس الفاضل ميشال صاد لنضع ترقيم
أ إل½Sا ّعدم تكرار نقاط كان قد تطرع�ى ا ّ مناًوحرص. نقطة) ١٨( عشر 
رمو ي ٔالا�ة قبل هذه الرياضة سنعمد ا%ى الاختصار ّته الكهنوتيالّ�ي تأم
 .رمو املستحدثةرة ؤالامانة �ي ٔالاّاملكر

ّبخط مهيب وبقلم تمqMت مواصفاته عن با¬ي ٔالا
قالم ال=_ خطٍ

ّ
 y اS

ىالته، وبلو حL¹ مختلف، وبكتابة أنيقة نر ّاته وتأمّبا¬ي يومي ٍن ِ
اس ميشال يدو مقاصده وخطّالشم

ّ
ن مخلفاته ّكل �ي . ةّلكهنوتيته اّ

َّ

 هذا التمايز الذي ظهر �ي كتاباته أثناء الرياضة َاملكتوبة لم نر
ة هذه، وهذا كلّالكهنوتي

ّ
ّه دليل واضح ع�ى اهتمامه الخاص ٌMواملم ّ q

ما يتعلّكل بكهنوته وب
ّ

سة رق به ابتداء من التدوين وانSTاء باملما ً ً. 
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ه الكهنوتي  ّإليكم دستو  بحلر
ّ

Sةّائيته ال�: 

 فقط اً مدفوعاً وال آخذ مقصداًكتب شيئألf_، هب¶_ أن ال إيا " -١
ادة قويأة بل ّة الوقتيّيّبالعاطفة الحس ّعط¶_ إ مة، تر الخLM ر ىة حز و

وما تريده أنت فتقصد إليه وال تقف عند صعوبة وال تتشربك Syذا 
ّالجسد وSyذه الطبيعة وأوها�Sا ومسكناSdا وتقلباSdا، بل تسLM �ي جو ُّ
 

قعال صاف، فو  ٍ ّٔالامو الزمنيّكل ٍ ادتك القدر ّة، متصلة بك وبإ وسة رّ
ّباملحبة والثقة التام  وقوة ونشاطاًة، فتجد فيك ومنك سندّ

ً ً
 اً وسالما

غم ما تصطدم به �ي سLMها مماًهنيئ  ،ّ تفإا ال يزيدها ر رال ا
ّ

 إليك اًعا
 .ا هو أسفلّ مماًوهرب

٢- " LMن كالحمامة فأطMَمن %ي بجناحrيح وأسL !" كم ،_fنعم، يا إل
غب أن أنحل ّأ سولك املصطفى وألكو مع سير ّ، ع�ى مثال  ن دي يسوع ر

ض لكي أجاهد ألجلك وأبذل ّاملسيح ولكن بما أن رك تريدني ع�ى ٔالا
نف�Ï_ طيلة حياتي �ي سبيلك، ولكي ال آتي إليك إال
ّ

 وقد بعثت إليك 
ألوف
ً

نك الحبيب،  من النفوس الكريمة ال=_ افتداها يسوع املسيح ابا
نا يا إلf_ بMن يديك أسألك باستحقاقات أبثمن دمه ٔالاطهر، فها 

حك القدّلf_، أن تمألني من قوالفادي ٕالا ّة ر ه السماويو ّوس وأنوا ة، ر
ة يسوع املسيح، الكاهن ٔالاَّلكي يرسم �ي ّ%ير صو ّ، ويوسز ِ _�Ïع نف

لوSüي�Sا لقبو كهنوت املسيح باالستعدادات الواجبة وامل  ّحبةّ
 .قضطرمة والشو الشديدامل

سم تحت نظرك، ما يلقن¶_ إي،لf_إنا، يا أها   ّ أ ّ ح ر واه هذا الر
ًالقدس، متبع Mن الذين ّقديس آثار ابنك الحبيب يسوع، والكهنة الاّ

ه املقد ّاقتفوا آثا  .سةر

 لم ُواملسيح. ن آخر، يجب أن يكو كما كان املسيحٌحيسالكاهن م -٣
يكن إال
ّ

ّقة بالخالق؛ والكاهن الذي يض÷ي ة وذبيحة تصل الخليّ ضحي ُ

ًجسد املسيح، يجب أن يض÷ي باملسيح ٓالاخر أيض  أع¶_ بنفسه، فهو اّ
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إذ
ً

ّ؛ كما يض÷ي ّة ومحرقة وذبيحة ع�ى مثال فاديه ٕالالf_ّ ضحيا

عه ع�ى الجسد السر ّبجسد املسيح لكي يو ي بذاته ّ، يجب أن يض÷ّيّز
ّ �ي سبيل من نصب هو كوسيط بي�Sم وبMن اًأيض  .هللا تعا%ىُ

نا إذأف -٤
ً

 ّحبة بنار املاً أن أبقى مضطرمّ محرقة، فيجب ع�يا
ة والنشاط �ي خدمة يسوع املسيح الجميلة؛ وأنا ّٕالالهي رة والحرا

ّضحية، معدة لغذاء جسد يسوع املسيح السر م ّ أن أقدّ، فع�يّيّ
للمؤمنMن من أمثا%ي الصالحة وتعاليم_ الرشيدة وقداسة سLMتي كل
ّ

ها، 
 من النار ّولكن ال بد. ةّدهم لبلوغ الحياة ٔالابديّوهم ويشدما يغذ

ًليكو الغذاء صالح  يسوع املسيح ّمحبةّ، فإذا ما اضطرمت �ي ان
ة النشيطة العاملة، حينئذ أستطيع بنعمة هللا تعا%ى ال=_ تكمل  رالغيو
ي غليل شوقها ا%ى الوصو  ل�ي الوهن، أن أسد حاجات النفوس، وأر و ّ

STة والوحيدةإليه تعا%ى غايLMا ٔالاخ. 

ة، ال بد %ي من استعمال ّلهي اضطرام النار ٕالاَّولكن لكي أحفظ �ي -٥
ي¶_  رالوقود الذي يقدمه %ي يسوع املسيح، أال و¼ي واجباتي وتما ّ

حي ّالر ساعة ّكل يوم وّكل ة وأعمال خدم=_ السامية ال=_ Syا أدخل و
لú_ وما إ%ى السماء وأقف أمام عرش يسوع املسيح، وأعرض عليه مطا

أحتاج إليه للقيام بأود تلك النفوس ال=_ سل
ّ

مها %ي وأمرني أن أعط½Sا 
ما أحتاج إليه ّكل  وفتح %ي خزائنه لكي أغرف م�Sا ،الطعام �ي حينه

 . حاجات النفوسّلسد

ًرولذلك فيجب أن أكو حذ -٦ ًنSÐت مان دي، ّ ع�ى مال سياً، حريصاّ
لئال
ّ

 Sdلك بسبú_ نفس من النفوس املسلمة إ%
َّ

ُي فت طلّ
َ

 .ب نف�Ï_ بدلها

�_ء، أال أهمل يومّكل  فأقصد، قبل -١" -٧ً ّ
 ّ إقامة الذبيحة، أليا

سبب من ٔالاسباب إال
ّ

 الذبيحة ّألن. ّ إذا ألجئت ا%ى ذلك بقوة الطبيعة
 اً لذبيحة الصليب الطاهرة، بل ¼ي أيضاًة، ليست فقط تجديدّٕالالهي

، ع �ى مثال حياة نتمثيل وتصوير لحياة الكاهن ال=_ يجب أن تكو
ً عبادة متصلة وشكر،يسوع املسيح  ّ ويجب أن أهتم،اً وطلباًر واستغفااّ
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شديد الاهتمام Syذا العمل العظيم وأجعله محو أعما%ي كل
ّ

ها، ر
ّوأكمله بما يحق ّ له من التقو والخشوع  والSTيب الظاهر �ي ّ ّكل ى

وال أقدم عليه إال. حركاتي وسكناتي
ّ

بالتأمل (تالء أ له باالخّ بعد أن أSdي
؛ مع ّ أو جزء م�Sا ع�ى ٔالاقلاًة أيضّوبالصالة الفرضي)  إن أمكنّاليومي

ّقرار بعدمي أمام هللا تعا%ى وعدم أهلي=_ ملثل هذا العمل السامي ٕالا

ّة، ممن قوته �ي الضعف تكمل، وممّالعظيم، وطلب املعونة والقو ن ّ
 .اًبقوته قويياختار الضعيف واملسكMن من العالم ليخز به من كان 

ً وأقصد أن أعMن أوقات-٢" -٨ ة �ي حي�Sا، ّ لتالوة صلواتي الفرضياّ
وعدم الرجوع ع�Sا إال
ّ

ن يريد ّوال أخاف من الاعتذار مم.  ألسباب ملزمة
ة موجبة  .ورأن يشغل %ي ذلك الوقت لغLM ما ضر

 ّ، الخصو�Ù_ّ وأقصد أن ال أهمل فحص الضمLM اليومي-٣" -٩
 كيفما كان ،لك ألسباب فيجب أن ألقيوإن صرفت عن ذ. ّوالعمومي

ّٔالامر، ولو نظرة داخلية ا%ى أعما%ي ألر هل أسLM كما يجب ع�ي  أن ى
ا الفحص ّأم ...ِّأعمل، وهل أنا متمم ف½Sا حقيقة غلبة هللا تعا%ى

 ّمحبة بعواطف ندامة واًيوم قبل الرقاد متبوعّكل  فأعمله ّالعمومي
 .وثقة وتجديد املقاصد الصالحة

حي ع-٤" -١٠ ّدم إهمال القراءة الر ّة؛ وإن لم أستطع التفرغ ّة اليوميو

Þي،لها �ي وقSTا فع�ى ٔالاقل ألقي نظرة، ولو بعض دقائق ّ ا%ى كتاب ر  و
دده �ي عق�ياً آلخذ ولو فكرّقديسأو سLMة  ّ أ  .ر

يوم السبت، (أسبوع، ّكل س �ي ّ التوبة املقدّم من سرّ التقد-٥" -١١
L¹ة ساعة ّختالء بعده مدوالا)  ذلكإن أمكن¶_: ىقبل ٔالاعياد الك

حي ّأقض½Sا �ي القراءات الر ح الكهنوتيو ّة ع�ى الر اجبات الكاهن، و و و
�ي �ي ذلك ٔالاسبوع، والندامة ع�ى الخلل ّة تصرّو�ي النظر ا%ى كيفي

رادة الصالحة ة والنشاط وٕالاّوإبراز الرغبة واملقصد �ي تجديد القو
 .للمستقبل
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سة الرياضة الشهري-٦" -١٢ ّ مما حياتي ّكل ة، �ي ّة والسنوير
تي ونشاطي ومقاصدي الصالحة، بعد أن ّاملستقبلي رة، وSyا أجدد حرا ّ

م ومن التقصLM، ال سمح ّأنظر �ي حياتي السابقة وما ف½Sا من التقد
 .هللا

ن ال أن�Ï? أنأ�_ء، يجب ّكل  �ي -٧" -١٣
ّ

اهب، قد ترك  ما �ي ّكل ري 
فال أتعل. �_ءّكل إليه ّالدنيا لكي يتبع يسوع املسيح وحده ويوجه 

ّ
ق �ي 

�_ء، تعلقا يبعدني عن هللا تعا%ى ولو بعض ال�Ë_ء أو يخفّ ً ُّ
 LMيف س

ضي. نحوه تعا%ى غب �ي �_ء من ٔالامو ٔالا ّوال أ ر ة، بل أستعمل بالشكر رر
رأ أن ّما يجب ع�يّكل  ّيستعمله من ضر تي ّ أو نافع لكي أسند قوو

 .واجباتيّكل  باًوأقوم حسن

ادتي إالرفال أستعمل إ 
ّ

 لكي أ
ُ

ّادة هللا تعا%ى وأتمم أوامر خضعها إل ر
سائي الرهباني غبات ر ّو ؤ  أسقفي املتو%ّع�ى ٔالاخص(Mن Mّن والكنسير

ّ
ي 

ّكل محبةّع�ي والذي يجب أن أخضع له ب )  خالصّي وثقة واحLrام بنوّ
ًأمر كبLMّكل �ي 

وال أستعمل هذا الجسد إال... ً كان أم صغLMااٍ
ّ

 لكي 
ّوأتمم ما ينقص من شدائد املسيح �ي  "الم ؤالاوجاعأحتمل فيه ٓالا

د أبي الذي �ي ّ وأظهر من ٔالاعمال الصالحة ما يمج،"جسم_
جي. السماوات ّوال أستعمل ٔالاموال الخا ة إالر

ّ
ة وسماح  ر بحسب إشا
داد كماال  سائي ؤالاعمال ال=_ تمجد يسوع املسيح، �ي ما يفيدني أل ر
ً

ز ّ ؤ
وقداسة 

ً
Mًوعلوما أيضا لخ  .L النفوسً

ً مثل كاهن سوف أكو معلم-٨" -١٤ ّ فما .  للنفوساً وأباً وطبيبان
ًفاهلل تعا%ى يقيم¶_ سيد! أجمل هذه الوظيفة وما أسماها  ما، اً، نوعاّ

ته ومثاله، لكي أعط½Sا �ي ٔالاوان  رع�ى النفوس ال=_ خلقها ع�ى صو
أن ة ال=_ عل½Sا يجب ّبدية ٔالاّلهيخq¹ املعرفة، أع¶_ تلك الحقائق ٕالا

ّنرتكز �ي حياتنا؛ وشراب التقو الحقيقي ة الثابتة، ال=_ تجعلها ى
. ام حياSdاّأيّكل  والعدل ّ�_ء، وتعبده بالL¹ّكل تخضع هلل تعا%ى �ي 

 إذَّفع�ي
ً

ّن أمجد خدم=_ وأحافظ ع�ى سموأ ا
ِ
بأن ال أهمل :  وظيف=_ّ
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اسة الالهوت بفرعيه، خصوصاًمطلق ً د  مع ،ّدبي الالهوت ٔالاار
س الكنسيمواصلة ّ ومراجعة با¬ي الدر  ،ة ال=_ أستطيع Syاّة ؤالاخالقيو

حه القد ّبمساعدة نعمة هللا تعا%ى وأنوار ر ًوس، أن أكو معلما و ّ ن
شاد الفردينًومرشدا لل ّفوس �ي ٕالا ِ، أعلمها ما ّ أو الوعظ العل¶_ر

ّ

دعها بلطف ٔالاب وحزم الطبيب مم ّتجهله، وأ شدها ا%ى ، Syاّا يضرر ر وأ
ّ الذي يشف½Sا من أمراضها، وأقدم لها الطعام اللذيذ علناجالدواء ا

واملغذ
ّ

، الذي ينعش ف½Sا الحياة ٕالا يي واملقو ة، أع¶_ أعلّلهيّ
ّ

مها 
فق مع ّ به تعا%ى إذ يتّ يجذSyا ا%ى ما يختصّة بنوع شf_ّلهيالحقائق ٕالا

ّ أغذي عق�ي بالفوائد الاجتماعياًوأيض. نزعSTا واستعدادها ّ
ة ّة والعلمي

يخيو ّالتا  ع�ى قدر ٕالامكان، ألستطيع أن اًأيض" ةّة والخقليّوالبيئي"ة ر
سو ٔالامم كّكل  حاجات ّأسد النفوس، وأكو ع�ى مثال 

ُ ل الرن
ًّ

، ّ للكل
بح ال جو منه ّلسيّكل رأل ّكل مرةردي يسوع املسيح، الذي أ ، نعمة ّ

ة، ألنّومساعدة سماوي
ّ

ي عالم أن
ّ

  �ياًي بدونه ال أستطيع أن أعمل شيئ
ّة فكم بالحر �ي واجباتي الكهنوتيّحياتي الاعتيادي  .ة الساميةي

، ال=_ ترمي ا%ى ثقاف=_ الداخليهذه ٔالاّكل  وما عدا -٩" -١٥ ّمو ة ر
 بSTذيب اً شديداً اهتمامّة ع�ى الخصوص، يجب أن أهتمّوالشخصي

جي ّمعاشرتي الخا ّن أصلح ما �ي من النقائص الكثLMة أة مع الناس، بر

ة، وإبدالها بالعوائد الحميدة والصفات ّداب الاجتماعيبالنسبة إ%ى ٓالا
ة من يستطيع أن يفيدنيالجميلة مما أكتسبه باملالحظة  .ر وباستشا

عتبار الناس، اة �ي ّيّهم حقيقة أن أبتدأ بالخارج ملا له من ٔالاّبل ع�ي
فع قلوSyم ا%ى أ واكتساب ثقSTم ألستطيع بعد ذلك ّوالجتذاSyم إ%ي رن أ

Ðم هلل تعا%ى غاية قما فو وأكسS ء، إذ هو مبدع ّكل_��_ء من ّكل 
ته ٕالابالعدم،   .ةّلهيرقد

 وأقصد أمام هللا تعا%ى أن-١٠" -١٦
ّ

ة، أتفرغ ّي �ي حياتي الكهنوتي
حياًخصوص ًّ لخدمة الفقراء قبل غLMهم، سواء كانوا فقراء ر  أم او
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ح الذي دي يسوع املسيّكLb بسيه باألّوذلك لكي أتشب... ًّ أم عقليااًّيّماد
أتى ليخل
ّ

 .سرائيلإ واملسكMن من بيت ّص الضال

سة -١٧ ال أن�Ï? شفيع=_ الكبLMة وحا
َ

ّ حياتي وفخر الكهنة العباد، ر

ال أطلب حمايSTا القديرة لكي ّأم ؛ بل ال أ زي الحبيبة مريم البتو ل
ب�Sا يسوع الحبيب، �ي ان الحنو �ي خدمة ّأتفانى تحت نظرها الوالدي

، ع�ى الخصوص، و�ي ٔالاشخص الفقراء إخوة املسيح
ُ

ر الفقLMة َس
ة نظLM العائلة املقدسة  .راملستو

غباتي ومقاصدي أ)خاتمة( -١٨ ، هذه ¼ي 
َ

غبات ر رمامك يا يسوع، و%ي 
ها أمامك أيض يد أن أبر ًأ ز غبات كثLMة أقو من املوت؛ ولك¶_ ار  ،ّ ى ر

ّأسألك يا إلf_، أن تحÇ_ هذه الرغبات وتنفخ ف½Sا نسمتك وتخلق �ي 

ادة جديدة أقو من الجحيم، لكي أستطيع أن أقوم اً جديداًقلب ى وإ ر
وإن. أحسن قيام بعهودي أمامك

ّ
 قبل أن ّمرةي ألطلب املوت ألف 

ادتك القدأأهينك  ّو أخالف إ يد . اًمهما كان طفيف وسة �ي أمرر ربل أ
ما لك من ّكل  ّ بحيث إناًاك واحدّن أبقى وإيأة ّلهيبنعمتك ٕالا

نما %ي من الضعف والوهن يكو ّكل ، ون يكو نصيú_ّالعذاب والحب
ّلك يا الf_ لكي تحطمه وتبدله بقوتك ٕالالهي ّ ّ

تك ّة، وم=? كانت قو
وال تسمح يا إلf_ أن . ّ�_ء بالذي يقوي¶_ّكل تعضدني فأنا أقدر ع�ى 

ًأشك يوم تك ٕالالهياّ ّ �ي قد ة ومساعدتك، مهما شعرت �ي نف�Ï_ من ر
نالضعف وصدر م¶_ من النقص والتقصLM، فإ
ّ

ي أعلم �ي ذلك أن 
جع فأتمسك Syا وأقبل  ّيدك الحبيبة تحتال وترخي¶_ قليال لLr هل أ ر ى ً

ولكن يا إلf_، كل. اليد ال=_ تضرب¶_
ّ

يد  رما ظهرت تعامل¶_ بالقسوة، ال أ
داد بنعمتك إال أن أ
ّ

ً لك وتعلقاًّ حبز ّ
 بك يا غاي=_ ٔالاخLMة وسعادتي ا

_fن املحبوب إ%ى دهر ّالكاملة وملكي ٕالالM٢٣٢"رالدهو آم. 
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يخ  ربع سنMن أة بّ أي بعد سيامته الكهنوتي١٩٤٦ز تمو ٦ربتا
حي ياضة ر ّوبمناسبة  و نة لخمسة شمامسة كانوا يستعدو ف½Sا �ي دير ر ّ

ّة، أخذ ٔالاب ميشال يحن ا%ى تلك ّدة، للسيامة الكهنوتيّالسي

ة ويتذكّاللحظات ال=_ أحاطت بسيامته الكهنوتي
ّ

رر الشعو الذي 
ّكم أفاض ع�ي الحبيب من ! آه: "لسة فيقوّناء سيامته املقدانتابه أث

ام، كم ألهم¶_ من املقاصد الصالحة والرغائب ّالنعم �ي تلك ٔالاي
 إ%ى هنا، .٢٣٣!"سة �ي سبيل مجده ٔالاقدس وخالص النفوسّاملقد
يتكل
ّ

حي ّم صاد عن الرياضة الر ة ال=_ سبقت سيامته مباشرة وال=_ و
سة ّا لحظة السيامة املقدّأم.  املقطعنقلناها شبه كاملة قبل هذا

فيصفها قائال
ً

 اً �ي بحر من الهيبة والهناء معاًكيف كنت غائص" :
ّ كهنوته املقدس، لء باسم املسيح، من م،ّساعة أفاض ع�ي ٔالاسقف

ُوحاال بعد بضع دقائق قدمت ّ ً
وس الذبيحة الطاهرة غLM ّ لآلب القد

 السامية ّحبةآه ما هذه امل! مةرة �ي غمرة من النو والSÐاء والعظّالدموي
ِ? تشرف¶_ بمثل هذه العظائمّلf_، ح=إن أنا يا َ وم!غLM املتناهية

ّ"!.٢٣٤ 

ة ؤالاب ميشال صاد يدأب ع�ى جعل ّمنذ سيامته الكهنوتي
ّلم يqë العمل الكهنوتي. سّ بكهنوته املقداًليق دائمتحالة �ي نفسه  ِل

ُ 
كرامة هذه الرتبة ا%ى  اً بل كان يرفع نفسه دائم،ىا%ى مستو ضعفه

ً وكيف يكو كاهن،كان دائم التفكر �ي كيف ير��_ هللا أكLb. السامية  ان
Lbّال يستطيع الكاهن أن يكو عنده فكرة تام ":أك ة عن عظمة مقامه ن

�ي املجتمع وشرف وظيفته إال
ّ

 م=? اختلط بالنفوس وشعر بما له 
نحوها من وظائف ٔالاب واملعل
ّ

 .٢٣٥"م والطبيب
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 وبMن ما جاء ١٩٤٤ آب �١٢ي  بMن ما يقوله هنا اًتطابقأال نجد  
قم  طة الطريق بند  ر�ي خا ً وتطلعاًيّهناك كان تمن. ١٤ر ُّ

ا هنا ّ أم،ا
 .ةّينطق به عن تجربة واقعيف

 َالكاهن"نو�ي مكان آخر نراه يطلب من نفسه أن يكو ذاك  
ّل كُه يسود ّ�_ء فإنّكل املستو%ي ع�ى نفسه والخاضع هلل تعا%ى �ي 

ّالخالئق بقو نفسه املستنLMة بنو هللا تعا%ى واملتقوية باإليمان  ر ى
الغموم ؤالاحزان ّكل  أع�ى من اًه يبقى دائمّ إن–ة ّوبالنعمة ٕالالهي

حه كسكان السماءّه فقد ٕالاحساس الطبيÑيّفكأن  وصار يعيش بر
ّ . و

ه وعواطفه �ي السماء، يحكم ع�ى ّيتصر ض، ولكن أفكا رف ع�ى ٔالا ر
ّ وال يمكن أن ينال بأذى ألن،رحوله ع�ى نو هللا تعا%ىما ّكل   النعمة ُ

داعة الحمام، وإذا أ تجعل فيه حكمة الحيات و
ُ

و ، ّصيب بظاهر الشرّ
_fإل LMه وّفذاك تدبLMن أن أكو َّفع�ي. ياد أجره �ي السماءدزا ألجل خ

ح اًن أجعل نف�Ï_ منقادأه وفع�ى مثال هذا الكاهن الذي أص و بر
 .٢٣٦..."هللا

ه الكهنوتي  ّقال �ي دستو قم ر �_ء، يجب ّكل �ي " : ما ي�ي١٣ر بند 
أن ال أن�Ï? أن
ّ

اهب ترك  . ٢٣٧..."ما �ي الدنيا ليتبع يسوع املسيحّكل ري 
ياضة كهنوتي ّ�ي  قة ألقاها ٔالاب ميشال صاد �ي دير مار الياس الطو ر َ

حلة لآلباء الشويري ّ�ي   ،ّ، نراه يعدد ف½Sا١٩٦٤سنة زMن �ي تمو ز
qه عن الكهنة ّات الكاهن الراهب وما ¼ي النكهة ال=_ تمMمواصف

اهباًّالكاهن هو الكاهن سواء كان علماني. Mنّبرشئالا ً أو  إال. ار
ّ

ر النذو ّ أن
ّة وبعد الحياة الجماعيّالرهباني ة يشكُ

ّ
افعة للكاهن الراهب تqëع  رالن 

قد فا �ي الواقع، ّ، أمّكتاف الكاهن ٔالابر�_أّعن كاهله ما يثقل 
 اًات أن يعتL¹ نفسه كاهنّب الكاهن الراهب وهو يخدم �ي ٔالابرشيّيتجر
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جة ٔالا جة الثانيةّبرشي وكاهن ٔالا،و%ىرمن الد  ،رة ٔالاعزب من الد
جة الثال رواملqrوج من الد ِ

ن، يكو قد وقع  مثل هذاه إن وقع �يّفإن. ةثّ
ة جسيمة، ونحن املخلّ�ي خطيئة كنسي

ّ
ادنا Mّصي رن منذ نشأتنا أ

هبانّاملؤس ًس 
 ع�ى أن ال ،Mّن لكي نجد �ي فالحة كرم املسيحجّر متدار

نصLM بديال عن الكهنة املحل
ّ ً

ّ ف�Sتم ، بل �ي خدمSTم،ةّأبرشيّكل Mن لّي

 وبجانب ،ّسقف املح�ي بحسب توج½Sات ٔالاّ والتعليم_ّبالبعد الرسو%ي
 ات كي ال يجعلواّقال عن الرهبان يقال عن ٔالابرشيُوما ي. ةّكاهن الرعي

Mن وSüملوا تشجيع الدعوات ّة ٔالاساسيّمن الرهبان كهنة ٔالابرشي
املحل
ّ

وإذا ما ق. ض للكبت والقهرّة ال=_ ستتعرّي
ُ

ًدر وكان الراهب كاهن ّ
 اِ

 :ٔالاب ميشال صادلدى  ّالخطوط ٔالاساسية يجدة فّ للرعياًّأساسي

 معل,صالة الفرضّتمسك بم ،وسيط يصالح الخطأة مع هللا 
ّ

 م
 يعمل ويعل،لصالح املثل ايعطي

ّ
اس ّ القد، يقيمع الوقتيضي  والم

ذبيحة ّيقدم ذاته ، "اس املسيحّا�þ_ عندما ينتf_ قدّيبدأ قد"تقنه يو
ع ٔالاسرار، ئالالم والتضحية  ةّالعف والفقر، يعيش كهنوته بّزو

ِالكاهن الفقLM هو كاهن من ذهب والناس يطوبونه "والطاعة،
ّ"٢٣٨ ،

اء مري العيشة  وة،ّالرهبانيّ لألم خالصٕالاوم، روالثقة املطلقة بالعذ
L ّال أشنع من تك¹"يخدم بتواضع، إذ ، ةّخوي ٔالاّحبةاملشLrكة وامل

Þي ّالكاهن الر هللا .  أفضل من با¬ي الناسّيعتL¹ ذاته كالفري�Ï_الذي  و
ًقديسانن يكو أوس بعظمته والكاهن يجب ّقد  فالتواضع ، بتواضعهّ

لَن مَوم ".٢٣٩"لهو عMن الحقيقة يقو بوسويه
َ

ك التواضع فليدخل 
ب الجحيم والعالم مع   ّجواذبه، وال يخف فإنّكل رامليدان وليحا

 .٢٤٠)"ةّفيلية تريزيا ٔالاّقديسال(ملكوت السموات له 
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ًو�ي تواضع الكاهن يقو صاد كالم   غايةال
ً

عة والواقعي ّ �ي الر  :ةو

جال إسرائيل لجدعو تسلط علينا أنت وابنك وابن " وقال 
ّ ن ر

ِك خلصتنا من أيدي مّابنك ألن
ّ

فقال لهم جدعو ال أنا أتسل. َينْد
ّ ط ن

عليكم وال اب¶_ يتسل
ّ

 هو يتسلّط عليكم بل الرب
ّ

: ٨قضاة . ("ط عليكم
 ّفإذا ما نجح طريق الرب: لهكذا يجب أن يفعل ويقو الكاهن): ٢٢

LMا خS½ًع�ى يده وأعطي أن يؤثر ع�ى النفوس ويصنع إل ِ
ّ ُ

ادت تلك ،ا ر وأ
ِتقدم له ٕالاكرامالنفوس أن 

جهة، ّكل  وجاءه الثناء واملديح من ،ّ
ّكل فيجب أن يعظ النفوس بتقديم الشكر هلل تعا%ى وحده الذي منه 

  ع�ى أخSTااًة تريزيا جوابّقديسله، كما تقو الّة صالحة، ألنّعطي
ّ ال=_ تقو إنسيلMن سائل تريزيا تفيد نفسها جدل  ًّ ّكل  ّإن" :ل، تقوار

 ّمحبةم ال يمكن أن تستخلص من القلب فعل خطب ومواعظ العال
فيجب إذ... نة بدو مساعدة نعمته تعا%ىّإلهي

ً
ِ ع�ى الكاهن أن يرجع ا

ُ

Þيّكل  �_ء إليه تعا%ى ويسر بالخLM الرّ و  الذي يحصل للنفوس ع�ى ّ
يده، ويحط
ّ

. فكر مجد باطل وإعجاب بالذاتّكل م تحت أقدام يسوع 
ا%ى فتح �ي مملكة النفوس فهكذا ينمو ويزداد وينتقل من فتح 

جاء ًويسوع ال Süمه كثLM... رالواسعة ٔالا  أن تكو سيوف فتحه مودعة اُّ
ً ن

ر�ي أغمدة جميلة منقشة بالح�ي والحجا ّ  الكريمة، بل يكفيه أن ةّ
يكو السيف نفسه صقيال براق
ً ًّ  وهو يعرف ، وهو يعمل البا¬ي،اً المعان

ة نأي يكفي يسوع أن يكو �ي قلب. كيف يستعمله ر كاهنه تلك الطها
ن ولو كان دو ذلك �ي املواهب ، الرقيقّحساس ٕالالf_وذلك ٕالا

ٍنسان غالب ٔالاحيان كبLM فضل ف½Sا و�ي نماSmا ة ال=_ ليس لإلّالطبيعي
 لم يكن .٢٤١..."هذا يرجع ا%ى ٔالاصل الذي صنعه تعا%ىّكل  إذ ،ُّوتكملها

يتكل
ّ

م ٔالاب ميشال صاد عن الكهنوت إال
ّ

دف خالص  Syاً ومشفوع
ًالنفوس، لقد شكل له هذا الهدف هاجس ّ

ً، تشSÐا  بآبائه املخلاّ
ّ

Mن ّصي
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 اًّكان مستعد. �_ءّكل الذين سبقوه، من أجله كان يسLrخص 
للتضحية بالغا%ي والرخيص من أجل أن يخل
ّ

. ص النفوس املوكلة إليه
اد هبانيّومن ر ّ هذه الرغبة �ي  ة أبو مرادر �S،رتنا ٔالاب بشا ا ّر وها هو يو

 . لبا¬ي الكهنة ٔالابرار الذين أتوا بعده

ّنسمع صاد يقو للرب ك تريد أن تعطي¶_ ٔالامم ّأجل إن" :ل
والنفوس مLMاث
ً

عرا¬ي، أ �ي أن أشSüLrا بدمائي واًك ترغب أيضّ، ولكنا
Sا ٓالاب العادل، نف�Ï_ ّفأنا أضع �ي يدك أü. بنك الحبيباع�ى مثال 
 ٔالاقل، من النفوس ال=_ كياني، ثمن نفس واحدة  ع�ىّكل وجسدي و

ّكلفت دم الابن الحبيب فاقبلها ضحي ّ
يوم ع�ى ّكل َّة كاملة تقدم لك 

ّة القدوسة، واسكب ع�ى ّ الخالصة إ%ى جانب الضحيّحبةمذبح امل

 نفوس إخوتي الكهنة والرهبان غ¶? نعمتك اًالنفوس وخصوص
 الخفيف مدفوعة نحو جبال fّ_السامية، واجعلها تخضع لنLMك ٕالال

 .٢٤٢"تكّمحب

ع�ى Sا القائد ٔالاّأü: "ل ويقواًو�ي مكان آخر نسمعه يص�ي أيض
ة ال=_ تريد أن تسLM تحت لوائك ّرة الباّلجيوش النفوس املسيحي

يد يا إلf_ بنعمتك أن أكو قائدّاملظف ًر، فأنا أ ن  لك، ال أصل اً أمينار
إليك إال ومÑي تلك الطغمة ال=_ سل
ّ

 متن½Sا ساملة لم Süلك م�Sا وال
_fإالّواحد بعونك ٕالال ،

ّ
سوف فا الكاهن الفاتر ّأم ".٢٤٣"بن الهالكا 

النفوس ال=_ ّكل ه قاتل ّيق�ù? عليه ألجل الخLM الذي لم يعمله؛ كأن
ه Sdلك  .٢٤٤"ركان يستطيع تخليصها وتركها بفتو

 عن يده ّ للكاهن الذي تنجح طريق الربألم يقل ٔالاب ميشال
موهبة كاملة ¼ي ّكل عطية وّكل  ّن أل،ّ�_ء للربّكل بأن عليه أن يرجع 
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ة من لدن أب  ٔالانوار؟ بعد إ�Sاء العمل يأتي الشكر يرمن العالء منحد
نجاز ما قد ة والنعمة إلّتانا القوآوالعرفان والسجود والتمجيد للذي 

بدأنا به، ولكن هل يعود الكاهن الوديع ا%ى هللا �ي �Sاية عمله إن لم 
ينطلق أصال من 

ً
حه القدتكاله عليه وا ّع�ى ر وس؟ هكذا كانت طريقة و

ٔالاب صاد، ال يعمل إال
ّ

غم ذلك نجده ، تسبق يمينهّ ويمMن الرب ر و
ح القدس ويSTم نفسه بالتقصLM باالتكال ع�ى نعمة الر �ي سبت . ّ

ما با%ي ال أفكر إال" :ل يقو١٩٤٣سنة العنصرة 
ّ

ح القدس،  و قليال بالر ً

ح ٓالاب والابن، ٕالاله من إله ه ٕالالهيئت� وال أل،ور ّ إليه وأطلب أنوا ة ر
ح اً؟ ألست مسيحاًألست كاهن. دقائق حياتيّكل �ي  و آخر؟ والر

ّكل دي يسوع املسيح، يدير ّ �ي نفس سياًالقدس ألم يكن هو ساكن

أقواله وأعماله؟ سأجSTد، بنعمة هذا ّكل حركاته وسكناته، ويلهم 
_fح ٕالال ّالر يكار وعواطفي ّ �ي أن أوجه إليه أفاً من ٓالان فصاعدو

ن وال يمكن أن تكو .ا أعمل ٓالانّ=_، أكLb بكثLM ممّوعبادتي ومحب
ذكُة فائدة تّلجهودي وأعما%ي الكهنوتي

َ
 LMر ملجد هللا ٔالاعظم وخ

ح املعز هو املحرك ل ّالنفوس، ما لم يكن هذا الر ّي ىقو نف�Ï_ ّكل و
 .٢٤٥"ّوجسدي، بنعمته ٕالالهية وعنايته الساهرة العطوفة

حياته إ%ى الاحتفال ّكل ّ الذي يوجه ّاهن الحقيقيهذا هو الك
الّة أوّلهيبالذبيحة ٕالا

ً
وحياًّعقلي" وخدمة الفقراء ، ًّ و أي " اًّيّ ومادار

عمل ّكل نf_ ٔالاب ميشال صاد ُفكما كان ي. اًالنفوس ثانيّكل خدمة 
 فلنحتفل معه ب�Sاية فقرة الكهنوت بصالة ، بصالةاً خصوصّكهنوتي

ح القدوس يا من مألني من مسحة نعمته ّأü" :من صلواته Sّا الر و
ّٕالالهية، وظلل¶_ بالقوة، وكرس نف�Ï_ لخدمة ٔالامو السماوية  ر ّ ّ ّ

üّوٕالالهية، هلم أ ّ حّ Sًا امللك املعز وكمل عملك �ي، جدد �ي ر و ّ ّّ ّ  اي
حمتكاًمستقيم  .ر كعظيم 
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ُ يا من فرحت باب�Sا الكاهن الجديد يوم مسح ، الحبيبةSTّا ٔالامّأي
ِ

ّخدمة الع�ي، تعا%ي يا أمي وجددي فرحك بتجديدك �ي من ٔالاخالق ل ّّ

ؤالافكار والعواطف ما �ي ابنك البكر املسيح يسوع، واحفظي كهنتك 
ة ّكل من  ة الSÐية صو ر، وصوني ف½Sم تلك الصو رٔالاخطار والشر ر ّو

ح القدس، وال  سك ٕالالf_، الر سمها عر وابنك الحبيب، ال=_  ّو ر
تلك النار املضطرمة، وإذا أوشكت أن تخمد تسم÷ي أن تخمد ف½Sم 

ّ

 فأذك½Sا أنت بشعلة من أتو قلبك املضطرم باملاًيوم
ّ

ن ّ
أجل هذه . ّحبةٍ

ّ فحققي أماني، يا مجيبة كل،ّ يا أمي،ّأماني ّ  .٢٤٦" آمMن. الطالبMن إل½Sاّ

 

III-  ٔالاب ميشال صاد مرشد ومعل
ّ

 :م

 مرحلة التعلم-١
ُّ

 

 بل اكتفى، كما كانت ،َّ معMنّص علم_ّلم يكن لألب ميشال تخص
يوس �ي الفلسفة والالهوت �ي  مانه، بشهادة الباكالو رالعادة �ي  ز

ة املخلّٕالاكلLMيكي
ّ

ة الكL¹ �ي دير املخلّصي
ّ ص، ال=_ لم تكن بالشÆÇ ى

 بحسب ما اًالقليل، أضف إ%ى ذلك مطالعاته ال=_ لم تكن بقليلة أيض
ُيظهر من احتفاظه بجمل مفيدة �ي دفاتر خ

ِّصصت ألجل هذه الغاية، ٍ
حيُستشهادات ال=_ كان يوالا ياضاته وأحاديثه الر ّغ¶_ Syا عظاته و و  .ةر

إال
ّ

فه الالهوتيّ أن ّه يوجد مصدر آخر استقى منه معا ر حيٌ ّة والر ة و
_fي ٕالالÞة شغفه بشخص يسوع املسيح وأم. ّأال وهو الوLbه مريم ّلك

َّالبتو تحولت صلواته بجميع أشكالها ا:ل يا ر  ة ّت القربان، صالة عقليز
حي ياضات ر ّو و حه أمام الربر ّة، إ%ى إطار خصب �ي انسكاب ر و  و�ي ٍ

ّالحصو ع�ى إلهامات وبعض من التعاليم الالهوتي
ٍ ٍ  .ةل
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ات والتعليم َّتنوعت أساليب تعليمه بMن القصص والا رستعا
ات ال=_ كان يستعملها ليعL¹ من عن الااًكما أملحنا سابق. املباشر ِستعا

ّ َ  ر
حي ّخاللها عن خL¹ة ر و ِ ليعلم بواستطها اً إستعملها أيض،ىة ذات مغزٍ

ّ

 فهو أسلوب ّا ٔالاسلوب القص£�_ّأم. ة و�ي الرعاياّأبناء هللا �ي ٕالاكلLMيكي
ف ومرغوب �ي جميع ٔالاماكن والحاالت َّ ما تبناه �ي الرعايا اً وكثLM،ومعر

ً? يكو أكLb قربّح= �ي ٔالاسلوب املباشر . ل إ%ى عقو الناس وبساطة فهمهمان
 ، من جهةاًّديني: تجاهMناتخذ التعليم لديه إ ،كما �ي با¬ي ٔالاساليب

حياًّوتربوي ًّ ر  .ٍ من جهة ثانيةاو

 والحثّ بطابع التوجيه والحضّإمتاز تعليمه بشكل عام
ّ

 أكLb منه 
ّ ومرد ذلك إن، البحتّبالطابع املوضوÚي ما غLMته ع�ى نصرة ٕالايمان ُّ

 جميع الناس ّأن"ه مع هللا يريدّ وكأن، جميع النفوس وخالصّاملسي÷ي
ّيخلصو وإ%ى معرفة الحق  اً تعيينه مرشدّثم. )4: 2 �1 ("ن يبلغون

 ،ة �ي لبنان كما �ي فلسطMنّة طويلة من حياته الكهنوتيّللراهبات ملد
ىلكLbة ما عرف به من التقو وبساطة العيش واستقامة ِ

 السLMة والغLMة ُ
وإ%ى جانب . ك والنشاط الدائمّ وسرعة التحر،ع�ى خالص النفوس
شاد أصبح مرجع ًٕالا ِعLrافات من قبل إخوته الرهبان والكهنة  لالار

Mن والطالّوالعلماني
ّ

 .ٍلة وصو إليهّ من كان له إمكانيّ ومن كل،ب

ولكLbة ما تكل
ّ

حي ّمنا عن حياته الر ة كدنا ّة والكهنوتيّة والرهبانيو
ن الثقيل ّنن�Ï? أن ة وعلم البصلتيكا ّ�ي املوسيقى البqMنطيزه من الو

كما أملحنا إ%ى ذلك قبال
ً

 و�ي التأليف مؤلاًمّكان �ي الLrنيم مرن. 
ّ

 و�ي اًف
النقل ناقال

ً
 و�ي التدقيق مدقاً وملهماً و�ي ٕالالهام مستلهم

ّ
 ٔالاب ّ، ألناًق

كLMل
ّ

ّاد الذي كان يعتL¹ حجّس حد ُ َ ةُ
ً

 �ي املوسيقى لم يكن يقبل أن 
يدقق 

َّ ة إالّبمؤلفاته املوسيقيُ
ّ

ّغم أنه لم و. ب ميشال صادِ من قبل ٔالا ر
ة الجوقة، إال أنه ّيL¹ع �ي إدا ّ

ّ هائال من ٕالانتاج املوسيقياًّ ترك لنا كمر ً
، 

غاية �ي السالسة والرصانة والجمال، 
ً

َاعتمد
ِ

ات رمنشو الكثLM منه �ي ُ
 .¬ية بالباّواحتفظت الرهباني ،ّالطقسيةة ّاللجنة البطريركي
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ًا عن املصدر املمqM الذي استقى منه جزءّأم هو ف من تعليمه، اَّ
_fي ٕالالÞنا اكتشفناه من النصوص ال=_ تركها لنا ّ املباشر، فإنّالو

نعم شÆÇ غريب، " :ل يقو Syذا الصدد.لوال=_ تتناو موضوع السقطة
  ويشرح لنا،ٍ يغمرنا بأنوار كبLMة عميقة ال نعلم كيف تأتينااًه أحيانّإن

ّفقد علم¶_ مر...  ال تزال موضوع الجدال بMن العلماءاًرأمو َّ
ة ما مع¶? 

ه ّ هللا تعا%ى بما أنّإن:  ...السقوط وكيف يسقط ٕالانسان عن نعمة هللا
صدر إالُالكمال بالذات ال يمكنه أن ي

ّ
 ولذلك خلق املالئكة ، الكمال

غم،Sم لم يثبتوا �ي كمالهمّ مع¶? الكلمة ولك�ّكاملMن بكل  ٔالانوار ال=_ ر 
 .ة ال=_ سقطوا Syاّينشلهم من الهو فلم ،كانت تغمرهم

ٕالانسان فقد خلقه مكمال بمزايا تسمو ع�ى ترتيب الطبيعة ّأما 
ً َّ

) حم والدملبسبب ال(ٍا ٕالانسان فمن ضعف �ي الداخل ّة، أمّالحالي
ًومن تجربة �ي الخارج قد سقط، فرحمه هللا تعا%ى نظر  لضعفه اٍ

لم يخلقه �ي ذلك الضعف إال وهو ،وشقائه
ّ

 ليكو له مسوغ
ً

ِ
ّ  أمام ان

ناد فيه الضعف والوهن بعد السقطة لكي يكو لديه ... عدله لLMحمه ز
حمته تعا%ى ه ال يمكن أن يخرج منه إالّوإذ إن... رما يشفع فيه لدى 

ّ
 

ضع له النعمة ٕالالهي فعه إ%ى الرتبة الفائقة الطبيعة و ّالكمال  و ة ر
ٍلتكو كمصعد له إ ئه إذا أمكننا أن نجز بMن صفات ّنإ.. .ليه تعا%ىن ِ

ّ

ال=_ ليست إال(هللا تعا%ى وكماالته 
ّ

: ل فنقو،)وسةّ ذاته القد
اد الحب) ة ما ترجمتهّبالفرنسي( ّعندما أ د إ%ى خارج، قال ّ أن يتمدر

ّ يكو موضوع حúاًسأخلق كائن: ةّللعدالة ٕالالهي _، فماذا تقولMن أنت، ن
? يستحق أن يربحنا إ%ى ّولكن ماذا سيعمل ح=: لةفأجابته العدالة قائ

ولكن ماذا تريدين أن تتوق: ٔالابد؟ أجاب الحب وقال
ّ

Ñي من خليقة 
ه ال يوجد ّة وفائقة الطبيعة، إنّ سعادة أبديّ? تستحقّضعيفة ح=
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ّ، حينئذ تدخة العدالة ببنت شفسلم تنب! أمل
: لت العناية وقالتٍ

 .٢٤٧..." ةّئه للسعادة ٔالابديّ Sdيَّليمر هذا ٕالانسان بفLrة اختبار

ّفقد علم¶_ مر: "ل�ي مطلع كالمه يقو َّ
ة ما مع¶? السقوط وكيف 

ً

 إن كان قد علمه �ي املا��_ فلماذا .٢٤٨"يسقط ٕالانسان عن نعمة هللا
َّ

? ٓالان كي يكتب ما علّصL¹ إذن ح=
ّ

َّ دونه مه إياه هللا؟ وإن كان قد

ج رفلماذا يعيد الكرة؟   يخ عنا �ي بحثنا إ%ّ رى نصوص ما قبل هذا التا
ّ مماثال إناً تعليماً? وجدناه كاتبّح= ً

املالئكة " :ل يقو فيهاً توسعّما أقل
ا .  نوع من الخLMات والصالح فقط ترك لهم ٕالايمانّأعطاهم كل ونظر

َّإ%ى ذواSdم وإ%ى صالحهم فأعجبوا بذواSdم وتكL¹وا فسقطوا ُ
وأبونا ... 

وكان ... سقط... لم يستفد م�Sا: بLMةلٔالاو كان عنده مواهب وأنوار ك
 بعد اًولذلك فجعل هللا �ي ٕالانسان، خصوص... اًسقوطه عظيم

حمته مL¹ر ًالسقطة، الضعف واملسكنة شفقة عليه لكي تجد 
ِ
ّ  لدى ار

عدله لLMحمنا ع�ى الدوام، ولئال
ّ

ّ يلqrم أن يقاص ه قصاص املالئكة ُ
.  الضعف بالذات بل نحناًفمن ذواتنا ال نستطيع شيئ... الهائل
فالزال
ّ

ه ال ّا ال يجب أن يقلقنا ويزعجنا ألنّت وٕالاخالل الذي يحدث من
ّيمكن أن نلبث بدو سقوط، وألن  اًنا بذواتنا ال نستطيع شيئّنا نعلم أنن

 .٢٤٩"من الخLM بل يجب أن نؤمل وننتظر الخLM من هللا

يخ النص ّيعود تا ز إ%ى السابع والعشرين من تمو سنة  ّ ٔالاور ل
 الثاني فإ%ى السادس عشر من حزيران من السنة ّا النصّ أم،١٩٤٠
بعهذه. نفسها ً يومور ٕالاحدى ؤالا ِؤكتMن ّ بMن النصت فصل=_ الان

ّ
د 

عل" :كالمه عندما قال
ّ

ه كالم صادق وموثّ إن."ةّم¶_ مر
ّ

أعاد ٔالاخ . ق
بما ألن ّميشال صياغته 

ّه قد ن�Ï_ أنه دونه ساعة تلقاهر ها هو و ،َّ
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ٍيغمرنا بأنوار " هللا ّنأ كيف ّابه واستغرابه باألسلوب ٕالالf_د إعجّيجد
 ال تزال موضوع اًركبLMة وعميقة ال نعلم كيف تأتينا ويشرح لنا أمو

بما ح=٢٥٠"الجدال بMن العلماء ّ، و ن? يبلو الفكرة أكLb لتكو واضحة ر ر
ّال ح=ّبالنسبة إليه أو ً

 .اها لآلخرينّ? يستطيع أن يعتمدها �ي تعليمه إي

نة بMن سقطة املالئكة وسقطة ي رقوم هذا التعليم ع�ى املقا
ر له ّه ال مL¹ّ ال عودة منه ألنّٕالانسان؛ سقوط املالئكة سقوط أبدي

ا سقوط ٕالانسان فهو نتيجة ضعفه الذي ّ أم،بعد أن كانوا كاملMن
L¹حمته م اده هللا كي تجد  ّأ ر نبما يكو أن ٔالاخ ميشال .  لدى عدلهاًرِر ر

استه للالهوت تعليمَّقد تلقن �ي  ًد ّ مماثال ملوضوع السقطة، لكنار ً
َّه مر 

ر الكرام ولم يثبت �ي أعماقه إال عليه مر
ّ  ّل ٕالالf_ّ بعد هذا التدخو

الذي تكلم عنه
َّ

وامل. 
ُ

شحت ، �ي هذا التعليماًلفت أيض ر الرحمة ال=_ 
ة من هللا،منه  . واملوجودة �ي قلب ٔالاخ ميشالر الصاد

ٍ بتخصيص أسبوع اً بل إلهاماًط تعليمّلم يتلق من هللا فق
 �ي ٔالاسبوع ،ال أعلم" :لة نفسها يقوّ�ي اليومي. ةنة معيّللصالة ع�ى ني

ص ذلك ٔالاسبوع للصالة وتقديم ّقبل املا��_ قد ألهم¶_ هللا أن أخص
ض ليلهمهم الربّ أعما%ي ع�ى نيّكل ّة كL¹اء ٔالا  ٕالاله التدابLM الصالحة ر

و�ي ٔالاسبوع املا��_ . ع�ى خالص النفوسلرعاياهم، ال=_ تساعدهم 
اء إ%ى أن أخص ّقد دفعت¶_ مريم العذ ة الخطأة ّصه للصالة عن نير

ن فلربما يكو لك ، Syؤالء الخطأة أمثالكّدق: وقالت. الذين �ي العالم
نعم إن. نصيب

ّ
ي أعتL¹ ذلك مثل أكL¹ واجب علينا أن نخل
ّ

ص نفوس ٍ
 .٢٥١"الخطأة املساكMن

اء مريم إلهاملقد تلقى من هللا  ًومن العذ  إليه أن  يطلبا فيهار
يص�
ّ

ض وسائدSüا واملتسل ي من أجل كبار ٔالا
ّ

 ومن أجل ،طMن عل½Sار
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من تدو فيه حربّ وغياب املحبّالخطأة ضحايا الشر ٌة، �ي  ر ٍ  عاملية ز
يالت ما شهدته منّثانية مع كل ر و و دمار ومعاص وشر ٍو قد !!!  الَلم. ٍٍ

ّيكو أن ح الطي هللا ومريم البتن ّو قد جندا ٔالاخ ميشال ذا الر و َّ بة ل
والقلب الرقيق أن يص�
ّ

ِ كما قد جندا ويجندا ّيي لهذا الوضع املأساو
ّ َّ

ييه، اًدائم سائلها �ي مديغو اء اليوم الصالة �ي  ر، كما تطلب العذ ر ر
ساء اتخاذ ّأمثاله للصالة والتضر ؤع من أجل إحالل السالم وإلهام الر

ات ت ُقرا
ٍ  .ر��_ هللار

ستقبال من السماء  أسلوب الاّبدو من خالل هذه النصوص أني
ة نقرأ ف½Sا ع�ى ّ مرّ و�ي كل. ٔالاب ميشال /ٌأسلوب مألوف �ي حياة ٔالاخ

ة رغالف كراس هذه العبا ٍ ك مباشرة أن" زال يجو فتحه" :َّ ّصرنا ند
ه ر

حيÇدفLr مل Æّ بخL¹ات ر ّة من نوع فو العاديو ع�ى غالف هذا . ق
الكراس الذي أعط

ُ
قم  ة ) ٢٢صاد (ري  ه ّولكن" زال يجو فتحه"رنقرأ عبا

? لنا أن نستنشق من ّ? يتس¶ّآن ٔالاوان يا أبونا ميشال أن نفتحه ح=
ائحة الكهنوت الرفيع املستو والحياة الرهباني ّكنو مكنوناتك  ى ر ة ز

ِاملشرفة وامل
 .يةغرّ

إنسانحياة هذا الراهب والكاهن نجده �ي َّ ما توغلنا ّكل
ً

 اً جاهزا
ِ للكالم معه، لإلصغاء إليه وللتعلم منهاً؛ جاهزهلل

ُّ
مرة سمعناه يناÀي . 

ً

 يا إلf_، ما عل،لقد فهمت" :لالحبيب فيقو له
ّ

 ّ من أناًرمت¶_ إياه مرا
ائلة مع كل ّالدنيا  شدت¶_ وعر...  ما ف½Sاز ّوطاملا علمت¶_، يا إلf_، وأ فت¶_ ر

ك ٕالالهية، كلبالنظر والسمع ومفعو نعمتك ائلة باطلة ر وأنوا زم ¼ي 
٢٥٢..." ملذات الدنياّكل

 يدخل هللا إ%ى ٔالاخ ميشال من باب العقل .
 شÆÇ �ي حياته، ّوالقلب والنظر والسمع وجميع الحواس، فيصبح كل

ّه يغلفه من كلّ إن.قالعلو والعمق، اليسار واليمMن، الشر والغرب ِ
ّ

 
 .ناحية وصوب
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، استقى  آخر عالوة ع�ى املصادراًّ تعليمياًرنضيف مصد ى ٔالاخر
منه ٔالاب ميشال حكمته وتأل
ّ

ّبعمر معM. قه، هو خL¹ة الحياة
ن عصر ٍ

 من حصاده وإن بعمر مبكاًخL¹اته واستجمع بعض
ّ

ر، فأتانا سلٍ
ّ

ة هذه 
ً

ها  :رثما

 . ذات شأنترما ألمو ليسّ ع�ى ٕالاطالق ال سيّال تحتد" -١

 ّا ال يعنيك فإن بمّ ال تكLb من ٔالاسئلة والكالم غLM املفيد وال Sdتم-٢
 .ؤهوهذا يزعج سامعك ويس

ّ إعتد أن تسود ع�ى ٔالامو وتنظر إل½Sا النظر املصيب بكل-٣ ٍر نو ر
 وال توهل بشÆÇ ما بل فت،وسكينة

ّ ّش حاال عن طريقة التفوَ ً
ق ع�ى 

ن ّ بساطة وال تظنّم أعمالك بكلّوتم. الصعوبة و الجميع ينظر
 . شÆÇّإليك وينتقدونك بكل

 إعمل حاال-٤
ً

 ما يعز إليك أو يطلب منك لئال
ّ ُ ى وال ت." تنساهُ

َ
 ÆÇِعد بش

ما لم يتأك
ّ

د لك التمك
ّ

 ".ن من إيفاء الوعد

س والتمع-٥ ّ إنصرف إ%ى املطالعة املفيدة والد ّ وال تضيع وقتك ،نر

عبث
ً

با رّ ههنا وهناك �ي أمو   .اًما ال تعنيك أو ال تفيدك شيئٍر

ّ أعط كل-٦ ّ أمر حقِ
وإذا وكلت إ%ى . هتمامبار والاعته الواجب من الاٍ

ّأحد عمال ما فدعه يتم ً
 دقائقه، ّل �ي كلّمه كيف شاء وال تتدخٍ

 .٢٥٣"ك ال تضع ثقتك فيهّا يزعجه ويجعله يظن أنّفهذا مم

 من التعل-ب
َّ

شاد والتوجيه  رم إZى التعليم وٕالا

ينتقل ٔالاخ ميشال من التعلم إ%ى التعليم
ُّ

 و�ي كلتا الحالتMن ،
�ي الكراس نفسه الذي ال . تهّ لكLbة تواضعه وشفافياًبقى متعلمي

ليجو فتحه يشرح كيف يعمل الشيطان مع النفوس إلهالكها فيقو : ز
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ه ّفإن. هذه ¼ي الطريقة ال=_ يتبعها الشيطان �ي إهالك النفوس"
 أخزاه هللا، أنه غLM ممكن أن يسقطها حاال �ي الخطيئة ،يعرف

ً

املميتة، فيبدأ يرغ
ّ

ة واملخالفات الصغLMة، ّا العرضيSÐا �ي الخطاي
سة ّ ماذا Süم:لويقو ر، وهذا ليس فيه شÆÇ، فيبعد النفس عن مما

Sdا عن ّفهكذا تضعف قو... الفضيلة ويله½Sا Syذه املخالفات الصغLMة
املقاومة وتسLrيح �ي هذه الزال
ّ

ه ّوالشيطان يصL¹ وال Süم: ت والهفوات
ىفعندما ير هذه النفس  حكيم وخبLM، ، أخزاه هللا،هّالوقت، ألن

Sdا وال تستطيع املقاومة، يعط½Sا الضربة ّاملسكينة قد فقدت قو
ّلذلك يقو النú_... القاضية ال=_ ترمي Syا إ%ى وهدة ٕالاثم والهالك  ل

 إنه ال ."إستأصلوا لنا الثعالب الصغLMة ال=_ تتلف الكرم"...  :أشعيا
ل بل يقو إ�Sا فإ�Sا تضر بالكرم أو تحدث فيه بعض الخلل،: ليقو

 الويل ملن ال يÑي لحيل الخبيث الشريرة ،فنعم. تتلفه وتبيده عن آخره
وال يقف لها باملرصاد، وكم أهلك هذا اللعMن Syذه الواسطة من 
 ّالنفوس ال=_ كانت �ي نعمة هللا؛ وكم يجب علينا نحن أن �Sتم

بواجباتنا الصغLMة ونحافظ عل½Sا شديد املحافظة وال ندع للشيطان 
منفذ
ً

 .٢٥٤..." إ%ى نفوسنا وقلوبناا

 ّد كلّأمام هجمة الشرير ع�ى النفوس ليصطادها �ي حبائله تحد
ة كل،نفس موقعها ّ وتكتشف مدى قد ر

َ  واحدة م�Sا ع�ى املقاومة، ُ
َّألجل هذه الغاية، مqM أبونا .  نفس ع�ى ذاSdا أكLbّوبالتا%ي تتعرف كل

بعة أنواع من النفوس بعد تعر ُّميشال بMن أ
ٍ  :ضها للهجومر

سLrاحة �ي نالنفوس الخاطئة يحملها الشيطان ع�ى السكو والا" -١
 الذي ال يمكن ّبة عن ميلها الطبيÑيSّا مسبّ أ�ّحالSTا ال=_ تظن

ح الصالح فيقلقها ويحرّأم. قمعه ّا الر كها لتخرج من حالSTا و
ِالتاعسة؛ وهكذا يجب أن يعمل املرشد واملعرف

ّ. 
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 �ي بعض الخطايا ولكن ت�Sض اًتسقط أحيانالنفوس املستقيمة  -٢
م�Sا حاال
ً

ا ّأم. هذه يجSTد الشيطان أن يلقي ف½Sا الفشل والقنوط. 
ح الصالح فيلهمها العزاء والسالم والسكينة  .والر

النفوس املتعذ -٣
ّ

إظالم العقل ببة املستوحشة يصادمها الشيطان 
حي ادة والقنوط من أعمالها الر ّوتزعزع ٕالا و  إ%ى أعمالها ة والحنMنر

ففي هذه الحالة يجب ع�ى النفس أال: املاضية
ّ

 تحت اً تعمل شيئ
 ...تأثLM هذه العاطفة بل تعاكسها

ِله يجSTد أن يحو تعزيات ّهنا يدخل الشيطان بأن: يةّالنفوس املتعز -٤
ّ

ّجياالنفس إ%ى تعزيات خ ّة دو الداخليّة وحسير حين ّة الر ة، و
ح هللا تعا%ى والّتافيجب  ّ من التعزيات الحسيّتحروباع ر ة ال=_ ال ز

LMاّ بالنفس ال=_ تتاًتدوم وقد تظفر كثS½أالاًّ جدّمن املهم. كل عل 
ّ

 
ب وحدنا ضد ّنحا ب بل نلت�ئ إ%ر ٍى مرشد صالح؛ وأن ال ر التجا

LMب بكلاًنخاف كث ّ بل نحا ّ بأس متر
 .٢٥٥"نكلMن ع�ى عو هللا تعا%ىٍ

نا للنت اخّنإ ّيا دناها وسنر دها �ي هذا املوضع و�ي رقاط ال=_ أو رو
ُوضح لديه، املL¹ز النمو والتكامل ٔالا:  ع�ى مقاييس وأهمهاّسواه مب¶_

LMعن فضيلته وأخ L¹ً�ي حياته أو �ي فكره أو �ي تعليمه، املع
ِ
 املفيد اّ

اق الكثLMة ا. ئللقار ، حاولنا اًر=_ تركها لنا مشكولرمن الكراسات ؤالاو
Mز نمو مسL¹ته، ونقرأ ما لم يتسنأن نستخلص موضوعات تLّ له 

ِ? نستطيع أن نظهر ّقراءته �ي �Sاياته، بسب املرض الذي لم يمهله، ح=
ّ

ة ٔالاقرب إ%ى الحقيقة والواقع، بشكل منطقي ّالصو  كي ، ومتسلسلر
 . من عملنا هذاّي الغرض ٔالاسا�þ_ّنؤد

ته ع�ى الخطيئة وكيفية ّيكمل صاد تعليمه املرتكز بغالبي
التخل
ّ

ّى قصر الحياة الزمنيص م�Sا، وع� ضاء هللاِ ال عجب �ي . رة وإ
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ّيم ع�ى ٕالاكلLMيكي هذا هو املناخ الذي كان يخّذلك، ألن ّ
 ّات، مناخ أدبيِ

ياضته الاّ الشمإليهق ّ وهذا ما تطر،ّوأخال¬ي ة ّستعداديراس ميشال �ي 
أال ":للكهنوت

ّ
اسة الالهوت بفرعيه، خصوصاً أهمل مطلق ً د  ار

س الكنسي مع،الالهوت ٔالادبي ّ مواصلة با}ي الدر ... ةّة ؤالاخالقيو
Aأستطيع أن أكو مرشدّح ¯ً  معلان

ّ
 .٢٥٦..." للنفوساً ومرشداًم

إنطالق
ً

سالته:  شÆÇ لديهّلكرة تمحو ّ من هذه الخلفيا . رحياته و
ِ�ي حضه للمؤمنMن ع�ى ٕالاقبال 

ق يكشف لهم الفر ،حياة ٕالايمانا%ى ّ
النعمة ¼ي ... لنعمة ¼ي الخطيئةآفة ا" :لبMن النعمة والخطيئة فيقو

 والخطيئة ¼ي ،ةّشLrاك بالطبيعة ٕالالهيتحاد باهلل تعا%ى والاالا
ر النعمة نو - نفصال عنه تعا%ى، وتفضيل الخليقة ع�ى الخالقالا

، النعمة حياة النفس "ر ائتالف للنو مع الظلمةّأي"والخطيئة ظالم و
 اً �ي النفس يرافقه دومر حضو هللاّالنعمة سالم ألن... والخطيئة موSdا

 ...السالم والنظام والخطيئة قلق واضطراب

ما دامت النفس �ي حالة الخطيئة املميتة، لم يكن ألعمالها 
الوجود �ي حالة  ستحقاق هو شرط الاّ ألن،الصالحة من استحقاق

ّفتكو كل: النعمة : ةّ لها الحياة ٔالابديّ أعمالها ولو صالحة ال تستحقن
جل ٍفمثلها مثل   حكم عليه باألشغال الشاقر

ّ
ِ  أجرة ّه ال يستحقّة فإنُ

بعكس الرجل الذي يشتغل عن حرية لينال أجرة يعيش ... ع�ى شغله
yاS ... ة ع�ى صالح نفوسنا أن ال نطيق أن نبقىLMلذلك وجب علينا غ

 تعا%ى، بل مدة طويلة �ي حال الخطيئة املميتة أي فاقدين نعمة هللا
 - توبة الصادقة والندامة الكاملة ع�ى خطايانانسرع إ%ى اسLrجاعها بال

املسي÷ي الذي ال يعرف قدر النعمة يشبه سك
ّ

شMن ّان أمLMكا املتوح
ّفال Süتمو البت. نالذين كانوا يجهلو نفاسة الذهب ه  ن رة بجمع شذو

وبّلك�. Sdمّراملوجودة بكLbة �ي قا Sّم بعد اكتشاف ٔالاو يMن لها، جعلوا ر
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نم يقاسو عناء ٔالاسفار الطويلة �ي طلب نيراقبو أعمالهم فرأوه
ات الستخراجها وتنقيSTا، ثم ّشذو الذهب، وينفقو آالف الدوال ر ن  ر

ا يفهمو قيمة الذهبٍيبيعو�Sا بثمن شديد الغال نء، فصار  ...و

Sّا ٕالاخوة يجهلو قيمة النعمة، أو ال يريدو أن يعنّا أüّكم من ن وا ن
ّيسو فقد أحبّ القداّأم... نفوسهم لتحصيلها واملحافظة عل½Sا  اوا هذن

النعمة أثمن من .  �ي سبيل املحافظة عليهاًالكqë الثمMن وتعبوا جد
 .الذهب وأثمن من الحياة نفسها

ياضة أوّالقد ّيس دومينيك سافيو كان من بMن مقاصد  ل ر
 .َيسوع ومريم سيكونان صديقي حياتي...  املوت وال الخطيئة:مناولته

...  الفتوة نظLMكمّو كان �ي سن وه،وقد حافظ ع�ى قصده هذا
تيسةّدوالق يا غو  ما

ّ ر ي قد احتملت املوت فعال �ي سبيل املحافظة ر
ً َ

يس لويس ّ بالنش دي كاس=_ والدة القدّديسة الق.ع�ى نعمة هللا تعا%ى
التاسع ملك فرنسا كانت تأخذ اب�Sا الف=? أمام بيت القربان ٔالاقدس 

، إذا سوف تلطخ ّقة عي¶_ من حدّ ع�يّيا ب¶_ أنت أعز: لوتقو له
ِة واحدة، فأنا أفضل أن تموت ّنفسك بوصمة الخطيئة املميتة ولو مر

ّ

تأث... قبل أن تخطأ
ّ

ر لويس شديد التأث
ّ

 .٢٥٧..."اًيسّر وأصبح قد

هو "... هللا يعطي النعمة واملجد"  هللا تعا%ى هو مصدر النعمةّإن"
َّ فLMيد منا إذن أن نساعده .ةّ بحسب طبيعتنا الحراًانّاها مجّيعطينا إي

ادتنا الصالحة ع�ى صيانة هذا الكqë وSüم ّبإ ن أن تكو ّ وجلّه عزر
 :د اسمهّ تمج،ه قالّ? يسكن ف½Sا ألنّنفوسنا مزدانة بالنعمة ح=

 "... نعيم_ مع ب¶_ البشر"

سم سر ّوالسيد املسيح  عمة �ي نفوس ن العماد ألفاضة الر
ح ّ الفضائل ٕالالهيومع النعمة... دينّٔالاطفال واملعم وة ومواهب الر
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ة أن تحصل عليه من ّ ما تستطيع الطبيعة البشريّالقدس، وكل
عل النفس جميلة ج هذا يّكل. ٍجمال وكمال واشLrاك بحياة هللا تعا%ى

 وال خوف ع�ى هذا الجمال إال،ةSyّي
ّ

 التميqM ّن م=? بلغ ٕالانسان س
ُ فحينئذ يخ،ّواستطاع أن يختار الخLM أم الشر �Ë? ع�ى ذلك الجمال ٍ

ضمحالل، وع�ى ذلك الهيكل من الفقدان، وع�ى تلك الزينة من الا
ل وأعظم وسيلة للمحافظة ع�ى النعمة ّلذلك فأو. �Sيارالبديع من الا

 : النعمة يسوع املسيح الذي قال السمه املجدّحد بربّ¼ي أن نت
ن أن تفعلوا شيئ" ًبدوني ال تقدر    .٢٥٨"او

ي ّن وجه ٔالاب ميشال صاد املربما سنعرضه ٓالان يكشف ع
ّواملوجه �ي ٕالاكلLMيكي

ِ
ن الخامس عشر من كانو ٍل للصغار �يّ�ي تأم. ةّ

ّل½Sم بحديث عن املحبة يفتتحه بمقدإه ّ يتوج١٩٤٣ الثاني سنة
مة ٍ

حي ّر م�Sم من . ةّدهم باملحبّ يسوع لتالميذه ليوحّة عن اختيار الربو
سله  هم مباشرة وم�Sم من كلف  راختا ر

َّ
يته، وهذا هو  ؤبدعوSdم لر
ة حو  لهدفه أن تكو الدعوة منذ نشأSdا سبب شركة متمحو ٍن ر ٍ

باط الوحدة واملحب ّشخصه بصفته   ٔالاعضاء �ي الجسد ّة بMن كلر
ه إ%ى الطالّ يتوجّثم. الواحد

ّ
لب مباشرة ليقو لهم ً

ة ّلو كانت املحب" :
 إالّا ال Süتمّ واحد منّسائدة بيننا، لو كان كل

ّ
م ّنفسه وبأن يتمر بأمو 

واجباته كما يجب، وال ينظر إ%ى قريبه، إال
ّ

 ليقتدي بأمثاله الصالحة 
ة أو يص�ّأو ينصحه ويرشده بمحب

ّ
ي ألجله إذا الحظ نقائص وهفوات، 

ط أخاه للمحافظة ع�ى ّ واحد ينشّ كل، بيننااًّلرأيتم السالم مستتب
ًواجبه وليكو دائم ران صطدام الطبع عم ال بد من ان... و �ي سالم وسر

ب العنف، واملنافرة، ويجب أن ّ، ولكن يجب تجنّهذا طبيÑي ،اًأحيان
ًفق حاال بالتضحية ببعض حقوقنا إكرامّنت ً

 ليسوع املسيح الذي نراه ا
ِهذا كL¹ النفس ال=_ إذا ما انتاSyا شÆÇ من قبل . ونحLrمه �ي قريبنا

                                                

258
 ����٤١�،��٤٠
� 



١٧٣ 

الغLM، ضاع ف½Sا ولم يؤث
ّ

�Ëا بS½أو قلاً مطلق_ءر عل 
ّ

أو ¼ي تعرف أن ما 
  .٢٥٩"له إ%ى خLM وفائدةّتحو

بية املث�ى قائمةrLليست ال
ً

شاد،  ر فقط ع�ى الكالم والوعظ وٕالا
ه أفراد ة املربي ع�ى فهم جمهو ًبل ع�ى قد ر  وع�ى حسن ، وجماعةار

اSdم  رتدبLMهم وامتصاص غضSÐم، وتشجيعهم ع�ى عيش قد
أم�ù? ٔالاب لقد .  بالكلمةّوإعطاSmم املثل الصالح بالفعل ومن ثم

 بدأت ١٩٤١ منذ سنة. بقليلة �ي بيوت التنشئةميشال سنوات ليست 
ً، حيث تعMن كاهن١٩٥١ ? سنةّخدمته �ي مجال الLrبية ح=  اًا خادمَّ

ل ملدة ستّلرعي ّة الفر ، أ١٩٥٧ ? سنةّ أي ح=، سنواتز
ُ

عيد إ%ى 
سة وبقي ف½Sا ح=? سنة  يخ انتقاله إ%ى إكلLMيكي،١٩٦٨راملد ّ تا ة بيت ر

ّحو البطريركيسا  إذ انتقل إ%ى ١٩٧٩ ة حيث بقي ف½Sا ح=? سنةر
ب الا. اً مساعداًحيفا كاهن  �ي بيوت اثنMن والثالثMن سنة أمضاهرما يقا

ًات الصغر والكL¹ ودائمّبتداء وٕالاكلLMيكي ما بMن دير الا،التنشئة ى  اى
بعMن سنة . �ي وظيفة مساعد رإثنان وثالثو سنة من أصل ست وأ ٍ ن

 أي أكLb من ثل�_ حياته ،ّي �ي خدمة العمل الLrبوتانة كّكهنوتي
 لطالú_ الحياة اً أن يجعل من مثاله نموذجّلقد شاء الرب. ةّالكهنوتي
ه كان يرغب �ي هذه ّا يبدو من كتاباته أنّ ومم.ةّة والكهنوتيّالرهباني

ى كما حصل معه  �ي أماكن أخر  تململ م�Sا،ّة ولم نلمس أيّاملهم
م ال=_ أضيفت إ%ى مسؤة رّرعيلكخدمة 

ُ
ّليو أينا ،ةّاته الLrبويو ر كما 

شادياًسابق ّ، أو �ي إ خالل هذه .  حيث طلب إعفاءه،ة الراهباتر
ةّة وتعليميّة اكتسب خL¹ة تربويبالتجر  يشهد ع�ى ذلك هذا ،زة ممتا
ّ ينم عن نضوج وكأنوهو ّي الذي كتبه �ي بدايات عمله الLrبوّالنص

ٍ
نا ُّ

 :لة، فيقوّه الLrبوينقرأه �ي آخر تجربت
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َن أقيمَم" ُ
عاية الناشئة، عرفت من نف�Ï_ أن ّ �ي  ُ  أجمل صفة ر

ّتكو فيه إن ب ّولكي يتجن، ّعتيادياٍما ¼ي صفة الوداعة واللطف بنوع ن
 عنه إ%ى اًما غصبّبعض الشÆÇ ما قد يصدر من الصغار، فيدفعه وكأن

لهم  أوقاSdم بما ينس½Sم ميّة والغضب، عليه أن يشغل كلّالحد
 ع�ى ٕالاطالق بمظهر وال يظهر أمامهم.  الحركة والطيش إ%ىّالطبيÑي

ّالتحLM، يجب عليه أن يفكر جي نصراف إ%ى تدبLMهم، ، قبل الااًّ وملياًدُّ
ن من  وبما من شأنه أن ير��_ عقولهم الضعيفة وال يجعلهم ينفر

ً �ي عمل واحد، خصوصاًوعليه أن يتحا�? حصرهم كثLM. تدابLMه
 إذا اٍ

 وممالاًن ناشفكا
ًّ

 Lbم باألكSTم بما تميل إليه طبيعS½كاللعب (، ويأت
والتس�
ّ

 ذلك ّ كلّ ولكن.)ي والLrنيم وسماع القصص الصغLMة اللذيذة
انة ال=_ تليق به وSyم وإذا حدث، بعض ٔالاحيان . زضمن حدود الر

ق لهم ويحملهم ع�ى الطيش واملخالفة، فعليه اًغصب و عنه، ما ال ير
ّة وجفاء، فإنّ إ%ى توبيخهم وقصاصهم بحدسرعُأن ال ي

 هذا ال يفيد ٍ
جة بالعطف واملحباًشيئ ّ، بل عليه أن يكتفي بنظرة حادة قليال ممز و ً

ة 
ّويزيل حاال بكل ً

وال يجب أن يلجأ إ%ى . َّ هدوء ما سبب لهم املخالفة
ة والحزم والقصاص إالّالشد

ّ
 أسباب اللطف والعناية ّ م=? بان له أن

دياد الطمع والطيش اً تفيد شيئواملراعاة ال بما، ع�ى ا ز، ال بل تعمل  ر
عايSTم، أن ينصت ّومما يحب. �ي نفس التلميذ ُه الصغار �ي من تو%ى  ر

ّباهتمام إ%ى ما يعرضونه عليه من حوائجهم املختلفة ويظهر أن ُ
ه يرغب ٍ
وهم . ى بلوغ مبتغاهم� قلبه �ي أن يجيب سؤلهم ويساعدهم عّمن كل

ي بنفسه ّل ملن يصنع إل½Sم بعض ٕالاحسان ويض÷نيحفظو الجمي
 ّوع�ى كل. ة �ي سبيل خدمSTم وتوفLM الراحة لهمّوبراحته الشخصي

 قلبه بالغLMة والرغبة �ي Sdذيب الصغار اًبّحال، فإذا كان الكاهن متله
سة، يسأل هللا ّ الطفولة والبساطة املقدّواكتساSyم ليسوع، محب

مهم ّنفسه إ%ى ما يفيد خLMهم وتقدٍتعا%ى بإلحاح أن يرشدهم هو ب
Þي ّالر ّ هللا يلMن قلوب أولئك الصغار ويمسّ أنّ، فال بدّ ؤالادبيو

ِ
ها ّ
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ٍ? تنقاد لتدابLM ذلك الكاهن النشيط، وتقبل بفرح ّة ح=ّبنعمته ٕالالهي
 .٢٦٠" ما يقدمه لها من غذاء النفس والقلبّكل

ن من القر املّنصف ٔالاولقد كتب تجربته هذه أواخر ال ا��_، ل
، وكل١٩٤٤ و ١٩٤٣ بMن سنة

ّ
 آنذاك كان ّي النهج الLrبوّنا يعلم أن

ة ّ إ%ى ٕالاكلLMيكيّكان يدخل الشاب. ة والحرمانّ ع�ى الحزم والشداًّمبني
بعمر الحادية عشرة فال يخرج م�Sا إال
ّ

ُ دو أن يسمح له ،اً كاهن ن
ه يأتي الكاهن ويجلس فيما  ه ذو ا وبالذهاب إ%ى ذويه وإذا ما  ر بي�Sم كي ز

? ّيكفيك هذا ٔالامر ح=. ةّ إ%ى الحياة الطبيعيّال يميل قلب ٕالاكلLMيكي
ّيتتخيل النمط الLrبو كان . ةّ الذي كان يسود تلك الحقبة الزمنيَّ
ّ مثال وح=ّيموت والد ٕالاكلLMيكي ً

 �ي بعض ٔالاحيان، فال ،? والد الكاهن
ته ودفنه زيسمح له بالذهاب للمشاركة بجنا  آخر ح=? ٌهذا نموذج. ُ

ننكو فكرة أ ِ
 .ّدقّ

من أين أتى أبونا ميشال Syذا النضوج وهذا الحنان �ي عمله 
حانيّ؟ بكلّيالLrبو ّ بساطة من ر  ،ّتوفيت والدته وهو صغLM السن! تهو

ّولم يحصل ع�ى اهتمام خاص
ٍ ة وضاع �ي ّ دخل ٕالاكلLMيكي: من أحدٍ

جمهو املئة والخمسMن، إال
ّ نسر دو أن يراه  بالخفاء كان ياً شيئّ أنر ي

 ،ة له ال=_ أكسبت قلبه هذا الحنانّأحد أال وهو الرعاية ٕالالهي
حي. َّوعوضت عليه ما حرمته منه الطبيعة ّالحياة الر ة الرصينة و

ى فال يبقى أمامه سو ٕالاملام ،اً كيانياًكسب ٕالانسان نضوجُت
 . وهذا ما نلمسه لدى ٔالاب ميشال هنا؛ إنه ناضج.اتّبالتقني

ة يا ر�ي  ىتMن الصغر والكL¹ سنة ّة جرت لإلكلLMيكيّ قانونيز ى
ِ، سلمت جملة أسئلة للكهنة العاملMن ف½Sما، ؤالاب ميشال ١٩٥١

ّ ُ

نة من سبعة ّواحد م�Sم، وعل½Sم أن يجيبوا ع�ى تلك الالئحة املكو
عشر سؤالا
ً

عة ع�ى كافّز مو
ّ

 أجاب أبونا .ةّة النواÞي �ي حياة ٕالاكلLMيكي
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 دقّميشال بكل
ّ

ّراحة واحLrام، لكنة وص
ٍ نا سنتوقف فقط عند ٍ

ت لتMناملر��? البعناية التMن باألكل وّالنقطتMن املختص ز ف½Sما بر
قّإنساني ته و

ّ سة، وخصوص" :ليقو. تهر ً�ي املد  ّظ أنَ لإلخوة، يالحار
LMكاف سواء من جهة النوع أم من جهة الكمأًالاكل كث LMما يكو غ ّ ٍ ة ّين

ن أن يكو نُيستحس" :ل املر��? فيقو أما �ي موضوع.٢٦١..."اًخصوص
ّ الذين يلqrمو أن يلزموا الفراش أياًللمر��?، خصوص ُ، يستحب اًامن

ّأن يكو لهم مكان خاص ، وفيه من أسباب ة غLM بيت املنامن
املعالجات، ومن الكتب املسل
ّ

ات املؤمّي ّة املفيدة، ومن الزيا نة ر
املنظ
ّ

ستفادة من L والامة، ما يساعد املر��? ع�ى احتمال آالمهم بص¹
 .٢٦٢..."محنSTم

لو ق
ُ

ّدر لألب ميشال أن يحق
ِ
ثناه اليوم �ي ّق هذا الحلم لكنّ را و

نا هتمام الالئق  الا:ةSّا حاجة مزمنة �ي الرهبانيّإ�. رناهّبل طو  ال،رأديا
 ٔالاب ميشال Syذا ٔالامر من كافة ّلقد اهتم. باملر��? ضمن أسوار الدير

الناحية : تهّ استعادة صحنواحيه ال=_ تساعد املريض ع�ى
ن إ. ةّة والLrف½Sيّجتماعية و الاّة املباشرة والناحية النفسيّستشفائيالا

ّ ع�ى فكر إنسانيّ هذا فيدلّدل
 ؟ةّأين ٔالاولوي: ر، ويبقى السؤالّ متطوٍ

Lëّاه يبتكر شبه مشهد مسرÞيفا مع الشبيبة، ّأم ٍ بMن سائل ٍ
 وموضوع النقاش ،ومجيب، السائل هو ٕالانسان واملجيب هو هللا

 .الخطيئة: كالعادة هو؟؟؟

 يوجد أشياء كثLMة تساعد ٕالانسان ع�ى ،رّب يا: السائل"
  فلماذا خلقSTا؟،الخطيئة

 كبLMة، اًأنا لم أخلقها للخطيئة بل ¼ي تؤدي لإلنسان خدم: ّالرب
فهكذا مثال .  ويستعمل خLMاتي إلهان=_،ٕالانسان يسÆÇ استعمالها

ً
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 ومع ذلك فكثLMون ،=_ّيف أظهرت فيه بديع محبَالخمر، قد نظرت ك
 .يستعملونه مع ما يماثله من ٔالاشربة إلهان=_

ة ع�ى اخLrاع أشياء كثLMة قد َ ولكن لم- ر أعطيت ٕالانسان املقد
 ؟Süينك Syا وSüلك نفسه

ضعت فيه قو- ّ أنا أعطيته العقل و ة عجيبة لكي يفتو
ّ

ش به عن 
 .هان=_ غالب ٔالاحيانإلا هو فيستعمله ّ أم،الحقيقة ويتبعها

ى له وتمنعه عن ّ ولكن ملاذا تدعه يفعل هكذا وال تتصد-
 ٕالاضرار بنفسه؟  

 ألن-
ّ

 جزاء ّ? يتبع Syا طريق الخLM فيستحقّة ح=ّيّي أعطيته الحر
 .امللكوت

؟ ّ ولكن ملاذا بعض الناس يتقد- نسو ويخلصو وغLMهم Süلكو ن ن
 نص بعض الناس دو سواهم؟ّهل أنت تخص

 كال-
ّ

 واحد النعم والوسائط الكافية لعمل ّ بل أعطي كل،
دته نعمة بدل ّفإن.  الساكن فيهّخالصه وملقاومة الشر ز جار نعم=_،  ى

فض نعم=_ �ي ٔالاّأم. نعمة إ%ى أن يصل إ%ى كمال القداسة ل ّورا إن 
ق،ومال إ%ى الخالئق  بقي غا

ً
 . �ي قعر شقائهار

Sا ّنت تعرف أ� كثLMة كاً أفليس من الظلم أن تخلق نفوس-
 ستتكردس �ي جهنم لعدم اتباعها نعمك؟

 كال-
ّ

ألن! 
ّ

ضعت لها ذاتي غاية  وي وهبSTا نعمة الوجود الثمينة، و
الة الكاملة مسهّيّسعيدة، وأعطيSTا الحر

ًّ
 الوسائط لتتبع¶_ ّ لها كل

ّم إ%ي بكلّوتتقد ّدو أن أمنع ع�Sا التمت. Sdاّ قوَّ ع الجائز املعتدل ن
ادSdا. رضبخLMات هذه ٔالا غب،رفf_ تركت¶_ بإ ةر و

ً
 ، �ي الخLM الزائل

اها غايةّخذة إيّمت
ً

 أخLMة
ً

 .َّذاك أن تصل إ%ي لها فال يمكن إذ
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ّ سSTلك فكيف خلقSTا؟ ولم ال تردها Sاّك كنت تعرف أ�ّ ولكن-

 ؟ّعن الشر

 ولكن معرف=_ هذه ال تؤث-
ّ

ادSdا وحر ّر ع�ى ٕالاطالق ع�ى إ كما . STاّير
أيته ع�ى وشك أن ك عندما تنّأن رظر إ%ى إنسان قد عال شجرة و

ينكسر به الغصن ويسقط فمعرفتك هذه لم تؤث
ّ

 ّثم. ر ع�ى سقوطه
إن
ّ

ة الكافية ع�ى تجن ّي وضعت ف½Sا املقد  فال أعود ألqrم أن ،ّب الشرر
دها َّأ ادته فال أخلّ ألن،ر ه وإن خلقت ٕالانسان بدو إ

ّ
ر ن ادته ُ رصه بدو إ ن

 .٢٦٣" امتالك امللكوتّستحقته لكي يمكن أن يّيّوحر

 تحكي عن ،نع ٔالاب ميشالُصمن ىننf_ فقرتنا هذه بالئحة أخر 
بدي من خاللها كبLM اهتمامه ُي" بعض أشكال الرسالة أمام النفوس"

بالتعليم وإيصال الرسالة لكاف
ّ

ة ّة واملستويات الفكريّة الشرائح العمري
 :ِّفيضم�Sا ما ي�ي. قة طر وأساليبّبعد

ستعدادت ¼ي ٍة النحيفة من كاهن سامي الاّلفردياملحادثة ا -١
 .مفيدة بنوع مخصوص

ٍره إ%ى حضو مخصوص ّالتعليم املسي÷ي يحسن أن يوج -٢
ًليكو موافق  . لحاجاتهان

َّشرح ٕالانجيل �Sار ٔالاحد يمكن أن Süي -٣  منذ السنMن أُ
الكهنوتية
ّ

 . ٔالاو%ى

رت�ى �ي الرياضات ال يجب أن تدو ع�ى ما ُالعظات ال=_ ت -٤
قوفو التعليم والتثقيف يجب أن نزيد . حÇ_ُ فقط، بل ع�ى ما ييخيف

التحريض املؤث
ّ

 .ر �ي النفس
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املحاضرة ¼ي نوع يجب حصره بفئة متعل -٥
ّ

 غايته ّمة، ألنٍ
 .ٔالاو%ى التثقيف

ةّ نظري،ةّالتعاليم الالهوتي -٦
ً

ة، توافق حاجة ّ كانت أم أدبي
ل ف½Sا Sَمُويجب أن d.  الرا¬ي �ي الوقت الحاضرّالشباب املسي÷ي
سي ّاملجادالت املد  .ة بأج�ى بيانّة، وتوضح الحقائق ٕالايمانير

ّيفيد ثقافة املؤمنMن أن نقدم لهم شرح الكتاب املقد -٧ ّ
س ِ

 .حسب فهمهم

يخ الكنيسة يجب أن نستعمله لنعرف املؤمنMن  -٨ ِتا
ّ ر

ح الثقة بأمّيسMن ونحبّبالقد SÐّم بالتقليد، وننعش �ي نفوسهم ر هم و
 .الكنيسة

ية، تتطل الاّة ضدّيم الدفاعيالتعال -٩ عLrاضات الجا
ّ

ب Sdيئة ر
 .ية املحيط ال=_ تجر فيهّاملواضيع املخصوصة ومعرفة نفسي

نة، ال=_ ال يجب ٔالاخذ Syا دو موافقة ّاملجادالت العمومي -١٠
ًالكنيسة، يجب أن تحضر جيد ّوSüم. ن وال تنشر أمام عيو املالاَّ  اًّ جدَ

ّ يكو الحقه ال يكفي أنّأن يعرف الكاهن أن ب أن  بل يج، إ%ى جانبهن
ن بذلك  .ويجعل املؤمنMن يشعر

َّالدفاع باللسان أو القلم إذا كان ال بد من استعماله، يجب  -١١

أال
ّ

ن يخرج عن حدود اللطف، وأن يكو معتدال �ي نL¹ته كما يكو  ًن

 .٢٦٤" �ي جوهرهاًمتين

تشك
ّ

عوي ّل هذه الالئحة وثيقة ذات أهمية  سولير ّة و ة، ّة عملير
ٍمكن أن تعتمد كأساسوي

ُ
ع عمل لتنشيط هذا الجانب �ي  ٍ ملشر و

ن �ي هذا الصدد، أجرت الرهبانية �ي التسعينات من القر .ياناارع
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 املخلّياملا��_ مؤتمرين لتنظيم العمل الرعو
ّ

 ع�Sما وثيقة صدر ،ّ£�_
ِعمل وتوصيات يجب العودة إل½Sا كي نضعها حqM التنفيذ

لقد الح . ّ
ة إنش اء مخطورلألب صاد ضر

ّ
ّط تعليم_  أو أقل،ٍ

ّ
ّ مبدئيّه تصو  ينطلق ٍر

قة الهادفةّ ح=،منه أيناه يضع هذه الو ر?  قة عمل غنيّإ�. ر Sّا و
ٍ ة ملا ر

ٍ? هذه اللحظة بشكل ّ ح=ُ ال تطرحدةّة متعدّتشمل من مواضيع تعليمي
يخ الكنيسة، ّجد ري �ي مواضيعنا مع الشبيبة أو سواهم، كتا

ة ّ وجدياًذا مجال آخر يعكس لديه نضوجه... ةّالتعاليم الدفاعيو
ً

 .عالية

شاديّال نستطيع أن نحصر البعد التعليم_ ّ وٕالا  لدى ٔالاب ر
 مشيته وهو حامل ّميشال بما استشهدنا به �ي هذه الفقرة فقط؛ ألن

، ّس �ي الشارع لينقله إ%ى مريض بكلّالقربان املقد ى خشوع وتقو ٍ
 ال يكل،قمطر الرأس إ%ى أسفل

ّ
 كانت مشية،اًم أحدِ

ً
ب،ةّ تعليمي من  مارّ 

قاس بعظة أو ُ بما ال ياًاسه كان تعليمّ إتقانه لقد.يحيث ال يدر
بمحاضرة، بتجلده ع�ى ٓالاالم ؤالاوجاع كان معل
ّ ُّ

، بوداعته وتواضعه اًم
يبشر أكLb من ذو ٔالاصوات العالية، خشوعه �ي صلواته أين لم ... َّ

يكن أبونا ميشال معل
ّ

Mن، مع الشبيبة، مع ّ ٕالاكلLMيكي؟ معاًهّ وموجاًم
رلم يعط موهبة التدبLM لألمو ... العائالت، مع الفقراء، مع املر��?؟؟؟

َ ُ

ئيساً يومُهَرَة لذلك لم نّيّة واملادّالزمني  ً ً ملركز بل مساعدار
 وفقط ،اٍ

ن الLrبوي ّللشؤ  هللا كلااهّة، لكن املواهب ال=_ حباه إيّة والرعويو
ّ

ها من 
Þيالطراز السامي  ّالر  من ذلك ّ، ؤالاهمّ واملوسيقيّ ؤالاخال¬يّي والLrبوو

كل
ّ

ه إي ّه هو استثما سة ،اًّيّ جداًراها استثمار ر عامال ع�ى تطويرها باملما
ً

 .رّوباملعرفة قدر ما تيس
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وال الحياة الحاضرةّتأم -٢  زالته lي الزمن و

Þيّلشد ّة إحساسه الر ته التلقائيو ّ وقد ة ع�ى اخLrاق كثافة ر
ًهل ع�ى ٔالاب ميشال أن يالمس دائمَ س،رالقشو  ّ الجوهر �ي كلاُ

نأناس يقضو حياSdم . السطح ؤالاعماق: ناٍ شÆÇ طبقتّلكل. رٔالامو ٌ

اء الشهرة والشاشات، ّع�ى السطح، �ي حب ر املظاهر، والركض و
ّوجشع الحصو ع�ى املتعة البشري ه جوع ّ إن:ن ال يشبعو من املديح،ةل

والبعض ٓالاخر ال يرتو إال... ودةعتيق إ%ى الكرامة املفق
ّ  إذا المس ي

اء كل ّاملع¶? املختÆú و لقد اختار هللا ٔالاب صاد للطريق .  اختبارر
م¶_ّ? النداء، فاختار �ي كلّ ولú،الثانية  ٍ

ّ  ّ? �ي الزمن الزم¶_ّ ح=، الدائمز
 .يموت ختار ما الا

ّلم يجد سو الكتاب املقد س ليLrجم ما يمأل وجدانه من ى
ف هذه الدنيا وإقباله ع�ى ٕالالهيٍاستسخاف ّ بزخا ات، فLëاه �ي حديث ر

Þي ّر Sا ٕالاخوة أن ّأسألكم أü" :لMن يقو لهمّ أمام ٕالاخوة ٕالاكلLMيكيو
ّتسلكوا بحذر ال كجهالء بل كحكماء مفتدين الوقت ألن

ام ّ ٔالايٍ
ح،..."يرةّشر ً شا  الوقت معلء  لهم عن غالار

ّ
بع نقاط ٍال  ذلك �ي أ ر

ً
: 

الّأو"
ً

ه كلّأن  
ّ

�ى الصليب لكي نعطى  يسوع املهراق ع دم:ًغالياف 
ُ

ًمان
من جديد  .٢٦٥" للتوبة والتكفLMاز ٌنتج عن هذه الكلفة   ّستثنائياز

ادها  ّ غال ألن، هللالهريعيد ٕالانسان إ%ى الحالة ٔالاو%ى ال=_ أ
له ه وسع ٕالاٍ

 .جديد حصلنا عليه بواسطتهزمن ودمه املسفوك ع�ى الصليب، 

يس ّالقد... عوا وقSTمّيسMن قد اجSTدوا أن ال يضيّ القدّأن  اًثاني"
 وقد حافظ – وال دقيقة من حياته ىًع سدّألفونس اجSTد بأن ال يضي

ه  .٢٦٦"يسMنّوكذا كثLM من القد... رع�ى نذ
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 كانوا أم اًرأخيا ،أصحاب ٔالاهداف الثابتة الوقت ذو قيمة عند
 بالنشاطات ؤالاعمال يس بولس أن نمأل الوقتّلم يطلب القد. اًرشراأ

ح املسيح الفادي ،? الصالحة م�Sا وحسبّح= و بل أن نفتديه بر
ّمكرسينه هلل ٓالاب بصفته هد

ِ
ية منه أصالّ

ً ً
. 

ثالث"
ً

 يتبMن ثمن الوقت من أن الهالكMن يتعذ،ا
ّ

 عندما اًّ جدنبو
ن �ي سوء استعمالهم للوقت ه كان يمك�Sم أن يستعملوه ّ مع أن،ويفكر

ض لكي يكف ع�ى ا– اًدّجي ّفLrاض أن عاد أحد الهالكMن إ%ى ٔالا ر عن ر
 ألم مهما كان ّ عذاب وكلّه يستسهل كلّخطاياه وينجو من جهنم فإن

نتf_ الزمن ال محال،  سي.٢٦٧"نمّ �ي النجاة من عذاب جهاً طمعاًعظيم
ية لنا ف½Sا وال ّ بصيغة جديدة ال حرلكن ،ّ نحن نستمروعند �Sايته

ة ع�ى التحك قد
ّ

ا أن ننتم_ إ%ى هللا منذ ٓالان ونعيش ّ فإم.م بشÆÇر
ّ وإما أن ننتم_ للجهة ٔالاخر ونتحم،انتماءنا ليى ّل املسؤ  .ةو

ًابع" والوقت ثمMن ألنه �ي �Sار أو ساعة أو دقيقة يمكننا أن : ار
ّنربح السماء إذا حركنا �ي قلوبنا الندامة التام  .٢٦٨..."ة ع�ى خطاياناّ

ونك وأنت فيه تقدر أن تطل ع�ى قة الزمن املخلو من كّيّتأتي أهم
_fاملخلوّٕالال LMاملتناهية تتناز وتجعل « ّإن. ق غ LMلحمة هللا تعا%ى غ ر

ّة قيمة عظيمة تواز قيمة ٔالابديّلهذه الحياة القصLMة الشقي ي ً
ة، إذا 

 .٢٦٩»... هللا تعا%ىما قضيت هذه الحياة تحت نظر

لعشب ومثل امه كإّالانسان أي" :اًّالوقت ثمMن، قصLM وقصLM جد"
والوقت ال يمكن اسLrجاعه والتعويض عن . "زهر الحقل كذلك يزهر

ته  ساعات ٤ اًيس لويس التاسع كان يق�ù_ أحيانّالقد ".٢٧٠..."رخسا
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وملا  ،�ي ال�Sار أمام القربان ٔالاقدس
ّ

ه ّالمه ع�ى ذلك أهل قصره كأن
لة وأطو م�Sا �ي اللعب ّلو كنت أق�ù_ هذه املد: ضياع وقت أجاSyم

 .... "ٍ، كم من أوقات ضائعة... !!اًملا قلتم شيئ...  واملال¼ييدوالص
ليقو الكتاب " الشاب حسب طريقه فإذا شاخ لم يحد عنه"و

هم–املقدس  ور ٔالاشرار ال يضيعو الوقت �ي سبيل شر والشيطان ... ن
 وإهالك ّ لحظة من الزمان لكي يتابع عمل الشرّنفسه يحرص ع�ى كل

ا نبقى هكذا خاملMن وبال حركة بدل أن فلماذا نحن وحدن. النفوس
جاالّنعتاد ع�ى العمل املتواصل املجدي الذي يكم لنا ويجعلنا 

ً
 ،ر

ٍويساعدنا ع�ى إتيان أعمال تفيد القريب واملجتمع وتجعلنا مفيدين  
 .٢٧١"ملن نعيش وإياهم

ه وغLMته ع�ى  رإن تقديره لكهنوته واهتمامه البالغ باستثما
ل بالقو اً يلSTب حماساًب ميشال كاهن من ٔالاتخالص النفوس جعل

 فال يضيع دقيقة إال،والعمل
ّ

ِ
 ويفكّ

ّ
ّو الربّر كيف يجعل ٓالاخرين يحب  ن

 ويعرفوا مبادئ إيما�Sم ،يسوع املسيح، ويتوبوا عن خطاياهم
 �ي سجلجاء. ةSTّم املسيحيّ ويدركوا قيمة هوي،ّاملسي÷ي

ّ
 ما ّه الرهباني

كLb هللا من أمثاله :" ي�ي
َّ

ة ّاء الطاعة والتضحية والغLMة الرسوليبنأ
ه �ي ٔالاماكن الكثLMة ال=_ خدم ف½Sا أظهر ما ذكره ّ ألن،..."ةّالحقيقي
ة من طاعة وغLMةّالسجل ّاجع السجل  (ر وطها  .)ّ الرهبانير

يا إلf_ كم ¼ي " : كتب ما ي�ي�١٩٤٣ي السادس من شباط سنة 
اني قل عظيمة قيمة الوقت %ي، وأ
ّ

ص Syذاّما أهتمر ً ٔالامر، حا  ع�ى أن ار
ِال أضيع وال خمس دقا

نق دو أن أستفيد م�Sا ملجدك وتكميل نف�Ï_ ئّ
وأنا لست لذاتي بل لك .  والعمل ع�ى خالص النفوس،وتقديسها

وسة بواسطة يد ّوللنفوس، وذلك منذ ما ختمت¶_ بمسحتك القد
 واجعلها ،غرس هذه الفكرة �ي قلú_ ونف�Ï_ وعق�يإٔالاسقف؛ فأنت 
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ختالء والتضحية والغLMة ع�ى مثال ما كانت ىالتقو والا ثمارتثمر أ
ك الطاهرة ّ وحياة أم،Sا الفادي الحبيبّة، أüّة والعلنيّحياتك الخفي
سلك القد ّو يسMن والرسل والكهنة الذين ّيسMن وجميع ٔالابرار والقدر
ما أثمن وقت " :ٍ �ي مكان آخر نراه يكتب ما ي�ي.٢٧٢"? ٓالانّخدموك ح=
ة نفوس كثLMة عليه أن يخلّته وأبديّو يعادل أبديالكاهن، فه

ّ
قد . صهاٍ

مات عن العالم لكي يحيا هلل وللنفوس، فأعماله كل
ّ

م ّها يجب أن تتقد
و أضاع �ي ما ال طائل فيه به إ%ى هذه الغاية السامية؛ والويل له إن ه

 ثمينة عليه أن يستعملها �ي التسلاًأوقات
ّ

ِح وإعداد العدد للحرب 
وحه الفاسدة وضدّضدالدامية  ّ العالم و  .٢٧٣" خLMّ كلّ إبليس عدور

اء تفكره بالزمن هو إيمانه أن ّمن الدوافع ال=_ وقفت و  الزمن ر
 فيجب عليه أال،ليس له بل هلل

ّ
ً يضيع شيئ

ِ
ًا منه كي يكو أمينّ  لهذه ان

نة ، ةّ ع�ى عدم هدر الزمن وملئه بأعمال غLMة ومحبرغم قلقه. زالو
اضيكنت تراه �ي بعض ٔالا ًحيان  ، اًّ، وملدة قصLMة جد بعض الشÆÇار

دائه، إ%ى أن يعود وبسرعة إ%ى محاسبة ذاته وعدم التساهل أع�ى 
ّوما أصدق القو إ�! كم ¼ي قصLMة الحياة" :لمعها فيقو Sا تم�ù_ ل

كالحلم فال يشعر الواحد إال
ّ

والحياة ال تزال تتالحق .  وقد فات ٔالاوان
ف،    فإذا لم يمسكها ! ªÀB»I j®r√ ∆C ∆Àe∏≈روتLrاكض كالسيل الجا

ّالواحد بيد من حديد، ولم يستعمل كل ادته ليستفيد ّ قوٍ رة فكره وإ
ّ دقائقها للخLM والصالح والتكمل، جرفته معها بقوّمن كل ٍة وعنف ُّ

ائلة كالعالمّ وكانت كلÆÇٍيفسار ال يلو ع�ى ش =_ يا نف�Ï_ ّفثب. ز حياته 
ييل، وتسLM فوقه ع�ى سفينة قصدك �ي أن تستو%ي ع�ى هذا الس

 أمانة إ%ى ميناء ّة بكلّ تقودك نسمات املحب،نالسكو والهدوء والسالم
 .٢٧٤"الخالص واملجد �ي حم? صديقك وقائدك ٔالاع�ى يسوع الحبيب
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دات ّ يوم ينق�ù_ يقرّكل َّبنا من املوت أكLb؛ يخلق هذا الكالم  ر
ّفعل مختلفة بحسب ثقافة كل  أبونا فلنسمع. ٍ إنسان ومعتقدهٍ

مثل ح£�? توضع �ي : ما هو ٕالانسان" :ّميشال كيف فسر هذا الكالم
يعمل ضجة :  أكL¹اً تغيب؛ ألقوا حجرّالبحر تعمل ضجة صغLMة ثم

Mن ّ الرجال العامليّكل.  بل السمك أعط املجدرّب ال لنا يا. أكL¹ ثم يغيب
 ّادي سمك كلّيسMن الفقراء، صيّالكبار من يذكرهم بعد؟ ولكن القد

�Sم ويجلو�Sم ا لناس يذكر
ُّ

 الدنيا تجلّ تريزيا الصغLMة كل–و
ّ

 "ها

٢٧٥. 
ال فا حياة ٔالابرار ّ أم،نحياة عظماء الكو ضجة كبLMة ع�ى وجه ماء

 ولك�Sا تبدأ منذ لحظة الرحيل إ%ى منتf? ،ة لها ع�ى وجه املاءّضج
 ."يق يدوم إ%ى ٔالابدّذكر الصد "ّالدهر، ألن

ّيل إلينا، أو تصوُوخفإذا ما أتتنا فكرة املوت "
ِ
ّنا ذواتنا كأنّ نا ر

نلفظ النفس ٔالاخLM، فال نخف وال نجزع متشاغلMن عن هذه ٔالافكار، 
ستحقاقات ن لعيش هذه الاّ ولنتمر.٢٧٦"بل فلنستفد من هذه الفرصة

ّ كلّليتصو.. ".متحانٍبإتقان لننجح �ي الا  واحد ذاته عندما تأتي ر
ًالساعة ٔالاخLMة ممدد  ويعرف بطالن ،، تعب الحواسٌ، تنفس صعباَّ

نتقال ليس من مكان إ%ى آخر، لكن من الدنيا إ%ى ة، الاّهذه املر. العالم
ة كيف ّلينظر الواحد إ%ى الغرفة ال=_ شهدت حياته الرهباني. ٓالاخرة

? لإلنسان أن يراجع حساباته ويطلب ّ �ي هذه الحالة يتس¶.٢٧٧"كانت
عة، عدم م"الغفران ولكن  فه وما يزيد املوت ر وعرفة ساعته وظر

نستنتج من ذلك وجوب . ٍاملوت يأتي فجأة وبأي نوع كان... وأسبابه
ّ، يجب أن نكو مستعدّستعداد لتلبية صوت الربالا ين ن
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 .٢٧٨..."كالجنود

 وت؟مكيف نستعد لل

سوف : يجب أن نعمل ما ال نقدر أن نعمله ساعة موتنا -١
رر وفتو �ي عبادة نتLrاءى لنا حياتنا بما ف½Sا من Sdاو وخطايا وشر و

ّفلنجSTد أن نر ٓالان حياتنا ع�ى نو املوت وع�ى نو ٔالابدي: هللا ر ر ة ى
ّوع�ى نو املسيح ح=  .? نصلحهار

 ٍء �_ّاملوت هو ترك كل:  من عمله عند املوتّبد  لنعمل ما ال -٢
ج ًفينا وخا  ومثو النفس وحدها أمام هللا ال ترافقها إال، ٓالانار

ّ  ل
أعمالها صالحة كانت 

ً
ا ّإن: لولنقل ع�ى مثال الرسو بولس... يرةّأم شر

ّنمات كل ّليكن الذين يستعملو العالم كأ�: ولنعمل بوصيته...  يومُ Sم ن
ّ والذين يأكلو كأ�،ال يستعملونه  ...نSم ال يأكلون

... نلنعمل ٓالان ما نريد ونحن ع�ى فراش املوت أن نكو عملناه -٣
وكم يتعذ
ّ

ّب املدنف عندما ير أن قء استعمال حياته وبذر ه أساى
جال ...  ولكن،امه �ي ٔالاباطيل فيندمّأي ٍفلنكن حكماء ولنكن مثل  ر

ن سي ّينتظر وما يساعدنا ع�ى ... ? يفتحوا لهّدهم يأتي من العرس ح=و
ّوت وتذكره كلذلك هو التأمل �ي امل ُّ

ا ّإذا كن: ليقو أحد الكتبة...  يوم
 تأخرنا �ي الحياة  إ%ى املوت فهذا دليلاًنخاف من النظر صريح

حي ّالر  .٢٧٩"ة هللا تعا%ىّة وتراخينا �ي محبو

ما املوت وما الحياة إال عذوبة فيك يا مخل"
ّ

فإن . £�_ الحبيب
دت أن أبقى �ي الحياة، فإن ّأ َ  اً نعيم_ وسعادتي وسمائي ¼ي دائمر

تتميم مشيئتك والتأل
ّ

دت أن تأخذني . ةّم معك بالثقة واملحب روإذا أ
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فما أهيب منظر الجث"،٢٨٠"جf_ّف أين متمن ههنا فأنا أعر
ّ

ة الهادئة 
ع مشهد ذلك الوجه الساكن الذي انسحبت منه بعد امل ووت، وما أر

 مظاهر الحياة وانطبعت ع�ى قسامته مسحة من جالل ّكل
ٌ

 .٢٨١"ٔالابدية
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Þ—ÑÜa@sÜbrÜa@ @

 لشهادة �ي القو والعمل
 

١- æAÃ≥C LfiA æBrŒø eBu 

٢- PAeB»q “ÈŒY …ƒß 

 

 شال صادأقوال ٔالاب مي -١

حية  -أ  ّ�ي الخ��ات الر و
 

ّكما أن املضيف ال #!تم لكل ما : "استضافة هللا باهتمام بالغ –  ّ ّ

ر�ي بيته من الضر أو الخلل �ي بعض ٔالاشياء بل يلبث بالقرب من 
ّ يضع كل اهتمامه �ي أن ،ّضيفه بنفس البشاسة واملحبة واللطف

ر بصحبته ويكو ضيفه كامل الهناء والسر  نعمل كذلك يجب أن. ن
ًبالنسبة إ]ى هللا تعا]ى الذي يغمرنا ويمألنا ويحوطنا من كل جهة دائما  ّ ّ

ّدو أن ينفصل عنا البتة ّ ّدائما إذن لندع كل اهتمام باألشياء . ن ً

ض الlm تحدث لنا أو حولنا وتؤثر عfى طبيعتنا أو  جية والعوا الخا
ّ

ر ّر

تزعجها، ولنجعل فكرنا دائما منشغال بذلك الضيف املحبوب
ً  ولندع ً

 .٢٨٢ّله تدابtu أحوالنا عfى الدوام بتواضع وثقة بنوية

: جوء إ]ى مجموعة من الشفعاءللاهللا يلهم ٔالاخ ميشال صاد  – 
 : ّنعطاف إ]ى شفعائي بالتدرجيأنظر كيف البار تعا]ى ألهمlz الا"
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ًّأوال ٔالام البتو الlm يجب أن نكرمها إكراما خاصا  ً ّّ ل ً ّألن هللا ٓالاب . ّ

ادها أن تعطي البنه القدوس ال يمكن  ّأن يرفض لها طلبا ألنه أ ر
ّ ً

 .ّيالجسد الطاهر البشر

س الذي ال أنساه مطلقا والذي أنعم : يوم الاثن�ن ًملالكي الحا ر
ًّعfي هللا منذ البدء أن أتعبد له تعبدا خاصا ّ ًّ ساء املالئكة . ّ ؤأيضا لر ً

ّالذين أشعر منذ مدة بامليل إ]ى التعبد الخاص لهم ّ ّ. 

ّكان قبال للقد: يوم الثالثاء ً
يس يوسف شفيع ٔالا
ُ

ّسر املسيحية 

الذين أوكلت إليه أمر أهfي جميعا مع أ(
ُ ً دت عليه الن�l )سرهمُ ّ، ثم  ز ّ

ّالذي شعرت أيضا بيوم خاص إليه يوم عيده(د داو ّ، والقديس )ً

 .ّيوحنا املعمدان

بعاء ّألجدادي يواكيم وحنة جدي املسيح اللذين : ريوم ٔالا ّ

ًرت بمحبة خاصة لهما يوم عيدهما منذ سنة تقريباشع ّفإ�!ما . ّّ

 .ن لدى يسوعاقدير

 .ّللن�l الياس الذي امتاز بن�tته: يوم الخميس

جيوس املسرع �ي ٕالاجابة الذي أنا : يوم الجمعة رللقديس جاو ّ

 .نمديو له بنعم كثtuة

ًّجما بعد ) ًإكراما( تريز الlm أضفت إل�!ا ألخlm: يوم السبت

 .٢٨٣"ي�!ا قديسةتثب

ِنعم ألحن هامlm : "حناء الرأس أمام هللا والتسليم املطلقإ – 
ّبسالم وسكينة كلية مس�tيحا �ي هللا و�ي محبته الشديدة والتسليم  ًّ

ادته القدوسة ّاملطلق إل  .٢٨٤"ر
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يد أن أستسلم : "عدم ٕالاستسالم للفشل والقنوط –  رإل�l ال أ
ًقtuا معدما، وأنت يا إل�l للفشل والقنوط، بل إليك آتي كما أنا ف ً

فعlz إليك وانتشلlz من بحر ضعفي  رتناز وامدد يدك القوية وا ّ ل
 .٢٨٥..."وشقائي وأدخلlz ميناك الهادئ، �ي قلبك ٔالاطهر

 – lيسوع أن تجعل دائما : "يا يسوع احفظ قل� lًأسألك يا إل�

نظرك عfى قل�l خوفا من أن يميل عنك إ]ى املخلوقات
ً

رإنه مفطو .  ّ

ّ الشر منذ حداثته؛ وأسألك أن تدير بيدك العزيزة هذه ٓالالة عfى

 .٢٨٦..."ّالسريعة العطب الlm §ي بuن يديك كل حuن

يد أن أس�tيح فيك –  يد : "رأ ريا قلب يسوع الطاهر الكريم، إني أ
ّ

و©ي وأفكار وعواطفي وأعما]ي  يأن أس�tيح فيك عfى الدوام بقل�l و ر
كلها

ّ
"...٢٨٧. 

وإذا بقيت ٔالاوهام : "يمان وإتمام الواجبالشباب �ي طلب ٕالا – 
ادª!ا سوادا وشدة، فعfي أن ال أوهن، بل أثبت  ف أخر  َّوجاءت ظر ّ ً ز ى و
ّ�ي عزمي، وأر بعuن ٕالايمان يد هللا �ي كل ®lء، وأتمم واجباتي بكل  ّّ ى
غم كل ما أشعر به، فإذا ما فعلت °!ذا السخاء وهذه  ر واج�!اد  ّسر ر و

ّالثقة فإن يسوع ال يعت ه ّ رم أن يبدد كل الظلمات ويشر ]ي نو ّ ق ّ ّ

 .٢٨٨"ّوسالمه اللذين يفوقان كل عقل

سلlz ألحتمل : "ّئالاخ صاد يعز قلب يسوع –  رإن يسوع قد أ ّ

ّألجل محبته كل ما يرسله ]ي،  وأقاسمه ٓالاالم ) ّيألعز قلبه ٔالاطهر(ّ
ّوالعذابات الlm ال تزال تلحق به كل يوم وأسر خاطره الحبيب ّ"٢٨٩. 
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١٩١ 

سائلتب –  ّكل ®lء يرسله لنا يسوع يجب أن نعيده إليه : "رادل 

حاال بالبوسطة نفسها
ً

"٢٩٠. 

ّاملحبة تفضل ٔالاصعب من أجل أن ت�tهن عن ذاª!ا –  إني أوثر : "ّ
ّ

فالآيا إل�l البقاء �ي وادي الدموع هذا 
ً

 من السنuن بل إ]ى انقضاء ا
الدهر ح³m يكو ]ي ما أبرهن لك به عن محبlm وتعلقي ا

ّ ّ ن لشديد بك ّ
 .٢٩١"ّيا إل�l مصدر كل خtu وكمال

فع قلوب ٓالا –  ال يكن لك كالم مع إنسان إال: "خرينرإ
ّ

 وتج�!د 
، ولو بكلمة واحدة تكو كسهم هابط من  نبأن ترفع قلبه إ]ى ما فو ق

 .٢٩٢"السماء

ِصل قبل أن تقابل الناس – 
ّال تذهب ملالقاة أحد ما لم تستمد : "ّ

ح القدس ع وأوال أنوار الر ً ًليك وعليه لكي يفتح قلبا كما ملثل ذلك ّ

©ي ّالخtu الر  .٢٩٣"و

ّنعم يا إل�l أنت كل ®lء ]ي، وأنت : "املسيح هو نقطة الدائرة – 

ينقطة الدائرة لكل أعما]ي وأفكار وأقوا]ي ولوجودي بجملته ّ"٢٩٤. 

ادة هللا : "القداسة –  رالقداسة تقوم بأن نتمم �ي كل آن إ ٍ ّ ّ

ًألن أعمالنا ليست شيئا �ي . ّيمكننا من الحبّالحالية فينا بأعظم ما  ّ

ادة هللا وحب هللا ّذاª!ا وما يعط�!ا قيم�!ا الحقة §ي إ ر ّ"٢٩٥. 

رأك�t ٔالاجو : "نستحقاق يكو �ي الواجبات الصغtuةالا – 
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١٩٢ 

ٍستحقاقات للذين يتمو الواجبات الصغtuة اليومية بإتقان وحب والا
ّ ّ ن ّ

ّهلل، ألنه هنا يوجد نصيب للمحبة الذا جية . ّتيةّ ّبينما �ي ٔالاعمال الخا ر
ننحن معرضو للمجد الباطل ّ"٢٩٦. 

ّللرهبانية الحق أن تقطف منا الثمار –  ّ نحن شجرة أخذت : "ّ
ّ ثمر الحب ؤالامانة :ّتثمر ويحق للمسيح أن يقطف مº!ا الثمر

ا، فنقدم . ّتحاد الوثيقوٕالاخالص والا ّيحق للرهبنة أن تقطف منا ثما ًرّ ّ

ّلكن ال شك �ي أن أعظم ما نفيد به . ّاملطلوبة مناّلها كل الخدم  ّ

هذه الرهبنة مهما يكن ف�!ا . رهبنتنا هو أن نعمل عfى تقديس نفوسنا
لمن نقائص وعيوب يجب أن نح¼!ا ونثبت ف�!ا ونقو ها هنا أسكن : َّ

ألني اخ�ªt!ا
ّ

"٢٩٧. 

ة –  ة املصfي أجمل صو رصو ر
ّ

ّسألت سيدة غنية أملانية أحد : " ّ ّ ْ

ة : ٔالاساقفة ي : أجا°!ا. ذ ]ي مع ابنlmَؤخُترما §ي أجمل صو رأن تتصو ّ

اكعة وإياها، تعلم�!ا الصالة وأنت 
ّ ّ  .٢٩٨"ر

ة العالم اليوم -  رلعاز هو صو  أمام املا وقفت مريم ومرت: "... ر
عاملنا اليوم هو . ّيسوع، بكى يسوع عfى موت صديقه، ولكنه أ�!ضه

جزء منه ونريده عfى غtu أشبه بميت من�ن، والعالم هو عاملنا ونحن 
ًما هو عليه، نريده أجمل وأكمل وأقل شرا وفسادا ًّ ... نبكي عليه. ّ

ن السعادة والهناء واملسيÂي يتألم، املسيحيو يخسر ن ّ ّ هذا التألم . ّ
ّ

 بذلك، بل فلنعمل عfى إ�!اض ِال نكتفّعالمة محبة صادقة، ولكن 
لُالعالم وتحسينه، ولن
ْ

ور العالم ّ أهم شر نظرة خاطفة عfىِق
tÃ³ نر بعد ذلك كيف َوأمراضه، ولmا ح!ºى كيف نحطاط لنفوسنا م ّ

نشفى ونخلص ٓالاخرين
ّ ُ

. 
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١٩٣ 

١ Á- ّالعالم اليوم غار �ي املادية  .ق

٢ Á- الكفر وٕالالحاد. 
٣ Á- ّٕالاباحية. 
٤Á - ّٔالانانية الهدامة ّ. 

ّهذه لوحة مصغرة لآلفات ؤالاوبئة ؤالاخطار الlm تجتاح عاملنا  

ªّ!ددنا �ي كل ساعةاليوم و نوٓالان كيف يمكن أن نصو نفوسنا من . ّ
 ؟هذه ٔالاخطار

ّبما أن داء العالم ٔالاساlÊ هو ابتعاده عن هللا وتأل�!ه الجسد   ّ

ّية، فنحن نصو نفوسنا من مرض العالم بإيماننا القو باهلل ّواملاد ن
ُوالغلبة الlm يغلب °!ا العالم §ي : لتعا]ى وقد قال الرسو بولس

 .٢٩٩"نناإيما

ال تثبت الشعوب إال عfى : يتقال بوسو ":ّ�ي الحياة الرهبانية – 
ّ

، فكم باألحر ي ُقدر ما ينبت من صل¼!ا قديسو ى ن ّقال عن الجمعيات ّ

ة نشيطة، ترتقي . ّالرهبانية ّربuن الجمعيات الرهبانية مº!ا ما §ي حا ّ ّ

 ف�l فخر ومجد من أمجاد). أغلب أعضاË!ا(ًصعدا �ي معارج الكمال 
ائد: ومº!ا ما تبقى ثابتة عfى حالها. الكنيسة زال تقدم وال تقهقر  ومº!ا . ّ

يما ª!بط من مجدها ٔالاو وª!و إ]ى الا ل  تلغ�!ا السلطة اّفإم. ضمحاللّ
لالكنسية، وإما أن ينبت مº!ا قديس يحاو ٕالاصالح ّ ّ فما هو سبب هذا . ّ

 ّالتباين بuن الجمعيات؟

. السÌي إ]ى القداسة والكمالّ وال شك، تفاوت أعضاË!ا �ي ،هو 
 أي الlm §ي ،نتنا؟ قد تكو من الفئة الثانيةّجمعيتنتمl  فئة ةّأيإ]ى 

ضاء ُ الlm ال ت،ّثابتة �ي حالها من الفضيلة املتوسطة ًرlÎ قلب هللا إ ر
ت من الفئة الثالثة فهل من . ًّتاما روإذا كانت ال سمح هللا قد صا
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١٩٤ 

لقديس يريد أن يحاو ٕالاصالح والعود ّة باملجموع إ]ى املبادئ الرهبانية ّ

 .٣٠٠"ومبادئ القداسة والكمال؟

اء  -ب   ر�ي مريم العذ

َال تعمل شيئا بدو مريم، وال تنس"  ن ّ أن تستنجد °!ا �ي كل ً

ّمحنة، ف�l أمك، §ي أم العطف، §ي أم الحنان ّ ّ"٣٠١. 

 �ي احتمال الصعوبات والعذاب وٕالاهانات والشتائم  -ج 

َّما ألذ ٔالالم �ي سبيل محب" –  ّ
وما ! َّتك يا من أحبlz إ]ى الغاية

أعذب احتمال ٕالاهانات والشتائم ؤالاتعاب وعدم فهم الغtu ملا أعمل 
، �ي السر والخفية دو أن يشعر أحد نأو أقو  .٣٠٢!"ّل

كلما تغلبنا ب" – 
ّ ّ

حتقار عfى هذه الطبيعة، حتمال ٕالاهانة والاا
ادتنا �ي طلب هللا وتقربنا من الحبيب الذي ف ّتقوت إ ر ّيه كل ّ

 .٣٠٣"سعادتنا

ّإن هللا تعا]ى يبدو لنا أحيانا كأب قاس ينبسط ويسر إذا ما " –  ُ
ٍ ٍ

ً ّ

أى ابنه يتعذب
ّ

نوالقديسو أصدقاؤنا الذين يعرفو الحقيقة، . ر ن ّ

ن إلينا ونحن �ي تلك الحالة، بالعطف والابتسام، كنظر ٔالام  ّينظر و
ّالحنو إ]ى ابº!ا، وهم كأنما يريدو بذلك أن يشج ن ا عfى أن نلقي عونّن

وهم يحسدوننا عfى ما لنا من الفرص ... ّيذواتنا �ي يدي أبينا السماو
ف لنظهر محبتنا له باحتمال ٔالالم والعذاب مما ال يحصلو  نوالظر ّ ّ و

ولو (فنحن إذن منذ اليوم �ي السماء ! فيا لسعادتنا. عليه �ي السماء
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١٩٥ 

ًأننا ال نر هللا وجها لوجه ى نألننا متحدو مع امل) ّ ّ ّ tuسيح وذلك بالس
اءه بحمل صليبنا معه  .٣٠٤"رو

ّمهما حدث فيجب أن نبقى دائما �ي الخضوع لألحكام ٕالالهية " –  ً

ّيبكل ثقة ومحبة وإخالص وإيمان ©ي بعظمة أبينا السماو ّ ّ ّ"٣٠٥. 

نا �ي " –  ض فلننتظر بص�t ولنجعل سر رما دمنا عfى هذه ٔالا ور
إكليل العدل الجميل إ]ى أن يأتي الحبيب و�ي يده ) ّكل ذلك(ذلك 

ه وقلبه ويحملنا ويطtu بنا معه إ]ى  رفيكلل به نفسنا ويضمنا إ]ى صد ّ ّ

 .٣٠٦"السماء

ّ يفشل مهما اشتدت أن العليه إذن، ّمن يريد أن يتقي هللا  – 

ِعليه املعاكسات واملضايقات، ألن هللا يريد بذلك أن يظهر هذا 
ُ ّ

 .٣٠٧"ّٕالانسان كرمه �ي التضحية واملحبة

، ولكن النفس ال تشعر نعم" –  ّ إن العذاب �ي ساعته مر ومحز ن ّ ّ

بلذته وحالوته وفائدته إال بعد ذلك، حينما ترجع إ]ى ذاª!ا وتختfي �ي 
ّ ّ

ر جدا لص�tها  ًّداخلها، تشعر بأن ضمtuها ال يوبخها، وأن يسوع مسر ٌ و ّ ّّ

 .٣٠٨"وأناª!ا

ّ�ي التجرد  -د 
 

ّإن نفlÓ ال محط لها سو عناية هللا القدوس" –  ىّ
ّ

ّقد كرست . ة

جع عن هذا أبدا ًله قل�l ألعمل ملجده فقط فال أ  .٣٠٩"ر
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١٩٦ 

ّال أدع فرصة ولو صغtuة تمر دو أن أقهر طبيعlm وأجرد " –  نّ
ًّنفlÓ عن كل ®lء دنيو ح³m تصبح نفlÓ خفيفة جدا، بحيث  ً ّ ّي ّ

ًتستطيع أن تطtu إليك كل حuن وتكو حياتي فيك دائما وتبدأ  ن ّ

ض  .٣١٠..".رسماؤها من عfى هذه ٔالا

غبlm �ي العذاب ®lء من " –  بما يكو �ي شوÔي و رنعم،  ن رّ
ر الحlÓ الذي أشعر به و�ي ٔالاجر  ّالعاطفة الحسية والطمع �ي السر ّ وّ ّ

ّواملكافأة الlm تعدها  ُ
ّملن يتألم ألجل حبك) يا هللا( ّ

يد .  رولكlz يا إل�l أ ّ

فع هذه العاطفة الحسية وأستعملها مثل دافع للزيادة �ي ّأن أ ّ  ر
ّمحبتك كل يوم والتجرد عن ذاتي وكل ما هو ]ي، والا ّّ سئثار فيك ّ

يوالاتحاد التام بك، يا خtu ٔالاعظم ّ ادتك، . ّ ادتي إ ُبحيث تكو إ
ر ر ن

 .٣١١..."وقل�l قلبك، وعواطفي عواطفك

فَخَفال ت" – 
ْ

ّ وال تيأس إذا ما تظاهر أحيانا أنه يختفي عنا  ّ ً

ه الساطعة وعذوبته الل رويحبس عنا أنوا ذيذة، بل �ي مثل هذه الحالة ّ
ًلÖÃدد ثقة ومحبة وإيمانا وتعلقا به ّ ً ً قألنه سيشر لنا بعد ذلك مجده  ...ًّ ّ

 .٣١٢..."وجماله

فما أتعس ٕالانسان كيف ينغر بأشياء هذه الدنيا فيتأثر " – 
ّ ّ

ّألشياء سخيفة ليست ذات أهمية ويضيع وقته الثمuن �ي حuن أن  ّ ّ

كل جاللها وهيب�!ا وليس له إال أن الحقيقة هنالك منتصبة أمامه ب
ّ ّ

ّيفتح عينيه لtu ويصدق  .٣١٣"ى

جية وما " –  ّال #!م يسوع كثtuا ما نعمله من ٕالاحسانات الخا رّ ً

ّنتخfى عنه من ٔالاموال ؤالاشياء الدنيوية، بل ª!م ّ ّ
ادة ّه الني رة وٕالا
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١٩٧ 

روالعاطفة الlm °!ا نعمل كل هذه ٔالامو ّ"٣١٤. 

ّالعقل املتحر من عبودي" –  ر ؤخذ بجمال الحقائق ُة الفساد يّ
ها عfى نو ٕالايمان والقلب املتÖÃه بالعفة  ّٕالالهية السامية، ويتنو ّ ر ر ّ ّ

ّفيكتسب تلك املحبة املتجردة الخالصة الlm تسمو فو كل غاية  ق ّ ّ

 .٣١٥"ّشخصية سافلة

نكثtuون يتشكو من الجمهو الذي يعيشو فيه" –  رن ّ
يا ليتlz �ي : 

، �ي مركز  ىهبانية أخر ّ  .ّآخر، �ي كل واد أثر من ثعلبر

  من حريراًفلنكن فراش  إذا كان غtuنا عصا من حديد 

د   .٣١٦"فلنكن من ماء    وإذا كان غtuنا بار

بح" –  مادا . رالحياة ]ي §ي املسيح واملوت  ًكل ما �ي الدنيا أعده  ر ّ ّ

دياد املحبة له تعا]ى والاتحاد به، بالتخfي  وعدما، أو أعده وسيلة ال
ّ ّ ّ زً ّ

ّن العالم وهجر كل ما فيه من طيباتع ّبنعمتك يا إل�l، لن أحب أن . ّ

أكو �ي العالم أو أعاشر العالم، إال بنسبة الخtu الذي أستطيع أن 
ّ ن

 .٣١٧"ةّأعمله مع إخوتي �ي البشري

ر�ي الفتو  -ه 
 

رفينا من الفتو ّإذا ما وهنت قوتنا بسبب ما يعلق " –
ىمالقاة شخص نر فيه : طنا يرجع إلينا صفاؤنا ونشافلكي... والنسيان ٍ

ّ مشجع من شخص نعرفه ونحبه؛ فعل ةاملثل الصالح؛ فعل فضيل ّ

Ûي ر الداخfي والخا ّتضحية نتمه ونشعر فيه بالسر رّ و ّ"...٣١٨. 
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١٩٨ 

ّملاذا تر نفوسا إكلtuيكية ال تزال عfى حالها وتسقط �ي " – ً ى
؟ بسبب إهمالها وتراخ�!ا �ي الواجبات الصغtuة : لويقو الكتاب. رالفتو

تلك §ي املخالفات . إصطادوا لنا الثعالب الصغtuة الlm تفسد الكرم
 .٣١٩"ًهتمامااالصغtuة الlm ال تعtuها 

ىأما الفاتر والشرير فال يحب التأمل ألنه ال يريد أن ير " – ّ ّ ّّ

ركل من يعمل الشر يبغض النو  :حالته ّ  .٣٢٠)"٢٠: ٣يو (ّ

سولية ولكن ي" – جية  ّالفاتر يتمم أعماال خا رّ ر
ً ح ّ ونقصه الر

ة الداخلية وكمال املحبة ّوالحرا ّ الlm تحlÝ أعمالنا كلها وتجعل لها ... ر
ّ

جية قدر ما يعت�t املحبة . قيمة أمام هللا ّفإنه ال ينظر إ]ى أعمالنا الخا ّ ر
ّ

ّالبنوية الlm °!ا نتمم تلك ٔالاعمال ّ"٣٢١. 

 �ي الك��ياء  -و 

ّالك�tياء ترهقنا مثل تلك الحية الlm لفت عfى ذل" –  ... ك الرجلّ
ّسقطت محفظته �ي بtß فÖÃ ليأخذها فهجمت عليه حية طولها  ل
أسها �ي  رم�tان والتفت عليه وكادت تخنقه بشدة أعصا°!ا، وإذ كان  ّ ّ

ّمتناو فمه أخذ يعضها بقوة وإذ شعرت باأللم أخذت ترجع ّ فأخذ ... ل
أسها وهكذا تخلص مº!ا خنجره وقطع 

ّ
أس . ر رفهكذا، يجب أن نقطع 

ّ واملحبة الذاتية وإال فإ�!ا تخنقنا وتقتلناالك�tياء ّ ّ ّ"٣٢٢. 

ًفيا إل�l إجعل �ي قل�l خوفا شديدا من أهوائي وذاتي، " –  ً

tu³ النفس ٔالاخmا ح!° lzّوتعلقا شديدا بك وبمحبتك وثبت ًّ ّ ً ّ
"...٣٢٣. 
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١٩٩ 

املتك�t ال يؤثر فيه ®lء لإلصالح" – 
ّ إذ الكالم اللطيف يزيده : ّ

ًك�tا وإعجابا بنفسه ة  وا،ً رلتقريع والتأديب ال يزيده إال حزنا ومرا
ً ّ

ّألنه (

 .٣٢٤)"ّيفهم أكtá من الكل

 �ي املوت  -ز 

ّنعم، ال أضيعن الوقت، إن املسألة مسألة متاجرة " –  ّ

 .٣٢٥"ّباألبدية

نمحبlm هلل �ي ساعة املوت ال تكو بنوية حقا بل تكو عن " –  ًّن ّ ّ

 .٣٢٦"خوف واضطرار

ض إ]ى مق�tة " –  رالخطيئة حولت ٔالا كبtuة؛ بالخطيئة دخل ّ
 .٣٢٧"املوت إ]ى العالم

ّما أشد : ّيجب أن نذكر كالم القديسة تريزيا الكبtuة املخيف" – 

ّما يكو ذهولنا وتعجبنا �ي تلك الساعة عندما نر الذين كنا نظº!م  ّ ى ّن

ين مع حزب الهالكuن رقديسuن �ي هذه الحياة، مرذولuن ومحشو ّ"!٣٢٨. 

يسة شانتال ما §ي الوسائط ّدوالد الق" فرنيوت"ّسأل مرة  – 
يجب أن نعطي :" ّستعداد للموت، فأجابه القديس دي سالاملثfى لال

نالوداعة للعالم بكل سكو وطمأنينة ّ ونسحب حبنا من الخالئق ،ّ

ًشيئا فشيئا ً"٣٢٩. 
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٢٠٠ 

ات صادية  -ح  ّاستعا  ر

ة " –  ض وتكو أكtá حرا ركما أن الشمس أكtá ما تق�tب من ٔالا نر ّ

د �ي فصل الشتاء حيث ٔالا رمطار والعواصف ولفحات الهواء البا
ة محبته وغزير نعمه وبركاته إال  ص، كذلك هللا ال يتقرب بحرا القا
ّ ّ ر ّر

ّمن النفس املكتنفة باملصاعب واملضايق من كل جهة و§ي تحتمل كل  ّ

ّذلك بص�t وأناة ومحبة وثقة ٍ"٣٣٠. 

ض ترفع لئال " –  كما أن حبة الزيتو إذا سقطت عfى ٔالا
ّ ُ

ر ن ّ ّ

ض الزيت مº!ا، ثم توضع �ي تلتصق ب ض وتفسد فتسحب ٔالا ّاأل ر ر
ض وما ،ُاملعصرة لتعصر ويخرج مº!ا الزيت ر هكذا نحن ال نلتصق باأل

lÎ ّف�!ا وال ننقاد لها، بل لtÃتفع عن كل ما هو أ ر  ولنجعل نعيمنا ،ّ
يتا صافيا يفرح وجهه  ِالوحيد �ي أن نعصر �ي معصرة يسوع فنضÂي 

ّ ً ً ز
ّيويسر ويعز قلبه ُّ َّ ٔالاطهر ويلuن قلوب الخطأة لتحبهُ ّ"٣٣١. 

ّحتالل فلنبعث إ]ى ٔالابدية �ي سر قلوبنا اما دام الوقت وقت " –  ّ

ًو�ي الخفية أسلحة وعددا وجواسيس من أعمال الفضائل خصوصا  ً

ّاملحبة والتضحية الشديدة البأس الlm ال يقو عل�!ا ®lء؛ ح³m إذا  ى ّ

سماء ليس باملظالنطtu إ]ى ال) أوان الهجوم(حان ٔالاوان 
ّ

 lmت الواقية ال
lى أجنحة الشو والحب ٕالال�fّتقودنا إ]ى أسفل، بل ع ّ  ونحتل محال ،ق

ًّ ّ

ن�ي قلب فادينا الحبيب، فإن ملكوت السماوات يغصب والغاصبو  ُ ّ

ّيبل بالحر لنجعل لنا أصدقاء وحلفاء �ي تلك . وحدهم يختطفونه
ّ السيد املسيح ؤالام ال:ّاململكة السماوية ّبتو الطاهرة والقديسuن ّ ل

س وجميع املالئكة القديسuن، ح³m إذا صعدنا  ّشفعاءنا ومالكنا الحا ّ ر
َّيقبلونا �ي املظال ٔالابدية حيث نرث امللك املعد لنا منذ إنشاء العالم ّ ّ "
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٢٠١ 

)١٩٤٠ شرين الثاني ت١٩ة ّالحرب العاملية الثاني(
٣٣٢

.
 

³mّ  ح،لتكن قلوبنا مالÛئ ومستشفيات الستعمال يسوع"– 
ّيستطيع أن ينقل إل�!ا النفوس كلما تجرحت أو وقعت �ي مرض ّ

"٣٣٣. 

ّ�ي أن التواضع ينåي –  ن�ي فرنسا املهندسو ماضو �ي ª!يئة : "ّ ن
ض لتكو مقرا لل�tملان �ي حالة هجوم ذر ّعدة طوابق تحت ٔالا ًّ ن ر  عfى ّيّ

وسوف يتمكن من ... البالد
ّ

شخص طيلة ثالثة ) ٤٠٠(حتواء وإعالة ا
اقها املالية.أسابيع ع آخر يماثله لذهب فرنسا وأو ّ وهناك مشر ر  ."و

ُو صغtu ينظر فيه من الجهتuن، فمن جهة يريك ظهناك نا" –  ر
كم . يبuنر قمّ، ومن الجهة املعاكسة يريك إياهٔالاشخاص بعيدين

دنا . يرمز هذا إ]ى نظرتنا إ]ى ٕالاخوة هم قريبuن ارفإذا أ كانوا رعتبا
دناوإذا كذلك،  ّمع أ�!م هم �ي ذاª!م ال ابتعدوا،  ين بعيدهمرأ

 .٣٣٤..."ّوهم أبناء هللا وإخوة املسيح، وأقراننا �ي كل ®lء. ّيتغtuون

محبة املسيح تحثنا – 
ّ نحنا براو : ّ بوات من ) ١٨٥٩(ّ رثى لشقاء  ر

ّالعبيد �ي الواليات املتحدة وطنه، فتذرع بكل الوسائل لتحريرهم ّ ّ، 
با°!م، ثم ّوظل أعواما يقاوم أ رً  حé!م عfى التسلّ

ّ  ،ّح القتناء حري�!مّ
ّ وكان موته سبب نشوب الحرب ٔالاهلية الlm .ُفحكم عليه بالشنق

ّ بuن الواليات الشمالية القاصدة إلغاء ١٨٦٥ إ]ى ١٨٦١دامت من 

ّالعبودية والجنوبية املصرة عfى إبقاË!ا ّ فأصبح . وان�!ت بانتصار ٔالاو]ى. ّ
ا  :ناجت بيº!م أغنية كانوا ينشدو ف�!ار وقد ،ًرمئات آالف العبيد أحرا

ح براو تنادينا" نإ]ى ٔالامام فإن ر و ّ." 

 – "mى الصليب ّقلب يسوع ٔالاقدس قد بذل ذاته حf³ املوت ع
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٢٠٢ 

. رنا نحن البشر إخوته من عبودية الشيطان وأميالنا السالفةّليحر
حمته الفّفلنت ر عfى الدوام �ي ّ ولنكر،ئقة ومحالفته القديرةاركل عfى 
ح( قلب ّإ]ى ٔالامام فإن: "ربنا وضيقاتنا هذا الهتافتجا يسوع ) ور

 .٣٣٥"ينادينا

!ا تصطنع ّ�إ) martin-pêcheur(ريقال عن نوع من الطيو " – 
ا م ُلذاª!ا عشا مدو ً رَّ كْحًّ

َ
 بحيث ال تستطيع ماء البحر اخ�tاقه، ّ الرصَم

ّ�ي أعfى العش ثقب صغtu . وهو يلقي بيضه عfى شاطئ البحر

هم �ي العش، بحيث إذا باغت�!م مياه . قلالستنشا ّفيضعو صغا ر ن
 بسيكنالبحر يسبحو عfى سطح املاء والهواء الداخل �ي الثقب 

نا فال يغوص �ي املياه ًالعش توا
نليت قلوبنا تكو هكذا مغلقة  فيا. ز

 املحن واملضايق ال تنال ³ إذا ما غشي�!اّ جانب حmّومسدودة من كل
 وال تفتح إال،اًئمº!ا شي

ّ
ق وتتو ّ من جهة السماء حيث تتشو ]ى إق

املخل
ّ

 .٣٣٦"ص

 ّ مأمن ضديحتياطات لكي يجعل نفسه � الاّيأخذ ٕالانسان كل" – 
هّكل ر النواز واملكا بّ الحريق، ٔالاثاث ضدّالبيت ضد: ل ّ السرقة،   ر

ابع، العامل ضدّ املوت، الباخرة ضدّالبيت ضد ّ الز  الحوادث وملاذا و
ّال نؤمن نفوسنا ضد

ِ  .٣٣٧"؟ّالك ٔالابدي الهّ

ً ولكي يكو جاهز،ُامللح يستخرج من البحر"  –   اً وصالحان
ًتصفية امللح ليكو مفيد من بوخرة املاء وّبد ستعمال اللال  اًا ومصلحن

لألطعمة وحافظ
ً

 من بحر كذلك يسوع قد أخرجنا... من الغضن ا
ّ خبث وكلّا كلّيبعد منورنا ّالعالم ويريد أن يكر ة تمنعنا عن ّ مادٍ
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٢٠٣ 

 .٣٣٨"إتمام وظيفتنا و§ي إصالح العالم

 –  "lÊ ّ�ي الحرب الك�t مlz الجيش الر و ِ
ُ ة هائلةى كان . ر بخسا

 نوا©ي تلك البقعة املألى ّ مع فرقته يعرف كلّالقائد ٔالاملاني
سي. باملستنقعات ّفجعل يدفع بالجيوش الر ة بانتظام نحو تلك و

س ت�!د. البحtuات ّوملا أخذت ج¼!ة الر  .ةّو!م ٔالاملان بق عل�ّانقضل، و
س يسرعو �ي سtuهم ية جعل الر نفبدو ر ون ِو

أمامهم املستنقعات : ّ
اءهم ٔالاملان يالحقو�!م  .ورو

نولكن §ي برهة ح³m وقف ٔالاملان جامدين، يتأملو باملنظر   ّ ّ

اlÎ : املخيف وسهم، ª!افتوا عfى تلك ٔالا س وقد أضاعوا ر رفالر ؤ و
ض اليابس راملخضوضرة ظنا مº!م أ�!ا ٔالا ّ نفشهد ٔالاملان وهم خائفو . ةًّ

س الرهيب جل، فاألجسام: وهالك الر ٍثم أيد مستغيثة؛ ! رٔالاقدام، فاأل ّ

ّصراخ مفزع، استغاثة، تقشعر مº!ا ٔالابدان، . ّوجوه شوه�!ا الرهبة

تفطن، . رفابتلعهم الغو �ي أعماقه: ولكن ال أحد يستطيع أن ينجدهم
ّ

ِمستنقع الدنس الوحل، ّيا بlz، ملا يحدث للشاب الواضع قدمه �ي 
ّويبتلع �ي قعر الجب ُ"٣٣٩. 

ي املتغلغلو �ي أفريقيا الجنوبية أن هناك نوع" –  ًير ّ ّ ن  من او
ٍالحيات إذا حدقت إ]ى عصفو سحرته فيأخذ يتنقل من غصن إ]ى 

ّ ر ّ ّ

ًآخر ولكن دو أن يستطيع أن يمسك نفسه فكأن شيئا يجذب ّ ه، ن
lzا شيئا فشيئا إ]ى أن ّ الحية ويًفيجب أن ينظر دائما إ]ى عي!ºب مtًق� ً

ة النفس الlm تتخبط مل. تل�!مه هذه §ي صو
ّ ّ ا تسقط �ي مخالب ر

 .٣٤٠"الدنس

تأتي الحشرة ) Plantes insectivores(هناك ضرب من النبات " – 
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قة النبتة املكتسينمن دو خوف  روتستقر عfى و ولكن من . ة بالوبرّ
قة تطبق عfى  ّوبعد أيام . نفسهارذلك الحuن قد أخذت الحشرة والو

ا بالية ّفالنبتة قد امتصت قوª!ا وحياª!ا. ًرتخرج الحشرة آثا وهكذا : ّ
جت بنفسها �ي مخال¼!ا  lmّفخطيئة الدنس تمتص قوة النفس ال ز ّ ّ، 

 .٣٤١"يو§ي ال تدر كتلك الحشرة

ّصلوات وتأمالت  -ط 
 

ولكن ما أعرفه هو أني تأملت : "... عن وطنهّصالة املنفي – 
ّ ّ

وتعذبت، تأمل
ّ ّ

ح وتأملت �ي الجسد ت �ي الر
ّ

ّوهل من غرابة �ي أن . و

ّاملنفي عن وطنه يتألم؟ وهل أنجع لقهر املحبة الذاتية والرسوخ �ي  ّ ّ ّ

 tuّالتواضع من تحمل املحن والشدائد حبا للحبيب؟ وهل يحق ]ي غ ًّ ّ

ا وآلم قلبه الرقيق ب�tودته وª!اونه؟  ًرذلك، أنا الذي أغاظ يسوع مرا
حمة، وليأتlz َّفتلك منة من الحبيبة، يا يسوع، فلتفتقدني يدك رك و

 lmغب يد أن أجعل فيه كل  رالعذاب كل يوم وكل ساعة، فأنا أ ّر ّ ّ

، مع مساعدة نعمتك القديرة الlm تكم ر يوسر  .٣٤٢" �ي الوهنلو

أنت هو حظ – 
ّ

ّأنا ملكك يا يسوع، وأنت هو حظي : "ّ الش�lي ُ

ّالش�l جدا وال أوثر شيئا عfى حبك مه ً ًّ ًما كان هذا الlðء عظيما، ّ

ّفأنت ]ي كل العظمة والجالل وكل السعادة والكمال؟ يسوع ]ي وأنا  ّ

 ٣٤٣."له

جو من فيض حبك وعطفك ولك: "...  صالة ª!دئة البال–  ّن أ ر
ادتي ثابتة �ي حبك والاuن أَالسامي ّن تلبث إ لتصاق بك وعدم الحياد ر

فعlz إليك يا إل�l، إ]ى العلو. عنك قيد شعرة ّإ  بحبال ، إ]ى السماء،ر
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٢٠٥ 

ّمتينة لكي أتحو دائما �ي جوك الصا�ي، ساكن النفس هادئ البال،  ًّ ل ّ

ض من الاضطراب وال عواصف رغtu مك�tث بما يحصل عfى سطح ٔالا
zَوالغبار، بل محدقا بعي ً ّlْإ]ى السماء شاخصا إليك lÓأشكرك يا . ً نف

جة الكه فعتlz إ]ى د ريسوع ألوفا من املرات عfى أنك  ر
ّ ّ ً

نوت السامية، 
يد بنعمتك أن ال أنفصل أبدا  ًوصtuتlz مسيحا آخر عfى مثالك، فأنا أ ر ً ّ

lن لكي ،ّعن جنبك ٕالال�uعن هذا الجسد املسك lÓأو تنفصل نف 
ّأكو دائما معك أ#!ا الحبيب ً  ٣٤٤."ن

إني أستودع قلبك : "صالة للموتى الذين سقطوا �ي الحرب – 
ّ

ً خصوصا تلك الlm تسقط ٓالان ٔالاطهر جميع النفوس الlm �ي العالم،

 أو الª lm!لك بسبب الجوع والعطش ؤالاوبئة ،�ي ساحات الوñى
 ،ؤالاحزان، فاقبل تلك النفوس، يا يسوع، �ي بحر قلبك الواسع

ّ وحركها بنعمتك ٕالالهية عfى ،وابعث لها من يغيé!ا �ي ساعاª!ا ٔالاخtuة ّ

ء أو الانتحار ّالتوبة والندامة وال تسمح أن تذهب ضحية قطع الرجا
ّكي ال تتغرب عن مجدك ونعيمك ومحبتك ٕالالهية ِّ ِ ّ"٣٤٥. 

دة حياتي ": "قمذو"صالة كاهن  –  يد يا إل�l أن أقدم لك و رال أ ّ ر
غمك عfى قبولها من الجهة  دة الناعمة، لئال أ اق الو روأنا ماسك بأو

ّ ر ر
دة حيث يكو نصيب  يد أن أمسك بأسفل الو نالشائكة، بل أ ر ر

 .٣٤٦"ر لكالشوك ]ي والعط

َآه، هلم فاس�tح يا يسوع الحبيب، ون: "ّقtuواني عfى طريقته -   ْمّ
قليال �ي قل�l وأنا آخذ صليبك وأذهب �ي طلب تلك النفوس 

ً

ة عfى تلك النفوس الlm ّا مÌي حبك ومراحمك غtu املتناهيًمستصحب
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 .٣٤٧"رفضتك

ّصالة للدعوات الرهبانية والكهنوتية –  ّ" :áوخصوصِأك ،lيا إل� tً ا
áن الكهنة والرهبان الذين هم إكليل قلبك، أكuمن تلك النفوس ِب t

ُالشهمة املحبة الlm تذهب هكذا �ي طلب نفوس الخطأة، ح³m ي ّ ّد َرّ
ّ وينسحق بقوة صليبك جميع ،إليك املجد وٕالاكرام الذي يليق بك

 .٣٤٨"أعدائك العاملuن عfى هدم النفوس وهالكها

هذه بضاعlm أبسطها أمامك يا يسوع، : "صالة تسليم الذات – 
بكل تذلل وخجل

ّ ٍولكlz إذ أعلم يا إل�l أن كل ما يحدث ]ي آت من . ّ ّ ّ ّ

ّ وأنك تدير كل شؤ،يدك الحبيبة ّني بما توحيه إليك محبتك غtu وّ

يد أن أبتئس وأن أتحtu،املتناهية ّ فال أ  .٣٤٩..."ر

ّفما أعذب حبك يا يسوع وما : "ّ العذاب جواب عfى الحب– 

ّ تعامل به النفوس الlm تريد أن تجذ°!ا إ]ى حبك وتسكب أجمل ما

ُمن ت.  وغ³z مراحمك غtu املتناهية،ف�!ا فيض قلبك راه يا إل�l يرفض َ
نستسالم لك إال من هاله أتو قلبك املضطرم وخlð ّحبك وعذوبة الا ّ

ي به  ض يطلب ف�!ا ما ير والغر �ي بحر حبك الهادئ، فهو إ]ى ٔالا ر ى ّق

ولكن أنى نجد ينبوع . يد إ]ى الهناء والسعادةغليل شوقه امل�Öا
ّ

ي  والسعادة �ي غtu قلبك أ#!ا الفادي الحبيب؟ وأين نستطيع أن نر ّ

بدو انقطاع غليل شقوقنا إ]ى حبك �ي سو العذاب والتألم معك؟ 
ّ

ى ّن

فاغر صليبك أ#!ا الحبيب �ي وسط قل�l ح³m يتدفق ]ي منه ماء 
ّ ّ ّ ز

ى منه وأمتfئ من ف . ّيض املحبة فلن أعطش إ]ى ٔالابدّوالحياة فأتر
 .٣٥٠"آمuن
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ح بسهام الرب –  ّصالة املجر ّيا إل�l لك الحمد عfى كل ما : "و

رتوجهه نحو من سهام حبك، ح³m ينجرح قل�l وتثو فيه ثوائر  ّ ّ ي ّ

ّاملحبة والثقة والانشغاف بك، فألو عليك أ#!ا الجارح الحبيب،  يّ
ان املحبة، تقديسا السمك ا ًوأسفك �ي فو ّ ر

ُ
ادتك  رلقدوس وتسليما إل ً ّ

 قل�l املبتئس ّا إل�l �ي مثل هذه العواطف، وعزّفثبتlz ي. ّالقدوسة
ّأ#!ا القدوس القدير بما أنك غزير الصالح ّ  .٣٥١"آمuن. ّ

ما أجمل، يا إل�l، ذلك : "ّ ذوبان القلوب أمام مح�l املسيح– 
ّ الصا�ي الذي يغوص فيه عبيدك ٔالامناء، املفتشو عن مسرّالجو ن ّ

تك 
ضاك �ي كل ®lء، الذين كل همهم أن يرضوا صالحك السامي،  ّو ّ ّ ر
ا لك ح¼!م بأنواع ش³m، �ي كل سانحة وفرصة، بل يخ�tعو  نويظهر ّ ّّ و
ّالفرص إلظهار دالئل ح¼!م، ويطtuون من قل¼!م الذائب باملحبة، تلك  ّ ّ

ة النشطة، وقد أخذهم  ّرالعواطف الجميلة والرغبات السامية الحا
و من سمو محبتك الlm علالدهش والذه

ّ ّ ّ قتك عfى الصليب ألجل ل
دة  وأناس أشقياء، كأني °!م يريدو أن ينشفوا بنار قلو°!م املتأججة بر ّ ّ ن ّ

ّأولئك الكافرين بالجميل، الذين ال تؤثر ف�!م جوارح حبك البالغ ّ
"٣٥٢. 

هذه أوتار قل�l يا يسوع، ت: "صالة موسيقار – 
ُ

ها َسمعك أنغام
 وإني لو،ّالشجية

َ ّ
قك تلك ٔالانغام وتعز ّاثق بمراحم حبك، أن تر و ي ّ

نقلبك ٕالال�l عما يلحق بك كل يوم من ٔالاحزان ؤالاوجاع، وهذا يكو  ّ ّ ّ

ّأك�t تعزية ]ي �ي شدائدي، وأعظم دليل عfى محبتك ]ي، وهذا أعت�tه 

ًأفضل قيام بواجبات وظيفlm الكهنوتية، الlm °!ا جعلتlz واحدا معك،  ّ

ّبمحبتك السامية، يا وحيد الحب، يا ذا الحب ًال بل مسيحا آخر،  ّ ّ

 .٣٥٣"الفريد
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ّيوسف الج�ن املخلJKLشهادة ٔالاب  -١ ّ
: 

لى دير املخلص �ي أيلو ُعندما وصلت إ]  ّ
ا عfى ما أذكر ّ كن١٩٥٩

هم بuن العاشرة والثالث عشرة س رإثlz عشر صبيا ت�tاوح أعما . نةًّ
لإجتمعنا �ي وكالة دير املخ
ّ

افق] ّالوكالة املخلصية[ص  َ�ي دمشق و نا ر
د سة دير املخل و.ريومها ٔالاب يوسف يا حuن  دخلنا مد

ّ
ب ص كان ٔالار

نا، كاهن شاب ٌّإغناطيوس بانتظا  طويل اللحية نحيل الجسم، يعمل ر
ع العمل عfى البواب ؤالاوالد  ّ�ي حركة دائمة، يستقبل، يسلم ويو

ِ ّز
ّ

ٍ
ّ أهلهم بعد أن يتعرف عfى ُّالواصلuن من السفر، يطمßن عن

 عfى ّنملنامة للصغار ليطمß واحد �ي غرفة اّويتابع مع كل... أسماË!م
ّ كال مº!م ترتبت أغراضه عfى سريره و�ي الّأن ًّ

 lmة الtuخزانة الصغ
ّخصصت له ُ... 

َبعد ذلك وجه  سة الصغرنا أبونا إغناطيوس إ]ى كنّ ىيسة املد  ،ر
fودعانا لنص
ّ

 وبعد كلمات توجيه مقتضبة ،المي صالة ٔالابانا والس
سة ٔالاب بطرس ح ئيس املد رتوجه أمامنا إ]ى مكتب  ر  مدير ّ، ثمّدادّ

سة  س–راملد ة الدر و إدا ه – ر ه [ر ٔالاب أند رالحقا املطران أند ّحداد ً

ل  ].زحلةو زمطران الفر

ِاملجد لربنا يسوع املسيح، وننام عfى : نستيقظ عfى سماع صوته 
ّ

وكان يرافقنا مثل ظلنا �ي الÖÃهات !  النومنغمة صوته �ي صالة قبل
ّ

ن كان هذا الكاهن الذي كنا بداية َم... واملطالعات وتعليمنا الصالة
ً ّ

ًنخاف منه، ثم أصبح جزءا من حياتنا ٕالاكلtuيكية مرشدا ومعلما  ًّ ً ّ

سة  روملجأ نلجأ إليه �ي كل ضيقة وصعوبة؟ ثم مع سنوات املد
ً

ّالصغر عfى ف�tات طويلة كنا 
ٍ نشعر من هذا ٔالاب الفاضل عناية ى

ً
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ه  رمستمرة ومرافقة حثيثة أكtá مما يرافق ٔالاب أبناءه، وكم كان حضو ّ ّ

ن بالوحدة لبعدهم عن ذو#!م، فيساعدهم  وقريبا للذين كانوا يشعر ً

سةلال فاقهم القدامى �ي املد رندماج مع  ّومرت السنوات، وعاد هذا . ر

ّ ف�tة ننمو ف�!ا كنا ّو�ي كل. ًشداًبتداء مناظرا ومرٔالاب ليتابعنا �ي الا
ٍ

ّنكتشف صفات ٔالاب واملعلم واملرافق واملوجه واملوسيقي ّ ّ
 . 

وأنتقل ٓالان إ]ى الف�tة الlm عرفته ف�!ا بعد ف�tات التنشئة، بعد  
شاداته السديدة،  افق حياتي الكهنوتية بإ تسمت كاهنا، وقد  رأن ا ر ّر ً ُ

ض املقدسة، إنتقل ٔالاب وعندما انتقلت إ]ى العمل �ي الرسالة �ي  ّٔالا ر
الوالذي كان مرشدي،  مسؤ

ً ئيس لف�tات zّlع و ٍ بصفة مدير و ر
ة ٕالاكلtuيكيمختلفة، لي ّكو مساعدي �ي إدا ر ض ن رة الصغر �ي ٔالا ى

ناملقدسة، وكانت الف�tة الlm اكتشفت ف�!ا أكtá ما يكو صفات  ّ

ّالراهب �ي طاعته وفقره وتجرده، والكاهن �ي غtuته وقداسته 

ّ هذه الصفات الرهبانية والكهنوتية ّوعالوة عfى كل. واضعهوت ّ

 النظيف الكف ،إكتشفت ٕالانسان العفيف اللسان واملسلك
ّ

وح النكتة، والخادم ٔالامuن لتعاليم  روامللبس، املجبو باإلحساس و ل
ًمعلمه السيد املسيح، الذي كرس ذاته لخدمته، عضدا للضعيف  ّ ّ ّ

َّوعطاء للفقtu وقربانة مقدسة ّ غذت كل من عرفوه من الرهبان ً ّ

ّإخوته، والكهنة �ي مختلف ٔالابرشيات، ولكل املؤمنuن الذين خدمهم  ّ

َولكل إنسان م
ٍ احه هللا مع القد. َّر �ي حياتهّ ّأ  .يسuن ونفعنا بشفاعتهر

 

دير املخل(
ّ

 )٢٠١٣ حزيران ٢٧ص �ي 

ّ املخلJKLشهادة ٔالاب ميشال نقوال -٢ ّ
: 

ّشال نقوال خادما لرعية حيفا، وبينما ّمرة، عندما كان ٔالاب مي  ً

ب العائلة من  ، نظر  ة العائالت، وصل إ]ى أحد املناز ّكان يقوم بزيا ر لر
منظار الباب فرأى كاهنا، شق الباب قليال لألب نقوال

ً ّ نحن لسنا : ً
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حل من فضلك!بحاجة إ]ى كاهن رأما ٔالاب املذكو . ر إ دفّ ّلم يقم بأية  ر ة ّ
رك،سمl أبونا ميشالإ" :ّفعل بل أجاب بكل بساطة  مو وحابب ز

ّبمجرد ما سمع أن اسمه ميشال . "مّتعرف عليكأو ّ tuّفتح له الباب وتغ

:  وقالوا له،منظر وجهه وعلت شفاهه البسمة والر³Î هو وأهل بيته
ّاسمك خلصك ألنه يشبه اسم أبونا ميشال صاد" ّ

ّغم أن هذه ".  ر
ّالعائلة شيوعية إال أ�!ا تكن لألب صاد ك ّ ّ ّل محبة وتقدير أل�!م عرفوه ّ ّ ّ

رهكذا تحو اسم ٔالاب ميشال صاد �ي حيفا إ]ى جواز عبو . عن قرب ل ّ

ّتدخل به كل البيوت وتتخطى به كل الحواجز ّّ
". 

 )٢٠١٣ّ أيار ٢٨ّدير السيدة �ي (

يت الياس مايو املخل -٣ شمند شهادة ٔالا
ّ

ر  :JKLّر

ت بجانب الكنيسة ف، من عمfياًبينما كنت عائد"  ُ مر صادفlz ر
ّكاهن بالستينات يحمل بيده حقيبة ويبدو عليه أن ٌ lzه ضائع، سأل

 فطلب إ]ي أن أدله عfى كنيسة الكاثوليك، ،أنت عربي فقلت له نعم
َّ

 إ]ى ًمعاّه كان يشعر بالتعب، مشينا ّ أن أحمل حقيبته ألنّوطلب إ]ي
الكنيسة، عندما وصلنا شكرني وسألlz عن اسمl وعن عنوان مÖÃ]ي 

تيعند املساء. ته إياهفأعطي أيته يقرع الباب ويأتي لزيا ر   قائال ]ير
ً

 أنا :
أشكرك عfى الخدمة الlm أسدي�!ا ]ي اليوم، وطلب إ]ي أن أدله �ي 

َّ

mى املستشفيات حf³ّالغد عÎر املر ُق �ي البداية لم ير ]ي طلبه :و³ يز

ألن
ّ

عرت  من الكهنة والكنيسة، ولكن �ي الº!اية شاً قريباًي لم أكن يوم
ّبصوت داخfي افقته �ي ٍ ر يقو ]ي تجاوب مع هذا الكاهن، فوافقت و ل

وهكذا . الطيبة الlm كانت لديه لم تكن تسمح لك بمعاندته. الغد
 يوم أدله عfىّ كل: باألب ميشالlmبدأت عالق

ُّ
 مستشفى أو عfى شارع 

 .أو عfى بيت

افقه   نلو بيوت الفقراء، إذا وصلنا وكانوا يتناوا]ى ربينما كنت أ
ك بكل،الطعام يدعونه ملشاركة لقمة الغداء ّ فكان يشا  ، طيبة خاطرر
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مثال الزع�t و. لو عfى حساب صحتهو³ ّ حm،م لهّويأكل مما يقد
ً

الزيت 
كانا ي�tكان �ي معدته أمل
ً

 ومع هذا لم يكن ليمتنع أو ، وحرقة كبtuينا
ريطلب بديال، كي ال يجرح شعو العائلة ً

 كان ٍ بيت فقtu دخلهّو�ي كل. 
حياًي�tك فيه أثر ًّ ر  . من املالاً ومبلغاو

نه عfى باب املطرانيواش³ّ الحشّ الفقراء وحmكان  ّ ينتظر و ة �ي ن
ّ شهر أل�ّ أوّكل ّ!م كانوا يعلمو أنل ه موعد قبض املعاش، و كانوا ن
كل
ّ

ئيسه يأن. نهم يحصلو عfى نصيب ّوكان 
 هذا ّة أنّبه عfى هذا بحجر

ن فهؤالء يضحكو ،عطيه للفقراءي أن ه لّ يحقة والّاملال مال الرهباني
 .هعلي

 وعfى أثرها ، وقع عfى ظهره،ّبينما كان ٔالاب ميشال يستحمّمرة،  
ة ّل إ]ى املستشفى ٕالايطا]يِقُن ر �ي مدينة حيفا، وعندما أخضعوه لصو

ّيه مصاب بالسرطان �ي عموده الفقرّكتشفوا أناة ّٔالاشع أمام هذه . ٌ
ر ّيالحالة صار من الضر امبامو ª!ا عfى اً نظر،ر نقله إ]ى مستشفى  ر لقد

�ي هذه ٔالاثناء كنت . متابعة ٔالامراض املستعصية أكtá من سواها
طمئنان  لالعته �ي املستشفى هرّخارج حيفا وملا عدت وسمعت أن

أيته و ،هليع أهال بصديق الساعة : "ستقبلlz °!ذه الكلماتارعندما 
ً

 ".ٔالاو]ى والساعة ٔالاخtuة

ة من مكان عندما عو  لمت أن مرضه سيطو أمده، طلبت إجا
ً
ز ل

ات، قائال لهم،عمfي  حيث كنت أعمل �ي مكتب تقدير خسا
ً

 والدي :ر
ر ّيمريض ومن الضر وهكذا صار، . ن أن أكو بجانبه �ي هذه الف�tةو

مت ٔالاب ميشال �ي املستشفى شûÝّتركت كل  .ز وال

 :من ٔالاشياء الرائعة الlm يمكن أن أحك�!ا عنه 

أوال 
ً

ي بينما كان ملقى عfى فراش مرضه كان البعض من ذو ، ً

ا بقداسته يأتو بمرضاهم إ]ى غرفته ليضع  ناملر³Î الذين شعر و
ُعندما كان ينقل . ُ ويحكى أن بعضهم حصل عfى شفاء،يديه عل�!م



٢١٢ 

ة كان املر³Î من ّه إ]ى غرفة ٔالاشعّٔالاب ميشال من غرفته للتوج
 .ّم ليت�tكوا منه المسuن تختهفهنجميع ٔالاديان يقفو عfى أبواب غر

 اًضات ال�!وديات يأتuن ليسح�ن دمّة كانت املمرّ مرّ، �ي كلاًثاني 
ر كن يقبلن يده، معتذ، أو ليضعن املصل،من يده ِ

ّ  منه عfى اتَّ
عاج  .زٕالا

ثالث 
ً

ُّ يشع من هذا :اء ومن بيº!م طبيب مسلم قال ]يّ، ٔالاطبا

ة عليه وآخذ ّن ألقي التحين دو أّ فال أستطيع أن أمر،ٌرالكاهن نو
غم أن،بركته  

ّ
 .ي لست بطبيبهر

ًابع  ّ تحو جزء كبtu من مهم،ار ٌ lm مع ٔالاب ميشال �ي املستشفى، ل
ه الجسديإ]ى جانب الا ّهتمام بأمو ّوة، إ]ى تنظيم دخو الزّة الخاصر ار ل

فكنت . uن ومسلمuنّٓالاتuن من حيفا كما من باÔي الجليل، مسيحي
بعة �ي ك رأدخلهم أ

ُ
ة املستشفى هذ.  دفعةّل أت إدا روعندما   هر

 كي تنظاًّ خاصاًصت له جناحّ خص،الظاهرة
ّ

وكانت . عوم هذا املوض
ة تدوم ثالث دقائق ق. رالزيا

ُ
ار ٔالاب ميشال طيلة إقامته �ي ّوزعدد ِّدر 

ًّ، مº!م من كانوا يداومو يومي بعشرات ٓالاالفاملستشفى ة ّ ومº!م ملران
 .واحدة

كان للمثل
ّ

مات املطران مكسيموس سلث الرح
ّ

  مع كهنتهوم
ات متعد ّيا ر  . بجانب ابنهّ لألب ميشال كوقفة أب حقيقي،دةز

كعادة السك 
ّ

ان املحل
ّ

uن أن يحملوا بأيد#!م علبة من الشوكوال ّي
ة املريض، هكذا كانوا يحملو لألب ميشال حmعند يا  ّ ن ر ³ لم تعد تسع ز

ه أن ّوفطلب من ز. تن³ صالو الراهباّ وال حm،غرفته علب الشوكوال را
يستعيضوا عن الشوكوال بمبلغ من املال يضعونه �ي صينية قرب 

 ،ةّو�ي آخر الº!ار يطلب من الراهبة أن تحlü حصيلة الصيني. تخته
ة، عfى ّومر.  يطلب إل�!ا أن ترسل املبلغ إ]ى العائلة الفالنيةّومن ثم

zّمرأى م نة لتطال من l، طلب إل�!ا أن تذهب إ]ى غرفته وتفتح الخزاً
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جيبه سلساال
ً

 ا لصاح¼!ماهمّ من ذهب كانوا �ي أمانته وأن ترداً وصليب
 .فالن

ّومن ٔالامو الlm شاهدª!ا بأم   العuن، والlm تؤكر
ّ

ّد بنظر أن ه ي
ضة وطلبت إليه أن يسمح لها بأن ّام دخلت املمرّ �ي أحد ٔالاي:يسّقد

ِتبنجه كي تستطيع أن تأخذ عينة من ظهره ليفحصوها
ّ ِ

 لك : فقال لها.ّ
ى من دو جدو،ُفحاولت إقناعه. نما من دو بنجّ إن،ما شئت ه ْوضعت. ن

احت تحفر بآلة حديدية شب�!ة  ة الكو³Ê"رعfى جنبه و  وهو ،"ربمنقا
املجد آلالمك " :ى سو كلمة واحدةاً وال امتعاضاًبدي ال صوتُال ي

ية َ لم أقوجّ وأنا املتفر،"سة يا يسوعّاملقد  .داملشههذا ؤ عfى ر

اد وجعهّعندما اشتد  ى يقو عfى حبس ْ فلم يعد،ز املرض عليه 
، لم أسمعه يومّ وكان كل.دموعه ح التسليم والقبو ً هذا بر ل ر ّ يتذماو

 . استياءّو يبدي أيأأو يطرح أسئلة 

ي  ، الlm أصبحت خو ّكانت مار ر ة فيما بعد، تعاني من طرف ي
مة ، كان يعيق حرك�!اّشلل نصفي ز كما شكل لها أ

َّ
!ا لن ّة أ�ّنفسي

جة وال أ تكو ز
ُ

و ها ٔالاب ميشال قبل أن يقعده املرض، وصf.اًّمن ا  
ّ

ر ى ز
اء مريمّينة ماء مقدّمعها وترك لها قن  إل�!ا اً طالب،رس ف�!ا تمثال للعذ

fأن تص
ّ

ة بنعمة ٓالاب ومعونة ابº!ا أن تشف�!ا اء القاد ري للعذ �ي . ر
 بعدما صل،الليل

ّ
اء ت،يت مار ونامت أت العذ ر  خرج من القنينة ر

tيدك، فأعط�!ا إي: وقالت لها،وتك� lzيا مار أعط ّ  وأ�!ض�!ا من ،اهاي
ًقامت مار صباح. سريرها   وأصبحت،جتّووتز.  صحيحة معافاةاي

يفيما بعد ّ خو  .ةّالنشاطات الرعويتساعد �ي  تخدم الكنيسة و،ةر

يعندما علمت مار بمرض ٔالاب ميشال ذهبت إليه وأخذت معها  
اء نفسهتمثال ال  أتذكر كيف أعطيتlz : وعندما وصلت قالت له.رعذ

 ّاه وأودّ فأنا اليوم أعطيك إي؟هذا التمثال وكيف صار واسطة لشفائي
fأن أص
ّ

 وكما حصلت أنا عfى الشفاء ، من املسبحةاًي معك بيت
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سأصf: قال لها.  بإذن هللاًأنت حتمعليه ستحصل 
ّ

 من اًي معك بيت
يد أن أق،املسبحة ًو لك أيضر ولكن أ اء ليلة أمس قالت ّنإ :ال ر العذ

�ي حيº!ا لم نفهم . د معهّد ابlz �ي السماء ستتمجّعندما يتمج: ]ي
 ولكن فيما بعد فهمنا عندما أسلم ٔالاب ميشال ،مع³z هذا الكالم
حه الطاهرة �ي يخ ور  .١٩٨٨ نيسان ٣ر أحد الفصح بتا

ّوضعه الصÂي املرض عليه وصار ّشتدإ  ، ٔالامل نقطاعا ين�û بّ
ّت الرهبانيّفقر ة مع املطران سلر

ّ
غبة ٔالاب ميشال بأن  روم وبناء عfى  ً

كانت . ة وبقرب عائلتهّيموت بقرب آباءه الذين سبقوه �ي الرهباني
ّلحظات تركه ملدينة حيفا تظاهرة شعبية بكل ً

³zما للكلمة من مع  .
، وانطلق  رتجمهرت الناس أمام كنيسة مار الياس �ي شارع عuن دو

ّوكب الذي يقدر بمئة سيامل ة تتقدّ ّا ة سيادة املطران ر رمه سيا
مكسيموس سل
ّ

ة ٕالاسعاف الlm تنقل ٔالاب ميشال اء سيا روم و وصل . ر
ة ٕالاسعاف  اجه، دخلت سيا راملوكب إ]ى الحدود مع لبنان وعاد أد ر

ة إسعاف لبناني ّوحدها إ]ى مرجعيو حيث كانت سيا ٍ ر هن  .رة بانتظا
عدته أنأمسكنا بأيدي بعضنا البعض  و

ّ ي سألتحق بالدير بأسرع و
أيت ف�!ا ٔالاب ميشالّوقت ممكن، وهذه كانت املر  lmة الtuثم،رة ٔالاخ ّ 

ر الدير" لسمعته يقو يد أن أز وقبل أن تنقلوني إ]ى املستشفى أ  ."ر
 . بعدّة قد استعادت الدير ٔالامّولكن يا للحسرة لم تكن الرهباني

ك بقد، كن١٩٨٨ نيسان �٣!ار أحد الفصح �ي   ّت أشا اس ر
أيت ٔالاب ميشال ّ وبينما أتطلع إ]ى الباب امللوكي،الفصح �ي الكنيسة ر 

تفع إ]ى السماء، وإذ بالراهبة من ّ ومن ثم،ٍاس بيضاءّ بدلة قداًالبس ر ا
ª lأبونا ميشال أعطاك عمره: ل وتقو ]ي!مس �ي أذنيجن�      ." 

 

ي يوحنا  -٤ شهادة الخو
ّ  :بشوتي) نادر(ر

ّد قديس، هو الذي علمlz وأنا شابأبونا صا"  ّ  صغtu، كيف ّ
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ّأنظف الكأس والصينية بعد القداس ّ ّ
كان لديه اح�tام كبtu وتقدير ". 

ًكان يطلب مlz أحيانا أن .  ومن خالله ليسوع،ّفائق للقربان املقدس ّ

تي ملناولة املر³Î �ي املستشفيات رأنقله بسيا ًّكان تقيا جدا . ّ ًّ

ّومتواضعا بدليل أنه ك لان معلما لألب حنا نخو وفيما بعد أصبح ً ّ ّ ً ّ

جية. ًمساعدا له ّكان يؤلف ألحانا وترانيم ليتو ر ً ّ
ّن عائلة إًويقال أيضا . 

 و�ي ،ّمسلمة كانت �ي املستشفى طلبت إليه أن يصfي لشفاء ابº!م
ة كي . ُاليوم التا]ي شفي الغالم رنصحlz يوما أن أصfي ألبونا بشا ّ ً

ّيتدخل �ي شأن شخlü ل ة لم يكن بعد ّ ردي، علما أن أبونا بشا ّ ً ّ

فا عندنا معر
ً  ".و

 )٢٠١٣ّ أيار ١حيفا �ي (

ة حداد بشوتي -٥ ّشهادة السيدة ناد
ر ي يوحنا بشوتيّ جة الخو ّ ز ر  :و

ًّكاهنا حقيقيأالاب ميشال كان "  ًوقديسا ً ًكان يصfي كثtuا، . ّ ّ
كان 

ة املر³Î والفقراء،ًسائرا �ي ًدائما  ًتناو أحيانا  كان يرالطريق لزيا ل
ًّلم يكن يطلب شيئا خاصا ليأكله. وجبة الغداء مع عائلتنا  يكتفي بل ،ً

ّما كان ليبقى عfى الغداء وقتا طويال ألنه كان يريد أن . ّبما نقدمه ً ً

اته للمر³Îّيكم يا رل  صينا جدا. ز ًّكان  ً  فقط كلمة نعم أو كان لديه. ر
ًحيانا قاسياكال وال ®lء بuن الاثنuن، بسبب هذا كان يظهر أ ً". 

 )٢٠١٣ّ أيار ١حيفا �ي (

 :شهادة السيدة داموني -٦

ٍ أحد عند الثامنة ّكنت أذهب كل. اًّ جداًكان أبونا ميشال حنون 
ة مرضت وما استطعت الذهاب إ]ى ّمر. اسّ للمشاركة �ي القداًصباح

ً

ً، سمعت أحداًحوا]ي الثانية عشر ظهر. الكنيسة  ،ل يقرع جرس املÖÃاُ
انتبه لغيابي . س ليناولlzّبونا ميشال يحمل القربان املقدفإذ به أ
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ّا إن كنت قد شاركت بقدّوسأل أبونا حن  وعندما أجابه ،اس العاشرةُ
بالنفي علم مباشرة أن
ّ

lmي مريضة وأتى ملناول . 

 )٢٠١٣ أيار ٥حيفا �ي (

 :ادّشهادة السيدة أم نادر حد -٧

ض، كان يصfلسماء عfى كان يعيش ا. يسّأبونا ميشال قد"  ٔالا
ّ

ي ر
tuّيقو إنو، اًكث ر يسtu �ي الطريق لÖuو اًكان دائم. ه خادم هللا والناسل

³Îن،املرuظّكان متحف.  ويطلب مساعدات للناس املحتاج
ً

ه ّ ألناًّ جدا
 عن العائالت الlm كان يساعدها حفاظٌد أن يعرف أحدرُ يمل

ً
 عfى ا

 .اًّ جداًكان محبوبلقد . امشاعره

تنا أقلكان يأتي لزي  ا
ّ

. لة �ي ٔالاسبوع ويتناو وجبة الغداء معناّه مرر
ثي له صايته الlm كانت ممزّة طلب إ]يّمر ّ أن آتيه بإبرة وخيط أل قة ر

رية ولم يقبل أن ز كان بحالة ماًوقميصه أيض. من الداخل بالكامل
ًأقدم له آخر جديد ّ

اني قبضة من املال وقال ّمد. اِ ر يده عfى جيبه وأ
 كلذا ولكن ه،lz املالال ينقص" :]ي

ّ
 ". للفقراءه

ه يومي  ًّعندما مرض كنت أز ة بينما كنت ّ �ي املستشفى، مراور
ه املطران سل،هناك ا  

ّ
ر جوكم أن ّيا سي ":ل فسمعته يقو له،ومز ردنا أ

قعده املرض ُإعتاد ٔالاب ميشال قبل أن ي". تuنّوا بالعائلتuن الفالنيªّ!تم
ّأن يش�t كل  شهر من دكي

ّ
ة موادان أبو شق ّا عها عfى ّز غذائية ويور

ه كان ّ®lء من هذا العمل ألن ³ أن ال يمنعهّ وكم كان يتمz،الفقراء
يوف
ّ

tىر له سعادة ك�. 

كما طلب من املطران سل 
ّ

هباني ّوم أن يدعه يموت بقرب  ته ر
ل وأكtá إن ّته ستعود كاألوّوعfى أثر تشجيÌي له، بأن صح. وقرب أهله

ىأموت سيقبلونlz �ي السماء، سأر يسوع عندما " :هللا قال ]ي شاء
 .ه كان يشعر أن أجله قد دناّألن". واملالئكة يحملونlz إ]ى السماء
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اس لراحة نفسه، و�ي ّ إحتفلنا بحيفا بقد،بعد وفاته مباشرة 
بعuن أيض ًجناز ٔالا اس أناس باآلالف ّ مرة كان يحضر القدّ، و�ي كلار

جها  وكانوا يأ،را فاق جمهو أحد الشعانuنّمم رتو من حيفا ومن خا ن
 .uن ومسلمuنّمسيحي

 )٢٠١٣ّ أيار ٣حيفا �ي (

 

 : شهادة السيد داود بشوتي -٨

جل صالة. يسّأبونا ميشال قد"   وكم شاهدناه يصf،ركان 
ّ

ي 
 .ٍا بحالة لقاء باهللًفكان يبدو دائم. اسّويطيل صالة الشكر بعد القد

ات املر³Î -٢  ال�tبية،-١: uن بالنسبة إليهّأمران كانا مهم  يا ر  ز
 .شuنّواملهم
سي  ين ليدفع ٔالاقساط املد ّكان يجمع املال من امليسو ر ة ر

mة حtu³ُ ال يحرم أوالدهم من هذه الفرصة، أضف إ]ى ّللعائالت الفق

ة ّؤالاولوي. ة عل�!مّ مرافقته للشبيبة وإلقاء املحاضرات الديني،هذا
ات البيوت يا رالثانية §ي   حامال إل�!م القربان ، وال سيما ٔالاكtá حاجةز

ً

 .ةّس ومساعدات عينيّاملقد
كان لديه .  نفسهّ وكانوا يبادلونه الحب،!مّ وأح¼َعرف الناس 
لقصص والحكايات  وكان يكtá �ي معشره من ا، الفكاهة املرهفّحس

جة دوممز ّ ببعض   .ّات الزجل اللبنانير
رأى ٔالاب ميشال أن من واجبه . لدي أخ لم يكن يرتاد الكنيسة 

ِن يعرفهأ
 إال.رفض أ�ي. ّ

ّ
 : عfى املوضوع فقال لهّ ٔالاب ميشال أصرّ أن

ًال تقلق، أنا سأع�tف عنك، وأنت ليس لك أن تقو شيئ" ، أنا ال
أكيد " :لوبدأ يقو له". ل ماذا ستقواًدّسأتكلم  ألني أعرفك وأعرف جي

س �ي آن مع ًأنت تعمل وتد
ٍ  لذلك ليس لديك متار

ّ
سع من الوقت لكي 

 الكنيسة لتصfتذهب إ]ى
ّ

خذّوهكذا تابع كالمه مت". ي
ً

 الئحة الوصايا ا
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و�ي الº!اية أعطاه الحل. العشر
ّ

لم أشعر " :فقال ]ي أ�ي فيما بعد. ة
 ". الراحة وهذه التعزية �ي حياتيبمثل هذه

كان يوجد فريق صالة مختلط بuن شبان وشابات، �ي وقت لم  
 كان أبونا ميشال يأتي  يقبل هذا ٔالامر بسهولة،ّيكن مجتمعنا العربي

 .ا ويحضر اجتماعاª!مًعهم دائمّيشجو

 )٢٠١٣ّ أيار ٥حيفا �ي (

 :شهادة السيدة أغنيس بيغر شحادة -٩

ة إلحدى عائالت الرعيّأبونا سهيل وأنا كن" يا ّا �ي  ر فجأة بدأ . ةز
ّ العائلة من دو أيرّب مات بالتكلّ مقدن

ّ
. ب ميشال صادٔالام عن 

uن ّ جميع الناس املسيحيّه أحبّ ألن،اًيسّبالنسبة إليه كان قد
 .اًوه واح�tموه كثtuّوهم أحب. واملسليمن وال�!ود

ِالحليصا"ر ما كان يذهب لÖuو الناس �ي منطقة اًغالب
ّ

وهناك " 
ر املسيحي ّكان يز  انو ويداه لم تك، السواءuّن واملسلمuن عfى حدو

غت  .اًن أبدuرفا

ى ]ي صديق له حدثّمر ة ر
ً

ى ما جر مع ٔالاب اًيشبه تمام (او
ة  ُأى صديق). بو مرادأربشا فقام وابتاع . قّ حذاء ٔالاب ميشال ممزّه أنر

ةّنوعيمن  اً جديدًحذاءاله   ّه لم ير قط أنّلكن. مه لهّ وقد،زة ممتا
ىفسأله ماذا جر بالحذاء؟ فأجابه ٔالاب . ٔالاب ميشال قد لبسه

 ".l فأهديته إياهّوجدت من هو أكtá حاجة مz" :ميشال

 )٢٠١٣ّ أيار ١٠فا �ي حي(
 

  :شهادة ٓالانسة سعاد أنيس حداد -١٠

نشيل صاد إ]ى أوائل الثمانينات من القر ييعود لقائي باألب م 
lÎعي، املا ّمن خالل خدمته �ي   كنت يومها �ي بيت الصالة  .ة حيفار
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ا]ى ، انّات والشبّمن الشاب، ةّحيث سعت مجموعة علماني" ر النوّأم"
 ّومستقية ال�tاث الكنlÓ لصالة مستكشفةج �ي حياة اّالتدر

Ûي ّالليتو  .ّ والنسكيّٓالابائي، ر

ا إ]ى ًت ٔالاكtá اجتذابآمن بuن املفاج" املسيحبالبلهاء " كان كتاب  
حيوقد  ،قل�l �ي تلك الف�tة ّكشف أمام مسtuتي الر ا ال أتوقف ًعدُة بو
عن العودة إليه كل
ّ

ت �ي مرحلة ضبابي ّما مر  .ةر

 لنداء "نعم"نالذين يقولو ، هم ٔالاشخاص، يحالبلهاء باملس 
 والسÌي إ]ى اقتناء فكر ،�ي خلع حكمة هذا العالم عº!م، ٕالانجيل

ّبساطة ساذجة تحر من ٓالاني . املسيح ببساطة بالغة ر ّ
 وتحمل ،ةِ

 .ّ البعد ٓالاخر الحقيقيا]ىالانتباه 

شيل صاد ي قراءة هذا الكتاب عندي بشخص ٔالاب متَق�tنإ 
أيت ف ّا يجسد هذه الحقيقةًيه نموذجرحيث  ن أأنا ال أستطيع  . ِ

أ
ُ

حlü املرات الlm شاهدته ف�!ا يدخل بيت الصالة جائال
ً ّ ،  �ي غرفهَ

ًه ال ير أحدّكأن  ّ ثمّا من هو غtu مرئيً كلمات صالة مخاطباًمتمتم، اى
ً أو لÖuو مريض،ا ماًيخرج ويواصل سtuه �ي شوارع املدينة ليقصد بيت ا ر

ذا ما صادفته �ي الشارع أالإدت ّ كما تعو .ستشفياتحد املأ�ي 
ّ

توقع أ 
نإذ قد يكو ذهنه �ي ، ولو التقت ٔالاعuن، أن يبادلlz التحية �ي كل مرة

فالشخص هو  . ن دو عتب ا ألعتاد عليهً أمر استغرقlz وقت .مكان آخر
ة  رهو الذي كان يدخل بيت الصالة لتعليمنا ألف باء البصلتيكا بمها

 .غريبة

ُوما يعطاه ، له يجو طالبا من املقتدرّقد ذاع صيته �ي البلد أنو 

ال يصل جيبه بل يعطيه حاال إ]ى من يحتاجه
ً

،m³ ولو �ي بعض ّ ح
ّممن ،  أعرف أكtá من شخص .الحاجةبٔالاحيان كان هناك من يتظاهر 

حيله عنّوطلبوا مz، نالوا عطف هذا الكاهن ة له بعد  lّ صو ر كنت  . ار
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كل
ّ

ن بشفاعة أبونا ّ أخ�tني بأن ٔالاحوال تتحس د هؤالءما التقيت أح
اوية الصالة �ي البيتتهر صوّ وأن،مشيال  .ز �ي 

كما أن 
ّ

سةإه طلب من ّا أنًدّي كنت أعرف جي ة املد ردا حيث ، ر
رسوم التعليم عن  لتسديد  أسماء العائالت املحتاجة ، كنت أعمل

سة ًّملح، هموالدأ  فقد بات  .ٕالاعانةعدم ذكر مصدر برا عfى مديرة املد
ّل كان يجو كليشيا لدى الجميع أن أبونا مًمعلوم ة ّ خدمته الرعويل

tuى ٔالاقدامًسfى ذ كان يحرص إ، رغم تعب العمر، ًا وشتاءًصيف، ا عfع
ة الlm يوفّأن يعطي الفقtu ثمن املواصالت العام

ّ
 .رها

ها �ي قل�lّال بد   منذ بداية  .ر من تدوين خاطرة يدوم حضو
عييشيبونا مخدمة أ ّل صاد �ي  ته ٔالاو]ى لتكريس بيتنا ، lmر يا رولدى  ز

ة سنوي، بعد عيد الغطاس يا ّوقد أمست  ر طلب منه ، ةّة تقليديز
، اتّ و�ي إحدى املر .ي أن يضبط وصوله عندنا ساعة الغذاءاوالد

 ولم ،رة بضع ساعات عن موعد الغذاءّكنت قد عدت إ]ى البيت متأخ
 فهو لم يكن صاحب مواعيد   عندنا،شيلي أبونا مّنأأكن أعلم 

منظ
ّ

هيب يسكن ، طالقمة عfى ٕالا روفتحت الباب فشعرت بصمت 
الدي جالسuن ،هت نحو غرفة الجلوسّ فتوج،البيت و وإذ بالكاهن و

جل منّا أنً وبدا واضح،و°!دوء و  ً ا طويالز
ً

 ه عfى هذا وهما عل�!مّ مر
قبل . بة الغذاء بعد لم يتناوال وجا!مّا أ�ًن ]ي الحقّ كما وتبu،الحال

 أبونا قائالّالسؤال نظر إ]ي
ً

كانت هذه إحدى أجمل الرياضات : "
حي ّالر  قالها بلهجة لم ت�tك مجاال ،"ةو

ً
اك داخfيإل للتعليق بل  ّد  أك�t ر

 .ىلحقيقة ٔالاخرل

 )٢٠١٣ أيار ٢٥حيفا �ي (                                                  
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 إدوار سعدشهادة  -١١

، يوم كان ٔالاب املناظر ١٩٧٢عرفت ٔالاب ميشال صاد منذ عام  
ّ�ي إكلtuيكية سيدة الرعاة  ّ ، وكنت طالبا �ي ّ ًبيت ساحو ًّإكلtuيكيا �ي ر

 .نذاكآىغر ّٕالاكلtuيكية الص

ّعاش معنا، حضننا وقدم لنا كل تضحية وتفان وحنان  نعم، . ّ
ًكان مناظرا مساعدا لألب الرئيس بولس سماحة  ان ّ، ولكنه كنذاكآً

البمثابة ٔالاخ ٔالاك�t لجميع الط
ّ

 .uنّب ٕالاكلtuكي

ًكانت تربطlz به عالقة شخصية ممÖuة، إذ كان إنسانا كاهنا   ً ّ ّ

ًموسيقيا فنانا ممÖuا، وأنا كنت طالبا صغtuا أعزف عfى أوتار العود ً ً ّ ً ّ ًّ، 
هبlz هللا صوت ًو  جميال لتمجيدهاو

ً
عlz للمتابعة ّ فكم كان يشج،

 .ر موهبlm هذهولتطوي

 �ي الدير، وكنت أجتمع ّٔالاب ميشال صاد كان مرشدي الخاص 
بعاء �ي ساعات بعد الظّوإياه  ركل يوم أ ًهر وأس�tشد منه، متلقنا ّ ّ

حية املع�tة الّاملبادئ ٔالاخالقي ّة والقيم والكلمات الر ّ lmِّ تجسد حياة و

ن الطلبة �ي  فكان يرافقنا نحّأما بالنسبة ليوم ٔالاحد،. ّالسيد املسيح
، أننا كنا أكtá من ّهر، وممّالÖÃهة ٔالاسبوعية بعد الظ ّا لفت نظر ّ ي

ًّطالبا إكلtuيكيا نسtu عfى الطريقعشرين   وخاصة �ي حقل الر،ّ
ً عاة، ّ

أى  ّشابة أو صبية تسtu عfى نفس الطرفإذا  ريق، كان يفرض علينا أن ّ
 .و بتلكّننتقل إ]ى الجهة املعاكسة لكي ال نلتقي °!ذه الصبية أ

ّأبونا ميشال صاد، أو من نطق بالضاد"  ل ح ،!"ّ و °!ذه الردة وبر ّ

ِخفة الدم والعفوية، كان ٔالاب ميشال صاد يعرف عن نفسه، 
ّ ّ ّ ّ

جل محfي أو قرادية  ّوسرعان ما تأتيه ٔالافكار وينظم بيت شعر أو  ّ ّ ز
باللهجة ا

ّ
لعامية تحكي وتمثل املناسبة ال

ّ وعfى . نlm نحن موجودو ف�!اّ
: ا]يه فنجان قهوة، كان جوابه عfى النحو التَّبيل املثال، إذا قدمت لس
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ق" ة، ال و ، ال سيجا رال قهوة، ال عر ر ُ وهكذا كان يدخل البسمة .!"ق

ر ووالسر نقا عfى ٔالاهل وجميع مستمعيه،ّ ً ويضفي ر  .و

ه أحب كل َّأبونا ميشال صاد أحبه الجميع  ّ، وهو أيضا بدو َّ ر ً

قاس دو تفرقة عر أوالن ا ن ًر دين، وهذا ما مÖuه وجعله كاهنا غيو ً ّ

ًممÖuا ّ. 

ّنعم، خدم ٔالابرشية العكاوية بكل  ّ ّ ّ تفان وتضحيةّ
ي . ٍ رلم يكن خو

ّعية حيفا فقط، بل جال أنحاء ٔالابرشية من شمالها إ]ى جنو°!ا ومن  ّ ر
شرقها إ]ى غر°!ا، دو أي كلل وأي ضجر، فقد كان ٱبن الطاعة كما 

ّ ّ ّ ن
 .لكان يقو عن نفسه

من الص  عية عكا، خاصة �ي  زخدم �ي  ر
ً ّ ّ ك وأسبوع ٓالاّ الم ريام املبا

 وحيث كان ،عسفيا، كفرياسيف: عاياّالخالصية، باإلضافة إ]ى الر
ة مريض �ي املستشفى يا ريطلب منه تأدية خدمة أو  ز ًلم ي�tدد يوما بل . ُ ّ

، وهو أن يحمل القربان  لكان عfى أتم الاستعداد لتأدية واجبه ٔالاو ّ ّ

لقدس �ي جعبته، يصfي ويقوامل ّ ّقدوس هللا قدوس القو قدوس : "َّ ّ ّيّ
حمنا رالذي ال يموت ٱ

ّ
ّ، بصوت منخفض أينما وجد وأينما حل" ُ ٍ. 

ّعية فحسب، بل دخل لرأبونا ميشال لم يدخل بيوت أبناء ا 

ّقلو°!م، وهذا كله بفضل نعمة التواضع واملحبة ال ّ
lmّ تمÖu °!ما هذا 

 .الكاهن العظيم

ة أنا  افقه �ي أغلب ٔالاحيان ؤالاوقات لزيا ر شخصيا، كنت أ ر ًّ

ة املر³Î، إن كان �ي البيت أو �ي املستشفى يا رالبيوت، وخاصة  ز كان . ّ
فا لدى ٔالاطباء واملمرضات ّمعر ّ ً ّ أحبه ّ والكل،"حمةمالك الر"، كان و

نيانات ٔالاخر كانوا يطلبو منهّوٱح�tمه، ح³m أبناء الطوائف والد  أن ى
يصfي أل

ّ
ة فوس،جل مرضاهم وشفاء الن ر وكانت صالته ترتفع بحرا

 .روكالبخ
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رأبونا ميشال، كان يتناو طعام الفطو بع  ّد القداس ٕالال�l ل ّ

ة البيوت واملستشفيات، وال يعود إ]ى ًصباحا �ي الر رعية، وينطلق لزيا
ّٔالانطش إال �ي ساعات املساء املتأخرة ّ

. 

 !ªعيته وعرف خصوصيا ّنعم، عرف أبناء  ّ نا يحتاجو إليه، م ومر
ّباق �ي تأمuن الخدمة ألي مطلب كان يطلب منه وأي ًوكان دوما الس ُّ ّ

ّيل إن لم يكن قد حل أو ّدة، وح³m ال يستطيع أن ينام اللمساع

ٍساهم �ي إيجاد حل سلمl ملشكلة أو ملعضلة ما ٍ ّ ّ. 

ّية، وذلك من خالل تقديم عمل ٔالاب صاد �ي ٕالاذاعة الدين 
يات بصوته الجميل املتقن وأدائه الفذ tانيم بعض ال� با والطر

ّ ُ رّ و
Öuّواملم. 

عية إال وٱش�tك ف�!الم ي�tك مناسبة ألبناء الر 
ّ : ملثالعfى سبيل ا. ّ

ّهرات ٕالانجيلية، ح³m بلغ به إ]ى سهرات ٔالاعراس �ي البيوت، الس ن أّ
َّ، وقدم "شهود #!وه"عندنا �ي مدينة حيفا " قاعة امللكوت"يذهب إ]ى 

ٍ مداخلة ونشر تعاليم السيد املسيح عfى مسمع مº!م و�ي عقر هناك
ّ

هم ّفهذا ال شك عمل بطو]ي من الد. ردا  .رجة ٔالاو]ىّ

ًلم يكن ٔالاب صاد فنانا �ي ٕالانتاج املوسيقي فقط، بل كان فنانا   ًّ ّّ

وصاحب قلم وخطاط
ً ّ

را من الد ّجة ٔالاو]ى، ويشهد عfى هذا، الكراس ّ

يشة وبخط الذي كتبه بالر
ّ

، إذ كتب  ريده، وكان ذلك �ي بيت ساحو
وخط 

َّ
ات من ال�tانيم البÖuنطية ألسبوع ٓالاالم الخالصية" ّمختا ّ ّ

 ".ر

العالمة ًكان دائما عfى عالقة سواء باملراسلة أو بالهاتف مع  
ّ

ºائد ال راملوسيقية و Öuّنطية، ٔالاب كtuلس حداد، ّ!ضة املوسيقية البّ ّ ّ

ّالراهب املخلlü، ال ّ
ّا يؤلف قطعة موسيقية ويكتب مذي كان عند ّ

ُوتة ويدو�!ا �ي إنتاجه الفlz، يرسلها إ]ى هذا ٔالاب الحبيب لكي الن ّ
ِ
ّ

ه يرسل له . يبدي له املالحظات ُوكان ٔالاب كtuلس حداد بدو ر ّ ّ
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لظاته أيضا، ح³m بلغ به أن يقو لهحمال ّ يشال، أنا أومن يا أبونا م: "ً
نبما تدو وتكتب ِ

ُ أجد لك أي أخطاء ت وال،ّ من نوتة موسيقيةّ  ."ذكرّ

ئيس الروت عالقته �ي ٔالانطكان   مبنية كلها عfى ّعيةرش مع 
ّ ّ

أبونا "ً بل دائما كان يناديه ،ه بٱسمهييناديكن لم . اعةاٱلح�tام والط
 ".ّيسلرا

حيا لبيت الصالة   ًّكان مرشدا ر و ً وبعدها مرشدا ،"روّأم الن"ً

حيا ألطف ًّر ّاهبات املخلصيات مع الر، إذ عمل "بيت العناية"ال و ّ

tu³ النفس ٔالاخmة �ي حيفا ح ّلسيدة البشا ّ ر ّ. 

ّ وبقي هناك مدة شهرين ،ويوم دخل ٔالاب صاد إ]ى املستشفى 

 لم .اني ويأتي إليه القا�l والد،هور تزالجماهtuطريح الفراش، كانت 
ًيتذمر يوما من ٔالاوجاع ال اقدا عfى الفراش ّ lmً أصابته يوم كان  ر

عها ّال إياها �ي سبيل محبة السّمتحم ،ريصا  .ّيد يسوع املسيحّ

ة ٕالاسعاف ّوأذكر هنا أن  ره عندما ٱنتقل ٔالاب ميشال صاد بسيا ّ

لبنان، ّمالية مع  الش�ي مدينة حيفا إ]ى الحدود" رامبام"من مستشفى 
اlÎ الل ٍبنانية، صرح بصوت روقبل أن يدخل ٔالا ّ منخفض لصاحب ّ

السيادة املثلث الرحمات مكسي
ّ

موس سلوم ال
ّ

افقه شخصيا �ي  ًّذي  ر
ة ٕالاسعاف وقال له رسيا ّ: 

نيدنا، إن شاء هللا أنا بكو الضس"  ّحية وبموت عن سائر إخوتي ّ

ّالكهنة، �ي سبيل أن تعود هذه ٔالابرشية إ]ى سابق عهدها، وإن شاء 

 ".ّ كل املشاكلّهللا بتنحل

ف دموعا  ات املؤثرة جعلت املطران سلوم يذ ًهذه العبا ر ر
ّ ّ

ً، مودعا  ّ

، خاص ّهذا الكاهن الغيو  . بعد منها يرنه لّة وقد عرف أنر

ة، يأخذ من جيوب كان ٔالاب ميشال يخدم العائالت ا  رملستو
بخل عليه أحد لم ي. ّعية ٔالاغنياء ويعطي للمساكuن الفقراءأبناء الر
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t�ًّع، سواء كان ماديا أو معنويابالت ًّ ّوهناك شهادات حية كثtuة من . ّ

اء امل س ٔالاهلية وارمد ّدا ّلحكومية، إذ كان يذهب مرة بالشر هر إ]ى ّ
س ويسأل عن بعض العائ اء املدا رمد فعت ٔالاقساط َ دهلالت ر

نهرية، وكان يدفع عº!م دو معرف�!مالش ىكانت يده اليسر ال تعلم ما . ّ
³zكوتا، حافظا السَكان س. تفعله يده اليم

ً ى، ال يبوح به ألحد سو ّرً
 .ذي خلقهّلربه ال

هذا هو ٔالاب الحبيب ميشال صاد املخل 
ّ

lüّه ّ الذي فقدناه، إن
³zّكاهن بكل ما لهذه الكلمة من مع. 

 .ّذكر الصديق يدوم إ]ى ٔالابد 

 ٢٠١٣ أيار ٢٧حيفا �ي 

 
 

 

 

 

* * * 
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ّمن النعم ٕالالهية الlm منحنا إياها هللا نحن الكهنة  ّ

ن، خاصة الذين خدموا �ي مدينة حuّاملخلصي
ً ّيفا أيام ٔالاب ميشال ّ

لخالص ّصاد وبعده، أن عايشنا تأثtuه عfى النفوس وعمله الكهنوتي ا
ة بخ َكان ]ي الشرف . لد الذين عرفوهروبصمات تواضعه املحفو

عية مار الياس ّالجزيل أن تطلب إ]ي الرهبانية أن أخدم  رّ ائية -ّ ّالكاتد ر
ي )كريم(�ي مدينة حيفا، مع ٔالابوين الحبيبuن أنطونيوس  ر خو

بعة غوأ احد وألفuن وأ رابيوس أبوسعدى،  بuن سنة ألفuن و  ٢٠٠١(و
– ٢٠٠٤ .( 

 .٣٥٤"أبونا موشال صاد"سم َّل بيت دخلناه كنا نسمع °!ذا الا�ي ك 
ّكنا ونحن طالب نسمع بأن ٔالاب ميشال صاد كاهن قديس ّ ّّ

ّ وموسيقي ،

، كنا نتذو ألحانه ترنيما وسمعا، ولكنن ّمن الطراز ٔالاو ًّ ً ق ّل ا لم نكن ّ
ض الواقع ح³m بدأنا بالعمل الرعو  ك حجم كلمة قديس عfى أ ّيند ّ رّ ر

دناها، ٓالاتية بغالبي�!ا من . ّو�ي الرعية الlm خدمها َّالشهادات الlm أو ر
 .لقومدينة حيفا، خtu دليل عfى ما ن

ًّللعيشة الرهبانية وجدناه معينا غنيا  ً ّ وللخدمة الكهنوتية ،ّ

سة عامرة وجدناه مد
ً

ُلو لم تكتب سtuة حياة ّأنه لكن هل صحيح و. ر

ّٔالاب ميشال صاد لكان بقي طي الكتمان؟ هل يمكن لهذه الحياة 

جاء  رالفائقة التواضع والخفاء واملحبة أن ال يفوح عطرها �ي كل أ ّ ّ

ّاملسكونة ح³m تصطاد للملكوت كل النفوس الراغبة   هل ؟رالنو�ي ّ
 أن ترتبط شهرª!ا ّل�lريمكن لهذه الحياة املشبعة من الحضو ٕالا

 بوسيلة واحدة؟
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غم قلة القراء،    ، tّللكتابة والنشر أهمية ك� ّ
ر ى  غtu كافية إن ّلكº!اّ

ح الشخصية وتعيش °!د#!ا ِلم تق�t بشهادات حية تحمل ر َ ّ وّ العالم . ن
ر ؛ملûÝ بالكتب واملقاالت ؤالابحاث ؤالافكار و وباملقابل، الشر

دياد مطرد ب والعنف با والحر
َّ

ٍ ز حية .و ّ هل يعlz هذا أن الكتابات الر و ّ

ّؤالاخالقية تجلب الشر َّ ولكن الكلمة وحدها غtu كافية ! الاً؟ طبعّ

 .ّيرة إن لم تتبناها القلوبّوجه الهجمة الشر�ي لتقف 

  lة حياة ٔالاب ميشال صاد بعيو القلب والحب ٕالال�tuّفلتقرأ س ّ ن ُ

 َال يضرب بجنا©يكما كان ٔالاب ميشو. والعطش للعودة إ]ى الينابيع
ّتفاع ليطtu إ]ى سماء السالم والغفران واملحبةالا  فليكن هذا الكتاب ،ر

ئبمثابة جناحuن لكل قار يسمو °!ما إ]ى سماء أعماقه ليلتقي بمن  ّ

ليشكل صاد نموذجا للمحب ٕالال�l بالقو والعمل، تفرح . يظمأ للقائه ّ ّ ِ ُ ً ّ

ًبتعرفك عfى حياته فرحا عميقا تكاد ال تستط ً ِيع أن تع�t عنه بسبب ُّ
ّ

ضي ّعدم خيبة ٔالامل الlm حصدناها بحياته ٔالا ٔالاب ميشال صاد . ةر
ّاهب وكاهن أثلج قلب الرب عاش . ّ وفرح إخوته الصغار، يسوعر

َ وأر العالم،خلوته �ي قلب العالم  .ّ امللكوت الÂيَ مشهدى

ّوضع كل همه �ي الا  ّستعداد للقاء الرب �ي اللحظة الحاضرة كما ّ

ه �ي ّ ساعة املمات، وكم اج�!د أن يشغل كل دقيقة من دق�ي رائق �!ا
³ يع�t له عن فائق حبه وتعلقه بهّ حm،ّخدمة الرب

ّ ّ وإذا لم يتوفر . "ّ
َّ

]ي 
ّطو الزمان فألعوض عنه بقوة املحبة وصفاء الني ّ ّ ّ

ِ ة واستعداد ل
ادة الكامل ألن أتمم واجباتي الرهبانية بكل ّٕالا ّ ِ ّ ة ونشاط ور ٍ حرا ٍغبة رٍ ر

ًمقدسة، إستعدادا لتلك الحياة السامية فيا إل�l ما أعظم وما . ..ّ
أجمل حظ
ّ

يتك ّالسماء الذين نقل�!م إليك ليتمت أهل  ؤعوا بر
قومحبتك، وكم أتشو إ]ى تلك الساعة السعيدة الlm أطtu ف�!ا إليك ّ ّ .

يد أن أعت�t ذاتي أقلولكن يا  ّإل�l ال أ ٍ حظ وسعادة مº!م؛ فمنذ هذه ر ٍ
ّ

يد أن أعيش وأتصرف كأنا ّللحظة أ ّ يد أن ر رlz بحضرتك ٕالالهية، وأ ّ

اك �ي كل ما �ي وما حو]ي، بكماالتك ٕالالهية وصفاتك الجليلة  ّأ ّ ّ ر
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ûÝيد أن أحبك وأحبك �ي كل ش ِالسامية، وأ
ّ ّ ّ ّ وأحب كل،ر ٍ شûÝ فيك ّ

 . ٣٥٥"وألجلك

هبانية ألقاها   حية  ياضة ر ّ�ي  رّ ّلراهبات املخلصيات، عfى اور

 نماذج من الرهبانيات قائالةَّض عل�!ن ثالثعر
ً ة : "ّ ّرمº!ا ما §ي حا

ًنشيطة ترتقي صعدا �ي معارج الكمال، ومº!ا ما تبقى ثابتة عfى حالها 

ائد زال تقدم وال تقهقر  ُ َ ي، ومº!ا ما ª!بط من مجدها ٔالاو وª!و إ]ى ينَُّ ل ّ

ّ فإما أن تلغ�!ا السلطة الكنسي:ضمحاللالا ت مº!ا ا أن ينبّة، وإمَّ
؟. ليس يحاو ٕالاصالحّقد ىفمن أي فئة جمعيتنا يا تر ّ

ِ
فإذا كانت، ال ... ّ

ت من الفئة الثالثة فهل من قديس يريد أن  ٍسمح هللا، قد صا
ّ ر

ّيحاو ٕالاصالح والعودة بالجمعية إ]ى املبادئ الرهبانية ومبادئ  ّ ل
إن .  طرح هذا السؤال وأجاب عليه بحياته.٣٥٦"القداسة والكمال؟

اهب وكاهن مثل ٔالاب ميشال صاد، وكáاّية رهبان ٍحتضنت حياة  ٍ  tر
tuه، ال يخاف عل�!ا، وعندما �!تف مع صاحب املزامtuهللا �ي : "ُغ

ّ هللا موجود �ي داخلها بالقديسuن الذين ّ، نعlz أن"داخلها فلن ت�Öعزع

ىف�!ا، من أجل ذلك ال يمكن ألي شر أن يقو عل�!ا ٍ
ّ ّ. 

نجو براو "ّبعد ما تو�ي  ق محر العر ٔالاسود �ي ،)١٨٥٩ (+"ن ر ِ
ّ

 ،إ]ى ٔالامام: "أمريكا من استعباد البيض لهم، نظموا أغنية أنشدوا ف�!ا
ح براو تناديناّفإن ن ر هكذا فل�!تف املخل" !و

ّ
نصيو اليوم  ،إ]ى ٔالامام :ّ

ح صاد تناديناّفإن  .!و ر
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أوال الشكر  
ً  ؛°!ذا العملعfى القيام ة ّ الذي أعطانا القوّللربّ

يت جان فرج الجزيل الا السابقّللرئيس العامو شمند ر، ٔالا ، ح�tامر
يت  الحا]ي ّللرئيس العامو شمند رٔالا  ح�tامالجزيل الاأنطوان ديب ر

ك شجع هذا العمل، ّالذي با يوس هيدموس الذي  ور رلألب مكا
ّات ٔالاب ميشال صاد وضبط املنهجية العلمياكتشف كتاب  ة للعملّ
، ّالتدقيق ٕالامالئي ب³اعتz الذيفايز ب ولأل .يق وٕالاخراجّواهتم بالتنس

يف جبو  باءلآلو رجو اشد ؤالاخ أغابيوس واد ّميخائيل حدوُّز رشربل 
 . �ي الطباعةªّ!م إيانانخلة ملساعد

 
 

 

 

* * *  
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