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 مقالة العدد

  

 سلطة البابا عبر التاريخ

فقد تقرر في  حصل البابا على السلطة حين منحته له المجامع المسيحية والظروف الراھنة في ذلك العصر،   

 المسيحيينم أن الفصل في المسائل الدينية من اختصاص كنيسة روما، وأن  869مجمع روما المنعقد سنة 

جميعا ً يخضعون لقرارات رئيس ھذه الكنيسة، ويقرر أحد مجامع روما أن الكنيسة البابوية تملك حق الغفران 

معالم تاريخ أوروبا في "انظر كتاب (من تشاء وتمنحه لمن تشاء ، وتملك كذلك حق الحرمان وتجعله في حق 

 )العصور الوسطى

 

ويرى المؤرخون أن السلطة التي حصل عليھا البابا مرجعھا إلى اLنقسام السياسي الذي حصل في الدولة 

 ً LQنقسام وذلك الصراع استقل البابا استقLالرومانية وإلى الصراع الذي جاء عقب ذلك، وفي وسط ھذا ا

يعد تابعا Wي من الملوك واWمراء، وقد اعترف الجميع له باLستقQل تخلصا ً من التنافس على  تاما ولم

السيطرة على الكنيسة، ومن ثم صار تعيين البابوات بطريق المجامع L بطريق اWباطرة، وھذا مما قوى 

   سلطة البابا

 

 

 

 

 

التوسع، فأخذوا يبيعون صكوك الغفران، ويصدرون وقد باشر رجال الدين بعد ذلك ھذه السلطات بكثير من 

قرارات الحرمان حتى على الملوك والعظماء، وأصبحت الكنيسة بذلك ھي التي تفھم الكتاب المقدس، وھي 

والذي يتوارثه البابوات، وL معقب لما تقوله الكنيسة، وعلى .. التي تصدر القرارات بناء على ھذا الفھم 

 .بالقبول، وافق العقل أو خالفهالناس أن يتلقوا قولھا 

  

  المزيد في الصفحة التالية

  

 مسيحيونوفي الوقت الذي لم يعد البابا تابعا ً *ي من الملوك ، كان الملوك بحكم أنھم 
 المسيحيينن له تبعا ً لقرارات المجامع مما جعل كل ون للبابا، وخاضعوفإنھم تابع

ملزمين بطاعة البابا وخاضعين له، تبعا لفكرة أن السيد المسيح قد أقام بطرس الرسول 
خليفة له ليرأس الحواريين ويدير شئون المسيحيين، وقد انشأ بطرس كنيسة روما، 

والبابا خليفة لبطرس في رياسة ھذه الكنيسة وفي إدارة شئون المسيحيين، فالبابا على 
.اته ومكانتهھذا خليفة للمسيح، له سلط  
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وھكذا تعدد الطغيان الذي مارسته الكنيسة وتنوع حتى أصبح طغيانا ً ليس دينيا ً فحسب بل سياسيا وماديا 

فقد فرضت الكنيسة نفسھا وصية على الملوك واWمراء وأرغمتھم على الخضوع والذلة لھا ، فمعيار . أيضا

والخدمة، وكان أباطرة أوروبا يضيقون ذرعا بتسلط صQحھم منوط بما يقدمونه لھا من مراسم الطاعة 

الكنيسة في جميع شؤونھم، حتى كانوا ھم الذين يقودون تتويج الملوك واWباطرة، كما أن من صQحياتھم 

خلعھم وعزلھم، ومن خالف منھم فللكنيسة أن تخلعه بالقوة وتْحرم أْتباعه من المغفرة إلى غير ذلك مما جعل 

 .اني من تمزق رھيب بين الكنيسة واWباطرةالوضع في أوربا يع

  

   

  

   

بعد ھذا الطغيان والظلم من الكنيسة بدأت بوادر اLنفجار في أوساط المجتمع اWوربي وعلت صيحات  
المطالبة باmصQح الكنيسي، فقد قامت عدة حركات لمحاولة اmصQح منھا ما حورب وقضي عليه، ومنھا ما 

حتى جاءت حركة اmصQح البروتستانتية بقيادة زعيمھا مارتن لوثر فشل ولم يستمر،  

سلطة البابا في غفران الذنوب، ودعا إلى العودة إلى الكتاب المقدس مؤكدا ً على أنه مارتن لوثر لقد ھاجم  
بل وصل لوثر إلى مرحلة  .ھو المصدر الوحيد الذي يجب اLعتماد عليه في تفسير جميع المسائل الدينية

ثم بدأ بعد ذلك لوثر في عدة خطوات عملية لتنفيذ اmصQح، .لشك في أن عصمة البابا يمكن تبريرھا تاريخياا
م الدعوة إلى حكام الوLيات اWلمانية من اWمراء ومن إليھم كي يتزعموا حركته  1519فوجه في سنة 

.اmصQحية  

م وعھد البابا شارل الخامس  1520ولم تجد اmدارة البابوية حQ ً لھذا سوى إصدار قرار الحرمان للوثر سنة 
إمبراطور الدولة الرومانية وقتذاك تنفيذ قرار الحرمان تأسيسا ً على أن لوثر يقيم في إقليم سكسونيا الداخل 

لى المجلس اmمبراطوري ، ودعى لوثر في أراضي ھذه الدولة، ورأى اmمبراطور أن يعرض الموضوع ع
للمثول أمام المجلس ووجه إليه عدة أسئلة بشأن الكتب التي ألفھا وھل يرغب في التراجع عما فيھا؟ فأجاب 

بأنه L يستطيع الرجوع في أي موضوع تعرض له في كتاباته، ولذلك أصدر اmمبراطور بيانا ً أعلن فيه 
م بطرد لوثر خارج القانون  1521مايو سنة  26ر المجلس قرارا ً في سخطه على الحركة اللوثرية، ثم أصد

وإھدار دمه باعتباره يعرض أمن الدولة الداخلي والخارجي Wخطار فادحة، كما تضمن قرار حظر تداول 
وأخذت طريقھا إلى الذيوع واLنتشار ، ، رغم ھذا ظلت الحركة اللوثرية .كتب لوثر ومنع قراءة جميع كتاباته

وھو اLسم الذي اشتھرت به حركة " المحتجون"أي " بروتستانت"ق على أنصار ھذه الحركة لفظة وأطل
.اmصQح الديني  

  

  

  المزيد في الصفحة التالية

  

لJمJك اRقطاعية، حيث أصبحت  -1كما تمثل التسلط المادي للكنيسة في امتJكھا 
الكنيسة أكبر مJك لVراضي في أوربا، ولVوقاف ، فقد كانت الكنيسة تملك ثلث 

بدعوى صرفھا على الكنائس وتجھيز  أراضي بريطانيا، وتأخذ الضرائب الباھظة
كما فرضت على أتباعھا عشر ما تغله ا*راضي الزراعية والحرف . الحروب الصليبية

.المختلفة، وكذا الضرائب والعمل المجاني  

.وھو ا(سم الذي اشتھرت به حركة ا$ص#ح الديني" المحتجون"  
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  : أما أھم مبادئ لوثر فھي كما يلي

 .ـ جعل الكتاب المقدس ھو المصدر الوحيد للمسيحية 1

  . ـ من حق كل مسيحي أن يقرأ الكتاب المقدس وأن يفسره 2

3  L رشاد وتوجيه منmـ ليس لكنائس البروتستانتيه رياسة عامة، فلكل كنيسة رياستھا، وعمل الرياسة ھو ا

  .يستطيع أن يستقل وحده بفھم الكتاب المقدس

 . ـ ليس للكنيسة حق غفران السيئات 4

ـ ترجمة الكتاب المقدس للغات المختلفة حتى يقرأه الناس على اختQف لغاتھم، وحتى تكون صQتھم  5

   .ودعاؤھم بلغة يعرفونھا

  . ـ عدم اLعتراف بالرھبنة وإباحة الزواج لرجال الدين 7

  .ود لھا ، فذلك للوثنية أقربـ عدم اتخاذ الصور والتماثيل في الكنائس ، وعدم السج 8

 

 

نادر عبد اbمير: إعداد   
 آخر صفحة مقالة العدد

"عشاق هللا"للمزيد من المقاbت زوروا ركن المقاbت بموقع   
www.ushaaqallah.com 
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 الفاتيكان

  

  نبذة عن الفاتيكان

 

 

 

 

.الفاتيكان:العاصمة   

 . الفاتيكان :أكبر مدينة   

. الQتينية و اmيطالية: اللغة الرسمية   

 . بابويه: نظام الحكم   
 

1929فبراير  11: اLستقQل من إيطاليا    

  الجغرافيا

يبلغ . تقع الفاتيكان في شمال غرب العاصمة اmيطالية روما، بعيدة فقط عدة مئات من اWمتار عن نھر تيبر
الذي يشكله سور المدينة الذي بني لحماية البابا من اLعتداءات  كم، 3.2مجمل طول حدودھا مع إيطاليا 

مدينة الفاتيكان ھي أصغر . مدخل المدينة ھي ساحة القديس بطرس أمام كنيسة القديس بطرس. الخارجية
ھناك بعض المنشئات الدينية . كم مربع 0.44دولة ذات سيادة في العالم، حيث تبلغ مساحتھا ما مجموعه 

مناخھا ھو كمناخ روما الذي يتمتع باعتداله شتاءاً وحره . ج حدود المدينة و لكنھا تتبع الفاتيكانالواقعة خار
.صيفاً   

 السكان

ھناك . حرس الفاتيكان ھم سويسريون. جميع سكان الفاتيكان ھم من العاملين في الدولة، و خاصة رجال الدين
اللغة الرسمية ھي الQتينية، اللتي . اللذين يسكنون خارج حدود المدينة عدة آLف من العاملين اLضافيين ،

في الواقع فإن اللغة اmيطالية ھي . كانت يوماً ما لغة الرومان، بقيت كلغة رسمية للدين المسيحي الكاثوليكي
.اللغة السائدة بين السكان و العاملين في الفاتيكان   

 

 المزيد في الصفحة التالية

  

ھي أصغر دولة في العالم و مقر الكنيسة الكاثوليكية تقع في  (Vatican) الفاتيكان
جنوب أوروبا في قلب العاصمة اRيطالية روما على الجانب ا*يمن لنھر التبر ، كانت 

حيث تم اbتفاق على إنشاء دولة ذات كيان  1929جزء من الدولة اRيطالية لحين 
تيكان والذي يعتبر أيضا القائد الروحي لما يقارب المليار مستقل، تُدار من قبل بابا الفا

 . كاثوليكي في مختلف بقاع ا*رض
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 التاريخ

كان دائما قد إعتقد أنه )  ager vaticanus (من المفترض أّن ھذا الجزء الغير المسكون أصQ من روما 
اWولى، كنيسة قسطنطين، بنيت على الموقع الكنيسة  326ف ي . حتى قبل وصول المسيحية مقّدس، 

الباباوات في دورھم   .بيتر، ومنذ ذلك الحين بدأت المنطقة أن تصبح أكثر سكانا المفترض لقبر القّديس 
حكموا جزء  العلماني مّددوا سيطرتھم بشكل تدريجي على المناطق المجاورة ، وخQل الوLيات البابوية ، 

المملكة  الية Wكثر من ألف سنة حتى منتصف القرن التاسع عشر، عندما إستولت كبير من شبه الجزيرة اmيط
، تم تحديد حصص البابا أكثر عندما 1870في   .اmيطالية الحديثة التوحد على أغلب أرض الوLيات البابوية

, 11شباط /رالسجناء وإيطاليا في فبراي و قد تم حل نزاعات بين مجموعة من الباباوات . تم ضم روما نفسھا
الدولة المستقلة لمدينة الفاتيكان  -  تحت حكم موسوليني  –بمعاھدات Lتران الثQثة، و التى تم بموجبھا  1929

جديدة بين الكرسي البابوي  ، عّدلت إتفاقية 1984في . ومنح منزلة الكاثوليكية الرومانية الخاّصة في إيطاليا
كالدين الرسمي  من ضمن ذلك أسبقية الكاثوليكية الرومانية وإيطاليا بعض أحكام المعاھدة السابقة، و 

  .اmيطالي
 

 النظام السياسي

يتم انتخابه من قبل مجلس الكرادلة . البابا ھو رأس الدولة. النظام السياسي في الفاتيكان ھو معقد بعض الشيء
البابا يتمتع بسلطات تنفيذية، تشريعية و . في قلب الفاتيكان يتم ذلك في الكنيسة ا لسيستينية. لمدى الحياة

وزير الدولة ھو . كما أنه يعين الطاقم اLداري لمساعدته القيام بإدارة الدولة كل خمس سنوات. قضائية مطلقة
 .كاردينال معين من البابا أيضاً، يكون مسئول عن العQقات الخارجية للفاتيكان و الكرسي البابوي

 ة الخارجيةالسياس

كما أن لھذه الدول سفراء في . للفاتيكان سفراء معتمدون في معظم دول العالم و خاصة الكاثوليكية منھا
تتمتع . الفاتيكان، عادة يكونوا سفراء أيضاً لبQدھم في إيطاليا و مقيمين في روما لضيق مساحة المدينة

ھا في كثير من اLتفاقات الدولية ھو ليس اL الفاتيكان بصفة مراقب في اWمم المتحدة، كما أنھا عضويت
لترسيخ الفكر الديني و السلمي و التعاوني مع الدول اWخرى، على سبيل المثال عضويتھا في منظمة الوحدة 

.اWفريقية أو معاھدة عدم انتشار اWسلحة الكيميائية  

 الجيش

تمتلك دولة الفاتيكان أصغر وأقدم جيش نظامي في العالم وھو ما يعرف بالحرس السويسري ، وقد أسس ھذا 
م حيث كان باWصل عبارة عن مجموعة  1506كانون اWول عام /يناير 22الجيش البابا يوليوس الثاني في 

.من الجنود المرتزقة القادمة من الكونفدرالية السويسرية   
 

حرس قرابة المئة رجل ويعتبرون الحرس الشخصي الخاص لبابا الفاتيكان ، ويجب أن يكونوا يبلغ تعداد ال
جميعا من الذكور الكاثوليك السويسريين ، وكان البابا بولس السادس قد أمر بحل فرقتين من الحرس من 

.الخدمة وھما فرقة حرس البQط الشرفي وفرقة الحرس النبQء  
 

ات بحرية أو جوية ومھام الدفاع الخارجي موكلة للدولة اmيطالية التي تحيط بالمقر Lيوجد لدولة الفاتيكان قو
.الباباوي من جميع الجھات  

 المزيد في الصفحة التالية
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 اbقتصاد

تتمتع دولة الفاتيكان باقتصاد فريد من نوعه فھو غير تجاري مدعوم من قبل التبرعات المالية التي تعرف 
التي يدفعھا الكاثوليك من كل أنحاء العالم ، وتنتفع أيضا خزينة الدولة من عائدات  )بنس بطرس ( باسم 

السياحة وبيع الطوابع والتذكارات السياحية ، كما أن العمال والموظفين المدنيين يستفيدون ھناك من أجور 
 . ورواتب تفوق أجور نظراءھم في روما

 
 العملة الرسمية للفاتيكان

م وتصك الدولة اليورو الخاص بھا Wغراض السياحة  2002كانون الثاني /ل من ينايرھي اليورو منذ اWو
أيضا حيث يسعى جامعو العمQت على أقتناء ھذه النسخة من اليورو ، وسابقا كان العملة المتداولة ھي الليرة 

ويعرف  le Opere di Religione ويوجد للدولة مصرفھا الرسمي باسم.المساوية لليرة اmيطالية آنذاك 
 . أيضا ببنك الفاتيكان

معظمھا آتي من السياحة، الطباعة ، نشاط بنكي . مليون دوLر أمريكي 252 2003بلغت عائدات الدولة عام 
 .في المصارف العالمية والتبرعات ومن منح الدول اWخرى

 الثقافة

أضف الى ذلك التحف . اثوليكية فيھاثقافة الفاتيكان ھي ذات تأثير قوي في العالم كله لوجود مقر الكنيسة الك
المعمارية المنشأة في المدينة مثل كنيسة القديس بطرس و الكنيسة السيستانية اللتي يعود تاريخ بناءھا الى 

ممتلكات مكتبة . ساھم فنانون عالميون مثل مايكل أنجلو، بوتيشيلي و بيرنيني في تزيينھا. قرون مضت
 .ھي ذو قيمة L تقدر بمال الفاتيكان و المتاحف الفاتيكانية

 
  البابوية

  

  

  

  

 
وmنتخاب البابا طقوس خاصة، حيث يجتمع . يتولى البابا منصبه عن طريق اLنتخاب من قبل الكرادلة

الكرادلة في الك نيسة السيستينية في الفاتيكان ويبقون فيھا حتى انتخاب البابا الجديد ويعلنون عن ذلك عن 
  .سود بدل اWبيضأالمدخنة أما في حال فشلھم في انتخابه فيتصاعد دخان طريق دخان ابيض يتصاعد من

 

  

منصب ديني وھو أعلى سلطة في الكنيسة الكاثوليكية فالبابا ھو خليفة بطرس  ھي
وأسقف روما ورأس الكنيسة المنظور كما يرتبط ھذا المنصب بمدينة الفاتيكان مقر 

كان ھذا . 274البابا الحالي ھو البابا بينيدكت السادس عشر ، وھو البابا رقم . البابا
ي الكنيسة إb أنه حفظ مع الوقت لرأس الكنيسة، اللقب يعطى في السابق لكل أسقف ف

 .مع احتفاظ بعض الكنائس بھذا اللقب كالكنيسة القبطية ا*ورثوذكسية
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  )نظرا لطبيعة الملف الخاص بھذا العدد أثرنا أن نخصص فقرة كلمات من ذھب لVم تيريزا(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلمات من ذھب

"لكن املحيط سيكون اقل اذا W نعمل... نعملُه هو قطرة يف محيط  نحن انفسنا نشعر بأن مانحن"  
"لكن املعجزة هي اننا نفرح عند عمله.. املعجزة ليست بأننا نعمل هذا العمل "  
"اذا ادنت الناس فال وقت لديك ^ تحبهم"  
" Wعندها يتالش .. لقد وجدت مفارقة وهي ان الذي يحب اىل حد التأ Wو الذي يبقى هو فقط ..فان اال

hحب اك"..  

"ابشـع انـواع الفقــر هو الشعـــور بالوحــدة وبان ال احد يحبك"  

ولكن الفقر االعظم هو ان يّشعر .. نعتقد احياناً ان الفق" هو فقط االنسان الجائع واملُرشد والعاري"
"يجب أن نبدأ من بيوتنا لعالج هذا النــــوع من الفقر.. االنسان بأنُه مكروه وغ" مرغوب فيِه ومرتوك   

.. ألن هناك القليل من الحب .. يعاy الكث" وهو ... اعتقد ان العاW اليوم اصبح مقلوباً راساً عىل عقب "
"ليس لدينا وقت لألخرين والحتى ألبناءنا وال وقت ايضا لنتمتع بحياتنا.. يف األرسة ويف الحياة العائلية   

لهذا السبب يوجد الكث" من املعاناة والكث" من ... الحــب يسكن يف البيوت ... الحب يبدأ يف البيت "
وال .....وزيادة الhوات الخ ... الجميع يبدو مستعجال بجنون ملزيد من التطور ... نا اليوم الحزن يف عامل

فمن املنزل يبدأ ... واالب واالم ال�لكان الكث" من الوقت لبعضه� البعض ... يجد االوالد وقتاً البائهم 
Wخراب السالم يف العا"  

يك عمل االع�ل الخارقة، ولكن ما هو فعال رضوري هو ان التظن بانه ^ يكون الحب حقيقيا فان عل"
"تحب بال تعب  

"هو هدية لذلك الشخص، وهو يشء جمـــيل.. هو عمل ُحب .. كل مرة تبتسم فيها لشخص ما "  

" Wبل للحب و التقدير...ليس للخبز..هناك الكث" من الجوع يف العا"..  
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 من القلب

  

  استقالة بابا الفاتيكان التاريخية بين الصدمة والتقدير

  
  
  
  
  

لم أدعكم اليوم mعQن تقديس اLقانيم فحسب، بل أيضا mبQغكم بقرار ھام للغاية يتعلق بحياة " :فقد قال البابا
بعد التفكير في قراري أمام الرب عدة مرات، خرجت بنتيجة أن قدراتي بسبب عمري . الكنيسة الكاثوليكية

  ".الكبير لم تعد كافية للخدمة بصورة مQئمة
  
  
  
  

عشر انه بات يشعر بالتعب والملل، مشيراً إلى انه تقدم في العمر على نحو  فقد أعلن بنيديكتوس السادس
.يعوق استمراره في أداء مھامه بعد بلوغه سن الخامسة والثمانين  

خارت قواي في اWشھر اWخيرة إلى الحد أن علي اLعتراف بعجزي عن اLستمرار في الخدمة : "وأضاف
ام لقراري وبحرية كاملة، أبلغكم بالتخلي عن أداء خدمة اWسقف اWكبر لذلك، ومع اmدراك الت. التي كلفت بھا

وبذلك سيصبح عرش روما . 2005نيسان / أبريل 19وريث القديس بطرس التي تسلمتھا من اWساقفة في 
".، وسيجري انتخاب بابا جديد2013شباط / فبراير 28فارغا اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء يوم   

وقد حلل الخبراء اLستقالة الطوعية لبنديكتوس السادس عشر ھي نتيجة لتأثير أمور كثيرة، إذ يعتقد الكثيرون 
أن الغالبية اLيطالية في إدارة الفاتيكان قبلت البابا بنيديكتوس السادس عشر بنوع من البرودة، مما كان يجعله 

وتذكر الصحفيون . السادس عشر الرأي العام الدولي بنيديكتوس   ولم يسعد نبأ انتخاب. يواجه إجھادا نفسيا
، " ھتلر يوغند"بمنظمة الشباب الھتلرية  1941فورا بعض المشاھد الحساسة من سيرة حياته والتحاقه عام 

وسلم نفسه إلى الحلفاء لدى اقتراب قواتھم من  1945وذلك بغض النظر عن أنه فر من الجيش اLلماني عام 
  .برلين

وھو اLنخفاض المطرد لنفوذ الكنيسة الكاثوليكية في . وھناك من يرجع حقيقة استقالة البابا تكمن في أمر آخر
  والذنب L يعود بالطبع إلى بنديكتوس السادس عشر، بل ھناك نزعة ثابتة. أوروبا الغربية في اWونة اWخيرة

ومن أجل مواجھة ذلك L يكفي إصQح الكنيسة  .لتعزيز مواقع المسلمين في أوروبا لھجرتھم الھائلة إليھا
فQبد من أن يأتي بابا جديد ديناميكي ومعاصر بوسعه التعامل مع . الكاثوليكية والكنيسة المسيحية بشكل عام

وكان بنيديكتوس السادس عشر يواجه مشاكل في عQقاته . تحديات القرن الحادي والعشرين  الشباب وتلبية
يث أدت بعض بياناته الغافلة إلى أنه أصبح يعتبر عدوا بالنسبة إلى العالم اmسQمي، مع العالم اmسQمي ح

.دبلوماسية الفاتيكان التي تعودت على اعتبار نفسھا Lعبا دوليا ھاما  اWمر الذي كان يعقد نشاط  

  المزيد في الصفحة التالية
  

السادس عشر بابا الفاتيكان سابقة في تاريخ  كانت استقالة البابا بنيديكت
الكنيسة، فقد كانت صادمة للبعض فيما عبر آخرون عن مفاجأتھم بھذا القرار 
مقدرين ا4سباب التي طرحھا البابا لتقديم استقالته ، وفي عصرنا الحديث لم 

  .يشھد حتى ا9ن تقديم أحد باباوات الفاتيكان مثل ھذه ا(ستقالة 

ذا تخلى البابا عن منصبه؟ ھذا ھو السؤال ا4ساسي الذي تداوله الجميع بعد لما
معرفة نبأ ا(ستقالة، إ( أن ھناك أسباب ذكرھا البابا و(قت احترام من الغالبية 

  .العظمى وھناك أسباب تم استنباطھا وتحليلھا 
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 التقدير والصدمة

وتتوالى ردود فعل الرأي العام بعد اعQن البابا بنديكتوس السادس عشر عزمه اLستقالة وسط حيرة وكثير 
ففي الوقت الذي أشاد البعض بالقرار انتقده آخرون ، حيث أشاد مسؤولون سياسيون ودينيون . من التساؤLت

.ريخي غير المسبوقلقراره التا" احترامھم"في العالم بقرار بابا الفاتيكان، معبرين عن   

  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )بتصرف(عن الكاتبة وفـاء البسيوني 
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 البابا الجديد للفاتيكان  

  

 نبذة عن البابا الجديد

السادس  الكردينال اWرجنتيني خورخي ماريو برغوليو ھو البابا الجديد للكنيسة الكاثوليكية خلفا لبنديكتوس
.واختار البابا الجديد الذي يعد أول حبر أعظم ينتخب من أمريكا الQتينية اسم فرنسيس اWول. عشر  

 

 

 

الكرادلة استدعوني الكرادلة استدعوني ""من على شرفة الفاتيكان، قال البابا الجديد فرنسيس اLول من على شرفة الفاتيكان، قال البابا الجديد فرنسيس اLول   إطQلتهإطQلتهكلمة له بعد كلمة له بعد   أولأولوفي وفي 
."."الدنياالدنيا  أصقاعأصقاعمن آخر من آخر    

..بابا يسوعي يتولى السدة البابويةبابا يسوعي يتولى السدة البابوية  وأولوأولالQتينية الQتينية   أميركاأميركاينتخب من ينتخب من   أعظمأعظمويعتبر ھذا البابا اول حبر ويعتبر ھذا البابا اول حبر    

السير على السير على ""ودعا المؤمنين الى ودعا المؤمنين الى . . الصQة من اجل سلفه بنديكتوس السادس عشرالصQة من اجل سلفه بنديكتوس السادس عشر  إلىإلى  اWولىاWولىودعا في كلمته ودعا في كلمته 
صلوا من اجلي صلوا من اجلي ""وطلب من الحشود الوقوف دقيقة صمت وقال وطلب من الحشود الوقوف دقيقة صمت وقال   ""باmنجيلباmنجيلالتبشير التبشير ""وو" " والمحبةوالمحبة  اWخوةاWخوةطريق طريق 

."."وامنحوني بركتكموامنحوني بركتكم   

."."فلنصل للرب لكي يبارك وللسيدة العذراء لكي تحفظفلنصل للرب لكي يبارك وللسيدة العذراء لكي تحفظ""  اWولاWولوقال البابا فرنسيس وقال البابا فرنسيس    

وللعالم لكي وللعالم لكي   ل�خرل�خرلنصل جميعا الواحد منا لنصل جميعا الواحد منا ""بوينس ايرس بوينس ايرس   أسقفأسقفالبابا الذي كان حتى ھذا التاريخ البابا الذي كان حتى ھذا التاريخ   وأضافوأضاف
."."ملةملةشاشا  أخوةأخوةتكون ھناك تكون ھناك    

المجتمعين في جلسة سرية في مجمع داخل كنيسة السيستين، الى المجتمعين في جلسة سرية في مجمع داخل كنيسة السيستين، الى   115115توصل الكرادلة التوصل الكرادلة ال  إعQنإعQنوجاء وجاء 
..كاتدرائية القديس بطرسكاتدرائية القديس بطرس  أجراسأجراسمن المدخنة في الفاتيكان وقرع من المدخنة في الفاتيكان وقرع   اWبيضاWبيضانتخاب البابا، عبر تصاعد الدخان انتخاب البابا، عبر تصاعد الدخان    

من مدخنة كنيسة السيستين في من مدخنة كنيسة السيستين في   اWربعاءاWربعاء) ) ت غت غ18,0518,05((  19,0519,05تصاعد في الساعة تصاعد في الساعة   اWبيضاWبيضوكان الدخان وكان الدخان 
الى انتخاب بابا جديد لخQفة البابا المستقيل بنديكتوس السادس الى انتخاب بابا جديد لخQفة البابا المستقيل بنديكتوس السادس   115115الى توصل الكرادلة الالى توصل الكرادلة ال  أشارأشارالفاتيكان ما الفاتيكان ما 

..عشرعشر   

تصاعدت ھتافات الفرح من قبل تصاعدت ھتافات الفرح من قبل   لم يكن واضحا تماما،لم يكن واضحا تماما،  اWبيضاWبيضوبعد لحظات من التردد Lن لون الدخان وبعد لحظات من التردد Lن لون الدخان 
..كنيسة القديس بطرس لتؤكد ان بابا جديدا قد انتخبكنيسة القديس بطرس لتؤكد ان بابا جديدا قد انتخب  أجراسأجراسالحشد المتجمع في ساحة الفاتيكان وقرعت الحشد المتجمع في ساحة الفاتيكان وقرعت    

يحيا يحيا ""وو" " لنا بابالنا بابا  أصبحأصبح""وتھتف وتھتف   اmعQماmعQموانتظرت الحشود المتجمعة في ساحة القديس بطرس وھي ترفع وانتظرت الحشود المتجمعة في ساحة القديس بطرس وھي ترفع 
..اسم البابا المنتخباسم البابا المنتخب  ساعة لمعرفةساعة لمعرفة  حواليحوالي، ، اWجراساWجراسعلى وقع قرع على وقع قرع " " الباباالبابا   

الكنيسة الكاثوليكية الجديد على القبول بمھمته الجديدة، واختيار اسم له وارتداء الكنيسة الكاثوليكية الجديد على القبول بمھمته الجديدة، واختيار اسم له وارتداء   رأسرأسيعود لموافقة يعود لموافقة   والتأخيروالتأخير
..ثوبه البابويثوبه البابوي   

من على شرفة الفاتيكان، ارتفعت الھتافات في ساحة القديس بطرس تصاحبھا اصوات الفرح من على شرفة الفاتيكان، ارتفعت الھتافات في ساحة القديس بطرس تصاحبھا اصوات الفرح   إطQلتهإطQلتهوفور وفور 
..الكنيسة الكاثوليكية الجديدالكنيسة الكاثوليكية الجديد  رأسرأسالتي ترحب بانتخاب التي ترحب بانتخاب    

  المزيد في الصفحة التالية

بابا جديدا  ا4ربعاءخورخي ماريا برغوليو مساء  ا4رجنتينيانتخب الكاردينال 
السير على طريق "ول كملة له الى أواختار اسم البابا فرنسيس ا(ول، ودعا في 

 ."والمحبة ا4خوة
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البابا بنديكتوس السادس عشر استقالته في البابا بنديكتوس السادس عشر استقالته في   إعQنإعQنغير مسبوقة منذ غير مسبوقة منذ   أسابيعأسابيع  WربعةWربعةوھذا اLنتخاب يضع حدا وھذا اLنتخاب يضع حدا 

..فبراير وھو في الخامسة والثمانينفبراير وھو في الخامسة والثمانين//شباطشباط  1111   
التي انتقد التي انتقد " " من اجل خير الكنيسةمن اجل خير الكنيسة""استقالته انه اتخذ ھذا القرار استقالته انه اتخذ ھذا القرار   إعQنإعQنوقال بنديكتوس السادس عشر بعد وقال بنديكتوس السادس عشر بعد 

..اLنقسامات فيھااLنقسامات فيھا   

استقالته نافذة، استقالته نافذة،   أصبحتأصبحتفبراير عندما فبراير عندما //شباطشباط  2828وانتھت وLية بنديكتوس السادس عشر كبابا الفاتيكان في وانتھت وLية بنديكتوس السادس عشر كبابا الفاتيكان في 
..عامعام  700700وھي اLولى لرأس الكنيسة الكاثوليكية منذ وھي اLولى لرأس الكنيسة الكاثوليكية منذ    

وصل الى مقره الصيفي في كاستل غوندولفو على بعد ثQثين وصل الى مقره الصيفي في كاستل غوندولفو على بعد ثQثين ) ) عاماعاما  8585((وكان البابا بنديكتوس السادس عشر وكان البابا بنديكتوس السادس عشر 
تغريدة له على تغريدة له على   أخرأخرليل من مغادرته الفاتيكان على متن مروحية وطلب من الكاثوليك في ليل من مغادرته الفاتيكان على متن مروحية وطلب من الكاثوليك في كلم من روما بعد قكلم من روما بعد ق

".".يجعلوا المسيح محور حياتھميجعلوا المسيح محور حياتھم""تويتر ان تويتر ان    

..فبراير مؤكدا انه لم يعد يتمتع بالقدرة على تحمل مسؤولياته الجسيمةفبراير مؤكدا انه لم يعد يتمتع بالقدرة على تحمل مسؤولياته الجسيمة//شباطشباط  1111وكان اعن استقالته في وكان اعن استقالته في    

عندما استقال البابا سيليستان عندما استقال البابا سيليستان   12941294العام العام   إلىإلىسطى وتحديدا سطى وتحديدا استقالة طوعية لبابا الى القرون الواستقالة طوعية لبابا الى القرون الو  أخرأخروتعود وتعود 
..الخامس الناسك المتواضع بعد اشھر قليلة على توليه السدة البابوية احتجاجا على الفساد المستشري حينھاالخامس الناسك المتواضع بعد اشھر قليلة على توليه السدة البابوية احتجاجا على الفساد المستشري حينھا   

..الشديدالشديد  التأثرالتأثرعكازه، مساعديه الذين بدا عليھم عكازه، مساعديه الذين بدا عليھم   إلىإلىوقبل خروجه، حيا البابا المستند وقبل خروجه، حيا البابا المستند    

والطاعة غير والطاعة غير   باmجQلباmجQل  أعدهأعدهيوجد بينكم البابا المقبل الذي يوجد بينكم البابا المقبل الذي ""الكرادلة الكرادلة   أمامأمامعشر عشر وقال بنديكتوس السادس وقال بنديكتوس السادس 
..، مضيفا انه سيكون قريبا منھم بالصQة، مضيفا انه سيكون قريبا منھم بالصQة""المشروطينالمشروطين   

اقتراع مساء الثQثاء بعيد بدء المجمع، لم تؤد عمليتا اLقتراع صباح اقتراع مساء الثQثاء بعيد بدء المجمع، لم تؤد عمليتا اLقتراع صباح   أولأولاثر اثر   اWسوداWسودوبعد تصاعد الدخان وبعد تصاعد الدخان 
..أيضاأيضاالى نتيجة الى نتيجة   اWربعاءاWربعاء   

يعني حرق كل بطاقات اLقتراع لمحو اي اثر للتصويت السري الذي L يمكن يعني حرق كل بطاقات اLقتراع لمحو اي اثر للتصويت السري الذي L يمكن   اWسوداWسودوتصاعد الدخان وتصاعد الدخان 
..للكرادلة الحديث عنه حتى بعد فترة طويلة من انعقاد المجمعللكرادلة الحديث عنه حتى بعد فترة طويلة من انعقاد المجمع   

  اWخيرةاWخيرة  ا ونةا ونةالعميقة التي تجتازھا الكنيسة الكاثوليكية والتي شھدت في العميقة التي تجتازھا الكنيسة الكاثوليكية والتي شھدت في   اWزمةاWزمةويختار الكرادلة من سيواجه ويختار الكرادلة من سيواجه 
..فاتيليكس وفضائح التحرش الجنسيفاتيليكس وفضائح التحرش الجنسيفضيحة فضيحة    

اضطھاد للمسيحيين اضطھاد للمسيحيين   إلىإلىوھناك تحديات ثقيلة تنتظر خليفة بنديكتوس السادس عشر من احتجاجات داخلية وھناك تحديات ثقيلة تنتظر خليفة بنديكتوس السادس عشر من احتجاجات داخلية 
..تشھدھا الكنيسةتشھدھا الكنيسة  أخرىأخرىوتجاوزات وتجاوزات   أخQقيةأخQقيةقضايا قضايا   إلىإلىحول العالم حول العالم    

المحددة لھم المحددة لھم   أماكنھمأماكنھملسوا في لسوا في يجيج  أنأنوكان الكرادلة دخلوا الثQثاء الى كنيسة سيسيتن وانحنوا امام المذبح قبل وكان الكرادلة دخلوا الثQثاء الى كنيسة سيسيتن وانحنوا امام المذبح قبل 
..الرائعةالرائعة  أنجلوأنجلوالكنيسة الشھيرة تحت جداريات مايكل الكنيسة الشھيرة تحت جداريات مايكل   أرجاءأرجاءفي في    

الحفاظ على السرية الحفاظ على السرية ""جنسية قسما باللغة الQتينية تعھدوا بموجبه جنسية قسما باللغة الQتينية تعھدوا بموجبه   6464وتQ كل من الكرادلة الذين ينتمون الى وتQ كل من الكرادلة الذين ينتمون الى 
".".اWعظماWعظمLنتخاب الحبر Lنتخاب الحبر   وعمليات التصويتوعمليات التصويت  باWصواتباWصواتغير مباشرة غير مباشرة   أوأوالمطلقة حول كل ما يتعلق مباشرة المطلقة حول كل ما يتعلق مباشرة    

  

نادر عبد اbميرنادر عبد اbمير  : :   إعدادإعداد   
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 قصة حياة

  

  فرنسيس ا*سيزي

لذلك اخترنا في ھذا العد . اختار البابا الجديد للفاتيكان اسم فرنسيس توسJ باسم القديس فرنسيس ا*سيزي(
  )من الينبوع رحلة حياة القديس فرنسيس ا*سيزي

  
 .عاما لكن بصمات عشقه ¡ مازالت ملموسة حتى ا ن 44دنيانا اكثر من لم يعش ھذا الرجل العظيم في 

سماه والده أ. والده تاجر أقمشة ثري ووالدته تنحدر من عائلة من النبQء. في بلدة أسيز في إيطاليا1182ولد عام 
  .بذلك اLسم Wنه كان في فرنسا في رحلة عمل عندما عرف بنبأ مولده

 
  .ابه اتسمت بالطيش واmخفاق التعليميبدايات حياته وفترة شب

  
  .تعرضه للمرض والسجن في الحرب جعله ينتبه إلى حقيقة الحياة وإلي وجود إله يحب عبيده

  
  
  
  
  

بدأ ينفق علي المساكين والفقراء بطريقة لم ترض والده، فحرمه من أن يرثه وتخلى عنه ماليا ومنعه من العمل 
  .ءالفقرا ىمعه لئQ يبدد ثروته عل

  
ل¢شارة إلى حالة الفقر اLختياري الذي قرر أن يقترن به، وخصص " زوج السيدة الفقر"أطلق على نفسه لقب 

كل جھده من أجل مساعدة الفقراء، وقرر أن يعتني بالمرضي المنبوذين الذين يرفضھم ويخشاھم اWصحاء مثل 
   .مرضى البرص

 
وته وقوت للفقراء الذين أحبھم، وكان يصر أن عمل كعامل باليومية في أعمال صغيرة لكي يحصل على ق

 ًLما L يتقاضي أجره طعاما.  
  

  .بعد فترة انضم إليه عدد من التابعين ليتمثلوا بأسلوبه في الفقر اLختياري وحب البشر المحتاجين وخدمتھم
ر L بالكلمات بل أن ينقلوا محبة هللا للبش) دعوا فيما بعد باLخوة الفرنسيسكان(كان أسلوبه وأسلوب تابعيه 

بأعمال المحبة لكل البشر وحيث أن محبة هللا تشمل كل جنس ولون ودين ھكذا كانت خدمتھم لباقي البشر تشمل 
  .كل إنسان مھما كان جنسه أو لونه أو دينه

  
إلى مصر وقابل  ووصل. سافر إلى الشرق اWوسط حامQ رسالته للحب وخدمة البشر وإعQمھم بحب المولي

السلطان الكامل أثناء الحرب الصليبية فعمل علي التوسط mرساء السQم بين المتحاربين وطلب الھدنة 
وكانت ھذه من . واLحتكام للغة العقل بين الطرفين ورحب السلطان الكامل بالھدنة لكن رفضھا الجيش الصليبي

  .أقصى صدمات حياته
  

  المزيد في الصفحة التالية

  

.وفي يوم شاھد رؤيا أو حلما دعي خJله لخدمة البشر وخاصة الفقراء  
كانت تلك الرؤيا أو الحلم ھي البداية لتغيير دفة حياته فبدb من حب الدنيا وعشق ملذاتھا 

.عشق خالق الدنيا وألتفت إليه تائباً عن سنوات أحب فيھا كل زائل  



 

www.ushaaqallah.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

ودعه السلطان الكامل الذي أعجب بشخصية ھذا الشجاع محب الفقراء وكعادة أھل المشرق خلفاء حاتم 
الطائي قدم له الھدايا ومنھا الذھب والحرير والكثير من النفائس و لكن فرنسيس أعتذر بلطف مفضQ أن 

 .اء المادي بحب هللايوزع ثمنھا على الفقراء فھو L يحتاج الذھب وL الفضة فقد تخلي عن حب اLقتن
ليستكمل رحلة حبه وعشقه ¡ تاركاً العديدين من أتباعه  - 1226انتقل من دنيانا إلى رحاب هللا في عام 

  .ليكملوا مھمة خدمة المساكين وتوصيل رسالة المحبة اmلھية للبشر بأعمال L بكلمات

اخوته في البشرية وتتمثل في عمل الخير ھذا الرجل مثال ونموذج لكل من يحب هللا وتنعكس تلك المحبة على 
 .للجميع بQ تفرقه فالكل خليقة هللا والكل محتاجين mحسانات هللا عليھم

 
  : دعاء

 
 اللھم أرنا في كل ما حولنا

 كم ھي عظيمة وكثيرة إنعاماتك علينا
 

  أعطنا أن ندرك كم تحب وتعطف على خليقتك
 التي بدونك ما كان لھا حياة

 
 أن نحب كل خليقتكيا رب أعطنا 

  ونقدم لھم كل حب وإحسان
  .متعلمين منك يا مصدر كل حب

  

  آخر صفحة قصة حياة

  "عشاق H"للمزيد من قصص حياة بموقع 

http://www.ushaaqallah.com/


 

www.ushaaqallah.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعر

  

  المسيح بعد الصلب

سمعت الرياح بعدما أنزلوني ،  
 في نواح طويل تسف النحيل

إذن فالجراح. و الخطى وھي تنأى   
 و الصليب الذي سمروني عليه طوال اWصيل

كان العويل: و أنصت . لم تمتني   
 يعبر السھل بيني و بين المدينه

 مثل حبل يشد السفينه
كان النواح. وھي تھوي إلى القاع   

 مثل خيط من النور بين الصباح
. ، في سماء الشتاء الحزينه و الدجى   

 ثم تغفو ، على ما تحس ، المدينه .
(...) 

 
 ھا أنا ا ن عريان في قبري المظلم، 
 كنت باWمس ألتف كالظن ، كالبرعم 
 تحت أكفاني الثلج، يخضلُّ زھر الدم 

 كنت كالظل بين الدجى و النھار
 ثم فجرت نفسي كنوزا فعريتھا كالثمار 

مي دثارحين فصلت جيبي قماطا وك  
 حين دفأت يوما بلحمي عظام الصغار

 حين عريت جرحي، وضمدت جرحا سواه
.. حطم السور بيني و بين اmله  

 
 فاجأ الجند حتى جراحي ودقات قلبي

 فاجأوا كل ما ليس موتا وإن كان في مقبره
 فاجأوني كما فاجأ النخلةَ المثمره

. سرُب جوعى من الطير في قرية مقفره  
(...) 

 
السياب بدر شاكر  

 
"عشاق هللا"لمزيد من القصائد واWشعار بموقع   
www.ushaaqallah.com 
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 نفحات صوفية

  

  صلوات القديس فرنسيس ا*سيزي

 نشيد الشمس
 

 أيُّھا الَعلي، الكلُِّي القدرة، السيِّد الصالح،
 .والمجُد واmكراُم وكلُّ البركات لك التسابيحُ 

، وL يَستحقُّ إنساٌن أن يَلفُظَ اسَمكَ   .إنَّھا بك وحَدَك تَليق أيُّھا الَعلِيُّ
 ُكْن ُمَسبَّحاً، يا سيِّدي، َمَع كلِّ َخQئِقَِك،

ةً َمعَ   السيِّدِة أُختِنا الشمس التي ھي النھاُر وبھا نستنير، خاصَّ
ةٌ وعظي  .مةُ البھاء، وتُشيُر إليَك أيُّھا العليَوھَي جميلةٌ ومشعَّ

 ُكْن ُمَسبَّحاً، يا سيِّدي، Wخينا القمر والكواكِب التي في السماء،
نتھا َصافيةً فاخرةً وجميلة  .فَقَْد كوَّ

  ُكْن ُمسبَّحاً، يا سيِّدي، Wختنا الريح والھواِء والُسُحب والسماِء الصافيةِ 
 .ياةَ المخلوقاتولكلِّ اWزمنِة التي بھا تَحفظُ ح

 .ُكْن ُمَسبَّحاً، يا سيِّدي، Wخينا الماء الكثيِر الفائدة، الوضيع، الثمين،العفيف
 ُكْن ُمَسبَّحاً، يا سيِّدي، Wختِنا النار،

 .التي بھا تُنيُر الليَل، الجميلِة، البھيجة القويِّة
نا اWرض،  ُكْن ُمَسبَّحاً، يا سيِّدي، Wختنا وأمِّ

نة وأعشابالتي تَحِملُنا عةً مَع زھوٍر ملوَّ  .وتَحكُمناوتُنِتُج ثماًرا متنوِّ
 ُكْن ُمَسبَّحاً، يا سيِّدي، للّذين ِمن أجِل حبِّك يغفرون،

ة  .ويَحتَِملون المرَض والشدِّ
، سيَُكلَّلون لونَھا بسQم، Wنَّھم، منك أيُّھا العليُّ  .طوبى للّذين يَتََحمَّ

 ينا موتنا الجسدي،ُكْن ُمَسبَّحاً، يا سيِّدي، Wخ
 .الذي L يَقدُر إنساٌن َحيٌّ أن يَفلَُت منه

 الويُل للّذين في الخطايا المميتِة يَموتون،
وَسِة عنَد الموِت يوَجدون،  والطوبى للّذين في إرادتَِك القدُّ

ا  .Wنَّ الموَت الثاني لن يُلحَق بھم شّرً
  .اmتِّضاعسبِّحوا ربِّي وباركوهُ واشُكروهُ واعبُدوهُ بِمنتھٮ

  
 صJة أمام المصلوب

 
 أيُّھا اmلهُ السامي المجيد، أنِْر ظُلماِت قلبي،

 .وأعِطني إيمانًا مستقيًما، ورجاًء ثابتًا، ومحبةً كاملة
ًسا وإدراًكا،  أعِطني يا ربُّ تحسُّ

  .كي أعمَل وصيَّتََك القدوسةَ الصادقة
  

  صJة لزمن المرض

،  أشُكُرَك على ھذِه ا Lِم التي أشُعُر بھا، أيُّھا السيُِّد الربُّ
 .وأسألَك يا ربِّي أن تُرسَل لي أضعافَھا مائَةَ مرٍة، إذا كان ذلك يُرضيك

،  إنَّني بكلِّ رضى أقبَُل أن تغمَّني وL تُشفَق عليَّ
وسة َم إراَدتََك القدُّ   .Wنَّ تَعزيَتي الفيَّاضةُ ھي أن أتمِّ

 المزيد في الصفحة التالية
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  صJة وفعل الشكر

 
 أيُّھا اmلهُ القديُر على كلِّ َشيء، ألكلِّّي القداسة، العليُّ السَّامي،
بُّ َملُِك السَّماء واWرض،  أيُّھا ا ب القدوُس الصالُح، ايُّھا الرَّ

كَر من أجلَك أنَت، Wنَّك بمشيئتك  م لك الشُّ وسة،نقدِّ  القدُّ
وحيَّات والجسديَّات،  وبابنَِك الوحيد، َمَع الروِح القُدس،َخلَقَت كلَّ الرُّ

  وصنعتنا على صورتَِك وِمثالَِك، وفي الفِرَدوِس َوَضعتَنا
 .ونحن بَِزلٍَّة منَّا َسقَطنا

 ونرفُع لَك الشكَر، Wنَّك كما أنََّك َخلقتَنا بابنَِك،
وِس الذي ، يولُد ِمَن المجيدِة الدائمِة البتوليَِّة  كذلَك بِحبِّك القدُّ بِه أحبَبتَنا،جعلَت ابنََك، اmله الحقَّ واmنساَن الحقَّ

يسة،  الكليِة الطوبى، مريَم القدِّ
 .وبصليبِِه ودِمِه وموتِه أردَت أن تفتَِديَنا نحن اWسرى

 نرفُع لَك الشكَر، Wنَّ ابنََك ھذا، َسيأتي في جQِل مجِدهِ 
 المQعين، الذين لم يَصنَعوا توبةً ولم يعرفوك، إلى الناِر اWبديَّة، ليُرسلَ 

 :وليقوَل لجميِع الذين َعَرفوَك وَعبَدوَك وخدموَك في التوبة
 .“ تعالوا يا ُمباركي أبي، خذوا الُملَك الذي أُِعدَّ لكم منذ إنشاِء العالم ”

 يَك،وبما اننا كلنَّا تعساء وخطأة ، فQ نَستَحقُّ أن نسمِّ 
لين إلى ربِّنا يسوَع المسيح، ابنَِك الحبيب الذي به ُسِررت،  فنسألَُك، ُمتوسِّ

ي، أن يرفََع لك الشكَرعلى كلِّ شيء، وِح القدِس المعزِّ  ومعه الرُّ
 كما يُرضيَك ويُرضيه، ھو الذي يُغنيَك دائماً عن أيِّ شيٍء،

 .وبِه صنعَت Wجلنا كلَّ ما َصنَعت، ھللويا
 وإنَّنا نبتھل بتواضٍع، إلى اWمِّ المجيدة، الطوباويَّة مريم، الدائمِة البتوليَّة،

 وإلى جميع القديسين الذين كانوا وسيكونون ھم،
 من أجل محبَّتِك،نبتھل إليھم بتواضٍع، أن يرفعوا لك الشكر، عن كلِّ ھذا،

 حسب ما يُرضيك، أنت اmلهُ السَّاِمي الحقيقي اWزلي الحّي،
 َع ابنَك المحبوب، سيِِّدنا يسوع المسيح،مَ 

ي، إلى دھر الداھرين،   .ھللويا. آمين.والروِح القدس المعزِّ
  

 صJة *جل السJم

 يا رب إستعملني لسQِمَك،

 فأضع الحبَّ حيُث البغض، والمغفرة حيُث اmســاَءة،
 واmتفاَق حـيُث الِخQف، والحقيقةَ حيُث الضــQل،

 الشَّك، والـرجـاَء حيُث الـيأس،واmيمـان حيـُث 
 .والنور حـيُث الـظـQم، والــفـرَح حيُث الكآبة

 ًL  يا رب L تجعلني أطلُب أوَّ

؛ ي، أن أُفھـَم بل أن أَفـھـَم،أن أَُحـبَّ بـل أن أُِحـبَّ ى بل أن أُعـزِّ   أن أُعـزَّ
 ويَِجُد نفَسه عندما ينساھا، Wنَّ اmنساَن يـأخــُذ عــنـدمــا يَـبــِذُل نـفَسـهُ،

 .ويَحصُل على الُغفراِن عندما يَغفِر، ويقوُم للحياِة عندما يموت
  

  المزيد في الصفحة التالية
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 صـJة

  

، العادُل والرحيم، أعطنا نحُن المساكين،  أيُّھا اmلهُ القديُر اWزليُّ

 أن نعَمَل Wجلَِك ما نعرُف أنَّك تُريد، وأن نُريَد دائًما ما يَحُسُن لديكَ 

 حتَّى نقدَر، بعَد أن نكوَن تَنقَّينا داخليّاً، واستَنَرنا داخليّاً،

 واْضطََرمنا بناِر الروِح القُدس، أن نَتبَع آثاَر ابنَِك الحبيب، ربِّنا يسوَع المسيح،

 ، بفضِل نعَمتَِك وحِدھا،وأن نصَل إليَك أيُّھا العليّ 

 يا َمن، في الثالوِث الكامِل وفي الَوحدِة الصافيِة،

د إلھاً قديراً إلى دھِر الداھرين، آمين   .تحيا وتملِك وتمجَّ

  

  "فرانسيس ا*سيزي والقديسة كJرا ا*سيزية"من كتاب 

  ا*ب سليم رزق هللا الكبوشيتعريب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 آ خر صفحة نفحات صوفية

"عشاق هللا"للمزيد من الكتابات الصوفية زورا صفحة نفحات صوفية بموقع   
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  .عصاك وعكازك ھما يعزيانني

  .إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى ا*يام

مع جماعة من رفاقه حاملين دعوة الحب 
وانضم إلى جيش الصليبيين وكانوا يومئذ في حملتھم الخامسة 
وذات يوم تسلل خفية إلى معسكر المسلمين ھو وأخ آخر له، وكان اbثنان يعلمان تماما 

ما تشجعا وتقدما في ھدوء وفي أثناء سيرھما كانا 

 المزمور 23

 الرب راعي فJ يعوزني شيء

  .إلى مياه الراحة يوردني. في مراع خضر يربضني 

  .من أجل اسمهيھديني إلى سبل البر 

عصاك وعكازك ھما يعزيانني. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت b أخاف شرا، *نك أنت معي

  .اكأسي ريّ . مسحت بالدھن رأسي. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي

إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى ا*يام

 

مع جماعة من رفاقه حاملين دعوة الحب القديس فرنسيس ا*سيزي أبحر 
وانضم إلى جيش الصليبيين وكانوا يومئذ في حملتھم الخامسة  مصر

وذات يوم تسلل خفية إلى معسكر المسلمين ھو وأخ آخر له، وكان اbثنان يعلمان تماما 
ما تشجعا وتقدما في ھدوء وفي أثناء سيرھما كانا مدي خطورة ھذه المغامرة لكنھ

 المزمور الثالث والعشرين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحة الختام

  

  

  

  

الرب راعي فJ يعوزني شيء

في مراع خضر يربضني 

يھديني إلى سبل البر . يرد نفسي

أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت b أخاف شرا، *نك أنت معي

ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي

إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى ا*يام

  

 

أبحر  1218في عام 
مصر والسJم فنزل إلى

وذات يوم تسلل خفية إلى معسكر المسلمين ھو وأخ آخر له، وكان اbثنان يعلمان تماما 
مدي خطورة ھذه المغامرة لكنھ

المزمور الثالث والعشرين يرددان كلمات

mailto:%20editor@alyanbua.com
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