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مقالة العدد
سلطة البابا عبر التاريخ
حصل البابا على السلطة حين منحته له المجامع المسيحية والظروف الراھنة في ذلك العصر ،فقد تقرر في
مجمع روما المنعقد سنة  869م أن الفصل في المسائل الدينية من اختصاص كنيسة روما ،وأن المسيحيين
جميعا ً يخضعون لقرارات رئيس ھذه الكنيسة ،ويقرر أحد مجامع روما أن الكنيسة البابوية تملك حق الغفران
وتمنحه لمن تشاء  ،وتملك كذلك حق الحرمان وتجعله في حق من تشاء )انظر كتاب "معالم تاريخ أوروبا في
العصور الوسطى(
ويرى المؤرخون أن السلطة التي حصل عليھا البابا مرجعھا إلى االنقسام السياسي الذي حصل في الدولة
الرومانية وإلى الصراع الذي جاء عقب ذلك ،وفي وسط ھذا االنقسام وذلك الصراع استقل البابا استقالال ً
تاما ولم يعد تابعا ألي من الملوك واألمراء ،وقد اعترف الجميع له باالستقالل تخلصا ً من التنافس على
السيطرة على الكنيسة ،ومن ثم صار تعيين البابوات بطريق المجامع ال بطريق األباطرة ،وھذا مما قوى
سلطة البابا

وفي الوقت الذي لم يعد البابا تابعا ً ألي من الملوك  ،كان الملوك بحكم أنھم مسيحيون
فإنھم تابعون للبابا ،وخاضعون له تبعا ً لقرارات المجامع مما جعل كل المسيحيين
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
ھذا خليفة للمسيح ،له سلطاته ومكانته.

وقد باشر رجال الدين بعد ذلك ھذه السلطات بكثير من التوسع ،فأخذوا يبيعون صكوك الغفران ،ويصدرون
قرارات الحرمان حتى على الملوك والعظماء ،وأصبحت الكنيسة بذلك ھي التي تفھم الكتاب المقدس ،وھي
التي تصدر القرارات بناء على ھذا الفھم  ..والذي يتوارثه البابوات ،وال معقب لما تقوله الكنيسة ،وعلى
الناس أن يتلقوا قولھا بالقبول ،وافق العقل أو خالفه.
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وھكذا تعدد الطغيان الذي مارسته الكنيسة وتنوع حتى أصبح طغيانا ً ليس دينيا ً فحسب بل سياسيا وماديا
أيضا .فقد فرضت الكنيسة نفسھا وصية على الملوك واألمراء وأرغمتھم على الخضوع والذلة لھا  ،فمعيار
صالحھم منوط بما يقدمونه لھا من مراسم الطاعة والخدمة ،وكان أباطرة أوروبا يضيقون ذرعا بتسلط
الكنيسة في جميع شؤونھم ،حتى كانوا ھم الذين يقودون تتويج الملوك واألباطرة ،كما أن من صالحياتھم
خلعھم وعزلھم ،ومن خالف منھم فللكنيسة أن تخلعه بالقوة وتحْ رم أ ْتباعه من المغفرة إلى غير ذلك مما جعل
الوضع في أوربا يعاني من تمزق رھيب بين الكنيسة واألباطرة.

كما تمثل التسلط المادي للكنيسة في امتالكھا  -1لالمالك اإلقطاعية ،حيث أصبحت
الكنيسة أكبر مالك لألراضي في أوربا ،ولألوقاف  ،فقد كانت الكنيسة تملك ثلث
أراضي بريطانيا ،وتأخذ الضرائب الباھظة بدعوى صرفھا على الكنائس وتجھيز
كما فرضت على أتباعھا عشر ما تغله األراضي الزراعية والحرف  .الحروب الصليبية
المختلفة ،وكذا الضرائب والعمل المجاني.

بعد ھذا الطغيان والظلم من الكنيسة بدأت بوادر االنفجار في أوساط المجتمع األوربي وعلت صيحات
المطالبة باإلصالح الكنيسي ،فقد قامت عدة حركات لمحاولة اإلصالح منھا ما حورب وقضي عليه ،ومنھا ما
فشل ولم يستمر ،حتى جاءت حركة اإلصالح البروتستانتية بقيادة زعيمھا مارتن لوثر
لقد ھاجم مارتن لوثر سلطة البابا في غفران الذنوب ،ودعا إلى العودة إلى الكتاب المقدس مؤكدا ً على أنه
ھو المصدر الوحيد الذي يجب االعتماد عليه في تفسير جميع المسائل الدينية .بل وصل لوثر إلى مرحلة
الشك في أن عصمة البابا يمكن تبريرھا تاريخيا.ثم بدأ بعد ذلك لوثر في عدة خطوات عملية لتنفيذ اإلصالح،
فوجه في سنة  1519م الدعوة إلى حكام الواليات األلمانية من األمراء ومن إليھم كي يتزعموا حركته
اإلصالحية.
ولم تجد اإلدارة البابوية حال ً لھذا سوى إصدار قرار الحرمان للوثر سنة  1520م وعھد البابا شارل الخامس
إمبراطور الدولة الرومانية وقتذاك تنفيذ قرار الحرمان تأسيسا ً على أن لوثر يقيم في إقليم سكسونيا الداخل
في أراضي ھذه الدولة ،ورأى اإلمبراطور أن يعرض الموضوع على المجلس اإلمبراطوري  ،ودعى لوثر
للمثول أمام المجلس ووجه إليه عدة أسئلة بشأن الكتب التي ألفھا وھل يرغب في التراجع عما فيھا؟ فأجاب
بأنه ال يستطيع الرجوع في أي موضوع تعرض له في كتاباته ،ولذلك أصدر اإلمبراطور بيانا ً أعلن فيه
سخطه على الحركة اللوثرية ،ثم أصدر المجلس قرارا ً في  26مايو سنة  1521م بطرد لوثر خارج القانون
وإھدار دمه باعتباره يعرض أمن الدولة الداخلي والخارجي ألخطار فادحة ،كما تضمن قرار حظر تداول
كتب لوثر ومنع قراءة جميع كتاباته .رغم ھذا ظلت الحركة اللوثرية ،وأخذت طريقھا إلى الذيوع واالنتشار ،
وأطلق على أنصار ھذه الحركة لفظة "بروتستانت" أي "المحتجون" وھو االسم الذي اشتھرت به حركة
اإلصالح الديني.

"المحتجون" وھو االسم الذي اشتھرت به حركة اإلصالح الديني.
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أما أھم مبادئ لوثر فھي كما يلي :
1ـ جعل الكتاب المقدس ھو المصدر الوحيد للمسيحية.
2ـ من حق كل مسيحي أن يقرأ الكتاب المقدس وأن يفسره .
3ـ ليس لكنائس البروتستانتيه رياسة عامة ،فلكل كنيسة رياستھا ،وعمل الرياسة ھو اإلرشاد وتوجيه من ال
يستطيع أن يستقل وحده بفھم الكتاب المقدس .
4ـ ليس للكنيسة حق غفران السيئات .
5ـ ترجمة الكتاب المقدس للغات المختلفة حتى يقرأه الناس على اختالف لغاتھم ،وحتى تكون صالتھم
ودعاؤھم بلغة يعرفونھا.
7ـ عدم االعتراف بالرھبنة وإباحة الزواج لرجال الدين .
8ـ عدم اتخاذ الصور والتماثيل في الكنائس  ،وعدم السجود لھا  ،فذلك للوثنية أقرب.

إعداد  :نادر عبد االمير
آخر صفحة مقالة العدد
للمزيد من المقاالت زوروا ركن المقاالت بموقع "عشاق ﷲ"
www.ushaaqallah.com
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الفاتيكان

نبذة عن الفاتيكان
ھي أصغر دولة في العالم و مقر الكنيسة الكاثوليكية تقع في ) (Vaticanالفاتيكان
جنوب أوروبا في قلب العاصمة اإليطالية روما على الجانب األيمن لنھر التبر  ،كانت
جزء من الدولة اإليطالية لحين  1929حيث تم االتفاق على إنشاء دولة ذات كيان
مستقل ،تُدار من قبل بابا الفاتيكان والذي يعتبر أيضا القائد الروحي لما يقارب المليار
 .كاثوليكي في مختلف بقاع األرض
العاصمة :الفاتيكان.
أكبر مدينة :الفاتيكان.
اللغة الرسمية  :الالتينية و اإليطالية.
نظام الحكم  :بابويه.
االستقالل من إيطاليا  11 :فبراير 1929
الجغرافيا
تقع الفاتيكان في شمال غرب العاصمة اإليطالية روما ،بعيدة فقط عدة مئات من األمتار عن نھر تيبر .يبلغ
مجمل طول حدودھا مع إيطاليا  3.2كم ،الذي يشكله سور المدينة الذي بني لحماية البابا من االعتداءات
الخارجية .مدخل المدينة ھي ساحة القديس بطرس أمام كنيسة القديس بطرس .مدينة الفاتيكان ھي أصغر
دولة ذات سيادة في العالم ،حيث تبلغ مساحتھا ما مجموعه  0.44كم مربع .ھناك بعض المنشئات الدينية
الواقعة خارج حدود المدينة و لكنھا تتبع الفاتيكان .مناخھا ھو كمناخ روما الذي يتمتع باعتداله شتاءاً وحره
صيفا ً.
السكان
جميع سكان الفاتيكان ھم من العاملين في الدولة ،و خاصة رجال الدين .حرس الفاتيكان ھم سويسريون .ھناك
عدة آالف من العاملين االضافيين  ،اللذين يسكنون خارج حدود المدينة .اللغة الرسمية ھي الالتينية ،اللتي
كانت يوما ً ما لغة الرومان ،بقيت كلغة رسمية للدين المسيحي الكاثوليكي .في الواقع فإن اللغة اإليطالية ھي
اللغة السائدة بين السكان و العاملين في الفاتيكان.
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التاريخ
من المفترض ّ
أن ھذا الجزء الغير المسكون أصال من روما ) (ager vaticanusكان دائما قد إعتقد أنه
مق ّدس ،حتى قبل وصول المسيحية .ف ي  326الكنيسة األولى ،كنيسة قسطنطين ،بنيت على الموقع
المفترض لقبر الق ّديس بيتر ،ومنذ ذلك الحين بدأت المنطقة أن تصبح أكثر سكانا .الباباوات في دورھم
العلماني م ّددوا سيطرتھم بشكل تدريجي على المناطق المجاورة  ،وخالل الواليات البابوية  ،حكموا جزء
كبير من شبه الجزيرة اإليطالية ألكثر من ألف سنة حتى منتصف القرن التاسع عشر ،عندما إستولت المملكة
اإليطالية الحديثة التوحد على أغلب أرض الواليات البابوية .في  ،1870تم تحديد حصص البابا أكثر عندما
تم ضم روما نفسھا .و قد تم حل نزاعات بين مجموعة من الباباوات السجناء وإيطاليا في فبراير/شباط ,11
 1929بمعاھدات التران الثالثة ،و التى تم بموجبھا – تحت حكم موسوليني  -الدولة المستقلة لمدينة الفاتيكان
ومنح منزلة الكاثوليكية الرومانية الخاصّة في إيطاليا .في  ،1984ع ّدلت إتفاقية جديدة بين الكرسي البابوي
وإيطاليا بعض أحكام المعاھدة السابقة ،و من ضمن ذلك أسبقية الكاثوليكية الرومانية كالدين الرسمي
اإليطالي.
النظام السياسي
النظام السياسي في الفاتيكان ھو معقد بعض الشيء .البابا ھو رأس الدولة .يتم انتخابه من قبل مجلس الكرادلة
لمدى الحياة .يتم ذلك في الكنيسة ا لسيستينية في قلب الفاتيكان .البابا يتمتع بسلطات تنفيذية ،تشريعية و
قضائية مطلقة .كما أنه يعين الطاقم االداري لمساعدته القيام بإدارة الدولة كل خمس سنوات .وزير الدولة ھو
كاردينال معين من البابا أيضاً ،يكون مسئول عن العالقات الخارجية للفاتيكان و الكرسي البابوي.
السياسة الخارجية
للفاتيكان سفراء معتمدون في معظم دول العالم و خاصة الكاثوليكية منھا .كما أن لھذه الدول سفراء في
الفاتيكان ،عادة يكونوا سفراء أيضا ً لبالدھم في إيطاليا و مقيمين في روما لضيق مساحة المدينة .تتمتع
الفاتيكان بصفة مراقب في األمم المتحدة ،كما أنھا عضويتھا في كثير من االتفاقات الدولية ھو ليس اال
لترسيخ الفكر الديني و السلمي و التعاوني مع الدول األخرى ،على سبيل المثال عضويتھا في منظمة الوحدة
األفريقية أو معاھدة عدم انتشار األسلحة الكيميائية.
الجيش
تمتلك دولة الفاتيكان أصغر وأقدم جيش نظامي في العالم وھو ما يعرف بالحرس السويسري  ،وقد أسس ھذا
الجيش البابا يوليوس الثاني في  22يناير/كانون األول عام  1506م حيث كان باألصل عبارة عن مجموعة
من الجنود المرتزقة القادمة من الكونفدرالية السويسرية.
يبلغ تعداد الحرس قرابة المئة رجل ويعتبرون الحرس الشخصي الخاص لبابا الفاتيكان  ،ويجب أن يكونوا
جميعا من الذكور الكاثوليك السويسريين  ،وكان البابا بولس السادس قد أمر بحل فرقتين من الحرس من
الخدمة وھما فرقة حرس البالط الشرفي وفرقة الحرس النبالء.
اليوجد لدولة الفاتيكان قوات بحرية أو جوية ومھام الدفاع الخارجي موكلة للدولة اإليطالية التي تحيط بالمقر
الباباوي من جميع الجھات.
المزيد في الصفحة التالية
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االقتصاد
تتمتع دولة الفاتيكان باقتصاد فريد من نوعه فھو غير تجاري مدعوم من قبل التبرعات المالية التي تعرف
باسم ) بنس بطرس ( التي يدفعھا الكاثوليك من كل أنحاء العالم  ،وتنتفع أيضا خزينة الدولة من عائدات
السياحة وبيع الطوابع والتذكارات السياحية  ،كما أن العمال والموظفين المدنيين يستفيدون ھناك من أجور
ورواتب تفوق أجور نظراءھم في روما.
العملة الرسمية للفاتيكان
ھي اليورو منذ األول من يناير/كانون الثاني  2002م وتصك الدولة اليورو الخاص بھا ألغراض السياحة
أيضا حيث يسعى جامعو العمالت على أقتناء ھذه النسخة من اليورو  ،وسابقا كان العملة المتداولة ھي الليرة
المساوية لليرة اإليطالية آنذاك .ويوجد للدولة مصرفھا الرسمي باسم  le Opere di Religioneويعرف
أيضا ببنك الفاتيكان.
بلغت عائدات الدولة عام  252 2003مليون دوالر أمريكي .معظمھا آتي من السياحة ،الطباعة  ،نشاط بنكي
في المصارف العالمية والتبرعات ومن منح الدول األخرى.
الثقافة
ثقافة الفاتيكان ھي ذات تأثير قوي في العالم كله لوجود مقر الكنيسة الكاثوليكية فيھا .أضف الى ذلك التحف
المعمارية المنشأة في المدينة مثل كنيسة القديس بطرس و الكنيسة السيستانية اللتي يعود تاريخ بناءھا الى
قرون مضت .ساھم فنانون عالميون مثل مايكل أنجلو ،بوتيشيلي و بيرنيني في تزيينھا .ممتلكات مكتبة
الفاتيكان و المتاحف الفاتيكانية ھي ذو قيمة ال تقدر بمال.
البابوية

ھي منصب ديني وھو أعلى سلطة في الكنيسة الكاثوليكية فالبابا ھو خليفة بطرس
وأسقف روما ورأس الكنيسة المنظور كما يرتبط ھذا المنصب بمدينة الفاتيكان مقر
البابا .البابا الحالي ھو البابا بينيدكت السادس عشر  ،وھو البابا رقم  .274كان ھذا
اللقب يعطى في السابق لكل أسقف في الكنيسة إال أنه حفظ مع الوقت لرأس الكنيسة،
مع احتفاظ بعض الكنائس بھذا اللقب كالكنيسة القبطية األورثوذكسية.
يتولى البابا منصبه عن طريق االنتخاب من قبل الكرادلة .وإلنتخاب البابا طقوس خاصة ،حيث يجتمع
الكرادلة في الك نيسة السيستينية في الفاتيكان ويبقون فيھا حتى انتخاب البابا الجديد ويعلنون عن ذلك عن
طريق دخان ابيض يتصاعد من المدخنة أما في حال فشلھم في انتخابه فيتصاعد دخانأسود بدل األبيض.

www.ushaaqallah.com

كلمات من ذھب
)نظرا لطبيعة الملف الخاص بھذا العدد أثرنا أن نخصص فقرة كلمات من ذھب لألم تيريزا(

"ﻧﺤﻦ اﻧﻔﺴﻨﺎ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺄن ﻣﺎﻧﺤﻦ ﻧﻌﻤﻠﻪُ ﻫﻮ ﻗﻄﺮة ﰲ ﻣﺤﻴﻂ  ...ﻟﻜﻦ اﳌﺤﻴﻂ ﺳﻴﻜﻮن اﻗﻞ اذا مل ﻧﻌﻤﻞ"
"اﳌﻌﺠﺰة ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ  ..ﻟﻜﻦ اﳌﻌﺠﺰة ﻫﻲ اﻧﻨﺎ ﻧﻔﺮح ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻪ"
"اذا ادﻧﺖ اﻟﻨﺎس ﻓﻼ وﻗﺖ ﻟﺪﻳﻚ يك ﺗﺤﺒﻬﻢ"

"ﻟﻘﺪ وﺟﺪت ﻣﻔﺎرﻗﺔ وﻫﻲ ان اﻟﺬي ﻳﺤﺐ اﱃ ﺣﺪ اﻟﺘﺄمل  ..ﻓﺎن اﻻمل ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﺘﻼش ..و اﻟﺬي ﻳﺒﻘﻰ ﻫﻮ ﻓﻘﻂ
ﺣﺐ اﻛرث"..

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

"ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﺠﻮع ﰲ اﻟﻌﺎمل ..ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺨﺒﺰ...ﺑﻞ ﻟﻠﺤﺐ و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ"..

"ﻧﻌﺘﻘﺪ اﺣﻴﺎﻧﺎً ان اﻟﻔﻘري ﻫﻮ ﻓﻘﻂ اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺠﺎﺋﻊ واﳌُﴩد واﻟﻌﺎري ..وﻟﻜﻦ اﻟﻔﻘﺮ اﻻﻋﻈﻢ ﻫﻮ ان ﻳّﺸﻌﺮ
اﻻﻧﺴﺎن ﺑﺄﻧﻪُ ﻣﻜﺮوه وﻏري ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴ ِﻪ وﻣﱰوك  ..ﻳﺠﺐ أن ﻧﺒﺪأ ﻣﻦ ﺑﻴﻮﺗﻨﺎ ﻟﻌﻼج ﻫﺬا اﻟﻨــــﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ"

"اﻋﺘﻘﺪ ان اﻟﻌﺎمل اﻟﻴﻮم اﺻﺒﺢ ﻣﻘﻠﻮﺑﺎً راﺳﺎً ﻋﲆ ﻋﻘﺐ  ...وﻫﻮ ﻳﻌﺎين اﻟﻜﺜري  ..ﻷن ﻫﻨﺎك اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺐ ..
ﰲ اﻷﴎة وﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ  ..ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ وﻗﺖ ﻟﻸﺧﺮﻳﻦ وﻻﺣﺘﻰ ﻷﺑﻨﺎءﻧﺎ وﻻ وﻗﺖ اﻳﻀﺎ ﻟﻨﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻴﺎﺗﻨﺎ"
"اﻟﺤﺐ ﻳﺒﺪأ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ  ...اﻟﺤــﺐ ﻳﺴﻜﻦ ﰲ اﻟﺒﻴﻮت  ...ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻧﺎة واﻟﻜﺜري ﻣﻦ
اﻟﺤﺰن ﰲ ﻋﺎﳌﻨﺎ اﻟﻴﻮم  ...اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺒﺪو ﻣﺴﺘﻌﺠﻼ ﺑﺠﻨﻮن ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر  ...وزﻳﺎدة اﻟرثوات اﻟﺦ .....وﻻ
ﻳﺠﺪ اﻻوﻻد وﻗﺘﺎً ﻻﺑﺎﺋﻬﻢ  ...واﻻب واﻻم ﻻميﻠﻜﺎن اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺒﻌﻀﻬام اﻟﺒﻌﺾ  ...ﻓﻤﻦ اﳌﻨﺰل ﻳﺒﺪأ
ﺧﺮاب اﻟﺴﻼم ﰲ اﻟﻌﺎمل"
"ﻻﺗﻈﻦ ﺑﺎﻧﻪ يك ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺐ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻓﺎن ﻋﻠﻴﻚ ﻋﻤﻞ اﻻﻋامل اﻟﺨﺎرﻗﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻌﻼ ﴐوري ﻫﻮ ان
ﺗﺤﺐ ﺑﻼ ﺗﻌﺐ"

"ﻛﻞ ﻣﺮة ﺗﺒﺘﺴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎ  ..ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ُﺣﺐ  ..ﻫﻮ ﻫﺪﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ،وﻫﻮ ﳾء ﺟﻤـــﻴﻞ"
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من القلب
استقالة بابا الفاتيكان التاريخية بين الصدمة والتقدير
كانت استقالة البابا بنيديكت السادس عشر بابا الفاتيكان سابقة في تاريخ
الكنيسة ،فقد كانت صادمة للبعض فيما عبر آخرون عن مفاجأتھم بھذا القرار
مقدرين األسباب التي طرحھا البابا لتقديم استقالته  ،وفي عصرنا الحديث لم
يشھد حتى اآلن تقديم أحد باباوات الفاتيكان مثل ھذه االستقالة .
فقد قال البابا" :لم أدعكم اليوم إلعالن تقديس االقانيم فحسب ،بل أيضا إلبالغكم بقرار ھام للغاية يتعلق بحياة
الكنيسة الكاثوليكية .بعد التفكير في قراري أمام الرب عدة مرات ،خرجت بنتيجة أن قدراتي بسبب عمري
الكبير لم تعد كافية للخدمة بصورة مالئمة".

لماذا تخلى البابا عن منصبه؟ ھذا ھو السؤال األساسي الذي تداوله الجميع بعد
معرفة نبأ االستقالة ،إال أن ھناك أسباب ذكرھا البابا والقت احترام من الغالبية
العظمى وھناك أسباب تم استنباطھا وتحليلھا .
فقد أعلن بنيديكتوس السادس عشر انه بات يشعر بالتعب والملل ،مشيراً إلى انه تقدم في العمر على نحو
يعوق استمراره في أداء مھامه بعد بلوغه سن الخامسة والثمانين.
وأضاف" :خارت قواي في األشھر األخيرة إلى الحد أن علي االعتراف بعجزي عن االستمرار في الخدمة
التي كلفت بھا .لذلك ،ومع اإلدراك التام لقراري وبحرية كاملة ،أبلغكم بالتخلي عن أداء خدمة األسقف األكبر
وريث القديس بطرس التي تسلمتھا من األساقفة في  19أبريل /نيسان  .2005وبذلك سيصبح عرش روما
فارغا اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء يوم  28فبراير /شباط  ،2013وسيجري انتخاب بابا جديد".
وقد حلل الخبراء االستقالة الطوعية لبنديكتوس السادس عشر ھي نتيجة لتأثير أمور كثيرة ،إذ يعتقد الكثيرون
أن الغالبية االيطالية في إدارة الفاتيكان قبلت البابا بنيديكتوس السادس عشر بنوع من البرودة ،مما كان يجعله
يواجه إجھادا نفسيا .ولم يسعد نبأ انتخاب بنيديكتوس السادس عشر الرأي العام الدولي .وتذكر الصحفيون
فورا بعض المشاھد الحساسة من سيرة حياته والتحاقه عام  1941بمنظمة الشباب الھتلرية "ھتلر يوغند" ،
وذلك بغض النظر عن أنه فر من الجيش االلماني عام  1945وسلم نفسه إلى الحلفاء لدى اقتراب قواتھم من
برلين.
وھناك من يرجع حقيقة استقالة البابا تكمن في أمر آخر .وھو االنخفاض المطرد لنفوذ الكنيسة الكاثوليكية في
أوروبا الغربية في األونة األخيرة .والذنب ال يعود بالطبع إلى بنديكتوس السادس عشر ،بل ھناك نزعة ثابتة
لتعزيز مواقع المسلمين في أوروبا لھجرتھم الھائلة إليھا .ومن أجل مواجھة ذلك ال يكفي إصالح الكنيسة
الكاثوليكية والكنيسة المسيحية بشكل عام .فالبد من أن يأتي بابا جديد ديناميكي ومعاصر بوسعه التعامل مع
الشباب وتلبية تحديات القرن الحادي والعشرين .وكان بنيديكتوس السادس عشر يواجه مشاكل في عالقاته
مع العالم اإلسالمي حيث أدت بعض بياناته الغافلة إلى أنه أصبح يعتبر عدوا بالنسبة إلى العالم اإلسالمي،
األمر الذي كان يعقد نشاط دبلوماسية الفاتيكان التي تعودت على اعتبار نفسھا العبا دوليا ھاما.
المزيد في الصفحة التالية
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التقدير والصدمة
وتتوالى ردود فعل الرأي العام بعد اعالن البابا بنديكتوس السادس عشر عزمه االستقالة وسط حيرة وكثير
من التساؤالت .ففي الوقت الذي أشاد البعض بالقرار انتقده آخرون  ،حيث أشاد مسؤولون سياسيون ودينيون
في العالم بقرار بابا الفاتيكان ،معبرين عن "احترامھم" لقراره التاريخي غير المسبوق.

عن الكاتبة وفـاء البسيوني )بتصرف(
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البابا الجديد للفاتيكان
نبذة عن البابا الجديد
الكردينال األرجنتيني خورخي ماريو برغوليو ھو البابا الجديد للكنيسة الكاثوليكية خلفا لبنديكتوس السادس
عشر .واختار البابا الجديد الذي يعد أول حبر أعظم ينتخب من أمريكا الالتينية اسم فرنسيس األول.

انتخب الكاردينال األرجنتيني خورخي ماريا برغوليو مساء األربعاء بابا جديدا
واختار اسم البابا فرنسيس االول ،ودعا في أول كملة له الى "السير على طريق
األخوة والمحبة".
وفي أول كلمة له بعد إطاللته من على شرفة الفاتيكان ،قال البابا الجديد فرنسيس االول "الكرادلة استدعوني
من آخر أصقاع الدنيا".
ويعتبر ھذا البابا اول حبر أعظم ينتخب من أميركا الالتينية وأول بابا يسوعي يتولى السدة البابوية.
ودعا في كلمته األولى إلى الصالة من اجل سلفه بنديكتوس السادس عشر .ودعا المؤمنين الى "السير على
طريق األخوة والمحبة" و"التبشير باإلنجيل" وطلب من الحشود الوقوف دقيقة صمت وقال "صلوا من اجلي
وامنحوني بركتكم".
وقال البابا فرنسيس األول "فلنصل للرب لكي يبارك وللسيدة العذراء لكي تحفظ".
وأضاف البابا الذي كان حتى ھذا التاريخ أسقف بوينس ايرس "لنصل جميعا الواحد منا لألخر وللعالم لكي
تكون ھناك أخوة شاملة".
وجاء إعالن توصل الكرادلة ال 115المجتمعين في جلسة سرية في مجمع داخل كنيسة السيستين ،الى
انتخاب البابا ،عبر تصاعد الدخان األبيض من المدخنة في الفاتيكان وقرع أجراس كاتدرائية القديس بطرس.
وكان الدخان األبيض تصاعد في الساعة 18,05) 19,05ت غ( األربعاء من مدخنة كنيسة السيستين في
الفاتيكان ما أشار الى توصل الكرادلة ال 115الى انتخاب بابا جديد لخالفة البابا المستقيل بنديكتوس السادس
عشر.
وبعد لحظات من التردد الن لون الدخان األبيض لم يكن واضحا تماما ،تصاعدت ھتافات الفرح من قبل
الحشد المتجمع في ساحة الفاتيكان وقرعت أجراس كنيسة القديس بطرس لتؤكد ان بابا جديدا قد انتخب.
وانتظرت الحشود المتجمعة في ساحة القديس بطرس وھي ترفع اإلعالم وتھتف "أصبح لنا بابا" و"يحيا
البابا" على وقع قرع األجراس ،حوالي ساعة لمعرفة اسم البابا المنتخب.
والتأخير يعود لموافقة رأس الكنيسة الكاثوليكية الجديد على القبول بمھمته الجديدة ،واختيار اسم له وارتداء
ثوبه البابوي.
وفور إطاللته من على شرفة الفاتيكان ،ارتفعت الھتافات في ساحة القديس بطرس تصاحبھا اصوات الفرح
التي ترحب بانتخاب رأس الكنيسة الكاثوليكية الجديد.
المزيد في الصفحة التالية
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وھذا االنتخاب يضع حدا ألربعة أسابيع غير مسبوقة منذ إعالن البابا بنديكتوس السادس عشر استقالته في
 11شباط/فبراير وھو في الخامسة والثمانين.
وقال بنديكتوس السادس عشر بعد إعالن استقالته انه اتخذ ھذا القرار "من اجل خير الكنيسة" التي انتقد
االنقسامات فيھا.
وانتھت والية بنديكتوس السادس عشر كبابا الفاتيكان في  28شباط/فبراير عندما أصبحت استقالته نافذة،
وھي االولى لرأس الكنيسة الكاثوليكية منذ  700عام.
وكان البابا بنديكتوس السادس عشر ) 85عاما( وصل الى مقره الصيفي في كاستل غوندولفو على بعد ثالثين
كلم من روما بعد قليل من مغادرته الفاتيكان على متن مروحية وطلب من الكاثوليك في أخر تغريدة له على
تويتر ان "يجعلوا المسيح محور حياتھم".
وكان اعن استقالته في  11شباط/فبراير مؤكدا انه لم يعد يتمتع بالقدرة على تحمل مسؤولياته الجسيمة.
وتعود أخر استقالة طوعية لبابا الى القرون الوسطى وتحديدا إلى العام  1294عندما استقال البابا سيليستان
الخامس الناسك المتواضع بعد اشھر قليلة على توليه السدة البابوية احتجاجا على الفساد المستشري حينھا.
وقبل خروجه ،حيا البابا المستند إلى عكازه ،مساعديه الذين بدا عليھم التأثر الشديد.
وقال بنديكتوس السادس عشر أمام الكرادلة "يوجد بينكم البابا المقبل الذي أعده باإلجالل والطاعة غير
المشروطين" ،مضيفا انه سيكون قريبا منھم بالصالة.
وبعد تصاعد الدخان األسود اثر أول اقتراع مساء الثالثاء بعيد بدء المجمع ،لم تؤد عمليتا االقتراع صباح
األربعاء الى نتيجة أيضا.
وتصاعد الدخان األسود يعني حرق كل بطاقات االقتراع لمحو اي اثر للتصويت السري الذي ال يمكن
للكرادلة الحديث عنه حتى بعد فترة طويلة من انعقاد المجمع.
ويختار الكرادلة من سيواجه األزمة العميقة التي تجتازھا الكنيسة الكاثوليكية والتي شھدت في اآلونة األخيرة
فضيحة فاتيليكس وفضائح التحرش الجنسي.
وھناك تحديات ثقيلة تنتظر خليفة بنديكتوس السادس عشر من احتجاجات داخلية إلى اضطھاد للمسيحيين
حول العالم إلى قضايا أخالقية وتجاوزات أخرى تشھدھا الكنيسة.
وكان الكرادلة دخلوا الثالثاء الى كنيسة سيسيتن وانحنوا امام المذبح قبل أن يجلسوا في أماكنھم المحددة لھم
في أرجاء الكنيسة الشھيرة تحت جداريات مايكل أنجلو الرائعة.
وتال كل من الكرادلة الذين ينتمون الى  64جنسية قسما باللغة الالتينية تعھدوا بموجبه "الحفاظ على السرية
المطلقة حول كل ما يتعلق مباشرة أو غير مباشرة باألصوات وعمليات التصويت النتخاب الحبر األعظم".

إعداد  :نادر عبد االمير
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قصة حياة
فرنسيس األسيزي
)اختار البابا الجديد للفاتيكان اسم فرنسيس توسال باسم القديس فرنسيس األسيزي .لذلك اخترنا في ھذا العد
من الينبوع رحلة حياة القديس فرنسيس األسيزي(
لم يعش ھذا الرجل العظيم في دنيانا اكثر من  44عاما لكن بصمات عشقه ¡ مازالت ملموسة حتى اآلن.
ولد عام 1182في بلدة أسيز في إيطاليا .والده تاجر أقمشة ثري ووالدته تنحدر من عائلة من النبالء .أسماه والده
بذلك االسم ألنه كان في فرنسا في رحلة عمل عندما عرف بنبأ مولده.
بدايات حياته وفترة شبابه اتسمت بالطيش واإلخفاق التعليمي.
تعرضه للمرض والسجن في الحرب جعله ينتبه إلى حقيقة الحياة وإلي وجود إله يحب عبيده.

وفي يوم شاھد رؤيا أو حلما دعي خالله لخدمة البشر وخاصة الفقراء.
كانت تلك الرؤيا أو الحلم ھي البداية لتغيير دفة حياته فبدال من حب الدنيا وعشق ملذاتھا
عشق خالق الدنيا وألتفت إليه تائبا ً عن سنوات أحب فيھا كل زائل.
بدأ ينفق علي المساكين والفقراء بطريقة لم ترض والده ،فحرمه من أن يرثه وتخلى عنه ماليا ومنعه من العمل
معه لئال يبدد ثروته على الفقراء.
أطلق على نفسه لقب "زوج السيدة الفقر" لإلشارة إلى حالة الفقر االختياري الذي قرر أن يقترن به ،وخصص
كل جھده من أجل مساعدة الفقراء ،وقرر أن يعتني بالمرضي المنبوذين الذين يرفضھم ويخشاھم األصحاء مثل
مرضى البرص .
عمل كعامل باليومية في أعمال صغيرة لكي يحصل على قوته وقوت للفقراء الذين أحبھم ،وكان يصر أن
يتقاضي أجره طعاما ال ماالً.
بعد فترة انضم إليه عدد من التابعين ليتمثلوا بأسلوبه في الفقر االختياري وحب البشر المحتاجين وخدمتھم.
كان أسلوبه وأسلوب تابعيه )دعوا فيما بعد باالخوة الفرنسيسكان( أن ينقلوا محبة ﷲ للبشر ال بالكلمات بل
بأعمال المحبة لكل البشر وحيث أن محبة ﷲ تشمل كل جنس ولون ودين ھكذا كانت خدمتھم لباقي البشر تشمل
كل إنسان مھما كان جنسه أو لونه أو دينه.
سافر إلى الشرق األوسط حامال رسالته للحب وخدمة البشر وإعالمھم بحب المولي .ووصل إلى مصر وقابل
السلطان الكامل أثناء الحرب الصليبية فعمل علي التوسط إلرساء السالم بين المتحاربين وطلب الھدنة
واالحتكام للغة العقل بين الطرفين ورحب السلطان الكامل بالھدنة لكن رفضھا الجيش الصليبي .وكانت ھذه من
أقصى صدمات حياته.
المزيد في الصفحة التالية
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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 مفضال أن
يوزع ثمنھا على الفقراء فھو ال يحتاج الذھب وال الفضة فقد تخلي عن حب االقتناء المادي بحب ﷲ.
انتقل من دنيانا إلى رحاب ﷲ في عام  - 1226ليستكمل رحلة حبه وعشقه ¡ تاركا ً العديدين من أتباعه
ليكملوا مھمة خدمة المساكين وتوصيل رسالة المحبة اإللھية للبشر بأعمال ال بكلمات.
ھذا الرجل مثال ونموذج لكل من يحب ﷲ وتنعكس تلك المحبة على اخوته في البشرية وتتمثل في عمل الخير
للجميع بال تفرقه فالكل خليقة ﷲ والكل محتاجين إلحسانات ﷲ 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
يا رب أعطنا أن نحب كل خليقتك
ونقدم لھم كل حب وإحسان
متعلمين منك يا مصدر كل حب.

آخر صفحة قصة حياة
للمزيد من قصص حياة بموقع "عشاق "H
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شعر
المسيح بعد الصلب
بعدما أنزلوني  ،سمعت الرياح
في نواح طويل تسف النحيل
و الخطى وھي تنأى  .إذن فالجراح
و الصليب الذي سمروني عليه طوال األصيل
لم تمتني  .و أنصت  :كان العويل
يعبر السھل بيني و بين المدينه
مثل حبل يشد السفينه
وھي تھوي إلى القاع  .كان النواح
مثل خيط من النور بين الصباح
و الدجى  ،في سماء الشتاء الحزينه .
ثم تغفو  ،على ما تحس  ،المدينه .
)(...
ھا أنا اآلن عريان في قبري المظلم،
كنت باألمس ألتف كالظن  ،كالبرعم
تحت أكفاني الثلج ،يخضلﱡ زھر الدم
كنت كالظل بين الدجى و النھار
ثم فجرت نفسي كنوزا فعريتھا كالثمار
حين فصلت جيبي قماطا وكمي دثار
حين دفأت يوما بلحمي عظام الصغار
حين عريت جرحي ،وضمدت جرحا سواه
حطم السور بيني و بين اإلله..
فاجأ الجند حتى جراحي ودقات قلبي
فاجأوا كل ما ليس موتا وإن كان في مقبره
فاجأوني كما فاجأ النخلةَ المثمره
سربُ جوعى من الطير في قرية مقفره.
)(...

بدر شاكر السياب
لمزيد من القصائد واألشعار بموقع "عشاق ﷲ"
www.ushaaqallah.com
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نفحات صوفية
صلوات القديس فرنسيس األسيزي
نشيد الشمس
أيﱡھا ال َعلي ،الكلﱢ ُي القدرة ،السيﱢد الصالح،
لك التسابي ُح والمج ُد واإلكرا ُم وكلﱡ البركات.
ُ
َ
ٌ
إنﱠھا بك وحدَكَ تَليق أيﱡھا ال َعلِ ﱡي ،وال يَستح ﱡ
إنسان أن يَلفظ اس َمكَ .
ق
ُك ْن ُم َسبﱠحاً ،يا سيﱢديَ ،م َع كلﱢ خَ الئِقِكَ ،
صةً َم َع السيﱢد ِة أُختِنا الشمس التي ھي النھا ُر وبھا نستنير،
خا ﱠ
ٌ
ٌ
ُ
ھي جميلة ومش ﱠعة وعظيمة البھاء ،وتُشي ُر إليكَ أيﱡھا العلي.
َو َ
ً
ب التي في السماء،
ُك ْن ُم َسبﱠحا ،يا سيﱢدي ،ألخينا القمر والكواك ِ
صافيةً فاخرةً وجميلة.
فَقَ ْد ك ﱠونتھا َ
ُك ْن ُمسبﱠحاً ،يا سيﱢدي ،ألختنا الريح والھوا ِء وال ُسحُب والسما ِء الصافي ِة
ولكلﱢ األزمن ِة التي بھا تَحفظُ حياةَ المخلوقات.
الكثير الفائدة ،الوضيع ،الثمين،العفيف.
ُك ْن ُم َسبﱠحاً ،يا سيﱢدي ،ألخينا الماء
ِ
ُك ْن ُم َسبﱠحاً ،يا سيﱢدي ،ألختِنا النار،
الليل ،الجميل ِة ،البھيجة القويﱢة.
التي بھا تُني ُر
َ
ُك ْن ُم َسبﱠحاً ،يا سيﱢدي ،ألختنا وأ ﱢمنا األرض،
زھور مل ﱠونة وأعشاب.
التي تَح ِملُناوتَحك ُمناوتُنِت ُج ثمارًا متن ﱢوعةً م َع
ٍ
أجل حبﱢك يغفرون،
ُك ْن ُم َسبﱠحاً ،يا سيﱢدي ،للّذين ِمن ِ
المرض والشدﱢة.
ويَحتَ ِملون
َ
العلي ،سيُ َكلﱠلون.
طوبى للّذين يَت ََح ﱠملونَھا بسالم ،ألنﱠھم ،منك أيﱡھا
ﱡ
ُك ْن ُم َسبﱠحاً ،يا سيﱢدي ،ألخينا موتنا الجسدي،
ٌ
إنسان َح ﱞي أن يَفلُتَ منه.
الذي ال يَقد ُر
الوي ُل للّذين في الخطايا المميت ِة يَموتون،
يوجدون،
ت َ
والطوبى للّذين في إرادتِكَ الق ﱡدو َس ِة عن َد المو ِ
ﱠ
ق بھم ش ًّرا.
ألن الموتَ الثاني لن يُلح َ
سبﱢحوا ربﱢي وباركوهُ واش ُكروهُ واعبُدوهُ بِمنتھٮاإلتﱢضاع.
صالة أمام المصلوب
ت قلبي،
أيﱡھا اإللهُ السامي المجيد ،أنِرْ ظُلما ِ
وأع ِطني إيمانًا مستقي ًما ،ورجا ًء ثابتًا ،ومحبةً كاملة.
أعطني يا ربﱡ تح ﱡسسًا وإدرا ًكا،
ِ
َ
َ
أعمل وصيﱠتكَ القدوسة الصادقة.
كي
َ
صالة لزمن المرض
اآلالم التي أش ُع ُر بھا،
أيﱡھا السيﱢ ُد الربﱡ  ،أش ُكرُكَ على ھذ ِه
ِ
رسل لي أضعافَھا مائَةَ مر ٍة ،إذا كان ذلك يُرضيك.
وأسألكَ يا ربﱢي أن تُ َ
ي،
إنﱠني بكلﱢ رضى أقبَ ُل أن تغ ﱠمني وال تُشف َ
ق عل ﱠ
ﱠ
ألن تَعزيَتي الفي ﱠاضةُ ھي أن أت ﱢم َم إرا َدتَكَ الق ﱡدوسة.
المزيد في الصفحة التالية
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صالة وفعل الشكر
العلي السﱠامي،
أيﱡھا اإللهُ القدي ُر على كلﱢ َشيء ،ألكلﱢ ّي القداسة،
ﱡ
أيﱡھا اآلب القدوسُ الصالحُ ،ايﱡھا الرﱠبﱡ َملِ ُ
ك السﱠماء واألرض،
كر من أجلكَ أنتَ  ،ألنﱠك بمشيئتك الق ﱡدوسة،
نقدﱢم لك ال ﱡش َ
الروح القدُس،خَ لَقتَ ك ﱠل الرﱡ وحيﱠات والجسديﱠات،
وبابنِكَ الوحيدَ ،م َع
ِ
ضعتَنا
َوس َو َ
وصنعتنا على صورتِكَ و ِمثالِكَ  ،وفي الفِرد ِ
ونحن بِزَ لﱠ ٍة منﱠا َسقَطنا.
الشكر ،ألنﱠك كما أنﱠكَ خَ لقتَنا بابنِكَ،
ونرف ُع لكَ
َ
ق واإلنسانَ الح ﱠ
وس الذي ب ِه أحبَبتَنا،جعلتَ ابنَكَ  ،اإلله الح ﱠ
ق ،يول ُد ِمنَ المجيد ِة الدائم ِة البتوليﱠ ِة
كذلكَ بِحبﱢك الق ﱡد ِ
الكلي ِة الطوبى ،مري َم القدﱢيسة،
وبصليبِ ِه ود ِم ِه وموتِه أردتَ أن تفتَ ِديَنا نحن األسرى.
الشكر ،ﱠ
جالل مج ِد ِه
ألن ابنَكَ ھذاَ ،سيأتي في
نرف ُع لكَ
َ
ِ
النار األبدي ﱠة،
ُرسل المالعين ،الذين لم يَصنَعوا توبةً ولم يعرفوك ،إلى
لي َ
ِ
لجميع الذين ع ََرفوكَ و َعبَدوكَ وخدموكَ في التوبة:
وليقول
َ
ِ
ُ
”تعالوا يا ُمباركي أبي ،خذوا ال ُملكَ الذي أ ِع ﱠد لكم منذ إنشا ِء العالم“.
وبما اننا كلنﱠا تعساء وخطأة  ،فال نَستَح ﱡ
ق أن نس ﱢميَك،
ُررت،
فنسألُكَ ُ ،متوسﱢلين إلى ربﱢنا يسو َع المسيح ،ابنِكَ الحبيب الذي به س ِ
ﱢ
الشكرعلى كلﱢ شيء،
المعزي ،أن يرفَ َع لك
القدس
وح
َ
ِ
ومعه الرﱡ ِ
كما يُرضيكَ ويُرضيه ،ھو الذي يُغنيكَ دائما ً عن أيﱢ شي ٍء،
صنَعت ،ھللويا.
وب ِه صنعتَ ألجلنا ك ﱠل ما َ
بتواضع ،إلى األ ﱢم المجيدة ،الطوباوي ﱠة مريم ،الدائم ِة البتولي ﱠة،
وإنﱠنا نبتھل
ٍ
وإلى جميع القديسين الذين كانوا وسيكونون ھم،
بتواضع ،أن يرفعوا لك الشكر ،عن كلﱢ ھذا،
من أجل محبﱠتِك،نبتھل إليھم
ٍ
حسب ما يُرضيك ،أنت اإللهُ السﱠا ِمي الحقيقي األزلي الح ّي،
َم َع ابنكَ المحبوب ،سيﱢ ِدنا يسوع المسيح،
ﱢ
المعزي ،إلى دھر الداھرين.،آمين .ھللويا.
والروح القدس
ِ
صالة ألجل السالم
يا رب إستعملني لسال ِمكَ،
ُ
ُ
حيث اإلســا َءة،
حيث البغض ،والمغفرة
فأضع الحبﱠ
ُ
ُ
الخالف ،والحقيقةَ
حيث الضــالل،
ق
واإلتفا َ
حـيث ِ
ُ
ُ
حيث الـيأس،
حيـث ال ﱠشك ،والـرجـا َء
واإليمـان
ُ
ُ
حيث الكآبة.
والــفـرح
حـيث الـظـالم،
والنور
َ
يا رب ال تجعلني أطلبُ أ ﱠوالً
أن أُعـ ﱠزى بل أن أُ ﱢ
عـزي ،أن أُفھـ َم بل أن أَفـھـ َم،أن أُ َحـبﱠ بـل أن أُ ِحـبﱠ ؛
ﱠ
ألن اإلنسانَ يـأخــ ُذ عــنـدمــا يَـبــ ِذ ُل نـف َسـهُ ،ويَ ِج ُد نف َسه عندما ينساھا،
فران عندما يَغفِر ،ويقو ُم للحيا ِة عندما يموت.
ويَحص ُل على ال ُغ ِ
المزيد في الصفحة التالية

www.ushaaqallah.com

صـالة

األزلي ،العاد ُل والرحيم ،أعطنا ُ
نحن المساكين،
أيﱡھا اإللهُ القدي ُر
ﱡ
ُ
ك
أن نع َم َل ألجلِكَ ما
نعرف أنﱠك تُريد ،وأن نُري َد دائ ًما ما يَحس ُُن لدي َ
نقدر ،بع َد أن نكونَ تَنقﱠينا داخليّاً ،واستَنَرنا داخليّاً،
حتﱠى َ
واضْ َ
آثار ابنِكَ الحبيب ،ربﱢنا يسو َع المسيح،
بنار
الروح القُدس ،أن نَتب َع َ
ط َرمنا ِ
ِ
بفضل نع َمتِكَ وح ِدھا،
نصل إليكَ أيﱡھا العل ّي،
وأن
َ
ِ
الوحد ِة الصافي ِة،
ث
يا َمن ،في الثالو ِ
الكامل وفي َ
ِ
دھر الداھرين ،آمين.
تحيا وتملِك وتمجﱠد إلھا ً قديراً إلى ِ

من كتاب "فرانسيس األسيزي والقديسة كالرا األسيزية"
تعريب األب سليم رزق ﷲ الكبوشي

آ خر صفحة نفحات صوفية
للمزيد من الكتابات الصوفية زورا صفحة نفحات صوفية بموقع "عشاق ﷲ"
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صفحة الختام
المزمور 23
في عام  1218أبحر القديس فرنسيس األسيزي مع جماعة من رفاقه حاملين دعوة الحب
والسالم فنزل إلى مصر وانضم إلى جيش الصليبيين وكانوا يومئذ في حملتھم الخامسة
وذات يوم تسلل خفية إلى معسكر المسلمين ھو وأخ آخر له ،وكان االثنان يعلمان تماما
مدي خطورة ھذه المغامرة لكنھما تشجعا وتقدما في ھدوء وفي أثناء سيرھما كانا
يرددان كلمات المزمور الثالث والعشرين
الرب راعي فال يعوزني شيء
في مراع خضر يربضني  .إلى مياه الراحة يوردني.
يرد نفسي .يھديني إلى سبل البر من أجل اسمه.
أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت ال أخاف شرا ،ألنك أنت معي .عصاك وعكازك ھما يعزيانني.
ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي .مسحت بالدھن رأسي .كأسي ريّا.
إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي ،وأسكن في بيت الرب إلى مدى األيام.
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