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 نصوص خمتارة للمطران جرمانوس فرحات
 )وفًقا للتسلسل الزميّن(

 

 
 احملاورة الرابعة

 يف الكمال املسيحي  
 

 ما هو الكمال املسيحّي؟  1]سؤال[  س
 هو أن مناِرَس الفضائل بغري تكلٍُّف وال صعوبة.  ]جواب[   ج

 ما هو أساس هذا الكمال؟   2 س
 استعمال الفضيلة.هو حمّبة هللا والرغبة يف      ج

 إىل هذا الكمال؟ ُمْوِصلُ ـما هو الطريق ال  3 س
 هو السرية الرهبانّية.     ج

 ملاذا كانت الرهبنُة طريَق الكمال؟  4 س
 ألّّنا َمبِنيٌَّة على سرية السّيد املسيح ذات الكمال.    ج

 أَتَرى كلَّ راهٍب سائٍر يف طريق الكمال؟  5 س
 تـََرهََّب.نعم وإنّه ألجله      ج

 وإذا َوجدان راهًبا ال يطلب الكمال؟  6 س
 فهو راهب كّذاب وال ُيسمَّى راهًبا.     ج

 فالكمال إًذا الزٌم كّل راهب؟  7 س
 نعم ألّن الكماَل غايُة الراهب، ودرجُتُه ووظيفُتُه ُتوِجبان عليه أن يطلَب الكماَل دائًما.    ج
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 يَطلِب الكماَل؟هل ََيطَأُ الراهُب إذا مل   8 س
نعم ألّن الكماَل هو غاية الرهبنة. فيجب على الراهب أن َيطلَب هذه الغايَة. وهلذا يقول مار توما الالهويّت: إّن الراهَب الذي      ج

 ال يقصد الكماَل يكون راهًبا كاذًًب. وقال مار أوسابيوس إنّه يكون يف خطر اهلالك. وقال مار إيرونيموس إنّه ََيْطَأُ.

 فإْن ماَت الراهُب قبل بلوِغه الكماَل َأال يكون مات راهًبا؟  9 س
ِة، والعزِم، إْن مات الراهُب قبل بلوِغه الكماَل، وكان سعُيهُ ومراُده أن يكوَن كاماًل فاهلل يـَُعدَُّه مع الكاملني ألّن هللا انظٌر إىل النيّ      ج

 ن مات راهًبا أبًدا.والسعِي. وإْن ماَت وليس فيه قصُد الكماِل فال يكو 

 فالكمال مطلوب إذن من الراهب ضرورًة؟  10 س
 رُض األوَُّل يف الرهبنة، والعملَ نعم ألّن الرهبنة تطلب من الراهب الكماَل أكثر ِمن أن تطلَب منه  العمَل، ألّن الكماَل هو الغ     ج

 الغرُض الثاين.

 مباذا تقوم الرهبنة؟  11 س
َية، الكثرِي الشغل،  إّن الرهبنَة تقومُ      ج ًبلراهب الكامل، وهلذا تفرح به ولو كان مريًضا سقيًما، أكثر من فرحها ًبلراهب القوّي البُـنـْ

 هبا، وهي الكماُل. ]لتحيا[ الذي ال يطلب الكماَل ألّن الرهبنَة تطلب غايَتها لتحيَ 

 ما هي عالمة ابتداء الكمال يف الراهب؟  12 س
 يه حرارًة وحرًصا يف طاعته، ونشاطًا يف عمله، وله عالماٌت أَُخٌر تُذَكُر يف درجات الكمال.عالمته أّنك ترى ف      ج

 هل جيوز للراهب تـَْرُك طلِب العلوم لكي يَطلَب الكمال؟  13س 
 عاِلًما أو كاهًنا.نعم. بل جيب عليه تـَْرُك كّل عائٍق يعيُقه عن الكمال ألنّه جاء إىل الرهبنة ليكوَن راهًبا كاماًل ال      ج

 َكْم هي درجاُت الكمال؟  14س 
 درجاُت الكماِل ثالٌث.       ج

 ىل من الكمال؟ما هي الدرجة األو   15س 
يكون  ،هي أن يطلَب الراهُب جمَد هللا فقط يف كّل أعماله الروحّية واجلسديّة. حّّت إّن أعماله اجلسديّة، إذا كانت هبذا القصد     ج

 الراهب يف الدرجة األوىل من الكمال.

ٌ يف حتصيل الكمال؟   16 س  هل هذا طريٌق َهنيِّ
ٌ جدًّا. ف      ج  وىب للرهبان الذين حصلوا، بتعٍب قليٍل، على درجة الكمال األوىل.طنعم. إنّه َهنيِّ

 ما الذي يساعد الراهَب على امتالك هذه الدرجة؟   17 س
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أشياء: األّول الفرح ًبهلل. الثاين بْغُض العاملَِ وجمِده. الثالث إماتة النفس. الرابع التواضع والوداعة. اخلامس الطاعة يساعده سبعة       ج
 ًبطًنا وظاهرًا. السادس احتمال التجارب والتعب. السابع السرية النسكّية.

 ما هي الدرجة الثانية من الكمال؟  18س 
 ة الثانية من الكمال هي أن يعيَش اإلنسان غافاًل عن مجيع أمور العامَل، وعن ذاته أيًضا، وينصبَّ قال القّديس برنردوس: الدرج     ج

 حمّبة هللا وحَده، حّّت ال يكوَن له فرح وتعزية إاّل يف هللا، وال حيبَّ أحًدا إاّل فيه وحَده تعاىل. حنو

 ما الذي يساعد الراهب على إحراز هذه الدرجة؟  19س 
ده أربعُة أشياء: األّول مطابقته اإلرادة اإلهلّية. الثاين احلضور اإلهلّي والتأّمالت العقلّية. الثالث معرفة اجلميل والصالة. يساع      ج

 الرابع درُس الكتِب الروحّية، واملذاكرُة الروحّية.

 ما هي الدرجة الثالثة من الكمال؟  20س 
الراهب عن ذاته متالشًيا ًبلكلَّية، وال يعوَد يشعر بذاته بل حيتسب نفَسه كأنّه  قال القّديس برنردوس أيًضا: هي أن يتخّلى      ج

 وهذا شيٌء مساويٌّ ال أرضيٌّ، وسريٌة مالئكّية ال بشريّة. يف هللا وهللا فيه. يف ذاته، بل إنّه ليس هو

 هل هذا ممكٌن؟  21س 
 وأّما عند الكامِلني فهو ممكٌن وسهٌل أيًضا.حقًّا إنّه عنَد الغري ]غري[ الكامِلني غرُي ممكٍن.       ج

 ما الذي يساعد الراهب على امتالك هذه الدرجة؟ 22س 
 ألّن حمبّتنا له هي نفس حمبِّتنا لنا.حمّبة هللا فقط،       ج

 ،املطران جرمانوس فرحات
، ُعيَن بطبعه وتعليق حواشيه الَقّس طانيوس املاروني ة وفخر الرهباني ة اللبناني ة كتاب احملاورات الرهباني ة لتاج األم ة"احملاورة الرابعة: يف الكمال املسيحّي" يف 
 .36-31، ص 1922شبلي اللبنايّن، حريصا، مطبعة البولسّيني، 

 

### 
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 يف ظروف احلدوث

 :عشرَ  والثامنَ  قال داود النيّب يف املزمور املايةِ 
 .نهار أُسبُِّحك على أحكام عدِلكَ سبع مرّات يف ال

ه هذه املرّات السبع، اليت ذ  كرها داود اِعَلْم أّن ظروف احلدوث سبعة وهي: َمن وما وأين واآللة وملاذا ومّت وكيف. إنّه لَُيمكُن لنا أن نوجِّ
ا يَباُن مفعوُل النيب، حنو هذه الظروف السبعة اليت َيظهُر هبا أحكاُم هللا وتدابريُه كلُّها، ألّن بلفظة َمن يَبان لنا فاعُل حكمه، وبلفظة م

فظة حكمه، وبلفظة أين يَباُن مكاُن حكمه، وبلفظة اآللة ]يَبان[ املولِّد، مباذا يَباُن واسطة حكمه، وبلفظة ملاذا يَبان عّلة حكمه، وبل
 ر، فضيلة ورذيلة.مّت يَبان زمان حكمه؛ وهلذا ُأمسَِْيْت هذه الكلمات ظروف احلدوث، ألّّنا حاويٌة كلَّ ما حيدث يف الكون ِمن خري وشرو 

 مثاُل ذلك: يف خري هللا معنا
 حتاج إىل خالصنا.ُـ هوهللا القادر على كّل شيء، غري امل -َمن خلَّصنا؟ 

 خلَّصنا ِمن أبديّة َجهنَّم. -ما الذي عمَله معنا؟ 
 يف أبديّة السماء الكاملة سعادهتا. -أين وَضَعنا؟ 

 بتجسُِّده وتواضعه. -مباذا خلََّصنا؟ 
 لُِنِحبَّه، وخندَمه، ونعرَف إحسانَه معنا. - خلََّصنا؟ملاذا 

 حني ُكنَّا خطاة، أشقيا، أعدا هللا. -مّت خلََّصنا؟ 
 آبالمه، وصلبه، وموته اململّو عارًا. -كيف خلََّصنا؟ 

 يف شر  اإلنسان
 إنساُن تراٍب، ضعيٌف، حقرٌي. هو - َمن هو فاعل الشّر ضّد هللا؟

 حِسَن إليه داميًا.ُـ عصى هللَا خالَقه امل -ن؟ ما الذي فعله هذا اإلنسا
؟   حيا. أمام هللِا فاحِص القلوب ]...[ بغري خوف وال -أين فعَل الشرَّ
؟   نحرفة عن الطبيعة.ُـ ْعَوجَِّة املُـ إبرادتِه امل -مباذا فعَل الشرَّ
؟   لُِيكّرَِم ذاتَه وحُيَقَِّر خالَقه، لُِيِحبَّ نفَسه ويُبغَض هللاَ الذي أحبَّه داميًا، وبذل نفَسه عن خالصه.  -ملاذا فعَل الشرَّ
؟   رِشدين.ُـ حني أفاَض عليه مواهَبه وأنعاَمه بواسطة اإلميان الكاثوليكّي الرومايّن، وأعطاه أسباَب اخلالص بيد امل -مّت فعَل الشرَّ

؟  ناِفق: َمن هو الرّب حّّت أُطيَع صوتَه، فإّنين ال ُـ لَف وصااي هللا خمّلِصه، وجدََّف على ربّه قاياًل مع فرعون املخا -كيف فعَل الشرَّ
 أعرفُه.
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 يف اخلطي ة
 تراٌب ورماٌد ًبلنظر إىل املاليكة. اإلنسان الذي هو هو -َمن هو فاعل اخلطّية؟ 

 هي شّر ُيضادُّ هللَا وُيصادُمه. -ما هي اخلطّية؟ 
 وجوُدها أوَّاًل يف اإلنسان املخلوق على صورته ومثاله، ووجوُدها اثنًيا يف العامَل الباطل مقرِّ الشرِّ والزوال. -أين وجود اخلطّية؟ 
 توَجد بواسطة اجلسِد الشقّي، والعاملَِ الباطل، والشيطاِن العدّو الغشَّاش. -مباذا توَجُد اخلطّية؟ 
  هواان وإرادتَنا الباطلة.لُِتِتمَّ  -ملاذا كانت اخلطّية؟ 
 كانت حني بـََعْداَن عن هللا بشهواتنا، وَنِسينا عقابَه وثوابَه.   -مّت كانت اخلطّية؟ 

 كانت بفكران وقولنا وفعلنا بعزم اثبت، ومبعرفة كاملة.  - كيف كانت اخلطّية؟ 

 يف العالَ 
ُل َلّذاِت ا -َمن هو الذي يَعترُب العامَلَ؟   لعاملَِ على هللا الذي هو يَنبوُع كلِّ خرٍي حقيقّي.يعتربُه َمن يُفضِّ

 هو الباطل الذي يُوِرُث حُمبّيه حقيقَة اخلسارة األبديّة. -ما هو العامَل؟ 
 يف قلوب حُميّب أًبطيله.  - أين يُوَجد العامَل؟

 ًبالحنراف عن هللا احلّق. -مباذا يُوَجد العامَل؟ 
 ُق أًبطيَله، ونكذُِّب مواعيَد هللا الصادقة.ألنّنا ُنصدِّ  -ملاذا يغشُّنا العامَل؟ 

َبِت الرذيلُة.  -مّت قام العامَلُ ضّد هللا؟   قام حني حتقََّقِت الفضيلُة وتكذَّ
 قام أبنواع كثرية من الشرور. -كيف قام العامَل؟ 

 يف الشيطان
 فيها إىل األبد مع جنوده. هو كوكب الصبح الذي سقَط ِمن السما إىل َجَهنَّم ُمعذًَّبً  -َمن هو الشيطان؟ 

 هي عصيانه إهله لكرباييه بقوله: أصعُد على السحاب وأكون شبيًها ًبلعلّي. -ما هي خطيّته اليت سقَط ِمن أجلها؟ 
 يف نفوس أعدا هللا. -أين يُوَجد الشيطان؟ 

 ًبلشهوات الباطلة. -مباذا ََيدُع الشيطاُن اإلنساَن؟ 
 نرَث مقاَمه يف السما.لكي َّنلَك وال  -ملاذا َيدعنا؟ 

 َد عن هللا ًبخلطّية.إذا رأه بـَعُ  -مّت يقرتب الشيطان إىل اإلنسان؟ 
 عندما يُرينا اخلري شرًّا، والشرَّ خريًا. -كيف يتشبَّه الشيطان مبلك النور؟ 

ذا وِقْس على هذا الرتتيب السُّباعّي استعماَل كلِّ فضيلٍة ورذيلة، وكلِّ زماٍن ومكاٍن وشخص. ولك أن تضَع لفظَة ما موضَع لفظِة َمن إ
اقي. البتعدََّر ]تعذََّر[  املعىن عليك يف مثل: ما االّتضاع، وما هو الشيطان؟ وجيوز كذلك أن ختتاَر ِمن هذه السَّبِع الذي تريده، وترتَك 
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وفايدة هذه الظروف املذكورة هي أّّنا تصري آالت تساعدان يف انتقاالت الفكر وقت الصالة العقلّية، وتوِسُع علينا املعىن يف الوعظ 
 واخلطاب، وهذا أعظم فايدة.

  ،املطران جرمانوس فرحات
نقاًل عن األب فرديناند تـَْوَتل، "جرمانوس فرحات العاِمل يف خدمة  ،، خمطوط1زء اجل، كتاب رسوم الكماليف  ،"الفصل الرابع عشر: يف ظروف احلدوث"

 .268-267، ص 1934حزيران -، نيسان2، اجلزء 32السنة  بريوت، يف جمّلة املشرق، ،النفوس"
       

### 

 

 يف كيفي ة ممارسة الصالة العقلي ة

 
علَّمناها ًبلقول والفعل. أّما القول فهو كما أََمَران قائاًل: "مّت َصلَّْيَت فادخْل خمدعَك إّن ُمَعلَِّم الصالة العقلّية أّواًل هو السّيد املسيح فقد 

ّما صّلى يف البستان ليلَة آالمه، فإنّه افتكَر أوَّالً مبشيئة أبيه السماوّي، وعرف ـ. وأّما الفعل فهو ل1واغلْق ًببَك عليك وصلِّ ألبيَك سرًّا"
، وهذه هي أجزاء الصالة 2 عن خالص العامل، فأطاَع حينئٍذ أًبه بقوله: "ال تكْن مشيئيت بل مشيئتَك"أّن مشيئته تريد منه أن ميوتَ 

 العقلّية الثالثة، أي الفكر والفهم واإلرادة. 

متعلِّقاتِه أبسبابه وهذا هو الفهم، فإْن فافتِكْر أّواًل ًبملوضوع الذي اخّتذتَُه وهذا هو الفكر. مثَّ تصوَّْرُه بفكرك شيًئا فشيًئا. وتذكَّْر مجيَع 
الصالة العقلّية: أوَّاًل رأَيَتُه موافًقا اخلالَص فاقصْد افتعاله. وإْن رأيـَْته ُمهِلًكا فتجنـَّْبُه، وهذه هي اإلرادة. مثَّ إّن السّيد املسيح أوحى هبذه 

، وإىل القّديسة تريزاي 3لتقاليد إىل القّديس إغناطيوس اليسوعيّ إىل القّديس أنطونيوس الكبري واقتدى به نُظراؤه حّّت انتهْت أخريًا ًب
للخالص، ، فَأوضحا عنها حينئذٍ إيضاًحا َجِليًّا، وتسلََّمْتها منهما الكنيسة اجلامعة. أُلَِّفْت فيها كتٌب كثريةٌ فصارت حينئذٍ ضروريّةً 4الكرملّية

قال أحد العلماء القّديسني "إنّه َلِمَن املمتنِع أْن ََيُْلَص اإلنسان ُخُلًوا ِمن الصالة والزمًة جدًّا لكّل ذي درجٍة ورتبٍة ِمن الناس، حّّت 
َف ذلك العقلّية ألّن اإلنسان بواسطتها يشعُر بسماجة خطاايه، ويعرف أنّه خسراٌن إهلَُه فريتدَّ عن شرِِّه اتئًبا وإاّل فكيف ميكنه أن يعر 

                                                           
 .6 -6/5مّّت  1
 .24 /22لو  2
ياة روحّية. (، أَنشَأ مع رفاق له الرهبانّية اليسوعّية، ودوََّن يف ُكتـَيِّب "الرايضات الروحّية" خربته الروحّية، فالقت صًدى بعيًدا كطريقة ح1556 -1491القّديس إغناطيوس دي لويوال ) 3

 .1981بحي محوي اليسوعّي، بريوت، قله إىل العربّية األب صنللقّديس إغناطيوس دي لويوال،  الرايضات الروحي ةراجْع كتاب 
الرجال والنساء الكرملّية. هلا مؤلَّفات متعّددة يف احلياة الرهبانّية، ويف إصالح السرية الروحّية. وكتُب  (، عمَلْت على إصالح أديرة1582 -1515األفيلّية ) القّديسة تريزاي الكرملّية أو 4

وبَفضِل اندفاع العقل ونعمة الروح القدس، إىل  ،النفس وقيادهتا من درجة إىل درجة، تؤلِّف ثالثّية متكاملة يف مؤلَّفات القّديسة تريزاي، هدفها إصالح املنازل، وطريق الكمالو، السرية
 ، تراث الكرمل.1991، ترمجة أنطوان سعيد خاِطر، بريوت، ازلاملنالغاية اليت ُخلَقْت من أجلها َأال وهي تسبيح هللا ومتجيده، وبذلك يتحقَّق الكمال. راجْع، على سبيل املثال، كتاب 
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. ينتُج ِمن ذلك أّن ماِلَك الصالة العقلّية هو ماِلٌك عنواَن خالِصه، وًبلنتيجة أنّه ِمَن 1ل، هذا حُمال"بغري إدراك الفهم وذوق العقل ًبلتأمُّ 
ُمنَدرِجة يف طّي التأمُّالت العشرة اآليت ذكرها، فيلزمك يف ممارستها ـُمنتَخبني للسعادة األبديّة. فالرايضة إًذا ليست إاّل الصالة العقلّية الـال

 مخسة أمور:

 اًل: أْن تدرَس التأمَُّل، الذي تريد أن ُتصِلَّيُه، بتفهٍُّم، وذلك قبل الصالة مبهلٍة مناِسَبٍة لرُيَسَم معناه يف عقلك.أوَّ 

ارسْم ٌر إليك، و اثنًيا: انتِصْب أمام هللا جاثًيا أو واقًفا حسبما تراه اأَلْوَفَق لك، واستحضْرُه تعاىل إبزاِء عينَيَك كأّنك انظٌر إليه وهو انظ
ن أساَء إليك، واندْم ندامة كاملة، ونـَزِّهْ 

َ
نّيَة، واِغِفْر مل  فكَرَك وعقَلَك عن كّل ما إشارَة الصليب املقدَّس مثَّ قـَبِِّل األرَض، واتُل الصالَة الرًبَّ

ْر عقَلِك وفكَرَك يف هللا وحَدُه، واعتِقْد أّنَك خُماِطٌب هللَا ربَّ اجلنو   د.يُرى وما ال يُرى، ومسَِّ

َته استقصاًء بليًغا، واطلْب ِمن هللا مع داود النيّب قائاًل: "ا للهمَّ أَنِْر ظلمايت". اثلثًا: إْعَمِل االستعداَد قبَل التامُّل الذي درْسَته واستقَصيـْ
، 3فسي ومنّوها يف عبادتكمع خالص ن 2َواْتُل هذه الصالة الوجيزة: "اللهمَّ َقدِّْرين بنعمتَك أن َأْصرف هذه الساعة يف رضاَك وخدمِتَك"

 والدموُع وارتفاُع وهذه الصالة ُتسمَّى االستعداَد األوَّل، ويـَْلَزُم تكرارها مع بدِء كلِّ قسٍم ِمن أقساِم التأّمالت. مّث إنّه ال يُْطَلُب اخلشوعُ 
لفضيلة. ألّن األَّوَّل ليس هو بضرورّي كالثاين الذي العقل وقَت التأمُّل مبقدار ما يُطَْلُب ثباُت العزِم والقصِد على ترِك الرذيلة وامتالِك ا

، وشاوُل مل يُِفْدُه خشوُعه 4هو مثرُة التأمُّل، وًبلنتيجة مثرُة احلياة األبديّة، فاحَبْث عنه ال عن غريه، فِبِه حصل اللصُّ اليمني على اخلالص
 .   6. وتذكَّْر آدَم اجلدَّ األوََّل من أّي ارتفاٍع هبطَ 5ودموُعه

ْمنا فقْلنا اآلَن لتجنَيها اينعةً ر  األخضر.  7 ِمن ِدَرْقِل اهلديدابًعا: ابَتِدئ يف أقسام التأمُّل قسًما فقسًما، وأتَمَّْلُه جّيًدا انظرًا إىل مثرتِه كما تقدَّ
ْه ما تتَأمَُّله حنَو موضوِع رايضاِتَك املبنّيِة على إصالِح ِسريِتَك، وال َيُكِن اعتناءٌ يف أتَ  مُِّلَك إاّل أْن كيَف تـُْقِنَع إرادَتَك بَرْذِل الشّر وطلِب َوَوجِّ

إرادَتَك حنَو امتالِك مثرة اخلالص يف الِقْسِم الذي  رَ ّرِرُه. ومّت رأْيَت هللاَ حرَّ اخلري لِنَـْيِل اخلالص ألنّه ضرورّي. كرَّْرتُه عليَك مرّاٍت وال أزاُل ُأك
 حّّت مَتَلَّ منه.أنَت فيه، فاثـُْبْت عنَده وال تتجاوزُه 

                                                           
 مل نستِطِع االهتداء إىل مرجع هذا القول. 1
 .12للقّديس إغناطيوس دي لويوال، رقم  الرايضات الروحي ةراِجْع  2
، القسم اأَلوَّل، أّن العبادة الصحيحة هي فضيلة، وهي تفرتض حبَّ هللا، بل ليست سوى حّب هللا املدخل إىل العبادة( يف كتاب 1622-1567حُيَدِّد القّديس فرنسيس السالسّي ) 3

منشورات بريوت، ، ترمجة اخلوري مارون مطر، املدخل إىل العبادةالصريح، وحتثُّ على حفظ القوانني والرسوم، وعلى القيام ًبألعمال الصاحلة بشرعة وحمبَّة )القّديس فرنسيس السالسّي، 
 الثامن عشر. (. وما جتدر اإلشارة إليه هو أّن العاّلمة فرحات قرأَ على األرجح هذا الكتاب يف ترمجة قام هبا األب بطرس فروماج اليسوعّي يف القرن27-15، ص 1985الرابطة الكهنوتّية، 

 .39 /23راِجْع لوقا  4
 .19 -3 /4راِجْع أع  5
 .17 /3راِجْع تك  6
(. واملعىن 932، 277، ص 1998، ، مكتبة لبنان، إعادة طبع، بريوتحميط احمليط، قاموس ُمَطوَّل للغة العربي ةثياب ِمن حرير. واهلَِديد: الرجل الطويل )املعلِّم بطرس البستايت،  ]الدَِّرْقل: 7

أقسامها الثالثة السابقة، ُمتَِّبًعا مجيع اإلرشادات املثَبتة، تسىنَّ له أن جييَن مثرَة اخلالص انضجًة من الثوب  ُمرَتَوِّض إذا بلغ هذا القسم من الرايضة العقلّية، وكان قد أتمََّل جّيًدا يفـاملقصود أّن ال
 [ذي القامة الطويلة الذي هو هللا واهب النَِّعِم.احلريرّي، ثوب النعمة، لِ 



   

لبنان -مؤّسسة الفكر اللبنانّي في جامعة سيّدة اللويزة، زوق مصبح   

 

8 
 

ُة التأمُِّل ساعًة صباًحا وساعًة مساًء. َمثِّْل ذاَتَك أماَم هللا كأّنَك أَفْـَقُر احملتاجني أمام أَغىن ا ألغنياء. ومبا أّنَك مريٌض خامًسا: لَِتُكْن مدَّ
نّيَة وسالَم جربائيل ُمْدَنٌف آبالم نفِسَك وعوائِدَك  السّيئة، اطلْب من هللا لَِتسدَّ فيه فاقَتَك،  وُتطَبَِّب به أوجاَعَك، واْجَعْل الصالَة الرًبَّ

 ا هللا.املَلك آخَر صالِتَك يف كّل قسم. وهذا ضرورّي ويكون ذلك للروح القدس لِيُـثـَبَِّت نعمَته إىل آخر دقيقٍة ِمن حياِتَك، واّْنَض شاكرً 

  ،املطران جرمانوس فرحات
َم هلا األب سليم دكَّاش اليسوعّي، الرايضة الروحي ة أو احلاشية يف تدبري رايضة املََُتَو ِّضِّنييف ، "ممارسِة الصالِة العقلّيةالفصل اخلامس: يف كيفيَِّة " ، حقَّقها وقدَّ

عتَمدة ـمُ نسخ املخطوط ال. مع اإلشارة إىل أنَنا أسقْطنا من النّص مجيع احلواشي املتعلِّقِة ًبلفروقات بني 57-53، ص 2001، بريوت، دار املشرق، 1طبعة 
علِّقة ًبإلحالة إىل أسفار الكتاب املقدَّس، أو إىل تعاليم القّديسني، والنبذات عن ِسرَيَهم ومؤلَّفاهتم. تمُ ـحقُِّق والمُ ـيف التحقيق، وأَبَقْينا فقط على تلك اليت وضَعها ال

 شرح بعض املفردات.[ ل هذا فضاًل عّما أضفناه ِمن حواٍش وضعناها بني معكوَفني هكذا: ]

 


