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 أمثولة التأسيسات

 وألن   .الشيء ماهية يف جندها الكل ي ة هذه ان بل .الكل ي ة صفة إىل بنا تؤد ي ال اخلصائص جمموع حاصل إن   
 .اجلميع يعرفه بأن خليق فهو املاهي ة، يتناول يسوع تريزا فكر  

 كتبتقديسة  -1
 تشرين يف ذلك حدث .أسيساتالت تكتب شرعت عندما الروحي القران م ْعب   اجتازت قد تريزا كانت 

 مر ة، ألو ل مسعت، حينذاك ,الص ليب يوحنا القديس يد من القربان تناوهلا لدى ،2751 سنة من ڤمبنو  / الثاين
ا هلا يوك د الرب   كالم  العالمة انه املسماء؛ هذا أنظري" .قبل من استحق ته قد تكن مل أمر   وهو املسيح، عروس أ َّنه
 كخالق، بكراميت هتتم ي لن فصاعًدا، اآلن ومن .الساعة حىت استحق ْقت ه ما أنت   .عروسي يوم،ال منذ تكونني، بأنك

 (.57 تقرير) "كراميت وكرامتك كرامتك، صارت كراميت :يل حقيقي ة كعروس بل فقط، وكإله وكملك،
 لء  مب تعيش كانت اليسوعي، ريپالدا األب بأمر ،2755 سنة ،التأسيسات تكتب تريزا شرعت عندما 

، القران اختبار يف غائصة كياَّنا  جند التأسيسات نطالع وعندما .القداسة يعادل الذي الكبري االختبار هذا الروحي 
 بإعالَّنا الكاثوليكية الكينسة أن نعلم فنحن القداسة، ل ذاهتا قط   ع ز تْ  ما هي، اَّنا، ومع .تعمل قديسة أمام أنفسنا
ا ،2751 سنة معلمةً  يزاتر  وبإعالَّنا ،2211 سنة تريزا قداسة  تريزا أنه  أيًضا ونعلم ومعل مة، قديسة هبا تعرتف إّن 
 املنازل يف فحواه شرحت الذي القران هذا الروحي، القران نعمة فيها تلقهت اليت اللحظة منذ قديسة إعتبارها ميكن

 السابعة املنازل هذه ففي (.2755) التأسيسات من سنوات أربع بعد كتبته الذي الباطني القصر من السابعة
 وإىل عديدة، أديار تأسيس إىل دفعتها اليت القصوى الدواعي ندرك هذا شرحها من وانطالًقا القداسة؛ معىن تشرح
 فيها تسكن املسيح وناسوت األقدس الثالوث أقانيم  أن   إدراكها هي إّنا الروحي القران وماهي ة .الكتاب وضع

ا مسل مةً  املسيح، مع ممي زة نوعي ة عالقة يف تعيش اَّنا  ،(2 م،5) المنازل بكتا يف تقول كما تقريًبا باستمرار  ذاهت 
 ؛(1 م،5) "بشؤوَّنا يُعىن وهو اخلاص ة، أمورُها كأَّنا بأموره هتتم  " كلهها، ذات ه إليها يسلِّم املسيح ان كما إليه، كلهها
 ؛(5 م،5) "هلل إعطائها أو كامالً  تقدميًا ذاهتا تقدمي إىل النرجسي ة أو األنانية من نقلتها اليت النعمة مفاعيل" وختتب

 (.4 م،5) الرسويل بالعمل أي األفعال، بواسطة املصلوب مساعدة هي واضحة "غاية" سبيل يف هذا كل
ا الطويل الصليب ظل   أن تريزا تعرف  ا أن إال   وبقيامته، بصليبه البشريهة خالص املسيح حق ق لقد .جدًّ  رهبه

ة أْيد   إىل اجحيت هذا  مساعدين وإىل العامل، يف اخلالص عمل جيد دون متضامنني أشخاص إىل للمساعدة، مستعد 
 إىل ُنْصغ   مل ما التأسيسات كتاب فهم نستطيع ال .املوت من القائم املصلوب ملساعدة ما شيًئا يعملوا ألن أكفياء
ها [النفس] جعلت لقد" :السابعة ازلاملن من والرابع الثالث الفصلني يف تريزا تطلقه الذي الصراخ  تقدمي يف جمد 

ْرن  " ؛(2 ،5 م،5) "للمصلوب ما مساعدة  ِ  إىل ببصركنه  اشخ ص ن   .لُكنه  تقدمي ه أستطيع مم ا كثريًا أهم   هذا أن   اعتب 
 إرضاء ه تُر ْدن   ففكي ، رهيبة  وحمن   بأعمال، إي انا حبِّه عن أ ْفص ح   جالله كان إذا .شيء كل عليكنه  يسُهلْ  املصلوب
 (.8 ،4 م،5) "فقط؟ بالكالم

 تشرع في التأسيسات وتدع المسيح يُكي ُِّفها -2
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 .جديدة أديرة تأسيس تكون قد ملساعدته الطرائق إحدى أن عريسها، مع باالتفاق تريزا، تقرِّر وهكذا، 
 معه متعاوتةً  عريسها مساعدة يف رغبت عروس   قد يسة ، نشاظ   عجيًبا تبييًنا لنا يبني   التأسيسات كتاب فإن وهلذا،
 تكون صغرية أديرة بإنشاء وذلك الوحيدة، املسيح يسوع العريس مشكلة هو التخليص وهذا البشر، ختليص على

ا يسرية ولو أضواء  تدعوها كما "مرايا" بل ّناذج، إَّنا .العامل يف األقدس القربان حضور فتضمن البشريهة، ليل يف جدًّ
 َّنج إنه .يقيِّدهم رباط كل من حتر روا ورجال   نساءُ  األرض على السماء وجود   فيها يصو ر اجلديد، للمجتمع تريزا،
 .مجاعي ة حمبهة يف اخوة   فيها يعيشون حياة احلياة، وتضحية الصالة، إطار يف للبشريهة مثاالً  يُ ق دهم وبسيطة، فقرية حياة

 ما .الباطن   الصراع من شاق ة سنوات بعد قبل، من طويالً  زمًنا آڤيال يف التجس د دير يف اإلنطالقة بدأت 
 اهلل كان لقد" :والعامل اهلل :متناقضتان قو تان خطريًا تنازًعا تتنازعها كانت فقد نفسها؛ عن راضيةً  تريزا كانت
 العامل أمور لكن   عظيًما؛ سرورًا تسر ين كانت اهلل أمور كل   .العامل أتبع أخرى، جه ة ومن وكنت، جه ة، من يدعوين
 أمرها، حتزم احلامسة، اللحظة ويف (.5/25 السيرة) "الض دهين هذين بني التوفيق أريد كنت كأين   .تقي دين كانت

ا تقدمي وتقرِّر النعمة، مبساعدة  وتوبة اجملدلي ة، مرمي توبة تتذك ر جراًحا، مثحًنا للمسيح صورة وأمام .هلل كل يًّا ذاهت 
 حتول كانت البائسة عوائدها أن   إال   الراحة، إىل تصبو ت ع ب ةً  نفسي كانت" :تامًّا حتو الً  لفتتحوه  أغسطينوس، القديس

 .الدير يف بعيد لإلحتفال به جيء   متثاالً  فشاهدت يوم ذات املصل ى أدخل كنت أين وحدث .بالسكينة تنع مها دون
ًنا املسيح متثال   كان  على إي اه لرؤييت بكل ييت اضطربتُ  شاهدته، حني ،إين   حبيث التقوى، مشاعر ويثري جراًحا ُمثخ 
ْلتُ  حىت الروح تلك تشك ري لسوء شديد غم   فاعرتاين .ألجلنا احتمله ما دقيًقا متثيالً  ميث ل ألن   احلال، هذه  قليب خ 

 (.7/2 السيرة) "أهينه أعود فال َّنائيًّا يقو ين أن إليه وأتوسهل مدرارًا، دمًعا أذرف وأنا قرب ه فانطرحت يتفط ر،
اك  ة وطوال ،- 2774 سنة صوم يف – ومذه ا أخذ سنوات، عد   جديدة، حياة يعل مها املسيح يسوع رهبه

 غريه  لقد :اللقاء هذا أصالة على دليل   وهذا الالمباالة؛ منها نزع املسيح   ولقاؤها .صورته على ويصوُغها ويُكي ُِّفها،
ا بصليب وربطها تريزا  بولس، :هبا تقتدي ّناذج عينيها نصب وتضع !املصلوب ملساعدة ما شيء ملع من بد   ال .رهب 

 .وأغسطينوس اجملدلي ة، ومرمي
 حنو األخرى والعني [أمريكا] اهلند حنو مصوهبة   هلا وعني   يوسف القديس دير فتؤس س تريزا البعض وحيض   

ا آڤيال يف فيوس القديس دير تأسيس أن وتعتب .الكنيسة عن املنفصلني البوتستانت  على ضغرية مساءً  جعل ه يعن إّن 
 نعاجُ " وتساعده اهلل تسب ح فيها "اسپانية مرايا" ،(4/7 تأسيسات) "سي دتنا للعذراء صغرية محائم أوْكار  " األرض،
 (.28/5 تأسيسات) "العذراء

 .السيرة ومن (لباطنيا القصر) المنازل من انطالًقا يُفه م   أن جيب التأسيسات كتاب أن نستنتج قلناه مم ا 
 تبدأ فيها ألن ،السيرة من وانطالًقا .القداسة أي :تكتب منه الذي األبعد واملكان األقصى املعىن جند املنازل فف
 تضاف يوسف القديس دير لقص ة تتم ة لتأسيساتفا .إليه التام   وارتدادها املسيح، لقائها نتيجة   دير أول إنشاء قص ة
 وقت قبل بورُغس دير تأسيس إىل املطاف بالقديسة بلغ حىت وراهبات، لرهبان كثرية رىأخ أديار تأسيسات إليها

 .2781 سنة السماء إىل انتقاهلا من قصري
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 تناقض أمام هنا ونرانا .فاعلي ته إزدادث قد اسة اإلنسان ازداد وكل ما .تريزا فكر يف فع الة وحدها القداسة 
 بعيًدا ذاته على واإلنطواء اإلنكماش، على وحتمله اإلنسان، عزم تثب ط أن من بدالً  لقداسةفا :جديد ظاهري تريزياين

ا باطين ة طاقة تتفج ر اليت وتريزا .التاريخ ويف احلياة، يف وتُغرقه العامل، داخل إىل ُتطلقه العامل، عن  احلياة من تعيش ألَّن 
 .البشري ة خالص يف املسيح سوعي عريسها مساعدة إىل ملحاح حباجة تشعر تلق تها، اليت

 عمل .تراثها يف الكنيسة لنا حفظته ما خري من للعمل، دليالً  التأسيسات كتاب يكون أن عجب فال 
 أيرونيموس األب احلميم صديقها صورت أبرزها) شي قة لوحات يف أسخاص وتصوير العمل، يف وتأم ل تأسيسي،

، يف اتصال، على والكتاب (.غراثيان  والف املستملكة، أو املستأج ر ة البيوت املال، :االنسان إىل يكون ما بأقرب آن 
 .تبشرييهة مهم ة يف كل ها مندفعة اهلل، حياة من ممتلئة قديسة عمل انه .تنفيذه ينطلق مشروع كل يف تنبت مشكلة

 من أن نأع .ذاته من خيرج الشخص أن التأكيد هو تريزا لدى "العمل" معىن لندرك فهمه علينا ما وأهم 
ا تريزا، مفهوم يف مسيحيًّا، بصفته يعمل  مجاعة، أو كان شخًصا ينضم ، فهو .املسيح هو آلخر كمساعد يعمل إّن 

م ملساعدة الكينسة يف كثريون آخرون يعمله ما إىل ا  تريزا لدى والعمل .اليوم اخلالص عمل إمتام على رهب   يُفهم إّن 
 من تريزا تفرضه الالزم الش رط وهذا .الص ليب محل على يسوع مساعدة وبفاملطل .املسيح يسوع صليب من إنظالًقا
 وال اآلالم، من كلهها حياته قضى يسوع أن مفكرًا صليبه محل على وليساع ْده" :الروحي ة احلياة من األوىل اللْحظة
 (.22/21 السيرة) أبًدا التأم ل يُهملن   وال الدنيا، هذه من امللكوت عن ي بح ثْ 

 تاب الواجب وضعه اليومالك -4
 منها يطل   شرفةً  منهم كل   خيتار وغريمها، واملؤر خ فاألديب، :اخلاص ة زاويته من كتاب إىل يأيت قارئ كل 

 ت د عهم ال حبيث اخلاص ة شرفتهم من عليه يطهلعوا أن جيب التأسيسات، كتاب يطالعون الذين واملسيحيون  عليه؛
 .الالمباالة يف مطالعته

  السيرة فكتاب .فيه منعكسة ذاته جيد أن القارئ يستطيع خاص ة صفة الكبى تريزا كتب من ابكت لكل 
 القداسة عقيدة هو ،الباطني   القصرو اجلماعة؛ يف احلياة هو الكمال وطريق ارتداده؛ فيها مبا شخص خالص قص ة

م تعمل يوه عاشت كيف تريزا فيها تصو ر اليت املرآة هو التأسيساتو إليها؛ واملسرية  للمصلوب مساعدة لتقد 
 .هذه أي امنا ويف العامل يف موقعنا من إنطالًقا متضامنني، نفعله أن نستطيع ما حنن، فنكتشف، املوت؛ من القائم

 التأسيسات ترمجة هبا أخص   أن فسألن خاطر سعيد أنطوان العزيز صديقي تلط ف اليت األسطر هذه وأختم 
 :وهو الكتاب  مطالعتنا خلفي ة يف برأيي، تريزا، كالم من ئًمادا يبقى أن جيب ما بتسجيل هذه

 عند أحيانًا، يل حيدث كان فقد" .عمل أي   على إقدامنا لدى لضعفنا سنًدا اهلل نعمة يف نلتمس أن أواًل، 
 الغرفة يف بقاءال عن حىت عاجزةً  فإخالن خانق، غص ص   فينتابن واآلالم، باألدواء مثق لة أجد ين أن ما، بتأسيس   القيام

 جالله، فكان .فعله أستطيع ال ما أفعل   أن يريدين كيف له قائلة جالله إىل وأتشك ى ربِّنا، إىل فأعود مستيقظة، ولو
 اآلن واذكر .األمر علي   شقه  ولو ذايت أنسى إخالن كنت يل، وبرعايته يفه  يبث ه الذي وباالندفاع قو ة؛ يعطين َث ه، من
 خصوًصا تناهضن، الدروب   بأن أشعر كنت انن ولو املشق ات، من خوًفا بتأسيس القيام عن ط  ق تقاعستُ  ما أين
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 أنه  وأعتب اجتازها؛ سبيله يف م نْ  إىل أنظر إذ قصرية يل تبدو حىت سلوكها أباشر إن ما أين غري طوياًل؛ منها كان ما
  (.7-28/4 التاسيسات) "فيه سيوج د األقدس القربان وان البيت ذلك يف سُيس بهح الربه 

 .املسيح نساعد كي فيه حنلم أن بل املستحيل، خناف ال أن وثانًيا، 
، يرسو ال وكيف"  ، يا عليك   بفضل ننجح بل عظيمة، أعماالً  يعملوا أن يف حيب ونك من ينجح ال أن رّب 

، أمرنا حنزم مل فإن !وحقارتنا جبننا  تصنع ال إهلي، يا فإن ك، علينا، طرتسي بشري   وح ذ ر   خوف   ألف   ن د عُ  بل قط 
 (.1/5 التأسيسات) "وعظائمك معجزاتك

 أوف ر نعم مصدر ولتكن نافًعا، التأسيسات هذه مع حوارنا هبا، تنفحنا اليت والشجاعةُ  اهلل، نعمةُ  جعلت إال 
 !حياتنا يف رفأوف

 

 5/9/1991سرقسطه 

 أنطونيو ماس أّروندو  

     ( كاهن أبرشي)

      انياإسب –سرقسطه 
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 تمهيد

 يسوع مخل ص البشر

 خير الطاعة
ة مؤ لهفات يف طالعُته ما جانًبا أترك .2   النفسُ  خترج   ال أن يف العظيم   اخلري   باالختبار عرفت إين   :فأقول عد 

 أن يف الشك   من أم ن  م وفيه التواضع؛ واكتساب   الفضيلة، معارج يف قُُدًما السهري   التقي د هذا يف وأرى .الطاعة على
ض له   ِ  ُتصاد ف الطاعة يف .احلياة قيد على دمنا ما به نتمسهك أن البشر، حنن بنا، جيدر مأمن   وهو السماء، طريق ن 

 هلا وأخضعت املقدهسة، الطاعة إىل أمرها حقًّا سل مت فإذا .اهلل مرضاة   تبتغي نفوس   تقدير أيه  تقدِّرها اليت الطمأنينةُ 
 الشيطان فإن ،- رئيسهم فرأيُ  برهبان متعلًقا األمر كان وإذا – معر فها رأي غريُ  رأي   هلا يكون أن عن زف ةً عا عقلها،
 اليت الصاخبة احلركات ايًضا وتتوق ف راحًبا؛ منه أكثر خاسرًا يؤوب أنه يرى إذ املتواترة، بوساوسه مهامجتها عن يكف  
، إرادتنا، وضعنا أننا نتذك ر إذ يسر نا، ما مع تتهفق ألمور ناذهن اخضاع إىل بل إرادتنا، تنفيذ إىل تدفعنا  إرادة يف بعزم 

 .اهلل مقام يقوم ملن اخلضوع   لذلك واسطةً  معتمدين اهلل
، جاد   وقد أم ا   فقد الثمينة، الفضيلة هذه عليه تنطوي الذي الغايل الكنز أل عرف   بنور   جالله، جل   عليه

 فأراين سعيي، يناهض ما غالًبا يفه  أالحظه الذي الفضيلة ضعف   ان ولو كتسبها،ا  ان ونقصي، ضعفي على سعيت،
 .العمل هذا إلمتام يفه  ينقص ما اإلهلي اجلاللُ  فليُسده  .هبا يأمرونن شؤون   بعض   أنف ذ ال

 دوافع الكتابة
 اليت السنة وهي ،وستني واثنتني ومخسماية ألف سنة آڤيال، يف يوسف القديس [دير] يف كنت حني .1 
 ذلك تأسيس قص ة أكتب أن آنذاك، معر يف الدومنيكي، توليدو، دي غرثيا األب أمرين ،املذكور الدير فيها اسهست

 ومخسماية ألف سنة سلمنكا، يف اآلن أنا وإذ .النور رأت إن يط لع من عليها يطلع عديدة، أخرى وأمورًا الدير،
 فقد ريبالدا، املعل م اليسوعيني، رئيس لدى أسرتشدُ  التاريخ، كذل من سنة عشرة إحدى بعد أي وسبعني، وثالث

 مذ تأس ست، أخرى سبعة إديار   قص ة كتبت إذا رب نا خبدمة أقوم أنن فاعتب األول، التأسيس كتاب األب هذا رأي
، بفضل اآلن، وحىت   ذاك  يل بدا .أفعل أن فأمرين الرهبانية، هذه من احلفاة لآلباء دير أول قص ة جانب إىل الرب 

 هبا أمر شؤونًا تتناول كوَّنا اضطرارية أخرى ومشاغل واملراسالت، الكثرية، الشؤون بسبب) مستحيالً  األمر
 حبيث سوء أيِّ  سوء   يف وصح يت للمهم ة، أهل غري ألنن الضيق، ببعض أشعر وأنا اهلل إىل أتوس ل فأخذت ،(الرؤساء

ا النظر بقطع غالًبا، إخالن كنت  يا" :الرب   يل فقال الضعيف؛ طبعي إىل نظرًا املشاق   احتمال عن عاجزةً  سبق، عم 
 ."القو ة تعطي الطاع ة إن   ابنتي،

 رواية كل  الحقيقة
ي   أال .5   جملده، الرهبانية هذه إىل صنعها اليت امل نن رواية يف ألصيب نعمةً  وليعطن ذلك، ليصح   جاللُه ر ض 

 للواقع وفًقا بل مغاالة، دون من أعرفه، ما حبسب احلقيقة، كله  س رُتوى أن اثابتً  وليكن .التأسيسات هذه بواسطة
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ا تافه   شأن   يف حىت فأنا، .حدث الذي  رب نا، لُيْحم د   يُكت ب الذي هذا ففي األمر؛ كل ف مهما كذبًا آيت ال جدًّ
ا مثقالً  ضمريي يكون  اهلل؛ أمور   يف خادعت بل سب،فح وقيت ضي عت أكون ال أن ن وأعتقد ،[كذبًا أتيت لو] جدًّ
 بده، ّب يرخي بأن جالُله ي ْسم ح نه  ال أ ال .عظمى خياته تلك فتكون اإلهانة؛ تلحقه بسببها، حُيْم د   أن من وبدالً 
  .اخليانة هذه آيت ال كي

ا ثقيل   أسلوّب ألن   استطعت، إذا اإلجياز وأحاول [ دير كله ] تأسيس سأتناول  ، حبيث جدًّ  صحه  ولو إين 
ر   أن أخشى عزمي،  يل تكن ه الذي احلب   بفضل احتماُله يستطاع ذلك أن إاله  .السأم يصيبن وأن اآلخرين، ُأضج 

 .وفايت بعد الكتاب إليهنه  سيؤول اللوايت بنايت

 الحمد هلل
 كثرية أمور رُتىوس وجمُده، ربِّنا محدُ  إال   لديه  دافع   وال خاص ة، منفعة   إىل أمر أي   يف أسعى ال دمت وما .4 

ي   أال ذلك، إىل تدعو  خمالًفا يكون ذلك ألن حبمد ، خيص ن أن الكتاب يطالعون مم ن أحد ببال خيطر   ال بأن ر ض 
 كثريًا أكثر بنايت يا اللوم استحق   هذا على .م ن نه مجيع من االستفادة   إساء يت يف يغفر أن جالله فليسألوا بل للحقيقة؛

 من أسأل وإين   .معنا صنعها اليت الكثرية امل نن على بنايت، يا مجيعنا، اهلل صالح   فلنشكرنه  ُصن ع ؛ على شكري من
 يسوع رب نا رؤية إىل فأصل املطهر؛ من اخلروج على فيساعدين باهلل حبًّا املالئكي السالم يتلو أن الكتاب يطالع

 .آمني اآلبدين، أبد إىل القدس والروح اآلب مع وميلك حييا الذي املسيح،

 أمور في التأم ل
 أن وميكن .إمهاهلا ميكن أخرى أذكر فيما األمهية، كثرية عديدة أمورًا سأغفل ذاكريت، لضعف وأراين، .7 

 أتناول أن اجملال، أتيح إذا أيًضا، وأمروين .هبا أنعمُ  اليت الطمأنينة قلهة   وإىل وغباويت، ذهن تقصري إىل ذلك يُنس ب  
 .تقد مهم دون فتحول ميارسونه من ضحيهت ها تقع قد اليت اخلدائع وبعض   ،التأم ل يف أمور   بعض  

 ُحكم الكنيسة
 على وبنايت، أخوايت يا عازمة، أين   كما املقد سة؛ الرومانية الكنيسة أم نا حلكم   شيء كل يف أ خضع وإين .2 

 اجمليدة بأمِّه مستعينةً  رب نا، باسم أوأبد .أيديكنه  بني يوضع أن قبل روحية حياة وذوي علماء على الكتاب أعرض أن
 ُوض ع   محايته ف  ت ْحت   منزله، أسكن الذي اجمليد يوسف القديس وسي دنا وبأبينا له، أهل غري أن ن ولو ثوهبا ألبس اليت
 .دائًما صلواهتن   ساعدتن اللوايت هذا احلافيت الراهبات دير

 .أغسطس / آب من والعشرين الرابع اليوم يف فرنسا، ملك لويس القديس عيد يف ،2755 سنة .5 
 

 !هلل الحمد
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 تأسيس دير القديس يوسف للكرمليات

 في مدينا ِدل كومبو

 الفصل األول

 

 

 إزدياد عدد الراهبات
 أهنأ اآلن، أرى ما على كانت، سنوات مخس فيه نكثتُ  آڤيال، يف يوسف القديس [دير] إنشاء بعد .2 

 بعضُ  [الدير   ذلك] دخل تْ  الفرتة، تلك يف .تشتاق ما أكثر وسكينتها هدوئها ىلإ اآلن نفسي وتشتاق حيايت، سن  
 الرب   عجهل وإذ .لديهنه  والرتف الزينة مظاهر إىل نظرًا إليه اجتذهبن   قد يبدو، ما على العامل، كان تقي ات فيتيات
 وبلغ كبى، حريةً  يفه  فأثرن رفيًعا كماالً  إي اهنه  ماحًنا منزله إىل هبنه  جاء األباطيل، تلك من إخراجهنه  يف إعجاالً 
 .نتجاوزه ال أن مقرهرًا كان الذي العدد وهو عشرة، ثالث عددهنه 

 قداسة وتجر د
 .وتسبيُحه رب نا خدمةُ  الوحيد ومه هنه  والنقاء، القداسة من الدرجة هذه على نفوس   بني أتنعهم كنت لقد .1 

 كان ذلك، حصل ما نادرًا ونادرًا شيء، عازنا فإذا نطلبه؛ أن دون من ضروري هو ما إلينا يرسل جالله كان
 سوى بشيء اكرتاثهنه  عدم على وخصوًصا ومسو ها، فضائلهنه  كثرة على ربهنا أمحد كنت لقد .أوفر ابتهاجهنه 

 ال الرب   أنه  تقاداالع راسخة كنت فقد احتياجاتنا؛ يف فكرت شغلت أين   أبًدا أذكر ال آنذاك، الرئيسة وأنا، .خبدمته
 املوجود يُ و زهع   أن فطلبتُ  للجميع الغذاء يف نقص   ما مر ةً  حصل وإذا .م رضاته سوى هلم هم   ال الذين يُ ْعو ز   أن ميكن
ا ترى واحدة كله  كانت حاجًة، أكثرهنه  على  يكفي ما اهلل يرسل أن إىل هكذا احلال فيبقى املعنيهة، ليست أَّن 

 .للجميع

 اعةاختبار الط
 فضيلة   وهو الدير، ذلك يف مُتار س أراها كنت كما الطاعة فضيلة عن احلديث يف أتبسهط أن باستطاعيت .5  

 إذا أجهلها ال كي أولئك اهلل خادرمات هبا عز فتن أن إىل حتصيل ها أُحسنُ  كنت ما أين ولو – التقدير كبري   هلا أكن  
ُضرين – فضيلة أمتلك كنت ، اآلن وحي   اخليار، من حص ة   لنا فُقدِّمت الطعام، غرفة يف يوم ذات كنت أن ن وهو أمر 

 راغبةً  هلا، وقلت ونبوًغا، فهًما األخوات أحسن من واحدةً  بل ْبق   فدعوت .مهرتئ وداخلها رقيقة   واحدة   منها فأصابن
 أو قائمة تغرسها أن ليهاع كان إذا فسألتن .الصغري بستاننا يف اخليارة تلك فتغرس متضي أن طاعتها، اختبار يف

 أن إاله  .حتًما ستجف   اخليارة أنه  بباهلا خيطر أن دون هلا، قلت كما ففعل ت فمض ت .مسطهحة بل فأ جبتها .مسطهحة
 .مصيب األمر أنه  فاعتقدت الطبيعية بصريهتا أعمى الطاع ة إمتامها

في الظروف التي ُشرَع فيها السعي لهذا 

 .التأسيس وسائر التأسيسات
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 بئر الماء
ِ   أكل ف أن يل حيدث كان .4   ممكًنا وحتسب صامتة، وهي فتقبلها متناقضة، بعبس أو مهام   بست   واحدًة

ءُ  ماؤها بئر   هناك وكان .مجيًعا حتقيق ها  بالغ ألن ه استخراجه مستحيالً  ويبدو ذاته من برأي سوء أيه  الطعم سي 
 فقالت .رأيهنه  األخوات فسألت .سدى املال تبديد أود   بأين   من   فسخروا ذلك ليحاولوا عم االً  فدعوت .العمق

مه أن جلالله أوفر   فيكون طعاًما؛ له ويوف ر ماءً  لنا جيلب م ن إليها يرسل ربهنا أن بد   فال فلنحاول؛" :داهنه إح  لنا يقدِّ
 كالمها، صح ة   وتيقهنت اجلازمة، وهلجتها الكبري إمياَّنا رأيت وحني – ".يفعله أن عن بالتايل يتواىن فا منزلنا يف

 وما يكفينا، للشرب صال   ماء   جمرى وجدنا بأن الرب   فتكرهم املاء، بأمر والعارف ينابيعال أمور يف اخلبري لرأي فخالًفا
 .اآلن حىت يستعملنه زلن

 فائدة الكتابة
ا بل أخرى؛ أشياء رواية استطاعيت ففي أعجوبة، أن ه على اخلب أروي ال .7   هؤالء إلميان إظهارًا أرويه إّن 

 بفضل مجيًعا، فإَّننه، األديرة، هذه راهبات على الثناء ليس األول هديف نه وأل وصفته، كما حصل ألن ه األخوات،
،  ألن فائدة إىل فيؤد ي مطوهالً  يُْكت ب   أن ميكن غريها وكثري   األشياء هذه وحول .السلوك هذا اآلن حىت يسكلن الرب 

، خدمة إىل تؤول األمور هذه معرفة كانت وإذا .بأولئك االقتداء يف بندفعن [ الدير إىل] حديثًا الوافدات  الرب 
 .كتابةً  ليضْعن ها الرئيسات يأمروا أن الرؤساء فباستطاعة

 نفوس مالئكي ة
 هفوة أيهة عن   خُيف ني ال إذ مالئكة، سوى فيهنه  أرى ال .مالئكية نفوس وسط الشقي ة هذه كانت لقد .2 

ْدن ه عزاؤهنه  .العظمة بالغة كانت هلنه  ي  ه ُبها الرب   انك اليت والتجر د السيامي ة والرغائب وامل نن، باطني ة؛ ولو  يف جي 
 هلنه  حُيدثون كانوا اخوهتنه، ولو الزائرين، إنه  بل اإلنفراد، يف يعرتيهنه  ال الضجر  أن يل يؤك دن كن   حيت العزلة،

 هذه شجاعة   أتبصهرُ  كنت فحني .أسعد هنه  نفسها اعتبت حمبسة، يف متكث أن منهن   استطاعت ومن .اضطرابًا
 استنتجتُ  ما فغالًبا النساء، شأن من ليسا واندفاع شجاعة له، خدمةً  ليحتملن اهلل حباهنه  الذي واالندفاع النفوس

 يل يبدو كان ألن ه بعد، فيما حصل   ما خاطري يف م ره  أن ه يعن ال وهذا .سامي ة ما لغاية   الكنوز هذه أودعهنه  الربه  أنه 
 أسهم   كي وتعاظمت تعاظمت الزمن، مرور مع رغائيب، ألن   تصو ره؛ يل يتيح مبدأ   هناك يكن مل إذ آنذاك مستحيالً 

ع م   أن ويشتهي مكنونًا مثيًنا كنزاً  ميلك كمن حسبُتن ما وغالباً  .النفوس من نفس   خلري بشيء   م إال   اجلميع، به ي  ن ْ  أَّنه
 السنني، تلك خالل معي، يصطن ع كان فالربه  مقي دة؛ نفسي خالإ كنت هكذا .توزيعه دون ليحولوا يديه يقي دون

ا كبريةً  منًنا ا أسيءُ  وإخالن جدًّ  مثلي؛ يفعلن أن على األخوات وأحيه  احلقرية، بصلوايت الرب   أخدم كنت .استعماهل 
 .ُمْشبع ة الكبى رغائيب كانت هبذا .حسًنا تأث هرًا هبنذ   تأثهر معهنه  تعاطى فمن .كنيسته وّنوه  النفوس خري   ويهو ْين  

 عذابها لهالك النفوس
 ألونسو األخ يدعى فرنسيسكاين راهب   زائرًا جاء ين أظنه، فيما قليالً  أكثر أو سنوات، أربع بعد .5 

 فحسدته التنفيذ، موضع   وي ض ُعها النفوس، خري يف الرغائب حتدوين، كما حتدوه، حقًّا، اهلل عبد وهو مالدونادو،



 10 

ا كذل على  اهلالك إىل تصري اليت النفوس ماليني عن حيد ثن أخذ .يسري زمن منذ 2اهلند من ق د م   كان .حسد أمي 
بةً  فلبثتُ  .ومضى التوبة، على فيهما حث نا وحديثًا عظةً  علينا وألقى التعليم، يف النقص بسبب هنالك  هذا هلالك معذ 
 رب نا إىل أهتف كنت .غزيرة دموًعا أذرف وأنا منسكة إىل فمضيت نفسي؛ ّب ضاقت حىت النفوس من الكبري العدد

لةً   كان الشيطان ألن – خدمته يف تكون ما نفًسا ألربح شيًئا أفعل أن على قأقدر وسيلةً  يل يوفِّر أن إليه متوس 
 كنت لقد .ذلك عن يزيد ما فعل على قادرة لست ألين ما أمرًا صاليت تستطيع   وأن – النفوس من بالكثري يذهب

 وعند .مر ة ألف املوت قاسوا ولو برب نا حبًّا األمر هذا إىل ينصرفوا أن يستطيعون الذين أولئك كبريًا  حسًدا حسدأ
ري   يف مطالعتنا  اليت االستشهاد أنواع على يزيد ما واحلسد والر قة، التقوى، من يأخذين نفوًسا، رد وا أَّنم القديسني س 

 من أكثر   رمحته بفضل وصالتنا بسعينا له نكسبها نفًسا يقد ر أنهه االعتقاد إىل ميالً  يفه  جعل رب نا ألن يقاسوَّنا،
 .خدمات من حنوه به نقوم أن نستطيع ما مجيع   تقديره

 كلمة نبوي ة من الرب  
 يل وقال املعتادة، بالصورة رب نا يل فتمث ل ليلة ذات بالتأ م ل أقوم كنت العظيم، احلزن هذا يف أنا وفيما .8 

 .عظيمة أشياء فتَري   ابنتي، يا قلياًل، إنتظري :يعز ين أن أراد وكأنه كبري حب   عن اُمفصحً 
ولئن كنت عاجزًة عن إدراك ما . رسخت هذه الكلمات يف قليب أيه رسوخ حىت ما استطعت نزع ها منِّ  

 أنه  يقني   ومشلن بتعزية، غمرتن فقد كثريًا، األمر يف قد تعنيه، وال أرى سبياًل ألستطيع ختي له، رغم إعمايل الفكر  
 أخرى سنة   نصف أظن ، ما يف فمضى، .قط خميهليت على خطرت ما حتقهقها وسيلة   أن غري صحيحة ؛ الكلمات هذه
 .اآلن سأرويه ما بعده جرى احلال، هذه على

                                                
ومنذ هذه السنة دافع . 2722-2772بني ( املكسيك)ومالدونادو مارس الرسالة يف اسبانيا اجلديدة . املقصود باهلند هنا العامل اجلديد أو أمريكا    

 (.م)أماما ملك اسبانيا وأمام البابا عن اهلنود وعن حقوقهم اإلنساني ة ضد  احلكم الذين يبيحون االستبداد هبم 
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 الفصل الثاني

 

 

 هواجس ما قبل زيارة الرئيس
 يبدو فكان اسبانيا؛ إىل قط   منهم واحد   جاء وما روما، يف نيقيمو  العام ني رهبانيهتنا رؤساء إن   .2 

 مل ما اآلن حيصل أن جالله رتهب فقد يريده، أمر   يف رب نا لدى مستحيالً  شيء   يكن مل ومل ا .اآلن يأيت أن مستحيالً 
 تأسيسه، يف قيل كما يوسف، القديس دير ألن أحزنن، أنه أذكر األمر، على اطهلعتُ  وعندما .قط قبل من حيصلْ 

 ومن ،[العام الرئيس] عليه  يغض ب أن أحدمها، :أمر ْين وخشيتُ  .2ذُك ر   الذي للسبب للرهبان خاضًعا يكن مل
 للقانون التابع التجس د، دير إىل بالعودة يأمرين أن والثاين األمور؛ جمرى على مط لًعا يكن مل ألن ه ذلك حق ه

 أستطيع ال أنن وهو منها واحد   يكفي .إيرادها من فائدة ال عديدة ألسباب إحباطًا يل ذلك فيسب ب امللطهف،
 عددهنه  يكون حيث بينما ،1ومخسني مائةً  يتجاوز [الراهبات] عدد   وأن األول، القانون صرامة أحفظ أن هناك
 العام الرئيس ألن أتوقهع، كنت مم ا أحسن األمر صنع فقد رب نا أم ا .والطمأنينة التوافق من مزيد   هناك يكون قليالً 

ا ا ورصني   له، خادم   هو إّن   امسه أم ا .االستياء عالمات أدىن يل أظهر وما صال ، العمل   أنه  فرأى وافر، علم   وذو جدًّ
 .5روبيو املعمدان يوحنا فاألخ

 عرٌض صادق
 فاوة  حب ُيستقبل   أن األسقف رضي وقد يوسف، القديس دير   يزور كي سعيت ال،يڤآ إىل وصل عندما .1 

 مع هكذا التعاطي إىل طبعي من أميل ألين   وإخالص، صدق   بلكِّ  األمور عليه فعرضتُ  .هو ُيستقبلُ  كما
م األمر، كان ما كائًنا الرؤساء،  نفسي أرى ال كذلك أتصرهف مل وإذا املعر فني؛ مع وكذلك اهلل؛ مقام يقومون ألَّن 

ا حقرية كوَّنا على تقريًبا، لِّهاك حيايت وعن نفسي، عن حسابًا له فقدهمتُ  .أمان يف  كثريًا فعز اين هو أم ا .جدًّ
 .الدير ذلك أغادر   بأن يأمر لن أن ه إىل وطمأنن

 تفويضات دقيقة
 حنفظ أننا وكيف العريق، رهبانيتنا عهد عن ناقصة، ولو صورة ، وفيها حياتنا، طريقة رأي حني ُسره  .5 

 هذه دفع يف منه ورغبةً  .الرهبانية أديار مجيع يف متهبع   وحده امللط ف العريق القانون ألن دقهة، بكلِّ  األول القانون
                                                

-15/25راجع السرية، . ووضع حتت سلطة أسقف املدينة، ألن الرئيس األقليمي للكرمليني رفض الرعاية( آڤيال)تأسيس دير القديس يوسف    2
 .55/22؛ وفصل 27

 . راهبة 281وقد وصل إىل    1

5   Juan Bautista RUBEO, en italiano ROSSI (2715 – 2758.) 

يال وما حصل عند ڤآفي مجيء أبينا العام إلى 

 .مجيئه
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 رئيس   أيه  عملي ي عرتض   ال كي وتوقيعات   األديار، من مزيد   إلنشاء دفيقةً  تقويضات   أعطاين قُُدًما، االنطالقة
 هي العظمى رغائيب أنه  التأم ل يتممارس طريقة من أدرك لكنه منه، أطلبها مل والتفويضات التوقيعات وهذه .إقليمي

 .اهلل من ما نفس   تقريب يف أسهم أن

 تأسيس مزيٍد من األديار
 مثلي عاجزةً  صغريةً  امرأةً  ألن   محاقًة، إليها السعي أعتب كنت بل الوسائل، هذه وراء أسعى كنت وما .4 

ا جي ًدا تعرف  اهلل إرضاء حمب ة إن .رفضها تستطيع ال ائبالرغ هذه تغشاها حني النفس أن غري .شيًئا تستطيع ال أَّن 
 اجلزيل العام رئيسنا رغبة ملست حني وعليه، .الطبيعي العقل حبسب مبستطاع ليس ما مستطاًعا جيعالن واإلميان
لُتن األديار، من مزيًدا أنشئ أن يف االحرتام أ ة األديار أرى خ   ايله  وجههه قد كان الذي الكالم تذكهرتُ  وحني .ُمْنش 

رب نا
فت .سابًقا أفهمه أكن مل ملا مسته الًّ  فيه رأيت ،4  لقد روما؛ إىل يعود العام رئيسنا رأيت حني عميًقا أسًفا أس 

ْلُتن كبريةً  مود ةً  حم  ْضُته كنت  من يتفر غ أن استطاع وإذا وافرًا، كبريًا عطًفا يل أبدى لطاملا .الريح مهب   يف بقيت فخ 
 يف اهإي   مساُعنا فكان عظمى، ننمب   ربه ال غ م ره م ن وهو ة،روحي   شؤونًا ليعاجل 7الكهن إىل يذهب كان مشاغله،

 يسعون يراهم من مساعدة إىل املي ال - 2مندوثا دي الڤارو دون – األسقف فإن ذهابه، وقبل .لنا تعزيةً  احلال هذه
أ   أن له جييز كي عليه أله  كمااًل، أكثر خدمةً  اهلل خدمة يف  يتبعون الذين احلفاة للرهبان أديار بضعة أبرشيته يف تُ ْنش 

 فأعرض الرهبانية يف خالًفا و ج د   أن ه إال   يفعل، أن بود ه وكان .آخرون أشخاص نفسه األمر وطلب .األول القانون
ُدث   لئاله  ذلك عن  .االقليم يف بلبلة   حت 

 إنشاء أديار للرهبان
 رهبان أيًضا يوجد أن للراهبات، أديار   أُْنشئت إذا ضروريًّا، يكون كم يف أفك ر وأنا أيام، بضعة بعد .7 

 أوكلتُ  سينقرضون، أَّن هم أحسب بت   حىت االقليم هذا من نادرة قل ةً  أراهم وكنت نفسه، القانون حتت ينضوون
 األسباب وعرضتُ  به، أتوس ل أن عرفت ما بأحسن ذلك فيها ألتمس رسالةً  العام ابينا إىل وكتبتُ  ربِّنا، إىل األمر
 أبرزتُ  وقد كهذا؛ صال مشروع عن العزوف   لتب ر فليست احملاذير أما هلل؛ عظمى خدمة ذلك يف أنه  تبني   اليت

 ألن فاوض ْت، اليت هي إَّنا شك   وال .ممي هزًا إكراًما هلا يكنه  ألن ه العذراء، لسيِّدتنا يتوافر الذي التكرمي   خاص بنوع
 الرهبانية دفع يف منه رغبةً  دير ْين لتأسيس إجازةً  إيله  أرسل املدينة هذه ومن بلنسية، يف وهو إليه وصلت الرسالة هذه
 السابق، الرئيس وإىل آنذاك، اإلقليمي الرئيس إىل التنفيذ تفويض أرسل فقد خالف، ألي   وجتن ًبا .أوفر كمال إىل

 .كان وهكذا الباقي، يكم ل الرب   أن م ْلتُ فأ   حتق ق، قد األهم   رأيت وقد أم ا .به لإلتصال العظمى الصعوبة رغم
 .عليه كالمها وافق املشروع، هذا على حريًصا كان الذي األسقف مساعدة فبفضل

 الحاجة إلى راهب
                                                

 .2/8راجع    4

 (.م)أي إىل دير القديس يوسف    7

2   Don Alvaro de MENDOZA. 
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 ليقوم أعرف، ما حبسب راهب، االقليم يف يكن مل هألن   تعاظم مه ي لكن تعزية، جازاتاإل يف و ج ْدتُ  .2 
 .واحًدا  شخًصا ولو يوقظ بأن ربِّنا إىل التوس ل الوحيد عملي فكان.باملشروع نطالقاال يود   علماين   وال بالتنفيذ،

 تنفِّذ   أن عليها إمكاني ة، وال هلا عون ال حافية، فقرية، راهبة ذي هي ها .المتالكه وسيلةً  وال منزاًل، أملك كنت ما
 شيء   كله  صار لقد .5ذاك يعطي فهو هذا ىأعط الربه  دام فما .رجائي و ُهن   وال خار ما اندفاعي أن غري .العمل
 .التنفيذ موضع   وضعه يف شرعت وهكذا .بنظري ممكًنا

 ابتهال وتسبيح
 تقاعسُ  يعود ما أوضح   وما !جرأة ّنلةً  تعطي وأنت قدرتك عن تفصحُ  ما أروع ما !أعظم ك ما اللهمه  .5 

غ ر ُجبن نا إىل كبى أعمال حتقيق عن حمب يك  يغمرُنا بل أبًدا، نصم م ال فألننا !رّب   أنت، يك،إل وليس نفسنا وص 
ر   والفُ  خوف ألفُ  ق، ال بشري، ح ذ   ِ  ِ  إذا العطاء يف حبًّا يفوُقك تُراه من .وعظائمك عجائبك إهلي، يا حتق 
ي  ْرج ُحك ومن يعطيه، من وجد

مُ  خلدمات   جزاء   8  وأن ما، خدمةً  لك   قد متُ  أكون بأن جاللك رضي أال له؟ تُ ق ده
 .آمني تلقهيُته، الذي الكثري عن حساب   بتأدية بعدُ  أُلز م ال

                                                

 (.م)سه ل الرب اعطاء إجازة التأسيس، فسيسه ل تنفيذه    5
 .يفوُقك     8
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 الفصل الثالث

 
 

 مساعدة رئيس اليسوعيين
ا املعت بين اليسوعيني باآلباء أستعني أن يف ففك رت كل ها، اهلموم هذه يف غارقة كنت .2   م دينا، يف جدًّ

 هلم فحفظت جزياًل، خريًا لنفسي فوف روا ألول،ا التأسيس يف ذكرت كما سنوات، طوال الروحيني مرشديه  وكانوا
 كما عديدة، سنوات مرشًدا يل كان الذي وهو رئيسهم إىل العام األب به أمر ين مبا فكتبت .2خاصًّا تقديرًا دائًما

فوعدين هو ومجهوره أن . ، وهو الرئيس اإلقليمي حاليًّا1ڤاريثال بلطاسار يدعى انه امسه؛ أذكر مل ولو أشرت،
ا املستطاع؛ ويف الواقع، عملوا الكثري للحصول على  موافقة الشعب واألسقف، ذلك أن  األمر متعل ق بدير يفعلو 

 .فطالت املفاوضات بضعة أي ام. ميزته الفقر، فاملسألة بالتايل صعبة حيثما كان

 ذكر خوليان دي آڤيال
 كان .كثريًا التأم أل وميارس الدنيا، أمور نم متاًما وجمرهد   حقًّا، اهلل عابد   كاهن املهم ة هبذه قام وقد .1 

 ان ه .الحًقا سيذكر كما مساعديت يف فتفاىن يفه، حير كها اليت الرغائب فيه الرب   وحير ك فيه، أقيم الذي الدير خادم  
 .5آڤيال دي خوليان

 مساعدة فتاة فاضلة
 الثقة لتوفري الضمانة أم ا .منزل مثن من فلًسا وال منزالً  أملك كنت ما أن ن إال   اإلذن، على إًذا، جصلُت، 

ا فاضلة فتاة فإن   .األمر الربه  دبهر لقد .4مثلي؟ جبو الة   ثقته ي ض ع كان تراه من يؤمُِّنها، الربه  أن فلوال يل،  مل جدًّ
 .فيه أقبلها أن تسألن فجاء ت سيُ ْنش أ، آخر ديرًا أن ع لم تْ  يوسف، القديس دير يف للدخول مكان هلا يتوافر

 ولسد   -الستئجاره فسعينا – الستئجاره لكن منزل لشراء يكفي ال ما القل ة من فلوًسا الفلوس، بعض متلك كانت
ة لنا سوى ذلك، أنا وراهبتان من دير القديس يوسف وأربع راهبات  من فخرجنا .السفر نفقات آڤيال، وال عده

، -ف، وفيه كنت أقيم قبل تأسيس دير القديس يوسف وهو الدير الذي يتبع القانون امللطه  –من دير التجس د 
 .وبصحبتنا خادمنا الروحي  األب خوليان دي آڤيال

 حصول بلبلة
                                                

 . 1أنظر مقدمة التأسيسات . األول هنا، أي يف الفصول األخرية من السريةالتأسيس    2
1   Balltasar ALVAREZ (2755 – 2781.)  
5   Julián de AVILA (2715 – 2217) رافق القديسة يف أسفار  عديدة ،. 
 (.م) إشارة إىل كثرة أسفارها واعمادها أكثر األحيان على احلسنات   4

في الظروف التي بوشر فيها السعي إلنشاء 

 .دير القديس يوسف في مدينا ِدل كامبو
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 َّناية ينتظرون كانوا وآخرون جمنونة؛ إن ن قالوا فالبعض .بلبلة حصلت املدينة يف اخلب شاع عندما .5 
 برأيه آنذاك يل يصر ح مل ولو كبرية، احلماقة عتبي كان – بعد فيما يل قال كما – نفسه واألسقف .احلماقة تلك

 قليل فأع ْرهتم السلبية، آرائهم بوابل أصدقائي وأمطرين .حيزنن أن يزيد وال كبريًا حبًّا يل يكن   ألن ه سعيي، يعرقل أو
 .فشل إىل سيؤول بأن ه إقناعي استطاعوا فما يسريًا، سهالً  رأيته أمره، يف هم، يشك ون، كانوا فما اهتمام؛

 أنطونيو دي هيريديا
، وهو آنذاك رئيس دير 7آڤيال، كنبُت إىل أحد آباء رهبانيتنا، األخ أنطونيو دي هرييديا نغادر أن وقيل 

فبحث يف األمر مع سيِّدة تكنه له احرتاًما، . القديسة حن ة آلباء رهبانيتنا يف م دينا، وسألته أن يشرتي يل منزالً 
فاتفقا من دون . فكان من كرمها أن وعدته ببيعه إي اه. ه، إال  غرفة فيه، لكن ه حسن املوقعومتلك منزاًل منهارًا كل  

ومل . كان الربه يدب ر كل شيء. ولو طلبتهما، ملا وجدنا لذلك حيلة. أن تطلب منه عربونًا وال ضمانة إال  كلمته
 .ان يلزمه الكثرييكن للمنزل جدران؛ فاستأجرنا منزاًل آخر إىل أن ُيْست صل ح ذاك، وك

 ظهور المعاكسات
ع بات   ليالً  وصلنا رحلتنا، من األول اليوم َّناية يف .4  تنا، سوء بسبب ُمت ْ  فخرج ،2أريڤالو مدخل إىل عد 

 ألن   منزل، لدينا ليس أن إيله  وأ س ره  .متعبِّدات نسوةً  خيص   منزل يف إقامةً  لنا أعد   قد كان صديق كاهن   للقائنا
 حتًما بيننا فسيقوم هناك، نقيم أن يعارضون وهم أغسطينوس، القديس لرهبان دير من قريب ء هشرا نريد الذي
، يا أنت تريد، فعندما !اللهم   عونك أال، .نزاع  والواقع، !املعاكسات مجيع تكون ما أضعف فما قو ًة، تبث   أن رب 
 ومع .الدير ذلك إنشاء عن راض   الرب   أنه  يل بدا الشغب، يثري أخذ الشيطان أن   فبما .شجهعتن املعاكسات أنه 

 ألن   التجس د، دير من الل تني رفيقيته  خباص ة رفيقايت، يقلق لئاله  األمر يكتم أن [الصديق الكاهن] سألت فقد هذا،
 والراهبات آنذاك، الدير رئيسة نائبة اإلثنتني إحدى وكانت .املشق ات كانت مهما جانيب إىل يقفن األخريات

م مبجيئهما األهل إرادة   وخالفتا مرموقة، عائلة من وكلتامها .خروج ها قو ةب عارضن  .محاقة األمر يرون كانوا ألَّن 
م بعد فيما ورأيت  ال واحدة أيه  أن أرى كهذا، ديرًا أؤسِّس أن الرب   يريدين عندما لكن .تام   صواب على كانوا أَّن 
ةً  رأيُها يشكِّل ال فكريت على توافقن  عليه  ترتاكم فعندئذ .أمت مه أن قبل العمل تنفيذ عن ألنقطع كافيةً  حج 

 .الحًقا سرُيى كما الصعوبات

 المعلم دومنغو بانييث
 يف اعرتايف معل م وكان حق ة، عبادةً  اهلل يعبد دومنيكي، راهب بوجود علمتُ  املنزل، إىل وصلنا عندما .7 

 التأسيس، ذلك عن حديثي لدى بفضيلته مطوهالً  أ شدتُ  قد كنت ومل ا .يوسف القديس دير يف وجودي أثناء
 تقديره، ويف برأيه، أتقيهد كنت .ورزانة واسع   علم   ذو رجلُ  ،5بانييث دومنغو املعلم إن ه :امسه أذكر بأن اآلن فأكتفي

                                                

7   Antonio de HEREDIA  2721)باشر رأًسا اإلصالح الرهباين مع القديس يوحنا الصليب واختذ اسم أنطونيو ليسوع – 
2212.) 

2   Arévalo. 
5   Domingo BAŇEZ. 
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 هأشغال ازدادت باهلل معرفة إزداد فمن .مستعصًيا ليس األشياء، مجيع مثل مثله صنعه على مقبلةً  كنت ما أنه 
 كان يوسف، مار [ دير] تأسيس يف رأى ما وإىل معي، صنعها جالله أن عرف منن   بعض إىل واستناًدا .سهولة

 سيصيب مشورته، بفضل شيء، كله  أنه  يل وبدا التقيته، عندما كبري بارتياح فشعرت .ممكًنا شيء   كله  يرى
 فكان أنا، وأم ا .األغوسطينيني الرهبان مع سريًعا تدبريه نميك األمر أنه  فرأى هو، أم ا .جيري مبا سرًّا فأخبته جناًحا؛

 ألن قليقات، الليلة تلك مجيًعا فأمضينا .الراهبات من العدد هذا أمر تدبري جلهلي علي   الوطأة شديد   تأخري كله 
 .شاع اخلب

 سرعة في الحل
 على االتفاق ته  الذي املنزل أنه  فأخبنا أنطونيو، األخ رهبانيتنا يف الدير رئيس باكرًا وصل الغد، يف .2 

 يل، وبدا احلل ؛ هذا على فوافقنا .الستائر ببعض ُجهِّز إذا معبًدا جنعله أن ميكن رواقًا فيه وأنه  كافًيا، كان شرائه
 وقد معارضة، يصادف املشروع وألن أديارها، خارج كنها إذ يناسبنا، ما خريُ  التعجيل ألن جي ًدا حالًّ  شخصًيا،

 أن لبث وما .حاالً  العمل فقرهرنا .اخلب انتشار قبل املنزل استالم يتمه  أن أر ْدتُ  وعليه األول التأسيس من عظتاته 
 .دومنغو املعلم األب جاء

 مصادفة الثيران
لنا الليل، منتصف عند أغسطس/آب يف السيدة عيد عشية پومكا د ل مدينا إىل وصلنا .5   دير أمام فرتجه

 اليت الثريان من ثور ينطحنا فلم رمحةً  الربه  ور مح  نا .األقدام على املنزل إىل وسرنا ضجهًة، نثري لئال حن ة، القديسة
 من يرعى الذي الربه  أن   إال   .لدينا التمييز عط ل التفكري يف واستغراقنا .الغد يف للمصارعة إعداًدا أطلقوا كانوا

 .خدمته سوى سنلتم كنا ما أننا واحلق   .أنقذنا خدمته يشتهون

 وصف المنزل
مة اجلدران يل بدت .الرواق فدخلنا املنزل إىل ب  ل ْغنا. 8   .النهار وضح يف عليه ظهرت ما دون لو مهد 

 الرواق أم ا .هناك املقدس القربان حفظ يناسب ال أنه يرى لئال   املبارك األب ذلك يُعمي   أن أراد بالرب   كأين
 إال   لدينا يكن ومل قصري، والليل بالط، دون من واجلدران قرميد، دون من قفهوس منه، الركام إزالة الزًما فكان
 نقيم أن يليق ال أن رأيت حني .الرواق طول إىل نظًرا بشيء ليست وهي أعتقد، ما على ثالث الستائر، بعض
ُسن   .أمري يف حرتُ  مذحًبا، هناك بهر أن أراد الذي للربِّ  وح   السي دة تلك قي م دىل يكون أن حااًل، األمر يُ ت د 

ا إليه حنتاج ما كله  يعطينا أن أ مرته وكانت أزرق، دمقس   من وستائر عديدة 8سجوف   ا صاحلة امرأة ألَّن   .جدًّ
 

 إعداد المنزل

                                                

رتان بينهما فُرجة   8 جف وهي س   .سجوف ج س 
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ة هذه رأيت حني .7  ، محدثُ  الكاملة، العد  ، وال ومح  د ْته، الربه  ما لكن .األخريات الراهبات مثلي شك 
 منها عدًدا فوجدنا اجلدران، يف نبحث فشرعنا .الساعة تلك يف شراؤها ميكن وال ملسامري،با العمل ما ندري كنا
 الفجر انبلج إذا حىت قصوى بسرعة وعملنا األرض، ننظ ف حنن وأخذنا الُبُسط، يعل ْقن   العبض فمضى .عناء بعد

ا، املذبح كان ، يف معلهًقا الصغري والناقوس ُمع دًّ  ما .املكان الستالم كافي ا هذا وكان .اسالقد إقامة وأمكن املمز 
 يكن مل إذ املذبح، جتاه كانت باب شقوق خالل من القداس وتابعنا األقدس، القربان صمدنا بل ذلك، أدركنا
 .آخر موضع هناك

 تعزية قصيرة
ا؛ مسرورةً  كنت الوقت هذا إىل .21   يل كان األقدس القربان فيها ُيْصم دُ  جديدة كنيسةً  فرؤييت جدًّ

 جدرانًا فوجدت الفناء إىل نافذ خالل من نظرت العداس، فبعد .قليالً  دامت التعزية هذه أن إال   عظمى؛ تعزيةً 
 حني قليب على ضغط كربًا له ويا !اللهم   عونك أ ال، .وأي اًما أي اًما إصالُحها يستلزم أجزائها بعض يف ساقطة كاملة
 !اللوثرييني بسبب كهذا خظري زمن يف الشارع يف ُملقى جالله رأيت

 ضغط التجربة
م بوضوح وأدركتُ  إثارهتا، يستطيعون املعارضون كان اليت الصعوبات كل ُأضيفت هذا، وإىل .22   قد أَّن 

 يف أصنعه أين   إىل نظرًا سهالً  يبدو شيء كله  كان .به بدأت ما يف ُقُدًما السري   مستحيالً  يل بدا .حق   على يكونون
 سوى أرى كنت ما .م ن ة أيه  لدنه من ألق   مل فكأن ن ضغط أيه  عليه  اآلن تضغط كانت التجربة لكن اهلل، سبيل

 لكان وحدث أنن لو واحلقارة؟ العجز كهذين بائس   شيء   إىل استنادي يف أستطيعه جناح وأي   .وعجزي حقاريت
، يف عليه، أسه ل    إىل العودة إىل سيضط ر ْرن رفيقايت أن يف ريُ التفك كثريًا عليه  يثق ل كان أن ه إال   األمر؛ احتمالُ  ظن 
 ما كلِّ  فشل   إىل سيؤد ي البدء يف اإلخفاف هذا أنه  يل يبدو كان كما .الرأي يف تباين   على غادرنه أن بعد ديرهنه 
 ي؛تأم ل أ ثناء يف فهمته قد كنت ما ومهًا يكون أن من اخلوف ذلك على ز د .بعد فيما سيحقِّقه اهلل أن أعتقد كنت
 .الشيطان خيدعن أن يرو عن كان فقد عناء؛ أكب إن ه بل يسريًا عناءً  هذا وليس

، تسمح، نفس   تُرى أن أمرًا أرهبه ما !إهلي يا آه،   احملنة هذه أتذك ر عندما أنن واحلق   !تتعذ ب بأن أنت 
 اشتدهت مهما إهتماًما، سديةاجل املشق ات نعري ال أن جيب أن ه أعتب التأسيسات، هذه يف قاسيتها أخرى وحمًنا

 .هبذه قورنت ما إذا وطأهُتا،

 تعزية وارتياح
 أزيد لئال   لرفيقايت شيء أدىن عن أُفصح أكن مل شديًدا، عليه  سضغط كان الذي العناء رغم .21 

 وعز اين عنفشج   ليزورين، اآلباء أحد اليسوعيني رئيس أرسل حني املساء، حىت النهص بُ  هذا والز من .عناء عناء هن
 أن معه حبثته ما فأول .الشارع يف مطروحات   نُرى أن وهي ضيقايت، من واحدة   عن إال   له أكشف مل .كثريًا

، لنا ُيستأج ر    رأيت عندما االرتياح أشعر وبدأت الرتميمات؛ تنتهي   أن إىل إليه لننتقل الثمن، كان مهما منزل 
نا لقد حبماقتنا؛ ي ْدر   مل أحًدا وأ نه  املكان، إىل ت ف دُ  اجلماهري  يؤخذ   أن الصواب عني   كان ألن ه منه، برمحة اهلل أدرك 
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رُ  .املقد س القربان لدننا من  تعطهل   لكان فعلنا لو أنهنا اعتبت بل كلِّه؛ لتناوله مجيًعا انتباهنا وقلهة   غبائي اآلن وأقدِّ
  .شيء كله 

 وفود الناس
 ولئن .ُمضنية وليايل أي اًما أقضي فكنت لإلجيار؛ منزالً  كل ها املدينة يف جند مل املساعي، كثرة ورغم .25 

 إليهم ألنظر ليالً  فأَّنض   يناموا، أن من أخشى كنت فقد األقدس، القربان أمام يسهرون أناس دائًما هناك كان
 فال مجاعات، ياماأل تلك يف ي ف دون القوم كان .أراهم أن فأستطيع الساطع القمر ضوء على النافذة خالل من

 مغادرة يريد فال أجلنا، من التواضع يُتعبة ال جالله وكأن عبادهتم، حترِّك بل الرواق يف ثانيةً  رب نا رؤية تسيئهم
 .املكان

 إحسان تاجر وسي دة
 فنقيم منه العلوي   إىل ننتقل أن علينا فعرض فخم، منزل يف يقيم تاجر   ع و ز نا الحظ أي ام مثانية بعد .24 

ا كبرية قاعة الطابق يف كان .اخلاص   منزلنا يف ناكأن   مها مذههبة جدًّ  هيلينا تدعى سي دة وتطو عت معبًدا؛ لتكون قده
 نشرع أن على ملساعدتنا تطو عت اشرتيناه، الذي للمنزل جماورًا منزالً  وتقطن حقهة عبادة اهلل تعبد 7كريوغا دي

 آخرون أناس لنا وقد م .احلصن داخل كأن نا ُسكنانا ترتيب وعلى األقدس القربان فيه ُيْصم دُ  ُمص لًّى بإعداد حاالً 
ةً  أوفرهم كانت السي دة هذه أن إال   الغ ذاء، لنا تؤمِّن وافرةً  حسنات    .يل مساع د 

 ترميم المنزل
 .اإلهلي الفرض ساعات وتالوة التام   االحتباس استطعنا أقمنا فحيثما بالراحة؛ منذئذ أشعر بدأت .27 

ة العمل واستمر   .عظمى مشقهةً  فصادف ترميمه يف جيد   الصال الرئيس فكان املنزل، اأم    هِّزجُ  هلكن   شهرين؛ مده
 .الوضع حيسِّن ربهنا أخذ َث   ومن .مالئم بشكل سنوات ةعد   فيه اإلقامة فاستطعنا مناسًبا جتهيزًا

 أول متطو ع إلصالح الرهبان
 قلت، كما ،21منها واحد يل يكن مل لكن الرهبان؛ بأديرة ماماالهت على عكفت هنا، كنت وإذ .22 

 عندما عظيًما فرًحا ففرح .نصحه ألمسع 22هناك الرئيس مع سرًّا األمر احبث أن فقر رت .أعمل ما يف فحرت
 راهًبا دائًما كان فلئن .بفكري وصارحته يسخر، أن ه فحسبت أنا أم ا األول؛ يكون بأن ووعد األمر على أطلعته
 ال فقد كهذا؛ إلصالح مؤه الً  رأيته فما العلم، يف متبح رًا حجرت ه ويالزم الدرس، يف وجيد   التأم ل، حيبه  ا،صاحلً 
 .يبدو كما ذلك إىل مي ال   وغريُ  الصح ة حنيفُ  ألن ه الالزمة القانون بصرامة يتقي د وال املناسب، الروحي لديه يتوافر

 الكرتوسيني إىل يذهب أن قر ر ولذا صرامًة، أكثر حياة إىل زمن منذ وهيدع الرب   أن تأكيًدا يل فأك د هو أم ا

                                                

7      Dŏna Elena de QUIROGA (2782) حافية باسم هيلينا ليسوع،  ، قريبة إىل الكاردينال كريوغا، أصبحت فيما بعد كرملية
 . يف الدير نفسه

 (.م)من هذا الفصل  5راجع العد . رئيس دير القديسة حن ة   21
 (.م)كانت القديسة تنوي القيام حبركة اإلصالح يف رهبانية الرجال أيًضا، ويف الواقع هي اليت أطلقت تلك احلركة كما هو معروف     22
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 يرتيهث أن فرجوته هذا، كالمه لسماع فرحت أين ولو متاًما قنعتُ  كنت فما كل ه، هذا ورغم .يقبلوه بأن ووعدوه
 مشقهات، هاأثنائ يف بوجهه قامت سنة طوال ففعل .هبا ي ع د   أن عليه اليت األمور يف وي رتاض   الوقت بعض

ًما وحقهق احتمال أحسن ذلك كل   فاحتمل جير به؛ أن أراد الرب   فكأن عديدة، وتُ ه م   واضطهادات،  بي  ًنا، تقد 
ه جالله أن ورأيت ربهنا، فحمدت  .االصالح ملباشرة يُعد 

 لقاء األخ يوحنا الصليب
 فهذا آخر؛ راهب يصحبه لمنكاس يف يدرس شاب   اآلباء، أحد ذلك يُ ع ْبد   ليزورنا قدم أن وصدف .25 

 حديثه فسر ين حادثته .ربهنا فحمدت ،21الصليب يوحنا األخ ويدعى األب ذلك حياة عن عجيبة أمورًا يل روى
 يوف ر حىت ينتظر أن عليه وأحل ْحتُ  مشروعي على فأطلعته .بالكرتوسيني االلتحاق ني ته يف أن منه وعلمت كثريًا،

 للرب   فيؤد ي نفسها رهبانيته يف ذلك يفعل أن جزيالً  خريًا فيكون كماالً  يزداد أن يف رغب وإذا ديرًا، الربه  لنا
 املشروع، ملباشرة راهبني هناك أ نه  رأيت فعندما .طويالً  األمرُ  يتأ خ ر   ال أن على يفعل بأن فوعدين .جلهى خدمةً 

 يتيسهر وحىت الوقت بعض لذلك فانتظرت .ئيسبالر  متاًما مقتنعةً  بعد كنت ما أن ن ولو العملية، مت ت قد أن وجدث
 .منه أنطلق مكان   يل

 تعاظم الثقة والتقدير
 بنظري، مصيبون ذلك يف وهم هلنه، تقديره يزيد والشعب املدينة أهل ثقة يكسنب الراهبات وأخذت .28 

 احلياة طريقة على شيء كل   يف يسلكن وكنه  .ربهنا ختدم   أن تستطيع كيف الوحيد مه ها كان منهنه  واحدة كله  ألن  
 .وهناك هنا هو هو والقانون نفسه، فالنظام :آڤيال يف يوسف القديس دير يف
ا وافرة   مبنن   عليهنه  ويتكر م الثوب، ليلبسن الفتيات بعض يدعو الرب   وأخذ   فليكن .دهشيت أثارت جدًّ

 .حيب هم حىت سالنا حيبهه أن سوى ينتظر ال أن ه فيبدو .آمني الدهر، مدى مبارًكا

                                                

 (.م)األخ يوحنا للقديس متهيا، وعند بداية االصالح بد ب امسه إىل األخ يوحنا الصليب  يف الواقع كان امسه يف ذلك احلني   21
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 الفصل الرابع

 
 

 توق ع الموت القريب
 وتلك، هذه من  القليل لدي أ نه  فيظهر اآلن أم ا إقاميت؛ يطيل أن حيايت الرب   سيمد   كم أدري ال .2 

م أن ُقُدًما، املضي قبل يل، فبدا  مزيد إىل وتوجيههنه  املرؤوسات فهم على تساعدهنه  مشورات   بعض للرئيسات أقد 
 .رضاهنه  لتمام موافًقا يكن مل ولو لنفوسهنه، كمال  

 القديس دير وهو أوههلا جانًبا وأترك - التأسيسات، هذه أكتب بأن أُم ْرتُ  عندما أن ه ُيالح ظ أن ميبغي 
، بفضل أُنشئت، قد كانت ،- سابقاً  عنه حتدهثت الذي آڤيال يف يوسف  دي ألبا دير فيها مبا أديار سبعةُ  الرب 

 سريى كما أخرى، بأمور قي دوين الرؤساء فألن   األديار، من مزيًدا تأسيسي عدم سبب أم ا .2آخرها وهو تورميس،
 .بعد فيما

 عجز الشيطان عن خداعنا
 تقضي الضرورة أن فرأيت األخرية، السنوات يف األديار هذه يف روحي ة أمور من حيصل ما يف نظرتُ  .1 

ِ   من أرى ما وفق صائًبا رأيي يأيت بأن ارب ن رضي أال .قوله أريد ما أبس ط بأن  األمر يف ليس دام وما .إلبدائه ضرورة 
اع ، د   ختص   صغرية شؤون يف كتبت عندما موضع، غري يف قلت فكما .اخلوف يصيبها أن النفوس على فما خ 

 ليخدعنا شيطانال يد بإطالق أبًدا يسمح ال الربه  فإن   الطاعة، ومبقتضى نقي   بضمري   نسلك عندما ،1األخوات
 تؤذينا ما مبقدار يؤذينا ال أظن ه هذا، يعرف فحني .ينخدع من هو باألحرى بل نفسنا، يؤذي أن يستطيع حبيث
 علينا يسيطر الذي الذات وحبه  ضعيف، النساء طبع   ألن   .الكآبة اعرتتنا إذا خباص ة املعتكر، ومزاجنا خميهلتُنا
م جلي ةً  معرفةً  عرفتُ  األديار، هذه من وراهبات نساء،و  رجال ُكثُر، أسخاص قصدين لقد .مك ار  ما غالًبا أَّنه

دعون  لدى رأيت كما جبوده، الرب   أن على .ليخدعنا يتدخ ل الشيطان أن ويقين .منهم إرادة   دوّنا أنفسهم خي 
ه هبم يُرخ   مل وعرفت، منهم كثريين   .خبةً  ليتزو دوا امل حن هذه يف ترويضهم يود   ولعلهه .يد 

 الخطر في كل مكان
 أُبدي   بأن ملزمةً  فأراين خطاياها، بسب العامل يف االحنطاط من درجة على والكمال التأم ل شؤون إن   .5 

م مع الطريق هذا يف يسلكوا أن خيشون كثريون كان ان :يلي كما رأيي  من يكون فما خطرًا، فيه يرون ال اَّن 
 هذه يف دمنا ما وعلينا، مكان، كلِّ  يف موجود احلقيقة يف اخلطرف هذا، وم ع األخطار؟ بعض عرضنا إذا أمرهم

                                                

2   Alba de Tormes يف هذا الدير توفيت القديسة تريزا وفيه دفنت . ألبا دي تورميس، قرية من مقاطعة سلمنكا على ضفاف َّنر التورميس
 (.م)

 ,(م)الكمال إشارة إىل مشوراهتا ونصائحها يف كتاب طريق    1

في بعض الِمنن التي حباها الرّب راهبات 
هذه األديرة؛ وفيه تنبيه على تصّرف 

 .الرئيسات معهن  
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 اهلل يف التفكري من يُكثرون الذين لكن .خيذلنا ال وان يعل منا أن الرب   سائلني أمر   كلِّ  يف خبوف نسري أن احلياة،
م إىل سريهتم يف ويسعون  .خطر ىنأد عن الناس أبعد هم أظن ، فيما مر ة ذات قلت كما الكمال، يف لتقد 

 حبٌّ على السير
، كنًت، إذا .4   نعتقد أن يصح   فهل إليك، أ سْأنا ولو ذواتنا، فيها نزج   اليت املخاطر من غالًبا تنقذنا رّب 

ذ نا مسر ت ك سوى نلتمس ال حني حتر رها لن أن ك  بأحكام   اهلل يسمح قد .إطالقًا بايل يف ذلك يدور لن معك؟ وتلذ 
 م دعاةً  هذا فليكن .قط شرًّا حُيدثْ  مل اخلري   أنه  إال   حال؛ أيِّ  يف حتصل أن جيب كان أشياء حت ُْدث   أن خفي ة   منه
 املسري؛ عن لننقطع   وليس سريًعا ونالقي ه مرضاة   خري   عريسنا لنرضي   الطريق يف أفضل سريًا السري إىل نسعى كي
 ففي .سلوكه عن لنتقاعس   وليس هذه، احلياة درب هو كما الوعرة، 5الذهرى دروب يف بقو ة   للسري نتشجهع   وكي
 أو ضئياًل، قاسيناه ما كله  جند حيث أورشليم، مدينة إىل اهلل، برمحة سنصل، فإن نا بتواضع سلكنا إذا املطاق، َّناية

 .به نتنع م ما مبقابل شيء، ال

 ظهور عظائم اهلل
 هؤالء   يف عظائمه يظهر اإلهلي اجلالل خذأ ،4هذه العذراء محام   أبراجُ  بالسكذان ت ْأه لُ  بدأتْ  حني .7 

 النفس جيمع ما أكثر جيمع ما وهو خليقة، كلِّ  عن التخل ي يف برغائبهنه  قوي ات أَّننه  ولو الضعيفات، الُنس يهات
 رأيي يف ممكًنا ليس احلقيقي التخل ي ألن األمر، هذا إىل اإلشارة ينبغي كان وما .نقيًّا ضمريها يكون حني وخالقها

 ان يبدو، فيما يريد، ال جالله فإن   وحده، عليه ومداوالهتنه  مباحثاهتن   تدور فعندما .الرب   إهانة عدمُ  يصحْبه مل نإ
 ما ويُطال عن بعد من سيأتني اللوايت األمر   فلتحذر   .حق   ق  ْول ة   أقوله أن أستطيع وما اآلن أراه ما هذا .عنهنه  يبتعد

ن  ن ه اهلل مينح   كي دائًما مؤات   الزمن ألن الزمن، يتههْمن   أن عليهنه  فما اآلن، يُرى ما ي  ر ْين   مل وإذا كتبت؛  للذين م 
ا البحث يف وجيهدن نصوًحا، خدمةً  خيدمونه  .إلصالحه تقصري ، من اجملال هذا يف كان إذا عم 

 بين الَسلف والخلف
 أسالفنا يويل بالتايل الرب   فكان اس،األس كانوا اَّنم وهو الرهبانيات ُمنشئي عن قوالً  أحيانًا أمسع .2 

 يأتون للذين كأساس إليهم دائًما ننظر أن ينبغي أن ه على .احلقيقة هي وهذه .يولينا مم ا أعظم منًنا أولئك القديسني
 يظله  البناء فإن خيلفوننا، الذين يسقط مل وإن أسالفنا، مستوى عن اآلن، األحياء حنن نسقط، مل فإذا .بعدهم
 فيه يُعيثُ  البناء وأترك احلقارة غاية يف بعدهم من صرت إذا قديسني، أساليف يكون أن أنا، ينفعن، ماذا .راسًخا

 الذين يتذكهرون كما طويل زمن من قضوا الذين يستذكرون ال غريهم بعد يأتون الذين أنه  وواضح الفساد؟
 أولئك وحياة وفضائلي حيايت بني فرقال أنظر وال األوليات من لست ألين آسف أن التظر ف ومن .يعايشوَّنم

 .وفضائلهم كبرية م نًنا اهلل آتاهم الذين

 ابتهال وتشكِّ 
                                                

 .الُذرى أي الق مم   5
 (.م)كناية عن األديار     4
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ًعا ملتويةً  أعذارًا هلا يا ! اللههمه  عونك، .5  د   هذه على أكون أن إهلي، يا نفسي، يف حيز   ! فاضحة وخ 
 وتوجعن .أساليف أتيت ها كما تؤتن مل ذاإ ذنيب الذنب أ نه  أعرف لكنذي .تقسري أيه  خدمتك يف ومقص رةً  احلقارة
، يا حيايت،  حق قوه، ما ضي عت أين أرى .دمعي أذرف أن دون ذلك أقول أن أستطيع وال حبياهتم، أقارَّنا حني رّب 

 رهبانيتها رأت إذا عليها، بل تتشك ى، أن من ا واحدة ألي   حيق   وال .حال أي   يف منك أتشك ى أن ميكنن وال
 .ذلك يف سيساعده والرب   البناء، رفعُ  به يُعاد حجرًا لتكون سعىت أن تتساقط،

م الجميع في التطل ع  تقد 
 جدًّ  وافرة   األديرة هذه يف الرب   يصطنعها اليت امل نن إن   .كثريًا شططت ألين   أقوله كنت ما إىل وأعود .8 

ْلن   مجيعهنه  األخريات فإن ،7تفكهرال طريق يف اآلن اهلل يقودمها دير كل يف اثنتان أو راهبة ُوجدت إذا حىت  إىل ي ص 
 من ةً  أخريات   يؤيت الرب   ان كما .االخنطاف يبلغن حىت ذلك من أبعد إىل ميضني بعضهنه  إن بل الكامل، 2التطل ع

 ثالث أو اثنتني من أو واحدة من اآلن دير   خيلو وال .اهلل مصد رها أن جليًّا يُفه م ورؤىً  كإحياءات   آخر، نوع من
 أنه  يُفه م أن بل عليها، الثناء يف نيهيت تنحصر وال األمور، هذه على تقوم ال القداسة أن متاًما وأدرك .هؤالء من

 .يب رها ما هلا أعرضها، أن أود   اليت النصائح

                                                

 .أو إعمال الفكر يف التأم ل Meditaciónالتفكهر    7
حبوث يف "سلسلة . راجع كتاب يوحنا الصليب متصو ف، شاعر ومعلم الكنيسة. وهو حالة متقد مة يف التأم ل Contemplaciónالتطل ع    2

 .55 – 28، ص 2775، بريوت "تراث الكرمل
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 الفصل الخامس

 

 خبرة وتواضع
 معصومة؛ قاعدةً  ف  يُتهخذ   إصابة أي مصيًبا سيكون سأقوله ما أنه  يف الفكر خيالطن وال أدهعي ال .2 

 كالمي يف أصيب فقد عديدة، الروح طريق يف املسالك كانت ومل ا .كهذه شائكة أمور يف محاقة ذلك فاد عاء
 مل وإذا .آخر طريق يف يسريون أَّنم يعن فهذا فيه، يسلكون ال من يفهمه مل فإذا .منها واحد من ناحية على

 األمر الحظت فقد شيء كله  أختب مل لئن أين يعرف ألن ه قصدي، حسن يعرف فالربه  أحد، كالمي من يستف دْ 
 .أخرى نفوس لدى

 جوهر التأم ل الكامل
 صادفتُ  فقد .الكامل التأم ل جوهر عليه يقوم ما هو احملدود، فهمي حبسب أعاجله، أن أود   ما وأو ل .1 

 أنفسهم، أجهدوا ولو اهلل، على طويالً  تركيزه تطاعوااس فإذا الفكر؛ إعمال على تقوم املسألة كله  أنه  يعتبون أناًسا
 عليهم يسيطر بعد، من تركيزه يستطيعوا ولو صاحلة، أشياء حنو ولو ذهُنهم شرد إذا أم ا روحانيني، أنفسهم حيسبون

 منهم البعض صادفت أين ولو العلم، ذوي تصيب ال األمور هذه لكنه  .خاسرين أنفسهم وحيسبون بالفشل شعور  
 يف الدائم التأم ل ان ازعم ال .اجلهاالت هذه من يقظة على نكون أن فعلينا النساء، حنن، أم ا .احلال ذهه يف

 أهالً  املخي الت كله  ليست أن يُفهم   أن جيب لكن يلتمسها؛ أن وح س ن   املتأمِّل؛ منه يناهلا نعمةً  ليس الرب   أعمال
 إىل خميهلتنا تدفع اليت األسباب   مر ة ذات   بسطتُ  لقد .ب  حت   ألن أهل   فجميعها النفوس، أم ا لذلك؛ طبعها من

 أن أريد بل اآلن، الوضوع على الكالم إىل أعود فلن مستحيل؛ ذلك ألن كلهها وليس بعضها بسطتُ  بل الشطط؛
 َثه  من نتجت ال النفس فاستفادة .سي ًئا حظ ها لكان وإال   اإلرادة، يأمر ال الفكر   وأن الفكر، ليست النفس   أن أوضح  

 .كثريًا حب ها من بل كثرياً  تفكريها من

 العزم على العمل والتألم
 هذا ممارسة وعلى واملقاسات، العمل على بالتصميم [يتحقهق] انه ؟ احلب   هذا على احلصول وكيف .5 

، به ندير ما يف التفكري ان احلق   واحلق   .ممارسته تتاح حيث املبدأ  حيمل كي يكفي حنن، وم ن هو م ن ويف للب 
 بالطاعة مرتبطة أمور   ذلك يعرتض ال أن شرط كثريًا؛ املبتدئني ويناسب كبري كسب   وهذا التصميم، على النفس

 هلل، خنص صة ان بقو ة نشتهي الذي الوقت فيقص ران وقًتا، يتطلهبان لنا عر ض ا إذا األمران فهذان القريب؛ ومبساعدة
 هذين من أليه  [فيه والتفكري االنفرد] هذا نرتك   فأن .بأفضاله والتنع م فيه فكريللت باالنفراد يقوم خناله وقت   وهو

 صنعتمون ما كل   :بفمه هو قاله ما أجله من نعمل   وأن عليه نتفض ل   أن يعن [القريب ومساعدة الطاعة] العملني
 حبًّا اهلل حيب   م ن فإنه  الطاعة، خص   ما ويف (.17/41 متى) صنعتموه فلي الصغار هؤالء أخوتي من ألحدٍ 
 (.1/8 فيليبي) الموت حتى أطاع :الرب   طريق غري   طريق   يف يسري   أن يريد لن حقًّا

وهي . بعض نصائح متعّلقة بالتأّمل واإليحاءات

 .ليةتفيد من يعيشون حياة عم
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 مصدر النفور
 قسم أوفر   نقضي ال عندما األحيان أكثر به نشعر الذي النفور مصدر فما صحيًحا، هذا كان وإذا .4 

 منهما الول :سببان رأيي يف مصدره ؟ أخرى أمور يف منشغلني كن ا ولو اهلل، يف ومستغرقني متاًما منعزلني النهار من
 فواضح .أنفسنا أم اهلل أكثر، ُنسره  أن نريد من ندرك يدعنا فال بنشاطنا بدق ة خيتلط الذي الذات حب   هو 2واألهم  

 .باهلناء هاونفسُ  براحة جسُمها ينعم   أن تفضِّلُ  ،(55/7 مزمور) الرب   أطيب ما تتذو ق تبدأ أن بعد  نفًسا أن

 حب  اهلل الصحيح
 حني هبا يشعرون اليت الراح ة أقله  ما ! أنفسهم ويعرفون حقًّا الرب   هذا حيب ون الذين  حبه  أعظم   ما .7 

م يرون ا يسريًا إسهاًما ُيسهمون أَّن   ِ م كي جدًّ  ما تعزية   لتوفري أو هلل، حب ها ويزيد [الكمال يف] واحدة نفس   تتقده
 باألعمال يستطيعون ال وعندما وحد هم هذه راحتهم مع باهلم سكون   أسوأ ما ! ما خطر   من هاإلنقاذ أو هلا،

 هؤالء فإن اهلالك، إىل تصري يروها أن يضيمهم اليت الكثرية النفوس أجل من الرب   على وبلجاجتهم والتأم ل،
م سعادًة، اخلسارة هذه ويعتبون تلذ ذهم خيسرون  .الرب   إرادة يعملون كيف إال   عوني   وال مسرههتم ينسون ألَّن 

 إليه النظر   نُدمي   كي فعل هُ  فنرفض يهم ه أمرًا نفعل أن بوضوح اهلل من ا يطلب أن أقسى ما .الطاعة يف يتحق ق ما وهذا
ةً  ذلك يف ألن ًما أ ْظر ف   ما ! لنا لذ  م نا أنه  خنال حني يديه نكب ل   أن اهلل حب   يف تقد   ! واحد طريق   يف إال   يتم   ال تقده

م الروحي  الطاعة والتقد 
فأقول إين  عرفت أشخاًصا كشفوا يل هذه احلقيقة وساعدوين على  1أترك جانًبا ما قلته عما أختبته. 2  

فهمها حني كنت أعاين الكثري ألتصر ف بشيء من وقيت، وهكذا كنت أُشفُق عليهم إذ أراهم منشغلني دائًما 
ه يستحيل أن ينمو ها عليهم الطاعة؛ فكنت أفكِّر يف ذايت، بل كنت أقول هلم إن  يف شؤون وأشياء  عديدة  تفرض

، ما أبعد طرقك عن خمي التنا البلهاء. تهم كانت ضعيفةيه روحانالروح وسط تلك الفوضى، ألن   وما  !آه يا رب 
تعرف  جي ًدا ما أصح  انك ال تريد من نفس  عازمة على حب ك وتُلقي بذاهتا بني يديك، سوى أن تطيع، وان 

. ا هي إرادتكإرادهت ا ال حتتاج إىل التماس السبل واختيارها، ألن  إَّن  ! يؤول أكثر إىل خدمتك وأن تشتهي ه
، تُعىن بتوجيهها إىل حيث تزداد كماالً  ا االهتمام  بل يُعىن ولو أن الرئيس ال يعري كمال  نفسنا هذ. وأنت، يا رّب 

ها واألشياء  اليت تُعاجل اجلمهور، فأنت، يا إهلي، هتتم  بكمال النفس  ؤون اليت خياهلا تناسببتصريف الش وتُعد 
ع نا يف ع ج ب  عُ   .جابحبيث جند أن روحنا ينمو ويتكمهل، من دون ان ندري كيف، حىت ي د 

 

 الطاعة وحر ية الروح

                                                

 .24السبب الثاين تورده يف العدد    2
 .2إشارة إىل ما قالته يف العدد    1
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 يف شاغل شغل   يف عاًما عشر مخسة حنو 5مه  ك ْته الطاعة فإن .أيام منذ حادثته لشخص   حصل ما هذا.5 
 إىل لريكن اليوم من فرتات بعض يلتمس كان أن ه ولو ألموره، واحًدا يوًما له تركت ما أَّنا فيذكر ووظائف   مهام  

 تصيب وهي الطاعة إىل ميالً  النفوس من عرفتُ  ما أكثر من النفس هذه إن   .ضمريه نقاء على واحملافظة التأم ل
، كافأها لقد .رهاتعاش اليت النفوس كله  الطاعة بعدوى  تنعم كيف، تدري أن دون من ذاهتا، وجدت حبيث الرب 

 أن ميكن اليت الس عادة كل   تكمن وفيها واشتهاء، تقرير أي   وتشتهى وتُ ق دهر الكاملون ميلكها اليت تلك الروح حبرية
م شيًئا، يشتهون ال إذ [الكاملون] فهؤالء احلياة؛ هذه يف ُتشتهى  يف خيافونه شيء ال .ءشي كله  ميلكون فإَّن 
 سالم هم، ينزع   أن يقدر أخريًا، شيء، ال .حتر كهم تثري املسرهات وال تربكهم املشقهات ال يشتهونه؛ أو األرض

 أن وحده بقدر خسرانه من اخلوف وال عنه، يفصلهم أن يستطيع شيء ال كان ومل ا .وحده اهلل بي د أمرُه فسالُمهم
ا كل ها الدنيا أمور سائر يرون فيهم، الغم   يثري األ موجودة ليست وكأَّن   فما .منهم تنزع ها أو  مسرهةً  هلم توف ر ال َّن 

 ! أصابت ما أصابت اليت وهي هلا واالنقياد   الطاعة أسعد  

 الرب  وسط الطناجر
 منذ رأيتهم كنت ما مثله آخرين أشخاًصا عرفتُ  فقد فحسب؛ الشخص هذا على األمر يقتصرُ  وال .8 

م  جواهبم كان السنني، تلك قضوا كيف سألتهم وعندما يدة،عد سنوات  .واحملبذة بالطاعة باالنشغال مألوها أَّن 
 الشعورُ  يأخذنهكم ال !بنايت يا فهي ا، .دهشيت أثار ما الروحية، الشؤون يف أخرى، ناحية   من متقد مني، رأيُتهم ولقد

 الطناجر وسط موجود   الربه  أن فاعرفن   املطبخ، يف تكمش غ ل   فإذا .خارجية أمور يف الطاعة تشغلكم حني بالفشل
 .وخارجيًّا باطنيًّا يساعدكم

 خبر راهب مطيع
 مهما الرئيس منه يطلبه شيء أليِّ  ال يقول ال أن على ضمريه وعقد صمهم أنه أخبين راهًبا أ نه  أذكر .7 

 كي جيلس   بأن همه  الوقوف، يستطيع ال وهو متأخرًا، الوقت وكان العمل، أَّنكه قود يوم وذات .شاقًّا كان
 كبري مضض   على فسكت .البستان ليحفر فيمضي املعو ل يأخذ أن إليه فطلب ئيس الر فصادفه قلياًل، يسرتيح

 كثريةً  سنوات   املمره  رأيت وقد – البستان يف ممرًّا يدخل بأن همه  وحني املعو ل، أخذ لكن ه خائرة؛ قواه ألن طبعه من
 فأفهمه منهوًكا، ُمتعًبا منكبيه، على صليبه حامالً  ربهنا له ظهر ،- هناك ديرًا أنشأت ألنن احلادثة يل روى أن بعد
 .هو تعبه، إزاء شيًئا ليس يعانيه ما أنه  هبذا

 جوهر الكمال األسمى
 طريق من بأسرع الكمال ذروة إىل يؤد ي آخر طريق ال أنْ  يرى حني الشيطان أن   اعتقادي، يف .21 

ظن   .اخلري ستار حتت مجهة   وصعوبات   مكاره   يثري اعة،الط ْين   جي ًدا ذلك فالح   .احلقيقة أقول أينِّ  واضًحا وس رت 
 روح على أو رؤًى، على أو شديدة اخنطافات على وال الباطنية، املباهج على يقوم ال األمسى الكمال أن واضح  
ا بل النبو ة؛  بكلِّ  نريده حىت ما شيًئا يريد أن ه نعرف أن يكفي حبيث تامًّا، توافًقا هللا وإرادة إرادتنا توافق على يقوم إّن 
 أن ليس الصعوبة، بالغ يبدو .ذلك يريد جالله أنذ   مدركني لذيذ، هو ما قبول نا ُمره  هو ما عظيم بفرح ونقبل قو تنا،

                                                

 .ش غ لته وأ حلهث عليه   5
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  إال   .لذلك األمر وإنه  طبع نا؛ خيالفُ  ما يءش كل ويف قوهتنا بكلِّ  ن قبل   بأن السرور هذا ُنس ره  أن بل بالتنفيذ، نقوم
، أنه   فحني .حقًّا لكذلك األمر وإن .حنب   م نْ  ل ن ُسره  مسر تنا ننسى حبيث القو ة، هذه ميلك كاماًل، كان إذا احلبه

 هذه بلغوا لذينا فإن   الطريقة، هبذه .حلوةً  لنا تبدو صعوبُتها، بلغت ما بالغاً  املشق ات، فإن   اهلل، نرضي أن نا نعرف
، االضطهادات، حيب ون الدرجة، ا وبسيطة   ومعروفة ، واضحة ، حقيقة   وهذه .واإلهانات والذل   إىل داع   يبقى فال جدًّ
 .فيها التبس ط

 الطاعة وإخضاع اإلرادة
 الواسطة أو األسرع الوسيلة رأيي، حبسب الطاعة، جيعل الذي السبب هو إيضاحه أتوخ ى ما إن   .22 

 بصفاء هلل كليًّا لنخصِّص ها إرادتنا أسياد   حال، أيه  يف لسنا، أننا فيما .السعيدة احلالة هذه إىل للوصول الكبى
 حبجج   األمر هذا إىل نصل وال .إلخضاعها الصحيح   الطريق الطاعة فتكون للعقل، خُن ضعها أن إاله  ونقاوة،
ا معقول هو فما .الغاية هذه أبًدا بلوغنا دون حتول واعيالد من كثرة   لديهما الذايت وحبهنا طبعنا ألن   ُمْرضية،  جدًّ

 .صنعه يف رغبتنا ورغم فيه، رغبة   لنا كانت إذا محاقة   وكأن ه غالباً  لنا ُيص وهرُ 

 معركة باطني ة
 وعلى الباطني ة املعركة هذه على الكالم من ننتهي ال حبيث املوضوع هذا يف احلديث بنا ويطول .21 

 .ذهننا لتشريد وشهوانيتنا والعامل الشيطان لنا ينصبه ممذا الكثري
 قاض   على فيتهف قان التداعي من فيتعبان شائك خالف   بينهما ينشب فريقني أنه  كما - ؟ العالج فما 

ذْ  يديه، بني اخلالف يُلقيان  أو اخالفً  بعدُ  من تثري   ال أن على عازمةً  املرشد، أو الرئيس   أكان قاضًيا، نفُسنا فلتهتخ 
 وهُتم ل   ،(21/22 لوقا) من ي سمع فقد منكم سمع من :القائل الرب   بكالم تثق   أن بل ،دعواها يف تفك ر أن

، – التسليم هذا يُثمهن الربه  إن   .إرادهتا  إذا حىت ، - إي اها أعطانا اليت للحرية سيًّا الربِّ  اعتبار يعن ألن ه وحبق 
 وننتهي، بنظرنا؛ محاقة   دعوانا يف احلكم   وكأن آخر، حيًنا معركة ألف وخنوض ا،حينً  أمرنا على تُغل ب فيه، متر سنا
، مل أم األمرُ  علينا وش قه  به؛ نؤمر وما التوافق إىل الشاق ة، الرياضة هبذه  والربه  نفعله، املطاف َّناية يف فإن نا، يشق 
 أسياد صرنا فإذا .له إي امها إخضاعنا مبجر د وعقل نا إرادتنا أسياد جيعلنا حىت مساعدة أيه  يساعدنا ناحيته من

 من يُنزل   أن سائلينه إرادته، إىل ليضم ها نقيةً  إرادت نا له مقد مني هلل، كامالً  تكريًسا ذات نا نكر س   أن ميكننا أنفسنا
 ثقيلة مشق ات   فتناكل   ولئن نقص ر؛ مل فنحن يكدِّره؛ أن ميكن ما كله  من ا نازعني ،4ذبيحتنا ليحرق   حب ه نار   السماء

 .األرض تالمس ندعها مل استطاعتنا قدر وعلى املذبح، على وضعناها فقد

 

 االتحاد الحقيقي

                                                

 .28/58ملوك  5إشارة إىل    4
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ق ْن   .أوالً  ميلكه أن ينبغي بل ميلك، ال ما يعطي   أن يستطيع أحد ال أن واضح   .25   حنصل كي أن ه فص دِّ
 وجدنا احلفر، يف أمعن ا فكل ما هذا؛ الطاعة منجم من لنستخرجه وجند   حنفر   أن من خري   طريق   ال الكنز، هذا على

 لنجعلها إرادتنا على سيادةً  نزداد رؤسائنا، إرادة سوى إرادة لنا يكون ال حبيث بالناس تقي ًدا ازددنا وكل ما املزيد،
 .اهلل وإرادة متوافقةً 

 هذه عن ابتعادكنه  إن لكنه  وأقول .العزلة ذوق عن إقالُعُكنه  يُكاف أ وافرة مكافأة أيه  أخوايت، يا فانظرن، 
 .اهلل وإرادة واحدةً  إراديت أجعل أن أي ذكرته، الذي احلقيقي االحتاد هذا لبلوغ استعدادكنه  دون حيول لن العزلة
 احتاًدا، يدعونه والذي حيصل قد الذي اللذيذ االستغراق وليس مجيًعا، لكن   وأ متنهاه أشتهيه الذي االحتاد هو هذا
 من قليل   هذا، [احلواس  ] تعط ل   بعد   بقي إذا لكن .سابًقا ذكرته الذي االحتاد بعد يأيت لكنهه كذلك نيكو  وقد

 جالله رضي   أال .اهلل بإرادة منها أكثر الذات حبب   متحدةً  اإلرادة هذه أرى فإين الذاتية، االرادة من وكثري   الطاعة
 .به مقتنعة   أنا ما التنفيذ موضع   أضع بأن

 عزلةنفع ال
 معاشرة يف] منها أقله  العزلة يف الرب   إهانة ظروف   أن   إىل رأيي يف يعود النفور هلذا ،7الثاين السبب .24 

 تكون النفس فكأن ،- وُوجْدنا الشياطني وجد حيثُما توجد   أن إال   ميكن ال الظروف هذه بعض ان ولو – [الناس
ا تياحبار  تشعر فإَّنا اهلل، ختشى كانت وإذا نقاوة؛ أكثر  هذا يل يبدو احلقيقة، ويف .به تعثرُ  ما تصادفُ  ال ألَّن 
ا كافًيا سبًبا  .ومسرهاته اهلل مباهج اشتهائنا من أكثر أحًدا نعاشر   ال أن لنستهي جدًّ

 نفضيل العزلة مع الطاعة
، يا بنايت، ليس يف الزوايا، بل يف وسط الظروف. 27  ًدا من وصد قنن، لو أتينا مزي/ هنا مُيتحن احلب 

ْسب نا يكون بإزائها أكب وليكن معلوًما أن ن أحتد ث . اهلفوات، بل ولو حدثت لنا بعض العثرات الصغرية، كان ك 
دائًما على افرتاض أن نا نأتيها وحنن نعمل تنفيًذا للطاعة أو بدافع احملبة؛ فإذا مل تتوافر هذه أو تلك، فإين أقطع 

ويف احلقيقة، ان الرغبة يف العزلة تالزم . ولو كنا نسلك يف ما ذكرتبأن العزلة أفضل، جيب أن نرغب فيها 
ا أقول إن يف ذلك. النفوس اليت حتب  اهلل حبًّا حقًّا كسًبا لنا، ألن ه يتاح لنا أن نعرف من حنن وإىل أيِّ حد    2وإّن 

ا كان صبورًا، وليس لديه فإن شخًصا يالزم االختالء، فمهما خال نفس ه قديًسا، ال ي عرف ما إذ. تبلغ فضيلتنا
مثله مثل رجل يد عي أن ه شجاع جدًذا؛ كيف يُعر ف أن ه شجاع إذا مل يشرتك يف معركة؟ إن  . وسيلة  ليعرف ذلك

غري أنه خرج من [. املعركة]القديس بطرس كان خيال ذاته شجاًعا شجاًعا؛ لكن تذكهْرن  ماذا كان منه يف إب ان 
 .، ومن َثه وضع ثقته يف اهلل وقاسى الشهادة فيم بعد كما رأيناتلك العثرة وهو ال يثق بنفسه

 المعرفة المتوضعة

                                                

 (.م) 4راجع السبب األول وسياق عرضة يف العدد . أي سبب احلزن الذي يشعر به من ال تتاح هلم العزلة   7
 (.م)لعثرات أي يف اهلفوات وا   2
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 هذا نعرف مل إن علينا خطرًا أمر كل يف إنه  ! شقاؤنا عظيم هو كم ندرك ليتنا ! اللهمه  عونك آه، .22 
 قضاء   الرب   من عظمى منهةً  عتبأ وإين   .حقارتنا لنتبني   أوامر نُعطى أن لنا العظيم اخلري فمن السبب، وهلذا .الشقاء

 التأم ل، يف عديدة أيام   قضاء   من أكثر كثريًة، ومشقهات   أحزانًا كلهفتنا ولو متواضعة، معرفةً  نفس نا فيه نعرف يوم
 ال أن قاسًيا أمرًا ل ي كونُ  ! فيه ويفكِّر مكان كلِّ  يف احلبيب حيب   دائًما ينفك   ال احلقيقي احملب   وأنه  خصوًصا
، يا آه، ولكن، طوياًل؛ يدوم أن ميكن ال ذلك أنه  وأعرف .الزوايا يف إال   التأم ل ممارسة   نستطيع    ما أعظم ما رّب 

 يف نكون أن حىت لنا يتاح ال ألن ه بل املنفى، هذا يف فقط ليس أملنا، عن تعبريًا أحشائنا من خيرج ن  ف س   فيك يؤث ر
ذ   عزلة  !5معك ونتلذ 

 ا إلى اهللااللتفات باطني  
 ما، نوعاً  ختلهينا، أجلها فمن الطاعة؛ لفضيلة به، حبًّا طوًعا، أنفسنا بْعنا وقد عبيده، أننا نبني   هكذا .25 

 فأي   .لنا عبًدا ليصري بالطاعة اآلب حضن من جاء هو، أن ه، اعتبنا إذا بشيء ليس وهذا .نفسه باهلل التلذ ذ عن
م أن ميكن بدل  ننف ذ وحنن نتهاون ، فال أمرنا، من يقظة على نكون أن ينبغي ؟ تُقاب ل مباذا أو ةاملن   هذه عن يُ ق ده

ق ْن ن .اهلل إىل باطينًّا االلتفات من نُكث ر   أن يف احملبة، بدافع أو الطاعة بأمر ولو أشغاالً   الطويل الوقتُ  ليس أ نْ  وصد 
، كي كبى مساعدةً  يساعد األشغال يف تالوق استخدام حسن   فإنه  النفس؛ يفيد ما هو التأم ل يف نقضيه  يف نُ ع ده
 تبارك .يده من يأيت أن جيب شيء كل .التبص ر يف طويلة ساعات قضائنا من أكثر حبًّا لنضطرم قصري، وقت  
 .أبًدا دائًما

                                                

 ". يا له من عزاء للمنشغلني يف أعمال احملب ة: "لقد عل ق األب هريونيموس غراثيان على هذا املقطع بالعبارة التالية   5
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 الفصل السادس

 

 

 

 افتتان كبير
 عليهم الرب   يتكرهم مم ن اًساأن أصاب وقد بأيته كبري افتتان   مصدر    أل فهم   أسعى وأنا جهدتُ  لقد .2 

 جل   اهلل، يعل قها الذي الوقت على اآلن أتكل م ال .م ن ن ه لتلق ي االستعداد يف يقص رون وال التأم ل، يف كثرية مبسهرات  
 ال ألن نا كهذا موضوع يف أحتدث أن يل وليس ؛2أخرى مواضع يف ذلك يف الكتابة أفضتُ  ألنن وخي ْطُفها، جالله

ل اليت القو ة أن نالحظ أن وينبغي .حقيقًيا اجنذابًا كان إذا حاولنا، مهما شيًئا، نفعل أن نستطيع  ِ  يف فينا، تُ ع طِّ
 روحي، كنعاس   السكينة نأ م ل نبدأ أن غالًبا حيدث لكن .قليالً  تدوم اّنا أنفسنا، على سيطرت نا االجنذاب، هذا

، إىل النفسُ  فتنجذب  فنجن بذنبنا، قوهتُنا وختور طويالً  وقًتا نضي ع فقد نتصر ف، نأ علينا كيف نعرف مل وإذا حد 
 .يسريًا كسًبا

 أنجذاٌب مزيَّف
 إال   .سأجنح كنت إن أدري ال حبيث الصعوبة من أنه إال   هنا، األمر إيضاح أحسن أين لو أود   لكنت  .1 

 ذوي أناًسا عرفت لقد .الميك تصديق أرادت إذا ستفهمها اخلدعة هذه يف وقعت اليت النفوس أن   أعرف أين
 متلهكهم، ش غ لتهم روحية رياضة وأيهةُ  اجنذابًا؛ خيالوَّنا حال   يف مثاين أو ساعات سنع ميكثون كانوا كبرية فضيلة

 مل إذا التبل ه يصيبهم أو بطيًئا موتًا ميوتون فقد وعليه .1الرب   يقاوموا أن هبم يليق ال أن ه معتبين فيستسلمون
 .ًجاعال يلتمسوا

 الطبع الضعيف
، ميتِّع   بأن الربه  يبدأ حني أنه هو اجملال هذا يف أعرفه وما  ة يهوى وطبُعنا النفس   تنشغل هوى، أيه  اللذ 

ة تلك بذوق  أَّنا الواقع، ويف .البديل كان أيًّا ختسرها أن وترفض أجله من حركة أية عن فرتغب انشغال، أي اللذ 
 أفكار   – املخي لة باألحرى أو – له املماثل والفهم الضعيف الطبع ذوي ل كتتم وحني العامل؛ لذ ات من أطيب

                                                

 .11راجع السرية    2
الذين " املستسلمني"أو " لنياملتوك"من مجلة التيارات الروحانية اليت عرفت يف عصر القديسة تريزا، أي يف القرن السادس عشر يف اسبانيا، حركة    1

يعط لون أيه نشاط شخصي، تاركني ذلك أو مسل مينه إىل الدفعات اإلهلية، وقد نظرت إليهم حماكم التفتيش بعني احلذر ألن منهم من قارب 
 (.م)البدعة 

تنبيه إلى األضرار التي يحدثها للروحانيين عدُم 
تبحث في . إدراكهم متى يجب مقاومة الروح

أشواق النفس إلى تناول القربان، وفي االوهم 
هناك أمور تهّم اللواتي . الذي يخالط هذه األشواق

 .يدّبرن هذه األديار
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 اهلل، عن بعيد شيء   يف التفكري يف يشرعون كثريين أناس مثل – عنه حييدون وال به يتشهبثون   شيًئا فهموا فإذا ثابتة،
م هدوء، أيه  هادئون أناس ينظرون، ماذا يدروا أن دون من ينظرون أن الذهن شاردي فيستغرقون  ماذا ينسون كأَّن 

 فكآبتهم املزاج، سودادي و أما النحيلة؛ البنية أو الضعيف الطبع لذوي هنا حيصل هكذا ،- يقولوا أن عليهم
 .لذيذة كذبة بألف تقنعهم

 ضرورة المقاومة
 كذلك، عليه، تكل مت ما حيدث حاصاًل، يكن مل ولو انه، على .5الحًقا سأحتدث املزاج هذا عن .5 

، يُعجب احلب   يبدأ إن فما .التوبة يف حياهتم صرفوا أناس، ىلد  ويف .إليه يستسلمون تراُهم قلت، كما احلواس 
 على متاًما قادرون التأم ل من املرحلة هذه يف فهم الذهول؛ من حتر روا لو كثريًا أفضل حبًّا حيب ون لكانوا رأيي،

 إذا هنا، أمره يكون هكذا واحلركة، الكالم فيه يعط ل بإغماء   ريشع ضعف   به حيل   حني االنسان أنه  فكما .املقاومة
 .ضعيًفا الطبعُ  كان إذا وتقي ده عليه تسيطر الروح قو ة فإن :يقاوم مل

 الفرق بين الذهول واالنجذاب
 ظاهرًا؛ أقل ه واحد، شيء فهما ؟ االجنذاب وبني [الذهول] احلال هذه بني الفرق وما :يل يقال قد .4 

 كما قلياًل، يدوم ،[باهلل] النفس قوى مجيع احتاد أو فاالجنذاب، .خمتلفة احلقيقة لكن احلجهة، تفوهتم ال هذا ويف
 يأيت فال العقل، أم ا وافرة؛ أخرى مكاسب جانب إىل باطن، بنور   النفس ويغمر كبرية، مفاعيل وحُيد ث ذكرت،
 فاإلرادة، أسرياً، اجلسد كان فلئن :متاًما خمتلف فاألمر ،4هنا أم ا .اإلرادة يف يعمل الذي هو الربه  إن بل بعمل،

 أخذ   يف فتظل   أ مر، على وترك زت صدف وإذا الش ط ط؛ من حال   يف بعمليهاهتا وتقوم طليقة، تبقى والعقل والذاكرة،
 .7ورد  

 نصائح للرئيسات
 – جسديًّا عًفاض إال   ليس وهو – اجلسدي الضعف هذا يف كسب أيه  حتق ق [ النفس] أرى وال .7 

 مستغرقة؛ تقضيه الذي الطويل الوقت هذا حسًنا استخداًما لتستخدم   فلتستغل ه لكن صاحلًا؛ منطلًقا له أنه  سوى
 فإين وعليه، .جامدة اإلرادة بقاء من كثريًا أعظم كسًبا يوف ران هلل، حبًّا لتزداد   مرارًا اإلرادة وإيقاظ   واحًدا فعالً  وإنه 

 سوى نظري يف ليست وهي الطويلة؛ االنقباضات هذه إزالة يف أمكنهنه  ما جيتهدن أنب الرئيسات أنصح
،  الذي املكسب   النفسُ  فُتحر م   النفس، به تأمرها ما تعمل فال واحلواس القوى ت عطهلُ  إاله  عنها ينحم وال انقباضات 

 غري أعن – واإلماتات الصوم   فلتمنع   عف،ض ذلك أن الرئيسة تيق نت وإذا .ي ق ظ ة بقيت لو فيما عاد ةً  هلا توف ره
 .ُتشغلها مبهام   [األخت] ولتكل ف ،- مرتاح وضمريُها كلِّها منها تعفي   أن ميكن وقت يأيت وقد اإللزامية،

                                                

 .يف الفصل السابع   5
 (.م) 1أي يف الذهول، وهو االجنذاب الصويف الزائف كما أشارت إليه يف العدد    4
، أنه بينما تكون اإلرادة يف حال اخنطاف، فإنه العقل والذاكرة قد يكونان يف حال حرب . أي يف جدال ونقاش"   7 وهذا يعن، يف سياق النص 

 (.م" )يف كر  وفر  "وعلى هذا يصح  أن نرتجم العبارة أيًضا بأَّنما يبقيان ( توماس" )بسبب شططهما
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 نصيحة بتغيير الموضوع
 نشغلةً م خميهلتهن   كانت لو حىت لبعضهنه  ضرورية التدابري فهذه التالشي، حد   هبنه  احلال يبلغ مل ولو .2 

 رأ ْين   أو خارقًة، ما من ةً  الرب   من وإذاتلق ني   .ذواهتنه  على ُيسيطرن   ال أن أحيانًا حيدث ألن ه سامي ة، تأم ل مبواضيع
ا النفس تبقى رؤيا، ا كذلك، األمر وليس الرؤيا؛ تلك معاينة يف مستمرة   وكأَّن   من فعلى .واحدة مر ةً  إاله  ت  ر ها مل ألَّن 
 أمور موضوُعه [تبص ر ها] أنه  فبما تبص رها؛ موضوع تغيري يف جتتهد أن طويلة أي اًما االستغراق ذاه يف نفسها رأت
 يف نتبصهر   بأن أنس   أي   أحيانًا يأنس فاهلل اهلل، بأمور انشغلت فإذا ذاك؛ أو األمر   هذا يتناول أن بأس فال اهلل،

 .نفسه اخلالق يف نفك ر حني يأنس كما خلقها، على قدرته ويف خالئقة،

 جنون لذيذ
 الوزن نستعمل أن معه علينا ينبغي فبات اخلطيئة، بفعل إليه صار وقد االنسان، شقاء   أتْ ع س   ما. 5 

 إن   احلقيقة ويف !نفسه باخلري نتلذ ذ أن نستطيع فال احلضيض إىل سحهتنا تؤول   ال كي اخلري، شأن يف حىت والقياس
 ضروري أمر   لربِّنا أوىف خدمة   أنفس هم ومعرفُتهم اجلاحمة؛ املخيهلة أو لضعيف،ا الفكر ذوي من كثريين يناسب 2ذاك
 يشبه ما أو السماء، جمدُ  أو اآلالم، أسرار أحدث خميهلتها يف راسخصا يرتسم األخوات إحدى ترى فحني .هلم

 فلتفهمْ  استغراقها، من تنعتق   أن أو أرادت، ولو آخر، شيء   يف التفكري   تستطيع ال عديدةً  أي اًما تقضي وأَّنا ذلك،
 هذا وأنه  عنها، ينجم الذي الضرر   وجيز، وقت   بعد فستدرك وإاله، طريقة؛ بأيِّ  احلال هذه من خترج   أن يالئمها أنه

ا حيصل الضرر  أنه  فكما .سوء أيه  ذاك من أسوأ وهذا املخي لة، ضعف عن أو اجلسد، وهن عن إم ا :أي قلت، عمه
 أسباب   هناك وليس أخرى، يف التفكري وال جانًبا طرحها يستطيع فال نفسه، سي د   يكون ال فكرة به تستبد   جمنونصا

 كان وإذا .لذيذ جنون   هذا أنه  ولو هنا، حيدث   أن ميكن هكذا عقله، سي د ليس ألنه عنها، اإلقالع إىل تدفعه
 التمت ع على قادرة   النفسُ  دامت ما خريًا هذا يكون كيف أرى وال .خطريًا أذىً  هلا يسب ب فقد سوداويًا، مزاجها

 أو عظائمه من واحدة   أسرية   تكون أن إذاً  عليها فلماذا متناه ، واهلل ،5قُلت مم ا بواحدة   تنشغلْ  مل فإذا .نفسه باهلل
ْلنا فكل ما ؟ به لننشغل الكثريُ  لدينا دام ما أسراره  .عظائمه من مزيًدا اكتشفنا أموره، من مزيد   يف التبص ر أْعم 

 أهمي ة هذا الفصل
 حيرمُهنه  قد فهذا واحد، يوم   يف أو واحدة ساعة يف كثرية أشياء   يف يفك رن أن عليهنه  إنه  أقول ولست .8 

ذ    حيملن أو قوُله، خاطري يف ي ر دْ  مل ما ايله  ينسنب   أن أريد فال لطف، أي   لطيفة   األشياء هذه أن ومبا .خري بأيِّ  التلذ 
 وأنا ثقيلةً  كنتُ  فلئن .الفصل هذا جي ًدا نفهم أن كبري مبكان األمهية ملن أن ه واحلقيقة، .حممله غري على شيًئا

ْمن ه مل من على يثقل   أن عليه  يعز   يؤملن، ال فإن ه أكتبه،  خصوًصا عديدة، مرارًا إذاً  فليطال ْعن ه .األوىل القراء ة من يفه 
 البدء، يف حذر يف يسلكن مل فإذا .التأم ل طريق يف األخوات توجيهُ  عليهنه  اللوايت املبتدئات ومعلِّمات الرئيسات

 .كهذه ضعف   أنواع ملعاجلة بعد فيما طويل وقت   سيلزمهنه  أن ه فسي  ر ْين  

 خبر راهبتين
                                                

 .وردت يف آخر العدد السابق واليت ترى فيها القديسة صورة عن شقاء االنسان أي النصائح والتوجيهات اليت    2
 . 2يف آخر العدد     5
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 يف حق   على أين   لظهر مسعي، خبهُ  ولغ عديدة حاالت   يف حصل الذي اجلسيم الضرر عن كتبت لو .7 
 وأخت   راهبة أديارنا أحد يف .األخرى احلوادث على حُيك مُ  وهبا بواحدة   أكتفي لكن   .املوضوع هذا على التشديد

 بأفضال   عليهما الربه  ويُنعم الفضائل، وسائر والتواضع اإلماتة ومتارسان رفيًعا، تأم الً  كلتامها متارس مساعدة،
 نراقبهما أن حاولنا وطاملا .حبب ه وبانشغاهلما بتجر دمها ،خاص بنوع   وتتميهزان، .عظائمه بعض إليهما ويُبلغ رفيعة،

ما إاله  حقارتنا، حبسب نرى، أن استطعنا فما قرب، عن  شدهدتُ  لقد .الرب   إي اها مينحهما اليت واملنن   تتجاوبان اَّن 
 إىل شوفهما نتيجة   يفةعن اندفاعات   تنتاهبما بدأت .خشية يزددن الفضيلة هلنه  تتوافر مل اللوايت لعل   فضيلتهما على
 من إذاً، فالتمستا، .القربان تناولُ  إال   بنظرمها، اندفاعاهتما، ُيس كِّنُ  وال احتماهلا على تقويان ال حبيث الرب  

ة اي   عليهما يشتد   صار ضيق هما إنه  حىت التناول، من باإلكثار هلما الس ماح   معر ف يهما  كله  تتناوالن ال حني شد 
 هو التناول أن فظن ا املضطرمة، وأشواق هما النفسني هاتني رأيا وقد املعر فان، أم ا .متوتان خُتاالن كانتا حبيث يوم

 .روحانيته يف راسًخا املعر ف  نْي  أحد كان ولئن سوء مها؛ يناسب الذي العالج

 استشارة القديسة
 باكرًا تتناول أن إىل فتضطر   الضيق منها يتمكهن كان إحدامها إن   بل احلد، هذا عند األمر يقف ومل .21 

 يف أنا كنت ما .األمر كل ف مهما لتكذبا أو املظاهر، لتتصن عا كانتا وما .تعيش أن زعمها، يف تستطيع، كي
ا وتقول جيري مبا تُعل من الرئيسة إيل   فكتب تْ  تالدير، ذلك  يقولون مرموقني أناًسا وإن   معاجلتهما، تستطيع ال إَّن 
م ْون   شيء، لفع عن عاجزون إَّن   أن أرادين الربه  ألن   حااًل، املسألة ففهمتُ  .العالج هذا على تبقيا أنْ  فري 

؛ أن خشيت ألين حضرُت، أن إىل الصمت   لزمتُ  فقد ذلك، ومع .أفهمها  أخالف   ال أن يفرض واملنطقُ  أخطئ 
 .ُحج جي هلم أبُسط   إن إىل املوافقني رأي

 معالجة الراهبتين
 فلم اآلخر، أم ا .الثقة نفسي يف أشاع حىت هناك إىل وصلتُ  إن فما متواضًعا؛ ف  نْي املعر   أحد كان .22 

 التزاًما أقل   كنت إذ له أكرتث مل أن ن على .إلقناعه وسيلةً  أجد ومل به، لُيش بهه   او روحانية، ذاك قدر على يكن
م الراهبتني أحد ث فشر عتُ  .جتاهه  تستخدما مل إذا املوت، من خوفهما أنه  نعالتقت بنظري كافيةً  ُحجًجا هلما وأقد 
 كانت وما شيء، يقنعهما أن أمكن فما تشبهث، أيه  الفكرة هبذه متشبِّثت ني وكانتا .املخي لة وليدُ  هو العالج، هذا

 االنقطاع وارضى األشواق، بتلك أيًضا أشعر إين   هلما قلت منه، جدوى ال احلبث أن رأيت وإذ .احلجج ل ُتقنعهما
 الثالث حنن ّنوت أن لنا خريًا وارى األخوات؛ سائ ر مع إاله  تتناوال أن هلما ليس أنْ  تفهما كي وذلك التناول، عن
 .مثلهما يفعلن   أن وبود هنه  كلتامها حتب ه ما بقدر اهلل حُيب نْب   من وفيها أديارنا، يف كهذه عادة   تشيع أن من

 موقف تريزا الصارم
ما حبيث الشيطان وتدخ ل مبلغ، أقصى بلغ قد العادة تهأحدث الذي الضرر وكان .21   تتناوال مل إذا إَّن 

 كانتا ما وبنظرمها – بالطاعة تتقيهدان ال رأيتهما حني ألين   صارًما، موقًفا فوقفتُ  أنا أم ا .متوتان حقًّا ختاالن كانتا
ما يل أتهضح   – لتستطيعاالتقي د  َث ،التايل اليوم يف خفهت كبى، مشقًّة عانتا اليوم ذلك يف .جتربة ضحي ة   كانتا أَّن 
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ما، حبيث تتناقص أخذت  .تام هبدوء   األمر حتتمالن كانتا بذلك، أُم ْرتُ  وقد دوَّنما، أناول إي اي   رؤيتهما رغم إَّن 
 .التناول عن أمتنع لو فأود   ضعف، أيه  ضعيفتني أرامها فكنت أنا، أم ا

 انكشاف حالة التجربة
ما األخوات، سائر فهمت كما قليل، بعد وفهمتا .25   معاجلتهما يف اخلري قد رن جتربة، ضحي ة   كانتا أَّن 

 أناول وقد بذنبهن ، ليس – الرؤساء مع مزعجة أمور   الدير ذلك يف حصلت ذلك أثر على أن ه خصوًصا سريًعا،
 .عنها اضوايتغ أو العادة هذه إىل الرضى بعني ينظروا أن عليهم كان ما الذين – الحًقا األمر

 خبر راهبة قوتوزية
 ما على واحد   مبثل   سأكتفي أنن على ! اجملال هذا يف أوردها أن أستطيع اليت األمثلة أكثر ما آه،  .24 

 من بلغت ذكرُت، عمهن فضيلةً  تقل   ال راهبة   هناك كان .لرهبانيتنا وليس برنردوس القديس لراهبات دير   يف حدث  
ا حىت واألصوام ش فاتالتق بسبب مبلًغا اهلزال  كانت ما، مناسبة   يف بالتقوى واضطرمت القربان، تناول ت كل ما إَّن 

 األخرياتُ  وحتس ُبه ذلك، هي، فت حسُب، تسعا، أو ساعات مثاين الوضع هذا يف وتستمر   األرض، على تسقط
 .بالًغا ضررًا ي،اعتقاد يف أحدث، لكان يعاجل   مل ولو غالباً؛ غالباً  ذلك هلا ي  ق ع كان .إخنطافًا

 غيبوبٌة سببها الهزال
 سببها، أفهم أن يل أتناح الربه  ألن مساعه عليه  يشق   فكان أنا، أم ا كلِّها؛ احملل ة يف االجنذابات خب انشر 

 واعتباري فيه رأيي له فبسطتُ  .األمر على فأطلعن إيله، قريًبا روحيًّا أ بًا مرشدها كان .نتائجها سوء أخشى وكنت
 ممارسة عن مينعها أن عليه واقرتحت اهلزال؛ سببه إنه  بل اجنذابًا، يكون أن يستحيل وأنه للوقت، إضاعةً  اهإي  

 قوههتا، تستعيد قليل بعد وشرعت .به أُم ر ت ما ففعلت مطيعًة، كانت .ذلك عن تتل هى وأن والتقش فات، األصوام
 اهلل؛ إرادة تتمه  أن إىل عالج أيه  صحه  ملا حقيقيًة، الخنطافاتا كانت فلو .اخنطاف هلا ح ص ل   أن منذئذ   يُذك ر ومل

 .كبرية مفاعيل   النفس يف حُتدث - 8قلت كما – وهي مقاومتها، عن قوانا فتعج ز عظمة أي   عظيمة   الروح قو ألن  
 .اجلسد يف تعًبا إال   ختل ف وال تكن، مل وكأَّنا فتمر   الغيبوبة، هذه أم ا

 تقييد الفكر مشبوه
 ال وأن نا مشبوًها، نعتب  ه أن علينا حرًّا، عقلنا يدع ال أن ه فندرك يقي دنا ما كله  أنه  هذا من فليُ ْفه م .27 

 نستطيع وأن شيء، كلِّ  يف اهلل جند أن الروح حر ية غايات واحدى السبيل؛ هذا عب الروح حر ية إدراك نستطيع
 دون حيول للنفس فتقييد   للجسد، حُيدثه الذي الضرر   جانًبا تركنا وإذا للروح؛ ف  ق ْهر   ذلك عدا وما .فيه التفكري

 ولكي للنفس؛ حيدث هكذا طريقه، متابعة يستطيع فال ورطة يف أو مكمن، يف أحيانًا يقع املسافر أنه  فكما .ّنو ها
 .تطري أن بل فقط تسري أن ال هلا ينبغي ُقُدمصا متضي  

 المعاملة بالرفق والحزم
                                                

 .4قالت ذلك يف العدد    8
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 ألَّننه  حيلة يدهن   يف وليس األلوهة يف مستغرقات   أَّننه  يتصوهرن أو [ النفوس] لنتع وعندما .22 
 .حدوثها يكثر اليت احلال، هذه من ليخرجهنه  يصلح عالج فال معل قات،

 أن ضعيف طبع   على بكثري فليس مثانية؛ أو أي ام، اربعة أو يوًما، األمر دام إذا خوف ال أن فأنب ه وأعود 
، هذا جتاوز إذا أم ا ؛7األيام هذه خالل امرتاعً  يظله   هناك ليس ان كل ه هذا يف واخلري .ضروريًا يصري فالعالج احلد 

،  أم ا .بكثري منها وأكثر ذكرهتا، اليت املساوئ تبقى لكن كسب؛ إىل كسًبا جيمعن   ينفككن   وال خطيئة، وال ذنب 
 أيًضا املوضوع هذا يف ختضع مل إذا كبريًا ذنًبا تأيت افإَّن   النفس، به تعمر الذي احلبه  بلغ فمهما املناوالت،

ة   يعامالها فال بالعزلة شعرتْ  ولئن .واللرئيسة للمعر ف م   لئال بالغة بشد   املوضوع، هذا ويف .تقصد مها أن عن حُتْج 
 حتقيق من أكثر هنه يالئم إرادهتن   تنفيذ عدم أنه  ويُفهماهن   االمانة على يعو داهن   أن ينبغي أخرى، مواضيع يف كما

 .يُرضيهن   ما

 تداخل األثرة
 بعد أحيانًا، يل حدث فقد بنفسي؛ ذلك عرفت لقد .األمور هذه يف 21األ ث رة تتداخل أن وميكن .25 

 مل أن ن لو امتىن   أن املنازلة من يقرتْبن   األخريات رأيت إذا ،- تقريًبا فمي يف كاملة تزال ما والقربانة – مباشرة تناويل
 قبل كنت وما – بعد فيما تنب هتُ  فقد غالًبا، يل حيدث األمر كان ومل ا .جديد من فأتناول ألعود   القربان ناولأت

 يف أن نا، فبما .باهلل حبًّا من   أكثر ذوقي مع جتاوبًا ذلك أفعل أن ن وأدركتُ  ،- التأنيب يستحق   بشيء أشعر ذلك
م عندما ةوالرق   احلنان من بشعور   نؤخ ذ األحيان، أغلب  املوقف؛ ذلك إىل يدفعن كان الشعور فهذا للمناولة، نتقد 

م أن أي به، يأمرنا ما تنفيذ يف الرغبة   كان أو فيها؛ كان اهلل فإن نفسي، يف اهلل أجعل أن الدافعُ  كان فإذا  نتقده
 كنت فقد األقدس، قربانال مع مُتن ح اليت املنن أتلق ى أن اهلدف   كان وإن فعلت؛ فقد املقد س، القربان لتناول
ة   تلك ثانيةً  ألستعيد   ذل أفعل أنن جليًّا إدراًكا عندئذ   فأدركتُ  .تلقهيتها  .22احملسوسة اللذ 

 خبر امرأة تقيَّة
 خادمةً  مجيعهم احملل ة سك ان رأي يف كانت امرأةً  لرهبانيتنا، دير فيها يقوم حمل ة، يف عرفت أين   أذكر .28 

 هذه يف تتناول مرةً  فتذهب خاص، معر ف   هلا يكن ومل يوميًّا، القربان تتناول كانت .ذلك يف شك   وال هلل؛ حقيقيةً 
 .التواتر هبذا تتناول أن من أكثر مرشًدا تطيع أراها أن ومتن يت ذلك، فالحظت .تلك يف أخرى ومر ة الكنيسة،

، يف وتعمل، منزهلا يف تعيش كانت ا مبا ولكن تريد؛ ما كله  ظن   .صاحلًا تفعله ما كله  فكان صاحلةً  كانت أَّن 
ثتها ، اهتماًما، كالمي أعارت فما أحيانًا، باألمر فحده ا وحبق   أحسبن كنت ما إين   على كثريًا؛ تفُضلن كانت ألَّن 

                                                

ا ال تقصد استمرار االرتياع والغيبوبة أي اًما بصورة : لقد وضعت القديسة على هامش املخطوط عبارة     7 أعن أحيانًا؛ فيفهم من هذه املالحظة أَّن 
 . متواصلة

 . حب  الذات: األثرة    21
 (.م)أي الشعور بعذوبة التناول بتذو ق القربانة    22
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 ما أن ه إال   حتادثه، كي األمر   فرت بت ،21أ لقنطرة دي پدرو القديس الراهب احمللهة إىل وجاء .هذا موقفي يف خمطئةً 
م ْته الذي التقرير ر ينس  إال   أبًدا نرضى فال كبرية الشقاء من درجة على أن نا هو الوحيد الشعور هذا ومبعثُ  له؛ قده

 سنة يف التوبة بأعمال وقامت الرب   خدمت املرأة هذه أن يقني على وإين   .نسلكه الذي الطريق يسلكون بالذين
 .عديدة سنني يف من   أكثر

 خطورة التجربة
 يُقام   ان جاهدةً  فالت مستْ  .مميت مرض   املرأة تلك أصاب   لقد .كالمي من الغاية إىل أصلو  .27 

 كان اهلل، خدمة يف الغرية شديد كاهن   رأى فقد املرض، طال وملا .األقدس القربان   وتُعطى يوميًّا منزهلا يف القداس
 من خدعةً  شك، وال األمُر، كان .مقبول غري أمر   منزهلا يف يوميًّا القربان   تناوهلا انه  مرارًا، القداس هلا يقيم

م ومل انتهى القداس أنه  رأت فلما .فيه توف ِّي تْ  الذي اليوم يف جاء قوله ألن   الشيطان، ، هلا يُقده  غضًبا غضبت الرب 
 ملا أسف   كبري فأسفُ  .مأخًذا منه الشكه  أخذ وقد حدث ما يل يروي فجاء الكاهن، على وحنقت شديًدا

ا، حصل،  .اعرتفت قد كانت إذا اآلن حىت أدري وال بقليل، ذلك بعد توف يت أظن، فيما ألَّن 

 فعالية الطاعة
 فعلى .كهذا خطري أمر   يف خصوًصا أمر، أي   يف إرادتنا تنفيذ حُيدثه الذي الضرر عرفتُ  َث ه، فمن .11 

، من غالًبا يقرتبن   من  بل رأيهنه، إىل استناًدا منه يقرتين فال لذلك، أهالً  لسن أَّننه  املعرفة حقه  يعرفن أن الرب 
 .أبال غ لئال   ذلك، على فلُنْكر ه أقول وال عظيم؛ كهذا رب   إىل للوصول ينقُصنا ما نتلق اه ألمر   طاعتُنا فلتسده 

 منها أكثر بالتواضع كسبت كانت ولعل ها كثريًا، تتهضع   كي املباركة [املرأة] هلذه الفرصة أتيحت لقد 
، إن   بل الكاهن، ذنب   ليس الذنب   أن عرفت لو تناولبال  ال كي األمر   رت ب جدارهتا، وقلهة   بؤس ها رأى حني الرب 

 معر فون عنه يقطعه حني غالًبا القربان يتناول كان شخص   يفعله كان ما هذا .كهذا حقري   مقر   يف يدخل  
ًفا هلذا يأسف كان فلئن .25ف ط نون  ينفك   فال جمده، من أكثر اهلل جمد   ثانية، ناحية من يشتهي، كان عميًقا، أس 
 كان االعتبارات هذه إىل واستناًدا .كهذا حقري منزل يف جالُله يدخل فال عليه ليسهر   املعر ف   أيقظ   ألنه حيمده
 به أمرونهي ما ليخالف   كان فما هذا ومع .احملب   الرقيق األمل من بشعور   لو االمهئنان، أشد   مطمئنة   ونفُسه يُطيع
 .عليه كلهه العامل جتمهع ولو

 حب  اهلل المزيَّف
ق ْن ن، .12   األهواء فينا حير ك الذي – اهلل حب   خناله ما بل احلقيقي احلبه  أقول ال – اهلل حبه  إنه  صدِّ

 أن نا وضوحب يعن الفهم، عن العقل مينع حبيث العاشقة النفس سالم تعكري إىل أو به، تلحق ما إهانة   إىل فينتهي
                                                

21  Pedro de ALCANTARA اتصلت . اشتهر حبياة مثالية من الفقر والتقشف وحمب ة اهلل( 2721 – 2477)، راهب فرنسيسكاين
 – 51/1؛ 11 – 22، 15/5وهي تذكره مرارًا يف السرية . يه اجاللوكانت جتل ه أ. به القديسة تريزا وأسدى إليها نصائح ومشورات مثينة

 (.م... )2
وقد أبقينا الكالم بصيغة املذكر انسجاًما مع املسند إليه األساسي أي الشخص، وهو ما ال يشك ل صعوبة يف االسبانية . تتحد ث عن ذاهتا   25

 (.م)ألن كلمة السخص مؤنت
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 األذى، من مزيًدا بنا يُنز ل أن على يضمِّمُ  حني علينا اخلناق   سيضي ق بل الشيطان، ينام ولن .ذواتنا عن  نبحث
 ألن   خالصها، دون حي ُلْ  مل أن ه يف أشكله  ال أين   ولو كثريًا، احلقيقة يف أذهلن فعله وما املرأة؛ هذه مع فعل كما

 .ح ر ج وقت   يف جاء هتا التجربة   أنه  إاله  كبريًا؛ اهلل صالح

 حذر وخوف
 األمر ويتبص رن   األخواتُ  ختاف   وكي حذر، على الرئيساتُ  تكون   كي رويت ما رويتُ  لقد .11 

 بالطاعة ُيس ره  أن ه يعرفن فهن   اهلل، مرضاة   قصْدن   فإذا .كهذه رفيعةً  من ةً  فيها يتلقهني اليت والطريقة   ذواهتنه  ويفحصن  
 أن ميكن شيء   فأيه  استحقاًقا، أكثر وأكون كذلك األمرُ  كان فإذا (.27/11 صموئيل 1) بالذبيحة منه أكثر

 ما فقط معها يع مْلن   الكمال من درجةً  مجيًعا يبلغن   مل فإَّننه  متواضع، حبزن   يشعرن أن عليهنه  أفرضُ  ال ؟ يقلقن
 الواضح فمن اخلاص ة، مصلحتها من متحر رةً  اإلرادة كانت إذا أنه على احلزن؛ هبذا يشعْرن   فال اهلل يُرضي يعتبونه

ا ، أمر   يف اهلل فيها تسره  فرضة   هلا تُ ت اح   بأن ستبتهج العكس، على بل بشيء؛ تشعر   لن أَّن   أيه  وترتاحُ  وتتواضع شاق 
 .روحيًّا تناوالً  تناولت إذا ارتياح

 العالمات الصحيحة
ا هي منن  يصنعها الرب  يف البدء وألن هذه األشواق الكبرية لل. 15  وهي كذلك  –تقر ب من الرب  إّن 

ثُت عنها مل -يف النهاية، لكن ن أحتد ث عن البدء ألن ه جيب االنتباه إليها أكثر  ، وألن الكماالت  اليت حتده
، على 24تتحقهْق متاًما أن يقبلنه بطمأنينة  يف ، فيمكن أن يُقس ح  يف اجملال ملن ُحر ْمن  ذلك أن يشعرن حبنان  وحزن 

أم ا إذا رافق تنفيذ  الطاعة اضطراب  ما أو انفعال  ونفور  من الرئيسة أو من . النفس، وميارْسن  أفعال التواضع
ا جتربة  واضحة؛  كذلك إذا صم مت واحدة  على التناول رغم أنه [ ويكون األمُر ]املعر ف، فكن  على ثقة  بأَّن 

ولست ألرغب يف الكسب الذي ينجم عن ذلك، ألنه ليس لنا أن نكون . تفعلاملعر ف طلب إليها أن ال 
ا القاضي جيب أن يكون م ن بيده احلل  والربط. قضاًة ألنفسنا يف أمور كهذه إال رضي  الربه  أن يعطينا نورًا . إّن 

له نفورًا باملنن اليت مينحنا لنعرف أنفسنا يف أمور  ذات  أمهي ة  عظمى كهذه، وأن ال حيرمنا من فضله لئال  نسبِّب  
 .إي اها

                                                

 .7و 4ن إشارة إىل ما عرضته يف العددي    24
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 الفصل السابع

 

 تماوت المزاج السوداوي
 وأحل ْحن   هذا، أكتب وأنا أقيم حيث سلمنكا، يف يوسف القديس دير راهبات أخوايت إيله  طلبت لقد .2 

 أصحاب بيننا نقبل ال أن حاولنا فمهما .السوداوي املزاج ذوات مع يتصر فن أن جيب كيف هلنذ   أقول كي عليه 
 وأظن ن .عالج جيدي ال حني إال   نكتشفه فال وعليه الضرورة، عند يتماوت إن ه حبيث الد ق ة من فإن ه املزاج، هذا

 الرب   رضي إذا هنا شيًئا أقول أن يف خسارة وال .ذلك أذكر ال لكن ن ،2يل كتي ب   يف املوضوع هذا يف شيًئا قلت
 قول يف مر ةً  أصيبُ  أن ن اعتقدت لو مر ة مائة ألرد ده استعداد على وأنا سابًقا؛ قيل قد سأقوله ما لعل   .أصيب بأن

 حنتمل كيف لنعرف اكتشاُفها ينبغي حبيث الكثرة من هي غاياته لتنفيذ املزاج هذا ابتكارات إنه  .نافع شيء  
 .األخريات [الراهبات] نؤذي   أن دون من وندب رهنه  صاحباته

 خطره على العقل
 ولو فالسوداوي، .نفسها الصعوبات مجيعهم يسب بون ال املزاج هذا أصحاب أن نالحظ أن نبغيوي .1 

 املزاج هذا ويف .سليم عقل ذا كان إذا خصوصصا .اآلخرين يؤذي ال مشقهًة، قاسى فلئن الطبع، وليذن متواضًعا
 ليكسبهم وإن ه .استطاع إذا األشخاً  بعض ليكسب وسيطًا يت خذه اعتقادي، يف الشيطان، أن واألكيد، .درجات

 ال شيء فأيه  عقلُنا، أظلم فإذا العقل، إخضاعُ  هو املزاج هذا يفعله ما أدهى كان فلم ا .احلذر يف يبال غوا مل إذا
 اآلن، عنهنه  نتحدهث اللوايت أم ا .لكذلك وإن ه اجلنون؛ حملهه حله  االنسان عقلُ  ذهب إذا أن ه ويبدو ؟ أهواؤنا تفعله

، هذا لديهنه  املرض لغيب فال  بعقل   ينعمون أشخاًصا اعتبارهنه  وجوب   أنه  على .كثريًا أدىن املصيبة إن بل احلد 
ةً  يشكِّل منه، خلو   وهنه  األساس هذا على ومعامل ت هنه  سوي ،  املرض هذا فيهنه  ترسهخ فمن .احتماهُلا يصعب مهم 
 يف اخلوف فبإثارة عليهنه، للسيطرة وسيلة   من بد   ال كان وإذا يؤذين؛ ال لكن هنه  عليهنه؛ نشفق   أن بنا جيدر

 .نفوسهنه 

 نصائح للعالج
 بذلك متهصل   فهو فيهن ، يرتس خ مل ولو األذى، الشديد املرض هذا لديهن   فقط يظهر بدأ اللوايت أم ا .5 

 نفًعا؛ األخرى الوسائل جُتدي ال نيح 1نفسه العالجُ  معهن   ُيستعمل   أن فيجب النبتة، تلك ومنشأهُ  وجذوره، املزاج
نه  يُدركن   حبيث للسوداويات حد   لوضع وي سع ني   رهبانيتنا يف املعت م دة   التكفريات   الرئيساتُ  وْلت ستخدم  لن أَّنه

 فيهنِّ  الشيطان يثريها اليت والتفج عات الصراخ أنه  اعتبن إذا ألن ه .منه شيء على وال يُر ْدن   ما كلِّ  على حيصلن
 أنه  فبما .دير يف البلبلة إلثارة تكفي منهنه  وواحدة فْأهل ُنه، خاب فقد أحيانًا، شيء إىل تؤول هلالكهنه  سعًيا

                                                

 .14يف طريق الكمال،    2
 .1أي إثارة اخلوف لديهن، كما يف العدد    1

ف الرئيسات مع َمن  في كيف يجب أن تتصر 

 .ءتأخذ فيهّن السويدا
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 شديد حذر   يف الرئيسةُ  تسلك   أن فينبغي فيها، الشيطان حير كه ما عنها لتدفع   يصلح ما ذاهتا يف جتد ال املسكينة
 عقلُ  يكون أن جيب الظالم، غشاه قد املريضة عقلُ  كان فإذا أيًضا؛ نًياباط بل خارجًيا، فقط ليس أمرها، لتدبري

 فالسويداء :كبري اخلطر إن .لتقييدها وسيلةً  النفس تلك سويداء من يت خذ الشيطانُ  يشر ع لئال صفاءً  أكثر   الرئيسة
 يؤخذون ال اجملانني شأن ذلك يف شأَّنا مذنبًة، املصابةُ  تكون فال – العقل يقي د ضغطًا ألخر وقت   من تضغط
 غشيان من متناوبة فرتات   فتنتاهبنه  مريض   عقُلهنه  بل [مبجنونات] لسن   م ن وهناك   محاقات؛ من فعلوا مهما بذنب  
 عندما أنفسهنه  على السيطرة يفقْدن   لئال   األزمة أثناء يف باحلرية ينعمن هؤالء يبدأ ال أن فينبغي – وصفائه العقل
ُسنُ  اف حاهُلنه؛ حي   ينفِّذن أن هو يهدفن   ما أكثر إليه ي هدفن   ما فإن   جي ًدا، نظرنا وإذا .رهيبة شيطانية حيلة   هذه إّن 

 وأن أخطاء هنذ ، هبا يسرتن   أخطاء   عن األخريات لدى يبجثن   وأن لساَّننه، على يطرأ ما بكلِّ  ينطقن   وأن إرادهتنه،
ا إذاً، لواحدة،ا فتتصرهف ذ وق هن ؛ يُرضي ما بكله  يتنعهمن    األهواء، تُقه ر مل وإذا .يصد ها ما نفسها يف جتد ال وكأَّن 
ها من يوجد مل إذا حيصل ذافما هلا، يعنه  مبا تفوز أن واحدة   كله  وأرادت  ؟ يصد 

 تقييد األهواء
 د  تُقيه  أن سوى له عالج   ال بأ نْ  فأقول أعود املرض، هذا قاس نْي  كثريات   وعاشرت شاهدت وألين   .4 

م الكالم، يْكف   مل فإذا .املمكنة والطرق الوسائل جبميع األهواء  العقوبات ت ْكف   مل وإذا العقوبات؛ فلُتست ْخد 
 لقد .ذلك من أكثر نفوسهنه  يفيد ما فليس أشهر، أربعة فليكن السجن من شهر   يكف   مل وإذا فلُتشدهد؛ اخلفيفة،

 احلال ألن – األمر يفهمن   أن املهم   من أنفسهن ، امتالك عن انًاأحي أو مر ةً  يعجزن لئن – القول وأكر ر قلت
 حني إال   كبري؛ خطر يف تكون النفس فإن دائًما، وليس أحيانًا حصل ولو الذنب، فُيعذ ر ثابت   جنون حال   ليست
 ستنف دُ تُ  حني وتقول تفعل كانت ما وتقول فتفعل النفس، على الضعط فيشتد   5قلت كما كل ًيا، العقل يتعطهل
 ففي شؤوَّنن ؛ يدب رون ملن خبضوعهنه  وذلك املرض هذا يصيبهنه  اللوايت مع وافرة رمحة يصنع اهلل ان .طاقُتها

 باهلل، حبًّا فلتفهم، أقوله، ما واحدة   طالعت وإذا .ذكرته الذي اخلطر من باخلالص حظههنه  ميكن هذا خصوعهن  
 .خالُصها به يتعل ق قد أن

 حال المتواضعين
 وخيافون ِ   متواضعة نفوس هم أنه  إال   كل يًّا، عقلهم يفقدوا أن من شعرة قيد على أشخاًصا أعرف .7 

م باطنهم، يف دوموًعا يذوبون ماَّن   ولو حبيث اهلل، يهينوا أن  من ويعانون به، يؤم رون ما سوى يفعلون ال فإَّن 
م أكب، استشهاًدا كان ولئن .غريُهم يعاين ما دائهم  على مطه رهم وي قضون أعظم، جمًدا به ق ونيستح فإَّن 

 أن الرئيسات فعلى خاطر، بطيبة خيضعن ال اللوايت إن   القول، إىل وأعود .اآلخرة يف به مير ون فال األرض،
ْعُهنه  وال اخلضوع، على ُيكرْهن  ُهنه   .وفوضى بلبلة   مجيًعا األخريات لدى حُتُدث   لئال   هوجاء تقوى مظاهرُ  ختد 

 

 خرابفظاعة ال

                                                

 .5و 1يف العددين    5
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 خطري   أذىً  فهناك ،4ذُكر الذي اخلطر وهو املزاج، هذا صاحبة   يهد د الذي اخلطر جانًبا تركنا وإذا .2 
ا ا، إذا رفيقاها أن وهو حُتدثه، قد جدًّ  على يضغط الذي املرض قوهة يفقهن ال وهنه  صاحلًة، بنظرهنه، وجدهت 

ا البائس طبعنا شأن فمن باطنها،  ويف .هلا األخريات صدرُ  يتهسع كي الكآبة مبظهر تظهر واحدة كله  أنه  جدًّ
 .يُكت ش ف حني معاجلته تصعبُ  خرابًا فُيحدث النحو هذا على األمر   هلن   يصو ر الشيطان فإن   والواقع، احلقيقة

، السويداويةُ  قاومت فإذا .حال أيِّ  يف عنه التغاضي جيوز ال حبيث األمهية من وهذا  مقاومتها مثن   فلتدف عْ  الرئيس 
 يشابه ما كله  فعل تْ  أو مسيًئا، كالًما ألختها و جههت إذا وكذلك .شيء هلا يُغتف ر وال الصحيحة، مثل مثلها
 .ذلك

 مثل المجانبن
 وجُيْل دوا اجملانني يُ ق يهد   أن ظلًما يكون إًذا :الصحيحة تُعاقب   كما عاجزة مريضة   تعاق ب   أن ظلًما خُيال .5 

قنن؛ .الناس مجيع ليقتلوا وايُْطل ق أن بدل    مل أن ن إال   عديدة، أدويةً  اعتقادي، يف وجر بُت، األمر، اختبتُ  لقد صدِّ
 يف نفسها، ستجد السوداويات، ألولئك احلري ة تطلق الشفقة، بدافع تشرع، اليت الرئيسة إن   .هذا غري عالًجا أجد
 جسيًما أذىً  أحدثن   قد أولئك يكون الوضع، الجةمع على تُقب ل وعندما يُطاق؛ ال وضع يف املطاف، َّناية

 شفقةً  يثري يبدو، ما على أن ه، مع حسن، أمر   وهذا ي قتلوا، ال كي ويُعاق بون يُقيهدون اجملانني كان فإذا .لألخريات
م عميقة  نفوسال يؤذوا لئال   السوداوي املزاج ذوو يراق ب   أن أحرى فكم أخرى، بطريقة التصر ف حُيسبون ال ألَّن 

ِ   باحلرية، استمتاعهم أن أعتقد احلقيقة، ويف ؟ احلرية ُمطل قو وهم  تؤذيهم مجاحهم، كبح   وسوء   تواضعهم، وقلهة 
 حير ك م ن ي  ر ْين   حني منهنه، البعض   رأيت ولقد .التأثري من القدر هذا على ليس مزاجهم وأنه  قلت، كما غالًبا،

 يكون أن من أخشى إين   ؟ باهلل حبًّا ذلك يستطعن ال ترى، يا اذا،فلم أمرهن ؛ زمام ميتلكن فيهنه، اخلوف
اته يكسب   أن يريد قلت، كما املزاج، هذا ستار حتت الشيطان،  .كثرية نفوًسا لذ 

ة والحنان  الشد 
 يُلف ظ   ال أن أرى وعليه، .احلرية وعلى كل ها، اخلاص ة اإلرادة على سويداء كلمة إطالق يف حاليًّا يُبال غ .8 

 وما - خطريًا، مرًضا يدعى أن بل احلرية، فكرة على ينطوي ألن ه رهبانية، أديار أي يف أو أديرتنا يف اإلسم هذا
 .احتماله ليمكن ما بدواء   أحيانًا املزاجُ  يُعاجل   أن الشديدة الضرورة فمن .خطري كمرض يعاجل وأن ،- ! خطره أشد  

 متواضعةً  تكون أن اجلماعة، إىل لتعود   تغادرها حني ،عليها أنه  ْفه مولت    املرضى، غرفة يف السوداوية على فليُْبق  
 اليت وتلك بسطُتها اليت فاحلججُ  .هلا مبرًا مزاُجها يكون فلن تفعل، مل وإذا األخريات؛ الراهبات مثل مثلها ومطيعةً 
 حبنان   يدرين، أن دون من السوداويات، حيُ ْطن   أن الرئيسات على وينبغي .التصر ف هذا تفرض إضافت ها أستطيع

 .دائهنه  ملعاجلة الوسائل يلتمسن   وأن حقيقي ة، أمِّ  كحنان   كبري،

 الرعاية ببراعة ومحب ة
 أن هلنه  خيطر ال :فأقول وأعود .بشدهة يعام ْلن   بأن سابًقا قلت ألين بنفسي، نفسي أناقض أين يبدو .7 

 يف يكمن فاخلطر بالطاعة؛ االلتزامُ  عليهنه  يُفرض   أن بل لذلك، اجملال يف هلنه  يُفس ح   ال أن وجيب رغبتهنه؛ ينفِّْذن  
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 تفوهتن   ألن ه عليه ي نت ف ْضن   قد أن ترى مبا تأ ُمر ُهن   ال أن تستطيع ئيسة الر أنه  إال   .احلرية هذه لديهنه  بأن شعورهنه 
صغن   أمكن، إذا حىت، احلالة، تفرض ما دربق وحمبِّة   بباعة   ترعاهنه  أن عليها بل الذات؛ على السيطرة قو ة  عن خي 

، حةً  عادذة، حيصل ما وهو األفضل، هو وهذا حب   باألفعال شاهًدا ذلك على ومقيمةً  إي اهنه، حب ها عن هلن   ُمْفص 
 ي لة،املخ ألعمال حمال   لديهنه  يبقى فال مبهام   تشغيلهن   هو عالج خري   إنه  إىل الرئيسات تنتبه أن وجيب .واألقوال

 يأتني لئال اهلفوات بعض عن فليتغاض نْي   وجه، أحسن على بأعمال   ي  ُقْمن   مل ولئن .املخي لة يف الشر   كله  الشر   ألن  
ن ه، أن ميكن الذي األوىف العالجُ  برأيي، هو، هذا .هبنه  تودي كبى أخطاة    طويلة   فرتات   يف هلنه  يُفس ح   ال وان يْعط ي ْ

 هلن   فستخطر وإال   كبريًا؛ ضررًا ذلك فيضر هنه  ضعيفة، خمي لة ذواتُ  اكث رهنه  ألنه  العادي ة والاألح يف حىت للتأم ل،
 تطول ال بأن وليُ ْعن   قلياًل؛ إال   مسًكا يأكلن ال ان االعتبار بعني وليؤخ ذْ  .أحد يفهمها وال هبا يسمعن   مل أشياءُ 

 .األخريات مثل أصوامهنه 

 اإلكثار من التنبيه
 يف اخلطرية األمراض كثرة رغم غريه، آخر على وليس املرض هذا على التنبيه من اإلكثارُ  إسراًفا بدوي .21 

ا .النساء ضعف يف خصوًصا البائسة، حياتنا  خُي ْلن   [السوداويات] ألن أحدمها :سببني إىل يعود اإلكثار هذا إّن 
نه  سليمات   نه  اإلقرار يرفضن ألَّن   مل احلم ى ألن الفراش، مالزمةُ  عليهن   يُفر ض ال أن ه ومبا املرض؛ هذا يعانني بأَّن 

 الكمال على خطرًا أشده  املرض هذا فإن متيق ظة؛ تكون أن الرئيسة على فينبغي الطبيب، ُيستدعى وال تأخذهن ،
 وإم ا فواُيش أن إم ا أخرى بأمراض   املصابني أن هو اآلخر والسبب .الفراش يف وحنن حياتنا هتد د اليت األمراض من
 متاًما، الصواب ي فقدن به املسابات إن بل املوت؛ يسب ب وال بأعجوبًة، يتم   منه فالشفاء املرض هذا أما ميوتوا؛ أن
ُْت   أي  وُيصنب ووساوس، وختي الت، غموم، من يطابدن مبا مرارًا املوت يقاسني وهنه  .مجيًعا األخريات ليقتْلن   مي 

نه  ولو وافرصا كسًبا بذلك ا يدركن فلو جتارب؛ هذا كله  يسم ني أَّن   يُ ْعر َّنا وال نفسه املرض ذلك عن نامجة   أَّن 
 .كبري ارتياح   ل ي غمرهنه  اهتماًما،

 ويعتبن عليهن ، كذلك ُيشف ْقن   ان يعايْشن هنه  من مجيع وعلى إشفاق؛ أي   عليهنه  أشفق إين   احلقيقة، ويف 
ْلن هنه  رض،امل هبذا ُيص نْب  بأن يسمح قد الربه  أن ْعن هن   أن بدون وحيتم   رضي   إال .7قلت كما بذلك، ي درين يد 

 .املرض كهذا خطري مرض   إزاء عمله جيب ما يف أصبت أكون بأن الرب  
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 الفصل الثامن

 

 خوف من الرؤى
 ملاذا أدري لست .واإلحياءات الرؤى باسم يسمعوا إن ما الرعب هبم يستبد   األشخاص بعض أن يبدو .2 

 بني اآلن أُمي ِّز   لن .الدهشة هذه مصدر أعرف وال ما؛ نفًسا اهلل فيه يقود الذي هذا اخلطر شديد   طريًقا تبونيع
 بل العلم؛ يف راسخني أشخاص من مسعتها وقد الفراقة، العالمات يف أحبث ولن سيِّئة، وأخرى صاحلة رؤى

 .اخلوف فيه يبث وا ال أن يُؤت  ْون املعر فني من قليلني ألن   احلال، هذه يف نفس ه جيد م ن يفعله أن حيسن ما سأتناول
 وأمورًا وغباوات   التجديف وروح   التجارب، من عديدة أنواًعا هلم مثهل الشيطان إن القول يُرعبهم ال أن ه واحلقيقة

م القول من خيجلون ما بقدر قبيحة  هلم تصو ر   ناربه  املسيح يسوع إن   أو خاطبهم، مالًكا إن   أو مالًكا، رأوا أَّن 
 .مصلوبًا

 إيحاءات الشيطان
 اليت اجلزيلة اخلريات أمرُ  فمعروف   – اهلل من اإلحياءات هذه تكون مىت اآلن احبث   أن أيًضا أريد وال .1 

 صورة الغاي ة هلذه فيستغله  املخادعة، بغية   الشيطان يثريها متث الت   تكون مىت بل ،- للنفس اإلحياءات هذه توف رها
 أيه  ليخدع سلطانًا يُعطي ه ولن له، يسمح   لن جالله أن من واثقة أنا اجملال، هذا ويف .قد يسيه ُصو ر   أو ربِّنا، املسيح
 داعي فال وعليه، .خمدوًعا يصري الشيطان فإن وإال   بذنْبه؛ ذلك اإلنسانُ  له يتيح   أن إاله  كهذه، بصو ر   انسان

  .له محًدا لنزداد   إال   األشياء هلذه نكرتث وال بالرب   نثق   أن علينا بل للخوف،

 الشيطان مصوٌِّر بارع
 من بعد فيما التأكهد ته  وقد اإلحياءات؛ هذه بسبب تضييق ايه  املعر فون عليه ضي ق شخًصا أعرف .5 

ا عنها جنمت اليت الصاحلة واألعمال العظيمة املفاعيل ، صورة يرى حني  األمرهين يعاين وكان .اهلل من واردة   أَّن   الرب 
أ ه أن وإىل الصليب إشارة رسم إىل ويضطر   م ،2خي ْس   ،1دومنيكي عامل   مع بعد فيما األمر وحبث .بذلك أمروه ألَّن 

 أنه  ولو كر مها أن بنا جيدر الرب   صورة وجدنا حيثما بل يفعله، أن ألحد جيوز وال الئق غريُ  هذا إن له فقال
 أو مصلوبًا لنا يرسم حني إلينا، االساء ةُ  وغايتهُ  صاحلًا، عمالً  لنا فيصو ر رع،با مصوِّر   والشيطان رمس ها؛ الشيطان

ا واقعية أخرى صورةً  ا، مجيلة صورةً  نرى فعندما التعليل؛ هذا وأقنعن .قلبنا يف حمفورةً  يدعها حبيث جدًّ  ولو جدًّ
 أن فاخلري .تقوانا على يؤث ِّر   لئال باملصوِّر نكرتث وال الصورة تقدير عن ن  ْنث ن ال شر ير، انسان   رمسها قد أن عرفنا
ا؛ بتواضع   يقبل وال يراها من يف بل الرؤيا، يف يكمن ال الشر    شيطانًا، ولو أحد، ال التواضع، توافر فإذا مضموَّن 
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 أن جيب ما كان فإذا .اهلل من الرؤيا كانت ولو ينفع شيء فال ،[التواضع] يتوافر مل وإذا .ضررًا حُيدث أن يستطيع
 كله  حيو ل الذي كالعنكبوت صاحب ه صي هر   للكبياء، حمر ًكا املنهة، هذه استحقاق عدم إىل نظرًا التواضع، إىل ي دفع  

 .عسل إىل حتوِّله النحلة ب ينما سم ؛ إىل يأكله ما

 التواضع مهما كانت الرؤى
 أن أو له، وحبًّا به معرفة تزداد كي ام لنفس   يتمثهل   أن جبوده ربهنا اراد إذا :فكريت إيضاح يف وأزيد .4 

 وأَّنا قديسة أَّنا ،5قلت كما ذاهتا، واعتبت خاص ة، منن   أن أفضال   بعض مينحها أو أسراره، من سرًّا هلا يكشف  
متها ما خلدمة   املنهة هذه نالت  واضًحا فيكون ،- إطالًقا ذلك تستحق   ال دناء هتا أنذ   وتعرف   تنسحق   أن بدل – قده

 الشيطان أن اآلن ولتفرتض .العنكبوت مثل مثلها شرًّا، حتوِّله ذلك من جتن ي ه أن ميكن كان الذي العظيم اخلري أن
ا وتعرفُ  تتواضعُ  اهلل، عن صادرة   الرؤى هذه أنه  النفسُ  اعتقدت فإذا :الكبياء يثري كي الرؤى هذه حُيد ث  ال أَّن 

ا، خدمته، يف اجتهاًدا وتزداد كهذه، عظيمةً  منهةً  تستحق    حىت تأكل أن تستحق   ال اليت هي غني ًة، ذاهتا ترى إذ ألَّن 
 ،- ألحدهم خادمةً  تكون أن وال امل نن، هذه معهم اهلل صنع الذين األشخاص من أعن – املتساقط   الُفتات  
 وتزداد املنهة، هذه يؤتيها الذي هو انه، ملعرفتها الربه  هتني   أن من واحلذر والتأم ل، التوبة من مزيد   يف وجت  ده  تتواضعُ 
 .النفس هذه يف أذىً  أدىن يرتك أن دون من هارباً  سيمضي بل يعود، لن الشيطان أنه  أؤك د وأنا طاعتها؛ يف كماالً 

 الطاعة للمعر ف
 معر ف   مع األمرُ  يُعاجل    أن ينبغي املستقبل، يف أشياء   حبصول أ نبأتْ  أو أمور، بصنع الرؤيا أمرت ومىت .7 

 هذه هلا لتسه ل   الرئيسة   ُتطلع   أن [الراهبة] وتستطيع .هو يقوله، ما إال   يُعت  ق د   أو ُيْصن ع ال وأن علم، وذي رصني  
ا معلوًما وليكن .الصفات هبذه معر ًفا  من ذلك يكون توجياته، حبسب تسلكْ  ومل هلا املعر ف يقوله ما تُط ع مل إذا أَّن 
ا حكمه، يف املعر ف ُيص ب مل لو وحىت .لوطأةا شديدة   سيداء   أو شرير، روح    إذا تصر فها يف إصابةً  أكثر تكون فإَّن 

 وهذا .تنفيذه طريقة ويرت ب نورًا هلا سيوف ر جالله أن ذلك اهلل؛ لدن من مالًكا خياطبها من كان ولو رأيه، ختالفْ  مل
 .عديدة وأضرار   ةكثري  أخطار   على ينطوي ذلك خالف التصر فُ  فيما اخلطر من خال   السلوك

 تأثير السويداء
 ي ظهر ما أكثر ذلك ويظهر النساء؛ عند خصوًصا اهلزال، حد   يبلغ الطبع ضعف   أن   معلومصا وليكن .2 

 رؤيا، كانت إذا بأ ن ه ثقة، على وكنه  .لنا يعن   إن ما تافه   شيء أيه  رؤيا تعتقد   ال أن ينبغي وعليه، .التأم ل طريق يف
ا  النزوات هذه أمر من بلغن فقد احلذر؛ من املزيد ينبغي السويداء، بعض يكون وحيث .نفسها عن تكشف فإَّن 

ا تتصوهر بالسويداء املصابة أن كيف فيها هالن روايات    .ترى ال ما احلقيقة يف ترى أَّن 

 

 خبر مسترشدة حمقاء
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 تزورها  سيدتنا أنه  له تروي انتك مسرتشدةً  أن   فأخبين كبريًا تقديرًا له أكن   معر ف يوم ذات جاء ين .5 
 .كثرية أخرى أمور   على وتُطلعها ستحصل، بأمور   فتُنبئها ساعة، على يزيد ما وحتادثها سريرها على فتجلس مرارًا
 مل أن ن ولو حاالً  األمر طبيعة فعرفتُ  .صحيح شيء كل أنه  فتعتقد ما، قول   يصح   كان الكثرية، احلماقات ومن

 لكالمنا ليكون فينا الناس رأي يف الروي ة   نُعم ل   أن فيه علينا ينبغي عامل يف نعيش ألن نا رأيي، أكشف   أن على أجرؤ
 وأن أخرى، مفاعيل عن ُيستفس ر وأن ستتحقهق، التنبؤات تلك كانت إذا ما لنرى ننتظر أن اقرتحتُ  وعليه، .أثر

 .حبماقة محاقةً  كان األمر أن اليقني إىل فانتهى .املسرتشدة تلك سريةُ  ُتست ْطل ع

 الحذر وعدم التصديق
 ان :برهانه إىل أذهب ما تبيان على تساعدين النوع هذا من وأشياء أشياء عن احلديث استطاعيت ويف .8 

 أن قبل جي ًدا ذاهتا تتفحهص   وأن الوقت بعض تنتظر   أن عليها بل شيء، كله  حاالً  تصدِّق   أن هلا ينبغي ال نفس   أيه 
د ع ال كي األمر   تعلن  كانت مهما ي  ْفه م ها فلن األمور، هذه يف اخلبةُ  املعر ف فاتت فإذا قصد؛ غري عن املعر ف خت 
ا، قريب عهد فمنذ .علمه سعةُ  ، يف والروحاانيني الوافر العلم ذوي من عدًدا كهذه بأمور أحُدهم ضلهل جدًّ  إىل آن 

 ْهم  بو  مقرون   جنون   األمر   أن بوضوح هذا فرأى ذه؛ه الرب   منن يف خبة ذي شخص مع املوضوع يف تباحث أن
 فهمه الذي الشخص أنه  ولو قليل، منذ متاًما، الرب   جاله وقد .بباعة مستورًا بل مكشوفًا، بعد ميكن مل ولو

 .بالت صديق حي ْظ   مل رأيه ألن الكثري احتمل

 الحذر من اإلعالن عن المنن العجائبية
 ممارس ت ها بوضوح الرئيسة مع تبحث أن األخوات من واحدة بكلِّ  جيدر ها،يشبه وما األسباب وهلذه .7 

 وان هلا، نفهًما ليزداد املعر ف انتباه   تُلفت   كي وكماهلا األخت تلك مزاج وتالحظ تتنب ه أن الرئيسة وعلى التأم ل؛
ْرن  وليح .كهذه ألمور كفوء غري   العاديه  املعر ف كان إذا مناسب ا معر ًفا هلا ختتار  عن صادرةً  ولو عنها، االعالن   ذ 
 وهذا .لكتماَّنا بالفطنة ميتازون ال معر فني، ولو عليها، أ غراب وإطالع   عجائبيًة،  تُعت بُ  منن عن واالعالن   اهلل،

 يعتبَّنافل الرئيسة، أم ا .املواضيع هذه واألخرى الواحدة تتداولنه  وال يتصوهرنه؛ مم ا أهمه  بل األمهية، كثريُ  التصر ف
 من على ثنائها من أكثر والطاعة، والتقش ف، التواضع، مبمارسة يتمي زن من على الثناء إىل ومي الةً  ف ط نة، دائًما

 عن صادرًا ذلك كان فإذا .األخرى الفضائف مجيع مار ْسن   ولو هذا، الطبيعة الفائق التأم أل طريق يف اهللُ  يقودهن  
، روح ا والواحدةُ  لتذوق   عالتواض معه جيلب فإنه الرب   ليس ألن ه .األخريات ويفيدُ  يضريها، لن وهذا حمتقرًة، كوَّن 

 تلك الكتساب يتفانني أن فيجب يشاء؛ م ن يؤتيها الذي هو اهلل إن   بل احلال، هذه إىل الوصول باستطاعتهن  
 إ ي اها وهبنا أال .للرهبانية ْدرالق   جليلة وهي التماسها، فُيمكننا أيًضا، الفضائل هذه يؤيت اهلل أن   ومع .الفضائل
 .والتأم ل والعناية، وباملمارسة، رمحته، من بثقة تلتمسها واحدة   أيِّ  عن مين عها لن ألن ه جالُله،
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 الفصل التاسع

 
 

 العودة إلى التأسيسات
 للغرض مالئمةً  تكون قد ذكرهُتا اليت التنبيهات بعض   أنه  غلى ! املوضوع عن شط ْطتُ  ما أبعد   ما .2 

 .التأسيسات خب رواية من أكثر
 األخوات أولئك لرؤييت االرتياح كل مرتاحةً  كامبو د ل مدينا يف يوسف القديس دير يف إًذا، كنت، ملا 

ْرن    يسد   ب نا ر وألنه  الروحية، واحلياة واالخو ة، التقوى، يف آڤيال، يف يوسف القديس دير يف أخواهتن   ُخطى على ي س 
 وكأنه  [الرهبانية] يدخلن الفتيات بعض طفقت لألخوات، يعود أو بالكنيسة خاصًّا منها كان ما الدير، حاجات

 فإذا هبا، باملبتدئني مشروط   األمور عواقب يف اخلري أن اعتباري ويف البناء؛ لذاك مناسًبا أساًسا اخرتاهنه  الرب  
 .التابعون فيه بالسري ج ده  الطريق وجدوا

 تأثير سي دة طليطلة
 ذكرتُ  كما الرؤساء، بأمر فرتةً  منزهلا يف سكنتُ  ،1سامل مدينة دوقة شقيقة سي دة، 2طليطلة يف كان .1 

 حلث ها باعثًا شك   وال كانت خاص ة مود ةً  يل أظهر تْ  حيث يوسف، القديس دير تأسيس على الكالم يف مطو الً 
 جيهلون الذين حنن بنظرنا اجلدوى قليلة ،تافهة أشياء يستخدم ما غالًبا جالله أن   والواقع . 5فعلت ما على

 ختص ها حارة   يف دير بإنشاء   عليه  تلحه  أخذت أديار، بتأسيس اإلذن لديه  أن   السي دة هذه عرفت فحني .املستقبل
 تأمني من بد   ال كان حبيث الصِّغ ر من احملل ة، ألن حال بأي   العرض هذا أقبل أن أريد كنت ما .4ماالغون تدعى
ير، ابتث دخل    .متاًما أعارضه ما وهو للد 

 قضية الدخل
 2املقد س اجملمعُ  دام فما التصر ف؛ أسيء بأين   فحكموا ،7مرشدي ومع علم ذوي مع األمر حبثتُ  .5 

 الرأي هذا إىل .فيه الرب   يُعب د   أن ميكن دير إنشاء عن التقاعس رأيي، إىل استناًدا جيوز، فال الدخل، بتوفرير يسمح
 أميل وأنا .كافياً  دخالً  لنا وق دهم تْ  .عرضها أقبل أن إال   استطعت فما وجلاجتها، إحلاحها السي دة هذه أضافت

                                                

 (.م) مدريد، مير  هبا َّنر التاج، وفيها الكرسي األسقفي األول يف اسبانيا كيلومرتًا جنوّب  21، مدينة تقع على Toledoطليطلة    2
 .(Soria)، مدينة يف مقاطعة صوريا  Medinaceliمدينة سامل، باالسبانية    1
 (.م) 57هي السيدة لويسا دي ال ثريدا، وقد ساعدت القديسة مساعدة فع الة؛ تتحدث عنها مطوالً يف السرية، الفصل    5
4  Malagon.   
 (.م) 11/2َث يف  22/7هو املعلم الالهويت الكبري دومنغو بانييث الذي ستذكره صراحة يف    7
 . الذي شد د على إصالح الكنيسة( 2725 – 2747)أي اجملمع الرتيدنتين    2

في الخروج من مدينا ِدل كامبو لتأسيس دير 

 القديس يوسف في ماالغون
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 ما كل   لتوفري أحًدا يُزعجن أن الراهبات ي ضطره  ال دخل   هلا يكون أن وإم ا متاًما فقرية   إم ا األديار تكون أن إىل دائًما
 .إليه حيتجن

 الحرص على الفقر
 يف 5الرسوم على حُياف ظ   أن بل .خاصًّا مقتىنً  واحدة أيه  متلك ال حىت جهد من استطعت ما وبذلت .4 

 األخوات بعض استدعيت املعامالت، مجيع إَّناء وبعد .هلا دخل ال اليت األديار يف احلال هو كما أمر، كلِّ 
 من أكثر فقضينا .فيه حنل   كي بعد جاهزًا املنزل يكن ومل ماالغون إىل السي دة تلك صحبة فمضينا الدير، لتأسيس

 .احلصن من جناح   يف أي ام مثانية

 احتفال التأسيس
 إىل فمضينا ليصطحبونا، احملل ة يف التطواف يف املشرتكون جاء ،2728 سنة من الشعانني أحد ويوم .7 

 فحر ك ديرنا، إىل ساألقد القربان نُقل   َث عظ ة   فأُلق ي تْ  حجاب، وجوهنا وعلى البيض معاطفنا البسات   الكنيسة
 التناول، بعد بالتأم ل أقوم يوم ذات وكنت .أيام بضعة هناك مكثت .اجلميع نفوس يف التقوى االحتفالُ  ذلك

مُ  إن ه يل يقول ربهنا فسمعت  ألن الشهرين دون هناك بقيت أين يل ويبدو .الدير ذلك يف حسنة   عبادة   له ستُ ق ده
 .يلي ما يف سأفص له ما ذلك إىل والدافع ،8ڤاليادوليد دير فأنشئ ألمضي يستعجلن كان روحي

                                                

 .تُعت ب  القانون التنظيمي للرهبانية Contituciónes الرسوم   5
    Valladolid (.م)ل هو بلد الوليد أي مدينة الوليد اسم عرّب األص 
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 الفصل العاشر

 

 

 عرٌض ُمغرٍ 
 شاب مع حديث   أثناء ويف أشهر، خبمسة أو بأربعة ماالغون يف يوسف القديس ديرُ  يُنشأ أن قبل .2 

م ألن مستعد   وهو ڤاليادوليد، يف دير إنشاءُ  بود ي كان إذا سألن ،2احملتد رفيع  منزالً  خاطر، بطيبة الغاية، هلذه يقده
ا، خصب   بستان   به حييط  فقبلتُ  .الثمن غايل وهو حااًل، إيله  يسلِّم ه أن وأراد .فسيح كرم وسطه يف واسع، جدًّ

 مُيكننا أن ه يل بدا فقد هذا ومع .املدينة من غلوة ربع بعد على ألن ه هناك إنشائه على تصميم دون من ولو العرض  
 عن أمتنع أن أشأ فلم رضى، كامل عن ذلك يصنع هو كان وملا .استلمناه قد نكون أن بعد دينةامل إىل االنتقال

 .تقواه أعرتض   أن أو الصال، عمله قبول

 غيرة على خالص النبيل
 على العديدة الدالئل رغم يعرتف أن يستطيع فلم النطق   منعه معج ل مرض   أصابه تقريًبا، شهرين بعد .1 

ا بعيًدا تويف أن لبث وما .الرب   غفران طلبه  الرياح، مهب   يف كان خالصه إن   الرب   يل فقال .كنت حيث من جدًّ
 لن وإن ه لرهبانيتها، دير إلنشاء املنزل ذلك بتقدميه والدته مع صنعها اليت اخلدمة تلك بفضل رمحة لديه نال وإن ه

 حىت النفس هذه تقاسيها اليت اخلطرية اباتالعذ تالزمن كانت لقد .قداس أول هناك يقام أن إىل املطهر يغادر  
،  دير ألنشئ أمكنن ما مه يت وشددت آنذاك الرغبة تلك عن عزفتُ  طليطلة، يف دير إنشاء يف رغبيت على إين 

 .األمر كان كيف ڤاليادوليد

 استعجال الرب  
 دير يف كثرية ًماأي ا التوقف إىل اضطررت ألن ن أشتهي كنت كما العمل تعجيل أستطع مل أين   إال   .5 

 أقوة كنت وإذ .كامبو د ل مدينا يف يوسف القديس دير يف َث عنه، مسؤولةً  كنت إذ آڤيال يف يوسف القديس
 قل ة ورغم .كثرية آالًما تقاسي كانت النفس تلك ألن العمل يف أعج ل أن الرب   إيله  طلب هناك يوم ذات بالتأم ل

 شديد ضيق أخذين املنزل رأيت فعندما .1لوران القديس عيد يف يدڤاليادول فدخلت التنفيذ يف شرعت وسائلي،
 غن اء، واحلديقة مرحًيا كان املنزل ان ومع .بالغة الكلفة ألن املكان ذلك يف راهبات تقيم أن احلمق من رأيت ألين

ًيا قط   يكن مل  .النهر من لقربه صح 

                                                

 .، والسي دة مارياAlvaroارو ڤيال، الڤ، شقيق أسقف أBernardino de MENDOZAهو برنردينو دي مندوثا    2
 .2728أغسطس / آب  21   1

اليادوليد وإنشائه على إسم ڤفي تأسيس دير 

 .دير الحبل بسّيدة الكرمل
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 ذكر المرافقين
ا بعيدة مسافة على املدينة مدخل عند لرهبانيتنا دير يف القداس أل حُضر   ذهبت تعيب، رغم .4   ما جدًّ

 الرب   بأن مؤمنةً  كنت ضعفي، وعلى .عزمهنه  أُفرتِّ  ال كي حايل على رفيقايت أطلعت فما هذا ومع .أملي ضاعف
 الالزم احلائط يبنون فشرعوا سري ة بطريقة   عم االً  استقدمتُ  .األمر يعاجل حصل ما على مسبًقا أطلعن الذي

 اللذين الراهبني وأحد ،آڤيال دي خوليان ويدعى إليه، أشرتُ  الذي الكاهن معنا وكان .يلزم ما وسائر العتكافل
 آڤيال دي خوليان تعههد .أديارنا يف حياتنا طريقة على يط لع فراح ،5احلفاة إىل االنضمام يف يرغب وكان ذكرهتما،
 على حنصل فلم بسرعة يتم   مل مسعاه لكن .وصويل بلق األمل أحيا قد وكان األسقف من اإلذن على احلصول  

 .كان وهكذا للكنيسة، املخص ص املكان يف القداس نقيم بأن لنا مسُ ح   أن ه إال   األحد؛ يوم قبل اإلذن

 رؤيا الشاب خارًجا من المطهر
 إىل" يل لقي أنه فمع .4النفس تلك عن يل قيل ما سيتحق ق أنه إىل االرتياح متام مرتاحة كنت لقد.  7 

م فعندما .األقدس القربان فيه يصمد الذي القداس فهمت "قداس أول يقام ان  والقربان ليناولنا الكاهن تقد 
 يداه، مضمومةً  مبتهًجا، الوجه، وض اء املذكور الشاب الكاهن، جانب إىل يل، متثهل منه، واقرتبت يده يف األقدس
 للمرة مسعت حني أن ن واحلقيقة، .السماء إىل النفس تلك ضتوم املطهر، من ليخرج أجله من فعلت ما يل فشكر
 ميتة يلزمها كان حياته طريقة أن أتصوِّر وأنا يغمرين، واحلزن األمر يف شككت اخلالص طريق يف كان أن ه األوىل

 لرفيقايت قال قد كان أن ه صحيح .العامل شؤون يف غارقًا كان فإن ه جي دة، صفات امتالكه على ألن ه آخر، نوع من
 .لعظيمة رمحته وإن   ألمه؛ خدمة أي ة تقدمي   لرب نا يطيب كم عجيب   ألمر إن ه .دائًما دهنه يف حاضرة املوت فكرة إن

غ ر   على ويعظِّمها أعمالنا حقارة   يزول ال وجمد   أبدية حبياة يكافئ ألن ه شيء، على مبارًكا وليكن فلُيحم د،  ص 
 .قيمتها

 إحسان ماريا دي مندوثا
 .الدير هذا تسل منا ،2728 سنة أغسطس/آب من عشر اخلامس يف السي دة انتقال عيد حبلول .2 

ا .مجيًعا أصابنا املرض ألن قليالً  فيه مكثنا  زوجة مندوثا، دي ماريا تدعى املدينة تلك من سيدة   حدث   ما رأت فلم 
 عليها تشهد واسعة حمب ة وذات   حقيقية مسيحية كوَّنا ملساعدتنا خف ت ،7كاماراسا مركيز ووالدة كوبوس، احلاكم

ا أعرفها، أن قبل الكثري علي   أغدقت وقد الوفرية، حسناهُتا  املساعدة جليل ساعدنا الذي آڤيال أسقف شقيقة ألَّن 
ا .بالرهبانية يتعل ق ما كل ويف األول الدير إنشاء يف  ذلك يف مشق ات   سنلقى أن نا ورأت سامية، حمب ة ذات وألَّن 

 منزالً  لنا فتشرتي عنه هلا نتخل ى أن علينا عرضت صح ي، غري وهو احلسنات، إليه تصل ولن بعيًدا ولكونه املنزل،
م ذاك؛ من بكثري مثًنا أغلى لنا وهبته الذي املنزل وكان فعلت؛ ما وهذا .آخر  إليه نتحتاج ما كله  لنا توقد 

مه  .احلياة قيد على دامت ما وستقدِّ
                                                

يف ڤاليادوليد باحلياة  والراهب احلايف هو يوحنا الصليب الذي متر س. 5/4، راجع الفصل Julián de AVILAيال ڤحول خوليان يف آ   5
 .الكرملية بإشراف القديسة

 .1راجع العدد    4
 . Maria de MENDOZA, Cobos, Camarasa: األمساء املذكورة   7
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 إلى منزٍل جديد
 التقوى .خاشع احتفايل بتطواف الشعبُ  يصحبنا 2بالس القديس عيد يوم اجلديد املنزل إىل قلناانت. 5 

 حينه يف قداستها عن احلديث سيأيت نفوًسا إليه ومحل فيه، عيظمةً  مراحم   يصنع الرب   ألن   الدير، لذلك مالزمة
، لُيْحم د    رغم بره ن ْت، راهبة هناك دخلت فقد .نعمة ئقهخال ويؤيت أعماله يعظ م أن يريد الوسائط هبذه ألن ه الربه
 هبا وتتمثهل   كثريًا، يهوونه الذين ليخزى هنا ذلك عن أحتدث أن يل وبدا .العامل احتقار يكون كيف فتو هتا،

 .التنفيذ موضع   فيض ْعن ها أشواقًا، فيهن   ويبث   الرب   يُلهُمهنه  قد اللوايت الفتيات

 ماريا دي أكونيا
ةً  كانت .بو يند يا كونت شقيقة ،5أكونيا دي ماريا تدعى سي دة املدينة هذه يف تقطن .8    مقدهم من متزوج 

 الرسوخ على أوالدها وترّبِّ  رفيعة قداسة حياة   متارس فأخذت .وابنتني ابًنا هلا تارًكا شابة وهي زوجها تويف   .قشتالة
 راهبة، صارت واحدة :بنات ثالث هلا كان بل ؛أخطأتُ  لقد .خلدمته الرب   يريدهم أن فاستحق ت الفضيلة، يف

 هو ما يعرف بدا صغره، فمنذ ابنها، أم ا .8مثالية حياة والدهتا جانب إىل عاشت بل تتزوهج أن تريد مل واألخرى
ا سعيدةً  كانت أم ه أن   ورغم .طريقه يسد   أن أحد يستطع ومل الرهبانية، دخول إىل اهلل فدعاه العامل،  بذلك، جدًّ
 أن يريد حني الربه  أن   واحلقيقة، .للعائلة مراعاة ذلك عن تُفصح تكن مل عظمى، مساعدةً  الرب   بعون دتهوساع
 لردعه حماوالت   فرغم الفىت؛ هلذا حصل ما وهذا .ذلك دون حتول أن من أضعف اخلالئق فإن ما، نفًسا إليه جيذب
ا السي دة هذه مرشدُ  يل وقال اليسوعية، الرهبانية دخل فقد سنوات، ثالث دامت  يغمره مل قلبها أن   إليه أسرهت إَّن 

 .نذوره ابنها أبرز يوم غمره كما فرح

 تظرة إلى العالم
يْن ك   والذين تعطيهم الذين متنحها اليت املن ة أعظم ما ! رب   يا آه، .7  ْين، كذ   حبًّا أوالدمها حيب ان الوالد 

 العامل أن األسف أشد   له يؤس فُ  ما ! تزول ال اليت السعادة تلك يف وثرواهتما ومواريثهما، أمالكهما، فيضعان حقًّا
 هذه خريات أي ،7الُقمامة هذه ذكرُ  خي ُْلد   أن يف تكمن كرامتهم أن معهما األهلُ  يعتب وعمى   بشقاء   مصاب
 مهما َّناية، له ما كله  أن يفقهوا أن دون ومن آجاًل، أم عاجالً  سيزول [الذكر هذا] أن يعوا أن دون من الدنيا،

م شأنه؛ من نقل ل أن وجيب زوال، إىل يصري األمر، به طال وا أن يريدون وإَّن   حساب على الباطلة، أجمادهم يغذ 
 [ اخلري  ] ذاك أن ولو عظيًما؛ خريًا النفوس هذه وحيرموا له، يريدها نفوًسا بالغة، جبرأة   اهلل، من ينتزعوا وأن أوالدهم،

ا عظيم   خري   فهو األبد، إىل يدوم الذي ليس إليه اهلل يدعوهم الذي  العامل هذا متاعب من يتحر روا أن جدًّ
 به حيب وا أن جيب حب   أيه  عل مهم عيوَّنم؛ إفتح إهلي، فيا .املقتنيات بازدياد خطورةً  تزدادُ  متاعب   ونواميسه،

 شيء، كلِّ  قدر يفهمون حيث األخرية الدينونة يف اهلل أمام أوالدهم يشكوهم ال وكي يؤذوهم، ال حىت أوالدهم
 .أبوا أم شاؤوا

                                                

 .2728فباير سنة /شباط 5يف : بالفرنية  Blaiseبالس أو    2
5   Maria de ACUŇA, BUENDÍA. 
 .25تتحدث عن الثالثة يف العدد    8
 .أي املزبلةالقمامة    7
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 إرث  وفير
 دونيا السي دة ابن ،21پاديليا دي أنطونيو دون الشاب، هذا اهلل، من برمحة   العامل ، ترك عندما إًذا، .21 

 لويسا درنيا وتدعى البكر اإلبنة إىل العائلة أمالك آلت تقريًبا، عمره من عشرة السابعة يف وهو أكونيا، دي ماريا
م ومركز ه لقب ه أنطونيو دون فورث أوالًدا يُ ْرز قْ  مل بويندي ا فكونت ؛22پاديليا دي  كم أروي   لن .كاستيليا على كمقده

 العامل أهل تقدير   الفهم ذوو جي ًدا ويُدر ك .قصدي نطاق يف دخل ال هذا ألن غايته حق ق أن إىل عائلته من قاسى
 .ع ق ب هلم يكون أن

 ابتهال ونداء
ماذا تركت  يف ! آه، يا ابن  اآلب األزيل، يسوع املسيح، ربهنا، أي ها امللُك احلقيقي على كل شيء . 22 

، يا سي دي، سوى املشق ات، واآلالم، واإلهانات،  العامل؟ ماذا أمكننا أن نرث  منك حنن سالت ك ؟ ماذا ملكت 
أردنا أن نكون أبناء ك احلقيقيني وال  بل مل جتد سوى خشبة  حني ُقضي  عليك أن جترع حسرة  املوت ؟ فإذا

 .سالُحك جراحات  مخسة. نتخل ى عن إرثك، فال يالئمنا أن َّنرب  من األمل
 الغزير، بدمه هو، اشرتاه، ما إن   .ملكوته نرث أن أردنا إذا شعارنا يكون أن جيب ما هذا .بنايت يا فهي ا، 

 انظروا .باهلل حبًّا عيونكم افتحوا ! الكرام الناس إي ها .بالثرواتو  بالكرامة أو وامللذ ات، بالراحة، نكسبه أن ميكن ال
 الطريق ينهجان كانا ما وبولس، بطرس القديس نْي  كنيسته، وأمري ي احلقيقيهني، املسيح يسوع فارس ي أن كيف
 الربه  أن اعتبوا .بالكم يف األمر هذا خيطرنه  ال ال؛ ؟ لكم ُشقه  جديًدا طريًقا هناك أن أفتظن ون .تنهجونه الذي
 .اآلن عنهم نتحدث كالذين فتيان بواسطة عليه بدل كم شرع

 سعادة في التخل ي
 عنه ليتخل ى ميلك مم ا أكثر ميلك   أن يف يرغب إن ه .وحادثته هذا أنطونيو دون أحيانًا شاهدتُ  لقد .21 

م حىت ناال ما اهلل من ناال فتاة أسعدها وما شابًّا، أسعده ما .كل ه  يستعبد أن العامل اعتاد عمر   يف العامل داسا اإَّن 
 .الناس فيه

 مشق ات في سبيل اهلل
ا، البكر، الشقيقة إىل األمالكُ  آلت مل ا .25   منذ فهي، .اهتماًما تُع ْرها مل شقيقها، مثل مثلها فإَّن 

 ءيش كله  كشقيقها، ت،فاعتب  ،- احلقائق لفهم نورًا الرب   يعطي التأم ل ويف – التأم ل إىل انقطعت طفولتها،
 وخياطرون بل الدعاوى، ويقيمون واالضطرابات، املشق ات، حيتملون الناس من كم ! اللهم   عون ك إال، .تافًها

 العامل، حال هي هذه .عنه التنازلُ  هلما ليتاح   الكثري   قاس يا وهذان ! كهذا إرث   على ليحصلوا وكرامتهم حبياهتم
 يرتكوها كي خاطر بطيبة ألختها اإلرث عن تنازلت الفتاة هذه إن   .عميانًا نكن مل ول محاقاته متاًما نفهم وكلن ا
 العقب هذا ينقرض ال وكي .سنة عشرة احدى أو سنوات عشر وعمرها األخت تلك سوى هلا يكن ومل حر ة؛

                                                

21   Don Antonio de PADILLA. 
22  Doña Luisa de PADILLA. 
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 ومت ت يح،التفس على األعظم احلب من وحصلوا هلا، عم   من البني ة هذه يزو جوا أن األهل قر ر ،21البائس
 .خطوبتهما

 خبر الشقيقة الصغرى
 فيه، يسقطا مل ضالل   إىل  تصري كهذين أخوين وشقيقة   األم ، كتلك مميهزة أم   ابنة   أن الرب يشأ مل .24 

 .اآلن سأروية ما فحدث
 أن شأَّنا ومن طبقتها، من شخًصا تالئم اليت العامل وبزخارف الفاخرة باملالبس تتنعمه  البُ ن  يهة بدأت 

 فبعد .حاالً  تفهم مل اَّنا ولو ينريها الرب   بدأ حىت خطوبتها على شهران مضى ما لكن .مثلها طفلةً  تستهوي  
ه يف يفوق حبًّا حتب ه الذي خطيبها مع هبيًجا يوًما قضائها ا كبري حزن   انتاهبا بعمرها، م ن حد   ذلك بأت إذ جدًّ
 مباهج هلا توف ره كانت الذي نفسه السرور وبسبب ! اهلل عظمة  ل   يا .مثله ستنقضي األيام مجيع وأن انقضى النهار

 حتسن وال خطِّيبها، عن ختفيه أن استطاعت ما حارق   حزن   جيتاحها وبدأ ! ُكرهه إىل انتهت الزائلة، األشياء
 .عنه يسأهلا حني تفسرية

 قلق وحزن
ا كثريًا فحزنت املدينة، عن بعيد مكان إىل تسافر أن ألزمها ما عليها طرأ األثناء، هذه يف .27   ألَّن 

 وأخذت يزول، ال ما إىل متيل نفسها أن وهو حزَّنا، سبب   هلا كشف أن لبث ما الرب   لكن .كثريًا حتب ه كانت
 كان ثانية، ناحية ومن ناحية؛ من هذا .العامل خماطر وسط وتركاها آمن   هو ما أخذا وأختها أخاها أنه  يف تتبص ر
ا، تعلم كانت فما - بنظرها، له عالج ال وضع ها أنه  يقلقها  أن إىل راهبة، تصري أن تستطيع خمطوبة، وهي أَّن 

ا بالتايل فتعهاين موقًفا، تقر   أن دون خاص   بشكل   حيول خلطِّيبها حبهها وكان – األمر عن استفسرت  .قاسًيا غمًّ

 إعالن رغبتها في التره ب
 يف .شيء كل   عن التخل ي يف رغبت ها وينم ي احلبه  هذا هامن ينزع فشرع له؛ يريدها كان الرب   لكن   .22 

ها خالص يف الرغبةُ  حترِّكها كانت الفرتة هذه  شؤون يف انغماس ها أن هلا وبدا لذلك؛ الوسائل أفضل والتماس نفس 
ا يزول ال ما على هبا حتصل طريقة اللتماس احلكمة وهذه خالد؛ هو ما التماس عن يُلهيها العامل  اهلل ضهاأفا إّن 
 استعادت وحني !الشيوخ من كثري   إليه ينتهي الذي العمى من سريًعا حتر رت نفًسا أسعدها فما .صبي ة وهي فيها
 .أختها به تباحث فبدأت األمر، كتمت احلني ذلك إىل وكانت هلل؛ تكريسها على تام   بعزم   صمهمت إرادهتا، حري ة
ُلص   أن باستطاعتها ان   ومنها إلقناعها حبجج   متذر عةً  عنه لهاحتوي فقصدت صبياين، هوىً  أن ه ألحتها فبدا  وهي خت 

 وال ّنوًّا تزداد رغبتها وكانت .أي ام بضعة وانقضت .الزواج عن هي أقلعت ملاذا إي اها سائلة عليها فرد ت .متزو جة
 .وي ةالتق بصلواهتا فيها احلرب تثري كانت من هي ولعلها باملوضوع؛ أم ها مكاشفة على جترؤ

                                                

 (.م)والقديسة تصف بأسود كل ما تعتبه حقريًا، بائًسا . هذه الذكرى السوداء، وهي، كما يرى، كناية: حرفًيا   21
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 1الفصل الحادي عشر

 
 

 رغبة في خدمة الرب  
 وقد هذا؛ دنس بال احلبل دير يف مساعدة أخت   الرهباين الثوب   أُلبس ت أن صدف األثناء هذه يف .2 

ا خمتلفة طبقة من كوَّنا فعلى .دعوهتا عن بعد فيما أحتدهث ا، بسيطة، فال حة ألَّن   اليت السامي ة املنن بفضل فإَّن 
 .وجل عز   اهلل لتمجيد ذكرها حُيف ظ   أن معها تستحق   ممي زة فئة من اهلل، هبا حباها

هتا بصحبة الثوب ارتداء حفلة إىل – هذه الرب   حبيبةُ  تدعى كانت هكذا – كاسيلدا دونيا جاءت   جد 
 فضلى، خدمةً  به الر  خيدْمن   أن ميكن فقريات   عددهن   قليالً  راهبات   أن رأت ألَّنا الدير فاستهواها خطِّيبها، والدة
 .مُيسكها كان ما قلت، كما وهكذا، خطِّيبها؛ هجر على بعد صم مت قد كانت ما لكن ها

 ذكريات صالحة
ا باهلا يف خيطر كان .1   وقداسة بصالحها والدهتا، فإن للتأم ل؛ فرتات تكريس خطوبتها قبل تعو دت أَّن 

 إىل حني من تدخلهم، كانت عمرهم من السابعة مبلوغه فمنذ .الرياضة هذه على وابنها بناهتا رب ت نفسها،
، آالم يف يتفك روا أن عليهم كيف وتعل مهم مصل ى إىل حني،  فرأت االعرتاف، من اإلكثار على وحتث هم الرب 
ا يل قالت وطاملا .هلل أوالدها يتكر س بأن تامًّا جناًحا حتق ق رغباهتا  ملالعا من خيرجهم أن إليه وتتوس ل له تقد مهم إَّن 

 لوالدهتم، يرد وَّنا اليت النعم يف أحيانًا أنا، وأفك ر، .التقدير من العامل يستحق   ما أقل   ما ورأت خاب، ظن ها ألن
 يف وأفك ر الوسيط؛ كانت والدهتم أن وأعني األبدية، باللذات يتمت عون تراهم حني تغمرها اليت العارمة وبالغبطة

 كوَّنم من أكثر اهلل أبناء حقيقةً  وهم – اهلل أبناء تنشئة   أهُلهم ينشِّئهم مل الذين األوالد أمرُ  ذلك نقيض   يكون كم
 .يأسهم ويفج رون باللعنات ويرتاشقون جهن م، يف وأولئك هؤالء فيلتقي – أبناء هم

 حادثة دخول الدير
ا رأت حني .املوضوع إىل وأعود .5   خذهاأ ُكْره، على الوردية املسبحة تصل ي بدأت خطوبتها مند أَّن 

ء   من دائًما حاهُلا يصري   أن من كبري خوف   ا واضًحا هلا وبدا أسوأ، إىل شي   ضمنت الدير هذا إىل جاء ت إذا أَّن 
 عن الدير داخل إىل االنتقالُ  هلن   وأتيح وأم ها، أختها برفقة صباح ذات وجاء ت .احلاسم قرارها فاختذت .خالصها

 من وكان .منه إخراجها أحد يستطع مل الدير داخل إىل انتهت نيفح .فعلت ما تفعل بأن اطالًقا قصد   ما غري
 فكانت الباطن، فرحها رغم والدهتا، أم ا .اجلميع أذهلت أ ن هناك يرتكوها أن متوس لةً  كالمها ومن دمعها غزارة

ا يظن وا لئال هناك تبقى أن تريدها وال األهل فعل رد ة ختشى  فقد .الرئيسة موقف كان وهذا .اقنعتها اليت هي أَّن 

                                                
    Doña Casilda de PADILLA. 

اديليا پفي القرار الذي تلّقته دونيا كاسيلدا دي 

 .هبانيةلتحقيق رغبتها المقّدسة في دخول الر
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 واستدعى املساء؛ حىت البقاء إىل واضطرهنا .صباًحا ماحصل هذا .االختبار من مزيد   إىل حتتاج طفلةً  فيها رأت
 هذا فأدرك .1آنذاك هنا كنت ما أين   ولو سابًقا، ذكرته الذي مرشدي الدومنيكي، دومنغو، األب واملعلم معر ها
 هكذا .بعد فيما لتعود مبساعتدهتا واعًدا شديًدا أهلها وغال ب   كثريًا، دهافساع حير كها، الرب   روح أن   حاالً  األب
، خدمة يلتمسون الذين مجيعُ  يتصر ف   أن جيب  اعتبارات   إىل يتلفتوا ال وان اهلل، دعاها نفًسا يرون حني الرب 
 .بشرية

 نمو  دعوتها
 تنمو كانت رغبتها لكن   .ي ومذاك الدير رتغاد والدهُتا، تُ ت هه م   ال وحىت التطمينات، كثرة على فبناءً  .4 

 عمالً  ذلك فاعتبوا .األمر على اخلطِّيب يط لع   ال أن وسأ ل تهم جيري مبا سرًّا األهل   والدهُتا فأعلمت .وتنمو
م الفتاة رد   فكان .سنة عشرة اإلثنيت تتم   مل فهي النضج، سنه  لتبلغ تنتظر   أن واقرتحوا صبيانًيا،  يف اوجدوه إذا بأَّن 

م صاحلةً  جيدوَّنا ال فكيف العامل، يف ولتبقى للزواج معه تصلح سن    معها ي ظهر أشياء   تقول وكانت ؟ هلل ذاهتا لتقد 
ا بوضوح  .الكالم هبذا ينطق من هي تكن مل أَّن 

 حيلة لتدخل الدير
فى حبيث يُْكت م فلم السر   أم ا .7   ال أن   اعبرتت ضع،الو  على اط لع أن ه عرفت وعندما .خطِّيبها على خي 

هتا، منزل يف وكانت دنس، بال احلبل عيد ففي .عودته انتظار على هلا طاقة  جتهل وجدههتا آن، يف محاهتا وهي جده
 عربة يف وأرسلتها هلا، إرضاءً  ففعلت قصرية، نزهة يف مدب رهتا مع بالذهاب هلا تسمح كي عليها أحل هتْ  شيء، كله 

 حزمة ومعه الدير هذا باب أمام ينتظرها أن وسألته املال بعض   أحد هم [داكاسيل] فأعطت .اخلدم يصحبها
 هلا يطلبوا أن سألت الباب، إىل وصلت حني .البيت هذا إىل هبا جيء حىت ودارت فجالت هي، أما .5زراجني

موا أن عليها فع ر ضوا .برسة وترج لت املاء؛ ملن يقال ال وأن ماء، إبريق الدوالت عب  هي أم ا هناك؛ ملاءا هلا يقدِّ
 إن وما هناك؛ قائمةً  ولبثت احلزمة، ليأخذ الباب، إىل أحد   يأيت أن فطلبت .وصلت قد احلزمة وكانت .فرفضت

 .تطردها ال أن الرئيسة إىل وتتوس ل تبكي وهي السي دة متثال   فعانقت ومضت مسرعًة، دخ ل تْ  حىت الباب فُتح
مُ  فراح ا هلم وقالت 4املصهبعة خالل من ختاطبهم فمضت .شديًدا ًعاقر  الباب ويقرعون يصرخون اخل د   خترج لن إَّن 
 تكرتث فلم هي إم ا يُ ْعو لن ؛ برفقتها كنه  اللوايت النسوة وأخذت .باألمر أمهها ولُيخبوا حال، أيِّ  يف هناك من

هتا، إىل اخلب   أبلغوا وحني .هذا من لشيء  .حاالً  املكان قصدت جد 

 مواجهة خط يبها
هتُ  استطاعت ما .2   بطول يبهرها أن خ طِّيبها وحاول إقناع ها، عمهها استطاع وال جهد، بعد ا،جد 

 وكان .ذاك بعد موقفها يف ثباتًا ويزيدوها معها، وهم يقلقوها أن يف إال   أفلحوا فما املصبهعة، خالل من خطاب  

                                                

ا كانت يف سلمنكا، حيث أقامت من متوز. املؤسسة من الصعب حتديد تاريخ هذا احلدث، ومعرفة أين كانت األم   1  2755يوليو /من املرج ح أَّن 
 .يناير من السنة الثالية/حىت كانون الثاين

 (. لسان العربعن )مجع الزرجون وهي قضبان الكرم    5
 .(.ر. ش)حاجز من قضبان احلديد واخلشب يفصل الكرمليات عن الزو ار يف متحد ث الدير    4
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 أن له فتقول احلسنات، بصنعها فضلى خدمةً  اهلل ختدم أن باستطاعتها أنه  عديدة تأو هات بعد هلا يقول خطِّيبها
ا أجابته األخرى حججه وعلى .هو يصنعها،  وال ضعيفة، ذاهتا وترى آخر، أمر   بأيِّ  منها أكثر خبالصها مرزمة   أَّن 
ا منها يتشك ى أن له وليس العامل؛ جتارب وسط اخلالص تستطيع ا ألَّن   .ًقاإطال إًذا أهانته فما باهلل، حبًّا تركته إّن 

 .فمضى  قام يقنعها، شيء ال أن رأى فحني

 التجارب تزيدها قو ة
 اهلل يعطيها اليت النفس ألن خطِّيبها، من كامالً  نفورًا فيها، ولهد ت بل نفسها، يف الزيارة هذه أتُرتْ  .5 

 .عنها يصارع الذي هو فجالله قو ة؛ تزيدها طريقها يف الشيطان ينصبها اليت والعوائق التجارب فإن   احلقيقة، نور  
ظ   وقد  .يبدو ما على تتكل م، اليت هي، كانت فما احلالة، هذه يف ذلك لوح 

 إرادة ملكية بإخراجها
م وأقاربُه خطِّيبها رأى مل ا .8   بإرادة فجاؤوا القو ة، استخدام حاولوا برضاها، إخراجها يستطيعوا مل أَّن 

 مقتل تذكار إىل دنس بال احلبل عيد من امتدهت اليت الفرتة ههذ ويف .حرِّيتها وإطالق الدير من إلخراجها ملكية
ا كبري بسرور الرهبانية احلياة متارس الدير يف بقيت إخراجها، ت   عندما ،7حلم بيت أطفال  الثوب ارت د تْ  وكأَّن 

 فأخذوها .الصطحاهبا القضاء ممث لو جاء حيث فارس بيت إىل نقلوها اليوم هذا يف .تلبسه أن دون من الرهباين
 ظنًّا يقنعوها، أن  وغريُهم رهبان   وحاول .نفًعا جيدي هم لن ذلك دام ما يعذ بوَّنا ملاذا وتسأل عزيرًا، دمًعا تبكي وهي
 لو كثريًا الكالم ّب ويطول .متلك مبا تتنعهم   أن يريدوَّنا كانوا اآلخرون فيما صبياين، تصر ف   تفعله ما أن البعض من

مُ  كانت وكيف طرفًا، فيها انتك اليت اجملادالت رويتُ   .اجلميع تُفح 

 مشق ات مختلفة
 وكانت والدهتا، منزل يف الوقت بعض تقيم أن عليها فرضوا بالفشل، باء ت حماوالهتم أن وجدوا عندما .7 

ا ب د تْ  بل بشيء، تساعدها عادت فما البلبلة تلك أتعبتها قد هذه  املوقف هذا وقفت ولعل ها .تعاكسها وكأَّنه
 ان إال   .قوهلا تصديقُ  إال   بالتايل ميكن وال قديسة إمرأة فهي بعد؛ فيما يل روته ما أقل ه هذا اختبارها؛ يف منها عانًاإم

 إال   إليه ترتاح من جانبها إىل ي  ْبق   مل حىت بقو ة أيًضا يناهضها مرشدها وكان .التصر ف ذلك تقد ر كانت ما الصبي ة
 ففهمت عمرها، من عشرة الثانية أمت ت حىت احلالة هذه يف شديًدا وتعًبا مشقهةً  تْ فعان   .أم ها وصيفات وإحدى اهلل

 القانون ألن اختها فيه تعيش الذي الدير يف الرهباني ة ادخاهلا يريدون تره بها، عن ردعها استحالة رأوا أن بعد أَّنم،
 .صرامة ديرنا يف القانون دون 2فيه

 هربها ودخولها الدير
 مسر هتا فتحق ق قدًما لتمضي وسائل من استطاعت ما تستخدم   أن على عزمت باألمر درت ومل ا .21 

 أن مربِّيتها سألت االعرتاف، كرسي يف أم ها وبينما القداس، حتضر الكنيسة يف وكانت يوم، فذات .قصدها بتنفيذ
                                                

 .2755منه سنة  18ديسمب إىل /انون األولك  8من    7
 .Valladolidاليادوليد ڤهو دير الراهبات الدومنيكيات يف    2
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اًسا يقيم كي اآلباء أحد   لتسأل متضي  ورفعت كم ها، يف اء هاحذ وضعت مضت، قد رأهتا فلم ا .ني تها على قد 
ا بعيًدا وكان الدير، هذا إىل سرعتها بأقصى وركضت فستاَّنا،  إثرها، يف جد ت جتدها، ومل املرب ية رجعت فلم ا .جدًّ

 .وشأَّنا فرتكها يتحر ك، أن استطاع ما انه بعد، فيما الرجل روى وقد .يوقفها أن رجالً  سألت منها دنت وملا
 هي، كانت، الوصيفة وصلت وعندما .تنادي وشرعت الباب فأغلقت قبلها الدير ببا فعب  ر تْ  الوصيفة   وسبقت

 وأخذ .الرب   إي اها أودعها اليت املمتازة املبادئ بذلك فحقهقت حااًل، الرهباين الثوب فألبسوها الدير، دخلت قد
 .شيء كل عن د  وجتره  وفري، وتواضع بالغ بسرور ختدمه هي وشرعت روحية، مبنن   سريًعا يكافئها جالله

 تحل يها بنعم طبيعية وروحية
 تلتذ   صارت والنادرة، املبتكرة الثياب اهلوى شديد هتوى كانت اليت فهذه ! األبد إىل مبارًكا ليكن .22 

 حباها كما طبيعية، بنعم عليها أنعم الرب   ألن مجاهلا لتحجب   كانت ما اَّنا ولو خشن، صوف من فقرية بأثواب
 .دعوته تليب   اليت النفوس تكثر بأن رضي إال .جالله محد يف الرغبة فتوقظ والعقل النظر إليها حيرتا  روحي ة نعًما
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 الفصل الثاني عشر

 
 
 
 

 خبر بياتريث وسلوكها
 بياتريث دونيا تدعى بعيدة قرىب عالقة هبا تربطها صبي ة   كاسيلدا، دونيا قبل الدير، هذا دخلت .2 

ا والرئيسة الراهبات وتؤك د .فضائل من الرب   حباها مبا مجيًعا الراهبات أدهشت ،2أونييث  مل معهن   حياهتا طيلة أَّن 
 بوضوح يفصح هانئ حبور يف تعيش بل ما، أمر   جتاه تنفعل قط   يرينها ومل نقًصا، اعتباره ميكن ما قط   لديها يريد
ة عن  نامجًا يبدو كان ما تقريًبا الدائم كوهتاوس حزن، عن ي نمه  ال صمتها .نفسها هبا تنعم كانت اليت الباطني ة اللذ 
ا عليها ُيس جهل مل .خاص باعث عن  حماولة   وال بأمر، تشب ث   لديها يالح ظ ومل عليها، تؤاخذ بكلمة تلف ظت أَّن 

امها حاولت امتحاَّنا، يف منها رغبةً  الرئيسة، أنه  ولو ذاهتا، لتبير  ياراألد هذه يف العادة هي كما تفعله، مل مبا اهتِّ
 أو حبركة لواحدة   نفورًا تُظهر ومل األخوات، إحدى من أو شيء من قط   تذم رت ما .اإلماتة على للتعويد وذلك

 لديها توجد ومل يعرتيها، ما نقًصا أن   أحد ببال ليخطر جماالً  ترتك ومل تشغلها، اليت الوظيفة كانت ما كائًنا بكلمة،
ا تافهة أشياء يعرضن الناظرات كون على الدوري، االجتماع يف ُتشكى  ه ْفو ة   ْظن ها جدًّ  بني االنسجام كان .الح 

 كان ما .أجله من اهلل خل ق نا وملا لألبدية الدائم استحضارها عن نامجًا رائًعا، شيء ، كلِّ  يف لديها، والظاهر الباطن
ا :واخلالصة .جزيالً  شكرًا وشكره اهلل حبمد اللهج عن ينفك   فمها  .دائم تأم ل يف تعيش كانت أَّن 

 ِعظم محبتها للقريب
، بسرعة، به ُتؤم رُ  ما كله  تنف ذ كانت بل الطاعة، ضد   هفوةً  قط   أتت ما .1   حمبتها ع ظ مُ  .وحبور وكمال 

ا القول على حيملها كان للقريب ة ، إَّن   ن فس، هتلك ال أن مقابل قطعة ألف تُقطهع أن واحد، كلِّ  أجل من مستعد 
 أمراض   من ناجتةً  هائلةً  مشهقات احتملت لقد .ربهنا تدعو كانت كما "املسيح يسوع اخيهم" مع ميعُ اجل يتنعهم   وأن

ا هلما، م ثيل   ال وسرور   بصب   مبِّحةً  أمراًضا وقاست بعد، فيما سأقول كما جسيمة، ات   بأفضال   تنعم وكأَّن   ولذ 
 .حتتمله كانت ما الفرح بذلك حتتمل   أن عليها ستحالال فلوالها، الروح، عطايا هلا أجزل رب نا أن شك   ال .كبرية

 صالتها ألجل خالص مجرمين

                                                
    Doña Beatriz OŇEZ وتوفيت بعد ثالث 25/7/2751؛ أبرزت نذورها يف 8/7/2727اليادوليد يف ڤ، لبست الثوب الرهباين يف ،

 . سنوات

في حياة وموت راهبة جاء بها رّبنا إلى هذا 
الدير وتدعى بياتريث للتجّسد، كانت حياتها 
وكان موتها على درجة فائقة من الكمال، فمن 

 .العدل أن ُتذكر هنا
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 ارتكبوها، قد خطرية جرائم بسبب لُيحر قوا يُقتادون كانوا رجاالً  أن ڤاليادوليد يف يوم ذات حدث .5 
 عظيًما، حزنًا فحزنت املناسب؛ االستعداد مستعد ين املوت إىل ميضون كانوا ما هوالء أن تعرف هي وكانت

 يستحق ه عم ا عوًضا يعطيها، وأن النفوس، تلك خيل ص أن بإحلاح   إليه وتوس لت األمل من جمهودةً  ربِّنا إىل فالتفتت
ا أذكر ال - 1تسأله ما هي تستحقه  كي أو هؤالء،  اليت واآلالم املشقات كله  حياهتا، طوال ،- بدق ة كلماهت 

 قضت حىت تتأمل ذاك مذ برحت وما احلم ى، من نوبة أول أخذهتا تبالذا الليلة تلك ويف .احتماهلا تستطيع
ل ها  .صالهتا مسع اهلل فكأن   حسنة، ميتةً  فماتوا أولئك أما .أج 

 آالمها المبر حة شوٌق إلى الصليب
 به الربه  نفح   ما بصب الحتماهلا يلزم كان جسيمة آالًما هلا سبهب ُدمهل   أحشائها يف الفور على ظهر .4 

 فيه، ما وأفرز فانفتح الرب   شاء أن إىل هلا، وصفوها اليت األدوية من أي   ن  ف ع ها فما داخلًيا الُدمهلُ  هذا كان .س هانف
 حول عظةً  مسعت يوم فذات .بالقليل لتكتفي االحتمال يف رغبتها كانت وما .التحس ن بعض حاهُلا فتحسهنت
 تنهمر ودموعها فراشها على فانطرحت مضت حىت العظة تهتان أن وما شد ة، أيه  رغبتها فاشتدهت الصليب،

 .مسرورةً  فتكون كثريةً  مشقهات   إليها يرسل كي اهلل إىل يتضرعوا أن طلبت هبا، عم ا ُسئلت ومل ا .غزيرةً 

 صبرها وابتهاجها باآلالم
 أدىن أحًدا تُزعج مل مرضها وطيلة .بارتياح فتشعر الروحي ة الشؤون مجيع يف الرئيسة مع تتداول كانت .7 

 متارس نفوًسا أن   الطبيعي ومن .فقط املاء من قليل شرب كان ولو املمرِّضة تريده ما إاله  تفعل كانت وما إزعاج،
 أم ا .النفوس من القليل   شأنُ  فهو تكابدها، حني باآلالم تبتهج   أن أم ا تعانيها؛ ال كانت إذا اآلالم تشتهي تأم ل
 أخ ذ   و ر م   ومن مب حة آالم من تعاين وهي أجلها ق ضت حىت   األمرُ  هبا ي ُطلْ  ومل يًدا؛شد ضيًقا تقاسي فكانت هي،

 تُنشِّطها الرئيسة شرعت وحني األخوات؛ بعض بقرهبا قائًما وكان .البلع تستطيع أن دون فحال حبنجرهتا
ا أجابتها الشديد، أملها لتحتمل   وتشجِّعها ا بأمل، تشعر ال أَّن   األخوات من أي ة   بصح ة   مرض ها لتبدِّ  ال واَّن 

 ال كي التمويه استطاعت ما فتموِّه حضور، أي   لديها حاضرًا أجله من تقاسي الذي الرب   وكان .الصحيحات
ة   األخواتُ  تالحظ   ُقها حني إال   تتأو ه، كانت ما نادرًا وعليه، .آالمها شده  .األمل يُره 

 تواضع عميق
حُ  بالتايل، فكانت، منها، أحقر هو ما ضاألر  يف أنه  ختال كانت ما .2   تواضع عن حال كلِّ  يف تُفص 

ا، كثريًا تبتهج أمامها آخرين أشخاص   فضائلُ  ذُكرت وإذا عميق؛  بباعة وتتحاشى .اإلماتات ممارسة يف وتبالغ جدًّ
ا خيال ال .لذلك متنب  ًها كان م ن إال   تفعلُ  ما يُدركُ  فال يسل ي، ما كله   تتعاطى أو اخلالئق مع تعيش كانت أَّن 

ا معها  منبسطة   دائًما فرُتى بسالم جتاهبها كانت األحوال، تقل بت وكيفما .اهتماًما شيًئا تعري كانت ما ألَّن 
ا يوم ذات أخت   هلا قالت حىت األسارير،  جوًعا املوت يفض لون الذين الكرام الكرام األشخاص بأولئك تذك رها إَّن 

ا فإن   م؛حباهل اآلخرون يشعر   أن على  تظهر مل ولو أبًدا يكد رها شيء   ال أن يصد قن أن يستطعنه  كنه  ما أخواهت 
 .الك د ر مالمحُ  عليها

                                                

 .أي خالص تلك النفوس   1
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 تكتفي بما يعطي لها
 إنه " :لألخوات فتقول االستحقاق، يفوهتا ال أن وهدفها والوظائف، األشغال جبميع تقوم كانت .5 

ر ال مثن ذوُ  نعمله شيء   أدىن  أو الغاية هلذه إال   أخوايت، يا عيوننا، حنر ك ال أن جيب باهلل؛ حبًّا هعملنا إذا يقده
 أيه  حتزن كانت .هي فيها، بل غريها، يف نقًصا ترى فال إليها، توك لْ  مل شؤون يف قط   تتدخ ل كانت ما ".إلرضائه

ا حىت صال   شيء   فيها قيل إن حزن  سلوةً  التمست ما .غمًّا هل تسبِّب   ال كي حبضوره أحد على تثن كانت ما إَّن 
 ربهنا إليها يرسلها اليت اآلالم ختفيف   التماس ها أن رأيها ففي إليها؛ سعًيا البستان إىل ذهبت وال خليقة، يف قط  

ا أيًضا أقواهلا ومن .هلا يُعطى مبا تكتفي بل شيًئا تطلب كانت فما وعليه وقاحة؛  خارًجا تعزية   كله  صليًبا تعتب إَّن 
 نفس   صفة وهو إال   شيًئا فيها رأت واحدةً  وجدتُ  فما أمر ها، الدير راهبات استطلعت إن ن واخلالصة، .اهلل عن

 .الكمال بالغة  

 موتها السعيد
 حىت مًعا كثرية   وأ دواءُ  آالُمها اشتدهت   احلياة، هذه من نقلها على فيه ربهنا أزمع الذي الوقت حان ومل ا .8 

 املعرِّفُ  األقداس خادمُ  افص ح وقد .كبري بسرور   حتتملها يرينها إذ ربهنا ليحمدن   أحيانًا ايقصدَّن كنه  الراهبات إن  
ا، متعب د   كاهن   وهو الدير، ذلك يف  ويعتبها معرِّف ها كان .موهتا ساعة عند بقرهبا يوجد   أن يف أمنيته عن جدًّ

ح ت وقد تام   وعي   يف كانت فإذ .أمنيته وحتقهقت .قد يسة  حتتاج لعلهها الكاهن ذلك استدعي املرضى، بزيت ُمس 
 والكاهن حوهلا األخوات ومجيع التاسعة، الساعة فُ ب يل   .املوت قبول على ليساعد ها أو لتعرتف   الليلة تلك يف إليه

 كبري، سالم   منهما يشع   عينني ورفعت تقريًبا؛ ساعة بربع األخري ن  ف س ها تلفظ أن قبل آالمها، مجيعُ  زالت معهنه،
ا وب د تْ  متأللًئا؛ فبدا فرح   وجهها يف وشاع    وهي مر تني ابتسمت فقد ُعظمى؛ ببهجة   يغمرها شيء يف حتد ق كأَّن 

ة   أيًضا والكاهن   مجيًعا احلاضرات فغم ر   .احلالة هذه يف ة أي   وهبجة روحية لذ   يقولون َثه  من انفك وا فما وهبجة، لذ 
م قتان وعيناها البهجة، هذه يف غائصةً  كانت وإذ .السماء يف انفس هم ظن وا إَّن   ن  ف س ها لفظت السماء، إىل حمد 

 اشتهت الذي الكثري جزاء راحته إىل نقلها اهلل أن سريهتا، وإىل إمياننا إىل استناًدا ونعتقد، .كمالك فلبثت األخري
 .به حبًّا احتماله

 صدق الظواهر
ها يف القب، يوكِّد خادم األقداس، وقد اعرتف بذلك لل. 7  شعر بأن كثريين، أن ه عندما و ض ع  جسد 

ُفْد منها  5وُتؤك د الواهفة. فاحت منه رائحة  قويهُة العبق  طيِّبة أنه مجيع  الشموع اليت ُأضيئت يف أثناء دفنها، مل ي  ن ْ
ني، وكان ويف تباحثي يف هذه األمور مع أحد اآلباء اليسوعي. وميكن تصديق كلِّ شيء عن رمحة اهلل. شيء

معر فها مرشد ها طوال سنوات، قال يل، أن ليس يف األمر مبالغة، وهو ال ي عج ُب من ذلك، ألن ه يعرف أنه ربهنا  
 .كان على اتصال متواتر  هبا

 أمنية تريزا

                                                

 . (م" )السكرستيا"ي اليت هتتم بتنظيم شؤون املعبد أو الكنيسة، أو شؤون الواهفة، أ   5
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 ربه ال لنا يوف رها أمثاهلا ومن كهذه صاحلة   رفقة   من االستفادة   حنسن   بأن بنايت، يا جاللُه، ر ض ي   أال .21 
 نفسه، الطريق على املسري أنفس هن جُيْهْدن الفتور بعضُ  هبنه  من لعله  ذلك عن شيًئا بعد فيما أذكر وقد .أديارنا يف

 .ضعيفات نساء يف عظائُمه تتألأل الذي الربه  مجيُعنا حنمد   ولكي
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 الفصل الثالث عشر

 

 

 سيرة األبوين المصِلَحين
 للرهبان حن ة القديسة دير رئيس أنطونيو، األب مع ات فقتُ  كنت يد،ڤاليادول دير لتأسيس ذهاّب قبل .2 

 القدمي القانون فيه يطبهق دير   أنشئ   إذا ذكرت، كما الصليب، يوحنا األب ومع آنذاك، مدينا يف الكرمليني
 األمر أوكلُ  أنفك   كنت فيما منزل، المتالك وسيلةً  أجد مل ومل ا .2فيه الداخلني أو ل   يكونا أن على احلفاة الكرمليني

 طوال ليسوع، أنطونيو األب امتحن قد كان فالربه  .األبوين هذين عن راضيةً  كنت ذكرت، كما ألنن، رب نا، إىل
 أي إىل حباجة   كان فما ،1الصليب يوحن ا األب أم ا .الكمال من بكثري حتمهلها عديدةً  مبشق ات   فيها، عاشرتُه سنة

 ومل ا .حق ة رهبانية حياةً  وعاش رفيع، كمال   سرية سار املنتعلني، ،5اجلوخ بسيال معايشته على فإن ه امتحان؛
 .أيًضا الباقي رت ب فقد ،[اإلصالح] يباشرون رهبانًا أي األهم ، فأعطاين الرب   تلط ف

 منزل في دورويلو
 وال أعلم ال – قبلُ  من قط   معه تعام ْلتُ  ما ،4رافايل دون ويدعى آڤيال، يف النبالء أحدُ  درى لقد .1 

 قليل موضع يف ميلكه كان منزل   تقدمي   عليه  يعرض فجاء للحفاة، دير إنشاء يف رغبة   بوجود   – درى كيف أذكر
 املنزل   ذلك يسكن وكان – اآلن التدقيق وجه على العدد أذكر وال – أظن ما يف عشرين عدُدهم يبلغ ال 7السك ان

ْدتُ  فقد املنزل، حالة ريتصو   ورغم .أمالكه من الدخل له جيمع وكيل    يل قال .رالشك جزيل وشكرتُه ربهنا مح 
 دير أنشاء إىل ماضية   وأنا مشاهدته بالتايل فأستطيع ،2كامپو د ل م دينا طريق على يقع [املنزل إن   النبيل]

 خوليان واألب قةرفي تصحبن يونيو/حزيران شهر يف آڤيال وغادرت .عليه فع رهْجتُ  س أفعل، أين فأجبته .ڤاليادوليد
 هذه يف يساعدين وكان يوسف، القديس دير يف األقداس خادم وهو سابًقا، ذكرته الذي الكاهن ،5آڤيال دي

 .األسفار

                                                

 .(.ر. ش) 25 – 22، عدد 5راجع فصل    2
 .(.ر. ش)كان يف تلك الفرتى ما زال على اسم األخ يوحنا للقديس مت يا     1
بانية القدمية بأثواهبم العريضة، تقابلها أثواب احلفاة على الكرمليني يف الره (el paño)اعتاد الكرمليون احلفاة إطالق لقب البسي اجلوخ    5

 .(.ر. ش)املصنوعة من الصوف اخلشن 
 .Rafael Mejΐa VELAZQUEZكان يدعى دون رافايل م يخيها فيالثكيث     4
 .Durueloدورويلو    7
2   Medina del Campo. 
5   Julián de AVILA 21/4وفصل  5/1، ذكرته يف فصل. 

في إنشاء الدير األول للقانون القديم للكرمليين 

 .8651الحفاة، وَمن أنشأه في سنة 
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 تعب وُدوار في الطريق
ع   وألن الطريق؛ نعرف نكن مل ألننا ضللنا لكنهنا باكرًا، غدونا .5   استطعنا فما مشهورًا، يكن مل املوض 

 املكان، من مقربة   على أنفسنا ظنن ا وكل ما .حارقة مشس   حرارة من بالغ عناء   يف النهاء ذلك فقضينا .عنه االستعالم  
 .الطريق ذلك يف وُدوار   تعب   من قاسينا ما أبًدا أنسى لن .قطعناها اليت تلك تساوي عنه تفصلنا اليت املسافة رأينا

 .الليل هبوط قُ ب  ْيل   املكان إىل وصلنا وأخريًا

 ارة المنزلوصف حق
ة فيه الليل قضاء على معه نتجرهأ مل حال يف فرأيناه املنزل دخلنا   كان .فيه احلشرات ولكثرة قذارته، لشد 

 .كل ه الدير بناء عليه اشتمل ما هذا .صغري ومطبخ ديوان، يليها وغرفة ما، نوًعا وسيع مدخل من يتألهف املنزل
 .مناًما الغرفة واعتماد   مناسب، فوضعه خورًسا، والديوان   ،كنيسة املدخل   جعل   باستطاعتنا أن واعتبت

 هناك، دير   إنشاء يف أفك ر أن تطيق كانت فما التقش ف، إىل ومي الةً  من   خريًا كوَّنا فعلى رفيقيت أم ا 
 اأم   ".ذلك حتاويل فال .هنا اإلقامة   تطيق صاحلة، كانت مهما نفس، من ليس أمي، يا احلقيقة، يف" :يل فقالت

 يف الليل نقضي فمضينا .نيهيت عليه عرضتُ  عندما فكري خيالف فلم رفيقيت، ورأي رأيه اتفاق فرغم املرافق، الكاهن
ة ساهرين نظله  أن نرد مل ألن نا الكنيسة  .تعب من أصابنا ما لشده

 البدء في المشروع
ثته أنطونيو األب خاطبت م دينا، إىل وصلنا حني .4   يعيش أن يطيق كان إن هل وقلت جرى، مبا فحد 

 هو يهم   فما املشروع؛ يف البدء فيكفي س ريًعا؛ األمر سيعاجل اهلل أنه  من يقني على فليكن الوقت بعض هناك
، فعله ما بعين أرى كنت وإخالن – .العمل يف املباشرة  أكثر بل اآلن، أراه كما يقال، كما ثابت، وبيقني   الرب 

 وعليه -اهلل بفضل احلفاة للكرمليني أديار عشرة هناك أكتب، ما فيه أكتب الذي تالوق ففي اآلن؛ إىل رأيت مم ا
 موافقتهما، ننال أن جيب اللذين - احلايل، الرئيس مثل مثل واليته، انتهت الذي االقليمي الرئيس أن يعرف أن

ا، فخم منزل من باحللول لنا يسمح لن – البدء يف قلت كما  لكن هما المتالكه؛ لوسائلا تفوتنا انه إىل إضافة جدًّ
 أعطاين، مم ا أكثر شجاعةً  [أنطونيو األب] اهلل أعطى وقد احلقري؛ املنزل وذلك الصغرية القرية تلك من يقلقا لن

 .املوقف هذا على الصليب يوحنا األب وكان .أيًضا خنازير زريبة ويف بل فقط هناك يعيش ال أن ه فأجاب

 إطالع يوحنا على طريقة العيش
 .الشرط هذا إجازته ضم ن العام األب ألن ذكرهتما اللذين األبوين موافقة على حنصل أن علينا وكان .7 

 عمله يستطيع ما كلِّ  بعمل يعىن أن أنطونيو لألب تركت فقد وعليه، .املوافقة على احلصول الرب   من أرجو وكنت
 خارج أيام بضعة مكثنا .أشرت كما ليدڤاليادو  دير لتأسيس الصليب يوحنا األب بصحبة ومضيت املنزل، لرتتيب
 على ليكون عيشنا طريقة على الصليب يوحنا األب أُْطلع   أن يل فأتيح املنزل، أمر ُيصلحون العم ال بينما احلصن

 تام   باعتدال ذلك كل املشرتكة، وفرصتنا األخو ة، واسلوب ّنارسه، الذي التقش ف :األمور مجيع من تام ة بي نة
ْلن   الراحة من شيًئا هلنه  ويوف ر اخطاء هنه، يعرفن أن لألخوات فقط يتيح حبيث  على هو وكان .القانون صرامة ليحتم 
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 أن بل تعليمه، قصدت وما .من   يتعل م أن يستطيع مم ا بكثري أكثر منه أتعل م أن أستطيع حبيث الصالح من درجة
 .8األخوات عيش أسلوب   له أوضح  

 موافقة الرئيس االقليمي
 ألونسو األب ويدعى موافقته، آخذ أن عليه  الذي لرهبانيتنا االقليمي الرئيس هناك كان أن اهلل ورت ب .5 

 أن عليه أن منها كثرية أمورًا له قلت املوافقة، طليب فلدى .الني ة صايف الصالح، وافر مسنًّا، كان .7غونثاليث
 من كثريًا فأظهر آمل، كنت كما األمر، جالله فدب ر ؛كهذا صالح أيه  صاحلًا عمالً  ع ْرقل إذا هلل حسابًا يؤد ي  
نا الذي وهو أخوها، آڤيال، وأسقف 21مندوثا دي ماريا دونيا السي دة جاء ت وحني .اللني  بفضله دائًما أمده

 منه أخشى كنت الذي السابق االقليمي الرئيس ،22ساالثار دي اخنيل األب واقناع إقناعه إىل انتهيا ورعايته،
ها حاجة   حينئذ   طرأت لكن .شديدة معارضةً   ساعد ما مندوثا، دي ماريا دونيا السي دة فضلُ  الواقع يف سد 
 حرهك كما قلبها، حر ك كان رب نا فإن الظرف، هذا يتوافر مل لو وحىت األمور؛ تسهيل على برأيي، كبرية، مساعدةً 

 .البعد كل األمر عن بعيًدا كان الذي العام األب قلب

 كلَّ شيءالرب  نظَّم  
 مه دها، ما أسهل   وما مستحيلًة، بدت املباحثات هذه يف صادفتها أشياء من كم ! اهلل يا عونك آه، .8 

 الدهشة تأخذين ! عليه أنا مم ا خريًا لست ألين رأيت، ما رأيت إذ ذايت، استصغرتُ  ما أكثر وما ! متهيًدا وجل ، عز  
 بشيء ليس التأسيسات هذه يف اخلالئق، حنن فعلناه، ما أن ميع  اجل يُفهم   أن ربِّنا من وأطلب .هذا أكتب وأنا

ا حقرية بدايات من انطالقًا شيء كله  نظهم   الرب   إن   .تقريًبا  إىل يرفعها أن يستطيع كان وحده جالله إن   حبيث جدًّ
 .آمني األبد، إىل مبارًكا فليكن .اآلن عليه هي ما

                                                

ذه األيام تأثري هام  على عمل االصالح، فتوح د اسلوب العيش لدى الكرمليني الكرمليات، وما امتاز به من اعتدال ورصانة ولطافة كان هل      8
...( نقوال دوريا)واملتشد دين ( غراثيان، يوحنا)معشر؛ وقد ضاع بعض  منه بعد موت القديسة، وحصلت مشادات عنيفة بني املعتدلني 

 .(.ر.ش)
7     Alonso GONZÁLEZ. 

21   Doña Maria de MENDOZA. 
22   Fray Angel de SALAZAR. 
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 الفصل الرابع عشر

 

 

 تدبير المنزل
 يوحنا األب يذهب أن فقر رنا .شيء ينقصن يعد مل انه خْلتُ  2املوافقتني على حصلت عندما .2 

 أمري من العجلة كل   عجلة   يف كنت فقد احلال؛ كان ما كائًنا فيه اإلقامة تسه ل بطريقة ويرت به املنزل إىل الصليب
 دبهر قد أنطونيو األب كان .فعل ما وهذا ما؛ عائق   يطالعنا أن كثريًا أخشى كنت ألين [فيه حياهتم] يبدأوا كي
 عظيم، بسرور حيد ثن ڤاليادوليد يف ايله  فجأء   .قليلة ولو طاقتنا، قدر على نساعده وكنا والالزم، الضروري من شيًئا

ه ما على وأطلعن ا قليل وهو أعد  ا حسًنا موقًعا من   وقع ما وهذا وحسب، ساعات   مخس د ب هر   قد كان :جدًّ  .جدًّ
ُدث   ال وان بدق ة، الساعات يلتزم أن قصده إن يل قال  .فيه ينام مكان   بعد لديه يكن مل وأظن ه .ما مفاجأة   له حت 

 انتقال األب أنطونيو
 ت   إن وما .متوافرًا يكن مل املال ألن جتهيزه، يف كبريةً  الرغبة كانت ولو املنزل، ترتيب أمر طال وما .1 

 قدرته خيتب أن يُرد ومل .القدمي بالقانون االلتزام   ونذر كبرية، بنفس   رئاسته من نطونيوأ األب استقبال حىت اعداُده
 .هناك يوحنا األب وكان .سرورًا يسعه ال والعامل ُ  احلقري منزله إىل فمضى .عليه أشري كما أوالً  االلتزام على

ة باطني ة  لذ 
ة   شعر ن،املكا مشارف إىل وصل عندما أنه أنطونيو األب يل قال .5   أنه وحسب كبى، باطنية بلذه

ما خاال بل االثنني، من ألي   بائًسا املنزل بدا وما .العزلة تلك ودخوله   شيء كله  برتكه العامل عن أخريًا انقطع  أَّن 
 .عظمى لذات   فيه جيدان

 مناشدة األخوات واآلباء
 أخوايت، يا أسألكنه، اين ! الباطنية للحياة جيةاخلار  واللذ ات املباين تفيد ما أقله  ما ! عونك اللهم   آه،. 4 

 أعيننا نصب لنضع .الفخمة واملقر ات املنازل بشأن االعتدال عن أبًدا تتخل وا ال أن به، حبًّا آبائي، يا وأ سألكم
 ريقط بفضل اهلل مع يتنع مون أَّن هم نعرف فنحن منهم؛ نتحد ر الذيني القديسني اآلباء هؤالء احلقيقيني، مؤسسينا

 .اتبعوه الذي والتواضع الفقر

 الحث  على األمانة لمبادئ التجديد

                                                
 (.1/6 الفصل )أي إذن الرئيسين االقليميين، السابق والحالي     

في . مليين الحفاةتتّمة تأسيس أول دير للكر
نا  سلوك الرهبان فيه وفي الفضل الذي بدأ ربُّ

 .يصنعه في تلك األمكنة لكرامته ومجده
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 ما متلك ال األجساد أن بدا حني الباطن الفرح ومن بل الروحية، احلياة من مزيًدا وجدت احلقيقة، يف .7 
 دمنا ما ريًا،كب كان مهما منزل، من فائدتنا وما .فيه وتسكن فخًما منزالً  متلك حني منها أكثر الراحة، هلا يوف ر

ا كبرية   الصوم ع ة ان ولو ؟ فقط ص ْوم ع ة   يف باستمرار نتنع م  أن علينا ليس أجل؛ ؟ جتدينا فماذا الزخرفة، وغني ةُ  جدًّ
ا قصريًا زمًنا سيدوم بل األبدي، املنزل   لنا يكون لن املنزل هذا ان لنعتب .اجلدران إىل ننظر وقتنا نقضي  كاحلياة جدًّ
 األبدية احلياة يف تنع ًما ازددنا األرض على ّنلك ما قله  كل ما اننا نرى عندما شيء كله  لنا يحلوف طالت، مهما
 املبادئ هي هذه بأن سل منا فإذا .يسوع حبيبنا بسرية االقتداء إىل د ف  ع نا الذي احلب   قدر على املنزال تكون حيث

 تقي دنا بعدم اإلهانة   املؤسِّسني القديسني آلبائنا وال هلا سب نبن فال وشفيعتنا، سيِّدتنا والدته، العذراء قانون لتجديد
 ال اليت األمور يف شديد حب ذ ر   نسري   أن فيجب هلا، كل ًيا أمناء نكون أن على نقدر ال صعفنا، بسبب دمنا، وما .هبا
 .األبوان هذان بذله الذي اجلهد ككذل لذيًذا، قليالً  جهًدا إال   من ا يتطل ب ال هذا كل   .إجيابًا أو سلًبا احلياة هتم  
 .البدء يف التعب من قليل   الصعوبة، كل   والصعوبة الصعوبة؛ تزال بذله، على صم منا فإذا

 أين الكرامة ؟
 األحدين من أي   يف أذكر ال – هذه 2728 السنة من 1اجمليء زمن من الثاين أو األول األحد يف .2 

 التايل، الصوم ويف .هذا من خريًا هلا امسًا أرى وال تلك، حلم بيت ارةمغ يف األول القداس أقيم ،- األمر حدث
 أنطونيو األب فوجدت صباح ذات وصلت .طليطلة دير تأسيس إىل طريقي يف وأنا املكان ذلك على عرهجت
 ".الكرامة؟ أين أبت؟ يا هذا ما" :له فقلت .كعادته هبجةً  مليء   ووجهه الكنيسة باب أمام األرض يكنس يسوع

 ".فيه يل توافرت الذي الزمن أكره" :الكبري سروره عن معب  رًا الكلمات هبذه فأجابن

 مشهد التقش ف
 أنا، شعوري، هذا كان وما .هناك الرب   أود ع ه الذي الروح رأيت إذ دهشت الكنيسة، دخلت حني 

باين يل، صديقني تاجرين، فإن   فحسب؛  فيها كان ما أكثر ما .كيانيب ينفك ان كان ما هناك، إىل م دينا من ص ح 
 ! مجاجم ومن ! صلبان من

 وصف حياة األبوين
ق تْ  وقد املبارك املاء جون فوق خشب من صغريًا صليًبا أبًدا أنسى لن .5   متث ل روق من صورة عليه أُلص 

 .رفيع بإتقان منحوتةً  كانت لو مم ا أكثر التقوى حتر ك املسيح
 صلوات فيه تتلى أن فيمكن اآلخر، النصف من مستوى علىأ ونصفه اخلورس مقام يقوم الديوان 

 صومعتان تقوم، الكنيسة ركن   ويف .القداس ولسماع إليه للدخول كثريًا الرأس إحناء جيب انه غري ،5الساعات
 اجدًّ  بارد   املوضع ألن   تبًنا ُملئتا وقد جالسني، أو ممدهدين إال   فيهما املكوث [األبوان] يستطيع ال صغريتان،

                                                
 
جتديد (: امليالد)زمن اجمليء، فرتة زمنية طقسية تسبق عيد ميالد املسيح وتكون إعداًدا له، حيتفل فيها بتذكار أحداث مههدت للحدث الكبري    

 (.م)ديسمبر /األول واملقصود األحد األول أو الثاين من كانون... البيعة، تقديس البيعة، بشارة مرمي، بشارة زكريا، الزيارة، ميالد يوحنا

 ن النهارالساعات أو صلوات الساعات، هي صلوات يف الفرض اإلهلي كان الرهبان والكهنة ملزمني بتالوته يومًيا موزًعا على أوقات معينة م   1
 (.م)
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م وح ج ر   املذبح على تطل   صغرية نافذة   صومعة   كلِّ  ويف ؛- رأسيهما يالمس يكاد والسقفُ   للرأس، مسن ًدا ُيستخد 
ما عرفت .األموات ومجاجم وصلباَّنما  كانا ما األوىل الساعة صالة حني وإىل الصبح صالة انتهاء بعد أَّن 
 يغرمها وثياهبما األوىل الساعة لصالة ميضيا أن هلما حيدث حبيث رفيع تأم ل حال يف هناك ميكثان بل يسرتحيان

 مل ولو معهما يعيش مضى اجلوخ، االبسي من آخر أب   مع الساعات صلوات يتلوان كانا .اليشعران ومها الثلج
 .4بعد الدرجات قبل قد يكن مل شاب أخ   ومع اجلسم، سقيم   كان ألن ه ثوبه، يغري  

 وع اظ ُحفاة
 أن أ سع د ين أيًضا وهلذا تعليم؛ كله  أهلها جيهل املنطقة تلك من عديدة قرى يف للوعظ يذهبان كانا .8 

 له يؤس فُ  أمر وهو بتعليم، السكان حيظى أن ويستحيل قريب، دير من ليس إن ه يل قيل فقد هناك؛ البيتُ  يؤسهس  
 كما للوعظ، يذهبان كانا .غبال ارتياح سبب   يل كانت كبرية يثقة [األبوان] حظي قصرية فرتة   ويف .األسف أشد  

 بعد فيما عليهم ذلك ُفرض   بل آنذاك، ينتعالن كانا فما - 7حافيني وغلوتني، ونصف، غلوة مسافة على قلت،
 خيف ف السرور وكان .بيتهما يف الطعام لتناول متأخ ر ْين يعودان اإلعرتافات ومساع الوعظ وبعد .والبد الثلج يف –

  .عنهما شيء كله 

 نبيل فضل سي د
 يفوق مبا ميد وَّنما كانوا اجملاورة القرى سكان ألن   وي زيد، يكفي مبا لديهما متوافرًا الطعام كان .7 

 .أفضل مواضع ويف ذاك من خريًا بيوتًا عليهما ويعرضون املنطقة أسياد بعضُ  لالعرتاف يقصدمها وكان .حاجتهما
 حقًّا جديرة   سي دتنا، صورة لتكرمي كنيسة بىن قد كان السي د فهذا .2اخلمس املزارع صاحب لويس، دون هؤالء من

 وقد .التجار أحد بواسطة – أيهما أذكر ال – والدته أو جدته إىل 5فالندر من والده الصورة أرسل وقد .بالتكرمي
ا .يأخذاها بأن أمر وفاته حان ت وعندما عديدة؛ سنوات لديه فحفظها شغف أيه  هو هبا ُشغ ف    ما كبرية صورة إَّن 
 ورأ ى السي د هذا دعوة ليسوع أنطونيو األب لب   حني .-رأيي يرون وكثريون – قط منها أمجل حيايت يف رأيت

، اعجاب، أيه  هبا أعجب الصورة،  مل أن ه ورغم .8مانثريا ويدعى املكان؛ ذلك إىل الدير ينقل أن رضي حبيث وحبق 
 مالئًما صغريًا ديرًا السي د هذا هلما بىن فقد هناك، املاء على ولاحلص ممكًنا يُرى وال املاء، الستخراج بئر   يوجد يكن

م لنذرمها، ا حسًنا صنيًعا فعل لقد .بيعية مالبس هلما وقده  .جدًّ

 الحصول على الماء

                                                
 .األب هو لوقا دي ثيليس، واألخ هو يوسف للمسيح    
 .(.ر. ش)من هذه البداية ُدعي اآلباء املصل حون حفاة، وبقي اإلسم هلم وللرهبانية حىت اليوم     

 . وابنته ايزابيل( يهنر )يكي كان هذا السي د، لويس دي توليدو، ميلك مخس مزارع يف تلك املنطقة وقد دخل الرهبانية الكرملية ابنه انر     2
واشتهرت بازدهار فن الرسم وكثرة ( 22القرن )منطقة من بلجيكا كانت تابعة للتاج االسباين يف عصر القديسة تريزا  (Flanders)فالندر     

 (.م)مدارسه 
8   Mancera de Abajo 2751يونيو /حزيران 22، نُق ل  الدير إليها يف. 
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 األب كان .أعجوبة ذلك فاعتبوا ماءً  أعطاهم الربه  أنه  كيف ألروي   تفوتن الفرصة أدع لن .21 
 يف ورسم فقام املاء، إىل املاسهة حاجتهم عن ورهبانه يتحد ث الفناء يف العشاء بعد ومي ذات الرئيس، أنطونيو،

 أشار أن ه واخلالصة، صليًبا؛ رسم   إذا جي ًدا أذكر ال أنن ولو أظن، ما على الصليب إشارة   بيده حيملها بعصا ناحية
ا غزير ءما خرج حىت قلياًل، حفروا إن وما ".هنا أحفروا اآلن،" :وقال بالعصا  أريد مىت جتفيفه يصعب حبيث جدًّ
 أن وبعد .قلت كما أبًدا، ينضب وال حاجاهتم مجيع يف ويستخدمونه عذب، للشرب صال واملاء البئر؛ تنظيف
، فيها يستخرجوا ألن سعوا حديقًة، سو روا ًِ  سدى ذهب سعيهم أن   إال   باهظًا، مصروًفا وبذلوا ناعورة فصنعوا ماء 

 .عليه صلواحي فلم اآلن، إىل

 قداسة اآلباء
 الروح، فيه يشبع ذلك، قبيل فيه اإلقامةُ  تستحيل كانت الذي الصغري البيت   ذلك رأيت عندما .22 

ر ةً  يل أرى خلتن  وتأم ل هم، وتقشهف هم، ،[األخوة هؤالء] عيش طريقة وأدركتُ  إليها، نظرتُ  منه ناحية   بكل   ع ب ْ
 الثناء عن يعجزان كادا أعرفهما وكنت يزورانن، جوارهم من وزوجته سي د اءج فقد .يق مونه الذي الصال واملثل  
 رب نا شكر من أ م له  كنت فما أنا، أم ا .القرى تلك يف يصنعونه الذي العظيم اخلري وصف وعن قداستهم على

ْلُتن فقد عظيم، باطن فرح   يغمرين م بداية أرى خ   بأن جالله رضي إال .ارب ن خدمة يف رهبانيتنا حتق قه بارز تقد 
ةُ  فتظهر اآلن، ييسريون كما قُُدًما يدفعهم  .فكريت صحه

م يل يقولون صحبوين الذين التج ار وكان   كانت مهما املكان ذلك إىل رحلتهم عن ليتخل وا كانوا ما إَّن 
 .نفوسهم شبعوأ وشد دهم، ميلكوَّنا، اليت الثروات من أكثر الفقرُ  ذلك أعجبهم ! الفضيلة أروع ما .الكلفة

 إلحاحها بعدم المبالغة
 ضعفي على السؤال، يف وأ حل ْحتُ  سالتهم، الشؤون، بعض يف اآلباء وأولئك تباحثت أن بعد .21 

 [االصالح يف] الشروح كان وملا .كبريًا الوقاع يف تقشهفهم وكان التقشهف، يف املبالغى إىل ينساقوا ال أن وحقاريت،
 من الدرجة هذه على البداية أرى وكنت به، يقومون من الرب   يعطين كيل والتأم ل الرغبة من الكثري   كل فن

 .تنفيذه آمل كنت ما تنفيذ قبل عليهم هبا يقضي وسيلة   إىل الشيطان يسعى أن من اخلوف ساو ر ين الصالح،
 الذين هم، أم ا .ماألما إىل سيدفعه جالله وأنه  اهلل، عملُ  هذا أنه  عن أغفل كنت إمياين، وضعف نقصي وبسبب
 متام مرتاحةً  غادرهتم فقد وعليه، .ممارساهتم عن ينقطعوا ومل اهتماًا، كالمي يعريوا فلم ينقصن، ما ميلكون

 .املنهة كهذه سامي ة من ة   على الواجب احلمد اهلل أمحد مل ولو االرتياح،
 فهذه .آمني له، به أدين الذي ريالكث الكثري من جزًءا ألفيه أهالً  أكون أن بصالحه، جالله، رضي   أال 

ا كثريًا تفوقُ  أ عتبُها من ة  .للراهبات أديار   لتأسيس أعطانيها اليت تلك جدًّ
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 الفصل الخامس عشر

 

 خبر تاجٍر شريق
، يتزوهج أن اراد ما ،2رامرييث م ْرتني يدعى اهلل يعبد شريف تاجر طليطلة يف كان .2   يعيش كان بل قط 

 به يرضي عمالً  يؤسِّس أن منها وهدفه حالالً  ثروة مجع .واالستقامة بالصدق وميتاز يحة،صح كاثوليكي حياةً 
 يف إقاميت أثناء يف معر يف ،1هرننديث بابلو ويُدعى اليسوعيني اآلباء أحد باألمر وعرف .مميث مرض أصابه .الرب  

 م ْرتني فقصد .املنطقة هذه يف ردي إنشاء يف الرغبة شديد   وكان ماالغون، يف دير تأسيس يف للتفاوض طليطلة
 وختصيص معابد تأسيس من املال ح وهل ل وْ  للرب   تؤد ي اليت اجلليلة اخلدمة له فبني   .املوضوع يف ملباحثته رامرييث

 عازًما كان ما سائر ويُ ْعم ل   باألعياد االحتفاالت تقام أن ميكن ففيه الدير؛ هذا إىل ينوي، كما خيدموَّنا، كهنة
 .املدينة هذه يف رعية   إىل وكلهي أن على

 أخ رزين رصين
 كلِّ  يف 5رامرييث ألڤاريث ألونسو أخاه فوك ل لتقرير، قصريًا الوقت   رأى أن آنذاك حاله سوء من وكان .1 

 اهلل، خياف رزين، جد   رجل   ألڤاريث ألونسو فإن .أخاه توكيله يف أصاب ولقد .4إليه نقله أن اهلل لبث وما شيء،
، يف ويسري ا .الرصانة كل رصني   اإلحسان، وافر احلق   عيان كشاهد   الصفات هذه إليه أنسب أن أستطيع وإّن 

 .حق   قول فأقول عاشرته

 قدوم تريزا إلى طليطلة
 األب إيله  فكتب .ڤاليادوليد دير بتأسيس منهمكةص زلت ما كنت رامرييث، مر تني تويف   عندما .5 

 على وافقتُ  إذا سريًعا القدوم   ويسأالين الواقع على ليطلعاين نفسه، ڤاريثأل وألونسو اليسوعي، هرننديث بابلو
 ،7التجس د سي دة عيد عشية طليطلة إىل وصلت [.ڤاليادوليد يف] البيت ُجه ز   أن بُ ع ْيد   فمضيت .الدير إنشاء

 بفرح استقبلتنف ماالغون، دير مؤسِّسة وهي ،2سابقة مناسبات يف نزلت حيث لويسا السي دة منزل إىل وذهبت
ا كبري م   .هلل العبادة كثريتا آڤيال يف يوسف القديس دير من رفيقتان بصحبيت وكان .كثريًا حتب ن ألَّن   م ق ر ، لنا فُقدِّ
 .نعيش دير   يف وكأن نا خلوة يف فكن ا العادة، جرت كما

                                                

2   Martin RAMÍREZ. 
1   Pablo HERNÁNDEZ. 
5   Alonso Alvarez RAMÍREZ. 
 .2728أكتوبر / تشرين األول  52تويف يف    4
 .2727مارس / أذار  14أي عيد البشارة، يف    7
 (.7/4راجع )هي السي دة لويسا دي ال ثريدا    2

في تأسيس دير القديس يوسف المجيد، في 

 .8651طليطلة سنة 
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 مساٍع باَءت بالفشل
 فألن ه .أروتيث دييغو املدعو 5أصهاره وأحد ألڤاريث ألونسو مع الشؤون هذه حبث يف حاالً  شرعتُ  .4  

ا صال رجل  يضعان االثنان فبدأ .االقتناع يف منه أبطأُ  لكن ه ،ألڤاريث ألونسو من حصافة أكثر كان والهويت جدًّ
 يعثرا مل لكنههما لنشغله، بستأجرانه بيت عن فت شا املباحثات، اثناء ويف .قبوهلا ُمناسًبا أرى كنت ما عديدة شروطًا

 مل لوقت هذا ويف – احلاكم من اإلجازة على للحصول أنا، أتوصهل، ومل البحث؛ إكثارمها رغم مالئم، بيت على
 پدرو يدعى الكنيسة هذه يف قانوين وكاهن   السي دة هذه بذلْتها اليت الكثرية املساعي رغم – مطران هناك يكن

م ابن ،8مانريكي  ُسقمه، ورغم حيًّا؛ زال ما ألنه اآلن، كذلك وهو ا،حقًّ  هلل خادًما هذا كان لقد .كستيليا مقد 
 هذه يف االعتبار جزيل كان .الدير هذا إنشاء من سنوات بضع بعد اآلن، هو حيث اليسوعية، الرهبانية دخل فقد

 بيدي 7احلاكم كان فحني اإلجازة؛ هذه على احلصول من أمتك ن مل شيء، كلِّ  ورغم .جريء فه امة ألن ه املدينة
 اتفاق إىل لنصل ألڤاريث، وألونسو أنا كن ا، ما ثانية، جه ة ومن .يتشد دون اجمللس أعضاء كان اللني، جانب
 .تامًّا اختالًفا االختالف إىل فانتهينا .املوضوع يف يده يطلق هو، كان، الذي صهره بسب

 لقاء مباشر وناجح
 [الدير] تأسيس دون من عوديت ان أرى وكنت آخر، ألمر آت   مل فأنا العمل؛ ما أدري كنت ما .7 

ا سُتحدث  آخر، أمر   أيِّ  من أكثر اإلجازة على احلصول عدمُ  علي   يشق   كان فقد ذلك، ورغم .كبريًا شكًّ
 على صمهمت فقد وعليه، .أخرى أماكن يف فعل كما شيء كله  سيدب ر رب نا فإن   التسل م ت   إذا أن ه العتقادي
 مضى قد وكان .فيستقبلن يتفضهل أن إليه أتوس ل وأرسلت منزله من قريبة نيسة  ك إىل فذهبت احلامل، إىل التحد ث

ء   من يوم كله  تؤول وهي املساعي على شهرين من أكثر  أن صعب   ألمر إن ه له قلت قابلته، عندما .أسوأ إىل سيِّ
 رب نا خدمة إىل ولتؤ  أعمال عرقلة   فيحاول واحنباس، كمال سلوك ويف صارم، نظام يف العيش إىل نساء تسعى
 جأش   بثبات عديدة أخرى وأمورًا هذا له قلت .الرفاهية نعيم يف يعيشون بل شيًئا، منها يعانون ال أناس   كهذه

، أعطانيه  .أود عه أن قبل اإلجازة أعطاين إن ه حبيث قلب ه فحر كت الرب 

 مساعدة غير منتظرة
 إال   لدي   كان فما .شيًئا أملك ال أن ن مع شيء، كل   على حصلت أن ن من طنًّا مسرورة مضيت .2 

 من وفراشان ،- املذبح على ألضعها صورة أي ة عندي يكن فلم - 21صورتني هبا اشرتيت أربعة، أو دوقات ثالثة
 يل صديق   تاجر   هناك وكان .ألڤاريث ألونسو و الرأي يف أختلفت كنت ألين   له ذكر فال البيت، أم ا .وبطانية قش  

، يتزوهج أن أراد ما نفسها، ةاملدين يقطن  صاحلة أخرى بأعمال والقيام املسجونني مساعدة إال   له هم   وال قط 
 .م ر ض   لكنه ؛ -22آڤيال دي ألونسو يدعى والتاجر – بيت عن يل سيبحث ألنه عن   أخف ف أن فسألن عديدة،

                                                
    Diego ORTIZ  (.م)صهره هنا زوج ابنته 

8   Don Pedro MANRÍQUE 22و 21اديليا اليت روت القديسة قصتها يف الفصلني پي هو خال كاسيلدا د. 
 .احلاكم هنا هو رئيس اجمللس الكنسي الذي كان يدب ر ممتلكات أبرشية طليطلة وهي الكرسي األوىل يف اسبانيا   7

 .غارقًا يف التأم ل مها صورتان ما تزاالن تكر مان يف الدير، متث ل إحدامها يسوع واقًفا حتت الصليب واألخرى متثله جالًسا   21

22   Alonso de AVILA. 
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 فمكث ،21كروث ال دي مرتني دعىي القداسة، وافر فرنسيسكاين راهب املدينة تلك إىل قدم أيام، بعضة وقبل
 الفقر، كثري بل الغىن، يعرف ال ،25اندرادا امسه لديه يعرتف كان شابًا إيله  أرسل مضى، أن وبعد .قليالً  هناك

 ذلك لسان عن يل يقول جاء كنيسة، يف القداس أحضر وكنت يوم، فذات .أسأله ما كل يفعل أن إليه وطلب
 وقد فشكرته، .شخصه إال   ميلك ال انهُ  ولو باستطاعته، ما كله  أجلي من علسيف بأنه ثقة على أكون   أن املغبوط
 كان ما ثوبه ألن القديس، ذلك إلينا أرسلها اليت املساعدةُ  تلك أحسن، موقًعا رفيقايت وعند حسًنا، موقًعا وق عتْ 

 .حافيات وراهبات   يتعاطى أنه على يدل  

 خبر الحصول على المنزل
 البحث أكل فه م ن وال العمل ما أعرف كنت ما أحد، من مساعدة   بدون جازةاإل على حصويل بعد .5 

 .رفيقيته  بذلك وحد ثت كروث ال دي مرتني األخ ايل   أرسله الذي الشاب فتذك رت .الستئجاره بيت عن
 فما .يسالتأس أمر كشف إىل إال   يؤدِّي لن ذلك ألن بشيء إليه أُفضي   ال أن وسأ لتاين أمري من كثريًا فضحكتا

 .ذاك اهلل خادم لدن من مرس ل   ألن ه سرًّا األمر يف وانه  ما، شيًئا سيفعل بأن ه واثقةً  كنت فقد .مسعي أع رهتُما
، حيفظ أن بإحلاح وسألته جيري، ما له فرويت فاستدعيته، م وأنا بيت عن يل يبحث أن إليه وطلبت السر   من أقد 

 سهالً  األمر بدا .مرض به حله  قد أن ذكرت الذي الصال الرجل ،ڤيالآ دي ألونسو وهو اإلجيار، دفع   يضمن
 كنيسة يف القداس أمسع وأنا صباح، ذات جاء ين أن لبث وما .بيت عن سيبحث إن ه فقال الشاب لذلك

م قريًبا، بيًتا يل وجد إن ه يل وقال اليسوعيني،  دًّاج مالئًما البيت كان .فأشاهده أذهب أن وسألن املفاتيح، يل وقد 
 .تقريًبا سنة فيه فمكثنا

 رضى الرب  بالفقر والعمل
 أو – أشهر ثالثة مضى فقد .اهلل خطط تدهشن ما غالًبا الدير، هذا تأسيس يف النظر   أعيدُ  عندما .8 

ا أغنياء وأشخاص ،- جي ًدا اذكر ال ألن ن شهرين من أكثر األقل على  عن حبثًا طليطلة يف ويدورون حيورون جدًّ
 أن الرب   فرضي الفقر، الشديد الشاب، هذا جاء َث املدينة؛ يف بيوت ال وكأن عليه، العثور يستطيعون فال بيت
 فلم ألڤاريث، وألونسو املعقود االتفاق بفضل عناء دون من يتم   أن ميكن كان التأسيس ان ومع .احلال يف بيًتا جيد
 .والعمل بالفقر إال   حيصل أن [الرب  ] يُرد

 لبيتاالنتقال إلى ا
 .عائق أليِّ  حتاشًيا شيء أي   فيه يُعم ل   أن قبل باستالمه حاالً  أمرتُ  فقد رضانا، نال البيت وألن   .7 

 أن له فقلت .إليه أمتعتنا فقلننقلْ  اليوم، ذلك يف سُيخلى البيت إن   يل يقول املذكور أندرادا جاءين قليل، وبُ ع ْيد  
 بالواقع، أخبه أن رفيقيت   على وشق   .العجب فأخذه وبط انية؛ قش   من فراشان إال   لدينا ليس ألن سهل األمر

 األمر أُع ر فلم أنا أم ا .مساعدتنا عن فيقلع الفقر من احلالة هذه على يرانا قد ألنه لذلك، استغراهبما وأظهرتا
 البيت يرت ب مضىف .عمله أ ت   ان إىل ُقدًما دفعه العزم ذلك فيه بث   من ألن له؛ يكرتث مل نفسه وهو انتباًها،

                                                

21   Martin de la Cruz أي مرتني للصليب. 
25   Andrada. 
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 مضينا الليل، هبوط وعند .القداس إلقامة ضروريًا كان ما واستعرنا .زمخًا فاقتها مههتُنا أخال ال هبم ة العمال ويأيت
 .سواه لدينا يكن مل ألن ه 24الرفعة عند يقرع كالذي صغري ناقوس ومعنا البيت الستالم العم ال أحد بصحبة
 من إليها الدخول يتم   غرفة إال   كنيسةً  جنعله موضًعا جند فلم عظيم، خوف يف وأنا ناملكا نُع د   كلهه الليل وقضينا

 .أيًضا إي اها أجهرنا قد صاحبها وكان النسوة، بعض تسكنه مالصق صغري بيت

 روع النسوة الجارات
 شيء على النسوة أولئك نُطلع أن على اجرتأنا وما البزوغ، أهبة على والفجر شيء كل إعداد ت   .21 

 النسوة مسعت عندما .ضيِّق فناء على يُطله  الذي الفاصل اجلدار يف بابًا نفتح فشرعنا .أمرنا يكتشفن لئاله 
ْلنا مرعوبات، ن  ه ْضن   نائمات، بعد وهن   الطر قات،  حان، قد كان الوقت لكن روعهن ؛ لتسكني شاقًّا جهًدا فبذ 

أ   ذلك، من الغاية رأين   فلم ا .سوءًا الن يسب نب ومل منهن ، مضض على ولو القداس، فأقيم  .غضبهنه  الربه  هد 

 غضب أعضاء المجلس
 دون حيول عمله لتحقِّق اهلل فيه يدفعنا الذي التهو ر فإن .التصر ف أسأنا كم بعد فيما رأيت َث .22 

ا اخصوصً  املشاكل، ظهرت كنيسةً  منه صنعنا أننا البيت صاحبة علمتْ  فحني .املساوئ إىل انتباهنا  كانت أَّن 
 الربه  أعاد رضانا، نال إذا جي د بثمن منها البيت نشرتي اننا علمت وحني .حانقة فانفجرت العائلة؛ بكر زوجة  
م رغم أنشئ، الدير أن اجمللس أعضاء علم وعندما .اهلدوء إليها  ثائرهم ثار إنشاء ه، جييزوا أن قط   يريدوا مل أَّن 

م يقولون ،- سرًّا األمر على أطلعته قد وكنت – الكنيسة رجال أحد إىل ومضوا  .27وكيت كذا سيفعلون إَّن 
 ذكرت، الذي هلذا يروون فذهبوا املدينة، عن غائًبا بالتايل وكان اإلجازة، أعطاين أن بعد سفر عليه طرأ فاحلاكم

 تامًّا، هالً ج الواقع جبهل هو، فتظاهر، .إلرادهتم خالفًا دير إنشاء على صغرية امرأة جتر ؤ من مندهشون وهم
 اإلجازة لديه  تكون أن يف يشك   فال أخرى، مدن يف [أديارًا] أسهست إنن هلم قائالً  استطاع ما خاطر هم وطي ب  
 .الالزمة
 احلال هتدئة

ها أذكر ال أيام مرور فبعد هم، أما .21   نبز أن إىل القداس أقيم إذا باحلرم إنذارًا إلينا وجههوا حتديًدا، عده
ة أن ن بالغ بلطف فأجبتهم .بالتأسيس اإلجازة  هذا يف بإطاعتهم ُملز م ةً  أكن مل ولو يأمرون، ما أفعل ألن مستعده

أ .اإلجازة على ويطلعهم ليحدِّثهم ميضي   أن ذكرته، الذي السي د مانريكي، پدرو دون وسألت .األمر  نقمتهم فهده
 .أخرى ةصعوب جاهبنا لكنا هذا ولوال .الواقع األمر أمام ووضعهم

 وصف فقر التأسيس

                                                

 (.م)ثاين كان هذا الناقوس يقرع عند رفعة القربان، يف أثناء القداس، وقد استغن عن استعماله التجديد الليرتجي يُ ع ْيد  اجملمع الفاتيكاين ال    24
وتساوي بدق ة التعبري العامي  ”hacer y acontecer“مقابل العبارة االسبانية " وكذا وكيت" 4املذكور يف العدد درو مانريكي پهو دون    27

 (.م" )يعمل ويسو ي"
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 نشوي خشب نثرة حىت لدينا وليس والبط انية، القش   فراش يْ  سوى لدينا متاع   ال أي ام بضعة وبتنا .25 
 نعاين كن ا .مشكلتنا حل ت حطب   رزمة   الكنيسة يف لنا فأودعوا شفقت هم الربه  حرهك الذي أعرف وال مسكة، عليها

 غالًبا وهي اخلشن، الصوف وأردية البط انية نلتحف كنا اننا ولو باردة، هناك يايلوالل الليل، يف البد من شيء من
 مود ة يل تكن   اليت السي دة تلك منزل يف أعيش وأنا املدقع الفقر هذا تقدير مستحيالً  ل يبدو .لنا فائدة ذات

 أن أرضى ال فأنا شيًئا، سألتها ما .الفضيلة هذه جدوى خنتب أن أراد الربه  أنه  إال   هلذا سبًبا أدري ال .عظمى
 .تعطينا أن تستطيع كانت مم ا بأكثر هلا مدينة   وأنا ؛[فقرنا] تلحظْ  مل احلظ، حلسن وهي، أحًدا؛ أضايق  

 فرح في الفقر
 حيضرين حبيث الع ظ م   من كانا الباطن وفرح نا النفسي، ارتياحنا فإنه  لنا؛ كبريًا خريصا ذلك وكان .24 

 لذيذة، مشاهدةً  [الرب  ] 22مشاهدة لنا يوف ر إخاله كنت الزمنا الذي احلرمان ان .الفضائل الرب   نهيضم   ما غالًبا
ا ولو  فإن   احلقيقة، ويف .نطلب مم ا أكثر لنا يقد مون طفقوا وآخرين نفسه ألڤاريث ألونسو فإن   عابرة؛ كانت اَّن 

 أشعر، كنت هكذا .ُمعد مة وتركوين من   تزعوهافان ذهب من كثريةً  حلىً  أملك فكأنن شديًدا، شديًدا كان حزين
 يا بنا ما" :فأجابتا هبما، ما سألتهما كئيبتني، رأيتهما وعندما .زوال إىل سائر   فقر نا ألن بغم ، معي رفيقتاي وتشعر

 ".فقريات بعدُ  لسنا أننا يبدو !؟ أمهاه

 اعتراضات جديدة
ا؛ ريةً فق أكون أن إىل الشوق يفه  ينمو أخذ ومنذئذ .27   الزمنية، اخلريات ألحتقر الرتف ع من   ومتك ن جدًّ

ب  ًعا احلقيقة يف لنا جيلب البذي الباطن اخلري ينم ي انعدامها ألن    .آخر نوع من وسكينةً  ش 
 عنه يل وأفصحوا امتعهاضهم أظهروا الذين ك ثُ ر   ألڤاريث، ألونسو من التأسيس هذا أمر   حبثت أي ام   

 لن وأين القوم، ع لي ة مها فما ،25سابًقا قلت كما حالتهما، يف صاحلني كوَّنما على السي دين، ذينك أن العتبارهم
م    متج د   ألن ن، اكرتاثًا قوهلم أعرتُ  فما أنا أم ا .هذا من خريًا ُمرحيةً  مواضع   طليطلة، هي كما مهم ة، مدينة يف أُعد 
 اإلجازة فأعطاين احلاكم، بلغت اليت األقاويل كثرت بل .احلسب تقديري من أكثر دائًما الفضيلة قد رتُ  اهلل،

 .أخرى أماكن يف تأسيسايت مثل هنا التأسيس يكون أن شرط

 حيرٌة وترد د
 ته  وقد أم ا .املوضوع يف البحث إىل عادوا الدير إنشاء ته  أن فبعد العمل؛ ما أدري كنت ما .22 

 هو كما إطالًقا، شيء   الدير يف هلم يكون   ال أن على ريالكب املعبد أعطيتهم بأن حالًّ  اعتمدث فقد تأسيسه،
 يف فحرتُ  خمتلفة، آراء وُعر ض ت الكبري، املعبد على احلصول إىل تطمح بارزة شخصية   هناك كان لقد .اآلن احلال
ن .الدينونة يوم اهلل أمام شأنًا واملقامات   االحساب   أقل   ما :مر ة ذات يل فقال احلال هذه يف رب نا ونو رين .أمري  ووخب 

 .العامل حيتقرون الذين حنن هبا َّنتمه  ال أن جيب أمور وهي مسًعا، األمور هبذه املتحدِّثني أعريُ  ألن ن قاسًيا توبيًخا

                                                

22   Contemplación. 
ار وليسا من طبقة النبالء    25  (.م)( من هذا الفصل 1و 2راجع العدد )إشارة إىل مرتني رامرييث و ألونسو ألڤاريث، ومها من التج 
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 راحة وارتياح... 
 ندمت وما املعبد، فإعطائهم املباحثات يف االستمرار فقر رت غريها، وأخري احلجج هذه أذهلتن .25 

، ذلك على  تشغله الذي اشرتينا مبساعدهتم، ألن نا، سيًئا، حالًّ  كان بيًتا شرائنا يف احلل   أن واضًحا لنا بان قدف قط 
 الكثرية القداسات وبفضل .دوًقا ألف عشر اثن كلهف وقد طليطلة، بيوت خرية من واحد وهو اآلن، [الراهبات]

 العامل آراء نظرتُ  لو .املدينة لسكان وارتياح   اهباتللر  راحة   واحة   صار فقد فيه، تقام اليت العديدة واالحتفاالت
 بطيبة تفض ل مبن إهانة أ حلقنا ولُكنها الراحة، هذه على احلصول علينا استحال لكان مفهومنا، حبسب الباطلة
 .اهلبة هبذه علينا فتكر م   خاطر
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 الفصل السادس عشر

 
 
 

 خبر الراهبة حن ة لوالدة اهلل
 فيما يأتني اللوايت تسعى كي ربِّنا خدمة يف الراهبات بعضُ  متارسه كانت ما إجيازب أذكر   أن يل خطر .2 

 .الصاحلة البدايات هذه منزال على السري إىل بعد
 صرفت قد كانت عمرها، من األربعني يف وهي اهلل لوالدة حن ة تدعى راهبة   دخلت البيت، شراء قبل 

ا ا ومع .اإلهلي جالله خدمة يف حياهت  ا الرخاء، حياة تفوهتا كانت ما عائلتها ويف معاشرها بني أَّن   وحيدة ألَّن 
 فيها رأيتُ  حني سقمها، ورغم .حتادثن فجاء ت رهبانيتنا، يف واخلضوع   الفقر   ختتار   أن فض لت فقد غىن، وذات
 العيش شظف يف فأعطاها، اهلل وتلط ف .فقبلتها للتاسيس، صاحلًا منطلًقا فيها وجدت والعزم، الصالح وافرة نفًسا
 .والرخاء باحلرية تنعم كانت حني قبل، ذي من كثريًا أفضل صحةً  اخلضوع، ويف

 سخاؤها وتجر دها
ا، هو هنا، فأذكرها هلا تقديري حر ك وما .1   وكانت متلك، ما كله  الدير وهبت نذورها، تبز   أن قبل أَّن 

ا غني ةً   النذور، ُتبز   أن ترفض قد أو بعد، فيما تندم قد اَّنا هلا وقلت قبوله، أريد كنت وما ذلك، عليه  شق   .جدًّ
ا ؛- أعطتنا مم ا لنجر دها حتًما احلالني يف كن ا وما – خطري فعلها وإن  أواًل، :كثريًا هلا األمر أجسِّم   أن أردت وإّن 
ا ذلك، وحصل رُقدِّ  لو ان ه فأجابتن .أفضل اختبارًا نفسيهتها الختبار وثانًيا، لتجربة؛ سبًبا يكون ال كي  تسألن فإَّن 
ا مسرورة وعاشت .رأيها تغيري عن متاًما وعجزتُ  .باهلل حبًّا أقبله أن  ذي من كثريًا أفضل بصح ة تنعم وهي جدًّ

 .قبل

 أمثلة على طاعة الراهبات
 ،2فيه ُوْجدتُ  فرتة   يف الرئيسة، إن   حىت حبرارة، الدير هذا يف والطاعة التقش ف   ميارسن الراهبات كانت .5 

ا إذ تقوله، ما يف حذرةً  كانت  ينظرن مر ة ذات كنه  .حاالً  ين  فِّذنه كنه  فقد عفويًا، ما شيًئا أحيانًا قالت ولو إَّن 
 أمتهت فما "فيه؟ بنفسك ترمي أن لك   قلت لو حيدث ماذا" :جبانبها كانت لراهبة   فقالت احلديقة، يف ماء جُم مهع  

 حاضرة، وأنا يعتبفن، أخرى مرهة وكن   .م البسها تغي ِّر   أن خروجها، بعد ولزم، ملاء،ا يف الراهبة كانت حىت كالم ها
 طريقة   هذه إن   وهل ذلك، تفعل كيف [الرئيسةُ ] فسألتها لتحادثها؛ تنتظردور ها اليت تلك الرئيسة من فاقرتبت

 منها تطلب الرئيسة أن   ففهمت اهبةالر  أم ا .خطاياها يف وتتأم ل البئر يف رأسها تدس   أن األفضل فمن لالختالء؛

                                                

 .كانت القديسة تريزا رئيسة ذلك الدير، فأرادت، على عادهتا، أن تدع األمر مبهًما    2

في بعض أمورحصلت في دير القديس يوسف 

 .هذا في طليطلة الكرام هللا وتمجيده
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ا تعتبُ  وهي لف ع ل تْ  ملنعها، يسرعوا مل ولو بنفسها؛ لتلقي   ُمعج لة فأسرعت البئر، يف بنفسها ترمي أن  بأكب   تقومُ  أَّن 
ح   أن فلزم بالغ   تقش ف   وأفعالُ  مشاهبة، أخرى أشياءُ  وحصلت .هلل خدمة    اليت األمور   العلم ذوي بعضُ  هلنه  يوض 
 تنقذهنه، اليت ني تهنه  ولوال جدًّا؛ قاسية أشياء يفعلن كنه  أَّننه  والواقع، .العتمادها والضوابط فيها، يطيعوا أن جيب
 ،- هنا وأنا أذكره أن يل خطر لكن – فقط الدير هذا يف هذا حيدث وال .للكسب منهنه  أكثر للدينونة أهالً  لكنه 

 يف ربهنا مُي جهد كي وذلك بعض ها، فأورد فيها، طرًفا أكون ال أن فأمتىن   ،كثرية أمور   األديار مجيع يف حيدث بل
 .خادماته

 موت راهبة
مرضت إحدى األخوات مرض  املوت؛ وبعد أن قبلت األسرار أن [ يف طليطلة]حدث وأنا هنا . 4  

اء لدى اهلل ولدى واملسحة األخرية، أظهرت من الفرح والسرور ما أمكن أن نسأهلا أن تتشف ع بنا يف السم
وقب  ْيل أن تلفظ ن  ف س ها األخري، جئُت ألكون قرهبا بعد أن . القديسني الذين نكرذمهم وكأَّنا ذاهبة إىل بلد  آخر

وما ان ذخلُت حىت رأيُت جالله يف وسط رأس . مكْثُت أمام القربان أتوسهل إىل الرب  أن مينحها ميتة صاحلة
 الراهبات جميع أن   من يقين على أكون أنيبسط عليها محايت ه وقال يل كان فاحًتا ذراعيه كأن ه . سريرها
. الموت ساعة عند التجاربَ  يخشَينَ  أن عليهنَّ  فما يحميها؛ كما سَيحميهنَّ  األديار، هذه في يَُمت نَ  اللواتي

 اليتم  األشياء آه، يا أم اه، ما أعظ: "وبُ ع ْيد حلظات حادثُت الراهبة  فقالت يل. فامتألُت ارتياًحا وتقوى
 .مالك ميتة   ماتت فقد وهكذا، ".سأراها

 أمل وتحريض
ْذن   وكأَّننه  وهدوء سكنية يف قض نْي   ذاك مذ ُمْت   اللوايت بعض أن الحظتُ  وقد .7   بتأم ل   أو باجنذاب   أُخ 

 اجمليدة وأم ه إبنه قاقاتوباستح جبودته، املن ة هذه اهلل مينحنا أن آلمل وإين   .ما جتربة من مظهر أيِّ  بدون السكينة
، وهلذا، .ثوهبا نلبس اليت  عرفنا ولو .يزول أن يوشك النهار ألن   حقيقيات كرملي ات   نكون أن يف بنايت، يا فلنجده

ة رنا الشيطان، هلم ينصبها اليت واخلدائع واحلبائل الوقت، ذلك يف كثريون به يشعر الذي احلزن شد   املن ة هذه لقد 
 .تقدير خري

 حد األقرباءخبر أ
 من واحًدا كان إن ه بل املعن، الشخص عرفت ألين   به، أخبكنه  أن أريد أمر   اآلن ببايل وخيطر .2  

 على فيحمله مبخادعته يبدأ أن الشيطان أراد فقد وهلذا الدروس، بعض   وحص ل اللهو، يف يبالغ كان للقد .أقربائي
 باالعرتاف، إقناعه عن اجلميع فعجز ذهنه يف الفكرة ورسخت .نهم فائدة ال املوت ساعة عند الندم أنه  االعتقاد

 عليه ملاذا يقول، كان بل .السيئة حياته على ونادًما جدًذا حزيًنا كان املسكني أنه  مع ذلك يف وسيلة   أيهةُ  تنفع ومل
 الشيطان ألن حجُجه عهتُقن فال جيادله عامل، دومنيكي راهب وهو معرِّفه، وكان .هالًكا نفسه يرى فإن ه يعرتف، أن

ي الً  يعل مه كان  أمره وآخرون هو يوك ل   أن إىل وانتهى يصنع، ماذا يدري ال واملعر ف أي اًما هكذا ومكث .عديدة ح 
، إىل  .عليه أشفق ألنه الربه
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 قبوله باالعتراف
ا يعاين وكان كثريًا املرض عليه واشتد   .5 

ً
 جديدةً  حجًجا حامالً  املعر ف إليه فعاد خاصرته، يف مب ًحا أمل

م حيادثه بدأ إن ما لكن ه .اجلدوى زهيدة   احلجج تلك لكانت قلب ه، فيُلني   عليه الربه  يشفق مل ولو إلقناعه؛  له ويقد 
 أريد فأنا يفيدين؟ اإلعرتاف إن   تقول اخلالصة،" :للمعر ف وقال به مرض ال وكأن الفراش يف استوى حىت الباهني،

 يُقلع   بأن احتفالًيا قسًما فأقسم شهوًدا، واستحضر بدق ة، أذكر ال عداًل، كاتًبا أو الً مسج   وطلب ".أعرتف أن
 نعتقد، جيعلنا ما كبري، خبشوع األسرار واقتبل صاحلًا، اعرتاًفا واعرتف .سريته يصلح وأن بعد فيما اللهو عن

 للعذراء، حقيقيات كبنات   حياتنا يف نسري أن ،أخوايت يا ربهنا، رضي   إال .اخلالص نال أن ه إميانُنا، يعل منا ما حبسب
 .آمني .هبا وعدنا اليت املن ة ربهنا ليعطينا نذورنا على وحنافظ
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 الفصل السابع عشر

 
 

 تعب وارتياح
 ووضع الكنيسة، ترتيب امتمنا العنصرة، عيد عشية طليطلة، دير تأسيس من يوًما عشر مخسة بعد .2 

 وتعبت ،- قلت كما تقريًبا، سنة البيت هذا يف سكنها فقد – وشافًّا كثريًا العمل كان لقد .أخرى وأشياء املصبهعة
 املائدة، يف الطعام نتناول جلسنا عندما الصباح، ذلك يف .شيء كل ت   لكن العمال، مع األيام تلك قضاء من

 حىت العنصرة تلك يف فرتةً  برب نا أستمتع   أن باستطاعيت وأن أعمله، شيء عليه  يبق   مل أن رأيت إذ االرتياح غمرين
 .نعيم من نفسي به شعرت ملا شيًئا آكل أن أقدر ال كذت

 دعوة أميرة إيبولي
 زوجة إيبويل، أمرية ق ب ل من خادم   قدوم   أُبل ْغتُ  اللحظة، هذه ففي طوياًل؛ االتياح هذا استحققت ما .1 

 على طويل زمن منذ اتفقنا قد كن ا ألن نا عينتستد أرسلت اَّنا فعرفت إليه، فمضيت ،2سيلڤا دي غوميث روي
 حديث [طليلطة يف] الدير ألن   بغم   فشعرت سريًعا، ذلك حيصل   أن تصو رت فما أنا أما .1پاسرتانا يف دير تأسيس

 توأبلغ .الدعوة أليبِّ   ال أن على حاالً  فصمهمت كبريًا؛ خطرًا يشكِّل فرتكهُ  تأسيسه، يف معارضةً  وصادفنا االنشاء،
 .هلا إهانة   فرفضي فقط، الغرض وهلذا هناك كانت األمرية ألن   مستحيل الرفض   أن   فأجابن هو أم ا .قراري اخلادم
 إليها فيعود لألمرية أكتب وأنا الطعام فيتناول يذهب أن للرسول وقلت أذهب، أن ببايل خيطرْ  فلم ذلك ورغفم

ا؛ شريق   رجل   والرسول .بالرسالة  .هبا أدليت اليت احلجج مساعه بعد اقتنع موقفي، من انزعاجه فرغم جدًّ

 استشارة الرب  
 هبذه ألغادرهنه  سبيالً  أرى كنت وما قليل، منذ وصلن قد الدير يف سيقمن اللوايت الراهبات كانت .5 

 ذينا؛يؤ  سخط ها ألن   األمرية؛ سخط   يثري ال ما أكتب   أن الربِّ  من ألطلب   األقدس القربان أمام فحضرت .السرعة
 ولكلِّ  بإنشائها بدأنا اليت الرهبان ألديرة ضروريًا كان اجلميع ولدى امللك لدى االعتبار الكثري غوميث روي فتأييد
 كنت وإذ .أغيظها أن أود   كنت ما أن ن أعرف لكن ن آنذاك، األمور هذه يف فك رت إذا اآلن أدري ولست .5شيء

 أمحل   وأن التأسيس، هذا يتجاوز خريًا ذهاّب يف ألن الذهاب يف أترد دذ ال أن ربِّنا ق بل من يل قيل احلال، هذه يف
 .والرسوم القانون معي

                                                

2   Ruy Gómez de SILVA, EBOLI. 
1   Pastrana. 
أيبويل، امرأة  روي غوميث دي سيلڤا، نبيل برتغايل، كان مستشارًا للملك فيليب الثاين مقرهبًا إليه، وزوجته آنا دي مندوثا اشتهرت بلقبها أمري    5

 .كثرية الطموح والنفوذ واملناورات، وحصل للقديسة تريزا معها خالفات يف الرأي واملواقف

الراهبات، في تأسيس ديَرْي پاسترانا للرهبان و

 .8651وذلك في النسة نفسها 
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 استشارة المعر ف
 ما إال   أفعل أن على جترهأت ما الذهاب، عن تُ ْقعدين وجيهة بأسباب قناعيت فرغم ذلك، عرفت حني .4 

 يف فهمت ما على أُطلعه أن دون من فاستدعيته .معر يف مبشورة أتقي د أن وهو مشاهبة، حاالت يف فعله تعوهدت
ه أن الرب   إىل توس لتُ  بل ،- دائًما راضية أكون الطريقة هبذه ألن ن – التأم ل  يعرفه؛ أن جيب ما يوافق بنور ميد 

 عدفب .احلال هذه يف يل حصل ما وهذا غالًبا؛ يل حصل ما هذا .قلبه يف يلقيه شيء، يتحقهق   أن يريد حني وجالله،
 .الذهاب على فصم مت أذهب، أن عليه  أن   رأى نواحيه، مجيع من األمر تفح ص أن

 زيارة الفرنسيسيات
 للراهبات دير يف ورفيقايت أنا فنزلت مبدريد، املرور علينا كان .للعنصرة التايل اليوم يف طليطلة غادرت .7 

 ومتعب دة للملك، مربية كانت ،4ماسكارينياس ليونور السي دة هي تقطنه، وكانت أنشأته سي دة   لدى الفرنسيسيات
 .حارًّا ترحيًبا لديها ولقيت مبدريد مروري لدى سابقة مناسبات   يف نزلت هناك .حق ة عبادة لرب نا

 خبر الناسك
ا السي دة هذه يل قالت .2   وترى معرفيت، إىل يتشوهق ناسًكا هناك ألن   الوقت هذا يف بقدومي سعيدة   إَّن 

 هذا انضم   إذا أن ه ببايل خطر فقد راهبني، سوى لديه  يكن مل ومل ا .وقانوننا كثريًا تتهفق حياةً  ورفاقه هو يعيش أن ه
 السي دة هذه له قدهمتها غرفة   يف يسكن كان .لنتباحث لنا لقاءً  تدب ر أن فرجوهتا .عظيًما توفيًقا ذلك كان إليهما

ا وبسيطة   حقهة عبادةً  اهلل يعبد ،7البائس يوحنا يدعى شاب أخ مع  أبلغن حمادثتنا، أثناء ففي .العامل أمور يف جدًّ
 .روما إىل الذهاب يريد أن ه

 شخصية األب ماريانو
 إيطايل .2بنيتو سان دي ماريانو ويدعى األب هذا عن أعرف ما أقول لو أود   كالمي، أتابع أن قبل .5 

 ينتمي وكان الزواج، إىل مبيل شعر ما 5بولونيا ملكة لقصر مدب  رًا كان حني .والدهاء الذكاء شديد ملفان، اجلنسية،
م   إذ شديدة، حم  ًنا عاىن لقد .طريقة خبري خالصه ويلتمس   شيء كله  ليرتك   ربهنا فدعاه ،8يوحنا مار فرسان إىل  اهته
 اهلل سوى أحد   مساعدة   رفض كما حمام   تعيني   ورفض سنتني، السجن يف فقضى رجل مقتل يف تدخ ل بأن ه زورًا

 شيخي أمر من كان ما أمرمها من فكان الرجل، ذلك ليقتال استدعامها إن ه يقوالن شاهدان حضر .وعدالته

                                                

4   Doña Leonor MASCAREŇAS. 
بناء على طلب األب ( 2752)، ايطايل األصل، رس ام، وهو الذي صو ر القديسة يف اشبيلية (Juán de la Miseria)يوحنا البائس    7

 .غراثيان
2   Mariano de San Benito  ماريانو للقديس مبارك، شخص مهم  يف تاريخ اإلصالح الكرملي الذي باشرته القديسة، وتلقى منها

 .رسائل صارمة مل تنل من حمبهتها له
 .هي كاترين النمساوية زوجة سيجيسموند الثاين ملك بولونيا   5
 .أي منظ مة مار يوحنا األورشليمي أو اهليكليني   8
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 على متكًئا كان انه األول قال احملادثات أثناء يف وجوده مكان عن منهما كل   سئل فحني .7سوسن ة القديسة
ما اإلقرار إىل فانتهيا .النافذة على متكًئا كان انه اآلخر وقال سريره،  صرف أن ه يل، هو وأك د، .زورًا اهتماه بأَّن 
 احلرب، يناصبه كان الذي ضده  مبعلومات   يُقضي   أن له أتيح وإنه يعاق  ب ا؛ وال شراحهما ليطلق   املال من طائالً  مبلًغا
 .يؤذي ه ال كي بذل ه استطاع ما فبذل الشاهدين، مع فعل ما ففعل

 تفتيشه عن رهبانية تالئمه
 استحق ت – عداوة النساء معاشرة وبني بينه عفيف، تقي، رجل   فهو – أخرى وفضائل الفضائل هذه .8 
 تفح ص إن ه يل وقال يدخل؛ رهبانية أية يف يفك ر فبًدا عنه، االبتعاد إىل ليسعى العامل هو ما يعر فه أن الرب   من له

اًكا هناك ن  أ وع ل م   .يناسبه ال ما منها كل   يف فوجد فواحدة واحدةً   تاردون تدعى صحراء يف اشبيلية قرب نس 
 صالة يتلون ال اخلاص ة، صومعته يف يعيش من هم ناسك كله  .21مىته  األب هو القداسة وافر شيخ   رأسهم وعلى

 عمل من فيعيشون احلسنات، ويرفضون مدخول، هلم ليس .القداس إلقامة مصل ى يف جيتمعون بل مًعا، الفرض
 وظله  .القديسني آبائنا صورة أرى حسبتن مسعته، فعندما .تام   فقر يف ويعيشون منفرًدا، يأكل نهمم كله  أيديهم؛

 ،22القائمة الرهبانيات يف النس اك يدخل أن املقد س الرتيدنتين اجملمع أمر فعندما .سنوات مثاين احلالة هذه على
 عندما عمله ني ته يف كان ما هذا .احلياة يف طالنم هذا يف باالستمرار اإلذن ليطلب روما يقصد   أن هو، أراد،

 .حادثته

 قراره بدخول الرهبانية
 كلِّ  على حيافظ أن باستطاعته إنه  له وقلت القدمي قانوننا على أطلعته عيشه، طريقة يل وصف فعندما .7 

 يتمس ك كان الذي اليدين عمل من العيش خصوًصا النمط، وذلك يت فق قانوننا ألن   مشق ة، كبري دون من ذلك
 فقد أيًضا، رأيي الرأي هذا كان ومل ا .قدرهم من فيحط   الرهبان فيهم مبن اجلشع، يعميه العامل إن يل وقال كثريًا؛ به

 .الثوب هذا ليس إذا هلل يقد مها اليت اخلدمة ع ظ م   له وبي نت شيء؛ كل حول بل املوضوع هذا حول حاالً  انفقنا
 ما هو 21هذا أن عندئذ ففهمت تقريًبا، أمره حامسًا رأيته وقد .بالذات الليلة كتل األمر يف سيفك ر انه أجابن

 دخوله أنه  يل بدا ألن ه سرور أيه  فسررت ".للراهبات دير تأسيس يتجاوز املوضوع" أن من التأم ل يف فهم ه أعطيت
 اليوم صباح يف دفعه حتريًكا ليلةال تلك حر كه ذلك، يريد كان الذي وجاللُه .جليلة خدمةً  للربِّ  سيؤد ي رهبانيتنا

 وهو .امرأة بتأثري خصوًصا السرعة هبذه رأيه لتغيريه مذهول   إن ه بل متاًما، مصمِّم   إن ه يل ليقول استدعائي إىل التايل
 .القلوب تغيري يستطيع الذي الرب   وليس السبب هو هذا كان لو كما ذلك، عليه  يرد د زال ما اآلن إىل

                                                

 .، وسوسنة مثال املت هم البيء25سفر دانيال،      7
 .الذي جد د رهبانية الباسيليني فيما بعد يف اسبانيا Mateo de la Fuenteهو األب مىته دي ال فرينيت    21
. ليت مشلت حياة الكنيسة كل هاانعقد يف عد ة مراحل ووضع قواعد االصالح الكاثوليكي وقوانينه ا. اجملمع الرتيدنتين من أهم اجملامع املسكونية   22

، بتاريخ Lubricum genusأما حتويل النس اك إىل الرهبانيات، كما تذكر القديسة، فلعله إشارة إىل مرسوم البابا بولس اخلامس 
يشون حياة النسك ، وليس إىل قوانني اجملمع الرتيدنتين؛ وأمهل البابا النس اك سنة لتطبيق هذا املرسوم الذي يتناول م ْن يع25/22/2728

 (.م)من دون نذور احتفالية 
 (. م)من هذا الفصل  5راجع عدد . أي هذا اللقاء وما سينجم عنه   21
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 إلصالحإسهامه في عمل ا
 [رهبانية] حالة   أيه  يدري ال عديدة سنوات [ماريانو األب] قضى أن فبعد .لسامي ة أحكامه ان .21 

  عليهم يفرض مبا وال بنذور ملتزمني يكونوا مل النس اك ألن   ترضيه حالة تكن مل آنذاك فحياته – اعمادها يقر ر
 هذه يف له سيؤد يها اليت اخلدمة ع ظ م   وأفهمه كبرية عةبسر  اهلل حر كه ،- باالعتكاف يكتفون كانوا بل التزامات،

 يتحمهل زال وما فعهالة مساعدةً  فيه ساعد لقد .فيه ُشر ع   الذي العمل ُقُدًما ليدفع إليه حيتاج جالله وأن احلالة،
 رهبانيةُ  ت  ْلقاها اليت املناهضات من ُيست د ل   كما – يتثب ت أن إىل املشقهات من مزيًدا وسيكل فه عظيمة ، مشقات  
 .وحيموننا يساعدوننا مم ن الكثريين جيتذب احلسنة وسريته وذكائه، بباعته، فهو ؛- األول القانون

 إنشاء دير في باسترانا
 صومعةً  أقصده، كنت الذي املكان وهو پاسرتانا، يف أعطاه قد كان غوميث روي إنه  يل قال لقد .22 

 جزيل ربهنا ومحدت فشكرته .ثوهبا ويلبس   برهبانيتنا خيصِّصها أن يريد هوف مناسك؛ عليها ليقيم وأرضاً  حسنة
 ومن .25واحد دير إال   أُنشئ   وما ديرين، إلنشاء تفويًضا إيله  أرسل قد كان االحرتام اجلزيل العام األب ألن احلمد،

 يأذنا أن بإحلاح سائلةً  والسابق، احلايل االقليميني الرئيسني أي املذكورين، األبوين إىل برسول بعثت [مدريد] هناك
 الذي مندوثا، دي ألڤارو دون آڤيال، أسقف إىل وكتبت .موافقتهما دون من مستحيل األمر   ألن [دير بإنشاء] يل

 .اإلذن مهما يل ينال أن أسأله كثريًا، يساعدنا كان

 إعداد المنزل
 األب] ووعدين .إليهما ُيسيء   يل املكان كذاك منعزل مكان   يف ديرًا أن ظن ا فقد .فرافقنا اهلل ورضي .21 

ا مسرورةً [پاسرتانا إىل] فمضيت اإلذن، إيله  يصل حاملا هنالك إىل يذهب أن [ماريانو  هنالك وجدت .سرور امي 
 .أتوق ع كنت مم ا أطول فيه أقمنا مستقالً  جناًحا يل وعي نا .بالًغا ترحيًبا ّب رح با اللذين غوميث روي واألمري األمرية

ا، صغريًا البيت انك  .اجلدران خال ما بنائه وإعادة منه كبري قسم هبدم األمرية فأمرت جدًّ

 مشقات في تأسيس الدير
 ال أمورًا طلبت األمرية ألن   عديدة   مشق ات   اثنائ ها يف يل حصلت تقريًبا أشهر ثالثة هناك مكثت .25 

 .طلباهتا على أوافق أن من بدل الدير أنشئ أن بدون اعنده من العودة على عزمت وعليه، رهبانيتنا، ونظام   تت فق
ا، كي س   رجل وهو غوميث، روي األمري أم ا ا .االعتدال على امرأته محل الوضع، على اط لع فعندما جدًّ  كنت وإّن 

 ةاألمهي إلدراكي للراهبات، دير تأسيس يف منها أشد   كانت للرهبان دير إنشاء يف رغبيت ألن   األمور بعض   أحتمل
 .بعد فيما تبني   كما لذلك، العظمى

 تأسيس ثاني دير لآلباء

                                                

 .ن هذا اخلبهو دير دورويلو الذي نُق ل  إىل مانثريا عندما كانت القديسة تدوِّ    25
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 24السي دان ذانك فوافق األذن ووصل املذكوران، الناسكان ورفيقه، ماريانو جاء األثناء، هذه يف .24 
 أول   وكان مانثريا، من ليسوع أنطونيو األب فاستدعيت .احلفاة للكرمليني صومعةً  الصومعة تلك تكون أن على

 يلبسا كي أعمله أن وسعن ما كله  وعملت واألردية، األثواب هلما أعدت وقد .الدير بتأسيس ليبدأ ن،الناذري
 .رهبانيتنا ثوب  

 نمو اإلصالح
 سوى أصطحب مل إذ كامپو، د ل مدينا دير من الراهبات بعض أستدعي نفسه الوقت يف وبعثت .27 

،ال يف طاعًنا وال شابًّا ليس أب   هناك وكان .راهبتني  بإنشاء درى عندما .27ليسوع بلطاسار يدعى شهري واعظ   سن 
 محدتُ  عزم ه أبلغن وعندما .وصوله لدى فعله ما وهذا .باحلفاة يلتحق أن ني ته ويف الراهبات مع جاء الدير، ذلك

 يرد مل اأيضً  ماريانو األب ألن ،22املساعدين باألخوة اخلاص الرهباين الثوب ورفيقه ماريانو األب ألبس وهو .اهلل
 أبينا من وبأمر   بعد، فيما انه إال   .أراد ما بعكس إقناعه أستطع ومل اجلميع، أصغر يكون أن بل كاهًنا، يصري أن

 مبتدئون دخوهلما على أقبل ليسوع، أنطونيو األب وجميء الديرين تأسيس وبعد .كاهًنا سم االحرتام، اجلزيل العام
 إن – ذلك يف سي كتب كما صادقة خدمة رب نا خيدمون كل هم اوأخذو  بعد، فيما بعضهم عن احلديث سيجري

، خريصا فيه الكتابة حُيسن من – الرب   شاء  .مقص رة بالتأكيد سأكون اجملال هذا يف ألن ن من 

 تبد ل هوى األميرة
 خاص ة رعاية وموضوع السي دين، هذين لدى تقدير موضوع   هنالك ديرهنه  كان فقد الراهبات، أم ا .22 
 الربه  لعل   بل الشيطان، فإن   غوميث؛ روي األمري مات أن إىل حسنة معاملةً  وعاملتهنه  ساعتدهتنه  اليت األمرية نم

 حزَّنا لكن   .وتره بت الدير فدخلت زوجها، موت بعد األمرية هوى مجاح فأثار _ ملاذا يعرف وجالله – له مسح
 إىل استناًدا الرئيسة، باستطاعة كان وما عليها، متعو دةً  كانت ما اليت االعتكاف حياة حسًنا تذو ًقا دون حال

  .تطلبها اليت احلريات متنحها أن املقد س، اجملمع

 الراهبات يهجرن دير باسترانا
ا، حبيث نفورًا مجيًعا الراهبات ومن الرئيسة من فنفرت .25   منزهلا، إىل وعادت الثوب، خلعت أن بعد إَّن 

 من استطعت مبا الرؤساء، من فالتمستُ  شديد، قلق   يف يعشن   املسكينات راهباتال وكانت منهنه، تغتاظ كانت
 إليه انتقلن   بعد، فيما سرُيى كما سيغوفيا، يف آخر دير   فأُنشئ   هنالك، من الدير ينقلوا أن إليهم متوس لة وسائل،

 كانت مم ن الراهبات عضب معهن   واصطحنب وهبتهن ، قد األمرية كانت ما كله  وخلهفن   [پاسرتانا راهبات]
ص داق دون من قبوهلن   فرضت قد [األمرية]

 وحوائج فُ ُرش من حساهبن   من جلنب ما معهنه  الراهبات ومحلت .25
 إي اهنه  رؤييت لدى سرورًا الدنيا تسُعن كانت فما أنا، أم ا .شديد أسف   يف املكان سكان   وتركن   صغرية،

                                                

 (.م)األمري غوميث وزوجته    24
27   Baltasar de JESÚS (2714 – 2787)ول رئيس باسرتانا، كان أ. 
 (.م)األخ املساعد يف الرهبانية هو الذي يلتزم بالنذور، وال يرتشح للكهنوت، بل خيصِّص حياته للخدمة    22
 .الص داق مهر املرأة   25
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 البسة   وهي خيُدمنها، كنه  إَّنن   بل ذ نْ ب هنه؛ ليس األمرية نفور يف الذهْنب   أن العلم متام أعلم كنت ألين   مطمئن ات،
دمت هنه  الرهباين، الثوب ا .تلبسه أن قبل إي اها خ   وإىل الظروف، إىل يعود املسألة هذه يف الذ نب كل   الذ نب وإّن 
 لقد .حصل ما حبصول مسح قد الرب   إنه  واخلالصة، .استصحبتها خادمة   وإىل السي دة، هذه الزم الذي احلزن
 على أجسر فال أنا، وأم ا .مفاهيمنا وختالف عظيمة أحكامه فإن مناسب، غري هنالك الدير أن شك، وال رأى،

 .والقداسة العلم ذوي لرأي أخضع بل فقط، حكمي على االتكال



 81 

 الفصل الثامن عشر

 

 

 دعوة إلى تأسيس في سلمنكا
ة مكثت حيث طليطلة مدينة إىل عدت الديرين، هذه تأسيس من االنتهاء بعد .2   ته  أن إىل أشهر عد 

 يف اليسوعيني رئيسُ  إيله  كتب هبذا، منشغلة أنا وفيما .موضعه يف شيء كله  وو ضع إليه أشرتُ  الذي البيت شراءُ 
، رأيه ويدعمُ  هناك، دير   إقامة   يل يزي ن سلمنكا  مدخول ال يرد إنشاء عن امتنعتُ  كنت أين   ذلك حُبج ج 

 وال خيدمه، من قط أمهل ما اهلل وأنه  فقرًا، توازيها آڤيال أنه  فرأيت نظرت أين   غي .فقرية املدينة هذه ألن   مضمونًاله،
بِّر، كما بتعق ل األمور دب رت ما إذا يُهمله أظن ه  على فعزمتُ  أيديهنه، عمل من ويعشن قليالت الراهبات وأنه  تُد 
 رئيس له قد م ومل ا .2األسقف إذن على احلصول يف اجتهدت وهناك آڤيال، إىل طليطلة من فمضيت .العرض قبول

 .سريًعا اإلجازة أعطانا اهلل، خدمة إىل يؤول التأسيس   وأنه  رهبانيتنا عن تقريرًا اليسوعيني

 تسهيالت وعراقيل
 شيء كل أن ذلك انشاؤه، ت   قد الدير أنه  يعن احملل ي الرئيس إجازة على حصويل أنه  إخال كنت .1 

 ألن صعًبا بدا األمر لكنه  ؛1أعرفها كنتُ  سيِّدة   عليه دل تن بيت استئجار إىل حاالً  فسعيتُ  .بسهولة يتم   كان
 املستأجر حيضر حني خيلوه كي معهم االتفاق ت   أن ه على .طال ب يشغله والبيت تأجري، موسم   ليست الفرتة

ا حريصة كنت فقد تأجريه، من الغاية   جيهلون وكانوا .اجلديد  فأنا استالمه؛ يتمه  أن بعد إال   يُ ْعر ف   ال أن على جدًّ
 له يسمح مل احلالة هذه يف اهلل أنه  ورغم .األديار هذه من دير   إنشاء   ليعرقل   الشيطان يصنعه ما باالختبار أعرف

 من كانت بعد فيما نشأت اليت واملضايقات   احملن   ن  فإ الدير، هذا يُ ؤ سهس   أن أراد ألن ه البدء، يف العراقيل يقيم بأن
ًِ  حبيث الكثرة ها إنه  على مضت قد سنوات   بضع   أنه  رغم السطور، هذه أكتب وأنا .اآلن إىل يتم   مل متهيد 

م اهلل أن   اعتقد ولذلك .تأسيسه  .ذلك يطيق ال الشيطان ألن   صادقة خدمة فيه خُيد 

 انتقالها بتحف ظ
 اهلل، برمحة ثقيت على وبناءً  البيت، على احلصول من تأك دي وبعد إًذا، اإلجازة، على  احلصول بعد .5 

 سلمنكا إىل مضيت البيت، لرتتيب إليه أحتاج مم ا الكثري يف بشيء مساعديت يستطيع من هنالك يكن مل ألن ه
ة داماستق من خريًا الطريقة هذه ووجدثُ  التحف ظ؛ يف مبالغة واحدةً  رفبقةً  معي مصطحبةً   استالم قبل راهبات عد 

 عائق، من هناك كان فإذا ضيق؛ يف ذايت وجدت حيث كامپو د ل مدينا يف يل حصل مم ا عبةً  أخذت فقد البيت؛

                                                

 .Don Pedro González de MENDOZAكان امسه دون پدرو غونثالث دي مندوثا     2
 .، وهي قريبة إىل القديسةDoña Beatriz Yáñez de OVALLEث دي أوفاليي من املرج ح أن تكون السي دة دوينا بياتري   1

في تأسيس دير القديس يوسف في سلمنكا سنة 

 .بعض تنبيهات مهّمة للرئيسات. 8651
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 الليلة قطعنا أن بعد القديسني مجيع عيد عشية وصلنا .وجودها من مفره  ال رفيقة   جانيب وإىل وحدي املشق ة احتملُ 
ا مريضةً  أنا، وكنت، قريبة، يف وّننا قارس، برد   يف طويلةً  مسافةً  الفائتة  .5جدًّ

 وصف مشقاتها المختلفة
 احلارقة، والش مس القارس، البد يف األسفار، يف الكبرية املشق ات التأسيسات هذه يف أروي ال .4 

 مريرة بأوجاع   صابيتوإ أخرى، أحيانًا الطريق وضالل انقطاع، دون من أحيانًا كلهه النهار الثلج هطول ويف والثلوج،
 مينحن رب نا أنه  واضًجا أرى كنت الضعيفة، صح يت رغم اهلل، متجهد ألنن، عليه؛ احلم ى واشتداد أخرى، أحيانًا

 خانًقا ضيًقا يل تسبِّب وأوجاًعا أمراًضا أعاين أن ما، دير تأسيس   أ مر   أعاجلُ  وأنا أحيانًا، يل حيدث كان لقد .قو ة
 يريدين كيف جالله، أمام متأ ملة رب نا ناحية   نظري فأوج ه الفراش، طرحية   إال   صومعيت يف البقاء يعأستط ال فإخالن

 ّب وعنايت ه يفه  يبث ها اليت احلمي ة وبفضل حمنيت؛ رغم قوهةً  يعطين ذلك بعد جالله وكان .فعله أستطيع ال ما أفعل أن
 .ذايت أنسى كنت أن ن أعتقد

 تعزيات عديدة
 اين ولو املشقهات، من خوفصا دير تأسيس عن قط   تراجعتُ  ما أن ن الذاكرة، خت  ن   مل إذا اآلن، ذكروأ .7 

 يل تبدو كانت حىت الدروب، يف انطلق إن ما أين غري خصوًصا؛ الطويلة األسفار يف كثرية، صعوبات   أعاين كنت
 موجوًدا سيكون األقدس القربان وان البيت، ذلك يف حسُيسبه  الرب   أنه  وأعتب خبدمته، أقوم من يف أف ك ر إذ سهلةً 

ا .فيه  أيه  أدري ال .عديدة كنائس   يزيلون اللوترييني ان أذكر عندما جديدة كنيسة أرى أن يل خاص ة لتعزية   وإَّن 
 وعيس وجود إن .املسيحية على يعود الذي العظيم اخلري هذا من بدالً  خنشاها أن ميكن شاق ة، كانت مهما حم  ن ،

، واإلنسان احلق   اإلله املسيح،  عظمى تعزية لنا يكون أن جيب عديدة، أماكن يف األقدس، القربان يف هو كما احلق 
 هذه أرى عندما اخلورس يف الشعور هبذا أشعر ما غالًبا أين   واحلقيقة، .ذلك إىل ينتبهون ال من ا كثريين أن رغم

 اخللوة يف سرورهنه  رؤية ويف طاعتهنه، يف كما كثرية، أمور يف لح ظُ يُ  أمر وهو اهلل، تسب ح النقاء الشديدة النفوس
نح اليت األديار يف أعظم السرور أرى وإين   .التقش فات ببعض ي  ُقْمن   حني فرحهنه  ويف العزلة، ويف التام ة  فيها الرب   مي 

ن   النعمة   ئيسة الر  من هنه، يتعنب ، أن قبل ترويضهنه  يف يتعنب   الرئيسات فإن وهكذا األعمال؛ هذه على لتدرِّهب 
 .ألشواقهنه  حدود ال الطاعة تنفيذ ويف الطاعة؛ تنفيذ

 نضائح للرئيسات
 حول أشياء بعض هنا بايل يف ختطر عليه، أتكل م شرعت الذي التأسيس عن احلديث على خرجتُ  ولئن .2

 وفضائل طاقات الرئيسات لدى تتوافر .اآلن اأذكره فإين   أنساها، ال وكي بنايت؛ يا الرئيسات، تفيد قد التقشهف،
 أيه  سهالً  ترى التقش ف، كثرية   منهنه  كانت فمن .اخلاص طريقهنه  يف راهباهتنه  توجيه يف يرغنب فرتاهنه  خمتلفة،

 علينا ما .مضض على إال   به هي ترضى ال قد بل عليها؛ سهل   هو كما اإلرادة، إلخضاع األخريات به تأمر شيء
 وهي للتدبري، مهم ة صفة   الفطنة ان .علينا ثقيالً  يكون قد بشيء نأمر أن عن ّنتنع   أن هو كثريًا إليه هننتب أن

                                                

 .2751اكتوبر / تشرين األول  12كان ذلك يف     5
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 حبياة يتعل ق ما ألن ،"أخرى أديار يف منها بكثري ضرورة أكثر" أقول أكاد بل هذه؛ اديارنا يف متاًما ضرورية
 .أخرى أمكنة يف منه أكثر باالعتبار يؤخذ واخلارجية الباطني ة املرؤوسات

 أولية القانون والرسوم
 ان اخلالصة، .الصالة إىل نشاط كله  يوج ْهن   أن هلن   فيطيب راسخة، روحية حياة ذوات رئيسات وهناك 

 الطريقالذي لي ْخت  ْزن   ليس كرئيسات اختيار ُهنه  أن يعرفن أن الرئيسات على لكن .خمتلفة دروب يف يقودنا الرب  
 حساب لىوع جيهدن، أن عليهنذ   كان ولو والرسوم، القانون طريق يف املرؤوسات ليوج ْهن   بل ذوق  ُهنه، ُيالئم

 .آخر شيء عمل يف رغبتهن ،

 خبر رئيسة من دون فطنة
 والصالة التأم ل إىل الراهبات توج ه فكانت التقش ف، رئيسُته حتبه  أديارنا أحد يف مر ة ذات كنت .5 

 الطريق، هذا سلوك على مجيًعا فتحملهن   التأم ل، يف تستغرق الرئيسة كانت إذا هلن   حيدث ما هذا .مماثلة وأمور  
 صلوات تالوة إىل إضافة التوبة، مزامري سبعة خالل نفسه الوقت يف أنفسهنه  الدير مجاعة جتلد ان حيدث وكان
 بعد األمر هو كما للتأم ل، اخمصهصً  الوقتُ  يكن مل ولو التأم ل، يف الرئيسةُ  تستغرق   أن وحيدث .مماثلة أخرى وأمور
 حتب   كانت وألَّنا .النوم إىل يذهنب أن األفضل ان حني يف كلهها، الدير مجاعة معها فتجم د الصبح، صالة

ُِ  قلت، كما التقش ف،  ِ  السكوت يلز ْمن   أن أولئك العذراء نعاج وعلى غليانًا، يغلي   أن جيب شيء فكل 
 .صغار كحمالن

 اعتدال في التقش ف
ر ةً  تقوىً  يفه  يثري التصر ف فهذا أنا، اأم    ي ْ  فاألخوات .التجربة على باعت   نفسه الوقت يف لكنه كبريتني، وح 

 على حيافظن لو وأود   صحتهنه، على أخشى لكنن حيصل، ما يدركن ال اهلل، يف مستغرقات   يسلكن اللوايت
ا، كبرية أمهية ذو خاص، بنوع والتقش ف، .بلطافة فليفعلنه ذلك عدا وما جهًدا، يتطلهب أمر وهو القانون،  جدًّ

 مل فإذا .مبكان األمهية من واحدة كلِّ  طاقات ومعرفة   األمور هذه يف االعتدال أن يدركن أن ئيسات الر وعلى
 .االضطراب هلن وجيلنْب   كبريًا أذىً  هلنه  يسبِّنْب   ينف ْعن هن   أن من فبدالص اجملال، هذا يف احلذر يلز ْمن  

 ف ليس إلزامي االتقش  
 التقشهفُ  كان فلئن .حساهبنه  يف يض ْعن ه أن جيب ما أوهل هذا .إلزاميًّا ليس التقشف   أن فليعتبْن   .8 

ا ضروريًا  واحدة كله  فليساع ْدن   بل قصري، وقت يف تعو ُده يتم   فال رفيًعا، وكماالً  حري ةً  النفسُ  تكسب   كيي جدًّ
 ال الفهم   أن للرئيسات يبدو قد .روحها استعداد وحبسب اهلل، إي اها أعطاها اليت مالفه طاقة حبسب فشيًئا شيًئا
 ويف بل الكمال، فهم يف األمر أول يف صعوبةً  جيدن اللوايت بعض أن ويصدف .خطأ على فهن   للتقش ف؛ له لزوم
 يعتذرن ، ال أو يعتذرن أن سنحي مىت يعرْفن   ال قد لكن هنه  بعد، فيما قداسةً  أكثرهنه  يصرن قد قانوننا، روح فهم
ْمن ها لو صغريةً  أخرى تفاصيل   يعرفن ال كما  مرتبطة هلنه  تبدو وال فهم ها، يبلغن   مل لكنهنه  بسهولة؛ لفع ْلن ها فه 

 .األمر يف ما أسوأ وهذا بالكمال،
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 خبر راهبة ينقصها الفهم
 مبواهب عليها جالله أنع م   أعرف؛ ما حبسب هلل، تعب ًدا الراهبات أكثر من راهبة   األديار هذه أحد يف .7 

، توبة   وروح ومنن ، روحي ة،  يف اآلخرين أخطاء   فك ْشفُ  .الرسوم يف أمور بعض تفهم أن بعدُ  تبلغ مل لكنها وتواضع 
 أن وميكنن .مماثلة أخرى وأمور   علًنا، شيء يف األخواتُ  تواخ ذ   أن من وتتعجب للمحبة، خمالًفا تراه االجتماع

 اللوايت على متفو قات   أخرى، جماالت   يف وأ راهن   حق ة، خدمة اهلل خيدْمن   األخوات من عدد   أخطاء بعض كر  أذ 
ا الرئيسة تظنن   وال .شيء كله  يفهمن    إليها، ينفذ أن يستطيع وحده ألن ه هلل، هذا فلندع .حاالً  النفوس   عرفت أَّن 

 واحدة كله  توج ه أن يف ولتجهد إليها، ينفذ أن يستطيع وحده ألن ه هلل، هذا فلندع واحدة كله  توج ه أن يف ولتجهد
 األحد عن احتجبت اليت العذراء تلك ان .والرسوم القانون جوهر   ختالف   ال أن شرط جالله، يقودها حيث إىل

 بعد، من جاء ت حني منهن   أكثر قاست لعل ها بل وشهادة، قداسة دوَّنن   تكن مل أخرى عذراء الف عشر
م ا،وحده  .4للشهادة نفس ها تقد 

ة الذراع  ال يُبَلغ الكمال بقو 
 اختبار   بنظرها لكن ه ذاته، يف بسيط إماتة بفعل راهبةً  الرئيسة تأمر :التقش ف على الكالم إىل وأعود .21 

 .حاالً  ذلك فُ ويُعر   .به ُتؤم ر مل لو خريًا كان بأن ه قوي ة التجربة تراودها جد صا قلقةً  تبقى لكن ها فتنف ذه، خطري،
 يعمل ه أن إىل فشيًئا شيًئا بالدهاء ذلك فلتلتمس بل الذراعني، بقو ة الكمال إىل املرؤوسة تدفع   ال بأن الرئيسة فلتُ ْعن  

ا، صاحلة راهبة   تكون   أن ميكن الكمال، هذا فبدون .الرب   فيها  يكون ال أن جيب تقد مها أجل من يُ ْفع ل وما جدًّ
ا خميف   ألمر   هذا فإن روح ها؛ زنوحتُ  تُقلُقها عل ةً  ا األخريات ترى فعندما هي، أم ا .جدًّ  هبن   اإلقتداء إىل تسعى فإَّن 
ا تراهن ، ال وعندما رأينا؛ كما فشيًئا، شيًئا  قاسًيا تقشهًفا مارست واحدةً  أعرف .الفضيلة هذه دون من ختلص فإَّن 

 النقائص بعض على التغل ب عن تعجز ما وغالًبا متنو عة، ئقبطرا ربهنا ختدم عديدة سنوات منذ وهي كل ها، حياهتا
 دون من اهلفوات هذه يف تسقط يدعها اهلل أن اعتقادي ويف .غمهها ي فتكشف وتأيت ذلك تعرف وهي واملشاعر؛

ا وترى لتتواضع – خطيئة األمور تلك وليست – خطيئة  .الكمال عن بعيدةً  زالت ما اَّن 

 اإلماتات على قدر الطاعة
 الرب   ألن   سرورًا، أ شده  كنه  أقسى بتقش فات أُم ْرن   فإذا كبرية؛ إماتات   حيتملن البعض فإنذ   وهكذا 

 قنطارين حُيمهل طفل مثل فمثلهن   خفيفة، ولو اإلماتات   يطقن ال والبعض .إرادهتن إليه ليسل من   كافيةً  قو ةً  أعطاهنه 
- الرئيسات وأخاطب – بنايت فيا .أرًضا ويسقط حتتهما ينهار إن ه بل محلهما، يستطيع ال فقط فليس القمح، من

 .ذلك على حيملن البعض لدى الحظته ما ألن   املوضوع، هذا على الكالم أطلتُ  إذا أعذْرن ن ،

 الفطنة في ممارسة الطاعة
ا مهم   آخر أمر إىل وأ لُفُتُكنه  .22   أن ميكن اعة،الط الختبار كان ولو شيء ، بفعل   تأمرن ال أن وهو جدًّ

 ختل صهنه  أن ميكن فهؤالء .أُط عن   لو مميتة خطيئةً  ارتكنب   كنه  البعض   أنه  عرفتُ  فقد عرضيًة؛ ولو خطيئةً  يكون
                                                

، واحدة من أحد عشر الف عذراء شهيدة، احتجبت أوالً واختبأت، َث قد مت ذاهتا، منفردًة، Cordulaإشارة إىل أسطورة القديسة كوردوال    4
 . بشجاعة  للشهادة
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ا تعرف لكوَّنا فال، الرئيسة أما براء هتنه، ْعن ه فما .حاالً  ينف ذنه حىت شيًئا تقول إن ما أَّن   كان عم ا ويطال عن ه ي سم 
م ُلهنه  حراءالص قد يسو يفعله  ولتعلم .يفعلنه أن صاحلًا األقل على أو صاحلًا، به يؤم ْرن ما كلِّ  اعتبار على حي 

 عدم   يكون   أن إال   به، أُم ْرن   إذا فعله هلنه  جيوز ال ذاهتنه، من فع ْلن ه إذا مميتةً  خطيئةً  يكون قد ما أن أيًضا املرؤوسات
 تب ر] أسباب   الرئيسة لدى يكون فقد ذلك؛ يشبه ما أو كنيسة،ال تفرضه الذي الصوم فسخ   أو القداس حضور

ء؛ فتصر ف   القبيل هذا من وأمور   البئر يف بنفسها الواحدة تُلقي أن لكن [.ذلك  ببال خي ْطُر   ال أن فيجب سي 
 س   ار  متُ  أن ميكن عديدةً  أشياء   هناك إن   .القديسني مع صنعها كما أجلها من أعجوبةً  سيصنع اهلل أنه  واحدة

 .الكاملة الطاعةُ  فيها

 خبر طاعة حمقاء
 ماالغون يف األخوات إحدى سأل تْ  مرهة فذات .األخطار هذه على ينطوي ال ما كلِّ  على أُثن إين   .21 

 ".دعين" :- مراراً  سألتها قد كانت األخت أنه  املؤكهد ومن – الرئيسة فأجابتها ذاهتا، جبلد هلا تأذن أن الرئيسة  
 بساطة، بكلِّ  ساعات   طوال تتنز ه فمضت الراهببة، أم ا ".دعين .فتنز هي إذهيب" :هلا قالت طلبها، يف جل ت اوعندم

 ُفر ع   األثناء هذه ويف .بذلك أ م ر هتا الرئيسة ان فأجابتها الوقت، هذا طوال تتنز ه ملاذا األخوات إحدى سألتها أن إىل
 .جيري مبا تلك أخبهتا الصالة، إىل متضي ال ملاذا يسةالرئ سألتها فلما الليل، لصالة الناقوسُ 

 تحذير الرئيسات
 على نفوس   مع تصر فهن يف ي ق ظات   الرئيسات تكون أن مر ة، ذات قلت كما الواجب، فمن وعليه، .25 

 الرئيسة فقالت أمج لها، ما تنظر أن هلا تقول وهي كبرية   بدودة   راهبة   جاء هتا رئيسة   فإن   .للطاعة االستعداد أت  
ا فأجابتها .تقليها ملاذا الطب اخة فسألتها .جي ًدا تقليها وراحت فمضت ".إًذا ُكل يها،" :ساخرةً   وهذا .ستأكلها بأَّن 

 يُط ْعن   بأن كثريًا ألبتهجُ  إين   .خطري ألذىً  عرضةً  تلك كانت فيما الواقع عن تائهة   والرئيسة فعله، تريد كانت ما
 ذهب   جهدي وكان .فيهنه  ألرس خها وسعي بذلك فقد وعليه خاصًّا؛ تقديرًا الفضيلة   هذه أقد ر ألين   الطاعة؛ أته 

ْرن   بأن جالله رضي   إال .عام   بوجه   اجلميع إليها مييل نعمةً  رمحته، بواسع يعطهنه، مل الرب   ان لوال سدىً   ُقُدًما ي س 
 .آمني السبيل، هذا يف
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 الفصل التاسع عشر

 

 

 علمسؤال ذوي ال
طر فعندما .كثريًا استطردتُ  لقد .2   أنب ه ال أن عليه  يصعب باالختبار، أعرفه أن الرب   أرادين أمر   يل خي 

 يف الكمال إىل الطريق جت ْدن   فلديهم العلم، ذوي دائًما استطلعن بنايت، فيا .صاحلًا فيه أفك ر ما يكون فقد .إليه
 يسرتشدن أن هو حسًنا، قياًما بواجبهنه  يعمن   أن أردن   إذا احلاج ة، أشد   الرئيسات إليه حتتاج وما .واحلقيقة الفطنة

 معر فو يكون ألن أيًضا فليسع نْي   بل قداسة؛ تصر فهنه  أنه  منهن   ظنًّا األخطاء من كثري يف ْطن  سق   وإاله  علم، ذا
 .العلم ذوي من راهباهتن  

 استالم المنزل
 فاستخبت .سلمنكا إىل النهار منتصف عند وصلنا ،2املذكورة السنة يف القديسني مجيع عيد عشية .1 

 ليكون يسعى أن كل فته قد كنت حقهة، عبادةً  اهلل يعبد رجل ،1غوتيرييث نقوال امسه املدينة يف رجل عن املنزل يف
 فقر   إىل لهحا آلت فقد احملن؛ يف كبريين وسرورًا صالًما الصاحلة، حياته بفضل خالله، من نال وقد .خالًيا البيت
 بتقوى الدير هذا تأسيس يف جاهًدا عمل وقد .الغىن حال يف كف ر حه بفرح ذلك فاحتمل كبري، ازدهار بعد شديد

ا .ثابت وعزم شديدة  ما أن   أجبته .بإخالئه الطال ب إقناع يستطع مل وإن ه خالًيا، ليس البيت إن   يل قال قدم، فلم 
 كما ما، عائق   يُثار   أن دائًما أخشى كنت ألين املدينة؛ يف وجودي خبُ  نتشري أن قبل إي اه يسل مونا أن هو يهم نا

 عند فدخلناه اليوم، ذلك ظهر بعد البيت الطالب فأخلى جهد، أيه  جهًدا وبذل البيت صاحب   فقصد .ذكرت
 .الليل هبوط

 الليلة األولى
 ال التمل ك أنذ   أعتقد كنت ألين ،األقدس القربان فيه أصمد   أن دون من أُنشئه بيت   أول   ذلك كان .5 

 قد الطالب ألن   متاًما فارحتت ضروريًا، ليس ذلك أن فهمتُ  قد كنت لكن   .القربان ُيصم د مل إن صحيًحا يكون
م .ُمْهم الً  تركوه  وأقيم   .ترتيبه يف الليل معظم فقضينا سوء، حال يف كان فقد البيت، بصيانة يهت مون ال وألَّن 

 ليلة قضينا .كامپو د ل مدينا من يأتني أن جيب كان اللوايت الراهبات واستدعيتُ  التايل، اليوم صباح يف القداسُ 

                                                

 .2752اكتوبر / تشرين األول  52   2
1   Nicolás GUTIÉRREZ   كان هلذا الرجل ست بنات كرمليات يف دير التجس د يف آڤيال، وقد ألتحقن مجيعهن  باالصالح الذي

 .قامت به القديسة تريزا

تتّمة تأسيس دير القديس يوسف من مدينة 

 .سلمنكا
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نا، القديسني مجيع عيد  على استوىل الذي اخلوف   أذكر عندما أين أخوايت، يا وأصارحكنه، .ورفيقيت أنا وحد 
 .الضحك يف رغبة   تنتابن ا،حقًّ  اهلل وعابدةُ  سنًّا من   أكب راهبة   وهي للقربان، ماريا رفيقيت،

 إحسان راهبات الجوار
ا، واسع البيت .4  ، جدًّ  على نقموا الطال ب أن رفيقيت بال عن يغيب كان وما .عديدة غرف   وفيه خ ر ب 

 املكان ألن   بسهولة ذلك يفعلوا أن بإمكاَّنم كان وقد هناك؛ اختبأ قد أحدهم ان فتخال مبغادرته، إرغامهم
 يغنينا فالقش   تأسيسه؛ لدى بيًتا به أُجهِّزُ  ما أو لُ  وهو قشًّا، فيها وضعتُ  غرفة   يف فاحنبسنا .5جملالا يف هلم يُفسحُ 

 على يُق ْمن   راهبات   أعارتنا أيام، وبعد .إي امها أعارونا بطانيهتني نلتحف الليلة تلك القش   على وّننا .الفراش عن
 لنا وبعثن   القدوم على املزمعات للراهبات الثياب بعض   أ ع ْرن  ن ا عليهنه، يشقه  وجود نا أن ظ نن ا وقد املكان، من مقربة

 لنا أدهْين   البيت ذلك يف قضيناه الذي الوقت وطيلة ؛4إليصابات القديسة اسم على الدير كان .احلسنات ببعض
 .وافرة حسنات   وقد من كثرية صاحلة أعماالً 

 مخاوف وأرق
ا إال   الطالهب، إىل الطمأنينة بعض اطمأن ت الغرفة تلك يف منحبسةً  نفس ها رفيقيت رأت عندما .7   ما اَّن 

، وال الشيطان، ويساعدها اخلوف، من بشيء فناحية   ناحية   إىل تنظر تنفك   كانت  أخطار تصو ر على شك 
 يستطيع أحد   فليس تنظر، ما إىل فسألتها .القلق به ليستبد   القليل يكفيه حبيث الضعف من فقليب أنا؛ ليقلق ن،
 حدث لو ".وحدك؟ أمرك من يكون فماذا هنا، اآلن مته  إذا أم اه، يا أفك ر، إين  " :فأجابتن .هناك إىل الدخول

 ختُ فن مل لو املوتى، أجساد فإن .اخلوف يساورين بدأ بل قلياًل، األمر يف أفك ر فبدأتُ  .قاصمة ضربةً  لكان ذلك
ا  حزنًا اجلرس قرعُ  ساعد فقد _ قلت كما - املوتى، تذكار ليلة   كانت وإذ .يدةً وح أوج دْ  مل ولو قليب ُتوهن فإَّن 

 عندما فالشيطان دوارًا؛ رأسنا يف الصبيانية األفكارُ  هذه حُتدث كي حسًنا منطلًقا وكان ،[اخلوف إثارة على]
 ما يف فسأفك ر ذلك، دثح إذا أخيت، يا" :هلا فقلت .مداورةً  ختويفنا عن يبحث مباشرة، منه خناف ال ان نا يعرف

أ ما فسرعان أرق، يف ليلتني قضينا كن ا ومل ا ".أنام فدعين اآلن أم ا أصنعه؛  وصلت الغد ويف .اخلوف الرقادُ  هده
 .املخاوف فزالت الراهبات

 مساوئ دير سلمنكا
 إىل بالذهاب رتُ أُم   ألن ن أربًعا، استمره  إذا أذكر ال بل سنوات، ثالث حنو كدير البيت هذا واستمر   .2 

ا هادئًا، بنا، خاصًّا بيًتا ألقيم   إال   أغادره وال ديرًا قط   غادرت ما فأنا .7آڤيال يف التجس د دير  يل حيلو كما وُمع دًّ
 حىت شيء، بكل أهتم   وأن العمل يف األوىل أكون أن يل يطيب   بأن كبى نعمةً  أعطاين قد فاهلل .إعداده

 كان وعليه، البيت؛ ذلك حيايت طوال سأسكنُ  أنا، وكأنن، وهناء، راحة يف خواتُ األ لتكون الدقيقة بالتفاصيل

                                                

 (.سيلفرييو)إن هذا البيت متلكه حالياً خادمات القديس يوسف    5
 .اتكان للراهبات الفرنسيسي      4
، من رهبانية القديس عبد Pedro FERNÁNDEZ، عي نها رئيسة على دير التجس د األب پدرو فرنانديث 2752يوليو  / يف متوز   7

 .2727أغسطس  / آب 11األحد، َث اضطلع مبهم ة زائر رسويل للكرمل يف 
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ا يكب فرحي  املؤونة؛ نقص من ليس هنا، األخوات هذه قاسته ملا كثريًا تأملتُ  لقد .راحة يف يُق ْمن   أراهن   حني جدًّ
 شروطه لسوء بل ،- اتاحلسن تأتيه أن عن بعيًدا كان البيت ألن أُقيم، كنت حيث من هبذا عنيت فقد -

ا واسًعا وكان وبارًدا، رطًبا كان فقد :الصحي ة  القربان لديهن   يكن مل أنه األمور وأسوأُ  .اصالحه ميكن فال جدًّ
 بأن جدير بسرور الواقع قبلن   بل ينفجعن ، مل لكنهنه  .فاجعة كهذه، احنباس حياة يف القربان وغياب املقد س؛

ا مسرورات   وس يكن   نقص؛ رأيهنه، يف آخر، بيت يف الرغبة إن   يل، يقلن هنه بعض وكان عليه؛ اهلل حُيم د    لو هناك جدًّ
 .موجوًدا املقد س القربان كان

 عودتها إلى سلمنكا
 دير من يستدعين فأرسل الشفقة، أخذته يقاسينها، اليت واحملن   حياهتن   كمال الرئيس رأى عندما .5 

م أن على ورجالً  ات فقن قد وكنه  .التجس د  الف من أكثر صرف   اقتضى حال   سوء يف كان أن ه إال   بيًتا، هلن   يقد 
 من اإلذن يأت نا مل ولو بسكناه، لنا السماح على هو، وافق، فقد هذا ومع وقًفا، البيت كان .إليه للدخول دوفية

 التأسيسات، هذه يف يل ارفيقً  ذكرته الذي آڤيال، دي خوليان األب من فطلبت .اجلدران بعض بناء وعلى امللك،
 .تامًّا تفامهًا األمور، هذه يف التفاهم عليه  أن عل من االختبار ان ذلك عمله، جيب ما لنقر ر مًعا البيت نزور ان

 إعداد البيت الجديد
 كنه  حيث األخوات بقيت فقد األشغال، يف الكبري التعجيل ورغم .أغسطس / آب شهر يف وصلنا .8 

 اننا ومبا .جاهزًا يكون أن من أبعد كان فقد املنازل؛ تأجري فيه يتم   الذي التاريخ وهو ،2خائيلمي القديس عيد حىت
 الكنيسة كانت .مغادرته يف يستعجلنا كان آخر مستأجر   إىل فصار أخرى، لسنة نشغله الذي البيت نستأجر مل

 اهتمونا خملصني حيب وننا مم ن البعضو  .هناك يكن مل إي اه باعنا الذي البيت وصاحب .طالؤها ينتهي أن وشك على
 إىل تؤدِّ  مل إذا باملشورات العمل يصُعبُ  الضرورة، تقضي عندما لكن .سريًعا املكان مغادرتنا يف التصر ف بسوء  
 .عالج

 هطول المطر
 يوم سُيصم دُ  املقدهس القربان أن عم منا وقد .الفجر طلوع قبيل ميخائيل القديس عيد عشية انتقلنا .7 
 نقل يف صعوبةً  خلق ما فيه، انتقلنا الذي النهار عصر   غزيرًا املطر يهطل أن الرب   وشاء .عظة وسُتلقى عيدال

 يا لكنه، وأصر ح .النواحي أكثر يف يسقط املطر فإذا صنعه، يتم   مل والسقفُ  جديًدا، املعبد كان .الالزمة األشياء
ا ناقصةً  رأيتن أنن أخوايت،  بل أصنع، ماذا أدري كنت فما :االحتفاالت عن أعلن قدل .اليوم ذلك يف جدًّ
 .ملساعديت خيف   أن وإمها األشغال، هبذه اإلهتمام يأمرين ال أن إم ا :أتذمهر أكاد وأنا لربِّنا فقلت أ َّناُر؛ وجدُتن

 ألن   الغم   يأخذين ال أن حيدث، مل شيًئا وكأن بوداعة، يل يقول هبدوئه، املمتاز غوتيري يث نقوال الطي ب الرجل وكان
 فات عظُت، الشمس، أشرقت القوم، وصول ولدى فيخائيل، القديس عيد فيوم .كان وهكذا .األمر سيعاجل اهلل

 .الغم   إىل استسالمي يف من   ربِّنا على باتكاله فاعلي ةً  أحسن كان املبارك االنسان ذلك ان كيف ورأيت

                                                

 .2755سبتمب / أيلول  18   2
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 غضب صاحب البيت
 البيت موقعُ  كان ومل ا .عظيم باحتفال املقد س القربان وُصم د   وسيقى،امل وعزفت غفري، مجع   حضر .21 

 ماريا السي دة مونرت ي، كونتيسة جليلة مساعدةً  خاص بنوع ساعدتنا وقد .وحيرتمونه أمرُه ُيْشه رُ  بدأ مناسًبا، هذا
 جاء املقد س، القربان بوجود سرورُنا يعتدل كي الغد ، ويف .ماريانا دونيا وامسها املنطقة، حاكم وزوجة ،5پبيمنتيل
 وف ينا أن نا مع رشده إىل يعود   أن دون الشيطان حال وقد معه، أتصر ف كيف دريت فما غاضًبا؛ البيت صاحبُ 

 من وبلغت .رأيه غري   أن لبث ما لكن ه قلياًل، فسكن بعُضهم فخاطبه اقناعه؛ حاولت وعبثًا .عليه اتفقنا ما بكل
 املالكة، وهي امرأته، أم ا .حاالً  املالُ  له يُدف ع   أن بل مطلبه، هذا كان فما إليه، بيتال تسليم على عزمت أن أمري
 لدى املالُ  ليود ع ببيعه اإلذن يطلب كان األساس هذا وعلى هلا؛ ابنتني أمر لتدب ر البيع   برسم البت   وضعت فقد
 .إيداعه يريد من

 حيرة في أمر الدير
 ذلك يف أعن هناك، الدير سيستمر   هل أدري وال الشراء؛ يتم   مل ،ذاك مذ سنوات ثالث مرور رغم .22 

 .8القص ة أوردت وهلذا هذا، كل يؤول ما إىل وال البيت،

 ثقة برحمة اهلل
 مل القدمي، القانون لرهبانية الربه  أسهسها اليت األديار من دير أ يِّ  يف الراهبات أن هو أعرفه، ما .21 

ة احملن هذه توازي حم  ًنا يقاسني  جالله رضي أال .بفرح شيء كله  فيحتملن اهلل، برمحة سام، صالح   ذواتُ  إَّننه  .شد 
ة   األمهية؛ قليل أمر   امتالكه عدم أو بيت   امتالك   ألن ُقُدًما، هذا يدفعهن   بأن  يف نُرى عندما نُعطاها عظمى ولذ 

ِ  أ ميلك مل العامل رب    أنه  فنتذكهر منه، نُطر د   أن ميكن بيت    ال بيت   يف ننزل   أن أحيانًا لنا ح د ث   لقد .بيت ي 
صهنا،  ال بأن اإلهلي اجلالل رضي   إال .لذلك تأسف راهبةً  قط   أر   مل انن واحلقيقة التأسيسات؛ هذه يف رىي كما خي 
 .آمني .آمني .الغزيرة ورمحته املتناهي جوده بفضل األبدية، املنازل تفوتنا

                                                

5   Condesa de MONTERREY, Doña Maria PIMENTEL. 
 .2781ة سنوبالفعل فقد تركت الراهبات ذلك البيت وانتقلن إىل بيت آخر يف    8



 90 

 الفصل العشرون

 

 ى تأسيس جديددعوة إل
 دوق وكيل علي   أله  حىت ،2القديسني مجيع عيد يوم سلمنكا، يف البيت استالم على شهران مضى ما .2 

 أن وجيب صغرية، القرية ألن ذلك يف كبرية رغبة   يل كانت ما .1تورميس دي ألبا يف ديرًا أنشئ كي وزوجته ألبا
 الذي معر يف، ،5بانييث دومنغو املعل م األب أم ا ريًعا؛ الديرُ  ميلك   ال أن إىل دائًما أميل وأنا ريع، للدير يكون

 امتالك أجاز [ الرتيدنتين] اجملمع دام ما :وقال المن فقد سلمنكا، يف وكان التأسيسات، مطلع يف عنه حتد ثت
 دون حيول شيء فال املوقف؛ هذا أفهم ال وأنا السبب؛ هلذا دير إنشاء عن امتناعي التصر ف حسن من فليس ريع،

 .سام   كمال وذوات   فقريات   الراهباتُ  تكون أن
 .الدير لتؤسِّس   الرب   دفعها كيف وأروي باملؤسِّس ة   سأعر ف كالمي أتابع أن وقبل 

 عائلة مؤسِّسة الدير
 شريف ي نبيلني، والدين ابنة  4اليث دي تريزا تورميس، دي ألبا يف سي دتنا بشارة دير مؤسِّسة إن   .1 

 مل أَّنما ذلك ألبا، من غلوتني بعد على صغرية قرية وهي ،2تورديليوس يف يقيمان كانا .7العرق افييص احلسب،
ا املؤسف ومن .ح س بهما مسوه  يقتضيه ما على الثراء من يكونا  يف العزلة حياة   فيفض لوا بالبعض الغرورُ  يبلغ   أن جدًّ
 عالمةً  يفقدوا أن على النفوس، تنري وسائل وهي كثرية، أخرى أشياء ومن التعليم من حمرومني الصغرية القرى هذه

ا األسف امتلكهما هي، ولدت، فلما بنات، أربع اليث دي تريزا لوالد يْ  كان .الشرف عالمات يسمونه مم ا  ألَّن 
 .أيًضا بنت  

 احتقار البنات
م هلم خري هو ما يفهمون ال فالناس .البكاء يثري التصر ف هذا ان واحلقيقة .5   اجلهل متام جيهلون ألَّن 

 األبناء، بواسطة العظيمة الشرور وال البنات، بواسطة تأتيهم قد اليت العظيمة اخلريات يعرفون فال اهلل، أحكام
                                                

 .2751نوفمب / األول من تشرين الثاين    2
1   Alba de Tormes كلم من سلمنكا، توفيت فيها   51، امسها ألبا، وتورميس اسم النهر الذي مير بقرهبا، وهي بلدة تقع على بعد

 .2781اكتوبر / تشرين األول  4القديسة يف 
ديسة، وما األب دومنغو بانييت الدومينيكاين من كبار الالهوتيني يف الفرقن السادس عشر، الذين اشرتكوا يف اجملمع الرتيدنتين، كان معر فًا للق   5

ولقب معلم هو أرفع لقب . وهي تذكره يف غري موضع من مؤلفاهتا. زال حمفوظًا املكان الذي كانت تعرتف فيه يف دير الدومينكان، يف سلمنكا
 ,(م)علمي لدى الرهبان الدومينكان وعدد الذين حيصلون عليه قليلون 

     Teresa de LAYZ. 
ا ال متت  بصلة إىل سلف يهودي أو مغرّب    7  (.م)إشارة إىل اَّن 
2   Tordillos. 

في تأسيس دير سّيدة البشارة في ألبا دي 

 .8658تورميس، سنة 
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م بل شي، كله  وخيلق شيء كله  يعرف ملن األمر يرتكوا أن يريدون تراهم ال وهلذا  كان ما بسبب يتقاتلون إَّن 
 يدب ر الذي هو اهلل أن يتذكهرون وال فيتقدهمون، يتبصهرون ال إمياَُّنم، ناقد   أناس   مثل مثلهم .يفر حهم أن جيب
 جدوى قلهة يفهموا ال أن كبري فجهل   هذا، عماهم يف داموا وما .يديه بني شيء كله  فيلقون شيء كله 

 مجيع حقيقةُ  تُ ْفه مُ  يوم اجلهاالت هذه على حكُمنا خمتلًفا يكون ما أعظم ما !اللهمه  عونك آه، .أ سفهم
م جهن م إىل مصريُهم سيؤول اآلباء من وكم !األشياء  يف سيُ ر ْين   أيًضا األمهات من وكم صبيانًا، ُرزقوا ألَّن 
 !بناهتنه  بفضل السماء

 طفلة تتكلم
 تركوها فقد أمهية، بذات ليست البنت حياة وألن   الوالدة، من أيام ثالثة بعد .حديثي إىل وأعود .4 

م وهو حسًنا، واحًدا أمرًا صنعوا لقد .املساء إىل الصباح من أحد، يتذكهرها نأ دون وحيدة،  كاهًنا استدعوا أَّن 
 ميتة؛ كانت إذا لرتى أسرعت جرى، ما وعرفت هبا تعىن امرأة املساء يف جاء ت فعندما .والدهتا بعد فعم دها
 يف الطفلة املرأة أخذت .اآلن سأرويه ما على شهوًدا فكانوا والدهتا، لزيارة وفدوا قد كانوا أشخاص بعض ورافقها
 .هبا عوملت اليت القساوة هذا بقوهلا وتعن ،"مسيحية؟ أ لست   !بنيهيت   يا األمر ما" :تبكي وهي هلا وقالت ذراعيها
 لاألطفا فيه يتكل م الذي العمر بلغت أن إىل َثه  من تتكلهم ومل ،"مسيحية أنا أجل،" :وقالت رأسها الطفلة فرفعت

ا غالًبا وتقول وتدل لها، منذئذ حتب ها أمهها وبدأت فُذهلوا؛ مسعوها، الذين أما .عادة  ترى أن إىل تعيش اَّنا لو تود   إَّن 
 .الفاضلة األعمال كله  وتعل مهنه  حبشمة مجيعهنه  بناهتا ترّب   وكانت .الطفلة هذه من يصنع أن اهلل يريد ما

 الزوجة الصالحة
 [والديها من] ط ل بها وعندما .ذلك تشتهي تكن ومل التزو ج، رفضت تزوجيها، سن   بلغت وعندما. 7 

 قر رت حىت امسه مسعت إن فما .حكمها يف أصابت أي ًضا، البيت هذا مؤسس وهو ،5ڤيالسكيث فرنثيسكو
 الصال لعمل  ا لُيت مه  مناسب   الزواج هذا ان يعرف كان الربه  لكن .حياهتا يف رأته قد تكن ومل زوًجا، به القبول
 إرضائها على حيمله حبًّا امرأته حيب   وغنًيا، فاضالً  رجالً  كونه إىل إضافةً  فهو، .جالله خلدمة كالُمها حق قه الذي

 عنايتها إىل فإضافة .كاملة وبدرجة متزوجة، امرأة يف املطلوبة الصفات كل   وهبها الربه  ألن   وحبق ؛ شيء، كل   يف
 يف وكالؤه وأنزل رأسه، مسقط ألبا، إىل الدوق موجها مع انتقلت فعندما .كبري ح  بصال امتازت ببيتها، الكبى

 ذلك يف حير ك الشيطان أخذ اجلمال، وافرة   شابةً  كانت وملا القرية؛ تكره فبدأت كثريًا، األمرُ  ساء ها شابًا، بيته
ا صاحلةً  تكن مل فلو خبيثة؛ أفكارًا الشاب  .ما سوء   حدث لكان جدًّ

 حسنةسيرتها ال
 ففعل، السبب؛ له تذكر   أن دون من البيت ذلك من خُيرجها أن زوجها سألت الواقع، أدركت عندما .2 

 إرضائهما على اجلميع حيمل منصًبا هو وش غ ل ، البحبوحة، يف وغارقةً  مسرورة عاشت حيث سلمنكا إىل ونقلها
 من وأكثرت التقوى أفعال مارست وطاملا .أوالًدا ْقهمايرز  مل الربه  أنه  وهو واحد أمر   إال   غمههما وما .8وتكرميهما

                                                

5   Francΐsco VELÁZQUEZ. 
 .2722ىل سنة إ 2744حماسب ومعتمد القبض يف اجلامعة من سنة    8
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 فقد .احلياة هذه هي، غادرت، مىت الرب   يسب ح حىت نسالً  يعطي ها أن سوى الرب   تسأل كانت وما الصلوات؛
 يف قط   خيكر كان ما انه يل تقول وكانت .بعدها جالله يسب حون أوالد   خللفها ال وأن متوت أن عليها يعز   كان
ا .تشتهيه شيء باهلا  يدفعن ما قلت، كما الفضيلة، ويف املسيحي إمياَّنا يف راسخة   اإلخالص، شديدةُ  امرأة   إَّن 
 وقتها استخدام يف تتواىن وال مرضاته دائًما تشتهي النفس كهذه ونفًسا أعماهلا، رؤييت لدى ربهنا أسب ح أن إىل غالًبا

 .حسًنا استخداًما

 رؤيا نبوية
 إذ أندراوس القديس إىل توس لت عديدة تقوية ممارسات وبعد .الشوق هذا الزمهاي سنوات   عاشت .5 

 ".هالُكك ذلك يف فيكون أوالًدا تطليب ال" :هلا قيل نائمة وهي ليلة وذات .األمور هذه يف شفيع   إن ه هلا قيل
ا [األوالد يف] الرغبة تفارْقها مل هذا ومع شديد؛ ذعر   وأصاهبا فخافت  إىل تصر فكيف صاحلة، منها ةالغاي ترى ألَّن 
 الرغبة هذه وفميا مر ة، وذات .خاص ة صالةً  أندراوس القديس إىل وترفع رب نا، من ذلك تطلب فاستمر ت .اهلالك
 إىل نظرًا صاحلة رؤيا كانت فقد أمر، من يكن ومهما – املنام يف أم اليقظة يف أهي تدري وال نفسها يف جتول

 زهور   وفيه اخُلضرة، تغمره مرًجا املكان ذلك يف ورأت الرواق؛ حتت بئر   فيه منزل   يف نفس ها تصو رت ،- نتيجتها
زُ  رائع   مجال   ذاتُ  بيض  هبيِّ  جليل شيخ   بصورة البئر قرب اندراوس القديس هلا وظهر .رأهتا كما وصفها عن تعج 

 التعزية أنه  لو ومتنهت ".تشتهينهم الذين أولئك غري أبناء لك سيكون" :هلا وقال سرور، أيه  منظرهُ  سرهها الطلعة
 القديس كان ذاك أن بوضوح فأدركت .هذا من أكثر تدم مل لكن ها تزول؛ ال املكان ذلك يف عرفتها اليت الكبى

ا يُ ْفه م َثه، ومن .ديرًا تُنشئ   أن رب نا إرادة أن أيًضا وفهمت .حدث ما على أحًدا ُتطلع ومل أندراوس،  رؤيا كانت أَّن 
 .الشيطان من و مْهًا وال فارًغا هوىً  ي كن ومل معاً  وخيالية عقلة

 عالمة على صدق الرؤيا
أواًل، مل يكن هوًى فارًغا بسب مفعوله الكبري؛ فمنذ تلك اللحظة مل تشته  األوالد، بل رسخ يف . 8 

فشرعت تفكِّر يف طريقة حتقِّق هبا . قلبها متاًما أنه تلك  إرادُة اهلل، فلم تسأله بعد ذلك أوالًدا ومل تشته  أن تُرز ق هم
وواضح  أنه الشيطان مل يكن وراء تلك الرؤيا بسبب املفعول الذي أحدثته؛ ألن أيه شيء  . ما يريده الرب  

ُم فيه ربهنا خدمًة ُجلهى؛ وألن  هذه الرؤيا  يصدر عن الشيطان ال ميكن أن حُيد ث  خريًا، كإنشاء الدير الذي خُيد 
 .ر من ست سنوات على إنشاء الدير، والشيطان ال يستطيع معرفة  املستقبلحصلت قبل أكث

 قرارها إنشاء الدير
 .للراهبات ديرًا فليبن يا أوالًدا يرزقها أن يريد ال الربه  دام ما لزوجها؛ فقالت الرؤيا تلك أذهلتها لقد .7 

 يكون بأن اقرتحت .لبنائه موضع عن يبحثان أخذاف برأيها، فرح مجًّا، حبًّا وحيبهها الصالح كثريُ  رجل   ألن ه وهو،
 .مالئم غري   املكان بأنه  فأقنعها معقولة، موانع   فبس ط   هو أم ا رأسها؛ مسقط يف

 العودة إلى ألبا
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 الوظيفة ليشغل ألبا إىل يعود بأن فأ مرته فوافاها، ألبا، دوقة استدعته املشروع، يدرس كان وبينما .21 
 .أمهية سلمنكا يف وظيفته دون اَّنا ولو الوظيفة   ق ب ل   به، أمرته ما على اطهلع أن فبعد .7منزهلا يف هبا كلهفته اليت

ا حزنت زوجته، علمت وحني ا جدًّ  يُ ْفر ض لن أن ه هلا هو أك د وعندما .ذكرت كما القرية، تلك تكره كانت ألَّن 
، عليها ا امنه متك ن األسف   ان ولو ما، نوًعا روُعها س ك ن   ض يف   يف منها] سلمنكا يف ارتياًحا أكثر كانت ألَّن 

 املوقع، حسنُ  أنه فمع املنزل؛ شاهدت حني أسًفا وازدادت مكرهة، فجاءت واستدعاها؛ بيًتا فاشرتى ؛[البا
ءُ  ان ه إال   واسُع،  الدار، باحة ذخلت حني التايل، اليوم صباح وهي .الليلة تلك حزينة جد   فكانت التقسيم؛ سي 

 شيء بكله  وأعن متاًما، الرؤيا يف شاهدته مثلما شيء   كله  كان .أندراوس القديس شاهدت بقرهبا اليت رالبئ رأت
 .خميهلتها يف حاضر وهو حاضرًا، كان هذا كله  أنه  ولو الزهور؛ وال املرج، وال هناك، القديس فال .املكان

 السعي لتأسيس الدير
 وطمأنينة بارتياح وشعرت هناك، الدير تنشئ أن تفقر ر  اضطربت شاهدت، ما شاهدت عندما .22 

 مكان   تواف  ر   حىت القريبة البيوت من مزيًدا يشرتيان الزوجان وأخذ .آخر مكان إىل تذهب أن أرادت فما كبريين،
ا الدير، تشغل   أن جيب اليت الرهبانية تعيني مه ها كان .كاف    .وحمصهنات العدد قليالت   راهبات   تريد كان ألَّن 

 إىل تنصرف أن هلا خري   أن هلا فنصحا خمتلفتني، رهبانيتني من والعلم الصالح كثري يْ  راهب  نْي  مع األمر بحثتف
 تعطيل   أراد فقد الشيطان، يضايق الدير وألنه  .كثرية أخرى وأشياء متب مات، الراهبات أكثر ألن   أخرى، أعمال

ماها اليت احلج ج   هلا فصوهر إنشائه،  الذي الشيسطان فإن صال، غري املشروع أن عليها كر را ومل ا .قاطعة هلا قد 
 .زوجها إىل قرارها وأبلغت .إنشائه عن الرتاجع   فقرهرت واالضطراب، اخلوف فيها أثار لتعطيله، جهد أكب جهد
 فمن ،ربِّنا خدمة يقصدان مها بينما صال، غريُ  املشروع   إن   يقوالن كذينك شخصان دام ما أن ه كالمها ورأى

 من كبرية حص ة واعطائهما لزوجها أخ وابنة وافراً  حبًّا حتبهه هلا أخت   ابن   تزويج على فاتفقا .املشروع إمهالُ  األفضل
ا فاضالً  كان شقيقتها ابن ألن   نفسيهما، خلالص الباقي وختصيص أمالكهما،  كليهما راي وقره  .وسيًما وشابًّا جدًّ

 .فيه وثبتا هذا على

 موت العريس
 بابن نزل حىت يوًما عشر مخسة مضى فما .اتفاقهما يثمر فلم ذلك، خالف قر ر قد كان رب نا ان إال   .21 

 كان ما بإمهال قرارمها كان موته سبب   ان رسوخ أيه  ذهنها يف فرسخ .جواره إىل ربهنا فنقله شديد، مرض   األخت
 ،(1-2 يونان) النيب ليونان حصل ما فتذكهرت كبري؛ خوف   عليهما فسيطر إي اه، إلعطائه يفعاله أن يريدمها اهلل

 .مجًّا حبًّا حتب ه كانت الذي أختها ابن منها بانتزاعها هي، عاقبها، أن ه كذلك وتصوهرت .اهلل إطاعة رفض ألنهه
 نيعرفا يكونا مل ولو السبب، كان ما كائًنا الدير بناء عن يرتاجعا ال بأن وزوجها، هي اليوم، ذلك من فقر رت
 الذي الدير   وتصوِّر هلم تصف كانت والذين .نُ فِّذ الذي النموذج قلبها يف حفر اهلل أن فيبدو .حيق قانه كيف
 الفرنسيسي، الراهب معر فها خصوًصا إليها، تسعى اليت األمور جتد مل أَّنا ظنههم ويف منها يسخرون كانوا تريده،

 .عليها يسيطر اليأس فكاد رفيعة، وصفات   علم   ذو رجل   وهو

                                                
 . وكيل الدوق، كما في العدد     
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 إختيار رهبانية الكرمل
 .الكرمل لسي دة أديرة إنشاء على فيه أطلع مكان إىل الراهب هذا ذهب أن األثناء هذه يف وصدف .25 

 أن وسأهلا جيري، مبا وأخبها تريده، الذي الدير ّنوذج وجد إن ه هلا فقال إليها عاد املعلومات، استقصائه فبعد
 تُنشأ اليت األديار ريعُ  يكون أن دائًما مه ي كان لقد .مج ة صعوبات بعد فاتفقنا .هفعل تْ  ما وهذا .معي األمر تبحث

 من يلزم ما هلنه  الدير يقدِّم أن بل بغريهم، أو بأهلهنه  االستعانة إىل الراهبات معه حتتاج ال كافياً  األساس هذا على
 وما .عديدة سي ئات   حصلت الضروري، أعوزهن   إذا ألنه ؛منهنه  للمريضات التام ة العنايةُ  ُتوف هر   وأن وامللبس، الطعام
 شيء كله  ويفوتن .عنها يتخل ى ال اهلل أن ليقين هلا ريع ال فقريةً  كثريةً  أديرةً  ألُنشئ   قط   والثقة الشجاعة فاتتن

 .تؤسهس ال أن فأفض ل كاف؛ غري   ريع   ذات   أديرة   إلنشاء

 تأسيس الدير
ما تقدير أجله  فيهما قد رته وما .امللحوظ الراهبات لعدد   كافًيا ريًعا وأ مهنا عااقتن أَّنما اخلالصة .24   أَّن 

ا حقري   بيت   يف يسكنان وذهبا منزهلما عن لنا تنازال  ارتداد تذكار يف التأسيس وت   املقدهس، القربان ص م د   .جدًّ
ا الئقة عبادة الدير هذا يف يُعب د وإخاله وإكرامه؛ اهلل جملد 275221 سنة بولس القديس  بأن جالله رضي   إال .جدًّ

 ! ُقُدًما دائًما يدفعه

 تواضع ورصانة في سردها
ا معتبةً  األديار هذه راهبات من عدد عن خاص ة أمور   بعض أروي بدأتُ  .27   يكون لن تطال ع، حني أَّن 

 املبادئ هذه لتطبيق يتشج عن بعدهنه  يأتني من أنه  يف ورغبة اآلن، أحياء هنه  م ن الراهبات من احلياة قيد على
، خريًا يرويها من يأيت قد أن ه يف فك رت َث .الصاحلة  من يرافقن الذي اخلوف ودون أفعل، مم ا تفصيالً  وأكثر من 
ة أبدو قد أن تصو ري  عجائبية، يعتبها أن إال   وعرفها رآها من يستطيع ال كثرية أمورًا أسقطت فقد وعليه، .متحريِّ

 استجابة حق قها ربهنا أن يقيًنا ُعر ف   اليت تلك عن وال األمور هذه عن شيًئا أذكر أن أردت فما .الطبيعة فائقة األَّن  
 .لصلواهتنه 

 استطعت ما نفسي أجهد اين ولو فيها أخطئ أن فأخشى األديار، فيها أنشئت اليت السنوات تواريخ أما 
ا .أتذكرها كي  وإذا ذاكريت؛ على ترد كما أثبتها فإن ن بعد، فيما تصحيُحها نميك إذ أمهية، بذات ليست وألَّن 
 .يسريًا يكون فإنه خطأ من هناك كان

                                                

 .2752يناير / كانون الثاين   17يف    21
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 الفصل الحادي والعشرون

 

 

 أمٌر جديد من الرب  
 أمرين خاص، بيت   سلمنكا لدير يكون أن وقبل وألبا، سلمنكا د يريْ  تأسيس بعد أن ه رويت لقد .2 

ة آڤيال يف التجس د دير إىل أذهب أن رسويل، مفوهضُ  آنذاك هوو  فرننديث، پدرو املعلم األب  سنوات؛ ثالث ملد 
 ذات كنت وإذ .خاصًّا بيًتا هلنه  فأوف ِّر   أمضي أن أمرين متاعب، يواجهن سلمنكا راهبات رأى عندما أن ه ورويت

 ألن ن مستحيالً  األمر يل بدا .ياسيغوڤ يف ديرًا ألنشئ أذهب أن رب نا لدن من يل قيل بالتأم ل، أقوم سلمنكا يف يوم
 رغبة ال إن   فرننديث، پدرو املعلم األب الرسويل، املفو ض من فهمت وكنت أمر، على بناءً  إال   الذهاب أستطيع ال

 دير يف وجودي على سنوات ثالث تنقضي أن قبل موقفه يف حق   على أن ه ورأيت .جديدة أديرة أنشئ أن يف لديه
 .حيق قه وهو، عليه، األمر أعرض بأن الرب   يل قال هذا، يف فكرأ أنا وفيما .التجس د

 استشارة المفو ض الرسولي
 من أمرًا لديه  أن مثلي يعرف إن ه قائلةً  إليه فكتبت سلمنكا، يف [فرننديث األب] كان األثناء هذه يف .1 

 مثل ديًرا وأن مناسًبا، ذلك أرى حني ما ناحية   يف دير تأسيس عن أتقاعس   ال بأن االحرتام اجلزيل العام رئيسنا
ا فعلت؛ أنشئه بأن أبو ته أمر تْ  فإذا أسقفها؛ ولدى املدينة أهل لدى قبوالً  يلقى األديرة هذه  إراحةً  هبذا أُشعره وإّن 

 يف أرى إن ن وقلت خاطبته، تقريًبا الكلمات هبذه .ومسرورةً  مطمئنةً  سأكون فإين   يل أمرُه كان ما وكائًنا لضمريي؛
 أنشئه أن يل فقال سارع [فرننديث األب] ألن ذلك، يريد كان جالله أن شك   وال .هلل خدمةً  ذلك قيقحت

 بعثت سلمنكا ومن .الشأن هبذا رأيه عرفت كنت أن بعد دهشة أيه  دهشةً  فأخذتن بذلك، اإلذن وأعطاين
 ألسباب اخلري، من أن فهمت وليد،وڤالياد طليطلة يف حصل الذي فبعد سيغوڤيا؛ يف بيت   يل ُيست ْأج ر   أن أطلب

 إذا لكن فأشرتي، فلًسا أملك كنت ما أن ن هي سبب وأهمه  نشغله؛ أن بعد إاله  خاصًّا بيًتا نشرتي ال أن عديدة،
 .األنسب املوقعُ  خُيتار   أن جيب إن ه َث حااًل؛ األمر يدب ر الرب   فإن   الدير أقيم

 خبر سي دة تقي ة
 آڤيال يف مرهةً  زارتن .2خيمينا دي آنا دونيا تدعى بكري ة إقطاعية   صاحبةُ  ملة  أر  سي دة ، هناك كان .5 

ا شعرت وطاملا حقًّا، هلل خادمةً  وكانت  هلا وابنة   هي دخلته حىت الدير أنشئ ان فما .الرهبانية للحياة مدعو ة بأَّن 
 واإلبنةُ  األمه  وامتازت .وأرملة متزوجةً  زناحل عانت أن بعد الرته ب حياة يف سرور ها اهلل فضاعف مثالي ة، سرية ذات
 .اهلل وعبادة االختالء حببِّ  دائًما

                                                

2   Doña Ana de JIMENA. 

في تأسيس دير القديس يوسف المجيدلرهبانية 
يا، وذلك يوم عيد القديس ڤكرمل في سيغوال

 .8651يوسف سنة 
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 مرض شديد
 عن فخفهفت الكنيسة، وي لز مُ  إليه حنتاج ما كل   وأعد ت البيت لنا استأجرت املباركة املرأة فهذه .4 

 ّب أخذت وقد [سيغوڤيا] ناكه إىل وصلتُ  أين   فعدا ما، صعوبة دون من تأسيس   يتمه  ال وحىت .صعوبة كاهلي
 ثالثة أثقُلها دام عديدة، جسدية   وأوجاع   الروحية، اليبوسة جرهاء من متنو عة داخلية آالم  و  وسأم ، شديدة، مح ى

 ...1هناك مكثتها اليت الست ة األشهر طيلة مريضةً  لبثتُ  فقد أشهر،

 غضب الوكيل
 األسقف من اإلذن على حصلنا أننا فمع ،يوسف القديس عيد يوم املقدس القربان صمدنا حني .7 

 إعطاء على زمن   مضى قد كان .وسرًّا لياًل، العيد عشية إال   البيت دخول أردت ما املدينة، أهل رضى وعلى
 هبذا أقوم أن استطعتُ  فما العام، أبينا غري هو ذاك إذ ورئيسي التجس د دير يف عندئذ   كنت أين غري اإلذن،

 ،5خيمينا دي أندريس يدعى به لنا سعى فاضل سيِّد   إىل شفهًيا اإلذن أعطى قد نئذ  آ األسقف كان .التأسيس
؛ فخاب ذلك، يف بأس ال أن يل وبدا خطيًّا؛ يكون بأن اهتم   فما  حىت أنشئ قد الدير ان الوكيل   بلغ إن فما ظن 
ا غاضًبا سريًعا جاء ل   أن أراد بل القداس؛ إقامة ورفض جدًّ  كرملي راهب   وهو بالقداس، لاحتف من السجن يُدخ 

 .7غايتان أنطونيو يدعى يرافقن كان اهلل خد ام من آخر وخادم   آڤيال دي خوليان األب برفقة كان 4حاف  

 خبر السي د غايتان
 ومل العامل فداس   سنوات، بضع منذ ربهنا دعاه العامل، يف منغمًسا كان وبعدما ألبا؛ من سيًِّدا هذا كان .2 

ا .فضلى خدمةً  اهلل خبدمة إال   يهتم   يعد  فقد عنها؛ سأحتدهث اليت التأسيسات يف ذكره على سيؤتى ألن ه عر فته وإّن 
 من يهمهنا ما وأبرزُ  .اجملال ّب لطال فضائله عن احلديث أردت ولو وافرًا؛ جهًدا وبذل جل ى مساعدةً  ساعدين
 ميارس .مثله بالضروري ليقوم كان ما يرافقوننا الذين اخلدهام من أيًّا أنه  تقش فه من بلغ فقد البالغ؛ تقش ُفه فضائله،

 ما كلِّ  يف شأنه وهذا سهاًل؛ له ويبدو مناهضةً  اآلخرون يعتبه مبا فُيس ره  وافرة مبنن اهلل غمره وقد حبرارة، التأم ل
 خوليان األب أن ولو األمر، هذا إىل آڤيال دي خوليان األب ودعا دعاه اهلل فكأن .التأسيسات هذه يف يعمله
 يف حديُثهما .خري كله  يل حيصل أن الصحبة هذه بواسطة أراد ربهنا أنه  شك   وال .األديرة أول تأسيس مع انطلق
 خيدمان حال   كلِّ  يف كانا فعليه، يصادفانه؛ ومن ص ْحب نا تعليم   كان وعمُلهما اهلل، عن حديثًا كان الس فر أثناء

 .جالله
 

 فضل الرفيقين
                                                

جاء الوكيل غاضًبا ورفض إقامة "...  7إال  ان املعىن يكتمل يف العدد . تبدو اجلملة متبورة كما حيدث أحيانًا يف اسلوب القديسة املتشابك   1
 ".القداس

5   Andrés de JIMENA. 
 .هو القديس يوحنا لصليب   4
7   Antonio GAETÁN. 
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 إىل أمر مها ت ك ْلن   حىت به هلما تدين ما تعرفن أن التأسيسات، سُيطالعن من يا بنايت، يا بكن ، جدرفي .5  
 علمت   فلو األديرة؛ هذه يف باحلياة أنته  لتنعمن   نفع، أي عن جمرهًدا جهًدا كثريًا، جهدا فقد بصلواتكن ؛ وينتفعا رب نا
 .خاطر طيبة بكلِّ  ذلك ستفعلن   فإنكنه  األسفار، يف ومشقهات   ،ُمتعبة وَّنارات   مؤر قة، ليال   من قاسياه ما

 االتفاق مع الوكيل
 ساعد لقد غاية؛ أليِّ  أدري وال الباب، على شرطيًّا يقيم   أن دون من كنيستنا يغادر   أن الوكيلُ  أراد ما .8 

 كانت بل البيت، شغل بعد حيصل أمر   أيه  اهتمام كبري   أعريُ  كنت فما أنا، أنا .املكان سكان على التهويل على
ن ن، اللوات األخوات إحدى اقارب من أشخاص   بعض   فاستدعيتُ  .التسل م قبل حتصل خماويف كله   من وهم صحب ْ

 كما املعرفة، حق   باألمر عارًفا فكان هو، أما .األسقف من إذنًا لديه  إنه  له ويقولوا الوكيل   ليخاطبوا املدينة، وجهاء
، ويف باألمر؛ أعلمناه لو يتمىن   كان ان ه غري بعد، فيما قال  .حصل مم ا أسوأ النتيجة جلاء ت فعلنا، لو أننا ظن 

 على ومكثنا .حياتنا ذلك يكد ر فلم .األقدس القربان يرفع وأن الدير، لنا يرتك أن على معه االتفاق ت   وأخريًا،
 بيننا كثرية منازعات   قبالً  قامت قد وكانت .عديدة نزاعات   ومعه آخر بيًتا اشرتينا أن إىل أشهر بضعة احلال هذه
 النعمة، سي دة رهبان مع قامت فقد اآلن، أم ا ديرهم؛ من قريًبا اشرتيناه بيت   بسبب الفرنسيسكان الرهبان وبني
 .البيت ذلك من ايراًدا حيص ل كان الذي الكاتدرائية جملس ومع

 توالي العقبات
ِ   بدا فحني !اآلراء تتعد د عندما همالتفا أصعب ما !يسوع يا آه .7    كله  بدأ انتهى، قد شيء كله  أنه

 يبدو  رواية   األمر يُروى فان .أخرى عقبة   تقوم حىت يطلبون كانوا  ما اعطائهم على نوافق ان فما ثانية؛ شيء
 .شديدةُ  فكانت ُمقاساتُه أم ا شيء، ال وكأن ه

 بذل كثير من المال
 يستطيع ما كله  يعمل فيها، 2قانوين   وكاهن الكنيسة تلك رئيس وهو ف،لألسق أخت   ابنُ  كان .21 

 أَّنينا املال، من طائلة مبالغ بذل بعد وأخريًا، .اهلل بعبادته مشهور ،5هري يرا آل من جُماز   ومثله ملساعدتنا،
 عندما .اجلديد البيت ىلإ ننتقل كي السر ية من كثري فلزم ؛8النعمة سي دة رهبان مع النزاع علينا وبقي .املعامالت

 مبلغ مقابل معنا يت فقوا أن األفضل من رأوا يومني، أو بيوم ميخائيل القديس عيد قبل انتقلنا قد وكنا هناك، رأونا
 الثالث السنوات من مثانية أو أيام سبعة إال   يل يبق مل انه من املشاكل هذه من ُيشجين كان ما وأكثر .املال من

 .انقضائها عند حتًما هناك أكون أن وعليه  جس د،الت دير على لرئاسيت

 حمد اهلل
                                                

هو واحد من مجاعة من الكهنة يقومون على خدمة الكنيسة الكاتدرائية يف األبرشية، ويلتزمون بإقامة  (Chanoine)الكاهن القانوين    2
 Don Juan de OROZCOخوان دي اوروتكو والكاهن املذكور هو دون (. م)صلوات الفرض والقداس اجلماعي يف أوقات حمد دة 

y Covarrubias de Leiva . 
     HERRERA. 
 . Mercenariosيعرفون بأسم      
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 يومني بعد التجس د دير إىل فمضيتُ  خلصام، أثر   يبق   ومل خري، على شيء كله  فانتهى ربهنا، ورضي .22 
 .آمني .مجيعها اخلالئق ولتسب حه مبننه؛ غمرين طاملا فقد األبد، إىل مبارًكا امسه ليكن .امأي   ثالثة أو
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 صل الثاني والعشرونالف

 

 

 دعوة إلى تأسيس بياس
 جاء ين ،2ذكرت كما التجس د، دير من إليها بالذهاب األمر   تبل غي إثر سلمنكا، يف كنت بينما .2 

 أذهب أن يسألونن آخرين أشخاص   ومن كاهنها ومن الناحية، تلك من سي دة من برسائل بياس مدينة من رسول  
م هناك؛ ديرًا فأنشئ وا قد فإَّن   [.الدير] لتأسيس الذهاب إال   ينقص وال الغرض، هلذا بيًتا أعد 

 حيرة وحذر
، املنطقة، على الثناء فأغدق وضع،ال عن الرجل   استعلمت .1  ا وحبق   لكن املناخ؛ ومعتدلة هبيجة، ألَّن 

 من بأمر   يتمه  أن جيب أن ه خصوًصا محاقًة، األمرُ  يل بدا وغلوات، غلوات املكان عن تفصلن أنه رأيت عندما
 ال بأين أجيب ه أن فنويت .ما بتأسيس   قيامي يؤي د يكن مل أقل ه أو قلت، كما يعارض، كان الذي، الرسويل املفو ض

 يف هو، دام، ما استشارته، دون من املشروع على اإلقدامُ  يليق ال أن ه رأيت َث له، أصر ح مل لكن ن أستطيع،
 .تأسيس أيه  أرفض ال بأن أوصاين قد كان الحرتاما اجلزيل العام أبانا وألن سلمنكا،

 إذن المفو ض الرسولي
 مشاعر من تأثر فقد األشخاص؛ هؤالء لتفشيل مب رًا جيد ال إن ه يل يقول أرسل الرسائل، رأى حني .5 

بهر التأسيس   بأن   إليهم أكتب أن وسألن لديهم؛ التقوى  يل وقال ؛1تهممنظهم من اإلذن على حيصلوا إن ما أمرُه يُد 
م الوثوق باستطاعيت إنذ    منذ عليه احلصول يستطيعوا مل أَّنم املنظمة مفو ضي من يعرف فهو اإلذن، يُعط وا لن بأَّن 

 حنن، نُر دْ  مل ولو يريد، ربهنا أنه  كيف فأرى هذا يف أحيانًا أفك ر .سلًبا أجيبهم أن إًذا عليه  فما عديدة، سنوات
 فحني وعليه، .مفو ُضنا فرننديث، پدرو املعلم األب احلال هذه يف كان كما ذلك، ن  ْفق ه مل ولو له، أداةً  فنكون
 .خبه سأروي كما الديرُ  فتأسهس   ينكره، أن أمكنه ما اإلذن، على حصلوا

 منشأ الدير
 سنة مت ِّيهاس القديس عيد يوم بياس مدينة يف الطوباوي يوسف القديس اسم على الدير هذا تأسهس ,4 

 :وإكرامه اهلل جملد يلي، كما منشأه وكان .2757

                                                

 .2الفصل السابق عدد    2
 (.من هذا الفصل 25أنظر العدد )أي منظمة القديس يعقوب اليت تقع يف دائرة  بياس    1

في تأسيس دير القديس يوسف المجيد للمخلص 

ي اس8656في بياس، سنة   .، في عيد القديس َمتِّ
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 قص ة جونيا كاتالينا
 زمنيةً  خريات   ميلك 5ساندوڤال دي رودريغث سانتشو يدعى النسب، شريف رجل املدينة هذه يف كان 

 اسم ر،املذكو  الدير أس ستا ابنتان الرب   رزقهما الذين األوالد ومن 4غودينيث كاتالينا دونيا هي سي دةً  تزوهج .وافرة
 من عشرة الرابعة يف الكبى كانت .2ساندوڤال ماريا دونيا الصغرى وإسم ،7غودينيث كاتالينا دوينا الكبى
ةً  كانت بل العامل، ترتك أن بباهلا خيطر مل العمر، هذا تبلغ أن وقبل .إليه ربهنا دعاها حني تقريًبا عمرها  بذاهتا معتده

 .هلا أكفياء غري   منها للزواج الُدهاو  يرشِّحهم من كله  فرتى اعتداد، أي  

لها بمنظر المصلوب  تبد 
 فوق قرأت أن صدف فراشه، يف يزال ما وهو والدها لغرفة مالصقة   غرفة   يف يوم ذات هي وبينما .7 

ها تقرأ، هي وفيما ؛5الصليب على يوضع الذي العنوان   هناك كان مصلوب    كانت فقد .فجأة كلهها الربه  غري 
 أن يكفيه ! والدي به ي قنعُ  ما أقله  ما" :نفسها يف فتقول متاًما، هلا مناسب   عليها، عرضوه زواج   طالب   يف تفك ر
 اخلضوع   ترى إذ الزواج، إىل متيل كانت ما ".معي تبدأ أن جيب ذري يت أن فأعتبُ  أنا أم ا ! 8البكري ة يف حق   ذا يكون  
 .رمحته تباركت .سبيالً  شفائها إىل الرب   ووجد العجرفة، هذه يهالد تول دت ممها تفقهُ  وال إذالاًل، آلخر

 رغبة في التأل م
 إىل الشمسُ  تنفذ كما احلقيقة، لتفهم   نفسها إىل ن  ف ذ   نورًا أن   إليها ُخيِّل حىت العنوان طالعت إن ما .2 

ة يف ففك رت ،الصليب على الدم منه يسيل الذي الرب   إىل حد قت النور، هذا وبفعل مظلمة؛ غرفة    قاساه، ما شد 
 بعض احلال هذه على ومكثت .كبياء من بدافع تسلكه والذي متاًما له املغاير السبيل ويف تواضعه، عمق ويف

 .أيًضا يعرفوَّنا اجلميع انذ   لو فتمنهت حق ة معرفةً  شقائها معرفة جالله هلا أتاح وعندئذ .ف  ت  ن ها الربه  ألن   الوقت
 انسحاق   وغمرها جمتمعني، الشهداء احتمله ما تقاسي   أن متنهت حىت باهلل حبًّا التأمل يف رمة  عا رغبة فاجتاحتها

ها سافلةً  امرأةً  تكون أن تشتهي كادت حىت الذات ُكرة   ومن تواضع من عميق  ذلك يف ان لوال الناس مجيعُ  لينبذ 
ا، تكره بدأت وهكذا .هلل إهانةً   العفهة فنذرت التنفيذ، موضع   َث ه  من وضعتها فالتقش   يف رغبة   فيها وتشتد   ذاهت 

ًة، تكون   أن ومتنهت حااًل، والفقر    برحت وما .الرق   يف لتكون املغاربة أرض إىل تساق لو بفرح   اشتهت بل مست  ْعب د 
ا جليًّا ظهر حىت هلا مالزمةً  الفضائل هذه ، لدن من الطبيعة فائقةُ  منهة   أَّنه  يسب حه كي ،الحًقا سيقال كما الرب 

 .اجلميع

                                                

5   Sancho Rodriguez de SANDOVAL. 
4   Doña Catalina GODÍNEZ. 
7   Doña Catalina GODÍNEZ. 
2   Doña Maria de SANDOVAL. 
 (.م) INRIوتوضع عادة باختصار يف الالتينية " يسوع الناصري ملك اليهود"أي    5
ث ممتكات والديه بنوع كل ي حفاظًا على وحدة: حق  البكرية   8 القاموس اقتباًسا عن )امللكية  املركز الذي حيتل ه يف نظام االقطاع املولود الب كر فري 

 (.2788، ملكتبة لبنان القانوني
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 مناجاة اهلل وشكره
؟ يا هذا، ما .تكوين ها ويُعيد نفًسا ي نُقض حلظة يف من ما اآلبدين، أبد إىل اهلل، يا أنت، مبارك .5   رب 

 يوحنا) أبواه؟ أخطأ هل :قائلني األعمى، شفيت   حني الرسل، عليك طرحه الذي السؤال اآلن أطرح لو بود ي
ا اليت األفكار   ذكرتُ  فقد هي؛ ليست - ؟ سامي ة كهذه من ةً  هلا استحق   تُراه من :فأسأل أنا أما (.7/5  منها حر رهت 

 ألن   أقول، ما أ فق هُ  فال أنا أما تفعل، ما تعرف أنت ! رب   يا أحكامك، أعظم   ما آه، .- املن ة هذه أتيت ها حني
 مل لو أمري من يكون تُرى وما .املزيد تستطيع تكقدر  ألن األبد، إىل ممجهًدا فلتكن .تُدر ك ال وأحكامك أعمالك

 أردت، أنك االعتقاد يصح   حىت حق ة مسيحيةً  كانت فقد ؟ ما دور   لوالدهتا كان هل ...ولكن كذلك؟ تكن
ا أنك يف أحيانًا، وأفك ر .بناهتا يف السمو   هذا سامية   فضائلُ  حياهتا يف تُرى أن ورأفتك، جبودتك  كهذه م نًنا متنح اّن 

 .هبا خيدمونك كوسيلة هذا اخلري جزيل   وتؤتيهم حيب ونك، لذينل

 ضج ة صاخبة
 الضج ة تلك كأن ولدا .تنهار أَّنا خي ل حيت الغرفة فوق صاحبة   ضجة   جدثت اللحظة، هذه يف .8 

 زال ما كان الذي والدها إن   حىت حلظات   دام شديًدا هديرًا ومسع تْ  فيه، هي كانت الذي الركن حنو سقطت كلهها
 سيًفا، وامتشق ثيابه ارتدى جنون، من مس   أصابه وكمن يرتعد، فبدأ عظيم، خوف   انتابه ،7قلت كما نائًما،
ا فأجابت .األمر ما مضطرب   بصوت   فسأهلا الغرفة، فدخل  ي  ر   مل ومل ا جماورة؛ عرفةً  فتفح ص   .شيًئا رأت ما اَّن 
 .مسع ما هلا روى أن بعد ترتكها ال نأ هذه وأ وصى أم ها، إىل متضي أن أم ر ها شيًئا،

 ذعر الشيطان
 حني يف سلطانه من تتحرهر نفًسا يرى عندما شك   وال الشيطان به يشعر ما بوضوح يُفه مُ  هنا من .7 

ح   ذعرًا يستشعر أن ع ج يب يثري فال لنا، خري هو ما لكل عدو   شره  وألن ه هبا؛ ظفر قد نفسه يظنه   ُرعبه عن ويُفص 
 بسبب أن ه يدرك وهو خصوًصا جمتمعة؛ عديدة منًنا ما نفس   على يُ ْغد قُ  الرؤوف الربه  يرى حني فصاحاال هذا

 أبًدا مينح ال رب نا بأن   ثقة على فأنا .له ملًكا يعتبها كان نفوًسا كهذه، سُيحرُم، النفس، تلك أصابته الذي الغىن
 هذا عن قط تتحد ث فلم هي أم ا .أُْعط ي ها الذي غري شخًصا منها حصة   ُتصيب   أن دون من كهذه عظيمة من ةً 

 على قط وافقا فما مها، أما .والديها على السؤال يف فأحلهت الرهبانية، إىل الدخول يف رغبةً  اضطرمت لكن ها األمر؛
 .طلبها

 ارتداؤها زي ا فقيًرا
 عيد يوم وضيًعا ثوبًا ارت د تْ  الرفض، يف ثابت ني ورأهتما ثالث، سنوات طوال طلبها كرهرت أن وبعد .21 

 الرهبانية، دخوهلا على مبوافقتها إقناعها من متك نت كانت اليت والدهتا إال   األمر على أطلعت وما يوسف، القديس
ا لوال  .إيهاه ُمرتدي ة   وهي شوهدت إذا بنزعه يُلزموها ال أن آملةً  الثوب بذلك الكنيسة إىل ومضت .والدها خافت اَّن 

 والتقش ف للتأم ل، ساعات   الثالث، السنوات تلك خالل خص صت، لقد .األمر والُدها جتاوز إذ حصل؛ ما وهذا

                                                

 .7يف العدد    7
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 بشع إذا حىت للشمس وتعر ضه وجهها فتبل ل فناء يف وقتها تقضي كانت .يعل مها الرب   وكان تستطيع، ما كل يف
 .مضايقتها عن وأقلعوا هبا، الزواح إىل الطاحمون ن  ف ر   منظرها

 صارمتقش ف 
 ان وترى الوالدي البيت شؤون   تُدب  رُ  كانت ومل ا .كان ألي   أمر   إصدار عن عزفت أن األمر هبا وبلغ .22 

 خري   وهن   خيدْمن ها أن عليها يعز   إذ أرجلهنه  فتقب ل يرقْدن   حىت تنتظر   أن حيدث كان للنساء، أوامر إعطاء من بد   ال
 التأم ل، يف كلهه الليل متضي كانت النوم، وقت حيني فعندما والديها، جانب إىل َّنارها تقضي كانت وملذا .منها
ِ   أن مستحيالً  بدا حىت  يف تبالغ كانت .الطبيعة فائقة بنعمة   يكن مل إن قليالً  وتنام الطويل الوقت   هذا تصرف 

ا هفعلت ما مجلة   من .أحد مع األمر   تتداولُ  وال يرشدها، أحد   ال ألنه  جسدها وج لد التقش ف  جسمها حزمت أ َّن 
 .جهارًا منها يسخر والشيطان لتصل ي ما ناحية   يف ختتلي وكانت .أباها ختص   ز ر د   من بسلسلة   الصوم زمن طوال
 .النهار طلع وقد إال   ذاهتا إىل تعود فال ليالً  العاشرة الساعة يف تأملها بدأت ما وغالًبا

 مصاعب وأعمال صالحة
 أمراض   هبا وأخذت أعظم، مصاعب   إليها يرسل الرب   فبدأ أربع، نوات  س الرياضات هذه يف قضت .21 

 هذه دامت اخلالصة، .منها استئصل 21وسرطان   قلب، ووجعُ  واستشفاء، ُمطبقة، محهى :مؤملة جد   جسيمة
 املن ة، ذهه اهلل منحها من أعوام مخسة وبعد .قليلة أي اًما الراحة طعم   فيها عرفت تقريًبا، عاًما عشر سبعة األمراض

 أيًضا ارتدت – هي عرفته الذي التحو ل هذا بعد سنة وذلك – عشرة الرابعة أختها بلغت وعندما .22والدها تويف
 ويف الصاحلة رياضاهتا يف تساعدها أم ها وكانت .التأم ل متارس وبدأت هوًى، أي   الزينة هتوى اَّنا مع وضيًعا، ثوبًا

ا فاضل ل  بعم تقوما أن لديهما فح ُسن   رغائبها،  صغريات   بنات   تعل ما أن وهو مكانتهما، يناسب ال أن ه ولو جدًّ
 ألن   كثريًا خريًا فصنعتا .والصالة الدين تعليمهنه  يف رغبةً  بل شيًئا، منهنه  تتقاضيا أن دون من والقراء ة اخلياطة
ن ها اليت ة،الصاحل العادات على حمافظات   اليوم حىت زلن   وما عليهما، أقبلن كثرياتس فتيات    .صغريات وهن   اكتسب ْ

 تعليم   ُمذالًّ  يعتبوا أن إىل األهل دفع   الصال العملُ  ساء ه الذي الشيطان ألن   طوياًل، يدمْ  مل العمل هذا أنه  إال  
 .عليهما تشتد   بدأت األمراض أن خصوًصا التعليم عن الكف   إىل دفعهما ما وهذا .جمانًا بناهتم

 نصيحة بتأسيس دير
 أن كاتالينا دونيا لبثت فما .والدهتما توفِّيت سنوات، خبمس 21السيِّدتني هاتني والد موت بعد .25 

ا إال   الدعوة، هبذه شعرت طاملا وقد الرهبانية، دخول يف رغبت  يف كان وما .والديها تقنع   أن استطاعت ما أَّن 
 كبرية خدمةً  ذلك فيكون متوافرة، الالزمة كانياتاالم ألن   قريتها، يف ديرًا تؤسِّس   أن أقرباؤها فنصحها دير، بياس

                                                

 .هو سرطان يف الصدر   21
 .2727، وتوفيت والدهتا يف سنة 2721يف سنة    22
 .أي دونيا  كاتالينا وأختها   21
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 يف شرعت وعليه .25املنظمات جملس من إذن   على احلصول فيجب يعقوب، مار ملنظ مة تابعة   القرية   وألن   .لرب نا
 .اإلذن لطلب املعامالت إجراء

 إصرار على التأسيس
 مشقات   أثنائ ها يف عانت سنوات أربعُ  انقضت حىت صعوبة أيه  اإلذن على احلصولُ   صُعب   .24 

 .باألمر إليه وتوس لت نفسه امللك إىل طلًبا رفعت حىت نفًعا سعُيها أجداها فما طائلة، مصاريف   وتكلهفت شديدًة،
 احلمق   من ألن   املشروع بإمهال أقرباؤها نصحها معجزة، الصعوبة بدت حني :التايل النحو على ذلك جرى

 تُقبل   فلن سابًقا، ذُكر كما شديدة، أمراًضا وتعاين تقريًبا دائًما الفراش تالزم دامت ما اإَّن   هلا وقالوا فيه؛ االستمرار  
 يرضى انه يفهموا أن فيجب شهر، فرتة يف الصح ة   ربهنا إليها أرجع إذا انه فأجابت .األديار من دير ايه  يف كراهية  
 دون من أشهر   ستهةُ  عليها مضى قد كان هبذا، أجابت وعندما .اإلذن وراء سعًيا العاصمة إىل هي وتذهب بذلك،

 احلمى كانت الثماين، السنوات هذه ويف .تفارقه أن تستطيع ال تكاد وهي سنوات ومثاين الفراش، تغادر أن
 تلتهم ثياهبا فوق النار   حتس   كانت اَّنا حىت العجة، نار   كبد ها حُتر قُ  مستسقيًة، مسلولًة، منهوكًة، فرُتى تالزمها
 آنذاك، منها تعاين كانت اليت األمراض هذه عن الطبيب   أنا، استفسرُت، وقد .ُيص دهق ال يكاد أمر   وهو ها،قميص

االن   ع رق ومن املفاصل داء من كذلك تعاين وكانت .لذ كرها فارتعب    .س 

 شفاء عجيب
 تعرف كانت فما تام ة، الصح ة ربهنا إليها أ عاد سبت، يوم وكان ،24سيبستيان القديس عيد عشية .27 

 جعلت باطنية رعشةً  فيها أحدث شفاء ها أراد حني الرب   أنه  وروت األعجوبة؛ تُرى لئال حدث ما خُتفي كيف
ا كبري بتبدهل   هي وشعرت املوت، على شارفت قد ان تظنه  أختها ها يف آخر وبتحوهل   حاهلا، يف جدًّ  ما لكثرة نفس 
ا حتس ن؛ من أصاهبا  ألن الدير،  إلنشاء السعي يف املضيه  لتستطيع   تسر ها ما أكثر تسر ها الصح ة كانت وإّن 

 إن   وتقول .تافًها شيء كله  ترى حىت ذاهتا تكره أخذت اهلل، دعاها أن فمنذ .إطالًقا فيها يُؤثِّر ال اآلالم احتمال
ا قويةً  االحتمال يف رغبةً  ا حىت فيها رسخ تْ  جدًّ  كل يف فيه ميرِّسها أن قلبها كلِّ  من اهلل إىل تتوس ل كانت إَّن 
 .حال

 عالجاتها المؤلمة
د تْ  هذه، رغبتها يُت م   جاللهُ  انف كه  وما .22    مر ة، مخسمائة من أكثر الثماين السنوات هذه يف 27فُفص 

 احملاجم على ملح   أحيانًا يُ ر ش   وكان .ذلك على تشهد عالمات   جسمها ويف مرارًا، 22وشْرط ها حْجمها إىل إضافةً 
 ما وأكثر .مر ة عشرين من أكثر منه عانت وقد اخلاصرة، أمل من السم   لنزع صال   امللح إن قال األطباء أحد ألن

                                                

 .هو اجمللس األعلى الذي كان يدبِّر شؤون منظمات الفرسان يف اسبانيا   25
24  Sebastian   27   2754يناير / كانون الثاين. 
 .الف صد هو شق  الع رق   27
؛ كأس يُ ْفرغ من اهلواء، ويوضع على اجللد فيجذب الدم بقو ة؛ والشهرط هو "احلجايات"احل ْجم، العالج بامل ْحج م وهو معروف لدى العامة ب    22

 (.م)ة املعروفة ، ومها من الوسائل العالجية القدمي"التشطيب"الف ْصد، أو بالعامية 
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 اليت الساعةُ  تبلغ   أن يف كبى رغبةً  تبدي حىت العالجات هذه أحد هلا يصف الطبيب كان إن ما أنه العجب يثري
 استعملوه ما وكثريًا الكي ، استعمال على األطباء شج عت كانت بل خوف، أدىن يعرتيها أن دون من به يداووَّنا
ا ذلك اشتهاء إىل دافع ها إنه  وتقول .اعتماده إىل اضط روا أخرى مناسبات   ويف السرطان؛ ملعاجلة  لتختب   كان إّن 
 .االستشهاد يف رغبت ها صحهة  

 إخفاء شفائها
 قرية إىل تُنق ل   أن فسألت الطبيب، ومع معر فها مع األمر حبثت فجأة، حاهلا حتس ن رأت عندما .25 

 كانوا فقد اخلب، نشروا األطباء إن بل فرفضا؛ مها أم ا .شفاها الذي هو املناخ تغيري إن   القول ليستطيعا أخرى
ا للشفاء، قابلة   غري   يعتبوَّنا ا فاعتبوا كريًها، فاسًدا دمصا فمها من تنزف كانت ألَّن   يف ومكثت .رئتيها تتفل اَّن 
 الشفاء ألن فشلت، هذه حماولتها لكن شفائها؛ أمر يُكش ف   ال حىت النهوض على جترؤ ال أيام ثالثة الفراش

 .إخفاؤه ميكن ال كاملرض

 أمٌل راسخ
ا، يل قالت .28   يف اجلاحمة الرغبة تلك منها ينزع   أن إم ا ربهنا تسأل كانت فيما الفائت، آب شهر يف إَّن 

ا يقني   عن هلا تأك د   إل نشائه، وسائل   يعطيها أن وإم ا دير،ال وتنشئ   راهبةً  تصري أن  يف جي دة حال   يف ستكون أَّن 
ا أيًضا وقالت .اإلذن لتلتمس الصوم زمن  فقدت ما قبل، من أكثر الوقت ذلك يف عليها األمراض تفاقم رغم إَّن 
 احدامها يف الطبيب ان   حىت مرتني، املرضى حةمس بزيت ُده ن تْ  اَّنا ومع .املن ة هذه سيمنحها الربه  بأن   الرجاء   قط  
ا ربِّنا يف الراسخ أمُلها انقطع ما وصوله، قبل ستموت ألَّنا املسحة زيت لطلب ضرورة   ال أن قال  ستموت بأَّن 

ا أقول وال .راهبة ح ت إَّن   القديس وعيد أغسطس / آب شهر بني أي األثناء، هذه يف مرهتني بالزيت ُمس 
 .ذلك قبل بل سيبستيان،

 جتاسروا ما فجأة، الصحهة مبنحها معها الربه  صنعهما اللتني واألعجوبة املن ة وأقارهبا أخوهُتا رأى وعندما 
 لكن .اإلذن على حتصل فلم أشهر ثالثة العاصمة يف مكثت .محاقة بدا ذهاهبا أن ولو الذهاب، من منعها على

 .اإلذن بإعطائها حاالً  أمر احلافيات، الكرمل هباتبرا يتعل ق أن ه فرأى امللك إىل الطلب   رفعت   عندما

 تأسيس الدير
ا واضًحا بدا الدير، تأسيس يف ُشرع حني .27   على وافقوا الرؤساء ألن   اهلل مع بشأنه تفاوضت اَّن 

 وائلأ يف الراهبات جاء ت فقد وعليه .حتقيقه دون احلؤول ميكن ال جالله يريده ما إن   .ريعه وقل ة بعده رغم املشروع
، كبري، باحتفال   الشعبُ  فاستقبلهن   ،2757 سنة الصوم  أظهر وقد شاماًل؛ السرورُ  وكان .وبتطواف وفرح 

 الصوم هذا يف للمخلص، يوسف القديس اسم على الدير وأنشئ .لربِّنا يطيب عملُ  هذا أنه  أنفسهم األطفال
 .25مت ِّيهاس القديس عيد يوم بالذات

                                                

 .فباير/ شباط  17   25
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 تقوى كاتالينا
ةُ  واستمر ت .كبري بسرور الرهباين الثهوب   األختان لبست نفسه، ماليو  يف .11   يف كاتالينا دونيا صحه

 يف خالصةً  كانت رغباهتا أن على واضًحا دليالً  حمتقرًة، تكون أن يف ورغبتها وطاعتها، تواضعها، ويأيت .التحسهن
 ! اآلبدين أ بد إىل ممجهًدا فليكن .رب نا خدمة سبيل

 حلٌم نبوي
ا يل قالته ما يف األخت هذه قالت .12   على رهبانية   أكمل   جتد أن تتمىن   وهي ليلة   ذات نامت إَّن 

لكها يف لتنخرط   األرض ا فتصوهرت حتلم، وبدأت .س  ا طي ق طريق يف تسري أَّنه  اخلطرة، العميقة املهاوي به حتيط جدًّ
 الرهبانية يف مساعد أخ وهو) - البائس، ايوحن األخ شاهدت حني بعد، فيما قالت ،28احلفاة من راهًبا فرأت
 إىل فاقتادها ".أُختاه يا معي تعايل" :هلا وقال رأته الذي ،[الراهب] هو إن ه – هناك كنتُ  عندما بياس إىل ذهب
 ما فسألت .أيديهنه  يف حيملنها مضاء ة مشوع   نورُ  إال   البيت ذلك يف يكن ومل الراهبات، من كبري عدد فيه بيت  

ا وتؤكِّد .ضاحكة ف رح ة وجوههنه  فإذا احلجاب، ورفعن الراهبات مجيع فسكتت .الرهبانيهة كتل تكون  شاهدت أَّن 
 ،"ابنيت يا هنا، تكوين أن أريد" :هلا وقالت بيدها أخذهتا الرئيسة وإن اآلن، شاهدهتنه  اللوايت إي اهنه  األخوات وجوه  

ا معه نفسها حسبت السرور من حال   يف نومها من أفاقت .والقانون الرسوم عليها وعرضت  يف كانت اَّن 
 على آخر شخص   أيه  أو معرِّف ها ُتطلع   أن دون من طويل زمن   ومضى .القانون من تذكهرته ما وكبت السماء،

 .الرهبانية هذه على يُطلعها أن يستطيع أحد   كان وما األمر،

 اكتشافها الرهبانية
ا له وقالت الورقة، له فأبرزت رغائبها، على مطهلًعا وكان وعينياليس اآلباء أحد هناك إىل وجاء .11   إذا إَّنه

ا مسرورةً  تكون الرهبانية تلك وجدت  األديار، هذه أمر على مطهلًعا األب ذلك وكان .حاالً  فيها ستنخرط ألَّن 
ا قوله إال   امهاإلفه توضيًحا يزد مل انه ولو الكرمل، سي دة رهبانية قانون هو القانون ذلك إن   هلا فقال  األديار إَّن 
 .قلت كما رسواًل، أيله  بعثت وعليه، أنشأهُتا؛ اليت

 توس ل حار  
ا تستكني، أن معر فها إليها فطلب هلا؛ يُرثى حال يف كانت جبواّب، جاؤوها عندما .15   ُوجد ت لو ألَّن 

 تله ف إيه  متله فةً  رب نا إىل ورجعت ا،جدًّ  فحزنت هي أم ا .اآلن يقبلوها ال أن فباألحرى منه، ألخرجوها الدير يف
 األشواق، هذه من   تنزع   ان إم ا نفسي، حياة   فيا شيء؛ كل   على قادر   بأن ك أؤمن إين   :وإهلي رّب   يا" :له وقالت

 هاابن رأت حني آالمها حبقِّ  سي دتنا، إىل متوسِّلة بالغة بثقة هذا تقول وكانت ؟"ألحقِّقها الوسائط تعطين أن وإم ا
 كل   على القادر فأنا ّب، وثقي آمن" :هلا يقول داخلها يف صوتًا فسمعت شفيعتها؛ هي تكون   أن ذراعيها، يف ميًتا

 تفعل ال ان وأمرها مميتة، بذاهتا وكل ها كهذه، كثرية أمراًضا بك يُنزل ان على قدر الذي فإن ستتعافني؛ إن ك شيء؛
 أن استطاعت ما حبيث وتأكيد بقو ة هلا قيلت الكلمات هذه إن وتقول ".منك ينزعها أن عليه أسهل فعلها،

                                                

صار لقب ( 15/21ف ) والمنتعلونهو لقب أطلق على الراهبات والرهبان الكرمليني الذين دخلوا يف إصال القديسة تريزا ليسوع،  الحفاة   28
 .(.ر. ش)الرهبان الذين مكثوا على ّنط الرهبانية القدمي 
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 فإن   احلقيقة، ويف .قلنا كما العافية إليها يعيد أن قبل وتضاعفت تضاعفت أمراضها ان ولو رغبتها، حتقهق يف تشك  
  إىل ل م ْلتُ  خرين،آ وأشخاًصا منزهلا يف كنه  واللوايت الطبيب   استعلمتُ  انن ولوال .ُيص دهق ال أمرًا يبدو حدث ما

 .مبالغة األمر يف أن   حقاريت، على الظن ،

 تجر دها تواضعها
 بفرحها متتاز صال، مرؤوس   وهي القانون على باحملافظة هلا تسمح اآلن صح تها فانه  ضعفها، ورغم .14 

 أمواهلما مجيع ألختانا ووهبت .رب نا مح ْد إىل مجيًعا يدفعنا تواضع عن قلت، كما حال، كل يف وتُ ْفص ح العظيم،
 أقربائها عن كبريًا جتر ًدا متجر دة [كاتالينا]و .فيها تُ ْقبال مل حال يف شرطًا تضعا مل بل شرط؛ دون من للرهبانية
 أيه  مطيعة لكن ها املسألة؛ هذه يف كثريًا الرؤساء على فُتلح   وعنها، عنهم االبتعاد يف كبريةً  رغبةً  وتُبدي وأرضها،

 من تكون بأن اقناعها أمكن ما الثوب، لبست حني نفسه، السبب وهلذا .سرور على هي ثحي فتبقى طاعة
تها بل عديدة، أمورًا وبسطت إليها، فكتبتُ  .املساعدات األخوات من بل اخلورس، راهبات  ما تريد ألَّنا وخبه
 بلهجة إليها وجههُتها خرىأ أشياء جانب إىل استحقاقًا، يزيدها ال ما وهذا االقليمي، الرئيس األب إرادة خيالف
 .إرادهتا خالف على ولو احُلجج هبذه عليها فتغلهبتُ  .اللهجة هبذه ختاط ب حني أكب بسرور لتشعر واَّنا .قاسية

 ان اهلل رضي أ ال .األخوات مجيع مع تقصده ما وهو .اهلل إلرضاء به تسعى ال شيء أيه  النفس هذه يف أرى ولست
 .آمني .وإكرامه خدمته من ملزيد   إي اها أعطاها اليت والنعمة الفضائل فيها وينم ي بيده، يأخذها
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 الفصل الثالث والعشرون

 

 
 

 بدء الحديث عن غراثيان
 جاء كاراڤاكا، دير لتأسيس املنظ مات جملس من اإلذن   هذه، بياس مدينة يف أنتظر كنت بينما .2 

 منذ ألكاال يف ثوبنا لبس وكان غراثيان، اهلل، ألمِّ  ايرونيموس املعلم ويدعى احلفاة من رهبانيتنا آباء أحدُ  ملقابليت
 فكأن   رفيعًة؛ فضائل   حياته طوال أظهر وقد طاهرة؛ ودعة   ثاقب، وعقل   وافر، علم   ذو رجل   ان ه .قليلة سنوات
 ببعيد   ليس لكن وبنا،ث يلبس   أن عن يكون ما أبعدُ  ألكاال يف وهو العهد، القدمية الرهبانية هذه خلري اختارته سيِّدتنا

ما أخرى مشاريعُ  والديه لدى كانت فلئن .راهًبا يصري أن عن  فإن ه كبريًا، ذكاء فيه ويريان امللك برضى ينعمان ألَّن 
 سن ه، حداثة على هو، أم ا .احلقوق  إىل يت جه ان والُده أراده دراسته، بدأ أن فمنذ [.خمططاهتما] عن غريًبا كان
 .الالهوت يدرس يدعه بأن يُقن عه أن دموعه بقوهة استطاعو  حزن، أيه  حزن فقد

 رغبته في دخول الرهبانية
 بسبب لكن فيها؛ فُقب ل اليسوعية الرهبانية يف الدخول حاول الالهوت، يف امللفنة على حصل   حني .1 

 طريًقا فيها يرى ال ألن ه هتقلق كانت يعيشها كان اليت الرفاهية حياة إن يل قال .أي اًما ينتظر أن إليه طُلب ما ظرف  
 .واحلشمة االختالء يف ويبالغ ساعات، التأم ل ميارس كان .السماء إىل يؤد ي صاحلًا

 رغبته في تعر ف الرهبانية
 يف ملفان   ،2ليسوع يوحنا األخ هو كبري له صديق   پاسرتانا دير يف رهبانيتنا دخل األثناء، هذه يف .5 

م   حول املناسبة هبذه إليه كتبها رسالة   انتك إذا ما أدري ال .مثله الالهوت  آخر سبب   أو وعظمتها، رهبانيتنا ق د 
ةً  فيه بعث ة أيه  كبى لذ   كان ما كثريًا إن ه حىت املؤلفني، كبار تصانيف يف منه والتثبهت هبا يتعلهق ما كلِّ  ملطالعة لذ 

 .فراغه أوقات   هلا خيصِّص فكان هذه، عن إلنصراف  ا يستطيع يكن مل ألن ه أخرى أشياء دراسة   لرتكه خي  زُه ضمريه
 يف مثله شخص   إىل الكبى احلاجة يرى ربهنا كان لقد ! إرادته من اهلرب عن أعجزنا ما ! وسلطانه اهلل حلكمة فيا

 انن فلو .الشأن هذا يف معنا صنعها اليت املن ة على غالًبا ألمحده إين   .بإنشائها بدأ قد جالله كان اليت املؤسسة
 أطلب   أن يف أصبتُ  ملا عهدها، مستهلِّ  يف الرهبانية أمور مجيع   ينظِّم شخًصا يؤتينا أن جالله إىل طليب يف أ حلْ ْحتُ 

 .دائًما مبارًكا فليكن .جالله أعطانا ما بقدر  

                                                
 .اثيان في جامعة ألكاالمن عائلة روكا، وكان زميل دراسة لغر    

في تأسيس دير القديس يوسف المجيد للكرمليات 
في مدينة اشبيلية، وقد أقيم فيه أول قّداس يوم عيد 

 .8656الثالوث األقدس في سنة 
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 معونة العذراء
 پاسرتانا إىل هبيذ أن إليه طُل ب   حني الثوب هذا يلبس أن البعد كله  ذهنه   عن بعيًدا كان لقد .4 

 الوسائط أعجب ما .هناك من الديرُ  يُنق ل   أن قبل وذلك فيه، راهبةً  إحداهنه  بقبول رهبانيتنا، دير رئيسة ليباحث  
 عن يْنهونه كثريين صادف لكان الثوب، ليلبس هناك إىل ميضي أن صم م انه فلو ! اإلهلية العز ة تستخدمها اليت

 وعليه .له  ثوهبا بتقدميها تكافئه أن ارادت العبادة، أشد   هلا يتعب د اليت سي دتنا، ذراءالع ان إال   .فط   فعل وملا ذلك،
 ويف الثوب، اختاذه يف السبب   كانت اجمليدة العذراء هذه إن   بل املنهة؛ هذه اهلل ليمنحه الوسيطة   كانت فإخاهلا

ا .بالرهبانية الشديد تعل قه  أن عاداهتا من ألن   خدمتها، يف قويةً  رغبةً  يرغب من العمل فرصةُ  ت فوت   أن تشأ مل إَّن 
 .إليها االلتجاء يؤد ون من تساعد

 إكرامه للعذراء
 .املكان أذكر ولست كبريًا، إكراًما هلا يكن   لسي دتنا صورة   أمام ليصلِّي ميضي كان ما غالًبا صباه، يف .7 

، وال له، تنالُ  هي وكانت .هلا زياراته من ويُكثر "معشوقت ه" يدعوها كان  اليت احلياة نقاوة   ابنها، لدن من شك 
 ف م نْ  .بابنها ت  ْلح قُ  اليت الكثرية اإلهانات بسبب البكاء من تورهمتا أحيانًا عينيها تصو ر أن ه ويروي .دائًما فيها عاش

 إىل شديد   ميل   ويدفعه .يُهان اهلل رؤيته لدى بالغ   وأ س ف   النفوس، معاجلة يف جاحمة   ورغبة   قوي   اندفاع   فيه تول د   َثه 
ا يف يفكِّر حني يسريةً  مشق ة   أيه  فريى النفوس خري يف الرغبة هذه  مشقات   عيانًا شهدتُ  ولقد .مثرًا تعطي قد أَّن 

 .قاساها شديدةً 

 مكافأة اهلل
 به مضى اهلل فيما للراهبة الثوب   ليلتمس ماض   أن ه هو ظن   فقد .باحليلة پاسرتانا إىل قادته العذراء كأنه  .2 

 على النفس  هذه يكافئ وكي منهته، يعطينا كي األمر نريد أن دون من إيهانا إلعداد ه ويا ! اهلل ألسرار يا .له ليعطيه
 جالله إن   ! اجمليدة والدته خدمة يف الشديدة رغبتها وعلى دائًما، أعطته الذي الصال املثل وعلى الصاحلة، أعماهلا
 .كهذه أعمال   عن وافرًا اأجرً  دائًما ليؤد ي

 لطف معشره
 ربِّنا من تلتمس أن سأهلا وكأن ه الراهبة، تلك تقبل أن الرئيسة إىل طلب پاسرتانا إىل إذاً، وص ل، عندما .5  

 معه يتعاطون الذين إن   حبيث معشره لطفُ  هلا ظهر الرئيسة شاهدته عندما .رهبانِّيت نا أيًضا، هو يدخل ، كي
 عن يتغاضى ال ان ه فمع .للغاية حيبونه مجيًعا ومرؤوساته مرؤوسيه فإن   وعليه ؛- ربهنا يعطيها نعمة هوهذ - حيب ونه،

م يتعل ق ما يف القساوة شديدُ  فهو – خطأ أيِّ  ا ،- الرهبانية بتقد  ز عذوبة أيِّ  عذبة   حبالوة   ذلك يفعل فإّن   أيًّا تُ ْعج 
 .منه التشك ي عن كان

 

 



 109 

 أمنية الرئيسة
 هذه أمنيتها عن وأعربت الرهبانية يدخل لو حبرارة فتمن ت لآلخرين، حصل ما الرئيسة هلذه دثح .8  

ا قليلون ذاك إذ يوازونه الذين إن   إذ األمر، يهم هنه  كم يقد رن أن وسألتهنه  لألخوات  أحد، يوازيه ال يكاد أو جدًّ
 .الثوب يلبس   أن دون من يرجع يدعه ال أن ربِّنا إىل مجيًعا يطلنب وان

 قبوله النداء بسرعة
 باحلري فكم .وحدها صالهتا ليسمع كان جالله أنه  فأ عتقد حقًّا، خدمة اهلل ختدم الرئيسة هذه إن   

 فرحن   .كبريًا اهتماًما األمر   مجيُعهنه  أ ْول تْ  لقد ! جالله من القريبة كتلك الصالح كثرية   نفوس   صلوات   يسمح
 غراثيان األب ذهب وعندما معنا املن ة هذه واصطنع فتلطهف والصالة، اجلسد، دوجل بالصوم، جالله من يطلبنه

 كان اليت اجمليدة أم ه اسم على الرهبانية ان خصوًصا ربِّنا، خدمة يف والنظام التقوى وفور   ورأى الرهبان دير إىل
 وبنوع الصعاب، وجهه يف رييث فكان الشيطان، أم ا .العامل إىل يرجع ال كي خيفق قلبه بدأ خدمتها، إىل يتوق

 إعالة على سيساعد بأن ه كبى ثقةً  يثقان واللذين مجًّا، حبًّا حيب انه اللذين بوالديه سيأخذ الذي احلزن   خاص
 كله  يرتك   أن أزمع ألن ه اهلل على الشأن هبذا االهتمام فألقى هو، وأم ا والبنني؛ البنات من ك ثرة   هلما وكان أوالدمها،

 خصوًصا مبتهجون، واجلميع إي اه فألبسوه .ثوهبا ويلبس   للعذراء خاضًعا يكون أن على فعزم ه،أجل من شيء
 .صلواهتن   بفضل املن ة هذه أعطاهنه  جالله أنه  ظن هنه  ويف لربِّنا، املديح آيات   يرفعن كنه  اللوايت والرئيسة الراهبات

 تواضع وصبر
 خصوًصا فضيلُته واخُتبت .املبتدئني أصغرُ  يبدي مم ا ثرأك التواضع من أبدى االمتحان، سنة خالل .7 

 ألن ه اخلبة عدميُ  التدبري، يف والفطنة الفهم قليلُ  علم، ذي غريُ  ،1فيت   راهب   مقامه فقام الرئيس فيه غاب زمن يف
ة الرهبان يقةد كان .الرهبانية يف العهد حديثُ   كلما الذهولُ  ويصيبن التقش فات؛ اقصى عليهم ويفرضُ  بشد 
 يعطيه الذي الروح يلزمه كان فقد ؛[غراثيان األب] مثل أشخاص   خصوًصا احتماله، استطاع وكيف ذلك تذكهرت

 منها، يتحرهر   أن يستطع ومل الكآبة عليه سيطرت الراهب ذلك أن بعد فيما لوحظ وقد .االحتمال يستطيع   كي اهلل
 راهًبا كونه على مزاجه أسري فهو ! رئيس وهو يثريها كان ما ثرأك فما .مرؤوس انه مع صعوبات يثريُ  اآلن إن ه حىت

 .الكمال إىل حيب هم الذن يف الطاعة فضيلة ليدفع أمثاله تعيني خبطأ أحيانًا يسمح واهلل صاحلًا؛

 تجاربه الخطيرة وأمانته
 عظيًما نورًا أتاه اهلل، ألم   ايرونيموس لألب منه مكافأة اهلل، فإن   .احلال هذه يف حصل ما هذا ولعل   .21 

 ما كلِّ  يف اخلبة تفوته ال وكي .ممتازة ممارسةً  البدء منذ مارس ها باعتباره ملرؤوسيه، يعل مها كي الطاعة شؤون يف
ا خطريةً  جتارب   لقي   فقد إليه، حنتاج  يصري ألن مدعوًّا كان فألنه هو، أم ا .النذور إبرازه قبل ثالثة شهور   خالل جدًّ
 كي عليه التضييق   يشد د الشيطان كان حني إن ه حىت دفاع، خري نفسه عن دافع فقد العذراس، ألبناء صاحلًا قائًدا

                                                

 .هو األب اخنل للقديس جبائيل، وقد عاجل األمر بوداعة وحنكة األب يوحنا الصليب   1
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م .نذوره حيفظ   وان عنه يتخل ى ال إن بوعده يقاومه كان الثوب، خيلع  التجارب تلك حول و ض ع ه مؤلهًفا يل وقده
 .الرب   هبا ينفحه كان اليت ةالقوه  املؤلهف هذا يف وتُرى التقوى؛ روح يفه  فحر ك الشديدة

 ثقته باألم تريزا
ا خصوصيهة شؤون عن يل إفصاُحه وقاحةً  خيال قد .22   ألثبته بذلك رضي الرب   ولعله  نفسه؛ عن جدًّ

 توافرت وقد .ملعر فه حىت بل آخر، لشخص   األمور هذه عن يكشفْ  مل أن ه أعرف وأنا خالئقه؛ يف فيمجهد هنا
 األشياء هذه يل يروي وكان .اخلبة بعض يل أتاحا عن   مسعه وما السن   يف تقد مي أن عت ب  ر  فا أحيانًا، املناسبة
 .اإلطالة من خوًفا هنا أثبتها ال أخرى أمور   برواية ويُرفقها شؤون، بعض يف حديثنا مبناسبة

 الرهبان في بداية اإلصالح
 .كتبت ما يده يف يوم ذات   وقع   ما إذا مراأل يسوء ه لئال وكبحُتها بيدي أمسكتُ  لقد احلقيقة، يف .21 

 ألن   – القدمي الرهباين القانون جتديد يف إسهام   أحسن   أسهم   من ذكر   أُغف ل   أن يل، خيطُر ومل استطعُت، ما أين غري
ا بعيد   مستقبل يف طولع، إذا سُيطال ع، كتبتُ  ما  جاء فقد التجديد، هذا يف شرع من أوله  يكن مل ان ه ورغم .- جدًّ
ِ   .اهلل برمحة عظمى ثقة   لديه  تكن مل لو به باشرت ألنن أحيانًا آلسف   كنت حبيث املناسب الوقت يف  ماوإن 

 الرهبان أديرة أم ا .حسًنا سريًا اآلن إىل دائًما بفضله سارت الراهبات أديرة   فإن   الرهبان، أديرة هذا بكالمي أعن
ا شي ًئا، وضُعها يكن فلم  كانت مستقلة، مقاطعةً  تشك ل تكن مل فلم ا .سريع احنطاط   إىل تؤول   أن ميكن كان إّن 

  مل التجديد، باشر الذي ليسوع أنطونيو األب وهو بالتدبري، يقوم أن باستطاعته كان ومن للمنتعلني؛ خاضعةً 
 وقد .هلم حيلو ما نيفعلو  كانوا دير كلِّ  ففي .قوانني االحرتام اجلزيل العام أبونا هلم ي سن   مل وكذلك .يده ُتطل ق

 واآلخرين رأيًا، يرون كانوا البعض ألنه  بأنفسهم، شؤوَّنم ويتدب روا قوانني هلم تُعطى أن قبل مج ة   مصاعبُ  نشأت
 .أحيانًا بسببهم اإلرهاق أعاين فكنت .آخر رأيًا

 األب ايرونيموس مفوَّض رسولي
 سلطةً  وأعطي رسولًيا مفوهًضا ُعني    الذي اهلل، م  أل ايرونيموس املعل م األب بواسطة ربهنا الوضع وعاجل .25 

 وضع من قوانني لنا كانت ألن ه مثلها لنا يضع فلم حنن أم ا الرهبان؛ قوانني فوضع واحلافيات؛ احلفاة شؤون   ليدب ر
ا اإلحرتام؛ اجلزيل العام أبينا  الرب   آتاه اليت املواهب وبفضل به ينعم كان الذي الرسويل بالسلطان هلم وضعها وإّن 
 اإلهلية العز ة أن   واضًحا فبدا التام، والتنسيق الصواب جاد ة يف شيء كله  وضع   زارهم مر ة   أول ويف .ذكرت كما

 ونعمت ه له مساعدت ه دائًما ابنها من تنال   أن حبرارة   أضرع فإليها .الرهبانية أمر ليعاجل   اختارته سيدتنا وأن   تساعده
 .آمني .خدمته يف قدًما ميضي كي
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 الفصل الرابع والعشرون

 
 

 زيارة األب غراثيان
 أين   رغم قبلُ  من التقينا قد كنا ما ذكرت، كما بياس، يف غراثيان ايرونيموس املعلم األب زارين عندما .2 

 تهيأش كنت ألن ن بوصوله علمت حني السعادة غاية   ُسع ْدتُ  .أحيانًا تراسلنا لقد اللقاء؛ هذا حبرارة أمتىن   كنت
 سر ين ألن ه معه، التعاطي يف شرعتُ  عندما فأكثر أكثر فرحتُ  لكن ن عنه؛ بلغتن اليت الطيِّبة لألخبار كثريًا ذلك

 .عرفوه ما أمامي عليه أثنوا الذين أن يل بدا حىت سرور، أيه 

 تعيينه مفوًَّضا
 نعمتُ  .بواسطته سنجنيه الذي اخلري يل مث ل الرب   أنه  ،2رأيته إن ما إيل ، خي ل فقد ُمْنهكًة، كنت ومل ا .1 

 األندُلس؛ إقليم   على إال   مفوهًضا ذاك إذ يكن ومل .حايل من أ ده شُ  كنت حىت وسرور ارتياح بأقصى األيام تلك يف
 مقاطعة يف واحلافيات احلفاة أمر   حينئذ   إليه ففو ض ملقابلته، [الرسويل] القاصد استدعاه بياس، يف كان حني لكن ه

 أصنع أن ألمتىن   كنت وما األيام، تلك يف رب نا شكر من معها أنفك   أعد مل غبطة أيه  روحي فاغتبطت .يلياكاست
 .آخر شيًئا

 اإلذن بتأسيس كاراڤاكا
 مشروعي؛ ملقتضيات خمالًفا كان لكن ه كاراڤاكا؛ يف دير بتأسيس باإلذن لنا جيء األثناء، هذه يف .5 

 تفاصيل بعض   اإلذن تضمني   يطلنْب   مل ما يؤسهس   لن الدير بأن   املؤسِّسات إىل وكتبتُ  .العاصمة إىل يُعاد   أن ف لز م  
 العودة أود   كنت فيما كثريًا سيطول هناك االنتظار أنه  ورأيتُ  .العاصمة إىل إعادته وجبت وعليه ناقصة؛ خاص ة

 ذلك خيضعُ  كل ه، كاستيليا اقليم على كمفو ض ولسلطانه، هناك، كان ايرونيموس األب ان إال   كاستيليا؛ إىل
 .عليه األمر فعرضتُ  إرادته؛ دون من شيًئا أستطيع بالتايل كنت فما الدير،

 قرار بتأسيس اشبيلة
 اشبيلية يف دير تأسيس ان أيًضا ورأى يتحقهق؛ لن كاراڤاكا دير تأسيس   فإن ذهبت لو أين   فرأى .4 

 وهم الثراء ذوي من األشخاص بعضُ  ذلك إليه طلب فقد ا؛جدًّ  سهل   إنشاء ه وأن   هلل، عظمى خدمةً  يؤد ي
 تلك بأن فاقتنع كبى، مساعدةً  الرهبانية يساعد كان أشبيلية أساقفة ورئيس .بعد فيما بيًتا يقد موا ألن مستعد ون

 فقد أنا أم ا .اكاكاراڤ إىل للذهاب املعي نات والراهبات الرئيسةُ  اشبيلية إىل متضي أن  فتقرهر .هلا تؤدهى كبى خدمة  
ة األندلس يف أديرة إنشاء   قاطًعا رفًضا دائًما ُِ  رفضت ا بياس إىل ذهاّب قبل عرفت فلو أسباب؛ لعد   يف تقع أَّن 

                                                

 .2757ابريل من سنة / جرى هذا اللقاء يف بياس يف نيسان    2

تابع تأسيس دير القديس يوسف للراهبات 

 .الكرمليات في مدينة اشبيلية
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 تبدأ اليت األندلس من جزًءا ليست املدينة أنه  إىل فيعود اخلطأ أم ا حال؛  بأيِّ  إليها ذهبت كنتُ  ملا األندلس، اقليم
 يؤتين وربهنا – حاالً  رضختُ  األسقف، قرار إزاء   .لإلقليم تابعة لكن ها منها، غلوات مخس أو أربع على حدوُدها

 بل آخر؛ بتأسيس القيام على  مصمِّمةً  كنتُ  اين مع ،- شيء كل   يف يصيبون [الرؤساء أن] أعتقد بأن نعمةً 
ا خطرية أسباب   بعضُ  لدي   كانت  .اشبيلية إىل أذهب ال كي جدًّ

 رحلة التأسيس
 املفو ض غراثيان، األب ومضى .طالئعه الحت الشديد احلر   موسم ألن   الرحلة بإعداد حاالً  بدأنا .7 

 أڤيال، دي خوليان األب الصاحلون رفاقي يصحبُنا أشبيلية إىل فمضينا حنن أما القاصد؛ دعوة   يليب   الرسويل،
 إىل وصولنا ولدى .أسفارنا يف الدائمة ادتناع على مغط أة، عربات   يف مضينا .احلفاة من وراهب غايتان، وأنطونيو

 كانوا الذين ألن إليه، حنتاج ما الباب عند األخوات إحدى وتستلم سيئة، أو جي دةً  غرفة، أيهة   نستأجر كن ا الن هْزل
 .ليدخلوا كانوا ما أنفسهم، السفر، يف يصحبوننا

 مشقَّات السفر
ْدنا .2   حرًّا قاسينا أن بعد 1األقدس الثالوث عيد السابق خلميسا يوم أشبيلية فبلغنا الس ري يف وج د 

 اليت املركبات إىل عودتنا لدى أن نا، أخوايت، يا لكن ، أؤك د فإين   القيلولة، ساعة   نتوقهف كن ا أن نا ورغم شديًدا؛
 عظيمني، حوفر  بسرور   ميضني األخواتُ  أولئ ك كانت .املطهر ندخل وكأن نا كن ا حرارهتا، عليها الشمس سل طت
 ممتازة نفوًسا الست   رفيقايت وكانت .اهلل سبيل يف شيًئا يقاسني أو يعملن   أَّننه  يعتبن أو حيًنا، اجلحيم يف يفك رن

 األصح، على أو القوهة، امتلْكن   ولكن   األتراك، بالد إىل معهنه  أمضي   أن على جترهأتُ  أظن، فيما لكنُت، حىت
 بالتأمهل متمر سات وهنه  أحاديثهنه، وموضوع رغباهتنه  كانت فهذه .أجله من ليتعذ بن إي اها أعطاهنه  ربهنا لكان

 كله  كان .الغرض هلذا كفاء ةً  أكثر أعتبهنه  ممن يكنه  ألن سعيتُ  فقد بعيد، مكان   يف سُيق ْمن   كنه  ومل ا .والتقش ف
ا أكب ها، وال بعضها، أذكر   ولن املشق ات؛ معاناة من ظهر كما الزًما ذلك  .ما شخص   إىل تسيء قد ألَّن 

 حم ى شديدة
ا شديدةً  مح ى ّب أنزل بأن شاقهة حمنةً  اهلل امتحنهنه  ،5العنصرة عيد عشيهة .5   أن اعتقادي ويف .جدًّ

 وكان .وطال أذاها وازداد إال   قط   حيايت يف محهى أخذتن فما ؛4البُ ر حاء أ ذى يتفاق م   أن دون حالت اهلل إىل أدعيتهنه 
 ساخن   واملاءُ  باملاء، وجهي يرششن   ورحن   .ثقيل نعاس   غلبن قد فكأ نْ  الوعي فاقدة كنت أن ن املرهة هذه أثرها من
 .يب دين فقل ما الشمس من سخونة أي

 

                                                

 .2757مايو / أيار  12   1
 .2757مايو / أيار  12يف    5
 . أي الداء   4
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 ضيافة مزعجة
 ال قفالس حتت تتخيتة لنا ُقدِّمت لقد .الظرف هذا يف النزل حال سوء   لكنه  أروي   أن عن أتواىن لن .8 

ظن .الشمس غمرهتا باهُبا فُت ح   وإذا فيها، نافذة ا بل كاستيليا، كشمس ليست هناك الشمس   أنه  والح   أشد   إَّن 
ا ناتئ   ناحية   يف فهو األرض، على انطراحي منه أفضل كان فراش   يف طرحوين .إزعاًجا وأشد    أخرى ناحية   ويف جدًّ

 مع حيتمل شيء كل   ! املرض أرهب ما .مسنهنة حجارة من نوع  مص فكأن ه أنام، كيف فأحارُ  كثريًا، منخفض  
 .التتخيتة تلك من خريًا الريف مشس   احتمال   اعتبتُ  إذ املكان   فنغادر   أَّنض   أن األمر آخر يف وفض لت .العافية

 من محنة إلى محنة
 إىل حمنة   من انتقالنا رغم نفنح ! أبداً  حاهُلم يتغري   ال جهن م يف الساكنني املهول، البائسني ملصري يا .7 

ا شديد أمل   مرهة ذات يل حصل لقد .الفرج ببعض أحيانًا نشعر أخرى حمنة    ناحية يف انتابن فلو ناحية، يف جدًّ
 أذكر، فيما مرهًة، أسفتُ  أن ن أذكر ال .هنا حصل ما وهذا .ارتياًحا انتقاله يف رأيت لكنتُ  ثقاًل، يوازيه أمل   أخرى
 ما املب ح األمل أن   الرب   لدى وح ُسن   أقاسي؛ مم ا أشد   ذلك من يقاسني كنه  األخوات   إن بل مرض؛ ُيصيبن عندما
 .النهار ذلك من أكثر استمر  

 مأزق النهر الكبير
 النهر   جنتاز زورق   يف وحنن مأزًقا لنا سبهب آخر شيء لنا حصل أعتقد، فيما بيومني، ذلك قب  ْيل .21 

 بعض يؤد ي كان احلبل انه  ولو النهر، يف مداورة بل ممدودة ، احلبال حيث العرباتُ  متره  أن كًنامم كان ما .7الكبري
 الزورقُ  فاجنرف األمر، جرى كيف أدري ال أو أ فلتوه، باحلبل املمسكني أنه  وحدث .أيًضا نواريه وحنن املساعدة

 حنن، ف رْحنا، .اخلطر من هلفي من أشده  ُمْره ًقا النويته  لرؤييت أسفي فكان .جماذيف وال حبال بال العربة احلاملُ 
 .عالًيا صياًحا يطلقون مجيًعا اآلخرون فيما نصل ي،

 الخالص من الورطة
 احلبلُ  وكان ليساعدنا، أ حد هم سل فأر شفقُته، فثارت قريب، قصر من إلينا ينظر نبيل   رجل   كان .22 

 ويف .أرًضا أحدهم وتطرح مجيًعا جتر هم كانت املاء قو ة   أنه  إاله  م؛قواه بكلِّ  به ممسكني 2وأخوتنا موجوًدا، زال ما
ِ   ابنُ  يفه  أث ر احلقيقة،  أظن ، فيما عمره من عشرة احلادية أو العاشرة يف كان .أبًدا أنساه فلن كبريًا، تأثريًا النويتًّ

 احلال، هذه يف فعله ما وهذا بلطف، املشقهة يؤيت جالله لكن   .رب نا أسب ح جيعلن والده كده  رؤيته من يعانيه ما وكان
 َّنتدي   أن علينا ص ُعب   ولكان .الورطة من فتخل صنا منحسرًا،  جهة   يف املاء وكان رملي ، شط   إىل الزورقُ  جنح   إذ

، الليل ألن الطريق، إىل دنا مل لو منسدل   .القصر من جاء   الذي ذاك يُرش 
 أحداث عن الكثري   أروي   أن الستطعتُ  وإال   األ مهية، قليلة هيف األمور، هذه أروي أن ببايل خطر ما 

 .ففعلت املوضوع هذا يف الكالم أطيل كي عليه  ُأله  لكن .السيئة السفر

                                                
    Guadalquivir. 

 .يال وأنطونيو غ يتانڤرون هم األب غريغوريوس نازينزينو، ومعه خوليان دي آاملذكو    2



 114 

 مشكلة عبور الجسر
ْدنا .ذكرت مم ا أقسى حمنةً  يل كان القدس، الروح عنصرة عيد من يوم آخر يف لنا حدث   ما إن   .21   ج د 

 إىل توجههنا اإلنفراد، يف وإمعانًا .أحد يرانا وال القداس فنسمع   صباًحا قرطبة إىل نصل   كي د  ج أيه  السري يف
 يعطيه والتصريح بالعربات، لنجتاز   تصريح   معنا ميكن مل العبور، حماولتنا وعند .اجلسر من األخرى اجله ة يف كنيسة  
يء   أن إىل ساعتني من أكثرُ  فانقضى .احملافظ  مجهور   فتقاطر النوم؛ من أفاق   قد كان ما احملافظ ن  أل بالتصريح ج 

م كثريًا، ذلك مههنا وما .فيها من معرفة حماوالً  العربات من واقرتب   غفري    العربات ألن   شيًئا ي  ر وا أن يستطيعون ال فاَّن 
 أن أو تُنش ر   أن فل ز م   ر،اجلس باب تعبُ ر   أن العربات باستطاعة كان ما التصريح، وصل   وعندما .متاًما مغطهاةً  كانت
 دي خوليان األب سيقيم كان حيث الكنيسة إىل أخريًا وصلنا وعندما .أخرى فرتة   فمضت به، أدري ال ما يُعم ل
اس، آڤيال ا بالناس تغصه  كانت القد   احتفايل فالعيد جنهله؛ كن ا ما وهو القدس، الروح اسم على مكرهسة   ألَّن 

 .عظة إلقاءُ  يتخل له

 القداس في الكنيسة سماع
 نسمع   أن بدون ّنضي   أن برأيي، األفضل من وكان جيري، ما رأيت حني شديًدا أسًفا أسفت .25 

 اضطررنا الهويت، وألن ه الرأي؛ فخالفن آڤيال دي خوليا األب أم ا .الضوضاء تلك وسط   نندسه  أن من القد اس
 أثق   أن باستطاعيت إذا أدري وال أسوأ؛ فكان رأيي اتهبعوا كانوا همفلعله  الرفاق سائر أم ا .حلكمه خنضع   أن إىل مجيعنا
لنا .غريه دون برأيي  كبرية، حُبُجب   نسرُتها ألن نا وجوهنا يرى أن يستطيع كان ما أحًدا ان ورغم الكنيسة؛ قرب ترج 

، الناس يرانا أن فيكفي ، منتعالت   خ شنة، بيضاء   أرديةً  البسات   حمجهبات   ما وهذا .اجلميع يضطرب   حيت صنادل 
 .كبريًا اجلميعُ  وأحسهه اهل ل ع ، أحس ْستُ  إين   يقال، واحلق   متاًما؛ عن   احلم ى د ف ع اهل ل ع   ان شكه  وال .حصل

 مساعدة رجل صالح
 .ُمصل ى إىل يقودنا أن بإحلاح فسألته .الناس فأ بعد   خي  ر   رجل   من   اقرتب الكنيسة، دخلنا عندما .24 

 أشبيلية، إىل جاء قليلة، أيام وبعد .الكنيسة من اخلروج على ساعدنا أن بعد إال   يرتْكنا ومل الباب، وأغلق   ،ففعل
 أو كبرية ثروةً  فأويت من ةً  منحه ذلك، الصال عمله على له مكافأةً  اعتقاده، يف اهلل، ان رهبانيتنا آباء ألحد فقال

 .حسبانه يف تكن ومل أُعط ي ها،
 البلبلة ألن   عشُتها، اليت السيئة األوقات من أعتبه فأنا تافًها، هذا أعتبتنه  لئن :أخوايت يا لكنه  أقول وأنا 

 ورغم .املدينة تلك مغادرتنا ساعة الصب بفارغ انتظرتُ  وعليه، .الثريان باقتحام شبيهةً  كانت اجلمهور أحدثها اليت
 .جسر حتت اسرتحنا فقد القيلولة، فيه نسرتيح قريب مكان   لنا يتوافر مل انه

 

 معارضة األسقف
 بقدومنا؛ مسبًقا أشعرناه الذي ماريانو األب لنا استأ جره كان منزل يف فحللنا اشبيلية إىل وصلنا .27 

ا، شيء كله  أظنه  كنت  مودهةً  يل ُمظهرًا أحيانًا إيله  وكتب   كثريًا، احلفاة   يساعدُ  كان قلت، كما املطران، ألن معدًّ
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ة يعارض فاملطران .اهلل إرادة كانت تلك .عن   امل ح ن إلبعاد يكف   مل ذلك أنه  إال   .كبرية  أديرة إنشاء   بشد 
 يقني على فأنا .املشروع ليتحقهق النفُع، باألحرى أو الضرُر، ذلك وحدث .حق   على وهو ريع؛ دون من للراهبات

 س رهه الذي – ماريانو واألب املفو ض، األب ان إال   .افقو  كان ملا السفر، يف انطالقي قبل األمر على أطل ع   لو أن ه
مان بأَّنما تام يقني على كانا – عظيًما قدومي  مسبًقا؛ ذلك عن له يكشفا فلم بقدومي، جل ى خدمة له يقد 

 هعلي احلصول   التمسُ  كنت ما فأو لُ  .مصيبان أَّنما يظن ان مها فيما فادًحا خطأ يرتكبا أن ميكن كان :أقول لكن  
 اقول بل فقط، حاصالً  اإلذن اعتبنا ما وهنا، .املقدس اجملمع يأمر كما األبرشية رئيس إذن كان األديار سائر يف

م كنها إن نا،  أيه  ي تمه  أن أراد ما الرب   أنه  إال   بعد، فيما هو أدرك ها ولقد احلقيقة، هي هذه كبرية؛ خدمةً  له نقدِّ
 .بأخرى أو بطريقة مشق ات   أقاسي   أن دون من تأسيس  

 ديٌر من دون ريع
 بصلوات للقيام أفعل، أن اعتدتُ  كما حااًل، استالمه يف ففكهرت املستأ جر، املنزل إىل وصلنا .22 

 لئال شيء   كلِّ  على إطالعي يريد يكن مل .أنتظر   أن يسألن هناك، كان الذي ماريانو األب فبدأ اإلهلي؛ الفرض
مي مل وإذ .حزنًا يل ُيسبِّب    إيله  طلب فقد وعليه، .اإلذن رفض إىل تعود الصعوبة ان أدركتُ  كافية، ُحج ًجا يل قد 

 يأذن أن له يطيب ال املطران إن يل قال وأخريًا، .أذكر لست ذلك، ُيشبه ما أو ريع   للدير يكون   بأن أرضى أ ن
 قرطبة على مطرانًا كان وحني عديدة، سنوات   منذ أشبيلية على مطرانًا صار أن منذ وانه للراهبات، أديار   بإنشاء  

 من لدير خصوًصا اإلذن ، هذا يعطي   فلن وعليه، حقًّا؛ هلل خادم   أنه رغم دير ، بإنشاء إذنًا قط   يعط   مل قبل، من
 .ريع دون

 وضع َحِرج ونفاد المال
طيب يل ولو أنه ، ألن إنشاء ه يف أشبيلية ما كان ليأوالً هذا كان يعن االقالع  عن إنشاء الدير؛ . 25 

أ أو تُنش أ على  ا أس سُتها يف قرًى؛ فأم ا أن ال تُنش  األمر باستطاعيت؛ ذلك ان األديرة ذات  الريع اليت أس سُتها إّن 
، ألن ه مل يبق  لنا من نفقات السفر إال  قطعة  واحدة من ثانياً . هذا النمط، ألْن ال طريقة أخرى لتأمني العيش

. آخر، وطرحًة، وستائر  لتغطية العربات تغطيًة حمكمة ا سوى ما كن ا نلبسه ورداءً الفض ة، وما جلبنا معن
واضطررنا إىل أن نقرتض  بعض  املال لتأمني العودة للذين رافقونا؛ فقد أقرض أنطونيو غايتان صديق  له هناك 

لذلك كان الوضع شديد  . ومل يكن لدينا بيت خاص. مبلًغا؛ وحصل األب ماريانو على مبلغ  آخر لرتتيب املنزل
 .الصعوبة

 

 

 أسٌف شديد وانتظار
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 أول وهو ،5األقدس الثالوث عيد يف بالقد اس االحتفال لنا أُتيح املذكور األب إحلاح وبفضل .28 
ْرنا .قداس  مخسة من أكثر احلال هذه على قضيت .عل ق قد كان اجلرس لكن يُ ع لهق؛ ال وأن اجلرس يُ ْقر ع   ال أن وأُم 
 أسف   دون من بياس إىل وراهبايت رجعتُ  لكنتُ  ماريانو واألب املفو ض األب لوال بأن ه شخصيًّا، وأقر   ا؛يومً  عشر

 لكن   ذاكريت، لضعف طوهلا أذكر وال األيام، تلك يف ذاك من كثريًا أشده  أسًفا وعانيتُ  .كاراڤاكا يف ديرًا ألنشئ
ا أعتقد  خب   بأن ذلك حااًل، أدراجنا عدنا كن ا لو مم ا أصعب    آنذاك الرحيل احتمالُ  كان فقد شهرًا؛ جتاوزت أَّن 
، [املطران إىل] أكتب   بأن ماريانو األب يل مسح   وما .ذاع قد الدير انشاء ا قط   فشيًئا شيًئا موقفه يلط ف كان إّن 

 .مدريد من املفو ض األب من رسائل وبواسطة

 أسف واسترخاء
 منه، بإذن   بالقداس احتفلنا أن نا وهو احلرية، من ويعصمن روعي يسك ن كان واحد فشيء   أنا، أما .27 

 موعد   يف يل زيارته إعالن وعن ق ب له من زو ار إرسال عن ينفك   كان وما .اخلورس يف الفرض صالة   دائًما نتلو وكن ا
 من   يزيل   أن هي ذلك كلِّ  من الغاية ان واضًحا يل فبدا قداس؛ بأوهل   ليحتفل   معاونيه أحد   أرسل   بل قريب،

 فقد بالذهاب، أمرين أنه ومبا املفو ض؛ األب أسف كان بل له؛ سبًبا راهبايت وال أنا كنت فما أسفي أم ا .األسف
 .كثرية حصوله وأسبابُ  سوء، أيه  حصل   لو كثريًا أشد   غم   أصابه ولكان شديد، غم   يف كان

 موافقة المطران
 عن الصادرة الرتخيصات   هلم فقد متُ  .التأسيس ت   كيف لريوا نتعلونامل اآلباء جاء األثناء، هذه يف .11 

 يكن مل .بذلك اكتفوا كانوا أظن هم ال املطران موقف   عرفوا ولو خاطرهم؛ فاطمأ نه  اإلحرتام؛ اجلزيل العام أبينا
ا راضًيا يطن ونه اجلميع كان بل معروفًا، موقُفه  الضرر   له فعرضتُ  يزورنا، [املطران] فجاء اهلل، ورضي .ومسرورًا جدًّ
مه ما كل يف ورعايته بفضله دائًما يغمرنا وراح .أريده وكما أريده ما إعطائي على أخريًا فوافق .لنا يسب به الذي  يقد 

 .لنا

                                                

 .27راجع العدد  . واألب املذكور هو ماريانو للقديس مبارك. 2757مايو / أيار  17   5
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 الفصل الخامس والعشرون

 

 سهولة غير متوقعة
 سك اَّنا كأشبيلية، الثراء رةواف مدينة يف دير   لتأسيس املؤاتية الظروف تكون أن ليقد ر أ حد كان ما .2 

 ال انه يف أحيانًا فك رت انن حىت بكثري، ذلك دون كانت بل .قصدهتا اليت املدن مجيع يف منها أدىن الغىن، كثريو
 أنه  دائًما مسعتُ  فقد ذلك؛ وراء املنظقة مناخ كان إذا ما أدري ولست .املدينة تلك يف دير   لنا يكون أن يناسبنا

 فما الناحية، هذه يف عليه  ضي قوا ولقد هلم؛ يسمح اهلل أن   يف شك   وال الناس، ليجر بوا يدهم مطلقة   الشياطني
 ثقيت لتفارقن كانت وما .ذايت أتعر ف كنت ما احلقيقة، ويف هناك؛ من   وأجنب   جأًشا أوهى قط   حيايت يف رأيُتن

 أن تعو دت الذي طبعي خيالف صار األمور، هبذه تمه أه أخذتُ  أن منذ طبعي، ان إال   بربِّنا؛ أثقها ان تعوهدت اليت
ه يبعد الرب   أن يف ففك رت عنه، أفصح  من تكن مل شخاعيت أنه  أنا، وأرى، مستقالًّ  ليبقى اإلبعاد بعض عن   ي د 
 .عندي

 حيرة المؤسِّسة
 املالُ  وال وارًدا، يتالب شراءُ  يكن ومل الصوم، قبيل ما إىل ذكرهُتا اليت الفرتة منذ هنالك مكثتُ  وملا .1  

 سيدخلن بأَّننه  الرسويل الزائر األب وعدن   اللوايت وكله  - أخرى، أمكنة   يف حصل كما ي ْضم نُنا، من وال متوافرًا،
ْون ه الرهبانية  باستطاعتهنه  ليس وان شديدةً  القانون صرامةُ  بعد فيما هلنه  بدت راهبات، هناك إىل يستقدم أن ورج 
 هنا طرأت أخرى شؤونًا ألن   األندلس من ُأست ْدعى ألن األوان آن فقد ،- الحًقا سأذكرها احدةو  إال   احتماهلا

 جيديهنه  ال هناك وجودي بأنه  اقتناعي رغم بيت، دون من الراهبات أترك   أن للغاية عليه  فشق   [.كاستيليا يف]
 يف] هناك يل متوافرة تكن مل املشاريع، هذه يساعد من [كاستيليا يف] هنا فأجدُ  اهلل يؤتينيها اليت النعمة ألن   نفًعا،

 [.أشبيلية

 مساعدة أخيها
 يف قضى أن بعد ،2ثيپيدا دي لورنثو املدعو اخويت أحدُ  [أمريكا] اهلند من عندئذ فرجع اهلل ورضي   .5 

 فساعدنا .خاص بيت للراهبات يكون   ال أن يسوؤين مم ا أكثر يسوؤه وكان عاًما، ثالثني من أكثر البالد تلك
 ال أن إليه متوس لةً  ربِّنا على آنذاك ُأله  وكنت  .اآلن يشغ ْلنه الذي البيت على للحصول السعى يف خصوًصا كثريًا،
 يوسف القديس من ويلتمْسن ه ذلك، منه يطلنب   أن األخوات واسألُ  البيت، هلنه  أوفِّر أن دون من أمضي يدعن
ًما أخي رأيتُ  وإذ .العذراء دتنالسيِّ  وصلوات   بتطوافات ونقوم اجمليد،  لشراء التفاوض   بدأت مساعدتنا، على مصم 
 .احملاوالت كله  تفشل كانت يتم ، أن يوشك االتفاق كان حني لكن .البيوت بعض

                                                

2   Lorenzo de CEPEDA  بة سنة بصح 57وعاد بعد غياب  2741، هاجر إىل أمريكا سنة (2781 – 2727)لورنثو أخو القديسة
 .كان يسرتشد أخته القديسة يف األمور الروحية. أوالده الثالثة، بعد فقده زوجته، وبصحبة أخيه پدرو

تابع تأسيس دير القديس يوسف المجيد في اشبيلية 

 .وما ُبِذل من جهد للحصول على بيٍت خاص
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 استجابة الرب  
نه  [للراهبات] بيًتا يوف ر أن اهلل أسأل أنا وفيما بالتأم ل؛ أقوم يوم ذات كنت .4   وأقصى عرائسه ألَّن 

 يف صار البيت أن يل وبدا عظيًما، سرورًا فسررتُ  .أتصر ف فَدع نني سمعتكن ، لقد :يل قال يرضينه، أن رغائبهنه 
انا كان، وهكذا يدي؛ متناول ا قدمي   لكنهه موقُعه، اجلميع   يُعجب بيت   شراء من جالله فنج   أيِّ  سوء حال   ويف جدًّ

 توقيع سوى يبق   ومل ته  قد االتفاق كان .احلايل البيت مثن من أدىن كوني يكاد مببلغ   فقط املوقعُ  ُيشرتى حبيث سوء  
ا، التأم ل؛ يف مسعتها اليت األخرية العبارة يطابق ال األمر أنه  رأيتُ  لقد .مسرورةً  كنتُ  فما أنا أم ا العقد؛  فيما ألَّن 
؛ أراده ما وهذا .لنا صال بيت   توفري على دليالً  كانت يل، بدت  هبذه وفريًا رحًبا حتقيقه رغم البائع، لكن   الرب 

؛ وضع لدى موانع يثري أخذ الصفقة،  ذلك فإذا االتفاق، من اخلروج   بشيء، اإلخالل دون من فاستطعنا، الصك 
 ومل شديدًة، حمًنا وقاسني البيت، تعمري يف كل ها حياهتنه  قضني الراهبات لكانت وإال   .رب نا معنا صنعها كبرية من ة

 .قليل مال   إىل نه هل يتيسهر

 مبادرة خيِّرة
 ال أن هناك، إىل وصولنا لدى عرف، إن فما ؛[التأسيس هذا يف] كبريًا دورًا اهلل عبيد أحدُ  لع ب لقد .7 

 رجل   ،1ألڤاريث غرثيا انه .الفحة والشمسُ  بعيد   منزله أن رغم به فيحتفلُ  يوم كله  يأيت كان القداس، لنا يقيم أحد  
 كان .شيء أعوزنا ملا الثروة لديه توافرت ولو آخر؛ بشْأن   يهتم   وال الصاحلة، بأعماله املدينة يف ومشهور خي ِّر  

 يرد د زال وما .باهظًا القدر هبذا مثنه يُدف ع   أن كبى محاقةً  له فبدا جي دة، معرفةً  [سنشرتيه الذي] البيت يعرف
 الراهبات تشغله الذي البيت على لالطالع وأخي مضى َث لشرائه؛ املباحثات تُ ْقط ع   أن وحاول يومي ا، رأية علينا
؛ رضى، أيه  راضيني فعادا اآلن،  .العقد توقيع ت   ربِّنا، ومبساعدة وحبق 

 صعوبات جديدة
 والرهبان إخالء ه؛ يود   كان ما يشغله كان فالذي قليلًة؛ البيت دخولنا قبل الصعوبات  تكن ومل .2 

 بصورة ُمب ْر ًما كان العقد ان ولوا .حال أيِّ  يف إليه ننتقل ال أن يسألوننا حاالً  اجاؤو  منه القريبون الفرنسيسكان
ْدنا ألن نا فسخه، إمكانية على اهلل محدتُ  لكنت قاطعة،  دون من البيت، مثن هي دوقية، آالف ستة مبلغ بدفع ُهدِّ

 ألن   فسخه، ميكن ال العقد أن على اهلل محدت بل الزاوية، هذه من األمر 5ئيسة الر رأت وما .دخوله نستطيع أن
ا شيء، كلِّ  ويف بل البيت، بشأن يعطين ممذا أكثر واندفاًعا إميانًا يعطيها كان جالله  .صالًحا تفوقن ألَّن 

 استالم البيت ليالً 
 والرئيسة أنا راعب، خبوف   البيت، إىل فانتقلنا اهلل رضي َث   شهر، على يزيد ما املصاعب هذه عانينا .5 

 .يرونه ظل   أي   راهًبا حيسبون مرافقونا وكان .استالمه بعد إال   الرهبان بنا يدري ال كي ليلة ذات انتقلنا .بتانوراه
 .خوفنا منذئذ   فزال هناك قداس أول   ألڤاريث غرثيا الطي ب رفيقنا أقام الفجر، انبالج وعند

                                                

1   García ALVAREZ. 
 .يلية، وقد أعلنت طوباويةڤاألم ماريا للقديس يوسف، كانت من أقرب املقرهبني إىل القديسة تريزا اآل   5
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 خوف شديد
 مريع خبوف   يشعر كم اعتباري ويف ! ما بيًتا ميتسل   عند اعرتتن اليت املخاوف أكثر ما ! يسوع يا آه .8 

 وضد   اهلل ضد   السوء   يفعلون الذين أمر من يكون ما نفسي اسائل اهلل، خدمة فيه ملا بل شرًّا، ليعمل ال يسعى من
ة أي وال ذلك مقابل جينوا أن ميكن ربح   أيه  أدري لست ؟ القريب  .يلتمسون لذ 

 أذى أخيها وإحسان قديس
يغ   الذي العقد   ألن   ،4آمن   مكان   يف مكث إن ه بل معنا، ليكون جاء قد أخي نيك مل .7   بسرعة   ض 

 كان أن ه ومبا عليه؛ القبض على عزموا فقد الكفيل، هو أخي كان وملا فادًحا؛ أذىً  للدير يسبِّب خطأ على انطوى
 بشكل التفاوض ته  َث .التأمني تغطية ماله من دفع أن إىل فعالً  سب بها بل كثرية، متاعب   لنا سب ب فقد غريًبا،

 الطابق يف غرف بعض يف احتبسنا لقد .املتاعب من ملزيد   ما فرتة   يف الرأي يف خالف من األمر خيلُ  مل ولو حسن،
ا .طويل بزمن   ذلك قبل يوف ره كان كما الغذاء، لنا ويوف ر العمهال مع النهار يقضي حاضرًا هو وكان السفلي،  فلم 

 يقد مها قليالً  إال   إلينا ت ر دُ  احلسنات تكن مل ا،خاصًّ  بيًتا نسكن كن ا ألن نا دير   ذلك أن يدرون ال مجيًعا سُ النا كان
 بث   وقد .پانتوخا عائلة ومن منشًأ، آڤيال من .حق   هلل خادم   ،7للكرتوسيني كويڤاس الس دير رئيسُ  قديس رجل  

 دام ما سيدوم إحسانه أنه  وأظنه  حال، كل   يف إلينا حُيسن انف كه  ما لنا،وصو  منذ انه، حبيث جتاهنا حبًّا قلبه يف اهلل
 كانوا أحياءً  مساعدة، أحسن ساعدونا من اهلل إىل ت ك ْلن   أن أكتب، ما طالعُته  إذا أخوايت، يا واجبنا، فمن .حبًّا

 .القديس هلذا بالكثري ندين إن نا .هنا أثبته وهلذا .أمواتًا أم

 ذاكرة ضعيفة
 خص   فيما ضعيفة ذاكريت إن   - أظنه؛ ما على شهر من أكثر املنوال هذا على احلال دامت .21 

 هذا طوال جاهًدا أخي عمل لقد .- لذلك أمهية وال ،"ّب بني" األمر   أنه  أعرْفن   لكن أخطئ؛ أن فيمكن التواريخ،
 .به نقوم عمل   لدين انك فما حنن أم ا .شيء كله  وترتيب كنيسة   إىل الغرف بعض لتحويل الشهر

 شيوع أمر الدير
ا أكره ألن ن ضجهة   إحداث دون من األقدس القربانُ  ُيصم د   أن أردت ذلك، من الفراغ بعد .22   جدًّ

 رئيس واألب تباحث بدوره وهو ألڤاريث، غرثيا األب على األمر فعرضت حتاشيها؛ أمكن مىت متاعب إحداث  
ا كويڤاس، الس دير  بصورة   القربان ُيْصم د   أن من بد   ال ان واعتبا .خيص نا مم ا أكثر خيصههما كأن ه باألمر فاهتم 

ة األقدس بالقربان يؤتى أن على اجلميع واتفق .املطران ملقابلة فذهبا أشبيلية، يف الدير أمرُ  يشهر كي احتفالية  بأهب 
 هلذا الشوارع تُزيهن وأن األخويات، وبعضُ  االكلريوس رجالُ  يدعى أن املطران وأمر الرعايا؛ إحدى من عظيمة
 .الغرض

                                                

 .، أي الرسم الذي يدفعه الشاري"القبالة"ة لئال يُ ْقبض عليه بسبب خطأ يف العقد يعود إىل هو أخوها لورنثو، وقد التجأ إىل الكنيس   4
  Fernando PANTOJA, Prior de la Cartuja de Santa María de las Guevasهو فرناندو پانتوخا    7

(2725- 2781.) 
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 احتفال رائع
 بعناية الكنيسة وزي ن – ذكرت كما – مم ْشى كان الذي رواقنا ألڤاريث غرثيا الطي ب الرجل زي ن لقد .21 

 وال ذلك حنن، نلتمس، مل .زهر ماء ماؤه نبع بينها من وكان .رائعة زخارف وابتدع مجيلة، مذابح وأعده  قصوى،
 والشوارعُ  كهذا، احتفاليًّا تنظيًما عيدنا ين ظهم   أن نفس نا وأثلج   .بعد فيما  كثريًا التقوى فينا حز ك انه ولو لبناه،ط

 مثل ير   مل إن ه القديس كويڤاس الس دير رئيسُ  يل قال حى ُكثُر، واملرتِّلون اجلو، متأل واملوسيقى زينة، أحسن   مزي نة  
 ص م د   نفسه واملطران .لعادته خالًفا االحتفال يف هو وشارك .اهلل عملُ  أن ه فواضح   ة،اشبيلي يف قط االحتفال هذا

 .2األقدس القربان
 ذلك قبيل هلنه  ليتوافر يبدو، فيما املاء، كان وما .احلافيات يكر من اجلميع ان كيف بنايت، يا تر ْين ، انكنه  

 .غفريًا فكان االحتفال يف شارك الذي اجلمهور أم ا .دافًقا جيري النهر ذلك ماء أنه  ولو

 حريق خطير
 كثرية، نارية   وأسهم   مفرقعات   أطلق ت لقد :شاهدوه من مجيع رأي يف بالذكر، جدير   أمر   وحدث .25 

 من شيء   اشتعل كيف أدري وال إطالقها؛ يتابعوا أن الليل، هبوط وعند التطواف َّناية يف للبعض، خ ط ر   إن ه حبيث
 فوق ما إىل اللهيب من لسان   ارتفع لقد .الُعجاب الع ج ب من ذلك فاعُتب    يُ ْقتل؛ فلم أحدهم بد يف البارود
ا فُظنه  حرير، من بستائر مغطاة القناطر وكانت الرواق،  ومل صغري، أو كبري أذى ُيصبها مل انه إال   رماًدا، ستصري أَّن 

 بفعل سوداء صارت احلرير، ستائر حتت القناطر حجارة   أنذ   األمر، يف واملذهل .والقرمزي األصفر لوَُّنا يتأث ر
 .إليها تصل مل النار   وكأنه  سوء، ُيصبها فلم تغطِّيها اليت نفسها الستائر أم ا الدخان،

 انتقام الشيطان
 ستائر شراء عليهنه  وفهر ألن ه الرب   فحمدن   الراهبات أم ا .املشهد ذلك رأوا عندما اجلميع ُذه ل   .24 

 جديد بيت   إنشاء   ورؤيته ته، الذي االحتفال بسب الغضب أشد   غاضًبا كان انه شك   فال الشيطان، أم او  .أخرى
 .آمني اآلبدين، أبد إىل مبارًكا فليكن .اجملال جالُله له يُت حْ  فلم ما، بشيء   ينتقم   أن فأراد هلل،

                                                

وكم كانت دهشة . جدت القديسة أمام األسقف الذي منحها بركتهويف َّناية التطواف، س. 2752يونيو / حدث ذلك يف الثالث من حزيران    2
وبعد عد ة أيام كتبت األم . املؤسِّسة عندما رأت رئيس األساقفة يسجد بدوره طالًبا من املؤسِّسة أن تباركه أمام هذا اجلمع الغفري من األشبيليني

حلب اجلليل  ساجًدا أمام هذه املرأة الصغرية املسكينة، وال ينوي النهوض إال  مب  كنت  تشعرين لو رأيت ذلك ا: "تريزا إىل األم حن ة ليسوع قائلة
 (.توماس" )بعد أن متنحه البكة يف حضور مجيع رهبانيات اشبيلية وأخوي اهتا؟
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 الفصل السادس والعشرون

 

 

 ارتياح عام
 إن لكنه  أقول أن وميكنن .اليوم ذلك به نعْمنا الذي االرتياح تتصوهْرن   أن ،بنايت يا باستطاعتكنه، .2 

 مالئم موقع   يف والدير   صال، بيت   يف األخوات ت  رْكي خصوًصا يل وف ره وقد جدًذا؛ عظيًما كان أنا، ارتياحي،
 اللوايت أولئك ق د مت إذا ثحبي البيت، مثن من األوفر القسط   يسد دن أن ميكنهنه  البيت يف وراهبات   ومعروف،
ْين   ي قني   أن استطعن القليل، بالقليل وأت  نْي   العدد سُيكْملن    وأين   باملتاعب، متتهعت أين    خصوًصا وفرهحن .كلهه الد 

 الروح عنصرة سبق الذي األحد يوم به احُتف ل   العيد فهذا .قليالً  أسرتيح أن يل يتاحُ  حني الساحة   أغادرُ  كنت
 سفر، يف وأنا العنصرة حتل   ال أن وأ ملي الحًفا، يزحف واحلر   انصرفت، التايل اإلثنني وَّنار ؛2752 سنة القدس

 أيه  انصرايف يف عج لت وهلذا أيام؛ بضعة هناك التوق ف يف شديدة رغبة وّب ماالغون، يف هبا االحتفال أود   ألين
 .عجلة

 مقارنة متاعب التأسيس
ْفن   تعكريًا، الراهبات سرور   ذهاّب وعكهر .الكنيسة يف يوًما القداس مساعُ  يل تاح  يُ  أ ن الرب   ي  ْرق   مل .1   فأ س 

ا لذلك ها رواية عن أُعر ضُ  مج ًة، متاعب   مًعا وقاسينا جمتمعات السنة تلك قضينا كن ا فقد ؛2جدًّ  خطورًة،  أشده
 كل فن ما يكل فن مل تأسيس أيه  فإن   آخر، ازيهيو  ال الذي آڤيال، يف األول التأسيس   جانًبا تركتُ  وإذا .قلت كما
 كله  وأعتب آمله، ما وهو خلدمته، دائًما الدير هذا يؤول   أن جالله رضي إال .باطني ة كانت املتاعب أكثر ألن   هذا

 اللوايت عن يقال أن ميكن ما وأقل   البيت؛ ذلك إىل صاحلة   بنفوس   يأيت جالله وبدأ .ذلك سبيل يف قليالً  شيء
 دخلت راهبة   أول   عن أحد ثكنه  أن وأود   .صاحلات   جده  أخبتكنه، كما أَّننه، مخًسا، وكنه  هناك، إىل اصطحبُتهنه 

 .صدركنه  سي شرح خب ها ألنه  الدير هذا

 قص ة فتاة ضحية
ا .5   رهاعم من السابعة يف طفلًة، كانت عندما .جبلي   ووالدها حقيقيان، مسيحيان والداها فتاة إَّن 

 أم ا الطبيعة؛ تفرضه الذي احلبه  هلا وتُظهر تدل لها فأخذت أوالًدا، تُرز قْ  مل هلا عم ة   والدهتا من طلبتها تقريًبا،

                                                

لس أمام مصو ر متوس ط، هو ختفيًفا هلذا األسف على هذا الفراق، ابتكر األب غراثيان والراهبات طريقًة لتخفيفه بأن فرضوا على القديسة أن جت   2
ويروي . حمفوظة يف دير أشبيلية حىت اليوم" الوحيدة األصلية"وصورهتا هذه . فرضخت (Juan de la MISERIA)األخ حنا البائس 

( غ م ص أي ُعمشّب " )ساحمك اهلل يا أخ خوان؛ لقد صوهرتن لكن ك صوهرتن بشعة وغ ْمصاء: "األب غراثيان تعليق القديسة على الصورة بقوهلا
 (.م)

تابع تأسيس دير القديس يوسف في مدينة 
في بعض أمور جديرة بالذكر تخّص أول . أشبيلية

 .راهبة دخلت ذلك الدير
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 احلب   ذلك من واضًحا هلنه  فبدا إليهنه، العمهة   ثروةُ  تؤول   أن الطفلة، جميء قبل يأملن، كنه  اللوايت الثالث خادماهتا
ُْلن   أن على فاتفقن .للطفلة ةالثرو  ترك   تفض ل اَّنا من شيطاين؛ بفعل ذلك دون حي  ا الطفلة فاهت   ع مهتها قتل   تنوي بأَّن 

ا،  اخلب   الثالثُ  اخلادمات ور و ت .5سليمانًيا هلا لتشرتي   1"املرابطيات" من عدًدا إحداهنه  أعطت الغاية، هلذه وأَّن 
ةُ  فصدهقتهنه  نفسه  .فاضلة جد   رأةام وهي الطفلة، ووالدةُ  العمه

 عذاب الطفلة
ا ظن ها ويف منزهلا إىل هبا وعادت ابنتها األم   فأخذت .4   ألم   بياتريس يل وقالت .شر يرة امرأةً  ستصري أَّن 

ا الرهبانية، يف تُدعى كما اهلل،  األرض على تنام   أن وتُلزُمها وتعذ هبا، يومًيا، جتلدها وأمهها سنة من أكثر قضت أَّن 
ا تؤكِّد الفتاة كانت وملا .الفظيع اإلَث   ذلك باقرتافها تقره  أن على إلرغامها ا ذلك، تفعل مل أَّن   هو ما جتهل وأَّن 

ا ساء   السليماين، ا والدهت   بنكراَّنا، متشبِّثةً  اإلبنة رأت إذ املسكينة فاغتمهت الكذب، يف متعنُ  تراها أن جدًّ
م ض   العذاب ذلك من للتخل ص التهمة تقبل فلم شجاعةً  ةالفتا وأظهرت .ابًدا يصلح لن أمر ها أنه  وتصوهرت

ُ
 .امل

 فقد األبرياء، جانب إىل يقف جالله كان ومل ا .دائًما احلق   لتقول   الشجاعة تلك اهلل فأعطاها بريئًة، كانت لقد
ا خطريًا مرًضا النساء أولئك من باثنتني أنزل  العفو، فسألتاها ،سرًّا الطفلة إىل العم ة فأرسلتا الك ل ب، كأنه جدًّ

 .الوالدة أثناء يف وماتت األخريان، فعلته ما الثالثة وفعلت .ادِّعائهما عن تراجعتا املوت، على أشرفتا وعندما
ن ها اليت اآلالم على هلن   عقابًا مب حة بآالم   املني ة هبن   أودت الثالث أن واخلالصة  .البيئة لتلك سبهب ْ

 رواية األم
 ر و تْ  هلا، معاملتها سوءُ  آملها وقد راهبًة، رأهتا أن بعد أمهها، فإن   وحدها؛ اإلبنة من هذا أعلم ولست .7 

ا سواها، ولد   ألُمها يكن مل .قاتالً  استشهاًدا [اآلالم تلك] من كل   وكان بتفاصيلها، القصهة يل  مسيحية   والَّن 
ا، صاحلة ا .هلا البالغ حبِّها رغم جال ًدا البنتها تكون بأن اهلل مسح فقد جدًّ  .والتقوى االستقامة وافرة ألمرأة   إَّن 

 تصميم على التره ب
 حن ة، القديسة سرية كتاب يف تطالع هي وإذ قلياًل، عمرها من عشرة الثانية الطفلة جتاوزت حني .2 

 عىتد وأظن ها حن ة القديسة والدة إن   الكتاب ويقول الكرمل؛ جبل لقد يسي التعب د إىل كبري ميل   أخذها
 هذه، الكرمل سي دة لرهبانية كبري   اعتبار   [الطفلة]  لدى َث   من فنشأ .عليهم الرتد د كثرية كانت مريينسيانا،
 تستطيع، حني االختالء، يف طويلةً  فرتات   تقضي كانت .العفهة ونذرت فيها، راهبةً  تصري أن على حاالً  فصم مت

ا وخاصة   وافرة   مب ن ن   التأم أل يف عليها ينعمان وسي دتنا اهلل وكان .التأم ل ممارسة ويف  يف راهبةً  تصري لو ومتن ت .جدًّ
 انه املالحظة، وجتدر .الرهبانية هذه جتد أين تعرف وال والديها، بسبب ذلك على جترؤ كانت ما لكنهها، احلال،

 .ذلك بعد سنني األديار ذهه بأمر عرفت أن إىل خبُه يبلغها فلم امللطهف للقانون تابع أشبيلية يف دير وجود رغم

 إصرار والديها على تزويجها
                                                

 (.م) 2248و 2178املرابطيات، قطع نقدية مس يت هكذا نسبة إىل املرابطني الذين أقاموا مملكتهم يف املغرب وسيطروا على اسبانيا العربية بني    1
 (.م)سم  قاتل مأخوذ من الزئبق : سليماين     5
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 أوالد   هلما يكن مل .فيتهةً  كوَّنا رغم هلا عريس   عن البحث على والداها اتفق الزواج سن بلغت عندما .5 
 يدافع هلا أخ   قام ذكرته، ما حصل وعندما .وحيدة منهم، أقل   احملبوبة هي، وبقيت مجيًعا ماتوا اخوهتا فإن سواها،

ا والديها ظن   ويف تزوجُيها، تقر ر عندما .الوشاية ُتص دهق   ال بأن ويطالب عنها  األمر؛ أبلغاها ختالف هما، لن اَّن 
ا تتزوهج، ال بأن صنعته الذي النذر ُمعلنةً  فأجابت  .قتالها ولو حىت حماوالهتما كانت ما كائًنا تتزوهج   لن وأَّنه

 عذاٌب واستشهاد
ا اعتقدا فقد شهيدًة، تكون بأن مسح اهلل ان أو أعمامها، الشيطان نه فأل أبواها، أما .8   أمرًا أتت بأَّنه

 مبًِّحا، جلًدا ج لداها ُمهانًا، يدها طالب   ورأيا وعًدا، أعطيا قد كانا وملا .التزو ج يف ت رغب ال وهلذا مرذواًل،
باها  الذي اهلل أم ا .يقتالها مل اَّنما احلظ وحلسن   نقاها،خي أن وكادا شنقها، أرادا أن األمر هبما بلغ حىت تعذيًبا وعذ 

ا يل، هي، وتقول، .حياهتا على فأبقى أمسى، ألمر   أرادها  ما تتذك ر إذ املطاف، آخر يف شيًئا لتحسه  كانت ما إَّن 
 .له مهافتقدِّ  به، حبًّا اآلالم بعض تقاسي   بأن تفرح فكانت ذاكرهتا إىل أعاده الرب فإن   أنييس؛ القديسة قاسته
ا ستمون اَّنا [أبواها] وظنه   .حراًكا تستطيع ال أشهر ثالثة الفراش الزمت ألَّن 

 فضائلها وتبد ل والديها
ا الفت   ألمر   وانه .7   جانب   تفارق كانت ما اليت وهي الشناعة هذه شنيع   سوء   فعلُ  بفتاة   يُظ ن   أن جدًّ

 ما كله  تعطي اإلحسان، كثرية عفيفة، قديسة ، دائًما كانت لقد .ع ر ْفتُ  كما الرصانة، شديد ووالُدها أم ها،
 سنوات بضع وبعد .لذلك عديدةً  وسائل   لديه فإن   العذاب، من ة   أحًدا يعطي   أن يريد حني ربهنا إن   .حتص له كانت
ما حبيث ابنتهما فضيلة الفتاة لوالدي كشف مان طفقا إَّن   فتحو لت حسنا، من تشاء ما يف تبذله املال هلا يقد 

 يل، روت كما فكانت، عليها، شاقًّا شيء كله  صار راهبة، تصري   أن يف رغبتها ورغم .تدليالً  االضطهادات
رةً  ا كئيبةً  ض ج   .جدًّ

 لقاؤها راهًبا من الحفاة
 احلفاة للكرمليني يكن ومل - سنة، عشرة اربع أو عشرة بثالث اشبيلية إىل غراثيان األب جميء قبل .21 

،  مثلما عباء ًة، البًسا رهبانيتنا أفراد أحدُ  فدخل جاراهتم، من واثنتني وأبيها أم ها مع كانت أن ثحد - ذكر 
رًا، قوهلم، حبسب وجهه، كان .حاف   وهو حالًيا، يلبسوَّنا  شل ةُ  حليته وكأن   طاعًنا شيًخا كونه رغم وقورًا، ن ض 

 من انتهائه وعند .أحد يفهمها ومل تفهمها مل بلغة ًماكال اليها يلقي وبدأ بقرهبا جلس .طويلةً  وكانت فضي ة خيوط  
 يأيت أحد   كان وما .ومضى ،"عزمك اهلل شدهد بياتريس،" :هلا قائالً  ثالثًا، الصليب إشارة عليها رسم الكالم،

 فكانت هي، أم ا الشخص؛ ذلك كان م ن ابنته األب سأل َث .مذهولني مجيًعا كانوا بل هناك، هو بينما حراًكا
 وأم ا ارتياح؛ إيه  فارتاحت هي، أم ا .اختفى كان لكن ه به، ليلحقوا مسرعني فنهضوا .يعرفه والدها أن تظنه 

 ذلك بعد وأمضت .ذُكر كما تقديرًا، ذاك مذ فقدهروها هلا، ظهر اهلل أن رأوا إذ مندهشني فمكثوا مجيًعا اآلخرون
 .رغبتها يستجيب أن لهوتسأ ربِّنا خبدمة تقوم وهي عشرة، أربع أظنهها سنوات،

 لقاؤها األب غراثيان
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 ذات ذهبت وحني .اشبيلية إىل غراثيان ايرونيموس املعل م األبُ  وصل عندما العزمية خائرة كانت .22 
 إذا الواعظ، يكون من تعرف   أن دون فمن والدها، فيه يقطن كان الذي احليِّ  تريانا، كنيسة يف موعظة   لسماع يوم
 رأته؛ الذي ذلك حاالً  هلا متثهل حافًيا، وشاهدته ثوبه رأت وحني بركته، ألخذ والدها فخرج .ثيانغرا املعلم األب به

ا يل قال .بعد الثالثني بلغ قد يكن مل غراثيان فاألب خمتلفان؛ وعمر ه وجه ه انه  ولو هو هو فثوبة ة إَّن   سرورها لشد 
ا ومع إغماء؛ أصاهبا  سعت اليوم ذلك ومنذ .احلفاة للكرمليني أنه تعرف فلم ،تريانا يف أنشئ   ديرًا أن مسعت أَّن 

 عشرة اثنيت أقل ه  قصدته فقد كبريًا؛ جهًدا األمر هذا حىت يكلِّفها أن اهلل ومسح غراثيان؛ األب لدى تعرتف ألن
 هو وكان، والعشرين، السابعة بعدُ  تبلغ مل الصورة، مجيلة صبي ةً  كانت فقد .قط   اعرتافها يسمح أن يُر دْ  ومل مر ة

 .مثلها أشخاص مع التعاطي جيتنب متحفِّظًا

 دخولها الدير
ل ة، طبعها من أيًضا كانت وقد تبكي، وهي الكنيسة يف كانت يوم، ذات .21   ما امرأة فسألتها خ ج 

 .وسيلةً  جتد فال االعرتاف كرسي يف الذي األب ذلك حتد ث أن طويل، زمنس منذ حتاول، أَّنا فأجابتها .هبا
 النفس، تلك غىن رأى فلما .بانتظام لديه تعرتف أن هلا فأتيح الفتاة، تلك إىل يستمع أن وسألته إليه افصحبته

 وسيسعى احلافيات، الكرمليات رهبانية تكون قد عنها تبحث اليت الرهبانية إن   بقوله وشجهعها كثريًا انتعش
 مرتاًحا كان ألن ه أقبلها، راهبة   أول هي تكون أن ،آخر شيء أيِّ  قبل أمرين، فقد حصل؛ ما وهذا .قريًبا ليقب  ْلن ها

 يعرقال لئال باألمر والداها يدري ال كي جهدها وبذلت .سفرنا أثناء يف هلا أعلنه ما وهذا نفسها، حال إىل
 ترافقها أمهها كانت وما – يصحبنها كن اللوايت النسوة   تركت بالذات، األقدس الثالوث عيد فيوم وهكذا، .صعيها

م كانت الذي الدير وهو لالعرتاف، تذهب حني احلفاة، الكرمليني دير إىل  كثرية، حسنات   ووالدها، هي له، تقدِّ
ا هلنه  وقالت ،- بعيًدا كان ألن ه  اشبيلية يف مشهورة امرأة وهي – لتلتقيها اهلل خادمات إحدى مع موعد على إَّن 

ا فرتكن ها ؛- العظيمة احلسنة وبأعماهلا اهلل بعبادهتا ؛ ووشاح الثوب ولبست .وشأَّن   كيف أدري وال اخليش 
 سعيها يعرقلوا أن سوى خشيت وما .خفيًفا حتمله شيء كله  جعل سرورها أنذ   إال   هبما؛ تتحرك أن استطاعت

 مل ومل ا ! اهلل حبه  يصنعه ما أعجب ما .عادهتا عن البعد كله  بعيًدا كان ما وهو عليها، ثقيل   واحلملُ  يروَّنا حني
ا وأ بْ ل ْغتُ  .حاالً  الباب   هلا فتحنا رغبتها، دون حيولوا ال أن إال   يهم ها وال اعتبارًا، الكرامة   تعري عدت ، والدهت   األمر 

ا قالت أن لبثت وما هالعًة؛ فجاء ت  إىل استسلمت فقد حزَّنا، ورغم .ابنتها مع اهلل صنعها اليت النعمة ملست إَّن 
 .لنا احلسنات إْجزاهلا يف استمرهت بل األمهات، بعض تفعل كما خماطبتها، عن فتمتنع املغاالة ت  ُقْدها ومل الواقع،

 

 حياتها في الدير
، تواضع حياة   وتعيش اشتهاء، أيه  اشتهته الذي بالسرور تنعم املسيح يسوع عروس وبدأت .25   راسخ 

 بيتها، يف الدالل يف ترتع كانت أن دفبع .يدها من املكنسة   ننزع أن علينا يصعب حىت شيء كلِّ  عمل إىل مي الةً 
 يشعران صارا حىت والديها يف ذلك فأثهر ت ْسم ن، أن إىل هبا أد ى الكبري وسرورها .العمل يف راحتها كله  جتد صارت
 .هناك إي اها رؤيتهما لدى بارتياح  
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 تجارب عنيفة
 عذاب، دون من كهذا جزيل خبري   تنعم ال وحىت النذور، إبرازها من أشهر ثالثة أو شهرين قبل .24 

ا بل إبرازها، عدم على صم مت ألن ليس عنيفة ، جتاربُ  هامجتها  نسيت لقد .عسريًا أمرًا النذور يف رأت ألَّن 
 متلك تعد مل حىت يضايقها الشيطان وراح حوزهتا، يف الذي اخلري سبيل يف سنوات طوال احتملته الذي العذاب

 وال أراد، ما الذي وربهنا .املضايقات تلك وسط نذورها إبراز فقر رت فغلبته، نفسها، أكرهت فقد هذا، ورغم .ذاهتا
،  وهزم   خاص ة بصورة وعز اها نذورها موعد قبل أيام ثالثة زارها شجاعتها، على البهان انتظارُ  يطول   أن شك 

ا حىت شجاعة أيه  فتشجهعت الشيطان،  الثالثة، األيام تلك خالل السرور من طورها عن خارجةً  كانت كأَّن 
 .سني ة كانت نالتها اليت النعمة ألن وحبق ،

 األم في دير اإلبنة
 .متلك ما كله  له ووهبت نفسه الدير يف الثوب   أمهها فلبست أبوها مات الدير دخوهلا من أيام وبعد .27 

 .السامي ة املنهة هذه معهما نعص   م ن ختدمان مجيًعا للراهبات قدوة   ومها فائق، سرور   حال   تعيشان واالبنة األم وها

 فتاة أخرى
 بنفوس   هذا بيته يزرع الرب   أنه  جند وهكذا .والديها إرادة رغم أخرى فتاة   قدمت حىت سنة   متض   ومل .22 

 الدهر، أبد إىل مبارًكا ليكن .احلصن وال تطالعها، ش دة   أيه  اخلدمة هذه عن عزميت ها يثب طُ  فال خدمته، إىل مشتاقة  
 .آمني األبدين أبد إىل ج ًداومم
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 الفصل السابع والعشرون

 

 
 

 فتيات كاراڤاكا
 كما فيها، دير   لتأسيس بياس إىل للذهاب استعد   آڤيال يف يوسف القديس دير يف كنت حني .2 

 فقال كاتالينا، تدعى سي دة   كاراڤاكا من به بعثت خاص   رسول   وصل للسفر، املركبات نعده  أن إال   يبق   ومل ذكرت،
ا قصْدن   فتيات ثالث إن  أن على عازمات   وهنه  - اليسوعيني، اآلباء أحد لسان على عظةً  مسعن   أن منذ – منزهل 
أ   أن قبل يغادرنه ال  إنشائه؛ على ساعدهتنه  اليت السي دة هذه مع مت فقات   كنه  أَّننه  يف شكه  وال .فيه دير   يُ ْنش 

 عبادةً  اهلل يعبد ،2مويا دي رودريغو ويدعى إحداهن ، والد كان .املدينة تلك يف العائالت أهم   إىل ينتمني   والفتياتُ 
 يف رب نا صنيع   على أط لعن وقد .كهذا مشروع إىل للطموح يكفي ميلكن   ما جمموعُ  وكان .كبرية بفطنة وميتاز حقًّا

 .دائًما وساعدونا عاضدونا الذين اليسوعيني اآلباء بفضل األديار، هذه إنشاء

 ق إلى التأسيسشو 
ا .1  ا بعيدةً  مسافةً  وقطعهن   وشوقهنه، النفوس تلك رغبة   رأيتُ  فلم   سيِّدتنا، رهبانية عن للبحث جدًّ

 بياس، من قريب   املكان أنه  على اطلعتُ  وحني .الصال قصدهنه  على ملساعدهتنه  شوقي وثار التقوى، يفه  حتر كت
 إىل أمضي   أن ني يت وهي ،- يفوت نا لني االتفاق أنه  الرسائل من يل بدا فقد - الراهبات، من مزيًدا اصطحبتُ 

 يف ذُكر كما قلياًل، خططي فأ ْجد تْ  آخر شيًئا قرهر قد كان الربه  أنه  غري .بياس دير تأسيس أكمل إن ما هنالك
 املشروع إمهال   ليه ع فرض تْ  صيغة   يف كان املنهظمات جملس من به جيء   الذي اإلذن أن ذلك اشبيلية؛ دير تأسيس

 .1التأسيس على تصميمي رغم

 استطالع أمر المكان
 إليه الطريق   وأنه  املواصالت، عن بعيد أنه فرأيت بياس يف املكان أمر   استطلعتُ  عندما أنن واحلقيقة .5 

 ذلك،ل صعوبات   سيجدون الرؤساء   وإن   مشق ًة، سيجدون الراهبات يزوروا أن يريدون الذين ان حبيث عسري  
 إىل فطلبتُ  األمل، باب أمامهنه  فت ْحتُ  قد كنتُ  أين غري .الدير لتأسيس الذهاب يف رغبيت كثريًا تضاء ل ت

                                                

2   Rodrigo de MOYA. 
وألن كاراڤاكا تابعة  ملنظمة مار يعقوب، فان . حبت عدًدا مضاعًفا من الراهبات يكفني النشاء الد يْ ر ينعندما قدمت القديسة إىل بياس اصط   1

وهلذا السبب وأسباب . جملس املنظمات، عندما أعطى الرتخيص، اشرتط أن يكون الدير املؤس س خاضًعا له، وهذا ما مل تقبل به القديسة
 (.12 – 11الفصول  راجع)أخرى، أخذت الراهبات إىل أشبيلية 

اكا، وقد ُصِمَد فيه القربان ڤتأسيس دير كارافي 
وُجعل على اسم ، 8655األقدس يوم رأس السنة 

 .القديس يوسف المجيد



 127 

 مقنًعا؛ يرياه مل إن املشروع يهمال وأن الوضع، على فيط لعا يذهبا أن غايتان وأنطونيو آڤيال دي خوليان األبوين
 وقد برمته، املشروع ربهة وهي كاتالينا السي دة لدى بل الرته ب، يف رغنب  ي كنه  اللوايت لدى ليس كبريًا، فتورًا فالحظا

 .اخللوة سبيل على منعزلة   غرفة   يف الف تيات أنزل تْ 

 عقد االتفاق
 يف متاًما فنجحن راهبتني، ستصريان اللتني أعن منهن ، اثنتان وخباص ة العزم، ثابتات   الراهبات كانت .4 

 الصكوك وق عا عودهتما قبل [األبوين] إن   حبيث دعواهن ، إىل غايتان وأنطونيو آڤيال دي خوليان األب اكتساب
ا، مسرورات   الفتيات فخل فا  عنهن   احلديث عن ينفكان كانا فما سرور؛ أيه  وبالناحية هبنه  مسرور ْين ورجعا جدًّ

 الصال غايتان أنطونيو أسلتُ  يصل، ال ذناإل وأنه  ته  قد االتفاق أنه  رأيت فعندما .العسري الطريق عن وال وعنها،
 ينفهذ لو يود ان 5كالمها وكان ثقُلها؛ كان ما كائًنا ّب، حبًّا خاطر بطيبة املشق ة يرتضي وكان هنالك، إىل ثانيةً 

 االتفاق، ويعقدا املكان إىل يذهبا مل فلو التأسيس؛ هذا على هلما الشكر يؤدهى أن جيب احلقيقة، ويف .التأسيس
 .السبيل هذا يف يُذك ر جهًدا بذلتُ  ملا

 إعداد المكان
 أن إىل فيه الراهبات متكث   وأن استالمه سيتمه  الذي املنزل يف ومصبهعةً  دوالبًا فيضع يذهب   أن 4سألته .7 

 أولئك إحدى والد مويا، دي رودريغو منزل يف األمور هذه يرت ب عديدة أي اًما هناك فمكث .مالئم بيت   إجياد يتمه 
 .بيته من جناًحا خاطر، طيبة بكل   هلن ، أخلى الذي ذكرت، كما الفتيات،

 مساعدة الملك
 يكون أن يوجب البنود أحد أنه  علمتُ  هناك، إىل الذهاب أهب ة   على وكنت بالرتخيص جاؤوا عندما .2 

 لقانون خمالف ألن ه قبول ه تطيعأس ال كنت ما وهذا الطاعة؛ هلم الراهباتُ  تؤدِّي   وان املنظ مة ملفو ضي خاضًعا البيتُ 
د   الكرمل؛ سي دة رهبانية  امللك ان إال   .بياس يف وال هنا التأسيس حتقق ملا املوافقة، تتم   مل ولو الرتخيص، طلبُ  فُجدِّ

 على كبريًا عطًفا يعطف 7فيليب ودون .الرتخيص يعطى بأن أمر إليه، كتبت فحني .عظيمة من ةً  معي صنع
م القدمي، للقانون مطابقة وأَّنا األديرة، هذه يف العيش طريقة   فحني نذورهم؛ل األمناء الرهبان  يف مساعدته لنا فد 

مها كما جاللته، ني ة على خاص ة صالةً  دائًما تقد من أن بإحلاح، بنايت، يا أرجوكن ، فإين وعليه، .أمر كلِّ   نقد 
 .اآلن

 

                                                

 (.م)أنطونيو غايتان وخوليان دي آڤيال    5
 .املقصود هو األب غايتان   4
الذي كان يكن  إعجابًا كبريًا للقديسة تريزا وعملها والذي ساعد مساعدة فع الة يف حتقيق االصالح ( 2778 – 2715)هو امللك فيليب الثاين   7

 (.م)الكاثوليكي 
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 تخل ف األم تريزا عن السفر
 االقليمي، الرئيس األب بأمر اشبيلية إىل أنا، ذهبُت، ضروررًة، الرتخيص طلب ىلإ الع ْودةُ  كانت مل ا .5 

 إىل حبيسات   املسكينات الفتيات وبقيت ،- 2ذُكر كما – اهلل ألم غراثيان ايرونيموس املعل م حاليًّا، وهو، وكان،
 عاجاًل؛ بالرتخيص وجيء .فباير/شباط شهر يف األمر   يُبلْغن ن آڤيال إىل أرسلن وقد اجلديدة؛ السنة رأس بعد ما

 كثريًا عليهنه  أشفقُ  كنت بل مساعدهتنه، باستطاعيت كان ما األشغال، من بالكثري واَّنماكي لبعدي أين، غري
 من مزيد   عليهنه  يُ ْفر ض أن حمتمالً  بالتايل كان فما حزَّننه؛ بالغ عن ويُ ْفصْحن   إيله  يكتنب كنه  ما غالًبا ألَّننه 

 .االنتظار

 سفر الراهبات
 قر ر فقد ،5التأسيس ذلك من انتهائي ولعدم املسافة، ل يُ ْعد هناك إىل الذهاب عليه  يستحيل كان ملا .8 

 سيؤسِّسن اللوايت الراهبات تذهب أن ،8ذكرت كما آنذاك، الرسويل الزائر غراثيان، ايرونيموس املعلم األب
 الرئيسةُ  تكون أن يف وجهدتُ  .ماالغون يف يوسف مار يف بقني اللوايت أولئك أي دوين، من من ولو اجلماعة،

ا أثق واحدةً  ا التدبري، يف بارعة   بأَّن   الكرمليني آبائنا من اثنني بصحبة ومض نْي   يلزم، ما كله  فحملن   .من   خري   ألَّن 
 يأتيا أن أردت وما ناحيتهما، إىل زمن   من عادا قد كانا غايتان وأنطونيو آڤيال دي خوليان األبوين ألن   احلفاة،

ا، سي ء والطقس بيننا، بعيدة   الشقهة ألن  .ديس مب/األول كانون أواخر يف فنحن جده

 تأسيس الدير
 أ سهسن .احملتجبات الفتيات وخصوًصا عظيم، بسرور الشعبُ  استقبلهنه  هناك، إىل وصلن حني .7 

 تسيطر كانت فالثالثة اثنتان؛ الثوب ولبست .27527 سنة يسوع اسم عيد يوم األقدس القربان وص م ْدن   الدير،
 !الشديد والتقش ف القاسي القانون يضايقها باحلري فكم حمتبسة، تعيش أن شك   وال فضايقها السويداء، عليها

 .هلا أخت   مع لتعيش بيتها إىل العودة   فقرهرت

 عائق المزاج
 دائًما ونبقى نذور نا فنبز   نثبت   أن أعطانا اللوايت حنن خندم ه بأن وواجب نا اهلل أحكام   بنايت، يا أنظرن، .21 

 الدير؛ هذا لينشئ ثروهتا ومن افتاة هذه مشروع من استفاد جالله أنه  إىل أنطرن للعذراء؛ وكبنات   اهلل، بيت يف
 ما الًباغ الذي املزاج إىل واستسلمت الشجاعة، فاتتها اشتهاء أي   اشتهته قد كانت مبا تتنع م   أن هلا حان وعندما

 .أهوائنا وتقل بات نقائصنا مسؤولية عليه نلقي

 
                                                

 .4، عدد 14يف الفصل    2
 .تأسيس دير اشبيلية   5
 .25، عدد 15يف الفصل    8
 (.م)أي يوم رأس السنة، ثامن يوم امليالد، كما يف الرواية االجنيلية    7
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د القانون القديم  تجد 
 يف ُقُدًما دائًما لنسري   بعدُ  من شيء   الطريق   علينا يقطع فال نعمته فيض   علينا وأسبغ جالُله رضي   أال .22 

 أن لديه ح ُسن   كما خي ِّرًا، اشروعً  فيه شرعنا ما ضعفنا، بسبب يضيع ، لئال وليعضْدنا مجيًعا وليساعْدنا خدمته؛
 فتاة   كله  ولتعتبْ  رب نا، من دائًما هذا تطلنب أن بنايت، ويا أخوايت يا بامسه، فأسألكنه  .مثلنا بائسات   نساء   يف يبدأ

 يف هتاون   أدىن ترتض   وال سي دتنا، العذراء لرهبانية القديم القانون هذا يتجدهد معها أن بعد، فيما الرهبانية تدخلُ 
 دون من إليكنه  ي  ت سلهل العامل وأنه  عظيمة، أمور على الباب تفتح تافهةً  أشياء أن لديكنه  معلوًما ليكن .حال أيه 
 أن ترين جي ًدا، الحظته  فإذا .بارتياح به أنته  تنعمن   ما صنعُ  كلهف واملشقة الفقر من كم تذك رن .به تشعرن أن

 إن يصنعها اليت األعمال يكم ل أن حيب   وجالُله القديرة، اهلل يدُ  أسهستها بل ناسال يؤسِّسها مل البيوت هذه أكثر
، .دوَّنا عوائق   حنن، نُق ْم، مل  وأنا كهذه، عظيمةً  أعماالً  تصن ع كي مثلي صغرية   المرأة   الق ْدرة ظن كنه، يف فأىنه

 دير تأسيس على ساعد الذي هذا خيفأ ؟ شيء يف يساعدين م ن وليس واحدة، مرابطيةً  أملكُ  ال مقيهدة ،
 .21اهلنود بالد يف كان ما، عون لتقدمي االستعداد وحسن الشجاعة ولديه مااًل، ميلك وكان اشبيلية،

 تأمل في الحياة الرهبانية
 مر،األ إىل نظرتنه  ناحية أ ية   فمن األصل؛ كرميةُ  أين يعظ من فليس .اهلل يد   تأ مهْلن   بنايت، يا تأمهْلن ، .21 

 فكم وراحتنا؛ وكرامتنا، حياتنا، ذلك كل فنا ولو شيء   يف شأن ه من نقل ل   أن لنا جيوز فال .عمله العمل أنه  تدركن
 أحداث مجيع   وال املوت خناف ال حبيث حنيا أن معناها فاحلياة .هنا آن   يف مجيع ها هذه ّنلكُ  كنها إذا باألحرى

 ال أن فقط ليس وهو، رغد ، يعلوه ال الذي الرغد   هذا ويف ت ع ْشن ، فيه الذي الدائم الفرح هذا يف نعيش   وأن احلياة،
 أو ت ع ْشن   أن بي دكنه  ؟ تنعمن   به الذي واخلارجي الباطن السالم   يوازي ما هناك فهل .نشتهي ه أن بل الفقر، خناف

ُْت   أن  يعىن أن دائًما اهلل سألته  فإذا .البيوت هذه يف ميت رأيناهنه  اللوايت ميت ترين كما السالم، هذا يف مت 
 وتسلهحته  ثقتكنه  فيه وضعته  وإذا .برمحته عليكنه  يبخل فلن ذواتكنه، على إطالًقا  تتهك ْلن   فال بشؤونكنه،

 مىت – للرته ب   يأتني اللوايت قبول   أبًدا ترفضن   ال .شيء يفوتكنه  أن خت  ْفن   فال هذا، يهوى وجالُله قلب، بشجاعة  
 إذا ،- أكمل خدمةً  اهلل خدمة بدافع يأتني بل هلنه، ملجأ عن حبثن أَّنن يظهر ومل وصفاهُتن، رغائبهنه  أقنعتكنه 
 .عليه احلصول فاتكنه  ما مضاعًفا يؤتيكنه  اهلل فإن   الفضائل، وم ل ْكن   الثروة فاتتهنه 

 فرحها بقبول الفقيرات
 ما أنن أتذكر، أن أستطيع ما قدر على حقًّا، يعرف وجالله .وضوعامل هذا يف واسعةً  خبةً  يل إن   .25 

 باألمر وأنته  باهلل حبًّا قُب ْلن   مم ن كثريات   والشهودُ  عداه، ما فأقنعن ماالً  متلك ال تره ب طالبة   قبول   قط   رفضتُ 
 بل فقط؛ باهلل حبًّا أقبلها باليت ره أُس   كما غىن ذات   أقبلُ  حني أُس ره  كنت ما أين لكنه  أؤك د أن واستطيع .عاملات
ةً  يفه  وحُيد ْثن   روحي، يشرحن   الفقريات كانت بينما أولئك من أنقبض كنت  هي هذه .فرًحا بكائي تثري كبى لذه

 .احلقيقة

                                                

راجع . وأخوها، هو لورنثو. بالد اهلنود، هي التسمية اليت كانت تطلق  على العامل اجلديد، الذي اكتشفه كولومبس ودعي فيما بعد أمريكا   21
 (.م) 17/1
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 تغليب الفضائل على المال
 فلماذا إعدادها، أو وتالبي شراء بصدد كن ا حني النهج   هذا باعتمادنا ممتازًا سريًا أمورنا سارت فإذا .24 

قنن، ؟ فيه نستمره  ال  وليس ماالً  متلك الطالبة كانت فإنْ  .باخلسارة سُتْمن  نْي   املزيد تطلنب حيث إنكنه  بنايت، يا صد 
ر   إليه، حيتاجون ال وهم آلخرين، تعطيه بأن التزامات أي   عليها مه أن فخ ي ْ  خبالف تصرهفت فإذا كحسنة؛ لكنه  تقد 

 ينصحها ما وفق متلك مبا الطالبة تتصر ف   أن أعينكنه  نصب   دائًما ض ْعن   لكن .احملبة يف فتورًا أعتبه بأنن فأقر   هذا
 .الغاية هذه أجل من يكن مل إن طالبة   مبال نطمع   أن البالغ السوء فمن هلل؛ فضلى خدمة   فذلك العلم، ذوو به

 كل نا، فنحن، مال؛ من به تأيت قد مم ا بكثري أكثر   أوفر بكمال اهلل جتاه عليها جيب ما تعمل ان يف نكسب فنحن
م أن سوى آخر هدف   إىل تسعى بأن اهلل يسمحنه  وال إليه، نسعى هدف ال  أجل ومن شيء، كل   يف جالله خُيْد 

 .شيء كلِّ 

 ال خروج على إرادة اهلل
 أنشئت اليت بالطريقة تغتبطن ولكي وجمده، لكرامته اقول ما أقول فإين وحقرية، بائسةً  ك ْوين ورغم .27 

 التأسيسات هذه يف -  صنعتُ  وما ألصنع ، كنتُ  ما آخر، أمر   ايِّ  ويف بشأَّنا، املفاوضات ففي .هذه بيوتُه فيها
 على قليالً  ولو باخلروج إال   فيه أجن ح لن أن ن يل خطر ولو حىت شعرة، قيد الرب   إرادة على خارًجا اعتبته شيًئا ،-

 وعبادة العلم ذوي كبار من الشؤون، هبذه اهتمامي بعد دائًما، وكانوا معر يفه، لنصائح طبًقا وذلك القاعدة؛ هذه
، ببايل خطر وما تعرفن؛ كما اهلل،  .ذلك خالف أذكر، فيما قط 

 مشروٌع يخص  اهلل
 الدي ان وهو ربهنا، إن .حُتصى ال نقائص   وصن  ْعتُ  أفهمها، ال أشياء   فعلتُ  أكون فقد أخطئ؛ ولعل ن .22 

، يصْدر مل هذا أن جليًّا أيًضا وأرى نفسي، عن أعرف ما كله  أقول أن ن ويعرف هذا، يعرف احلق ،  عن بل عن 
 ينايت، يا هذا، كالمي من وأقصد .خيص ه مشروع   ألن ه املن ة هذه وآتاين فساعدين العمل؛ هذا يتمه  أن يف اهلل إرادة

 كله  صنع م ن تبارك .أحد كرامة من ونال اآلن إىل ُصن ع   شيء   ال أن تعرفن   انو  له، مدينات   أنت   كم تدركن   أن
نا أن جالله رضي   أال .ساعدونا م ن يف احملبة وأيقظ شيء،  املنن هلذه عاق ات   نكون   لئال نعم ه ومينح نا دائًما يعضد 
 .آمني الوافرة،

 مصاعب وآالم عديدة
لُتها، اليت هي اعتقادي، يف أقل ها، أنه  ولو املصاعب، بعض   يناقاس أن نا بنايت، يا رأيت ، لقد .25   ألن سجه

ا متع ب   تفصيل ها  .الصحي ة حايل سوء غالًبا، وهناك، ونضي عها؛ والثلوج، املياه تغمرها طرق   يف األسفار فهناك .جدًّ
 مح ى ّب نزلتْ  أن بياس باجتاه ماالغون من خرجت يوم   أوهل   يف ،- ذلك ذكرت إذا أدري وال – يل حدث فقد

 من هارب وهو الياس أبانا فتذكهرتُ  حايل، إىل ونظرتُ  نقطعها أن علينا اليت املسافة فنظرت عديدة، آالم   صح بْتها
، يا أستطيع، كيف" :مثله فهتفتُ  (27/5 ملوك 2) أيزابيل وجه  واحلقيقة، ".فأنظر أنت، ؟ هذا احتمال رب 
 دخول ان بدء، ذي بادئ ظننُت، اين حىت حااًل، واألمل احلم ى عن   أزال الضعف، هذا يف جالله رآين عندما ان ه
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 عندما .حاالً  الداخلي واألمل اخلارجي األمل فراقن فقد حال، أيِّ  ويف شفائي؛ سبب   كان رمبا اهلل يعبد كاهن
 .بفرح اجلسدية املشق ات أحتمل كنت بالعافية، أنعم كنت

 آالم فراق األخوات
 تركي ان لكنه، وأقول .السهل باألمر قرية كل   يف إليهم حنتاج مم ن الكثريين ط باع احتمال كان وما .28 

 محاًل، األسهل   الصليب   كان ما آخر، إىل مكان   من انتقايل عند عظيًما، حبًّا أحبههنه  اللوايت وأخوايت، بنايت
 أشياء   من متجر دات   أَّننه  فمع .ودموعهنه  البالغ   أسف هنه  ورؤييت ثانية، أراهنه  لن انن يف تفكريي لدى خصوًصا

ا، يل، ليسب ب   التجرهد هذا يعط ُهنه  مل اهلل فإن أخرى،  متجر دةً  لستُ  أيًضا، أنا أن ن، ذلك االضطراب؛ من مزيًدا رمب 
 إي اي   حب هنه  ألن   نفًعا، ليجدين لومي كان وما .ألومهنه  كنت بل ذلك، أُلخفي   طاقيت أبذل كنت ان ن ولو عنهنه 
 .حقيقي حب   انه كثرية   أمور   يف ويُرى كبري  

 سرور الرئيس العام
 بل ،[أديار بتأسيس] االحرتام اجلزيل العهام أبينا من اإلذن فقط لديه  يكن مل انه أيًضا مسعت   زقد .27 

 عن معب  رًا إيله  يكتب كان دير، كلِّ  تأسيس بعد إن ه، بل فقط، هذا وليس .أمرًا بعدُ  فيما صار اإلذن   هذا إن
ا املشق ات يف به أشعر كنت ارتياح   أعظم   ان واحلقيقة، .التأسيسات بتلك العظيم سروره  السرور رؤييت كان إّن 
 .كثريًا أحب ه فأنا ذلك إىل وإضافة رئيسي؛ هو، ألن ه، ربهنا، أخدم بذلك أن ن يل يبدو إذ له، أوف ره الذي

 ةأمر باإلقامة الجبري
 األديار من الكثرة هذه تأسيسُ  أزعجه الشيطان أنه  وإم ا الراحة، بعض   أخريًا مينحن أن أراد جالله أن   ام ا 

 يأمر ين ال أن إليه توسهلتُ  أن بعد ألن ه، العام، أبينا ارادة إىل يعود ال ذلك أنه  واضًحا وكان – ربهنا فيها يُ ْعب د
 مغادريت فقبل   ؛- رأسي شعر بعدد   أديارًا أؤسِّس أنه  يف رغبته عن اُمفصحً  إيله  كتب أخرى، بيوت بتأسيس
 الواسع، الرهبانية ّنوه  يبدو، ما على فيه، حُبث   عام   اجتماع يف املدب رين جملس عن صادر   بأمر   ايله  جيء أشبيلية،
 كان أيًّا فيه، اإلقامة   أختارُ  ذيال الدير أغادر   ال أن بل جديدة، أديارًا بعدُ  أؤسِّس ال أن فقط ليس عليه، يوجب

 إىل مكان   من يرسل ها أن االقليمي الرئيس ويستطيع إال   راهبة من ليس ألن ه ،22السجن من نوًعا يوازي ما السبيل؛
 العام أبونا يكون أن األمر يف ما وأسوأُ  .الرهبانية خري إىل تؤول ضرورية   ألمور   آخر دير إىل دير من أعن آخر،
، يشق   كان ما وهذا سبب، دوّنا ،من   مستاءً   .منحازين أشخاص من معلومات إىل مستنًدا موقفه يكون وأن عليه

 .ضد ي خطريتني جدِّ  شهادت  نْي  عن كنايةً  آخر ين أم رْين على أُْطل ْعتُ  فقد هذا، إىل وإضافةً 

 فرٌح خارق

                                                

، وقد 2757حزيران  –يف أيار  (RUBEO)، يف ايطاليا، برئاسة األب روبيو Piacenzaتشري إىل اجملمع العام الذي عقد يف بياتشينزا    22
قلة عن ة مستأمر القديسة بأن تنزوي  يف أحد أديرة كاستيليا وبأال  تأسِّس  أديرة جديدة؛ لكن األب غراثيان، بصفته زائرًا رسوليًّا، كانت له سلط

 .سلطة الرئيس العام
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 ذلك إن أخوايت، يا لكنه، أقول خيدمه، أن يشتهي عمن يتخل ى ال جالله وأنه  ربِّنا، رمحة   ت  ر ْين   وكي .11 
 يصنعه كان مم ا أدهش ال إين   حبيث إطاقيت، يتجاوز خارًقا فرًحا سبهب   بل غمًّا، يل يسب ب مل فقط ليس التدبري
؛ عهد تابوت أمام يسري كان حني داود امللك  أعرف كنت الذي فرحي إىل نظرًا ف ْعل ه أفعل لو آنذاك و و د ْدتُ  الرب 

 .احلال تلك يفه  حُتدث ومل جاهبتن خطريةً  ومضايقات   أخرى تقو الت   ألن ذلك، سبب أدري وال .أخفيه فكي
 لألب امتعاًضا يسبِّب انه فلوال األديرة، تأسيس عدم أما جدًّا؛ خطريًا االهتامات هذه من واحد   كان األقل، وعلى
 التمسوا الذين انه  ولو هدوء، يف حيايت فأختم اشتهيته، ما ًباغال وأمر   كبى، راحة   يل فإن ه االحرتام، اجلزيل العام
م، بل ذلك، جيهلون كانوا يل توفريه  ميكن حزن   أشد   يل يسب بون كانوا قصدوها، رمبا صاحلة   أهداف   جانب إىل إَّن 
 .تصو ره

 الخالق مسروٌر بي
 ني ة، حسن عن صادرًا بعضها التأسيس، مسرية أثارهتا اليت والتقو الت اخلطرية املناهضات   ان .12 

 صعوبة   أمام ذلك يوازي بفرح   شعرت أين أذكر وال .أحيانًا السرور يل تسبِّب كانت أخرى، لغايات اآلخر والبعض
 وأعتقد .عليه  ثقيلةً  مشق ةً  آخر، زمن   يف كان، جمتمعة واجهتن اليت الثالثة األمور من أيًّا أن وأعرتف .ثقلت مهما

 يعمل من أنه  مقتنعة   فأنا .الصورة هبذه تكافئن اخلالئق ألن   ّب مسرور   اخلالق ان اعتباري إىل يعود األكب فرحي أن
 يبد لون جانًبا، الزهيدُ  الكسبُ  تُر ك فإذا .كبري ضالل يف هلو البشر، مديح يف رغبةً  أو أرضية مكافأة أجل من له

 .ذم ه إىل يسارعون مر ةً  عليه أثنوا فما وضحاها؛ ليلة   بني رأيهم
، إهلي يا أنت، تباركت،  ُدمك من .آمني أبًدا، دائًما الصهمدُ  أنت ورّب   يف أبُدا يع شْ  النهاية حىت خي 

 .أزليتك

 طريقة كتابة التأسيسات
 يف قلت كما – اليسوعية الرهبانية من رپبالدا، املعلم األب من بأمر التأسيسات كتابة يف شرعتُ  .11 

 تلك يف اجمليد يوسف القديس دير يف كنت وحني .ومعر يف سلمنكا معهد رئيس   وقتئذ   وكان ،- 21الكتاب مطلع
 النقطاعي متابعتها عن وع د ْلتُ  العديدة، مشاغلي بسبب عنها انقطتُ  َث   بعض ها، كتبتُ  ،2755 سنة املدينة،

 كتبته؛ ما كل فنيها اليت واملشقهات الكبرية وللجهود عد ة، أماكن يف تنق لي بسبب األب هذا لدى االعرتاف عن
ا صال   سبيل   يف بُذ ل تْ  اجلهود هذه أعتبُ  لكن    كنتُ  وعندما .الطاعة ألمر تنفيًذا دائًما، مثلها كانت، ألَّن 

 ألم غراثيان ايرونيموس األب املعلم حالًيا وهو – الرسويل املفو ض األب أمرين الكتابة، عن التوق ف على مصمهمةً 
 احلقرية أنا بايل، يف خطرت أخرى دراعي   وأضفتُ  قصري؛ يل املتاح الوقت   إن   له فقلت .الكتاب أكم ل بأن – اهلل
 بقدر  فشيًئا شيًئا أَّني ه أن أمرين فقد هذا، كلِّ  ورغم .كبريًا تعًبا يل تسبِّب غريها على  معطوفةً  الطاعة، أمر يف

 .استطاعيت

 خاتمة الكتاب األولى

                                                

 .1يف التمهيد، عدد    21
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 فليحذفوه، .سقيم قول   يف حدف ه البصرية ذوو يقر ر ملا حال كل يف أ خضعُ  وإين   فعلته؛ ما وهذا .15 
 .شي ًئا يكون قول   خري   يل يبدو ما فلعل  

 سنة نوفمب/الثاين تشرين شهر من عشر الرابع يف أوجني، القديس عيد عشية اليوم، [الكتاب] ته  لقد 
 ايرونيموس الراهب املعلم الرسويل املفو ض األب بأمر أقيم حيث طليطلة، يف يوسف القديس دير يف 2752
 زائر أيًضا وهو القدمي؛ للقانون التابعني احلافيات والكرمليات احلفاة الكرمليني رئيس حالًيا وهو اهلل، ألم غراثيان

 ىلإ وسيملك ميلك الذي هو وكرامته، املسيح، يسوع رب نا جملد األندلس، يف امللطهف للقانون التابعني الرهبان على
 .آمني .األبد

 لن يُقرأ قبل موتها
أن يتوس لوا إىل ربِّنا من أجلي، حبًّا [ الكتاب]واين أسأل األخوات واألخوة الذين قد يطالعون . 14 

فما دمُت . به، كي يرمحن ويعتقن من هذابات املطهر، ويتيح  يل أن أتنعهم  معه، إذا استحققُت أن أكون  معه
 أن يف الشديدة ورغبيت مويت؛ بعد الكسب بعض   وضعه يف تعيب فليسبِّبْ  الكتاب؛ هذا ْينعلى قيد احلياة، لن ت  ر  

،  .تطال ْعن ه أن [املسؤولني] لدى ح ُسن   إذا يشج عكنه، شيء   قول   يف إي اه، تأليفي لدى أصيب 
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 الفصل الثامن والعشرون

 
.1ا دي ال خارایڤيليانوڤفي تأسيس دير   

 

 توقف التأسيسات
 أنه  ذلك وسبب .سنوات أربع من أكثر التأسيسات توقهفت أشبيلية، دير تأسيس ت   أن بعد .2 

ا إال   السابق يف اضطهادات   هلم حصلت أنه ورغم واحلافيات؛ احلفاة ضده  فجأةً  انفجرت شديدةً  اضطهادات    مل اَّن 
 االنطالقة هذه على شيطانال نقمةُ  واضحةً  ظهرت فقد .املشروع على تقضي كادت اليت كهذه مبلغ أقصى تبلغ

ا واتضح ربهنا فيها شرع قد كان اليت املقد سة ا الرب   عمل من أَّن   الكثري، احلفاةُ  قاسى وقد .قُُدًما سارت ألَّن 
 .تقريًبا املنتعلني اآلباء مجيعُ  هبا قام ومضايقات   زور   شهادات   من رؤساؤهم، خصوًصا

 نفور الرئيس العام
 أ ذ ن   قد كان وأنه قداسته رغم إنه، حبيث تقارير، االحرتام اجلزيل العام يناأب إىل هؤالء رفع فقد .1 

 ضغطوا ،- البابا من بإذن   أنشئ   الذي األول، وهو آڤيال، يف يوسف القديس دير عدا ما – األديار مجيع بتأسيس
 أساعد كنت ما وألن ن .راهباتال بأديار رفيًقا كان إن ه إال   مسريهتن؛ احلفاة متابعة دون ليحول الكثري فبذل عليه

، نف روه فقد احمللة، هذه يف  وما .الكثري قاسيتُ  أين رغم التأسيسات، هذه يف عانيُتها مشق ة   أصعب   ذلك فكان من 
م على املساعدة عن أتقاعس   أن على يوافقون العلم، ذوي كبار من وهم ومرشدي ، اعرتايف معل مو كان  عمل   تقد 
 ألن ه التزامي إىل فإضافةً  .موتًا الرئيس إرادة خمالفيت أري املقابل، يف وكنت، رهبانيتنا؛ وّنوِّ  ربِّنا ة  خدم جليًّا فيه أرى

ا رقيًقا حبًّا له أكن   كنت رئيسي،  األمر هذا يف إرضاء ه أستطيع كنت ما أن ن واحلقيقة .حنوه حبق   عليه  واجًبا جدًّ
 .طاعتهم على جُمْب  ر ةً  ينأجدُ  رسوليني زو ار   لوجود أريد، كنت كما

 مجيء قاصد رسولي جديد
رُ  وبالتايل كثريًا، الفضيلة   يناصرُ  كان قديس 1رسويل قاصد   تويفِّ  .5   قاصد   فخلفه احلفاة، الكرمليني بقدِّ

 يناصر بدأ أن ه إال   اهلل، يت قي شك   ال وهو بعيدة، قرابة   بالبابا تربطه كانت .األمل يف لريو ضنا أرسله اهلل وكأن آخر
موها اليت التقارير إىل واستناًدا .املنتعلني الرهبان قواه بكلِّ   ما وجه يف الطريق س ده  األفضل من بأن   تشبهث   عن ا، له قد 

 .يقاومونه قد ح سبهم م ن على بالنفي أو بالسجن فح كم بالغة، بصرامة   خمط طه بتنفيذ بدأ وعليه، .فيه شرعنا

                                                

2   Villanueva de la Jara (قرية احلجارة اجلديدة.) 
فيلييب سيغا الذي  Felipe SEJAفخلفه ( 28/2/2755)نقوال أورمانيتو  Nicolas ORMANETOالقاصد الذي مات هو    1

 .تربطه قرابة بالبابا غريغوريوس الثالث عشر
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 اكثر من قاسوا
 إيرونيموس واألب للحفاة، دير   أول أسهس الذي ليسوع، أنطونيو األب تأملوا، من أكثر تأملوا نوالذي .4 

 وكذلك مج ة، مكارة فالقى املنتعلني، الرهبان على رسولًيا زائرًا عي نه قد السابق الرسويل القاصدُ  كان الذي غراثيان
 من آخرين وعاقب .السابقة التأسيسات على ميكال يف األبوين ذينك عرهفت وقد مبارك؛ للقديس ماريانو األب
 طائلة حتت شأن   أيه  يتعاطوا ال أن عليهم فرض فقد الثالثة هؤالء أما .تلك من أخف   بعقوبات ولو الرهبان، أبرز

 .الشديدة العقوبة

 مجنة جسيمة
 هؤالء فضيلةُ  تُ ق دهر   وكي أعظم خلري به مسح   جالل ه وأنه  اهلل، عن صادر   كلهه هذا أنه  واضًحا وكان .7 

 والرهبان الراهبات أديرة على زائرًا املنتعلني من رئيًسا [القاصد] عني   فقد .الواقع يف ح ص ل كما قدرها، حقه  اآلباء
ا جسيم   حمنة   الواقع يف حصلت بل .كبى حمنة   حصلت لكانت ساو رظنهه، ما صحه  فلو ؛[احلفاة]  سريويها كما جدًّ

؛ خريًا عرض ها  حُيسن م ن يوًما  قدًما بالسري التزامهنه  مدى القادمات الراهبات تدرك   كي ملاًما فأتناوهلا أنا أم ا من 
 هذه يف الكثري   الكثري   قاس نْي  بعضهنه  فإن   غالًيا؛ اآلن الراهبات كلهف ما سهالً  جيدن ألَّننه  الكمال؛ طريق يف

 الشخصية مقاسايت بل شخصًيا، أقاسيه كنت مم ا أشدذً  اعذابً  ذلك من فعانيتُ  الزور، شهادات   من الظروف
 فإن يونان، القى كما البحر، يف ّب يُلقى ولو كلِّه، االضطراب هذا سبب   إخالن كنت .كبريًا فرًحا يل كانت

 .ست ْسُكن العاصفة

 تأثير الملك الحاسم
 دون الكاثوليكي ملُكنا علم نيفح .املسألة هذه يف ن ص ر ها وقد .احلقيقة ي نصر الذي اهلل سبحان .2 

 القاصد حيُكم   بأن يرض   فلم مساعدتنا، إىل بادر وتقواهم، احلفاة الرهبان حياة على مط لًعا وكان جرى ما فيليب
 حقوقنا يف لينظروا ،5رهبان منهم ثالثة كل هم، مرموقني أشخاًصا مستشارين، أربعة   له عني   بل دعوانا، ف وحده
 سابًقا كان .وفهمه علمه وسعة سريته، بقداسة املشهور فرنانديث پدرو املعلم األب أحدهم إنصاف، نظرة  

ضع كاستيليا، مقاطعة يف املنتعلني على وزائرًا رسولًيا مفوًضا  يعيش كيف املعرفة حقه  ويعرف أيًضا، احلفاة له وخي 
 املسألة اعتبتُ  عيهنه، امللك   أنه  ع رفتُ  نيح وعليه، .احلقيقة هذه تُعر ف أن إال   مجيًعا نود   كن ا وما .وأولئك هؤالء

 .4وجمده لكرامته ذلك يكون بأن جالله رضي   أل .اهلل من برمحة   الواقع يف ح ص ل   كما منتهية،
 يتدخهل مل فلو احلقيقة، على القاصد اطالع إىل تسارعوا وأساقفتها اململكة أشراف من كثريين أن ورغم 

 .هدرًا ذهبت كلهها وُدهمجه لكانت امللك بواسطة اهلل

                                                

 Fray Lorenzo deمرشد امللك؛  Don Luis MANRIQUEدون لويس مانريكي، : ربعة كانواهؤالء األ  5

VILLAVICENCIO واألخ لورنثو دي ڤيليافيثينثيو األغسطين، واألبوين هريناندو دي كاستيلو ،Hermando de 

CASTILLO  وپيدرو فرينانديثPedro FERNANDEZ من الدومينيكان. 
 
، أُلغي ما كان للرؤساء االقليميني املنتعلني من سلطة على احلفاة، وُعنيِّ  مكاَّنم األب أخنل دي ساالثار 2757بريل ا/ يف األول من نيسان    

 (. توماس)
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 طلب الصلوات
 أي دوا الذين أجل ومن أجله، من ربِّنا إىل دائًما الصلوات نرفع بأن ُمْلز مات أخوايت، يا مجيًعا، إن نا .5 

 .بإحلاح ذلك أسألكن   فإين   وعليه، .سي دتنا العذراء وقضية   قض يتنا
 من التقش فات ويف التأم ل يف أنفسنا شغلنا لقد .التأسيسات هذه ضروريةً  كانت كم أخوايت، يا سرتين، 

 .خدمته إىل يؤول ذلك كان إذا متامه إىل تأسهس ما اهلل يدفع   لكي كلل دون

 طلب تأسيس جديد
 احُتم لتْ  لكنهها طفيفًة، لكنذ   بدت باختصار ُغر ض تْ  إذا اليت – الكبرية املصاعب هذه مستهل   يف .8 

ا ثقيلةً  وكانت طويالً  ل ،2752 سنة أشبيلية، دير تأسيس من عوديت بعد طليطلة يف كنتُ  وإذ – دًّاج جدًّ  ايله  مح 
 منذ مًعا، دخلن نساء تسع   دير   يف أقبل   أن فيه يسألن بليتها جملس من رسائل   خارا ال دي ڤيليانويڤا من كاهن  
 حياة   يعشن وكنه  صغري، بيتُ  هاجانب وإىل القرية، تلك يف اجمليدة حن ة القديسة إسم على منسكةً  سنوات، بضع
 هو الهويت، ملفان   أيًضا إيله  وكتب .الرته ب يف رغبتهن   لتحقيق السعي على كلهها القرية حتمل وقداسة تام ة خلوة  

 يف طاقته ليبذل تدفعه كانت راسخة فضيلة وذو علم، ذو رجل ،7إرڤي اس دي أغسطني ويدعى القرية كاهنُ 
 .املشروع هذا مساعدة

 ضها المشروعرف
 :اآلتية لألسباب إطالًقا عليه يُواف ق   أن يناسب ال املشروع أنه  فرأيت أنا أما .7 
ا، كبري   عددهنه  ألن   ،أوالً   ا، الصعب من فرأيت جدًّ  .حياتنا مع يتمشهنْي   أن حياهتنه، لنمط نظرًا جدًّ
 يكفي ال ما وهو نفس، ألف   عددهم تجاوزي ال القرية وسكانُ  تقريًبا، عيش موردُ  لديهنه  يكن مل ،ثانياً  

 .تدوم اإلعالة أن   اعتبتُ  فما إلعالتهنه، تطو ع البلدي اجمللس أن ورغم احلسنات؛ من عيشهنه  لتأمني
 .بيت لديهن   يكن مل ،ثالثًا 
ن   ،رابًعا   .األخرى أديارنا عن بعيدات   إَّن 
 ميلكن كنه  إذا ما أعرف أن باستطاعيت يكن مل ،رأيتهنه  ما فألين صاحلات، إَّنن   يل قيل ولئن ،خامًسا 
 .أديارنا يف نتطل بها اليت لصفاتا
 .برم ته املشروع أرفض أن قر رت فقد وعليه 

 استشارة المعر ف
 وأستاذ القانوين الكاهن ڤيالثكيث، الدكتور وهو أواًل، معر يف أحد ث أن أردتُ  الغرض، وهلذا .21 

، العلم واسعُ  رجل   طليطلة، يف الالهوت  شيًئا أعمل   ال أن دائًما تعو دتُ  فقد أومسا؛ أسقف حالًيا وهو وفاضل 
 أجيب أن بل أرفض   ال بأن أجابن املوضوع، وفهم الرسائل على أط لع فحني .أمثاله أستشري   ان بل برأيي، منفردةً 

                                                
    Agustin de ERVÍAS. 
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 مل :يلي كما ففعلتُ  .خلدمته مُدهايعت أنه نفهم   أن جيب ما، أمر على عديدة قلوبًا جيمعُ  حني اهلل ألن باملوافقة؛
 لعل هم 2781 السنة هذه حىت أشخاًصا إيله  يبعثون وظل وا علي ، فأحل وا .أرفض ومل تام ة، موافقةً  املشروع على أوافق

 .قاطع رفض على جواّب أطوي كنت وما .عليه املوافقة احلماقة من أنته  دائًما أرى وأنا يقنعونن،

 مداخالت كثيرة
 ثالث على وهو املعونة، سي دة دير يف منفاه فرتة   يقضي ليسوع أنطونيو األب جاء أن دثوح .22 

 غبيال األب حاليًّا وهو الدير، هذا رئيس كان كما مواعظ، ليلقي القرية إىل فمضى ڤيليانويڤا؛ قرية من غلوات
 بتباحثان فشرعا إرڤي اس؛ للدكتور ديقانص وكالمها القرية، على كثريًا يرتد د اهلل، يعبد فطن رجل   االنتقال، لسي دة

 وأخذا املسألة فتبن يا الدكتور، وموقف القرية أهل مبوقف واقتنعا بفضائلهنه  فتاثرا .القديسات األخوات وأولئك
 من غلوة وعشرين ست على ماالغون، يف يوسف القديس دير يف كنت وإذ .ليقنعاين قوي بأسلوب   إيله  يكتبان

 تنفيذ بعد إرڤي اس، الدكتور وأن عمله، ميكن ما عليه  عارًضا باألمر ليباحثن نفسه الرئيس يله إ قدم ڤيليانويڤا،
 .روما من الرتخيص يُطل ب   أن فيجب مرت باته؛ من كر ْيع   دوقية ثالمثاية يقد س املشروع،

 حجٌج ومناقشات
 عرضة   لكن ه كافًيا، كان لفتياتا أولئك متلكه ما إىل مضافًا الريع فهذا مضمون؛ غري   احلل   يل بدا.21 

 وهي مناسب، غريُ  التنفيذ أن له ألبني   عديدة ُحج ًجا الرئيس األب أمام بسطتُ  وعليه، .التأسيس بعد للتبد ل
 ويف ضمريمها، إىل أسل م وأنا أنطونيو، األب مع دقيًقا فحًصا األمر يفحص   أن وسألته بنظري، ُمقنعة حجج  

 .املشروع إلحباط يكفي هلما قلته ما أن اعتقادي

 تسابق المساعي
 رئيسنا يقنع   أن سيحاول أن ه ويف شديًدا، متس ًكا باملشروع متس كه يف فك رت املكان، مغادرته فبعد .25 

 الرتخيص، يعطي   ال أن راجيةً  إليه بالكتابة فعج لت موافقته؛ لينال ساالثار، دي أخنيل األب املعلم وهو احلايل،
 .موافقيت على بناء   إال   الرتخيص   يعطي   أن يُر د مل بأن ه بعد من إيله  فكتب .األساب له باسطةً 

 رسائل وضمانات
ا أو تقريًبا، ونصف شهر   ومضى .24   اجمللس إيله  أرسل تعط ل، املشروع أن ظننت فعندما .قليالً  أكثر رمب 

 إرڤي اس الدكتور والتزام   إليه، حيت ْجن   قد ممها شيء   الراهبات   يفوت   ال بأن إلتزامه فيها يؤك د كتًبا حيمل رسوالً  البلدي
 من العدد هذا قبول من خويف أم ا .الشديد إحلاحهما فيها يكر ران احملرتم ني األبو ْين هذين من ورسائل   ذكر، مبا

 كما حديثًا، القادمات يناهضن السابقات من فريق يوجد قد أن يف ساورين الشك   ألن   كبريًا، فكان األخوات
 .كبري بلبال يف فوجدُتن مضمونًا؛ يكن مل تقدميه  عرضوا فما إلعالتهنه؛ ضمانةً  رأيت ما وألن ن عادة، حيدث

 اجلنب من يفه  بثه  الشيطان فإن شجاعة، أعطاين الربه  أن فرغم .ذلك وراء كان الشيطان أن بعد فيما وفهمتُ 
ْلُتن ما آنئذ    املطاف آخر يف كانت املباركة النفوس أولئك صلوات أن إال   .اهللب ثقيت كله  ع د متُ  وكأين معه خ 

 .أقوى
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 توبيخ الرب  
 هلم تركي ألن   األوقات، غالب يف كعاديت التناول، بعد اهلل إىل باألمر أعهد أنا فيما يوم، وذات .27 

ا أجوبيت يف أمل بارقة   م أعط ل أن من خويف إىل يعود إّن   وسيلةً  أكون أن هي دائمةال فرغبيت – النفوس بعض تقد 
 ُصن ع   ما ُصْنعُ  ته  ثروات بأي   :يل قائالً  قاسًيا توبيًخا جالُله إيله  وج ه ،- يعبدونه الذين عددُ  يزداد وأن رب نا لتمجيد

 فائدةً  النفوس فائدة   وإىل كبى خدمةً  خدمته إىل سيؤول ألن ه البيت هذا قبول يف أتردهد أن عليه  فما ؟ اآلن حىت
 .ليلةج

 قبولها التأسيس
ا، فع الة   هذه اهلل كلمات وألن .22   احلقيقة، ليدرك   تنريه بل يفهمها، فقط ليس العقل   إن   حبيث جدًّ

 لتغافلي أ ْذن  ْبتُ  حسبُتن بل فقط، العرض بقبول فرحت فما .يل حصل ما فهذا العمل، على لتُ ْقدم   اإلرادة   وهتيِّء
 الرهبانية هذه سبيل يف جالله فعله ما أنه  رأيتُ  الذي أنا بشرية، بأسباب   ديدالش ولتعل قي كثريًا، األمر عن

 .كثريًا العقل   يفوق املقد صة

 حيرة في اختيار الراهبات
 يف سيقمن   اللوايت الراهبات أصحب   أن ضروريًا اعتبتُ  التأسيس، هبذا القبول على صمهمت حني .25 

 مثقلةً  ماالغون إىل وصلتُ  ألين شديًدا عناءً  يعاين كان جسمي أن رغم يل، متث لت عديدة ألسباب   الدير ذلك
 يأمرين؛ أن له يبدو ما خبري  يأمر   كي الرئيس إىل فكتبتُ  لربنا؛ خدمةً  ذلك يف أنه  يل بدا لكن .زلت وما باملرض
 عليه  إذ حرج، موقف   يف فوضعن الراهبات؛ من أ ختارُ  من مصطبحب ةً  أحُضر   بأن وأمرين بالتأسيس، اإلذن فأرس ل  

ِ   األمر   فرفعتُ  .هناك يقمن كن اللوايت مع أبقى أن  يف يوسف القديس دير من راهبتني وأخذتُ  ربِّنا، إىل حبرارة 
 ومل ا .الرئيسة نائبة   إحداهنه  تكون أن على ماالغون، دير من وراهبتني رئيسًة، إحداهنه  تكون أن على طليطلة،

 اليت التأسيسات أن ذلك كبري، بارتياح   فنعمتُ  حال، أحسن على األمر ت   جالله، إىل التوس ل أكثرت قد كنت
، حنن نباشرها  .حسًنا توافًقا فيها الراهبات تتوافق منفردات 

 أعطيت صح ة تام ة
 َّنار ماالغون من فانطلقنا يطلباننا، االنتقال لسي دة غبيال واألب ليسوع أنطونيو األب وجاء .28 

 اهلل وتلط ف .إليه حنتاج ما كل   تزو دنا وقد ،2781 فباير / شباط من الثالث فيه الواقع للصوم، السابق السبت
 أنه  يف أتبص ر وأخذت حاليت، فأدهش ْتن مريضة؛ يوًما كنت ما فكأ نن تامهة، صحهةً  وأعطاين مجياًل، طقًسا لنا فرف ر
ا املهم   من ، خبدمة متعل ق   األمر أن عرفن حني وسائلنا ضعف   إىل ننظر   ال أن جدًّ  اليت العوائق تكن أيًّا الرب 

 لنفسنا نفعله ما فخريُ  هذا، يفعل ال وعندما .أصح اء واملرضي أقوياء، الضعفاء جيعل أن على قادر ألن ه تعرتضنا،
 ملك   فدى خنس ْرمها مل إن والصح ة احلياة قيمة فما .وجمده كرامت ه أعيننا نصب   واضعني ذواتنا ننسى وأن نتأمله ، أن

ق ْن ن، ؟ مثله عظيم وسيِّد    .أبًدا سوء   يصيبكن   فلن السبيل هذا تسلْكن   إنْ  أخوايت، يا صدِّ

 أمانة اهلل
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 الربه  أعطاين أن ُمذْ  ولكن .والرتد د اخلوف   نفسي يف أثارا ما غالًبا وضعفي حقاريت بأن وأ عرتف .27 
 على ألنتصر   فقط، منه برمحة   من ًة، يُؤتن مل واحدةً  مناسبةً  أذكر ال ك،ذل قبل سنوات   بل احلافية، الكرملية ثوب
 كنت ما أن   فهم   أوضح   وأفهمُ  .صعًبا العملُ  كان مهما له، كبى خدمة أعرتُه ما عمل إىل وأندفع   التجارب هذه

 وممج ًدا مبارًكا فليكن .فسهبن كل ه يصنعه لكي عزمنا من أكثر يطلب يا اهلل ان إال   يسريًا، كان تلقائي من أصنُعه
 .آمني .أبًدا

 استقبال رائع
 وأن ڤيليانويڤا، عن غلوات   ثالث ي بعد أنه ذكرت الذي املعونة سي دة دير إىل نذهب أن علينا كان .11 

 .ونايرافق الذين اآلباء   شيء كل يف أطيع   أن الطبيعي من وكان مقرهرًا، كان ما هذا وصولنا؛ عن لنعلن هناك نتوقهف  
 رئيسهم ملالقاة الرهبان خرج املكان، من اقرتبنا فعندما .العذوبة كل   عذبة عزلة ويف صحراء، يف موجود البيت
ن، صوف   من حقريًا رداء يلبسون حفاةً  كانوا .رائع بنظام    حسبُتن إذ قليب هلم ورقه  التقوى، روح   فينا فأثاروا خ ش 

 ألين كذلك، يراهم اهلل أنه  وأعتبُ  عطرة؛ بيضاء زهورًا احلقل ذلك يف الونخيُ  كانوا الزاهر؛ القديسني آبائنا زمن يف
م أعتقد  مدخل شجي ة، بأصوات   2الشكر نشيد يرت لون وهم الكنيسة دخلوا .حقًّا خدمةً  هناك خيدمونه أَّن 

ا األرض، مستوى دون الكنيسة  ارتضيتُ  لكنتُ  حىت طنبا فرح   يغمرين كان أن ه واحلقيقة، .الياس أبينا مغارةُ  فكأَّن 
 الدير، هذا بواسطتها الرب   أسهس اليت القديسة موت على انتابن الذي الشديد احلزن رغم أطول سفرًا أجله من

 .معرفتها يف الشديدة رغبيت من بالرغم أراها أن أستحق   مل ألين

 تقش ف كاتالينا
 الدير هذا هناك يُنشأ   أن ربهنا هبا أراد اليت الوسائل وعلى هنا سريهتا على الكالم نافالً  يل يبدو ال .12 

 يا ترين، القديسة، هذه تقش ف   ع رفنا إذا حىت، علْمُت، كما جزيالً  نفًعا اجملاورة القرى يف كثرية لنفوس وف ر الذي
 أصل   من لسنا اانن ولو عنها تقصري نا يب ر ما فليس ربِّنا؛ خدمة يف اجتهاًدا فتزد ْدن   عنها، بعيدات   حتن كم أخوايت،

 رفاهية   حياة   عاشت ألَّنا إليه أشريُ  أين إال   مهًما، شيًئا ليس احملتد نبل أنه  ورغم .مثلها نعمة   منبت   ومن كرمي
 هبا بعثتْ  رسائل وبعد .5كاردونا دي كاتالينا دونيا تُدعى فكانت كاردونا، دوق ساللة من كوَّنا وضع ها تناسب

  ".اخلاطئة" :تزيد وال توق ع صارت ايل ،

 اختصار حياتها
ن  ن ه الربه  عليها يسبع   أن قبل حياهتا أم ا .11  ا يكتبون م ن فسريوَّنا الرفيعة م  ، بنوع   فيذكرون، سريهت   أخص 

 هنا، عنهم فأثبته خبُه، يبلغكم ال عاشروها أشخاص بعضُ  بشأَّنا يل رواه ملا ولعل   .فيها يقال   أن جيب مم ا الكثري  
 .ديقللتص أهل   وهم

                                                

..." ا ربنسب حك يا اهلل، نعرتف بك ي: "أي Te Deumنشيد الشكر، هو نشيد بالالتينية معروف مبطلعه الذي يشكل عنوانًا له، وهو    2
 (. م)

5   Doña Catalina de CORDONA. 
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 توقها إلى العزلة
 بشؤون دائًما هتتم   كانت ،8الشأن ذوي من وسادةً  وأشخاًصا تعيش القديسة هذه كانت عندما .15 

 إىل واالنصراف باهلل التمت ع تستطيع حيث العزلة إىل ّنو   أيه  شوُقها ّنا .التقش ف ومتارس االهتمام، أشد   نفسها
ث .عائق أي   دون من التقش ف ممارسة  قصد ها اعتبارهم من أعجب وال .عليه يوافقوها فلم باألمر معر فيها تفحد 
 الذين والقديسات القديسني على اهلل أغدقها اليت الرفيقة املنن ينسى أن وكان اإلدراك، عن عاقل   فالعامل محاقًة؛
 تأيت   أن فرتهب   التنفيذ، موضع   ُتوض ع   كي احلقيقية الرغبات تشجيع عن يقص ر ال جالله أنه  إال   .البي ة يف عبدوه

ا جي ًدا وأعرفه ،7تور يس دي فرانثيسكو األخ ويدعى الفرنسيسيِّني اآلباء أحد لدى وتعرتف   يًسا، وأعتبه جدًّ  قدِّ
 يعرف أن ه شك   وال .االضطهادات ويقاسي قوي ة، حبرارة   والتأم ل   التقش ف   ميارس عديدة سنوات منذ يعيشُ  وهو

هدون للذين اهلل مينحها اليت النعمة جي ًدا  النداء تليبِّ   أن بل مشروعها، عن ترتاجع ال أن هلا قال وعليه، .لقبوهلا جي 
ا مفهوم، املعىن لكن كلماته، هذه كانت إذا أدري ال .جالله إليها يوجههه الذي  .التنفيذ موضع   حاالً  وضعتها ألَّن 

 احتجابها عن العالم
 .األمر على أحًدا يُطلع   أن دون من معها ميضي   أن وسألته الألكا من لناسك   نفس ها كشفت .14 

 حير كها كان الذي احلبه  أروع ما .هناك فرتكها يسعها، ال يكاد كهًفا فوجدت الدير، هذا يقوم حيث إىل فوصال
 أشد   كان ما .دوهاجي   ومل عنها حبثوا إذا الشتهريهبا وال هلا، حتدثُ  قد اليت األخطارُ  وال تأكل، ما يهم ها كان فما !

 تصميم ها أْرو ع   وما ذلك، عن أحد   يعيق ها أن دون من بعريسها التنع م برغبة املشب  ع ة القديسة النفس هذه ُشكر  
اته من فهربت متاًما، العامل رفض على  ! مجيًعا ملذ 

 فورات البداية
 تفعلن ال أنكن   فرغم .مًعا شيء كله  غلب ت أَّنا كيف ولننظر أخوايت، يا جي ًدا، هذا يف فلنت ب صهر .17 

 إذا أدري ال دائًما، احتباًسا وتنُذْرن   هلل، إرادتكنه  وتقد ْمن   املقدسة، الرهبانية هذه تدخْلن   حني فعلت ما دون
 ال أن اإلهلي جالله رضي   إال .أناني تنا ببعض التعل ق إىل فنعود منكنه، البعض لدى ختمد هذه البداية فوراتُ  كانت

 كل يف عنه باطنًيا بعيدات   مثلها فلنُكنْ  العامل، من اهلرب إرادهتا يف القديسة هبذه نقتدي دمنا ما بل هذا؛ ثحيد
 .شيء

 خشونة حياتها
 السنوات فخالل .األهم منها يُعرف   أن وجيب البالغة، حياهتا خشونة   عن الكثري مسعتُ  لقد .12 

 كانت ذلك، عن حيب ُسها من وليس كبرية   هي هي اخلشنة احلياة يف اورغباهتُ  العزلة، تلك يف قض ْتها اليت العديدة
 طليطلة، يف يوسف القديس دير وراهباتُ  بعُضهم شخصيًّا منها مسع هُ  ما وسأروي .فظ ة معاملةً  جسد ها تعاملُ 
نه  بسذاجة ختاطبهنه  كانت فقد .إليهنه  لتتعر ف   دخلت حني  آخرين ص  أشخا مع شأَّنا هذا وكان أخواهتا؛ كأَّن 

                                                

، ابن شارل اخلامس، ومربي ة دون كارلوس، ابن (النمساوي)كانت مربي ة دون خوان دي اوسرتيا ( 2755 – 2727)كاتالينا دي كاردونا     8
 .يف دير پاسرتانا 2752تركت حياة البالط ولبست ثوب الكرمل سنة . فيليب الثاين

7   Francisco de RORRES. 
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 بعيدة   كانت عنده، من شيًئا ميلك ال انه يعرف إنسان   وكمثل .تواُضعها كبًا دوَّنا وليس كبرية، بساطتها ألن
ا  على خ طر   املسلك وهذا .ومُي جهد امسُه ُيس بهح   لكي اهلل إي اها يعطيها اليت املنن   تروي   بأن وتلتذ   الُعْجب، عن جدًّ
 كانتا املقد سة وبساطتها براء هتا لكنه  .افتخارًا يبدو، ما أقل   يبدو، قد ألن ه [التجرهد من] احلالة هذه يبلغوا مل من

 .الذنب هذا إليها نسب   أحًدا قط   مسعت ما فأنا منه، تعصماَّنا

 نوادر تقش فها
 .اجلذور وبعض   احلقل عشب   عديدة أي اًما تأكل الكهف، ذلك يف سنوات مثاين   قضت أَّنا ر و تْ  .15 

 صغري، راع   هناك من مره  أن إىل غريها على حتصل مل رافقها، الذي هلا تركها اليت الثالثة األرغفة   استهلكت فعندما
ها طفق  ال اجلمر على على خمبوزة طُلمات   بعض أيام ثالثة كله  مرهةً  تأكل فكانت والطحني، باخلب بعد فيما مُيد 
 .القوى منهوكة صارت أن بعد هبا د ر وا وقد منها قريًبا املوجودون الرهبان صحتهه على يشهد صحيح، وهذا غري؛

 أكثر إليها ذلك فيسيءُ  أخرى أشياء   أو سردين مسكة   أحيانًا هلا يقدِّمون كانوا الدير، لتأسيس تسعى مضت وحني
ها جتلد كانت .قط   تشربه فلم أعلم، ما يف اخلمر، أما .ينفعها مم ا  ذلك يدوم ما اوغالبً  كبرية، بسلسلة   جسد 

ن   املسح، أم ا .ساعة ونصف ساعةً  أو ساعتني  زيارة   من ع ْودهتا لدى أَّنا، امرأة   يل روت فقد .اخلشونة كله  ف خ ش 
ا وتظاهرت ليلة   ذات عندها باتت حج    كانت ما هذا من وأخطرُ  .لتنظ فها دًما املشب عة املسوح تنزع فرأهتا تنام، بأَّن 

 كتفيها، على يفقزون ضخمة كالبًا حيًنا هلا ي  ت م ث لون ،21ذكرهُتنه  اللوايت للراهبات روت ماك الشياطني، من هتانيه
 .قط منهم خافت فما هي، أما أحيانًا، حيهات   أو

 تقواها وثيابها
 تذهب حني إال   وتنام، فيه ومتكث الكهف، إىل تذهب انفكهت ما الدير، أسهست أن بعد .18 

 على النعمة، سي دة رهبان دير يف القداس لسماع تذهب كانت الدير، إنشاء وقبل .ياإلهل الفرض يف للمشاركة
يط بُ ْرد   من وعباء هتا رقيق صوف من ثوهبا .أحيانًا طواله راكعة وتبقى فرسخ، ربع بعد  .رجل بأَّنا منظرُه يوحي خم 

 إقبال الناس عليها
 عجزت حىت يكر موَّنا الناس فشرع   أمرُها، ُيْشه ر أن الرب   أراد تام ة، عزلة   يف قضتها اليت السنوات إثر على 

 استطاع ومن عليها، إقباالً  الناس ازداد الوقت طال وكلما .وحمب ة بلطف واحد كله  ختاطبُ  كانت .حتاشيهم عن
ب   خياطبها أن م قالت حىت تعب   اضد   احلال أتعبها فقد هي أم ا .حمظوظًا نفس ه ح س   بعض يف وحدث .يقتلوَّنا إَّن 

 إىل يرفعوها أن سوى وسيلةً  جيدوا مل املكان إىل الرهبان حضر   فلما اجملاور، احلقل متأل العرباتُ  كادت أن األيام
 .منهم ختلهصوا وهكذا احلجاج؛ لتبارك   عال   موضع  

 نزل املكان، يقصدون كانوا الذين بفضل أمرُها ع ظُم   وقد الكهف، يف قضتها اليت الثماين السنوات بعد 
 .الكهف ذلك يف قاست ما كله  وقاست عليها؛ سيقضي أنه ظن ت خطري مرض   هبا

                                                

 .12راجع العدد . أي لراهبات طليطلة   21
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 رغبة في إنشاء دير للكرمليين
 أليهة   تعرف ال وهي زمًنا املوضوع يف تفك ر وظل ت للرهبان؛ دير هناك يُنشأ   أن تتمىن   حينذاك بدأت .17 

 أنه فأدركت بيضاء، عباء ةً  ربهنا أراها معها، ادائمً  حتمله ملصلوب تصل ي مر ة ذات هي وإذ .ينتمي أن يدب رهبانية
 إذ أنشئ   قد يكن فلم العامل؛ يف موجودون اَّنم قط مسم عها بلغ   كان وما احلفاة، للكرمليني ديرًا يكون أن جيب
 يف دير بوجود فعرفت بعد، فيما األمر عن استعلمت َثه  .پاسرتانا يف واآلخر مانثريا يف أحُدمها ديران، إال   ذاك

 .22پاسرتانا صاحب غوميث روي األمر زوجة إيبويل، بأمرية متينة   صداقة   مضى زمن   يف تربطها كانت .پاسرتانا
 .رغبة أيه  تأسيسه يف ترغب الذي الدير هذا إنشاء كيفية لتدرس هناك إىل فمضت

 إتشاحها بثوب الكرمل
 يكون أن دون من سيِّدتنا، عذراءال ثوب لبست بطرس، القديس كنيسة يف پاسرتانا، دير يف هناك، .51 

 طريق يف يقودها كان فالربه  راهبة؛ تصري   أن إىل قط   مالت ما فهي النذور؛ ُتبز   أن أو راهبةً  تصري   أن نيهتها يف
ها تعطِّلُ  الطاعة أن ختالُ  وكانت آخر؛  الكرمل سي دة ثوب لبست وقد .واإلنفراد اخلشونة حياة   تعيش أن قصد 

 .رهبانال مجيع حبضور

 رؤيا ماريانو النبوية
 ح ص ل   إن ه شخصًيا يل فقال التأسيسات، هذه يف ذكرتُه وقد ماريانو، األب االحتفال حاضرًا كان .52 
 بعضهم :املوتى والراهبات الرهبان من كثريين احلال، هذه على وهي ورأى، كل يًّا، استهواه اخنطاف   أو اجنذاب   له

 وإنه .الرؤيا هذه معىن وهذا االستشهاد؛ يقاسون فكأَّنم أذُرعهم، أو أرُجلهم تُقطع واآلخرون الرأس، معطوعو
 .الطريق هذا يف يقوده ال اهلل ألن االخنطافات، هذه على متعو ًدا روُحه وليس بعينه، يتحق قه ما إال   يروي ال رجل

 يف حنن، نكون ، وأن العظيم، اخلري   هذا نرى أن هذه أيامنا يف نستحقه  وكي حقيقًيا هذا ليكون أخوايت، يا فصلِّني،
 .الشهيدات عداد

 ظهور عالمات قداستها
 الغرض، وهلذا .ديرها لتأسيس الوسائل على للحصول تسعى كاردونا القديسة بدأت پاسرتانا، ويف .51 

 طرية  خ تقو الت   الحقتها إذ ملحوظًا اضطرابًا وعانت الرضى، بتمام غادرهتا قد كانت اليت العاصمة إىل رجعت
 .ذهبت حيثما حاهلا هذا وكان اجلماهري؛ من التمل ص تستطيع كانت ما املنزل من خروجها فلدى ومصاعب؛

 أ كهدن قد .راهباتنا لدى مكثت حيث طليطلة إىل فذهبت .ردائها من وآخرون قطعة، ثوهبا من يقص ون فالبعض
ا قو ة ذخرية   رائحة   أن مجيًعا يل  وقد – بعد فيما تركتهما اللذين والزنهار الثوب   إن حىت منها، تنبعث كانت جدًّ

ن ها  ازدادت منها اقرتبن   وكل ما .رب نا بفضل ها ميج دن رائحة   منهما تفوح كانت ،- هبما ليحتفظن   غري مها أعط ي ْ
 ي  ُقْلن   ال أَّننذ   وأعرف .كريهة رائحةً  يبعث   أن شأنه من احلاصل، الشديد احلر   بفعل ثياهبا نوع   أن رغم قو ًة، الرائحةُ 

 .وافرًا تقديرًا هلا حفظن   وقد احلقيقة، كله  احلقيقة إال  

                                                

22   EBOLI; Ruy GÓMEZ; Pastrana. 
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 تأسيس الدير وموتها
 .فأسهسته الرتخيص على وحصلت ديرها، لتنشئ يلزمها ما أخرى أماكن ويف العاصمة يف أُعط ي تْ  .55 

 ليالً  وقتها أكثر فيه تقضي مدفًنا يضمه  آخر كهًفا حدة، على هلا، وحفروا كهفها، مكان   فبُن ي تْ  الكنيسة أما
 خشونة ومع الدير؛ تأسيس بعد تقريًبا ونصف سنوات مخس سوى عاشت فما طوياًل؛ هلا يدم مل لكن .وَّنارًا

ا حافل   مأت   هلا وأقيم .أظن فيما 2755 سنة ماتت .الطبيعة فائق   كان عاشته ما أنه  بدا حياهتا،  بذلك واهتمه  جدًّ
 معبد   يف حلد   يف مؤقًتا مدفونة   وهي .كبريًا احرتاًما هلا يكن   كان ليون دي خوان األخ يُدعى يل  نب اهتمام كبري  

 جسدها فيها فيود ع القائمة الكنيسة من أكب كنيسة   بناء يتمه  أن إىل للغاية، هلا متعبِّدة وكانت لسي دتنا، مكر س
 .هبا يليق كما املبارك

 الدير مبعث ورع
 عندما خصوًصا الناحية، تلك ويف فيه باقية   فكأَّنا بفضلها، ر ع  الو   النفس يف حير ك يرالد هذا إن .54 

 اَّنا على كثريون عندي ش ه د   الدير، إنشاء   تقر ر أن وقبل .فيه عاشت الذي الكهف وذلك العزلة، تلك تُرى
ا حىي ملشاهدهتا، تأيت اليت اجلماهري من وحزينة تعبة   تُرى كانت  بأمرها فيه يدري ال مكان إىل متضي   أن أرادت إَّن 

 ورب نا .مات قد كان لكن ه آخر؛ موضع إىل ينقلها لعل ه هناك إىل وجههها قد كان الذي الناسك   فاستدعت .أحد
ًما كان الذي ؛ أن هلا يُت حْ  مل هذا سي دتنا ديرُ  هناك يُبىن أن على مصمِّ  يكرهم أنه قلت، كما اعتقادي، ففي تذهب 

م ويُرى وافرًا، إليه حيتاجون ما لديهم الرهبانُ  .كبريًا اتكرميً  فيه  الرئيس خصوًصا الناس، عن بعيدين احلياة يهوون أَّن 
 .الروحية امللذات يف بوافر   فعوهض ه الثوب، هذا ليلبس   احلياة ُمت ع   من اهلل انتزعه الذي

 مقارنة مستحيلة
موا فقد .كبرية حمب ةً  معنا صنع لقد .57   اليت كنيستهم لوازم من قسًما تشييدها قرهرنا اليت يسةللكن قد 

ا كثريًا فارحتتُ  .القديسة هذه حيب ون القوم وجهاء من كثريون البيعية باملالبس أغناها  مكثُته الذي الوقت طيلة جدًّ
 كانت القساوة هذه قاسية تقش ف   حياة عاشت اليت تلك أن رأيتُ  فقد .تالزمن زالت ما كبى حرية   رغم هناك
 تلق يت وقد مستحيلة؛ بيننا فاملقارنة مثلي؛ كبى خاطئةً  وليست طبيعتها، يفضل حسًّا من   أرهف   بل مثلي، امرأة
 يعز ين كان وما .الفظيعة خطاياي بسبب جهن م يف اآلن لست أن ن وأعظمها عدًدا، وأوف  ر   أكب منًنا رب نا من

 فال األفعال أما بالرغائب، كلهها حيايت صرفت ألين تشجعن، نأ هلا كان إذا هبا، االقتداء يف رغبيت سوى
 ثوهبا ألبس اليت سي دتنا والعذراء القدوس ابنه بواسطة دائًما ات كلت اهلل فعلى عوين، يف اهلل رمحةُ  كانت .أحقِّقها

 .رب نا بفض

 رؤيا المرأة القديسة
 فتعط لت عميق، اختالء   يف غرقتُ  اركة،املب الكنيسة تلك يف يوم ذات القربان تناولتُ  أن بعد .52 

 بعضُ  هبا حييط ممج د، جسد   وكأَّنا عقلية، رؤيا يف القديسة املرأة هذه فيها يل متثهلت عيبوبة   ّب وأ خذت حواسي
ر مل ولو منها، ففهمتُ  .التأسيسات هذه يف ُقُدًما السري إىل أسعى أن بل أيأس   ال أن يل قالت .املالئكة  إىل ُتش 

ا ذلك،  يف رغبةً  وامتألتُ  االرتياح فغمرين .لكتابته داعي ال آخر شيًئا أيًضا يل وقالت .اهلل أمام تساعدين أَّن 
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 هذه يل توف رها اليت الطيبة املساعدة بفضل اخلدمة بعض خبدمته القيام أستطيع   أن رب نا جودة من وآمل .العمل
 .الصلوات

 دعوة إلى التمث ل بها
 جهدنا فلنبذل .يزول ال عليه حصلت الذي اجملد وأن زالت، مشق اهتا أن كيف ،أخوايت يا إًذا، فرتين 

ا اآلن،  ِ ا، هي، كرهت، كما أنفس نا كرهنا فإذا هذه، بأختنا االقتداء يف بربنا، حبًّ ا مسريت نا، خنتمُ  ذاهت   فإَّن 
ا، قصرية    .زوال إىل شيء وكله  جدًّ

 استقبال وتطواف
 القديس كرسي إقامة عيد عشية الصوم، من األول األحد يف خارا ال دي ڤيليانويڤا إىل وصلنا .55 

 كنيسة يف األقدس القربانُ  م د  صُ  بالذات، اليوم هذا ويف .2781 سنة بارباثياين، القديس عيد يوم ،21بطرس
 الدكتور مبينه وآخرون أعضائه بكامل البلدي اجمللسُ  للقائنا وخرج .الكبري القداس أثناء يف اجمليدة حن ة القديسة
ا البعيدة القرية كنيسة إىل وانتهينا إرڤياس، ا كبريًا كل ه الشعب فرحُ  وكان .حن ة القديسة كنيسة عن جدًّ  يف جدًّ
 أصواتُ  كانت .نفسي يف عظيًما ارتياًحا هذا سرورهم فأثار القداسة، الكلي ة العذراء سي دتنا رهبانية استقبال
 اجلوق دورًا دورًا أدائه على يتناوبُ  ،الشكر نشيد برتتيل بدأوا الكنيسة، نادخول وعند .البعيد يف ُتسم ع األجراس
 الصلبان هبما حييط أخرى حم  فهة على سي دتنا ومتثال حم  ف ة على مصموًدا األقدس القربان وكان .األرغن وعازف
 الوسط يف نسري وجهنا، أمام ل  ُمْست   وحجابُنا األبيض، وشاحنا نلبس كن ا .جبالل يسريون هبما والطائفون البيارق،

 القرية ففي الفرنسيسكان، هناك وكان ُكيُ رًا؛ الدير من جاؤوا وقد احلفاة رهباننا وبقربنا األقدس القربان جنب إىل
د   دومنيكي وراهب   فرنسيس القديس لرهبانية دير  ذلك ارى أن سرهين فقد وحيد، أنه ومع صدفًة؛ القرية يف ُوج 

ب ت بعيدًة، املسافة كانت .هناك الثوب  فيُنشدون حني بعد حيًنا يتوقهفون الطائفون وكان .عديدة مذابحُ  فُنص 
 حبًّا وأنه، بيننا، احلاضر   العظيم اهلل ميجِّدون اجلميع   ترى إذ التقوى مشاعر   فينا فتحر ك برهبانيتنا فيها يتغنهون مقاطع  

 أصابن االعتبارات، هذه كل رغم .التطواف يف املشاركات تاملسكينا السبع احلافيات حنن اهتماًما أُع ْرنا به،
، كما عوم ْلتُ  لو أنه يف وأفك ر بينهن   أسريُ  رأ يُتن فقد بالغ؛ خجل    .علي   انتفضوا اجلميعُ  لكان أستحق 

 معاناة الراهبات
 إليه وتتوس لن   ا،رب ن تسبِّْحن   كي العذراء لثوب ح ص ل   الذي التكرمي مطو الً  وصًفا لكن   وصفتُ  لقد .58 

 وأروي أكب، سروري يكون واملصاعب، االضطهادات تالحقن حني فأنا، خدمته؛ يف املؤسهسة هذه جيعل   كي
 تقريًبا، سنوات ستِّ  طوال مصاعب   قاس نْي   هناك املوجودات األخوات هؤالء أنه  واحلقيقة .أوفر برغبة لكن   األمور

 الفقرُ  ذلك إىل يضاف هذا؛ اجمليدة حن ة القديسة بيت دخْلن   أن منذ ونصف، سنوات مخس من أكثر أقله أو
ْدقع

ُ
ن   يقال لئال - حسنًة، يسألن أن قط   أ ر ْدن   ما ألَّننه  معاشهن ، على حصوهلنه  يف والعناءُ  امل  هناك إىل جئن   إَّن 

م   ، هلنه  ل ُيقده  غري واألسرهة   األكل، من إلقاللوا الصوم، من كاإلكثار مارسن ه الذي القاسي والتقش فُ  - املعاش 
 .الدائم احتباسهن   يف عليهن   املشق ة بالغ   كان هذا كل   البيت، وضيق   املرحية،

                                                

 .2781فباير / شباط  12يف    21
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 تقش ف وفقر
ْلن   حىت الثوب، يرتدين أن إىل العظيم شوقهنه  كان وَّنارًا ليالً  منه عان  نْي   هم   أكب   إن   يل قلن .57   أَّننه  خ 

 هناك أنه  ي رين   وعندما .املن ة هذه يعطيعن   ان غزيرة، وبدموع   صالهتنه، يف دائًما اهلل يسأ ْلن   كنه  وعليه أبًدا؛ يرينه لن
 ليدف  ْعن   طعامهنه  حساب على يكسنب مم ا يرف رن كن   .التقش ف من ويز ْدن   بالغ حزن   هبن   يأخذ جديدًة، ما صعوبةً 

ن، إيله، يبعثْ ن  ُهم الذين الرسل   أجر    يستطيعون لل ذين العرفان عاطفة   عن الفقر، هلنه  يسمح ما قدر على ويعب 
 كانت ودموعهنه  صلواهتنه  أنه  قداستهنه، مسوه  ورأيتُ  عاشرهتنه  أن بعد جي ًدا، ألدرك وإين   .شيء يف مساعدهتن  

 البيت هذا أن وآمل افر،و  ريع   من غىن أوفر كنزًا فيها كهذه نفوس   وجود   أعتبُ  وعليه، .الرهبانية يف قبوهلنه  وراء
 .كبريًا تقدًما سيحقِّق

 انتظار صبور
 فقد اخلاص ة؛ بدلت ها واحدة   كله  مرتديةً  الداخلي الباب عند ينتظْرن نا مجيًعا كنه  البيت، دخلنا عندما .41 

 الرهباين؛ ثوب نا نه ارتدائه بانتظار العابدات زي   ارتداء يف قط   يرغنب ومل احلشمة الكثري السابق لباسهنه  على حافظن
 يف املبالغة على برهانًا مجيًعا حنوهلنه  كان كما ذواهتن ، إمهاهلنه  على دليالً  كان انسجامه، ف ل قلهة ذاك، ولباسهنه 

 .التقش ف حياة

 نمِط عيش الفتيات
ر   ب د تْ  غزيرة   سرور   بدموع   استقب  ْلن نا .42   فرحهن ،و  فضيلتهن ، رسوخ على تبهنُ  بل مصطنعة غي ْ

 خوفهن   أم ا .التأسيس بأعمال يُقمن   أت  نْي   للوايت املسر ات توفري يف يتفانني   وتراهن   الرئيسة؛ وطاعتهن   وتواضعهن ،
 كانت بل األخريات، منهن   واحدة   قط   أ مرتْ  ما .املكان وضيق فقرهنه  إىل نظرًا العودة على ُمرغ مات   ي  ر يْ ُنهنه  فأن
 مع الشؤون   تتعاطيان سنًّا، أكبهن   منهن ، اثنتان كانت .تستطيع ما أقصى األخو ة بروح لتعم منهن   واحدة كله 

، الباب يف مفتاًحا وضعن ما .حمادث ته يُر ْدن   وال أحًدا حيادثن كنه  فما األخريات أم ا احلاجة؛ عند الغرباء  بل قط 
 ساعات   ينمن   .الداعي جتيب سنًّا أكبهنه  إن بل الباب، من االقرتاب على تتجر أ إحداهنه  كانت وما ؛25ضبهة
ا قليلة    .كلهه النهار   األعياد أيام ويف طويلة، ساعات   له خيص صن الذي  التأم ل يفوهتن   ولئال الطعام   ليوف رن جدًّ

 .27ألقنطرا دي پدرو واألب 24غرانادا دي لويس األب مبؤلفات يسرتشدن

 طريقتهن  في الصالة
 واحدة عدا ما القراء ة معرفتهن   قل ة على 22اإلهلي الفرض تالوة يف األوقات رأكث يقضني كن   .41 

 مل كهنة هلنه  قدهمها كان الروماين الفرض   تضم   قدمية   منها اآلخر، البعض عن بعُضها خمتلف   الفرض وكتبُ  .تتقنها
                                                

 (.م)  Aldabaوالكلمة العربية حتوهلت إىل االسبانية . لسان من حديد يوضع يف الباب لطرقه واستدعاء سك ان املنزل: الضبهة   25
له مؤلفات عديدة جتمع بني العمق الزهدي . راهب دومنيكي واعظ شهري ومعل م روحي بارز( 2788  - 2714) األب لويس دي غرانادا،   24

 (. م) مرشد الخاطئين: وبنوع خاص كتاب الصالة والتأم ل: من أشهرها. ومجال األسلوب
 .(.ر. ش)ادا، أو هو اقتباس عنه ، وله مؤلهف يف الصالة والتأم ل مشابه لكتاب لويس دي غرانكتاب السيرةكتبت عنه يف     27
 (.م)أي الشحيمة اليت تتضمن الفرض اإلهلي حبسب الطقس الالتين    22
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ب هْرن   إليها، حباجة يعودوا  ويصل ني طويلًة، ساعات   يقضني كنه  القراء ة، ْفن  يعر  ال وألَّنن   .هلنه  اتهفق كيفما الباقي وت د 
 بدأ وملا .خُيطئن   كنه  ما فغالًبا يبُذْلن ها؛ اليت واملشقهة   نيهتهنه  ينظر واهلل .اخلارج من مساعهنه  ُيستطاع ال مكان   يف

 ويعملن اخلبز، فيه ْعن  يصن    فرن   لديهنه  كان .فقط سي دتنا فرض تالوة هلنه  حد د يرشدهنه، ليسوع أنطونيو األب
 .فينف ْذن ه أمرًا ُيصدرُ  أحًدا كأنه  تام ، بتوافق   يعملن ما كله 

 تقدير فضائلهنَّ 
 لن وأظنن .إليهنه  قدمتُ  ألين سرورًا ازددتُ  خالطتهنه  وكلهما عليه، هنه  ما على ربهنا أسبِّح كنت .45 

ن ن اللوايت يل قالت لقد .النفوس هذه تشجيع عن تقاعستُ  ملا كثريةً  مشقهات   أقاسي   أن عليه  ُكب ت    بقني َث صحب ْ
 لفضيلتهنه، وتقديرًا هبنه  معرفةً  ازد ْدن   ما مبقدار لكن األوىل، األيام يف الصعوبات بعض من خي ْلُ  مل األمر إن   معهنه 

ن هنه  معهنه، بالعيش مبلًغا فرحهنه  بلغ  كان وهذا .عظيمة أمورًا تفعالن لةوالفضي القداسة إن .مجًّا حبًّا وأحب ب ْ
 ال أن جيب رغباتنا فغاية حقيقية؛ حافيةً  نفس ها حتسنب   ال الرغبة هبذه تشعر ال اليت فاألخت .احلقيقة يف شأَّننه 
 النعمة يعطينا بأن جالله رضي أال .احلقيقي بعريسنا االقتداء بعض نقتدي   كي اآلالم احتمالُ  بل الراحة   تكون  

 .آمني لذلك،

 قص ة المحبسة
 الخارا دي ڤيليانويڤا قرية يف يقطن كان .النحو هذا على فح ص ل   حن ة، القديسة حمبسة   إنشاء أما .44 

 اجمليدة، حن ة للقديسة متعب د   الكرمل، سي دة رهبانية إىل السابق يف منتمًيا كان 25ثامور من أصله كاهن املذكورة
 إىل مضى الراسخة تقواه وبدافع .القداس فيها يقيم احملبسة هذه منزله قرب فبىن ،28احلجارة وادي من دييغو يدعى
 وافته عندما .اخللوة حيب   فاضالً  رجالً  كان .وافرة بغفرانات   احملبسة أو الكنيسة هذه على تُنعم  بباء ة   وعاد روما

 فأن ذلك، يتحق قُ  مل وإذا رمل؛الك سي دة لراهبات دير إىل ميلكه وما البيتُ  هذا يتحو ل أن وصيته يف طلب   املني ة،
  .القداس إقامة إلزاميًّا يعود ال ديرًا يصري وعندما أسبوع، كله  القداسات بعض   يقيم كاهن   املكان يتوىل  

 تحو ل المحبسة إلى دير
 حال، أسوأ يف كان املايل املوضع لكن عاًما؛ عشرين من أكثر كاهن   املكان خبدمة يقوم وظله  .47 

 خيص   آخر منزل   يف يقطن كان فالكاهن .البناء غري جيدن مل البيت إىل الفتيات أولئك دخلت نيح إن ه حبيث
ا عظيمة   اهلل رمحة   أن غري .قليل قليل   وهو شيء، كله  هلنه  تارًكا اآلن وسيغادره املعبد، م   فلن جدًّ  مساعدة عن حُيْج 

ته بيت م   بأن جالله رضي   إال .اجمليدة جده  اآلبدين، أبد إىل املخلوقات مجيعُ  تسب حه وأن البيت، هذا يف دائًما خُيد 
 .آمني

                                                

25   Zamora. 

28   Villanueva de la Jaraأي قرية احلجارة اجلديدة و ،Guadalajara  (.م)هي وادي احلجارة 
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 الفصل التاسع والعشرون

 
 

 مرٌض خطير
 طلب على بناء 2ڤاليادوليد إىل الرئيس أرسلن الخارا، دي ڤيليانويڤا دير تأسيس من عوديت لدى .2 

 القديس دير وهو آڤيال، يف أقيم دير   و ل  أ وشجهع أذ ن   قد كان الذي مندوثا، دي ألڤارو السيد النثيا،پ أسقف
م يوسف،  پالنثيا، إىل وانتقل األسقفية آڤيال كرسي ترك كان ومل ا .الرهبانية هذه إىل يعود ما لكلِّ  عونه دائًما وقده

أ أن يف رغبت ه ربهنا حر ك  أصابن ليدڤاليادو  إىل وصلتُ  عندما .املباركة الرهبانية هلذه آخر دير   املدينة هذه يف يُنش 
 أستطيع أن عن أكون ما أبعد   وخلُتن شيء، أيِّ  يف رغبة   أدىن ف  ق ْدتُ  .املوت إىل صائرة أن ن ُظنه  حىت خطري مرض  
 ذلك، يف عليه  وإحلاحها الدير ذلك تأسيس يف الكبى رغبتها على هناك، ديرنا رئيسة ان حىت ما، أمر   إتيان  

 ألن مستحيلة، الراهبات إعالة إن يل وقيل ريع، له ليس الدير ألن ئل،الوسا أرى كنت فما إقناعي؛ عن عجزت
ا فقرية   املدينة  .جدًّ

 معارضتها المشروع
دة آنذاك كنت وما سنة، منذ جاريةً  بروُغس ودير الدير هذا إنشاء حماوالت كانت .1   معارضة يف متشد 

 كان إذا أدري وال .الغرض هلذا إال   ڤاليادوليد إىل متقد ما أين رغم كثرية املوانع وجدت حينئذ ، أين، إال   املشروع،
 الذي اخلري إعاقة على عازًما كان الشيطان ان أو عنه نتج الذي واهلزال أصابن الذي املرض إىل معارضيت مرد  

 مشاركةً  م ر ض ه اجلسد تشارك املسكينة النفس   أن ربِّنا إىل غالًبا فأشكو ويُره بن، يُرغِّبن أن ه واحلقيقة .الحًقا حصل
 .هلا يصو رها اليت واألشياء احلاجات حبسب لنواميسه حتًما ختضع   أن عليها فكأن بالغًة،

 خضوع النفس للجسد
ع كبري   روح   يتوافر ال ان هو احلياة، يف واملصائب احملن أشد   إحدى يل يبدو وما .5   فلئن .اجلسد خُيض 

ِ   ألَّنا متيقِّظة، النفسُ  كانت إذا شيًئا أعتبها ال فأنا حمنًة، الشديدة األوجاع ومقاساةُ  األمل احتمالُ  كان  عندئذ 
 مريع ، أمر   أخرى، جه ة من العمل عن واالنقطاع جه ة، من املعاناة أن إال   .عنه صادرًا ذلك وتعتب اهلل تسب ح

ا شغل  تُ  أن يف بل خارجًيا، أو داخلًيا تسرتيح ال أن يف كبى رغبات   الزمتها لنفس   السي ما  إهلها خدمة يف ذاهت 
 ما يف يستخدمها كي اهلل أرادة إىل وتستسلم   ببؤسيها تعتبف   وأن الصب، إال   احلال هذه يف هلا عالج وال العظيم،

ا بلغ   ضعفي أنه  إال   النقاهة؛ طور يف كنت أين رغم آنذاك حايل هذه كانت لقد .يريد وكيفما يريد  أفقد ين حدًّ
 إىل حينئذ   وف ِّْقتُ  اين ولو مستحياًل، لديه  صار شيء   كله  .التأسيسات هذه ملباشرة يفه  يبث ها أن هللا اعتاد اليت الثقة

                                                

2    Valladolid  (.م)كانت يف زمن  ما مقره البالط وبالتايل عاصمة اسبانيا . كلم مشال شرق مدريد  277أي بلد الوليد على مسافة 

في تأسيس دير القديس يوسف لسّيدة الشارع في 

 . يوم عيد الملك داود 8611پالنثيا، وذلك سنة 
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 يبث ه الذي واألمل خوًفا، خويف على يزيدون كانوا البعض   أن غري جزياًل؛ نفًعا إيله  أسدى لكان يشج عن، شخص  
 .مه يت سقوط   ليزيل   كافًيا كان ما آخرون يفه 

 د معل ميناسترشا
 الذي ،1ريپالدا املعلم الكبري اهلل خادم وهو اليسوعيني، اآلباء أحدُ  املدينة يف مره  أن وص د ف .4 

 يزيدين فبدأ .اهلل إرادة منزلة يف أض ع ه ألن استعدادي مبديةً  رأيه وسألته حايل له فعرضتُ  الزمن، من قرتةً  اسرتشدتُه
 وال قبلُ  من أكثر عجوز اآلن فأنا رأيه؛ رأيتُ  ما أين   غري .السن   يف نتُ طع أين   إىل يعود ُجبن إن   وقال شجاعة
، دون من ذلك يعرف كان أيًضا وهو .اجُلنب أعرف ا أحسب   ال وكي لتوبيخي، كان هذا قوله أن إال   شك   أَّن 
 شيًئا أملك كنت وما بورغس، يف واآلخر پالنثيا يف أحدمها آن، يف د يْ ر ْين تأسيسُ  آنئذ   مطروًحا وكان .اهلل إرادة

 ال أن وأوصاين .ذلك دون مبا العمل يف أشرع أن تعوهدتُ  فقد هنا، تكمن ال القضية أن غري .بذاك أو هبذا للقيام
 قبل نفسه الرأي   يل أبدى قد ألڤاريث، بلطاسار األب لليسوعيني، االقليمي الرئيس وكان .حال أيِّ  يف أتقاعس  

 .جي دة صحهة   يف حينذاك كنتُ  أين   إال   طليطلة، يف بقليل ذلك

 ترد د وفتور
 ألن   َّنائًيا، العزم تصميم إىل انتهيت وما .التفكري على محلن أن ه رغم اإلقدام   ألقرِّر ذلك كفاين ما .7 

 حتثهن ڤاليادوليد دير رئيسةُ  وكانت .كبى براحة   شعرت أين غري .يقي دانن كانا ذكرت، كما املرض، أو الشيطان
ا غري پالنثيا؛ يف دير تأسيس يتمه  أن يف العظيمة لرغبتها ستطاعتا ما  اخلوف فرياودها الفتور، كثرية تراين كانت أَّن 

 .أيًضا
ام وال يكف ون الناس فال احلقيقية؛ احلمي ةُ  اآلن   ولتأت     لست، أين   على جديدة مر ةً  يبهن وهذا اهلل، خد 

 .شيء كل على القادرُ  ذلك لب التأسيسات، هذه يف شيًئا يصنعُ  من أنا،

 توبيخ الرب  
 تأسيس، بأيِّ  القيام يف مرتد دة   وأنا تتجاذبن، الشكوك هذه وفيما القربان، تناويل بعد يوم، ذات .2 

ا يبلغْ  مل ففتوري شيء، كل   يف إرادته ألصنع   ينريين أن رب نا إىل توس لت  فقال .شعرة قيد الرغبة هذه يفه  يعطهل حدًّ
 هذين تحقيق عن تَ ق َعدي ال ؟ كنت كما اآلن انني ؟ معك قصَّرتُ  مت ى ؟ تخافين ماذا :توبيخ بلهجة اربهن يل

 .التأسيسين
 عليه النفس   ووط ْنتُ  املشروع، على فصمهْمتُ  ! الناس كالم عن كالم ك أغرب   ما ! أ عظمط ما الل هم   

 .الوسائل يل يوف ر ربهنا وبدأ التنفيذ، موضع   أضعه حاالً  وشرعتُ  سدى ، كل هم البشر معارض ةُ  ذهبت لكانت حىت

 

 
                                                

    RIPALDA. 
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 انطالق التأسيس
 يكن مل مستطاع، غريُ  پالنثيا يف احلسنات من العيش   إن   يل فقوهلم  .البيت لشراء راهبتني اصطحبتُ  .5 

 يتدب ر جالله فإن أ،يُ ْنش   أن اراد اهلل أنه  ومبا بريع؛ الدير ختصيصُ  إذذاك يستحيل أنه أعرف كنت إذ شيًئا، يل يعن
 من فانطلقت .الطقس حال سوء رغم الذهاب على عزمتُ  كاملًة، صح يت استعدتُ  ما أين ومع وعليه، .األمر

 قد كان بيًتا أعارنا قد پالنثيا من النبالء أحد ألن ذكرهتا اليت السنة من 5حلم بيت أطفال تذكار يوم   ڤاليادوليد
 .يسكنه يعد ومل يوحنا القديس عيد حىت استأجره

 التماس المساعدة
 خادم أن ه يل أك د صديًقا أنه  غري أعرفه؛ ال أين رغم املدينة تلك يف القانونيني الكهنة أحد إىل كتبتُ  .8 

 كل يف يتهخذ األخرى، التأسيسات يف رأينا نفسه،كما الربه  ألن كثريًا، سيساعدنا أن ه ذهن يف ف  ر س خ اهلل،
 خُيلي   أن إليه أتوس لُ  فأرسلتُ  .صنعه أستطيع الذي القليل يرى جالله ألن حتقيقه، على يساعد شخًصا مشروع
 بعض أن فرغم اإلخالء؛ من الغاية عن لشاغله يُفص ح   ال وان يشغله، كان أحد هم ألن ميكن ما بأسرع البيت

 .آم ن مراأل كتمان   أرى كنت فقد كبرية، األسقف رغبة أن ورغم إرادة، حسن عن افصحوا قد الوجهاء

 ترتيب األمر بسهولة
 إخالء   حيق ق فلم يكون، ما كأحسن – إليه كتبت من اسم وهو - 4رينوسو القانوين األمر   رت ب وقد .7 

 شاقًّا كان السابق واليومُ  قارس، البد ألنه  إليها حباجة   وكنها .وفرية راحة   ووسائل   أسر ةً  وجدنا بل فحسب، البيت
 لالحتفال مكانًا ن ع د   أن قبل يسريًا إال   نسرتح مل أننا واحلقيقة .اآلخر يرى ال أحد   يكاد حىت كثيًفا والضبابُ 
 هذه تالئم ما أكثر   الطريقة هذه وجدت – أحد بوصولنا يدري   أن قبل املكان ترتيبُ  ته  وقد .الغد يف بالقد اس

 البلبال يثري فإنه شيًئا، يكسبُ  ال أن ه فرغم شيء؛ كله  الشيطانُ  يشو ش اآلراء، عرضُ  يبدأ حني فإن ه التأسيسات،
 خدمة اهلل خيدم ،7پور اس يدعى يصحبنا كان كاهن بالقداس احتفل   تقريًبا، الفجر طلوع مع باكرًا، الغداة ويف .-

 إلعداد ماالً  أقرضن قد كان ،2ڤيكتوريا دي أغسطني يدعى ڤاليادوليد لراهبات صديق   آخر   وكاهن   نصوًحا؛
مو  البيت،  .السفر أثناء يف شىت   هبات   لنا قد 

 أخت مساعدة
 رصينة، حقًّا، اهلل تعبد مساعدة ، أخت   أيام، منذ تالزمن ورفيقة   أنا، إحداهنه  راهبات، مخس   كنها .21 

 بسب قلت، كما شاقًّا، كان السفر ان رغم الليلة تلك قليالً  ّننا .الناذات تستطيع ممها أكثر مساعديت تستطيع
 .طاراألم

                                                

 . يونيو/ حزيران  14، وعيد القديس يوحنا يف 2781ديسمب / كانون األول   18   5
4   REINOSO. 
7   PORRAS. 
2   Augustín de VICTORIA. 
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 سخاء األسقف واهتمامه
 عبادة له أكن   الذي داود امللك فرض فيه نتلو ألننا اليوم ذلك التأسيس يتمه  أن كثريًا يل طاب .22 

 إلينا فجاء   .بقدومي علم على يكن مل ألن ه االحرتام اجلزيل األسقف يُطلع من أرسلتُ  الصباح ذلك ويف .خاص ة
نا .جتاهنا دائًما رهاأظه اليت العظمى احملبة بتلك حاالً  م بأن و ع د   يوف ر أن القيِّم   وأمر   اخلبز، من ي لزمنا ما كله  لنا يقد 

 إىل أمر ه ي ك ل   بأن ملزم   التأسيسات هذه يطالع من فإن له، رهبانيتنا به تدير الذي الكثري إىل ونظرًا .كثرية اشياء لنا
 خاص ة، ظاهرةً  فبدا شامالً  كبريًا سرورًا الشعبُ  وأظهر   .مبحب ة ذلك ألسأله وإين مماته؛ بعد أم حياته يف أكان ربِّنا،

 إن   َث .مجًّا حبًّا حيب ونه ألَّنم األ مر   يدير األسقف أنه  معرفتهم ذلك على ساعد وقد .حتف ظ عن أحد   يُفصح مل إذ
ب لهية   خ ري من هم مجيًعا القوم    .پالنثيا يف ديرًا أسهستُ  ألن ن يوم كله  رًحاف أزداد فإن ن وعليه، .عرفُتها طينة   وأكرم   ج 

 أصدقاء كثر
 برسم كان األول أنه  ولو .آخر بيت   لشراء   السعي يف حاالً  شرعتُ  لنا، ملًكا البيت يكن مل ملا .21 

ا سي ئ   موقع ه إنه  إال   البيع، متها اليت املساعدة وبفضل .جدًّ  كما نا،باستطاعت كان سيدخلن ، اللوايت الراهبات قد 
 يكن مل شيء كله  أنه  ولو الناحية، تلك يف كثري   فهو قلياًل، كان مح ْلت ه ما أن ورغم .مباحثات يف الدخول   يبدو،

 ساليناس، القانوين هو له، بصديق   جاء   رينوسو الطي ب فالقانوين .وفهرهم الذين األصدقاء لنا اهلل يرف ر مل لو قيم ة   ذا
 ذلك بأمر دائًما وُعنيا اعتقادي، يف وأكثر، بل اخلاص شأَّنما كأنه بشأننا كالمها فاهتمه  وفههامة، ودود   إنسان  
 .البيت

 بيت سي دة الشارع
 هلا يكنه  الشارع، سي دة بيت يدعى كبريًا تكرميًا سيِّدتُنا فيه ُتك رهم صومعةً  بشبهُ  بيت   املدينة يف .25 

 نكون أننا اجلميع رأى كما سيادته رأى .مجاعات إليها ويقدون حق ة ةً عباد املدينة، وسكانُ  كلِّها، املنطقة سكانُ 
 اشرتينامها فلو متالصقان بيتان هنا كان بل بيُت، بالكنيسة ُملح ًقا يكن مل .الكنيسة تلك بقرب جي دة حال يف

 .مفارضاتنا دأناب وعليه، .هلا التابعة األخوية أعضاء وببعض الكنيسة مبجلس منوط   واألمر .الكنيسة مع لكفيانا
 أيًضا؛ هم، وافقوا، معهم، للتفاهم شاق ة صعوبات   فبعد األخوية، أعضاء وأم ا .علينا هبا تكرهم فقد اجمللس أم ا

 .نظريًا حيايت يف هلم رأيت ما فضالء مجاعة   املكان ذلك فسك ان

 معارضة جديدة
 ملشاهدهتما، ومضيتُ  .وحبق   مثن هما، ونيرفع بدأوا شرائهما، يف نرغب أننا البيتني أصحابُ  رأى ملا .24 

 أن واضًحا بدا َث .أيًضا رفيقايت رأي كان وهذا .مثن بأيِّ  فيهما ألرغب   كنت ما حبيث سيئ ة حال   يف يل فظهرا
ا اللذان القانونيان الكاهنان أم ا .هناك نستقر   أن عليه يشق   كان ألن ه املوضوع يف بثقله ألقى الشيطان  لألمر، اهتم 

 سكانًا األكثر املنطقة يف يقعان اَّنما إال   كذلك، الواقع يف ومها الكبى، الكنيسة عن بعيدان البيتني أن وجدا دفق
 باشر ما وهذا .آخر بيت   عن البحث فيجب مالئم، غريُ  البيت   ذلك أن على مجيًعا اتفقنا وأخريًا، .املدينة يف

 ربهنا أسب ح جعلن ما مناسًبا، يريانه أمر   أيِّ  يف يتهاونا أن دون من وفطنة باهتمام القانونيان الكاهنان ذانك عمله
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 من مقربة وعلى يناسبنا مبا جمههزًا منه قسم   كان .5تامايو املدعو خيص   واحد ببيت   االكتفاء إىل وانتهيا .تسبيًحا
 حار ة، رغبة يرغب انوك كبرية، مساعدةً  إلينا أسدى الذي ،8ڤيغا دي سويرو ويدعى الكبار، الوجهاء أحد منزل
، سكان من كثريين مثل مثله  .هناك نقيم   أن يف احلي 

 زيارة المكان المقترح
 .ُمرحًيا سكًنا ليوف ر كان ما ضمههما لكن آخر؛ بيًتا معه إعطاء نا فأرادوا كافًيا، البيت ذلك يكن مل .27 

 عليه  يشق   .أوالً  أراه أن أرادا السيِّدين ذينك ان إال   شرائها، يف رغبتُ  عنه، أبلغونيها اليت املواصفات إىل واستناًدا
ا، كبرية   هبما ثقيت أنه  إال املدينة، إىل أخرج   أن كثريًا  ملشاهدة أخريًا، فمضيت، .لطلبهما االستجابة من بده  فال جدًّ
 البيت صاحبُ  يظنه  ال كي بل شراؤمها، نييت يف يكن مل ولو سيدتنا، مزار قرب الواقعني والبيتني البيت، ذلك

 كيف اآلن نُراعُ  إن نا حبيث قلت، كما السوء، من حال   يف ولرفيقايت يل فظهرا .منزله شراء عن لنا غىن ال ان اآلخر
 اننا ورغم .غريه دون بيتنا هو يكون أال على الني ة عقدنا وقد اآلخر البيت إىل َثه  من ومضينا .بتاتًا يروقانا مل أَّنما

ا الصعب من كان أن ه رغم جتاوزناها فقد ة،مجه  نقائص   فيه صادفنا  ولو كنيسة، نقيم   فلكي .معاجلتها جدًّ
 .للسكن صال هو ما كلِّ  تعطيلُ  جيبُ  كان متواضعة،

 شراء البيت
 كثريًا أثق   ال أن احلياة علهمتن احلقيقة، ويف .شيء حتقيق على مسبًقا تعزم   أن عجيب ألمر   انه .22 

 وأن غريه، دون البيت هذا نأخذ   أن إىل األمر بنا وانتهى .آنذاك االخنداع ضحية   وحدي كنأ مل أين رغم بذايت،
 .جوارها يف بل املدينة، يف يكن مل إذ الشأن هبذا إليه نكتب وأن باهظ، وهو صاحبه، طلبه الذي الثمن   ندفع  

 تأس ف الحق
 الشيطان كان الذي اهلدف رىيُ  أن إىل البيت، شراء عن احلديث يف تبس طي غباوةً  يبدو قد .25 

 .اخلوف ينتابن ذلك، أتذكهر مر ة كلِّ  ويف .سي دتنا بيت على حصولنا دون حيول   أن وهو يتوخهاه،

 حديث الرب  
اس، أثناء   يف يوم، وذات قلت؛ كما البيت، ذلك غري نشرتي   ال أن على عازمات   مجيًعا كنا .28   القده

ا التشوهشُ  من   وبلغ التصر ف؛ أحسنُ  كنتُ  إذا نفسي أسأل فرحت كبري، اضطراب   ساورين  يدع ن ال أن كان ح دًّ
 هذه واضًحا مساًعا التناول، بعد حااًل، فسمعتُ  األقدس، القربان اقتبال إىل وتقدهمت .القد اس طوال أرتاح

 .يناسبك البيتُ  هذا :سي دتنا بيت   بل شراء ه نو ْيتُ  الذي البيت أشرتي   ال بأن أجزم جعلتن اليت الكلمات
 .بالغ باهتمام خص وها م ن رغبة أيه  فيها ويرغب وافية، معاجلةً  عوجلت مسألة   يف صعًبا األمرُ  يل فبدا 

                                                

5   TAMAYO. 
8   Suero de VEGAوقد صار أحد أوالده فيما بعد  . لك يف نافاريا وصقلي ة، ورئيس اجمللس امللكي، وهو ابن خوان دي ڤيغا، نائب امل

ا حافيًّا باسم خوان ألم  اهلل  ًِ  (.توماس)كرمليًّ
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 .الشافي العالج سيكون فعله تنوين وما هناك، ُأهان أني كم يدركون ال إن هم :الرب   أجابن 
 حقهة، معرفةً  أعرف كنتُ  فإين القناعة، حدِّ  إىل أص ل مل ولو .خدعةً  الكالم هذا يكون قد أن ببايل خطر 

 .هو أنا :يل قال َث .اهلل روح من انه يفه، مفعوله بفضل

 حيرة واطمئنان
 عليه، االتفاق ته  ما ألغي كيف عرفت كنت ما اين ولو السابق، اضطراّب وزال   مطمئنًة، لبثتُ  .27 

 أن أود   ال أين   وأعلنت معايبه، تبيان يف أمامهنه  بالغتُ  وقد ،أخوايت وأواجه البيت، لذلك الشديد انتقادي وأعاجل
 على يوافقن أَّننه  أعرف ألين أخشاه، ما موقفهنه  يكن ومل حاله؛ على ن طهلع أن قبل األمر، كلهف مهما فيه، نستقره 

 على حيملهنه  السرعة ههبذ موقفي تغيري   فإن البيت؛ ذلك يريدون الذين اآلخرين موقفُ  يُهم ن كان بل أفعله، ما
 أن شأَّنا من يكن مل األفكار هذه أن على .أمُقُته ما وهذا املزاج، ومتقل بة مغرورة ، بأين   يبدو، فيما عليه، احلكم
 دون الراهبات حتول أن ومقابل صال؛ غريُ  أن ه نسيت كنت بل سي دتنا؛ بيت امتالك عن ،كثرياً  أو قليالً  تُثني ن،

 ما لعم ل تْ  عرفُت، ما عرفت لو منهنه  واحدة   أية   أنه  طن   ويف عابر؛ أمر   آخر شيء كله  فإن ة،عرضي خطيئة أيهة
 .عمْلتُ 

 قرار بإطالع المعر ف
 اللذين االثنني أحد وهو رينوسو، القانوين الكاهن لدى أعرتفُ  كنت :التالية الوسيلة واعتمدتُ  .11 

 دائًما تعو دت أين ومبا .بذلك الضرورة تقض   مل إذ هذه الروح واهرظ على سابًقا أطلعته قد كنت وما يساعدانن،
 أن على مسعت، ما على أطلعه أن قر رت أْمًنا، أكثر طريق يف ألسري   املعر ف به ينصُحن ما األمور هذه يف أصنع أن

، يُكتم ه ر   يف ولكنت، .تهفهم ما تنفيذ عن الرتاجع إىل اضطررت لو سي عروين الذي الشديد األسف   رغم   ك س 
 املخالف ورأ ي ه املعر ف موقف   يغري   جالله أنه  كيف غالًبا رأيتُ  ما إىل نظرًا بربِّنا، من   ثقةً  أقول، ما فعلت الواقع،
 .هو يريده ما ليعمل

 عالمات تبد ل
 الوقت ذلك إىل أ ظهرت عديدة أمورًا وان الطريقة، هبذه غالًبا يعل من أنْ  تعو د رب نا إن   أو الً  له قلت .12 

ا رأيُه يل سبهب ولو يراه مبا سأعمل أنن وأضفت .حدث ما له ورويتُ  روحه؛ هو حيد ثن الذي الروح   أن  إن ه .غمًّ
 يقر ر مل بلبلًة، يثري قد األمر أن إدراكه ورغم .فتيًّا زال ما انه ولو أمر كلِّ  يف صائب رأي وذو وقد يس، ذكي ، رجل  

 واثقةً  وكنت الرأي؛ على فوافقن ،[البيت صاحب إىل] الرسول عودة ننتظر   أن وسألته .عُتهمس كنت ما يُ ْهم ل   ان
 دوقية ثالمثائة ثانية، يطلبُ  عاد طلبه، قد كان ما كلِّ  على وافْقنا أن فبعد .كان وهكذا .األمر سُيدبِّر اهلل بأنه 

ا غالًيا كان املعروض الثمن ألن   معقول غري   بدا ما إضافية،  كان البيت صاحب ألن اهلل، يد   هذا يف فرأينا .جدًّ
 .تقدًما ليحر ز   كان فما آخر، سعر على االتفاق ته  أن بعد السعر رفع وقد أما .البيت يبيعنا أن يهم ه
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 تغي ر رأي األشخاص
ًنا الوضع حتسهن .11   واضًحا كان فقد .أبًدا معه الصفقة   نُتمه  ال قد أن رأينا حبيث متاًما وليس كبريًا حتس 

 على يقلق ال ان ملعر يف قلت .دوقي ة ثالمثائة أجل من ديرًا يكون ألن مناسًبا يبدو بيت   عن التخلي يصح   ال انه
، أن مثُنه غال سي دتنا، بيت شراء على عازمة   إن ن لرفيقة يقول أن بل الصفقة، تتمه  أن يرى ألنه مسعيت،  خ ر بًا ر ُخص 

 التغري   هذا رأي حني جيري ما تصوهر فقد شيًئا، يُ ب  لهغْ  مل انه ورغم ثاقب، بفكر ينعم نهإ .جي دة حالة يف أو كان
 .عليه  الضغط عن كفه  فقد وعليه .السريع

 سرور الجميع
 من نعجب اآلن فنحن اآلخر؛ البيت   اشرتيت أنن لو أخطأنا كن ا كم بعد فيما مجيعنا رأينا لقد .15 

 وجُتتن ب فيه، يُك رهمان اجمليدة وأم ه ربهنا ان وهي للعيان ظاهرة   حسنة   أهمه  جانًبا تركنا وول ذاك، على هذا فضل تفو ق
 على يشقه  كثرية   أمور   فيها حتُدث   أن وميكن سهرات   غالًبا فيها وتقامُ  صومعًة، إال   كان فما .السوء أسبابُ 

ا أخطأنا وقد .وشفيع تنا وسيِّدتنا، أمهنا، خنُدم   أن باستطاعتنا ألن فنفرح حنن أم ا زواهُلا؛ الشيطان  نصنع مل ألننا جدًّ
 فهذا كثرية؛ أمور يف البصرية يُعمي الشيطان أن واضًحا ويُرى .بعناية املوضوع نتفحهص مل أن نا ذلك قبالً  ذلك

 الذين ان حىت كبريًا، اسرورً  كلهها املدينة ُسر ت آخر؛ مكان   يف تتوافر ال الراحة أسباب   من الكثري   يتضمهنُ  البيت
 .بعد فيما راضني كانوا اآلخر البيت إىل نذهب أن يريدوننا كانوا

 أنا العمياء
 النور؛ ها يعطين فهو ما، أ مر   يف أحسنتُ  وُكلهما األمر؛ هذا يف نورًا إيله  أرسل   م ن الدهر أبد   تبارك   .14 

 حلايل وعًيا أزدادُ  إن ن بل تواضًعا، أقول ما أقول أين ظ ن  يُ  وال .أمر كل يف طاقيت ضعفُ  يوم   كله  روعي من ويزيد
، أن يريدين ربهنا فكأن يوم، كل  أعاد   مثلما وأن ه، األعمال، هذه حيقِّق وحده جالله أنه  اجلميع، يعرف   وأن أعرف 

 كانت احلقيقة، ويف .بوضوح أرى وكأنن شيًئا أصنع أنْ  العمى، كله  العمياء أنا يريدين، بالطني، لألعمى البصر
حُ  قلت، كما أشياء، هناك طرُ  مر ة كلِّ  ويف بالغ، عمىً  عن تُفص   ولست ذلك؛ على ثانية ربهنا أُسبِّح   لو أود   ببايل خت 
 .آمني رمحُته، تبارك تْ  .حيتملن كيف أدري وال ألستحقهه، حىت أهالً  اراين

 فضل المساعدين
ما اعتقادي ويف البيتني؛ شراء على إلتفاقل العذراء صديقا القديسان ذانك أسرع .17   عليهما ح ص ال أَّن 

 أم ا مكسًبا؛ يستحق وا أن التأسيسات هذه يف يساعدوننا للذين يريد اهلل فإنه  شاقًا؛ جهًدا حتم ال لقد .خبس بسعر  
 يف الدائب اشتغاهلما إن   .احلقيقة هي هذه ألن ترداده، عن االنقطاع أود   وال مرارًا، قلتُ  كما شيًئا، أعمل   فال أنا

 عامالً  كانت اليت الكفالة إىل إضافةً  مااًل، أملك أكي مل ألين لشرائه، املال من مبالغ   ود ف ْع هما البيت، اعداد
 وأرى پالنثيا؛ يف املطلوبة من أدىن لقيمة   ولو كفيالً  أجدْ  مل ألنن أخرى أماكن من سابًقا تضايقتُ  فقد .حامساً 
 من ة دائًما معي صنع جالله أن غري .بربِّنا الث قة إال   عليهم يبقى وال فلسصا أملك ال فأنا رتد د؛ال يف حق   على أَّنما

 تسديًدا [املال] تسديدهم عن نتخلهف ومل شيًئا يفقدوا مل ساعدوين الذين أن وهي أعظم، وال فضالً  أعتبُها
 .كامالً 
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 توقيع القاضي
 من واثقةً  ولستُ  ،7رودنثيوپ املدعو الكنسي القاضي طلبواف بالكفل ني، البيت أصحابُ  يكتف   مل .12 

دوا لقد امسه؛  فكن ا بالغة، مود ةً  لنا يكن   إن ه .القاضي ندعوه بأن نكتفي، كنا ألن نا أجهله وكنت اآلن، يل امسه حده
م فأجابوه يطلبون؛ ماذا فسأهلم .بالكثري له ندين زلنا وما  :وقال فضحك .فالةالك تلك هلم ليوق ع عنه يبحثون إَّن 

 عمل وهو بغلته، ظهر عن ينزل   أن دون من الكفالة وق ع َث "تكليف؟ بدون تطلبونن القيمة هبذه كفالة أجل أمن"
 .األيام كهذه أيام يف عليه الثناء جيدر

 ثناء جزيل
 ويف .وعامهة ص ةخا حمب ة پالنثيا، يف لقيتها اليت احملبة على الثناء، جزيل الثناء عن أكف   أن أ ود   ال .15 

 القوم يرى ان اليوم عامل يف شائًعا ليس األقل، وعلى األوىل؛ العهود يف الكنيسة حبياة خليًقا األمر يل بدا احلقيقة
 تبص رنا ولو .عظمى من ةً  به يؤتيهم اهلل ان يعتبون بل املشروع يعيقون فال غذائنا، تأمني   ويلتزموا ريًعا ّنلك ال اننا

؛ على هملرأينا مليًّا،  عمل   لتحقهق األقدس، القربان فيها يُعر ضُ  أخرى كنيسة إجياد على األمر اقتصر لو فحىت حق 
 .عظيم

 تحس ن العبادة في معبد السي دة
 قد ألن ه هناك، الديرُ  يُنشأ بأن رضي [اهلل] ان يدركون شرعوا فقد ! آمني األبد، إىل مبارًكا ليكن .18 

 كان وما املنعزلة، الصومعة تلك يف يسهرون كثريون كان لقد .اليوم حتصل ال سبةمبا غريُ  أمور   سابًقا حصلت
ًِ  لقد .العبادة بدافع يسهرون اجلميع  أبًدا، الئق غري بشكل   معروضةً  كانت سي دتنا وصورةُ  .احلالة هذه عالجُ  ته
 اجمليدة العذراء هذه إلكرام جيب ام صنعُ  تدرجيًيا يتم   واآلن معبًدا، 21مندوثا دي ألڤارو السي د األسقف هلا فصنع
 !آمني !آمني .األبد إىل مبارًكا فليكن .ومتجيدها وابنها

 احتفال مهيب
ة بوصوهلن   حيتفل   أن األسقف أراد الراهبات، إلقامة البيت إعداد ت   أن بعد .17   أيام من يوم ففي .بأهب 

 املدينة وأهل الرهبان واجتمع الكاتدرائية، جملس ىلإ فانضمه  ڤاليادوليد، من هو ق د م ، األقدس، القربان أسبوع
 البسات   نسكنه، كن ا الذي البيت من بتطواف   مجيعنا انطلقنا .ينقطع ال املوسيقى عزفُ  وكان تقريًبا؛ كل هم

لة   واحُلُجبُ  البيض معاطفنا منا سي دتنا، بيت من قريبة رعية   كنيسة إىل وجوهنا، على ُمْسد   هناك ومن صورهُتا؛ تتقده
 يف وشارك ت .التقوى مشاعر فحرهك رائع، ونظام   مهيب   باحتفال   كنيستنا يف ُصم د   الذي األقدس القران   أخذنا

 تسبيًحا ُسبِّح   الربه  ان ظن   ويف .صوريا يف دير   لتأسيس جئن قد كنه  مشوًعا، حيملن أخريات راهبات   االحتفال
 .النهار وذلك املكان ذلك يف ممي هزًا

 
                                                

7    Prudenzio D’AMENTIA. 
21   Alvaro de MENDOZA. 
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 شاء إقليم للحفاةإن
 كله  وهو مستقاًل، هلم إقليًما وإنشاؤهم املنتعلني عن احلفاة انفصال فتم   اهلل رت ب پالنثيا يف كنتُ  ملا .51 

 برسالة   فيليب، دون الكاثوليكي ملكنا طلب على بناءً  روما، من جيء وقد .وطمأنينتنا لسالمنا نتمن اه كن ا ما
 البدء يف ساعدنا قد كان مثلما املشروع، هذا إجناز على كبى مساعدةً  جاللُته دناوساع الغاية، هلذه وافية بابوية

 دير على رئيًسا آنئذ   وكان ،22كويڤاس الس دي خوان األخ يدعى حمرتم كاهن برئاسة ألكاال يف جممع وانعقد .به
 بالغُ  القداسة، كاملُ  انسان   ووه اجلاللة، صاحبُ  وعي نه روما اختارته األحد، عبد مار رهبانية من إن ه .تاالڤريا
 .اجلامعة ساعدهتم أمره على وبناءً  مجيع ها؛ التكاليف امللكُ  غط ى لقد .كهذه ملهم ة يقتضي كان كما الفطنة،

 رئيًسا واحتري .تام ني وتوافق   سالم يف األمور وجرت احلفاة، حنن خاص تنا كريل س القديس مدرسة يف اجملمع انعقد
 .اهلل ألم غراثيان ايرونيموس ل ماملع األب اقيلمًيا

 لذة وسرور كبيران
 أشرت لكن   .هنا أتناوله أن عليه  فليس جرى، وكيف جرى ما يوم ذات سريوون اآلباء هؤالء أن مبا .52 

 اجمليدة لوالدته إكراًما األمهية من القدر هبذا أمرًا ربهنا أجنز پالنثيا، يف الدير هذا بتأسيس أقوم كنت عندما ألن ن إليه
 أن أستطيع ما أكب من بسرور ونعمتُ  لذة   غمرتن .وشفيعتنا سي دتنا وهي برهبانيتها، خاص   أمر   فهو .هلا وتعظيًما

 مخس طوال احتملتها اليت واهلموم واالضطهادات، املشقهات، ألن احلياة، هذه يف وسرور   لذ ات من به أنعم  
 ي عرف وال املشروع ته  قد أن ي رى فمن .يعرفها أن ميكنه وحده ب نا ور بشأَّنا، احلديث يطول قد سنة وعشرين
ل ْت، اليت املشق ات  أن, ربهنا، كلهه  العاملُ  ُيسبِّح أن يف ورغبيت فؤادي، غمرت اليت املتعة يقد ر أن يستطيع ال احُتم 

 قد كان الشيطان فإن هذه؛ اخلامتة حلسن وسيلةً  اهلل استخدمه الذي فيليب دون القديس هذا ملكنا رعاية   تسأله
 .تدخ له لوال للسقوط املشروع عرهض ما احلي ل من استخدم

 فلنبدأ دائًما
 استجاب وقد أم ا .رب نا خدمة يف يعوقنا أحد فال وحفاة؛ منتعلني سالم، يف مجيًعا اآلن بتنا لقد .51 

 األحداث هلذه عيان شهود   كانوا من ولي نظر .جالله خدمة إىل بنا فهي ا وأخوايت، أخويت يا صلواتكم، متاًما
 كله  فسيجدون بعد فيما يأتون الذين وأما .منها اعت  ق نا اليت واالضطرابات واملشق ات أعطاناها، اليت املنن  
 ما عنهم يُقال   ألن اجملال يف يُفسحوا وال .الكمال يف لي نموا مناسبة   أدىن بربنا، حبًّا ُيهملوا، سهاًل،فال شيء
 منويسريوا دائًما يبدأوا بأن فليُ ْعن وا اآلن، نبدأ حنن ها .فقط نشأَّنا على يُ ْثىن اليت الرهبانيات بعض عن يقال

ا صغرية بأمور حُيد ثُ  الشيطان أن وتذكروا .أحسن إىل ح س ن ُفذ ثقوبًا جدًّ  ال .العظيمة األمور منها َثه  من ت  ن ْ
 على يساعدنا ال ما كله  إن بنايت؛ يا آه، ".نغايل ال أن ناوعلي له؛ تأثري ال هذا" :تقولوا أن بالكم يف خيطر نه 
م  !مهم   هو التقد 

 

                                                

22   Juan de las CUEVAS, Talavera. 
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 ذري ة األنبياء
 رب نا صنعها اليت املن ة   تُ ق دِّروا وأن سريًعا، الزوال إىل يؤول شيء كله  أنه  تتذك روا أن برب نا، حبها أسألكم .55 

 نصب   دائًما باألحرى ضعوا تراخ؛ أيه  يبث   من يلقاها اليت ىالكب  والعقوبة الرهبانية، هذه إىل بنا باجمليء معنا
 الثوب لبسوا الذين السماء يف قديسينا أكثر ما .القديسني األنبياء أولئك ذري ة منها، نتحد ر اليت الذري ة عيونكم

ًسا، فخرًا فلن فخ رْ  ! نلبسه الذي  الغاية أم ا بنايت؛ يا قصري، زماَُّنا املعركة إن .مثلهم نكون   بأن اهلل، بفضل مقد 
 لنحب ه، هلا، َّناية ال اليت الغاية هذه من تقر بنا اليت تلك خال ما شيًئا، بذاهتا ليست اليت األشياء فلُنهمل .فأبدية

 ! آمني ! آمني .الدهر أبد إىل حي   ألن ه فأكثر أكثر وخندمه
 .هلل الشكر   فلنرفعنه  
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 الفصل الثالثون

 

 

 اتصالها بأسقف صديق
 أومسا أسقف من بكتاب   رسول   جاء ين ذكرته، الذي الدير بتأسيس منشغلةً  پالنثيا يف كنت عندما .2 

 طليطلة، كاتدرائية يف والهوتًيا قانونًيا كاهًنا كان عندما به االتصال إىل سعيت الذي وهو ،2ڤيالثكيث ويدعى
 يهتمه  أن عليه أحلحتُ  ولذا .حقًّا اهلل بدويع واجح علم ذو أن ه ملعرفيت املخاوف، بعض من أعاين ذاك إذ وكنت

 فقد حاجيت، هو ورأى بربِّنا، حبًّا سألته ما سأتله فألنهن الوفرية، مشاغله ورغم .معر يف ويكون   نفسي بأمر
ة خالل ّب واتصل اعرتايف مسع وقد فدهشت؛ خاطر، طيبة بكلِّ  استجابن  وكانت طليطلة، يف قضيتها اليت املده

 بعضُ  منذئذ   فتبدهدت جزياًل، نفًعا فأفادين عاديت، هي كما بساطة، بكلِّ  نفسي أمر   معه عاجلتُ  دلق .طويلةً 
 يُطمئُنن كان ألن ه كبى، فائدةً  الواقع يف يل وفهر لقد .عليه الكالم جمال هنا ليس أمر   حصل احلقيقة، يف .خماويف
 معرفة   ذاته يف جيمع بأنه بشأنه، كيقين يقني، على أكون حني يالئمن ما خري وهذا املقدِّس؛ الكتاب إىل استناًدا

 .السِّرية وُحْسن   جيِّدة معرفةً  املقدهس الكتاب

 طلب تأسيس دير
 لديه تعرتف كانت سي دة إنه  فيها يقول يقيم، كان حيث صوريا من الرسالة هذه إيله  كتب لقد .1 

، وإنه  لراهباتنا، دير تأسيس بشأن باحث ته  ال أن فيسألن لتأسيسه، ألمضي   سُيقنعن وإن ه ح س ن ، رأيه يف األمر 
 أنه  إىل فإضافةً  .سرور أيه  فُسررتُ  .لديه يصحبن م ن ليبعث مناسًبا األمرُ  يل بدا إذا أُعلم ه أن بل ظنهه، أخيِّب  

 حبًّا له أكنه  تكن فقد أراه؛ وان نفسي، شؤون من بعض   على أ طلع ه أن يف أرغب كنت حسن، أمر   التأسيس  
 .يل وف رها اليت اجللهى الفائدة إىل نظرًا كبريًا

 قص ة السي دة المؤسِّسة
 ابنه ناڤار ا، ملوك من متحد رة   وهي ،1وناڤار ا پيامونيت دي بياتريس دونيا تدعى املؤسِّسة السيِّدة هذه .5 

 .عقب دون من وترمهلت سنوات بضع   هازواجُ  دام .الشأن والرفيع النسب اخلالص پيامونيت، دي فرنسيس السيد
 األمر يف األسقف باحثت وعندما .للراهبات دير   إنشاء   فكرةُ  راودهتا بعيد زمن ومنذ واسعة؛ ممتلكات   ورثت

ثها  .التنفيذ موضع املشروعُ  يوض ع   كي فاستعجلته االقتناع، متام   اقتنعت للحافيات، الكرمل سي دة رهبانية عن فحد 

                                                

2   VELÁZQUEZ. 
1   Doña Beatríz de BEAMONTE Y NAVARRA. 

في تأسيس دير الثالوث األقدس في مدينة 
بأول قّداس فيه ، واالحتفال 8618سنة . صوريا

 . يوم عيد أبينا القديس اليشع
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 تصميم الدير
ا .4  ا أعن متقش فة؛ سخيهة ، الطبع، ليِّنةُ  سي دة   إَّن   منزالً  صوريا يف متلك كانت .حق ة عبادةً  اهلل تعبد أَّن 

ا قالت جيِّد، موضع   يف يقع حصيًنا، صاحلًا،  مخسمائة مع إي اه فوهبتنا دير، إلنشاء يلزم ما كلِّ  مع لنا تقدذمه إَّن 
م أن األسقفُ  وعرض .األلف يف 17 بنسبة دوقية  ألننا موافقةً  فجاءت قريبًة، رعيهةً  ختص   جدًّا، صاحلةً  كنيسةً  يقد 

 عديدة، كنائسُ  توجد املكان ويف فقرية، الكنيسة ألن [األسقف] تدبري حسنُ  وظهر .برواق باملنزل وصلناها
 االقليمي الرئيس مع األمر   فبحثتُ  إيل ، كتابة يف التفاصيل هذه على أطلعن لقد .آخر مكان إىل الرعيةُ  فُنقلت
 طليب، يف ليأتوا خاص   رسول   مع بكتاب   أبعث   أن األصدقاء، مجيع رأي كما فرأ ى، حينذاك؛ املكان قصد الذي
 .ذكرهتا اليت لألسباب اغتباط أته  لذلك مغتبطة   وأنا تأسيُسه، ته  قد كان پالنثيا دير ألن

 ذكر األب نقوال دوريا
 تلك ألن   سبعة، وكنه  املكان، ذلك إىل استصحب هنه  أن عليه  كان اللوايت الراهبات حاالً  استدعيت .7 

 وكنت لينقلنا، عربة يف خص يًصا شخص   فجاء نا .وأنا ورفيقيت للخدمة، وراهبة القلهة، على الكثرة تفض ل السي دة
 وافر رجل   وهو مرمي، -ليسوع نقوال األب فاصطحبت .احلفاة اآلباء من اثنني أصطحب   أن عليه  أنه  أ علمُته

، يف الرهباين، الثوب   لبس   .جنوى من أصلثه والفطنة، الكمال  على اآلن، عمره وهذا – األربعني جتاوز أن بعد طن 
ا، قصرية فرتة يف الكمال من عالية درجة بلغ   أن ه غري ،- قصرية فرتة منذن الثوب لبس وقد األقل،  ربهنا فكأنه  جدًّ
 كانوا يساعدونا أن باستطاعتهم كان الذين ألن   الكثري، فعل وقد املضينة، احملن هذه يف لرهباني ةل عونًا حقًّا اختاره

ا هو، أم ا .السجن يف أو املنفى يف  أن أو يضايقوه؛ فلم قلت، كما الرهبانية، يف جديد   وهو وظيفة، له تكن مل فلمه
 .املساعدة تلك يل حُتْف ظ   أن دبهر اهلل

 فطنة األب نقوال
 إخفاء يف فب  ر ع   أخرى، شؤون مالحقة حبجهة مدريد يف املنتعلني دير يف نزل فقد اللباقة؛ كثري إن ه .2 

 يف يوسف القديس دير يف كنت ألين   نرتاسل كن ا ما غالًبا .وشأنه فرتكوه بنا، يهتم   أنه قط   يدركوا فلم قصده،
 فلقلهة .منه تعاين رهبانيتنا كانت الذي البؤس يُرى ذاهك .نفسه فرتتاح نعمله، أن ينبغي ما يف ونتباحثُ  آڤيال،
 واحد   فإنه وعليه، وفطنت ه؛ كمال ه اختبت الفرتة، هذه طوال .اعتبار أيه  اعتبارًا يل يكنهون كانوا األكفياء الرجال

ب نا فقد .رهبانيتنا يف رفيًعا تقديرًا هلم وأ كنه  بالرب   كثريًا أحبههم الذين من  .مساعد أخ وبرفقته َثه  من ص ح 

 ثناء على األسقف
نا عناية، خري   بنا باالهتمام ُعن    األسقف رسول   ألن الرحلة هذه يف كبى مشقهةً  نصادف   مل .5   وساعد 

 هذا ان القول يكفي كان األبرشيهة، دخلنا فحني حمبهة؛ أيه  األسقف حيب   والشعبُ  مرحية؛ نُ ُزل   يف حنله  أن على
 نصاد ف مل وعليه طويلًة؛ تكن مل السفر فمراحلُ  ذلك؛ يف الطقسُ  ساعد وقد .معاملة خري   نلقى حىت ،يعنيه األمر
 .عظيم سرور   يغمرين كان األسقف، قداسة على الوافر الثناء   أمسع كنت وعندما سرورًا؛ بل الرحلة هذه يف مشقهةً 

 الوصول إلى صوريا
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 يوم القربان هناك تناولنا .األقدس القربان مثانية يوم السابق االربعاء يوم 5[أومسا دي] بورغو إىل وصلنا 
ينا؛ َث   العيد، مثانية يوم وكان اخلميس  تلك ليلتنا بتنا نفسه، اليوم يف صوريا إىل الوصول نستطيع كنا ما وألننا تغد 

ر نا فما فيه، ننزل آخر موضع هناك يكن مل إذ كنيسة   يف  انطلقنا، َث القد اس، مسعنا التايل اليوم يف .شيء كده
 أمامه، مررنا حني منزله من نافذة   من يطله  القديس األسقف كان .عصرًا اخلامسة الساعة عند صوريا إىل فوصلنا
 .مثيًنا شيًئا تُ ْعت ب   وقديس   أسقف   يركة   ألن وافرًا، ارتياًحا يفه  بعثت اليت بركت ه فمنح نا

 كثرة الناس
 اليت الساعة نتحهنيُ  وكنا .الدير سيُنشأ حيث منزهلا باب على تنتظرنا سةاملؤسِّ  السي دة تلك كانت .8 

 كله  إىل متشو قون الناس وألن ذهبنا، فحيثما علينا؛ جديًدا املر يكن مل .اجلمهور لكثرة الدخول فيها نستطيع
 وبفضل وهنا؛وج على ُمْسدالً  احلجاب يكن مل إن كبى كشقهةً  فنصادف وافر حشد   منهم ويتجمهع جديد،

 .حمتمالً  األمر يصري احلجاب
 ممر   ينشأ   أن جيب كان إذ بالقداس، لُيحت  ف ل رحبةً  قاعةً  وجه أحسن على أعدهت قد السي دة تلك كانت 

لُ   .اليشاع القديس أبينا عيد وهو التايل، اليوم يف بالقداس احتقل وقد األسقف، لنا قدهمها اليت الكنيسة إىل يوص 

 فتفاني األسق
 يف فلزمناها الغرفة، تلك لنا وتركت إليه، حنتاج ما كله  وجه، أكمل على السي دة، تلك أعدهت لقد .7 

، إنشاءُ  ته  أن إىل خلوة    باحتفال األول القداس أقيم اليوم ذلك يف .التجل ي عيد حىت فيه العمل كال وقد املمر 
 أومسا؛ دي بورغو إىل غادر قد كان األسقف ألن سوعينيالي اآلباء أحدُ  العظة ألقى .غفري مجهور وحبضور بالغ،
 هذه أخذتن .عينيه إحدى يف البصر فقد وقد صحهته، سوء رغم عمل   دون من متر   ساعة أو يوًما يدعُ  ال فهو

ا .رب نا خدمة يف مستطاع ما أقصى إىل يُست خدم كان بصر   يُ ْفق د   ألن شديد أسف وانتابن هناك، احلسرة  إَّن 
 توافق ه وليختب السابق، يف مثله يعمل انفك   ما ألنه الكسب، من مزيًدا خلادمه ليتيح   بذلك مسح   ولعلهه .هاحكامُ 

 عليه يشق   ال أن يف أحيانًا يفك ر وإن ه له، جارًا األمر أصاب   لو مم ا أكثر حُيزنه ال ذلك إن يل يقول وكان .إرادته مع
 هذه .آخر التزام أيه  دون من اهلل فيها يعبد صومعته يف ينعزل احلال، هذه يف ألن ه، األخرى، عينه يف البصر   فقد إذا

 كله  يرتك   أن اوشك أو عزمه من بلغ بل أحيانًا، هذه برغبته حدهثن وقد أسقًفا، يصري أن قبل دائًما دعوته كانت
 .وميضي شيء

 تقش ف االسقف وقداسته
 ما إىل يصري   أن أمتىن كنت وعليه اهلل؛ لكنيسة نفعال جزيل أراه كنت فقد ذلك؛ ألطيق كنت ما .21 

 ثقل   عليه أُلقي   خلته إذ كبري، اضطراب   فانتابن حااًل، األمر يبلِّغن أرسل أسقًفا، تعيينه يوم أنه رغم اآلن، عليه هو
؛ إىل أمره أسل م اخلورس إىل فمضيت نفسي، متالكتُ  وال هدأتُ  فما جسيم،  بقوله حلالا يف جالله فطمأنن الرب 

 واشغاله مؤملة، أخرى وأمراض عينه مرض ورغم .الواقع يف نراه ما وهو جلهى، خدمةً  خدمته إىل سيؤول ذلك إن
 حني .شهيًّا يكون أن من أبعدُ  فهو طعامه أما .أخرى تقشهفات   وميارس األسبوع، يف أيام أربعة يصوم فإن ه العادية،

                                                
 .    مايو سنة / ايار   1كان الوصول في يوم االربعاء في    1
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ُمه يستطيع الف مشًيا ذلك يفعل فإن ه بزياراته يقوم  اخلدم هؤالء وعلى .أمامي األمر من يتذم رون فكانوا جماراته، خ د 
 الشؤون، ومجيع بل اخلطرية، الشؤون تصريف   الوكالء يكل ف ما قليالً  .منزله يف يكونوا ال أن أو فضالء، يكونوا أن

 يف الذعر   فتثري ايالًما، األشد   ورالز  شهاداتُ  تالحقهُ  عهده، أوهل   يف سنتني، هنالك أمضى .بنفسه يعاجلها ألنه
 أوصلوا أصحاهبا أن رغم تزول، االضطهادات هذه طفقت .ومستقيم شريف   فهو العدل، يقيم حني ألنه نفسي،

 ف ش ل   فقد كل ها، األبرشيهة يف أمره يشهر يصنعه الذي اخلري   أن ومبا .به األذى إيقاع   حاولوا حيث البالط إىل األمر
 ومهما .إليه يسيئون أَّنم يعرف كان من مع اخلري   بفعله فأخزاهم برصانة، شيء كل   فاحتمل   هو، أما خصومه؛
 .للتأم ل وقت   إجياد   عن يتخل ف فال املشاغل، عليه تراكمت

 إسهام األسقف في التأسيس
 نكا من ليُ ْعر ف   ولكن .القليل إال   عنه ذكرت وما القديس، هذا على الثناء يف مسرتسلة أراين .22 

 أم ا عبثًا؛ اسرتسال أرى ال فيه، سيُقمن اللوايت تنشرح   وكي صوريا، يف األقدس الثالوث دير تأسيس يف األصل  
م فقد ريًعا، يوف ر مل األسقف أن ورغم .تامهة معرفةً  هذا كله  فيعرفن   الدير، هذا يف حالًيا يُق ْمن   اللوايت  الكنيسة، قد 
 احلق ، املسيحية الروح من شيء   ينقصها ال سي دة وهي املشروع؛ بشأن السي دة تلك مههة حر ك من قلت، كما وهو،
 .والتقش ف الفضيلة ومن

 مساعدة الوكيل ريبيرا
 دير إىل العودة من بد   ال كان للحصن، يلزمنا ما وإعداد الكنيسة إىل االنتقال من انتهينا أن بعد .21  

 صحبن .العربات لسلوك يكون ما أسوأ على والطريق أ ُشدِّه، على واحلره  حااًل، فمضيتُ  آڤيال؛ يف يوسف القديس
 مجيع ويف بالكنيسة بيتنا يصل الذي املمر   بناء يف مساعدةً  أقصى ساعدين قد كان ريبريا، يدعى پالنثيا من وكيل

 يف ريةً كب إليه احلاجةُ  وكانت التأسيس، صكوك صنع إىل منصرًفا كان مرمي – ليسوع نقوال األب ألن األمور،
 إرادته اهلل حرهك ومنذئذ   .معنا فجاء إليها، مضينا عندما صوريا يف املصال بعضُ  له كانت هذا وريبريا .آخر مكان

ن   كي بقوهة  .الرهبانيهة إىل احملسنني مع جالله به نوصي   أن فيمكننا إلينا، حُيس 

 ضيقات الطريق
 يف الضجهة تقل   ما وبقدر تكفين، عنايته دهةفش آخر؛ شخص   رفيقيت، أنا ي صحبنا، أن رفضتُ  .25 

 عربته يف أقلهنا الذي السائق كان فلئن .املوفهق الذهاب مثن اإلياب يف ودفعت .حاالً  أحسن   أجدين األسفار،
 إىل غالًبا نضطر مواضع يف يقودنا الفىت هذا كان وعليه العربات؛ طريق   يعرف كان فما سيغوڤيا، إىل الطريق يعرف

 كانوا مرشدين، نصطحب كن ا عندما .الوعورة كثرية أمكنة يف العربة حيمل أن إىل يضطر   ويكاد فيها، جهلالرت 
 إىل نصل   أن قبل .يشغلهم ما ديهمل أنه  مد عني شيًِّئا يصري أن قبل وشأننا ويرتكوننا سهالً  الطريق دام ما يقودوننا

ة   نعاين كنا بوجوده، لدينا يقني   ال نزل    أقاسي كنت .العربة بنا تنقلب   أن إىل نتعرهض ما وكثريًا الشمس، رةحرا شد 
 حيث إىل أعقابنا على نعود أن علينا كان الصحيح، الطريق نسلك إن نا لنا قيل أن ه فرغم يصح بنا؛ الذي الوكيل هم  

 متجيد على ومحلن مرارًا، تعج يب أثار ما وهذا مستاء ، قط   رأيته ما فأظنن راسخة فضيلة   ذا كان انه إال   .انطلقنا
 .الطريق ذلك من فأنقذنا تفض ل ألن ه ألمحده اين .السقوط أسبابُ  تفشل الفضيلة جذورُ  رسخت فحيثما .رب نا
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 استراحة في سيغوڤيا
 قلقات راهباتنا وكانت ؛4برتلماوس القديس عيد عشيهة سيغوڤيا يف يوسف القديس دير إىل وصلنا .24 

 إاله  مشق ةً  إيله  يرسل ال فاهلل عنها؛ رفههن هناك .الطريق حال لسوء كثريًا طال الذي تأخرال هذا تأخ رنا بسبب
 فال إطالقًا مشق ة دون من ت   [صوريا يف] التأسيس أنه  غري .أكثر بل أيام، مثانية واسرتحتُ  .حاالً  عليها ويكافئن

ا الطريق بصعوبات   لالكرتاث جمال  من آمل كما مالئمة، املنطقة   أعتب ألين سرورةم قدمتُ  .شيًئا ليست ألَّن 
ًدا مبارًكا دائًما فليكن .اآلن يرى كما خدمته إىل الدير هذا تأسيسُ  يؤول كي رمحته،  .آمني اآلبدين، أبد إىل وممجه
 .هلل الشكر
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 الفصل الحادي والثالثون

 

 
 

 دعوة إلى التأسيس
ا، أتقياء وهم املسن ني، وعينياليس اآلباء بعض كان سنوات، ست من أكثر منذ .2   وحياة   علم   وذوو جدًّ

 يل ويقد مون لربِّنا، جل ى خدمة يؤدِّي بروغس يف املقدهسة الرهبانية هلذه بيت   تأسيس   إن يل ويقولون روحية،
 تمامياه دون حالت أخرى تأسيسات ويف الرهبانيهة يف الكثرية املشاغل   أنه  إال   .ذلك أشتهي   ألن فتدفعن حجًجا
 .باألمر

 مساعدة اسقف
، أساقفتها رئيسُ  بروغس، إىل بطريقه املدينة، يف مره  ڤاليادوليد، يف وأنا ،2781 سنة ويف .1   وكان املعني 

 يساعدُ  أنه ذكرتُ  الذي – مندوثا دي لڤاروأ السيد پالنثيا، أسقف إىل فتوس لتُ  كناريا، على أسقًفا سابًقا
 علينا وأجزل   هناك، أسقًفا كان عندما آڤيال، يوسف القديس دير إنشاء على وافق من أو لُ  ألن ه كثريًا رهبانيتنا
 أن – شأَّنا يف إليه أتوس ل اليت تلك خصوًصا اخلاصهة، كشؤونه الرهبانية هذه شؤون   يعتب وهو بعد، فيما نعماءه

 كبى خدمةً  تؤد ي البيوت هذه نه أ يرى فهو .خاطر طيبة بكلِّ  منه اإلذن   سيطلبُ  أن ه فأجابن لديه، يتوسهطض
 .منها واحد   أنشئ كل ما إنشراح أيه  ينشرحُ  لذلك لربِّنا،

 موافقة األسقف الجديد
 أسقف أقام حيث ايرونيموس، القديس دير يف نزل بل ڤاليادوليد، يدخل أن األساقفة رئيسُ  يشأ مل .5 

 .أسقًفا لتنصيبه ما باحتفال   ليقوم   أو التثبيت درع إليه وُيسلِّم   معه ليتغد ى ومضى كبى، حفلة شرفه على پالنثيا
 إن ه بل خاطر، طيبة بكلِّ  يعطيه أنه فأجابه .الدير أُنشئ   كي يل اإلذن منه [مندوثا دي ألڤارو السيد] طلب هناك
مُ  خدمة   أيه  يعرف ألن ه كناريا، يف األديار هذه أحد يُقام   أن واشتهى رغب قد كان  مسقط يف ألنه  نا،لربِّ  فيها تُقده
جي دة معرفةً  يعرفن وهو منها، واحًدا رأسه

 انشراًحا أظهر ألنه اإلذن، بشأن أقلق   ال أن األسقف سألن وعليه، ؛2
 .حاصالً  اعتباره فيمكن األسقف، موافقةُ  تكفي بل خط يًّا، اإلذنُ  يُعطى   أن يرت ب ال 1اجملمع   أنه  ومبا لألمر؛ تامًّا

 تقاعس وتوبيخ
                                                

 .كريستوبال ڤيال، رئيس أساقفة بورغس هذا، هو ابن السيد بالسكو نونييث ڤيال، من آڤيال، وبالتايل ابن أخي عر اب القديسة تريزا    2
 .رتتيبات اخلاصهة باالصالح الرهباين، يف اجللسة اخلامسة والعشرين، الفصل الثالثإشارة إىل اجملمع الرتيدانتين وال   1

في تأسيس دير القديس يوسف المجيد للقديسة 
وقد احُتفل فيه بالقداس . حّنة في مدينة بورغس

ابريل، في األحد التالي أحد /نيسان 81األول في 
 .8611القيامة سنة 
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 مرضي بسبب آنذاك لقيُتها اليت الكبى الصعوبة ذكرتُ  پالنثيا، دير تأسيس على سابًقا كالمي يف .4 
 األسباب هذه أن رغم ،5املرض ذاك من ن  ق هتُ  قد كنت وما احلياة؛ قيد على أبقى لن أين معه ُظنه  الذي اخلطري

 انه  فلو .وقتذاك لتقاعسي سبًبا أفهم لست وعليه، اهلل؛ خبدمة متعل ًقا األمر يكون حني حساّب يف هلا كبريًا ثقل ال
 ما رأيتُ  أن بعد لكن .اآلن عليه هي ما دون كانت أخرى تاسيسات يف إمكانيايت فإن   االمكانيات، قلههُ  السبب
ًِ  يل فيبدو بعد، فيما حصل  صعوبة   ت نشأُ  مرهة   كلِّ  ففي .عادة حصل ما وهذا .احلال هذه وراء كان الشيطان أنه

 تأسيسات   بعض يف أحيانًا الحظتُ  وقد .وعمالً  قوالً  يساعدين بؤسي، مدى يعرف الذي ربهنا فإنه  ما، تاسيس يف
 كان ما يعرف فألنه .احلالة هذه يف حصل   ما وهذا .شيء إىل ينبِّهن ال جالله أنه  صعوبات، بوجهها تقوم ال

 الدير تأسيس عند ذكرت كما هنا، حدث ما هذا .هكله  هلذا مسبهًحا فليكن .البدء منذ يشج عن أخذ سيجري،
 إياي، زلتُ  ما :مساعديت عن ختل ف   ومىت   أخاف ملاذا الئًما يل قال حني مًعا التأسيس ني أعاجل وكنت پالنثيا، يف

 يدعو ما فليس الكلمات، هذه شج عتن كم سابقاًا ذكرتُ  لقد .التأسيَسين هذين تحقيق في إًذا، تترد دي، فال
 وعليه، .الشيخوخة وال املرض يكن مل السبب   أنه  يت ضح هنا من .كل ه الكسل حاالً  عن   فانزاح هنا؛ لتكرارا إىل

 .ذكرت كما التأسيس ني، أعاجل بدأتُ 

 إعالم األسقف
، املناخ وألن األقرب، ألَّنا پالنثيا يف البدء األفضل من بدا .7   البودة؛ شديد بورغس يف والطقس قاس 

 من بدا صوريا، يف التأسيس إمكانية وظهرتْ  هناك، كنتُ  وإذ .ذكرت كما العمل ت   فقد پالنثيا، قفألس وإرضاءً 
 .جاهزًا كان شيء كل   ألنه  أوالً  إليها الذهاب األفضل

 فأرسل جيري؛ ما على األساقفة رئيس يطلع   بأن تقضي اللياقة أن إليه، توسهلت كما پالنثيا، اسقف رأى 
 يل ُمفصًحا إيله  وكتب .ألونسو خوان يدعى قانونًيا كاهًنا غريها، دون الغاية فهذه صوريا، ىلإ ذهاّب بعد إليه،

يئي، يف الشديدة رغبته عن كبرية مبحبهة  بني األمر واضًعا سيادته إىل وكتب القانوين؛ مع املوضوع هذا يف وتفاه م   جم 
 .ضروريهة فقتهموا وألن بورغس، يعرف ألن ه يفعل ما يفعل أنه مضيًفا يديه

 مباحثة سلطات المدينة
 تعطي   أن رفضت فإذا املدينة، سلطات مع أوالً  األمر يُ ْبح ث   أن على هناك إىل أمضي   أن أخريًا تقرهر .2  

ا الرخصة،  األوهل الديرُ  تأسهس عندما آڤيال يف كان فهو إي اها؛ هو يعطين أن دون فتحول يديه تكب ل لن فإَّن 
 املناسب من فليس هنا؛ نفسه الشيء حصول   يتجنهب   أن يود   كان وعليه حصال؛ اللذين واملناهضة اهليجان ويذكر

أ   أن  .انتباهي إليه يلفت فهو وهلذا يالئمن، ال فاألمر .املدينة وموافقةُ  ريع   له يتأ م ن مل إن دير   يُنش 

 طلب التأخير
 أين   غري .هنالك إىل أمضي أن ايله  بطلبه سلأر  حني متهت قد الصفقة أن حبق ، األسقف، واعتب   .5 

 تأسيس   أنه  أض ْفتُ  أين   إال   إي اها؛ منحن اليت املنهة أشكرُ  إليه فكتبت األساقفة، رئيس لدى الفتور ببعض شعرتُ 

                                                

 .  تشري إىل مرضها يف طليطلة والنكسة اليت أصابتها يف ڤاليادوليد   5
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 .- معها نزاع يف سيادته فأزج   األمر، على إطالعها دون من ته  لو مم ا أسوأ يكون املدينة إرادة خبالف [الدير]
ا ضئيلة ستكون مساعدته ان ظن   يف أصبتُ  وأخالن  صعًبا األمر لقيتُ  قد بل ،- معارضة صادفتُ  إذا جدًّ
لةً  پالنثيا أسقف إىل فكتبتُ  .كهذه شؤون يف عادةً  اآلراء ل ت عاُرض  هلم دام ما لفرتة   معلهًقا املوضوع يرتك   أن متوسِّ

 اضمِّن مل .كتلك الرودة شديدة منطقة إىل ذهاّب دون حتول اضيأمر  كثرة وألن   القليل، إال   الصيف من يبق  
ا كالمي  الذي الني ة حسن بعد العوائق إثارته من [األسقف] امتعاض   ملعرفيت األساقفة، رئيس موقف يف شكًّ
 على العودة إىل مضطرهة آڤيال، إىل صوريا من مضيت فقد وعليه، .صديقني بني خالف   أيه  أثري   ولئال أظهره،
ا ضروريًّا كان آڤيال يف يوسف القديس دير إىل ذهاّب أن وأتهضح ع ج ل؛  .4الشؤون لبعض جدًّ

 قص ة األرملة كاتالينا
 لو ،7يثكاياڤ من أصلها تولوسا، دي كاتالينا تدعى قديسة أرملة   بورغس مدينة تسكن كانت .8 

 إىل وهي وحمبهتها؛ الكثرية وإحساناهتا مهل ها،وتأ تقش فها، على الكالم إطالة إىل الضطررت فضائلها عن حتدهثتُ 
 أريع منذ ڤاليادوليد يف لرهبانيتنا دنس بال احلبل سي دة دير بناهتا من اثنتني أدخلت .والشجاعة بالفهم متتاز ذلك

 أن قبل إليه فأخذهتما الدير، أنشئ   أن إىل انتظرتُ  وقد پالنثيا، يف أخريني اثنتني وأدخلت أعتقد، كما سنوات،
 .2املدينة أعادر

 استئجار البيت وإعداده
 هلنه  ووفهرت وافرًا، مهرًا تْ ُهنه زوهد   لقد .مالئكة إال   يبدين ال األم، كهذه أمه  رب بتهنه  اللوايت األربع هؤالء .7 

ا، وجه أكمل على شيء كله   .غنيهة األَّن   عمل ه وتستطيع بسخاء، تعمله تعمله، ما وكله  الفضل، كاملةُ  هي، ألَّن 
 أيه  ببالنا ختطر مل حبيث األساقفة رئيس من اإلذن على احلصول   اليقني علم   نعلم كنا پالنثيا، إىل ذهبتُ  عندما
 دون من نفقيت، على 5ودوالبًا مصبهعةً  فيه وتضع لتستلمه تستأجره بيت عن يل تبحث أن سألتها وعليه، .صعوبة

 التأسيس؛ يتمه  أن بقوهة تتمىنه  وكانت .يل قرًضا املنف ق املال يكون بل شيًئا، ماهلا من تنفق أن ببايل خيطر   أن
ف تْ   مكرتثة غري ذكرت، كما آڤيال، إىل ذهاّب بعد وعليه، .توق ف حيث املشروع يتوق ف ألن كبريًا أسًفا فأس 

 بدأت املدينة، من الرتخيص على احلصول املفيد من بأن ه منها ثقةً  بل، السعي، عن تتوان   مل آنذاك، باملوضوع
 .األمر على ُتطلعن أن دون من مساعيها

 مفاوضات وموافقة

                                                

يسة على دير القديس وعند استقالة الرئيسة ماري للمسيح من الرئاسة، انتخبت يف مكاَّنا القديسة تريزا رئ. والسبب معاجلة بعض التجاوزات   4
 .يوسف يف آڤيال

7   Catalina de TOLOSA, Vizcaya. 

ر پالنثيا، كما جيدر التنويه يف هذا اجملال بأن السي دة كاتالينا كانت أرملة؛ دخلت ابنتان هلا دير الكرمليات يف ڤاليادوليد، وابنتان أخريان يف دي   2
كما ان ابن  ْيها يوحنا (. 2218)حيث توف يت ( 2785)ثوب الكرمل يف دير پالنثيا  وهي نفسها أخذت. دخلت صغرى بناهتا يف دير بورغس

 .فم الذهب وسبستيان ليسوع صارا كرمل ي هنْي 
 .طبق خشيب مستدير يستعمل يف أبواب أديرة الراهبات احملص نات لتوصيل األشياء من الزوهار إىل الراهبات أو العكس: الدوالب   5
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 أن يف كبى رغبةً  وترغبان حقهة، عبادةً  اهلل تعبدان كرمية عائلة   من وابنتها، أم   جارتان، هلا وكان .21 
 سانتو دي ألونسو دون ىويدع أمن ، مفو ض ابن، وهلا ،8مانريكي ماريا السي دة فهي األم   أم ا .التأسيس يتحقهق
 فاستفسر   البلديهة؛ من الرتخيص يطلب   أن كلتامها فسألْته .كاتالينا دونيا فتدعى اإلبنة وأم ا ؛7مانريكي دومنغو
 أَّنا فأجابته .الالزمة االمكانيات تتوافر مل ما يعطى ال الرتخيص ألن   املادي ة، إمكانياتنا عن تولوسا دي كاتالينا

 .بامسها موق  ًعا طلًبا قدهمت وعليه، فعلت؛ وهكذا الطعام؛ وتوفري   بيت، لدينا يكن مل إذا لنا بيت   تقدمي   تلتزم
 إليها ومحل األساقفة، رئيس موافقة وعلى املفوهضني، مجيع موافقة على فحصل بباعة، املوضوع ألونسو دون والحق

 فاعتبتُ  .جيري ما على ُتطلعن حاالً  إيله  تكتب حىت املفاوضات يف ش ر ع ت ان فما هي، أما .خط يًّا الرتخيص
 تلتزم أَّنا ببايل خطر وما به، التزمت ما أجهل كنت وألنن الفقرية؛ األديرة رفضهم مدى أعرف ألن ن نكتةً  األ مر  

 .عمله جيب مم ا الكثري علينا زال ما أن فرأيت به،

 تردُّدها في الذهاب إلى بورغس
م ْرتني القديس عيد فيه الواقع األسبوع من يوم ذات نتك وإذ األجواء، هذه وسط .22 

 األمر   أسلِّمُ  21
 إىل ذهاّب معقول غري   يل وبدا .لذلك الرخصة أُعطيت إذا يتمذ   أن ميكن الدير تأسيس أنه  يف فك رت ربِّنا، إىل

ا، البدُ  يناقضها أمراض من أعاين ألين   بروغس،  أقوم   أن هتو رًا يل بدا اكم البودة؛ شديدُ  بورغس يف والطقس جدًّ
، بسفر   قيامي بعد مباشرةً  كهذه طويلة برحلة    الرئيس األب وان صوريا؛ من عوديت لدى ذكرت، كما شاق 

 قد الصعوبات مجيع ألن مالئم، بشكل مقامي تقوم 22پالنثيا رئيسة أنه  واعتبتُ  .بذلك يل يسمح مل االقليمي
 .معلهًقا أمر   أيه  يبق   ومل ُدلِّل ت

 الرب  يحث ها على الذهاب
 هذه الرب   يل قال السفر، عدم على العزم متام   عازمة   وأنا خاطري يف جتول األفكار هذه كانت وفيما 

 يبذل الشيطان إن   .الحقيقيَّة الحرارةُ  فأنا للبرد، تكترثي ال :أُعطيت قد الرخصة أنه  منها فهمتُ  اليت الكلمات
 فإن   شخصي ا، الذهاب في تترد دي وال يتمَّ، كي باسمي أنٍت، فجنِّديها، التأسيس؛ هذا ليمنع كلَّها قواه

 .كبرى فائدة منه تحصل ذهابك

 عزمها على الذهاب
ت الكالم، هذا مساعي بعد .21   على عزمي أنه  إال   شاقهة، أمور   من أحيانًا ينفرُ  طبعي أن فرغم رأيي؛ غري 

 يؤول مبا يأمرين أن بل هذه ضعفي ملشاعر وزنًا يقيم   ال أن سألته وعليه، .يرتاخى ال العظيم اإلله هبذا حبًّا احتمال
 .مساعدته بفضل تنفيذه عن أتقاعس فال خدمته، إىل

                                                

8   Doña Maria MANRIQUE. 
7   Don Alonso de Santo Domingo MANRIQUE. 

 .نوفمب/ يف منتصف تشرين الثاين    21
 .إينس ليسوع   22
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 لطافة الطقس
 فيما حسبُت، ملا جي دًة، كانت فلو صح يت، سوى أخافن ما وأكثر .قارًسا والبدُ  يتساقط، الثلج كان 

ا خفيًفا البدُ  وصار .التأسيس هذا أثناس يف مستمرهة بصورة ح يتص خانتن لقد .حساباً  لشيء   أظن ،  أقل ه أو .جدًّ
، حبيث شعوري، كان هذا  صدق لقد بورغس؛ يف به شعوري طليطلة يف بالبد شعرت أين   تصوهرت احلقيقة، يف إين 

 .الشأن هبذا قاله ما يف الربه 

 ظهور مخاطر
 دونيا صديقتها ومن تولوسا دي كاتالينا من برسائل وبةً مصح قليلة أيام بعد بالرخصة جاؤوين .25 

 هذه يف ؤواجا 25الڤكتوريين ألن مفاجئ، عائق   حيصل أن خمافة إليهما القدوم يف االسراع تسأالنن 21كاتالينا
 جاء َث طويل؛ وقت منذ ذلك إىل يسعون املنتعلون الكرملي ون وكذلك ديرًا، يؤسِّسوا أن ني تهم ويف األثناء

ة والتقاؤنا خطريًا؛ عائًقا يشكِّل هذا كله  .سيليونالبا  وعلى األمر، يف التفكري على حيمل نفسه الوقت يف أفرقاء عده
ا رغم تام ، بسخاء   الرخصة أعطتهم إذ املدينة هذه أظهرهتا اليت الكبى احملبهة على رب نا ّنج د أن  حالة يف ليست أَّن 

 .احلد   هذا تبلغ تصوهرهُتا ما أين إال   ،[بورغس] املدينة هذه حمبهة على ثناءً  مسعتُ  لطاملا .سابًقا عرفته الذي اإلزدهار
 إىل ينظر كان األساقفة رئيس ان إال   .تلك يساعدون واآلخرون الرهبانيات، هذه يساعد أهلها من فالبعض
 عليها فيستحيل القائمة الفقر رهبانيات يؤذي ذلك أن العتقاده تأسيس كله  فيعارض حتصل، قد اليت السيِّئات

 الذي العميم اخلري ليزيل األفكار هذه خيرتع كان الشيطان أنه  أو إليه، تلجأ كانت الرهبانيات تلك ولعله  .العيش
 .قليلة ألديار   يوف ره كما كثرية ألديار   العيش   يوف ر أن على قادر ألن ه عديدة، أديارًا جيلب حيث اهلل يصنعه

 إلحاح في الذهاب
 يف أعجِّل كي عليه  تُل ح ان القديستان املرأتان هاتان كانت احلال، هذه على األوضاع وفيما .24 

 أن ن كم أدرك كنت فقد .أعاجلها أن عليه  شؤون هناك يكن ومل إيله، األ مر عاد لو حاالً  ذهبتُ  ولكنت اجمليء؛
 .اتوفريه يف جتهدان مها فيما بتقاعسي، كهذه فرصة أضيِّع ال أن ملتزمة

 أين من وال هبا، يقوم أن ميكن م ن أعرف ال كبرية، مبعارضة   توحي مسعتها اليت الكلماتُ  كانت لقد 
ا مؤك دة إيله  كتبت قد كانت تولوسا دي كاتالينا ألن تنشأ؛  وان   الستالمه، بتصر يف تسكنه الذي البيت تضعُ  أَّن 
 كنت ما ألين   الشيطان، يثريها قد اليت املعارضة هذه أفهم   أن عن عاجزةً  فكنت .املطران وكذلك موافقة، املدينة
 .اهلل من هي مسعتها اليت الكلمات أن يف أشكه 

 

 موافقة الرئيس االقليمي

                                                

 .أي كاتالينا مانريكي   21
 .فرنسيس دي پاوال األصاغر هم رهبان القديسالڤكتوريني    25
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ا خاصهة؛ أنوارًا الرؤساء مينح جالله ان اخلالصة، .27   شأن يف 24االقليمي الرئيس األب إىل كتبت فلمه
 إىل فكتبُ  .املطران من خط ي   ترخيص على حصلتُ  هل سألن بل ميانع، مل مسعت، قد كنت ملا تنفيًذا ذهاّب

م اجلواب فجاء ين .الشأن هبذا بورغس  كلِّ  إىل مضاًفا الواقع، فهذا فوافق، املدينة، مع املباحثات على أطلعوه بأَّن 
 .شك   ألي   جماالً  يُبقي ال أنه يبدو املوضوع، يف قاله قد كان ما

 رحلة خطرة
 ما عندئذ   لديه يكن مل جه ة فمن .التأسيس هبذا للقيام يرافقنا أن االقليمي لرئيسا األب وأراد .22 

 الدير تأسيس بعد   إليها عاد ما اليت يزور صوريا أن عليه وكان اجمليء، لزمن استعداًدا الرياضة وعظ أن بعد ُيشغله
ا قارس البد ألن السفر، أثناء يف صحهيت على يسهر كي أخرى ناحية   ومن بثقيل؛ ليس عليها والتعريجُ  فيها،  جدًّ

 املياة ألن   اهلل، من تدبريًا ذلك كان احلقيقة، ويف .اهلم   بعض مجيًعا هتم هم حيايت أنه  ويبدو ،27ومريضة شيخة   وأنا
ا ضروريًا ورفاقة وجوده فكان الطرق غمرت  من وسحبها العربات جر   على وللمساعدة الدروب، ملعرفة جدًّ

 ربهنا ان واحلقيقة، .كبى مغامرةً  هو، ما على والطقس خروجنا، كان فقد .وبورغس پالنثيا بني خصوًصا املواحل،
 الكلمات هذه االقليمي الرئيس   أبلِّغ مل أين ومع .معنا يكون ألن ه أخاف ال وان الذهاب، باستطاعتنا إنه  يل قال

 مقربة   على م ْعب    يف خصوًصا بنا، أحاطت اليت واملخاطر الشديدة املصاعب وسط تشج عن كانت اَّنا إال   عندئذ ،
 معاملها، فاختفت العبهارات هذه غمرت حبيث طويالً  وقًتا غزيرةً  السيول تدفهقت فقد ؛العبَّارات يدعونه بورغس من
عُ  ماء، غمرُ  هناك ما كله  العبور؛ يصح   أين من يُعرف وال تُرى تعد فلم ا عميق   العب ارة جانيب   على واملوض   .جدًّ

 .اهلالك إىل شيء   كله  صار قليالً  احنرفت فإذا بالعربات؛ خصوًصا خطريًة، مغامرةً  املكان اجتياز كان واخلالصة،
 .22خطر يف وجدت العربات احدى أن والواقع

 موافقة الرئيس االقليمي
، يعرف دليالً  املوضع ذالك يف نُ ُزل   من أخذنا .25  ْعب 

 
ا ط ر  خ   معب   احلقيقة يف وهو امل  فما النُ ُزل، أما .جدًّ

 فتقضي األوحال يف عادةً  تغوص العربات كانت السيئة، الطرق أحوال وبسب .فيه أيام قضاء باالمكان كان
 عانوا فقد صحبتنا، يف كانوا الذين اآلباء أم ا .الوحل من أخرى سحب   يف للمساعدة عربة   من بغال   فك   الضرورة

 االقليمي الرئيس األب مرافقة لكن .الفطنة وتعوزهم شبانًا كانوا معهم تعاقدنا يالذ العربات سائقي الن   الكثري
 خطري هو ما يهو ن بل أمر، يقلقه فال الطبع هادئُ  وألن ه شيء؛ بكل الهتمامه كثريًا احلال ثقل من خيفِّف كان لنا

 وال فيه طريق ال املاء من حميط   يف ندخل ناأن   رأيت وعندما .الذعر فينا أثارت اليت العب ارات إال   الشأن، قليلُ  وكأن ه
 مثاين كنا ؟ رفيقايت حالُ  يكون فكيف لتشجيعي؛ ربهنا يل قاله ما كلِّ  رغم   اخلوف من التحر ر استطعت ما سفينة،
 وأخت الفرص، صالة يلتزمن أربع بورغس، يف سيبقني األخريات واخلمس معي، ستعودان اثنتان :راهبات

 فيما إليه أشرت الذي ، اهلل ألم غراثيان إيرونيموس األخ إنه االقليمي؛ الرئيس األب اسم ذكرأ مل أظنن .مساعدة
ع مرض   من أعاين كنت .مرارًا سبق  .تفارقن احلمهى كانت وما ڤاليادوليد، إىل طريقي يف أصابن حلقي يف موج 

                                                

 (.25رقم )هو األب إيرونيموس غراثيان ألم اهلل    24
 .ستني من العمرال تزال يف السادسة وال   27
 .ع عربة القديسةاقكانت هذه يف الو     22
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ة حرمن ما وهذا .الكل لدى يل حيدث به أشعر أمل   وأشده   يالزمن املرض وهذا .الرحلة هذه بأحداث االستمتاع لذ 
ا بعيد   أن ه ومع يونيو؛ / حزيران أواخر يف اآلن، ته عن جدًّ  الراهبات كانت .األمل شديد مؤمل   انه إال   السابقة، شد 
 عليها تعوهد من لدى الط اعة بدافع االحتمال ان .مسل ًيا عليه احلديث كان اخلطر، زال أن فبعد مسرورات، مجيًعا

 .بالتقدير جدير ألمر   الراهبات، كهؤالء

 مباشرة التأسيس
 .املدينة دخولنا قبل وافرة مياه   جممهعات اجتيازنا إثر بورغس إىل وصلنا السيئة، الرحلة هذه بعد .28 

 ألن نا الليل، هبوط   وننتظر   مشروعنا لنستودع ه 25املقدهس املصلوب بأول أوالً  نزور أن الرئيس األب إلينا ورغب
 عازًما [الرئيس األب] كان .يناير / الثاين كانون 12 يف بولس القديس ارتداد ذكرى غداة مجعة يوم باكرًا وصلنا
 لدى ذكرته الذي – ساليناس القانوين الكاهن من عديدة رسائل أمحل وكنت وصولنا؛ لدى التأسيس مباشرة على

 عائلة ومن بورغس من فهو تلك، دون عليه كلفته تكون لن بورغس دير وتأسيس پالنثيا؛ دير تأسيس على الكالم
 .املشروع هذا يف املساعدة وأصدقائه أقاربه من بإحلاح فيها يطلب – مرموقة

 سرور بمجيئها
م يل وأك دوا منهم، وفد   الغد يف جاء ين فقد .فعلوه ما وهذا .27   بل، قالوه، ما على بنادمني ليسوا أَّن 

م شي ت نا، أثار أمر   من كان وإذا .به يساعدوين أن ميكنهم ما يف أنظر أن وسألوين جمليئي، مسرورين إَّن   كان فقد خ 
 املطران نُطلع   أن يف فك رنا بوصولنا أحد   يدري   أن وقبل .أمامنا سهلة جرت مجيع ها األمور ان إال   املدينة، موقف
 لدى غزيرًا املطر هطول   أنه  إال   تقريًبا؛ ان  مك كلِّ  يف أفعل   أن اعتدت كما حااًل، األوهل بالقد اس االحتفال ليصري  
 .ذلك دون حال تولوسا دي كاتالينا السي دة منزل بلوغنا

 إصابتها بألم شديد
 كل فن فقد ذلك ورغم بنا؛ القديسة املرأة هذه اهتمام بفضل حال أحسن على الليلة تلك اسرتحنا .11 

ا؛ األمر
ً
 أرفع أن معه أستطع مل شديد أمل   فأصابن عليها، أجتفهف رحت مدخنة يف قويهة نار   هناك كانت لقد أمل

 ذلك وث  ُقل   ستارًا؛ عليه وضعنا شباك   وراء من مستلقية، وأنا يزورونن، جاؤوا من أخاطب فكنت الغد، يف رأسي
 .عدهة أمور يف التفاوض واجيب من كان ألنه الثقل شديد   عليه 

 غضب المطران ومعارضته
 أن علينا أنه  نظنه  كنا وما سيادته، بركة ليطلب   باكًرا االقليمي الرئيس األب مضى التايل، اليوم يف .12 

 وكأنه  باجمليء، هو، يأمْرين، مل فكأن ه منه، إذن   دون من قدمتُ  ألن ن غاضًبا مضطربًا، فوجده ذلك، من أكثر نفعل  
 قد كان بأنه سلهم وعندما .شديد بغضب   عنِّ  مياالقلي الرئيس حدهث فقد وعليه، املوضوع؛ يف يباحثه مل أحًدا
 فهو ...الراهبات من العدد هذا بصحبة آيت   أن أما للتفاوض؛ وحدي أجيء أن عليه  كان إن ه قال باجمليء، أمرين
 مع فيه التفاوض ته  األمر بأنه  تذكريه العبث من وكان .ذلك جر اء من أصابه الذي الغمه  عنها يبعد   أن اهلل يسأل

                                                

 .هو متثال مشهور للمصلوب كان يكر م يف السابق يف كنيسة رهبان مار اغسطينوس، وهو اآلن يف أحد معابد الكاتدرائية   25
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 سألته الذي – پالنثيا أسقف وان التأسيس، نباشر   أن بل بشأنه، نتفاوض ما هناك يبق   فلم هو، طلب   كما املدينة
 أفضح   نفس ه املطران ألن لذلك داعي   ال أن أجابن ،-  28سلًفا سيادته أطلع أن دون من مناسًبا جميئي كان إذا
 لو ألن نا بعد؛ فيما املطران قاله ما وهو البيت، هذا تأسيس يتمه  أن أراد واهلل جرى؛ ما هذا .التأسيس يف رغبته عن

 لنا يكن ومل ريع   لنا يتوافر مل إذا بقوله االقليمي الرئيس وود ع .اجمليء عدم   إلينا طلب   لكان بقدومنا مسبًقا أعلمناه
 وأمجل األسفار أسهل ما ويا جئنا؛ حيث من نعود أن لنا اخلري من ويكون حبال، اإلذن   يعطينا فلن خاص بيت  

 ! آنذاك الطقس

 مكافأة ومشقات
 مكافأةً  أمثن ها وما ! جسيمة مبشق ة ما خدمةً  لك يؤد ي من حاالً  تكافئ ما أصحه  ما ! رّب يا آه .11 

 يبدو ألنه ذ  عندئ الربح هذا نتمىنه  كن ا وملا ! قيمتها نعرف أن لنا أتيح   لو حقًّا حبًّا حيبهونك من هبا تنفحُ  املشقهة هذه
 به تأيت مم ا يكونا ال أن جيب البيت ومثن   الريع أصل   إن   :قائالً  يضيف كان فاملطران شيء؛ كله  يعط ل وكأن ه

 لكن .يُرجى خري   ال أن يعن فلذلك فيه، نعيش كالذي زمن   يف كهذا أمر يف نفك ر مل فإذا .م ْهر من 27الراهبات
 ينصبها األ ْشراك وأن يكون، ما خري   إىل يؤول شيء كله  أنه  من يقني على كنتُ  طاملا فقد قناعيت؛ ليست هذه

ا ف ر ًحا االقليمي الرئيس وعاد .عمله سيحقِّق اهلل وأن املشروع، تنفيذ دون للحؤول الشيطان  مل ألن ه اخلري هبذا جدًّ
 .يريد كان كما ياخلط   اإلذن   أطلب مل ألنن من   يغتاظ   ال كي األمر اهلل واستدرك .ذاك عند يضطرب

 شروط المطران الجديدة
 ذكرت، كما إليهم، كتب قد كان الذين سليناس القانوين الكاهن أصدقاء بعض ملقابليت وجاء .15 

 يف للتجو ل حتاشًيا البيت يف بالقد اس االحتفال ليتمه  املطران من اإلذن يُْطل ب   أن أقاربه،فرأوا بعض وكذلك
 استخدموها قد اليسوعيون كان الئقة غرفة   البيت ويف احلفاة، يضايق ما وهذا ات،الطرق ميأل فالوحل .الشوارع
 بيًتا جند أن إىل البيت ذلك تسلهم من مانًعا رأينا ما وعليه، بورغس؛ إىل جاؤوا حني سنوات عشر طوال كمعبد  

 القانونيني الكهنة من اثنني أن رغم بالقد اس لالحتفال املطران من اإلذن على احلصول علينا واستحال .آخر
 أن إىل هناك التأسيس يتمه  أن الريع، توفري بعد لينا، مسع أنه عليه احلصول استطعنا ما كله  .ذلك يف إليه توس ال
م أن على بيًتا، نشرتي    فقد حااًل؛ الكفالء وجدنا .نشغله الذي البيت من وخروج نا الشراء يضمنون كفالء   نقدِّ

م  يتم   كي الريع لتقدمي تطوهعت تولوسا دي كاتالينا ان كما ساليناس؛ القانوين لكاهنا أصدقاء للكفالة تقده
 .التأسيس

 سخاء السي دة كاتالينا
 األعياد أيام إال   القد اس نسمع ال وحنن وكيف، ومىت، أين،:هي هي واألسئلة أسابيع ثالثة مر ت .14 

ا، باكرًا  وحبسن بسخائها امتازت اليت تولوسا دي كاتالينا أن غري .املرض ثقل ومن احلم ى من أعاين وأنا جدًّ
ا شهر طوال الطعام لنا فقد مت وجه، أحسن على شيء كله  صنعت استعدادها،  وذلك من ا، واحدة   لكلِّ  أُم   وكأَّن 

                                                

 .عبارة توضيح أضافها األب إيرونيموس إىل نص الطبعة األوىل   28
 .املقصود الداخالت حديثًا   27
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 الدكتور الدراسة يف ورفيقه صديقه بيت يف حلهوا فقد وص حبه االقليمي الرئيس األب أما .بنا خمصوصة   غرفة يف
 من تطول هناك إقامته أن   رأى حني شديًدا ب  ر ًما [ الرئيس وأبدى] الكاتدرائية؛ وواعظ القانوين الكاهن مانسو،

 .يغادرنا كيف يعرف أن دون

 عراقيل أخرى
 فيصري املقر ر، على املوضوع حيال أن املطران طلب الريع، وتأم ن الكفالء على االتفاق ته  أن بعد .17  

 إىل بعد داعي ال أن وظنن ا مليًّا، األمر يف نُظ ر   أن فبعد .مالحقته عن ينفك   كان ما الشيطان أن   إال   حااًل؛ تصريفه
 اإلذن إن   فيها يقول مذك رةً  املقر ر إيله  أرسل به، نقوم كنا ما على املطران موافقة على تقريًبا شهر   ومضى التأجيل،

 رطب   ألن ه فيه، نقيم الذي البيت يف نؤسِّس أن يريدنا ال فاملطران ؛بنا خاصًّا بيًتا ّنتلك   أن إىل لنا يُعطى لن
 يبدأ املشروع وكأن أخرى، وأشياء الريع بضمانة متعل قة مشاكل أيه  أدري ولستُ  الضوضاء، كثري والشارعُ 

 .املطران لذوق موافًقا يكون أن جيب والبيت املوضوع، ملناقشة جمال وال حينذاك،

 تشجيع الرب  
 فشراء .األمر إليه انتهى ما رأى عندما مجيًعا، ودهشتُنا االقليمي، الرئيس دهشةُ  كانت بريةً ك .12 

 أن رغم حريًة، له يسبِّب كان القد اس لسماع خنرجُ  إيهانا ورؤيته الوقت، من كثريًا يتطلهب دير إلقامة موضع  
 حلضرته يسبِّب كان الواقع هذا لكن .أحد فيه يشاهدنا ال معبد من القد اس نسمع وكنا بعيدة، تكن مل الكنيسة

ا ولنا  ذلك احتمال أستطيع كنت وما .أتينا حيث من نعود أن يف الفكرة آنذاك راودته قد أن ظن   ويف .كبريًا غمًّ
 شيء حيزنن فال بالنجاح تامهة ثقة   على وكنت ق ب له، من التأسيس إىل أسعى أن إيله  طلب الرب   أنه  أتذكهر حني
ا عليه  وعزه  االقليمي، الرئيس حزن إاله  غمن ما .اتقريبً   لنا سيوف ره نفع أيه  يعرف ال كأ نهه رافقنا قد يكون أن جدًّ

ا يعانني ورفيقايت الغم ، فريسة   كنت وإذ .بعد فيما ذلك سأروي كما أصدقاؤه،  حزن إال   مههن ما انه إاله  – أشده  غمًّ
 فزادتن ! اآلن أصمدي ! تريزا يا :الكلمات هذه يل يقوم برب نا إذا بالتأمهل، مأقو  أكن ومل ،- االقليمي الرئيس

 ويرتك نا يذهب   ان – مقابلة شجاعةً  شك   وال أعطاه وجالله – االقليمي الرئيس ألسأل   شجاعةً  الكلماتُ  هذه
 .املواعظ إللقاء ميضي   أن وعليه اقرتب الصوم زمن   ألن وشأننا،

 اإلقامة في مستشفى
 دنس بال احلبل مستشفى يف غرف   بعضُ  بتصر فنا توض عض بأن األمر   وأصدقاؤه هو، وأعطى، .15 

 دون من يتحقهق مل ذلك ان إال   .االطمئنان بعض فاطمأنه  يومًيا، القد اس ويقام دائًما مصمود   القربان حيث
 تشغلها مل اَّنا مع – إي اها تعري نا أن رفضت املدينة من أرملة   استأجرهتا قد كانت احلسنة القاعات فإحدى .مشقهة
 بغرفتها؛ مت صلةً  احداها ان بلهةً  الطني   وزاد املبىن؛ أعلى يف الغرف بعض تُعطى أن ساء ها بل ،- سنة نصف طوال

 أعضاء   فإن هذا، إىل إضافةً  .الداخل من الباب مسهرت بل اخلارج، من إلقفاهلا باملفتاح حتتفظ بأن اكتفت وما
 .كسًبا نزداد   أن يريد كان اهلل لكنه  إطالقًا؛ معقول غري أمر   وهو املستشفى، على سنسيطر أننا ظنهوا األخوية

 .ذلك إلينا يطلبوا إن ما املكان نغادر أن العدل الكاتب أمام فتعه دنا االقليمي، والرئيس أنا فاستدعونا،
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 إحسان سي دين
 ت ع نه  إن فما ُكثُر؛ وأقارهُبا غنيهة فهي األرملة؛ أخشى كنت ألين   أمر، أيِّ  من أكثر قلقي أثار ما هذا .18 

 نواف ق   أن أراد فقد البصرية، الثاقب وهو االقليمي، الرئيس أم ا .املكان مغدرة إىل نضطر   حىت إخراجنا يف الرغبة هلا
 املستشفى عن املسؤول ان إال   .ومطبًخا غرفتني إال   أعطونا ما .عاجالً  املكان ندخل   كي يطلبون ما كلِّ  على

 حنو جيزله كما لنا االحسان   وأ جز ل أخريني غرفتني أعطانا حقًّا، اهلل يعبد رجل   وهو ،11ماتانثا دي هرناندو ويدعى
 املدينة، يف البيد مكتب مدير ،12كويڤاس دي فرنثيسكو السيد وكذلك .الفقراء سبيل يف الكثري ويبذل اجلميع،

 .مساعدة إىل فيه احتجنا ظرف كل   يف ساعدنا فقد .بنا االهتمام جزيل كان فى،املستش يف مرموق مسؤول   وهو

 اعتراف بالجميل
 الحًقا سيأتني واللوايت احلاليات الراهبات واجب من ألنه  عهدنا أو ل يف إلينا احملسنني ذكرت لقد .17 

م أن  تكون أن أوالً  نيهيت يف يكن مل أن ورغم .املؤسِّسني أجل من خصوًصا واجب   والصالة .صلواهتن   يف ي ذكرَّن 
ا ببايل، األمر خيطر مل بل ،[املؤسِّسني] هؤالء من تولوسا دي كاتالينا  لصالح مؤسِّسة، تُعتب   أن تستحق   فإَّن 
ا فعدا .عليها الصفة هذه نكرانُ  يستطاع ال حبيث األمور رتهبت فقد رب نا؛ مع سريهتا  أمر   وهذا البيت، مثن دفعت أَّن 

 كان يتم ال قد التأسيس أن يف فتفكريها املطران؛ تقل بات كل فتها ما كل   نصف   أن ميكن ال عنه، نعجز كنها
 .إلينا اإلحسان عن قط   توانت فما هذا ومع األكب؛ احلزن   هلا يسبِّب

 شجاعة كاتالينا
ا بعيًدا املستشفى هذا كان لقد .51   كله  إلينا وترسل قريًبات يومًيا فتزورنا تتلط ف وكانت منزهلا، عن جدًّ

ا لوال شيء كلِّ  عن تعزف جتعلها ألن تكفي إهانات   ُيسمعوَّنا قط   انفك وا ما اآلخرين أنه  رغم إليه، حنتاج ما  أَّن 
ا ورغم .حتتمل ما حتتمل أراها حني شديد غم   نفسي يف يثور كان .هبا تتحل ى اليت بالشجاعة تتحل ى  كانت أَّن 
 فضمريُها ضمري ها؛ يتناول األمر كان عندما خصوًصا أخرى، أحيانًا اخفاء ه تستطيع تكن فلم تعانيه، ما خُتفي
ا عالية   االستقامة من درجة   على  قد البعض أن رغم اهلل، هتني   أن ميكن واحدة بكلمة   تتفوهه أمسعها مل إين   حبيث جدًّ
 هي، أم ا .أوالد وهلا تفعل ما تفعل أن ميكنها فكيف جهنهم، مصري ها ان هلا يقولون كانوا .لذلك األسباب وفهروا

 تفعل بأن ألرضى أنا، كنت، ما املشورة، خمالفة   أرادت لو فحىت العلم؛ ذوي مبشورة  شيء كله  تعمل فكانت
 ملا أنه غري .واحد دير إنشاء باألحرى فكم دير، ألف إنشاء   عن االقالع   األمرُ  كل ف ولو فعله، خُتوهلْ  مل شيًئا

 فطنة ذاتُ  وهي – بفطنة ترد   فكانت هي، أم ا .أفكارهم غليان من أُعجب كنت فما سريهًة، مفاوضاتنا كانت
 ويؤتيها اآلخر، البعض وحتتمل   البعض، لتسر   الوسائل   يعل مها اهلل أن واضًحا يبدو حبيث وتتصرهف – رفيعة

ِ   شجاعةً  ام قوهة   أعظم   ما يا .شيء كلِّ  على لتصب   مل إن القوم سراة قوهة على وتفو قها اجل سام، األمور يف اهلل خده
امه من يكونوا ا األصل شرفُ  ينقُصها يكن مل وهي ! خده  .الرفيع احلسب ذوي من ألَّن 

 حزن الرئيس وشك ه

                                                
     Hernando de MATANZA. 
     Francisco de CUEVAS. 
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 يف وحنن القد اس فيه نسمع مكانًا لنا أمهن مل ا االقليمي الرئيس ان :فأقول السابق احلديث إىل وأعود .52 
ا حزيًنا كان لكنهه بالوعظ، يقوم أن عليه كان حيث ڤاليادوليد إىل ليذهب باالً  اطمأنه  احلصن،  مل ألن ه جدًّ
 .يصد قن كان فما سيتحقهق، شيء كله  أنه  له تأكيدي ورغم .اإلذن على باحلصول يؤم له ما املطران لدى يالحظ

 كانوا أصدقاء نا فإن ضغيًفا، هو، أمله، كان وإذا .شك ه رتب   كانت ذكرها، من فائدة ال قويهة، أسبابًا ان واحلقيقة،
 .مههته ويثب طون منه أمالً  أضعف

 أمر بشراء البيت
 أن أُم رنا .غم ه عن ناجًتا كان قلت، كما األكب، غمِّي ألن ذهب، عندما االرتياح من بكثري   شعرت 

 نستطيع واحًدا بيًتا جند مل الوقت، ذاك حىت نا،ألن   جدًّا، صعًبا كان ما وهو لنا، ملًكا يكون بيت   عن نبحث
راء ه  البوح عدم على اجلميع فاتفق االقليمي؛ الرئيس صديقا خصوًصا بنا، االهتمام بزيادة األصدقاء وُكلِّف   .ش 
 تمه ي أن يف آخر شخص   أيِّ  من أكثر يرغب بأن ه يصر ح ينفك   ال املطران وكان .البيت إجياد قبل املطران أمام بكلمة  

 ألن ه كذلك، يبندو فال أفعاله يف أما .باحلق   إال   ينطق وال أصيل مسيحي   ألن ه قوله، أصد ق وأنا التأسيس؛ هذا
 .التأسيس مينع   كي الشيطان يتهبعها كان اليت اخلط ة هي هذه .قدرتنا على قياًسا مستحيلةً  تبدو أشياء يطلب كان

، يا آه، لكن،  ليكون أنت، استخدمت ها، التأسيس، ليعيق   خيرتعها كان اليت سائلفالو  ! قدرتك أعظم ما رّب 
 .األبد إىل مبارًكا فلتكن .أفضل الصنيع  

 البحث عن بيت مالئم
، القديس عيد عشية املستشفى، دخولنا منذ .51   طفقنا ،11يوسف القديس عيد عشية وحىت مىت 

ة بيوت شأن يف نبحث  يكن مل منها أي   شراء إن   حبيث الكثرة من كانت للبيع املعروضة البيوت مساوئ لكن .عد 
ْتُ  .مناسًبا ة ورهبانيات   ان ورغم أي ام؛ منذ للبيع منزله يعرض النبالء أحد   أن وأُْخب   بيت، عن تبحث كانت عد 

 قد كان .نادمني بعض هم وترى متعج بني، مجيًعا فرتاهم اليوم، أم ا منها؛ ألي   مناسًبا ذلك يبدو ال أن اهلل رتهب فقد
 .يناسبنا ال كأنه أمره فأمهلت كثريون، قيمته من حيط ون كانوا الذين لكن   شخصان؛ البيت ذلك عن حدهثن

 خدمة أحد األصدقاء
 ليجد   دؤوبًا يسعى وكان قلت، كما رئيسنا صديق ،15أغيار األستاذ مع حديث يف يوم ذات كنت .55 

 يوجد، أن مستحيالً  ويبدو كلِّها املدينة يف بيت   يوجد ال وانه نازل،امل بع   شاهد أنه خيبين هو وفيما بيًتا؛ لنا
 حاجتنا به فلنسده  حاله سي ًئا كان مهما :وفكهرت حسابنا من أسقطناه الذي البيت تذكهرت يل، قيل ما حبسب
 .ملشاهدته فنذهب خدمةً  يل يؤدهي أن أغيار األستاذ وسألت .بعد فيما نبيعه أن وميكننا اآلن،

 اختيار البيت
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 فقد البودة، وشديد اليوم ذلك عاصًفا كان الطقس ان ومع .البيت يعرف يكن ومل الفكرة؛ راقته .54 
 وما املوقع أن غري برؤيته؛ له السماح   فرفض يُباع، أن البتة يود   ال الذي املستأجر أم ا .ملشاهدته حاالً  الذهاب أراد

 قد كان لكن ه املدينة، يف البيت صاحب يكن مل .لشرائه السعي   فقرهرنا ،كثريًا أعجباه البيت من مشاهدت ه استطاع
 .تامهة ببساطة   معنا ويتفاوض   إي اه لبيع نا رغبته العليه  حرهك ور ًعا كاهًنا لبيعه فو ض  

 تشاور في شأن السعر
 يوازي مثًنا بواطل لو حبيث حد   أقصى إىل فأعجبن .البيت أُلشاهد   أمضي   أن على االتفاق ته  .57 

 .بيعه فرفض نفُسه املبلغُ  صاحبه على ُعر ض   سنتني فمنذ .قليل املطلوب والثمن رخيًصا؛ يل لبدا أُقد ره، ما ضعف يْ 
 قد وكنت .حاالً  العقد يتم   أن أراد زهيد، املطلوب أن رأى إن ما الذي واألستاذ، الكاهنُ  املكان   قص د الغذ، ويف

ا زيادةً  دوقيهة مخسمائة أدفع إن ن يل فقالوا ألمر،ا على األصدقاء بعض أطلعت  فرآه األستاذ، أم ا .يساوي عمه
 مال واملال أم ا زهيًدا؛ الثمنُ  يل وبدا أترد د؛ ال بأن ونصحن رأيي؛ كان وهذا املطلوب، الثمن   دفعت لو رخيًصا

 الكاهن] وسألت .القد اس قبل يد،اجمل يوسف القديس عيد عشيهة االجتماع هذا حصل .الشك   فساورين الرهبانية
 .القرار الختاذ القد اس بعد االجتماع إىل نعود أن [واألستاذ

 إتمام عقد البيع
ا أرفع مثًنا [البيت] فسيكل فنا ينتشر اخلب ابتدأ إذا أن ه بوضوح يرى فكان الفهم، راجحُ  األستاذ .52   جدًّ

 .القد اس بعد املكان إىل يعود   أن الكاهن من ت  ع ههد   على حصلو  لألمر أحتاط فقد وعليه، .شرائه عن نعدل   أن أو
 البيت أن الكالم هبذا موضًحا ؟ المال بسبب أتترد دين :يل قال الذي اهلل إىل األمر فسلهمنا [األخوات] حنن أم ا

 يف تفكرينا عدم ورغم عيده؛ مبناسبة بيت   هلنه  يكون أن يوسف القديس من كثريًا طلنب   األخوات وكانت .يالئمنا
 وجد   فقد :حصل ما وهذا .االتفاق أعقد بأن عليه  اجلميع وأله  .طلبهنه  استجاب فقد السرعة هبذه عليه احلصول
 بشاهد ، وجاء االتفاق؛ عقد املستح بِّ  من أنْ  يل وقال به فجاء أرسله، الرب   كأنه  عدالً  كاتًبا الباب على األستاذ
 القديس عيد عشيهة ثابًتا عقًدا البيع اتفاقُ  وُعق د ،- خيشاه كان ما فهذا – األمر ْشه ر  يُ  ال كي القاعة باب   فأغلق  

 .وتدبريه الصديق هذا اهتمام بفضل قلت، كما اجمليد، يوسف

 مضايقات أخيرة
 يظهر شرع باالنتشار، اخلب بدأ فعندما .الرخيص الثمن هبذا [البيت] يباع   أن أحد ببال خطر ما .55 

 الكاهن فعاىن .الظاهر الغش   حبجهة البيع إ لغاء فطلبوا الثمن، أ حرق االتفاق، دبهر الذي الكاهن إن يقولون مشرتون
 ف  ر حا لكنههما الكرمية، وزوجته قلت، كما وجيه، رجل   وهو البيت، أصحاب   حاالً  وأعلموا .شديًدا ضيًقا املسكني

أ   ألن فرح أيه  ما لو االتفاق على قاصد   وهلذا دير، بيتهما يف يُ ْنش  ا أن يستطيعان ال اَّنه  ت   التايل اليوم ويف .شيًئا يغري 
 ارتضيناها فقد حبق نا، جمحفة كانت االتفاق بنود بعض   ان ومع الكاهن؛ طلب كما الثمن ثلثُ  وُدف ع   التسجيل،

 .له إكراًما

 ندم المشترين السابقين
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 بتفاصيلها األمور نظروا فالذين احلقيقة، أما البيت؛ هذا راءش رواية يف أتب سط أن النافل من خيال قد .58 
 عميت شاهدوه قد كانوا الذين الرهبان مجيع ألن أم البخس، الثمن ناحية من أكان أعجوبًة، األمر اعتبوا

 عةالتهب   ويُلقون بالدهشة، يصابون اليوم يشاهدونه والذين بورغس؛ يف موجوًدا ليس وكأنه اشرتوه،  فما أبصارهم
م ويصفوَّنم عليهم  بل بيت، عن يبحثن الراهبات من مجاعة   قليل منذ املنزل هذا ساهد قد كان .مُحْق   بأَّن 

 يسعى غن   وشخص   ديرهن، احرتق وقد املدينة خارج من واألخرى قريب، عهد منذ أُنشئت احداهنه  مجاعتان
 .ندمال أشد   نادمون فجميعهم اآلن أما أمره؛ فأمهلوا ديرًا لينشئ  

 اعتراف بجميل االستاذ
 الصال األستاذ ذلك حق   على كان كم بوضوح فأدركنا انتشار، أيه  املدينة يف والقال القيلُ  وانتشر .57 

، نقول أن نستطيع حبيث اعتمدها، اليت وبالفطنة سرًّا األمر يعاجل   بأن  هذا أعطانا م نْ  اهلل، بعد   هو، إن ه، حبق 
ح العقل   إن   .البيت

ُ
ا، راجح   ع ْقله وألن   .شأن كلِّ  يف الكبرية دوره له ك م  امل  حق ق فقد العزم، أعطاه اهلل وألنه  جدًّ

ا يساعدنا شهر من أكثر قضى َث .بواسطته العمل هذا  احتفظ قد بربِّنا كأين .كلفة بأدىن شيء   كلِّ  بتنظيم مهتمًّ
ا كان شي كل   وكأنه  البيت؛ هبذا لنفسه  حسبُتن لنا، ُصن ع   شيء كل   وكأن شاهدتُه، إن ما قيقة،احل يف .سلًفا ُمع دًّ

 إىل بنا باجمليء قاسيناه، ما مقابل صاحلة، مكافأةً  رب نا كافأنا لقد .قصوى بسرعة ته  قد العمل رأيت إذ حلم   يف
 .آمني األبد، إىل مبارًكا فليكن .آخر شيًئا ليست واملاء واملنظر، فاحلديقة، املمت ع؛ املكان هذا

 سرور المطران وعراقيله
، أن عناده  . 41  ا لتوف قنا يف سعينا، واعتب، حبق  مل يلبث رئيس األساقفة أن ع ل م  مبا جرى، فارتاح جدًّ

 .عليه  فضله فكتبت له أعرت  عن فرحي لسروره، واعدًة بأن أسرع يف إعداد ما يلزم لعل ه يُتم  . كان السبب
 وعليه .صكوك أي   أدري ال وضع يتم   مل ما دخوله نستطيع ال أن نا إىل نب  ْهتُ  ألن ن البيت إىل االنتقال يف وعج لت

للنا فقد العناء، بعض   كلهفنا إخراج ه أنه  ورغم البيت، غادر قد يكن مل املستأجر أنه  فرغم  .الغرف إحدى يف ح 
ا [املطران] أغضب   فعل نا أنه  بعد فيما يل فقيل أتُه .جدًّ  .سريعاً  يسكن فغضبه صال، وألن ه ؛استطاعيت بقدر فهده

 ليس ان له فكتبت .بتصرفايت أتفرهد أن أريد أن ن اعتب ألن ه ودوالبًا مصبهعةً  وضعنا أن نا عرف حني كذلك وغ ض ب  
ا بل أقصده، هذا  ويبد ال حىت صليًبا أض ع   أن على جتر أت ما لكن ن احملص نات، الراهبات أديرة يف اجلارية العادة إَّن 
 يعطينا أن يف حيلة   أيه  تنفع فلم عنها، يُفصح كان اليت الطي بة اإلرادة ورغم .احلقيقة هي وهذه ديرًا؛ بيتنا

 .الرتخيص

 إصرار المطران على عدم إعطاء الترخيص
 نم زاد انه ولو الرخصة، إعطائنا حده  يبلغ مل بالًغا لطًفا لنا وأظهر كثريًا فسرهه البيت، ليشاهد   وجاء .42 

 البعض وكان .تولوسا دي كاتالينا مع االتفاقات بعض وضعُ  يتمه  أن جيب أن ه ذلك عليها، احلصول يف أملنا
 الرئيس صديق وهو إليه، أشرت الذي مانسو الدكتور ان إال   الرتخيص؛ يعطي   ال أن اخلشية شديد خيش ون

 فقد فيه، عليه ويلح   باملوضوع ليذك ره املناسب الوقت ينتظر كان املطران، صديقُ  أيًضا أنهه كما اآلخر االقليمي
 القد اس فيه يقام كان البيت هذا يف معبد وجود فرغم .احلال تلك يف نعيش يرانا أن كثريًا عليه يشق   كان



 175 

 من ا، قريبة   كنيسة   يف لسماعه واألعياد اآلحاد أي ام خنرج فكن ا لنا، القد اس يقام أن املطران يشأ مل فقط، ألصحابه
 مب ر وجود أكهدوا الالهوتيني ومجيع .التأسيس ت   أن إىل إليه انتقالنا منذ تقريًبا شهر مضى لكن حظ نا، سنحل

 الرأي؛ هذا يرى كان كبري، الهويت وهو نفسه، األساقفة ورئيس .هناك بالقد اس االحتفال يف لالستمرار كاف  
 عليها؛ يصب من أكثرُ  أنا، وكنت، احملنة؛ هذه حنتمل   أن ريدناي ربهنا ان [ملعارضته] الوحيد السبب أنه  يبدو وعليه،

 .احلزن من الرعدة تأخذها حىت الشارع إىل خترج إن ما راهبة هناك لكن

 صبر مدهش
 حيًنا ويطلعون املال، يطلبون آخر وحيًنا بالكفالء، يكتفون فحيًنا سهلًة، التسجيل عمليهة تكن مل .41 

 فتح   اهلل أنذ   ولوال حماربة؛ أشد   حاربنا وكيل   على بل املطران، على تقع ال واملسؤولية .ةكثري  جديدة   بصعوبات   آخر
 كاتالينا احتمل ْته ما إن   آه، .املعامالت من رأيي، يف قط   انتهينا كنا ملا آخر، مكانه فحل   آنذاك سفر   باب   أمامه
 توفري من تتعب وال دهشيت، يثري بصب   شيء كله  تتحم ل كانت .وصفه يصعبُ  املوضوع هذا يف تولوسا دي

  جتهيزًا جمههزًا كان فمنزهلا – عديدة أخرى وأشياء كاألسرهة البيت، لتجهيز الالزمة األغراض كله  قد مت .حاجاتنا
ا إليه؛ حنتاج ما وكل – كامالً   أديرة أسهْسن   ممهن أخريات نساء .بيتها يف نقص ولو شيء ينقصنا أن تريد ال فكأَّنه

 .التأسيس هذا يف هي، احتملتها، اليت املشقهة عْشر   حتتمل مل منهنه  واحدةً  لكن   قد مت، مم ا أوفر أمواالً  قدهمن   لنا
 فتحسب ته، قد العمل ترى أن يف رغبة   أيه  ترغب كانت .إعطاء ه تستطيع ما كله  ألعطيت أوالد، هلا يكن مل ولو
 .قليالً  السبيل هذا يف شيء كل  

 سطة تنفعال وا
 إىل ثانية مرهة يكتب أن إليه أتوسهل پالنثيا أسقف إىل كتبتُ  احلاصل، الكبري   البطء   رأيت عندما .45 

 ان دائًما أدهشنا وما له؛ شخصي ةً  إهانةً  حيسبها كان لنا مناهضة   كله  ألن   منه، شديد نفور على كان ولو املطران،
 املسألة ينهي   أن فيسأله ثانية إليه يكتب ان پالنثيا أسقف إىل إًذا توس لتُ  .ءشي يف يؤذينا أنه مرهة اعتب ما املطران

 والدكتور .شيء كله  خسرنا لكنها إليه سلهمتها لو إليه موجههةً  رسالةً  إيله  فبعث .يريده ما وننف ذ ّنلك دمنا ما
 تزعج   أن شأَّنا من حقائق بعض   نتتضمه  فقد ات زاَّنا، ورغم إليه؛ أسل مها ان يف عارض ومرشدي، معر يف مانسو،
 وكان .كبريان صديقان أَّنما رغم إي اها أبلغه أشياء بعض بسبب منه منزعًجا كان وقد طبعه؛ إىل نظرًا املطران
 أنذ   فأجبته .بسبيب عدوهْين صارا واملطران فهو أصدقاء، يكونوا مل م ن الصداقة يف مجع   ربِّنا موت أن كما : يل يقول
 .بينهما خالف   وقوع   دون أحول   كي خاصهة عنايةً  ُعنيت أين اعتقادي ففي أنا؛ ما له يبهن الواقع  

 وصول الترخيص
 رسالةً  املطران إىل يكتب أن حجج، من استطعتُ  ما أحسن   معتمدةً  ثانية، األسقف إىل ترسهلتُ  .44 

 بالقليل؛ ليس وهو منه طلبتُ  ما ففعل .اهلل خبدمة متعل ق املوضوع   أنه  عينيه نصب فيضع صداقًة، تفيض أخرى
 كله  إن   يقول إيله  وكتب نفسه كل ف ترد د، دون من دائًما فعله ما وهو ويساعدنا، اهلل خيدم هبذا أنه رأى حني لكن

 إىل املناسب الوقت يف جاء ت الرسالة إن   اخلالصة، .الرسالة هذه إزاء شيًئا ليس الرهبانية أجل من سابًقا فعله ما
 محله الذي ماتانثا دي هرناندو الصال الرجل بواسطة وأرسله الرتخيص، فأعطانا مانسو، الدكتور مسعى بجان
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 الصاحلة تولوسا دي وكاتالينا مضى، يوم ايِّ  يف منهن   حزنًا أشده  النهار هذا األخوات كانت لقد .فرًحا ممتلًئا إلينا
 يزفهنا أن مزمًعا كان الذي الوقت يف ضيقنا يزيد   أن أراد الرب   فكأن روعها، أهدِّئ   أن معه أستطع مل حال   يف

 أبد إىل ومسبهًحا مبارًكا امسه فليكن .قلقة السابقة الليلة كنت قبل، من الشكه  ساورها ما اليت وأنا السرور؛
 .آمني اآلبدين،

 االحتفال بالقد اس
 هو احتفل .املقد س القربان ويصمد   التايل اليوم يف القد اس ليقيم   إذنًا مانسو الدكتور املطران أعطى .47 

 تدين كما رهبانيتنا هلم تدين الذين الدومنيكان للرهبان – بولس القديس دير رئيس األب إن َث األوهل، بالقد اس
 أنفسهم تلقاء من جاؤوا الذين الكهنة من عدد   وعاونه االحتفال القد اس أقام – بالكثري أيًضا لليسوعيني
ةً  فالاالحت فاكتسب  .كبى أهبه

م مسرورةً  تكون أن كل ها املدينة كادت بل األصدقاء، مجيع   السرورُ  وغمر   إي انا لرؤيتهم كثريًا أسفوا ألَّن 
ا وساء هم عليه؛ كنها ما يف  .جيري ملا أسفي من أكثر عنه يُقال ملا أحيانًا أغتم   كنت إين   حبيث املطران تصر فُ  جدًّ

ا كبريًا األخوات وفرحُ  الطي بة لوساتو  دي كاتالينا فرح وكان  :قائلة اهلل فأخاطب التقوى، روح   نفسي يف فيحر ك جدًّ
"، ، أن إاله  لك املتعب دات هؤالء تطلب وماذا رّب   ".؟ عزلتهنه  من أبًدا خيرجن   فال أجلك من يعتك ْفن   وان خيد ْمن ك 

 طمأنينة العزلة
 عندما التأسيسات هذه يف يغمرنا الذي السرور   يتصوهر   أن يعيستط ال احلصن، عزلة يف يع شْ  مل م ن .42 

ُِ  الدخول   يستطيع ال حيث احلصن يف ذواتنا نرى  ال إي اها فحب نا التأسيسات، هذه أحببنا فمهما علماين؛ أيه
 يف لشبكةبا ُتصطاد اليت األمساك حال بشبه فيها حال نا ألن   عزلتنا، يف هبا نشعر اليت العظمى الطمأنينة   يوازي
ا النهر؛  مياه جماري يف لتعيش   املكر سة النفوس شأن وهذا .املاء يف ثانيةً  أُلق ي تْ  إذا إاله  تعيش   أن تستطيع ال إَّن 

 ما هذا .إليها أُعيدت إذا إاله  حقًّا تعيش أن تستطيع ال العامل، أمور بشباك اجملاري تلك من أُخر ج ت فإذا عريسها؛
 اخلروج يف برغبة   يشعرن اللوايت فاألخوات .الشخصي باالختيار أعرفه ما وهذا األخوات؛ عمجي لدى دائًما أالحظه
 العريس   أنه  ومن للسامريهة، الرب   ذكره الذي احلي   املاء   جيدن   مل أَّننه  من فلي خ ْفن   ومعاشرهتم، العلمانيني وخمالطة
 ألَّننه  فإما :لسببني الوضع هذا يف أنفسهنه  جيدن   أن أخشىو  .معه بالبقاء يكتفني   ال ألَّننه  وحبق ، عنهنه، حمتجب  

نه، أو فقط، أجله من احلالة هذه ي عتن ْقن   ال  باختياره اهلل وهبهنه  اليت العظمى العطي ة   يقد رن ال اعتناقها، بعد ألَّن 
 .اهلل مسح ال نفسهن ، على اأيضً  يقضي وقد حياهتنه، على يقضي ما غالًبا لرجل   اخلضوع من وحتريرهنه  له إيهاهنه 

 تسبيح اهلل
، واإلله احلق   االنسان أي ها آه، .45   ألن ه أخوايت، يا فلنسب حه، ؟ املنهة هبذه أ ُيْست هان ! عريسي يا احلق 

 مشقهات   مقابل أبًدا، تزول ال مملكةً  لنا أعد   الذي السي د كهذا قدير وسي د   ملك   تسبيح من ن  ْتعب  نهن وال إي اها، وهبنا
 .آمني آمني، أبًدا، مبارًكا فليكن .غًدا كلهها تزول مشقهات   فرح، ألفُ  خيالطها صغرية  

 صعوبات الريع
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 دي كاتالينا وقفته الذي الريع أنه  ويل االقليمي للرئيس بدا الدير، تأسيس من أيام بضعة بعد .48 
 على نُبقي فال اهلل على االتِّكال ففض لنا تاعب؛م هلا تسبِّب دعوى موضوع فيكون صعوبات بعضُ  تواجهه تولوسا

 كاتب   أمام االقليمي، الرئيس األب   بإذن تنازلنا، أخرى، وألسباب السبب وهلذا .ك د ر أدىن هلا يسب ب قد ما
، متها كانت اليت األمور مجيع عن عدل   راناملط يدري   ال كي تامهة بسريهة هذا فعلنا .الصكوك إليها وأ عدنا لنا قده
 احلسنات، من يعيش دير   أنهه معروًفا يكون فعندما .الدير كاهل على ُملقى ثقل   هو فيما إهانًة، فيعتبه باألمر
 الغذاء، لفقدان يتعرهض أن يف خطر فهناك أوقاًفا، له بأن ُشه ر   إذا أما يساعدوننا؛ اجلميع   ألن خناف، ال أن جيب
 ستبزان كانتا هلا ابنتني أنه  وهو وفاهتا، بعد يُ ْعت م دُ  حالًّ  تولوسا دي كاتالينا وضعت وقد .اآلن حالنا هو كما

 وتتنازالت الوقف   ذلك تُلغيان الثوب، لبستا عندما أمواهلما عن للدير وتنازلتا السنة تلك پالنثيا يف ديرنا يف نذور مها
 إرث من حصهتها عن للدير تتنازلُ  هنا، الثوب لبس على عزمت ثالثةً  ابنةً  وان هذا؛ ديرنا لصال األموال عن

 منذ الوقف ذلك من يستفيد ال الدير أنه  هي املشكلة ان غري كاتالينا؛ وقفته كانت ما توازي حصهة   وهي والديها،
 يف ت عتمد اليت لألديار احلسنات يوف ر الذي الرب   ألن   شيء، ينقصهنه  لن الراهبات أنه  أيقنتُ  فطاملا أنا، أم ا .اآلن

ين مه م   سُيحرِّك عليها، اعيشه  اآلن إىل ينشأ مل أنه ورغم .عيشهنه  وسائل   لراهباته يؤم ن أو الدير هلذا ليوف روها اخلري 
 ضروريهات للراهبات فتتوافر األمر يعاجل   كيف يقر ر   أن أحيانًا الرب   إىل أتوس ل فكنت األساس، هذا على دير

 .للرته ب تدخله ما فتاةً  أرى أن قبل املدينة مغادرة أود   كنت وما ؛الدير هذا إنشاء أراد أن ه دام ما العيش

 الرب  يحث ها على الذهاب
 تمَّ  فقد ؟ تشك ين ِفيمَ  :الرب   يل قال التناول، بعد يوم ذات خاطري يف جتول األفكار هذه وفيما .47 

 تركتُ  وكأين كالُمه فجاء .ضروري هو ما يفوهتنه  لن أن ه أفهمن وهبذا .مطمئنَّة الذهاب باستطاعتك التأسيس؛
 االسرتاحة إاله  ليس هنا افعله ما ان اعتبت ألن ن بسفري، اهتممتُ  َثه  ومن .قط   بعد من قلقتُ  فما وافرًا، ريًعا هلنه 

 .تعيب زاد ولو أجدى فائدةً  أؤد ي   أن آخر، مكان يف ميكنن، بينما هواي، على دير   يف واالستجمام
 كاتالينا ابنة وألب س   وافرًا، لطًفا بعد فيما لنا أظهر فاملطران .طي بني صديقني پالنثيا سقفوأ املطران ظله  

 إىل يغمروننا الناس بعض انفك   وما .الحًقا الدير دخلت أخرى مبتدئةً  ألبسه كما ،14الرهباين الثوب تولوسا دي
مْ  إذا الضيق   يقاسني عرائس ه ربهنا يدع ولن مبساعداهتم، اآلن  النعمة هذه اجلالل ذو فليعط هنه  .إلتزامهنه  وفق ن هخ د 

 .وجبوده العظيمة برمحته

                                                

القديسة، يف هذه املناسبة ترأس املطران االحتفال وألقى ع ظًة عب هر  فيها عن أسفه البالغ ختالطه الدموع، لكونه مل يعط  اإلذن من قبُل لتلك    14
 (.2221دعوى تطويب القديسة تريزيا، آڤيال )لألم  تريزا ليسوع وراهباهتا من ضيقات وطلب السماح عن كلِّ ما سبهب 
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 [خاتمة]

 يسوع مخل ص البشر

 انتقال دير آڤيال إلى سلطة الرهبانية
 ته  دير أوهل وهو آڤيال، يف للراهبات يوسف القديس دير أنه  كيف هنا اروي   أن الضروري من رأيت .2 

 للسلطة اخُلضوع إىل 2احملل ي لألسقف اخلضوع من انتقل   ،- آخر كتاب يف وأُثب ت تْ  تهقصه  رويتُ  وقد – تأسيسه
 .الرهبانيهة

 آڤيالرعاية أسقف 
 أسقف اآلن وهو مندوثا، دي ألڤارو السي د [آڤيال] على أسقًفا كان املذكور، الدير تأسهس عندما .1 

 من أنه  ربِّنا من أنا، فهمُت، له بالطاعة و ع ْدنا وعندما .ايةرع أمسى هناك إقامته طيلة الراهبات لقيت وقد پالنثيا،
 نشأت اليت اخلالفات مجيع يف مساعدة كله  منه لقينا فقد .التصر ف هذا صح ة   املستقبلُ  وأظهر .إطاعته املناسب

 على زائرًا ن  يكو  أن قط   رضي ما إن ه َثه  حصلت؛ كثرية   أخرى أمور   يف جلي ةً  مساعدتُه وظهرت الرهبانية، يف
 هذه على األمر واستمره  .منه أتوس له ما إال   الدير ذلك يف يفعل يكن مل كما االكلريوس، رجال أحدُ  الراهبات

 اليت السلطة تغيري يف أفك ر أن دون من الدقهة، وجه على أذكر لست تقريًبا، عاًما عشر سبعة من أقل   أو أكثر احلال
 .لنا خنضع

 يةإخضاعه لسلطة الرهبان
 طليطلة، دير يف األثناء هذه يف وكنت پالنثيا، كرسي   آڤيال أسقف أُعط ي   املدهة، هذه انقضاء بعد .5 

ضع   أن املناسب من إنه  ربهنا يل فقال    ذلك، سبيل يف أسعى وأنْ  الرهبانية، لسلطة يوسف القديس دير راهبات خت 
 للرئيس الطاعة   نؤد ي   أنْ  اخلري من أنه  [ربِّنا من] فهمتُ  قد نتك اومل   .الدير ذلك حياة   سيعم   التهاون   فإنه  وإال  

ْرتُ  تناقض؛ حصولُ  اآلن يل بدا فقد احمللي،  ي شغل من آنذاك وكان معر يف، على األمر فعرضتُ  .أعمل ما يف فح 
 ضروريًّا كان وقتال ذلك ففي لألمر؛ أمهِّية   ال أن   فأجابن .واجح علم ذو وهو أومسا، يف األسقفي الكرسي حالًيا

 هذه أن كثرية، أمور   يف جليًّا، وظهر [الرهباين للرئيس] اخلضوعُ  [ضروريًّا فيبدو] اآلن أما لألسقف؛ اخلضوع
 .مستقالًّ  يكون أن من خري   األديرة وهذه الدير ذلك احتاد ان يرى كان الرب   وان احلقيقة، كانت

 موافقة األسقف
 برأينا األخذ ويرفض متاًما رأيه غريه  قد األسقف فوجدتُ  باألمر، هتمه أل آڤيال إىل [الرب  ] وأرسلن .4 

 الوضع، ذلك عن للراهبات ينجم قد الذي األذى من قلقي عن احلجج بعض   له أبديتُ  أن بعد لكن .قاطًعا رفًضا

                                                

 (. م) 52 - 51فصل  كتاب السيرةأثبتت القصهة يف    2
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 فقر ر حججي، من رجحانًا أوفر   براهني   اهلل، ومبساعدة فهمه، براجح فوجد حيل لها، أخذ مجًّا، حبًّا حيب هنه  هو وكان
 .بالفشل مسعاهم باء   فقد املوافقة، بعدم نصحوه االكلريوس رجال بعض   أنه  ورغم .طليب على املوافقة

 موافقة الراهبات
ا خطري   األمر أن بعضهنه  فرأت .اإلقرتاع بواسطة الراهبات توافق أن ضروريًا وكان .7  نه  إاله  .جدًّ  كنه  أَّن 

 هناك من انتقل إذا جانبهنه  إىل أبقى ال أن خصوًصا خيش ني وكنه  عرضُتها؛ اليت باحلجج فاقتنعن كثريًا، حُيبْبنن
 أمر   يف النقاشُ  وانتهى تأثري، أيه  احلجهة هذه فيهنه  فأثهرت .مودهة له وأكن   بالكثري الرهبانية له تدين الذي األسقف

ا، رأى بأن كهذا مهم    ِ  .العكس حصل لو فيما بالدير يلحق الذي الض رر ظ م  ع   ومجيعهم، مجيعهنه  جليًّ
 .آمني مبارًكا، األبد إىل فليكن ! عابداته شؤون على عناية بأت   يعطف الذي هو مبارًكا، الربه  فليكن 
 


