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 مالحظة

ننا طبقاً ملراسيم الكنيسة املقدسة، وخاصة ملرسوم البااب اورابنوس الثالث، نستعمل كلمة "قديس" و إ
توفوا برائحة "أعجوبة"، على سبيل االتساع وحبسب ما ينبع من صميم االميان البشري، حنو أشخاص 

 القداسة. 

يوبولد، بعد ما احتفظنا األب لوكل ما اتينا به يف هذا الكتيب مأخوذ عن الذين دأبوا يف سرية 
بتصرحياهتم وتواقيعهم يف خزانة نيابة دعوى التقديس، يف دير االابء الكبوشيني يف ابدوفا، دون أن نذكر 

 امساءهم احرتاماً لشعورهم. 

 

 مقّدمة

للمرة يسران أن نكتب للمرة الثانية حياة رجل هللا األب ليوبولد دي كستلنوفو، بعد أن نشرانها 
املارونية يف الشرق.  البطريركيةأشهر جملة دينية مصورة حتمل شعار األوىل على صفحات "الروزانمة الرعائية"، 

بعشرات األلوف، يتهافتون اليها يف ملا فيها من عظيم الفوائد الروحية لقرائها الكثريين الذين يعدون وذلك 
مطلع كل عام، فيلتهمون صفحاهتا اليت حتمل اليهم من املواضيع الروحية القيمة اليت تعينهم على احلياة؛ 

 وأخبار القديسني الذين ضوعوا الكون أبريج طهرهم وقداستهم، ليكونوا قدوة هلم عند امللمات. 

وجوه احملببة اليهم، يطالبوننا بنشر حياته على انفراد، رأينا وملا كان األب ليوبولد دي كستلنوفو من ال
أن نتحفهم جمدداً بنبذة من سريته ملا تتضمن من الفضائل املسيحية والقيم الروحية اليت تلج قلوب املسيحيني 

لة دون استئذان، فتفعمها فرحاً وابتهاجاً؛ ألهنم ملسوا فيه احلنني والشوق عندما كان على األرض ليحل معض
وقد تعرف االنشقاق يف الشرق اليت مل يوفق اليها يف احلياة، اال انه انل ما متىن بضع سنوات، بعد املمات. 

طاملا صبا اليه على االرض بكل جوارحه، وهو يف السماء حيث شفاعته ال ترد، بواسطة إىل الشرق الذي 
لينجز مهمته اليت بدأها يف الذي سخره  Valdiporroوكيل تطويبه حضرة األب بطرس دي فالديبورو 

احلياة، فتفاىن بنشر حياته يف عدة لغات اوروبية فعممها على مجيع املؤسسات الدينية شرقاً وغرابً، فكنا حنن 
يف عدد خاص على صفحات "روزانمتنا الرعائية"  1965أول املرتمجني هلا اىل اللغة العربية فأذعناها سنة 

 شخص يف لبنان والبلدان العربية. حيث تعرف اليه اكثر من نصف مليون 
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وملا طبع أخريًا حياة "قديسه" طبعة جديدة اضاف اليها عدة خوارق مدهشة مع عدة مرضى 
مصابني أبمراض خمتلفة، رأينا من الواجب أن نرتمجها إىل اللغة العربية حبًا ابلذي سخر كل طاقاته الروحية 

رعية واحدة لراع واحد، حسب رغبة معلمه ة املقدسة يوماً، لرجوع املنشقني إىل حظرية االميان، فريى الكنيس
 فيجد فيه املؤمنون عظمة هللا تعاىل، وعظمة الكنيسة اليت تتجلى أببنائها القديسني! االهلي؛ 

قد أمت رغبته فعال، وحتققت أمنيته أبن بشر الشرق. ال ابلرجوع إىل  وبذلك يكون األب ليوبولد
حضن الكنيسة فحسب، بل عرف الشرقيني حبياته العجيبة أيضاً، وفضائله السامية، وقداسته النادرة، 
وعجائبه الكثرية وحمبته املخلصة، أبن وقف نفسه لرجوع الكثريين إىل حضن الكنيسة، ليهبوا يوماً إىل اكرامه 

ندما يلفظ انئب املسيح على األرض كلمته األخرية فيه، فيقدمون له حينذاك خبور االحرتام والوقار... ع
 والعرفان ابجلميل! 

 

 1971كانون الثاين   1بكفيا يف 

 املرتجم
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 حنَو الغاية!

 السنوات األوىل

 1866أاير سنة  12السبت يف 

ى الآللئ اليت تزين مدخل كتارو الصغرية اجلميلة، احد Castelnovoن مدينة كستلنوفو إ
Cattaro  الساحر، يف بالد دملاسياDalmatia  كانت مغمورة بربيع زاه قبل االوان. عابقة بروائح ، قد

الزهور والرايحني وابلنسمات اللطيفة الدافئة، بني أوراق النخيل والزيتون، على شاطئ حبر يرجتف لدى 
 انعكاس أنوار الشمس الذهبية عليه. 

اسطفان  –أنطون  –ففي ذلك اليوم بعينه، ويف غمرة سالم الطبيعة، ابتهجت أسرة بولس 
، مبولود جديد، هو الثاين عشر من مثرة حبهما Zarevichوكارولني زرفيتش  Mandichمانديتش 
 املسيحي. 

حيث وكان هذا املولود حنيفًا حنيال نضرًا كالزهر، محل يف غضون شهر إىل جرن املعمودية املقدس 
 اي "عطاهللا".  Bogdanجلي ابسم بوغدان 

يف احلياة، ألجل خالص كثريين من البشر. وقد فجاء هذا االسم مطابقًا له، ألن هللا تعاىل أوجده 
 احتاطه والداه وذووه بعناية خاصة مليئة ابحلب واحلنان، لكونه صغري اخوته. 

مع ذلك شخصية المعة جتلت فيها  ورغم ضعف بنيته وعدم اكتمال منوه كبقية البشر، فقد ظهر
 مواهب روحية عوضت عما انقصته الطبيعة هلا. 

كما أنه ظهر أيضًا بني األوالد اقرانه غريبًا يف أطواره وتطوراته، اذ جتلى يف حركاته وحديثه، األدب 
شفتيه. ذلك اجلم؛ ويف معشره، اللطيف والبشاشة اللذان مل يفارقا وجهه قط؛ واالبتسامة تتألق دومًا على 

 ألنه كان يسري يف عروقه دم شرف االابء واجلدود!

وعندما كان يلعب مع اخوته، كان يبان ان نفسه كانت تصبو دوماً إىل الكمال... إىل السعادة... 
إىل السماء! ألنه كان أيىب الضجيج واخلصام، واللعب واهلزار، ويسرع غالباً إىل غرفته فيصلي فيها جاثياً على 

 البالط. ذلك ألن نفسه كانت تصغي إىل دعوة خفية من العالء. 
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والداه مجيع تصرفاته هذه، فكاان حيتفظان هبا يف قلبيهما، ويشجعانه للمضي قدمًا يف  وقد الحظ
مسلكه احلميد، حىت اصبحا له خري مرشد ومعني، لبلوغ ذروة األعمال الصاحلة. خاصة، بعد أن رأايه 

 ينصب على العمل بكل قواه وميارس الرمحة بطريقة عجيبة. 

اليًا يف أمريكا، وقد كان أكثر منه فقراً، انه ال يزال يذكر حىت عنه أحد رفقائه املوجود ح لقد أخرب
اآلن بتأثر عميق، كيف كان "بوغدان" يقسم كل يوم خبزه خفية، ويقدم له نصفه حبب ورضى؛ مع انه كان 

 احوج به منه اليه. 

اذا  كان اقرب إىل املالك منه إىل انسان. والويل لرفاقهوهكذا قل عن طهارته املالئكية. فإنه  
وقد ايد عمله هذا بقوله أو تظاهروا مبظهر ينم عن عدم احلشمة والفضيلة. اسرتسلوا حبديث بذيء أمامه. 

يومًا إىل امرأة دخلت عليه دون استئذان وال احتشام يف لباسها. فبعد أن ونبها تونيبًا قاسياً، الزمها ابخلروج 
م شاب مل يتجاوز بعد السادسة عشرة من عمره. حاال من غرفته وهي جتر وراءها ذيول اخلجل واهلوان لكال

مثاال  Cattaroوملا عرف بذلك خوري الرعية جعله قدوة لشباب رعيته، كما جعله أيضًا اسقف كتارو 
 جلميع الفضائل. 

 ابن القديس فرنسيس

وملا بلغ السادسة عشرة من عمره تساءل الناس، ما عساه يكون اي ترى مصري بوغدان يف احلياة؟ 
فهو ليس كبقية الناس الذين حباهم هللا جبمال اخللقة والقد والكمال. وقد ولد يف وسط شعب قاسي القلب 

الربيئتان تغرورقان  أتصلت فيه الشراسة والبغضاء حنو الدين ورجاله. وألجل ذلك كانت عيناه الصافيتان
ابلدموع لدى تذكره تلك احلوادث املؤملة، وحتز نفسه اسى لالنشقاق الذي فصل الشرق عن الكنيسة 

 الكاثوليكية. 

غري أن بوغدان الذي غمرته السماء مبواهبها االهلية قد كان يصبو دومًا إىل املثل الشريفة العليا، اذ 
خلارجني عن كنيسته، إىل حظرية املسيح احلقيقية، عن طريق رهبنة قرر ابهلام اهلي أن يرد اليه تعاىل كل ا

القديس فرنسيس. لذلك وطن النفس بعد صالة طويلة، أبن يصري راهبًا كبوشيًا ليكون يومًا مرسال فيحقق 
 مقصده النبيل. 
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 يف مدرسة الكبوشيني االكلرييكية

وح التقوى والتدين يف دملاسيا منذ عدة ن لآلابء الكبوشيني يف مقاطعة البندقية فضال يف انعاش ر إ
يف ابرشية "كتارو" فدخل بوغدان إىل  Herceg-Noviاجيال. حبيث كان هلم دير يف هرتسينيويف 

، بعد ان شق فراقه على والديه 1882تشرين الثاين سنة  16يف  " الساروفيميةUdineاكلرييكية "اودين 
تنهمر من عيوهنم: أهكذا اي بوغدان ترتكنا دون أن تبكي واخوته الذين كانوا يقولون له عند وداعه والدموع 

 كيف تريدون أن أبكي وأان ذاهب إىل بيت الرب! فأجاهبم الشاب: متأثراً على فراقنا؟! 

يكية شاقة على "بوغدان"، نظراً لضعف بنيته وحداثة سنه، حبيث كان ال يزال وكانت احلياة االكلري 
مما اسرتق شعور معلميه واخوانه التالميذ، فاخذوا حيتاطونه بكل عناية وحمبة وحنان حباجة لعطف والديه، 
 لينسوه االهل واخلالن. 

خطار وتدرأ التجارب عرفت كيف تقتحم االنفسه الكبرية السائد عليها جسم صغري حنيل، ال أن إ
أي أن يصبح يومًا مرساًل يف الشرق. وهلذا نراه ينصب واحملن بفضل صالبة ارادهتا، لكي تصل إىل اهلدف. 

جلى يف مضمار العلوم والفضيلة، فغدا مثاال بني اقرانه التالمذة، بدقته يف  على الدرس حبماس غريب حىت
ابإلضافة إىل الوداعة بتصرفاته، والبشاشة يف مكاملته، غرف العلوم من مناهلها؛ حفظ القوانني واالجتهاد يف 

 يقتدى به. يف زهده، واالحتشام يف قداسته، حىت غزا القلوب وأصبح مثاال واالبتسامة 

 تدئ الكبوشياملب

 Bassano delمدرسة االبتداء يف بسانو دلكرااب  1884نيسان سنة  20ودخل بوغدان يف 
Grappa  فرنسيس ابسم "االخ ليوبولد ولبس ثوب القديسLeopold" ال يشغله شيء طوال سنة .

خبالص نفسه وعزمه على وضع احلجر األساسي لتحقيق أمنيته، يف أن يصبح يوماً االبتداء سوى االفتكار 
 مرسال يف الشرق. 

يف الرهبنة الكبوشية يتأكد جلياً، أن األخ ليوبولد قد كان حقًا بطال  ومن يعرف مشاق االبتداء
 بنيته ويف صحته. الجتيازه تلك املرحلة الشاقة من حياته الرهبانية، نظراً ملا كان عليه من الضعف يف 

ومع ذلك مل يسمح لنفسه أن يظهر عليه ادىن شيء من التعب جتاه تلك القوانني القاسية، وال ان 
بل كان يقول، إذا كنت من اآلن يلتمس من رؤسائه تفسيحاً ولو بسيطاً عندما كانت تسوء حالته الصحية. 

 افقد الشجاعة، فماذا اصنع اذن عندما اصبح مرسال؟!
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ولة، انل اعجاب رؤسائه الذين اتفقوا ابإلمجاع على ان يربز االخ ليوبولد نذوره البسيطة وبتلك البط
 .1885يف أاير 

 الدارس والكاهن

فتعلم الفلسفة اوال يف مدينة  الكهنوتية بعد ان اهنى األخ ليوبولد سنة االمتحان، استأنف دروسه
، مث الالهوت يف مدينة البندقية. ورغم كل ذلك مل تثبط عزائمه، وال مل من كثرة الدروس Padovaبدوفا 

اليومي الذي  تقربه من هللا تعاىل بواسطة خبزهواألحباث يف العلوم الفلسفية والالهوتية اليت كانت ابلعكس، 
 وعن دروسه فقط. ضارابً ال يتكلم إال عن هللايف أوقات االسرتاحة والتنزه،  هو الصالة. وكان دومًا حىت

 صفحاً عن االمور الدنياوية اليت مل يكن أيبه هلا قط.

فلهذا احبه اجلميع وكانوا يتوددون اليه ليستلذوا بسماع حديثه الروحي الذي سطت جاذبيته الغريبة 
 على قلوهبم. 

وهتيأ للشروع  1890أيلول سنة  20حىت سيم كاهنًا يف مدينة البندقية، يف  وما ان امت دراسته
 برسالته اليت حلم هبا. 

وملا بسط جناحيه ليطري عرب البحار حنو الشرق لريد املارقني عن الكنيسة إىل احلظرية احلقيقية، 
اصطدم أبمر الرؤساء الذي ردعه عن حتقيق امنيته، بسبب ضعف صحته اليت مل تسمح له بسفر كذا شاق؛ 

 وللسانه أيضاً الذي مل يكن ليطاوعه على التعبري عن أفكاره. 

تلك النفس الكبرية الباسلة، ملا كانت عليه من الطموح إىل الرساالت البعيدة،  ابتدأ استشهادوهنا 
واليت ألجلها تركت كل شيء واستعدت السنني الطوال ابلدرس والبحث والتنقيب لتغرو نفوس املارقني عن 

 للرجوع اليها؛ فإذا هبا متىن أخرياً ابلفشل! اضطالعهاالكنيسة وتفحمهم بسعة 

، عمال بقول الكتاب املقدس: فأطاعابلبقاء يف وطنه  ة املقدسة اليت امرتهلكن هو صوت الطاع
 "أريد طاعة ال ذبيحة!"

وأقام األب ليوبولد بعد ذلك يف عدة أديرة. فكان يقرتب من وقت آلخر من الشرق احملبب اليه. 
دير "كابوديسرتاي "، وطورًا انئبًا للرئيس يف Zaraنراه اترة رئيسًا يف مضيف الكبوشيني يف "زارا 

Capodistria ،" ،إىل ان استدعته أخريًا الطاعة إىل البندقية. كأن هللا تعاىل اراد ان يداعبه بتنقالته هذه
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فيوصله اترة إىل حدود الشرق، مث يرجعه عنها قسراً، بعد أن يزكي فيه انر الشوق والفرح لقرب بلوغ امنيته. 
 كمال االجنيلي. ذلك ليصهر نفسه ببوتقة الفضيلة لبلوغ ال

يف معبد سيدة "اورمو  Thieneسنة يف "تيان"  16وبعد ذلك أقام األب ليوبولد مدة 
Ormeau مث يف دير "بسانو ."Bassano حمتجباً عن اجلميع، مستغرقاً يف الدرس والصالة. يعرف من "

 رها. جلأ اليه من التائبني، كتوطئة واستعداد لتلك الرسالة العظيمة اليت سوف خيوض غما

إىل مدينة ابدوفا، ما خال سنة واحدة يف احلرب العاملية األوىل، حيث  1906انتقل هنائياً سنة  أخرياً 
. ذلك ألنه مل يرد أن يتخلى عن 1918إىل تشرين الثاين  1917ابعد إىل ايطاليا اجلنوبية من متوز سنة 

حياة اابء الكنيسة". وكانت هذه االشغال هناك مديرًا للطلبة الكبوشيني ومعلمًا "جنسيته الكرواتية. فكان 
 اثنوية ابلنسبة لتفكريه العظيم الذي كان يشغل قلبه وعقله، اال وهي "الرساالت يف الشرق".

 طرق الرب

كانت حتتوي على أسرار وعلى مناقضات. من جهة نرى هللا تعاىل يضع يف إن حياة األب ليوبولد  
قلبه دعوة وشوقًا ورغبة إىل الرساالت البعيدة، مع قوة قاهرة تشد به إىل الشرق. ومن جهة أخرى نراه تعاىل 

ة يوصد أبواب تلك الدعوة يف وجهه ليضعه يف حجرة ضيقة حيث يستمع إىل اعرتاف التائبني مدة أربعني سن
 دون انقطاع! 

عند  نه لرسول، ال بل أعظم املرسلني! وسر نعمة هللا أيخذ طرقاً جنهلها حنن. فقد كان الشرقإاجل 
هللا اجتاه النفوس اليه، اذ هو الشمس احلقيقية اليت تضيء النفوس، والنور الذي يبدد الظالم. لذلك ضاع 

ماً نفس تقية تقول له: أيها األب ليوبولد، ان املسيح األب ليوبولد بني احلقيقة واخليال؛ إىل ان جاءت اليه يو 
امرين بعد املناولة ان آيت اليك ألقول لك، ان شرقك، الذي حتن اليه، هو يف كل نفس تقبل اليك لتسمع 

 اعرتافها. 

فادرك األب حاال مقاصد هللا على انه يريد ان يكون رسوال يف التضحية والصالة. عندئذ تسنم 
أان كالعصفور يف قفص. لجلة طوعاً، بقلب يتمزق، وابتسامة تتألق على شفتيه وهو يردد: "األب املذكور اجل

 لكن قليب هو دوماً عرب البحار!"

 حقل الرسالة
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ان األب ليوبولد كان أعظم رسول. ولكن أين حقل رسالته؟ فهو مل خيض البحار ليبشر املؤمنني 
اليها كلمة اخلالص... ومل ينب الدور والقصور واملآوي والدساكر ليحمل ابإلجنيل. ومل جيب املدن والقرى 

الكون وخيلب عقول واملستشفيات يف سبيل البشرية املتأملة... ومل يكتب اجمللدات الضخمة ليقلب نظام 
 البشر بفصاحته... اذن ماذا صنع؟ 

، غرفة ضيقة جداً ومظلمة، ال ترى النور يوجد يف القرب من معبد اآلابء الكبوشيني يف مدينة ابدوفا
وال اهلواء، ألن االبنية اكتنفتها من كل صوب. فكانت يف الشتاء ابردة جداً، ويف الصيف حمرقة جداً. ويف 

على حائط تناثر دهانه وتساقط؛ ومل زاويتها يوجد كرسي قد عفت ااثره االايم، ومسجد حتت صليب معلق 
ة سوى اانء فيه زهور نضرة امام ايقونة العذراء... هذه هي االرض "املشرقية" يبق يف الغرفة من دالئل احليا

اليت حلم هبا األب ليوبولد على غري احلقيقة فنحن اليها بكل جوارحه ليستبسل فيها، برسالة استعد هلا 
 السنني الطويلة ابلدرس والبحث، لرد املنشقني إىل حضن الكنيسة املقدسة!

يف هذه احلجرة الضيقة حنو أربعني عاماً؛ يستقبل فيها الوف التائبني الذين  لقد قام األب ليوبولد 
كانوا يتوافدون اليه كل يوم دون انقطاع، مدة اثنيت عشرة ساعة. من مجيع الطبقات والفئات. كباراً وصغاراً، 

عمال  جامعات وطلبة. اطباء وكبار التجارة والصناعة. رؤساء ضباط جيش وجنودرجاال ونساء. اساتذة 
 وقرويني. وخصوصاً الكهنة والرهبان. 

المه ورغم انه مل يكن عليه شيء من اجلاذبية البشرية، وال من الفصاحة والبالغة. بل ابلعكس كان ك
مع ذلك كله فقد  اندراً، وصوته جشاً وابلكاد يفهم منه شيئاً، مما جعل رؤساءه مينعونه من السفر إىل الشرق. 

من بعيد. خاصة اولئك الذين حجرت اخلطيئة قلوهبم فاصروا على عدم االقرار كان اخلطأة يقبلون اليه 
خبطاايهم من سنني عديدة. فكانوا يتبدلون بسرعة ويرتدون حاال إىل هللا. ألنه كان غنيًا ابلفضائل، لذلك  

 كان غنياً بعطااي الرب، فعرف كيف يوزعها بسخاء على اخلطأة! 

 

 الفَضائل

 االميان

لقد كان االميان الذي هو اساس كل الفضائل، شيمة األب ليوبولد، يسيطر على كل اعماله. وهلذا  
كان يبعد كل حتريف او أتويل بشري ال ميت بصلة إىل الكتاب املقدس او التقليد املشروح من الكنيسة 
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ري. والعذراء القديسة ان هللا تعاىل، املعلم واألب معاً، يقود بيده األبوية كل عمل بشاملقدسة، ويقول: 
 ملكتنا وأمنا هي دائماً بقربنا: هذه هي معتقداتنا الراسخة اليت تسدد خطاان وتوجه اعمالنا. 

ان البار حييا من اذن هو وحده كان سر حياة األب ليوبولد، كما يقول الكتاب املقدس: " فاإلميان
 ". ليكن فيك االميان!اليه مسرتشداً قائال له: " به من جلأ يسارفلهذا كان االميان دوماً على شفتيه . االميان"

كلمة هتز الضمائر وتلقي انوارًا جديدة يف النفوس، وتوقظ القلوب املتوانية. وتفتح سبال ال امال 
 .معافه فقالوا فيه، انه يرى جلياً امام عينيه كل ما يؤمن بهبفتحها. وقد شهد له بذلك كل 

وقد كان اميانه بنوع خاص حيًا يف سر االفخارستية ويف ذبيحة القداس االهلي، اللذين كاان حمور 
 حياته الروحية، والسالح املاضي لالنتصار على نفوس اخلطأة. 

أجل ان اميان األب ليوبولد كان كذا عظيمًا حىت انه اتى ابلعظائم والغرائب املذهلة كما ترى يف 
 االخبار اآلتية.

، أحد املساعدين Sauveur Damiataمرض ابن سوفور دامياات  1934آذار سنة  14يف * 
العسكريني يف ابدوفا، وأشرف على املوت بعد ان فقد كل شعوره ابحلياة. فأسرع والده احلزين إىل األب 

ووضع حاال  وقال له والدمع يف عينيه: انقذ ولدي اي ابت، انقذ ولدي!، فتأثر األب املذكور لبكائه ليوبولد 
كفيه على وجهه وغاص يف الصالة مث انتفض وهو يبتسم وقال للوالد الذي ينتظر جوابه على احر من 

 واذهب واشكر السيدة املباركة، فإن ابنك قد شفي من مرضه.  كن مؤمناً اجلمر: 

أجل لقد شفي الولد ساعة قال األب ليوبولد لوالده ان ابنك شفي. واستوى املريض على سريره 
 اىف يقول لوالدته: ماما، ال احس بشيء بعد من الوجع. فقد شفيت متاماً. مع

دوفا، وهي تبكي وتنوح من شراسة اطباع اخيها جاءته أيضًا ابنة صبية من اب 1934ويف سنة * 
لرياً  500وجتاديفه املهينة هلل، وقالت له: اي ابت، ما عساه يفعل اخي يب عندما يعلم اين اخذت من حمفظته 

فان أخي ال يريد ان يعرتف إىل تلك الديون، بل ألسدد هبا ديون البيت اليت علينا، ألصحاب احلوانيت. 
تعاىل. فأخذ األب ليوبولد يطيب  سيغضب علي ويشتمين ويشتم هللا. وهذا ما خييفين ان اراه جيدف عليه

روعها. اال ان تلك االبنة زادت ابلبكاء والنحيب. وملا رأى األب ان كالمه مل ينفع معها  ويهدئخاطرها 
اين سأبذل جهدي؛ فقط آمين وثقي به تعاىل.  ليكن فيك اميان هللا.جلأ إىل الصالة. وفجأة قال هلا: 

إىل البيت هادئة مؤمنة بكالم األب املذكور، وفتحت حمفظة فتأثرت الصبية من كالمه العجيب، ورجعت 
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ما كانت دهشتها عندما رأت ان الدراهم مل ينقص منها اخيها وعدت من جديد الدراهم الباقية فيها. وشد 
شيء، رغم ما اخذته لتسديد ديون بيتها! فقفلت راجعة حاال إىل األب ليوبولد تشكره على صنيعه. فابتدر 

 قائال: أما قلت لك اي ابنيت ان تثقي ابلعناية االهلية؟! ة هذا ابالبتسام

، رجل ابئس مسكني وانطرح على قدميه يقص له قصته وهو 1928جاءه يومًا ما من سنة * 
بعض العقاقري واان امحل يف جييب اربعني لرياً، وهذه كل  ألشرتييبكي قائال: انين مريض وقد اتيت إىل املدينة 

كل ثرويت. وبينما اان يف الطريق صادفت امرأة فقرية ومعها ولدان يبكيان من اجلوع. فتأثرت حلاهلا فأعطيتها  
 على الدواء الالزم ملرضي؟!  ألحصلملك. واآلن، ما العمل ما أ

ع احلاظه إىل السماء كأنه خمطوف عن احلواس. وبعد فتأثر األب ليوبولد وبكى هو أيضاً معه. مث رف
ودخل  فانه يضاعف احسانك. مث تركه الرجل  كن مؤمنًا ابهلل تعاىلذلك التفت إىل ذلك الرجل وقال له: 

كنيسة القديس انطونيوس، واذا ابمرأة تقدم له عفوًا اربعني لرياً. كما دفعت له أيضًا الديون املتوجبة عليها 
  لرياً ايطالياً.  أربعمائةحنوه، وقدرها 

بعد يف النزاع  Marendolمن مرندول  Bedinدخل البري بيدين ، 1933 متوز سنة 31 * يف
ينتظرون لفظ انفاسه االخرية. ورغم وجود كاهن الرعية اوجاع طويلة مربحة. وكان اهله وذووه حول سريره 

 اهله ان يستدعوا على جناح السرعة االب ليوبولد، الذي حضر حاال ابلسيارة.احلاضر نزاعه، اراد 

واإلميان ابهلل وبقي اليهم ابلصالة وملا دخل البيت، اخرج اجلميع من غرفة املريض بعد ان عهد 
هلم بوجه يشع طهرًا وقداسة: الرجل  ة فتح الباب وادخل اجلميع قائالوحده يصلي قرب سريره. وبعد بره

مث مسحه ابلزيت املقدس مبعاونة كاهن الرعية، فإذا ابملريض  ليكن فيكم اميان هللا!خيصين وقد امسكته. 
 يستوي على سريره معاىف متاماً. 

بدون عمل مع انه ذو عائلة كبرية عليه ان يعوهلا  1916بقي طيلة سنة  Zanardi* بيار زانردي 
ينتحر غرقًا عندما رأى أوالده يبكون جوعاً احلرب الكونية األوىل. فيومًا ما يئس من احلياة وأراد أن يف أايم 

ث افضى اليه وليس ما يقدمه هلم. لكن النعمة االهلية ادركته قبل تنفيذ خطته، وقادته إىل األب ليوبولد حي
مث قال له: ال، ال. ال تدع املياه  جممل قصته وكيف عزم على االنتحار. فأخذ األب يضحك من جنونه، 

. فإين أعدك ابمسه تعاىل انك ستجد عمال وحاال. ستجده آمن وضع ثقتك ابهللجتري من حتت اجلسور. 
 تعاىل. قبل عودتك إىل البيت. فاهلل ال يهملك أبداً. فقط يكفي أن تؤمن به 
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اي للعجب! فما كاد زانردي خيرج من الكنيسة حىت وجد شخصًا دعاه للذهاب إىل مصنعه حيث 
 ثبته يف العمل أبجرة ال يستهان هبا. 

 حب هللا

لقد وضع االميان احلي يف قلب األب ليوبولد حبني عظيمني مألا حياته ومها: حب هللا، وحب 
 القريب. 

يقول غالباً: اننا نشتغل على االرض جبسدان، لكن علينا ان نون فحب هللا أهلب كيانه حىت كان 
 دوماً ماثلني بنفسنا امام حضرة هللا تعاىل.

حبيث آل على نفسه أن يبقى أجل لقد أراد األب ليوبولد أن يكون احتاده ابهلل إىل درجة البطولة. 
يه اال النفوس اليت بلغت درجة سامية حبضرته تعاىل أبفكاره. وهذا العزم يقتضي له جهوداً جبارة، ال يصمد ف

حىت درجة السرساب. فقد كان يكفي ان يلهى قليال عن هللا من القداسة. بينما االب املذكور حاز عليه 
حىت يسرع إىل الكنيسة ابكيًا مستغفرًا عن خطيئته. وعندما يكون يتكلم مع احد، كان يتوقف فجأة عن 

: كم اان مسكني وابئس؟! إىل أين قادتين أفكاري! مث يقول ملخاطبه، حديثه مث ينظر إىل ساعته مغتمًا قائال
انتظرين هنا قليال. ويسرع إىل امام بيت القرابن يستغفر هللا لكون افكاره حادت عنه تعاىل بعض الوقت 

روحه وانشغلت أبمور دنياوية. وقد الحظ ذلك بعض معارفه على انه غالبًا ما يكون حاضرًا ابجلسم، اما 
 اً حملقة ابألجواء السماوية. وهذا ما جعل الكثريين يركعون أمامه احرتاماً واجالال لقداسته. فدوم

 االحتاد السري

مل يعرف متامًا إىل أي درجة بلغ احتاده السري مع هللا. ألنه كان خيفي ما كان خيتلج يف قلبه حرصاُ 
ا االحتاد الباطين، كالغيبوبة السرية مثال، عليه. غري أن الدالئل اخلارجية كانت تشري إىل بعض الشيء من هذ

عندما يريد ان يعلن أمرًا هامًا سيحدث يف املستقبل من عجائب أو حوادث؛  تسبق كالمه اليت كانت
واستغراقه يف الصالة إىل درجة انه كان خيرج عن كيانه فال يعود يشعر بوجوده احد حوله حىت يهز عنيفاً 

او سبات عميق. فيظهر وجهه مشعًا ومشرقًا خاصة بعد كالم التقديس. فيستفيق كمن يستفيق من غيبوبة 
 وعيناه تلمعان كربيق الشمس مما يشريان إىل احتاده العميق يف هللا تعاىل. 

قد اشار يف بعض حماداثته اخلاصة على انه بعد تالوة كلمات التقديس كان على اتصال دائم مع و 
بني عندما كان يتكلم عن جودة هللا الغري متناهية اليت تظهر للنفوس هللا. هذا ما قاله يومًا إىل بعض التائ
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ولكن ملاذا كل هذه االمور حتصل يل؟ اان احلقري! وتتحد هبا، حىت صرخ والدموع هتطل من عينيه قائال: 
 فأرجوك ان تطلب يل من هللا ليشفق علي ويرمحين! 

 الصالة

ان الصالة كانت الواسطة الفعالة الحتاده السري مع هللا. وميكن القول، أبن األب ليوبولد مل بكن 
يركع عندما كان خيلو ولو دقيقة من التائبني. فكان قط ينقطع عن الصالة، حىت وهو يف كرسي االعرتاف، 

هر ويذهب الرهبان لالسرتاحة،  بعد الظوعندما كانت الكنيسة تغلق أبواهبا حاال على ركبتيه ويشرع ابلصالة. 
الته وصالته حىت صالة العصر، يف أحد نواح الكنيسة دون أن كان األب ليوبولد ميكث فيها مستغرقًا بتأم

شيء مما حيدث حوله، إىل أن يهزه أحد اذا ما اراد ايقاظه . وعند املساء كان يذهب إىل معبد  يعي على
فرضه مث ينام قليال حيث ال يلبث ان ينهض ويستأنف صالته بيت املرضى وهو منهوك القوى، فيصلي هناك 

خيال للناظر اليه ان التقوى بفضائلها مجيعها قد جتسمت  ساعة متأخرة من الليل، بعبادة واميان، حىتحىت 
 فيه. 

ومع انه كان يشكو من داء املفاصل احلاد يف جنبه، فلم يكن ليصلي اال راكعاً على االرض او على 
 بنك دون أن يستند إىل شيء. 

هلم: "ان مواعيد هللا مرتبطة بصالتنا. ومن ترتيبات فكان يصلي وحيث التائبني على الصالة بقوله 
يعطينا حمااًن مجيع احتياجاتنا. مع ذلك فال تستجاب  انه تعاىلهللا اننا ننال كل شيء بواسطة الصالة، ولو 

 الصالة.  طلباتنا اال بواسطة

 صل". نوحنن هنا يف غمرة هذا السر... وهذا يكفي: فل

  حمبة العذراء مرمي

بل حصل أيضاً يضرمه بنار حبه االهلي؛ مل يكن اإلميان فقط ينري قلب ليوبولد ليعرف عظمة هللا و 
ولدى اخنطافه كان يتأمل بسموها فشغف جبماهلا  الطبيعة ليعرف مسو مقام العذراء مرمي!على ضياء فائق 

ويصيغ هلا من حبات قلبه  وحنوها حنو البشر، فأحبها من صميم قلبه. فقد كان يغدق عليها لقب "ملكة"، 
 النضرة اليت كل حمبة وحنان. وقد علق صورهتا يف بيت االعرتاف حمفوفة دومًا ابلزهور والورود والرايحني

 يقتطفها هلا كل يوم، دليل حبه املتجدد يومياً حنو هذه األم السماوية. 
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غالباً تعزيه خبوارق وكان يكثر الكالم عنها دوماً، ويسأهلا النعم، ألجل ذاته وألجل التائبني. فكانت 
ا لريكعوا أمام صورة "عذراء بدوره كان أيمر املتأملني ابلذهاب إىل كنيسة القديسة يوستينمذهلة. كما أنه أيضاً 

أيتها مللكة املباركة، أان آت اليك من قبل خادمك األب ليوبولد لتمنحين هذه القسطنطينية" ويقولوا هلا: 
فكانت العذراء تتحرك لطلباهتم وتنيلهم النعم اليت يرجوهنا كما هو واضع يف احلوادث  او تلك النعمة".

 اآلتية. 

 ما يلي: d’Albignasegoلقد كتب السيد أنطونيو كابالتو دالبينيازيغو 

اشرفت ابنة اخي على املوت من جراء داء االلتهاب النخاعي فهرعت إىل اآلب  1928يف سنة 
الذي أتثر لكالمي. فأرسل يل مع خادم الدير تفاحة اليت بعد أن ابركها قال يل ثقوا ابلعذراء مرمي  ليوبولد

 وخذوا هذه التفاحة لالبنة لتأكلها. والعذراء تشفي ابنتكم الصغرية. 

عينيها شاخصتني على صورة العذراء. وعند عوديت إىل البيت، رأيت ابنة اخي جامدة ال تتحرك و 
احة فأخذهتا واكلتها بنهم... وشفيت حاال. ورجعت اان على الفور إىل األب ليوبولد الذي فأعطيتها التف

امتأل فرحًا عندما قصصت هذا اخلرب عليه ورفع عينيه إىل السماء وصرخ: هي العذراء!، أه كم هي صاحلة 
 تلك املباركة! 

 من تريستا ما يلي: Meneghiniوكتب أيضاً اجنلو مينيغيين 

يوم ذهبت ملواجهة االب ليوبولد الذي رحب يب مل اقتبل االسرار املقدسة منذ سنني عديدة. ذات 
ملكة  السالم عليك اي" وكان قصاصي منه يف االعرتاف، ان اتلو. امجل ترحيب وصاحلين بعد ذلك مع هللا

ة تلك الصالة دون ان والرأفة". فقلت له اين ال اعرف شيئًا من كل ذلك. فأصر األب على تالو  الرمحةايم 
فخرجت من كرسي االعرتاف واان مرتبك أبمري، وركعت أمام أيقونة العذراء، ال اعرف يبدهلا بقصاص آخر. 

 ماذا أقول وماذا أصنع. 

بوضوح تلك الصالة اليت فرضها علي اآلب وفجأة شعرت بصوت خفي يدوي يف اذين ويلقين 
. فعندها احسست بقشعريرة اخلوف تسري يف جسمي لغرابة ذلك احلدث العجيب. مث طغت علي ليوبولد

موجة الفرح والسالم الباطين فأخذت أقول بسهولة ما لقين اايه املالك الذي ارسلته العذراء خصيصاً 
 ليساعدين على امتام القصاص الذي فرضه علي معلم االعرتاف. 

 سطة العذراء.األب ليوبولد ينجو أبعجوبة بوا
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غزيرة العذراء نعمًا قام األب ليوبولد بزايرة روحية إىل لورد حيث افاضت عليه  1934يف سنة 
انه عند وصوله إىل حمطة مدينة بدوفا، صعد برفقة خوري رعية كورنيلياان االب وانقذته من كارثة مريعة. ذلك 

ان القطار الكهرابئي كان مارًا يف ذلك  إىل الدير. واتفقإىل عربة تقلهما  Callegaroلويس كالليغارو 
تسري به املركبة. فعوضًا من ان تقف هذه لتفسح اجملال ملرور القطار، اطلق السائق ابلشارع الذي الوقت 

غري ان احلصان الذي كان يسري العنان حلصانه مما جعل الناس يصيحون ابلسائق ليقف قبل وقوع كارثة. 
ذا االمر بسرعة جنونية مل يقف اال بعد ان اجتاز القطار. وبسرعة الربق تدفقت اجلماهري حوهلما لريوا ه

الغريب، كيف انه مل حيصل شيء مما كانوا يتوقعونه؛ مع ان املسافة بني اخلط احلديدي واحليط ضيقة جداً ال 
تسمح للمركبة ان جتتاز ذلك املمر دون ان تسحق سحقاً بني احلائط والقطار. عندها قال سائق العربية أبنه 

 تباعد ليفسح جماال ملرور العربة بسالم!يف تلك اللحظة الرهيبة اليت اجتازها، ان احلائط رأى 

 وبعد أن تثبتت اجلماهري من وجود األب ليوبولد يف املركبة قالوا فيما بينهم، ال عجب ان حتدث
مثل هذه األعجوبة، فان األب ليوبولد موجود فيها! فأجاهبم األب املذكور على الفور: كال، بل هي العذراء 

 عائدون من زايرهتا يف لورد! القديسة اليت انقذت حياتنا ألننا 

 حب النفوس

مرمي، فقد كان قلبه يلتهب بنار أخرى، اال وهي حمبة هلل وللعذراء  ان األب ليوبولد عدا حبه
سجن نفسه طيلة اربعني سنة  وألجلهامضرجة بدم يسوع الفادي. النفوس؛ حيث كان اميانه يريه اايها 

يف تلك احلجرة الضيقة اليت كانت تصهر جسده مبثل ما كانت يتحمل حر الصيف وبرد الشتاء القارص 
بل بقي يف مكانه حتت وطأة الشمس الشديدة التجارب تصهر فضيلته، دون أن أيخذ قسطًا من الراحة؛ 

 اداً حمذراً خيدر مجيع اوصال جسمه. اليت جتعل غرفته يف الصيف اتوانً حمرقاً، ويف الشتاء بر 

ومع ذلك مل يتمرمر ومل يتذمر قط، وال طرد احدًا حىت وال عبس بوجه زائر، مهما كان ثقيال بطلبه 
واحلاحه او يف موعد زايرته. واذا حدث مرة ان خرج لقضاء امر ما ملدة قصرية وقرع اجلرس حاال بعد خروجه 

اف، كان يقصف راجعًا إىل الكنيسة وهو يقول لزائره بوجه ابش، مؤذاًن بوصول اتئب ابئس يبغي االعرت 
 لبيك سيدي، لبيك!. وبفرح وابتهاج: 

يف الليل كما يف النهار. وجوابه فإنه دومًا حاضر خلدمة اجلميع، يف كل يوم ويف كل ساعة ودقيقة. 
 صني معاً. هو هو "لبيك" دون ان يتخلق او يتربم او يغري من هلجة صوته املتزن دوماً والر 
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وكثريًا ما كان يعرف النهار كله، ومحى املرض تستعر يف جسده. وقد الحظ عليه ذلك احد 
اصحابه الذي قال له يومًا متأثرًا حلالته وهو ال يزال جاث يف كرسي االعرتاف: احلمى شديدة عليك، اي 

 ذن إىل فراشك. فأجابهبقيت على هذا املنوال، فإنك تقتل نفسك. اذهب اأبت، انتبه إىل صحتك. فإذا 
: كيف تريد مين ذلك وقد خلقنا للعذاب. فال راحة اال يف السماء. ان االغنياء ينامون لزكام األب ليوبولد

بسيط، اما حنن املساكني علينا ان نشتغل حىت حتت وطأة احلمى. وفضال عن ذلك كيف تريد مين ان 
"امللكة اذهب واانم ولدي عدد كبري كهذا من النفوس ينتظرين خارجًا يبغي مساعديت. فصل ألجلي لدى 

 املباركة" لتظهر نفسها يل حقاً اهنا ام، فتخولين الصحة الكافية ألقوى على التعب خلري النفوس. 

 كل شيء ألجل النفوس

جيب ان اصنع كل شيء ألجل خالص النفوس. ال بل اريد ان ان األب ليوبولد كان يقول غالباً: 
 اموت يف ساحة اجلهاد حباً هبا."

دعاءه فاانله هذه ئبني ليصلوا ألجل هذه الغاية؛ وقد استجاب هللا هذا ما كان يطلب من التا
 النعمة، ألنه بقي يستمع اعرتاف التائبني حىت آخر ساعة من حياته. 

أجل، ان حمبته للنفوس كانت عظيمة حىت انه اراد ان يسفك دمه ألجلها، وعندما كان يفتكر 
 هبالكها االبدي كان ذلك يسبب له اوجاع النزاع. 

جاءه يومًا احد الضباط البحريني القدامى، الذي مل يقرتب قط منذ حداثته، من االسرار  لقد
املقدسة. ال ليعرتف، بل ليظهر له قلقه. ألنه منع الكاهن من الوصول اىل أحد اصحابه املدنفني على 

ىت وثب عليه املوكت، رغم توسالته ورغبته أن ميوت مزودًا ابألسرار املقدسة. فما ان مسع األب كالمه ح
ماذا تقول اي بين... ماذا صنعت؟! مل  /ملء عينيه وقال له بصوت مرتجرج وقد خنقته العرباتوالدموع 

 وضعت صديقك يف خطر اهلالك االبدي؟! فإين ابكي ذنبك الفظيع. كذلك انت ابك معي أيضاً! 

الكبري من كالمه، وحترك قلبه إىل التوبة، وما لبث أن انفجر ابلبكاء اندماً  فتأثر عندئذ ذلك اخلاطي
 على خطاايه. مث اعرتف أخرياً وغري جمرى حياته. 

 حىت البطولة
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يقيم يف كرسي االعرتاف تقريباً ليال هناراً؛ متناسياً اكله وشرابه، ونومه وراحته يف  وكان االب ليوبولد
كيف ميكنين ترك هذه النفوس العديدة املتسكعة يف دايجري غالباً:  سبيل خالص النفوس، وهو يقول

 اخلطيئة الهتم بغذاء جسدي؟!

وملا كانت موجبات احلياة الرهبانية يف الدير الذي يقيم فيه األب ليوبولد تقضي بغلق ابواب 
ليه من األمل الكنيسة عدة ساعات يف النهار، فكان هذا النظام مبثابة "استشهاد" له ملا كان يستويل ع

ان يسمحوا له ابلبقاء يف كرسي االعرتاف بقدر املستطاع دون ان خيرق  واالمتعاض. لذلك طلب من رؤسائه
 حرمة النظام الرهباين. 

أبمل مرير مزق  شعر األب ليوبولدويف غضون مرضه االخري، اضطر ان يبقى يف بيت املرضى، 
 احشاءه وجعل منه شهيد االوجاع، لعدم متكنه من النزول إىل كرسي االعرتاف. 

ففي ذات يوم، وقد تالشت قواه، اراد النزول إىل الكنيسة ليستمع اعرتاف احد التائبني وقد جاءه 
ولكنه مل جعله ينثين عن عزمه وينكفئ راجعاً إىل قاليته، ينزل الدرج شعر بضعف شديد من بعيد. وفيما هو 

، فقال له: كيف تريد اي ابت يقو. فحدث ان راهبًا كان ماراً، وقد رآه على تلك احلالة من الضعف واهلزال
ان تنزل إىل الكنيسة وانت يف هذه احلالة من الضعف؟! اجابه االب اببتسامة كلها جود وصالح: كيف تريد 

 وقد اتتين نفس من بعيد وهي ابنتظاري؟ فاضطر الراهب أخرياً ان حيمله إىل فراشه. 

 جودة وسخاء

 وكم كان جوده وسخاؤه عظيمني حنو النفوس! 

لم االب ليوبولد الرمحة من السيد املسيح ليعامل هبا اخلطأة. فكان يقول ملن يندهش من لقد تع
تصرفاته هذه: انظر )وهو يشري إىل املصلوب( هو الذي اعطاان املثل. فنحن مل منت ألجل النفوس، بل هو 

ونبين السيد املسيح يومًا على حلمي مث اضاف قوله مازحاً: "فاذ الذي سفك دمه االهلي ألجلها! 
وتساهلي مع اخلطأة، فإين اجيبه، لقد تعلمت هذا املثل "العاطل" منك اي سيدي! مبوتك على الصليب 

 ألجل النفوس، مدفوعاً برمحتك الغري املتناهية!"

ي عرفت اكثر من مخسني سنة! مل اندم يوما قط على اين كنت اعطوقال أيضاً قبل موته بقليل: لقد 
اعطاءها ثالث او اربع مرات طوال تلك املدة. لرمبا كان صادراً عن احللة للتائبني. اال اين آسف لعدم متكين 

 تقصريي لعدم كفاءيت يف دفع تلك النفوس إىل التوبة. 
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ملاذا نذل النفوس اليت أتيت الينا؟ اما يكفيها ذال عندما أتيت وقال أيضًا يف ظرف آخر ما يلي: 
 سها؟ ان يسوع مل يزدر قط العشار وال املرأة اخلاطئة حىت وال اجملدلية! لتشتكي على نف

 املعلم االهلي كان يعامل النفوس حبنان واحرتام دون متييز بني طبقة واخرى.وهكذا على مثال 

 صالح وحزم

بعد مل يكن انمجًا عن نقص يف مبادئه او تراخ يف ارادته. كال بل كان عن  ان صالح االب ليوبولد
لذلك عددًا ال يستهان به من اخلطأة. نظر وتفهم للضعف البشري؛ وثقته الكاملة على انه قادر ان يفتدي 

 نراه عند االقتضاء يعرف كيف يستويل على القلوب االكثر صالبة، ويسحقها ابلندامة بقوة غري طبيعية،
 واليك املثل: 

لقد جاءه يومًا خاطي متمرس بقبائحه ويريد ان يدافع عن مسلكه املشني مببادئ سفسطية. فأخذ 
بشاشة وطول اانة. ولكن عندما رأى اخرياً جهوده ذهبت ادراج األب يرشده أوال إىل الصراط املستقيم بكل 

اخرج من هنا ل له وهو يريه الباب: الغضب املقدس وصرخ ابلرجل صرخة مرعبة وقا الرايح، استفزه عندئذ
فنزل كالمه هذا كالصاعقة على أيها الرجل. فاهلل ال ميزح معه. فإن مل تتب اآلن فإنك ستموت خبطاايك! 

لبث ان ركع حاال على قدميه مستغفراً، واخذ يشهق ابلبكاء ملتمسًا املعذرة ذلك الرجل املتهتك، الذي ما 
دئذ عانقه األب املذكور، وبعد ان مزج دموع فرحه بدموع توبة ذاك ومسع عنمنه، والصفح والغران من هللا. 

 اخوين! اعرتافه وقبل توبته، قال له؛ لقد تصافينا اآلن اي صاح واصبحنا 

 شذا االتضاع

كان متضعًا جداً. واملواهب اخلارقة اليت اقتبلها من هللا مل تشمخ به إىل العلو، بل   ليوبولد ان االب
النعم واملواهب اليت لو ان ابلعكس كانت تزيده اتضاعًا كما يستدل من كالمه ألحد املقربني اليه بقوله: "

 اعطانيها هللا كانت مع احد سواي، لكان افاد القريب هبا اكثر مين.

كان كرسي االعرتاف جبون انقطاع، والنعم الغزيرة اليت  يت كانت تزدحم حوله يف  ال ان اجلماهري
ان اجلماهري تقبل إيل يفيضها هللا تعاىل عليهم بواسطة صالته، مل تكن لتؤثر على اتضاعه. بل كان يقول: "

تعاىل، ليس فقط إلمياهنا احلي، وهللا يستجيب صالهتا. فأان لست بشيء، فعلينا ان نطلب املغفرة منه 
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قائصنا فنغشي مجال اعمال هللا.  ري الذي نصنعه، بل لكوننا مل نصنعه جيدًا. اذ ندمج فيه نعن اخل
 كالربميل املتلف واملهرتي الذي ينضج ابخلمرة اجليدة املوجودة فيه. 

جابه واذا اظهر له احد املديح واالكرام، وكلمه عن اخلري العميم الذي يصنعه يف كرسي االعرتاف. ا
هذا هو الذي مات عن النفوس، وليس حنن. وما حنن برزانة قائال وهو يشري إىل املصلوب املعلق امامه: "

 سوى اانس مساكني مل نصنع سوى اخلطيئة". 

وكان يف كرسي االعرتاف يشكر اتئبيه ويعانقهم عندما كانوا ينحنون على قدميه ليقبلوها حىت ولو  
 كانوا من الفقراء واملساكني. 

على اخلري العظيم الذي صنعه يف ذلك اليوم مع النفوس، اجابه األب ليوبولد: وملا هنأه أحد الكهنة 
"لنشكر هللا وحده ونلتمس منه املغفرة لكونه مسح حلقارتنا ان حتتك مع كنوز نعمه!" لذلك مل يكن يعترب 

 ع رمحته تعاىل. عمله هذا الذي اذاب قواه بشيء؛ وامنا كان يبغي من وراء ذلك هللا وحده م

 مل يعطوين شيئاً ومل أيخذوا مين شيئاً!""

مر األب ليوبولد يومًا بشارع مدينة بدوفا مع احد اصحابه. فأطلت ابنة من شرفة منزهلا وصرخت 
الكالم يتعلق به، لوالديها قائلة: اسرعوا اسرعوا وانظروا، قديسنا مير من هنا! فعرف األب ليوبولد ان هذا 

 فاصفر وجهه وامتقع لونه واحذ يسري بعجلة حىت مل يعد يرد على رفيقه الذي كان خياطبه ليسليه يف الطريق. 

ويقول وهو مكتف اليدين وعيناه وملا انتهيا إىل مكان انء، وقف األب ليوبولد يتنفس الصعداء 
 اً. فليغفر الرب االله مبحبته مجيع خطاايي!مل أيخذوا مين شيئاً ومل يعطوين شيئشاخصتان إىل السماء: 

 دعهم يتسلون

من املدينة صادف زمرة من االوالد السفهاء الذين اقرتبوا منه واخذوا يضعون كان راجعاً ومرة عندما  
من وراء ويضحكون. فلما رأى ذلك الدكتور اجنلو فراين أحد املعرتفني لدى األب  له احلصى يف اسكيمه

ليوبولد، استشاط غضباً واخذ يوخبهم علناً على سفاهتهم وعدم احرتامهم لرجل دين وقور له اكرامه يف قلوب 
اتركهم اي : من روعه ويطيب خاطره ويقول له اببتسامته املعهودة يهدئاألب ليوبولد اخذ اجلميع. اال ان 

 دكتور ودعهم يتسلون، فاين استحق أكثر من ذلك!
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على وفضال عن هذا االتضاع، فقد كان األب ليوبولد يصلي دائماً إىل هللا ليبقى اخلري الذي حيصل 
رغم ما جذب اليه تعاىل من البشر، وما حصل على يده من يده مسترتًا دوماً. فاستجيب دعاه. ألنه 

، بقي كل ذلك يف طي الكتمان. فلم يكن مثة دعاية او ضجة ألعماله. ألنه هو الذي اوجد حوله عجائبال
 مثل هذا الصمت العجيب، لتبقى فضائله كزهرة البنفسج متسرتة حتت اوراق االتضاع! 
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 مواهب هللا

مل يكن يف الظاهر موهواًب بشيء من الطبيعة اليت خبلت عليه بكثري من عطاايها  ان األب ليوبولد
 ومواهبها. 

عليه مسحة خفيفة من اجلمال، متأملاً دوماً من معدته ومن انزعاجات أخرى  فقد كان قصري القامة،
تلمعان غالباً ملعاانً  عديدة؛ ومصاابً بعيب يف نطقه حىت انه كان يتكلم بصعوبة. اما عيناه احلاداتن فقد كانتا

 يدل على عظمة نفسه املأسورة يف جسم كذا حنيل. غريباً 

والنعم الروحية واخلارقة، اليت ولكن ما حرمته اايه الطبيعة، فقد عوضه عليه رب الطبيعة، ابملواهب 
زينت نفسه الكبرية الطاحمة أبشواقها ورغباهتا إىل االجواء العالية، كأهنا اريد ان حتطم هذا اهليكل البشري 

 احلقري لتتحد ابهلل! 

 احلكمة املنرية

ه ان االب ليوبولد كان موهواًب ابحلكمة. ألنه كان يتحلى بذكاء حاد ينفذ إىل القلوب نتيجة دروس
وتعمقه يف الكتاب املقدس وحياة االابء القديسني، خاصة القديس توما والقديس اغوسطينوس وأشهر 

 لذلك كانت كلماته هلا وقع خاص مع احلكمة السماوية اليت ال تصدر اال عن هللا. الالهوتيني. 

وضوح: ، استاذ الفلسفة يف اكلرييكية ابدوفا، بDal Sassoوقد قال فيه املونسنيور دال ساسو 
 "ان احلكمة االهلية جعلت هلا يف نفس األب ليوبولد مكاانً خمتاراً، حىت مجلته جبميع ضياءها رسناايها". 

وتلك احلكمة كانت بنوع خاص، حكمة املعرف الذي عرف كيف يضيء النفوس ويقودها يف سبل 
 الكمال الشاقة. 

 املستشار احلكيم

موهبة اسداء النصائح، حبيث كان حيكم بسرعة وأتكيد ما جيب عمله ليوبولد  كذلك كان األب
خاصة يف االمور الصعبة. حىت ان احبار الكنيسة كانوا يستشريونه أبمور كثرية تتعلق يف تدبري ابرشياهتم. 

الرعوية. وآابء عائالت كانوا يعرضون له وضع احواهلم وكهنة عديدون كانوا أيضًا يسرتشدونه يف مشاكلهم 
ضيقة الشديدة البؤس؛ كما ان أيضًا رجال اعمال كانوا يطلبون اليه ان يرشدهم وينريهم، فكانوا يعملون ال

 بتوجيهاته وينجحون. 
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ملتمساً ضياء وكان األب ليوبولد يف كل ذلك يصغي جيداً إىل سائليه، مث يرجع بعد ذلك إىل نفسه 
املعرفة من هللا؛ وبعد ذلك يديل إبرشاداته ونصائحه بوضوح وبتأكيد اتم. وكانت كلمته دائماً، كلمة الفطنة 

 معانيها.  أبمسىوالرجاء واحلكمة 

وعندما كان يديل بنصائحه فكان حقاً خادم هللا. فقد كان يتحسس مبسؤولية عمله الشاق الدقيق، 
ل ابسم هللا. فال يقبل مبراجعته بعد، لكون الكالم صادر عن انئب هللا او ابسم ويتحمله ال ابمسه اخلاص ب

. لذلك كان يعطيه تعبريًا جداًي بنربات قوية، اذ يقول مثال: "من تكلم؟ هو هللا الذي تكلم. اذن هللا
 يكفي!". 

عتقاد أبن وهذا كان مفعول اميانه واتضاعه الذي جعله ان يلم بعجزه اال انه كان يعتقد متام اال
 الكاهن عندما يزاول وظيفته الكهنوتية يكون حقاً آلة بيد هللا. 

 معزي احلزاىن

واعطي األب ليوبولد موهبة "تعزية احلزاىن" وهتدئة اخلواطر يف اشد احملن االدبية. فكلمة واحدة منه  
يلة وبسيطة. مع انه مل يكن يتكلم سوى كلمات قلكانت ختمد العصفة وترجع للنفس صفاءها وهناءها. 

كم من الدموع سكبت يف   ومع ذلك كانت كلمته كيد ام تعطف وتالطف، وتلطف معًا االوجاع الشديدة.
وابتهاج. ألن التائبني وجدوا فيه  منرب االعرتاف! دموع احلزن واألمل واليأس! فتحولت بعد ذلك إىل دموع فرح

السالم الباطين بعد ان حسبوه قد فقد منهم إىل األبد. وبذلك ميكن القول، أبن كل الذين ذهبوا إىل بدوفاً 
 بقلوب منكسرة ومتوجعة، كانوا يرجعون مشددين ومتعزين بكالمه! 

 كان يقرأ املستقبل

د كان يتنبأ ما سوف حيدث مع أشخاص، او يف أجل، ان األب ليوبولد كان لديه موهبة النبوءة. فق
بسيطة. حىت ان السامع ال أيبه لكالمه يف ابدئ بدء؛ ولكن عندما تتم االمور يف اواهنا،  العامل، بطريقة بشرية

 يتذكر ما قاله االب ليوبولد سابقاً، بدهشة واستغراب كما ترى ذلك يف احلوادث اآلتية. 

 

 

 مقاصد هللا
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جاءته ابنة صبية من مدينة بدوفا لتعرتف، فبعد االعرتاف استدعاها األب ليوبولد  1913يف سنة 
إىل السكرستيا بوجه يقيض بشرًا وقداسة، وقال هلا: ان "سيد املركب" له فيك مرأب خاص. فجاويب دوماً 

 على نعمه االهلية". 

وث االقدس، حيث االنتقال" يف رهبنة الثال –وبعد سنوات اصبحت هذه االبنة "االخت ماري 
وجعلت مركزه الرئيسي يف روفيغو اسست بعد ذلك ديرًا للراهبات ابسم "خادمات الثالوث االقدس". 

Rovigo . عند االب ليوبولد مبثل هذه املؤسسة، كما  1913مع اهنا مل تكن حتلم قط لدى اعرتافها سنة
 تشهد بذلك احدى كتاابهتا. 

 ستشفى غداً 

 تقول:  Evelyne Berto de Bovolentaدي بوفوالنتا كتبت اآلنسة ايفلني برتو 

آذار ليلة عيد مار يوسف ذهب والدي إىل  18مبرض خطري يف القلب. ففي  1925أصبت سنة 
وهو يبكي بكاء مراً عندما اخربه مبرضي، مث اخذ يتفجع على فراقي. فأجابه االب مبتسماً: ال  االب ليوبولد

 ختف! غداً عيد القديس يوسف، فإين اذكر ابنتك يف قداسي االهلي فتشفى. 

ويف الغد، بينما كان األب املذكور قداسه االهلي يف الساعة السادسة صباحاً، شفيت فجأة بني 
 الذين عرفوا مبرضي العدمي الشفاء. دهشة الطبيب وكل 

وعندما مسع االب ليوبولد ابخلرب صرخ من شدة الفرح وقال لوالدي: "اما قلت لك أبن القديس 
 يوسف يصنع معي دوماً الغرائب؟!"

 ايطاليا يف حبر من انر

 من بدوفا خيرب قائال:  Marzottoالسيد اجنلو مارزوتو 

 األب ليوبولد حيث رأيته قلقًا يف كرسي االعرتاف. ذهبت ابكرًا إىل 1932آذار سنة  23يف 
كال،    -مصيبة ما؟ فهل حلت بك  –فقلت له، ما ابلك اي ابت، هل تشعر بشيء من الوجع؟ أجابين كال! 

 كال، مل حيصل يل شيء. مث انفجر ابلبكاء. 
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فتأثرت جدًا حلالته واحلحت عليه من جديد ألعرف سبب غمه الشديد، إىل ان ابح يل أخرياً 
 ابلسبب وقال: "لقد فتح يل الرب عيين يف هذا الليل فرأيت ايطاليا ساحبة ببحر من انر ودم!" 

قال هذا مث وضع كفيه على وجهه واخذ يبكي من جديد ويقول: عسى هللا جيعلين خمطئًا بكالمي 
" وبقي على حاله هذا بعض الوقت. مث استوى واضاف قائال حبزم وهو يؤكد ذلك حبركة يده: "كال، !هذا

 اين مع االسف لست خمدوعاً ان ايطاليا أبسرها ستصبح حبراً من انر ودم". 

عندما دخلت ايطاليا احلرب الكونية الثانية، فسبحت وقد حتققت نبوءته هذه بعد ست سنوات، 
 وانر! فعال ببحر من دم 

 إنك ال متوت

 من البندقية ما يلي:  Meneguzziكتبت السيدة اجنيال مينيغوزي 

معوي اوصلين إىل ابواب املوت. فهرع والدي إىل األب ليوبولد  بتسمم  1934لقد اصبت سنة 
 . ال تقلقي اي سيديت، بل عي ما اقوله لك، "انك لن متوتني اآلن". الذي كتب يل حاال ما حرفيته

فعوفيت حاال ومتتعت بعد ذلك بصحة ممتازة. ومنذ ذلك اليوم إىل اآلن، أي بعد عشرين سنة، ال 
 ازال بصحة جيدة واحتفظ دوماً بكتاب األب ليوبولد الثمني. 

 انك ستكون مسروراً 

 روما ما يلي:  من Carenzaبطرس كرنزا  كتب الدكتور

كانون الثاين ذهبت إىل مدينة بدوفا ألطلب نعمة من االب ليوبولد، المرأيت اليت كانت   28يف 
: ال وقد خشي األطباء على والدهتا اليت قد تكون صعبة جداً. فأجابين األب ليوبولدعلى وشك الوضع، 

ختف. عد إىل بيتك مطمئناً، واكد المرأتك ان والدهتا ستكون طبيعية، ال حتتاج إىل مساعدة االطباء. بل 
 ابلعكس، فإهنا ستشفى بعد والدهتا من كل العوارض اليت كانت تنتاهبا منذ زمن بعيد. 

مث قال له الضابط، ولكن اي ابت، يل امنية اخرى لديك، وهي ان يكون املولود انثى ال ذكراً! 
فأجابه االب: انك ستكون مسرورًا حىت ابملولود أيضاً. فارتقص قلب الضابط هبذه البشرى واجاب االب 
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بكل طيبة خاطر.  -؟ ليوبولد على الفور، اتريد ان تعطيين كتابة ما قلت يل، لتتأكد امرأيت صدق قويل هلا
 واخذ االب قلماً وقرطاساً وكتب ما اوحاه هللا له. 

لتلك العائلة املسيحية اليت ال تزال حتتفظ ما قاله االب ليوبولد بكل صدق وامانة ومث بعد ذلك 
 بفخر حىت اآلن بكتابه، كأمثن ذخرية واقدس بركة منه. 

 ينيبء خبراب كنيسة الكبوشيني يف بدوفا

ذهبت يومًا من أايم احلرب الكونية من فريوين ما يلي:  Bianchinجنلو بيانكني كتب السيد ا
الثانية، إىل بدوفا ألسأل االب ليوبولد عما اذ كانت مدينة بدوفا ستصبح طعمًا لنار احلرب. فأجابين حبدة، 

ال يصيبها  أجل، ان الدير والكنيسة سيصاابن بقنابل العدو. لكن هذه الغرفة الصغرية )مكان االعرتاف(
ادىن اذى. ألن هللا تعاىل قد افاض فيها نعمًا على النفوس، فمن الواجب اذن ان تبقى اثرًا ينطق جبودة هللا 

 وحمبته. 

عندما اغارت طائرات العدو والقت مخسة قنابل   1944أاير سنة  14وقد حتقق ذلك حبذافريه يف 
ال متثال العذراء مرمي وحجرة بيت االعرتاف، كما تنبأ كبرية فأطاحت ابلكنيسة وبنصف الدير. ومل يبق ساملاً ا

 االب ليوبولد. 

 يسرب غور القلوب

بنظرة واحدة يقرأ االفكار ويسرب غور القلوب، فيعرف وفضال عن كل ذلك، كان االب ليوبولد 
مكنوانهتا؛ حىت انه مل ختف عليه خافية يف االعرتاف. ورمبا يكون ذلك صادرًا عن نتيجة اختباره العميق يف 
قلوب البشر. اال ان ذلك االدراك يتأتى بعض االحيان من االستنارة احلقيقية والداخلية اليت حيصل عليها من 

 الذين يفتحون له قلوهبم فيقرأ فيها ما تسطر، كمن يقرأ يف كتاب مفتوح. التائبني

نراه غالبًا يقاطع التائب يف سرد خطاايه، بقوله: كفى... لقد فهمت وعرفت كل شيء! واذا  وهلذا 
كان التائب ال يطمئن هلذه الكلمات، فكان االب ليوبولد يكشف له حاال االسرار العميقة اليت ال تزال 

 يف قرارات نفسه وقد نساها ملا قد مضى عليها من الزمن. واليك بعض الشواهد. عالقة 
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 كل ذلككنت اعرف  

عامًا قبل ان يربز نذوره  جاء اليه يومًا احد اخوته الرهبان يف مدينة بدوفا ليعرتف لديه اعرتافاً 
االحتفالية. وما ان فتح فاه وابتدأ بسرد خطاايه حىت اعرتضه االب ليوبولد قائال: ال حاجة لك ابالعرتاف 

 العام. فهذا يكفي! 

غري ان التائب احل عليه ان يكمل سرد خطاايه ليطمئن إىل راحة ضمريه. فقال له االب ليوبولد 
 ك. فها اين اسرد لك كل خطاايك". عندئذ: "حسناً، فلكي اريح ضمري 

وهنا سرد له بظرف عشرين دقيقة كل خطاايه؛ وقد اضاف اليها بعض اخلطااي املنساة رغم تدقيقه 
بفحص ضمريه. فقال له أخرياً: "أرأيت اين لست حباجة إىل اقرارك، ألين عارف بكل شيء. تعلم ان تصدق  

  كالم املعرف!". 

ع احد االخوة الكبوشيني الذي حصل على جواب مماثل بقوله م 1932وقد حدث مبثل ذلك سنة 
له: "حسناً، فلكي اطمئن ابلك، فها اين اريك أبين عارف بكل اعمالك". ولكي يكشف عن ضمريه، اراه 
بوضوح كل ما نسيه أيضاً من اخلطااي. أخرياً قال لذلك الراهب املعرتف الذي اخذ يرجتف: واآلن، أليس كل 

 ؟ أرأيت أين أعرف بكل شيء؟ذلك ما تريد قوله

 تعال إىل الكنيسة! 

بينما كان االب ليوبولد راجعاً يوماً إىل الدير ماشياً، مر بقربه رجل راكب على دراجة هوائية. وهذا 
الرجل مل يدخل قط الكنيسة منذ اربعني سنة وهو يتباهى بكونه ال يؤمن ابهلل وبكونه ايضًا حيتقر الكنيسة 

 والكهنة. 

وبولد الذي مل يكن قط قد رأى ذلك الرجل حبياته، اخذ يتأمله جيدًا مما ااثر فضوله. فاالب لي
ووقف هذا متحدايً االب ليوبولد، بقوله له: ماذا تريد مين أيها االب حىت تنظر إيل شذراً؟ اجابه االب: اريد 

ه أخرياً: حسناً إين الحق منك ان تلحقين إىل الكنيسة. فصعق الرجل لطلبه، وبقي برهة مرتبكاً إىل ان قال ل
 بك! 

وملا دخل الكنيسة اقتاده االب إىل كرسي االعرتاف حيث اراه صورة نفسه ومصريه السيء ان مل 
 يرجتع عن كفره واحلاده. مث خرج منها خروج السبيكة صفاء وضياء اي مربراً ومتصاحلاً مع هللا. 
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ان احلاظ االب ليوبولد خرقت وقد عاش بعد ذلك عيشة مسيحية حقة. وكان خيرب اجلميع كيف 
 فسه كسيف حاد وبدلت اوضاعه حىت ابت لديه من الصعب ان يقاوم مشيئته. ن

 

 ضحية ألجل شعبه

لة مخسني سنة يصارع ببطولة احلر قد ظهرت بوجهني. وجه ظاهر للجميع طي ان حياة االب ليوبولد
ساعة كل يوم. ووجه آخر يعرفه هللا وحده وبعض املقربني  12والربد يف منرب االعرتاف، حيث كان يقضي 

 اليه على انه كان دوماً حمرقة استشهاده لرجوع الشرقيني إىل وحدة الكنيسة الكاثوليكية. 

ليكون يومًا مرساًل يف الشرق، ليشتغل كما يقول ألجل "القضية  وألجل ذلك صار راهبًا كبوشياً 
الكربى"؛ بعد ان هتيأ لذلك ابللغات الشرقية اليت درسها. غري ان هللا تعاىل اراد ان حيبسه مدى احلياة يف  

 كرسي االعرتاف، واختاره ليقوم يتلك الرسالة العظيمة. 

 صوت الرب

جليًا لالب ليوبولد يوم كان ال يزال طالبًا يف مدينة  امسع هللا صوته 1887حزيران سنة  18يف 
فكان ذلك غريباً حىت ان االب ليوبولد مل يكن بدوفا، يدعوه لتخصيص حياته لرجوع الشرقيني إىل الكنيسة. 

بعد مخسني سنة على هذا الوحي كتب يقول: "هذه السنة ترجعين إىل مخسني سنة يقدر ان ينساه ابداً. ألنه 
حيث مسعت صوت الرب للمرة االوىل يف حيايت يدعوين للصالة ألجل رجوع االخوة الشرقيني  إىل الوراء،

 املنفصلني إىل الوحدة الكاثوليكية". 

ومنذ ذلك اليوم مل يعرف قلبه طعم السالم. وكان الشرق جيتذبه اليه بقوة قاهرة. وما ان ارتسم كاهناً 
ضوا ملتمسه بسبب صحته الضعيفة. فاخذ يتنقل من حىت طلب السفر كمرسل إىل الشرق. لكن رؤساءه رف

اللذين على ختوم الشرق، اال انه كان  Fiumeو "فيومي"  Zaraحىت وصل أخرياً إىل "زارا" دير إىل دير 
واحلنني لتلك  يعود أخرياً إىل مدينة البندقية. كأن هللا تعاىل كان يداعبه كالولد الصغري فيضرم قلبه هبذا الشوق

يضع له العراقيل كي ال تتحقق رغبنه. حنن نقول ذلك، اما افكار هللا ال يعرفها احد. وقد عرف الرسالة مث 
بعد ذلك االب ليوبولد، أبن رسالته ال تقوم ابلسفر كمرسل إىل الشرق، وال بتأليف الكتب لرجوع الشرقيني، 

 عظيم!بل ابلتضحية بقدر استطاعته. ألن هللا اراد ان يكون شهيداً خفياً حلدث كذا 
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ارادة هللا، اقتبلها بفرح وأتمل بصمت. ألنه عرف ان تعاىل يريد منه تلك  وبعد ان عرف االب ليوبولد
التضحية فاعتصم هبا وقد قال يومًا ألحد اخوته الذي استغرب انه مل يعد قط يتكلم عن الرسالة يف الشرق: 

بت، أبن  التقيت ذات يوم بشخص تقي اراد ان يتناول. فبعد املناولة قال يل: لقد امرين يسوع ألقول لك اي ا
 لشرق اليك. وهلذا يريدين هللا هنا ال يف الشرق". كل نفس حتضر اليك يف كرسي االعرتاف تكون مبثابة ا

وقال ايضاً ألحد اصحابه: اين ولدت بني شعب افكاره غري افكاران؛ أما اان لقد وجدت ألجل هذا 
 يف بدوفا، ان حتمل رفايت إىل اذا ما اهنيت رساليتالشعب. لذلك اطلب من ملكيت احملبوبة أبن تنعم علي 

 وسط شعيب، وذلك خلري نفوس ابنائه. 

 "اهنم يريدونين هنا، اال اين كالعصفور يف القفص، قليب دائماً ما وراء البحار". 

ان ارادة هللا تقوم ابن يسجن طيلة حياته يف غرفة ضيقة يستمع إىل  وهبذا عرف االب ليوبولد
اعرتافات املؤمنني. وبعد ان تتم تلك التضحية مبثل هذا العمل الشاق، حيصل هبذا الثمن على الفداء الذي 
يتطلبه منه خالص االرثوذكس. وغالبًا ما كان يكتب هو بقوله: ان كل نفس تطلب مين خدمة روحية، 

 "الشرق" احملبوب. تكون لدي

 دعوة جديدة وهدف حلياته

ليعمل مضحيًا يف سبيل خالص الشعوب الشرقية. اعتربها االب ليوبولد كدعوة  ان دعوة هللا هذه،
اين امام هللا دعيت بال جديدة دجمت مع دعوته للرهبنة الفرنسيسكانية. فكان يكتب عنها غالبًا بقوله: "

ريب ألكون كاهنًا سارفيمياً؛ كذلك دعاين تعاىل أيضًا ألجل خالص شعوب الشرق اعين االرثوذكس. 
فألجل ذلك علي ان اجاوب على جودة سيدان يسوع املسيح االهلية، الذي تنازل وانتقاين حىت اجنز 

 وراع واحد". بواسطة كهنويت وعده االهلي، على انه ال يوجد سوى قطيع واحد 

وهذه الدعوة اجلديدة كانت غايته منذ بدء حياته، حىت انه بذل كل قواه لتحقيقها. وقد كتب 
كما ان سيدان يسوع املسيح كان ضحية خطااي العامل، فأان أيضًا ضحية الشعوب الشرقية. يقول: "

واحقق امنية وألجل هذا اريد، ال بل احتم على نفسي ابن غاية وجودي على االرض هو ان اخدم 
 يسوع املسيح."

 نذر نفسه هلذه الدعوة اخلاصة
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ان االب ليوبولد مل يقتصر على تفهم هذا الصوت االهلي الذي يدعوه للعمل يف رجوع االخوة 
اعتربه كدعوة خاصة له املنفصلني. بل اراد ان يوقفه نذرًا خاصًا على نفسه ليكون هذا الدعاء االهلي الذي 

مقدسًا حيتم عليه اجنازه. وكان غالبًا يكتب نص هذه الدعوة؛ كل يوم، ويف ساعات وغاية حياته، واجبًا 
وعندما يفاجئه الوقت فال يتمكن هذه الغاية إىل صورة القديسني.  ألجلخمتلفة، ويف ظروف عديدة، ويهرع 

مقاصده. من حترير مقاصده، كان يكتفي بتاريخ يضيفه إىل ما كتبه سابقاً، وكان ذلك جل مأربه كي جيدد 
فكان يقوم بذلك بكل حزم وشدة حىت ان جملرد تالوة هذه السطور اآلن نشعر بتأثري عميق. واليك بعض  

 والعذراء جددت نذري  مع القسم بني يدي معريف، اان االخ ليوبولد ماري، اقر امام هللالقد كتاابته: "
والدته وامام مجيع القديسني أبين ملزم بنذر، ان اعمل ألجل رجوع االخوة املنشقني يف الشرق إىل 

 الوحدة الكاثوليكية". 

 مع النية احلاضرة

إىل خالص الشعوب الشرقية عندما اثبت وقدس هذه الدعوة اخلاصة بنذر ان االب ليوبولد دعي 
اكمل وجه. فاراد قبل كل شيء ان يهيء نفسه ليصبح اهال لتلك الرسالة الزم به نفسه، فاراد ان ينجزه على 

 اجلميلة، فكتب يقول: "اريد ان اكون اانء خمتاراً حىت ال يكون االقطيع واحد وراع واحد". 

اعلم جيداً، بقدر ما تتمم واجباتك بروح القداسة بقدر ذلك وأضاف ايضًا خماطبًا نفسه: "
 شعوب الشرق".  تكون النتيجة مضمونة خلالص

ن هذه العبارات وليدة احلمية والغرية املوقتة، بل هي تعبري حقيقي لنفس تصبو بكل جوارحها ومل تك
لتحقيق عمل كبري. فكان يكرس كال من اعماله ال بنية مضمرة وشاملة، بل بنية حقيقية وحاضرة، فيكتبها 

 ليتذكر جيداً ما جيب عمله. غالباً 

اين مرتبط بنذر كل حيايت، ابن اوجه كال من اعمايل، واليك هذه الكتابة اليت تشمل كل شيء: "
من حني إىل آخر، وابالجتهاد املالئم لضعفي، ألجل رجوع االخوة املنفصلني يف الشرق، إىل الوحدة 

 الكاثوليكية". 

 

 طريقة حفظه للنذر
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ه" حتت اما االب ليوبولد قد افتكر طويال يف كيفية حفظه للنذر هنائياً. فقد وضع ما يسميه "اسلوب
 امرة مرشده الروحي، وهو ان يشتغل بطريقة مرضية ألجل خالص شعوب الشرق. 

كل اتئب كان حيضر لديه لالعرتاف، كان مبثابة ارثوذكسي يرجع بواسطته اىل واليك الطريقة: 
 حظرية االميان؛ فكان يقتبله ويقدمه هلل لينال عوضه نعمة رجوع احد من بالده إىل وحدة الكنيسة.

ان لعمله مقصدان: مساعدة النفس امللتجئة اليه، واخلصول بواسطتها على الولد البعيد عن وهكذا ك
"جيب علي ان امتم مهميت املزدوجة؛ خالص شعيب املالحق بواسطة قطيع املسيح. وهبذا كان يصرح بقوله: 

 النفوس اليت اتوالها يف منرب التوبة". 

 سالح الطاعة والصالة

عمله لسبب بسيط، هو انه كان يعمل كل شيء أبمر الطاعة. مقتنعًا من جناح  كان االب ليوبولد
فكان يعكف على االعرتاف الن رؤساءه امروه بذلك. وعلى ضوء تعاليم القديس فرنسيس والقديس 
اغناطيوس دي لويوال عرف ان ال عمل صاحل يصنع امام الرب تلقائيا وله وزنه وقيمته، مثل العمل الذي 

 الطاعة حباً ابهلل. يصنع أبمر 

وعرف ان لديه سالحاً قوايً ألجل خالص الشعوب الشرقيني، اال وهو الطاعة اليت يقوم هبا أبحسن 
مقصده فيحول عنايته الروحية به أبمر الطاعة. وكان يطلب لقاء  كل مرة يهرع اليه اتئب، جيددحال. فكان  

اين ملزم بنذر ان اصرف كل وقد كتب قائال: " ذلك من هللا، ارتداد االخوة االرثوذكس إىل حظرية بطرس.
 قواي خلالص املنفصلني ضمن القانون املعطى يل من رؤسائي". 

وإىل الطاعة أضاف االب ليوبولد سالحاً آخر اال وهو الصالة احلارة املتواصلة. وقد قال يوماً ألحد 
. واين اعتقد انه قد دان اليوم الذي لقد صلى اابؤان وحنن أيضًا، وأييت غريان يصلون بعداناملقربني لديه: 

 ال يبقى فيه سوى قطيع واحد لراع واحد. 

 

 

 يقدم نفسه ضحية
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بنذره أبن يكرس حياته فدية الشعوب الشرقية، وان يصعد الصالة املتصلة  يكتف االب ليوبولدمل و 
إىل هللا لينيله هذه النعمة العظيمة. بل ان قلبه الكبري محله ان يصنع اكثر من ذلك. لقد قدم نفسه ضحية 

 ألجل اخوته. 

اآلن عرفت عظمة احلب االهلي حنوان. فألجل ذلك اجدد نذوري واليك ما وجد يف كتاابته: "
 واقدم نفسي ضحية ألجل خالص اخويت يف الشرق. 

أجل بقد كان ضحية! يكفي ان يفتكر ابخلمسني سنة اليت نذرها على نفسه يف كرسي االعرتاف، 
ر انه مل يذق كل حياته نقل بفرح. وخاصة عندما يتذكان مل املتواصلة اليت احتملها بصرب عظيم  وابألوجاع

طعم النوم سوى مخس ساعات فقط كل يوم، صارفاً بقية اوقاته ابالعرتاف والصالة. فهذا وحده كاف ليقتنع 
 ان احداً مل يكن اكثر ضحية منه. 

 ضحية مع مرمي على املذبح

غري ان الذبيحة يستعمل الطاعة، واالماتة، والصالة ألجل خالص شعبه.  ان االب ليوبولد كان
االهلية كانت الواسطة العظمى لنوال تلك النعمة. فقد كان القداس االهلي اعظم شيء لديه ميكن تصوره. 

علي ان اجاوب على جودة سيدان يسوع يقدم ذاته طالبًا الرمحة ألخوته الشرقيني. وقد كتب قائال: فهناك 
وع املسيح االهلية الذي تنازل واختارين حىت حيقق بواسطة خدميت، وعده االهلي، أبنه يوجد قطيع يس

واحد لراع واحد. اما قويل "بواسطة خدميت" هو اين اقيم الذبيحة على هذه النية، وحمبته االهلية تقدم 
 لألخوة املنفصلني؛ وبذلك يتم فداؤهم. ذاهتا 

هلل تعاىل ألجل جناح رسالته. ومل يكتف هبذا فقط، بل كان وهكذا كان يقدم مجيع القداديس 
 يسعى بقدر املستطاع ان يستعمل الكنز الذي تفيضه عليه الذبيحة االهلية كل يوم. 

الذبيحة هلا قيمة غري متناهية عند هللا. فبعد ان يفي النية حقها ابلعدل واحملبة، كان يتخذ ما يفيض 
اين الزم كرة او ابألحرى حمبة قلبه املضطرمة الواضحة يف هذه الفقرة: "عنها ألجل رسالته. واليك تلك الف

الشرقيني أبين كل مرة اقيم الذبيحة غري مقيدة بنية احد، اوجه مثرهتا لرجوع اخويت نفسي بنذر، 
املنفصلني إىل وحدة الكنيسة. ولكن عندما يلزمين العدل والتقوى ان اصنع غري ذلك، فإين ايف اوال 

 مث احملبة، مث احول ما تبقى من مثار للنية الكربى". العدل 
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هو االميان الذي خلق هذا العامل العجيب يف نفس االب ليوبولد، فقد كان يغذي محاسه خلالص 
لقد من جناح عمله. وقد قال يومًا الحد املقربني اليه بعد اقامته الذبيحة ألجل الشرقيني: "شعبه مع التأكد 

اين مث اضاف قائال وهو يديل إبشارة يده وبوجه يشع امال: " اقمت الذبيحة يف هذا الصباح ألجل شعيب".
 متأكد أبن تلك النفوس قد شعرت بثمار هذه الذبيحة الكربى..!"

 بشفاعة العذراء مرمي

ان االب ليوبولد كان يرى يف عبادة مرمي واسطة اخرى لتحقيق رسالته العظمى. ويبين قوله على 
املبادئ الالهوتية فيعرف ان رسالة مرمي هي خلالص مجيع البشر، فبأوىل حجة هي ايضًا خلالص الشعوب 

رف من مصدر اهلي أبنك اين اعكتب ما يلي: الشرقية. ومبا انه يعترب نفسه خادمًا للعذراء يف هذا العمل،  
أيتها العذراء الطوابوية هتتمني ابألخوة املنفصلني اهتمامًا عظيماً؛ فأان اشتهي ان اشاطرك هذه العناية 
الوالدية. لذلك اوجه كل اعمال حيايت حنو هذه الغاية: أي أن تسعفي هذه الرسالة بقدر ما العناية 

 االهلية تسمح يل. 

بني يدي العذراء مرمي. ليتأكد من جناحه. وعندما تكون الظروف  وهكذا وضع االب ليوبولد عمله
انك ترين ايتها العذراء غري موآتية لنجاح مهمته، فكان يلجأ إىل امه احلنون ويكتب هلا بثقة بنوية ما يلي: "

مرمي كيف تقضى حيايت، وترين الغموم واالحزان اليت حتيق يب وتضايقين. فأرجوك ان تساعديين بقضييت 
 هذه. 

 يقينه ابلرجوع

يف مهمته هذه اخلفية اليت دفع مثنها دموعًا غزيرة ودماء  وكان االميان وحده يساعد االب ليوبولد
ذكية. ذلك االميان العميق الذي اوحى له اعتقاداً ال يتزعزع أبن تضحياته قد جتعل اللقاء السعيد بني كنيسة 

 الشرق وكنيسة روما. 

مرمي ان العذراء وألجل ذلك كان يعتمد على جودة مرمي وعلى قدراهتا، فقد كتب يومًا قائال: 
تعتين دائمًا اعتناء عظيمًا ابلشرقيني ألهنم متعبدون هلا. فهي تلتمس هلم من ابنها االهلي نعمة االميان 

 القومي. 
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وكان يقينه برجوع االخوة الشرقيني يغمر قلبه لفرح عظيم اثناء الذبيحة االهلية كما يشهد اح املقربني 
مت الذبيحة هذا الصباح ألجل شعيب. وبعد ان أتملت رأيت لقد اقأاليه اذ قال له يومًا االب ليوبولد: 

ايها االب املبارك، ارفض اآلن اذا قدرت بعظمة الضحية االهلية املقدمة لآلب السماوي صرخت قائاًل: "
 وكان يبكي متأثراً.  ملتمسي!"

ان اآلب االزيل الذي وضع يف قلبه شعلة كهذه من احملبة لألخوة البعيدين عن قطيع املسيح، قد 
مسع صراخ استغاثته. وال بد من يوم نعرف فيه كيف ان االب ليوبولد بواسطة عمله اخلفي املعروف لدى هللا، 

 توصل ان يكون اعظم رسول للشرق. 

 

 على طريق اجللجلة

لى قدر تضحياته وآالمه. ورغم ما صنعه يسوع ألجل فداء النفوس، فإن ان عظمة االنسان تقوم ع
الذين يريدون ان يشاطروه هذا السامي، جيب ان ميشوا وراءه يف نفس الطريق، طريق الصليب. وقد استحق 
االب ليوبولد كل هذا، ألن نعمة خالص الكثري من النفوس، وفيض نعم هللا الغزيرة، ترافقها آالم كذا مؤملة 

اطباعه احلادة، ألن الدم جتعلنا نعتقد ان حياته كانت حقًا حياة استشهاد. كان يتأمل ليكبح مجاح قاسية، و 
الدملايت كان يغلي يف عروقه وشراينه. فكان القتال عنيفًا دام كل حياته. واذا ما حصل على اهلدوء احياانً، 

 فكان يكتئب كثرياً وأيخذ يتضع امام الرب. 

ففتح االب حينئذ ذراعيه ورفع عينيه د اصحابه مغتمًا وحزيناً، فسأله عن السبب، لقد رأه يومًا اح
 إىل السماء وقال متنهداً: "كيف تريد؟ إن من يزرع الريح حيصد الزوبعة". لقد فقدت نعمة الصرب! واآلن

 انتظر القصاص العادل الذي سوف ينزله يب الرب! 

اخوته كان أيكل اندراً؛ وكان   بنوع غريب؛ خصوصًا ابلنوم والطعام. فقد وكان مييت جسده
فط ان يذوق قرص حلوى أبكل كذا زهيد. فلم يسمح لنفسه يتعجبون من تقشفه وقيامه ابعباء وظيفته 

 جاءه به احد التائبني املتأملني من ضعف صحته. فقد كان أيخذه ويعطيه لرئيسه ليوزعه على اخوته املرضى.
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فلم يكن ينام سوى اربع او مخس ساعات يف الليل، دون ان كذلك كان حيرم نفسه لذة النوم. 
يسمح لذاته قط ابلقيلولة اثناء النهار. وفيما كان اخوته يراتحون بعد الظهر، كان هو يصلي يف الكنيسة او 

 يف خمدعه. 

كرسي االعرتاف. فاستغرب   لقد جاءه يومًا احد اصحابه، الساعة الثالثة بعد الظهر، ومل جيده يف
امره وصعد إىل بيت املرضى فوجده انئمًا واحلمى تنهش جسده حىت اخذ ابلتقيؤ. فارتبك االب ليوبولد 
لدى مشاهدته اايه وصرخ قائال: ارجوك اي سيدي أبن ال تتشكك لرؤيتك اايي انئمًا يف مثل هذه الساعة. 

 فإين ال اقوى على النهوض. 

متأملاً من الربد القارص، فقد رفض حىت يف أايمه األخرية، كل جممرة، ومنقل  أيضاً وكان مييت نفسه 
 انر يف غرفة االعرتاف. مع ان جسمه النحيل الضعيف كان يتأمل أتملاً شديداً من الربد.

يوم من أايم الشتاء الشديد الربد، رآه أحد أصحابه خمدر من كثرة الصقيع فقال له: ملاذا اي  ففي
أبت ال تضع مدفئًا يف غرفتك هذه؟! اجابه االب: كيف تريد ذلك وكثري من الفقراء يتأملون من الربد؟ هل 

 ابلتدفئة! فما عساهم يقولون يل عندما أيتون لالعرتاف؟يليق يب ان انعم 

 جاء اليه مجاعة من الكهنة، من الذين يرتددون عليه لالعرتاف، حاملني "منقل انر" صغرياً أخرياً 
 وطلبوا من رؤسائه ليقنعوه بقبوله. 

وقد محل طيلة حياته صليب االعرتاف الثقيل الذي وحده يعرف مدى التعب الذي قاساه يف 
 جلساته املدهشة، حىت يشعر املرء ببطولة استشهاده. 

قضي اكثر من اثنيت عشرة ساعة يف النهار دون حراك، داخل غرفة صغرية ال يدخل اليها فقد كان ي
يستمع إىل ترداد سلسلة من البؤس والشقاء بدون مشس وال اهلواء. حمرقة يف الصيف وجملدة يف الشتاء،  ال

 انقطاع. 

ينما نرى االب أربعون سنة دون ان أيخذ راحة يوم واحد. مما جيعل االنسان ان يصبح جمنوانً. ب
أرأيت، فهذه هي ليوبولد بعكس ذلك، جييب إىل من يسأله يف كيف كان يقضي ذلك بوجه بشوش "

 "حيايت!
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وجع يف معدته، ووجع يف عينيه، التهاب  وكان االب ليوبولد يتأمل أيضاً من جسده بدون ادىن راحة.
ذكور يتلفظ بكلمة واحدة وهي: مفاصل مشوهة، وادوار محى عديدة. ففي وسط هذه اآلالم كان االب امل

 ".هكذا يريد هللا! لتكن ارادته... فقط اسأله ان يعطيين القوة العّرف"

 لقد قاسى االب ليوبولد حمناً ادبية

هللا جبفاف روحي طويل ومؤمل. وهذا التخلي العجيب الذي هو حمك القديسني، كان  فقد امتحنه
يعذبه ويؤمله إىل درجة كان يبكيه كالطفل الصغري. ففي تلك احلالة كان يستدعي احد املقربني اليه، رمبا مراراً 

 تلك احملنة. من يقويه ويشدده يف  يف النهار، ليصلي معه. ذلك ألنه كان يشعر ابضطراب وحباجة إىل

نفسه كفارة عن النفوس. فذات ليلة رآه احد اخوته ساجداً يتأمل، ولكن كان يقدم  كانلقد  أجل 
امام القرابن املقدس يصلي وقد دقت الساعة الثانية عشرة ليال، فقال له: "اذهب اي ابت واسرتح فإنك تعب 

 يفاً، فعلي اآلن ان اكفر عنهم!فأجابه "أرأيت، اين ال افرض على التائبني اال قصاصاً خف جداً!"

 وهكذا سار مع املسيح على طريق اجللجلة، فاستحق ان يعمل معه على خالص نفوس كثرية. 

 

 يف نور الرب

، حىت مالت حياته سريعاً 1940أيلول  22الكهنويت الذهيب يف  ما كاد األب ليوبولد حيتفل بيوبيله
تفاقمت اوجاعه ومل يعد ابستطاعته ان  1941إىل الزوال، بعد ان كان يشكو من معدته. لكن يف شتاء سنة 

 أيكل شيئا حىت تالشت قواه واضطر ملالزمة الفراش. 

دبية آالمًا اخرى مربحة، لكونه مل وفضال عن اوجاعه الطبيعية، فقد زادت عليه آالمه الروحية واأل
يستطع بعد النزول إىل كرسي االعرتاف ليستمع إىل توبة املؤمنني. ذلك ألن السيد املسيح اراد ان يقوده يف 
طريق اجللجلة ليصعده معه على الصليب. فكان يتحمل كل ذلك بصرب وشجاعة مما ادهش اخوته الرهبان، 

 الكثريين. ومعارفه وأصحابه

حتسناً بطيئاً يف صيف تلك السنة، مما جعله جير نفسه بقوة ارادته إىل كرسي ابدى بعد ذلك  اال انه
 االعرتاف ليتابع رسالته. 
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، وفقد جمددًا كل قواه. فقال حينئذ ألحد كاألولولكن ما ان حل فصل الشتاء حىت رجع مريضًا  
الفراش تزال فتية!" واضطر ملالزمة  ال اعيش بعد طويال. ومع ذلك فان نفسي الأصحابه: "اآلن أشعر اين 

 25تزداد سوءًا مما اضطر اخوته ان مينحوه االسرار اخلرية يف اثنية حبيث اخذت بعد ذلك حالته الصحية 
 ، فتقبلها بورع واميان خاشعني قائال: "هكذا يريد الرب. فلتكمل ارادته!"1942سنة آذار 

بعد ذلك إىل املستشفى أبمر من األطباء، فبقي فيه شهرًا واحدًا حيث اعطي  ونقل االب ليوبولد
دمًا مما انعش بعض اآلمال. وكان الشعب يتتبع خطوة خطوة مرض ابيهم القديس. وملا عرفوا انه يف 
 املستشفى تقلبوا عليه كالبحر الزاخر ليطلبوا بركته االخرية، فكان ال يبخل عليهم هبا؛ ال بل رغم حالته

 يتابع رسالته ويستمع هناك إىل اعرتاف التائبني.  الصحية اليت تؤذن ابملوت القريب، اخذ

عمله الرسويل. لكن مل نفسه مبزاولة يصارع مبشيئته سكرة املوت، وهو يؤ ورجع بعد ذلك إىل الدير 
ه الغليظ اي لألسف، فإن ساعته األخرية قد دنت هذه املرة، دون ان تشفق او ترحم. فقد ظهر يف مصران

سرطان، فأخذت عوارضه تظهر بعد ذلك. حبيث مل يعد ابستطاعته ان أيكل او يشرب شيئاً، اال القرابن 
اخذت أيضًا االوجاع واالضطراابت تتفاقم، حىت اصبح كالشجرة اليت هتزها العاصفة. االقدس. كما 

جة قصوى أبن تتنازل السلطانة إين حبافاستغاث حينئذ حبمى العذراء الطاهرة اليت كتب هلا يومًا يقول: "
 املعظمة وتشفق علي. اين آمل هبا دوماً، ولو رفضت ملتمسي فإهنا امي، وكفى!"

يسأل هللا ان ميوت وهو يف حلبة اجلهاد، فاستجاب تعاىل طلبه؛ ألنه مل ينفك  وكان االب ليوبولد
وكان يعرف التائبني وهو يف سريره، رغم خطورة حالته. فقد عرف مخسني دقيقة عن مزاولة اعماله الرسولية. 

 شخصاً وجلهم من الكهنة، يف آخر يوم سبق موته. 

االرض. هنض االب ليوبولد من فراشه، الساعة وهو يومه األخري على ، 1942متوز سنة  30ويف 
 اخلامسة والنصف صباحًا ليذهب إىل كنيسة بيت املرضى فيقيم الذبيحة االهلية. فبعد ساعة استغرق فيها 
ابلصالة، ذهب إىل السكرستيا ليلبس ثياب التقديس. ولكنه شعر فجأة بتعب فسقط على االرض. فأسرع 

إىل الفراش، حيث راجعه العارض مرة اثنية فمسحوه محلوه سعافات االولية مث اليه اخوته الرهبان وعملوا له اال
 حينئذ ابلزيت املقدس وهو بوعيه التام.
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وأخذ بعد ذلك رئيس الدير بتالوة السالم املالئكي ثالث مرات مث اردفها بصالة "السالم عليك اي 
اي رؤوفة،  اي حنونة،ما ان وصل إىل عبارة... "يتتبعه ببطء و  فة" فكان االب ليوبولدوالرأملكة، اي ام الرمحة 

 حىت طارت نفسه إىل االخدار السماوية!  اي مرمي احللوة اللذيذة"

دون نزاع او وجع، او تشنج، او سطا عليه شيء من رهبة املوت. بل  وهكذا مات االب ليوبولد 
ذلك ابن على فراشه كأنه منتقل انتقاال ملا ظهر على وجهه من عالمات السالم وامارات العظمة واجملد... 

 آلنه كان حقاً، ابن السماء! 

لهم يقولون ويرددون وانتشر حاال بسرعة الربق خرب وفاته، فتقاطرت اجلموع من املدينة وجوارها وك
 لقد مات القديس!عبارة واحدة: 

ألف نسمة مرت امام جثمان االب ليوبولد تنثر عليه الورود  25متوز فقط، أكثر من  31ففي 
والزهور والرايحني، وتقبل يده وهي تشهق ابلبكاء وتسكب عليه الدموع. واجلميع يريدون ان يقرتبوا اليه 

 يباركوا بعض االشياء لتبقى ذخرية مقدسة يف بيوهتم. ويلمسوا جسمانه ليتباركوا منه و 

وتشييع جثمانه يف اول آب. فقد احتشد مجع عظيم حول دير الكبوشيني يكاد ال واحتفل جبنازته 
يصدق. حىت اضطر ان حيتفل ابلصالة عن نفسه يف كنيسة "رهبان خدام مرمي" الكائنة يف وسط املدينة، 

. وهلذا أتلف موكب منقطع النظري مشى فيه كبار االكلريوس والرجال ليتسىن للجميع االشرتاك ابلصالة
 عليه، بعد ان يتباركواور الذين كانوا ينثرون الورود والزهالرمسيون. كما غصت الطرقات والساحات ابملودعني 

بلمس نعشه. فكان ذلك حقاً مشهداً مؤثراً للغاية! وما لبثت هذه املناحة ان حتولت بعد ذلك إىل مظاهرات 
 شعبية واحتفاالت وطنية تدل على الظفر والنصر اذ دخل جثمانه الكنيسة دخول االبطال الفاحتني. 

تب التعازي تنهال وبعد الصالة دفن االب ليوبولد يف مدفن الرهبان اخلاص. واخذت الربقيات وك
على رؤسائه من كل احناء ايطاليا. واجلميع يعربون عن اسفهم الشديد لفقد ابيهم الروحي ومرشدهم احلبيب 

اننا نتعزى اآلن بفقده لوجوده يف السماء الذي كان يقودهم إىل السماء. وكانوا خيتمون كالمهم بقوهلم: "
 يشفع بنا!"

 اليت اشرتكت بدفنهثالثني يومًا على موته. كانت نفس اجلماهري وملا احتفل ابلقداس االهلي ملرور 
حاضرة مع السلطات احلكومية يف ابزيليك القديس انطونيوس اليت على رحبها قد ضاقت ابلوفود اليت 

 تقاطرت من كل احناء ايطاليا. 
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 القرب اجمليد

. أجل لقد كان ذلك قرب االب ليوبولد "الصديق يكون قربه ممجداً ان يقول الكتاب املقدس: "
يغص كل يوم اباللوف من البشر من مجيع الطبقات، كما كان شأهنم مجيع الناس، ومزارًا  اصبح قبلةالذي 

 يف حياته، ليشكوا له مهومهم وشدائدهم وضيقاهتم، ويطلبوا شفاعته لدى هللا. 

ترى   فإهنامغطى دائمًا ابلزهور والورود والرايحني. كذلك غرفة االعرتاف الصغرية،  لذلك يرى قربه
قداسة االب ليوبولد امياهنا الشديد بمرتاصة آتية من كل مناطق ايطاليا ومن اخلارج تعرب عن كل يوم وفوداً 

خادمة الوضيع، يثري الدهشة يف النفوس، على ان مثة يوجد شيء غريب حىت يكرم هللا هكذا ظاهرًا مما 
على وجيعل الزائرين ميثلون كل شهر آالف الصفحات لسجل ضخم، بتواقيعهم وابتهاالهتم اليت ارىب عددها 

 اكثر من مليوين اسم! 

ونشأت حركة واسعة النطاق حول قداسة االب ليوبولد امتدت جذورها إىل خارج ايطاليا مما دفع 
عن فضائله وشهرة قداسته. وقد  1946كانون الثانيسنة   16 يفتح حتقيقًا يف اجمللس االسقفي يف ابدوفا ان
 . 1952آذار سنة  20دام ست سنوات. وختم يف 

 فحصت كتاابت خادم هللا مث تصدقت.  1954سنة  أاير 2ففي 

من دعوى  Corsanegoانتهى حمامي الدعوى كورسانيفو  1958كانون االول سنة   18ويف 
 تطويب خادم هللا االب ليوبولد اثناء احتفال اجملمع بتعيني كرادلة جدد من البااب يوحنا الثالث والعشرين. 

الظروف كان لوقع هذا العمل صدى عظيم يف العامل كله، فاهنالت كتب التأييد من  وبسبب أمهية 
 كل مكان راجني ان يروا قريباً خادم هللا مكرماً على املذابح. 

من الشهر ذاته صادق  25، ادخال الدعوى. ويف 1962أاير سنة  15ودرس جممع الطقوس يف 
قداسة البااب يوحنا الثالث والعشرين على رغبة جممع الطقوس ووقع بيده على جلنة ادخال دعوى االب 

 ليوبولد دي كستلنوفو. 

ضرًا مجع كبري من دخلت براءة تطويبه رمسيًا إىل ابدوفا فكان حا 1963أيلول سنة  17ويف 
رفات االب ليوبولد من نية وكلهم ينتظرون تكرمي الفضيلة. وبعد يومني استخرجت املقامات الكنسية والعلما
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املدفن يف املدينة ومحلت إىل معبد شيد له على مقربة من غرفة االعرتاف. وبذلك عرب عن رغبة حمبيه الذين 
 ا كان حياً، يرشدهم ويعزيهم يف ضيقاهتم!يتعزون لرؤية ابيهم ال يزال على مقربة منهم كم

صار التعرف قانونيًا على جثمان االب ليوبولد الذي وجد سليمًا من   1966شباط سنة  24ويف 
 كل فساد. 

، على والدة االب ليوبولديف كنيسة بدوفا ابملئوية األوىل  1966أاير سنة  22وملا احتفل يف 
ختمت اثناءها رمسيًا الدعوى الرسولية ومحلت اعماهلا إىل جممع الطقوس يف روما حيث يرجى ان جيري قريباً 
ان شاء هللا تطويبه، بعد ان فسح قداسة البااب بيوس السادس من قرار احلق القانوين الذي مبوجبه ال يسمح 

؛ وذلك استجابة لطلب مجيع اساقفة بفتح دعوى التقديس اال بعد مرور مخسني سنة على موت خادم هللا
 اقليم البندقية ويوغوسالفيا. 
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 1نوال النعم

 شفاء عجيب من التهاب املفاصل

املفاصل يف ركبيت اليمىن. فاستعملت مجيع الوسائط كما قضيت أيضاً  بداء 1942اصبت سنة 
عدة اشهر على شاطئ البحر، ولكن بدون فائدة. ففي شهر تشرين االول اراد طبيب مستشفى بدوفا ان 

 يضع ساقي يف "اجلفصني" فرفضت. فابتدأت حينئذ بتساعية لألب ليوبولد وأخذت ازور قربه كل يوم. 

ستيقظت فوجدت نفسي اين قد شفيت متاماً. وحىت اأتكد من صحة ذلك، منه ا 13ويف صبح 
اخذت اصعد وانزل الدرج عدة مرات فلم اشعر بشيء من الوجع حىت وال بتعب. ومنذ ذلك احلني مل اعد 

 اشكو من ادىن شيء. 

 Gloria Facco كلوراي فاكو   1942تشرين األول سنة  28ابدوفا يف 

 قتالشفاء مفاجئ من مرض 

كنت أشعر منذ زمن طويل ابضطراب خطري يف الكبد. فاستعملت عدة وسائط، كما خضعت 
بينما كنت عند عمي الكاهن، خوري  1946كانون األول سنة   4لعملية جراحية، ولكن بدون فائدة. ففي 

( انتابتين اوجاع مربحة مع حرارة قوية جتاوزت االربعني درجة، حىت Veroneيف مقاطعة الفريون )بوفولون 
ففي الليلة التالية مل يعد ابستطاعيت ان آكل شيئاً. ويف الثامن من الشهر ذاته ابتدأت بتساعية لألب ليوبولد. 

لكنيسة ظهر يل األب ليوبولد حماطًا أبنوار مشعة وقال يل ألنزل غدًا إىل ا 30والدقيقة  23حنو الساعة 
 ألين قد شفيت متاماً. ومنذ ذلك احلني مل اعد احس بوجع ما ابداً.  ألتناول القرابن املقدس،

وبعد ذلك دخلت رهبنة "األخوات املرسالت يف فريون" ألن االب ليوبولد قال يل أبمر الرب أن 
 ففعلت واان سعيدة اآلن. اترك العامل، 

  S. Nazarita Pezzoانزاريتا بيزو األخت  1950تشرين الثاين سنة  21فريون يف 

 شفاء عجيب من نزيف كلوي
                                                           

 تنبيه إىل القارئ 1
اننا طبقاً ملراسيم الكنيسة اليت هبا وحدها يتعلق احلم بصحة العجائب، نعلن مرة أخرى أبن االعمال الواردة هنا تدل قط 

 على االميان البشري الذي يعلقه املؤمنون على حياة اشخاص صاحلني عاشوا وماتوا برائحة القداسة. 
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حزيران من هذه السنة، بينما كنت اسعى جلمع الصدقات لديران، اغمي علي يف وسط البلدة  6يف 
يومني وجدت كمية كبرية من  ويف سقوطي على االرض جرحت يف احدى كلييت. وبعد. Cesenaسيزينا 

وبتسمم يف االمعاء. ويف الدم يف البول فنقلت إىل املستشفى. وعند الفحص تبني اين مصاب بنزيف كلوي 
من الشهر ذاته، عشية عيد القديس بطرس، انتابين عارض شديد مع اوجاع مرة يف الكلى حىت اخذت  28

 ابول دماً. فاستشفعت عندئذ ابألب ليوبولد. 

لصباح عيد القديس بطرس، بعد ان قضيت الليل ابألوجاع وبنزيف الدم املتواصل، جاءين وعند ا
وبينما اان غائص بصلوات الشكر بعد الكاهن ابلقرابن املقدس مث ذهب يقيم الذبيحة، فبقيت وحدي. 

 املناولة، رأيت فجأة قرب سريري خادم هللا االب ليوبولد الذي ابركين قائال: "لقد شفيت!" وغاب.
فدهشت وظننت نفسي اين ارى حلماً يف املنام. ولكين أتكدت من صحة الرؤاي من شفائي العجيب. حبيث 

 وقف نزيف الدم كما انقطعت االوجاع فجأة، وبكلمة، اين شفيت متاماً. 

رجعت إىل ديري ازاول اعمايل  بعض االايم يف املستشفى للمراقبة فقط، مث بعد ذلكوبقيت 
 السابقة يف شوارع سيزينا. 

 Fra Pacifico, Capucinاألخ ابشيفيكو الكبوشي   1949أيلول سنة  25سيزينا يف 

 اعريف كيف تريب اوالدك حبسب الدين املسيحي

وقعت على  1950حزيران سنة  21اشعر بعوارض داء النقطة املتواترة. ففي ان وا 1938منذ سنة 
النار بينما كمن وحدي اهيء الطعام ألفراد عائليت الذين رأوين عند عودهتم على تلك احلالة وربلة ساقي 
 االمين قد احرتقت احرتاقًا خميفًا بنوع ان "الغنغرينة" اخذت تظهر على اجلرح حبيث تقرر بعد ذلك قطع

 ساقي. 

وينما اان على تلك احلالة من اليأس والقنوط. اخذت اصلي إىل األب ليوبولد بثقة عظيمة وذخريته 
رأيته قرب سريري وهو حمدب فيومًا ما بينما كنت انئمة بعد الظهر،  ساقي املريض. موضوعة دائمًا على

الظهر يتكئ على عصاه وقال يل بلهجة اللطف واحلنان: اتيت الزورك فال ينبغي ان متويت اآلن حبيث عندك 
اطفال صغار فال يستطيع زوجك وحده ان يقوم برتبيتهم. ولكن اعريف جيدًا كيف تريب اوالدك طبقًا للروح 

ند قوله هذا ابركين مث توجه لينصرف وقبل ان يتوارى املسيحي. وألجل ذلك يعيد لك الرب الصحة! وع
"فنهضت مذعورة وجسمي  الباب وادار وجهه اثنية مكررًا قوله: "تذكري ما قلته لك! وقف على عتبة
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فجأة والغنغرينا مل يعد هلا بعد من اثر. وما ان مضى ينتفض وقليب خيفق من روعة الرؤاي. واذا ابحلرارة هتبط 
 دت كل قواي وشفيت متاماً. حىت استع وقت قصري

 Cesira Berlatoسيزار برالتو  1951حزيران سنة  6يف  Magre di Schioماغري دي سكيو 

 وثين مسكني ينجو من املوت

بعض عمال اهلنود فيما بينهم يف شهر كانون الثاين االخري ختاصم  اريد ان اخربكم شيئًا غريباً.
يف بطنه فنقل إىل املستشفى حيث اتضح من الفحص أبن امعاءه قد  بثالث طعنات سكنيوأصيب احدهم 

متزقت يف تسع نواح، وابتدأ االلتهاب. وملا كانت العملية اجلراحية قاطعة االمل من شفائه، ترك ميوت على 
 سريره. 

دمة روحية للمرضى الكاثوليك، فشفقت على ذلك وكنت اان ازور دومًا املستشفى ألقدم خ
والتجأت إىل األب ليوبولد بعد ان قرأت سرية حياته وحصلت املسكني ان ميوت كالكالب رغم كونه وثنياً. 

على ذخائره وصوره من مطراين الذي زار روما يف السنة املقدسة، ووضعت احدى هذه الذخائر على بطنه 
 املنتفخ انتفاخاً خميفاً. 

كن اي للعجب! ما ان استقرت بلك الذخرية على بطنه برهة حىت افاق من غيبوبته. وبعد يومني ول
ترك املستشفى وهو معاىف متاماً. وكان لذلك احلادث صدى عظيم يف النفوس، عندما نشرته صحيفة هندية 

 ابدوفا العجائيب. وهاكم نسخة من تلك الصحيفة. مع صورة لقديس

 Chacko شاكو كسافيري 1951آب سنة  10)جنويب اهلند( يف  Changanacherryشنغاان شري 
Xavier  .كامت أسرار املطران 

 شفاء من دمل خبيث

الوالدة. ألين اصبت بدمل  سنة تقريبًا أدخلت على عجلة إىل مستشفى اومربتو األول قسممنذ 
خبيث يف اثلث درجة، مما خوف االطباء من اجراء عملية جراحية. وكان يقيين اين سأخضع للعملية حاال 

نقلت إىل بعد دخويل املستشفى، فحدث ذلك ابلعكس. ألنه بعد ثالثة اايم من الفحوص وعيادة االطباء، 
حينذاك ان ال أمل يل بعد يف احلياة، وما ت محيث خضعت ألشعة الراديوم. فعلقسم آخر من املستشفى 
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تلك الوسائط سوى ختميد لألمل. فقبل ان يطلعوين على حاليت اليائسة تركت املستشفى بني دهشة االطباء 
 حكمت على نفسي ابملوت. نسبوا عملي هذا إىل اجلنون لكوين وأصحايب الذين 

وما ان رجعت إىل منزيل حىت ابتدأت بتساعية لألب ليوبولد بثقة عظيمة، فشعرت بعد قليل بزوال  
 كل وجع واضطراب. 

فحص فحصًا دقيقاً، فكانت النتيجة انه مل يعد بعد وبعد سنة استدعيت إىل املستشفى املذكور أل
 للدمل من أثر. 

 Fausta de Carolisفاوستا دي كاروليس   1951تشرين الثاين سنة  28روما يف 

 شفاء وجع يف اجلنب

اصيبت راهبتنا مديرة املدرسة آبالم مربحة يف ساقها فاقعدها عن  1951"يف اوائل شهر أيلول سنة 
ات اليت وصفها الطبيب ابءت كلها ابلفشل، حىت عجز هذا عن استعمال اي عالج. وكل العالجاملشي. 

فالتجأان بعد ذلك إىل األب ليوبولد وابتدأان بتساعية صالة اكراماً له. فما ان انتهينا حىت زالت مجيع االوجاع 
ياً بل بقوة من فجأة، وأخذت الراهبة متشي كالعادة. فدهش طبيبها من شفاءها وأعلن ان شفاءها ليس طبيع

 هللا". 

 Père Gerardاألب جريار الكبوشي   1951كانون األول سنة   14افريقيا" يف  –غويرو "تنغانيكا 

 شفاء اوجاع مؤملة يف الرأس

حىت كنت افقد وعي عدة ساعات بعض األحيان، كنت اشعر منذ سنتني آبالم مربحة يف الرأس. 
تلك االوجاع. ورغم املعاجلات املختلفة اليت مل تنفع شيئاً، فلم يتوصل الطبيب ملعرفة السبب. عندما تتفاقم 

إىل ان استشرت أخرياً احد االخصائيني فأوعز إيل ان ادخل املستشفى للمراقبة الطويلة حتت انظاره. ومبا اين 
عن اعمايل قررت الرجوع إىل بييت، ولكن بعد ان ازور غرفة االعرتاف واصلي طويال على قرب مل أشأ التوقف 
 االب ليوبولد.

حنو الساعة احلادية عشرة صباحاً، بينما كنت يف املطبخ مع  1954كانون الثاين سنة   14ويف الغد 
امام مذبح السيدة وامرين ان اصنع اشارة الصليب ثالث مرات  اقرابئي، ابن يل فجأة اين رأيت االب ليوبولد
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مث غاب. فحاال شعرت اين شفيت فجأة  بذلك"مث وضع يده على رأسي قائال: "ال عالج بعد اآلن، وثقي 
 ومل يعد بس ادىن وجع يف رأسي. 

 ويف الغد استأنفت العمل يف املصنع بعد ان توقفت عنه مدة طويلة بسبب مرضي الثقيل. 

 Agneseاغنس مانفرون  1954شباط سنة  20يف  Santorsoانتورسو )فيشانزا( س
MANFRON 

 شفاء عجيب لطفل رضيع

 Sainte Ellier les Boisلقد ولد الطفل فكتورم انوري قبل االوان يف "سانت اليه ليبوا" 
(Orne) 2  ولشدة صغره وحنافته عمد حاال.  1955شباط سنة 

كليمه مل يستطيعا وقف القياء املتواصل وانئبه الدكتور   de Carrougeاال ان الدكتور ديك روج 
ليتمكنا من ارضاعه وتغذيته. فقرر هذا االخري ان الطفل مصاب بتضييق يف فم معدته فادخله إىل مستشفى 

" حيث مل تسفر املعاجلة عن اية نتيجة مما اضطر االطباء ان يشقوه أخريًا ويضعوه Alençon"ألنسون 
كودير، طبيب االطفال. ولكن بدون فائدة، فاخرج الطفل من املستشفى ليموت بني حتت اشراف الدكتور  

عه الذي هو ملم بكل شيء، فجاء وم Vialaالدكتور فياال احضان والديه. اال ان هؤالء استدعوا اخريًا 
شهادة الوفاة، فوجد ان الطفل ال يزال حياً ومل يبق منه سوى اجللد والعظام فقط. وارأتى الطبيب بعد ذلك 

 ان جيري له عالجات أخرى خمتلفة راحة لضمريه، بعد ان افضى لوالديه ابخلطر املداهم حلياة ولدمها. 

اً على جسمه احدى ذخائره. عندها اخذت مع والديه امليئوسني بتالوة تساعية لألب ليوبولد واضع
مر الدكتور فياال بعائلة مانوري صباح اليوم الثاين، قيل له ان الولد ال يزال حياً ومل يتقيأ بعد ابداً. فدهش  وملا

 من امره وعزم ان يراقبه عن كثب. فوجد ان الطفل جتاوز اخلطر ويف ظرف ستة اايم زاد وزنه ليربه. 

 :وهاك خالصة تقرير الطبيب املعاجل

اين اقر شخصيًا أبين عاجز عن شرح كيفية شفاء هذا الولد. وال اعرف اية نظرية طبية ميكنها "
 ان تفسر او تشرح لنا هذا احلادث الغريب". 

 صراحة أبن الطفل ختلص من موت حمتوم، بشفاعة االب ليوبولد. بينما حنن نقر بكل 
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 خوري الرعيةاالب جيار   1955ااير سنة  20ليبوا يف  سانتيليه

 شفاء من مرض وبيل

يتأتى طباء ان ذلك من عوارض داء النقطة، بصرع شديد. فأعلن اال 1952لقد اصبت يف سنة 
عن عطب يف أعضاء االذن الداخلية مع فقد التوازن والسقوط فجأة على االرض احياانً؛ ال ميكن الشفاء 

 منه شفاء كامال. 

وبعد عالجات طويلة غري انجحة، ذهبت إىل طبيب اختصاصي شهري يف مستشفى ابدوفا. فبعد 
. Ménièreان فحصين مدققاً، اثبت التشخيص االول وكتب إىل طبييب يقول: "ان املريض مصاب بداء 

 والدالئل تشري على ان املرض خطري، فيجب عليه حسب رأيي، ان يعاجل عالجاً جذرايً لتخفيف آالمه". 

 عندها قطعت كل امل ابلشفاء، كما مل ارد ان حيكى يل بعد عن طبيب آخر. 

، وحثين على الصالة له. فابتدأت حاال اعطاين احد احملسنني صورة االب ليوبولد 1954ففي سنة 
ازاول  وأخذتمع ثقة عظيمة بنوال الشفاء عن يده. وما ان انقضت بضعة اايم حىت اختفى مين كل امل هبا 

 بعض املرات على "صقاالت" عالية.مهنيت كمعاون بناء فكنت اصعد 

شفاعة االب ليوبولد، واذا كنت أتخرت بعض الوقت عن اعالن هذه االعجوبة والنعمة اليت نلتها ب
 هو ال تثبت جيداً من شفائي، ألين مل اصدق نفسي اين شفيت متاماً. 

برونو تيشيال  1955تشرين الثاين سنة  17يف  (Ischia di Pergine Trento)ايزكيا دي برجينه 
Bruno Tecilla 

 شفاء من جرح مقرح

، دخلت املستشفى يف سالرين، بسبب جرح يف رجلي نشأ عن 1955يف شهر ايلول من سنة 
فلم تفلح فيه اعظم العالجات. وبعد مخسة اشهر ضربت "الغنغرينة" يف اجلرح وابن العظم. مرض السكري. 

عندما رأتين  أخريًا احدى السيداتفانتابين من جراء ذلك اوجاع مؤملة مل هتدأ ليال وال هناراً. فرثت حلايل 
ذخائره وحثتين اتقلب على سرير االوجاع، واعطتين صورة االب ليوبولد كما وضعت على رجلي احدى 

فابتدأت حاال ومزجت دموعي بصلوايت وابتهااليت. وما انقضى ثالثة اايم حىت للصالة إبميان خلادم هللا. 
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. ومل احتاج تنظيف موضع ذلك واخذ اجلرح يندمل، إىل ان شفيت بعد ذلك شفاء كامال اختفت اوجاعي
 اجلرح املخيف. 

 Carmela Bellettieriكارميال بالتياري  1956ااير سنة  10بوزيتانو يف 

 شفاء من ربو حاد ومزمن 

كنت اأتمل من ربو حاد ال امل من شفائه لكونه اصبح مزمنا. وبعد ان استعملت كل الوسائط 
املمكنة من غري جدوى، قال يل أخرياً الطبيب املعاجل، ال اعرف ماذا اصنع، ان املرض مستعص ال ينجج فيه 

اعية اكرامًا له. وبدأت تسافقد كل قواي، إىل االب ليوبولد شيء. فالتجأت واان أبشد اوجاعي حىت كدت 
قاعة االعرتاف لتصلي هناك وتبارك قميصي إىل  1955كانون الثاين سنة   2وعند ختامها ارسلت امرأيت يف 

من قرب رجل هللا. وما ان لبست القميص املبارك وأان اوجه اليه صاليت احلارة مع ثقيت الكاملة به، حىت 
 ما البتة.  شعرت فجأة اين قد حتررت من اوجاعي ومل اعد احس بشيء

 Schiavoأنطونيو سكيافو  1955متوز سنة  20يف  Battaglia Termeبتاليا ترمه 

 شفاء من التهاب الصفاق املتدرن

 اين ارى من الواجب ان اعلن عن نعمة نلتها بشفاعة االب ليوبولد

محلت بعجلة إىل مستشفى كونيليانو، لكوين اصبت مبرض خبيث  1956يف شهر آذار من سنة "
وذلك لعدم اكرتاثي يف السنة املاضية عندما  Peritonite tuberculeuseوهو التهاب الصفاق 

شعرت بوطأته يف شهر تشرين االول فلم احتسب لعوارضه، لكوين اصبحت وحدي سندًا للعائلة )يل طفل 
اقطع كل يوم مسافة  وأانفتأملت صامتة، يف طور النقاهة على اثر مرض طويل شله عن كل عمل( وزوجي 
 كيلومرت على الدراجة وسط اهلواء البارد ألصل إىل عملي وأتمني معاش عائليت. عشرين  

فيومًا ما وقد تالشت من التعب والوجع، استدعيت الطبيب الذي ارتعب عندما رآين على تلك 
احلالة؛ فأمر بنقلي حاال إىل املستشفى حيث اخرج من جسمي ليرتين ماء. مث نقلت بعد شهر من مستشفى  

وبولد بعد ان يف مدينة بدوفا. وهناك احلت علي سيداتن ابلصالة إىل االب لي كونيليانو إىل مستشفى آخر
قرائيت النعم اليت افاضها هللا على يد االب القديس اعطتين راهبة كتاب سرية حياته. فتأثرت جدًا لدى 

قرر االطباء للمتعبدين له. فأخذت حينئذ بتالوة تساعية. وملا كان اخلطر على حيايت يتزايد يومًا بعد يوم، 
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ينما اان انتظر انتهاء املعاملة، اخذت اضاعف صلوايت بنقلي إىل مستشفى االمراض السارية يف البندقية. وب
وابتهااليت لالب ليوبولد؛ فشعرت فجأة اين متاثلت للشفاء يوماً بعد يوم. وما ان وصلت اوراقي للذهاب إىل 

شفائي على انه ميكنين اخلروج من املستشفى. ومل يتوصل االطباء املعاجلون مستشفى البندقية حىت اعلن 
فبحسب زعمهم ان هذا املرض اذا كان ال بد له من الشفاء، فيقتضي له عالج شفاء السريع. ملعرفة هذا ال

 عدة سنوات. فاان بظرف تقريباً سنة رجعت إىل بييت معافة ازاول عملي كاملعتاد دون ادىن انزعاج". 

اان زافا بوايكي  1957أاير سنة  11يف  Godega di S.Urbanoغوديكا دي سان اورابنو 
Anna Zava Buiacchi 

 شفاء سريع من آالم داء املفاصل

ان رزحت أخرياً حتت إىل كنت اشعر بداء املفاصل، والعالجات مل تكن لتنفعين شيئاً.   من زمن بعيد
كأين وطأة االوجاع يف شهر كانون االول من السنة املاضية، وقد تفشى الداء يف كل جسمي حىت شعرت  

 اصبحت كسيحة مل اعد أقوى على احلراك. 

ثقة واميان، وأمر بذخائره على من مدة قريبة على االب ليوبولد اخذت استغيث به بكل وملا تعرفت 
اريد ان قري املثخن ابالوجاع واان اقول ابكية: "أيها االب ليوبولد، كفاين اوجاعاً، موضع االمل من جسدي احل

 اشتغل فاين ال اقوى على احلراك. التمس يل الشفاء!" 

االوجاع كلها. حىت شعرت بقشعريرة يف كل جسمي واختفت وما انقضى على صاليت نصف ساعة 
 اليومية!فشفيت وقمت حاال من فراشي ملزاولة اشغايل 

 Massimina Ciaralliمسيمينا شياراللي    1958شباط سنة  9روما يف 

 شفاء من فتق يف خرزات الظهر

مما جعل وظيفيت كناطور احراش صعبة جدًا بسبب اآلالم املربحة اليت   أتملت عدة اشهر يف جنيب،
ان تنجح يّف العالجات الطبية. ألن االطباء مل فاضطررت ملالزمة الفراش مدة طويلة، دون كنت اقاسيها. 

 Malcesineنقلت إىل مستشفى مالشيزين  1959يتوصلوا ملعرفة سبب تلك االوجاع. ففي شباط سنة 
 حيث تبني بعد فحص طويل أبين مصاب بفتق بني خرزات الظهر ويقتضي لذلك عملية جراحية.
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وملا كنت دومًا متعبدًا لألب ليوبولد، فوضت عندئذ أمري اليه إبميان عظيم، واضعًا ذخائره على 
موضع األمل. وفجأة تالشت كل االوجاع قبل اجراء العملية بقليل. وبعد مراجعة الفحوصات مرة اخرى اعلن 

من شفائي. وها اين امتتع بصحة  االطباء ان ال وجود لألمل بعد. وامنا ابقوين بعض االايم يف املستشفى للتأكد
 جيدة ال أشعر بشيء البتة. 

 لويس رادواين  1959أاير سنة  20يف  Condinoكوندينو 

 من أجل شفاء اسقف

معروف ومكرم أيضاً يف هنغاراي. فذات يوم من اايم تساهل احلكومة ابلدخول إىل ان االب ليوبولد 
ؤمنني الذين كانوا يطلبوهنا ابحلاح. مث سدل الستار احلديدي البالد، طبعت حياة االب املذكور ووزعت بني امل

فلم يعد يسمح مبرور شيء ما بعد، حىت انه صدر امر خاص مبنع دخول حياة االب ليوبولد أيضًا إىل 
البالد. اال ان االب املذكور كان يشعر اولئك املؤمنني بوجوده بينهم ابلعجائب اليت كان يصنعها معهم. 

 Hirschbergالب ارنست هريشيربغ واليك ما كتب ا

 حضرة االب احملرتم

اتشرف إبعالمكم ابسم مجيع كهنة سباراي يف هنغاراي أبن اسقفنا احملبوب السيد الكسندر كوفاكس 
Kovacs  .الذي كان يتأمل منذ عدة سنوات من معدته، قد شفي اآلن شفاء اتمًا بشفاعة االب ليوبولد

وكان قد خضع لعمليتني جراحيتني خطريتني منذ زمن غري بعيد، كما غري دمه مثان مرات حىت قطع اخرياً 
 االطباء االمل من شفائه. 

وكنا حنن نشاركه عية صالة لرجل هللا؛ وملا كان االسقف كثري التعبد لألب ليوبولد، اخذ يقيم تسا
شفي االسقف متامًا ودخل إىل سباراي ملزاولة بذلك. ففي اليوم االخري تغري فجأة جمرى املرض وما لبث ان 

 ليوبولد كان جواداً وسخياً حنوه.  اعماله الرسولية. وقد كلفين ان اكتب لك وأعلمك كيف ان االب

العميد الريفي ووكيل خرج كنيسة كورميند رنست هريشيربغ ا 1959ايلول سنة  12يف  Korneكورن 
Kormend 

 شفاء من سرطان حاد يف الدم
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بتاريخ  Etat de Minas Gerais-Brésilكتب سيادة املطران داملونيت اسقف كواكسويب 
 ما يلي:  1961نيسان سنة  19

العزيز ال يزال يواصل فيض انعامه... وعجائبه ايضًا على مدينتنا كواكسويب  ان االب ليوبولد
Guaxupé اتريد منوذجًا عظيماً؟ اقرأ وانشر هذا احلدث التايل الذي حبق يعترب اعجوبة عند الذين .

 يعرفون االمراض. 

سان ابولو للفحص يف املستشفى. فأعلن طبيبه شعر أبمل، نقل إىل مدينة ولد ابن اربع سنوات، 
الدكتور مجره املتخصص ابألمراض السارية، أبن الولد مصاب مبرض السرطان احلاد يف الدم.وحسب زعمه ان 

وتنتحب لدي تبكي  جنوهنا وجاءت الولد مل يعد له سوى أايم معدودة. ولدى مساع االم هذا اخلرب جن
فأخذت اعزيها قائال: عرفت أخًا يل يف الرهبانية مات برائحة القداسة منذ عشرين سنة.وهو قديس ودعوى 
تطويبه يف قيد الدرس يف روما ألنه حيصل من هللا على نعم عظيمة للذين يستدعونه ويلتجئون اليه. فإين اشري 

ذخائره. وكوين على يقني ان ابنك تساعية صالة حارة وتضعي على الولد احدى عليك ان تقيمي له 
  يسرتجع صحته الكاملة. 

 وزودهتا بذخرية من االب ليوبولد وبربكيت. 

قد تغري لونه  الصاحلة بتساعية صالة كما قلت هلا، فرأت عند هنايتها ان ابنها  وابتدأت تلك املرأة
جيدًا أعلن ان الولد قد فبعد ان فحصه . فأرجعته إىل طبيبه االختصاصي يف مستشفى سان ابولو. كلياً 

 شفي متاماً. 

 وها اين ارسل لك اوراق املستشفى مع نتيجة الفحوصات قبل وبعد الشفاء. 

حىت اهنم اخذوا يتهافتون علي  وهذا احلادث ااثر يف قلوب املؤمنني اميااًن عظيمًا ابألب ليوبولد
 او صورة او ذخرية من رجل هللا. عندما اكون يف دار االسقفية ليأخذوا بركة 

 االسقف نيتاألخ اغناطيوس داملو 

 شفاء من دمل خبيث

برست  –ليكن الرب مباركاً! ان اكرام االب ليوبولد ينمو يومًا بعد يوم يف رعييت العزيزة يف فرانندو 
Fernando-Prestes  مع امرأة ابلثالثني من  األوىل،فقد اجرتح هللا تعاىل على يده أعجوبة من الدرجة
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وقد تزودت االسرار االخرية وكان اقرابؤها ومعارفها  عمرها أصيبت بسرطان يف الدم وأشرفت على النزاع.
ثة اايم. عندها حيملون الشموع مضاءة حول سريرها بعدما اعلن طبيبها ان حياهتا ال تدوم اكثر من ثال

وانقضت التساعية ومل حيدث شيء من التغيري اوعزت اليها وإىل ذويها ان يبتدئوا بتساعية إىل االب ليوبولد. 
حبياهتا. فأشرت عليهم ان يباشروا بتساعية أخرى أيضاً، ففعلوا. ويف الساعة اخلامسة من صباح اليوم الثاين 

تينية صالة التساعية اليت كان يتلوها االب ليوبولد نفسه جلست املريضة يف سريرها واخذت تردد يف الال
الذي ظهر هلا ظهوراً حسياً كما اكدت املريضة. مث هنضت من سريرها فجأة متعافية يف اليوم نفسه كأن شيئاً 
مل حيدث. واكتفي بسرد هذا اخلرب العجيب لرجائي الوطيد انه خيدم قضية تطويب رجل هللا هذا احلبيب. 

 Lucia Piovezanملنعم عليها تدعى لوسيا بيوفيزان املريضة ا

 1962)يف والية ساو ابولو برازيل( يف حزيران سنة  Fernando-Prestesبرست  -فرانندو

  Moschini ماريو موسكييناخلوري 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 تساعية للثالوث األقدس
 لنيل نعم ومتجيد خادم هللا
 األب ليوبولد الكبوشي



52 
 

أيها األب السماوي، اإلله، اخلالق والرب، نشكرك ألنك غمرت خادمك األب ليوبولد بكنوز نعم 
وإميان وحمبة هكذا وافرة فأفاضها على مجيع الذين كانوا يلجأون إليه. إاّن نتوسل إليك امنحنا حنن أيضاً إمياانً 

ًً مضطرمة لنصبح متحدين بك دوماً بواسطة حمبتك ونعمتك املقدسة.  حّيَا

 اجملد لآلب واالبن والروح القدس اآلن ودائماً إىل دهر الدهور آمني. )تقال ثالاثً(

 أيها األب السماوي اإلله ارمحنا.

اي ابن هللا األزيل، فادينا احملبوب، نشكرك ألنك اختدت خادمك األب ليوبولد كواسطة لرمحتك غري 
تلك اخلدمة السنية، رد خطأة عديدين، وضمد احملدودة يف سر التوبة وهكذا يف أثناء قيامه مدة طويلة ب

جراحًا مجة وخلص نفوس الكثريين. فيا يسوع خملصنا نرجوك، هبنا نعمة جتعلنا نعرتف مرارًا وابالستعداد 
 املفروض لنحفظ نفوسنا يف الطهارة فنسعى إىل الكمال الذي علمتنا إايه.

 لدهور آمني. )تقال ثالاثً(اجملد لآلب واالبن والروح القدس اآلن ودائماً إىل دهر ا

 أيها اإلله االبن خملص العامل ارمحنا.

أيها اإلله الروح القدس املعزي واملقدس، نشكرك ألنك سكبت بسخاء هكذا عظيم يف نفس 
خادمك األب ليوبولند، مواهبك السبع اليت أشرك نفوس الكثريين، مشددًا ومعزاًي مجيع الواثقني به جننا من 

ت اليت تضايقنا، أعنا على محل صليبنا بتواضع وطول أانة، لنكفِّر عن خطاايان فنحرز ثواابً الفاجعات والنكبا
 عظيماً للسماء.

 اجملد لآلب واالبن والروح القدس اآلن ودائماً إىل دهر الدهور آمني. )تقال ثالاثً(

 أيها اإلله الروح القدس ارمحنا.

أيها الثالوث األقدس أب وابن وروح قدس، اي من جاد وجيود أيضًا بنعمه الوافرة جدًا على الذين 
يلجأون إليه موسطني شفاعة خادمه األب ليوبولند، اصغِّ بعطف إىل طلباتنا املوجهة إليك ابمسه وامنحنا 

 النعم اليت حنتاج إليها لتظهر به وفيه قدرتك غري احملدودة.



53 
 

 بن والروح القدس اآلن ودائماً إىل دهر الدهور آمني. )تقال ثالاثً(اجملد لآلب واال

 اي أيها الثالوث األقدس اإلله الواحد ارمحنا.

أيتها العذراء، املباركة، ابنة اآلب األزيل احملبوبة منه جدًا والدة ابن هللا الفائقة القداسة عروس الروح 
وي اللذين قدمهما لكِّ األب ليوبولند نرجوكِّ أن القدس املعصومة من كل دنس حبق التعبد واحلب البن

تتوسلي لدى الثالوث األقدس كي ننال النعم اليت نطلبها إبميان حار. فيا أمنا احلنون ال تتخلي عنا بل 
 اسرتينا وامحينا.

السالم عليكِّ اي مرمي اي ممتلئة نعمة، الرب معكِّ مباركة أنتِّ يف النساء ومباركة مثرة بطنكِّ يسوع. اي 
ديسة مرمي اي والدة هللا صلي ألجلنا حنن اخلطأة اآلن ويف ساعة موتنا. آمني. )تقال ثالاثً(. اي نصرية ق

 املسيحيني صلي ألجلنا.


