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 ٣ 

 
 مقدمة

سـرَّ وحـدتها الحصـرّ�ة  .   تحقِّق الكنیسة، عـروُس الكلمـة،١
ـــاة  ـــًا للحی ـــذين يتكّرســـون �لّی مـــع هللا، و�طر�قـــٍة مثالیـــة، فـــي ال

الصادُر  »الحیاة المكرَّسة«التأملّیة. لذلك فاإلرشاد الرسوليُّ 
ـنات ورسـالتهنَّ  م دعوَة الراهبـات المحصَّ ما �عد السینودس �قدِّ

العـــروس ور�ِّهـــا  –كعالمـــة لالتحـــاد المطلـــق بـــین الكنیســـة «
، مظهــرًا أنهــا نعمــٌة فر�ــدٌة وهبــٌة ثمینــٌة 0F١»محبــوب فــوق الكــلّ ال

 في سرِّ قداسة الكنیسة.

نات، وقد أجمعَن على اإلصـغاء إلـى �ـالم  أّن المحصَّ
) ١٧: ٣(متــى » هــذا ابنــَي الحبیــُب الــذي �ــه ُســررت«اآلب 

» معـه فــي الجبــل المقـدَّس«وعلى تقبُّلـه المحـّب، ُ�قمـن دومـًا 
ــتَن نظــرهنَّ علــى �ســوَع المســیح،  )، و�ذ١٨-١٧�ــط:  ٢( يثّب

1Fوقد ظّللهنَّ سحاُب الحضور اإللهي، �عتنقَن الربَّ �لّیاً 

٢. 
 

 .٥٩)، ١٩٩٦آذار  ٢٥( سةاحلياة املكرّ يوحنا بولس الثاين، اإلرشاد الرسوّيل يف  ١

؛ ٣٢و ١٤، احلياة املكّرسة؛ يوحنا بولس الثاين، ٨، الرقم الوحي اإلهليّ را المع الفاتيكاّين الثاين، الدستور العقائدي  ٢

ظهر الثالوُث : «٢، ٤، آ٤٥، ٣، اخلالصة الالهوتّية؛ توما األكويين، ٥٥٥، التعليم املسيحّي للكنيسة الكاثوليكية

، ٤٩ اابء الالتني: ٦، ١٠ حماضرة؛ كاسيانوس، »ب بصوته، واالبُن بناسوته، والروُح يف الغمامة املضيئةبكمله: اآل

اتتل  مع ذل  منفردا  يف ابب  ليصّل،، معّلما  ��  بذه العزلة أن نبتعد مثله عن عوائق املهاّم الدنيويّة وضجيج : «٨٢٧

: ١، ١رسالة إىل إخوة جبل هللا، ؛ غليوم سان تيريّي، »ك ِّ نفسنا وك ِّ قلبناابمع، �ذا أرد  أن نتحادث معه تعاىل من  

ا جتّل  عل  ابب  : «٣١٠، ١٨٤ اابء الالتني
ّ
احلياة التوّحديّة مارسها بال تكّلف الربُّ نفُسـه فيمـا كان مع التالميذ، مل

 ».� لسعاديت لو أبق  هنا عل  الدوام!املقّدس، مثريا  فيهم رغبة  هكذا عظيمة حىت �ّن بطرس صرّح للحال: 



 

 ٤ 

2Fإنهــنَّ �جــدَن �ــاألخّص مثــاًال لهــنَّ فــي مــر�م

، العــذراء ٣
3Fوالعـــروس واألّم وصـــورة الكنیســـة

؛ و�ذ �شـــار�َن فــــي غبطـــة ٤
)، فهـــــــنَّ �خّلـــــــدَن ٢٨: ١١؛٤٥: ١الـــــــذين يؤمنـــــــون (َر لـــــــو 

وحبَّهـا المملـوَء عبـادًة لكلمـة الحیـاة وُ�صـبحَن معهـا » َنَعمها«
 ١٩: ٢الحافظـــــة والـــــذاكرة لقلـــــب الكنیســـــة العـــــروس (َر لـــــو

 .4F٥)٥١و
إن التقـدير الـذي أحاطـت �ـه الجماعـُة المسـیحّیة، منـذ 
ــنات قــد نمــا فــي الوقـــت  القــَدم، راهبــاِت الحیــاة التأملّیــة المحصَّ

ملّیـة، ومـع دعـوة عینه مع إعادة اكتشـاف طبیعـة الكنیسـة التأ
كــّل إنســان إلــى اللقــاء الســّري مــع هللا فــي الصــالة، فبالحیــاة 

ـــدوام مـــع المســـیح فـــي هللا« ـــى ال )، ٣: ٣(كـــو » المســـتترة عل
5Fتحّقق الراهبات، �أعلى مستًوى، دعوة �ّل الشعب المسیحيّ 

٦ 
التأملّیة، و�صبحَن هكذا عالمًة سـاطعًة لملكـوت هللا (َر روم 

 
 .١١٢و ٢٨، احلياة املكرّسةرا يوحنا بولس الثاين،  ٣

 .٦٣، نور األممرا المع الفاتيكاين الثاين، الدستور العقائدّي الكنيسة  ٤

 ١٠ات (لوريت، ؛ تطاب �ىل الراهبات احملصَّن٤٣)، ١٩٨٧آذار  ٢٥( أمُّ الفاديرا يوحنا بولس الثاين، الرسالة العامة  ٥

يفتح أبوابا الكائِن البشرّي لتقّب  » نـاعام« ما احلياة الرهبانّية احملصَّنة، سوى التجديد الدائم لـ : «٢)، ١٩٩٥أيلول 

 ».بلرض  اليومّ، للعم  اإلهلّ، ويف التأم  الدؤوب يف أسرار اخلالص» النـاعام«امللّل؟  �نكّن تتلّفظنا بذا 

؛ جممع عقيدة اإلميان، رسالة �ىل أساقفة الكنيسة ٢، الليرتجّيا املقّدسةالثاين، الدستور الراعوّي  را المع الفاتيكاينّ  ٦

التعليم املسيحّي للكنيسة ؛ ١)، ١٩٨٩تشرين األول  ١٥الكاثوليكّية يف بعض مظاهر التأم  املسيحّ،: مظاهر التأم  (

 .٢٥٦٧-٢٥٦٦، الكاثوليكّية



 

 ٥ 

ـــــنعم ومجـــــدًا للك«)، ١٧: ١٤ ـــــه ال ـــــیض من نیســـــة و�نبوعـــــًا تف
 .6F٧»السماوّ�ة

.  منــذ المجمــع الفاتیكــانّي الثــاني، تعّمقــت عــّدة وثــائق مــن ٢
السلطة التعلیمّیة في معنى وقیمـة هـذا األسـلوب مـن الحیــاة، 
ــز  ــنة ودوَرهــا الممیَّ وعــّززت الُبعــَد التــأملّي للجماعــات المحصَّ

7Fفـــي حیـــاة الكنیســـة

ـــذ�ر منهـــا القـــرار ٨ المجمعـــّي ، نخـــّص �ال
 (Perfectae Caritatis) »التجديد المالئم للحیـاة الرهبانّیـة«

ـــیم ١٦و  ٧[الرقمـــان  ـــى «]، والتعل ـــا عل ـــلٌّ مّن ـــمَّ نصـــعْد � هل
الـــذي أوضـــح �جـــالٍء األُســـس  ،(Venite seorsum)» حـــدة

اإلنجیلّیة والالهوتّیة والروحّیة والنسكّیة للحیـاة المنفصـلة عـن 
 وحصريٍّ في التأمل. العالم في سبیل تكّرٍس �املٍ 

غالبـــًا مـــا حـــّرض البا�ـــا يوحنـــا بـــولس الثـــاني الراهبـــات 
ــــنة وفقــــًا لمـــــوهبتهنَّ  علــــى أن يبقــــیَن أمینــــاٍت للحیـــــاة المحصَّ

الصـادر » الحیاة المكّرسـة«الخاّصة. وفي اإلرشاد الرسولّي 
ما �عد السینودس أقرَّ أنه، في المسـتقبل، سـوف ُتعطـى نظـٌم 

الواقعّي للحصـن، فـي خـطِّ التجديـد الـذي ممیَّزة حول التنظیم 
سـات  تمَّ حتى اآلن، �حیث يتوافق الحصُن أكثَر وتنـّوَع المؤسَّ

 
تشـرين  ١٧؛ را يوحنا بولس الثاين، تبشري الظهر (٧، الرهبانّية التجديد املالئم للحياةلقرار المع، المع الفاتيكاين الثاين، ا ٧

 ». أيُّ كنز ال يثمَّن للكنيسة وللمجتمع، ه، مجاعاُت احلياة التأملّية!): «١٩٩٦األول 

آب  ١٦( الكنائس املقّدسة �رادة رسولّية ؛ بولس السادس،٧٦، نور األممرا المع الفاتيكاين الثاين، الدستور العقائدّي  ٨

)، ١٩٨٠آب  ١٢( البعد التأملّي للحياة الرهبانّيةالعلمانّية،  ؛ المع املقّدس للرهبان واملؤسَّسات٣١-٢،٣٠)، ١٩٦٦

)، الفص  ١٩٩٠شباط  ٢( قدرة املؤسسات؛ جممع مؤسسات احلياة املكرَّسة ومجعّيات احلياة الرسولّية، توجيه ٢٩-٢٤

 . ٥٩و ٨، احلياة املكرَّسة؛ يوحنا بولس الثاين، ٨٥-٧٢، ٤



 

 ٦ 

التأملّیــــة وتقالیــــَد األد�ــــار، فتســــتطیع راهبــــاُت الحیــــاة التأملّیــــة 
ــــــنات، وقــــــد تجــــــّددَن �ــــــالروح القــــــدس و�ــــــنَّ أمینــــــاٍت  المحصَّ

، االنطــالَق نحــو المســتقبل �عــ زٍم راســٍخ لطبیعــتهنَّ ورســالتهنَّ
8Fوحیوّ�ة جديدة

٩. 
إن التعلیَم الحاضَر يؤ�د أُسَس الحصن العقیدّ�ـة التـي 

ــا علــى حــدة«عرضــها التعلــیم  ــمَّ نصــعْد �ــلٌّ مّن ) ٤-١( »هل
)، و�حــّدد ٥٩(الــرقم » الحیــاة المكّرســة«واإلرشــاد الرســولّي 

الــــــنظَم التــــــي �جــــــب أن ترعــــــى الحصــــــَن البــــــابويَّ الخــــــاصَّ 
 صرًا للحیاة التأملّیة.�الراهبات المكرَّسات ح

 
تشّك  الكنيسة نوعا  ما، وقد جدَّدها الروح : «٦)، ١٩٧٥أ�ر  ٩( افرحوا يف الربّ را بولس السادس، اإلرشاد الرسوّيل  ٩

 ».القدس، نضارةا العامل احلقيقية، شرطا أن تبق  وفّية  لكيا�ا ولرسالتها



 

 ٧ 

 القسم األول

 معنى حصن الراهبات وقیمته

 في سّر االبن الذي �حیا شر�ة المحّبة مع أبیه

ــنات يتمــاثلن �طر�قــٍة ٣ .  إن راهبــات الحیــاة التأملّیــة المحصَّ
ممیَّــزة وجذرّ�ــة بیســوَع المســیح وهــو �صــّلي فــي الجبــل و�ســّره 

9Fالفصحّي الذي هو موٌت في سبیل القیامة

١٠. 
إن تقلیَد الكنیسة الروحانيَّ القـد�م والـذي تبّنـاه المجمـُع 
الفاتیكانيُّ الثـاني يـر�ط بوضـوح الحیـاة التأملّیـة �صـالة �سـوع 

، أو في أّي مكاٍن آخر منفرد، ال يبلغـه أحـٌد، 10F١١»في الجبل«
: ١٧إّال فقــط الــذين يــدعوهم هــو إلیــه، علــى انفــراد (َر متــى 

-١٦: ١�ــط  ٢؛ ٣١-٣٠: ٦؛ مــر ١٣-١٢: ٦؛ لــو ٩-١
١٨.( 

: ١٧؛ ٣٠: ١٠االبــــــُن دائــــــُم االتحــــــاد �أبیــــــه (َر يــــــو 
)، ولكن هناك في حیاته فسحٌة تتأّلف من أوقاٍت خاّصـة ١١

للوحدة والصـالة، لّلقـاء والشـر�ة، فـي فـرح البنـّوة اإللهّیـة. إنـه 
 
؛ المع املقّدس للرهبان ٥٧٧، ق جمموعة احلّق القانوينّ ؛ ٤٦، نور األمم الثاين، الدستور العقائدي را المع الفاتيكاينّ  ١٠

؛ ١)، ١٩٦٩آب  ١٥( : هلمَّ نصعْد كلٌّ مّنا على حدةالراهباتواملؤسَّسات العلمانّية، توجيه حول احلياة التأملّية وحصن 

يف حياة الصالة : «٣)، ١٩٨٠أ�ر  ٧ىل الراهبات احملصَّنات (نريويب، ؛ تطاب �٥٩، احلياة املكّرسةيوحنا بولس الثاين، 

يستدمي تسبيُح املسيح ألبيه األزّيل. �ن متام حبِّه ألبيه وطاعتاه إلرادة أبيه ينعكسان يف تكّرسكنَّ ابذرّي للحّب. وذبيحُته 

 ».يحتهاملتجّردُة من أج  جسده الكنيسة، يعََّّ عنها يف حياتكنَّ بالحتاد مع ذب

 .١٤، احلياة املكّرسة؛ يوحنا بولس الثاين، ٤٦، نور األممرا المع الفاتيكاّين الثاين، الدستور العقائدّي  ١١



 

 ٨ 

�عّبــر بــذلك عــن التَّــوق المملــوِء حّبــًا والســعي الــدائم لشخصــه 
 نذ الدهور.كابٍن نحو الذي ولده م

إن واقع إشراك الحیاة التأملّیة �صالة �سـوَع فـي مكـاٍن 
منفرد �عبِّـر عـن أسـلوٍب فر�ـد لالشـتراك فـي عالقـات المسـیح 
مــع أبیــه. والــروح القــدس الــذي اقتــاد �ســوَع إلــى البرّ�ــة (َر لــو 

)، يدعو الراهبة إلى أن تشارك في توّحد �سوع المسـیح ١: ٤
)، قــــّرب ذاتــــه ألبیــــه. ١٤: ٩(عــــب » بــــروح أزلــــيّ «الــــذي، 

الصــومعة المنفــردة والحصــُن المغَلــق همــا المكــاُن الــذي تحیــا 
فیــه الراهبــة، عــروُس الكلمــة المتجّســد، فــي خشــوٍع �لــيٍّ مــع 
المســیح فــي هللا. وســرُّ هــذه الشــر�ة �عــتلن لهــا �قــدر مــا تنقــاد 

: ١٧للروح القدس وتحیا من مواهبه فتصـغي لالبـن (َر متـى 
)، وتُــذعن لتشــابهه ١٨: ٣�ــو  ٢ه (َر )، وتحـّدق فــي وجهــ٥

) ١١-٥: ٢فــي حیاتــه حتــى التقدمــة الســامیة لــآلب (َر فــي 
 كتسبحة مجٍد صر�حة.

لــــذلك �شـــــّكل الحصـــــن، حتــــى فـــــي مظهـــــره الـــــواقعّي، 
ًة �أن �كوَن اإلنساُن مـع هللا، و �شـارَك المسـیَح «طر�قًة خاصَّ

ـــر عنـــه ال �ـــالتجّرد  عـــن مالشـــاَته، �ممارســـة فقـــر جـــذريٍّ �عبَّ
المادّ�ات فحسب، بـل �ـالتجّرد عـن "الفسـحة المكانّیـة" أ�ضـًا، 

، �االتحـاد 11F١٢»وعن العالقات وعن العديد مـن خیـرات الخلیقـة
�الصمت المثمر، صمِت الكلمة على الصـلیب. فـنفهم حینئـٍذ 

 
 .٥٩، احلياة املكّرسةيوحنا بولس الثاين،  ١٢



 

 ٩ 

مغادرة العالم للتكّرس في الوحدة لصالٍة أعمـَق لـیس إّال «أن 
لمســــیح الفصــــحّي مظهــــرًا خاصــــًا مــــن مظــــاهر حیــــاة ســــرِّ ا

، ولقــاًء حقیقّیــًا مــع الــرّب النــاهض مــن بــین 12F١٣»والتعبیــر عنــه
 األموات، في سبیل تصّعٍد دائٍم نحو بیت اآلب.

ـــیقظ لمجـــيِء الـــرّب، ُ�صـــبح الحصـــُن  فـــي االنتظـــار ال
جوا�ًا عن حّب هللا المطلق لخلیقته وعـن تمـام القصـد األزلـّي 

ذي قـّرب ذاتـه عطّیـة �أن يتقّبلها في سرِّ األُلفـة مـع الكلمـة الـ
13Fُعـــرٍس فـــي اإلفخارســـتّیا

ـــان محـــورًا ١٤ ـــي القر� ـــذي يبقـــى ف ، وال
ـــنة  ـــة معـــه، متقـــّبًال حیـــاَة الراهبـــة المحصَّ لكمـــال شـــر�ة المحّب

). ومقابـل ٢٥: ٧كلَّها �ي �قّر�ها على الدوام لآلب (َر عـب 
ـــــه علـــــى  –عطّیـــــة المســـــیح  العـــــر�س الـــــذي قـــــّرب جَســـــده �لَّ

، فتقـــّرُب »جســـدها«العطّیـــَة �عطّیـــة  الصـــلیب، تبـــادُل الراهبـــةُ 
ذاتهـــا مـــع �ســـوَع المســـیح لـــآلب وتشـــارُك فـــي عمـــل الفـــداء. 
ـــنة �لِّهـــا  وهكـــذا �عطـــي االنفصـــاُل عـــن العـــالم للحیـــاة المحصَّ

عـالوًة علـى ُ�عـدها �قر�ـاٍن و�ّفـارة، «قیمًة إفخارستّیة تكتسـُب 

 
 ).١٠(حاشية  املرجع املذكور نفسه، …المع املقّدس للرهبان ١٣

جند أنفسنا يف وسط السّر الفصحّ، نفسه : «٢٦)، ١٩٨٨آب  ١٥(املرأة  كرامةرا يوحنا بولس الثاين، رسالة رسولّية  ١٤

: ٢٢الذي يكشف كلّيا  عن حّب هللا الزوجّ،. املسيح هو العريس ألنه "قرَّب ذاته": جسُده "قُـرِّب"، ودُمه "أريق" (را لو 

ه ذبيحُة الصليب ُتظهر بطريقٍة قاطعٍة ). "العطاُء املتجّرِد" الذي تتضّمن١: ١٣). هكذا "أحبَّ �ىل الغاية" (يو ٢٠و  ١٩

معىن حّب هللا الزوجّ،. فاملسيح هو عريس الكنيسة، ألنه فادي العامل. اإلفلارستّيا ه، سـّر فدائنا. �نه سرُّ العريس 

 ».والعروس



 

 ١٠ 

معنـــى آي الشـــكر ل، مشـــار�ًة مـــع االبـــن الحبیـــب فـــي فعـــل 
 .14F١٥»شكره

 في سّر الكنیسة التي تحیا وحدَتها الحصرّ�ة 
 مع المسیح العر�س 

.  محّبـــة هللا مـــع اإلنســـانّیة هـــي تـــار�خ حـــّب زوجـــّي، حـــّب ٤
 أُعدَّ في العهد القد�م واحُتفل �ه في ملء الزمان.

�صــف الــوحيُّ اإللهــّي العالقــة الحمیمــة الوثیقــة العـــُرى 
؛ ٢-١هـــو  بـــین هللا وشـــعبه، تحـــت شكــــل صــــورة الُعـــرس (رَ 

�ــــــــو  ٢؛ ١٦؛ حــــــــز ٢: ٢؛ إر ٦-٤: ٦٢؛ ٨-٤: ٥٤أش 
المسـیح  –). �عتلن ابُن هللا �ـالعر�س ٢٩: ١١؛ روم ٢: ١١

) اآلتـــــي لیحّقـــــق ُعـــــرَس هللا مـــــع ١:  ٢٥؛ ١٥: ٩(َر متـــــى 
15Fالبشــرّ�ة

، فــي تبــادل حــبٍّ عجیــب يبــدأ �التجّســد و�بلــغ ذروة ١٦
 ا.تقدمته في اآلالم و�ستد�م �عطّیة في اإلفخارستیّ 

 
الثامنة لوالدة القديسة   ؛ را رسالة �ىل الراهبات احملصَّنات مبناسبة الذكرى املئويّة٥٩، احلياة املكّرسةيوحنا بولس الثاين،  ١٥

] من حصنها كانت ترفع …يف احلقيقة كانت حياة كالرا كلُّها �فلارستّيا، أل�ا [): «١٩٩٣آب  ١١كالرا األسيزيّة (

شكرا  دائما    بلصالة والتسبيح واالبتهال والتوّس  والبكاء والتقدمة والذبيحة. كانت تتقّب  ك َّ ش،ء وتقّدمه لآلب 

تسبيح الد هو أن : «٢، ١٠، ر�ضة مؤلّفات؛ الطوبويّة �ليصابت الثالوث، »الشكر األزلـ، لالبن الوحيدبالحتاد مع 

يكون اإلنسان دوما  يف حال شكراٍن. فك ٌّ من أعماله وحترّكاته، وك ٌّ من أفكاره وتطّلعاته ه، ألشبه بصدى  لنشيد 

 ».عمقا رسوخ يف احلبّ "قّدوس" األزّيل، فيما ه،، يف الوقت عينه، ترّسله أ

حينئٍذ احتف  هللا اآلب : «١٢٨٣، ٧٦ اابء الالتني: ٣، ٣٨، عظة عظات يف األ�جيلرا القديس غريغوريوس الكبري،  ١٦

بُعرس هللا ابنه، عندما، يف حشا البتول، وّحده بلطبيعة البشريّة، �ذ أراد أن الذي كان �هلا  قب  الدهور، يصبح �نسا   حىت 

احلكمُة، ابُن هللا، بنت بيتا : «٤: ١، األحد العشرون بعد العنصرة، عظات؛ القديس أنطونيوس البادواين، »ورآتر الده

�نسانّيتها يف حشا البتول الطوبويّة، بيتا  تدعمه سبعة أعمدة، أي مواهُب النعمة السباعّية الشك . وهذا يعين أنه احتف  

يتجّل  كالعريس أمام العروس (را «: هللا ١٢)، ١٩٩٨أ�ر  ٣١( يوم الّربولّية ؛ يوحنا بولس الثاين، رسالة رس»بُعرس ابنه



 

 ١١ 

ـــه وحـــبَّ  ـــوب حبَّ ـــي القل ـــربُّ �ســـوُع ف ـــدما �فـــیض ال وعن
أبیــه، حینئــٍذ �جعــل البشــر قــادر�ن علــى تلبیــة النــداء �املــًة، 
�فضل موهبة الروح القـدس الـذي يبتهـل إلیـه علـى الـدوام مـع 

ــائًال:  ــمَّ «العــروس، ق ). هــذا الكمــال فــي ١٧: ٢٢(رؤ !» هل
ــــ …عــــروس الحمــــل«النعمــــة والقداســــة يــــتمُّ فــــي  ـِة مــــن النازل

 ).١١-٩: ٢١(رؤ » السماء، من عند هللا، ولها مجُد هللا
هـــو مـــن خصـــائص الكنیســـة » العروســـيّ «هـــذا الُبعـــد 

كلِّها، لكن الحیاة المكّرسة تكّون عنه صورًة حّیًة للغا�ة تعّبر 
16Fأكثَر عن التَّوق نحو العر�س األوحد

١٧. 
و�طر�قـــة أكثـــر تعبیـــرًا �عـــُد وأكثـــر جذرّ�ـــة، يتمّثـــل ســـرُّ 

العــروَس والــرّب فــي دعــوة  –حــدة الحصــرّ�ة بــین الكنیســة الو 
ـــنات، وذلـــك �الضـــبط ألّن حیـــاتهنَّ مكرَّســـٌة  الراهبـــات المحصَّ
كلّیــًا ل، المحبــوِب إلــى أقصــى درجــة، فــي التَّــوق الــدائم نحــو 
أورشــلیم العلوّ�ــة وفــي اســتباٍق للكنیســة اإلســكاتولوجّیة، التــي 

، وتــذ�ِّر جمیــَع الشــعب 17F١٨هتتثبَّــُت فــي امــتالك هللا والتأمــل فیــ
المســـیحّي �الـــدعوة األساســـّیة إلـــى �ـــل واحـــٍد فـــي أن �القـــي 

 
] متّيز، يف العهد القدمي كما يف ابديد، عالقة …] احليويّة الزوجّية […). [٨-٤: ٥٤؛ أش ٢: ٢؛ �ر ٢٤-١٦: ٢هو 

يل لببد؛ أتطبِ  بلَّّ واحلّق،  ] أتطب ِ …هللا بشعبه. هذا ما تعَّّ عنه مثال  هذه الصفحة الرائعة من نبؤة هوشع: "[

 )».٢٢-٢١: ٢بلرأفة واملراحم؛ أتطبِ  يل بألمانة فتعرفني الرّب" (

] بذا القران …يوحون [«: (الرهبان) ١٢، التجديد املالئم للحياة الرهبانّية المع،ّ را المع الفاتيكاين الثاين، القرار  ١٧

؛ يوحنا »الزمن اآليت ظهورا  مبينا  يكون فيه للكنيسة عريٌس وحيٌد هو املسيحالعجيب الذي أنشأه هللا والذي سيظهر يف 

 .٣٤و ٣، احلياة املكرَّسةبولس الثاين، 

 .٥٩، احلياة املكرَّسةرا  ١٨



 

 ١٢ 

ر الهـــدَف الـــذي تســـعى إلیـــه الجماعـــُة الكنســـّیة 18F١٩هللا ، وتصـــوِّ
19F�أكملهــــا

، فــــي مســــیرتها، فیمــــا تحیــــا علــــى الــــدوام �عــــروٍس ٢٠
 للحمل.

�الحصــن تحّقــق الراهبــاُت انعــزالهنَّ عــن العــالم لمالقــاة 
التـــي تشـــمل أ�ضـــًا العزلـــة » لبّرّ�ـــة الديرّ�ـــةا«الـــرّب فـــي عزلـــة 

الداخلّیــة، ومَحــَن الــروح، وعــبَء الحیــاة المشــتر�ة الیــومّي (َر 
)، �مشـــــــار�ٍة ُعرســـــــّیة لوحـــــــدة �ســـــــوَع فـــــــي ١٦-١٥: ٤أف 

: ٦جتســـــماني وآالمـــــه الخالصـــــّیة علـــــى الصـــــلیب (َر غـــــال 
١٤.( 

عــالوًة علــى ذلــك، ُتظهــر الراهبــاُت، �ســبب طبیعــتهنَّ 
ــــة، ــــر، ســــرَّ الكنیســــة  األنثوّ� ــــة أكب العــــروِس الطــــاهرة «�فّعالّی

، و�جـــدَن أنفســـهنَّ �طر�قـــة فر�ـــدة فـــي الُبعـــد »للحمـــل الطـــاهر
20Fالعروسّي الذي تّتسم �ه الحیاة التأملّیة الكاملة

٢١. 
ـٌة علـى تحقیــق  للحیاة النسكّیة النسـائّیة إذن قـدرٌة خاصَّ

یس الُعــرس مــع المســیح وعلــى أن تكــون عالمــًة حّیــة لــه: أَولــ
21Fفي امرأة، العذراِء مر�م، قد تمَّ سرُّ الكنیسة السماوّي؟

٢٢ 

 
�ىل أمس  مظهٍر للكرامة اإلنسانّية قائٌم عل  دعوة اإلنسان : «١٩، فرٌح ورجاءرا المع الفاتيكاّين الثاين، الدستور الراعوي  ١٩

 ».االحتاد ب 

 .٢، الليرتجّية املقدَّسة؛ المع الفاتيكاّين الثاين، ٥٩، احلياة املكرَّسةرا يوحنا بولس الثاين، ٢٠

 .٤، …هلمَّ نصعد ، …؛ المع املقدَّس للرهبان٢٠، كرامة املرأة؛ ٣٤، احلياة املكرَّسةرا يوحنا بولس الثاين،  ٢١

 .٣٢٧-٣٢٦: ١٦ اابء الالتني: ٢٤، ذراءتثقيف العرا القديس أمَّوسيوس،  ٢٢



 

 ١٣ 

دًا و�كّملـَن فـي  وعلى هذا الضـؤ، تعـیش الراهبـات مجـدَّ
الكنیســــة حضــــوَر مــــر�م وعَملهــــا فــــي اإل�مــــان وفــــي صــــمت 
العبـــادة، و�ذ يّتحـــدَن بیســـوَع المســـیح فـــي تقدمـــة ذاتـــه لـــآلب، 

حافظــت  �صــبحَن مشــار�اٍت فــي ســّر الفــداء. و�مــا أنَّ مــر�مَ 
فــــــي قلبهــــــا علــــــى بــــــدا�اِت الكنیســــــة فــــــي العلّیــــــة �حضــــــورها 
ـــنات  المصـــّلي، �ـــذلك ُأنیطـــت مســـیرُة الكنیســـة �قلـــب المحصَّ

 المحبِّ و�أيديهنَّ المضمومة.

 الحصن في ُ�عده النسكيّ 

22F.  إن الحصن، �صفته أسلو�ًا نسكّیًا رفیَع القیمة٥

يتناسـق  ٢٣
ل. وهـو �شـّكل برهانـًا أن تمامًا مع الحیـاة المكرَّسـة �لّیـًا للتأمـ

سـة، وهــو �مّثـل مـن  هللا �حفظ خلیقتـه فـي �نـف حمايتـه المقدَّ
جهـــة أخــــرى أســـلو�ًا فر�ــــدًا لالنتمــــاِء إلیـــه وحــــَده، ألن الكلّیــــة 
تمّیــــــز التكــــــّرَس المطلــــــَق ل. وذلـــــك هـــــو أســـــلوٌب نمـــــوذجي 
ـــة  ـــة العروســـّیة مـــع هللا فـــي وحدانّی ـــٌم �ـــي ُتعـــاش العالق ومالئ

تـــداخالٍت غیـــِر مناســـبة ألشـــخاٍص وال ألشـــیاء، الحـــّب دون 
�حیــث إن الخلیقــة، فــي توقهــا إلــى هللا واســتحواذه هــو علیهــا، 

، ١٢-١٠، ٦: ١�مكنها أن تحیا فقط لتسبیح مجـده (َر أف 
١٤.( 

 
 .٥٩، احلياة املكّرسةرا يوحنا بولس الثاين،  ٢٣



 

 ١٤ 

نة، �أسمى درجـة،  تمارس راهبة الحیاة التأملّیة المحصَّ
ــَك �كــلِّ قلبــك«وصــّیة الــرّب األولــى:  ، و�ــلِّ أحبــِب الــربَّ إلَه

)، جاعلـــًة ٢٧: ١٠(لـــو » نفســـَك، و�ـــلِّ قـــدرتك، و�ـــلِّ ذهنـــك
ـــًة فـــي هللا جمیـــَع إخوتهـــا  منـــه المعنـــى الكامـــل لحیاتهـــا وُمحبَّ
وأخواتهــــا. إنهــــا تســــعى إلــــى �مــــال المحّبــــة �اختیارهــــا هللا �ـــــ 

)، فتحبُّــــــــه محّبــــــــًة ٤٢: ١٠(َر لــــــــو » النصــــــــیب األصــــــــلح«
، وتــتّمم �محّبــٍة لــه غیــِر حصــرّ�ة �اعتبــاره �مــاَل األشــیاِء �لِّهــا

23Fمشـــروطة، و�ـــروٍح مـــن التخّلـــي �عرضـــه اإلنجیـــل

(َر متـــى  ٢٤
» تقّدســه«)، ذبیحــَة �ــلِّ خیــر، أي أن ٢٣: ٩؛ لــو ٤٥: ١٣

24Fوتكّرسه ل الخیر األوحد

، �ي �قیم هـو وحـَده فـي الصـمت ٢٥
الــديرّي الكلــّي الهــدوء، مالئــًا إ�ــاه �كلمتــه وحضــوره، فتســتطیع 

ــــا أن تتكــــ فــــي الصــــالة «ّرس لمــــن هــــو األوحــــد، العــــروُس حقَّ
، فـي سـّر حـبٍّ �امـٍل 25F٢٦»المتواصلة والتو�ة التي تتَّسم �ـالفرح

 وحصرّي.

 
؛ مكسيموس ١٦٣، ٥، ٧٥  CSEL» لن يفّضلوا شيئا  عل  املسيح: «١١، ٧٢، النظامرا القديس بيندكتس،  ٢٤

؛ يوحنا »ك ِّ قلبنا ك، نتقّبله بكلّيته  لنقرّبنَّ أنفسنـا   من«ب:  ٩٥٣، ٩٠ اابء اليو�ن: ٤٣، الكتاب النسكيّ املعرتف، 

ال أشّ  ): «١٩٨٢أ�ر  ٣١بولس الثاين، رسالة �ىل الراهبات احلافيات من رهبنة الطوبويّة البتول سّيدة جب  الكرم  (

مناسبة  البّتة من أن كرملّيات اليوم، مثلهّن مث  كرملّيات األمس، يسعنيا بفـرح حنو هدِف ذاك املطلق، ك، يلّبنيا بطريقةٍ 

 ».الطموحات العميقة اليت يوّلدها حبٌّ كامٌ  للمسيح وتكّرٌس بال حتفظ لرسالة الكنيسة

عندما ينذر : «٣٤٨، ١٤٢  CCL: ١٦، ٨، العظة ٢، الكتاب عظاٌت عن حزقيالرا القديس غريغوريوس الكبري،  ٢٥

فهذا هو قربٌن. وهذا ما يفعله الذين يهجرون الدهر  اإلنسان   الكلّ، القدرة ك َّ ما ميل ، ك َّ ما حييا، ك َّ ما يتذّوق

 ».احلاضر

 .٧، التجديد املالئم للحياة الرهبانّيةالمع الفاتيكاّين الثاين، قرار  ٢٦



 

 ١٥ 

لــذلك، جمــع التقلیــُد الروحــانيُّ األقــَدُم عهــدًا تلقائّیــًا بــین 
26Fواقع اعتزال العالم

�لّیًا واعتزال �لِّ نشاط رسولّي، وأسـلوِب  ٢٧
ولنعمـٍة تفـیض  الحیاة هذا الذي �صبح إشعاعًا صامتًا للحـبّ 

العــــروس الخــــافق. بهندســــته المعمارّ�ــــة -فــــي قلــــب الكنیســــة
الخاّصة، يهدف الدير �الضبط، أكان مبنّیًا في مكان قفـٍر أم 
فــي قلــب المدينــة، إلــى إنشــاء فســحٍة مــن االنفصــال والخلــوة 
والصمت حیث ُ�مكن نشداُن هللا �حرّ�ة أوفـر، وحیـث ُ�عـاش، 

 أ�ضًا منه وحَده.لیس فقط من أجل هللا ومعه، بل 
فمــــن الضــــرورّي إذن، وقــــد تحــــّرر اإلنســــان مــــن �ــــلِّ 
ر�ــاط، ومــن �ــّل إثــارة، ومــن �ــّل لهــٍو، داخلّیــًا وخارجّیــًا، أن 
يوّحــد قُدراتــه �ــي يوّجههــا نحــو هللا فیتقبَّــَل حضــوَره فــي َفــرِح 

 التعّبد والتسبیح.
ــة (َر متــى  ). ٨: ٥�صــبح التأمــل ســعادة القلــوب النقّی

ــُب النقــ يُّ هــو مــرآةٌ صــافیٌة لباطنّیــة الشــخص، وقــد ُطّهــر القل

 
لن يتفّوق علّ، أحٌد يف ما خيّ؟ حبَّ حياة : «١٤٨١، ٣٨ اابء الالتيـن: ٤، ٣٣٩العظة را القديس أوغسطيُنس،  ٢٧

؛ ال ش،ءا أفض ، وال ش،ءا أعذب من أن نتفّح؟ الكنز اإلهلّ،، بعيدا  عـن الضوضاء. �ن ذل  تملّية أكيدة وهادئة

: ٧٥٨-٧٥٧، ١٥٣ اابء الالتني: ١١، ٨٠، العوائد، »مديح احلياة املتوّحدة«؛ غـيغ األول، »لعذٌب، �ن ذل  حلسانٌ 

، نشوة االخنطاف، معموديّة الدموع، هذه كّلها ال عذوبة التسابيح، االنكباب عل  القراءاة، حرارة الصالة، عمـق التأم «

، ٥٠ اابء الالتني: ٣، ، رسالة إىل هيالريوس»مدائح التنّس «؛ القديس أوشري الليوّين »ُمعنيا هلا أقوى من التوّحد

ضور بدون ش ، بب أن نعتقد بن هللا سريُع احل …حبقٍّ أدعو املنس  هيك  �هلنا الذي ال ميكن حصرُه: «٧٠٣-٧٠٢

 ».يف املكان الذي يسه  وجوُده فيه



 

 ١٦ 

وُوّحد في الحّب، والذي، في داخله، تنعكس صـورة هللا، �ُهللا 
27F�قیم

28F؛ إنه �بّلوٍر صاٍف �غمره نوُر هللا فیشعُّ البهاَء عینه٢٨

٢٩. 
على ضوِء التأمـل الـذي هـو شـر�ة حـبٍّ مـع هللا، تجـد 

ألنها تستوجب  نقاوُة القلب أسمى تحقیٍق لها في عّفة الذهن،
ــد الجهــد  نزاهــة قلــٍب، لــیس فقــط بر�ئــًا مــن الخطیئــة، بــل موحَّ
لبلــــوغ هللا، إذن قلــــٍب محــــبٍّ للغا�ــــة و�ــــدون مقاســــمة، علــــى 
صـورة حــبِّ الثــالوث األقــدس الكلـيِّ النقــاوة الــذي دعــاه اآل�ــاء 

 .29F٣٠»العذراَء األولى«
ُتعتبــــر البرّ�ــــُة الديرّ�ــــُة مســــاعدًا قّیمــــًا المــــتالك طهــــارة 

قلــــب �حســــب ذلــــك المفهــــوم، ألنهــــا تحصــــر، فــــي مــــا هــــو ال
جوهريٌّ فقط، فَرَص التعاطي مع العـالم الخـارجّي، خوفـًا مـن 
أن �جتــاح العــالُم الــديَر، �العديــد مــن الطــرق، ومــن أن �عّكــر 
ــاقي  جــوَّ الســالم واالتحــاد المقــّدس مــع الــرّب األوحــد، ومــع �

ــــدٍر �بیــــر، التشــــتی َت األخــــوات. وهكــــذا �قصــــي الحصــــُن، �ق
النــاجم عــن االتصــاالت العديــدة غیــِر الضــرورّ�ة، وعــن تعــّدد 
الصَور التي تشكل مصدرًا متواترًا لألفكار الدنیوّ�ة والرغبـاِت 
العقیمـــــة واألنبـــــاِء والتـــــأثرات التـــــي تصـــــرف عـــــن الضـــــرورّي 

 
نفُس العذراِء، عروِس املسيح، ه،  «ج: ٧٦٥: ٣٠ اابُء اليو�ن: ٤٩، كماُل البتولّية احلقيقيّ را القديس بسيليوس،  ٢٨

ا عن…كالينبوع الكل،ِّ الصفاء هدوئها الرائق  ؛ بب أّال تعّكرها كلماٌت واردٌة من اخلارج يبّلغها �ّ�ها السماع، وال أن حتّوهلا

ا وجـمالا العريس، متتل ُء عل  الدوام أكثر من  صواٌر جترح النظر، حبي  ��ا، حني تتأم ، كما يف مرآة صافية جّدا ، صورتا

 ».حّبه احلقيق،ّ 

 . ٦-٥، ٢ صعود الكرملرا القديس يوحنا الصلييب،  ٢٩

 . ٥٢٣، ٣٧ يو�ناابء ال: ٢٠مقطع  ١،٢،١ أ�شيدالقديس غريغوريوس النزينزّي،  ٣٠



 

 ١٧ 

ه �ـلُّ شـيء «األوحد وُتشتِّت الوحدة الداخلّیة.  في الدير، يوجَّ
شـــيٍء ُ�عـــاد إلـــى مـــا هـــو  إلـــى البحـــث عـــن وجـــه الـــرّب. �ـــلُّ 

ــــأّلف الخشــــوُع  جــــوهرّي، ألْن وحــــَده مهــــمٌّ مــــا �قــــرِّب منــــه. يت
الــديريُّ مــن التنّبــه لحضــور هللا: فــإذا مــا تشــّتت اإلنســاُن وراَء 

 .30F٣١»العديد من األشیاء تباطأت المسیرة وُفقد الهدف
وفیمـــا تتخّشـــع الراهبـــة فـــي صـــمیم �یانهـــا، �عیـــدًا عـــن 

ّقــي قلبهــا وذهنهــا �مســیرة صــالٍة جـــاّدة األشــیاء الخارجّیــة، وتن
وتخــــــلٍّ وحیــــــاٍة أخوّ�ــــــة و�صــــــغاٍء إلــــــى �ــــــالم هللا، وممارســــــٍة 
للفضائل الالهوتّیة، ُتدعى إلى التحّدث مـع العـر�س اإللهـّي، 
متأّملًة في شر�عته لیًال ونهارًا حتى تناَل موهبة الكلمة فتّتحـد 

31F�ه �قّوٍة من الروح القدس

٣٢. 
تواصــل يــدأب علــى التأمــِل فــي وفــي تــوٍق مــن القلــب م

العــر�س برغبــٍة ال تنقطــع، �غــّذي ظمــُأ االكتمــال فــي هللا جهــَد 
ــنة النســكّي. وفیمــا �غمرهــا حــبُّ هللا تجــد فــي  الراهبــة المحصَّ
الحصـــن قـــواَم النعمـــة والســـعادة المســـَبقة الناجمـــة عـــن رؤ�ـــة 
الســـّید. و�ذ ترهفهـــا شـــعلُة الحضـــور اإللهـــّي المنّقیـــة، تســـتعّد 

 
 . ٣)،١٩٩٥أيلول  ١٠يوحنا بولس الثاين، تطاب �ىل الراهبات احملصَّنات (لوريت،   ٣١

عندما يتذّوق «ب:  ٥٠٤، ٩، املؤلَّفات الكاملة: ١، ف و م.، العظة إكرامًا للقّديسة أغنيسرا القديس بو فنتور،   ٣٢

ارجّية؛ ويدت  حينئٍذ يف قلبه، ويتأهب كلّيا  للتأم  يف هللا، متطّلعا  حنو �نساٌن كـم الربُّ طّيٌب، فإنه يعتزل مجيعا املهاّم اخل

األجماد األزلّية؛ فيصبح مشّعا  وبتذبه البهاُء األزّيل. و�ذا متكنت النفُس أن ترى هذا ابمالا الذي ال يوصف، فك ُّ رُبط هذا 

 ».العامل تعجز عن انتزاعها منه



 

 ١٨ 

ة الكاملة، �إنشادها في قلبها نشید المخلَّصین الجديـد، للسعاد
 في جبل الذبیحة والقر�ان، في هیكل هللا والتأّمل فیه.

و�النتیجــــة، �جــــب أن �كــــون نظــــاُم الحصــــن، �مظهــــره 
العملـــّي، علـــى قـــدٍر �ســـّهل تحقیـــَق هـــذا الهـــدف الســـامي فـــي 
ــــوعي ووحــــدَة  ــــرض تمــــام التكــــّرس ومــــلَء ال ــــذي �ف التأمــــل ال

 وتناسَق التصّرفات.العواطف 



 

 ١٩ 

رف   مشار�ة راهبات الحیاة التأملّیة الصِّ
 في شر�ة الكنیسة ورسالتها

 في شر�ة الكنیسة

ــــي التأمــــل تجــــد ٦ ــــال ف ــــى االتحــــاد � ــــزة إل ــــدعوة الممّی .   �ال
نات أنفسـهنَّ فـي مـلِء الشـر�ة مـع الكنیسـة،  الراهبات المحصَّ

بـین الجماعـة و�صبحَن عالمًة فر�دًة للوحدة الحمیمـة القائمـة 
المســـیحّیة �هللا. �الصـــالة، و�ـــاألخّص �االحتفـــال اللیترجـــّي، 
ناُت مـن أجـل  و�تقدمة الذات الیومّیة، تبتهل الراهباُت المحصَّ
جمیــع شــعب هللا و�ّتحــدَن �صــالة الشــكر التــي يرفعهــا �ســوُع 

 ).٢٠-١٩: ٥؛ أف ٢٠: ١�و  ٢المسیح إلى أبیه (َر 
ذن، طـــر�قتهنَّ الممیَّـــزة فالحیـــاة التأملّیـــة نفُســـها هـــي، إ

�أن �كنَّ �نیسة، وأن �حّققَن فیهـا الشـر�ة، وأن �كّملـَن رسـالًة 
32Fلصالح الكنیسة جمعاء

. لذلك ال ُ�طلـب مـن راهبـات الحیـاة ٣٣
ـنات أن �شـتر�َن فـي أشـكاٍل جديـدة للحضـور  التأملّیة المحصَّ

 
؛ جممع ٢٦)، ١٩٨٠آب  ١٢( ، البعـُد التأمليُّ يف احلياة الرهبانّيةاملؤسَّسات العلمانّيةرا المع املقدَّس للرهبان و   ٣٣

ابماعة : «٥٩)، ١٩٩٤شباط  ٢( احلياة األخويّة يف اجلماعةمؤسسات احلياة املكّرسة ومجعّيات احلياة الرسولّية، توجيه 

ز عل  الشركة املزدوجة مع هللا ويف ما بني أعضائها. وتصُبها امللتزمة حصرّ�  حياة التأّم  الذي يظهر هللا يف ابب ، ترتكّ 

؛ يوحنا بولس الثاين، تطاب �ىل اإلكلريوس واملكرَّسني »الرسويلُّ حقيق،ٌّ ولكّنه يبق  يف جزٍء كبٍري منه خمفّيا  يف السرّ 

اهبات احملصَّنات احلبيبات، اللوايت واآلن أتوّجه بألتّ؟ �ليكنَّ، أيتها الر : «٤)، ١٩٩٨أيلول  ١٨واحملصَّنات (تشافاري، 

ا احملبوب حّبا  ساميا . �ن جاذبّية ال تقاوم تدفعكنَّ وتقودكنَّ حنو هللا، -متثّلن عالمة الوحدة احلصريّة بني الكنيسة العروس وربِّ

منهاج حياتكنَّ، وأسلوب اهلدف األوحد لك ٍّ من عواطفكنَّ ولك ٍّ من أعمالكنَّ. �ن التأّم  يف مجال هللا أصبح مرياثكنَّ، و 

 ». حضوركنَّ يف الكنيسة



 

 ٢٠ 

العملّي، بل أن �الزمَن مصدَر الشر�ة الثالوثّیة، ببقائهنَّ فـي 
33Fب الكنیسةقل

٣٤. 
عالوًة على ذلك، الجماعة الديرّ�ة هـي أفضـل مدرسـة 
للحیاة األخوّ�ـة، وتعبیـٌر عـن الشـر�ة الحقیقّیـة، وقــوُة انجـذاٍب 

34Fنحو الشر�ة

٣٥. 
�فضــل الحــّب المتبــاَدل، ُتعتبــر المحّبــة األخوّ�ــة مجــاًال 
الهوتّیــًا �ختبــر فیــه اإلنســاُن الحضــوَر الســّريَّ للــربِّ النــاهض 

35Fمـــواتمـــن بـــین األ

: و�ـــروٍح مـــن الشـــر�ة، تتقاســـم الراهبـــات ٣٦
، �ســاعُد �عضــهنَّ  نعمــَة الــدعوة نفِســها مــع أعضــاِء جمــاعتهنَّ
 �عضًا، للسیر معًا والتقّدم نحو الرّب، مّتحداٍت و�رأٍي واحد.

ــــزاَم  ــــاُت االلت ــــة، تتقاســــم الراهب ــــار الرهبن مــــع ســــائر أد�
ــــزة، ولتــــراثهنَّ  الروحــــّي،  �ــــالنموِّ فــــي األمانــــة لمــــوهبتهّن الممیِّ

ــــــًا  ــــــزم األمــــــر، وفق �المســــــاهمة �عضــــــهنَّ مــــــع �عــــــض، إذا ل
 لألسالیب التي تلحظها القوانین.

و�مقتضـــى دعـــوة الراهبـــات نفِســـها التـــي تضـــعهنَّ فـــي 
الشــــــعوَر مــــــع «قلــــــب الكنیســــــة، يلتــــــزمَن �طر�قــــــٍة خاّصــــــٍة 

 
هكذا تظهر الكنيسة ابامعة "شعبا  يستمدُّ : «٤، نور األمم الكنيسةرا المع الفاتيكاين الثاين، الدستور العقائدّي   ٣٤

 .٥٣٦، ٤ ، اابـاء الالتني٢٣، صالة الربّ ؛ القديس كَّ�نوس، »وحدته من وحدة اآلب واالبن والروح القدس"

، احلياة األخويّة يف اجلماعة، توجيه …؛ جممع مؤسَّسات احلياة املكرَّسة٤٦، احلياة املكرَّسةرا الباب يوحنا بولس الثاين،   ٣٥

 ».احلياة األتويّة اليت تُعاش مجاعّيا  يف الدير مدعّوٌة �ىل أن تكون عالمة  حّية لسّر الكنيسة: «١٠

 .٤٢، ياة املكرَّسةاحلرا الباب يوحنا بولس الثاين،   ٣٦



 

 ٢١ 

، �التقّبــل الصـادق لتعلــیم السـلطة الكنســّیة و�طاعــٍة »الكنیسـة
 ِر مشروطة.لقداسة البا�ا غی

 في رسالة الكنیسة

، 36F٣٧»الكنیســـة، فـــي حّجهـــا، هـــي، �طبیعتهـــا، رســـولّیة.   «٧
لـــذلك فالرســـالة هـــي أ�ضـــًا مـــن ضـــرورّ�ات مؤّسســـات الحیـــاة 

37Fالتأملّیــة

ــنات �حّققَنهــا �مكــوثهنَّ فــي قلــب الكنیســة ٣٨ . والمحصَّ
الرســـالّي، �الصـــالة المتـــواترة، وتقدمـــة ذواتهـــنَّ وتأد�ـــة ذبیحــــة 

 التسبیح.
38Fكذا تصبح حیاُتهنَّ ينبوعًا سـّرّ�ًا للخصـب الرسـوليّ ه

٣٩ 
 ولبر�ٍة تعمُّ الجماعَة المسیحّیة والعالَم �أسره.

ــة، التــي �فیُضــها الــروُح القــدس فــي القلــوب  هــي المحّب
ــًا فــي [نشـــر] ٥:٥(َر روم  )، التــي تجعــل مــن الراهبــات أعوان

)، ومشــار�اٍت فــي عمــل فـــداِء المســیح (َر ٨يــو  ٣الحــّق (َر 
). والمحّبـــة إذ تضـــمُّ الراهبـــات، �طر�قـــة حیوّ�ـــة، ٢٤: ١كـــو 

ـــــاَتهنَّ  ـــــى أعضـــــاء الجســـــد الســـــّرّي اآلخـــــر�ن، ُتخصـــــب حی إل
39Fالمكرَّسة �لّیًا القتناء المحّبة، لخیر الجمیع

٤٠. 

 
 . ٢، إىل األممرا المع الفاتيكاّين الثاين، قرار يف نشاط الكنيسة اإلرساّيل   ٣٧

 .٢٣)، ١٩٩٠كانون األول   ٧( رسالة الفادي؛ الرسالة العامة ٧٢، احلياة املكرَّسةرا الباب يوحنا بولس الثاين،   ٣٨

 .٥٩و ٨، احلياة املكرَّسة؛ يوحنا بولس الثاين، ٧، الئم للحياة الرهبانّيةالتجديد املرا المع الفاتيكاّين الثاين، القرار   ٣٩

؛ ٨، الرسالة الثالثة إىل أغنيس اليت من براغ؛ القديسة كالرا األسيزيّة، ٩٥٣، التعليم املسيحّي للكنيسة الكاثوليكّيةرا  ٤٠

اِت الرسول نفساها، أعتَِّك معاونة    ولك، أستلدم كلم: «١٠٢، ٣٢٥ (SC)» املصادر املسيحّية«، سلسلة املؤلفات

 ».نفسه ومنهضة  لبعضاء الساقطة من جسده الفائق الوصف



 

 ٢٢ 

فــي الحقیقــة، إن ذّرًة مــن الحــّب الصــافي هــي ألثمـــن «
ى عند هللا وذاُت منفعٍة أكبَر للكنیسة من �ـلِّ األعمـال األخـر 

40F، علـــى حـــدِّ مـــا �تـــب القـــد�س يوحنـــا الصـــلیب»مجتمعـــةً 

٤١ .
والقد�سة تر�ز الطفل �سـوع تؤ�ـد فـي دهشـة حْدِسـها العجیـب 

فهمُت أن للكنیسة قلبـًا وأن هـذا القلـَب �ضـطرم حّبـًا. «قائلًة: 
] …وفهمـــُت أن الحـــبَّ وحـــَده �ـــان �حـــّرك أعضـــاَء الكنیســـة [

لــــب ] فــــي ق…أجــــل لقــــد وجــــدُت موضــــعي، فــــي الكنیســــة، [
 .41F٤٢»الكنیسة، أّمي، أكوُن الحبّ 

مــا َوَعتــه قّد�ســُة لیز�ــو هــو أ�ضــًا قناعــُة الكنیســة التــي 
ـــة:  تعـــي الكنیســـة تمـــاَم «عّبـــرت عنهـــا مـــرارًا الســـلطُة التعلیمّی

الوعي، وهذا ما تعلنه بدون ترّدد، أن ر�اطـًا حمیمـًا قـائٌم بـین 
، الصـــالة وانتشـــار ملكـــوِت هللا، بـــین الصـــالة وارتـــداد القلـــوب

ــة التــي تخّلــص  بــین الصــالة والتقّبــل المثمــر للبشــرى اإلنجیلّی
 .42F٤٣»وترفع

 
�ين أسـأل : «١٩٩٧تشرين الثاين  ٣٠؛ را يوحنا بولس الثاين، عظة يف البازلي  الفاتيكانّية، ٢، ٢٩ النشيد الروحيّ  ٤١

سالة ذاته، من تالل الصالة الدائمة، صالة العبادة وتم  سّر بألتّ؟ الراهبات احملصَّنات أن يضعنا أنفسهنَّ يف قلب الر 

 ».الصليب والقيامة

 .verso ٣، املخطوط ب  ٤٢

)؛ را المع الفاتيكاّين الثاين، قرار يف نشاط ١٩٨٠أ�ر  ٧يوحنا بولس الثاين، تطاب �ىل الراهبات احملصَّنات (نريويب،   ٤٣

سات احلياة التأملّية أمهّيٌة كبريٌة جّدا  يف اهتداِء النفوس، بفع  الصلوات وأعمال ملؤسَّ : «٤٠، إىل األممالكنيسة اإلرساّيل 

)، ويفتح قلوبا غري املسيحّيني ٣٨: ٩التوبة وحتّم  الشدائد، �ذ �ن هللا، بفع  الصلوات، يُرس  عملة  �ىل حصاده (را مىت 

 )».٧: ٣كو   ١)، وُخيصب يف قلوبم كلمة اخلالص (١٤: ١٦لسماع اإلجني  (را أع 



 

 ٢٣ 

إن مســــاهمة الراهبــــات الحســــّیة فــــي التبشــــیر والحر�ــــة 
المسكونّیة ونمّو ملكوت هللا في مختلـف الثقافـات هـي أسـمى 
مــــــا تكـــــــون المســــــاهمة الروحّیـــــــة، �صــــــفتها روَح المبـــــــادرات 

ـــــد أن المشـــــار�ة العم ـــــة هـــــي مـــــن الرســـــولّیة وخمیرتهـــــا، بی لّی
43Fاختصاص الذين تعود إلیهم من جّراِء دعوتهم

٤٤. 
و�ما أنَّ ما ُ�صـبح ُملكـًا ل مطلقـًا ُ�مسـي هبــًة مـن هللا 

تشّكل حقًا هبـًة تترّ�ـز فـي «إلى الجمیع، لهذا السبب فالحیاة 
قلـــب ســـّر الشـــر�ة الكنســـّیة وترافـــق المهّمـــة الرســـولّیة للـــذين 

 .44F٤٥»�شَقون في إعالن �شرى اإلنجیل
ــــات  ــــّدم الراهب ــــة، تق ــــاة التأملّی و�انعكــــاٍس و�شــــعاٍع للحی
للجماعــة المســیحّیة ولعــالم الیــوم، الــذي هــو أحــوُج مــا �كــون 
ـــة، إعالنـــًا صـــامتًا وشـــهادًة متواضـــعة  ـــة حقیقّی إلـــى قـــَیٍم روحّی
لسّر هللا، محاِفظاٍت هكذا و�طر�قٍة حّیٍة علـى النبـّوة فـي قلـب 

45Fالكنیسة الُعرسيّ 

٤٦. 
كرَّسـة �لّیـًا للتسـبیح اإللهـّي فـي مجانیــّة إن حیاتهنَّ الم

ــــو  ــــة (َر ي ــــَة هللا ٨-١: ١٢تاّم ــــذاتها أولّی ــــیُض ب ــــن وَتف )، ُتعل
وســموَّ الكــائِن البشــرّي، المخلــوِق علــى صــورته ومثالــه. إنهــا 

 
ما تقومني به يف اهلدوء، أحّققه أ  : «الرسالة الرابعة إىل الطوبويّة د�� األندلسّيةرا الطوبوّي جوردانو الساّسوّين،  ٤٤

 ».بالنتقال من مكاٍن �ىل آتر: هذا كلُّه نقوم به كال  من أجـ  حمّبته. �نه غايتنا الوحيدة

 .٤)، ١٩٩٥أيلول  ١٠بات احملصَّنات (لوريت، يوحنا بولس الثاين، تطاب �ىل الراه ٤٥

مل يتنّبٍإ األنبياُء فقط بلسا�م، ب  : «١٠٣٧، ٧ اابء اليو�نوتوابعها:  ٨، ٢٠، ٤، ضّد اهلرطقاترا القديس �يريناوس،  ٤٦

 ».أيضا  برؤاهم، بتصّرفهم، بألعمال اليت كانوا يقومون با، بوحٍ، من الروح



 

 ٢٤ 

بهــذه الخلّیــة مــن القلــب التــي ُيــدعى �ــلُّ «إذن تــذ�یٌر للجمیــع 
 .46F٤٧»إنساٍن إلى أن �حیا فیها اتحاَده �الربّ 

شــــّكل الراهبــــاُت �حیــــاتهنَّ فــــي حضــــور الــــرّب ومــــن وت
ـــي تقـــف  حضـــوره اســـتباقًا خاّصـــًا لكنیســـة آخـــر األزمـــان، الت

ـــــرًة  �طر�قــــة «ثابتــــًة راســــخًة �امتالكهــــا هللا والتأّمــــل فیــــه، مذّ�
مرئّیــة، �الهــدِف الــذي �صــبو إلیــه مجمــُل الجماعــة الكنســّیة، 

فـــي  هــذه الجماعــة التـــي تســیر فــي دروب هـــذا الــزمن، حــارَّةً 
ـــى مـــا  ـــى التأّمـــل، شاخصـــًة �أنظارهـــا إل العمـــل ومسترســـلًة إل
ســـوف يـــتمُّ فـــي الـــدهر اآلتـــي مـــن تجـــّدد األشـــیاِء �لِّهـــا فـــي 

 .47F٤٨»المسیح

 الديُر في الكنیسة المحلّیة

)؛ إنـه ٩: ٢.   الديُر هو المكاُن الذي �حرُسـه هللا (َر زك ٨
 مســكن حضــوره الخــاّص، علــى مثــال خبــاِء العهــد، الــذي يــتمُّ 

فیـــه اللقـــاُء الیـــوميُّ معـــه، وحیـــث ُهللا الثالثـــّي التقـــد�س �مــــأل 
 المكان �لَّه وحیث ُ�عترُف �ه و�كرَّم �السّید األوحد.

�شّكل ديُر الحیاة التأملّیـة أ�ضـًا هبـًة للكنیســة المحلّیـة 
التا�ع لها. و�تمثیلِه الوجَه المصّلَي لهذه الكنیسة، فإنه �جعل 

48Fوافــــَر الكمــــال و�ــــالَغ المعنــــىحضــــوَرها الخــــاّص �كنیســــٍة 

٤٩ .

 
 .٥٩، احلياة املكرَّسةين، الباب يوحنا بولس الثا ٤٧

 .املرجع نفسه ٤٨

 .١٨، إىل األممرا المع الفاتيكاّين الثاين، قرار يف نشاط الكنيسة اإلرساّيل  ٤٩



 

 ٢٥ 

�مكُن أن تشـبَّه جماعـٌة ديرّ�ـٌة �موسـى الـذي، �صـالته، حَسـَم 
ـــائَج معـــارِك إســـرائیل (َر خـــر  ـــالخفیر الـــذي ١١: ١٧نت )، و�

 ).٦: ٢١�سهر لیًال، في انتظار الفجر (َر أش 
�مّثــــل الــــدير األعمــــاَق نفَســــها لضــــمیر �نیســــة، �مّثــــل 

و�توّســـل علـــى الـــدوام مـــن أجـــل  القلـــَب الـــذي فیـــه يـــئنُّ الـــروحُ 
ـــــٍف آُي  ـــــدون توّق حاجـــــات الجماعـــــة �ّلهـــــا، وحیـــــث ُترفـــــع، ب

: ٣الشـــكران علـــى الحیـــاة التـــي يهبنـــا إّ�اهـــا �ـــلَّ يـــوم (َر �ـــو 
١٧.( 

من المهّم أن يتعّلم المؤمنون االعتراَف �موهبـة رهبـان 
ــــوم ولكــــن  ــــز، وحضــــوِرهم الكت ــــة ودوِرهــــم الممیَّ ــــاة التأملّی الحی

هادِتهم الصـــامتة التـــي تشـــكل �لُّهـــا دعـــوًة إلـــى الحیـــوّي، وشـــ
 الصالة و�لى حقیقة وجود هللا.

األســـاقفة، �صـــفتهم رعـــاًة ومعّلمـــي الكمـــال لقطیـــع هللا 
ــه 49Fكّل

ــة، ٥٠ ، هــم المؤتمنــون األولــون علــى موهبــة الحیــاة التأملّی
فعلـــــــیهم إذن أن �غـــــــذُّوا الجماعـــــــَة التأملّیـــــــَة �خبـــــــز الكلمـــــــة 

ضــًا، إذا لــزم األمــر، حضــورًا روحّیــًا واإلفخارســّتیا، مــوّفر�ن أ�
مناســــبًا بواســــطة �هنــــة مهیَّئــــین لهــــذه الخدمــــة. وفــــي الوقــــت 
عینــه، يتقاســم األســاقفُة مــع الجماعــة نفســها مســؤولّیَة الســهر 
ــــروُح القــــدس،  ــــار التــــي �غــــّذيها ال ــــاُة األد� ــــى أن تبقــــى حی عل

 
؛ ١٥، املسيح الربّ ؛ قرار يف مهّمة األساقفة الراعوية ٤٥، الكنيسة نور األممرا المع الفاتيكاين الثاين، دستور عقائدي  ٥٠

 .  ٢، البند ٥٨٦، ق جمموعة احلّق القانوينّ 



 

 ٢٦ 

موّجهــًة حقیقــًة و�الكلّیــة نحــو التأمــل فــي هللا، وســط المجتمــع 
اضــــر الســــاعي إلــــى التشــــّتت، وانعــــدام الصـــــمت، والــــذي الح

 يتمّسك �المظاهر السطحّیة.
إذا تطّلعت األد�ار فقط إلى المهّمة الرسـولّیة الحقیقّیـة 

، �القـــدر الـــالزم ووفقـــًا »تهـــتمَّ �ـــال وحـــده«واألساســـّیة فـــي أن 
للطـــرق التـــي تتوافـــق وروَح أســـرتها الرهبانّیـــة وتقلیـــَدها، فإنهـــا 

ـــل الـــذين يرغبـــون فـــي أن ينهلـــوا مـــن معـــین تســـتطیع أن ت تقّب
خبرتها الروحّیة، أو في أن �شتر�وا فـي صـالة الجماعـة. إّال 
أنــــه �جــــب المحافظــــة علــــى الفصــــل الحّســــّي [بــــین الجماعــــة 
والرّواد] �حیث إنه �كون تذ�یرًا �معنى الحیاة التأملّیة وحما�ًة 

50Fحصنلمتطّلباتها، وفقًا ألنظمة الوثیقة الحاضرة �شأن ال

٥١. 
، تحمـــُل 51F٥٢»�حنـــان المســـیح«و�ـــروٍح حـــّرٍة ومضـــیافٍة، 

الراهباُت في قلو�هنَّ أوجاَع وهمـوَم األشـخاص الـذين يلجـأون 
، وأوجـــــاَع وهمـــــوَم جمیـــــع الرجـــــال والنســـــاء.  إلـــــى معـــــونتهنَّ
ــــوم، ُتســــهم  ــــاِة الكنیســــة و�نســــاِن الی ــــق مــــع حی و�تضــــامٍن وثی

كـــون ُهللا �«الراهبــات روحّیــًا فــي تشــیید ملكــوت المســیح �ــي 
 ).٢٨: ١٥�و  ١» (كال� في الكلّ 

 
)، ١٩٧٨أ�ر  ١٤( العالقات املتبادلةرا المع املقدَّس للرهبان واملؤسَّسات العلمانّية والمع املقّدس لبساقفة، توجيهات  ٥١

 .٢٦، البعد التأملّي للحياة الرهبانّية، …؛ المع املقدَّس للرهبان٢٥

 .٤٦، نور األمم ٥٢



 

 ٢٧ 

 القسم الثاني

 حصُن الراهبات

.   منــــذ البــــدِء و�طر�قــــٍة خاّصــــٍة للغا�ــــة، اعتبــــرت األد�ــــاُر ٩
ــــة الحصــــَن مســــاعدًا حصــــینًا إلتمــــام  المكرَّســــُة للحیــــاة التأملّی

52Fدعوتها

. لذلك فالمتطلَّبات الخاّصة التـي تتعّلـق �االنفصـال ٥٣
ــًا لخیــر الحیــاة عــن العــالم قــد تقبّ  لتهــا الكنیســة ونّظمتهــا قانونّی

ــًة ألنــه �حــافظ  ــة نفســها. �شــّكل نظــام الحصــن إذن هب التأملّی
ست األد�ار.  على الموهبة الخاّصة التي َأسَّ

فعلـــى �ـــلِّ مؤّسســـة مـــن مؤّسســـات الحیـــاة التأملّیـــة أن 
ــــك  ــــى أســــلوب انفصــــالها عــــن العــــالم. وتل ــــٍة عل تحــــافظ �أمان

وجود المؤّسسة التـي ال تثبـت حّقـًا إّال األمانة هي في أساس 
53F�قــدر مــا تعتنــق النقــاَط األساســّیَة للموهبــة األصــیلة

. لــذلك ٥٤
يــرتبط َتجــّدُد األد�ــار الحیــوّي جوهر�ــا� �صــدق ُنشــدان هللا فــي 
التأمــــــل، و�األســــــالیب المســــــتخَدمة للحصــــــول علیــــــه. ومــــــن 

َء الطبیعــّي حینئــٍذ أن نعتبــر أنــه �إمكانــه أن �عیــد إلیهــا البهــا
 األول.

 
  .٧،…هلمَّ نصعد  …واملؤسسات العلمانّية، را المع املقدَّس للرهبان ٥٣

)، ١٩٨٠آذار  ١٧را يوحنا بولس الثاين، تطاب أمام ابمعّية العمومّية للمجمع املقّدس للرهبان واملؤسَّسات العلمانّية ( ٥٤

الكنيسُة جتاه العامل  التنازل عن احلصن يعين التضحية مبا ميّيز بألفض  واحدا  من أشكال احلياة الرهبانّية اليت با ُتظهر: «٣

 ».تفّوقا التأم  عل  العم ، وتفّوقا ما هو أبديٌّ عل  ما هو وقيتّ 



 

 ٢٨ 

ومــن واجــب الراهبــات ومســؤولیتهنَّ ومــن أســباب الفــرح 
لهــنَّ أن �فهمــَن دعــوتهنَّ الخاّصــة و�حــافظَن علیهــا و�ــدافعَن 
عنهــا �حــزٍم وذ�ــاٍء، �صــیانة ُهوّ�ــة مــوهبتهنَّ الممیَّــزة مــن �ــّل 

 تجاذٍب داخليٍّ أو خارجّي.

 الحصن البابويّ 

اة التأملّیـة �جـب أد�ار الراهبات المكرَّسـة حصـرًا للحیـ.  «١٠
أن تحــافظ علــى الحصــن البــابوّي، أي أن تطّبــق الــنظم التــي 

 .54F٥٥»وضعها الكرسيُّ الرسوليّ 
�ما أن قر�انًا ل ثابتًا وملزمًا �عبِّر �أفضِل الطرق عـن 
اتحــاد المســیح �الكنیســة عروســه، �ــذلك الحصــن البــابوّي �مــا 
 �شـــّكل مـــن انفصـــاٍل �لـــيِّ الصـــرامة �ظهـــُر و�حّقـــق �طر�قـــةٍ 

أفضــل تكــرُّس الراهبــات الكامــل لیســوع المســیح. إنـــه العالمــة 
55Fوالحما�ــــة. والشــــكل

ــــة ِصــــرف، ُتعــــاش �كامــــل  ٥٦ ــــاة تأملّی لحی
العطــاء، �مــاٍل لــیس �النّیــة فحســب بــل �الحقیقــة، �حیــث إن 
، واُألمنیــَة الوحیـــدَة والســعادة الوحیـــدة  �ســوع �كــون حّقـــًا الــربَّ

عُّ نــــورًا فــــي التأّمــــل للراهبــــة التــــي تتهّلــــل فــــي االنتظــــار، وتشــــ
 المسَبق لوجهه.

والحصُن البابويُّ �عنـي للراهبـات اعترافـًا بتمـايز الحیـاة 
النســائّیة المكّرســة �لّیــًا للتأمــل الــذي �صــبح عالمــًة وتحقیقـــًا 

 
 .١، النظم، …هلمَّ نصعد، …؛ را المع املقدَّس للرهبان٣  §، ٦٦٧، ق جمموعة احلّق القانوينّ  ٥٥

 .٣٠، ٢)، ١٩٦٦آب  ٦( الكنائس املقّدسةرا بولس السادس، اإلرادة البابويّة  ٥٦



 

 ٢٩ 

56Fلالتحــاد الحصــرّي للكنیســة العــروِس مــع ســّیدها

، وذلــك �مــا ٥٧
 �قمــَن �ــه مــن تنمیــٍة لروحانّیــة الُعــرس مــع المســیح، �خاصــةٍ 

 داخل الحیاة الرهبانّیة.
االنفصاُل الحقیقيُّ عن العالم والصمُت واالنفـراُد تعّبـُر 
عن �مال وُهّو�ة الحیاِة المكرَّسِة فقط للتأمل وتحافــُظ علیهـا، 
ــــدها  ــــزة ولتقالی ســــة الممّی ــــة المؤسَّ ــــًة لموهب ــــى أمین ــــة أن تبق �غی

 الصالحة.
ضـرورَة  ولقد أّكدت السلطُة التعلیمّیُة في الكنیسة مراراً 

ـــذي �شـــّكل  ـــاة ال ـــوع مـــن الحی ـــى هـــذا الن ـــٍة عل المحافظـــة �أمان
57Fللكنیسة ينبوَع نعمٍة وقداسة

٥٨. 

.  ولكي ُتعتبر الحیاُة المكرَّسُة �لّیًا للتأمل حصنًا �ابوّ�ـًا، ١١
ـــه فقـــط و�التمـــام لتحقیـــق االتحـــاد مـــع هللا فـــي  �جـــب أن تتوجَّ

 التأمل.
سٌة مكرَّسًة للحیاة التأم  لّیة التاّمة:ُتعتبر مؤسَّ

ــــــــداخلّي   -أ ــــــــه أعضــــــــاؤها �ــــــــلَّ نشــــــــاطهم، ال إذا وّج
 والخارجّي، إلى البحث الحثیث والدائم عن االتحاد �ال.

 
 .٤، املرجع املذكور، …لمع املقدَّس للرهبان را ا ٥٧

؛ ٥٩و ٨، احلياة املكّرسة؛ يوحنا بولس الثاين، ٧؛ قرار التجديد املالئم للحياة الرهبانّيةرا المع الفاتيكاّين الثاين،  ٥٨

الشبه بلَّيّة البيبلّية.  أحِبنبا انفصالكنَّ عن العامل، الكل،َّ : «٤)، ١٩٨٠حزيران  ٢تطاب �ىل الراهبات احملصَّنات (ليزيو، 

؛ المع املقّدس »و� للمفارقة! هذه الَّيّة ليست الفراغ. فهناك يتحّدث الربُّ �ىل قلبكنَّ ويشرككنَّ بقّوة يف عمله اخلالص،ّ 

 .٢٩)، ١٩٨٠آب  ١٢، البعد التأملّ، للحياة الرهبانيّـة (…للرهبان



 

 ٣٠ 

إذا أقصـــت المهـــامَّ الرســـولّیة الخارجّیـــة والداخلّیــــة  -ب
حتى البسـیطَة منهـا، والمشـار�َة الفعلّیـة فـي أحـداث الجماعـة 

58Fالكنســّیة وخــدماتها

تلــك المشــار�ة ألن  ؛ �جــب أّال ُتســتجدى٥٩
ة لشهـــادة مشــار�ة الراهبــات الحقیقّیــة  فــي ذلــك مخالفــًة مضــادَّ

 في حیاة الكنیسة ولرسالتهنَّ األصیلة.
إذا تــــــمَّ االنفصــــــاُل عــــــن العــــــالم �طر�قــــــٍة حّســــــیٍة  -ج
59Fوناجعــة

ولــیس فقــط �طر�قــٍة رمزّ�ــة. و�ــلُّ تكّیــف فــي أنمــاط  ٦٠
ُظ دائمـــًا ُ�حـــافَ «االنفصـــال عـــن الخـــارج �جـــب أن يـــتمَّ �حیـــث 

، وأن �خضــــع لموافقــــة الكرســــّي 60F٦١»علــــى انفصــــاٍل محســــوس
 الرسولّي.

 الحصُن �موجب الفرائض

.  ال �طّبـــق مبـــدُأ الحصـــن البـــابوّي علـــى أديـــرة الراهبـــات ١٢
اللــواتي ينــُذرَن مماَرســة الحیــاة التأملّیــة، ولكــنهنَّ يــر�طَن، إلــى 

ّیة أو مهــاّم العبــادة اإللهّیــة األولــى، �عــَض النشــاطات الرســول
 الخیرّ�ة.

تحــافظ تلــك األد�ــاُر بتــیّقٍظ �بیــر علــى طاَ�عهــا التــأملّي 
ـــــل �ـــــّل شـــــيٍء الصـــــالَة  األساســـــّي أو الغـــــالبّي، �التزامهـــــا قب

 
 .٦٧٤، ق جمموعة احلّق القانوينّ را  ٥٩

حياتكّن، اليت : «٤)، ١٩٩٧أيلول  ٢٨ا بولس الثاين، تطاب �ىل الراهبات احملصَّنات (مدينة بولونيا [ايطاليا]، را يوحن ٦٠

يعَّّ عنها االنفصاُل عن العامل بطريقٍة حسّية و جعة، تعلن أولويّة هللا وتشّك  تذكريا  دائما  بفضلّية التأم  عل  العم ، 

 ».وقيتّ وبفضلّية ما هو أبدّي عل  ما هو 

 .٣١، ٢، الكنائس املقدَّسةرا بولس السادس،  ٦١



 

 ٣١ 

ــــــة  ، واالحتفــــــاالِت اللیترجّی والُنســــــَك والتقــــــّدَم الروحــــــيَّ الحــــــارَّ
ـــــَد �القـــــانون، وُســـــَنَن االنفصـــــال عـــــن العـــــالم.  المتقنـــــة، والتقّی

فـــــي فرائضـــــها حصـــــنًا يتناســـــب وطاَ�عهـــــا  وعلیهـــــا أن تحـــــّدد
61Fالخاّص ووفقًا لتقالیدها الصالحة

٦٢. 
و�مكن الرئیسة أن تسمح �الدخول إلى الـدير والخـروج 

 منه، طبقًا لنظم الشرع الخاّص.

 أد�اُر الراهبات ذاُت التقلید الرهبانّي القد�م

.  عنـــدما تتكـــرَُّس أد�ـــاُر الراهبـــات ذاُت التقلیـــد الرهبـــانّي ١٣
، الـــذي �عبَّـــر عنـــه �مختلـــف طـــرق الحیـــاة التأملّیـــة، 62F٦٣لالجلیـــ

ــًا لعبــادٍة إلهّیــة تقتــرن �الحیــاة الخفّیــة داخــل أســوار الــدير،  كلّی
تلـــك األد�ـــار تمـــارس الحصـــن البـــابوّي. أّمـــا إذا ر�طـــت إلـــى 
الحیــــــاة التأملّیــــــة �عــــــَض النشــــــاطات لخدمــــــة شــــــعب هللا، أو 

قلیـد الرهبنــة، مارسـت أسـالیَب لالسـتقبال أوســع، وذلـك وفقـًا لت
د حصَنها في الفرائض 63Fفعلیها أن تحدِّ

٦٤. 
كلُّ دير، أو جمعّیة رهبانّیة، إّما يتبع الحصَن البـابوّي 

 و�ّما �حّدد حصنه في فرائضه، مع احترام طاَ�عه الخاّص.

 نظٌم لتحديد الحصن البابوّي للراهبات
 
 .٣ §، ٦٦٧، ق جمموعة احلّق القانوينّ را  ٦٢

 .٦، احلياة املكرَّسة؛ يوحنا بولس الثاين، ٩، التجديد املالئم للحياة الرهبانّيةرا المع الفاتيكاين الثاين،  ٦٣

 .املرجع السابق نفسهرا جمموعة احلّق القانوّين،  ٦٤



 

 ٣٢ 

 مبادىء عاّمة

ت . ُيـــــدعى �ابوّ�ـــــًا الحصـــــُن المخّصـــــص للراهبـــــا١ §.  ١٤
ذوات الحیــاة التأملّیــة فقــط، ألن الــنظم التــي ترعــاه �جــب أن 
�صــادق علیهــا الكرســيُّ الرســولّي، حتــى إذا �ــان ذلــك نظمــًا 
ســــتثبَّت فــــي الفــــرائض أو القــــوانین األخــــرى (أنظمــــة، دلیــــل، 

 .64F٦٥)…إلخ
ـــــاة  ـــــًا للحی ســـــات المكرَّســـــة �لّی ـــــّوع المؤسَّ ـــــى تن نظـــــرًا إل

ك �عُض طرق االنفصال عن التأملّیة و�لى تنّوع تقالیدها، ُتتر 
العـــــالم لتحديـــــد الشـــــرع الخـــــاّص، و�جـــــب أن يوافـــــق علیهـــــا 

 الكرسّي الرسولّي.
و�مكــن الشــرع الخــاّص أ�ضــًا أن �حــّدد نظمـــًا للحصــن 

 أكثر صرامة.

 اّتساُع الحصن

. قــــانون الحصــــن البــــابوّي يّتســــع لیشــــمل الســــكَن ٢ §
صة للر   اهبات.وجمیَع األمكنة الداخلّیة والخارجّیة المخصَّ

طـرُق الفصـل عـن الخـارج الخاّصـة �ـالمبنى الرهبــانّي، 
والخـــورص، وقاعـــات االســـتقبال و�ـــلِّ المســـاحة المخّصصـــة 
للراهبات �جب أن تكون حسّیًة وناجعـًة ولـیس فقـط رمزّ�ـة أو 

ـــاطُق  ـــدَّعى أنهـــا من ـــك فـــي ». حیادّ�ـــة«ُي د ذل و�جـــب أن �حـــدَّ

 
 .٩، ١، النظم …هلمَّ نصعد، …؛ المع املقدَّس للرهبان١٦، املرجع املذكور سابقاً المع الفاتيكاين الثاين، را  ٦٥



 

 ٣٣ 

ــة، مــع األخــذ �عــ ین االعتبــار الفــرائض وفــي القــوانین التكمیلّی
سة وتقالیِد األد�ار.  األمكنَة و�ذلك مختِلَف تقالید �لِّ مؤسَّ

ــة ال �ســمح  اشــتراك المــؤمنین فــي االحتفــاالت اللیترجّی
�خــــروج الراهبــــات مــــن الحصــــن، وال بــــدخول المــــؤمنین إلــــى 
خــــورص الراهبــــات؛ وال �مكــــن أن يــــدخل إلــــى حصــــن الــــدير 

 ضیوٌف عابرون.

 

 طا�ع الحصن اإللزاميّ 

أ) �موجــــــب قــــــانون الحصــــــن، علــــــى الراهبــــــات  .٣ §
ــــدير، وال  والمبتــــدئات والطالبــــات أن �عشــــَن داخــــل حصــــن ال
�جوز لهّن الخروُج منه، �اسـتثناء الحـاالت التـي سـبق الشـرُع 
وحـــّددها؛ �مـــا أنـــه ال �جـــوز ألحـــد أن �جتـــاز حـــدود حصـــن 

رة سا�قًا.  الدير، �استثناِء الحاالت المقرَّ
ن العــــــــالم الخاّصــــــــة . ب) نظــــــــُم االنفصــــــــال عــــــــ٣ §

�الراهبــــات العــــامالت فــــي الخــــارج �جــــب أن �حــــّددها الشــــرُع 
 الخاّص.
. ج) قــــــــانون الحصــــــــن ينطــــــــوي علــــــــى موجــــــــٍب ٣ §

ـــن  ضــمیرّي خطیــر، ســواٌء أكــان للراهبــات أم لألشــخاص الذي
 من الخارج.



 

 ٣٤ 

 الدخول إلى الدير والخروج منه

.  التساهل في السماح �الدخول إلـى الـدير والخـروج منـه ١٥
65F�شترط دومًا سببًا عادًال وخطیراً 

، تملیه ضـروراُت الراهبـات ٦٦
أو الــدير الحقیقّیــة: إن فــي ذلــك لضــرورًة ملّحــة للحفــاظ علــى 
ـــًا، ومـــن جهـــة الراهبـــات  الشـــروط الالزمـــة للحیـــاة التأملّیـــة �لّی
قضّیَة توافق مـع اختیـارهنَّ الفر�ـد. إذن، فـي حـّد ذاتـه، �جـب 

 أو دخول. أن ُ�عتبر استثناًء، �لُّ خروجٍ 
�مكـن أن �حــافظ علــى عــادِة تســجیِل الــدخول والخــروِج 
على دفتر، �قـراٍر مـن المجمـع الـديرّي؛ وفـي ذلـك إسـهاٌم فــي 

 معرفة حیاة الدير وتار�خه.

ـــــًا صـــــیانَة ١ §. ١٦ ن فعلّی ـــــؤمِّ ـــــى الرئیســـــة أن ت .   �عـــــود إل
الحصــن، وأن تضــمن الشــروط الحســّیة لالنفصــال وأن تبعــث 

 الصمت والخشوع والصالة. داخَل الدير حبَّ 
ـــــى الحصـــــن  ـــــدخول إل وهـــــي التـــــي تحكـــــم �مالَءمـــــة ال
والخــروج منــه، وتقــّدر بــتحّفٍظ فطــٍن ضــرورَة ذلــك علــى ضــوِء 
الـــــدعوة التأملّیـــــة الكلّیـــــة، وطبقـــــًا لـــــنُظم هـــــذه الوثیقـــــة ونظــــــم 

 الفرائض.
.  �عــود إلــى الجماعــة �أكملهــا أن تحتــرم الواجــب ٢ §

لبـــابوّي وتنمیتـــه والحفـــاِظ علیـــه، األدبـــيَّ فـــي وقا�ـــة الحصـــن ا

 
 .٥٩، احلياة املكرَّسةرا يوحنا بولس الثاين،  ٦٦



 

 ٣٥ 

�حیث ال تتغّلُب التبر�راُت الثانوّ�ُة أو الشخصّیُة على الهدِف 
 الذي ُيتوّخى من االنفصال.

.   الخـــــــروج مـــــــن الحصـــــــن، �اســـــــتثناء امتیـــــــازات ١ §. ١٧
الكرســــّي الرســــولّي أو فــــي حــــال خطــــٍر مــــداهٍم خطیــــٍر جــــدا�، 

خاّصــــة �صــــحة تســــمح �ــــه الرئیســــُة فــــي الحــــاالت العادّ�ــــة ال
الراهبــــــــات، ولمســــــــاعدة الراهبــــــــات المر�ضــــــــات، ولممارســــــــة 
الواجبات المدنّیة وتلبیًة لحاجات الدير التي ال �مكـن تأديتهـا 

 �طر�قة أخرى.
.   ولســبٍب آخــر عــادٍل وخطیــٍر، �مكــن الرئیســـة، ٢ §

�عـــد موافقـــة مجلســـها أو المجمـــع الـــديرّي، وطبقـــًا لمـــا تحـــّدده 
وج مــن الـــدير للوقـــِت الضـــرورّي، الفــرائض، أن تســـمَح �ـــالخر 

شــــرط أّال يتعــــّدى األســــبوع. و�ذا �ــــان المكــــوُث خــــارَج الــــدير 
سیتعّدى األسبوع، حتى فترة الثالثة أشهر، فعلـى الرئیسـة أن 

66Fتحصــل علــى إذٍن مــن األســقف األبرشــيّ 

، أو مــن الــرئیس ٦٧
ـــــة،  ـــــاُب األشـــــهر الثالث ـــــانونّي، إذا ُوجـــــد. و�ذا تعـــــدَّى الغی الق

ت العنا�ة الصحّیة، فعلیها أن تسـتأذَن الكرسـيَّ �استثناء حاال
 الرسولّي.

 
 .٤ §،  ٦٦٧، ق جمموعة احلّق القانوينّ را  ٦٧



 

 ٣٦ 

على الرئیسة أن تطّبـق أ�ضـًا هـذه القاعـدة �ـي تسـمح 
�ـــالخروج �غیـــة المشـــار�ة، إذا لـــزم األمـــر، فـــي دروس تنشـــئة 

67Fرهبانّیة تنظمها أد�ارٌ 

٦٨. 
ـــــانون  ـــــى أن قاعـــــدة الق ـــــُه إل ، ١ §، ٦٦٥�حســـــن التنّب

ــــــالمكوث خــــــارج المؤسســــــة،  ــــــات الخاّصــــــة � ــــــي الراهب ال تعن
نات.  المحصَّ

68F.   إلرسال مبتدئاٍت أو ناذراٍت، عند الضرورة٣ §

٦٩ ،
لتكملـــة جـــزٍء مـــن تنشـــئتهنَّ فـــي ديـــٍر آخـــَر للرهبنـــة، وإلجـــراِء 

ـــــة 69Fتـــــنّقالت موّقتـــــة أو نهائّی

إلـــــى أديـــــرة أخـــــرى مـــــن أد�ـــــار  ٧٠
الرهبنة، ُتبدي الرئیسة رأَيهـا، مـع توّسـط المجلـس أو المجمـع 

 لما تسنُّه الفرائض. الديرّي، وفقاً 

.   ُ�ســــــــمح �الــــــــدخول إلــــــــى الحصــــــــن، �اســــــــتثناء ١ §. ١٨
 امتیازات الكرسّي الرسولّي الخاّصة:

للكرادلة الـذين �مكـن أن �صـطحبوا أحـدًا لمـرافقتهم؛  -
للسفراء البابوّ�ین والقّصاد الرسولیّین، في المناطق الخاضـعة 

ألسـقف األبرشـّي لسلطتهم؛ للزائر في أثناء الز�ارة القانونّیة، ل
 أو الرئیس القانونّي، لسبٍب وجیه.

 
شباط  ٢( (Potissimum institutioni)عليـم  را جممع مؤسَّسات احلياة املكرَّسة ومجعّيات احلياة الرسولّية، ت ٦٨

٨٢، ٨١، ٤)، ١٩٩٠. 

 . املرجع السابق نفسه ٦٩

 .٣ §، ٦٨٤يف ما خيّ؟ التنّقالت النهائّية لراهباٍت  ذراٍت نذورا  دائمة  أو احتفالّية، بب التقّيد مبا يفرضه القانون  ٧٠



 

 ٣٧ 

 .   �إذٍن من الرئیسة:٢ §
للكــاهن �ــي يــوّزع األســراَر علــى المرضــى، لیعــاون  -

ــــرات؛ و�ذا اقتضــــى الحــــال،  المر�ضــــات المزمنــــات أو الخطی
ــًا القــّداس اإللهــّي؛ وعنــد الضــرورة للزّ�احــات  لیقــیَم لهــّن أحیان

 ؛اللیترجّیة أو لمراسم الجنازة
ـــــــراتهم  - ـــــــذين تضـــــــطّرهم أشـــــــغالهم أو خب ـــــــك ال ألولئ

ــــات وأداء الخــــَدمات  ــــى الحصــــن لالهتمــــام �الراهب ــــدخول إل ال
 الالزمة للدير؛

للراغبـــــــات فـــــــي الـــــــدخول إلـــــــى الـــــــدير، وللراهبـــــــات  -
 العابرات إذا �ان الشرُع الخاصُّ يلحظ ذلك.

 اجتماعات الراهبات

ن تـــنظَّم .  �ـــإذٍن مســـَبٍق مـــن الكرســـّي الرســـولي، �مكـــن أ١٩
ســة الحیــاة التأملّیــة  اجتماعــاٌت للراهبــات المنتمیــات إلــى مؤسَّ
الواحدة، في إطار البلد الواحد أو المنطقة الواحـدة. �جـب أن 
تســتلزم تلــك االجتماعــاِت ضــروراٌت حقیقیــٌة لتفكیــٍر مشــترك، 
شــرط أن تقبــل بهــا الراهبــاُت طوعــًا، وأّال تتكــّرر �ثیــرًا. ومــن 

 االجتماعات في ديٍر للرهبنة.األفضل أن ُتعقد تلك 
علــى األد�ـــار المّتحـــدة فیــديرالّیًا أن تحـــّدد فـــي قوانینهـــا 
دورّ�َة اجتماعاتهـا الفیديرالّیـة وطرَقهـا، مـع احتـرام روِح الحیـاة 

 التأملّیة الكلّیة ومتطلَّباتها.



 

 ٣٨ 

 وسائل التواصل االجتماعيّ 

.  إن التنظــــیم الخــــاصَّ بوســــائل التواصــــل االجتمــــاعّي، ٢٠
مراعـــاة جمیـــع األشـــكال التـــي �ســـتخدمها، يهـــدف إلـــى  ومـــع

الحفاظ على الخشوع: إذ ُ�مكن إفراُغ الصـمت التـأملّي عنـدما 
 �ضجُّ الحصُن �الضوضاء واألنباء واألقوال.

70F�جب إذن اسـتخداُم تلـك الوسـائل �اعتـدال ورصـانة

٧١ ،
لــیس فقــط فــي مــا �عــود إلــى المحتــوى ولكــن أ�ضــًا إلــى �مّیــة 

لتواصــل. و�جــب التــذّ�ر أنــه، �ســبب التعــّود األنبــاء ووســیلة ا
ــــي  ــــّوًة ف ــــأكثَر ق ــــع � ــــداخلّي، �ــــلُّ هــــذا ينطب ــــى الصــــمت ال عل

 الحساسّیة والتأّثرّ�ة، جاعًال الخشوَع أصعب.
ـــــي  ـــــون ف ـــــو والتلفز� �مكـــــن أن ُ�ســـــمح �اســـــتخدام الرادي

 ظروٍف خاّصٍة ذاِت طاَ�ٍع دينّي.
 و�مكـــن الســـماُح فـــي الـــدير �احتمـــال اســـتخدام وســـائلَ 

أخــرى حديثــٍة للتواصــل، �المبرقــة الناســخة، والهــاتف النّقــال، 
واإلنترنیت، �غیة االّطالع على األنباء أو �غیة العمل، شرط 
أن ُتستخدم بتمییٍز فطٍن، وللمنفعـة العاّمـة، ووفقـًا لإلجـراءات 

 التي يّتخذها المجمع الديرّي.
تســـعى الراهبـــات لالطـــالع حســـنًا علـــى أنبـــاء الكنیســـة 

، ال بتـواتر األخبـار، ولكـن �معرفـة االسـتخالص منهــا والعـالم

 
 ».تواص  االجتماعّ،، بب احملافظة عل  التمييز الضروريّ يف استلدام وسائ  ال: «٦٦٦، ق جمموعة احلّق القانوينّ را  ٧١



 

 ٣٩ 

ــــى ضــــؤ هللا، �ــــي �حملَنهــــا فــــي الصــــالة  مــــا هــــو األهــــّم عل
 �االتحاد مع قلب المسیح.

 

 

َهر على الحصن  السَّ

.  �جــب علــى األســقف األبرشــّي أو الــرئیس القانونـــّي أن ٢١
ـــــد �الحصـــــن فـــــي األد�ـــــار المو�ولـــــة إلـــــى  �ســـــهرا علـــــى التقّی

ن يـــــدافعا عنـــــه، �قـــــدر مـــــا يتمّتعـــــان �ـــــه مـــــن اهتمامهمـــــا، وأ
َهُر المباشر.  صالحّیة، و�ساعدا الرئیسة التي �عود إلیها السَّ

ال يتــدّخل األســقُف األبرشــيُّ أو الــرئیس القــانويُّ عـــادًة 
فــي امتیــاز اإلعفــاءات مــن الحصــن، ولكــن فقــط فــي أحــواٍل 

 خاّصة، وفقًا للنظم التي �حّددها هذا التوجیه.
لز�ــارة القانونّیــة، علــى الزائــر أن يتحّقــق مــن فــي أثنــاء ا

 التقّید بنُظم الحصِن و�روِح االنفصال عن العالم.
ونظـــرًا إلـــى التقـــدير الرفیـــع المســـتوى الـــذي تخـــصُّ �ـــه 
الكنیســــة دعــــوَة الراهبــــات هــــذه، فهــــي تشــــّجعهّن علــــى البقــــاء 
أمینـــــــاٍت للحیـــــــاة الديرّ�ـــــــة، وأن يتحلَّـــــــیَن �حـــــــّسٍ �بیـــــــٍر مـــــــن 

تجـــــاه روِح الحصـــــن ونظامــــــه، وذلــــــك �غیــــــة أن المســـــؤولّیة 



 

 ٤٠ 

ُيــذ�یَن، داخــل الجماعــة، توجیهــًا صــالحًا و�ــامًال إلــى التأّمــل 
 في هللا الواحد والثالوث.



 

 ٤١ 

 القسم الثالث

 الثبات في األمانة

 التنشئة

ــنات إلــى تهیئــة الراهبــة ٢٢ .  تهــدف تنشــئة الراهبــات المحصَّ
طبقـًا لطر�قـة الحیـاة لتكّرس ذاتها �لّیًا ل في خطى المسـیح، 

المكرَّســـــة للتأمـــــل التـــــي هـــــي میـــــزُة رســـــالتهّن الخاّصـــــة فـــــي 
71Fالكنیسة

٧٢. 
�جب على التنشئة أن تستقصـي عمـق الراهبـة، هادفـًة 
إلــــى توحیــــدها فــــي مســــیرٍة متطــــّورٍة مــــن التمــــاهي مــــع �ســــوَع 
المســیح وتقدمتــه الكاملــة لــآلب. علــى أســلو�ها الخــاّص إذن 

72Fأن �ضطلَع �طاَ�ع الكلّیة

و�عبِّر عنه و�نّشـىَء علـى حكمــة  ٧٣
73Fالقلــب

. مـــن الواضـــح أن مثـــل هــذه التنشـــئة ال تتوّقـــف أبـــدًا ٧٤
 ألنها �الطبع تسعى لتبديل الشخص �أكمله.

 
 .٦٥، احلياة املكرَّسةرا يوحنا بولس الثاين،  ٧٢

 .املرجع نفسه  ٧٣

، مدت  رقم سبيل الروح حنو هللا؛ القديس بونفنتورا، ٣٢، احلاشية ١٦، التنشئة الكهنوتيةرا المع الفاتيكاين الثاين، قرار  ٧٤

ال يظنَّنَّ أن القراءاةا تكف، بدون املسحة، وال التباح ا بدون التعّبد، وال «آ:  ٢٩٦، ٥ كاملةاملؤلفات ال: جمموعة ٤

البح ا بدون التعّجب، وال االنتباها بدون احلماس، وال النبوغا بدون التقوى، وال العلما بدون احملّبة، وال الذكاءا بدون التواضع، 

 ».بدون وح، احلكمة اإلهلّيةوال الدراسةا بدون النعمة، وال مرآة الروح 



 

 ٤٢ 

إن المتطلَّبــــات الخاّصــــة بتنشــــئة اللــــواتي ُيــــدَعیَن إلــــى 
أفضـــل مـــن «الحیـــاة التأملّیـــة الكاملـــة قـــد نـــّص عنهـــا التعلـــیم 

-٧٢، األرقـــام ٤( (Potissimun institutioni) »التنشـــئة
٨٥.( 

تنشــــئة راهبــــات الحیــــاة التأملّیــــة هــــي أوًال تنشــــئٌة علــــى 
. فباإل�مــان نــتعّلم 74F٧٥»ر�یــزِة التأمــِل الحــّق و�اكورتــه«اإل�مــان، 

التعّرف على حضور هللا الـدائم �ـي ننتمـي �المحّبـة إلـى سـّر 
 شر�ته.

ــة، فــي القســم األكبــر منــه،  ُ�عهــد بتجديــد الحیــاة التأملّی
ـــى ا ـــًة، �ـــي إل ـــة والجماعـــة قاطب ـــي �ـــلَّ راهب ـــي تعن لتنشـــئة الت

ــــق القصــــد اإللهــــّي �اســــتیعاب  ــــى تحقی ــــوغ إل ــــتمّكنَّ مــــن البل ي
 الموهبة الخاّصة.

.  ألجــــل هــــذا، يرتــــدي مــــنهُج التنشــــئة الــــذي تــــوحي �ــــه ٢٣
الموهبة الممّیزة أهمّیًة خاّصة؛ فیجب أن �شـتمل، فـي مراحـَل 

ــــة حتــــى  منفصــــلٍة تمــــام االنفصــــال، علــــى الســــنوات اإلعدادّ�
النــــذِر االحتفــــاليِّ أو المؤ�ــــد، وعلــــى الســــنوات الالحقــــة التــــي 
ن الثبــاَت فــي األمانــة، مــدى الحیــاة. بلوغــًا إلــى  �جــب أن تــؤمِّ
ـنات أن �كـون لهـا  هذا الهـدف، �جـب علـى جماعـات المحصَّ

75Fموافــقٌ » نظــاُم تنشــئة«

، �شــّكل جــزءًا مــن شــرعها الخــاّص، ٧٦
 
 . ٧٤، افضل من التنشئة، …را المع ملؤسَّسات احلياة املكرَّسة  ٧٥

 .٨٥، املرجع املذكور أعاله،  …؛ المع ملؤسَّسات احلياة املكرَّسة٦٨، احلياة املكرَّسةرا يوحنا بولس الثاين،  ٧٦



 

 ٤٣ 

لرسولّي وُ�جري �شأنه المجمـُع �عد أن ُ�عرض على الكرسّي ا
 الديريُّ اقتراعًا تداولّیًا.

إن إطـــــاَر ثقافـــــات عصـــــرنا �شـــــمل، فـــــي مـــــا �خـــــّص 
مؤّسسات الحیاة التأملّیة، مسـتوى تهیئـة يتطـابق و�رامـَة هـذه 
الحالة من الحیاة المكرَّسة ومتطلَّباتها. فعلـى األد�ـار إذن أن 

اء، درجــًة مــن تطلــب مــن المرّشــحات، قبــل قبــولهنَّ فــي االبتــد
النضـــج الشخصـــّي والعـــاطفّي، اإلنســـانّي والروحـــّي، يـــؤهلهنَّ 
ـــًا  لألمانـــة ولفهـــم طبیعـــة الحیـــاِة داخـــل حصـــٍن، وللتكـــّرس �لّی
للتأمل. إن الموجبات الخاّصة �الحیاة الديرّ�ة �جب أن تّطلع 
ــــة، منـــذ المرحلـــة األولـــى للتنشـــئة،  علیهـــا وتقبلهـــا �ـــلُّ مرّشحـ

76Fبراز النذور االحتفالّیة أو المؤ�َّدةوعلى أيِّ حال قبل إ

٧٧. 
دراسة �الم هللا وتقلیِد اآل�اء وثـائق السـلطة التعلیمّیـة، 
ودراســـــُة اللیترجّیـــــا والروحانّیـــــة والالهـــــوت �جـــــب أن تشـــــكل 
القاعدة العقیدّ�ة للتنشـئة، وأن تهـدف إلـى تقـد�م ُأسـِس معرفـِة 

فــي �ــأن ُتستقصــى، «ســّر هللا الكامنــة فــي الــوحي المســیحّي، 
 .77F٧٨»ضوِء اإل�مان، الحقیقُة الكاملُة المخفیَُّة في سّر المسیح

 
] يف حاٍل من …يتكرَّس التأملّيون [: «٨)، ١٩٩٥الثاين  كانون  ٤را يوحنا بولس الثاين، تطاب يف اللقاء العمومّ، ( ٧٧

 ».القربن الشلصّ، ساٍم �ىل درجة أنه يتطلَّب دعوة  فريدة  بب التأكد منها قب  القبول أو النذر النهائ،

، ليوم: فرٌح ورجاءٌ الكنيسة يف عامل ا؛ را الدستور الراعوّي ٢٤، الوحي اإلهليّ المع الفاتيكاّين الثاين، الدستور العقائدي  ٧٨

ممّا ال ش ا فيه أّن سرَّ االنسان ال يفّسره تفسريا  حقيقّيا  �ّال سرُّ الكلمة املتجّسد. فآدم، اإلنساُن األول، كان صورة  : «٢٢

ٍح  ). واملسيُح، آدُم ابديد، يف كشفه عن سّر اآلب وحمّبته، يبّني لإلنسان، يف وضو ١٤: ٥لآليت، أي السّيد املسيح (را روم 

 ».كام ، حقيقةا اإلنسان، ويكشف له عن مسّو دعوته



 

 ٤٤ 

ــدوام مــن َمعــین  ــة أن تنهــل علــى ال علــى الحیــاة التأملّی
ســــّر هللا: فمــــن الضــــرورّي إذن أن تعطــــى الراهبــــات اُألســــَس 
واألســــلوَب لتنشــــئٍة شخصــــّیٍة وجماعّیــــٍة تتمّیــــز �الد�مومــــة وال 

 ُتترك على عاتق اختباراٍت دورّ�ة.

ــــة التنشــــئة �ّلهــــا، ٢٣ ــــتّم مرحل .  �قضــــي النظــــام العــــامُّ أن ت
اإلعدادّ�ة والدائمة، داخل الدير. غیـاُب النشـاطات الخارجّیــة 
واســتقراُر األعضــاِء �ســمحان �اّتبــاع مخـتـــلِف مراحــل التنشــئة 
تـــدر�جّیًا و�مشـــار�ة العـــدد األكبـــر. فـــي الـــدير، تنمـــو الراهبـــُة 

نعمـَة التأمـل. والتنشـئة فـي  وتنضُج في الحیاة الروحّیـة وتبلـغُ 
الــدير الخــاّص ُتفیــد أ�ضــًا فــي تنمیــة تناســق الجماعــة �ّلهــا. 
عالوًة على ذلك، ُ�عتبر الـديُر �محیطـه الممیَّـز و��قـاع حیاتـه 

78Fالمكـــــــاَن األنســـــــب إلكمـــــــال مســـــــیرة التنشـــــــئة

، ألَن غـــــــذاَء ٧٩
ـــَد المر�مـــيّ  ــــا و�ـــالَم هللا والتعّب ، اإلفخارســـتّیا الیـــوميَّ واللیترجّی

والتقّشــَف والعمــل، وممارســَة المحّبــة األخوّ�ــة واختیــاَر الوحــدة 
والصـــالة، هـــذه �لُّهـــا تشـــّكل أوقاتـــًا وعوامـــَل جوهرّ�ـــة للتنشـــئة 

 على الحیاة التأملّیة.

 
؛ يوحنا بولس الثاين، تطاب �ىل الراهبات احملصَّنات ٨١، املرجع املذكور أعاله، …را المع ملؤسَّسات احلياة املكرَّسة  ٧٩

يّة، حيُ  الوحدُة ميُبها حضوُر �ن مجاعاتكنَّ احملصَّنة، ييقاعاتا اخلاّصة من صالٍة وممارسٍة للمحّبة األتو : «٥(بولونيا)، 

هللا العذب وحي  الصمت يُهّىيُء النفس لإلصغاء �ىل نداءاته الداتلية، ه، املكان الذي تتمرَّس فيه ك َّ يوم عل  معرفة  

 ».كلمة اآلب احلبيبة



 

 ٤٥ 

�مـــــا أن رئیســـــة الــــــدير هـــــي المســــــؤولة األولـــــى عــــــن 
79Fالتنشئة

، فعلیهـا أن تـؤمن للمرّشـحات سـبیَل تنشـئٍة إعدادّيــة ٨٠
ــــات الدائمــــة، مناســــبة. علیهــــا أ ــــذ�َي تنشــــئة الراهب �ضــــًا أن ُت

وتعّلمهــنَّ التغــّذَي مــن ســّر هللا الــذي �قــّرب ذاتــه علــى الــدوام 
في اللیترجّیا وفي مختلف أوقات الحیاة الرهبانّیة، وتقـّدم لهـنَّ 
ــــرًا أن  ــــة، وأخی ــــة والعقیدّ� الوســــائل الناجعــــة لتنشــــئتهنَّ الروحّی

لَّبــات األمانــة للنــداِء تحــّثهنَّ علــى نمــوٍّ مســتد�ٍم، هــو مــن متط
 اإللهّي المتجّدد على الدوام.

التنشـــئة هـــي مـــن حـــقِّ وواجـــِب �ـــّل ديـــٍر الـــذي �مكنـــه 
أ�ضـــــــًا أن �ســـــــتفید مـــــــن معاونـــــــة أشـــــــخاٍص مـــــــن الخـــــــارج، 
سة التي من المحتمـل أن �كـون مرتبطـًا  و�األخّص من المؤسَّ
معهــا. و�ذا اقتضــى الحــال، �مكــن الرئیســة أن تســمح �اّتبــاع 

�المراسلة، الدروس التـي تتعّلـق �مـواّد مـنهج التنشـئة الدروس 
 في الدير.

وعندما ال �ستطیع ديٌر أن �كتفـي ذاتّیـًا، فمــن الممكـن 
ـــنظَّم �عـــُض خـــَدمات التعلـــیم المشـــتر�ة فـــي أحـــد أد�ـــار  أن ت
ســة عینهــا، وعــادًة، فــي المنطقــة نفســها. حینئــٍذ، علــى  المؤسَّ

التـــواتَر والمـــّدة، �حیـــُث األد�ـــار المعنّیـــة أن تحـــّدد األســـالیَب و 
تراعــى المتطلَّبــاُت األساســّیة للــدعوة التأملّیــة داخــل الحصــن، 

 
 .٦٦١، ٦٤١، ٦١٩، ق جمموعة احلّق القانوينّ را  ٨٠



 

 ٤٦ 

وتوجیهـــاُت نظـــام التنشـــئة الخـــاّص. و�نطبـــق قـــانون الحصـــن 
80Fأ�ضًا على الخروج من الدير �غیة التنشئة

٨١. 
د على دروس التنشـئة ال �مكنـه، علـى �ـّل حـال،  التردُّ

ـــــاَب التنشـــــئة المنتظمـــــة وال ـــــوب من ـــــب أن ين ـــــي قل ـــــة ف تدر�جّی
 الجماعة الخاّصة.

علــى �ــّل ديــر أن �كــون فعــًال �ــانَي حیوّ�تــه الخاّصــة 
ـــاألخّص فـــي  ـــذاتّي، � ـــاَء ال ـــؤّمن االكتف ـــه أن ي ومســـتقبله؛ فعلی
ه فقط إلى �عٍض من  مضمار التنشئة، التي ال �مكن أن توجَّ
أعضـــائه، بـــل أن تشـــمل الجماعـــَة �لَّهـــا، فتكـــون مكـــاَن تقـــّدٍم 

 ٍة روحّیة.حارٍّ وتنمی

 
 .٨٢، رجع املذكور أعالهامل، …را المع ملؤسَّسات احلياة املكرَّسة  ٨١



 

 ٤٧ 

 استقالل الدير الذاتيّ 

.  تعتــرف الكنیســة لكــّل ديــر ذي شــرع خــاّصٍ �اســتقالٍل ٢٥
ذاتـــّي حقیقــــّي فــــي الحیـــاة واإلدارة، �ــــي �ســــتطیَع أن يتمتّــــع، 
�فضـــلها، بنظـــاٍم خـــاّصٍ و�قـــدَر أن �حـــافظ �لّیـــًا علـــى تراثـــه 

81Fالخاّص 

٨٢. 
يــــوّفر االســــتقالُل الــــذاتيُّ اســــتقرارًا فــــي الحیــــاة ووحــــدًة 
داخلّیـــًة لكـــّل جماعـــة، مـــع ضـــماِن أفضـــِل الشـــروط لممارســـة 

 التأمل.
ذلك االستقالُل الـذاتيُّ حـقٌّ مـن حقـوق الـدير المتمتّـع، 
من طبیعتـه، �االسـتقالل. فـال �مكـن إذن أن ُ�حـدَّ أو ُينـتقص 
بتداخالت خارجّیة. إّال أن االستقالل الذاتّي ال �عني التحّرر 

ـــه حـــقٌّ والئـــٌق ومناســـٌب لتـــأمین  تجـــاه الســـلطة الكنســـّیة، ولكّن
ـــًا  ـــین بـــديٍر مكــــرٍَّس �لّی ـــة الخاصَّ الحفـــاظ علـــى الطـــا�َع والهوّ�

 للحیاة التأملّیة.
فمــــــن واجــــــب األســــــقف المحلــــــّي الحفــــــاُظ علــــــى هــــــذا 

82Fاالستقالل الذاتّي وصیانُته

٨٣. 
، فـي األد�ـار المو�ولـة إلـى َسـهره 83Fاألسقُف األبرشيُّ

٨٤ ،
�مارسان مهاّمهمـا طبقـًا لقـوانین  أو الرئیُس القانونّي إذا ُوجد،

 
 .١ §، ٥٨٦، ق جمموعة احلّق القانوينّ را  ٨٢

 .١ §، ٥٨٦، ق املرجع نفسهرا  ٨٣

 .٦١٥، ق املرجع نفسهرا  ٨٤



 

 ٤٨ 

د مــا �عــوُد  الكنیســة والفــرائض. وعلــى هــذه الفــرائض أن تحــدِّ
إلــى ســلطتهما، �ــاألخّص فــي مــا يتعّلــق بتــرّؤس االنتخا�ــات 

 والز�ارة القانونّیة و�دارة األمالك.
ولّمــا �انــت األد�ــار تتمّتــع �ــالحكم الــذاتّي واالســتقاللّیة 

ن التنسـیق بینهـا، سـعیًا وراء �عُضها عن �عـض، فكـلُّ نـوٍع مـ
ــب االنضــماَم الحــرَّ لألد�ــار فــي مــا بینهــا  الخیــر العــاّم، يتطّل

 وموافقَة الكرسيِّ الرسولّي.

سات الرجالّیة  العالقات مع المؤسَّ

.  على مّر القرون، �عث الروُح القدُس في الكنیسـة ُأسـرًا ٢٦
ــدها، فــي وحــدٍة، و  ثیقــٍة رهبانّیــة تتــألف مــن فــروع متنّوعــة توحِّ

 الروحانّیُة نفُسها؛ لكنَّ نمَط الحیاة غالبًا ما �مّیزها و�نّوعها.
ســــــات الرجالّیــــــة  فكــــــان ألد�ــــــار الراهبــــــات، مــــــع المؤسَّ

 المقابلة، عالقاٌت مختِلفة �طرٍق متنّوعة.
ـــــــة  ســـــــة الرجالّی �مكـــــــن العالقـــــــة بـــــــین األد�ـــــــار والمؤسَّ

شــــرَط المقابلــــة، أن تســــّهل النمــــوَّ فــــي الروحانّیــــة المشــــتر�ة، 
ـــاُط  ـــروح، يهـــدف ارتب ـــى نظـــام الحصـــن. و�هـــذا ال الحفـــاظ عل
ســـة الرجالّیـــة المقابلـــة، مـــع احتـــرام االســـتقالل  األد�ـــار �المؤسَّ
الذاتّي القانونّي الخاّص �كـّل واحـد، إلـى الحفـاظ فـي األديــار 
ـد فـي  نفسـها، علـى روح األسـرة الرهبانّیـة األصـیل، �ـي يتجسَّ

 �عٍد تأمليٍّ صرف.



 

 ٤٩ 

ســة رجالّیــًة علــى تنظیمــه و�حــافظ الــدي ُر المشــارُك مؤسَّ
84Fالخــــــاّص و�دارتــــــه الخاّصــــــة

. تحديــــــُد الحقــــــوق والواجبــــــات ٨٥
المتباَدلة، الهادفِة إلـى الخیـر الروحـّي، �جـُب أن تصـون إذن 

 استقاللّیَة الدير الفعلّیة.
فــي اإلحســاس الجديــد وفــي التطّلعــات التــي تستشــرف 

ها، �جــب تخّطــي نمــط بهــا الكنیســُة الیــوَم دوَر المــرأة وحضــورَ 
الوصـــا�ة القانونّیـــة، إذا ُوجـــدت، مـــن قبـــل الرهبنـــات الرجالّیـــة 
والرؤســـــاء القـــــانونّیین، ألنهـــــا تســــــتطیع أن تحـــــّد فعـــــًال مــــــن 

 استقاللّیة أد�ار الراهبات.
هم بــروٍح مــن  ســات الرجالّیــة �مهــامِّ �قــوم رؤســاُء المؤسَّ

ة �شـأن التعاون والخدمة المتواضعة، و�تجّنبون خلق أّي تبعیّ 
الراهبات، �ي �ستطعَن أخذ القرارات �حرّ�ـِة فكـٍر و�حـّسٍ مـن 

 المسؤولّیة، في �ّل ما يتعّلق �حیاتهنَّ الرهبانّیة.

 
 .٦١٤، ق املرجع نفسهرا  ٨٥



 

 ٥٠ 

 القسم الرا�ع

 تجّمعات واتحادات فیديرالّیة

.  التجّمعــات واالتحــادات الفیديرالّیــة هــي عناصــُر تعــاوٍن ٢٧
جع الطـرق، وتنسیق بین األد�ار، �ي تستطیع أن تحّقـق، �ـأن

دعوَتها في الكنیسة، وتهـدف أساسـًا إلـى صـیاغة و�ذ�ـاِء قـَیم 
85Fالحیاة التأملّیة في األد�ار المنتمَیة إلیها

٨٦. 
ـــث  ـــاألخّص حی ع � ـــُل هـــذه األحكـــام �جـــب أن تشـــجَّ مث
�مكن الجماعاُت أن تجـد نفَسـها، ِلَتَعـذُِّر أنمـاٍط أخـرى ناجعــٍة 

ــة ضــ روراٍت أساســّیٍة مــن التنســیق والتعــاون، عــاجزًة عــن تلبَی
 متعّددِة األنواع.

فـــي الوثیقـــة الحاضـــرة، الـــنظُم العائـــدة إلـــى االتحـــادات 
الفیديرالّیــة تصــلُح للتجّمعــات أ�ضــًا مــع األخــذ �عــین االعتبــار 

 بنیَتها القانونّیة وقوانینها.
�عود إلى الكرسّي الرسوليِّ إنشاُء أّي نـوع مـن التجمـع 

ألد�ـار راهبـات؛ ولـه �عـود أ�ضـًا أو الفیدرالّیة أو الكونفديرالّیة 

 
؛ يوحنا بولس الثاين، ٢،٢ §، ، ٧)، ١٩٥٠تشرين الثاين  ٢١(عروُس املسيح را بيوس الثاين عشر، اإلرادة الرسولّية  ٨٦

 .٥٩، اة املكرَّسةاحلي



 

 ٥١ 

حــقُّ االعتــراف �قوانینهــا، وأن �مــاِرَس الســهَر علیهــا والســلطَة 
86Fالضرورّ�ین

 ، وأن �ضّم إلیها أد�ارًا أو أن �فصلها عنها.٨٧
وُ�نـــاط �كـــلِّ جماعـــٍة قـــراُر االنضـــمام أو رفِضـــه، مـــع 

 االحترام الواجب لحرّ�تها.

خدمــة الــدير، فعلیــه أن .  ولّمــا �ــان االتحــاُد الفیــديراليُّ ل٢٨
�حترم استقاللّیته القانونّیـة؛ ولـیس لـه علیـه مـن سـلطة إدارّ�ـة 
فال �حقُّ له إذن أن �أخذ قرارًا �عنـي الـدير؛ وال صـفَة لـه فـي 

 تمثیل الرهبنة.
األد�ار المّتحـدة فیـديرالّیًا تعـیش مـا بینهـا عیشـَة شـر�ٍة 

االجتماعـات أخوّ�ة، وفقًا لـدعوتها الديرّ�ـة، وذلـك لـیس �كثـرة 
والخبـــــرات المشـــــتر�ة، ولكـــــن �معاضـــــدٍة متبادلـــــٍة و�مشـــــار�ٍة 
ـــــــدَر  ـــــــة، فتقـــــــّدم إســـــــهامها، ق ـــــــة طلبـــــــاِت المعون ـــــــاِدرٍة لتلبَی مب

 المستطاع، مع احتراٍم لالستقاللّیة الذاتّیة.
و�ـــــروٍح مـــــن الخدمـــــة اإلنجیلّیـــــة، تســـــعى االتحــــــاداُت 

ـــــ ـــــة لتســـــتجیَب الحاجـــــاِت الملموســـــَة والحقیقّی َة التـــــي الفیديرالّی
تواجههــــا الجماعــــات، منّمیــــًة فیهــــا التكــــّرَس للبحــــث عــــن هللا 

 وحَده، والمحافظَة على القانون وحیوّ�ة الوحدة الداخلّیة.
المساعدُة التـي �مكـن االتحـادات الفیديرالّیـة أن تقـّدمها 
إل�جاد حلوٍل للقضا�ا المشتر�ة، تعود �ـاألخّص إلـى التجديـد 

 
 .٦ §، ٤-٣ §، ، ٧، املرجع املذكور أعالهرا بيوس الثاين عشر،  ٨٧



 

 ٥٢ 

، والتنشــئة، إعدادّ�ــة �انــت أم المناســب و�عــادة تنظــیم األد�ــار
87Fدائمة، والسَند االقتصادّي المتباَدل

٨٨. 
أسالیُب تعـاون األد�ـار مـع االّتحـاد الفیـديرالّي �قترحهـا 
و�حّددها مجلُس رئیسات األد�ار الذي، على أساس األنظمـة 
المواَفــق علیهــا، يوضــح األســلوب الــذي �موجبــه يــتمُّ التعــاون 

 لمصلحة األد�ار ومعونتها.
دًة، �عـّین الكرسـيُّ الرسـوليُّ مسـاعدًا رهبانیـًا �فـوِّض عا

ـــًا أو  ــًا لمــا يــراه ضرورّ� إلیــه �عــَض الصــالحّیات والمهــاّم، وفق
فـــي حـــاالٍت خاّصـــة. مـــن واجـــب المســـاعد الســـهُر علـــى أن 
ُ�صـان و�نمَّــى روٌح أصــیٌل مــن حیــاٍة تأملّیــة تاّمــٍة فــي الرهبنـــة 

ة، علـــى ُحســـِن ســـیر نفســـها، وأن �ســـاعد، بـــروِح خدمـــٍة أخوّ�ـــ
االتحــــاد الفیــــديرالّي ومــــا �عنیــــه مــــن قضــــا�ا اقتصــــادّ�ٍة �بیــــرِة 
ـــة، وأن ُ�ســـهم فـــي تنشـــئة المبتـــدئات والنـــاذرات تنشـــئًة  األهمّی

 راسخة.

 التنشئة

.  خدمة التنشئة التي �مكن أن �قّدمها االتحاد الفیـديرالّي ٢٩
88Fهـــــي إعانّیـــــة

. فعلـــــى االتحـــــادات أن تضـــــع نظـــــام تنشـــــئة ٨٩
89Fنظمــًا حســّیًة قابلـًة للتطبیــق يتضـّمن

تشــّكل قسـمًا مـــن شــرع  ٩٠

 
 .٥٩، احلياة املكرَّسةرا يوحنا بولس الثاين،  ٨٨

 .٨١،٨٢، املرجع املذكور أعاله، …را المع ملؤّسسات احلياة املكرَّسة ٨٩

 .٨٥، املرجَع نفسهرا  ٩٠



 

 ٥٣ 

الــدير الخــاّص، فُتعــرض علــى الكرســّي الرســولّي �عــد موافقــٍة 
 مسَبقٍة من المجمع الديرّي في الدير نفسه.

كـــلُّ ديـــٍر لد�ـــه، شـــرعًا، ابتـــداٌء. إّال أنـــه، مـــع تحاشـــي 
المر�زّ�ــة، �مكــن االتحــاُد أن ينشــىَء ابتــداًء وخــدماٍت تعلیمّیــة 
أخـــرى لألد�ـــار التـــي، لقّلـــة عـــدد المرّشـــحات أو المعّلمـــین أو 
ألّي ســــــبٍب آخــــــر، ال تســــــتطیع أن تــــــؤّمن االكتفــــــاَء الــــــذاتّي 
وترغــب مــع ذلــك فــي االنتفــاع مــن تلــك الخــدمات؛ وخــدماُت 
التنشــئة هــذه، التــي �حــّددها نظــاُم التنشــئة، �جــب أن تمــارس 

90Fفــي ديــٍر �كــون عــادًة تا�عــًا لالتحــاد

المتطلَّبـــات ، مــع مراعــاة ٩١
 األساسّیة للحیاة التأملّیة داخل الحصن.

علــــى االتحــــادات أن تهــــدف إلــــى اكتفــــاء الجماعــــات 
الـــذاتّي، تـــدر�جیًا، �ـــاألخّص فـــي مـــا �عنـــي التنشـــئة الدائمـــة. 
وهذه تشمل التزامًا روحّیـًا ودراسـّیًا غیـَر منـتظٍم لكـن مسـتد�ٌم، 

 تین.�شّجع في األد�ار تطّوَر ثقافٍة وذهنّیٍة تأملیّ 

 
 .٨٢، املرجع نفسهرا  ٩١



 

 ٥٤ 

 تجديٌد ومساعدٌة لألد�ار

.  �مكـــن االتحـــادات أن تتعـــاون علـــى نحـــٍو صـــحیح �ـــي ٣٠
تبعث في األد�ار زخمًا جديدًا، فتجّدَد حیوّ�ة الدعوة �ـالتر�یز 
علـــــى العناصـــــر الجوهرّ�ـــــة للروحانّیـــــة الخاّصـــــة، فـــــي الُبعـــــد 
التأملّي المحض لنوعّیـة حیاتهـا، وتحـثَّ علـى التقّیـد �القـانون 

 ئض.والفرا
ــــار االّتحــــاد أن يتعــــاون �عضــــها مــــع  ــــى أد� �جــــب عل
�عــض، حتــى بتبــادل راهبــات، عنــدما تــدعو الحاجــة حّقــًا إلــى 

91Fذلك ومع تحاشي عدم االستقرار

٩٢. 
ر الطلــَب  على أّي حـال، �عـود إلـى الجماعـات أن تقـرِّ

 والجواَب وفقًا إلمكاناتها.
واألد�ـــاُر التـــي تعجـــز عـــن تـــأمین الحیـــاة النظامّیـــة أو 

نفســها فــي ظــروٍف غا�ــٍة فــي الخطــورة علیهــا أن تتوّجـــه  تجــد
 إلى رئاسة االتحاد ومجلسها �حثًا عن حلٍّ مناسب.

 
 .٨،٣ §، ٧، املرجع املذكور أعالهعشر،  را بّيوس الثاين ٩٢



 

 ٥٥ 

و�ذا صـدف أن جماعـًة فقـدت �ـلَّ الشـروط �ـي تعمـــل 
�حرّ�ٍة واستقاللّیٍة ومسؤولّیة، فعلـى رئیسـة االتحــاد أن ُتخطـر 

ــــرئیَس القــــانونيَّ إذا ُوجــــد، وأن  تطــــرَح األســــقَف األبرشــــيَّ وال
92Fالقضّیة على الكرسّي الرسوليّ 

٩٣. 

 
 .٤ §،  ٦١٦، ق جمموعة احلّق القانوينّ ؛ ٢١، التجديد املالئم للحياة الرهبانّيةرا المع الفاتيكاين الثاين،  ٩٣



 

 ٥٦ 

 خاتمة

ـــــد تقـــــديَر ٣١ ـــــه الحاضـــــر أن نؤّ� .  نبغـــــي مـــــن هـــــذا التوجی
الكنیســة الرفیــع للحیــاة التأملّیــة الكلّیــة التــي تمارســها الراهبــات 

ــنات، وعناَيتهــا لصــیانة أصــالتها،  كــي ال ُ�حــَرَم هــذا «المحصَّ
ـــــقَ  ـــــر طر� ـــــذي ُينی الوجـــــود  العـــــالُم شـــــعاَع البهـــــاِء اإللهـــــّي ال

 .93F٩٤»البشريّ 
عســى عبــاراِت بر�ــة البا�ــا يوحنــا بــولس الثــاني تســاند 

ع جمیَع راهبات الحیاة التأملّیة المحّصنات:  وتشجِّ
مثلمـــا أمــــتَأل مـــن الــــروح القـــدِس الرســــُل المجتمعــــون «

)، ١٤: ١للصالة في العلّیـة مـع مـر�م و�عـض النسـاء (َر أع 
تســتطیع اختبــاَر كــذلك تأمــُل جماعــُة المــؤمنین الیــوم فــي أن 

ــٍة  عنصــرٍة جديــدة، �فضــل صــلواتكّن، مــن أجــل شــهادٍة إنجیلّی
أنجـــَع، علـــى عتبـــة األلـــف الثالـــث. أخـــواتي العز�ـــزات، إنـــي 
ِس جماعـــاِتكنَّ  أئــتمن مــر�َم البتـــوَل األمینــَة ومســـكَن هللا المقــدَّ
. فلتمنحنــا أمُّ الســّید أن �شــعَّ مــن �ــّل واحــٍد  و�ــلَّ واحــدٍة مــنكنَّ

، �طر�قــٍة جديــدٍة وفــي العــالم أجمــع، إشــعاٌع مــن مــن أد�ــار�نَّ 
النور الذي شمَل العالم عندما الكلمُة صار جسدًا وسكـن في 

 .94F٩٥»ما بیننا!

 
 .١٠٩، احلياة املكرَّسةيوحنا بولس الثاين،  ٩٤

 .٤)، ١٩٩٥أيلول  ١٠تطاب �ىل الراهبات احملصَّنات (لوريت،  ٩٥



 

 ٥٧ 

فــي األول مــن أّ�ــار، وافــق قداســة البا�ــا علــى الوثیقــة 
ســــات الحیــــاة المكـرَّســـــة  الحاضــــرة الصــــادرة عــــن مجمــــع مؤسَّ

 وجمعّیـات الحیاة الرسولّیة، وسمح بنشرها.

 

 ، في عید صعود الرّب. ١٩٩٩ من أّ�ار  ١٣عن الفاتیكان، في 

 

 الكردينال إدواردو مارتنیز صومالو

 الرئیس             

 + بییرجورجیو سیلفانو نیستي،   

 من جمعّیة آ�اء اآلالم                         

 أمین سرّ            



 

 ٥٨ 

 فهرس

 صفحة             

  ٣    مقدمة.

  ٧  معنى حصن الراهبات وقیمته. –ول القسم األ 
  ٧  في سّر اإلبن الذي �حیا شر�ة المحبة مع أبیه.

 ١٠ في سّر الكنیسة التي تحیا وحدتها الحصرّ�ة مع العر�س.
  ١٤    الحصن في �عده النسكي. 

 مشار�ة راهبات الحیاة التأملّیة الصّرف في شر�ة 
 ٢٠     الكنیسة ورسالتها.
 في شر�ة الكنیسة 
 ٢٠      في رسالة الكنیسة.

  ٢٦    الدير في الكنیسة المحلّیة.

  ٢٩   حصُن الراهبات. –القسم الثاني 
  ٣٠     الحصُن البابوّي.

 ٣٣    الحصن �موجب الفرائض.
  ٣٣  أد�اُر الراهبات ذاُت التقلید الرهبانّي القد�م.

  ٣٤  ُنظم لتحديد الحصن البابوّي للراهبات. 
  ٣٤     مبادىء عامة.
 ٣٥     اّتساُع الحصن.

 ٣٦    طا�ع الحصن اإللزامّي.
 ٣٦   الدخول إلى الدير والخروج منه.

 ٤٠    اجتماعات الراهبات.
 ٤٠    وسائل التواصل االجتماعّي.

 ٤٢    السهر على الحصن.

 



 

 ٥٩ 

 صفحة                                                 

 ٤٣   مانة.الثبات في األ –القسم الثالث 
 ٤٣      التنشئة.

 ٤٩    استقالل الدير الذاتي.
 ٥٠   العالقات مع المؤسسات الرجالّیة.

 ٥٢  تجمعات واتحادات فیديرالّیة. –القسم الرا�ع 
 ٥٤      التنشئة.

  ٥٦    تجديد ومساعدة لألد�ار.

 ٥٨      خاتمة


