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 تــقــدٌــــم 

أنطونٌوس البادوي،والـمعروؾ بأنـه قدٌس العالـم كله إلنتشار   ٌحوي هذا الكتاب مـختصر عن حٌاة القدٌس
قوة شفاعتـه، ولعظم الـمعجزات التى تـمت فى العدٌد من بلدان العالـم، وأٌضاً ٌحوى على مجموعة من 

فلنطلب من الرب أن ٌكون هذا الكتاب ذا فابدة روحٌة لكً نحمل رسالة الحب  الصلوات طلبـاً لشفاعته.
 والسالم فى العالـم ببـركة وشفاعة القدٌس انطونٌوس البادوي. 

 

                               نبٌل حلٌم ٌعقوب                 4002لوس أنجلوس فى ٌناٌـر 

                                 ++++++++++++++++++++++++ 

 

"مرة أخرى ٌعرض األخ نبٌل حلٌم وٌسلّط األضواء على واحد من القدٌسٌن الذٌن حباهم هللا بنعم ؼٌر 
محدودة، فقد تـمت على ٌدٌـه كثٌر من الـمعجزات والعجابب فى حٌاتـه وبعد موتـه. حٌاة هذا القدٌس وعفّتـه 

 ان اللـه الـمتلهفـة والـمنتظرة لنا جمٌعاً.وبـّره دعوة لكل منـا لكى نلقـى بأنفسنا فى أحض

وال أجد أجمل من تردٌد ما ذّكرنـا بـه البابا لٌون الثالث عشر6 "انـه لٌس فقط علٌنـا أن نحب القدٌس 
أنطونٌوس، ولكن ٌلزمنـا أن نجعلـه محبوبـاً لدى اآلخرٌـن"،وهذا ما قام بـه األخ نبٌل حلٌـم فى هذا الكتاب، 

 أنطونٌوس البادوي محبوبـاً لدٌنـا جمٌعاً". فقد جعل القدٌس
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 ملخص حٌاة القدٌس انطونٌوس البادوي

 مٌالده:

ولد القدٌس انطونٌوس فى مدٌنة لشبونـة اكبر مدن البرتؽال ومركز حضارتهـا، من والدٌن شرٌفً الحسب 
،والذى كان أحد رجال الحكومة وأعز فرسان   Martin Bouillonوالنسب، فوالده هو مرتٌن دى بولٌـن 

والتى كانت  Theresa Tavejeraالـملك الفونس الثانى ملك البرتؽال، ووالدتـه هـى  ترٌزا دى تاوٌر 
 الذى كان ملكاً على أحد أقالٌم اسبانٌـا. Froil  I  من ساللة الـملك فرٌال األول

وهو ٌوم عٌد إنتقال مرٌـم البتول إلـى السـماء. وفى  5551طس سنة أؼس 51وكانت والدة هذا القدٌس ٌوم 
الٌوم الثامن لـمٌالده ُحمل بـه الى كنٌسة مرٌم البتول التى كانت بالقرب من بٌت أبٌـه وهناك تم عـماده 

ٌُذكر عن ؼرابب طفولٌتـه انـه Fernandoأو فرناندو  Ferdinandوأطلق علٌـه إسم "فردنـاند  . ومما 
بكى فأوتـى بـه فى احدى النوافذ الـمطلّة على كنٌسة مرٌم البتول،كّؾ حاالً عن البكاء ومد نحوهـا ٌدٌـه إذا 

الـة إلـى أفعال الخٌـر والعبادة. ٌّ  الصؽٌرتٌن، ومن أجل ذلك تحققت أمـه من أن نفسه م

  

 تربٌـتـه الـمسٌحٌة

ٌّة إذ توسمت فٌـه الـمٌل الى أعمال الِبر وا  لدٌانـة منذ إن أمـه التق

طفولٌته وقد ربّته تربٌـة حسنـة مسٌحٌة،موضحة لـه محاسن الفضٌلة لٌسلك بحسبها وما تنهى عنـه الدٌانة 
الـمسٌحٌة لٌتجنبهـا،ولهذا فلقد كانت لتلك التعالٌـم أثرهـا البالػ وأعطت عاجالً أثماراً ؼزٌرة إذ شوهد فرناند 

ٌُكثر من زٌارة الكنابس واألدٌرة وٌرق قلبـه للفقراء منذ نشأتـه محباً ألفعال الِبر والعبادة  الـمقدسة وكان 
(. ؼٌر ان الفضٌلة التى أحبها 54685حتى كان ٌحق لـه أن ٌقول6"منذ صباي رّبت معـً الرحـمة")اٌوب

 حباً زابداً منذ صؽره فهى الطهارة،زٌنة الفضابل وبهجتهـا، ولذلك بادر ذات ٌوم الى نذر ِعفتـه على الدوام
حباً بأم الطهارة مرٌـم البتول، والتى كان مراراً عدٌدة ٌزور هٌكلهـا فى الكنٌسة القرٌبـة من مسكنه وهو لم 

 ٌكن ٌومبذ إالّ فى الخامسـة من عـمره.

 6دخـولـة الـمدرسـة

كانت  لم ٌناهز بعد قدٌسنا العاشرة من عمره حتى فّكر ابواه فى تعلٌـمه فى مدرسة خوارنـة الكاتدرابٌـة التى
تجمع بٌن جدرانها اوالد شرفاء المدٌنة واعٌانها واوصٌا به عمه الكاهن الذى كان هنالك، فأطاع فردنـاند 

 تدبٌر والدٌـه وإجتهد فى دروسـه حتى انـه تـمٌز على زمالبـه علماً وفضٌلة 

 وأصبح قدوة صالحة لكل منهم ومكث فى هذه الـمدرسة خمس سنٌن.

فذات ٌوم ظهر على هٌبة كلب بٌنما  مالبكٌـة  ن ٌرى فرناند الصؽٌـر فى سٌرة هكذاأما الشٌطان فلـم ٌقبل أ
كان فردناند ٌصلًّ فلـم ٌخؾ ومد ٌده ورسم بأصبعه إشارة الصلٌب الـمقدس على بالطـة رخامٌـة كانت 

الصالة،فإنطبعت إشارة الصلٌب على البالطـة األمر الذى ألزم الشٌطان أن ٌهرب من بجانبـه وإستمر فى 
 جواره.

 دخول رهبانٌـة األغسطٌنٌن 

لـما بلػ فرناند سنته الخامسة عشر وعرؾ أن ترك األمور العالـمٌه لهو رأس الحكمة، قرر أن ٌلتحق 
 برهبانٌـة القانونٌٌن األؼسطٌنٌن 



Canons Regular of St. Augustine  وذلك فى الدٌر الذى كان ٌقع خارج ضواحى مدٌنة لشبونـة 
. وذات ٌوم بعد صالتـه أتـى الى والدٌـه وكاشفهم بـما عزم علٌـه من شأن 5450وكان ذلك حوالى سنة   

دخول الرهبانٌـة ملتـمساً منهـما موافقـتهماوبركتهـما. ووافقـا والدٌـه بدموع الفرح على طلب فرناند، 
ضى فرحـاً إلى الدٌر وطلب بتذلل من ربٌس الرهبنـة اإلنضمام الى الرهبانٌـة، فوافق على طلبـه وإرتدى فـم

. وإجتهد فرناند فى مطالعـة وتعلـم قوانٌن الرهبنـة وإجتهد 5450الثوب الرهبانـً فى شهر أؼسطس سنة 
ن الرهبان فوجدوا انـه أهل لنذر فى الترقّـً فى الفضابل إلـى أن إنقضت سنة اإلختبار.وقد إختبره عدد م

قانونهـم فنذره وهو مسرور وقّدم حٌاتـه كلهـا نفساً وجسداً لخدمـة ومحبـة هللا. وفى العام الثانـً من دخولـه 

الرهبنـة طلب من الرؤساء أن ٌنتقل الى أحد األدٌرة البعٌدة عن البلدة لٌتجنب كثرة الزٌارات من الـمعارؾ 
وكان ذلك فى   Coimbraلبـه وإنتقل الى دٌر الصلٌب الـمقدس فى بلدة قمرٌـةواألقارب وُوفق على ط

، حٌث مكث ثمانى سنوات حتى بلػ عامـه السادس  والعشرٌن من عـمره، وخاللهـا 5454سبتمبر  سنة 
زاد من ممارسة الرٌاضات الروحٌـة والفضابل الرهبانٌـة وأصبح بارعاً فى علوم الفلسفة والالهوت 

ٌّم كاهنـا وكان والكتاب  الـمقدس والذى حفظـه عن ظهر قلب. ولـما كان فى الرابعـة والعشرٌن من عـمره س
 وهو لـم ٌزل منضـماً للرهبنـة.  5454ذلك سنة 

وحٌن إقامتـه فى دٌر الصلٌب الـمقدس صنع هللا على ٌده بعض الـمعجزات منهـا انـه شفى أحد الرهبان 
ؼطـاه بردابـه فنهض الراهب فى الحال من فراشه صحٌحاً سلٌماً. ومّرة  الذى كان مرٌضاً بداء ِعضال بأن

أخرى كان ٌقوم خارج الكنٌسة ببعض أعمال الطاعـة والخدمـة وسمع قرع الجرس  إشارة على قرب الكالم 
الجوهري فى القّداس، فّخر على ركبتٌـه ساجداً وحٌنبذ تفتحت الجدران التى كانت بٌن القدٌس ومذبح 

ة فعاٌن الجسد الـمقدس التى سجد له بأحر التقوى والعبادة، ثم عادت الجدران كما كانت علٌـه تاركـة الكنٌس
 عالمـة تقاربهـا ِذكراً لهذه الـمعجزة.

 

 إعتناقـه الرهبانٌـة الفرنسٌسكانٌـة

مرٌـة، فى ذلك الزمان كانت هناك أدٌرة للرهبان الفرنسٌسكان فى البرتؽال ومنهـا دٌر كان بجانب بلدة ق
وكان هؤالء الرهبان ٌأتون فى بعض األحٌان لدٌر الصلٌب الـمقدس وكان قدٌسنا ٌّرحب بهـم وٌقدم لهـم ما 
جاءوا من أجلـه وذلك لحبـه الشدٌد بطرٌقة معٌشتهم. وذات ٌوم استشهد أحد هؤالء الرهبان الفرنسٌسكان مع 

فى رؤٌـة أثنـاء إقامـة القداس ذلك الراهب  بعض زمالبـه عندما كان فى مراكش للتبشٌر ولقد رأى قدٌسنا
وهو ٌرتفع للسـماء متأللبـاً نوراً فعرفـه للحال وأدرك سمو قداسة رهبانٌـته،وبعد ذلك وصلت بعض أجزاء 
من أجساد هؤالء الرهبان الى الدٌر، فإزداد قدٌسنا شوقاً لإلستشهاد وسفك دمـه من أجل اإلٌـمان الـمسٌحً 

ألؼطسٌنٌٌن وترهب فى رهبنـة القدٌس فرنسٌس األسٌزي )اإلخوة األصاؼـر( ولبس فخرج من رهبانٌـة ا
وهو فى أوابل السادسة والعشرٌن من عـمره، وفى ذلك الٌوم  5440ثوبهم الـمقدس فى أواخر ٌولٌو سنة 

واضع ُدعـً بإسم "أنطونٌوس". وواظب على ممارسة الفضابل الرهبانٌـة الطاعـة والفقر والعفّـة بجانب الت
 والسذاجـة والصبـر.

، وإجتهد كثٌراً فى ممارسة 5445ووصله فى أوابل ٌونٌو سنة Montepaoloوسافر إلـى دٌر منتباولو 
اإلماتات والتقشفات وكثرة السهر ومداومـة الصالة وإلى ؼٌر ذلك من األعمال التقوٌـة،ولذا ال عجب ان 

وٌـة، ومنهـا أن العذراء مرٌـم قد ظهرت لـه ٌومـا وأرتـه كان هللا ٌؤتٌـه كثٌراً فى أٌام خلوتـه برؤٌات سما
قلبـاً مكلالً بالشوك منطبعـة علٌـه صورة ٌسوع الـمصلوب وٌحٌط بـه شبـه حبل الرهبان وكان هذا بـمثابـة 

 دلٌل على ضرورة تقدٌم العبادة واإلكرام لقلب ٌسوع األقدس.

ه ومن الحجج التى كان ٌأتً بهـا وما لـه من قوة التأثٌـر ولـما تأكد رؤسابـه من بالؼتـه وإنذهلوا من وعظـ
 ,Vercelli, Bolognaعلى سامعٌـه، فسمحوا لـه بالتبشٌر فى كل مدن إقلٌـمه، مثل مدن 



Montpellier, Toulouse, وؼٌرهـا.ولقد نجح فى رد الخطأة إلـى التوبـة وهداٌـة الهراطقـة وصنع
 العدٌـد من العجابب والـمعجزات.

 

 Paduaفى مجئ القدٌس إلـى مدٌنـة بادوا 

لقد كانت مدٌنـة بادوا حٌن مجا القدٌس انطونٌوس إلٌهـا من أسوأ الـمدن اإلٌطالٌـة نظراً إلـى شذوذ األداب 
وتعالٌـم الهراطقـة، وفٌهـا كان الشبان ذو أخالق فاسدة وإنتشر فٌهـا الفسق والربـا وإلى ؼٌر ذلك من 

،ولـم ٌكن مجٌبـه 5443لك الظروؾ دخل ألول مرة قدٌسنا انطونٌوس الـمدٌنة فى سنة الخطـاٌـا. ففى مثل ت
ٌُصلح آدابهـا، ولذا عندمـا بدأ وعظـه أخذ فى تبكٌت الخطـأة  إالّ مجٌا رسول ومالك سالم ٌعلـمها الحق و

ن ٌستـمع إلـى على خطاٌاهـم وٌنقض ببراهٌنـه وحججـه إدعاءات الهراطقـة ومبادبهـم الفاسدة. وكان كل م
عظاتـه ٌرتد بعد سماعهـا خاشعاً وتابـباً وأصلح الخطـأة من شأنهـم فعاشت عندبذ مدٌنـة بادوا فى سالم 

 ومحبـة وشاهد سكانهـا عجابب كثٌرة صنعهـا القدٌس انطونٌوس فى ظروؾ مختلفـة.  

اه ومن انـه قد ضرب ومن إحدى تلك العجابب ان جاءه ٌومـا شاب اسمه الوندرس لٌعترؾ وٌقر بخطاٌـ
أمـه برجلـه ضربـة شدٌدة، فقال القدٌس لٌّعرؾ الشاب بجسامة الخطأ6 "ان الِرجْل التى فعلت ذلك ألجدر 
بأن ُتقطع"، فـما كان من الوندرس الشاب بعد أن عاد إلـى بٌتـه إال وان تناول فأساً وضرب بقوة رجلـه 

أللـم، فبادرت األم وذهبت الى القدٌس انطونٌوس وقطعهـا فى الحال وكاد أن ٌؽـمى علٌـه من شدة ا
وأخبرتـه بـما فعل إبنهـا وهى باكٌـة، فذهب القدٌس معهـا وصلّى للشاب وقام وأخذ الِرجل الـمقطوعـة 
ووضعهـا فى مكانهـا ورسم علٌهـا إشارة الصلٌب الـمقدس،فالتحمت فى الحال التحامـا عجٌبـاً ونهض 

ٌّـن الونردوس وسار على قدمٌـه  مسبحاً اللـه. وفى قصة أخرى انـه كان هناك فى الـمدٌنة رجل ؼنً متد
اسمه تٌزون وكان محسناً للرهبانٌـة وكان قد خصص حجرة فى قصره لٌأوى الٌهـا القدٌس فى كل مّرة 

س فى ٌتعذر علٌـه العودة الى دٌره عند تأخره لسماع إعترافات التاببٌن الكثٌري العدد. وذات لٌـلة كان القدٌ

حجرتـه فى القصر ٌصلًّ وعند مرور تٌزون أمام الحجرة،رأى طفاًل رابع الـمنظر ٌحمله القدٌس وكانت 
تخرج من الطفل اشعة نورانٌـة أضاءت الحجرة كلهـا، وكان القدٌس ٌتحادث مع الطفل وٌقّبلـه، فأٌقن تٌزون 

جرة حتى إختفت تلك الرؤٌـة العجٌبـة. ان هذا الطفل ما هو إالّ ٌسوع فخـّر  ساجداً على األرض أمام الح
وعند الصباح شدد القدٌس انطونٌوس على مضٌفـه تٌزون أن ال ٌبوح بسر تلك الرؤٌـة إالّ بعد موت 
القدٌس. ولقد أذٌع خبر تلك الرؤٌـة فٌما بعد وهذا هو سر تلك الصور التى ٌظهر فٌهـا القدٌس أنطونٌوس 

 حامالً للطفل ٌسوع.

ذهب القدٌس انطونٌوس الى مدٌنة أسٌزي لحضور إجتماع عام للرهبنـة وفى  5480نة ابرٌل من س 3وفى 
ذلك الـمجمع حدثت بعض الـمشاكل بخصوص قانون الرهبنـة، فطلب الربٌس العام للرهبنـة برفع األمر الى 

ا، وتقابل الوفد قداسة البابا فأوفد القدٌس انطونٌوس مع ثالثـة من األباء الـمشهورٌن ِعلـماً وتقوى الى رومـ
مع قداسة البابا ؼرٌؽورٌوس التاسع وعرض القدٌس علٌـه األمر. ولقد أّجل البابا البت فى األمر إلى اربعة 
أشهر وطلب من القدٌس انطونٌوس البقاء فى رومـا وإلقـاء الـمواعظ. وذات ٌوم أمره البابا أن ٌعظ 

القدٌس بإلقاء عظتـه مما أذهل البابا من سمو  بحضرتـه وحضرة بعض من كرادلـة الكنٌسة وؼٌرهـم، فقام
علـمه وحكـمته فهتؾ صابحـا6"ان هذا الواعظ هو تابوت العهدٌن وخزانـة الكتب الـمقدسة". هذا وفى تلك 
الـمدة التى لبث فٌهـا القدٌس انطونٌوس فى رومـا،أن العدٌد من الحجاج الذٌن كانوا قد أتوا من ممالك وبلدان 

ومـا بمناسبة الٌوبٌل انهـم استمعوا لعظات القدٌس العجٌبة ودهش الحاضرٌن عندما سمع كل عدٌدة لزٌارة ر
واحد منهم القدٌس ٌعظ بلؽته األصلٌـة، فضاًل عـما كان لهـا من تأثٌـر عجٌب على نفوسهم، وكأن أراد اللـه 

 دس على الرسل والتالمٌذ.أن ٌجدد فى قدٌسه اآلٌات الرسولٌـة التى وقعت فى أورشلٌم ٌوم حلول الروح الق



وبعد أن أجاب البابا على الـمسابل التى رفعتهـا الرهبنـة إلٌـه، وافق على عودة القدٌس الى دٌـره وطالبـه 
 باإلستمرار فى الوعظ والتبشٌر وضرورة كتابـة مواعظـه لٌستفٌد منهـا أكبر عدد من الناس.

صالة والتأمـل فذهب الى جبل القرنـا الـمقدس،والذى ولكن قرر القدٌس انطونٌوس بعد عودتـه أن ٌعتكؾ لل
ٌُعد من أشهر الـمزارات الدٌنٌة فى اٌطالٌـا وأوروبـا، فهو الجبل الذى كان قد قصده من قبل القدٌس 
فرنسٌس األسٌزي وعاش فى إحدى كهوفـه حٌث تـمتع فٌـه بظهور السٌد الـمسٌح لـه،وإتخذ أحد الكهوؾ و 

ـة أعمال اإلماتـة والتوبـة الشدٌدة، ثـم عاد الى بلدتـه بادوا بعد إنقضاء نصؾ شهر بدأ قدٌسنـا فى مضاعف
،لٌواصل فٌهـا أعمال الكرازة والتعلٌـم ومجابهـة الهراطقـة، هذا 5480وكان ذلك فى آواخر نوفمبر لسنة 

 الى جانب كتابـة مواعظـه إمتثاالً ألمر الرؤسـاء.

ستماع اإلعترافات وإرشاد الـمؤمنٌـن رؼم ما كان علٌـه من ضعؾ وواصل قدٌسنـا الوعظ والتعلٌـم وإ
الجسم وما أصٌب بـه من داء اإلستقساء نتٌجة لألصوام الطوٌلـة ولـم ٌكن فراشه إالّ ألواح خشبٌـة ووسادتـه 

 كانت من الحجر ال ؼٌـر.

ن الكرازة فى شهر ماٌو سنة ولقد أوحـى اللـه لقدٌسنـا بٌوم إنتقالـه فإستعداداً لذلك رأى هو أن ٌنقطع ع
وخرج خفٌـة من مدٌنة بادوا وإتجـه مع رفٌقٌـه لوقـا ورجرٌس وسكنوا ثالثـة أكواخ كان قد أعدهـا  5485

الكونت تٌزون فى فروع شجرة ضخمـة والتى كان ٌأتـى إلٌهـا للتعبد والصالة من قبل. وفـى آواخر ماٌو 
نظر الى بلدة بادوا وٌصلّى من أجل شعبهـا وقال الى أي قبل موتـه بخمسة عشرة ٌومـا وقؾ ٌ 5485

رفٌقـه لوقـا ان بادوا ستحصل عن قرٌب على كرامات عظٌـمة. وبعد أٌام خارت قواه وضعؾ وطلب من 
ٌُعٌدوه الى الدٌـر، وفى الطرٌق قابلهـم أحد الرهبان ونصحـه بالذهاب الى أقرب دٌر فى أرشال.  رفٌقٌـه أن 

رار الـمقدسـة وأخذ بعدهـا قدٌسنـا فى ترتٌل احد أناشٌد السٌدة العذراء وفى أثناء ذلك وهناك تناول من األس
تراءت لـه البتول الطاهـرة فرفع عٌنٌـه الى السماء ووجهـه كان فرحـاً، وهنا سألـه أحد رفقابـه عـما ٌراه 

وكان فى الثالث ء ذلك الٌوم فأجابـه "إنـى أري سٌدي"، وهنـا أخذ الجمٌع ٌرتلون مزامٌـر التوبـة وفى مسا

فارقت روح القدٌس عالـم األرض إلـى السماء وكان قد بلػ من العـمر  1321وسنة  عشر من شهر ٌونٌة
حوالـً ستة وثالثون سنـة.وفى الساعـة ذاتهـا التى إنتقل فٌهـا قدٌسنـا العجٌب الى السماء قد تراءى ألحد 

ان مرٌضاً وقال لـه6"هاءنذا قد ؼادرت مسكنً بقرب بادوا معلمٌـه وهو األنبا تومادى فرشلً والذى ك
وإنطلقت الى الوطن"، ولـمس حنجرة الـمرٌض فشفـى وتوارى عن األنظار وهنا فهم األنبا تومادي ان هذا 
الظهور كان بعد موت القدٌس. وفى نفس تلك الساعة أٌضاً رأى رهبان دٌر أرشال ضرورة إخفاء خبر 

مع الشعب فى دٌرهم، ولكن اللـه آثـر أن ٌذٌع خبر موت قدٌسه فإذ بدأ صبٌان موت القدٌس خوفا من تج
مدٌنة بادوا فجأة ٌطوفون الـمدٌنـة وهم ٌصٌحون قابلٌن6"مات األب القدٌس..مات القدٌس أنطونٌوس"، وعند 

رشال سماع أهل البلدة ذلك تركوا كل شٌا وخرجوا شباناً وشٌوخاً ورجاالً ونساءاً وأسرعوا الى دٌر أ
ووقفوا أمام الدٌـر ٌبكون وٌقولون6"ٌا أبـا بادوا ومعلـمهـا وملجأهـا، ٌا من ولدنـا بكرازتـه السامٌـة لٌسوع 
الـمسٌح مخلصنـا كٌؾ كان منك هذا الفراق الـمؤلـم وإلـى من تركتنـا..." وإلـى ؼٌر ذلك من كلـمات الحزن 

ٌُدفن جسده، وطالبٌـن منـه الصالة. وحدثت مشاحنات عنٌفـة بٌن  أهل أرشال وبادوا والرهبان عن أٌن 
ٌُدفن فى دٌر مرٌم  وتدخلت الحكومـة فى األمـر ولـم ٌهدأ الحال إال بعد أن عرفوا أن رؼبـة القدٌس هى أن 
البتول فى مدٌنـة بادوا. وبالفعل بعد خمسة اٌام من موت القدٌس وافق الربٌس اإلقلٌـمً واألسقؾ على دفن 

. فسار موكب رهٌب حامال الجسد من مدٌنـة ارشال الى مدٌنـة بادوا وسط الترانٌـم الطقسٌة الجسد فى بادوا
وكان ٌحمل النعش أمراء وأشراؾ الـمدٌنة حتى وصلوا الى بادوا التى كان اآلالؾ من الشعب الذٌن وفدوا 

ووداع القدٌس،وفى ٌوم من القرى والبالد الـمجاورة مجتمعٌـن فٌهـا حاملٌـن الشموع والذٌن حضروا للتبرك 
تم دفن الجسد فى كنٌسة الدٌر وهو الـموجود حالٌـا فى كنٌسة  5485الثالثاء السابع عشر من ٌونٌو سنة 

مار انطونٌوس ببادوا.  ولقد صاحب مراسٌم دفن جسد القدٌس العدٌد من الـمعجزات فلقد أتى ٌومبذ عدد 
مس التابوت أو دخل الى الكنٌسة أو حتى أولبك الذٌن كبٌر من المصابٌن باألمراض الـمتنوعـة، فكل من لـ



لم ٌتهٌأ لهم دخول الكنٌسة والدنو من التابوت لشدة اإلزدحـام فقد نالوا جمٌعهم الشفاء بصورة عجاببٌـة وأمام 
جمٌع الحاضرٌـن، فلقد عاد األعـمى بصٌراً واألصم سامعاً والـُمقعد ماشٌاً واألبكم متكلـماً وكل من كان ذو 

لـم عاد معافاً وحتى من كان فى حال الخطٌبة الـممٌتة فلم ٌنالوا نعـمة الشفاء إالّ بعد إعترافهـم بخطاٌاهـم أ
ونٌل الؽفران من الكهنـة وكأن اللـه برحمـه عظٌـمة شمل الجمٌع بتلك البركات إكرامـا لقدٌسه العظٌم. ولقد 

ألقدام حاملٌن الشموع وهم ٌرتلون فى خشوع حضر من المدن والقرى الـمجاورة الـمبات سابرٌن حفاة ا
لزٌارة قبر القدٌس انطونٌوس وكان ٌتبارى الجمٌع فى إظهار ندامتهـم وتوبتهـم والصالة طالبٌـن شفاعـة 

 قدٌسهم العظٌم.                  

 

 الـمناداة بـمارى انطونٌوس قدٌسـا  

 وس التاسع قدٌساً لم تمض سنة على وفاة قدٌسنا حتى نادى به البابا ؼرٌؽورٌ

 ماٌو 80بأٌطالٌـا وذلك فى  Spoletoوكان ذلك ٌوم عٌد العنصرة فى بلدة 

ٌونٌو لٌكون عٌداً   58وذلك تكرٌماً وتمجٌداً هلل اآلب واإلبن والروح القدس، وتم تحدٌد ٌوم  5484سنة 
تم بناء  5428وفى عام  ٌحتفل فٌه المؤمنٌن فى انحاء الكنٌسة الجامعة بذكرى القدٌس انطونٌوس البادوي.

كنٌسة كبٌرة فى مدٌنة بادوا حٌث تم نقل رفات القدٌس انطونٌوس الٌها فى موكب وإحتفال مهٌب صاحبـه 
معجزات عدٌدة وقدحضر ذلك اإلحتفال القدٌس بونافنتورا، وعندما فتحوا الصندوق وجدوا لسان القدٌس 

لقدٌس بونافنتورا قاباًل6"مبارك هذا  اللسان أنطونٌوس كما هو فى صورة صحٌحة لم ٌتحلل، وهنا صاح ا
الذى طالـما سّبح هللا  وجعل اآلخرٌن ٌسبحونـه، واآلن أصبح عالمـة أمام هللا". وإنتشرت أخبار المعجزات 

حٌث قد حّث البابا لٌون  5454وما أُشتهر بـه القدٌس أنطونٌوس من إٌجاد األشٌاء الـمفقودة حتى جاء عام 
منٌن على صلوات الثالثة عشر ثالثاء تكرٌماً للقدٌس أنطونٌوس البادوى. وفى أول مارس الثالث عشر الـمؤ

بمناسبة اإلحتفال  Antoniana Solemniaأصدر البابا بٌوس الحادى عشر رسالة باباوٌـة " 5585سنة 
أصدر البابا بٌوس الثانى عشر  5522ٌناٌر سنة  52قرون على وفاة القدٌس أنطونٌوس. وفى 3بمرور 
 وتم فٌها إعالن أن القدٌس أنطونٌوس البادوى هو أحد معلموا الكنٌسة الكاثولٌكٌة. ”Exultaرسالة "

  

 تخصٌص ٌوم الثالثاء إلكرام القدٌس انطونٌوس

الذى دفن فٌه القدٌس أنطونٌوس كان ٌوم الثالثاء،وتم حدوث العدٌد من المعجزات فى ذلك لـما كان الٌوم 
الٌوم، فلقد شاع بٌن اهل بادوا وبعد ذلك العدٌد من المسٌحٌٌن أن ٌختاروا ٌوم الثالثاء فى طلب إستؽاثتهم 

 شك. بالقدٌس وطلب نعمة ما منه، وان كل من طلب نعمة فى ذلك الٌوم بشفاعتة نالهابال 

 

 أعجوبة الخبز

كانت السٌدة لوٌزة بوفٌه من مدٌنة طولون بفرنسا كثٌرة الصلوات للقدٌس انطونٌوس وذات  5458فى عام 
ٌوم طلبت بحرارة قلب نعمة ما ونذرت ان تهب الفقراء كمٌة وافرة من الخبز شكراً للرب على نٌل طلبها 

ذرها ووزعت الخبز على الفقراء. وبعد ذلك شاع بشفاعة القدٌس. ولقد تم لها ما ارادت واوفت السٌدة بن
 الخبر بٌن جاراتها وصدٌقاتها اللواتى طلبن اٌضاً نعماً 

من القدٌس مع إلزام انفسهن بتوزٌع كمٌة من الخبز على الفقراء، فنالت كل واحدة النعمة المطلوبة، وبعد 
ٌقصده كل محتاج وكمخبز ٌومى  قلٌل إمتدت هذه العادة فى طولون حتى اصبحت دار السٌدة لوٌزة مزار



للمساكٌن. وعلى هذا النحو سرت هذه العبادة بكل سرعة الى بالد عدٌدة وخاصة مصر حٌث اؼلب ادٌرة 
الفرنسٌسكان توزع بكثرة على الفقراء كل ٌوم ثالثاء الخبز المنذور شكراً للقدٌس انطونٌوس العجاببً على 

 ذا دعى خبز مار انطونٌوس. النعم التى ٌصنعها مع كل من ٌلتجا الٌه ول

                        

 تعالٌـم القدٌس انطونٌوس البادوي من

         مكانة ٌسوع البد ان تكون دابما فى مركز كل قلب، ومن هذا الـمركز الذى ٌمثل الشمس تشع كل
 النعم على كل فرد منـا.

         وبركـة ِمن ذاك الذى ٌكون هللا قد أقّر موضع سكناه فٌـه. مـاذا تبؽى أكثر من من ٌكون أكثر سعادة
ذلك ومـا هو ٌا ُترى الذى ٌجعلك أكثـر ِؼنى؟. أنت تـملك كل شٌا عندمـا ٌكون فً داخلك من خلق 

 كل األشٌاء، والذى ٌرضً كل رؼباتك وٌمأل أشواق نفسك، والذى أنت بدونـه ال شٌا.

        ر الحب والِحمٌـّة والفرح الذى تختبرها النفس التى تملك هللا.  هذا الحب الؽامـر ٌرفع مـا أوفـ
الروح إلى ما فوق حدودهـا الـمحدودة. والؽٌرة والِحّمٌة نحو هللا تجعل الروح تنطلق فوق طاقاتهـا 

 وٌحررهـا الفرح من الحزن.

         الى هللا، هل ترٌـد أن تـملك كل شٌا؟، أبذل نفسك بكلٌتهـا 

 وسوؾ ٌعطٌك هللا ذاتـه بكلٌتهـا، وهكذا فٌكون لٌس لدٌك اي شٌا 

 من نفسك بل ستمتلك هللا ونفسك فٌـه.

         ،ٌُلقـى فٌـه  اإلنـاء ٌكون فارؼاً وٌمكنه ان ٌحتوى اي شٌا 

 واإلنسانٌـة تمثل هذا اإلناء والنعمة هى التى تجعل الشخص ٌستقبل         

 سكٌب النعمة اإللهٌـة.     

         تـمثل األرض جسد الـمسٌح، وكـما أن األرض ُتحرث وُتقّسم فى فصل الربٌع لتنتج ثـمر وفٌـر فى
وقت الحصاد،هكذا جسد المسٌح المتألم والـمقّسم من اجلنا جعلنا مستحقٌن ان نحصد ملكوت 

لرسل، وسال فٌها دماء الشهداء انتجت السموات. جسد المسٌح اي الكنٌسة تلك التى أُنبتت بواسطة ا
 ثـمراً وفٌـراً فى مؤمنٌها.

         المذبح على األرض هو رمز للطبٌعة البشرٌة للمسٌح ٌسوع والمذبح فى السماء هو رمز للثالوث
 األقدس و الـمذبح فى داخلنا هو رمز للقداسة الداخلٌة التى فى القلب.

         ًلكً نعٌش مع اآلخرٌـن، وسالم داخلً لنعٌش مع أنفسنـا، وسالم نحن نحتاج الى سالم خارج
 أبدي لنعٌش مع اللـه.

         صورة هللا فى البشرٌـة قد تشوهت وُحجبت بالخطٌبة، ولكنها أُعٌدت وأُضٌبت بواسطة الروح
 القدس والذى نفخ نسمة الحٌاة فٌنا.

         ٌّز فقط ما بٌن الصالح والشرٌر ولكن فلٌنمو حبك فى المعرفة والفهم حتى ٌمكنك ان تعرؾ كٌؾ تم
ٌّد وما هو أحسن.  اٌضاً ما بٌن ما هو ج

 

 



 صلوات التساعٌـة للقدٌس أنطونٌوس البادوي 

 

 مـا الـمقصود "بالتساعٌـة"؟

لوات فّعالـة مع تقدٌم اإلكرام لطلب نعـمة مـا بشفاعـة وصلوات أحد القدٌسٌن لـمدة "التساعٌـة" هـى تالوة ص
 تسعة أٌام متتالٌـة وذلك بإستحقاقات موت وقٌامـة السٌد الـمسٌح.  

(،وكان قدماء الٌونان و الرومان ٌقٌمون العزاء لمدة 3( و)8( فهو رقم ٌرمز للكمال كالرقم)5أمـا رقم )
ة لٌوم الوفاة،وكان المسٌحٌون األوابل ٌقدمون ذبٌحة القداس لمدة تسعة أٌام متتالٌـة من أجل تسعة أٌام متتالٌـ

راحة نفس الـمتوفـى.  وهناك من ٌقول انـه ٌرجع لمدة التسعة أٌام التى كانت ما بٌن صعود السٌد الـمسٌح 
تبرحوا من أورشلٌم"،حتى  وحلول الروح القدس، فقبل صعود السٌد الـمسٌح للسماء قال لتالمٌذه6 "أن ال

ٌنالوا قوة الروح القدس،وبٌنما هم ٌنتظرون الـموعد "كانوا مواظبٌن على الصالة بنفس واحدة")أعمال 
(، وكان ذلك بعد تسعة أٌام. والكنٌسة تحتفل ٌوم الخمٌس بعٌد الصعود وبعد تسعة أٌام تالٌـة 5265الرسل

الـموافق ٌوم األحد. وكتذكار لتلك األٌام التسعة وضعت تحتفل بذكرى حلول الروح القدس ٌوم الَخمسٌن و
الكنٌسة ترتٌبـاً لتالوة صلوات خاصـة قبل األعٌاد أو الـمناسبات الدٌنٌةولهذا أُطلق علٌهـا إسم 

 .5والتى تعنى الرقم   Novemمن الترجمة الالتٌنٌة للكلمة " Novena"تساعٌـة"

 5لطلب شفاعتـه ألمـر مـا تقدم الصلوات كل ٌوم ثالثاء لـمدة ولتقدٌم صلوات التساعٌـة للقدٌس انطونٌوس 
ٌونٌو، أو قبل عٌد  الـمٌالد الـمجٌد والـموافق  58اسبوع متوالٌـة، وذلك إمـا قبل عٌده والـموافق  58أو 
دٌسمبر، أو عند طلب نعـمة مـا، مع ضرورة التقدم من سري اإلعتراؾ والتناول، ومحاولـة ممارسة  41

 قوٌـة خاصـة ٌوم الثالثاء. أعمال ت

تبدأ صلوات التساعٌـة للقدٌس أنطونٌوس البادوي والتى ٌتم عادة ممارستهـا فى الثالثة عشر ثالثاء 
 ٌونٌو كاآلتـى: 12السابق لعٌد القدٌس والـموافق ٌوم 

 رسم إشارة الصلٌب       -

ًّ القدا       - سـة، الذى اعطانـا الخالص فى الـمسٌح فلنصلى إلى اللـه خالقنـا،ٌنبوع الـمراحم والكل
 ٌسوع.

 ٌارب إستمع لصالتنـا نحن من نقدم لك اإلكرام بواسطة القدٌس أنطونٌوس البادوي. آمٌـن.        -

 أول ٌونٌو –الٌوم األول 

 فٌـه نسأل القدٌس أنطونٌوس أن ٌنجٌنـا من جمٌع الـمخاطـر

هللا تعالـى فى أوسع رحـمته وحنانـه وهب هذا القدٌس صنع العجابب، ولذلك نسأل القدٌس انطونٌوس أن إن 
نعٌش فى أمان وسالم من األخطار الجـّمة التى تحٌق بنـا من كل جهـة. أخطار تهددنـا من الداخل وأخطار 

وأخطار فى البراري. أخطار من  تكتنفنـا من الخارج. أخطار فى البحر وأخطار فى البـر. أخطار فى الـمدن
األقارب وأخطار من ؼٌر األقارب. أخطار من أهل البٌت وأخطار من األخوان الكذبـة. فكٌؾ كنـا وأٌنـما 

 توجهنـا تعترضنـا األخطار واألهوال بال إنقطاع.

وأبوك الذى  6" اما أنت فإذا صلٌّت فأدخل مخدعك وأؼلق بابك وصلِّ إلى أبٌك فى الخفٌـةتأمـل من اإلنجٌل
 ( 262ٌرى فى الِخفٌـة هو ٌجازٌك")متى

فلنلتجا إذن إلـى هللا أبونـا السماوي وإلـى شفاعـة القدٌس أنطونٌوس لطلب الحماٌـة وهو مستعد دابـماً 
 إلؼاثـة كل من جاء مستجٌراً ومستنجداً، ولنصرخ إلٌـه بقلب خاشع قابلٌن6



إلـى شقابنـا وإرث لحالنـا. اطلع من علو السماء وتعهدنـا أٌهـا القدٌس أنطونٌوس شفٌعنـا أنظر  صالة:
بعونـك. الحظ كم من األخطار تحدق بنـا فى أثناء سفرنـا فى هذه األرض. أرض الظلـمة وظالل الـموت. 
كن لنـا مرشداً أمٌنـاً وترساً منٌعاً ومعزٌـاً شفوقـاً. نجنـا من أخطار الروح والجسد حتى إذا ما حصلنـا على 

ة البال وطـمأنٌنة القلب نستطٌع أن نسعى بنشاط وفرح فى أمر خالصنـا األبدي الذى بـه تتعلق راحتنـا راح
 مرة أبانا والسالم والـمجد( 58الدابـمة. آمٌـن.)ٌتلى 

(. ُترى من ٌخاؾ من 644"إنـً لو سلكت فى وادى ظالل الـموت ال أخاؾ سوءاً ألنك معـً" )مزمور خبـر
ـة شفٌع قدٌس عند اللـه مثل القدٌس أنطونٌوس. فإن األخطار على أنواعهـا لقد بادت كان ملتجباً بحماٌ

واضمحلت من قدام عبٌده األمناء كـما ٌبٌد الدخان وٌضمحل عندما تقذفـه رٌح عاصفـة. حتى كأن العناصر 
ودعا  ذاتها قد خضعت ألمره وهو ٌتصرؾ فٌهـا كٌؾ شاء وحسب مشٌبة هللا، ومـا من أحد وقع فى خطر

القدٌس أنطونٌوس إالّ ونجا منـه حاالً. وروي عن رجل أرمنً جزٌل اإلكرام للقدٌس أنطونٌوس أنـه بٌنما 
كان ٌصلً أمام مذبح فى بلده مقام على إسم القدٌس أنطونٌوس، أتاه رسول ٌقول لـه أن النار قد شّبت بدارك 

كومـة رماد إذا كنت ال تبادر إلـى إطفابهـا. فأجاب وإمتد لهٌبهـا إلى جمٌع األنحاء وستحٌلهـا عـما قلٌل إلى 
الرجل  دعنى أصلً إلى القدٌس أنطونٌوس فهو ٌقدر أن ٌتالفى أضراري أكثر ممـا أقدر علٌه أنا ذاتً 
بواسطة الحٌل والوسابل البشرٌـة، وهكذا طّل مصلٌـاً أمام مذبح القدٌس بكل هدوء وثقـة وأمان. ولـم ٌخب 

د إنطفأت لذاتهـا ولـم ٌلحق الدار أدنى ضرر ٌستحق الِذكر. فإشعاراً لهذه النعـمة العظٌـة قام أملـه فإن النار ق
الرجل برسم ذلك الحدث على قطعة من النسٌج علٌهـا صورة الحادث وأرسلهـا إلـى مدٌنة بادوا حٌث 

 للـه تعالـى. ضرٌح القدٌس أنطونٌوس لتبقى ذكراً دابماً لحماٌـة هذا القدٌس وتعظٌـماً وتـمجٌداً 

وأٌضاً جاء عن إبنـة شابـة فى مدٌنة جنوا اإلٌطالٌـة لها من العـمر اربع عشر سنة أنها كانت حسنة اإلكرام 
للقدٌس أنطونٌوس، ففٌما هى ذات ٌوم تنشر الثٌاب على سطح البٌت إذ أشرفت على صحن الدار ومالت 

ا وتنتصب مستوٌـة، فلبثت على هذه الحال منحنٌـة كأن نحوهـا بقامتهـا كثٌراً فلم تعد تتمكن من توازن نفسهـ
قدمهـا مسمرتان فى الحابط وجسمها كله فى الهواء إلى أن هرع أهل البٌت عندما نظروا الخطر وأنقذوهـا 
من الـموت، وللوقت سقط جانب ذاك الحابط متداعٌـاً. وقد أخبرت الشابـة انهـا لـما كانت على تلك الحال 

ونٌوس قد جاء إلٌهـا وأمسك بهـا من شعر رأسهـا وأسندها إلى الحابط حتى أقبل أهلهـا رأت القدٌس أنط
 وخلصوهـا من هذا الخطـر )تتلى الطلبـة بعد ذلك(.

                          

 ٌونٌو 3 –الٌوم الثانـى

 فٌـه نسأل القدٌس أنطونٌوس أن ٌنجٌنـا من مكاٌد الشٌطان ووساوسه

ن عدونـا اللدود فى هذا العالـم إنـما هو الشٌطان، فتراه ٌجول دابمـاً حولنـا مترصداً كى ٌصطاد بفخاخـه أ
وٌوقعنـا بالخطٌبـة فٌطرح نفوسنا وأجسادنـا فى خطر الهالك األبدي ولذلك ٌنهٌنـا القدٌس بطرس هامـة 

(. 461بطرس5ول ملتمساً من ٌبتلعـه")الرسل قابال6ً"إصحوا وإسهروا فإن إبلٌس خصمكم كاألسد الزابـر ٌج
فكٌؾ ٌمكننا ان نقاوم وساوس هذا الخصم اللعٌـن وننجو من فخاخـه. فإنـما نقدر على ذلك إذا كنا راسخٌن 
فى اإلٌمان وإلتجأنـا بثقـة إلـى القدٌس أنطونٌوس وإلستؽثنـا بـه. فإن حماٌـة هذا القدٌس لهـا قوة عظٌمة 

ذ مكّرمٌـه األمناء مراراً ال تحصى من طؽٌان هذا العدو الجهنمً ووقاهم على وثبات إبلٌس، وقد أنق
األضرار الروحٌـة والجسدٌـة التى كان ٌهـم أن ٌلحقهـا بهم. فكم وكـم من مجانٌن أنقذهم من األرواح 

دعوا  الخبٌثـة عندما مثلوا أمامـه أو أمام ضرٌحـه أو أمام إحدى أٌقوناتـه، وأكثر عدد من هؤالء هم الذٌن
بإسم القدٌس أنطونٌوس وللوقت هربت عنهم الهواجس والوساوس الشٌطانٌـة. وكثٌرون هم الذٌن تحرروا 

 بشفاعته من العهود التى كانوا قد عقدوها مع قوات الظلمة. 



(. إن كنـا نرٌد أن ننتصر على 462ها بالشكر")كولوس6ً"واظبوا على الصالة وإسهروا فٌتأمـل من اإلنجٌل
 أعدابنـا الجهنمٌٌـن فلنستعن بالصالة وبالقدٌس أنطونٌوس ونهتؾ نحوه صارخٌن6

أٌها القدٌس الجلٌل أنطونٌوس أبا العجابب، ٌا ترساً منٌعاً وحصنـاً أمٌناً لنفوسنـا أزاء وثبات عدونـا  صالة:
من حٌل ٌستعملهـا هذا اللعٌن لكً ٌطؽٌنـا وٌؽوٌنـا، وكم من مكابد وأشراك الجهنمـً، أنك تعلـم جٌداً كم 

ٌنصبهـا فى طرٌقنـا لٌصطاد نفوسنـا وٌدهورهـا فى هّوتـه فى النٌران الجهنمٌة. فأنت قادر أن تحامً عنـا 
وأن تطلب وتصوننـا من كٌد ذا الخصم الشرٌر ولذلك نسأل بتذلل أن تكشؾ لنـا مكامنـه وخدعـه الـمهلكـة 

لنـا من اللـه النعـمة لنقوى على محاربتهـا وننتصر على عدو نفوسنا فى هذه الحٌاة فنأتى لنتمتع معك بأثـمار 

 مرة أبانا والسالم والـمجد(. 58اإلنتصار فى المجد الدابم والُملك الخالد.آمٌن.) ٌتلى 

الٌـن الـمتعطفٌن إلـى 6 "طوبى للرجل الذى جعل الرب متوكلـه ولـم ٌـمل إلـى الـمختخبـر
 (.1685الكذب")مزمور

ما أسعد اإلنسان الذى ٌفّوض أمره إلـى الرب فى أحزانـه ومنـه ٌنتظر الفرج من الضٌق وال ٌلتفت إلى 
الوساوس واألوهام الباطلـة وال إلـى أقاوٌل الدجالٌـن أو الـمحتالٌـن الؽاشـة ألنـه إذا أحسن توكلـه على اللـه 

لٌـه بثبات وثقـة فالبد أن ٌبلػ هدفـه فى حٌنـه ال سٌما إذا طلب شفاعـة القدٌسٌن الـمقربٌـن وواصل التضرع إ
إلـى هللا عز وجّل. أن مابٌن العجابب التى صنعها القدٌس انطونٌوس بسماح من هللا فى مدة حٌاته وبعد 

الحادث الذى جرى فى  مماته إلنقاذ مكرمـٌه من سطوات األبالسة ووساوسهم الـمهلكـة، نقتصر على سرد
مدٌنة سنتارٌـن فى البرتؽال على عهد الـملك دٌونسٌوس. كانت فى تلك الـمدٌنة إمرأة ذات سٌرة ؼٌر 
ممدوحـة ولكنهـا كانت تكّرم بوجـه خاص القدٌس أنطونٌوس وكان الشٌطان مستولٌاً علٌها وٌوسوس لها لٌاًل 

ٌّل لهـ ا أن ٌسوع الـمسٌح بذاتـه ٌناجٌهـا فى باطنهـا مراراً قاباًل ونهاراً أن تقتل نفسها منتحرة. فكان أن خ
لهـا6 انك قد إقترفت فى حٌاتك خطاٌا كبٌرة وأثامـاً جسٌمة فـما عاد لك رجاء بالخالص سوى أن تنتحري 
ٌّر الشٌطان هٌبتـه متنكراً أحٌانـاً وتراءى لهـا عٌاناً بشكل مصلوب وكان ٌقول لهـا6إعلمً  حباً بـً. وقد ؼ

إنـً أنا هو ذلك الذى أؼظتٌـه مراراً عدٌدة ؼٌر أننى أعفو عنِك وأؼفر لك تمام الـمؽفرة وأعدك بالـمجد 
السماوي إذا ذهبِت ورمٌت نفسِك فى النهر. فإحتارت الـمسكٌنة فى أمرهـا وتبلبلت أفكارهـا وأسودت الدنٌا 

هـا ٌعاملهـا بعنؾ وقسوة لفظاعـة فى وجههـا من جراء تلك الوساوس. فصارت كأنهـا مصروعة فأخذ زوج
طباعهـا وشراسة أخالقهـا حتى باتت فرٌسة الؽـم والٌأس. ففى عٌد القدٌس انطونٌوس قد اشتدت علٌها وطأة 
ة على أن تذهب فترمى بنفسها فى النهر، فقامت للحال وتوجهت الى  ٌّ الوساوس فضاقت باألمر وقد عقدت الن

كانت سابرة فى الطرٌق إجتازت بكنٌسة لرهبان القدٌس فرنسٌس فدخلت  نحو المكان المقصود ولكنهـا بٌنما
إلٌهـا وطفقت تبتهل بدموع كثٌرة إلى القدٌس أنطونٌوس أن ٌعلن لهـا ما إذا كان الفِكر الذى ٌدور فى 
صدرهـا هو إلهام من اللـه أو تجربـة من الشٌطان. وفٌما كانت تبكً وتصلً نعست فنامت فتراءى لها 

انطونٌوس وبٌده ورقة فناولها لها قاباًل6 خذي هذه الورقة وإحفظٌهـا عندك تنجً من وساوس القدٌس 
الشٌطان وهواجسه. ثـم إنتبهت من النوم فرأت قطعة من ورق الؽزال معلقة فى عنقها مكتوب فٌها هذه 

أصل داود  الكلمة6"هوذا صلٌب الرب إهربوا أٌها األعداء الـمكابرون. لقد ؼلب األسد من سبط ٌهوذا
هلٌلوٌا. هلٌلوٌـا". فحملت تلك الكتابة بثقة فنجت من التجربة وعاشت بعد ذلك نحو عشرٌن سنة بكل هدوء 
وسالم. ولـما ذاع خبر هذه اإلعجوبـة فى بالد أوربـا إعتاد منذ ذلك الحٌن مكّرمً القدٌس أنطونٌوس أن 

د لهم اإلختبار قوتهـا على قهر ٌحملوا معهم هذه الكتابـة وقاٌـة لهـم من الوساوس الشٌطا ٌّ نٌـة، ولقد طالـما أ
 األبالسـة.)تتلى الطلبـة بعد ذلك(.

                       

 

 



 ٌونٌو 2 –الٌوم الثالث 

 فٌـه نسأل القدٌس أنطونٌوس أن ٌقٌنا من قٌود هذا العالم وفخاخه

تى بها تحاول هذه الدنٌا الؽرور أن تعرقل خطواتنا لتعٌقنـا عن السلوك فى طرٌق ما أكثر القٌود والفخاخ ال
الخالص األبدي. فهى تتـملقنـا بأنواع زخارفها الخداعـة وخٌراتهـا الذابلة وأباطٌلهـا الؽاشة لكً تأسر منا 

ت مدة حٌاتنـا وتعرضنـا العقول وتخلب األلباب وتستأسر اإلرادة فتستؽوٌنـا وتجعلنـا عبٌداً للرزابل والشهوا
 لخطر الوقوع فى عبودٌـة الشٌطان مدى األبدٌـة كلهـا فى نار جهنم. 

ٌُقٌم معكم إلى األبد روح الحق الذى العالم ال تأمـل من اإلنجٌل 6"وأنا أسأل اآلب فٌعطٌكم معّزٌـاً آخر ل

م عندكم وٌكون فٌكم. ال أدعكم ٌتامى إّنً ٌستطٌع أن ٌقبلـه ألنه لم ٌره ولم ٌعرفـه أما أنتم فتعرفونـه ألنـه ُمقٌ
 (. 54-52652آتً إلٌكم")ٌوحنا

فلكً ننجو من هذه العثرات ونهرب من هذه الفخاخ فلنلتجا إلى الروح القدس وشفاعة القدٌس أنطونٌوس 
 قابلٌـن6

الفخاخ التى كان نصبهـا 6 كثٌرون هم الذٌن حصلوا بشفاعتك أٌهـا القدٌس أنطونٌوس على النجاة من صالة
لهم العالـم لٌصطاد بها نفوسهم وأجسادهم وٌرمٌها فى خطر الهالك الـمؤبد. فنسألك أن تشركنـا بأثـمار 
حنوك وإشفاقك فها أنت ترى كثرة األشراك التى تنصبها لنا الدنٌا الؽرور لتعرقلنـا، وتعلـم كم من السالسل 

ى نفوسنا فُحلنـا إذاً من هذه القٌود. نجٌنـا من تلك األشراك لكى والقٌود مكبلـة بهـا حواس أجسادنـا وقو
ٌـمكننا بحرٌـة ونشاد أن نسلك طرٌق الفضابل فنبلػ بأمان وطمأنٌنة إلى مٌناء الخالص حٌث نملك معك فى 

 الوطن السماوي. آمٌـن.

 مرة أبانا والسالم والـمجد( 58)ٌتلى  

قٌودي فلك أذبح ذبٌحة اإلعتراؾ وأدعو إسم الرب وأوفـً نذري للرب أمام كل " لقد حللت  خبـر:

 (.551شعبـه")مزمور

جاء فى كتاب حٌاة القدٌس أنطونٌوس أنه فى مواقع كثٌرة قد أنقذ مكّرمٌـه من األسر والقٌود وزّكاهم وأشهر 
نى فضٌة تساوى قٌمتها مبلؽاً قد سرق ألحد أمراء البندقٌة أوا 5244برارتهم على رؤوس الـمأل. ففى سنة 

وافراً من المال، ووقعت الشبهة على أحد التجار الساكنٌن فى جوار قصر األمٌر وكان ذلك التاجر كثٌر 
اإلكرام للقدٌس أنطونٌوس. فإستدعاه األمٌر وأخذ ٌعنفـه وٌقذفـه بالشتابم والتهـم، أما هو فكان ٌدافع عن 

وى ألن األمٌر كان ٌزداد علٌـه حنقـاً وؼضباً وأمر بجلده وقد بلؽت حدة نفسه بالبراهٌن والَقسم ولكن بال جد
ؼضب األمٌر إلى حد انـه إستل سٌفـه وضرب بـه عنق ذاك الـمتهم، فأخطأته الضربـة ثالث مرات وكان 
ٌشعر بقوة خفٌـّة ترد ٌده عن ذاك الـمسكٌن الذى كان جاثٌاً على ركبتٌـه ٌصلً طالباً نجدة من القدٌس 

نطونٌوس. وأمـا األمٌر فلـم تهدأ ثورة ؼضبـه ولـم ٌقؾ عن قتل التاجر رؼمـا مما رأى، وأمر عبٌده أن أ
ٌوثقوا ذلك التاجر التعٌس بالسالسل والقٌود وٌطرحوه فى السجن إلى حٌن ٌسلـمه إلى أٌدى الحكام. فتراءى 

ٌعزٌانـه ثم حال قٌوده وأطلقا  للتاجر وهو فى السجن القدٌسة مرٌم العذراء والقدٌس أنطونٌوس وأخذا
سراحـه. فلـما علم األمٌر باألمـر ندم على ما فعلـه بحق التاجر فإستدعاه وإعتذر لـه وإستسمحه فسامحه 
التاجر وذهب للوقت الى مدٌنة بادوا حٌث شكر القدٌس على تلك النعـمة وعلّق على مذبح الكنٌسة لوحـة 

ى تذكاراً للنعـمة التى نالهـا من هللا بشفاعة قدٌسنـا الجلٌل. )تتلى منقوشاً علٌها خالصـة األعجوبـة لتبق
 الطلبـة بعد ذلك(.

                         

 



 ٌونٌو 4 –الٌوم الرابع 

فٌـه نسأل القدٌس أنطونٌوس أن ٌحفظنـا من أخطار الغرق وٌستـمد لنـا من اللـه موهبـة الدموع والندامـة 
 على خطاٌانـاالصادقـة 

ُترى من ٌقدر ان ٌحصى عدد الذٌن ؼرقوا فى البحار فتقاذفتهم األمواج وإبتلعتهم األعماق، ولكن كم أكثر 
ٌّـة والشهوات الجسدٌـة فٌتدهورون فى جب الخطٌبة الـممٌتة. فالقدٌس  عدداً هم الذٌن ٌبتلعهم تٌار اآلالم الرد

على صنع الـمعجزات جزاء طهارة سٌرتـه وبرارتـه السامٌـة، أنطونٌوس البادوي قد أتاه اللـه قوة عظٌـمة 
فكثٌراً ما دعاه أناس عدٌدون كانوا قد أوشكوا على الؽرق فإستجاب دعاءهـم وإنتشلهم من األخطار 
الـممٌتـة. وكثٌرون كانوا فى مدة حٌاتهم على األرض ؼرقـى فى بحر األثام فنّجاهم من خطر الهالك األبدي 

 لذى قد ُحفظ حتى اآلن صحٌحاً ولـم ٌعتره الفساد بأعجوبـة إلهٌـة عظٌـمة. بقوة لسانـه ا

6"فإنـًّ عارؾ بـمعاصً وخطٌبتً أمامً فى كل حٌن. إلٌك وحدك أخطأت وأمام عٌنٌك تأمـل من اإلنجٌل
 (.2-8610صنعُت الشر")مزمور

ه وإلى شفٌعنـا القدٌس أنطونٌوس إن كنا نرؼب أن نشترك نحن أٌضاً بهذه الفوابد فلنتوب ولنتضرع إلـى اللـ
 قابلٌن6

 6 أسرع إلى معونتنـا أٌها القدٌس أنطونٌوس وأمدد لنـا ٌد صالة

 المساعدة فى جمٌع ضٌقاتنـا وإجعلنـا أن نـمتحن بأنفسنـا مفاعٌل 

حنوك الوافر الذى قد طالـما اختبره بأنفسهم مكّرمٌك األمناء. نّجٌنـا من ؼرق الجسد وساعد اخواتنـا 
الـمسافرٌـن فى البحار وأحفظنـا خصوصاً من ؼرق النفس فى لجـة األثام. التمس لنـا من اللـه دموع الندامـة 
كً نـنقًّ بهـا أمراض نفوسنـا وهبنـا القوة على أن نجتاز بدون عطب بحر أمٌالنـا وشهواتنـا الـمتالطم 

 مرة أبانا والسالم والمجد(. 58ـن. )ٌتلى األمواج فنبلػ باألمان والسالم إلى مٌناء الخالص األبدي. آمٌ

6 الوٌل للمنافقٌن الذٌن كما قال عنهم الكتاب ٌجلبون الهالك على انفسهم بأعمال أٌدٌهم ألن شرهم خبـر

أعماهم فلم ٌدركوا أسرار اللـه ولـم ٌرجوا جزاء القداسـة ولـم ٌعتبروا ثواب النفوس الطاهرة. ففى سنة 
ر مركب من مٌاه قـمرٌـة قاصداً مدٌنة نابولـى، فلما إبتعد عن البلدة التى فى شهر مارس قد أبح 5240

خرج منها هّبت علٌـه رٌح عاصفة كادت تؽرقـه لو لـم ٌنقذه القدٌس أنطونٌوس العجاببً، فإن مالحٌـه بعد 
مكنوا من إنقاذ أن بذلوا كل جهدهم وإستنفذوا جمٌع مهارتهم لـمقاومـة ذاك البحر الهابج والرٌح الشدٌد لـم ٌت

الـمركب،فقام والحال هذه رجل منهم وقال6 ما بقى لنـا حٌلة وال وسٌلة كما ترون تكفل لنا النجاة والخالص 
سوى اإللتجاء الى القدٌس أنطونٌوس البادوي فهلـموا إذاً نصرخ إلٌـه بصالة قلبٌـة لنٌل هذه النعـمة 

ٌا مار انطونٌوس هذا الـمركب فأنت قابده وإلى حماٌتك بشفاعتـه، فوافقوا جمٌعاً وصلوا بصوت واحد "إلٌك 
تعهد أمره". فلـما إنتهوا أبصروا راهب فرنسٌسكانً شاب واقؾ على مؤخرة المركب ونظر الٌهم وقال6 
"دعوا السفٌنة تسٌر سٌرها وال تخشوا شٌباً"، وفى الحال ؼاب عن األنظار وسكن فى الحال هٌجان البحر 

 فرح حتى وصلوا الى نابولً ممجدٌن هللا فى قدٌسٌه. )تتلى الطلبة بعد ذلك(.وسكنت الرٌح فساروا ب

 

 ٌونٌو 5 –الٌوم الخامس 

فٌـه نسأل القدٌس أنطونٌوس أن ٌعضدنا بشفاعته كٌال نضٌع نعمة هللا أبدا  وأن ٌحافظ على خٌراتنا 
 الزمنٌة وٌصونها من التلف



ات العالـم كالـمال والدراهم والـمقتنٌات ونفقد أحٌاناً خٌرات السماء والنعـم اإللهٌـة، فهل أننـا نفقد أحٌاناً خٌر
ٌا ُترى نهتم فى إستعاضـة الخٌرات السماوٌـة بـمقدار ما نسعى جاهدٌن فى إسترجاع الخٌرات األرضٌـة؟. 

لقدٌس أنطونٌوس الذى فسواء أضعنـا خٌرات األرض أو خٌرات السماء فلنلتجا فى كال الحالتٌـن إلى ا
 خصـه اللـه جلّت قدرتـه بإنعامات وفٌرة وال سٌـما بهذا اإلنعام السامً وهو إٌجاد األشٌاء الضابعـة 

 6"فلما رأى ٌسوع إٌمانهم قال للـمخلّع ِثق ٌا بنً مؽفورة تأمـل من اإلنجٌل

(. 4و465ن كهذا")متى لك خطاٌاك"، "فلما نظر الجموع خافوا ومّجدوا هللا الذى أعطى الناس سلطا
 فلنصرخ إلـى اللـه بإٌـمان وإلى القدٌس أنطونٌوس قابلٌـن6

6 أٌهـا القدٌس الـمعظم أننا نتوسل إلٌك ضارعٌن أن تستمد لنـا نعـمة فّعالـة كى ال نخسر كنز النعـمة صالة
ه مرة لسوء حظنـا اإللهٌـة الثـمٌن بل نحافظ علٌـه بـمزٌد من اإلحتراس مدة حٌاتنـا كلهـا، وإن أضعنا

فإجعلنـا أن نّجد ونسعى وراء إدراكـه بنشاط، وأن نسترده سرٌعاً بالتوبـة الصادقـة والندامـة الحقٌقٌـة. ثـم 
نسألك أن تصون خٌراتنـا األرضٌـة من التلؾ والنقصان ان كان إقتناؤهـا ال ٌضر بخالص نفوسنـا. آمٌـن. 

 مّرة أبانا والسالم والـمجد(. 58)ٌتلى 

6 إن منافع اإللتجـاء إلى القدٌس أنطونٌوس إلسترجاع األشٌاء الضابعـة قد ذاع خبرهـا فى كل مكان، بـرخ
حتى انـه ٌـمكننا القول بال تردد أنـه لٌس فى مملكة أو مدٌنـة أو قرٌـة إالّ وفٌهـا آثار لشفاعـة هذا القدٌس فى 

بـة. ولقد روى الـمؤرخون عن السٌد أنٌخو منرٌكة إٌجاد األشٌاء الـمفقودة وردهـا إلى أصحابهـا بطرق عجٌ
مطران قرطبـة فى أسبانٌـا أنـه كان من مكّرمً القدٌس أنطونٌوس البادوي، فكان كلـما التجأ إلٌـه فى حاجـة 
أو ضٌقـة ٌنال منـاه على الفور. واتفق أنـه أضاع خاتم أسقفٌتـه وكان ثمٌناً جداً وعزٌزاً لدٌـه وكان قد فّتش 

بإجتهاد، ثـم إلتجأ إلى شفٌعه القدٌس أنطونٌوس وأخذ ٌرفع الصلوات والقدادٌس من أجل هذه النٌـّة  عنـه
ولكن كل ذلك قد ذهب سدى بدون طابل، وبٌنـما هو جالس ذات ٌوم مع بعض من أصحابـه ٌتحادثون وقد 

س، وبدأوا ٌذكرون ما كان كان هؤالء ٌعلمون جٌداً ما كان علٌـه األسقؾ من شدٌد التعلّق بالقدٌس أنطونٌو

ٌعهده كل منهم من عجابب القدٌس التى ذاعت شهرتهـا فى جمٌع األقطار، ووافق على ذلك األسقؾ مؤٌداً 
كل ما جاء عن شفاعـة القدٌس، إالّ انـه قال6 "لكن القدٌس أنطونٌوس لٌس هو معً اآلن على ما ٌرام وال 

توسلت إلٌـه فى أن أجد خاتمـً وحتى اآلن لـم ٌستجب على ما كنـا علٌـه فى سابق األٌام، ألنـً قد 
لسؤالـً"، وحالـما فاه بهذه الكلـمات إذا بالخاتـم قد وقع على الـمابدة أمام كل الحضور فبهتوا جمٌعاً عندا 
رأوا هذا الحادث العجٌب وصاحوا بأصوات الفرح والتعظٌـم مسّبحٌن اللـه على مقدرتـه العجٌبـة التى تتألأل 

 دٌسٌـه. )ثم تتلى الطلبـة بعد ذلك(.فى ق

 

 ٌونٌو 6 –الٌوم السادس 

 فٌـه نسأل القدٌس أنطونٌوس أن ٌنجٌـنا من أمراض الجسد

إن أمراض الجسد وإن كانت ؼٌر مضّرة على اإلطالق بل قد تكون نافعـة لخالص النفس إذا ما إحتملنـا 
اإللهٌـة، مع ذلك ٌجدر بنـا أن نسأل اللـه أن ٌنّجٌنـا من شرهـا لكون  بصبـر جمٌل وبحسن التسلٌم لإلرادة

معلـمنا اإللهـً نفسه قد أرشدنـا أن نتوسل إلى أبٌـه السماوي أن تشملنـا مراحـمه وأن ٌنقذنـا من الشرور 
لٌلة شفاعـة القدٌس الزمنٌـة واألمراض الجسدٌـة اٌضاً. فإستناداً إلى تعلٌـم سٌدنا لـه الـمجد فلنطلب فى هذه ال

أنطونٌوس الذى منحـه اللـه القدرة على شفاء جمٌع األمراض الـمستعصٌـة، وكأن بـه ذلك الـمالك الذى كان 
قد أقامـه هللا على تحرٌك الـماء فى تلك البركـة الرمزٌـة التى كانت فى أورشلٌم عند باب الؽنـم والـمدعوة 

 من ٌنزل فٌهـا بعد تحرٌك الـماء ٌبرأ للحال من كل مرض.ببٌت حسدا أي بٌت الرحـمة التى كان كل 



ٌُمّجد هللا بصوت عظٌم وخّر على وجهه عند تأمـل من اإلنجٌل 6"وإن واحداً منهم لـما رأى أنـه قد برئ رجع 
 (.52-51653قدمٌه شاكراً له")لوقا

 فلنبتهـل إذا إلـى هذا الطبٌب الشافً قابلٌن6

 أٌهـا القدٌس أنطونٌوس الشفوق والحنون أنك فى مدة حٌاتك على  صالة:

األرض كنت تبادر بإهتمام إلـى إؼاثـة الـمرضى والـمصابٌـن باألمراض، فكان العمٌان والعرج والصـم 
أو بلـمسهم طرؾ ثوبك، فنسألك اآلن وأنت ٌبرأون من كل أمراضهم وعاهاتهـم بـمجرد حضورك عندهـم 

مـمجد فى النعٌـم الخالد وقلبك مضطرم بنار الـمحبـة الـمقدسة أن تتنازل وتنقذنـا من جمٌع أمراضنـا 
وأسقامنـا الجسدٌـة، أو على األقل تشفّع من أجل أن ٌهبنـا هللا نعـمة الصبـر والخضوع لإلرادة اإللهٌـة حتى 

جاع واآلالم بدون تذمـر نستطٌع بواسطتهـا أن نحصل على خالص نفوسنـا فنفوز إذا ما إحتملنـا األو
 مّرة أبانا والسالم والـمجد(. 58بالراحـة الدابـمة. آمٌـن )ٌتلى 

ًّ إذا مرضت فال تتهاون بل صّل إلى الرب فهو ٌشفٌك. اقلع عن ذنوبك خبـر 6 قال ٌشوع ابن سٌراخ6"ٌابن
 (. 50-5684خطٌبـة")ٌشوع بن سٌراخ وقّدم أعمالك ونّق قلبك من كل

 كانت زوجة أحد األمراء ؼٌر الـمؤمنٌن مصابـة بـمرض فى صدرهـا 

 ٌذٌقهـا مر العذاب واأللـم، وكان ما بٌن خدمهـا جارٌـة مسٌحٌة 

إسمها أورتنسٌا عندما رأت سٌدتهـا تتوجع لشدة األلـم قالت لها بحرقة قلب6"آه ٌا موالتً ما أشقى حال من 
ٌستـنر بنور اإلٌـمان الـمسٌحً إذ لٌس له إالّ القلٌل من أسباب العزاء والتى توفرهـا لنا الدٌانـة الـمسٌحٌة  لـم

التى تخفؾ بهـا عنـا اآلالم واألمراض وفى كثٌر من األحٌان تمنحنـا الشفاء التام خاصـة حٌنما ٌكون الداء 
أجابتهـا الجارٌـة6 إنـما هو اإللتجاء إلى شفاعـة قدٌسٌنـا مستعصٌـاً"، فسألتهـا موالتهـا وما هو هذا العزاء؟. 

أولٌاء اللـه الحقٌقٌٌـن، وإعلمـً ٌا موالتً أننـا نحن النصارى كثٌراً ما نتخلص من آالم الضٌقات إذا طلبنـا 
شفاعـة هوالء القدٌسٌن بإٌمان وقلب صادق وإنـً لواثقـة إنك إذا إلتجأت إلى شفاعـة القدٌس أنطونٌوس 
البادوي وإستؽثت بـه فى شدتك بثقـة ووعدتـه بأنك ستتـمسكٌن باإلٌـمان الـمسٌحً ففى الحال تحصلٌـن على 
الشفاء من مرضك بإذن اللـه تعالـى. قالت الجارٌـة هذا ثم بدأت تروى علٌهـا بعضاً من أشهر العجابب التى 

اعهـا بتلك األخبار ثم وعدت أن تعتنق أجراهـا اللـه على ٌد القدٌس أنطونٌوس. فتأثرت األمٌرة لدى سم
الدٌانـة الـمسٌحٌة إذا مّن هللا علٌهـا بالشفاء بشفاعـة القدٌس أنطونٌوس،ثـم طلبت بإٌمان حً وللوقت ؼلب 
علٌها النوم على ؼٌر عادتهـا فنامت براحـة تامـة وحصلت على تمام الصحـة والشفاء، ولشدة فرحهـا 

قـة شخصٌـة لهـا وعاشت سابر عمرهـا فى بلدها بأسبانٌـا على مبادئ إتخذت أورتنٌسٌا بـمنزلـة صدٌ
 اإلٌـمان الكاثولٌكً )ثم تتلى الطلبـة بعد ذلك(.

 

 ٌونٌو 7 –الٌوم السابع 

 فٌـه نسأل القدٌس أنطونٌوس أن ٌنجٌـنا من مرض النفس أعنى بـه خطٌئـة الزنـا

لنفس إذ أنهـا تـمسخ حسنهـا وتشوه جمالهـا أن الخطاٌـا كلهـا من أي نوع كانت هى بـمنزلـة برص ل
وتجعلهـا مـمقوتـة كرٌهـة فى عٌنً الرب. وإنـما تنطبق هذه الصفات بنوع أخص على رزٌلـة الزنـا التى 
تسرى كبرص إلى جمٌع قوى النفس فتصٌبهـا وتفسد منهـا كل األمٌال والعواطؾ. وهـى لٌست كسابر 

ـماً فقط بل تحٌلـه بكلٌتـه إلى عنصر لإلثم والرزٌلـة. فٌا أٌها القدٌس الرزابل تقتصر على جعل صاحبهـا أثٌ
أنطونٌوس ٌا أبا العجابب وطبٌب النفوس واألجساد إلٌك نلتجا وبك نستعٌـن لتتجو من رزٌلـة كذا مشٌنـة 

 إلى هذا الحد كرٌهـة وقبٌحـة.



نفسه وٌحمل صلٌبه 6"قال ٌسوع لتالمٌذه من أراد أن ٌتبعنً فلٌكفر بتأمـل من اإلنجٌل
 (.42652وٌتبعنً")متى

 فلنصرخ إلـى هللا ونصرخ إلى شفٌعنا القدٌس انطونٌوس قابلٌـن6

6 أٌهـا القدٌس الـمتسامى فى الطهارة. الؽٌور على خالص النفوس. ٌا من لسـمو نقاوتـه إستحق فى مدة صالة
ولود من عذراء الذى قٌل عنـه أنه حٌاتـه على األرض أن ٌجذب إلٌـه من أعلى السماوات ذاك الطفل الـم

ٌرعى ما بٌن السوسن والـمرموز به إلى فضٌلة الطهارة فال عجب إذ رأٌناك حامالً تلك الزنبقـة النقٌـة 
عالمـة لشدة حبك لهذه الفضٌلة الـمالبكٌـة. فإلتـمس لنا أن نعٌش دابمـا ناجٌـن من كل خطٌبـة وخصوصاً 

ا حفظنـا ذواتنـا أنقٌاء طاهرٌـن نستحق أن ندخل وطن األطهار ونتمتع من خطٌبـة الدنس الكرٌهـة حتى إذ
 مرة أبانا والسالم والمجد(. 58بنصٌب الـملكوت الـموعود بـه أنقٌاء القلوب. آمٌن.)ٌتلى 

6 إن قضاء اللـه ٌحل سرٌعاً على الذٌن ٌسخرون بشفاعـة قدٌسٌه ألن اإلحتقار الالحق بهم هو عابد إلٌـه خبـر
ولذلك فكـما ٌهب نعـمه على الودعاء الـمتواضعٌـن هكذا ٌجازى بشدة من ٌستهزئ بقدٌسٌه  عز وجلّ 

 ومختارٌـه.

روى عن رجل أبرص أنـه لدى سماعه بكثرة الـمعجزات التى كان ٌصنعها هللا تعالـى على ٌد مختاره 
القدٌس، وفٌـما هو سابر فى القدٌس أنطونٌوس البادوي آمن وترجـى نوال الشفاء بشفاعتـه، فقرر زٌارة قبـر 

الطرٌق إعترضـه جندى أراتٌكً ؼٌر مؤمن وبادره بكالم الهزء والتهكم قابال6ً إلى أن تسرع أٌهـا األحمق, 
أترجو أن عظام ذلك الراهب الرمٌمـة لها قدرة على شفابك من مرضك. أم أن ذاك الـمٌت قادر أن ٌسمع 

ـى ذلك. فإنـى ال أخاؾ من الـموتى. وأمـا األبرص فلـم ٌعبأ دعاءك فقل لـه أن ٌرسل َبرصك إن إستطاع إل
بهذه التجادٌؾ بل واصل الـمسٌر فى طرٌقـه وقد إزداد ثقـة وإتكاالً على حماٌـة القدٌس أنطونٌوس. ولـما 
وصل إلى الكنٌسة سارع إلى السجود أمام قبر القدٌس وصرخ وهو ٌصلً بدموع ؼزٌرة، فألقى اللـه علٌـه 

فنام، وتراءى لـه القدٌس أنطونٌوس وقال له6ها أنك قد طهرت من برصك فقم وإذهب بعكاكٌزك إلى سباتـاً 

ذلك الجندى ألنـه فى إحتٌاج إلٌهـا. فسارع الرجل لساعته وجاء ذلك الجندى فوجده مؽطى بالبرص من 
ـً بإذن اللـه وأمرنـً أن آتٌك الرأس حتى القدم وكان حزٌنـا جداً، فقّدم لـه العكاكٌز قابال6ً أن القدٌس قد شفان

بهذه العكاكٌز. فأذعن الجندى وقتبذ مقراً بذنبـه للقدٌس أنطونٌوس لـما رأى من سرعـة زوال الضربـة عن 
ذاك العابد وحلولها بجسده، ثم ندم على قلـة إٌـمانـه لكنه لـم ٌتجرأ على اإللتجاء إلى القدٌس أنطونٌوس ألنـه 

مة وقد إستوجب العقاب. ؼٌر أن صدٌق لذلك الجندى الـمصاب أخذ ٌشجعـه وٌثبت لـم ٌكن ٌؤمل أن ٌنال نعـ
رجاءه بشفقة القدٌس أنطونٌوس الذى ال ٌخٌب قط رجاء من إلتجا إلٌـه حتى أقنعـه بالذهاب لزٌارة قبر 

وٌعتنق القدٌس أنطونٌوس. فلما بلػ الكنٌسة بدأ ٌصلٌان وقد وعد الـمرٌض بأن ٌؽٌـر سٌرتـه وٌكفر بضالله 
 اإلٌمان فشفى للوقت وعاد مع صدٌقـه معافـى. )ثم تتلى الطلبـة بعد ذلك(.

 

 ٌونٌو  8–الٌوم الثامن  

فٌـه نسأل القدٌس أنطونٌوس أن ٌستمد لنا من هللا نعمة فّعالـة بها نتمكن أن نعٌش بحسب الروح فنحصل 
 ةعلى مٌتـة صالحة سعٌد

انهـا حقٌقة ثابتـة لدى الجمٌع ال تحتاج إلى برهان وهى أن اإلنسان عادة ٌـموت كما ٌكون قد عاش، فكما 
كانت الحٌاة كذلك تكون الوفاة وال ٌجرى الخالؾ إال نادراً. فوالحالـة هذه من ٌكون قد قضى حٌاته فى 

لى إرضاء شهواتـه الجسدٌـة وأهوابـه إرتكاب الـمحّرمات منقاداً لـمٌل نفسه األمارة بالسوء ومعتكفاً ع
الفاسدة ؼٌر مبال بأمور نفسه فلٌس له أن ٌتوقع عند موتـه أن ٌحمل بصبـر تلك الساعة الرهٌبـة فمن أراد 
أن ٌـموت مٌتـة األبرار علٌـه أن ٌعمل طٌلة حٌاتـه على إكتساب الفضابل. فاإلنسان إنـما ٌحصد مازرع 



ا أردنـا نحن الـمسٌحٌٌن أن نحصل على مٌتة األبرار فعلٌنـا أن نستعد للـموت وكٌفـما ٌعش ٌـمت. وعلٌـه فإذ
إستعداداً حسنـاً متجنبٌـن اإلثـم وعاكفٌـن على أعمال البـِر والفضٌلة مدة حٌاتنـا كلهـا وعالوة على ذلك 

نـا فى الحٌـاة لنـتخذ ألنفسنا من قدٌسً هللا شفٌعاً خصوصٌـاً محامٌاً قدٌراً ٌعٌنـنا على أعداء خالص
وٌساعدنـا على الخصوص فى تلك الساعة الرهٌبـة التى تتعلق بهـا أبدٌتنـا التى ستكون إمـا سعٌدة على 
الدوام وإمـا تعٌسة مدى الدهـر، ولٌكن هذا الشفٌع القدٌس أنطونٌوس البادوي الذى ما من أحد إلتجأ إلٌـه فى 

 نـة والـمساعدة وأوصلـه إلـى ما ٌبؽـً.حاجاتـه الروحٌـة والزمنٌـة إالّ مد ٌد الـمعو

 (. 6161"ألن محبة هللا قد أُفٌضت فى قلوبنا بالروح القدس الذى أُعطى لنا")رومٌةتأمـل من اإلنجٌل

 فلنتجـه إذاً بـملء الثقـة ووطٌد الرجاء إلى الروح القدس وشفٌعنا القدٌس أنطونٌوس ونبتهل إلٌـه قابلٌـن6

وس العجاببً ٌا شفٌعنـا الخصوصً عند اللـه اننـا ننطرح على قدمٌك بإتضاع أٌها القدٌس أنطونٌ صالة:
وتذلل وبقلب منكسر ونطلب منك أن تحضر إلٌنـا وتساعدنـا عند ساعة موتنـا الـمرٌعـة. فإستـمد لنـا من اللـه 

تعالـى. اجعلنـا  عُظـمت رحمتـه وجودتـه أن نجتاز من هذه الحٌـاة إلى دار أبدٌتنـا ونفسنـا فى حال نعـمته
نتجرد منذ اآلن على مثالك من كل العواطؾ األرضٌـة لكى نستطٌع أن نسلك فى الطرٌق الحِرج وندخل من 

ٌّق الذى وحده ٌجب أن ٌجتازه كل من أراد أن ٌفوز بالخالص األبدي. آمٌـن. )ٌتلى  مرة أبانا  58الباب الض
 والسالم والـمجد(

نب6ً"سأفتدٌهم من ٌد الجحٌم وأنجٌهـم من الـموت وأكون استبصالك اٌها 6 قال هللا على لسان هوشع الخبـر

 (. 52658الجحٌم")هوشع

ان من جملة اإلنعامات التى جاد بهـا هللا على القدٌس أنطونٌوس أن أعطاه السلطان على الـموت حٌث جاء 
ب الـموت بعدما كانوا فى كتاب ترجمة حٌاة القدٌس ان كثٌرٌن من مكّرمٌـه األمناء قد أنقذهم من مخال

إحتضروا وأقام ؼٌرهم من الـموت بعد ماكانوا قد قضوا أجلهم ولقد جاءت هذه األعجوبة كـمثال لذلك6 أن 
سنشٌـا بنت ألفونس العاشر ملك قسطلة بأسبانٌا والـملكة ترٌزا البرتؽالٌـة قد أصابهـا مرض شدٌد قضت منه 

د كانت الـملكة كثٌرة الصالة وتقدٌم اإلكرام للقدٌس نحبهـا وهى فى الحادٌة عشر من عـمرهـا. ولق
أنطونٌوس البادوي، وكان موت إبنتهـا قد أحزن قلبهـا ولكنها لـم تٌأس فقامت على الفور تبتهل بـملء 
الحرارة واإلتضاع إلى العجاببً طالبـة الحٌاة إلى إبنتهـا بشفاعتـه، وواصلت الصالة والتضرع رؼـما من 

ور رابحتهـا. فأراد الـملك وحاشٌتـه أن تدفـن فلم تأذن الـملكة بذلك إنـما كان جوابهـا فساد الجثـة وظه
ٌّة صحٌحة فى  )دعونـً وإٌاها فإنهـا سترتد إلى الحٌاة بشفاعة مار انطونٌوس(، فمـا كان أن قامت سنشٌا ح

ـة نحو أمهـا الـملكة وقالت لهـا الٌوم الثالث لـموتهـا ولم ٌخب رجاء الـملكة فى هللا وشفٌعهـا، وإلتفتت اإلبن
وهى مبتسمة6 "ؼفر هللا لك ٌا أماه صنٌعك بـً. فإعلمً ٌا سٌدتـً إنـى أثناء تضرعاتك إلى مارانطونٌوس 
فى شأنً كنت فى الفردوس قابمة مع العذارى الـمطوبات أتضرع أنا أٌضاً إلى ربـً كٌال ٌقبل طلبتك فلقد 

ذا عن حقارة هذا العالـم ومخاطره، أمـا هو سبحانـه وتعالـى فقد اعلن وضح لـً هنالك ما هى الحقٌقـة وما
لـً ما قّرت علٌـه مشٌبتـه اإللهٌـة بإستجابـة قدٌسـه كلـما طلب من عزتـه اإللهٌـة نعـمة ما لخٌـر الـملتجبٌن 

لتعزٌـة تتوقؾ إلٌـه. فـمداومـة صلواتك وخشوعها وملء ثقتك بـه قد أهلتك لنٌل التعزٌـة من لدنـه وهذه ا
على مشاهدتك إٌاي وإقامتً عندك خمسة عشر ٌوما ثم أعود إلى ما كنت فٌـه من أفراح ربـًّ فى السماء". 
وقد أثبت بالفعل صدق قولهـا الذى كان قد ذاع فى بالط الـملك وخارجـه، وبعد خمسة عشر ٌوما ال أكثر 

 ال إنفصال بفادٌهـا اإللهـً. قضتهـا بأطهر عٌشة رقدت فى الرب اإلبنـة سنشٌـا لتلحق ب

وعلى هذا الـمثال ظهر القدٌس أنطونٌوس إلى أختـه مارٌـا مرتٌنى فى ساعة موتهـا وكانت منضـمة إلى 
راهبات القدٌس تٌوطنٌوس، فلـما كان ٌوم عٌد هذا القدٌس فى الثامن عشر من شهر فبراٌر وكانت الراهبـة 

وهى فى النزع األخٌر وكانت أخواتهـا حول فراشها ٌعزٌنها وٌشجعانهـا، الـمذكورة قد أشرفت على الـموت 
ففتحت عٌنهـا فجأة ثم هتفت قابلة6"أال ٌا إخواتـً فإفسحن موضعاً ألبً القدٌس تٌوطنٌوس الذى جاء 



لٌزورنً وألخً القدٌس انطونٌوس الذى حضر لٌستصحبنً الى السماء. قالت هذا ثم أسلمت الروح فطوبـى 
 هؤالء األتقٌاء والطوبـى لنـا ان حذونـا حذوهم وأحسنـا اإلكرام لهذا القدٌس الجلٌل. )تتلى الطلبة(.لـمثل 

 

 ٌونٌو  9 –الٌوم التاسع  

 فٌـه نسأل القدٌس أنطونٌوس أن ٌلبً حاجاتنـا الروحٌـة والزمنٌـة

األمور الزمنٌـة ولكن ال ٌوجد أحد فى هذه الدنٌـا ال ٌحتاج إلى األمور ان أناساً كثٌرٌن فى اإلحتٌاج إلى 
الروحٌـة وال سٌـما النعـمة اإللهٌـة، فلقد قال السٌد له الـمجد6"أنكم بدونـً )اي بدون نعمتً( ال تستطٌعون 

فكراً بأنفسنا بل (، وقال القدٌس بولس الرسول6"أنـه لٌس فٌنـا كفاءة ألن نفتكر 1651أن تعملوا شٌباً")ٌوحنا
 (.168كور4كفاءتنـا من اللـه")

فإنـما ٌحتاج البار إلى النعمة لكى ٌثبت فى حال البِر والقداسة، وٌحتاج الخاطا إلى النعـمة لكى ٌنهض من 
حالتـه التعٌسة وٌقلع عن الذنوب وٌرتد الى اللـه خالقـه بالتوبـة الصادقـة. وخالصة القول أننـا كلنـا نفتقـر 

عـمة اللـه لنودع شهواتنـا ونكبح أهواءنـا ونقّوم أمٌالنـا الـمنحرفـة ونسلك طرٌق الفضٌلة مهتـمٌن إلى ن
 بخالصنـا األبدي. فالقدٌس أنطونٌوس ٌرٌد أن ٌسد عوزنـا كلـه وال مانع ٌحول دون إتـمام إرادته.

ًّ الذى نزل من السماء. إن أكل أحد من هذتأمـل من اإلنجٌل ا الخبز ٌحٌا إلى األبد والخبز 6"أنا الخبز الح

 (.1562الذى سأعطٌه أنا هو جسدي لحٌاة العالم")ٌوحنا

6 أٌهـا القدٌس الحنون صالةفلنلتجا إلٌـه ٌسوع خبز الحٌاة وإلى شفٌعنـا القدٌس أنطونٌوس بثقـة قابلٌـن6 
عانـة الـمحتاجٌن. فأنت الشفوق أنطونٌوس العجاببً أننـا نراك مستعداً فى كل حٌن إلؼاثـة الـملهوفٌـن وإ

تعلـم كثرة إحتٌاجاتنـا الروحٌـة والزمنٌـة. فبادر إذن إلسعافنـا ٌا شفٌع الـمساكٌن ومالذ البابسٌـن وفرج 
الـمحزونٌـن. وإستـمد لنـا من هللا النجاة من الضٌق والشدابد وأن ٌهب لنـا الصبـر والقوة على إحتمالهـا 

ى الخصوص النعـم الـمالبـمة للحال التى نحن فٌهـا حتى نعٌش ونموت كما بصبـر وتسلٌـم، ثـم إسأل لنـا عل
 مرة أبان والسالم والمجد(. 58ٌلٌق بعبٌـد السٌد الـمسٌح األمنـاء. آمٌـن. )ٌتلى 

 6 "ٌدعونـً فأستجٌب له معـه أنـا فى الضٌق فأنقذه خبـر

لؽنـاء وكان ماهراً جداً، ولكن أصبح (. كان رجل موسٌقى فى مدٌنة نابلً ٌعمل با51655وأمجده")مزمور
بعد حٌن فقٌراً معدمـاً ولم ٌعد ٌملك شٌباً، فلـما أؼلقت فى وجهه أبواب الرزق قرر الهجرة من بلده وتوجـه 
الى مدٌنة رومٌـة إلحتراؾ الؽنـاء. ولكن خاب أملـه ولـم ٌنجح فى تلك الـمدٌنة أٌضاً، فإلتجأ ذات ٌوم إلى 

ب منـه أن ٌتولى أمره وٌنتشله من مذلـة الفقر الشدٌد، وتصادؾ أن ذاك الٌوم هو القدٌس أنطونٌوس وطل
عٌد القدٌس فتناول الرجل من األسرار اإللهٌـة راجٌـاً من اللـه وبشفاعـة القدٌس أنطونٌوس أن ٌنال طلبـه. 

وصل إلى بٌتـه قٌل  فعندمـا خرج من الكنٌسة قابلـه رجل ؼٌر معروؾ منه ودفع لـه مبلؽاً من الـمال،و لـما
له أن رجالً آخر ؼرٌباً جاء بـمؤونـه تكفً أسرة الـمؽنى بضعة أٌام. وبعد عدة أٌام تم إستدعابـه إلى مدٌنة 
سبولٌتو حٌث تم تعٌٌـنه مشرفاً على فرٌق الـمرتلٌـن بالكنٌسة بـمرتب شهري كاؾ، فشكر حٌنبذ لفضل 

 ام حٌاتـه.القدٌس أنطونٌوس وواظب على اإلكرام لـه كل أٌ

وأٌضاً كانت هناك فى مدٌنة نابلً إمرأة من أسرة شرٌفة ولكن صارت فى حالة من الفقر الشدٌد، وهى 
كانت شابة عفٌفة وجمٌلة للؽاٌـة. وبدل من أن تتحمل هذه الـمرأة ما أصابهـا من الفقر والبؤس فلقد سبمت 

بٌع نفسهـا وصارت فى عداد أولبك تلك العٌشة وإتخذت أشنع الوسابل للحصول على الـمال وبدأت ت
الكثٌرٌن الذٌن خطبوا ألجل َعرض الدنٌـا. وذات ٌوم طلبت من إبنتهـا أن تتخلى عن طهارتهـا من أجل 
الـمال لكى ٌعٌشا فى بحبوحـة وقالت لها6"إن أخذت بـمشورتً عدنا فى أقرب وقت إلى ما كنا علٌـه فى 



باس وأفراح". فأجابت اإلبنـة وهى حزٌنـة6 إنـى أوثر السابق من كل شٌا نحبـه من طعام وشراب ول
الـموت ألؾ مرة على هذا العار والفضٌحة. فألحت األم علٌهـا ولكن بال فابدة وتوترت عالقتهـما معاً وفقدت 
اإلبنـة كل عزاء ورجاء. وذات ٌوم ذهبت اإلبنـة إلى كنٌسة مارلونسٌسوس وإقتربت من تمثال القدٌس 

ي وخّرت راكعة وجعلت تذرؾ الدموع وتبتهل بكل قوى روحهـا إلى القدٌس تستنجد بـه، أنطونٌوس البادو
وفجأة مد ٌده من تـمثالـه وأعطاهـا ورقـة وقال لها6"خذى هذه الورقـة وسلـمٌها إلى فالن الفالنى أحد تجار 

من الفضـة ٌكفى لـمهرهـا  الـمدٌنة"، وكان نص الورقـة هكذا6 )إعط الشابـة التى تدفع إلٌك هذه الورقـة مبلؽاً 
من القدٌس أنطونٌوس(، فإنطلقت إلى التاجر وسلّمت إلٌـه تلك -بـمقدار ما هو وزن الورقـة عٌنهـا والسالم

الورقـة. فلـما قرأها التاجر ولـمح ما كانت علٌـه تلك البنت من الحسن الرابع رّق لحالهـا ولكنـه لـم ٌحسن 
ا زهٌد ٌقنع محبوبِك. أن صّح ذلك فإما أن ٌكون هو متٌـماً بحبك أو إنـه فقٌر ظنـه بهـا وقال لها6 أبـمهر هكذ

مثلِك حتى ٌرتضى بـمهر هذه قٌـمته، وعلى كل حال فإنـى مرضاة لـمارى أنطونٌوس أجٌب طلبك هذا، ثم 
وضع الورقـة فى إحدى كفتى الـمٌزان وفى األخرى قطعة صؽٌرة من النقود الفضٌـة، فإرتفعت هذه 

طت تلك فزاد علٌهـا مرة أخرى ثم أضاؾ ؼٌرهـا من القطع الفضٌـة التى كانت بٌن ٌدٌـه فلم تكن وهب
تتوازن مع هذه الورقـة. فتحٌـّر التاجر وتعجب ومازال ٌضٌؾ إلى القطع الفضٌـة فٌرتفع الـمٌزان كل مرة 

فلـما رأى التاجر كل هذا  حتى بلؽت قٌمة الفضة اربعمابـة لاير فعند ذلك فقط حصل توازن بٌن الكفتٌـن.
تذّكر نذراً كان قد نذره للقدٌس أنطونٌوس وكان قندٌل من الفضـة ثـمنه اربعمابة لاير فتأكد أن القدٌس قد 
إختار هذه الطرٌقة بدالً من القندٌل فدفع بالرٌاالت لتلك الشابـة فأخذتهـا ورجعت فرحـة إلى أمهـا وروت 

ذه العجٌبـة بٌن الناس لـم تلبث تلك البنت العفٌفـة النقٌـّة أن تزوجهـا أحد لهـا كل ما حدث. ولـما ذاع خبـر ه
 الشبان األثرٌـاء وعاشت هى  وأمهـا فى راحـة بقٌـة حٌاتهـما. )تتلى الطلبـة بعد ذلك(.

 

 ٌونٌو  11 –الٌوم العاشر 

 ٌنـا من جمٌع األضالٌل بخالص نفوسنا وأن ٌستـمد لنـا إنارة العقـلفٌـه نسأل القدٌس أنطونٌوس أن ٌق

أنـه من جملة األضرار التى جلبتهـا علٌنـا الخطٌبة األصلٌـة، إستمالـة إرادتنـا إلى الشر وحجب نور الحق 
عن عقولنـا فبتنـا ؼارقٌـن فى طلـمة الكذب والضالل وزاؼت أذهاننـا عن نور الهدى والحق والصواب 

جنحت قلوبنـا إلى إتباع الباطل ففسدت منـا الضمابر وأعمت األهواء النفسانٌـة البصابـر حتى أصبح و
صعب علٌنـا تـمٌٌـز طرٌق الحق والخالص األبدي. فكٌؾ ٌـمكننـا التخلص من هذه الحال الذلٌلـة ونحن 

إالّ أن نلتجا إلى القدٌس سالكون فى هذا اللٌـل الـمظلـم الـمملوء من الـمخازى والـمهالك، لٌس لنـا 
 أنطونٌوس البادوي مصباح الكنٌسة الكاثولٌكٌـة الساطع بأنوار الحقابق األبدٌـة والتعالٌـم الحقّة. 

 (.64564"فأجاب وقال لهم إّن امً وإخوتً هم الذٌن ٌسمعون كلمة اللـه وٌعملون بها")لوقاتأمـل من اإلنجٌل

 فلنصرخ إلـى اللـه وإلى القدٌس أنطونٌوس من صمٌم القلب قابلٌن6

أٌهـا القدٌس أنطونٌوس الـممجد ٌا من اضطرم قلبـه بنـار محبـة اللـه الـمتقدة وبنار الؽٌرة الرسولٌـة  صالة:
بشر على خالص القرٌب حتى أنـه نهض كالجبار نظٌر إٌلٌـا النبً لـمالشاة الُكفـر فبدد من قلوب بنى ال

ظالم الجهل والضالل وأنار عقولهـم ببشارة كلـمة اللـه الحٌـّة الفّعالـة التى هى أمضى من كل سٌؾ ذى 
ٌّنت القلوب  حّدٌن اتفذ حتى مفرق النفس والروح. فكان كالمك أٌهـا القدٌس الـمعّظم بـمنزلـة سهام نارٌـة ل

قـة" و"مهراس الـملحدٌـن" و"مستأصل الصخرٌـة وسحقتهـا حتى لقّبـك أهل زمانك "بـمطرقـة الهراط
األضالٌل". فإلتـمس لنـا هذا النور الحقٌقً وكن لنـا مرشداً أمٌنـاً فى طرق هذه الُؽربـة فنستطٌع أن نتجنب 
األضالٌل والتعالٌـم الؽٌـر صحٌحة ونقبل بخضوع الحقابق اإلنجٌلٌـة ونسلك بـموجبهـا ونكرس عقولنـا 



عـة معلـمنا اإللهـً ٌسوع الـمسٌح الذى هو وحده الطرٌق والحق والحٌاة ونخصص إرادتنـا كل حٌن لطا
 مرة أبانا والسالم والمجد(. 58لنفوسنا. آمٌن.)ٌتلى 

6 "ما ألطؾ روح الرب الـمحب للنفوس فى كل شٌا فلهذا ٌوبخ شٌباً فشٌباً الذٌن ٌضلّون وفٌـما خطبوا خبـر
 (.4654ٌؤمنوا بـه تعالـى")حكمةبـه ٌؤدبهـم وٌنذرهـم لكى ٌقلعوا عن الشر و

أنـه عندما برز القدٌس أنطونٌوس بأمر رؤسابـه إلى مٌدان الكرازة بالحقابق اإلنجٌلٌـة والـمناضلة فى 
ٌُفـّند مؽالطاتهـم  العقابد الدٌنٌـة خافت لسطوتـه قلوب الهراطقـة ورجفت لفصاحتـه قلوب الـملحدٌـن فجعل 

ـة والحجج الدامؽـة الساطعـة، ولـم ٌـمّل أو ٌفتـر أو ٌضعؾ فى الشرح وٌدحض بدعهـم بالبراهٌـن القاطع
واإلرشاد والتوبٌخ ولـم تنصرؾ شجاعتـه لـما كان ٌرى أعداءه ٌدسون لـه السموم فى األطعـمة وٌحاولون 
قتلـه بل كانت تتضاعؾ همتـه وٌصبـر على كٌدهـم بروح الصبـر والوداعـة وٌعاملهم بكل لطؾ وٌصنع 

ت والعجابب إلقناعهم وإرجعاعهم إلى الكنٌسة التى ال خالص خارجاً عنها وقد ظهر ُحلم هذا القدٌس اآلٌا
بصورة قوٌـة حٌن كان ٌبشر بمدٌنة رٌـمبنً بإٌطالٌا وقد كانت هذه الـمدٌنة إذ ذاك ممتلبـة بالبِدع 

 وجوداً حقٌقٌـاً    والهرطقات والسٌما بدعـة الناكرٌن لوجود السٌد الـمسٌح فى القربان األقدس 

فإتفق شعب هذه الـمدٌنـة على أن ال ٌذهبوا إلستماع وعظـه.فذهب القدٌس إلى البحر وتبعـه كثٌرون بقصد 
الفضول وللتفرج، فلـمابلػ إلى الشاطا أخذ ٌخاطب األسماك قابال6ً "أال فأخرجى أٌتها الخالبق ؼٌر الناطقـة 

اعـه". وبطرٌقـة عجاببٌـة بات كأن األسماك قد سمعت دعوتـه وإسمعى كالم اللـه فإن الناس قد رفضوا سم
للحال فخرجت على وجـه الـماء وإصطفت ألوفـاً عدٌدة صفوفاً صفوفاً بكل نظام وترتٌب ٌتقدمهـا األصؽر 
فاألكبـر، حتى إذا مـا رأى الـمتفرجون هذا الـمنظر البدٌع أسرع بعضهم إلى الـمدٌنـة وأذاعوا خبـر هذا 

العجٌب. وبدأ الناس ٌأتون أفواجاً ووقفوا على الشاطا ورأوا القدٌس أنطونٌوس ٌعظ األسماك وهـى الحادث 
مصؽٌـة وكان ٌصفهـا فى جمالهـا وكٌؾ أن الخالق جعلهـا أنواعاً عجٌبـة وؼرٌبـة وكٌؾ انهـا تتحرك فى 

مسٌح كان قد إتخذهـا لنفسه الـماء بصورة رشٌقـة وكٌؾ أن اللـه قد حماهـا من الهالك وكٌؾ أن السٌد الـ

طعامـا وأكثرهـا لبن ٌدٌـه بأعجوبـة فأكل منهـا األلوؾ الذٌن كانوا ٌتبعونـه. ثـم أختتم القدٌس خطبتـه 
قابال6ً"كونً مباركـة أٌتهـا األسماك ألنك بطاعتك وإنقٌادك لسماع الوعظ قد وضعت ستار الخجل والحٌاء 

م اللـه. قال هذا ورسم علٌهـا إشارة الصلٌب الـمقدس فأخذت تسبح على وجوه البشر الذٌن لـم ٌسمعوا كال
وتتالعب مظهرة دالبل اإلبتهاج والسرور ثم ؼاصت فى الـماء بعٌداً عن األبصار. فبهت الحاضرون 

 وإرتدوا كلهـم عن الضالل معتـنقٌـن اإلٌـمان السلٌـم )ثم تتلى الطلبـة بعد ذلك(.

                        

 ٌونٌو  11 –الٌوم الحادى عشر 

 فٌه نسأل القدٌس أنطونٌوس أن ٌحفظ أجسادنا من األمراض والعاهات 

 وأن ٌستمد لنا النعمة لنكون أعضاء حقٌقٌة فىجسد الـمسٌح 

نبذل الجهد فى حفظ إن اإلعتناء بحفظ الجسد لٌس هو بأمـر مكروه لكنه أمر ممدوح بل الزم وضرورى أن 
صحة النفس، وبقدر ما تسمو النفس قٌمة وشرفاً على الجسد بقدر ذلك ٌجب علٌنـا أن نبالػ فى الـمحافظة 
على صحة النفس بكل حرص حتى تكون دابماً سلٌمـة من األمراض ومنـتعشـة بحٌاة النعـمة اإللهٌـة. ولكن 

الجسد بقدر ذلك نكون كسالـى وعدٌـمى اإلكتـراث ٌاللعار أننـا بقدر ما نعتنـى بالـمحافظة على صحة 
للحصول على صحة النفس وصٌانتهـا من األمراض الروحٌـة والُعقـد النفسٌـة. فإن شبـنا أن نحصل على 

 هذه النعـمة فلنصلى إلى القدٌس أنطونٌوس بحرارة هاتفٌـن6

ك األتقٌـاء. أذكر كـم من العجابب أٌهـا القدٌس الـمعظم ٌا موزع النِعـم بجود وسخاء على مكّرمٌ صالة:
والـمعجزات صنعتهـا ألجل شفاء األعضاء الجسدٌـة وال سٌـما من أجل شفاء النفوس التى هى أعضاء جسد 



الـمسٌح السري فأعدتهـا إلى حٌاة النعـمة بواسطة التوبـة والندامـة. فتنازل وأطلب لنـا نحن مكّرمٌك بوافـر 
نـا سالـمٌن من كل شر وضرر. ولكن إشؾ قبل كل شٌا نفوسنـا الـمرٌضـة إحسانتك شفاء أمراضنـا وإحفظ

بالذنوب والخطاٌـا وإجعلنـا أن  نكون على الدوام أعضاء جسد ٌسوع السري سلٌـمة من كل عٌب ومتحدة 
 معـه برباط اإلٌـمان الحً والرجـاء الثابت والـمحبـة الفّعالـة. آمٌـن.

 بانا والسالم والـمجد(مرة أ 58)ٌتلى  

6 "فى رقاد الـموت جسده تنـبأ. صنع فى حٌاتـه اآلٌات وبعد موتـه األعمال العجٌبـة")ٌشوع بن خبـر

 (.51-52624سٌراخ

ما أكثر عدد الُعرج والُصم والـمخلّعٌـن الذٌن نالوا الشفاء التام من عاهاتهـم بشفاعـة القدٌس أنطونٌوس 
بـره فى مدٌنـة بادوا. نخص بالذكر منهم إمرأة عجوز شهٌرة فى مدٌنـة بادوا البادوي فور مجٌبهـم أمام ق

إسمهـا "رٌكاردا"، والتى كانت منذ صباهـا كسٌحة متشنجة األعضاء قلٌلة الجسم بنوع ظاهـر حتى أن 
 ركبتهـا كانتـا محازٌتً صدرهـا وكعبٌهـا ملتصقٌـن بعجزهـا،وكانت تمشى على عكازٌـن تنقل بهما جسمها

من موضع آلخر إللتماس الّصدقـة. وذات ٌوم بٌنـما هى جالسة عند باب كنٌسة القدٌس أنطونٌوس تستعطى 
رأت شابـة فى زهرة عمرهـا خارجـة من أمام قبر القدٌس وهى فرحـة وكان حولهـا جمع من أقاربهـا 

مزمن قد إعتراهـا. ٌشاركونهـا الفرحـة وٌهنبونـها بأنهـا شفٌت بشفاعـة القدٌس أنطونٌوس من مرض 
فإزدادت روح اإلٌـمان فى قلب رٌكاردا وبدأت تزحؾ إلى داخل الكنٌسة نحو قبر القدٌس وهى فى ملء 
الثقـة فى شفاعتـه وعندما وصلت بدأت تصلًّ مبتهلة إلى اللـه وتطلب شفاعـة القدٌس أنطونٌوس وللوقت 

تشددت ساقاهـا ووقفت على قدمٌهـا شعرت بحركـة شدٌدة سرت فى كل أعضابهـا وإنفكت ركبتاهـا و
وأخذت تمشً كما كانت فى حال صحتهـا الكاملـة. فذاع خبر هذه األعجوبـة فى كل مدٌنـة بادوا وبدأ الناس 
تأتى أفواجاً لٌروا حقٌقـة األمر وشاهدوا رٌكاردا تمشى فعادوا منذهلٌن وهم ٌسبحون اللـه على المعجزات 

 ه العظٌـم.)تتلى الطلبـة بعد ذلك(.التى كان ٌجرٌهـا على ٌد قدٌسـ
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 فٌـه نسأل القدٌس أنطونٌوس أن ٌجٌنـا من مصائب هذه الدنٌـا ومشقاتهـا

اس من تراه ٌتقلب على ال تخلوا أٌام سنً حٌاتنـا الفانٌـة على األرض من الشرور والبالٌا والنكبات، فمن الن
فراش األوجاع معذباً فى جسده بأنواع األمراض الـمزمنـة، ومنهـم من ٌكتبب من األحزان والكوارث، 
والكل ٌأكل خبز األوجاع وٌشرب دموع األحزان. فإن كنا نرٌد أن تذهب عنا أوقات الؽـم وُنقاد إلى الفرج 

وس الذى كان مهتـماً فى حٌاتـه على األرض لٌل نهار قلٌال فلٌس لنـا إال أن نلتجا بحمى القدٌس أنطونٌ
بتعزٌـة الحزانـى وراحـة الـمتعبٌـن. فإذا كان قلبـه وهو لـم ٌزل على األرض هكذا حنونـا على القرٌب فكم 
ٌُسرع بأشد حنو وشفقة على إسعاؾ من ٌستؽٌث بـه فى الضٌق وهو ساكن اآلن فى النعٌـم  هـو اآلن 

براحـة وسعادة قدٌسً هللا. إن جماهٌـر الـمؤمنٌـن المنتشرٌن فى العالم كله شهوداً بأنهـم السماوي و متمتعـاً 
ٌّة ضٌقـة جاءتهـم إالّ وٌحصلون فى الحال على الفرج من  ما طلبوا على الفور القدٌس أنطونٌوس فى أ

 مصاببهم وعلى التعزٌـة فى أحزانهـم. 

ٌُمّجدوا أباكم الذى فى 6"هكذا فلٌضا نوركم قّدام اتأمـل من اإلنجٌل لناس لٌروا أعمالكم الصالحة و

 (.5261السماوات")متى

 فعلى هذا الرجاء األكٌد لنصلى نحن أٌضاً فى هذه اللٌلـة إلـى شفٌعنـا القدٌس أنطونٌوس قابلٌن6



6 أٌهـا القدٌس أنطونٌوس شفٌعنـا الـمملوء رأفـة وحنو أنظر إلٌنـا بنظرك العطوؾ نحن مكّرمٌك صالة
لؽرقـى فى بحر األحزان التى تتالعب بنـا بأمواج الـمحن الشدابد فى هذه الدنٌـا التعٌسة. انك فى مدة حٌاتك ا

على األرض قد أصبحت نموذج للرحـمة ومثال للشفقـة على القرٌب فكنت دابما مهتمـاً فى إنقاذه من 
لنـا من جمٌع الضٌقات والشرور الكوارث الروحٌـة والجسدٌـة. فنطلب منك بثقـة ودالـة أن تسارع وتنش

واألحزان التى تعذبنـا بدون إنقطاع فى الروح والجسد على أنـه إذا كان إحتمال هذه البالٌـا ممـا ٌوافق 
خالص نفوسنـا فإلتمس لنـا نعـمة فّعالـة من اللـه لكى نحتملهـا بصبر جمٌل وبتسلٌـم اإلرادة التامـة لألحكام 

ـمنا بتدقٌق مشٌبة أبٌنـا الذى فى السموات نستحق أن ٌكون لنـا نصٌب فى ملكوتـه األلهٌـة حتى ؼذا مـا أتتم

 الدابـم. آمٌن.

 مرة أبانا والسالم والـمجد( 58)ٌتلى  

"فّوض إلى الرب طرٌقك وتوكل علٌـه وهو ٌفعل وٌخرج كالنور بّرك وكالظهٌـرة  خبـر:
 (82قضاءك")مزمور

صعب على اإلنسان الذى ٌحترم ذاتـه مثل تعرٌض سمعتـه لإلتهام وإستهدافـه أللسنـة أنـه بالشك ال شٌا ٌ
الـماكرٌن، ومن مثل أنواع الـمحن والبالٌا كهذه قد أنقذ القدٌس أنطونٌوس مكّرمٌـه األمناء الذٌن إلتجأوا 

ما ٌل6ً لـما كان  إلٌـه بثقـة ورجاء وهذا ما قد رواه من سّجلوا حٌاتـه، وسنقتصر من تلك الحوادث على
القدٌس أنطونٌوس ٌعٌش فى مدٌنـة بادوا وكان فى ذاك الوقت ٌقوم بـمهام ربٌس إقلٌـمً على إخوانـه 
الرهبان، وقد أوحـى ؼلٌـه فى الصالة أن والده السٌد مرتٌن كان فى خطر خسارة شرفـه وحٌاتـه معاً ألنـه 

لشبونـة عاصمة بالد البرتؽال وقد أقٌمت علٌه أتهم بقتل رجل وجدت جثتـه فى بستان قصره فى مدٌنة 
الدعوى وصدر الحكم بإعدامـه. فبدأ القدٌس أنطونٌوس ٌبتهل إلى اللـه بشدة من أجل أبٌـه، ثـم استأذن ربٌس 
الدٌر بالذهاب الى لشبونـة لٌنقذ والده من الـموت، وكان ٌلزم أن ٌقطع مسافـة تقرب من اربعون ٌومـا على 

جد، ولكنـه لـم ٌٌأس وفى لحظة عٌن رأى ذاتـه واقفـاً وسط مجلس القضاء فى لشبونـة. وبدأ الـمسافر الـمُ 

ٌُظهر براءتـه بالحجج واألسانٌد والبٌانات الـمقنعـة حتى بهت الجمهور من جرأتـه وطالقـة  ٌحامً عن أبٌه و
لباتـه أو أن لٌنقضوا الحكم. لسانـه وخبرتـه الطوٌلة فى الـمحاماة، إال ان القضاة رفضوا أن ٌرضخوا إلى ط

فقال لهم القدٌس أنطونٌوس حٌنبذ إذا كنتم حتى اآلن فى شك فى بطالن الدعوى ولـم ٌظهر لكم الحق بالتتمام 
فهأنذا مستعد ألن أثبت لكم براءة أبـً بفـم القتٌل ذاتـه، فقبلوا ثم ساروا معه إلى مدفن القتٌل وقد تبعهم جمع 

الـمقبرة فتحوا قبر القتٌل وكان قد إنتـن. فصاح إذ ضاك أنطونٌوس بالقتٌل خفٌـر، فلـما وصلوا إلى 
قابال6ً"إنـً أمرك بإسم ٌسوع الناصري أن تقـر بالحق أمام هؤالء جمٌعاً هل مرتٌـن دى بولٌـن أو احد من 

وقال6"أن عشٌرتـه هو الذى قتلك؟"، فللوقت رفع القتٌل رأسه وجلس مستنداً إلى إحدى ٌدٌه واشار باألخرى 
قاتلً لٌس هو مرتٌن دى بولٌـن وال أحد من عشٌرتـه"، ثـم بعد ذلك إلتمس القتٌل من القدٌس أنطونٌوس أن 
ٌحلّه بسلطان الكهنوت من وثاق بالَحرْم كان قد سقط بـه فى حٌاتـه، فلـما باركـه القدٌس عاد جثـة بدون 

. أعجوبـة. فأطلق حٌنبذ سراح مرتٌـن دى حراك، فّضج الجمهور بالصراخ هاتفٌـن بصوت واحد6أعجوبـة
بولٌـن وإشتهرت براءتـه بٌن الجمٌع. وهنـا أراد الحاكـم أن ٌعلم إسم القاتل فسأل القدٌس أنطونٌوس عن هذا 
فأجابـه القدٌس قابال6ً"ال جبُت إلى هنـا لكى أنقذ البار ال لكى أكشؾ عن الجانـً"، ثم وّدع أباه وعاد 

بادوا التى لـم ٌكن قد ؼاب عنهـا سوى حوالـى ستة وثالثٌن ساعـة. )ثم تتلى الطلبـة بعد بـمعجزة إلى مدٌنـة 
 ذلك(
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ٌُحصٌنـا فى عداد مكّرمٌـه وأن ٌجعلنـا نقتفى أثاره فى إقتناء الفضائل  فٌـه نسأل القدٌس أنطونٌوس أن 
 سامٌـةال

أن الحصول على حماٌـة أي من القدٌسٌن بواسطة األعمال التقوٌـة والعبادة للـه الصادقـة سٌفٌد اإلنسان 
كثٌراً وال سٌـما الحصول على حماٌـة أولبك القدٌسٌن الذٌن قد أعدهـم اللـه لٌوزع على أٌدٌهم نعـمه اإللهٌـة 

شك فٌـه هو من ِعداد هؤالء القدٌسٌن الذٌن بأؼزر فٌضان وأجزل سخاء. والقدٌس أنطونٌوس مـما ال
اختصهم اللـه عـما سواهم بالشفاعـة كـما ٌشهد لنـا بصورة ال تقبل للشك كٌؾ أن العالـم بأسره لـم ٌبقى فٌـه 
ٌُجدى اإلنسان أكثـر بصورة ال ُتقاس أو  ركن أو منطقـة إالّ وقد ترك القدٌس أثار فٌهـا واضحـة، ولكن مـا 

 ن نقتدى بـفضابل القدٌسٌن ألنـه بدون هذا اإلقتداء ال تقوم عبادة للـه حقٌقٌـة. ُتحد هو أن أ

6"لكن اكنزوا لكم كنوزاً فى السماء حٌث الٌفسد ُسوس وال آكلة وال ٌنقب السارقون وال تأمـل من اإلنجٌل
 (. 45-4062ٌسرقون. ألنـه حٌث ٌكون كنزك هناك ٌكون قلبك")مت

 ِعداد مكّرمً القدٌس أنطونٌوس الصادقٌـن فلنلتجا إلٌـه فى هذه اللٌلـة قابلٌـن6 إذا شبنـا نحن أن نكون فى

أٌهـا القدٌس أنطونٌوس شفٌعنـا الـمعظم أننـا نتضرع إلٌك متوسلٌن أن تستمد لنـا من الرب نعمة  6صالة
تك فى هذه الدنٌـا مٌدان فّعالـة لنبذل الجهد دابما فى إقتناء الفضابل اإللهٌـة التى كنت مزدانـا بهـا مدة حٌا

الجهاد والدموع. ثـم إجعلنـا نسٌر سٌرة صالحـة منزهـة عن كل عٌب فى جمٌع أفكارنـا وأقوالنـا وأفعالنـا 
فنستحق بهـا أن نحصل على حماٌتك ومعونتك كل أٌام حٌاتنـا وهكذا ٌـمكننا أن نتمتع بنصٌب مكّرمٌك 

مرة أبانا  58خالد والسعادة الدابـمة فى السماء. آمٌـن. )ٌتلى األمناء على األرض ونكون شركاءك بالـمجد ال
 والسالم والـمجد(.

6  ان اإلكرام الـمقبول جداً للقدٌس أنطونٌوس هى تساعٌـة أٌام الثالثاء، ولٌس ذلك فقط بل هذه خبـر

سٌما إذا لـم نكن قد تخاذلنـا عن إتخاذ الوسابل التساعٌـة لـمناسبة عملهـا فى أٌام الضٌقـة والشدة، وال 
لدفعهـا، وٌجب عند ممارستهـا إقترابنـا ٌوم الثالثاء إلى سري اإلعتراؾ والتناول وزٌارة كنٌسة أو مذبحاً 
للقدٌس أنطونٌوس أو أمام صورتـه نصلًّ قابلٌـن بحرارة فى كل زٌارة تسع مّرات أبانا والسالم والـمجد أو 

رى خصصت إلكرامـه. وإذا لـم ٌتهٌـأ لنا الذهاب إلى الكنٌسة بسبب مرض أو لسبب آخر من أي صلوات أخ
األسباب الـمقبولـة، فعلٌنـا أن نمارس تلك الصلوات أمام إحدى صوره فى منازلنـا مع ضرورة اإلبتعاد عـن 

النعـمة والتى نلتمسها  كل مامن شأنـه أن ٌهٌن اللـه بالفكر أو القول أو العـمل، وإن كان الحصول على هذه
بشفاعـة القدٌس أنطونٌوس ؼٌها خٌر لنفوسنـا فلنـا عند ذلك الرجاء األكٌد أن القدٌس أنطونٌوس سٌلبً 

 طلبنـا عاجالً أو آجالً.

 فى بلدة تقرب من مدٌنة كولونٌـة )جرمانٌـا( أصٌب صبً وعمره ستة 

بقرحـة فى رقبتـه وكان إسم الصبً الونردس. فلجأ والده إلى كافـة األطباء فى البلدة وأحضر ؼٌرهم سنٌن 
من بالد اخرى مجاورة ولـم ٌنفع شٌا بل بقى الصبً مالزمـا الفراش ستة أشهر. وذات ٌوم بٌنما كان 

عمل تساعٌة الثالثاء  والداه واقفان بجانب الصبً حزانى إذ دخل علٌما راهب فرنسٌسكانً وشجعهـما على
ٌُشفى إبنهـما. فبدأ الوالدان بكل الثقـة والتقوى فى صالة التساعٌـة، فكان ان الصبً  للقدٌس انطونٌوس لكً 
إال وشعر فى أول ٌوم ثالثاء بتناقص فى مرضـه، وبدأ فى التحسن تدرٌجٌـا حتى الثالثاء األخٌـر حٌث قد 

 شفى تمامـا ممجداً اللـه فى قدٌسٌـه.

ٌضاً كانت فى مدٌنة بولونٌـة سٌدة متزوجـة قد ظلّت اثنتٌن وعشرٌن سنة بدون أن تلد فلجأت عند ذلك إلى وا
القدٌس أنطونٌوس وبدأت الصالة وتداوم تضرعهـا إلى اللـه وطلب شفاعـة القدٌس لكى ٌرزقهـا هللا بطفل. 



قال لهـا6"إذهبً ٌا إمرأة إلى كنٌسة رهباننـا فترأى لهـا ذات لٌلة فى الـمنام القدٌس أنطونٌوس متألقـا بالنور و
مرة فى األسبوع ٌوم الثالثاء إلى تسعة أسابٌع وصلًّ هناك أمام أٌقونتـً وإلتـمسً شفاعتً وإقتربـً من 
سري التوبـة والقربان الـمقدس ستحبلٌن وتلدٌن بال شك". ففرحت فرحاً عظٌماً وإزدادت سقتة بشفاعـة 

فى ممارسـة تلك التساعٌـة بكل تقوى وعبادة. حتى ؼذا أتـمتهـا أي عند إنتهاء ٌوم القدٌس أنطونٌوس وبدأت 
الثالثاء التاسع شعرت انهـا حامالً فشكرت اللـه والقدٌس أنطونٌوس جزٌل الشكر وعادت إلى زوجهـا تبشره 

ـا وقال لهـا هذا من بـما أتـاه شفٌعهـا لٌشاركها الفرح والسرور. امـا الزوج فقد سخر منهـا وهزأ من سذاجته
الـمحال. ثم عندما تحقق حملهـا قام الزوج ٌعنفهـا وٌسبهـا لـما جاءه من شك فى أمانتهـا وحبلهـا. ثـم لـما 

جاء وقت الوالدة وضعت الـمرأة خلٌقـة قبٌحة الـمنظر مشوهـة الصورة ال شكل لهـا، وقد أثار ذلك أوهام 
ٌُحمل ثمرة زوجهـا وهٌجانـه. ولـم تفقد الزوجـة الث قـة بشفٌعهـا القدٌس أنطونٌوس ووعده لهـا، فطلبت أن 

حملهـا فتوضع على مذبح القدٌس أنطونٌوس فى الكنٌسة ففعلوا الخدم على نحو ما أرادت سٌدتهـم، وبعد أن 
وضعوا هذا "الـمسخ" على الـمذبح ساعـة ُسمع على الفور بكاء طفل كأنـه قد ولد وقتبذ، فسارعوا إلٌـه فإذ 
هو ولد تام الخلقـة جمٌل الصورة أدهش عجٌب أمره بولونٌـا كلهـا وخصوصا والده الذى آمـن بقدرة اللـه 
والقدٌس أنطونٌوس وبدأ فـى إكرامـه وإجتهد فى إذاعـة خبر هذه الـمعجزة فى سابر اٌطالٌـا. وقد إنتشر أمر 

ذه السٌدة السعٌدة الحظ من القدٌس نفسه تساعٌـة الثالثات الخاصـة بالقدٌس أنطونٌوس التى حصلت علٌهـا ه
 وقد أتت لـمن ٌـمارسهـا بنشاط وتقوى بوافر النعم الروحٌـة والزمنٌـة.

6 ان كان احد بإلتماسه نعمة من لدن اللـه بشفاعـة القدٌس أنطونٌوس وقد مارس التسعاوٌـة ولـم تنبٌـه مهـم

ه وقدٌسٌـه، إذ كما قال اشعٌا النب6ً"ٌد الرب ال تقصر تستجب طلبتـه فلٌعلـم أن العابق لـم ٌكن من قِبل اللـ
عن الخالص وأذنـه ال تثقل عن السماع"، ولكن ٌكون أحٌانـاً من الطالب نفسه، أو لـمجرد خٌر لـه آخر 
أفضل ٌرٌده الرب وقدٌسه وهو الذى حال دون بلوغ مراده. أمـا األسباب التى من أجلهـا ال ٌستجٌب هللا 

 نسان بطلباته فهى6وقدٌسوه رجاء اإل

إما ما استوجبته خطاٌا الـمصلًّ او للفتور فى الصالة،او لكونه لم ٌداوم طلبته او لقلة ثقته باإلجابـة، أو ألن 
مـا ٌطلبـه فٌه ضرر لخالص نفسه، أو لٌحمل الطالب على تكرار طلبـه أكثر فأكثر، أو لكى بحرص مزٌد 

تواضع الـمصلًّ إذ ٌبطا علٌـه باإلستجابـة، واحٌانـاً إن لـم ٌعط الحرص على مـا نالـه بعد مشقـة، أو لكى ٌ
 ما ٌطلب لكونـه ؼٌر مناسب فٌعطٌه الرب بدلـه ما هو أنفع وأحسن.

 فٌـا أٌهـا الـملتجبون إلى شفاعـة القدٌس أنطونٌوس البادوي ال ٌتسرب 

 الٌأس إلى قلوبكـم بل كونوا واثقٌـن بإجابـة ملتـمسكم حتمـاً 

 هو وحده ٌعرؾ ما هـو خٌـر لكم. والرب

               

 صالة تتلـى ٌوم عٌد القدٌس أنطونٌوس أو لدى طلب نعـمة من اللـه فـى أي حٌـن

أٌهـا القدٌس أنطونٌوس الكلً الطوبـى والـمجد. ٌـا نور الِعلـم ونار الـمحبـة وفخر الكنٌسة الكاثولٌكٌـة 
نٌـة األخوة األصاؼـر. ٌـا شهٌداً بالشوق وتلمٌذاً محبـاً ومحبوبـاً ألبٌك فرنسٌس وزٌـن وشرؾ رهبا

األسٌزي ومحامٌـاً مناضالً عن قوانٌنـه وطرق رهبانٌتـه. ٌـا رجل اللـه التابع تواضع الـمسٌح. ٌـا معلـم 
جٌلٌـة. ٌـا من أفحم الحكمة السماوٌـة وكنارة الروح القدس وقبـة العهد والـمبشر الؽٌور بالحقابق اإلن

الهراطقـة بصرٌح تعالٌـمه وفنـّد أضالٌلهم بسدٌد براهٌنـه. ٌـا من أطاعت لصوتـه األسماك والبهابـم 
والخالبق قاطبـة وإلرتعدت لذكر إسمـه فرابض ملوك الظالم ونجت من ظلـمهـم بحماٌتـه الـمدن والبلدان، 

ن األحزان وسأل لهـم العزاء والفرح والسلوان. إننـا ودعاه الشعوب فى ضٌقاتهـم الـمتنوعـة فخلّصهم م
نضرع إلٌك ٌا أبانـا وشفٌعنـا الجزٌل الحب ونستحلفك بحق دم وجراح ٌسوع الـمصلوب الـمحبوب منك 



ؼاٌـة الـمحبـة أن ترتضى وتستجٌب لطلباتنـا عند إلتجابنـا إلٌك. فإنعطؾ بنظرك الشفوق إلى نفوسنـا 
زت من اللـه بـموهبـة إٌجاد األشٌاء الضابعـة هبنـا أن نجد نعـمة اللـه التى قد الـمسكٌنة. وبـما أنك ف

أضعناهـا مراراً بإرتكاب الخطاٌـا، وإجعلنـا نحافظ علٌهـا حتى آخر نفس من حٌاتنـا. رد الهراطقـة إلـى 
والـمتضابقٌـن  اإلٌمان الـمسٌحً الذى ال خالص ألحد خارجـاً عنـه. قّوى ضعفاء القلوب. قّوى الحزانـى

وُسد حاجات الفقراء والـمعوزٌـن. التـمس نعـمة التوبـة والؽفران للخطاة والبابسٌن ونعـمة الثبات فى حال 
البِر لألبرار والتاببٌـن. اجعل سكان هذه البلدة تحت كنؾ حماٌتك وُصنهـم من جمٌع الشدابد واألمراض 

فضابل الـمسٌحٌة ٌومـاً فٌومـاً حتى إذا ما عشنـا على ذا والبالٌـا بالروح والجسد والشٌطان، وننـمو فى ال

الحال نموت مٌتـة األبرار القدٌسٌن فنستحق أن نكون شركاءهم فى الـمجد السماوي. امٌـن.  مرة واحدة أبانا 
 والسالم والـمجد.                                                                      

 حجاب القدٌس أنطونٌوس                  

 هوذا صلٌب الرب + إهربوا ٌـا أعداء خالصنـا لقد ؼلب األسد من سبط ٌهوذا أصل داود. هلٌلوٌـا. هلٌلوٌـا

 هذا الحجاب سّلمـه القدٌس نفسه إلى إحدى مكّرمٌـه ومن ٌحمله بأمانـة ٌنجو من مكابد الشٌطان ووساوسـه.

 لقدٌس أنطونٌوس كل ثالثـاءالصلوات الثالث التى تقدم إكرامـا  ل

 بسم اآلب واإلبـن والروح القدس اإللـه الواحد آمٌـن.

أٌهـا القدٌس أنطونٌوس شفٌعنـا الـمعظم أنظر إلى شقابنـا وإرث لحالنـا. اطلع من علو السماء      .5
ض وتعهدنـا بعونك. ابعد األخطار العدٌدة التى تحدق بنـا فى أثناء سفرنـا فى هذه األرض، أر

الظلـمة وظالل الـموت. كن لنـا مرشداً أمٌنـا وترساً منٌعاً ومعزٌـاً شفوقـاً. نجنـا من أخطار الروح 
والجسد حتى إذا ما حصلنـا على راحة البال وطـمأنٌنة القلب نسعى بنشاط وفرح فى أمر خالصنـا 

 .األبدي الذى بـه تتعلق راحتنـا الدابـمة. آمٌـن. )أبانا والسالم والـمجد(

أٌهـا القدٌس أنطونٌوس الشفوق والحنون أنك فى مدة حٌاتك على األرض كنت تبادر بإهتمام إلى      .4
إؼاثـة الـمرضى والـمصابٌـن بالعلل واألسقام. فكان العمٌان والعرج والُصم ٌبرأون من كل 

بلمسهم طرؾ ثوبك فنسألك اآلن وأنت مـمجد أمراضهم وعاهاتهـم بـمجرد حضورك عندهـم، او 
فى النعٌم الخالد وقلبك مضطرم أشد إضطرامـاً بنار الـمحبة الـمقدسة أن تتنازل وتنقذنـا من جمٌع 
األمراض واألسقام الجسدٌـة، أو على األقل تلتمس لنا نعمة الصبر والخضوع لإلرادة اإللهٌـة حتى 

متزمرٌن، نحصل على خالص نفوسنـا فنفوز بالراحة الدابـمة.  إذا ما إحتملنـا األوجاع واآلالم ؼٌر
 آمٌـن. )أبانا والسالم والـمجد(.

أٌهـا القدٌس أنطونٌوس الحنون الشفوق نراك مستعداً فى كل حٌن إلؼاثـة الـملهوفٌـن وإعانـة      .8
افنـا ٌا شفٌع الـمساكٌن الـمعوزٌـن. فأنت تعلـم كثرة إحتٌاجاتنـا الروحٌـة والزمنٌـة. فبادر إذن إلسع

ومالذ البابسٌن وفرج الـمكروبٌـن. وإسأل اللـه نجاتنـا من الضٌق والشدابد أو الصبـر والقوة على 
إحتمالهـا بصبر وتسلٌم ثم سل الرب لنـا على الخصوص النعم الـمالبـمة لحالتنـا حتى نعٌش ونموت 

 ا والسالم والـمجد ثم الطلبـة(.كما ٌلٌق بأبناء السٌد الـمسٌح األمناء. أمٌن. )أبان

                      

 صالة الشكر بعد الحصول على النعمة الـمطلوبـة    

أٌهـا القدٌس أنطونٌوس صانع العجابب العظٌم، أب الفقٌـر ومعٌن من هم فى ِشدة، لقد أتٌت لـمساعدتـً بكل 
، هـا انـا آتً إلٌك شاكراً جمٌل صنٌعك. إقبل تقدمتـً ومعهـا وعدي شفقة وحنو وأعطٌتنـً القوة من السماء



بأن أحٌـا دابـماً  فى محبـة ٌسوع ومحبة القرٌب. واصل دابـماً حماٌتك لـً وأحصل لـً على النعـمة الدابـمة 
 وهى أن أدخل ملكوت السموات وأرّنم معك لألبـد تسابٌح الـمجد والشكر للـه األزلـً. آمٌن.

                 

 طلبة للقدٌس أنطونٌوس البادوي

 ( 4كٌـرٌـالٌسون كرٌستٌالٌسون )

 أنصت إلٌنـا     ٌـا ربنـا ٌسوع الـمسٌح 

 إستجب لنـا ٌا رب     ٌـا ربنـا ٌسوع الـمسٌح

 ارحـمنـا ٌارب    أٌهـا اآلب السـماوي 

 ارحـمنـا ٌارب   ٌـا إبـن اللـه مخلص العالم

 ارحـمنـا ٌا رب    أٌهـا الروح القدس اللـه

 ارحـمنـا ٌارب    أٌهـا الروح القدس اللـه

 إرحـمـنـا ٌارب   أٌهـا الثالوث القدوس اإللـه الواحد 

 ٌـا قدٌسـة مرٌم التى حبل بها بال دنس 

 اصلـى ألجلنــ    الخطٌبة األصلٌة      

 صلـى ألجلنــا   أٌها القدٌس أنطونٌوس البادوي 

 صلـى ألجلنــا أٌها القدٌس أنطونٌوس فخر رهبنة اإلخوة األصاؼر

 صلـى ألجلنــا          أٌها القدٌس أنطونٌوس ُمقدس الحكمة السماوٌة

 صلـى ألجلنــا   أٌها القدٌس أنطونٌوس ألٌؾ التوبة

 صلـى ألجلنــا   أٌها القدٌس أنطونٌوس مثال الطاعـة

 صلـى ألجلنــا           أٌها القدٌس أنطونٌوس السالك مسلك الصالح

 صلـى ألجلنــا   أٌها القدٌس أنطونٌوس قامع الشهوة 

 صلـى ألجلنــا  أٌها القدٌس أنطونٌوس المضطرم محبة بالصلٌب

 صلـى ألجلنــا  أٌها القدٌس أنطونٌوس الؽٌور على اإلنجٌل

 صلـى ألجلنــا   لكفّارأٌها القدٌس أنطونٌوس رعب ا

 صلـى ألجلنــا   أٌها القدٌس أنطونٌوس هول الشٌاطٌن

 صلـى ألجلنــا   أٌها القدٌس أنطونٌوس مثال الكمال

 صلـى ألجلنــا   أٌها القدٌس أنطونٌوس الشهٌد بالشوق

 صلـى ألجلنــا   أٌها القدٌس أنطونٌوس معلّم الخطـأة

 صلـى ألجلنــا           اببأٌها القدٌس أنطونٌوس الصانع العج



 صلـى ألجلنــا          أٌها القدٌس أنطونٌوس معّزي الحزانـى

 صلـى ألجلنــا           أٌها القدٌس أنطونٌوس شافً الـمرضى

 صلـى ألجلنــا  أٌها القدٌس أنطونٌوس الـُمدافع عن األبرٌاء

 صلـى ألجلنــا   أٌها القدٌس أنطونٌوس ُمطلق السجناء

 صلـى ألجلنــا  لعـمٌانأٌها القدٌس أنطونٌوس ُمبصر ا

 صلـى ألجلنــا   أٌها القدٌس أنطونٌوس ُمنطق الُبكم

 صلـى ألجلنــا  أٌها القدٌس أنطونٌوس مؤتـً السمع للُصم

 صلـى ألجلنــا   أٌها القدٌس أنطونٌوس طارد الشٌاطٌن

 صلـى ألجلنــا          أٌها القدٌس أنطونٌوس ُمخزي األعداء الشرٌرٌن

 صلـى ألجلنــا  ُمرجع األشٌاء الضابعة أٌها القدٌس أنطونٌوس

 صلـى ألجلنــا           أٌها القدٌس أنطونٌوس دلٌل أبناء السبٌل

 صلـى ألجلنــا أٌها القدٌس أنطونٌوس الـمحامً فى دعاوي العدل

 صلـً ألجلنــا          أٌها القدٌس أنطونٌوس الـمنتقم من اإلثـم

 لنــاصلـً ألج  أٌها القدٌس أنطونٌوس ُمحب التواضع الصادق

 صلـً ألجلنــا        أٌها القدٌس أنطونٌوس زنبق الطهارة السماوٌـة

 صلـً ألجلنــا        أٌها القدٌس أنطونٌوس أتـون الـمحبـة

 صلـً ألجلنــا  أٌها القدٌس أنطونٌوس كاروز الـنعمـة

 صلـً ألجلنــا  أٌها القدٌس أنطونٌوس مستأصل الرذابـل

 صلـً ألجلنــا أٌها القدٌس أنطونٌوس خزانـة الكتب السماوٌـة

 نجنـا ٌا مار أنطونٌـوس             من مكـاٌد الشٌطان

 نجنـا ٌا مار أنطونٌـوس      من الصواعق والزوابع

 نجنـا ٌا مار أنطونٌـوس     من كل النوابب والصعاب 

 نٌـوسنجنـا ٌا مار أنطو    من كافـة األوجاع والـمخاطر

 نجنـا ٌا مار أنطونٌـوس      من كل خطٌبـة

 انصت الٌنـا  ٌـا حـمل اللـه الحامـل خطاٌـا العالـم 

 استجب لنا ٌارب ٌـا حـمـل اللـه الؽافـر خطاٌـا العالـم

 ارحمنـا ٌارب   ٌـا حمل اللـه الرافـع خطاٌـا العالـم

 كٌـرٌـالٌسون     كرٌستٌالٌسون   كٌـرٌـالٌسـون



أٌهـا اإللـه الكلً الوداعـة، ٌـا من ٌـمّجد قدٌسـه القدٌس أنطونٌوس بصنع العجابب الباهرة دون  صالة6
إنقطاع. تعطؾ وهبنـا أن ننال بشفاعتـه ما نطلبـه منك بإٌـمان. أنت الذى تحٌا وتملك إلى دهر الدهور. 

 أمٌـن.

 ٌـا قدٌس انطونٌوس البادوي   -

 ـد الـمسٌح. آمٌـن.        صلًّ ألجلنـا لكً نستحق مواعٌ - 

  

    

 

 مسبحة القدٌس انطونٌوس البادوي

 

  بٌت وكل بٌت 58تتكون هذه الـمسبحة من 

 ٌحوي ثالث حّبات، وٌرجع تارٌخ هذه المسبحة

 الى القدٌس بونافنتورا. وٌتم تالوتها كاآلت6ً

 ٌتلى على أول حبة الصالة الربٌـّة-

 ٌتلى على ثانى حّبة السالم المالبكً -

 ٌتلى على الحّبة الثالثة صالة الـمجد -

ٌُنصح عادة بالتأمل بعد الصالة فى فضابل   و

 القدٌس التالٌة عقب كل بٌت6اإلٌمان،الرجاء،

 الـمحبة،حب ٌسوع،الحكـمة،العدل،الصبـر،

 حاد مع هللا.التوبـة، التواضع، الِعفـة،الطاعـة، الفقـر، روح الصالة، واإلت

  

  

 :التالٌـة مع صلوات األبانا والسالم والـمجد 58وذلك بتالوة الطلبات الـ طرٌقة أخرى للتأمـل 

. ٌا قدٌس أنطونٌوس، ٌا صانع العجابب، صلًّ من أجل الـمسٌحٌٌن الذٌن ٌعانون اآلن من األلـم، ومن 5
 أجل أحبابنـا الـمنـتقلٌـن.

باإلنجٌل،قوٌنـا ضد هجمات أعداء هللا وصلّى من أجل بابا الكنٌسة  . ٌا قدٌس أنطونٌوس، ٌا ُمبشر4
 والكنٌسة.

 . ٌا قدٌس أنطونٌوس، ٌا من أنت قوي بحبك لٌسوع، احفظنـا من الكوارث التى قد ترهبنـا بسبب خطاٌانـا.  8

 . ٌا قدٌس أنطونٌوس، ٌا طارد األرواح الشرٌرة، إجعلنـا ننتصر على زبٌرهم.2

 نطونٌوس، زنبق الطهارة، نقٌنـا من دنس الروح واحفظ أجسادنـا من كل األخطار. . ٌا قدٌس أ1

 . ٌا قدٌس أنطونٌوس، ٌا شافـً الـمرضى، أشؾ أمراضنـا واحفظ صحتنـا.2



. ٌا قدٌس أنطونٌوس، ٌا مرشد الـمسافرٌـن، أعد لبر األمان من هم فى خطر وسّكن امواج العواصؾ 3 
 نفوسنا. واأللـم التى قد تضطرب بها

ٌّـة.4  . ٌا قدٌس أنطونٌوس محرر األسرى، أنقذنـا من أسر الخط

. ٌا قدٌس أنطونٌوس، ٌا من شّجع الكبار والصؽار على إستخدام أعضابهم فى خدمـة هللا، إجعلنـا ننال 5
 نعمة كٌفٌـة ان نستخدم أجسادنـا وأرواحنـا بكفاءة تامـة لـمجد هللا. 

رشداً لألشٌاء الـمفقودة، ساعدنـا لنجد كل ما فقدنـاه فى أمورنـا الروحٌـة . ٌا قدٌس أنطونٌوس، ٌا مُ 50
 والزمنٌـة.

ًّ بالعذراء مرٌم، أبعد عنـا األخطار التى تهدد أرواحنـا 55 . ٌا قدٌس أنطونٌوس، ٌا من هو محـم
 وأجسادنـا. 

 . ٌا قدٌس أنطونٌوس، ُمعٌن الفقراء، ساعدنـا فـى إحتٌاجاتنـا وأعط الخبز والعـمل لـمن ٌسألونـك.54

 . ٌا قدٌس أنطونٌوس، نحن نذٌع بكل شكر وتقدٌر قوة معجزاتك ونلتجا إلٌك لتحمٌنـا كل أٌام حٌاتنـا.58

ـة بهـا، بدال من المسبحة الكبٌرة ذات حّبة فقط ٌتم تالوة الصلوات السابق 58) ٌـمكن أن تستخدم مسبحة بهـا 
 حّبة(. 85الثالث ابٌات ـ

ٌُـمجد قدٌٍسٌـه دابـماً ومنهم القدٌس أنطونٌوس، بصنع العجابب  ًّ الوداعـة ٌا من  صالة6 اٌها اإللـه الكل
إلى دهر الباهرة دون إنقطاع، تعّطؾ وَهبنـا أن ننال بشفاعتـه ما نطلبـه منك بإٌـمان، أنت الذى تحٌـا وتملك 

 الدهور آمٌـن.

 

 كٌفٌة إكرام القدٌس انطونٌوس البادوي 

ان تكرٌم القدٌسٌن لٌس فقط لـمجرد اننا نرٌد ان نقدم الحمد والشكر لهم، فهم مممتلئون من الـمواهب 
السماوي الذٌن ٌتمتعون بـه اآلن، بـل نحن السماوٌـة ولن ٌضٌف حمدنا أوإكرامنا لهم اي شٌئ للمجد 

نكّرم القدٌسٌن ألننا نحبهم، ومحبتنـا هذه ستدفعنـا ألن نتمثل بسٌرتهم ونطلب شفاعتهـم وبهذا ننال رضى 
 اآلب السماوي ورضاهم عنـّا فٌداوموا الصالة من أجلنا. 

او حتى التناول من االسرار ان الصالة أمام تمثال او صورة ألحد القدٌسٌن أو وضع باقة من الزهور 
اإللهٌة فى عٌد هذا القدٌس او ذاك،مع انها كلها اعمال حسنة ولكن ما جدواها إن لم ٌكن القلب والحٌاة 

الٌومٌة تعكس نفس اإلٌـمان والـممارسات التقوٌـة التى مارسها القدٌسون فى حٌاتهم على األرض فنالوا 
 بها تلك األمجاد السماوٌـة.  

لقدٌسة مرٌم أو القدٌس ٌوسؾ أو أي من القدٌسٌن ال ٌكون إكرامـاً صحٌحاً إالّ إذا كان هذا اإلكرام إن إكرام ا
د على اإلتحاد باهلل والثقة فٌـه مع إكتساب للقٌم الروحٌة الباطنٌة مثل التواضع  ّّ هو الذى ٌساعد الـمتعبِّ

 والتضحٌة وروح العطاء. 

ستوره العقابدي "نور األمم" قابال6ً"عبادة القدٌسٌن األصٌلة ال تكون وٌعلن الـمجمع الفاتٌكانـً الثانـً فى د
باإلكثار من األعمال الخارجٌة،بقدر ما ٌكون بحرارة الحب الشخصً النشٌط الذى ٌجعلنا،لخٌرنا ولخٌر 

 الكنٌسة،نلتمس فى سٌرة القدٌسٌن قدوة،وفى شركتهم نصٌباً،وفى شفاعتهم عونـاً. 



ٌسٌن وصلواتهم من أجلنـا وخاصة تقدٌم اإلكرام للقدٌس انطونٌوس ٌستلزم األمر فللحصول على شفاعة القد
ٌُّذكرنـا البابا لٌون الثالث عشر انـه لٌس فقط علٌنـا أن نحب القدٌس انطونٌوس ولكن ٌلزمنـا أن نجعلـه  كما 

 ى6محبوبـاً لدى اآلخرٌـن، وذلك بالقٌام ببعض الممارسات التقوٌـة والتى تتلخص فى اآلتـ

 

 . التمثل بفضائـله1

 محاولة التحلً ببعض من فضابل القدٌس انطونٌوس من إٌمان وطاعة وصبـر 

وتسلٌم وعفة ومحبـة للفقراء ومحبـة لكلـمة هللا،وبمعونة هللا وشفاعة القدٌس أنطونٌوس سنـتمكن من ان 
 نـمارسها.

 

 . صالة ٌومٌة4

ـة للقدٌس انطونٌوس ندعوه فٌها ألن ٌقوم بالصالة من نردد ٌومٌا صالة قصٌرة او صالة الـمسبحة أو الِطلب
 أجل إحتٌاجاتنـا الروحٌة أوالً ثم الدنٌاوٌة.

 

 عٌد القدٌس أنطونٌوس  .3

 ال نكتفى فقط للتعبٌر عن إكرامنـا وحبنـا للقدٌس انطونٌوس البادوي فى 

 ٌونٌو من كل عام لإلحتفال  58ٌوم عٌده فقط والذى خصصته الكنٌسة فى 

بل نحاول ان ٌمتد هذا اإلحتفال لثامن ٌوم وذلك بحضور القداس الٌومً والتناول و تقدٌم الصدقات  ـه،ب

 للفقراء.

 

 تـخصٌص ٌوم الثالثاء من كل أسبوع. 2

تشبها بالذٌن ٌكرمونـه فى كل مكان والذٌن ٌخصصون ٌوم الثالثاء من كل اسبوع أو الـمواظبـة على هذا 
 لك بحضور القداس االلهً لهذا الٌوم أو تقدٌم مساعدة مالٌة من اجل الـمحتاجٌن.أسبوع متتالٌة،وذ 58لـمدة 

 

 . دعوة اآلخرٌن5

 وذلك بالتحدث عن القدٌس أنطونٌوس البادوي وفضابله وشفاعته وكٌؾ كان دوره فى حٌاتك الروحٌة.

 

 . نضع صورتـه امامنـا او نحملها دائما2

مامـه ونتحادث معه وكأنـه حاضر معنا ونجعله دابما هو محامٌنا أمام العرش نضع كل مشاكلنـا أ
األلهً،وكلما شعرنا بالٌأس فلنتذكر دابما ونتأكد ونؤمن بأن ٌسوع ومرٌم والقدٌس ٌوسؾ والقدٌس 

 أنطونٌوس لن ٌتركوا من ٌلتجا الٌهم أبداً.

 

 . تكرٌس الذات 3



 ا فعل القدٌس أنطونٌوس نكّرس أجسادنـا ونفوسنـا وقلوبنـا للـه كم

 البادوي وكـما فعلت من قبل القدٌسة كاترٌن السٌنابٌة او القدٌسة ترٌزا 

 الطفل ٌسوع.

 

 . العطـاء4

فلنهب كل ما نملك من أجل هللا فما "من أحد ترك بٌتا أو اخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو بنٌن أو حقوال 
 (.80-45650األبـدٌـة")مرقسألجل إسمً وألجل اإلنجٌل..فله الحٌاة 

 

 . المساهمة فى بناء دور الِعبادة 5

 بناء الكنابس أو تخصٌص اماكن بداخلها إلكرام مرٌم العذراء والقدٌس ٌوسؾ والقدٌس أنطونٌوس البادوي.
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