العودة �إلى «جذورنا» الم�سيح ّية )5(-

ال�سماء
�أجمل ورود ّ

لقب من طلب ِة العذرا ِء الفائق ِة القدا�سة
ت�أمالت في ك ِّل ٍ

بالحب ليال ونهارا،
† �إ�س ُمكِ  ،يا �أبهى الورود ،اُناجيه
ِّ
�إ�س ُمكِ � َأ�س َر روحي ُال�س ِّم َر ناظِ َري في �أ�سطع ُّ
ال�شعلِ توهّ ًجا وانبهارا

a

�صال ُة البدءِ

†
† �أ ُّيها ال ُآب القدي ُر ،يا منْ ُ
تعرف َ�ضعفي وح ِّبي� ،إ ِّني � َأ�ض ُع ذاتي

د�س الإل ِه الواحدِ � .آمي ــن
با�سم الآبِ واالب ِـن والرو ِح ال ُق ِ
ِ

بعد �أنْ
عي�ش الف�ضيل ِة والتوا�ض ِعَ ،
أمام َك ،طالب ًا �أنْ ُت َ
�ساعدني على ِ
� َ
�شت الغرو َر .ال تد ِع الي� َأ�س يتم َّلكنيْ ،بل �ساعدني
وع ُ
ُ
ارتكبت الخطايا ِ
كي �أ�ض َع حياتي ك َّلها بين َ
يديك ،لأ َّن َك ق َّوتي ورجائي وملج�أي في هذه
جديد ،وتح ِّو َل
أنت قاد ٌر �أنْ تَخل َقني منْ
ٍ
طه َرنيَ � ،
الحياةَ � .
أنت قاد ٌر �أنْ ُت ِّ
قلب ُي�شب ُه قل َب َك الرحوم .فها �أنا �أرف ُع � َ
إليك ال�صال َة هاتف ًا:
قلبي �إلى ٍ
قلبي َ
مثل قل ِب َك».
الوديع
«يا ي�سو ُع
ُ
ُ
والمتوا�ضع القلب ،اجعل َ

القد�س،
الروح
هلم �أ ُّيها ُ
† َّ
ُ

و�أر�سل من ال�سما ِء �شعا َع نو ِر َك.
هلم يا �أبا الم�ساكين.
َّ
معطي المواهب.
هلم يا
َ
هلم يا �ضياء القلوب.
َّ
�أ ُّيها المعزّي الجليل،
القلوب العذب،
يا �ساكنَ
ِ
�أ َّيتُها اال�ستراح ُة اللذيذ ُة.
التعب راح ٌة،
� َ
أنت في ِ
وفي الح ِّر اعتدا ٌل،
وفي البكا ِء تعزي ٌة.
الطوباوي،
�أ ُّيها النو ُر
ُّ
املأ باطنَ قلوب م�ؤمنيك،
بدون ُقدر ِت َك ،ال �شي َء في
لأ َّنه ِ
االن�سان ،وال �شي َء طاهر.
ِ
ط ِّهر ما كان َد ِن�س ًا،
إ�سق ما كان ياب�س ًا،
� ِ
�إ�شف ما كانَ معلو ًال.

ل ِّين ما كانَ �صلب ًا،
ا�ضر ْم ما كان بارد ًا،
ِ
د ِّبر ما كان حائد ًا.
�أَعط م�ؤمنيك المتكلين عليك
المواهب ال�سب َع.
َ
�إمنحهم ثواب الف�ضيلة.
َه ْب لهم غاي َة الخال�ص
�أعطهم ال�سرور الأبدي�.آمين.

† �إنا � ُ
أعترف هلل القدير

و�إليكم �أ ُّيها الإخوة
خطئت كثي ًرا،
ب�أني
ُ
والقول،
بالفكر
ِ
ِ
والفعل واالهمال.
ِ
خطيئتي عظيم ٌة ِجدً ا
البتول
مريم ِ
أطلب من الق ّدي�س ِة َ
لذلك � ُ
ومن جمي ِع المالئكة والقدي�سين
ومنكم � ً
أي�ضا �أ ُّيها الإخوة
�أن ت�ص ّلوا من �أجلي
الرب � ِإلهنا� .آمين
�إلى ِّ
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القدا�سة
الفائقة
ِط ْل َب ُة الأ ِّم العذراءِ
ِ
ِ

� ُ
ال�سماء
أجمل ورو ِد ّ
ت�أمالت يف ك ِّل لقبٍ
من طلب ِة العذرا ِء الفائق ِة القدا�سة

ال ـعــود ُة �إىل «جـذو ِرنـا» امل�سيح ّية
فمجا ًنا �أعطوا» متى 8:10
ّ
«جما ًنا �أخذمتّ ،

ال�صالة
ن�شكركم مل�شاركة اختباركم �أو اي مالحظة من خالل ّ
يف هذا الكتاب على الربيد الإلكرتوين �أدناه:
ترجمة وتعريب للأب ايلي �صادر  -زحلة
info@jouzourouna.org
novena.jouzourouna@gmail.com

لتنزيل هذه الت�ساعية �أو غريها من الت�ساعيات ،الرجاء زيارة
Visit our websites to download this book and others

املواقع الإلكرتون ّية:

www.jouzourouna.org
www.qadisha.org
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يوزّع جمـ ـ ـ ــاناً
الطبعة الثانية ،بريوت � 1أيار 2016

تقدمة
ل�سيادة المطران �شكراهلل نبيل الحاج
رئي�س �أ�ساقفة �أبر�شية �صور المارونية
"� ُ
بالفرح! �إنَّه �أن�شودة و�ألحان� ،أقول
كتاب يغم ُرك
أجمل ورو ِد ال�سماء" ٌ
ِ
أحب بعد ا�سم
وطني
�إنه ن�شيد
عالمي ال يتعب من ترداد �صفات اال�سم ال ّ
ّ
ّ
ي�سوع ،ا�سم مريم ...وال�صفات التي تتح َّلى بها مريم هي الأقرب �إلى القلب،
لذلك ت�أتي طلبة العذراء ك�صالة دائمة� ،صالة ال تتوقف عند �صف ٍة من �صفات
دائم مع الجمالِ
مريم ،حتى تنقلك �إلى ما هو �أجمل و�أبهى ،ك�أنك ب�سباقٍ ٍ
ال ُم�ش ِّع من مريم الذي ي�أخذك مبا�شرة �إلى اهلل م�صدر ِّ
كل جمال ،و�أنت في
أزلي!
حال ٍة من الن�شوة ،ترفعك فوق هموم الأر�ض وت�ضعك في قلب ِّ
الحب ال ّ
� ْ
أجل � َّإن الروحان ّية الم�سيح ّي َة ،تبلغ مع مريم ذروتها في ُح ِّب اهلل ،و َين ِتج
من ذلك � َّأن العذرا َء تُمثـِّل الو�ساط َة الروح ّي َة الأقوى وال َ
الم�سيح
أفعل بين
ِ
والب�شر .وي�ؤ ّكد لنا الإنجيل ،ومن ِ
بعد ِه الق ّدي�سون� ،أَ َّن مريم ممتلئ ًة نعم ًة �أي
موجه ٍة
�أنَّها ممتلئة ُ
بح ِّب اهلل و� َّأن تكري َمها ال يقوم فقط على االهتداء بعباد ٍة ّ
بقدر ما يقوم على االهتداء بمريم المتوجهة بكليتها نحو اهلل،
�إلى �شخ�صهاْ ،
والمنفتحة با�ستمرار على روح اهلل الذي تنتظر منه َّ
كل �شيء!
� َّإن ِطلبة العذراء مريم التي و�صلتنا من مئات ال�سنين ،وتبنّتها كني�ستنا
المف�ضلة بعد
المارون َّية ،و�أخذ �شعبنا يرتِّـلها بزه ٍو وان�شراح� ،أ�صبحت �أن�شودتَه
ّ
ٍ
"ب�صفوف تحت الرايات"
تالوة الم�سبحة ،وقبل �أن يقف وقف ًة واحدة ،كما
لين�شد ،بحما�س ٍة ممزوج ٍة بحنانٍ مده�ش "يا � َّأم اهلل ،يا حنونة"...
وي�أتي كتابنا هذا ليتوقف مع ِّ
كل ٍ
لقب من � ِ
ألقاب العذراء الوارد في طلبتها
ويف�سر وي�صنّف
فيتو�سع به �شرح ًا ومثا ًال .وهكذا يجمع بين العقل الذي يح ّلل ّ
ّ

ويبرهن ،والروح التي ت�سمو فوق العقل لتتحد بخالقها في المناجاة والطلبات
والت�سبيح� ،أما المثال فيعيدك �إلى الذاكرة قبل � ْأن يزرعك في حياتك المعا�شة
للح ِّب .والم�سيح ّية بالنهاية ات�صال بين الما�ضي
�شاهد ًا للإيمان ور�سو ًال ُ
ِ
االعتراف بالجميلِ لجمي ِع
والحا�ضر .ففي التذ ّكر ن�شهد للأمانة ونع ّبر عن
الذين �سبقونا على هذه الأر�ض و�شاركونا خبرة �إيماننا وك ّونوا تاريخنا وما
زالوا معنا .ف� َّإن الغائبين لم يموتوا بل دخلوا في حياة اهلل الجديدة ،وهم
ِ
بالقرب منه ولهم �شيء من القدرة على رحمته ،ي�ستطيعون �أن ي�ستخدموها
ل�صالحنا نحن الأحيا َء!
لما�ض قد ّتم ،وال هي تكرار
والذاكرة الم�سيح َّية لي�ست مج َّرد ا�ستعادة ٍ
أوين لما ولمن نحتف ُل بذكرِ ه .وال ُمع ّم ُد،
الختبارات قديمة بقدر ما هي ت� ٌ
ِ
ٍ
ينال من الكني�سة ومن ِ
جديدُ ،
ك�إن�سانٍ
وتاريخها وترا ِثها و�أي�ض ًا من
تقليدها
با�سم من �أ�سمائهم في العمادُ ،ه ِو َّي ًة ثانية تم ّكنه من
قدي�سيها ،وهو يتكنّى ٍ
العي�ش في الحا�ضر بفرح وفخر والتطلع �إلى الم�ستقبل برجاء كبير� ...ألي�ست
هذه الحقائق هي ما تُذ ّكرنا بها �سل�سلة "العودة �إلى جذورنا الم�سيحية" التي
ٍ
�صامت ٍ
وعنيد� ،صديقُنا الغالي الأ�ستاذ نعمة طوق؟!
مريمي،
بحب
ين�شرها ٍّ
ٍّ
في �آخر �صفح ٍة من "�أجمل ورود ال�سماء" نقر�أ" :طوبى لخ ّدام � ِّأم اهلل"� .إذ ال
�شي من الأمور ال�ضرور َّية للحياة تحت حماية ملكة قوية ورحومة �إلى
يعوزهم ْ
ٍ
خيرات ثمين ٍة لنفو�سهم ،ل َأن َّ
كل �أهلِ بيتها
هذا الح ّد .وال ينق�صهم �شيء من
ُ
والر�سول
ألب�سنا اهلل و�إ ّياك �أ ُّيها ال�صديقُ
الب�سون ُح َّل ًة" (�أمثال َ � .)21/31
ال�صامت ولوهل ٍة ب�سيطة من حلل مريم ،وق ّدرنا �سوية مع القارئ العزيز� ،أَ ّال
نتعب �أبد ًا من �إن�شاد طلبة العذراء ،و�إذاعة �أمجا ِدها التي ال تُح�صى ،وتت َّمة
ح ِّبها الفائ�ض ،مر ّددين مع المرنّم:
يا � َّأم اهلل � َّأم الحياة
كوني لنا خي َر �صالة
عند الإله نلقَ ر�ضاه� ...آمين

ُ
مرمي
�شريكة الفداءِ
ُ
البابا يوح ّنا بول�س الثاني
حول العذراء مريم
تعليم م�سيحي بتاريخ  9ني�سان  1997من َالبابا يوحنا بول�س الثاني حولَ
العذراء مريم.
لقد ت� ِ
الخال�ص ،وقد
مريم في عملِ
ِ
أملت الكني�س ُة ،عبر الأجيال ،في م�شارك ِة َ
قت في تحليلِ م�شارك ِتها في ذبيح ِة الم�سيح االفتدائ ّية.
تع ّم ْ
ي�س اغ�سطينو�س هو � ُ
لقب "�شريكة في الفداء" ،
أول َم ْن �أعطى العذرا َء َ
فالق ّد ُ
لقب ي�ؤ ّكد مدى ِ
الم�سيح الفادي .وقد تط َّور
تقارب مريم و ُم�شاركتها في عملِ
ِ
ٌ
هذا المفهوم اعتبا ًرا من القرنِ
البع�ض يخ�شى المغاالة
الخام�س ع�شَ َر .وكان
ُ
َ
في اعتبا ِر مريم ت�سمو �إلى درجة م�ساوية للم�سيح.
تعليم الكني�س ِة َي ِ
ف�ص ُل ب�شكلٍ
واالبن
وا�ضح ماه َّية الفرقِ بين ال ِّأم ِ
ٍ
في الواقع � َّإن َ
للرب ك�شريك ٍة له ،باعتبارِه
في العملِ
الخال�صي ،بالتركيز في خ�ضوع العذراء ِّ
ّ
هو الفادي الوحيد.
تتو�ضح
فمع ت�أكيد الر�سول بول�س �أننا "نحن م�شاركون مع اهلل" ( 1قوّ ، )9/1
االمكانية الفعلية في م�شاركة االن�سان مع اهلل .ل َّأن م�شارك َة الم�ؤمنين هذه
َرج ُم في م�شاركتهم ب�شهادة حياتهم
تلغي ك َّل �إمكان ّي ٍة في الت�ش ّبه باهلل ،و ُتت َ
ال�شخ�ص ّية في �إعالن الإنجيل من �أجلِ �إر�ساخ ِه في ِ
قلوب الب�شر.
فكلمة "�شريكة" ،في تطبيقها على مريم ،ت�أخذ معنى �آخ َر� .إذ � َّإن تحقيق
بعد ِ
الجلجلة ،ذلك بتع ُّه ِدهم
م�شاركة الم�سيحي ّين في
ِ
الخال�ص يت ُّم َ
حدث ُ
ِ
مريم
ن�ش َر ثمارِها من خالل
ال�صلوات والت�ضحيات .في حين � َّأن م�شارك َة َ

ِ
الحدث بالذات وكذلك ب�صفتها الأموم ّية .وهذا ما
قد تحقَّقت في هذا
يتناول َ
ُ
الخال�صي ب�أكمله .فلقد ا�شتركت ،هي وحدها ،في
الم�سيح
عمل
ِ
ّ
ِ
الخال�ص للب�شرِ �أجمعين� .إذ باتحادها مع
منحت
ذبيحة الفداء ،التي
َ
الخال�ص لالن�سانية جمعاء.
أمين نعم ِة
ِ
الم�سيح وخ�ضوعها له� ،شاركت في ت� ِ
مبني على �أموم ِتها الإلهية.
� َّإن دو َر العذراء
ّ
الخا�ص الذي �أت ّمته ك�شريك ٍةٌّ ،
فبوالدتها ذاك الذي �أتى لتحقيق فداء االن�سان ،وبتغذيتها �إياه وتقديمه
مريم م�ساهم ًة
�إلى الهيكل والت�ألم معه لحظات موته على ال�صليب" ،ق ّدمت ُ
الخال�صي ال �شبي َه لها" و�إن كانت دعو ُة اهلل� ،إلى الم�ساهم ِة في
في العملِ
ّ
تخ�ص ك َّل مخلوقٍ
ب�شري ،ف� َّإن م�شاركة �أ ّم ال ُمخ ِّل�ص في
العملِ
ّ
الخال�صيُّ ،
ّ
فدا ِء االن�سان ّية تُ�ش ِّك ُل واقع ًة فريد ًة ال ي�ضاهيها �أم ٌر .على الرغم من ت َف ُّر ِد
ح�صلت
مريم قد نالت هي �أي�ض ًا الخال�ص� .إنها �أول من
َ
الحال ِة هذه ،ف� َّإن َ
على الفدا ِء من الم�سيح الذي خ ّل َ�صها "ب�أ�سمى طريقة" حين ُحبِل بها
بال خطيئة �إذ ملأها بنعم ِة الروح القد�س .هذه الحقيقة تقودنا �إلى � ْأن
مريم المم ّيزة في َّ
الخال�صي.
مخط ِط اهلل
ن�س�أل ذواتَنا عن معنى م�شارك ِة َ
ّ
الخا�ص ِة ،ب�صف ِة � ٍّأم للفادي،
هذا يعني �أنَّه قد ّتم البحثُ عنها ،بح�سبِ ن َّي ِة اهلل
ّ
وقد دعاها ي�سو ُع "يا امر�أة" ،في منا�سبتين ا�ستثنائيتين ،في عر�س قانا ومن
على ال�صليب( .يو  4/2و )26 /19
الخال�صي .فاهلل
بال�صف ِة هذه "كامر�أة" ت ّم َت م�شاركة مريم في العمل
ّ
�أراد ،في خلقه االن�سان "رج ًال وامر�أة" (تكوين  ،)270،1وحدة �آدم
الجديدين في الم�شاركة في عمل الفداء .فالزوجان الأوالن كانا
وحواء
َ
م�شار َكين مع ًا في م�سيرة الخطيئة� ،أ ّما الكيانان الجديدان( ،ابن اهلل
ووالدته البتول) فقد �أعادا �إ�صالح الكرامة الأولى للجن�س الب�شري.
هكذا ت�صبح حواء الجديدة ،مريم� ،أَيقون َة الكني�سة الأكمل .ففي َّ
مخطط اهلل،

في وقوفها عند �أقدام ال�صليب ،تمثل الب�شر ّية المفتداة ،التي في احتياجها
َّ
الخال�صي.
المخطط
�إلى الخال�ص ،ت�صبح قادر ًة على الم�شاركة في تحقيق
ّ
فالمجمع الڤاتيكاني الثاني يتذ ّكر جيد ًا هذه العقيدة وي�ستعيدها م�ش ّد ًدا
لكن
على م�ساهمة العذراء الكل َّية القدا�سة ،لي�س فقط في والد ِة الفاديْ ،
�أي�ض ًا في حيا ِة ِ
ج�سده ال�س ّري� ،أي الكني�سة ،على مدى الع�صور و�إلى ُنه َي ِة
ّ
الخال�صي في الكني�سة ،وال تزال.
المخطط
الأزمان .فمريم �ساهمت بتحقيق
ّ
يعلن المجمع الڤاتيكاني ،عند ِ
تقديمه �س ّر الب�شارةَّ � ،أن عذراء النا�صرة "في
اندمجت ِّ
بكل كيانها ،كخادم ٍة لل ّر ّب ،في
اتحا ِدها ب�إرادة ي�سوع االلهية ،قد َ
م�شروع اب ِنها ،خا�ضع ًة له ومعه بوا�سطة ال ِّنعمة الإله ّية لتحقيقِ �س ِّر الفداء.
مريم لي�س "ك� ِّأم الفادي"
بالمقابل ف� َّإن المجم َع الڤاتيكاني الثاني ِّ
يقدم َ
ٍ
ب�سخاء ( )...وب�شكلٍ ُمط َلق ال َّتف ُّر َد" الذي
وح�سب "بل �أي�ض ًا كم�شارك ٍة
ُ
ُ
يحمل "لعمل المخ ّل�ص تعاو ًنا ال مثيل له بف�ضلِ طاعتها و�إيمانها ورجائها
ومحبتها الم�ضطرمة" .ويذ ِّكرنا هذا المجمع �أي�ض ًا ب� َّأن ثمر َة الم�شاركة
ال�سامية هي االمومة ال�شاملة" :لذلك �أ�صبحت �أ ّمنا في ت�سل�سل النعمة".
يمكننا �إذا � ْأن نلتجىء بثقة تا ّمة �إلى حماي ِة العذراء مريم �سائلين معون َتها،
الرب �إليها ،ك�شريك ٍة في الفداء ،وقد
موقنين عظمة دورها المم ّيز الذي �أوك َل ُه ُّ
أقدام ال�صليب.
عا�شته َطوالَ حيا ِتها وبخا�ص ٍة عند � ِ
اَلبابا يوح ّنا بول�س الثاني
بتاريخ  9ني�سان 1997

تو�صيات
الأب ايلي �صادر
دير ي�سوع الفادي
جوارح قلب َِك ،ك�ضنينٍ على حقائقِ االيمان،
بمجام ِع
ِ
الكتاب ،فا�س ُب ْر �أغوا َر نف�سك.
دو َنك ذا
َ
د�سها،
وارف ِع ال�شك َر للك ّلية ُق ُ
للبتولِ ،
لوالد ِة المخ ِّل ِ�ص الحبيب،
َ
عم الف ّيا�ض ِة،
لو�سيط ِة ال ِّن ِ
ل�شريك ِة الفداء،
لمريمِّ � ،أم النعم ِة الإله ّية.
َ
م�ست�سل ًما َحيالها بال ِّثق ِة العمياء.
ِّ
�صل هاتفًا ،مثاب ًرا ،بال كللٍ :
"ال�سالم عليك يا مريم ،يا �أ ّم الرحمة،
ُ
أمام ِك،
يا � َّأم فادينا الحبيبِ  ،ها �أنا منحنٍ � َ
م�ستودعا ذاتي بين ِ
الم�سكين،
يديك� ،أنا الخاطى ُء
ُ
ً
بخ�شوع وا�شتياق،
طائ ًعا
ٍ
متو� ً
سال �سخا َء حماي ِت ِك.
واالبن والروح الق ّدو�س،
�سائال �شفاعتك ،ق ّدام الآب ِ
�صالح ًة ورح َم ًة وغفرا ًنا"...
فامنحيني ُم َ

مريم،
ا�سم َ
ا�س َت ْـد ِع َ
َّثم ْ
وهي العذ َرا ُء المجيد ُة المباركة.
ِّ
�صل بحرار ٍة لتن َعم بحماي ِتها.
درب الإيمان ت ِ
َ�س ْلها تُق ِّوك ،و�إلى ِ
َهدك،
نق�ص في خفايا قلبك.
وت ُْ�ص ِغ ،متن ِّبه ًة �إلى ما َ
َ
م�سراك،
َت ْر� ُأف بب� ِؤ�س
تحنو على �ضع ِف َك،
وعلى ه�شا�شة حا ِلك تَرِ قُّ.
ت�ست�شف �أمان َيك وتط ّلعا ِتك والمعاناة.
ُّ
َ
َ
بحب ...وبانتباه...
ترعاك بيقَظ ٍة...
ترعاك ٍّ
الكتاب،
فدو َنك ذا
َ
ا�س ُب ْر �أغوا َر َ
روحك،
جوارح قلب َِك،
بمجامع
ِ
تقر�أ ُه فيتك�شَّ ُف لك ال�س ُّر.
تت�صف َُّح ذخائر ُمحتواه،
أمام َك ال�س ُّر العظيم،
فينجلي � َ
�س ُّر هذي البتول ،وقد ا�صطفاها اهلل ال ُآب،
واختارها ،من بين ن�سا ِء الدنيا،
الم�سيح،
الرب
�أ ًّما البنه الإله ،ي�سو َع ِّ
ِ
�إل ِه الأنوا ِر وال�صالح،
ُمخ ِّل ِ�ص العالم.

الأب �إيلي �صادر
رئي�س جمع َّي ِة جذورِنا
ُ

Recommandations
Avec toute l’effusion de ton cœur de fidèle aux vérités de la foi,
Prends ce livre entre tes mains, recueille-toi…
Rends grâce à la Très Sainte Vierge,
A Marie, qui a donné au monde un Sauveur,
A Marie, Médiatrice de toutes les grâces,
Co-rédemptrice,
A Marie, Mère de la divine grâce !
Abandonne-toi à Elle, avec confiance,
Et prie avec persévérance :
« Je vous salue Marie, Mère de Miséricorde,
Je m’incline devant vous Marie, Mère du Rédempteur,
Je me confie à vous, moi, pauvre pêcheur,
Je m’incline devant vous, avec ardeur,
Implorant votre généreuse protection,
Sollicitant votre intercession,
Auprès du Père, du Fils et du Saint Esprit,
Pour obtenir clémence, pardon et réconciliation».
Invoque le nom de Marie,
Vierge glorieuse et bénie !
Prie avec dévotion,
Pour obtenir sa protection
Demande qu’Elle te fortifie,

Sur le chemin de la foi, qu’Elle guide tes pas
Elle t’écoute et te comprend,
Elle est sensible à ta misérable condition,
A ta faiblesse, à ta fragile condition…
Elle présente tes aspirations, ton endurance,
Elle veille sur toi avec vigilance,
Avec amour et bienveillance.
Recueille-toi…
Et avec toute l’effusion de ton cœur,
Prends ce livre entre tes mains,
C’est en le lisant
Que tu découvriras le Mystère,
C’est en le feuilletant
Que tu élucideras le grand Mystère
De celle qui, parmi toutes les femmes, elle fut élue
Mère de Jésus Christ, Dieu de Lumière et de Bonté,
Mère de Jésus Christ, Sauveur de l’Humanité

Père Elie Sader - Nos racines

� ُ
ال�سماء
أجمل ورو ِد ّ
ت�أمالت يف ك ِّل لقبٍ
من طلب ِة العذرا ِء الفائق ِة القدا�سة
بقلم الأب اليك�س ماري لوبي�سيه
من رهبنة ُخدّام مرمي

إ�سم ِك،
«� ُ
يا �أبهى الورود،
باحلب ليال ونهارا،
اُناجيه
ِّ
إ�سم ِك � َأ�س َر روحي
� ُ
ناظ َر َّي
لأُ�س ِّم َر ِ
يف �أ�سطع ُّ
توه ًجا وانبهارا»
ال�ش ِ
عل ّ
ترجمة للطبعة الفرن�سية الثانية املُ�شبعة بالأمثال و�سِ يرَ ِ القدي�سني.
املطبعة البابو ّية  -روما 1921

مقدمة الكتاب
املوافقات الكن�س ّية
ِ
جدا بكتابكم "�أبهى ورود
"ُ ...نع ِل ُمكم ب� َّأن قدا�س َة الحبرِ الأعظم قد ُ�س َّر ً
ال�سماء" ،وهو ُيهديكم خال�ص الق َْدرِ ،لما تزخرون من تقوى ،نحو مريم
البريئة من الخطيئة ،ويمنحكم برك َته الر�سولية راج ًيا � ْأن ُيزهر عم َلكم هذا
أخ�صب الثما ِر للحيا ِة الأبدية"
ويجني � َ
َ
املطران ج .بري�سان �سكرتري البابا اخلا�ص
في  12ت1902 2
جدا لهذه الهد َّية الثمينة لعم ِلكم الأخير حول العذراء القدي�سة.
"�أ�شك ُركم ً
�إنّه حقًّا "�أبهى الورود" بين جميع الكتبِ التي �صدرت في هذه الأزمنة
بخ�صو�ص مريم البريئة من ِّ
كل خطيئة"...
الكاردينال جيناري
وت�شج ُع
"� َّإن ِّ
تم�س قلو َبنا ّ
ال�صفات الفريدة والمواهب التي تتم َّيز بها مريم ُّ
بالحري ت�أثي ُر هذه المجموع ِة وقد �أهدانا �إياها �أح ُد "خ ّدام
نفو�سنا ،فكم
ّ
َ
بدت
مريم" ،بعد � ْأن تع َّمق في �أ�سرارِها في �ضو ِء الت�ص ّو ِف
الم�سيحي ،حتى ْ
ّ
ُم�ش ِّوق ًة للغاية .ف�شك ًرا لك يا �أ ّيها الأب الحبيب ،و ْلتُباركك العذراء مريم ،مع
مجموعة �أبحا ِثك ِّ
ُ
يتتلمذ على ِيدك"...
وكل من
املطران دانتي فالوتي زاتي� ،أ�سقف پا�شيا

قت حقًّا "وردتك الجميلة" .هذا الكتاب ال يمكنه �إ ّال �أن ُي ْح َيي
"لقد تذ َّو ُ
مريم ،ولكم الف�ضل في تعري ِفها
نف�س ك ّل من يقر�أه.
ْ
مج ًدا ُ
ا�سم َ
فليكن ُم َّ
َ
العالم".
َ
املطران پول مارك تايي
"�إ ِّني لأكي ٌد � ّأن هذا الكتاب ال ُم َع ْن َون�" :أبهى ورود ال�سماء" ،الذي كتبه
ح�ضرة الأب �أليك�س ماري لوبي�سيه ،الوكيل العا ّم لرهبنتنا ،يزخ ُر ب�صفا ِء
ن�سمح
العقيدة ،وقد ق ّدمها بم�سح ٍة روح ّية �صافية ،لذا ف�إننا بكاملِ �إراد ِتنا
ُ
بطبعه"...
الأب العام لرهبنة خدّام مرمي پريي غران �أ�ستاين
في روما ،دير القدي�سة مريم 10 ،ني�سان 1904
ح�ضر َة الأب الحبيب،
نت ب�صد ِد التن�شُّ قِ ِل ِع ْطرِ ورود الأر�ض الزائلة حين و�صلني كتابكم�" :أبهى
" ُك ُ
أقارن وردتَك هذه ب�أ ّي ٍة من ورو ِد الأر�ض.
ورود ال�سماء" .فلم �أ�ستطع �أن � َ
أريج عطو ِر ال�سما ِء
لقد َح َم ْل َت � ّإلي� ،إ�ضاف ًة �إلى ذكريات �صداق ِتنا الثمينةَ � ،
ورحت �أجني عبر هذه الت�أ ّمالت الروح ّية،
كا ّف ًة المطبوع ِة في هذا الكتاب.
ُ
أعذب الأطياب.
� َ
إبداع
ال يمكنني �أن �أهنئك بما يكفي لما يحوي هذا الكت ِّيب الف ّتان من تقوى و� ٍ
أقدم لك ،من ِّ
خال�ص �شكري مع كاملِ احترامي
كل قلبي،
والهوت .لذا ف�إني � ِّ
َ
ومح ّبتي".
املطران لوي�س �أدولف پاكيت
الموثق الفاتيكاني الر�سولي

تو�ضيح من امل�ؤ ِّلف
ِ
العبادات المفرو�ض ِة،
يخ�ص
تما�ش ًيا مع مر�سوم البابا �أوربانو�س الثاني ،بما ُّ
وال ِ
ألقاب الواجبِ تخ�صي�صها لخ ّد ِام اهلل ،والذين لم تُع ِلن الكني�سة قدا�ستهم
يخت�ص بالت�سميات الواردة في هذا الكتاب،
بعدَ ،ي ُه ُّم الم�ؤلف �أن يو�ضح ب� َّأن ما
ّ
ٍ
ت�سميات
هو مج ّرد �ألقاب تَق ِو ّية َم ْح�ض .ف�إن كان قد �أور َد ،في بع�ض الأحيان،
ت�صف بع�ض �أولياء اهلل بالطوباوي ّين والق ّدي�سين ،فهو ال يريد بذلك ا�ستباق
حكم الكني�س ِة المق ّد�س ِة .و�إنّه لمن دواعي �سرور الم�ؤ ِّلف �أن ي�ض َع هذا َ
العمل
ِ
وك َّل م�ؤ ّلفا ِته الباقية في ِ
كنف برك ِة ال�سلط ِة الكن�س ّية.
توطئة
الإ�صدار الأول
نكتب
ِلمنا�سبة الذكرى الخم�سين ل�صدو ِر عقيد ِة الحبلِ بال دن�س� ،أردنا �أن َ
ال�شعبي حول طلبة �سيدة لوريت.
هذا العمل
ّ
كانت هذه الطلبات تُ�ص ّلى منذ فتر ٍة بعيد ٍة ،في جمي ِع الكنائ�س ،وقد د�أب
بخ�شوع .وقد كانت جز ًءا ال
يوم ،على تالو ِتها
ٍ
الماليين من الم�ؤمنين ك َّل ٍ
ينف�ص ُل عن احتفاالت ٍ
نبحث
عدد كبيرٍ من الكنائ�س .فكان ال ب َّد لنا من �أن َ
العقائدي الأ�سا�س ِّ
لكل ابتهالٍ بمفر ِده من هذه الطلبات،
بت�أنٍ عن الجوهرِ
ّ
ِ
بع�ض هذه الألقاب
بهدف تعميقِ التقوى في حيا ِة �شعبِنا
بان ُ
الم�سيحي .فبينما َ
ّ
ب�شكل � ٍ
أي�ضا � َّأن هذه الأ ّم العذراء،
أبحاث و�أعمال علم ّية دقيقة ،ر�أينا نحن � ً
باالحترام والمح َّب ِة الالئقَين بها .من
ال�ساهرة علينا ،ت�ستح ُّق عم ًال جدي ًرا
ِ
هنا با�شرنا َ
ِ
البحث ،وقد ُذهلنا م َّما وجدناه من �سهول ِة
العمل على و�ض ِع هذا
�إيجاد القد�س ّي ِة المتعلق ِة بحيا ِة العذراء الكل ّية القدا�سة ،نظ ًرا �إلى رِفعة
مقامها وخ�صو�ص ّية امتيازاتها ،و�صو ًال �إلى الآالم التي عانتها .فعند التع ّمق
ؤمن ذاتَه ،من دونِ � ِّأي ٍ
عناء ،غار ًقا في
في الت�أ ّمل بهذه الطلبات ،يج ُد الم� ُ

المريمي ب�أكمله.
�ضم الالهوت
�سبرِ ِه غور ِخ ّ
ّ
تحت ّل العذراء مريم ،ب�شهاد ِة ٍ
فريدا في الكون.
عدد كبيرٍ من ِ
النا�س ،مكا ًنا ً
وقد رفعتها �أمومتُها الإله ّية فوق ِّ
كل الخالئق بما فيهم المالئكة .فهي تخت�ص ُر
َّ
تج�س ِد الكلمة ،بالثالوث الأقد�س
كل �إبداعات خلق اهلل ،وقد اتّحدت بف�ضل ُّ
اتّحا ًدا بنو ًّيا.
و�إنّنا لنتع ّر ُف ك َّل هذه االمتيازات والق َْدر َع ْب َر الطلبة ِلعذراء مدينة لوريت.
هذه الطلبة هي بمثابة ٍ
الت�سابيح
ن�شيد يرفعه الم�سيح ّيون كتقدم ٍة يوم َّي ٍة من
ِ
إكراما لهذه الأ ّم الإله ّية.
والمح ّب ِة � ً
وبخا�ص ٍة في فرن�سا� ،صلوات تَقو ّية،
من جه ٍة ُاخرى فقد دخلت الكني�س َة،
َّ
تُر َف ُع َطوالَ �شهرِ �أيا َر على ِ
أي�ضا في
�شرف العذرا ِء مريم .وقد انت�شرتً � ،
ٍ
مقاالت ت�أتي على ذكر امتيازات �أ ّم اهلل ،وخفايا
ع ّد ِة �أماكن ،ظاهرة كتاب ِة
لكن� ،إذا كان من ال�سهل الحديث عن مريم،
�أ�سرار حياتها على الأر�ضْ .
فمن ال�صعب انتقاء الكلمات التي توفيها حقَّها .ففي �سبيلِ كتاب ٍة جدير ٍة بها،
عليك �أن ت َ
ُدرك المعنى العميق للعقيدة الكاثوليك ّية� ،إذ � َّإن مريم تختزن في
ذاتها كمال الف�ضائل المعروفة في الكون .وماذا �أقول؟ ففي روحان ّية الالهوت
الم�سيحي� ،إ�ضاف ًة �إلى
تكمن ك ُّل خزائن الأ�سرار المقد�سة للإيمان
المريمي ُ
َ
ّ
ا�صة بالالهوت الأدبي ب�أكمله.
عمقِ جوهرِ العقائد الخَ َّ
يخت�ص بحياة والدة
لذلك َو َج َب علينا �أن نعرِ َ�ض ب�أمان ٍة ودق ٍة فائقة ك َّل ما
ّ
الإله .ف� ْإن كانت الكني�سة تُك ِّر ُم العذراء مريمِ ،ب ِغي َر ٍة مق ّد�س ٍة ،و� ْإن كان ا�سم
هذه البتول المجيدة يتر َّد ُد على �أفواه الم�ؤمنين بال توقف ،و�إن كان انت�شار
مقامات تكريمها يع ُّم الأر�ض ب�أكملها ،وبكلمة واحدة� ،إذا كانت مريم هي
"ام َر َ�أ ٌة ُمت ََ�س ْر ِب َل ٌة بال�شّ ْم ِ�س،
ي�س يوحنّا حين قالْ :
تلك المر�أة التي ر�آها الق ّد ُ
قد َم ْيها وعلى ر�أ�سها �إكْلي ٌل من اثن َْي ع�شَ َر َك ْو َك ًبا" (ر�ؤيا،)1 /12
َوال َق َم ُر ت َْح َت َ
�أفلي�س من الواجبِ �أن ن�أخذَ
الكافي للتمحي�ص والدرا�سة والمعرفة؟
الوقت
َ
َ

الرب ي�سوع،
ففي درا�ستنا الأمو َر المتع ِّلقة بمريم ،نكون قد ع َّمقنا معرفتنا َّ
أقد�س ،والنعم َة ،والأ�سرا َر المقد�سة ،واالبعا َد ال ُنهيو ّية كا َّف ًة ،ل ّأن
والثالوثَ ال َ
الخا�صة فوقَ ِّ
لرب خَ َلقني �أولى ُط ُر ِق ِه َق ْب َل
لمريم مكانتها
كل �إبداعات اهللَ " :ا ُّ
ّ
�أَ ْع َما ِل ِه ُمن ُْذ ال َبدء�( ".أمثال.)22 /8
فلندرك � ًإذا � ّأن مريم قد اخت�صرت كل مق ِّومات العقيدة الم�سيح ّية .وبذلك ف�إن
تكمن في اعتبا ِر هذه الأ ّم الإله ّية
الو�سيلة الأنج َع في �إحياء الحيا ِة الم�سيح ّية ُ
مثا ًال ح ًيا ِّ
لكل �أبنا ِء الكني�سة الم�ؤمنين .وقد كان في ِن َّيتنا �أنَّه من الأف�ضل �أن
ُن ِ
�صد َر عم ًال �شعب ًّيا يرتك ُز على �شرح الألقاب التي ت�شكل طلبة عذراء لوريت؛
في�ساعدنا ذلك على �إ�صدار عملٍ مخت�صرٍ ي�شرح عقيدة الروحان ّية المريم ّية،
و ُيذ ِّك ُرنا في ِ
ي�ش
الوقت عي ِن ِه بعقائد �إيماننا الأ�سا�س ّية ،مع مدلوالت واجبات ال َع ِ
لأخالق ّيات حيا ِتنا الم�سيح ّية.
لأجل بلوغ هذا الهدف ،وجدنا من ال�ضرورة بمكان� ،أن َنق�سم تق�سي ًما منطق ًّيا
خ�ص �ألقاب العذراء الكل ّية القدا�سة ،م�ضيفين �إلى ِّ
كل ٍ
لقب ما يتوافق
ك َّل ما َي ُّ
معه من عقائد الروحان ّية الم�سيح ّية.
ألقاب يتك ّر ُر ع ّد َة ٍ
العديد من هذه ال ِ
مرات ِ ،م َثل ت�سمية "القدي�سة
وبما � ّأن
َ
عذراء العذارى ،و�سلطانة العذارى"ُ ،
ا�ضطرِ رنا �إلى الت�ص ّرف ببع�ض ت�سميات
دون االبتعاد عن الجوهرِ الأ�سا�س.
الألقاب و�إبرازها من وجه ِة نظرٍ مغايرة َ
مخت�صا بالروحان ّية لرهبنة خ ّدام مريم �أ�سميناه" :يا
َّثم �إنَّنا �أ�ضفنا ابتها ًال
ً
عم الملوك ّي ِة التي
�سلطانة خ ّد ِامك" .هذا االبتهال َ
�سمح لنا �أن نتك َّل َم على ال ِّن ِ
�أنعمت بها �أ ُّم اهلل ،بالتفات ٍة خا�ص ٍة نحو خ َّد ِامها الأمناء ،خالل حياتهم الزائلة
على هذه الأر�ض.
وا�ضحا ب�أنّه ال ِ
يهدف �إلى �إ�ضافة عملٍ
فعند قراءة �صفحات هذا الكتاب ،يبدو
ً
ٍ
جديد �إلى كتب الت�أمالت �أو مجموعات ال ِعظات التوجيه ّية .فهنالك العديد من
لكن ُج َّل ما ن�صبو �إليه
هذه الكتب ،وال نف َع في �إ�ضافة مجموعات �أخرى �إليهاَّ .

هو �أن ن�ضيف �إلى �سائر الألقاب الواردة في طلبة العذراءَّ ،
يمت ب�صل ٍة
كل ما ّ
�إلى العذراء القدي�سة �إ�ضاف ًة �إلى عقائد الإيمان ،ومك ّونات الالهوت الأدبي
الم�سيحي.
ال�ضروري الدخولَ في � ٍ
تكون ُمح َّدد ًة
ال َنجِ ُد من
أبحاث الهوت ّي ٍة مدقَّق ٍة قد ُ
ّ
ؤمنون في التفا�صيل العلم َّي ِة
بمكانٍ وزمانٍ مع ّينين .وال يه ُّمنا �أن يدخل الم� َ
وعر�ضها بباق ٍة جميل ٍة متكامل ٍة
طرح الأمو ِر الم�شترك ِة َ
المتخ�ص َ�ص ِة .لذا �آثرنا َ
ّ
وفريد ٍة في حياة مريم.
فهذه المر�أ ُة التي ال َ
الفردو�س� ،إنَّها الورد ُة العطرةُ� .إذ
مثيل لها ،هي �أجم ُل ورو ِد
ِ
أريج عطرِ ها حتى َ
فوح طهار ِتها .فال�سعاد ُة
نفو�سنا من ِ
يكفي �أن نتن�شَّ قَ � َ
تمتلئ ُ
مريمُ ،تغْنينا عن ِّ
كل المجهو ِد المتوا�صلِ الذي
التي نتذ ّوقها ،من خالل تع ُّر ِفنا َ
المريمي.
و�ضعنا ُه في �سبيلِ كتاب ِة هذا العملِ
ّ
العمل في متناولِ �أكبرِ ٍ
نجعل هذا َ
ومن �أجلِ � ْأن َ
ق�سمناه
عدد من النا�س ،فقد َ
�إلى لوحتين متوازيتين :فاللوح ُة الأولى تحوي ،بح�سبِ الطريق ِة التقليد ّية،
ِ
تتنا�سب م َع
عناوين
االبتهاالت الوارد ِة في طلب ِة �س ِّي َد ِة لوريت ،مع �إ�ضاف ِة
ك َّل
َ
ُ
محتوى ِّ
إدراج تنا�سقٍ في محتوى
الطلب ِة� .أ ّما اللوح ُة الثاني ُة فقد َع ِملنا على � ِ
الموا�ضي ِع بت�سل�سلٍ
ون تعميقَ درا�سا ِتهِ ُم
منطقي
تعليمي ،تُفي ُد الذين يو ّد َ
ٍّ
ّ
ٍ
ِ
درا�سات
النا�س ب�شكلِ
الخا�صة ،كما و�أنّها ت�ساع ُد على ت�سهيلِ
تقديمها لعا ّم ِة ِ
َّ
منظم ٍة ِّ
َّ
لكل ما يتع ّلقُ ب�أمو ِر العذرا ِء الكل ّي ِة القدا�سة.
حا�ض ِ
رات �أو
�أما الذين َي ْ�س َع ْو َن �إلى اال�ستفادة من هذا الكتاب� ،إ َّما ب�إلقا ِء ال ُم َ
ظات ،خاللَ �شهرِ �أ ّيا َر المبارك ،ف ُي ِ
بتح�ضيرِ ال ِع ِ
بع�ضا من
مكن ُهم �أن َيختاروا ً
ؤمنين ال ُم ِ
االبتهاالت التي َيجدو َنها متطابق ًة مع تط ّل ِ
ِ
تين �إلى
هذه
ن�ص َ
عات الم� َ
�إر�شادا ِتهم.
ٍ
هذه المو�ضوعات م�ستقلة بع�ضها عن بع�ض ،وبذلك ُي ِ
لمنا�سبات
مك ُنها � ْأن تفيد
مختلف ٍة ومتنوعة.

الدن�سِّ � ،أم اهلل ،م َع الرجا ِء
أقدام البريئ ِة من
ِ
�إننا ن�ستود ُع هذا الكتاب عند � ِ
تكون هذه العذراء المجيدة محبوب ًة ومعروف ًة من الجمي ِع .فلي�س
الكبير في �أن َ
درب �أكيد وال من طريقٍ �أق�ص َر للو�صولِ �إلى ي�سو َع � َ
من ٍ
أف�ضل من معرف ِة مريم
َ
بوا�سط ِة مريم .وقد
ومح َّب ِتها .فالذي يري ُد � ْأن َيجِ َد ي�سو َع عليه �أن يفت َِّ�ش عنه
ُك ِت َب في الإنجيل ب� َّأن َ
ملوك المجو�س لم يجدوا ي�سوع �إ ّال بين ذراعي � ِّأم ِه :و�أَتَوا
�إلى ِ
مريم � ِّأم ِه" (متى .)11 /2
البيت ور�أَوا
ال�صبي مع َ
َّ
توطئة
الإ�صدار الثاين
الخم�سيني
الكتاب كان قد ظه َر باللغة الإيطال ّية في ذكرى اليوبيل
هذا
ُ
ّ
عالميُ ،ع ِق َد في روما في
مريمي
ل�صدور عقيدة الحبل بال دن�س ،بعد م�ؤتمرٍ
ّ
ّ
كانون الأول من �سنة  ،1904وقد تُرجم �إلى ع ّد ِة ٍ
لكن الطبعة الفرن�س ّية
لغاتَّ .
كانت قد َن ِفدت منذ وقت لي�س بقريبُ ،
عيد طبعها ،وهذا ما
فط ِل َب �إلينا �أن ُن َ
ُقمنا به� ،إ ّال �أننا �أ�ضفنا �إلى ِّ
كل ابتهالٍ ٍ
وارد في هذا الكتاب ،مخت�ص ًرا لحيا ِة
� ِ
أحد القدي�سين بهدف �إظها ِر ال�شَ مول ّي ِة هذا الإكرام لوالدة اهلل القدي�سة.
ون واجب
في الواقع� ،إنّه عندما نرى هذا العد َد الكبي َر من الق ّدي�سينُ ،ي�ؤ ّد َ
الإكرام �إلى الأ ّم العذراء مريم ،فال ُيمكننا بعد ذلك� ،أن نتوانى في �إبدا ِء
�إعجابنا ومح َّبتنا الكبيرين لتلك التي ندعوها "�سلطان َة جمي ِع الق ّدي�سين"،
وهي التي يتح ّلقُ حولها �ضمن هال ٍة نوران ّية ،جمي ُع مختاري اهلل ،لأنّه ما من
� ٍ
خال�صهُْ � ،إن لم يتع ّر ْف قدا�س َة مريم.
أحد منهم قد نال� ،أو �سينال َ
فيا �أ ّيتها العذراء المباركة ،اجعلي ك َّل الذين يقر�أون هذا الكتاب ،والذين
ِ
عظائم ِك في ال�سماء.
بفرح الت�أ ُّمل في
عملوا على تح�ضيره و�إ�صداره ،يحظون ِ
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�أَلن َّيات
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ي�سة مريم
يا ّ
قد َ
إلهي وا�س ُم مري َم
التدبي ُر ال ّ
�أرا َد ُ
ولد من امر�أ ٍة،
اهلل �أن ي�صي َر الكلم ُة �إن�سا ًنا ل ُيخ ّل َ�ص الإن�سان ،و ُي َ
لي�شابهنا لي�س ّ
وح ْ�س ُب ،بل في االنتماء �إلى ب�شَ رِ ّيتنا .ولأجلِ بلو ِغ
بالطبيعة َ
ِ
العلي امر�أةً ،م�ستع ّد ًة لهذا ال�شّ رف ال ّرفيع ،لكي ت�صي َر
هذا
الهدف اختار ُّ
ا ًّما للكلمة .فث َّب َت فيها الق ّوة المالئمة في ّ
الطبيعة والنّعمة .و�أراد �أن يرف َعها
م ِلك ًة مم ّيز ًة فوقَ طب ِع المائتين ،وفوقَ ُطغ ِ
أمام
ْمات المالئك ِة .فال َن َّ
عجبن � َ
ِ
ُ�صبح مو�ضو َع ُق ْد ِر
هذه الخليق ِة الفائق ِة
الو�صف ،وهي التي ا�ستحق ّْت �أن ت َ
لرب خَ َلقني �أولى ُط ُر ِق ِه َق ْب َل �أَ ْع َما ِل ِه
القدير في ما �س ُيحقِّقُ في داخلهاَ " :ا ُّ
ُمن ُْذ ال َبدءِ .م َن الأَزَلِ �أُ ِق ْم ُت ِم َن الأَ َولِ من قبل �أن ِ
كانت الأَ ْر�ض" (�أمثال :8
.)23-22
ابتهجي يا نف�سي وتوا�ضعي ج ًّداِّ ،
وعظمي ُ�س ُب َل ال ّر ِّب المليئ َة بال ّرحم ِة
ال�سامية ،في
والعدل .وا�شكري ال ّر َّب القدي َر الذي و�ض َع هذه الكرام َة ّ
خليق ٍة و�ضيع ٍة ،ت�شب ُه طبيعتُها طبيع َت ِك .ابتهجي يا نف�سي ،وا�س�أليه النّعم َة
ب�أن يجع َل ِك مطمئ ّن ًة حيثُ � ِ
أنت على هذه الأر�ض .ل َّأن ك َّل ما في الحياة ي�أتي
فت عطايا ُهَّ ،
حل الب� َؤ�س في الكونِ .
من اهلل ،ف�إن تو ّق ْ
المخ�ص ُ�ص المر�أ ٍة مم ّيزة ،هو
اال�سم
يكون
عنوان جوهرِ
ُ
فمن العدلِ �أن َ
ُ
َّ
المولج ِة ِ
تتميمها ،وغايتُها ال�سامية.
الر�سال ِة
َ
ِ
حين اختا َر امر�أ ًة من خليق ِت ِه ،فائق َة
اال�سم
لقد تَلفّظ اهلل بهذا
المباركَ ،
ِ
ِ
تكون �أ ًّما ِ
ِ
باال�سم لأه ِلها:
أب�صرت النو َر� ،أوحى اهلل
فيوم �
الو�صف ،كي َ
هللَ .
ِ
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ألقاب ثالث ٌة
"مريم" ،وله معانٍ ثالثة :الجاللة ،والمرارة ،وال ّثبات� .إنها � ٌ
ال�صفات الأ�سا�س ّية ل َم ِلك ِتنا المجيدة.
تحوي ّ
المتج�س ِد و ُت ِّو َج ْت �سلطان َة الكونِ
�أو ًال :في الجالل ِة حين �صارت � َّأم الكلم ِة
ّ
و�س ِّيد َتهُ.
وثان ًيا :في المرار ِة �إذ اختا َرها ُ
لتكون �شريك ًة لي�سو َع في افتدا ِء
اهلل
َ
مت �أكث َر من � ِّأي �أن�سانٍ �آخر.
الجن�س
ِ
ّ
الب�شري ،فت�أ ّل ْ
ِ
يطان،
وثال ًثا :في
غلب ال�شّ َ
الثبات وقد ُحبِل بها بال دن�س ،فكانت �أ ّولَ َم ْن َ
ِ
الوقت عين ِه ،عن بها ِئها
مريم ُيع ِّب ُر ،في
فحملت ُاولى ثما ِر الفدا ِءُ .
فا�سم َ
آالمها وانت�صارِها ،وهي �أمو ٌر ال َ
و� ِ
مثيل لها.
ُ
وحين
اال�سم
�أ ُّيها
فرح ال متنا ٍهَ .
المبارك! َ
ُ
حين تم ُّر ببالي ،تُ�ضحي لي منب َع ٍ
ّا�س �أمامي
َ�صرِ الأغَ ِّن ،والع�سل
ال�شهي .وحين ير ِّد ُد َك الن ُ
�أذك ُر َك ،فكالق ْ
ّ
أذناي ب� ِ
أعذب الألحان.
تته ّل ُـل � َ
� َّإن َّ
المقد َ�س ْين ،يحظى
مريم وي�سو َع
َّ
با�س َم ْي َ
كل من يتلفّظ ،ب�إيمانٍ ومح ّب ٍةْ ،
النف�س بال َّتعزيـ ِة والرجاء.
يطان وتُغني
بق َّو ٍة خف ّي ٍة تُب ِع ُد ال�شّ َ
َ
قدي�س
�أفلي�س جل ًّيا � َّأن اهلل �أَ ْ�ضفَى على هذين اال�س َم ْين قو ًة خارق ًة من ال ّت ِ
فواجب على
جدا لديه.
والحياة؟ ذلك ل َّأن ا�س َم ْي ي�سو َع
ومريم محبو َب ِين ً
َ
ٌ
الم�سيحي ال�صالح � ْأن ُير ِّد َد هذين اال�س َم ْين المق َّد�سين ب�إيمانٍ
واحترام
ٍ
ّ
وثق ٍة؛ عليه �أن يدع َو ُهما في ِّ
جاهدا �إلى َم ْن ِع
كل احتياجاته ،وي�سعى
ً
ال ّت ِ
جديف عليهما من �أفواه الأ�شرار .ولكنّي� ،أ�س� ُأل ب�أ�سف ،لماذا يكون
ذك ُر هذين اال�سمين المباركين والمق ّد�سين ،الغاليين على قلوبنا ،مدعا َة
وا�ستهزاء من ِق َبل ٍ
ٍ
عدد كبيرٍ من النّا�س؟ فليتق ّد�س ا�س ُم َك المعبو ُد،
احتقا ٍر
وخال�صنا.
يا �إلهي ،من خاللِ ا�س َم ْي ي�سوع ومريم الحبيبين ،ففيهما حياتُنا
ُ
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† �صالة

وا�سم ال ّر ِّب ي�سو َع في �أعماقِ قلوبِنا.
يا مريم يا � ِّأم َي الحنون اطبعي ا�س َم ِك َ
حي ومح َّب ٍة م ّتقد ٍة،
ُاطلبي لي من اهلل �أن �أل ِف َظ َ
ا�سم اب ِن ِك وا�س َم ِك ب�إيمانٍ ٍّ
في �ساعتي الأخيرة ،لكيما بف�ض ِلهما يبتع ُد عني �أعدا ُء خال�صي� .إنّي �أ�ستود ُع
ماوي� .آمين
ال�س ّ
روحي بين َي َد ْي �أبي ّ

ِ
رهبنة ُخ َّدا ِم مريم
ال�سب َعة ،م�ؤ�س�سي
القد َ
مثالُ ّ :
ي�سين ّ

في القرنِ
الثالث ع�شَ َر وفي عهد فرديريك الثاني الجاحد ،الذي �أثار
َ
يعي�شون في مدينة فلورن�س
كان �سب َع ُة نبال َء
َ
ا�ضطها ًدا عنيفًا �ض َّد الكني�سةَ ،
جاهدين في � ْأن يعي�شوا بح�سبِ
تَجم ُعهم �صداق ٌة م�سيح ّي ٌة عميق ٌة ،و َي�س َع ْو َن
َ
إنجيلي.
ِ
تعاليم الكمالِ ال ّ
ِ
أمام ُهم ،في ِ
وقت
ففي عيد االنتقالِ من ال�سنة 1233
ظهرت الأ ُّم العذرا ُء � َ
العالم ويك ِّر�سوا ذواتَهم لخدم ِتها
ال�صالة،
ْ
ّ
وطلبت �إليهم �أن يتخ َّلوا عن حيا ِة ِ
ِ
بفرح كبيرٍ وتركوا ال َ
والممتلكات،
أهل
وخدم ِة اب ِنها ي�سوع .فا�ستجابوا لدعو ِتها ٍ
�سين حيا َت ُه ُم هلل .وق َّرروا فيما بعد
ال�صال ِة وال ّتق�شُّ ِف ،مك ِّر َ
ل َيخ ُلدوا �إلى حيا ِة ّ
�ضجيج العالم ،ليعي�شوا في عزل ٍة تا ّم ٍة على جبلِ �سيناريو،
�أن يبتعدوا كل ًّيا عن
ِ
ٍ
�سنوات،
الذي يبع ُد �سبع َة �أميالٍ عن مدين ِتهم فلوران�س .وهناك ،خاللَ ع ّد ِة
عين ،من
�سلكوا حيا َة
بفرح ال َ
و�صف له ،مت�ض ّر َ
ٍ
توا�ضع وتوب ٍة ،مالئين قلو َبهم ٍ
مون ب�أمان ٍة ي�سو َع و�أ َّم ُه الكل ّية القدا�سة.
�أجلِ الذين َيخ ُد َ
الجمع ِة العظيمة من �سنة  ،1240حين كانوا يت�أملون في �أ�سرار الآالم،
في ليل ِة ُ
يكون
ظهرت م ِلكة ال�سماء �أمامهم ،وطلبت �إليهم �أن ي�ؤ�س�سوا رهبن ًة جديد ًة ُ
خال�ص
آالم التي عا�شتها باالتحا ِد مع ي�سو َع ،من �أجلِ
ِ
هدفُها ُ
إكرام ال ِ
تعميم � ِ
العالم.
وجعلت ه�ؤالء النّ�ساك
أ�سي�س هذه ال ّرهبن ِة الجديدة،
ْ
لقد طلبت ُ
مريم ُ
نف�سها ت� َ
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ُيفارقون عزل َتهم ،لينطلقوا برحل ٍة طويل ٍة ،عبر �إيطاليا وفرن�سا والمانيا
وبولونيا ،واعظين في ِّ
مريم المجيدة و� ِ
آالمها ،را ّدين الخط�أة
كل ُبقع ٍة ب�س ِّر َ
المدن بع�ضها مع بع�ض.
�إلى ال ّتوبة ،و ُم�صالحين َ
القدي�سون بعد حياة طويلة ،وقد ترافق موت ٍّ
كل منهم بعجائب
مات ه�ؤالء ِّ
وتوحدت رفاتهم في قبرٍ ٍ
واحد
فوحدتهم المح ّبة َطوال حياتهمّ ،
�سماو ّيةّ .
ال�سبعة
بعد الممات .وهذا ما جعل النّا�س يك ِّرمو َنهم تحت لقبِ "الم�ؤ�س�سين ّ
لرهبنة خُ ّدام مريم".
الث ع�شَ َر على �شرف المذابح في  15كانون ال ّثاني �سنة
رفعهم البابا ليون ال ّث َ
.1888

يا والدة اهلل
ال مثي َل لوالدة الإله رِفع ًة و�شَ َر ًفا
َ
الطفل الذي َو َلد ْتهُ"
"عبد ِت
َ
يفهم حقيق َة ِّ
� َّإن َ
كل ما تعنيه كلمة "والدة الإله"،
العقل
َّ
الب�شري ال يمك ُنه �أن َ
يخ�ص ُ�صه الم�ؤمنون لمريم ،وقد �أثبتت ُه الكني�س ُة الكاثوليكي ُة ب�سلطا ِنها
لقب ِّ
ٌ
ُ
مريم
المع�صوم .ويزول
جمال الطبيع ِة �أمام هيب ِة هذا اللقب .فبما � ّأن َ
اتحد ْت بالنّعم ِة الإله ّية بفعلِ اتحا ِدها باب ِنها.
َحملت الكلم َة
المتج�سد ،فقد َ
ِّ
فكما � َّأن طبيع َة ي�سوع الإن�سان ّية مت�سامية فوقَ ِّ
كل خليقة ،ف� َّإن كرام َة والد ِة
إلهي .فقد ا�ستم ّد ْت كرامتَها بفعلِ اتحا ِدها
الإله ت ِّ
ُوحد طبيعتَها بالبها ِء ال ّ
والجوهري ب "الكلمة-اهلل".
الكياني
ّ
ّ
أ�سا�س ِّ
كل مواهب الطبيعة ومقيا�سها ،في النّعمة
� َّإن َ
لقب والدة اهلل ،هو � ُ
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ْني مريم بهما" .فالق ّدي�سة والدة الإله قد
والمجد الل ّذين َح ُ�سن لل ّر ِّب �أن ُيغ َ
ِ
ُرفعت فوق ُطغ ِ
ملكوت ال�سماوات"( .الليترج ّية المق ّد�سة)
ْمات المالئك ِة في
عظـِّمي يا نف�سي �أبهى ال ِ
العلي ،فقد �أَ َّه َل ِك لخدم ِة
آيات التي �صن َعها ال ّر ُّب ُّ
الملكة العظيمة ،فا�شكريه وارفعي الأمان َة الدائمة لم ِلك ِت ِك.
لقب والدة الإله ،الذي ُيعطيه الإيمان الكاثوليكي لمريم ،لي�س م�صدر
� َّإن َ
أي�ضا م�صدر قو ٍة لنا جمي ًعا،
تبجيلٍ ال مثيل له للأ ّم العذراء وح�سب ،بل هو � ً
الحقيقي ،ويجعلنا نفهم ب�شكل � َ
أف�ضل حياة ُمختاري
كي يقودنا نحو الإيمان
ّ
اهلل.
في الواقع � َّإن �أول خطو ٍة ل َت َع ُّر ِف الم�سيح ي�سوع فادي العالم ،تكون في الإيمان
البع�ض �أن
فيرف�ض
الم�سيحي يتع ّث ُر �أحيا ًنا،
لكن الإيمان
ُ
ُ
بالأمومة الإلهيةّ .
ّ
لكن الحكمة الإلهية ت�سط ُع ب�شكلٍ
خا�ص
ٍ
مريم �أ ًّما هلل حقيقيةّ .
َي َر ْوا في َ
بمجر ِد َت َك ُّر ِم َ
لتكون � ًأما الب ِن ِه .ففي ِّ
كل الأعمال الإله ّية
اهلل واختياره مريم َ
ِ
َ
حكمتك
م�شورات
َج�سد الكلمة .فكيف يمكننا �أن نفهم
ال يوجد �أعظم من ت ُّ
ِ
ِ
أردت �أن تواجه �أعمالَ
والموت ،التي ابتد�أت بخطيئة
الهالك
يا �أهلل ،يا َمن � َ
إ�صالح الذي ا�ستم ّد جوه َره من ِ
طواع َية
آدمَ ،
فكان ال ُ
ح ّوا َء وانتهت ب�سقط ِة � َ
�ضحية ي�سوع؟ و�أ ّية تح ّو ٍ
وو�صل �إلى كما ِله في �أُ ِ
َ
الكلي
مريم،
الت ال يريدها اهلل ّ
منحنا �إياها
ال�صالح من الأمومة الإلهية؟ �إذ باختياره مريم ُا ّمـًا للكلم ِة َ
ّ
أي�ضا .فقد �أرا َد �أن ُت َت ِّم َم بم�شاركة ابنها َ
وت�صبح ُا ّمـًا
عمل افتدائنا،
ُا ّمـًا لنا � ً
َ
روحي ًة ب�إيال ِدها حيا َة النّعم ِة فينا" .ما �أعمقَ غنى اهلل وحكم ِت ِه ِ
وعلم ِه! وما
إدراك � ِ
أ�صعب � َ
وفهم ُطرقه؟" (روما .)33/11
أحكام ِه َ
� َ
أ�سا�س الذي منه ينطلق عملِ
"�أموم ِة َ
مريم الإله ّية" ،هذا هو المبد ُء ال ُ
خال�صنا .وعلى ِّ
م�سيحي �أن يجاهر عالني ًة بهذه الحقيقة .فب�إعالن
كل
ٍّ
أي�ضا ب� َّأن الكلمة �صار ب�ش ًرا .لكن كي
�إيما ِننا ب� َّأن مريم هي �أ ّم اهلل نوقن � ً
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حقيقي ،في
ال يبقى هذا الإيمان عقي ًما ،يجب �أن يترافق مع عملِ عباد ٍة
ّ
الداخل كما في العلن .عباد ٌة تت�ض َّم ُن َ
إكرام ومح َّب ٍة لمريم ،الخليقة
فعل � ٍ
الفريدة المتمايزة لكنَّها م َّتحدة فينا بموا�صفاتها الج ّمة .على النّف�س
الم�ؤمنة �أن تتبع �إرادة الكني�سة .فالكني�سة ال ُّ
تطلب من الجميع �إقام َة
تنفك ُ
ِ
المعابد لإكرام مريم ،وت�أ�سي�س الأخويات المريم َّية ،وتكري�س الم�ؤ�س�سات
ٍ
ال ّرهبان َّية ،التي ت َّت ُ
�صلوات
تنظيم
خذ هذه الأم الإله ّية �شفيع ًة لها .وكذلك
َ
ت�ساع ُد الم�ؤمنين على � ِ
إكرامها .نعمَّ � ،إن مريم هي حقًّا جديرة بالآية التي
ي�س �شَ ْعبِ ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل ،على يهوديتُ " :م َبا َر َك ٌة �أَن ِْت َيا ُب َن َّي ُة ِم َن
�أطلقها ُعزِّ َّياَ ،ر ِئ ُ
ال َّر ِّب الإِل ِه ا ْل َع ِل ِّي َف ْوقَ َج ِمي ِع ِن َ�سا ِء الأَ ْر ِ�ض" (يهوديت )18 /13

† �صالة

يا مريم �أنا �أ�ؤمن ِّ
ِ
هلل التي ِ
بكل ق َّوتي �أن َِّك حقًا �أ ُّم ا ِ
خال�صنا.
بك ابتد�أ َع َم ُل
أقد ُم نف�سي لل ّر ِّب ،ب�إلإيمانِ ال ُم َت َ�أ ِّ�صلِ في قلبي ،وبالأعمالِ الخير ّية،
فاجعليني � ِّ
عر�ش ِ
فقدميها � ِ
فخال�صنا بين َ
رب"
ابنك الإلهي�" :أَ ْح َي ْي َتنَا.
أمام ِ
ِّ
يديك يا ّ
ُ
أنت � َ
(تكوين)25 /47

إ�سكندري
القدي�س كيرل�س ال
مثالّ :
ّ

ٌ
إلهي ،وال يمك ُننا
تكريم العذرا ِء الكل ّي ِة القدا�س ِة
� ّإن َ
مرتبط ب�شكلٍ وثيقٍ بالوحي ال ّ
�أن َننك َر المكا َن َة المم َّيز َة لهذه الأ ّم المجيدة ،و�إ ّال ف�إننا ن�ضط ّر �إلى مخالف ِة
ي�س كيرل�س� ،أ�سقف الإ�سكندر ّية،
�إحدى العقائد الكاثوليك ّية .داف َع الق ّد ُ
الم�سيحي الذي ذكر ْت ُه � ُ
أعمال
مريم الإله ّية ،وعن �س ِّر الوحي
بق ّو ٍة عن �أموم ِة َ
ّ
مجم َع ْي �أف�س�س وخلقيدونية فقد كان قل ُب ُه م ّت ِق ًدا ب ُِح ِّب العذرا ِء الق ّدي�سة،
وي�ش َت ِع ُل غير ًة من �أجلِ خال�ص النّفو�س .لم يكن ي�شغ ُله �سوى م�ساعد ِة ال�شّ عب
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َج�س ِد
على التن ّبه للهرطقات التي كانت تتغلغل في ال�شّ رقِ ب�أكم ِله� ،ض َّد عقيد ِة ت ّ
مريم في �أن تُدعى والد َة اهلل .وبف�ضلِ معرف ِته العلم َّية العميق ِة،
الكلم ِة و�أحق ّي ِة َ
َ
رئي�سا لمجم ِع �أف�س�س ،الذي �صدر عنه
الف�ضائل ،ع ّي َن ُه البابا
وعي�ش ِه
ُ
�سل�ستان ً
نت عقيد ُة �أمومة مريم الإله ّية.
الحكم �ض ّد الهرطقة النّ�سطورية ،وفيه �أُع ِل ْ
ن�شيدا
�
إكراما للعذرا ِء الق ّدي�سة ،وقد �أ ّلف ً
إ�ست�سلم كيرل�س لل�صالة العميقة � ً
َ
ر ّن َم ُه �أمام �أ�ساقف ِة المجمع ،وهو من �أجملِ ال ِ
إكراما لوالدة
أنا�شيد التي رف َعها � ً
حقد الهراطقة على كيرل�س ،ف�أ�شبعوه �إهان ًة
الإله .جلبت مق َّررات هذا المجمع َ
وطردوه من كر�س ِّيه .لك َّن ُه تح َّمل هذه الآالم بافتخا ٍر ومح ّبة لإعال ِنه الحقيقة،
و�أكمل الدفا َع ،عبر عظا ِت ِه و ُكتبِه ،عن عقيد ِة �أمومة مريم هلل ،حتى � َّإن العذراء
المجيدة لم تتوان في ال َّتعوي�ض عن هذا الخادم الأمين .فبعد �أن تلقَّى ع ّدة
� ٍ
عب ك َّلهُ.
إ�شارات �سماوي ٍة�ُ ،أ ِع َيد �إلى
كر�سي الأ�سقف ّية ،وقد ّ
عم ُ
الفرح ال�شّ َ
ِّ
نف�س ُه ُم�س ِّبح ًة هلل ومك ِّرمة
توفي في  28كانون الثاني من �سنة  444لت�صعد ُ
َّ
لأ َّمه المجيدة التي �أح َّبها كثي ًرا.

يا عذراء العذارى
مريم الدائمة البتولية
"و�أنا حمامتي ،كاملتي ،وحيدةٌ ،وحيد ٌة ل ِّأمها هيُ ،مطيع ٌة لمن ولدتها.
كات فط َّوبنها ،ومدحتها الجواري" (ن�شيد .)8 /6
ر�أتها الم ِل ُ
وعنوان مديح
� ّإن الق ّدي�سة العذراء ،ببتول ّيتها الدائمة ،هي عالم ٌة فارِقة،
ُ
الم�ؤمنين ك ِّلهم .ولكي ي�صونها اهلل في هذه النعمة� ،أراد �أن ُيب ّدل �شرائع
ّ
الطبيعة ،كي تَـ ِل َد الكلمة من دون الم�سا�س ببتوليتها.
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ففي �أح�شاء مريم ُحب َِل بمخ ّل ِ�ص الكونِ  ،بطريق ٍة عجائب ّية مم ّيزة.
ليولد
خرج ،ب�آي ٍة �أعجب من الأولى،
َ
ومن �أح�شا ِء هذه ال ِّأم الإله ّية َ
مريم بال ّر ِّب ي�سوع الم�سيح ووالد ِته زاداها طه ًرا،
في عالمنا .ف ََح َب ُل
َ
و�أ�ضافا �إلى حياتها عط ًرا جديدا .وقد غم َرها ال ّروح القد�س بظ ِّله،
ٍ
�صاف ،ل ُيغْن َيه بلونه الباهر ،وجعل
ك�شعاع من النو ِر يجتا ُز �إنا َء ِب َّل ْو ٍر
ٍ
الم�سيح المق ّد�س بال ّتكا ُملِ مع جوهرِ ها الطاهر .بهذا
ج�سد
فيها
َ
ِ
بتناغم كبيرٍ مع
حب اهلل
�أرا َد اهلل �أن ُيك ّر َم �أ ّمه .ومريم ،المتجاوبة مع ِّ
ٍ
�إرادته ،لم يكن عندها �سوى رغب ٍة واحد ٍة ،وهي �أن تبقى بتو ًال �إلى الأبد.
إن�سان عن ميول
أعظم البتول ّية المق ّد�سة في عين َْي ال ّر ّب� ،إذ بها يبتع ُد ال ُ
ما � َ
ال ّر ِ
ال�سماوية .فبتول َّي َة مريم هي هذا
غبات،
َ
ليخلد �إلى الت�أ ّمل في الأمو ِر ّ
ِ
"طوباك يا مريم البتول
العطر الذي ُيط ِّي ُب الكني�س َة التي تر ِّدد مر ِّنم ًة:
ِ
وولدت خالقك ،وما ِ
لأنك ِ
زلت عذراء".
حملت ُمبدع الكون،
لم ِ
أي�ضا �أن تُك ِّر َ�س ذاتَها
مريم ِ
بعي�ش ف�ضيل ِة البتول ّي ِة ،بل �أرادت � ً
تكتف َ
قد َمها �أه ُلها �إلى الهيكل .وقد
دائم وكامل ،فنذرت ذاتها يوم َّ
هلل بنذ ٍر ٍ
ِ
نف�سها هللٍ ،
مقدم ًة
الروح القد�س
�أوحى
لعرو�س ِه ب� ْأن َ
بعهد دائمِّ ،
ُ
تقف َ
أي�ضا كم � َّأن هذه الف�ضيلة تجعلنا
زهر َة بتوليتها المق ّد�سة .و�أعل َمها � ً
بتتميم �أعمالِ العباد ِة الإله ّية ب�أمان ٍة و�صدقٍ .
جديرين
أي�ضا
نحن � ً
َ
ِ
التزم العدي ُد من �شعبِ العهد القديم الحيا َة البتولي َة ،لكن لم يرتبط �أح ٌد
َ
منهم بالنّذور الوا�ضحة .فقد ُحفظت بواكير ثما ِر هذا النَّذر ،لتلك التي
�ستكون فخ ًرا لل�شريعة الجديدة� .إنَّه ذلك النذر الذي َ
دخل في نف�س مريم
ٍ
كحجاب لحظة الب�شارة ،لتتميم �إرادة ال�سماء .فكانت كلمات المالك
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ال�س ّر ،الذي
ٍ
كم�صباح ينير َ
قلب العذراء الق ّدي�سة ،عن كنه �أغوار هذا ّ
�سيتحققُ في داخلها .وبتمايزٍ ٍ
وبقيت عذراء ،ف�أ�ضحت
لدت الكلمة
فريد َو ْ
ْ
بذلك �شرف العذارى الأكمل ،ومجد الأ َّمهات الفريد.
الحوا�س.
� َّإن طبيعتنا ،التي ف َُ�س َد ْت بالخطيئة الأ�صلية ،مالت نحو ملذَّ ات
ّ
نرغب في حماية ذوا ِتنا من ِّ
كل �أدرانِ الخطيئة ،علينا �أن َ
نجعل
ف� ْإن كنّا
ُ
القدي�س
ألمح �إليه
�ساح َة
ٍ
حياتَنا َ
ال�سقَطات .هذا ما � َ
ُ
يومي ِ�ض َّد َّ
�صراع ٍّ
و�س
بول�س حين قالَ " :و ِلك ِّني �أَ َرى َنا ُم ً
و�سا �آخَ َر ِفي َ�أ ْع َ�ضا ِئي ُي َحار ُِب َنا ُم َ
و�س الْخَ ِط َّي ِة ا ْل َكا ِئ ِن ِف َّي( ".روما )23 /7
ِذ ْه ِنيَ ،و َي ْ�سبِي ِني �إلى َنا ُم ِ
لكنّه ا�ستعاد الثقة و�أ�ضاف�" :أَ�شْ ُك ُر َ
اهلل ِب َي ُ�سو َع ا ْل َم ِ�س ِيح َر ِّبنَا"
(روما .)25 /7
نعم� ،إن نعم َة اهلل هي الو�سيلة الوحيدة النت�صارنا على الج�سد والهروب من
ُمغْرِ ياته .لكن من جهة �أخرى علينا �أن ن�أخذ َحذَ َرنا كي نتحا�شى ك َّل ما من
�ش�أنه الم�سا�س بطهار ِتنا المق ّد�سة .قد يكون ذلك باالبتعاد عن الم�شاهدات
القلب على كل �أنواع الم�شاعر المتق ِّلبة.
ال�سخيفة والخطرة التي تفتح َ

† �صالة

مريم ،يا كنزَ ّ
الطهار ِة و� َ
إكليل العذارى ،كان ب�إمكا ِن ِك �أن ترفُ�ضي
يا
ُ
ِ
َ
�شرف ت�سم َي ِتك � َّأم اهلل ،كي ال تت�أ َّلمي ب�سببِ
�صونك البتول ّية.
أح�س َن
ِّ
فا�ستمدي لي نعم َة اليقَظة في التن ّبه عند م�شاعر الأهواء ،كي � ُ
ِ
ابنك و�سلطان البتولين� .آمين.
في عيني �سيدي ي�سوع الم�سيح،
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مثال :القدي�س �ألك�سيو�س فالكونيري� ،أحد م� ِّؤ�س�سي ُخ ّدام
مريم
ال�سماء لي� ّؤ�س�سوا "رهبنة
ال�سبعة الذين اختارتهم َم ِلكة ّ
�إنّه �أح ُد الق ّدي�سين ّ
خُ ّدام مريم" .وقد امتاز بالت�ش ّبه بطهارة مريم وتوا�ضعها� ،إنّه الق ّدي�س
�ألك�سيو�س فالكونيري .ولد في فلورن�س ،من عائلة غن ّية وقو ّية ،في بداية
ال�ساد�س ع�شَ َر ،وقد ك َّر�س ذاته منذ ريعان �شبابه في مزاولة �أعمال
القرن
َ
التقوى .فكان تكريم العذراء القدي�سة يحت ّل مكا ًنا مم َّي ًزا في حياته ،م�ستوح ًيا
منها عي�ش الف�ضائل ال�سامية .وكان يلتزم ِّ
يم�س
بكل قلبِه �أن يبتعد عن كل ما ُّ
ابتعد عن
طهارته المق ّد�سة :فبدا َمال ًكا في ج�سم ب�شر .ولكي ي�صون عفّـ َته َ
ِّ
ال�صالة وال ّت�أمل و�أعمال التوبة.
كل ما ُيغريه في هذا العالم لي�ضاعف فترات ّ
ال�سبعة،
ف� َّأهلته طهارة النف�س والج�سد� ،أن يكون من عداد خُ ّدام مريم ّ
ال�سماء �إلى خدمتها في عيد انتقالها �سنة 1233م .فك َّر�س
وقد دعته م ِلكة ّ
الك�سيو�س حياته كلها للعذراء ،وقد حفظ بتوليته كاملة في حياة رهبان ّية،
ال�سماو َّية� .أكرم مريم من خالل ت�أ ّمله
م ّتخذً ا من ذلك و�سيلة لإر�ضا ِء ملك ِته َّ
العميق في �آالمها ،ف�أو�صله توا�ضعه �إلى رف�ض درجة ال َك َهنوت لفرط َق ْدرِه
ال�س ّر المق ّد�س .عا�ش الك�سيو�س مئ ًة وع�ش َر �سنوات حافلة ب�أعمال الخير.
لهذا ّ
وقد �أنعم اهلل عليه بر�ؤًى �سماو ّية وميت ٍة �سعيدة .ففي �ساعته الأخيرة
�أتى الطفل ي�سوع �إلى زيارته وا�ض ًعا على ر� ِأ�س ِه �إكليال من الورد ،ودخلت
بي�ض ترفرف فوق ر�أ�سه .وحين �أنهى هذا ال�شيخ القدي�س ترداد
حمامات ٍ
الم ّرة المئة من �صالة ال�سالم المالئكي ،والتي كان يرددها كل يوم� ،أ�سلم
الروح ب�سالم ال ّر ّب في ال�ساب َع ع�شَ َر من �شباط  1310وانتقل �إلى �أح�ضان
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يا �أ ّم �س ِّيدنا ي�سو َع الم�سيح
مريم �أ ّم ي�سوع الحبيبة
" َف َو َل َد ِت ا ْب َن َها ا ْل ِب ْك َر َو َق َّم َط ْت ُه َو�أَ ْ�ض َج َع ْت ُه ِفي ال ِْمذْ َو ِد" (لوقا )7/2
ِ
فلننتقل ب�أفكارنا �إلى َ
اللحظات المجيدة التي َولدت فيها مريم
تلك
كلمة اهلل المت�أن�س ،بعد �أن حملته ت�سعة �أ�شهرٍ في �أح�شائها .فالنا�س لم
اهتماما با�ستقبال هذا المولود الجديدِ ،
ال�سما ِء والأر�ض ،في
ُيبدوا
ً
ملك ّ
م�سكنٍ يليق به .فال ُ
المكان الوحي ُد الذي ق ّدم ْته
إ�سطبل الفقي ُر الخَ رِ ُب هو
ُ
�ضت بمح ّب ِتها من هذا الفقرِ المدقع.
ال ُ
أر�ض لخالقِ الكونَّ .
مريم ع ّو ْ
لكن َ
ي�صف ب�أ ّية مح َّب ٍة وحنانٍ و�ضعت هذه الأم ّ
الطوباوية
ف َمن با�ستطاعته � ْأن
َ
مولو َدها الجديد في ِ
الحب
المذْ َود؟ َمن ُيمكنه �أن َيقي�س مدى اندفاع هذا ّ
ال�صافي العفيف المعطاء الذي يت�أجج في �أح�شائها!؟
ال�صادق ّ
ّ
فيا ي�سوع ،منذ لحظة دخولك في هذا العالم ،هي� ْأت لك ق�ساوة النّا�س
وبرودتهم ك� ًأ�سا ُمرةً ،فكان عليك �أن ت�شربها م ّدة ثالث وثالثين �سنة،
ال�صليب حتى ال ّرمق الأخير .لكن مقابل ذلك َو َج ْد َت في
وتج ّرعتَها على ّ
ال�ضعف � ًأبدا
مح ّبة � ِّأمك الق ّدي�سة
ً
تعوي�ضا ال ح ّد له .هذه المح ّبة لم تعرف ّ
بل كانت تك ُبر كلما َك ُب َر ْت معاناتك وا�شتدت �آلآمك.
� ّإن مح َّبة مريم الأموم ّية ،لم تدعها تن�سى عمق توا�ضعها ،كخادمة لل ّر ّب.
فقد تذ ّكرت �أنها حين قبلت �أن تكون خادم ًة لل ّر ّبُ ،ر ِف َع ْت وحدها �إلى كرامة
�أ ّم اهلل .وحين َولدت ابنها ي�سوع �سجدت �أمامه لتعبده بات�ضاع فائق مقدم ًة
ذاتها كخادم ٍة له .لقد عبدت في ابنها خالق الكون ،وخ�ضعت له كفادي
الكون ،كفَّار ًة عن المباالة الب�شر ّية ب�أ�سرها وعن ِك ْبريائها�.أتى ي�سوع كي
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ُقدم
الب�شري .فراحت مريم ،منذ اللحظة الأولى
يفتدي الجن�س
للتج�سد ت ِّ
َ
ّ
ّ
ماوي.
ال�س ّ
واجب ّ
ال�صالة وال ّت�أمل ،رافع ًة ابنها ي�سوع ،فادي الكون� ،إلى الآب ّ
فت�صبح و�إياه �أ�ضح ّية واحدة .وهكذا ف� َّإن
ومعه ق َّدمت ذاتها كي ت ّتحد بابنها
َ
عملي َة تحرير الب�شر من عبودية الخطيئة ،بد�أت ت�أخذ كمالها با�ستحقاقات
المتج�سد ،وقد ان�ض َّم ْت �إليها ا�ستحقاقات مريم ب�أكملها.
الكلمة
ّ
أعبد ي�سو َع ِ
فيا مريم الكل ّية القدا�سة� ،أري ُد ِ
ابنك ،و� َ
أعترف �أنّه
معك �أن � َ
ال�سرمدي من �أجل غفران
ملكي وملك الكون ،و�أق ّد َمه معك �إلى الآب ّ
خطاياي وخطايا الب�شر َّية جمعاء.
�إن �س ّر ميالد ي�سوع الم�سيح �ساهم في �إكرام � ِّأم اهلل .فهذا ال�س ّر يدعو
ّف�س الم�سيح ّية �إلى االقتداء بمريم ،والعي�ش بمعونتها بحيا ٍة مل�ؤها
الن َ
ال ّتقوى والإيمان وال ّت�سبيح .وعلى هذه الحياة �أن تترافق بعاطفة عرفان
ج�سد� ،شرط �أن نغ ّذي قلو َبنا
الجميل ،من �أجل ال ِّن ِ
عم التي نلناها ب�س ّر ال ّت ّ
ال�صادقة الحقيقية نحو هذا الإله الذي �أح َّبنا �إلى درجة �إخالء
بالمح َّبة ّ
ذاته .لقد حمل ب�ؤ�س طبيعتنا ،وع ّر َ�ض حياته من �أجلنا ،بمح َّب ٍة خال�صة،
بتوا�ضع عميق ،ذاك الذي
مقد�س �أن نع ُبد
واجب
للآالم والدموع .فعلينا
ٍ
ٌ
ٌ
�أخلى عظم َت ُه الالمتناهية لي�صير �شبي ًها بنا .فلنقدم قلو َبنا لي�سوع بوا�سطة
مريم� ،سائلين َ
ملك المح ّبة �أن يتق ّبل في ُملكه الأبدي تقدمة ذواتنا كلها.
علينا بخا�ص ٍة� ،أن نكون حذرين من نفوذ الذين ين�صبون لنا فخاخً ا
ال�سيئة وطو ًرا
لإ�ضعاف �إيماننا ،فنخ�سر مفاعيل الفداء ،تار ًة بكتاباتهم ّ
بكالمهم المغري .فيا للأ�سفُ ،ك ُث ٌر هم الذين يعاونون ال�شّ يطان ،وي�شنّون
حر ًبا �ضارية على الم�سيح ّيين ،ليبعدوهم عن ال ّر ِّب ي�سوع الم�سيح .فلكي
يحقّقوا هدفهم هذا ُيجهدون النّف�س في �إهانة تلك التي هي ال ّدرب الأقرب
الذي يو�صلنا �إلى ي�سوع� ،إنها العذراء مريم المجيدة� ،أ ّم اهلل و�أمنا.
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ِ
خال�صك.
درب
فيا نف�سي ،ثابري بعناي ٍة فائق ٍة على �إكرام �أ ّم اهلل ،لأنها ُ

† �صالة

�إرفعي �أ ّيتها الأ ّم ّ
الطوباو ّية م�شاعر المح ّبة والعبادة وال ّتقادم �إلى ابنك
ي�سوع� .أعطيني حتى الممات �أن �أحتفظ بهذا االندفاع ،كي �أ�صل �إلى فرح
ال�سماء و�أتن ّعم بر�ؤية اهلل القدو�س الذي افتداني ،وهذه هي الغاية الأولى
ّ
والأخيرة للكائنات ك ِّلها� .آمين

الرهبنة
مثال :القدي�س �ألفون�س رودريغز ،معترف من ّ
الي�سوعية

فرح الق ّدي�س �ألفون�س رودريغز �أن يكون �إن�سا ًنا مم ّيزً ا عند العذراء
كانت ِق َّم ُة ِ
مواهب النّعمة ،ف�أو�صلته �إلى
الق ّدي�سة .ولد في �إ�سبانيا ،ومنذ طفولته حاز
َ
يوما .فقد تم ّيز منذ
�أعلى درجات القدا�سة التي يمكن �أن يبلغها �إن�سا ٌن ً
أحب هذه الأ ّم
ِ�سني �شبابه بالتك ُّر�س للإكرام الالئق للعذراء الق ّدي�سةَّ � .
وخدمها فلم تبخل عليه بنعمها وعطاياها.
َ
يوما قال لمريم�" :أنا �أح ّب ِك يا ملكتي فاطلبي من اهلل �أن
ففيما كان ي�صلي ً
الح ّب عينه" .ف�أجابته مريم" :يا ُبن َْي� ،إنك ال تقول الحقيقة ،ل ّأن
تبادليني ُ
ح ّبي لك �أكبر بكثير من ح ّب َك لي".
خ�ضم تنقّالته اليوم ّية ،كان ي َهب ذاته مطي ًعا لمريمُ ،م ّتك ًال على
ففي ّ
مح ّبتها ومحبة ي�سوع ،متج ِّر ًدا عن �أمور هذه ال ّدنيا .وقد دعاه ي�سوع في
ر�ؤي ٍة خا�صة ب�أن يتك ّر�س بالتزام �أكبر ،فدخل في الرهبنة الي�سوعية ك� ٍأخ
بخا�ص ٍة ال�صبر والمح ّبة،
عاملٍ  ،و�أظهر
ً
التزاما بطول ًيا في عي�ش الف�ضائلّ ،
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فكان يغرق في ال ّت�أمل واالتحاد الكامل باهلل .وبذلك يمكننا �أن نطابق
�سيرته مع كالم الر�سول بول�س حين قال" :لأَ َّن ُك ْم َق ْد ُم ُّت ْم َو َح َيا ُت ُك ْم ُم ْ�س َت ِت َر ٌة
َم َع ا ْل َم ِ�س ِيح ِفي ا ِ
هلل"( .كولو�سي .)3/3
ال�سامية التي و�صل �إليها القدي�س �ألفون�س
ك ّل هذا ُيظهر لنا درجات الف�ضائل ّ
رودريغز .حتى � َّأن ر�ؤ�سا َءه كانوا ُيلزمونه بتخفيف لهب المح ّبة وممار�سات
ال ّتوبة في االعتدال بما ُيعامل نف�سه .فكان ي�ستم ّد الق ّوة ،من عبادته لي�سوع
و�إكرامه لمريم ،كي ينت�صر على ال ّتجارب ال ُمهلكة .وقد تع َّزى في ِ
مر�ضه
خ�صته بها مريم البتول لتوا�سيه ب�صحب ِة
الأخير بال ّزيارات المتكررة التي ّ
بال�صالة في ذكر ا�س َمي ي�سوع ومريم
ابنها الإلهي .و�أنهى لحظاته الأخيرة ّ
المق ّد َ�سين؛ وكان ذلك في الثالثين من ت�شرين الأول �سنة  ،1617فرفعته
الخام�س ع�ش َر من كانون ال ّثاني  ،1888يوم
الكني�سة �إلى م�صاف الق ّدي�سين في
َ
ال�سبعة لرهبنة خُ ّدام مريم.
�أعلن البابا ليون ال ّث َ
الث ع�شَ َر قدا�سة الم�ؤ�س�سين ّ

يا �أ َّم ال ّنعمة الإله ّية
مريم الممتلئة نعم ًة
ال�س َما ِءْ :ام َر َ�أ ٌة ُمت ََ�س ْر ِب َل ٌة بِال�شَّ ْم ِ�سَ ،وا ْل َق َم ُر ت َْح َت
" َو َظ َه َر ْت �آ َي ٌة َع ِظي َم ٌة ِفي َّ
ر ِْج َل ْي َهاَ ،و َع َلى َر�أْ ِ�س َها �إِ ْك ِلي ٌل ِم ِن ا ْثن َْي َع�شَ َر َك ْو َك ًبا" (ر�ؤيا )1/12
النّعم ُة هي الهبة ال ُك ْبرى والأثمن ،بين الهبات الإله ّية �إذ ب�إمكانها �أن تُغني
الخليقة ب�أ�سرها .فقد نلناها بف�ضل ا�ستحقاقات مخ ِّل ِ�صنا .هي التي تجعل
خا�صا باهلل ،و�أخً ا لي�سوع الم�سيح ،ووار ًثا للملكوت
من الإن�سان �صديقًا ً

40

طلبة الأ ّم العذراء الفائقة القدا�سة

ماوي.
ال�س ّ
ّ
ال�سماوية ،تجعلنا ن�شترك في ال�س ّر الإلهي على ما ورد في
هذه الموهبة ّ
واع ِد و�أَ َ
ر�سالة الق ّدي�س بطر�س الثانية" :ف ُم ِن ْحنا بِهِ ما �أَث َم َن ال َم ِ
عظ َمها،
ِلتَ�صيروا بِها ُ�ش َركا َء َّ
الطبي َع ِة الإِلهِ َّية" ( 2بطر�س  .)4 /1فبما �أ َّن ُه كان
أي�ضا بهذه
تلد خالقَ النّعمة ،كان ال ُبـ َّد من �أن تغتني هي � ً
على مريم �أن َ
الموهبة بدرج ٍة �أرف َع من الخليقة ك ّلها.
لذلك فقد كانت منذ �أن ُحبل بها بريئة من كل خطيئة ،وقد نالت نعم ًة
يوما بعد يوم،
عم الق ّدي�سين ك ِّلهم .كانت ،هذه النّعمة ،تزداد ً
وافر ًة تفوق ِن َ
فتم بها كالم الكتاب المقد�س�" :أ َّما َ�س ُ
بيل الأ ْبرا ِر فمثل نو ِر الفجرِ َ ،يتَزَ ا َي ُد
َّ
َو ُي ِني ُر حتى َك َمالِ النّهارِ" (�أمثال )18/4
ي�صف جمالَ ِ
نف�س ِك الغن َّي ِة بموهبة النّعمة
فيا مريم ،من با�ستطاعته �أن
َ
التي ال و�صف لها؟ ف� ّإن حيات َِك مر�ض َّي ٌة عند اهلل ،وهو الذي يرى ِ
فيك
انعكا�سا ل�صفا ِء كمال الم�سيح ي�سوع.
ً
حين ُن�سمي مريم �أ ّم النّعمة الإله ّية ،ال نعني بذلك �أنها تحتفظ بها لنف�سها،
لأنّها توزّع كنز هذه النّعمة ال ّثمينة على النّا�س �أجمعين .فاهلل وحده ي�ستطيع
�أن يعطي النّعم ،وهو َم ٌ
حي � ًأبدا ،ال ُيرى ،وله وحده يعود هذا الحق
لك ٌّ
ال�سيدي الفائق ّ
الطبيعة لأنّه م�صدر ك ّل الخيرات .فتوزيع هذا الكنز ٌ
منوط
ّ
بحكمة �ضابط ال�شّ رائع وحده و�إدراكه .فكما � َّأن �أ�سا�سات الأر�ض وخيراتها
ال�سماء �أراد تَوزيع هذه الكنوز ،بوا�سطة
لها �أ�سرا ُرها ،كذلك ف� ّإن ملك ّ
خا�ص� .إنّها االبنة التي ت�شفع ،والأ ّم التي
إنعام ّ
حكم ِة مريم التي نالتها ب� ٍ
تُملي بر�أيها ،وبنا ًء لطلبها تنهال المعجزات والمواهب الإله ّية ِّ
لكل ذي ب�شرٍ .
أي�ضا :هذا ما
لم تمتلىء مريم بال ِّنعم لذاتها وح�سب بل كان ذلك من �أجلنا � ً
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يعنيه اللقب المجيد "�أ ّم النّعمة الإله ّية" الذي �أطلقه الم�سيح ّيون على مريم.
�أفال ي�ستطيع ملوك هذا العالم� ،إن هم حملوا ع�صا الحكم ٍ
بيد ثابتة� ،أن
بال�سالم والعدل بف�ضل مريم ومعونتها؟ "بِي َت ْم ِل ُك ا ْل ُم ُل ُ
وك" (�أمثال
يحكموا ّ
بالحق
� .)15 /8أفلي�س بف�ضلها ينت�صر الحكماء الم�ش ِّرعون في ق�ضاياهم
ّ
والعدل؟ "بِي َت ْم ِل ُك ا ْل ُم ُل ُ
وكَ ،و َتق ِْ�ضي ا ْل ُع َظ َما ُء َع ْد ًال" (�أمثال � )15 /8أَ َولي�س
يثبت الأبرار حتى المنتهى؟
ثوب النعمة ،ومعها ُ
بوا�سطتها يرتدي الخَ ط�أ ُة َ
ٍ
ارتداد وتقدي�س وخال�صُ ،يمكنه �أن
نعمَّ � ،إن ك ّل ما �أعطاه اهلل للب�شر ،من
ي�صل �إلى ي�سوع الم�سيح بوا�سطة مريم ،منذ �آدم حتى �آخر الأزمنة ،بو�صول
ال�سماوات .فما �أرو َع المك َّر�سين ا ّلذين َي َهبون
�آخر الأبرار �إلى فرح ملكوت ّ
حياتَهم في كنائ�س مريم ،رافعين �صلوات ال�شعب نحو هذه الأ ّم الإله ّية،
�شاكرينها على ال ِّنعم التي نالوها ب�شفاعتها .فليلتجىء �إلى مريم ،بال ّثقة
الكبيرة ،ك ُّل َم ْن هو بحاجة �إلى المعونة والنّعمة ،فلن تتخلى هذه الأ ّم
الممتلئة رحمة ،عنهم � ًأبدا.

† �صالة

يا مريم ،التي َولدت ي�سوع ،خالقَ ال ِّنعم وموزِّعها ،وقد وهبك �إياها
قبل ِّ
ِ
كل الخالئق ،ن�س� ِ
اهلل َ
بنظرك الحنون نحونا.
ألك �أن تنعطفي
�أطلبي لنا من ِ
ماوي ،لكي ن�ستطيع
ال�س ّ
ابنك ذخرا كبي ًرا من هذا الكنز ّ
أمام اهلل ،ونم ِلك معه في الحياة الأبدية� .آمين
ح�سن دائ ًما � َ
�أن َن ُ
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القدي�س برنردين ال�سيانيُ ،معتَرف من رهبنة الأخوة
مثالّ :
الأ�صاغر
ال�سياني المدى الذي كانت العذراء َت َه ُب
تُظهِ ُر لنا حياة الق ّدي�س برنردين ّ
ملء النّعمة لخُ ّدامها الأوفياء .فقد بادر ،منذ طفولته� ،إلى �إكرام �أ ّم اهلل
خا�صة ومم ّيزة .فكان ينقطع عن الطعام يوم ال�سبت �إكراما لها،
ب�صور ٍة ّ
الح ّب واالحترام .فكللت هذه الأم نف�س برنردين
ُمظه ًرا بذلك ك ّل م�شاعر ُ
بال ِّنعم التي ت�ساع ُده على تتميم الر�سالة التي �أوكلها اهلل �إليه.
إكراما لمريم .حتى قيل �إنَّه كان يقوم
ال�سن كان يزداد � ً
فكلما تق ّدم في ّ
بزيار ٍة يوم ّية ٍ
لباب يدعى "باب كاموليا" في مدينة ْ�س ّيينا ،لي�سجد
�أمام �أيقون ٍة للعذراء مريم ،م�سم ًيا �إياها "مريم �أ ّم المح ّبة العظمى".
لم َي ِخب �أمله بثق ِت ِه ب�أم النّعمة الإله ّية ،فقد �أنقذته مرا ًرا من مخاطر
هذا العالم الفا�سد ،و�ساعدته على دخول رهبنة الإخوة الأ�صاغر.
ِ
الوعظ في المدنِ الإيطالية المختلفة .فكان
�أوكل �إليه ر�ؤ�سا�ؤه في الدير َمه َّمة
ال�صادقة .وكانت العذرا ُء الق ّدي�س ُة
حث الم�ؤمنين على ِ
َي ُّ
عي�ش الحيا ِة الم�سيح ّية ّ
ٍ
مر�ض في َحن َْجرته �أخفى �صوتَه.
ب�شفاء
ت�أتي �إلى م�ساعد ِته
عجائبي من ٍ
ّ
ال�سيئة وجرائم القتل والع�صابات ،ف�ساعدته
وكانت المدن قب ًال ّ
تعج بالعادات ّ
العذراء الق ّدي�سة ب�شكل منظور ،فنجح في ر ِّد الخط�أة وتقدي�س النّفو�س.
كالم ِه فيعودون �إلى ّ
ِ
الطريق الم�ستقيم.
ال�ضال ّون يرت ّدون لوق ِع
كان ّ
وقد زالت الف�ضائح وتوقفت العداوات .فتكللت م�ساعيه ال ّر�سولية
بانت�صار النّعمة الإله ّية على الخطيئة .وفي نهاية المطاف ،وكان
قد �أنهكه ال ّتعب ،رقد ب�سالم ال ّر ِّب في الع�شرين من �أيار 1444
َوي للعذراء الكل ّية القدا�سة.
لينال الأجر الذي ا�ستحقَّه ب�إكرامه البن ّ
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يا �أ ًّما طاهرة
مريم المنزَّهة عن الأر�ضيات
وج ٌة بِذَ َه ٍب َم َالب ُِ�س َها " (مزمور
" ُكلُّ َها َم ْج ٌد ا ْب َن ُة ا ْل َم ِل ِك ِفي ِخ ْدر َِهاَ .من ُْ�س َ
.)13 /45
زام ُه
� َّإن مركز ال�شّ رف هو �أعظم كنوز الأر�ض ،ومهما كانت طبيعته ،ف� ّإن ال ِت َ
ال�صالحة .لكنَّه ي�صبح خط ًرا حين نبحث عنه بطرقٍ
يجلب الخيرات ّ
ملتوية .و�إذا نلناه ف�إننا نن�سب ُه �إلى قدراتنا الذات ّية غير معترفين بكونه هبة
من عند اهلل .فاهلل هو الم�صدر الوحيد لكل ٍ
حقيقيِ .م ْن هنا ف� ّإن لنا
�شرف
ّ
في حياة مريم المثال والم�صباح ال ُم�ضيء الذي يني ُر َم�سير حياتنا.
المتج�سد،
اختيرت مريم من بين الخالئق ك ِّلها لتكون �أ ّم الكلمة
ْ
ّ
وقد �ألقى المالك جبرائيل عليها التح ّية على �أنها "ممتلئة نعم ًة"،
و�أعلنتها الق ّدي�سة �ألي�صابات ب�أنّها "مباركة بين ِّ
كل النّ�ساء" .فلم
َعت الإكرام هللِّ :
ت�ستغ ّل هذا ال�شرف ،بل رف ِ
وتبتهج
"تعظ ُم نف�سي ال ّر َّب،
ُ
روحي با ِ
توا�ض ِع � َأم ِت ِه" (لوقا .)48 -46 :1
هلل مخ ِّل�صي ،لأ َّن ُه نظ َر �إلى ُ
خدم بل ليقبل الإهانات وال ْأع ِذ َبة حتى قيل عنه:
�أتى ي�سوع �إلى الأر�ض ال ل ُي َ
ين َي َر ْو َن ِني
"�أَ َّما �أَ َنا َف ُدو َد ٌة َال �إِن َْ�سا ٌنَ .عا ٌر ِعن َْد ا ْل َب�شَ رِ َو ُم ْح َت َق ُر ال�شَّ ْعبِ ُ .ك ُّل ا َّل ِذ َ
ون بِي" (مزمور )7-6 :22
َي ْ�س َت ْهزِ ُئ َ
ابتعدت مريم عن مظاهر ال ّتعظيم َطوال حياة
فعلى مثال ي�سوع،
ْ
ي�سوع العلن ّية ،لكي ت�شار َك ُه في الك�أ�س ال ُم ّرة" :لأَ َّن غَ ْي َر َة َب ْي ِت َك �أَ َك َل ْت ِني،
َو َت ْعيِي َرات ُم َع ِّيرِ َ
يك َو َق َع ْت َع َل َّي( ".مزمور  .)10 /69فكم هو عظي ٌم مثال
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مريم ،وكم جدي ٌر بنا �أن نج ّد في ات ِ
ِّباع ِه؟
تهتم
هم عندها �سوى �إعالء مجده ،ال ّ
� ّإن النف�س ال ّتي تخاف اهلل ال ّ
بفرح وتوا�ض ِع ،وت�سير بمل ِء �إرادتها برغم الإهانات،
للإهانات ،بل تقبلها ٍ
نحو ال ّتج ّرد وال ّتخ ّلي .فهي ُ
تعرف �أَ ّن ال ِغنى ُ
يقف حاج ًزا في وج ِه المح ّبة،
ّف�س من عباد ِة اهلل والعملِ ب�إرادته.
ويمن ُع الن َ
ف�إن كان ال ِغنى يمن ُعنا من عي�ش المح َّبة ،فعلينا �أن َ
نعرف � َّأن المح ّب َة ،وهي
حب ال ّتم ّلك وال ّتع ّلق بخيرات الأر�ض .فقد ع َّلمنا
ف�ضيل ٌة �إله ّية ،ال تتفق مع ّ
ال ّر ُّب ي�سوعَّ � ،أن التج ُّرد عما في العالم ،هو الأ�سا�س الذي يرتكز علي ِه عي�ش
المح ّبة ً
الغني وقد �صار فقي ًرا لأجلكم كي تغتنوا بفقره"
عي�شا كام ًال" :هو ّ
( 2كورنت�س .)9/8
المتحدرة من عائلة ملكية ،قد عا�شت مع الق ّدي�س يو�سف
وهكذا ،ف�إن مريم
ِّ
بالفقر المدقع .وكانت ت�أك ُل ،مع ِّ
خطيبِها الق ّدي�س ،خبزها بتعب يديها.
فماذا �أقول؟ لقد كان فق ُرهما كبي ًرا �إذ حين ولدت ي�سوع لم يكن لهما مو�ض ٌع
في فنادق المدينة ،وقد ُ
ولد في مغار ٍة فقيرة .فيا
ا�ضط َّر خالقُ الكونِ ب�أن ُي َ
�أ ّيها الفقر المق ّد�س المنبوذ من النا�س ،والعزيز على قلبِ ي�سوع الذي قال:
"طوبى للفقراء بالروح" (متى  ،)3/5ليتني �أ�ستطيع �أن �أهيم بك و�أدو�س
برجلي ثروات الأر�ض ،وال �أتوق �إ ّال �إلى الخيرات الأبدية الخالدة.
َّ
� ّإن النّف�س ال ّتي ترغب في �أن ت�صون ذاتها تحت مخافة اهلل ،عليها �أن تحذر
ال�صالح القويم.
ال ّتعلق بالمجد الباطل والخيرات التي تُبعدها عن طريقِ ّ
مجد العالم فانٍ وعابر ،و� َّأن ممتلكات الأر�ض زائلة ،فلن
حين نت�أ ّمل في � َّأن َ
ال�سعادة
يجد
الم�سيحي الم� ُ
َ
ؤمن �صعوب ًة في ال ّتخلي عنها ،لأنّها لن تجلب له ّ
ُّ
يرغب في االمتالء من مح َّبة اهلل� ،أن يفرغ من
الحقيق ّية .على القلبِ  ،الذي ُ
ِّ
َح�سن في عيني ي�سوع� ،أن
كل تع ّلق زمني .وعلى الن ِ
ّف�س التي ترغب في �أن ت ُ
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تذهب �أبعد من ذلك ،فهي تتج َّرد ب�أ ْك َم ِلها من ِّ
كل ممتلكات العالم ،وتعانق
ال�صليب وفقره .فطوبى للنف�س التي ت�ض ُع مجد الأر�ض ِ
وغناها تحت
توا�ضع ّ
قدميها .فمع المح َّبة الإله ّية تكمن مخاف ُة اهلل كعربونٍ لل�سعادة التي ال
تزول.

† �صالة
الطاهر ،المن ّزه عن ِّ
يا مريم ،يا �صاحبة القلب ّ
كل تعلُّقٍ بالمجد والغنى
الأر�ضي ،يا َمن ت�ش ّع دائ ًما ب�شعلة المح ّبة الح ّية� ،أطلبي لنا �أن ننبذ ِمث َل ِك
ك َّل المغريات الأر�ض ّية ،كي نحافظ في قلبنا على مخافة اهلل المق َّد�سة.
�آمين.

مثال :الطوباوي فرن�سي�س باتريزي ،معترف في رهبنة ُخ ّدام
مريم
منذ �أن ُو َلد فرن�سي�س ،كان يحمل ِ�سمات تك ّر�سه كخادم لمريم .ف�أثناء
الحبل به ر�أت رجينلد �أ ُّمهُ ،حل ًما نبو ًياُ ،يريها ب�أنَّها تحم ُل زنبقة ُت َك ِّلل فيها
ال�سالم
�أَ ْيقونة للعذراء الق ّدي�سة .وما �أن ك ُبر الطفل حتى راح ي�ص ّلي �صالة ّ
ال�سماء .وحين قارب
المالئكي على مدى النهار ،وي�سجد �أمام �أَ ْيقونة م ِلكة ّ
�سن الع�شرين من عمرِ ِه ظهرت له العذراء الق ّدي�سة ،يحيط بها المالئكة،
َّ
فدعته �إلى ال ّتـك ُّر�س بكل ّيته لخدمتها في الرهبنة التي � َّأ�س�ستها .فالتزم
راه ًبا متفان ًيا بالقدا�سة على طريق الق ّدي�س فيليب بينزي ،خادم مريمَّ ،ثم
تثبيت الإيمان وتغذيته في قلوب النّا�س .وكان
�سيم كاهنًا فكان ُج ُّل طموحه َ
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يحتفل بالق ّدا�س بحرار ٍة فائقة.
اً
ور�سول
كخادم لمريم ،فكان م ّتقد النّف�س
عرف فرن�سي�س عظمة دعو ِته
ٍ
�سمحت له بم�ساعدة
ال�سماء .كانت خدمته و�سيلة ف ّعالة
ْ
غيو ًرا لم ِلكة ّ
ٍ
ال�صالة
النّفو�س للو�صول �إلى
درجات عالية من القدا�س ِة .وقد �شغلت ّ
الخا�صة بمريم ،التي كانت
المالئكية معظم �أوقاته� ،إ�ضاف ًة �إلى الأنا�شيد
َّ
ال�سند الوحيد ل�س ّر َك َهنوته المق ّد�س.
ّ
هذه التقوى لم تكن بال �أجر .ففي يوم من الأيام وبينما كان فرن�سي�س
َ
أر�ضا ،فظهرت
عب
و�سقط � ً
كالم ال ّر ِّب� ،أنه َك ُه ال ّت ُ
ذاه ًبا �إلى قري ٍة ليعلن فيها َ
و�شجعته ،و�أهدته باق ًة من ال ّزهر ،كانت قد قطفتها بيديها.
ال�سما ِء ّ
له م ِلك ُة ّ
وعندما حان يوم وفاته كانت تعزيته الكبيرة ر�ؤيته مريم ببهاء �صورتها،
وهي تدعوه �إلى دخول الفردو�س ال�سماوي.
مات فرن�سي�س برائحة الف�ضائل يوم عيد ال�صعود المق ّد�س �سنة ،1328
ال�صليبَ " :يا �أَ َب َتا ُهِ ،في َي َد ْي َك َ�أ ْ�س َت ْو ِد ُع ُر ِ
وحي".
وكان ير ِّدد كلمات ي�سوع على ّ
(لوقا .)46/23
بعد وفاته �شاهد الحا�ضرون في فمه زنبقة نا�صعة البيا�ض ،تفوح منها
الم ِ
عليك يا مريم".
"ال�س ُ
رائحة عذبة ،وعلى كل ورقة من وريقاتها مكتوبّ :
ال�سماء قد ُ�س ّرت با�ستقبال
هذه �شهاد ٌة وا�ضحة وخت ٌم قاطع ب� َّأن م ِلكة ّ
خادمها الأمين.

48

طلبة الأ ّم العذراء الفائقة القدا�سة

يا �أ ًما عفيفة
الحبل بي�سوع الم�سيح هو عمل ال ّروح القد�س
و�س
" َال ُّر ُ
وح ا ْل ُق ُد ُ�س َي ِح ُّل َع َل ْي ِكَ ،و ُق َّو ُة ا ْل َع ِل ِّي ت َُظ ِّل ُل ِكَ ،ف ِلذ ِل َك �أَ ْي ً�ضا ا ْل ُق ُّد ُ
ا ْل َم ْو ُلو ُد ِمن ِْك ُي ْد َعى ا ْب َن ا ِ
هلل" (لوقا .)35/1
أي�ضا من معجزة
تج�سد الكلمة ال ي�أتي من ق ّوة �إيماننا ف ََح ْ�س ُب� ،إنما � ً
� ّإن ّ
كبيرة لم تَ�صنَع القدرة الإله ّية �أف�ضل منها .ففي الواقع ال �شيء يتجاوز
قوة طبيعتنا �سوى اتحاد اهلل الأزلي بالطبيعة الب�شر ّية المخلوقة والفانية.
لكن اهلل �أراد �أن ي�صنع معجزة جديدة ،ت�ضاف �إلى عملِ الخلقِ الأول ،وهي
ّ
خا�ص ح َّل ال ّروح القد�س في مريم،
�أن تلد مريم ابنًا وتبقى بتو ًال .فبامتيازٍ ّ
البتولي.
العلي ظ َّللتها ،لكي تحمل كلمة اهلل في ح�شاها
ّ
ونعمة ّ
هل ُيمكننا �أن نتخ َّي َل �شرفًا �أرفع منها ،وهي التي ُو ِل َد ْت طاهرةً ،وتعاونت
مع الروح القد�س كي يتك ّون ج�س ُد اهلل فيها؟ وهل يمكننا �أن ندرك عناي ًة
العلي ومح ّبته اللتين �أحاط بهما بتول َّي َة مريم؟
َ
وم َح َّب ًة �أكبر من عناية ال ّر ِّب ّ
�آي ٌة في غاية الروعة �أر�سلتها مح ّب ُة الروح القد�س �إلى ال ِّأم البتول .فكم رفي ٌع
هذا ال�شرف في �أعينناُ ،
مريم � ِّأم اهلل؟
�شرف َ
َ
الحبل
� ّإن
البتولي بي�سو َع الم�سيح في �أح�شا ِء مريم ،هو معجزة من عملِ
َّ
الأقانيم الإله ّية الثالثة ،الم ّت ِ
حدين بالطبيعة الواحدة والفعل الواحد ،ولكن،
خا�ص �إلى عمل الروح القد�س لعدة � ْأ�سباب:
قد ُن�سب هذا َ
الح َب ُل ب�شكل ّ
الح ّب الذي
ج�س َد هو عم ُل مح ّب ٍة ،فاهلل �صار ً
ج�سدا بدافع ُ
�أو ًال� :إن ال ّت ُّ
خ�صنا ب ِه .وال ّروح القد�س ،هو مح ّبة الآب الجوهر ّية الب ِن ِه ،كما هو مح ّبة
َّ
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االبن للآب� ،ضمن عائلة ال ّثالوث الأقد�س.
ِ
ثان ًياَّ � :إن اتحاد ال ّروح بالكلمة ،بف�ضل نور الإ�شعاعات الإله ّية ،جعل �إن�سان ّية
قد�سا ،ل ّأن ال ّر َّب هو �أرف ُع و�أ�سمى من ِّ
كل خليقة
الم�سيح عمال روح َّيا كامال ُم ً
في�ض النّعمة ،مع ِّ
كل ثما ِر ال ّتقدي�س التي ت�صدر عنها ،هي
�أر�ض ّية .لذا ف� ّإن َ
من عملِ ال ّروح القد�س.
التج�سد هو افتداء الجن�س الب�شري ،الذي ي�شترك في
ثال ًثا� :إن هدف
ّ
النّعمة التي تجد كمالها بالم�سيح .هذا ال ّتقدي�س ،الذي م�صدره ي�سوع
نن�سب �إلى
الم�سيح ،هو بال ّتحديد عمل ال ّروح القد�س .فمن الطبيعي � ًإذا �أن ُ
ال�س ِّر العظيم.
ال ّروح القد�س ،ال ُمق َِّد�س ،كمالَ هذا ّ
ُ
الروح القد�س كم�سكنٍ له،
لأجل هذا ك ِّله ف� َّإن مريم هي
الهيكل المختا ُر من ِ
غني بالمواهب الإلهية� ،إلى درج ِة � ّأن ك َّل �أعمالِ ال ّر ِّب
م�سكنٍ رائ ِع الجمالٍّ ،
العلي ال تفو ُقها رِفع ًة.
ّ
الروح القد�س في هذه البتول.
ابتهجي يا نف�سي بكل ما نلنا من عملِ
ِ
وجهها العري�س ال�سماوي ،للأم التي
ر ّددي بتهليلٍ هذه الكلمات ،وقد َّ
و�س َج َّن ٌة ُم ْغ َل َق ٌةَ ،ع ْي ٌن ُم ْق َف َل ٌةَ ،ي ْن ُبو ٌع َمخْ تُو ٌم
ال مثيل لها�" :أُخْ ِتي ا ْل َع ُر ُ
ي�س ٍة" (ن�شيد .)13 -12 :4
�أَغْ َر ُ
ا�س ِك ِف ْر َد ْو ُ�س ُر َّمانٍ َم َع َ�أ ْث َما ٍر َن ِف َ
لم تظهر عقيدة الأ ّم الإله ّية وال �ألوه ّية ال�سيد الم�سيح فقط عندما َولدته مريم
في بتول َّيتها� ،إنما هذا الميالد العجائبي هو برهان نظام فائق الطبيعة ،هو
كل المخلوقات .فلقد �أرا َد ُ
غاية ِّ
اهلل من خاللِ معجزة تَدخُّ ل الروح القد�س
ج�سد � ًإذا يفوقُ َّ
كل ما تُخ ِّبئه الطبيعة.
�أن ُيظهِ َر �س ّر افتدا ِء العالم .ف َ
َهد ُف ال ّت ّ
ويمنحنا
فالم�سيح ي�سوع �صار �إن�سا ًنا لكي َي َه َبنا النّعم َة في هذه الحياة
َ
المجد في الحياة الآتية .فال�شّ كر لنعمة ال ّروح القد�س التي َظ َّللت مريم،
َ
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و�أعطتنا الفهم لهذه الحقيقة الكبرى ب�أننا خُ لقنا لل�سماء ،ولل�سماء فقط.

† �صالة
�أيتها العذراء المجيدة ،يا عرو�س ال ّروح القد�س ،و�آي َة � ِ
آيات الكون� ،إنّي
�أ�س ِّب ُح ِك و� ّ
أح�شائك البتول َّية� .أتو�سل � ِ
ِ
مك لأجلِ َح ِ
أعظ ِ
إليك
بلك بي�سوع في �
�شعل الإيمانِ ُم�ضا ًء على ال ّدوام ،و�أن � َ
أحمل ِم َ
�أن ت�ساعديني كي � َ
يوما
أ�صل ً
�صت للخُ ّدام الأمناء� .آمين
�إلى المواعيد التي خُ ِّ�ص ْ

القدي�سة �إليزابيت الأرملة ،م ِلكة هنغاريا
مثالّ :

�ص في قلبِها
كانت الق ّدي�سة اليزابيت ،ابن ُة الملك �أندريه الثاني ،ت ِّ
ُخ�ص ُ
فرحها كبي ًرا في �أن تك ِّر َم
منذ طفولتهاً � ،
ال�سماء .وكان ُ
إكراما ًّ
خا�صا بم ِلكة ّ
هذه الأ ّم وتن�شر �إكرامها في ما حولها ،فلم تكن لتتوق ََّف عن تردا ِد �صالة
المالئكي.
ال�سالم
ّ
أهم ف�ضائلِ �إليزابيت مح ّبتُها للفقر المق ّد�س ،وقد ا�ستقت هذه
كان من � ّ
المح ّبة من مدر�سة مريم ،م ِلكة ال�سماء والأر�ض ،و�أم�ضت حياتها الفانية
ِ
العالم
خيرات هذا
روح ال ّتج ّرد �إلى التخ ّلي عن
في فقرٍ مدقع .فقادها ُ
ِ
خلعت �أثنا َء ح�ضورِها
فذات م ّر ٍة ،في ذكرى انتقال العذراء،
وغناه.
َ
ْ
تاج الملكية ،و�سجدت على الأر�ض هاتفة" :هذه الأبهة ال تليق بي
القدا�سَ ،
كخادمة للم�سيحُ ،
ومات مك َّل اًل بال�شّ وك".
فملك ال�سما ِء وال ِ
أر�ض عا�ش فقي ًرا َ
بعد موت زوجها تع ّر�ضت �إليزابيت ال�ضطهادات عنيفة .وقد اتهمها
ال�صدقة ،فطردوها من الق�صر
الحاقدون بتبذير الأموال العا ّمة في �أعمال ّ
جوعا مع ق�ساوة ف�صل ال�شتاء،
الملكي حيث التج�أت �إلى غرف ٍة فقيرة تت�ض َّور ً
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ف�أبدت �صب ًرا بطول ًيا .وكانت العذراء الق ّدي�سة معزِّ يتها الوحيدة ،وقد
ظهرت لها عدة ٍ
مرات ،ت�شددها بكلماتها العذبة .وبدلَ �أن ت�ست�سلم لحياة
العالم ،ت�ش ّبثت ب�إيمانها و�أدارت ظهرها لخيرات الأر�ض .ول�ش ّدة مح ّبتها
للفقر المق ّد�س ،ارتدت ثياب الق ّدي�س فرن�سي�س وعا�شت ما تبقى من حياتها
بروح التوبة والتخ ّلي الكامل .فب ّدلت بدموع هذا المنفى َف َر َح ال�سماء� ،إذ
انتقلت �إلى الحياة الأبد ّية في مدينة مربورغ الألمان ّية في التا�س َع ع�شَ َر من
ت�شرين الثاني �سنة .1231

يا �أ ّما غير مد ّن�سة
مريم البريئة من كل خطيئة
ي�س ْت بِالنُّو ِر
"�إِ َّن َها �أَ ْب َهى ِم َن ال�شَّ ْم ِ�سَ ،و�أَ ْ�س َمى ِم ْن ُك ِّل َم ْر َكزٍ ِللن ُُّج ِومَ ،و�إِذَ ا ِق َ
َت َق َّد َم ْت َع َل ْي ِه" (حكمة .)29 /7
�صراعا م�ؤل ًما و ُم ِذ ًّال� .إنَّه
� َّإن تم ّرد �أبوينا الأولين �ضد �شريعة اهلل �س ّبب لهما
ً
ال�صراع الذي
�صراع العواطف �ض َّد العقل� ،صراع الج�سد �ض َّد ال ّروح .هذا ّ
كي
ال ُيفلت منه � ٌأي من �أبناء �آدم ،يتطلب ّ
ال�سهر الدائم والمجهود الكبير ّ
ُي َ
وح َوال ُّروح
حفظ ال ُ
إن�سان من براثن الخطيئة" :لأَ َّن ال َْج َ�س َد َي�شْ َتهِ ي ِ�ض َّد ال ُّر ِ
ون".
ون َما َال تُرِ ي ُد َ
ِ�ض َّد ال َْج َ�س ِدَ ،وهذَ انِ ُيقَاو ُِم �أَ َح ُد ُه َما الآخَ َرَ ،ح َّتى َت ْف َع ُل َ
(غالطية .)17 /5
هذا التناق�ض الذي في داخلنا� ،سببه كثرة الخطايا العر�ض ّية ال ّتي نقترفها،
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و�إذا لم نقاومها ب�شجاعة ،قد ت�صبح �سقطاتنا مميتة ،وكياننا م�أ�ساو ًّيا:
"ما �أت َع َ�س ِني �أَ َنا الإِن َْ�س ُان ال�شَّ ِق ُّي! َم ْن ُي ْن ِق ُذ ِني ِم ْن َج َ�س ِد ا ْل َم ْو ِت هذَ ا؟ (روما
.)24 /7
لكن اهلل قد ه ّي�أ لنا دوا ًء ف َّعا ًال لمعالجة �ضعفنا هذا ،وعلينا �أن نعترف
ّ
بجميله علينا ،هذا ال ّدواء هو النّعمة الإله ّية .فبالنّعمة ُن�صان من الخطايا
أي�ضا من الأخطاء ال َع َر�ض ّية ،و� ْإن لم يكن هنا لمدى حياتنا
المميتة وكذلك � ً
ف�أق ّله لوقت طويل.
ُ
�ضاعف
حد �أنَّها تعطينا القو َة كي ُنقاوم ال�شّ هوات ،فت َت
هذه النعمة غزيرة �إلى ِّ
ا�ستحقاقاتناَ " :ل ْم ت ُِ�ص ْب ُك ْم ت َْجرِ َب ٌة ِ�إ َّال َب�شَ رِ َّي ٌةَ .و ِلك َّن َ
ين ،ا َّل ِذي َال
اهلل �أَ ِم ٌ
ون 1( ".كورنت�س .)13 /10
ون َف ْوقَ َما ت َْ�س َت ِطي ُع َ
َي َد ُع ُك ْم ت َُج َّر ُب َ
تم�س الخطيئة الأ�صل ّية مريم ،ولم تتم ّكن التجربة من � ْأن تنالَ منها،
لم ّ
فال�شّ هوات هي ثمرة الخطيئة الأ�صل ّية .ولي�س في "تلك الممتلئة نعم ًة" ما
ُ
يخالف النّعم َة التي فيها .وبالتالي فهي لم
يتناق�ض مع منطقَ العقلِ �أو
ترتكب �أية خطيئة ،ولو عر�ضية ،لأن الخطيئة هي فع ُل تم ُّر ِد ال ّرغبات
خا�ص ،ق ّوة
الحيوانية �ض ّد العقل .من جهة �أخرى �أخذت مريم ،وبامتياز ّ
�إرادتها من ق ّوة ال ّروح القد�س ،فلم تبتعد � ًأبدا عن اهلل ب�أية خطيئة مميتة.
هذا هو امتياز ملكتنا ،ب�أنها ُمن ّزهة عن كل خطيئة مهما كانت �صغيرة،
َطوالَ حياتها الم�ؤقتة على االر�ض.
فرح ي�سوع بروح � ِّأمه الق ّدي�سة ،يا للعذوب ِة التي ال و�صف لها ،وقد تذوقها
يا َل ِ
"ها َ�أن ِْت َج ِمي َل ٌة َيا
ي�سوع! فع َّبر لها عن ذلك حين قال في �سفر الأنا�شيدَ :
َحبِي َب ِتي" (ن�شيد )15/1؛ " ُكلُّ ِك َج ِمي ٌل َيا َحبِي َب ِتي وما ِف ِ
عاب" (ن�شيد
يك ُم ٌ
.)7/4
أعطيت البنك ي�سوع الم�سيح �أ ًّما مق ّد�س ًة
رب ،لأن ََّك � َ
ن�س ِّب ُح َك ون�شك ُر َك يا ّ
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نبع ال َين�ضب .هي تع ّزينا في �آالم هذه
طاهرة ،نقف في حوارنا معها �أمام ٍ
الحياة الفانية ،فن�ستعي�ض بمحبتها عن ُنكرانِ جميلِ النا�س لنا.
ِ
مجدهم ،فهم
� ّإن كمال مريم في حياتها الأر�ض ّية يفوق كمال الق ّدي�سين في
إلهي الذي يت�أ ّملون فيه وج ًها لوجه.
ال ي�ستطيعون �أن يبتعدوا عن الجوهر ال ّ
فحين كانت مريم على هذه الأر�ض ،كان يمكنها �أن تخ�س َر النّعم َة الإله ّية،
لكنّها ك� ٍّأم هلل ،كانت تتم ّت ُع بنعم ٍة تفوقُ الق ّدي�سين في ِ
ماوي،
ال�س ّ
مجدهم ّ
الذي ال مكان فيه ِ
للمحن.
الج�س ِد مثلنا ،ولم ت�ضعف �أمام الم�صاعب التي
لم تخ�ضع مريم لتجارب َ
وبلغت درج ًة �سامي ًة من
اعتر�ضتها ،ف َك ُب َرت ا�ستحقاقاتُها في هذه الحياة
ْ
الكمال .وذلك بف�ضل ق ّوة �إرادتها على االلتزام .لقد كانت مريم على
ا�ستعداد للعملِ بما ُير�ضي اهلل ،مهما َ�ص ُع َب تنفيذه.
لم تكن �أ ّم اهلل الكاملة القدا�سة ،مم�سو�سة ب� ّأي ٍّ
ظل للخطيئة ،بل كانت
منقادة في ِّ
كل �أعمالها ل�شريعة المح ّب ِة الفائقة ،فا�ستحقّت ،كما يع ّلمنا
الرب الم�سيح ،ب�س ّر
الالهوت� ،أن تتف ّوق على الب�شر بالكمال ،وقد �أعطاها ُّ
� ِ
آالمه ومو ِته� ،أن تتفّوق عليهم بالكرامة.

† �صالة

يا مريم ،يا � َّأم فادينا ،يا عذراء بريئة من الخطيئة ،يا َ
الرب ويا
هيكل ّ
ُقد�س �أقدا�س الروح القد�سِ � ،
أنت المخلوقة الوحيدة التي َح ُ�سنت في عينَي
ال ّر ّب ي�سوع الم�سيح ،فا�ش َر َك ِك مع ُه في عملِ فدائنا� .ساعدينا على �أَ ْن نبت ِع َد
عن ِّ
نرغب في �أمرٍ �آخر �سوى تتميم �إرادة اهلل �أبينا.
كل �سبب خطيئة ،و�أ َّال َ
�آمين
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القدي�سة جوليانا فالكونري ،م� ِّؤ�س�سة جمع َّية الخدمة
مثالّ :
 مونتللي.هي تلك النف�س التي ك ّر�ست ذاتها لالقتداء بطهارة �أ ّم اهلل الكاملة ،وكانت
لدت من عائلة غن ّية من مقاطعة
م� ِّؤ�س َ�سة لراهبات مونتللي للخدمةُ .و ْ
فلورن�س ،وقد عا�شت ،منذ طفولتها ،بالبراءة والطهارة .وكان ع ّمها
ال�سبعة ،ير ِّد ُد �أمام
الق ّدي�س �ألك�س�س� ،أحد الم� ّؤ�س�سين ل َرهبنة خُ ّدام مريم ّ
� ِّأمها �أنَّها لم تلد �إلى العالم �إن�سا ًنا بل مال ًكا.
كانت جوليانا ترتجف من الغ�ضب لمج َّرد �سماعها ذكر خطيئة واحدة
نذرت نذ َر ال ُعذر َّية ال ّدائمة �أمام �أَيقونة
�أمامها .ففي ّ
�سن ال ّرابع َة ع�شْ ر َة ْ
روح الطهارة ،ا�ست�سلمت
الب�شارة العجائبية في فلورن�س .ولكي تحافظ على ِ
ل ٍ
إماتات كبيرة� ،إذ لب�ست الم�سح الذي ج ّر َح ج�س َمها .فكانت ف�ضائلها تُثي ُر
ِ
هجمات ال ّتجارب الأ�ش ّد
هنمي ليوقعها في التجربة .وقد عرفت
العد ّو َ
الج َّ
لكن خادمة اهلل التق ّية كابدت في الجهاد مر ِّدد ًة با�ستمرار" :يا
إيالماّ .
� ً
ي�سوع �أر�سلني �إلى الجحيم قبل �أن �أغيظك".
وعندما ُرفعت جوليانا �إلى درجة القدا�سة على المذابح� ،أتت ر�سالة
التقدي�س البابو َّية لتخت�صر �سيرة حياتها الفائقة التقوى� ،إذ �أعلن البابا
ب�أنها لم ترتكب �أ ّية خطيئة حتى َع َر�ض ّية َطوال حياتها على الأر�ض .من
هنا علينا �أن نبحث عن �سبب هذا ال ّتك ّر�س الكامل في الآالم التي احتملتها
مريم ،لنعرف �سبب �س ِّر قدا�سة هذه الفتاة .لقد كانت تر ِّد ُد في ِّ
يوم
كل ٍ
آالما �أكثر
�صالة ال�سالم المالئكي � َ
ألف مرة �أمام مذبح الأم التي احتملت � ً
ال�صلوات تو َّل َدت في نف�سها مح َّب ٌة كبيرة لي�سوع
من كل الأمهات .ومع هذه ّ
أحدا غيرك يدخل في قلبي يا ُح ِّب َي
الم�صلوب وكانت تر ِّدد" :ال تجعل � ً
الم�صلوب".
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هذا يدلّ على النّعمة الخا�صة التي َك َّل ْلت حياتها .ففي لحظة مماتها
لكن يبا�س �أح�شائها بفعل
�أبدت �شو ًقا كبي ًرا لتناول القربان الأقد�سّ .
فتو�س ْلت �إلى الكاهن
الأ�صوام ال ّدائمة ،لم يكن لي�سمح لها بتقبل الم�آكلَّ ،
كي يق ِّرب القربانة المقد�سة ناحية قلبها ،وحين الم�ست القربانة قلبها
ّ
بالحب الإلهي ،هتفت مه ِّلل ًة�" :آه يا ي�سوعي" ،و�أَ�سلمت
الطاهر الم�شتعل
ّ
ال ّروح .وكان رقادها بال ّر ّب في التا�س َع ع�شَ َر من َحزيران �سنة .1341

يا �أ ًّما بغ ّير عيب
"�إِ ْن ُكن ُْت َق ْد َو َج ْد ُت ِن ْع َم ًة ِفي َع ْي َن ْي َك �أَ ُّي َها ا ْل َم ِل ُكَ ،و ِ�إذَ ا َح ُ�س َن ِعن َْد ا ْل َم ِل ِك،
َف ْل ُت ْع َط ِلي َنف ِْ�سي ب ُِ�س�ؤْ ِليَ ،و�شَ ْعبِي ب ِِط ْل َب ِتي" (�أ�ستير .)3 /7
هذه المخافة لي�ست ب�سبب الخطيئة ،فال ّروح القد�س ُيع ِّلمنا � ّأن مخافة
ال ّر ّب هي ر�أ�س الحكمة (مزمور  .)10 /111هذه المخافة لي�ست خوفًا
ِ
المرتكزة على عظمة
ي�ستعبدنا ب�سبب الخطيئة ،لكنّه �شعور بال ّتقوى البنو َّية
حب ،الفائق القدا�سة.
اهلل .فالخطيئة تزعج الآب ال ُم ّ
نجد الخوف اال�ستعبادي عند الذين ال يح ّبون اهلل� ،إذ يتع ّين منعهم عن
�إهانة �س ّيدهم و�إلههم .فالق ّدي�س يوحنّا ،في كالمه على هذا الخوف يقول:
بعيدا عنّا ،في حين نجد � ّأن الخوف
� ّإن المح ّبة الكاملة �أزالت الخوف ً
العلي وعظمة �إلههم،
ّ
البنوي هو من �صفات �أبناء اهلل .ه�ؤالء يعرفون ال ّر ّب ّ
ويح ّبونه على �أنّه �أبوهم ،وهم يكنّون له االحترام الكبير والعبادة الفائقة.
هم يعرفون �أنهم ُمع ّر�ضون في هذه الحياة� ،إلى �ألف ٍ
�سبب لإهانة اهلل،
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بحكم التجارب التي يتع ّر�ضون لها ،نظ ًرا ِل�ضعف طبيع ِتهِ م الب�شر ّية .فهم
ربَ ،ه ْبني فُ�سح ًة من هذا
يخافون ارتكاب الخطيئة �أكثر من ك ّل �شيء.فيا ُّ
الخال�صي ،على ح�سب ما قلتَ �" :أ�ض ُع َمخاف ِتي في قلوبِهِ م" (�إرميا
الخوف
ّ
.)40 /32
لقد نالت مريم �أثناء الحبلِ بها بال دن�س� ،إ�ضاف ًة �إلى مواهب ال ّروح القد�س،
موهبة مخافة اهلل .لكن هذه المخافة لم تكن للعبودية ،وهي الممتلئة نعمة
�صا�ص ُيخيفها؟
�إلهية ،الكل ّية الطهارة والكل ّية القدا�سة .ف� ّأي ِق ٍ
لم تكن مريم لتخاف من خطر الوقوع في خطيئ ٍة تُفق ُدها اهلل ،لأنَّها
تعلم �أنّها لن تخ�سر النّعمة الإله َّية التي �أُ ِ
عط َيت لها ،وذلك بف�ضل
م�ساندة ال ّروح لها .فمريم كانت تخاف اهلل من خالل االحترام الفائق
له ،ومن خالل المح ّبة العميقة لعظمته البه ّية وق ّو ِته الالمتناهيتين.
هذا ال�شعور عينه حمل العذراء الق ّدي�سة ،على الإيمان ،بكامل �إرادتها،
للرب كي يرتاح في
بحقائق الوحي الإلهي .لذا ق ّدمت ك َّل مح ّبتها ِّ
�أح�شائها ،كمثل حمام ٍة بي�ضاء في ظل جناحي التدبير الإلهي الأبو َّي ْين:
"ت َْح َت ِظ ِّل ِه ا�شْ َت َه ْي ُت �أَ ْن َ�أ ْج ِل َ�سَ ،و َث َم َر ُت ُه ُح ْل َو ٌة ِل َح ْل ِقي" (ن�شيد.)3 /2
� ّإن النّتيجة المبا�شرة والأ�سا�سية لموهبة مخافة اهلل ،التي تمتلكها مريم،
هي �إلهامها في عباداتها وت�ضرعاتها المطبوعة ِّ
بكل احترام وتقدير للعظمة
"�س ِم َع
الإله ّية .لذا كانت ك ّل طلباتها م�ستجابة .وقد ُك ِت َب عن ي�سوع ب�أنه قدُ :
له من �أجلِ عظم ِته�ُ ،س ِم َع َل ُه ِم ْن َ�أ ْجلِ َت ْق َوا ُه" (عبرانيين  .)7 /5ن�ستطيع
�إذا �أن ن�ش ِّبه مريم ب�أ�ستير في ح�ضورها �أمام ملك الملوك� ،إذ َت ْعرِ �ض عليه
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بثقة كاملة ِط ْلباتها ،وهي واثقة م�سبقًا ب�أن طلبها ُم�ستجاب.
ليتنا ن�ستطيع �أن نت�ش َّبه بمريم في عي�شها موهبة مخافة اهلل ال ّثمينة .فتنقاد
�صالتنا تحت هذه المخافة الجديرة بكل احترام ،فهي عربون المواهب
الرب " َي ْع َم ُل ر َِ�ضى خَ ا ِئ ِفي ِهَ ،و َي ْ�س َم ُعت ََ�ض ُّر َع ُه ْم،
ال�سماو ّية ،لأنَّه هكذا ُكتب ب�أن َّ
ّ
َف ُيخَ ِّل ُ�ص ُه ْم"( .مزمور  .)19 /145ليتنا نخاف من ارتكاب خطيئة ،ل ّأن
ذلك �أعظم �شرور هذه الحياة .ليتنا نهرب ب�شجاعة من ِّ
كل ما ُي�س ِّبب
ماوي ،و ُيف ِق ُدنا النّعمة.
ال�س ّ
الإهان َة لأبينا ّ
الرب الخال�ص ّية ،فلن َي َم َّ�سها الموت،
طوبى للنف�س التي تمتلك مخافة ِّ
طيب َنف ًْ�سا في
بل يكون بداي ًة لفي�ض البركات الحقيقية" .المتقي لل ّر ِّب َي ُ
�أواخرِ ِهُ ،
يوم مو ِته" (�سيراخ .)13 /1
وينال ُح ْظو ًة َ

† �صالة

يا مريم ،لقد ِ
نلت نعم ًة خا�ص ًة بال ّروح القد�س في هذه الحياة العابرة
فجعلك كاملة ،وقا َد ِك مك ّرم ًة نحو الع ّزة الإله ّية ،فا�ستُجيب �س�ؤ ِ
ِ
ْلك� .إرفعي
الكلي االقتدار ،كي يمنحني موهب َة المخافة المق َّد�سة،
ت�ضرعا ِت ِك �إلى ّ
ال�سعادة الأبدية� .آمين
لأبتعد عن الخطيئة و�أنال ّ
القدي�س �إيلدوفون�س� ،أ�سقف توليدا
مثالّ :
� َّإن ِمن بين المدافعين عن البتولية ال ّدائمة لمريم ،هو الق ّدي�س �إيلدوفون�س،
�أ�سقف توليدا في �إ�سبانيا .فبنعم ٍة خا�ص ٍة بالعذراء الق ّدي�سة ولد في الثامن
من كانون الأول ،اليوم الذي خُ ِّ�ص َ�ص فيما بعد لتذكار الحبل بال دن�س .كان
ذلك �سنة  .606ففي العا�شرة من عمره ُو ِ�ضع تحت رعاية الق ّدي�س �إي�سيدور
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ال�ضرور ّية
إ�شبيلي ،لتن�شئته ،ال على العلم وح�سب ،بل على الف�ضائل ّ
ال ّ
لخدمة الم�سيح.
بعد ع�شر �سنوات من الدرا�سة عاد �إلى عائلته .لكنه ل ّبى دعو ًة داخلية من
الروح القد�س ،فترك العائلة على الرغم من اعترا�ض الأهل ،ليعي�ش في
القدي�سين قزما ودميان معتنقًا الحياة ال ّرهبانية .وب�سبب ف�ضائله
دير
َ
رئي�سا للدير ،ثم بموت رئي�س �أ�ساقفة اجنبو�س انتُخب خلفًا
الفائقة ،اختير ً
كر�سي توليدا.
له على
ّ
في هذه ِ
الح ْق َبة كانت الب ِْدعة الآريو�س ّية قد اجتاحت �إ�سبانيا .وكان �أتباعها
ُي ِّ
ب�شرون ب�أن الم�سيح ي�سوع لي�س م�ساو ًيا للآب ،بل كان ابنه بالتبنّي .وقد
ا�ستنتجوا من ذلك � َّأن مريم لي�ست �أ ّم اهلل� ،إنما هي امر�أة عاد ّية كغيرها
من الن�ساء ،بق�صد � ْأن ينتزعوا عن مريم تاج البتولية ال ّدائمة.
كر�س �إيلدوفون�س ك ّل ق ّوته ِ
وغيرته ل ُيظهِ ر ُبطالن هذه المهزلة غير
المنطق ّية .وراح بقلمه والعظات ُيعلن ب� َّأن ي�سوع الم�سيح هو حقًا اهلل ،م�سا ٍو
للآب في الجوهر ،و� َّأن مريم هي حقًا �أم اهلل ال ّدائمة البتول ّية.
جمع كبير من الم�ؤمنين،
ال�صالة مع ٍ
وفي يوم من الأيام ،بينما كان ُيقيم ّ
بح�ضور الملك ر�سا�سفينتو�س �أمام قبر الق ّدي�سة ليوكادي ،وقع حج ُر ِ
باب
وخرجت هذه الق ّدي�سة هاتفة" :يا �إيلدوفون�س �إنه بف�ضلك
القبرِ فج�أ ًة
ْ
ُ�س ِّميت مع ِّل َمتُنا م ِلك ًة على ال�سماء" .كانت بذلك تريد �أن ت�ؤكد فاعلية كلمات
الأ�سقف الق ّدي�س ،لكي يثبت في قلب الم�ؤمنين �إكرام العذراء مريم ،على
الرغم من افتراءات الهراطقةّ .ثم دعته هذه الق ّدي�سة �إلى �أَ ْن ّ
يفك عن
ً
محفوظا في كاتدرائ ّية توليدا حتى الآن.
ر� ِأ�سها ال�شال الأبي�ض الذي ما زال
رقد الق ّدي�س �أيلدوفن�س بال ّر ّب �سنة .667
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يا �أ ًما حبيبة
مريم �أ ّم الب�شر ّية
" َو َكا َن ْت َوا ِقف ٍ
َات ِعن َْد َ�ص ِليبِ َي ُ�سو َع� ،أُ ُّمهَُ ،و�أُخْ ُت �أُ ِّم ِه َم ْر َي ُم َز ْو َج ُة ِك ُلو َبا،
َو َم ْر َي ُم ا ْل َم ْج َد ِل َّي ُةَ .ف َل َّما َر�أَى َي ُ�سو ُع �أُ َّمهَُ ،وال ِّت ْل ِميذَ ا َّل ِذي َك َان ُي ِح ُّب ُه َوا ِقفًا،
قَالَ لأُ ِّم ِهَ " :يا ْام َر�أَةُُ ،ه َوذَ ا ا ْب ُن ِك"ُ .ث َّم قَالَ ِلل ِّت ْل ِم ِيذ" :هذه �أُ ُّم َك"َ .و ِم ْن ِت ْل َك
ا�ص ِت ِه"( .يوحنّا .)27-25 :19
ال�س َاع ِة �أَخَ ذَ َها ال ِّت ْل ِم ُيذ �إلى خَ َّ
َّ
َو َلدت مريم ابنها الإلهي ف�أ�صبحت �أ َّمنا الروحية .لأنه من الم�ستحيل �أن
أي�ضا ،ل َّأن ي�سوع هو ر� ُأ�سنا ونحن �أع�ضا ُء
تلد ي�سوع من دون �أن ت ِل َدنا نحن � ً
ِ
ج�سده :فعلى الأع�ضاء �أن ت�شارك ال ّر�أ�س في الم�صير.
حر�ص ي�سوع دائ ًما ،على الأعالن عن رفع ِة ِ
�شرف مريم �أمام الجميع .من
�أعلى ال�صليب وقبل ان ُي�سلم الروح التفت �إلى �أ ّمه م�شي ًرا �إلى يوحنا" :يا
امر�أة هذا ابنك" .وقال ليوحنّا" :هذه �أ ّمك" .هذه هي و�ص َّية مخ ِّل�ص
البهي والم�ؤ ّثر يفوق ك ّل ت�ص ّور.
العالمّ � .إن هذا ال ّتكري�س ّ
والمكان حيث ت َّمت فيهما هذه ال�شهادة �أمام ٍ
�شهود ِعيان ،يحمالن
فالزمان
ُ
ُ
ال�صليب� .إنّها
وال�ساعة �ساعة اكتمال ذبيحة ي�سوع على ّ
طا َب ًعا مم ّي ًزاّ .
الج ْل ُجلة حيث ت ّمت الأُ ْ�ض ِح َّية الإله ّية.
ذبيحة قلب مريم� .أ ّما المكان فهو ُ
وال�شهود هم �أبنا ُء �آدم ،وبذا �أ�صبحت مريم �أ ّمهم الروح ّية.
أ�شكرك يا ي�سوع لأنّك �أحببتني لحظة ِ
� َ
نزاعك وتذ َّكرتَني ف�أعطيتني ،العذراء
المباركة� ،أ َّمك� ،أ ًّما روحي ًة لي.
تت�ساوى كلمات ي�سوع مع الأ�سرار المق ّد�سة ،فقد �أعلنها المخ ّل�ص ِمن على
ال�صليبُ ،مـك ِّر ً�سا مريم �أ ًّما لنا .فعاطف ُة الأمومة لي�ست بغريب ٍة عنها .وكل
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بالل�ص
خا�صة بف�ضل مريمَ ،ب ْد ًءا
ّ
الذين كانوا عند جبل الجلجلة نالوا نعم ًة ّ
التائب وقد نال نعم َة التوبة والحياة الأبد ّية .الم�ؤمنون الأوائل وجدوا
في مريم �أ ًّما حا�ضرة لتعزِّ َيهم وتحميهم وتر ّبيهم على معرفة الأ�سرار
المق ّد�سة.
لقد احتفظت مريم بهذه العاطفة حتى يوم انتقالها .وما زالت ت�ش ُملنا
�ضد الأعداء الخف ّيين والظاهرين،
بمح ّبتها كالأبناء الأح ّباء ،وتداف ُع عنّا َ
وتحمينا في الأخطار ،وتع ّزينا في ال�شدائد ،وتقو ُدنا وتُن ّمينا في �أمور
أبدي.
خال�صنا ال ّ
باخت�صارّ � ،إن المح ّبة والعناية وال�سهر عليناَ ،ت ِت ّم ك ّلها بف�ضل �أمومة مريم
غيب �إن�سا ٌن عن عنايتها.
لنا ،وال َي ُ
تعليم الكني�س ِة � َّإن َ
اهلل َي َه ُب ِنع ًما بوا�سطة مريم .لذا يمكننا �أن
فبح�سب ِ
ِ
ِ
الخيرات �أتتني
كلمات الحكم ِة الإلهية" :ك ُّل
ن�سب �إلى هذه ال ِّأم المباركة
َن َ
من ِع ِندها وب ِ
ِيدها ال ِغنى الالمتناهي"( .حكمة .)12 /7
ِ
ِ
ابتهجي يا نف�سي ب�أن يكون ِ
م�صاعب
ُ�ساعدك على
لك في مريم �أ ٌّم حنونة ،ت
الحياة ،وتقودك �إلى ميناء ال�سالم.
جعل ُ
مريم �أ ًّما ِّ
الوقت الذي َ
في ِ
لكل الب�شر� ،أفا�ض فيها الحنان والمح ّبة.
اهلل َ
حب الأبنا ِء ل ِّأمهم .ينب ُع هذا
لقد جعلنا �أبنا ًء لها ،وزر َع في قلوبِنا �صفا َء ِّ
الح ّب من ف�ضائل روح اهلل الق ّدو�س الذي "�أعطانا عربون ميراثنا" (�أف�س�س
ُ
أبناء ،وبذا ُي ِ
روح التبنّي ك� ٍ
مكننا القول:
،)14/1الذي بوا�سطته "قد نلنا َ
" أ� ّبا �أ ّيها الآب" (روما  .)15 /8كما لنا مل ُء الثقة باهلل الآب الذي يح ّبنا
ويحفظنا ويل ّبي ك ّل احتياجاتنا ،علينا �أن نتح ّلى بالثق ِة الكاملة بمريم ،مع
االحترام والخ�ضوع الواج َبين من ابنٍ تجا َه � ِّأم ِه.
فليكن فخ ُرنا العظيم في �أننا ُندعى �أبنا َء مريم .وليكن ه ُّمنا الأول مح ّبة
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َ
فتعترف بنا ك�أبنا ِئها الحقيقي ّين وتر ِّدد:
إكرامها وتعظي َمها،
هذه الأ ّم و� َ
أعطانيهم اهلل" (تكوين .)9/48
َّهم �أبنائي الذين �
"�إن ْ
ِ

† �صالة

وه َبنا �إ ّي ِ
يا مريمَّ � ،إن ِ
اك �أ ًّما حنون ًا .فامنحينا
ابنك الم�س َّمر على ال�صليبَ ،
ن�ستحق �أن نكون �أبنا َء ِك ال ُمح ّبين� .آمين
�أن نتم ّثل بمح ّب ِتك كي
ّ

القدي�سة مارغريت ماري �أالكوك ،من راهبات الزيارة
مثالّ :
في باري لومونيال
ُولدت القدي�سة مارغريت ماري من �أبوين تَقي ّين� ،صادق ْين في منطقة
الرب نع ًما
برغونيو في الثاني والع�شرين من �شهر ت ّموز  .1647فمنحها ّ
فائقة منذ طفولتها .وامتازت في �صباها بتجنّبها الخطيئة ،وح ّبها للوحدة،
وميلها ال�شديد �إلى الطهارة المق ّد�سة .وكانت تخاف �أن تُ�سيء �إلى اهلل
ٍ
إكرام عظيم للق ّدي�سة العذراء .وقد
ولو بت�ص ّر ٍف
خاطىء �صغيرُ ،
وعرفت ب� ٍ
"كنت �ألتجئ �إلى مريم في ِّ
نجوت
كل احتياجاتي ،وب�شفاعتها
ُ
يوماُ :
قالت ً
أتوجه مبا�شرة �إلى ابنها الإلهي فكنت
من �أخطا ٍر كثيرة .لم �أكن �أجر�ؤ �أن � ّ
�أ�ص ّلي م�سبحة الورد ّية �ساجد ًة على الأر�ض ،منحني ًة عند ك ّل �صالة "ال�سالم
نعجبن � ًإذا� ،أن يوكل اهلل �إليها ر�سال َة
عليك" ،مق ّبلة الأر�ض ع ّدة مرات .فال
ّ
ن�شر العبادة لقلب ي�سوع الأقد�س.
لقد عم َلت ُق�صارى َجهدها ،منذ دخولها دير پاري لومونيال ،لتك�سب
إلهي ور�ضاه .ظهر لها ال ّر ّب عدة ٍ
مرات،
بطهارة حياتها مح ّبة عري�سها ال ّ
وطلب منها �أن تن�شر عبادة قل ِب ِه الأقد�س في العالم ك ّله ،كنهر من الخيرات
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ُي ِ
الب�شري المري�ض ببر�ص الخطيئة .و�أعلمها �أنّه
خ�ص ُب ُعقم الجن�س
ّ
وخا�صة.
اختارها ل َم َهم ٍة كبير ٍة
ّ
إ�ستجابت الق ّدي�سة مارغريت ب�أمان ٍة لدعوة قلب ي�سوع الأقد�س ،ف�أ�صبح دير
�
ْ
الزيارة حيث عا�شت ،مركزً ا ها ًّما لهذه ال ِعبادة التي انت�شرت في ك ّل مكان.
رقدت مارغريت ماري برائحة القدا�سة في ال�ساب َع ع�شَ َر من ت�شرين الأول
الخام�س ع�شَ َر قدا�ستها �سنة .1920
�سنة  .1690و�أعلن البابا بندكتو�س
َ

يا �أ ًما عجيبة
واجب ي�سوع نحو مريم
ِ
فقام
"ودخلت بت�شاب ُع على
ْ
الملك ُ�سليمان لتك ِّل َم ُه في �أمرِ �أدونياَ ،
جل�س على ِ
وو�ض َع ً
فجل�ست
عر�شا لها
عر�ش ِه َ
ْ
ال�ستقبا ِلها وانحنى لها ثم َ
عن َيمي ِن ِه" (1ملوك .)19 /2
� ّإن الكلمة الذي �صار �إن�سا ًنا ،باتخاذه ج�س ًما من �أح�شا ِء الطوباو ّية مريم
واجب البن ّوة ال َ
أف�ضل ل ِّأم ِه المحبوبة ،و�أ َّولها المح ّبة.
العذراء� ،أراد �أن يت ّمم َ
يقدمه الول ُد ا�ستجاب ًة لمح ّبة �أه ِله .ف َمن ُيمكنه
فالمح ّبة هي باكورة ما ِّ
ُ
قلب الطفلِ ي�سوع نحو � ِّأم ِه المحبوبة؟ ومن يمكنه
و�صف المح ّبة التي تغم ُر َ
�أن يع ّبر عن كنزِ النعم ِة الذي غمر نف�س مريم الطاهرة به ،منذ �أول لحظة
من حيا ِت ِه على هذه الأر�ض؟ وقد نقول �إنّه كان يح ُلم �أثناء نومه ب�إغناء � ِّأمه
بالمواهبِ الإله ّية ،مر ِّد ًدا مع ن�شيد الأنا�شيد�" :أنام وقلبي م�ستفيق" (ن�شيد
.)2/5
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ولكن ،تبقى لحظة �آالم ي�سوع لحظة مم ّيزة؛ وقد ع ّبر فيها عن مح ّبته لمريم
بطريقة خا�صة ،ف�أعلن بما يجول في فكره ،وف ّو�ض �أمر البتول الطاهرة
ِ
الح ّب بمح ّب ٍة كبيرة
�إلى عناي ِة
التلميذ الحبيب� .أ ّما مريم فر ّدت على هذا ُ
ٍ
حميم في ال�سماء:
برباط
وحدت قلبيهما
الب ِنها ،فو ّل َد ْت عاطف ًة متبادل ًة ّ
ٍ
"حبيبي لي و�أنا له" (ن�شيد .)16/2
ال ي�ساوي االحترام الفائق الذي �أظهر ُه ي�سوع لمريم� ،سوى ح ّبه لها� .أح ّبها
اي�ضا لأنها متوا�ضعة ،مليئة بالف�ضائل الفائقة� .أكرمها
لكونها �أ ّمه ولكن ً
لأنّها �أ ُّم اهلل البريئة من ِّ
كل خطيئة ،المملوءة بال ِن َع ْم .ونحن نتع ّلم ِمن
ي�سوع �سم ّو واجبِ الإكرام واالحترام اللذين علينا �أن ن�ؤديهما نحو ملكتنا
ال�سماوية.
نجد �صور ًة عن َق ْد ِر ي�سوع لمريم من خالل ما فعله �سليمان الملك مع
�سرعا للقائها
بت�شابع �أ ّمه .فحين �أتت �إلى ابنها الملك في طلب خدم ٍة ،قام ُم ً
يبج ُل ي�سوع
وانحنى �أمامها ،ثم �أجل�سها من عن يمينه .بهذا ْ
القدر و�أكثرِّ ،
مريم �أ َّمه و ُيج ِل ُ�سها من عن يمينه ،وي�شارك الب�شر في مح َّبتهم واحترامهم
بنت ِ
وقفت في وقا ٍر ٍ
بذهب �أوفير" (مزمور
لها" :الملكة ُ
الملك عن يمي ِن َكْ ،
)10 /45
لي�س بالكثير �أن ِّ
يعظمها المالئكة والب�شر م ًعا معلنين �أنّها م ِلكة ال�سماء
والأر�ض .فاهلل �أغدق عليها ك ّل �آيات التقدير واالحترام ،ف�أ�ضحت خليق ًة
َّ
مريم ولم
فائقة الطبيعة ،وهذا ما
يحب ي�سو ُع َ
يتخطى ك َّل �إدراك .لم ّ
أي�ضا ُيبدي
وح ْ�س ُب ،بل هو � ً
يحترمها من �أجل ال�شرف الرفيع الذي تَتكل ُل به َ
"وكان خا�ض ًعا لهما" (لوقا .)50 /2
االبن ل ِّأم ِه ،كما ُكتب:
لها طاع َة ِ
َ
ٍ
قوي .في�سو ُع ،بفعل اتحاده
�شخ�ص
لم يكن ذلك خ�ضو َع
ٍ
�ضعيف تجاه �آخ َر ّ
ات�ضاعه
لكن
أقنومي بالآب والروح القد�س هو �أ�سمى من ك ّل الخالئقّ .
َ
ال ّ
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يبقى عالم َة االحترام نحو َمن �أُ ِوك َل �إليها بوا�سطة العناية الإلهية ،مه ّمة
االعتناء به في هذه الحياة الزمن ّية.
أوكل ُ
لقد � َ
ويو�سف مهم ًة رفيع ًة ج ًّدا ،فت�شاركا �شرف هذه
مريم
َ
اهلل �إلى َ
المتج�سد وم�أكله ،وحماية
الم�س�ؤولية ،وكان عليهما االهتمام بملب�س الكلمة
ِّ
ِ
مخ ِّل�ص العالم من تق ّل ِ
وم�ضايقات الأ�شرار.
بات ف�صولِ الطبيع ِة
فيا َلـتوا�ضع ملك الملوك ،ويا َلـكرامة مريم ويو�سف ال�سامية ،فقد
�سعيدا هان ًئا.
ا�ستراح خالقُ الكونِ بين �أيديهما ً
َ

† �صالة

يا مريم� ،أ ّيتها الأ ُّم العجيبة ،لقد خ�ض َع ُ
اهلل ِ
لك ،ها نحن نقف َبد َه ٍ�ش �أمام
عنا�صرِ الكونِ ّ
منك ،ف ُمري قلبيِ � ،
الطائعة لكلم ٍة ِ
حوا�سي
أرجوك ،واجعلي ّ
تتوافق كل ًّيا مع �شريع ِة ِ
ابنك الإلهي و�إرادته� .آمين

القدي�سة فوق جبل بيريكو
مثال :ظهور العذراء ّ

في بداية القرنِ
الخام�س ع�شَ َر ،ابتـُ َلي �س ّكان مدينة في�سان�س القريبة من
َ
بمر�ض الطاعون الذي كان َيح�ص ُد عد ًدا كبي ًرا من ال�ضحايا .رفع
البندق َّية،
ِ
تو�سال ِتهم الحا ّرة �إلى العذراء مريم لإغاثتهم ولم تذهب
�سكان المدينة ُّ
�سدى بعدما ظهرت �أ ُّم اهلل المر�أ ٍة فقيرة تُدعى فان�سانزا ،في ال�سابع
ثقتهم ً
من �أيار �سنة  ،1426وطلبت منها �أن تطلب من الأ�سقف وح ّكام المدينة �أن
يبنوا على تلة بيريكو كني�سة على ا�سمها ،م�ؤ ّكد ًة لها � ّأن المر�ض �سيتوقف حا ًال.
�أخبرت المر�أة التق ّية بما ر�أت ،لكنها لم تجد �آذا ًنا �صاغية ،فظهرت �أمامها
�أ ّم اهلل من جديد في الثاني من �آب ،وج َّددت �أمنيتها ،ثم �أم�سكت بيدها
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غ�صن زيتون ور�سمت على الأر�ض معالم الكني�سة ،التي تري ُد �أن تُبنى لها في
هذا المكان .عندها ا�ستجاب حكام المدينة وتوافدت جموع الم�ؤمنين �إلى
المكان واعدين بتحقيق �إرادة العذراء الق ّدي�سة.
وفي الخام�س والع�شرين من ال�شهر عينه ُو�ضع حجر الأ�سا�س للكني�سة
الجديدة ،فزال مر�ض الطاعون للحال ُ
في جميع النّا�س .وكان هذا المر�ض
و�ش َ
قد ح�صد خالل ع�شرين �سنة �ضحايا كثيرة في مدينة في�سان�س وجوارها.
الحجاج الذين توافدوا
ال ن�ستطيع حتى اليوم �أن ُنح�صي وافر النّعم التي نالها َّ
من ِّ
كل ٍ
�صوب لزيارة هذا المكان المبارك.
وقد �شهد الكاردينال جوزف �سارتو ،الذي �أ�صبح فيما بعد البابا بيو�س العا�شر،
الم�سيحي،
على الكثير من المعجزات ،واعترف با�سم الكني�سة وال�شّ عب
ّ
بال ِّن َع ِم التي �أغدقتها مريم على خُ ّدامها الم�ؤمنين في هذا الجبل المقد�س.
الخام�س والع�شرين من �شهر �آب� ،سنة
ومن َث ّم و�ضع البابا المذكور في
ِ
مريم عند جبل بريكو ،مك ِّر ً�سا االرتباط الحميم
ً ،1900
تاجا على هامة تمثال ٍ
والفريد الذي يجمع الم�ؤمنين ب�أ ّم اهلل و� ِّأمهم.

ال�صالحة
يا �أ َّم الم�شورة ّ
موهبة الم�شورة عند مريم
الفهمَ .لي القدرةُ" (�أمثال .)14 /8
"لي الم�شورة والر� ُأي� .أنا ُ
َ
ُيريد ُ
ِ
ب�صالح ِه الالمتناهي ،الو�سائل
خال�ص الب�شرِ �أجمع ،ف�أعطاهم
اهلل
َ
ال�ضرورية لتحقيقِ ذلك .ولقد �أعطانا نعمة الم�شورة التي ت�ساعدنا على ك ّل
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الحاالت ال�صعبة ،حتى نبلغ القدا�سة.
هذه الموهبة تدف ُعنا �إلى ا�ست�شارة الروح القد�س ،لننالَ منه النور عند
ِّ
كل ريب ٍة ّ
ح�سن �أمام اهلل ،فتخ ُل�ص
و�شك ،والمعرفة لما يجب عمله كي َن ُ
نفو�سنا .فال ّروح القد�س ي�صغي ك� ٍأب حنونٍ �إلى �صراخ قلوبنا .وب�صالحه
ُ
ويك�شف
نفو�سنا ،و ُي ِّبدد �شكو َكنا
الالمتناهيُ ،ير�سل ً
�شعاعا �سماو ًّيا ُينير به َ
لنا ّ
أمان المق ّد َ�س،
الطريقَ التي علينا �أن ن�سل َكها ،ويبعثُ في داخلنا ال َ
هتف مع �صاحبِ المزامير" :ال ّر ُّب
الم العميق .وبذلك ُي ْمكننا �أن َن َ
وال�س َ
ّ
�صن حياتي ،فممن �أفزع؟" (مزمور
نوري وخال�صي فم َّم ْن �أخاف؟ ال ّر ُّب ِح ُ
.)1 /27
تمتلك مريم العذراء ،وهي الخليقة المم َّيزة ،وف ًرا غزي ًرا من موهبة
فنف�سها م�شدود ٌة دائ ًما نحو اهلل الذي ُي ِغدق عليها ك َّل الإلهامات.
الم�شورةُ .
ُ
تحفظك والفطن ُة
الكلمات ملأها فنر ّدد" :الم�شور ُة
وفي مريم ،تج ُد
ُ
َ
بالتوج ِه نحو
تحميك" (�أمثال  .)11 /2هذه ال�سهول ُة ،التي تَمتل ُكها مريم
ُّ
ِ
ال�سالم التا ّم.
ف�سها المق ّد�س َة في
اهلل والتن ُّب ِه �إلى �
إ�شعاعات �أنواره ،تُث ِّب ُت َن َ
ِ
انعكا�سا �سماو َّيا.
ال�سالم يرافقها دائما ويعطي �أعما َلها
هذا
ُ
ً
موقفان في حياتها يك�شفان لنا مدى عط َّية الم�شورة عند مريم؛ تقدمة
عرفت مريم � ّأن تك ُّر َ�سها للع َّز ِة
ذاتها هلل في الهيكل ،و" َن َعم" الب�شارة.
ْ
الإلهية بنَذْ ِر البتول ّية الدائمة قد �س ّر اهلل ،ور�أت خالل نم ّوها كم �إن موهبة
�سطعت هذه الموهبة نو ًرا
ُوج ُه �أعمالها .ولحظة الب�شارة،
ْ
الم�شورة كانت ت ِّ
�سمعت �أنّها ممتلئ ٌة نعم ًة ،و� ّأن عليها �أن
جديدا في قلبِها .ففي �سالم المالك
ً
ْ
تطرح
لكن بتوليتها المق ّد�سة جعلتها
تبدي موافقتها كي يتحقّق
التج�سدّ .
ُ
ّ
فهمت ِ�س ّر هذه
خ�ص المقا�صد الإله ّية .وحين ْ
على المالك ت�سا�ؤ ًال في ما َي ُّ
المقا�صد �أعلنت ذاتها � َأم ًة متوا�ضع ًة لل ّر ّب.
فيا �أيتها المر�أة ال ّتي ال �شبيه لها ،اجعليني ،باالقتداء ِ
بك� ،ألتجىء �إلى
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�أنوار ال ّروح القد�س كي �أتع َّرف حقيق ًة الإرادة الإله ّية.
ُ
يلتجئ �إلى م�شور ِة الحكماء ي�سير في ِ
ومن ُيهمل
� ّإن َمن
درب الخال�صَ ،
تثقيف ِ
نف�سه ينحد ُر نحو ه َّو ِة ال�ضياعَّ � .إن عدم ر�ضى اهلل يتناول الذين
يدو�سون ال�شريع َة الإله ّية ،بكامل حريتهم ،فينتهكون نظام العدالة الأزل ّية،
ِ
الروح القد�س ،و�إهمالها �إر�ضا ًء لأهوائهم
وي�ص ّرون على التفلُّ ِت من
توجيهات ِ
المنحرفة" :قد �أ�سلمتهم بح�سب �أهوا ِء قلوبهم" (مزمور .)12 /81
الطبيعي لغياب الم�شورة ال�صالحة ي�ؤدي �إلى الته ّور
� ّإن الم�سي َر
ّ
والمجازفة ،فتكثر ب�سببهما الرذائل .هذا الته ّور هو عالمة م�سبقة
الج�سدي الذي ال يبتغي �إ ّال خيرات هذه
للخراب والموت .فالإن�سان
ّ
الحوا�س ،المنقاد بغريز ٍة عمياء� ،سوف ي�سقط في
الأر�ض ،و�شهوات
ّ
العدم ويتال�شى عاج ًال �أم �آج ًال� .إحترزي يا نف�سي من �أن تطمحي
ِ
خال�صك دون االتكال على �أنوار الروح القد�س .وانحني ب�إيمانٍ
في
النبي�" :إني �سام ٌع ِلما
وتوا�ضع �أمام ُمبدع المحا�سن ك ِّلها ،ور ّددي مع
ّ
بال�سالم مع �شع ِب ِه" (مزمور .)8 /84
يقو ُل ُه ال ّر ُّب الإله ،لأ َّن ُه َيتك َّلم
ِ

† �صالة
لمدينون لك ب�س ِّر افتداء العالم ،بف�ضل م�شورتك
يا مريم �إنّنا
َ
بتوا�ضع،
الروح القد�س �أن �أنال �أنواره
فا�ستمدي لي من
ال�صالحة،
ِّ
ٍ
ِ
و�أن �أتبع م�شوراته بطواعية القلب ،كي �أحظى مث َل ِك بالمواعيد التي
روح التبنّي و�أ�صبحوا �أبنا ًء هلل� .آمين.
َو َع َد اب ُن ِك بها الذين نالوا َ
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الطوباوي لوي�س ماري غرينيون دي مونفور ،م� ِّؤ�س�س
مثال:
ّ
جمع ّية مريم

ُو ِل َد القدي�س لوي�س في مونفور ف�أظهر منذ نعومة �أظفاره مي ًال كبي ًرا نحو
�إكرام العذراء القدي�سة .فكان يفرح في طفول ِت ِه ب�أن ُي�س ّمي مريم "الأ ّم
ِ
وعظائمها .وكان غال ًبا ما يبتعد
الحنون" ،و ُي�س ّر ج ًّدا ل�سماع �أخبا ِر ف�ضائ ِلها
ال�سبحة الورد ّية� ،أو ل ُين�شد ترنيم ًة لل�سيدة العذراء؛ فكان
عن رفاقه ليتلو ُّ
يقتدي معظم الأوالد بم�سلكهُ ،منجذبين بمث ِله ليواكبوه ب�صلواته التقو ّية.
مع الأيام ،تط ّورت طريقة عباداته �إلى �أن ِ�سيم كاهنًا .فكان يلتم�س خالل
حياته ال َك َهنوت ّية �شفاعة مريم ،ليتفرغ في ر�ساالته لم�ساعدة الأنف�س
ال�ضعيفة .ويعود الف�ضل بذلك �إلى حماية هذه الأ ّم الر�ؤوف .وعلى الرغم
من ِ
عنف اال�ضطهادات ،نجح لوي�س ماري في َجني الثمار الغن ّية من حقلِ
ر�سال ِت ِه الوا�سع.
لم يكن غرينيون ليلتجئ ،حين ت�شت ّد علي ِه ال�صعاب �إ ّال �إلى مريم .فكان
أمام هيكل كني�ستها طال ًبا
يك ِّر�س لها �أتعا َبه و� َ
آالمه وعند الم�ساء ،ي�سج ُد � َ
العون والق ّوةَ .وكانت رغبتُه الوحيدة �أن يزر َع خُ ّد ًاما �أُ َمنا َء لمريم ،فكان
َ
ي� ّؤ�س�س �أخو ّيات الورد ّية المق ّد�سة في ِّ
أي�ضا رهبنة
كل مكان .وقد � ّأ�س�س � ً
ر�سول ّية تتابع ر�سالته ف�أ�سماها "رهبنة مر�سلي مريم".
عمل غرينيون ،في تع ُّبده لأ ّم اهلل ،على ارتداد الخط�أة �إلى ال ّتوبة ،وتقدي�س
الم�سيحي من ب ِْدعة الجن�سني ّين التي كانت تعم ُل
النّفو�س ،وحماية ال�شّ عب
ّ
جاهد ًة �ض َّد كني�س ِة الم�سيح ي�سوع.
الطوباوي غرينيون دي مونفور عزي ًزا على قلوب خُ ّدام مريم
يبقى ا�سم
ّ
الحقيقي للعذراء ،الذي ي�شرح فيه الطريقة
بف�ضل كتابه عن التع ّبد
ّ
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الفُ�ضلى للتك ّر�س الكامل لخدمة �أ ّم اهلل.
مات الطوباوي لوي�س ماري غرينيون دي مونفور في الثامن والع�شرين من
�شهر َن ْي�سان �سنة  1716و ُرفع على المذابح على يد البابا الون الثالث ع�شر
في  22كانون االول .1888

يا �أ َّم الخالق
�إرتباط مريم بالثّالوث الأقد�س
"� ِ
كال�سر ِو في جبالِ َح َرمون ،كالنّخلِ في
إرتفعت كالأر ِز في لبنانّ ،
وكغرا�س الور ِد في �أريحا" (بن �سيراخ .)27 /24
ال�سواحل
ِ
ّ
إلهي وا َّتحدت به .وال
�صارت مريم �أ ّم اهلل ،فتالقت مع الثالوث الأقد�س ال ّ
الثالثي التقدي�س� .إنّها لحقيق ٌة
يمكن لأ ّية خليقة �أن تقترب مثلها من اهلل
ّ
تُع ّزينا وتع ّلمنا؛ ف� ّإن مريم بوالدتها "للكلمة" اكت�سبت اتحا ًدا باهلل الآب؛
فابن اهلل هو في الوقت عينه ابن مريم؛ هو من جوهر
حبلت وبقيت بتو ًالُ .
الآب بالطبيعة الإله ّية ،ومن جوهر مريم بالطبيعة الب�شر ّية .وقد منح الآب
االبن مع �أنّه م�سا ٍو للآب ،فقد �أطاع
ماوي مريم ال�سلطان على ابنه .هذا ُ
ال�س ّ
ّ
ك�إن�سان حتى الموت (يوحنا .)18/10
أمج َ
أزلي ،ل ّأن �س ّر التج�سد قد ّتم بــ" َن َعم" مريم و�شراكتها،
� ِّ
دك �أ ّيها الآب ال ّ
أظهرت بذلك عظمة �أزل ّيتك ال ُمخ�صبة.
ف� َ
بالحري
وطيدا �إلى هذا الح ّد ،فكم
�إذا كان تق ُّر ُب مريم من الع ّزة الإله ّية ً
ّ
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الب�سا ب�شر ّيتنا؟
اتحادها بال "كلمة"؟ �ألم يظهر "كلمة اهلل" من خاللها ً
�أفلي�س من دمها ّ
الطاهر تَك َّو َن ج�س ُد الإن�سان  -اهلل؟
الم�سيح ي�سوع قد جم َع كمال الخليقة ،في �إن�سانيته المق ّد�سة،
�إذا كان
ُ
الم ّتحدة ب�أبيه ،وق َّدمها متحد ًة ب�أبيه الإلهي ،فذلك يعود �إلى مريم التي
ابن ا ِ
هلل
اتّخذ منها طب َع ُه
توحد َ
ّ
الب�شري .فما �ألطف وما �أقوى ال ّروابط التي ِّ
ك�شف لأ ّمه �أ�سرار قلبِه ،وهي ،طبعت حياته ب�أعمالها.
ب�أ ّمه المباركة .فقد َ
ويبقى ُ
المتج�سد .فمنذ لحظة
عمل الفدا ِء �أقوى العهود بين مريم والكلمة
ِّ
الحمل حتى م�أ�ساة الجلجلة� ،أت َّمت مريم َمه َّمتها ك�شريك ٍة في الفداء،
ال�سماوي� ،أُ�ضح ّي ًة كفار ًة على مذبح قلبها.
ُمقدم ًة ابنها با�ستمرا ٍر للآب
ّ
فهل هنالك من ٍ
عجب � ًإذا ،في �أن يج َم َع الم�سيح ّيون في عبادتهم ل"كلم ِة
اهلل المتج�سد" ،تكري ًما ل ِّأم ِه بالج�سد ،التي ت�شاركه الآن المجد في ال�سما ِء؟
اخترت مريم �أ ًّما لك .ك ّل َمن يتبعك
إلهي ،لأنّك
َ
َ
تباركت� ،أ ّيها الكلمة ال ّ
لكن مريم الطاهرة تبقى هي الأغلى .المجد لك.
رب غالٍ على قلبكّ ،
يا ّ
" َو ِاح َد ٌة ِه َي َح َم َام ِتي َك ِام َل ِتي .ا ْل َو ِح َيد ُة لأُ ِّم َها ِه َيَ .ع ِقي َل ُة َوا ِل َد ِت َها ِه َي.
ال�س َرار ُِّي َف َم َد ْح َن َها" (ن�شيد .)9 /6
َات ف ََط َّو ْب َن َها .ا ْل َم ِل َك ُ
َر�أَ ْت َها ا ْل َبن ُ
ات َو َّ
عذب ٌة هي وحميم ٌة لقاءات مريم مع الأقنوم الثالث من الثالوث الأقد�س.
فلقد ب�شّ رها المالك جبرائيل ف�أ�سرعت دونما تر ّدد طائعة للإرادة الإله ّية،
تخ�ص ذاتها ،وقد تك ّر�ست بملء �إرادتها
و�صارت
عرو�س الروح .لم ت ُعد ّ
َ
ال�سماوي .هذا التك ّر�س ي َو ّلد �شعو ًرا متباد ًال لطيفًا
ووهبت ذاتها للعرو�س
ّ
ومق ّد ً�سا.
وجهت مريم �أفكارها و�إرادتها وك ّل �أعمالها دائ ًما نحو الروح القد�س ،وهو
ّ
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لم يوفّر منا�سبة كي ُيبدي لها عالمات المح ّبة ويغني نف�سها بالمواهب
الثمينة.
ِ
لعرو�س َك
تبارك َْت �أ ُّيها الروح القد�س� ،أنت �إل ُه المح َّب ِة ،لأنّك ت�ستجيب
المختارة وتجد فرحك فيها.

† �صالة
لك يا مريم ،و�أنا �أت�أ ّمل في ات ِ
� ُّأي ت�سبيح ُيمكنني �أن �أرفعه ِ
ّحادك العميق
في،
بالثالوث الأقد�س؟ �إجعليني �أتجاوب ب�أمانة مع نعمة الثالوت الحا�ضر َّ
على ما قاله ابنك" :من يح ّبني ،يحفظ كالمي ،و�أبي يح ّبه ،ون�أتي �إليه
ونقيم عنده" (يوحنا .)23 /14

مثال :القدي�س پرغرينو�س الزيو�سُ ،معترف من رهبنة ُخ ّدام
مريم
ولد الق ّدي�س پرغرينو�س الزيو�س في فورلي ب�إيطاليا في الأول من
�أيار  .1265كان من الخ ّيالة النبالء ،والمحارب والداعم الأ�شر�س
للثورة الإيطال ّية �ض ّد الكني�سة ور� ِأ�سها .لكنّه كان يحمل في قلبه
فخ�صته مريم بلفتة مم ّيزة.
احتراما الفتًا للعذراء الق ّدي�سة،
ً
ّ
فذات يوم �أوكل البابا �إلى القدي�س فيليب دي نيري ،رئي�س رهبنة
خ َّدام مريم ،رعاية مدينة فورلي .فا�ستقبلته بال�شتائم والتهديدات،
موج ًها �أعنف الكالم و�أحقر
وعلى ر�أ�س
المحتجين ،وقف پرغرينو�س ِّ
ّ
الأو�صاف للق ّدي�س الذي لم ير ّد على ال�شتائم ،لكنّه بادر �إلى ال�صالة
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من ِّ
كل قلبِه ،على ن ّية الم�ضطهِ دين ،مت�ش ّب ًها بالق ّدي�س �إ�سطفانو�س �أول
ال�شهداء .فانتابت پرغرينو�س فجاةً ،نوبة من الألم والقلق وراح يرك�ض
بتوا�ضع كبير .فا�ستقبله فيليب ك� ٍأب
يطلب منه ال�سماح
وراء الق ّدي�س،
ٍ
ُ
ِ
م�سلك حياته ،فطلب �شفاعة العذراء الق ّدي�سة
حنون ،ودعاه �إلى تغيير
كي يع ِّبر عن توبته ال�صادقة .تب ّدلت حياة پرغرينو�س منذ تلك اللحظة،
بالحاح �إلى العذراء طال ًبا
وكان ي�س�أل عن �إرادة اهلل عليه ،وراح ي�ص ّلي
ٍ
معونتها .فظهرت له الأ ّم الإله ّية وقالت�" :إذهب �إلى �سيينا حيث ي�سكن
خ ّدامي ،فهنالك تجد طريق الخال�ص"� .أطاع پرغرينو�س كالم العذراء،
عار�ضا
وو�صل �إلى �أبواب المدينة ف�شاهد �شا ًّبا يرتدي مالب�س ال�سفر
ً
عليه مرافقته كدليلٍ  .وحين و�صل االثنان �إلى �سيينا �أمام الدير اختفى
ال�شاب كان ُمر�سال من ال�سما ِء لإعانته.
ال�شاب فج�أة ،ففهم پرغرينو�س � ّأن
ّ
ّ
الرهباني على يد الق ّدي�س فيليب نف�سه ،و�شعر
�إرتدى التائب ال�سعيد الثوب
ّ
بملء الكمال ،فجعلته روحه التائبة يعي�ش ثالثين �سنة ُم�صل ًيا واقفًا ال يجل�س
آالما ُمبرحة من دون �أن ي�شتكي مرةً.
م ّرة واحدة على المقعد .وقد تح ّمل � ً
طارت نف�س ُه �إلى ال�سماء في الأول من �أيار  1345عن عمر ثمانين �سنة.
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يا �أ َّم المخلِّ�ص
مريم هي �شريكة في فداء الب�شر
"ل ِ
ِ
فانتقمت لنا،
أنك لم تبخلي بحيا ِت ِك في المحنة التي نزَ لت ب�شعبنا،
ِ
و�سلكت في الآ�ستقام ِة �أمام اهلل" (يهوديت )20 /13
عبدا
أ�صبح ً
�سقط الإن�سان في خطيئته الأ�صلية وخ�سر كرامتَه الأولى ف� َ
وطعاما للموت .لكنه نال رحم َة اهلل الذي �أراد ب�صالحه
لل�شيطان
ً
الالمتناهي �أن ين�شله من ب�ؤ�سه ويرفعه �إلى م�صاف النّعمة التي خُ لق فيها.
الب�شري
بتج�سده الجن�س
ّ
لأجل ذلك� ،أر�سل اهلل ابنه الوحيد كي يفتدي ّ
ويخ ّل�صه من عبودية الخطيئة ويجعله ابنًا هلل بالت َبنّي فيرث الحياة الأبد ّية.
ك�شف المالك ليو�سف غاية حبل مريم ،و�أمره �أن يعطي للطفل ا�س ًما فيدعوه
َ
ي�سوع �أي اهلل يخ ِّل�ص" ،لأنّه �سيخ ِّل ُ�ص �شع َبه من الخطيئة" (متى .)21 /1
وحين ُولد ي�سوع �أن�شد المالئكة "ولد لكم اليوم مخ ِّل�ص" (لوقا .)11 /2
مبارك �أنت يا ي�سوع ،مخ ّل�صي و�إلهي ،لأنّك افتديتني من الموت ،فليبقَ
مطبوعا في قلبي ،وليكن عربو ًنا لخال�صي.
ا�س ُمك الق ّدو�س
ً
وحد ُه على خال�ص الإن�سان ،فقد �أراد �أن
على ال ّرغم من �أن اهلل قاد ٌر َ
بنوع عجيب في �سر
البهي ،ف�أ�شركها ٍ
ت�شارك �أ ُّم ُه الطاهرة في هذا العمل ّ
الفداء.
ال�سماوي .ولم
�إ�شترانا ي�سوع ،ف�أعطى ذاته بكل ّيتها �أ�ضح َّي ًة كامل ًة للآب
ّ
ِ
بالتو�سل �إلى الآب من �أجل خال�صنا بل ق ّد َم له م�آ�سي الب�شر التي
يكتف
ّ
احتملها من �أجل خال�صهم .لقد ق ّدم ذاته ذبيحة على ال�صليب.
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ا�شتركت مريم في عمل فدائنا؟
فكيف
ْ
التج�سد العظيم بقبولها �إرادة اهلل؛ ثان ًيا ،وافقت �أن
�أو ًال� ،أعطتنا �س ّر
ّ
ت�صير �أ ّم الكلمة ،وق ّدمت له �إن�سانيتنا ،ف�أراد �أن يخ ِّل�صنا من خاللها؛ ثال ًثا
أزلي ك�أ�ضح َّية ،مع �آالمها ،كفّارة عن خطايانا.
ق ّدمت ابنها ي�سوع للآب ال ّ
فعلى ٍّ
كل منّا �أن يتعاطف مع �آالم مريم ،التي تح ّملتها من �أجلنا ،من خالل
تن�س م�ضايق
م�شاركتها في �س ّر الفداء .فل ُن�ص ِغ �إلى طوبيا يقول البنه" :ال َ
�أمك" (طوبيا .)3 /4
طوبى للذي تدفعه عبادته �إلى �إكرامه عظم َة والدة اهلل والت�أمل في �آالمها
والت�ضامن معها في�سلك الطريق الأن�سب للم�شاركة في عمل الفداء.
"فه ّال ا�ستطعنا يا مريم �أن ننال خال�صنا بجراح الم�سيح ي�سوع؟"
بما �أن مريم �ساهمت مع ي�سوع في عمل افتدائنا ،فواجبنا ت�أدية ال�شكران
الحا ّر لها.
َ
�شعب �إ�سرائيل وحده ،وواجهت
ع ّر َ�ض ْت �أ�ستير حياتها للموت ،لتُخ ِّل َ�ص َ
�سالح جنو ِد �أليفانا ،لتُح ِّر َر مدينة بيت �إيل وحدها� .أ ّما
يهودية العفيفة
َ
مريم فقد ق ّدمت ذاتها مع ي�سوع �أُ�ضح َّية كاملة من �أجل خطايا العالم
ب�أ�سره.
فال ُنهمل ،ب�إكرامنا ومح ّبتنا و�إقرارنا بالجميل ،ذك َر مريم في ِّ
كل �صال ٍة
نرف ُعها �إلى الفادي الأقد�س؛ بها نلنا الخال�ص من بعد ال ّر ّب ي�سوع� .إذ
ب�آالم الم�سيح و�ضيقات مريم قد و�ضع اهلل فينا الرجاء بالخال�ص والحياة
الأبد ّية.
الب�شري.
علن ب� ّأن مريم هي �شريكة في فداء الجن�س
فمن الواجب � ًإذا � ّأن ُن َ
ّ
اللقب الأف�ضل الذي
ومن الواجب �أن نك ّر َمها على �أنّها كذلك .هذا هو
ُ
ندين بها لهذه
يمكننا �أن نمنحه لها� ،إنَّه َيخت�صر ك َّل الف�ضائلِ وال ِّن َعم التي ُ
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الأ ّم المجيدة� .إنّه الميزة الخا�صة بطهار ِة مريم� ،سيد ِة الحبل بال دن�س،
وم�صدر مجدها الفريد.

† �صالة
يا مريم� ،شريكة ال ّر ّب الم�سيح في عمل افتدائنا ،ت�شفّعي لي بقدرتك ،ب�س ّر
�آالم ابنك التي احتملها من �أجلي ،كي �أجد في جِ ِ
راح ِه المق ّد�سة التعزي َة في
الحياة ،والخال�ص في �ساعة موتي� .آمين

القدي�س �ألفون�س ماري دي لغوري ،م� ِّؤ�س�س رهبنة
مثالّ :
الفادي الأقد�س
� ّإن الق ّدي�س �ألفون�س ماري دي لغوري هو ِم ْن �أعظم َم ْن ك ّر َم العذراء مريم.
إكراما لها .لم يكن
خ�ص�ص لها في طفولته �أيام ال�سبوت لل�صوم � ً
فكان ُي ِّ
ليم ّر يو ٌم واح ٌد ،من دون التع ّبد �أو �إظهار �شهادة مم َّيزة عن ح ّبه لهذه الأ ّم
إلهام من الروح القد�س� ،أن ُيك ِّر�س ذاته لخدمة
الق ّدي�سة .وحين ق ّرر ،ب� ٍ
الرب ،خلع �سيف الفرو�س ّية لي�ضعه على مذبح �سيدة ال�شكران ،معلنًا تكري�س
ّ
حياته ل�سلطانة ال�سماء والأر�ض .كما ك ّر�س َك َهنوتَه وقل َبه في �سبيل تنمية
الإكرام الالئق بالعذراء الكل ّية القدا�سة ،في نف�سه ونفو�س الآخرين .فكان
ِّ
بحب كبير ،بف�ضائل مريم البتول ُمعلنًا �أمجادها .وك ّلما تح ّدث بهذا
يب�شر ٍ ّ
ال�ش�أن بدت على ُمح ّياه مالمح االنخطاف .كان ي�سعى دائ ًما �إلى الت�أمل في
م�شج ًعا الم�ؤمنين على االقتدا ِء
�آالم �أ ّم اهلل المع ّذبة عند �أقدام ال�صليبّ ،
بهذه الطريقة في تكريم مريم.
كانت عظاته �سل�سلة ت� ٍ
أكيد لقوة �شفاعة مريم ومح ّبتها للخط�أة ،و�أمومتها
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و�صالتها في اللحظات الأخيرة من الحياة .فكان َو ْق ُع ِ
كالمه ف ّعا ًال وم�ؤث ًرا
تب ع ّدة ُكت ٍُب ،جعلته في م�صاف ر�سلِ مريم
ج ًّدا في ارتداد الخط�أة .وقد َك َ
م�شددا فيها على روح الثقة والمح ّبة المتقدة تجاه �أ ّم اهلل.
الأولينِّ ،
مات القدي�س �ألفون�س ،في الأول من �آب  ،1787عن عمر يناهز الت�سعين
�سنة ،حام ًال معه طهارة عماده الأول.

يا بتو ًال حكيمة
ف�ضيلة الحكمة عند مريم
"�أ ّيتها العذرا ُء الحكيمة كيف تتق َّدمين م�ش ّع ًة كال�صباح المنير؟ يا
�صهيون يا حلو ًة عذبة ،يا جميل ًة كالقمرِ وم�شرق ًة كال�شّ م�س".
ابن َة
َ
(الليترجيا المق ّد�سة)
ال�سعادة الأبدية في م�شاهدة اهلل وج ًها لوجه .وعليه
خُ ِلقَ الإن�سان من �أجل ّ
ي�صل �إلى هذه الغاية بالتزامه الكامل .وبال ّتالي على ِّ
�أن َ
كل �أعماله �أن تتّجِ ه
نحو الهدف ال�سامي ،بح�سب التوجيهات ِلنعمة م�شورات الحكمة الإله ّية.
ال�سعادة الأبدية.
فال نفع �إن نحن ربحنا مجد هذه الحياة وغناها ،وخ�سرنا ّ
ال�ضارة.
لكن الفطنة هي التي تج ِّنبنا الم�آ�سي ّ
فف�ضيلة الفطنة تذ ِّك ُرنا بالأمثوالت الكبيرة التي علـَّمها ال ّر ُّب ي�سوع لر�س ِله،
ودعانا �إلى اتّباعها بت� ٍّأنَ ،وفقًا لإر�شادات ُرعاتنا و ُمع ّلمينا .فنواجه ،بانتباه
م�صاعب الحياة ،ونتفادى الأخطار الآتية التي قد تُغرق ف�ضائلنا
وتب�صر،
َ
ّ
في ظالمها .وباخت�صار � ّإن الفطنة تجعل الهدف الذي من �أجله ُوجدنا على
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هذه الأر�ض ،ح ًّيا حا�ض ًرا �أمام �أعيننا.
رب نهايتي ف� َ
أعرف كم �أنا زائل"
فها �أنا �أر ِّد ُد مع داوو َد النبي" :ع ِّرفْني يا ّ
(مزمور .)4 /39
َ
بف�ضائل باهرة ،ومن �أه ّمها ف�ضيلة الفطنة التي �ساعدتها
تح ّلت حياة مريم
على تجنّب الت�س ّرع وعدم التنّبه ِل َم ْ�سلكها وحياتها ،كما دفعتها التِّبا ِع م�شورة
ال�سماوي في ك ّل �أمور حياتها ،وتقويم الأحداث بحكمة وهدوء،
عري�سها
ّ
والتمييز في ما يجب �سلوكه �أو تجنّبه في �ضوء �أنوار العقل والإيمان.
كم كان اهتمام مريم لحظة الب�شارة في البحث عن معرف ِة �إرادة اهلل فيها!
العلي! وحين وجدت ابنها
ويا َللطاعة التي عا�شتها في اتِّبا ِع �إلهامات ال ّر ّب ّ
الحبيب في الهيكل و�س�ألته عن �سبب غيابه� ،أ�صغت �إليه بت�أ ّملٍ وتفكيرٍ :
"وكانت تحفظ َّ
كل هذه الأمور في قلبها" (لوقا .)51 /2
أي�ضا التي دفعت مريم في عر�س قانا� ،إلى �إظهار
هي ف�ضيلة الفطنة � ً
ت�ضامنها في م�أدبة العرو�سين الجديدين .وحين �سمعت من ابنها ي�سوع
ب� ّأن �ساعته لم ت� ِأت بعد ،قالت للخ ّدام بفطنتها ،و�أ�شارت �إليهم بحكمتها:
"�إفعلوا ما ي�أمركم به" (يوحنا .)5 /2
ت�ستمدي الم�شورة من مريم في حياتك
تن ّبهي يا نف�سي وا�س َعي جاهد ًة ل ْأن
ِّ
على هذه الأر�ض .فم�شورتها هي ثمرة الفطنة التي تقدر وحدها �أن تو�صلنا
�إلى امتالك الحياة الأبد ّية.
و�إلى جانب الفطنة الروح ّية ،نجد كذلك االهتمام الزائد بالج�سد .فالأولى
تقود �إلى الحياة� ،أ ّما الثاني فيقود �إلى الموت" :االهتمام بالج�سد موت،
و�أ ّما االهتمام بالروح فحياة و�سالم" (روما .)6 /8
� َّإن الفطنة ال�سماو ّية ت ُْ�ضفي على الف�ضائل �أنوارها وتقودها وتلهمها وت�س ّهل
بفائ�ض من الرذائل التي
�أعمالها� .أ ّما فطنة الج�سد ،فنجدها م�صحوبة
ٍ
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أبدي .ي�أتي ّ
الغ�ش والخديعة في ر�أ�س الئحة الممار�سات
تقود �إلى الهالك ال ّ
بفطنة الج�سد ،في�سلك الإن�سان طرق المواربة واالختال�س والمكر ،وك ّلها
من �صفات ال�ش ّرير ،يلج�أ �إليها ليبلغ غاياته الم�شبوهة ،فال ي�صل في الواقع
أحب فطنة �أبناء اهلل المليئة بال�شُّ ِ
فوف وال�صدق!
�إ ّال �إلى حفر قبره بيده .ما � َّ
ي�سيرون و�سط العثرات
فهم يجمعون بين حكمة الح ّيات ووداع ِة الحمام،
َ
أبدي.
لكنّهم يبلغون ميناء الخال�ص ال ّ

† �صالة

يا مريم� ،أ ّيتها البتول الف َِطنةَ ،ل ْم تبحثي َطوال حياتك �إ ّال ع َّما ُير�ضي اهلل.
فا�ستم ّدي لنا من ابنك روح الم�شورة والفطنة ال�سماو ّية ،لكي ال نرغب �إ ّال
بفرح كبيرٍ �إلى غايتنا المن�شودة� .آمين.
في �إتمام �إرادة اهلل ،كي ن�صل ٍ

قي ،معلِّم الكني�سة
القدي�س يوح ّنا ِّ
مثالّ :
الد َم�شْ ّ

ّ
بمخط ٍط ال ندركه ،وهو �أن تعاني الكني�سة اال�ضطهادات
لقد �سمح اهلل،
علم وف�ضيلة،
والم�صاعب
ِّ
المتعددة .لكنّه في الوقت عينه ،وهبها رجالَ ٍ
الدفاع عن الحقيقة.
جادوا بدمائهم في �سبيل ِّ
ت�شدد وعنيف،
لقد �شهد القرن الثامن هرطقة محاربة الأَ ْيقُونات ،ب�شكل ُم ِّ
�إن بالتعاليم �أم بالأعمال .فرف�ض �أتباعها ك َّل �إكرام للأَيقونات المق َّد�سة
واعتبروها ممار�سات وثن ّية ،و�أتلفوا بطريقة بربر ّية َّ
كل المنحوتات المق ّد�سة
التي وقعت تحت �أيديهم.
وهب الكني�سة في هذه ِ
أنا�سا ممتلئين قدا�س ًة وعل ًما و�إيما ًنا
ّ
لكن اهلل َ
الح ْق َبةً � ،
واندفاعا وغَ يرة� .أدرك ه�ؤالء ،عمقَ �إجرام الهراطقة ،فعملوا جاهدين على
ً
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�إظهار �أحقية تقديم الإكرام والق َْدر لما تم ِّثله الأَيقونات المق َّد�سة.
يتوان لحظة في
من بين ه�ؤالء نذكر الق ّدي�س يوحنا الدم�شقي الذي لم َ
الدفاع عن �أهم ّية تكريم الأَيقونات المق ّد�سة� ،إن في عظاته �أو في كتاباته.
فلم يجد �صعوب ًة في تقديم برهانٍ عن واجبِ �إكرام الأَ ْيقونات الذي ال
يتعار�ض ال مع الكتب المقد�سة ،وال مع التقليد المق َّد�س .واندفاعه هذا
�س ّبب له عداوة الإمبراطور ليون ،الذي حكم عليه من خالل والي دم�شق
بقطع يده اليمنى ،لأنّها �ساهمت في الدفاع ّعما يعتبره ال�شعب عبادة وثن ّية.
إجرامي ببطولة وفرح ،محتم ًال �آالمه لأجل
تح َّمل الق ّدي�س هذا ا ْل َب ْت َر ال
ّ
عظمة ال ّر ّب ي�سوع و� ِّأمه مريم ،ورفع �صالة الت�ض ُّرع للأ ّم ال�سماو ّية،
محاميته و�شفيعته .فلم تذهب �صالته ُ�س ًدى ،بل التحمت ذراعه مكانها
بطريق ٍة عجائب ّية من دون �أن تترك �آثا ًرا ظاهرة.
�إنّها �شهادة �صارخة عن مح ّبة مريم ،لذاك الذي دافع عن �إكرامهاُ ،ملتج ًئا
�إليها بثقة عمياء.
مات الق ّدي�س يوحنّا الدم�شقي �سنة  956ممتل ًئا بالف�ضائل ،وهو يعتبر من
كبار المع ّلمين في الكني�سة.

يا بتو ًال مكرمة
مريم ،م ِلكة الكون ومعلمته
"بي َيم ِل ُك ال ُم ُ
الح َّك ُام بال َعدلِ ْ ،بي َير� ُأ�س ال ُّر�ؤ�سا ُء والق�ضا ُة
لوك ويح ُكم ُ
ْ
أر�ض" (�أمثال .)16 -15 :8
يق�ضون في ال ِ
َ
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� َّإن مريم هي م ِلكة الب�شر والمالئكة ومع ِّلمتهم .وهي حقًّا �أ ّم ي�سوع م ِلك
الكون و�س ّيده .وقد م ّيزهما اهلل فوق الخالئقِ جمي ِعها.
فابتهجي يا نف�سي ،وانظري م ِل ِ
كتك ترفع بيدها �صولجان الكون� .إرفعي
الإكرام �إلى هذه المر�أة التي ال �شبيه لها ،والتي ُرفعت �إلى �أق�صى درجات
الكرامة ،وهي تحم ُل لنا �أ�سمى عواطف الحنان والر�أفة والرحمة .فنحن
الخط�أة الم�ساكين ،نرى في ر�أفتها نب َع ٍ
رجاء ال َين ُْ�ضب ،وعربو ًنا للحياة
"ال�سالم عليك �أ ّيتُها الملكة �أ ّم الرحمة والر�أفة ،يا حياتنا ول ّذتنا
الأبدية:
ُ
ورجاءنا".
� ّإن كرامة مريم ،ب�صفتها �أ ًّما هلل ،وقد جعلها ال ّر ّب ي�سوع �أ ًّما للب�شر ّية،
إكرام الالئق بها .فنحن نعبد اهلل وحده ،لكنّنا
تدف ُعنا �إلى تقديم واجبِ ال ِ
القدي�سة،
نرفع الإكرام �إلى الذين نالوا القدا�سة منه .ف�إكرام البتول ِّ
المتج�سد"� ،سيد الكون .و�إكرامها واجب علينا،
يت�أتّى ب�صفتها �أ ّم "الكلمة
ّ
لأجل النعمة التي ُك ِّل َلت بها� ،إ�ضاف ًة �إلى الف�ضائل البطول ّية التي عا�شتها.
فبتكريمنا �إ ّياها نعترف �أنّها م ِلكتنا ،و�أنّنا خ ّدامها ال ُمخ ِل�صون .نحن
نك ّرمها بالعلن من دون َو َجل .قد نك ّرمها ب�صورة �شخ�ص ّية فرد ّية لأجل
النعم الخال�ص ّية التي وهبنا ال ّر ّب �إياها ب�شفاعتها ،ولكنّنا ال نن�سى � ّأن
الب�شري ب�أ�سره قد نال الخال�ص بف�ضلهاِ �" :
أنت مج ُد �أور�شليم
الجن�س
ّ
فعلت هذا َ
وفرح �شعبنا ،ل ِ
أنك ِ
العظيم لخيرِ �شعبِنا،
العمل
َ
وفخ ُر �إ�سرائيل ُ
ور�ضى اهلل" (يهوديت .)11 -10 :15
ت�سبيحا باط ًال وعقي ًما ،بل
الم�سيحي لمريم العذراء لي�س
� ّإن �إكرام ال�شعب
ً
ّ
هو منبع خيرات ال تُح�صى للأفراد كما للجماعات.
درب �أكي ٌد للو�صولِ �إلى ي�سوع ،ل ّأن النف�س التي تعرِ ف مريم
هذا الإكرام هو ٌ
إلهي ،فالبتول القدي�سة
وتح ُّبها ت�سير بطريقة عفو ّية �إلى معرفة مخ ِّل ِ�صنا ال ّ
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هي المثال المطابق لحياة ي�سوع .ناهيك ب� ّأن الإكرام الذي نرفعه �إلى مريم
َي ْر َقى بطبيعة الحال �إلى ال ّر ّب ي�سوع ،وي�صبح منبع ٍ
وت�سبيح له .لقد
مجد
ٍ
ُك ِت َب �أَ َّن الأباء هم مجد �أبنائهم" :فخر البنين �آبا�ؤهم" (�أمثال .)6 /17
ين�ضب� ،إن من الناحية
ن�ضيف �أخي ًرا � ّأن �إكرام مريم هو نبع خيرات ال ُ
الروح ّية �أم الزمن ّية .فالم ِلكة ال تتخ ّلى عن خ ّدامها ،ت�ساعدهم في حياتهم،
وتُ�س ّر بدعمهم عند �ساعة الممات ،وتجيب عن المح ّبة بالمح ّبة.

† �صالة

أعلنك م ِلك ًة على الكون ومعلم َته� .إنّي � ِ
بك و� ِ
يا مريم �إنّي �أعترف ِ
أختارك في
خادما لك،
هذا النهار �سلطانة لي و�أ ًّما .يا � َّأم الكلمة
المتج�سد ،اقبليني ً
ّ
هذ ِه اللحظة� .أنا لك ،و�أريد �أن �أكون ِ
منذ ِ
لك ما دامت َلي الحياة�" :أنا
عبدك وابن �أم ِتك" (مزمور .)16 /116

مثال :المكرم جول �أرغيتي ،رئي�س عام ُخ ّدام مريم

ولد المك ّرم جول بالقرب من فلورن�س في � 16آذار �سنة .1660وقد ُقب َِل في
رهبنة خ ّدام مريم منذ ريعان �شبابه بف�ضلِ محبت ِه الكبيرة لم ِلكة ال�سماء.
ي�ضم حو�إلى مئة
رئي�سا على دير ننزيتا في فلورن�سا الذي كان ّ
انتُخب ً
مك ّر ٍ�س .ا�شتهر بتوا�ضعه العميق ،وقبل ب�صعوبة �أَ ْن يتح ّم َل �أوزار م�س�ؤولية
الرئا�سة.
كان يلتجئ �إلى � ِّأم ِه ال�سماوية ِلتُعينَه على تَح ُّملِ م�س�ؤولياته .فذات ليلة،
وبعد �أن خلد الرهبان �إلى قالليهم� ،أخذ مفاتيح الدير وذهب �إلى الكني�سة
وو�ضعها عند مذبح �سيدة الب�شارة ،و�سجد م�ص ّل ًيا�" :أ ّيتها البتول الق ّدي�سة،
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ِ
يا �شفيعتي المحبوبةِ � ،
عائلتك الرهبان ّية هذه،
أنت تَعلمين احتياجات
و� ِ
ف�صاعدا رئي�س ًة لهذا
أنت تعرفين عدم قدرتي و�ضعفي ،فكوني من الآن
ً
الدير ،وكوني الأ ّم التي تدير �ش�ؤون هذه العائلة ،و�أنا �أكون خا ِد ًما ِ
لك ونائ ًبا
ِ
لرئا�ستك".
ولم يكد ينتهي من �صالته ح ّتى �شعر ب�شخ�ص ُي ِ
م�س ُك بذراعيه ويرفعه عن
ْ
واعمل" .فوقف ممتل ًئا قوةً،
الأر�ض ،و�سمع �صوتًا يهم�س في �أذنيهِ " :ث ْق
ً
ون�شاطا ،وقد �أظهر حكم ًة كبير ًة في �إدارة هذه العائلة الرهبان ّية الكبيرة ،ومن
رئي�سا �إقليم ًّيا .وعند نهاية خدمته انفرد ليترافق مع ُن ّ�ساك هذه
َث ّم انت ُِخ َب ً
الرهبنة ،في العزلة وال�صالة على جبل �سيناريو ،فمكث هناك بع�ض الوقت.
رئي�سا عا ًّما ِّ
لكل الرهبان ّية ليقوم
لكن البابا �إينو�سانت
ّ
َ
الحادي ع�شَ َر َع َّين ُه ً
�ست �سنواتّ .ثم ج ّدد له لوالية جديدة في �إدارة الرهبانية حتى
ب�إدارتها م ّدة ّ
�سنة  ،1690تاريخ المجمع العا ّم .عندها تخ ّلى عن هذه الم�س�ؤولية وان�سحب
ليعي�ش في ِق ّالية منفردة ،مك ّر ً�سا ما تبقّى من حيا ِت ِه لل�صالة والتق�شّ ف
والزهد .وقد �أ�سلم جول الروح برائحة القدا�سة في 10ت�شرين الأول 1705
�صالحا ُيحتذى ِب ِه في الحياة الرهبان ّية.
تار ًكا وراءه لخ ّدام مريم ،نَموذَ ًجا
ً

يا بتو ًال ممدوحة
ب�شارةمريم
"ال�سالم ِ
عليك يا ممتلئة نعمة ،ال ّر ّب معك ،مباركة �أنت في النّ�ساء" (لوقا
ّ
.)28 /1
النجار ،تغرق في ت�أمل عميق
كانت عذراء النّا�صرة ،وهي خطيبة يو�سف ّ
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لت�شعر ب�آالم الب�شر ّية الثقيلة ،وترغب رغب ٍة م ّتقدة ،في ت�سريع مجيء
الم�سيح الذي وعد الأنبيا ُء بمجيئه .ويظهر لها فج�أة مر�س ٌل من ال�سماء،
رئي�س المالئكة جبرائيل ،وينحني باحترام كبير �أمامها قائ ًال" :ال�سالم
عليك يا ممتلئ ًة نعمة ال ّر ُّب معك".
كثيرون من الأنبياء والق ّدي�سين في القديم� ،سمعوا بهذا ال�سالم ،ولكن لم
َي�سمع �أح ٌد منهم ّ
قط ب�أ َّن ُه ممتلئ نعمة .لذلك �س�ألت العذراء المتوا�ضعة
ما ع�ساه يكون هذا ال�سالم الفائق الطبيعة .فك�شف لها المالك عن ال�س ّر
ِ
وجدت حظوة عند اهلل" (لوقا  .)30/1ولأنّها ممتلئة
إلهي قائ ًال" :لقد
ال ّ
نعم ًة َّتم اختيارها لتكون �أ ّم "الكلمة" الم ّتج�سد" :ها � ِ
أنت تحبلين وتلدين
ابنًا" (لوقا .)31 /1
لقد تن ّب�أ الأنبياء بمجيء الم�سيح الذي �سين�شر ندى النعمة الإله ّية على
ّ
أي�ضا� ،أن يتك ّلل
الأر�ض
المتلطخة بالخطيئة .فقد ا�شتهى الآباء ،ومريم � ً
ال�شعب بتاج ال ّن َعم .فكان �أن ت ّوج الم ِلك تلك الأ ّم العذراء بالنعم الإله ّية.
عهدا مق ّد ً�سا بين اهلل والب�شر.
تج�سد "الكلمة" ً
كان ّ
ولكن ،ال يكفي �أن َي ّتحد الخالق بخليقته كي يتحقّق هذا العهد،
ال�ضروري �أن يبادر الإن�سان �إلى موافقة ح َّرة على هذا
بل كان من
ّ
االتّحاد .من �أجلِ َ
ذلك �أُر�سل المالك جبرائيل �إلى مريم ،معلن ًا عن
ال�سماوي ،طالب ًا موافقتها با�سم الب�شر ّية جمعاء.
جوهر هذا ال�س ّر
ّ

وافقت مريم على ما ت�ض ّمنته �إرادة اهلل .فكيف لها �أن ترف�ض ما طلبه منها
المالك؟ لم تتر ّدد البتول المتوا�ضعة لحظة واحدة .فهي لم ّ
ت�شك � ًأبدا،
�سيتم هذا ال�س ّر؟ وما � ْأن فهمت الإرادة الإله ّية
لكنّها �س�ألت بفطنتها كيف ّ
ِ
خ�ضوعها التا ّم هلل .و�سيبقى جوا ُبها هذا،
حتى �أعلنت بمح ّب ٍة ال تو�صف عن
مو�ضع �إعجاب العالم ب�أ�سرِ ِه ح ّتى منتهى الدهور" :ها �أنا �أم ُة ال ّرب ،فليكن
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لي بح�سب قولك" (لوقا .)38 /1
في ال َبدء خلقت كلمة "فليكن" الكون الف�سيح من العدم� .أ ّما الآن فالكلمة
َنف َْ�سها �أعلنتها مريم ،وقد دعت فيها خالق الكون �إلى �أن ينزل من ال�سماء
�إلى الأر�ض .يا لـَلمعجزة! � َّإن تَوا ُفقَ �إرادة مريم مع الإرادة الإلهية هو نقطة
إبداع ال مثيل له .فاهلل ،الذي هو هو ،ال يتغ ّير ،ي�أخذ طبيعتنا
االنطالق ل ٍ
حق.
حا ًال ،وي�صبح �إن�سا ًنا حقًّا مثلما هو �إله ّ
التج�سد
الب�شري �أن يفهم تمام الفهم كم � ّأن �س َّر
ال ي�ستطيع العقل
ّ
ّ
الذي ّتم في مريم ،يرفع من �ش�أن هذه المخلوقة المم َّيزة و ُي�ش ِّرفها!.
َمن منّا يفهم �أو ُيف ِّكر في هذا؟ ففي الوقت الذي ُرفعت فيه مريم فوق
المالئكة والب�شر ،وا�ضع ًة نف�سها تحت ِّ
كل �شيء .فال �شيء ي�ساوي
عذب
أنت
عظمتها �سوى توا�ضعها .فيا �أ ُّيها ال ّتوا�ضع المق ّد�س ،كم � َ
ٌ
عيني ِ
ِ
المجد الذي َي�س َت ْح ِ�س ُن المتوا�ضعين .فيا �أ ّيتها النفو�س
ملك
في ْ
الم�سيح ّية �أنبتي ِ
فيك ،على مثال �أ ّم اهلل ،وردة التوا�ضع الجميلة ،فهي
ِ
تجذب لك ك ّل البركات الإله ّيةّ � .إن هالك المالئكة كما هالك الب�شر
قد َو َج َد �أ�سا�سه في التم ّرد على �أحكام اهلل؛ و�سب ُب ُه خطيئة الكبرياء
التي ت�ضع راف�ضي النعمة في ُحكم الدينونة الأبد ّية؛ في حين � ّأن مبد�أ
الحقيقي على مثال ي�سوع ومريم.
خال�صنا يكمن في ف�ضيلة التوا�ضع
ّ

† �صالة
الممجدة ،التي ا�ستحقَّت بتوا�ضعها �أن تكون ممتلئة من النعمة
�أ ّيتها البتول
ّ
الإله ّية ،و�أن تُ�صبح �أ ًّما لمبدع الخيرات ،ا�ستم ّدي لي من ِ
ابنك نعمة التح ّرر
من كبريائي ،فال �أ�ضع في نف�سي حواجز �ض ّد �أعمال النعمة الإله ّية� .آمين.
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القدي�س فيليب بنيزي ،معلن رهبنة ُخ ّدام مريم
مثالّ :
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النا�س العذراء الق ّدي�سة ويكرموها جمي ًعا
يحب
� ّإن �إرادة ال ّر ّب هي �أن َّ
ُ
على �أنّها �سلطانة ال�سماء والأر�ض و�س ّيدتهما .ونجد الق ّدي�س فيليب بنيزي
القدي�سين الذين
الرئي�س العا ّم الخام�س لرهبنة خ ّدام مريم ،في طليعة ِّ
ن�شروا عبادة �أ ّم اهلل.
ولد هذا الق ّدي�س يوم عيد انتقال العذراء ،وانت�سب باك ًرا �إلى رهبنة الخ ّدام
التي ت� ّأ�س�ست بطلب من العذراء نف�سها.
بالإ�ضافة �إلى الإماتات الكثيرة التي مار�سها ،كان القدي�س فيليب يتمتع
مجد م ِلكة ال�سماء
بروح ر�سولي ٍة عالية ،وقد بذل ذاته لتعريف النا�س َ
ٍ
وقدرتها .وطاع ًة لأمرٍ تلقَّاه مبا�شرة من مع ِّلمته ال�سماو ّية ،جال بلدان
ؤ�س�سا �أديا ًرا
�إيطاليا وفرن�سا و�أَلمانيا وبولونيا مب�ش ًرا بعظائم البتول ،م� ً
ٍ
بمعجزات ج ّمة.
�أ�صبحت بيوتًا تك ّرم فيها �أ ّم اهلل ،وقد ترافقت ب�شارته
وغال ًبا ما كان يتوه في الغابات والدروب الوعرة فت�أتي المالئكة لتر�شده �إلى
الطريق .لقد ر ّد القدي�س فيليب العديد من الخط�أة �إلى حياة الإيمان فكانوا
ينذهلون لكالم الحكمة ال�صادر من فمه .فطلب منه العديد من ال�شبان
االنتماء �إلى الحياة الرهبان ّية في جمع ّية خ ّدام مريم .ونظ ًرا �إلى غَ يرته
الكبيرة على ن�شر ملكوت الم�سيح ،فقد �أر�سل فيليب فريقًا من الرهبان �إلى
ٍ
ل�شعوب ما زالت قابعة في ظلمة الموت .عانى
بلدان البرابرة يعلن الب�شارة
ِ
ِ
الندفاعهمُ ،معلنين لحظة
اال�ضطهاد وماتوا �شهداء
العديد من المر�سلين
المقد�سين.
ت�سليم الروح ،ا�س َمي ي�سوع ومريم َّ
لقد ثابر الق ّدي�س فيليب ،حتى اللحظة الأخيرة من حياته ،على التب�شير
إكرام ملكة
ب�أمجاد مريم .ووافاه الموت في ِخ ّ
�ضم ر�سالته في ن�شر ِه � َ
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ال�سماء؛ كان في زيارة لأحد �أديار رهبن ِت ِه ،م�شج ًعا الم�ؤمنين على �إكرام
أنفا�سه �ضا ًّما �إلى �صدره ال�صليب
مريم ،فمر�ض وتدهورت �صحته ،ولفظ � َ
المف�ضل .كان ذلك في الثاني والع�شرين
المق َّد�س الذي كان ي�س ّميه كتابه
َّ
من �شهر �آب �سنة  ، 1285وهو اليوم الثامن النتقال مريم الكل ّية القدا�سة.

يا بتو ًال قادرة
ف�ضيلة قوة مريم
ِ
الفا�ضلة؟ ل َّأن َث َم َن َها َيفُوقُ َّ
اللآ ِل َئِ .ب َها َي ِثقُ َق ْل ُب َز ْوجِ َها
"م ْن َيجِ ُد المر أ� َة
َ
َاج �إلى غَ ِني َم ٍة" (�أمثال .)11 -10 :31
َف َال َي ْحت ُ
حيثما ُن َنقِّل النظر نجد مخاطر وم�صاعب وتجديفات �ش ّتى .بالن�سبة �إلى
الم�سيحيَّ � ،إن ف�ضيلة القدرة �أ�سا�س ّية ،ت�ساعده على َد ْرء المخاطر
الم�ؤمن
ّ
ّ
ال�صعاب واالنت�صار عليها� ،أو بالأحرى ،على تح ّمل �آالم الحياة
وتخطي ِّ
ب�صبر .فموهبة القدرة الإله ّية ت�ساعدنا على �إزالة الخوف الذي يجتاحنا،
ومواجهة ال�شرور التي ته ّددنا .كما �أنّها تُه ّدئ االندفاع المته ّور وت�صلحه،
لأنّه حين يتخطى حدود ال�شجاعة ي�صير �ضعفًا وجبنًا.
حين ،ل َّأن َ
وج َد ُهم
بف�ضل هذه النعمة" :خ َر َج ال ُّر ُ�س ُل ِم َن المج ِل ِ�س فَرِ َ
اهلل َ
أي�ضا
�أه ًال ِلقَبولِ ا ِلإها َن ِة ِم ْن �أجل ا�سم ي�سوع" (�أعمال  .)41 /5وبف�ضلها � ً
جاهد المعترفون الجهاد الح�سن ب�شجاع ٍة( ،عبرانيين  ،)34 /11وانت�صر
أعطت هذه
العذارى على �شهوات الج�سد وعلى ال�شيطان والعالم .وقد � ْ
الف�ضيلة ال�شجاعة لل�شهداء كي يحتقروا الموت وال ينكروا �إيمانهم.
م�سيحي عقد النف�س على
ما �أثمن ف�ضيلة الق ّوة! وكم هي �ضرور ّية لكل
ّ
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الجهاد من �أجلِ خال�ص نف�سه وتمجيد اهلل!
ولو �أردنا ْان ُن َ
مريم ف�ضيلة الق ّوة ،فلنتذكر
درك ب� ِّأي �سم ٍّو ورفع ٍة
ْ
امتلكت َ
يوما ولم يخرج من فمها
ب�أية �أنا ٍة احتملت �آالم هذه الحياة .لم تتذ ّمر َ
ت�أفُّف .والكلمات التي خاطبت بها ي�سوع في هيكل �أور�شليم" :يا بنيِ ،ل َم
نف�س يائ�سة ،بل تعبي ًرا �صاد ًقا
فعلت بنا ذلك؟" ،لم تكن تذم ًرا �صاد ًرا عن ٍ
َ
آالم عميقة.
عن � ٍ
ولقد ظهرت ق ّوة مريم بذروتها عند �أقدام ال�صليب� .إذ دفعتها مح ّبتها
الكبيرة الم�شتعلة في قلبها �إلى تح ُّمل الأُ�ضح ّية وا�ستيعابها ،فبقيت �شاهدة
على �سر الفداء ح ّتى النهاية.
في الواقعَ ،من با�ستطاعته ،كالعذراء� ،أن ي�ؤ ّدي ال�شهادة الحقّة عن �ألوه ّية
ي�سوع و�إن�سانيته في �آن ،وهو مع ّلق على ال�صليب ُينازع من �أجل خال�ص
العالم؟!� .أفلي�ست العذراء مريم هي الأم الحقيق ّية للمخ ِّل�ص؟ �أفلم يكتمل
البتولي؟ وهي التي لم تتر ّدد لحظة ب�أن تع ّر�ض
التج�سد في ح�شاها
�س ّر
ّ
ّ
حياتها للموت من �أجل االعتراف به .نعم ،لقد ا�ستثنى اليهود هذه الأ ّم من
لكن اهلل المت�أنّ�س ،قد حماها بقدرته الفائقة ،كما حمى �أهله
قرار القتلّ .
وا�صدقاءه من خطر الموت .ولو لم يكن كذلك لكانت مريم �أول �ضحي ٍة،
ب�سبب حقد ال�شعب على ابنها .وهكذا ،ف�إنها ت�ستحق �أن تدعى المر�أة
القادرة بامتياز.
لم تُهرِ ق مريم دمها من �أجل �إيمانها ،وبذلك ال يمكننا �أن ندعوها �شهيدة،
وحي
بالمعنى
ّ
الح�صري للكلمة .لكن هذه الت�سمية تنطبق عليها بالمعنى ال ّر ّ
العميق لكونها �أم اهلل ،وذلك بف�ضل هذه القدرة التي �ساعدتها على تحمل
الألم ،كما بف�ضل المح ّبة الكبيرة التي تُ�شعل قلبها ،وب ِع َظ ِم �شهادتها التي
�أ ّدتها عن �إيمانها بالم�سيح .فيمكننا � ًإذا �أن نحييها مع الكني�سة قائلين:
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"ال�سالم عليك �أ ّيتها الأ ّم النّبيلة ،زهرة ال�شّ هداء الأولى وزنبقة البتولية"
ّ
ال�سبعة).
(�صالة �آالم مريم ّ
خي ،باحتمالك
�إجتهدي يا نف�سي ب�أن تتبعي المثال النّبيل
ّ
وال�س ّ
�آالم هذه الحياة وا�ضطهاداتها و�أَ ْع ِذ َبتَها بال�صبر والأناة .وتذكري
�أن ت�شهدي للم�سيح ح ّتى الممات ،كيما ي�ستطيع ،بدوره �أن يعترف
ِ
أمام النا�س� ،أَعترِ ُف
ال�س ّ
ماوي" :ك ّل َمن يعترِ َف بي � َ
بك �أمام الآب ّ
ال�سماوات" (متى .)32 /10
ِب ِه �أنا � ً
أي�ضا � َ
أمام �أبي ا ّلذي في ّ

† �صالة
�أ ّيتها البتول الك ّل ّية القدا�سة مريم ،يا امر�أة قادرة ،يا َمن بثقة كبيرة
ٍ
فائ�ض ،جاه ْر ِت بال ّر ّب الم�سيح عند �أقدام ال�صليب .ق ّويني في
و�سخاء ٍ
الم�سيحي ،بل �أن �أحمله
تجارب هذه الحياة ،و�أعطيني � اّأل �أخجل ب�إيماني
ّ
بجدارة ح ّتى الممات� .آمين.

محررة فرن�سا
مثالّ :
القدي�سة جان داركِّ ،

ُولدت الق ّدي�سة جان في مدينة دومريمي في اللورين ،من �أبوين فا�ضلين
�شريفين ،لم يتركا لها ثروة كبيرة ،لكنهما ر ّبياها على الحياة الم�سيح ّية
ال�صلبة ،ب�إيمانٍ عميقٍ وثق ٍة كبيرة ،في ِّ
ظل �شفاعة العذراء الق ّدي�سة.
ُّ
لقطيع �صغير ،بحيا ٍة ب�سيطة هادئة ،مهت ّم ًة بتالوة
عا�شت طفولتها ،راعي ًة
ٍ
ال�صلوات َطوالَ النهار .وكان ُج ّل �سعادتها �أن تت�س ّمر واقف ًة عند �أقدام
ّ
العذراء.لكن م ِلكة ال�سماء كانت تُه ِّيئ" ،يهوديت" الجديدة هذه،
مذبح
ّ
الرب ي�أمرها بر� ًؤى
لتحارب تحت رايتها ،في �ساحات معارك ال ّر ّب .وكان ّ
متك ِّررة كي تذهب لإغاثة الملك �شارل ال�سابع ا ْل ُم ْح َبط ،و�أن ترفع �ش�أن
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بحق" :مملكة الغوليين ،مملكة مريم".
مملكة فرن�سا ،التي كانت تدعى ّ
فعلى الرغم من كونها �ستبتعد عن �أقربائها ،فقد �أطاعت "جان"
ال�سماء .فذهبت ،قبل �أن تنطلق م�ص ّلي ًة �أمام مقام العذراء
�أوامر ّ
الق ّدي�سة في ڤوكولور ،ومن َث َّم �صنعت ثالث رايات ،الأولى لحملها في
مقدمة �أ�سراب الجند وقد طبعت عليها ر�سم ي�سوع ومريم .والثانية
ال�صليب .وال ّثالثة ،لتحملها
تمثل ي�سوع الم�صلوب مع مريم عند �أقدام ّ
دائ ًما بيدها ،وقد ُر�سم عليها ب�شارة المالك للعذراء القدي�سة.
�أظهرت "جان" رباطة ج�أ�ش مذهلة في �ساحة القتال ،مقو ّية معنويات
الجنود ،واعد ًة �إياهم باالنت�صار في المعركة .لكنّها �أجبرتهم قبل الدخول
في �ساحة المعركة ،على �أن يتق ّدموا من �سر التوبة ،االعتراف الكامل
بكل خطاياهم لتق ّبل �س ّر القربان الأقد�س .فتج ّمع الجنود حول راية الأ ّم
لكن الجنود ما لبثوا
العذراء من�شدين ن�شيد الإكرام ل�شفاعتها ال�سماو ّيةّ .
�أن تخ ّلوا عنها فوقعت �أ�سير ًة في �أيدي الأعداء الذين �أمروا بحرقها حي ًة
كجاحدة في الإيمان� .إنّها البطلة التق ّية التي �أعطت �شهاد ًة في الإيمان
ال َل ْب َ�س فيها ،لأنّها لم تعمل �إال بح�سب �إرادة اهلل .وحين �أُ�صعدت فوق
حطبِ المحرقة ،طلبت �أن يو�ضع ال�صليب قبالة عينيها ،وقد ُ�سمعت ،في
ا�سم ي�سوع الق ّدو�س ،ثم �أحنت ر�أ�سها منهية �صالتها
و�سط النار تر ّدد َ
مع ا�سم ال ّر ّب المخ ِّل�ص ،ب�إ�ضافة اال�سم المحبب �إلى قلبها ،ا�سم مريم.
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يا بتو ًال حنونة
مريم �أ ّم الرحمة
اح ِم ْل َهاَ ،و َال
" َو�أَ ْد ِخ ْل ر ِْج َل ْي َك ِفي ُق ُيو ِد َهاَ ،و ُع ُنق ََك ِفي ُغ ِّل َها� .أَ ْح ِن َعا ِتق ََك َو ْ
َت ْغت َْظ ِم ْن َ�س َال ِ�س ِل َها� .أَ ْقب ِْل ِ�إ َل ْي َها ِب ُك ِّل َنف ِْ�س َكَ ،و ْاحف َْظ ُط ُر َق َها ِب ُك ِّل ُق َّو ِتك.
ا ْب َح ْث َو ْ
اط ُل ْب َف َت َت َع َّر َف َل َكَ ،و�إِذَ ا ف ُْز َت ِب َها َف َال ُت ْه ِم ْل َهاَ .ف�إِن ََّك ِفي �أَ َو ِاخرِ َك
ون َل َك ُق ُيو ُد َها ِح َما َي َة ُق َّو ٍةَ ،و�أَغْ َال ُل َها
تَجِ ُد َر َاح َت َهاَ ،و َتت ََح َّو ُل َل َك َم َ�س َّرةًَ ،ف َت ُك ُ
ُح َّل َة َم ْج ٍد" (�سيراخ .)30 -25 :6
عندما نفكر في م�آ�سي الإن�سان و َت َع ِ�سه في هذه الحياة ،ال يمكننا �إ ّال �أن
ن�شعر بالحزن العميق.
َقد �أبوانا الأوالن ،ب�سبب ع�صيانهما ،النعمة الإله ّية ،وحالة البرارة
فحين ف َ
م�ست ذ ّريتهما ،وخ ّلفت �أربعة
التي خُ لقا فيهاَ ،ك ُث َر ْت عليهما ال�شرور ،حتى ّ
أظلمت فيه حقائق الإيمان؛ وجر ٌح في
جراح مميتة :جر ٌح في العقل ،وقد � ْ
انقادت �إلى الميول المنحرفة؛ وجر ٌح في القدرات التي بات
الإرادة التي
ْ
الحوا�س؛ وجر ٌح في القدرة على مقاومة ال�شر.
فيها ميل �إلى مل ّذات
ّ
مطبوعا بو�سم
�أ�ضف �إلى ذلكّ � ،أن الإن�سان ،و�إن بقي �أمينًا هلل� ،إال �أنه يبقى
ً
الخطيئة الأولى ،فتبقى �أمانته عر�ض ًة للألم والمر�ض والموت.
ما �أب�شع الخطيئة ،وما �أتع�س الإن�سان المحروم من البرارة الأ�صلية! فلنرفع
"الغني بالرحمة"�( ،أف�س�س  )4/2ا ّلذي تر�أَّف بنا ووهبنا مريم،
ال�شكر هلل
ّ
دوما لموا�ساتنا" :ال�سالم عليك �أيتها
الأم العطوف ،المتنبهة الحا�ضرة ً
لطف ا ِ
أنعم علينا بي�سو َع
الملكة �أ ّم الرحمة والر�أفةّ �"...إن َ
هلل الالمتناهي � َ
ومريم� ،شخ�صين يغمراننا بعواطف المح َّبة والرحمة الوا�سعة .يذكر
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الق ّدي�س بول�س � َّأن الم�سيح �أراد �أن يت�ش َّبه بنا ،و�أنّه عرف الآالم مثلنا ،كي
نجد فيه الأب ّوة المليئة بالرحمة (عبرنيين .)17 /2
خ�صو�صا عند �أقدام ال�صليب� .إنها
أي�ضا واجهت الآالم ال ُم ّرة،
ومريم � ً
ُ
ً
الم�ساكين الخط�أة .هذه
�شبيهة بي�سوع في كمال ال ّرحمة تجاهنا نحن
َ
ال ّرحمة توا�سي ب�ؤ�سنا� .إنها المحامية القديرة التي ال تتوقف عن التدخل
من �أجلنا ،كي ت�ست ّمد لنا نور اهلل الذي يقود خطانا ،ويد ّلنا على درب
الإ�ستقامة في ك ّل �أعمالنا ،فيمنع �إرادتنا من االنجراف نحو �أعمال ال�شّ ّر،
ال�سماوية كي تَنز َع منّا نا َر
ويق ّوينا في مقاومة عد ّونا ،ويمنحنا ال ِّنعمة ّ
الخ�صومات.
ُ
تتناول �إنعامات مريم حاجاتنا الروح ّية وح�سب ،لكنّها ت�ساعدنا �أ َي ً�ضا
ال
في حاجاتنا الزمن ّية .لقد عانت ،هذه الأ ّم الحنون الفقر والتعب والجوع،
لذلك فهي ت�سارع �إلى موا�ساة ب�ؤ�سنا .هي تفرح ب�إر�سال المالئكة الأطهار
لنجدتنا ،كما ت�أتي �شخ�ص ًّيا لتُظهر نف�سها �أمام خُ ّدامها الم�ؤمنين ،لتعزيهم
عند �ساعة الممات.
الم�سيحي �أن يقوم ب�أعمالِ الرحمة الماد ّية والروح ّية،
كما ي�سوع ومريم ،على
ّ
مجتهدا في موا�ساة ب�ؤ�س الآخرين.
ً
من في �سقوط الإن�سان بالخطيئة ،التي هي
في الواقع �أَ َّن ال َّت َع َ�س الأك َب َر َي ْك ُ
الحاجز الأوحد �أمام ال ّرحمة الإلهية .و� َّإن �أعظم مبادرة ن�ستطيع �أن نقوم
بع�ضكم عن
بها هي �أن نمتنع والآخرين عن �إهانة اهلل" .يا �إخوتيْ � ،إن �ض َّل ُ
الحقِّ ور َّده �أح ٌد �إليه ،فاعلموا � َّأن َم ْن ر َّد خاطئا عن طريق �ضالله خ َّل�ص
نف�س ُه من الموت و�ستر ج ّما من الخطايا" (يعقوب .)20 -19 :5
َ
أي�ضا في
لكن � ً
ال�سقوط في الخطيئة المميتةْ ،
علينا �أن َنمنع قري َبنا من ّ
ك ّل خطيئة َع َر�ض ّية� .صحي ٌح � َّأن الخطيئة العر�ض ّية ال ت�ؤذي المح ّبة ،لكنّها

طلبة الأ ّم العذراء الفائقة القدا�سة

95

أبدي.
تُ�ضعف عملها وتقو ُد
النف�س نحو الموت ال ّ
َ
� ّإن اهتمامك بعملٍ مق ّد�س كبير ،كالعمل على ارتداد الخط�أة �ضمانة لجلب
ٍ
بركات ال تُح�صى" .طوبى للرحماء ف�إنهم يرحمون" (متى .)7 /5

† �صالة

يا مريم� ،أنت �أ ّم الرحمة مرتين :م ّرة لأنّك و َل ْد ِت المخ ِّل�ص الك ِّل َّي الرحمة،
أمومي ال متنا ٍه .فالتفتي نحونا ،بنظرك
ومرة ثانية لأنّك تغمريننا بحنان � ّ
الر�ؤوف ،وامنحينا �أن نبتعد عن الخطيئة التي تقف حاج ًزا بيننا وبين
الرحم ِة الإله ّية� .آمين.

القدي�س جيروم �إميليان ،م� ِّؤ�س�س رهبنة ال�سوما�سك
مثالّ :

ال�سوما�سك ،هي المثال
� َّإن حياة الق ّدي�س جيروم �إميليان ،م�ؤ�س�س رهبنة ّ
الحي عن عطف مريم .فقد ُولد من عائلة �شريفة في مدينة البندقية ،وكان
ّ
ُ
يعمل في ت�صنيع الأ�سلحة التي د ّرت عليه �أموا ًال طائلة وجعلته يعي�ش حياة
بذخ وترف� .أُوك َلت �إليه م�س�ؤولية حماية قلعة ك�ستل نوفو دي فريلي ،فوقع
و�سجن ،و ُق ِّيد بال�سال�سل و�أُ ِ�س َر في ِ�سجنٍ ُمظلم.
بين �أيدي الأعداء ُ
مع هذا الم�صير المجهول ،دخل جيروم في �أعماق نف�سه ،متذك ًرا ما�ض َيه
الذي عا�شه في ال�ضياع .فاجتاحت نف�سه َع َت َمة الي�أ�س� ،إلى �أن تذ ّكر مريم
الطاهرةَّ � ،أم اهلل والب�شر الكل ّية الر�أفة .فتذ ّكر � ّأن هذه ال�شفيعة القديرة
تُدعى عذرا َء الر�أفة و�أ ّم الرحمة الإله ّية .فرفع عينيه ،من �أعماق �سجنه
ف�صاعدا ،حيا ًة ال لوم
واعدا �إياها ب�أن يعي�ش ،من الآن
ً
نحو هذه الأ ّمً ،
فيها ،و�أن ِ
يق�صد مقامها في مدينة ترف�سي �شاك ًرا رحمتها ،طال ًبا منها �أن
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تح ّرره من �سجنه .ويا َل ْلعجب! ففي اللحظة عينها� ،شع�شع ال�سجن بالنور،
وتراءت العذراء مريم نازل ًة من ال�سماءَّ ،
مفتاحا
لتفك ِغالله ،وت�س ِّلمه
ً
متوج ًها
لأبواب ال�سجن� .أمام هذا التحرير
العجائبي خرج جيروم مبا�شرة ِّ
ّ
ال�سجن مع القيود ،عالم ًة النعتا ِق ِه
نحو ترفي�س ،حام ًال على كتفيه �سال�سل
ِ
العجائبي .كانت الطرقات مرا َق َب ًة ،فكاد �أن يقع في �أيدي الأعداء .رفع
ّ
�صالته مج ّد ًدا نحو العذراء مريم ،فظهرت له مرة ثانية ل َتع ُبر به �سبعة
حواجز َّ
مكتظة بالجنود ،من دون �أن يروه.
�ساجدا �أمام �أَ ْيقونة العذراء واف ًيا نذوره ،وا�ض ًعا
عند و�صوله �إلى البندقية خ ّر
ً
�أمام مذبحها �أدوات �سجنه ،م ّتخذً ا مريم محامي ًة له و�شفيعة .فكان يرف ُع �إليها
خادما للجميع ور�سو ًال ِ
لمجد ملك ِة ال�سماء،
أ�صبح ً
خا�صة بها ،و� َ
يوم �صال ًة َّ
ك ّل ٍ
الخا�صة
وقد اعتنى ب�أطفالٍ �أيتام كثر .فكان ُيع ّل ُم النا�س الإن�شاد بالترانيم
َّ
ن�شيدا
بمريم ،وقد �ساهم في ن�شر �صالة "�أم الرحمة والر�أفة" ،لت�صبح ً
م�ألوفًا عند الجميع .مات جيروم برائحة القدا�سة في � 6شباط �سنة .1537

يا بتو ًال �أمينة
مريم خطيبة �أمينة للق ّدي�س يو�سف
يب َ�صا ِل ٌحُ ،ت ْمن َُح ًّ
حظا ِل َم ْن َي َّت ِقي ال َّر َّب�( ".سيراخ
ال�صا ِل َح ُة َن ِ�ص ٌ
"ا ْل َم ْر�أَ ُة َّ
.)3-1 :26
�أرادت العناية الإله ّية ،التي ِّ
تنظم الأمور بقو ٍة وحكم ٍة� ،أن تجعل يو�سف
ي�س ،مرافق ًا لمريم خالل فترة ها َّم ٍة من حياة ي�سوع� .إنّه رج ٌل با ٌر
الق ّد َ
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(متى  ،)19 /1ينحدر مثلها من �ساللة داود الملك ّية.
لقد اتّحد يو�سف بمريم ِ
حقيقي ،وقد �أُ ِوك َل ْت ثمرة بتول ّية �أ ّم اهلل
زواج
بعقد ٍ
ّ
�إلى �أب َّوة يو�سف البتول الذي �شارك العذراء ،بفعل هذا االتّحاد ،م�شاركة
عميقة بال ِّنعم التي تتمتع بها .فقد ا�ضطلع ،منذ لحظة انتمائه �إلى هذه
العائلة المقد�سةِ ،ب َم َه َّمة الأب والرئي�س ،فكان ي�سوع ومريم مطيعين له.
فيا للأمانة الكبيرة التي حافظ بها الق ّدي�س يو�سف على هذين الكنزين
الم�ؤتمن عليهما! والتي من �أجلهما ،واجه المخاطر وجابه اال�ضطهادات،
بفرح ،مح ّب ًة بي�سوع ومريم.
لكنّه تح ّمل �آالمه ٍ
يا لغنى كنوز النعم التي نالها �أثناء حياته مع ي�سوع ابنه بالتبنّي ،ومع مريم
ّ
خطيبته الق ّدي�سة! في الحقيقة � ّإن حياة الق ّدي�س يو�سف مدر�س ٌة رائعة في
ين َف َك ُنو ٍر ُم�شْ رِ ق،
ال�ص ِّدي ِق َ
الحب ،تتطابق مع قول كتاب الأمثال�" :أَ َّما َ�سبِي ُل ِّ
ّ
َيتَزَ ا َي ُد َو ُي ِني ُر �إلى ال َّن َها ِر ا ْل َك ِاملِ �( ".أمثال .)18 /4
كانت مريم تعي�ش في حياتها ف�ضائل الزوجة الأمينة مع عري�سها البتول؛
تحب يو�سف على �أنّه رفيق حياتها التي ال تنف�صل عنه .كانت تحترمه
ّ
كحار�س لبتو ّليتها وتبادله الأمانة الكاملة.
ّ
ال�شك التي �أقلقت نف�سه ،كان
هذه الأمانة ال تُخطئ � ًأبدا .ففي لحظات
يو�سف ي�ضمر لمريم ك ّل عواطف االحترام والثقة الكاملة في ال�صالح
إلهي ،مع الرجاء الثابت ب� ّأن اهلل �سيك�شف �س ّر ِّ
ّ
ال�شك
خطي َب ِت ِه ،مزي ًال
ال ّ
الذي يقلقه.
ما تعي�شه هذه العائلة المق ّد�سة هو الم�شهد الذي يليق بال�سماء .فم ِلك
مريم
نف�س
الملوك و�س ِّيد الكون �صار طف ًال� .إنعا ٌم
فائ�ض العطا ِء في ِ
ُ
َ
ويو�سف� .إنّهما كنزان من نعم ال�سماء .هذان الزوجان الق ّدي�سان ُيذْ َهالن
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�أمام ِ
لطف � ٍإله �صار طف ًال ،فيك ّرمانه الإكرام العميق الالئق به .رج ٌل واح ٌد
ي�ستطيع بطهارته �أن يكون جدي ًرا بحرا�سة القدا�سة الفائقة ،كقدا�سة ي�سوع
ومريم� .إنّه الق ّدي�س يو�سف ،الذي ُو ِه َب االمتياز الكبير ،ب�أ ّال يرتكب خطيئة
واحدة ،ح ّتى ولو َع َر�ض ّية.
خ�ص بها اهلل
فكيف نع ِّبر عن �سمو البتول ّية الفائقة ،وفائقة القدا�سة التي ّ
هذا الأب المر ّبي البنه؟
ال�سامية التي �أُ ِوك ْلت �إلى الق ّدي�س يو�سف ،والقدا�سة الفائقة التي
� ّإن المه َّمة ّ
بلغها برفقة ي�سوع ومريم ،هما الحافزان الأ�سا�سيان اللذان دفعا البابا
بيو�س التا�سع �إلى منحه هذا اللقب المجيد" :حامي الكني�سة الجامعة".
ال�سماوي ،على ِّ
كل الم�ؤمنين
ي�سهر الق ّدي�س يو�سف ،من �أعالي عر�شه ّ
الم�شتَرين بدم الم�سيح ي�سوع .وت�شمل �شفاعته ك َّل احتياجات الحياة،
تو�سلوا �إليه ،لأنه من الم�ستحيل على ذاك
�إذ لم يخذل � ً
أحدا من الذين َّ
الذي خ�ضع له على الأر�ض �أن يرف�ض له و�ساطة في ال�سماء .فك ّل النفو�س
الغائ�صة في نب ِع المح ّبة الإله ّية ،ت�شعر بذاتها من�صاع ًة �إلى حمايته.
ثالثي هو محور �إكرام المختارين ومح ّبتهم.
ي�سوع ومريم ويو�سف
ّ
فلن�شكر ال ّر ّب لأنه �أعطانا في الق ّدي�س يو�سف حام ًيا قدي ًرا .نلتجئ �إليه في
المحن والآالم طالبين منه �أن يعطينا نعمة الميتة ال�صالحة والمق ّد�سة.
نفا�س الأخيرة بين يدي
طوبى للم�ؤمن الذي يحظى بفرح ا�ستيداع الأَ ِ
ي�سوع ومريم ويو�سف .ل ّأن معونة هذا الثالوث في حياة الإن�سان على هذه
إلهي
الأر�ض وبخا�صة عند اللحظات الأخيرة� ،ضمان ٌة لح�ضور الثالوث ال ّ
معه في الحياة الآتية ،فين َهل من نبع الفرح ويربح ال�سعادة الأبد ّية.

طلبة الأ ّم العذراء الفائقة القدا�سة

99

† �صالة
المتعددة التي �أنعم بها اهلل عليكْ � ،أن
يا مريم! من بين االمتيازات الإله ّية
ِّ
الممجدّ ،
� ِ
كخط ٍ
يب وحار�س لبتول َّيتك .فاجعليني
أعطاك يو�سف ،هذا الأب
ّ
�أقتدي به و�أحفظ عفّة النف�س والج�سد و�أنمو ك ّل يوم بنعمة ال ّر ّب � .آمين

القدي�س يو�سف ،خطّ يب العذراء الكل ّية القدا�سة
مثالّ :

� ّإن الق ّدي�س يو�سف الذي اختي َر ليكون ّ
وحار�سا البن
خطي ًبا لأقد�س الخالئق
ً
ومواهب
اهلل الذي �صار �إن�سا ًنا ،قد نال من اهلل منذ طفولته ِن َع ًما غزيرة
َ
الحي للزوج
�سماو ّيةْ ،
جعلت منه مثا ًال لخادمي م ِلكة ال�سماء .فهو المثال ّ
الوفي .له �أَو َك َل اهلل ال َم َه َّمة ال�شريفة في حرا�سة
الأمين والأب الحنون
ّ
المتج�سد.
بتول ّية �أ ّم اهلل واب ِنه ،الكلم ِة ّ
فما من � ٍ
يكون قري ًبا من ي�سوع ومريم ،في الرفعة والكرامة،
أحد ا�ستطاع �أن َ
كما الق ّدي�س يو�سف .ولم ي�ستطع �أح ٌد �أن ي ّت ِحد بالعاطفة والمح ّبة معهما
ج�سد ف�ضائل ي�سوع في نف�سه،
مثله .وبذلك يمكننا �أن نقول بثق ٍة� ،إنّه ُي ّ
وي�ش ِّكل مر�آ ًة �أمين ًة ِ
تعك�س قدا�سة مريم .فالإنجي ُل ي�صفُه و�صفًا مم ّي ًزا
والكتب المق ّد�سة ت�شير �إلى ِم ْلء ال ِّنعم والأمانة
ُم�س ّم ًيا �إياه "الرجل البار".
ُ
التي َن ِع َم بها الق ّدي�س يو�سفّ ،
كخط ٍ
يب للعذراء الكل ّية القدا�سة.
� ّإن الزنبقة التي اعتدنا �أن نر�سمها مع هذا الأب الق ّدي�س ،هي رم ٌز �إلى بتول َّيته
أي�ضا بالآالم القا�سية التي جازت ِ
بنف�س ِه الطاهرة .لم
الدائمة .وهي تُذ ِّكر � ً
ُيدرك بداي ًة عظمة ال�س ّر الذي ّتم في �أح�شاء ّ
خطيبته بفعل الروح القد�س،
ريدا بذلك
فا َّتخذ قرا ًرا موج ًعا �أدمى قل َبهُ .لقد ق ّرر �أن ُيخْ لي مريم �س ًّراُ ،م ً

100

طلبة الأ ّم العذراء الفائقة القدا�سة

�أن ُيوفِّق بين �إلزامات ال�شريعة ومفاعيل المح ّبة .فال�شريعة تمنعه من �أن
ُيبقي في بيته �شريكة غير وف ّية ،وهو ،من ناحية �أخرى ،لم ُيرِ ْد �أن يع ِّر�ض
ّ
خطيبته المحبوبة للإهانة ،هي المت ّوجة بك ّل الف�ضائل ،وال يمكنه �أن ّ
ي�شك
في طهارتها �أدنى ّ
�شك.
ِ
درجات المحن .ومع ذلك فقد و�ضع
لقد م ّر الق ّدي�س في حيا ِت ِه ب�أق�صى
ثقته باهلل ،ولم يجد ال ُ
ٌ
مالك من
إحباط مكا ًنا في نف�سه المت�ألمة .ف�أتاه
لتج�سد الكلمة.
ال�سماء يك�شف له مكنونات هذا ال�س ّر المجيد ُّ
وبعد حيا ٍة مليئة بالآالم واال�ستحقاقات ،كان للق ّدي�س يو�سف �شرف ت�سليم ِ
نف�س ِه
هللُ ،م ً
حاطا بمريمّ ،
خطيبته المحبوبة ،وبي�سوع ،فادي الكون .لذا ف�إنّنا ن ّتخذه
�شفي ًعا للميتة ال�صالحة ،ومحام ًيا عن الطهارة ،ومع ّل ًما لنا في الحياة الروح ّية.

يا مر�آة العدل
ُ
والعدل" (�أمثال .)18 /8
"لي الغنى والكرام ُة والمج ُد
َ
يقوم ُ
العدل على �إعطاء ما هلل هلل وما للنا�س للنا�س ،ح�سب ما قال ال ّر ّب
ي�سوع�" :أعطوا ما لقي�صر ِلقي�ص َر وما هلل هلل" (م ّتى .)21 /22
قدم لأبيه
المجد الالئقَ
� َّإن مخ ِّل َ�صنا الإلهي كان مثا ًال كام ًال للعدالة .ولم ُي ِّ
َ
أي�ضا �شريع َتهُ ،و�أراد �إحالل العدالة بين النّا�س� ،شاجِ ًبا
وح ْ�س ُب ،بل حفظ � ً
به َ
بكالمه و�أعماله َّ
كل مخالف ٍة لهذه الف�ضيلة.
وبما � َّأن الإن�سان العا�صي ،ال ُيت ِّمم ال�شّ ريعة الإله ّية ب�سبب خطاياه �ض ّد
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الحق،
الحق والإن�سان ّ
�صالح اهلل الالمتناهي ،ف� َّإن ي�سوع الم�سيح ،الإله ّ
دفع ال َّدين المتراكم بفعل خطايانا حتى �آخر رمق� ،إذ مات كفّار ًة حقيق ّي ًة
ال�صليب .فال ّر ُّب ي�سوع ُيدعى "�شم�س العدل" ،وعلى نو ِر
لأجلنا على �شجرة ّ
ال�صالح ِة والأعمال الطالحة.
هذه ال�شّ م�س الإله ّية ن�ستطيع �أن ُنم ّيز الأعمالِ ّ
فلنت�أمل حياتنا في �ضو ِء هذا النّور ،قبل �أن يدعونا د َّيان المالئكة والب�شر،
�إلى ديوان حكمه ،وهو يم ِلك قرار الحياة والموت.
ال�صافية ،لأن
�إذا كنّا ن�سمي ال ّر ّب ي�سوع ب�شم�س العدل ،فمريم هي مر�آته ّ
االبن ينعك�س �صاف ًيا على �أ ّم ِه .فعلينا �أن نرى في مريم كمال عدالة
عدل ِ
الم�سيح ي�سوع .وكما �أن المر�آة تعك�س تفا�صيل وجهنا ،هكذا ف� ّإن العذراء
الق ّدي�سة هي الأَ ْيقونة ال�صافية التي تعك�س لنا كماالت ي�سوع.
يوما ،وذلك بف�ضل �صلتها الوثيقة باهلل وارتباطها
لم تخذلنا عدالة مريم ً
ّ
ُـحب فيها القريب.
بخطيبها ِّ
القدي�س العفيف يو�سف والطريقة التي ت ّ
َن�سب �إلى
لقد ق ّدمت من ك ّل قلبها العبادة والإكرام الالئقين باهلل ،ولم ت ُ
ذاتها كنوز النعمة والكمال الممتلئة منها .فارتباطها ّ
بخطيبها وعالقتها
بالنا�س ،مطبوعان بو�سم العدالة الحقّة .وبذلك ينطبِق على �أ ّم اهلل كالم
وتبتهج نف�سي ب�إلهي� ،أل َب َ�سني
"فرحا �أف َر ُح بال ّر ِّب
النبي �أ�شعيا القائل:
ُ
ً
عرو�س تتز ّي ُن
كعري�س مكللٍ بالغا ِر �أو
وك�ساني ردا َء العدلِ .
ثياب
ٍ
ٍ
ِ
َ
الخال�ص َ
بالجواهرِ " (�أ�شعياء .)10 /61
وح ْ�س ُب ،بل ِ
ت�ساع ُدنا
� َّإن مريم بعدالتها ال تُع ِّرفنا بكماالت الم�سيح ي�سوع َ
على �إدراك نواق�صنا في تحقيق العدالة نحو اهلل والإن�سان .ف َيج ُدر بنا � ْأن
نجتاز هذا االمتحان قبل مجيء يوم ال ّر ّب ،يوم ت�أدية الح�ساب العظيم ،و إ� ّال
َ�ست َْد َه ُمنا المفاج�آت المريرة.
�ضعف طبيعتنا ،ونعترف بحقيقة
حين نقارن عدلنا بعدلِ مريم ،نتع ّرف
َ
َ
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ب�ؤ�سنا ،فنر ِّدد مع �أ�شعيا النبي�" :صرنا ك�إن�سانٍ نج�س ،وعدالتنا كخرق ٍة
ال�صادق هو بداية الإرتداد،
دن�سة" (�أ�شعياء  .)5 /64هذا االعتراف ّ
و ُي�شكل الخطوة الأولى التي تقو ُدنا بمعو َن ِة النّعمة الإلهية� ،إلى امتالك
ِ
ُ
"العدل
وال�سالم اتحا ًدا � ِأبد َيا:
ال�سماوات ،حيث تلتقي العدالة ّ
ملكوت ّ
وال�سالم تعانقًا" (مزمور .)11 /85
ّ
تتوجه نحو مريم ،مر�آة العدل،
طوبى ِ
للنف�س ،ال ّتائقة �إلى بلوغ الكمال ،والتي َّ
فتت�سامى من ف�ضيلة �إلى ف�ضيلة ،متمم ًة في حياتها كالم المخ ِّل�ص" :كونوا
ماوي كام ٌل هو" (متى .)48 /50
�أنتُم
َ
ال�س ّ
كاملين كما � َّأن �أبا ُك ُم ّ

† �صالة
يا مريم ،حين �أت�أ ّمل بعدالتي� ،أجد �أنها ويا للأ�سف ،ال تفوق عدالة الكتبة
أتو�سل � ِ
ت�ستمدي لي من ابنك،
إليك� ،أن
ِّ
والف ِّري�س َّيين (متى  .)20 /5فها �إنّي � َّ
�أن �أنم َو في كمالِ هذه الف�ضيلة ،لكيما على مثالك� ،أخدم ال ّر ّب ب�أمانة تا َّمة
ال�سعادة الأبد ّية� .آمين
لأنال ّ

المقد�سة العجائب َّية في فلورن�س
مثال� :أَ ْيقونة الب�شارة
ّ

حين و�صل م� ِّؤ�س�سو رهبنة خ ّدام مريم ال�سبعة �إلى كني�سة الق ّدي�سة مريم في
ر�سم لوح ٍة جدران ّية تُم َّثل مريم لحظة جوابها لمالك اهلل
كفاجيو� ،أرادوا َ
مبدع يدعى برتلمي،
ر�س ٍام ٍ
ب�أنّها خادمة ال ّرب .ف�أوكلوا �أمر تحقيقها �إلى َّ
كي تكون الئق ًة بعظمة �أ ّم المخ ّل�ص.
كان هذا الفنّان تق ًّيا وواثقًا بم�ساعدة ال�سماء له� ،إ�ضاف ًة �إلى �إبداعه الفنّي
المعروفَ .ف َق ْب َل �أن يبا�شر العمل� ،ص ّلى بحرار ٍة ،وطلب من مريم� ،أن تقود
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�أنامله ح ّتى ال تكون هذه الأيقونة �أق َّل رِفع ًة من �شبيهتها ال�سماو ّية .ول ّما
ِ
المالك ،ووجه البتول الق ّدي�سة ،ت�ساءل كيف ُي ْ�ضفي
ر�سم وج ِه
�أنتهى من ِ
يج�سد م�شاعر مريم
على وجه ملكة ال�سماء التعابير الالئقة بها؟ وكيف ّ
�أثناء اللحظة التي ع ّبرت فيها عن قبولها بر�سالة المالك ب�أنّها �ست�صبح
� َّأم اهلل؟
الر�سام فغرق في نوم عميق .وعندما ا�ستفاق
تل ّبدت الأفكار في ر�أ�س ّ
�أ�صابه ذهول �أمام اللوحة �إذ اكت�شف � ّأن ًيدا خف ّي ًة قد ر�سمت وجه ال�سيدة
العذراء خالل نومه� .إنت�شر خبر المعجزة وتهافت الم�ؤمنون يت�أ ّملون وجه
المالئكي ،يا �صور ًة �إله ّية ،يا ر�ؤيا
البتول الق ّدي�سة ،مر ّددين�" :أ ّيها الوجه
ّ
�سماو ّية" .تلك هي جماالت هذا الوجه الذي ،ال ولن ت�ستطيع عبقر ّية ب�شر ّية
�أن تع ِّبر عن روعة بهائه ،ح ّتى � ّإن مايكل �أنجلو بذاته كان ير ّدد �أمامها" :في
إلهي".
الحقيقة ،هذا عمل � ّ
حب .وكانت
ومع مرور الأيام �أ�صبح هذا الوجه المق ّد�س م�صدر ِن َع ٍم ونبع ّ
العذراء المباركة تُ�س ُّر ب�أن تن�شر ِنعمها وعطاياها على جميع الم�ؤمنين.
ولقد �أُطلق على هذه الأيقونة لقب�" :سيدتنا مريم الق ّدي�سة �أ ّم ال ِّن َعم".
كان ذلك بداية �سل�سلة متوا�صلة من الإنعامات َطوالَ �ستة قرون ،فا�ضت بها
ال ِّنعمة الإله ّية من هذا المعبد.
زار المقام �شخ�صيات م�شهورة بف�ضائلها وثقافتها ورِفعة َمقامها ،لإكرام
ال�سماوي وطلبِ المعونة من تلك التي ال تر ّد طل ًبا �أو �صالةً.
هذا الوجه
ّ
وقد �أبرز الق ّدي�سان لوي�س دي غونزاغا و�شارل بوروميه �أمامها نذورهما
االحتفال ّية مكر�سين بتوليتهما هلل .كما زارها البابا بيو�س التا�سع ،وقد
ذرفوا جميعهم دموع الحنان �أمام هذه الأيقونة العجائب ّية.

104

طلبة الأ ّم العذراء الفائقة القدا�سة

كر�سي الحكمة
يا
ّ
موهبة الحكمة عند مريم
ال�صالحة و�أتف ّوقُ على ك ّل الحكم" (�أمثال
"�أنا الحكم ُة �أ�س ُك ُن في الم�شورة ّ
.)12 /8
انعكا�س
� َإن موهب َة الحكمة هي �أثمن مواهب ال ّروح القد�س ك ِّلها ،لأنّها
ٌ
�سماوي للمح ّبة ،وهي �أغلى ما يمكن �أن نمتلكه في الحياة.
ٌ
تقوم الحكمة على طواعيتنا في التوجيه لأمور حياتنا وترتيبها بح�سب
ال�شريعة الإله ّية .و ُك ُث ٌر ُه ُم الذين يق�ضون وق َت ُهم في تح�صيل العلوم
والترقي بها� ،أو في التم ّر�س ب�إتقان الفنون الجميلة ،فَيعملون َ
ليل نهار
ّ
آخرون ي�ست�سلمون لعمل ال�شّ ر ،في�سخِّ رون قدراتهم
إنجاح �سعيهم .و� َ
ل ِ
ومعرفتهم الختراع � ٍ
رب،
أدوات ت�ؤذي الإن�سان .لكنّنا من �أجل معرفتك يا ّ
ٍ
درا�سات عالية و�أعمالٍ
وح�سن التم ّيز لطر ِق َك الخال�ص ّية ،ال نحتاج �إلى
بنعم َك� ،إنّه وحده ٍ
ُم�ضنية ،بل يكفينا" :القلب ال�صادق المنقاد ِ
كاف في
الحياة" (1يوحنا .)27 /2
�شخ�صا
ي�صبح الإن�سان ،الم�صغي �إلى الروح القد�س
بفعل موهبة الحكمة،
ً
ُ
روحان ًّيا ،م�ستني ًرا في عق ِل ِه ،ومتواز ًنا " ُيم ِّي ُز الأ�شياء ك ّلها" (1كور /2
وج ُه �أعما َل ُه
 ،)27ال ُيم ِّيز الخي َر من ال�شّ ّر
َّ
والحق من الباطلِ ف ََح ْ�س ُب ،بل ُي ِّ
ك َلها نحو الحياة الأبد ّية.
ومريم التي تتح ّلى بقد ٍر فائقٍ من ف�ضيلة المح ّبة المق ّد�سة ،قد نالت بدرج ٍة
جيدا بفطرتها،
ال �شبيه لها ،موهبة الحكمة الغالية .هي تعرف � ْأن تُم ِّيزَ ً
وتوجه َّ
كل �أعما ِلها نحو اهلل بطهار ِة النف�س
�أمور اهلل من �أمو ِر الأر�ضِّ ،
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ٍ
ب�صفاء ال مثيل
المنجذبة نحو المح ّبة الإله ّية .هذه الحكمة تملأ نف�سها
له ،وتنعك�س على ِّ
كل �أعمالها الخارجية بذوقٍ
�سماوي ،لأنّه ُكتب" :ل ّأن ال
ّ
حزن في الحياة معها بل التعزية والفرح"
مرار َة في الحديث مع الحكمة وال َ
(حكمة .)16 /8
� ّإن الحكمة الحقيق ّية هي دعامة ال�صفات ال�سبع الفائقة الطبيعة وتح ُّم ُل
القدي�س يعقوب هذه ال�صفات بالقول" :و�أ ّما الحكمة النازلة
ِ�سماتها .يذكر ِّ
من َع ُل ،فهي �أو ًال نق ّيةّ ،ثم حليمة ،ط ّيعة ،ممتلئة رحمة وثما ًرا �صالحة ،ال
محاباة فيها وال رياء .وثمر الب ِّر ُيزرع بال�سالم لفاعلي ال�سالم" (يعقوب
.)17 /3
ذلك هو الأ�سا�س الذي ارتكزت عليه مريم ،موهبة الحكمة الغالية� .إنّها
كالبرج ال�شاهق يمت ّد ثابتًا متينًا نحو ال�سماء .هي البتول التي ال �شبيه لها،
ِ
النف�س �صوب العالم المق ّد�س ،تت�أمل
الممتلئة من النعمة الإله ّية ،ال�شامخة
ِ
�أعمال اهلل القدير بعرفان جميلٍ مذهل .ت�ستوطن عالم ال�سماء (فيليبي /3
 ،)20حيث النفو�س الطوباو ّية .وت�ؤ ّدي واجب العبادة ل ُم ّ
خطط اهلل عليها،
متمم ًة ك ّل �أمرٍ ُيفرِ ح قلبه" :الحكمة بنت بيتها ونحت �أعمدتها ال�سبعة"
(�أمثال .)1 /9
بالقدر الذي تكون به الحكمة ال�سماو ّية به ّي ًة ،ف� ّإن الحكمة الأر�ض ّية "ب�شر ّية
�شيطان ّية" ،على ح ّد قول الق ّدي�س يعقوب (يعقوب � ،)15 /3إنّها ت�شويه
وظالم.
ت َّتقد حكمة العالم غير ًة ومرارة .ترمي الخ�صومات واال�ضطرابات في ك ّل
والحوا�س� .إنّها متك ّبر ٌة متعجرفة ،م ّيالة
مكان ،وتعمل على �إغراءات الج�سد
ّ
�إلى �إدانة الآخرين وغربلتهم ،مزدوجة ال�شخ�ص ّية ،مل�ؤها الرياء ،هدفها
أبدي.
رمي النار والفتنة ،وهي تقود �إلى الخراب ال ّ
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فكما يتم ّيز النهار من الليل ،والحياة من الموت ،هكذا تتم ّيز حكمة ال�سماء
من حكمة الأر�ض .ون�ستطيع بذلك �أن نط ّبق كالم �سفر الأمثالُ " :ر َّب طريقٍ
قويم ٍة في عينَي الإن�سان ،و�أواخرها ت�ؤدي �إلى الموت"�( .أمثال .)12 /14
فلن�س�أل اهلل �أن ُيبعدنا عن �ش ّر كهذا .ولنتو�سل �إليه �أن يملأ قلوبنا من
موهب ِة الحكمة الإله ّية الثمينة.

† �صالة
نت ّو�سل �إليك يا مريم ،ون�س�ألك �أن ت�ستم ّدي لنا من ِ
ابنك ،موهبة
الحكمة الإله ّية ،التي ال تُقا َر ُن بك ّل كنوز الأر�ض .فهي تمنحنا ال�سالم
إلهي من ي�سوع .هذا ال�سالم الذي يه ّدئ الكيان ،و ُيدخلنا في موطن
ال ّ
فن�ستحق بف�ضله �أن نحمل لقب �أبناء اهلل (متى � .)9 /5آمين.
المجد،
ّ

القدي�س برنردو�س ،ملفان الكني�سة
مثالّ :

العلوم،
لقد ا�شتهر الق ّدي�س برنردو�س بقدا�سة �سيرته ،كما برع في مجالِ
ِ
وقد ا�ستحق �أن ُيدعى ملفا ًنا للكني�سة .فتم ّيزت كتاباتُه الروح ّية بالعذوبة
�إذ ك�شف عن عظم ِة � ِّأم اهلل وامتيازاتها.
ولد برنار في بورغونيه من والدين م�سيح ّيين ملتزمين ،ي�ضعان التقوى في
مقام ال�شرف ،و ُيجهدان النف�س في االعتناء بتثبيت المثل ال�صالح في نف�س
ولدهما .في �إحدى ليالي الميالد �شاهد برنار ر�ؤيا �سماو ّية ،ظهر له فيها
التج�سد .فكانت هذه الر�ؤية في �أ�سا�س مح ّبته
�شارحا معنى
الطفل ي�سوع
ً
ّ
القدي�سة �أ ّم اهلل ،ولقد طبعت هذه المح ّبة فيما بعد ،جميع
العميقة لإكرام ِّ
عظاته الرائعة .ر ّدت العذراء على مح ّب ِة خادمها ب�إغداقها النعم الثمينة
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عيني ال ّر ّب .فق ّرر برنار ،في
عليه ،ف�أفهمته كم �أَ َّن حكمة العالم مزري ٌة في ِ
�سن االثنين والع�شرين من عمره� ،أن يترك عذوبة البيت الأب ّوي ليلتحق
ّ
بدير ال�سيتو.
جذب مثاله الكثير من �أقربائه و�أ�صدقائه ،فاقتدوا ب�سيرة حياته وك ّر�سوا
المح�صنة.
�أنف�سهم هلل معتنقين الحياة الرهبانية
َّ
كان مثا ًال ُيحتذى به في ِّ
فعم
رئي�سا على ديرهَّ ،
كل الف�ضائل .وقد انتُخب ً
فيه النظام المم َّيز .ثم � ّأ�س�س عدة �أديا ًرا حيث �أزهرت فيها المحافظة
على الحياة المك ّر�سة كما في دير �سيتو الأ ّم .وقد عكف على قراءة الكتب
المق ّد�سة والت�أمل العميق في الحقائق الخالدة ،هو الذي ا�ستح�صل في
ٍ
وقت ق�صير على كنوز ال ِعلم ف�أ�صبح منار ًة كبيرة في كني�سة اهلل.
حملوه َم َه ٍ
مات دقيقة في الكني�سة ،ومنها تهدئة
توج َه �إليه الباباوات ل ُي ِّ
لقد ّ
التناق�ضات و�إزالة الرذائل و�إيقاظ غَ ْيرة الم�ؤمنين المتقاع�سة .فقادت
مريم خطاه في كل تلك الأمور ال�صعبة ،وكللتها بخواتيم �سعيدة .وبعد �أن
�أنهكه التعب و�أعمال التق�شف ،رقد ب�سالم ال ّر ّب في � 20أب  ،1174عن عمر
يناهز الأربعة وال�سبعين.
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يا �سبب �سرورنا
ال�سماء
�إنتقال مريم �إلى ّ
"م ْن هذه ّ
ٍ
كعمود من َبخور معطر ًة بالم ِّر وال ُلبانِ ؟"
الطالع ُة من القفر
َ
(ن�شيد )6 /3
المتج�سد بعر�سه المق ّد�س مع عرو�سه الطاهرة،
حين �آن �أوان احتفال الكلمة
ّ
�أظهر لها ذاته ب�أبهى جماله ،ودعاها �إلى �أن ت�أتي وتتذوق الط ِّيبات غير
ال�صافية للجوهر الإلهي.
الفانية ،التي تُو ِّلدها في النف�س ال ّر�ؤية ّ
هذه الر�ؤيا ،مكاف�أة للمح ّبة الحا ّرة في قلب مريم ،التي ا�ستقبلت �إلهها في
الحب �أ َوج ُه فا�ستحقّت
�أح�شائها ،فراح ينمو في نف�سها الطاهرة .بلغ هذا ُّ
أبدي .ولكن ،ال يمكنك �أن
رب ال�صالح الالمتناهي �إكليلها ال ّ
� ْأن تنال من ّ
ت�شاهد اهلل وج ًها لوجه با�ستمرار وتبقى ح ًّيا في ج�سدك المائت .لذا ،ما �إن
انك�شفت هذه الر�ؤيا �أمامها ،ح ّتى دخلت نف�س العذراء الق ّدي�سة في الحال
عيدا
ماوي .و�أ�ضحى هذا اليوم ،بالن�سبة �إلى جنود ال�سماء ً
ال�س ّ
�إلى ال َبالط ّ
فائق الو�صف ،فا�ستقبلوا � َّأم اهلل .الكل ّي َة الطهارة بعالمات الإكرام الفائق،
ولم ت�شبع عيو ُنهم من الت�أمل في جمال هذه الخليقة التي َحفظت زنبقة
بع�ضا ب َِده�شة كبيرة:
َح َبلها الطاهر� ،سليمة؛ فراحوا ي�س�ألون بع�ضهم ً
"من هي هذه الطالعة من ال َقفْر كعمود من َبخُ و ٍرُ ،معطر ًة بال ُم ّر واللُّبان؟"
(ن�شيد .)6/3
لم يدم انف�صال نف�س مريم عن ج�سدها �سوى برهة خاطفة .فما �أن اتحدت
الكلي العذوبة ،ح ّتى عادت م�سرع ًة كالبرق
إلهي ّ
نف�سها بنبع الجوهر ال ّ
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لتن�ضم �إلى ِ
ج�سدها ،وتنتقل معه �إلى الم�ساكن الأبد ّية.
ّ
ال�سماوات بالنّف�س والج�سد ،كما حدث مع ابنها
�إنتقلت مريم بالمجد �إلى ّ
ال�صعود .لقد انتقلت دون معون ِة قوة خارقة ،وال ح ّتى قوة المالئكة،
يوم ّ
بال�سهولة ال ّرائعة التي تمنح القيامة للأج�ساد ّ
الطوباوية.
لكنها ارتفعت ّ
كال�سحاب
ال�س ّ
ماوي� .صعدت ّ
�صعدت كطائرٍ جميلٍ يندفع في رحاب المدى ّ
ال�سماء ،تحت �أنداء �أ�ش َّعة ال�شّ م�س ،لتتك ّلل ملك ًة
اللطيف ال ّتائه في �ش�ساعة ّ
على ال�سماوات والأر�ض" :هل ّمي من لبنان يا عرو�ستي ،هل ّمي ،فتتكللين"
(ن�شيد .)8 /4
نف�س �أمام هذا الم�شهد العذب ،وا�شكري اهلل على العظائم التي
ِا ْب َتهِ جي يا ُ
�صنعها في العذراء التي ال مثيل لها .فهي تبقى ،على الرغم من عظمتها،
�أ ًّما ِ
لك ،مملوء ًة حنا ًنا ورحم ًة.
إلهي فائقُ الطبيعة .ويبقى بالن�سبة �إلى الجن�س
� َّإن �إنتقال مريم هو �إكلي ٌل � ُّ
فرح وانت�صار كبيرين.
الب�شري مدعاة ٍ
فكما � َّأن الآباء الق ّدي�سين القابعين في ُل َّجة الإنتظار ،قد َر�أَ ْوا في ميالد �أ ّم
اهلل بزوغ فجرٍ يعلن انعتاقهم القريب ،هكذا ف� ّإن انتقال هذه الملكة� ،أ�صبح
أكيدا لقيامة الإن�سان الذي خ�سر كرامته الأولى.
مع �صعود مخل�صنا عربو ًنا � ً
تبدو م�آ�سي الإن�سان مع ه�شا�شة ما هو عليه ،كبيرة في هذه الحياة .ولكن،
على الرغم من �ضعفنا وب�ؤ�سنا ن�ستطيع �أن ن�صل بمعونة النعمة الإله ّية �إلى
الم�سيحي ،لكي يبلغ هذا الهدف
م�شاركة المالئكة في م�شاهدة اهلل .فعلى
ّ
ال�سامي� ،أن يجاهد َطوال حياته .عليه �أن ُيج َه َد النف�س في النم ّو بممار�سة
الف�ضائل ،وعي�ش محبة اهلل على ح�سب ما ورد على ل�سان الر�سول�" :أ�سعى
جاهدا نحو الهدف للفوز بالجائزة التي هي دعوة اهلل في الم�سيح ي�سوع"
ً
ِ
ارتبطت
نف�س من ال�سير على درب الكمال الذي
(فيليبي .)14 /3ال تتعبي يا ُ
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ِ
تجاوبت ب�أمانة مع النعمة الإله ّية على مثال
فيه بالنذور المق ّد�سة� .إن �أنت
ِ
فم�صيرك ي�صبح كم�صيرها.
مريم،

† �صالة
فرحا ،ا�ستمدي لنا �أن
�أ ّيتها العذراء المجيدة مريم التي بها ُب ِّدلَ َت َع ُ�سنا ً
نعي�ش حتى ذلك اليوم الذي فيه ُيمكننا �أن نت�أمل في عظمتك .ت�شفَّعي لدى
ابنك الإلهي ،كي يمنح الآن النّفو�س المطهر ّية المت�ألمة النجاة ،ويقبلها في
أبدي� .آمين.
فرح مجده ال ّ

الرهبنة
مثالّ :
القدي�س �ستان�سال�س كو�ستكا ،معترف من ّ
الي�سوع ّية

ُحب النفو�س الطاهرة والعفيفة
� َّإن العذراء الكل َّية القدا�سة� ،أ ّم الطهارة ،ت ُّ
مح َّب ًة خا�صة؛ فمح ّبة مريم وعفَّتها ف�ضيلتان ال تنف�صالن.
خادما �أمينًا
ُولد �ستان�سال�س كو�ستا �سنة  ،1550فعا�ش منذ طفولته،
ً
يومي ،وكان �شغوفًا
لمريم .ثابر على تالوة �صالة الم�سبحة الورد ّية ب�شكل ّ
بالتك ّلم على مريم .ومنذ �أيام درا�سته كان يكتب موا�ضوعات �إن�شائ ّية،
تُظهر ف�ضائل هذه الأ ّم الإله ّية وامتيازاتها.
كانت نف�س ُه الطاهرة َتنْمو كورد ٍة ال تلقى كمال فرحها في هذا العالم .لقد
بمر�ض ُع�ضال ،فظهرت العذراء الق ّدي�سة �أمامه ،حامل ًة
�أ�صيب �ستان�سال�س
ٍ
َ
الطفل ي�سوع بين ذراعيها ،وقالت لهّ � :أن اهلل يدعوه �إلى الدخول في الرهبنة
التقي الورع� ،أن يحقّق
الي�سوع ّية .وحالما �شفي من مر�ضه� ،أراد هذا الطفل ّ
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�أمنية ال�سماء .ولم َي ْثنه رف�ض �أهله ،بل انطلق �إلى روما �سي ًرا على الأقدام،
فا�ستقبله رئي�س عا ّم الرهبنة الي�سوع ّية هناك وقبِله في عداد المبتدئين.
تك ّللت حياة �ستان�سال�س الجديدة بكل �أنواع الف�ضائل الرهبان ّية .وقد وهبه
اهلل موهبة التقوى وال�صالة الحا ّرة ،فنال نع ًما غزيرة وتعزيات روح ّية ال
يخ�ص مريم بمحب ٍة م َّتقد ٍة ال ح َّد لها .فكانت ِق ّمة تعزيته
تح�صى .وكان ّ
الت�أ ّمل في هذه الأ ّم الإله ّية ،والتح ّدث عنها مع �إخوته الرهبان.
كان ُج ّل �شوقه �أن ي�صل �إلى ال�سماء للت�أ ّمل في م ِلكة المالئكة ،فرغب ب�ش ّدة
�سماوي � ّأن اهلل �سيتجيب رغبته.
إلهام
ّ
�أن يموت في يوم عيد انتقالها .عرف ب� ٍ
و�إذ ا ْق َت َر َب عيد �شفيعه الق ّدي�س لوران في �شهر �آب ،مر�ض �ستان�سال�س فج�أة
وتدهورت حالته على عك�س تو ّقعات الأطباء ،ولم يترك �أمامهم �أدنى �أمل.
وم�ساء عيد االنتقال من العام  1568تق َّبل �ستان�سال�س الأ�سرار الأخيرة،
فرحا ،لمج َّرد تفكيره في
فانتع�شت نف�سه الم ّتحدة بي�سوع ومريم ً
دن ِّو �أجله ،وظهرت له العذراء الق ّدي�سة في اللحظة الأخيرة لتق ّويه
وت�ستقبل بذاتها هذه النف�س الجميلة ال�صاعدة نحو �أبواب ال�سماء.

الروح القد�س
يا هيكل ّ
تقدمة مريم �إلى الهيكل
بك و َب ْي َت � ِ
"ا�س َمعى يا ا ْبنَتي وان ُْظري و�أَميلي �أُ ُذ َن ِك ،وان َْ�س ْي �شَ ْع ِ
أبيك ل َّأن
ْ
ِ
جمالك" (مزمور .)12 -11 :44
الم ِل َك َقد ا�شْ َت َهى
الم�سيحي ،يع ِّلمنا � َّأن العذراء الق ّدي�سة
هنالك تقليد عزيز على قلبِ ال�شّ عب
ّ
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�سن الثالثة ،انقادت بق ّوة ال ّروح القد�س �إلى تك ّري�س ذاتها لل ّر ّب
بلغت َّ
حين ْ
بحد ذاتها ،فق ّدمت ج�سدها
في هيكل �أور�شليم .لقد �صارت مريم ُا�ضح َّي ًة ِّ
هلل بنَذْ ر العفة ،و�إرادتها بنذر الطاعةَّ ،
وكل خيرات الأر�ض بنَذْ ر الفقر.
بهذا الكمال وهذا الورع ق ّدمت مريم ذاتها هلل ،لت�صير �أُ�ضح َّيتها عذب ًة
�أمامه ،في حين بدا هذا الأمر م�ستحي ًال في �أعين النا�س .ف�صار ب�إمكانها
الرب ُّ
حظ ق�سمتي وك�أ�سي� .أنت عمدة
�أن تر ّدد مع �صاحب المزاميرّ �" :إن ّ
ن�صيبي" (مزمور .)5 /15
�أراد ال ّر ّب �أن يكافئ عرو�سه المحبوبة ف�أفا�ض عليها ب ِن ِعمه .يمكننا القول
� َّإن مريم عند تق ّدمها للهيكل ،قد نالت ر�سال ًة بنعم ٍة من الروح القد�س،
وحظيت بنم ٍّو في النعمة والف�ضيلة نقلها �إلى ج ّو رفيع من الكمال والقدا�سة.
وهذا حدثٌ  ،تك ّرر ع ّدة م ّر ٍات مع العذراء البريئة من الخطيئة .نجده في
ك ّل الأوقات المم ّيزة من حياتها� ،إن في وقت الب�شارة �أم �ساعة �أ�سلم ي�سوع
الروح على ال�صليب� ،أو عند القيامة ...يوم ق ّدمت مريم ذاتها �إلى الهيكل،
م ّهدت لحيا ٍة متوا�ضعة وخف ّية عا�شت فيها �أ�سمى الف�ضائل .وقد �ساعدها
ذلك على ارتقاء درجات القدا�سة المع ّدة لها ،ك� ٍ ّأم للكلمة ومرافقة خف ّية
للفادي.
ٍ
ب�شغف،
والقوي م ًعا ،ا�ستقبلت تعاليمه
�إنّها المتن ِّبهة ل�صوت الروح اللطيف
ّ
حفظتها في نف�سها ِ
بلهف الغيارى" :ها �أَنَذَ ا �أَ َت َم َّل ُق َها َو�أَذْ َه ُب ِب َها �إلى ا ْل َب ِّر َّي ِة"
(هو�شع  )14 /12يقول ال ّر ّب�" :أتكلم �إلى قلبها" .لقد �أم�ضت مريم
حياتها في الهيكل باكت�ساب الف�ضائل ال�سامية وتحقيقها .هناك ،بال�صمت
والعزلة ،ا�ستطاعت �أن ت�ست�سلم للت�أمل باهلل والتحادث معه ،ت�سمع �صوته
وتكلـِّ َمهُ�":أَ�سمعيني �صوت َِك ف� َّإن �صوت َِك لطيفٌ و ُمح ّي ِ
اك جمي ٌل" (ن�شيد .)14 /2
زد على ذلك مثاب َرتها على قراءة الكتب المق ّد�سة .فقد ت�أملت مريم في �س ّر
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حياة الم�سيح الآتية ،وفي تلك الآالم المع َّدة لهذا الإن�سان-الإله ،فاتحدت
إرتجف قلبي في داخلي ،لأنّي امتلأت مرارة"
به بحنان مت�ضامنة معهَ �" :
(�إرميا .)20 /1
�أ�سلمت مريم ذاتها لحياة التوبة و�أعمال المح ّبة ،وخاطت بيديها �أثوا ًبا
للفقراء ،ومالب�س َك َهنوت ّية لخَ َد َمة ذبائح ال�شريعة التي �ستكون �صور ًة
م�سبق ًة عن الذبيحة العظمى ،ذبيحة ال�صليب.
� ّإن حياة مريم في الهيكل تُ�ش ِّكل مثا ًال ح ًّيا ،لم�سلك العديد من المك ّر�سين
والعلمان ّيين في العالم .وما على المك ّر�سين �إ ّال �أن يرفعوا �أنظا َرهم نحو
الحي لي�شعروا �أنّهم مدع ّوون ،على مثال مريم ،ل ُيعيدوا تقدمة
هذا المثال ّ
ذواتهم هلل ،بتجديد نذورهم الرهبان ّية .وليعلمواّ � ،أن ،تلك التي �ست�صبح
� ًأما للم�سيح ،قد حافظت ب�صدق وتفانٍ على زنبقة البراءة والعفّة ،ونبذت
المل ّذات والمغريات الدنيو ّية ،و�أطاعت بدقة تعليمات ال�شريعة المق ّد�سة.
أي�ضا مثال �أ ّم اهلل ،و َيخْ ُلدوا
�أ ّما بالن�سبة �إلى الم�ؤمنين العلمان ّيين ،فليتبعوا هم � ً
من وقت �إلى �آخر �إلى العزلة وال�سكينة ،ليت�أم ّلوا ب�صمت في �أ�سرار الحقائق
الأبد ّية ،وليتذ ّكروا � ّأن خيرات العالم تزول ُ
بط ْرف ِة عين ،و�أنّه ما من ٍ
وقت
خ�ص�ص لخدمة ال ّر ّب .لقد قيل" :طوبى لل�شعب الذي
� َ
أثمن من الوقت الذي ُي َّ
له خيرات الدنيا ،ال بل طوبى لل�شعب الذي ال ّر ّب �إلهه" (مزمور.)15 /144

† �صالة
ِ
�سكنت في الهيكل ،فامتلأ قل ُبك كالإناء الغالي ،من العطر
يا مريم ،يا َمن
الط ِّيب الرائحة للأعمال ال�صالحة� ،أ�س�ألك �أن ت�ست ِّمدي لي نعمة �أن �أخ ُدم
ر ّبي ي�سوع الم�سيح ابنكَ ،طوالَ �أيام حياتي ب�أمانة و�أن �أموت بمحبته� .آمين.
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القدي�س بول�س لل�صليب  ،م�ؤ�س�س رهبنة البا�سيوني�ست
مثالّ :

كان الق ّدي�س بول�س لل�صليب من �أكثر النا�س �أمانة وح ًّبا لآالم ي�سوع و�آالم
�أ ّمه الكل ّية القدا�سة .يدفع به ت�أ ّمله المتوا�صل في �آالم ي�سوع ومريم لعي�ش
الإماتات والتق�شّ ف و�أعمال التوبة ،وقد �أ�ضحت طريقًا ت�ساعده على ارتقاء
�أ�سمى درجات القدا�سة ،فكان ير ّد ُد دائ ًما" :من يذهب نحو ال�صليب يجد
الأ ّم الإله ّية ،فحيث الأ ّم فهناك االبن" .وكانت حياته ك ّلها �صور ًة عن هذه
الحقيقة .فتع ُّب ُد ُه لآالم المخلـِّ�ص طبع في نف�سه منذ طفولته ،الميل �إلى
�إكرام �آالم مريم.
فما ك�شفته العذراء الق ّدي�سة لخادمها ،حول الآالم التي عانتها باتحادها
بالم�سيحُ ،يظهر �إلى �أ ّي ِة درج ٍة ا�ستحق ّْت هذه الأ ّم الإله ّية الإكرام .وال
يمكننا �أن نت�ص ّور الأنوار الفائقة الطبيعة التي نالها بول�س من ال�صليب ،وال
ح�ض به رهبانه وكل المق ّربين منه ،كي ي�سيروا في طريق
الت�شجيع الذي ّ
الحقيقي.
الخال�ص
ّ
يوم ،وكان يوم الجمعة العظيمة� ،أُ�صيب القدي�س بول�س
ُيذكر �أنّه ذا ٍ
بح ّمى قو ّية ف�أ�ص ّر على �أن َيحرِ م ذاته من الم�آكل التي ت�سمح بها القوانين
الرهبان ّية .وعندما حاول الرهبان �إقناعه بتناول بع�ض الأطعمة التي تق ّوي
متوج ًها �إلى العذراء الق ّدي�سة المفجوعة�" :آه ،يا � ًأما
ج�سده الهزيل� ،أجاب ّ
أي�ضا في يوم كهذا ،كنت مرهقة بالآالم ،ولم ي� ِأت �إن�سا ٌن واح ٌد
حبيبة� ،أنت � ً
طعاما" ،ثم زحف نحو الكني�سة و�سجد �أمام القربان الأقد�س
ليق ّدم لك ً
م�ص ّل ًيا مع ِّب ًرا ع ّما يختلج في نف�سه من م�شاعر وخواطر.
ول ّما اقتربت �ساعة انتقاله �إلى بيت الآب ،ظهرت له العذراء الق ّدي�سة
بجند من ّ
الط ِ
محاط ًة ٍ
غمات ال�سماو ّية ،و َدع ْت ُه �إلى مرافقتها نحو ال�سماء.
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عظيم،
بابتهاج
روح ُه المباركة لل ّر ّب
ٍ
كان ذلك خالل �سنة � 1775إذ �أ�سلم َ
ٍ
فت ّمت �آي ُة الكتاب" :الذين يزرعون بالدموع يح�صدون بالترنيم" (مزمور
.)5 /125

مكرم ًا
يا � ً
إناء ّ
زيارة مريم لألي�صابات
مريم م�سرع ًة �إلى مدين ِة يهوذا في جبال اليهود َّية،
"في تلك الأيام
ْ
ذهبت ُ
ودخلت بيت زكريا و�س َّل َمت على �ألي�صابات" (لوقا � .)40 -39 :1ساعة
عرفت العذراء الق ّدي�سة بوا�سطة المالك جبرائيلّ � ،أن ن�سيبتها �ألي�صابات
ْ
وانطلقت م�سافر ًة
حبلى بابنٍ منذ �ستة �أ�شهر ،اندفعت بالروح القد�س
ْ
لمالقا ِتها ودعمها بالح�ضو ِر �إلى جانبها ،و�إتمام مقت�ضيات الخدمة.
كانت مريم برفقة يو�سف الذي كان قد خطبها قبل الب�شارة .هذان
ّ
الخطيبان العفيفان لم ُي�صغيا �إ ّال �إلى �إلهامات قلبيهما المليئين بالمح ّبة،
روح ال ّر ّب .وبهذا ف� ّإن مريم قد
فتركا منزلهما و�أ�سرعا حيث دعاهما ُ
ته ّي�أت لر�سالتها كو�سيطة بين الم�سيح ي�سوع والنا�س ،فحملت ِن َع َم ال ّر ّب
القدي�سين �ألي�صابات ويوحنا ال�سابق.
�إلى
َ
�إ ْد َه�شي يا نف�سي ب�سرعة خاطر مريم في التناغم مع دعوة الروح القد�س.
ِّ
ِ
العلي ،برغم تعبها وق�ساوة ال�سفر
وعظمي اندفاعها في اتِّبا ِع �
إلهامات ال ّر ّب ّ
الطويل .فكم ذهلت �ألي�صابات عند ر�ؤية تلك المح ّبة الفائقة فهتفت" :من
�أين لي �أن ت�أتي � ّإلي �أ ّم ربي" (لوقا .)13 /1
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� ّإن فرح �ألي�صابات ،وارتكا�ض الجنين يوحنّا ،هما البرهان ال�ساطع
للبركات الوافرة التي حملتها زيارة مريم �إلى ال�سابق و� ِّأم ِه .لقد �أظهرت
مريم حقيقتها الفعل ّية ،وما �ستكونه حتى انق�ضاء ال ّدهر� .إنّها مكتنزة
النعم ال�سماو ّية وموزعتها.
بيت عوبيد �أدوم فبارك اهلل
ع ّلمتنا الكتب المق ّد�سة � َّأن تابوت العهد دخل َ
هذا البيت وك ّل محتواه" .وبقي تابوت ال ّر ّب في بيت عوبيد ادوم الج ّتي ثالث َة
ا�شهرٍ  ،فبارك ال ّر ّب عوبيد ادوم و كل بيته" (�2صموئيل  .)10 /6كذلك في
بيت �ألي�صابات ،بد�أ
اللحظة التي دخلت فيها العذراء البريئة من الخطيئة َ
الروح القد�س بتوزيع ِن ِعم ِه المم َّيزة على ِّ
كل �أفرا ِد هذه العائلة المحظوظة.
فقد ت ََط َّهر القدي�س يوحنّا من خطيئته الأ�صل ّية ،وفا�ضت النعم على � ِّأمه،
واغتنى زكر ّيا بموهبة النبوءة.
يح ُّق لنا �أن ُن�ش ِّبه مريم بالحقلِ الذي ُيخفي في داخله كنزً ا (متى.)44 /13
ج�سدا
هذا الكنز لي�س �سوى ي�سوع الم�سيح ،مبدع الخيرات ك ِّلها ،الذي �صار ً
في �أح�شاء العذراء الكل ّية الطهارة ،وما زال ي�سكن فيها بملء ِن ِعم ِه .لذلك
والحق �ساكنة في قلب مريم (حكمة
َيج ُدر بنا �أن نقول حقًّا � َّإن نعمة الطريق
ّ
.)25 /24
نرغب في الح�صول على النعمة الإله ّية ،و�إن كنّا حقًا نريد �أن
ف�إن كنا
ُ
نجد ي�سوع ،فعلينا �أن نف ّت�ش بوا�سطة مريم ،لأنه كما ُك ِت َب عن الملوك
ذراعي مريم
المجو�س بانّهم لم يجدوا الم�سيح الموعود به بالأنبياء إ� ّال بين َ
المباركتين" :فوجدوا الطفل مع مريم �أ ّمه" (متى .)11 /2
ُ
ال�سالم على مريم "الممتلئة نعمة" .والق ّدي�سة �ألي�صابات
لقد �ألقى
المالك ّ
ٌ
مبارك هو
ا�ستقبلت �أ ّم اهلل باحتفالِ التعظيم" :يا مباركة في ن�ساء العالم،
ِ
أح�شائك" (لوقا .)42 /1
ثمرة �
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وحدت الأر�ض �صوتها ب�صوت ال�سماء لتُعلن ب� َّأن مريم مباركة �أمام اهلل
لقد ّ
والنا�س فب َو�ساطتها ت�أتينا ك ُّل نعم ٍة وبرك ٍة� .ساعتئذ �أن�شدت مريم ن�شيدها
الرائع وقد ُد ّو َن في ال�صفحات الأولى من العهد الجديد .فالعذراء النب ّية
�أطلقت ِعنان �صوتها لم�شاعر عرفان الجميل والمح ّبة لل ّر ّب القدير الذي
ُ�س ّر ب�أن ُيت ّمم فيها وبوا�سطتها �أبهى العظائم.
ت�أملي يا نف�سي في تلك الم�شاعر ال�سامية التي نجدها في هذا الن�شيد
البديع ،وانظري كيف � َّأن مريم َجا َد ْت بذاتها مطيع ًة لإرادة ال ّر ّب العلي،
معترف ًة �أنّها عدم ،فازدادت مح ّبة ال ّر ّب لها ،وهو الذي اختار المتوا�ضعين
والب�سطاء.

† �صالة
يا مريم ،يا �إنا ًء مختا ًرا و�شريفًا ،يا كنز النّعم الإله ّية ،تك ّرمي وزوري
روحي ،حامل ًة �إليها ي�سوع ابنك الوحيد .واجعليني �أه ّدئ نار َولهي ،ليفوح
عطر الف�ضائل ال�سامية من �أعماقِ ذاتي� .آمين.

مثال :القدي�سة فرن�سواز فرميودي �شنتال ،م�ؤ�س�سة راهبات
الزيارة
أيامها لأعمال التقوى وال ّرحمة في
مات زوج فرن�سواز وهي بع ُد فت ّية ،فك ّر�ست � َ
الرب .وقد ك�شف لها مر�شدها الروحي القدي�س فرن�سوا دي
�سبيل ن�شرِ ها َ
مجد ّ
بعيدا عن العالم .ف�أطاعت حا ًال معتبر ًة
�سال ،عن � ّأن اهلل يريدها في خدمته ً
نف�سه قد ك َّلمها مبا�شرة .فعملت ِّ
بكل طاق ِتها من �أجل تحقيق الإرادة
� َّأن ال ّر ّب َ
الإله ّية ،حتى انها تجاوزت ج�سد ابنها الذي نام على عتبة البيت ليمنعها من
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الخروج وتحقيق الدعوة التي �سمعتها.
بعد ان�سحابها من العالم ،و�ضعت نف�سها مع بع�ض الرفيقات ،تحت رعاية
مر�شدهن المك ّرم القدي�س فرن�سوا دي �سال ،معلن ًة ت�أ�سي�س الرهبنة التي
�أ�ضفى عليها �أ�سقف جنيف ا�سم الزيارة.
كانت البداية �صعبة ج ًّدا� ،إذ كان الفقر ُمدق ًعا لدرجة �أنّه كان ينق�صهن الخبز
�أحيا ًنا كثيرة ،وقد ه ّددهن الأعداء بتهديم ديرهن .لكن ثقتهن باهلل واتكالهن
على �إر�شادات الق ّدي�س فرن�سوا كانت كبيرة .وقد احتملت الراهبات كل هذه
التجارب مك ِّر ٍ
وكن ُيجهدن
بفرح كبيرّ ،
ال�س ّ
ماوي ٍ
�سات �أنف�سهن لخدمة العري�س ّ
النف�س في ممار�سة الف�ضائل الم�سيح ّية ،بالمح ّبة والب�ساطة وال�صبر و�إكرام
ليتو�صلن �إلى ملء االتحاد باهلل ،غاي ِة وجودهن.
العذراء الكل ّية الق ّدا�سةَّ ،
تو�صلت الق ّدي�سة فرن�سواز �إلى درج ٍة
تع َّمقت الراهبات في الحياة الروحية ،كما ّ
�سامية من الكمال ،وقد �أجبرت نف�سها على تطبيق نَذْ ر الكمال في ك ّل الأعمال
ال�سامية المق َّد�سة جلبت بركات ال�سماء لل ّرهبنة الجديدة.
الدير ّية .هذه الحياة ّ
فبالواقعلقدازدادعددالأخواتب�سرعةكبيرة،و ُدعينباك ًرا�إلىت�أ�سي�سديرجديد.
�إلتزمت الم� ِّؤ�س َ�سة الق ّدي�سة بكل قدرتها �إنما َء جمع ّيتها .وعلى الرغم من العوائق
القا�سية التي اعتر�ضتها ،فقد تك ّللت جهو ُدها بالنجاح .وفارقت الحياة برائحة
القدا�سة في مدينة موالن في 13كانون الأول �سنة .1641
لم تت�أخّ ر هذه الجمعية ،في كنف حماية مريم عن �أن تزهر في الكني�سة ،كما
لم تتوقَّف عن �إمدا ِد ال�سما ِء بالنفو�س الق ّدي�سة .ويكفي �أن نتذكر بينهن حاملة
�أ�سرار القلب الأقد�س� ،أعني بها القدي�سة مارغريت ماري أ�لآكوك ،التي رفعها
الخام�س ع�شَ َر �إلى �شرف مذابح الكني�سة.
البابا بندكت�س
َ
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يا �إناء العبادة الجليلة
َطهور مريم
"وباركهما �سمعان وقال لمريم � ِّأم ِه" :هذا الطفل اختاره اهلل ل�سقوط
كثير من النا�س وقيام كثير منهم في �إ�سرائيل .وهو عالم ٌة من اهلل ُيقا َوم،
لتنك�شف خفايا �أفكارهم .و�أ ّما � ِ
ُ
ف�سيف الأحزان �سينفُذ في قلبك"
أنت،
(لوقا .)35-34 :2
ولدا ذك ًرا� ،أن
كان ،بح�سب �شريعة مو�سىَّ � ،أن على المر�أة التي تلد ً
وبعد مرور هذا الوقت عليها
يوماَ .
تمتنع عن دخول الهيكل لمدة �أربعين ً
الذهاب �إلى �أور�شليم لتقدم عن طهورها �شا ًة مع حمامة �أو يمامة� .أ ّما
زوجي يمام �أو فَرخي حمامَ " :و�إِ ْن َل ْم
�إذا كانت من فقراء ال�شعب ِّ
فتقدم َ
َتن َْل َي ُد َها ِكفَا َي ًة ِل�شَ ا ٍة َت ْ�أخُ ُذ َي َم َام َت ْي ِن َ�أ ْو َف ْرخَ ْي َح َم ٍام" (الويين .)8 /12
بما �أن الحبل بي�سوع الم�سيح هو عمل الروح القد�س ،فمن الوا�ضح
مريم لم ترتكب خطيئة واحدة .لكن روح التوا�ضع عينه
� ّأن
َ
الذي خ�ضع به ي�سوع ل�شريعة التطهير ،وهو البريء من الخطيئة
أي�ضا نحو تتميم هذه ال�شريعة.
الأ�صليةَ ،ق ْد قاد �أ َّمه الق ّدي�سة � ً
لقد نزَ ل ق ّدو�س الأقدا�س �إلى الأر�ض لكي "يرفع خطايا العالم" (يوحنّا /1
أي�ضا ك�إن�سان �ضعيف مثلنا .ف�أ�صبح من العدل �أن
 .)29و�أظهر ذاته هو � ً
أي�ضا م�شاركة له في عمل افتدائنا.
تكون �أ ّمه البريئة من كل خطيئة ،هي � ً
وبخ�ضوعها ل�شريعة التطهير ،ع ّلمت العالم حقيق ًة كبيرة ،ب�أن التوا�ضع هو
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بداية خال�صنا ،كما � ّأن الكبرياء كان �سبب زوالنا .فكما � َّأن ي�سوع �أراد �أن
ُيولد فقي ًرا ،هكذا ف� ّإن مريم �أظهرت في الهيكل �أنَّها مج َّردة ِم ْن كل خيرات
قدم ٌة هلل تقادم الفقراء.
العالمُ ،م ِّ
العلي! فلأجل �أن
فيا �أ ّيها ال ّتوا�ضع المق ّد�س ،كم �أنت جمي ٌل في عيني ال ّر ّب ّ
تع ِّلمنا �أهمية التوا�ضع نزَ ل الكلمة-اهلل �إلى هذه الأر�ض.
أي�ضا
لم ت� ِأت مريم �إلى �أور�شليم للتطهير فقط تتمي ًما لل�شريعة� ،إنّما �أتت � ً
لتقدم ابن اهلل ،وهو الطفل المولود حدي ًثا ،ي�سوع ،كما ُكتب" :ليقدماه
ِّ
لل ّر ّب" (لوقا .)22 /2
كانت ال�شّ ريعة ت�أمر ب� َّأن ك َّل ٍ
مولود بكرٍ بين الفتيان ُيك َّر�س لل ّر ّب .وقد ُو�ضعت هذه
القاعدة لتذكير العبران ّيين ب�أن المالك ،الذي جاء ل ُيبيد �أبكار الم�صر ّيين،
لكن اهلل الذي �أوكل الدرجة ال َك َهنوت ّية ِل ِ�س ْبط
قد �أنقذ �أطفال الإ�سرائيليينّ .
الوي وحده ،بدي ًال من �أبكار العبران ّيين ،م ّك َن الوالدين �أن يفتدوا �أبكار
تعوي�ضا عن خدمتهم ال َك َهنوتية.
�أوالدهم بفدية قدرها خم�سة مثاقيل،
ً
وهكذا ف� ّإن مريم ويو�سف ق ّدما للهيكل ،بروح التوا�ضع تلك الفدية المق ّد�سة.
رجع �إلى ذويه؟
لكن لماذا هذا االفتداء؟ لماذا بعد �أن ت ّمت تقدمة ي�سوع هلل َ
نعم ،لأنَّه الأُ�ضح َّية المع َّدة لذبيحة الجلجلة ،وعلى هذه الأ�ضح ّية �أن تتغ ّذى
ِخفي على مريم ويو�سف ،وهما العا ِلمان
�إلى يوم الذبح .فكل هذا لم يكن ب ٍّ
بما في الكتب المق ّد�سة ،يعرفان � ّأن على الم�سيح �إتمام عملِ الفداء بمو ِته.
ولكن ،لكي تظهر ّ
النبي،
مخططات اهلل ب�شكل �أو�ضح ،نرى � ّأن �سمعان ّ
إلهام من الروح القد�س ،جاء �إلى الهيكل وحمل ابن اهلل بين ذراعيه،
ب� ٍ
ورفع ال ّتبريكات �إلى اهللّ ،ثم التفت نحو مريم ل ُيع ِلن لها عن الآالم القاتلة
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نف�سها ّ
كال�سيف القاطع في ِ
الطاهرة.
التي �ستجوز ً
يوما ّ
كان ال�شّ يخ الق ّدي�سَ ،يعلم ج ّي ًدا � ّأن الم�سيح ُولد من مريم وحدها ،و� َّأن
عليها �أن تق ّدمه ذبيحة فوق الجلجلة .وعلى الرغم من � َّأن التبريكات
النبوي �إ ّال �إلى �أ ّم اهلل
كالم ُه
�شملت القدي�س يو�سف � ً
ّ
أي�ضا ،فهو لم ِّ
يوجه َ
وحدها .وكان هذا الكالم مدعاة � ٍألم وحزن كبيرين في قلب العذراء
فرح بالخال�ص ال يو�صف.
الطاهرة ،لكنه ،في الوقت عينه ،بدا عالم َة ٍ
في الواقع � ّإن مريم التي ع ِلمت ب�أن ي�سوع �سيكون عالمة من اهلل يقاومونها،
مجرما و�سب ًبا
و� ّأن ذلك �سيتم ب�سبب مكرِ النا�س وخبثهم ،و�سيعتبرونه
ً
أي�ضا لأنها
لتفكيك دينهم .فقد فهمت �أن هذا اال�ضطهاد �سيتناولها هي � ً
�أ ّم الفادي.
أي�ضا �سيكون نبع
�إذا كان المخلـِّ�ص �س ُيم�سي �سب ًبا لهالك كثيرين ،ف�إنه � ً
أحكامه ،والذين با�سمه �سينت�صرون على الخطيئة
النعم للذين ُيت ِّم َ
مون � َ
وحفْزِ ها
والموت ،بعي�شهم الف�ضائل .هذه الأفكار تبدو كافي ًة لتعزية مريم َ
على �إكمال ر�سالتها.

† �صالة

ِ
بطهارتك مثا ًال �ساط ًعا للعبادة الحقـَّة ،وقد جعلت
يا مريم ،يا من عرفنا
ِ
أفراحا روح ّية ،امنحينا �أن نتبع
قلبك المحبوب مطعو ًنا بالألم ،لكنه ممتلئ � ً
ِ
خطواتك ون�سير على ح�سب و�صايا ي�سوع ،لكي ننال نعمة الفداء الذي ُا ِع َّد
لنا� .آمين
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مثال� :إكرام قدا�سة البابا اكليمن�ض�س الثامن للعذراء الكل ّية
القدا�سة
ّ

بين البابوات الأقد�سين ،الذين يتم َّيزون بتع ُّب ِدهم لمريم ،نجد اكليمن�ض�س
الثامن ،الذي كانت �أَيقونة العذراء الق ّدي�سة ،المك َّرمة في بازيليك القدي�سة
مريم الكبرى في روماَّ ،
محط �إكرام كبير من ِقبل هذا البابا الق ّدي�س ،نحو
�أ ّم اهلل.
ُخب ر�أً ً�سا للكني�سة حتى �أقام يوبي ًال فوق العادة ،لك ّل الذين
فما �أن انت َ
يزورون هذه الكني�سة التي تُك َّرم فيها الأيقونة المق ّد�سة .فقد رافق هو
ٍ
بزياحات كبيرة ،راف ًعا
نف�سه ،لثالث مرات ،مجمع الكرادلة مع الم�ؤمنين،
واجب الإكرام.
ابن �أخي البابا ،يوحنّا فرن�سي�س الدوبراديني �أن ينطلق على ر�أ�س
حين �أراد ُ
الجي�ش لإغاثة هنغاريا التي �أم�ست فري�سة للأتراك� ،أراد البابا بتقواه،
�أن ي�ضع هذا القائد الكبير تحت حماي ِة تلك ال�ساطعة كال�شم�س ،البه َّية
كالقمر ،والمهيبة كجحافل الجند في المعارك ،وقد �أقام ،في �سبيل تحقيق
هذا الهدف ،كني�س ًة بابوية �صغيرة في بازيليك القدي�سة مريم الكبرى،
وهناك تحت �أنظار مريم الأموميةُ ،رفـِّع يوحنّا فرن�سي�س �إلى رتبة ٍ
قائد
الم�سيحي منت�ص ًرا في ِّ
كل
للجي�ش ،و�سلـَّمه ال ّراي َة التي �س َترف ُع اال�سم
�أعلى
ِ
ّ
العالم.
نذكر هنا ،مبادرة متوا�ضعة بمظهرها ،لكنها تجعل �إكرام البابا اكليمن�ض�س
ِ
م�صاف المتع ِّبدين الحقيقيين لمريم .فقد كان يخرج في �أوقات
الثامن في
َ
ال�صباح الباكرة من ق�صر "كيرينال" ،م�صطح ًبا معه خادمه الأوحد،
َّ
ليزور العذراء مريم في الكني�سة الكبرى .وكان ي�صعد ال�ساللم راك ًعا على
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قدميه �إلى �أن ي�صل �إلى قلبِ الكني�سة .كما كان في �أكثر الأحيان يجتاز
�ساحة "الإ�سكيالن" على ركبتيه .و�إذ كان يجد �أحيانا �أبواب البازيليك
مقفلة ،كان ينتظر على العتبة م�صل ًيا م�سبحة العذراء ،مر ّدد ًا �صالة
الب�شارة ،ملق ًيا بذلك �سالم المح ّبة نحو تلك التي ندعوها ال�صبح الإلهي.
ومع دخوله �إلى البازيليك ،كان البابا ي�سجد �أمام �أيقونة القدي�سة مريم،
م�ستر� ً
سال ،مع كل المح َّبة التي يحفظها في قلبه لتلك الأ ّم الحنون.
وبعد وفاته ،خَ ل َف ُه البابا بول�س الخام�س ،الذي �أمر ب�إقامة تمثال الكليمن�ض�س
داخل الكني�سة حيث كان يك ِّرم �أَيقونة العذراء ،وقد ُنقل جثمانه �إليها لكيمل
بعد موته م�سيرة �إكرامه لتلك التي كانت خالل حياته معونته الكبيرة.
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�سرية
يا وردة ّ
ف�ضيلة المح ّبة عند مريم
"�أَ َنا �أُ ُّم ا ْل َم َح َّب ِة ا ْل َبهِ َّي ِةَ ،وا ْل َمخَ ا َف ِة َوا ْل ِع ْل ِم َوال َّر َجا ِء َّ
الط ِاهرِ " (�سيراخ /24
.)24
توح ُدنا بق ّو ٍة مع اهلل غاي ِة وجو ِدنا وخيرِ نا
�ألمح ّبة هي �س ّيد ُة الف�ضائل كلـِّهاِّ ،
الأوحد� .أ ّما الخطيئة فهي قادرة على ك�سرِ هذا االتحادُ ،معيقَة ح�ضو َر
المح ّبة الإله ّية في ِ
نفو�سنا.
� ّإن الوحدة بالمح ّبة التي ت ّ
ُوطد اتحاد ِ
نفو�سنا باهلل ،ال تبقى خف ّية ،بل
ُ
نقد ُمها
تنك�شف في �أعمال المح َّبة ،وتحقِّقُ �أعمالَ الت�ضحيات الوافرة التي ِّ
هلل .فهو الذي يح ّبنا ح ًّبا ال ح ّد له ،وهو المحور الأ�سا�س لمح َّب ِتنا.
لقب "الوردة ال�س ّر ّية" الذي تُطلقُه الكني�سة على مريمُ ،يع ِّبر عن ح�ضور
� َّإن َ
هذه الف�ضيلة ال�سماو ّية في نف�س �أ ّمنا ال�سماو ّية الكل ّية القدا�سة.
مريم التي ال عيب فيها وقد ك ّر�ست ذاتها لل ّر ّب ،تتهلل بال انقطاع كورد ٍة
عيني ملك الملوك ،وهو يح ّبها
عذبة َع ِط َرة ُ
تفوح برائح ٍة زك ّية ،وت ُ
َح�س ُن في ْ
ورغبات ِ
ِ
نف�سها
فوق الخالئق ك ّلها .ف� ّأي ل�سانٍ يقد ُر �أن يوفّي مدائح قلبِها،
عرو�س ن�شيد الأنا�شيد�" :أَخْ ِب ْر ِني َيا َم ْن ت ُِح ُّب ُه َنف ِْ�سي،
المتقدة ،وهي تُر ِّدد مع
ِ
ِ�ض ِعن َْد َّ
ون َك ُم َق َّن َع ٍة ِعن َْد ُق ْط َعانِ
�أَ ْي َن َت ْر َعى� ،أَ ْي َن َت ْرب ُ
الظهِ ي َر ِةِ .ل َماذَ ا �أَ َنا َ�أ ُك ُ
�أَ ْ�ص َحاب َِك؟" (ن�شيد .)7 /1
جدا
حب مريم عقي ًما ،فقد تحقَّق ب�أعمال الت�ضحيات الرفيعة ً
لم يكن ُّ
وال�شريفة .وقد اكتملت هذه الت�ضحيات عند الجلجلة ،حينما ق ّدمت �أ ّم

طلبة الأ ّم العذراء الفائقة القدا�سة

127

ي�سوع الأ�ضح َّية الإله ّية من �أجل خال�ص الب�شر.
تت�ضمن المح ّبة المق ّد�سة �إ�ضافة �إلى مح ّبة اهلل مح ّبة القريب .فمح ّبة
النا�س ح ًبا �صاد ًقا في تتميم خيرهم ،وال�صالة من �أجلهم ،و�إغاثتهم وقت
ِ
نقائ�صهم ،هي النتيجة المبا�شرة
الحاجة ،وتعزيتهم في �آالمهم ،وتح ُّملِ
لف�ضيلة المح ّبة الكاملة.
فبعد ي�سوع ،لم ُيحبب �أح ٌد قري َبه كما �أح ّبت مريم� .ألي�ست هي من ق ّدمت
ابنها هلل من �أجل خال�ص العالم ،والتي من �أجل فدائنا ،حملت كل الآالم
القاتلة؟ �أفلم تدفعها محبتُها لترافق حتى الجلجلة ،ذاك الذي �أحبته �أكثر
من نف�سها ،وهو حياة نف�سها ،فق ّدمته للآب الأزلي كفَّار ًة عن خطايانا؟
ال�سماء ملكة ً على الكون ،وهي ال ّ
تنفك ت�شمل
�أ ّما الآن وقد تكللت مريم في ّ
متو�سل ًة �إلى اهلل من �أجل الب�ؤ�ساء كي
بمعطف مح ّبتها جميع النا�سّ ،
يع ّزيهم ،ومن �أجل الخط�أة كي يمنحهم نعمة التوبة ،ومن �أجل الأبرار كي
يثابروا ح ّتى النهاية.
فيا مريم! لتكن مح ّب ِ
تك كريم ًة في عيني اهلل والب�شر .ف�سطو ُع �ضو ِء القمر
انعكا�س ٍ
باهت للجمال الفريد ال�ساطع من
وبزوغ �أ�ش ّعة ال�شم�س ،لي�سا �سوى
ٍ
مح َّب ِ
الوهاجة" :البه ّية كالقمر ال�ساطعة كال�شم�س" (ن�شيد .)10 /6
تك َّ
مريم �أكث َر من �أ ّية خليقة �أخرى ،ذلك لأنّها تتح ّلى
أحب َ
�إن كان اهلل قد � ّ
فالكلمات التي �سنذكرها وقد قيلت في الملكة �إ�ستير،
ال�سام ّية.
ُ
بالمح ّبة ّ
تتطابق كل ًّيا مع ما يمكن �أن نقوله عن �أ ّم اهللَ " :ف�أَ َح َّب ا ْل َم ِل ُك �أَ ْ�س ِتي َر �أَ ْك َث َر
ِم ْن َج ِمي ِع ال ِّن َ�سا ِءَ ،و َو َج َد ْت ِن ْع َم ًة َو ِ�إ ْح َ�سا ًنا ُق َّد َام ُه �أَ ْك َث َر ِم ْن َج ِمي ِع ا ْل َعذَ ا َرى،
َاج ا ْل ُم ْل ِك َع َلى َر ْ�أ ِ�س َها َو َم َّل َك َها َم َك َان َو�شْ ِتي" (ا�ستير .)17 /2
َف َو َ�ض َع ت َ
�إجتهدي يا نف�سي في �أن تتجاوبي مع مح ّبة اهلل لك� .أح ّبيه من ك ّل قلبك،
يوما بعد يوم لإتمام �إرادته .وهكذا تنك�شف ِ
ِ
لك المح ّبة
وانمي جاهد ًة ً
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الإله ّية .ولكن ،ابتعدي بخّ ا�صة عن الخطيئة ،ال المميتة منها وح�سب ،وهي
التي تقف حاج ًزا مني ًعا بينك وبين هذه الف�ضيلة المق ّد�سة ،بل ابتعدي
اندفاع ِك وت�سير بك �شي ًئا ف�شي ًئا
أي�ضا عن الخطيئة العر�ض ّية التي ت�ش ّل
� ً
َ
نحو الخطيئة المميتة .فالخطيئة! هي عد ّوة �أنف�سنا ،هي ال�شّ ّر الأكبر الذي
يمكن �أن ُي�صيبنا على الأر�ض.

† �صالة
يا مريم� ،أ ّيتها الوردة ال�س ّرية الكاملة المح ّبةَّ � ،إن فرحي َلعظيم ِ
بك ،لأنك
امتلكت موهب ًة ال مثيل لها ،حتى �إنَّك ِ
ِ
عرو�س الروح القد�س المحبوبة.
�صرت
َ
فاجعليني �أقتدي ِ
بك في نبذي للخطيئة فوق كل �شيء ،و�أن �أنم َو با�ستمرار
في امتالك الموهبة الثمينة التي تك َّل َم عليها القدي�س بطر�س" :ا ْن ُموا ِفي
ال ِّن ْع َم ِة َو ِفي َم ْعرِ َف ِة َر ِّبنَا َو ُمخَ ِّل ِ�صنَا َي ُ�سو َع ا ْل َم ِ�س ِيحَ .ل ُه ا ْل َم ْج ُد ال َآن َو�إلى �أبد
ين" (2بطر�س .)18 /3
ال َّد ْهرِ ِ � .آم َ

مثال :القدي�سة روز دي ليما ،بتول من رهبنة القدي�س دومنيك
كانت الق ّدي�سة روز دي ليما أ� َّول وردة فاحت قدا�ستُها الباهرة في �أميركا
الو�سطى .وقد ُد ِع َيت با�سم روز لأنّها ومنذ الأ�شهر الأولى من طفولتها ،بدا
وجهها ِ
م�ش ًّعا كورد ِة جميلة ،عالم ًة لطهارتها المالئك ّية ومح ّب ِتها الحا ّرة.
�سن الإدراك ،خافت من �أن ترتكب حماقات باطلة
وحين بلغت هذه االبنة ّ
لكن الطوباو ّية مريم �أتت بنف�سها لتق ِّويها وتخبرها ب� ّأن
ب�سبب ا�سمهاّ .
ا�سمها عزيز على قلبِ ابنها .و�إثباتًا للمحبة التي تحفظها العذراء الق ّدي�سة
لهذه االبنة� ،أطلقت عليها لقب "روز للق ّدي�سة مريم".
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� َّإن ت�أملها في اهلل جعلها تنبذ ُمغْريات العالم بتكري�س مح ّبتها لل�صليب
والألم ،فنهجت حيا َة الت�أمل ،متفانية في عي�ش الإماتات التي �أذهلت ك ّل
من عرفها .ولذا يمكننا القول �إنّها مغرو�سة بالآالم الثمينة من ر� ِأ�سها حتى
�أخم�ص قدميها.
خ�ضم �آالمها المبرحة كانت تُر ِّدد" :يا ر ّبي ي�سوع �أنت قادر �أن تزيد
في
ِّ
�ألمي� ،شرط �أن ت�ضرم في قلبي �شعلة محبتك الإله ّية .وكانت ترغب في
ماوي .لكن لم يكن با�ستطاعتها ترك
�أن تكون �أه ًال لتمتلك
ال�س ّ
َ
عرو�سها َّ
الوالدي ،فتك َّر�ست في رهبنة الق ّدي�س دومنيك الثالثة ،و�أن�ش�أت
المنزل
ّ
في زاوية حديقة المنزل ِقالي ًة �صغيرة ،حيث كانت تم�ضي �أيامها بالت�أمل
المتوا�صل ،دون �أن تدع نف�سها تت�شتَت حتى لأب�سط الأمور.
هذا االتحاد باهلل جعلها جديرة ب�أن ت�سمع �صوت الم�سيح ي�سوع يقول لها
يوما" :يا روز العزيزة على قلبي � ِ
عرو�سي المحبوبة" .ف�أجابته القدي�سة:
أنت
ً
َ
"�أنا ل�ست �سوى خادمة لك يا ربي و�إلهي .وعالمات العبودي ِة ال ت�سمح لي
ب�أن �أترفع �إلى م�صاف العرو�س".
لكن العذراء الق ّدي�سة �ش َّددتها في ر�ؤية خا�صة ،و�أكدت لها �أَ َّن المح ّبة التي
ت�سود قلبها تجعلها جديرة ب�أن ت�سمى عرو�س الم�سيح .وبعد �أن وهبت ذاتها
�إلى �أق�صى درجات التوبة والإماتات ،ر ّددت مرتين متتالتين" :يا ي�سوع كن
معي" ،و�أ�سلمت الروح في ال�سنة .1617
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يا برج داود
موهبة القدرة عند مريم
ِ
ا�س
"عنقك َك ُب ْر ِج َدا ُو َد ا ْل َم ْب ِن ِّي ِللأَ ْ�س ِل َح ِة� .أَل ُْف ِم َج ٍ ّن ُع ِّلقَ َع َل ْي ِهُ ،ك ُّل َها �أَ ْت َر ُ
ال َْج َبا ِب َر ِة( ".ن�شيد .)4 /4
في �سياق �إتمامنا الأعمال ال�صالحة نواجه م�صاعب ج ّمة لبلوغ ال�سعادة،
ال�سامية.
فيعترينا الخوف من عدم التحقيق لأهدافنا ّ
�إ�ضاف ًة �إلى �ضعفنا الطبيعي هنالك �أعدا ٌء ثالثة يتف ّرعون من الخطيئة
الأ�صل ّي ِة .يرافقوننا با�ستمرار ويه ّددوننا في ِّ
كل لحظة ،ب�أن ي�سلبوا منَّا
�إكليل ال�سعادة الذي نجاهد من �أجل ِه� .أولهم ال�شرير وفخاخه ،ثانيهم
الج�سد وميوله الفا�سدة ،وثالثهم العالم و�إغراءاته .ه�ؤالء الأعداء ي�شنّون
حر ًبا �ضارية علينا ،فمن دون النجد ِة الإله ّية ال ن�ستطيع �أن ُنقاوم هجماتهم
ال�ضارية .لذا علينا �أن نرفع ال�شكر �إلى لطف اهلل الالمتناهي ،الذي ي�سلـِّ ُحنا
بموهبة القدرة المق ّد�سة ،ويعطينا الرجاء في الخال�ص من الأخطار،
ويمنحنا القوة على �إتمام �أعمالنا� ،شرط �أن نكون �أمناء في م�سلكنا.
ذراعي مخ ّل ِ
�صك الحبيب ،هو الذي ُي َد ْو ِزن الريح
�إ�ستريحي يا نف�سي بين
ْ
ِ
يعطيك طول الأناة لتحتملي �شرور هذه الحياة،
َو ْفقًا لجناحي فراخ الطيور،
ِ
ويعطيك القدرة لالنت�صار على �أعداء خال�صك" :بِم ُع ْون ِة �إلهي �أقتحم
الأ�سوار" (مزمور .)30 /17
� ْإن نحن ت�أ ّملنا في عظمة الر�سالة الموكلة �إلى مريم ،ومن َث ّم ت�أ ّملنا في
يخ�ص الج�سد لأنها بريئة من
المعوقات المتع ّددة التي تواجهها ،ال بما ُّ
الدن�س ،بل من هجمات ال�ش ّرير والعالمُ ،ندرك � ّأن �أ�سبا ًبا كثيرة بامكانها
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�أن تُفقد العذراء �شجاعتها .فكيف با�ستطاعة خليق ٍة مق ّد�سة و�ضعيفة في
�آن� ،أن تتم ّتع بالقدرة على �إتمام ر�سال ٍة �سامية كهذه؟ كيف يمكنها التغلب
على � ٍ
أعداء �شر�سين يحيطون بها من ك ّل �صوب؟ فالق ّدي�س بول�س يعطينا
الجواب القاطع عن ذلك �إذ يقول" :بنعمة اهلل في الم�سيح ي�سوع" (روما
.)25 /7
نعم ،فالنعمة التي �أُ ِ
عط َي ْت بال مقيا�س �إلى مريم ،با�ستحقاقات ي�سوع
الم�سيح اب ِنها� ،ساعدتها على تجاوز المخاطر ،وجعلتها تنت�صر على ِّ
كل
الم�صاعب ،و�أعطتها �أن ت ِ
ُكمل م�سيرتها ،كمعاونة للفادي ،الذي افتدى
الجن�س الب�شري ب�أكمله .لقد رافقتها النعمة الإله ّية في �أحزانها كما في
�أعمالها ،و�ش ّددت ِقواها و�سط البحار الهائجة ،فارتاحت باهلل مخلـِّ ِ�صها،
كطفلٍ بين ذراعي � ِّأم ِه.
كان يخطر على بالها هول الآالم التي �ستُعانيها ،فتزداد ثق ًة بالمعونة
ِ
�ساعد ِه فب َّد َد المتك ِّبرين
"ك�شف عن �ش ّدة
الإله ّية ُمردد ًة الأقوال النبو ّية:
َ
ب�أفكا ِر قلوبهم" (لوقا .)51 /1
تعتر�ضنا معارك �شر�سة في هذه الحياة ،فعلينا �أن نت�س َّلح بال�شجاعة
ون�ستدعي المعونة الإله ّية ،كي ننت�صر على �أعدائنا الروح ّيين ،مجتازين
المعوقات ،فنبلغ غاية جهادنا.
مع هذه المعونة الم�ست َم َّدة من موهبة القوة ،يمكننا �أن ننت�صر �شرط
وعد
تجاوبنا مع عمل النعمة .نحن ل�سنا وحيدين في معركتنا ،فاهلل َ
جاهد ،بل نعم ُة ا ِ
هي معي"
ب�أن يبقى معنا دائ ًما" :فما �أنا الذي
َ
هلل التي َ
(1كورنت�س .)10 /15
� َّإن موهب َة الق ّوة ال�ضرور ّية في معركتنا �ض ّد �أعداء خال�صنا ،ت�ساعدنا على
تح ّمل ال�شرور التي تحيط بنا من المهد �إلى اللحد.
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ماذا يمكننا �أن نعمل من دون موهبة الق ّوة الفائقة الطبيعة؟ فبها نبلغ
الخال�ص ،مر ِّددين مع الر�سول" :من يف�صلنا عن محبة الم�سيح؟ َ ...ف�إِ ِّني
اتَ ،و َال �أُ ُمو ٌر َح ِ
ا�ض َر ٌة
ُم َت َيق ٌِّن �أَ َّن ُه َال َم ْو ٌت َو َال َح َياةٌَ ،و َال َم َال ِئ َك ٌة َو َال ُر�ؤ ََ�سا ُء َو َال ُق َّو ٌ
َو َال ُم ْ�س َت ْق َب َل ٌةَ ،و َال ُع ْل ٌو َو َال ُع ْم ٌقَ ،و َال خَ ِلي َق ٌة �أُخْ َرىَ ،تق ِْد ُر �أَ ْن َتف ِْ�ص َلنَا َع ْن َم َح َّب ِة
ا ِ
هلل ا َّل ِتي ِفي ا ْل َم ِ�س ِيح َي ُ�سو َع َر ِّبنَا( ".روما .)39 -35 :8

† �صالة
ِ
�صمدت �أمام �صعوبات
الحقيقي ،لقد
يا مريم ،يا أ� ّم اهلل و�أ ّمنا ،يا برج داود
ّ
أكملت بنعمة الروح الق ّد�س الر�سالة الموكلة � ِ
هذه الحياة ،و� ِ
إليك من �أجل
افتدائنا� .إ�ستم ّدي لي من ِ
ابنك نعمة القوة وموهبة القدرة ،ح ّتى ال �أَف ِقد
ال�شجاعة في مواجهة معارك الحياة ،بل �أجتاز �آالم الدهر الحا�ضر ل ِأ�ص َل
أبدي� .آمين.
ال�سالم ال ّ
�إلى ّ

مثال :القدي�س ريمون نو ّنة ،معترف من رهبنة ال�شكران

لقد ُ�س ِّم َي الق ّدي�س ريمون ب�إ�سم "نونّة" اخت�صار ًا لـ  Nonnativeلأنّه ُولد
مبا�شرة بعد �أن فارقت �أ ُّمه الحياة .فعهدوا به منذ طفولته �إلى حماية
�شب �شعر بدعوته ال َك َهنوت ّية؛ ف�أراد والده �أن
العذراء الكل ّية القدا�سة .وحين َّ
َي ْثنيه عن عزمه هذا ،ف�أقامه راع ًيا على قطعا ِن ِه ،فراح ُيك ِّر ُم الأ ّم العذراء
ال�ساعات ّ
الطوال
طال ًبا منها نم َّوه في الحياة الروح ّية .حيث كان يم�ضي ّ
إكراما لأ ّمه
أقام َنذ ًرا هلل ب� ّأن يك ِّر�س ُعذر ّيته � ً
ال�صالة �أَمام �أيقونتها .و� َ
في ّ
مريم ،ف�أعطاه اهلل القدرة الالزمة لينت�صر على مواجهة والده له.
عانى العدي ُد من الم�سيح ّيين الب�ؤ�ساء ،في عهد �سارازين الظالم ،ني َر
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العبود ّية القا�سية ،ما دفع بريمون �إلى تطبيق المزيد من �أعمال المح ّبة
والرحمة ،فانطلق �إلى الجزائر ُح ًّبا باال�ست�شهاد من �أجل الم�سيح ي�سوع،
أوتي من ق ّوة لأجل نجاة الأ�سرى� ،إن بالمال ،الذي
وك ّر�س ذاته بك ّل ما � َ
ا�ستطاع �أن يجمعه ليفتديهم� ،أو بحرارة كالمه وتوزيع الأ�سرار المق ّد�سة
لي�ش ّدد �إيمانهم .ولم يطفئ هذا كلُّه نار اندفاعه وغيرته مح ّب ًة بي�سوع،
عبدا عندهم ليح ِّرر الآخرين .ف�أ�ضحى ُ
البطولي
عمل المح َّبة
فق ّدم ذاته ً
ّ
ٍ
عذاب و�شتم و�آالم من كل نوع� ،أ�ش ّدها محاوالتهم َث ْن َي ُه عن
هذا ،م�صدر
�إيمانه.
�إ�ستطاع ريمون ،بف�ضل هبة الإيمان الثمينة وم�ساعدة مريم� ،أن يحافظ
على رغبته الم َّتقدة في افتداء الم�سيح ّيين ،و�أن يربح النفو�س لترت ّد �إلى
ي�سوع الم�سيح .هذا الثبات الكبير �أغ�ضب قائد البربر فق ّرر �أن يحكم
لكن عط�شه �إلى الذهب جعله يكتفي ب�ضربه� ،آم ًال
على ريمون بالموتَّ .
تحريره لقاء المال .فمنعه من التكلم بالأمور الدين ّية و�أمر بثقب �شفتيه
وا�ض ًعا قف ًال فيهما ،وكانوا ُيبقون على فمه مغلقًا �أثناء تناوله الطعام.
�إ�ستمرت هذه المعاملة الوح�ش ّية على مدى ثمانية �أ�شهر� ،إلى �أن و�صلت
الفدية المطلوبة .وعاد ريمون �إلى �إ�سبانيا ترافقه �صلوات الم�سيح ّيين
الكاثوليكي .بعد ذلك �أراد
الذين ح ّررهم و�ساعدهم على عي�ش الإيمان
ّ
الحبر الأعظم غريغوار التا�سع �أن يكافئه على جهاده ،فرفعه �إلى درجة
لكن اهلل الذي كان يحتفظ له ب�أجر �أثمن من ذلك ،دعاه �سنة
الكاردينال ّيةّ ،
� 1240إلى الأفراح الخالدة.
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يا برج العاج
ف�ضيل ُة الرجاء عن َد مريم
" َو َ�ض َع ال َم ُ
لك ً
عاج �أل َب َ�س ُه ذَ ه ًبا �إبريزً ا" (1ملوك /10
عر�شا كبي ًرا من ٍ
.)18
الم�سيحي حيا ًة مل�ؤها الت�ضحيات وال ُمتنا ِق�ضات والآالم ،وعلي ِه �أن
يعي�ش
ّ
يحمل ا�س َم ُه ودعو َت ُه بجدارة .عليه �أن يقاو َِم ميول الج�سد وتجارب ال�ش ّرير
ٍ
دائم في
بحرب �شر�سة ودائمة .فال ُيمكن �أن يتن ّعم
ومغريات العالم
ب�سالم ٍ
ٍ
ِ
يكون ُم�ستع ًّدا للجهاد.
هذ ِه الحياة الحا�ضرة ،بل علي ِه �أن َ
الوا�ضح ،في ِ
نحتاج �إلى ف�ضيل ٍة خا�صة تُ�ساعدنا على
هذ ِه الحاالت� ،أننا
من
ِ
ُ
نحن بحاجة
الجهاد ،وتدع ُمنا في المعركة ،وتُق ّوينا في الأحزانِ ال�شديدةُ .
�صب �أع ُي ِننا الأجر الذي ُا ِع ّد لنا ،وتُذ ِّكرنا بالمعونة التي
�إلى ف�ضيل ٍة ت�ض ُع ُن َ
إن�سان
عدنا بها اهلل� .إنّها ف�ضيلة الرجاء� ،إنّها
النجم ال�ساط ُع الذي يقو ُد ال َ
َو َ
ُ
ويوج ُه خُ طا ُه في طريقِ اال�ستقامة ،ليو�ص َل ُه
في بحرِ هذا
العالم الهائجِّ ،
ِ
ب�أمانٍ �إلى مينا ِء الخال�ص.
طوبى للإن�سان الذي يق ّوي ال َّرجاء في ِه ،ويجتا ُز التجارب الحا�ضرة ،وال
ِ
الخيرات الأبد ّية التي ال تزول ،ف�إ ّن ُه �سيدخل بالت�أكيد �إلى
يرغب �إ ّال في
ُ
الوطن ال�سماوي.
ِ
يكفينا ما َنعرِ ُف ُه عن الآالم التي احتمل ْتها العذراء في ِ
هذ ِه الحيا ِة ،حتى
نفهم� ،إلى �أ ّي ِة درج ٍة تح ّلت مريم بف�ضيل ِة الرجاء الفائ َق ِة الطبيعة.
َ
ُولد ي�سوع ،فراح هيرود�س الجاحد يف ّت�ش عنه ل ُيميته ،وكان على مريم
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ويو�سف �أن يهربا �إلى ِم�صر كي يحميا الم�سيح من ح ّد ال�سيف .وبعد �أن
عانت العائلة المق ّد�سة في المنفى �أوقاتًا من العذاب والحرمان ،عادت �إلى
النا�صرة حيث �أكملت حياة الب�ساطة والزهد .وخالل حياة ي�سوع العلن ّية
�شاركت مريم ابنها �أعباء الرف�ض والقلق واال�ضطهاد .لم تتركه لحظ ًة
كالمجرم .فكانت ،هي
واحدة حتى حين ُح ِك َم عليه بالموت على ال�صليب
ِ
أي�ضا حا�ضرة لتلقى م�آ�سي العار التي �أَ ْ�س َق ْوها للم�صلوب االلهي.
� ً
فما هي هذه القوة الخف ّية التي �ش َّددت العذراء القدي�سة ،و�سط هذه المحن
القا�سية؟ �إنّه الرجاء بالوعود الإله ّية ،والثقة الأكيدة ب� ّأن ابنها بنعمة �آالمه
ملكوت اهلل على الأر�ض ،حام ًال للنا�س غفران خطاياهم،
ال ُمذ ّلة� ،س َين�ش ُر
َ
مجدا ال يزول .نعمّ � ،إن الرجاء هو هذه الف�ضيلة
وللمالئكة الفرح ،وهلل ً
الفائقة الطبيعة التي �ستعطي العزاء والقوة لأ ّم اهلل .وهكذا يمكنها هي
أي�ضا ،في بحر هذه الأَ ْع ِذ َبة �أن تر ّدد" :الإيمان بالرجاء حيث ال رجاء"
� ً
(روما .)18 /4
ِّ
المتجذرة عميقًا في نف�س مريم ،تجعل من هذه العذراء
� َّإن ف�ضيلة الرجاء
بعاج نا�صع
مر�ص ًعا ٍ
الق َّدي�سة ُب ً
رجا مبن ًّيا على ال�صخر ب�صالب ٍة فائقةَّ ،
البيا�ض ال مثيل له.
لي�س با�ستطاعة التناق�ضات الأثيمة وال ِ
المحن القا�سية� ،أن تع ِّكـ َر �صفو
العلي
ماوي الذي في داخلها،
ال�س ّ
ال�سالم ّ
المبني على ثق ِتها بمعونة ال ّر ّب ّ
ّ
ال�ساكن في كيانها المق ّد�س .تلك كانت ا�ستعداداتها الداخل ّية ،وما برحت
لو�ضعت رجائي دائ ًما فيه" (�أ ّيوب /13
تر ِّدد مع �أ ّيوب" :لو �أماتني ال ّر ّب
ُ
نتعجب بعد الآنْ � ،إن كانت مريم المت�س ّلحة بالرجاء،
 .)18فهل يمكننا �أن َّ
قد ق ّدمت حياتها هلل �أُ ْ�ضح َّي ًة كاملة ب�سخاء كبير مع حياة ابنها؟
طوبى للنف�س المنقادة بالرجاء المق ّد�س ،فهي تمخر ُعباب العوا�صف
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ِ
ال�شدائد ِ
لعلمنا � َّأن
أبدي" :نفتخ ُر بها في
بال خوف نحو ميناء الخال�ص ال ّ
ال�ش ّد َة َت ِل ُد ال�صب َر ،وال�صبر امتحا ٌن لنا ،واالمتحان َيل ُد الرجاء .ورجا�ؤنا
بالروح الق ّد�س الذي وهبه لنا"
�سكب مح ّب َت ُه في قلوبِنا
ِ
ال يخيب لأن اهلل َ
(روما .)5-3 :5
ولكن ،يا لتعا�س ِة الإن�سان الذي ال رجا َء له؛ فهو يزدري ِ
الخيارات ال�سما ّوية
وال يرغب �إ ّال في خيرات الأر�ض .والخيرات تهرب من الالهثين في �إثرِ ها،
خيرات
قدر ما تملأ
ُ
ومن ي�ستعطفها ال يلقى �سوى القلق واال�شمئزاز .فعلى ْ
َ
النف�س بال�سالم والطم�أنينة ،نرى �أبناء الأر�ض ُيفرغون �أنف�سهم
ال�سماء
َ
من الفرح والأمان.

† �صالة

بعد اهلل ،فا�شفعي بنا
يا مريم يا حياتَنا ولذَّ تَنا� ،إن ِّك الرجا ُء الوحي ُد لنا َ
عر�ش �إله الرجاء ،فنر ّدد مع بول�س الر�سولَ " :يغ ُم ُر ُكم ِ�إل ُه ال َّرجا ِء
أمام ِ
� َ
وح ال ُق ُد�س!"
الم في ا ِلإيمان ِلت َ
فو�سكم رجا ًء ِب ُق َّو ِة ال ُّر ِ
َفي�ض ُن ُ
بِال َف َر ِح َّ
وال�س ِ
(روما .)13 /15

مثال :تحرير ف ّيينا من اجتياح الأتراك

ق ّررت الكني�سة �سنة  ،1683في ذكرى مولد العذراء الق ّدي�سةْ � ،أن تُك ِّر َم
باال�سم المق ّد�س لمريم ،التي هي ا�ستراحة ورجاء ك ّل
خا�ص
باحتفالٍ
َ
ّ
م�سيحي .ت� ّأ�س�س هذا االحتفال �إث َر ٍ
حدث ك�شَ َف � ّأن الثق َة ب�شفاعة مريم
ّ
ال تخ ِّيب :زحف الجنود الأتراك بقّو ٍة مخيفة واحت ّلوا المجر ،ون�صبوا
َ
فخاف �سكان المدينة لر�ؤية مدينتهم على
مع�سكرهم عند �أبواب فيينّا.
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ِ
و�شك ال�سقوط.
كان م�سيح ّيو العالم يتت َّبعون مراحل هذا االجتياح ال ُمخيف بقلق �شديد.
وكانت فيينّا ِقبلة �أنظار �أوروبا وبابها الأمين ،ف�إن هي اح ُت ّلتَ ،
�سقطت
�سائر الدول المجاورة تحت رحم ِة البربر َّية الغا�صبة .وقد ارتفعت من
ال�سماوات ،كي
ك ّل �أنحاء العالم
الم�سيحي ال�صلوات الحا ّرة نحو �سلطانة ّ
ّ
ّ
تتعطف وتُبعد هذه الكارثة المميتة.
وبالفعل ،ف� َّإن التي ندعوها بحقٍ ُمعزِّ ي َة الحزانى ،لم ت َُ�ص َّم �آذانها عن
�صراخ �أبنائها الم�ؤمنين ،فخرج ملك بولونيا جان �سوبيا�سكي ،وكان رج ًال
ٍ
ا�ستعداد لإنجاز َم َه َّمة �صعبة
تق ًّيا َور ًِعا ،برفقة جنوده الذين لم يكونوا على
ِ
كهذ ِه ،ولكن لم َيكن �أمامه ِخيار �سوى االنطالق لمواجهة هذا العد ّو ،الذي
العلي .وحين و�صل
كان �إيمان الملك كبي ًرا في اتكال ِه على م�ساعدة ال ّر ّب ّ
أمام الجنود الأتراك ،وقبل خو�ض المعركة� ،شارك مع جنوده في الذبيحة
� َ
قام هو بخدمة القّدا�س ثم طلب من خا ِد ِم اهلل �أن يبارك الجنود.
الإله ّية .وقد َ
وبثقة ال ح ّد لها� ،أطلق جنو َد ُه للمعركة من دون خوف .وكانت المفاج�أة � ّأن
القوي ،الذ بال ِفرار تار ًكا وراءه عد ًدا كبي ًرا
العد ّو ،على
الرغم من ا�ستعدا ِده ّ
ِ
من القتلى .هذا االنت�صار الذي حقّقه �سوبيا�سكي ا�ست َ
بفرح �شاملٍ من
ُقبل ٍ
ِقبل ك ّل الم�سيح ّيين ،فارتفعت �صلوات ال�شكر للعذراء من ك ّل �صوب.
في َ
الحادي
كر�سي الق ّدي�س بطر�س البابا �إينو�سانت
ذلك الحين ،كان ير�أ�س
َ
َّ
عيدا احتفال ًّيا كبي ًرا،
ع�شَ َر ،وقد و�ضع ثقته ك َّلها بمريم ،فق ّرر �أن ُيقيم لها ً
ُهددها .وعندما ع َر َف ب�أخبار
� ْإن هي ح ّررت الكني�سة من المخاطر التي ت ِّ
االنت�صار� ،أم َر �أن تُقام احفاالت كبيرة ،تكري ًما ل�شفاعة �أ ّم اهلل التي ّتم
إحتفالي
بر�أفتها هذا االنت�صار الباهر .ووفا ًء ِلنَذرِه� ،أم َر �أن ُيقام عي ٌد �
ٌّ
ال�سم مريم المق ّد�س في �أنحا ِء الكني�سة الجامعة.
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يا بيتَ الذهب
توا�ضع مريم
"�أَ َنا َ�س ْو َدا ُء َو َج ِمي َل ٌة َيا َبنَات �أُو ُر�شَ ِل َيمَ ،ك ِخ َي ِام ِق َيدا َرَ ،ك�أخدار ُ�س َل ْي َم َان"
(ن�شيد .)5 /1
الرب ،هي ف�ضيلة التوا�ضع
بعد المح ّبة ،ف� َّإن �أبهى ف�ضيلة ت ُ
َح�سن في عيني ّ
المق ّد�س .فالوثن ّيون يجهلون هذ ِه الف�ضيلة ،ونحن قد تع َّلمناها من اهلل
ا�ض َع َنف َْ�س ُه
القدي�س بول�سَ " :و َ
نف�سه� ،إذ �صار �إن�سا ًنا مح ّب ًة بنا على ما كتب َ
ال�ص ِليبِ " (فيليبي .)8 /2
َو�أَ َطا َع َح َّتى ا ْل َم ْو ِت َم ْو ِت َّ
ثمين في عيني ال ّر ّب� ،إلى درج ِة
كم � َّأن ال ّتوا�ضع ٌ
من هنا يمكننا �أن نفهم ْ
�أنّه �آث َر العمل مع الم�ساكين ومتوا�ضعي القلوب ،كي ُيت ّمم العظائم في قلبِ
كني�س ِت ِه�" :أَ َل ْي َ�س �إِذْ ُكن َْت َ�ص ِغي ًرا ِفي َع ْي َن ْي َك�ِ ،ص ْر َت َر ْ�أ َ�س َ�أ ْ�س َب ِ
اط �إ�سرائيل"
(�1صموئيل .)17 /15
ِّ
العلي ،لأن طـُر َق ُه لي�ست كطرق الب�شر ،وقد
عظمي يا نف�سي حكم َة ال ّر ِّب ّ
خزي الحكماء ،وما يعتب ُره العالم �ضعفًا
"اختار ما يعتب ُره العالم حماقة ل ُي َ
ليخزِ َي االقوياء" (1كورنت�س .)27 /1
فعت �إليها مريم ،تجعلنا نفهم عظم َة ف�ضيل ِة التوا�ضع.
� َّإن الكرامة التي ُر ْ
فتوا�ضعها العميق ،واتحادها بالنعمة والمح ّبة ح�سب تعليم �آباء الكني�سة،
قد َجعل هذه العذرا َء الق ّدي�سة جدير ًة ب�أن تَ�صير � َّأم المخ ِّل�ص.
�أقامت مريم على نف�سها نَذْ ًرا �أن ُت َق ّدم بتول ّيتها هلل منذ طفولتها .وقد
اختارها اهلل ب�سبب توا�ضعها لتكون �أ ًّما للكلمة ،على ما قال الق ّدي�س
نت مريم في عيني ال ّر ّب ،وبف�ضل
ح�س ْ
برنردو�س" :بف�ضل نَذْ رها لبتول َّيتها ُ
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توا�ضعها حملت الكلمة".
كم من الأنوار �أ�ش ّع توا�ضع مريم لحظة الب�شارة! لقد ا�ضطربت البتول
�شت في ِ
روحها عن معنى هذا
المتوا�ضعة في داخلها عند كالم المالك ،وف ّت ْ
أكد لها المالك" :ال تخافي يا مريم لأن ِّك وجدت نعم ًة عند اهلل،
ال�سالم ،ف� َ
ّ
عند هذا الكالم �إذ انك�شف لها
حت َ
العلي" .ففرِ ْ
فها �أنت تلدين ابن اهلل ّ
�سم ُّو هذا ال�س ّر فهتفت" :ها �أنا �أم ٌة لل ّر ّب فليكن لي بح�سبِ قولك" (لوقا
 .)38 /1لم يعد لمريم َّ
مخط ٌط �آخ ُر على هذه الأر�ض الفانية ،ل ّأن ِخيارا ِتها
ك ّلها �أ�ص َب َح ْت م�شدودة نحو يوم ال�صليبِ المق ّد�س.
ِ
خال�صنا العظيم بف�ضل
فيا مريم ،يا �آي ًة في التوا�ضع ،لقد ا�ستحققنا �س َّر
ِ
ن�ستحق مواعيد ر ِّبنا ي�سوع
وت�سبيحنا ،واجعلينا
ابنك ي�سوع .فتق ّبلي �شك َرنا
ّ
َ
الم�سيح.
على ِّ
عي�ش
كل َم ْن يري ُد �إر�ضا َء اهلل والنم َّو بالف�ضيلة� ،أن يتم ّثل بمريم في ِ
ويفي�ض ِن َع َم ُه على المتوا�ضعين"
التوا�ضع ،لأ ّن ُه ُكتب" :يقاو ُِم اهلل المتك ِّبرين
ُ
َ
نعترف متوا�ضعين ،ب� َّأن ك َّل المواهبِ
يجب �أن
(يعقوب  .)6 /4من �أجلِ ذلك ُ
ال�سماوي .ولكي
التي نمت ِل ُكها� ،أَبالطبيع ِة � ْأم بالنعمة ،ت�أتينا من يد الآب
ّ
نحفظ ذواتنا في التوا�ضع المق ّد�س ،علينا �أن نخ�ضع بحري ٍة كاملة لإرادة
إلهي من دون البحث عن المجد الباطل،
اهلل ،عاملين على �إر�ضاء التدبير ال ّ
قابلين بخ�ضوع وفرح ،العطايا التي ت�أتينا من العناية الإله ّية.
الكتب المق َّد�سة بانتبا ٍه كبير ،نالحظ � َّأن مريم لم تظهر في رفقة
حين نقر�أ َ
أي�ضا �صليب ي�سوع ،ولنفرح بعدم
ي�سوع �إال حين �شاركت ُه الآالم .فلنختر نحن � ً
تبجيل النا�س لنا.
�إ�س�ألي ال ّر ّب � ِ
العالمي،
يمنح ِك نعم َة االبتعا ِد عن االفتخار
إلهك يا نف�سي� ،أن َ
ّ
ُوج ُه � ِ
إليك ،وتذ َّكري كالم كتاب
و�أن تقبلي
ٍ
بخ�ضوع تا ّم ،الإهانات التي ت َّ
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ا�ض ُع" (�أمثال .)33 /15
الأمثالَ " :ق ْب َل ا ْل َك َر َام ِة ال َّت َو ُ
† �صالة
يا مريم لقد كانت ف�ضيلة التوا�ضع باهرة في ِ
نف�سك ،لأنك � ِ
أنت بيت الذهب
ِ
الممجد.
ا�ستحققت �أن ت�صبحي م�سكنًا البن اهلل الوحيد
الحقيقي ،وقد
َّ
ّ
ف�أرجوك� ،أن ت�ستم ّدي لي نعمة �أن �أنبذ عظائم هذا العالم و�أباطيله ِّ
بكل ما
أوتيت من الق ّوة ،و�أ َّال �أ�سعى � ًأبدا �إ ّال لمجد ربي الم�صلوب ،ي�سوع الم�سيح.
� ُ
�آمين.

مثال :الطوباوي �أنطوان دي بيتاكْت من رهبنة ُخدام مريم

في اللحظة التي بها �أتى المالك ِّ
ليب�ش َر العذراء كي ت�صير �أ ّم اهلل ،كان
فبقدر ما كانت مبادرتها المتوا�ضعة هذه
جواب مريم ب�أنّها خادمة لل ّر ّبْ .
�سبب فرح عظيم في ال�سماء ،ف�إنّها م�صدر البطولة في بذل الذات على
للطوباوي �أنطوان جياكومي� ،أ�سقف بيتاكت
إلهام
ّ
الأر�ض .كان هذا م�صدر � ٍ
وقد ا�ستوحى م�سيرة حياته من محبته الفائقة لتوا�ضع مريم.
�سمع �أنطوان في يوم من الأيام ِعظ ًة تتكلم على العظائم التي حققتها
العذراء مريم على جبل �سيناريو ،في في�ض النعم التي منحتها لم�ؤ�س�سي
رهبنة خ ّدام مريم ال�سبعة� ،إ�ضاف ًة �إلى الأمانة التي يبذلها �أبناء هذه
الرهبنة في خدمة ملكة ال�سماوات؛ ف�شعر بالرغبة العميقة في �أَ ْن ي�صبح
راه ًب�أ من �أبناء هذه الجماعة.
ذهب ِ
المطران �أنطوان �إلى مواجهة الأب الأقد�س ،وطلب �إليه �أن يعفيه من
خدمته الأ�سقفية ،وي�سمح له بالدخول في رهبنة خ ّدام مريم ،كي يعي�ش
مثلهم حياة توا�ضع وفقر.
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الرب من �سنة  ،1425هذا النهار المبارك الذي يذ ِّكرنا
ففي يوم عيد ميالد ّ
بميالد ملك المجد الذي �صار طف ًال �صغي ًرا من �أجلنا ،ترك �أنطوان تيجان
الأ�سقف َّية ليرتدي ثياب خ ّدام تلك التي �أولدتنا من جديد عند �أقدام
ال�صليب ،بموت ابنها الوحيد من �أجل حياة النعمة .فبقي مدة ع�شر �سنوات،
في هذا الدير على جبل �سيناريو .وكان يقوم ب�أب�سط الأعمال المتوا�ضعة
�شهادة للجميع على الت�ضحية الكبيرة التي فيها تخ ّلى عن �شرف الأ�سقفية
الكبير .لم يكن يتم ّيز ب�شيء من �سائر الرهبان العاد ّيين في زمن االبتداء
رئي�سا على الجماعة في ما بعد.
�أو حين انتُخب ً
الرب ،فقد كانت العذراء الق ّدي�سة تغدق
نال هذا التوا�ضع حظوة في عيني ّ
يوما و� َأمر ْته ب�أن يذهب
عليه ب�إنعامات ال�سماء الوافرة؛ وقد ظهرت �أمامه ً
�إلى زيارة �أ�سقف فان�سن�س ليطلب منه �أن يوكل معبد جبل بيريكو �إلى �أبنائها
خ ّدام مريم ،فا�ستجاب الأ�سقف مح ِّققًا مطلبه هذا.
وقد ّتم في ما بعد اختيار �أنطوان لت�أ�سي�س رهبنة خ ّدام مانتو ،وقد
انتُخب على ثالث دورات نائ ًبا عا ًّما على هذه الرهبان ّية؛ فكان المدافع
الأول للحفاظ على قوانين الرهبنة ،لي�صبح ر�سو ًال �أمينًا لملكة
ال�سماوات .وقد �أظهرت العذراء مريم في لع ّدة ُمنا�سبات ر�ضاها
ّ
عن الت�ضحيات التي قام بها �أنطوان بمحبته لها ،ف�أ ّيدته في م�سيرة
حياته على الأر�ض ،و�أغنته باالرتفاع �إلى �أ�سمى درجات القدا�سة.
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يا تابوت العهد
مريم و�سيطتنا الدائمة
"ال�سالم ِ
مجد العذارى ،وو�سيط َة بني الب�شر ،يا �أ ّم مخ ِّل�صنا".
عليك يا َ
(�آدام دي �سان فيكتور)
� ّإن اهلل الذي ّ
نظم �أمور الكون بحكم ٍة المتناهية ،ي�ستعين في ترتيب العالم،
بخالئق �سامية ِ
ليجذب الخالئق المتوا�ضعة �إليه .وقد �أراد بنعمته �أن
المتج�سد ،مع الب�شر الذين تم ّردوا عليه
يت�صالح ،بوا�سطة الم�سيح ي�سوع
ِّ
ب�سقطة �آدم.
المتج�سد هو الكمال الالمتناهي لأنه فائق القدا�سة .وهو كمال
� ّإن ر َّبنا
ّ
الو�ساطة بين اهلل والب�شر ،على ح�سب ما كتب بول�س الر�سول" :ل ّأن اهلل
إن�سان الذي
واح ٌد ،والو�سيط بين اهلل والنا�س واح ٌد هو الم�سيح ي�سوع ال ُ
�ضحى بنف�سه ِفدا ًء عن جميع النا�س" (1تيموثاو�س  .)5 /2وبذلك ف إ�نّه
ّ
ُ
العالم
"�صالح اهلل
بوا�سطة ي�سوع الم�سيح قد اكتملت م�صالحتنا مع الآب.
َ
َ
مع ِ
نف�س ِه في الم�سيح" (2كورنت�س .)19/5
أي�ضا �شفعا َء �آخرينَ ،م َه َّمتُهم
لكن اهلل �أراد ب�صالحه الالمتناهي� ،أن َيه َبنا � ً
ّ
�إعدا ُدنا لقبول مفاعيل الو�سيط الأوحد ي�سوع الم�سيح .ه�ؤالء هم المالئكة
أي�ضا يتعاونون مع المخ ِّل�ص
الق ّدي�سون� ،شفعاء لنا ق ّدام اهلل .كما � ّأن الكهنة � ً
ون و�سطاء
دع َ
لي�ساعدوا على م�صالح ِتنا مع الع ّزة الإله ّية ،فه�ؤالء جمي ًعا ُي َ
نف�س ُه
على ما �أو�ضح لنا الق ّدي�س بول�س" :نحن �سفرا ُء الم�سيح ،وك� َّأن اهلل َ
َي ِعظ ب�أل�ستنا" (2كورنت�س .)20/5
تبقى الطوباو ّية مريم العذراء ،الو�سيطة الفائقة ال�شفاعة بين ك ّل الذين
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تعاونوا مع ال ّر ّب الم�سيح ،من �أجل م�صالحتنا مع اهلل.
ال�سالم ال�شّ بيهة بالزم ّرد حول عر�ش اهلل كما كتب يوحنا
مريم هي َ�س ْو َ�سنة ّ
في ر�ؤياه" :وحول العر�ش قو�س قزح في مثل لون الزم ّرد" (ر�ؤيا .)3/4
ف�إن كان الق ّدي�سون ي�شغلون َم َه َّمة ال�شفاعة من �أجلنا ق ّدام الم�سيح ي�سوع،
ف�إنّهم يقومون بذلك بو�ساطة مع مريم .وبذلك �صارت مريم �شفيعتنا
إلهي.
الأ�سمى ق ّدام الفادي ال ّ
لقد ا�ستحقّت مريم هذه الكرامة لأنّه ُحب َِل بها بال دن�س .وبف�ضل الحبل
الب�شري �أن ي�صير كلُّه تقدم ًة هلل،
البتولي لأ ّم اهلل ،ا�ستطاع الجن�س
ّ
ّ
ب�شخ�ص هذه العذراء التي ال �شبيه لها بالبرارة وال�صدق ،وهما من �صفات
الح َب َل بمريم البريئة من الخطيئة،
�آدم عند تكوينه .لذا يمكننا القول � ّأن َ
كان كالفجر ال�شارق في م�سيرة م�صالحتنا مع اهلل .م�صالحة نالت كمالها
بموت الم�سيح ي�سوع على ال�صليب.
ر�سلِ ال�سماء ،قد
�إ�ضافة �إلى ذلك ف� ّإن كلمة " َن َعم" التي قالتها مريم ل ُم َ
ور�س َمت َب ْدء عمل فدائنا.
�أعلنت بزوغ �شم�س ّ
الحق َ
� ّإن ال�شرط الأول ،الكتمال م�صالحتنا مع الع ّزة الإله ّية ،هو �أن نم ِلك �إيما ًنا
ثابتًا و�صاد ًقا بالحقائق الموحى بها .فمريم لم تمنحنا مبادئ الإيمان
أي�ضا مار�ست ِّ
بكل كيانها هذه الف�ضائل الإله ّية بمثابرة وكمال،
َو َح ْ�س ُب ،بل � ً
فا�ستحقَّت �أن تُدعى طوباو ّية بف�ضل عظيم �إيمانها (لوقا  .)45 /1وهي
بذلك �شفيعة لنا لأنّها �آمنت بالمواعيد الإله ّية من دون تر ّدد.
فبو�ساطة مريم ،ن�ستطيع �أن ننال ِنعم ال ُمخ ّل�ص .فل ُنق ّر �إذا بف�ضل الآب
ال�سماوي ،لأنّه �أعطانا ب�شفاعة هذه الأ ّم ،و�سيل ًة ه ّين ًة للقاء ي�سوع وبلوغ
ّ
الخال�ص .فما �أجمل �أن ُنر ِّدد مع القدي�س بول�س ب�أن اهلل هو مخ ّل�ص ك ّل
الب�شر (1تيموثاو�س .)4 /2
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لكن ،يجب �أن نتع ّلم من ك ّل هذه الحقائق ،الت�ش ّبه بمريم ،مجتهدين ك ًّال
أي�ضا ،و�سطاء بين اهلل والنا�س.
نكون نحن � ً
على طريقتهْ � ،أن َ
كيف ذلك؟ �أو ًال بقدا�سة �سيرتنا ،كي تكون ف�ضائلنا المثال ّية داف ًعا لقريبنا
لالرتداد والتوبة .وثان ًيا با�ستخدام ما منحنا اهلل من وزنات ،كي نزرع
في نفو�سنا بذور الحقائق الأزل ّية ،وننزع منها الخطايا التي ت�ؤ ّدي بنا �إلى
ال�ضياع والموت.

† �صالة
يا مريم ،يا تابوت العهد الجديد ،يا �شفيعتنا ق ّدام ي�سوع ابنك ،نرتمي
اليوم بين ِ
يديك ،فاب ُلغي بنا �إليه و�صالحينا معه .ولتكن ثمار �شفاعتك،
لتتميم النعمة الإله ّية ِب ِغيرة مق ّد�سة ،فال َن�شقى بخّ �سارة ي�سوع ،خيرنا
الأوحد وغاي ِتنا الفُ�ضلى� .آمين.

:القدي�س بندكت�س جوزف البر
مثال
ّ

ولد بندكت�س جوزف في مدينة �آميت� ،شَ مال فرن�سا ،في � 26آذار �سنة
ِ
حج �إلى
 .1748ترك البيت الوالدي وهو ما زال ياف ًعا ،لكي يقوم
بزيارات ٍ ّ
ك ّل المقامات المق ّد�سة في فرن�سا و�إيطاليا .وكان في رحالته الطويلة هذه،
قد ًما �أتعابه و�إماتاته هلل من �أجل
ي�ص ّلي بال انقطاع من �أجل الكني�سةُ ،م ِّ
ارتداد الخط�أة.
حجه .فو�صلها �سي ًرا على
كانت مدينة روما الهدف الأ�سا�س لم�سيرة ّ
اليومي من الما ّرة .هناك� ،سلك حيا ًة ِمل�ؤها
الأقدام ،ي�ستعطي خبزه
ّ
ما�ش بائ�سة ،وغذا�ؤه
التق�شّ ف والتوا�ضع �أذهلت النا�س جمي ًعا .لبا�سه قطعة ُق ٍ
بقايا الم�أكوالت ،ولياليه نو ٌم على قارعة الطريق� ،إلى جنب الكنائ�س ،تحت
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ٍ
�سماء مك�شوفة.
كانت �شفاعة �أ ّم اهلل تُق ّويه في التغ ّلب على ق�ساوة الحياة .فكان يزور
�أَيقوناتها في معابد روما ،وخا�صة مقام �سيدة دي مونتي الذي كان يل ِفت
انتباهه ب�شكلٍ مده�ش .فراح يم�ضي ال�ساعات الطوال �أمام �أَيقونتها
ٍ
بانخطاف ك ّلي.
�ساجدا على ركبتيه
الرائعة،
ً
كان يحفظ لأَيقونة عذراء الآالم مح ّبة خا�صة بقل ِب ِه ،فكان ينطلق ك َّل �صباح
نحو كني�سة القدي�س مر�سيل ،مق ِّر خُ ّدام مريم ،لي�شارك في �صالة م�سبحة
ال�سبعةَّ ،ثم يقب ُل بركة الأ�سرار ،جام ًعا بذلك �شفاعة الأ ّم مع
�س ِّيدة الآالم ّ
االبن.
بركة ِ
حج خا�صة بمقامات مريم الموجودة في
لم يكن ليغادر روما �إال لم�سيرة ّ
�أماكن �أخرى� .أ ّما مزاره المف�ضل فكان بيت مريم المق َّد�س في لوريت.
وكان يم�ضي هناك �أ ّي ًاما كاملة ،يغرقُ فيها بت�أمالت عميقة كما لو �أ َّن ُه في
انتباها لم�أكلٍ �أو م�شرب.
غيبوبة ،دون �أن ُيعير
ً
يوم وفاته ح�ضرت العذراء القدي�سة لتنقله �إلى ال�سماء .ففي �صباح �أحد
الأيام ،بينما كان ي�ص ّلي �أمام �أَيقونة العذراء في كني�سة �س ّيدة دي مونتي،
متدحرجا على درجها،
�شعر ب�أن �ساعته قد �أتت ،فخرج من الكني�سة ووقع
ً
وبعد ع ّدة �أيام �أ�سلم الروح برائحة القدا�سة ،وقد �أعلن البابا ليون الثالث
ع�شر قدا�سته في الثامن من كانون الأول �سنة .1881
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يا باب ال�سماء
مريم معونة المنازعين
"يا ق ّدي�سة مريم يا والد َة اهلل� ،ص ِّلي لأجلنا نحن الخط�أ َة الآن وفي �ساعة
موتنا� ،آمين"
� ّإن اللحظة الأكثر �أهم ّية في حياة الإن�سان ،هي �ساعة الموت .فهي تقود
حياة الإن�سان الأبد ّية نحو ال�سعادة �أو نحو التعا�سة.
نعي�ش حياتنا ب�أعمال التوبة وال�صالة ،ونرتقي �إلى �أعلى درجات القدا�سة.
لكننا نخ�سر ك ّل �شيء �إن لم تكن توبتنا �صادقة و�صالتنا مقرونة بالأعمالِ
ال�صالحة.
بذلك ي�ضاعف عد ُّو خال�صنا جهده كي نقع في الخطيئة� ،إذ ال َه َّم عنده
الج َهنَّم َّية تكمن في �أن نقبع دائما في ما�ضي
�سوى �ضياعنا .والخدعة َ
الخطايا التي اقترفناها ،فنغرق في لي�أ�س وتخور قوانا.
فليتبارك ُ
خ�ص�ص لنا في �أ�سرار الكني�سة
لطف اهلل الالمتناهي الذي ّ
المعون َة ،وفي �أمومة مريم الحماي َة.
فتن�صرنا على عد ِّو خال�صنا ،وتحفظنا
تُرافقنا مريم عند �ساعة الموتُ ،
في �صداق ٍة مع اهلل .فالغَيرة التي تق ّدمها لتُج ِّنبنا الهالك ،تفتح بها باب
ال�سماء.
كيف تُرافقنا �أ ّم اهلل في هذه اللحظات من حياتنا؟ �إنّها ت�شفع لنا �أمام
ابنها لكي يمنحنا موهبة الثبات ح ّتى المنتهى .تلك هي موهبة ثمينة ال
التريدنتيني المق ّد�س .ف�شفاعة مريم في
مثيل لها ،على ما ي�س ّميها المجمع
ّ
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يوما �إلى جانب ابنها ،ترافقه
هذه اللحظات ف ّعالة ج ًّدا .هي التي وقفت ً
الج ْل ُجلة ب�إيمانٍ ومح ّبة يفوقان كل ت�ص ّور ،ت�ستطيع �أن تنال من
في نزاع ُ
اهلل خال�ص المنازعين الملتجئين �إليها .كما �أنّها تَع�ضدنا ب�سلطانها �ضد
الأرواح الدنيا ،وتُبع ُد ال�ش ِّرير عن �سرير موتنا ،وتُـلهمنا الأفكار المق ّد�سة
والرغبات الطاهرة ،وتُظهر لطفها� ،إذ تك�شف عن ذاتها ليراها بع�ض
خُ ّدامها في اللحظات الأخيرة من حياتهم.
ت�ض ّرعي يا نف�سي كي َ
تحظ ْي بمرافقة مريم في لحظات الموت ،مر ِّدد ًة
ب�إيمان" :يا ق ّدي�سة مريم يا والدة اهلل �صلي لأجلنا نحن الخط�أة الآن وفي
�ساعة موتنا� ،آمين".
� ّإن الثقة بمعونة مريم عند �ساعة الموت ،هي العربون لخال�صناَ ،
�شرط �أن
ُنطابق حياتنا مع حياتها .فالإرادة ال�صادقة باتّباع ف�ضائل مريم ،ت�ؤ َِّمن لنا
وقت الممات ،اال�ستعدادات ال�ضرور ّية للمثول �أمام منبر الدينونة الإله ّية.
َ
فما هي هذه اال�ستعدادات؟
أي�ضا.
وح ْ�س ُب بل العر�ض ّية � ً
�أو ًال ،الخجل من الخطيئة ،ال المميت ِة َ
ثان ًيا ،التوافق الكامل مع �إرادة اهلل .تلك هي حياة مريم ،التي لم تدع
نف�سها تتدنّ�س ب� ّأي �شكل من �أ�شكال الخطيئة ،ولم تم ِلك رغب ًة �سوى العي�ش
ثابرت على االبتعاد عن ك ّل �أنواع اّ
الزلت ،كما و�أنّها
َوفق �إرادة اهلل .لقد
ْ
د�أبت على الأعمال المتوافقة مع �إرادة اهلل الق ّدو�سة .فحماية مريم هي
أكيدة لنا عند �ساعة الممات البائ�سة التي تعلن بداية حيا ٍة غير
ال�ضمانة ال َ
مائتة في ال�سعادة الأبد ّية .و�إنّه ِلم َن المخاطرة �أن ن�أ ُمل الح�صول على نعم ِة
الميتة ال�صالحة �إن كانت حياتنا مليئة بالأخطاء الإراد ّية .فاالتكال على
ٍ
ارتداد كامل ،من دون عي�ش الطرق الجديرة
نعم ٍة فائقة الطبيعة من �أجل
أوهاما قد تج ُّر �إلى النتائج المميتة.
بتقدي�سناُ ،ت َع ُّد � ً
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فابتعدي يا نف�سي عن الخطايا ،لأنّها تُعيق النعمة ،واجتهدي ب�أن تعي�شي
دائ ًما طوع �إرادة اهلل.

† �صالة

ال�صليب ،قد جعلك م�ستح َّق ًة �أن تكوني
يا مريمّ � ،إن ثباتك تحت �أقدام ّ
العزاء للمنازعين .فال تُهمليني �ساعة النّزاع الأخير ،حتى ولكيما �أ�شعر
بفاعل ّية حمايتك الأموم ّية� .أعطيني منذ هذه الحياة� ،أن �أبغ�ض الخطيئة
من ِّ
كل قلبي ،و�أن �أخ�ضع ب�شكلٍ كامل لإرادة اهلل� .آمين.

مثال� :أَيقونة �س ِّيدة البئر العجائب َّية المك َّرمة في كني�سة
القدي�سة "مريم �إن فيا" في روما
ّ

من بين �أَيقونات العذراء الق ّدي�سة المك َّرمة في عا�صمة الكثلكة� ،أَيقونة
أقدمهن ،هذه الأيقونة مكتوبة على الحجر في "كابال"
�سيدة البئر وهي من �
ّ
جانب َّية من كني�سة القدي�سة "مريم �إن فيا" الرعائ ّية في روما.
ق�ص ًة فريدة .ففي ليلة من ليالي �أيلول من
� ّإن وراء تكريم هذه الأَيقونة ّ
ال�سنة  ،1256ا�ستيقظ الخَ َّيالة ،م�ساعدو الكاردينال ،على �ضجيج خيولهم
في الإ�سطبل .ف�سارع قاطنو المنزل ،على �أنوار م�صابيحهم ،لمعاينة
الرعب بين
فدب
ُ
مياه النبع ،وقد فا�ضت داخل الإ�سطبل لتغمر المكانّ ،
ُ
تطوف على
النا�س �أكثر حينما �شاهدوا �أَيقون َة مريم
الحيوانات .و ُده�ش
ُ
�سطح المياه ،وما كان با�ستطاعتهم الإم�ساك بها.
ِ
�أعلموا الكردينال بالأمر ،فنزَ ل م�ص ّل ًيا و�أم�سك بالأَيقونة ب�سهولةّ ،ثم نقلها
بفرح كبير .وبعد ٍ
علمي دقيق ت�أ ّكد � ّأن ما
�إلى "الكابال"
الخا�صة به ٍ
َّ
بحث ّ

150

طلبة الأ ّم العذراء الفائقة القدا�سة

جرى هو بمثابة �أعجوبة حقيق ّية ،ف� َأم َر البابا �ألك�سندر الرابع ب�أن ت�شاد
ا�سم العذراء الق ّدي�سة .وعندما اكتمل البناء
كني�سة في المكان عينه ،على ِ
الروماني وال�شعب،
طاف البابا بز ّي ٍاح كبير ،يحيط به م�صاف الإكليرو�س
ّ
إكرام كبير ،فت�أ ّكد الم�ؤمنون من
وقد و�ضع �أَيقونة مريم في �صدر الكني�سة ب� ٍ
ق َّوة �شفاعة العذراء الق ّدي�سة ،وقد ُ�شفي عدد كبير من المر�ضى لمج َّرد
ركوعهم �أمام الأَيقونة �أو �شرب مياه البئر العجائبية.
وفي �سنة  1551ك ّرمت الكني�سة الأيقونة هذه ،وو�ضعتها في ُع ْه َد ِة رهبنة
فاتيكاني �شامل ق�ضى ب�إكرام
خُ ّدام مريم .وفي �سنة � 1646صدر مر�سوم
ّ
هذه الأَيقونة العجائب ّية باحتفاالت كبيرة.

ال�صبح
يا نجمة ّ
والدة مريم
�صهيون
أبواب
َ
يحب � َ
"� ّأ�س َ�س ال ّر ُّب مدينتَه على الجبلِ المق ّد�سُّ ،
الرب ُّ
م�ساكن بني يعقوب" (مزمور .)2 -1/87
فوقَ جمي ِع
ِ
الرب الب�ش َر ب ِن َع ِم الخال�ص الجديدةُ ،و ِل َد ِت
ل ّما ّتم ال ّزمان الذي �س ُيغني فيه ُّ
�شعب
الكون مغمو ًرا
الطوباو ّية مريم .فقد كان
ُ
بظالم الوثن ّية .ولم ْ
يكن ُ
ِ
اهلل ،الجاحد لإلهه والمتنا�سي وعو َده ،ل َي َ
حفظ من ال�شريع ِة �إ ّال ممار�ساتها
ولكن ،ها هي
الخارج ّية التي ال ت�ستطيع بمفردها �أن تُعط َي ُه الخال�صْ .
العالم بميالدها كمثل الفجرِ ال�ساطع
العذراء البريئة من الدن�س ،تني ُر
َ
الحق التي َ�ستُبيد ظلمات
بنو ِر الإيمان والمح ّبة ،وتُعلن اقترا ًبا ل ُبزو ِغ ِ
�شم�س ّ
دروب النا�س نحو ال�سماء.
الموت وتهدي َ
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� ّإن الق ّدي�سة العذراء ،لحظة والدتها ،بدت غن ّي ًة بال ِّنعم �أكثر بكثير من �أبوينا
ال�ساد�س� .إ�ضافة �إلى � َّأن
الأو َلين ،لحظة الخلق ،حين جبلهما اهلل في اليوم ّ
أي�ضا النعمة الإله ّية ،بدرجة
مريم كانت بريئة من العيب ،فقد كانت تمتلك � ً
تفوق نعمة �آدم وحواء قبل �سقطتهما الأولى .فنعمة القدا�سة هذه التي
ال�سرافيم .فالعذراء
تكللت بها مريم ،ت�سمو على النّعمة التي يتح ّلى بها ّ
الحقيقي.
الطاهرة اختي َر ْت لتحبل بي�سوع الم�سيح وتلد ابن اهلل
ّ
تو�صل
لقد ابتد�أت حياة مريم الفانية بطبيعتها تت�سامى حتى فاقت ك ّل ما َّ
�إليه الق ّدي�سون الكبار في �أواخر حياتهم ،لذا نقول�" :إن �أُ ُ�س َ�سها على الجبلِ
المقد�س" (مزمور .)2 -1 :87
نحن ن�ؤمن � ّأن مريم ،منذ لحظة ب�شارتها ،قد حظيت بالن ُّّ�ضج الكامل كي
تلتفت نحو خالقها بب�ساط ٍة وحر ّية ،وتوافق على مفعول النعمة في نف�سها.
وبذلك ،قد عرف َِت اهلل لحظة ر�ؤيتها النور ،وا�ستطاعت �أن تق ّدم ذاتها له
بك ِّليتها ،مك ِّر�س ًة له نف�سها وقلبها.
أردت ذبيح ًة
الرب ي�سوع الم�سيح عند دخوله العالم ،قال للآب �أبيه" :ما � َ
� َّإن ّ
فقلت لك ها
ج�سدا ،ال بال ّذبائح كفّارة للخطاياُ .
وال قربا ًنا لكنك هي�أت لي ً
�أنا �أجي ُء يا اهلل لأعمل بم�شيئتك" (عبران ّيين .)7 -5 :10
وهكذا ،مع � ّأن مريم لم تكن لتعرف بع ُد �س ّر اختيارها � ًأما هلل ،ق ّدمت ذاتها
لتتم بها �إرادته ،وليقبلها مع ابنها �أُ�ضح ّي ًة من �أجل
كاملة ّ
للرب كما ي�سوعَّ ،
خطايا الب�شر .فالعذراء المباركة قد ته َّي�أت لحياة ت�شبه حياة الم�سيح
ي�سوع ،وهذا الت�شابه �سيطبع ك َّل وجودها.
فرح الثالوث الأق ّد�س عند
ما �أبهى هذه ال ّتقدم َة في عيني ال ّر ّب! وما � َ
أعظم َ
ر�ؤيته هذه ِّ
يوما ك َّل � ِ
آيات المجد العظيمة!
ال�سماو ّي َة التي �سترف ُع له ً
الطفل َة ّ
فا�س َع ْي يا نف�سي في �أن تت�ش ّبهي بمريم في ِ
وجددي دائ َما
تقدمة ذاتك هللِّ .
ْ
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النبي الملك" :قلبي م�ستع ٌد يا �أهلل قلبي م�ستع ّد"
هذا التك ّر�س مر ِّدد ًة مع ّ
(مزمور " .)8/54ع ّلمني �أن �أعمل بم�شيئتك لأنك �إلهي" (مزمور /143
.)10
بالإ�ضاف ِة �إلى الف�ضائل الفائقة الطبيعة التي عا�شتها مريم ،ف� َّإن ال ِّنعمة
قد فا�ضت عليها منذ �أن ر�أت النور ،فجعلتها �شبيه ًة بمدين ٍة جميل ٍة يج ُد
كل المحا�سنُ " :يح َّدثُ ِ
فيها الأقانيم الثالثة َّ
عنك بالأمجاد يا مدينة اهلل"
(مزمور .)3/87
ال يزال هذا الم�سكن الالئق بالثالوث الأقد�س ،الذي يتفَّوق على هيكل
�أور�شليم ،يغتني بالف�ضائل .فمنذ اللحظات الأولى لإدراكها حتى �آخر نف ٍَ�س
من حياتها الأر�ض ّية ،عاينت مريم في�ض ال ِّنعم الإله ّية في نف�سها .كانت
عم في ِ
ُ
نف�سها .كيف
�أعمالها تتناغم ك ّل ّيا مع ِنعم اهلل عليها،
فتت�ضاعف ال ِّن ُ
الكم الهائل من ال ِّنعم التي غمرت هذه النف�س المباركة،
ُيمكننا �أن نتع ّر َف َّ
ال�سماوي �أن يدعوها �إليه؟
وقد َح ُ�س َن للعرو�س
ّ

† �صالة
علن عن المجيء القريب للم�سيح ي�سوع
يا مريم ،يا نج ًما �ساط ًعا ُي ُ
ِ
ملك العدل ،ا�ستم ّدي لي من اهلل �أن تتوافق حياتي مع النعمة الإله ّية.
�ساعديني ح ّتى ال تُعيق الخطيئة عمل الروح الق ُد�س في نف�سي� .آمين.

مثال :الطوباوي يواكيم بيكلوميني ،من رهبنة ُخ ّدام مريم

الطوباوي يواكيم في مدينة �سي ّينا من عائلة نبيلة .وقد غ ّذى في ِ
نف�س ِه
ُو َلد
ّ
منذ طفولته ،اً
ميل قو ًيا �إلى �إكرام العذراء القدي�سة ،وكانت �سعادته الكبرى
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في تالوة ال�سالم المالئكي با�ستمرار.
ففي الثالث َة ع�شْ ر َة من عمره ،وبدعوة من ملكة ال�سماءَ ،
أبوي
ترك َ
البيت ال َّ
لينتمي �إلى رهبنة خُ ّدام مريم ،وقد ارتدى الثوب ال ّرهباني على يد الق ّدي�س
فيليب نيري.
خا�صة بالعذراء ،حفظ يواكيم نف�سه م�صون ًة من ِّ
كل خطيئة مميتة،
وبعناية َّ
فا�ستحق بذلك �أن يكون مثا ًال للطهارة الم�سيح ّية .فلن ن�ستفي�ض بكالمنا
ّ
على محب ِته الفائقة للتوبة و�أعمال الإماتة ،لكنّنا �سنتك ّلم على المثال الرائع
بائ�سا ُم�صا ًبا
في مح َّبته الم َّتقدة لم�ساعدة القريب .فقد التقى ً
يوما َر ُج اًل ً
ٍ
ب�شيء من
بدا ِء النقطة ،فا�ستفا�ض في م�ؤا�ساته وتعزيته ،ف�أجابه المري�ض
ال ّته ّكم�" :إقبل هذا المر�ض بد ًال عني و�أنا م�ستع ٌد لم�ؤا�ساتك" .عند هذه
وتو�سل �إليه �أن ي�أخذ هذا
الكلمات �سجد
ّ
الطوباوي �أمام ي�سوع الم�صلوبّ ،
في المري�ض وانتقلت
المر�ض عن الرجل البائ�س .وفي ال ّلحظة عينها ُ�ش َ
العدوى �إلى يواكيم ليرافقه المر�ض حتى �آخر حياته.
لم تكن هذه الآالم ،على الرغم من ق�ساوتها ،بكافية عند النف�س الم�ؤمنة،
فكان يواكيم ي�ص ّلي بال تو ّقف كي ي�شبه �أكثر ف�أكثر ي�سوع الم�صلوب.
الرب ِط ْلبته فانت�شرت القروح في ِّ
كل ِ
ج�سد ِه ،ونخرت الديدان
ِا�ستجاب ّ
يوما �أعجوبة
ج�سده حتى العظم .تح ّمل هذه الآالم ٍ
بفرح كبير ،ولم يطلب ً
ال�شفاء على الرغم من ال�صلوات المتوا�صلة لإخوته الرهبان.
في �آخر �أيامه زارته العذراء �أ ّم اهلل ،كا�شف ًة له عن �إكليلين اثنين ينتظرانه:
إكراما
الأول
ً
تعوي�ضا عن ا�ست�شهاده الدائم الذي قبِله بكاملِ �إراد ِت ِه ،والثاني � ً
للف�ضائل البطول ّية التي لم يتوقف عن تتميمها.
طلب يواكيم �إلى اهلل نعم َة االنتقال من هذه الحياة يوم الجمعة العظيمة،
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فا�ستُجيب طلبه .وفي ذكرى موت المخ ِّل�ص ،بينما كان �إخ َوتُه الرهبان
ُيقيمون �صالة �آالم ال ّر ّب ي�سوع �إلى جانبه ،ولحظة و�صلوا �إلى هذه الكلمات:
الطوباوي �أنفا�سه الأخيرة .وكان
"يا �أبتي بين يديك �أ�ستودع روحي" ،لفظ
ّ
ذلك في َ 16ن ْي�سان من ال�سنة  .1305فك ّر َم ُه اهلل ب�أن �شفى عند قبره عددا
كبيرا من المر�ضى.

يا �شفاء المر�ضى
مريم �شاف ّية المر�ضى
الدا َر ِ�ص ِين َوا ْل ُق ْن ُدولِ ا ْل َع ِطرِ َ ،وا ْن َت�شَ َر ْت َرا ِئ َح ِتي َكا ْل ُم ِّر
َاح َع ْر ِفي َك َّ
"ف َ
ا ْل ُم ْن َتقَى" (�سيراخ .)20 /24
إن�سان من العدالة الأ�سا�س ّية ومفاعيلها
� ّإن خطيئة �أبوينا الأولين لم تَح ُر ِم ال َ
ك ّل ًّيا ،بل جعلته في حالة من ال�ضعف ،ف�صار عاجزً ا عن القيام بمه ّمات
الحياة من دون معون ِة نعم ٍة خا�صة .فالإن�سان الأثيم كالمري�ض ،ال يمكنه
القيام ب�أعمال جِ ّدية ،وتنق�صه الق ّوة والطاقة ،وال ت�ساوي �أعماله قيمة
الأعمال التي يقوم بها الإن�سان المعافى .فالغارق في الرذائل ال يميل �إلى
الف�ضائل �إ َّال ناد ًرا.
ال�صعوبة في عمل الخير تتفاقم بفعل الخطيئة ،مميت ًة كانت �أم
هذه ّ
َع َر�ض ّية .فالخطيئة الأ�صلية ،بانتزاعها النّعمة التي هي في �أ�سا�س الحياة
الروح ّية ،تمنع الإن�سان من فعل ما ُير�ضي اهلل لبلوغ الحياة الأبدية.
فالخطيئة الحا�ضرة تُ�ض ِعف اندفاع المح ّبة وتجعل عمل الف�ضيلة �صع ًبا.
والمح َّبة ت�س ّهل �أعمال الخير ،بينما الخطيئة �ش ّر كبي ٌر لأنها تُ�ضعف بل تنزع
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الطاقة الروح ّية من نفو�سنا.
� ْإن نحن تج ّولنا بين الأمم ،نجد � َّأن الخطيئة ت�شابه دود ًة مميتة تنخ ُر
المجتمع من الداخل ،لت�ضعفه وتهيئ دماره.
�إ�ضاف ًة �إلى الأ�سرار المق ّد�سة التي � ّأ�س�سها ال ّر ّب ي�سوع الم�سيح� ،أراد اهلل �أن
يعطينا مريم ،لتن�شلنا من � ِ
أمرا�ضنا الروح ّية ،في َهب بذلك نفو�سنا النعمة
الإله َّية وينم ِّيها فينا.
لم ِ
ٍ
وطبيب لنفو�سنا ف ََح ْ�س ُب ،لكنّها ت�سهر
كراع
تكتف مريم ب�أن َت َهبنا ي�سوع ٍ
علينا كما ت�سهر الأ ّم الحنون على ابنها المري�ض.
ي�شج ُعنا على االنت�صار في �صراعنا �ض َّد ال�ش ّرير� .ألي�ست
� َّإن مثال مريم ِّ
هي البريئة من ِّ
يم�سها بر�ص الخطيئة بعيب؟ �أفلم تملأ
كل ٍ
دن�س التي لم َّ
الف�ضائل ال�سامية روحها برائحة العطر الزكية؟
�أ�ضف �إلى ذلك � ّأن مريم تُ�صغي �إلى تو�سالتنا با�ستمرار ،لترفعها �صوب
اهلل ،متنبه ًة لطلباتناُ ،م�ستمطرة ،با�ستحقاقات ي�سوع الم�سيح ابنها ،ك َّل
المعونات ال�ضرور ّية ل�شفاء �أمرا�ضنا الروح َّية .وال ي�شعر الأفراد فقط
أي�ضا الأمم ب�أ�سرها ،فهي بالن�سبة �إليهم َكال�سو ِر
بفاعلية حمايتها ،بل � ً
الح�صين المجابه الأخطار�" :أَ َنا ُ�سو ٌر َو�صدري َك ُب ْر َج ْي ِنِ .حي َن ِئ ٍذ ُكن ُْت ِفي
َع ْي َن ْي ِه َك َواجِ َد ٍة َ�س َال َم ًة( ".ن�شيد .)10 /8
الروحي وح�سب،
� َّإن الم�ساعدات التي تمنحها العذراء ال ت�شفي ب�ؤ�سنا
ّ
ال�صحة
بل �أمرا�ضنا الج�سدية � ً
أي�ضا .فكم من الم ّرات نعاين مريم تعيد ّ
حب اهلل
�إلى بع�ض المر�ضى الذين يلتجئون �إليها بثقة؟ هنا يبرز جل ًّيا ُّ
العلي ال ي�ضع حدو ًدا لقدرة والدته ،بينما قدرة
لمريم .وهناك من يقول � َّأن ّ
الق ّدي�سين َتت ُ
نوعا مع ّينًا من الأ�شْ ف َية الج�سد ّية .يمكننا القول �إذ ًا �إن
َناول ً
�صوتها ،كما كان �صوت ي�سوع �سابقًا ،يجعل العميان يب�صرون ،وال ُع ْرج
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لكن الفرق هو
وال�ص َّم ي�سمعون (متى َّ .)5 /11
يم�شون ،وال ُب ْر َ�ص يطهرون ُّ
الخا�ص ونعمته ،في حين � ّأن
� ّأن ي�سوع هو اهلل ،ي�صن ُع المعجزات ب�سلطانه
ّ
مريم تنال لنا ال ِّنعم بت�شفعها �أمام اهلل كو�سيطة للرحمة الإله ّية.
فعلى الرغم من � َّأن مريم قادرة على �شفاء �أمرا�ض الج�سد ،فهي ال ت�شفي
�أحيا ًنا خُ ّدامها ،ل ّأن اهلل يريد �أن يعي�ش ه�ؤالء على رجاء انتظار الأجر
المع ّد لهم في ال�سماوات.
ال�ص َحة ،فهي ال ّ
تنفك ترافقنا كالأ ّم الحنون،
ولكنْ � ،إن كانت مريم ال تمنحنا ّ
فت�سهر علينا وت�ستم ّد لنا بدل القوة الج�سد ّية ،الطاعة للإرادة الإله ّية مع
الداخلي ،لأنّهما الو�سيلتان الها ّمتان للتقدي�س والخال�ص.
ال�سالم
ّ
ّ

† �صالة

يا مريم� ،أ ّيتها البتول الطاهرةّ � ،إن خال�صنا ُم ْل ُك ِ
يديك .ف�أبعدي عن
نفو�سنا َب َر َ�ص الخطيئة ،و�أعينينا في معاناتنا الج�سد ّية .و�إن كانت �آالمنا
و�أمرا�ضنا هي �إرادة اهلل علينا ،فا�ستم ّدي لنا ال�صبر والطاعة الكاملين
ال�سماء� .آمين.
لتدبير ّ

مثال� :شفاء قدا�سة البابا �إينو�سنت الثامن ب�شفاعة
العذر اء القدي�سة مريم

� َّإن �أَيقونة الب�شارة في مدينة فلورن�س هي من الأَيقونات المق ّد�سة العجائب ّية
التي �أظهر اهلل من خاللها ق ّوة �شفاعة مريم لخير الب�شر .فقد ت ّمت عندها
في�ض من النعم يحتاج �سردها �إلى كتابة
�أَ�شْ ِف َية ج�سد ّية غزيرة� ،إ�ضاف ًة �إلى ٍ
ع ّدة مجلدات .نذكر منها على �سبيل التذكير� ،شفاء قدا�سة الحبر الأعظم
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البابا �إينو�سنت الثامن.
أوجاعا قا�سية ،ولم ي�ستطع الأطباء
فقد �أ�صيب البابا بمر�ض خطيرٍ وعانى � ً
تخفيف �آالمه ،ففقد ك َّل �أملٍ بال�شفاء ،وراح ينتظر الموت القريب .زاره
يوما الكاردينال جان مي�شالي وكيل رهبنة خُ ّدام مريم ،و�أخبره عن �أَيقونة
ً
الب�شارة المق ّد�سة في فلورن�س ،وعن المعجزات التي ت ِت ْم ب�شفاعة مريم.
ال�سماوات كي تَعتقه من مر�ضه المميت.
ّ
فتوجه البابا بال�صالة �إلى م ِلكة ّ
وما �أن انتهى من ت�ض ّرعاته ح ّتى عادت نعمة الرجاء تنع�ش روحه ،ف�أقام
على نف�سه نَذْ ًرا بتكري�س ذاته لخدمة �إكرام �أيقونة الب�شارة المق ّد�سة.
لب�ست روما ح َّلة الفرح العظيم ،حين �أعلن الأطباء بذهول كبير� ،شفاء
ال�سماء،
البابا �إينو�سنت بهذه ال�سرعة الفائقة .وباالمتنان الكبير لم ِلكة ّ
طلب البابا من فنّانٍ �شهير �أن ير�سم م�شهد مر�ضه الأليم ،ل ُير�سل اللوحة
الفن ّية �إلى فلورن�س� ،شهاد ًة دائمة للنعمة التي �أغدقت مريم بها عليه .وفي
إكراما للبتول العجائب ّية ،يطلب فيه من كل
الحال �أ�صدر البابا تعمي ًماً � ،
قدا�سا احتفال ًّيا م�ساء
الكنائ�س
َّ
الخا�صة برهبنة خُ ّدام مريم� ،أن تقيم ً
إكراما لأ ّم اهلل .وقد منح البابا رهبنة خُ ّدام
ال�سبت العظيم� ،سبت النّورً � ،
ّ
خا�صا ،ما زالت تتمتع به بع�ض الرهبان ّيات حتى يومنا هذا.
مريم � ً
إنعاما ً
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يا ملج�أ الخط�أة
مريم مالذ الخاطئين
ال�س ِت ْق َبا ِليَ ،و ُم َبا َر ٌك
" ُم َبا َر ٌك ال َّر ُّب ِ�إل ُه ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل ا َّل ِذي �أَ ْر َ�س َل ِك هذَ ا ا ْل َي ْو َم ْ
الد َما ِء" (�1صموئيل
َع ْق ُل ِكَ ،و ُم َبا َر َك ٌة �أَن ِْت ،لأَن َِّك َم َن ْع ِت ِني ا ْل َي ْو َم ِم ْن �إِ ْت َيانِ ِّ
أذى يمكن �أن َينا َلنا هو �أذى الخطيئة .فهنا َيك ُمن
َّ � .)33 -32 :25إن �أكبر � ً
ِ
لنفو�سنا ،ف ُيخ ّيم بظالمه على طهارتنا ،ويجعلها م�صدر
الحقيقي
الع ّدو
ّ
ا�شمئزاز وقبح في عيني ال ّر ِّب الق ّدو�س .فالخطيئ ُة تُخ�ضع النف�س لروح
الظالم وتحرمها من ِّ
كل م�شارك ٍة في الحياة الروح ّية.
مع الخطيئة الأ�صلية ُنول ُد �أبنا ًء للغ�ضب ،وعلى الرغم من والدتنا الجديدة
والحق ،ونتبع
في المعمود ّية المق ّد�سة ،غال ًبا ما نتخ ّلى عن م�سلك العدالة
ّ
ال�سماوي.
�أهواءنا الطائ�شة ،و ُن�صغي �إلى �أنان ّي ِتنا ،فننقلب على اهلل �أبينا
ّ
ثمين ٌة هي ومفيد ٌة نعم ُة ر ِّبنا ي�سوع الم�سيح ،وهو الذي �أهرق دمه كي يفتدينا
من خطايانا" :ق ّدم ا ْب َن ُه َي ُ�سو َع ا ْل َم ِ�سيح ل ُي َط ِّه َر َنا ِم ْن ُك ِّل خَ ِطيئة" (1يوحنّا
� .)7/1إ�ضاف ًة �إلى � َّأن رحمة اهلل قد منحتنا با�ستحقاقات الم�سيح ي�سوع
أي�ضا �أن تعطينا مريم،
مخلـِّ�صنا ،ق ّوة ال�شفاء من الخطيئة ،ف�إنّها �أَرا َد ْت � ً
ٍ
كمالذ � ٍ
أكيد.
ِ
عرفت ال�شريعة القديمة ُمد ًنا ت�ستقبل مذنبين ،جرا َء خوفهم من �أحكام
الموت ،فهم يلج�أون ليحتموا فيها ب�أمان� .أ ّما في ال�شريعة الجديدة ف�إن
ِمعطف � ِّأم اهلل �أ�صبح ِح�صنًا مني ًعا تلتجئ �إليه النفو�س الخاطئة .فكيف
أمومي وهي ابن ُة اهلل
إلهي �أن ينالنا �إن ظ ّللتنا مريم بمعطفها ال ّ
للغ�ضب ال ّ
و�أ ُّمه؟
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مريم تَغ ُم ُرنا بحمايتها ُع ْربو ًنا للخال�ص ،وت�ضمن بف�ضل قدا�ستها الفائقة،
�سالح عدلِ اهلل المرفوع بوجهنا
غفران الخطايا للملتجئين �إليها .وال تنزع َ
نتوجه
وح ْ�س ُب ،بل ت�ستم ّد نعمة االرتداد
َ
الحقيقي للذين تحميهم .يكفينا �أن ّ
ّ
ت�ستمد لنا من الرحمة الإله ّية ،ال�سبيل الأكيد للخروج
�إليها ب�إيمان ،لكي
َ
من �أوحالِ الخطيئة.
� َ
أكيدا �أحتمي به
رب ،لأنّك �أعطيتني في حماية مريم ،ملج�أً � ً
أ�شكرك يا ّ
من �أحكامك العادلة .فال تدعني �أُت�أخّ ر عن اللجوء �إلى ُا ٍّم قادر ٍة ورحوم ٍة
كمريم� .أن تتخلى عن الخطيئة وتعقد �صداق ًة مع اهلل ،هي نعمة ال مثيل لها.
ُ
ي�شترط المثابرة ح ّتى
ال�سقطات �أمر ها ٌّم ج ّدا ،ل ّأن الخال�ص
فاالبتعاد عن ّ
نمقت الخطايا الما�ضية ،وتحفظنا
المنتهى .بهذا ت�ساع ُدنا مريم على �أن َ
أثمن ما في الحياة .هي
من الوقوع في خطايا جديدة ،ل ّأن مرافقتها لنا � ُ
التي ظ َّل ْت بريئ ًة من ِّ
كل خطيئ ٍة َطوالَ حياتها .فالنعمة الأ�سا�س ّية ،التي
تمنحها لخُ ّدامها المك ّر�سين لها ،هي �أن تحفظهم من الخطيئة.
� َّإن مريم ،ب�صفتها �أ ًّما حنو ًنا و ُم ِح َّبة ،تَحفظ �أوالدها من هجمات العد ّو
وتوجه خُ طاهم في م�سالك الحياة الوعرة ،وتمنعهم
ال�شّ ر�سة ،وتدعمهمّ ،
من التع ُّثر .ول ّأن اهلل ،يراقب التجارب التي تعتر�ضنا ب�ألف ٍ
وجه ووجه ،ف� ّإن
يهرب من � ِ
أمامنا وتو�صي مالكنا الحار�س بم�ساعدتنا
مريم تجعل ال�شّ ّرير ُ
أخ�ص ،فهي
على تطهير �أفكارنا ،والقيام ب�أعمال َت َق ِو َّية تق ّد�سنا .ولكن ،وبال ّ
ت�أتي عند �ساعة موتنا لتحمينا وتُبعد عنّا المج ِّرب الخبيث ،وت�ساعدنا
على الجهاد ب�شجاعة ح ّتى النفَ�س الأخير .طوبى للذي يلتجئ دائ ًما �إلى
مريم ب�إيمانٍ وتقوى ،ف�إنّه ،مع �ضع ِف ِه و�أخطائ ِهُ ،يمكنه �أن يحيا على رجاء
الخال�ص ،ذلك لأن مر َي َمِ :
"ه َي �شَ َج َر ُة َح َيا ٍة ِل ُم ْم ِ�س ِكي َهاَ ،وا ْل ُم َت َم ِّ�س ُك ِب َها
َم ْغ ُبوط�( ".أمثال .)18 /3
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† �صالة
ارتكبت من الخطايا ،وكم �أنني ما
يا مريم ،يا �أ ّمي ،انظري كم
ُ
إليك ِّ
زلت ُم َع َّر ً�ضا لل�سقوط في ِّ
كل يوم .ف�أنا �ألتجئ � ِ
اندفاع
بكل
ُ
ٍ
ِ
أمومي ،و�أبعدي عنّي روح ال�شّ ّر ،وقوديني
روحيُ ،م ّدي لي
معطفك ال ّ
ّ
أبدي� .آمين.
عبر �أخطار حياتي لأ�صل �إلى ميناء الخال�ص ال ّ

القدي�سة مريم ال ِم�صر َّية ال ّتائبة
مثالّ :

ق�صة حياة مريم ِ
الم�صر ّية ،كالبرهان ال�ساطع عن ر�أفة �أ ّم اهلل
تبدو ّ
تجاه الخط�أة .فبنعم ٍة من القدي�سة مريم العذراء ،تركت هذه المر�أة
درب االلإنحراف ،وبلغت درج ًة �سامي ًة
المنغم�سة في �أوحال الخطيئةَ ،
الم�سيحي .فمنذ َر ْيعان �صباها� ،ش ّكلت في حياتها الماجنة
من الكمال
ّ
أنا�س كثيرين ،وقد ا�ستعملها ال�شّ ّرير لهالك العديد من
حجر َع ْثرة ل ٍ
ا لأنف�س.
عرفت مريم ِ
ُح�ضر �إنطال ًقا من
حج ت َّ
ْ
الم�صر َّية ً
يوما � َّأن هنالك م�سيرة ّ
الإ�سكندر ّية ،مق ّر �إقامتها� ،إلى �أور�شليم المدينة المق ّد�سة .ومع ع�شقها
و�ضعت ُم ّ
خط ًطا يجم ُعها ب�أنا�س هذه القافلة الأتقياء ،بهدف
لل�شّ ّر،
ْ
�إخ�ضاع �أكبر عدد من الأنف�س تحت نير الخطيئة.
لكن ر�أفة والدة الإله كانت تنتظرها في المدينة المق ّد�سة .ففي يوم
تن�س َّل بين الم�ؤمنين
تكريم ال�صليب المق ّد�س �أرادت هذه المر�أة �أن َ
لتدخل الكني�س َة حيث تُك َّرم عالمة �صلبِ المخ ّل�ص .وما � ْأن وط�أت
قدماها عتب َة الكني�سة ،ح ّتى وجدت نف�سها م�س َّمر ًة في مكانها ،كما لو
� َّأن قوة خف ّية تدفعها نحو الوراء ،لتُبعدها عن المكان المق ّد�س.
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�شعرت مريم بنو ٍر فائق الطبيعة ي�سطع في نف�سها .ففهمت � ّأن اهلل قد
�أمر مالئكتَه بطر ِدها من هيك ِله ،ت�أدي ًبا لها على ذنوب حياتها .فامتلأت
نف�سها �أل ًما وخ ّر ْت �ساجد ًة �أمام �أَ ْيقونة العذراء الق ّدي�سة ،المو�ضوعة على
ُ
�أحد الأعمدة الجانب ّية ،وراحت تهتف�" :أَ ّيتها العذراء الكل ّية الطهارة،
�سمعت � ّأن ِ
ابنك جا َء �إلى
ل�ست م�ستحق ًة �أن تنعطفي بنظرك نحوي ،لكنّي
ُ
ُ
أكرم
ِ
العالم ليدعو الخط�أ َة �إلى التوبة ،فهل ّمي �إلى معونتي ،واجعليني � ِّ
دمه عليها من �أجل افتدائي.
هذه الذخيرة الثمينة ،التي �أه َرقَ مخ ّل�صي َ
� ِ
أعدك ب�أن �أتخ ّلى كل ًيا عن دروب الخطيئة".
وما �أن انتهت من كالمها حتى زالت المع ّوقات من � ِ
أمامها ،فدخلت �ساجد ًة
�أمام ال�صليب المق ّد�س ،مثقل ًة بم�شاعر الندم .وعند خروجها من الكني�سة
انحنت مج ّد ًدا �أمام �أَ ْيقونة العذراء الق ّدي�سة ،لت�س�أل الن�صح لحياتها
أردن ،وهناك تجدين مكان
ف�أجابتها�" :إنطلقي �إلى ال�ضفّة الثانية من ال ّ
ِ
راحتك"� .أطاعت مريم ِ
الم ْ�صر ّية للإلهامات الإله ّية بال تر ُّدد ،واعترفت
ال�صحراء لتق�ضي �سبع ًا و�أربعين
عند الكاهن بخطاياها ك ِّلها ،وذهبت �إلى ّ
واحدا في حياتها.
�سنة في عي�ش ال َّتقَ�شُّ ِف القا�سي من غير � ْأن تلتقي �إن�سا ًنا ً
ِّ
م�صاف الق ّدي�سين العظام.
وما زالت الكني�سة حتى الآن تك ّرمها بين

يا ُمعزِّ َي َة الحزانى
مريم ُت َعزّينا في الأحزان
"يا ق ّدي�سة مريم هل ّمي �إلى �إعانة البائ�سين ،و�إغاثة الخائفين وتعزية
المحزونين"( .الليترجية) � َّإن الحزن هو رفيق الإن�سان الدائم في منفاه.
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وغال ًبا ما ت�س ِّببه �آال ٌم داخل ّية �أو تعا�سة خارج ّية .فموت �أ�شخا�ص نح ّبهم،
خارجا عن �إرادتنا ،ت�س ِّبب
ُن�ص ُب لنا ً
�أو فقدان ثروة من المال� ،أو مكائد ت َ
لنا جميعها �أحزا ًنا ُم ّرة� .أ ّما التجارب وهموم الحياة ،واقتراف الخطايا،
فتنب ُع ك ّلها من داخلنا ُم�س ِّبب ًة لنا العذاب والألم.
�أمام هذه الآالم الكبيرة ف� َّإن خيرات الأر�ض جميعها ال تكفي لتعزيتنا .فقد
ُت َع ّزينا بع�ض ال�شيء ،لكنّها ال تلبث �أن تترك ً
فراغا كبي ًرا في قلبنا ،لأنّها
غير قادرة على �أن ت�صوننا من �أَ ْع ِذبة جديدة.
الالمتناهي ،قد �أع ّد لنا بف�ضل معونة مريم،
في حين � ّأن �صالح اهلل
ّ
نب ًعا غزي ًرا من التعزيات ،فلنرفع له ال�شكر عليها ك ّلها .يكفينا �أن
نلتجئ بثقة �إلى �أ ّم الرحمة هذه ،كي ننال راح ًة كبيرة في م�آ�سي الحياة،
خ�ضم همومنا و�أحزا ِننا.
راح قلوبنا ،وتعزي ًة ف ّعالة في
وبل�س ًما �شاف ًيا ِلجِ ِ
ّ
نجد عنده تعزيتنا حين قال:
فكما � ّأن الم�سيح ي�سوع يدعونا دائ ًما �إلى �أن َ
"تعالوا � َّإلي يا جمي َع المتعبين وال ّرازحين تحت �أثقا ِلكم و�أنا �أريحكم"
(متى  ،)28 /11كذلك ف� ّإن مريم تق ّدم لنا و�سط �آالم هذه الحياة� ،أعذب
ون ِف َّيَ ،وا�شْ َب ُعوا ِم ْن ِث َمارِي" (�سيراخ
التعزياتَ " :ت َعا َل ْوا ِ�إ َل َّي �أَ ُّي َها ال َّر ِاغ ُب َ
ّ � .)26 /24إن ق ّوة مريم في تعزية المحزونين ت�أتي لكو ِنها عرفت �أكثر من
�أ ّية خليقة �أخرى ،الألم والقلق .رافقت ي�سوع خالل ٍ
ثالث وثالثين �سنة،
وقد �شاركته َّ
كل مراحل الم�آ�سي .فمعه تل ّم�ست �أ�شد حاالت الفقر ،وعا�شت
الحرمان .وقد نالَ ِمنْها ك ّل �أحقا ِد الم�ضطهِ دين التي عاناها ي�سوع.
بقيت مريم �أمينة،
ففي الوقت الذي تخ َّلى عنه تالميذه واح ٌد ِت ْل َو الآخرْ ،
الج ْل ُجلة ،مريد ًة �أن ت�شرب معه الك�أ�س الم ّرة حتى
تتبع المع ِّلم الإلهي حتى ُ
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ال ُّثمالة .وبعد �أن �أنهى المخ ِّل�ص حيا َت ُه الزمن ّية ،حياة الآالم والحزن� ،أكملت
مريم الآالم على الأر�ض� ،إلى اليوم الذي َح ُ�س َن لدى اهلل �أن يدع َوها �إليه.
المتحدة بتعاليم ابنها ،هما بالن�سبة �إلينا
� ّإن الأمان َة وال َّثبات لدى مريمّ ،
َينبوع عزاء .فبمثال هذه الأم الأله ّية نتع َّلم �أ ّال ني�أ�س � ًأبدا من المعونة
ال�صالح مهما كانت
الإله ّية .هي تح ّثنا على المثابرة على المبادرة �إلى َّ
الم�صاعب الحا�ضرة .وبالتالي في ح�صولنا ،ب�شفاعتها ،على م�شاركة
لت
أفراحا ،كما ب ّد ْ
وا�سعة بنعمة خ�شبة ال�صليب ،فهي تب ّدل �سري ًعا �آالمنا � ً
الخ�شبة  -الع�صا ،التي �أظهرها اهلل لمو�سى في القديم ،مياه ال�صحراء
ال ُم َّر َة �إلى ميا ٍه عذبة (خروج .)25 /15
�إن كنَّا �أُمنا َء باللجوء �إلى مريم في وقت الحزن ،فلن ُت َعزِّ ينا
أي�ضا� ،أن نحترم
وح ْ�س ُب ،بل تع ِّلمنا ،بمثلها � ً
هذه الأ ّم الإله ّية َ
خ�شبة ال�صليب التي َح ُ�س َن لل ّر ّب �أن يزورنا من خاللها.
� َّإن �أوقات الألم بالن�سبة �إلينا ،هي �أثمن الأوقات في حياتنا الزائلة ،لأنّها
إلهي،
تعطينا الفر�صة لنعي�ش الف�ضائل ّ
ال�سامية ،كالإيمان بحكمة التدبير ال ّ
إلهي ،والمح ّبة� ،سوا ٌء �أكانت المح ّبة هلل �أم للقريب.
والرجاء بالغوث ال ّ
ثمين على الرغم من �أننا ال نعطيه حقّه دائ ًما�" :إِن َِّك
وقت ٌ
فوقت الحزن هو ٌ
َل ْو َع ِل ْم ِت �أَن ِْت �أَ ْي ً�ضاَ ،ح َّتى ِفي َي ْو ِم ِك هذَ اَ ،ما ُه َو ِل َ�س َال ِم ِك! َو ِلكن ال َآن َق ْد
ُاخْ ِف َي َع ْن َع ْي َن ْي ِك" (لوقا .)42 /19
احترزي يا نف�سي من �أن تتذ َّمري �أو تف ِقدي �صب َر ِك .احتملي ك ّل الأمور
متحد ًة بي�سوع ال ُم�س َّمر على ال�صليب.
ب�سالم وهدوء ،مع مريم �أ ّم الآالمّ ،
تذ ّكري كالم المخ ِّل�ص المع ّزي القائل" :طوبى ِل ْل َمح ُزونين ،ف�إِ َنّهم ُي َع َّز ْو َن"
(متى .)5/5
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† �صالة

ِ
ندعوك بحق "معزِّ ية الحزانى"،
�أيتها البتول الكل ّية القدا�سة ،يا من
ا�ستمدي لي من ي�سوع الم�سيح ِ
وقت الأحزان،
ِّ
ابنك ،نعم َة �أ ّال �أفقد ال�شجاعة َ
بعيدا عن ي�سوع ِ
اجعليني �ألتجئ بثقة �إلى
و�أ ّال �أفت�ش عن تعزية �أخرى ً
وعنكْ .
ِ
ِ
قلبك المطعونِ
ب�سيف الألم ،و�أجد فيه تعزيتي الحقيقية والوحيدة� .آمين

مثال :الطّ وباو ّية بيوندا فو�شي ،من ال َّرهبنة الثالثة لخُ ّدام
مريم
ْ

ّ
الطوباو ّية بيوندا فو�شي ،هي �أمير ُة ق�صرِ مدينة "فيرو �شيو"� ،شَ مال
حظيت بف�ضلِ ُنـبلِ ِقيمها الروح ّية وتقواها العميقة ،بمح ّبة
�إيطاليا .وقد
ْ
العاملين معها و�إكرامهم.
ت ّزوجت الأمير فو�شي الذي ُت ُوف َِّي بعد فترة ق�صيرة من زواجهما ،فت�أ ّلمت
بع�ض من �أفراد عائلتها لها،
جدا لفقدانه .وزادت من �آالمها محاربة ٍ
ً
ابن وحي ٌد
فعا�شت في فقر مدقع .ولم يبق لها من خيرات هذا العالم �إ ّال ٌ
كان تعزيتها الوحيدة ،وقد كانت تعتني بتربيته على التقوى ومخافة اهلل� .إ ّال
� َّأن �أعداءها لم يكتفوا بعط�شهم �إلى الحقد فرحين بموت زوجها ،وخراب
عائلتها ،بل نجحوا في انتقامهم بتجريدها من ولدها الوحيد� ،إذ قتلوه
الفتي ،وتقطيع قلبه �إ ْر ًب�أ ،ل ُيخبروها بفعلتهم
و�أمعنوا بالتنكيل بج�سده
ّ
ال�شنيعة .فكيف لنا �أن نتخ ّيل ماذا حدث لقلب هذه الأ ّم الم�سكينة .ماذا
تفعل؟ هل ت�ست�سلم للي�أ�س� ،أم تتح ّين الفر�صة للإنتقام؟ لكنّها رفعت
عينيها نحو �س ّيدة الآالم ،مت�أ ّمل ًة ب�صبر البتول الثكلى عند �أقدام ال�صليب،
الواقفة ،ت�شهد بنف ٍْ�س ّ
إلهي ،ف�شعرت بالعزاء ،وفا�ض
محطمة ،نزاع ابنها ال ّ
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ال�سماح من قلبها .فغفرت لأعدائها منت�صر ًة على الم�شاعر الب�شر ّية ،فكان
ّ
الغفران �أقوى من �إراد ِة الإنتقام.
لقد تق ّبل اهلل هذا العمل البطولي من الأم ال�شُّ جاعة ،بعد �أن جعلها تلم�س
بيديها فراغ حياة الب�شر ،فك ّر�ست ذاتها بكليتها لل ّر ّب في عداد راهبات
خُ ّدام مريم .وهناك تو�صلت �إلى �أ�سمى درجات القدا�سة ،حتى � َّإن اهلل
في�ضا
�أجرى على يديها الكثير من المعجزات في حياتها .وقد �شهد قب ُرها ً
من ال ِّن َعم الفائقة على ز ّواره ،وما كان من ال�شعب �إ ّال �أن �أعلنها للحال
طوباو ّية.

يا معونة الن�صارى
قوة �شفاعة مريم
"نلتجئ �إلى �شفاع ِت ِك يا �أ ّم اهلل الق ّدي�سة ،فال تغفلي عن طلباتنا عند
احتياجنا � ِ
إليك"
ما من مقالٍ ٍ
�شاف يمكنه �أن يمنحنا عزا ًء كاف ًيا �أف�ضل من قانون �إيماننا.
�إنّه ي�ؤ ّكد لنا �شركة الق ّدي�سين ،التي تَع َتبِر � ّأن �أبناء الكني�سة المجاهدة
على الأر�ض ،ي ّتحدون بمح ّب ٍة ب�أفراد الكني�سة المت�أ ّلمة في المطهر،
وبجماعة الكني�سة المنت�صرة في ال�سماء .فالأ َّولون ي�ساعدون �أبناء المطهر
ب�صلواتهم ،وي�ساعد �أبنا ُء ال�سماء �إخوتهم على الأر�ض في الجهاد لخال�ص
نفو�سهم.
نحن ب�صلواتنا ن�ساعد الأنف�س المطهر ّية .وق ّدي�سو ال�سعادة الأبد ّية،
ي�ساعدوننا ب�صلواتهم ،التي يرفعونها من �أجلنا �أمام عر�ش اهلل .فهم
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ال يجهلون �صراعنا والمحن القا�سية التي تواجهنا ،فقد �سبق لهم ان
اختبروها .نحن نرفع �صلواتنا نحوهم فتدفعهم مح ّبتهم �إلى ال�شفاعة من
�أجلنا.
ال يت�ض َّرع الق ّدي�سون من �أجلنا رحم ًة بنا وح�سب ،لكنّهم يثابرون على طلبهم
�أمام اهلل كي يمنحنا ال ِّنعم التي نحن بحاجة �إليها.
فابتهجي يا نف�سي بما ِ
عندك في ال�سماء من حماية قو ّية ،ل ّأن هذه ال�شفاعة
ٍ
امتيازات �سامية تُنجدنا
المدعومة با�ستحقاقات الم�سيح ي�سوع ،هي بمثابة
في معاثر الحياة.
� َّإن العذراء الق ّدي�سة ،من بين ك ّل ال�شفعاء ،هي الأقوى بال منازع ،لذلك
ف�إنّنا ندعوها محاميتنا �أمام عر�ش اهلل.
فكرامة �أ ّم اهلل ،التي حظ َيت بها مريم ،بالإ�ضافة �إلى المح ّبة الإله ّية التي
وم َه َّمتها ك� ٍ ّأم لنا ،تجعل �صالتها �أ�سمى من �صلوات
روحها المق ّد�سةَ ،
تغ ُم ُر َ
المالئكة والق ّدي�سين مجتمعين ،ح ّتى � َّإن رغباتها ك َّلها م�ستجابة.
تغدق علينا ب�شفاعتها خيرات روح ّية وزمن ّية على ال�سواء .وهي ال ت�ستم ّدها
�إ ّال �إذا كانت نافعة لحياتنا الأبد ّية .فالمعرفة الإله ّية التي تمتلكها ،تجعلها
تطلب �إلى اهلل ما يوافق نفو�سنا ،وهي ترى الأمور من منظار اهلل ،لذا ف�إننا
ال ُنخطىء في اختيار ما هو مفي ٌد لنفو�سنا.
تتدخل مريم ل�صالح الذين يلوذون بها ،وت�ستجيب لك ّل من يطلب �شفاعتها.
فما من � ٍ
أحد من بني الب�شر �إ ّال وي�شعر ب�إنعامات �شفاعتها .وت�شمل هذه
ال�شفاعة ك َّل �أنواع الحاجات .كما �أنّه بف�ضل �صلوات هذه الأ ّم الإله ّية ،ينال
نف�سا في المطهر �إ ّال وقد نالت
�إخوتنا الموتى تح ّررهم
النهائي .فال نجد ً
ّ
نع ًما بف�ضل تدخّ لها.
� ّإن مريم هي عط ّية اهلل لنا وهي من �أجمل عالمات لطفه تجاهنا؛ ن�ستطيع،
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من بعد الم�سيح� ،أن ن�ضع فيها ك َّل الرجاء .وكما �أنّنا نركب ال�سفن بال
خوف �إن نحن وثقنا بالقبطان ،هكذا� ،إن اخترنا مريم محامية لنا ،فنحن
نثق بخال�صنا الأكيد.
ولكن ،فلنتن ّبه �إلى خط�أ فادح قد يقع فيه البع�ض ،في ّتكلون على قدرة مريم
ليهملوا القيام بالأعمال ال�صالحة� ،أو �أحيا ًنا الرتكاب الخطايا ،وهذا الأم ُر
ْ
فلنعمل على �أن تكون عبادتنا مرتبطة بالرغبة ال�صادقة لإر�ضاء اهلل
فظيع.
واالبتعاد عن الخطيئة .وبذا يمكننا القول �إِ َّن �إكرام مريم هو بالن�سبة �إلينا
نبع الخيرات ك ّلها.

† �صالة
يا مريم ،يا �سلطانة ال�سماء والأر�ض ،الكل ّية القدرةّ � ،إن عنا�صر الكون
ِ
تخ�ضع لكلم ٍة ِ
لطلباتك.
منك ،وخالق الكون ،بمح ّبته لك ،ي�ستجيب
ابنك النعمة ،كي التجئ � ِ
فا�ستمدي لي من ِ
إليك بثق ٍة تا َّمة عند احتياجاتي
ِّ
و�آالمي ،الآن وفي �ساعة موتي� .آمين.

مثال :مريم معونة الم�سيحيين

� ّإن عبارة "مريم معونة الم�سيح ّيين" هي من الت�ض ّرعات التي نرددها في
طلبة العذراء الق ّدي�سة .وفي الوقت عينه تحتفل الكني�سة بهذا اللقب ،في
ٍ
عيد من �أجمل �أعياد �أ ّم اهلل.
� َّإن ال ّت�ض ّرع وكذلك العيد يذكراننا بت�سمية مم َّيزة عن حماية مريم لكني�سة
ي�سوع الم�سيح.
ال�ساد�س ع�شَ َر ،ه ّددت تركيا ال�سالم في
في الن�صف الثاني من القرن
َ
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�أوروبا .وكان البابا الق ّدي�س بيو�س الخام�س في حينه ،على ر�أ�س كر�سي
أ�س�س
الق ّدي�س بطر�س ،وكان ُيعرف ب�صالبة �إيمانه وقدا�سة حياته .ف� َ
ً
جي�شا دفاع ّيا يقف في وجه القوة الآتية ،وطلب من الم�س�ؤولين الم�سيح ّيين
االلتحاق به.
الم�سيحي ٍ
بكاف ،لكنه كان يم ِلك ملء الثقة بقدرة
لم يكن عديد هذا الجي�ش
ّ
مريم .وفي الواقع ،لقد اندحر المهاجمون الأعداء في وقت ق�صير ج ًّدا.
�إذ �إنّه في الوقت الذي كان فيه يتق َّرر م�صير المعركة ،با�ش َر قدا�سة البابا
ال�صال َة �أمام �أَيقونة العذراء الق ّدي�سة .فظهرت له �أ ّم اهلل كا�شف ًة له عن � ّأن
ّ
العد َّو قد ُم ِن َي بخَ �سارة كبيرة .فاعترف البابا بيو�س الخام�س بقدرة حماية
مريم و�أمر ب�إدخال هذه العبارة في طلبة العذراء" :يا معونة الم�سيح ّيين".
وفي عهد نابوليون الأولُ ،وجِ دت الكني�سة من جديد في و�ضع خطر ج ًّدا.
فقد ُ�سجن الحبر الأعظم البابا بيو�س ال�سابع م ّدة خم�س �سنوات ،على يد
االمبراطور الفرن�سي .وفي الوقت الذي خاب فيه ك ّل �أمل في تحرير ر�أ�س
الكني�سة� ،أتت مريم من جديد لنجدة �شعبها الم�ؤمن .فقد �أُجبِر نابوليون
الحبر الأعظم �إلى روما ليدير �ش�ؤون الكني�سة بحر ّية
على اال�ستقالة وعاد َ
كاملة .وهكذا عاد نائب الم�سيح على الأر�ض ليخدم �أبناءه.
ً
لكن الحبر الأعظم ،بعد
ر�أى ال�شعب في ذلك �ش�أ ًنا �سيا�س ًّيا
ب�سيطاّ ،
ال�صلوات التي رفعها ،ا�ستطاع �أن يرى في ذلك َتدخّ ًال بنو ًّيا من مريم.
وكعرفانٍ للجميل ،وعربون �شكرٍ منه لمريم� ،أراد بيو�س ال�سابع �أن يت ّوج
�أَيقونة العذراء الكل ّية القدا�سة بيديه .ف�أمر ب�أن يقام احتفا ٌل في الرابع
إكراما للأ ّم العذراء وقد �أطلق عليه
والع�شرين من �شهر �أ ّيار من ك ّل �سنةً � ،
ا�سم" :معونة الم�سيح ّيين".
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َ
�سلطانة المالئكة
يا
موهبة الفهم عند مريم
االزلي ومر�آ ُة عملِ ا ِ
هلل النق ّي ُة و�صور ُة جو َد ِت ِه" (حكمة
"لأنَّها �ضيا ُء النو ِر
ّ
.)26 /7
ن�ستطيع بقدراتنا الذات َّية �أن ندرك الحقائق الطبيعية ،وبوا�سطة موهبة
الفهم نعرف �أ�سرار الحياة الروح ّية ولو ب�شكل غير كامل .وهذه الموهبة
تختلف عن ف�ضيلة الإيمان .فنحن ن�ؤمن بالحقائق الموحاة من اهلل ،لكنّنا
ال ن�ستطيع فهمها� .إ ّال � ّأن بموهبة الفهم تك�شف لنا هذه الحقائق ،على قدر
ما �أُ ْع ِط َي لنا من موهبة.
قد ال نفهم بع�ض الحقائق غير ال�ضرورية لخال�صنا� ،إذ تحجبها حكمة
روحنا
اهلل عنّا كي تُبقينا على توا�ضعنا� .أ ّما الإيمان فهو موهبة �إله ّية تغمر َ
ُجمل �أ�سرار ملكوت اهلل في �أعيننا .فهي ترفع زاوي ًة من حجاب الوحي،
لت ِّ
من دونِ �أن نفهم ُمجمل الحقائق الكبرى .فالم�سيح ي�سوع ،بعد قيامته،
وهب لر�سله فهم الحقائق الموحاة في الكتب المق ّد�سة" :ثم فتح �أذهانهم
ليفهموا الكتب المق ّد�سة" (لوقا .)45 /24
روح اهلل ،مع ِّلم نفو�سنا ،كي َي َهبنا فهم حقائق الحياة
فلن�س ِّبح ولن�شكر َ
الروحية ،كما ُك ِت َب" :ويكونون ك ّلهم تالميذ اهلل" (يوحنا .)45 /6
عرو�سة محبو ًبة له ،وت ّو َجها بموهبة الفهم
القد�س مريم
الروح
لقد اختار
ُ
ُ
ً
الثمينة ،كي تُدرك في �ضو ِء الإيمان� ،أ�سرا َر الحيا ِة الروح َّية ،وفقه الحقائق
الفائقة الطبيعة وخا�ص ًة �س ّر التج�سد الذي �س ُت َت ِّم ُم دو ًرا كبير ًا فيه.
يتم هذا ال�س ّر فيها وحبِلت في �أح�شائها بكلمة اهلل.
ْ
وافقت مريم على �أن َّ
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ووعت الهدف
إلهيْ ،
إلهي �أمام عينيها ،ور� ْأت عظم َة التدبيرِ ال ّ
فَ�سط َع النو ُر ال ّ
ال�س ّر ،فته َّل ْلت يوم �سمعت �سالم
ال ُنهيوي من
التج�سد ،وامتل ْأت من هذا ّ
ُّ
ن�سيبتها الي�صابات.
َ
إلهي بين
وحين ق ّدمت ي�سوع �إلى الهيكل� ،أخذ
�سمعان ال�شيخُ
ُ
الطفل ال ّ
�سيف ال ِألم �سيجتا ُز قل َبها الطاهر ،ففهِ َم ْت �أ ّم اهلل ك ّل
أعلن ب�أن َ
ذراعيه ،و� َ
َّ
مخطط الفداء ،وهي الخليقة ال�ضعيفة.
لقد فهمت � ّأن ي�سوع �سيكون عالم ًة من اهلل تُقاوم ،و� ّأن عليها �أن تت�أ ّلم معه
بعد اليوم �إ ّال �أفكار الم�سيح ي�سوع:
وت�شرب ك�أ�س المرارة .ولن يكون لها َ
َ
"و�أ ّما نحن فلنا فكر الم�سيح" (1كورنت�س .)16 /2
يكفي �أن نرى ُل َّج َة الجهلِ التي يق ُع فيها جاحدو الإيمان ،يقودهم روح
الفهم للفر ِد كما للجماعة .فماذا يفع ُل
الظالم ،لندرك �ضرورة موهب ِة
ِ
ِ
أبدي؟ كما ُك ِتب�" :إِ َّن ُه ْم
الجاح ُد �سوى
التهافت بت�س ّر ٍع �أحمقَ  ،نحو ال�ضياع ال ّ
�أُ َّم ٌة َع ِدي َم ُة ال َّر�أْ ِي َو َال َب ِ�صي َر َة ِفيهِ ْمَ .ل ْو َع َق ُلوا َلف َِط ُنوا ب ِ
ِهذ ِه َو َت�أَ َّم ُلوا � ِآخ َر َت ُه ْم"
(تثنية .)29 -28 :32
بع�ض الم�سيح ّيين،
مع الأ�سف ،ف� ّإن هذه الموهبة الثمينة غائب ٌة عند ِ
�إن في جوهرها �أو في مفاعيلها؟ فنرى �إيمانهم واهنًا ،يزعزعهم ،ال
بل ي�صرعهم �أب�سط الكالم المع�سول الكاذب .وهم ال يتح ّلون ب�سوى
َب ْع ِ�ض المعرفة الواه ّية والجافّة مع الكثير من الالمباالة .فال يرى
ه�ؤالء الم�سيح ّيون المخدوعون ،في مهانة ال�صليب وفي اال�ضطهادات
التي عاناها ي�سوع� ،إ ّال ما ر�آه اليهود� ،أي عالمة عار وجنون.

† �صالة

ُقت المالئكة ا�ستنارةً ،بف�ضل موهبة الفهم التي ِ
يا مريم ،لقد ف ِ
حباك بها
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أعطاك فهم �أ�سرار ملكوت اهلل .ف� ِ
الروح القد�س الذي � ِ
ا�ستمدي لي
أرجوك،
ِّ
من الروح موهبة الفهم كي ي�ستنير عقلي و ُيدرك الحقائق الفائقة الطبيعة.
وا�س�أليه �أن تتطابق �أعمالي مع �إيماني� .آمين

مثال :القدي�س توما االكويني ،ملفان في الكني�سة
منذ طفولته ،ا�ستع ّد مالك المعهد ،القدي�س توما االكويني ،للتع ّبد للق ّدي�سة
مريم.
ذا يوم ،وبينما كان ال يزال بين ذراعي مر ّبيتهَ � ،
أم�سك بيده قطع َة ورقٍ
وقد ُك ِت َب عليها ا�سم الق ّدي�سة مريم ،و�ض ّمها �إلى �صدره بحما�سة وفرح.
فانتزعت مر ّبيته الورقة من يده ،فلم ي�ستكن توما �إ ّال عندما �أرجعتها �إليه.
فو�ضعها في فمه وابتلعها .تلك كانت بداية �إكرام الق ّدي�س توما لمريم .وقد
نما ذلك الإكرام مع الوقت لي�شعل قلبه بالمح َّبة الكبيرة.
أكويني رغبته في االنتماء �إلى َرهبنة الإخوة
في عمر ُم َب ِّكر� ،أبدى توما ال ّ
المب�شّ رين .فعار�ض �إخوته دخوله الرهبان ّية ،و�سجنوه في برج بعيد ،ولم
يتر ّددوا في محاولة �إيقاعه بحبائل الخطيئة ،ظنًّا منهم �أنّه بفقدانه لعفّته
�سوف يتخ ّلى عن فكرة الدعوة الرهبان ّية.
�شاهد توما المر�أة الآتية لإيقاعه فراح ي�صرخ" :يا ي�سوع ويا �أ ّيتها العذراء
�أ ّم مخل�صي الق ّدي�سة ،ال ت�سمحا ب�أن �أقع � ًأبدا في خطيئ ٍة َم�شينة" .ثم �أم�سك
بجمرة م�شتعلة جعلت المر�أة ت ُْد ِب ُر هار َبة .فركع توما على ركبتيه والدموع
تنهمر من عينيه �شاك ًرا اهلل الذي ن�صره على �أعدائه .لقد انت�صر ب�شفاعة
مريم ،على العالم و�شهواته.
ي�صلي ،ر�أى مال ًكا ناز ًال من ال�سماء ل ُي ِ
منطقَه بحزام
وفيما هو �ساجد
ّ
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ّ
ِ
فارتفعت
إغراءات ال�شّ هوة،
يعد توما ي�شع ُر ب�
الطهارة .بعد هذه ال ّر�ؤيا لم ْ
ْ
جماالت الحياة الأبدية .وكان الف�ضل في ِّ
ِ
كل
انقطاع في
نف�س ُه بال ّت�أ ّمل بال
ٍ
ُ
ذلك للعذراء الكاملة القدا�سة ،التي �ساعدت توما الأكويني على فهم علم
اّ
ا�ستحق بذلك لقب
اللهوت ،وقد �أ�صبح منار ًة كبيرة في الكني�سة ،وقد
ّ
ِ
الم ْلفان المالئكي.

َ
�سلطانة الآباء
يا
موهبة التقوى عند مريم
ِ
ون َب ُن َ
وكُ ،ت ِقي ُم ُه ْم ُر�ؤ ََ�سا َء ِفي ُك ِّل الأَ ْر ِ�ض" (مزمور
"ع َو ً�ضا َع ْن آ� َبا ِئ َك َي ُك ُ
.)17 /45
يدفعنا الروح القد�س ،بف�ضل موهبة التقوى� ،إلى َمح َّبة اهلل �أبينا ،فنرفع له
االحترام والعزة والعبادة كالأبناء الأح ّباء في �إكرامهم مبد َع الكون ،على
وح
ما قاله الق ّدي�س بول�سَ " :ل ْم َت�أْخُ ُذوا ُر َ
وح ا ْل ُع ُبو ِد َّي ِة ِل ْلخَ ْو ِفَ ،ب ْل َ�أخَ ذْ ت ُْم ُر َ
ال َّت َب ِّني ا َّل ِذي ِب ِه َن ْ�ص ُر ُخ�" :أَ َّبا �أيها ال ُآب" (روما .)15 /8
� ّإن موهب َة التقوى ُ
تفعل في قلوبنا ما تفعله النار في ال�شمع؛ تذيبه ،فتجعله
واحتراما عميقًا لك ّل ما
واعا ل َتقَـ ُّبل مح ّبة اهلل الأبو ّية ،وتمل�ؤه حنا ًنا
ِم ْط ً
ً
يق ِّربه من اهلل .فنر ِّدد مع الق ّدي�س يوحنّاُ �" :
أنظروا كم � َأح ّبنا ال ُآب حتى
ُندعى �أبنا َء ا ِ
ونحن بِالحقي َق ِة �أبنا�ؤُ ُه" ( 1يوحنّا .)1 /3
هللُ ،
فالروح يدفعنا �إلى � ْأن نفتح قلو َبنا هلل بثق ٍة وب�ساطة ،و� ْأن ندخُ ل معه في
حوا ٍر مق ّد�س ،مطبوع بالمح ّبة ال�صادقة والح ّر ّية الكاملة.
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� ّإن المح ّبة البنو ّية المليئة باالحترام ،التي ُت َو ِّل ُدها موهب ُة التقوى في قلوبِنا،
ُ
ت�شمل بعد اهلل ،الكثير من الأ�شخا�ص الم ّتحدين به كالمالئكة والق ّدي�سين
أي�ضا بف�ضل
كالم اهلل في الكتبِ المق ّد�سة ،ي�صبح هو � ً
والكهنة .كما � ّأن َ
فريدين.
موهبة التقوى ،مو�ضع مح ّب ٍة
واحترام َ
ٍ
رب� ،أَغْ ِن نف�سي بهذه الموهبة الثمينة ،لأنَّه لي�س من �أب مثلك ،وما من
فيا ّ
والد حنون ي�شابهك.
ال�سامية التي
فلنت�أمل في مريمَ ،و ْل ُن ْد َه ْ�ش �أمام م�شاعر ُ
إلهي ّ
الح ّب ال ّ
فرحا مق ّد ً�سا .كم هو
تُعطيها �إياها موهبة التقوى ،وهذا يكفينا ل ْأن نبتهج ً
عذب الحوار مع عرو�س روحنا ،والت�أ ّمل في الثقة التي ت�ضعها في اهلل و�سط
الأحزان .يا ل�شمول ّية مح ّبتها! يا ل�سم ّو تط ّلعاتها! يا لتوافقها مع الإرادة
الإله ّية عند م�صاعب الحياة! يا لغَيرتها في البحث عن مجد اهلل وحده! ويا
َللألم الذي عانته حين ر�أت الإهانات التي َت َع ّر�ض لها ابنها الحبيب؟
فموهبة التقوى هي التي دفعت مريم �إلى �أن تُك ّر�س �أعما َلها لخدمة الهيكل،
أي�ضا الكتب
�أثمن كنوز الأر�ض في عينيها .هذه الموهبة جعلتها تك ّرم � ً
المق ّد�سة ،وبالأخ�ص كلمات ابنها ي�سوع ،فنقر�أَ " :كا َن ْت ُ�أ ُّم ُه ت َْحف َُظ َج ِمي َع
ِ
هذ ِه الأُ ُمو ِر ِفي َق ْل ِب َها" (لوقا  .)51 /2كما كان مال ُكها الحار�س مو�ضع مح ّبة
واحترام ُم َم َّيزين في قلبها .وقد ع�ضدت الر�سل ،مع �ضعفهم ونق�صهم،
بالنعمة والف�ضيلة ،فكانت تعتبر �أنّهم يم ِّثلون ابنها الحبيب وتح ّبهم مح ّبة
الأ ّم لأبنائها.
ِ
واحترامه ك� ٍأب لنا ،وعلى
� َّإن موهبة التقوى التي ت�ساعدنا على مح ّبة اهلل
أي�ضا �إلى تلبية حاجات ال ُم�صابين
تكريم ك ّل ما هو مك ّر ٌ�س له ،تدفعنا � ً
بالعوز الج�سدي والب�ؤ�س الروحي.
هنالك �سبع ُة �أعمال للرحمة الج�سد ّية� :أو ًال �أن تُطعم الجائعين وت�سقي
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الح َّجاج ،وتَك�سو الفقراء ،وتزور المر�ضى،
العطا�ش ،ثم �أن ت�أوي ُ
ّ
وتفك �أ�سر العبيد ،و ُت َكفِّن الموتى .كذلك ف� َّإن
وتع ّزي الم�سجونين،
أي�ضا� :أ ّو ًال �أن تُثقّف الج ّهالّ ،ثم
�أعمال الرحمة الروح ّية هي �سبع ٌة � ً
�أن تُ�صلح الخط�أة ،وتعطي م�شورتك للمرتابين ب�إيمانهم ،وتُع ّزي
المحزونين ،وتت�ألم ب�صبر عند ال�شتائم و�أخطاء الآخرين ،وتغ ِفر
للإ�ساءات ،وت�ص ّلي من �أجل الأحياء والموتى .من ال�صعب و�صف
الكمال الذي كانت تُط ِّبق فيه مريم �أعمال الرحمة هذه .ولكنّها بالت�أكيد
يوما.
لم تُخالف م ّر ًة موهبة التقوى ،وال �سكن هذا الميل قلبها الطاهر ً

† �صالة
يا مريم ،لقد �أدركت في ِ
وا�ستقبلت �أح�شا� ِؤك
تقواك درجة الكمال الأ�سمى،
ْ
ال�سماوي كح ّب ِك له ،و�أن
الرحيمة ك ّل الب�شر ،فاطلبي لي �أن � ِأح َّب الآب
َّ
�أكرمه كما �أكرمته ،فال �أتوقف عن تقديم واجب الإكرام والمجد الالئقين
به ،وال�سعي الدائم �إلى مر�ضاته ،و�إلى ُموا�ساة قريبي في قلقه و�آالمه.
�آمين.

الطوباوي م ّتى دي �سيتادل بيفي ،الرئي�س العا ُّم لرهبنة
مثال:
ّ
ُخ ّدام مريم
الطوباوي م ّتى الزيري في مدينة �سيتادل بيفي في �إيطاليا .ف�أظهر
ولد
ّ
خا�صا بالعذراء الكل ّية القدا�سة ،وق ّرر اعتناق الحياة
منذ �شبابه � ً
إكراما ًّ
ال�شاب ،روحان ّي ُة رهبنة خُ ّدام مريم ،وقد
قلب هذا
ّ
الرهبانية ،فاجتذبت َ
الجواب عن مح ّبته المتقِّدة لأ ّم اهلل.
وجد فيها
َ
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التحق م ّتى بالدير الجديد لخُ ّدام مريم في مدينة �سيتادل بيفي .وقد
�أظهر ذكا ًء فائقًا ف�أُ ِ
ر�س َل �إلى جامعة ال�سوربون في باري�س للدرا�سة ،حيث
حاز �شهاد َة الدكتوراه .ول ّما عاد �إلى �إيطاليا ُعرف ب�سيرة حياته المق ّد�سة
كما بعلمه المتف ّوق .وقد ت�س ّلم �إدارة عدة مراكز في الرهبان ّية ليتح ّمل
م�س�ؤولياته بفطنة كبيرة.
رئي�سا على رهبنة خُ ّدام مريم �سنة ،1344
ع َّين ُه البابا كليمان ال�ساد�س ً
فحمل الم�س�ؤول ّية بقدا�سة كبيرة ح ّتى يوم مماته.
أحب العذراء من ك ّل قلبه ،وكان يت�أ َّمل ب�أ�سرار حياتها با�ستمرار ،مداف ًعا
� ّ
الحبل بال دن�س ،بخا�صة في الخ�صومات الكبيرة التي
غيو ًرا عن عقيدة َ
طبعت ذلك الع�صر .فكانت عظاته و�أحاديثه ت ِن ّم عن ٍ
�شغف كبير بهذه
كرئي�س
العقيدة ،وعن مدى ح ّبه للعذراء الق ّدي�سة .وقد ا�ستغ ّل مركزه
ٍ
للرهبانية لين�شر هذه العقيدة .وفي عالقاته ال�شخ�ص ّية ،كما في �أعماله
العلن ّية ،كان يعلن �صراحة عن ارتباطه بهذه العذراء التي ُحب َِل بها بال
ي�شج ُع رهبا َنه على االتكال على حماية مريمُ ،مبار ًكا �إ ّياهم
َع ْيب .فكان ِّ
"فلتكن برك ُة الحبل بالطوباو ّية مريم العذراء بال دن�س
بهذه ال�صالة:
ْ
لخال�صنا وحمايتنا".
أبدي .و�أعلنه
وبعد �أن �أثقلته الأيام والف�ضيلةُ ،دعي �سنة � 1348إلى الفرح ال ّ
ال�شعب طوباو ًّيا ،مبا�شر ًة بعد موته ،قبل �أن تُعلن الكني�سة ذلك ب�شكل
ر�سمي.
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يا �سلطانة الأنبياء
�إعالن الأنبياء عن مريم
" َق ْب َل ال َّد ْهرِ ِم َن الأَ َّولِ َحا َز ِنيَ ،و�إلى ال َّد ْهرِ َال �أَز ُ
ُول َو َق ْد خَ َد ْم ُت �أَ َم َام ُه ِفي
ا ْل َم ْ�س َك ِن ا ْل ُم َق َّد�س" (�سيراخ .)14 /24
كما �أُع ِل َن عن مجيء الم�سيح في العهد القديم بالأنبياء والرموز الكثيرة،
خ�ص�ص اهلل لمجيء مريم � ٍ
آيات كثيرة تخبر عنها في ال�شريعة
هكذا فقد َّ
القديمة.
في الواقعَّ � ،إن اهلل ،كي ي�ساعد النا�س على ا�ستقبال ال ِّنعم التي �أع ّدها لهم
ٍ
خا�ص ًة ويعطي ُ�ص َو ًرا مق ّد�سة
بوفرة غزيرة ،يمنح قبل �أجيالٍ � ،
إلهامات َّ
كثيرة.
أ�صبحت كرامة �أ ّم اهلل ،وم�شاركتها في فداء الب�شر،
تج�سد الكلمة� ،
ْ
بعد ّ
أمجد من ِّ
كل ما في العالم .فمن العدل � ًإذا� ،أن تكون الأ�صوات نف�سها
�أرف َع و� َ
التي �أعلنت عن مجيء الم�سيح ،تعلن بال�سم ّو عينه مجي َء �أ ّمه المباركة،
فتبقى الطقو�س التي و�ضعها اهلل لتهيئة المجيء الثاني هي نف�سها التي
�ستعلن عن مريم.
فالكتب المق ّد�سة حافلة بالرموز التي تدلّ على هذه المر�أة المم َّيزة التي
يوما كلمة اهلل .فطوبى للإن�سان الذي يك�شف له الروح القد�س بموهبة
�ستلد ً
الفهم ،معنى الكتب المق ّد�سة ،ويو�ضح له من خالل �أحداث ال�شريعة
القديمة� ،صورة مريم �إلى جانب �صورة الم�سيح.
من �أجمل الميزات التي تُك ّلل هامة � ِّأم اهلل ميزة الحبل بال دن�س ،والوالدة
البتول ّية للم�سيح .فقد �شاركت مريم ابنها في فداء العالم ،ودفعت الديون
نعجبن � ًإذا �إن �أُعلن عن هذه االمتيازات
المتراكمة ب�سبب خطيئة الب�شر .فال
ّ

طلبة الأ ّم العذراء الفائقة القدا�سة

179

َّ
خا�ص بتدبير اهلل.
منذ الأجيال الأولى للعالم
بمخط ٍط ٍّ
فاالمتياز الأول �أ�شارت �إليه النبو َءة بو�ضوح مبا�شرة بعد خطيئة �آدم �إذ
"�س َ�أ َ�ض ُع َع َدا َو ًة َب ْين َِك َو َب ْي َن ا ْل َم ْر َ�أ ِةَ ،و َب ْي َن َن ْ�س ِل ِك َو َن ْ�س ِل َهاُ .ه َو
قيل في الكتابَ :
ين َع ِق َبهُ" (تكوين .)15 /3
َي ْ�س َحقُ َر ْ�أ َ�س ِكَ ،و�أَن ِْت ت َْ�س َح ِق َ
هذه المر�أة المم ّيزة لي�ست �سوى مريم .فبف�ضل اال�ستحقاقات المقد ّمة
لي�سوع الم�سيح ابنها� ،ستُحفظ العذراء الق ّدي�سة من الخطيئة الأ�صلية،
وتنت�صر انت�صا ًرا كام ًال على عد ّو خال�صنا.
�أ ّما النبو َءة التي تتكلم على الوالدة البتولية للم�سيح من �أح�شاء مريم،
فنجدها في الكلمات التي �أعلنها اهلل للملك �آحاز .فقد حا�صر ملكا �سوريا
الملك �آحاز في �أور�شليم ،فجاءت كلمة اهلل عن ٍ
َ
حدث فائق
و�إ�سرائيل
"ها ا ْل َعذْ َرا ُء ت َْح َب ُل َو َت ِل ُد ا ْبن ًا َوت َْد ُعو
الطبيعة ،بمثابة عربون لتح ُّر ِر ِه القريبَ :
إلهي في
ا�س َم ُه ِع َّما ُنو ِئ َيل" (�أ�شعياء  .)14 /7في الحقيقة �إن ُّ
تج�س َد � ٍ
ْ
أقنوم � ِّ
�أح�شاء عذراء هو �أعظم �أعمال اهلل على الإطالق.
�ستقد ُمها مريم مع ي�سوع من �أجل خال�ص العالم ،كان قد
� َّإن الأُ�ضح َّية التي ِّ
النبي �إرميا �سابقًا حين �أظهر لنا العذراء الطاهرة وهي " َت ْب ِكي في
�أعلنها ّ
وع َها ع َلى خَ َّد ْي َهاَ .ل ْي َ�س َل َها ُم َعزٍّ ِم ْن ُك ِّل ُم ِح ِّبي َها" (مراثي
ال َّل ْيلِ ُب َكا ًءَ ،و ُد ُم ُ
عالمات ُم�سبقة ِلما �ستت�ألمه �أم اهلل ،حين
 .)2 /1في الواقع � ّإن هذه هي
ٌ
ترى �أمام عينيها �س ّر موت فادينا فوق م�أ�ساة الجلجلة.
أي�ضا
�ص مريم وح�سب ،بل يت�ضمن � ً
ال يوجد في الكتاب المق ّد�س نبوءات تخُ ُّ
ت�شابيهَ ،م َه َّمتها �إعالن هذه الأحداث العظيمة التي �ستطبع االمتيازات
الم�ستقبل ّية .بين هذه الت�شابيه هنالك �شخ�ص َّيات ح ّية ،و�أُخرى ال ا�سم لها،
َم َه َّمتها التن ّب�ؤ عن ف�ضائل البتول الطاهرة وامتيازاتها.
فيهوديت ودبورة ويائيل �أت ْين لي�شهدن عن انت�صارات �أ ّم اهلل على �أعدائها.
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�أ ّما �أ�ستير ف�أعلنت الجمال الذي ال مثيل له ،و�أبيكايل عن الفطنة ،والمكاب ّيين
أر�ضي ،و�سفينة
عما �ستعانيه من �آالم من �أجل الم�سيح .كذلك الفردو�س ال ّ
الذهبي ،و�أمور �أخرى
و�س َّلم يعقوب ،والعل ّيقة الم�شتعلة ،وال�شمعدان
نوحُ ،
ّ
�شبيهة بذلك ،تُ�ش ِّكل كلُّها �صور ًا رم ّزية عن جودة مريم وعظمتها.
لذا فمن الحقِّ �أن ُيقال �إنّه ما من �أحد ،بعد ي�سوع ،م�سا ٍو لمريم في �إتمام
ر�ضى اهلل ،وهو الذي منذ ا ْل َبدء� ،أراد �أن يلفت �أنظار الب�شر دوم ًا نحوها.

† �صالة
المتج�سد ،و�أ ّمنا
يا مريم� ،أ ّيتُها العذراء البريئة من العيب ،يا � َّأم الكلمة
ِّ
الم�ساكين الخط�أةَ ،ا�ستمدي لنا �أن ن�ؤمن بثقة تا ّمة ب�س ِّر الفداء
نحن
َ
ن�ستحق خيرات الم�سيح ي�سوع ِ
ابنك التي منحنا �إياها ب�آالمه
العظيم ،و�أن
ّ
وموته� .آمين

القدي�س فيليب نيري ،م� ِّؤ�س�س َر ْهبنة الأوراتوار
مثالّ :

أي�ضا
إكرام العذراء الق ّدي�سة َي َه ُب القدا�سة لمك ِّر ِميها ،وي�ساعدهم � ً
� َّإن � َ
نعم فائقة الطبيعة .فقد �أرا َد اهلل �أن َ
يجعل خُ ّدام مريم
على الح�صول على ٍ
ُم�شاركين في بع�ض االمتيازات التي ت َّو َج ْت نف�س الأم الق ّدي�سة .فيمكننا
ت�سام ْت ب�إكرام �سلطانة ال�سماء ،ح�صلت على ال ِّنعم
القول � َّإن النف�س ،كلما َ
الفائقة الطبيعة ،التي نالتها مريم في حياتها على الأر�ض.
حب العذراء الق ّدي�سة ويك ِّرمها،
نعرف ً
جيدا � َّأن الق ّدي�س فيليب نيري كان ُي ُّ
وكانت رغبته الوحيدة في �أن يراها محبوب ًة ومك َّر َم ًة من جميع التائبين.
وكان يدعوها بالحبيبة ال�سماوية الموزِّعة ل ِنعم ال ّر ّب .فكان ،كمثل مركز
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إ�شعاع للنورُ ،يعلن ثقته الكبيرة ب�أ ّم اهلل ِّ
لكل من يلتقيه .فا�ستم ّدت مريم
� ٍ
له من اهلل مواهب فائقة الطبيعة� .إمتازت العذراء الق ّدي�سة بمعرف ٍة عميقة
لأ�سرار الحكمة الإله ّية بف�ضل حلول الروح القد�س .فكان با�ستطاعتها قراءة
الأفكار المخف ّية في قلبِ الإن�سان ،وقد نال الق ّدي�س فيليب البع�ض من هذه
بفح�ص �أعماق القلوب والأمور التي
خا�صة
ِ
المواهب� ،إذ كانت لديه نعم ُة َّ
�ستنتج عنها.
لقد ك�شف الق ّدي�س عن الكثير من الظواهر في �س ِّر معرفة الم�ستقبل� .أ ّما
أ�شخا�ص متع ّددين
بال ِّن�سبة �إلى معرفة �أ�سرار القلوب ،فقد ك�شف الق ّدي�س ل
ٍ
ع ّما ُ
يجول في �أفكارهم؛ حتى � َّإن بع�ض الذين اقترفوا الخطايا الفادحة،
كانوا يخجلون من المثول �أمامه ،واثقين ب�أنّه �سيعرف خفايا قلوبهم.
ر َّد القدي�س فيليب ،بمعونة العذراء مريم ،العدد الكبير من الأنف�س �إلى
فا�ستحق لقب ر�سول روما بف�ضل عمله ونجاح جهو ِده في خدمة
التوبة.
ّ
ال ّر ّب .وقد نال هذا اللقب بف�ضل ثقته اّ
اللمحدودة بقدرة مريم ،و�إكرامه
الحا ِّر لها ،وكان ِّ
يغذي في نف�سه االتكال الدائم على هذه الملكة ال�سماوية.

يا �سلطانة الر�سل
موهبة العلم عند مريم
ون ِلي ُم ِ�شي َر ًة
" ِلذ ِل َك َعزَ ْم ُت �أَ ْن �أَ َّت ِخذَ الحكمة َقرِ ي َن ًة ِل َح َيا ِتيِ ،ع ْلم ًا ِب َ�أ َّن َها َت ُك ُ
ِال�صا ِل َح ِ
اتَ ،و ُم َف ِّر َج ًة ِل ُه ُم ِومي َو َك ْربِي" (حكمة .)9 /8
ب َّ
� ّإن موهبة الحكمة تكمن في درجة فائقة ّ
الطبيعة .هي ثمرة ال ِّنعمة في
نفو�سنا ،تني ُر عقولنا وت�ساع ُدنا على ال ّتمييز ب�سهولة في �أمور الإيمان ،بين
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والحقيقي ّ
والظاهر� .إنها ملكة داخلية
الحق والباطل ،وال ّثابت والمتر ِّدد،
ّ
ُت َر ِ
وحن الإن�سان وتجعله قاد ًرا على �أن يحكم ب�شكل �صحيح على ك ّل �أمور هذا
العالمَ " :و�أَ َّما الإِن َْ�سان ال ُّر ِ
وح ُّي َف َي ْح ُك ُم ِفي ُك ِّل �شَ ْي ٍء" (1كورنت�س .)15/2
حب الحقيقة وال يف ّت�ش �إ ّال عنها ،فهي
� َّإن موهبة العلم تُلهم الإن�سان ب�أن ُي ّ
ت�ساعده على �أن يرف�ض بكل كيانه ،الخطايا التي يبعثها الأ�شرار �ض ّد عقائد
ال�سماوي
الإيمان ،وتو�ضح له �أباطيل خيرات هذا العالم ،ن�سب ًة �إلى الفرح
ّ
ال�صافي .فطوبى للذي يمتلك هذه الموهبة ،ف�إنّه ينبذ الم�س ّرات الأر�ض َّية،
ّ
وال�صلبان �أف�ضل �إجالل.
و ُيج ُّل الأحزان ّ
و�ضوحا
إلهي ُيعطي
� ّإن موهب َة العلم هي � ً
ً
أي�ضا م�صبا ٌح ُم�ضيء ،وفيه تدبي ٌر � ٌّ
ِّ
بالعلوم الإله ّية التي تفوق بعظم ِتها جمي َع
لكل العلوم الإن�سانية ،ويغم ُرها
ِ
العلوم الباقية.
ٍ
بثبات بتعاليمك الإلهية،
رب علم الق ّدي�سين هذا ،لأتّحد
�أعطني يا ّ
ف�ساعدني على َت ْمييز الحقيقة من الباطل ،و�أدب ّيات العالم الخاطئة من
منحتنا �إياها بوا�سطة كني�ستك.
العقائد المق ّد�سة التي ْ
َ
المعارف الكبيرة عن الحقائق الفائقة
الرب �أن َي َه َب ل ِّأم اب ِن ِه
لم ُيرِ ِد ّ
ي�ساعدها على
ال�سماو ّية ،كي
َ
الطبيعة ،بل وهبها تذ ُّوق الحياة ال ّروح ّية ّ
�أن تحكم بثقة في �ش�أنِ ِقـ َي ِـم الخيرات ال ّروح ّية ،و ُيفهِ َمها � َّأن على العلوم
التوجه نحو اهلل ،الم�صدر الأول لكل الحقائق.
الإن�سانية ك ِّلها ُّ
ا�ستطاعت �أ ُّم الكلمة ،بِفاعل َّية موهبة العلم� ،أن تتلفظ بالكلمات
لقد
ْ
العميقة حين �ألقت الق ّدي�سة الي�صابات عليها ال�سالم .فبف�ضل هذه
الموهبة ا�ستطاعت العذراء الق ّدي�سة ،خالل حياتها العلن ّية� ،أن تَغتني من
ال�صحيح َة التي كان يع ِّلمها
تعاليم ال ُمع ِّلم الإلهي ،و�أن تُم ِّيز بت� ٍّأن
َ
العقائد َّ
كم العالم البالية .كما وث ّمنت غال ًيا الأتعاب التي عاناها ال ّر ّب
ي�سوع ،من ِح ِ
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كي َيفتد َينا من الخطيئة .وتخ ّلت مريم ،بف�ضل موهبة العلم ،عن خيرات
"ما َك َان ِلي ِر ْب ًحا ،فَهذَ ا
الأر�ض الزمن ّية ،وك�أنّها تر ِّدد مع الق ّدي�س بول�سَ :
َق ْد َح ِ�س ْب ُت ُه ِم ْن �أَ ْجلِ ا ْل َم ِ�س ِيح خُ ْ�سرا ًنا" (فيليبي .)7 /3
ُ
منذ اللحظات الأولى لح َبل مريم البريء من الدن�س ،كانت تمتلك موهبة
العلم ،وقد اغتنت بنعمة التقدي�س الذي هو م�صدر هذه الموهبة الثمينة.
�أ ّما الفرح كلُّه فقد نالته يوم العن�صرة ،حين نزَ ل الروح القد�س ب�شكل
منظور عليها وعلى التالميذ في ال ُع ِّل َّية؛ ف�أ�صبحت حقًّا منذ تلك اللحظة
�سلطان َة الر�سل� ،إذ قبلت المواهب الإله ّية بدرج ٍة �أعلى م ّما ناله الر�سل
ت�ستحق � ْأن ندعوها معلـِّمة ال ُّر�سل ،على ما ور َد في
مجتمعين .لذا ف�إ َنها
ّ
الكتب المق ّد�سة.
روح
لم تكن موهبة العلم �ضرورية
للم�سيحي �أكثر منها في �أ ّيامنا هذه ،ف� ّإن َ
ّ
ٍ
يبث في العالم المغالطات والهرطقات.
الكذب يحاول
بمجهود فائق� ،أن ّ
فمن المفتر�ض � ْأن تكون بال نظر حتى ال ترى ال ّتق ّدم الذي يحقّقه ال�شّ ّر،
و� اَّأل تتل ّم�س النتائج ال ُم�ض َّرة التي ُيح ِّققُها في المجتمع ل�صالح الخطيئة
والف�ساد.
في الواقعّ � ،إن ال�شّ ر الأكبر ال ي�أتي �إ ّال من �أعداء الكني�سة البارعين .ي�أتي من
العالمي ،و ُيحبِطون ِه َّمة من يدافع
ه�ؤالء الك ّتاب الذين يبحثون عن المجد
ّ
عن العقائد الإيمانية ،ب�إف�ساد الطهارة من خالل تعاقدهم مع الخطيئة،
كي ُيزيلوا من الإنجيل ك ّل ما لي�س متناغ ًما مع نظرتهم الخاطئة ،ومع ميول
انحرافات الزمن الحا�ضر.
�آه! كم علينا �أن ن�أخذ حذرنا من � ٍ
أعداء �شر�سين ،م�ض ِّللين للحقيقة �إلى هذا
و�س ِط هذه الأ�ضاليل الكثيرة،
ْ
الحد .ف ْلن�س�أل الروح القد�س � ْأن يقو َدنا في ْ
نحفظ دائ ًما ِّ
َ
وبكل �صدقٍ  ،كنزَ الإيمان الثمين:
نف�سه لكي
و�أن يعلـِّمنا هو ُ
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َ" َت ْعرِ فُوا َم َح َّب َة ا ْل َم ِ�س ِيح ا ْلفَا ِئ َق َة ا ْل َم ْعرِ َف ِة" (�أف�س�س .)19 /3

† �صالة
نف�سه ،هو الذي علـَّ ِ
مك هذا ال ِعلم ال ُمق َّد�س،
يا مريم� ،إن ال ّر َ
وح القد�س َ
ِ
�ساعدك على �أن تبتعدي عن مل ّذات العالم وال
الحكيم ،الذي
وهذا التّمييزَ
َ
يكون ِ
ال�سماو ّية� .إ�ستمدي لي من هذا الروح عي ِنه،
لك رغب ٌة �إ ّال في الخيرات ّ
العلم والحقيقة ،نعم َة �أن �أرذلَ حك َمة هذا الدهرِ الخاطئة ،و�أن � َ
أحفظ
ِ
روح ِ
وديعة الإيمان المق َّد�سة �سالمة في نف�سي� .آمين.

إنجيلي
القدي�س يوح ّنا الر�سول وال
مثالّ :
ّ

� ّإن الق ّدي�س يوحنّا ،ابن زبدى و�سالومة ،كان من عداد الر�سل ال ُمم َّيزين
لدى ي�سوع .وكان ي�شير �إليه الإنجيل المق ّد�س ب�أنّه" :التلميذ الذي كان
ا�ستحق �أن ُي�س ِند ر� َأ�سه �إلى قلبِ المع ّلم
ي�سوع ُيح ّبه" ،وفي الع�شاء الأخير
َّ
ّ
تتخطى ك َّل
الإلهي الق ّدو�س .وقد �أجاب يوحنّا عن مح ّبة ي�سوع بمح ّب ٍة
اندفاع النف�س .ولنا في كتاباته وم�سيرة حياته ك ِّلها ،الدليل القاطع على
هذه ال َمح ّبة.
� ّإن مح َّبة ي�سوع تترافق دائ ًما مع مح َّبة مريم .لقد �أعطى الق ّدي�س يوحنّا مكا ًنا
فا�ستحق ا ْلق َْد َر من ي�سوع على ال�صليب� .إذ
كبي ًرا في قلبِه ل ِّأم ال ُمخ ِّل�ص،
َّ
توجه �إلى � ِّأمه قائ ًال عن
حين مات الفادي الإلهي و�سط � ِّ
أ�شد الآالم �ضراوةَّ ،
يوحنّا" :يا امر�أة هذا ابنك ،وقال ليوحنّا هذه ا ّمك" (يوحنّا .)27 -26 :19
�أرا َد المخ ِّل�ص �أن يقول في ِّ
كل ذلكَّ � ،إن على الق ّدي�س يوحنّا � ْأن يعي�ش مع
تماما كما عا�ش ي�سوع معها.
مريم مثل ِ
االبن مع � ِّأمهً ،
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القدي�س يوحنّا �أمينًا على الر�سال ِة التي �أوكلها �إليه المخ ِّل�ص .ومنذ
فكان
ُ
ُ
وتك�شف لنا التقالي ُد المق ّد�سة
مريم في بي ِته.
ذلك الحين ا�ستقبل
َ
التلميذ َ
الحج الأر�ض َّية
ذلك ،ب�أنّه �سهِ ر عليها بحنان ِ
يوم من م�سيرة ِّ
االبن حتى �آخر ٍ
لهذه العذراء البريئة من الخطيئة.
ُ
ينتع�ش بح�ضور المحبوب ،ف�إنّه با�ستطاعتنا �أن نقول � َّإن
الح ُّب
�إذا كان ُ
واكراما لمريم ،هو القدي�س يوحنّا الر�سول ولكن طب ًعا
الخادم الأكثر مح َّبة
ً
من بعد الق ّدي�س يو�سف .ففي الواقع �إنّه بعد يو�سفُ ،مر ِّبي ي�سوع ،لم ي�صل
�سوى الر�سول يوحنا الحبيب �إلى هذا ال�شُّ فوف مع والدة اهلل.
بالعودة �إلى هذا ال�شّ فوف الفائق ،ف�إنه ال �أحد من بين الر�سل قد دخل بهذا
التج�سد الإلهي ،وفي �أ�سرا ِر قلبِ ي�سوع المحبوب� ،أكثر
العمق الكبير في �س ّر
ّ
من يوحنّا .لذا ف�إنّه ُي�س َّمى ر�سولَ المح ّبة بامتياز .فقد ا�ستنار الق ّدي�س
ماوي ،فد ّو َن كتاب الر�ؤيا الذي لي�س
ال�س ّ
يوحنّا في جزيرة بطم�س بالنور ّ
هو �إ ّال حياكة نبو ّية عن َم�سير الكني�سة .فعلى غرار باقي الر�سل كان يوحنّا
بط ًال كبي ًرا من �أبطال كني�سة ي�سوع الم�سيح .و� َّإن كنائ�س �آ�سيا ك ِّلها تعرف
ف�ض َله في ت�أ�سي�سها وتنظيمها.
إنجيلي �ش ّتى اال�ضطهادات ،وواجه مخاطر
لقد عانى الق ّدي�س يوحنّا ال ّ
مميتة من �أجل حقيقة الإيمان� ،إال �أنَّه لم ُيق َت ْل على �أيدي المجرمين� ،إذ
بقي �آخ َر الأحياء بين الر�سل ،و�أ�سلم الروح مك ّل ًال ب�أكاليل ثالثة :الر�سول
َ
والمع ِّلم والبتول.
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َ
�سلطانة ال�شُّ هداء
يا
مريم مرافقة ي�سوع في الألم
" ِب َماذَ ا �أُ�شَ ِّب ُه ِك َيا ا ْب َن َة �أُو ُر�شَ ِل َيم؟ ِب َماذَ ا ُ�أ َقاي ُِ�س ِك َف�أُ َعزِّ ِ
يك َ�أ َّي ُت َها ا ْل َعذْ َرا ُء ِبن َْت
ِ�ص ْه َي ْو َن؟ لأَ َّن َ�س ْحق َِك َع ِظي ٌم َكا ْل َب ْحرِ َ .م ْن َي�شْ ِف ِ
يك؟" (مراثي .)13 /2
النبي بحزنٍ عميق؟ لماذا ال تُقا�س
من هي تلك العذراء التي يتك َّل ُم َع َل ْيها ّ
آالم �أخرى؟ من دونِ ّ
�شك �سنتر َّدد باالعتقاد � ّأن �إرميا
�آالمها العميقة ب�أ ّي ِة � ٍ
يتكلم على �أ ّم ي�سوع الطاهرة ،لو لم يك�شف لنا الإنجيل �أنّها كانت واقفة �إلى
جانب �صليب ابنها المنازع (يوحنّا .)25 /19
نعم ،كان هذا الكالم على مريم ،على عذراء اليهودية التي ال مثيل لها،
ِ
آالم الكثير ُة فوقَ ر� ِأ�سها
نف�سها �أ ّي ُة لطخ ِة عار ،وقد
تراكمت ال ُ
م�س َ
والتي لم َي َّ
َطوالَ �سني حياتها.
� َّإن اهلل ،حين اختارها لهذا ال�شَّ رف الرفيع ب�أن تكون �أ ّم الكلمة ،د َّبر ب�أن
احتملت �آالم ابنها الإلهي كا َّف ًة َطوالَ
أي�ضا �سلطان ًة لل�شهداء .وقد
تكون � ً
ْ
َث ٍ
توح َد
الث َو َثال ِث َ
ين َ�س َن ًة من حياتها العابرة على الأر�ض .وكان عليها �أن ِّ
المتج�سد من �أجل خال�ص الب�شر.
الخا�صة ب�آالم الكلمة
آالمها
� َ
ّ
ِّ
أي�ضا ،ذاقت ك�أ�س المرارة حتى
ذاقت مريم خبز المنفى مع ي�سوع ،ومعه � ً
ال ُّثمالة ،تلك الك� َأ�س التي �أع ّدتها �شرو ُر الب�شرِ لفادي العالم .لقد �أَ�صا َب ْتها
�إهانات �أولئك الذين ُيع ِّيرون الإله  -الإن�سان ،ف�أ�صبحت بذلك �أكث َر الأمهات
وتوج َعت حتى
ت�أ ُّل ًما .لقد ق ّدمت هلل تلك الأ�ضح ّية المق ّد�سة على ُ
الج ْل ُجلةّ ،
نزاع الفراقُ ،مرافق ًة �إبنها الوحيد المحبوب ،جث ًة هامدة �إلى القبر .وهكذا
ف� َّإن خي َبة �أم ِلها لم تَعرِ ف حدو ًداَ " :ن َ�ص َب �شَ َرك ًا ِلق ََد َم َّي َف َر َّد ِني �إلى ا ْل َو َرا ِء.
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َج َع َل ِني �أَ ْط َال ًال �أَ ِئ ُّن ُطولَ ال َّن َهارِ" (مراثي .)13/1
حين نت�أ َّمل مل ًّيا في �أمور هذا العالم ،نج ُد � ّأن هذه الأر�ض هي مكا ٌن للعمل
مون ُي�ش ِّكلون ال�سواد
ال ُم ْ�ضني والمرارة،
فرح و َر َاحة .فالمت�أ ّل َ
ولي�ست َ
ْ
مكان ٍ
الأعظم من الب�شر ّية ،وعلى ال ُّرغم من بع�ض العزاء الذي يتلقَّونه ،تبقى
حياتهم ممزوجة بالقلق والهموم.
وم ْ�ض َي َعة
� ّإن �شريع َة الألم بالن�سبة �إلى الإن�سان المعا�صر ،المتل ّهي بالملذات َ
الوقت ،هي �شريعة قا�سية ج ًّدا ،وال ي�ستطيع �أح ٌد �أن يته ّرب منها ،فيحاول
إن�سان عب ًثا �أن ّ
يتلطى في ظل �سعاد ٍة م�صطنعة �صعبة المنال.
ال ُ
�أ ّما رج ُل الإيمان ف�إنّه م�سكو ٌن بنو ِر النعم ِةُ ،
يعرف �سعادتَه من خاللِ �إطاعته
للعناية الإله ّية ،ال يثور �ض َّد �شريعة اهلل بل يخ�ضع لها ،وينحني متوا�ض ًعا �أمام
ِ
والخيرات.
عم
عمل اليد الإله ّية ،ويرف ُع لها التبريكات حين تُغدق عليه ال ِّن َ
يفهم ُ
رجل الإيمان ب�أن اهلل ال ُيعا ِقب �إ ّال ل َي�شفي ،و� ّأن هذه الأر�ض لي�ست
�ضروري لمحو الخطيئة� .أفل�سنا كلُّنا خط�أة؟
وطنًا ثابتًا ،و� ّأن الت�أ ّلم
ّ
يا مريم� ،أ ّيتها ال ُمرا ِفقة ال ّدائمة لي�سوع الم�صلوب� ،أفهمينا �س ّر ال�شّ ريعة
الإله ّية لكي نتع َّلم في مدر�ستك ب�أن نكون خا�ضعين من ِّ
كل قلوبنا لأوامر
ِ
ا�ستحقاقاتك وا�ستحقاقات �س ّيدنا ي�سوع الم�سيح.
العناية الإله ّية ،بف�ضلِ
لم تكن مريم المع�صومة من الخطيئةُ ،عر�ض ًة لأي � ٍألم في طبيعتها ،ولم
تعرف �سوى الفرح وال�سعادة .هذا ما كان عليه �آدم قب ًال في فردو�س الأر�ض
الأول.
كان من المفتر�ض �أن يكون ذلك لو � َّأن مريم كانت مخلوقة عاد ّية ،لكنها
َّ
ُ�صبح �آي ًة من ال ِّنعم ،فكان يجب عليها
قد اختي َر ْت في
المخطط الإلهي لت َ
�أن تم َّر بالألم ،كي ت�صل �إلى درج ٍة عالي ٍة من الكمال الذي �أع َّده اهلل لها.
تجاري الم�سيح ي�سوع ،على َق ْدر ما
فبما �أنَّها �أ ُّم الفادي ،كان عليها �أن
َ
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أر�ضي ،قد
ت�ستطيع ،في عمل افتدائنا .ذلك لأن ح ّواء في الفردو�س ال ّ
�ساهمت في هالكنا .فكما � َّأن ال ُمخ ِّل َ�ص ُ
يعمل على افتدائنا بالألم ،هكذا
مريم كانت ُمع ّد ًة
ف� َّإن مريم �شاركته في تلك الك�أ�س الم ّرة .و�أخي ًرا بما � ّأن َ
الب�شري� ،أ�صبح من ال�ضروري �أن ت َ
َعرف الألم ،لكي
لتكون �أ ًّما للجن�س
َ
ّ
ت�شارك في �آالم �أبنائها على الأر�ض.
نف�س مريم من�سحق ًة ،ال بل ُمـتـلـَفَة ب� ٍألم ال ي�ضاهيه
لقد كانت ُ
�سوى �ألم ابنها�" :أَ َال َي ْع ِني ُك ْم َهذَ ا َيا َج ِمي َع َعابِرِ ي َّ
الطرِ يقِ ؟
َت�أَ َّم ُلوا َوان ُْظ ُرواَ ،ه ْل ِم ْن �أَ َل ٍم َك َ�أ َل ِمي؟" (مراثي .)12 /1

† �صالة

يا مريم ،يا عذرا َء الآالم� ،إني �أر�أف ب�آالمك .لم يكن ِ
عليك �أن تعرفي
أنت البريئة بين جميع الخالئق ،لكن َِّك � ِ
الألمِ � ،
أردت على مثال ي�سوع� ،أن
تمدي لي من ِ
ُ�ض
ابنك ،نعم َة �أن �أبغ َ
تحملي الآالم التي �س َّببتها خطاياناِ .ا ْ�س ِّ
الخطيئة من ِّ
ال�سبب الوحي ُد ل ِ
أوجاع ِك و�أوجا ِع �س ّيدي ي�سوع
كل قلبي ،فهي
ُ
الم�سيح� .آمين.

مجد َدة رهبنة ُخ ّدام
مثال:
المكرمة �أ ّنا جوليانا دي كونزاغاِّ ،
ّ
مريم في ا ْل َم َجر

خا�صة �س ّر �آالم مريم،
َع َرف َْت �أنّا كاترين دي كونزغاْ � ،أن تَعي بنعمة ّ
ال�صليب.
ال�سماو ّية نحو طريق ّ
فاجتهدت �أن تت�ش ّبه بهذه الأ ّم ّ
إكراما لمريم ،وقد
فقد عكفت منذ طفولتها على ال�صوم �أيام ال�سبت � ً
عا�شت ذلك طيلة �أيام حيا ِتها .وعند وفاة زوجها الأمير فردينان الأول،

طلبة الأ ّم العذراء الفائقة القدا�سة

189

تخ ّلت عن عظمة الأر�ض ورف�ضت االرتباط بزواج جديد.
دت �أنّا كاترين نظام رهبنة خُ ّدام مريم في المجر ،و�أدخلت ابنتها البكر
َج َّد ْ
ال�س ِّيدات النبيالت �إلى دير راهبات خُ ّدام مريم ،بعد �أن
مع عدد كبير من ّ
� ّأ�س�سته هي نف�سها في مدينة �أن�سبروك في نيرول ،واتخذت ا�سم الأخت �أنّا
ثوب �أحزان العذراء الق ّدي�سة ،مق ِّبل ًة �إياه ومرددةً" :يا
جوليانا،
َ
وارتدت َ
ا�ستحققت نعمة ارتداء ثوب �آالمك؟ كيف
معلمتي الكل ّية القدا�سة ،متى
ُ
يح�صل عليه كثي ٌر من النا�س؟ فال ذهب
�أ�ستح ُّق هذا الكنز الثمين بينما لم ُ
وال دم ي�ضاهيان هذه النعمة الكبيرة� .إنّي ولو ك ّر�ست حياتي ك َّلها فذلك
ِ
ال يكفي� ،أو �أم�ضيت حياتي في ال�شكر الدائم فال �أقدر �أن � ِ
ف�ضلك
أوافيك
لك � ِ
علي .فيا �سلطانتي النّبيلة ،ا�سمحي لي بمعون ِت ِك �أن �أرفع ِ
آيات ال�شكرِ
ّ
الالئقة بك".حين َع ِل َم ْت هذه الأرملة ال ّتق ّية � َّأن ابنتها ال�صغرى� ،آن ،قد
تُـ ّوجت � ْإم َب َر ُ
الرهباني وطلبت من حامل الخبر �أن
أم�سكت بثوبها
اطورةْ � ،
ّ
الملكي� .أ ّما �أنا ف�إنّي
ينقل �إليها هذه الكلمات" :فلتفرح ابنتي �آن بتتويجها
ّ
ال�سماو ّية ،هو
�أعتب ُر ثوبي هذا الذي كان لي �شرف ارتدائه ،على يد ملكتي ّ
�أثمن �ألف م ّرة من ِّ
تحث
كل تيجان الأر�ض" .كانت المك َّرمة �أنّا جوليان ُّ
وت�شجعهن
راهباتها على �أن ُيبقين في �أَذها ِنهِ ّن �صورة �آلآم ي�سوع ومريم،
ّ
آالم �س ّيدنا ور ّبنا ي�سوع،
على َبدء �صالتهن وختمها بهذه الكلمات" :فلتكن � ُ
أحزان الطوباو ّية مريم في قلوبنا و�أج�سادنا �إلى الأبد� .آمين".
و� ُ
وكانت �أنّا جوليان بح ِّبها العميق لمريم ،ترغب في احتمال الآالم نف�سها
التي تك ّبدتها العذراء الق ّدي�سة ،و�أن تُـ�شْ رِ كها بتلك التي احتملتها عند
�أقدام ال�صليب .فا�ستُجيبت �صالتها .وبعد فترة من الآالم ،مع �سلطانة
ال�سماء،
عيت �إلى الحياة ال�سعيدة للتن ّعم بالفرح ال ّ
ال�شهداءُ ،د ْ
أبدي في ّ
وكان ذلك في ال�سنة .1620
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َ
�سلطانة المعترفين
يا
ف�ضيلة الإيمان عند مريم
َ" ُطو َبى ِل َّل ِتي � َآمن َْت ب�أَ َّن َما ِق َيل َل َها ِم ْن ِعن ِْد ال َّر ِّب �س َي ِت ّم" (لوقا .)45 /1
إيمان العميق هو الهبة الثمينة لإ�صالح �سيرتنا .هبة جعلها اهلل لت�ساعد
� ّإن ال َ
حد معه في ال�سماء .فبف�ضلها ت�ستطيع
النف�س على مح َّبته في الأر�ض� ،إلى �أن ت ّت َ
َ
النف�س �أن تنم َو بحر َّي ٍة في الحقائق الموحاة ،برغم �أنّها ال تدرك كنهها.
يقو ُد الإيمان خطواتنا في طريق الخال�ص ،ف ُيبعدنا عن اّ
ن�صب
الزلت ،وي�ضع َ
ت�ستحق مفاهيم
النهائي الذي من �أجله خُ لقنا� .إنّه هبة ثمينة ال
�أعيننا الهدف
ّ
ّ
الفال�سفة وال اكت�شافات العلماء �أن تقا َرن به.
�أ ّما حين تنطفئ هذه ال�شعلة في نفو�سنا ،فيا للم�آ�سي ويا للخراب! �إذ � َّإن
َقد النعمة الإله ّية بالخطيئة المميتة ،ال ينف�صل ك ّل ًيا عن نبع
ال َ
إن�سان ،و�إن ف َ
حدا بعقله باهلل يعرفه على حقيقته ،ل َّأن اهلل وحده
الخيرات ،بل يبقى ُم َّت ً
ٍ
فعندئذ يبتع ُد
إن�سان �إيما َنه،
ي�ستطيع �أن يق ِّوم ميول الرغبات .لكن �إن َفق ََد ال ُ
بعدئذ �أن َ
عن اهلل وعن عملِ فداء الم�سيح ،فال ي�ستطيع ٍ
ي�صل �إلى الخال�ص.
ِ
ُ
الجاحدين تُثي ُر ال�شفقة�" :أَ َّن ُك ْم ُك ْنت ُْم ِفي ذ ِل َك ا ْل َوق ِْت ِب ُدونِ َم ِ�س ٍيح،
فحال
َ
ين َع ْن َر َع ِو َّي ِة �إِ ْ�س َرا ِئ َيلَ ،و ُغ َر َبا َء َع ْن ُع ُهو ِد ا ْل َم ْو ِع ِدَ ،ال َر َجا َء َل ُك ْمَ ،و ِب َال
�أَ ْج َن ِب ِّي َ
�إِ ٍله ِفي ا ْل َعا َل ِم" (�أف�س�س .)12 /2
مريم كام ًال ومثاال لنا في حياتنا .ف� َّإن ي�سوع بف�ضل اتحاده
كان � ُ
إيمان َ
أقنومي كان غار ًقا في الجوهر الإلهي ،فلم يكن بحاجة �إلى عي�ش الإيمان.
ال ّ
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بحق� ،سلطانة
فالأولو ّية في عي�ش الإيمان تعود �إلى مريم وحدها ،وقد ُدع َي ْت ّ
المعترفين .من �أجلِ ذلكّ � ،إن كل الذين يعملون على ن�شرِ ب�شارة الم�سيح،
ي ّتخذون منها �شفيع ًة لهم ،وي�س�ألونها �أن تُـن ّم َي في قلوبهم زرع كلمة اهلل ،ل ّأن
إيمان المعترفين ِ
المحن التي واجه ْتها
�إيما َنها لم يتزعزع � ًأبدا .لم يواجِ ه � ُ
مريم ،ل ّأن توا�ض َعها جعلها في ٍّ
�شك في �أنّها �ست�صبح � ًأما هلل وم�شارك ًة في
الفداءُ .ث َّم � ّإن �إهانة الجموع لي�سوع واحتقارهم له ،كانا بال ِّن�سبة �إليها كما
بال ِّن�سبة �إلى الكثيرين ،مدعاة عثر ٍة .لكن لم يكن با�ستطاعة � ّأي �شيء �أن
يزعزع �إيمانها ب�ألوه ّية ابنها وبال ّدور الذي عليها �أن تقوم به في عملِ الفداء.
هذا ما جعلها قادرة على الوقوف عند �أقدام �صليب ي�سوع المنازع� ،شهاد ًة
ال تُـقهر عن �أُلوه ّية ي�سوع و�إن�سانيته م ًعا ،وعن حقيقة ر�سالة ي�سوع الفائقة
الحي ،و�سط عمى العالم
الطبيعةّ � .إن �إيمان الأ ّم العذراء الذي ي�سطع في النور ّ
الجاحد ،هو جدي ٌر ِّ
بكل � ٍ
إعجاب وتقدير� .إ َّن ُه كالم�صباح المنير ،الرا�سخ على
�صخر ٍة ثابتة ،يقاوم جنون العوا�صف وينير العالم بنور خيراته.
بت مريم منذ طفولتها على ف�ضيلة الإيمان ،فا�ستحقَّت �أن َت ِل َج �أعماقَ
تد َّر ْ
معرفة اهلل ومح َّبت ِه ،ونالت نعم ًة تفوق ك َّل ِن َع ِم ال�سرافيم مجتمعين ،ففرحت
نف�سي
نبوي َ
بوعد المالك لها ،و�أن�شدت ب ُب ٍعد ّ
ن�شيد االنت�صار ،مر ِّددةًُ " :ت َع ِّظ ُم َ
ال ّر َّب".
كان هذا الإيمان بداية ارتفاعها ،ونب َع قوة �شفاعتها في ال�سماء" .ف َُطو َبى ِل َّل ِتي
� َآمن َْت ب�أَ ْن َما ِق َيل َل َها ِم ْن ِ
عند ال َّر ِّب �س َي ِت ّم" (لوقا .)45 /1
م�صباح �إيماننا � ًأبدا،
فلنتوجه �إلى مريم ون�س�ألها �أن تت�شفع بنا ،كي ال ينطفئ
ُ
ّ
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بل تنمو هذه الف�ضيلة المق ّد�سة في حياتنا.

† �صالة

ِ
نظرك الر�ؤوف نح َونا ،نحن الم�ساكين الخط�أة ،وانظري كم
يا مريم� ،أَميلي
من الأخطار يواجه �إيما ُننا من العالم وال�شّ ّرير� .إرفعي أ� ّيتها الأ ّم الر�ؤوم،
تو�سالتنا المتوا�ضعة التي نرفعها مع الر�سل الذين
العليّ ،
�أمام عر�ش اهلل ّ
طلبوا من ال َّر ّب":ز ْدنا ِ�إي َم َا ًنا!" (لوقا .)5 /17

القدي�س دومنيك المعترف ،م�ؤ�س�س رهبنة الإخوة
مثالّ :
المب�شّ رين

ر�أى القدي�س دومنيك النور في مدينة كالرهوجا في �أبر�شية كا�ستيل.
وكان ينتمي �إلى عائلة غو�سمان النبيلة .و�أثناء الحبل به َح َل َم ْت �أ ُّمه ب�أنّها
ر�أت كل ًبا حام ًال م�شع ًال في فمه وا�ض ًعا النار في الأر�ض ك ِّلها .هذه الر�ؤية
ف ََّ�س ِ
رت ال َم َه َّمة التي �سيمنحها اهلل لهذا الطفل المولود.
�أنمى دومنيك في نف�سه ،منذ نعومة �أظفاره ،مح ّبة مريم العذراء ب�شكل
خا�ص ،وقد اختارها م ِلك ًة له و�شفيعة .فبعد درا�سات متف ّوقة في جامعة
ّ
فالن�س�ِ ،س َيم كاهنًا وقد �أظهر ِغير ًة ر�سول ّية كبير ًة لخال�ص النفو�س.
اختاره ر�ؤ�سا�ؤه ،بف�ضل �إيمانه ال�صافي ،مب�ش ًرا في وجه �أ�صحاب الب ِْدعة
الألبان ّية (في مدينة �ألبي الفرن�سية) ،الذين �أف�سدوا �إيمان ال�شعب القاطن
تكن النتائج متوافقة
ولكن لم ِ
في محيط مدينة تولوز .قب َِل دومنيك المه ّمةْ ،
ٍ
عندئذ �إلى العذراء الكل ّية القدا�سة،
توجه
مع الجهود الكبيرة التي قام بهاّ .
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فظهرت
طال ًبا معونتها لكي تُلهمه الو�سيلة الناجعة في ر�سالته الدقيقة هذه.
ْ
له العذراء و�أخبرته ب�أنّه �سينت�صر ب�سهولة على الهراطقة بتعميمه �صالة
الورد ّية بالطريقة التي ع َّلمته �إياها .ومنذ ذلك النهار �أخذ دومنيك ين�شر
هذه ال�صالة ،فانت�صر على الب ِْدعة انت�صا ًرا باه ًرا.
و�شهاد ًة على �إكرامه الحا ّر ل�س ّيدة الحبل بال دن�س ،كتب دومنيك كتا ًبا
ي�شرح فيه �إيمانه ب�سلطانة ال�سماوات .فو�ضع الهراطقة الكتاب في النار
على ثالث م ّرات ،لكنّه بقي �سال ًما في و�سط اللهيب .وكان ،هذا الر�سول
وروحا ،من �أجل ارتداد الخط�أة ب�شفاعة
ال يتعب من تكري�س ذاته ً
ج�سدا ً
إنت�شرت �صالة الورد ّية المق ّد�سة ب�سرعة فائقة كما ع ّلمتها العذراء
مريم� .
ْ
حا�صدا
الق ّدي�سة لدومنيك .وانطلق هو من مدينة لنغدوك ،ليجوب البلدان
ً
ف�شجعه الحبر الأعظم و�أغناه بالن�صائح الثمينة ،ف� ّأ�س�س
النتائج الباهرةّ ،
رهبنة الإخوة المب�شرين ،على ح�سب الروحان ّية التي اكت�سبها برعاية
مريم ،كي ُي ِ
كم َل عم َل ُه ويحارب الب َِدع ،ويع ِّلم الحقائق الم�سيح ّية المق ّد�سة.
الرب في � 6آب من ال�سنة .1221
رقد ب�سالم ّ
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َ
�سلطانة العذارى
يا
"�إِ َّن ا ْل َبتُو ِل َّي َة َم َع ا ْلف َِ�ضي َل ِة �أَ ْج َم ُل؛ َف ِ�إ َّن َم َع َها ِذكْر ًا خَ ا ِلد ًا ،ألَ َّن َها َت ْبقَى
وم ًة ِعن َْد ا ِ
َّا�س" (حكمة .)1 /4
هلل َوالن ِ
َم ْع ُل َ
� ّإن الحياة الم�سيح ّية كما و�صفها الآباء الق ّدي�سون ،هي توبة دائمة ُ
نعي�شها
كي نتط َّه َر من خطايانا .وقد ع ّلمنا فادينا الإلهي نف�سه هذه الحقيقة �إذ
ون" (لوقا .)3 /13
قال�" :إِ ْن َل ْم َتتُو ُبوا ف ََج ِمي ُع ُك ْم َكذ ِل َك َت ْه ِل ُك َ
ُ
حوا�سنا الم�ضطربة ،كما يطلبه العقل
هدف التوبة هو �أن ن�ضع ح ًّدا لرغبات َّ
والإيمان .هذه الرغبات ت�سكن طبيعتنا منذ وجود الإن�سان الأول ،وتدفعنا
من دون �شفقة �إلى الغرق في �أوحال المفا�سد .فكم من الم�سيح ّيين ،ويا
للأ�سف ،باتباعهم ميولهم الموتورة ،يف ِقدون �صحتهم الج�سدية كما
أبدي!
خال�ص روحهم ال ّ
ال�صوم ،وتذ ِّك ُرنا بمنافع
لذا ف� ّإن الكني�سة المق ّد�سة تفرِ ُ�ض علينا �شريعة َّ
الخال�صي لنفو�سنا .فال�صوم " ُيزيل المفا�سد ويرفع العقل في
هذا العمل
ّ
ا�ضا
الت�أمل في �أمور ال�سماء ،و ُي�س ِّهل مزاولة الف�ضائل ،ويكون لنا م�صد ًرا ف ّي ً
لل ِّن َعم" (ليترجيا زمن ال�صوم).
فنجلب
احترام �أعمالِ الإماتة،
بروح م�سيحية �صافية ،على
فلنتد َّر ْبٍ ،
َ
ِ
لنفو�سنا اال�ستحقاقات الثمينة.
� ّإن مريم ،البريئة من الخطيئة الأ�صل ّية في ذاتها ،ال ُيمكنها ال�شعور بهذا
حوا�س الب�شر .هذا ال�شعور �سببه خطيئة �أَبي
التم ُّزق الذي يجول في
ّ
الب�شر ّية الأولى .ولكن ،وهي المملوءة نعمة ،قد ا�ستطاعت �أن تحافظ بك ّل
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تتو�صل �إلى ذلك ب�سهولة كاملة وعذوبة
قواها على االتزان الكامل .وكانت ّ
فائقة ،من دون �أن تحتاج �إلى قهر ذاتها ،وتعي�ش ما يفرِ �ضه العقل وت�أمر
به �شريعة اهلل.
على ال ّرغم من ذلك ،ف� ّإن هذه العذراء البريئة من الخطيئة� ،شاءت
ب�إرادتها �أن تخ�ضع ل�شريعة ال ّتوبة و�إماتة الذات ،برف�ضها المباهج التي
يفتِّ�ش عنها الآخرون بنهم ال َيك ّل ،فلم تكن حياتها �سوى �سل�سلة طويلة من
ال ّتق�شُّ ِف والت�ضحية بال ّذات.
�صو ُمها كان متوا� ً
طعاما �إال ما يكفيها
صال ،وطاعتُها كاملة .لم تكن لتتناولَ ً
حوا�سها ،حتى
للمحافظة على بع�ض الحياة .وقد امت ّدت �إماتاتها ل َت َتناولَ ك َّل ّ
�إننا ال نعرف �أ ّية واحدة منها كانت تتف َّوق على الأخرى :في توا�ضع عينيها،
�أم في وقفتها الخ�شوع ّية� ،أم في ِحوارها المقت�ضب ،وطهارة حركاتها.
فقد وجد ذلك ك َّله ُحظو ًة في عينَي َعرو�سها ال�سماوي .لقد اكت�سبت مريم
ال�سماوي ،كثمرة ل�سلوكها
ب�سهولة فائق ِة الطبيعة ،حيا ًة مق َّر َب ًة من محبوبها
ّ
فرحا �سماو ًّيا ارت�سم على وجهها ،جما ًال بتول ًّيا يفوح من ك ّل
هذا .لقد ربحت ً
نوعا من الرفعة والعذوبة تمنحانها نفح ًة �ألوه ّية تفوق �إن�سان ّيتها.
كيانهاً ،
جميلة � ِ
"ها �أَن ِْت َج ِمي َل ٌة َيا َحبِي َب ِتي،
أنت يا محبوبتي ،يقول لها الروح القد�سَ :
َها �أَن ِْت َج ِمي َل ٌة! َع ْين ِ
َاك َح َم َام َتانِ ِم ْن ت َْح ِت ِنقَاب ِِك" (ن�شيد .)1 /4
م�سيحي يريد �أن يعي�ش بح�سب �شريعة
� ّإن االعتدال ف�ضيلة �ضرور ّية لكل
ٍّ
للحوا�س.
عبدا
اهلل .وحين ت�ضعف هذه الف�ضيلة وتقع بالخط�أ ُيم�سي الروح ً
ّ
ال يمكنه بعد ذلك �أن يتذ ّوق الأمور الإله ّية ،وقد قال الق ّدي�س بول�سَ " :ل ِك َّن
الإِن َْ�س َان َّ
وح ا ِ
هلل لأَ َّن ُه ِعن َْد ُه َج َها َل ٌة" (1كورنت�س /2
الطبِي ِع َّي َال َي ْق َب ُل َما ِل ُر ِ
 .)14في الواقع � ّإن الج�شع وال�شراهة يحمالن في ذاتهما ،كنتيجة طبيع ّية
الروحاني .فال نف َع � ًإذا للتفتي�ش عن
ظالما للعقل وخفوتًا للنّور
للخطيئةً ،
ّ
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البذخ والرخاء�" .أَ َّما ال ِْح ْك َم ُة ف َِم ْن �أَ ْي َن
الحكمة عند الذين يعي�شون في
ِ
ُوج ُد ِفي �أَ ْر ِ�ض
ُوج ُدَ ،و�أَ ْي َن ُه َو َم َك ُان ا ْل َف ْه ِم؟ َال َي ْعرِ ُف الإِن َْ�س ُان ِقي َم َت َها َو َال ت َ
ت َ
الأَ ْح َيا ِء" (�أ ّيوب .)13 -12 :28
بالمقابلّ � ،إن ال�شراهة التي ت َْح ِفز جنون اللذة ال�شهوان ّية ،ت�ؤ ّدي �إلى
خُ �صومات ومماحكات ،وتتلف الحياة ب�شكلٍ �سريع �أكثر مما ت�س ّببه
الأمرا�ض� .أ ّما الأخطر من ذلك ف� ّإن ال�شراهة تجلب �أفكا ًرا غير طاهرة،
ٍ
ٍ
وحركات منافي ًة للتوا�ضع المق ّد�س ،ما يقود الإن�سان �إلى
وكلمات
و�أعماال
ق�ساوة القلب وخ�سران الحياة الأبد ّية.

† �صالة
يا مريم ،يا �أ�صغر البتوالت ،لقد تذ ّو ِ
قت �أكثر من �أ ّي ِة خليق ٍة �أخرى� ،أفراح
الحوا�س،
الحياة الروح ّية الطاهرة� .ساعديني كي �أنت�صر على �إغراءات
ّ
واجعليني ،بحفظي ع ّف َة النف�س والج�سد� ،أن َع ُم معك بالأفراح الروح ّية
الموعودة ،با�ستحقاقات مخ ّل�صنا ي�سوع الم�سيح� .آمين.

مثال :الطوباوية اليزابيت ب�شيناردي البتول ،من رهبنة
خادمات مريم� ،أخوات مونتللي
ولدت هذه الخادمة المك َّر�سة لمريم في ال�سنة  .1428وقد �أنب�أت طفولتها
تف�ضل ال�صالة على اللعب،
ع ّما �ستعي�شه في �أيامها القادمة .لقد كانت ِّ
والت�أمل على اللهو .كانت مملوءة محبة في �إكرام العذراء الق ّدي�سة .وبعد
ِ
خلدت مع �أُختها �إلى ال�صالة ،وطلبت ارتداء ثوب الرهبنة
موت � ِّأمها،
ْ
الثالثة لخُ ّدام مريم.
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ال�سامية .وبف�ضل ت�أملها
�أُ ْ�ستُجي َبت �صالتها ،فعا�شت بالتم ّر�س بالف�ضائل ّ
في �آالم ال�سيد الم�سيح و�أوجاع مريم ،بالإ�ضافة �إلى التق ّرب الم�ستم ّر
من �س ّر الم�صالحة ،والمناولة اليوم ّية� ،أ�صبحت في ٍ
وقت ق�صير مثا ًال
عيني ال ّر ّب ،فت�صوم
ح ًّيا للكمال .وكانت تتح ّلى ٍ
بروح رائعة الجمال في ِ
حزاما من الحديد على ج�سمها .وقد تو�صلت �إلى درجة
با�ستمرار وترتدي ً
متق ّدمة من الت�أمل ،فدخلت في �س ّر المعاني العميقة للكتب المق ّد�سة.
�سندا كبي ًرا لحياتها.
وكانت �صالة الفر�ض الإلهي اليومي ً
�أ�صبحت �إليزابيت ال َّأم الروح ّية لجيلٍ كبيرٍ من النفو�س المختارة� .إذ بف�ضل
وتم�س ِكها بالف�ضائل ،انجذب نحوها عد ٌد كبي ٌر من الفتيات
ت�سامي حيا ِتها ُّ
اللواتي �أتين لي�ستر�شدن تحت رعايتها .فقد �ش َّكلن نواة �أديا ٍر عديدة لرهبنة
خادمات مريم ،وقد ُعرفن براهبات "مونتللي" .كانت الطوباوية اليزابيت
مثال الدعوات لهذه الرهبنة التي �أ�س�ستها الق ّدي�سة جوليان فالكونيري.
المف�ضلة للعذراء القدي�سة التي �أتت لزيارتها
�أ�صبحت �إليزابيت االبنة
ّ
في ِق اّليتها الفقيرة لتُك ِّلمها بب�ساطة .اكت�سبت طوباو َّيتنا ثق ًة كبيرة لدى
مريم ،ف�صار النا�س يعتبرونها "ال�شفيعة �أمام �أ ّم اهلل" .وعلى الرغم من
بنعم فائق ِة الطبيعة،
بقيت على ُ
هذه االمتيازات ْ
توا�ض ِعها ،وقد �أكرمها اهلل ٍ
و�أغناها بموهبة النبوءة� ،إذ علمت بتاريخ موتها قبل الأوان .وهذا ما ّتم
بالفعل �سنة  1468وكانت في الأربعين من عمرها .فقد �أتى ،في �ساعتها
الأخيرة ،الطفل ي�سوع والأ ّم الإله ّية لي�ؤا�سيا خادمة اهلل ويرافقاها في
الحقيقي.
عبورها من هذا المنفى �إلى وطنها
ّ
الرب في مدينة مانتو في كني�سة
يرقد جثمان الطوباو ّية �إليزابيت ب�سالم ّ
الق ّدي�س برنردو�س .وال تزال ال ِّنعم الغزيرة تتدفَّق على الذين ي�أتون
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لل�صالة عند �ضريح خادمة مريم ،وقد رفعها البابا بيو�س ال�سابع �إلى
ّ
م�صاف الطوباو ّيين في الع�شرين من كانون الأول �سنة  .1804وتحتفل
الكني�سة بعيدها في الثاني والع�شرين من �شهر �شباط.

القدي�سين
يا �سلطانة جميع ّ
تتويج مريم في ال�سماء
َاج ا ْل ُم ْل ِك َع َلى َر ْ�أ ِ�س َها َو َم َّل َك َها َم َك َان َو�شْ ِتي" (�أ�ستير )4/1
" َف َو َ�ض َع ت َ
تماما لحظة رقادها ،من دون
� َّإن حدث قيامة الأ ّم العذراء وانتقالها قد َّتم ً
� ّأي م�سافة في الزمن ،فتك َّللت بالمجد.
قوبل ُ
والفرح الفائقين .فقد قام الكلم ُة -
دخول مريم �إلى ال�سماء بالترحاب
ِ
أجل�سها عن يمينه ،وو�ضع على ر�أ�سها �إكلي ًال� ،أجمل
اهلل وانطلق للقاء � ِّأم ِه ،ف� َ
من الالزورد والزبرجدَ " :ك َان َع َلى ا ْل ِع َم َام ِة �إِ ْك ِلي ٌل ِم ْن ذَ َه ٍب" (�سيراخ /45
 .)14ف�أَن�شدت الأجواقُ المالئك ّية باتّحا ِد �أ�صواتها �أعذب الألحان ،فر ّد َدت ُه
�أ�صداء ال�سماء�" :إفرحي يا ملك َة ال�سماء هللويا"( .الليترجيا)
ُا ِ
ٌ
منقو�ش عليه
عط َي لمريم �إكلي ٌل واح ٌد مط َّر ٌز بيد المبدعين ال�سماو ّيين،
آيات الت�سبيح الالئق ،وك ّل �آي ٍة تُع ِّبر عن ِحقْب ٍة من مراحل حيا ِتها البه ّية.
� ُ
نعم! كان من العدل �أن تُك َّل َـل مريم في ال�سماء� .ألي�ست هي ،من �سحق ر�أ�س
الح ّية الجهنّم ّية ،با�ستحقاقات ال ّر ّب ي�سوع الم�سيح؟ �ألي�ست هي المر�أة
القادرة ،التي وافقت على الم�صير الذي ع ّر َ�ض ابنها للموت ،لكي يفتدينا
من الهالك الأبدي؟ �ألي�ست هي العذرا َء التي ال تُقهر والتي انت�صرت

200

طلبة الأ ّم العذراء الفائقة القدا�سة

انت�صا ًرا باه ًرا على ال�ش ّرير والعالم؟
�إفرحي يا نف�سي ل َّأن �أ ّمك مريم قد ُك ِّل ْلت �سلطان ًة على الق ّدي�سين ،وقد
العلي �سيد ًة مطلقة على ال�سماء والأر�ض.
�أعلنها ال ّر ُّب ّ
ُت ِّو َج الق ّدي�سون بالمجد في ال�سماء ،وعلى تيجانهم هاالت ٍ
مجد مم ّيزة:
�إنّهم ال�شهداء و"المالفنة" والعذارى.
لكن �أ ّم اهلل لم ت َ
تاج ِ
مجدها ُيخْ ِ�س ُف بانبهاره ك َّل
ّ
ُعط هال ًة كهاالتهم ،ل ّأن َ
بريقٍ �آخر مهما َع ُظ َم بها�ؤه .فطهارة العذراء الق ّدي�سة ومحبتُها الحا ّرة،
تُ�ضيئان � َ
هي وغي َر المو�صوف.
إكليل مجدها ال َب َّ
مريم ،و َيرزح القم ُر
م�س ثوبها كالمعطف
الملوكي على َ
وبينما تُـرخي ال�شَّ ُ
ّ
َتر�صع اثنتا ع�شْ ر َة نجم ًة فوق ر� ِأ�سها الطاهرٍ ،
ببهاء فائقٍ ،
تحت قدميها ،ت َّ
ُيز ّين تاج ِ
انعكا�سا حـ ّ ًيا لف�ضائلها الفائقة الطبيعة،
مجدها .ذلك ي�شبه
ً
روحها المق ّد�سة.
وللعطايا الثمينة التي تُكلـِّ ُل َ
على ال ّرغم من تكليلها بالأمجاد الفائقة ،لم تُن ِق ْ�ص مريم ذ ّر ًة من مح َّبتها
الأموم ّية .فقد زرعها اهلل في قلبها حينما جعلها عند �أقدام ال�صليب،
�أ ًّما روح ّية لنا .ال بل على العك�س ،ف� ّإن طيبتها ورحمتها ور�أفتها ت�ضاعفت
تجاهنا ،ب�سبب تكريمنا لها .وها هي الآن ال تُظهر عظمتها الفائقة� ،إ ّال
لت�ساعدنا وتغدق علينا الخيرات ال�سماو ّية.
فرحا في �أن يكون لنا �أ ٌّم وملكة مثل مريم ،ف ّيا�ضة
نعم! علينا �أن نته َّل َـل ً
بالخيرات والمح ّبة!
� َّإن �أغلب �أَ ْيقونات العذراء في العالم ،التي تك ّرمها الكني�سة الجامعة،
تبدو مك َّلل ًة بر�سلِ الكني�سة االثني ع�شر ،ب�أ ّبه ٍة ال تق ّل بها ًء عن �إكليلها في
الكن�سي ِن َّيات باطلة �أو
ال�سماء .ومن الخط�أ الفادح � ْأن نرى في هذا العمل
ّ
تك ُّبر ًا مته ّور ًا ،بل على العك�س� ،إنّها التقوى البنو ّية التي تدفع الم�ؤمنين �إلى
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تكليل �أيقونة تلك التي �أ�صبحت ،عند �أقدام ال�صليب ،محاميتهم و�أ َّمهم.
حين َو�ض َع الفادي � َ
ِ
المجد غيرِ المائت على جبين مريم� ،أراد
إكليل
�أن ُيقيم �شهاد ًة ح ّية عن �أمانة �أ ّم ِهّ � .إن الإكليل الذهبي الذي يت ِّوج
�أيقونة الحبل بال دن�س ،بر�سل الكني�سة االثني ع�شر ،هو تح ّية عرفانِ
أي�ضا
جميلٍ ترفعها الب�شرية ب�أ�سرها نحو راي ِة ف ّيا�ضة ال ِّنعم .وهو � ً
مبجل ،مقابل نكران الجميل الذي يبديه العديد من
بمثاب ِة
ٍ
تعوي�ض ّ
النا�س تجاهها .كتعبيرٍ عن المح ّبة بدل الإهانات الكثيرة التي �س ّببها
لها الخاطئون .فيا مريمَّ � ،أم الحنان والرحمة الدائ َمين ،تق ّبلي هذا
كتعوي�ض عن ِّ
كل الإهانات ،واقبلي �شهادة المح ّبة البنو ّية هذه.
التكريم
ٍ

† �صالة

نبتهج ِ
معك �أيتها العذراء البريئة من الدن�س ،من �أجل المجد الفائق الذي
�أغدقه ِ
الحق ،في يوم تتويجِ ِك في ال�سماء.
الحق والإن�سان ّ
عليك ابنك ،الإله ّ
أي�ضا بعد هذه الحياة ،حظو ًة من مجدك� .آمين.
فن�س�ألك �أن ننال نحن � ً

أخر َ�سين ب�شفاعة العذراء الكل ّية القدا�سة
مثال� :شفاء � َ

�إنّها عادة جميلة ،وغاية في التقوى �أن ن�ضع على عتبة البيوت �أَيقون ًة للعذراء
مريمً � ،
إيقاظا ِلواجبِ �إكرامها في نفو�س جميع الذين يم ّرون �أمام منزلنا.
فلقد حدثت معجزة كبيرة في منطقة �إميليا في �إيطاليا ،تبرهن عن فرح
ال�سماء الكبير برفع �أيقونتها.
م ِلكة ّ
الخارجي لب�ستان ديرهم،
فقد و�ضع رهبان خُ ّدام مريم ،على الجدار
ّ
�أَيقون ًة للعذراء الق ّدي�سة ،وكانت عاد ُة �أبناء المدينة �أن يم ّروا لإلقاء التح ّية.
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مرا�سم �إكرامها في ِّ
كل البالد .وكان الأطفال مع �أهلهمُ ،ي ِ
ن�شدون
فانت�شرت
ُ
أمامها عند حلول الم�ساء� ،أنا�شيد التعظيم لأ ّم اهلل.
� َ
�شاب في الخام�س َة ع�شْ ر َة من
وفي م�ساء  29ني�سان من �سنة � ،1596أتى ُّ
عمره يدعى مر�سيانو ،من مدينة كا�ستلنوفو ،لي�ص ِّلي مع �سائر النا�س.
ف�سجد ُمبد ًيا مح َّبته الكبيرة للعذراء الق ّدي�سة ،ال ب�شفتيه بل بنظراته
الم�س َّمرة على �أَيقونتها ،ولم يكن لديه و�سيل ٌة �أخرى ُيع ِّبر بها عن عواط ِفه
أبكم .وفج�أة ،بينما كان غار ًقا في ال�صالة
أ�صم و� َ
نحو هذه الأ ّم ،لأنّه كان � َّ
�شعر ب� ّأن ل�سانه يتح ّرك داخل فمه ف�صرخ في �أعماقه" :يا ي�سوع ويا مريم".
ال�سماوات �صوت �صالته العميقة ُ
في للحال.
ف�سمعت �سلطانة ّ
ف�ش َ
انت�شر خبر ِّ
ال�شفاء كالنّار في اله�شيم ،وو�صل �إلى �أ�سقف مدينة موديم
ِ
المطران كلود رانجوني ،الذي فتح تحقيقًا قانون ًّيا ،كي يقف على م�صداق ّية
هذه المعجزة.
أي�ضا با ْل ُب ْكم ،لل�صالة �أمام هذه
�شاب �آخر،
م�صاب � ً
في هذه الأثناء جاء ٌ
ٌّ
الأَيقونة العجائبية ،فطلب �شفاعة مريم كي تَ�شفيه .فا�ستجابت الأم
أي�ضا لدعاء هذا الفتى ،الذي انف ّكت ُعقدة ل�سانه ،وتك َّلم للحال.
الق ّدي�سة � ً
و�صلت �أخبار الأ�شْ فية �إلى �أذ َني البابا كليمندو�س الثامن ،ف�أمر بالت�أ ُّكد
الدقيق مما حدث ،ليعلن ٍ
بعدئذّ � ،أن �أَيقونة العذراء هذه عجائب ّية ،و� َّأن على
ِّ
كل الم�ؤمنين واجب الإكرام للأ ّم الق ّدي�سة.
توالت المعجزات ،فق َّرر الم�ؤمنون بناء كني�سة في المكان عينه على �شرف
�أ ّم اهلل ،التي �أظهرت عطفها ومح ّبتها نحو خُ ّدامهاُ .و ِ�ضع حج ُر الأ�سا�س
بح�ضور �أمير منطقة مودان �ألفون�س الثاني ،وقد ُك ِّر�س ذلك باحتفالٍ كبير
في ال�ساد�س من كانون الثاني �سنة .1596
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َ
المقد�سة
�سلطانة الورد ّية
يا
ّ
ال�صالة عند مريم
روح ّ
"في ِّ
ا�سترحت ،وثم ُر ُه حل ٌو في فمي" (ن�شيد .)3 /2
ظل حبيبي
ُ
فبال�صالة نرتفع
ال�صالة.
ال ان�شغاالت في هذه الح َياة � َ
ّ
أقد�س و�أن َبل من ّ
لنقدم له ت�سبيحنا ونعبده بالإكرام الالئق
نحو اهلل ،وندخل ب�شركة معهِّ ،
بعظمته الإله ّية ،ون�شكره لإح�ساناته التي ال ّ
ينفك ُيغدقها علينا ،لكي نطلب
�إليه الغفران عن خطايا ارتكبناها ،ون�س�أله ال ِّنعم الروح ّية والزمن ّية التي
نحن بحاجة �إليها.
في الواقع ،ال يمكننا �أن نت�ص ّور �أم ًرا �أروع من ال�صالة .فقد ع َّلمنا �أياها
المخ ِّل�ص بمثـَ ِل ِه� ،إذ نقر�أ �أَنَّه اعتاد على االنفرا َد في الجبل لي�ص ّلي،
وكان يق�ضي الليل في الت�أمل (لوقا  .)12 /6وحين ع َر َف � ّأن �ساعته قد
ال�صالة" (لوقا .)43 /22
�أتت ،كما يقول الإنجيلَ �" :
نف�س ُه في َّ
أجهد َ
لم ِ
أي�ضا
الرب باعطائنا مثا ًال في حياته عن طريق ال�صالة ،بل �أراد � ً
يكتف ُّ
�أن ُيع ِّل َمنا ما هو �أبهى من ذلك ،ب�إعطائنا �صيغ ًة لل�صالة ،تَخت�صر ك ّل ما
ُيمكننا � ْأن نطل َبه �إلى اهلل� .إنّها ال�صيغة الأ�سا�سية الرائعة بين ِّ
كل ال�صلوات.
الرب ،الذي � ِ
أعطاك في ال�صالة و�سيل ًة ف ّعالة لتنالي
فا�شكري يا
نف�سي ّ
َ
ك َّل ما تحتاجين �إليه ،واطلبي �إل ْيه ال ِّنعمة ب�أن ال تُهملي م َّر ًة عم ًال مق ّد ً�سا
وخال�ص ًّيا كهذا.
بعد ال ّر ّب ي�سوع �أح ٌد من الق ّدي�سين ،عن �أهمية ال�صالة
لم يو�ضح لنا َ
ب� َ
أف�ضل مما �أو�ضحت مريم ،ل َّأن حياة �أ ّم اهلل لم تكن �سوى �سل�سلة �صال ٍة
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متوا�صلة .وال يمكننا التعبير عن مدى تقواها العميقة ،و�شوقها لمجيء
ِ
"ا�س َت ْي ِقظ َيا َم ْج ِدي!
الما�س ّيا ،حين كانت ال تزال طفل ًة تر ّدد مع داود النبيْ :
ا�س َت ْي ِقظ� ،أ ُّيها ال ُعو ُد ِ
والكنّارة" (مزمور  .)9 /57ويمكننا بذلك القول � َّإن
ْ
مريم ،بف�ضل �شوقها الم ّتقد ،قد �سا َر َع ْت �إلى مجيء ال ّر ّب الفادي.
تج�سم الكلمة في �أح�شائها� ،أ�صبحت حياة �أ ّم اهلل �صال ًة حار ًة
حين ّ
متوا�صلة ،ا�ستمرت حتى انتقالها �إلى جنّة الفردو�س ،واتحادها بابنها
الحبيب في �أطياب الر�ؤى الطوباو ّية.
والآن ،في اتحادها باهلل بالمجد ،ال تتو ّقف عن الت�ض ّرع من �أجل خُ ّدامها
حي باقٍ
الذين يجاهدون على الأر�ض و�سط مخاطر ج ّمة .ومع ابنها" ،لأ َّن ُه ٌّ
ِل َي�ش َف َع لنا" (عبرانيين  ،)25 /7ترف ُع �صلواتها وت�ض ّرعاتها للآب ال�سماوي.
فهل من العجب في �أن تظهر لخُ ّدامها بخ�شوع الم�صلية ،لتك�شف عن رغبتها
في �أن يحتذي الم�ؤمنون حذوها في ال�صالة كو�سيلة ناجعة لتقدي�سهم؟
ال�صالة الم�شتركة
بين كل نماذج ال�صلوات ،نجد � َّأن �صالة الورد ّية هي ّ
بين جميع النا�س� .إنّها �صوت الطفل الذي ال يتوقَّف عن الإلحاح في طلب
الغني ال
�أ ّم ِه حتى ينال مبتغاه .وهي ّ
تو�سالت الفقير القابع على باب ّ
يفارقه قبل �أن يحظى بالإح�سانات الوافرة.
� ْإن �أر ْد َت �أن تُثمر �صالتك ثما ًرا خال�ص ّية ،فال يكفي �أن ت�ص ّلي ،بل عليك �أن
تتناغم مع ما ت�ص ّلي.
أي�ضا .ف َو َج َب علينا
لكن ِن َع َم اهلل كثيرة هي � ً
في الواقعَّ � ،إن حاجاتنا كثيرةَّ ،

طلبة الأ ّم العذراء الفائقة القدا�سة

205

طلب ال ِّنعم الروح ّية �أو ًال� .أ ّما عن الخيرات الزمن ّية فلنطلب �إلى ال ّر ّب �أن
قدر ما ت�ساعدنا على امتالك ال ِّنعمة الإله ّية.
يحقِّقها لنا على ْ
بقدر
ب�إمكاننا �أن ن�ص ّلي من �أجل قريبِنا ،ونحن ننال ال ِّنعم الخا�صة ْ
تجاوبنا مع عمل اهلل فينا� .أ ّما ال�صالة من �أجل الآخرين فتعود �إلى �إرادة
اهلل في حياتهم .فلنت�أكد �أَ ْن تترافق �صالتنا مع الإيمان العميق وال ّتوا�ضع
وال ّثقة والمثابرة�" .ص ّلوا دائ ًما وال تم ّلوا" يقول ال ّر ّب (لوقا .)1 /18

† �صالة
يا مريم ،يا مع ِّلم َة الحياة الروح ّية القديرة ،اجعليني قاد ًرا على ال ّتتلمذ
في مدر�ستك حول طريقة ال�صالة الف�ضلى! ت َّر�أفي يا �أمي بي ،وت�شفَّعي من
�أجلي �أمام ِ
ابنك ،لكي �أنم َو بالإيمان والتوا�ضع والثقة والمثابرة ،ل ّأن ذلك
أ�سا�س كي تُ�ستجاب �صالتي �أمام اهلل� .آمين
هو ال�شرط ال ُ

مثال� :إرتداد خاطئ على فرا�ش الموت بف�ضل �صالة
المقد�سة
الم�س َب َحة ال َورد ّية
ّ

نقر�أ في �سيرة حياة الق ّدي�س من�صور فيرياه ،عن رجلٍ كان قد ا�ست�سلم
لحياة المجون ،وقد �شارف على الموت .وحين علم من الأط ّباء � َّأن مر�ضه
ُع�ضال ،و�سي�ؤ ّدي به �إلى الموت المحتوم� ،شعر بال ُّرعب �أمام فكرة الأبد ّية،
وانتابه َوخْ ُز �ضمير مما عا�شه من حياة الخطيئة ،فبدا له ذلك مهي ًبا.
لكنّه بدل �أن يرتمي بثقة بين ذراعي الرحمة الإله ّية ،ا�ست�سلم للي�أ�س،
معتب ًرا �أنّه غير �أهلٍ لغفران اهلل .فعلم الق ّدي�س من�صور ب�أمر هذا ال ّرجل
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م�شج ًعا �إ ّياه على التوبة،
فهب حا ًال للوقوف �إلى جانب فرا�شهّ ،
المنازعّ ،
ً
موقظا �ضميره على الثقة بالرحمة الإله ّية ،فراح من�صور يذ ّكر الرجل
الرب من �أجل ٍّ
كل منّا .فالم�سيح هو الأب الرحوم الذي ي�ستقبل ابن ُه
بميتة ّ
إلهي الذي �أح ّل المغفرة
ال�ضالَّ بين يديه .وقد ح ّدثه � ً
أي�ضا عن المع ّلم ال ّ
على ٍ ّ
والل�ص التائب على ال�صليب،
كل من ز ّكا الع�شّ ار ومريم المجدل ّية
ّ
و�أخبره ب أ�نّه و�إن كانت خطاياه كعدد رمل البحر ،ف�إنها تزول برحمة اهلل
الأزل ّية.
لم تجد هذه الكلمات مع عمق مح ّبتها� ،آذا ًنا �صاغية عند المري�ض،
�إنما زادته تجديفًا وكفرا .فراح ي�صرخ �صا ًّرا �أ�سنانه بع�ضها على بع�ض،
مف�ض ًال الموت على
ً
الرب الم�سيح في طلب الغفرانّ ،
راف�ضا التو�سل �إلى ّ
االرتداد عن خطاياه .لكن الق ّدي�س من�صور ا�ستم ّد النور من ال�سماء
ف�أجابه" :ال ،بل عليك �أن تتوب لكي تلقى الرحمة الإله ّية الخالدة".
والتفت الق ّدي�س نحو الأهل المحيطين بالمري�ض ،وبد�أ يتلو ُ�س ْبحة الورد ّية،
ِ
ففا�ضت النعمة وتدخّ لت الق ّدي�سة العذراء� ،إثباتًا لما يقول الق ّدي�س برنردو�س
تو�سل الم�ص ّلين .ولم يكد الجمع ُينهي
عن �أنّها رجاء الذين ال رجاء لهم ،و�سمعت ُّ
�صالة الم�سبحة ،حتى تب ّدل وجه الرجل و�أ�صبح �إن�سا ًنا �آخ َر ،ودي ًعا كالحمل.
فطلب من الأب الق ّدي�س �أن يقترب منه ،مر ِّد ًدا ا�سم مريم ّ
الطاهرة،
فاغرورقت عيناه بالبكاء تائ ًبا عن خطاياه ،معترفًا بك ّل ما اقترفه
ل�ص اليمين من على ال�صليب .وبعد �أن تق ّبل
في حياته ،على غرار ِّ
بالرب.
الأ�سرار المق ّد�سة رقد ب�سالم ال ّتائب المطمئن �إلى لقائه
ّ
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ً
�سلطانة ُحبل بها بال دن�س
يا
ألح َبل بمريم بدون الخطيئة الأ�صل َّية
� َ
"�أَن ِْت َم ْج ُد �أُو ُر�شَ ِل َيم َو َف َر ُح �إِ ْ�س َرا ِئ َيل َوفَخْ ُر �شَ ْع ِبنَا" (يهوديت .)10 /15
من �أجل اال ِتحاد الأقنومي للكلمة الإله بالطبيعة الب�شرية ذات ال�شخ�ص
مجد اهلل �أكثر من الحبل بمريم بدون
الواحد ،لم يعد هنالك في الكون ما ُي ِّ
الخطيئة الأ�صل ّية.
فلكي ُيظهِ َر ُ
لكن
اهلل عظمتَه
ومجد ُه ،خلق الإن�سان العاقل من العدمّ .
َ
الإن�سان الخاطئ تم ّرد على خالقه ،و�ش ّوه �صور َة ا ِ
المطبوعة في كيانه،
هلل
َ
ف�أ�صبح عد ًّوا هلل ومدعاة تم ُّر ٍد ومذل ٍة في عينيه.
ينجينا من هذا الغرق ال�شامل؟ وهل � ّإن الخليقة
�أفال يوجد �إن�سا ٌن واحد ّ
�شخ�ص واح ٌد
العاقلة �ستُ�صاب كلُّها بل�سعات الح ّية الجهنّم ّية؟ �أفال يوجد
ٌ
ُيحقِّق في ذاته ُم َّ
خط َط اهلل الأ�سا�س؟
ال ،لن يت�ش ّوه عمل اهلل ب�أكمله .فبف�ضل ا�ستحقاقات الفادي الآتية �س ُيحبل
ب�أ ّم ي�سوع الم�سيح بال عيب ،و�ستكون كل ّية الجمال ،كل ّي َة الطهارة ،م�ساوي ًة
لآدم وحواء لحظة ُجبال في ال َبدء ،و�ستنال نع ًما غزيرة �أكثر مما ناله �أبوانا
الأوالنُ " :كلـ ُّ ِك جميل ٌة يا مريم ،وال �أث َر ل ّلطخة الأولى فيك" (الليترجية).
أ�صف جمال مريم ،وقد خَ لقَ ُ
كيف � ُ
روحها الطاهر ،و�أ�سكنه في
نف�س ُه َ
اهلل ُ
البتولي؟ يا للم�شهد الجدير بذهول المالئكة! فيا �أيتها العذراء
ج�سدها
ّ
التي ال عيب فيها ،يا فرح الثالوث الأقد�س� ،إنّك بالحقيقة "مج ُد �أور�شليم".
لم يكن الحبل بال دن�س بمريم ليق ّدم هلل رفع ًة جديدة� ،إذ �أعطى للعالم
أي�ضا م�صد َر
م�شهدا عن قدا�س ٍة ال ُل ْب َ�س فيها وح�سب ،بل �سيكون هذا ال�س ُّر � ً
ً
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فرح للب�شرية ال ينتهيِ �" :
أنت فرح �إ�سرائيل".
ٍ
في الواقعّ � ،إن مريم التي ُحبل بها بال دن�س ،هي تلك المر�أة التي ال مثيل لها،
"ام َر�أَ ٌة ُمت ََ�س ْر ِب َل ٌة بِال�شَّ ْم ِ�س ،ت َْح َت
وقد كتب عنها الق ّدي�س يوحنّا في ر�ؤياهْ :
ر ِْج َل ْي َها ا ْل َق َم ُرَ ،و َع َلى َر�أْ ِ�س َها �إِ ْك ِلي ٌل ِم ِن ا ْثن َْي َع�شَ َر َك ْو َك ًبا" (ر�ؤيا .)1 /12
فجمال �أ ّم اهلل هذا وطهارتها هما منه ُل ٍ
ٍ
وعزاء للب�شرية ال�ساقطة .ف� ْإن
مجد
الب�شري قد ّ
تلطخ منذ ال َبدء بخطيئة الإن�سان الأول ،فب�إمكانه
كان الجن�س
ّ
الآن �أن يفتخر ب�أنّه �أُ ِ
عط َي هذه الوردة الطاهرة ،التي �أعطت للمنبت الذي
خرجت منه �شرفًا يمحو الخراب الذي �س ّببته الخطيئة الأ�صلية.
�إن الح َبل بمريم ،البريء من ِّ
�شم�س الحق،
كل خطيئ ٍة� ،س ُيع ِل ُن عن مجيء ِ
�سيبد ُد ظالم الخطيئة ،وينقل نور النعمة والحقيقة
كالفجر ال�ساطع الذي ِّ
ٍ
جديد
فرح
والمجد �إلى العالم� .س َي ُ
كون هذا الحبل بمريم ،راي َة ب�شائرِ ٍ
الب�شري ،على ما �أعلنه �إنجيل الم�سيح ي�سوع .فتُن�شد الكني�سة
للجن�س
ّ
َ
الحبل بك �أيتها البتول �أ ّم اهلل ،هو نذير فرح للكون قاطبة"
مهلل ًةّ �" :إن
(الليترجية).
وحي للب�شر ّية وح�سب ،بل يكون
� ّإن الحبل بال دن�س بمريم ال يجلب الف َر َح ال ّر ّ
مقدم ًة لأجرٍ ثمينٍ في الحياة الأبد ّية،
� ً
الرب الم�سيحِّ ،
أي�ضا للم�ؤمنين� ،شعب ّ
أكيدا لالنت�صار على الموتِ �" :
أنت
ومعون ًة ثابت ًة في معركة الحياة ،وعربو ًنا � ً
مدعاة فخرٍ ل�شعبنا".
ظن ال�شرير �أنّه ب�إ�سقاطه �أبوينا الأولين في الخطيئة� ،سينت�صر على
ّ
يمت �إليه ب�صلة،
ن�سلهما �إلى الأبد .لكنّه ُغلب بمريم لأنه لم يجد فيها ما ُّ
وهي العذراء التي ُح َبل بها بال �أدنى �أثر للعيب .وهكذا ف� ّإن الحبل بال دن�س
قد �أف�سد َّ
َ
الحبل بمريم كان بال خطيئ ٍة
الج َهنّم ّية .وبما � ّأن
مخطط الح ّية َ
�أ�صل ّية ،فهو الداللة على الأمومة الإله ّية ،التي بوا�سطتها �سيبد�أ عمل فدائنا.

210

طلبة الأ ّم العذراء الفائقة القدا�سة

ن�ستطيع القول � ّإن هذا االمتياز قد �أزال الفخاخ التي ن�صبها ال�ش ّرير لنا:
"�أَ َ�ض ُع َع َدا َو ًة َب ْين َِك َو َب ْي َن ا ْل َم ْر�أَ ِةَ ،و َب ْي َن َن ْ�س ِل ِك َو َن ْ�س ِل َهاُ .ه َو َي ْ�س َحقُ َر ْ�أ َ�س ِك،
ين َع ِق َبهُ" (تكوين .)15 /3
َو�أَن ِْت ت َْ�س َح ِق َ

† �صالة

�أيتها العذراء الكل ّية القدا�سة ،يا من ُحبل بها بال خطيئة ،لقد ِ
كنت َطوالَ
الج َهنمية،
حياتك �أكثر طه ًرا وانبها ًرا من نور النهار� .أبعدي عنّا تلك الح ّية َ
التي ت�سعى �إلى جذبنا نحو جحيم الخطيئة� .ساعدينا كي ننت�صر على عد ّو
خال�صنا انت�صا ًرا كام ًال ،فن�س ّب َح ِك في ال�سماء �إلى الأبد� .آمين.

مثال� :أمبراطور المجر فردينان الثالث ُيكرِم مريم التي
ُحبل بها بال دن�س الخطيئة

نف�سه مه َّد ًدا من
في �سنة  ،1629ر�أى �إمبراطور ال َم َجر فردينان الثالث َ
�شعب ال�سويد ،المفتخرين بانت�صاراتهم والغزوات التي �أنجزوها ،فو�ضع
نف�س ُه تحت حماية العذراء الق ّدي�سة ،و�أقام على �شرفها ،في ال�ساحة
َ
الرئي�سة في مدينة فيينا ُن ُ�ص ًبا مك ّل ًال بالآيات ،وكانت ك ّل �آ َي ٍة ت�شير �إلى
�س ِّر الحبلِ بمريم البريئة من العيب .وعند زوايا الن ُّْ�صب َو َ�ض َع مالئك ًة
يط�أون ب�أرجلهم �أم�ساخً ا َج َهنم ّية ،عالم َة االنت�صار الذي حملته مريم على
الخطيئة الأ�صل ّية .وعلى �أعلى الن ُّْ�صب و�ضع تمثاال لوالدة اهلل وهي تدو�س
الكلي ال�صالح والمهابة،
الح ّية .وقد ُك َ
تب عند �أ�سفل الن�صب�" :أ ّيها ال ّر ّب ّ
ال�سماء والأر�ض الذي به يم ِلك الملوك ،إ�نّي� ،أنا الإمبراطور
يا �سيد ّ
فردينان الثالثِ � ،أك ُل ك َّل ذاتي مع بالدي و�شعبِها وجنو ِدها ومقاطعا ِتها،
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�إلى العذراء �أ ّم اهلل التي ُحب َِل بها بال دن�س الخطيئة الأ�صل ّية ،والتي بها
اختيرت �شفيع ًة للمجر .وتذكا ًرا لهذا التك ّر�س فقد
يحكم الح ّكام ،والتي
ْ
عت هذا الن ُّْ�صب".
َ
و�ض ُ
يوما ٍ
بعيد كمثل هذا العيد الذي به َّتم تد�شين هذا المقام.
لم تحتفل فيينا ً
فقد كان انت�صا ًرا فعل ًّيا ل�س ِّيدة الحبل بال دن�س.
ٍ
وقتئذ ز ّياح كبي ٌر ح�ضره الأمبراطور وابنه فردينان الرابع ،ملك
�أُقيم
بوهيميا وهنغاريا ،مع ابنته ماري �آن م ِلكة �إ�سبانيا� ،إ�ضاف ًة �إلى �سفراء
ال ّدول العظمى وك ّل الم�س�ؤولين والإكليرو�س ي�صطحبهم جمهور غفير من
الم�ؤمنين .فكان ذلك انت�صا ًرا كبي ًرا لم ُيع َر ْف له مثيل .و�أعلن الإمبراطور
نَذْ ره عند �أقدام العذراءُ ،مث ِّبت ًا ال ّثقة في قلب �شعبه باتكاله العميق على
الأ ّم البتول.
هذه المبادرة العلن َّية ،التي قام بها الأمبراطور على �شرف البريئة من كل
دن�س ،كان لها مفعولها الكبير في انت�صار الإمبراطور على المحت ّلين� ،إذ
و�ضع ح ًّدا الجتياحهم ،فان�سحب الأعداء ووقَّعوا معاهد َة �سالم� ،ساعدت
ال�سالم �إلى �أمد بعيد.
الأمبراطور الجديد فردينان ال ّرابع على �إحالل ّ

َ
ال�سالم
يا
�سلطانة ّ
ال�سالم
مريم و�سيطة ّ
"�أُن ُْظ ْر �إلى َق ْو ِ�س ا ْل َغ َم ِامَ ،و َبارِكْ َ�صا ِن َع َها� .إِ َّن َر ْو َن َق َها ِفي غَ ا َي ِة ال َْج َمالِ ،
ال�س َما َء ِمن َْط َق َة َم ْج ٍدَ ،و َي َدا ا ْل َع ِل ِّي َت ُم َّدا ِن َها" (�سيراخ .)13 -12 :43
ُتن َِّطقُ َّ
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�أرا َد ُ
فجعل ّ
العالم من ُّ
َ
َ
ال�شامل الذي �أبقى
وفان
الظلم ِة،
اهلل �أن ُيط ِّه َر
الط َ
َ
ووعد ُه ب�أ ّال ُي َ
لكن
عد اليومَّ .
ر�سل �إلى الأر�ض طوفا ًنا �آخ َر َب َ
على نوح وعائل ِتهَ ،
ُزح الذي،
قو�س الق ِ
مرئي ،ف� َ
أقام َ
اهلل �شاء �أن يك�شف عن هذا الوعد بم�شهد ّ
نوح ون�سله.
أقامها اهلل مع ٍ
ال�سماءُ ،يذ ِّك ُرن َا بالمعاهد ِة التي � َ
حين يرت�سم في ّ
وعلى ال ُّرغم من هذه المعاهدة ،ف� ّإن الإن�سان لم يثبت طوي ًال في طريق
اال�ستقامة والقدا�سة ،بل انغم�س في عبادة الأ�صنام م�ست�سلم ًا ل�شهواته.
لكن اهلل ،برحمته الالمتناهية ،عاد و�أ�شفق على الإن�سان ،ف�أراد �أن
َّ
جديدا ،فق َّر َر الكلم ُة المحبوب �أن ُي�صبح هو
عهدا
ً
يخ ِّل�صه ،و ُيقيم معه ً
ال�ضمانة الأكيدة ل�سالمنا وم�صالحتنا.
ّ
أمام �أع ُي ِننا� ،أقام ُ
اهلل
ال�سالم
ومن �أجل �أن تبقى معاهدة
ِّ
والحب جل ّي ًة � َ
ِ
قو�سا با ِل َغ البهاء� ،إنَّه العذراء مريم
قو�س ُق ٍ
ـزح �آخر في �سما ِء كني�ستهً ،
َ
ال�سماوية هي بالن�سبة �إلينا ،عالمة اهلل الأكيدة،
الكل ّية القدا�سة .هذه الأم ّ
أوان الي�أ�س وعند الممات.
ال تتخ َّلى عن ب�شريتنا الم�سكينة � َ
هنالك عوائقُ ثالثة يمكنها �أن تقف حاج ًزا �أمام توبتنا الكاملة و�سالمنا
يقوم على العبود ّية لل�ش ّرير ،نتيج ًة للخطيئة
ال�شامل مع اهلل .فالعائق الأول ُ
ِ
إيحاءات عد ِّونا ال ُم�شت َرك.
إن�سان الأول ل
الأ�صل ّية المميتة ،التي بها ا�ست�سلم ال ُ
والعائق الثاني ناتج من الخطيئة الحال ّية في حياتنا ،التي تجعلنا مو�ضع
فيكمن في حرماننا من الملكوت
رج�س في عيني ال�شرير� .أ ّما العائق الأخير
ٍ
ُ
ال�سماوي.
ّ
لكن المر�أة الكاملة ،العذرا َء الكل ّية القدا�سة ،تحفظنا �ض ّد هذه المعوقات:
إلهي ،وهي التي ُحبل
�أ ّو ًال لأنّها فاتح ُة ِ
زمن الحر ّية الحقيق ّية ،حر ّية ابنها ال ّ
ترزح تحت عبود ّية ال�شيطان .ثان ًيا ،لأنّها �أعطتنا ي�سوع
بها بال عيب ،ولم ْ
مخ ّل�ص العالم ،الذي ب�آالمه انت�صر على ال�شيطان ،وفتح لنا باب الفردو�س.
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أ�صبحت مريم هال ًة مق ّد�س ًة حقيق ّية ،تَظه ُر ُم�ش ّع ًة في �سما ِئنا عربو ًنا
بذلك �
ْ
لتجديد عهدنا مع اهلل" :لأَ َّن ُه �إِ ْن ُكنَّا َو َن ْح ُن �أَ ْع َدا ٌء َق ْد ُ�صو ِل ْحنَا َم َع ا ِ
هلل ِب َم ْو ِت
ون َنخْ ُل ُ�ص ب َِح َيا ِت ِه! َل ْي َ�س ذ ِل َك َفق َْط،
ا ْب ِن ِهَ ،فبِالأَ ْو َلى َك ِثي ًرا َو َن ْح ُن ُم َ�صا َل ُح َ
َب ْل َن ْفت َِخ ُر �أَ ْي ً�ضا بِا ِ
هللِ ،ب َر ِّبنَا َي ُ�سو َع ا ْل َم ِ�س ِيح ،ا َّل ِذي ِن ْلنَا ِب ِه ال َآن ا ْل ُم َ�صا َل َح َة"
(روما .)11 -10 :5
� ّإن ح�ضور العذراء الكل ّية القدا�سة في العالم لي�س عالمة للم�صالحة
أي�ضا �ضمانة لل�سالم مع القريب
وح ْ�س ُب ،بل � ً
وال�سالم بيننا وبين اهلل َ
التناغم بين المح�سو�سات
والذات.فال�سالم مع القريب يرتكز على
ِ
والعواطف ،في �إبعاد التناق�ضات واالن�شقاقات والح�سد والغ�ضب ،وبالتالي
الم�ساهمة في �إق�صاء الخ�صومات وال�صراعات .هذا ال ّتناغم وهبه
ال ّر ّب ي�سوع الم�سيح للعالم ،وت�شهد مريم العذراء عنه ِب َمثلها ا ْل َمعي�ش.
ِ
قدرات
�أ ّما ال�سالم مع الذات ،فيتك ّون من التناغم الكامل بين
أي�ضا ف� ّإن
النف�س ،و�إطاعة الرغبات والعقل للنعمة الإله ّية .وهنا � ً
أي�ضا معونتنا الكل ّية
مريم لي�ست المثال
الحي لنا وح�سب ،بل هي � ً
ّ
القدرة ،ت�ستم ّد لنا ال ِّنعمة ال�ضرور ّية من ابنها ،لالنت�صار على
ليتوجه نحو مملكة اهلل.
�شهواتنا ،وت�صويب َم�سير ج�شعنا ال ُمتف ّلت
ّ

† �صالة
يا مريم ،يا ملكة ال�سالم ،يا من َو ِ
لدت ال ّر ّب ي�سوع َ
ملك ال�سالمَّ ،
فحل فيك عهد
إلهي ال�سعيد ،الذي نتوق �إلى �إقامته بيننا وبين اهلل والقريب
ملكوت ال�سالم ال ّ
إلهي� ،أن نتوافق مع نعمته معطية فرح ال�سالم
والذاتِ .ا�ستم ّدي لنا من ابنك ال ّ
الحقيقي ،الذي جاء هو ليمنحه للعالم ،وهو �أكبر من انتظاراتنا ك ّلها� .آمين.
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الرهبنة
مثالّ :
القدي�س نيقوالو�س دي تولنتان ،معترف من ّ
الأوغ�سطينية
ُولد نيقوالو�س في مقاطعة المالك المق ّد�س في مدينة مار�ش داتكون
�سنة  .1240ومنذ �سنواته الأولى �أظهر انجذا ًبا كبي ًرا �إلى مح ّبة
اهلل .ودخل في الرهبنة الأوغ�سطين ّية و�صا َر مثا ًال لحفظ الم�شورات
ال ّرهبانية ،فبرع في ف�ضائل ال ّتقوى والزهد والمح ّبة الأخو ّية.
كان م ّيا ًال �إلى �إكرام العذراء الق ّدي�سة منذ تج ّرعه حليب �أ ّمه .ولم يتوقَّف
ال�سماء .فكان ي�صوم ِطوالَ �أيام ال�سبت على
ً
يوما عن �إنماء مح ّبته لم ِلكة َّ
المالئكي ع ّدة م ّرات في النهار .كان يواظب
�شرفها ،وير ِّدد �صالة ال�سالم
ّ
على الت�أمل في الآالم ال ُم ّرة التي عانتها مريم ،مع التَف ّكير في �سلطانة
ال�شّ هداء المجيدةِّ ،
وكل الظروف التي م ّرت بها ج ّراء �آالم ال ّر ّب ي�سوع،
موت ابنها الحبيب الذي �أدمى عواطف �أمومتها.
باك ًيا معها َ
كان يعي�ش في ديرٍ في مدينة فيرمو حين �سمع من فم العذراء ِ
نف�سها بنقل
بيت النا�صرة �إلى منطقة ريكاناتي .ومنذ ذلك الحين �أخذ على عاتقه
الوقوف عند النافذة التي تط ّل على البحر الأدرياتيكي ،تائقًا ر�ؤي َة مرور هذه
فتعجب رئي�س ال ّدير من هذا ال ّت�ص ّرف الغريب
الذخيرة المق ّد�سة �أمامهَّ .
ولم يكن ليعرف ال�سبب ،ف�س�أله �إن كان يلقي عظاته على �أ�سماك البحر،
ف�أجاب نيقوالو�س" :ال يا � ِ
أبت �أنتظ ُر كنزً ا ثمينًا يم ُّر من تلك الناحية".
وبالواقع ف�إنه بعد وقت ق�صير ،ر�أى ال�سفينة التي تعبر بالبيت المق ّد�س
عبر البحر ،فا�ستطاع �أن ي�شهد على ال ِّنعم الفائقة ّ
الطبيعة لهذا الحدث.
وفي يوم من الأيام ،كان نيقوالو�س يعاني الح ّمى حين ظهرت له العذراء
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بع�ض ك�سرات الخبز في الماء وي�أكل في�شفى.
الق ّدي�سة ،و�أم َرت ُه ب�أن يب ّل َ
وهكذا كان .لكنّه كان معروفًا بتعاطفه الكبير مع المر�ضى ،فطلب من
الأ ّم ال�سماو ّية �أن تمنحه نعم ًة من ابنها و�أن يبارك له الخبز ليق ّدمه هو
للمر�ضى فيتعا َف ْون .وهكذا �أ�صغت مريم �إلى �صلواته ،فكان ما �أراد .ومنذ
ذلك الحين جرت العادة بت�سمية نوع كهذا من الخبز با�سم "خبز الق ّدي�س
نيقوالو�س".
نف�سه مع الق ّدي�سة مريم
حين �أ�شرف هذا البا ّر على الموت ،ح�ضر ّ
الرب ُ
العذراء والق ّدي�س �أغ�سطينو�س لم�ؤا�ساته ،فك�شفت له الأ ّم البتول ب�أنّه
ال�سماوي ،في اليوم الثالث من الأ�سبوع الذي يلي
�سينتقل �إلى الملكوت
ّ
بان ال�شّ ّرير ي�ضاعف
فرحا لهذه الب�شارة .و�إذ كان يعلم ّ
الميالد .فامتلأ قل ُبه ً
ال�ساعات الأخيرة من حياة الإن�سان ،طلب من �شفيعته ا ّل�سماو ّية
ِح َيل ُه في ّ
�أن تمنع ال�ش ّرير من َن ْ�صب ِفخاخه بهدف �إهالكه .فا�ستم َّدت له العذراء
هذا الإمتياز ،ورقد ب�سالم ال ّر ّب في العا�شر من �أيلول من �سنة .1305

َ
�سلطانة ُخ ّدا ِم مريم
يا
ال�شرف الملوكي لمن يخ ُدم مريم
" َيا َر ُّب� ،أَ َنا َع ْب ُد َكَ ،ع ْب ُد َك وا ْب ُن �أَ َم ِت َك ،لقد َح َل ْل َت ُق ُيو ِدي (مزمور /116
ٍ
 .)6ال ُم ُ
إنجازات
لك هو الطموح في النف�س ،والأمنية في العقل لتحقيق �
�إبداع ّية .لكن هنالك وجهان لل ُملك ،الأول ُمـلك الطغاة الذين يحكمون
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بال�سيف ،ويزرعون حولهم العنف وال ّرعب .لكن عمر ال ُم ِلك هذا يكون
ق�صي ًرا ،وذكر الم�ستب ّدين يذوب في الن�سيان" :ا ْن َت َه ْر َت الأُ َم َم�َ .أ ْه َل ْك َت
ا�س َم ُه ْم �إلى ال َّد ْهرِ َوالأَ َب ِد" (مزمور� .)5 /9أ ّما ال ُم ُ
ِّ
لك الثاني
ال�ش ِّري َرَ .م َح ْو َت ْ
فهو ُم ُ
لك الذين يختارون �صولجان المح ّبة وتاج ال ّتوا�ضع .ف�صولجانهم ال
الرب الم�سيح ي�سوع،
ال�صولجان وعر�ش ّ
ينك�سر وعر�شهم ال ينهار .هذا هو َّ
رب الأرباب وملك ملوك الكون" :الم�سيح َيم ِلك ،الم�سيح ينت�صر ،الم�سيح
ّ
يحكم" (الليترجية) .وقد اف ُت ِت َح ُم ُ
لك الم�سيح تحت ظالل ال�صليبُ ،م ٌ
لك
ثابت ،و�سط �أعنف �أنواع اال�ضطهادات ،ال يتو ّق ُف عن االنت�شار ،ولم يعرف
ٌ
دما ًرا وال انهيا ًراُ " :م ْل ُك َك ُم ْل ُك َجمي ِع ال ُّد ُهورَِ ،و ُ�س ْل َطا ُن َك ِفي ُك ِّل جيلٍ فجيل"
(مزمور .)13/145
وعر�ش متين؟ �إنّه �أم ٌر غريب� ،أم ٌر يعادل حالة
دائم
ٍ
لكن ما هي قاعدة ُم ٍلك ٍ
الرب الم�سيح الذي اختا َر الخدمة بح ّر َّيته" :فهو �أَخْ َلى َنف َْ�سهُِ � ،آخذً ا ُ�صو َر َة
ّ
ّزوات
َع ْب ٍد�َ ،صا ِئ ًرا ِفي ِ�ش ْب ِه ال َب�شَ ْر" (فيليبي  .)7 /2فك ُّل ما تُنتجه الن ُ
ٌّ
ه�ش وزائ ٌل� ،إنّما التوا�ضع يقو ُد نحو ال ُملك الخالد ،لأنّه ُك ِت ْبَ "َ :ق ْب َل ال َم ْج ِد
ا�ض ُع" (�أمثال .)33 /15
ال َّت َو ُ
� َّإن مريم تم ِلك مع ال ّر ّب الم�سيح ،و ُمل ُكها ك ُملك ابنهاُ ،ملك ٍ
مجد ال يزول،
لأنّه ُملك الر�أفة والرحم ِة والغفران" :ال�سالم عليك �أيتها الملكة �أ ّم الرحم ِة
خادم ال ّر ّب:
والر�أفة" .لكن ما هو �س ّر هذا ال ُم ِلك
ّ
الممجد؟ �إ َّن ُه حال ُة توا�ض ِع ِ
"ها �أَ َنا �أَ َم ُة ال ّر ّب .فل َي ُك ْن ِلي بح�سبِ َق ْو ِل َك" (لوقا َّ � .)38 /1إن العذراء
الق ّدي�سة ،لحظ َة تلف َّظ ْت بهذه الكلمات ،افتتحت عهد ُملكها لأنَّها �أ�صبحت
�أ ّم َملكنا" :والكلم ُة �صا َر ب�ش ًرا" .ولم يتوقف ُملك مريم،عن تثبيت ذاته
عم الم�سكون َة ب�أ�سرها.
واالنت�شار حتى ّ
طوبى لخُ ّدام � ِّأم اهلل� .إذ ،ال ُي ْعوِزهم �شيء من الأمور ال�ضرورية للحياة،
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تحت حماية ملك ٍة قوية ورحومة �إلى هذا الحد ،وال ينق�صهم �شيء من
ٍ
ون ُح َل ًال" (�أمثال /31
خيرات ثمينة لنفو�سهم" ،لأَ َّن ُك َّل �أَ ْهلِ َب ْي ِت َها َالب ُِ�س َ
.)21
تطمح ب�أن تم ِلك ،اقتدي بمريم
يا �أ ّيتها النف�س الم�سيح ّية ،التي
ُ
ِ
واخدمي ال ّر ّب ،فهو يرف ُع ِك �إلى كرام ٍة ال تُ�ضاهى ،كرام ِة الكاهن
والملك ،على ح�سب ما كتب القدي�س بطر�س�" :أَ َّما َ�أ ْنت ُْم فَجِ ن ٌْ�س ُمخْ تَا ٌر،
وت ُم ُل ِوك ٌّي� ،أُ َّم ٌة ُم َق َّد َ�س ٌة� ،شَ ْع ُب ا ْق ِتن ٍَاءِ ،ل َك ْي تُخْ ِب ُروا ِبف ََ�ضا ِئلِ
َو َك َه ُن ٌ
ا َّل ِذي َد َعا ُك ْم ِم َن ُّ
الظ ْل َم ِة �إلى ُنو ِر ِه ا ْل َعجِ يبِ " (1بطر�س .)9 /2
نخدم ال ّر ّب ب�أمان ٍة ،علينا �أن نعرف كيف نخدم مريم.
لكن لكي
َ
ِ
ُ
ال�شرف الذي
ب�شرف خدم ِة اهلل ،وهو
فبخدمتنا لملك ٍة مثلها نحظى
يعلو فوقَ كرام ِة الملوك .ف�أن تخدم مريم يعني �أن تَم ِلك معها.
إجرامي .بل على
بظالم ،م�ستب ّد �أو �
يخدم مريم لي�س
�سلطان من
�إن
َ
ُ
ٍ
ّ
ٍ
ٍ
عطوف ،ك َّل الغارقين في
باعتناء
العك�س� ،إنّه �سلطان المح َّبة الذي ي�ؤا�سي،
بادل ال ِ
ال�سالم الذي ُي ُ
ِ
�سلطان التوا�ضع
إهانات بالخير.
�سلطان
العذاب� .إنّه
ُ
ُ
ِ
مهيب مجي ٌد،
الذي ُيرخي الآالم على نيرِ ِحملِ ال ّر ّب الم�سيح� .سلطا ٌن
ٌ
ٍ
ملكوت ٍ
ِ
�سعيد� ،أع ّده اهلل لخُ ّدامه.
القلوب النبيلة ،بانطالقة
بمطامح
جدي ٌر
ِ
يعلمون �س ّر �سلطانِ مريم ،ف�إنّهم يتخ َّلون حا ًال عن ُحـ ّبهم
النا�س
َ
ليت َ
للت�سلط على �إخوانهم ،ويك ّر�سون ذواتَهم ،من �أعماق ِ
نفو�سهم ،لخدم ِة
أر�ض المجيدة.
ملك ِة ال�سما ِء وال ِ
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† �صالة
يا مريم ،يا �سلطانة الكونِ القديرة� ،إ ِّني �أك ِّر ُ�س ذاتي لخدم ِتك .فاقبليني
�أنا الم�سكين الخاطئ ،بين خُ ّد ِامك ،وا�ستم ّدي لي من ي�سوع الم�سيح
أ�ستحق �أن �أم ِل َك ِ
معك
ابنك ،نعم َة �أن �أخ ُد َم ِك ب�أمانة في هذه الحياة ،و� ْأن � َّ
في ال�سماء �إلى الأبد� .آمين.

القدي�سة العذراء في لورد
مثال :ظهور ّ

� ّإن الطوباو ّية مريم العذراء ،بف�ضل كينونتها �شهيدةً ،ت�أ َّلـمت في �أعماق
َ
ت�شارك ي�سو ِع في افتدائنا .وهي الآن تم ِل ُك في
قلبها ،فا�ستحقَّت �أن
ال�سماء ،وال تتوانى في ال ّت�شفّع �أمام اهلل ،لت�ستم َّد منه الخال�ص ِّ
لكل الذين
يلتجئون �إلى الكنائ�س المك ّر�سة على ا�سمها .ومن بين كنائ�س العالم ك ِّلها،
مقاما مم ّيزً ا للت�أمل في عظم ِة ِ
مجد
تبقى كني�سة العذراء في مدينة لوردً ،
�أ ّم اهلل.
الحادي ع�شَ َر من �شهر �شباط �سنة
فق�ص ُة هذا المقام م�ؤ ّثرة ج ًّدا� .إذ في
َ
َّ
ُ ،1858قرابة الظهيرة ،ذهبت �صب ّية فقيرة تدعى برناديت �سوبيرو ،لتجمع
ِ
�ضفاف نهر الغاڤ ،وحين و�صلت �إلى لحف الجبل ،ظهرت
الحطب على
َ
�أمامها �سي ّد ٌة َجميلة ج ًّدا ،حاملة بيدها م�سبح ًة لل�صالة.
الخام�س من ني�سان من ال�سنة
كانت هذه �أولى الظهورات التي توالت حتى
ِ
عينها ،ب�شهادة جموع كبيرة من الم�ؤمنين .فلحظة و�صول برناديت �إلى
المغارة كانت ِ
تبا�ش ُر تالو َة �سبحة الوردية المق ّد�سة .وكانت مريم عند
�سماعها هذه ال�صالة ،تظهر �أمام عينَي خادمتها الأمينة.
�أ�صبحت برناديت الو�سيطة التي اختارتها �أ ّم اهلل ،لتنقل �إلى ال�شعب
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الم�سيحي ذخائر كنوزها وعمق �أمومتها الط ّيبة .ف�صارت هذه الطفلة
ّ
ال�سماء
التق ّية بمثابة �أدا ٍة تنقل �آيات ال�سماء الباهرة ،وتحمل تنبيهات ّ
لل�شعب.
ويوم الأربعاء ،في الرابع والع�شرين من �شهر �شباط ،تهافت عدد كبير من
َ
النا�س لي�شهدوا على ظهورات العذراء .وكانت برناديت ت�ستطيع وحدها
لكن ،في هذا اليوم� ،شاهد النا�س
ر�ؤية الظهورات باالنخطاف التا ّمْ .
العذراء مرتفع ًة على لحف الجبل كانعكا�س ال�شم�س.
ال�صالة ،طلبت العذراء من الطفلة برناديت �أن
وفي �أحد الأيام� ،أثناء ّ
تحفر الأر�ض الجافّة وال ُمحجِ رة .فان�ساب من تحت يدها �سل�سا ٌل من الماء،
و�أ�صبح فيما بعد نب ًعا عذ ًبا غزي ًرا ،ما زال يتدفَّق حتى يومنا هذا .وقد
َم َّ�ست المعجزات َّ
مري�ض ينه ُل من هذا الماء.
كل
ٍ
�أرادت مريم ،أ� ّم ال ّرحمة بذلك� ،أن ت�أتي في تلك ِ
الح ْق َبة من الزمن
ال�صعب� ،إلى معونة الم�ؤمنين خُ ّد ِامها ِ�ض َّد تعنّت الجاحدين ،وت�ساعدهم
على حاجاتهم ال ّروح ّية كما ال ّزمنية .فطوبى للإن�سان الذي ي�ضع ثقته
بمريم ،لأنّه ال يعود خائ ًبا.
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كيف ّيةُ تالو ِة �أ�سرار الورد ّية

ر�سم �إ�شارة ال�صليب
1 .1ب�إ�سم الآب والإبن والروح ال ُق ُد�س ،الإله الواحد� ،آمين
�2 .2صالة الروح القد�س (غالف )A
3 .3فعل الندامة:
ر ّبي و�إالهي �أنا ناد ٌم من ِّ
كل قلبي على جميع خطياي لأنّي بالخطيئة خ�سرت
نادم
نف�سي والخيرات الأبد ّية وا�ستحققت العذبات الجهنم ّية .وبالأكثر �أنا ُ
لأني �أغظتك و�أهنتك �أنت يا ربي و�إلهي الم�ستحق ك ّل كرامة ومح ّبة ولهذا
ال�سبب �أبغ�ض الخطيئة فوق ك ّل �ش ّر .و�أريد بنعمتك �أن �أموت قبل �أن �أغيظك
في ما بعد .و�أق�صد �أن �أهرب من كل �سبب خطيئة .و�أن �أفي بقدر ا�ستطاعتي
عن الخطايا التي فعلتها� .آمين.
 .54 .4قانون الإيمان (غالف )A

�أ�سرا ُر الفرح
† ال�سر الأول :الب�شارة  .الثمرة التوا�ضع
�أق ّدم لك ايتها البتول الطوباو ّية جزيل الفرح الذي فرحته ل ّما ب�شّ رك
المالك جبرائيل بالحبل الإلهي
�أبانا الذي في ال�سموات  10 /ال�سالم عليك يا مريم
† ال�سر الثاني :الزيارة  .الثمرة محبة القريب
�أق ّدم لك ايتها البتول الطوباو ّية جزيل الفرح الذي فرحته ل ّما ِ
زرت
ن�سيبتك �ألي�صابات
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�أبانا الذي في ال�سموات  10 /ال�سالم عليك يا مريم
† ال�سر الثالث :الميالد .الثمرة التج ُّرد
�أق ّدم لك ايتها البتول الطوباو ّية جزيل الفرح الذي فرحته ل ّما َو َل ِ
دت
�إبنك ي�سوع في مغارة بيت لحم
�أبانا الذي في ال�سموات  10 /ال�سالم عليك يا مريم
† ال�سر الرابع :تقدمة ي�سوع �إلى الهيكل  .الثمرة الطهارة
�أق ّدم لك ايتها البتول الطوباو ّية جزيل الفرح الذي فرحته ل ّما قدمت
�إبنك ي�سوع �إلى اهلل على يد �سمعان ال�شيخ في الهيكل
�أبانا الذي في ال�سموات  10 /ال�سالم عليك يا مريم
† ال�سر الخام�س :وجود ي�سوع في الهيكل  .الثمرة الطاعة
�أق ّدم لك ايتها البتول الطوباو ّية جزيل الفرح الذي فرحته ل ّما َو َج ِ
دت
ي�سوع بين العلماء في الهيكل ي�سمع �إليهم وي�س�ألهم
�أبانا الذي في ال�سموات  10 /ال�سالم عليك يا مريم

�أ�سرا ُر النور

† ال�سر الأول ِ :عماد ي�سوع في الأردنّ  .الثمرة البن َّوة للآب
�أق ّدم لك ايتها البتول الطوباو ّية جزيل النور الذي �أفي�ض عليك ل ّما
اعتمد ي�سوع على ّيد يوحنا المعمدان في نهر الأردن
�أبانا الذي في ال�سموات  10 /ال�سالم عليك يا مريم
† ال�سر الثاني :ي�سوع يك�شف عن ذاته في قانا الجليل .الثمرة
التجدد بالروح القد�س
ُّ
�أق ّدم لك ايتها البتول الطوباو ّية جزيل النور الذي �أفي�ض عليك ل ّما
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�أظهر �إبنك ي�سوع مجده في عر�س قانا الجليل فح ّول لطلبك الماء �إلى
خمر
�أبانا الذي في ال�سموات  10 /ال�سالم عليك يا مريم
† ال�سر الثالث� :إعالن ملكوت اهلل والدعوة �إلى التوبة .الثمرة ال�شَّ وق
�إلى الملكوت
�أق ّدم لك ايتها البتول الطوباو ّية جزيل النور الذي �أفي�ض عليك ل ّما �أعلن
ي�سوع مجيء ملكوت اهلل ،ودعى الجميع �إلى التوبة
�أبانا الذي في ال�سموات  10 /ال�سالم عليك يا مريم
† ال�سر الرابع :التجلي على الجبل  .الثمرة �إتباع تعاليم ي�سوع
�أق ّدم لك ايتها البتول الطوباو ّية جزيل النور الذي �أفي�ض عليك ل ّما
تلألأت �صورة الآب على وجه ي�سوع ابنك في تج ّليه على الجبل
�أبانا الذي في ال�سموات  10 /ال�سالم عليك يا مريم
† ال�سر الخام�س :ت�أ�سي�س الإفخار�ستيا  .الثمرة الم�شاركة في
الذبيحة الإلهية
�أق ّدم لك ايتها البتول الطوباو ّية جزيل النور الذي �أفي�ض عليك ل ّما ق ّدم
ابنك ي�سوع ذاته طعام ًا لنا في الع�شاء ال�س ّري
�أبانا الذي في ال�سموات  10 /ال�سالم عليك يا مريم

�أ�سرار الحزن

† ال�سر الأول� :صالة ي�سوع في الب�ستان  .الثمرة الندامة
�أق ّدم لك ايتها البتول الطوباو ّية جزيل الحزن الذي حزنته ل ّما �ص ّل
�إبنك ي�سوع في ب�ستان الزيتون وكان عرقه يت�ساقط كعبيط الدم

طلبة الأ ّم العذراء الفائقة القدا�سة

223

�أبانا الذي في ال�سموات  10 /ال�سالم عليك يا مريم
† ال�سر الثاني :الجلد  .الثمرة �إماتة الحوا�س
�أق ّدم لك ايتها البتول الطوباو ّية جزيل الحزن الذي حزنته ل ّما ُج ِلد
�إبنك على العمود بال�سياط
�أبانا الذي في ال�سموات  10 /ال�سالم عليك يا مريم
† ال�سر الثالث� :إكليل ال�شوك  .الثمرة �إحتقار المجد العالمي
�أق ّدم لك ايتها البتول الطوباو ّية جزيل الحزن الذي حزنته ل ّما ُك ِّل َل � ِ
إبنك
ب�إكليلٍ ال�شوك على هامته المق ّد�سة
�أبانا الذي في ال�سموات  10 /ال�سالم عليك يا مريم
† ال�سر الرابع :ي�سوع يحمل �صليبه  .الثمرة ال�صبر والت�سليم
�أق ّدم لك ايتها البتول الطوباو ّية جزيل الحزن الذي حزنته ل ّما ح َم َل
�إبنك �صليبه وكان من ثقله ينحني �ساقط ًا على الأر�ض كالم ّيت
�أبانا الذي في ال�سموات  10 /ال�سالم عليك يا مريم
† ال�سر الخام�س :الموت على ال�صليب  .الثمرة المحبة والمغفرة
للأعداء
�أق ّدم لك ايتها البتول الطوباو ّية جزيل الحزن الذي حزنته ل ّما مات
�إبنك على ال�صليب
�أبانا الذي في ال�سموات  10 /ال�سالم عليك يا مريم

�أ�سرا ُر المجد

† ال�سر الأول :القيامة  .الثمرة النهو�ض من الخطيئة
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تمجد ِته ل ّما قام
�أق ّدم لك ايتها البتول الطوباو ّية جزيل المجد الذي ّ
�إبنك من بين الأموات
�أبانا الذي في ال�سموات  10 /ال�سالم عليك يا مريم
† ال�سر الثاني :ال�صعود  .الثمرة ال�شوق �إلى ال�سماء
تمجد ِته ل ّما �صعد
�أق ّدم لك ايتها البتول الطوباو ّية جزيل المجد الذي ّ
�إبنك �إلى ال�سماء وجل�س عن يمين الآب
�أبانا الذي في ال�سموات  10 /ال�سالم عليك يا مريم
† ال�سر الثالث :حلول الروح القد�س  .الثمرة الإ�صغاء لإلهامات
الروح القد�س
تمجد ِته ل ّما ح ّل
�أق ّدم لك ايتها البتول الطوباو ّية جزيل المجد الذي ّ
الروح القد�س عليك وعلى التالميذ الأطهار
�أبانا الذي في ال�سموات  10 /ال�سالم عليك يا مريم
† ال�سر الرابع :الإنتقال  .الثمرة الميتة ال�صالحة
تمجد ِته ل ّما انتقلت
�أق ّدم لك ايتها البتول الطوباو ّية جزيل المجد الذي ّ
�إلى ال�سماء بالنف�س والج�سد
�أبانا الذي في ال�سموات  10 /ال�سالم عليك يا مريم
† ال�سر الخام�س :تكليل العذراء  .الثمرة تكريم العذراء
تمجد ِته ل ّما ِ
تكللت
�أق ّدم لك ايتها البتول الطوباو ّية جزيل المجد الذي ّ
بالمجد �سلطانة على ال�سماوات والأر�ض
�أبانا الذي في ال�سموات  10 /ال�سالم عليك يا مريم
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APPROBATIONS

Mgr. J . Bressan, secrétaire paiticulier de sa Sainteté, 1904, écrivait
à l›auteur, en date du 1 2 Novembre:
« ... J e vous fais savoir que le Sain-Ptère a été charmé de votre «
Plus belle Fleur du Paradis » tendre hommage de votre piété envers
Marie Immaculée, et c’est avec toute l’effusion de son cœur, que
Sa Sainteté vous accorde la Bénédiction Apostolique, afin que vos
travaux soient féconds des plus beaux fruits de la vie éternelle.
De son Eminence le Cardinal Gennari:
« ... Je vous remercie beaucoup du gracieux don de votre dernier
ouvrage sur la Sainte Vierge. C’est vraiment la « Plus belle Fleur»
parmi toutes celles qui sont offertes en ces temps-ci à Marie
Immaculée!..»
Du Révérendissime Père Général de l’Ordre des Servîtes de Marie:
«Persuadés que le livre intitulé: La plus belle Fleur du Paradis,
écrit par le Révéren -dissime Père Alexis: Marie Lépicier, Procureur
Général de notre Ordre, contient une saine doctrine, exposée avec
une onction toute spirituelle, bien volontiers, pour ce qui nous
concerne, nous en permettons l’impression
Rome, Santa Maria in Via, 10 Avril, 1904
Fr, Pérégrin M. Stagni O. S. M.
PRIEUR G É N É R A L

226

طلبة الأ ّم العذراء الفائقة القدا�سة

227

طلبة الأ ّم العذراء الفائقة القدا�سة
LITANIES DE NOTRE-DAME DE LORETTE

Sainte Marie
Sainte Mère de Dieu
Sainte Vierge des vierges
Mère du Christ
Mère de l'Église
Mère de la divine grâce
Mère très pure
Mère très chaste
Mère toujours vierge
Mère sans tache
Mère aimable
Mère admirable
Mère du bon conseil
Mère du Créateur
Mère du Sauveur
Vierge très prudente
Vierge vénérable
Vierge digne de louanges
Vierge puissante
Vierge clémente
Vierge fidèle
Miroir de Justice
Siège de la Sagesse
Cause de notre joie
Vase spirituel
Vase honorable

Vase insigne de la dévotion
Rose mystique
Tour de David
Tour d'ivoire
Maison d'Or
Arche d'Alliance
Porte du Ciel
Étoile du matin
Salut des infirmes
Refuge des pécheurs
Consolatrice des affligés
Secours des chrétiens
Reine des Anges
Reine des Patriarches
Reine des Prophètes
Reine des Apôtres
Reine des Martyrs
Reine des Confesseurs
Reine des Vierges
Reine de tous les Saints
Reine conçue sans le péché
originel
Reine élevée au Ciel
Reine du très saint Rosaire
Reine des familles
Reine de la Paix

† �صالة

مت نف�سك للك ّلي
�أ ّيتها العذراء الق ّدي�سة� ،أنت التي بدون تر ّدد ق ّد ِ
القدرة لتحقيق م�شروعه الخال�صي� ،أحيي الثقة في قلوب ال�ش ّبان
وال�شابات لكي يبقى هنالك رعا ٌة متح ّم�سون ،يقودون ال�شعب الم�سيحي
ونفو�س مك ّر�سة قادرة على ال�شهادة بالع ّفة والفقر
على طريق الحياة،
ٌ
والطاعة ،للح�ضور المح ِّرر البنك القائم من بين الأموات� .آمين
† يا مريم ،هيكل الثالوث الأقد�س (القدي�سة كاترينا ال�سيينية)
والذي بذلت �أنت،
يا مريم ،هيكل الثالوث
�أيها الرب الإله،
الأقد�س
الكثير لأجله.
يا محيط ال�سالم!
يا مريم،
يا مريم ،يا من تمنحين
ما زلنا نرى فيك
ال�سالم!
يا مريم ،يا كنز التوا�ضع قوة وح ّرية الإن�سان؛
فاالبن لم ينحدر �إلى �أح�شائك
يا من ي�شرق فيك بقوة
قبل �أن تقبله �إرادتك.
نور المعرفة الحقيقية،
كان ينتظر عند باب �إرادتك
لقد �أح ّبك الآب الأزلي!
وما كان ليدخل
فرفعك وجذبك �إليه
لو لم تفتحي الباب ،قائلة" :ها �أنذا
و�أح ّبك ح ّب ًا ال مثيل له.
�أمة الرب ،فليكن لي بح�سب قولك".
يا مريم،
�أرى �أن الكلمة يعي�ش فيك ،يا مريم،
لكنه ال ينف�صل عن الآب �إليك �ألج�أ و�أرفع �صلواتي،
من �أجل عرو�س مخ ّل�صنا الوديع
في �آن واحد،
ومن �أجل قدا�سة الحبر الأعظم،
تمام ًا مثل كلمة الإن�سان
امنحي �شعبه الوحدة
الداخلية
وق ّوي قلبه
والتي ،وان ع ّبرنا عنها
كي ال يعار�ض رئي�سه �أبداً.
و�أو�صلناها �إلى الغير،
يا مريم،
ال تبتعد وال تنف�صل عن
بوركت ما بين الن�ساء
القلب.
من الآن والى �أبد الآبدين� .آمين.
كل هذا يظهر كرامة
الإن�سان
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