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† اإ�سُمِك، يا اأبهى الورود، اُناجيه بالحبِّ ليال ونهارا،
عِل توّهًجا وانبهارا َر ناِظَري في اأ�سطع ال�ُسّ اإ�سُمِك اأ�َسَر روحي اُل�سمِّ

تاأمالت في كلِّ لقٍب من طلبِة العذراِء الفائقِة القدا�سة





a  سالُة البدِء�

  هلمَّ اأيُّها الروُح القد�ُس،
واأر�شل من ال�شماِء �شعاَع نوِرَك.

، اأيُّها النوُر الطوباويُّ
املأ باطَن قلوب موؤمنيك،

ُع ذاتي  ي اأ�شَ ي، اإنِّ عفي وحبِّ اأيُّها الآُب القديُر، يا مْن تعرُف �شَ
اأماَمَك، طالبًا اأْن ُت�شاعَدني على عي�ِس الف�شيلِة والتوا�شِع، بعَد اأْن 

ارتكبُت الخطايا وِع�شُت الغروَر. ل تدِع الياأ�َس يتمَلّكني، بْل �شاعدني 
تي ورجائي وملجاأي في هذه  كي اأ�شَع حياتي كَلّها بين يديَك، لأَنَّك قَوّ

َل  َرني، اأنَت قادٌر اأْن َتخلَقني مْن جديٍد، وتحِوّ الحياة.  اأنَت قادٌر اأْن ُتطِهّ
قلبي اإلى قلٍب ُي�شبُه قلَبَك الرحوم. فها اأنا اأرفُع اإليَك ال�شلَة هاتفًا:
 »يا ي�سوُع الوديُع والمتوا�سُع القلب، اجعل قلبَي مثَل قلِبَك«.

لأنَّه بدوِن ُقدرِتَك، ل �شيَء في  
الن�شاِن، ول �شيَء طاهر.

ر ما كان َدِن�شًا، طهِّ
اإ�شِق ما كان ياب�شًا،

اإ�شف ما كاَن معلوًل.

ليِّن ما كاَن �شلبًا،
ا�شِرْم ما كان باردًا،

ر ما كان حائدًاً. دبِّ هلمَّ يا اأبا الم�شاكين.
هلم يا معطَي المواهب.

هلمَّ يا �شياء القلوب.
اأيُّها المعّزي الجليل،

يا �شاكَن القلوِب العذب،
ُتها ال�شتراحُة اللذيذُة. اأيَّ

اأنَت في التعِب راحٌة،
وفي الحرِّ اعتداٌل،
وفي البكاِء تعزيٌة.

با�سِم االآِب واالبـِن والروِح الُقد�ِس االإلِه الواحِد . اآميـــن  †

اأَعط موؤمنيك المتكلين عليك
المواهَب ال�شبَع. 

اإمنحهم ثواب الف�شيلة. 
َهْب لهم غايَة الخل�س

اأعطهم ال�شرور الأبدي.اآمين. 
† اإنا اأعترُف هلل القدير

واإليكم اأيُّها الإخوة
باأني خطئُت كثيًرا،

بالفكِر والقوِل،
والفعِل والهمال.

خطيئتي عظيمٌة ِجًدا
لذلك اأطلُب من القّدي�شِة مريَم البتوِل  

ومن جميِع الملئكة والقدي�شين
ا اأيُّها الإخوة ومنكم اأي�شً

اأن ت�شّلوا من اأجلي
اإلى الربِّ اإلِهنا. اآمين

†

†
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ِطْلَبُة الأمِّ العذراِء الفائقِة القدا�سِة

اأجمُل وروِد ال�ّسماء 
تاأمالت يف كلِّ لقٍب

من طلبِة العذراِء الفائقِة القدا�سة
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تقدمة
ل�سيادة المطران �سكراهلل نبيل الحاج
رئي�س اأ�شاقفة اأبر�شية �شور المارونية

اأقول  واألحان،  اأن�شودة  ه  اإنَّ بالفرِح!  يغمُرك  كتاٌب  ال�شماء"  وروِد  "اأجمُل 
ا�شم  بعد  الأحّب  ال�شم  �شفات  ترداد  من  يتعب  ل  عالمّي  وطنّي  ن�شيد  اإنه 
ي�شوع، ا�شم مريم... وال�شفات التي تتحلَّى بها مريم هي الأقرب اإلى القلب، 
لذلك تاأتي طلبة العذراء ك�شلة دائمة، �شلة ل تتوقف عند �شفٍة من �شفات 
الجماِل  مع  دائٍم  ب�شباٍق  كاأنك  واأبهى،  اأجمل  هو  ما  اإلى  تنقلك  حتى  مريم، 
الُم�شعِّ من مريم الذي ياأخذك مبا�شرة اإلى اهلل م�شدر كلِّ جمال، واأنت في 

حالٍة من الن�شوة، ترفعك فوق هموم الأر�س وت�شعك في قلب الحبِّ الأزلّي!
وَينِتج  اهلل،  ُحبِّ  في  ذروتها  مريم  مع  تبلغ  الم�شيحّيَة،  الروحانّية  اإنَّ  اأجْل 
الم�شيِح  بين  والأفعَل  الأقوى  الروحّيَة  الو�شاطَة  ُتمثـِّل  العذراَء  اأنَّ  ذلك  من 
اأي  اأَنَّ مريم ممتلئًة نعمًة  القّدي�شون،  لنا الإنجيل، ومن بعِدِه  والب�شر. ويوؤّكد 
اأنَّها ممتلئة بُحبِّ اهلل واأنَّ تكريَمها ل يقوم فقط على الهتداء بعبادٍة موّجهٍة 
اإلى �شخ�شها، بقْدر ما يقوم على الهتداء بمريم المتوجهة بكليتها نحو اهلل، 

والمنفتحة با�شتمرار على روح اهلل الذي تنتظر منه كلَّ �شيء!
كني�شتنا  وتبّنتها  ال�شنين،  مئات  من  و�شلتنا  التي  مريم  العذراء  ِطلبة  اإَنّ 
لة بعد  ـلها بزهٍو وان�شراح، اأ�شبحت اأن�شودَته المف�شّ المارونيَّة، واأخذ �شعبنا يرتِّ
الرايات"  "ب�شفوٍف تحت  كما  واحدة،  وقفًة  يقف  اأن  وقبل  الم�شبحة،  تلوة 

لين�شد، بحما�شٍة ممزوجٍة بحناٍن مده�س "يا اأمَّ اهلل، يا حنونة..."
طلبتها  في  الوارد  العذراء  األقاِب  من  لقٍب  كلِّ  مع  ليتوقف  هذا  كتابنا  وياأتي 
فيتو�ّشع به �شرحًا ومثاًل. وهكذا يجمع بين العقل الذي يحّلل ويف�ّشر وي�شّنف 



                                                          

ويبرهن، والروح  التي ت�شمو فوق العقل لتتحد بخالقها في المناجاة والطلبات 
والت�شبيح، اأما المثال فيعيدك اإلى الذاكرة قبل اأْن يزرعك في حياتك المعا�شة 
الما�شي  بين  ات�شال  بالنهاية  والم�شيحّية    . للُحبِّ ور�شوًل  للإيمان  �شاهدًا 
لجميِع  بالجميِل  العتراِف  ونعّبر عن  للأمانة  ن�شهد  التذّكر  ففي  والحا�شر. 
وما  تاريخنا  وكّونوا  اإيماننا  و�شاركونا خبرة  الأر�س  �شبقونا على هذه  الذين 
وهم  الجديدة،  اهلل  حياة  في  دخلوا  بل  يموتوا  لم  الغائبين  فاإنَّ  معنا.  زالوا 
اأن ي�شتخدموها  بالقرِب منه ولهم �شيء من القدرة على رحمته، ي�شتطيعون 

ل�شالحنا نحن الأحياَء!
تكرار  هي  ول  تّم،  قد  لما�ٍس  ا�شتعادة  د  مجرَّ لي�شت  ة  الم�شيحيَّ والذاكرة 
والُمعّمُد،  بذكِره.  نحتفُل  ولمن  لما  تاأويٌن  هي  ما  بقدر  قديمة  لختبارات 
كاإن�شاٍن جديٍد، يناُل من الكني�شة ومن تقليِدها وتاريِخها وتراِثها واأي�شًا من 
تمّكنه من  ثانية  ًة  ُهِويَّ العماد،  في  اأ�شمائهم  با�شٍم من  يتكّنى  وهو  قدي�شيها، 
العي�س في الحا�شر بفرح وفخر والتطلع اإلى الم�شتقبل برجاء كبير... األي�شت 
هذه الحقائق هي ما ُتذّكرنا بها �شل�شلة "العودة اإلى جذورنا الم�شيحية" التي 

، �شامٍت وعنيٍد، �شديُقنا الغالي الأ�شتاذ نعمة طوق؟! ين�شرها بحبٍّ مريميٍّ
في اآخر �شفحٍة من "اأجمل ورود ال�شماء" نقراأ: "طوبى لخّدام اأمِّ اهلل". اإذ ل 
ة للحياة تحت حماية ملكة قوية ورحومة اإلى  يعوزهم �شْي من الأمور ال�شروريَّ
هذا الحّد. ول ينق�شهم �شيء من خيراٍت ثمينٍة لنفو�شهم، لأَن كلَّ اأهِل بيتها 
والر�شوُل  ال�شديُق  اأيُّها  واإّياك  اهلل  األب�َشنا   .)21/31 ُحلًَّة" )اأمثال  لب�شون 
ال�شامت ولوهلٍة ب�شيطة من حلل مريم، وقّدرنا �شوية مع القارئ العزيز، اأَّل 
ة  اإن�شاد طلبة العذراء، واإذاعة اأمجاِدها التي ل ُتح�شى، وتتمَّ نتعب اأبدًا من 

ها الفائ�س، مرّددين مع المرّنم:    حبِّ
يا اأمَّ اهلل اأمَّ الحياة
كوني لنا خيَر �شلة

عند الإله نلَق ر�شاه... اآمين



مرمُي �سريكُة الفداِء
البابا يوحّنا بول�س الثاني
حول العذراء مريم

حوَل  الثاني  بول�س  يوحنا  َالبابا  من   1997 ني�شان   9 بتاريخ  م�شيحي  تعليم 
العذراء مريم.

لقد تاأملِت الكني�شُة، عبر الأجيال، في م�شاركِة مريَم في عمِل الخل�ِس، وقد 
تعّمقْت في تحليِل م�شاركِتها في ذبيحِة الم�شيح الفتدائّية. 

فالقّدي�ُس اغ�شطينو�س هو اأوُل َمْن اأعطى العذراَء لقَب "�شريكة في الفداء" ، 
ر  لقٌب يوؤّكد مدى تقارِب مريم وُم�شاركتها في عمِل الم�شيِح الفادي. وقد تطوَّ
هذا المفهوم اعتباًرا من القرِن الخام�َس ع�َشَر. وكان  البع�ُس يخ�شى المغالة 

في اعتباِر مريم ت�شمو اإلى درجة م�شاوية للم�شيح. 
ة الفرِق بين الأمِّ والبِن  ُل ب�شكٍل وا�شٍح  ماهيَّ في الواقع اإنَّ تعليَم الكني�شِة َيف�شِ
في العمِل الخل�شّي، بالتركيز في خ�شوع العذراء للربِّ ك�شريكٍة له، باعتباِره 

هو الفادي الوحيد.
ح  فمع تاأكيد الر�شول بول�س اأننا "نحن م�شاركون مع اهلل" )1 قو9/1( ، تتو�شّ
هذه  الموؤمنين  م�شاركَة  لأنَّ  اهلل.  مع  الن�شان  م�شاركة  في  الفعلية  المكانية 
حياتهم  ب�شهادة  م�شاركتهم  في  وُتَترَجُم  باهلل،  الت�شّبه  في  اإمكانّيٍة  كلَّ  تلغي 

ال�شخ�شّية في اإعلن الإنجيل من اأجِل اإر�شاخِه في قلوِب الب�شر.
تحقيق  اإنَّ  اإذ  اآخَر.  معنى  تاأخذ  مريم،  على  تطبيقها  في  "�شريكة"،  فكلمة 
ِدهم  بتعهُّ ذلك  الُجلجلة،  حدِث  بعَد  يتمُّ  الخل�ِس  في  الم�شيحيّين  م�شاركة 
مريَم  م�شاركَة  اأنَّ  حين  في  والت�شحيات.  ال�شلواِت  خلل  من  ثماِرها  ن�شَر 



ما  وهذا  الأمومّية.  ب�شفتها  وكذلك  بالذات  الحدِث  هذا  في  قت  تحقَّ قد 
في  وحدها،  هي  ا�شتركت،  فلقد  باأكمله.  الخل�شّي  الم�شيِح  عمَل  يتناوُل 
مع  باتحادها  اإذ  اأجمعين.  للب�شِر  الخل�َس  منحِت  التي  الفداء،  ذبيحة 
تاأميِن نعمِة الخل�ِس للن�شانية جمعاء.  الم�شيح وخ�شوعها له، �شاركت في 

الإلهية.  اأمومِتها  على  مبنيٌّ  ك�شريكٍة،  اأتّمته  الذي  الخا�ّس  العذراء  دوَر  اإنَّ 
وتقديمه  اإياه  وبتغذيتها  الن�شان،  فداء  لتحقيق  اأتى  الذي  ذاك  فبولدتها 
اإلى الهيكل والتاألم معه لحظات موته على ال�شليب، "قّدمت مريُم م�شاهمًة 
اإلى الم�شاهمِة في  في العمِل الخل�شّي ل �شبيَه لها"  واإن كانت دعوُة اهلل، 
في  الُمخلِّ�س  اأّم  م�شاركة  فاإنَّ  ب�شرّي،  مخلوٍق  كلَّ  تخ�سُّ  الخل�شّي،  العمِل 
ِد  تَفرُّ من  الرغم  على  اأمٌر.  ي�شاهيها  ل  فريدًة  واقعًة  ُل  ُت�شكِّ الن�شانّية  فداِء 
اأول من ح�شلَت  اإنها  الخل�س.  اأي�شًا  نالت هي  قد  مريَم  فاإنَّ  الحالِة هذه، 
بها  ُحِبل  حين  طريقة"  "باأ�شمى  ها  خّل�شَ الذي  الم�شيح  من  الفداِء  على 
اأْن  اإلى  تقودنا  الحقيقة  هذه  القد�س.  الروح  بنعمِة  ملأها  اإذ  خطيئة  بل 
الخل�شّي.  اهلل  ِط  في مخطَّ الممّيزة  مريَم  م�شاركِة  معنى  ذواَتنا عن   ن�شاأل 

ِة، ب�شفِة اأمٍّ للفادي،  ِة اهلل الخا�شّ هذا يعني اأنَّه قد تّم  البحُث عنها، بح�شِب نيَّ
وقد دعاها ي�شوُع "يا امراأة"، في منا�شبتين ا�شتثنائيتين، في عر�س قانا ومن 

على ال�شليب. )يو 4/2 و 19/ 26( 
فاهلل  الخل�شّي.  العمل  في  مريم  م�شاركة  تّمَت  "كامراأة"  هذه  بال�شفِة 
اآدم  وحدة   ،)270،1 )تكوين  وامراأة"  "رجًل  الن�شان  خلقه  في  اأراد، 
كانا  الأولن  فالزوجان  الفداء.  عمل  في  الم�شاركة  في  الجديَدين  وحواء 
اهلل  )ابن  الجديدان،  الكيانان  اأّما  الخطيئة،  م�شيرة  في  معًا  م�شارَكين 
الب�شري. للجن�س  الأولى  الكرامة  اإ�شلح  اأعادا  فقد  البتول(   ووالدته 

ط اهلل،  هكذا ت�شبح حواء الجديدة، مريم، اأَيقونَة الكني�شة الأكمل. ففي مخطَّ



في وقوفها عند اأقدام ال�شليب، تمثل الب�شرّية المفتداة، التي في احتياجها 
ط الخل�شّي. اإلى الخل�س، ت�شبح قادرًة على الم�شاركة في تحقيق المخطَّ

م�شّدًدا  وي�شتعيدها  العقيدة  هذه  جيدًا  يتذّكر  الثاني  الڤاتيكاني  فالمجمع 
لكْن  الفادي،  ولدِة  في  فقط  لي�س  القدا�شة،  ة  الكليَّ العذراء  م�شاهمة  على 
ُنهَيِة  واإلى  الع�شور  مدى  على  الكني�شة،  اأي  ال�شّري،  ج�شِده  حياِة  في  اأي�شًا 
 الأزمان. فمريم �شاهمت بتحقيق المخّطط الخل�شّي في الكني�شة، ول تزال. 

يعلن المجمع الڤاتيكاني، عند تقديِمه �شّر الب�شارة، اأنَّ عذراء النا�شرة "في 
في  للّرّب،  كخادمٍة  كيانها،  بكلِّ  انَدمجت  قد  اللهية،  ي�شوع  باإرادة  اتحاِدها 

عمة الإلهّية لتحقيِق �شرِّ الفداء. م�شروع ابِنها، خا�شعًة له ومعه بوا�شطة النِّ
الفادي"  "كاأمِّ  لي�س  مريَم  م  يقدِّ الثاني  الڤاتيكاني  المجمَع  فاإنَّ  بالمقابل 
الذي  َد"  التَّفرُّ ُمطَلق  وب�شكٍل   )...( ب�شخاٍء  كم�شاركٍة  اأي�شًا  "بل  وح�شُب 
ورجائها  واإيمانها  طاعتها  بف�شِل  له  مثيل  ل  تعاوًنا  المخّل�س  "لعمل  يحمُل 
الم�شاركة  ثمرَة  باأنَّ  اأي�شًا  المجمع  هذا  رنا  ويذكِّ الم�شطرمة".  ومحبتها 
النعمة". ت�شل�شل  في  اأّمنا  اأ�شبحت  "لذلك  ال�شاملة:  المومة  هي   ال�شامية 

اإلى حمايِة العذراء مريم �شائلين معونَتها،  تاّمة  اأْن نلتجىء بثقة  اإذا  يمكننا 
موقنين عظمة دورها الممّيز الذي اأوكَلُه الربُّ اإليها، ك�شريكٍة في الفداء، وقد 

عا�شته َطواَل حياِتها وبخا�شٍة عند اأقداِم ال�شليب.

َالبابا يوحّنا بول�س الثاني  
بتاريخ 9 ني�شان 1997



الأب ايلي �سادر
دير ي�شوع الفادي

بمجامِع جوارِح قلِبَك، ك�شنيٍن على حقائِق اليمان،
دوَنك ذا الكتاَب، فا�شُبْر اأغواَر نف�شك.

وارفِع ال�شكَر للكّلية ُقد�ُشها،
للبتوِل،

لوالَدِة المخلِّ�سِ الحبيب،
عِم الفّيا�شِة، لو�شيطِة النِّ

ل�شريكِة الفداء،
لمريَم، اأمِّ النعمِة الإلهّية.

قِة العمياء. م�شت�شلًما َحيالها بالثِّ

�شلِّ هاتًفا، مثابًرا، بل كلٍل:
الرحمة، اأّم  يا  مريم،  يا  عليك  "ال�شلُم 

يا اأمَّ فادينا الحبيِب، ها اأنا منحٍن اأماَمِك،
م�شتودًعا ذاتي بين يديِك، اأنا الخاطىُء الم�شكيُن،

طائًعا بخ�شوٍع وا�شتياق،
متو�شًل �شخاَء حمايِتِك.

�شائل �شفاعتك، قّدام الآب والبِن والروح القّدو�س،
فامنحيني ُم�شالَحًة ورحَمًة وغفراًنا"...

تو�سيات                               



ثمَّ ا�ْشَتـْدِع ا�شَم مريَم،
وهي العذَراُء المجيدُة المباركة.

 �شلِّ بحرارٍة لتنَعم بحمايِتها.

ك، واإلى درِب الإيمان َتهِدك، �َشْلها ُتقوِّ
هًة اإلى ما نق�َس في خفايا قلبك. ِغ، متنبِّ وُت�شْ

َتْراأُف ببوؤ�ِس م�شراَك،
تحنو على �شعِفَك،

. وعلى ه�شا�شة حاِلك َتِرقُّ
ت�شت�شُفّ اأمانَيك وتطّلعاِتك والمعاناة.

... وبانتباه... ترعاَك بيَقظٍة... ترعاَك بحبٍّ
فدوَنك ذا الكتاَب،

ا�شُبْر اأغواَر روحَك،
بمجامع جوارِح قلِبَك،

. ُف لك ال�شرُّ  تقراأُه فيتك�شَّ

ُح ذخائر ُمحتواه، تت�شفَّ
فينجلي اأماَمَك ال�شرُّ العظيم،

�شرُّ هذي البتول، وقد ا�شطفاها اهلل الآُب،
واختارها، من بين ن�شاِء الدنيا،

ا لبنه الإله، ي�شوَع الربِّ الم�شيِح، اأمًّ
اإلِه الأنواِر وال�شلح،

ُمخلِّ�سِ العالم.

االأب اإيلي �سادر
رئي�ُس جمعيَِّة جذوِرنا



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



اأجمُل وروِد ال�ّسماء 
تاأمالت يف كلِّ لقٍب

من طلبِة العذراِء الفائقِة القدا�سة

بقلم االأب اليك�س ماري لوبي�سيه 
من رهبنة ُخّدام مرمي

»اإ�سُمِك، 
يا اأبهى الورود،

ُاناجيه باحلبِّ ليال ونهارا،
اإ�سُمِك اأ�َسَر روحي 

َر ناِظَريَّ لأُ�سمِّ
عِل توّهًجا وانبهارا« يف اأ�سطع ال�ُسّ

ترجمة للطبعة الفرن�سية الثانية املُ�سبعة باالأمثال و�ِسرَيِ القدي�سني.
املطبعة البابوّية - روما 1921



املوافقاِت الكن�سّية

ورود  "اأبهى  بكتابكم  جًدا  �ُشرَّ  قد  الأعظم  الحبِر  قدا�شَة  باأنَّ  ُنعِلُمكم   ..."
مريم  نحو  تقوى،  من  تزخرون  لما  الَقْدِر،  خال�س  ُيهديكم  وهو  ال�شماء"، 
البريئة من الخطيئة، ويمنحكم بركَته الر�شولية راجًيا اأْن ُيزهر عمَلكم هذا 

ويجنَي اأخ�شَب الثماِر للحياِة الأبدية"
املطران ج. بري�سان �سكرتري البابا اخلا�س
في 12 ت2 1902

القدي�شة.  العذراء  حول  الأخير  لعمِلكم  الثمينة  ة  الهديَّ لهذه  جًدا  "اأ�شكُركم 
الأزمنة  هذه  في  �شدرت  التي  الكتِب  جميع  بين  الورود"  "اأبهى  ا  حقًّ اإّنه 

بخ�شو�س مريم البريئة من كلِّ خطيئة..."
الكاردينال جيناري

وت�شّجُع  قلوَبنا  تم�سُّ  مريم  بها  تتميَّز  التي  والمواهب  الفريدة  فات  ال�شِّ "اإنَّ 
"خّدام  اأحُد  اإياها  اأهدانا  وقد  المجموعِة  هذه  تاأثيُر  بالحرّي  فكم  نفو�َشنا، 
اأ�شراِرها في �شوِء الت�شّوِف الم�شيحّي، حتى بدْت  ق في  اأْن تعمَّ مريم"، بعد 
قًة للغاية. ف�شكًرا لك يا اأّيها الأب الحبيب، وْلُتباركك العذراء مريم، مع  ُم�شوِّ

مجموعة اأبحاِثك وكلِّ من يتتلمُذ على يِدك..."
املطران دانتي فالوتي زاتي، اأ�سقف پا�سيا

مقدمة الكتاب



ُيْحيَي  اأن  اإّل  يمكنه  ل  الكتاب  هذا  الجميلة".  "وردتك  ا  حقًّ قُت  تذوَّ "لقد 
تعريِفها  في  الف�شل  ولكم  مريَم،  ا�شُم  ًدا  ُممجَّ فليكْن  يقراأه.  من  كّل  نف�َس 

العالَم".
املطران پول مارك تايي

كتبه  الذي  ال�شماء"،  ورود  "اأبهى  الُمَعْنَون:  الكتاب  هذا  اأّن  لأكيٌد  "اإنِّي 
ب�شفاِء  يزخُر  لرهبنتنا،  العاّم  الوكيل  لوبي�شيه،  ماري  األيك�س  الأب  ح�شرة 
ن�شمُح  اإرادِتنا  بكامِل  فاإننا  لذا  �شافية،  روحّية  بم�شحٍة  قّدمها  وقد  العقيدة، 

بطبعه..."
االأب العام لرهبنة خّدام مرمي پريي غران اأ�ستاين
في روما، دير القدي�شة مريم، 10 ني�شان 1904

ح�شرَة الأب الحبيب، 
ِق ِلِعْطِر ورود الأر�س الزائلة حين و�شلني كتابكم: "اأبهى  "ُكنُت ب�شدِد التن�شُّ
الأر�س.  وروِد  من  باأّيٍة  هذه  وردَتك  اأقارَن  اأن  اأ�شتطع  فلم  ال�شماء".  ورود 
ال�شماِء  عطوِر  اأريَج  الثمينة،  �شداقِتنا  ذكريات  اإلى  اإ�شافًة  اإلّي،  َحَمْلَت  لقد 
الروحّية،  التاأّملت  اأجني عبر هذه  الكتاب. ورحُت  المطبوعِة في هذا  كاّفًة 

اأعذَب الأطياب.
ل يمكنني اأن اأهنئك بما يكفي لما يحوي هذا الكتيِّب الفّتان من تقوى واإبداٍع 
م لك، من كلِّ قلبي، خال�َس �شكري مع كامِل احترامي  ولهوت. لذا فاإني اأقدِّ

ومحّبتي."

املطران لوي�س اأدولف پاكيت
الموثق الفاتيكاني الر�شولي



تو�سيح من املوؤلِّف
تما�شًيا مع مر�شوم البابا اأوربانو�س الثاني، بما يخ�سُّ العباداِت المفرو�شِة، 
والألقاِب الواجِب تخ�شي�شها لخّداِم اهلل، والذين لم ُتعِلن الكني�شة قدا�شتهم 
بعد، َيُهمُّ الموؤلف اأن يو�شح باأنَّ ما يخت�ّس بالت�شميات الواردة في هذا الكتاب، 
هو مجّرد األقاب َتقِوّية َمْح�س. فاإن كان قد اأورَد، في بع�س الأحيان، ت�شمياٍت 
ت�شف  بع�س اأولياء اهلل بالطوباويّين والقّدي�شين، فهو ل يريد بذلك ا�شتباق 
حكِم الكني�شِة المقّد�شِة. واإّنه لمن دواعي �شرور الموؤلِّف اأن ي�شَع هذا العمَل 

وكلَّ موؤّلفاِته الباقية في كنِف بركِة ال�شلطِة الكن�شّية.

توطئة
االإ�سدار االأول

نكتَب  اأن  اأردنا  الحبِل بل دن�س،  الخم�شين ل�شدوِر عقيدِة  الذكرى  ِلمنا�شبة 
هذا العمل ال�شعبّي حول طلبة �شيدة لوريت.

داأب  وقد  الكنائ�س،  جميِع  في  بعيدٍة،  فترٍة  منذ  ُت�شّلى  الطلبات  هذه  كانت 
ل  جزًءا  كانت  وقد  بخ�شوٍع.  تلوِتها  على  يوٍم،  كلَّ  الموؤمنين  من  المليين 
ينف�شُل عن احتفالت عدٍد كبيٍر من الكنائ�س. فكان ل بدَّ لنا من اأن نبحَث 
الطلبات،  هذه  من  بمفرِده  ابتهاٍل  لكلِّ  الأ�شا�س  العقائدّي  الجوهِر  عن  بتاأٍن 
بهدِف تعميِق التقوى في حياِة �شعِبنا الم�شيحّي. فبينما باَن بع�ُس هذه الألقاب 
العذراء،  الأّم  اأنَّ هذه  ا  اأي�شً نحن  راأينا  دقيقة،  علمّية  واأعمال  اأبحاٍث  ب�شكل 
بها. من  اللئَقين  ِة  والمحبَّ بالحتراِم  ت�شتحقُّ عمًل جديًرا  ال�شاهرة علينا، 
ا وجدناه من �شهولِة  هنا با�شرنا العمَل على و�شِع هذا البحِث، وقد ُذهلنا ممَّ
ِرفعة  اإلى  نظًرا  القدا�شة،  الكلّية  العذراء  بحياِة  المتعلقِة  القد�شّيِة  اإيجاد 
التعّمق  التي عانتها. فعند  الآلم  اإلى  امتيازاتها، و�شوًل  مقامها وخ�شو�شّية 
في  غارًقا  عناٍء،  اأيِّ  دوِن  من  ذاَته،  الموؤمُن  يجُد  الطلبات،  بهذه  التاأّمل  في 



�شبِرِه غور ِخ�شّم اللهوت المريمّي باأكمله.
تحتّل العذراء مريم، ب�شهادِة عدٍد كبيٍر من النا�ِس، مكاًنا فريًدا في الكون. 
وقد رفعتها اأمومُتها الإلهّية فوق كلِّ الخلئق بما فيهم الملئكة. فهي تخت�شُر 
الأقد�س  بالثالوث  الكلمة،  ِد  اّتحدت بف�شل تج�شُّ اإبداعات خلق اهلل، وقد  كلَّ 

اّتحاًدا بنويًّا.
لوريت.  ِلعذراء مدينة  الطلبة  َعْبَر  والَقْدر  المتيازات  لنتعّرُف كلَّ هذه  واإّننا 
ٍة من الت�شابيِح  هذه الطلبة هي بمثابة ن�شيٍد يرفعه الم�شيحّيون كتقدمٍة يوميَّ

والمحّبِة اإكراًما لهذه الأّم الإلهّية.
َتقوّية،  �شلوات  فرن�شا،  في  ٍة  وبخا�شَّ الكني�شَة،  دخلت  فقد  ُاخرى  جهٍة  من 
في  ا  اأي�شً انت�شرت،  وقد  مريم.  العذراِء  �شرِف  على  اأياَر  �شهِر  َطواَل  ُترَفُع 
اأّم اهلل، وخفايا  امتيازات  تاأتي على ذكر  اأماكن، ظاهرة كتابِة مقالٍت  عّدِة 
مريم،  عن  الحديث  ال�شهل  من  كان  اإذا  لكْن،  الأر�س.  على  حياتها  اأ�شرار 
ها. ففي �شبيِل كتابٍة جديرٍة بها،  فمن ال�شعب انتقاء الكلمات التي توفيها حقَّ
اإنَّ مريم تختزن في  اإذ  عليك اأن ُتدرَك المعنى العميق للعقيدة الكاثوليكّية، 
ذاتها كمال الف�شائل المعروفة في الكون. وماذا اأقول؟ ففي روحانّية اللهوت 
المريمّي تكمُن كلُّ خزائن الأ�شرار المقد�شة للإيمان الم�شيحَي، اإ�شافًة اإلى 

ة باللهوت الأدبي باأكمله. عمِق جوهِر العقائد الَخا�شَّ
والدة  بحياة  يخت�ّس  ما  كلَّ  فائقة  ودقٍة  باأمانٍة  نعِر�َس  اأن  علينا  َوَجَب  لذلك 
ُم العذراء مريم، ِبِغيَرٍة مقّد�شٍة، واإْن كان ا�شم  الإله. فاإْن كانت الكني�شة ُتكرِّ
انت�شار  واإن كان  الموؤمنين بل توقف،  اأفواه  ُد على  يتردَّ المجيدة  البتول  هذه 
كانت مريم هي  اإذا  واحدة،  وبكلمة  باأكملها،   الأر�س  يعمُّ  تكريمها  مقامات 
بال�ّشْم�ِس،  ُمَت�َشْرِبَلٌة  ٌة  "اْمَراأَ قال:  يوحّنا حين  القّدي�ُس  راآها  التي  المراأة  تلك 
َوالَقَمُر َتْحَت قَدَمْيها وعلى راأ�شها اإْكليٌل من اثَنْي ع�َشَر َكْوَكًبا" )روؤيا12/ 1(، 
والمعرفة؟  والدرا�شة  للتمحي�س  الكافَي  الوقَت  ناأخَذ  اأن  الواجِب  اأفلي�س من 



ي�شوع،  الربَّ  قنا معرفتنا  قد عمَّ نكون  بمريم،  المتعلِّقة  الأموَر  درا�شتنا  ففي 
ًة، لأّن  الُنهيوّية كافَّ والثالوَث الأقد�َس، والنعمَة، والأ�شراَر المقد�شة، والبعاَد 
ة فوَق كلِّ اإبداعات اهلل: "َالرُبّ َخَلقني اأولى ُطُرِقِه َقْبَل  لمريم مكانتها الخا�شّ

اأَْعَماِلِه ُمْنُذ الَبدء." )اأمثال8/ 22(.
مات العقيدة الم�شيحّية. وبذلك فاإن  فلندرك اإًذا اأّن مريم قد اخت�شرت كل مقوِّ
الو�شيلة الأنجَع في اإحياء الحياِة الم�شيحّية تكمُن في اعتباِر هذه الأّم الإلهّية 
تنا اأنَّه من الأف�شل اأن  مثاًل حًيا لكلِّ اأبناِء الكني�شة الموؤمنين. وقد كان في ِنيَّ
ُن�شِدَر عمًل �شعبيًّا يرتكُز على �شرح الألقاب التي ت�شكل طلبة عذراء لوريت؛ 
في�شاعدنا ذلك على اإ�شدار عمٍل مخت�شٍر ي�شرح عقيدة الروحانّية المريمّية، 
ُرنا في الوقِت عيِنِه بعقائد اإيماننا الأ�شا�شّية، مع مدلولت واجبات الَعي�ِس  وُيذكِّ

لأخلقّيات حياِتنا الم�شيحّية.
لأجل بلوغ هذا الهدف، وجدنا من ال�شرورة بمكان، اأن َنق�شم تق�شيًما منطقيًّا 
كلَّ ما َيخ�سُّ األقاب العذراء الكلّية القدا�شة، م�شيفين اإلى كلِّ لقٍب ما يتوافق 

معه من عقائد الروحانّية الم�شيحّية.
"القدي�شة  ت�شمية  ِمثَل   ، مراٍت  عّدَة  يتكّرُر  الألقاِب  العديَد من هذه  اأّن  وبما 
عذراء العذارى، و�شلطانة العذارى"، ا�شُطِررنا اإلى الت�شّرف ببع�س ت�شميات 

الألقاب واإبرازها من وجهِة نظٍر مغايرة دوَن البتعاد عن الجوهِر الأ�شا�س.
ا بالروحانّية لرهبنة خّدام مريم اأ�شميناه: "يا  نا اأ�شفنا ابتهاًل مخت�شً ثمَّ اإنَّ
عِم الملوكّيِة التي  �شلطانة خّداِمك". هذا البتهال �شمَح لنا اأن نتكلََّم على النِّ
اِمها الأمناء،  خلل حياتهم الزائلة  اأنعمت بها اأمُّ اهلل، بالتفاتٍة خا�شٍة نحو خدَّ

على هذه الأر�س.
فعند قراءة �شفحات هذا الكتاب، يبدو وا�شًحا باأّنه ل يهِدف اإلى اإ�شافة عمٍل 
جديٍد اإلى كتب التاأملت اأو مجموعات الِعظات التوجيهّية. فهنالك العديد من 
هذه الكتب، ول نفَع في اإ�شافة مجموعات اأخرى اإليها. لكنَّ ُجلَّ ما ن�شبو اإليه 



هو اأن ن�شيف اإلى �شائر الألقاب الواردة في طلبة العذراء، كلَّ ما يمّت ب�شلٍة 
الأدبي  اللهوت  ومكّونات  الإيمان،  اإلى عقائد  اإ�شافًة  القدي�شة  العذراء  اإلى 

الم�شيحي.
دًة  ُمحدَّ تكوُن  قد  قٍة  مدقَّ لهوتّيٍة  اأبحاٍث  في  الدخوَل  ال�شرورّي  من  َنِجُد  ل 
ِة  العلميَّ التفا�شيل  في  الموؤمنوَن  يدخل  اأن  نا  يهمُّ ول  معّينين.  وزماٍن  بمكاٍن 
ها بباقٍة جميلٍة متكاملٍة  ِة. لذا اآثرنا طرَح الأموِر الم�شتركِة وعر�شَ �شَ المتخ�شّ

وفريدٍة في حياة مريم.
فهذه المراأُة التي ل مثيَل لها، هي اأجمُل وروِد الفردو�ِس، اإنَّها الوردُة العطرُة. اإذ 
َق اأريَج عطِرها حتى تمتلَئ نفو�ُشنا من فوِح طهارِتها. فال�شعادُة  يكفي اأن نتن�شَّ
ِفنا مريَم، ُتْغنينا عن كلِّ المجهوِد المتوا�شِل الذي  التي نتذّوقها، من خلل تعرُّ

و�شعناُه في �شبيِل كتابِة هذا العمِل المريمّي.
ومن اأجِل اأْن نجعَل هذا العمَل في متناوِل اأكبِر عدٍد من النا�س، فقد ق�َشمناه 
التقليدّية،  الطريقِة  بح�شِب  تحوي،  الأولى  فاللوحُة  متوازيتين:  لوحتين  اإلى 
َدِة لوريت، مع اإ�شافِة عناويَن تتنا�شُب مَع  كلَّ البتهالِت الواردِة في طلبِة �شيِّ
تنا�شٍق في محتوى  اإدراِج  َعِملنا على  الثانيُة فقد  اللوحُة  اأّما  لبِة.  الطِّ محتوى 
درا�شاِتِهُم  تعميَق  يوّدوَن  الذين  ُتفيُد  تعليمّي،  منطقيٍّ  بت�شل�شٍل  الموا�شيِع 
ة، كما واأّنها ت�شاعُد على ت�شهيِل تقديِمها لعاّمِة النا�ِس ب�شكِل درا�شاٍت  الخا�شَّ

مٍة لكلِّ ما يتعّلُق باأموِر العذراِء الكلّيِة القدا�شة. منظَّ
راِت اأو  ا باإلقاِء الُمحا�شَ اأما الذين َي�ْشَعْوَن اإلى ال�شتفادة من هذا الكتاب، اإمَّ
ا من  بتح�شيِر الِعظاِت، خلَل �شهِر اأّياَر المبارك، فُيمِكنُهم اأن َيختاروا بع�شً
تيَن اإلى  هذه البتهالِت التي َيجدوَنها متطابقًة مع تطّلعاِت الموؤمنيَن الُمن�شِ

اإر�شاداِتهم. 
هذه المو�شوعات م�شتقلة بع�شها عن بع�س، وبذلك ُيمِكُنها اأْن تفيد لمنا�شباٍت 

مختلفٍة ومتنوعة.



اإننا ن�شتودُع هذا الكتاب عند اأقداِم البريئِة من الدن�ِس، اأمِّ اهلل، مَع الرجاِء 
الكبير في اأن تكوَن هذه العذراء المجيدة محبوبًة ومعروفًة من الجميِع. فلي�س 
من درٍب اأكيد ول من طريٍق اأق�شَر للو�شوِل اإلى ي�شوَع اأف�شَل من معرفِة مريم 
�َس عنه بوا�شَطِة مريم. وقد  ِتها. فالذي يريُد اأْن َيِجَد ي�شوَع عليه اأن يفتِّ ومحبَّ
ِه: واأََتوا  ُكِتَب في الإنجيل باأنَّ ملوَك المجو�س لم يجدوا ي�شوع اإّل بين ذراعي اأمِّ

ِه" )متى 2/ 11(. اإلى البيِت وراأَوا ال�شبيَّ مع مريَم اأمِّ

توطئة
االإ�سدار الثاين

الخم�شينّي  اليوبيل  ذكرى  في  الإيطالّية  باللغة  ظهَر  قد  كان  الكتاُب  هذا 
ل�شدور عقيدة الحبل بل دن�س، بعد موؤتمٍر مريمّي عالمّي، ُعِقَد في روما في 
كانون الأول من �شنة 1904، وقد ُترجم اإلى عّدِة لغاٍت. لكنَّ الطبعة الفرن�شّية 
كانت قد َنِفدت منذ وقت لي�س بقريب، فُطِلَب اإلينا اأن ُنعيَد طبعها، وهذا ما 
ُقمنا به، اإّل اأننا اأ�شفنا اإلى كلِّ ابتهاٍل وارٍد في هذا الكتاب، مخت�شًرا لحياِة 

اأحِد القدي�شين بهدف اإظهاِر ال�َشمولّيِة هذا الإكرام لوالدة اهلل القدي�شة.
واجب  ُيوؤّدوَن  القّدي�شين،  من  الكبيَر  العدَد  هذا  نرى  عندما  اإّنه  الواقع،  في 
اإبداِء  في  نتوانى  اأن  ذلك،  بعد  ُيمكننا  فل  مريم،  العذراء  الأّم  اإلى  الإكرام 
القّدي�شين"،  "�شلطانَة جميِع  ندعوها  التي  لتلك  الكبيرين  تنا  ومحبَّ اإعجابنا 
وهي التي يتحّلُق حولها �شمن هالٍة نورانّية، جميُع مختاري اهلل، لأّنه ما من 

ُه، اإْن لم يتعّرْف قدا�شَة مريم. اأحٍد منهم قد نال، اأو �شينال خل�شَ
والذين  الكتاب،  هذا  يقراأون  الذين  كلَّ  اجعلي  المباركة،  العذراء  اأّيتها  فيا 
ل في عظائِمِك في ال�شماء. عملوا على تح�شيره واإ�شداره، يحظون بفرِح التاأمُّ





طلبة الأّم العذراء الفائقة القدا�شة24

ِطلَبُة الأمِّ العذراء الفائقة القدا�سة

اأَلنيَّات
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يا قّدي�َسة مريم

التدبيُر االإلهّي وا�سُم مريَم

امراأٍة،  من  وُيولَد  الإن�شان،  لُيخّل�َس  اإن�شاًنا  الكلمُة  ي�شيَر  اأن  اهلُل  اأراَد 
بلوِغ  ولأجِل  ب�َشِرّيتنا.  اإلى  النتماء  في  بل  وَح�ْشُب،  بالّطبيعة  لي�س  لي�شابهنا 
ت�شيَر  لكي  الّرفيع،  ال�ّشرف  لهذا  م�شتعّدًة  امراأًة،  العليُّ  اختار  الهدِف  هذا 
َت فيها القّوة الملئمة في الّطبيعة والّنعمة. واأراد اأن يرفَعها  ا للكلمة. فثبَّ امًّ
اأماَم  َنعجبنَّ  فل  الملئكِة.  ُطْغماِت  وفوَق  المائتين،  طبِع  فوَق  ممّيزًة  مِلكًة 
ُقْدِر  مو�شوَع  ُت�شبَح  اأن  ا�شتحّقْت  التي  وهي  الو�شِف،  الفائقِة  الخليقِة  هذه 
اأَْعَماِلِه  َقْبَل  ُطُرِقِه  اأولى  َخَلقني  "َالرُبّ  داخلها:  في  ُق  �شُيحقِّ ما  في  القدير 
ُمْنُذ الَبدء. ِمَن الأََزِل اأُِقْمُت ِمَن الأََوِل من قبل اأن كانِت الأَْر�س" )اأمثال 8: 

.)23-22
بالّرحمِة  المليئَة  الّربِّ  �ُشُبَل  مي  وعظِّ ا،  جدًّ وتوا�شعي  نف�شي  يا  ابتهجي 
في  ال�ّشامية،  الكرامَة  هذه  و�شَع  الذي  القديَر  الّربَّ  وا�شكري  والعدل. 
الّنعمَة  وا�شاأليه  نف�شي،  يا  ابتهجي  طبيعَتِك.  طبيعُتها  ت�شبُه  و�شيعٍة،  خليقٍة 
باأن يجعَلِك مطمئّنًة حيُث اأنِت على هذه الأر�س. لأنَّ كلَّ ما في الحياة ياأتي 

من اهلل، فاإن توّقفْت عطاياُه، حلَّ البوؤ�َس في الكوِن.
جوهِر  عنواُن  هو  ممّيزة،  لمراأٍة  �ُس  المخ�شَّ ال�شُم  يكوَن  اأن  العدِل  فمن 

ال�شامية. وغايُتها  تتميِمها،  المولَجِة  الر�شالِة 
فائقَة  امراأًة من خليقِتِه،  اختاَر  المبارِك، حيَن  ال�شِم  بهذا  َتلّفظ اهلل  لقد 
اأوحى اهلل بال�شِم لأهِلها:  اأب�شرِت النوَر،  ا هلِل. فيوَم  اأمًّ الو�شِف، كي تكوَن 
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ثلثٌة  األقاٌب  اإنها  والّثبات.  والمرارة،  الجللة،  ثلثة:  معاٍن  وله  "مريم"، 
المجيدة. لَمِلكِتنا  الأ�شا�شّية  فات  ال�شّ تحوي 

َجْت �شلطانَة الكوِن  اأمَّ الكلمِة المتج�ّشِد وُتوِّ اأوًل: في الجللِة حين �شارت 
دَتُه.   و�شيِّ

افتداِء  في  لي�شوَع  �شريكًة  لتكوَن  اهلُل  اختاَرها  اإذ  المرارِة  في  وثانًيا: 
الجن�ِس الب�شرّي، فتاأّلمْت اأكثَر من اأيِّ اأن�شاٍن اآخر. 

وثالًثا: في الثباِت وقد ُحِبل بها بل دن�س، فكانت اأّوَل َمْن غلَب ال�ّشيطاَن، 
بهاِئها  عينِه، عن  الوقِت  في  ُر،  ُيعبِّ مريَم  فا�شُم  الفداِء.  ثماِر  ُاولى  فحملت 

واآلِمها وانت�شاِرها، وهي اأموٌر ل مثيَل لها.
اأيُّها ال�شُم المبارُك! حيَن تمرُّ ببالي، ُت�شحي لي منبَع فرٍح ل متناٍه. وحيَن 
اأمامي  الّنا�ُس  ُدَك  يردِّ وحين  ال�شهّي.  والع�شل   ، الأَغنِّ ِر  فكالَق�شْ اأذكُرَك، 

تتهّلـُل اأذناَي باأعذِب الألحان.
�َشْين، يحظى  المقَدّ با�ْشَمْي مريَم وي�شوَع  باإيماٍن ومحّبٍة،  يتلّفظ،  اإنَّ كلَّ من 

ُتبِعُد ال�ّشيطاَن وُتغني النف�َس بالتَّعزيـِة والرجاء.  ٍة خفّيٍة  بقوَّ
الّتقدي�ِس  من  خارقًة  قوًة  ال�شَمْين  هذين  على  َفى  اأَ�شْ اهلل  اأنَّ  ا   جليًّ اأفلي�س 
على  فواجٌب  لديه.  جًدا  محبوَبيِن  ومريَم  ي�شوَع  ا�شَمْي  لأنَّ  ذلك  والحياة؟ 
واحتراٍم  باإيماٍن  �شين  المقدَّ ال�شَمْين  هذين  َد  ُيردِّ اأْن  ال�شالح  الم�شيحّي 
َمْنِع  اإلى  جاهًدا  وي�شعى  احتياجاته،  كلِّ  في  يدعَوُهما  اأن  عليه  وثقٍة؛ 
يكون  لماذا  باأ�شف،  اأ�شاأُل  ولكّني،  الأ�شرار.  اأفواه  من  عليهما  الّتجديِف 
مدعاَة  قلوبنا،  على  الغاليين  والمقّد�شين،  المباركين  ال�شمين  هذين  ذكُر 
احتقاٍر وا�شتهزاٍء من ِقَبل عدٍد كبيٍر من الّنا�س؟ فليتقّد�س ا�شُمَك المعبوُد، 
نا. يا اإلهي، من خلِل ا�شَمْي ي�شوع ومريم الحبيبين، ففيهما حياُتنا وخل�شُ
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†  �سالة
قلوِبنا.  اأعماِق  ي�شوَع في  الّربِّ  وا�شَم  ا�شَمِك  الحنون اطبعي  َي  اأمِّ يا  يا مريم 
مّتقدٍة،  ٍة  ومحبَّ حيٍّ  باإيماٍن  وا�شَمِك  ابِنِك  ا�شَم  األِفَظ  اأن  اهلل  من  لي  ُاطلبي 
في �شاعتي الأخيرة، لكيما بف�شِلهما يبتعُد عني اأعداُء خل�شي. اإّني اأ�شتودُع 

روحي بين َيَدْي اأبي ال�ّشماوّي. اآمين

اِم مريم مثاُل: القّدي�سيَن ال�ّسبَعة،  موؤ�س�سي رهبنِة ُخدَّ
اأثار  الذي  الجاحد،  الثاني  فرديريك  عهد  وفي  ع�َشَر  الثالَث  القرِن  في 
فلورن�س  يعي�شوَن في مدينة  نبلَء  �شبَعُة  كاَن  الكني�شة،  ا�شطهاًدا عنيًفا �شدَّ 
بح�شِب  يعي�شوا   اأْن  في  وَي�شَعْوَن جاهديَن  م�شيحّيٌة عميقٌة،  �شداقٌة  َتجمُعهم 

تعاليِم الكماِل الإنجيلّي.
وقِت  في  اأماَمُهم،  العذراُء  الأمُّ  ظهرِت   1233 ال�شنة  من  النتقاِل  عيد  ففي 
�شوا ذواَتهم لخدمِتها  لة، وطلبْت اإليهم اأن يتخلَّوا عن حياِة العالِم ويكرِّ ال�شّ
وخدمِة ابِنها ي�شوع. فا�شتجابوا لدعوِتها بفرٍح كبيٍر وتركوا الأهَل والممتلكاِت، 
روا فيما بعد  �شيَن حياَتُهُم هلل. وقرَّ ِف، مكرِّ لِة والّتق�شُّ لَيخُلدوا اإلى حياِة ال�شّ
اأن يبتعدوا كليًّا عن �شجيِج العالم، ليعي�شوا في عزلٍة تاّمٍة على جبِل �شيناريو، 
الذي يبعُد �شبعَة اأمياٍل عن مدينِتهم فلوران�س. وهناك، خلَل عّدِة �شنواٍت، 
�شلكوا حياَة توا�شٍع وتوبٍة، مالئين قلوَبهم بفرٍح ل و�شَف له، مت�شّرعيَن، من 

ُه الكلّية القدا�شة. اأجِل الذين َيخُدموَن باأمانٍة ي�شوَع واأمَّ
في ليلِة الُجمعِة العظيمة من �شنة 1240، حين كانوا يتاأملون في اأ�شرار الآلم، 
اأن يوؤ�ش�شوا رهبنًة جديدًة يكوُن  اإليهم  اأمامهم، وطلبت  ظهرت مِلكة ال�شماء 
هدُفها تعميُم اإكراِم الآلِم التي عا�شتها بالتحاِد مع ي�شوَع، من اأجِل خل�ِس 

العالم.
لقد طلبت مريُم نف�ُشها تاأ�شي�َس هذه الّرهبنِة الجديدة، وجعلْت هوؤلء الّن�شاك 
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والمانيا  وفرن�شا  اإيطاليا  عبر  طويلٍة،  برحلٍة  لينطلقوا  عزلَتهم،  ُيفارقون 
الخطاأة  راّدين  واآلِمها،  المجيدة  ب�شرِّ مريَم  ُبقعٍة  كلِّ  في  واعظين  وبولونيا، 

اإلى الّتوبة، وُم�شالحين المدَن بع�شها مع بع�س.
بعجائب  منهم  كلٍّ  موت  ترافق  وقد  طويلة،  حياة  بعد  ي�شون  القدِّ هوؤلء  مات 
واحٍد  قبٍر  في  رفاتهم  وتوّحدت  حياتهم،  َطوال  المحّبة  فوّحدتهم  �شماوّية. 
موَنهم تحت لقِب "الموؤ�ش�شين ال�ّشبعة  بعد الممات. وهذا ما جعل الّنا�س يكرِّ

لرهبنة ُخّدام مريم". 
رفعهم البابا ليون الّثالَث ع�َشَر على �شرف المذابح في 15 كانون الّثاني  �شنة 

.1888

يا والدة اهلل                           

 ال مثيَل لوالدة االإله ِرفعًة و�َسَرًفا

َولَدْتُه" الذي  الطفَل  "عبَدِت 
اإنَّ العقَل الب�شريَّ ل يمكُنه اأن يفهَم حقيقَة كلِّ ما تعنيه كلمة "والدة الإله"، 
ه الموؤمنون لمريم، وقد اأثبتتُه الكني�شُة الكاثوليكيُة ب�شلطاِنها  �شُ لقٌب يخ�شِّ
مريَم  اأّن  فبما  اللقب.  هذا  هيبِة  اأمام  الطبيعِة  جماُل  ويزول  المع�شوم. 
د، فقد اتحَدْت بالّنعمِة الإلهّية بفعِل اتحاِدها بابِنها. َحملت الكلمَة المتج�شِّ

والدِة  فاإنَّ كرامَة  الإن�شانّية مت�شامية فوَق كلِّ خليقة،  ي�شوع  اأنَّ طبيعَة  فكما 
اتحاِدها  بفعِل  كرامَتها  ا�شتمّدْت  فقد  الإلهّي.  بالبهاِء  طبيعَتها  د  ُتوحِّ الإله 

"الكلمة-اهلل". الكيانّي والجوهرّي ب 
الّنعمة  في  ومقيا�شها،  الطبيعة  مواهب  كلِّ  اأ�شا�ُس  هو  اهلل،  والدة  لقَب  اإنَّ 
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والمجد اللّذين َح�ُشن للّربِّ اأن ُيْغنَي مريم بهما. "فالقّدي�شة والدة الإله قد 
ُرفعت فوق ُطْغماِت الملئكِة في ملكوِت ال�شماوات". )الليترجّية المقّد�شة(
لخدمِة  َلِك  اأََهّ فقد   ، العليُّ الّربُّ  �شنَعها  التي  الآياِت  اأبهى  نف�شي  يا  عظـِّمي 

الملكة العظيمة، فا�شكريه وارفعي الأمانَة الدائمة لمِلكِتِك.
م�شدر  لي�س  لمريم،  الكاثوليكي  الإيمان  ُيعطيه  الذي  الإله،  والدة  لقَب  اإنَّ 
ا م�شدر قوٍة لنا جميًعا،  تبجيٍل ل مثيل له للأّم العذراء وح�شب، بل هو اأي�شً
كي يقودنا نحو الإيمان الحقيقّي، ويجعلنا نفهم ب�شكل اأف�شَل حياة ُمختاري 

اهلل.
ِف الم�شيح ي�شوع فادي العالم، تكون في الإيمان  في الواقع اإنَّ اأول خطوٍة لَتَعرُّ
اأن  البع�ُس  فيرف�ُس  اأحياًنا،  يتعّثُر  الم�شيحّي  الإيمان  لكّن  الإلهية.  بالأمومة 
خا�ٍس  ب�شكٍل  ت�شطُع  الإلهية  الحكمة  لكّن  حقيقية.  هلل  ا  اأمًّ مريَم  في  َيَرْوا 
الإلهّية  الأعمال  كلِّ  اأًما لبِنِه. ففي  لتكوَن  واختياره مريم  اهلَل  ِم  َتَكرُّ بمجرِد 
نفهم م�شوراِت حكمتَك  اأن  يمكننا  الكلمة. فكيف  د  َتج�شُّ اأعظم من  يوجد  ل 
يا اأهلل، يا َمن اأردَت اأن تواجه اأعماَل الهلِك والموِت، التي ابتداأت بخطيئة 
اآدَم، فكاَن الإ�شلُح الذي ا�شتمّد جوهَره من طواِعَية  حّواَء وانتهت ب�شقطِة 
مريم، وو�شَل اإلى كماِله في اأُ�شِحية ي�شوع؟ واأّية تحّولٍت ل يريدها اهلل الكلّي 
اإياها  منَحنا  للكلمِة  ُاّمـًا  مريم  باختياره  اإذ  الإلهية؟  الأمومة  من  لح  ال�شّ
َم بم�شاركة ابنها عمَل افتدائنا، وت�شبَح ُاّمـًا  ا. فقد اأراَد اأن ُتَتمِّ ُاّمـًا لنا اأي�شً
اأعمَق غنى اهلل وحكمِتِه وعلِمِه! وما  "ما  روحيًة باإيلِدها حياَة الّنعمِة فينا. 

اأ�شعَب اإدراَك اأحكاِمِه وفهَم ُطرقه؟" )روما 33/11(. 
عمِل  ينطلق  منه  الذي  الأ�شا�ُس  المبدُء  هو  هذا  الإلهّية"،  مريَم  "اأمومِة   
فباإعلن  الحقيقة.  بهذه  علنيًة  يجاهر  اأن  م�شيحيٍّ  كلِّ  وعلى  خل�شنا. 
كي  لكن  ب�شًرا.  �شار  الكلمة  باأنَّ  ا  اأي�شً نوقن  اهلل  اأّم  هي  مريم  باأنَّ  اإيماِننا 
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في  حقيقّي،  عبادٍة  عمِل  مع  يترافق  اأن  يجب  عقيًما،  الإيمان  هذا  يبقى  ل 
الخليقة  لمريم،  ٍة  ومحبَّ اإكراٍم  فعَل  ُن  تت�شمَّ عبادٌة  العلن.  في  كما  الداخل 
الّنف�س  على  الجّمة.  بموا�شفاتها  فينا  متَّحدة  ها  لكنَّ المتمايزة  الفريدة 
الموؤمنة اأن تتبع اإرادة الكني�شة. فالكني�شة ل تنفكُّ تطلُب من الجميع اإقامَة 
الموؤ�ش�شات  وتكري�س  المريميَّة،  الأخويات  وتاأ�شي�س  مريم،  لإكرام  المعابِد 
�شلواٍت  تنظيَم  وكذلك  لها.  �شفيعًة  الإلهّية  الأم  تتَّخُذ هذه  التي  الّرهبانيَّة، 
ا جديرة بالآية التي  اإنَّ مريم هي حقًّ اإكراِمها. نعم،  ت�شاعُد الموؤمنين على 
ُة ِمَن  ا، َرِئي�ُس �َشْعِب اإِ�ْشَراِئيَل، على يهوديت: "ُمَباَرَكٌة اأَْنِت َيا ُبَنيَّ يَّ اأطلقها ُعزِّ

بِّ الإِلِه اْلَعِليِّ َفْوَق َجِميِع ِن�َشاِء الأَْر�ِس" )يهوديت 13/ 18( الرَّ

†  �سالة
نا.  َعَمُل خل�شِ ابتداأ  بِك  التي  اهلِل  اأمُّ  اأنَِّك حًقا  تي  اأوؤمن بكلِّ قوَّ اأنا  يا مريم 
ِل في قلبي، وبالأعماِل الخيرّية،  ، باإلإيماِن الُمَتاأَ�شِّ ُم نف�شي للّربِّ فاجعليني اأقدِّ
نا بين يديَك يا رّب"  ميها اأنِت اأماَم عر�ِس ابنِك الإلهي: "اأَْحَيْيَتَنا. فخل�شُ فقدِّ

)تكوين47/ 25(

مثال: القّدي�س كيرل�س الإ�سكندرّي
اإّن تكريَم العذراِء الكلّيِة القدا�شِة مرتبٌط ب�شكٍل وثيٍق بالوحي الإلهّي، ول يمكُننا 
اإلى مخالفِة  فاإننا ن�شطّر  واإّل  الأّم المجيدة،  المميَّزَة لهذه  المكاَنَة  َننكَر  اأن 
الإ�شكندرّية،  اأ�شقف  كيرل�س،  القّدي�ُس  دافَع  الكاثوليكّية.   العقائد  اإحدى 
بقّوٍة عن اأمومِة مريَم الإلهّية، وعن �شرِّ الوحي الم�شيحّي الذي ذكرْتُه اأعماُل 
القّدي�شة،  العذراِء  ِبُحبِّ  مّتِقًدا  قلُبُه  كان  فقد  وخلقيدونية  اأف�ش�س  مجمَعْي 
وي�شَتِعُل غيرًة من اأجِل خل�س الّنفو�س. لم يكن ي�شغُله �شوى م�شاعدِة ال�ّشعب 
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على التنّبه للهرطقات التي كانت تتغلغل في ال�ّشرِق باأكمِله، �شدَّ عقيدِة َتج�ّشِد 
ة العميقِة،  الكلمِة واأحقّيِة مريَم في اأن ُتدعى والدَة اهلل. وبف�شِل معرفِته العلميَّ
وعي�شِه الف�شائَل، عّيَنُه البابا �شل�شتاُن رئي�ًشا لمجمِع اأف�ش�س، الذي �شدر عنه 
الإلهّية.  مريم  اأمومة  عقيدُة  اأُعِلنْت  وفيه  الّن�شطورية،  الهرطقة  �شّد  الحكم 
ن�شيًدا  اأّلف  وقد  القّدي�شة،  للعذراِء  اإكراًما  العميقة  لل�شلة  كيرل�س  اإ�شت�شلَم 
رّنَمُه اأمام اأ�شاقفِة المجمع، وهو من اأجمِل الأنا�شيِد التي رفَعها اإكراًما لوالدة 
رات هذا المجمع حقَد الهراطقة على كيرل�س، فاأ�شبعوه اإهانًة  الإله. جلبت مقرَّ
ل هذه الآلم  بافتخاٍر ومحّبة لإعلِنه الحقيقة،  ُه تحمَّ ه. لكنَّ وطردوه من كر�شيِّ
واأكمل الدفاَع، عبر عظاِتِه وُكتِبه، عن عقيدِة اأمومة مريم هلل، حتى اإنَّ العذراء 
ى عّدة  المجيدة لم تتوان في التَّعوي�س عن هذا الخادم الأمين. فبعد اأن تلقَّ

ِعيَد اإلى كر�شيِّ الأ�شقفّية، وقد عّم الفرُح ال�ّشعَب كلَُّه.  اإ�شاراٍت �شماويٍة، اأُ
مة  حًة هلل ومكرِّ توفيَّ في 28 كانون الثاني من �شنة 444 لت�شعد نف�ُشُه ُم�شبِّ

ها كثيًرا. ه المجيدة التي اأحبَّ  لأمَّ

                           
يا عذراء العذارى

 مريم الدائمة البتولية 

ولدتها.  لمن  ُمطيعٌة  هي،  ها  لأمِّ وحيدٌة  وحيدٌة،  كاملتي،  حمامتي،  "واأنا 
بنها، ومدحتها الجواري" )ن�شيد 6/ 8(. راأتها المِلكاُت فطوَّ

مديح  وعنواُن  فاِرقة،  علمٌة  هي  الدائمة،  ببتولّيتها  العذراء،  القّدي�شة  اإّن 
�شرائع  ُيبّدل  اأن  اأراد  النعمة،  هذه  في  اهلل  ي�شونها  ولكي  كلِّهم.  الموؤمنين 

َتـِلَد الكلمة من دون الم�شا�س ببتوليتها. الّطبيعة، كي 
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ممّيزة.  عجائبّية  بطريقٍة  الكوِن،  بمخّل�سِ  ُحِبَل  مريم  اأح�شاء  ففي 
ليولَد  الأولى،  من  اأعجب  باآيٍة  خرَج،  الإلهّية  الأمِّ  هذه  اأح�شاِء  ومن 
طهًرا،  زاداها  وولدِته  الم�شيح  ي�شوع  بالّربِّ  مريَم  َفَحَبُل  عالمنا.  في 
بظلِّه،  القد�س  الّروح  غمَرها  وقد  جديدا.  عطًرا  حياتها  اإلى  واأ�شافا 
وجعل  الباهر،  بلونه  لُيْغنَيه  �شاٍف،  ِبلَّْوٍر  اإناَء  يجتاُز  النوِر  من  ك�شعاٍع 
بهذا  الطاهر.  جوهِرها  مع  بالّتكاُمِل  المقّد�س  الم�شيِح  ج�شَد  فيها 
مع  كبيٍر  بتناغٍم  اهلل  حبِّ  مع  المتجاوبة  ومريم،  اأّمه.  ُيكّرَم  اأن  اهلل  اأراَد 
الأبد. اإلى  بتوًل  تبقى  اأن  وهي  واحدٍة،  رغبٍة  �شوى  عندها  يكن  لم   اإرادته، 

ما اأعظَم البتولّية المقّد�شة في عيَنْي الّرّب، اإذ بها يبتعُد الإن�شاُن عن ميول 
هذا  هي  مريم  َة  فبتوليَّ ال�ّشماوية.  الأموِر  في  التاأّمل  اإلى  ليخلَد  الّرغباِت، 
البتول  مريم  يا  "طوباِك  مًة:  مرنِّ د  تردِّ التي  الكني�شَة  ُب  ُيطيِّ الذي  العطر 

لأنك حملِت ُمبدع الكون، وولدِت خالقك، وما زلِت عذراء".
ذاَتها  �َس  ُتكرِّ اأن  ا  اأي�شً اأرادت  بل  البتولّيِة،  ف�شيلِة  بعي�ِس  مريَم  تكتِف  لم 
وقد  الهيكل.  اإلى  اأهُلها  َمها  قَدّ يوم  ذاتها  فنذرت  وكامل،  دائٍم  بنذٍر  هلل 
مًة  مقدِّ دائم،  بعهٍد  هلل،  نف�َشها  تقَف  باأْن  لعرو�ِشِه  القد�س  الروُح  اأوحى 
تجعلنا  الف�شيلة  هذه  اأنَّ  كم  ا  اأي�شً واأعلَمها  المقّد�شة.  بتوليتها  زهرَة 
و�شدٍق. باأمانٍة  الإلهّية  العبادِة  اأعماِل  بتتميِم  جديريَن  ا  اأي�شً  نحن 

اأحٌد  البتوليَة، لكن لم يرتبط  العهد القديم الحياَة  العديُد من �شعِب  التزَم 
التي  لتلك  ذر،  النَّ هذا  ثماِر  بواكير  ُحفظت  فقد  الوا�شحة.  بالّنذور  منهم 
اإنَّه ذلك النذر الذي دخَل في نف�س مريم  �شتكون فخًرا لل�شريعة الجديدة. 
الملك  كلمات  فكانت  ال�شماء.  اإرادة  لتتميم  الب�شارة،  لحظة  كحجاٍب 
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الذي  ال�ّشّر،  هذا  اأغوار  كنه  عن  القّدي�شة،  العذراء  قلَب  ينير  كم�شباٍح 
فاأ�شحت  عذراء،  وبقيْت  الكلمة  َولدْت  فريٍد  وبتمايٍز  داخلها.  في  �شيتحقُق 

هات الفريد. بذلك �شرف العذارى الأكمل، ومجد الأمَّ
الحوا�ّس.  ات  ملذَّ نحو  مالت  الأ�شلية،  بالخطيئة  َف�ُشَدْت  التي  طبيعتنا،  اإنَّ 
نجعَل  اأن  علينا  الخطيئة،  اأدراِن  كلِّ  من  ذواِتنا  حماية  في  نرغُب  كّنا  فاإْن 
القدي�ُس  اإليه  األمَح  ما  هذا  َقطات.  ال�شَّ دَّ  �شِ يوميٍّ  �شراٍع  �شاَحَة  حياَتنا 
َناُمو�َس  ُيَحاِرُب  اِئي  ْع�شَ اأَ ِفي  اآَخَر  َناُمو�ًشا  اأََرى  ي  "َولِكنِّ قال:  حين  بول�س 
)23  /7 )روما   ". ِفيَّ اْلَكاِئِن  ِة  اْلَخِطيَّ َناُمو�ِس  اإلى  َوَي�ْشِبيِني  َنا" ِذْهِني،  َربِّ اْلَم�ِشيِح  ِبَي�ُشوَع  اهلَل  "اأَ�ْشُكُر  واأ�شاف:  الثقة  ا�شتعاد  لكّنه    

 )روما 7/ 25(.
نعم، اإن نعمَة اهلل هي الو�شيلة الوحيدة لنت�شارنا على الج�شد والهروب من 
ُمْغِرياته. لكن من جهة اأخرى علينا اأن ناأخذ َحَذَرنا كي نتحا�شى كلَّ ما من 
�شاأنه الم�شا�س بطهارِتنا المقّد�شة. قد يكون ذلك بالبتعاد عن الم�شاهدات 

اأنواع الم�شاعر المتقلِّبة. ال�شخيفة والخطرة التي تفتح القلَب على كل 

†  �سالة
ترُف�شي  اأن  باإمكاِنِك  كان  العذارى،  واإكليَل  الّطهارِة  كنَز  يا  مريُم،  يا 
البتولّية.  �شونِك  ب�شبِب  تتاألَّمي  ل  كي  اهلل،  اأمَّ  ت�شمَيِتك  �شرَف 
اأح�ُشَن  كي  الأهواء،  م�شاعر  عند  التنّبه  في  اليَقظة  نعمَة  لي  ي  فا�شتمدِّ
اآمين. البتولين.  و�شلطان  ابنِك  الم�شيح،  ي�شوع  �شيدي  عيني   في 
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ُخّدام  �سي  موؤ�سِّ اأحد  فالكونيري،  األك�سيو�س  القدي�س  مثال: 
مريم

"رهبنة  ليوؤ�ّش�شوا  ال�ّشماء  َمِلكة  الذين اختارتهم  ال�ّشبعة  القّدي�شين  اأحُد  اإّنه 
القّدي�س  اإّنه  وتوا�شعها،  مريم  بطهارة  بالت�شّبه  امتاز  وقد  مريم".  ُخّدام 
بداية  في  وقوّية،  غنّية  عائلة  من  فلورن�س،  في  ولد  فالكونيري.  األك�شيو�س 
اأعمال  �س ذاته منذ ريعان �شبابه في مزاولة  القرن ال�شاد�َس ع�َشَر، وقد كَرّ
ًزا في حياته، م�شتوحًيا  التقوى. فكان تكريم العذراء القدي�شة يحتّل مكاًنا مميَّ
منها عي�س الف�شائل ال�شامية. وكان يلتزم بكلِّ قلِبه اأن يبتعد عن كل ما يم�سُّ 
طهارته المقّد�شة: فبدا َملًكا في ج�شم ب�شر. ولكي ي�شون عّفـَته ابتعَد عن 
لة والّتاأمل واأعمال التوبة.  كلِّ ما ُيغريه في هذا العالم لي�شاعف فترات ال�شّ
ال�ّشبعة،  مريم  ُخّدام  عداد  من  يكون  اأن  والج�شد،  النف�س  طهارة  لته  فاأهَّ
�س  انتقالها �شنة 1233م. فكرَّ اإلى خدمتها في عيد  ال�ّشماء  وقد دعته مِلكة 
رهبانّية،  في حياة  كاملة  بتوليته  وقد حفظ  للعذراء،  كلها  الك�شيو�س حياته 
ة. اأكرم مريم من خلل تاأّمله  ماويَّ مّتخًذا من ذلك و�شيلة لإر�شاِء ملكِته ال�شَّ
َقْدِره  لفرط  الَكَهنوت  درجة  رف�س  اإلى  توا�شعه  فاأو�شله  اآلمها،  في  العميق 
 لهذا ال�ّشّر المقّد�س. عا�س الك�شيو�س مئًة وع�شَر �شنوات حافلة باأعمال الخير. 

الأخيرة  �شاعته  ففي  �شعيدة.  وميتٍة  �شماوّية  بروؤًى  عليه  اهلل  اأنعم  وقد 
ودخلت  الورد،  من  اإكليل  راأ�ِشِه  على  وا�شًعا  زيارته  اإلى  ي�شوع  الطفل  اأتى 
ترداد  القدي�س  ال�شيخ  هذا  اأنهى  وحين  راأ�شه.  فوق  ترفرف  بي�ٍس  حمامات 
المّرة المئة من �شلة  ال�شلم الملئكي، والتي كان يرددها كل يوم، اأ�شلم 
اأح�شان  اإلى  وانتقل   1310 �شباط  ع�َشَر من  ال�شابَع  في  الّرّب  ب�شلم  الروح 
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دنا ي�سوَع الم�سيح يا اأّم �سيِّ

 مريم اأّم ي�سوع الحبيبة

َجَعْتُه ِفي اْلِمْذَوِد" )لوقا 7/2( َطْتُه َواأَ�شْ "َفَوَلَدِت اْبَنَها اْلِبْكَر َوَقمَّ
مريم  فيها  َولدت  التي  المجيدة  اللحظاِت  تلَك  اإلى  باأفكارنا  فلننتقل 
لم  فالنا�س  اأح�شائها.  في  اأ�شهٍر  ت�شعة  حملته  اأن  بعد  المتاأن�س،  اهلل  كلمة 
في  والأر�س،  ال�ّشماِء  ملِك  الجديد،  المولود  هذا  با�شتقبال  اهتماًما  ُيبدوا 
قّدمْته  الذي  الوحيُد  المكاُن  هو  الَخِرُب  الفقيُر  فالإ�شطبُل  به.  يليق  م�شكٍن 
المدقع.  الفقِر  هذا  من  بمحّبِتها  عّو�شْت  مريَم  لكنَّ  الكون.  لخالِق  الأر�ُس 
الّطوباوية  الأم  هذه  و�شعت  وحناٍن  ٍة  محبَّ باأّية  ي�شَف  اأْن  با�شتطاعته  فَمن 
الحّب  اندفاع هذا  َيقي�س مدى  اأن  ُيمكنه  َمن  الِمْذَود؟  الجديد في  مولوَدها 

افي العفيف المعطاء الذي يتاأجج في اأح�شائها!؟ ادق ال�شّ ال�شّ
الّنا�س  ق�شاوة  لك  هياأْت  العالم،  هذا  في  دخولك  لحظة  منذ  ي�شوع،  فيا 
�شنة،  وثلثين  ثلث  مّدة  ت�شربها  اأن  عليك  فكان  ُمرًة،  كاأ�ًشا  وبرودتهم 
في  َوَجْدَت  ذلك  مقابل  لكن  الأخير.  الّرمق  حتى  ليب  ال�شّ على  وتجّرعَتها 
عف اأبًدا  ا ل حّد له. هذه المحّبة لم تعرف ال�شّ ك القّدي�شة تعوي�شً محّبة اأمِّ

بل كانت تكُبر كلما َكُبَرْت معاناتك وا�شتدت اآلآمك.
للّرّب.  كخادمة  توا�شعها،  عمق  تن�شى  تدعها  لم  الأمومّية،  مريم  ة  محبَّ اإّن 
فقد تذّكرت اأنها حين قبلت اأن تكون خادمًة للّرّب، ُرِفَعْت وحدها اإلى كرامة 
اأّم اهلل. وحين َولدت ابنها ي�شوع �شجدت اأمامه لتعبده بات�شاع فائق مقدمًة 
كفادي  له  وخ�شعت  الكون،  خالق  ابنها  في  عبدت  لقد  له.  كخادمٍة  ذاتها 
كي  ي�شوع  ِكْبريائها.اأتى  وعن  باأ�شرها  الب�شرّية  لمبالة  عن  ارًة  كفَّ الكون، 
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م  ُتقدِّ للتج�ّشد  الأولى  اللحظة  منذ  مريم،  فراحت  الب�شرّي.  الجن�س  يفتدَي 
لة والّتاأمل، رافعًة ابنها ي�شوع، فادي الكون، اإلى الآب ال�ّشماوّي.  واجب ال�شّ
مت ذاتها كي تّتحد بابنها فت�شبَح واإياه اأ�شحّية واحدة. وهكذا فاإنَّ  ومعه قدَّ
عمليَة تحرير الب�شر من عبودية الخطيئة، بداأت تاأخذ كمالها با�شتحقاقات 

باأكملها. اإليها ا�شتحقاقات مريم  ْت  الكلمة المتج�ّشد، وقد ان�شمَّ
اأّنه  واأعترَف  ابنِك،  ي�شوَع  اأعبَد  اأن  معِك  اأريُد  القدا�شة،  الكلّية  مريم  فيا 
غفران  اأجل  من  ال�ّشرمدي  الآب  اإلى  معك  واأقّدَمه  الكون،  وملك  ملكي 

الب�شريَّة جمعاء.  خطاياي وخطايا 
يدعو  ال�شّر  فهذا  اهلل.  اأمِّ  اإكرام  في  �شاهم  الم�شيح  ي�شوع  ميلد  �شّر  اإن 
ملوؤها  بحياٍة  بمعونتها  والعي�س  بمريم،  القتداء  اإلى  الم�شيحّية  الّنف�َس 
عرفان  بعاطفة  تترافق  اأن  الحياة  هذه  وعلى  والّت�شبيح.  والإيمان  الّتقوى 
قلوَبنا  نغّذي  اأن  �شرط  الّتج�ّشد،  ب�شّر  نلناها  التي  عِم  النِّ اأجل  من  الجميل، 
اإخلء  درجة  اإلى  نا  اأحبَّ الذي  الإله  هذا  نحو  الحقيقية  ادقة  ال�شّ ة  بالمحبَّ
خال�شة،   ٍة  بمحبَّ اأجلنا،  من  حياته  وعّر�َس  طبيعتنا،  بوؤ�س  حمل  لقد  ذاته. 
الذي  ذاك  عميق،  بتوا�شٍع  نعُبد  اأن  مقد�ٌس  واجٌب  فعلينا  والدموع.  للآلم 
اأخلى عظمَتُه اللمتناهية لي�شير �شبيًها بنا. فلنقدم قلوَبنا لي�شوع بوا�شطة 

مريم، �شائلين ملَك المحّبة اأن يتقّبل في ُملكه الأبدي تقدمة ذواتنا كلها.
فخاًخا  لنا  ين�شبون  الذين  نفوذ  من  حذرين  نكون  اأن  بخا�شٍة،  علينا 
وطوًرا  ال�ّشيئة  بكتاباتهم  تارًة  الفداء،  مفاعيل  فنخ�شر  اإيماننا،  لإ�شعاف 
وي�شّنون  ال�ّشيطان،  يعاونون  الذين  ُكُثٌر هم  للأ�شف،  فيا  المغري.  بكلمهم 
فلكي  الم�شيح.  ي�شوع  الّربِّ  عن  ليبعدوهم  الم�شيحّيين،  على  �شارية  حرًبا 
يحّققوا هدفهم هذا ُيجهدون الّنف�س في اإهانة تلك التي هي الّدرب الأقرب 

الذي يو�شلنا اإلى ي�شوع، اإنها العذراء مريم المجيدة، اأّم اهلل واأمنا.
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ك. خل�شِ درُب  لأنها  اهلل،  اأّم  اإكرام  على  فائقٍة  بعنايٍة  ثابري  نف�شي،   فيا 

†  �سالة
ابنك  اإلى  والّتقادم  والعبادة  المحّبة  م�شاعر  الّطوباوّية  الأّم  اأّيتها  اإرفعي 
فرح  اإلى  اأ�شل  كي  الندفاع،  بهذا  اأحتفظ  اأن  الممات  اأعطيني حتى  ي�شوع. 
الأولى  الغاية  وهذه هي  افتداني،  الذي  القدو�س  اهلل  بروؤية  واأتنّعم  ال�ّشماء 

اآمين والأخيرة للكائنات كلِّها. 

الّرهبنة  من  معترف  رودريغز،  األفون�س  القدي�س  مثال: 
الي�سوعية

ُة فرِح القّدي�س األفون�س رودريغز اأن يكون اإن�شاًنا ممّيًزا عند العذراء  كانت ِقمَّ
القّدي�شة. ولد في اإ�شبانيا، ومنذ طفولته حاز مواهَب الّنعمة، فاأو�شلته اإلى 
منذ  تمّيز  فقد  يوًما.  اإن�شاٌن  يبلغها  اأن  يمكن  التي  القدا�شة  درجات  اأعلى 
الأّم  هذه  اأحبَّ  القّدي�شة.  للعذراء  اللئق  للإكرام  �س  بالتكرُّ �شبابه  �ِشني 

وخدَمها فلم تبخل عليه بنعمها وعطاياها.
ففيما كان ي�شلي يوًما قال لمريم: "اأنا اأحّبِك يا ملكتي فاطلبي من اهلل اأن 
تبادليني الُحّب عينه". فاأجابته مريم: "يا ُبَنْي، اإنك ل تقول الحقيقة، لأّن 

حّبي لك اأكبر بكثير من حّبَك لي".
على  ُمّتكًل  لمريم،  مطيًعا  ذاته  يَهب  كان  اليومّية،  تنّقلته  م  خ�شّ ففي 
في  ي�شوع  دعاه  وقد  الّدنيا.  هذه  اأمور  عن  ًدا  متجرِّ ي�شوع،  ومحبة  محّبتها 
كاأٍخ  الي�شوعية  الرهبنة  في  فدخل  اأكبر،  بالتزام  يتكّر�س  باأن  خا�شة  روؤيٍة 
ٍة ال�شبر والمحّبة،  عامٍل، واأظهر التزاًما بطولًيا في عي�س الف�شائل، بخا�شّ



39 طلبة الأّم العذراء الفائقة القدا�شة

نطابق  اأن  يمكننا  وبذلك  باهلل.  الكامل  والتحاد  الّتاأمل  في  يغرق  فكان 
ُكْم َقْد ُمتُّْم َوَحَياُتُكْم ُم�ْشَتِتَرٌة  �شيرته مع كلم الر�شول بول�س حين قال: "لأَنَّ

َمَع اْلَم�ِشيِح ِفي اهلِل". )كولو�شي 3/3(.
كّل هذا ُيظهر لنا درجات الف�شائل ال�ّشامية التي و�شل اإليها القدي�س األفون�س 
المحّبة وممار�شات  لهب  بتخفيف  ُيلزمونه  كانوا  روؤ�شاَءه  اأنَّ  رودريغز. حتى 
الّتوبة في العتدال بما ُيعامل نف�شه. فكان ي�شتمّد القّوة، من عبادته لي�شوع 
ه  مر�شِ في  ى  تعزَّ وقد  الُمهلكة.  الّتجارب  على  ينت�شر  كي  لمريم،  واإكرامه 
لتوا�شيه ب�شحبِة  البتول  بها مريم  ته  التي خ�شّ المتكررة  بالّزيارات  الأخير 
لة  في ذكر ا�شَمي ي�شوع ومريم  ابنها الإلهي. واأنهى لحظاته الأخيرة بال�شّ
فرفعته   ،1617 �شنة  الأول  ت�شرين  الثلثين من  في  وكان ذلك  المقّد�َشين؛ 
الكني�شة اإلى م�شاف القّدي�شين في الخام�َس ع�شَر من كانون الّثاني 1888، يوم 
 اأعلن البابا ليون الّثالَث ع�َشَر قدا�شة الموؤ�ش�شين ال�ّشبعة لرهبنة ُخّدام مريم.

 يا اأمَّ الّنعمة الإلهّية 

نعمًة الممتلئة   مريم 

َتْحَت  َواْلَقَمُر  ْم�ِس،  ِبال�شَّ ُمَت�َشْرِبَلٌة  ٌة  اْمَراأَ َماِء:  ال�شَّ ِفي  َعِظيَمٌة  اآَيٌة  "َوَظَهَرْت 
ِرْجَلْيَها، َوَعَلى َراأْ�ِشَها اإِْكِليٌل ِمِن اْثَنْي َع�َشَر َكْوَكًبا" )روؤيا 1/12(

الّنعمُة هي الهبة الُكْبرى والأثمن، بين الهبات الإلهّية اإذ باإمكانها اأن ُتغني 
التي تجعل  نا. هي  ا�شتحقاقات مخلِّ�شِ نلناها بف�شل  باأ�شرها. فقد  الخليقة 
للملكوت  ووارًثا  الم�شيح،  لي�شوع  واأًخا  باهلل،  ا  خا�شً �شديًقا  الإن�شان  من 
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ال�ّشماوّي.
في  ورد  ما  على  الإلهي  ال�شّر  في  ن�شترك  تجعلنا  ال�ّشماوية،  الموهبة  هذه 
واأَعَظَمها،  الَمواِعِد  اأَثَمَن  ِبِهما  "فُمِنْحنا  الثانية:  بطر�س  القّدي�س  ر�شالة 
كان  ُه  اأنَّ فبما   .)4  /1 بطر�س   2( الإِلِهيَّة"  بيَعِة  الطَّ �ُشَركاَء  ِبها  ِلَت�شيروا 
بهذه  ا  اأي�شً هي  تغتني  اأن  من  ُبـدَّ  ل  كان  الّنعمة،  خالَق  تلَد  اأن  مريم  على 

الموهبة بدرجٍة اأرفَع من الخليقة كّلها.
نعمًة  نالت  وقد  خطيئة،  كل  من  بريئة  بها  ُحبل  اأن  منذ  كانت  فقد  لذلك 
وافرًة تفوق ِنعَم القّدي�شين كلِّهم. كانت، هذه الّنعمة، تزداد يوًما بعد يوم، 
ا �َشبيُل الأْبراِر فمثل نوِر الفجِر، َيَتَزاَيُد  فتمَّ بها كلم الكتاب المقد�س: "اأمَّ

َوُيِنيُر حتى َكَماِل الّنهاِر" )اأمثال 18/4( 
الّنعمة  بموهبة  ِة  الغنيَّ نف�ِشِك  جماَل  ي�شَف  اأن  با�شتطاعته  من  مريم،  فيا 
فيِك  يرى  الذي  وهو  اهلل،  عند  ٌة  مر�شَيّ حياَتِك  فاإّن  لها؟  و�شف  ل  التي 

الم�شيح ي�شوع. انعكا�ًشا ل�شفاِء كمال 
حين ُن�شمي مريم اأّم الّنعمة الإلهّية، ل نعني بذلك اأنها تحتفظ بها لنف�شها، 
لأّنها توّزع كنز هذه الّنعمة الّثمينة على الّنا�س اأجمعين. فاهلل وحده ي�شتطيع 
الحق  هذا  يعود  وحده  وله  ُيرى،  ل  اأبًدا،  حيٌّ  َملٌك  وهو  الّنعم،  يعطي  اأن 
ال�ّشيدي الفائق الّطبيعة لأّنه م�شدر كّل الخيرات. فتوزيع هذا الكنز منوٌط 
بحكمة �شابط ال�ّشرائع وحده واإدراكه. فكما اأنَّ اأ�شا�شات الأر�س وخيراتها 
بوا�شطة  الكنوز،  هذه  َتوزيع  اأراد  ال�ّشماء  ملك  فاإّن  كذلك  اأ�شراُرها،  لها 
التي  والأّم  ت�شفع،  التي  البنة  اإّنها  خا�ّس.  باإنعاٍم  نالتها  التي  مريم  حكمِة 
 ُتملي براأيها، وبناًء لطلبها تنهال المعجزات والمواهب الإلهّية لكلِّ ذي ب�شٍر.

ا: هذا ما  عم لذاتها وح�شب بل كان ذلك من اأجلنا اأي�شً  لم تمتلىء مريم بالنِّ
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يعنيه اللقب المجيد "اأّم الّنعمة الإلهّية" الذي اأطلقه الم�شيحّيون على مريم. 
اأن  ثابتة،  بيٍد  الحكم  اإن هم حملوا ع�شا  العالم،  هذا  ملوك  ي�شتطيع  اأفل 
يحكموا بال�ّشلم والعدل بف�شل مريم ومعونتها؟ "ِبي َتْمِلُك اْلُمُلوُك" )اأمثال 
عون في ق�شاياهم بالحّق  اأفلي�س بف�شلها ينت�شر الحكماء الم�شرِّ  .)15 /8
ي اْلُعَظَماُء َعْدًل" )اأمثال 8/ 15( اأََولي�س  والعدل؟ "ِبي َتْمِلُك اْلُمُلوُك، َوَتْق�شِ
المنتهى؟  الأبرار حتى  يثبُت  ومعها  النعمة،  ثوَب  الَخطاأُة  يرتدي   بوا�شطتها 

اأن  ُيمكنه  للب�شر، من ارتداٍد وتقدي�س وخل�س،  اأعطاه اهلل  اإنَّ كّل ما  نعم، 
ي�شل اإلى ي�شوع الم�شيح بوا�شطة مريم، منذ اآدم حتى اآخر الأزمنة، بو�شول 
َيَهبون  اّلذين  �شين  المكرَّ اأروَع  ال�ّشماوات. فما  اإلى فرح ملكوت  الأبرار  اآخر 
الإلهّية،  الأّم  هذه  نحو  ال�شعب  �شلوات  رافعين  مريم،  كنائ�س  في  حياَتهم 
بالّثقة  مريم،  اإلى  فليلتجىء  ب�شفاعتها.  نالوها  التي  عم  النِّ على  �شاكرينها 
الأّم  هذه  تتخلى  فلن  والّنعمة،  المعونة  اإلى  بحاجة  هو  َمْن  كلُّ  الكبيرة، 

اأبًدا. الممتلئة رحمة، عنهم 

†  �سالة
اإياها  وهبك  وقد  عها،  وموزِّ عم  النِّ خالَق  ي�شوع،  َولدت  التي  مريم،  يا 
نحونا.  الحنون  بنظرِك  تنعطفي  اأن  ن�شاألِك  الخلئق،  كلِّ  قبَل  اهلل 
ن�شتطيع  لكي  ال�ّشماوّي،  الكنز  هذا  من  كبيًرا  ذخرا  ابنِك  من  لنا  اأطلبي 
اآمين الأبدية.  الحياة  في  معه  ونمِلك  اهلل،  اأماَم  دائًما  َنح�ُشن   اأن 
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مثال: القّدي�س برنردين ال�سياني، ُمعَترف من رهبنة الأخوة 
الأ�ساغر

َتَهُب  العذراء  ال�ّشياني المدى الذي كانت  القّدي�س برنردين  لنا حياة  ُتظِهُر 
اهلل  اأّم  اإكرام  اإلى  منذ طفولته،  بادر،  فقد  الأوفياء.  لُخّدامها  الّنعمة  ملء 
لها،  اإكراما  ال�شبت  يوم  الطعام  عن  ينقطع  فكان  وممّيزة.  ة  خا�شّ ب�شورٍة 
ُمظهًرا بذلك كّل م�شاعر الُحّب والحترام. فكللت هذه الأم نف�س برنردين 

عم التي ت�شاعُده على تتميم الر�شالة التي اأوكلها اهلل اإليه. بالنِّ
يقوم  كان  اإنَّه  قيل  حتى  لمريم.  اإكراًما  يزداد  كان  ال�ّشن  في  تقّدم  فكلما 
لي�شجد  �ْشّيينا،  مدينة  في  كاموليا"  "باب  يدعى  لباٍب  يومّية  بزيارٍة 
العظمى".  المحّبة  اأّم  "مريم  اإياها  م�شمًيا  مريم،  للعذراء  اأيقونٍة  اأمام 
مخاطر  من  مراًرا  اأنقذته  فقد  الإلهّية،  الّنعمة  باأم  بثقِتِه  اأمله  َيِخب  لم 
الأ�شاغر. الإخوة  رهبنة  دخول  على  و�شاعدته  الفا�شد،  العالم   هذا 

ة الوعِظ في المدِن الإيطالية المختلفة. فكان  اأوكل اإليه روؤ�شاوؤه في الدير َمهمَّ
ادقة. وكانت العذراُء القّدي�شُة  َيحثُّ الموؤمنين على عي�ِس الحياِة الم�شيحّية ال�شّ
�شوَته.  اأخفى  َحْنَجرته  في  مر�ٍس  من  عجائبّي  ب�شفاٍء  م�شاعدِته  اإلى  تاأتي 
وكانت المدن قبًل تعّج بالعادات ال�ّشيئة وجرائم القتل والع�شابات، ف�شاعدته 
الّنفو�س.  وتقدي�س  الخطاأة  ردِّ  في  فنجح  منظور،  ب�شكل  القّدي�شة   العذراء 
الم�شتقيم.  الّطريق  اإلى  فيعودون  كلِمِه  لوقِع  يرتّدون  الّون  ال�شّ كان 
الّر�شولية  م�شاعيه  فتكللت  العداوات.  وتوقفت  الف�شائح  زالت  وقد 
وكان  المطاف،  نهاية  وفي  الخطيئة.  على  الإلهّية  الّنعمة  بانت�شار 
 1444 اأيار  من  الع�شرين  في  الّربِّ  ب�شلم  رقد  الّتعب،  اأنهكه  قد 
القدا�شة. الكلّية  للعذراء  البَنوّي  باإكرامه  ه  ا�شتحقَّ الذي  الأجر   لينال 
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هة عن االأر�سيات مريم المنزَّ

ا طاهرة  يا اأمًّ

" )مزمور  َمَلِب�ُشَها  ِبَذَهٍب  َمْن�ُشوَجٌة  ِخْدِرَها.  ِفي  اْلَمِلِك  اْبَنُة  َمْجٌد  "ُكلَُّها 
.)13 /45

اإنَّ مركز ال�ّشرف هو اأعظم كنوز الأر�س، ومهما كانت طبيعته، فاإّن الِتزاَمُه 
بطرٍق  عنه  نبحث  حين  خطًرا  ي�شبح  ه  لكنَّ الحة.  ال�شّ الخيرات  يجلب 
ملتوية. واإذا نلناه فاإننا نن�شبُه اإلى قدراتنا الذاتّية غير معترفين بكونه هبة 
من عند اهلل. فاهلل هو الم�شدر الوحيد لكل �شرٍف حقيقّي. ِمْن هنا فاإّن لنا 

في حياة مريم المثال والم�شباح الُم�شيء الذي ينيُر َم�شير حياتنا.
المتج�ّشد،  الكلمة  اأّم  لتكون  كلِّها  الخلئق  بين  من  مريم  اختيرْت 
نعمًة"،  "ممتلئة  اأنها  على  التحّية  عليها  جبرائيل  الملك  األقى  وقد 
فلم  الّن�شاء".  كلِّ  بين  "مباركة  باأّنها  األي�شابات  القّدي�شة  واأعلنتها 
وتبتهُج   ، الّربَّ نف�شي  ُم  "تعظِّ هلل:  الإكرام  رَفعِت  بل  ال�شرف،  هذا  ت�شتغّل 
.)48  -46  :1 )لوقا  اأَمِتِه"  ِع  توا�شُ اإلى  نظَر  ُه  لأنَّ مخلِّ�شي،  باهلِل   روحي 

اأتى ي�شوع اإلى الأر�س ل لُيخَدم بل ليقبل الإهانات والأْعِذَبة حتى قيل عنه: 
ِذيَن َيَرْوَنِني  ْعِب. ُكلُّ الَّ ا اأََنا َفُدوَدٌة َل اإِْن�َشاٌن. َعاٌر ِعْنَد اْلَب�َشِر َوُمْحَتَقُر ال�شَّ "اأَمَّ

َي�ْشَتْهِزُئوَن ِبي" )مزمور 22: 7-6(
حياة  َطوال  الّتعظيم  مظاهر  عن  مريم  ابتعدْت  ي�شوع،  مثال  فعلى 
اأََكَلْتِني،  َبْيِتَك  َغْيَرَة  "لأَنَّ  الُمّرة:  الكاأ�س  في  ت�شارَكُه  لكي  العلنّية،  ي�شوع 
مثال  عظيٌم  هو  فكم   .)10  /69 )مزمور   ". َعَليَّ َوَقَعْت  ِريَك  َوَتْعِييَراتُمَعيِّ
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باِعِه؟ مريم، وكم جديٌر بنا اأن نجّد في اتِّ
تهتّم  ل  مجده،  اإعلء  �شوى  عندها  هّم  ل  اهلل  تخاف  الّتي  النف�س  اإّن 
الإهانات،  برغم  اإرادتها  بملِء  وت�شير  وتوا�شِع،  بفرٍح  تقبلها  بل  للإهانات، 
المحّبة،  وجِه  يقُف حاجًزا في  الِغنى  اأَّن  تعرُف  والّتخّلي. فهي  الّتجّرد  نحو 

ويمنُع الّنف�َس من عبادِة اهلل والعمِل باإرادته.
ة، فعلينا اأن نعرَف اأنَّ المحّبَة، وهي  فاإن كان الِغنى يمنُعنا من عي�س المحبَّ
علَّمنا  فقد  الأر�س.  بخيرات  والّتعّلق  الّتمّلك  تتفق مع حّب  ل  اإلهّية،  ف�شيلٌة 
د عما في العالم، هو الأ�شا�س الذي يرتكز عليِه عي�س  الّربُّ ي�شوع، اأنَّ التجرُّ
"هو الغنّي وقد �شار فقيًرا لأجلكم كي تغتنوا بفقره"  المحّبة عي�ًشا كامًل: 

)2 كورنت�س 9/8(.
رة من عائلة ملكية، قد عا�شت مع القّدي�س يو�شف  وهكذا، فاإن مريم المتحدِّ
يديها.  بتعب  خبزها  القّدي�س،  يِبها  خطِّ مع  تاأكُل،  وكانت  المدقع.  بالفقر 
فماذا اأقول؟ لقد كان فقُرهما كبيًرا اإذ حين ولدت ي�شوع لم يكن لهما مو�شٌع 
في فنادق المدينة، وقد ا�شُطرَّ خالُق الكوِن باأن ُيولَد في مغارٍة فقيرة. فيا 
اأّيها الفقر المقّد�س المنبوذ من النا�س، والعزيز على قلِب ي�شوع الذي قال: 
واأدو�س  اأهيم بك  اأن  اأ�شتطيع  ليتني  بالروح" )متى 3/5(،  للفقراء  "طوبى 

برجليَّ ثروات الأر�س، ول اأتوق اإّل اإلى الخيرات الأبدية الخالدة.
اإّن الّنف�س الّتي ترغب في اأن ت�شون ذاتها تحت مخافة اهلل، عليها اأن تحذر 
القويم.  لح  ال�شّ ُتبعدها عن طريِق  التي  والخيرات  الباطل  بالمجد  الّتعلق 
حين نتاأّمل في اأنَّ مجَد العالم فاٍن وعابر، واأنَّ ممتلكات الأر�س زائلة، فلن 
يجَد الم�شيحيُّ الموؤمُن �شعوبًة في الّتخلي عنها، لأّنها لن تجلب له ال�ّشعادة 
ة اهلل، اأن يفرغ من  الحقيقّية. على القلِب، الذي يرغُب في المتلء من محبَّ
كلِّ تعّلق زمني. وعلى الّنف�ِس التي ترغب في اأن َتح�ُشن في عيني ي�شوع، اأن 
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باأْكَمِلها من كلِّ ممتلكات العالم، وتعانق  د  اأبعد من ذلك، فهي تتجرَّ تذهب 
ليب وفقره. فطوبى للنف�س التي ت�شُع مجد الأر�س وِغناها تحت  توا�شع ال�شّ
ل  التي  لل�شعادة  كعربوٍن  اهلل  مخافُة  تكمن  الإلهّية  ة  المحبَّ فمع  قدميها. 

تزول.

†  �سالة
والغنى  بالمجد  تعلٍُّق  كلِّ  عن  المنّزه  الّطاهر،  القلب  �شاحبة  يا  مريم،  يا 
ِمثَلِك  ننبذ  اأن  لنا  اأطلبي  الحّية،  المحّبة  ب�شعلة  دائًما  ت�شّع  َمن  يا  الأر�شي، 
�شة.  المقدَّ اهلل  مخافة  على  قلبنا  في  نحافظ  كي  الأر�شّية،  المغريات  كلَّ 

اآمين.

مثال: الطوباوي فرن�سي�س باتريزي، معترف في رهبنة ُخّدام 
مريم

فاأثناء  لمريم.  كخادم  تكّر�شه  �ِشمات  يحمل  كان  فرن�شي�س،  ُولَد  اأن  منذ 
ُتَكلِّل فيها  باأنَّها تحمُل زنبقة  ُيريها  ُحلًما نبوًيا،  ه،  اأمُّ الحبل به راأت رجينلد 
اأَْيقونة للعذراء القّدي�شة. وما اأن كُبر الطفل حتى راح ي�شّلي �شلة ال�ّشلم 
الملئكي على مدى النهار، وي�شجد اأمام اأَْيقونة مِلكة ال�ّشماء. وحين قارب 
الملئكة،  بها  القّدي�شة، يحيط  العذراء  له  الع�شرين من عمِرِه ظهرت  �شنَّ 
فالتزم  �شتها.  اأ�شَّ التي  الرهبنة  في  لخدمتها  بكلّيته  �س  الّتـكرُّ اإلى  فدعته 
راهًبا متفانًيا بالقدا�شة على طريق القّدي�س فيليب بينزي، خادم مريم، ثمَّ 
�شيم كاهًنا فكان ُجلُّ طموحه تثبيَت الإيمان وتغذيته في قلوب الّنا�س. وكان 
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يحتفل بالقّدا�س بحرارٍة فائقة.
ور�شوًل  الّنف�س  مّتقد  فكان  لمريم،  كخادٍم  دعوِته  عظمة  فرن�شي�س  عرف 
بم�شاعدة  له  �شمحْت  فّعالة  و�شيلة  خدمته  كانت  ال�ّشماء.  لمِلكة  غيوًرا 
لة  ال�شّ �شغلت  وقد  القدا�شِة.  من  عالية  درجاٍت  اإلى  للو�شول  الّنفو�س 
كانت  التي  بمريم،  ة  الخا�شَّ الأنا�شيد  اإلى  اإ�شافًة  اأوقاته،  معظم  الملئكية 

َكَهنوته المقّد�س. ل�شّر  ال�ّشند الوحيد 
فرن�شي�س  كان  وبينما  الأيام  من  يوم  ففي  اأجر.  بل  تكن  لم  التقوى  هذه 
ا، فظهرت  ، اأنهَكُه الّتعُب و�شقَط اأر�شً ذاهًبا اإلى قريٍة ليعلن فيها كلَم الّربِّ
له مِلكُة ال�ّشماِء و�شّجعته، واأهدته باقًة من الّزهر، كانت قد قطفتها بيديها. 
�شورتها،  ببهاء  مريم  روؤيته  الكبيرة  تعزيته  كانت  وفاته  يوم  حان  وعندما 

وهي تدعوه اإلى دخول الفردو�س ال�شماوي. 
 ،1328 �شنة  المقّد�س  ال�شعود  عيد  يوم  الف�شائل  برائحة  فرن�شي�س  مات 
�ْشَتْوِدُع ُروِحي".  ليب: "َيا اأََبَتاُه، ِفي َيَدْيَك اأَ د كلمات ي�شوع على ال�شّ وكان يردِّ

)لوقا 46/23(.
منها  تفوح  البيا�س،  نا�شعة  زنبقة  فمه  في  الحا�شرون  �شاهد  وفاته  بعد 
رائحة عذبة، وعلى كل ورقة من وريقاتها مكتوب: "ال�ّشلُم عليِك يا مريم".

با�شتقبال  �ُشّرت  قد  ال�ّشماء  مِلكة  باأنَّ  قاطع  وختٌم  وا�شحة  �شهادٌة  هذه 
الأمين. خادمها 
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الحبل بي�سوع الم�سيح هو عمل الّروح القد�س

يا اأًما عفيفة

و�ُس  اْلُقدُّ ا  اأَْي�شً َفِلذِلَك  ُتَظلُِّلِك،  اْلَعِليِّ  ُة  َوُقوَّ َعَلْيِك،  َيِحلُّ  اْلُقُد�ُس  وُح  "َالرُّ
اْلَمْوُلوُد ِمْنِك ُيْدَعى اْبَن اهلِل" )لوقا 35/1(.

معجزة  من  ا  اأي�شً اإنما  َفَح�ْشُب،  اإيماننا  قّوة  من  ياأتي  ل  الكلمة  تج�ّشد  اإّن 
يتجاوز  �شيء  ل  الواقع  ففي  منها.  اأف�شل  الإلهّية  القدرة  َت�شَنع  لم  كبيرة 
والفانية.  المخلوقة  الب�شرّية  بالطبيعة  الأزلي  اتحاد اهلل  �شوى  قوة طبيعتنا 
لكّن اهلل اأراد اأن ي�شنع معجزة جديدة، ت�شاف اإلى عمِل الخلِق الأول، وهي 
اأن تلد مريم ابًنا وتبقى بتوًل. فبامتياٍز خا�ّس حلَّ الّروح القد�س في مريم، 

ونعمة العلّي ظلَّلتها، لكي تحمل كلمة اهلل في ح�شاها البتولّي. 
وتعاونت  طاهرًة،  ُوِلَدْت  التي  وهي  منها،  اأرفع  �شرًفا  َل  نتخيَّ اأن  ُيمكننا  هل 
عنايًة  ندرك  اأن  يمكننا  وهل  فيها؟  اهلل  ج�شُد  يتكّون  كي  القد�س  الروح  مع 
َة مريم؟  ًة اأكبر من عناية الّربِّ العلّي ومحّبته اللتين اأحاط بهما بتوليَّ وَمَحبَّ
اآيٌة في غاية الروعة اأر�شلتها محّبُة الروح القد�س اإلى الأمِّ البتول. فكم رفيٌع 

هذا ال�شرف في اأعيننا، �شرُف مريَم اأمِّ اهلل؟ 
عمِل  من  معجزة  هو  مريم،  اأح�شاِء  في  الم�شيح  بي�شوَع  البتوليَّ  الحبَل  اإّن 
الأقانيم الإلهّية الثلثة، المّتحِدين بالطبيعة الواحدة والفعل الواحد، ولكن، 

قد ُن�شب هذا الَحَبُل ب�شكل خا�ّس اإلى عمل الروح القد�س لعدة اأ�ْشباب:
الذي  الُحّب  بدافع  ج�شًدا  �شار  فاهلل  محّبٍة،  عمُل  هو  َد  الّتج�شُّ اإن  اأوًل: 
كما هو محّبة  لبِنِه،  الجوهرّية  الآب  القد�س، هو محّبة  والّروح  بِه.  نا  خ�شَّ
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البِن للآب، �شمن عائلة الّثالوث الأقد�س.
ثانًيا: اإنَّ اتحاد الّروح بالكلمة، بف�شل نور الإ�شعاعات الإلهّية، جعل اإن�شانّية 
ا كامل ُمقد�ًشا، لأّن الّربَّ هو اأرفُع واأ�شمى من كلِّ خليقة  الم�شيح عمل روحيَّ
اأر�شّية. لذا فاإّن في�َس الّنعمة، مع كلِّ ثماِر الّتقدي�س التي ت�شدر عنها، هي 

من عمِل الّروح القد�س.
في  ي�شترك  الذي  الب�شري،  الجن�س  افتداء  هو  التج�ّشد  هدف  اإن  ثالًثا: 
ي�شوع  م�شدره  الذي  الّتقدي�س،  هذا  بالم�شيح.  كمالها  تجد  التي  الّنعمة 
الم�شيح، هو بالّتحديد عمل الّروح القد�س. فمن الطبيعي اإًذا اأن نن�ُشب اإلى 

�س، كماَل هذا ال�ّشرِّ العظيم. الّروح القد�س، الُمَقدِّ
لأجل هذا كلِّه فاإنَّ مريم هي الهيكُل المختاُر من الروِح القد�س كم�شكٍن له، 
م�شكٍن رائِع الجمال، غنيٍّ بالمواهب الإلهية، اإلى درجِة اأّن كلَّ اأعماِل الّربِّ 

العلّي ل تفوُقها ِرفعًة.
البتول.  هذه  في  القد�س  الروِح  عمِل  من  نلنا  ما  بكل  نف�شي  يا  ابتهجي 
التي  للأم  ال�شماوي،  العري�س  هها  وجَّ وقد  الكلمات،  هذه  بتهليٍل  رّددي 
َمْخُتوٌم  َيْنُبوٌع  ُمْقَفَلٌة،  َعْيٌن  ُمْغَلَقٌة،  ٌة  َجنَّ اْلَعُرو�ُس  "اأُْخِتي  لها:  مثيل  ل 
.)13  -12  :4 )ن�شيد  َنِفي�َشٍة"  ْثَماٍر  اأَ َمَع  اٍن  ُرمَّ ِفْرَدْو�ُس  اأَْغَرا�ُشِك 

 

لم تظهر عقيدة الأّم الإلهّية ول األوهّية ال�شيد الم�شيح فقط عندما َولدته مريم 
تها، اإنما هذا الميلد العجائبي هو برهان نظام فائق الطبيعة، هو  في بتوليَّ
ل الروح القد�س  غاية كلِّ المخلوقات. فلقد اأراَد اهلُل من خلِل معجزة َتدخُّ
ئه الطبيعة.  اأن ُيظِهَر �شّر افتداِء العالم. َفهَدُف الّتج�ّشد اإًذا يفوُق كلَّ ما ُتخبِّ
ويمنَحنا  الحياة  هذه  في  الّنعمَة  َيَهَبنا  لكي  اإن�شاًنا  �شار  ي�شوع  فالم�شيح 
مريم،  َظلَّلت  التي  القد�س  الّروح  لنعمة  فال�ّشكر  الآتية.  الحياة  في  المجَد 
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فقط. ولل�شماء  لل�شماء،  ُخلقنا  باأننا  الكبرى  الحقيقة  لهذه  الفهم   واأعطتنا 

†  �سالة
اإّني  الكون،  اآياِت  واآيَة  القد�س،  الّروح  عرو�س  يا  المجيدة،  العذراء  اأيتها 
اإليِك  اأتو�شل  ة.  البتوليَّ اأح�شائِك  في  بي�شوع  َحبلِك  لأجِل  واأعّظمِك  ُحِك  اأ�شبِّ
يوًما  اأ�شَل  واأن  الّدوام،  ُم�شاًء على  الإيماِن  ِم�شعَل  اأحمَل  ت�شاعديني كي  اأن 

�شْت للُخّدام الأمناء. اآمين اإلى المواعيد التي ُخ�شِّ

مثال: القّدي�سة اإليزابيت الأرملة، مِلكة هنغاريا
قلِبها  في  �ُس  ُتخ�شِّ الثاني،  اأندريه  الملك  ابنُة  اليزابيت،  القّدي�شة  كانت 
َم  ا بمِلكة ال�ّشماء. وكان فرُحها كبيًرا في اأن تكرِّ منذ طفولتها، اإكراًما خا�شًّ
ترداِد �شلة  َف عن  لتتوقَّ تكن  فلم  اإكرامها في ما حولها،  وتن�شر  الأّم  هذه 

الملئكّي. ال�شلم 
هذه  ا�شتقت  وقد  المقّد�س،  للفقر  محّبُتها  اإليزابيت  ف�شائِل  اأهّم  من  كان 
الفانية  حياتها  واأم�شت  والأر�س،  ال�شماء  مِلكة  مريم،  مدر�شة  من  المحّبة 
العالِم  هذا  خيراِت  عن  التخّلي  اإلى  الّتجّرد  روُح  فقادها  مدقع.  فقٍر  في 
ح�شوِرها  اأثناَء  خلعْت  العذراء،  انتقال  ذكرى  في  مّرٍة،  فذاَت  وغناه. 
القدا�س، تاَج الملكية، و�شجدت على الأر�س هاتفة: "هذه الأبهة ل تليق بي 
كخادمة للم�شيح، فملُك ال�شماِء والأر�ِس عا�س فقيًرا وماَت مكلًَّل بال�ّشوك". 
اتهمها  وقد  عنيفة.  ل�شطهادات  اإليزابيت  تعّر�شت  زوجها  موت  بعد 
دقة، فطردوها من الق�شر  الحاقدون بتبذير الأموال العاّمة في اأعمال ال�شّ
ر جوًعا مع ق�شاوة ف�شل ال�شتاء،  الملكي حيث التجاأت اإلى غرفٍة فقيرة تت�شوَّ
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وقد  الوحيدة،  يتها  معزِّ القّدي�شة  العذراء  وكانت  بطولًيا.  �شبًرا  فاأبدت 
ظهرت لها عدة مراٍت، ت�شددها بكلماتها العذبة. وبدَل اأن ت�شت�شلم لحياة

محّبتها  ول�شّدة  الأر�س.  لخيرات  ظهرها  واأدارت  باإيمانها  ت�شّبثت  العالم، 
للفقر المقّد�س، ارتدت ثياب القّدي�س فرن�شي�س وعا�شت ما تبقى من حياتها 
اإذ  ال�شماء،  َفَرَح  المنفى  هذا  بدموع  فبّدلت  الكامل.  والتخّلي  التوبة  بروح 
انتقلت اإلى الحياة الأبدّية في مدينة مربورغ الألمانّية في التا�شَع ع�َشَر من 

ت�شرين الثاني �شنة 1231.

مريم البريئة من كل خطيئة

 يا اأّما غير مدّن�سة

  

ِبالنُّوِر  ِقي�َشْت  َواإَِذا  ِللنُُّجوِم،  َمْرَكٍز  ُكلِّ  ِمْن  َواأَ�ْشَمى  ْم�ِس،  ال�شَّ ِمَن  اأَْبَهى  َها  "اإِنَّ
َمْت َعَلْيِه" )حكمة 7/ 29(. َتَقدَّ

ه  اإنَّ تمّرد اأبوينا الأولين �شد �شريعة اهلل �شّبب لهما �شراًعا موؤلًما وُمِذلًّ. اإنَّ
راع الذي  �شراع العواطف �شدَّ العقل، �شراع الج�شد �شدَّ الّروح. هذا ال�شّ
كّي  الكبير  والمجهود  الدائم  ال�ّشهر  يتطلب  اآدم،  اأبناء  اأٌي من  ُيفلت منه  ل 
وح  وِح َوالرُّ دَّ الرُّ ُيحفَظ الإن�شاُن من براثن الخطيئة: "لأَنَّ اْلَج�َشَد َي�ْشَتِهي �شِ
ُتِريُدوَن."  َل  َما  َتْفَعُلوَن  َحتَّى  الآَخَر،  اأََحُدُهَما  ُيَقاِوُم  َوهَذاِن  اْلَج�َشِد،  دَّ  �شِ

)غلطية 5/ 17(.
هذا التناق�س الذي في داخلنا، �شببه كثرة الخطايا العر�شّية الّتي نقترفها، 
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ماأ�شاويًّا:  وكياننا  مميتة،  �شقطاتنا  ت�شبح  قد  ب�شجاعة،  نقاومها  لم  واإذا 
اْلَمْوِت هَذا؟ )روما  ِمْن َج�َشِد  ُيْنِقُذِني  َمْن   ! ِقيُّ اأََنا الإِْن�َشاُن ال�شَّ اأتَع�َشِني  "ما 

.)24 /7
نعترف  اأن  وعلينا  هذا،  �شعفنا  لمعالجة  اًل  فعَّ دواًء  لنا  هّياأ  قد  اهلل  لكّن 
بجميله علينا، هذا الّدواء هو الّنعمة الإلهّية. فبالّنعمة ُن�شان من الخطايا 
ا من الأخطاء الَعَر�شّية، واإْن لم يكن هنا لمدى حياتنا  المميتة وكذلك اأي�شً

فاأقّله لوقت طويل. 
هذه النعمة غزيرة اإلى حِدّ اأنَّها تعطينا القوَة كي ُنقاوم ال�ّشهوات، فتَت�شاعُف 
َل  الَِّذي  اأَِميٌن،  اهلَل  َولِكنَّ  ٌة.  َب�َشِريَّ لَّ  اإِ َتْجِرَبٌة  ْبُكْم  ُت�شِ "َلْم  ا�شتحقاقاتنا: 

ُبوَن َفْوَق َما َت�ْشَتِطيُعوَن." )1 كورنت�س 10/ 13(. َيَدُعُكْم ُتَجرَّ
منها،  تناَل  اأْن  من  التجربة  تتمّكن  ولم  مريم،  الأ�شلّية  الخطيئة  تم�ّس  لم 
نعمًة" ما  الممتلئة  "تلك  في  ولي�س  الأ�شلّية.  الخطيئة  ثمرة  فال�ّشهوات هي 
لم  فهي  وبالتالي  فيها.  التي  الّنعمَة  يخالُف  اأو  العقِل  منطَق  مع  يتناق�س 
الّرغبات  ِد  تمرُّ فعُل  هي  الخطيئة  لأن  عر�شية،  ولو  خطيئة،  اأية  ترتكب 
قّوة  خا�ّس،  وبامتياز  مريم،  اأخذت  اأخرى  جهة  من  العقل.  �شّد  الحيوانية 
اإرادتها من قّوة الّروح القد�س، فلم تبتعد اأبًدا عن اهلل باأية خطيئة مميتة. 
�شغيرة،  كانت  مهما  خطيئة  كل  عن  ُمنّزهة  باأنها  ملكتنا،  امتياز  هو  هذا 

َطواَل حياتها الموؤقتة على الر�س.
ه القّدي�شة، يا للعذوبِة التي ل و�شف لها، وقد تذوقها  يا َلفرِح ي�شوع بروح اأمِّ
َيا  َجِميَلٌة  ْنِت  اأَ "َها  الأنا�شيد:  �شفر  في  قال  ذلك حين  لها عن  ر  فعَبّ ي�شوع! 
ُمعاٌب" )ن�شيد  ِفيِك  وما  َحِبيَبِتي  َيا  َجِميٌل  "ُكلُِّك  15/1(؛  َحِبيَبِتي" )ن�شيد 

.)7/4
مقّد�شًة  ا  اأمًّ الم�شيح  ي�شوع  لبنك  اأعطيَت  َك  لأنَّ رّب،  يا  ون�شكُرَك  ُحَك  ن�شبِّ
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طاهرة، نقف في حوارنا معها اأمام نبٍع ل َين�شب. هي تعّزينا في اآلم هذه 
الحياة الفانية، فن�شتعي�س بمحبتها عن ُنكراِن جميِل النا�س لنا.

اإّن كمال مريم في حياتها الأر�شّية يفوق كمال القّدي�شين في مجدِهم، فهم 
ل ي�شتطيعون اأن يبتعدوا عن الجوهر الإلهّي الذي يتاأّملون فيه وجًها  لوجه. 
اأن تخ�شَر الّنعمَة الإلهّية،  فحين كانت مريم على هذه الأر�س، كان يمكنها 
ال�ّشماوّي،  مجِدهم  في  القّدي�شين  تفوُق  بنعمٍة  تتمّتُع  كانت  هلل،  كاأمٍّ  لكّنها 

الذي ل مكان فيه للِمحن. 
التي  الم�شاعب  اأمام  ت�شعف  ولم  مثلنا،  الج�َشِد  لتجارب  مريم  تخ�شع  لم 
من  �شاميًة  درجًة  وبلغْت  الحياة  هذه  في  ا�شتحقاقاُتها  فَكُبَرت  اعتر�شتها، 
على  مريم  كانت  لقد  اللتزام.  على  اإرادتها  قّوة  بف�شل  وذلك  الكمال. 

ُعَب تنفيذه. ا�شتعداد للعمِل بما ُير�شي اهلل، مهما �شَ

كانت  بل  للخطيئة،  ظلٍّ  باأّي  مم�شو�شة  القدا�شة،  الكاملة  اهلل  اأّم  تكن  لم 
يعّلمنا  كما  فا�شتحّقت،  الفائقة،  المحّبِة  ل�شريعة  اأعمالها  كلِّ  في  منقادة 
الم�شيح، ب�شّر  اأعطاها الربُّ  الب�شر بالكمال، وقد  اأن تتفّوق على  اللهوت، 

اآلِمه وموِته، اأن تتّفوق عليهم بالكرامة.

†  �سالة
ويا  الرّب  هيكَل  يا  الخطيئة،  من  بريئة  عذراء  يا  فادينا،  اأمَّ  يا  مريم،  يا 
ُقد�س اأقدا�س الروح القد�س، اأنِت المخلوقة الوحيدة التي َح�ُشنت في عيَني 
الّرّب ي�شوع الم�شيح، فا�شَرَكِك معُه في عمِل فدائنا. �شاعدينا على اأَْن نبتِعَد 
عن كلِّ �شبب خطيئة، واألَّ نرغَب في اأمٍر اآخر �شوى تتميم اإرادة اهلل اأبينا. 

اآمين
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�سة جمعيَّة الخدمة  مثال: القّدي�سة جوليانا فالكونري، موؤ�سِّ
- مونتللي.

هي تلك النف�س التي كّر�شت ذاتها للقتداء بطهارة اأّم اهلل الكاملة، وكانت 
مقاطعة  من  غنّية  عائلة  من  ُولدْت  للخدمة.  مونتللي  لراهبات  �َشة  موؤ�شِّ
عّمها  وكان  والطهارة.  بالبراءة  طفولتها،  منذ  عا�شت،  وقد  فلورن�س، 
اأمام  ُد  يردِّ ال�ّشبعة،  ُخّدام مريم  لَرهبنة  الموؤ�ّش�شين  اأحد  األك�ش�س،  القّدي�س 

ها اأنَّها لم تلد اإلى العالم اإن�شاًنا بل ملًكا.   اأمِّ
واحدة  خطيئة  ذكر  �شماعها  د  لمجرَّ الغ�شب  من  ترتجف  جوليانا  كانت 
اأَيقونة  اأمام  الّدائمة  ة  الُعذريَّ نذَر  نذرْت  ع�ْشرَة  الّرابعَة  �شّن  ففي  اأمامها. 
الب�شارة العجائبية في فلورن�س. ولكي تحافظ على روِح الطهارة، ا�شت�شلمت 
ُتثيُر  لإماتاٍت كبيرة، اإذ لب�شت الم�شح الذي جّرَح ج�شَمها. فكانت ف�شائلها 
الأ�شّد  الّتجارب  هجماِت  عرفت  وقد  التجربة.  في  ليوقعها  الَجهنميَّ  العدّو 
"يا  با�شتمرار:  دًة  مردِّ الجهاد  في  كابدت  التقّية  اهلل  خادمة  لكّن  اإيلًما. 

ي�شوع اأر�شلني اإلى الجحيم قبل اأن اأغيظك".
ر�شالة  اأتت  المذابح،  على  القدا�شة  درجة  اإلى  جوليانا  ُرفعت  وعندما 
البابا  اأعلن  اإذ  التقوى،  الفائقة  حياتها  �شيرة  لتخت�شر  ة  البابويَّ التقدي�س 
من  الأر�س.  على  حياتها  َطوال  َعَر�شّية  حتى  خطيئة  اأّية  ترتكب  لم  باأنها 
هنا علينا اأن نبحث عن �شبب هذا الّتكّر�س الكامل في الآلم التي احتملتها 
يوٍم  كلِّ  في  ُد  تردِّ كانت  لقد  الفتاة.  هذه  قدا�شة  �شرِّ  �شبب  لنعرف  مريم، 
اأكثر  اآلًما  اأمام مذبح الأم التي احتملت  األَف مرة  �شلة ال�شلم الملئكي 
لي�شوع  ٌة كبيرة  نف�شها محبَّ تولََّدت في  لوات  ال�شّ الأمهات. ومع هذه  من كل 
َي  ُحبِّ يا  قلبي  في  يدخل  غيرك  اأحًدا  تجعل  "ل  د:  تردِّ وكانت  الم�شلوب 

الم�شلوب".
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مماتها  لحظة  ففي  حياتها.  َكلَّلْت  التي  الخا�شة  الّنعمة  على  يدّل  هذا 
بفعل  اأح�شائها  يبا�س  لكّن  الأقد�س.  القربان  لتناول  كبيًرا  �شوًقا  اأبدت 
الكاهن  اإلى  لْت  فتو�شَّ الماآكل،  بتقبل  لها  لي�شمح  يكن  لم  الّدائمة،  الأ�شوام 
قلبها  القربانة  لم�شت  وحين  قلبها،  ناحية  المقد�شة  القربانة  ب  يقرِّ كي 
واأَ�شلمت  ي�شوعي"،  يا  "اآه  مهلِّلًة:  هتفت  الإلهي،  بالحّب  الم�شتعل  الّطاهر 
.1341 �شنة  َحزيران  من  ع�َشَر  التا�شَع  في  بالّرّب  رقادها  وكان  الّروح. 

 

ا بغّير عيب   يا اأمًّ

اْلَمِلِك،  ِعْنَد  َح�ُشَن  َذا  َواإِ اْلَمِلُك،  اأَيَُّها  َعْيَنْيَك  ِفي  ِنْعَمًة  َوَجْدُت  َقْد  ُكْنُت  "اإِْن 
َفْلُتْعَط ِلي َنْف�ِشي ِب�ُشوؤِْلي، َو�َشْعِبي ِبِطْلَبِتي" )اأ�شتير 7/ 3(.

مخافة  اأّن  ُيعلِّمنا  القد�س  فالّروح  الخطيئة،   ب�شبب  لي�شت  المخافة  هذه 
خوًفا  لي�شت  المخافة  هذه   .)10  /111 )مزمور  الحكمة  راأ�س  هي  الّرّب 
ة المرتِكزة على عظمة  ي�شتعبدنا ب�شبب الخطيئة، لكّنه �شعور بالّتقوى البنويَّ

اهلل. فالخطيئة تزعج الآب الُمحّب، الفائق القدا�شة.
عن  منعهم  يتعّين  اإذ  اهلل،  يحّبون  ل  الذين  عند  ال�شتعبادي  الخوف  نجد 
اإهانة �شّيدهم واإلههم. فالقّدي�س يوحّنا، في كلمه على هذا الخوف يقول: 
الخوف  اأّن  نجد  حين  في  عّنا،  بعيًدا  الخوف  اأزالت  الكاملة  المحّبة  اإّن 
البنوّي هو من �شفات اأبناء اهلل. هوؤلء يعرفون الّرّب العلّي وعظمة اإلههم، 
الفائقة.  الكبير والعبادة  اأبوهم، وهم يكّنون له الحترام  اأّنه  ويحّبونه على 
اهلل،  لإهانة  �شبٍب  األف  اإلى  الحياة،  هذه  في  ُمعّر�شون  اأنهم  يعرفون  هم 
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فهم  الب�شرّية.  طبيعِتِهم  ِل�شعف  نظًرا  لها،  يتعّر�شون  التي  التجارب  بحكم 
، َهْبني ُف�شحًة من هذا  اأكثر من كّل �شيء.فيا ربُّ يخافون ارتكاب الخطيئة 
ُع َمخافِتي في قلوِبِهم" )اإرميا  الخوف الخل�شّي، على ح�شب ما قلت: "اأ�شَ

.)40 /32
لقد نالت مريم اأثناء الحبِل بها بل دن�س، اإ�شافًة اإلى مواهب الّروح القد�س، 
موهبة مخافة اهلل. لكن هذه المخافة لم تكن للعبودية، وهي الممتلئة نعمة 

اإلهية، الكلّية الطهارة والكلّية القدا�شة. فاأّي ِق�شا�ٍس ُيخيفها؟
لأنَّها  اهلل،  ُتفقُدها  خطيئٍة  في  الوقوع  خطر  من  لتخاف  مريم  تكن  لم 
بف�شل  وذلك  لها،  اأُعِطَيت  التي  ة  الإلهيَّ الّنعمة  تخ�شر  لن  اأّنها  تعلم 
الفائق  الحترام  خلل  من  اهلل  تخاف  كانت  فمريم  لها.  الّروح  م�شاندة 
اللمتناهيتين.  وقّوِته  البهّية  لعظمته  العميقة  المحّبة  خلل  ومن   له، 

اإرادتها،  بكامل  الإيمان،  على  القّدي�شة،  العذراء  حمل  عينه  ال�شعور  هذا 
في  يرتاح  كي  للربِّ  محّبتها  كلَّ  قّدمت  لذا  الإلهي.  الوحي  بحقائق 
ْين:  الأبويَّ الإلهي  التدبير  جناحي  ظل  في  بي�شاء  حمامٍة  كمثل  اأح�شائها، 
.)3 )ن�شيد2/  ِلَحْلِقي"  ُحْلَوٌة  َوَثَمَرُتُه  ْجِل�َس،  اأَ اأَْن  ا�ْشَتَهْيُت  ِظِلِّه  ""َتْحَت 

مريم،  تمتلكها  التي  اهلل،  مخافة  لموهبة  والأ�شا�شية  المبا�شرة  الّنتيجة  اإّن 
هي اإلهامها في عباداتها وت�شرعاتها المطبوعة بكلِّ احترام وتقدير للعظمة 
الإلهّية. لذا كانت كّل طلباتها م�شتجابة. وقد ُكِتَب عن ي�شوع باأنه قد: "�ُشِمَع 
ن�شتطيع   .)7  /5 َتْقَواُه" )عبرانيين  ْجِل  اأَ ِمْن  َلُه  �ُشِمَع  اأجِل عظمِته،  من  له 
ه مريم باأ�شتير في ح�شورها اأمام ملك الملوك، اإذ َتْعِر�س عليه  اإذا اأن ن�شبِّ



57 طلبة الأّم العذراء الفائقة القدا�شة

بثقة كاملة ِطْلباتها، وهي واثقة م�شبًقا باأن طلبها ُم�شتجاب.
ه بمريم في عي�شها موهبة مخافة اهلل الّثمينة. فتنقاد  ليتنا ن�شتطيع اأن نت�شَبّ
المواهب  عربون  فهي  احترام،  بكل  الجديرة  المخافة  هذه  تحت  �شلتنا 
َعُهْم،  رُّ ى َخاِئِفيِه، َوَي�ْشَمُعَت�شَ ال�ّشماوّية، لأنَّه هكذا ُكتب باأن الربَّ "َيْعَمُل ِر�شَ
لأّن  خطيئة،  ارتكاب  من  نخاف  ليتنا   .)19  /145 )مزمور  ُهْم".  َفُيَخلِّ�شُ
ب  ُي�شبِّ ما  كلِّ  من  ب�شجاعة  نهرب  ليتنا  الحياة.  هذه  �شرور  اأعظم  ذلك 

الإهانَة لأبينا ال�ّشماوّي، وُيفِقُدنا الّنعمة.
الموت،  ها  َيَم�شَّ فلن  الخل�شّية،  الربِّ  مخافة  تمتلك  التي  للنف�س  طوبى 
في  َنْف�ًشا  َيطيُب  للّربِّ  "المتقي  الحقيقية.  البركات  لفي�س  بدايًة  يكون  بل 

اأواخِرِه، ويناُل ُحْظوًة يوَم موِته" )�شيراخ 1/ 13(.

†  �سالة
يا مريم، لقد نلِت نعمًة خا�شًة بالّروح القد�س في هذه الحياة العابرة 

فجعلِك كاملة، وقاَدِك مكّرمًة نحو العّزة الإلهّية، فا�شُتجيب �شوؤْلِك. اإرفعي 
�شة،  ت�شرعاِتِك اإلى الكلّي القتدار، كي يمنحني موهبَة المخافة المقدَّ

 لأبتعد عن الخطيئة واأنال ال�ّشعادة الأبدية. اآمين

مثال: القّدي�س اإيلدوفون�س، اأ�سقف توليدا
اإنَّ ِمن بين المدافعين عن البتولية الّدائمة لمريم، هو القّدي�س اإيلدوفون�س، 
اأ�شقف توليدا في اإ�شبانيا. فبنعمٍة خا�شٍة بالعذراء القّدي�شة ولد في الثامن 
�َس فيما بعد لتذكار الحبل بل دن�س. كان  من كانون الأول، اليوم الذي ُخ�شِّ
ع تحت رعاية القّدي�س اإي�شيدور  ذلك �شنة 606. ففي العا�شرة من عمره ُو�شِ
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رورّية  ال�شّ الف�شائل  على  بل  وح�شب،  العلم  على  ل  لتن�شئته،  الإ�شبيلّي، 
الم�شيح. لخدمة 

اإلى عائلته. لكنه لّبى دعوًة داخلية من  بعد ع�شر �شنوات من الدرا�شة عاد 
في  ليعي�س  الأهل،  اعترا�س  من  الرغم  على  العائلة  فترك  القد�س،  الروح 
ف�شائله  وب�شبب  الّرهبانية.  الحياة  معتنًقا  ودميان  قزما  القدي�َشين  دير 
الفائقة، اختير رئي�ًشا للدير، ثم بموت رئي�س اأ�شاقفة اجنبو�س انُتخب خلًفا 

له على كر�شّي توليدا.
في هذه الِحْقَبة كانت الِبْدعة الآريو�شّية قد اجتاحت اإ�شبانيا. وكان اأتباعها 
وقد  بالتبّني.  ابنه  كان  بل  للآب،  م�شاوًيا  لي�س  ي�شوع  الم�شيح  باأن  رون  ُيب�شِّ
كغيرها  امراأة عادّية  اإنما هي  اأّم اهلل،  لي�شت  اأنَّ مريم  ا�شتنتجوا من ذلك 

من الن�شاء، بق�شد اأْن ينتزعوا عن مريم تاج البتولية الّدائمة.
غير  المهزلة  هذه  ُبطلن  لُيظِهر  وِغيرته  قّوته  كّل  اإيلدوفون�س  كر�س 
المنطقّية. وراح بقلمه والعظات ُيعلن باأنَّ ي�شوع الم�شيح هو حًقا اهلل، م�شاٍو 

للآب في الجوهر، واأنَّ مريم هي حًقا اأم اهلل الّدائمة البتولّية. 
الموؤمنين،  لة مع جمٍع كبير من  ال�شّ ُيقيم  بينما كان  الأيام،  يوم من  وفي 
باِب  حجُر  وقع  ليوكادي،  القّدي�شة  قبر  اأمام  ر�شا�شفينتو�س  الملك  بح�شور 
بف�شلك  اإنه  اإيلدوفون�س  "يا  هاتفة:  القّدي�شة  هذه  وخرجْت  فجاأًة  القبِر 
يت معلَِّمُتنا مِلكًة على ال�شماء". كانت بذلك تريد اأن توؤكد فاعلية كلمات  �ُشمِّ
العذراء مريم، على  اإكرام  الموؤمنين  قلب  يثبت في  لكي  القّدي�س،  الأ�شقف 
عن  يفّك  اأَْن  اإلى  القّدي�شة  هذه  دعته  ثّم  الهراطقة.  افتراءات  من  الرغم 
راأ�ِشها ال�شال الأبي�س الذي ما زال محفوًظا في كاتدرائّية توليدا حتى الآن.

رقد القّدي�س اأيلدوفن�س بالّرّب �شنة 667. 
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اأّم الب�سرّية مريم 

 يا اأًما حبيبة

ِكُلوَبا،  َزْوَجُة  َمْرَيُم  ِه  اأُمِّ َواأُْخُت  ُه،  اأُمُّ َي�ُشوَع،  ِليِب  �شَ ِعْنَد  َواِقَفاٍت  "َوَكاَنْت 
ْلِميَذ الَِّذي َكاَن ُيِحبُُّه َواِقًفا،  ُه، َوالتِّ ا َراأَى َي�ُشوُع اأُمَّ ُة. َفَلمَّ َوَمْرَيُم اْلَمْجَدِليَّ

َك". َوِمْن ِتْلَك  ْلِميِذ: "هذه اأُمُّ ِه: "َيا اْمَراأَُة، ُهَوَذا اْبُنِك". ُثمَّ َقاَل ِللتِّ َقاَل لأُمِّ
ِتِه".  )يوحّنا 19: 27-25(.  ْلِميُذ اإلى َخا�شَّ اَعِة اأََخَذَها التِّ ال�شَّ

اأن  الم�شتحيل  من  لأنه  الروحية.  نا  اأمَّ فاأ�شبحت  الإلهي  ابنها  مريم  َولَدت 
اأع�شاُء  راأ�ُشنا ونحن  ي�شوع هو  ا، لأنَّ  اأي�شً تِلَدنا نحن  اأن  ي�شوع من دون  تلد 

ج�شِده: فعلى الأع�شاء اأن ت�شارك الّراأ�س في الم�شير.
اأمام الجميع. من  ي�شوع دائًما، على الأعلن عن رفعِة �شرِف مريم  حر�س 
"يا  يوحنا:  اإلى  م�شيًرا  اأّمه  اإلى  التفت  الروح  ُي�شلم  ان  وقبل  ال�شليب  اأعلى 
مخلِّ�س  و�شيَّة  هي  هذه  اأّمك".  "هذه  ليوحّنا:  وقال  ابنك".  هذا  امراأة 

العالم. اإّن هذا الّتكري�س البهّي والموؤّثر يفوق كّل ت�شّور.
ت فيهما هذه ال�شهادة اأمام �شهوٍد ِعيان، يحملن  فالزماُن والمكاُن حيث تمَّ
اإّنها  ليب.  ال�شّ على  ي�شوع  ذبيحة  اكتمال  �شاعة  وال�ّشاعة  ممّيًزا.  طاَبًعا 
الإلهّية.  ة  ِحيَّ الأُ�شْ تّمت  حيث  الُجْلُجلة  فهو  المكان  اأّما  مريم.  قلب  ذبيحة 

وال�شهود هم اأبناُء اآدم، وبذا اأ�شبحت مريم اأّمهم الروحّية.
رَتني فاأعطيتني، العذراء  اأ�شكرَك يا ي�شوع لأّنك اأحببتني لحظة نزاِعك وتذكَّ

ا روحيًة لي. ك، اأمًّ المباركة، اأمَّ
اأعلنها المخّل�س ِمن على  المقّد�شة، فقد  تت�شاوى كلمات ي�شوع مع الأ�شرار 
بغريبٍة عنها. وكل  لي�شت  الأمومة  لنا. فعاطفُة  ا  اأمًّ �ًشا مريم  ُمـكرِّ ال�شليب، 
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ة بف�شل مريم، َبْدًءا بالل�ّس  الذين كانوا عند جبل الجلجلة نالوا نعمًة خا�شّ
وجدوا  الأوائل  الموؤمنون  الأبدّية.  والحياة  التوبة  نعمَة  نال  وقد  التائب 
الأ�شرار  معرفة  على  وترّبيهم  وتحميهم  َيهم  لتعزِّ حا�شرة  ا  اأمًّ مريم  في 

المقّد�شة. 
ت�شُملنا  زالت  وما  انتقالها.  يوم  حتى  العاطفة  بهذه  مريم  احتفظت  لقد 
والظاهرين،  الخفّيين  الأعداء  �شَد  عّنا  وتدافُع  الأحّباء،  كالأبناء  بمحّبتها 
اأمور  في  وُتنّمينا  وتقوُدنا  ال�شدائد،  في  وتعّزينا  الأخطار،  في  وتحمينا 

الأبدّي. خل�شنا 
اأمومة مريم  َتِتّم كّلها بف�شل  اإّن المحّبة والعناية وال�شهر علينا،  باخت�شار، 

لنا، ول َيغيُب اإن�شاٌن عن عنايتها.
اأن  يمكننا  لذا  مريم.  بوا�شطة  ِنعًما  َيَهُب  اهلَل  اإنَّ  الكني�شِة  تعليِم  فبح�شب 
اأتتني  الخيراِت  "كلُّ  الإلهية:  الحكمِة  كلماِت  المباركة  الأمِّ  اإلى هذه  َنن�شَب 

من ِعنِدها وِبيِدها الِغنى اللمتناهي". )حكمة 7/ 12(.
ابتهجي يا نف�شي باأن يكون لِك في مريم اأمٌّ حنونة، ُت�شاعدِك على م�شاِعب 

الحياة، وتقودك اإلى ميناء ال�شلم.
ا لكلِّ الب�شر، اأفا�س فيها الحنان والمحّبة.  في الوقِت الذي جعَل اهلُل مريَم اأمًّ
هذا  ينبُع  هم.  لأمِّ الأبناِء  حبِّ  �شفاَء  قلوِبنا  في  وزرَع  لها،  اأبناًء  جعلنا  لقد 
الُحّب من ف�شائل روح اهلل القّدو�س الذي "اأعطانا عربون ميراثنا" )اأف�ش�س 
القول:  ُيمِكننا  وبذا  كاأبناٍء،  التبّني  روَح  نلنا  "قد  بوا�شطته  14/1(،الذي 
اأّيها الآب" )روما 8/ 15(. كما لنا ملُء الثقة باهلل الآب الذي يحّبنا  "اأّبا 
مع  بمريم،  الكاملة  بالثقِة  نتحّلى  اأن  علينا  احتياجاتنا،  كّل  ويلّبي  ويحفظنا 

ِه. الحترام والخ�شوع الواجَبين من ابٍن تجاَه اأمِّ
محّبة  الأول  نا  همُّ وليكن  مريم.  اأبناَء  ُندعى  اأننا  في  العظيم  فخُرنا  فليكن 
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د:  وتردِّ الحقيقيّين  كاأبناِئها  بنا  فتعترَف  وتعظيَمها،  واإكراَمها  الأّم  هذه 
.)9/48 اهلل" )تكوين  اأعطانيهِم  الذين  اأبنائي  "اإنَّهْم 

†  �سالة
ا حنونًا. فامنحينا  ر على ال�شليب، وَهَبنا اإّياِك اأمًّ يا مريم، اإنَّ ابنِك الم�شمَّ

اأن نتمّثل بمحّبِتك كي ن�شتحّق اأن نكون اأبناَءِك الُمحّبين. اآمين

مثال: القّدي�سة مارغريت ماري األكوك، من راهبات الزيارة 
في باري لومونيال

منطقة  في  �شادقْين  َتقيّين،  اأبوين  من  ماري  مارغريت  القدي�شة  ُولدت 
نعًما  الرّب  فمنحها   .1647 تّموز  �شهر  من  والع�شرين  الثاني  في  برغونيو 
فائقة منذ طفولتها. وامتازت في �شباها بتجّنبها الخطيئة، وحّبها للوحدة، 
اهلل  اإلى  ُت�شيء  اأن  تخاف  وكانت  المقّد�شة.  الطهارة  اإلى  ال�شديد  وميلها 
باإكراٍم عظيم للقّدي�شة العذراء. وقد  ولو بت�شّرٍف خاطىٍء �شغير، وُعرفت 
نجوُت  وب�شفاعتها  احتياجاتي،  كلِّ  في  مريم  اإلى  األتجئ  "كنُت  يوًما:  قالت 
اإلى ابنها الإلهي فكنت  اأتوّجه مبا�شرة  اأن  اأجروؤ  اأكن  من اأخطاٍر كثيرة. لم 
اأ�شّلي م�شبحة الوردّية �شاجدًة على الأر�س، منحنيًة عند كّل �شلة "ال�شلم 
عليك"، مقّبلة الأر�س عّدة مرات. فل نعجبّن اإًذا، اأن يوكل اهلل اإليها ر�شالَة 

ن�شر العبادة لقلب ي�شوع الأقد�س.
لتك�شب  لومونيال،  پاري  دير  دخولها  منذ  َجهدها،  ُق�شارى  عمَلت  لقد 
مراٍت،  عدة  الّرّب  لها  ظهر  ور�شاه.  الإلهّي  عري�شها  محّبة  حياتها  بطهارة 
وطلب منها اأن تن�شر عبادة قلِبِه الأقد�س في العالم كّله، كنهر من الخيرات 
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اأّنه  واأعلمها  الخطيئة.  ببر�س  المري�س  الب�شرّي  الجن�س  ُعقم  ُب  ُيخ�شِ
ة. لَمَهمٍة كبيرٍة وخا�شّ اختارها 

اإ�شتجابْت القّدي�شة مارغريت باأمانٍة لدعوة قلب ي�شوع الأقد�س، فاأ�شبح دير 
ا لهذه الِعبادة التي انت�شرت في كّل مكان.  الزيارة حيث عا�شت، مركًزا هامًّ
رقدت مارغريت ماري برائحة القدا�شة في ال�شابَع ع�َشَر من ت�شرين الأول 

�شنة 1690. واأعلن البابا بندكتو�س الخام�َس ع�َشَر قدا�شتها �شنة 1920.

واجب ي�سوع نحو مريم

  يا اأًما عجيبة

فقاَم  اأدونيا،  اأمِر  في  لتكلَِّمُه  �ُشليمان  الملِك  على  بت�شابُع  "ودخلْت 
َع عر�ًشا لها فجل�شْت  ل�شتقباِلها وانحنى لها ثم جل�َس على عر�ِشِه وو�شَ

عن َيميِنِه" )1ملوك 2/ 19(.
مريم  الطوباوّية  اأح�شاِء  من  باتخاذه ج�شًما  اإن�شاًنا،  �شار  الذي  الكلمة  اإّن   
لها المحّبة.  ِه المحبوبة، واأوَّ العذراء، اأراد اأن يتّمم واجَب البنّوة الأف�شَل لأمِّ
ُيمكنه  فَمن  اأهِله.  لمحّبة  ا�شتجابًة  الولُد  مه  يقدِّ ما  باكورة  هي  فالمحّبة 
ِه المحبوبة؟ ومن يمكنه  اأمِّ و�شُف المحّبة التي تغمُر قلَب الطفِل ي�شوع نحو 
اأن يعّبر عن كنِز النعمِة الذي غمر نف�س مريم الطاهرة به، منذ اأول لحظة 
ه  من حياِتِه على هذه الأر�س؟ وقد نقول اإّنه كان يحُلم اأثناء نومه باإغناء اأِمّ
ًدا مع ن�شيد الأنا�شيد: "اأنام وقلبي م�شتفيق" )ن�شيد  بالمواهِب الإلهّية، مردِّ

 .)2/5



طلبة الأّم العذراء الفائقة القدا�شة64

ولكن، تبقى لحظة اآلم ي�شوع لحظة ممّيزة؛ وقد عّبر فيها عن محّبته لمريم 
الطاهرة  البتول  اأمر  وفّو�س  فكره،  في  يجول  بما  فاأعلن  خا�شة،  بطريقة 
كبيرة  بمحّبٍة  الُحّب  اأّما مريم فرّدت على هذا  الحبيب.  التلميِذ  اإلى عنايِة 
ال�شماء:  في  حميٍم  برباٍط  قلبيهما  وّحدت  متبادلًة  عاطفًة  فوّلَدْت  لبِنها، 

.)16/2 له" )ن�شيد  واأنا  لي  "حبيبي 
ل ي�شاوي الحترام الفائق الذي اأظهرُه ي�شوع لمريم، �شوى حّبه لها. اأحّبها 
اأكرمها  الفائقة.  بالف�شائل  مليئة  متوا�شعة،  لأنها  ا  اي�شً ولكن  اأّمه  لكونها 
ِمن  نتعّلم  ونحن  بالِنَعْم.  المملوءة  خطيئة،  كلِّ  من  البريئة  اهلل  اأمُّ  لأّنها 
ملكتنا  نحو  نوؤديهما  اأن  علينا  اللذين  والحترام  الإكرام  واجِب  �شمّو  ي�شوع 

ال�شماوية.
مع  الملك  �شليمان  فعله  ما  خلل  من  لمريم  ي�شوع  َقْدِر  عن  �شورًة  نجد 
بت�شابع اأّمه. فحين اأتت اإلى ابنها الملك في طلب خدمٍة، قام ُم�شرًعا للقائها 
ُل ي�شوع  وانحنى اأمامها، ثم اأجل�شها من عن يمينه. بهذا القْدر واأكثر،  يبِجّ
تهم واحترامهم  ه وُيجِل�ُشها من عن يمينه، وي�شارك الب�شر في محبَّ مريم اأمَّ
لها: "الملكة بنُت الملِك عن يميِنَك، وقفْت في وقاٍر بذهٍب اأوفير" )مزمور 

)10 /45
ال�شماء  مِلكة  اأّنها  معلنين  مًعا  والب�شر  الملئكة  مها  يعظِّ اأن  بالكثير  لي�س 
خليقًة  فاأ�شحت  والحترام،  التقدير  اآيات  كّل  عليها  اأغدق  فاهلل  والأر�س. 
ولم  مريَم  ي�شوُع  يحّب  لم  اإدراك.  كلَّ  ى  يتخطَّ ما  وهذا  الطبيعة،  فائقة 
ا ُيبدي  يحترمها من اأجل ال�شرف الرفيع الذي َتتكلُل به وَح�ْشُب، بل هو اأي�شً

ِه، كما ُكتب: "وكاَن خا�شًعا لهما" )لوقا 2/ 50(. لها طاعَة البِن لأمِّ
اتحاده  بفعل  في�شوُع،  قوّي.  اآخَر  تجاه  يكن ذلك خ�شوَع �شخ�سٍ �شعيٍف  لم 
ات�شاَعه  لكّن  الخلئق.  كّل  من  اأ�شمى  هو  القد�س  والروح  بالآب  الأقنومّي 
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مهّمة  الإلهية،  العناية  بوا�شطة  اإليها  اأُوِكَل  َمن  نحو  الحترام  علمَة  يبقى 
العتناء به في هذه الحياة الزمنّية.

هذه  �شرف  فت�شاركا  ا،  جدًّ رفيعًة  مهمًة  ويو�شَف  مريَم  اإلى  اهلُل  اأوكَل  لقد 
د وماأكله، وحماية  الم�شوؤولية، وكان عليهما الهتمام بملب�س الكلمة المتج�شِّ

مخلِّ�س العالم من تقّلباِت ف�شوِل الطبيعِة وم�شايقاِت الأ�شرار.
فيا َلـتوا�شع ملك الملوك، ويا َلـكرامة مريم ويو�شف ال�شامية، فقد 

 ا�شتراَح خالُق الكوِن بين اأيديهما �شعيًدا هانًئا.

†  �سالة
يا مريم، اأّيتها الأمُّ العجيبة، لقد خ�شَع اهلُل لِك، ها نحن نقف بَدَه�ٍس اأمام 
واجعلي حوا�ّشي  اأرجوِك،  قلبي،  فُمري  منِك،  لكلمٍة  الّطائعة  الكوِن  عنا�شِر 

تتوافق كليًّا مع �شريعِة ابنِك الإلهي واإرادته. اآمين

مثال: ظهور العذراء القّدي�سة فوق جبل بيريكو
من  القريبة  في�شان�س  مدينة  �شّكان  ابتـُلَي  ع�َشَر،  الخام�َس  القرِن  بداية  في 
البندقيَّة، بمر�ِس الطاعون الذي كان َيح�شُد عدًدا كبيًرا من ال�شحايا. رفع 
تذهب  ولم  لإغاثتهم  مريم  العذراء  اإلى  الحاّرة  لِتهم  تو�شُّ المدينة  �شكان 
ثقتهم �شدًى بعدما ظهرت اأمُّ اهلل لمراأٍة فقيرة ُتدعى فان�شانزا، في ال�شابع 
اأن  اأن تطلب من الأ�شقف وحّكام المدينة  اأيار �شنة 1426، وطلبت منها  من 
يبنوا على تلة بيريكو كني�شة على ا�شمها، موؤّكدًة لها اأّن المر�س �شيتوقف حاًل.

اأخبرت المراأة التقّية بما راأت، لكنها لم تجد اآذاًنا �شاغية، فظهرت اأمامها 
بيدها  اأم�شكت  ثم  اأمنيتها،  دت  وجدَّ اآب،  من  الثاني  في  جديد  من  اهلل  اأّم 
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غ�شن زيتون ور�شمت على الأر�س معالم الكني�شة، التي تريُد اأن ُتبنى لها في 
اإلى  الموؤمنين  وتوافدت جموع  المدينة  ا�شتجاب حكام  عندها  المكان.  هذا 

المكان واعدين بتحقيق اإرادة العذراء القّدي�شة.
للكني�شة  الأ�شا�س  حجر  ُو�شع  عينه  ال�شهر  من  والع�شرين  الخام�س  وفي   
الجديدة، فزال مر�س الطاعون للحال و�ُشفَي جميع الّنا�س. وكان هذا المر�س 

قد ح�شد خلل ع�شرين �شنة �شحايا كثيرة في مدينة في�شان�س وجوارها. 
اج الذين توافدوا  ل ن�شتطيع حتى اليوم اأن ُنح�شي وافر الّنعم التي نالها الحجَّ

من كلِّ �شوٍب لزيارة هذا المكان المبارك. 
وقد �شهد الكاردينال جوزف �شارتو، الذي اأ�شبح فيما بعد البابا بيو�س العا�شر، 
الم�شيحّي،  وال�ّشعب  الكني�شة  با�شم  واعترف  المعجزات،  من  الكثير  على 

َعِم التي اأغدقتها مريم على ُخّدامها الموؤمنين في هذا الجبل المقد�س.  بالنِّ
�شنة  اآب،  �شهر  من  والع�شرين  الخام�ِس  في  المذكور  البابا  و�شع  َثّم  ومن 
�ًشا الرتباط الحميم  1900، تاًجا على هامة تمثال مريٍم عند جبل بريكو، مكرِّ

هم.  والفريد الذي يجمع الموؤمنين باأّم اهلل واأمِّ

موهبة الم�سورة عند مريم

الحة يا اأمَّ الم�سورة ال�سّ

"لَي الم�شورة والراأُي. اأنا الفهُم. لَي القدرُة" )اأمثال 8/ 14(.
الو�شائل  اللمتناهي،  ب�شلِحِه  فاأعطاهم  اأجمع،  الب�شِر  خل�َس  اهلُل  ُيريد 
ال�شرورية لتحقيِق ذلك. ولقد اأعطانا نعمة الم�شورة التي ت�شاعدنا على كّل 
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الحالت ال�شعبة، حتى نبلغ القدا�شة.

عند  النور  منه  لنناَل  القد�س،  الروح  ا�شت�شارة  اإلى  تدفُعنا  الموهبة   هذه 
فتخُل�س  اهلل،  اأمام  َنح�ُشن  كي  عمله  يجب  لما  والمعرفة  و�شّك،  ريبٍة  كلِّ 
وب�شلحه  قلوبنا.  �شراخ  اإلى  حنوٍن  كاأٍب  ي�شغي  القد�س  فالّروح  نفو�شنا. 
د �شكوَكنا ويك�شُف  ُينير به نفو�َشنا، وُيبدِّ ا  ُير�شل �شعاًعا �شماويًّ اللمتناهي، 
المقّد�َس،  الأماَن  داخلنا  في  ويبعُث  ن�شلَكها،  اأن  علينا  التي  الّطريَق  لنا 
"الّربُّ  المزامير:  �شاحِب  مع  َنهتَف  اأن  ُيْمكننا  وبذلك  العميق.  وال�ّشلَم 
ْن اأخاف؟ الّربُّ ِح�شُن حياتي، فممن اأفزع؟" )مزمور  نوري وخل�شي فممَّ

.)1 /27
موهبة  من  غزيًرا  وفًرا  المميَّزة،  الخليقة  وهي  العذراء،  مريم  تمتلك 
الم�شورة. فنف�ُشها م�شدودٌة دائًما نحو اهلل الذي ُيغِدق عليها كلَّ الإلهامات. 
والفطنُة  تحفُظك  "الم�شورُة  فنرّدد:  ملأها  الكلماُت  تجُد  مريم،  وفي 
ِه نحو  بالتوجُّ َتمتلُكها مريم  التي  ال�شهولُة،  11(. هذه   /2 تحميَك" )اأمثال 
التاّم.  َنف�َشها المقّد�شَة في ال�شلِم  ُت  ُتثبِّ اأنواره،  اإ�شعاعاِت  اإلى  اهلل والتنبُِّه 

ا. هذا ال�شلُم يرافقها دائما ويعطي اأعماَلها انعكا�ًشا �شماويَّ
تقدمة  مريم؛  عند  الم�شورة  ة  عطيَّ مدى  لنا   يك�شفان  حياتها  في  موقفان 
ِة  للعزَّ �َشها  تكرُّ اأّن  مريم  عرفْت  الب�شارة.  و"َنَعم"  الهيكل،  في  هلل  ذاتها 
الإلهية بَنْذِر البتولّية الدائمة قد �شّر اهلل، وراأت خلل نمّوها كم اإن موهبة 
نوًرا  الموهبة  �شطعْت هذه  الب�شارة،  ولحظة  اأعمالها.  ُه  ُتوجِّ كانت  الم�شورة 
جديًدا في قلِبها. ففي �شلم الملك �شمعْت اأّنها ممتلئٌة نعمًة، واأّن عليها اأن 
تطرُح  جعلتها  المقّد�شة  بتوليتها  لكّن  التج�ّشد.  يتحّقق  كي  موافقتها  تبدي 
على الملك ت�شاوؤًل في ما َيخ�سُّ المقا�شد الإلهّية. وحين فهمْت �ِشّر هذه 

اأَمًة متوا�شعًة للّرّب. المقا�شد اأعلنت ذاتها 
اإلى  األتجىء  بِك،  بالقتداء  اجعليني،  لها،  �شبيه  ل  الّتي  المراأة  اأيتها  فيا 
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ف حقيقًة الإرادة الإلهّية. اأنوار الّروح القد�س كي اأتعرَّ
ُيهمل  وَمن  الخل�س،  درِب  في  ي�شير  الحكماء  م�شورِة  اإلى  يلتجُئ  َمن  اإّن 
الذين  يتناول  اهلل  ر�شى  عدم  اإنَّ  ال�شياع.  ِة  هوَّ نحو  ينحدُر  نف�ِشه  تثقيف 
يدو�شون ال�شريعَة الإلهّية، بكامل حريتهم، فينتهكون نظام العدالة الأزلّية، 
وي�شّرون على التفلُِّت من توجيهاِت الروِح القد�س، واإهمالها اإر�شاًء لأهوائهم 
.)12  /81 )مزمور  قلوبهم"  اأهواِء  بح�شب  اأ�شلمتهم  "قد   المنحرفة: 

التهّور  اإلى  يوؤدي  ال�شالحة  الم�شورة  لغياب  الطبيعّي  الم�شيَر  اإّن   
م�شبقة  علمة  هو  التهّور  هذا  الرذائل.  ب�شببهما  فتكثر  والمجازفة، 
هذه  خيرات  اإّل  يبتغي  ل  الذي  الج�شدّي  فالإن�شان  والموت.  للخراب 
في  ي�شقط  �شوف  عمياء،  بغريزٍة  المنقاد  الحوا�ّس،  و�شهوات  الأر�س، 
تطمحي  اأن  من  نف�شي  يا  اإحترزي  اآجًل.  اأم  عاجًل  ويتل�شى  العدم 
باإيماٍن  وانحني  القد�س.  الروح  اأنوار  على  التكال  دون  خل�شِك  في 
ِلما  �شامٌع  "اإني  النبّي:  مع  ورّددي  كلِّها،  المحا�شن  ُمبدع  اأمام  وتوا�شع 
.)8  /84 )مزمور  �شعِبِه"  مع  بال�شلِم  َيتكلَّم  ُه  لأنَّ الإله،  الّربُّ   يقوُلُه 

†  �سالة
م�شورتك  بف�شل  العالم،  افتداء  ب�شرِّ  لك  لمدينوَن  اإّننا  مريم  يا 
بتوا�شٍع،  اأنواره  اأنال  اأن  القد�س  الروِح  من  لي  ي  فا�شتمدِّ ال�شالحة، 
التي  بالمواعيد  مثَلِك  اأحظى  كي  القلب،  بطواعية  م�شوراته  اأتبع  واأن 
اآمين. هلل.  اأبناًء  واأ�شبحوا  التبّني  روَح  نالوا  الذين  بها  ابُنِك   َوَعَد 
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�س  مثال: الطوباوّي لوي�س ماري غرينيون دي مونفور، موؤ�سِّ
جمعّية مريم

نحو  كبيًرا  ميًل  اأظفاره  نعومة  منذ  فاأظهر  مونفور  في  لوي�س  القدي�س  ُوِلَد 
"الأّم  مريم  ُي�شّمي  باأن  طفولِتِه  في  يفرح  فكان  القدي�شة.  العذراء  اإكرام 
ا ل�شماع اأخباِر ف�شائِلها وعظائِمها. وكان غالًبا ما يبتعد  الحنون"، وُي�شّر جدًّ
فكان  العذراء؛  لل�شيدة  ترنيمًة  لُين�شد  اأو  الوردّية،  بحة  ال�شُّ ليتلو  رفاقه  عن 

يقتدي معظم الأولد بم�شلكه، ُمنجذبين بمثِله ليواكبوه ب�شلواته التقوّية.
يلتم�س خلل  �ِشيم كاهًنا. فكان  اأن  اإلى  الأيام، تطّورت طريقة عباداته  مع 
الأنف�س  لم�شاعدة  ر�شالته  في  ليتفرغ   مريم،  �شفاعة  الَكَهنوتّية  حياته 
الرغم  وعلى  الروؤوف.  الأّم  اإلى حماية هذه  بذلك  الف�شل  ويعود  ال�شعيفة. 
الغنّية من حقِل  الثمار  َجني  لوي�س ماري في  من عنِف ال�شطهادات، نجح 

الوا�شع. ر�شالِتِه 
فكان  مريم.  اإلى  اإّل  ال�شعاب  عليِه  ت�شتّد  حين  ليلتجئ،  غرينيون  يكن  لم 
طالًبا  كني�شتها  هيكل  اأماَم  ي�شجُد  الم�شاء،  وعند  واآلَمه  اأتعاَبه  لها  �س  يكرِّ
فكان  لمريم،  اأَُمناَء  ُخّداًما  يزرَع  اأن  الوحيدة  رغبُته  وكانت  والقّوَة.  العوَن 
رهبنة  ا  اأي�شً اأ�ّش�س  وقد  مكان.  كلِّ  في  المقّد�شة  الوردّية  اأخوّيات  يوؤ�ّش�س 

"رهبنة مر�شلي مريم". ر�شولّية تتابع ر�شالته فاأ�شماها 
عمل غرينيون، في تعبُّده لأّم اهلل، على ارتداد الخطاأة اإلى الّتوبة، وتقدي�س 
تعمُل  كانت  التي  الجن�شنيّين  ِبْدعة  من  الم�شيحّي  ال�ّشعب  وحماية  الّنفو�س، 

جاهدًة �شدَّ كني�شِة الم�شيح ي�شوع.
مريم  ُخّدام  قلوب  على  عزيًزا  مونفور  دي  غرينيون  الطوباوّي  ا�شم  يبقى 
الطريقة  فيه  ي�شرح  الذي  للعذراء،  الحقيقّي  التعّبد  عن  كتابه  بف�شل 
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الُف�شلى للتكّر�س الكامل لخدمة اأّم اهلل.
مات الطوباوي لوي�س ماري غرينيون دي مونفور في الثامن والع�شرين من 
�شهر َنْي�شان �شنة 1716 وُرفع على المذابح على يد البابا لون الثالث ع�شر 

 في 22 كانون الول 1888.

اإرتباط مريم بالّثالوث االأقد�س

 يا اأمَّ الخالق

في  كالّنخِل  َحَرمون،  جباِل  في  كال�ّشرِو  لبنان،  في  كالأرِز  "اإرتفعِت 
ال�ّشواحل وكغرا�ِس الورِد في اأريحا" )بن �شيراخ 24/ 27(.

ول  به.  واتَّحدت  الإلهّي  الأقد�س  الثالوث  اأّم اهلل، فتلقت مع  �شارت مريم 
لحقيقٌة  اإّنها  التقدي�س.  الثلثّي  اهلل  من  مثلها  تقترب  اأن  خليقة  لأّية  يمكن 
الآب؛  باهلل  اتحاًدا  اكت�شبت  "للكلمة"  بولدتها  مريم  فاإّن  وتعّلمنا؛  ُتعّزينا 
حبلت وبقيت بتوًل. فابُن اهلل هو في الوقت عينه ابن مريم؛ هو من جوهر 
الآب بالطبيعة الإلهّية، ومن جوهر مريم بالطبيعة الب�شرّية. وقد منح الآب 
ال�ّشماوّي مريم ال�شلطان على ابنه. هذا البُن مع اأّنه م�شاٍو للآب، فقد اأطاع 

كاإن�شان حتى الموت )يوحنا 18/10(.
دَك اأّيها الآب الأزلّي، لأّن �شّر التج�شد قد تّم بــ"َنَعم" مريم و�شراكتها،  اأمجِّ

اأزلّيتك الُمخ�شبة. فاأظهرَت بذلك عظمة 
ُب مريم من العّزة الإلهّية وطيًدا اإلى هذا الحّد، فكم بالحرّي  اإذا كان تقرُّ
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ب�شرّيتنا؟  لب�ًشا  خللها  اهلل" من  "كلمة  يظهر  األم  "كلمة"؟  بال  اتحادها 
َن ج�شُد الإن�شان - اهلل؟ اأفلي�س من دمها الّطاهر َتكَوّ

المقّد�شة،  اإن�شانيته  في  الخليقة،  كمال  جمَع  قد  ي�شوع  الم�شيُح  كان  اإذا 
التي  مريم  اإلى  يعود  فذلك  الإلهي،  باأبيه  متحدًة  مها  وقدَّ باأبيه،  المّتحدة 
د ابَن اهلِل  اّتخذ منها طبَعُه الب�شرّي. فما األطف وما اأقوى الّروابط التي توحِّ

باأّمه المباركة. فقد ك�شَف لأّمه اأ�شرار قلِبه، وهي، طبعت حياته باأعمالها.
د. فمنذ لحظة  المتج�شِّ والكلمة  بين مريم  العهود  اأقوى  الفداِء  ويبقى عمُل 
الفداء،  في  ك�شريكٍة  تها  َمهمَّ مريم  ت  اأتمَّ الجلجلة،  ماأ�شاة  حتى  الحمل 
قلبها. مذبح  على  كفارًة  اأُ�شحّيًة  ال�شماوّي،  للآب  با�شتمراٍر  ابنها   ُمقدمًة 

في عبادتهم ل"كلمِة  الم�شيحّيون  يجَمَع  اأن  في  اإًذا،  فهل هنالك من عجٍب 
ِه بالج�شد، التي ت�شاركه الآن المجد في ال�شماِء؟ اهلل المتج�شد"، تكريًما لأمِّ
يتبعك  َمن  كّل  لك.  ا  اأمًّ مريم  اخترَت  لأّنك  الإلهّي،  الكلمة  اأّيها  تباركَت،   
لك. المجد  الأغلى.  تبقى هي  الطاهرة  لكّن مريم  قلبك،  على  غاٍل  رّب   يا 

ِهَي.  َواِلَدِتَها  َعِقيَلُة  ِهَي.  َها  لأُِمّ اْلَوِحيَدُة  َكاِمَلِتي.  َحَماَمِتي  ِهَي  "َواِحَدٌة 
َراِرُيّ َفَمَدْحَنَها" )ن�شيد 6/ 9(. ْبَنَها. اْلَمِلَكاُت َوال�َشّ َراأَْتَها اْلَبَناُت َفَطَوّ

الأقد�س.  الثالوث  من  الثالث  الأقنوم  مع  مريم  لقاءات  وحميمٌة  هي  عذبٌة 
فلقد ب�ّشرها الملك جبرائيل فاأ�شرعت دونما ترّدد طائعة للإرادة الإلهّية، 
اإرادتها  بملء  تكّر�شت  وقد  ذاتها،  تخ�ّس  تُعد  لم  الروح.  عرو�َس  و�شارت 
لطيًفا  متبادًل  �شعوًرا  يَوّلد  التكّر�س  هذا  ال�شماوّي.  للعرو�س  ذاتها  ووهبت 

ومقّد�ًشا.
اأفكارها واإرادتها وكّل اأعمالها دائًما نحو الروح القد�س، وهو  وّجهت مريم 



72طلبة الأّم العذراء الفائقة القدا�شة72 طلبة الأّم العذراء الفائقة القدا�شة

بالمواهب  نف�شها  ويغني  المحّبة  علمات  لها  ُيبدي  كي  منا�شبة  يوّفر  لم 
الثمينة.

ِة، لأّنك ت�شتجيب لعرو�ِشَك  تبارْكَت اأيُّها الروح القد�س، اأنت اإلُه المحبَّ
 المختارة وتجد فرحك فيها.

†  �سالة
العميق  اّتحادِك  في  اأتاأّمل  واأنا  مريم،  يا  لِك  اأرفعه  اأن  ُيمكنني  ت�شبيح  اأيُّ 
 ، الحا�شر فيَّ الثالوت  نعمة  باأمانة مع  اأتجاوب  اإجعليني  الأقد�س؟  بالثالوث 
اإليه  وناأتي  يحّبه،  واأبي  كلمي،  يحفظ  يحّبني،  "من  ابنك:  قاله  ما  على 

ونقيم عنده" )يوحنا 14/ 23(.

مثال: القدي�س پرغرينو�س لزيو�س، ُمعترف من رهبنة ُخّدام 
مريم

من  الأول  في  باإيطاليا  فورلي  في  لزيو�س  پرغرينو�س  القّدي�س  ولد 
الأ�شر�س  والداعم  والمحارب  النبلء،  الخّيالة  من  كان   .1265 اأيار 
قلبه  في  يحمل  كان  لكّنه  وراأ�ِشها.  الكني�شة  �شّد  الإيطالّية  للثورة 
ممّيزة. بلفتة  مريم  ته  فخ�شّ القّدي�شة،  للعذراء  لفًتا   احتراًما 

رهبنة  رئي�س  نيري،  دي  فيليب  القدي�س  اإلى  البابا  اأوكل  يوم  فذات 
والتهديدات،  بال�شتائم  فا�شتقبلته  فورلي.  مدينة  رعاية  مريم،  ام  خدَّ
واأحقر  الكلم  اأعنف  ًها  موجِّ پرغرينو�س  وقف  المحتّجين،  راأ�س  وعلى 
ال�شلة  اإلى  بادر  لكّنه  ال�شتائم،  على  يرّد  لم  الذي  للقّدي�س  الأو�شاف 
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اأول  اإ�شطفانو�س  بالقّدي�س  مت�شّبًها  الم�شطِهدين،  نّية  على  قلِبه،  كلِّ  من 
يرك�س  وراح  والقلق  الألم  من  نوبة  فجاًة،  پرغرينو�س  فانتابت  ال�شهداء. 
كاأٍب  فيليب  فا�شتقبله  كبير.  بتوا�شٍع  ال�شماح  منه  يطلُب  القّدي�س،  وراء 
القّدي�شة  العذراء  �شفاعة  فطلب  حياته،  م�شلِك  تغيير  اإلى  ودعاه  حنون، 
اللحظة،  تلك  منذ  پرغرينو�س  حياة  تبّدلت  ال�شادقة.  توبته  عن  ر  يعبِّ كي 
طالًبا  العذراء  اإلى  بالحاٍح  ي�شّلي  وراح  عليه،  اهلل  اإرادة  عن  ي�شاأل  وكان 
ي�شكن  حيث  �شيينا  اإلى  "اإذهب  وقالت:  الإلهّية  الأّم  له  فظهرت  معونتها. 
العذراء،  كلم  پرغرينو�س  اأطاع  الخل�س".  طريق  تجد  فهنالك  خّدامي، 
ا  عار�شً ال�شفر  ملب�س  يرتدي  ا  �شابًّ ف�شاهد  المدينة  اأبواب  اإلى  وو�شل 
اختفى  الدير  اأمام  �شيينا  اإلى  الثنان  و�شل  وحين  كدليٍل.  مرافقته  عليه 
 ال�شاّب فجاأة، ففهم پرغرينو�س اأّن ال�شاّب كان ُمر�شل من ال�شماِء لإعانته.

اإرتدى التائب ال�شعيد الثوب الرهبانّي على يد القّدي�س فيليب نف�شه، و�شعر 
بملء الكمال، فجعلته روحه التائبة يعي�س ثلثين �شنة ُم�شلًيا واقًفا ل يجل�س 
مّرة واحدة على المقعد. وقد تحّمل اآلًما ُمبرحة من دون اأن ي�شتكي مرًة. 
�شنة. ثمانين  عمر  عن   1345 اأيار  من  الأول  في  ال�شماء  اإلى  نف�شُه   طارت 
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مريم هي �سريكة في فداء الب�سر

يا اأمَّ المخلِّ�س

لنا،  فانتقمِت  ب�شعبنا،  نَزلت  التي  المحنة  في  بحياِتِك  تبخلي  لم  "لأنِك 
و�شلكِت في الآ�شتقامِة اأمام اهلل" )يهوديت 13/ 20(

عبًدا  فاأ�شبَح  الأولى  كرامَته  وخ�شر  الأ�شلية  خطيئته  في  الإن�شان  �شقط 
ب�شلحه  اأراد  الذي  اهلل  رحمَة  نال  لكنه  للموت.  وطعاًما  لل�شيطان 
اللمتناهي اأن ين�شله من بوؤ�شه ويرفعه اإلى م�شاف الّنعمة التي ُخلق فيها.

الب�شرّي  الجن�س  بتج�ّشده  يفتدي  كي  الوحيد  ابنه  اهلل  اأر�شل  ذلك،  لأجل 
ويخّل�شه من عبودية الخطيئة ويجعله ابًنا هلل بالتَبّني فيرث الحياة الأبدّية. 
ك�شَف الملك ليو�شف غاية حبل مريم، واأمره اأن يعطي للطفل ا�شًما فيدعوه 
ي�شوع اأي اهلل يخلِّ�س، "لأّنه �شيخلِّ�ُس �شعَبه من الخطيئة" )متى 1/ 21(. 

وحين ُولد ي�شوع اأن�شد الملئكة "ولد لكم اليوم مخلِّ�س" )لوقا 2/ 11(.
فليبَق  الموت،  من  افتديتني  لأّنك  واإلهي،  مخّل�شي  ي�شوع،  يا  اأنت  مبارك 

ا�شُمك القّدو�س مطبوًعا في قلبي، وليكن عربوًنا لخل�شي.
اأن  اأراد  فقد  الإن�شان،  خل�س  على  وحَدُه  قادٌر  اهلل  اأن  من  الّرغم  على   
�شر  في  بنوٍع عجيب  فاأ�شركها  البهّي،  العمل  هذا  في  الطاهرة  ُه  اأمُّ ت�شارك 

الفداء.
ولم  ال�شماوّي.  للآب  كاملًة  ًة  اأ�شحيَّ بكلّيتها  ذاته  فاأعطى  ي�شوع،  اإ�شترانا 
التي  الب�شر  ماآ�شي  له  قّدَم  بل  خل�شنا  اأجل  من  الآب  اإلى  بالتو�ّشل  يكتِف 

احتملها من اأجل خل�شهم. لقد قّدم ذاته ذبيحة على ال�شليب.



طلبة الأّم العذراء الفائقة القدا�شة76

فكيف ا�شتركْت مريم في عمل فدائنا؟
اأن  وافقت  ثانًيا،  اهلل؛  اإرادة  بقبولها  العظيم  التج�ّشد  �شّر  اأعطتنا   اأوًل، 
ت�شير اأّم الكلمة، وقّدمت له اإن�شانيتنا، فاأراد اأن يخلِّ�شنا من خللها؛ ثالًثا 

قّدمت ابنها ي�شوع للآب الأزلّي كاأ�شحيَّة، مع اآلمها،  كّفارة عن خطايانا.
فعلى كلٍّ مّنا اأن يتعاطف مع اآلم مريم، التي تحّملتها من اأجلنا، من خلل 
تن�َس م�شايق  "ل  يقول لبنه:  اإلى طوبيا  فلُن�شِغ  الفداء.  �شّر  م�شاركتها في 

اأمك" )طوبيا 4/ 3(.
اآلمها  اإكرامه عظمَة والدة اهلل والتاأمل في  اإلى  طوبى للذي تدفعه عبادته 

والت�شامن معها في�شلك الطريق الأن�شب للم�شاركة في عمل الفداء.
ي�شوع؟" الم�شيح  بجراح  خل�شنا   ننال  اأن  مريم  يا  ا�شتطعنا  "فهّل 

ال�شكران  تاأدية  افتدائنا، فواجبنا  ي�شوع في عمل  اأن مريم �شاهمت مع  بما 
الَحاّر لها.

وواجهت  وحده،  اإ�شرائيل  �شعَب  لُتخلِّ�َس  للموت،  حياتها  اأ�شتير  ْت  عّر�شَ
اأّما  وحدها.  اإيل  بيت  مدينة  َر  لُتحرِّ األيفانا،  جنوِد  �شلَح  العفيفة  يهودية 
العالم  خطايا  اأجل  من  كاملة  اأُ�شحيَّة  ي�شوع  مع  ذاتها  قّدمت  فقد  مريم 

باأ�شره.
�شلٍة  كلِّ  في  مريم  ذكَر  بالجميل،  واإقرارنا  ومحّبتنا  باإكرامنا  ُنهمل،  فل 
اإذ  ي�شوع.  الّرّب  بعد  من  الخل�س  نلنا  بها  الأقد�س؛  الفادي  اإلى  نرفُعها 
باآلم الم�شيح و�شيقات مريم قد و�شع اهلل فينا الرجاء بالخل�س والحياة 

الأبدّية.
فمن الواجب اإًذا اأّن ُنعلَن باأّن مريم هي �شريكة في  فداء الجن�س الب�شرّي. 
الذي  الأف�شل  اللقُب  هو  هذا  كذلك.  اأّنها  على  نكّرَمها  اأن  الواجب  ومن 
َعم التي نديُن بها لهذه  يمكننا اأن نمنحه لها، اإنَّه َيخت�شر كلَّ الف�شائِل والِنّ
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دن�س،  بل  الحبل  �شيدِة  مريم،  بطهارِة  الخا�شة  الميزة  اإّنه  المجيدة.  الأّم 
وم�شدر مجدها الفريد.

†  �سالة
يا مريم، �شريكة الّرّب الم�شيح في عمل افتدائنا، ت�شّفعي لي بقدرتك،  ب�شّر 
اآلم ابنك التي احتملها من اأجلي، كي اأجد في ِجراِحِه المقّد�شة التعزيَة في 

الحياة، والخل�س في �شاعة موتي. اآمين
 

رهبنة  �س  موؤ�سِّ لغوري،  دي  ماري  األفون�س  القّدي�س  مثال: 
الفادي الأقد�س

اإّن القّدي�س األفون�س ماري دي لغوري هو ِمْن اأعظم َمْن كّرَم العذراء مريم. 
يكن  لم  لها.  اإكراًما  لل�شوم  ال�شبوت  اأيام  طفولته  في  لها  �س  ُيخ�شِّ فكان 
ليمّر يوٌم واحٌد، من دون التعّبد اأو اإظهار �شهادة مميَّزة عن حّبه لهذه الأّم 
لخدمة  ذاته  �س  ُيكرِّ اأن  القد�س،  الروح  من  باإلهاٍم  قّرر،  وحين  القّدي�شة. 
الرّب، خلع �شيف الفرو�شّية لي�شعه على مذبح �شيدة ال�شكران، معلًنا تكري�س 
تنمية  �شبيل  في  وقلَبه  َكَهنوَته  كّر�س  كما  والأر�س.  ال�شماء  ل�شلطانة  حياته 
الإكرام اللئق بالعذراء الكلّية القدا�شة، في نف�شه ونفو�س الآخرين. فكان 
ر بحٍبّ كبير، بف�شائل مريم البتول ُمعلًنا اأمجادها. وكّلما تحّدث بهذا  يب�شِّ
ال�شاأن بدت على ُمحّياه ملمح النخطاف. كان ي�شعى دائًما اإلى التاأمل في 
القتداِء  على  الموؤمنين  م�شّجًعا  ال�شليب،  اأقدام  عند  المعّذبة  اهلل  اأّم  اآلم 

بهذه الطريقة في تكريم مريم.
واأمومتها  للخطاأة،  ومحّبتها  مريم  �شفاعة  لقوة  تاأكيٍد  �شل�شلة  عظاته  كانت 
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وموؤثًرا  فّعاًل  َوْقُع كلِمه  فكان  الحياة.  الأخيرة من  اللحظات  في  و�شلتها 
ا في ارتداد الخطاأة. وقد َكتَب عّدة ُكُتٍب، جعلته في م�شاف ر�شِل مريم  جدًّ

دا فيها على روح الثقة والمحّبة المتقدة تجاه اأّم اهلل. الأولين، م�شدِّ
الت�شعين  يناهز  عمر  عن   ،1787 اآب  من  الأول  في  األفون�س،  القدي�س  مات 

�شنة، حامًل معه طهارة عماده الأول.

ف�سيلة الحكمة عند مريم

يا بتوًل حكيمة

يا  المنير؟   كال�شباح  م�شّعًة  مين  تتقدَّ كيف  الحكيمة  العذراُء  "اأّيتها 
ابنَة �شهيوَن يا حلوًة عذبة، يا جميلًة كالقمِر وم�شرقًة كال�ّشم�س". 

المقّد�شة( )الليترجيا 
ُخِلَق الإن�شان من اأجل ال�ّشعادة الأبدية في م�شاهدة اهلل وجًها لوجه. وعليه 
اأن ي�شَل اإلى هذه الغاية بالتزامه الكامل. وبالّتالي على كلِّ اأعماله اأن تّتِجه 
الإلهّية.  الحكمة  م�شورات  ِلنعمة  التوجيهات  بح�شب  ال�شامي،  الهدف  نحو 
فل نفع اإن نحن ربحنا مجد هذه الحياة وغناها، وخ�شرنا ال�ّشعادة الأبدية. 

ارة. بنا الماآ�شي ال�شّ لكن الفطنة هي التي تجنِّ
ُرنا بالأمثولت الكبيرة التي علـَّمها الّربُّ ي�شوع لر�شِله،  فف�شيلة الفطنة تذكِّ
، َوفًقا لإر�شادات ُرعاتنا وُمعّلمينا. فنواجه، بانتباه  ودعانا اإلى اّتباعها بتاأنٍّ
ُتغرق ف�شائلنا  قد  التي  الآتية  الأخطار  ونتفادى  الحياة،  ر، م�شاعَب  وتب�شّ
في ظلمها. وباخت�شار اإّن الفطنة تجعل الهدف الذي من اأجله ُوجدنا على 
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هذه الأر�س، حيًّا حا�شًرا اأمام اأعيننا. 
ْفني يا رّب نهايتي فاأعرَف كم اأنا زائل"  ُد مع داووَد النبي: "عرِّ اأنا اأردِّ فها 

)مزمور 39/ 4(.
تحّلت حياة مريم بف�شائَل باهرة، ومن اأهّمها ف�شيلة الفطنة التي �شاعدتها 
باِع م�شورة  على تجّنب الت�شّرع وعدم التّنبه ِلَم�ْشلكها وحياتها، كما دفعتها لتِّ
وهدوء،  بحكمة  الأحداث  وتقويم  حياتها،  اأمور  كّل  في  ال�شماوّي  عري�شها 

والتمييز في ما يجب �شلوكه اأو تجّنبه في �شوء اأنوار العقل والإيمان.
كم كان اهتمام مريم  لحظة الب�شارة في البحث عن معرفِة اإرادة اهلل فيها! 
باِع اإلهامات الّرّب العلّي! وحين وجدت ابنها  ويا َللطاعة التي عا�شتها في اتِّ
وتفكيٍر:  بتاأّمٍل  اإليه  اأ�شغت  غيابه،  �شبب  عن  و�شاألته  الهيكل  في  الحبيب 

.)51  /2 قلبها" )لوقا  في  الأمور  هذه  كلَّ  تحفظ  "وكانت 
اإظهار  اإلى  قانا،  عر�س  في  مريم  دفعت  التي  ا  اأي�شً الفطنة  ف�شيلة  هي 
ي�شوع  ابنها  من  �شمعت  وحين  الجديدين.  العرو�شين  ماأدبة  في  ت�شامنها 
بحكمتها:  اإليهم  واأ�شارت  بفطنتها،  للخّدام  قالت  بعد،  تاأِت  لم  �شاعته  باأّن 

.)5  /2 به" )يوحنا  ياأمركم  ما  "اإفعلوا 
ي الم�شورة من مريم في حياتك  تنّبهي يا نف�شي وا�شَعي جاهدًة لأْن ت�شتمدِّ
على هذه الأر�س. فم�شورتها هي ثمرة الفطنة التي تقدر وحدها اأن تو�شلنا 

اإلى امتلك الحياة الأبدّية.
واإلى جانب الفطنة الروحّية، نجد كذلك الهتمام الزائد بالج�شد. فالأولى 
موت،  بالج�شد  "الهتمام  الموت:  اإلى  فيقود  الثاني  اأّما  الحياة،  اإلى  تقود 

واأّما الهتمام بالروح فحياة و�شلم" )روما 8/ 6(.
في على الف�شائل اأنوارها وتقودها وتلهمها وت�شّهل  اإنَّ الفطنة ال�شماوّية ُت�شْ
التي  الرذائل  من  بفائ�ٍس  م�شحوبة  فنجدها  الج�شد،  فطنة  اأّما  اأعمالها. 
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تقود اإلى الهلك الأبدّي. ياأتي الغ�ّس والخديعة في راأ�س لئحة الممار�شات 
وكّلها  والمكر،  والختل�س  المواربة  طرق  الإن�شان  في�شلك  الج�شد،  بفطنة 
من �شفات ال�شّرير، يلجاأ اإليها ليبلغ غاياته الم�شبوهة، فل ي�شل في الواقع 
فوِف وال�شدق!  اإّل اإلى حفر قبره بيده. ما اأحبَّ فطنة اأبناء اهلل المليئة بال�شُّ
العثرات  و�شط  ي�شيروَن  الحمام،  ووداعِة  الحّيات  حكمة  بين  يجمعون  فهم 

لكّنهم يبلغون ميناء الخل�س الأبدّي.

†  �سالة
ا ُير�شي اهلل.  يا مريم، اأّيتها البتول الَفِطنة، َلْم تبحثي َطوال حياتك اإّل عمَّ
اإّل  لكي ل نرغب  ال�شماوّية،  والفطنة  الم�شورة  ابنك روح  لنا من  فا�شتمّدي 

في اإتمام اإرادة اهلل، كي ن�شل بفرٍح كبيٍر اإلى غايتنا المن�شودة. اآمين.

َم�ْسقّي، معلِّم الكني�سة مثال: القّدي�س يوحّنا الدِّ
ال�شطهادات  الكني�شة  تعاني  اأن  وهو  ندركه،  ل  بمخّطٍط  اهلل،  �شمح  لقد 
وف�شيلة،  علٍم  رجاَل  وهبها  عينه،  الوقت  في  لكّنه  دة.  المتعدِّ والم�شاعب 

فاع عن الحقيقة. جادوا بدمائهم في �شبيل الدِّ
د وعنيف،  ُمت�شدِّ ب�شكل  الأَْيُقونات،  الثامن هرطقة محاربة  القرن  لقد �شهد 
�شة  المقدَّ للأَيقونات  اإكرام  كلَّ  اأتباعها  فرف�س  بالأعمال.  اأم  بالتعاليم  اإن 
واعتبروها ممار�شات وثنّية، واأتلفوا بطريقة بربرّية كلَّ المنحوتات المقّد�شة 

التي وقعت تحت اأيديهم.
لكّن اهلل وهَب الكني�شة في هذه الِحْقَبة، اأنا�ًشا ممتلئين قدا�شًة وعلًما واإيماًنا 
واندفاًعا وَغيرة. اأدرك هوؤلء، عمَق اإجرام الهراطقة، فعملوا جاهدين على 
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�شة. له الأَيقونات المقدَّ اإظهار اأحقية تقديم الإكرام والَقْدر لما تمثِّ
في  لحظة  يتواَن  لم  الذي  الدم�شقي  يوحنا  القّدي�س  نذكر  هوؤلء  بين  من 
الدفاع عن اأهمّية تكريم الأَيقونات المقّد�شة، اإن في عظاته اأو في كتاباته. 
ل  الذي  الأَْيقونات  اإكرام  واجِب  عن  برهاٍن  تقديم  في  �شعوبًة  يجد  فلم 
هذا  واندفاعه  �س.  المقدَّ التقليد  مع  ول  المقد�شة،  الكتب  مع  ل  يتعار�س 
دم�شق  والي  خلل  من  عليه  حكم  الذي  ليون،  الإمبراطور  عداوة  له  �شّبب 
بقطع يده اليمنى، لأّنها �شاهمت في الدفاع ّعما يعتبره ال�شعب عبادة وثنّية.

لأجل  اآلمه  محتمًل  وفرح،  ببطولة  الإجرامّي  اْلَبْتَر  هذا  القّدي�س  ل  تحمَّ
ال�شماوّية،  للأّم  ع  الت�شرُّ �شلة  ورفع  مريم،  ه  واأمِّ ي�شوع  الّرّب  عظمة 
مكانها  ذراعه  التحمت  بل  �ُشًدى،  �شلته  تذهب  فلم  و�شفيعته.  محاميته 

بطريقٍة عجائبّية من دون اأن تترك اآثاًرا ظاهرة.
اإّنها �شهادة �شارخة عن محّبة مريم، لذاك الذي دافع عن اإكرامها، ُملتجًئا 

اإليها بثقة عمياء.
من  يعتبر  وهو  بالف�شائل،  ممتلًئا   956 �شنة  الدم�شقي  يوحّنا  القّدي�س  مات 

الكني�شة. المعّلمين في  كبار 

مريم، مِلكة الكون ومعلمته

يا بتوًل مكرمة

والق�شاُة  وؤ�شاُء  الرُّ َيراأ�ُس  بْي  بالَعدِل،  اُم  الُحكَّ ويحُكم  الُملوُك  َيمِلُك  "بْي 
يق�شوَن في الأر�ِس" )اأمثال 8: 15- 16(.
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مِلك  ي�شوع  اأّم  ا  حقًّ وهي  ومعلِّمتهم.  والملئكة  الب�شر  مِلكة  هي  مريم  اإنَّ 
الكون و�شّيده.  وقد مّيزهما اهلل فوق الخلئِق جميِعها.

اإرفعي  الكون.  �شولجان  بيدها  ترفع  مِلكتِك  وانظري  نف�شي،  يا  فابتهجي 
اإلى اأق�شى درجات  الإكرام اإلى هذه المراأة التي ل �شبيه لها، والتي ُرفعت 
فنحن  والرحمة.  والراأفة  الحنان  عواطف  اأ�شمى  لنا  تحمُل  وهي  الكرامة، 
للحياة  وعربوًنا  ب،  َيْن�شُ ل  رجاٍء  نبَع  راأفتها  في  نرى  الم�شاكين،  الخطاأة 
ولّذتنا  يا حياتنا  والراأفة،  الرحمة  اأّم  الملكة  اأّيُتها  "ال�شلُم عليك  الأبدية: 

ورجاءنا".
للب�شرّية،  ا  اأمًّ ي�شوع  الّرّب  جعلها  وقد  هلل،  ا  اأمًّ ب�شفتها  مريم،  كرامة  اإّن 
اإلى تقديم واجِب الإكراِم اللئق بها. فنحن نعبد اهلل وحده، لكّننا  تدفُعنا 
ي�شة،  القدِّ البتول  فاإكرام  منه.  القدا�شة  نالوا  الذين  اإلى  الإكرام  نرفع 
واإكرامها واجب علينا،  الكون.  المتج�ّشد"، �شيد  "الكلمة  اأّم  يتاأّتى ب�شفتها 
عا�شتها.  التي  البطولّية  الف�شائل  اإلى  اإ�شافًة  بها،  ُكلَِّلت  التي  النعمة  لأجل 
نحن  الُمخِل�شون.  خّدامها  واأّننا  مِلكتنا،  اأّنها  نعترف  اإّياها  فبتكريمنا 
لأجل  فردّية  �شخ�شّية  ب�شورة  نكّرمها  قد  َوَجل.  دون  من  بالعلن  نكّرمها 
اأّن  نن�شى  ل  ولكّننا  ب�شفاعتها،  اإياها  الّرّب  وهبنا  التي  الخل�شّية  النعم 
اأور�شليم  مجُد  "اأنِت  بف�شلها:  الخل�س  نال  قد  باأ�شره  الب�شرّي  الجن�س 
�شعِبنا،  لخيِر  العظيَم  العمَل  هذا  فعلِت  لأنِك  �شعبنا،  وفرُح  اإ�شرائيل  وفخُر 

ور�شى اهلل" )يهوديت 15: 10- 11(.
اإّن اإكرام ال�شعب الم�شيحّي لمريم العذراء لي�س ت�شبيًحا باطًل وعقيًما، بل 

هو منبع خيرات ل ُتح�شى  للأفراد كما للجماعات.
هذا الإكرام هو درٌب اأكيٌد للو�شوِل اإلى ي�شوع، لأّن النف�س التي تعِرف مريم 
نا الإلهّي، فالبتول القدي�شة  وتحبُّها ت�شير بطريقة عفوّية اإلى معرفة مخلِّ�شِ
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هي المثال المطابق لحياة ي�شوع. ناهيك باأّن الإكرام الذي نرفعه اإلى مريم 
لقد  له.  وت�شبيٍح  مجٍد  منبع  وي�شبح  ي�شوع،  الّرّب  اإلى  الحال  بطبيعة  َيْرَقى 

ُكِتَب اأَنَّ الأباء هم مجد اأبنائهم: "فخر البنين اآباوؤهم" )اأمثال 17/ 6(.
الناحية  من  اإن  ب،  ين�شُ ل  خيرات  نبع  هو  مريم  اإكرام  اأّن  اأخيًرا  ن�شيف 
الروحّية اأم الزمنّية. فالمِلكة ل تتخّلى عن خّدامها، ت�شاعدهم في حياتهم، 

وُت�شّر بدعمهم عند �شاعة الممات، وتجيب عن المحّبة بالمحّبة.

†  �سالة
يا مريم اإّني اأعترف بِك واأعلنِك مِلكًة على الكون ومعلمَته. اإّني اأختارِك في 
لك،   اقبليني خادًما   المتج�ّشد،  الكلمة  اأمَّ  يا  ا.  واأمًّ لي  �شلطانة  النهار  هذا 
"اأنا  الحياة:  لَي  دامت  ما  لِك  اأكون  اأن  واأريد  لك،  اأنا  اللحظة.  هِذِه  منذ 

عبدك وابن اأمِتك" )مزمور 116/ 16(.

مثال: المكرم جول اأرغيتي، رئي�س عام ُخّدام مريم
ولد المكّرم جول بالقرب من فلورن�س في 16 اآذار �شنة1660. وقد ُقِبَل في 
ال�شماء.  الكبيرة لمِلكة  رهبنة خّدام مريم منذ ريعان �شبابه بف�شِل محبتِه 
مئة  حواإلى  ي�شّم  كان  الذي  فلورن�شا  في  ننزيتا  دير  على  رئي�ًشا  انُتخب 
م�شوؤولية  اأوزار  يتحّمَل  اأَْن  ب�شعوبة  وقبل  العميق،  بتوا�شعه  ا�شتهر  مكّر�ٍس. 

الرئا�شة.
ليلة،  فذات  م�شوؤولياته.  ِل  َتحمُّ على  ِلُتعيَنه  ال�شماوية  ِه  اأمِّ اإلى  يلتجئ  كان 
وبعد اأن خلد الرهبان اإلى قلليهم، اأخذ مفاتيح الدير وذهب اإلى الكني�شة 
وو�شعها عند مذبح �شيدة الب�شارة، و�شجد م�شّلًيا: "اأّيتها البتول القّدي�شة، 
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هذه،  الرهبانّية  عائلتِك  احتياجات  َتعلمين  اأنِت  المحبوبة،  �شفيعتي  يا 
لهذا  رئي�شًة  ف�شاعًدا  الآن  من  فكوني  و�شعفي،  قدرتي  عدم  تعرفين  واأنِت 
الدير، وكوني الأّم التي تدير �شوؤون هذه العائلة، واأنا اأكون خاِدًما لِك ونائًبا 

لرئا�شتِك".
ُيم�ِشُك بذراعيه ويرفعه عن  ولم يكد ينتهي من �شلته حّتى �شعر ب�شخ�س 
قوًة،  ممتلًئا  فوقف  واعمْل".  "ِثْق  اأذنيه:  في  يهم�س  �شوًتا  و�شمع  الأر�س، 
ون�شاًطا، وقد اأظهر حكمًة كبيرًة في اإدارة هذه العائلة الرهبانّية الكبيرة، ومن 
َثّم انُتِخَب رئي�ًشا اإقليميًّا. وعند نهاية خدمته انفرد ليترافق مع ُن�ّشاك هذه 
الرهبنة، في العزلة وال�شلة على جبل �شيناريو، فمكث هناك بع�س الوقت. 
ليقوم  الرهبانّية  لكلِّ  ا  رئي�ًشا عامًّ نُه  َعيَّ الحادَي ع�َشَر  اإينو�شانت  البابا  لكّن 
باإدارتها مّدة �شّت �شنوات. ثّم جّدد له لولية جديدة في اإدارة الرهبانية حتى 
�شنة 1690، تاريخ المجمع العاّم. عندها تخّلى عن هذه الم�شوؤولية وان�شحب 
والتق�ّشف  لل�شلة  حياِتِه  من  تبّقى  ما  مكّر�ًشا  منفردة،  ِقّلية  في  ليعي�س 
والزهد. وقد اأ�شلم جول الروح برائحة القدا�شة في 10ت�شرين الأول 1705 
 تارًكا وراءه لخّدام مريم، َنموَذًجا �شالًحا ُيحتذى ِبِه في الحياة الرهبانّية.

ب�سارةمريم  

 يا بتوًل ممدوحة

"ال�ّشلم عليِك يا ممتلئة نعمة، الّرّب معك، مباركة اأنت في الّن�شاء" )لوقا 
.)28 /1

عميق  تاأمل  في  تغرق  النّجار،  يو�شف  خطيبة  وهي  الّنا�شرة،  عذراء  كانت 
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مجيء  ت�شريع  في  مّتقدة،  رغبٍة  وترغب  الثقيلة،  الب�شرّية  باآلم  لت�شعر 
ال�شماء،  من  مر�شٌل  فجاأة  لها  ويظهر  بمجيئه.  الأنبياُء  وعد  الذي  الم�شيح 
"ال�شلم  قائًل:  اأمامها  كبير  باحترام  وينحني  جبرائيل،  الملئكة  رئي�س 

عليك يا ممتلئًة نعمة الّربُّ معك".
كثيرون من الأنبياء والقّدي�شين في القديم، �شمعوا بهذا ال�شلم، ولكن لم 
المتوا�شعة  العذراء  �شاألت  لذلك  نعمة.  ممتلئ  ُه  باأنَّ قّط  منهم  اأحٌد  َي�شمع 
ال�شّر  الملك عن  لها  فك�شف  الطبيعة.  الفائق  ال�شلم  يكون هذا  ما ع�شاه 
ممتلئة  ولأّنها   .)30/1 عند اهلل" )لوقا  وجدِت حظوة  "لقد  قائًل:  الإلهّي 
وتلدين  تحبلين  اأنِت  "ها  "الكلمة" المّتج�شد:  اأّم  لتكون  اختيارها  تمَّ  نعمًة 

ابًنا" )لوقا 1/ 31(.
على  الإلهّية  النعمة  ندى  �شين�شر  الذي  الم�شيح  بمجيء  الأنبياء  تنّباأ  لقد 
يتكّلل  اأن  ا،  اأي�شً ومريم  الآباء،  ا�شتهى  فقد  بالخطيئة.  المتلّطخة  الأر�س 

ال�شعب بتاج الّنَعم. فكان اأن تّوج المِلك تلك الأّم العذراء بالنعم الإلهّية.
كان تج�ّشد "الكلمة" عهًدا مقّد�ًشا بين اهلل والب�شر.

العهد،  هذا  يتحّقق  كي  بخليقته  الخالق  َيّتحد  اأن  يكفي  ل  ولكن، 
هذا  على  ة  حرَّ موافقة  اإلى  الإن�شان  يبادر  اأن  ال�شرورّي  من  كان  بل 
عن  معلنًا  مريم،  اإلى  جبرائيل  الملك  اأُر�شل  ذلَك  اأجِل  من  الّتحاد. 
جمعاء. الب�شرّية  با�شم  موافقتها  طالبًا  ال�شماوّي،  ال�شّر  هذا   جوهر 

وافقت مريم على ما ت�شّمنته اإرادة اهلل. فكيف لها اأن ترف�س ما طلبه منها 
اأبًدا،  ت�شّك  لم  فهي  واحدة.  لحظة  المتوا�شعة  البتول  تترّدد  لم  الملك؟ 
الإلهّية  الإرادة  اأْن فهمت  وما  ال�شّر؟  �شيتّم هذا  �شاألت بفطنتها كيف  لكّنها 
حتى اأعلنت بمحّبٍة ل تو�شف عن خ�شوِعها التاّم هلل. و�شيبقى جواُبها هذا، 
مو�شع اإعجاب العالم باأ�شِرِه حّتى منتهى الدهور: "ها اأنا اأمُة الّرب، فليكن 
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لي بح�شب قولك" )لوقا 1/ 38(.
اأّما الآن فالكلمة  العدم.  الف�شيح من  "فليكن" الكون  الَبدء خلقت كلمة  في 
اإلى اأن ينزل من ال�شماء  َنْف�َشها اأعلنتها مريم، وقد دعت فيها خالق الكون 
اإلى الأر�س. يا لـَلمعجزة! اإنَّ َتواُفَق اإرادة مريم مع الإرادة الإلهية هو نقطة 
طبيعتنا  ياأخذ  يتغّير،  ل  هو،  هو  الذي  فاهلل،  له.  مثيل  ل  لإبداٍع  النطلق 

ا مثلما هو اإله حّق. حاًل، وي�شبح اإن�شاًنا حقًّ
التج�ّشد  �شرَّ  اأّن  كم  الفهم  تمام  يفهم  اأن  الب�شرّي  العقل  ي�شتطيع  ل 
فها!. وُي�شرِّ المميَّزة  المخلوقة  هذه  �شاأن  من  يرفع  مريم،  في  تّم    الذي 

فوق  مريم  فيه  ُرفعت  الذي  الوقت  ففي  هذا؟  في  ر  ُيفكِّ اأو  يفهم  مّنا  َمن 
ي�شاوي  �شيء  فل  �شيء.  كلِّ  تحت  نف�شها  وا�شعًة  والب�شر،  الملئكة 
عذٌب  اأنَت  كم  المقّد�س،  الّتوا�شع  اأيُّها  فيا  توا�شعها.  �شوى  عظمتها 
النفو�س  اأّيتها  فيا  المتوا�شعين.  َي�شَتْح�ِشُن  الذي  المجِد  ملِك  عينْي  في 
فهي  الجميلة،  التوا�شع  وردة  اهلل،  اأّم  مثال  على  فيِك،  اأنبتي  الم�شيحّية 
الب�شر  هلك  كما  الملئكة  هلك  اإّن  الإلهّية.  البركات  كّل  لك  تجِذب 
الكبرياء  خطيئة  و�شبُبُه  اهلل؛  اأحكام  على  التمّرد  في  اأ�شا�شه  َوَجَد  قد 
مبداأ  اأّن  حين  في  الأبدّية؛  الدينونة  ُحكم  في  النعمة  راف�شي  ت�شع  التي 
ومريم. ي�شوع  مثال  على  الحقيقّي  التوا�شع  ف�شيلة  في  يكمن   خل�شنا 

†  �سالة
ت بتوا�شعها اأن تكون ممتلئة من النعمة  اأّيتها البتول الممّجدة، التي ا�شتحقَّ
ا لمبدع الخيرات، ا�شتمّدي لي من ابنِك نعمة التحّرر  الإلهّية، واأن ُت�شبح اأمًّ
 من كبريائي، فل اأ�شع في نف�شي حواجز �شّد اأعمال النعمة الإلهّية. اآمين.
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مثال: القّدي�س فيليب بنيزي، معلن رهبنة ُخّدام مريم
جميًعا  ويكرموها  القّدي�شة  العذراء  النا�ُس  يحبَّ  اأن  هي  الّرّب  اإرادة  اإّن 
بنيزي  القّدي�س فيليب  و�شّيدتهما. ونجد  والأر�س  ال�شماء  �شلطانة  اأّنها  على 
الذين  ي�شين  القدِّ طليعة  في  مريم،  خّدام  لرهبنة  الخام�س  العاّم  الرئي�س 

ن�شروا عبادة اأّم اهلل.
ولد هذا القّدي�س يوم عيد انتقال العذراء، وانت�شب باكًرا اإلى رهبنة الخّدام 

التي تاأ�ّش�شت بطلب من العذراء نف�شها.
يتمتع  فيليب  القدي�س  كان  مار�شها،  التي  الكثيرة  الإماتات  اإلى  بالإ�شافة 
ال�شماء  مِلكة  مجَد  النا�س  لتعريف  ذاته  بذل  وقد  عالية،  ر�شوليٍة  بروٍح 
بلدان  جال  ال�شماوّية،  معلِّمته  من  مبا�شرة  اه  تلقَّ لأمٍر  وطاعًة  وقدرتها. 
اأدياًرا  موؤ�ش�ًشا  البتول،  بعظائم  مب�شًرا  وبولونيا  واأَلمانيا  وفرن�شا  اإيطاليا 
جّمة.  بمعجزاٍت  ب�شارته  ترافقت  وقد  اهلل،  اأّم  فيها  تكّرم  بيوًتا  اأ�شبحت 
وغالًبا ما كان يتوه في الغابات والدروب الوعرة فتاأتي الملئكة لتر�شده اإلى 
الطريق. لقد رّد القدي�س فيليب العديد من الخطاأة اإلى حياة الإيمان فكانوا 
ال�شبان  من  العديد  منه  فطلب  فمه.  من  ال�شادر  الحكمة  لكلم  ينذهلون 
َغيرته  اإلى  ونظًرا  مريم.  خّدام  جمعّية  في  الرهبانّية  الحياة  اإلى  النتماء 
الكبيرة على ن�شر ملكوت الم�شيح، فقد اأر�شل فيليب فريًقا من الرهبان اإلى 
بلدان البرابرة يعلن الب�شارة ل�شعوٍب ما زالت قابعة في ظلمة الموت. عانى 
العديد من  المر�شلين ال�شِطهاد وماتوا �شهداء لندفاِعهم، ُمعلنين لحظة 

�شين. ت�شليم الروح، ا�شَمي ي�شوع ومريم المقَدّ
التب�شير  على  حياته،  من  الأخيرة  اللحظة  حتى  فيليب،  القّدي�س  ثابر  لقد 
ملكة  اإكراَم  ن�شرِه  في  ر�شالته  ِخ�شّم  في  الموت  ووافاه  مريم.  باأمجاد 
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اإكرام  على  الموؤمنين  م�شجًعا  رهبنِتِه،  اأديار  لأحد  زيارة  في  كان  ال�شماء؛ 
ال�شليب  اإلى �شدره  ا  اأنفا�َشه �شامًّ ولفظ  وتدهورت �شحته،  مريم، فمر�س 
والع�شرين  الثاني  في  ذلك  كان  ل.  المف�شَّ كتابه  ي�شّميه  كان  الذي  �س  المقدَّ
 من �شهر اآب �شنة 1285 ، وهو اليوم الثامن لنتقال مريم الكلّية القدا�شة.

ف�سيلة قوة مريم

يا بتوًل قادرة

َزْوِجَها  َقْلُب  َيِثُق  ِبَها  آِلَئ.  الَلّ َيُفوُق  َثَمَنَها  لأَنّ  لة؟  الفا�شِ المراأَة  َيِجُد  "َمْن 
َفَل َيْحَتاُج اإلى َغِنيَمٍة" )اأمثال 31: 10- 11(.

اإلى  بالن�شبة  �شّتى.  وتجديفات  وم�شاعب  مخاطر  نجد  النظر  ل  ُنَنقِّ حيثما 
َدْرء المخاطر  اأ�شا�شّية، ت�شاعده على  القدرة  اإنَّ ف�شيلة  الم�شيحّي،  الموؤمن 
الحياة  اآلم  تحّمل  على  بالأحرى،  اأو  عليها،  والنت�شار  عاب  ال�شِّ وتخّطي 
اإزالة الخوف الذي يجتاحنا،  ب�شبر. فموهبة القدرة الإلهّية ت�شاعدنا على 
وت�شلحه،  المتهّور  الندفاع  ُتهّدئ  اأّنها  كما  تهّددنا.  التي  ال�شرور  ومواجهة 

لأّنه حين يتخطى حدود ال�شجاعة ي�شير �شعًفا وجبًنا.
وَجَدُهم  اهلَل  لأَنّ  َفِرحيَن،  المجِل�ِس  ِمَن  �ُشُل  الُرّ "خَرَج  النعمة:  هذه  بف�شل 
ا  اأهًل ِلَقبوِل الإِهاَنِة ِمْن اأجل ا�شم ي�شوع" )اأعمال 5/ 41(. وبف�شلها اأي�شً
جاهد المعترفون الجهاد الح�شن ب�شجاعٍة، )عبرانيين 11/ 34(، وانت�شر 
هذه  اأعطْت  وقد  والعالم.  ال�شيطان  وعلى  الج�شد  �شهوات  على  العذارى 

اإيمانهم. الف�شيلة ال�شجاعة لل�شهداء كي يحتقروا الموت ول ينكروا 
على  النف�س  عقد  م�شيحّي  لكل  �شرورّية  هي  وكم  القّوة!  ف�شيلة  اأثمن  ما 
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الجهاد من اأجِل خل�س نف�شه وتمجيد اهلل!
فلنتذكر  القّوة،  ف�شيلة  مريَم  امتلكْت  ورفعٍة  �شموٍّ  باأيِّ  ُندرَك  اْن  اأردنا  ولو 
فمها  من  يخرج  ولم  يوَما  تتذّمر  لم  الحياة.  هذه  اآلم  احتملت  اأناٍة  باأية 
ِلَم  بني،  "يا  اأور�شليم:  هيكل  في  ي�شوع  بها  خاطبت  التي  والكلمات  تاأفُّف. 
فعلَت بنا ذلك؟"، لم تكن تذمًرا �شادًرا عن نف�ٍس يائ�شة، بل تعبيًرا �شادًقا 

عن اآلٍم عميقة.
محّبتها  دفعتها  اإذ  ال�شليب.  اأقدام  عند  بذروتها  مريم  قّوة   ظهرت  ولقد 
ل الأُ�شحّية وا�شتيعابها، فبقيت �شاهدة  الكبيرة الم�شتعلة في قلبها اإلى تحمُّ

على �شر الفداء حّتى النهاية.
في الواقع، َمن با�شتطاعته، كالعذراء، اأن يوؤّدي ال�شهادة الحّقة عن األوهّية 
خل�س  اأجل  من  ُينازع  ال�شليب  على  معّلق  وهو  اآن،  في  واإن�شانيته  ي�شوع 
اأفلم يكتمل  للمخلِّ�س؟  الأم الحقيقّية  العذراء مريم هي  اأفلي�شت  العالم؟!. 
تعّر�س  باأن  لحظة  تترّدد  لم  التي  وهي  البتولّي؟  ح�شاها  في  التج�ّشد  �شّر 
حياتها للموت من اأجل العتراف به. نعم، لقد ا�شتثنى اليهود هذه الأّم من 
اأهله  الفائقة، كما حمى  المتاأّن�س، قد حماها بقدرته  لكّن اهلل  القتل.  قرار 
�شحيٍة،  اأول  مريم  لكانت  كذلك  يكن  لم  ولو  الموت.  خطر  من  وا�شدقاءه 
المراأة  تدعى  اأن  ت�شتحق  فاإنها  وهكذا،  ابنها.  على  ال�شعب  حقد  ب�شبب 

بامتياز. القادرة 
لم ُتهِرق مريم دمها من اأجل اإيمانها، وبذلك ل يمكننا اأن ندعوها �شهيدة، 
بالمعنى الح�شرّي للكلمة. لكن هذه الت�شمية تنطبق عليها بالمعنى الّروحّي 
العميق لكونها اأم اهلل، وذلك بف�شل هذه القدرة التي �شاعدتها على تحمل 
التي  �شهادتها  وبِعَظِم  قلبها،  ُت�شعل  التي  الكبيرة  المحّبة  بف�شل  كما  الألم، 
قائلين:  الكني�شة  مع  نحييها  اأن  اإًذا  فيمكننا  بالم�شيح.  اإيمانها  عن  اأّدتها 
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البتولية"  وزنبقة  الأولى  ال�ّشهداء  زهرة  الّنبيلة،  الأّم  اأّيتها  عليك  "ال�ّشلم 
)�شلة اآلم مريم ال�ّشبعة(.

باحتمالك  وال�ّشخّي،  الّنبيل  المثال  تتبعي  باأن  نف�شي  يا  اإجتهدي 
وتذكري  والأناة.  بال�شبر  واأَْعِذَبَتها  وا�شطهاداتها  الحياة  هذه  اآلم 
يعترف  اأن  بدوره  ي�شتطيع،  كيما  الممات،  حّتى  للم�شيح  ت�شهدي  اأن 
اأَعتِرُف  النا�س،  اأماَم  بي  يعتِرَف  َمن  "كّل  ال�ّشماوّي:  الآب  اأمام  بِك 
.)32  /10 )متى  ال�ّشماوات"  في  اّلذي  اأبي  اأماَم  ا  اأي�شً اأنا   ِبِه 

†  �سالة
اأّيتها البتول الكّلّية القدا�شة مريم، يا امراأة قادرة، يا َمن بثقة كبيرة 

و�شخاٍء فائ�ٍس، جاهْرِت بالّرّب الم�شيح عند اأقدام ال�شليب. قّويني في 
تجارب هذه الحياة، واأعطيني اأّل اأخجل باإيماني الم�شيحّي، بل اأن اأحمله 

 بجدارة حّتى الممات. اآمين.

رة فرن�سا مثال: القّدي�سة جان دارك، محرِّ
فا�شلين  اأبوين  من  اللورين،  في  دومريمي  مدينة  في  جان  القّدي�شة  ُولدت 
الم�شيحّية  الحياة  على  رّبياها  لكنهما  كبيرة،  ثروة  لها  يتركا  لم  �شريفين، 
القّدي�شة.  العذراء  �شفاعة  ظلِّ  في  كبيرة،  وثقٍة  عميٍق  باإيماٍن  لبة،  ال�شُّ
بتلوة  مهتّمًة  هادئة،  ب�شيطة  بحياٍة  �شغير،  لقطيٍع  راعيًة  عا�شت طفولتها، 
اأقدام  عند  واقفًة  تت�شّمر  اأن  �شعادتها  ُجّل  وكان  النهار.  َطواَل  لوات  ال�شّ
هذه،  الجديدة  "يهوديت"  ُتهيِّئ،  كانت  ال�شماء  مِلكة  العذراء.لكّن  مذبح 
بروؤًى  ياأمرها  الرّب  الّرّب. وكان  رايتها، في �شاحات معارك  لتحارب تحت 
�شاأن  ترفع  واأن  اْلُمْحَبط،  ال�شابع  �شارل  الملك  لإغاثة  تذهب  كي  رة  متكرِّ
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مملكة فرن�شا، التي كانت تدعى بحّق: "مملكة الغوليين، مملكة مريم". 
"جان"  اأطاعت  فقد  اأقربائها،  عن  �شتبتعد  كونها  من  الرغم  فعلى 
العذراء  مقام  اأمام  م�شّليًة  تنطلق  اأن  قبل  فذهبت،  ال�ّشماء.  اأوامر 
في  لحملها  الأولى  رايات،  ثلث  �شنعت  َثمَّ  ومن  ڤوكولور،  في  القّدي�شة 
والثانية  ومريم.  ي�شوع  ر�شم  عليها  طبعت  وقد  الجند  اأ�شراب  مقدمة 
لتحملها  والّثالثة،  ليب.  ال�شّ اأقدام  عند  مريم  مع  الم�شلوب  ي�شوع  تمثل 
القدي�شة.  للعذراء  الملك  ب�شارة  عليها  ُر�شم  وقد  بيدها،   دائًما 

معنويات  مقوّية  القتال،  �شاحة  في  مذهلة  جاأ�س  رباطة  "جان"  اأظهرت 
الجنود، واعدًة اإياهم بالنت�شار في المعركة. لكّنها اأجبرتهم قبل الدخول 
الكامل  العتراف  التوبة،  �شر  من  يتقّدموا  اأن  على  المعركة،  �شاحة  في 
الأّم  راية  الجنود حول  فتجّمع  الأقد�س.  القربان  �شّر  لتقّبل  بكل خطاياهم  
لبثوا  ما  الجنود  لكّن  ال�شماوّية.  ل�شفاعتها  الإكرام  ن�شيد  من�شدين  العذراء 
حيًة  بحرقها  اأمروا  الذين  الأعداء  اأيدي  في  اأ�شيرًة  فوقعت  عنها  تخّلوا  اأن 
الإيمان  في  �شهادًة  اأعطت  التي  التقّية  البطلة  اإّنها  الإيمان.  في  كجاحدة 
فوق  اأُ�شعدت  وحين  اهلل.  اإرادة  بح�شب  اإل  تعمل  لم  لأّنها  فيها،  َلْب�َس  ل 
في  �ُشمعت،  وقد  عينيها،  قبالة  ال�شليب  يو�شع  اأن  طلبت  المحرقة،  حطِب 
�شلتها  منهية  راأ�شها  اأحنت  ثم  القّدو�س،  ي�شوع  ا�شَم  ترّدد  النار  و�شط 
مريم. ا�شم  قلبها،  اإلى  المحبب  ال�شم  باإ�شافة  المخلِّ�س،  الّرّب  ا�شم   مع 
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مريم اأّم الرحمة 

يا بتوًل حنونة

َوَل  َواْحِمْلَها،  َعاِتَقَك  اأَْحِن  ُغلَِّها.  ِفي  َوُعُنَقَك  ُقُيوِدَها،  ِفي  ِرْجَلْيَك  "َواأَْدِخْل 
ِتك.  ُقوَّ ِبُكلِّ  ُطُرَقَها  َواْحَفْظ  َنْف�ِشَك،  ِبُكلِّ  َلْيَها  اإِ اأَْقِبْل  �َشَل�ِشِلَها.  ِمْن  َتْغَتْظ 
اأََواِخِرَك  ِفي  َك  َفاإِنَّ ُتْهِمْلَها.  َفَل  ِبَها  ُفْزَت  َواإَِذا  َلَك،  َف  َفَتَتَعرَّ َواْطُلْب  اْبَحْث 
َواأَْغَلُلَها  ٍة،  ُقوَّ ِحَماَيَة  ُقُيوُدَها  َلَك  َفَتُكوُن  ًة،  َم�َشرَّ َلَك  ُل  َوَتَتَحوَّ َراَحَتَها،  َتِجُد 

ُحلََّة َمْجٍد" )�شيراخ 6: 25- 30(.
اأن  اإّل  يمكننا  ل  الحياة،  هذه  في  وَتَع�ِشه  الإن�شان  ماآ�شي  في  نفكر  عندما 

العميق. بالحزن  ن�شعر 
فحين َفقَد اأبوانا الأولن، ب�شبب ع�شيانهما، النعمة الإلهّية، وحالة البرارة 
اأربعة  ال�شرور، حتى م�ّشت ذّريتهما، وخّلفت  َكُثَرْت عليهما  ُخلقا فيها،  التي 
في  وجرٌح  الإيمان؛  حقائق  فيه  اأظلمْت  وقد  العقل،  في  جرٌح  مميتة:  جراح 
بات  التي  القدرات  في  وجرٌح  المنحرفة؛  الميول  اإلى  انقادْت  التي  الإرادة 

فيها ميل اإلى ملّذات الحوا�ّس؛ وجرٌح في القدرة على مقاومة ال�شر.
اأ�شف اإلى ذلك، اأّن الإن�شان، واإن بقي اأميًنا هلل، اإل اأنه يبقى مطبوًعا بو�شم 

الخطيئة الأولى، فتبقى اأمانته عر�شًة للألم والمر�س والموت.
ما اأب�شع الخطيئة، وما اأتع�س الإن�شان المحروم من البرارة الأ�شلية! فلنرفع 
ال�شكر هلل "الغنّي بالرحمة"، )اأف�ش�س 4/2( اّلذي تراأَّف بنا ووهبنا مريم، 
اأيتها  عليك  "ال�شلم  لموا�شاتنا:  دوًما  الحا�شرة  المتنبهة  العطوف،  الأم 
بي�شوَع  علينا  اأنعَم  اللمتناهي  اهلِل  لطَف  والراأفة..."اإّن  الرحمة  اأّم  الملكة 
يذكر  الوا�شعة.  والرحمة  ة  المحبَّ بعواطف  يغمراننا  �شخ�شين  ومريم، 
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كي  مثلنا،  الآلم  واأّنه عرف  بنا،  ه  يت�شبَّ اأن  اأراد  الم�شيح  اأنَّ  بول�س  القّدي�س 
نجد فيه الأبّوة المليئة بالرحمة )عبرنيين 2/ 17(.

اإنها  ال�شليب.  اأقدام  عند  ا  خ�شو�شً الُمّرة،  الآلم  واجهت  ا  اأي�شً ومريُم 
هذه  الخطاأة.  الم�شاكيَن  نحن  تجاهنا  الّرحمة  كمال  في  بي�شوع  �شبيهة 
التدخل  عن  تتوقف  ل  التي  القديرة  المحامية  اإنها  بوؤ�شنا.  توا�شي  الّرحمة 
درب  على  ويدّلنا  خطانا،  يقود  الذي  اهلل  نور  لنا  ت�شتّمد  كي  اأجلنا،  من 
ال�ّشّر،  اأعمال  اإرادتنا من النجراف نحو  اأعمالنا، فيمنع  الإ�شتقامة في كّل 
ناَر  مّنا  َتنزَع  كي  ال�ّشماوية  عمة  النِّ ويمنحنا  عدّونا،  مقاومة  في  ويقّوينا 

الخ�شومات.
ا  اأَي�شً ت�شاعدنا  لكّنها  وح�شب،  الروحّية  حاجاتنا  مريم  اإنعامات  تتناوُل  ل 
والجوع،  والتعب  الفقر  الحنون  الأّم  لقد عانت، هذه  الزمنّية.  في حاجاتنا 
الأطهار  الملئكة  باإر�شال  تفرح  بوؤ�شنا. هي  اإلى موا�شاة  ت�شارع  لذلك فهي 
لنجدتنا، كما تاأتي �شخ�شيًّا لُتظهر نف�شها اأمام ُخّدامها الموؤمنين، لتعزيهم 

عند �شاعة الممات.
كما ي�شوع ومريم، على الم�شيحّي اأن يقوم باأعماِل الرحمة المادّية والروحّية، 

مجتهًدا في موا�شاة بوؤ�س الآخرين.
التي هي  بالخطيئة،  الإن�شان  �شقوط  في  َيْكمُن  الأكَبَر  َع�َس  التَّ اأَنَّ  الواقع  في 
نقوم  اأن  ن�شتطيع  اأعظم مبادرة  واإنَّ  الإلهية.  الّرحمة  اأمام  الأوحد  الحاجز 
كم عن  بها هي اأن نمتنع والآخرين عن اإهانة اهلل. "يا اإخوتي، اإْن �شلَّ بع�شُ
خلَّ�س  �شلله  طريق  عن  خاطئا  ردَّ  َمْن  اأنَّ  فاعلموا  اإليه،  اأحٌد  ه  وردَّ الحقِّ 

نف�َشُه من الموت و�شتر جّما من الخطايا" )يعقوب 5: 19- 20(.
في  ا  اأي�شً لكْن  المميتة،  الخطيئة  في  ال�ّشقوط  من  قريَبنا  َنمنع  اأن  علينا 
لكّنها  المحّبة،  توؤذي  ل  العر�شّية  الخطيئة  اأنَّ  �شحيٌح  َعَر�شّية.  خطيئة  كّل 
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ُت�شعف عملها وتقوُد النف�َس نحو الموت الأبدّي.
اإّن اهتمامك بعمٍل مقّد�س كبير، كالعمل على ارتداد الخطاأة �شمانة لجلب 

بركاٍت ل ُتح�شى. "طوبى للرحماء فاإنهم يرحمون" )متى 5/ 7(.

†  �سالة
يا مريم، اأنت اأّم الرحمة مرتين: مّرة لأّنك وَلْدِت المخلِّ�س الكلِّيَّ الرحمة، 
بنظرك  نحونا،  فالتفتي  متناٍه.  ل  اأمومّي  بحنان  تغمريننا  لأّنك  ثانية  ومرة 
وبين  بيننا  حاجًزا  تقف  التي  الخطيئة  عن  نبتعد  اأن  وامنحينا  الروؤوف، 

اآمين. الرحمِة الإلهّية. 

�س رهبنة ال�سوما�سك مثال: القّدي�س جيروم اإميليان، موؤ�سِّ
المثال  هي  ال�ّشوما�شك،  رهبنة  موؤ�ش�س  اإميليان،  جيروم  القّدي�س  حياة  اإنَّ 
الحّي عن عطف مريم. فقد ُولد من عائلة �شريفة في مدينة البندقية، وكان 
يعي�س حياة  اأمواًل طائلة وجعلته  التي دّرت عليه  الأ�شلحة  يعمُل في ت�شنيع 
فوقع  فريلي،  دي  نوفو  ك�شتل  قلعة  حماية  م�شوؤولية  اإليه  اأُوكَلت  وترف.  بذخ 

د بال�شل�شل واأُ�ِشَر في �ِشجٍن ُمظلم. بين اأيدي الأعداء و�ُشجن، وُقيِّ
نف�شه، متذكًرا ما�شَيه  اأعماق  المجهول، دخل جيروم في  الم�شير  مع هذا 
اأن تذّكر مريم  اإلى  الياأ�س،  َعَتَمة  الذي عا�شه في ال�شياع. فاجتاحت نف�شه 
القديرة  ال�شفيعة  هذه  اأّن  فتذّكر  الراأفة.  الكلّية  والب�شر  اهلل  اأمَّ  الطاهرة، 
�شجنه  اأعماق  من  عينيه،  فرفع  الإلهّية.  الرحمة  واأّم  الراأفة  عذراَء  ُتدعى 
لوم  ل  حياًة  ف�شاعًدا،  الآن  من  يعي�س،  باأن  اإياها  واعًدا  الأّم،  هذه  نحو 
د مقامها في مدينة ترف�شي �شاكًرا رحمتها، طالًبا منها اأن  فيها، واأن يق�شِ
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بالنور،  ال�شجن  �شع�شع  اللحظة عينها،  ففي  َلْلعجب!  ويا  �شجنه.  تحّرره من 
مفتاًحا  وت�شلِّمه  ِغلله،  لتفكَّ  ال�شماء،  من  نازلًة  مريم  العذراء  وتراءت 
ًها  لأبواب ال�شجن. اأمام هذا التحرير العجائبّي خرج جيروم مبا�شرة متوجِّ
نحو ترفي�س، حامًل على كتفيه �شل�شل ال�شجِن مع القيود، علمًة لنعتاِقِه 
رفع  الأعداء.  اأيدي  في  يقع  اأن  فكاد  مراَقَبًة،  الطرقات  كانت  العجائبّي. 
�شبعة  به  لَتعُبر  ثانية  مرة  له  فظهرت  مريم،  العذراء  نحو  مجّدًدا  �شلته 

ة بالجنود، من دون اأن يروه. حواجز مكتظَّ
عند و�شوله اإلى البندقية خّر �شاجًدا اأمام اأَْيقونة العذراء وافًيا نذوره، وا�شًعا 
اأمام مذبحها اأدوات �شجنه، مّتخًذا مريم محاميًة له و�شفيعة. فكان يرفُع اإليها 
ة بها، واأ�شبَح خادًما للجميع ور�شوًل لمجِد ملكِة ال�شماء،  كّل يوٍم �شلًة خا�شَّ
ة  وقد اعتنى باأطفاٍل اأيتام كثر. فكان ُيعّلُم النا�س الإن�شاد بالترانيم الخا�شَّ
ن�شيًدا  لت�شبح  والراأفة"،  الرحمة  "اأم  �شلة  ن�شر  في  �شاهم  وقد  بمريم، 
 ماألوًفا عند الجميع. مات جيروم برائحة القدا�شة في 6 �شباط �شنة 1537. 

اأمينة للقّدي�س يو�سف مريم خطيبة 

 يا بتوًل اأمينة

)�شيراخ   ". بَّ الرَّ َيتَِّقي  ِلَمْن  ا  حظًّ ُتْمَنُح  اِلٌح،  �شَ يٌب  َن�شِ اِلَحُة  ال�شَّ "اْلَمْراأَُة 
 .)3-1 :26

يو�شف  تجعل  اأن  وحكمٍة،  بقوٍة  الأمور  م  تنظِّ التي  الإلهّية،  العناية  اأرادت 
باٌر  رجٌل  اإّنه  ي�شوع.  حياة  من  ٍة  هامَّ فترة  خلل  لمريم  مرافقًا  القّدي�َس، 
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)متى 1/ 19(، ينحدر مثلها من �شللة داود الملكّية.
لقد اّتحد يو�شف بمريم بعقِد زواٍج حقيقّي، وقد اأُوِكَلْت ثمرة بتولّية اأّم اهلل 
م�شاركة  الّتحاد،  هذا  بفعل  العذراء،  �شارك  الذي  البتول  يو�شف  ة  اأبوَّ اإلى 
هذه  اإلى  انتمائه  لحظة  منذ  ا�شطلع،  فقد  بها.  تتمتع  التي  عم  بالنِّ عميقة 

ة الأب والرئي�س، فكان ي�شوع ومريم مطيعين له. العائلة المقد�شة، ِبَمَهمَّ
الكنزين  هذين  على  يو�شف  القّدي�س  بها  حافظ  التي  الكبيرة  للأمانة  فيا 
ال�شطهادات،  وجابه  المخاطر  واجه  اأجلهما،  من  والتي  عليهما!  الموؤتمن 

لكّنه تحّمل اآلمه بفرٍح، محّبًة بي�شوع ومريم.
يا لغنى كنوز النعم التي نالها اأثناء حياته مع ي�شوع ابنه بالتبّني، ومع مريم 
في  رائعة  مدر�شٌة  يو�شف  القّدي�س  حياة  اإّن  الحقيقة  في  القّدي�شة!  خّطيبته 
يِقيَن َفَكُنوٍر ُم�ْشِرق،  دِّ ا �َشِبيُل ال�شِّ الحّب، تتطابق مع قول كتاب الأمثال: "اأَمَّ

َهاِر اْلَكاِمِل." )اأمثال 4/ 18(. َيَتَزاَيُد َوُيِنيُر اإلى النَّ
البتول؛  الأمينة مع عري�شها  الزوجة  تعي�س  في حياتها ف�شائل  كانت مريم 
تحترمه  كانت  عنه.  تنف�شل  ل  التي  حياتها  رفيق  اأّنه  على  يو�شف  تحّب 

الكاملة. الأمانة  لبتوّليتها وتبادله  كحار�س 
كان   نف�شه،  اأقلقت  التي  ال�شّك  لحظات  ففي  اأبًدا.  ُتخطئ  ل  الأمانة  هذه 
ال�شلح  في  الكاملة  والثقة  الحترام  عواطف  كّل  لمريم  ي�شمر  يو�شف 
ال�شّك  مزيًل  يَبِتِه،  خطِّ �شّر  �شيك�شف  اهلل  باأّن  الثابت  الرجاء  مع  الإلهّي، 

يقلقه. الذي 
فمِلك  بال�شماء.  يليق  الذي  الم�شهد  هو  المقّد�شة  العائلة  هذه  تعي�شه  ما 
مريَم  نف�ِس  في  العطاِء  فائ�ُس  اإنعاٌم  طفًل.  �شار  الكون  د  و�شيِّ الملوك 
ُيْذَهلن  القّدي�شان  الزوجان  ال�شماء. هذان  نعم  اإّنهما كنزان من  ويو�شف. 
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اأمام لطِف اإلٍه �شار طفًل، فيكّرمانه الإكرام العميق اللئق به. رجٌل واحٌد 
ي�شتطيع بطهارته اأن يكون جديًرا بحرا�شة القدا�شة الفائقة، كقدا�شة ي�شوع 
ومريم. اإّنه القّدي�س يو�شف، الذي ُوِهَب المتياز الكبير، باأّل يرتكب خطيئة 

واحدة، حّتى ولو َعَر�شّية.
التي خ�ّس بها اهلل  القدا�شة  الفائقة، وفائقة  البتولّية  ر عن �شمو  نعبِّ فكيف 

هذا الأب المرّبي لبنه؟
ة ال�ّشامية التي اأُوِكلْت اإلى القّدي�س يو�شف، والقدا�شة الفائقة التي  اإّن المهمَّ
البابا  دفعا  اللذان  الأ�شا�شيان  الحافزان  هما  ومريم،  ي�شوع  برفقة  بلغها 

بيو�س التا�شع اإلى منحه هذا اللقب المجيد: "حامي الكني�شة الجامعة".
الموؤمنين  كلِّ  على  ال�ّشماوي،  عر�شه  اأعالي  من  يو�شف،  القّدي�س  ي�شهر 
الحياة،  احتياجات  كلَّ  �شفاعته  وت�شمل  ي�شوع.  الم�شيح  بدم  الم�شَترين 
ذاك  على  الم�شتحيل  من  لأنه  اإليه،  لوا  تو�شَّ الذين  من  اأحًدا  يخذل  لم  اإذ 
اأن يرف�س له و�شاطة في ال�شماء. فكّل النفو�س  الذي خ�شع له على الأر�س 
حمايته.  اإلى  من�شاعًة  بذاتها  ت�شعر  الإلهّية،  المحّبة  نبِع  في  الغائ�شة 
ومحّبتهم. المختارين  اإكرام  محور  هو  ثلثّي  ويو�شف  ومريم   ي�شوع 

فلن�شكر الّرّب لأنه اأعطانا في القّدي�س يو�شف حامًيا قديًرا. نلتجئ اإليه في 
المحن والآلم طالبين منه اأن يعطينا نعمة الميتة ال�شالحة والمقّد�شة.

يدي  بين  الأخيرة  الأَنفا�ِس  ا�شتيداع  بفرح  يحظى  الذي  للموؤمن  طوبى 
هذه  على  الإن�شان  حياة  في  الثالوث  هذا  معونة  لأّن  ويو�شف.  ومريم  ي�شوع 
الإلهّي  الثالوث  لح�شور  �شمانٌة  الأخيرة،  اللحظات  عند  وبخا�شة  الأر�س 
الأبدّية. ال�شعادة  ويربح  الفرح  نبع  من  فينَهل  الآتية،  الحياة  في   معه 
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†  �سالة
دة التي اأنعم بها اهلل عليك، اأْن  يا مريم! من بين المتيازات الإلهّية المتعدِّ
فاجعليني  لبتوليَّتك.  وحار�س  كخّطيٍب  الممّجد،  الأب  هذا  يو�شف،  اأعطاِك 

اأقتدي به واأحفظ عّفة النف�س والج�شد واأنمو كّل يوم بنعمة الّرّب . اآمين

مثال: القّدي�س يو�سف، خّطيب العذراء الكلّية القدا�سة
اإّن القّدي�س يو�شف الذي اختيَر ليكون خّطيًبا لأقد�س الخلئق وحار�ًشا لبن 
ومواهَب  ِنَعًما غزيرة  منذ طفولته  اهلل  نال من  قد  اإن�شاًنا،  �شار  الذي  اهلل 
للزوج  الحّي  المثال  فهو  ال�شماء.  مِلكة  لخادمي  مثاًل  منه  جعلْت  �شماوّية، 
حرا�شة  في  ال�شريفة  ة  الَمَهمَّ اهلل  اأَوَكَل  له  الوفّي.  الحنون  والأب  الأمين 

بتولّية اأّم اهلل وابِنه، الكلمِة المتّج�شد.
فما من اأحٍد ا�شتطاع اأن يكوَن قريًبا من ي�شوع ومريم، في الرفعة والكرامة، 
معهما  والمحّبة  بالعاطفة  يّتِحد  اأن  اأحٌد  ي�شتطع  ولم  يو�شف.  القّدي�س  كما 
نف�شه،  في  ي�شوع  ف�شائل  ُيج�ّشد  اإّنه  بثقٍة،  نقول  اأن  يمكننا  وبذلك  مثله. 
ممّيًزا  و�شًفا  ي�شُفه  فالإنجيُل  مريم.  قدا�شة  تعِك�س  اأمينًة  مراآًة  ل  وي�شكِّ
عم والأمانة  ُم�شّمًيا اإياه "الرجل البار". والكتُب المقّد�شة ت�شير اإلى ِمْلء النِّ

َنِعَم بها القّدي�س يو�شف، كخّطيٍب للعذراء الكلّية القدا�شة. التي 
ته  اإّن الزنبقة التي اعتدنا اأن نر�شمها مع هذا الأب القّدي�س، هي رمٌز اإلى بتوليَّ
ا بالآلم القا�شية التي جازت بنف�ِشِه الطاهرة. لم  اأي�شً ر  الدائمة. وهي ُتذكِّ
ُيدرك بدايًة عظمة ال�شّر الذي تّم في اأح�شاء خّطيبته بفعل الروح القد�س، 
ا، ُمريًدا بذلك  فاتَّخذ قراًرا موجًعا اأدمى قلَبُه. لقد قّرر اأن ُيْخلي مريم �شرًّ
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اأن  من  تمنعه  فال�شريعة  المحّبة.  ومفاعيل  ال�شريعة  اإلزامات  بين  ق  ُيوفِّ اأن 
�س  اأن يعرِّ ُيِرْد  اأخرى، لم  ُيبقي في بيته �شريكة غير وفّية، وهو، من ناحية 
اأن ي�شّك  خّطيبته المحبوبة للإهانة، هي المتّوجة بكّل الف�شائل، ول يمكنه 

في طهارتها اأدنى �شّك.
و�شع  فقد  ذلك  ومع  المحن.  درجاِت  باأق�شى  حياِتِه  في  القّدي�س  مّر  لقد 
من  ملٌك  فاأتاه  المتاألمة.  نف�شه  في  مكاًنا  الإحباُط  يجد  ولم  باهلل،  ثقته 

د الكلمة. ال�شماء يك�شف له مكنونات هذا ال�شّر المجيد لتج�شُّ
وبعد حياٍة مليئة بالآلم وال�شتحقاقات، كان للقّدي�س يو�شف �شرف ت�شليم نف�ِشِه 
هلل، ُمحاًطا بمريم، خّطيبته المحبوبة، وبي�شوع، فادي الكون. لذا فاإّننا نّتخذه 
 �شفيًعا للميتة ال�شالحة، ومحامًيا عن الطهارة، ومعّلًما لنا في الحياة الروحّية.

.)18  /8 والعدُل" )اأمثال  والمجُد  والكرامُة  الغنى  "لَي 

 يا مراآة العدل

يقوم العدُل على اإعطاء ما هلل هلل وما للنا�س للنا�س، ح�شب ما قال الّرّب 
ي�شوع: "اأعطوا ما لقي�شر ِلقي�شَر وما هلل هلل" )مّتى 22/ 21(.

م لأبيه المجَد اللئَق  نا الإلهي كان مثاًل كامًل للعدالة. ولم ُيقدِّ اإنَّ مخلِّ�شَ
ا �شريعَتُه، واأراد اإحلل العدالة بين الّنا�س، �شاِجًبا  به وَح�ْشُب، بل حفظ اأي�شً

بكلمه واأعماله كلَّ مخالفٍة لهذه الف�شيلة.
�شّد  خطاياه  ب�شبب  الإلهّية  ال�ّشريعة  م  ُيتمِّ ل  العا�شي،  الإن�شان  اأنَّ  وبما 
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الحّق،  والإن�شان  الحّق  الإله  الم�شيح،  ي�شوع  فاإنَّ  اللمتناهي،  اهلل  �شلح 
اإذ مات كّفارًة حقيقّيًة  اآخر رمق،  ين المتراكم بفعل خطايانا حتى  الدَّ دفع 
ليب. فالّربُّ ي�شوع ُيدعى "�شم�س العدل"، وعلى نوِر  لأجلنا على �شجرة ال�شّ
الحِة والأعمال الطالحة.  هذه ال�ّشم�س الإلهّية ن�شتطيع اأن ُنمّيز الأعماِل ال�شّ
ان الملئكة والب�شر،  فلنتاأمل حياتنا في �شوِء هذا الّنور، قبل اأن يدعونا ديَّ

اإلى ديوان حكمه، وهو يمِلك قرار الحياة والموت.
لأن  افية،  ال�شّ العدل، فمريم هي مراآته  ب�شم�س  ي�شوع  الّرّب  ن�شمي  كّنا  اإذا 
عدالة  كمال  مريم  في  نرى  اأن  فعلينا  اأّمِه.  على  �شافًيا  ينعك�س  البِن  عدل 
العذراء  فاإّن  هكذا  وجهنا،  تفا�شيل  تعك�س  المراآة  اأن  وكما  ي�شوع.  الم�شيح 

القّدي�شة هي الأَْيقونة ال�شافية التي تعك�س لنا كمالت ي�شوع.
وارتباطها  باهلل  الوثيقة  بف�شل �شلتها  يوًما، وذلك  لم تخذلنا عدالة مريم 
القريب.  فيها  ُتـحّب  التي  والطريقة  يو�شف  العفيف  ي�س  القدِّ بخّطيبها 
اإلى  َتن�ُشب  ولم  باهلل،  اللئقين  والإكرام  العبادة  قلبها  كّل  من  قّدمت  لقد 
وعلقتها  بخّطيبها  فارتباطها  منها.  الممتلئة  والكمال  النعمة  كنوز  ذاتها 
اأّم اهلل كلم  ينطِبق على  وبذلك  الحّقة.  العدالة  بو�شم  بالنا�س، مطبوعان 
األَب�َشني  باإلهي،  نف�شي  وتبتهُج  بالّربِّ  اأفَرُح  "فرًحا  القائل:  اأ�شعيا  النبي 
تتزّيُن  اأو عرو�ٍس  بالغاِر  العدِل. كعري�ٍس مكلٍل  رداَء  وك�َشاني  الخل�ِس  ثياَب 

بالجواهِر" )اأ�شعياء 61/ 10(.
ت�شاِعُدنا  بل  وَح�ْشُب،  ي�شوع  الم�شيح  بكمالت  فنا  ُتعرِّ ل  بعدالتها  مريم  اإنَّ 
اأْن  بنا  العدالة نحو اهلل والإن�شان. فَيجُدر  اإدراك نواق�شنا في تحقيق  على 
نجتاز هذا المتحان قبل مجيء يوم الّرّب، يوم تاأدية الح�شاب العظيم، واإّل 

المريرة. المفاجاآت  �َشَتْدَهُمنا 
بحقيقة  ونعترف  طبيعتنا،  �شعَف  نتعّرف  مريم،   بعدِل  عدلنا  نقارن  حيَن 
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كخرقٍة  وعدالتنا  نج�س،  كاإن�شاٍن  "�شرنا  النبي:  اأ�شعيا  مع  د  فنردِّ بوؤ�شنا، 
الإرتداد،  بداية  هو  ادق  ال�شّ العتراف  هذا   .)5  /64 )اأ�شعياء  دن�شة" 
امتلك  اإلى  الإلهية،  الّنعمة  بمعوَنِة  تقوُدنا  التي  الأولى  الخطوة  وُي�شكل 
"العدُل  اأبِدَيا:  اتحاًدا  وال�ّشلم  العدالة  تلتقي  حيث  ال�ّشماوات،  ملكوِت 

وال�ّشلم تعانًقا" )مزمور 85/ 11(.
ه نحو مريم، مراآة العدل،  طوبى للنف�ِس، الّتائقة اإلى بلوغ الكمال، والتي تتوجَّ
فتت�شامى من ف�شيلة اإلى ف�شيلة، متممًة في حياتها كلم المخلِّ�س: "كونوا 

اأنُتم كامليَن كما اأنَّ اأباُكُم ال�ّشماوّي كامٌل هو" )متى 50/ 48(.

†  �سالة
 يا مريم، حين اأتاأّمل بعدالتي، اأجد اأنها ويا للأ�شف، ل تفوق عدالة الكتبة 
ي لي من ابنك،  ل اإليِك، اأن ت�شتمدِّ ي�شيَّين )متى 5/ 20(. فها اإّني اأتو�شَّ والفرِّ
ة  اأن اأنمَو في كماِل هذه الف�شيلة، لكيما على مثالك، اأخدم الّرّب باأمانة تامَّ

لأنال ال�ّشعادة الأبدّية. اآمين

مثال: اأَْيقونة الب�سارة المقّد�سة العجائبيَّة في فلورن�س
�شو رهبنة خّدام مريم ال�شبعة اإلى كني�شة القّدي�شة مريم في  حين و�شل موؤ�شِّ
لملك اهلل  لحظة جوابها  ُتمثَّل مريم  لوحٍة جدرانّية  ر�شَم  اأرادوا  كفاجيو، 
برتلمي،  يدعى  مبدٍع  اٍم  ر�شَّ اإلى  تحقيقها  اأمر  فاأوكلوا  الّرب.  خادمة  باأّنها 

كي تكون لئقًة بعظمة اأّم المخّل�س.
كان هذا الفّنان تقيًّا وواثًقا بم�شاعدة ال�شماء له، اإ�شافًة اإلى اإبداعه الفّني 
المعروف. َفَقْبَل اأن يبا�شر العمل، �شّلى بحرارٍة، وطلب من مريم، اأن تقود 
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ولّما  ال�شماوّية.  �شبيهتها  من  ِرفعًة  اأقلَّ  الأيقونة  هذه  تكون  ل  حّتى  اأنامله 
في  ُي�شْ كيف  ت�شاءل  القّدي�شة،  البتول  ووجه  الملِك،  وجِه  ر�شِم  من  اأنتهى 
مريم  م�شاعر  يج�ّشد  وكيف  بها؟  اللئقة  التعابير  ال�شماء  ملكة  وجه  على 
�شت�شبح  باأّنها  الملك  بر�شالة  قبولها  عن  فيها  عّبرت  التي  اللحظة  اأثناء 

اأمَّ اهلل؟
ا�شتفاق  وعندما  عميق.  نوم  في  فغرق  الر�ّشام  راأ�س  في  الأفكار  تلّبدت 
اأّن يًدا خفّيًة قد ر�شمت وجه ال�شيدة  اإذ اكت�شف  اأمام اللوحة  اأ�شابه ذهول 
وجه  يتاأّملون  الموؤمنون  وتهافت  المعجزة  خبر  اإنت�شر  نومه.  خلل  العذراء 
روؤيا  يا  اإلهّية،  يا �شورًة  الملئكّي،  الوجه  "اأّيها  القّدي�شة، مرّددين:  البتول 
�شماوّية". تلك هي جمالت هذا الوجه الذي، ل ولن ت�شتطيع عبقرّية ب�شرّية 
ر عن روعة بهائه، حّتى اإّن مايكل اأنجلو بذاته كان يرّدد اأمامها: "في  اأن تعبِّ

الحقيقة، هذا عمل اإلهّي".
وكانت  ونبع حّب.  ِنَعٍم  المقّد�س م�شدر  الوجه  اأ�شبح هذا  الأيام  ومع مرور 
الموؤمنين.  جميع  على  وعطاياها  ِنعمها  تن�شر  باأن  ُت�شرُّ  المباركة  العذراء 

َعم". ولقد اأُطلق على هذه الأيقونة لقب: "�شيدتنا مريم القّدي�شة اأّم النِّ
كان ذلك بداية �شل�شلة متوا�شلة من الإنعامات َطواَل �شتة قرون، فا�شت بها 

عمة الإلهّية من هذا المعبد. النِّ
لإكرام  َمقامها،  وِرفعة  وثقافتها  بف�شائلها  م�شهورة  �شخ�شيات  المقام  زار 
�شلًة.  اأو  طلًبا  ترّد  ل  التي  تلك  من  المعونة  وطلِب  ال�شماوّي  الوجه  هذا 
نذورهما  اأمامها  بوروميه  و�شارل  غونزاغا  دي  لوي�س  القّدي�شان  اأبرز  وقد  
وقد  التا�شع،  بيو�س  البابا  زارها  كما  هلل.  بتوليتهما  مكر�شين  الحتفالّية 

ذرفوا جميعهم دموع الحنان اأمام هذه الأيقونة العجائبّية.
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موهبة الحكمة عند مريم

 يا كر�سّي الحكمة

الحة واأتفّوُق على كّل الحكم" )اأمثال  "اأنا الحكمُة اأ�شُكُن في الم�شورة ال�شّ
 .)12 /8

انعكا�ٌس  لأّنها  كلِّها،  القد�س  الّروح  مواهب  اأثمن  هي  الحكمة  موهبَة  اإَن 
�شماوٌي للمحّبة، وهي اأغلى ما يمكن اأن نمتلكه في الحياة.

بح�شب  وترتيبها  حياتنا  لأمور  التوجيه  في  طواعيتنا  على  الحكمة  تقوم 
العلوم  تح�شيل  في  وقَتُهم  يق�شون  الذين  ُهُم  وُكُثٌر  الإلهّية.  ال�شريعة 
نهار  ليَل  َفيعملون  الجميلة،  الفنون  باإتقان  التمّر�س  في  اأو  بها،  والترقّي 
قدراتهم  رون  في�شخِّ ال�ّشر،  لعمل  ي�شت�شلمون  واآخروَن  �شعيهم.  لإنجاِح 
رّب،  يا  معرفتك  اأجل  من  لكّننا  الإن�شان.  توؤذي  اأدواٍت  لختراع  ومعرفتهم 
واأعماٍل  عالية  درا�شاٍت  اإلى  نحتاج  ل  الخل�شّية،  لطرِقَك  التمّيز  وح�شن 
في  كاٍف  وحده  اإّنه  بنعِمَك،  المنقاد  ال�شادق  "القلب  يكفينا:  بل  ُم�شنية، 

الحياة" )1يوحنا 2/ 27(.
ا  اإلى الروح القد�س �شخ�شً بفعل موهبة الحكمة، ي�شبُح الإن�شان، الم�شغي 
 /2 )1كور  كّلها"  الأ�شياء  ُز   "ُيميِّ ومتوازًنا  عقِلِه،  في  م�شتنيًرا  روحانيًّا، 
اأعماَلُه  ُه  ُيوجِّ َفَح�ْشُب، بل  ال�ّشّر والحقَّ من الباطِل  ز الخيَر من  ُيميِّ 27(، ل 

كَلها نحو الحياة الأبدّية.
ومريم التي تتحّلى بقدٍر فائٍق من ف�شيلة المحّبة المقّد�شة، قد نالت بدرجٍة 
بفطرتها،  جيًدا  َز  ُتمِيّ اأْن  تعرف  هي  الغالية.  الحكمة  موهبة  لها،  �شبيه  ل 
النف�س  بطهارِة  اهلل  نحو  اأعماِلها  كلَّ  ه  وتوجِّ الأر�س،  اأموِر  من  اهلل  اأمور 
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مثيل  ل  ب�شفاٍء  نف�شها  تملأ  الحكمة  هذه  الإلهّية.  المحّبة  نحو  المنجذبة 
ل  "لأّن  ُكتب:  لأّنه  �شماوّي،  بذوٍق  الخارجية  اأعمالها  كلِّ  على  وتنعك�س  له، 
مرارَة في الحديث مع الحكمة ول حزَن في الحياة معها بل التعزية والفرح" 

)حكمة 8/ 16(.
ُل  وتحمُّ الطبيعة  الفائقة  ال�شبع  ال�شفات  دعامة  هي  الحقيقّية  الحكمة  اإّن 
ي�س يعقوب هذه ال�شفات بالقول: "واأّما الحكمة النازلة  �ِشماتها. يذكر القدِّ
وثماًرا �شالحة، ل  ثّم حليمة، طّيعة، ممتلئة رحمة  نقّية،  اأوًل  َعُل، فهي  من 
ال�شلم" )يعقوب  لفاعلي  بال�شلم  ُيزرع  البرِّ  وثمر  رياء.  ول  فيها  محاباة 

.)17 /3
اإّنها  الغالية.  الحكمة  موهبة  مريم،  عليه  ارتكزت  الذي  الأ�شا�س  هو  ذلك 
كالبرِج ال�شاهق يمتّد ثابًتا متيًنا نحو ال�شماء. هي البتول التي ل �شبيه لها، 
الممتلئة من النعمة الإلهّية، ال�شامخة النف�ِس �شوب العالم المقّد�س، تتاأمل 
اأعمال اهلل القدير بعرفان جميٍل مذهل. ت�شتوطن عالم ال�شماء )فيليبي 3/ 
عليها،  اهلل  لُمخّطط  العبادة  واجب  وتوؤّدي  الطوباوّية.  النفو�س  20(، حيث 
ال�شبعة"  اأعمدتها  ونحت  بيتها  بنت  "الحكمة  قلبه:  ُيفِرح  اأمٍر  كّل  متممًة 

)اأمثال 9/ 1(.
بالقدر الذي تكون به الحكمة ال�شماوّية بهّيًة، فاإّن الحكمة الأر�شّية "ب�شرّية 
ت�شويه  اإّنها   ،)15  /3 )يعقوب  يعقوب  القّدي�س  قول  حّد  على  �شيطانّية"، 

وظلم.
كّل  وال�شطرابات في  الخ�شومات  ترمي  العالم غيرًة ومرارة.  تتَّقد حكمة 
مكان، وتعمل على اإغراءات الج�شد والحوا�ّس. اإّنها متكّبرٌة متعجرفة، مّيالة 
هدفها  الرياء،  ملوؤها  ال�شخ�شّية،  مزدوجة  وغربلتهم،  الآخرين  اإدانة  اإلى 

رمي النار والفتنة، وهي تقود اإلى الخراب الأبدّي.
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فكما يتمّيز النهار من الليل، والحياة من الموت، هكذا تتمّيز حكمة ال�شماء 
من حكمة الأر�س. ون�شتطيع بذلك اأن نطّبق كلم �شفر الأمثال: "ُربَّ طريٍق 

قويمٍة في عيَني الإن�شان، واأواخرها توؤدي اإلى الموت". )اأمثال 14/ 12(.
من  قلوبنا  يملأ  اأن  اإليه  ولنتو�شل  كهذا.  �شّر  عن  ُيبعدنا  اأن  اهلل  فلن�شاأل 

الثمينة. الإلهّية  الحكمة  موهبِة 

†  �سالة
موهبة  ابنِك،  من  لنا  ت�شتمّدي  اأن  ون�شاألك  مريم،  يا  اإليك  نتّو�شل 
ال�شلم  تمنحنا  فهي  الأر�س.  كنوز  بكّل  ُتقاَرُن  ل  التي  الإلهّية،  الحكمة 
موطن  في  وُيدخلنا  الكيان،  يهّدئ  الذي  ال�شلم  هذا  ي�شوع.  من  الإلهّي 
اآمين.  .)9  /5 )متى  اهلل  اأبناء  لقب  نحمل  اأن  بف�شله  فن�شتحّق   المجد، 

مثال: القّدي�س برنردو�س، ملفان الكني�سة
العلوِم،  في مجاِل  برع  كما  �شيرته،  بقدا�شة  برنردو�س  القّدي�س  ا�شتهر  لقد 
بالعذوبة  الروحّية  كتاباُته  فتمّيزت  للكني�شة.  ملفاًنا  ُيدعى  اأن  ا�شتحق  وقد 

اإذ ك�شف عن عظمِة اأمِّ اهلل وامتيازاتها.
ولد برنار في بورغونيه من والدين م�شيحّيين ملتزمين، ي�شعان التقوى في 
مقام ال�شرف، وُيجهدان النف�س في العتناء بتثبيت المثل ال�شالح في نف�س 
فيها  له  �شماوّية، ظهر  روؤيا  برنار  �شاهد  الميلد  ليالي  اإحدى  في  ولدهما. 
محّبته  اأ�شا�س  في  الروؤية  هذه  فكانت  التج�ّشد.  معنى  �شارًحا  ي�شوع  الطفل 
ي�شة اأّم اهلل، ولقد طبعت هذه المحّبة فيما بعد، جميع  العميقة لإكرام القدِّ
الثمينة  النعم  باإغداقها  خادمها  محّبِة  على  العذراء  رّدت  الرائعة.  عظاته 
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عليه، فاأفهمته كم اأَنَّ حكمة العالم مزريٌة في عينِي الّرّب. فقّرر برنار، في 
ليلتحق  الأبّوي  البيت  عذوبة  يترك  اأن  عمره،  من  والع�شرين  الثنين  �شّن 

ال�شيتو. بدير 
وكّر�شوا  حياته  ب�شيرة  فاقتدوا  واأ�شدقائه،  اأقربائه  من  الكثير  مثاله  جذب 

نة. المح�شَّ الرهبانية  الحياة  اأنف�شهم هلل معتنقين 
فعمَّ  ديره،  على  رئي�ًشا  انُتخب  وقد  الف�شائل.  كلِّ  في  به  ُيحتذى  مثاًل  كان 
المحافظة  فيها  اأزهرت  حيث  اأدياًرا  عدة  اأ�ّش�س  ثم  المميَّز.  النظام  فيه 
الكتب  الأّم. وقد عكف على قراءة  �شيتو  المكّر�شة كما في دير  الحياة  على 
في  ا�شتح�شل  الذي  هو  الخالدة،  الحقائق  في  العميق  والتاأمل  المقّد�شة 

وقٍت ق�شير على كنوز الِعلم فاأ�شبح منارًة كبيرة في كني�شة اهلل.
الكني�شة، ومنها تهدئة  َمَهماٍت دقيقة في  لوه  لُيحمِّ الباباوات  اإليه  توّجَه  لقد 
فقادت  المتقاع�شة.  الموؤمنين  َغْيرة  واإيقاظ  الرذائل  واإزالة  التناق�شات 
اأن  الأمور ال�شعبة، وكللتها بخواتيم �شعيدة. وبعد  مريم خطاه في كل تلك 
اأنهكه التعب واأعمال التق�شف، رقد ب�شلم الّرّب في 20 اأب 1174، عن عمر 

وال�شبعين.  الأربعة  يناهز 
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اإنتقال مريم اإلى ال�ّسماء

يا �سبب �سرورنا

والُلباِن؟"  بالمرِّ  معطرًة  َبخور  من  كعموٍد  القفر  من  الّطالعُة  هذه  "َمْن 
)ن�شيد 3/ 6(

حين اآن اأوان احتفال الكلمة المتج�ّشد بعر�شه المقّد�س مع عرو�شه الطاهرة، 
غير  بات  الطيِّ وتتذوق  تاأتي  اأن  اإلى  ودعاها  جماله،  باأبهى  ذاته  لها  اأظهر 

افية للجوهر الإلهي. الفانية، التي ُتولِّدها في النف�س الّروؤية ال�شّ
هذه الروؤيا، مكافاأة للمحّبة الحاّرة في قلب مريم، التي ا�شتقبلت اإلهها في 
فا�شتحّقت  اأَوجُه  الحبُّ  بلغ هذا  الطاهرة.  نف�شها  في  ينمو  فراح  اأح�شائها، 
اأن  يمكنك  ل  ولكن،  الأبدّي.  اإكليلها  اللمتناهي  ال�شلح  رّب  من  تنال  اأْن 
ت�شاهد اهلل وجًها لوجه با�شتمرار وتبقى حيًّا في ج�شدك المائت. لذا، ما اإن 
انك�شفت هذه الروؤيا اأمامها،  حّتى دخلت نف�س العذراء القّدي�شة في الحال 
اإلى الَبلط ال�ّشماوّي. واأ�شحى هذا اليوم، بالن�شبة اإلى جنود ال�شماء عيًدا 
فائق الو�شف، فا�شتقبلوا اأمَّ اهلل. الكلّيَة الطهارة بعلمات الإكرام الفائق، 
زنبقة  َحفظت  التي  الخليقة  هذه  جمال  في  التاأمل  من  عيوُنهم  ت�شبع  ولم 
كبيرة:  ِبَده�شة  ا  بع�شً بع�شهم  ي�شاألون  فراحوا  �شليمة؛  الطاهر،  َحَبلها 
"من هي هذه الطالعة من الَقْفر كعمود من َبُخوٍر، ُمعطرًة بالُمّر واللُّبان؟" 

)ن�شيد 6/3(. 
لم يدم انف�شال نف�س مريم عن ج�شدها �شوى برهة خاطفة. فما اأن اتحدت 
كالبرق  م�شرعًة  عادت  حّتى  العذوبة،  الكلّي  الإلهّي  الجوهر  بنبع  نف�شها 
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لتن�شّم اإلى ج�شِدها، وتنتقل معه اإلى الم�شاكن الأبدّية.
ابنها  والج�شد، كما حدث مع  بالّنف�س  ال�ّشماوات  اإلى  بالمجد  اإنتقلت مريم 
الملئكة،  قوة  حّتى  ول  خارقة،  قوة  معونِة  دون  انتقلت  لقد  عود.  ال�شّ يوم 
الّطوباوية.  للأج�شاد  القيامة  تمنح  التي  الّرائعة  بال�ّشهولة  ارتفعت  لكنها 
�شعدت كطائٍر جميٍل يندفع في رحاب المدى ال�ّشماوّي. �شعدت كال�ّشحاب 
ة ال�ّشم�س، لتتكّلل ملكًة  اأ�شعَّ اأنداء  الّتائه في �ش�شاعة ال�ّشماء، تحت  اللطيف 
فتتكللين"  هلّمي،  عرو�شتي،  يا  لبنان  من  "هلّمي  والأر�س:  ال�شماوات  على 

)ن�شيد 4/ 8(.
ِاْبَتِهجي يا نف�ُس اأمام هذا الم�شهد العذب، وا�شكري اهلل على العظائم التي 
الرغم من عظمتها،  لها. فهي تبقى، على  التي ل مثيل  العذراء  �شنعها في 

ا لِك، مملوءًة حناًنا ورحمًة. اأمًّ
الجن�س  اإلى  بالن�شبة  ويبقى  الطبيعة.  فائُق  اإلهيُّ  اإكليٌل  هو  اإنتقال مريم  اإنَّ 

الب�شري مدعاة فرٍح وانت�شار كبيرين.
اأّم  َراأَْوا في ميلد  ة الإنتظار، قد  فكما اأنَّ الآباء القّدي�شين القابعين في ُلجَّ
اهلل بزوغ فجٍر يعلن انعتاقهم القريب، هكذا فاإّن انتقال هذه الملكة، اأ�شبح 
مع �شعود مخل�شنا عربوًنا اأكيًدا لقيامة الإن�شان الذي خ�شر كرامته الأولى.
 تبدو ماآ�شي الإن�شان مع ه�شا�شة ما هو عليه، كبيرة في هذه الحياة. ولكن، 
على الرغم من �شعفنا وبوؤ�شنا ن�شتطيع اأن ن�شل بمعونة النعمة الإلهّية اإلى 
م�شاركة الملئكة في م�شاهدة اهلل. فعلى الم�شيحّي، لكي يبلغ هذا الهدف 
ال�شامي، اأن يجاهد َطوال حياته. عليه اأن ُيجَهَد النف�س في النمّو  بممار�شة 
الف�شائل، وعي�س محبة اهلل على ح�شب ما ورد على ل�شان الر�شول: "اأ�شعى 
ي�شوع"  الم�شيح  التي هي دعوة اهلل في  بالجائزة  للفوز  الهدف  جاهًدا نحو 
)فيليبي3/ 14(. ل تتعبي يا نف�ُس من ال�شير على درب الكمال الذي ارتبطِت 
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اأنت تجاوبِت باأمانة مع النعمة الإلهّية على مثال  اإن  فيه بالنذور المقّد�شة. 
ي�شبح كم�شيرها. مريم، فم�شيرِك 

†  �سالة
اأن  لنا  ا�شتمدي  فرًحا،  َتَع�ُشنا  َل  ُبدِّ بها  التي  مريم  المجيدة  العذراء  اأّيتها 
عي لدى  نعي�س حتى ذلك اليوم الذي فيه ُيمكننا اأن نتاأمل في عظمتك. ت�شفَّ
ابنك الإلهي، كي يمنح الآن الّنفو�س المطهرّية المتاألمة النجاة، ويقبلها في 

فرح مجده الأبدّي. اآمين.

الّرهبنة  من  معترف  كو�ستكا،  �ستان�سال�س  القّدي�س  مثال: 
الي�سوعّية

والعفيفة  الطاهرة  النفو�س  ُتحبُّ  الطهارة،  اأّم  القدا�شة،  ة  الكليَّ العذراء  اإنَّ 
تها ف�شيلتان ل تنف�شلن. ًة خا�شة؛ فمحّبة مريم  وعفَّ محبَّ

اأميًنا  خادًما  طفولته،  منذ  فعا�س   ،1550 �شنة  كو�شتا  �شتان�شل�س  ُولد 
�شغوًفا  وكان  يومّي،  ب�شكل  الوردّية  الم�شبحة  ثابر على تلوة �شلة  لمريم. 
اإن�شائّية،  موا�شوعات  يكتب  كان  درا�شته  اأيام  ومنذ  مريم.  على  بالتكّلم 

ُتظهر ف�شائل هذه الأّم الإلهّية وامتيازاتها.
كانت نف�شُه الطاهرة َتْنمو كوردٍة ل تلقى كمال فرحها في هذا العالم. لقد 
اأ�شيب �شتان�شل�س بمر�ٍس ُع�شال، فظهرت العذراء القّدي�شة اأمامه، حاملًة 
الطفَل ي�شوع بين ذراعيها، وقالت له: اأّن اهلل يدعوه اإلى الدخول في الرهبنة 
الي�شوعّية. وحالما �شفي من مر�شه، اأراد هذا الطفل التقّي الورع، اأن يحّقق 
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اأمنية ال�شماء. ولم َيْثنه رف�س اأهله، بل انطلق اإلى روما �شيًرا على الأقدام، 
المبتدئين.  عداد  في  وقِبله  هناك  الي�شوعّية  الرهبنة  عاّم  رئي�س  فا�شتقبله 
اأنواع الف�شائل الرهبانّية. وقد وهبه  تكّللت حياة �شتان�شل�س الجديدة بكل 
ل  روحّية  وتعزيات  غزيرة  نعًما  فنال  الحاّرة،  وال�شلة  التقوى  موهبة  اهلل 
تعزيته  ِقّمة  فكانت  لها.  حدَّ  ل  متَّقدٍة  بمحبٍة  مريم  يخ�ّس  وكان  تح�شى. 

التاأّمل في هذه الأّم الإلهّية، والتحّدث عنها مع اإخوته الرهبان.
كان ُجّل �شوقه اأن ي�شل اإلى ال�شماء للتاأّمل في مِلكة الملئكة، فرغب ب�شّدة 
اأن يموت في يوم عيد انتقالها. عرف باإلهاٍم �شماوّي اأّن اهلل �شيتجيب رغبته. 
واإذ اْقَتَرَب عيد �شفيعه القّدي�س لوران في �شهر اآب، مر�س �شتان�شل�س فجاأة 

وتدهورت حالته على عك�س توّقعات الأطباء، ولم يترك اأمامهم اأدنى اأمل.
الأخيرة،  الأ�شرار  �شتان�شل�س  ل  تقبَّ  1568 العام  من  النتقال  عيد  وم�شاء 
في  تفكيره  د  لمجرَّ فرًحا،  ومريم  بي�شوع  المّتحدة  نف�شه  فانتع�شت 
لتقّويه  الأخيرة  اللحظة  في  القّدي�شة  العذراء  له  وظهرت  اأجله،  دنوِّ 
ال�شماء. اأبواب  نحو  ال�شاعدة  الجميلة  النف�س  هذه  بذاتها   وت�شتقبل 

تقدمة مريم اإلى الهيكل

يا هيكل الّروح القد�س

لأنَّ  اأبيِك  وَبْيَت  �َشْعبِك  واْن�َشْي  اأُُذَنِك،  واأَميلي  واْنُظري  اْبَنتي  يا  "ا�ْشَمعى 
المِلَك َقد ا�ْشَتَهى جمالِك" )مزمور 44: 11- 12(.

هنالك تقليد عزيز على قلِب ال�ّشعب الم�شيحّي، يعلِّمنا اأنَّ العذراء القّدي�شة 
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حين بلغْت �شنَّ الثالثة، انقادت بقّوة الّروح القد�س اإلى تكّري�س ذاتها للّرّب 
ًة بحدِّ  ذاتها، فقّدمت ج�شدها  في هيكل اأور�شليم. لقد �شارت مريم ُا�شحيَّ

هلل بَنْذر العفة، واإرادتها بنذر الطاعة، وكلَّ خيرات الأر�س بَنْذر الفقر.
عذبًة  تها  اأُ�شحيَّ لت�شير  هلل،  ذاتها  مريم  قّدمت  الورع  وهذا  الكمال  بهذا 
اأمامه، في حين بدا هذا الأمر م�شتحيًل في اأعين النا�س. ف�شار باإمكانها 
اأنت عمدة  وكاأ�شي.  الرّب حظُّ ق�شمتي  "اإّن  المزامير:  ترّدد مع �شاحب  اأن 

ن�شيبي" )مزمور 15/ 5(.
القول  بِنعِمه. يمكننا  فاأفا�س عليها  المحبوبة  يكافئ عرو�شه  اأن  الّرّب  اأراد 
القد�س،  الروح  من  بنعمٍة  ر�شالًة  نالت  قد  للهيكل،  تقّدمها  عند  مريم  اإنَّ 
وحظيت بنموٍّ في النعمة والف�شيلة نقلها اإلى جّو رفيع من الكمال والقدا�شة. 
البريئة من الخطيئة. نجده في  العذراء  وهذا حدٌث، تكّرر عّدة مّراٍت مع  
كّل الأوقات الممّيزة من حياتها، اإن في وقت الب�شارة اأم �شاعة اأ�شلم ي�شوع 
الروح على ال�شليب، اأو عند القيامة... يوم قّدمت مريم ذاتها اإلى الهيكل، 
�شاعدها  وقد  الف�شائل.  اأ�شمى  فيها  عا�شت  وخفّية  متوا�شعة  لحياٍة  مّهدت 
خفّية  ومرافقة  للكلمة  كاأٍمّ  لها،  المعّدة  القدا�شة  درجات  ارتقاء  على  ذلك 

للفادي.
هة ل�شوت الروح اللطيف والقوّي مًعا، ا�شتقبلت تعاليمه ب�شغٍف،  اإّنها المتنبِّ
ِة"  َيّ حفظتها في نف�شها بلهِف الغيارى: "ها اأََنَذا اأََتَمَلُّقَها َواأَْذَهُب ِبَها اإلى اْلَبِرّ
مريم  اأم�شت  لقد  قلبها".  اإلى  "اأتكلم  الّرّب:  يقول   )14  /12 )هو�شع 
حياتها في الهيكل باكت�شاب الف�شائل ال�شامية وتحقيقها. هناك، بال�شمت 
�شوته  ت�شمع  معه،  والتحادث  باهلل  للتاأمل  ت�شت�شلم  اأن  ا�شتطاعت  والعزلة، 
 وتكلـَِّمُه:"اأَ�شمعيني �شوَتِك فاإَنّ �شوَتِك لطيٌف وُمحّياِك جميٌل" )ن�شيد 2/ 14(.
زد على ذلك مثابَرتها على قراءة الكتب المقّد�شة. فقد تاأملت مريم في �شّر 
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الإن�شان-الإله، فاتحدت  لهذا  ة  المعدَّ الآلم  تلك  الآتية، وفي  الم�شيح  حياة 
مرارة"  امتلأت  لأّني  داخلي،  في  قلبي  "اإرتجَف  معه:  مت�شامنة  بحنان  به 

)اإرميا 1/ 20(.
اأثواًبا  بيديها  وخاطت  المحّبة،  واأعمال  التوبة  لحياة  ذاتها  مريم  اأ�شلمت 
�شورًة  �شتكون  التي  ال�شريعة  ذبائح  لَخَدَمة  َكَهنوتّية  وملب�س  للفقراء، 

م�شبقًة عن الذبيحة العظمى، ذبيحة ال�شليب.
المكّر�شين  العديد من  لم�شلك  حيًّا،  مثاًل  ل  ُت�شكِّ الهيكل  في  مريم  اإّن حياة 
نحو  اأنظاَرهم  يرفعوا  اأن  اإّل  المكّر�شين  على  وما  العالم.  في  والعلمانّيين 
لُيعيدوا تقدمة  اأّنهم مدعّوون، على مثال مريم،  هذا المثال الحّي لي�شعروا 
�شت�شبح  التي  تلك  اأّن،  وليعلموا،  الرهبانّية.  نذورهم  بتجديد  هلل،  ذواتهم 
ونبذت  والعّفة،  البراءة  زنبقة  وتفاٍن على  للم�شيح، قد حافظت ب�شدق  اأًما 

الملّذات والمغريات الدنيوّية، واأطاعت بدقة تعليمات ال�شريعة المقّد�شة.
ا مثال اأّم اهلل، وَيْخُلدوا  اأّما بالن�شبة اإلى الموؤمنين العلمانّيين، فليتبعوا هم اأي�شً
من وقت اإلى اآخر اإلى العزلة وال�شكينة، ليتاأمّلوا ب�شمت في اأ�شرار الحقائق 
وقٍت  من  ما  واأّنه  عين،  بُطْرفِة  تزول  العالم  اأّن خيرات  وليتذّكروا  الأبدّية، 
�س لخدمة الّرّب. لقد قيل: "طوبى لل�شعب الذي  اأثمَن من الوقت الذي ُيخ�شَّ
 له خيرات الدنيا، ل بل طوبى لل�شعب الذي الّرّب اإلهه" )مزمور144/ 15(.

†  �سالة
يا مريم، يا َمن �شكنِت في الهيكل، فامتلأ قلُبك كالإناء الغالي، من العطر 
اأخُدم  اأن  دي لي نعمة  اأن ت�شتمِّ اأ�شاألك  الطيِّب الرائحة للأعمال ال�شالحة، 
 رّبي ي�شوع الم�شيح ابنك، َطواَل اأيام حياتي باأمانة واأن اأموت بمحبته. اآمين.
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مثال: القّدي�س بول�س لل�سليب ، موؤ�س�س رهبنة البا�سيوني�ست
واآلم  ي�شوع  لآلم  ا  وحبًّ اأمانة  النا�س  اأكثر  من  لل�شليب  بول�س  القّدي�س  كان 
لعي�س  ومريم  ي�شوع  اآلم  في  المتوا�شل  تاأّمله  به  يدفع  القدا�شة.  الكلّية  اأّمه 
الإماتات والتق�ّشف واأعمال التوبة، وقد اأ�شحت طريًقا ت�شاعده على ارتقاء 
ال�شليب يجد  "من يذهب نحو  يرّدُد دائًما:  القدا�شة، فكان  اأ�شمى درجات 
الأّم الإلهّية، فحيث الأّم فهناك البن". وكانت حياته كّلها �شورًة عن هذه 
اإلى  الميل  طفولته،  منذ  نف�شه  في  طبع  المخلـِّ�س  لآلم  فتعبُُّدُه  الحقيقة. 

اإكرام اآلم مريم.
باتحادها  عانتها  التي  الآلم  حول  لخادمها،  القّدي�شة  العذراء  ك�شفته  فما 
ول  الإكرام.  الإلهّية  الأّم  هذه  ا�شتحّقْت  درجٍة  اأّيِة  اإلى  ُيظهر  بالم�شيح، 
يمكننا اأن نت�شّور الأنوار الفائقة الطبيعة التي نالها بول�س من ال�شليب، ول 
طريق  في  ي�شيروا  كي  منه،  المقّربين  وكل  رهبانه  به  ح�ّس  الذي  الت�شجيع 

الحقيقّي. الخل�س 
بول�س  القدي�س  اأُ�شيب  العظيمة،  الجمعة  يوم  وكان   يوٍم،  ذا  اأّنه  ُيذكر 
اأن َيحِرم ذاته من الماآكل التي ت�شمح بها القوانين  بحّمى قوّية فاأ�شّر على 
الرهبانّية. وعندما حاول الرهبان اإقناعه بتناول بع�س الأطعمة التي تقّوي 
ج�شده الهزيل، اأجاب متوّجًها اإلى العذراء القّدي�شة المفجوعة: "اآه، يا اأًما 
ا في يوم كهذا، كنت مرهقة بالآلم، ولم ياأِت اإن�شاٌن واحٌد  حبيبة، اأنت اأي�شً
الأقد�س  القربان  اأمام  و�شجد  الكني�شة  نحو  زحف  ثم  طعاًما"،  لك  ليقّدم 

ًرا عّما يختلج في نف�شه من م�شاعر وخواطر. م�شّلًيا معبِّ
القّدي�شة  العذراء  له  ظهرت  الآب،  بيت  اإلى  انتقاله  �شاعة  اقتربت  ولّما 
ال�شماء. نحو  مرافقتها  اإلى  وَدعْتُه  ال�شماوّية،  الّطغماِت  من  بجنٍد  محاطًة 
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بابتهاٍج عظيٍم،  للّرّب  المباركة  اأ�شلم روَحُه  اإذ  كان ذلك خلل �شنة 1775 
بالترنيم" )مزمور  يح�شدون  بالدموع  يزرعون  "الذين  الكتاب:  اآيُة  فتّمت 

.)5 /125

زيارة مريم الألي�سابات

 يا اإناًء مكّرمًا

ة،  اإلى مدينِة يهوذا في جبال اليهوديَّ "في تلك الأيام ذهبْت مريُم م�شرعًة 
�شاعة   .)40  -39  :1 )لوقا  األي�شابات"  على  و�شلََّمت  زكريا  بيت  ودخلت 
عرفْت العذراء القّدي�شة بوا�شطة الملك جبرائيل، اأّن  ن�شيبتها األي�شابات 
م�شافرًة  وانطلقْت  القد�س  بالروح  اندفعت  اأ�شهر،  �شتة  منذ  بابٍن  حبلى 

اإلى جانبها، واإتمام مقت�شيات الخدمة. لملقاِتها ودعمها بالح�شوِر 
هذان  الب�شارة.  قبل  خطبها  قد  كان  الذي  يو�شف  برفقة  مريم  كانت 
بالمحّبة،  المليئين  قلبيهما  اإلهامات  اإلى  اإّل  ُي�شغيا  لم  العفيفان  الخّطيبان 
قد  مريم  فاإّن  وبهذا  الّرّب.  روُح  دعاهما  حيث  واأ�شرعا  منزلهما  فتركا 
الّرّب  ِنَعَم  فحملت  والنا�س،  ي�شوع  الم�شيح  بين  كو�شيطة  لر�شالتها  تهّياأت 

ال�شابق. األي�شابات ويوحنا  القدي�َشين  اإلى 
اإْدَه�شي يا نف�شي ب�شرعة خاطر مريم في التناغم مع دعوة الروح القد�س. 
باِع اإلهاماِت الّرّب العلّي، برغم تعبها وق�شاوة ال�شفر  مي اندفاعها في اتِّ وعظِّ
الطويل. فكم ذهلت األي�شابات عند روؤية تلك المحّبة الفائقة فهتفت: "من 

اأين لي اأن تاأتي اإلّي اأّم ربي" )لوقا 1/ 13(.
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ال�شاطع  البرهان  هما  يوحّنا،  الجنين  وارتكا�س  األي�شابات،  فرح  اإّن 
اأظهرت  لقد  ِه.  واأمِّ ال�شابق  اإلى  مريم  زيارة  حملتها  التي  الوافرة  للبركات 
مكتنزة  اإّنها  الّدهر.  انق�شاء  حتى  �شتكونه  وما  الفعلّية،  حقيقتها  مريم 

وموزعتها.  ال�شماوّية  النعم 
فبارك اهلل  اأدوم  بيَت عوبيد  العهد دخل  تابوت  اأنَّ  المقّد�شة  الكتب  عّلمتنا 
هذا البيت وكّل محتواه. "وبقي تابوت الّرّب في بيت عوبيد ادوم الجّتي ثلثَة 
ا�شهٍر، فبارك الّرّب عوبيد ادوم و كل بيته" )2�شموئيل 6/ 10(. كذلك في 
اللحظة التي دخلت فيها العذراء البريئة من الخطيئة بيَت األي�شابات، بداأ 
الروح القد�س بتوزيع ِنعِمِه المميَّزة على كلِّ اأفراِد هذه العائلة المحظوظة. 
ه،  اأمِّ على  النعم  وفا�شت  الأ�شلّية،  خطيئته  من  يوحّنا  القدي�س  ر  َتَطهَّ فقد 

واغتنى زكرّيا بموهبة النبوءة.
ه مريم بالحقِل الذي ُيخفي في داخله كنًزا )متى13/ 44(. يحقُّ لنا اأن ُن�شبِّ
هذا الكنز لي�س �شوى ي�شوع الم�شيح، مبدع الخيرات كلِّها، الذي �شار ج�شًدا 
ِنعِمِه. لذلك  اأح�شاء العذراء الكلّية الطهارة، وما زال ي�شكن فيها بملء  في 
ا اإنَّ نعمة الطريق والحّق �شاكنة في قلب مريم )حكمة  َيجُدر بنا اأن نقول حقًّ

.)25 /24
اأن  نريد  حًقا  كّنا  واإن  الإلهّية،  النعمة  على  الح�شول  في  نرغُب  كنا  فاإن 
الملوك  عن  ُكِتَب  كما  لأنه  مريم،  بوا�شطة  نفّت�س  اأن  فعلينا  ي�شوع،  نجد 
المجو�س باّنهم لم يجدوا الم�شيح الموعود به بالأنبياء اإّل بين ذراَعي مريم 

المباركتين: "فوجدوا الطفل مع مريم اأّمه" )متى 2/ 11(.
لقد األقى الملُك ال�ّشلم على مريم "الممتلئة نعمة". والقّدي�شة األي�شابات 
ا�شتقبلت اأّم اهلل باحتفاِل التعظيم: "يا مباركة في ن�شاء العالم، مبارٌك هو 

ثمرة اأح�شائِك" )لوقا 1/ 42(.
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لقد وّحدت الأر�س �شوتها ب�شوت ال�شماء لُتعلن باأنَّ مريم مباركة اأمام اهلل 
ن�شيدها  مريم  اأن�شدت  �شاعتئذ  وبركٍة.  نعمٍة  كلُّ  تاأتينا  فبَو�شاطتها  والنا�س 
النبّية  فالعذراء  الجديد.  العهد  من  الأولى  ال�شفحات  في  ُدّوَن  وقد  الرائع 
الذي  القدير  للّرّب  والمحّبة  الجميل  عرفان  لم�شاعر  �شوتها  ِعنان  اأطلقت 

�ُشّر باأن ُيتّمم فيها وبوا�شطتها اأبهى العظائم. 
الن�شيد  هذا  في  نجدها  التي  ال�شامية  الم�شاعر  تلك  في  نف�شي  يا  تاأملي 
العلي،  الّرّب  لإرادة  مطيعًة  بذاتها  َجاَدْت  مريم  اأنَّ  كيف  وانظري  البديع، 
معترفًة اأّنها عدم، فازدادت محّبة الّرّب لها، وهو الذي اختار المتوا�شعين 

والب�شطاء.

†  �سالة
وزوري  تكّرمي  الإلهّية،  الّنعم  كنز  يا  و�شريًفا،  مختاًرا  اإناًء  يا  مريم،  يا 
ليفوح  َولهي،  نار  اأهّدئ  واجعليني  الوحيد.  ابنك  ي�شوع  اإليها  روحي، حاملًة 

عطر الف�شائل ال�شامية من اأعماِق ذاتي. اآمين.

مثال: القدي�سة فرن�سواز فرميودي �سنتال، موؤ�س�سة راهبات 
الزيارة

مات زوج فرن�شواز وهي بعُد فتّية، فكّر�شت اأياَمها لأعمال التقوى والّرحمة في 
�شبيل ن�شِرها مجَد الرّب. وقد ك�شف لها مر�شدها الروحي القدي�س فرن�شوا دي 
�شال، عن اأّن اهلل يريدها في خدمته بعيًدا عن العالم. فاأطاعت حاًل معتبرًة 
اأنَّ الّرّب نف�َشه قد كلَّمها مبا�شرة. فعملت بكلِّ طاقِتها من اأجل تحقيق الإرادة 
الإلهّية، حتى انها تجاوزت ج�شد ابنها الذي نام على عتبة البيت ليمنعها من 
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الخروج وتحقيق الدعوة التي �شمعتها.
بعد ان�شحابها من العالم، و�شعت نف�شها مع بع�س الرفيقات، تحت رعاية 
مر�شدهن المكّرم القدي�س فرن�شوا دي �شال، معلنًة تاأ�شي�س الرهبنة التي 

 اأ�شفى عليها اأ�شقف جنيف ا�شم الزيارة.
ا، اإذ كان الفقر ُمدقًعا لدرجة اأّنه كان ينق�شهن الخبز  كانت البداية �شعبة جدًّ
اأحياًنا كثيرة، وقد هّددهن الأعداء بتهديم ديرهن. لكن ثقتهن باهلل واتكالهن 

على اإر�شادات القّدي�س فرن�شوا كانت كبيرة. وقد احتملت الراهبات كل هذه 
�شاٍت اأنف�شهن لخدمة العري�س ال�ّشماوّي بفرٍح كبير، وكّن ُيجهدن  التجارب مكرِّ

النف�س في ممار�شة الف�شائل الم�شيحّية، بالمحّبة والب�شاطة وال�شبر واإكرام 
لن اإلى ملء التحاد باهلل، غايِة وجودهن. العذراء الكلّية القّدا�شة، ليتو�شَّ

لت القّدي�شة فرن�شواز اإلى درجٍة  قت الراهبات في الحياة الروحية، كما تو�شّ تعمَّ
�شامية من الكمال، وقد اأجبرت نف�شها على تطبيق َنْذر الكمال في كّل الأعمال 
�شة جلبت بركات ال�شماء للّرهبنة الجديدة.  الديرّية. هذه الحياة ال�ّشامية المقدَّ
 فبالواقع لقد ازداد عدد الأخوات ب�شرعة كبيرة، وُدعين باكًرا اإلى تاأ�شي�س دير جديد. 

�َشة القّدي�شة بكل قدرتها اإنماَء جمعّيتها. وعلى الرغم من العوائق  اإلتزمت الموؤ�شِّ
القا�شية التي اعتر�شتها، فقد تكّللت جهوُدها بالنجاح. وفارقت الحياة برائحة 

القدا�شة في مدينة مولن في 13كانون الأول �شنة 1641.
لم تتاأّخر هذه الجمعية، في كنف حماية مريم عن اأن تزهر في الكني�شة، كما 
ف عن اإمداِد ال�شماِء بالنفو�س القّدي�شة. ويكفي اأن نتذكر بينهن حاملة  لم تتوقَّ
اأ�شرار القلب الأقد�س، اأعني بها القدي�شة مارغريت ماري األآكوك، التي رفعها 

البابا بندكت�س الخام�َس ع�َشَر اإلى �شرف مذابح الكني�شة.
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َطهور مريم

يا اإناء العبادة الجليلة

ل�شقوط  اهلل  اختاره  الطفل  "هذا  ِه:  اأمِّ لمريم  وقال  �شمعان  "وباركهما 
كثير من النا�س وقيام كثير منهم في اإ�شرائيل. وهو علمٌة من اهلل ُيقاَوم، 
قلبك"  في  �شينُفذ  الأحزان  ف�شيُف  اأنِت،  واأّما  اأفكارهم.  خفايا  لتنك�شف 

)لوقا 2: 35-34(.
اأن  ذكًرا،  ولًدا  تلد  التي  المراأة  على  اأنَّ  مو�شى،  �شريعة  بح�شب  كان، 
عليها  الوقت  هذا  مرور  وبعَد  يوًما.  اأربعين  لمدة  الهيكل  دخول  عن  تمتنع 
اأّما  يمامة.  اأو  حمامة  مع  �شاًة  طهورها  عن  لتقدم  اأور�شليم  اإلى  الذهاب 
َلْم  "َواإِْن  حمام:  َفرخي  اأو  يمام  زوَجي  م  فتقدِّ ال�شعب  فقراء  من  كانت  اإذا 
.)8  /12 َحَماٍم" )لويين  َفْرَخْي  ْو  اأَ َيَماَمَتْيِن  ُخُذ  َتاأْ ِل�َشاٍة  ِكَفاَيًة  َيُدَها  َتَنْل 

 
الوا�شح  فمن  القد�س،  الروح  عمل  هو  الم�شيح  بي�شوع  الحبل  اأن  بما 
عينه  التوا�شع  روح  لكن  واحدة.  خطيئة  ترتكب  لم  مريَم  اأّن 
الخطيئة  من  البريء  وهو  التطهير،  ل�شريعة  ي�شوع  به  خ�شع  الذي 
ال�شريعة.  هذه  تتميم  نحو  ا  اأي�شً القّدي�شة  ه  اأمَّ قاد  َقْد   الأ�شلية، 

لقد نَزل قّدو�س الأقدا�س اإلى الأر�س لكي "يرفع خطايا العالم" )يوحّنا 1/ 
اأن  العدل  من  فاأ�شبح  مثلنا.  �شعيف  كاإن�شان  ا  اأي�شً هو  ذاته  واأظهر   .)29
افتدائنا.  له في عمل  ا م�شاركة  اأي�شً البريئة من كل خطيئة، هي  اأّمه  تكون 
وبخ�شوعها ل�شريعة التطهير، عّلمت العالم حقيقًة كبيرة، باأن التوا�شع هو 
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اأن  اأراد  ي�شوع  اأنَّ  زوالنا. فكما  �شبب  كان  الكبرياء  اأّن  كما  بداية خل�شنا، 
دة ِمْن كل خيرات  ُيولد فقيًرا، هكذا فاإّن مريم اأظهرت في الهيكل اأنَّها مجرَّ

مٌة هلل تقادم الفقراء. العالم، ُمقدِّ
فيا اأّيها الّتوا�شع المقّد�س، كم اأنت جميٌل في عيني الّرّب العلّي! فلأجل اأن 

تعلِّمنا اأهمية التوا�شع نَزل الكلمة-اهلل اإلى هذه الأر�س.
ا  لم تاأِت مريم اإلى اأور�شليم للتطهير فقط تتميًما لل�شريعة، اإّنما اأتت اأي�شً

م ابن اهلل، وهو الطفل المولود حديًثا، ي�شوع، كما ُكتب: "ليقدماه  لتقدِّ
 للّرّب" )لوقا 2/ 22(.

�س للّرّب. وقد ُو�شعت هذه  كانت ال�ّشريعة تاأمر باأنَّ كلَّ مولوٍد بكٍر بين الفتيان ُيكرَّ
القاعدة لتذكير العبرانّيين  باأن الملك، الذي جاء لُيبيد اأبكار الم�شرّيين، 
قد اأنقذ اأطفال الإ�شرائيليين. لكّن اهلل الذي اأوكل الدرجة الَكَهنوتّية ِل�ِشْبط 
اأبكار  يفتدوا  اأن  الوالدين  مّكَن  العبرانّيين،  اأبكار  من  بديًل  وحده،  لوي 
الَكَهنوتية. خدمتهم  عن  ا  تعوي�شً مثاقيل،  خم�شة  قدرها  بفدية   اأولدهم 

وهكذا فاإّن مريم ويو�شف قّدما للهيكل، بروح التوا�شع تلك الفدية المقّد�شة. 
لكن لماذا هذا الفتداء؟ لماذا بعد اأن تّمت تقدمة ي�شوع هلل رَجع اإلى ذويه؟ 
ة لذبيحة الجلجلة، وعلى هذه الأ�شحّية اأن تتغّذى  ة المعدَّ نعم، لأنَّه الأُ�شحيَّ
اإلى يوم الذبح. فكل هذا لم يكن ِبخفيٍّ على مريم ويو�شف، وهما العاِلمان 
بما في الكتب المقّد�شة، يعرفان اأّن على الم�شيح اإتمام عمِل الفداء بموِته.

النبّي،  �شمعان  اأّن  نرى  اأو�شح،  ب�شكل  اهلل  مخّططات  تظهر  لكي  ولكن، 
ذراعيه،  بين  اهلل  ابن  وحمل  الهيكل  اإلى  جاء  القد�س،  الروح  من  باإلهاٍم 
لُيعِلن لها عن الآلم القاتلة  ثّم التفت نحو مريم  اإلى اهلل،  الّتبريكات  ورفع 
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التي �شتجوز يوًما كال�ّشيف القاطع في نف�ِشها الّطاهرة.
واأنَّ  وحدها،  مريم  من  ُولد  الم�شيح  اأّن  جّيًدا  َيعلم  القّدي�س،  ال�ّشيخ  كان 
التبريكات  اأنَّ  من  الرغم  وعلى  الجلجلة.  فوق  ذبيحة  تقّدمه  اأن  عليها 
اهلل  اأّم  اإلى  اإّل  النبوّي  كلَمُه  ه  يوجِّ لم  فهو  ا،  اأي�شً يو�شف  القدي�س  �شملت 
العذراء  قلب  في  كبيرين  وحزن  األٍم  مدعاة  الكلم  هذا  وكان  وحدها. 
يو�شف. ل  بالخل�س  فرٍح  علمَة  بدا  عينه،  الوقت  في  لكنه،   الطاهرة، 

في الواقع اإّن مريم التي عِلمت باأن ي�شوع �شيكون علمة من اهلل يقاومونها، 
و�شبًبا  مجرًما  و�شيعتبرونه  وخبثهم،  النا�س  مكِر  ب�شبب  �شيتم  ذلك  واأّن 
لأنها  ا  اأي�شً هي   �شيتناولها  ال�شطهاد  هذا  اأن  فهمت  فقد  دينهم.  لتفكيك 

اأّم الفادي.
ا �شيكون نبع  اإذا كان المخلـِّ�س �شُيم�شي �شبًبا لهلك كثيرين، فاإنه اأي�شً
اأحكاَمه، والذين با�شمه �شينت�شرون على الخطيئة  موَن  ُيتمِّ النعم للذين 

والموت، بعي�شهم الف�شائل. هذه الأفكار تبدو كافيًة لتعزية مريم وَحْفِزها 
اإكمال ر�شالتها.  على 

†  �سالة
جعلت  وقد  الحقـَّة،  للعبادة  �شاطًعا  مثاًل  بطهارتِك  عرفنا  من  يا  مريم،  يا 
قلبِك المحبوب مطعوًنا بالألم، لكنه ممتلئ اأفراًحا روحّية، امنحينا اأن نتبع 
ُاِعدَّ  خطواتِك ون�شير على ح�شب و�شايا ي�شوع، لكي ننال نعمة الفداء الذي 

اآمين لنا. 
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مثال: اإكرام  قدا�سة البابا اكليمن�س�س الثامن للعذراء الكلّية 
القّدا�سة

بين البابوات الأقد�شين، الذين يتميَّزون بتعبُِّدهم لمريم، نجد اكليمن�ش�س 
مة في بازيليك القدي�شة  الثامن، الذي كانت اأَيقونة العذراء القّدي�شة، المكرَّ
مريم الكبرى في روما، محطَّ اإكرام كبير من ِقبل هذا البابا القّدي�س، نحو 

اأّم اهلل.
الذين  لكّل  العادة،  فوق  يوبيًل  اأقام  حتى  للكني�شة  راأً�ًشا   انُتخَب  اأن  فما 
هو  رافق  فقد  المقّد�شة.  الأيقونة  فيها  م  ُتكرَّ التي  الكني�شة  هذه  يزورون 
نف�شه، لثلث مرات، مجمع الكرادلة مع الموؤمنين، بزياحاٍت كبيرة، رافًعا 

واجب الإكرام.
حين اأراد ابُن اأخي البابا، يوحّنا فرن�شي�س الدوبراديني اأن ينطلق على راأ�س 
بتقواه،  البابا  اأراد  للأتراك،  فري�شة  اأم�شت  التي  هنغاريا  لإغاثة  الجي�س 
ة  البهيَّ كال�شم�س،  ال�شاطعة  تلك  حمايِة  تحت  الكبير  القائد  هذا  ي�شع  اأن 
كالقمر، والمهيبة كجحافل الجند في المعارك، وقد اأقام، في �شبيل تحقيق 
الكبرى،  مريم  القدي�شة  بازيليك  في  �شغيرة  بابوية  كني�شًة  الهدف،  هذا 
قائٍد  رتبة  اإلى  فرن�شي�س  يوحّنا  ُرفـِّع  الأمومية،  مريم  اأنظار  تحت  وهناك 
الم�شيحّي منت�شًرا في كلِّ  التي �شَترفُع ال�شم  الّرايَة  اأعلى للجي�ِس، و�شلـَّمه 

العالم.
نذكر هنا، مبادرة متوا�شعة بمظهرها، لكنها تجعل اإكرام البابا اكليمن�ش�س 
دين الحقيقيين لمريم. فقد كان يخرج في اأوقات  الثامَن في م�شاِف المتعبِّ
الأوحد،  خادمه  معه  م�شطحًبا  "كيرينال"،  ق�شر  من  الباكرة  باح  ال�شَّ
ليزور العذراء مريم في الكني�شة الكبرى. وكان ي�شعد ال�شللم راكًعا على 



طلبة الأّم العذراء الفائقة القدا�شة124

يجتاز  الأحيان  اأكثر  في  كان  كما  الكني�شة.  قلِب  اإلى  ي�شل  اأن  اإلى  قدميه 
البازيليك  اأبواب  اأحيانا  يجد  كان  واإذ  ركبتيه.  على  "الإ�شكيلن"  �شاحة 
�شلة  مرّددًا  العذراء،  م�شبحة  م�شلًيا  العتبة  على  ينتظر  كان  مقفلة، 
الب�شارة، ملقًيا بذلك �شلم المحّبة نحو تلك التي ندعوها ال�شبح الإلهي. 
مريم،  القدي�شة  اأيقونة  اأمام  ي�شجد  البابا  كان  البازيليك،  اإلى  دخوله  ومع 

ة التي يحفظها في قلبه لتلك الأّم الحنون.  م�شتر�شًل، مع كل المحبَّ
  وبعد وفاته، َخلَفُه البابا بول�س الخام�س، الذي اأمر باإقامة تمثال لكليمن�ش�س 
م اأَيقونة العذراء، وقد ُنقل جثمانه اإليها لكيمل  داخل الكني�شة حيث كان يكرِّ

بعد موته م�شيرة اإكرامه لتلك التي كانت خلل حياته معونته الكبيرة.



125 طلبة الأّم العذراء الفائقة القدا�شة



طلبة الأّم العذراء الفائقة القدا�شة126

يا وردة �سّرية

ف�سيلة المحّبة عند مريم

 /24 اِهِر" )�شيراخ  الَطّ َجاِء  َوالَرّ َواْلِعْلِم  َواْلَمَخاَفِة  ِة،  اْلَبِهَيّ ِة  اْلَمَحَبّ اأُُمّ  "اأََنا 
.)24

ُدنا بقّوٍة مع اهلل غايِة وجوِدنا وخيِرنا  األمحّبة هي �شّيدُة الف�شائل كلـِّها، توحِّ
ح�شوَر  ُمعيَقة  التحاد،  هذا  ك�شِر  على  قادرة  فهي  الخطيئة  اأّما  الأوحد. 

المحّبة الإلهّية في نفو�ِشنا.
بل  خفّية،  تبقى  ل  باهلل،  نفو�ِشنا  اتحاد  ُتوّطد  التي  بالمحّبة  الوحدة  اإّن 
ُمها  ُق اأعماَل الت�شحيات الوافرة التي نقدِّ ة، وتحقِّ تنك�شُف في اأعمال المحبَّ

ِتنا. ا ل حّد له، وهو المحور الأ�شا�س لمحبَّ هلل. فهو الذي يحّبنا حبًّ
ر عن ح�شور  اإنَّ لقَب "الوردة ال�شّرّية" الذي ُتطلُقه الكني�شة على مريم، ُيعبِّ

اأّمنا ال�شماوّية الكلّية القدا�شة. هذه الف�شيلة ال�شماوّية في نف�س 
كوردٍة  انقطاع  بل  تتهلل  للّرّب،  ذاتها  كّر�شت  وقد  فيها  عيب  ل  التي  مريم 
عذبة َعِطَرة تفوُح برائحٍة زكّية، وَتح�ُشُن في عينْي ملك الملوك، وهو يحّبها 
اأن يوّفي مدائح قلِبها، ورغباِت نف�ِشها  فوق الخلئق كّلها. فاأّي ل�شاٍن يقدُر 
د مع عرو�ِس ن�شيد الأنا�شيد: "اأَْخِبْرِني َيا َمْن ُتِحبُُّه َنْف�ِشي،  المتقدة، وهي ُتردِّ
ُقْطَعاِن  ِعْنَد  َعٍة  َكُمَقنَّ ُكوُن  اأَ اأََنا  ِلَماَذا  ِهيَرِة.  الظَّ ِعْنَد  َتْرِب�ُس  اأَْيَن  َتْرَعى،  اأَْيَن 

َحاِبَك؟" )ن�شيد 1/ 7(.  اأَ�شْ
جًدا  الرفيعة  الت�شحيات  باأعمال  ق  تحقَّ فقد  عقيًما،  مريم  حبُّ  يكن  لم 
اأّم  قّدمت  حينما  الجلجلة،  عند  الت�شحيات  هذه  اكتملت  وقد  وال�شريفة. 
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ة الإلهّية من اأجل خل�س الب�شر. ي�شوع الأ�شحيَّ
فمحّبة  القريب.  محّبة  اهلل  محّبة  اإلى  اإ�شافة  المقّد�شة  المحّبة  تت�شمن 
النا�س حًبا �شادًقا في تتميم خيرهم، وال�شلة من اأجلهم، واإغاثتهم وقت 
المبا�شرة  النتيجة  هي  هم،  نقائ�شِ ِل  وتحمُّ اآلمهم،  في  وتعزيتهم  الحاجة، 

الكاملة. المحّبة  لف�شيلة 
األي�شت هي من قّدمت  اأحّبت مريم.  اأحٌد قريَبه كما  ُيحبب  ي�شوع، لم  فبعد 
الآلم  اأجل فدائنا، حملت كل  والتي من  العالم،  اأجل خل�س  ابنها هلل من 
اأفلم تدفعها محبُتها لترافق حتى الجلجلة، ذاك الذي اأحبته اأكثر  القاتلة؟ 

ارًة عن خطايانا؟ من نف�شها، وهو حياة نف�شها، فقّدمته للآب الأزلي كفَّ
اأّما الآن وقد تكللت مريم في ال�ّشماء ملكةً على الكون، وهي ل تنفّك ت�شمل 
كي  البوؤ�شاء  اأجل  من  اهلل  اإلى  متو�ّشلًة  النا�س،  جميع  محّبتها  بمعطف 
الأبرار كي  اأجل  التوبة، ومن  نعمة  الخطاأة كي يمنحهم  اأجل  يعّزيهم، ومن 

النهاية. يثابروا حّتى 
فيا مريم! لتكن محّبتِك كريمًة في عيني اهلل والب�شر. ف�شطوُع �شوِء القمر 
وبزوغ اأ�شّعة ال�شم�س، لي�شا �شوى انعكا�ٍس باهٍت للجمال الفريد ال�شاطع من 

اجة: "البهّية كالقمر ال�شاطعة كال�شم�س" )ن�شيد 6/ 10(. تِك الوهَّ محبَّ
تتحّلى  لأّنها  ذلك  اأخرى،  خليقة  اأّية  من  اأكثَر  مريَم  اأحّب  قد  اهلل  كان  اإن 
اإ�شتير،  الملكة  في  قيلت  وقد  �شنذكرها  التي  فالكلماُت  ال�ّشامّية.  بالمحّبة 
اأَْكَثَر  اأَ�ْشِتيَر  اْلَمِلُك  "َفاأََحبَّ  اأّم اهلل:  نقوله عن  اأن  يمكن  ما  كليًّا مع  تتطابق 
اْلَعَذاَرى،  َجِميِع  ِمْن  اأَْكَثَر  اَمُه  ُقدَّ َواإِْح�َشاًنا  ِنْعَمًة  َوَوَجَدْت  �َشاِء،  النِّ َجِميِع  ِمْن 

�ِشَها َوَملََّكَها َمَكاَن َو�ْشِتي" )ا�شتير 2/ 17(. َع َتاَج اْلُمْلِك َعَلى َراأْ َفَو�شَ
كّل قلبك،  اأحّبيه من  تتجاوبي مع محّبة اهلل لك.  اأن  نف�شي في  يا  اإجتهدي 
المحّبة  لِك  تنك�شف  وهكذا  اإرادته.  لإتمام  يوم  بعد  يوًما  جاهدًة  وانِمي 
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الإلهّية. ولكن، ابتعدي بّخا�شة عن الخطيئة، ل المميتة منها وح�شب، وهي 
ابتعدي  بل  المقّد�شة،  الف�شيلة  هذه  وبين  بينك  منيًعا  حاجًزا  تقف  التي 
ف�شيًئا  �شيًئا  بك  وت�شير  اندفاَعِك  ت�شّل  التي  العر�شّية  الخطيئة  عن  ا  اأي�شً
نحو الخطيئة المميتة. فالخطيئة! هي عدّوة اأنف�شنا، هي ال�ّشّر الأكبر الذي 

يمكن اأن ُي�شيبنا على الأر�س.

†  �سالة
اأّيتها الوردة ال�شّرية الكاملة المحّبة، اإنَّ فرحي َلعظيم بِك، لأنك  يا مريم، 
امتلكِت موهبًة ل مثيل لها، حتى اإنَّك �شرِت عرو�َس الروح القد�س المحبوبة. 
با�شتمرار  اأنمَو  واأن  بِك في نبذي للخطيئة فوق كل �شيء،  اأقتدي  فاجعليني 
ِفي  "اْنُموا  بطر�س:  القدي�س  عليها  تكلََّم  التي  الثمينة  الموهبة  امتلك  في 
اأبد  َواإلى  الآَن  اْلَمْجُد  َلُه  اْلَم�ِشيِح.  َي�ُشوَع  َنا  َوُمَخلِّ�شِ َنا  َربِّ َمْعِرَفِة  َوِفي  ْعَمِة  النِّ

ْهِر. اآِميَن" )2بطر�س 3/ 18(. الدَّ

مثال: القدي�سة روز دي ليما، بتول من رهبنة القدي�س دومنيك
اأميركا  في  الباهرة  قدا�شُتها  فاحت  وردة  ل  اأوَّ ليما  دي  روز  القّدي�شة  كانت 
الو�شطى. وقد ُدِعَيت با�شم روز لأّنها ومنذ الأ�شهر الأولى من طفولتها، بدا 
الحاّرة.  ومحّبِتها  الملئكّية  لطهارتها  علمًة  جميلة،  كوردِة  ا  م�ِشعًّ وجهها 
اأن ترتكب حماقات باطلة  وحين بلغت هذه البنة �شّن الإدراك، خافت من 
باأّن  وتخبرها  يها  لتقوِّ بنف�شها  اأتت  مريم  الطوباوّية  لكّن  ا�شمها.  ب�شبب 
ا�شمها عزيز على قلِب ابنها. واإثباًتا للمحبة التي تحفظها العذراء القّدي�شة 

لهذه البنة، اأطلقت عليها لقب "روز للقّدي�شة مريم". 
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لل�شليب  محّبتها  بتكري�س  العالم  ُمْغريات  تنبذ  جعلها  اهلل  في  تاأملها  اإنَّ 
كّل  اأذهلت  التي  الإماتات  عي�س  في  متفانية  التاأمل،  حياَة  فنهجت  والألم، 
من عرفها. ولذا يمكننا القول اإّنها مغرو�شة بالآلم الثمينة من راأ�ِشها حتى 

قدميها. اأخم�س 

تزيد  اأن  قادر  اأنت  ي�شوع  رّبي  "يا  د:  ُتردِّ كانت  المبرحة  اآلمها  خ�شمِّ  في   
في  ترغب  وكانت  الإلهّية.  محبتك  �شعلة  قلبي  في  ت�شرم  اأن  �شرط  األمي، 
ترك  با�شتطاعتها  يكن  لم  لكن  ماوّي.  ال�شَّ عرو�َشها  لتمتلك  اأهًل  تكون  اأن 
واأن�شاأت  الثالثة،  دومنيك  القّدي�س  رهبنة  في  �شت  فتكرَّ الوالدّي،  المنزل 
بالتاأمل  اأيامها  تم�شي  كانت  ِقليًة �شغيرة، حيث  المنزل  زاوية حديقة  في 

المتوا�شل، دون اأن تدع نف�شها تت�شَتت حتى لأب�شط الأمور.
لها  يقول  ي�شوع  الم�شيح  �شوت  ت�شمع  باأن  جديرة  جعلها  باهلل  التحاد  هذا 
يوًما: "يا روز العزيزة على قلبي اأنِت عرو�شَي المحبوبة". فاأجابته القدي�شة: 
لي  ت�شمح  ل  العبوديِة  وعلمات  واإلهي.  ربي  يا  لك  خادمة  �شوى  ل�شت  "اأنا 

باأن اأترفع اإلى م�شاف العرو�س". 
دتها في روؤية خا�شة، واأكدت لها اأَنَّ المحّبة التي  لكن العذراء القّدي�شة �شدَّ
ت�شود قلبها تجعلها جديرة باأن ت�شمى عرو�س الم�شيح. وبعد اأن وهبت ذاتها 
اإلى اأق�شى درجات التوبة والإماتات، رّددت مرتين متتالتين: "يا ي�شوع كن 

معي"، واأ�شلمت الروح في ال�شنة 1617.
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موهبة القدرة عند مريم

يا برج داود

اأَْتَرا�ُس  ُكُلَّها  َعَلْيِه،  ُعِلَّق  ِمَجٍنّ  اأَْلُف  ِللأَ�ْشِلَحِة.  اْلَمْبِنِيّ  َداُوَد  َكُبْرِج  "عنقِك 
اْلَجَباِبَرِة." )ن�شيد 4/ 4(. 

ال�شعادة،  لبلوغ  جّمة  م�شاعب  نواجه  ال�شالحة  الأعمال  اإتمامنا  �شياق  في 
فيعترينا الخوف من عدم التحقيق لأهدافنا ال�ّشامية.

الخطيئة  من  يتفّرعون  ثلثة  اأعداٌء  هنالك  الطبيعي  �شعفنا  اإلى  اإ�شافًة 
ا  منَّ ي�شلبوا  باأن  لحظة،  كلِّ  في  ويهّددوننا  با�شتمرار  يرافقوننا  الأ�شلّيِة. 
ثانيهم  وفخاخه،  ال�شرير  اأولهم  اأجلِه.  من  نجاهد  الذي  ال�شعادة  اإكليل 
ي�شّنون  الأعداء  هوؤلء  واإغراءاته.  العالم  وثالثهم  الفا�شدة،  وميوله  الج�شد 
حرًبا �شارية علينا، فمن دون النجدِة الإلهّية ل ن�شتطيع اأن ُنقاوم هجماتهم 
ال�شارية. لذا علينا اأن نرفع ال�شكر اإلى لطف اهلل اللمتناهي، الذي ي�شلـُِّحنا 
الأخطار،  من  الخل�س  في  الرجاء  ويعطينا  المقّد�شة،  القدرة  بموهبة 

ويمنحنا القوة على اإتمام اأعمالنا، �شرط اأن نكون اأمناء في م�شلكنا.
الريح  ُيَدْوِزن  الذي  هو  الحبيب،  مخّل�شِك  ذراعْي  بين  نف�شي  يا  اإ�شتريحي 
َوْفًقا لجناحي فراخ الطيور، يعطيِك طول الأناة لتحتملي �شرور هذه الحياة، 
اأقتحم  اإلهي  "ِبمُعْونِة  خل�شك:  اأعداء  على  للنت�شار  القدرة  ويعطيِك 

الأ�شوار" )مزمور 17/ 30(.
في  تاأّملنا  َثّم  ومن  مريم،  اإلى  الموكلة  الر�شالة  عظمة  في  تاأّملنا  نحن  اإْن 
من  بريئة  لأنها  الج�شد  يخ�سُّ  بما  ل  تواجهها،  التي  المتعّددة  المعوقات 
بامكانها  كثيرة  اأ�شباًبا  اأّن  ُندرك  والعالم،  ال�شّرير  بل من هجمات  الدن�س، 
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في  و�شعيفة  مقّد�شة  خليقٍة  با�شتطاعة  فكيف  �شجاعتها.  العذراء  ُتفقد  اأن 
التغلب  اإتمام ر�شالٍة �شامية كهذه؟ كيف يمكنها  بالقدرة على  تتمّتع  اأن  اآن، 
يعطينا  بول�س  فالقّدي�س  �شوب؟  كّل  من  بها  يحيطون  �شر�شين  اأعداٍء  على 
ي�شوع" )روما  الم�شيح  في  اهلل  "بنعمة  يقول:  اإذ  ذلك  القاطع عن  الجواب 

.)25 /7
ي�شوع  با�شتحقاقات  مريم،  اإلى  مقيا�س  بل  اأُعِطَيْت  التي  فالنعمة  نعم، 
كلِّ  على  تنت�شر  وجعلتها  المخاطر،  تجاوز  على  �شاعدتها  ابِنها،  الم�شيح 
افتدى  الذي  للفادي،  كمعاونة  م�شيرتها،  ُتكِمل  اأن  واأعطتها  الم�شاعب، 
في  كما  اأحزانها  في  الإلهّية  النعمة  رافقتها  لقد  باأكمله.  الب�شري  الجن�س 
ها،  مخلـِّ�شِ باهلل  فارتاحت  الهائجة،  البحار  و�شط  ِقواها  و�شّددت  اأعمالها، 

ِه. كطفٍل بين ذراعي اأمِّ
بالمعونة  ثقًة  فتزداد  �شُتعانيها،  التي  الآلم  هول  بالها  على  يخطر  كان 
رين  المتكبِّ َد  فبدَّ �شاعِدِه  �شّدة  عن  "ك�شَف  النبوّية:  الأقوال  ُمرددًة  الإلهّية 

باأفكاِر قلوبهم" )لوقا 1/ 51(.
بال�شجاعة  نت�شلَّح  اأن  فعلينا  الحياة،  هذه  في  �شر�شة  معارك  تعتر�شنا 
مجتازين  الروحّيين،  اأعدائنا  على  ننت�شر  كي  الإلهّية،  المعونة  ون�شتدعي 

المعوقات، فنبلغ غاية جهادنا.
�شرط  ننت�شر  اأن  يمكننا  القوة،  موهبة  من  ة  الم�شتَمدَّ المعونة  هذه  مع 
وعَد  فاهلل  معركتنا،  في  وحيدين  ل�شنا  نحن  النعمة.  عمل  مع  تجاوبنا 
معي"  هَي  التي  اهلِل  نعمُة  بل  جاهَد،  الذي  اأنا  "فما  دائًما:  معنا  يبقى  باأن 

)1كورنت�س 15/ 10(.
اإنَّ موهبَة القّوة ال�شرورّية في معركتنا �شّد اأعداء خل�شنا، ت�شاعدنا على 

تحّمل ال�شرور التي تحيط بنا من المهد اإلى اللحد.
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نبلغ  فبها  الطبيعة؟  الفائقة  القّوة  موهبة  دون  من  نعمل  اأن  يمكننا  ماذا 
دين مع الر�شول: "من يف�شلنا عن محبة الم�شيح؟ ... َفاإِنِّي  الخل�س، مردِّ
َرٌة  اٌت، َوَل اأُُموٌر َحا�شِ ُه َل َمْوٌت َوَل َحَياٌة، َوَل َمَلِئَكٌة َوَل ُروؤَ�َشاُء َوَل ُقوَّ ٌن اأَنَّ ُمَتَيقِّ
ِة  َلَنا َعْن َمَحبَّ َوَل ُم�ْشَتْقَبَلٌة، َوَل ُعْلٌو َوَل ُعْمٌق، َوَل َخِليَقٌة اأُْخَرى، َتْقِدُر اأَْن َتْف�شِ

َنا." )روما 8: 35- 39(. اهلِل الَِّتي ِفي اْلَم�ِشيِح َي�ُشوَع َربِّ

†  �سالة
يا مريم، يا اأّم اهلل واأّمنا، يا برج داود الحقيقّي، لقد �شمدِت اأمام �شعوبات 
اأجل  من  اإليِك  الموكلة  الر�شالة  القّد�س  الروح  بنعمة  واأكملِت  الحياة،  هذه 
اأَفِقد  ل  حّتى  القدرة،  وموهبة  القوة  نعمة  ابنِك  من  لي  اإ�شتمّدي  افتدائنا. 
َل  اآلم الدهر الحا�شر لأ�شِ اأجتاز  ال�شجاعة في مواجهة معارك الحياة، بل 

اإلى ال�ّشلم الأبدّي. اآمين.

مثال: القدي�س ريمون نوّنة، معترف من رهبنة ال�سكران
ُولد  لأّنه   Nonnative لـ  "نوّنة" اخت�شارًا  باإ�شم  ريمون  القّدي�س  َي  �ُشمِّ لقد 
حماية  اإلى  طفولته  منذ  به  فعهدوا  الحياة.  ه  اأمُّ فارقت  اأن  بعد  مبا�شرة 
العذراء الكلّية القدا�شة. وحين �شبَّ �شعر بدعوته الَكَهنوتّية؛ فاأراد والده اأن 
العذراء  الأّم  ُم  ُيكرِّ فاأقامه راعًيا على قطعاِنِه، فراح  َيْثنيه عن عزمه هذا، 
الّطوال  ال�ّشاعات  يم�شي  كان  حيث  الروحّية.  الحياة  في  ه  نموَّ منها  طالًبا 
اإكراًما لأّمه  ُعذرّيته  �س  باأّن يكرِّ َنذًرا هلل  واأقاَم  اأيقونتها.  اأَمام  لة  ال�شّ في 

مريم، فاأعطاه اهلل القدرة اللزمة لينت�شر على مواجهة والده له.
نيَر  الظالم،  �شارازين  عهد  في  البوؤ�شاء،  الم�شيحّيين  من  العديُد  عانى 
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المحّبة  اأعمال  من  المزيد  تطبيق  اإلى  بريمون  دفع  ما  القا�شية،  العبودّية 
ي�شوع،  الم�شيح  اأجل  من  بال�شت�شهاد  ا  ُحبًّ الجزائر  اإلى  فانطلق  والرحمة، 
الذي  بالمال،  اإن  الأ�شرى،  نجاة  لأجل  قّوة  من  اأوتَي  ما  بكّل  ذاته  وكّر�س 
المقّد�شة  الأ�شرار  وتوزيع  كلمه  بحرارة  اأو  ليفتديهم،  يجمعه  اأن  ا�شتطاع 
بي�شوع،  محّبًة  وغيرته  اندفاعه  نار  كلُّه  هذا  يطفئ  ولم  اإيمانهم.  لي�شّدد 
البطولّي  ة  المحبَّ عمُل  فاأ�شحى  الآخرين.  ر  ليحرِّ عندهم  عبًدا  ذاته  فقّدم 
عن  َثْنَيُه  محاولتهم  اأ�شّدها  نوع،  كل  من  واآلم  و�شتم  عذاٍب  م�شدر  هذا، 

اإيمانه.
يحافظ  اأن  مريم،  وم�شاعدة  الثمينة  الإيمان  هبة  بف�شل  ريمون،  اإ�شتطاع 
اإلى  لترتّد  النفو�س  يربح  واأن  الم�شيحّيين،  افتداء  في  المتَّقدة  رغبته  على 
يحكم  اأن  فقّرر  البربر  قائد  اأغ�شب  الكبير  الثبات  هذا  الم�شيح.  ي�شوع 
اآمًل  ب�شربه،  يكتفي  جعله  الذهب  اإلى  عط�شه  لكنَّ  بالموت.  ريمون  على 
�شفتيه  بثقب  واأمر  الدينّية  بالأمور  التكلم  من  فمنعه  المال.  لقاء  تحريره 
الطعام. تناوله  اأثناء  مغلًقا  فمه  على  ُيبقون  وكانوا  فيهما،  قفًل   وا�شًعا 

و�شلت  اأن  اإلى  اأ�شهر،  ثمانية  مدى  على  الوح�شّية  المعاملة  هذه  اإ�شتمرت   
الم�شيحّيين  �شلوات  ترافقه  اإ�شبانيا  اإلى  ريمون  وعاد  المطلوبة.  الفدية 
اأراد  ذلك  بعد  الكاثوليكّي.  الإيمان  عي�س  على  و�شاعدهم  حّررهم  الذين 
درجة  اإلى  فرفعه  جهاده،  على  يكافئه  اأن  التا�شع  غريغوار  الأعظم  الحبر 
الكاردينالّية، لكّن اهلل الذي كان يحتفظ له باأجر اأثمن من ذلك، دعاه �شنة 

1240 اإلى الأفراح الخالدة.
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يا برج العاج

 ف�سيلُة الرجاء عنَد مريم

 /10 )1ملوك  اإبريًزا"  َذهًبا  األَب�َشُه  عاٍج  من  كبيًرا  عر�ًشا  الَملُك  َع  "َو�شَ
.)18

اأن  وعليِه  والآلم،  والُمتناِق�شات  الت�شحيات  ملوؤها  حياًة  الم�شيحّي  يعي�س 
يحمل ا�شَمُه ودعوَتُه بجدارة. عليه اأن يقاِوَم ميول الج�شد وتجارب ال�شّرير 
ومغريات العالم بحرٍب �شر�شة ودائمة. فل ُيمكن اأن يتنّعم ب�شلٍم دائٍم في 

ا للجهاد. هِذِه الحياة الحا�شرة، بل عليِه اأن يكوَن ُم�شتعدًّ
من الوا�شِح، في هِذِه الحالت، اأننا نحتاُج اإلى ف�شيلٍة خا�شة ُت�شاعدنا على 
الجهاد، وتدعُمنا في المعركة، وُتقّوينا في الأحزاِن ال�شديدة. نحُن بحاجة 
رنا بالمعونة التي  ُاِعّد لنا، وُتذكِّ اأعُيِننا الأجر الذي  اإلى ف�شيلٍة ت�شُع ُن�شَب 
َوعَدنا بها اهلل. اإّنها ف�شيلة الرجاء، اإّنها النجُم ال�شاطُع الذي يقوُد الإن�شاَن 
ليو�شَلُه  ال�شتقامة،  طريِق  في  ُخطاُه  ُه  ويوجِّ الهائج،  العالِم  هذا  بحِر  في 

باأماٍن اإلى ميناِء الخل�س.
ول  الحا�شرة،  التجارب  ويجتاُز  فيِه،  جاء  الرَّ يقّوي  الذي  للإن�شان  طوبى 
اإلى  بالتاأكيد  �شيدخل  فاإّنُه  تزول،  ل  التي  الأبدّية  الخيراِت  في  اإّل  يرغُب 

ال�شماوي.  الوطِن 
حتى  الحياِة،  هِذِه  في  العذراء  احتملْتها  التي  الآلم  عن  َنعِرُفُه  ما  يكفينا 

نفهَم، اإلى اأّيِة درجٍة تحّلت مريم بف�شيلِة الرجاء الفائَقِة الطبيعة.
مريم  على  وكان  لُيميته،  عنه  يفّت�س  الجاحد  هيرود�س  فراح  ي�شوع،  ُولد 
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اأن  وبعد  ال�شيف.  حّد  من  الم�شيح  يحميا  كي  ِم�شر  اإلى  يهربا  اأن  ويو�شف 
عانت العائلة المقّد�شة في المنفى اأوقاًتا من العذاب والحرمان، عادت اإلى 
العلنّية  ي�شوع  حياة  وخلل  والزهد.  الب�شاطة  حياة  اأكملت  حيث  النا�شرة 
لحظًة  تتركه  لم  وال�شطهاد.  والقلق  الرف�س  اأعباء  ابنها  مريم  �شاركت 
هي  فكانت،  كالمجرِم.  ال�شليب  على  بالموت  عليه  ُحِكَم  حين  حتى  واحدة 

اأَ�ْشَقْوها للم�شلوب اللهي. ا حا�شرة لتلقى ماآ�شي العار التي  اأي�شً
دت العذراء القدي�شة، و�شط هذه المحن  فما هي هذه القوة الخفّية التي �شدَّ
القا�شية؟ اإّنه الرجاء بالوعود الإلهّية، والثقة الأكيدة باأّن ابنها بنعمة اآلمه 
للنا�س غفران خطاياهم،  الأر�س، حامًل  �شَين�شُر ملكوَت اهلل على  الُمذّلة، 
الف�شيلة  هذه  هو  الرجاء  اإّن  نعم،  يزول.  ل  مجًدا  وهلل  الفرح،  وللملئكة 
هي  يمكنها  وهكذا  اهلل.  لأّم  والقوة  العزاء  �شتعطي  التي  الطبيعة  الفائقة 
رجاء"  ل  حيث  بالرجاء  "الإيمان  ترّدد:  اأن  الأَْعِذَبة  هذه  بحر  في  ا،  اأي�شً

)روما 4/ 18(.
رة عميًقا في نف�س مريم، تجعل من هذه العذراء  اإنَّ ف�شيلة الرجاء المتجذِّ
نا�شع  بعاٍج  ًعا  مر�شَّ فائقة،  ب�شلبٍة  ال�شخر  على  مبنيًّا  ُبرًجا  ي�شة  القدَّ

البيا�س ل مثيل له.
�شفو  ـَر  تعكِّ اأن  القا�شية،  الِمحن  ول  الأثيمة  التناق�شات  با�شتطاعة  لي�س 
العلّي  الّرّب  بمعونة  ثقِتها  على  المبنّي  داخلها،  في  الذي  ال�ّشماوّي  ال�شلم 
الداخلّية، وما برحت  ا�شتعداداتها  تلك كانت  المقّد�س.  ال�شاكن في كيانها 
 /13 فيه" )اأّيوب  دائًما  رجائي  لو�شعُت  الّرّب  اأماتني  "لو  اأّيوب:  مع  د  تردِّ
اإْن كانت مريم المت�شّلحة بالرجاء،  ب بعد الآن،  اأن نتعجَّ 18(. فهل يمكننا 

ًة كاملة ب�شخاء كبير مع حياة ابنها؟ حيَّ قد قّدمت حياتها هلل اأُ�شْ
العوا�شف  ُعباب  تمخر  فهي  المقّد�س،  بالرجاء  المنقادة  للنف�س  طوبى 
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اأنَّ  لعلِمنا  ال�شدائِد  في  بها  "نفتخُر  الأبدّي:  الخل�س  ميناء  نحو  بل خوف 
ورجاوؤنا  الرجاء.  َيلُد  والمتحان  لنا،  امتحاٌن  وال�شبر  ال�شبَر،  َتِلُد  ال�شّدَة 
لنا"  وهبه  الذي  القّد�س  بالروِح  قلوِبنا  في  محّبَتُه  �شكَب  اهلل  لأن  يخيب  ل 

)روما 5: 5-3(.
ولكن، يا لتعا�شِة الإن�شان الذي ل رجاَء له؛ فهو يزدري الِخيارات ال�شماّوية 
ول يرغب اإّل في خيرات الأر�س. والخيرات تهرب من اللهثين في اإثِرها، 
وَمن ي�شتعطفها ل يلقى �شوى القلق وال�شمئزاز. فعلى قْدر ما تملأ خيراُت 
اأنف�شهم  ُيفرغون  الأر�س  اأبناء  نرى   والطماأنينة،  بال�شلم  النف�َس  ال�شماء 

من الفرح والأمان.

†  �سالة
بنا  فا�شفعي  اهلل،  بعَد  لنا  الوحيُد  الرجاُء  اإّنِك  َتنا،  ولذَّ حياَتنا  يا  مريم  يا 
جاِء  الرَّ لُه  اإِ "َيغُمُرُكم  الر�شول:  بول�س  مع  فنرّدد  الرجاء،  اإله  عر�ِس  اأماَم 
الُقُد�س!"  وِح  الرُّ ِة  ِبُقوَّ رجاًء  ُنفو�ُشكم  ِلَتفي�َس  الإِيمان  في  لِم  وال�شَّ ِبالَفَرِح 

)روما 15/ 13(.

مثال: تحرير فّيينا من اجتياح الأتراك
َم  ُتكرِّ اأْن  القّدي�شة،  العذراء  مولد  ذكرى  في   ،1683 �شنة  الكني�شة  قّررت 
كّل  ورجاء  ا�شتراحة  هي  التي  لمريم،  المقّد�س  بال�شَم  خا�ّس  باحتفاٍل 
مريم  ب�شفاعة  الثقَة  اأّن  ك�َشَف  حدٍث  اإثَر  الحتفال   هذا  تاأ�ّش�س  م�شيحّي. 
ون�شبوا  المجر،  واحتّلوا  مخيفة  بّقوٍة  الأتراك  الجنود  زحف  تخيِّب:  ل 
على  مدينتهم  لروؤية  المدينة  �شكان  فخاَف  فييّنا.  اأبواب  عند  مع�شكرهم 
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ال�شقوط. و�شِك 
�شديد.  بقلق  الُمخيف  الجتياح  هذا  مراحل  عون  يتتبَّ العالم  م�شيحّيو  كان 
�شقَطت  احُتّلت،  هي  فاإن  الأمين،  وبابها  اأوروبا  اأنظار  ِقبلة  فييّنا  وكانت 
من  ارتفعت  وقد  الغا�شبة.  ة  البربريَّ رحمِة  تحت  المجاورة  الدول  �شائر 
كي  ال�ّشماوات،  �شلطانة  نحو  الحاّرة  ال�شلوات  الم�شيحّي  العالم  اأنحاء  كّل 

تتعّطف وُتبعد هذه الكارثة المميتة.
عن  اآذانها  مَّ  َت�شُ لم  الحزانى،  يَة  ُمعزِّ بحٍق  ندعوها  التي  فاإنَّ  وبالفعل، 
�شوبيا�شكي، وكان رجًل  بولونيا جان  الموؤمنين، فخرج ملك  اأبنائها  �شراخ 
ة �شعبة  ا َوِرًعا، برفقة جنوده الذين لم يكونوا على ا�شتعداٍد لإنجاز َمَهمَّ تقيًّ
كهِذِه، ولكن لم َيكن اأمامه ِخيار �شوى النطلق لمواجهة هذا العدّو، الذي  
و�شل  وحين  العلّي.  الّرّب  م�شاعدة  على  اتكالِه  في  كبيًرا  الملك  اإيمان  كان 
اأماَم الجنود الأتراك، وقبل خو�س المعركة، �شارك مع جنوده في الذبيحة 
الإلهّية. وقد قاَم هو بخدمة الّقدا�س ثم طلب من خاِدِم اهلل اأن يبارك الجنود. 
وبثقة ل حّد لها، اأطلق جنوَدُه للمعركة من دون خوف. وكانت المفاجاأة اأّن 
العدّو، على الرغِم من ا�شتعداِده القوّي، لذ بالِفرار تارًكا وراءه عدًدا كبيًرا 
من القتلى. هذا النت�شار الذي حّققه �شوبيا�شكي ا�شُتقبَل بفرٍح �شامٍل من 

ِقبل كّل الم�شيحّيين، فارتفعت �شلوات ال�شكر للعذراء من كّل �شوب. 
في ذلَك الحين، كان يراأ�س كر�شيَّ القّدي�س بطر�س البابا اإينو�شانت الحادَي 
ع�َشَر، وقد و�شع ثقته كلَّها بمريم، فقّرر اأن ُيقيم لها عيًدا احتفاليًّا كبيًرا، 
باأخبار  عَرَف  وعندما  دها.  ُتهدِّ التي  المخاطر  من  الكني�شة  حّررت  هي  اإْن 
تّم  التي  اهلل  اأّم  ل�شفاعة  تكريًما  كبيرة،  احفالت  ُتقام  اأن  اأمَر  النت�شار، 
اإحتفاليٌّ  عيٌد  ُيقام  اأن  اأمَر  ِلَنذِره،  ووفاًء  الباهر.  النت�شار  هذا  براأفتها 

ل�شم مريم المقّد�س في اأنحاِء الكني�شة الجامعة. 
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يا بيَت الذهب

توا�سع مريم

�ُشَلْيَماَن"  َكاأخدار  ِقيَداَر،  َكِخَياِم  اأُوُر�َشِليَم،  َبَنات  َيا  َوَجِميَلٌة  �َشْوَداُء  "اأََنا 
)ن�شيد 1/ 5(.

اأبهى ف�شيلة َتح�شُن في عيني الرّب، هي ف�شيلة التوا�شع  بعد المحّبة، فاإنَّ 
اهلل  من  تعلَّمناها  قد  ونحن  الف�شيلة،  هذِه  يجهلون  فالوثنّيون  المقّد�س. 
َنْف�َشُه  َع  نف�شه، اإذ �شار اإن�شاًنا محّبًة بنا على ما كتب القَدي�س بول�س: "َوا�شَ

ِليِب" )فيليبي 2/ 8(. َواأََطاَع َحتَّى اْلَمْوِت َمْوِت ال�شَّ
درجِة  اإلى  الّرّب،  عيني  في  ثميٌن  الّتوا�شع  اأنَّ  كْم  نفهم  اأن  يمكننا  هنا  من 
اآثَر العمل مع الم�شاكين ومتوا�شعي القلوب، كي ُيتّمم العظائم في قلِب  اأّنه 
اإ�شرائيل"  �ْشَباِط  اأَ �َس  َراأْ ْرَت  َعْيَنْيَك، �شِ ِغيًرا ِفي  ُكْنَت �شَ اإِْذ  "اأََلْي�َس  كني�شِتِه: 

)1�شموئيل 15/ 17(.
وقد  الب�شر،  كطرق  لي�شت  طـُرَقُه  لأن  العلّي،  الّربِّ  حكمَة  نف�شي  يا  مي  عظِّ
العالم �شعًفا  يعتبُره  الحكماء، وما  لُيخزَي  العالم حماقة  يعتبُره  "اختار ما 

ليخِزَي القوياء" )1كورنت�س 1/ 27(. 
التوا�شع.  ف�شيلِة  عظمَة  نفهم  تجعلنا  مريم،  اإليها  ُرفعْت  التي  الكرامة  اإنَّ 
الكني�شة،  اآباء  تعليم  ح�شب  والمحّبة  بالنعمة  واتحادها  العميق،  فتوا�شعها 

قد َجعل هذه العذراَء القّدي�شة جديرًة باأن َت�شير اأمَّ المخلِّ�س.
وقد  طفولتها.  منذ  هلل  بتولّيتها  ُتَقّدم  اأن  َنْذًرا  نف�شها  على  مريم  اأقامت 
القّدي�س  قال  ما  على  للكلمة،  ا  اأمًّ لتكون  توا�شعها  ب�شبب  اهلل  اختارها 
وبف�شل  الّرّب،  تها ح�ُشنْت مريم في عيني  لبتوليَّ َنْذرها  "بف�شل  برنردو�س: 
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الكلمة". توا�شعها حملت 
البتول  ا�شطربت  لقد  الب�شارة!  لحظة  مريم  توا�شع  اأ�شّع  الأنوار  من  كم 
المتوا�شعة في داخلها عند كلم الملك، وفّت�شْت في روِحها عن معنى هذا 
ال�ّشلم، فاأكَد لها الملك: "ل تخافي يا مريم لأّنِك وجدت نعمًة عند اهلل، 
لها  انك�شف  اإذ  الكلم  هذا  عنَد  ففِرحْت  العلّي".  اهلل  ابن  تلدين  اأنت  فها 
قولك" )لوقا  بح�شِب  لي  فليكن  للّرّب  اأمٌة  اأنا  "ها  فهتفت:  ال�شّر  �شموُّ هذا 
ٌط اآخُر على هذه الأر�س الفانية، لأّن ِخياراِتها  1/ 38(. لم يعد لمريم مخطَّ

كّلها اأ�شَبَحْت م�شدودة نحو يوم ال�شليِب المقّد�س.
بف�شل  العظيم  نا  �شرَّ خل�شِ ا�شتحققنا  لقد  التوا�شع،  اآيًة في  يا  فيا مريم، 
نا ي�شوع  ابنِك ي�شوع. فتقّبلي �شكَرنا وت�شبيَحنا، واجعلينا ن�شتحّق مواعيد ربِّ

الم�شيح.
عي�ِس  في  بمريم  يتمّثل  اأن  بالف�شيلة،  والنموَّ  اهلل  اإر�شاَء  يريُد  َمْن  كلِّ  على 
رين ويفي�ُس ِنَعَمُه على المتوا�شعين"  التوا�شع، لأّنُه ُكتب: "يقاِوُم اهلل المتكبِّ
)يعقوب 4/ 6(. من اأجِل ذلك يجُب اأن نعترَف متوا�شعين، باأنَّ كلَّ المواهِب 
ولكي  ال�شماوّي.  الآب  يد  من  تاأتينا  بالنعمة،  اأْم  اأَبالطبيعِة  نمتِلُكها،  التي 
لإرادة  كاملة  بحريٍة  نخ�شع  اأن  علينا  المقّد�س،  التوا�شع  في  ذواتنا  نحفظ 
اهلل، عاملين على اإر�شاء التدبير الإلهّي من دون البحث عن المجد الباطل، 

قابلين بخ�شوع وفرح، العطايا التي تاأتينا من العناية الإلهّية.
�شة بانتباٍه كبير، نلحظ اأنَّ مريم لم تظهر في رفقة  حين نقراأ الكتَب المقدَّ
ا �شليب ي�شوع، ولنفرح بعدم  ي�شوع اإل حين �شاركتُه الآلم. فلنختر نحن اأي�شً

النا�س لنا. تبجيل 
اإ�شاألي الّرّب اإلهِك يا نف�شي، اأن يمنَحِك نعمَة البتعاِد عن الفتخار العالمّي، 
كتاب  كلم  ري  وتذكَّ اإليِك،  ُه  ُتوجَّ التي  الإهانات  تاّم،  بخ�شوٍع  تقبلي  واأن 
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ُع" )اأمثال 15/ 33(. الأمثال: "َقْبَل اْلَكَراَمِة التََّوا�شُ
†  �سالة

يا مريم لقد كانت ف�شيلة التوا�شع باهرة في نف�شِك، لأنك اأنِت بيت الذهب 
د.  الممجَّ الوحيد  اهلل  لبن  م�شكًنا  ت�شبحي  اأن  ا�شتحققِت  وقد  الحقيقّي، 
فاأرجوك، اأن ت�شتمّدي لي نعمة اأن اأنبذ عظائم هذا العالم واأباطيله بكلِّ ما 
الم�شيح.  ي�شوع  الم�شلوب،  اإّل لمجد ربي  اأبًدا  اأ�شعى  واألَّ  القّوة،  اأوتيُت من 

اآمين.

مثال: الطوباوي اأنطوان دي بيتاْكت من رهبنة ُخدام مريم
كان  اهلل،  اأّم  ت�شير  كي  العذراء  َر  ليب�شِّ الملك  اأتى  بها  التي  اللحظة  في 
المتوا�شعة هذه  للّرّب. فبقْدر ما كانت مبادرتها  باأّنها خادمة  جواب مريم 
على  الذات  بذل  في  البطولة  م�شدر  فاإّنها  ال�شماء،  في  عظيم  فرح  �شبب 
الأر�س. كان هذا م�شدر اإلهاٍم للطوباوّي اأنطوان جياكومي، اأ�شقف بيتاكت 

وقد ا�شتوحى م�شيرة حياته من محبته الفائقة لتوا�شع مريم.
حققتها  التي  العظائم  على  تتكلم  ِعظًة  الأيام  من  يوم  في  اأنطوان  �شمع 
لموؤ�ش�شي  منحتها  التي  النعم  في�س  في  �شيناريو،  جبل  على  مريم  العذراء 
هذه  اأبناء  يبذلها  التي  الأمانة  اإلى  اإ�شافًة  ال�شبعة،  مريم  خّدام  رهبنة 
ي�شبح  اأَْن  في  العميقة  بالرغبة  ف�شعر  ال�شماوات؛  ملكة  خدمة  في  الرهبنة 

راهًباأ من اأبناء هذه الجماعة.
ذهب الِمطران اأنطوان اإلى مواجهة الأب الأقد�س، وطلب اإليه اأن يعفيه من 
يعي�س  كي  مريم،  خّدام  رهبنة  في  بالدخول  له  وي�شمح  الأ�شقفية،  خدمته 

مثلهم حياة توا�شع وفقر.
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رنا  ففي يوم عيد ميلد الرّب من �شنة 1425، هذا النهار المبارك الذي يذكِّ
بميلد ملك المجد الذي �شار طفًل �شغيًرا من اأجلنا، ترك اأنطوان تيجان 
اأقدام  عند  جديد  من  اأولدتنا  التي  تلك  خّدام  ثياب  ليرتدي  ة  الأ�شقفيَّ
ال�شليب، بموت ابنها الوحيد من اأجل حياة النعمة. فبقي مدة ع�شر �شنوات، 
المتوا�شعة  الأعمال  باأب�شط  يقوم  وكان  �شيناريو.  جبل  على  الدير  هذا  في 
التي فيها تخّلى عن �شرف الأ�شقفية  الكبيرة  الت�شحية  �شهادة للجميع على 
الكبير. لم يكن يتمّيز ب�شيء من �شائر الرهبان العادّيين في زمن البتداء 

اأو حين انُتخب رئي�ًشا على الجماعة في ما بعد.

نال هذا التوا�شع حظوة في عيني الرّب، فقد كانت العذراء القّدي�شة تغدق 
باأن يذهب  واأَمرْته  يوًما  اأمامه  الوافرة؛ وقد ظهرت  ال�شماء  باإنعامات  عليه 
اإلى زيارة اأ�شقف فان�شن�س ليطلب منه اأن يوكل معبد جبل بيريكو اإلى اأبنائها 

ًقا مطلبه هذا. خّدام مريم، فا�شتجاب الأ�شقف محقِّ

وقد  مانتو،  خّدام  رهبنة  لتاأ�شي�س  اأنطوان  اختيار  بعد  ما  في  تّم  وقد 
المدافع  فكان  الرهبانّية؛  هذه  على  ا  عامًّ نائًبا  دورات  ثلث  على  انُتخب 
لملكة  اأميًنا  ر�شوًل  لي�شبح  الرهبنة،  قوانين  على  للحفاظ  الأول 
ر�شاها  ُمنا�شبات  لعّدة  في  مريم  العذراء  اأظهرت  وقد  ال�ّشماوات. 
م�شيرة  في  فاأّيدته  لها،  بمحبته  اأنطوان  بها  قام  التي  الت�شحيات  عن 
القدا�شة. درجات  اأ�شمى  اإلى  بالرتفاع  واأغنته  الأر�س،  على   حياته 
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يا تابوت العهد

الدائمة و�سيطتنا  مريم 

"ال�شلم عليِك يا مجَد العذارى، وو�شيطَة بني الب�شر، يا اأّم مخلِّ�شنا".
)اآدام دي �شان فيكتور( 

اإّن اهلل الذي نّظم اأمور الكون بحكمٍة لمتناهية، ي�شتعين في ترتيب العالم، 
اأن  بنعمته  اأراد  وقد  اإليه.  المتوا�شعة  الخلئق  ليجِذب  �شامية  بخلئق 
عليه  تمّردوا  الذين  الب�شر  مع  د،  المتج�شِّ ي�شوع  الم�شيح  بوا�شطة  يت�شالح، 

اآدم. ب�شقطة 
كمال  وهو  القدا�شة.  فائق  لأنه  اللمتناهي  الكمال  هو  المتج�ّشد  نا  ربَّ اإّن 
اهلل  "لأّن  الر�شول:  بول�س  كتب  ما  ح�شب  على  والب�شر،  اهلل  بين  الو�شاطة 
الذي  الإن�شاُن  ي�شوع  الم�شيح  هو  واحٌد  والنا�س  اهلل  بين  والو�شيط  واحٌد، 
فاإّنه  وبذلك   .)5  /2 النا�س" )1تيموثاو�س  جميع  عن  ِفداًء  بنف�شه  �شّحى 
"�شالَح اهلُل العالَم  بوا�شطة ي�شوع الم�شيح قد اكتملت م�شالحتنا مع الآب. 

مع نف�ِشِه في الم�شيح" )2كورنت�س 19/5(.
ُتهم  ا �شفعاَء اآخرين، َمَهمَّ لكّن اهلل اأراد ب�شلحه اللمتناهي، اأن َيهَبنا اأي�شً
اإعداُدنا لقبول مفاعيل الو�شيط الأوحد ي�شوع الم�شيح. هوؤلء هم الملئكة 
ا يتعاونون مع المخلِّ�س  القّدي�شون، �شفعاء لنا قّدام اهلل. كما اأّن الكهنة اأي�شً
و�شطاء  ُيدَعوَن  فهوؤلء جميًعا  الإلهّية،  العّزة  مع  على م�شالحِتنا  لي�شاعدوا 
نف�َشُه  اهلل  وكاأنَّ  الم�شيح،  �شفراُء  "نحن  بول�س:  القّدي�س  لنا  اأو�شح  ما  على 

َيِعظ باأل�شتنا" )2كورنت�س 20/5(.
الذين  كّل  بين  ال�شفاعة  الفائقة  الو�شيطة  العذراء،  مريم  الطوباوّية  تبقى 
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تعاونوا مع الّرّب الم�شيح، من اأجل م�شالحتنا مع اهلل.
مريم هي �َشْو�َشنة ال�ّشلم ال�ّشبيهة بالزمّرد حول عر�س اهلل كما كتب يوحنا 
 .)3/4 الزمّرد" )روؤيا  لون  مثل  في  قزح  قو�س  العر�س  "وحول  روؤياه:  في 
ي�شوع،  الم�شيح  قّدام  اأجلنا  ال�شفاعة من  ة  َمَهمَّ ي�شغلون  القّدي�شون  فاإن كان 
�شفيعتنا  مريم  �شارت  وبذلك  مريم.  مع  بو�شاطة  بذلك  يقومون  فاإّنهم 

الأ�شمى قّدام الفادي الإلهّي.
الحبل  وبف�شل  دن�س.  بل  بها  ُحِبَل  لأّنه  الكرامة  هذه  مريم  ا�شتحّقت  لقد 
هلل،  تقدمًة  كلُّه  ي�شير  اأن  الب�شرّي  الجن�س  ا�شتطاع  اهلل،  لأّم  البتولّي 
ب�شخ�س هذه العذراء التي ل �شبيه لها بالبرارة وال�شدق، وهما من �شفات 
الخطيئة،  البريئة من  بمريم  الَحَبَل  اأّن  القول  يمكننا  لذا  تكوينه.  اآدم عند 
كان كالفجر ال�شارق في م�شيرة م�شالحتنا مع اهلل. م�شالحة نالت كمالها 

بموت الم�شيح ي�شوع على ال�شليب.
قد  ال�شماء،  لُمر�َشِل  مريم  قالتها  التي  "َنَعم"  كلمة  فاإّن  ذلك  اإلى  اإ�شافة 

اأعلنت بزوغ �شم�س الحّق ور�َشَمت َبْدء عمل فدائنا. 
اإّن ال�شرط الأول، لكتمال م�شالحتنا مع العّزة الإلهّية، هو اأن نمِلك اإيماًنا 
الإيمان  مبادئ  تمنحنا  لم  فمريم  بها.  الموحى  بالحقائق  و�شادًقا  ثابًتا 
ا مار�شت بكلِّ كيانها هذه الف�شائل الإلهّية بمثابرة وكمال،  َوَح�ْشُب، بل اأي�شً
وهي   .)45  /1 )لوقا  اإيمانها  عظيم  بف�شل  طوباوّية  ُتدعى  اأن  ت  فا�شتحقَّ

بذلك �شفيعة لنا لأّنها اآمنت بالمواعيد الإلهّية من دون ترّدد.
الآب  بف�شل  اإذا  فلُنقّر  الُمخّل�س.  ِنعم  ننال  اأن  ن�شتطيع  مريم،  فبو�شاطة 
وبلوغ  ي�شوع  للقاء  هّينًة  و�شيلًة  الأّم،  هذه  ب�شفاعة  اأعطانا  لأّنه  ال�شماوّي، 
كّل  مخّل�س  هو  اهلل  باأن  بول�س  القدي�س  مع  د  ُنردِّ اأن  اأجمل  فما  الخل�س. 

الب�شر )1تيموثاو�س 2/ 4(.
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كلًّ  مجتهدين  بمريم،  الت�شّبه  الحقائق،  هذه  كّل  من  نتعّلم  اأن  يجب  لكن، 
ا، و�شطاء بين اهلل والنا�س. على طريقته، اأْن نكوَن نحن اأي�شً

اأوًل بقدا�شة �شيرتنا، كي تكون ف�شائلنا المثالّية دافًعا لقريبنا  كيف ذلك؟ 
نزرع  كي  وزنات،  من  اهلل  منحنا  ما  با�شتخدام  وثانًيا  والتوبة.  للرتداد 
اإلى  بنا  توؤّدي  التي  الخطايا  وننزع منها  الأزلّية،  الحقائق  بذور  نفو�شنا  في 

والموت.  ال�شياع 

†  �سالة
نرتمي  ابنك،  ي�شوع  قّدام  �شفيعتنا  يا  الجديد،  العهد  تابوت  يا  مريم،  يا 
�شفاعتك،  ثمار  ولتكن  معه.  و�شالحينا  اإليه  بنا  فابُلغي  يديِك،  بين  اليوم 
خيرنا  ي�شوع،  بّخ�شارة  َن�شقى  فل  مقّد�شة،  ِبِغيرة  الإلهّية  النعمة  لتتميم 

اآمين. الأوحد وغايِتنا الُف�شلى. 

مثال :القّدي�س بندكت�س جوزف لبر
�شنة  اآذار   26 في  فرن�شا،  �َشمال  اآميت،  مدينة  في  جوزف  بندكت�س  ولد 
اإلى  الوالدي وهو ما زال يافًعا، لكي يقوم بزياراِت حٍجّ  1748. ترك البيت 
كّل المقامات المقّد�شة في فرن�شا واإيطاليا. وكان في رحلته الطويلة هذه، 
اأجل  من  هلل  واإماتاته  اأتعابه  ًما  ُمقدِّ الكني�شة،  اأجل  من  انقطاع  بل  ي�شّلي 

ارتداد الخطاأة.
على  �شيًرا  فو�شلها  حّجه.  لم�شيرة  الأ�شا�س  الهدف  روما  مدينة  كانت 
ِملوؤها  حياًة  �شلك  هناك،  الماّرة.  من  اليومّي  خبزه  ي�شتعطي  الأقدام، 
التق�ّشف والتوا�شع اأذهلت النا�س جميًعا. لبا�شه قطعة ُقما�ٍس بائ�شة، وغذاوؤه 
بقايا الماأكولت، ولياليه نوٌم على قارعة الطريق، اإلى جنب الكنائ�س، تحت 
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مك�شوفة. �شماٍء 
يزور  فكان  الحياة.  ق�شاوة  على  التغّلب  في  ُتقّويه  اهلل  اأّم  �شفاعة  كانت 
يلِفت  كان  الذي  مونتي  دي  �شيدة  مقام  وخا�شة  روما،  معابد  في  اأَيقوناتها 
اأَيقونتها  اأمام  الطوال  ال�شاعات  يم�شي  فراح  مده�س.  ب�شكٍل  انتباهه 

الرائعة، �شاجًدا على ركبتيه بانخطاٍف كّلي.
كان يحفظ لأَيقونة عذراء الآلم محّبة خا�شة بقلِبِه، فكان ينطلق كلَّ �شباح 
نحو كني�شة القدي�س مر�شيل، مقرِّ ُخّدام مريم، لي�شارك في �شلة م�شبحة 
الأّم مع  الأ�شرار، جامًعا بذلك �شفاعة  يقبُل بركة  ثمَّ  ال�ّشبعة،  الآلم  دة  �شيِّ

بركة البِن.
في  الموجودة  مريم  بمقامات  خا�شة  حّج  لم�شيرة  اإل  روما  ليغادر  يكن  لم 
لوريت.  في  �س  المقدَّ مريم  بيت  فكان  المف�شل  مزاره  اأّما  اأخرى.  اأماكن 
ُه في  اأنَّ لو  بتاأملت عميقة كما  فيها  يغرُق  كاملة،  اأّياًما  يم�شي هناك  وكان 

غيبوبة، دون اأن ُيعير انتباًها لماأكٍل اأو م�شرب.
اأحد  �شباح  ففي  ال�شماء.  اإلى  لتنقله  القدي�شة  العذراء  ح�شرت  وفاته  يوم 
�شّيدة دي مونتي،  العذراء في كني�شة  اأَيقونة  اأمام  بينما كان ي�شّلي  الأيام، 
اأتت، فخرج من الكني�شة ووقع متدحرًجا على درجها،  باأن �شاعته قد  �شعر 
اأعلن البابا ليون الثالث  اأ�شلم الروح برائحة القدا�شة، وقد  اأيام  وبعد عّدة 

ع�شر قدا�شته في الثامن من كانون الأول �شنة 1881.
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يا باب ال�سماء

المنازعين  مريم معونة 

 
�شاعة  وفي  الآن  الخطاأَة  لأجلنا نحن  والدَة اهلل، �شلِّي  يا  قّدي�شة مريم  "يا 

اآمين" موتنا، 
تقود  فهي  الموت.  �شاعة  هي  الإن�شان،  حياة  في  اأهمّية  الأكثر  اللحظة  اإّن 

حياة الإن�شان الأبدّية  نحو ال�شعادة اأو نحو التعا�شة.
اإلى اأعلى درجات القدا�شة.  نعي�س حياتنا باأعمال التوبة وال�شلة، ونرتقي 
بالأعماِل  توبتنا �شادقة و�شلتنا مقرونة  لم تكن  اإن  كّل �شيء  لكننا نخ�شر 

ال�شالحة. 
عنده  َهمَّ  ل  اإذ  الخطيئة،  في  نقع  كي  جهده  خل�شنا  عدوُّ  ي�شاعف  بذلك 
ما�شي  في  دائما  نقبع  اأن  في  تكمن  ميَّة  الَجَهنَّ والخدعة  �شياعنا.  �شوى 

الخطايا التي اقترفناها، فنغرق في لياأ�س وتخور قوانا.
الكني�شة  اأ�شرار  في  لنا  �س  خ�شّ الذي  اللمتناهي  اهلل  لطُف  فليتبارك 

المعونَة، وفي اأمومة مريم الحمايَة.
وتحفظنا  خل�شنا،  عدوِّ  على  رنا  فتن�شُ الموت،  �شاعة  عند  مريم  ُترافقنا 
باب  بها  تفتح  الهلك،  بنا  لُتجنِّ تقّدمها  التي  فالَغيرة  اهلل.  مع  �شداقٍة  في 

ال�شماء.
اأمام  لنا  ت�شفع  اإّنها  حياتنا؟  من  اللحظات  هذه  في  اهلل  اأّم  ُترافقنا  كيف 
ل  ثمينة  موهبة  هي  تلك  المنتهى.  حّتى  الثبات  موهبة  يمنحنا  لكي  ابنها 
مثيل لها، على ما ي�شّميها المجمع التريدنتينّي المقّد�س. ف�شفاعة مريم في 
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ترافقه  ابنها،  جانب  اإلى  يوًما  وقفت  التي  هي  ا.  جدًّ فّعالة  اللحظات   هذه 
من  تنال  اأن  ت�شتطيع  ت�شّور،  كل  يفوقان  ومحّبة  باإيماٍن  الُجْلُجلة  نزاع  في 
�شد  ب�شلطانها  َتع�شدنا  اأّنها  كما  اإليها.  الملتجئين  المنازعين  خل�س  اهلل 
المقّد�شة  الأفكار  وُتـلهمنا  موتنا،  �شرير  عن  ير  ال�شرِّ وُتبعُد  الدنيا،  الأرواح 
بع�س  ليراها  ذاتها  عن  تك�شف  اإذ  لطفها،  وُتظهر  الطاهرة،  والرغبات 

ُخّدامها في اللحظات الأخيرة من حياتهم.
دًة  مردِّ الموت،  لحظات  في  مريم  بمرافقة  تحَظْي  كي  نف�شي  يا  ت�شّرعي 
"يا قّدي�شة مريم يا والدة اهلل �شلي لأجلنا نحن الخطاأة الآن وفي  باإيمان: 

اآمين". �شاعة موتنا، 
اإّن الثقة بمعونة مريم عند �شاعة الموت، هي العربون لخل�شنا، �شرَط اأن 
ن لنا  ُنطابق حياتنا مع حياتها. فالإرادة ال�شادقة باّتباع ف�شائل مريم، توؤَمِّ
الإلهّية.  الدينونة  اأمام منبر  للمثول  ال�شرورّية  ال�شتعدادات  الممات،  وقَت 

فما هي هذه ال�شتعدادات؟
ا. اأوًل، الخجل من الخطيئة، ل المميتِة وَح�ْشُب بل العر�شّية اأي�شً

تدع  لم  التي  مريم،  حياة  هي  تلك  اهلل.  اإرادة  مع  الكامل  التوافق  ثانًيا، 
اأ�شكال الخطيئة، ولم تمِلك رغبًة �شوى العي�س  نف�شها تتدّن�س باأّي �شكل من 
واأّنها  كما  الزّلت،  اأنواع  كّل  عن  البتعاد  على  ثابرْت  لقد  اهلل.  اإرادة  َوفق 
هي   مريم  فحماية  القّدو�شة.  اهلل  اإرادة  مع  المتوافقة  الأعمال  على  داأبت 
ال�شمانة الأكيَدة لنا عند �شاعة الممات البائ�شة التي تعلن بداية حياٍة غير 
مائتة في ال�شعادة الأبدّية. واإّنه لِمَن المخاطرة اأن ناأُمل الح�شول على نعمِة 
على  فالتكال  الإرادّية.  بالأخطاء  مليئة  حياتنا  كانت  اإن  ال�شالحة  الميتة 
اأجل ارتداٍد كامل، من دون عي�س الطرق الجديرة  نعمٍة فائقة الطبيعة من 

ُتَعدُّ اأوهاًما قد تجرُّ اإلى النتائج المميتة. بتقدي�شنا، 
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فابتعدي يا نف�شي عن الخطايا، لأّنها ُتعيق النعمة، واجتهدي باأن تعي�شي 
 دائًما طوع اإرادة اهلل.

†  �سالة
تكوني  اأن  ًة  م�شتحقَّ جعلك  قد  ليب،  ال�شّ اأقدام  تحت  ثباتك  اإّن  مريم،  يا 
اأ�شعر  ولكيما  حتى  الأخير،  الّنزاع  �شاعة  ُتهمليني  فل  للمنازعين.  العزاء 
الخطيئة  اأبغ�س  اأن  الحياة،  هذه  منذ  اأعطيني  الأمومّية.  حمايتك  بفاعلّية 

من كلِّ قلبي، واأن اأخ�شع ب�شكٍل كامل لإرادة اهلل. اآمين.

كني�سة  في  مة  المكرَّ العجائبيَّة  البئر  �سيِّدة  اأَيقونة  مثال: 
القّدي�سة "مريم اإن فيا" في روما

اأَيقونة  الكثلكة،  عا�شمة  في  مة  المكرَّ القّدي�شة  العذراء  اأَيقونات  بين  من 
�شيدة البئر وهي من اأقدمهّن، هذه الأيقونة مكتوبة على الحجر في "كابل" 

جانبيَّة من كني�شة القدي�شة "مريم اإن فيا" الرعائّية في روما.
من  اأيلول  ليالي  من  ليلة  ففي  فريدة.  ًة  ق�شّ الأَيقونة  هذه  تكريم  وراء  اإّن 
الة، م�شاعدو الكاردينال، على �شجيج خيولهم  ال�شنة 1256، ا�شتيقظ الَخيَّ
لمعاينة  م�شابيحهم،  اأنوار  على  المنزل،  قاطنو  ف�شارع  الإ�شطبل.  في 
بين  الرعُب  فدّب  المكان،  لتغمر  الإ�شطبل  داخل  فا�شت  وقد  النبع،  مياه 
على  تطوُف  مريم  اأَيقونَة  �شاهدوا  حينما  اأكثر  النا�ُس  وُده�س  الحيوانات. 

�شطِح المياه، وما كان با�شتطاعتهم الإم�شاك بها.
اأعلموا الكردينال بالأمر، فنَزل م�شّلًيا واأم�شك بالأَيقونة ب�شهولة، ثّم نقلها 
ما  اأّن  تاأّكد  دقيق  علمّي  بحٍث  وبعد  كبير.  بفرٍح  به  ة  "الكابل" الخا�شَّ اإلى 
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ت�شاد  باأن  الرابع  األك�شندر  البابا  فاأَمَر  حقيقّية،  اأعجوبة  بمثابة  هو  جرى 
كني�شة في المكان عينه، على ا�شِم العذراء القّدي�شة. وعندما اكتمل البناء 
وال�شعب،  الرومانّي  الإكليرو�س  به م�شاف  يحيط  كبير،  بزّياٍح  البابا  طاف 
وقد و�شع اأَيقونة مريم في �شدر الكني�شة باإكراٍم كبير، فتاأّكد الموؤمنون من 
د  لمجرَّ المر�شى  من  كبير  عدد  �ُشفي  وقد  القّدي�شة،  العذراء  �شفاعة  ة  قوَّ

ركوعهم اأمام الأَيقونة اأو �شرب مياه البئر العجائبية.
رهبنة  ُعْهَدِة  في  وو�شعتها  هذه،  الأيقونة  الكني�شة  كّرمت   1551 �شنة  وفي 
باإكرام  ق�شى  �شامل  فاتيكانّي  مر�شوم  �شدر   1646 �شنة  وفي  مريم.  ُخّدام 

هذه الأَيقونة العجائبّية باحتفالت كبيرة.

والدة مريم

بح يا نجمة ال�سّ

�شهيوَن  اأبواَب  يحبُّ  الربُّ  المقّد�س،  الجبِل  على  مدينَته  الّربُّ  "اأ�ّش�َس 
فوَق جميِع م�شاكِن بني يعقوب" )مزمور 1/87- 2(.

لّما تّم الّزمان الذي �شُيغني فيه الربُّ الب�شَر بِنَعِم الخل�س الجديدة، ُوِلَدِت 
�شعُب  يكْن  ولم  الوثنّية.  بظلِم  مغموًرا  الكوُن  كان  فقد  مريم.  الطوباوّية 
اإّل ممار�شاتها  ال�شريعِة  لَيحفَظ من  والمتنا�شي وعوَده،  الجاحد لإلهه  اهلل، 
هي  ها  ولكْن،  الخل�س.  ُتعطَيُه   اأن  بمفردها  ت�شتطيع  ل  التي  الخارجّية 
ال�شاطع   الفجِر  كمثل  بميلدها  العالَم  تنيُر  الدن�س،  من  البريئة  العذراء 
بنوِر الإيمان والمحّبة، وُتعلن اقتراًبا لُبزوِغ �شم�ِس الحّق التي �َشُتبيد ظلمات 

الموت وتهدي دروَب النا�س نحو ال�شماء.
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عم اأكثر بكثير من اأبوينا  اإّن القّدي�شة العذراء، لحظة ولدتها، بدت غنّيًة بالنِّ
الأوَلين، لحظة الخلق، حين جبلهما اهلل في اليوم ال�ّشاد�س. اإ�شافة اإلى اأنَّ 
ا النعمة الإلهّية، بدرجة  مريم كانت بريئة من العيب، فقد كانت تمتلك اأي�شً
التي  هذه  القدا�شة  فنعمة  الأولى.  �شقطتهما  قبل  وحواء  اآدم  نعمة  تفوق 
فالعذراء  ال�ّشرافيم.  بها  يتحّلى  التي  الّنعمة  على  ت�شمو  مريم،  بها  تكللت 

الطاهرة اختيَرْت لتحبل بي�شوع الم�شيح وتلد ابن اهلل الحقيقّي. 
ل  تو�شَّ كّل ما  تت�شامى حتى فاقت  الفانية بطبيعتها  ابتداأت حياة مريم  لقد 
اإليه القّدي�شون الكبار في اأواخر حياتهم، لذا نقول: "اإن اأُ�ُش�َشها على الجبِل 

المقد�س" )مزمور 87: 1- 2(.
كي  الكامل  ج  بالنُّ�شّ قد حظيت  ب�شارتها،  لحظة  منذ  مريم،  اأّن  نوؤمن  نحن 
نف�شها.  في  النعمة  وتوافق على مفعول  وحرّية،  بب�شاطٍة  نحو خالقها  تلتفت 
له  ذاتها  تقّدم  اأن  وا�شتطاعت  النور،  روؤيتها  قد عرَفِت اهلل لحظة  وبذلك، 

نف�شها وقلبها. له  �شًة  بكلِّيتها، مكرِّ
اإنَّ الرّب ي�شوع الم�شيح عند دخوله العالم، قال للآب اأبيه: "ما اأردَت ذبيحًة 
ول قرباًنا لكنك هياأت لي ج�شًدا، ل بالّذبائح كّفارة للخطايا. فقلُت لك ها 

اأنا اأجيُء يا اهلل لأعمل بم�شيئتك" )عبرانّيين 10: 5- 7(.
وهكذا، مع اأّن مريم لم تكن لتعرف بعُد �شّر اختيارها اأًما هلل، قّدمت ذاتها 
كاملة للرّب كما ي�شوع، لتتمَّ بها اإرادته، وليقبلها مع ابنها اأُ�شحّيًة من اأجل 
الم�شيح  حياة  ت�شبه  لحياة  اأت  تهيَّ قد  المباركة  فالعذراء  الب�شر.  خطايا 

ي�شوع، وهذا الت�شابه �شيطبع كلَّ وجودها.
ما اأبهى هذه الّتقدمَة في عيني الّرّب! وما اأعظَم فرَح الثالوث الأقّد�س عند 

فلَة ال�ّشماوّيَة التي �شترفُع له يوًما كلَّ اآياِت المجد العظيمة! روؤيته هذه الطِّ
دي دائَما  فا�ْشَعْي يا نف�شي في اأن تت�شّبهي بمريم في تقِدمة ذاتك هلل. وجدِّ
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م�شتعّد"  قلبي  اأهلل  يا  م�شتعٌد  "قلبي  الملك:  النبّي  مع  دًة  مردِّ التكّر�س  هذا 
 /143 اإلهي" )مزمور  لأنك  بم�شيئتك  اأعمل  اأن  "عّلمني   .)8/54 )مزمور 

.)10
عمة  النِّ فاإنَّ  مريم،  عا�شتها  التي  الطبيعة  الفائقة  الف�شائل  اإلى  بالإ�شافِة 
يجُد  جميلٍة  بمدينٍة  �شبيهًة  فجعلتها  النور،  راأت  اأن  منذ  عليها  فا�شت  قد 
ُث عنِك بالأمجاد يا مدينة اهلل"  فيها الأقانيم الثلثة كلَّ المحا�شن: "ُيحدَّ

)مزمور 3/87(.
هيكل  على  وق  يتفَّ الذي  الأقد�س،  بالثالوث  اللئق  الم�شكن  هذا  يزال  ل 
اأور�شليم، يغتني  بالف�شائل. فمنذ اللحظات الأولى لإدراكها حتى اآخر نَف�ٍس 
كانت  نف�شها.  في  الإلهّية  عم  النِّ في�س  مريم  عاينت  الأر�شّية،  حياتها  من 
نف�ِشها. كيف  عُم في  النِّ ِنعم اهلل عليها، فتت�شاعُف  كّلّيا مع  تتناغم  اأعمالها 
عم التي غمرت هذه النف�س المباركة،  ُيمكننا اأن نتعّرَف الكمَّ الهائل من النِّ

وقد َح�ُشَن للعرو�س ال�شماوّي اأن يدعوها اإليه؟

†  �سالة
ي�شوع  للم�شيح  القريب  المجيء  عن  ُيعلُن  �شاطًعا  نجًما  يا  مريم،  يا 
الإلهّية.  النعمة  مع  حياتي  تتوافق  اأن  اهلل  من  لي  ا�شتمّدي  العدل،  ملِك 
اآمين. نف�شي.  في  القُد�س  الروح  عمل  الخطيئة  ُتعيق  ل  حّتى   �شاعديني 

مثال: الطوباوي يواكيم بيكلوميني، من رهبنة ُخّدام مريم
ُولَد الطوباوّي يواكيم في مدينة �شيّينا من عائلة نبيلة. وقد غّذى في نف�ِشِه 
منذ طفولته، ميًل قوًيا اإلى اإكرام العذراء القدي�شة، وكانت �شعادته الكبرى 
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في تلوة ال�شلم الملئكي با�شتمرار.
ففي الثالثَة ع�ْشرَة من عمره، وبدعوة من ملكة ال�شماء، ترَك البيَت الأبويَّ 
لينتمي اإلى رهبنة ُخّدام مريم، وقد ارتدى الثوب الّرهباني على يد القّدي�س 

نيري. فيليب 
ة بالعذراء، حفظ يواكيم نف�شه م�شونًة من كلِّ خطيئة مميتة،  وبعناية خا�شَّ
بكلمنا  ن�شتفي�س  فلن  الم�شيحّية.  للطهارة  مثاًل  يكون  اأن  بذلك  فا�شتحّق 
على محبِته الفائقة للتوبة واأعمال الإماتة، لكّننا �شنتكّلم على المثال الرائع 
ته المتَّقدة لم�شاعدة القريب. فقد التقى  يوًما َرُجًل بائ�ًشا ُم�شاًبا  في محبَّ
بداِء النقطة، فا�شتفا�س في موؤا�شاته وتعزيته، فاأجابه المري�س ب�شيٍء من 
هذه  عند  لموؤا�شاتك".  م�شتعٌد  واأنا  عني  بدًل  المر�س  هذا  "اإقبل  الّتهّكم: 
ياأخذ هذا  اأن  اإليه  وتو�ّشل  الم�شلوب،  ي�شوع  اأمام  الطوباوّي  �شجد  الكلمات 
وانتقلت  المري�س  �ُشفَي  عينها  الّلحظة  وفي  البائ�س.  الرجل  عن  المر�س 

العدوى اإلى يواكيم ليرافقه المر�س حتى اآخر حياته.
لم تكن هذه الآلم، على الرغم من ق�شاوتها، بكافية عند النف�س الموؤمنة، 
الم�شلوب.  ي�شوع  فاأكثر  اأكثر  ي�شبه  كي  توّقف  بل  ي�شّلي  يواكيم  فكان 
الديدان  ونخرت  ج�شِدِه،  كلِّ  في  القروح  فانت�شرت  ِطْلبته  الرّب  ِا�شتجاب 
اأعجوبة  يوًما  ولم يطلب  بفرٍح كبير،  الآلم  العظم. تحّمل هذه  ج�شده حتى 

ال�شفاء على الرغم من ال�شلوات المتوا�شلة لإخوته الرهبان.
في اآخر اأيامه زارته العذراء اأّم اهلل، كا�شفًة له عن اإكليلين اثنين ينتظرانه: 
ا عن ا�شت�شهاده الدائم الذي قِبله بكامِل اإرادِتِه، والثاني اإكراًما  الأول تعوي�شً

للف�شائل البطولّية التي لم يتوقف عن تتميمها.
العظيمة،  الجمعة  يوم  الحياة  النتقال من هذه  نعمَة  اإلى اهلل  يواكيم  طلب 
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الرهبان  اإخَوُته  كان  بينما  المخلِّ�س،  موت  ذكرى  وفي  طلبه.  فا�شُتجيب 
ُيقيمون �شلة اآلم الّرّب ي�شوع اإلى جانبه، ولحظة و�شلوا اإلى هذه الكلمات: 
"يا اأبتي بين يديك اأ�شتودع روحي"، لفظ الطوباوّي اأنفا�شه الأخيرة. وكان 
ذلك في 16 َنْي�شان من ال�شنة 1305. فكّرَمُه اهلل باأن �شفى عند قبره عددا 

كبيرا من المر�شى.

المر�سى �سافّية  مريم 

يا �سفاء المر�سى

َكاْلُمِرّ  َراِئَحِتي  َواْنَت�َشَرْت  اْلَعِطِر،  َواْلُقْنُدوِل  يِن  اَر�شِ َكالَدّ َعْرِفي  "َفاَح 
اْلُمْنَتَقى" )�شيراخ 24/ 20(.

اإّن خطيئة اأبوينا الأولين لم َتحُرِم الإن�شاَن من العدالة الأ�شا�شّية ومفاعيلها 
بمهّمات  القيام  عن  عاجًزا  ف�شار  ال�شعف،  من  حالة  في  جعلته  بل  كّليًّا، 
يمكنه  ل  كالمري�س،  الأثيم  فالإن�شان  خا�شة.  نعمٍة  معونِة  دون  من  الحياة 
قيمة  اأعماله  ت�شاوي  ول  والطاقة،  القّوة  وتنق�شه  ِجّدية،  باأعمال  القيام 
اإلى  يميل  الرذائل ل  فالغارق في  المعافى.  الإن�شان  بها  يقوم  التي  الأعمال 

الف�شائل اإلَّ نادًرا.
اأم  كانت  مميتًة  الخطيئة،  بفعل  تتفاقم  الخير  عمل  في  عوبة  ال�شّ هذه 
الحياة  اأ�شا�س  في  التي هي  الّنعمة  بانتزاعها  الأ�شلية،  فالخطيئة  َعَر�شّية. 
الأبدية.  الحياة  لبلوغ  اهلل  ُير�شي  ما  فعل  من  الإن�شان  تمنع  الروحّية، 
�شعًبا.  الف�شيلة  عمل  وتجعل  المحّبة  اندفاع  ُت�شِعف  الحا�شرة  فالخطيئة 
ة ت�شّهل اأعمال الخير، بينما الخطيئة �شّر كبيٌر لأنها ُت�شعف بل تنزع  والمحبَّ
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الطاقة الروحّية من نفو�شنا. 
تنخُر  مميتة  دودًة  ت�شابه  الخطيئة  اأنَّ  نجد  الأمم،  بين  تجّولنا  نحن  اإْن 

المجتمع من الداخل، لت�شعفه وتهيئ دماره.
اإ�شافًة اإلى الأ�شرار المقّد�شة التي اأ�ّش�شها الّرّب ي�شوع الم�شيح، اأراد اهلل اأن 
النعمة  نفو�شنا  بذلك  فيَهب  الروحّية،  نا  اأمرا�شِ من  لتن�شلنا  مريم،  يعطينا 

فينا. ها  وينميِّ ة  الإلهيَّ
َتَهبنا ي�شوع كراٍع وطبيٍب لنفو�شنا َفَح�ْشُب، لكّنها ت�شهر  لم تكتِف مريم باأن 

علينا كما ت�شهر الأّم الحنون على ابنها المري�س.
األي�شت  ال�شّرير.  �شدَّ  �شراعنا  في  النت�شار  على  ُعنا  ي�شجِّ مريم  مثال  اإنَّ 
تملأ  اأفلم  بعيب؟  الخطيئة  بر�س  ها  يم�شَّ لم  التي  دن�ٍس  كلِّ  من  البريئة  هي 

الف�شائل ال�شامية روحها برائحة العطر الزكية؟
�شوب  لترفعها  با�شتمرار،  تو�شلتنا  اإلى  ُت�شغي  مريم  اأّن  ذلك  اإلى  اأ�شف 
كلَّ  ابنها،  الم�شيح  ي�شوع  با�شتحقاقات  ُم�شتمطرة،  لطلباتنا،  متنبهًة  اهلل، 
فقط  الأفراد  ي�شعر  ول  الروحيَّة.  اأمرا�شنا  ل�شفاء  ال�شرورّية  المعونات 
َكال�شوِر  اإليهم  بالن�شبة  فهي  باأ�شرها،  الأمم  ا  اأي�شً بل  حمايتها،  بفاعلية 
ِفي  ُكْنُت  ِحيَنِئٍذ  َكُبْرَجْيِن.  َو�شدري  �ُشوٌر  "اأََنا  الأخطار:  المجابه  الح�شين 

َعْيَنْيِه َكَواِجَدٍة �َشَلَمًة." )ن�شيد 8/ 10(.
وح�شب،  الروحّي  بوؤ�شنا  ت�شفي  ل  العذراء  تمنحها  التي  الم�شاعدات  اإنَّ 
حة  ال�شّ تعيد  مريم  نعاين  المّرات  من  فكم  ا.  اأي�شً الج�شدية  اأمرا�شنا  بل 
اهلل  حبُّ  جليًّا  يبرز  هنا  بثقة؟  اإليها  يلتجئون  الذين  المر�شى  بع�س  اإلى 
لمريم. وهناك من يقول اأنَّ العلّي ل ي�شع حدوًدا لقدرة والدته، بينما قدرة 
اإن  اإذًا  القول  يمكننا  الج�شدّية.  الأ�ْشفَية  من  معّيًنا  نوًعا  َتَتناوُل  القّدي�شين 
والُعْرج  يب�شرون،  العميان  يجعل  �شابًقا،  ي�شوع  �شوت  كان  كما  �شوتها، 
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مَّ ي�شمعون )متى 11/ 5(. لكنَّ الفرق هو  يم�شون، والُبْر�َس يطهرون وال�شُّ
اأّن  الخا�ّس ونعمته، في حين  ب�شلطانه  المعجزات  ي�شوع هو اهلل، ي�شنُع  اأّن 

عم بت�شفعها اأمام اهلل كو�شيطة للرحمة الإلهّية. مريم تنال لنا النِّ
اأمرا�س الج�شد، فهي ل ت�شفي  اأنَّ مريم قادرة على �شفاء  فعلى الرغم من 
الأجر  انتظار  رجاء  على  هوؤلء  يعي�س  اأن  يريد  اهلل  لأّن  ُخّدامها،  اأحياًنا 

المعّد لهم في ال�شماوات.
َحة، فهي ل تنفّك ترافقنا كالأّم الحنون،  ولكن، اإْن كانت مريم ل تمنحنا ال�شّ
مع  الإلهّية  للإرادة  الطاعة  الج�شدّية،  القوة  بدل  لنا  وت�شتمّد  علينا  فت�شهر 

للتقدي�س والخل�س. الهاّمتان  الو�شيلتان  الداخلّي، لأّنهما  ال�ّشلم 

†  �سالة
عن  فاأبعدي  يديِك.  ُمْلُك  خل�شنا  اإّن  الطاهرة،  البتول  اأّيتها  مريم،  يا 
اآلمنا  كانت  واإن  الج�شدّية.  معاناتنا  في  واأعينينا  الخطيئة،  َبَر�َس  نفو�شنا 
الكاملين  والطاعة  ال�شبر  لنا  فا�شتمّدي  علينا،  اهلل  اإرادة  هي  واأمرا�شنا 

اآمين. ال�ّشماء.  لتدبير 

مثال: �سفاء قدا�سة البابا اإينو�سنت الثامن ب�سفاعة 
العذر اء القدي�سة مريم

اإنَّ اأَيقونة الب�شارة في مدينة فلورن�س هي من الأَيقونات المقّد�شة العجائبّية 
التي اأظهر اهلل من خللها قّوة �شفاعة مريم لخير الب�شر. فقد تّمت عندها 
اأَ�ْشِفَية ج�شدّية غزيرة، اإ�شافًة اإلى في�ٍس من النعم يحتاج �شردها اإلى كتابة 
عّدة مجلدات. نذكر منها على �شبيل التذكير، �شفاء قدا�شة الحبر الأعظم 
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الثامن. اإينو�شنت  البابا 
فقد اأ�شيب البابا بمر�س خطيٍر وعانى اأوجاًعا قا�شية، ولم ي�شتطع الأطباء 
زاره  القريب.  الموت  ينتظر  وراح  بال�شفاء،  اأمٍل  كلَّ  ففقد  اآلمه،  تخفيف 
اأَيقونة  يوًما الكاردينال جان مي�شالي وكيل رهبنة ُخّدام مريم، واأخبره عن 
مريم.  ب�شفاعة  تِتْم  التي  المعجزات  وعن  فلورن�س،  في  المقّد�شة  الب�شارة 
المميت.  مر�شه  من  َتعتقه  كي  ال�ّشماوات  مِلكة  اإلى  بال�شلة  البابا  فتوّجه 
فاأقام  روحه،  تنع�س  الرجاء  نعمة  عادت  حّتى  ت�شّرعاته  من  انتهى  اأن  وما 

على نف�شه َنْذًرا بتكري�س ذاته لخدمة اإكرام اأيقونة الب�شارة المقّد�شة.
�شفاء  كبير،  بذهول  الأطباء  اأعلن  حين  العظيم،  الفرح  حلَّة  روما  لب�شت 
ال�ّشماء،  لمِلكة  الكبير  وبالمتنان  الفائقة.  ال�شرعة  بهذه  اإينو�شنت  البابا 
اللوحة  لُير�شل  الأليم،  م�شهد مر�شه  ير�شم  اأن  �شهير  فّناٍن  البابا من  طلب 
الفنّية اإلى فلورن�س، �شهادًة دائمة للنعمة التي اأغدقت مريم بها عليه. وفي 
كل  من  فيه  يطلب  العجائبّية،  للبتول  اإكراًما  تعميًما،  البابا  اأ�شدر  الحال 
م�شاء  احتفاليًّا  قدا�ًشا  تقيم  اأن  مريم،  ُخّدام  برهبنة  ة  الخا�شَّ الكنائ�س 
ُخّدام  البابا رهبنة  اإكراًما لأّم اهلل. وقد منح  الّنور،  ال�ّشبت العظيم، �شبت 

ا، ما زالت تتمتع به بع�س الرهبانّيات حتى يومنا هذا. مريم اإنعاًما خا�شً
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يا ملجاأ الخطاأة

 مريم مالذ الخاطئين

َوُمَباَرٌك  ل�ْشِتْقَباِلي،  اْلَيْوَم  هَذا  اأَْر�َشَلِك  الَِّذي  اإِ�ْشَراِئيَل  اإِلُه  بُّ  الرَّ "ُمَباَرٌك 
)1�شموئيل  َماِء"  الدِّ اإِْتَياِن  ِمْن  اْلَيْوَم  َمَنْعِتِني  ِك  لأَنَّ اأَْنِت،  َوُمَباَرَكٌة  َعْقُلِك، 
25: 32- 33(. اإنَّ اأكبر اأذًى يمكن اأن َيناَلنا هو اأذى الخطيئة. فهنا َيكُمن 
م�شدر  ويجعلها  طهارتنا،  على  بظلمه  فُيخّيم  لنفو�ِشنا،  الحقيقّي  العّدو 
لروح  النف�س  ُتخ�شع  فالخطيئُة  القّدو�س.  الّربِّ  عيني  في  وقبح  ا�شمئزاز 

الظلم وتحرمها من كلِّ م�شاركٍة في الحياة الروحّية.
اأبناًء للغ�شب، وعلى الرغم من ولدتنا الجديدة  ُنولُد  مع الخطيئة الأ�شلية 
ونتبع  والحّق،  العدالة  نتخّلى عن م�شلك  ما  المقّد�شة، غالًبا  المعمودّية  في 

اأهواءنا الطائ�شة، وُن�شغي اإلى اأنانّيِتنا، فننقلب على اهلل اأبينا ال�شماوّي.
نا ي�شوع الم�شيح، وهو الذي اأهرق دمه كي يفتدينا  ثمينٌة هي ومفيدٌة نعمُة ربِّ
َخِطيئة" )1يوحّنا  ُكِلّ  ِمْن  َرَنا  لُيَطِهّ اْلَم�ِشيح  َي�ُشوَع  اْبَنُه  "قّدم  من خطايانا: 
ي�شوع  الم�شيح  با�شتحقاقات  منحتنا  قد  اهلل  رحمة  اأنَّ  اإلى  اإ�شافًة   .)7/1
مريم،  تعطينا  اأن  ا  اأي�شً اأَراَدْت  فاإّنها  الخطيئة،  من  ال�شفاء  قّوة  مخلـِّ�شنا، 

اأكيٍد. كملٍذ 
اأحكام  من  خوفهم  جراَء  مذنبين،  ت�شتقبل  ُمدًنا  القديمة  ال�شريعة  عرفِت 
فاإن  الجديدة  ال�شريعة  في  اأّما  باأمان.  فيها  ليحتموا  يلجاأون   فهم  الموت، 
فكيف  الخاطئة.  النفو�س  اإليه  تلتجئ  منيًعا  ِح�شًنا  اأ�شبح  اهلل  اأمِّ  ِمعطف 
ابنُة اهلل  الأمومّي  وهي  اإن ظّللتنا مريم بمعطفها  ينالنا  اأن  الإلهّي  للغ�شب 

ه؟ واأمُّ
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ُعْربوًنا للخل�س، وت�شمن بف�شل قدا�شتها الفائقة،  َتغُمُرنا بحمايتها  مريم 
غفران الخطايا للملتجئين اإليها. ول تنزع �شلَح عدِل اهلل المرفوع بوجهنا 
وَح�ْشُب، بل ت�شتمّد نعمة الرتداد الحقيقّي للذين تحميهم. يكفينا اأن نتوّجه 
للخروج  الأكيد  ال�شبيل  الإلهّية،  الرحمة  من  لنا  ت�شتمَد  لكي  باإيمان،  اإليها 

من اأوحاِل الخطيئة.
به  اأحتمي  اأكيًدا  ملجاأً  مريم،  حماية  في  اأعطيتني  لأّنك  رّب،  يا  اأ�شكرَك 
ُامٍّ قادرٍة ورحومٍة  اإلى  اللجوء  اأُتاأّخر عن  العادلة. فل تدعني  اأحكامك  من 
كمريم. اأن تتخلى عن الخطيئة وتعقد �شداقًة مع اهلل، هي نعمة ل مثيل لها. 
فالبتعاد عن ال�ّشقطات اأمر هامٌّ جّدا، لأّن الخل�س ي�شترُط المثابرة حّتى 
وتحفظنا  الما�شية،  الخطايا  نمقَت  اأن  على  مريم  ت�شاعُدنا  بهذا  المنتهى. 
هي  الحياة.  في  ما  اأثمُن  لنا  مرافقتها  لأّن  جديدة،  خطايا  في  الوقوع  من 
التي  الأ�شا�شّية،  فالنعمة  حياتها.  َطواَل  خطيئٍة  كلِّ  من  بريئًة  ظلَّْت  التي 

تمنحها لُخّدامها المكّر�شين لها، هي اأن تحفظهم من الخطيئة.
العدّو  هجمات  من  اأولدها  َتحفظ  ة،  وُمِحبَّ حنوًنا  ا  اأمًّ ب�شفتها  مريم،  اإنَّ 
وتمنعهم  الوعرة،  الحياة  م�شالك  في  ُخطاهم  وتوّجه  وتدعمهم،  ال�ّشر�شة، 
من التعثُّر. ولأّن اهلل، يراقب التجارب التي تعتر�شنا باألف وجٍه ووجه، فاإّن 
الحار�س بم�شاعدتنا  وتو�شي ملكنا  اأماِمنا  ال�ّشّرير يهرُب من  مريم تجعل 
ة تقّد�شنا. ولكن، وبالأخ�ّس، فهي  على تطهير اأفكارنا، والقيام باأعمال َتَقِويَّ
وت�شاعدنا  الخبيث،  ب  المجرِّ عّنا  وُتبعد  لتحمينا  موتنا  �شاعة  عند  تاأتي 
اإلى  دائًما  يلتجئ  للذي  طوبى  الأخير.  النَف�س  حّتى  ب�شجاعة  الجهاد  على 
اأن يحيا على رجاء  ُيمكنه  واأخطائِه،  فاإّنه، مع �شعِفِه  باإيماٍن وتقوى،  مريم 
ِبَها  ُك  َواْلُمَتَم�شِّ ِلُمْم�ِشِكيَها،  َحَياٍة  �َشَجَرُة  "ِهَي  مرَيَم:  لأن  ذلك  الخل�س، 

َمْغُبوط." )اأمثال 3/ 18(.
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†  �سالة
ما  اأنني  وكم  الخطايا،  من  ارتكبُت  كم  انظري  اأّمي،  يا  مريم،  يا 
اندفاٍع  بكلِّ  اإليِك  األتجئ  فاأنا  يوم.  كلِّ  في  لل�شقوط  ا  �شً ُمَعرَّ زلُت 
وقوديني  ال�ّشّر،  روح  عّني  واأبعدي  الأمومّي،  معطفِك  لي  ُمّدي  روحّي، 
اآمين. الأبدّي.  الخل�س  ميناء  اإلى  لأ�شل  حياتي  اأخطار   عبر 

الّتائبة ة  الِم�سريَّ مريم  القّدي�سة  مثال: 
اهلل  اأّم  راأفة  عن  ال�شاطع  كالبرهان  الِم�شرّية،  مريم  حياة  ة  ق�شّ تبدو 
المراأة  هذه  تركت  العذراء،  مريم  القدي�شة  من  فبنعمٍة  الخطاأة.  تجاه 
�شاميًة  درجًة  وبلغت  اللإنحراف،  درَب  الخطيئة،  اأوحال  في  المنغم�شة 
الماجنة  حياتها  في  �شّكلت  �شباها،  َرْيعان  فمنذ  الم�شيحّي.  الكمال  من 
من  العديد  لهلك  ال�ّشّرير  ا�شتعملها  وقد  كثيرين،  لأنا�ٍس  َعْثرة  حجر 

نف�س. الأ
من  اإنطلًقا  ر  ُتح�شَّ حّج  م�شيرة  هنالك  اأنَّ  يوًما  ة  الِم�شريَّ مريم  عرفْت 
ع�شقها  ومع  المقّد�شة.  المدينة  اأور�شليم  اإلى  اإقامتها،  مقّر  الإ�شكندرّية، 
بهدف  الأتقياء،  القافلة  هذه  باأنا�س  يجمُعها  ُمخّطًطا  و�شعْت  لل�ّشّر، 

الخطيئة. نير  تحت  الأنف�س  من  عدد  اأكبر  اإخ�شاع 
يوم  ففي  المقّد�شة.  المدينة  في  تنتظرها  كانت  الإله  والدة  راأفة  لكن 
الموؤمنين  بين  تن�َشلَّ  اأن  المراأة  هذه  اأرادت  المقّد�س  ال�شليب  تكريم 
وطاأت  اأْن  وما  المخّل�س.  �شلِب  علمة  م  ُتكرَّ حيث  الكني�شَة  لتدخل 
لو  كما  مكانها،  في  رًة  م�شمَّ نف�شها  وجدت  حّتى  الكني�شة،  عتبَة  قدماها 

المقّد�س. المكان  عن  لُتبعدها  الوراء،  نحو  تدفعها  خفّية  قوة  اأنَّ 
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قد  اهلل  اأّن  ففهمت  نف�شها.  في  ي�شطع  الطبيعة  فائق  بنوٍر  مريم  �شعرت 
فامتلأت  لها على ذنوب حياتها.  تاأديًبا  بطرِدها من هيكِله،  اأمر ملئكَته 
نف�ُشها األًما وخّرْت �شاجدًة اأمام اأَْيقونة العذراء القّدي�شة، المو�شوعة على 
الطهارة،  الكلّية  العذراء  "اأَّيتها  تهتف:  وراحت  الجانبّية،  الأعمدة  اأحد 
اإلى  اأّن ابنِك جاَء  اأن تنعطفي بنظرك نحوي، لكّني �شمعُت  ل�شُت م�شتحقًة 
م  اأكِرّ واجعليني  معونتي،  اإلى  فهلّمي  التوبة،  اإلى  َة  الخطاأ ليدعو  العالِم 
افتدائي.  اأجل  دَمه عليها من  اأهَرَق مخّل�شي  التي  الثمينة،  الذخيرة  هذه 

الخطيئة". دروب  كلًيا عن  اأتخّلى  باأن  اأعدِك 
وما اأن انتهت من كلمها حتى زالت المعّوقات من اأماِمها، فدخلت �شاجدًة 
اأمام ال�شليب المقّد�س، مثقلًة بم�شاعر الندم. وعند خروجها من الكني�شة 
لحياتها  الن�شح  لت�شاأل  القّدي�شة،  العذراء  اأَْيقونة  اأمام  مجّدًدا  انحنت 
مكان  تجدين  وهناك  الأردّن،  من  الثانية  ال�شّفة  اإلى  "اإنطلقي  فاأجابتها: 
د، واعترفت  رّية للإلهامات الإلهّية بل تردُّ راحتِك". اأطاعت مريم الِم�شْ
حراء لتق�شي �شبعًا واأربعين  عند الكاهن بخطاياها كلِّها، وذهبت اإلى ال�شّ
ِف القا�شي من غير اأْن تلتقي اإن�شاًنا واحًدا في حياتها.  �شنة في عي�س التََّق�شُّ
العظام. القّدي�شين  م�شافِّ  بين  تكّرمها  الآن  حتى  الكني�شة  زالت   وما 

مريم ُتَعّزينا في االأحزان

َيَة الحزانى يا ُمعزِّ

"يا قّدي�شة مريم هلّمي اإلى اإعانة البائ�شين، واإغاثة الخائفين وتعزية 
المحزونين". )الليترجية( اإنَّ الحزن هو رفيق الإن�شان الدائم في منفاه. 
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به اآلٌم داخلّية اأو تعا�شة خارجّية. فموت اأ�شخا�س نحّبهم،  وغالًبا ما ت�شبِّ
ُب لنا خارًجا عن اإرادتنا، ت�شبِّب  اأو فقدان ثروة من المال، اأو مكائد ُتن�شَ
لنا جميعها اأحزاًنا ُمّرة. اأّما التجارب وهموم الحياة، واقتراف الخطايا، 

بًة لنا العذاب والألم. فتنبُع كّلها من داخلنا ُم�شبِّ
اأمام هذه الآلم الكبيرة فاإنَّ خيرات الأر�س جميعها ل تكفي لتعزيتنا. فقد 
لأّنها  قلبنا،  في  كبيًرا  فراًغا  تترك  اأن  تلبث  ل  لكّنها  ال�شيء،  بع�س  ُتَعّزينا 

غير قادرة على اأن ت�شوننا من اأَْعِذبة جديدة.
مريم،  معونة  بف�شل  لنا  اأعّد  قد  اللمتناهّي،  اهلل  �شلح  اأّن  حين  في 
اأن  يكفينا  كّلها.  عليها  ال�شكر  له  فلنرفع  التعزيات،  من  غزيًرا  نبًعا 
الحياة،  ماآ�شي  في  كبيرة  راحًة  ننال  كي  هذه،  الرحمة  اأّم  اإلى  بثقة  نلتجئ 
واأحزاِننا. همومنا  خ�شّم  في  فّعالة  وتعزيًة  قلوبنا،  ِلِجراِح  �شافًيا   وبل�شًما 

قال:  تعزيتنا حين  عنده  نجَد  اأن  اإلى  دائًما  يدعونا  ي�شوع  الم�شيح  اأّن  فكما 
اأريحكم"  واأنا  اأثقاِلكم  تحت  والّرازحين  المتعبين  جميَع  يا  اإليَّ  "تعالوا 
)متى 11/ 28(، كذلك فاإّن مريم تقّدم لنا و�شط اآلم هذه الحياة، اأعذب 
)�شيراخ  ِثَماِري"  ِمْن  َوا�ْشَبُعوا   ، ِفيَّ اِغُبوَن  الرَّ اأَيَُّها  اإَِليَّ  "َتَعاَلْوا  التعزيات: 
24/ 26(. اإّن قّوة مريم في تعزية المحزونين تاأتي لكوِنها عرفت اأكثر من 
�شنة،  وثلثين  ثلٍث  خلل  ي�شوع  رافقت  والقلق.  الألم  اأخرى،  خليقة  اأّية 
اأ�شد حالت الفقر، وعا�شت  وقد �شاركته كلَّ مراحل الماآ�شي. فمعه تلّم�شت 
ي�شوع. عاناها  التي  الم�شطِهدين  اأحقاِد  كّل  ِمْنها  ناَل  وقد   الحرمان. 

اأمينة،  بقيْت مريم  الآخر،  ِتْلَو  واحٌد  تخلَّى عنه تلميذه  الذي   الوقت  ففي 
تتبع المعلِّم الإلهي حتى الُجْلُجلة، مريدًة اأن ت�شرب معه الكاأ�س المّرة حتى 
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الثُّمالة. وبعد اأن اأنهى المخلِّ�س حياَتُه الزمنّية، حياة الآلم والحزن، اأكملت 
مريم الآلم على الأر�س، اإلى اليوم الذي َح�ُشَن لدى اهلل اأن يدعَوها اإليه.

اإلينا  بالن�شبة  هما  ابنها،  بتعاليم  المتّحدة  مريم،  لدى  والثَّبات  الأمانَة  اإّن 
المعونة  من  اأبًدا  نياأ�س  اأّل  نتعلَّم  الألهّية  الأم  هذه  فبمثال  عزاء.  َينبوع 
كانت  مهما  لح  ال�شَّ اإلى  المبادرة  على  المثابرة  على  تحّثنا  هي  الإلهّية. 
م�شاركة  على  ب�شفاعتها،  ح�شولنا،  في  وبالتالي  الحا�شرة.  الم�شاعب 
بّدلْت  كما  اأفراًحا،  اآلمنا  �شريًعا  تبّدل  فهي  ال�شليب،  خ�شبة  بنعمة  وا�شعة 
ال�شحراء  مياه  القديم،  في  لمو�شى  اهلل  اأظهرها  التي  الع�شا،   - الخ�شبة 

َة اإلى مياٍه عذبة )خروج 15/ 25(. الُمرَّ
ينا  ُتَعزِّ فلن  الحزن،  وقت  في  مريم  اإلى  باللجوء  اأُمناَء  ا  كنَّ اإن 
نحترم  اأن  ا،  اأي�شً بمثلها  تعلِّمنا،  بل  وَح�ْشُب،  الإلهّية  الأّم  هذه 
خللها. من  يزورنا  اأن  للّرّب  َح�ُشَن  التي  ال�شليب   خ�شبة 

لأّنها  الزائلة،  في حياتنا  الأوقات  اأثمن  اإلينا، هي  بالن�شبة  الألم  اأوقات  اإنَّ 
تعطينا الفر�شة لنعي�س الف�شائل ال�ّشامية، كالإيمان بحكمة التدبير الإلهّي، 
للقريب.  اأم  هلل  المحّبة  اأكانت  �شواٌء  والمحّبة،  الإلهّي،  بالغوث  والرجاء 
فوقت الحزن هو وقٌت ثميٌن على الرغم من اأننا ل نعطيه حّقه دائًما: "اإِنَِّك 
َقْد  الآَن  َولِكن  ِل�َشَلِمِك!  ُهَو  َما  هَذا،  َيْوِمِك  ِفي  َحتَّى  ا،  اأَْي�شً اأَْنِت  َعِلْمِت  َلْو 

ُاْخِفَي َعْن َعْيَنْيِك" )لوقا 19/ 42(.
الأمور  كّل  احتملي  �شبَرِك.  تفِقدي  اأو  ري  تتذمَّ اأن  من  نف�شي  يا  احترزي 
ال�شليب.  ر على  الُم�شمَّ بي�شوع  متّحدًة  الآلم،   اأّم  ب�شلم وهدوء، مع مريم 
ْوَن"  ُيَعَزّ ِلْلَمحُزونين، فاإَِنّهم  تذّكري كلم المخلِّ�س المعّزي القائل: "طوبى 

)متى 5/5(.
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†  �سالة
الحزانى"،  ية  "معزِّ بحق  ندعوِك  من  يا  القدا�شة،  الكلّية  البتول  اأيتها 
ي لي من ي�شوع الم�شيح ابنِك، نعمَة اأّل اأفقد ال�شجاعة وقَت الأحزان،  ا�شتمدِّ
واأّل اأفت�س عن تعزية اأخرى بعيًدا عن ي�شوع وعنِك. اْجعليني األتجئ بثقة اإلى 

قلبِك المطعوِن ب�شيِف الألم، واأجد فيه تعزيتي الحقيقية والوحيدة. اآمين

هبنة الثالثة لُخّدام  مثال: الّطوباوّية بيوندا فو�سي، من الرَّ
مْريم

�َشمال  �شيو"،  "فيرو  مدينة  ق�شِر  اأميرُة  هي  فو�شي،  بيوندا  الّطوباوّية 
بمحّبة  العميقة،  وتقواها  الروحّية  ِقيمها  ُنـبِل  بف�شِل  حظيْت  وقد  اإيطاليا. 

واإكرامهم. العاملين معها 
فتاأّلمت  زواجهما،  من  ق�شيرة  فترة  بعد  َي  ُتُوفِّ الذي  فو�شي  الأمير  تّزوجت 
لها،  عائلتها  اأفراد  من  بع�ٍس  محاربة  اآلمها  من  وزادت  لفقدانه.  جًدا 
ابٌن وحيٌد  اإّل  العالم  لها من خيرات هذا  يبق  ولم  فعا�شت في  فقر مدقع. 
كان تعزيتها الوحيدة، وقد كانت تعتني بتربيته على التقوى ومخافة اهلل. اإّل 
زوجها، وخراب  بموت  الحقد فرحين  اإلى  بعط�شهم  يكتفوا  لم  اأعداءها  اأنَّ 
قتلوه  اإذ  الوحيد،  ولدها  من  بتجريدها  انتقامهم  في  نجحوا  بل  عائلتها، 
بفعلتهم  لُيخبروها  اإْرًباأ،  قلبه  وتقطيع  الفتّي،  بج�شده  بالتنكيل  واأمعنوا 
ماذا  الم�شكينة.  الأّم  هذه  لقلب  حدث  ماذا  نتخّيل  اأن  لنا  فكيف  ال�شنيعة. 
رفعت  لكّنها  للإنتقام؟  الفر�شة  تتحّين  اأم  للياأ�س،  ت�شت�شلم  هل  تفعل؟ 
عينيها نحو �شّيدة الآلم، متاأّملًة ب�شبر البتول الثكلى عند اأقدام ال�شليب، 
الواقفة، ت�شهد بنْف�ٍس محّطمة، نزاع ابنها الإلهّي، ف�شعرت بالعزاء، وفا�س 
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ال�ّشماح من قلبها. فغفرت لأعدائها منت�شرًة على الم�شاعر الب�شرّية، فكان 
الغفران اأقوى من اإرادِة الإنتقام.

اأن جعلها تلم�س  جاعة، بعد  ال�شُّ العمل البطولي من الأم  لقد تقّبل اهلل هذا 
راهبات  عداد  في  للّرّب  بكليتها  ذاتها  فكّر�شت  الب�شر،  حياة  فراغ  بيديها 
اهلل  اإنَّ  حتى  القدا�شة،  درجات  اأ�شمى  اإلى  تو�شلت  وهناك  مريم.  ُخّدام 
ا  اأجرى على يديها الكثير من المعجزات في حياتها. وقد �شهد قبُرها في�شً
للحال  اأعلنها  اأن  اإّل  ال�شعب  من  كان  وما  زّواره،  على  الفائقة  َعم  النِّ من 

طوباوّية.  

قوة �سفاعة مريم

يا معونة الن�سارى

عند  طلباتنا  عن  تغفلي  فل  القّدي�شة،  اهلل  اأّم  يا  �شفاعِتِك  اإلى  "نلتجئ 
اإليِك" احتياجنا 

اإيماننا.  اأف�شل من قانون  اأن يمنحنا عزاًء كافًيا  ما من مقاٍل �شاٍف يمكنه 
المجاهدة  الكني�شة  اأبناء  اأّن  َتعَتِبر  التي  القّدي�شين،  �شركة  لنا  يوؤّكد  اإّنه 
المطهر،  في  المتاأّلمة  الكني�شة  باأفراد  بمحّبٍة  يّتحدون  الأر�س،  على 
لون ي�شاعدون اأبناء المطهر  وبجماعة الكني�شة المنت�شرة في ال�شماء. فالأوَّ
ب�شلواتهم، وي�شاعد اأبناُء ال�شماء اإخوتهم على الأر�س في الجهاد لخل�س 

نفو�شهم.
الأبدّية،  ال�شعادة  وقّدي�شو  المطهرّية.  الأنف�س  ن�شاعد  ب�شلواتنا  نحن 
فهم  اهلل.  عر�س  اأمام  اأجلنا  من  يرفعونها  التي  ب�شلواتهم،  ي�شاعدوننا 
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ان  لهم  �شبق  فقد  تواجهنا،  التي  القا�شية  والمحن  �شراعنا  يجهلون  ل 
ال�شفاعة من  اإلى  اختبروها. نحن نرفع �شلواتنا نحوهم فتدفعهم محّبتهم 

اأجلنا.
ع القّدي�شون من اأجلنا رحمًة بنا وح�شب، لكّنهم يثابرون على طلبهم  ل يت�شرَّ

عم التي نحن بحاجة اإليها. اأمام اهلل كي يمنحنا النِّ
فابتهجي يا نف�شي بما عندِك في ال�شماء من حماية قوّية، لأّن هذه ال�شفاعة 
المدعومة با�شتحقاقات الم�شيح ي�شوع، هي بمثابة امتيازاٍت �شامية ُتنجدنا 

في معاثر الحياة.
لذلك  منازع،  بل  الأقوى  هي  ال�شفعاء،  كّل  بين  من  القّدي�شة،  العذراء  اإنَّ 

فاإّننا ندعوها محاميتنا اأمام عر�س اهلل.
اإلى المحّبة الإلهّية التي  اأّم اهلل، التي حظَيت بها مريم، بالإ�شافة  فكرامة 
اأ�شمى من �شلوات  لنا، تجعل �شلتها  كاأٍمّ  تها  وَمَهمَّ المقّد�شة،  تغُمُر روَحها 

اإنَّ رغباتها كلَّها م�شتجابة. الملئكة والقّدي�شين مجتمعين، حّتى 
تغدق علينا ب�شفاعتها خيرات روحّية وزمنّية على ال�شواء. وهي ل ت�شتمّدها 
اإّل اإذا كانت نافعة لحياتنا الأبدّية. فالمعرفة الإلهّية التي تمتلكها، تجعلها 
تطلب اإلى اهلل ما يوافق نفو�شنا، وهي ترى الأمور من منظار اهلل، لذا فاإننا 

ل ُنخطىء في اختيار ما هو مفيٌد لنفو�شنا.
تتدخل مريم ل�شالح الذين يلوذون بها، وت�شتجيب لكّل من يطلب �شفاعتها. 
هذه  وت�شمل  �شفاعتها.  باإنعامات  وي�شعر  اإّل  الب�شر  بني  من  اأحٍد  من  فما 
ال�شفاعة كلَّ اأنواع الحاجات. كما اأّنه بف�شل �شلوات هذه الأّم الإلهّية، ينال 
نالت  وقد  اإّل  المطهر  في  نف�ًشا  نجد  النهائّي. فل  تحّررهم  الموتى  اإخوتنا 

تدّخلها. بف�شل  نعًما 
اإّن مريم هي عطّية اهلل لنا وهي من اأجمل علمات لطفه تجاهنا؛ ن�شتطيع، 
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بل  ال�شفن  نركب  اأّننا  وكما  الرجاء.  كلَّ  فيها  ن�شع  اأن  الم�شيح،  بعد  من 
خوف اإن نحن وثقنا بالقبطان، هكذا، اإن اخترنا مريم محامية لنا، فنحن 

نثق بخل�شنا الأكيد.
ولكن، فلنتنّبه اإلى خطاأ فادح قد يقع فيه البع�س، فيّتكلون على قدرة مريم 
ليهملوا القيام بالأعمال ال�شالحة، اأو اأحياًنا لرتكاب الخطايا، وهذا الأمُر 
فظيع. فلنعمْل على اأن تكون عبادتنا مرتبطة بالرغبة ال�شادقة لإر�شاء اهلل 
والبتعاد عن الخطيئة. وبذا يمكننا القول اإِنَّ اإكرام مريم هو بالن�شبة اإلينا 

نبع الخيرات كّلها.

†  �سالة
الكون  عنا�شر  اإّن  القدرة،  الكلّية  والأر�س،  ال�شماء  �شلطانة  يا  مريم،  يا 
لطلباتِك.  ي�شتجيب  لك،  بمحّبته  الكون،  وخالق  منِك،  لكلمٍة  تخ�شع 
ة عند احتياجاتي  اإليِك بثقٍة تامَّ النعمة، كي التجئ  ابنِك  ي لي من  فا�شتمدِّ

واآلمي، الآن وفي �شاعة موتي. اآمين.

مثال: مريم معونة الم�سيحيين
في  نرددها  التي  الت�شّرعات  الم�شيحّيين" هي من  "مريم معونة  اإّن عبارة 
في  اللقب،  بهذا  الكني�شة  تحتفل  عينه  الوقت  وفي  القّدي�شة.  العذراء  طلبة 

عيٍد من اأجمل اأعياد اأّم اهلل.
اإنَّ الّت�شّرع وكذلك العيد يذكراننا بت�شمية مميَّزة عن حماية مريم لكني�شة 

الم�شيح. ي�شوع 
في  ال�شلم  تركيا  هّددت  ع�َشَر،  ال�شاد�َس  القرن  من  الثاني  الن�شف  في 
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كر�شي  راأ�س  على  حينه،  في  الخام�س  بيو�س  القّدي�س  البابا  وكان  اأوروبا. 
فاأ�ش�َس  حياته.  وقدا�شة  اإيمانه  ب�شلبة  ُيعرف  وكان  بطر�س،  القّدي�س 
جي�ًشا دفاعّيا يقف في وجه القوة الآتية، وطلب من الم�شوؤولين الم�شيحّيين 

اللتحاق به.
لم يكن عديد هذا الجي�س الم�شيحّي بكاٍف، لكنه كان يمِلك ملء الثقة بقدرة 
ا.  جدًّ ق�شير  وقت  في  الأعداء  المهاجمون  اندحر  لقد  الواقع،  وفي  مريم. 
ر م�شير المعركة، با�شَر قدا�شة البابا  اإّنه في الوقت الذي كان فيه يتقرَّ اإذ 
لَة اأمام اأَيقونة العذراء القّدي�شة. فظهرت له اأّم اهلل كا�شفًة له عن اأّن  ال�شّ
العدوَّ قد ُمِنَي بَخ�شارة كبيرة. فاعترف البابا بيو�س الخام�س بقدرة حماية 
مريم واأمر باإدخال هذه العبارة في طلبة العذراء: "يا معونة الم�شيحّيين". 
ا.  جدًّ و�شع خطر  في  من جديد  الكني�شة  ُوِجدت  الأول،  نابوليون  عهد  وفي 
يد  �شنوات، على  ال�شابع مّدة خم�س  بيو�س  البابا  الأعظم  الحبر  فقد �ُشجن 
راأ�س  اأمل في تحرير  كّل  الذي خاب فيه  الوقت  الفرن�شي. وفي  المبراطور 
نابوليون  اأُجِبر  فقد  الموؤمن.  �شعبها  لنجدة  مريم من جديد  اأتت  الكني�شة، 
بحرّية  الكني�شة  �شوؤون  ليدير  روما  اإلى  الأعظم  الَحبر  وعاد  ال�شتقالة  على 

كاملة. وهكذا عاد نائب الم�شيح على الأر�س ليخدم اأبناءه. 
بعد  الأعظم،  الحبر  لكّن  ب�شيًطا،  �شيا�شيًّا  �شاأًنا  ذلك  في  ال�شعب  راأى 
مريم.  من  بنويًّا  تَدّخًل  ذلك  في  يرى  اأن  ا�شتطاع  رفعها،  التي  ال�شلوات 
يتّوج  اأن  ال�شابع  بيو�س  اأراد  لمريم،  منه  �شكٍر  وعربون  للجميل،  وكعرفاٍن 
الرابع  في  احتفاٌل  يقام  باأن  فاأمر  بيديه.  القدا�شة  الكلّية  العذراء  اأَيقونة 
اأّيار من كّل �شنة، اإكراًما للأّم العذراء وقد اأطلق عليه  والع�شرين من �شهر 

الم�شيحّيين". "معونة  ا�شم: 



طلبة الأّم العذراء الفائقة القدا�شة170

يا �سلطانَة المالئكة

موهبة الفهم عند مريم

النقّيُة و�شورُة جوَدِتِه" )حكمة  اهلِل  الزلّي ومراآُة عمِل  النوِر  �شياُء  "لأنَّها 
.)26 /7

موهبة  وبوا�شطة  الطبيعية،  الحقائق  ندرك  اأن  ة  الذاتيَّ بقدراتنا  ن�شتطيع 
الموهبة  وهذه  كامل.  غير  ب�شكل  ولو  الروحّية  الحياة  اأ�شرار  نعرف  الفهم 
نوؤمن بالحقائق الموحاة من اهلل، لكّننا  تختلف عن ف�شيلة الإيمان. فنحن 
اأّن بموهبة الفهم تك�شف لنا هذه الحقائق، على قدر  اإّل  ل ن�شتطيع فهمها. 

ما اأُْعِطَي لنا من موهبة.
حكمة  تحجبها  اإذ  لخل�شنا،  ال�شرورية  غير  الحقائق  بع�س  نفهم  ل  قد 
اهلل عّنا كي ُتبقينا على توا�شعنا. اأّما الإيمان فهو موهبة اإلهّية تغمر روَحنا 
الوحي،  زاويًة من حجاب  ترفع  فهي  اأعيننا.  في  اهلل  ملكوت  اأ�شرار  ل  لُتجمِّ
قيامته،  بعد  ي�شوع،  فالم�شيح  الكبرى.  الحقائق  ُمجمل  نفهم  اأن  دوِن  من 
"ثم فتح اأذهانهم  وهب لر�شله فهم الحقائق الموحاة في الكتب المقّد�شة: 

ليفهموا الكتب المقّد�شة" )لوقا 24/ 45(.
الحياة  حقائق  فهم  َيَهبنا  كي  نفو�شنا،  معلِّم  اهلل،  روَح  ولن�شكر  ح  فلن�شبِّ

الروحية، كما ُكِتَب: "ويكونون كّلهم تلميذ اهلل" )يوحنا 6/ 45(.
الفهم  بموهبة  وتّوَجها  له،  محبوًبة  عرو�ًشة  مريم  القد�ُس  الروُح  اختار  لقد 
الثمينة، كي ُتدرك في �شوِء الإيمان، اأ�شراَر الحياِة الروحيَّة، وفقه الحقائق 

ُم دوًرا كبيرًا فيه. الفائقة الطبيعة وخا�شًة �شّر التج�شد الذي �شُتَتمِّ
اهلل.  بكلمة  اأح�شائها  في  وحِبلت  فيها  ال�شّر  هذا  يتمَّ  اأن  على  مريم  وافقْت 
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َف�شطَع النوُر الإلهّي اأمام عينيها، وراأْت عظمَة التدبيِر الإلهّي، ووعْت الهدف 
�شلم  �شمعت  يوم  فتهلَّلْت  ال�ّشّر،  هذا  من  وامتلأْت   د،  التج�شُّ من  الُنهيوي 

الي�شابات.  ن�شيبتها 
بين  الإلهّي  الطفَل  ال�شيُخ  �شمعاُن  اأخذ  الهيكل،  اإلى  ي�شوع  قّدمت  وحين 
اأّم اهلل كّل  الألِم �شيجتاُز قلَبها الطاهر، ففِهَمْت  باأن �شيَف  واأعلَن  ذراعيه، 

ط الفداء، وهي الخليقة ال�شعيفة. مخطَّ
لقد فهمت اأّن ي�شوع �شيكون علمًة من اهلل ُتقاوم، واأّن عليها اأن تتاأّلم معه 
ي�شوع:  الم�شيح  اأفكار  اإّل  اليوم  بعَد  لها  يكون  ولن  المرارة.  كاأ�س  وت�شرَب 

.)16  /2 الم�شيح" )1كورنت�س  فكر  فلنا  نحن  "واأّما 
روح  يقودهم  الإيمان،  جاحدو  فيها  يقُع  التي  الجهِل  َة  ُلجَّ نرى  اأن  يكفي 
يفعُل  فماذا  للجماعة.  كما  للفرِد  الفهِم  موهبِة  �شرورة  لندرك  الظلم، 
ُهْم  الجاحُد �شوى التهافِت بت�شّرٍع اأحمَق، نحو ال�شياع الأبدّي؟ كما ُكِتب: "اإِنَّ
ُلوا اآِخَرَتُهْم"  يَرَة ِفيِهْم. َلْو َعَقُلوا َلَفِطُنوا ِبهِذِه َوَتاأَمَّ اأِْي َوَل َب�شِ ٌة َعِديَمُة الرَّ اأُمَّ

)تثنية 32: 28- 29(.
الم�شيحّيين،  بع�ِس  عند  غائبٌة  الثمينة  الموهبة  هذه  فاإّن  الأ�شف،  مع 
ل  يزعزعهم،  واهًنا،  اإيمانهم  فنرى  مفاعيلها؟  في  اأو  جوهرها  في  اإن 
ب�شوى  يتحّلون  ل  وهم  الكاذب.  المع�شول  الكلم  اأب�شط  ي�شرعهم  بل 
يرى  فل  اللمبالة.  من  الكثير  مع  والجاّفة  الواهّية  المعرفة  َبْع�ِس 
ال�شطهادات  وفي  ال�شليب  مهانة  في  المخدوعون،  الم�شيحّيون  هوؤلء 
وجنون. عار  علمة  اأي  اليهود،  راآه  ما  اإّل  ي�شوع،  عاناها   التي 

†  �سالة
يا مريم، لقد ُفقِت الملئكة ا�شتنارًة، بف�شل موهبة الفهم التي حباِك بها 
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ي لي  الروح القد�س الذي اأعطاِك فهم اأ�شرار ملكوت اهلل. فاأرجوِك، ا�شتمدِّ
من الروح موهبة الفهم كي ي�شتنير عقلي وُيدرك الحقائق الفائقة الطبيعة. 

وا�شاأليه اأن تتطابق اأعمالي مع اإيماني. اآمين

مثال: القدي�س توما الكويني، ملفان في الكني�سة
منذ طفولته، ا�شتعّد ملك المعهد، القدي�س توما الكويني، للتعّبد للقّدي�شة 

مريم.
ورٍق  قطعَة  بيده  اأم�شَك  مرّبيته،  ذراعي  بين  يزال  ل  كان  وبينما  يوم،  ذا 
وفرح.  بحما�شة  �شدره  اإلى  و�شّمها  مريم،  القّدي�شة  ا�شم  عليها  ُكِتَب  وقد 
فانتزعت مرّبيته الورقة من يده، فلم ي�شتكن توما اإّل عندما اأرجعتها اإليه. 
فو�شعها في فمه وابتلعها. تلك كانت بداية اإكرام القّدي�س توما لمريم. وقد 

ة الكبيرة. نما ذلك الإكرام مع الوقت لي�شعل قلبه بالمحبَّ
الإخوة  َرهبنة  اإلى  النتماء  في  رغبته  الأكوينّي  توما  اأبدى  ر،  ُمَبكِّ عمر  في 
ولم  بعيد،  برج  في  و�شجنوه  الرهبانّية،  دخوله  اإخوته  فعار�س  المب�ّشرين. 
اأّنه بفقدانه لعّفته  ا منهم  اإيقاعه بحبائل الخطيئة، ظنًّ يترّددوا في محاولة 

�شوف يتخّلى عن فكرة الدعوة الرهبانّية. 
�شاهد توما المراأة الآتية لإيقاعه فراح ي�شرخ: "يا ي�شوع ويا اأّيتها العذراء 
اأّم مخل�شي القّدي�شة، ل ت�شمحا باأن اأقع اأبًدا في خطيئٍة َم�شينة". ثم اأم�شك 
والدموع  ركبتيه  توما على  ُتْدِبُر هارَبة. فركع  المراأة  م�شتعلة جعلت  بجمرة 
تنهمر من عينيه �شاكًرا اهلل الذي ن�شره على اأعدائه. لقد انت�شر ب�شفاعة 

مريم، على العالم و�شهواته.
بحزام  لُيمنِطَقه  ال�شماء  من  نازًل  ملًكا  راأى  ي�شلّي،  �شاجد  هو  وفيما 
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فارتفعْت  ال�ّشهوة،  باإغراءاِت  ي�شعُر  توما  يعْد  لم  الّروؤيا  هذه  بعد  الّطهارة. 
نف�ُشُه  بالّتاأّمل بل انقطاٍع في جمالِت الحياة الأبدية. وكان الف�شل في كلِّ 
الأكويني على فهم علم  توما  �شاعدت  التي  القدا�شة،  الكاملة  للعذراء  ذلك 
لقب  بذلك  ا�شتحّق  وقد  الكني�شة،  في  كبيرة  منارًة  اأ�شبح  وقد  الّلهوت، 

الملئكي. الِمْلفان 

موهبة التقوى عند مريم

يا �سلطانَة الآباء

الأَْر�ِس" )مزمور  ُكلِّ  ِفي  ُروؤَ�َشاَء  ُتِقيُمُهْم  َبُنوَك،  َيُكوُن  اآَباِئَك  َعْن  ا  "ِعَو�شً
.)17 /45

ة اهلل اأبينا، فنرفع له  يدفعنا الروح القد�س، بف�شل موهبة التقوى، اإلى َمحبَّ
على  الكون،  مبدَع  اإكرامهم  في  الأحّباء  كالأبناء  والعبادة  والعزة  الحترام 
ُروَح  َخْذُتْم  اأَ َبْل  ِلْلَخْوِف،  ِة  اْلُعُبوِديَّ ُروَح  َتاأُْخُذوا  "َلْم  بول�س:  القّدي�س  قاله  ما 

ا اأيها الآُب" )روما 8/ 15(. ُرُخ: "اأَبَّ ي الَِّذي ِبِه َن�شْ َبنِّ التَّ
اإّن موهبَة التقوى تفعُل في قلوبنا ما تفعله النار في ال�شمع؛ تذيبه، فتجعله 
ما  لكّل  عميًقا  واحتراًما  حناًنا  وتملوؤه  الأبوّية،  اهلل  محّبة  لَتَقـبُّل  ِمْطواًعا 
حتى  الآُب  اأَحّبنا  كم  "اأنُظروا  يوحّنا:  القّدي�س  مع  د  فنردِّ اهلل.  من  به  يقرِّ

ُندعى اأبناَء اهلِل، ونحُن ِبالحقيَقِة اأبناوؤُُه" )1 يوحّنا 3/ 1(.
في  معه  ندُخل  واأْن  وب�شاطة،  بثقٍة  هلل  قلوَبنا  نفتح  اأْن  اإلى  يدفعنا  فالروح 

حواٍر مقّد�س، مطبوع بالمحّبة ال�شادقة والحّرّية الكاملة.
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ُدها موهبُة التقوى في قلوِبنا،  اإّن المحّبة البنوّية المليئة بالحترام، التي ُتَولِّ
والقّدي�شين  به كالملئكة  المّتحدين  الأ�شخا�س  الكثير من  بعد اهلل،  ت�شمُل 
بف�شل  ا  اأي�شً هو  ي�شبح  المقّد�شة،  الكتِب  في  اهلل   كلَم  اأّن  كما  والكهنة. 

موهبة التقوى، مو�شع محّبٍة واحتراٍم فريَدين.
فيا رّب، اأَْغِن نف�شي بهذه الموهبة الثمينة، لأنَّه لي�س من اأب مثلك، وما من 

والد حنون ي�شابهك.
التي  ال�ّشامية  الإلهّي  الُحّب  م�شاعر  اأمام  َوْلُنْدَه�ْس  مريم،  في  فلنتاأمل 
التقوى، وهذا يكفينا لأْن نبتهج فرًحا مقّد�ًشا. كم هو  اإياها موهبة  ُتعطيها 
عذب الحوار مع عرو�س روحنا، والتاأّمل في الثقة التي ت�شعها في اهلل و�شط 
الإرادة  مع  لتوافقها  يا  تطّلعاتها!  ل�شمّو  يا  محّبتها!  ل�شمولّية  يا  الأحزان. 
الإلهّية عند م�شاعب الحياة! يا لَغيرتها في البحث عن مجد اهلل وحده! ويا 

َللألم الذي عانته حين راأت الإهانات التي َتَعّر�س لها ابنها الحبيب؟
فموهبة التقوى هي التي دفعت مريم اإلى اأن ُتكّر�س اأعماَلها لخدمة الهيكل، 
الكتب  ا  اأي�شً تكّرم  جعلتها  الموهبة  هذه  عينيها.  في  الأر�س  كنوز  اأثمن 
َجِميَع  َتْحَفُظ  ُه  مُّ اأُ "َكاَنْت  فنقراأ:  ي�شوع،  ابنها  كلمات  وبالأخ�س  المقّد�شة، 
هِذِه الأُُموِر ِفي َقْلِبَها" )لوقا 2/ 51(. كما كان ملُكها الحار�س مو�شع محّبة 
ونق�شهم،  �شعفهم  مع  الر�شل،  ع�شدت  وقد  قلبها.  في  ُمَميَّزين  واحترام 
محّبة  وتحّبهم  الحبيب  ابنها  لون  يمثِّ اأّنهم  تعتبر  فكانت  والف�شيلة،  بالنعمة 

الأّم لأبنائها.
وعلى  لنا،  كاأٍب  واحتراِمه  اهلل  محّبة  على  ت�شاعدنا  التي  التقوى  موهبة  اإنَّ 
الُم�شابين  حاجات  تلبية  اإلى  ا  اأي�شً تدفعنا  له،  مكّر�ٌس  هو  ما  كّل  تكريم 

بالعوز الج�شدي والبوؤ�س الروحي.
وت�شقي  الجائعين  ُتطعم  اأن  اأوًل  الج�شدّية:  للرحمة  اأعمال  �شبعُة  هنالك 
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المر�شى،  وتزور  الفقراء،  وَتك�شو  اج،  الُحجَّ تاأوي  اأن  ثم  العطا�س، 
فاإنَّ  كذلك  الموتى.  ن  وُتَكفِّ العبيد،  اأ�شر  وتفّك  الم�شجونين،  وتعّزي 
ثّم  الجّهال،  ُتثّقف  اأن  اأّوًل  ا:  اأي�شً �شبعٌة  هي  الروحّية  الرحمة  اأعمال 
وُتعّزي  باإيمانهم،  للمرتابين  م�شورتك  وتعطي  الخطاأة،  ُت�شلح  اأن 
وتغِفر  الآخرين،  واأخطاء  ال�شتائم  عند  ب�شبر  وتتاألم  المحزونين، 
و�شف  ال�شعب  من  والموتى.  الأحياء  اأجل  من  وت�شّلي  للإ�شاءات، 
بالتاأكيد  ولكّنها  هذه.  الرحمة  اأعمال  مريم  فيه  ق  ُتطبِّ كانت  الذي  الكمال 
يوًما. الطاهر  قلبها  الميل  هذا  �شكن  ول  التقوى،  موهبة  مّرًة  ُتخالف   لم 

†  �سالة
يا مريم، لقد اأدركت في تقواِك درجة الكمال الأ�شمى، وا�شتقبلْت اأح�شاوؤِك 
واأن  له،  كحّبِك  ال�شماويَّ  الآب  اأِحبَّ  اأن  لي  فاطلبي  الب�شر،  كّل  الرحيمة 
اأكرمه كما اأكرمته، فل اأتوقف عن تقديم واجب الإكرام والمجد اللئقين 
واآلمه.  قلقه  في  قريبي  ُموا�شاة  واإلى  مر�شاته،  اإلى  الدائم  وال�شعي  به، 

اآمين.

مثال: الطوباوّي مّتى دي �سيتادل بيفي، الرئي�س العامُّ لرهبنة 
ُخّدام  مريم

فاأظهر  اإيطاليا.  في  بيفي  �شيتادل  مدينة  في  لزيري  مّتى  الطوباوّي  ولد 
الحياة  اعتناق  وقّرر  القدا�شة،  الكلّية  بالعذراء  ا  خا�شًّ اإكراًما  �شبابه  منذ 
وقد  مريم،  ُخّدام  رهبنة  روحانّيُة  ال�شاّب،  هذا  قلَب  فاجتذبت  الرهبانية، 

دة لأّم اهلل. وجد فيها الجواَب عن محّبته المتقِّ
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وقد  بيفي.  �شيتادل  مدينة  في  مريم  لُخّدام  الجديد  بالدير  مّتى  التحق 
للدرا�شة، حيث  باري�س  في  ال�شوربون  اإلى جامعة  فاأُر�ِشَل  فائًقا  ذكاًء  اأظهر 
المقّد�شة  اإيطاليا ُعرف ب�شيرة حياته  اإلى  حاز �شهادَة الدكتوراه. ولّما عاد 
ليتحّمل  الرهبانّية  في  مراكز  عدة  اإدارة  ت�شّلم  وقد  المتفّوق.  بعلمه  كما 

كبيرة. بفطنة  م�شوؤولياته 
 ،1344 �شنة  مريم  ُخّدام  رهبنة  على  رئي�ًشا  ال�شاد�س  كليمان  البابا  نُه  عيَّ

فحمل الم�شوؤولّية بقدا�شة كبيرة حّتى يوم مماته.
مدافًعا  با�شتمرار،  حياتها  باأ�شرار  ل  يتاأمَّ وكان  قلبه،  كّل  من  العذراء  اأحّب 
التي  الكبيرة  الخ�شومات  في  بخا�شة  دن�س،  بل  الَحبل  عقيدة  عن  غيوًرا 
بهذه  كبير  �شغٍف  عن  تِنّم  واأحاديثه  عظاته  فكانت  الع�شر.  ذلك  طبعت 
كرئي�ٍس  مركزه  ا�شتغّل  وقد  القّدي�شة.  للعذراء  حّبه  مدى  وعن  العقيدة، 
اأعماله  في  كما  ال�شخ�شّية،  علقاته  وفي  العقيدة.  هذه  لين�شر  للرهبانية 
بل  بها  ُحِبَل  التي  العذراء  بهذه  ارتباطه  عن  �شراحة  يعلن  كان  العلنّية، 
اإّياهم  ُمبارًكا  مريم،  حماية  على  التكال  على  رهباَنه  ُع  ي�شجِّ فكان  َعْيب. 
دن�س  بل  العذراء  مريم  بالطوباوّية  الحبل  بركُة  "فلتكْن  ال�شلة:  بهذه 

وحمايتنا". لخل�شنا 
وبعد اأن اأثقلته الأيام والف�شيلة، ُدعي �شنة 1348 اإلى الفرح الأبدّي. واأعلنه 
ب�شكل  ذلك  الكني�شة  ُتعلن  اأن  قبل  موته،  بعد  مبا�شرًة  طوباويًّا،  ال�شعب 

ر�شمي.
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اإعالن االأنبياء عن مريم

يا �سلطانة الأنبياء

اأََماَمُه ِفي  اأَُزوُل َوَقْد َخَدْمُت  ْهِر َل  ِل َحاَزِني، َواإلى الدَّ ْهِر ِمَن الأَوَّ   "َقْبَل الدَّ
�س" )�شيراخ 24/ 14(. اْلَم�ْشَكِن اْلُمَقدَّ

الكثيرة،  والرموز  بالأنبياء  القديم  العهد  في  الم�شيح  اأُعِلَن عن مجيء  كما 
ال�شريعة  كثيرة تخبر عنها في  اآياٍت  �س اهلل لمجيء مريم  هكذا فقد خ�شَّ

القديمة.
عم التي اأعّدها لهم  في الواقع، اإنَّ اهلل، كي ي�شاعد النا�س على ا�شتقبال النِّ
مقّد�شة  َوًرا  �شُ ويعطي  ًة  خا�شَّ اإلهاماٍت  اأجياٍل،  قبل  يمنح  غزيرة،  بوفرة 

كثيرة.
الب�شر،  فداء  في  وم�شاركتها  اهلل،  اأّم  كرامة  اأ�شبحْت  الكلمة،  تج�ّشد  بعد 
اأرفَع واأمجَد من كلِّ ما في العالم. فمن العدل اإًذا، اأن تكون الأ�شوات نف�شها 
المباركة،  اأّمه  مجيَء  عينه  بال�شمّو  تعلن  الم�شيح،  مجيء  عن  اأعلنت  التي 
التي  نف�شها  هي  الثاني  المجيء  لتهيئة  اهلل  و�شعها  التي  الطقو�س  فتبقى 

�شتعلن عن مريم.
التي  المميَّزة  المراأة  هذه  على  تدّل  التي  بالرموز  حافلة  المقّد�شة  فالكتب 
�شتلد يوًما كلمة اهلل. فطوبى للإن�شان الذي يك�شف له الروح القد�س بموهبة 
ال�شريعة  اأحداث  خلل  من  له  ويو�شح  المقّد�شة،  الكتب  معنى  الفهم، 

القديمة، �شورة مريم اإلى جانب �شورة الم�شيح.
اأمِّ اهلل ميزة الحبل بل دن�س، والولدة  ُتكّلل هامة  من اأجمل الميزات التي 
الديون  العالم، ودفعت  ابنها في فداء  للم�شيح. فقد �شاركت مريم  البتولّية 
المتراكمة ب�شبب خطيئة الب�شر. فل نعجبّن اإًذا اإن اأُعلن عن هذه المتيازات 
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ٍط خا�سٍّ بتدبير اهلل. منذ الأجيال الأولى للعالم بمخطَّ
اإذ  اآدم  خطيئة  بعد  مبا�شرة  بو�شوح  النبوَءة  اإليه  اأ�شارت  الأول   فالمتياز 
ِة، َوَبْيَن َن�ْشِلِك َوَن�ْشِلَها. ُهَو  ُع َعَداَوًة َبْيَنِك َوَبْيَن اْلَمْراأَ �شَ قيل في الكتاب: "�َشاأَ

�َشِك، َواأَْنِت َت�ْشَحِقيَن َعِقَبُه" )تكوين 3/ 15(. َي�ْشَحُق َراأْ
المقدّمة  ال�شتحقاقات  فبف�شل  مريم.  �شوى  لي�شت  الممّيزة  المراأة  هذه 
الأ�شلية،  الخطيئة  من  القّدي�شة  العذراء  �شُتحفظ   ابنها،  الم�شيح  لي�شوع 

وتنت�شر انت�شاًرا كامًل على عدّو خل�شنا.
مريم،  اأح�شاء  من  للم�شيح  البتولية  الولدة  على  تتكلم  التي  النبوَءة  اأّما 
فنجدها في الكلمات التي اأعلنها اهلل للملك اآحاز. فقد حا�شر ملكا �شوريا 
فائق  حدٍث  عن  اهلل  كلمة  فجاءت  اأور�شليم،  في  اآحاز  الملَك  واإ�شرائيل 
ِرِه القريب: "َها اْلَعْذَراُء َتْحَبُل َوَتِلُد اْبنًا َوَتْدُعو  الطبيعة، بمثابة عربون لتحرُّ
َد اأقنوٍم اإلهيِّ في  اُنوِئيَل" )اأ�شعياء 7/ 14(. في الحقيقة اإن تج�شُّ ا�ْشَمُه ِعمَّ

اأح�شاء عذراء هو اأعظم اأعمال اهلل على الإطلق.
ُمها مريم مع ي�شوع من اأجل خل�س العالم، كان قد  ة التي �شتقدِّ اإنَّ الأُ�شحيَّ
"َتْبِكي في  اإرميا �شابًقا حين اأظهر لنا العذراء الطاهرة وهي  اأعلنها النبّي 
يَها" )مراثي  ُمِحبِّ ُكلِّ  ِمْن  ُمَعزٍّ  َلَها  َلْي�َس  ْيَها.  َخدَّ عَلى  َوُدُموُعَها  ُبَكاًء،  اللَّْيِل 
اأم اهلل، حين  ِلما �شتتاألمه  ُم�شبقة  اإّن هذه هي علماٌت  الواقع  1/ 2(. في 

ترى اأمام عينيها �شّر موت فادينا فوق ماأ�شاة الجلجلة.
ا  ل يوجد في الكتاب المقّد�س نبوءات تُخ�سُّ مريم وح�شب، بل يت�شمن اأي�شً
المتيازات  �شتطبع  التي  العظيمة  الأحداث  هذه  اإعلن  تها  َمَهمَّ ت�شابيه، 
الم�شتقبلّية. بين هذه الت�شابيه هنالك �شخ�شيَّات حّية، واأُخرى ل ا�شم لها، 

تها التنّبوؤ عن ف�شائل البتول الطاهرة وامتيازاتها. َمَهمَّ
فيهوديت ودبورة ويائيل اأتْين لي�شهدن عن انت�شارات اأّم اهلل على اأعدائها. 
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اأّما اأ�شتير فاأعلنت الجمال الذي ل مثيل له، واأبيكايل عن الفطنة، والمكابّيين 
عما �شتعانيه من اآلم من اأجل الم�شيح. كذلك الفردو�س الأر�شّي، و�شفينة 
اأخرى  واأمور  الذهبّي،  وال�شمعدان  الم�شتعلة،  والعلّيقة  يعقوب،  و�ُشلَّم  نوح، 

ل كلُّها �شورًا رمّزية عن جودة مريم وعظمتها. �شبيهة بذلك، ُت�شكِّ
اإتمام  اأحد، بعد ي�شوع، م�شاٍو لمريم في  اإّنه ما من  اأن ُيقال  لذا فمن الحقِّ 

ر�شى اهلل، وهو الذي منذ اْلَبدء، اأراد اأن يلفت اأنظار الب�شر دومًا نحوها.

†  �سالة
واأّمنا  د،  المتج�شِّ الكلمة  اأمَّ  يا  العيب،  من  البريئة  العذراء  اأّيُتها  مريم،  يا 
الفداء  ب�شرِّ  تاّمة  بثقة  نوؤمن  اأن  لنا  ا�شتمدي  الخطاأَة،  الم�شاكيَن  نحن 
باآلمه  اإياها  منحنا  التي  ابنِك  ي�شوع  الم�شيح  ن�شتحّق خيرات  واأن  العظيم، 

اآمين وموته. 

�س َرْهبنة الأوراتوار مثال: القّدي�س فيليب نيري، موؤ�سِّ
ا  اأي�شً وي�شاعدهم  ِميها،  لمكرِّ القدا�شة  َيَهُب  القّدي�شة  العذراء  اإكراَم  اإنَّ 
على الح�شول على نعٍم فائقة الطبيعة. فقد اأراَد اهلل اأن يجعَل ُخّدام مريم 
فيمكننا  القّدي�شة.  الأم  نف�س  َجْت  توَّ التي  المتيازات  بع�س  في  ُم�شاركين 
عم  القول اإنَّ النف�س، كلما ت�شاَمْت باإكرام �شلطانة ال�شماء، ح�شلت على النِّ

الفائقة الطبيعة، التي نالتها مريم في حياتها على الأر�س.
مها،  اأنَّ القّدي�س فيليب نيري كان ُيحبُّ العذراء القّدي�شة ويكرِّ نعرف جيًدا 
التائبين.  جميع  من  َمًة  ومكرَّ محبوبًة  يراها  اأن  في  الوحيدة  رغبته  وكانت 
مركز  كمثل  فكان،  الّرّب.  لِنعم  عة  الموزِّ ال�شماوية  بالحبيبة  يدعوها  وكان 
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مريم  فا�شتمّدت  يلتقيه.  من  لكلِّ  اهلل  باأّم  الكبيرة  ثقته  ُيعلن  للنور،  اإ�شعاٍع 
له من اهلل مواهب فائقة الطبيعة. اإمتازت العذراء القّدي�شة بمعرفٍة عميقة 
لأ�شرار الحكمة الإلهّية بف�شل حلول الروح القد�س. فكان با�شتطاعتها قراءة 
الأفكار المخفّية في قلِب الإن�شان، وقد نال القّدي�س فيليب البع�س من هذه 
التي  والأمور  القلوب  اأعماق  بفح�سِ  ة  خا�شَّ نعمُة  لديه  كانت  اإذ  المواهب، 

عنها. �شتنتج 
اأّما  الم�شتقبل.  �شرِّ معرفة  في  الظواهر  الكثير من  القّدي�س عن  ك�شف  لقد 
�شبة اإلى معرفة اأ�شرار القلوب، فقد ك�شف القّدي�س لأ�شخا�ٍس متعّددين  بالنِّ
الفادحة،  الخطايا  اقترفوا  الذين  بع�س  اإنَّ  حتى  اأفكارهم؛  في  يجوُل  عّما 

كانوا يخجلون من المثول اأمامه، واثقين باأّنه �شيعرف خفايا قلوبهم.
اإلى  الأنف�س  من  الكبير  العدد  مريم،  العذراء  بمعونة  فيليب،  القدي�س  ردَّ 
خدمة  في  جهوِده  ونجاح  عمله  بف�شل  روما  ر�شول  لقب  فا�شتحّق  التوبة. 
واإكرامه  اللقب بف�شل ثقته الّلمحدودة بقدرة مريم،  الّرّب. وقد نال هذا 
ي في نف�شه التكال الدائم على هذه الملكة ال�شماوية. الحارِّ لها، وكان يغذِّ

موهبة العلم عند مريم

يا �سلطانة الر�سل

َها َتُكوُن ِلي ُم�ِشيَرًة  نَّ الحكمة َقِريَنًة ِلَحَياِتي، ِعْلمًا ِباأَ ِخَذ  اأَتَّ اأَْن  َعَزْمُت  "ِلذِلَك 
َجًة ِلُهُموِمي َوَكْرِبي" )حكمة 8/ 9(. اِلَحاِت، َوُمَفرِّ ِبال�شَّ

في  عمة  النِّ ثمرة  هي  الّطبيعة.  فائقة  درجة  في  تكمن  الحكمة  موهبة  اإّن 
اأمور الإيمان، بين  نفو�شنا، تنيُر عقولنا وت�شاعُدنا على الّتمييز ب�شهولة في 
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داخلية  ملكة  اإنها  والّظاهر.  والحقيقّي  د،  والمتردِّ والّثابت  والباطل،  الحق 
ُتَروِحن الإن�شان وتجعله قادًرا على اأن يحكم ب�شكل �شحيح على كّل اأمور هذا 
 .)15/2 �َشْيٍء" )1كورنت�س  ُكلِّ  ِفي  َفَيْحُكُم  وِحيُّ  الرُّ الإِْن�َشان  ا  "َواأَمَّ العالم: 
فهي  عنها،  اإّل  يفّت�س  ول  الحقيقة  ُيحّب  باأن  الإن�شان  ُتلهم  العلم  موهبة  اإنَّ 
ت�شاعده على اأن يرف�س بكل كيانه، الخطايا التي يبعثها الأ�شرار �شّد عقائد 
ال�شماوّي  الفرح  اإلى  ن�شبًة  العالم،  اأباطيل خيرات هذا  له  وتو�شح  الإيمان، 
افي. فطوبى للذي يمتلك هذه الموهبة، فاإّنه ينبذ الم�شّرات الأر�شيَّة،  ال�شّ

لبان اأف�شل اإجلل. وُيجلُّ الأحزان وال�شّ
ا م�شباٌح ُم�شيء، وفيه تدبيٌر اإلهيٌّ ُيعطي و�شوًحا  اإّن موهبَة العلم هي اأي�شً
جميَع  بعظمِتها  تفوق  التي  الإلهّية  بالعلوِم  ويغمُرها  الإن�شانية،  العلوم  لكلِّ 

الباقية. العلوم 
الإلهية،  بتعاليمك  بثباٍت  لأّتحد  هذا،  القّدي�شين  علم  رّب  يا  اأعطني 
من  الخاطئة  العالم  واأدبّيات  الباطل،  من  الحقيقة  َتْمييز  على  ف�شاعدني 

اإياها بوا�شطة كني�شتك. التي منْحتنا  المقّد�شة  العقائد 
الفائقة  الحقائق  عن  الكبيرة  المعارَف  ابِنِه  لأمِّ  َيَهَب  اأن  الرّب  ُيِرِد  لم 
على  ي�شاعَدها  كي  ال�ّشماوّية،  الّروحّية  الحياة  تذوُّق  وهبها  بل  الطبيعة، 
العلوم  على  اأنَّ  وُيفِهَمها  الّروحّية،  الخيرات  ِقـَيـِم  �شاأِن  في  بثقة  تحكم  اأن 

ه نحو اهلل، الم�شدر الأول لكل الحقائق. الإن�شانية كلِّها التوجُّ
بالكلمات  تتلفظ  اأن  العلم،  موهبة  ِبفاعليَّة  الكلمة،  اأمُّ  ا�شتطاعْت  لقد 
هذه  فبف�شل  ال�شلم.  عليها  الي�شابات  القّدي�شة  األقت  حين  العميقة 
من  َتغتني  اأن  العلنّية،  حياتها  القّدي�شة، خلل  العذراء  ا�شتطاعت  الموهبة 
يعلِّمها  كان  التي  حيحَة  ال�شَّ العقائَد  بتاأنٍّ  ُتمِيّز  واأن  الإلهي،  الُمعلِّم  تعاليم 
ي�شوع، من ِحكِم العالم البالية. كما وثّمنت غالًيا الأتعاب التي عاناها الّرّب 
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خيرات  عن  العلم،  موهبة  بف�شل  مريم،  وتخّلت  الخطيئة.  من  َيفتدَينا  كي 
َفهَذا  ِرْبًحا،  ِلي  َكاَن  "َما  بول�س:  القّدي�س  مع  د  تردِّ وكاأّنها  الزمنّية،  الأر�س 

َقْد َح�ِشْبُتُه ِمْن اأَْجِل اْلَم�ِشيِح ُخ�ْشراًنا" )فيليبي 3/ 7(.
موهبة  تمتلك  كانت  الدن�س،  من  البريء  مريم  لحَبل  الأولى  اللحظات  منُذ 
الثمينة.  الموهبة  هو م�شدر هذه  الذي  التقدي�س  بنعمة  اغتنت  وقد  العلم، 
ب�شكل  القد�س  الروح  نَزل  حين  العن�شرة،  يوم  نالته  فقد  كلُّه  الفرح  اأّما 
اللحظة  تلك  منذ  ا  حقًّ فاأ�شبحت  الُعلِّيَّة؛  في  التلميذ  وعلى  عليها  منظور 
الر�شل  ناله  مّما  اأعلى  بدرجٍة  الإلهّية  المواهب  قبلت  اإذ  الر�شل،  �شلطانَة 
في  ورَد  ما  على  �شل،  الرُّ معلـِّمة  ندعوها  اأْن  ت�شتحّق  فاإَنها  لذا  مجتمعين. 

المقّد�شة.  الكتب 
لم تكن موهبة العلم �شرورية للم�شيحّي اأكثر منها في اأّيامنا هذه، فاإّن روَح 
والهرطقات.  المغالطات  العالم  في  يبّث  اأن  فائق،  بمجهوٍد  يحاول  الكذب 
ال�ّشّر،  يحّققه  الذي  الّتقّدم  ترى  ل  حتى  نظر  بل  تكون  اأْن  المفتر�س  فمن 
الخطيئة  ل�شالح  المجتمع  في  ُقها  ُيحقِّ التي  ة  الُم�شرَّ النتائج  تتلّم�س  واألَّ 

والف�شاد.
في الواقع، اإّن ال�ّشر الأكبر ل ياأتي اإّل من اأعداء الكني�شة البارعين. ياأتي من 
ة من يدافع  هوؤلء الكّتاب الذين يبحثون عن المجد العالمّي، وُيحِبطون ِهمَّ
الخطيئة،  مع  تعاقدهم  خلل  من  الطهارة  باإف�شاد  الإيمانية،  العقائد  عن 
كي ُيزيلوا من الإنجيل كّل ما لي�س متناغًما مع نظرتهم الخاطئة، ومع ميول 

انحرافات الزمن الحا�شر.
اآه! كم علينا اأن ناأخذ حذرنا من اأعداٍء �شر�شين، م�شلِّلين للحقيقة اإلى هذا 
الكثيرة،  الأ�شاليل  هذه  و�ْشِط  في  يقوَدنا  اأْن  القد�س  الروح  فْلن�شاأل  الحْد. 
الثمين:  الإيمان  كنَز  �شدٍق،  وبكلِّ  دائًما  نحفَظ  لكي  نف�ُشه  هو  يعلـِّمنا  واأن 
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.)19  /3 اْلَمْعِرَفِة" )اأف�ش�س  اْلَفاِئَقَة  اْلَم�ِشيِح  َة  َمَحبَّ َ"َتْعِرُفوا 

†  �سالة
�س،  الُمقدَّ الِعلم  هذا  علـَّمِك  الذي  هو  نف�َشه،  القد�س  الّروَح  اإن  مريم،  يا 
وهذا الّتمييَز الحكيَم، الذي �شاعدِك على اأن تبتعدي عن ملّذات العالم ول 
يكون لِك رغبٌة اإّل في الخيرات ال�ّشماوّية. اإ�شتمدي لي من هذا الروح عيِنه، 
روِح العلِم والحقيقة، نعمَة اأن اأرذَل حكَمة هذا الدهِر الخاطئة، واأن اأحفَظ 

�شة �شالمة في نف�شي. اآمين. وديعة الإيمان المقدَّ

مثال: القّدي�س يوحّنا الر�سول والإنجيلّي
الُمميَّزين  الر�شل  عداد  من  كان  و�شالومة،  زبدى  ابن  يوحّنا،  القّدي�س  اإّن 
كان  الذي  "التلميذ  باأّنه:  المقّد�س  الإنجيل  اإليه  ي�شير  وكان  ي�شوع.  لدى 
المعّلم  قلِب  اإلى  راأ�َشه  ُي�شِند  اأن  ا�شتحقَّ  الأخير  الع�شاء  وفي  ُيحّبه"،  ي�شوع 
كلَّ  تتخّطى  بمحّبٍة  ي�شوع  محّبة  عن  يوحّنا  اأجاب  وقد  القّدو�س.  الإلهي 
على  القاطع  الدليل  كلِّها،  حياته  وم�شيرة  كتاباته  في  ولنا  النف�س.  اندفاع 

الَمحّبة. هذه 
ة مريم. لقد اأعطى القّدي�س يوحّنا مكاًنا  ة ي�شوع تترافق دائًما مع محبَّ اإّن محبَّ
اإذ  ال�شليب.  على  ي�شوع  من  اْلَقْدَر  فا�شتحقَّ  الُمخلِّ�س،  لأمِّ  قلِبه  في  كبيًرا 
ه قائًل عن  ه اإلى اأمِّ حين مات الفادي الإلهي و�شط اأ�شدِّ الآلم �شراوة، توجَّ
 يوحّنا: "يا امراأة هذا ابنك، وقال ليوحّنا هذه اّمك" )يوحّنا 19: 26- 27(.

مع  يعي�س  اأْن  يوحّنا  القّدي�س  على  اإنَّ  كلِّ ذلك،  في  يقول  اأن  المخلِّ�س  اأراَد 
ه، تماًما كما عا�س ي�شوع معها. مريم مثل البِن مع اأمِّ
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ومنذ  المخلِّ�س.  اإليه  اأوكلها  التي  الر�شالِة  على  اأميًنا  يوحّنا  القدي�ُس  فكان 
المقّد�شة  التقاليُد  لنا  وتك�شَف  بيِته.  في  التلميُذ مريَم  ا�شتقبل  الحين  ذلك 
ذلك، باأّنه �شِهر عليها بحنان البِن حتى اآخر يوٍم من م�شيرة الحجِّ الأر�شيَّة 

لهذه العذراء البريئة من الخطيئة.
اإنَّ  نقول  اأن  با�شتطاعتنا  فاإّنه  المحبوب،  بح�شور  ينتع�ُس  الُحبُّ  كان  اإذا 
ة واكراًما لمريم، هو القدي�س يوحّنا الر�شول ولكن طبًعا  الخادم الأكثر محبَّ
ي ي�شوع، لم ي�شل  من بعد القّدي�س يو�شف. ففي الواقع اإّنه بعد يو�شف، ُمربِّ

فوف مع والدة اهلل. �شوى الر�شول يوحنا الحبيب اإلى هذا ال�شُّ
بالعودة اإلى هذا ال�ّشفوف الفائق، فاإنه ل اأحد من بين الر�شل قد دخل بهذا 
العمق الكبير في �شّر التج�ّشد الإلهي، وفي اأ�شراِر قلِب ي�شوع المحبوب، اأكثر 
القّدي�س  ا�شتنار  فقد  بامتياز.  المحّبة  ر�شوَل  ى  ُي�شمَّ فاإّنه  لذا  يوحّنا.  من 
لي�س  الذي  الروؤيا  كتاب  فدّوَن  ال�ّشماوّي،  بالنور  بطم�س  جزيرة  في  يوحّنا 
هو اإّل حياكة نبوّية عن َم�شير الكني�شة. فعلى غرار باقي الر�شل كان يوحّنا 
تعرف  كلِّها  اآ�شيا  كنائ�س  واإنَّ  الم�شيح.  ي�شوع  كني�شة  اأبطال  كبيًرا من  بطًل 

وتنظيمها. تاأ�شي�شها  في  ف�شَله 
مخاطر  وواجه  ال�شطهادات،  �شّتى  الإنجيلّي  يوحّنا  القّدي�س  عانى  لقد 
اإذ  المجرمين،  اأيدي  على  ُيقَتْل  لم  اأنَّه  اإل  الإيمان،  حقيقة  اأجل  من  مميتة 
الر�شول  ثلثة:  باأكاليل  مكّلًل  الروح  واأ�شلم  الر�شل،  بين  الأحياء  اآخَر  بقَي 

والبتول. والمعلِّم 
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مريم مرافقة ي�سوع في االألم

هداء ال�سُّ يا �سلطانَة 

ُتَها اْلَعْذَراُء ِبْنَت  يَّ يِك اأَ َقاِي�ُشِك َفاأَُعزِّ ُهِك َيا اْبَنَة اأُوُر�َشِليَم؟ ِبَماَذا اأُ "ِبَماَذا اأُ�َشبِّ
ْهَيْوَن؟ لأَنَّ �َشْحَقِك َعِظيٌم َكاْلَبْحِر. َمْن َي�ْشِفيِك؟" )مراثي 2/ 13(. �شِ

ُتقا�س  ل  لماذا  النبّي بحزٍن عميق؟  َعَلْيها  يتكلَُّم  التي  العذراء  تلك  من هي 
اإرميا  اأّن  بالعتقاد  د  �شنتردَّ �شّك  اأخرى؟ من دوِن  اآلٍم  باأّيِة  العميقة  اآلمها 
يتكلم على اأّم ي�شوع الطاهرة، لو لم يك�شف لنا الإنجيل اأّنها كانت واقفة اإلى 

جانب �شليب ابنها المنازع )يوحّنا 19/ 25(.
لها،  مثيل  ل  التي  اليهودية  عذراء  على  مريم،  على  الكلم  هذا  كان  نعم، 
والتي لم َيم�سَّ نف�َشها اأّيُة لطخِة عار، وقد تراكمِت الآلُم الكثيرُة فوَق راأ�ِشها 

َطواَل �شني حياتها.
باأن  ر  دبَّ الكلمة،  اأّم  تكون  باأن  الرفيع  رف  ال�شَّ لهذا  اختارها  حين  اهلل،  اإنَّ 
َطواَل  ًة  كافَّ الإلهي  ابنها  اآلم  احتملْت  وقد  لل�شهداء.  �شلطانًة  ا  اأي�شً تكون 
َد  توحِّ اأن  عليها  وكان  الأر�س.  على  العابرة  حياتها  من  �َشَنًة  َوَثلِثيَن  َثلٍث 

د من اأجل خل�س الب�شر. ة باآلم الكلمة المتج�شِّ اآلَمها الخا�شّ
المرارة حتى  كاأ�س  ا، ذاقت  اأي�شً ومعه  ي�شوع،  المنفى مع  ذاقت مريم خبز 
اأَ�شاَبْتها  العالم. لقد  الب�شِر لفادي  اأعّدتها �شروُر  التي  الكاأ�َس  الثُّمالة، تلك 
رون الإله - الإن�شان، فاأ�شبحت بذلك اأكثَر الأمهات  اإهانات اأولئك الذين ُيعيِّ
الُجْلُجلة، وتوّجَعت حتى  المقّد�شة على  تاألًُّما. لقد قّدمت هلل تلك الأ�شحّية 
نزاع الفراق، ُمرافقًة اإبنها الوحيد المحبوب، جثًة هامدة اإلى القبر. وهكذا 
ِني اإلى اْلَوَراِء.  َب �َشَركًا ِلَقَدَميَّ َفَردَّ فاإنَّ خيَبة اأمِلها لم َتعِرف حدوًدا: "َن�شَ
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َهاِر" )مراثي 13/1(. َجَعَلِني اأَْطَلًل اأَِئنُّ ُطوَل النَّ
ل مليًّا في اأمور هذا العالم، نجُد اأّن هذه الأر�س هي مكاٌن للعمل  حين نتاأمَّ
ال�شواد  لون  ُي�شكِّ فالمتاأّلموَن  وَراَحة.  فرٍح  مكاَن  ولي�شْت  والمرارة،  ني  الُم�شْ
تبقى  ونه،  يتلقَّ الذي  العزاء  بع�س  من  غم  الرُّ وعلى  الب�شرّية،  من  الأعظم 

بالقلق والهموم. حياتهم ممزوجة 
َيَعة  اإّن �شريعَة الألم بالن�شبة اإلى الإن�شان المعا�شر، المتلّهي بالملذات وَم�شْ
اأن يتهّرب منها، فيحاول  اأحٌد  ا، ول ي�شتطيع  الوقت، هي �شريعة قا�شية جدًّ

الإن�شاُن عبًثا اأن يتلّطى في ظل �شعادٍة م�شطنعة �شعبة المنال.
اأّما رجُل الإيمان فاإّنه م�شكوٌن بنوِر النعمِة، يعرُف �شعادَته من خلِل اإطاعته 
للعناية الإلهّية، ل يثور �شدَّ �شريعة اهلل بل يخ�شع لها، وينحني متوا�شًعا اأمام 
والخيراِت.  عَم  النِّ عليه  ُتغدق  التبريكات حين  لها  ويرفُع  الإلهّية،  اليد  عمل 
لي�شت  الأر�س  هذه  واأّن  لَي�شفي،  اإّل  ُيعاِقب  ل  اهلل  باأن  الإيمان  رجُل  يفهم 

وطًنا ثابًتا، واأّن التاأّلم �شرورّي لمحو الخطيئة. اأفل�شنا كلُّنا خطاأة؟ 
ال�ّشريعة  �شّر  اأفهمينا  الم�شلوب،  لي�شوع  الّدائمة  الُمراِفقة  اأّيتها  مريم،  يا 
لأوامر  قلوبنا  كلِّ  من  خا�شعين  نكون  باأن  مدر�شتك  في  نتعلَّم  لكي  الإلهّية 

الم�شيح. ي�شوع  �شّيدنا  وا�شتحقاقات  ا�شتحقاقاتِك  الإلهّية، بف�شِل  العناية 
ولم  طبيعتها،  في  األٍم  لأي  ُعر�شًة  الخطيئة،  من  المع�شومة  مريم  تكن  لم 
تعرف �شوى الفرح وال�شعادة. هذا ما كان عليه اآدم قبًل في فردو�س الأر�س 

الأول.
لكنها  عادّية،  مخلوقة  كانت  مريم  اأنَّ  لو  ذلك  يكون  اأن  المفتر�س  من  كان 
عليها  يجب  فكان  عم،  النِّ من  اآيًة  لُت�شبَح  الإلهي  ط  المخطَّ في  اختيَرْت  قد 

ه اهلل لها. اأن تمرَّ بالألم، كي ت�شل اإلى درجٍة عاليٍة من الكمال الذي اأعدَّ
ما  َقْدر  على  ي�شوع،  الم�شيح  تجارَي  اأن  عليها  كان  الفادي،  اأمُّ  اأنَّها  فبما 
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قد  الأر�شّي،  الفردو�س  في  حّواء  لأن  ذلك  افتدائنا.  عمل  في  ت�شتطيع، 
هكذا  بالألم،  افتدائنا  على  يعمُل  الُمخلِّ�َس  اأنَّ  فكما  هلكنا.  في  �شاهمت 
اأّن مريَم كانت ُمعّدًة  فاإنَّ مريم �شاركته في تلك الكاأ�س المّرة. واأخيًرا بما 
لكي  الألم،  َتعرَف  اأن  ال�شروري  من  اأ�شبح  الب�شرّي،  للجن�س  ا  اأمًّ لتكوَن 

ت�شارك في اآلم اأبنائها على الأر�س.
ي�شاهيه  ل  باألٍم  ُمـتـلـََفة  بل  ل  من�شحقًة،  مريم  نف�ُس  كانت  لقد 
ِريِق؟  الطَّ َعاِبِري  َجِميَع  َيا  َهَذا  َيْعِنيُكْم  "اأََل  ابنها:  األم  �شوى 
.)12  /1 )مراثي  َلِمي؟"  َكاأَ اأََلٍم  ِمْن  َهْل  َواْنُظُروا،  ُلوا   َتاأَمَّ

†  �سالة
تعرفي  اأن  عليِك  يكن  لم  باآلمك.  اأراأف  اإني  الآلم،  عذراَء  يا  مريم،  يا 
اأن  ي�شوع،  مثال  على  اأردِت  ِك  لكنَّ الخلئق،  جميع  بين  البريئة  اأنِت  الألم، 
ي لي من ابنِك، نعمَة اأن اأبُغ�َس  بتها خطايانا. ِا�ْشتمدِّ تحملي الآلم التي �شبَّ
ي�شوع  �شّيدي  واأوجاِع  لأوجاِعِك  الوحيُد  ال�شبُب  قلبي، فهي  كلِّ  الخطيئة من 

اآمين. الم�شيح. 

َدة رهبنة ُخّدام  مثال: المكّرمة اأّنا جوليانا دي كونزاغا، مجدِّ
مريم في اْلَمَجر

مريم،  اآلم  �شّر  ة  خا�شّ بنعمة  َتعي  اأْن  كونزغا،  دي  كاترين  اأّنا  َعَرَفْت 
ليب. فاجتهدت اأن تت�شّبه بهذه الأّم ال�ّشماوّية نحو طريق ال�شّ

وقد  لمريم،  اإكراًما  ال�شبت  اأيام  ال�شوم  على  طفولتها  منذ  عكفت  فقد 
الأول،  فردينان  الأمير  زوجها  وفاة  وعند  حياِتها.  اأيام  طيلة  ذلك  عا�شت 
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تخّلت عن عظمة الأر�س ورف�شت الرتباط بزواج جديد.
دْت اأّنا كاترين نظام رهبنة ُخّدام مريم في المجر، واأدخلت ابنتها البكر  َجدَّ
مع عدد كبير من ال�ّشيِّدات النبيلت اإلى دير راهبات ُخّدام مريم، بعد اأن 
اأ�ّش�شته هي نف�شها في مدينة اأن�شبروك في نيرول، واتخذت ا�شم الأخت اأّنا 
"يا  ومرددًة:  اإياه  لًة  مقبِّ القّدي�شة،  العذراء  اأحزان  ثوَب  وارتَدت  جوليانا، 
كيف  اآلمك؟  ثوب  ارتداء  نعمة  ا�شتحققُت  متى  القدا�شة،  الكلّية  معلمتي 
ل عليه كثيٌر من النا�س؟ فل ذهب  اأ�شتحقُّ هذا الكنز الثمين بينما لم يح�شُ
فذلك  كلَّها  حياتي  كّر�شت  ولو  اإّني  الكبيرة.  النعمة  هذه  ي�شاهيان  دم  ول 
اأوافيِك ف�شلِك  اأن  اأقدر  الدائم فل  ال�شكر  اأم�شيت حياتي في  اأو  يكفي،  ل 
ال�شكِر  اآياِت  لِك  اأرفع  اأن  بمعونِتِك  لي  ا�شمحي  الّنبيلة،  �شلطانتي  فيا  علّي. 
قد  اآن،  ال�شغرى،  ابنتها  اأنَّ  الّتقّية  الأرملة  هذه  َعِلَمْت  بك".حين  اللئقة 
اأن  الخبر  حامل  من  وطلبت  الرهبانّي  بثوبها  اأم�شكْت  اإْمَبَراُطورة،  ُتـّوجت 
اأنا فاإّني  اأّما  الملكّي.  اآن بتتويجها  ابنتي  "فلتفرح  اإليها هذه الكلمات:  ينقل 
اأعتبُر ثوبي هذا الذي كان لي �شرف ارتدائه، على يد ملكتي ال�ّشماوّية، هو 
تحثُّ  جوليان  اأّنا  مة  المكرَّ كانت  الأر�س".  تيجان  كلِّ  من  مّرة  األف  اأثمن 
وت�شجعهّن  ومريم،  ي�شوع  اآلآم  �شورة  اأَذهاِنِهّن  في  ُيبقين  اأن  على  راهباتها 
على  َبدء �شلتهن وختمها بهذه الكلمات: "فلتكن اآلُم �شّيدنا ورّبنا ي�شوع، 

واأحزاُن الطوباوّية مريم في قلوبنا واأج�شادنا اإلى الأبد. اآمين".
نف�شها  الآلم  احتمال  في  ترغب  لمريم،  العميق  ها  بحبِّ جوليان  اأّنا  وكانت 
عند  احتملتها  التي  بتلك  ُتـ�ْشِركها  واأن  القّدي�شة،  العذراء  تكّبدتها  التي 
�شلطانة  مع  الآلم،  من  فترة  وبعد  �شلتها.  فا�شُتجيبت  ال�شليب.  اأقدام 
ال�ّشماء،  في  الأبدّي  بالفرح  للتنّعم  ال�شعيدة  الحياة  اإلى  ُدعيْت  ال�شهداء، 

وكان ذلك في ال�شنة 1620.
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ف�سيلة االإيمان عند مريم

المعترفين �سلطانَة  يا 

ِبّ �شَيِتّم" )لوقا 1/ 45(. َ"ُطوَبى ِلَلِّتي اآَمَنْت باأَنَّ َما ِقيَل َلَها ِمْن ِعْنِد الَرّ
اإّن الإيماَن العميق هو الهبة الثمينة لإ�شلح �شيرتنا. هبة جعلها اهلل لت�شاعد 
ته في الأر�س، اإلى اأن تّتحَد معه في ال�شماء. فبف�شلها ت�شتطيع  النف�َس على محبَّ

ٍة في الحقائق الموحاة، برغم اأّنها ل تدرك كنهها. النف�س اأن تنمَو بحريَّ
يقوُد الإيمان خطواتنا في طريق الخل�س، فُيبعدنا عن الزّلت، وي�شع ن�شَب 
اأعيننا الهدف النهائّي الذي من اأجله ُخلقنا. اإّنه هبة ثمينة ل ت�شتحّق مفاهيم 

الفل�شفة ول اكت�شافات العلماء اأن تقاَرن به.
اإنَّ  اإذ  للخراب!  ويا  للماآ�شي  فيا  نفو�شنا،  في  ال�شعلة  هذه  تنطفئ  حين  اأّما 
الإن�شاَن، واإن َفقَد النعمة الإلهّية بالخطيئة المميتة، ل ينف�شل كّلًيا عن نبع 
وحده  اهلل  لأنَّ  حقيقته،  على  يعرفه  باهلل  بعقله  ُمتَّحًدا  يبقى  بل  الخيرات، 
م ميول الرغبات. لكن اإن َفَقَد الإن�شاُن اإيماَنه، فعندئٍذ يبتعُد  ي�شتطيع اأن يقوِّ
عِن اهلل وعن عمِل فداء الم�شيح، فل ي�شتطيع بعدئٍذ اأن ي�شَل اإلى الخل�س. 
َم�ِشيٍح،  ِبُدوِن  اْلَوْقِت  ذِلَك  ِفي  ُكْنُتْم  ُكْم  "اأَنَّ ال�شفقة:  ُتثيُر  الجاحديَن  فحاُل 
َوِبَل  َلُكْم،  اْلَمْوِعِد، َل َرَجاَء  َوُغَرَباَء َعْن ُعُهوِد  اإِ�ْشَراِئيَل،  ِة  َرَعِويَّ يَن َعْن  اأَْجَنِبيِّ

اإِلٍه ِفي اْلَعاَلِم" )اأف�ش�س 2/ 12(.
اتحاده  بف�شل  ي�شوع  فاإنَّ  حياتنا.  في  لنا  ومثال  كامًل  مريَم  اإيماُن  كان 
الأقنومّي كان غارًقا في الجوهر الإلهي، فلم يكن بحاجة اإلى عي�س الإيمان. 
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فالأولوّية في عي�س الإيمان تعود اإلى مريم وحدها، وقد ُدعَيْت بحّق، �شلطانة 
الم�شيح،  ب�شارة  ن�شِر  على  يعملون  الذين  كل  اإّن  ذلك،  اأجِل  من  المعترفين. 
يّتخذون منها �شفيعًة لهم، وي�شاألونها اأن ُتـنّمَي في قلوبهم زرع كلمة اهلل، لأّن 
واجهْتها  التي  الِمحن  المعترفين  اإيماُن  يواِجه  لم  اأبًدا.   يتزعزع  لم  اإيماَنها 
في  وم�شاركًة  هلل  اأًما  �شت�شبح  اأّنها  في  �شكٍّ  في  جعلها  توا�شَعها  لأّن  مريم، 
كما  اإليها  �شبة  بالنِّ كانا  له،  واحتقارهم  لي�شوع  الجموع  اإهانة  اإّن  ُثمَّ  الفداء. 
اأن  �شيء  اأّي  با�شتطاعة  يكن  لم  لكن  عثرٍة.  مدعاة  الكثيرين،  اإلى  �شبة  بالنِّ
 يزعزع اإيمانها باألوهّية ابنها وبالّدور الذي عليها اأن تقوم به في عمِل الفداء.

�شهادًة  المنازع،  ي�شوع  اأقدام �شليب  الوقوف عند  قادرة على  ما جعلها  هذا 
الفائقة  ي�شوع  ر�شالة  حقيقة  وعن  مًعا،  واإن�شانيته  ي�شوع  اأُلوهّية  عن  ُتـقهر  ل 
الطبيعة. اإّن اإيمان الأّم العذراء الذي ي�شطع في النور الحّي، و�شط عمى العالم 
ُه كالم�شباح المنير، الرا�شخ على  الجاحد، هو جديٌر بكلِّ اإعجاٍب وتقدير. اإنَّ

�شخرٍة ثابتة، يقاوم جنون العوا�شف وينير العالم بنور خيراته.
اأعماَق  َتِلَج  اأن  ت  فا�شتحقَّ الإيمان،  ف�شيلة  على  طفولتها  منذ  مريم  بْت  تدرَّ
تِه، ونالت نعمًة تفوق كلَّ ِنَعِم ال�شرافيم مجتمعين، ففرحت  معرفة اهلل ومحبَّ
ُم نف�شَي  دًة: "ُتَعظِّ بوعد الملك لها، واأن�شدت بُبعٍد نبوّي ن�شيَد النت�شار، مردِّ

." الّربَّ
كان هذا الإيمان بداية ارتفاعها، ونبَع قوة �شفاعتها في ال�شماء. "َفُطوَبى ِللَِّتي 

بِّ �شَيِتّم" )لوقا 1/ 45(. اآَمَنْت باأَْن َما ِقيَل َلَها ِمْن عنِد الرَّ
فلنتوّجه اإلى مريم ون�شاألها اأن تت�شفع بنا، كي ل ينطفئ م�شباُح اإيماننا اأبًدا، 
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 بل تنمو هذه الف�شيلة المقّد�شة في حياتنا.

†  �سالة
يا مريم، اأَميلي نظرِك الروؤوف نحَونا، نحن الم�شاكين الخطاأة، وانظري كم 
الروؤوم،  الأّم  اأّيتها  اإرفعي  وال�ّشّرير.  العالم  اإيماُننا من  يواجه  الأخطار  من 
الذين  الر�شل  التي نرفعها مع  المتوا�شعة  تو�ّشلتنا  العلّي،  اأمام عر�س اهلل 

ّب:"زْدنا اإِيَمَاًنا!" )لوقا 17/ 5(. طلبوا من الرَّ

مثال: القّدي�س دومنيك المعترف، موؤ�س�س رهبنة الإخوة 
 المب�ّسرين

راأى القدي�س دومنيك النور في مدينة كالرهوجا في اأبر�شية كا�شتيل. 
ه باأّنها  وكان ينتمي اإلى عائلة غو�شمان النبيلة. واأثناء الحبل به َحَلَمْت اأمُّ
راأت كلًبا حامًل م�شعًل في فمه وا�شًعا النار في الأر�س كلِّها. هذه الروؤية 

ة التي �شيمنحها اهلل لهذا الطفل المولود. رِت الَمَهمَّ َف�شَّ
ب�شكل  العذراء  مريم  محّبة  اأظفاره،  نعومة  منذ  نف�شه،  في  دومنيك  اأنمى 
جامعة  في  متفّوقة  درا�شات  فبعد  و�شفيعة.  له  مِلكًة  اختارها  وقد  خا�ّس، 

فالن�س، �ِشيَم كاهًنا وقد اأظهر ِغيرًة ر�شولّية كبيرًة لخل�س النفو�س.
الِبْدعة  اأ�شحاب  وجه  في  مب�شًرا  ال�شافي،  اإيمانه  بف�شل  روؤ�شاوؤه،  اختاره 
الألبانّية )في مدينة األبي الفرن�شية(، الذين اأف�شدوا اإيمان ال�شعب القاطن 
في محيط مدينة تولوز. قِبَل دومنيك المهّمة، ولكْن لم تكِن النتائج متوافقة 
مع الجهود الكبيرة التي قام بها. توّجه عندئٍذ اإلى العذراء الكلّية القدا�شة، 
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طالًبا معونتها لكي ُتلهمه الو�شيلة الناجعة في ر�شالته الدقيقة هذه. فظهرْت 
�شلة  بتعميمه  الهراطقة  على  ب�شهولة  �شينت�شر  باأّنه  واأخبرته  العذراء  له 
ين�شر  اأخذ دومنيك  النهار  اإياها. ومنذ ذلك  التي علَّمته  بالطريقة  الوردّية 

هذه ال�شلة، فانت�شر على الِبْدعة انت�شاًرا باهًرا.

كتاًبا  دومنيك  كتب  دن�س،  بل  الحبل  ل�شّيدة  الحاّر  اإكرامه  على  و�شهادًة 
النار  في  الكتاب  الهراطقة  فو�شع  ال�شماوات.  ب�شلطانة  اإيمانه  فيه  ي�شرح 
الر�شول  هذا  وكان،  اللهيب.  و�شط  في  �شالًما  بقي  لكّنه  مّرات،  ثلث  على 
ب�شفاعة  الخطاأة  ارتداد  اأجل  من  وروًحا،  ج�شًدا  ذاته  تكري�س  من  يتعب  ل 
العذراء  ب�شرعة فائقة كما عّلمتها  المقّد�شة  الوردّية  اإنت�شرْت �شلة  مريم. 
القّدي�شة لدومنيك. وانطلق هو من مدينة لنغدوك، ليجوب البلدان حا�شًدا 
فاأ�ّش�س  الثمينة،  بالن�شائح  واأغناه  الباهرة، ف�شّجعه الحبر الأعظم  النتائج 
برعاية  اكت�شبها  التي  الروحانّية  ح�شب  على  المب�شرين،  الإخوة  رهبنة 
مريم، كي ُيكِمَل عمَلُه ويحارب الِبَدع، ويعلِّم الحقائق الم�شيحّية المقّد�شة. 

رقد ب�شلم الرّب في 6 اآب من ال�شنة 1221.
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يا �سلطانَة العذارى

َتْبَقى  َها  لأَنَّ َخاِلدًا،  ِذْكرًا  َمَعَها  نَّ  َفاإِ اأَْجَمُل؛  يَلِة  اْلَف�شِ َمَع  َة  اْلَبُتوِليَّ "اإِنَّ 
ا�ِس" )حكمة 4/ 1(. َمْعُلوَمًة ِعْنَد اهلِل َوالنَّ

نعي�ُشها  توبة دائمة  القّدي�شون، هي  الآباء  الم�شيحّية كما و�شفها  الحياة  اإّن 
اإذ  الحقيقة  هذه  نف�شه  الإلهي  فادينا  عّلمنا  وقد  خطايانا.  من  َر  نتطهَّ كي 

قال: "اإِْن َلْم َتُتوُبوا َفَجِميُعُكْم َكذِلَك َتْهِلُكوَن" )لوقا 13/ 3(.
نا الم�شطربة، كما يطلبه العقل  ا لرغبات حوا�شَّ هدُف التوبة هو اأن ن�شع حدًّ
وتدفعنا  الأول،  الإن�شان  وجود  منذ  ت�شكن طبيعتنا  الرغبات  والإيمان. هذه 
ويا  الم�شيحّيين،  من  فكم  المفا�شد.  اأوحال  في  الغرق  اإلى  �شفقة  دون  من 
كما  الج�شدية  �شحتهم  يفِقدون  الموتورة،  ميولهم  باتباعهم  للأ�شف، 

خل�س روحهم الأبدّي!
بمنافع  ُرنا  وتذكِّ وم،  ال�شَّ �شريعة  علينا  تفِر�ُس  المقّد�شة  الكني�شة  فاإّن  لذا 
في  العقل  ويرفع  المفا�شد  "ُيزيل  فال�شوم  لنفو�شنا.  الخل�شّي  العمل  هذا 
ا  ل مزاولة الف�شائل، ويكون لنا م�شدًرا فّيا�شً التاأمل في اأمور ال�شماء، وُي�شهِّ

َعم" )ليترجيا زمن ال�شوم(.  للنِّ
فنجلَب  الإماتة،  اأعماِل  احتراِم  على  �شافية،  م�شيحية  بروٍح  ْب،  فلنتدرَّ

الثمينة. ال�شتحقاقات  لنفو�شنا 
بهذا  ال�شعور  ُيمكنها  ل  ذاتها،  في  الأ�شلّية  الخطيئة  من  البريئة  مريم،  اإّن 
اأَبي  خطيئة  �شببه  ال�شعور  هذا  الب�شر.  حوا�ّس  في  يجول  الذي  ق  التمزُّ
اأن تحافظ بكّل  ا�شتطاعت  المملوءة نعمة، قد  الب�شرّية الأولى. ولكن، وهي 
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ب�شهولة كاملة وعذوبة  اإلى ذلك  ل  تتو�شّ الكامل. وكانت  قواها على التزان 
وتاأمر  العقل  يفِر�شه  ما  وتعي�س  ذاتها،  قهر  اإلى  تحتاج  اأن  دون  من  فائقة، 

به �شريعة اهلل.
�شاءت  الخطيئة،  من  البريئة  العذراء  هذه  فاإّن  ذلك،  من  الّرغم  على 
التي  المباهج  برف�شها  الذات،  واإماتة  الّتوبة  ل�شريعة  تخ�شع  اأن  باإرادتها 
َيكّل، فلم تكن حياتها �شوى �شل�شلة طويلة من  يفتِّ�س عنها الآخرون بنهم ل 

بالّذات. والت�شحية  ِف  الّتق�شُّ
�شوُمها كان متوا�شًل، وطاعُتها كاملة. لم تكن لتتناوَل طعاًما اإل ما يكفيها 
للمحافظة على بع�س الحياة. وقد امتّدت اإماتاتها لَتَتناوَل كلَّ حوا�ّشها، حتى 
ق على الأخرى: في توا�شع عينيها،  اإننا ل نعرف اأّية واحدة منها كانت تتفوَّ
حركاتها.  وطهارة  المقت�شب،  ِحوارها  في  اأم  الخ�شوعّية،  وقفتها  في  اأم 
فقد وجد ذلك كلَّه ُحظوًة في عيَني َعرو�شها ال�شماوي. لقد اكت�شبت مريم 
َبًة من محبوبها ال�شماوّي، كثمرة ل�شلوكها  ب�شهولة فائقِة الطبيعة، حياًة مقرَّ
ا ارت�شم على وجهها، جماًل بتوليًّا يفوح من كّل  هذا. لقد ربحت فرًحا �شماويًّ

اإن�شانّيتها. األوهّية تفوق  كيانها، نوًعا من الرفعة والعذوبة تمنحانها نفحًة 
جميلة اأنِت يا محبوبتي، يقول لها الروح القد�س: "َها اأَْنِت َجِميَلٌة َيا َحِبيَبِتي، 

َها اأَْنِت َجِميَلٌة! َعْيَناِك َحَماَمَتاِن ِمْن َتْحِت ِنَقاِبِك" )ن�شيد 4/ 1(.
�شريعة  بح�شب  يعي�س   اأن  يريد  م�شيحٍيّ  لكل  �شرورّية  ف�شيلة  العتدال  اإّن 
اهلل. وحين ت�شعف هذه الف�شيلة وتقع بالخطاأ ُيم�شي الروح عبًدا للحوا�ّس. 
"َلِكنَّ  ل يمكنه بعد ذلك اأن يتذّوق الأمور الإلهّية، وقد قال القّدي�س بول�س: 
 /2 َجَهاَلٌة" )1كورنت�س  ِعْنَدُه  ُه  لأَنَّ اهلِل  ِلُروِح  َما  َيْقَبُل  َل  ِبيِعيَّ  الطَّ الإِْن�َشاَن 
اإّن الج�شع وال�شراهة يحملن في ذاتهما، كنتيجة طبيعّية  الواقع  14(. في 
للتفتي�س عن  اإًذا   نفَع  الروحانّي. فل  للّنور  للعقل وخفوًتا  للخطيئة، ظلًما 
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اأَْيَن  َفِمْن  اْلِحْكَمُة  ا  "اأَمَّ والرخاء.  البذِخ  في  يعي�شون  الذين  عند  الحكمة 
اأَْر�ِس  ِفي  ُتوَجُد  َوَل  ِقيَمَتَها  الإِْن�َشاُن  َيْعِرُف  َل  اْلَفْهِم؟  َمَكاُن  ُهَو  َواأَْيَن  ُتوَجُد، 

الأَْحَياِء" )اأّيوب 28: 12- 13(.
اإلى  توؤّدي  ال�شهوانّية،  اللذة  جنون  َتْحِفز  التي  ال�شراهة  اإّن  بالمقابل، 
ت�شّببه  مما  اأكثر  �شريع  ب�شكٍل  الحياة  وتتلف  ومماحكات،  ُخ�شومات 
طاهرة،  غير  اأفكاًرا  تجلب  ال�شراهة  فاإّن  ذلك  من  الأخطر  اأّما  الأمرا�س. 
اإلى  الإن�شان  يقود  ما  المقّد�س،  للتوا�شع  منافيًة  وحركاٍت  وكلماٍت  واأعمال 

ق�شاوة القلب وخ�شران الحياة الأبدّية.

†  �سالة
اأفراح  اأّيِة خليقٍة اأخرى،  اأكثر من  اأ�شغر البتولت، لقد تذّوقِت  يا مريم، يا 
الحوا�ّس،  اإغراءات  على  اأنت�شر  كي  �شاعديني  الطاهرة.  الروحّية  الحياة 
الروحّية  بالأفراح  معك  اأنَعُم  والج�شد،  النف�س  عّفَة  بحفظي  واجعليني، 

اآمين.  الم�شيح.  ي�شوع  با�شتحقاقات مخّل�شنا  الموعودة، 

رهبنة  من  البتول،  ب�سيناردي  اليزابيت  الطوباوية  مثال: 
خادمات مريم، اأخوات مونتللي

اأنباأت طفولتها  ال�شنة 1428. وقد  �شة لمريم في  ولدت هذه الخادمة المكرَّ
اللعب،  على  ال�شلة  ل  تف�شِّ كانت  لقد  القادمة.  اأيامها  في  �شتعي�شه  عّما 
وبعد  القّدي�شة.  العذراء  اإكرام  في  محبة  مملوءة  كانت  اللهو.  على  والتاأمل 
الرهبنة  ثوب  ارتداء  وطلبت  ال�شلة،  اإلى  اأُختها  مع  خلدْت  ها،  اأمِّ موِت 

الثالثة لُخّدام مريم.
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تاأملها  وبف�شل  ال�ّشامية.  بالف�شائل  بالتمّر�س  فعا�شت  �شلتها،  اأُ�ْشُتجيَبت 
الم�شتمّر  التقّرب  اإلى  بالإ�شافة  مريم،  واأوجاع  الم�شيح  ال�شيد  اآلم  في 
مثاًل  ق�شير  وقٍت  في  اأ�شبحت  اليومّية،  والمناولة  الم�شالحة،  �شّر  من 
فت�شوم  الّرّب،  عينِي  في  الجمال  رائعة  بروٍح  تتحّلى  وكانت  للكمال.  حيًّا 
با�شتمرار وترتدي حزاًما من الحديد على ج�شمها. وقد تو�شلت اإلى درجة 
المقّد�شة.  للكتب  العميقة  المعاني  �شّر  في  فدخلت  التاأمل،  من  متقّدمة 

وكانت �شلة الفر�س الإلهي اليومي �شنًدا كبيًرا لحياتها.
اأ�شبحت اإليزابيت الأمَّ الروحّية لجيٍل كبيٍر من النفو�س المختارة. اإذ بف�شل 
الفتيات  من  كبيٌر  عدٌد  نحوها  انجذب  بالف�شائل،  ِكها  وتم�شُّ حياِتها  ت�شامي 
لن نواة اأدياٍر عديدة لرهبنة  اللواتي اأتين لي�شتر�شدن تحت رعايتها. فقد �شكَّ
"مونتللي". كانت الطوباوية اليزابيت  خادمات مريم، وقد ُعرفن براهبات 

اأ�ش�شتها القّدي�شة جوليان فالكونيري. مثال الدعوات لهذه الرهبنة التي 
لزيارتها  اأتت  التي  القدي�شة  للعذراء  لة  المف�شّ البنة  اإليزابيت  اأ�شبحت 
لدى  كبيرة  ثقًة  تنا  طوباويَّ اكت�شبت  بب�شاطة.  لُتكلِّمها  الفقيرة  ِقّليتها  في 
من  الرغم  وعلى  اهلل".  اأّم  اأمام  "ال�شفيعة  يعتبرونها  النا�س  ف�شار  مريم، 
ِعها، وقد اأكرمها اهلل بنعٍم فائقِة الطبيعة،  هذه المتيازات بقيْت على توا�شُ
تّم  ما  وهذا  الأوان.  قبل  موتها  بتاريخ  علمت  اإذ  النبوءة،  بموهبة  واأغناها 
�شاعتها  في  اأتى،  فقد  عمرها.  من  الأربعين  في  وكانت   1468 �شنة  بالفعل 
في  ويرافقاها  اهلل  خادمة  ليوؤا�شيا  الإلهّية  والأّم  ي�شوع  الطفل  الأخيرة، 

عبورها من هذا المنفى اإلى وطنها الحقيقّي.
كني�شة  في  مانتو  مدينة  في  الرّب  ب�شلم  اإليزابيت  الطوباوّية  جثمان  يرقد 
ياأتون  الذين  على  ق  تتدفَّ الغزيرة  عم  النِّ تزال  ول   برنردو�س.  القّدي�س 
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اإلى  ال�شابع  بيو�س  البابا  رفعها  وقد  مريم،  خادمة  �شريح  عند  لل�شلة 
وتحتفل   .1804 �شنة  الأول  كانون  من  الع�شرين  في  الطوباوّيين  م�شاّف 

الكني�شة بعيدها في الثاني والع�شرين من �شهر �شباط.

تتويج مريم في  ال�سماء

يا �سلطانة جميع القّدي�سين

)4/1 َو�ْشِتي"  )اأ�شتير  َمَكاَن  َوَملََّكَها  �ِشَها  َراأْ َعَلى  اْلُمْلِك  َتاَج  َع  "َفَو�شَ
اإنَّ حدث قيامة الأّم العذراء وانتقالها قد تمَّ تماًما لحظة رقادها، من دون 

اأّي م�شافة في الزمن، فتكلَّلت بالمجد.
قوبل دخوُل مريم اإلى ال�شماء بالترحاب والفرِح الفائقين. فقد قام الكلمُة - 
ِه، فاأجل�َشها عن يمينه، وو�شع على راأ�شها اإكليًل، اأجمل  اهلل وانطلق للقاء اأِمّ
من اللزورد والزبرجد: "َكاَن َعَلى اْلِعَماَمِة اإِْكِليٌل ِمْن َذَهٍب" )�شيراخ 45/ 
14(. فاأَن�شدت الأجواُق الملئكّية باّتحاِد اأ�شواتها اأعذب الألحان، فرّدَدتُه 

"اإفرحي يا ملكَة ال�شماء هللويا". )الليترجيا( اأ�شداء ال�شماء: 
عليه  منقو�ٌس  ال�شماوّيين،  المبدعين  بيد  ٌز  مطرَّ واحٌد  اإكليٌل  لمريم  ُاعِطَي 

ر عن ِحْقبٍة من مراحل حياِتها البهّية. اآياُت الت�شبيح اللئق، وكّل اآيٍة ُتعبِّ
نعم! كان من العدل اأن ُتكلَّـَل مريم في ال�شماء. األي�شت هي، من �شحق راأ�س 
المراأة  هي  األي�شت  الم�شيح؟  ي�شوع  الّرّب  با�شتحقاقات  الجهّنمّية،  الحّية 
يفتدينا  لكي  للموت،  ابنها  الذي عّر�َس  الم�شير  وافقت على  التي  القادرة، 
انت�شرت  والتي  ُتقهر  ل  التي  العذراَء  هي  األي�شت  الأبدي؟  الهلك  من 
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انت�شاًرا باهًرا على ال�شّرير والعالم؟
وقد  القّدي�شين،  على  �شلطانًة  ُكلِّلْت  قد  مريم  اأّمك  لأنَّ  نف�شي  يا  اإفرحي 

اأعلنها الّربُّ العلّي �شيدًة مطلقة على ال�شماء والأر�س.
ممّيزة:  مجٍد  هالت  تيجانهم  وعلى  ال�شماء،  في  بالمجد  القّدي�شون  َج  ُتوِّ

اإّنهم ال�شهداء و"الملفنة" والعذارى.
كلَّ  بانبهاره  ُيْخ�ِشُف  مجِدها  تاَج  لأّن  كهالتهم،  هالًة  ُتعَط  لم  اهلل  اأّم  لكّن 
الحاّرة،  ومحبُتها  القّدي�شة  العذراء  فطهارة  بهاوؤه.  َعُظَم  مهما  اآخر  بريٍق 

اإكليَل مجدها الَبهيَّ وغيَر المو�شوف. ُت�شيئان 
القمُر  وَيرزح  مريَم،  على  الملوكّي  كالمعطف  ثوبها  م�ُس  ال�شَّ ُتـرخي  وبينما 
فائٍق،  ببهاٍء  الطاهر،  راأ�ِشها  فوق  نجمًة  ع�ْشرَة  اثنتا  ع  َتتر�شَّ قدميها،  تحت 
الطبيعة،  الفائقة  لف�شائلها  حـًّيا  انعكا�ًشا  ي�شبه  ذلك  مجِدها.  تاج  ُيزّين 

المقّد�شة. ُتكلـُِّل روَحها  التي  الثمينة  وللعطايا 
تها  على الّرغم من تكليلها بالأمجاد الفائقة، لم ُتنِق�ْس مريم ذّرًة من محبَّ
ال�شليب،  اأقدام  عند  جعلها  حينما  قلبها  في  اهلل  زرعها  فقد  الأمومّية. 
ت�شاعفت  وراأفتها  ورحمتها  فاإّن طيبتها  العك�س،  على  بل  ل  لنا.  روحّية  ا  اأمًّ
اإّل  الفائقة،  عظمتها  ُتظهر  ل  الآن  هي  وها  لها.  تكريمنا  ب�شبب  تجاهنا، 

ال�شماوّية. الخيرات  لت�شاعدنا وتغدق علينا 
فّيا�شة  مريم،  مثل  وملكة  اأمٌّ  لنا  يكون  اأن  في  فرًحا  نتهلَّـَل  اأن  علينا  نعم! 

والمحّبة! بالخيرات 
الجامعة،  الكني�شة  تكّرمها  التي  العالم،  في  العذراء  اأَْيقونات  اأغلب  اإنَّ 
في  اإكليلها  عن  بهاًء  تقّل  ل  باأّبهٍة  ع�شر،  الثني  الكني�شة  بر�شِل  مكلَّلًة  تبدو 
اأو  ِنيَّات باطلة  اأْن نرى في هذا العمل الكن�شّي  الفادح  ال�شماء. ومن الخطاأ 
تكبُّرًا متهّورًا، بل على العك�س، اإّنها التقوى البنوّية التي تدفع الموؤمنين اإلى 
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هم. تكليل اأيقونة تلك التي اأ�شبحت، عند اأقدام ال�شليب، محاميتهم واأمَّ
اأراد  مريم،  جبين  على  المائت  غيِر  المجِد  اإكليَل  الفادي  َو�شَع  حين 
ج  يتوِّ الذي  الذهبي  الإكليل  اإّن  اأّمِه.  اأمانة  عن  حّية  �شهادًة  ُيقيم  اأن 
عرفاِن  تحّية  هو  ع�شر،  الثني  الكني�شة  بر�شل  دن�س،  بل  الحبل  اأيقونة 
ا  اأي�شً وهو  عم.  النِّ فّيا�شة  رايِة  نحو  باأ�شرها  الب�شرية  ترفعها  جميٍل 
من  العديد  يبديه  الذي  الجميل  نكران  مقابل  مبّجل،  تعوي�ٍس  بمثابِة 
�شّببها  التي  الكثيرة  الإهانات  بدل  المحّبة  عن  كتعبيٍر  تجاهها.  النا�س 
هذا  تقّبلي  الدائَمين،  والرحمة  الحنان  اأمَّ  مريم،  فيا  الخاطئون.  لها 
هذه. البنوّية  المحّبة  �شهادة  واقبلي  الإهانات،  كلِّ  عن  كتعوي�ٍس   التكريم 

†  �سالة
نبتهج معِك اأيتها العذراء البريئة من الدن�س، من اأجل المجد الفائق الذي 
اأغدقه عليِك ابنك، الإله الحّق والإن�شان الحّق، في يوم تتويِجِك في ال�شماء. 
اآمين. مجدك.  من  حظوًة  الحياة،  هذه  بعد  ا  اأي�شً نحن  ننال  اأن   فن�شاألك 

مثال: �سفاء اأخَر�َسين ب�سفاعة العذراء الكلّية القدا�سة
اإّنها عادة جميلة، وغاية في التقوى اأن ن�شع على عتبة البيوت اأَيقونًة للعذراء 
مريم، اإيقاًظا ِلواجِب اإكرامها في نفو�س جميع الذين يمّرون اأمام منزلنا. 
فرح  تبرهن عن  اإيطاليا،  في  اإميليا  منطقة  في  كبيرة  فلقد حدثت معجزة 

اأيقونتها. ال�ّشماء الكبير برفع  مِلكة 
ديرهم،  لب�شتان  الخارجّي  الجدار  على  مريم،  ُخّدام  رهبان  و�شع  فقد 
اأَيقونًة للعذراء القّدي�شة، وكانت عادُة اأبناء المدينة اأن يمّروا لإلقاء التحّية. 
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فانت�شرت مرا�شُم اإكرامها في كلِّ البلد. وكان الأطفال مع اأهلهم، ُين�ِشدون 
اأماَمها عند حلول الم�شاء، اأنا�شيد التعظيم لأّم اهلل.

من  ع�ْشرَة  الخام�شَة  في  �شابُّ  اأتى   ،1596 �شنة  من  ني�شان   29 م�شاء  وفي 
النا�س.  �شائر  مع  لي�شلِّي  كا�شتلنوفو،  مدينة  من  مر�شيانو،  يدعى  عمره 
بنظراته  بل  ب�شفتيه  ل  القّدي�شة،  للعذراء  الكبيرة  ته  محبَّ ُمبدًيا  ف�شجد 
عواطِفه  بها عن  ر  ُيعبِّ اأخرى  و�شيلٌة  لديه  يكن  ولم  اأَيقونتها،  على  رة  الم�شمَّ
نحو هذه الأّم، لأّنه كان اأ�شمَّ واأبكَم. وفجاأة، بينما كان غارًقا في ال�شلة 
�شعر باأّن ل�شانه يتحّرك داخل فمه ف�شرخ في اأعماقه: "يا ي�شوع ويا مريم". 

ال�ّشماوات �شوت �شلته العميقة ف�ُشفَي للحال. ف�شمعت �شلطانة 
موديم  مدينة  اأ�شقف  اإلى  وو�شل  اله�شيم،  في  كالّنار  فاء  ال�شِّ خبر  انت�شر 
الِمطران كلود رانجوني، الذي فتح تحقيًقا قانونيًّا، كي يقف على م�شداقّية 

المعجزة. هذه 
هذه  اأمام  لل�شلة  باْلُبْكم،  ا  اأي�شً م�شابٌّ  اآخر،  �شاٌب  جاء  الأثناء  هذه  في 
الأم  فا�شتجابت   َت�شفيه.  كي  مريم  �شفاعة  فطلب  العجائبية،  الأَيقونة 
ا لدعاء هذا الفتى، الذي انفّكت ُعقدة ل�شانه، وتكلَّم للحال. القّدي�شة اأي�شً

د  بالتاأكُّ فاأمر  الثامن،  كليمندو�س  البابا  اأذَني  اإلى  الأ�ْشفية  اأخبار  و�شلت 
الدقيق مما حدث، ليعلن بعدئٍذ، اأّن اأَيقونة العذراء هذه  عجائبّية، واأنَّ على 

كلِّ الموؤمنين واجب الإكرام للأّم القّدي�شة.
ر الموؤمنون بناء كني�شة في المكان عينه على �شرف  توالت المعجزات، فقرَّ
الأ�شا�س  حجُر  ع  ُو�شِ ُخّدامها.  نحو  ومحّبتها  عطفها  اأظهرت  التي  اهلل،  اأّم 
�س ذلك باحتفاٍل كبير  ُكرِّ األفون�س الثاني، وقد  اأمير منطقة مودان  بح�شور 

في ال�شاد�س من كانون الثاني �شنة 1596.
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يا �سلطانَة الوردّية المقّد�سة

الة عند مريم روح ال�سّ

 .)3  /2 فمي" )ن�شيد  في  حلٌو  وثمُرُه  ا�شترحُت،  حبيبي  ظلِّ  "في 
نرتفع  لة  فبال�شّ لة.  ال�شّ من  واأنَبل  اأقَد�س  الحَياة  هذه  في  ان�شغالت  ل 
اللئق  بالإكرام  ونعبده  ت�شبيحنا  له  م  لنقدِّ معه،  ب�شركة  وندخل  اهلل،  نحو 
بعظمته الإلهّية، ون�شكره لإح�شاناته التي ل ينفّك ُيغدقها علينا، لكي نطلب 
التي  والزمنّية  الروحّية  عم  النِّ ون�شاأله  ارتكبناها،  خطايا  عن  الغفران  اإليه 

اإليها. نحن بحاجة 
اأياها  علَّمنا  فقد  ال�شلة.  من  اأروع  اأمًرا  نت�شّور  اأن  يمكننا  ل  الواقع،  في 
لي�شّلي،  الجبل  في  النفراَد  على  اعتاد  اأَنَّه  نقراأ  اإذ  بمثـَِلِه،  المخلِّ�س 
قد  �شاعته  اأّن  عَرَف  وحين   .)12  /6 )لوقا  التاأمل  في  الليل  يق�شي  وكان 
.)43  /22 )لوقا  لة"  ال�شَّ في  نف�َشُه  "اأجهَد  الإنجيل:  يقول  كما   اأتت، 

ا  لم يكتِف الربُّ باعطائنا مثاًل في حياته عن طريق ال�شلة، بل اأراد اأي�شً
ما  كّل  َتخت�شر  لل�شلة،  �شيغًة  باإعطائنا  ذلك،  من  اأبهى  هو  ما  ُيعلَِّمنا  اأن 
ُيمكننا اأْن نطلَبه اإلى اهلل. اإّنها ال�شيغة الأ�شا�شية الرائعة بين كلِّ ال�شلوات.
لتنالي  فّعالة  و�شيلًة  ال�شلة  في  اأعطاِك  الذي  الرّب،  نف�شَي  يا  فا�شكري 
مقّد�ًشا  عمًل  ًة  مرَّ ُتهملي  ل  باأن  عمة  النِّ اإلْيه  واطلبي  اإليه،  تحتاجين  ما  كلَّ 

كهذا. وخل�شيًّا 
ال�شلة  اأهمية  عن  القّدي�شين،  من  اأحٌد  ي�شوع  الّرّب  بعَد  لنا   يو�شح  لم 
�شلٍة  �شل�شلة  �شوى  تكن  لم  اهلل  اأّم  حياة  لأنَّ  مريم،  اأو�شحت  مما  باأف�شَل 
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لمجيء  و�شوقها  العميقة،  تقواها  مدى  عن  التعبير  يمكننا  ول  متوا�شلة. 
الما�ِشّيا، حين كانت ل تزال طفلًة ترّدد مع داود النبي: "ا�ْشَتْيِقظ َيا َمْجِدي! 
اإنَّ  القول  ويمكننا بذلك   .)9  /57 والِكّنارة" )مزمور  الُعوُد  اأيُّها  ا�ْشَتْيِقظ، 

مريم، بف�شل �شوقها المّتقد، قد �شاَرَعْت اإلى مجيء الّرّب الفادي.

حين تج�ّشم الكلمة في اأح�شائها، اأ�شبحت حياة اأّم اهلل �شلًة حارًة 
متوا�شلة، ا�شتمرت حتى انتقالها اإلى جّنة الفردو�س، واتحادها بابنها 

 الحبيب في اأطياب الروؤى الطوباوّية.

ُخّدامها  اأجل  الت�شّرع من  تتوّقف عن  ل  بالمجد،  باهلل  اتحادها  في  والآن، 
ُه حٌيّ باٍق  الذين يجاهدون على الأر�س و�شط مخاطر جّمة. ومع ابنها، "لأَنّ
ِلَي�شَفَع لنا" )عبرانيين 7/ 25(، ترفُع �شلواتها وت�شّرعاتها للآب ال�شماوي.
فهل من العجب في اأن تظهر لُخّدامها بخ�شوع الم�شلية، لتك�شف عن رغبتها 
لتقدي�شهم؟ ناجعة  كو�شيلة  ال�شلة  في  حذوها  الموؤمنون  يحتذي  اأن   في 

لة الم�شتركة  بين كل نماذج ال�شلوات، نجد اأنَّ �شلة الوردّية هي ال�شّ
ف عن الإلحاح في طلب  بين جميع النا�س. اإّنها �شوت الطفل الذي ل يتوقَّ

اأّمِه حتى ينال مبتغاه. وهي تو�ّشلت الفقير القابع على باب الغنّي ل 
 يفارقه قبل اأن يحظى بالإح�شانات الوافرة.

اإْن اأرْدَت اأن ُتثمر �شلتك ثماًرا خل�شّية، فل يكفي اأن ت�شّلي، بل عليك اأن 
تتناغم مع ما ت�شّلي.

ا. فَوَجَب علينا  ِنَعَم اهلل كثيرة هي اأي�شً في الواقع، اإنَّ حاجاتنا كثيرة، لكنَّ 
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اأن  الّرّب  اإلى  فلنطلب  الزمنّية  الخيرات  اأّما عن  اأوًل.  الروحّية  عم  النِّ طلب 
عمة الإلهّية. قها لنا على قْدر ما ت�شاعدنا على امتلك النِّ يحقِّ

بقْدر  الخا�شة  عم  النِّ ننال  ونحن  قريِبنا،  اأجل  من  ن�شّلي  اأن  باإمكاننا 
اإرادة  اإلى  اأجل الآخرين فتعود  اأّما ال�شلة من  تجاوبنا مع عمل اهلل فينا. 
والّتوا�شع  العميق  الإيمان  مع  �شلتنا  تترافق  اأَْن  فلنتاأكد  حياتهم.  في  اهلل 
.)1  /18 )لوقا  الّرّب  يقول  تمّلوا"  ول  دائًما  "�شّلوا  والمثابرة.   والّثقة 

†  �سالة
الّتتلمذ  على  قادًرا  اجعليني  القديرة،  الروحّية  الحياة  معلِّمَة  يا  مريم،  يا 
عي من  اأفي يا اأمي بي، وت�شفَّ في مدر�شتك حول طريقة ال�شلة الف�شلى! ترَّ
لأّن ذلك  والمثابرة،  والثقة  والتوا�شع  بالإيمان  اأنمَو  لكي  ابنِك،  اأمام  اأجلي 

هو ال�شرط الأ�شا�ُس كي ُت�شتجاب �شلتي اأمام اهلل. اآمين

مثال: اإرتداد خاطئ على فرا�س الموت بف�سل �سالة 
نقراأ في �شيرة حياة القّدي�س من�شور فيرياه، عن رجٍل كان قد ا�شت�شلم  الم�سَبَحة الَوردّية المقّد�سة

لحياة المجون، وقد �شارف على الموت. وحين علم من الأطّباء اأنَّ مر�شه 
عب اأمام فكرة الأبدّية،  ُع�شال، و�شيوؤّدي به اإلى الموت المحتوم، �شعر بالرُّ

وانتابه َوْخُز �شمير مما عا�شه من حياة الخطيئة، فبدا له ذلك مهيًبا. 
لكّنه بدل اأن يرتمي بثقة بين ذراعي الرحمة الإلهّية، ا�شت�شلم للياأ�س، 

معتبًرا اأّنه غير اأهٍل لغفران اهلل. فعلم القّدي�س من�شور باأمر هذا الّرجل 
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المنازع، فهّب حاًل للوقوف اإلى جانب فرا�شه، م�شّجًعا اإّياه على التوبة، 
موقًظا �شميره على الثقة بالرحمة الإلهّية، فراح من�شور يذّكر الرجل 

بميتة الرّب من اأجل كلٍّ مّنا. فالم�شيح هو الأب الرحوم الذي ي�شتقبل ابنُه 
ا عن المعّلم الإلهّي الذي اأحّل المغفرة  ال�شالَّ بين يديه. وقد حّدثه اأي�شً
على كٍلّ من زّكا الع�ّشار ومريم المجدلّية والل�ّس التائب على ال�شليب، 

واأخبره باأّنه واإن كانت خطاياه كعدد رمل البحر، فاإنها تزول برحمة اهلل 
الأزلّية.

المري�س،  عند  �شاغية  اآذاًنا  محّبتها،  عمق  مع  الكلمات  هذه  تجد  لم 
بع�س،  على  بع�شها  اأ�شنانه  ا  �شارًّ ي�شرخ  فراح  وكفرا.  تجديًفا  زادته  اإنما 
على  الموت  ًل  مف�شّ الغفران،  طلب  في  الم�شيح  الرّب  اإلى  التو�شل  ا  راف�شً
ال�شماء  من  النور  ا�شتمّد  من�شور  القّدي�س  لكن  خطاياه.  عن  الرتداد 
الخالدة".  الإلهّية  الرحمة  تلقى  لكي  تتوب  اأن  عليك  بل  "ل،   فاأجابه: 
والتفت القّدي�س نحو الأهل المحيطين بالمري�س، وبداأ يتلو �ُشْبحة الوردّية، 
ففا�شِت النعمة وتدّخلت القّدي�شة العذراء، اإثباًتا لما يقول القّدي�س برنردو�س 
ل الم�شّلين. ولم يكد الجمع ُينهي  عن اأّنها رجاء الذين ل رجاء لهم، و�شمعت تو�شُّ
 �شلة الم�شبحة، حتى تبّدل وجه الرجل واأ�شبح اإن�شاًنا اآخَر، وديًعا كالحمل.

الّطاهرة،  مريم  ا�شم  ًدا  مردِّ منه،  يقترب  اأن  القّدي�س  الأب  من  فطلب 
اقترفه  ما  بكّل  معترًفا  خطاياه،  عن  تائًبا  بالبكاء  عيناه  فاغرورقت 
تقّبل  اأن  وبعد  ال�شليب.  على  من  اليمين  ل�سِّ  غرار  على  حياته،  في 
بالرّب. لقائه  اإلى  المطمئن  الّتائب  ب�شلم  رقد  المقّد�شة   الأ�شرار 
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األَحَبل بمريم بدون الخطيئة االأ�سليَّة

يا �سلطانًة ُحبل بها بال دن�س

.)10  /15 �َشْعِبَنا" )يهوديت  َوَفْخُر  اإِ�ْشَراِئيَل  َوَفَرُح  اأُوُر�َشِليَم  َمْجُد  "اأَْنِت 
ال�شخ�س  ذات  الب�شرية  بالطبيعة  الإله  للكلمة  الأقنومي  الِتحاد  اأجل  من 
د اهلل اأكثر من الحبل بمريم بدون  الواحد، لم يعد هنالك في الكون ما ُيمجِّ

الأ�شلّية.  الخطيئة 
لكّن  العدم.  من  العاقل  الإن�شان  خلق  ومجَدُه،  عظمَته  اهلُل  ُيظِهَر  فلكي 
كيانه،  المطبوَعة في  اهلِل  و�شّوه �شورَة  تمّرد على خالقه،  الخاطئ  الإن�شان 

ٍد ومذلٍة في عينيه. ا هلل ومدعاة تمرُّ فاأ�شبح عدوًّ
الخليقة  اإّن  وهل  ال�شامل؟  الغرق  هذا  من  ينّجينا  واحد  اإن�شاٌن  يوجد  اأفل 
واحٌد  �شخ�ٌس  يوجد  اأفل  الجهّنمّية؟  الحّية  بل�شعات  كلُّها  �شُت�شاب  العاقلة 

َط اهلل الأ�شا�س؟ ق في ذاته ُمخطَّ ُيحقِّ
�شُيحبل  الآتية  الفادي  ا�شتحقاقات  فبف�شل  باأكمله.  اهلل  عمل  يت�شّوه  لن  ل، 
الطهارة، م�شاويًة  كلّيَة  الجمال،  كلّية  و�شتكون  الم�شيح بل عيب،  ي�شوع  باأّم 
لآدم وحواء لحظة ُجبل في الَبدء، و�شتنال نعًما غزيرة اأكثر مما ناله اأبوانا 

ُِّك جميلٌة يا مريم، ول اأثَر لّلطخة الأولى فيك" )الليترجية(. الأولن: "ُكلـ
في  واأ�شكنه  الطاهر،  روَحها  نف�ُشُه  اهلُل  َخلَق  وقد  مريم،  اأ�شُف جمال  كيف 
العذراء  اأيتها  فيا  الملئكة!  بذهول  الجدير  للم�شهد  يا  البتولّي؟  ج�شدها 
التي ل عيب فيها، يا فرح الثالوث الأقد�س، اإّنك بالحقيقة "مجُد اأور�شليم".
للعالم  اأعطى  اإذ  جديدة،  رفعًة  هلل  ليقّدم  بمريم  دن�س  بل  الحبل  يكن  لم 
ا م�شدَر  م�شهًدا عن قدا�شٍة ل ُلْب�َس فيها وح�شب، بل �شيكون هذا ال�شرُّ اأي�شً
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فرٍح للب�شرية ل ينتهي: "اأنِت فرح اإ�شرائيل".
في الواقع، اإّن مريم التي ُحبل بها بل دن�س، هي تلك المراأة التي ل مثيل لها، 
َتْحَت  ْم�ِس،  ِبال�شَّ ُمَت�َشْرِبَلٌة  "اْمَراأٌَة  روؤياه:  في  يوحّنا  القّدي�س  عنها  كتب  وقد 
 .)1  /12 َكْوَكًبا" )روؤيا  َع�َشَر  اْثَنْي  ِمِن  اإِْكِليٌل  َراأْ�ِشَها  َوَعَلى  اْلَقَمُر،  ِرْجَلْيَها 
فجمال اأّم اهلل هذا وطهارتها هما منهُل مجٍد وعزاٍء للب�شرية ال�شاقطة. فاإْن 
كان الجن�س الب�شرّي قد تلّطخ منذ الَبدء بخطيئة الإن�شان الأول، فباإمكانه 
اأُعِطَي هذه الوردة الطاهرة، التي اأعطت للمنبت الذي  الآن اأن يفتخر باأّنه 

خرجت منه �شرًفا يمحو الخراب الذي �شّببته الخطيئة الأ�شلية.
الحق،  �شم�ِس  �شُيعِلُن عن مجيء  البريء من كلِّ خطيئٍة،  بمريم،  الحَبل  اإن 
والحقيقة  النعمة  نور  وينقل  الخطيئة،  ُد ظلم  �شيبدِّ الذي  ال�شاطع  كالفجر 
جديٍد  فرٍح  ب�شائِر  رايَة  بمريم،  الحبل  هذا  �شَيكوُن  العالم.  اإلى  والمجد 
الكني�شة  فُتن�شد  ي�شوع.  الم�شيح  اإنجيل  اأعلنه  ما  على  الب�شرّي،  للجن�س 
قاطبة"  للكون  فرح  نذير  هو  اهلل،  اأّم  البتول  اأيتها  بك  الحبَل  "اإّن  مهللًة: 

)الليترجية(.
اإّن الحبل بل دن�س بمريم ل يجلب الفَرَح الّروحّي للب�شرّية وح�شب، بل يكون 
مًة لأجٍر ثميٍن في الحياة الأبدّية،  ا للموؤمنين، �شعب الرّب الم�شيح، مقدِّ اأي�شً
ومعونًة ثابتًة في معركة الحياة، وعربوًنا اأكيًدا للنت�شار على الموت: "اأنِت 

ل�شعبنا". مدعاة فخٍر 
على  �شينت�شر  الخطيئة،  في  الأولين  اأبوينا  باإ�شقاطه  اأّنه  ال�شرير  ظّن 
اإليه ب�شلة،  لم يجد فيها ما يمتُّ  لأنه  ُغلب بمريم  لكّنه  الأبد.  اإلى  ن�شلهما 
وهي العذراء التي ُحبَل بها بل اأدنى اأثر للعيب. وهكذا فاإّن الحبل بل دن�س 
خطيئٍة  بل  كان  بمريم  الحبَل  اأّن  وبما  الَجَهّنمّية.  الحّية  ط  مخطَّ اأف�شد  قد 
اأ�شلّية، فهو الدللة على الأمومة الإلهّية، التي بوا�شطتها �شيبداأ عمل فدائنا. 
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لنا:  ال�شّرير  ن�شبها  التي  الفخاخ  اأزال  قد  المتياز  هذا  اإّن  القول  ن�شتطيع 
�َشِك،  َراأْ َي�ْشَحُق  ُهَو  َوَن�ْشِلَها.  َن�ْشِلِك  َوَبْيَن  اْلَمْراأَِة،  َوَبْيَن  َبْيَنِك  َعَداَوًة  ُع  "اأَ�شَ

َواأَْنِت َت�ْشَحِقيَن َعِقَبُه" )تكوين 3/ 15(.

†  �سالة
َطواَل  لقد كنِت  بها بل خطيئة،  ُحبل  يا من  القدا�شة،  الكلّية  العذراء  اأيتها 
حياتك اأكثر طهًرا وانبهاًرا من نور النهار. اأبعدي عّنا تلك الحّية الَجَهنمية، 
التي ت�شعى اإلى جذبنا نحو جحيم الخطيئة. �شاعدينا كي ننت�شر على عدّو 

خل�شنا انت�شاًرا كامًل، فن�شّبَحِك في ال�شماء اإلى الأبد. اآمين.

مثال: اأمبراطور المجر فردينان الثالث ُيكِرم مريم التي 
 ُحبل بها بال دن�س الخطيئة

ًدا من  في �شنة 1629، راأى اإمبراطور الَمَجر فردينان الثالث نف�َشه مهدَّ
اأنجزوها، فو�شع  �شعب ال�شويد، المفتخرين بانت�شاراتهم والغزوات التي 

نف�َشُه تحت حماية العذراء القّدي�شة، واأقام على �شرفها، في ال�شاحة 
ًبا مكّلًل بالآيات، وكانت كّل اآَيٍة ت�شير اإلى  الرئي�شة في مدينة فيينا ُن�شُ
َع ملئكًة  ب َو�شَ �شرِّ الحبِل بمريم البريئة من العيب. وعند زوايا النُّ�شْ

يطاأون باأرجلهم اأم�شاًخا َجَهنمّية، علمَة النت�شار الذي حملته مريم على 
ب و�شع تمثال لوالدة اهلل وهي تدو�س  الخطيئة الأ�شلّية. وعلى اأعلى النُّ�شْ
الحّية. وقد ُكتَب عند اأ�شفل الن�شب: "اأّيها الّرّب الكلّي ال�شلح والمهابة، 

يا �شيد ال�ّشماء والأر�س الذي به يمِلك الملوك، اإّني، اأنا الإمبراطور 
فردينان الثالث، اأِكُل كلَّ ذاتي مع بلدي و�شعِبها وجنوِدها ومقاطعاِتها، 
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اإلى العذراء اأّم اهلل التي ُحِبَل بها بل دن�س الخطيئة الأ�شلّية، والتي بها 
يحكم الحّكام، والتي اختيرْت �شفيعًة للمجر. وتذكاًرا لهذا التكّر�س فقد 

ب." عُت هذا النُّ�شْ و�شَ
لم تحتفل فيينا يوًما بعيٍد كمثل هذا العيد الذي به تمَّ تد�شين هذا المقام. 

دة الحبل بل دن�س. فقد كان انت�شاًرا فعليًّا ل�شيِّ
ملك  الرابع،  فردينان  وابنه  الأمبراطور  ح�شره  كبيٌر  زّياح  وقتئٍذ  اأُقيم 
�شفراء  اإلى  اإ�شافًة  اإ�شبانيا،  مِلكة  اآن  ماري  ابنته  مع  وهنغاريا،  بوهيميا 
من  غفير  جمهور  ي�شطحبهم  والإكليرو�س  الم�شوؤولين  وكّل  العظمى  الّدول 
الموؤمنين. فكان ذلك انت�شاًرا كبيًرا لم ُيعَرْف له مثيل. واأعلن الإمبراطور 
على  العميق  باتكاله  �شعبه  قلب  في  الّثقة  تًا  ُمثبِّ العذراء،  اأقدام  عند  َنْذره 

الأّم البتول.
ة، التي قام بها الأمبراطور على �شرف البريئة من كل  هذه المبادرة العلنيَّ
اإذ  المحتّلين،  على  الإمبراطور  انت�شار  في  الكبير  مفعولها  لها  كان  دن�س، 
�شاعدت  �شلم،  معاهدَة  عوا  ووقَّ الأعداء  فان�شحب  لجتياحهم،  ا  حدًّ و�شع 

الأمبراطور الجديد فردينان الّرابع على اإحلل ال�ّشلم اإلى اأمد بعيد.

ال�ّسالم مريم و�سيطة 

يا �سلطانَة ال�ّسالم

اْلَجَماِل،  َغاَيِة  ِفي  َرْوَنَقَها  اإِنَّ  اِنَعَها.   �شَ َوَباِرْك  اْلَغَماِم،  َقْو�ِس  اإلى  "اأُْنُظْر 
اِنَها" )�شيراخ 43: 12- 13(. َماَء ِمْنَطَقَة َمْجٍد، َوَيَدا اْلَعِليِّ َتُمدَّ ُق ال�شَّ ُتَنطِّ
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اأبقى  الذي  ال�شامَل  الّطوفاَن  فجعَل  لمِة،  الظُّ من  العالَم  َر  ُيطهِّ اأن  اهلُل  اأراَد 
على نوح وعائلِته، ووعَدُه باأّل ُير�شَل اإلى الأر�س طوفاًنا اآخَر َبعَد اليوم. لكنَّ 
اهلل �شاء اأن يك�شف عن هذا الوعد بم�شهد مرئّي، فاأقاَم قو�َس الُقزِح الذي، 
ُرنَا بالمعاهدِة التي اأقاَمها اهلل مع نوٍح ون�شله. حين يرت�شم في ال�ّشماء، ُيذكِّ

طريق  في  طويًل  يثبت  لم  الإن�شان  فاإّن  المعاهدة،  هذه  من  غم  الرُّ وعلى 
ل�شهواته.  م�شت�شلمًا  الأ�شنام  عبادة  في  انغم�س  بل  والقدا�شة،  ال�شتقامة 
اأن  فاأراد  الإن�شان،  على  واأ�شفق  عاد  اللمتناهية،  برحمته  اهلل،  لكنَّ 
هو  ُي�شبح  اأن  المحبوب  الكلمُة  َر  فقرَّ جديًدا،  عهًدا  معه  وُيقيم  يخلِّ�شه، 

وم�شالحتنا. ل�شلمنا  الأكيدة  مانة  ال�شّ
اهلُل  اأقام  اأعُيِننا،  اأماَم  جلّيًة  والحبِّ  ال�شلِم  معاهدة  تبقى  اأن  اأجل  ومن 
مريم  العذراء  اإنَّه  البهاء،  باِلَغ  قو�ًشا  كني�شته،  �شماِء  في  اآخر  ُقـزٍح  قو�َس 
الكلّية القدا�شة. هذه الأم ال�ّشماوية هي بالن�شبة اإلينا، علمة اهلل الأكيدة، 

ل تتخلَّى عن ب�شريتنا الم�شكينة اأواَن الياأ�س وعند الممات.
و�شلمنا  الكاملة  توبتنا  اأمام  حاجًزا  تقف  اأن  يمكنها  ثلثة  عوائُق  هنالك 
ال�شامل مع اهلل. فالعائق الأول يقوُم على العبودّية لل�شّرير، نتيجًة للخطيئة 
نا الُم�شتَرك.  الأ�شلّية المميتة، التي بها ا�شت�شلم الإن�شاُن الأول لإيحاءاِت عدوِّ
مو�شع  تجعلنا  التي  حياتنا،  في  الحالّية  الخطيئة  من  ناتج  الثاني  والعائق 
رج�ٍس في عيني ال�شرير. اأّما العائق الأخير فيكمُن في حرماننا من الملكوت 

ال�شماوّي.
لكن المراأة الكاملة، العذراَء الكلّية القدا�شة، تحفظنا �شّد هذه المعوقات: 
اأّوًل لأّنها فاتحُة زمِن الحرّية الحقيقّية، حرّية ابنها الإلهّي، وهي التي ُحبل 
ي�شوع  اأعطتنا  لأّنها  ثانًيا،  ال�شيطان.  ترزْح تحت عبودّية  ولم  بها بل عيب، 
مخّل�س العالم، الذي باآلمه انت�شر على ال�شيطان، وفتح لنا باب الفردو�س. 
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بذلك اأ�شبحْت مريم هالًة مقّد�شًة حقيقّية، َتظهُر ُم�شّعًة في �شماِئنا عربوًنا 
وِلْحَنا َمَع اهلِل ِبَمْوِت  ا َوَنْحُن اأَْعَداٌء َقْد �شُ ُه اإِْن ُكنَّ لتجديد عهدنا مع اهلل: "لأَنَّ
َفَقْط،  ذِلَك  َلْي�َس  ِبَحَياِتِه!  َنْخُل�ُس  اَلُحوَن  ُم�شَ َوَنْحُن  َكِثيًرا  َفِبالأَْوَلى  اْبِنِه، 
اَلَحَة"  اْلُم�شَ الآَن  ِبِه  ِنْلَنا  الَِّذي  اْلَم�ِشيِح،  َي�ُشوَع  َنا  ِبَربِّ ِباهلِل،  ا  اأَْي�شً َنْفَتِخُر  َبْل 

)روما 5: 10- 11(.
للم�شالحة  علمة  لي�س  العالم  في  القدا�شة  الكلّية  العذراء  ح�شور  اإّن 
القريب  مع  لل�شلم  �شمانة  ا  اأي�شً بل  وَح�ْشُب،  اهلل  وبين  بيننا  وال�شلم 
المح�شو�شات  بين  التناغِم  على  يرتكز  القريب  مع  والذات.فال�شلم 
وبالتالي  والغ�شب،  والح�شد  والن�شقاقات  التناق�شات  اإبعاد  والعواطف، في 
وهبه  الّتناغم  هذا  وال�شراعات.  الخ�شومات  اإق�شاء  في  الم�شاهمة 
اْلَمعي�س. ِبَمثلها  عنه  العذراء  مريم  وت�شهد  للعالم،  الم�شيح  ي�شوع   الّرّب 

قدراِت  بين  الكامل  التناغم  من  فيتكّون  الذات،  مع  ال�شلم  اأّما 
فاإّن  ا  اأي�شً وهنا  الإلهّية.  للنعمة  والعقل  الرغبات  واإطاعة  النف�س، 
الكلّية  معونتنا  ا  اأي�شً هي  بل  وح�شب،  لنا  الحّي  المثال  لي�شت  مريم 
على  للنت�شار  ابنها،  من  ال�شرورّية  عمة  النِّ لنا  ت�شتمّد  القدرة، 
اهلل. مملكة  نحو  ليتوّجه  الُمتفّلت  ج�شعنا  َم�شير  وت�شويب   �شهواتنا، 

†  �سالة
يا مريم، يا ملكة ال�شلم، يا من َولدِت الّرّب ي�شوع ملَك ال�شلم، فحلَّ فيك عهد 
ملكوت ال�شلم الإلهّي ال�شعيد، الذي نتوق اإلى اإقامته بيننا وبين اهلل والقريب 
والذات. ِا�شتمّدي لنا من ابنك الإلهّي، اأن نتوافق مع نعمته معطية فرح ال�شلم 
 الحقيقي، الذي جاء هو ليمنحه للعالم، وهو اأكبر من انتظاراتنا كّلها. اآمين.
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مثال: القّدي�س نيقولو�س دي تولنتان، معترف من الّرهبنة 
الأوغ�سطينية 

داتكون  مار�س  مدينة  في  المقّد�س  الملك  مقاطعة  في  نيقولو�س  ُولد 
محّبة  اإلى  كبيًرا  انجذاًبا  اأظهر  الأولى  �شنواته  ومنذ   .1240 �شنة 
الم�شورات  لحفظ  مثاًل  و�شاَر  الأوغ�شطينّية  الرهبنة  في  ودخل  اهلل. 
الأخوّية. والمحّبة  والزهد  الّتقوى  ف�شائل  في  فبرع   الّرهبانية، 

ف  يتوقَّ ولم  اأّمه.  القّدي�شة منذ تجّرعه حليب  العذراء  اإكرام  اإلى  مّياًل  كان 
على  ال�شبت  اأيام  ِطواَل  ي�شوم  فكان  ماء.  ال�شَّ لمِلكة  محّبته  اإنماء  عن  يوًما 
د �شلة ال�شلم الملئكّي عّدة مّرات في النهار. كان يواظب  �شرفها، ويردِّ
�شلطانة  في  الَتفّكير  مع  مريم،  عانتها  التي  الُمّرة  الآلم  في  التاأمل  على 
ي�شوع،  الّرّب  اآلم  جّراء  بها  مّرت  التي  الظروف  وكلِّ  المجيدة،  ال�ّشهداء 

باكًيا معها موَت ابنها الحبيب الذي اأدمى عواطف اأمومتها.
كان يعي�س في ديٍر في مدينة فيرمو حين �شمع من فم العذراء نف�ِشها بنقل 
عاتقه  على  اأخذ  الحين  ذلك  ومنذ  ريكاناتي.  منطقة  اإلى  النا�شرة  بيت 
الوقوف عند النافذة التي تطّل على البحر الأدرياتيكي، تائًقا روؤيَة مرور هذه 
الغريب  الّت�شّرف  هذا  الّدير من  رئي�س  ب  فتعجَّ اأمامه.  المقّد�شة  الذخيرة 
البحر،  اأ�شماك  على  عظاته  يلقي  كان  اإن  ف�شاأله  ال�شبب،  ليعرف  يكن  ولم 
الناحية".  تلك  من  يمرُّ  ثميًنا  كنًزا  اأنتظُر  اأبِت  يا  "ل  نيقولو�س:  فاأجاب 
المقّد�س  بالبيت  تعبر  التي  ال�شفينة  راأى  ق�شير،  وقت  بعد  فاإنه  وبالواقع 
الحدث.  لهذا  الّطبيعة  الفائقة  عم  النِّ على  ي�شهد  اأن  فا�شتطاع  البحر،  عبر 
العذراء  له  ظهرت  حين  الحّمى  يعاني  نيقولو�س  كان  الأيام،  من  يوم  وفي 
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في�شفى. وياأكل  الماء  في  الخبز  ك�شرات  بع�َس  يبّل  باأن  واأمَرتُه   القّدي�شة، 

من  فطلب  المر�شى،  مع  الكبير  بتعاطفه  معروًفا  كان  لكّنه  كان.  وهكذا   
هو  ليقّدمه  الخبز  له  يبارك  واأن  ابنها  من  نعمًة  تمنحه  اأن  ال�شماوّية  الأّم 
اأراد. ومنذ  اإلى �شلواته، فكان ما  اأ�شغت مريم  للمر�شى فيتعاَفْون. وهكذا 
ذلك الحين جرت العادة بت�شمية نوع كهذا من الخبز با�شم "خبز القّدي�س 

نيقولو�س".
مريم  القّدي�شة  مع  نف�ُشه  الرّب  ح�شر  الموت،  على  الباّر  هذا  اأ�شرف  حين 
باأّنه  البتول  الأّم  له  فك�شفت  لموؤا�شاته،  اأغ�شطينو�س  والقّدي�س  العذراء 
يلي  الذي  الأ�شبوع  من  الثالث  اليوم  في  ال�شماوّي،  الملكوت  اإلى  �شينتقل 
الميلد. فامتلأ قلُبه فرًحا لهذه الب�شارة. واإذ كان يعلم باّن ال�ّشّرير ي�شاعف 
اّل�شماوّية  �شفيعته  الإن�شان، طلب من  الأخيرة من حياة  ال�ّشاعات  في  ِحَيلُه 
العذراء  له  ت  فا�شتمدَّ اإهلكه.  بهدف  ِفخاخه  ب  َن�شْ من  ال�شّرير  تمنع  اأن 
.1305 �شنة  من  اأيلول  من  العا�شر  في  الّرّب  ب�شلم  ورقد  الإمتياز،   هذا 

يا �سلطانَة ُخّداِم مريم

ال�سرف الملوكي لمن يخُدم مريم

 /116 )مزمور  ُقُيوِدي  َحَلْلَت  لقد  اأََمِتَك،  واْبُن  َعْبُدَك  َعْبُدَك،  اأََنا   ، َربُّ "َيا 
اإنجازاٍت  لتحقيق  العقل  في  والأمنية  النف�س،  في  الطموح  هو  الُملُك   .)6
يحكمون  الذين  الطغاة  ُمـلك  الأول  للُملك،  وجهان  هنالك  لكن  اإبداعّية. 
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يكون  هذا  الُملِك  عمر  لكن  والّرعب.  العنف  حولهم  ويزرعون  بال�شيف، 
ْهَلْكَت  اأَ الأَُمَم.  "اْنَتَهْرَت  الن�شيان:  في  يذوب  الم�شتبّدين  وذكر  ق�شيًرا، 
ْهِر َوالأََبِد" )مزمور9/ 5(. اأّما الُملُك الثاني  يَر. َمَحْوَت ا�ْشَمُهْم اإلى الدَّ رِّ ال�شِّ
ل  ف�شولجانهم  الّتوا�شع.  وتاج  المحّبة  �شولجان  يختارون  الذين  ُملُك  فهو 
ولجان وعر�س الرّب الم�شيح ي�شوع،  ينك�شر وعر�شهم ل ينهار. هذا هو ال�شَّ
الم�شيح  ينت�شر،  الم�شيح  َيمِلك،  "الم�شيح  الكون:  الأرباب وملك ملوك  رّب 
ُملٌك  ال�شليب،  ظلل  تحت  الم�شيح  ُملُك  افُتِتَح  وقد  يحكم" )الليترجية(. 
اأنواع ال�شطهادات، ل يتوّقُف عن النت�شار، ولم يعرف  ثابٌت، و�شط اأعنف 
ُهوِر، َو�ُشْلَطاُنَك ِفي ُكلِّ جيٍل فجيل"  دماًرا ول انهياًرا: " ُمْلُكَك ُمْلُك َجميِع الدُّ

)مزمور 13/145(.
لكن ما هي قاعدة ُملٍك دائٍم وعر�ٍس متين؟ اإّنه اأمٌر غريب، اأمٌر يعادل حالة 
وَرَة  اآِخًذا �شُ َنْف�َشُه،  اأَْخَلى  "فهو  ته:  الرّب الم�شيح الذي اختاَر الخدمة بحّريَّ
الّنزواُت  ُتنتجه  ما  فكلُّ   .)7  /2 )فيليبي  الَب�َشْر"  �ِشْبِه  ِفي  اِئًرا  �شَ َعْبٍد، 
َ"َقْبَل الَمْجِد  ُكِتْب:  اإّنما التوا�شع يقوُد نحو الُملك الخالد، لأّنه  ه�سٌّ وزائٌل، 

ُع" )اأمثال 15/ 33(. التََّوا�شُ
الّرّب الم�شيح، وُملُكها كُملك ابنها، ُملك مجٍد ل يزول،  اإنَّ مريم تمِلك مع 
لأّنه ُملك الراأفة والرحمِة والغفران: "ال�شلم عليك اأيتها الملكة اأّم الرحمِة 
ُه حالُة توا�شِع خادِم الّرّب:  والراأفة". لكن ما هو �شّر هذا الُملِك الممّجد؟ اإنَّ
العذراء  اإنَّ   .)38  /1 َقْوِلَك" )لوقا  بح�شِب  ِلي  فلَيُكْن  الّرّب.  اأََمُة  اأََنا  "ها 
اأ�شبحت  لأنَّها  ُملكها  افتتحت عهد  الكلمات،  بهذه  تلّفَظْت  لحظَة  القّدي�شة، 
ذاته  تثبيت  مريم،عن  ُملك  يتوقف  ولم  ب�شًرا".  �شاَر  "والكلمُة  َملكنا:  اأّم 

والنت�شار حتى عّم الم�شكونَة باأ�شرها.
للحياة،  ال�شرورية  الأمور  من  �شيء  ُيْعِوزهم  ل  اإذ،  اهلل.  اأمِّ  لُخّدام  طوبى 
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من  �شيء  ينق�شهم  ول  الحد،  هذا  اإلى  ورحومة  قوية  ملكٍة  حماية  تحت 
 /31 )اأمثال  ُحَلًل"  َلِب�ُشوَن  َبْيِتَها  اأَْهِل  ُكلَّ  "لأَنَّ  لنفو�شهم،  ثمينة  خيراٍت 

.)21
بمريم  اقتدي  تمِلك،  باأن  تطمُح  التي  الم�شيحّية،  النف�س  اأّيتها  يا 
الكاهن  كرامِة  ُت�شاهى،  ل  كرامٍة  اإلى  يرفُعِك  فهو  الّرّب،  واخِدمي 
ُمْخَتاٌر،  َفِجْن�ٌس  ْنُتْم  اأَ ا  "اأَمَّ بطر�س:  القدي�س  كتب  ما  ح�شب  على  والملك، 
اِئِل  ِبَف�شَ ُتْخِبُروا  ِلَكْي  اْقِتَناٍء،  �َشْعُب  �َشٌة،  ُمَقدَّ ٌة  اأُمَّ  ، ُمُلوِكيٌّ َوَكَهُنوٌت 
.)9  /2 )1بطر�س  اْلَعِجيِب"  ُنوِرِه  اإلى  ْلَمِة  الظُّ ِمَن  َدَعاُكْم   الَِّذي 

مريم.  نخدم  كيف  نعرف  اأن  علينا  باأمانٍة،  الّرّب  نخدَم  لكي  لكن 
الذي  ال�شرُف  وهو  اهلل،  خدمِة  ب�شرِف  نحظى  مثلها  لملكٍة  فبخدمتنا 
معها. َتمِلك  اأن  يعني  مريم  تخدم  فاأن  الملوك.  كرامِة  فوَق   يعلو 

على  بل  اإجرامّي.  اأو  م�شتبّد  بظالٍم،  لي�س  مريم  يخدُم  من  �شلطاَن  اإن 
ة الذي يوؤا�شي، باعتناٍء عطوٍف، كلَّ الغارقين في  العك�س، اإّنه �شلطان المحبَّ
العذاِب. اإّنه �شلطاُن ال�شلِم الذي ُيبادُل الإهاناِت بالخير. �شلطاُن التوا�شع 
مجيٌد،  مهيٌب  �شلطاٌن  الم�شيح.  الّرّب  ِحمِل  نيِر  على  الآلم  ُيرخي  الذي 
 جديٌر بمطامِح القلوِب النبيلة، بانطلقة ملكوٍت �شعيٍد، اأعّده اهلل لُخّدامه.

ليت النا�َس يعلموَن �شّر �شلطاِن مريم، فاإّنهم يتخلَّون حاًل عن ُحـّبهم 
للت�شلط على اإخوانهم، ويكّر�شون ذواَتهم، من اأعماق نفو�ِشهم، لخدمِة 

ملكِة ال�شماِء والأر�ِس المجيدة.
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†  �سالة
�ُس ذاتي لخدمِتك. فاقبليني  ي اأكرِّ يا مريم، يا �شلطانة الكوِن القديرة، اإنِّ

اأنا الم�شكين الخاطئ، بين ُخّداِمك، وا�شتمّدي لي من ي�شوع الم�شيح 
ابنك، نعمَة اأن اأخُدَمِك باأمانة في هذه الحياة، واأْن اأ�شتحقَّ اأن اأمِلَك معِك 

 في ال�شماء اإلى الأبد. اآمين.

 مثال: ظهور القّدي�سة العذراء في لورد
اإّن الطوباوّية مريم العذراء، بف�شل كينونتها �شهيدًة، تاألَّـمت في اأعماق 

ت اأن ت�شارَك ي�شوِع في افتدائنا. وهي الآن تمِلُك في  قلبها، فا�شتحقَّ
ال�شماء، ول تتوانى في الّت�شّفع اأمام اهلل، لت�شتمدَّ منه الخل�س لكلِّ الذين 
يلتجئون اإلى الكنائ�س المكّر�شة على ا�شمها. ومن بين كنائ�س العالم كلِّها، 
تبقى كني�شة العذراء في مدينة لورد، مقاًما ممّيًزا للتاأمل في عظمِة مجِد 

اأّم اهلل.
الحادَي ع�َشَر من �شهر �شباط �شنة  اإذ في  ا.  المقام موؤّثرة جدًّ ُة هذا  فق�شَّ
1858، ُقرابة الظهيرة، ذهبت �شبّية فقيرة تدعى برناديت �شوبيرو، لتجمع 
ظهرت  الجبل،  لحف  اإلى  و�شلت  وحين  الغاڤ،  نهر  �شفاِف  على  الحطَب 

ا، حاملة بيدها م�شبحًة لل�شلة. اأمامها �شيّدٌة َجميلة جدًّ
ال�شنة  اأولى الظهورات التي توالت حتى الخام�ِس من ني�شان من  كانت هذه 
اإلى  برناديت  و�شول  فلحظة  الموؤمنين.  من  كبيرة  جموع  ب�شهادة  عينها، 
عند  مريم  وكانت  المقّد�شة.  الوردية  �شبحة  تلوَة  تبا�ِشُر  كانت  المغارة 

�شماعها هذه ال�شلة، تظهر اأمام عيَني خادمتها الأمينة.
ال�شعب  اإلى  لتنقل  اهلل،  اأّم  اختارتها  التي  الو�شيطة  برناديت  اأ�شبحت 
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الطفلة  هذه  ف�شارت  الطّيبة.  اأمومتها  وعمق  كنوزها  ذخائر  الم�شيحّي 
ال�ّشماء  تنبيهات  وتحمل  الباهرة،  ال�شماء  اآيات  تنقل  اأداٍة  بمثابة  التقّية 

لل�شعب.
ويوَم الأربعاء، في الرابع والع�شرين من �شهر �شباط، تهافت عدد كبير من 
وحدها  ت�شتطيع  برناديت  وكانت  العذراء.  ظهورات  على  لي�شهدوا  النا�س 
النا�س  �شاهد  اليوم،  هذا  في  لكْن،  التاّم.  بالنخطاف  الظهورات  روؤية 

العذراء مرتفعًة على لحف الجبل كانعكا�س ال�شم�س.
اأن  برناديت  الطفلة  من  العذراء  طلبت  لة،  ال�شّ اأثناء  الأيام،  اأحد  وفي   
تحفر الأر�س الجاّفة والُمحِجرة. فان�شاب من تحت يدها �شل�شاٌل من الماء، 
وقد  هذا.  يومنا  حتى  ق  يتدفَّ زال  ما  غزيًرا،  عذًبا  نبًعا  بعد  فيما  واأ�شبح 

ت المعجزات كلَّ مري�ٍس ينهُل من هذا الماء. َم�شَّ
الزمن  من  الِحْقَبة  تلك  في  تاأتي  اأن  بذلك،  الّرحمة  اأّم  مريم،  اأرادت 
وت�شاعدهم  الجاحدين،  تعّنت  دَّ  �شِ ُخّداِمها  الموؤمنين  معونة  اإلى  ال�شعب، 
ثقته  ي�شع  الذي  للإن�شان  فطوبى  الّزمنية.  كما  الّروحّية  حاجاتهم  على 

بمريم، لأّنه ل يعود خائًبا.
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اإ�شارة ال�شليب ر�شم 
كيفّيُة تالوِة اأ�سرار الوردّية

باإ�شم الآب والإبن والروح الُقُد�س، الإله الواحد، اآمين. 1
2 .)A شلة الروح القد�س )غلف�
الندامة:. 3 فعل 

رّبي واإلهي اأنا نادٌم من كلِّ قلبي على جميع خطياي لأّني بالخطيئة خ�شرت 
نادُم  اأنا  وبالأكثر  الجهنمّية.  العذبات  وا�شتحققت  الأبدّية  والخيرات  نف�شي 
ولهذا  كّل كرامة ومحّبة  الم�شتحق  واإلهي  يا ربي  اأنت  واأهنتك  اأغظتك  لأني 
ال�شبب اأبغ�س الخطيئة فوق كّل �شّر. واأريد بنعمتك اأن اأموت قبل اأن اأغيظك 
في ما بعد. واأق�شد اأن اأهرب من كل �شبب خطيئة. واأن اأفي بقدر ا�شتطاعتي 

عن الخطايا التي فعلتها. اآمين.
4 .)A 5. قانون الإيمان )غلف

 
اأ�سراُر الفرح

† ال�سر االأول:  الب�سارة . الثمرة التوا�سع
اأقّدم لك ايتها البتول الطوباوّية جزيل الفرح الذي فرحته لّما ب�ّشرك 

الملك جبرائيل بالحبل الإلهي
اأبانا الذي في ال�شموات / 10 ال�شلم عليك يا مريم

† ال�سر الثاني: الزيارة . الثمرة محبة القريب
اأقّدم لك ايتها البتول الطوباوّية جزيل الفرح الذي فرحته لّما زرِت 

األي�شابات ن�شيبتك 
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اأبانا الذي في ال�شموات / 10 ال�شلم عليك يا مريم
د † ال�سر الثالث: الميالد. الثمرة التجرُّ

اأقّدم لك ايتها البتول الطوباوّية جزيل الفرح الذي فرحته لّما َوَلدِت 
اإبنك ي�شوع في مغارة بيت لحم

اأبانا الذي في ال�شموات / 10 ال�شلم عليك يا مريم
† ال�سر الرابع: تقدمة ي�سوع اإلى الهيكل . الثمرة الطهارة

اأقّدم لك ايتها البتول الطوباوّية جزيل الفرح الذي فرحته لّما قدمت 
اإبنك ي�شوع اإلى اهلل على يد �شمعان ال�شيخ في الهيكل
اأبانا الذي في ال�شموات / 10 ال�شلم عليك يا مريم

† ال�سر الخام�س: وجود ي�سوع في الهيكل . الثمرة الطاعة
اأقّدم لك ايتها البتول الطوباوّية جزيل الفرح الذي فرحته لّما َوَجدِت 

اإليهم وي�شاألهم ي�شوع بين العلماء في الهيكل ي�شمع 
اأبانا الذي في ال�شموات / 10 ال�شلم عليك يا مريم

اأ�سراُر النور 
ة لالآب † ال�سر االأول : ِعماد ي�سوع في االأردّن. الثمرة البنوَّ

اأقّدم لك ايتها البتول الطوباوّية جزيل النور الذي اأفي�س عليك لّما 
اعتمد ي�شوع على ّيد يوحنا المعمدان في نهر الأردن
اأبانا الذي في ال�شموات / 10 ال�شلم عليك يا مريم

† ال�سر الثاني: ي�سوع يك�سف عن ذاته في قانا الجليل. الثمرة 
د بالروح القد�س التجدُّ

اأقّدم لك ايتها البتول الطوباوّية جزيل النور الذي اأفي�س عليك لّما 
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اأظهر اإبنك ي�شوع مجده في عر�س قانا الجليل فحّول لطلبك الماء اإلى 
خمر

اأبانا الذي في ال�شموات / 10 ال�شلم عليك يا مريم
وق  ال�سَّ الثمرة  التوبة.  اإلى  والدعوة  اهلل  ملكوت  اإعالن  الثالث:  ال�سر   †

الملكوت اإلى 
اأقّدم لك ايتها البتول الطوباوّية جزيل النور الذي اأفي�س عليك لّما اأعلن 

ي�شوع مجيء ملكوت اهلل، ودعى الجميع اإلى التوبة
اأبانا الذي في ال�شموات / 10 ال�شلم عليك يا مريم

† ال�سر الرابع:  التجلي على الجبل . الثمرة اإتباع تعاليم ي�سوع
اأقّدم لك ايتها البتول الطوباوّية جزيل النور الذي اأفي�س عليك لّما 

تلألأت �شورة الآب على وجه ي�شوع ابنك في تجّليه على الجبل
اأبانا الذي في ال�شموات / 10 ال�شلم عليك يا مريم

† ال�سر الخام�س: تاأ�سي�س االإفخار�ستيا . الثمرة الم�ساركة في 
االإلهية الذبيحة 

اأقّدم لك ايتها البتول الطوباوّية جزيل النور الذي اأفي�س عليك لّما قّدم 
ابنك ي�شوع ذاته طعامًا لنا في الع�شاء ال�شّري

اأبانا الذي في ال�شموات / 10 ال�شلم عليك يا مريم

ال�سر االأول: �سالة ي�سوع في الب�ستان . الثمرة الندامة

اأ�سرار الحزن
 †

اأقّدم لك ايتها البتول الطوباوّية جزيل الحزن الذي حزنته لّما �شّل 
اإبنك ي�شوع في ب�شتان الزيتون وكان عرقه يت�شاقط كعبيط الدم
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اأبانا الذي في ال�شموات / 10 ال�شلم عليك يا مريم
† ال�سر الثاني: الجلد . الثمرة اإماتة الحوا�س

اأقّدم لك ايتها البتول الطوباوّية جزيل الحزن الذي حزنته لّما ُجِلد 
اإبنك على العمود بال�شياط

اأبانا الذي في ال�شموات / 10 ال�شلم عليك يا مريم
† ال�سر الثالث: اإكليل ال�سوك . الثمرة اإحتقار المجد العالمي

اأقّدم لك ايتها البتول الطوباوّية جزيل الحزن الذي حزنته لّما ُكلَِّل اإبنِك 
باإكليٍل ال�شوك على هامته المقّد�شة

اأبانا الذي في ال�شموات / 10 ال�شلم عليك يا مريم
† ال�سر الرابع: ي�سوع يحمل �سليبه . الثمرة ال�سبر والت�سليم

اأقّدم لك ايتها البتول الطوباوّية جزيل الحزن الذي حزنته لّما حَمَل 
اإبنك �شليبه وكان من ثقله ينحني �شاقطًا على الأر�س كالمّيت

اأبانا الذي في ال�شموات / 10 ال�شلم عليك يا مريم
† ال�سر الخام�س: الموت على ال�سليب . الثمرة المحبة والمغفرة 

لالأعداء
اأقّدم لك ايتها البتول الطوباوّية جزيل الحزن الذي حزنته لّما مات 

اإبنك على ال�شليب
اأبانا الذي في ال�شموات / 10 ال�شلم عليك يا مريم

ال�سر االأول: القيامة . الثمرة النهو�س من الخطيئة

اأ�سراُر المجد
 †
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اأقّدم لك ايتها البتول الطوباوّية جزيل المجد الذي تمّجدِته لّما قام 
اإبنك من بين الأموات

اأبانا الذي في ال�شموات / 10 ال�شلم عليك يا مريم
† ال�سر الثاني: ال�سعود . الثمرة ال�سوق اإلى ال�سماء

اأقّدم لك ايتها البتول الطوباوّية جزيل المجد الذي تمّجدِته لّما �شعد 
اإبنك اإلى ال�شماء وجل�س عن يمين الآب

اأبانا الذي في ال�شموات / 10 ال�شلم عليك يا مريم
† ال�سر الثالث: حلول الروح القد�س . الثمرة االإ�سغاء الإلهامات 

الروح القد�س
اأقّدم لك ايتها البتول الطوباوّية جزيل المجد الذي تمّجدِته لّما حّل 

الروح القد�س عليك وعلى التلميذ الأطهار
اأبانا الذي في ال�شموات / 10 ال�شلم عليك يا مريم
† ال�سر الرابع: االإنتقال . الثمرة الميتة ال�سالحة

اأقّدم لك ايتها البتول الطوباوّية جزيل المجد الذي تمّجدِته لّما انتقلت 
بالنف�س والج�شد ال�شماء  اإلى 

اأبانا الذي في ال�شموات / 10 ال�شلم عليك يا مريم
† ال�سر الخام�س: تكليل العذراء . الثمرة تكريم العذراء

اأقّدم لك ايتها البتول الطوباوّية جزيل المجد الذي تمّجدِته لّما تكللِت 
بالمجد �شلطانة على ال�شماوات والأر�س

اأبانا الذي في ال�شموات / 10 ال�شلم عليك يا مريم
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A P P R O B A T I O N S

 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
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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 



 يا مريم، هيكل الثالوث 
الأقد�س

يا محيط ال�شلم!
يا مريم، يا من تمنحين 

ال�شلم!
يا مريم، يا كنز التوا�شع

يا من ي�شرق فيك بقوة
الحقيقية، المعرفة  نور 
لقد اأحّبك الآب الأزلي!

فرفعك وجذبك اإليه
واأحّبك حّبًا ل مثيل له.

يا مريم،
اأرى اأن الكلمة يعي�س فيك،

لكنه ل ينف�شل عن الآب 
في اآن واحد،

تمامًا مثل كلمة الإن�شان 
الداخلية

والتي، وان عّبرنا عنها
الغير، اإلى  واأو�شلناها 

ل تبتعد ول تنف�شل عن 
القلب.

كل هذا يظهر كرامة 
الإن�شان

�سالة
للكّلي  نف�شك  قّدمِت  ترّدد  بدون  التي  اأنت  القّدي�شة،  العذراء  اأّيتها 
ال�شّبان  قلوب  في  الثقة  اأحيي  الخل�شي،  م�شروعه  لتحقيق  القدرة 
وال�شابات لكي يبقى هنالك رعاٌة متحّم�شون، يقودون ال�شعب الم�شيحي 
والفقر  بالعّفة  ال�شهادة  الحياة، ونفو�ٌس مكّر�شة قادرة على  على طريق 

ر لبنك القائم من بين الأموات. اآمين والطاعة، للح�شور المحرِّ

†

†
والذي بذلت اأنت،

اأيها الرب الإله،
لأجله. الكثير 

يا مريم،
ما زلنا نرى فيك

قوة وحّرية الإن�شان؛
فالبن لم ينحدر اإلى اأح�شائك

قبل اأن تقبله اإرادتك.
كان ينتظر عند باب اإرادتك

وما كان ليدخل
لو لم تفتحي الباب، قائلة: "ها اأنذا 
اأمة الرب، فليكن لي بح�شب قولك".

يا مريم،
اإليك األجاأ واأرفع �شلواتي،

من اأجل عرو�س مخّل�شنا الوديع
ومن اأجل قدا�شة الحبر الأعظم،

امنحي �شعبه الوحدة
وقّوي قلبه

كي ل يعار�س رئي�شه اأبدًا.
يا مريم،

بوركت ما بين الن�شاء
من الآن والى اأبد الآبدين. اآمين.

)القدي�شة كاترينا ال�شيينية( يا مريم، هيكل الثالوث الأقد�س 
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