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 يتها املرأة املصلوبة مع ابنها امليتأ

ايتها املرأة التي احتفظ كل حّبها ِبِسمة 

 الجراح والقبر

 ايتها ألاّم التي ما زالت تموت بموت ابنها

 من املوت
ً
 لكي تنبت الحياة مجّددا

 وكي يولد الصيف من الثلج

 والنار من الليل

الجسد باستمرار، الى والتي فيها ينبعث 

 حياة جديدة

 
ً
 فكلما ووِرَي يسوع الثرى ثانية

 بسبب إدانة العالم له، وبسبب إغفاله له

وحدها قداستك ما برحت تربط إلانسان 

 باآلب

 وتربط العالم آلاخر بعاملنا ألارض ي

 البابا فرنسيس



  
ي
املختصاة بازحنان والادتك  ياا إلياي، إناي أقادم لع متاك مساباة ألاوجااع ها   :نصلّ

إناااي أرجاااو ، بااااا الااادموع التاااي . الكلياااة القداساااة إناااي أر اااد التزمااال وامل اااار ة بعااا ا ها

الكاملاة عىاى  أعطني أنا الخاطىء،  ما ولكل الخطزة، النداماة: ذرفتها في تلك اللح ات

 .خطايانا 

 

لل  :البيللالا ل    اي حلل ل  انللأ ارلل يا  رلل  لللينة اي انحلل  للل  اي للال اللل      لل     ب 

 .عحد نب ءة  مع ل الشيخ بأل حيب  آلاالم  تخيق   ب 

 بعاادد  ثاارة خطاياااي قااد 
ط
آوا  يااا أمااي املبار ااة أنااه ا ساافمط واحاادط فقااط، باال ساافامط  ثياارة

فلاايس لااِك أيتهااا الساايدة البااارة . أضاايفت الااى قلبااِك عىااى ساابعة ساافام أحنانااِك ألا االية

ام والعاااا ابات الواجبااااة ليثاااارة ذنااااوبي بااال لااااي أنااااا ألاثاااايم تااااا آلا. البريئاااة ماااان كاااال ذنااااب

 أن تاتمىاااي هااا ا املقااادار. ومااايث ي
ً
مااان التااازلم  وليااان مااان حياااث أناااِك قاااد أردِت أختيار اااا

 ااااديدا ًعىاااى خطايااااي،
ً
 باااه   ألجىاااي، فزساااتمدي لاااي بزساااتاقاقاتِك توجعاااا

ً
 جماااي 

ً
و ااابرا

 مماا  نات أساتاا أحتمل ادائد ه   الحيوة ومصائبها،
ً
 أخاف جادا

ً
أناا  التي هي دائما

 قااااد أسااااتزهلت
ً
القااااديس ) آمااااين الفاااا   فااااي جفاااانم الااااى أبااااد آلابديااااة الاااا ي ماااارات  عدياااادة

 (الفونس دي ليجوري

 

ي  اليحم " 
ي
"إجعّ  جياح ت  حيدك ل    بي لحطبع  : ارته  ألام الك   

 

لل   :البيللالا النلل نأ 
ي
انللأ ارلل يا  رلل  لللينة اي انحلل  للل  الالليل اللل      لل     بلل  ال ّ

ي ل  
ي
 .هيب   إ  لت  بمصيالشع ي  التأث

 بعااد أن مااات أبنااِك الحبيااب يااا ماار م املجياادة بزياادي الب اار الاا ين أضااطفدو  ماان 
ً
فاااذا

حاااااين مولاااااد  الاااااى سااااااعة موتاااااه، فاااااالى آلان لااااام ييفاااااوا عااااان أضاااااطفادهم إياااااا  بواساااااطة 

، كااافر ن بالجمياال ومجااددين لااِك ألاحاانان أيتهااا ألام املتزملااة أوا  أن . خطاياااهم بزتصاااك 

 لكاي أبكاي أحد هؤاء هو 
ً
 غن ارة

ً
أنا ال قي، فيا أمي الكلية الح وة أساتمدي لاي دموعاا

ثاام بزساتاقاقات آلاام التاي تيبادتيها فااي . عىاى عادم معروفاي ونيرانااي الجميال لحاد   ا ا



ساافرِ  الااى مصاار ساااعديني بمعونتااِك فااي حاااك ساافري املمااار، منااي آلان ناااو ألابديااة، 

 أن آتي الى السماء كي
ً
  حتى يمينني أخيرا

ً
 دائما

ً
 أحب يسوع مخلص ي املضطفد، حبا

 

لغمللللل م الرلللللي رلللللعي  هللللل    بللللل  انلللللأ ارللللل يا  رللللل  للللللينة اي انحلللل  لللللل  ا :البيللللالا الن لللللل  

 .، عحد فقِدك ابح  يس ع اي بيبال الد 

أيتهاااا العااا راء املبار اااة ملااااذا تااااننين  هااا ا املقااادار عىاااى ضااايعان أبناااِك وتطلبيناااه بتوجاااع  

، أففاال ألنااِك لاام تكااون ،  ، باال  نااِت ت ااعر ن هياا ا اااديد 
ً
ي تعلمااين أياان كااان موجااودا

 فاااي قلباااِك 
ً
. أماااا تعااارفين أناااه كاااان يرااااى فيماااا باااين السوسااان والننباااا. بزناااه لااام يااانك كائناااا

( 61ع2ن ااااايد  : )الااااا ي يرااااااى السوسااااان. أن حبيباااااي لاااااي وأناااااا لاااااه: والحااااااك أناااااِت قلاااااِت 

 
ط
 مقدسة

ط
 نقية

ط
 طاهرة

ط
زهاور السوسان  وهاي. فزفكارِ  وعواطفِك ه   كلفا هي متواضعة

أوا  ياا مار م املجيادة أناِت تطلباين . والننبا التي تستداي عروسِك إلاليي ليسين فياِك 

 غياار 
ً
فاازتر يني أن أطلبااه أنااا وغيااري . بكاال رغبااة  أن تجاادي يسااوع الاا ي ا تابااين أحاادا

وبواساطة أغااهتهم إياا  قاد فقادو ، . من الخطزة اليثير عددهم ال ين ا يابونه تعاالى

 أن كااان أبنااِك لحاد آلان، ألجاال ذنبااي الخصوداا ي لاام يوجااد بعااد فياا أمااي امل
ً
ابوبااة جاادا

 أنااااه عاااان وجاااال يوجااااد عنااااد ماااان . فااااي نف اااا ي، فزنااااِت أجعلينااااي أن أجااااد 
ً
فزنااااا أعلاااام جياااادا

مراثاااي : )أن الااارب هاااو طيااابط للمتاااوكلين علياااه للااانفس التاااي تطلباااه: يطلباااه، ألناااه ميتاااوبط 

وع الا ي باه يلنمناي أن أطلباه، ألناِك ولين أنِت أجعليني أن أطلبه بالن( 22ع3أرميا  

 باااِك أرجاااو أن أجاااد  أناااا . أناااِت هاااي البااااب الااا ي بواساااطته الجمياااع يجااادون يساااوع
ً
فااااذا

 أخرى آمين
ً
 من دون أن أفقد  مرة

ً
 .*أيضا

 

للللل   :البيللللالا اليا لللل   انللللأ ارلللل يا  رلللل  لللللينة اي انحللللل  للللل  اليعللللب اللللل   احلللل ي بلللل    ب 

 الص ي
ً
 .بال الد ، عحد إلتق ئ  بيس ع ح لال

يا أمي املانونة أنني أتوسل إليِك باا التزلم ال ديد الا ي تيبدتياه عناد م ااهدتِك 

، وهاي أن أحتمال 
ً
 الى املوت، بزن تستمدي لي من هللا نعماة

ط
أبنِك يسوع الحبيب مساقا

 بوسااااااليم ألارادة وبصاااااابر  تااااااام، كاااااال الصاااااالبان التااااااي يرساااااالفا لااااااي الباااااااري تعااااااالى
ً
. أنااااااا أيضااااااا



  لك أحمل  ليبي وأرافقاِك حتاى املاوت، فزناِت الباارة وأبناِك  فالطوبى لي أن  نت أنا

، ففااال أناااي أنااااا 
ً
  هااا ا املقااادار ثقاااي 

ً
املناااع  عااان كااال زلاااة  قاااد ارتضااايتما بااازن تاماااا   اااليبا

 أسااتاقيت الأحاايم أرفااي أن أحماال  االيبي
ً
فمنااِك أرجااو . ألاثاايم الاا ي ماارات  عدياادة

ماال بصاابر  الصاالبان التااي يرساالفا لااي أيتهااا البتااوك البريئااة ماان العيااب أن تعينينااي لكااي أحت

 .*هللا آمين

 

انلللأ ارلللل يا  رللل  لللللينة اي انحلللل  ارللل  الشللللدرد عحلللد  سللللم    عّلللل   :البيلللالا ايسلللل ل  

 
ً
 .الص يب،  إلا تشه د ال   احتم     ب   الشج ع ل     ف  عحد يس ع لح زع 

 من ألامفات كلفن
ً
 وأوجاعا

ً
 وأحنانا

ً
 قاد ماات أبناِك . أوا  أيتها ألام املتزملة أاد آاما

ً
فاذا

فاازبكي بالصااواب عليااه ألنااه يسااتاا . الحبيااب الاا ي  هاا ا املقاادار  نااِت تابينااه و ابااِك 

ذلك، ولين ترى من يميناه أن يعن اِك عان فقاد ، فٌا يءط واحادط يساتطيع عىاى تعن تاِك 

، وفااات  للب ااار وهاااو تفيااارِ  فاااي أن ي
ً
ساااوع بموتاااه قاااد قفااار الأحااايم وأنتصااار علياااه غالباااا

 غيااار 
ً
 دوبهااام، وهيااا ا قاااد ا وساااب نفوساااا

ً
أباااواب الفاااردو، الساااماوي الااا ي كاااان مكلقاااا

 عىااى قلااوب  ا حااد ليثر هااا ماان . ماصاا ى عااددها
ً
وقااد ملااك وهااو عىااى الصااليب مسااتوليا

، فااا  تااازنفي ياااا أولئاااك الااا ين غلباااوا مااان مفاعيااال حباااه إيااااهم فيخدموناااه تعاااالى بزماناااة  

مر م سايدتي مان أناِك تقبليناي باالقرب مناِك ألبكاي معاِك، ألن الصاواب يقنا ي مناي أن 

 
ً
فيااا أم الرحمااة أنااا أرجااو غفااران . أبكااي أ ثاار منااِك، ألجاال أنااي أغ اات إليااي ماارات  عدياادة

 بزسااااتاقاقات مااااوت مخلصاااا ي يسااااوع املسااااي ، وبعااااد ذلااااك بزسااااتاقاقات 
ً
خطاياااااي أوا

 أرجو نواك الخ   ألابدي . يها حين آامهأحنانِك التي قد تيبدت
ً
 ومعا

 

انلللأ ارللل  يك رللل  للللينة اي انحللل ،  للليب ال جللل  الللل   اللللة  بق بللل   :السللل د   البيلللالا

 ل  حاح  
ً
 عحد نظِيِك ابح  يس ع العانا ل ئت 

 
ً
. أيتها البتوك املتزملة يا ذات النفس الع يمة في الفضاائل والجاجاعة فاي ألاوجااع أيضاا

هااا   وتلاااك أي الفضاااائل وألاوجااااع أنماااا تتولاااد فياااِك عااان لفياااب ناااار ذا  أناااه اذ كانااات 

 . الحب ال ي به تابين هللا
ً
غير  تعاالى، فازرحميني ياا   ألن قلبِك ا يعرف أن ياب ايئا



،   أن أحناناااااِك 
ً
أماااااي أناااااا الااااا ي ماااااا أحببااااات هللا بااااال أناااااي أغ تاااااه مااااارات  هيااااا ا عديااااادة

 فاااي ناااواك غفاااران خطايااااي
ً
فزناااا أر اااد أن . ، غيااار أن هااا ا ا ييفينااايتعطيناااي رجااااًء ع يماااا

أحااب ساايدي، فماان هااو الاا ي يمينااه أن يسااتمد لااي منااه عاان وجاال هاا   النعمااة ن ياارِ  

 لاااي يااا مااار م فزناااِت ماان عادتاااِك أن تعاااني الجمياااع . أنااِت التاااي هاااي أم املابااة الجميلاااة
ً
آهاااا

 آمين
ً
 أنا أيضا

ً
 .*بمن  املواهب فعن ني اذا

 

 للللينة اي انحللل  انلللأ ا   لللم  رللل  :البيلللالا السللل    
 

للل  ال جللل  الللل   رلللطي    ،  للليب ب 

 .الشدرد ، إذ خ يت   اك تحالا   أة ألالةال ّ  ارحب ، عحد دفح  يس ع

أننااي ا أر ااد أن أتر ااِك تبيااين وحاادِ  يااا أمااي املتزملااة، باال أقصااد أن أرافقااِك باادمواي، 

 فزنااا أطلااب منااِك اليااوم هاا   النعمااة وهااي أن تسااتمدي لااي أن أحفااظ عىااى الاادوام ذ اار 

وأن أكاااون حسااان العباااادة نااااو هااا   آلاام . آام سااايدي يساااوع املساااي  فاااي عقىاااي وقلباااي

املقدساااة، لكاااي أ ااارف ألاياااام الباقياااة مااان حيااااتي بالبكااااء عىاااى أوجاعاااه تعاااالى بالجساااد 

 ! وأوجاعااِك 
ً
 أن تمنانااي فااي ساااعة مااوتي طمزنينااة

ً
فزنااا أرجااو أن تكااون هاا   آلاام عتياادة

، لياااي  اقطاااع رجاااا ي عناااد تاااز
ً
مىي  ثااارة ألاهاناااات التاااي أغ ااات  هاااا سااايدي، و هبناااي وقاااوة

غفران خطايااي ونعماة الثباات فاي البار والحيااة ألابدياة التاي أرجاو أن أبلاه إليهاا، وهناا  

 .*أفرح معِك وأسب  مراحم إليي الكير املتناهية

 

 للاادموع التااي ذرفتهااا العاا راء ماار م بساابب آام 
ً
يقاااك الساا م امل ئكااي ثاا ك ماارات إ رامااا

 .إبنها يسوع 

  

  

  



  طلبة اوجاع القديسة مريمطلبة اوجاع القديسة مريم

 

 ا  ر ليس ل اييستي ليس ل ا  ر ليس ل 

 

 انصالا إليح   ر  يبح  يس ع ارسيح

 إ تجب لح   ر  يبح  يس ع ارسيح

 إيحمح   ر  يبح  يس ع ارسيح

 إيحمح   ايه  آلاب السم    هللا

ص الع لة
ي
 إيحمح  ر  ابن هللا لخ 

 إيحمح   ر  ي ح القد  هللا

ه  الن ل ث القدي   إلال  ال احد  إيحمح   ايي

 

للللللأ ألج حللللللل       يا أّم يسوع املصلوب
ي
  ص 

 يا أّم ألالم

ا وجيعة  يا أمًّ

ا مترو ة  يا أمًّ

فة من ألاس ى
َ
ا ُمْتل  يا أمًّ

ا مااطة بال دائد  يا أمًّ

ا تفنيها الكموم  يا أمًّ

ا مطعونة بسيف  يا أمًّ

ا مصلوبة في   قلبهايا أمًّ

ا مارومة من ابنها  يا أمًّ

 يا بار املرارة

 يا لّجة الييبة

 يا مرآة للصبر

 يا آية ألالم

 يا عجيبة بالقوة

 يا مرساة الثقة

 يا م ب  امليتئبين

 يا تعن ة للمبتلين

 يا ملجز للمفملين

 يا ترًسا للم لومين

 يا دواء للمرض ى

ين
ّ
 يا مرهم املتزمل

 يا شجاعة للضعفاء

 العوا فيا سيينة في 

 يا ميناء للكارقين

 يا نجمة للتائهين

 يا رفيقة للبا ين



دين
ّ
 يا قوة للمتجل

 يا رهبة ألارواح ال ر رة

 يا ع وبة للمصلوبين

 يا  ناًنا للمؤمنين

 يا عضد للع ارى 

 يا فرح جميع القّديسين

 

 .يا مر م أّمنا الحن نة   :،

مُنجي دموعنا بدموعك   :ج
ُ
 أ

 

 .الوجيعةيا مر م أّمنا : ،

اِركي أوجاعنا بزوجاعك:ج
َ
 .أ

 

ي ألجلنا نان الخطزة   :، 
ّ
 . ى

 .آمين. آلان وفي ساعة موتنا   :ج

  .يا سّيدة استمعي   تنا   :،

 .و راخنا إليك يزتي  :ج

 

   ة

ته  ألامي اي انح  ل إليِ ، بحلي الدمي النم ل ال   هي   ابح  . اري نحن ا الدِك نت  ي

  دل نًّ  ل   ست ل الانت ل  بحلي . ال حيد
ً
ت   ا ج ع   ب  ال   عيق عي  ألج ح  . لحبي

ت . نحن ايسطأة  ء ل  خدلتِ ، ثةي نم ت ل  اخ ني
 
لح

 
 اخ ً ا ر  . هبيح  نعم  كأ نعيش ا

ح  اي ح ن  ارحب ب ، إحاي  عحدن  ل    ع  ل تح    .آل ل. الي

 

 

 

 

http://i2.wp.com/popefrancis-ar.org/wp-content/uploads/2015/01/388558_573845919301757_1146810944_n.jpg


   ة 
 القديس الفونس دي ليجوري

ال فداء أمي املانونة بل سلطانة ألاوجاع، فزنِت قد بييِت  ه ا يا سلطانة 

املقدار عىى أبنِك ال ي مات ألجل خ د ي، ولين ماذا تفيدني دموعِك أن  نت 

 
ً
 . أنا أمن ي هالكا

ً
 أستمدي لي توجعا

ً
فبزستاقاقات أحنانِك وأوجاعِك اذا

 لسيرتي
ً
 كام 

ً
 عىى خطاياي، وأ  حا

ً
، مع أنعطاف  دائ. حقيقيا م  وتوجع  متصل 

ومن حيث أن أبنِك ال ي هو البراءة . بت  ري آام أبنِك يسوع املسي  وأحنانِك 

 من أجىي، 
ً
 هي ا ع يمة

ً
بال ات، وأنِت البريئة من كل زلة  قد احتملتما آاما

 ما أجليما 
ً
 ايئا

ً
 ماتم 

ً
فزمنااني أنا امل نب املستاا جفنم أن أتزلم أنا أيضا

 بيما
ً
أن ( أني أقوك ناوِ  ما قاله القديس بوناونتورا)يتها السيدة فيا أ: وحبا

وأن  نت أنا خدمتِك فزطلب آلان .  نت أنا أغ تِك فزجرحي بالعدك قلبي

 
ً
املكافزة بزن تطعنيه، ألنه ش يءط مرذوكط ميرو ط هو أن ي اهد يسوع مجروحا

 من الجراحات
ً
 معه، وأنا أبقى ساملا

ً
 أتوسل . وأنِت مجروحة

ً
إليِك يا أمي واخيرا

باا الحنن وآلاام التي تيبدتيها عند م اهدتِك أبنِك فيما بين ع ابات  هي ا 

 
ً
  الحة

ً
 عىى الصليب، أن تستمدي لي ميتة

ً
 رأسه ومائتا

ً
ف  . قاسية، مانيا

 هملين حينئ   يا افيعة الخطزة نف  ي املانونة واملتضايقة في وقت ذا  

 من معونتِك 
ً
ومن حيث . في حين أنط قفا ناو ألابدية الرحيل من الدنيا، خالية

أنه يمين أن يادك لي وقتئ   أن أفقد الصوت والتكلم، وا أعود أستطيع أن 

 
ً
أستكيث بف ي بزسم أبنِك الحبيب وبزسمِك، مع أنه هو تعالى وأنِت أيضا

فلف ا من  الساعة الحاضرة أنا أستكيث بزسمه عن .    ما رجا ي الوحيد

يا يسوع و ا : ن تعيناني في تلك الساعة الضيقة، وهي ا أقوك بز. وجل وبزسمِك 

 مر م

 


