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رة يوما مـا صرخت إمراءة فى إحدى ِعظات يسوع فى الناص

.همـاحملك والثديين الذين رضعتيطوبى للبطن الذ

أما هو فقال

"طوبى للذين يسمعون كالم هللا ويحفظونهبل"

(.28-27:11لوقـا )



من يه مرمي العذراء؟

:هناك جوابان على هذا السؤال
، مريم  هي إبنة بلدنا إبنةالناصرةاالول 

،هي امرأة من أرضنا،  تشبهنا
. ابنه يواكيم وحنه، قّدمها والداها للهيكل وهي طفلة

.وهي ايضا خطيبة القديس يوسف العفيف
.فتاة عادية مقبولة اجتماعيا وعلى األرجح انها كانت جميلة



:الجواب الثاني على هذا السؤال طويل ومتفرع

الذي تكّون في حشاها ألّنها ولدت يسوع املسيحهي أّم هللا 
. وهو إلٌه كامل وإنساٌن كاملللمالك جبرائيل،" نعم"يوَم قالت

فإّن مريم العذراء، وبحّق، هي أّم اإلله، وقد حملته في أحشائها 
ولكي تستطيع أن تحمل هذه . تسعة أشهر، وولدته في بيت لحم

لها الّروح القدس، ومألها نعمة 
ّ
...النعمة، ظل
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فصارت بتواضعها أّم هللا

رفتواعتصغرها،فرأت،هللاعظمةأماممريمتواضعتلقد
ّب أَمةأناها":بضعفها أناها،هللاامر تحتأناهاأي!"الرَّ
.كإخوةبل،وإماءكعبيدأحّباءهُيعاملالهللالكّن .هللاخادمة

فيّسدتجبالحرّي بلهللا،أبناءكرامةمرتبةإلىرفعهالذا
الهوصارتأحشائها أرفعماو تواضعه،فيهللاأعظمما.أمًّ

.ومحّبتهاطاعتهافيمريم



ىالشاّبةالفتاةمريمتواضعت
ّ
،ءاإلّمحاحت

يتهاتكون أنفاختارت
ّ
لها،هواعّم تسألالهلل،بكل

عّماألتتسبالحرّي بلذاتها،بتحقيقحرّيتهاوعن
فوق إلىهللارفعهالذا.شعبهالخالصفعلهتستطيع
.املالئكةمراتب

إلىبالتاليو ،هللاسرّ فهمإلىبهاأّدىمريمتواضعإّن 
عندماحّتى،طاعتهإلىوبالتالي،لهوالتكّرسمحّبته

 لذا.عمقهبكّل التجّسدسّر تفهملم
ّ
منهامنتعل

اآخذذاتهأخلىالذيإبنهامثالعلى،التواضع
صنا،عبدصورة

ّ
.والطاعةواملحّبةليخل



مهااذ،أمناأيالكنيسةأمّ أيضاهي
ّ
تناءاإلعمهّمةيسوعسل

ليبعلىِمنناداهايومبأبنائه، وقالك،ابنهذاامرأةيا":الصَّ
العذراءمريمكانتلقد.(26،27|19يوحّنا)"أّمكهذهليوحنا

،كنيسةللهدّيةكأجملإّياهافأعطانااألرض،علىليسوعماأغلى
.الحنون األمّ له،كانتكمالنا،لتكون 

متهكذا
ّ
ماتفانطبعتالجديدة،رسالتهاتسل

ّ
قلبهافيالرّب كل

 فأصبحتاألبد،إلىالطاهر
 
ها،لإلنسانّيةأما

ّ
همومهاتعيشكل

موأحزانها،
ّ
.آلالمهاوتتأل

ُم التي،األمّ مريمدون منيتيمةفالكنيسة
ّ
.املسيححول اأبناءهتل

زرعوتشملهم،تجمعالعلّية،فيالرسلمعالحنون أمناظلت
حلول اربانتظالصالةتشاركهمكانتقلوبهم،فيوالثقةالرجاء
.القدسالروح



فضائل مرمي العذراء

مة، وشفيعةمريم العذراء هي لنا أٌم، ومثاٌل 
ّ
.معل



رى "مـريـم العذراءإميان 
ُ
(. 1:11عبرانيين )" اإليـمان هو الثقة بمـا يرجى واإليقان بأمور ال ت

.إيـمان مريم كان بال فلسفة وال طلب عالمات أو آيات
حتىرةصغيمازالتانهاتقلولـمالسماءبرسالةمريمآمنت
أيهاآهتفقل"يومذاتالقديمفىأرميافعلكـماهللاتتبع

.(6:1ياأرم)"صبيألنـيأتكلـمأنأعرفال هـآنذاالربالسيد

غسطينوس 
ُ
ارت مريم ص"وعن إيمان مريم يقول القديس أ

وبة 
ّ
ن تقبلها بسبب تقبلها اإليـمـان باملسيح أكثر ممط

بح لو لم وتقربها للمسيح بالجسد كأم كان بال ر الحمـل به 
."تحمل املسيح فى قلبها



اتطلبولماملالك،بكالممريمتشكلم اأوتفسير  كانبلّحته،لصبرهان 
ي-هذايكون كيف"قولها

ّ
ال؟أعرفال وأناابنا،وألد  أحبلأن سؤاال،"رج 

مابلالحبأّن تعرففمريم.والتواضعالحكمةملؤهومنطقًيا،واعًيا
ّ
يكون إن

ِبَل ووه،هللبتولّيتهاكّرستقدبأّنهاأيضاوتعيرُجل،زرِع من
َ
تكّرسهاق

.شاملةمحّبةكفعل

منلتؤ عالمةمريمتطلبلـمالرب،مشيئةهيهذهانمريمعرفتعندما
والننييصدقو الانهم"العبرانـيوالشعبفرعون يصدقهلكيموس ىمثل

.(7:4خروج)"الربلكيتجّل لميقولون بللقولييسمعون 
اتأليصابنسيبتهاانالعالمةالـمـالكأعطاهاتطلب،ولكنلممـريم

.شيخوختهافىحبلىالعاقر 



 املسيحصاربالتجّسد
 
الكلمةهوو يستطيعلكيللبشرأخا

مأناألزليّ 
ّ
سرّ لوال .وتامللكوعنأبيهعنويخبرنالغتنا،يتكل

يأتيال ""الطريقهو أنا"يقول أنيسوعاستطاعملاالتجّسد
 اآلبإلىأحٌد 

ّ
لكيشرّيابيكون أنيجبالطريقهذاألّن ".بيإال

.يسلكوهأنالبشريستطيع



خدمةليوسف،وىفهاخدمتليسوع،ىفخدمتهاىفألليصاابت،خدمتهاىفاإلهلي،ابحلبلقبوهلـاىف
غربتهاوىفحلم،بيتأطفالبقتلومساعهامصرأرضاىلواهلروبوالضيقاآلالمإحتمالىفبيتها،
.تذمربالمنطويةحياةفعاشتصاحلشيئمنهاخيرجالالىتالناصرةىفوحياهتا
.اإلهليإبنهابقدرةاجلليلقاانعرسىفإيـمـاهنا
.السماءوتلعنتيأسفلمالصليبحتتإيـمـاهنا

هوولدتهالذىالطفلهذاأحقا)قائلةنفسهاىففكرتمرميانأتعتقدون
الـمـعّلقذاهأحقا..العامل؟خملصهوالنجارةحانوتىفبيديهيعملالذىهذاأحقا..العامل؟خملص
القائمهذاقاأح..العامل؟خملصهوالقربداخلُقربالذىهذاأحقا..؟العاملخملصهوالصليبعلى
..(التساؤالتمنوالعديد..ابنها؟يسوعهواألمواتمن

مريـم العذراءمحبة 

 نممحبة،اللـه":فقالالـمحبـةعنرسالتـهيفالرسول يوحناكتب
َ
يفثبت

.(16:4يوحنا1)"فيهواللـهاللـهيفـثبتفقدالـمحبة

 قرأفنيعملسلوكالىتانعكسالعذراءمريمحياةيفالـمحبـة
 
بدءا

قالتف"بحبلهـااللـهلدعوةوإستجابتهـالهـاالـمالكبشارةمن
تلكيفمريمفقامت":نقرأثم،(38:1لوقا)"الربآمـةأنـاهامريم
يتبودخلتيهوذامدينةالىالجبالالىمسرعةوذهبتاأليام
متزكريا

ّ
محبةمريممحبة.(39:1لوقا")اليصاباتعلىوسل

 كاملةسخية،قويـة،عاملة،
 
ههذ":الـمسيحالسيدبقول عمال

."أحببتكماناكمابعضابعضكميحبأنوصيتي



ُم 
ّ
ة،مريممننتعل ِحبَّ

 
ُعّد لمفمريم.تواضعبكّل القريبخدمةامل

َ
أخلتبلغنيمة،هللامّ أكونهات

.واملساعدةمةللخدزكرّيابيتقاصدةيهوذاجبالتقطُع مسرعةوهّمتالخدمة،ثيابولبستذاتها
الّرب،عظمةفيهاّملتتأروحّيةكرياضةزكرّيابيتفيونزولهاالوعرة،الجبالفيمريمَسفُر كانلقد

عظم).مريمنشيدفيالرياضةهذهعالماتبدتوقد.اسمهوتسّبح
ُ
(...ت

اقامت الىرجعتثماشهر ثالثةعندهاو
طلبياندون لتساعدتتقدمانسانة:بيتها
يناالخر معتشعرالوقتنفسوفياحدمنها

لىاوبحاجةعجوز امراةاليصاباتكانتحيث
رافو وخدمتهامريمالقديسةفأتتالخدمة
.هاحملمدةاليصاباتاكملتانالىوبسرعة



أولىنعصيوالذاإللهيابنهامعونةبطلبوأسرعتالعرساحتياجعرفتالجليلقاناعرسيوف
دممنطلبت،تتزعزعال وبثقة  .طلبهاعندالزمنيةعجائبه

َ
:تقول وكأّنها،"بهيأمركمماإفعلوا":الخ

ال فالحياة،ومصدر الّسعادةطريقوحدههو الورطة،هذهمنينتشلكمأنقادٌر وحدههو
ه.عنهخارًجاوالّسعادةالفرحعنالخمر،عنتفتشوا

ّ
.(6|14يوحّنا)"بهإال اآلِب،إلىأحٌد يأتيال "ألن

ـهلمكرسـةوعاشتهللامريمالعذراءأحبتلقد
زاميرومتسابيحوسططفولتهامنذالهيكليف

عندمـاهللاوأحبتوبخور،وذبائحوصلوات
قديسلللُتخطبالهيكلتغادراندعوتهاأطاعت
تالنجار،يوسف

ّ
لتجعبأنللـهحبهـاعلىوظل

 بيتهـا
 
.آخرهيكال



العذراءمريـمرجاء
"والـمحبةوالرجاءاإليـمان"-الكبرى الفضائلإحدىهو الرجـاء

يلتاالخيراتكاملةبثقةنرجوتجعلنـافضيلـةوهو،(13:13كورنثوس1)
هوبحكـمتهللابـمحبةاإليـمانعلىيعـتمدالرجاءو.اللـهبهـاوعدنـا

.رجاءأيلإلنسانيكون الذلكوبدون اإللهيـة،وبـمواعيده

للـهتهامحبيفنراهسوفالعذراءمريمالقديسةحياةيفالرجاءوعن
أيهارجائيأنتفأنك":الـمّرنمكقول تعالـىقدرتـهيفالعظمىوثقتهـا
:إنعكستوالتى،(5:70مزمور ")صبائـيمنذمتكليأنتالربالسيد

ورحمتهقدوسواسمهعظائمبـيصنعالقدير ألن":تسبحتهـافى-
،(50-49:1لوقا")يتقونـهللذينوأجيالأجيالإلى

بحسبليفليكنالربآمـةأناها"هللالـمشيئةتسليـمهـاوفى-
،(38:1لوقا)"قولك



س ينفتعظم":قائلةفهتفتالقديـربعظائـمالدائـمفرحهـايوف-
،(46:1لوقا")الرب

يأستولمالعارصليبعلىإبنهـاموتحتىوخدمتهـاحياتهـايوف-
هويسوعإبنهـاأنيفثابترجاءهـاكانبلرجاءهـاويضعف

صالذى"هووانـه(35:1لوقا")هللاإبن"و"القدوس"
ّ
منشعبـهيخل

،(33:1لوقا")إنقضاءلـملكهيكون ال"وأنـه(21:1متى")خطاياهم
أبصرواحينالتالميذفرح"كماالقيامةفرحفعاشت-

،(20:20يوحنا")الرب
ةالعليفالتالميذمعالصالةعلىوواظبتثابترجاءهـاوظّل -

ّ
بعديـ

جسدهاوإنتقالموتهاحتى،و(14:1أعمال)السماءإلىإبنهـاصعود
.للسماءونفسها



العذراءمريمحكمة
أنبهااتصفمنتؤهـلأنشأنهـامنفضيلـةيهـالفطنـةأوالِحكمة
.لخالصاالىتؤديتيالالطرق إختيار يحسن
،(10:7أعمال)"وحكمةنعمة"الكتاب الـمقدس أن يوسف قد أتاه هللا يوجاء ف

 الحك
 
ى طالبا

ّ
م حكمة الـمصريين،وسليـمان قد صل

ّ
، (9:3ملوك1)مةوموس ى تعل

(. 14:5دانيال)ودانيال كان مملوء من حكمة هللا

القدسالروحإن":القدسالروحمنإمتألتقديسوعأمومريم
أدواركليففكانت،(35:1لوقا)"تظللِك العليّ وقوةعليِك يحّل 

يـمكنهـافولهذاالِحكمةمثالكانتبلالِحكمةغايـةيفـحياتهـا
يوالتلحةالصاوالِحكمةللـمشورةنموذجـاتكون أنحياتهـابـمثال
إلىُيبلغالحكمـةفإبتغاء"هللامعوالحياةللخالصاإلنسانتقود

.(21:6حكمة)"الـملكوت



فىهبمتفكرةالكالمهذاجميعتحفظفكانتمريموأما"
يمـانهاإينضجوبداباإلستفهاممريمبادرت.(19:2لوقا)"قلبها

وتسليمهاابطاعتهذلكوتحقق"تظلكالعليقوة"باإلستنارة
(1:2لأمثا)"والفهماملعرفةفمهومنحكمةيعطيالربألن"

ملـعرفةواوالفهمالحكمةفأعطاهاهللانعمةمنإمتألتومريم
.(7:8حكمة)والقوةوالعدل

عطىيوالتالعذراءمريمأمنـاإلىإذنلنلتجئ
ُ
إليهـالتجئيمنت

نساناإليهبأنالقدسالروحوتسألاألزليـةاِلحكمةيسوع
لتالميذهالـمسيحالسيدوعدحسب"ش ئكليعلم"أن

فهو ىبإسماآلبسيرسلهالذىالقدسالروحالـمعّزى وأما"
مكم

ّ
عل كركمش ئكلي 

ّ
ذ .(26:14حنايو )"لكمقلتهماكلوي 



طهارتهـاو ورجاءهـابإيمانهـاالكاملةهللبعبادتهـاإمتازتمريموالعذراء
أتـممتقدل.هللانحو متجهةكلهاوحواسهاونياتهاأفكارهاكلوكانت
.(4:17يوحنا)اإللهيإبنهـاذلكيفمشابهةاألرضعلىرسالتها

ألن"يلةالجلالتقوى أو العبادةإناءيا"لقبالكنيسةلهاأضافتلقد
.هللالحّقةللعبادةوصحيحةصادقـةصورةتعطىالعذراءمريم

العذراءمريـمتقوى 
لوالعموالعدلالحقيفوالعيشالقداسةيتعنالبرارةأوالتقوى 
الربشريعةيف":الـمّرنميقول وكمااللـهمعالحيـاةيتعنـأيهللابوصايا

 شريعتـهيوفهواه
ّ
 يُهذ

 
 نهارا

 
 يهالتقوى .(2:1مزمور )"وليال

 
هللاعبادةأيضا

وكلِبكقلبكلإلهكالربأحبب"والقدرةوالنفسالقلبكلمنوحبه
.(27:10لوقا)"ِذهنكوكلقدرتكوكلنفِسك



علىحرصهـانجدالعذراءمريـمعندالتقوى حيـاةوعن
:هللاوصاياتنفيذ

كـمـاسوعيُسميالصبيليختتنواأيامثـمـانيةتمتلـمـا"-
-،(21:2الوق)"البطنفىبهحبلأنقبلالـمـالكمنتسمـى

بهواصعدموس ىشريعةحسبتطهيرهاأيامتمتولـمـا"
،(22:2لوقا")للربليقدموهأورشليمالى

عيدفىأورشليمالىسنةكلفىيذهبانأبواهوكان"-
."الفصح

سةالكنيبسلطةلإلعترافنمـوذجامريمأعطتلقد-
مسافاتر السي.هللأبنائناوتقديمووصاياهاوتعاليمها

لربلنمـلكمـاكلتقديم.الدينيةالواجباتلتنفيذ
.أوالدناوهمنمـلكماأعز حتى



مريـم العذراءصبر 

او اتالثب"تعنـيوالكلمة،االدبيةالفضائلإحدىهوالصبـر
د
ّ
التغلبعلىالفردتساعدفضيلـةيوه،"العزيـمةقوةأو التجل
ىوعلعزيزشخصوفقدانوالـمعارضـةواإلحباطاليأسعلى

ألـميسببشيئوكلالصعابوتخطىالـمرضآالمتحـمل
ماعلىيسخطأو هدوءهيفقدأندون وذلكلإلنسان،
.يواجهـه

انـهنجدفسوفالعذراءمريمحياةيفواإلحتمالالصبـروعن
الذىواأللماألوجاعسيفعنالشيخسمعانتنبأقد

نفسِك فىسيجوز أيضاوأنت":لهافقالمريمنفسفىسيجوز 
.(35:1لوقا)"كثيـرةقلوبمنأفكارلُتعلنسيف



ارضلىابالطفلهروبها)التغربسيفتحملتومريم•
،(الناصرةمدينةيفوحياتهامصر

الهروب،وسيفاإلذدراء،سيفوتحملت•
اليتم،وسيف•
الترمل،وسيف•
الصليبعلىوحيدهافقدوسيف•
 ماذا":القائلةالنبيارميانبؤةفيهـافصدقت•

ُ
بِك شّبـهأ

عّزيِك بكأساوي ماذاأورشليمبنتيا
ُ
العذراءهـاأيتفأ

(13:2ارميامراثـى")صهيون بنت

ت مواظبة على الصالة واإليـمان و 
ّ
ومع هذا ظل

.واملحبةالرجاء



ىيومهذه،مريموقفةبأّن ونعرف
ّ
،وخاّصتهتالميذهيسوععنتخل

هامريم،وقفتهناك
ّ
.املوتمنأقوى يسوعبأّن إيمانوكل

قلبها؟حبيبإبنها،تهجرأنلهاوكيف.إبنهابقربهناكوقفت
 قلبهايجوز "اليومهيوها

ٌ
وحيدها،ابنها،فترى ،"مّر سيف

 ترّملها،بعد
 
قا

ّ
ا،العار،خشبةعلىمعل ا،مهجور  مكسور 

ا، !إيمانهاتفقدلمهذاكّل رغملكّنها....بهُيسَتهَزأعريان 
مالإنلنافكيف

ّ
المنهاكّناوإن؟والصبراإليمانمنهانتعل

مه،
ّ
نسّره،وعمققدرته،عظمةونفهمنتعل مفِممَّ

ّ
؟رلصبانتعل

وهرب،وارتعد،خاف،"اإليمانصخرة"بطرسفإّن 
ي:ويحلفيلعنوأخذ"

ّ
 الإن

ُ
،(71|14مرقس)!"الّرجلهذاأعرف

.الّصليبقهر أماموصمت،،وصبربإيمانوقفتفقدمريمأّما

اقفةكانتالصليبقرب" (5-20/4يو)"أّمهو



ـا وشاركت إبنهسر األلـم هو ما ،إن مريـم عرفت
ة قو حتى تعطى لإلنسان الجديد تحـمله يفـ

ذاته يتجسيد الفداء فـيفـويسهم مع الـمسيح
زول وفـى األخرين وفـى الكون حتى يزول الشر وت

 فـ"الخطيئة
 
"  الكّل يويصير اللـه كال

(.28:15كورنثوس1)



فضائل اخرى ملريم العذراء

طهارتهـــايمريـم العذراء ف
مريـم العذراء فـى فقـرهـا

مريـم العذراء و حياة الشكر للرب
مريـم العذراء و حيـاة الصالة

أمـانتهـــايمريـم العذراء ف
ــاتواضعهيمريـم العذراء ف
صـمتهـايمـريـم العذراء فـ

مـريـم العذراء وحيـاة الفرح



:مريمفيرأيناهماحسبعلىضميرنانفحص
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