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 †أجماد مرمي البتول والدة اإلله الكلية القداسة † 
يكوري أسقف مدينة القديسة أغاثي ده كويت. مؤسس سوس لألفوناملؤلف من الطوابوي السيد 

 مجعية الفادي الكلي القداسة*
 وهو جزيل اإلفادة للقارئني والواعظني.

 حمتو على قسمني
منه يربهن على النعم الغزيرة السامية اليت توزعها والدة اإلله على األانم املتعبدة  ففي القسم األول:

 املبدّوة: السالم عليِك أيتها امللكة أم الرمحة.صالة ات الهلا، موضحًة يف تفسري كلم
يربهن عما خيتص أبعياد هذه السيدة املتقدمة وعما يالحظ أحزاهنا بوجِه العموم  :ويف القسم الثاين

واخلصوص، مث تورد األشياء املتعلقة بفضائلها السامية، وأنواع العبادات اليت جيب أن تكرم هبا 
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* الطوابوي  ع* وأخريًا يضاف اىل ذلك خمتصر سرية حياةحظة هذا املوضو املنتخبة املالواألخبار 
 املؤلف. مرتبة من املستخرج نفسه*

فقد ترجم هذا الكتاب من اللغة اإليطاليانية، اىل اللغة العربية السيد مكسيموس مظلوم رئيس أساقفة 
 رته.قتِه وحتت مناظالذي طبعه بنف مريالكيا الرومي امللكي احلليب الكلي الشرف واالحرتام،

 * وذلك*
يف مدينة رومية العظمى. يف مطبعة جممع انتشار االميان املقدس، أبذن الرؤساء مبتدءاً به يف شهر أاير 

 سنة ألف ومثامناية وسبعة وعشرين
 * للتجسد اإلهلي*
Principio. 

 تنبيه
 * من املستخرج اىل القارئ*

وي، قد هادات املدونة يف هذا الكتاب من مؤلفه الطوابأعلم أيها العزيز أنين يف استخراجي مجيع الش
ترمجت األقوال املستشهدة منه عن أصلها ابلتمام كما هي يف ذاهتا، ولكنين بعد أن عينُت لشهادات 

لفصول الكتاب املقدس فقط أصحاحاهتا وأعدادها، قد عدلُت عن تعيني الكتب واملقاالت وا
لعلماء الشهريين، خر عن أتليفات كثريين من اآلابء القديسني واواالعداد، اليت هو نقل منها شهاداٍت أ

وأمنا أمهلت ذلك؛ ألجل أن الكتب املومى إليها ال توجد يف لغتنا العربية، وابلتايل ال مثرة من تسميتها 
نسنب نوع هذا االجتناب، اال هلذه مفصاًل، سوى الزايدة ابالسهاب، وقطع سياق اخلطاب. فإذا ال ت

  ب*لصوا* اب العلة
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 بسم اآلب واألبن والروح القدس اإلله الواحد
 †  الفاحتة  †

 †  ابتهاٌل من املؤلف حنو خملصنا يسوع املسيح، وحنو والدته †     
 †مرمي البتول †                                     

، كم يرضيك ويسرك املسيح خملصي الكلي احلب، أين اذ كنت عارفاً أان عبدك احلقري يسوع اي سيدي:
ة القداسة، احملبوبة منك هبذا املقدار واملرغوب منك ذاك الذي جيتهد فيما تتمجد به والدتك الكلي

أن تشاهدها حمبوبًة من اجلميع ومكرمًة منهم. فمن مث قد فكرت أبن أظهر اىل الوجود هذا التأليف 
الكتاب حتت محايته أفضل من أن املدون مين فيما يالحظ أجمادها. فأان ال أجد أحدًا ألضع هذا 

ه األم اإلهلية. فإذاً أان أكرسه أبمسك وأجعله حتت محايتك. فأقبل أقدمه لديك، ألنه خمتص مبجد هذ
. وأنت أمطر مين هذه التقدمة اجلزءية املالحظة احلب الذي يل حنوك وحنو والدتك الكلية العذوبة

ب امللتهب حنو هذه البتول الربيئة من الدنس، على قلوب الذين يقرأونه نعمك املشرقة، وعواطف احل
ا ملجأً للمخلصني أمجعني، واضعاً فيها رجاءهم. فأتضرع اليك ابن تنعم علّي مكافأة اليت أنت جعلته

يتلون هذا الكتاب تضطرم به  عن تعيب هذا الدين أبن أفوز ابحلب عينه الذي أشتهي أن مجيع الذين
 قلوهبم حنو والدتك*

سيديت الكلية احلالوة مرمي أمي. فأنِت تعلمني جيداً كيف أنين وضعت عليك  إليك بعد اي مث أنين أجته
بعد يسوع رجاء خالصي األبدي، ألن خريي مجيعه، ورجوعي إىل الرب، ودعويت ألن أترك العامل، مث 

أمٌر واضٌح من هللا، فهذه كلها اعرتف أبين نلتها منه تعاىل بواسطتِك. ف سائر النعم األخرى اليت حزهتا
حقني ولكي أعطيِك عالمًة ما تدل على معرفيت لديك هو أنه لكي أراِك حمبوبًة من اجلميع كما تست

اجلميل وأقراري بكل اخلريات اليت صنعتها معي، فقد اعتنيُت على الدوام يف مدحيِك سرًا وجهرًا يف 
أان أترجي أن أستمر سالكاً . ابهتمامي يف أن اجلميع يتمسكون بعبادتك العذبة اخلالصية، و كل حني

يت. ولكنين أشاهد ذايت ألجل تقدمي يف السن، وانتحال جسمي هبذا االجتهاد اىل آخر نفس من حيا
قد فكرت ابألمراض. قد صرت قريباً من هناية غربيت عن هذا العامل، ودخويل يف أبواب األبدية، وهلذا 

أداوم على مدحيِك، واشجع اآلخرين على  أبن أترك يف العامل قبل مويت الكتاب احلاضر. الذي به
محِك واشفاقِك املستعملة منك حنو املتعبدين لك. فاؤمل منك اي سلطانيت اذاعة جمدِك وعظمة مرا
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ستحقاقِك، مقبولًة لدى الكلية عزهتا أن تكون هدييت هذه الفقرية، البعيدة بعداً شاسعاً عن أن تليق اب
 وعبٌة من احلب. فامددي اذاً ذراعك اململؤ من العذوبة الذي بهقلبِك الفائض النعم، اذ أهنا هديٌة م

قد انتشلتيين من العامل ومن اجلحيم واقتبلي بيدِك هذا الكتاب، وحامي عنه كشيٍء خمتص بِك. اال 
العبادة اجلزءية أريد منِك مكافأًة ما وهي أن أنه جيب أن تكون معلومًا لديِك. أنين عوضًا عن هذه 

، وأن كل واحٍد من شيء، وهو أنين منذ اآلن فصاعدًا أحبِك أشدَّ جبًا من ذي قبلٍ متنحيين هذا ال
أولئك الذين حيصل كتايب هذا يف أيديهم يعود ملتهب القلب بنار حبه اايِك. بنوع أنه حاالً يزداد فيهم 

ٍط ىل أن يشاهدوِك حمبوبًة من اآلخرين أيضاً. وهكذا يهتمون بنشاالتعطش والشوق اىل حبِك، وا
يحِك وعظائمِك وحسن الرجاء الوطيد وبكل انعطاٍف وعنايٍة يف أن يذيعوا مبقدار استطاعتهم تساب

 مبفاعيل شفاعاتِك الكلية االقتدار، فهكذا أرجو وكذلك فليكن آمني*
 * ايضاح حقيقة ارادة املؤلف *

حًا أبين ال أخصص ملراسيم البااب اورابنوس الثامن ذي الذكر املقدس أعلن اراديت موضأنين طاعًة 
درجة يف هذا الكتاب. وكذلك تسمية قديٍس أم جلميع العجائب واجللياانت والنعم واحلوادث املن

. طوابوّي للبعض من عبيد هللا األبرار الذين مل تكن بعد تدونت امساؤهم قانونيًا يف مدرج القديسني
من الكنيسة الرومانية اجلامعة املقدسة. اال اعتقادًا انسانيًا حمضاً. ما عدا تلك االشياء فقط املثبتة 

ولية اليت أعلن ذايت ابناً هلا حسن الطاعة. ولذلك فاين أخضع ذايت وكل ما ومن السّدة البطرسية الرس
   حررته يف أتليفي هذا حلكمها*

 * تنبيه *
 * من املؤلف للقارئ*

عض أقواله، من اولئك املنتقدين ين لكي أُبعد عن هذا الكتاب املؤلف مين الثلب الذي رمبا يلتحق ببأن
ان أضع لدى األعني أبيضاٍح ذي أشراٍق أفضل، بعض قضااي ميكن  احملاورين جدًا، فقد رأيت مالئماً 

هنا اشري عن هذه للمشار اليهم أن حيدوها فيه وتظهر لديهم كأهنا خارجًة عن احلدود أو مظلمًة، ف
احملب املشفق: فأتوسل اليك أبن حتكم هبا على القضااي. وأما غريها فان وجدت منك: أيها القارئ 

مل تورد مين ومل أرد أن أفهم معناها اال حبسب تفسريها الصادق املطابق علم الالهوت  نييت أبهنا ابحلقيقة
ملقدسة، اليت أعلن ذايت ابناً كليَّ الطاعة هلا. النقي الوطيد مبوجب تعليم الكنيسة الرومانية اجلامعة ا
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أراد أن مجيع مقدمة هذا الكتاب مشريًا عما أوردته يف الفصل السادس منه * هللا فأان قد قلت يف 
النعم تتصل الينا بواسطة مرمي البتول والدة اإلله*. فهذه امنا هي حقيقٌة ذات تعزيٍة عظيمٍة لألنفس 

ابلتوبة. فال الكلية القداسة، وللخطأة املساكني الذين يرغبون الرجوع اىل هللا املنعطفة ابحلب حنو مرمي 
تعليم الالهويت املعاىف. ألن األب الكلي جيب أن تظهر لدى البعض هذه القضية أهنا غريبة عن ال

التعمق يف علم الالهوت القديس أوغوسطينوس يقول يف الرأس السادس من كتابه عن البتولية املقدسة 
لة حبها على امليالد الروحي ٍم عام، أن مرمي والدة اإلله قد ساعدت مشرتكًة ابلعمل بواسطة فضيحبك

ماء األفاضل غري املتهم ابملبالغة أو ابلعبادة الرعنة احلارة جلميع أعضاء الكنيسة. وكذلك أحد العل
قوله. أنه كما أن افكًا ) وهو السيد نيكوله يف الفصل الثاين من ارشاده اخلامس( يضيف اىل ذلك ب

جبل اجللجلة فأمٌر واضٌح هو أن والدته البتول  يسوع املسيح قد أسس ابخلصوص كنيسته. وثبتها عند
مشرتكًة معه ابلعمل بنوٍع جليٍل ميكن أن يقال أنه ولئن كانت هذه القديسة القديسه قد ساعدت 

س من دون آالٍم وأوجاٍع قد ولدت يسوع املسيح رأس الكنيسة من دون خماٍض وأوجاٍع، اال أهنا لي
أسه فلهذا قد أبتدأت هي عند جبل اجللجلة أن تصري ولدت فيما بعد اجلسم الذي املسيح هو ر 

للكنيسة كلها. فإذاً لكي نوضح ذلك مجيعه ابختصار نقول: أن هللا اآلب الكلي  بنوع خصوصي أماً 
ملتصفة هي به جيتدهبا اىل أن القداسة لكي ميجد والدة املخلص، قد شاء ورسم أن احلب العظيم ا

وخلصهم ابنها اإلهلي، أبهراقه من أجلهم دمه الكرمي الفائق تتضرع من أجل مجيع الذين أوىف عنهم 
والكلي االستحقاقات الغري متناهية. الدم الذي به وحده هو خالصنا وحياتنا وقيامتنا. فسنداً الثمن 

ما كتبته يف بعض أمكنٍة من القسم األول من هذا على هذا التعليم وتبعًا ملا يوافقه قصدت ايراد 
حنوها. ويف رًة من القديسني أنفسهم يف مدائحهم مرمي البتول. ويف ابتهاالهتم الكتاب، حيث أن كث

ميامرهم املختصة بتقريظها. مل جيدوا صعوبًة أو مانعاً يف أن يقولوا عنها ما قلته أان. فمن مث أحد اآلابء 
امللقب من أتليفه  3كتاب، جملد  4رجل الشهري فينجانسوس كونتاصون )ف. ميمرالقدماء املورد من ال

د يف املسيح كفى اهلامة اجلارية منها بالهوت العقل والقلب( قد كتب قائالً: أن ملوء النعم قد وج
هذه النعم، وأما يف مرمي فوجد ملوء النعم كفى العنق الذي بواسطته جتري النعم من الرأس اىل اجلسم: 

السالم املالئكي( قائالً: أن  ذا األمر قد عّلم مبوجبه واضحًا القديس توما الالهويت )يف تفسريهوه
عمًة على ثالثة أنواٍع فالثالث منها هو فيضان النعم جلميع البشر. الطوابوية مرمي البتول هي ممتلئة ن
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خلالص كثريين، ولكن ألن أمرًا عظيمًا هو أن يكون البعض من القديسني حاصاًل على نعمٍة كافية 
م يكون حاصالً على النعمة يف أن خيلص مجيع البشر أمٌر أعظم من ذلك مبا ال جيد هو أن أحداً منه

امل أبسره. فهذا األمر يوجد يف يسوع املسيح، ويف سيدتنا مرمي العذراء ألنه يف أي الذين هم يف الع
ستمد اخلالص بواسطة هذه السيدة خطر من األخطار العظيمة يكون حاصاًل االنسان فيمكنه أن ي

من سفر النشيد: عنقِك كربج داود املبىن  4من االصحاح  4 اجمليدة. ولذلك قيل عنها يف العدد
املعلق عليه ألف ترس )أي الدافعة األخطار كلها( فمن مث يف كل عمٍل من أفعال الفضائل  ابحملاصن

من سفر حكمة ابن  24االصحاح  من 25ميكن استمداد معونتها. ولذلك تقول هي يف العدد 
   لة*.سرياخ هكذا: يفًّ أان كل حياٍة وفضي
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† 
 املقدمة
 

 * خطاب من املؤلف للقارئ *
أيها القارئ العزيز أخي ابلبنوة ملرمي البتول، أنه من حيث أن العبادة اليت حركتين ألن أكتب أان هذا 
املؤلف، وألن تقرأه أنت اآلن من شأهنا أن جتعلين وأايك ابنني سعيدين هلذه األم الصاحلة. فإذا أتفق 

يت هذا التعب، بعد أن وجد ا قائاًل عين، أنه لقد كان ميكنين أن أوفر عن ذالَك أن تسمع شخصًا م
قبلي كثريون الذين ألفوا كتبًا جليلًة وعديدًة يف هذا املوضوع. فأتوسل اليَك أبن جتيب وتقول له 

دفٌق كلمات االنبا فرنكونه اليت تركها مدونًة يف مكتبة اآلابء. وهي أن مدائح والدة اإلله هي ينبوٌع مت
يمتلئ طافحاً. وبقدر ما ميتلئ ويطفح فيمتد متسعاً، هبدا املقدار، حىت أنه بقدر ما يتسع حوضه ف

يعين بذلك أن هذه البتول الطوابوية هي هكذا عظيمةٌ جليلةٌ ساميٌة. حىت أنه مهما أطنب يف مدحيها. 
ل هي مستحقًة مدحياً وتفاضلت تقريظات صفاهتا فال يكون التمجيد استوىف هبا موضوعه. بل ما تزا

لقديس أوغوسطينوس )فيما كتبه اىل ديونيسيوس القرطاجين( أنه ليس أعظم. ويف هذا الشأن يقول ا
فقط السن البشر كلها بل أيضاً إذا استحالت أعضاء البشريني كافًة اىل السن ولغات فال تكفي ألن 

 تصف مدائح هذه السيدة بقدر ما تستحق هي من التقريظات*
 متاجيد مرمي العذراء وأتملتها جيداً، ولكن اذ تباً كثريًة، كبرية احلجم وصغريته، حاويةً وجدت ك فأان قد

الحظت أن هذه الكتب أما أهنا غليظة اجلرم، وأما أهنا ليست سهلة االقتناء أو أهنا غري مطابقٍة 
أن ذلك حسبما ملقصودي. فلهذا قد اجتهدت يف أين أقتطفت من مجيع التأليفات اليت راجعتها يف ش

أبختصاٍر يف هذا الكتاب عن اآلراء والقضااي املنثحبة أبوفر تدقيٍق. طالت يديَّ، األشياء اليت أوردهتا 
واحلاوية املعاين الروحية األجزل افادًة مما جاء يف مصنفات آابء الكنيسة وعلمائها الالهوتيني لكي 

ٍل ومبصروٍف جزئي، على مؤلٍف تضرم يف قلوهبم أجعل ألانم العباد واسطةً سهلةً ألن حيصلوا بتعٍب قلي
ءته نريان احلب حنو هذه السيدة اجمليدة، قاصدًا يف الوقت عينه أن أضع ابزاء أعني الكهنة قرا

موضوعاٍت خمتلفًة وكثريًة ميكنهم بواسطتها أن حيركوا الشعب يف وعظاهتم اىل النمو يف العبادة هلذه 
 األم اإلهلية*
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رتادفًة عن األشخاص احملبوبني منهم  العامليني هي التكلم مراٍت مستعملٌة من احملبنيعلى أهنا لعادٌة م
وعما يتاوَّل اىل مدحيهم، وذلك لكي يشاهدوا موضوع حبهم ممدوحًا من اآلخرين أيضاً. فإذًا ينبغي 

مع أهنم  أن يعترب حبًا جزئيًا وشحيحًا جدًا ملرمي البتول حب أولئك الذين يدعون أبهنم من حمبينها،
ال يهتمون يف أن اآلخرين أيضًا ينعطفون منشغفني يف حبها يتكلمون عنها يف شأن تكرميها قلياًل. و 

فليس هو على هذه الصورة سلوك أولئك احملبني احلقيقيني هلذه السيدة احملبوبة يف الغاية، ألن هؤالء 
يشتهون أن العامل أبسره يتعلق يصبون قلبيًا مراتحني أبشواٍق ألن يذيعوا مدائحها يف كل مكاٍن. و 

دون دائماً جهراً وعلى انفراٍد يف أن يضرموا يف قلوب اجلميع شهب احلب الطوابوي حببها، وهلذا جيته
 املتقدة انرًة يف أحشائهم حنو سلطانتهم هذه احلبيبة*

ه وتوطيدها فلكي يقتنع كل أحٍد بكم هو مالئٌم ومفيٌد خلري الشعوب احلقيقي منو العبادة لوالدة اإلل
ما تقوله العلماء األفاضل يف هذا الشأن. فيقول القديس  فيما بينهم، فيليق به أن يتأمل حسناً 

بوانونتورا أن أولئك الذين جيتهدون يف أن يذيعوا متجيدات مرمي ومدائحها فامللكوت السماوي هو 
 يف مدحيها( قائاًل: أن هلم بتأكيٍد. ويثبت هذا ريكاردوس الذي من سان لورانسوس )يف كتابه الثاين

هذه أمنا هو نفس اكتساب احلياة األبدية: ويضيف اىل ذلك مربهنًا أبن من تكرمي سلطانة املالئكة 
يكرمها يف هذا الدهر فهي تكرمه بداًل من ذلك يف الدهر العتيد. فمن تراه ال يعلم الوعد الذي 

علوها معروفًة وحمبوبًة يف هذا العامل بقوهلا") وعدت به مرمي عينها أولئك الذين يهتمون بعنايٍة يف أن جي
من حكمة ابن سرياخ(: أن الذين يذيعونين شارحني حتصل هلم احلياة األبدية: كما  30ع 24ص

ختصص هبا الكنيسة هذه األلفاظ يف خدمة عيد احلبل هبا الربيء من الدنس، فمن مث يهتف القديس 
ألن خرياٍت  شار تقريظاهتا صارخاً: فلتتهلل نفسي مبتهجًة هبابوانونتورا الذي اعتىن هبذا املقدار يف انت

عظيمًة معدًة للذين جيتهدون يف مدحيها: مث يضيف اىل ذلك قائاًل: أنه من حيث أن الكتب اإلهلية 
كافًة تتكلم يف متجيدها، فلنهتم إذاً على الدوام يف أن نعظم هذه األم اإلهلية بقلوبنا وشفاهنا والسنتنا 

 ان هي يوماً ما اىل ملك الطوابويني:*لكي تقيد
الرأس الرابع عشر من أوحية القديسه برجييتا توجد مدونة هذه القضية وهي أنه اذ كان من مث أنه يف 

عادة األسقف الطوابوي اميينغوس أن يبتدئ أعتياداًي عظاته مبديح والدة اإلله. فهذه السيدة قد 
ئ خربي األسقف أميينغوس الذي أعتاد أعتادج أن يبتدظهرت يومًا للقديسة برجييتا وقالت هلا: أ
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مواعظه أبلفاظ التكرمي يف شأين، أبنين أريد أن أكون أماً خصوصية له، وسأجعله أن يفوز مبيتٍة صاحلٍة، 
وأان بعيين سأقود نفسه أمام هللا: وابحلقيقة أن هذا الطوابوي قد رقد ابلرب رقاد القديسني بسالٍم اتٍم 

س عبد األحد الذي ألعتياده على ي. وهكذا مت األمر أبحد الواعظني من رهبنة القديحينما كان يصل
أن خيتتم مواعظه غالباً مبديح هذه السيدة اجلليلة، فحينما دنت ساعة موته قد حضرت ابزائه سلطانة 
السموات وأنقذته من األابلسة مشجعًة إايه. وعند أنفصال نفسه من جسده أقادهتا هي صحبتها اىل 

 يشري )يف خطابه الثاين( اىل أن هذه السيدة ختاطب السعادة. مث أن توما الكامبيس احلسن التعبد ملرمي
 ابنها اإلهلي هكذا قائلًة: ترأف اي ابين مشفقاً على أنفس أوليك الذين حيبونك ويكرموين*

ول القديس أنسلموس أما نظرًا اىل االفادة العظيمة اليت جتتنيها الشعوب من التعبد ملرمي العذراء فيق
( " أنه من حيث أن أحشاء والدة اإلله وبطنها الطاهر املقدس 3تابة من ك 5من اجلزء  1ً)يف الرأس 

قد صار الطريق اليت بواسطتها حتصل اخلطأة على اخلالص األبدي، فال ميكن أن األمثة ال يرجعون اىل 
يدة واالنذار بتمجيداهتا". فان كان الرب ابلتوبة ويفوزون ابخلالص بواسطة اذاعة مدائح هذه الس

صادقاً حقيقياً كما أعتربه أان أبنه خاٍل من االرتياب فبموجبه سأبرهن يف الفصل السادس  هذا الرأي هو
من هذا الكتاب أبن النعم كلها تتوزع بواسطة مرمي وحدها. وأبن الذين يفوزون ابخلالص األبدي 

عبادهتا  اإلهلية. وابلتايل ميكن القول ضرورًة أنه ابذاعةمجيعًا فيحصلون على ذلك بواسطة هذه األم 
وابنتشار مدائحها وابألتكال الوطيد على مفعول شفاعاهتا يتعلق خالص اجلميع. فبهذا النوع حنن 
نعرف أن القديس برنودينوس السياين قد أجتذب شعوب ايطاليا اىل طريق القداسة. ومثله القديس 

ديس لويس كتسب اىل التوبة شعوب اقاليم خمتلفٍة. وكذلك القعبد األحد هبذه الواسطة قد أ
ابلرتاندوس كان يف عظاته مجيعها حيض الشعب وحيثهم على حسن التعبد هلذه امللكة السموية كما 

 أن كثريين آخرين سلكوا مسلكاً كذا مفيداً للمؤمنني*
كل مرٍة ميارس خدمة   مث أن األب بولس السنريي الشاب املرسل الفاضل الذائع الصيت. قد كان

يصنع عظًة خصوصيًة يف شأن التعبد ملرمي والدة اإلله. وكان يسمي هذه الرسالة يف مكاٍن ما، فكان 
العظة "احملبوبة لديه يف الغاية". وهكذا حنن يف ممارستنا خدمة الرسالة قد اتبعنا من دون أمهاٍل بتًة 

الرساالت عظًة خصوصيًة يف شأن والدة اإلله.  الفريضة اليت عندان يف أن نصنع يف زمن كٍل من خدمة
تطيع أن نقدم شهادةً صادقةً جدًا. يف أنه مل تكن غالباً تصنع يف الشعوب أمثاراً هبذا املقدار جليلًة. فنس
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عظًة ما من مجيع موتعظنا، نظري ما كانت تثمر تلك العظة املختصة مبراحم العذراء اجمليدة، وأمنا قلت 
لئن كنا مندح تواضع هذه السيدة، ن القديس برنردوس يقول )يف عظته الرابعة( أننا و مبراحم العذراء أل

ونسبح بتوليتها منذهلني من مسو طهارهتا، ولكن مع ذلك من حيث أننا خطأة ابئسون فنتعزى أبفضل 
 نوٍع ونبتهج عند مساعنا التكلم عن رمحتها وأشفاقها اذ أننا ننعطف حنو هذه الفضيلة أشد انعطافاً 

ومة مراٍت مرتادفًة: فمن مث أنين قد تركت للعلماء ونتذكرها متواثراً، ومن أجلها نستغيث هبذه الرح
اآلخرين التكلم عن صفات والدة اإلله اجلليلة اآلخرى. وأختذت على ذايت التكلم يف هذا الكتاب 

عد أن اقتطفت بنوٍع أخص عن رمحتها واشفاقها ورأفتها العظيمة. وعن أقتدار مفعول شفاعاهتا. ب
بقدر ما أستطعت، كًل ما رأيته يف كتب اآلابء القديسني والعلماء بتعٍب يف مدة سنني كثرية من حيايت 

الشهريين يف شأن رمحة هذه السيدة وأشفاقها ومقدرة شفاعاهتا. ومن حيث أنه يف الصالة اجلليلة 
والقانوين بتالوهتا يف أكثر أايم السنة،  املختصة هبا واملثبتة من الكنيسة. اليت أمرت االكلريوس العلماين

صالة املبدوة: السالم عليك أيتها امللكة أم الرمحة. توجد األلفاظ املربهنة بنوٍع عجيٍب مسو وهي ال
مراحم هذه السيدة. وعظم أقتدار تضرعاهتا لدى هللا، فلهذا قد ابشرت ابلوجه األول خطايب يف شرح 

دين هلذه فصوٍل متميزة، وبعد ذلك العتباري أن أقدم للمتعبكلماٍت عديدٍة من هذه الصالة ضمن 
األم اإلهلية شيئاً حمبوابً منهم. فقد مارست حترير ارشاداٍت أو عظاٍت ختتص أبعيادها املتقدمة وتالحظ 
 فضائلها، مدوانً يف أثناها أنواع العبادات املختلفة املستعملة ابألكثر من عبادها، واملؤيدة من الكنيسة*

احلقري كما أؤمل، فأرجوك أن تتوسل من أجلي  يسرك أيها القارئ احلسن العبادة، أتليفي هذاكان فان  
لدى البتول القديسة والدة اإلله لكي متنحين رجاًء وطيداً يف مسو اقتدار محايتها. فاستمد يل إذاً منها 

حتصل على هذه هذه النعمة كما أنين أعدك أبن أسعى من أجلك ابلتضرعات. يف أنك أنت أيضًا 
ريد أن تصنع مع هذه الرمحة. فطوابوي هو ابحلقيقة ذاك الذي املوهبة مهما كنت أنت يف ذاتك اذ ت

يتمسك ابحلب والرجاء هباتني املرسيني اخلالصيني: ومها يسوع ومرمي، ألنه بتمسكه هبما ال ميكن أن 
قاله ألفونسوس رودريكوس هكذا:" اي يدركه اهلالك أبداً. فلنقل معاً أان وأنت أيها القارئ احلبيب ما 

ضوع حيب الكلي احلالوة فليحق يب التأمل ألجلكما، وحباً بكما أموت، وأكون جبمليت يسوع ومرمي مو 
لكما وال يكن يل شيء لذايت". فلنحبب يسوع ومرمي وبذلك نصري قديسني، األمر الذي ال توجد 

ها ونتوقعها ابلرجاء. وهوذا أنين أودعك بسالٍم سعادٌة توازيه من كل السعادات اليت ميكننا أن نتأمل
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يها األخ القارئ مؤماًل أن أراك يومًا ما يف الفردوس السماوي، عند قدمي هذه األم الكلية احلالوة أ
وعند قدمي ابنها الكلي احلب حنوها، حيث منجدمها معًا ونسبحهما ونشكرمها وجهًا ابزاء وجٍه اىل 

  أبد الدهور آمني*
  

 †صالة † 
 تة الصاحلة** هبا ُتطلب من العذراء الطوابوية نعمة املي  

اي أمي الكلية احلالوة مرمي ملجأ اخلطأة األشقياء العذب، أين أتوسل اليك حبق ذاك التأمل الذي 
تكبدتيه حينما كنت مشاهدًة موت ابنِك على الصليب. أبن تعينيين برمحتِك عندما تلتزم نفسي أبن 

لمي نفسي أقصي عين بعيدًا األعداء اجلهنميني، وأحضري عندي حينئٍذ لتتستفارق هذا العامل، ف
وتقوديها أمام القاضي األبدي، وال هتمليين اي سلطانيت ألنه يلزمِك أن تكوين سندي العظيم بعد يسوع 
املسيح يف تلك الساعة املخيفة. فتضرعي من أجلي لدى ابنِك يف أن يهبين خبريية صالحه أن أموت 

 سة قائاًل:معانقاً قدميِك. وأن أسلم روحي فيما بني جراحاته تعاىل املقدوقتئٍذ 
 " اي يسوع واي مرمي أنين أهبكما قليب ونفسي معاً آمني* 
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 كتاب اجماد مرمي  -الفصل االول: تفسري السالم عليك ايتها امللكة ام الرمحة والرأفة... 

 
 

 الفصل األول   
 

  من الصالة اآليت ذكرها وهي** يف تفسري الكلمات األوىل     
امللكة أم الرمحة، السالم عليك اي حياتنا ولذتنا ورجاان، إليِك نصرخ حنن املنفيني السالم عليك أيتها 

أوالد حواء وحنوك نتنهد انئحني وابكني يف هذا الوادي وادي الدموع، فأصغي إذًا إلينا اي شفيعتنا 
رأوفة اي  هذا املنفى يسوع مثرة بطنك املباركة، اي شفوقة ايوأنعطفي بنظرك الرأوف حنوان وأرينا بعد 

 مرمي البتول احللوة اللذيذة آمني*
 *ويشتمل هذا الفصل األول على أربعة أجزاء*

  

 † اجلزء األول †
 * يف كم جيب أن يكون رجاان وطيداً يف مرمي والدة اإلله من

 حيث أهنا هي امللكة أو الرمحة*
هللا هذه الرتبة الكلية السمّو، وهي أهنا صارت  حازت منول الكلية القداسة قد أن مرمي البت أنه ألجل

والدًة مللك امللوك وسيد املمالك مجيعها، فبكل عدٍل واستحقاٍق قد كرمتها الكنيسة بصفة ملكة، 
وتريد من اجلميع أن يكرموهنا هبذه الصفة اجمليدة. على أنه يقول القديس أثناسيوس: أن كان االبن 

والدته ملكًة وتعترب كذلك. ويضيف اىل هذا القديس برنردينوس ملكًا فيلزم بكل عدٍل أن تدعى هو 
السياين )يف العدد احلادي واخلمسني من اجمللد الثاين( قائاًل: أنه من الوقت الذي فيه قد ارتضت مرمي 

العامل وكل  البتول أبن تكون أمًا للكلمة األزيل، فقد استحقت منذ تلك الساعة أن تصري ملكة
ا القديس أرنولدوس يربهن هكذا بقوله: أنه أن كانت حلمان جسم العذراء اجمليدة املخلوقات. واألنب
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مل تكن متميزة عن حلمان ابنها يسوع، فكيف ميكن أن يكون شخصها منفصاًل عن صفة التملك يف 
هو مشرتكاً فيما بني االبن مملكة ابنها، مع كوهنا أمه. ولذلك يلزم أن يقال أن جمد اململكة ليس فقط 

 لدته ومشاعاً هلما، بل أيضاً هو خاص لكٍل منهما*ووا
ويقول األنبا روابرتوس: أنه أن كان يسوع املسيح هو ملك الكائنات أمجع. فمرمي والدته هي أيضاً 
ملكة املخلوقات أبسرها: فمن مث كتب القديس برنردينوس املار ذكره: أن كل املخلوقات اليت ختدم 

، ألن مجيع املالئكة والبشر وكل املوجودات يف السماء واألرض،  يلزمها أن ختدم مرمي أيضاً هللا
( فلهذا 2كتاب   61فبحسب كوهنم خمضعني ململكة هللا فهم خمضعون لسلطان مرمي البتول أيضاً)ف 

على ممارسة سلطان يتجه األنبا غواريكوس حنو هذه األم اإلهلية خماطباً إايها هكذا: فداومي إذاً اي مرمي 
مطمئنة، وتصريف كما تشائني خبريات ابنِك مجيعها، ألنِك من حيث كونِك أمًا وعروسًة  متلكك أمينةً 

 مللك العامل فيلزم أن ختضع لِك اململكة. إذ أنِك ملكٌة وخيصِك التويل على املخلوقات أبسرها.*
ملكٌة كلية العذوبة عزية العمومية، أهنا هي فإذاً مرمي البتول هي ملكٌة، ولكن فليعلم كل واحٍد ألجل الت

واحلالوة واحللم والشفقة، منعطفٌة لصنيع اخلري معنا حنن املساكني األذالء ولذلك تريد منا الكنيسة 
أن نسلم عليها هبذه الصالة مسمني إايها: ملكة الرمحة: مث ان صفة ملكة تشري كما يقول الطوابوي 

لتسمية مسلطة مقتدرة املشرية اىل الصرامة اية حنو الفقراء خالفًا الربتوس الكبري اىل احلنو والعن
واخلوف. فسينكا الفيلسوف يعّلم قائاًل: أن جاللة امللوك وامللكات أمنا تتألأل يف اسعافهم املساكني 
واحساهنم اليهم. أما املغتصبون املختطفون الكراسي امللوكية اختالساً واغتصاابً، فامنا غايتهم هي خري 

وك الشرعيون فيلزم أن تكون غايتهم خري رعاايهم. ولذلك جرت الرسوم يف واهتم ال غري. وأما امللذ
أن تدهن هامة امللك يوم احتفال تتوجيه بزيٍت، داللًة على الليونة والرمحة والرأفة، لكي يتذكر ألتزامه 

 واليته*يف أن يالحظ فضالً عن كل شيٍء ما به يصنع الرمحة واإلحسان مع املخضعني ل
لوك أبن جيتهدوا ابلوجه األول يف أعمال الرمحة، ولكن ليس بنوٍع هذا حّده، حىت فمن مث تلتزم امل

أهنم يتناسون أن ميارسوا واجبات العدل يف عقاب املذنبني حينما حيتاج األمر لذلك. غري أن تصرف 
ك ليست هي ملكةً مؤدبًة مرمي البتول ليس هو على هذه الصورة. ألهنا ولئن كانت هي ملكًة، فمع ذل

معاقبًة منتقمًة من املذنبني بل هي: ملكة الرمحة: املنعطفة اىل الشفقة وصنيع الرمحة فقط واىل منح 
الغفران للخطأة. وهلذا قد شاءت الكنيسة تقصداً أن ندعوها حنن ابحلصر: ملكة الرمحة. فعندما كان 
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الكلمات الداودية  وكي يف مدينة ابريس، تلكيتأمل املعلم جرسون العظيم أول مسجلي الديوان املل
املوردة من املرتل يف العدد الثاين عشر من املزمور احلادي والستني وهي قوله: مرًة واحدًة تكلم الرب 
وهاتني االثنتني مسعت أن العزة هلل ولك اي رب الرمحة ألنك أنت جتازي كل واحٍد نظري أعماله: فقد 

ول من أتليفه(:" أنه إذ كانت مملكة هللا قائمًة لبحث الرابع من القسم األفسرها هو هكذا قائاًل:) يف ا
ومتوقفًة على هاتني االثنتني ومها العدالة والرمحة. فالرب قد قسم لذاته ملك العدل، حافظاً لشخصه 

كون فقط االنتقام، ووهب قسم مملكة الرمحة ملرمي والدته، رامساً أبن املراحم كلها اليت مينحها للبشر ت
لكة الرمحة هذه حسبما تشاء هي وتريد". وقد أثبت ذلك القديس توما الالهويت موزعًة منه بواسطة م

يف مقدمته على الرسائل القانونية بقوله: أن البتول القديسة حينما حبلت يف أحشائها ابلكلمة األزيل 
وع ابنها لذاته صفة وولدته تعاىل، فقد حازت نصف مملكة هللا بصريورهتا ملكة الرمحة. وحفظ يس

 العدل*ملك 
فاآلب األزيل امنا أقام يسوع املسيح ملكاً للعدل، ولذلك جعله قاضياً ودايانً مطلقاً للعامل أبسره. ومن 

( فهنا أحد 1ع 72مث يهتف املرتل قائالً: اللهم أعط حكمتك للملك وعدلك البن امللك:) مزمور
أعطيت ابنَك مملكة العدل،  وله: أيها الرب أنك أمنامفسري الكتاب املقدس البارعني خياطب هللا بق

ووهبت مرمي البتول والدته مملكة رمحتك. والقديس بوانونتورا يغري األلفاظ الداودية املذكورة كموجب 
هذا التفسري قائالً: اللهم أعط عدلك للملك ورمحتك ألم امللك. وكذلك يقول السيد أرابسطوس 

فة قاٍض معاقٍب ابلعدل. ومنح األم وظيفة ألزيل قد خصص االبن بوظيرئيس أساقفة براغا: أن اآلب ا
االشفاق والرمحة حنو املساكني والسعي يف اسعافهم: ومن مث فالنيب داود نفسه سبق مشرياً اىل أن هللا 

( لكي 45قد مسح )لكي يقول هكذا( مكرسًا مرمي البتول ملكة الرمحة بزيت البهجة )مزمور.ع 
ساكني، ونتهلل عند تذكران أن لنا يف السموات ملكةً ممسوحًة ا أوالد آدم األشقياء املنبتهج حنن أبمجعن

(: أن 7بزيت الرمحة، مملؤًة من الرأفات واالشفاق حنوان، حسبما يقول القديس بوانونتورا )يف الفصل
 مرمي هي ممتلئٌة من مسحة الرمحة ومن زيت الرأفة كما قيل أن هللا قد مسحك بزيت البهجة*

داً خيصص الطوابوي الربتوس الكبري بوالدة اإلله خربية أستري امللكة، اليت ففي هذا املوضوع حسناً ج
قد كانت رمساً وصورًة مللكتنا الشريفة. ففي األصحاح الرابع من سفر أستري يورد. أنه اذ كان متملكاً 

، فحينئٍذ مردخاي الذي أحشوروش امللك قد خرج أمٌر اىل مجيع حدود مملكته يف قتل اليهود مجيعاً 
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ان هو واحدًا من هؤالء املقضى عليهم ابملوت. قد استخدم أستري شفيعًة يف أمر مصائبهم، لكي ك
تدخل واسطةً مع امللك، وجتتذبه ألن ينقض احلكومة املربزة ضدهم. فهذه امللكة قد رفضت يف األول 

خاي زايدة الغيظ. غري أن مردأن تتداخل يف هذه القضية، خلوفها من أن تسبب للملك أحشوروش 
قد عنفها وأرسل يقول هلا أبهنا ال تفتكر يف أن ختلص نفسها فقط معرضًة عن أبناء جنسها. يف الوقت 
الذي فيه أمنا رفعها الرب اىل كرسي امللك، لكي تنال اخلالص لليهود كافًة. فهكذا قال مردخاي 

أيتها السيدة أبن هللا قد رمي اجمليدة: ال تفتكري وكذلك حنن اخلطأة األذالء ميكننا أن نقول مللكتنا م
رفعِك اىل مرتبة ملكة العامل لكي تعتين يف شأن خريِك أنِت وحدِك، بل حىت أنِك اذ حصلِت عظيمًة 

 سامية االقتدار، تستطيعني أن ترتأيف مشفقًة علينا ومهتمًة يف أسعافنا حنن البائسني*
قائاًل: مالِك اي أستري امللكة وما هي ًة أزائه قد سأهلا حبٍب فأحشوروش امللك حينما شاهد أستري ماثل

طلبتِك: فأجابته وقالت له: أن وجدُت يف عيين امللك نعمًة وان رأى امللك أن يهب يل نفسي يف 
سؤايل وأميت يف طلبيت:: فامللك قد قبل ألتماسها. وأمر حاالً أبن ال تبلغ مفعوهلا مراسيمه املربزة ضد 

قد استجاب طلبة أستري ألجل حبه اايها، ووهب اليهود نعمة  ان كان امللك احشوروش اليهود. فإذاً 
اخلالص من املوت أكراماً هلا. فكيف ميكن للباري تعاىل ان ال يقبل طلبات مرمي البتول، مع أنه حيبها 

مستغيثني حباً غري متناٍه. أو كيف ميكن أن يرفض توسالهتا يف شأن خري اخلطأة الذين يلتجئون اليها 
ا تقول هي له عز وجل. أنين أن كنت وجدت لدى عينيك نعمًة أيها امللك. فهبين بشفاعاهتا حينم

شعيب الذين أتوسل إليك من أجلهم )هذا مع أن البتول األم اإلهلية تعلم جيداً أهنا هي وحدها املباركة 
 وها. وتعرف أهنا هي كليةيف النساء والطوابوية يف مجيع البشر ألهنا وجدت النعمة اليت هم أضاع

القبول لدى سيدها، وحمبوبة منه أفضل حباً من مجيع املالئكة والبشر معاً( فهل هو ممكن أهنا تلتمس 
منه تعاىل قائلًة:" أن كنت حتبين أيها السيد فأمنحين واهبًا هؤالء اخلطأة الذين أتضرع إليك من 

هذه السيدة أمام جيهل مقدار قوة تضرعات  أجلهم". وهو جلت قدوسيته ال يقبل طلبتها. فمن تراه
من سفر االمثال: 31من االصحاح  26هللا. مع أن شريعة الرمحة يف لساهنا كما قيل عنها يف العدد 

فكل تضرٍع تصنعه هي فهو حمسوٌب مبنزلة شريعٍة مرسومة من هللا. أبن توهب الرمحة والنعمة لكل 
الة أي: السالم عليِك اي رنردوس يف تفسري هذه الصأولئك الذين تتوسل هي من أجلهم. فالقديس ب

ملكة الرمحة: يسأل كمستفهٍم ملاذا أن الكنيسة تسمي مرمي العذراء ملكة الرمحة، مث جييب هو نفسه 
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على سؤاله هذا قائالً: ألننا حنن نوقن معتقدين أبهنا هي تفتح أبواب رمحة هللا اليت ال قرار لعمقها، 
الذي ترومه. وهلذا ال يوجد أصاًل خاطئ ما مهما يد وحينما تشاء وابلنوع وهتب هذه الرمحة ملن تر 

 كانت مآمثه متفاوتة كل الشناعات ميضي هالكاً، أن كانت مرمي حتامي عنه*
ولكن أَهل نستطيع حنن أن خناف من أن هذه األم اإلهلية، ال تتنازل ألن تدخل وسيطًة وشفيعًة لدى 

يالً من خطااي كثرية. أو هل رمبا أننا نستوعب تشاهده حامالً وسقاً ثق هللا من أجل اخلاطئ، ألجل أهنا
رهبًة وارجتافاً من مسو جاللة مقام هذه امللكة، ومن علّو قمة القداسة احلاصلة هي عليها. ال لعمري، 

(: أنه مبقدار ما أن هذه امللكة 1من كتابه47ألنه كما يقول القديس غريغوريوس الكبري )يف الرسالة 
القداسة، فبمقدار ذلك هي ذات عذوبٍة أفضل وحنٍو أعظم واشفاٍق عالية الشأن وسامية يف  هي

أكمل، حنو اسعاف اخلطأة الذين يرومون النجاة من مآمثهم اتئبني، ويقصدون شفاعاهتا مستغيثني. 
م فأي نعم أن عظمة سطوة امللوك، ومسو جاللة امللكات، يسببان يف قلوب رعاايهم الرهبة، ويصداهن

امهم يف البالط امللوكي خلوفهم منهم. غال أنه يقول القديس برنردوس: أي عن سهولة االمتثال أم
خوٍف ميكنه أن يعرتي اخلطأة البائسني من أهنم يلتجئون اىل ملكة الرمحة هذه. يف الوقت الذي فيه 

علن له ذاهتا بكليتها ال تظهر هي شيئًا من الرعدة أو الصرامة ضد من يتقدم اليها مستغيثًا هبا. بل ت
لؤًة من العذوبة والرفق واحلنو، وهي نفسها تقدم للجميع لبنًا وصوفاً: أي أهنا ليس فقط متنح مم

السائل مسألته، بل أيضًا هي عينها تقدم لنا مجيعًا لنب الرمحة، لكي تشجعنا على توطيد الرجاء يف 
 هلي*ن صواعق انتقام العدل اإلشفاعاهتا، وصوف احلماية الذي اذا ما تردينا به فننجوا م

فيخربان سفاسطونيوس عن امللك تيطس قيصر أبنه مل يكن يعرف هذا امللك أن يرفض ايهاب نعمٍة 
ما عن أي من كان يلتجئ اليه يف طلبها منه، بل االبلغ من ذلك أنه هو نفسه بعض االحيان كان 

جيتهد يف هتذيب أن يعطي اجلواب ملن كان يعد ابيهاب النعم أبكثر مما كان ينتظر منه، زكان من عادته 
هذا السخاء فيه قائالً له: أنه يلزم امللك أن ال يصرف أحداً من حضرته غري راٍض منه بعد أن يكون 

 مسح له ابحلضور أمامه وأبستماع طلبته:
. أو نعم أن هذا امللك كان يقول هكذا، اال أنه ابحلقيقة كان يتفق له مراٍت كثريًة أن يستعمل االفك

 متمٍم اايها. ولكن ملكتنا هذه اإلهلية ال ميكنها أن تكذب، بل وتستطيع أن خيرم يف مواعيده غري
تستمد لعبيدها كل ما تريده هلم. ويضاف اىل ذلك )كما يقول عنها لودوفيكوس بلوسيوس يف 
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هنا ال تستطيع ( أهنا هي حاصلةٌ على قلٍب هبذا املقدار موعب حنواً ورأفًة، حىت أ4من كتابه 12الرأس
هذا األمر. وهو أن أحدًا مهما كان يف ذاته، من الذين يتضرعون اليها ميضي من أمامها أن حتتمل 

غري راٍض، وغري متعٍز بنوال مطلوبه: بل أن القديس برنردوس )يف تفسريه الصالة املار ذكرها( خياطب 
ِك، يف ف البائسني املستغيثني بهذه السيدة هكذا قائالً: ترى كيف تقدرين اي مرمي أن ترفضي اسعا

الوقت الذي فيه أنِت هي ملكة الرمحة. وترى من هم أولئك الرعااي املخضعني مللكة الرمحة سوى 
الفقراء املساكني االذالء. فأنِت هي ملكة الرمحة وأان هو اخلاطئ األكثر دانءًة من اجلميع. فاذًا أان 

عنايتِك يب أشد فاعليًة من ِك، ولذلك يلزم أن تكون هو األكرب فيما بني الرعااي املخضعني ململكت
 أهتمامِك يف مجيع اآلخرين*

فارمحينا اذًا اي ملكة الرمحة واهتمي يف خالصنا، وال تقويل لنا أنِك ال تستطعني أسعافنا ألجل أن 
دار خطاايان هي كثريًة جدًا، اذ أنِك حاصلًة على سلطاٍن هكذا عظيٍم ومطلٍق. وعلى قلٍب هبذا املق

مآمثنا مهما كانت عدبيدًة ومتكاثرة، فال ميكنها أن تسمو على سلطانك  حنون ومرتفق، حىت أن
وأشفاقك، فال شيٌء من األشياء ميكنه ان يقاوم سلطتِك، ألن خالقِك ومبدعنا أمجعني اذ كان يريد 

تج واضحاً أكرامِك حبسب كونِك أماً له. فيعتد شرفِك وتكرميك راجعني لشخصه، على أنه )كما ين
يس غريغوريوس النيكوميدى، يف خطبته على نياح مرمي البتول، وعنه هي مأخوذة من أقوال القد

األلفاظ املتقدم ايرادها( ولئن كانت هذه السيدة مملؤًة من االلتزام ومعرفة اجلميل حنو ابنها اإلهلي 
نكار هو ع ذلك أمٌر غري قابل اإلعلى ما أنعم هو به عليها برفعه اايها اىل مقام والدٍة حقيقيٍة له، فم

أن هذا االبن عينه هو ملتزٌم ليس ابلقليل المه هذه، ألجل اعطائها اايه الطبيعة االنسانية من دمائها 
لكي يكافئ يسوع املسيح والدته ويفي على نوٍع ما التزامه حنوها، فيسر بتمجيدها   النقية، فمن مث

 اً طلباهتا كلها*واكرامها يف أنه بنوٍع خاٍص يستجيب دائم
فكم ينبغي اذاً أن يكون رجاؤان وطيداً يف هذه امللكة، عند معرفتنا عظمة االقتدار احلاصلة هي عليه 
لدى هللا. ويضاف اىل ذلك أتملنا يف كم هي غنيًة ومملؤٌة من الرمحة، بنوع أنه ال يوجد انساٌن حيىي 

لنته هذه السيدة اجمليدة األمر الذي قد أع على األرض من دون أن يشرتك مبفاعيل اشفاقها واسعافها،
من سرية حياة هذه القديسة(  1من الكتاب 6نفسها للقديسة برجييتا. )كما يوجد مدواًن يف الرأس

اليت خاطبتها البتول والدة اإلله قائلًة: أنين أان هي ملكة السماء وأم الرمحة، وأان هي فرح األبرار 
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د على األرض خاٍط ما يعيش هذا املقدار ملعوانً اىل هللا، فال يوجوالباب الذي بواسطته تدخل اخلطأة 
ويستمر خالياً من اسعاف رمحيت. ألنه أن كان كل أحٍد ال حيصل من مفعول شفاعيت من أجله، شيئاً 
آخر، فينال قلما يكون هذه النعمة، وهي أن تقل عنه جتارب الشياطني، بنوع أهنا لكانت ضده قويًة 

حبيث أنه ال يكون قد لعن مطلقاً )أي ابللعنة األخرية احملكوم هبا  . فال يوجد أحٌد،جدًا لوال شفاعيت
من دون أمكانية نقض احلكومة( ميضي مطرودًا من أمام هللا، بعد أن يكون استدعاين اىل معونته 

وابحلقيقة  مستغيثًا يب، وال يرجع اليه تعاىل ويتمتع برمحته اإلهلية! فأان قد مسيت من اجلميع أم الرمحة
ة هللا حنو البشر قد صريتين هكذا شفوقًة رأوفًة حنوهم... فلهذا شقٌي هو وسيكون شقياً على أن رمح

الدوام يف احلياة العتيدة. ذاك الذي مع أمكانه أن يلتجئ ايلَّ وهو يف هذه احلياة. أان اليت هبذا املقدار 
 دس هالكًا*.يستغيث يب بل يتكر شفوقًة حنو اجلميع، وراغبٌة عمل اخلري مع اخلطأة، فال 

فلنلتح اذًا اىل هذه امللكة الكلية العذوبة والرأفة. ولكن التجاًء متصاًل، أن كنا نريد أن جنعل أمر 
خالصنا األبدي يف أمان. واذا كان أتملنا يف كثرة خطاايان خييفنا ويضعف شجاعتنا، فلنفكر يف أن 

وهي لكي ختلص بواسطة محايتها اخلطأة  ملكًة للرمحة، مرمي ألجل هذه الغاية عينها قد أقيمت من هللا
األشد شقاًء واألوفر تيهاً يف طريق اهلالك. الذين يلتجئون اليها. ألن هؤالء عتيدون أن يكونوا هلا يف 
السماء نظري اكليٍل مستديٍر حوهلا. حسبما خياطبها عروسها اإلهلي يف االصحاح الرابع من سفر 

ان، هلمي من لبنان جتيئني فتتكللني من صري األسود ومن جبال اي عروسيت من لبن النشيد قائالً: تعايل
النمورة. فرتى ما هي صري الوحوش الضارية هذه سوى اخلطأة األشقياء الذين أضحت أنفسهم صرياً 
للمآمث اليت هي وحوٌش شنيعة الصور بنوٍع متفاوت حدود الشناعة. فحسبما يفسر األنبا روابرتوس 

د( قائاًل: من صري هذه األسود تتكللني، فخالصهم يكون اتجاً لِك: على على سفر النشي 3به)يف كتا
أن هؤالء اخلطأة األذالء ابخلصوص الذين يفوزون ابخلالص األبدي بوساطتِك أيتها امللكة العظيمة، 

ابحلقيقة فهم الذين عتيدون أن يكونوا أكليالً لك يف الفردوس السماوي، ألن خالصهم هو اتٌج لك. و 
  الئٌق ومالئٌم واستحقاقّي ملن هي ملكة الرمحة اليت هي أنِت.*أنه لتاجٌ 

 * منوذج *
أنه ملدوٌن يف سرية حياة القديسة كاترينا املختصة ابلقديس أوغوسطينوس. أنه يف املكان الذي فيه 

حداثتها قد كانت كانت موجودًة خادمة الرب هذه، قد كانت هناك امرأة أمسها مرمي، اليت اذ أهنا منذ 
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رغت يف محأة املآمث، وأتصلت فيها الرذائل الشنيعة. فحينما تقدمت يف العمر والسنني مل تكن بعد مت
تركت سريهتا األوىل الرديئة املدنسة هبذا املقدار من اخلطااي حىت أن أهل بلدهتا قد طردوها من وطنهم، 

 منتًة، من دون تناول ت فيما بعد مرذولةً ونفوها اىل مغارٍة بعيدٍة عنهم. كي تعيش هناك حيث مات
األسرار املقدسة ولذلك قد دفنت جثتها يف أحد احلقول كجثة وحٍش مكروٍه. فالبارة كاترينا اليت 
كانت من عادهتا أن تقدم تضرعاٍت حارًة من أجل أولئك الذين كانت تسمع عنهم أهنم فارقوا هذه 

عيسة لظنها فيها نظري ما كان ظن س هذه اإلمرأة التاحلياة ابملوت. فقد أمهلت الصالة من أجل نف
اجلميع أهنا قد ماتت هالكًة يف اجلحيم. فبعد أن مضى من الزمن أربع سنوات، واذا يومًا ما بنفٍس 
من األنفس الكائنة يف املطهر قد ظهرت للبارة كاترينا قائلًة هلا: أيتها األخت كاترينا كم هو تعٌس 

اف كل األنفس اليت تسمعني خرب انتقاهلا من هذه الدنيا. ني هلل من أجل أسعحظي، فأنِت دائماً تتوسل
فكيف من أجلي أان فقط مل توجد عندِك شفقٌة: فعبدة الرب كاترينا قد سألتها قائلًة: ومن هي أنِت: 

ت فأجابتها هذه النفس بقوهلا: اين هي تلك املرأة املسكينة مرمي، اليت ماتت منفيًة يف املغارة: فأردف
ترينا مستفهمًة بقوهلا هلا: كيف جرى األمر، أَهل أمكنك أن ختلصي من اهلالك: عليها السؤال كا

نعم أنين فزت ابخلالص بواسطة مراحم مرمي البتول. فقالت هلا كاترينا: وكيف مت ذلك.  –فأجابتها 
يف ملت يف شقاويت. و فأخذت تلك ختربها قائلًة: أنين حينما رأيت ذايت مدنفًة قريبًة من املوت، فاذا أت

كم أنين مملؤًة من املآمث ومهملٌة من اجلميع، فقد أجتهت حنو والدة اإلله قائلًة هلا: أنك أيتها السيدة 
أنت هي ملجأ املرتوكني املهملني، فأنت هي رجائي الوحيد وانت وحدِك تقدرين أن تعينيين، فأرمحيين 

: فالبتول القديسة قد استمدت يل من ة الصادقة. وهكذا قد مت وجنوت هللا نعمة الندام وترأيف عليَّ
من اهلالك، مث أن القديسة ملكيت قد استماحت يل من الرب هذه النعمة أيضاً. وهي أن زمن أقاميت 
يف العذاابت املطهرية ال يكون مستطياًل، بل اختصرته يل بنوع أين أتكبد العذاب مضعفاً، بداًل مما 

ولذلك فأان األن لست حمتاجًة، ألجل خالصي من طيلًة من السنني، كان يلزمين أحتمله أزمنًة مست
املطهر، سوى اىل بعض قداديس تتقدم هلل من أجلي. فمن مث أتوسل اليك أبن هتتمي يف أن تصريي 
بعض الكهنة أن يتمم ذلك، وأان أعدك أبن أتضرع من أجلك دائما لدى هللا وملرمي البتول: فالبارة 

دمة تلك القداديس عن نفس مرمي املذكورة، اليت ظهرت هلا  قد اجتهدت يف تقكاترينا من دون أتخريٍ 
مرًة اثنيًة بعد أايم وجيزة ملحفًة ابألنوار األكثر مليعاً من ضياء الشمس وقالت هلا: أنين أشكر فضلِك 
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يه من أيتها األخت كاترينا، فهوذا أان اآلن منطلقٌة اىل السماء لكي أسبح رمحة هللا إهلي وأتضرع لد
 أجلِك.*

 †الة ص† 
اي سيديت ووالدة إهلي مرمي الطوابوية، أن مسكينًا مقرحًا ابجلراح مستكرهًا منظره يتقدم أمام ملكٍة 
عظيمة اجلاللة. فأان هو هذا املسكني، وقد أمتثلت أمامِك أنِت اليت هي ملكة السماوات واألرض، 

لسٌة فوقها، بل أرمقيين بعني سّدة اليت أنِت جامتوساًل لديِك أبال تكرهي أن تنظري ايلَّ من علو ال
رأفتِك أان العبد اخلاطئ الذليل، فأمنا هللا قد جعلِك غنيًة لكي تسعفي البائسني، وأقامِك ملكًة للرمحة 
ليمكنِك أن ترتأيف على األشقياء التعيسني، فأنظري إذًا ايلَّ، وأشفقي عليَّ، الحظيين بطرف رأفتِك، 

وين خاطياً اىل حال القداسة. فأان أعلم ذايت يقيناً أنين ال أستحق شيئاً تنقليين من حال ك وال ترتكيين أملَّ 
من ذلك، بل ابألحرى أنين مستأهل ألجل عدم معرفيت مجيل احملسن ايلَّ، أن أعرى من النعم كلها 

تطلبني  اليت حزهتا من الرب بواسطتِك. ولكن من حيث أنِك أنِت هي ملكة الرمحة، فال تفتشني وال
، بل تفحصني عن األشقياء املهملني لكي تسعفيهم: فرتى من هو أكثر مين احتياجاً استحقاقاتٍ 

 وأشد مين شقاوًة*
فأان أعلم أيتها البتول العالية الشأن، أنِك حبسب كونٍك ملكة املخلوقات أبسرها، فأنِت هي ملكيت 

دمتِك وعبادتِك، لكي رس ذايت جبمليت خلأان أيضاً. اال أنين أريد بنوٍع أخص وأشد التزامًا أن أك
تتصريف يب حسبما تشاءين وتريدين. ومن مث أتفوه حنوِك بكلمات القديس بوانونتورا قائاًل: أنين أريد 
أن أسلم ذايت لواليتِك أيتها السيدة لكي تعضديين وتدبري أحوايل كلها، وأن ال ترتكيين على هواي: 

نفسي، أمريين وأستخدميين كما ترومني، بل   هتمليين على هوىفعينيين أنِت اي ملكيت وأحفظيين وال
عاقبيين أيضًا ابلتأديب حينما ال أسلك ضمن حدود الطاعة لِك، ألن القصاصات اليت أتتيين من 
يدِك هي مفيدةٌ خالصيةٌ يل يف الغاية، فأان أفضل حال كوين عبداً لِك، وأعتربه أشرف يل من أن أكون 

يين. أقبليين خاصتِك، وحبسب أنين أان لِك فأنت أفتكري لها، أان لِك فخلصمتملكًا على األرض ك
يف أن ختلصيين. فأان ال أريد بعد اآلن أن أكون لذايت، بل أنين أهبِك نفسي وأن كنت فيما مضى قد 
خدمتِك بئس اخلدمة. ألين أمهلت الفرص واملوضوعات املفيدة اليت كان ميكنين أن أكرمِك هبا، 

حتد مع عبيدِك املتمسكني حببِك أشد متسكاً، واملستحرين يف عبادتِك اآلن فصاعداً أن أفأرغب منذ 
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أكثر حرارًة، بل ال أرتضي أبن أحدًا منهم يسبقين يف تكرميِك وحبه لِك أيتها األم ملكيت احملبوبة يف 
 الغاية. فهكذا أعد وكذلك أرجو أن أمتم وعدي بواسطة معونتِك آمني*

  

 

 † يناجلزء الثا † 
 ينبغي أن يكون رجاؤان وطيداً يف مرمي البتول** يف كم 

 * بنوع أفضل، من حيث أهنا هي أمنا*
أنه ليس من دون أفادٍة وال بطريق العرض تدعى مرمي البتول من عبيدها بتسمية أٍم هلم، ويبان كأهنم 

هم، وذلك بكل ال يعرفون أن يستدعوها بتسميٍة غري هذه، بل وال يشبعون من تكرارها يف أفواه
صواٍب، ألن هذه القديسة اجلليلة هي حقًا أمنا ال الطبيعية بل الروحية، أي هي حقيقًة أٌم ألنفسنا 
ولسعادتنا األبدية. فاخلطيئة حينما أعدمت أنفسنا نعمة هللا قد أعدمتها يف الوقت عينه احلياة الروحية. 

يسوع خملصنا، وبرأفٍة وحٍب عظيمة قد جاء فمن مث اذ بقيت أنفسنا على هذه الصورة مائتًة بتعاسٍة 
عدمي االدراك قد أسرتد لنا احلياة اليت كنا فقدانها. مكتسباً لنا إايهابواسطة موته من أجلنا على خشبة 
الصليب. حسبما قال هو تعاىل نفسه: فأما أان فأتيت لتكون هلم حياة وليكون هلم أفضل: )يوحنا 

يون، قد جلب علينا خرياٍت أعظم وأفضل يربهن الالهوت( على أن يسوع املسيح. كما 10ع10ص
بواسطة سّر االفتداء الذي صنعه، مما قد جلبت علينا خطيئة آدم من اخلسران. وهكذا اذ قد صاحلنا 
تعاىل مع هللا أبيه. فصار أاًب ألنفس الذين هم يف شريعة النعمة، ابلنوع الذي سبق النيب أشعيا وتنبأ 

( فان كان يسوع هو أابً ألنفسنا، فمرمي 6ع9رئيس السالم: )أشعيا صلعامل اآليت، عنه مسمياً إايه أاب ا
هي أمٌّ هلا، ألهنا اذ أعطتنا يسوع فأعطتنا احلياة احلقيقية. واذ قدمت فيما بعد على جبل اجللجلة 

 ابنها، ابنها احلبيب من أجل خالصنا. فقد ولدتنا حينئٍذ حلياة النعمة اإلهلية*
آلابء القديسني قد أضحت مرمي البتول أماً روحيًة لنا. فالزمن األول هو  حسب أقوال اففي زمنني اذاً 

حينما أستحقت هي أن حتبل يف أحشائها البتولية إببن هللا كما يقول الطوابوي ألربتوس الكبري وأبكثر 
بتول أتساٍع يتكلم عن ذلك القديس برنردينوس السياين بقوله )يف اخلطبة السادسة املختصة ابل

: أن هذه العذراء اجمليدة عندما بشرها مالك الرب ابحلبل اإلهلي، وهي أعطت رضاها املنتظر القديسة(
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من الكلمة األزيل أبن يصري أبنًا هلا، فمنذ تلك الساعة قد التمست هي من هللا خالصنا حبٍب فائق 
ا حوتنا يف قدار، حىت أهناالدراك، وأخذت جتتهد من ذلك الوقت يف أمر فدائنا وأستنقاذان هبذا امل

مستودعها نظري أٍم كلية االنعطاف واحلب: مث أن القديس لوقا االجنيلي يقول يف االصحاح الثاين من 
بشارته اذ خيرب عن ميالد خملصنا، أن مرمي قد ولدت أبنها البكر، فهنا يتفلسف حسنًا أحد العلماء 

ينئٍذ ابنها البكر، فيلزم أن يفرتض تول قد ولدت حبقوله، فاذًا أن كان االجنيلي يعلن لنا أن مرمي الب
أهنا قد ولدت بعد ذلك أوالدًا آخرين، واال ملا كان مُسي يسوع ابنها البكر واحلال أهنا لقاعدًة من 
قواعد االميان هي أن مرمي العذراء مل يكن هلا ابن آخر ابجلسد سوى يسوع. ومل تلد قط جسداًي أبناً 

على أوالٍد آخرين روحيني. وهؤالء البنون أمنا هم حنن  أن تكون حصلت آخر غريه، فاذًا يلزمها
أمجعون، وهذا األمر نفسه قد أعلنه الرب لعبدته القديسة جالرتودة اليت اذ كانت يومًا تقرأ النص 
االجنيلي املتقدم ذكره قد حصلت مبهوتًة، ألهنا مل تكن تعلم أن توفق هذين الشيئني معاً، ومها أن مرمي 

مًا سوى ليسوع املسيح فقط، فكيف اذًا هذا األبن الوحيد أن يدعى أبنها البكر، ذراء مل تكن أُ الع
فالباري تعاىل قد تنازل ألن يفسر هلا ذلك أبن يسوع هو ابن هذه البتول البكر حبسب اجلسد، والبشر 

 هم أوالدها الثانني حبسب الروح*
ن االصحاح السابع من سفر النشيد عن لعدد الثاين موهبذا النوع يلزم أن تفهم األلفاظ املدونة يف ا

مرمي العذراء وهي: جوفِك عرمة حنطة مسيَّجة ابلسوسن: فيشرح ذلك القديس أمربوسيوس )يف 
ارشاده عن البتولية( قائاًل: أنه ولئن مل يكن يوجد يف جوف مرمي البتول الكلي الطهر، اال حبٌة واحدٌة 

ع ذلك يقال عن جوفها أنه عرمة حنطة، من حيث وع املسيح، فمفقط من احلنطة وهذه احلبة هي يس
أنه يف تلك احلبة الوحيدة قد كان يوجد املختارون أمجعون، الذين قد كانت مرمي مزمعًة أن تصري هي 

على سفر النشيد(: أن مرمي مبيالدها  4من الرأس 13أُمهم: ومن مث كتب األنبا غولياملوس )يف العدد
 ولدتنا كلنا للخالص وللحياة*ا وحياتنا قد يسوع الذي هو خملصن

وأما الزمن الثاين الذي فيه قد تبننت بنا هذه القديسة وصارت هي فيه أمنا، اذ ولدتنا ابلنعمة، فهو 
حينما قدمت لآلب األزيل عند جبل اجللجلة ابنها احلبيب من أجل خالصنا آبالٍم شديدة املراس. 

تولية( أبنه اذ كانت هذه األم اإلهلية قد على الب 6لرأسولذلك يربهن القديس أغوسطينوس )يف ا
ساعدت حينئٍذ مشرتكًة ابلعمل بواسطة حبها، لكي يولد املؤمنون حلياة النعمة فقد صارت ألجل 
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ذلك أيضاً أماً روحيةً لنا أمجعني حنن الذين هم أعضاءٌ لرأسنا الذي هو يسوع املسيح، وهذا هو تفسري 
األول من سفر النشيد عن هذه الطوابوية هكذا جعلوين يف س من االصحاح ما يقال يف العدد الساد

الكرم حافظًة، وما حفظت كرمي. على أن مرمي ألجل خالص أنفسنا قد أرتضت أبن تقرب حياة 
إبنها احلبيب ضحيًة ابملوت كما يقول عنها غولياملوس: أهنا لكي تصنع اخلالص ألنفس كثرية العدد 

كان هو نفس مرمي البتول سوى يسوع ابنها الذي كان هو وت. فمن تراه  قد قدمت هي نفسها للم
حياهتا وموضوع حبها الكلي، وألجل ذلك قد كان سبق البار مسعان الشيخ وأخربها أبن سيفًا كان 

( كما قد مت ابحلقيقة. ال سيما بتلك 55ع2عتيداً أن جيوز يف نفسها يوماً ما أبوجاٍع شديدة )لوقا ص
وع، الذي هو روح هذه األم الطوابوية، وحينئٍذ قد ولدتنا للحياة األبدية عن هبا جنب يساحلربة اليت ط

أبوجاعها اإلهلية، ومن مث نستطيع كلنا أن ندعى أوالد أوجاع مرمي. فأمنا هذه الكلية احلب قد كانت 
 القديسة عندمادائمًا متحدًة جبملتها مع مشيئة هللا. ولذلك يورد القديس بوانونتورا قائاًل: أن هذه 

الحظت حمبة اآلب األزيل للبشر، حىت أنه كان يريد أن ميوت أبنه ألجل خالصنا. وأعتربت حمبة األبن 
ابرادته أن ميوت عنا. فهي لكي توافق مفاعيل هذا احلب الشديد، املضطرم سعريه يف اآلب واالبن 

ميوت لكي خنلص   يف أن أبنهاحنو اجلنس البشري، فقدمت هي أيضًا بكلية ارادهتا احملرقة، مرتضيةً 
 حنن*

فأي نعم أن املسيح يسوع يف ختليصه اجلنس البشري مبوته عنهم، أراد أن يكون هو وحده فادايً، كما 
(: أنين دست معصرةً وحدي: غري أنه اذ رأى تعاىل أشواق مرمي العظيمة، 3ع63يقول أشعيا النيب )ص

أهنا بواسطة تقدمتها قراباًن حياة  ص البشر، فرتباىل أن تكون هي أيضًا مساعدًة ومهتمًة يف خال
ابنها يسوع نفسه، تصري مساعدًة ومشرتكًة يف عمل خالصنا. وهكذا تعود هي أماً ألنفسنا، وهذا قد 
أوضحه فادينا حينما كان على الصليب قبل أن ميوت، ألنه نظر اىل والدته مرمي، واىل تلميذه يوحنا 

( وكأنه أراد أن يقول هلا، 26ع19رأة ها أبنِك: )يوحنا صملرمي: اي أم واقفني حتت صليبه. فقال أوالً 
ها أنِك قدمت حيايت هلل، ذبيحًة من أجل خالص ذاك االنسان الذي قد ولد ابلنعمة. مث بعد ذلك 
التفت يسوع حنو القديس يوحنا قائاًل: اي تلميذ ها أمك: فيقول القديس برنردينوس السياين )يف 

لبتول بواسطة هذه الكلمات، قد صارت أمًا ليس للقديس يوحنا (: أن مرمي ا1من كتابة55العظة
الرسول فقط، بل لكل البشر أيضاً. ألجل شدة احلب الذي أحبتهم به: ولذلك يتفلسف حسناً 
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العالمة سيلفاراي. أبن القديس يوحنا االجنيلي عينه يف ختبريه عن هذا احلادث قد كتب هكذا: مث قال 
مث يلزم أن تعترب جيداً هذه الكلمات وهي أن يسوع املسيح مل يقل ذلك ها أُمك. فمن يسوع للتلميذ 

متوخيًا شخص يوحنا. بل قال للتلميذ من دون أن يدعوه أبمسه يوحنا، ليوضح أنه تعاىل قد أقام 
والدته أمًا عامًة مشاعًة، لكل أولئك الذين من حيث أهنم مسيحيون فمطلقٌة هلم تسمية تالميذ له 

 عاىل.*ت
( على أن حبها، كما 24ع24ي أم احلب اجلميل: تقول مرمي العذراء )حكمة ابن سرياخ صفأان ه

يقول أحد العلماء الذي يصري أنفسنا مجيلًة لدى عيين هللا فقد جعل هذه األم املتقدة ابحملبة تقبلنا 
ف حنوها القديس وألجل ذلك يهتأوالدًا هلا: ألهنا هي كلها حمبٌة حنوان حنن املقبولني منها أوالدًا هلا. 

بوانونتورا قائاًل: ترى أية أٍم حتب أوالدها وجتتهد دائمًا يف خريهم، مبقدار ما حتبيننا أنِت اي ملكتنا 
 الكلية العذوبة وجتتهدين يف خريان ومنوان*

ود ولئن فطوابويون هو أولئك الذين يعيشون حتت محاية أٍم هي هبذا املقدار حمبٌة ومقتدرٌة. فالنيب دا
ن بعد يف زمانه ولدت مرمي اجمليدة، فمع ذلك كان يبتغي من هللا اخلالص حبسب كونه أبنًا هلا مل تك

(: 86(: خلص ابن آمتك: فيقول القديس أوغوسطينوس )يف تفسريه املزمور 16ع86بقوله )مزمور
لك. مث يهتف ومن هي آمتك: فأمنا هي اليت قالت جلربائيل: ها أان آمٌة للرب فليكن يل حسب قو 

لكردينال ابالرمينوس بقوله )يف تفسري السبع الكلمات(: فمن تراه يستطيع أن يتجاسر على أن ا
خيطف هؤالء البنني من حضن مرمي، بعد أن يكونوا التجأوا إليها هاربني ليخلصوا من أيدي أعدائهم. 

ة هذه اءهم حتت محايوأي رجٍز جهنمي، أو غضب أملٍي يقدر أن ينتصر عليهم، أن كانوا يضعون رج
األم العظيمة: فيخرب الطبيعيون عن السمكة البحرية املسماة ابلينا، أهنا حينما تشاهد أوالدها كائنًة 
يف خطٍر أما من قبل أختباط البحر ابلعاصفة، وأما من قبل الصيادين، ففي احلال تفتح فاها وتبتلع 

ة حينما تراان حنن أوالدها يف ن أمنا احلنونأوالدها يف جوفها، فعلى هذه الصورة يقول نوفاريوس: أ
اخلطر األعظم، الذي حييق بنا من قبل شدة التجارب فماذا تصنع، أهنا حينئٍذ ختفينا جبٍب كأنه داخل 
أحشائها، وهناك حتامي عنا وال هتملنا من حمافظتها حىت تبلغنا اىل مينا الفردوس السماوي األمني. 

حلب واجلزيلة الرتأف واألشفاق، وليكن على الدوام مسبحاً األم الكلية افلتكوين دائمًا مباركًة أيتها 
 اإلله الذي أعطاان إايِك أماً لنا. وملجأً أميناً هنرب إليه من خماطر هذه احلياة*
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( قائلًة هلا هكذا: أنه 4كتاب  38مث أن هذه األم الرحومة نفسها قد أوحت اىل القديسة برجييتا )رأس
بنها كائناً فيما بني سيوف األعداء، فتبذل كل قوهتا وأستطاعتها ت اذا شاهدت أكما أن أحدى األمها

يف أستنقاذه منهم. فهكذا أان أصنع كل وقٍت مع أوالدي ولئن كانوا خطأة. وذلك كل مرٍة يلتجئون 
ايلَّ لكي أعينهم: فألجل هذا السبب حنن ننتصر يف معركتنا مع القوات اجلحيمية، وسنكون على 

الظفر بتأكيٍد حاملني، بواسطة التجائنا اىل والدة اإلله أمنا قائلني هلا: حتت ذيل  غالبني ولرايةالدوام 
محايتك نلتجيء اي والدة اإلله القديسة: فكم وكم من هذه األنتصارات العظيمة قد حصلت للمؤمنني 

ا حاويةٌ قوًة يزٍة، اال أهنضد القوة اجلهنمية بتالوهتم هذه الصالة اليت أي نعم أهنا قائمةٌ من كلماٍت وج
كلية االقتدار. وفيما بني اآلخرين قد أنتصرت دائمًا على الشياطني بواسطة هذه الصالة، األخت 

 ماراي كاترينا كروجيفيسا من رهبنة القديس بناديكتوس*
هلا، كل  فأفرحوا مبتهجني اذاً اي مجيع الذين هم أوالد مرمي العذراء وأعلموا أن هذه السيدة تقبل بنيناً 

ك الذين يريدون أن حيصلوا على هذا التبين، فتهللوا اذاً. ألنه أي خوٍف ميكنه أن يعرتيكم من أولئ
ان هتلكوا، يف الوقت الذي فيه أنتم حاصلون على محاية هذه األم املقتدرة املناضلة عنكم. ولذلك 

فال تقلقي ألن  الذي يروعِك، كان خياطب نفسه القديس بوانونتورا قائاًل: ملاذا ختافني اي نفسي وما
قضية خالصك األبدي ال يلتحقها اخلسران، اذ أن احلكومة العتيدة أن تربز يف شأهنا، هي متعلقٌة 
ابرادة يسوع الذي هو أخوِك، وحبماية مرمي اليت هي أمِك: فنظري هذا القديس ميكنه أن يشجع ذاته 

ورجاٌء وطيٌد. ومبوجب ذلك  له فيها ثقةٌ  وخياطب نفسه كل أنساٍن حيب هذه األم الصاحلة، وتكون
عينه كان يهتف القديس أنسلموس فرحاً مشجعاً نفسه وأايان معًا)يف تضرعه حنو البتول( قائاًل: اي له 
من رجاء مغبوٍط، واي له من ملجأ أمنٍي. وهو أن والدة اإلله هي والديت. فأي أتكيٍد وطمأنيٍة يلزمنا 

متعلٌق، على ارادة أخينا الصاحل وأمنا الشفوقة، مر خالصنا هو أن نؤمل أفضل من هذه وهي أن أ
ومتوقٌف على مشيئتهما: فهوذا أمنا تسمعنا صوهتا، وتدعوان إليها قائلًة: من كان صغريًا فليأِت 

( فمن عادة األطفال والصغار يف السن أن يوجد أسم أمهم متكررًا يف 4ع9إيلَّ:)سفر االمثال ص
، ويف كل خوٍف يعرتيهم، فحااًل تسمع أصواهتم صارخني اي خطٍر يدامههم أفواههم، ومن مث يف كل

أمي اي أمي. فأواه اي مرمي الكلية احلالوة، آه اي أيتها األم الشديدة احلب حنو أوالدها. أن هذا هو 
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ينا ابحلصر األمر الذي ترغبينه، وهو أننا اذ حنصل صغاراً أطفاالً، فندعوِك دائماً، ألنك تريدين أن تعين
 قصدوِك والتجأوا إليِك* –نظري ما خلصِت مجيع البنني الذين  وختلصينا،

 *منوذج*
أنه حملرٌر يف الفصل السابع من الكتاب اخلامس من اتريخ أتسيس الرهبنة اليسوعية يف مملكة انبويل، 
ما أييت ذكره عن شاٍب شريف احلسب والنسب جدًا يدعى غولياملوس الفينسطونيوس، أصله من 

ألرتقه، د سكوتسيا، وهو أن هذا الشاب قد كان نسيباً للسلطان يعقوب، واذ أنه ولد وترىب يف ابال
فأستمر عائشًا يف ضالهلا. ولكن ضياء النعمة اإلهلية قد أشرق يف قلبه، ومن مث أخذ يكتشف على 

فضالء فساد معتقده، فسافر اىل بالد فرنسا، حيث أنه بواسطة ارشادات أحد اآلابء اليسوعيني ال
من أجله، قد  الذي كان هو أيضًا من بالد سكوتسيا، وأبكثر من ذلك بواسطة شفاعة والدة اإلله

عرف أخرياً صدق اإلميان الكاثوليكي وفساد األرتقه، فرفضها وأعتنق األمانة األرثوذكسية، مث حضر 
وسأله عن سبب ذلك،  بعد ذلك اىل مدينة رومية، وهناك اذ رآه يومًا ما أحد أصدقائه حزيناً ابكياً،

ربته أبهنا هلكت يف جهنم، وقالت فأجابه الشاب أبنه يف تلك الليلة قد ظهرت له أمه يف احللم، وأخ
له نعماً صنعت اي أبين بتمسكك ابإلميان الكاثوليكي، ألين أان أمنا هلكت ألين مت أراتيكيه. فالشاب 

اإلله، خمتارًا إايها أمًا وحيدًة له. وهي قد بعد هذه الرؤاي قد أستحر أبفضل نوٍع يف عبادته لوالدة 
كما أعتمد هو على ذلك، وصنع به على ذاته نذراً، ولكن من   أهلمته ألن يتمسك ابلدعوة الرهبانية،

حيث أنه كان وقتئٍذ عليل املزاج، فسافر من روميه اىل مدينة انبويل حبجة تغيري اهلواء اال أن الرب قد 
انبويل راهباً، على أنه رأى ذاته هناك مدنفًا على التلف، شرع يتوسل  اراد أن هذا الشاب ميوت يف

الرهبان، وللجمعية يف أن يقبلوه أخاً هلم، فمن مث قد أبرز النذور الرهبانية أمام القرابن بدموٍع لرئيس 
األقدس، الذي تناوله زوادًة أخريًة. وهكذا أحصي يف عدد الرهبان اليسوعيني، وبعد هذا قد حرك 

مملوٍء  اضرين أمجعني اىل اخلشوع وذرف الدموع، عند مشاهدهتم إايه متهلاًل يقدم الشكر بقلبٍ احل
من احلب ألمه العذراء اجمليدة، على ما فاز به من هللا من النعم بشفاعاهتا، يف رفضه األرتقة ومتسكه 

الرب، وهلذا كان يهتف  ابإلميان املستقيم وحصوله أخرياً فيما بني الرهبان على أن ميوت انذراً يف بيت
أن يسلم االنسان نفسه بيد هللا فيما بني رفقٍة  مبتهجاً بقوله، اي هلا من سعادٍة، واي هلا من ميتٍة جميدٍة،

مالئكية. واذ قال له البعض حمرضًا على أن يفتكر أبن أيخذ قلياًل من الراحة هادايً. فأجابه قائاًل: 
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دنوت من هناية حيايت: مث بعد ذلك قبل أن يرقد ابلرب قال أنه ليس هو زمن الراحة، ألين اآلن قد 
ظرون ههنا هؤالء املالئكة احمليطني يب ليسوا أعدائي: وعندما مسعه أحد للحاضرين: اي أخويت أما تن

الرهبان يتكلم بصوٍت منخفٍض، سأله مباذا كان يتفوه، ومن كان خياطب، فأجابه الشاب أبن مالكه 
ن أقامته يف املطهر كان وجيزاً، وأنه من دون أبطاٍء كان مزمعاً أن يفوز ابلسعادة احلارس قد أخربه أبن زم

ألبدية، قال هذا ورجع خماطبًا والدة اإلله مكررًا حنوها الشكر وقائالً: اي أمي اي أمي: وهكذا أسلم ا
د الرهبان الروح كطفٍل مبتهٍج على ذراعي والدته ويف حضنها، وبعد هذا بزمٍن وجيٍز قد أوحى اىل أح

 األبرار، أبن نفس غولياملوس املذكور قد حصلت على السعادة السماوية*
 †ة صال† 

اي أمي الكلية القداسة، كيف هو ممكن أن اعيش أان يف املآمث. بعد أين حاصٌل على أٍم هبذا املقدار 
املخلوقات، سامية يف القداسة. وكيف أن أمي هي ملتهبٌة بنريان احلب الشديد حنو هللا، وأان أحب 

م اي أمي أنين مل أعد مستحقاً هي غنيةٌ هبذا املقدار من الفضائل اجلليلة. واان فقريٌ منها ابلكلية، فأي نع
أن أكون أبنًا لِك، ألين ظهرت ابحلقيقة عدمي املعروف، وانكر اجلميل بزايدة من قبل سرييت الرديئة، 

ذلك أي قبولك إايي فيما بني عبيدك األكثر ولكنين أكتفي أبن تقبليين عبداً لك، ولكي أحصل على 
سره، أي نعم أين راٍض هبذا، ولكن أتوسل إليِك أبن ال دانءًة، فأان مستعٌد ألن أرفض أمالك العامل أب

متنعي عين االستطاعة على أن أمسيِك أمي، ألن هذه التسمية متألين من البهجة والتعزية، وجتتذبين اىل 
أللتزام املتوجب عليَّ يف أن أحبِك. وتصريين أن أوطد رجائي فيِك أبفضل اخلشوع والندامة، وتذكرين اب

ا يشتملين اخلوف من قبل كثرة خطاايي. ويكتنفين اجلزع من صرامة الدينونة اإلهلية نوٍع، ألنه حينم
الرهيبة، فعندما أفتكر أبنِك أنِت أمي، فأشعر حااًل يف ذايت ابلشجاعة، طارحًا عين اليأس بعيداً، 

ذلك أريد أن مسحي يل اذاً أبن أدعوِك أمي اجلليلة، أمي احملبوبة مين يف الغاية، فهكذا أان أمسيِك وكفأ
أدعوِك دائماً، فأنِت بعد هللا يلزم أن تكوين على الدوام رجائي وملجأي وموضوع حيب يف وادي 

ديك املقدستني، الدموع هذا، ومن هنا أؤمل أن أموت مسلمًا نفسي يف دقيقة حيايت األخرية بني ي
 قائالً اي أمي مرمي، اي أمي عينيين وأسعفيين وأرمحيين آمني*
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 † الثالثاجلزء  †
 * يف كم هو عظيٌم احلب الذي به حتبنا هذه األم اإلهلية*

فأن كانت اذًا مرمي البتول هي أمنا. فيمكننا أن نتأمل كم هو صدق احلب الذي فيها حنوان. فاحملبة 
بون والدهتم هي حمبٌة ضروريةٌ الزمٌة. وهذا هو السبب الذي من أجله رمست الشريعة اليت هبا البنون حي

من كتيبه  4ة على األوالد. الوصية مبحبة والديهم )كما يورد القديس توما الالهويت يف الرأساإلهلي
من  الستني( غري أنه ابخلالف ال توجد وصيٌة ما خصوصيٌة مرسومٌة على الوالدين أبن حيبوا بنيهم.

ياً. واثبتٌة وطيدٌة حيث أن احملبة الكائنة يف الوالدين حنو املولودين منهم. هي حمبٌة مغروسٌة فيهم طبيع
يف قلوهبم غريزايً بقوٍة شديدة. حىت أن الوحوش األشد شراسًة: حسبما يعلم القديس أمربوسيوس يف 

ا. ولذلك يورد املؤرخون عن : ال تستطيع أن هتمل حبها ألجروهتا املولودة منه6من كتابه 4الفصل
خطوفة أبيدي الصيادين ضمن املركب النمرة الكلية الشراسة طبعاً، أهنا اذا مسعت صوت أجروهتا امل

يف البحر، فتطرح ذاهتا يف املياه ساحبًة، وتسرع لتدرك املركب الذي منه تسمع هي صوت أوالدها، 
حىت وال النمرات أنفسهن ال يستطعن أن ينسني فاذًا تقول مرمي أمنا الكلية احلب حنوان، أنه أن كان 

أنتم أوالدي ومن مث يقول أشعيا النيب عن لسان هللا: أجروهتن. فكيف أان ميكنين أن أنسى أن أحبكم 
هل تنسى االمرأة أبنها، أو هل ما ترحم أوالد جوفها، فأن نست االمرأة أوالدها اال أين لست أنساك 

مي تردف كالمها حنوان قائلًة: أنه اذا أتفق أن حيدث هذا األمر الذي يقول الرب الضابط الكل: فهنا مر 
وهو أن والدًة تنسى بنيها، أو ال ترحم أوالد جوفها، فمع ذلك ال ميكن يل أن  يبان أنه غري ممكٍن،

 أمهل من حمبيت نفساً ما تكون متبننًة يل*
. حسبما يقال يف سفر حكمة ابن فمرمي هي أمنا ال الطبيعية )كما قلنا قباًل( بل هي أمنا ابحلب

وحدها اليت هي حتبنا هبا. فهذه جعلتها أن ( فاذاً احملبة 24ع24ة: )صسرياخ: أان هي أم احملبة اجلميل
تصري أمنا. ولذلك يقول أحد العلماء: أن مرمي تفتخر حبال كوهنا أم احملبة. ألهنا اذ أختذتنا بنينًا هلا 

ألنه ترى من يستطيع أن يصف عظم احملبة، اليت هي يف قلب مرمي فأضحت بكليتها حباً متقداً حنوان. 
. فيقول أرنولدوس كانوطانسه )يف شرحه عن لفظة سيد(: أهنا أي مرمي حنوان حنن األشقياء البائسني

البتول، قد كانت حني موت أبنها يسوع املسيح تشتهي حبرارٍة فائقة الوصف أن متوت هي أيضاً مع 
من ارشاده فيما خيص البتولية( بقوله: 7ف اىل ذلك القديس أمربوسيوس )يف الرأسأبنها حباً بنا: ويضي
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االبن كان معلقًا على الصليب منازعاً. فهكذا أمه مرمي كانت تقدم ذاهتا للجالدين لتبيح أنه كما أن 
 حياهتا من أجلنا*

مقدار ما حتبنا به  فهنا يلزمنا أن نبحث عن علل هذا احلب وبراهينه، ألننا بذلك نفهم أبفضل نوعٍ 
كذا مضطرمًة، فأمنا هو البشر حمبة ههذه األم الصاحلة. فالسبب األول الذي من أجله حتب مرمي 

احلب العظيم الذي به حتب هي هللا، ألن وصية احملبة هلل ووصية احملبة للقريب، فأمنا مها وصيٌة واحدٌة 
فهذه الوصية لنا منه، أن من حيب هللا، هي هي نفسها. حسبما يعلمنا القديس يوحنا الرسول بقوله: 

ار ما يزداد احلب هلل، فبمقدار ذلك ينمو ( بنوع أنه مبقد21ع4حيب أخاه أيضاً:)يوحنا أوىل ص
احلب للقريب متزايداً. وهلذا حنن نعلم أن القديسني ألجل أهنم كانوا حيبون هللا حبًا وافراً، فمارسوا 

ها عند أتملنا إايها، ألهنم قد توصلوا ليس فقط اىل أن يفقدوا حنو القريب األعمال اليت حنن ننذهل من
األسر، بل ألن يبيحوا حياهتم أيضاً من اجل خالص القريب. فليقرأ ما حريتهم واضعني ذواهتم حتت 

صنعه القديس فرنسيس سافاريوس يف بالد اهلند، حيث أنه لرغبته يف أن يسعف أنفس أولئك الشعوب 
اعداً اىل اجلبال الغري املسلوكة، مطوحاً ذاته يف أخطاٍر ختلفة األنواع، ليمكنه أن الربابرة، كان جيتاز ص

أولئك املساكني، الذين كانوا يقطنون يف املغاير والكهوف نظري الوحوش الفاقدة األستيناس، جيد 
كان ويكتسبهم اىل معرفة هللا واىل اإلميان به تعاىل. والقديس فرنسيس سالس لكي جيتذب األراتقة س

املوت، أبجتيازه أقليم كامبالي اىل اإلميان الكاثوليكي، قد أستمر مدة سنٍة يلقي ذاته يومياً يف خطر 
ماشيًا على يديه ورجليه من فوق سارية خشٍب، كانت ممتدًة على النهر، جملدًة مع املياه من شدة 

م، والقديس ابولينوس قد الربد، لكي يكرز على الشعوب القاطنني يف عرب النهر. املصرين على ضالهل
ملة، والقديس فيداله قد أرتضى ابع ذاته أسريًا لكي يستفك من السيب أحد الشبان ويرده ألمه األر 

أبن ميوت من أجل أكتسابه اىل الرب أولئك ألراتقة الذين كان ينذرهم ابإلميان املستقيم. فاذًا من 
تصلوا اىل أن يصنعوا أشياء مثل هذه حبًا حيث أن القديسني كانوا حيبون هللا حبًا شديدًا، فقد أ

أحبته مرمي العذراء، فهذه الطوابوية قد أحبته  ابلقريب، ولكن ترى من هو الذي أحب هللا نظري ما
تعاىل منذ الربهة األوىل من حياهتا، حمبًة أعظم مما أحبه به القديسون أمجع، واملالئكة قاطبًة يف أزمنة 

أن نتكلم عن ذلك أبكثر أتساٍع يف تكلمنا عن فضائل هذه األم حياهتم كلها، كما حنن عتيدون 
 5وحت اىل األخت البارة ماراي كروجيفيسا )حسبما يوجد مدوانً يف الرأساإلهلية. اليت هي نفسها قد أ



30 | P a g e  
 

من سرية حياهتا( أبن احلب الذي كان يتقد هليبه يف قلبها حنو هللا، كانت انره هبذا املقدار  2من كتاب
ىت أنه لو وضعت األرض والسماوات يف ذاك األتون، لفنيت مستحيلًة اىل رماٍد، ومن مث ملتهبًة، ح

بة واملقابلة حلرارة هذا احلب مل تكن حرارة قلوب السريافيم سوى كنسيم صبٍح ابرٍد، فاذًا من ابلنس
ال نستطيع  حيث أنه مل يكن يوجد فيما بني األرواح الطوابويني أبسرهم، من مياثل حبها هلل، فهكذا حنن

 حب مجيع األمهات أن جند بعد هللا من حيبنا نظري هذه األم الكلية احلب، حىت أنه اذا أجتمع معاً 
الذي به حيبنب أوالدهن، مجلًة مع حب كل العرسان لعروساهتم. والقديسني واملالئكة للمتعبدين هلم 

ٍس واحدٍة فقط من أنفسنا، بل فال يبلغ مقدار هذا اجملموع العظيم، ألن يوازي حب مرمي البتول لنف
األمهات حنو بنبنهن، اذا أجتمعت معاً، أن األب نيارامبارك يقول، أن احملبة الكائنة يف قلوب مجيع 

فال تصور وال ظل احملبة اليت يف قلب هذه البتول حنو أحٍد فقط منا، حىت أهنا هي وحدها حتبنا أشد 
 لقديسون أمجعون*حباً، مما حيب بعضهم بعضاً املالئكة كافًة وا

نا قد سلمنا ملالحظتها من وما عدا ذلك أن أمنا هذه الصاحلة أمنا حتبنا هكذا حبًا شديدًا، ألجل أن
أبنها اإلهلي يسوع املسيح احملبوب منها فوق كل شيٍء، حينما قال هلا وهو على الصليب قبل موته: 

حنن البشر مجيعاً، كما تكلمنا عن  اي امرأة ها ابنك: معلنًا هلا يف شخص تلميذه، يوحنا أشخاصنا
منه لوالدته الطوابوية. واحلال أنه ألمٌر واضٌح ذلك آنفاً. وهذه الكلمات قد كانت هي األخرية املقالة 

هو أن التوصيات اليت يرتكها األشخاص احملبوبون يف ساعة موهتم، فتعترب وتكرم من حمبيهم وال هتمل 
وهو  —ن بنون أعزاء جداً على قلب أمنا هذه احلنونة. وابلتايلمنسيًة. مث يضاف اىل هذا كله أننا حن

تبنتنا هبا...ومما ال شك فيه أن األمهات اللوايت يكن تكبدن  —ة اليتمن قبل مثن األوجاع الشديد
أوجاعاً زائدًة، وخماطر خصوصيًة، من أجل حفظ حياة البعض من أوالدهن، فيكون حبهن حنو هؤالء 

بنيهن اآلخرين، فنحن هم هؤالء األوالد الذين، لكي تكتسب لنا حياة النعمة، أشد مما هو حنو ابقي 
ية قد التزمت أبن حتتمل تلك األوجاع الشديدة، اليت هبا قدمت عنا حياة ابنها الطبيعي أمنا هذه اإلهل

م يسوع مصلوابً على اخلشبة، مرتضيًة أبن تتكبد تلك املشاهدة املوعبة مرارًة، وهي موت وحيدها أما
الصورة  خالصنا. ومن قبيل ذلك القرابن املقدم منها على هذه  عينيها، فيما بني العذاابت من أجل

حنن ولدان حينئٍذ حلياة النعمة. وابلتايل أهنا ــ شاركتنا أبوجاع هذا عظم مقدارها. ولذلك حنن لديها 
آلب األزيل البشر، أوالٌد كليوا القيمة. فمن مث مبوجب ما هو مكتوٌب عن احلب الذي به أحب ا
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هكذا أحب هللا العامل حىت أنه  أبعطائه أبنه الوحيد فديًة عنهم، كما هو مدون يف األجنيل املقدس: أنه
( فكذلك. يقول القديس بوانونتورا، 16ع3بذل أبنه الوحيد لكيال يهلك كل من يؤمن به: )يوحنا ص

بذلت أبنها الوحيد من أجلهم. ولكن مىت  ميكن أن ميثل القول أبنه هكذا أحبت مرمي العامل، حىت أهنا
 ب نيارا مبارك أبهنا قد بذلته عنهم:بذلت مرمي ابنها الوحيد من أجل البشر، فيجيب األ

 أوالً: حينما مسحت له أبن ميضي اىل املوت.     -
اثنياً: قد بذلته عندما كان ميكنها أن حتامي هي مبفردها أمام القضاة عن حياة ابنها. يف     -
أن لوقت الذي فيه أمهله اجلميع. أما بروح البغضة وأما حبركة اخلوف، وهي مل تفعل ذلك. مع ا

كلمات أٍم مملؤٍة من احلكمة مثلها، وبراهينها السديدة، قد كانت حتصل على أعتباٍر عظيٍم قلما 
أن يكون يف منرب بيالطوس الذي هو نفسه كان مقتنعًا برباءة يسوع. وابلتايل لكانت هي تقدر 

 ابحملاماة تؤخر عن أن يربز حكومة املوت ضد ابنها، فمع ذلك مل ترد هي أن تفه وال بكلمٍة واحدةٍ 
 عنه، لكيال متنع موته الذي به كان متعلقاً أمر خالصنا األبدي.

اثلثاً: وأخرياً قد بذلته عنا ألوف مراٍت على جبل اجللجلة، بوقوفها حتت صليبه مدة ثالث      -
حاضرًة موته. ففي كل رفة عنٍي من تلك الثالث الساعات، كانت تقرب حياته ذبيحًة  ساعات نزاعه،

بذل حياة  قة الوصف وحبٍب شديد حنوان، وقد كان عزمها هبذا املقدار اثبتاً علىمن أجلنا أبوجاٍع فائ
يوجد  ابنها عنا، حىت أنه حسبما يقول القديسان أنسلموس وانطونينوس: أنه لو أتفق حينئٍذ اال يعود

من اجلالدين أحٌد، ليكمل ضد ابنها حكومة املوت، لكانت هي نفسها أماتته مصلواًب لتتمم بذلك 
ب اآلابء أبراهيم عينه قد دة اآلب األزيل، الذي كان يشاء موته ألجل خالصنا، على أنه أن كان أارا

ه ذاتيهما قرابانً هلل، اتصف بشجاعة مثل هذه، منطلقاً أببنه احلبيب أسحق اىل اجلبل لكي يذحبه بيدي
ألوفر طاعةً منه ألوامر فيلزمنا أن نصدق من دون ريٍب، أبن مرمي البتول األعظم قداسةً من ابراهيم، وا

يحة أبكثر شجاعٍة وأبشد عزٍم، لو مل يوجد من اجلالدين هللا، لكانت ابحلقيقة متمت بيديها هذه الذب
ه كم يلزمنا أن نعيش حافظني معرفة اجلميل حنو أمنا من مييته، فلنعد اآلن اذا اىل موضوعنا، وهو أن

السمو حتبنا هي به، أي لتأملنا بتقدمتها ابتها قرابانً هذه احلنونة، مقابلًة للحب الذي هبذا املقدار من 
ا مرة، لكي تكتسب جلميعنا اخلالص، فالباري تعاىل قد كافأ حسناً عزم أبينا ابراهيم على أبوجاٍع هكذ

يذبح له أبنه. وأما حنن فماذا ميكننا أن نكافئ به هذه السيدة اجلليلة، عن حياة ابنها أستعداده ألن 
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د من اسحق ها ضحيًة عنا، مع أن هذا االبن اإلهلي هو أشرف وأعز وأفضل مبا ال حييسوع اليت قربت
امًا كليًا أبن بن ابراهيم أبينا. فيقول القديس بوانونتورا: أن حب مرمي إايان هبذا النوع قد ألزمنا التز 

وحيد الذي كانت حنبها. اذ نتأمل أبهنا أحبتنا أشد حباً من كل أحٍد، ألهنا بذلت عنا ابنها الطبيعي ال
 حتبه أعظم من حبها نفسها*

سبب الثاين الذي من أجله حتبنا والدة اإلله حمبًة هكذا شديدًة، وهو ألهنا فمما تقدم ايراده يتلد ال
مثن دم ابنها الوحيد يسوع املسيح وموته على أنه اذا أتفق أن أمًا ما  تشاهد واضحًا أن أنفسنا هي
، اه ابنها احلبيب هبذا الثمن. وهو أنه أستمر مدة عشرين سنًة مسجوانً تشاهد أمامها عبداً ما قد أشرت 

يتكبد أنواع الشدائد واآلالم اليت أكتسبه هبا. فرتى كم لكانت هذه األم ألجل ذلك مبفرده تعترب ذاك 
كما العبد وتكرمه. فمرمي تعلم جيداً أن ابنها اإلهلي مل أيِت اىل العامل، اال لكي خيلصنا حنن املساكني.  

( 15ع19خلص اهلالك: )لوقا صيعلن هذا األمر هو تعاىل نفسه بقوله: أن ابن البشر أمنا جاء لي
موت الصليب. وألجل ختليصنا قد ارتضى أبن يبيح حياته عينها، خمضعًا ذاته حىت املوت أي 

دم  ( فاذًا لو كانت مرمي حتبنا قلياًل، لكانت توضح اهنا تعترب كال شيء مثن8ع2)فيليبوسيوس ص
اهبة، أبن مرمي البتول منذ كانت ابنها الذي هو قيمة خالصنا، فقد أوحى اىل القديسة أليصاابت الر 

من أجلنا، بتوسالهتا هلل عائشًة يف هيكل الرب أبورشليم، مل تكن تصنع شيئًا آخر سوى أن تتضرع 
حتبنا أبفضل نوٍع. بعد أن  يف أن يرسل عاجالً ابنه ليخلص العامل. فمن مث كم يلزمنا أن نعترب أهنا اآلن

 حىت أنه مل أينف من أن يشرتينا بثمٍن هذا مسو قيمته*شاهدت أن أبنها قد كرمنا هبذا املقدار، 
ى فلهذا مرمي حتبهم كافًة من دون استثناٍء، وتسع ومن مث حيث أن البشر مجيعاً قد افتدوا من يسوع،

يف خريهم أمجعني. فالقديس يوحنا االجنيلي رآها يف جليانه ملتحفًة ابلشمس، كما هو مدون يف بدء 
البوكاليبسي هكذا "وظهرت أيةٌ عظيمةٌ يف السماء امرأةٌ ملتحفةٌ ابلشمس". االصحاح الثاين عشر من ا

لسبب أنه ال يوجد يف األرض كلها أحٌد ال تتصل إليه حرارة الشمس، فيقال أهنا ملتحفة ابلشمس، 
( فعلى هذه الصورة ال يوجد أنساٌن 6ع19سخونتها: )مزمور كما يقول املرتل: وليس من خيتفي من 

األرض معدوماً من حب مرمي اايه، فالعالمة أيديوطا خيصص كلمات: وليس من خيتفي حي على وجه 
يد احلرارة الذي يف قلب مرمي حنو اجلميع، ويقول القديس أنطونينوس: من سخونتها: ابحلب الشد

قدار مسو عناية هذه األم حنوان كافًة. ولذلك هي توزع رمحتها ترى من يستطيع أن يعقل ابلكفاية م
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ميع، فاحتًة حضن رأفتها لكل واحٍد: ويثبت ذلك القديس برنردوس بقوله: ألجل أن أمنا على اجل
ًا خالص اجلميع، فساعدت مشرتكًة بعمل خالصهم كافًة: ومن مث ملفيدٌة هي يف هذه قد رغبت قلبي

حلجري، من البعض من عبيد هذه األم اإلهلية، وهي أهنم كما خيرب كورنيليوس االغاية الطريقة املستعملة 
 من عادهتم أن يتوسلوا اىل الرب يف أن مينحهم تلك النعم، اليت تطلبها من أجلهم الطوابوية مرمي

البتول، اذ يبتهل كٌل هكذا قائاًل: اي رب أعطين الشيء الذي تلتمسه منك ألجلي مرمي العذراء الكلية 
من حيث أن أمنا هذه احلبيبة لقداسة: فيقول كورنيليوس املذكور أهنم ابلصواب يصنعون هذه الطلبة. ا

سطي احلسن العبادة يقول ترغب لنا خرياٍت أعظم من تلك اليت حنن نفتكر فيها، مث أن برنردينوس البو 
حباً أعظم مما حنن نبتغي )يف عظته اخلامسة(: أن مرمي حتب أن تصنع معنا اخلري، وأن توزع علينا النعم، 

ا فالطوابوي الربتوس الكبري خيصص بوالدة اإلله تلك الكلمات أن نفوز ابخلري والنعم املشتهاة منا. وهلذ
تبادر اىل من يشتهي إليها أن تظهر هلم اوالً: أي أن  ( وهي: أهنا14ع6املدونة يف سفر احلكمة )ص

ا. لكي تظهر هلم قبل أن يفتشوا عليها، فبهذا مرمي تسبق هي متقدمًة لقبول الذين يلتجئون إليه
الذي حتبنا به هذه األم الصاحلة. يقول ريكاردوس، حىت أهنا حاملا تالحظ املقدار هو شديد احلب 

 عونتنا*أحتياجاتنا فهي نفسها أتيت مل
فأن كانت اذاً مرمي جّوادًة سخيًة حنو اجلميع، حىت حنو أولئك الناكري اجلميل أيضاً واملتوانني والذين 

أل جودهتا وصالحها ومفاعيل حبها حنو أولئك حيبوهنا قليالً ويقصدوهنا اندرًا، فكم أبكثر من ذلك تتأل
ٍت كثريًة ملعونتهم، فباحلقيقة: أن الذين حيبوهنا الذين حيبوهنا جداً، ويستغيثون هبا بتواتٍر مستدعينها مرا

(: فكم هو شيٌء ساهٌل 13ع6ر احلكمة صيبصروهنا بسهولٍة، والذين يبتغوهنا يصادفوهنا: )سف
بكالمه( أن تصادف مرمي من الذين حيبوهنا. حيث جيدوهنا مملؤًة من )يردف كالمه الطوابوي الربتوس 

( فهي تعلن واضحاً أهنا ال تستطيع أن ال حتب من حيبها. 8ع8صالرأفة واحلنو واحلب حنوهم: )أمثال 
عطاف حتب البشر أمجعني. حبسب كوهنم أوالدها، فمع مث أنه ولئن كانت هذه السيدة الكلية االن

رنردوس هي تعرف أن تعترب جيدًا، وأن حتب بنوٍع خاٍص متميز، أولئك الذين ذلك يقول القديس ب
تعلٍق، فمحبوا مرمي هؤالء السعيدون ليس فقط هم حمبوبني منها، بل  حيبوهنا أبكثر أنعطاٍف وأبشد

 أيضاً هي ختدمهم كما يقول أيديوطا*
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عو الوانردوس، الذي كان من ففي اتريخ رهبنة القديس عبد األحد، يورد عن أحد هؤالء اآلابء املد
على املوت، قد شاهد ملكًة عادته مئتني مرٍة يف النهار يستغيث مبرمي أم الرمحة، فهذا اذ كان مدنفًا 

اي الوانردوس أن متوت فائقاً وصف مجاهلا الفريد، قد جاءت اليه وجلست جبانبه. مث قالت له: أتريد 
ر قائاًل: وأنِت من هي: فقالت له: أين أان هي البتول وحتضر عند أبين وعندي. فأجاهبا الراهب املذكو 

ًة. وهوذا أين اآلن قد أتيت آلخذك، فلنذهب اذاً أم املراحم. فأنت قد استدعيتين مراٍت هكذا عديد
لرب يف ذلك النهار عينه، فنؤمل أن اىل الفردوس السماوي. ومن حيث أن الوانردوس قد رقد اب

 ة املغبوطة*يكون حلق هذه السيدة اىل السعاد
ليسوعي، فالطوىب ملن حيبك أيتها البتول الكلية العذوبة. أن األخ يوحنا ابركمانس املكرم الراهب ا

لثبات األخرية، كان من عادته أن يقول هكذا: أن كنت أان أحب مرمي، فأان متأكٌد أين أفوز بنعمة ا
ن العبادة، أو يشبع من أن يكرر وسأانل من هللا كل ما أريده: ومن مث مل يكن يغفل هذا الشاب احلس

اء حمبة مرمي: ولكن أن حب مراٍت عديدًة يف ذاته هذه الكلمات وهي: أين أريد أن أحب مرمي، أين أش
مهما أحبوها بكل  هذه األم الصاحلة لبنيها، يتفاوت مبا ال حيد حب أوالدها اايها مجيعاً، ولو

ابهلل: أن مرمي هي أشد حبًا مع حمبينها:  أستطاعتهم، فيقول القديس أغناتيوس الشهيد املتوشح
بها أبنعطاٍف قليٍب هذا حده. حىت فليحبوها اذًا نظري القديس سطانيسالوس كوستكا، الذي كان حي

 قلوب سامعيه أشواقاً متقدًة أنه حينما كان يتكلم عنها وخياطب اآلخرين يف شأهنا، فقد كان حيرك يف
ًة وألقااًب جديدًة ينعت هبا أمه هذه العزيزة لديه ويكرمها، حلبها، وقد أخرتع لذاته كلماٍت خصوصي

اًل حنو أحدى أيقوانهتا مستمدًا منها الربكة، وعند تالوته فلم يكن يبتدئ عماًل ما قبل أن يلتفت أو 
صلواٍت أخرى راجعة لعبادهتا. فكان يتمم ذلك بعواطف  الفرض املختص هبا. أم املسبحة الوردية، أو

 بنويٍة. كما لو يكون خياطب شخصها نفسه وجهًا ابزاء وجٍه. وحني أستماعه ترتيل ابطنيٍة وبدالةٍ 
م عليك اي ملكة الرمحة: فكان يتقد كله حبرارة انر احلب ليس ابطناً فقط. بل الصالة املبدوة: السال

اهباً تظهر يف وجهه، فيومًا ما سأله أحد آابء مجعيتهم اليسوعية، اذ كان ذخارجًا أيضاً، بعالماٍت 
ب مرمي برفقته لزايرة أيقونٍة خمتصٍة هبذه السيدة الطوابوية قائاًل: كم هو مقدار احلب الذي به أنت حت

البتول، فأجابه سطانيسالوس: أنه ماذا ميكنين أن أقول لك أيها األب أكثر من هذا، وهو أهنا هي 
ات املذكورة بصوٍت خشوعٍي، أمي: ولكن خيرب األب املشار اليه، أبن الشاب القديس قد تلفظ ابلكلم
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 بل كمالٍك خياطبه وحبركات عواطف االحتشام واحلب هبذا املقدار، حىت أنه كان يظهر ليس كأنسانٍ 
 عن حمبة مرمي*

فليحبوها نظري الطوابوي أرمانوس الذي كان يسميها عروسته ابحلب، ألجل أنه قد كان كرم هو من 
ري القديس فيلبس نريي، الذي كان ميتلئ تعزيًة وفرحاً هذه السيدة نفسها بلقب عريٍس. فليحبوها نظ

مه. مث فليحبوها مبقدار ما كان حيبها القديس مبجرد أتمله اايها، ولذلك كان يدعوها لذته وتنع
ظهر عظم انعطافه حنوها وحبه الشديد بوانونتورا، الذي ليس فقط كان يسميها سيدته وأمه، بل لي

ونفسه وروحه. فليحبوها نظري القديس برنردوس حمبها العظيم، الذي اايها، فكان يدعوها أيضاً قلبه 
 حمبته أمه هذه العزيزة، حىت أنه كان يسميها: سالبة القلوب: هبذا املقدار كان انشغافه متزايدًا يف

الذي كان هلا يف جوارحه متقدًا، فكان يقول هلا هكذا: فختطفة األلباب. ولكي يوضح حقائق احلب 
 قليب. وليسموها حبيبتهم ومعشوقتهم: كما كان يسميها القديس برنردينوس السياين، أما أنِك خطفتِ 

ي ليزور أيقونتها. لكي يوضح هلا حبه اايها مبخاطباٍت خشوعيٍة كان يتفوه هبا الذي كان يوميًا ميض
د لذلك حينما كان يسأله أحٌد اىل أين ماٍض. فكان جييبه: أين ذاهٌب عنمع ملكته هذه العظيمة، و 

معشوقيت لكي أراها. فليحبوها نظري القديس لويس غونزاغا، الذي هبذا املقدار كان يلتهب ابحلب 
حىت أنه كان يسمع ذكر أمسها احللو فكان شهُب انر احملبة املتقد يف قلبه يظهر يف وجنتيه  حنوها،

ا شبه القديس فرنسيس راً طافحاً كلون الورد، بنوٍع كان يالحظ عياانً من اجلميع. فليحبوهووجهه أمحرا
ياانً كان يستعمل صوالنس، الذي على نوٍع ما قد جن )ولكن جنوانً مقدساً( يف حبه اايها، حىت أنه أح

قول أنه نظري بعض آالت الطرب يف ترتيله أمام بعض أيقوانهتا تراتيل ومدائح عشيقًة مقدسًة. وكان ي
 صنع أفراحه مع حبيبته وملكته مرمي الطوابوية*ما تصنع العشاق العامليون حباً مبعشوقاهتم، فهو كان ي

رار والعباد. الذين مل يكونوا يعودوا يعلمون فليحبوها كما أحبها عدٌد هكذا عظيٌم من القديسني واألب
ق ميكنهم أن يظهروا حقائق حبهم اايها الشديد، فاألب أليرونيموس الطراكسوى الراهب أبية طرائ

تسميته ذاته أسري مرمي، وداللًة على كونه أسريها، كان ميضي مراٍت اليسوعي. كان ميتلئ سرورًا عند 
لى أمسها، وهناك ما عساه كان يصنع. أنه عند وصوله اىل تلك كثريًة ليزورها يف كنيسٍة مشيدٍة ع

ن عينيه، حبٍب خشوعٍي مشتعلة انره يف قلبه حنو هذه الكنيسة كان يبل البالط بدموعه املنسكبة م
ك كان يكنس البالط بلسانه ووجهه، مقبالً اايه ألف مرٍة تقريباً، لتفكره يف أن ذلك السيدة. وبعد ذل
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ته وملكته احملبوبة منه. واألب دايكوس مارتيناس اليسوعي الذي لشدة حرارة البيت هو مسكن سيد
م أعيادها لقداسة. قد كرم من املالئكة أبهنم أخذوه خمطوفاً اىل السماء يف أايحبه وعبادته هلذه املثلثة ا

البار املقدسة، ليشاهد هناك كم من االحتفال العظيم يصنع يف األايم املختصة بتكرميها. فهذا األب 
كان من عادته أن يقول هكذا: اواه ليتين أمتلك قلوب مجيع املالئكة والقديسني، لكي أحب مرمي 

فها مجيعها يف أعمال احلب  ما هم حيبوهنا، وأين أمتىن أن أانل سين حياة البشر كلهم. لكي أصر نظري
ي كان يقول، انه مل يعد هلذه السيدة: فليحبوها نظري ما كان حيبها كارلوس أبن القديسة برجييتا، الذ

ذلك، عند أتمله يف يعلم أي شيٍء ميكنه أن يعزيه يف هذا العامل ويبهجه، مبقدار ما كان حيصل على 
ضيف اىل ذلك بقوله: أنه لقد كان هو أحتمل أبختياٍر أن مرمي هي هبذا املقدار حمبوبة من هللا، وكان ي

 ختسر مرمي درجًة ما من درجات اجملد العظيم ورضى، أشد ما ميكن أحتماله من أمر العذاابت، لكيال
تلم هبا هذه اخلسارة. وأنه على فرضيٍة حماليٍة  احلاصلة هي عليه يف السماء، ولو كان أمراً ممكناً هو أن

لكة عليها مرمي يف اجملد السماوي، تكون موهوبًة له وخمتصًة به، لكان تنازل عنها وهي أن العظمة املا
 ، ليصري جمدها وعظمتها ذات استحقاٍق أفضل*وأعطاها هلذه السيدة

مث فليشتهوا أن يقدموا حياهتم عينها ضحيًة برهااًن على حقيقة حبهم ملرمي، كما كان يشتهي ذلك 
بلغوا اىل أهنم ينقشون على صدورهم مكتواًب بنخس األبر، أمسها ألفونسوس رودريكوس. وأخريًا فلي

انسيوس الراهب، وكذلك راداغونده عروسة السلطان احملبوب يف الغاية، كما صنع فرنسيس بين
يٍد حممى: حمفور فيه أسم هذه الطوابوية كلوطاريوس، أو أهنم يتصلون اىل أن يدمغوا حلماهنم حبد

بلغ نوع يف أجسادهم، كما فعل ابتيستا أركينتوس، وأوغسطينوس العذب. لكي يستمر مرتسمًا أب
 ة حبهما هذه األم اإلهلية*أسبينوزا الراهبان اليسوعيان عالمًة لشد

فمهما كان حبهم شديداً حنو مرمي، ولو أهنم أجتهدوا بكل قوهتم. وأهتموا يف أن خيرتعوا أنواعاً غريبًة، 
. ليظهروا الولئك احلبوبني منهم حقائق غرامهم وتعلق قلوهبم مما تصنعه العشاق واملغرمون يف احملبة

ال يستطيعون أن يبلغوا اىل أن حيبوها مبقدار ما هي حتبهم.  ابحلب هلم، فمع ذلك هؤالء أي حمبوا مرمي،
ظة األوىل على ميالدها(: أان عاملٌ اي سيديت أنه فيما بني وهلذا يقول القديس بطرس داميانوس )يف الع

ذين حيبونك، فأنِت هي املتصفة ابحلب حنوهم أكثر من مجيعهم، ألنِك حتبيننا حمبًة ال ميكن أولئك ال
يها حٌب ما مهما كان شديدًا: فمرًة ما اذ كان واقفًا أمام أحدى أيقوانت والدة اإلله، أن ينتصر عل
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ذه الطوابوية، س رودريكوس اليسوعي. وهناك شعر بزايدة التهاب قلبه بنار احلب حنو هاملكرم ألفونسو 
بوبة يف الغاية أنِك فطفرت الدموع من مقلتيه، وهتف خماطباً حبيبته البتول قائاًل: أنين لعاملٌ اي أمي احمل

 يف موضوع احملبة، قد حتبينين، ولكنِك ال حتبينين مبقدار ما أان أحبِك: فحينئٍذ مرمي العذراء كمن أهني
لفونسوس. وأي شيء تقول، هيهات أن تدرك مقدار تفاضل أجابته من األيقونة قائلًة: ماذا تتكلم اي أ

هبا، فأعلم أنه مل يكن البعد الشاسع الكائن فيما  احلب الذي أان أحبك به، عن احملبة اليت أنت حتبين
 يل حنوك، عن احلب الذي لك حنوي*بني السماء واألرض، موازايً لبعد زايدة احلب الذي 

نتورا صارخاً: اي هلم من طوابويني ابحلقيقة وسعيدين، أولئك فاذًا بكل صواٍب يهتف القديس بوانو 
موا أمينني يف التعبد هلذه األم الكلية احلب، واثبتني على الذين هم مالكون احلظ املغبوط، يف أن يدو 
ئة املعروف، ال ميكن أن تدع ذاهتا أن تغلب أصالً من حمبة حمبتهم اايها، وذلك ألن هذه امللكة املكاف

هلا: فمرمي اذ أتبعت يف ذلك منوذج فادينا يسوع املسيح الكلي احملبة حنوان، فتمنح الذين  املتعبدين
اف احلب، مفيضًة عليهم أنعاماهتا ومواهبها وأسعافاهتا هلم. )فاذًا مباٌح يل أن أهتف أان حيبوهنا أضع
ا قليب دائماً. لقديس أنسلموس يف مناجاته البتول وأبنها قائاًل(: فليلتهب من أجلكمأيضاً، مع ا

منحا هذه ولتذب نفسي كلها بنار احلب حنوكما، اي خملصي يسوع احملبوب: واي أمي العزيزة مرمي، فأ
املوهبة لنفسي أبن أحبكما، ألنين من دون نعمتكما ال أستطيع أن أحبكما. فأعطياين ألجل 

تستحقان... فيا أيها اقاتكما، ال ألجل أستحقاقايت هذه النعمة. وهي أن أحبكما مبقدار ما أستحق
يع بعد ذلك اإلله احملب البشر، أنه لقد أمكنك أن متوت متجسداً من أجل أعدائك، فهل أنك تستط

 أن تنكر أيهاب طلبة من يلتمس منك أن متنحه أن حيبك، وحيب والدتك اجمليدة.*
 * منوذج *

ما، أن أبنًة مسكينًة من بنات أنه يوجد مسطراً يف الرأس السابع من اجمللد الثاين من أتليف األب أوراي
هذا حده، حىت أن نعيمها ولذهتا  الفالحني، مهنتها رعاية الغنم. كانت متعبدًة لوالدة اإلله بتعلق قلبٍ 

على أسم هذه السيدة اجمليدة، كائنة وسرورها. كان قائماً يف أن ترتدد على كنيسٍة صغريٍة حقريٍة. مبنيٍة 
انت ترتك الغنم أن ترعى، وهي تنفرد يف املصلى املذكور لتصلي، يف اجلبل الذي فيه تلك األبنة ك

ن حيث أهنا شاهدت أن شخص هذه البتول اجملسم املوجود وتكرم أمها العذراء الفائقة القداسة، م
تعمل بيديها وشاحًا لذاك التمثال املقدس بقدر هناك، مل يكن مكتسيًا برداٍء الئٍق. فطفقت تكد و 
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 ما قد أقتطفت من زهور احلقل ابقًة وصنعت منها أكلياًل، وجاءت به اىل املصلى، مكنتها، مث أهنا يوماً 
ووضعت أكليل الزهور فوق هامة شخص البتول القديسة قائلًة هلا: أنين  حيث صعدت فوق اهليكل،

رأسِك أكلياًل من ذهٍب مرصع ابجلواهر، ولكن لعدم مقدريت  لقد كنت أمتىن اي أمي أن أضع على
اذ أين فقريٌة، فأتوسل إليِك أبن تقبلي مين هذا األكليل احلقري املؤلف من الزهور، وليكن على ذلك، 

ك عربوانً للحب الذي أان أحبك به: فبهذه األنواع وأمثاهلا كانت تلك األبنة البتولة تكرم مقبواًل لدي
ية كافأت تلك الفتاة يلة، متعبدًة هلا ببساطة قلبها فلنتأمل اآلن كيف أن هذه األم اإلهلسيدهتا اجلل

نطرحت األبنة الراعية أبنتها، عن زايراهتا أايها يف ذاك املعبد، وعن مفاعيل حبها األبين حنوها. فقد أ
من الرهبان كاان مريضًة مرضها األخري، ودنت به من زمن أنتقاهلا من هذه احلياة، فأتفق أن أثنني 

كآ حتت شجرٍة ما ليسرتحيا، حيث أن أحدمها عابري طريق يف تلك األرض، فتعبا من مشقة السفر، أت
هذه الرؤاي، وهي أن مصافًا جزيل العدد خط يف النوم. واآلخر لبث ساهرًا. اال أهنما معًا قد شاهدا 

ا بني ذاك املصاف كانت توجد من العذارى اجلميالت الصور قد أقبلن جمتازاٍت من عليهما، وفيم
واجلمال والعظمة واهليبة، فأحد ذينك الراهبني قد سأل تلك  واحدة منهن، فائقة عليهن كافًة أبلبهاء
أنِت، واىل أين متضني يف هذه الطريق: فأجابت هي وقالت له: األمرأة اجلليلة قائالً: أيتها السيدة من 

 وصحبيت هؤالء البتوالت القديسات، لنزور يف القرية القريبة أين أان هي والدة اإلله، وهوذا أين منطلقةٌ 
سكينة راعية غنم مشرفًة على املوت. ألهنا مراٍت كثريًة كانت تزورين: قالت هذا وغابت الرؤاي فتاة م

ذينك الراهبني اللذين قال أحدمها لآلخر. قم بنا لنمضي حنن أيضًا لنشاهد هذه األبنة.  عن أبصار
ودخاله  وطفقا يفتشان يف القرية على بيت تلك العذراء املريضة، اىل أن وجداهفنهضا مسرعني، 

ألخوان فنظراها متكئًة فوق قليل من التنب، وبعد أن سلما عليها قالت هي هلما: أطلبا اىل هللا أيها ا
ى ركبتهما العزيزان، أن مينحكما أن تشاهدا اجلمعية احمليطة يب واملساعدة اايي، فالراهبان جثيا حاالً عل

ريضة وبيدها أكليٌل، وكانت تعزي املنازعة مصليني، فرأوا مرمي والدة اإلله قائمًة جبانب األبنة امل
يما بني أصوات تلك الرتاتيل قد وتشجعها، وهوذا مبصاف تلك البتوالت قد ابتدأن أن يرتلن، وف

رأس النفس ذاك األكليل أنفصلت نفس األبنة املباركة من جسدها، وحينئٍذ مرمي البتول وضعت على 
 سره وصعدن اىل السماء*الذي كان بيدها، وأخذهتا صحبتها مع املصاف أب

 †صالة † 



39 | P a g e  
 

أنك بواسطة حبِك حنو عبيدِك. أيتها السيدة أنين أدعوِك مع القديس بوانونتورا: خمتطفة القلوب اذ 
 على قلوهبم خمطوفةً بيدِك، فأحفظي قليب أيضاً أان احلقري القلب ومبواهبِك اليت متنحيهم اايها، تستولني

ألجل مجال نفسِك العظيمة قد أكتسبِت حب هللا الشديد اايِك،  الذي يشتهي أن حيبِك كثريًا، فأنتِ 
متجسدًا من أحشائِك البتولية، فهل أين أعيش من دون حىت أنِك أجتذبتيه من السماء اىل األرض 

ر املنشغف يف حبِك. وهو أبنِك يوحنا ابركمانس أن أحبِك، كال، بل أنين أهتف حنوِك مع عبدِك اآلخ
: أنه ال ميكنين أن أهجع أصالً أن أدعوِك، اىل أن أأتكد يقيناً أنين فزت ابحملبة الراهب اليسوعي قائالً 

طيدًا خشوعيًا حنوِك، أنِت اي أمي اليت قد أحببتيين حمبًة جزيلًة، يف الوقت عينه الذي لِك حبًا اثبتًا و 
 تكونني أحببتيين دمي املعروف وانكر اجلميل. فرتى ماذا لقد كان حيل يب من الويل، لوالفيه أان كنت ع

ي فيه مل أكن وأستمديِت يل مراحم هكذا عظيمًة، فأن كنِت اذاً أنعطفِت ابحلب حنوي، يف الوقت الذ
نعم أين أان أحبِك، فكم يلزمين ابألكثر أن أرجو من صالحِك ما أبتغيه، حيث أنين أحبِك اآلن، أي 

كل أولئك املنكودي احلظ الذين ال   أحبِك اي أمي، وأمتىن أن أحصل على قلٍب أحبِك به. بداًل من
وأعظمِك. مربهنًا وخمرباً  حيبونِك، وأشتهي أن يكون يل لساٌن يوازي ألف لساٍن، لكي أمدحِك به

ِك حنو الذين حيبونِك، ومعلماً كل أحٍد مبقدار عظمتِك. وبسمو قداستِك، وبغىن رمحتِك، وبشدة حمبت
مجيعه فيما أيول لتكرميِك. ولو أكون حاصالً على فلو كنت مثرايً من األموال، لكنت أصرف غناي 

 منشغفني يف حبِك، وأخرياً أريد أن أصرف رعااي خمضعني لسلطاين، لكنت أجتهد يف أن أجعلهم كافةً 
م األمر. فأان اذاً أحبِك اي أمي، ولكنين من أجل جمدِك وأكراماً لشخصِك مثن دمي، وحيايت أيضاً أن لز 

ال تكون حمبيت لِك كائنة حقاً، ألين أمسع ما يقال من الفيلسوف: أن  يف الوقت عينه أخشى من أن
اص احملبوبة منهم: فاذًا عندما أرى ذايت هبذا املقدار بعيدًا عن أن احلب جيعل احملبني شبيهني ابألشخ

العالمة على أن حيب لِك ليس بكائٍن، ألنِك أنِت كلية الطهارة أكون شبيهًا بِك، فأستدل من هذه 
اوة. وأان مملؤ من الدرن واألدانس. أنِت هكذا متواضعًة وأان ابلضد متكرٌب، أنِت هبذا املقدار والنق

يف القداسة. وأان جبمليت موعٌب من اآلاثم. ولكن من حيث أنِك حتبينين أيتها األم احلنونة.  ساميةٌ 
ستطاعة أبن تصنعي هذا األمر. وهو أن تصرييين شبيهًا بِك. فأنِت حصلِت على األ فيخصِك أن

 تغريي القلوب. فاذًا خذي قليب هذا وغرييه. وبذلك تظهرين للعامل كم هو عظم أعمالك. ومقدار
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أنعامك حنو الذين حتبينهم. فقدسيين وأجعليين أهالً ألن أكون أبناً مرصياً لِك. فهكذا أرجو وكذلك 
 † يكن يل آمنيفل
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 † اجلزء الرابع †
 اخلطأة أيضاً الراجعني اىل الرب ابلتوبة**يف أن مرمي العذراء هي أم 

( أبهنا هي أمٌّ ليس لألبرار 4ابكت  138ان مرمي والدة اإلله قد أوحت اىل القديسة برجييتا )رأس
ألشرار أيضاً. حبيث أهنم يريدون أن يرجعوا عن املآمث: فدائمًا هو والصديقني فقط. بل للخطأة ول

كل من يلتجئ اليها من اخلطأة متذلالً أمام قدميها. راغباً   مستعٌد قلب هذه األم احلنونة. ألن تسعف
ثر من أٍم طبيعيٍة له. وهذا هو ما كتبه القديس غريغوريوس عمل التوبة. وألن تعامله ابحلنو والرمحة أك

قائاًل: أقصدي اال ترجعي اىل اخلطيئة. وأان أضمن ( 47رسالة 4الكبري اىل األمرية ماتيلده )كتاب
ن مرمي مستعدًة ألعانتِك يف كل ما تراتحني اليه. أكثر من أستعداد أٍم طبيعيٍة لِك: ولكن أنِك جتدي لكِ 

كون أبنًا هلذه األم العظيمة، فيلزمه أواًل أن يرتك اخلطيئة، وبعد ذلك يؤمل أن يقبل من يشتهي أن ي
( 28ع31)صدها، فيتأمل ريكاردوس يف تلك الكلمات املدونة يف سفر األمثال منها فيما بني أوال

أن وهي: أهنضت أوالدها: ويربهن كيف أنه يقال أوالً عن النهوض، مث بعده يذكر التبين، عالمًة على 
من مل يهتم قبل كل شيٍء يف أن ينهض من خطاايه اليت كان سقط فيها، فال ميكن أن يكون أبناً ملرمي. 

ال اخلطيئة املميتة، ألنه كما ينبه أنه ال يستحق أن يدعى أبناً ألٍم هكذا عظيمة ذاك الذي هو يف ح اذ
، فينكر ابلفعل حقيقة ارادته القديس بطرس الذهيب النطق: أبن من يصنع أعماالً مضادًة ألعمال مرمي
هي طاهرٌة وهو دنٌس، مرمي  يف أن يكون أبناً هلا: فمرمي هي متواضعٌة وهو يريد أن يعيش متكربًا، مرمي

ض قربه. وبذلك مجيعه يعطي عالمًة على أنه ليس هو أبناً هلذه هي مملؤٌة من احلب، وهو يريد أن يبغ
ا، ومن مث يردف ريكاردوس كالمه السابق هبذه الكلمات األم القديسة. بل وال يرغب حقًا التبين هل

لتواضع والوداعة واحللم والرمحة. ألنه ترى من ميكنه قائاًل: أن أوالد مرمي هم متشبهون هبا ابلطهارة وا
على أن يريد أن يصري أبناً هلذه األم اجلليلة، مع أنه يغيظها بسريته الرديئة. فأحد اخلطأة أن يتجاسر 

كان خياطب والدة اإلله قال هلا: أظهري ذاتك ابلفعل أنِك أٌم: فأجابته البتول القديسة:   يومًا ما اذ
مرًة ما اذ كان  ابلفعل أنَك أبٌن: )كما هو مدون من األب أورايما( وخاٍط آخر أظهر ذاتَك أنتَ 

طأة حينما تريدون يسميها أم الرمحة مستدعياً اايها، فأجابته هذه األم اإلهلية قائلًة: أنكم أنتم أيها اخل
طاايكم أم أين أساعدكم وأعينكم، فتسموين أم الرمحة، وبعد ذلك ال تكفوا عن أن جتعلوين بواسطة خ
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(: 18ع3ا قاله هللا يف حكمة ابن سرياخ )صالشقاوة واحلزن: أما ريكاردوس فيخصص مبرمي العذراء م
الذين حيزنون قلب هذه األم الصاحلة  أن من شتم أمه لعنة هللا تنزل به: أي أن لعنة هللا حتل أبولئك

 بسريهتم الرديئة، وأبصرارهم على آاثمهم*
فقويل أبصرارهم على اخلطيئة، وذلك ألن اخلاطئ الذي جيتهد مغتصبًا ذاته على اخلروج من املآمث، 

ة أمل الرأوف  فهذا ولئن مل يكن بعد خرج ابلكلية عن اخلطيئة، فعند ما يلتجئ اىل والدة اإلله، فهذه
من فادينا نفسه يف  تعضده وتسعفه ألن يرجع اىل حال نعمة هللا، كما قد مسعت ذلك القديسة برجييتا

أحد األوحية خبطابه مع والدته قائاًل هلا: أن أولئك الذين جيتهدون مغتصبني ذواهتم على القيام من 
 من تعزيتِك: فاذاً حينما سقطتهم راجعني اىل هللا. فأنِت تساعدينهم ابملعوانت من دون أن ترتكي أحداً 

اىل هللا، فمرمي ال تقدر أن حتبه، ولكن اذا هو يكون اخلاطئ مصرًا على مآمثه من دون ارادة الرجوع 
شاهد ذاته رمبا موثوقاً برابطات أمٍل ما، أو رذيلٍة ما قد صريته أسرياً للعدو اجلهنمي، فبحيث أنه قلما 

برجاٍء وطيد ومبواظبة، يف أن تنتشله من األمث وخترجه من  يكون يلتجئ اىل البتول القديسة ابلصلوات
الصاحلة متد اليه يدها املقتدرة، وتفكه من تلك القيود والسالسل، وتقوده اىل اخلطيئة، فهذه األم 

الطريق املستقيمة، وتضعه يف احلال اخلالصية. فاجملمع الرتيدنتيين املقدس قد حرم األرتقة اليت مبوجبها 
 الصلوات واألعمال اليت يصنعها اخلاطئ وهو يف حال اخلطيئة، أي هو عادم نعمة هللا يقال، أن كل

هي خطااي. فيقول القديس برنردوس: أن الصالة يف فم اخلاطئ ولئن مل تكن مجيلًة. ألهنا غري مرافقة 
يس توما من احملبة، فمع ذلك هي مفيدًة له ومثمرٌة ومالئمٌة خلروجه من اخلطيئة: ألنه كما يعلم القد

عالٌة حسنًا ألن تستمد الالهويت: أبنه أي نعم أن صلوات اخلاطئ هي عدمية األستحقاق. ولكنها ف
من هللا نعمة الغفران. من حيث أن قوة نوال الطلبات هي مؤسسة ال على أستحقاق املتضرع هبا، بل 

كل من سأل   على جود هللا وخالصة. وعلى أستحقاقات يسوع املسيح ومواعيده القائل هبا: أن
أن يقال عن أولئك ( فهذا عينه جيب 10ع11أعطى، ومن طلب وجد، ومن قرع فتح له: )لوقا ص

الذين يتضرعون اىل والدة اإلله القديسة. فيقول القديس أنسلموس: أن كان الذي يتوسل ال يستحق 
ن مث فالقديس أن تستجاب توسالته، فأستحقاقات مرمي اليت هو يلتجئ اليها تصري ان تقبل طلبته: وم

اخلطأة كافًة، وكاًل منهم على  برنردوس )يف عظته الثالثة املصنوعة منه يف ابرمون امليالد( حيرض
األلتجاء اىل مرمي أم الرمحة ابلتوسالت. وعلى أن يوطدوا رجاءهم كثريًا يف مفعول شفاعاهتا، ألن 
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مسو أستحقاقات هذه الطوابوية اليت  اخلاطئ اذا مل يستأهل بذاته أن ينال مطلوبه. فالباري تعاىل ألجل
تكون هي ألتمستها له منه عز وجل. فهكذا يقول القديس تتضرع اليه من أجله، يهبه تلك النعم اليت 

نفسه: ألنك اي هذا أن كنت غري مستحق أن يعطى لك مطلوبك. فيعطى ملرمي لكي أتخذ منها أنت 
قديس عينه يف حمل آخر( اليت يكون هلا ابنان ما أتخذه: ألن هذه هي وظيفة األم الصاحلة )يقول ال

يف قلبه على أن يقتل اآلخر ببغضٍة متبادلٍة، فرتى ماذا تصنع أمٌّ وهي تعلم أن كاًل منهما هو عازٌم 
هذه صفتها يف حادٍث كهذا، سوى أن تبذل ما عندها من اجلهد، يف أن تصاحل أحدمها مع اآلخر 

العذراء اليت هي أٌم ليسوع املسيح. وأٌم لالنسان )أي لكل  وتزيل العداوة من بينهما. فهكذا مرمي
تشاهد خاطياً ما كائناً يف حال العداوة ليسوع املسيح، فال تقدر أن حتتمل ذلك، البشر( فهذه حينما 

بل تبذل عنايتها كلها يف أن توقع الصلح والسالم فيما بينهما: فهذه السيدة الكلية احلنو ال تطلب 
هنا اطئ، سوى أن يلتجئ اليها، وتكون نيته أن ينقي ذاته من خطاايه ابلتوبة. على أشيئاً آخر من اخل

مىت رأت اخلاطئ آتيًا أمام قدميها مستغيثًا هبا وطالبًا الرمحة، فهي ال تالحظ املآمث املتدنس هو هبا، 
بعزٍم جيد وبنية بل تنظر اىل نيته وقصده الصاحل الذي به التجأ هو اليها. فاذاً حينما يقصدها اخلاطئ 

اته األثيمة املقرحة هبا نفسه، مقدسة، فهي تعنقه وتقبله. وال تستنكف من أن تشفيه من كل جراح
ولو كان هو قبالً صنع اخلطااي املوجودة يف العامل أبسرها، ألن هذه األم الكلية احلب لبنيها مدعوة منا 

وصدقاً كذلك. وابلعملية تظهر حقائق تسميتها بقلب أم الرمحة، ال نعتاً وتبجيالً وتكرمًة، بل هي حقاً 
الرأفة واالنعطاف واحلنو الرمحة، اليت هبا تسعفنا وتساعدان وتنعم هذه، وتعلنها اىل اجلميع، ابحلب و 

علينا. وهذا مجيعه يتضح جليًا من كلمات هذه السيدة الفائقة القداسة عينها. املقولة منها حياً 
من سرية حياهتا( هبذه األلفاظ وهي: أن اخلاطئ مهما صنع من  23رأس 1للقديسة برجييتا )كتاب

سن عبادٍة، فال أالحظ كثرة مآمثه، بل أنظر اىل نيته وعزمه اللذين أقبل ايلَّ هبما. الشر وأقبل ايلَّ حب
 وال أستنكف من أن أضمد جراحاته وأشفيه منها، ألين ألقب أبم الرمحة وأان ابحلقيقة كذلك*

ة الذين يريدون الرجوع عن اخلطيئة، فال ميكن أن ال أتخذها رمي هي أمٌّ للخطأفمن حيث اذًا أن م
لشفقة عليهم واالنعطاف حنوهم، بل ابحلري يظهر كأهنا تشعر يف ذاهتا مبرارة شقاوة بنيها وأبمراضهم، ا

ن كما لو تكون ملتحقًة هبا هي نفسها. فاألمرأة الكنعانية حينما كانت تتوسل اىل يسوع املسيح، م
ود فأن ابنيت يعذهبا أجل شفاء ابنتها املعذبة من الشيطان قالت له تعاىل: ارمحين اي رب اي ابن دا
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( فلماذا قالت له ارمحين أان. واحلال أن ابنتها ال هي كانت 22ع15الشيطان عذاابً شديداً" )مىت ص
بنيت، ال أن تقول ارمحين تتعذب من الشيطان، وابلتايل كان يلزمها أن تقول، اي رب اي ابن داود ارحم ا

األمهات يشعرن يف ذواهتن مبرارة مصائب أان، ولكن ابلصواب وليس من دون سبٍب قالت هكذا، ألن 
أوالدهن، كأهنا مصائبهن الشخصية، فألجل ذلك يقول ريكاردوس الذي من سان لورانسوس )يف 

، فهي تتوسل من أجله لدى هللا، مدائح البتول(: ان مرمي حينما يلتجئ اليها أحد اخلطأة مستغيثاً هبا
نفس املسكينة احلاصلة يف اخلطيئة هي ابنيت. فلهذا وكأهنا تقول له تعاىل هكذا: اي سيدي أن هذه ال

أسألك أن ترمحين أان، أحرى من أن أقول لك أرمحها هي، ألين أان أمها: أواه فلريتض هللا أبن اخلطأة 
فة، ألهنم من دون ريٍب يفوزون منه تعاىل ابلغفران عن مآمثهم. مجيعاً يلتجئون اىل هذه األم احللوة العطو 

يهتف القديس بوانونتورا منذهالً وصارخاً: أنِك اي مرمي تعتنقني حبٍب والدٍي اخلاطئ  ففي هذا املوضوع
املرذول من العامل أبسره، وال ترتكينه اىل أن تصاحليه مع داينه الذي هو ابنِك: فهذا القديس بعين 

واألرض تبغض املذكورة، أن مجيع اخلالئق حىت العناصر العدمية احلس نفسها، كالنار واهلواء  ابأللفاظ
اخلاطئ املصر على آاثمه. وكأهنا تريد أن تطرده مقصياً وتنتقم منه معاقبًة، لكي تصلح األهانة املصنوعة 

ذا التجأ هذا ااخاطئ منه ضد خالقها وسيدها املطلق، وتعوض الكرامة املسلوبة عنه ابخلطيئة. ولكن ا
لن تقصيه، بل مىت كانت نيته أن يستمد منها  املنكود احلظ اىل مرمي، فهل أهنا تطرده راذلًة كال، أهنا

املعونة يف ختليصه ذاته من اخلطيئة، فتقبله بكل بشاشٍة وحٍب حبسبما هي أٌم له، وال ترتكه أمل يفز 
 صول على نعمة التقديس من اجلود اإلهلي*بواسطة اقتدار شفاعتها ابملصاحلة مع هللا، وابحل

ثاين خيربان، عن اخلطاب الذي تفوهت به مع داود امللك، فاألصحاح الرابع عشر من سفر امللوك ال
تلك األمرأة التقية احلكيمة هبذا املضمون قائلًة له: اي سيدي امللك أنه قد كان يل ابنان، وألجل سوء 

د فقدت الواحد منهما. واألن تريد الشريعة أن تعدمين االبن حظي قد قتل أحدمها اآلخر وابلتايل ق
وحيدًا. فأرمحين أان األم املسكينة، وصريين اال أفقد االبنني معاً: فحينئٍذ داود  الثاين الذي بقي يل

أخذته الشفقة على هذه األم، فخلص من حكومة املوت أبنها القاتل ورده اليها مطلوقاً. فعلى نوٍع 
كون مي تستخدم هذه األلفاظ، حينما ترى الباري تعاىل مغتاظاً ضد ذاك اخلاطئ الذي يما يظهر أن مر 

التجأ اليها مستغيثًا هبا، فتقول له: إهلي أنه لقد كان يل ابنان، ومها يسوع واالنسان، فاالنسان قد 
فيا  قتل يسوع مصلواًب على اخلشبة، واآلن شريعة عدلك اإلهلي تريد حبكومتها أن هتلك االنسان،
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 الباقي يل. بعد أين عدمت سيدي أن ابين يسوع قد مات. فأشفق عليَّ اذاً وصريين اال أفقد ابين الثاين
االبن األول: فحقًا أن هللا بغري شٍك ال ميكن أن يهلك أولئك اخلطأة الذين يستغيثون مبرمي، وهي 

بصريورته اايها أمًا هلم.   ا،تتوسل هلل من أجلهم، اذ أن هللا عينه قد جعل هؤالء اخلطأة أوالدًا هل
لباري تعاىل يتكلم هكذا قائالً: أنين قد سلمت اخلطأة فالرجل احلسن العبادة البسارجيوس جيعل كأنَّ ا

ملرمي مبنزلة بنني ومن مث هي هبذا النوع مهتمة يف أن تكمل واجبات وظيفتها هذه، وليس أحٌد من 
تغيثون هبا، ميضي مهمالً منها اىل األابدة، بل أهنا تقود أولئك الذين سلموا لعنايتها، خاصًة الذين يس

 رهتا.*اجلميع ايلَّ بكل قد
ويقول بلوسيوس: ترى من يستطيع أن يصف ابلكفاية عظم الرمحة واخلريية والعناية واحملبة، اليت هبا 

قديس برنردوس هتتم أمنا هذه اإلهلية يف أمر خالصنا، حينما نستدعيها ملعونتنا ونلتجئ اليها: ويقول ال
قدميها املقدسني. ولنضبطهما  )يف أحد ميامره(: فلنتقدم اذًا أمام هذه األم الصاحلة جاثني لدى

شديدًا، وال نفارقها وال نطلقها أملَّ تباركنا، وبذلك تقبلنا أوالداً هلا متبننًة بنا: فمن ميكنه أن يراتب أو 
ان )يقول القديس بوانونتورا( حىت ولو أهنا قتلتين، يضعف رجاؤه يف هذه األم الرأوفة، أو يف شفقتها حنو 

فيها وأؤمل بكلية أملي أن أموت أمام أيقونتها. وهكذا أفوز ابخلالص: فكل فأان ال أزال وطيد الرجاء 
أحد من اخلطأة حينما يلتجئ اىل هذه األم الكلية الشفقة، يلزمه كذلك أن يتفوه حنوها قائاًل: أيتها 

جل مآمثي أستحق أن ترفضيين مقصيًا من أمامك، وأن تعاقبيين ابلقصاصات السيدة أمي، أنين أل
بتها خطاايي، ولكن ولو أنك رذلتيين وقتلتيين فأان ال ميكن أن أضعف رجائي فيِك، وال حييق املستزوج

يب اليأس من رمحتِك. بل أثق أبن أانل اخلالص بواسطتك. فأان كلي األمل فيِك وشديد االتكال 
ي و أن أحصل على هذا احلظ السعيد، وهو أن أموت أمام أحدى أيقوانتِك، مسلماً نفسعليِك. وارج

بني يدي رمحتك. وبذلك أطمئن أبال أمضي هالكاً، بل أنطلق اىل السماء لكي أسبحِك برفقة عبيدِك 
 الكثري عددهم، الذين الستغاثتهم بِك يف ساعة موهتم، وألعانتِك أايهم بقوة شفاعاتك املقتدرة، قد

أن كان ميكن ألحد اخلطأة،  فارقوا هذه احلياة فائزين ابخلالص: وهنا فليقرأ النموذج اآليت إيراده، ليفهم
 أن يقطع رجاءه من رمحة هذه األم الصاحلة، أو من مفاعيل حبها الشديد اذا التجأ اليها.*

 * * منوذج
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 1430وس يف بالد انكلرتا سنة إن ابلواجانسه خيرب )يف مطلع اترخيه( أبنه قد كان يف مدينة ريدولي
ي بعد أن وزع مجيع املرياث املخلف له عن مورثيه، وكل شاٌب شريف األصل، أمسه أرانسطوس، الذ

ه بسريٍة مملؤٍة ما كان ميلكه على الفقراء واحملتاجني، قد ترهب يف أحد الديورة، حيث كان جيتاز أايم
سهم كانوا يعتربون فضيلته ويكرمونه، ال سيما من حقيقة روح الكمال االجنيلي، حىت أن رؤساءه أنف

احلارة حنو والدة اإلله، فحدث يف تلك األايم أن الطاعون قد دخل يف املدينة  ألجل عبادته اخلصوصية
لبني منهم تقدمة التضرعات من املذكورة، ولذلك قد التجأءت سكاهنا اىل رهبان ذلك الدير، طا

طوس أن ميضي اىل الكنيسة، وميارس الصلوات أمام هيكل أجلهم، فرئيس الدير قد رسم على أرانس
دة أبتصاٍل، وأال يباين اهليكل أملّ حيصل على جواٍب ما من هذه السيدة اجلليلة، فالشاب العذراء اجملي

ًا من البتول القديسة، أبهنا علمته أن الشعب قد متم ذلك وأستمر مدة ثالثة أايم اىل أن فاز أخري 
نجاة سومة منها، لينجوا من الطاعون، كما أهنم قد أكملوا ذلك وفازوا ابليتلون بعض صلواٍت مر 

متاماً، فأتفق فيما بعد أن ذلك الشاب قد فرتت حرارة عبادته حنو العذراء اجمليدة. ومن مث قد وثب 
سيما أبشياء مضادة العفة، حمركاً يف عقله العزم على أن يهرب  عليه الشيطان بتجارب قوية جدًا، ال

بني. فقبل هواجس أبليس، لدير، ومن حيث أن هذا املسكني مل يتجه ابألستغاثة حنو ملجأ احملار من ا
وعزم على أن يطرح ذاته من أحد جدران الدير اىل خارٍج ويفر هارابً. ولكن وفيما هو هبذا العزم 

من تلك دير، حيث كانت توجد أيقونٌة لوالدة اإلله، فقد خاطبته هذه السيدة جمتازًا من رواق ال
طوس قد أنطرح يف األرض أمامها مملوءًا من األيقونة قائلًة: اي أبين ملاذا قد أمهلتين: فحينئٍذ أرانس

أحتمل  األنذهال واهللع والندامة معاً، وأجاهبا قائاًل: أال تنظرين اي سيديت كيف أنين ما عدت أقدر أن
ملا تغافلت، عن أن تستغيث يب، فلو  التجارب. فلماذا أنِت مل تعينيين: فقالت له القديسة: وأنتَ 

اىل معونتك، ملا بلغت اىل احلال الكائن أنَت هبا، فمنذ اآلن وصاعداً أنَك التجأت ايلَّ وأستدعيتين 
ه ولكن قد وثبت عليه أتكل عليَّ وأستغث يب وال خيامرك ريٌب: فأرانسطوس قد رجع اىل قاليت

ئ اىل العذراء اجمليدة فقد غلب أخريًا من عدوه التجارب جديدًا. ومن كونه مل يهتم يف أن يلتج
لدير. وسلم ذاته ملفاعيل اآلالم الرديئة بسريٍة كلية الشناعة، جمتازًا من فعل اجلهنمي، وهرب من ا

فندقاً يستقبل فيه الغرابء حتت أجرٍة ابئعاً  خطيئة اىل أخرة حىت أنه صار قاتاًل وانهباً، ألنه أستنكرى
ليلٍة ما قد   ومخرًا. ويف الليل كان يقتل من ميكنه قتلهم ويسلب أمتعتهم. ففيأايهم يف النهار قواتً 
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وجد فيما بني الذين أماهتم على هذه الصورة أبن عم وايل تلك البلدة، فهذا الوايل مبوجب الدالئل 
حص وألجل ما أتى ذكره قد حكم على أرانسطوس ابلشنق. غري أنه يف اليت حصل عليها يف قيام الف

لفندق شاٌب ما شريف املقام، من الذي كان فيه الفحص مقاماً قبل أبراز احلكومة، قد ــ جاء اىل االز 
وعندما أستقبله أرانسطوس قد صمم عزمه على أن يقتله لياًل، كما كان فعل ابآلخرين، فلما بلغت 

، فلم ير منه، دخل سرًا اىل املسكن الراقد فيه ذاك الشاب ليميته على فراشه الساعة املقصودة
وع املسيح مسمرًا على الصليب الشاب، عوضًا منه شاهد مطروحًا فوق الفراش شخص خملصنا يس

مملؤًا من اجلراحات، الذي قد نظر اليه بعني رأفٍة قائاًل له: أما يكفيك اي انكر اجلميل أنين قد مت 
عك سريعاً وأقتلين اثنيًة: حدًة من أجلك، بل تريد أن متيتين مقتوالً بيدك من جديد، فأمدد ذرامرًة وا

ابه قائالً بدموٍع: هوذا أان اي سيدي أمامك، ومن حيث أنك فحينئٍذ أرانسطوس طفق يبكي مبرارٍة وأج
 خرج من الفندق أستعملت معي رمحًة هكذا عظيمة، فأان أريد أن أعود اليَك راجعاً: قال هذا وحاالً 

هو جمتاز قد صادفته خدام الشريعة فمسكوه وأتوا ليمضي اىل الدير وميارس أفعال التوبة، ولكن فيما 
ا مثل يف ديوانه قد أعرتف مقرًا جبميع ما كان صنعه. وبقتله كل الذين أماهتم يف به اىل القاضي، فلم

دون أن يعطيه زمنًا ليعرتف خبطاايه يف الفندق. فحينئٍذ الوايل أبرز ضده حكم املوت مشنوقاً. من 
ه اال أن انسطوس التجأ اىل أم الرمحة مستغيثًا هبا. فاجلالد أي نعم أنه شنقمنرب سر التوبة. فوقتئٍذ أر 

والدة اإلله قد حفظته يف احلياة، وفكته من احلبل وسرحته آمرًة اايه بقوهلا له: أرجع اىل الدير وأعمل 
ه تشاهد يف يدي ورقًة توضح أن خطاايك قد غفرت، فحينئٍذ هيء ذاتك توبًة. ويف اليوم الذي في

ر أفعال التوبة األشد صرامًة، لموت. فأرانسطوس عاد اىل ديره، وأخرب رئيسه هبذا مجيعه، وشرع يباشل
وأستمر على ذلك عدًة من السنني، اىل أنه يومًا ما رأى يف يد الطوابوية مرمي البتول ورقة الغفران، 

 أستعد حاالً اىل املوت، ورقد ابلرب مبيتٍة مقدسة*ومن مث 
 

 
 †صالة † 

الكلية القداسة. أيتها امللكة املسلطة، والدة اإلله املستحقة هذه الرتبة السامية اجلالل، أنين رمي اي م
اذ أالحظ ذايت هبذا املقدار مملؤاً من الذل واألدران واخلطااي، فلم يكن يليق يب أن أجتاسر على التقدم 

 التعزية العظيمة، والرجاء األمني اليِك، وعلى أن أدعوِك أماً يل، ولكن ال أريد أن شقاويت هذه تعدمين
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أمي، فأان أعلم أين مستحٌق أن تطرديين مقصيًا من أمامِك، اال أنين  اللذين أشعر هبما عندما أمسيكِ 
ي يسوع أبنِك. وبعد ذلك أتوسل اليك أبن تتأملي يف مجيع ما تكبده من اآلالم، وما صنعه من أجل

ائسني. ولكنين أهنت العزة اإلهلية أكثر من اآلخرين، اال أطرديين أن قدرِت. فأان هو أحد اخلطأة الب
د صار، وفات ما مضى، فاآلن أان ألتجئ اليِك، وأنِت قادرٌة أن تعينيين، فغيثيين اي أمي أن الشر ق

ألين أعرف أنِك قادرةٌ على كل ما تشائني! وتنالني  وساعديين، وال تقويل يل أنِك ال تستطيعني أسعايف،
ون عرفيين اىل من ما ترغبني، وأما أن قلِت يل أنِك ال تريدين أن تعينيين، فقلما يك من إهلِك، مجيع

التجئ لكي يساعدين يف حال مصائيب هذه الثقيلة. فأان أهتف اليك واىل أبنِك أبلفاظ القديس 
نًة اي خملصي ترمحين مبغفرتك يل آاثمي، وأنِت اي أمي تشفقني عليَّ معيأنسلموس قائالً: أما أنك أنت 

يث هبم. ومن هم الذين أستطيع إايي، وأما أنكما تقوالن يل من هم األشخاص األقوى منكما ألستغ
أن أتكل عليهم. فال يوجد ال يف السماء وال على األرض أحٌد ميكنين أن أحصل منه على رمحٍة وشفقٍة 

 هي أمي اي ، أو يستطيع هو أن يساعدين أفضل منكما، فأنت هو أيب اي يسوع. وأنتِ أكثر منكما
 ومتضيان يف طلبهم لتخلصاهنم. فأان هو أحد مرمي، فأنتما حتبان من هم أكثر أحتياجاً، وأوفر شقاوةً 

ألن األمثة املستحقني أن يطرحوا يف جهنم، بل األشد قبحاً وتعاسًة من مجيعهم، ولكن ال حاجة بكما 
تيش عليَّ، لكين أقدم لكما ذايت برجاٍء جتوال ههنا وهنا لتطلباين، بل وال أان أدعي أبنه يلزمكما التف

عين، وترتكاين مهماًل منكما. فهوذا أين منطرٌح على أقدامكما، فأغفر يل وطيٍد يف أنكما ال تعرضان 
                    اي يسوع خملصي، وأنِت اي مرمي عينيين آمني!*

† 
 مل يسمع قد أن أحداً 
 ألتجأ إليِك وعاد خائباً 

 وفةأيتها السيدة الرؤ 

 

 
 كتاب اجماد مرمي  -الفصل الثاين: اي حياتنا ولذتنا 

 القديس ألفونس دي ليكوري -كتاب اجماد مرمي البتول  •

http://www.peregabriel.com/saintamaria/nodeorder/term/2044
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 الفصل الثاين
 

 هراً وبيت هللا على قمم اجلبال،
 ليهويستعلي فوق أعلى التالل، وجييء إ
 (12 /2كل األمم، ويسري حنوه شعوب كثرية.)أشعيا 

 †يف شرح ما يالحظ هذه الكلمات وهي: اي حياتنا ولذتنا:  †
 * * وفيه ثالثة أجزاء

 أنه سيكون يف آخر األايم، جبل الرب
 †  اجلزء األول †ظا

 * يف أن مرمي البتول هي حياتنا، ألهنا تستمد لنا غفران خطاايان *
 من أجلها جتعلنا الكنيسة املقدسة، أن نسمي مرمي العذراء حياتنا، فيلزم يداً العلة اليتأنه لكي تفهم ج

أن يعرف أنه كما أن النفس تعطي احلياة للجسد، فهكذا النعمة اإلهلية تعطى احلياة للنفس. ألن 
يف سفر الرؤاي  هي، كما قيل النفس من دون النعمة اإلهلية. نعم أهنا تسمى حيًة، ولكنها ابحلقيقة مائتةٌ 

( ملالك كنيسة سرديس: أين أعرف أعمالك أن لك أمسًا حي ولكن أنت ميت. فاذًا اذ 1ع3)ص
تستمد مرمي البتول للخطأة بواسطة شفاعاهتا أكتساب نعمة هللا، فبهذا النوع ترد هلم احلياة. فأمسع 

سابع لة يف العدد الالكلمات املقو  كيف أن الكنيسة جتعل مرمي متكلمًة عن ذاهتا. بتخصيصها هلا
عشر من االصحاح الثامن من سفر األمثال وهي: أن الذين يبتكرون ايلَّ جيدونين: أي أن الذين 
يطلبوين ابكرًا يعين حاملا ميكنهم فحقًا جيدونين. بل أن السبعني مرتمجًا قد وضعوا عوضًا من لفظة 

صلون على نعمة ئون اىل مرمي حيأن الذين يلتج جيدونين هذه الكلمات وهي: جيدون نعمًة، ومن مث
هللا. مث أنه يف العدد األخري من االصحاح املذكور توجد مدونًة هذه الكلمات وهي: أن من جيدين جيد 
احلياة ويستقي اخلالص من الرب: فهنا القديس بوانونتورا يهتف عند تفسريه الكلمات املقدم ذكرها 

فكرموا مرمي جتدوا احلياة واخلالص  لى ملكوت هللا.شتهون احلصول عقائاًل: أمسعوا اي معشر الذين ي
 األبدي*
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ممن اجمللد األول من أتليفه(: أن هللا أمنا مل  61عظة 8والقديس برنردينوس السياين يقول )يف الرأس
يرد أن يبيد االنسان من الوجود بعد سقوطه ابخلطيئة يف عدن، ألجل احلب اخلاص الذي كان حيب 

قول هذه األلفاظ األخرى وهي: أنين ال أراتب يف أن كل املراحم : مث بعد ذلك ياالبنة العتيدةبه هذه 
والغفراانت اليت فاز هبا اخلطأة يف زمن الناموس القدمي، فاهلل قد منحهم اايها مالحظًة هلذه البتول 

 املباركة ال غري.*
د يف أن شقياء، فلنجتهمة هللا حنن األفلهذا حيرضنا حسنًا القديس برنردوس بقوله: أن كنا أضعنا نع

نكتسبها اثنيًة بواسطة مرمي: ألننا أن كنا أضعنا هذه النعمة فمرمي قد وجدهتا، ومن مث كان القديس 
املذكور يسميها: واجدة النعمة: أو ظافرة ابلنعمة. وهذه الصفة قد نعتها هبا لتعزيتنا العظيمة القديس 

( 30ع1بنعمٍة من عند هللا: )لوقا صمرمي فقد ظفرت : ال ختايف اي جربائيل رئيس املالئكة بقوله هلا
ولكن ألمٌر حمٌق هو أن مرمي قط مل توجد خاليًة من نعمة هللا. فكيف اذًا زعيم املالئكة جربائيل يقول 
هلا: قد وجدت نعمًة: أو ظفرت بنعمٍة من عند هللا: واحلال أن من جيد شيئاً أو يظفر بشٍء، فيلزم أن 

بتول القديسة قد كانت دائمًا مع هللا، وحاصلًة على الدوام يف صاًل عليه. فالون هو قباًل حاال يك
حال النعمة، بل ممتلئة منها، كما أعلن ذلك القديس جربائيل رئيس املالئكة نفسه، حاملا أنتصب 

تظفر هذه النعمة أو أمامها هاتفاً حنوها: أفرحي اي ممتلئًة نعمًة الرب معِك: فأن كانت اذًا مرمي مل جتد 
ا، ألهنا وجدت دائمًا ممتلئًة منها. فلمن وجدهتا؟ فيجيب عن ذلك يف تفسريه النص املتقدم هبا لذاهت

ذكره الكردينال أوغون اجلليل قائالً: أن مرمي قد وجدهتا للخطأة الذين كانوا أضاعوها، فليسرع اذاً 
هذه النعمة دون ريب جيدون هنم عندها من جراًي حنو مرمي أولئك اخلطأة الذين أضاعوا النعمة، أل

املفقودة منهم، وليقولوا هلا هكذا: أيتها السيدة أن الشيء الضائع يلزم أن يرد ملن أضاعه. فهذه 
النعمة اليت أنِت وجدتيها ليست هي لِك، ألنِك أنِت قط ما أضعتيها. فهي لنا ألننا حنن الذين 

وس الذي من سان لورانسوس ا الرأي ريكارد يستنتج من هذأضعناها. وهلذا يلزمِك أن ترديها لنا. مث
على العذراء( بقوله: فأن كنا اذًا نرغب أن حنصل على نعمة هللا، فلنذهب حنو مرمي اليت  2)يف كتابه

قد وجدت هذه النعمة. ودائمًا هي واجدهتا: وألهنا قد كانت على الدوام، كما هي اآلن ومل تزل 
ا، فمن دون كل ريٍب حنصل على النعمة: مث مما جاء ا التجأان اليهى هللا، فإذا مسرمداً حمبوبًة عزيزًة لد

مدوانً عن هذه السيدة يف العدد العاشر من االصحاح الثامن واألخري من سفر نشيد االنشاد املقدس 
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لجأً وهو: أان سوٌر وثدايي كربٍج. فكنت أان يف عينيه كواجدة سالٍم: يتضح أن هللا قد أقامها سوراً وم
ة فيما بيننا حنن اخلطأة وبينه تعاىل للسالم، فسندًا على الكلمات املقدم محايتنا. وواسطلنا ألجل 

ذكرها يشجع القديس برنردوس اخلاطئ قائاًل له: أمِض اىل أم الرمحة هذه، وأكشف هلا اجلراحات 
للحليب  غفر لك أكراماً الكائنة يف نفسك من قبل خطاايك، وحينئٍذ هي بتأكيٍد تتضرع اىل ابنها أبن ي

رضعته إايه من ثدييها، وابنها حلبه اايها العظيم يستجيب من كل بد تضرعها من أجلك: كما الذي أ
يتضح من عملية الكنيسة املقدسة اليت جتعلنا أن نطلب من هللا أن مينحنا معونة شفاعة مرمي ذات 

ا وهي: امنح أيه الة االعتياديةاالقتدار، لكي ننهض من أحداث خطاايان. وذلك بواسطة تلك الص
اإلله الرحوم عواًن لضعفنا، حىت حنن احملتفلني بتذكار القديسة والدة اإلله، فبمعونة شفاعاهتا نكون 

 انهضني من سقطات مآمثنا وقباحتنا.*
فاذاً ابلصواب يسمي مرمي البتول القديس لورانسوس يوستينياين: رجاء عمال األمث. ألهنا هي وحدها 

طاايهم. وكذلك بكل لياقٍة يدعوها القديس برنردوس: سلم ن هللا غفران خيت تستمد هلم متلك ال
اخلطأة: ألن هذه امللكة الشفوقة. اذ متد يدها اىل األمثة املساكني الواقعني يف حفرة اخلطيئة، فتنتشلهم 

أوغوسطينوس: مصعدًة أايهم من هوة األمث اىل هللا كعلى سلٍم. وهكذا بكل عدالٍة يسميها القديس 
لقديسني( "رجاان حنن اخلطأة". ألننا بوساطتها هي وحدها نرتجى الصفح عن على ا 18 عظته)يف

ذنوبنا كلها، وهذا نفسه يقوله القديس يوحنا فم الذهب أي: أن اخلطأة بشفاعات مرمي فقط يفوزون 
ها( فرض عيد ميالد ابلغفران من هللا. ومن مث بعد ذلك حيييها ابلسالم عن لسان مجيع اخلطأة )يف

سالم عليِك من الرب اي والدة اإلله وأمنا، أيتها العرش السماوي حيث جيلس هللا، فأنت قائاًل: ال
هي السدة اليت منها يوزع الرب أنعامه كلها، فتوسلي اىل يسوع دائماً من أجلنا، لكي نستطيع بواسطة 

 األبد.*الطوابوي اىل  صلواتِك أن نستمد الغفران يف يوم احملاسبة، ونفوز ابجملد
وأخرياً ابلصواب تدعى مرمي مطلع الصبح كما هو مدون عنها هكذا: من هي هذه املستشرقة كمطلع 

( أي نعم أهنا هي الفجر الصباحي، 9ع6الصبح مجيلة كالقمر منتخبة كالشمس: )نشيد االنشاد ص
الصباح هو أنه من حيث أن ألن احلرب األعظم أينوشانسيوس يقول )يف عظته الثانية على صعودها(: 

ة الليل وبداية النهار، فبالصواب أن مرمي البتول قد شبهت ابلصبح، ألهنا هي هناية الرذائل وبداية هناي
الفضائل: فاملفعول عينه الذي صنعته مرمي يف العامل حني ميالدها تفعله يف نفس كل انساٍن حني تتلد 
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ياحها( قائاًل: اي والدة الثالثة على ن مانوس )يف عظتهفيه العبادة حنوها، ولذلك خياطبها القديس جر 
اإلله أن محايتِك ونصرتِك هي عدمية الفناء، وشفاعتِك هي احليوة: ويف عظته املختصة بعيد وضع 
زانرها يقول: أن إسم مرمي ملن يتلفظ به حبسن عبادٍة وحٍب هو عالمة وجود احلياة. أو أنه من دون 

 ى احلياة.*أبطاٍء حيصل املتلفظ به عل
( فيقول 48ع1لت هي نفسها قائلًة: ها منذ اآلن يعطيين الطوىب مجيع األجيال: )لوقا صرت فقد

حنوها القديس برنردوس. )يف عظته املختصة ابلعنصرة(: أي نعم اي سيديت ألجل ذلك يدعوِك طوابوية 
طبته على ي: )ويقول يف خالبشر مجيعهم. ألن عبيدِك كلهم ينالون بواسطتِك حياة النعمة واجملد األبد

ها( أن اخلطأة بِك جيدون الغفران، وأما الصديقون فيحصلون بِك على نعمة الثبات، وبعد ذلك ميالد
على احلياة السرمدية: )وهنا يتكلم املتعبد هلا يرنردينوس البوسطي يف عظته على ميالدها قائاًل(: ال 

طمأنينٍة اىل هذه ها. بل ألتِج بعال اخلطااي كليقل رجاك أيها اخلاطئ، حىت ولو أنك تكون أرتكبت أف
السيدة ألنك جتدها مملؤة اليدين من الرمحة... فمرمي ترغب أن تصنع معك اخلري وهتبك النعم. أبكثر 

 وأفضل مما أنت ترغب وتشتهي أن تقتبل منها.*
ه أنه حينما مث أن القديس أندراوس األقريطشي يسمي مرمي: طمأنينة الغفران اإلهلي: وهذا يفهم ب

مرمي لكي يتصاحلوا مع هللا، فالباري تعاىل يعدهم ابلغفران بنوٍع أمنٍي كلّي الطمأنينة،  تجئ اخلطأة اىلتل
ويعطيهم عربواًن هلذه الطمأنينة مرمي نفسها، اليت قد وهبناها عز وجل حماميًة عنا، وألجل شفاعاهتا 

هتا. والقديسة ا ويقصدون نصر ذين يستغيثون هبيغفر اخلطااي بقوة أستحقاقات يسوع املسيح ألولئك ال
( أن األنبياء القديسني كانوا يتهللون عندما عرفوا أن هللا 9برجييتا قد عرفت من املالك )يف الرأس

ألجل تواضع مرمي وطهارهتا، كان مزمعاً أن يرتضي مبصاحلة اخلطأة، وابن يتقبل يف نعمته أولئك الذين 
 كانوا أغاظوه.*

أنه ميكن أن مرمي تطرده خارجاً، اذا أستدعاها اخلطأة أن خياف أصاًل، من  فال ينبغي لكائٍن من كان من
ملعونته مستغيثًا برأفتها، كال، ألهنا هي أم الرمحة، وحبسب صفتها هذه ترغب خالص اخلطأة األكثر 

فيها ال يدركه الغرق  شقاوًة. فيقول القديس برنردوس: أن مرمي هي تلك السفينة اليت كل من حيتمي
من الطوفان البهائم والوحوش أيضاً. وهكذا ضمن محاية  ي: فداخل سفينة نوح قد خلصتاألبد

مرمي وحتت ظل عنايتها ختلص اخلطأة أيضاً. فالقديسة جالرتوده قد شاهدت يف الرؤاي يومًا ما مرمي 



53 | P a g e  
 

مث الحظت اً، منورًة، دببًا وغريها، البتول مقتبلًة حتت أذايل برفريها كثرًة من الوحوش الضارية، أسود
قط مل تكن تطرد من حوهلا تلك الوحوش، بل ابلعكس كانت أبشفاٍق وحنٍو كيف أن مرمي ليس ف

جتمعها وتالطفها وتنعطف حنوها، ومن هذه الرؤاي قد عرفت القديسة أن اخلطأة األشد تعاسًة واألكثر 
ين، بل يقبلون منها ، فال يقصون من أملهم مطرودأمثاً، حينما يبادرون اىل محاية هذه األم الرأوفة

من املوت األبدي، فلنذهب اذًا وندخل ضمن هذه السفينة، ولنلتِج حتت ذيل محاية مرمي خملصني 
 اليت من املؤكد ال تطردان، بل من دون ريٍب هتتم يف أمر خالصنا*

 * * منوذج
. فهذه اذ أتفق رديئة السرية أمسها هيالنه أن األب بوفيوس خيربان فيما بني األشياء األخرى عن أمرأة

ا بطريق الصدفة، أن تستمع يف الكنيسة عظًة خمتصًة ابلوردية، فلما خرجت من املعبد اإلهلي هلا يوماً م
أشرتت مسبحًة من مسابح الوردية، اال أهنا محلتها خفيًة كيال يراها أحٌد، مث شرعت فيما بعد متارس 

البتول العبادة، فمع ذلك قد أفاضت كانت تتلوها من دون عواطف   صالة هذه املسبحة، ومع أهنا
القديسة يف قلبها عذوبًة وتعزيًة هبذا املقدار عظيمًة عندما كانت تصلي هبا، حىت أهنا ما عادت تعرف 
هتمل تالوهتا، وبذلك قد حصل عندها تكرٌه ونفوٌر من سريهتا القبيحة، بنوع أهنا مل تعد حتتمل توبيخ 

سها منجذبًة أبغتصاٍب اىل أن ها القلقة. ومن مث شعرت بنفلشديد، أو جتد راحًة ألفكار ضمريها ا
متضي تعرتف خبطاايها يف منرب التوبة. كما فعلت حقًا بتوجٍع وندامٍة قلبيٍة هبذا املقدار عظيمٍة، حىت 

والدة اإلله، أن معلم أعرتافها قد أستوعب من ذلك أنذهااًل، فبعد هناية االعرتاف ذهبت أمام هيكل 
هناك أكملت صلوة الوردية، فاألم اإلهلية قد تنازلت ألن ر ملعينتها هذه املقتدرة، و لكي تقدم الشك

ختاطبها من تلك األيقونة قائلًة هلا: يكفيِك اي هيالنه ما قد أغظِت به هللا حلد اآلن، وما أهنتيين به، 
هيالنه اخلاطئة ًا ليس بقليٍل من أنعامي: ففمنذ هذا اليوم فصاعدًا غريي سريتِك، وأان سأهبِك جانب

أمتألت خجاًل وأنذهااًل وأجابتها هاتفًة: أيتها البتول الكلية القداسة، أنين ابحلقيقة قد  املسكينة قد
عشت حلد هذا الوقت خاطئةً أثيمةً شقيةً دنسًة، ولكن أنِت من حيث أنِك قادرةٌ على كل ما تشائني، 

ة وفاءاً عن مآمثي. قي من حيايت يف أعمال التوبملتها. وأريد أن أصرف ما بفعينيين ألين أهبِك ذايت جب
مث خرجت من الكنيسة ومبعونة والدة اإلله قد وزعت كل ما كانت متلكه على الفقراء واحملتاجني، 
وشرعت متارس أفعال التوبة األشد صرامًة. فأي نعم أن التجارب قد هنضت حملاربتها ووثبت عليها 



54 | P a g e  
 

اىل معينة التائبني، وبذلك كانت دائماً  كن تغفل عن األلتجاء املتصلة. اال أهنا أي هيالنه مل تبقوٍة كلي
تنتصر على أعدائها اجلهنميني، وقد حصلت على انعاٍم وافرٍة فائقة الطبيعة، حىت أهنا فازت أبوحيٍة 

 اايها أنذرهتا والدة اإلله خمربةً  وجلياانٍت مساوية وبروح النبوة أيضاً. وأخرياً قبل نياحها أبايٍم وجيزة، قد
ذه احلياة. وملا جاءت الساعة قد حضرت اليها هذه األم اإلهلية عينها مع عن وقت خروجها من ه

ابنها احلبيب لتعزيتها، وعند أنفصاهلا من اجلسد قد شوهدت نفسها بصورة محامٍة بيضاء جزيلة 
   السعادة األبدية سرمداً.* اجلمال، قد تراقت متطايرًة اىل السماء لتمجد هللا يف

 †صالة † 
هوذا أنين منطرٌح على قدميِك اي والدة إهلي. اي رجاي الوحيد أان اخلاطئ الشقي طالبًا منِك الرأفة. 
فأنِت تدعني من الكنيسة كلها ومن املؤمنني أمجعني: ملجأ اخلطأة: فاذاً أنِت هي ملجأي وخيصِك أن 

ية احلالوة تعرفني اي والدة اإلله الكلة رغبة ابنِك أمر خالصنا، و ختلصيين: فأنِت تعلمني كم هي عظيم
مقدار ما يسر وحيدِك املبارك بتخليصنا: )غولياملوس الباريسي( ومعلوٌم هو لديِك كم قد أحتمل 
يسوع ألجل خالصي، فأان أذكرِك اي أمي أبالم حبيبِك. وهي الربد الذي تكبده يف مغارة بيت حلم، 

أحتملها أمام عينيِك مقتوالً ذي سفكه، أوجاع املوت اليت صر، أتعابه، أعراقه، دمه المشقة هربِه اىل م
على الصليب، فأوضحي ذاتِك أنِك حتبني هذا االبن اإلهلي. يف الوقت الذي فيه أان أتوسل اليِك أبن 

 ملا كنت طلبت تعينيين حباً به. أمددي يدِك ايلَّ أان الواقع امللتمس منِك الشفقة. فلو أين أكون قديساً 
اليِك لكونِك أم املراحم، فأان أعلم أن قلبِك احلنون يتعزى  من حيث أين خاٍط فأان ملتجٍ الرمحة، بل 

كثرياً أبعانة البائسني، حينما ميكنِك أن تعينيهم اذ ال جتدينهم مصرين على آاثمهم. فاذاً أهبجي اليوم 
نم، وتقدرين ين. اذ أين مسكنٌي مستحق جهقلبِك الرأوف وعزيين، ألنه توجد لِك حجة ألن ختلصي

ين ال أريد أن أكون مصراً على عمل اخلطيئة. فأان أضع ذايت يف يدِك، فقويل يل ماذا أن تساعديين، أل
جيب أن أصنع. وأستمدي يل قوًة ألقدر أن أمتم ما ترمسينه عليَّ، يف الوقت الذي فيه أان أقصد أن 

ايتِك، ان أهرب حمتميًا حتت كنف وقاىل حال النعمة اإلهلية. فأأفعل كل ما ميكنين صنعه، لكي أرجع 
وابنِك يسوع يريد أن التجئ اليِك. حىت ألجل جمده وجمدِك حبسب كونِك أمه يسعفين للخالص ليس 
فقط دمه املسفوك هلذه الغاية، بل معونة صلواتِك أيضًا من أجلي لديه. فهو أرسلين اليِك لكي 

بني متضرعًة من أجل ِك برجاٍء وطيٍد، فأنِت تطلت مستغيثًا بِك. وواثقًا فيتعينيين، وهوذا أان أسرع
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الكثريين. فصلي من أجلي أان أيضًا ولو كلمًة واحدًة. قويل هلل أنِك تريدين أن ختلصيين. وحينئٍذ ال 
 ريب يف أنه تعاىل خيلصين، فقويل له أين أان خاصتِك، وأكثر من هذا أان ال أطلب منِك.*

† 
 † اجلزء الثاين †

 

 تمد لنا نعمة الثبات يف الرب*ياتنا كوهنا تس* أن مرمي هي ح
 (8/15يب متتلك امللوك، والذين يعملون يفَّ ال خيطئون )أمثال  †

 مغبوط اإلنسان الذي يستمعين والذي يسهر كل يوم عند أبوايب
 ( †8/34وحيفظ أوزان مداخلي. )أمثال 

مع الرتيدنتيين املقدس هي موهبٌة أن نعمة الثبات األخرية هي موهبة إهلية عظيمة جداً، وكما حدد اجمل
صالً أن نستحقها بذواتنا، بل كما يعّلم القديس أوغوسطينوس أن كل أولئك جمانيٌة مطلقاً، ال ميكننا أ

م حقاً ينالوهنا من دون خلٍل، الذين يلتمسون من هللا نعمة الثبات فينالوهنا، وحسبما يقول سوارس أهن
هللا أبجتهاد حلد هناية حياهتم، ألن هذا الثبات على ألتماسها طاملا يداومون على أن يطلبوها من 

مياً. كما يقول الكردينال ابالرمينوس يعترب كربهان على أهنم يومياً ينالوهنا. فإن كان أمراً حقيقياً هو يو 
. فتتوزع علينا بواسطة مرمي البتول. حسب الرأي الكائن األن أن كل النعم اليت تفاض علينا من هللا

ادس من هذا القسم، فكذلك  عاماً، والذي أان أعتده صادقاً، كما سأبرهن عنه يف الفصل السرأايً 
يكون أمرًا حقيقياً هو اننا بواسطة مرمي فقط. ميكننا أن نرجوا نعمة الثبات األخرية هذه العظمى وأن 

ن هذه القديسة، اليت ون ريٍب حنن نناهلا أن كنا نطلبها بدالٍة وحبسن أتكاٍل دائمًا منفوز هبا. ومن د
خيدموهنا أبمانٍة يف هذه احليوة. حسبما تستخدم هي نفسها وعدت أبن متنحها لكل أولئك الذين 

الكنيسة املقدسة عن لساهنا يف خدمة عيد احلبل هبا، كلمات العدد الثالثني من االصحاح الرابع 
ال خيطئون، ومن شرحين حتصل العشرين من سفر حكمة ابن سرياخ، وهي هذه: أن الذين يعملون يفَّ و 

 هلم احلياة األبدية.*
فلكي ننحفظ حنن يف حياة النعمة اإلهلية، فضروري لنا هو أن نكون حاصلني على القوة الروحية، 

عليها بواسطة مرمي فقط، كما  ليمكننا أن نصادم كل أعداء خالصنا، فهذه القوة حنن نقدر أن حنصل
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الصحاح الثامن من سفر األمثال هبذه الكلمات: يل هي القوة جاء عنها يف العدد الرابع عشر من ا
لك امللوك: فاذًا مرمي تقول أن هذه القوة هي يل. ألن هللا قد دفع يف يدي هذه املوهبة لكي يب تتم

ي أن عبيدي بواسطيت يتملكون مسلطني على أوزعها أان على املتعبدين يل. ويب تتملك امللوك، أ
األبد. م، وهبذه الصورة يؤهلون ألن ميلكوا فيما بعد امللك السماوي اىل حواسهم كلها، وعلى آالمه

فيا هلا من قوة عظيمة هي تلك الفائز هبا املتعبدون هلذه السيدة الكلية العظمة، وهبا ينتصرون على 
راء هي ذاك الربج املدون عنه هكذا: أن عنقِك هو كربج داود جتارب اجلحيم كلها. مث أن مرمي العذ

( فهي نظري 4ع4االنشاد ص ابحملاصن املعلق عليه ألف ترٍس وكافة أسلحة املقتدرين: )نشيد املبين
الربج احلصني املستدير ابألسوار حملافظة حمبينها امللتجئني اليها لتحامي عنهم، واملتعبدون هلا جيدون 

 حيم.*لذي هو مرمي، كل األسلحة اليت هبا حياربون عن ذواهتم ضد قوات اجليف هذا الربج ا
فمن مث تدعى البتول الكلية القداسة شجرة الدلب كما جاء عنها القول يف سفر حكمة ابن سرياخ 

( هكذا أنين كالدلب أرتفعت على شط املاء يف الشوارع. فالكردينال أوغون يفسر 19ع24)ص
ذاهتا ا أوراقها بصورة األتراس، وبذلك يتضح املعىن أبن مرمي تتخذ على ذلك، أبن شجرة الدلب هل

رد عنهم قوة أعدائهم. مث أن الطوابوي محاية كل أولئك الذين يلتجئون اليها مستغيثني مبعونتها وت
آماداوس )يف ميمره الثامن( يعطي هذا النص تفسريًا آخر وهو: أن مرمي تسمى شجرة الدلب، ألنه 

حتتها وحوهلا ميداانً  الشجرة هي ذات كرٍب وأغصاٍن ضخمٍة وأورٍق مدغمٍة، وابلتايل تعطيكما أن هذه 
يق مسترتين بفيها من حرارة الشمس، وحمتمني حتتها من واسعاً، فيه يستظل املسافرون عابروا الطر 

ارة نريان األمطار. فهكذا حتت أذايل محاية مرمي وعنايتها، جيد البشريون ميدااًن فيه يلتجئون من حر 
 الشهوات واآلالم، ومن شدة عواصف التجارب:*

س اليت تبتعد عن هذا امللجأ األمني، وهتمل التعبد هلذه السيدة. وتتغاضى عن تلك األنف فيا لتعاسة
األستغاثة هبا يف حني األحتياج، فيقول القديس برنردوس: ترى كيف يكون حال العامل سوى ظلمٍة 

أفرتضنا أن الشمس ال تعود تشرق يف جلد السماء، فكذلك اذا خسرت  حالكٍة دائمٍة مكروهٍة. اذا
ل عنها من املرتل: جعل الظلمة فكان نفٌس ما عبادهتا ملرمي، فحاالً تضحى اتئهًة يف تلك الظلمة املقا

( أي حينما ال يشرق يف نفٍس ما النور اإلهلي، 20ع/104ليٌل وفيه تعرب سائر وحوش الغاب: )مزمور
يل اذاً )يقول القديس وتضحى النفس مربضاً لوحوش اخلطااي كافًة وللشياطني أيضاً. فالو  فيصري ظالمٌ 
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ياء هذه الشمس، أي يرفضون التعبد ملرمي حمتقرينه: أنسلموس( مث الويل ألولئك الذين حيتقرون ض
 ومن مث ابلصواب كان القديس فرنسيس بورجيا يراتب يف أمكانية أن يفوز بنعمة الثبات األخرية،

ابوية، فهذا القديس يوماً ما دخل أنفس أولئك الذين ال توجد فيهم عبادٌة خصوصيٌة حنو البتول الطو 
أخذ يفحصهم سائاًل كل واحٍد منهم عن القديس الذي كانت له حنوه عند املبتدئني يف الرهبانية، و 

العذراء، فأستدعى  عبادٌة أشد حرارًة، ومن ذلك عرف أن البعض منهم مل تكن فيهم هذه العبادة ملرمي
صرفات املشار اليهم، الذين قد حتقق عنهم فيما معلم املبتدئني وحرضه ابلسهر بنوٍع خاص على ت

ضاعوا أمثار دعوهتم بتعاسٍة. ألهنم خرجوا من الرهبنة. فاذًا ليس من دون برهان بعد ابلعمل أهنم أ
ني: مربهناً ذلك بقوله )يف خطبته راهن كان القديس جرمانوس يسمي والدة اإلله: نسمة حياة املسيحي

ن اجلسد ال ميكنه أن حيمىي من غري التنفس فهكذا النفس ال ميكنها أعلى والدة اإلله(: أنه كما أن 
حتمىي من دون أن تلتجئ اىل مرمي، اليت بوساطتها حنن ابحلقيقة نكتسب النعمة اإلهلية حياة النفس 

أالنوس قد حصل يف جتربٍة لفعل اخلطيئة، ومن كونه  وننحفظ هبا. فقد أتفق يومًا ما أن الطوابوي
ردس متهورًا يف هوة لتجئ اىل والدة اإلله مستغيثًا مبعونتها، فكاد عما قليٍل أن يتكتغاضى عن أن ي

األمث، اال أن هذه السيدة قد ظهرت له، ولكي جتعله يف املستقبل أكثر حرصاً، قد لطمته على خده 
 عيتين ملعونتك حااًل، ملا كنت حصلت يف هذا اخلطر املبني.*قائلًة له: أنك لو كنت أستد

قول مرمي(: مغبوٌط هو االنسان الذي يستمعين والذي يسهر كل يوٍم عند أبوايب وحيفظ كس )توابلع
: كما ترتل الكنيسة يف عيد احلبل هبذه السيدة( أي الطوىب 34ع8أوزان مداخلي: )سفر األمثال ص
 صويت، ولذلك يلبث مستيقظًا وأييت أبتصاٍل ليقرع أبواب رمحيت، لذلك االنسان الذي يصغي اىل

تستميح من هللا هلذا املتعبد هلا نوراً ويستمد مين االستنارة واملعونة. على أن البتول مرمي هتتم يف أن 
وقوًة. ليمكنه أن خيرج من عوائده الرديئة، ويسلك يف سبل الفضائل، ولذلك نعتت العذراء اجمليدة 

سماء هبذه الكلمات وهي: رب األعظم أينوشانسيوس الثاث يف عظته الثانية على صعودها اىل المن احل
صبح، ومشٌس يف النهار: فهي قمٌر ملن هو أعمى يف ليل اخلطيئة. أن مرمي هي قمٌر يف الليل، وجنمةٌ يف ال

مة الصبح أي )سابقة لكي تنريه ملعرفة احلال الشقية الكائن هو هبا املؤدية إايه اىل اهلالك. وهي جن
قله. وعرف سوء حاله، لكي تصريه أن خيرج من هوة الشمس ومنذرة بقرب أشراقها( ملن قد أستنار ع
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حال النعمة اإلهلية، وهي أخريًا مشٌس ملن هو حاصٌل على نعمة التقديس، لكيال  اآلاثم ويرجع اىل
 يرجع متهوراً ابلسقوط يف خطيئٍة ما.*

طاهتا  الطوابوية بتلك الكلمات املقولة يف حكمة ابن سرياخ وهي: أن رابمث أن العلماء خيصصون مرمي
القديس لورانسوس يوستينياين، (: فما هي رابطات اخلالص )يسأل 31ع6هي رابطات اخلالص: )ص

وجييب هو على سؤاله بقوله( هي أن مرمي توثق عبيدها برابطات احلفظ اخلالصية، لكيال يتوهوا يف 
 مقامي: قديس بوانونتورا يف تفسريه الكلمات األخرى وهي يف مجهور القديسنيطريق الرذائل: وال

مها هو يف مجهور القديسني، بل ( يقول هكذا: أن مرمي ليس فقط أن مقا16ع24)ابن سرياخ ص
أيضًا هي حتفظ القديسني )أي األبرار األحياء يف العامل( لكيال يرجعوا اىل الوراء متقهقرين. وحتفظ 

  تنقص فيهم، ومتنع الشياطني لكيال يضروهم بشيء رديء:*فضائلهم كيال
عبدين ملرمي هم مرتدون أبثواٍب مضعفٍة، كما هو مكتوب: أن أهل بيتها مجيعهم أن املت وقد يقال

( فكورنيليوس احلجري يفسر ما هي هذه الثياب املضعفة 21ع31البسون ثياابً مضاعفًة )أمثال ص
ى عبيدها األمناء بفضائل أبنها وبفضائلها هي أيضاً، واذ يكونون علبقوله: أن البتول القديسة تزين 

لذلك القديس فيلبس نريى كان هذه الصورة البسني أثواب الفضائل. فينحفظون يف نعمة الثبات: و 
دائماً يرشد تالميذه قائالً هلم: اي أوالدي أن كنتم ترغبون نعمة الثبات األخرية. فكونوا حسين العبادة 

من حيب مرمي ينل نعمة  ذراء: وكذلك كان يقول الطوابوي األخ يوحنا ابركمانس اليسوعي: أنملرمي الع
ه األنبا روابرتوس يف مثل االبن الشاطر بقوله: أنه لو كانت الثبات األخرية: ونعما الرأي هو ما يالحظ

ه ملا كان أتخر عن أم هذا االبن املتمرد بعد حيًة. فأمًا أنه مل يكن قط أبتعد عن بيت أبيه. وأما أن
ن من هو ابٌن ملرمي البتول. فأما أنه ال يبتعد أصالً عن الرجوع كل ذاك الزمان املستطيل: ويعين هبذا أ

 أما اذا أبتعد لسوء حظه فال يبطؤ عن الرجوع اليه تعاىل ابلتوبة.*هللا. و 
من التجارب يلتجئون  فليت كل البشر حيبون هذه السيدة الكلية األشفاق واحملبة، ويف حني حماربتهم

 منهم يف األمث، او هل ميضي أحٌد منهم هالكاً، كال، اليها سريعاً، فاذا فعلوا ذلك أهل يسقط أحدٌ 
ط يف هوة اخلطيئة وينحدر اىل هاوية اجلحيم من ال يلتجئ اىل هذه امللكة. فالقديس بل أنه يسق

يف سفرحكمة ابن سرياخ  لورانسوس يوستينياين خيصص بوالدة اإلله تلك الكلمات املقالة
علها أن تتكلم هكذا: أنين أمشي مجلًة مع عبيدي ( وهي: يف أمواج البحر مشيت: مث جي8ع24)ص
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حيث هم يوجدون، لكي أساعدهم معينًة، وأخلصهم منجيًة من هوة األاثم ومن  فيما بني العواصف
 حبر اخلطيئة.*

ر املناغية كان علم طريًا صغريًا هذه فيخرب األب برنردينوس البوسطي أن البعض من مريب الطيو 
ى ذاك  مرمي: ليناغي هبا. فيوماً ما أنقض الطري اخلطاف وهو الباشق علالكلمات وهي: السالم لِك اي

الطري الصغري ليخطفه ممزقاً، اال أنه حاملا الطري صرخ السالم لِك اي مرمي: فالباشق سقط يف األرض 
اىل أن ينبهنا، على أنه أن كان طرٌي عدمي التعقل قد خلص من مائتاً، فبهذا احلادث أراد الباري تع

الشياطني. ذاك الذي يهتم  ت، لتلفظه أبسم مرمي، فكم أبوىل حجٍة ينجو من التجارب ومن وثباتاملو 
يف أن يعود ذاته على األلتجاء اىل هذه السيدة مستغيثاً هبا. فيقول القديس توما الفيالنويف )يف عظته 

يت ضدان األابلسة تول( أنه ال يلزمنا أن نصنع شيئًا آخر يف حادث التجارب حينما أتعلى ميالد الب
الطري اخلطاف، أي أهنا هترب سريعاً وختتفي حتت  لتجربنا، سوى ما تصنعه فراخ الدجاجة حينما ترى

جناحي الدجاجة، فهكذا حنن عندما نشعر بقدوم التجربة وابهلواجس الرديئة، فمن دون أبطاٍء ومن 
ف هذه األم اإلهلية: )مث يقول غري أن نتكلم شيئًا ما عن التجربة. فلنسرع واضعني ذواتنا حتت كن

يلزمِك أن حتمينا منجيًة ألنه ال يوجد لنا بعد هللا ملجٌأ آخر سواِك، أيضاً(: وأنِت أيتها السيدة أمنا 
 فأنِت هي رجاؤان الوحيد واحملامية عنا الفريدة، وبِك نثق مطمئنني.*

ارة( بقوله: أيها اإلنسان من أية نختتم اذًا األيراد مع القديس برنردوس )يف ميمره على أجنيل البشفل
هذه احلياة ال تزال سائرًا يف حبٍر عجاًج فيما بني األخطار والتهلكات رتبة كنَت، فأنَت تعلم أنك يف 

ك عن هذه النجمة اليت هي اململؤة منها هذه األرض، فان كنت ال تريد أن تغرق هالكاً، فال حتد نظر 
أخطار اخلطااي، ويف حدوث األنزعاجات واملصائب والتجارب مرمي، بل تفرس فيها وأستغث هبا، مث يف 

ابت، ويف األشياء اليت يلزمك أن متارسها وتعتمد عليها، أفتكر دائمًا يف أن مرمي تقدر أن واألرتيا
تنقذك، فال يربح من قلبك أمسها املقتدر تعينك، ولذلك أدعها اليك مستغيثًا هبا، فهي تعضدك و 

حقاً، عن شفتيك أبستدعائك اايها ملعونتك، فان كنت تتبع هذه السيدة ال حبسن األتكال، وال ينتزح
فال تضل يف الطريق اتئهاً عن سبيل اخلالص، وطاملا أنَت ملتٍج اليها. فال ميكن أن ختيب من رجائك، 

، وان هي حامت عنك، فليس لك أن تراتب يف خالصك، واذا هي مسكتك بيدها، فلن تسقط أبداً 
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رمي هتتم يف من دون تعٍب أنت تبلغ اىل السعادة األبدية، وابألمجال أن كانت موان هي قادتك، ف
 أمورك، فمن دون ريب أنت متتلك السماء.*

 * * منوذج
ابء. فهذه اذ كان أهنا لشهرية هي حياة القديسة مرمي املصرية املدونة يف الكتاب األول من سري اآل

ضت اىل املدينة االسكندرية حيث عاشت بسرية عمرها أثنيت عشرة سنًة، هربت من بيت أهلها وم
صارت حجر عثرٍة جلميع سكان املدينة. فبعد أن أستمرت على عمل القبائح  هكذا قبيحة، حىت أهنا

قدس. وحتركت ألن مدة ست عشرة سنة، مضت اىل أورشليم يف زمن األحتفال بعيد رفع الصليب امل
ا بروح العبادة، ولكن عندما دنت من ابب املعبد تدخل هي أيضاً اىل الكنيسة بروح التفرج أحرى مم

ٍد غري منظورة كانت تردها غصبًا اىل الوراء كيال تدخل داخاًل، واذ أمتحنت األمر اإلهلي، شعرت بي
عن الدخول اىل الكنيسة. فحينئٍذ قد أنفردت يف مرًة اثنيًة مث اثلثًة ورابعًة، ومنعت بقوٍة فائقة الطبيعة 

 ألجل قبائح ، وعرفت الشقية ليس من دون أشراق النور اإلهلي يف عقلها، أن هللاانحيٍة من النرتكس
سريهتا قد كان يرذهلا من كنيسته أيضاً، فألجل حسن حظها قد رفعت عينيها حيث كانت، فرأت 

دة، فأجتهت حنوها بدموع قائلًة: اي والدة اإلله أرمحي هذه أمامها على احلائط أيقونة العذراء اجملي
ي ايلَّ، ولكن أنِت هي ملجأ ية املسكينة، فأان أالحظ أنه ألجل كثرة خطاايي ال أستحق أن تنظر اخلاط

اخلطأة، فعينيين حبًا أببنِك يسوع، وأجعليين أن أدخل الكنيسة، ألين أريد أن أغري سرييت، وأمضي 
ل هلا ابطناً: أنه وبة حيثما تريدين: فحينئٍذ قد شعرت كأن البتول القديسة كانت تقو فأمارس أفعال الت

مآمثِك، فأهنضي وأدخلي الكنيسة ألن ابهبا عاد مفتوحاً ألجل أنِك التجأِت ايلَّ قاصدًة أن تتويب عن 
لِك: فقامت ودخلت بيت الرب وسجدت للصليب املقدس وبكت على خطاايها، مث رجعت أمام 

: ونة قائلًة: اي سيديت أوضحي يل أين أنفرد لعمل التوبة. اذ أين ماأليق ستعدٌة ألن أمتم ما ترمسينه عليَّ
بقوهلا: أذهيب اىل جايز االردن، وهناك جتدين مكان راحتِك: فأنطلقت فأجابتها العذراء الطوابوية 

القفر الذي فهمت وأعرتفت خبطاايها وتناولت القرابن األقدس وأجتازت هنر االردن، ودخلت اىل 
ففي مدة السبع عشرة سنة األوىل اليت مكثت هبا يف هي أنه فيه كان يلزمها أن تباشر أفعال التوبة. 

أحتملت حمارابٍت شديدةً من التجارب الشيطانية، ولكن ماذا كانت تصنع هي حينئٍذ، ذلك القفر، قد 
ه. وهذه األم الرأوفة قد أستمدت هلا أهنا مل تكن تفعل شيئًا آخر سوى األلتجاء املتصل لوالدة اإلل
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السبع  رواح اجلهنمية يف حبر تلك السنني وتنتصر عليها، وهكذا عند هنايةمن هللا قوًة ألن تقاوم األ
عشرة سنة قد هدأت عنها التجارب، وأستمرت هي يف ذلك القفر اىل حد السنة السابعة واخلمسني 

عة والثمانني من حياهتا. فبعنايٍة إهليٍة قد وجدها هناك من أنفرادها فيه. فلما بلغت اىل السنة الساب
أبن أيتيها يف السنة  القديس زوسيموس، الذي أخربته هي بسرية حياهتا كلها، وتوسلت اليهاألنبا 

املقبلة ابلقرابن األقدس. كما متم هو مطلوهبا برجوعه اليها ومبناولته اايها السر املسجود له، مث بعد 
مليعاد قد رآها ن يزورها يف السنة األخرى أيضاً. اال أنه حينما رجع اليها يف اذلك تضرعت اليه أب

ى مكتوبًة عند رأسها هذه الكلمات وهي: أدفن يف هذا مائتًة، وكان جسدها حماطاً أبشعٍة نورانيٍة، ورأ
وحفر  املكان جسدي أان اخلاطئة املسكينة وصلي من أجلي لدى هللا. فقد دفنها عندما جاء اليه أسدٌ 

  ليت صنعها هللا مع هذه التائبة السعيدة.*له األرض، مث رجع اىل ديره وأخرب بعجائب الرمحة اإلهلية ا
 †صالة † 

أيتها الفائقة القداسة أم الرأفة مرمي البتول، هوذا عند قدميِك منطرٌح اإلنسان اخلائن. الذي ألنه 
انهلا من هللا بواسطتِك، فحصل خائناً هلل ولِك، أوىف بئس املكافأة، بل بنكران جلميل النعم اليت 

يدة أن شقاويت هذه ليس فقط ال تنزع مين رجاي فيِك، بل أيضاً توطده ولكن أعملي أيتها الس
زيدين أمالً وثقًة بِك، ألين أعترب أن شقاوة حايل تضاعف فيِك الشفقة حنوي. فأظهري ذاتِك اي وت

الرحومة عينها حنو كل أولئك الذين يستغيثون بِك، اململؤة من  مرمي، أنِك أنِت ابلنسبة ايلَّ هي تلك
، فان كانالسخاء  ،  والرأفة، فيكفيين أن ترمقيين بنظرِك العطوف وأن تشفقي عليَّ قلبِك حينو عليَّ

فال ميكنِك أن ال حتامي عين. واذا صرت أان يف محايتِك فممن أخاف، كال أنين ال أخشى من شيٍء 
خطاايي، ألنِك أنِت قادرٌة أن تصلحي يفَّ الضرر الذي حدث، وال من أصاًل، ال من قبل 

ليَّ بعدٍل، ألنه تعاىل ياطني، ألنِك أنِت أقوى من اجلحيم أبسره، وال من قبل أبنِك املغتاظ عالش
بكلمٍة واحدٍة تتوسلني هبا لدية من أجلي يهدأ غضبه. فأان أمنا أخاف من شيٍء واحٍد فقط، وهو أين 

ذي أريد لتجئ اليِك حينما تدامهين التجربة، وهكذا أهلك، ولكن هذا هو الشيء الأنسى أن أ
ساعديين على أن أمتم ذلك، مث ألحظى اليوم أن أعد به، وهو أين دائماً أسرع اليِك ملتجئاً، فأنِت 

هذه الفرصة اجليدة اليت فيها أنِت ترغبني أن تكملي مسرتِك، وهي أن تسعفي أحد البائسني 
    الذي أان هو.* األذالء
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نوال النعمة أبن أبكي على خطاايي كما هو  فرجائي هو فيِك عظيٌم اي والدة اإلله، ومنِك أنتظر
. وأبن أفوز ابلقوة على أن ال أرجع اىل اخلطيئة، فأن كنت أان سقيماً، فأنِت قادرٌة على متوجٌب ع ليَّ

تين ضعيفاً، فمعونتِك جتعلين قوايً، فأان أن تشفيين أيتها الطبيبة السماوية، وأن كانت مآمثي قد صري 
 اجمليدة، ألنِك تقدرين على كل شيٍء لدى هللا آمني.*أرجو كل شيء منِك اي مرمي 

† 
 من يبتعد عين يضر نفسه،

 (8/36وكل مبغضّي حيبون املوت )أمثال  
  اي مرمي أنِت رجائي، وخالصي متعلق بِك.

  

 † اجلزء الثالث †
 

 البتول احللوة اللذيذة، جتعل املوت عذاًب** يف أن مرمي 
 * للمتعبدين هلا*

بًا يف كل زماٍن وأن األخ يعرف يف حني الشدائد: )أمثال الصديق يكون حم أنه مكتوٌب: أن
( فاألصدقاء احملقون واألقرابءاخلصيصون، ال يعرفون جيداً يف زمن السعادة، بل يف حني 17ع17ص

، املصائب والتعاسة. فأما األصدقاء العامليون فال يهملون صديقهم طاملا هو يف السعة والنجاحات
ملت به شدة ال سيما عندما يدنو من املوت، فحينئٍذ يرتكونه حاالً معرضني هو يف حمنٍة، أولكناذا سقط 

عنه. وأما مرمي البتول فال تتصرف هكذا مع عبيدها، ألن هذه السيدة الصاحلة واألم العطوفة، ال 
موهتم الذي ، ال سيما عند هتمل خدامها األمناء املتعبدين هلا. وال تتغافل عنهم يف أوقات أحتياجاهتم

الوقت األكثر أحتياجاً، ألنه زمن الشدة األمر من كل شدائد العامل، وحبسبما أهنا صارت علة هو 
حياتنا يف مدة سكناان يف األرض اليت حنن فيها منفون، فهكذا توضح ذاهتا أهنا هي تعزيتنا ولذتنا حني 

يم الذي فيه حصلت ذاك اليوم العظذه السيدة منذ موتنا، أبكتساهبا لنا ميتًة حلوًة مغبوطًة، ألن ه
هي على احلظ السعيد، وعلى احلزن الشديد معاً، حبضورها حتت صليب ابنها عند موته، فاذ كان هو 
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رأس املنتخبني للمجد، فقد أكتسبت هي هذه النعمة، وهي أن حتضر عند مجيع املختارين حني موهتم، 
، أبهنا تساعدان بنوٍع خاص يف بتول الطوابويةوسل اىل هذه الولذلك تصريان الكنيسة املقدسة أن نت

 ساعة موتنا، بقولنا هلا يف السالم املالئكي: صلي ألجلنا حنن اخلطأة، اآلن ويف ساعة موتنا آمني.*
ألجل توبيخ ضمائرهم عن اخلطااي اليت  :أوالً  ،فشدائد املنازعني هي كثريٌة وأحزاهنم مرةٌ 

من قبل عدم معرفة حقائق  اثلثاً: لقريب حدوثها،بة والدينونة اخلوف من احملاسألجل ا :اثنياً  فعلوها.
أمر خالصهم األبدي. ففي ذاك الوقت بنوٍع أخص تثب على تلك النفس املنازعة قوات اجلحيم 
متسلحًة ضدها، والشيطان يبذل كل أستطاعته يف أكتساهبا حصته قبل أن تدخل اىل األبدية، ملعرفته 

ه اذا نفذت هي من يده يف تلك الساعة، فال يعود ميكنه أن حماربتها. وأن يزًا بقي له يفأن زمنًا وج
(: الويل لألرض والبحر ألن ابليس 12ع12يكتسبها أبداً. كما هو مكتوٌب يف األبوكاليبسي )ص

 نزل اليكما، وله غضٌب عظيٌم، ألنه يعلم أن زمنًا قلياًل بقي له. ولذلك فالشيطان الذي أعتاد أن
ا، فال يكتفي أبن جيرهبا هو وحده يف حني أنفصاهلا من اجلسد، بل س يف مدة حياهتجيرب تلك النف

( أي أنه 21ع13يستدعي معه آخرين من رفاقه، كما قال أشعيا النيب: ومتتلئ بيوهتم تنانني: )ص
 خسارته.*حينما يدنو اإلنسان من املوت، فيمتلئ بيته من الشياطني الذين يتحدون معاً حملاربته و 

لقديس أندراوس أفالينوس، أنه حينما دنت ساعة موته، قد جاءت اليه عشرة آالف عن ا فيورد
شيطااًن ليحاربوه ابلتجارب. ولذلك قد حصل هو يف حني نزاعه على معركٍة قويٍة جدًا من القوات 

د شاهدوا عوا خوفاً، وقاجلهنمية هبذا املقدار هائلة، حىت أن مجيع الرهبان الذين كانوا حميطني به قد أرات
لقديس قد أنتفخ بزايدٍة من شدة اجملاهدة، وأستحال اىل السواد. ونظروا أعضاء جسده كلها وجه ا

ترتعش فرقاً أبنزعاٍج قوٍي، وعينيه مدرفةً تياراٍت من الدموع، ورأسه خيتبط أبغتصاٍب، وهذه العالمات 
فاجلميع طفقوا قوات اجلحيم.  قديس حيارب هباكلها كانت تدل بكفايٍة على شدة املعركة اليت كان ال

يبكون من التوجع له، ويضاعفون الصلوات واالبتهاالت من أجله، يف الوقت الذي فيه كانوا يرجتفون 
من شدة اخلوف واهللع اللذين أملا هبم، عند مشاهدهتم ديساً ميوت على هذه احلال، غري أن تعزيتهم 

ول بعينيه حنو أيقونة والدة اإلله املوجودة ٍت مرتادفةً حيا يشاهدونه مراالوحيدة كانت قائمةً يف أهنم، كانو 
ابلقرب من فراشه كمن يلتمس منها املعونة، متذكرين ما كان يقوله هو هلم يف مدة حياته مراٍت كثريًة، 

يفوز  أبن مرمي البتول مزمعٌة أن تكون ملجأه يف ساعة موته. فقد أرتضى هللا أخرياً أبن عبده هذا البار
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د، ألن جسمه قد هدأ من أختباطه، وزال أنتفاخ وجهه، وأرتد اىل لونه القدمي، ر الكامل اجمليابألنتصا
وأحدق بنظره بعبادٍة يف تلك األيقونة حمنياً لديها رأسه أبحرتاٍم، كمن يشكر فضلها، )ويظن ابلصواب 

سلماً ياة األبدية، مأنتقل اىل احل أن البتول اجمليدة قد ظهرت له حينئِذ( وهكذا بكل هدوٍء وسالٍم قد
نفسه بيدي هذه السيدة اجلليلة بعذوبٍة مساويٍة، ويف تلك الساعة عينها كانت أحدى الراهبات 
الكبوجيات مدنفًة على املوت، فهتفت حنو الراهبات احلاضرات عندها قائلًة: اي أخوايت أتلون السالم 

 املالئكي، ألنه اآلن قد مات قديٌس:*
دة اجلهنميني يهربون عند حضور هذه امللكة، فان كنا حنن حنصل ٍة وهي أن املر من تعزيٍة عظيمفيا هلا 

على مرمي عند ساعة موتنا حماميًة عنا، فأي خوٍف ميكن أن يعرتينا من قوات اجلحيم كلها. فالنيب 
ستحقاقات وامللك داود عندما أمل به اخلوف من التفكر يف ساعة موته، قد شجع ذاته بقوة الرجاء أب

ويف قوة شفاعة مرمي البتول، ومن مث هتف مرتاًل: أن أان مشيت يف وسط ظالل خملصه العتيد، موت 
( فالكردينال أوغون 22/3املوت فال أخشى الشر ألنك معي، عصاك وقضيبك مها يعزايين )مزمور 

ا: ، اليت قيل عنهيفسر هذه العصا بعود الصليب الذي عليه مات فادينا، ويعين ابلقضيب مرمي البتول
( مث يقول القديس بطرس 1ع11من أصل يسى، وتصعد زهرٌة من أصله: )أشعيا صخيرج قضيٌب 

داميانوس: أن هذه األم اإلهلية هي ذاك القضيب الذي به تغلب أغتصاابت األعداء اجلهنميني. 
انويل ابدايل ولذلك أنطونينوس يشجعنا بقوله: أن تكن مرمي معنا فمن يقدر أن يقاومنا. فاألب عم

دنف على املوت، قد ظهرت له مرمي العذراء مشجعًة إايه بقوهلا له: هوذا اآلن قد ليسوعي حينما أا
جاءت الساعة اليت فيها تفرح معك املالئكة مقدمني لك التهنئة وقائلني: اي هلا من مشقاٍت وأتعاٍب 

ن د عدٌد جزيٌل مقت عينه قد شوهسعيدٍة، واي هلا من أمااتٍت وتقشفاٍت قد كوفئت حسناً: مث يف الو 
الشياطني هاربني برجٍز وصارخني: أواه اي لتعاستنا أننا ما عدان نقدر أن نصنع شيئاً، ألجل أن تلك 
اليت هي بريئة من العيب حتامي عنه. ومثل ذلك األب كاسبار هيافود قد وثبت عليه الشياطني ساعة 

كلية القداسة. وبعد ذلك والدة اإلله التجأ حااًل اىل موته بتجربة قوية جدًا ضد اإلميان، أما هو فأل
 مسع صوته هاتفاً أنين أشكرِك اي مرمي ألنِك أتيِت ملعونيت:*
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أما القديس بوانونتورا: فيقول: أن مرمي ترسل زعيم املالئكة ميخائيل مع مالئكته ليحاموا عن عبيدها 
سيما أولئك  فسهم كافًة، اللكي يتسلموا أنيف ساعة موهتم، ويصدموا عنهم عاجالً حماربة الشياطني، و 

 الذين كانوا يلتجئون اليها على الدوام.*
( 9ع14وأما أشعيا النيب فيقول: أن اجلحيم من أسفل مترمر من تلقاء جميئك أاثر لك اجلبابرة: )ص

ا أي أنه عند خروج اإلنسان من هذه احلياة يقلق اجلحيم، ويرسل الشياطني األشد رداوًة لكي جيربو 
اجلسد، مث لريافقوها بعد خروجها منه اىل اىل احملكمة اإلهلية، حيث ل أنفصاهلا من تلك النفس قب

مزمعة أن حتاكم من يسوع املسيح ليشتكوا عليها هناك. اال أن ريكاردوس يقول: أنه حينما تكون 
، ملعرفتهم أن تلك النفس يف محاية مرمي العذراء، فالشياطني ال يتجاسرون وال على أن يشتكوا ضدها

كن قبالً حكم ابهلالك، على نفٍس ما تكون والدته العظيمة قد حامت عنها، بل وال القاضي قط مل ي
هو عتيٌد أن حيكم مثل ذلك على نفٍس توجد حتت محايتها. والقديس أيرونيموس كتب يف رسالته 

هتم فقط، بل ليس يف ساعة مو الثانية اىل البتول أوسطوكيو: أن مرمي تساعد عبيدها احملبوبني وتعينهم. 
ا أتيت أيضاً ملالقاهتم يف دخوهلم اىل احلياة العتيدة، لكي تشجعهم وترافقهم اىل احملكمة اإلهلية، وهذا أهن

هو مطابق ملا قالته والدة اإلله عينها للقديسة برجييتا، بتكلمها عن املتعبدين هلا حينما يدنون من 
ين هبم حني موهتم وأمألهم من كرمة منهم، أعتدهتم وأمهم املساعة موهتم هكذا: أنين حبسب كوين سي

التعزية والنعيم. ويضيف اىل ذلك القديس فينجانسوس فراري بقوله )يف عظته على عيد نياحها(: أن 
هذه امللكة الكلية احلب تقتبل حتت برفريها أنفس عبيدها، وهي ذاهتا تقدمهن لدى أبنها الداين، 

ه قد حدث لكارلوس ابن القديسة برجييتا، ريٍب. وهذا نفساخلالص من دون وهبذا النوع تستمد هلن 
وهو أنه اذ مات هذا الشاب حينما كان خادمًا ابلوظيفة اجلندية املخطرة، يف مكاٍن بعيٍد عن والدته 
القديسة، فهذه قد حصلت يف أرتياٍب أبمر خالصه، اال أن الطوابوية مرمي البتول قد أوحت اليها، 

الذي كان هو حيبها به، ولذلك هي عينها قد ساعدته،  الص، ألجل احلبوس قد فاز ابخلأبن كارل
وحركته اىل أبراز أفعال الفضائل الضروري فعلها من املسيحيني يف تلك الساعة، مث أن القديسة قد 
رأت يف الوقت عينه يسوع املسيح جالسًا على العرش، وأن الشيطان قد أمتثل أمامه متشكيًا من 

منعته عن أن جيرب كارلوس يف ساعة موته، وأهنا هي أحضرت نفسه لبتول مرمي قد تني، ومها أن اقضي
يف احملكمة اإلهلية وخلصتها من دون أن تعطيه زمناً ألن يقدم ضد هذه النفس، الرباهني اليت ألجلها 
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رد الشيطان كان يقتضي على زعمه أن هتلك وتكون خاصته، مث شاهدت أخرياً أن الداين اإلهلي قد ط
 وأن نفس كارلوس قد أخذت اىل السعادة األبدية.*أمامه مقصياً، من 

(: أن رابطاهتا هي رابطة اخلالص: فأن يف أواخرك جتد الراحة 31و29ع6فيقول يشوع بن سرياخ )ص
هبا: فالطوىب لك أيها األخ أن كنت يف آخر حياتك ساعة املوت، توجد مقيداً بقيود احلب العذبة حنو 

ابطات اخلالص، اليت تضمن لك أمر سعادتك األبدية، وجتعلك ه السالسل هي ر اإلله، ألن هذ والدة
أن تتمتع حني موتك بتلك الراحة والسالم وابهلدوء املغبوط الذي يكون هو بدء السالم الدائم 

تقياء حني والنعيم السرمدي. فيخربان األب بينايت أبنه اذ أتفق له أن حيضر عند أحد املتعبدين ملرمي األ
ن فمه قبل رقوده هذه الكلمات وهي: آه لو كنت اي أبيت تعلم حقيقة التعزية ، فقد مسع هو مموته

العظيمة والسرور الباطن، اللذين أشعر أان هبما ألجل أين خدمت والدة اإلله الكلية القداسة، فأان ال 
: واألب سوارس يف ساعة املوت أستطيع أن أشرح لك ماهية األبتهاج والتهليل احلاصلني يف قليب اآلن

ألجل أنه كان حارًا جدًا يف عبادته هلذه الطوابوية )حىت أنه كان يقول أن أستحقاق تالوة السالم 
املالئكي مرًة واحدًة هو لديه أشرف من علومه كلها( فقد حصل ساعة موته على فرٍح هبذا املقدار 

قط أتصور  : أنين مل أكنمن جسده قائالً  عظيٍم، حىت أنه تفوه هبذه الكلمات حال أنفصال نفسه
بعقلي أن املوت هبذ املقدار هو لذيٌذ. فمن دون شٍك أنك أنت أيضاً أيها القارئ املتعبد ملرمي، ستشعر 
هبذه التعزية والسرور حني موتك، أن كنت يف تلك الساعة تفتكر يف أنك قد أحببت يف حياتك هذه 

يكونون أمينني يف خدمتها، ويكرموهنا  أوالدها، الذينون أمينةً حنو األم الصاحلة، اليت ال تعرف أن ال تك
بزايرات كنائسها أو أيقوانهتا وبتالوة ورديتها وبصياماٍت ما. وأبكثر من ذلك بتقدمة الشكر هلا مراٍت 

 كثريًة، ومبدائحها وابأللتجاء املتكرر اىل كنف وقايتها وطلب معوانهتا.*
يف زمٍن ما قد كنت خاطئاً، هذا أن  فكرك حبال كونكبتهاج الباطن تمث ال ميكن أن يعدمك هذا األ

كنت منذ اآلن فصاعدًا هتتم يف أن تعيش بسريٍة صاحلٍة، ويف أن ختدم هذه السيدة الكلية احلنو 
واألشفاق واألمينة حنو عبيدها، فهي يف حني شدائدك، ويف أوقات التجارب اليت يثب عليك هبا 

أهنا هي نفسها حتضر عندك ساعة  دك وتشجعك، حىتقطع الرجاء تعضالشيطان لكي يسقطك يف 
موتك لتسعفك. فالقديس بطرس دامانوس خيرب أبن شقيقه مرتينوس، قد مضى يومًا ما أمام هيكل 
والدة اإلله، ليكرس ذاته أسريًا هلا، من أجل أنه كان يعرف ذاته أنه أغاظ هللا بفعٍل أمثٍي، مث وضع 
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طهارة سيديت، أين أان اخلاطئ التعيس قد أهنت إهلي : اي مرآة الأسره هلا قائالً  زانره يف عنقه عالمة
وأغظتِك أبثالمي ختم العفة، فال يوجد عندي دواٌء آخر سوى أن أقدم ذايت أسريًا لِك، فهوذا أين 
 اليوم أكرس نفسي عبدًا لِك، فأقبلي هذا اليائس العاصي املتمرد وال تعرضي عنه مستكرهًة منه: مث

املال، واعداً أبن يقدم مثلها كل سنٍة مبنزلة جزيٍة وخراٍج أتكيداً لكونه  هليكل كميةً منوضع عند درج ا
أسريها. فبعد مدٍة من الزمان قد مرض مرتينوس املرض األخري، ولكن قبل أن ميوت قد مسعه البعض 

 لسيديت: األكرام منحنني يف أحد األايم صباحًا يتكلم هكذا: قوموا انهضني، أنتصبوا واقفني وقدموا
عد ذلك قال: ما هذه النعمة العظيمة اي ملكة السماء، أهكذا أنت تتنازلني مرتضيًة أبن تزوري مث ب

هذا العبد اخلاطئ، فباركيين اي سيديت، وال تسمحي أبن أمضي هالكًا بعد أنِك شرفتيين حبضورِك 
نده، والدة اإلله ع قد أخربه مبجيءعندي: واذ دخل حينئٍذ اليه أخوه القديس بطرس، فمرتينوس 

وأبهنا ابركته، اال أنه تشكى له من أن أولئك األشخاص الذين كانوا حاضرين عنده، أستمروا جالسني 
على الكراسي حبضرة هذه السيدة اجلليلة، قال هذا وبعد برهٍة رقد ابلرب بسالٍم وعذوبٍة هادايً. فعلى 

عبادتك ملرمي. هذا ولو كنت عيش أميناً يف عزيز، أن كنت تهذه الصورة ستكون ميتتك أيها القارئ ال
فيما مضى أغظت هللا آباثمك، فمع ذلك هي تعتين يف أنك حتصل على ميتٍة صاحلٍة حلوٍة لذيذٍة. 
واذا أتفق أنك يف حني املوت متتلئ خوفًا ورعدًة، ويضعف رجاؤك عند أتملك كثرة خطاايك، فهذه 

س صاحب مقاطعة الساتسيا، الذي فعلت مع أدولفو ك وتقويك، كما األم احلنونة أتيت اليك لتشجع
بعد أن كان هجر العامل وترهب حتت قانون القديس فرنسيس، كما يورد يف اتريخ هذه الرهبنة. فقد 
أضحى كلي التعبد لوالدة اإلله، فلما بلغ اىل أايم حياته األخرية، وحضرت أمام عينيه عقليًا مجيع 

الرعااي الذين كانوا خمضعني له، مث أتمل صرامة دينونة ، وما عامل به رسها يف العاملتصرفاته اليت كان ما
هللا العادلة، فبدأ خياف كثريًا من املوت، ألرتيابه يف أمر خالصه األبدي. فحينئٍذ مرمي )اليت ال تنام 

ذ أخذت حني وجود عبيدها يف الشدائد( قد جاءت اليه مرافقًة من عدٍد وافٍر من القديسني، وا
لمات اململؤة عذوبةً هكذا: اي أدولفوس العزيز لدي جدًا، أنت هو خاصيت. الت له هذه الكتشجعه ق

وقد أعطيت يل، فاآلن ملاذا ختاف هبذا املقدار من املوت: فوقتئٍذ عبد مرمي املذكور عندما مسع منها 
 سالٍم.*هذه األلفاظ قد زال عنه كل خوٍف وأستوعب هبجًة، وهكذا تنيح مسروراً ب
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أيضًا ولئن كنا خطأة، ولنسلح ذواتنا هبذا الرجاء وهو أن مرمي عتيدة أن أتيت ملعونتنا ع حنن فلنتشج
يف ساعة املوت، ولتعزيتنا حبضورها عندان، هذا أن كنا خندمها أبمانٍة وحمبٍة يف زمن حياتنا الباقية لنا 

ة املوت ا أتيت يف ساعه، قد وعدت أبهنعلى األرض. فملكتنا هذه اذ خاطبت يوماً ما القديسة ماتيلد
عند مجيع املتعبدين هلا، الذين يكونون يف زمن حياهتم خدموها أبمانٍة لكي تسعفهم وتعينهم، وهذه 
هي كلماهتا:" أين أريد حبسبما أان أٌم كلية احلنو واألشفاق، أن أحضر من غري نقٍص يف ساعة املوت، 

امي عنهم وأعزيهم". فيا هلا عبادٍة، لكي أحم خدموين حبسن عند مجيع أولئك الذين يكونون يف حياهت
من تعزيٍة ال توصف تكون لنا يف ذلك الوقت األخري، الذي يداركنا فيه قيام الدعوى املعلقة هبا 
احلكومة األبدية على أنفسنا وهي، أن نشاهد عندان ملكة السماوات مساعدًة لنا، ومشجعًة اايان 

ما عدا النموذجات املتقدم ايرادها يف شأن كمة الرهيبة. فنا يف تلك احملبوعدها لنا يف أن حتامي ع
مساعدة مرمي عبيدها ساعة املوت، توجد مدونًة يف كتٍب كثريٍة وخمتلفٍة، أخباٌر غري حمصاة عدداً حتقق 
لنا ذلك. وفيما بني اآلخرين قد فازت هبذه النعمة القديسة كياره، والقديس فيليكوس الكبوجي، 

و، والقديسة تريزاي، والقديس بطرس الكانرتاوي. وألجل زايدة يت من جبل فالكابوية كياره الوالطو 
القديسة مرمي أونياجانسه،   تعزيتنا نشري اىل هؤالء اآلخرين أيضاً أبختصاٍر. فيخرب األب كراسات أبن

اليت نة فيالمربوى، قد رأت البتول الطوابوية واقفًة عند فراش امرأٍة أرملٍة مدنفة على املوت يف مدي
بةً جداً من شدة احلمى احلاصلة هلا، فمرمي الكلية القداسة كانت تعزيها وترطب عنها سعري كانت متعو 

احلمى بواسطة مروحٍة كانت بيدها. والقديس يوحنا دي ديو الذي كان جزيل التعبد هلذه السيدة، قد 
اه الغم األمل قد أعرت  على أمتام هذا كان ينتظر حضورها اليه ساعة موته، واذ مل ير ذاته حاصالً 

الشديد، ورمبا أنه أخذ يشكو من ذلك، اال أنه يف الزمن املرسوم قد حضرت عنده هذه األم الكلية 
الطوىب، وكأهنا أرادت أن تؤنبه على ضعف رجائه. فقالت له هذه الكلمات اجلليلة اليت ينبغي أن 

أن أترك يف ساعة اديت اي يوحنا : أنه ليس من عتوعب قلوب مجيع عبيد مرمي شجاعًة وتعزيًة وهي
املوت املتعبدين يل: وكأهنا كانت تقول له مباذا كنت تفتكر اي يوحنا خاصيت، أهل أنك ظننت أين 
تغافلت عنك، أما تعلم أين ال أعرف أن أترك يف ساعة املوت املتعبدين يل مهملًة إايهم، فأان ما أتيت 

فاذ حضرت الساعة، فهوذا أين جئت  زمن، وأما اآلنيكن بعد جاء الاليك قبل هذا الوقت، ألنه مل 
ألخذك، فهلم معي لنذهب اىل الفردوس السماوي: وبعد ذلك بربهٍة قد رقد القديس ابلرب وأرتقت 
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نفسه اىل النعيم األبدي لتشكر فضل ملكتها الكلية احلب. )وهذا مجيعه هو مدون يف جمموع 
 .*ن من شهر آذار(البوالنديسيت حتت اليوم الثام

 * منوذج *
فاآلن حنن ننهي هذا اجلزء ابلنموذج احلاضر أيضاً، الذي منه يفهم اىل أي حٍد من احلنو والرأفة 

 38والشفقة تتصل هذه األم الصاحلة حنو أوالدها يف ساعة موهتم )وهذا اخلرب هو مدون يف الرأس 
اذ كان  أحدى الكنائس من أتليف كريسوغونوس امللقب ابلعامل املرميي( وهو أن خوري 3من القسم

حاضرًا عند أحد األغنياء املدنف على املوت الذي كان كان قاطنًا يف دار مزينٍة أبمتعٍة مثينٍة خمدوماً 
من كثرٍة من العبيد ومن األقرابء واحملبني، فنظر الشياطني حمتاطني ابملسكني بصورة كالٍب ينتظرون 

ت يف حال اخلطيئة، ففيما كان اخلوري قد مت ألنه ماموت ذاك الغين، ليأخذوا نفسه اىل اجلحيم، كما 
مقيمًا عنده حني منازعته قد دعي ليأخذ القرابن األقدس زوادًة أخريًة اىل امرأٍة فقريٍة من أهل رعيته 
مرضة. قد ألتمست أن تقتبل األسرار املقدسة قبل أن يدركها املوت، فاخلوري ألنه مل ميكنه أن يرتك 

عدة القصوى، قد أرسل بداًل منه كاهنًا آخر خلدمة تلك األمرأة، اجة اىل املسانفس ذاك الغين احملت
فالكاهن أخذ القرابن املقدس من الكنيسة وأنطلق اىل بيت األمرأة اليت حينما وصل اىل مكان سكناها 

ة الصاحلة مل ير هناك ال عبيداً خيدموهنا، وال أصدقاء ومعزين، وال أمتعةً غنيةً يف البيت، ألن تلك األمرأ
ت فقريًة ورمبا راقدة على قليٍل من التنب، ولكنه شاهد األمر العجيب يف الغاية، وهو أن البيت كان

كان يلمع أبشراق أنواٍر ال حيدق هبا، وجبانب مرقد األمرأة كانت واقفًة والدة اإلله املثلثة القداسة 
ة. فالكاهن عند نظره ن تلك املنازعتعزي املريضة، وبيدها لفافة رفيعة كانت متسح هبا عرق املوت ع

هذه السيدة أمتأل هتيبًا وتوقف عن الدخول اىل املخدع الراقدة فيه املريضة. اال أن البتول القديسة 
أشارت اليه أبن يدخل، وهي نفسها قدمت له الكرسي الذي كان هناك ليجلس عليه ويستمع أعرتاف 

ن يده القرابن األقدس بعبادٍة كلية. بعده تناولت معبدهتا املريضة، اليت حينئٍذ قد أعرتفت لديه و 
 وأخرياً سلمت نفسها بني يدي أم الرمحة متنحيًة ابلرب.*

 †صالة †                                       
              †آمني.*                                 
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حلالوة، فأان عند أتملي يف أمي الكلية ا أواه ترى كيف عتيدًة أن تكون ميتيت أان اخلاطئ التعيس اي
تلك الساعة اليت فيها مزمعة أن تنفصل نفسي من جسدي. وحتضر اىل احملكمة اإلهلية، فمنذ هذا 
الوقت أرتعد خائفًا وأجزع مرتعشاً، وأراتب مشككًا يف أمر خالصي، لتذكري أبين مراٍت كثريًة قد 

ت اخلطيئة املميتة، اال أن رجاي كله كل مرٍة أرتكبسجلت أان بعيين حكومة اهلالك على نفسي، أي  
مستنٌد على أستحقاقات دم أبنِك يسوع اي مرمي الطوابوية. ومؤسس على اقتدار شفاعاتِك، فأنِت 
هي ملكة السماء وسيدة العاملني، ويكفي القول أنِك والدة اإلله، فاي نعم أنِك لعظيمة اجلالل، 

الحظة شقاوتنا وذلنا، الذي هو نفسه جيتذبِك ف والتنازل ملولكن عظمتِك ال تبعدِك عن األنعطا
للحنو حنوان. فمحبوا العامل عندما يرتفعون اىل مقاٍم عاٍل وحيصلون على مرتبٍة شريفٍة، فيبتعدون 
مستنكفني حىت من النظر أيضاً اىل أصدقائهم األولني الفقراء األذالء... غري أن قلبِك الشريف اململوء 

ثما يشاهد الناس األكثر مسكنًة، واألشد ذاًل، واألوفر أحتياجاً، و كذلك، بل حيمن احلب ليس ه
فهناك ينعطف أعظم أنعطافًا ألسعافهم، فأنِت حاملا تستدعني منا، تسرعني اىل أغاثتنا، بل ابألحرى 

لتجارب تسبقني تضرعاتنا أبيهابِك إايان ما حنتاج اليه، وتعزينا يف حال أحزاننا، وتبددين عنا زوابع ا
احملن، وتصدين عنا أعداءان، وابألمجال ال هتملني فرصًة ما من أنت تسعي هبا فيما أيول  وعواصف

اىل خريان، فلتكن مباركًة تلك اليد القادرة على كل شيء، اليت مجعت يف شخصِك اجلليل، مع مسو 
فأان أشكر  حلب والعناية،العظمة والرفعة، شدة األنعطاف واحلنو، ومع جاللة املرتبة والوظيفة، حرارة ا

إهلي دائمًا على هذه املواهب، وأفح هبا متهلاًل مع ذايت، ألين أضع يف سعادتِك سعاديت أان أيضاً، 
 وأحتسب شرفِك وحسن حظِك كانه خاص يب.

فيا معزية احلزاىن عزي حزيناً ملتجياً اليِك، فأان أشعر ابلغم واحلزن من قبل توبيخ ضمريي املثقل خبطااي 
ال أعلم أن كنت بكيت عليها ومن أجلها بكفايٍة، وأالحظ أن أعمايل كلها مملؤٌة  ا عديدة، اليتهكذ

من الوحل واحلماة ومن النقائص الشنيعة. وأنظر أن قوات اجلحيم هي منتظرة مويت لكي تشتكي عليَّ 
 األهانة، فما يف احملكمة الرهيبة، وأأتمل يف كيف أن العدل اإلهلي املهان مين يريد حق الوفاء عن

عساه أن حيل يب اي أمي، ألنه أن كنِت ال تسعفيين فال شك يف أين أهلك، فماذا تقولني اال تريدين 
أن تعينيين، فعزيين أيتها البتول الروأفة، وأستمدي يل قوًة ألن أصلح سرييت، وألن أثبت أميناً حنو هللا 

هتمليين اي رجائي، بل  عة املوت، فاليف املدة الباقية من حيايت. وعندما بعد ذلك أحصل يف سا
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أسعفيين حينئٍذ أبوفر عنايٍة. شجعيين ابال أأيس عند نظري كثرة خطاايي اليت من أجلها يقاومين 
الشيطان يف احملاسبة، مث أغفري يل اي سيديت جرأيت يف ألتماسي منِك أن أتيت ايلَّ وقتئٍذ أنِت بذاتِك، 

ين، فاذًا أان أيضًا أرغبها ملتمساً، واذا كانت النعمة لكثري  لكي تعزيين حبضرتِك، فأنِت منحت هذه
جساريت هبذا الطلب هي ابهظًة، فجودتِك وصالحِك يفوقاهنا عظمًة، ألنِك تفتشني على األشد دانءة 
واألوفر ذاًل لتنعمي عليهم. ومن مث أان واثٌق بصالحِك، فليكن جمد أفتخارِك مؤبدًا يف أنِك خلصِت 

كانت هلكت، وأقتدتيها اىل مملكتِك اليت فيها أرجو أن أتعزى بوجودي جلحيم بعد أن  نفساً من قعر ا
دائماً أمام قدميِك. لكي أشكرِك وأابركِك وأحبِك اىل األبد. اي مرمي أان أنتظرِك، فال تدعيين أن أمضي 

مبنزلة شريعة خائباً من هذه التعزية اليت أرجو نواهلا. فليكن فليكن كل تضرع تصنعه هي، فهو حمسوٌب 
 مرسومة من هللا،

 (.31أبن توهب الرمحة والنعمة لكل أولئك الذين تتوسل هي من أجلهم. )أمثال 
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 كتاب اجماد مرمي  -لفصل الثالث: السالم عليك اي رجاان 
 ديس ألفونس دي ليكوريالق -كتاب اجماد مرمي البتول  •

  

 

 الفصل الثالث
 †فيما يالحظ هذه الكلمات وهي: السالم عليِك اي رجاان: † 

 *وفيه جزءان *
 † اجلزء األول †

 * اجلميع* يف أن مرمي البتول هي رجاء 
أن األراتقة املتأخرين ال يستطيعون أن حيتملوا منا أن نسلم على والدة اإلله. بتسميتنا إايها رجاان. 
ويقولون أن هللا وحده هو رجاؤان. وأن من يصنع رجاءه يف اخلليقة فهو ملعون من هللا عينه على لسان 

( فيصرخون أبن مرمي هي 5ع17يا النيب القائل: ملعون الرجل الذي يتوكل على اإلنسان: )صأرم
كنيسة املقدسة خملوقٌة. فكيف ميكن للخليقة أن تكون رجاان هذا ما تقوله األراتقة. ولكن مع ذلك فال

اإلسم  تريد أن كالً من الكنائسني ومن الرهبان يرفع صوته نيابًة عن املؤمنني كافًة، ويستدعي مرمي هبذا
 عني:*احللو قائاًل: السالم عليِك اي رجاان أمج

فالقديس توما املعلم املالئكي يبني أنه على نوعني ميكننا أن نضع رجاان يف شخٍص ما، ومها حبسب 
أصليًة وحبسبما هو علة الواسطة، فأولئك الذين يرجون من امللك نعمًة ما فريجوهنا منه  كونه علةً 

يه، حبسبما هو شفيٌع ووسيٌط لٌق، مث يرجوهنا من أحد وزرائه أو من أحد احملبوبني لدحبسبما هو سيٌد مط
هو علٌة  عند امللك يف نواله إايها هلم، فاذا منحت تلك النعمة، فتكون منحت من امللك حبسبما

أصليٌة، ولكنها إمنا تتصل اىل املنعم عليهم هبا بواسطة الشخص املقبول لديه، ومن مث ليس من دون 
شفع يف نواهلا رجاءه. فامللك السماوي ذلك الذي يطلب النعمة يسمي الرجل املتوسط واملت حجٍة،

حه وأبنعامه، ولكن من حيث الذي هو اجلودة احملضة الغري املتناهية، يرغب جداً أن يغنينا خبريية صال
جل فينا أنه من قبلنا أمٌر ضروري لذلك هو أن يوجد فينا الرجاء وحسن اإلتكال، فلكي ميين عز و 

ها أمًا وشفيعًة ووسيطًة، ماحنًا إايها كل األستطاعة يف أن هذا األمل والثقة، قد أعطاان والدته عين

http://www.peregabriel.com/saintamaria/nodeorder/term/2044
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وعليها رجاء خالصنا األبدي وأمل كل خريان، أما  تسعفنا وتعيننا، وهلذا يريد تعاىل اىل أن نضع فيها
ا الرجاء متعلقًا ابهلل وراجعاً أولئك الذين يضعون رجاهم يف املخلوقات فقط، من دون أن يكون هذ

اخلطأة الذين يكتسبوا الصداقة واخلري لذواهتم من إنساٍن ما فريتضون أبن يغيظوا هللا، اليه، كما يفعل 
نون من هللا، كما يقول أرميا النيب، وأما أولئك الذين يرجون مرمي واضعني فهؤالء هم ابحلقيقة ملعو 

النعم  املقتدرة على أن تستمد هلم منه جلت خريية صالحه فيها رجاءهم حبسب كوهنا والدة اإلله،
واحلياة األبدية. فهؤالء هم مباركون، وبذلك يسرون قلب هللا، الذي يريد أن يشاهد هبذا املقدار 

 ن خليقته، تلك املخلوقة اليت أحبته يف هذا العامل أكثر من مجيع البشر واملالئكة.*مكرمًة م
ال بواسطة شفاعتها، فمن مث حنن بكل صواٍب وعدٍل نسمي هذه البتول القديسة رجاان، اذ نرجوا أن نن

 يقول ذاك الشيء الذي ال ميكننا أن نناله بواسطة جمرد صلواتنا )كما قال الكردينال ابالرمينوس( مث
القديس أنسلموس: امنا نتوسل اىل العذراء حىت أن علو مقام هذه املتشفعة عنا يكمل نقصنا ويسد 

ديسة برجائنا فيها ليس هو قطع الرجاء وعدم استحقاقنا. وأن تقدمي تضرعاتنا للبتول الق عن دانءتنا
 من رمحة هللا، بل هو خوٌف من نقص أستعدادان وأتهبنا.*

يسة املقدسة ختصص بوالدة اإلله تلك الكلمات املدونة يف حجٍة راهنٍة، الكنفاذًا ليس من دون 
هنا (: وامنا تدعوها هبذا اللقب، أل24ع24حكمة ابن سرياخ وهي: أان هي أم الرجاء املقدس: )ص

تصري أن يتلد فينا الرجاء ولكن ال الرجاء يف خريات هذه األرض الفاسدة العابرة، بل الرجاء املقدس 
ت احلياة األبدية، أي اخلريات املغبوطة العدمية الفناء والفائقة اإلدراك. فالقديس أفرام السرايين يف خريا

قائاًل: السالم عليِك اي رجاء نفسي، اي  لى البتول اجمليدة( حييي هذه األم املباركة هكذا)يف مدحيه ع
وملجأهم، اي خالص العامل: خالص املسيحيني األكيد، اي غياث اخلطأة ومعونتهم، اي محاية املؤمنني 

، اال يف مرمي والقديس ابسيليوس الكبري ينبهنا على أنه بعد هللا مل يكن يوجد لنا رجاٌء ما يف أحدٍ 
 رجاان الوحيد بعد هللا: والقديس أفرام يف املكان املذكور آنفاً، العذراء ولذلك كان يدعوها هكذا: اي

اضر الذي به رسم هللا )كما يقول القديس برنردوس، وحسبما بعد أن يتأمل يف ترتيب العناية اإلهلية احل
فوزون ابخلالص. فيحلصون عليه بواسطة حنن مزمعون أن نبني ذلك يف حمله( أن كل أولئك الذين ي

، يهتف حنوها هكذا خماطباً: أيتها السيدة ال هتملي أن حتفظينا، وأن تضعينا حتت ذيل مرمي البتول
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س لنا رجاٌء آخر سواِك. وهذا عينه يقوله القديس توما الفيالنويف مسمياً محايتِك، ألنه بعد هللا لي
 ومحايتنا وحصننا الوطيد.* إايها: ملجاان الوحيد، وعوننا الفريد،

القديس برنردوس يشري عن العلة يف ذلك بقوله: أتمل اي أنسان الرسم اإلهلي، الذي قد ويبان أن 
أبكثر سخاٍء وأبوفر طالقٍة، ألنه اذ أراد أن يفدي اجلنس صنعه هللا، ليوزع علينا بواستطه رمحته 

 تشاء وحتب.* البشري، فقد وضع قيمة الفداء كلها يف يد مرمي لكي توزعه هي حسبما
فالباري تعاىل قد أمر نبيه موسى أبن يصنع املغتفر كله من ذهٍب نقي، مبينًا له أنه من فوق املغتفر 

( هكذا: وتصنع موضع 22ع17ع25يف سفر اخلروج )ص كان مزمعًا أن خياطبه، كما هو مدون
و وهالغفران من ذهٍب نقي... ومن هناك أان أوصيك وأكلمك من فوق الغشاء. فيقول أحد العلماء )

ابجيوكايل(: أن هذا املغتفر هو مرمي الطوابوية، اليت بواسطتها يكلم هللا البشر، ومن هناك يهبنا الغفران 
ضد فالنتينانوس(: أن  3من كتاب 33ول القديس ايريناوس )يف الرأسوالنعم والعطااي: ولذلك يق

جربائيل، لكي يطلب  كةالكلمة اإلهلي قبل أن يتجسد يف أحشاء مرمي، قد أرسل اليها رئيس املالئ
رضاها بذلك، ألنه أراد أن من مرمي يبلغ اىل العامل سر التجسد: ومن مث يقول أيديوطا: أن اخلريات 

أبسرها، والنعم كافًة، اليت أقتبلها من هللا البشريون فيما مضى، والعتيدون أن يقتبلوها كلها، واملعوانت 
ل اليهم بواسطة شفاعات مرمي وبوساطتها: فاذاً ليس تصاىل حني هناية العامل، فهذه كلها قد أتصلت وت

س معاً الذي من دون حجٍة راهنٍة يهتف بلوسيوس املتعبد هلا صارخاً: ترى من هو ذاك األمحق والتعي
ال حيبِك اي مرمي، أنِت اليت هي هبذا املقدار موضوٌع شهي للمحبة، وحسنة املكافأة حملبيِك، فأنِت يف 

لقلق، تنريين عقول أولئك الذين يلتجئون اليِك حني شدائدهم، وتعزين واحال الشك واألرتياب 
يدعوِك مستغيثاً بِك، فأنِت احلزان الذين يتكلمون عليِك عند وجودهم يف األخطار، وتسعني كل من 

هي بعد أبنِك اإلهلي خالص عبيدِك األمنا األكيد، فالسالم عليِك اذًا اي رجا امليؤوسني، اي معونة 
أنِك لقادرٌة على كل ما تشائني اي مرمي، ألن أبنِك يريد أن يكرمِك بصنيعه حااًل كل ما  ،املهملني

 تريدينه منه.*
وعلة للنجاة من كل شٍر، فيستدعيها  مي هي مبنزلة ينبوٍع لكل خرٍي،والقديس جرمانوس ملعرفته أن مر 

من هللا، وأنِت قيادي ورشدي ملعونته قائاًل هكذا: اي سيديت أنِك أنِت هي السند الوحيد املعطى يل 
يف مدة غربيت هذه، وأنِت قوٌة لضعفي، وغىن عظيم لفقري ومسكنيت. وجناٌة يل من قيودي، وأنِت 
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. فأتضرع إليِك أبن تستجييب طلبايت، وأبن تشفقي على تنهدايت، اذ أنِك أنِت هي هي رجاء خالصي
 ملكيت وملجأي وحيايت، ومعونيت ورجائي ومحاييت وحصين.*

ابلصواب اذًا خيصص القديس أنطونينوس هبذه السيدة، الكلمات املدونةيف سفر احلكمة وهي:  مث
فمن حيث أن مرمي هي والدة اإلله وموزعة كل  ( قائاًل:11ع7قد جاءتين اخلريات كلها معها: )ص

ه امللكة. ذاخلريات، فيمكن حسناً أن يقول العامل، وبنوٍع أخص أولئك الذين يف العامل حييون متعبدين هل
أهنم مجلًة مع العبادة هلا قد فازوا ابخلريات كلها: ومن مث يقول األنبا جاالنسه قواًل مطلقاً: أن من 

اخلريات والنعم والفضائل: ألهنا تستمد هي له بواسطة شفاعاهتا املقتدرة،  يصادف مرمي فيصادف كل
لنا أهنا حاويٌة عندها خزائن غىن هللا، ح كل شيء حيتاج اليه ألن يصري غنياً ابلنعمة اإلهلية. فهي توض

ل... أي الرمحة اإلهلية. لكي توزعها يف أسعافات حمبينها: فعندي الغىن واجملد وأقتناء العظمة والعد
( وهلذا كان يقول القديس بوانونتورا: أنه يلزمنا 21ع18ع8لكيما أغين الذين حيبونين: )أمثال ص

 مرمي. لكي نقتبل بواسطتها ذاك اخلري الذي نبتغيه.* ديمجيعاً أن نرفع أعيننا دائماً اىل ي
احللم، والعميان فكم وكم من املتكربين قد أقتنوا بواسطة عبادهتم ملرمي فضيلة التواضع، والغضوبون 

مر الذي سبقت هذه البتول النظر، وامليؤوسون الرجاء واهلالكون اخلالص! وهذا هو ابحلصر األ
 بيت نسبيتها القديسة أليصاابت، حينما تلفظت بتلك التسبحة الطوابوية، وقالته هي نفسها يف

فهذه الكلمات اذ كررها ( 48ع1اجلليلة قائلًة: فها منذ اآلن يعطيين الطوىب سائر األجيال" )لوقا ص
القديس برنردوس يف عظته الثانية على العنصرة قد قال: هوذا أن الشعوب كلهم يدعونِك طوابويًة. 

ب كافًة احليوة واجملد، ألن اخلطأة بِك يصادفون الغفران والصديقني بِك جيدون عو ألنِك أعطيِت الش
سبارجيوس، مصرياً كأن الرب خياطب البشر الثبات يف حال نعمة هللا. ومن مث يقول الرجل العابد الن

 يةٍ هكذا: أيها الناس املساكني أوالد آدم العائيشون فيما بني أعداٍء كثريين، واحملاطون من كل انح
ابلشدائد واألحزان، أجتهدوا يف أن تكرموا بعبادٍة خصوصيٍة ومبحبٍة متقدٍة والديت وأمكم. ألين أان 

، لكي تتعلموا منها أن تعيشوا كما جيب عليكم، أعطيتكوها ملجًأ، قد منحت العامل هذه األم منوذجاً 
ات احلاصلة هي عليها. صفلكي تسرعوا اليها مستغيثني هبا يف أحزانكم، فأان خلقت هذه األبنة ابل

بنوع أنه ال يوجد أحٌد خياف من أن يتقدم اليها، أو أنه ميسك ذاته عن األستغاثة هبا، ولذلك قد 
ت أشفاٍق وتعطٍف ورمحٍة هبذا املقدار من الكمال، حىت أهنا ال تعرف أن ترفض أحداً كونتها خبلقٍة ذا
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تعلم أن تنكر أحساهنا على أحٍد مطلقًا من  أو أتنف منه، أم تتغاضى عنه من امللتجئني اليها، وال
ميها الطالبني معونتها، فهي دائمًا توجد ابسطًة رداء رمحتها، وال تسمح أبن ميضي أحٌد من أمام قد

غري معتٍز: فلتكن اذًا على الدوام مباركًة خريية صالح إهلنا الغري املتناهية. على إيهابه إايان هذه األم 
 قة الكلية احلب.*فو اإلهلية واحملامية الش

مث أن القديس بوانونتورا املغرم بشدة احلب ليسوع املسيح ولوالدته اجمليدة يقول هكذا:" أنه ولو أن 
الرذل، فأان أعلم أنه ال ميكنه أن يرفض من حيبه ومن يطلبه من كل قلبه، فأان  الرب قد رذلين حد

ميكنه أن يبتعد عين، فاذا مل أقدر أن أفعل  كين، وهو من دوين الأمسكه حبيب إايه وال أطلقه أن مل يبار 
عن شيئًا آخر، فقلما يكون أختفي يف جراحاته، واذ أكون هناك، فهو ال يستطيع أن يراين خارجًا 

ذاته". وأخريًا يضيف اىل ذلك هذا القول: فأن كان خملصي يطردين من أمام قدميه بسبب خطاايي. 
وهناك أستمر جاثياً من دون أن أفارقها، أ، مل تستمد هي  ،فحينئٍذ أان أنطرح على قدمي والدته مرمي

اكني البائسني، أو ال يل الغفران، ألن أم الرمحة هذه ال تعرف، بل وقط مل تعلم أن ال تشفق على املس
تعضد املستغيثني هبا املضنوكني املستمدين منها األعانة، وهلذا اذا مل يكن من قبل األلتزام، فقلما 

 شفقة جتتذب أبنها ألن يهبين الغفران.*اليكون من قبل 
ية الرأفة، فلنختتم اذاً اإليراد مع العالمة أفتيموس قائلني: أنظري إلينا بعينيِك الشفوقتني اي أمنا الكل

 ألننا حنن عبيدِك. وفيِك قد وطدان رجاان أبسره.*
 * منوذج *

يف امللقب: بكنز الوردية: أن رجالً أنه يوجد مسطرًا يف خربية األعجوبة اخلامسة والثمانني، من التأل
 ما شريف احلسب والوظيفة، قد كان كلي التعبد هلذه األم اإلهلية، ومن مث كان شيد داخل داره الواسعة
كنيسًة صغريًة، وهناك كان من عادته أن ينفرد مصلياً أمام أيقونة والدة اإلله املصورة فيها برباعٍة. ومل 

فقط بل يف زمن الليل أيضاً، معدمًا ذاته لذة النوم ساعاٍت جبملتها  اً يكن ميارس هذه الصلوات هنار 
أيضًا كانت من النساء األكابر ليكرم سيدته احملبوبة منه. فأمرأة هذا الرجل الشريف، مع أهنا هي 

احلسنات الداينة، قد دخل عندها الشك وروح الغرية، عند ما كانت تالحظ رجلها هذا ينهض من 
األكثر هدوًا من زمن الليل، وخيرج من مكان رقاده اىل خارٍج، وال يرجع اال بعد ة فراشه يف الساع

عقل هذه املسكينة، قد فكرت لنجاة قلبها من زمٍن ليس بقليل، فلما أزداد يومًا فيومًا األرتياب يف 
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رجل الهذه الشوكة أن تسأل قرينها هذا جبرأٍة، أن كان يوجد يف قلبه حبٌّ ما ألمرأة أخرى غريها؟ ف
اجلليل أجاهبا مبتسمًا بقوله: أعلمي أنين أحب أمرأًة سيدًة ال يوجد يف العامل مثلها موضوٌع شهٌي 

ملته، ولقد ميكنين أن أموت ابألحرى قبل أن أنتزح عن حيب للحب الشديد، وقد وهبتها قليب جب
ن حمبوبٌة مين! وأمنا كان اآلأايها، ولو أنِك تعرفينها، لقلِت يل أنِت نفسِك أن أحبها أببلغ نوع مما هي 

يشري بذلك مجيعة عن البتول الكلية القداسة، اليت حقاً كان هو حيبها هبذا املقدار. غري أن أمرأته عند 
ها منه هذا القول، قد توطد أرتياهبا السابق بزايدٍة ولكنها لكي تتحقق األمر أفضل حتقيقاً، قد مساع

لياًل، وخروجه من البيت هو لكي ميضي عند هذه األمرأة؟ ه سألته أيضاً، أن كان سبب قيامه من فراش
نعم أن األمر هو  فالرجل الذي مل يكن يعلم روح الغرية والشك الكائن يف قلب أمرأته قد أجاهبا، أي

كذلك. فرتى ماذا صنعت هذه الزوجة اليت عمي عقلها بتصديق أرتياهبا الكاذب، ألهنا ليلًة ما عندما 
من فراشه، وذهب خارجًا اىل املصلى السابق ذكره، فهي من زايدة الغم ه هنض رجلها حسب عادت

برهٍة ماتت، أما الرجل فعند  أخذت السكني كمقطوعة الرجاء، وجزت هبا عنقها ذاحبةً ذاهتا حيث بعد
هناية صلواته قد رجع اىل خدره لينام، ولكنه شعر ابلفراش مغرقًا كأنه مبياه غزيرة، فصرخ اىل أمرأته 

، واذ مل ترد عليه جواابً، أوقد املصباح وحضر إليها، واذ هي مذبوحًة، واملرقد عائٌم ابلدم، هاأبمس
ح الغرية ميؤوسًة. فما الذي فعله هو حينئٍذ. أنه أغلق فحينئٍذ فكر ابلصواب أهنا ذحبت نفسها برو 

القداسة، وأبتدأ  يةابب احلجرة على أمرأته، ورجع اىل املصلى حيث جثا أمام أيقونة والدة اإلله الكل
يقول هلا هكذا بدموٍع منحدرٍة من عينيه تياراٍت: أنظرِت اي أمي يف أية حاٍل من احلزن أان كائٌن، فان 

أنِت فاىل من التجئ ألفوز ابلتعزية منه، فافتكري أبنه ألجل جميئي اىل هنا لكي  كنت ال تعزيين
قرينيت مذبوحًة وهالكًة أيضاً، فأنِت د أكرمِك، قد أحاقت يب هذه املصيبة العظمى، وهي أن أشاه

 قادرٌة اي أمي على مداواة األمر: فحقًا أن من يتضرع اىل أم الرمحة هذه حبسن الرجاء فينال كل ما
يبتغيه، ألن هذا الرجل الشريف عندما أهنى صالته املقدم إيرادها، مسع صوت واحدٍة من جواريه 

 أمرأتك تدعوك اليها. فالرجل خرج من املصلى ديتتقول له: اي سيدي أرجع اىل حجرتك، ألن سي
ب اثنيًة حااًل، لكنه من زايدة الفرح مل يصدق ما قيل له، بل ألجل األمتحان طلب من اجلارية أن تذه

اىل احلجرة، لرتى أن كانت حقاً سيدهتا تريد رجوعه اىل هناك، فاجلارية مضت وعادت اليه مؤكدًة له 
جالً ألهنا تنتظره بشوٍق، فأنطلق حينئٍذ هو بثقٍة وفتح ابب اخلدر فرأى عاأن زوجته طلبت ذهابه إليها 
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أبن يغفر هلا قائلةً له: أواه اي قريين العزيز أمرأته حيًة، اليت قد أنطرحت على قدميه ابكيًة ومتوسلًة اليه 
اىل  ياأن والدة اإلله ألجل تضرعاتك لديها من أجلي قد خلصتين من جهنم، وهكذا أثنامها معاً مض

املصلى بدموٍع غزيرٍة من شدة الفرح، ليقدما الشكر الواجب للبتول الكلية األقتدار، مث أن الرجل يف 
ع األقرابء واألنسباء، وصري أمرأته أن ختربهم ابحلادث كما مت، وهي اليوم املقبل صنع وليمًة جلمي

لتأكيد األعجوبة، ومن مث  اً شرحت هلم حقائقه مريًة إايهم يف عنقها عالمة اجلرح، الذي حفظ ظاهر 
  قد أزدادت يف اجلميع حرارة العبادة واحلب حنو هذه السيدة واألم اإلهلية.*

 †صالة † 
 

ِك لتعلمني أن أبنِك يسوع، اذ مل يكتف أبن يقيم ذاته شفيعاً  حياتنا وملجاان، أناي أم احلب املقدس، اي
أبداًي فينا ومن أجلنا لدى أبيه األزيل، قد أراد أنِك أنِت أيضًا هتتمني بعنايتِك حنوه هو ذاته، يف أن 

ص، وقد ضرعاتِك تفيدان للخالتستمدي لنا منه الرمحة اإلهلية، فهو قد رسم ورتب أن صواتِك وت
قوًة عظيمًة ألن تنال كل ما تطلبينه. فاذًا أان اخلاطئ املسكني اليِك التجي اي رجاء منح توسالتِك 

املويسني. وهكذا أرجو اي سيديت أن أانل اخلالص أبستحقاقات أبنِك يسوع املسيح، وبقوة شفاعاتِك، 
ن هو يف أن خالصي لو كان اآل املقدار أبمانة، حىت فهذا هو رجاي، وأان واثٌق به ومتكل عليِك هبذا

يدي لكنت أسلمِك إايه، ألين أعتمد على مفعول رمحتِك ومحايتِك أفضل من أعتمادي على أعمايل 
كلها، فال هتمليين اي أمي ورجاي كما أستحق، بل الحظي شقاويت وأنعطفي مشفقًة عليَّ أبعانتِك 

نوار السماوية، أغلقت ابب قليب ضد األين مراٍت كثريًة قد إايي لكي أانل اخلالص. فأان أعرتف أب
وضد املعوانت اإلهلية اليت قد أستمديتيها يل من الرب. ولكن أشفاقِك حنو البائسني، وأقتدارات 
شفاعاتِك لدى هللا تفوق عدد خطاايي كلها، وتسمو على شرها وخباثتها، فأمٌر معلوٌم هو عند أهل 

اذًا اجلميع وينسوين، حبيث ن أن يهلك، فليهملين امي أنِت عنه ال ميكالسماء واألرض، أن من حت
أنِك ال مهليين أنِت اي والدة اإلله املقتدرة على كل شيٍء، قويل هلل أنين أان عبدِك، وأنِك حماميٌة عين 

أن وهذا يكفيين ألن أفوز ابخلالص، فأان أتكل عليِك اي مرمي رجائي، ويف هذا الرجاء أعيش وبه أريد 
أن أقول، أن يسوع هو رجائي الوحيد، وبعد يسوع رجائي  ن مث ال أكف أصالً منأموت كما أؤمل. وم

 الوحيد هو يف مرمي البتول.*
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† 
  

 † اجلزء الثاين †
 * يف أن مرمي العذراء هي رجاء اخلطأة *

أن هللا بعد أن خلق األرض قد أبدع نريين ليضيئا عليها، كما هو مدون يف سفر التكوين: أن هللا صنع 
( أي الشمس 16ع1عظيمني، فالنري األكرب لسلطان النهار، والنري األصغر لسلطان الليل: )صنريين 

املسيح  ردينال أوغون يف تفسريه هذا االصحاح: أن الشمس هي رسٌم ليسوعوالقمر، فيقول الك
اليت بواسطتها الذي تتمتع األبرار بنوره اذ حييون يف هنار النعمة اإلهلية. وأما القمر فهو رسٌم ملرمي البتول 

للخطأة  يستنري اخلطأة العائشون يف ليل املآمث: فمن حيث اذًا أن مرمي هي هذا القمر السعيد املفيد
يوس الثالث )يف عظته على نياح البتولة( أن األذالء فاذا أتفق ألحدهم، كما يقول البااب أينوشانس

نور الشمس بفقدانه النعمة اإلهلية. يوجد ساقطاً يف ليل اخلطيئة، ترى ماذا يصنع بعد أن يكون فقد 
حاله، وهتبه قوًة ألن خيرج سرعًة فليلتِج اىل نور القمر. أي فليتوسل اىل مرمي وهي تنريه ليعرف شقاوة 

س متوديوس: انه بواسطة صلوات مرمي الطوابوية يرجع اىل هللا ابلتوبة من طريق األمث: ويقول القدي
 .*على الدوام عدٌد غري حمصى من اخلطأة

فأحدى الصفات والنعوت اليت الكنيسة املقدسة تصريان أن نلتجئ اىل هذه األم اإلهلية، واليت تشجع 
أو التسمية أي: ملجأ اخلطأة: اليت األمثة البائسني أببلغ نوٍع على الرجوع اىل التوبة. هي هذه الصفة 

اليهودية مدينٌة تسمى  هبا تستدعيها هي ابلطلبات، فبموجب رسوم العهد العتيق قد كانت يف بالد
الذنب اىل تلك  امللجأ، حيث أن املذنبني الذين كانوا يفرون هاربني من األمكنة اليت فيها أرتكبوا

اصات املرسومة ضد ذنوهبم، أما يف الزمن احلاضر فلم املدينة، فكانوا ينجون بدخوهلم اليها من القص
حدة فقط، وهي مدينة هللا مرمي اليت يشري تعد توجد مدن امللجأ كما كانت سابقاً، ولكن عندان وا

( اال أنه 3عدد 87نة هللا: )مزموراليها النيب وامللك داود هاتفاً: قد قيلت فيِك املسبحات اي مدي
ن امللجأ القدمية وبني هذه املدينة، وهو أنه يف تلك مل تكن اخلطأة كافًة يوجد هذا الفرق فيما بني مد
جيدون احلماية وحق اللجاية، وأما يف هذه املدينة، أي حتت كنف محاية  وال املذنبون بكل أنواع املآمث

ناً أمجعون، واملذنبون أبنواع الفواحش والسيئات كافًة، ملجًأ أميمرمي العذراء فباخلالف جتد اخلطأة 
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وحصنًا منيعاً. مىت هربوا حمتمني هبا، كما يسميها القديس يوحنا الدمشقي )يف ميمره الثاين على 
ا( متكلمًا عن لساهنا بقوله: أين أان هي مدينة امللجأ جلميع أولئك الذين أيتون ايلَّ من دون نياحه

 أستثناء.*
على احلظ السعيد أبن يدخل فيكفي للهارب أن يبلغ اىل هذا امللجأ ألن ذاك الذي يكون حصل 

ل أرميا النيب ضمن هذه املدينة، ال يعود حمتاجًا للتكلم عن شيء لكي يفوز ابخلالص، حسبما يقو 
(: ملاذا جنلس، أجتمعوا وندخل القرية احلصينة ونسكت هناك: فيفسر هذا النص 14ع8)ص

رمي البتول احملصنة ابلنعمة ألربتوس الكبري قائالً: أن هذه القرية احلصينة هي القديسة م الطوابوي
ل كثرة خطاايان اذ واجملد: وكذلك يقال يف التفسري امللقب غلوسا عن لفظة: ونسكت هناك: أننا ألج

نة احلصينة، ليس عندان جرأٌة وال لنا دالٌة ألن نطلب من الرب الغفران، فيكفينا أن ندخل هذه املدي
أجلنا. ولذلك حيرض اخلطأة كافةً أحد العلماء  ونسكت هناك، ألن مرمي حينئٍذ تتكلم هي وتتوسل من

اية مرمي قائاًل: أهرب اي آمث واي )وهو بناديكتوس فارانندس( على أن يهربوا ملتجني حتت كنف مح
لنجاة، أبلتجائكم اىل محاية هذه حواء واي مجيع أوالدمها كلكم الذين قد أغظتم هللا، أهربوا وفوزوا اب

أوغوسطينوس يقول: اال تعلمون أن مرمي هي مدينة امللجأ الوحيدة. األم الصاحلة. وهكذا القديس 
 وملجأ اخلطأة الفريد.*

 )يف مدحيه البتولة( قائاًل: أنِت هي احملامية الوحيدة عن اخلطأة. يس أفرام السرايينفمن مث يهتف القد
سندهم ومأواهم، واملناضلة الوحيدة عن أولئك الذين ال معني هلم. فالسالم عليِك اي ملجأ اخلطأة و 

أبن امللك  الذي فيه وحده ميكنهم أن جيدوا احلماية واملهرب األمني. وهذا هو ما يتأمل به أحد الكتبة
 والنيب داود قصد أن يشري اليه هبذه الكلمات وهي: ألنه أخفاين يف خيمته، ويف يوم ضري سرتين يف

ى من هي خيمة هللا اال مرمي ( فيقول أن الرب أخفاين يف خيمته، فرت 5ع27سرت مظلمته )مزمور
هللا اليت مل يدخل  البتول حسبما يدعوها القديس جرمانوس بقوله: أن مرمي هي اخليمة املصنوعة من

ذا الشأن اليها اال العلي وحده، لكي يكمل فيها عمل اخلالص السري أبفتداء اجلنس البشري. ويف ه
قد أعطاان مرمي العذراء مبنزلة بيمارستان عمومي قال معلم الكنيسة العظيم القديس ابسيليوس: أن هللا 

وعادمون كل املعوانت أن جيدوا فيه مشاع حيث ميكن جلميع املرضى واملسقومني الذين هم فقراء 
ت أمنا تشيدت لتقبل فيها مأواهم وراحتهم. فاآلن أان أسأل مستفهماً، أبنه اذ كانت البيمارستاان
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ق أصرم ممن سواهم على أن يقبلوا فيها اال أولئك األكثر فقراً املساكني، فمن هم أولئك الذين هلم ح
 ضاً؟.*واألجزل أحتياجاً واألوفر سقماً واألشد مر 

فمن مث أن من يوجد حاصالً على شقاوٍة أبلغ، ألجل أنه يكون أشد فقراً من األستحقاقات، واملثقل 
ن أنه ميكن له أن يقول حنو مرمي: أبمراض النفس واألكثر خطراً وهذ أمنا يكون من مصاف اخلطأة فيبا

يف الوقت الذي أان فيه ألجل  اي سيديت أنِت هي البيمارستان ملجأ املرضى املساكني. فال تطرديين اذاً 
ر صرامة من البقية على أين أكثر فقرًا من اآلخرين وأشد شقماً منهم فيوجد يل احلق أببلغ نوع وأبكث

اً ما قاله القديس توما الفيالنويف: اي مرمي أننا حنن اخلطأة األذالء أن أقبل يف هذا البيمارستان: فلنقل اذ
جند ملجًأ آخر سواِك، أنِت هي رجاؤان الوحيد الذي فيه نضع أمر البائسني ال نعرف. وال ميكننا أن 

لوحيدة عنا لدى يسوع املسيح، وإليِك هنرب كلنا مستغيثني خالصنا األبدي، ألنِك أنِت هي احملامية ا
 *بِك.

ففي أحد األوحية اليت حصلت عليها القديسة برجييتا تسمي مرمي: النجم املتقدم أمام الشمس: وهذا 
لكي نفهم أنه حينما توجد يف نفس أحٍد من اخلطأة عالماٌت ظاهرةٌ تدل على أن ذاك اإلنسان يرشدان 

ن حتصل تلك النفس غنيًة األم اإلهلية، فهذا هو دليٌل أكيٌد على أنه بعد قليٍل من الزم هو متعبد هلذه
محاية مرمي، يصور لنا من النعمة اإلهلية. أما القديس بوانونتورا اجمليد فلكي ينعش يف قلوب الرجاء يف 

من سفينة النعمة حبرًا ما مزيدًا خمتبطاً هائجًا بعواصف شديدٍة، حيث يوجد اخلطأة الذين سقطوا فيه 
ختباط األرادة، وعواصف توبيخ الضمري، وبني أنزعاج اإلهلية غارقني فيما بني متوج قلق الفكر، وأ

وخلوًا من نوٍر يرشدهم، حاصلني على أواخر اخلوف من دينونة العدل اإلهلي، اتئهني من دون قائٍد، 
ان أن القديس املذكور يريد أن أنفاس الرجاء وعلى قرب األابدة ابليأس، فعلى هذه الصورة اذ يب

مة البحر، كما يدعوها اجلميع هبذه الصفة، فمن مث يعلى صوته يظهر للخطأة كيف أن مرمي هي جن
نزعجون احلاصلون يف األابدة، ال تيأسوا وال يضعف صارخًا حنوهم هكذا: أيها اخلطأة املساكني امل

يلة، وأهجعوا من أختباطكم مستنشقني النسمة رجاؤكم، بل أرفعوا عيونكم اىل هذه النجمة البهية اجلم
 ن هذه النجمة هي تصريكم أن خترجوا من الغرق وتبلغكم اىل مينا اخلالص.*وأطمأنوا بثقٍة، أل

كنت ال تريد أن هتلك غارقًا يف س خياطب اخلاطئ قائاًل له: فأن  وهبذا الروح نفسه القديس برنردو 
العاصفة، فأجته حنو النجمة وأدُع اىل معونتك مرمي ألجل أهنا )كما يقول العابد بلوسيوس( هي السند 
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يد والدواء الشايف خلالص أولئك الذين سقطوا يف حال أغاظة هللا ابخلطيئة، وهي ملجأ مجيع الوح
بني: فأم الرمحة هذه هي حمسنٌة عذبةٌ لطيفٌة رأوفةٌ بكليتها ليس حنو الصديقني فقط، بل اجملربني واملصا

جائهم اليها، وتالحظ وسني أيضاً. ولذلك أهنا حينما ترى هؤالء يقصدون معونتها أبلتحنو اخلطأة امليؤ 
، ومن عادهتا اال أهنم حقاً يصنعون هذا قلبياً، فحاالً تساعدهم وتعينهم وتستمد هلم من أبنها الغفران

أحٍد  ترذل أحداً. وال تتغاضى عن مطلوبه ولو مهما كان هو عدمي األستحقاق، ولذلك ال تنكر على
كثريًة أهنا تستدعى ويستغاث هبا فتوجد حاالً   مطلقاً محايتها وعنايتها، بل تعزي اجلميع، ويكفي مراتٍ 

 التعبد هلا، وتيقظهم من رقاد مكملًة مرغوب من يقصدها، وبواسطة عذوبتها جتتذب اخلطأة اىل
ة الرذائل، وهكذا بواسطة اخلطيئة، ولو كانوا من أولئك املعدومة منهم حمبة هللا واملتمرغني يف محا

وا النعمة اإلهلية، وأخريًا يصريون أهاًل لنوال اجملد األبدي. على أن أفعال التعبد هلا يتأهبون ألن يقتبل
منه تكوينًا مملوءًا من الرأفة والعذوبة والرفق واحللم، بنوٍع أنه ال يوجد  هللا قد كوَّن أبنته هذه احملبوبة
من مفاعيل  ا تقبله، مىت التجأ إليها ألهنا ال تعرف أن ترد أحدًا خائباً أحٌد ميكنه أن يراتب يف أهن

ملمكن شفاعاهتا من أجله. مث ينهي إيراده الكاتب العابد املقدم ذكره بقوله أخريًا: أنه ليس هو من ا
 أن ميضي هالكاً من ميارس أبتضاٍع وأهتماٍم، واجبات العبادة هلذه األم اإلهلية.*

( بشجرة الدلب، ألنه كما أن 19ع24مث أن هذه السيدة قد مسيت يف سفر حكمة ابن سرياخ )ص
شجرة الدلب تعطي حتتها ويف ظلها ميداانً، أللتجاء املسافرين من حرارة الشمس، فهكذا مرمي عندما 

ا. شاهد انر غضب العدل اإلهلي متقدًة ضد اخلطأة، فتدعوهم ألن يستظلوا يف ظل محاية شفاعاهتت
فالقديس بوانونتورا يتأمل يف كيف أن النيب أشعيا كان يتشكى يف أزمنته قائالً: ها أنَت غضبَت اي رب 

اي رب  ( أي أنَك أنتَ 7وع5ع64فأخطأان حنن... ليس من يدعو إبمسَك ومن يقوم وميسكَك: )ص
لرضى علينا. مغتاٌظ بكل عدٍل وحٍق من اخلطأة: وال يوجد من ميكنه أن يسرتضيَك عنا ويرجوَك اب

فبكل صواٍب قال النيب هذه الكلمات من حيث أنه يف ذلك الوقت مل تكن بعد جاءت مرمي اىل 
فه حماميًة عن العامل. وأما األن فاذا كان الباري تعاىل مغتاظًا ضد أحد اخلطأة، ومرمي شرعت تستعط

لصه، بل األبلغ من ذاك اخلاطئ فال ريب يف أهنا هتدئ غضب أبنها اإلهلي عن أن يعاقبه وهكذا خت
ذلك )يتبع القديس بوانونتورا كالمه بكالمه( هو أنه ال ميكن أن يوجد أحٌد أكثر أستطاعًة من مرمي 

عًة إايه عن أن ينقض فوق عنق على احملاماة عنا، حىت أهنا متد يدها ومتسك سيف العدل اإلهلي مان
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من سان لورانسوس: أن هللا قبل اخلاطئ. مث أنه حسب الفاظ هذا القديس يقول ريكاردوس الذي 
ميالد مرمي البتول يف العامل كان يشكو من أنه مل يكن يوجد وقتئٍذ من كان يهدئ غضبه عن أن ينتقم 

(: أين قد طلبت فيهم رجالً 30ع22من اخلطأة، كما يقول تعاىل على لسان حزقيال النيب )ص
اال أنه بعد أن جاءت مرمي اىل الدنيا، يتواسط ابلسياج ويقاومين عن األرض كيال أخرهبا فلم أجد: 

 فهي اليت تستعطفه جلت خريية صالحه وهتدئ غضبه بوساطتها:*
يأس أصالً فلهذا القديس ابسيليوس الكبري يشجع اخلطأوة )يف خطبته على عيد البشارة( قائالً: ال ت

فتجدها مستعدة على ، أيها اخلاطئ بل التِج اىل مرمي يف أحتياجاتَك كلها، وأستدعيها اىل معونتكَ 
الدوام ملساعدتك، ألن هذه هي اإلرادة اإلهلية، أي أن مرمي تعضد الكل معينًة إايهم يف كل شيٍء 

ص اخلطأة األشقياء امليؤوسني، حيتاجون إليه ضرورًة: فأم الرمحة هذه حتب من كل قلبها راغبًة أن ختل
يف إعانتهم، ولذلك اذاً أستغاثوا مبساعدهتا رغبًة هكذا متقدًة حىت أهنا هي نفسها تفتش عنهم جمتهدًة 

مستدعينها ألسعافكم فهي تعرف حسنًا أن جتد الطريقة اليت هبا تصريهم مقبولني لدى هللا وحمبوبني 
يغتذي بلحوم بعض احليواانت الربية، قد طلب من أبنه منه. فأسحاق رئيس اآلابء اذ كان يشتهي أن 

صلحها له أطعمًة موعدًا إايه أبن مينحه الربكة األبوية، اال أن عيسو أن يصطاد له منها ما ميكنه. وي
رفقا زوجته أم عيسو نفسه آلرادهتا يف أن أسحاق مينح الربكة ألبنها اآلخر يعقوب ال لعيسو، فطلبت 

أمِض اىل الغنم وأتنين جبديني رخصني، فأصلحهما أطعمًة ألبيَك على حنو ما من يعقوب قائلًة له: 
( فيقول القديس أنطونينوس: ان رفقا 9ع27ا وتباركك نفسه قبل مماته: )تكوين صحيب ليأكل منه

كانت رمساً ملرمي اليت تقول للمالئكة أيتوين ابخلطأة )الذين قد مثلوا ابجلداء( لكي أصلحهم أان بطريقٍة 
لني ئمٍة )أي أبكتسايب هلم نعمة الندامة والعزم على عدم الرجوع اىل اخلطيئة( وأجعلهم مقبو مال

مستحبني لدى سيدي: مث أن األنبا فرانكونه اذ أتبع هذا التفسري يقول: أن مرمي تعرف جيدًا أن 
غزالن تصلح هؤالء اجليداء أطعمًة لذيذًة، بنوع أن ذوقهم ليس فقط مياثل ذوق حلمان اخلشف وال

 واأليل، بل أيضاً مراٍت كثرًة يفوقها لذًة.*
قد أوحت اىل القديسة برجييتا أبنه ال يوجد يف العامل خاٍط ما مهما على أن البتول الكلية الطوىب عينها 

كان أبمثه عدواً هلل. يلتجئ إليها مستمداً منها املعونة، اال ويرجع اليه تعاىل اتئباً ويكتسب اثنيًة نعمته 
ه ة اليت كان فقدها: والقديسة برجييتا نفسها قد مسعت يومًا ما يسوع املسيح خماطبًا والدتاإلهلي
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الطوابوية، أبهنا تستطيع هي أن تنال منه عز وجل لصاحل لوسيفوروس عينه، أن يرجع اىل حال النعمة 
م هذا، الروح اإلهلية، أن كان هو يتضع ويلتجئ إليها طالبًا منها املعونة، فأي نعم أن أركون الظال

ا احلادث الغريب، املتعجرف ال ميكن أن يواضع ذاته ألن يلتمس محاية مرمي. ولكن اذا فرضنا هذ
وهو لو أمكن للوسيفوروس أن يتواضع مستغيثاً مبرمي، فهي لكانت حتنو عليه، وبقوة صلواهتا الفعالة 

كن حدوثه مع الشيطان، لكانت تستميح له من هللا الغفران واخلالص، غري أن الشيء الذي ال مي
 هذه.* فهذا بال ريب يبلغ مفعوله مع اخلطأة الذين يلتجئون اىل أم الرمحة

مث أن سفينة نوح قد كانت توجد ابلصواب رمسًا ملرمي اجمليدة. فكما أنه يف تلك السفينة كانت توجد 
ينًا اخلطأة أمجعون حيواانت األرض كلها جنسيًا ونوعياً، فهكذا حتت أذايل محاية مرمي جيد ملجًأ أم

لوحوش واحليواانت الذين ألجل رذائلهم وعوائدهم الوحشة وخطاايهم اللحمية هم شبيهون اب
األخرى، ولكن هبذا الفرق، كما يقول أحد العلماء )وهو ابجيوكاىل(: أي أن الوحوش كما دخلت 

خرج منها ذئباً،  السفينة كذلك خرجت منها وحوشًا من دون تغيرٍي، اذ أن الذئب الذي دخل اليها
النمرة تصري محامًة. فيوماً ما والنمر أستمر منرًا، وأما حتت محاية مرمي فالذئب يستحيل اىل خروٍف، و 

القديسة جالرتوده قد شاهدت يف الرؤاي عدًة من الوحوش، أسوداً، دبباً، منورًا، كائنًة حتت برفري مرمي 
مل تكن تطرد عنها تلك الوحوش، بل أبكثر من البتول املفتوح للجميع، والحظت أن مرمي ليس فقط 

خربت هذه القديسة أي جالرتوده أبن تلك احليواانت ذلك كانت بيدها اجلوادة تلمها ومتلسها، مث أ
 هي اخلطأة األشقياء البائسون، الذين حينما يلتجئون اىل مرمي، فهي تقتبلهم بعذوبٍة ورأفٍة وحمبٍة.*

قائاًل: انِك أيتها السيدة ال  وس أن يهتف حنو هذه األم اجمليدةفاذًا ابلصواب أمكن للقديس برنرد
، مهما كان عاتياً منافقاً رديئاً، مىت قصدِك مقرتابً منِك جلايًة، واذا التمس منِك ترذلني أحداً من اخلطأة

املعونة فال أتنفني مستكرهًة من أنِك متدين يدِك ذات األشفاق وخترجينه من عمق أيسه ومن أقصى 
 احملبوبة وته: فليكن مباركاً على الدوام وممجداً ابلشكر الواجب إهلنا الصاحل، الذي صنعِك اي مرميشقا

يف الغاية، مملوًة من احلالوة واألنعطاف. حىت حنو اخلطأة األكثر شقاوًة، فحقًا أنه تعيٌس هو ذاك 
 يثق بِك. ألن من ال الذي ال حيبِك ومع أنه يستطيع أن يلتجئ اليِك، فمع ذلك ال يتكل عليِك وال

كه اهلالك من الذين متسكوا يستغيث مبرمي ميضي هالكاً، وابلعكس من هو الذي خاب من رجائه وأدر 
 هبا:.*
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فالكتاب املقدس خيربان يف االصحاح الثاين من سفر راعوث أبن أبعاز قد مسح هلذه األمرأة راعوث 
لذاهتا السنبل الذي كان يسقط من أيديهم أبن تتبع احلصادين املستأجرين منه يف أراضيه، وتلتقط 

هذا النص(: أنه كما أن راعوث قد وجدت نعمًة  على األرض، فيقول القديس بوانونتورا )يف تفسريه
يف عيين ابعاز فهكذا مرمي قد وجدت نعمًة يف عيين الرب أبن تستطيع أن جتمع ملتقطًة السنبل الذي 

دون أمنا هم الفعلة األجنيليون، املرسلون، الواعظون، يهمله احلصادون مطروحًا يف األرض، فاحلصا
جيمعون األنفس هلل ويكتسبوهنا له تعاىل، ولكن توجد بعض األنفس املرشدون، املعرفون الذين يوميًا 

عاصيًة عليهم ومصرًة على األمث حاصلًة يف قساوة القلب ولذلك هتمل من هؤالء احلصادين، فسمح 
ن ختلص بقوة شفاعاهتا، هذه السنبالت املهملة املرتوكة من الفعلة ملرمي وحدها األقتدار على أ

لتعيسون ابحلقيقة أولئك اخلطأة الذين هذه صفتهم، أن كانوا ال يرتكون مرمي أن األجنيليني، اال أهنم 
تلتقطهم، ألهنم حينئٍذ من غري شٍك يضحون ملعونني هالكني، وابلعكس ملغبوطني هم أولئك املهملون 

ا غيثون مبرمي األم الصاحلة: ألنه )كما يقول العابد بلوسيوس( ال يوجد يف العامل خاٍط هبذالذين يست
املقدار هالٌك يف محاة املآمث، ويرذل من مرمي مطرودًا، بل اذا أقبل حنوها طالباً منها املعونة، فهي كأٍم 

 ه املغفرة.*حنونٍة تقدر جيداً وتعرف حسناً، وتريد حقاً، أن تصاحله مع أبنها وتكتسب ل
تفاً: السالم عليِك فبمواجب األستئهال يسلم عليِك أيتها امللكة سيديت القديس يوحنا الدمشقي ها

اي رجا مقطوعي الرجاء. وكذلك القديس لورانسوس يوستينياين يسميِك: رجاء عمال األمث: والقديس 
اخلالص األمني للمسافرين  أوغوسطينوس يدعوِك: ملجأ اخلطأة الوحيد: والقديس أفرام يلقبِك: مبينا

اهلالكني: وهكذا القديس برنردوس  يف البحر العاملي: وهو نفسه يف مكاٍن آخر ينعتِك: مبحامية عن
حيرض اخلطأة حىت القاطعني رجاهم على أن ال ييأسوا، ومن مث يهتف حنوِك مملوءًا فرحاً بِك أنِت أمه 

ها السيدة أن ال يثق بِك متكاًل عليِك حبسن الرجاء احملبوبة منه يف الغاية صارخاً: ترى من ميكنه أيت
هم، فأان ال أراتب أصاًل أبننا حاملا حنن نلتجئ اليِك فدائماً بعد أنِك تسعفني املقطوع رجاهم أنفس

نفوز بكل ما نبتغيه، فلريجوِك اذًا املقطوع رجاهم: مث أن القديس أنطونينوس خيربان أبنه اذ كان يوماً 
صاًل يف حال األمث معدومًا نعمة هللا، قد رأى ذاته حاضرًا يف احملكمة اإلهلية أمام ما أحد اخلطأة حا

ع املسيح، وشاهد الشيطان يقدم عليه الشكاايت، ومرمي البتول حتامي عنه ضدها، فالعدو يسو 
اجلهنمي قدم حينئٍذ سجالً مدونًة فيه مآمث هذا اخلاطئ كلها، واذ وضع ذاك السجل يف ميزان العدل 
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ماذا هلي أبزاء األعمال الصاحلة اليت كان هو فعلها، قد وجد أثقل مبا جيد من تلك األعمال، فاإل
صنعت وقتئٍذ مرمي احملامية العظيمة عن اخلاطئ، فقد مدت يدها احللوة على كفة امليزان فوق األعمال 

ك الرؤاي، الصاحلة وجذبتها، فوجدت أثقل كثريًا من سجل اخلطااي، وبذلك أوضحت للخاطئ يف تل
مر حقاً، أبن اخلاطئ املومى أهنا هي تستمد له من هللا الغفران أن كان يغري هو سريته األثيمة، كما مت األ

 اليه حينما رجع اىل ذاته قد اتب عن خطاايه بسريٍة صاحلة.*
 * منوذٌج *

جية كان عائشاً لقد أخربان الطوابوي يوحنا أرولتوس امللقب تواضعاً ابلتلميذ. عن رجل مقرتن بسر الز 
نها أن جتلبه اىل ترك اخلطيئة، قد يف اخلطيئة معدومًا نعمة هللا، فأمرأته اليت كانت صاحلًة اذ مل ميك

دة حنو والدة اإلله، وهي أنه توسلت اليه أبن ميارس، وهو يف تلك احلال الشقية قلما يكون هذه العبا
دة، فيتلو تكرميًا هلا: السالم لِك اي مرمي اخل: كل مرٍة جيتاز من مكان توجد فيه أيقونًة ما هلذه السي

ارس ذلك، فليلًة ما اذ كان هذا املنافق ذاهبًا ليصنع اخلطيئة قد فالرجل املومى اليه قد أبتدأ أن مي
فرآه مصباحاً متقدًا أمام أيقونٍة ملرمي البتول مصورٍة حاملًة على  شاهد أمامه نورًا المعاً. واذ حدق به

اإلهلي يسوع. فحينئٍذ حسب عادته صلى السالم املالئكي، ولكن ماذا رأى، أنه شاهد ذراعيها طفلها 
فل يسوع مكسى اجلسم، جبراحاٍت متخنة تقطر دمًا جاراًي منها، فللوقت هو أستوعب أنذهاالً الط

 فتكاره يف أن كثرة خطاايه كانت علًة جلراحات املخلص، فطفق يبكي بدموٍع غزيرٍة، االوتوجعاً معاً أب
مأله من القلق والغم، أنه الحظ أن الطفل اإلهلي كان يعطيه ظهراً غري مريٍد أن ينظر اليه، األمر الذي أ

اي أم الرمحة، فأان ال ومن مث أجته حنو والدته اجمليدة متضرعًا اليها بقوله: أن أبنِك يطردين من أمامه 
أنِك أمه، فعينيين أنِت اي ملكيت وصلي  أقدر أن أجد حماميًة عين ذات أقتداٍر ورأفٍة مثلِك لديه، اذ

تلك األيقونة قائلًة: أنكم أنتم أيها اخلطأة تسموين أم  من أجلي أمامه: فاألم اإلهلية قد أجابته من
وين أم الشقاوة، بتجديدكم آالم أبين وأوجاعي معاً: الرمحة، ولكن يف الوقت عينه ال هتملون أن جتعل

الذي من أجله ال تعرف أن تصرف أحداً من امللتجئني اليها من غري اال أهنا مع ذلك حلنوها العظيم 
اىل أبنها وشرعت تتوسل اليه من أجل ذاك اخلاطئ أبن يغفر له، فيسوع أستمر تعزيٍة. قد التفتت 

حينئٍذ البتول قد وضعت الطفل يف تلك احلنية اليت كانت نظري هيكٍل، يظهر نفوراً من هذه الطلبة، ف
هبا لًة له: أنين ال أهنض من أمام قدميَك اي أبين أن مل تغفر هلذا اخلاطئ: فوقتئٍذ أجاوسجدت أمامه قائ
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ه يسوع بقوله: أنه ال ميكنين اي أمي أن أنكر عليِك شيئاً. أفرتيدين أن أغفر له. فأان حبًا بِك أساحم
كياً مرتعداً وبدأ يقبل عن ذنوبه، فأدعيه اىل ههنا ليقبل جراحايت. فاخلاطئ تكميالً ألمره اإلهلي تقدم اب

كان يشفى اجلرح، وأخرياً الطفل اإلهلي تلك اجلراحات واحدة بعد األخرى، ويف حني تقبيله كالً منها  
غري سريته الرديئة وعاش ابلصالح عانقه عالمًة للغفران وهكذا رجع ذاك اخلاطئ اىل بيته متعزايً، و 

 عمة العظيمة.*مغرماً ابحلب لوالدة اإلله اليت أستمدت له هذه الن
 †صالة † 

 

أنين أسجد اي مرمي البتول الكلية الطهارة لقلبِك املثلث القداسة. الذي صودف بيت راحٍة وموضوع 
اإلهلي. فأان اخلاطئ التعيس آيت اليِك  تنعٍم هلل الضابط الكل، قلباً مملوءاً من التواضع والنقاوة واحلب

ألجل ذلك تستنكفني اي أم الرأفة مين، بل أنعطفي أبوفر بقلٍب موعٍب آالماً رديئة ومحاًة، ولكن ليس 
يب يفَّ لكي تساعديين، ال أستحقاقاٍت وال فضائل، فأان أنساٌن ضال ال أشفاٍق حنوي وعينيين، وال تطل

اليِك أبن تالحظي يفَّ هذا األمر فقط. وهو الرجاء الذي يل أستحق سوى اجلحيم، ولكين أتوسل 
يف أن أتوب عن شروري، فأنظري ما الذي صنعه وأحتمله من أجلي يسوع فيِك. واألرادة احلقيقية 

ليين أن كنت تقدرين أن هتمليين، فأان أضع أمامِك كل آالم حياته، الربد الذي أبنِك. وحينئٍذ أمه
الذي صنعه بذهابه اىل مصر، الدم الذي سفكه، الفقر األعراق، األحزان،  تكبده يف األسطبل، السفر

تمله حبًا يب حبضورِك، وهكذا أكرامًا حلبِك أبنِك أهتمي خبالصي، فأان ال أريد أن املوت الذي أح
اف اي أمي، بل وال أقدر أن أخشى من أنِك تطرديين األن أان ألتجئ اليِك طالباً أن تسعفيين، ألين أخ

كري نت أراتب يف ذلك لصنعت أفرتاًء على رمحتِك اليت تفتش على البائسني لتساعدهم، فال تنلو ك
لدم ال تتخصص أيتها السيدة رأفتِك على من مل ينكر عليه يسوع أبنِك دمه. ولكن أستحقاقات هذا ا

ه أان ال يب أن كنِت ال تتوسلني أنِت من أجلي لدى هللا، فأان منِك أرجو خالصي، يف الوقت الذي في
 نعمة هللا، واحلب أطلب ال أموااًل وال كراماٍت، وال شيئًا آخر من خريات األرض، بل ألتمس منكِ 

بد. فهل ميكن أن ال تقبلي ألبنِك، وتكميل أرادته، والفردوس السماوي، لكي أحبه هناك اىل األ
طلبتها، وأقبليين حتت طلبيت هذه كال، أين أؤمل أن تستجيبيين، فصلي ألجلي أبن أانل النعمة اليت 
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ملا ال تشاهديين بلغت اىل السما كنف وقايتِك. وال ترتكيين اي أمي، بل داومي التضرع من أجلي طا
 اىل األبد آمني.خملصاً، حيث أنطرح على قدميِك لكي أابركِك وأشكرِك 
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 كتاب اجماد مرمي  -الفصل الرابع: اليك نصرخ حنن املنفيني أوالد حواء 

 س ألفونس دي ليكوريالقدي -البتول  كتاب اجماد مرمي •
 

 الفصل الرابع
 *فيما يالحظ هذه الكلمات وهي: اليِك نصرخ حنن املنفيني.أوالد حواء*

 * وفيه جزءان*
 † اجلزء األول †
 الطوابوية ألن تعني من يصرخ اليها** كم هي مستعدة مرمي 

وألجل ذلك حنن مدنسون أمام هللا جبريرة فيا لشقاوتنا حنن الذين اذ كنا أوالدًا ألمنا حواء التعيسة. 
 علينا ابلعقاب عينه الذي حكم به عليها، فنسري اتئهني يف وادي الدموع هذا خطيتها نفسها، وحمكومٌ 

بل أوجاع كثرية ملمة أبنفسنا وأبجسدان. ولكن ملغبوٌط هو ذاك منفني من وطننا، ابكني حمزونني من ق
راٍت مرتادفةً اىل معزية العامل، ملجأ املساكني والدة اإلله متعبداً الذي فيما بني هذه الشقاوات يلتجئ م

ا قيل عنه: مغبوٌط اإلنسان الذي يستمعين والذي يسهر كل يوٍم عند أبوايب هلا يدعوها مستغيثاً هبا كم
( فتقول مرمي مغبوط من يصغي اىل مشوريت، وال يهمل أن 34ع8فظ أوزان مداخلي: )أمثال صوحي

دوام األلتجاء اىل أبواب رمحيت مستغيثًا بشفاعايت وملتمسًا معونيت. فمن مث تعلمنا يواظب على ال
قتدرة اململؤة كنيسة املقدسة كم يلزمنا أن نلتجئ برجاٍء وأهتماٍم اىل هذه احملامية عنا املحسنًا أمنا ال

القداسة ومتميزًة حبًا حنوان، رامسًة علينا حنن أوالدها أبن تكون عبادتنا خصوصيًة حنو هذه الكلية 
حدًا من كل سبٍت يكون جدًا، وأمرتنا أبن حنتفل يف مدار السنة أبعياٍد كثرية لتكرميها، وأبن يومًا وا

لريوس العلماين والقانوين يتلون يومياً يف الفرض خمتصاً هبا ومكرساً بنوٍع خاص ألجلها، وأبن مجيع األك
ملختصة ابألستغاثة هبا وأبستدعائها ملعونتنا، وأبن اإلهلي نيابًة عن الشعب املؤمن كافًة الكلمات ا

ًء عند قرع الناقوس حيييها املؤمنون ابلسالم املالئكي. ثالث مراٍت يف كل يوٍم أي صباحاً وظهراً ومسا
يفهم ذلك واضحًا أن يصري التأمل يف أن كل مرٍة حتدث الشدائد العمومية.  مث لقد كان يكفي لكي
لطلبات والسهرات والزحيات وزايرات املعابد واأليقوانت املختصة هبذه السيدة فدائماً متارس الكنيسة ا

http://www.peregabriel.com/saintamaria/nodeorder/term/2044
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هكذا  ريد هي منا هذه العبادات ليس كأهنا حمتاجةٌ اليها، وال تكرمياً لشخصها ترغباجلليلة، اليت أمنا ت
ها أن ندعوها أبتصاٍل ونستغيث هبا، ألن هذه مجيعها هي شيء جزءي حقري ابلنسبة اىل شرفها ومقام
ها الكلي العظمة، بل لكي ينمو فينا حنوها الرجاء وحسن األتكال وحرارة العبادة واحلب، وبذلك ميكن

هي تطلب أولئك الذين  هي أن تسعفنا أببلغ نوع وتعزينا. كما يقول القديس بوانونتورا هكذا: اهنا
 بنني هلا:.* يقدمون اليها حبسن عبادٍة وأبحرتاٍم ألهنا حتب هؤالء وتعوهلم وتقبلهم بصفة

مث يقول القديس بوانونتورا عينه: أن األمرأة راعوث اليت يفسر أمسها انظرًة ومسرعًة كانت رمسًا ملرمي 
لنا وأعوازان فتسرع مهتمة يف أن تسعفنا البتول، على أن مرمي هذه اجمليدة اذ تنظر حال شقاوتنا وذ

ألجل رغبتها وأشواقها اىل عمل اخلري معنا، برمحتها: وكذلك نوفارينوس يضيف اىل هذا قائاًل: أن مرمي 
خبيلًة يف حفظها أهنامها، فبحسب كوهنا أم ال تعرف أن تتأخر أصالً عن ذلك، ومن حيث أهنا مل تكن 

 أن تسكب بكل سرعٍة ممكنٍة على عبيدها خزائن سخائها.*الرمحة ال تقدر أن متسك ذاهتا عن 
كخشفي   من يستدعيها ملعونته، كما قيل عنها: ثدايكِ فيا حلسن أستعداد هذه األم الصاحلة ألسعاف 

( فريكاردوس الذي من سان لورانسوس اذ يفسر هذه الكلمات يقول: 5ع4ظبيٍة توأمني: )نشيد ص
بسرعٍة لنب الرمحة لكل من يلتمسها نظري أسراع خشف الظبية:  أن ثديي مرمي مها مهيئان ألن يفيضا
رأفة مرمي تباح منها حنو كل أحٍد يستمدها. ولئن مل يكن يستعمل مث أن املعلم املذكور يؤكد لدينا أن 

ٍت أو أبتهاالٍت آخر سوى السالم املالئكي، ولذلك يشهد هو حنوها يف التماسه الرمحة تضرعا
 تسرع فقط بل تطري ايضاً ملساعدة من يستغيث هبا، فهي عند أستعماهلا الرمحة نوفارينوس أبن مرمي ال

أن تتشبه إبهلها، فكما أن الرب يسوع كأنه طائٌر ليعني حااًل أولئك الذين  ال تعرف أن تبتعد عن
هكذا ألنه كلي األمانة يف أمتام مواعيده اليت وعدان هبا قائاًل: أسألوا تعطوا: فيستمدون منه األسعاف، 

لك مرمي حينما تستدعى فحاالً توجد حاضرًة ألن تعني من يستغيث هبا متضرعاً: وهبذا يفهم من هي ت
( هكذا: فأُعطيت األمرأة جناحي نسٍر عظيم 14ع12األمرأة اليت قيل عنها يف األبوكاليبسي )ص

ه مرمي البتول طارت  اىل الربية. فاملعلم ريبايرا يفسر ذلك أبن هذين اجلناحني مها احلب الذي بلتطري
النسر يفسران السرعة  اىل هللا: اال أن الطوابوي أماديوس يقول: أن هذين اجلناحني اللذين مها جناحا

أوالدها على الدوام  الكلية اليت اذ تفوق هبا مرمي على خفة جوالن السريافيم أنفسهم فتسعف من مث
 مبعوانهتا:*
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 األجنيل املقدس، عن سفر الطوابوية مرمي لزايرة نسيبتها فألجل ذلك اذ خيربان القديس لوقا البشري يف
ة كلها من النعم، مل تستعمل األبطاء يف مسريها، بل كما القديسة أليصاابت، ولكي متأل تلك العيل

( 39ع1سرعًة اىل اجلبل اىل مدينة يهوذا: )لوقا صيقول هذا األجنيلي: أن مرمي قامت وذهبت م
لته عند رجوعها، ولذلك يقال عن مرمي: ان يديها مها خمروطتان من ذهب: األمر الذي ال يذكر أهنا فع

س: أنه كما أن األعمال اليت متارس بواسطة صنعة اخلراطة هي ( فيقول ريكاردو 14ع5)نشيد ص
ذا مرمي هي األكثر أستعدادًا وسرعًة من مجيع القديسني يف األكثر سهولًة وسرعًة يف أجنازها، فهك

ا ويف أسعافهم: فهي حاصلٌة على أشواٍق عظيمٍة دائماً لتعزية اجلميع، وحاملا تسمع إعانة املتعبدين هل
هبا، فعلى الفور تقتبل التضرع وتقضي احلاجة بكل أنعطاٍف )حسبما يقول  صوت من يستغيث

ميها القديس بوانونتورا: خالص من يستغيث هبا: مريداً أن يعين أبن من بلوسيوس( فبالصواب اذاً يس
ن يفوز ابخلالص، فيكفيه أن يلتجئ اىل هذه األم اإلهلية اليت على قول ريكاردوس أهنا هتيئ يشاء أ
ائماً ألسعاف من يدعوها. ألن برنردينوس البوسطي يورد: أن هذه السيدة العظيمة تشتهي أن ذاهتا د

 اً أشد أشتهاًء من رغبتنا حنن أن نقبل النعم لذواتنا.*هتبنا نعم
ال ينبغي أن تضعف رجاان يف أن تستجيب مرمي طلباتنا حينما نلتجئ لدى قدميها. مث أن كثرة خطاايان 
ال أن الرمحة ال يعود هلا مكاٌن عندما ال يوجد معوزون يفتقرون اليها. ومن مث كما فهي أم الرمحة، واحل

ن كانت ة ال أتنف مستكرهًة من أن تضع دواًء شافيًا ألبنها املبتلي بداء اجلرب، ولئأن األم الصاحل
حينما نستغيث مداواته صعبةً حمركةً اىل األستكراه والنفور، فهكذا أمنا هذه احلنونة ال تعرف أن هتملنا 

كاردوس، وهذا ما هبا، ولئن كانت وافرًة هي نتانة خطاايان اليت تشفينا هي منها. فهذا هو ما يورده ري
للقديسة جالرتوده، كبف أهنا كانت قد قصدت أن تشري اليه هذه األم اإلهلية نفسها حينما أظهرت 
قد فهمت هي أي القديسة جالرتوده  تبسط برفريها لكي تقتبل حتت محايتها كل من أييت اليها، وحينئذٍ 
 قوات اجلحيم.*أن املالئكة كافًة يهتمون يف أن حياموا عن املتعبدين ملرمي ضد 

احلة حنوان، وهكذا هو شديٌد احلب فبهذا املقدار هي عظيمٌة الرأفة الكائنة يف قلب هذه األم الص
(: أهنا هي تبادر 14ع6فر احلكمة )صالذي حتبنا به، حىت اهنا ال تنتظر تضرعاتنا لتعيننا. فقيل يف س

الكلمات مبرمي، ويقول أهنا  اىل من يشتهيها وتظهر هلم هي أوالً: فالقديس أنسلموس خيصص هذه
ذلك يلزمنا أن نفهم أهنا هي تستمد لنا من هللا هي تسبق وتبادر لتعضد الذين يشتهون محايتها، وب
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ل ريكاردوس الذي من سان فيتورة: أن مرمي تسمى أنعامًا كثرًة قبل أن نطلبها حنن منها. وهلذا يقو 
يعة اإلجابة ملن يستغيث هبا، بل أبكثر من ذلك قمرًا، ألهنا هي ليس فقط مثل القمر قريبًة منا وسر 

حىت أهنا يف أحتياجاتنا تسبق هي تضرعاتنا، ورمحتها هي مستعدٌة ألعانتنا هي حمبٌة خريان هبذا املقدار 
نستمد منها الرمحة. وهذا أمنا يصدر )يتبع قوله ريكاردوس عينه بقوله( من أكثر من حركتنا حنن ألن 
ٌؤ من الرأفة واألشفاق. ولذلك حاملا تشعر هي أبحتياجاتنا فال يتأخر هذا قبيل أن صدر مرمي هو ممل

در السخي عن أن يفيض حاالً لنب الرمحة، ألن هذه امللكة احلنونة ال تقدر أن تعلم أفتقار نفس الص
 اىل األسعاف ووجودها يف حال الضرر وال متد هي يدها ملعونتها وقضاء حاجتها.* أحدٍ 

رباهني فهذه األم الرأوفة من حينما كانت عائشةً على األرض، قد أعطتنا هذا الربهان أيضاً، فيما بني ال
نا يف األخرى الدالة على أهنا هي نفسها من شدة أشفاقها علينا تسبق، وهتتم يف سد أعوازان وأسعاف

صحاح أحتياجاتنا قبل أن نتوسل اليها، والربهان هو املورد عنها من القديس يوحنا األجنيلي يف اال
ندما شاهدت حينئٍذ الغم الثاين من بشارته يف خربية عرس قاان اجلليل، أي أن هذه األم الشفوقة ع

أستطاعة على أحضار احلاصل للعروس ولعروسته، من قبل نقص اخلمر من ذلك العرس اذ مل يعد هلما 
اجملتمعني اىل  مخٍر آخر ألهل الوليمة بعد هناية اخلمر األول، ومن مث أستحوذ عليهما اخلجل من

أعانًة ما، بل مبجرد نظرها إايمها العرس، فتحركت هي اىل الشفقة عليهما من دون أن يلتمسا منها 
معوزًا وال تبادر ملساعدته، فلهذا  يف تلك احلال وأسرعت ألسعافهما، ألهنا ال تقدر أن تشاهد أحداً 

ائلًة: أن ليس عندهم مخٌر: فبعد هذا توسلت اىل ابنها يسوع أبن يعزيهما خمربًة إايه أبحتياجهما وق
لكي يرضي قلب والدته اململؤ حنوًا حنوهم قد صنع  لكي يعزي خملصنا تلك اجلمعية وبنوع خاص
عب يف األجاجني. فهنا نوفارينوس يربهن مستنتجًا أبنه: األعجوبة املشهورة أبحالته اىل مخٍر املاء املو 
تسعف احملتاجني الذين مل يلتمسوا منها األعانة، كما مت  أن كانت مرمي هي مستعدًة هبذا املقدار ألن

فكم هي أببلغ نوٍع وأبعظم أشفاٍق مستعدٌة دائمًا ألن تعزي من يستغيث هبا.  يف احلادث املذكور،
 منها املعونة.* ويلتجئ اليها ملتمساً 

ومن مث البااب أينوشانسيوس الثالث يوبخ ذاك اإلنسان الذي يدخله الريب يف مساعدة هذه السيدة 
تمس من هذه السيدة العذبة مرمي اجمليدة إايه مربهناً بقوله: أترى ممكٌن هو أن يوجد يف الكون إنساٌن أل
ى من هو ذاك الذي يلتجئ اليِك أيتها معونًة ومل تسعفه هي. وكما يقول الطوابوي أوتيكيانوس: تر 
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وعنايتِك اليت تقدر أن تعني كل أحٍد من البتول الطوابوية أبمانٍة، ويرجع خازاًي مهماًل من محايتِك 
يؤوسني واألكثر خطرًا للهالك. فهذا احلادث ما أتفق قط ولن األشقياء البائسني. وختلص اخلطأة امل

تكلني عليِك. ويقول القديس برنردوس: أنين أرتضي كل الرضا يكون أبداً وهو أن ترفضي أحداً من امل
تِك أيتها البتول القديسة. ذاك الذي يكون أستغاث بِك يف أبن ال يعود يتكلم خريًا وال ميدح رمح

 نه مل ينل منِك األهتمام بقضاء حاجته، هذا أن أمكن أن يوجد إنساٌن كذا.*أحتياجاته ويفتكر أب
ل هو أن خترب السماوات واألرض، من أن مرمي ترفض ابد بلوسيوس: أنه ألسهوأبشد بالغٍة يقول الع

 أن تعني من يتضرع اليها بنيٍة صاحلٍة طالباً مساعدهتا وواثقاً هبا برجاٍء اثبت: مث أن القديس أنسلموس
ذه يضيف اىل ذلك ما يزيد أتكالنا وأعتمادان على هذه السيدة الرحومة بقوله: أننا عندما نلتجئ اىل ه

حيان األم اإلهلية يلزمنا ليس فقط أن نكون مطمأنني يف مفاعيل محايتها إايان، بل أيضًا أننا بعض األ
ستغيثني أبمسها املقدس، من نصدق أن طلبتنا تقبل ونفوز ابخلالص أبكثر سرعٍة ابلتجائنا اىل مرمي م

ر سرعٍة ابلتجائنا اىل أن نستغيث أبسم يسوع خملصنا، والسبب يف ذلك أي مبصادفتنا اخلالص أبوف
اإلهلي على خالصنا، اذ أننا  األم مما أبلتجائنا اىل االبن هو، ال كأن مرمي هي أكثر أقتدارًا من أبنها

اته هو فقط قد أكتسب ويكتسب لنا اخلالص، نعلم أن يسوع هو خملصنا الوحيد، الذي أبستحقاق
ئٍذ يف كيف أنه هو دايننا أيضاً املختص به بل من حيث أننا اذ نتقدم اىل يسوع أبللتجاء، ونتأمل وقت

من مث حسن الرجاء الضروري لنوال  أن يعاقب اخلائنني انكرين اجلميل. فيمكن أن ينقص فينا
اليت مل تكن هلا وظيفٌة أخرى سوى أن تشفق علينا حبسب  مطلوابتنا، اال أننا حينما نتقدم اىل مرمي

ا شفيعتنا، فيبان أن رجاان وثقتنا وأتكالنا يكون أبوفر كوهنا أم الرمحة، وأن حتامي عنا حبسب كوهن
اندرًا أن أشياء كثريًة تلتمس من هللا فال تعطى، وتلتمس  طمأنينٍة وأبعظم ثباٍت: على أنه يتفق ليس

يف يكون هذا، فيجيب نيكيفوروس: أبن هذا حيدث ال كأن مرمي هي أعظم من مرمي فتعطى، فك
 ن هللا نفسه قد حكم ورسم أبن يكرم والدته على هذه الصورة.*أستطاعًة وقدرًة من هللا، بل أل

على أهنا لذيذٌة ومسرٌة هي املواعيد اليت وعد الرب عينه أبن يصنعها وهي أنه يقرأ يف الرأس الثمانني 
األول من األوحية الصائرة للقديسة برجييتا، أنه يومًا ما قد مسعت هذه القديسة يسوع من الكتاب 
اً والدته هكذا: أطليب مين اي أمي كل ما تريدين ألين ال أنكر عليِك أعطاء شيٍء ما من املسيح خماطب
ولئن كانوا ألينه، وأعلمي أن كل أولئك الذين يطلبون مين شيئًا من النعم حبًا بِك. حىت مجيع ما تس
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نفسه قد خطأة حبيث أن تكون فيهم أرادٌة للرجوع عن اخلطيئة، فأان أعدهم ابن أستجيب هلم: وهذا 
الضابطة أوحى به اىل القديسة جالرتودة حينما مسعت خملصنا عينه قائاًل لوالدته، أبنه حبسب قدرته 

أبي نوٍع وطريقٍة تشاء هي  الكل قد منح أن يستعمل الرمحة مع أولئك اخلطأة الذين يستغيثون هبا،
محة ملعونتهم برجاٍء عظيم، ما أستعمال الرمحة معهم. فليقل اذاً كل أولئك الذين يستدعون مرمي أم الر 

وفة أنه مل يسمع قط منذ كان يقوله حنوها القديس أوغوسطينوس هكذا: أذكري أيتها السيدة الرأ
يين أن كنت أقول لِك أنين ال أريد أن أكون أان أتسيس العامل أن أحدًا رذل منِك مهماًل، وهلذا ساحم
 يِك أعود خائباً وأمهل منِك فارغاً:*هو هذا اإلنسان التعيس األول. أي بعد أن التجئ ال
 

 * منوذٌج *
فالقديس فرنسيس سالس قد أخترب يف ذاته حسناً مفاعيل الصالة املقدم ذكرها، كما يورد يف الرأس 
الرابع من الكتاب األول من سرية حياته. على أن هذا القديس قد كان يف السنة السابعة عشرة من 

كان غرامه ولذته   ريس مهتماً يف درس العلوم. يف الوقت عينه الذي فيهعمره تقريباً مقيماً يف مدينة اب
األنعكاف على أفعال التعبد واحلب املقدس هلل، األمر الذي وجد لديه نعيماً فردوسياً على األرض. 
فالباري تعاىل لكي خيتربه أبفضل نوٍع ويضمه أبشد تعلٍق حنو حبه، قد مسح أبن الشيطان يصور له 

فده بتًة، من حيث أنه هو مبوجب سابق عقله أن مجيع ما كان هو ميارسه من اخلري مل يكن ي جميِّدًا يف
علم هللا وحكمه أحصي يف عدد املرذولني، فتربقع العقل واليبس الروحي اللذان تركه فيهما هللا أبرادٍة 

رات األكثر مقصودٍة يف هذا الزمن عينه، حىت أنه كان يوجد حينئٍذ هو عدمي احلس يف مجيع التصو 
ريية صالح هللا وجوده الغري املتناهي، قد أوقعاه بزايدة عذوبًة، اليت كانت تستحضر منه يف شأن خ

احلزن، وأعطيا التجربة قوًة أعظم ألن تفعم جوف هذا الشاب مرارًة علقميًة، بنوع أنه خلوفه وأرتيابه 
حنة وجهه، وأبتعدت عنه أمارات املومى اليهما قد عدم شاهية األكل، وفقد راحة النوم، وتغريت س

 أن كل من يراه يف تلك احلال مل يكن ميكنه اال يتوجع له من أجلها*التعزية والفرح مىت 
ففي مدة دوام هذه الزوبعة املهيلة مل يكن يعلم هذا القديس أن يفتكر يف شيٍء آخر أو أن يفه 

كان يقول هكذا: فاذاً أان سأكون   بكلمات أخرى سوى فيما يزيده توجعاً وغماً وضعف رجاٍء، ومن مث
ي الذي فيما مضى قد أظهر يل ذاته هبذا املقدار موضوعاً شهياً للحب والعذوبة، فيا معدوماً نعمة إهل
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أيها احلب واي أيها اجلمال اللذان أان كرست لكما عواطف قليب كلها فهل ال أعود أمتتع بعد 
در اذاً ئقة مجاالً على بنات أورشليم كلهن. أهل أنين ال أقبتعزايتكما، اي والدة اإلله العذراء أيتها الفا

أن أشاهدِك يف الفردوس السماوي، آواه أيتها السيدة أن كنت أان لست بعتيٍد أن أرى وجهِك الكلي 
اجلمال، فقلما يكون ال تسمحي أبين يف جهنم ألعنِك وأجدف عليِك: فهذه األقوال كانت حينئٍذ 

فعٌم من احلزن الشديد. نه مغرم يف احلب هلل وللبتول الطوابوية، اال أنه ممثرة أنفعاالت قلٍب نعم أ
فالتجربة املذكورة قد أستمرت مستحوذًة على هذا البار مدة شهٍر كامٍل، اال أن الرب قد تنازل أخرياً 

يته ألن مينجيه منها بواسطة معزية العامل مرمي الكلية القداسة. اليت كان قباًل هذا القديس كرس بتول
يها رجاه كله، فيومًا ما عند رجوعه مساًء حنو مكان تكرميًا هلا، وكان من عادته أن يقول أنه وضع ف

سكناه قد دخل اىل كنيسٍة، وهناك شاهد لوحًا معلقًا على احلائط مكتوبًة فيه الصالة السابق ذكرها 
يسمع قط منذ أتسيس  املقالة من القديس أوغوسطينوس وهي: أذكري أيتها السيدة الرأوفة أنه مل

، وهلذا ساحميين أن كنت أقول لِك أنين ال أريد أن أكون أان هو هذا العامل أن أحدًا رذل منِك مهمالً 
اإلنسان األول التعيس، أي بعد أن ألتجئ اليِك أعود خائبًا وأمهل منِك مرذوالً: فتقدم القديس 

الصالة بعواطف حٍب مضطرم، وجدد فرنسيس أمام هيكل والدة اإلله يف تلك الكنيسة وتلى هذه 
لية هلذه األم اإلهلية موعداً أبن يتلو يومياً مسبحتها الوردية. مث أضاف اىل ذلك هناك نذر حفظ البتو 

مجيعه قائاًل: كوين حماميًة عين اي ملكيت لدى أبنِك الذي أان ال أجسر أن التجئ اليه، فأن كنت أان 
و مستحٌق يت أن أحب سيدي الذي أان أعلم أنه هبذا املقدار هالتعيس اي أمي ال أستطيع يف العامل اآل

أن حيب، فقلما يكون أستمدي يل أنِت هذه النعمة وهي أن أحبه تعاىل يف هذا العامل أعظم حباً أقدر 
عليه. فهذه املوهبة أطلبها منِك وأرجو نواهلا: قال هذا وأسلم ذاته بكليتها بني يدي الرمحة اإلهلية 

ذكرها قد خلصته حااًل أمه اإلهلية ضوع ملشيئة هللا. ولكن عندما أهنى صلواته املقدم خاضعاً كل اخل
الكلية العذوبة من تلك التجربة، وفاز ابلسالم الباطن متامًا ومعًا شفي من مرضه اجلسدي، ومن مث 

تسابيحها  داوم مستسرياً حبسن العبادة ملرمي اليت بعد ذلك مل يعد يكفف مدة حياته كلها، عن أن يذيع
   واعظه وأتليفاته اجلليلة.*ومدائحها ومفاعيل رمحتها وينذر هبا يف م

 †صالة † 
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اي والدة اإلله ملكة املالئكة ورجاء البشر أنصيت اىل من يدعوِك وأصغي اىل من يناجيِك. فهوذا أين 
 لِك على الدوام اليوم منطرٌح على قدميِك أان الشقي املستأسر من اجلحيم. مريداً أن أكرس ذايت عبداً 

ظ جيدًا أن عبودية أسرٍي موعدًا أبن أخدمِك وأكرمِك يف مجيع أايم حيايت بكل أستطاعيت. فأان أالح
هكذا دينٍء عاٍص مثلي ال تكرمِك، اذ أين قد أهنت كثرياً أبنِك وخملصي يسوع، ولكن أنِت اذا قبلِت 

 حاله السيئة مصريًة إايه أهاًل خلدمتِك، عبدًا لِك أسريًا عدمي األستحقاق، وبواسطة شفاعاتِك غريتِ 
لنوع تعطيِك الكرامة اليت أان احلقري الذليل ال أقدر أن فرمحتِك هذه عينها املستعملة منِك حنوه هبذا ا

أكرمِك هبا. فأقبليين اذاً وال ترفضيين اي أمي، فالكلمة األزيل قد أحندر من السما اىل األرض ليطلب 
ذ أراد أن خيلصها قد صريِك أمه بتجسده منِك، أفهل أنِك حتتقرين خروفاً من هذه األغنام الضالة، وا

تجئ اليِك لكي جيد بواسطتِك يسوع. فالثمن قد دفع ألجل خالصي من األسر ولنوايل هذه األغنام يل
احلياة األبدية. ألن خملصي قد سفك دمه الذي هو كاٍف ألن يفدي عوامل غري متناهي عددها. ومل 

 سوى أن أستحقاقات هذا الدم تتخصص يب أان أيضاً. ولكن كما يقول يل القديس برنردوس يعد ابقياً 
تعلٌق بِك أيتها البتول املباركة. أن توزعي األستحقاقات املذكورة على من تريدين. وخمتٌص بِك أنه م

اي سلطانيت، كرأي القديس بوانونتورا أيضاً هو أن ختلصي من تشائني. فاذاً عينيين اي ملكيت وخلصيين 
تغيث بِك حسبما فأان أسلمِك نفسي اآلن جبملتها. وأنِت أفتكري يف أمر خالصها، فيا خالص من يس

 يقول القديس املذكور عينه أنِت خلصيين.
† 
    

 † اجلزء الثاين †
 يف كم هي مقتدرٌة مرمي البتول على أن حتامي عمن يستغيث * *

 طان**هبا يف حني التجارب املسببة له من الشي
أن مرمي الكلية القداسة هي سلطانةٌ ليس على السماوات والقديسني فقط، بل على اجلحيم والشياطني 
أيضاً، ألجل أهنا أنتصرت عليهم أنتصارًا جميدًا بقوة فضائلها. فالباري تعاىل منذ بدء اخلليقة سبق 

وز هبما ضدها، أبيعاذه أن تفوأخرب احلية اجلهنمية ابلغلبة والسلطة اللتني كانت عتيدًة ملكتنا هذه 
إليها عن األمرأة املزمع أتياهنا اىل العامل لألنتصار عليها، عندما قال عز وجل هلذه احلية: وألجعلن 
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العداوة فيما بينِك وبني األمرأة وفيما بني نسلِك وفيما بني نسلها وهي تسحُق رأسِك )تكوين 
بواسطة تواضعها اجلميل وحياهتا املقدسة اليت ( فمن هي هذه األمرأة عدوة احلية اال مرمي 15ع3ص

قد أنتصرت دائماً على احلية وأمخدت قوهتا، فيشهد القديس كرباينوس بقوله أن الوعد من هللا بتلك 
األمرأة كان عن والدة سيدان يسوع املسيح، مربهناً أبن هللا مل يقل للحية قد جعلت العداوة فيما بينِك 

قال ألجعلن العداوة قوالً خيص املستقبل، ليبني هلا أن هذه العداوة مل  اء بلوبني األمرأة ليفهم هبا حو 
تكن مع حوا اليت كانت وقتئٍذ يف الوجود، بل مع أمرأٍة أخرى عتيدة أن تولد من نسل حواء وجتلب 
لألبوين األولني خرياً أعظم من الذي خسراه خبطيتهما: كما يقول القديس فيخانسوس فراري، فمرمي 

ك األمرأة العظيمة القوية الشجاعة اليت غلبت الشيطان، وسحقت رأسه أبمخاد كربايه كقوله هي تلاذاً 
تعاىل عنها: وهي تسحق رأسِك: فبعض املفسرين يراتبون يف أن كانت هذه الكلمات قيلت عن مرمي 

يف ندان أم عن يسوع املسيح، ألن السبعني مرتمجًا قد كتبوا: ونسلها يسحق رأسِك: اال أنه يوجد ع
النسخة العامة )اليت هي مثبتة من اجملمع الرتيدنتيين( كما قلنا أعاله أي: وهي تسحق رأسِك: وهكذا 
فهم معناها القديسون أمربوسيوس وأيرونيموس وأوغوسطينوس ويوحنا فم الذهب وغريهم كثريون 

 هو واحٌد املعىنجدًا. ولكن هب أن األمر هو كما يريد البعض اآلخرون أي: نسلها يسحق رأسِك: ف
ألنه سواء كان املسيح بواسطة هذه األمرأة أمه سحق رأس احلية أو أن مرمي بقوة أبنها املسيح سحقته، 
فمن دون ريٍب أن لوسيفوروس املتعجرف ابلتغطرس قد غلب مقهورًا وسحقت هامته مكسورًة من 

لقديس برنردوس، ومن مث قول اهذه البتول مرمي املباركة، اليت فازت عليه ابألنتصار التام حسبما ي
نظري أسرٍي مأخوٍذ يف احلرب هو مضطٌر جربًا عن مشيئته ألن خيضع ألوامر هذه امللكة، مث يقول 
القديس برونونه: أن حواء بواسطة أنغالهبا من احلية قد جلبت لنا املوت والظلمات. اال أن البتول 

ور، وقد ربطت الشيطان بنوع أنه ما عاد والن الطوابوية أبنتصارها على الشيطان قد جلبت لنا احلياة
 يقدر أن يتحرك لفعل أدىن ضرٍر للمتعبدين هلا.*

فحسنًا يفسر ريكاردوس الذي من سان لورانسوس تلك الكلمات املدونة يف سفر األمثال 
( عن األمرأة الشجاعة وهي: أن قلب رجلها يثق هبا وال حيتاج اىل غنائم، من هذه 11ع31)ص

تعوزها ذخائر متلكها. فيقول: أن هللا قد أستودع يف يد مرمي قلب يسوع لكي هتتم هي ا لن احلال حاهل
يف أن تصري البشر أن حيبوه كما يفسر كورنيليوس، وهبذا النوع لن تعوزه ذخائر ميلكها أي أكتساب 
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 بقوة األنفس، ألهنا هي تغنيه بكثرة األنفس اللوايت كان اجلحيم أغتنمهن لذاته بتخليصها إايهن
 مساعدهتا املقتدرة.*

فأمٌر معلوٌم هو أن أغصان النخل هي عالمة األنتصار، فلهذا قد وضعت ملكتنا يف عرٍش عاٍل 
لتشاهد من مجيع السلطات نظري خنلٍة، عالمًة للغلبة األكيدة اليت ميكن جلميع الذين هم حتت محايتها 

(: كمثل النخلة أرتفعت 18ع24)ص سرياخأن يعدوا هبا ذواهتم، وهلذا قيل عنها يف سفر حكمة ابن 
يف قادس: لكي أحامي حقًا عنكم: حسبما يضيف اىل ذلك الطوابوي الربتوس الكبري )كأن مرمي 
تقول حنوان(: أنه حينما يثب عليكم الشيطان اي أوالدي ليحاربكم فألتجئوا ايلَّ وأنظروين وتشجعوا، 

فمن مث أن األلتجاء اىل مرمي هو واسطة كلية  اركم:ألنكم تشاهدون يب أان احملامية عنكم حقيقة أنتص
األمن للفوز ابلغلبة على قوات اجلحيم كلها: من حيث أهنا )كما يقول القديس برنردينوس السياين( 
هي ملكة اجلحيم أيضاً وسيدة الشياطني، ألهنا هي اليت حتارهبم وتغلبهم، وهلذا قد مسيت هذه امللكة: 

( فهي خميفٌة مرعبٌة لسلطات اجلحيم، وهي كالصفوف املرتبة 3ع6صنشيد خميفًة كالصفوف املرتبة )
ألهنا تعلم أن ترتب حسنًا سلطاهنا وأقتدارها ورمحتها وتضرعاهتا، خلذل األعداء وإابدهتم. وألنتصار 
عبيدها وجناحهم وأسعافهم، عندما يلتجئون إليها. خاصًة حينما حتارهبم التجارب مستغيثني هبا 

 هنا.*وملتمسني عو 
مث أن الروح القدس جيعل مرمي متكلمًة هكذا: أان مثل اجلفنة أمثرت رائحة طيبًة: )ابن سرياخ 

( فيقول القديس برنردوس يف تفسريه هذا النص: أنه كما أن احليات واألفاعي هترب من 23ع24ص
، وهلذا ملرمي اجلفنة، فهكذا الشياطني يهربون من تلك النفس السعيدة اليت هم يشعرون برائحة تعبدها
( 17ع24تسمى أيضًا هذه امللكة أرزًا كما قيل عنها: كاألرز أرتفعِت يف لبنان. )ابن سرياخ ص

وذلك ليس فقط من حيث أن قلب شجر األرز هو سامل من الفساد والسوس، كما وجدت مرمي 
ذا مرمي ، فهكمعصومًة من اخلطيئة، بل أيضًا ألنه كما أن رائحة األرز جتعل احليات أن هترب بعيداً 

بواسطة قداستها تصري الشياطني أن يهربوا: حسبما يقول الكردينال أوغون يف تفسريه الكلمات 
 املذكورة.*

ففي بالد اليهودية قد كانت حتصل األنتصارات للشعب االسرائيلي بواسطة اتبوت العهد. ومن مث 
قم اي رب ولتتبدد أعداؤك  ابوت:كان موسى النيب ينتصر على األعداء بقوله عندما كان يرفع هذا الت
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( وعلى هذه الصورة قد فاز بنوا اسرائيل 35ع10ويهرب مبغضوك من أمام وجهك: )سفر العدد ص
ابألنتصار على مدينة أرحيا مث على الشعوب الفلسطينيني فيما بعد: ألن هناك اتبوت هللا يومئٍذ كان 

هو أن اتبوت العهد قد كان رمساً ميع ( فأمٌر معلوٌم لدى اجل18ع14معهم: )سفر امللوك األول ص
ملرمي العذراء ألنه )يقول كورنيليوس احلجري( كما أن هذا التابوت كان حيوي ضمنه املن، ومثله ضمن 
مرمي يوجد يسوع الذي نظري ذلك كان املن رمسًا له، فبواسطة هذا التابوت )الذي هو مرمي( يعطى 

هم يف اجلحيم وهلذا يقول القديس برنردينوس  الذيناألنتصار على األعداء الذين هم يف األرض و 
السياين: أن مرمي اليت هي اتبوت العهد اجلديد حينما أرتفعت اىل مقام ملكة السماء فوقتئٍذ ضعفت 

 سلطة اجلحيم على البشر وُغلبت.*
عظيم فكم من اخلوف واهللع يعرتي الشياطني، وكم ترتعد أرجتافًا من مرمي اجمليدة ومن ذكر أمسها ال

قوات اجلحيم. كما يقول القديس بوانونتورا. فهذا القديس يقابل هؤالء األعداء ممثاًل إايهم أبولئك 
األعداء املذكورين من أيوب البار بقوله: أهنم يف الظالم ينقبون البيوت كما تواعدوا ابلنهار ومل يروا 

كأهنا هي نور )أيوب ظلمة  النور، وأن طلع الصبح سريعًا فيحسبونه ظالل املوت ويسلكون يف ال
( أي أن السارقني يذهبون يف ظالم الليل ليسرقوا البيوت، ولكن مىت أشرق ضياء 17وع16ع24ص

الصبح فيهربون كما لو تكون ظهرت هلم صورة املوت وظله: فهكذا أن الشياطني )يقول القديس 
جلهل، ولكن حاملا مًة اببوانونتورا( يدخلون اىل النفس يف وقت الظالم أي حينما توجد النفس مظل

أتيت اىل تلك النفس نعمة مرمي ورمحتها، فنجمة الصبح هذه اجلليلة تزيح الظلمات وتصري األعداء 
اجلهنميني أن يهربوا مدبرين من النفس كمن ظالل املوت، فاذاً مغبوٌط هو ذاك الذي يف وقت معركته 

 مع قوات اجلحيم يستغيث إبسم مرمي العظيم.*
ا تقدم ذكره قد أوحي اىل القديسة برجييتا أبن هللا قد وهب مرمي قوًة هبذا املقدار ًة ملمث أنه مطابق

شديدًة على الشياطني، حىت أنه يف كٍل من األوقات اليت فيها هؤالء حياربون أحد عبيدها ابلتجار، 
ويرتضون عاً. وهذا يستغيث أبمسها، فعلى أية إشارٍة تعطيها هي ضدهم يهربون حاالً بعيداً مرجتفني هل

ابألحرى أبن تتضاعف عليهم العذاابت عاجاًل من أهنم يشاهدون ذواهتم مطرودين من مرمي بقوٍة 
 هكذا عظيمة*
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أما كورنيليوس احلجري، ففي تفسريه الكلمات اليت هبا العروس اإلهلي ميدح يف سفر النشيد عروسته  
( يتفلسف مربهناً 2ع2 البنات )صيت بنيهذه احملبوبة قائاًل: كمثل السوسن بني األشواك هكذا قرين

بقوله: كما أن زهرة السوسن هي دواٌء قوٌي ضد احليات والسموم. فهكذا أن أستدعاء أسم مرمي هو 
دواٌء فريد املنفعة لألنتصار على مجيع التجارب، ال سيما املضادة العفة. حسبما خيترب ذلك ابلعمل 

  برأٍي عاٍم كل أولئك الذين يستعملونه:*
س يوحنا الدمشقي )يف تكلمه على البشارة بسر التجسد( يقول: أنين اذ كنت وطيد الرجاء لقدياو 

فيِك اي والدة اإلله، فمن دوون ريٍب أان خملٌص وميكنين أن أطرد أعدائي مهزماً حلصويل على عنايتِك 
لسعادة على اومعونتِك الكلية األقتدار مبنزلة ترٍس، فكذلك يستطيع أن يقول كل من يكون حاصالً 

بتعبده هلذه امللكة العظيمة: أنين اذا دعوتِك مرتجيًا بِك اي والدة اإلله فمن املؤكد أان ال أغلب من 
أعدائي، ألين اذ أكون معضدًا حبمايتِك. فأجري يف أثر هؤالء األعداء طارداً، ولكوين أضع ضدهم 

ون ريٍب أان أنتصر عليهم غالباً. فمن دمساعدتِك إايي ومعونتِك الكلية اإلقتدار نظري الرتس املنيع، 
وكما يقول أحد آابء الروم العلماء يعقوب الراهب )يف عظته على ميالد البتولة( خماطباً للرب يف شأن 
مرمي هكذا: فأنَت اي سيدي قد أعطيتنا هذه األم سالحاً كلي القدرة الذي بواسطته حنن ننتصر بتأكيٍد 

 على أعدائنا أمجعني.*
ادي والعشرين من االصحاح الثالث عشر من سفر اخلروج خيربان أبن هللا يف أقتياده د احلمث أن العد

الشعب االسرائيلي من مصر اىل أرض امليعاد: كان يتقدمهم بعمود غماٍم هنارًا ليظهر الطريق وبعمود 
يكاردوس قول ر انٍر يف الليل، وما فقد عامود الغمام هنارًا وال عمود النار لياًل قدام كافة الشعب: في

الذي من سان لورانسوس: أن يف هذا العامود الكائن اترًة عمود غماٍم واترًة عمود انٍر الذي يف 
احلالتني كان رمساً ملرمي، توجد الوظيفتان املستعملتان على الدوام من هذه األسطوانة العظيمة مرمي يف 

وكعمود انٍر حتامي عنا ضد  هلي،خريان، فهي كعامود غماٍم حتمينا من حرارة وانر غضب العدل اإل
وثبات الشياطني: ويضيف اىل ذلك القديس بوانونتورا: أهنا هي عمود انٍر، ألنه كما أن الشمع يذوب 
من أمام وجه النار، فهكذا الشياطني يفقدون قوهتم ضد أنفس أولئك الذين مراٍت مرتادفًة يذكرون 

 وا يف أن يقتدوا بنموذجاهتا:*أهتم أسم مرمي ويستغيثون به بعبادٍة، وبنوع أفضل اذا
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ويؤيد ذلك القديس برنردوس بقوله: أن األابلسة يرتعدون هلعًا ويرجتفون أرتعاشًا من جمرد مساعهم 
ذكر أسم مرمي اجمليدة: ويضيف اىل هذا توما الكامبيسى قائاًل: أنه نظري ما حيدث للبشر أن يسقطوا 

غائصًة يف األرض ابلقرب منهم، فعلى هذه سماء مطروحني يف األرض اذا أنقضت صاعقٌة من ال
الصورة تسقط الشياطني مغلوبني حاملا يسمعون التلفظ أبسم مرمي، فكم وكم حصل املتعبدون حسناً 
هلذه السيدة على أنتصاراٍت غريبٍة جميدٍة ضد هؤالء األعداء عند أستغاثتهم أبمسها الكلي القداسة، 

قديس أنطونيوس البدواين، ومثله الطوابوي أريكوس صوسونه ني الفبهذا األسم قد غلب أعداه اجلهنمي
مع آخرين كثريين، من املغرمني مبحبة هذه السيدة. مث لشهرٌي هو يف اتريخ الرسالة اىل بالد اجلامبون: 
أنه مرًة قد ظهر ألحد املسيحيني هناك عدٌد عظيٌم من الشياطني بصورة وحوٍش ضارية خميفة جدًا 

اس، اال أن هذا املسيحي قد أجاب وقال هلم هكذا: أنه ال توجد معي أسلحٌة ألفرت متهددين اايه اب
ما اليت أنتم ختافون منها مرتعدين، فأن كان هللا قد مسح لكم بضرري فأفعلوا يب ما حيسن عندكم، غري 

 حاملاأين أمنا أستعمل ابحملاماة عن نفسي ضدكم األمسني الكلية عذوبتهما. ومها أمسا يسوع ومرمي: ف
هو تلفظ هبذين األمسني اجمليدين، واذا ابألرض قد أنفتحت وأبتلعت يف قلبها تلك األرواح املتعجرفة. 
والقديس أنسلموس يشهد أبنه ابألمتحان العملي قد شاهد كثريين ومسع عن غريهم، أبهنم عند 

 أستغاثتهم أبسم مرمي قد جنوا حاالً من األخطار اليت دامهتهم*
را ففي مزموراته املختصة ابلبتول الطوابوية يقول هكذا: أن أمسِك العظيم اي مرمي ونتو أما القديس بوان

هو جميٌد يف الغاية وحمبوٌب جداً، فأولئك الذين يفكرون أبن يتلفظوا به يف ساعة موهتم ال خيافون من 
ذلك اىل  اجلحيم جبملته، ألن الشياطني عند مساعهم تسمية مرمي يرتكون حااًل تلك النفس، ويضيف

بقوله: أنه ال يؤثر خوفًا يف قلوب العساكر احملاربني على وجه األرض خرب جميء أعدائهم، جبيوٍش 
عظيمة العدد والقوة واألسلحة ضدهم، مبقدار ما يؤثر من اخلوف يف قلوب قوات اجلحيم ذكر أسم 

مطمأنني من غوائل  ميننيمرمي وأقتدارها. ويقول القديس جرمانوس: أنِك أيتها السيدة جتعلني عبيدِك أ
وثبات العدو كلها، وذلك مبجرد أستدعائهم أمسِك الكلي األقتدار: فيا حبذا لو كان املسيحيون 
يستمرون منتبهني على أن يستغيثوا برجاٍء وثقٍة يف حني هجوم التجارب ضدهم أبسم مرمي، اذ أهنم 

نوس يقول: أن اهلتاف هبذا األسم ي األبذلك ينجون حتماً وأتكيداً من السقوط ابخلطيئة، ألن الطوابو 
العظيم يرعب الشيطان مهزماً ويرجتف اجلحيم مرعداً. بل أن والدة اإلله نفسها قد أوحت اىل القديسة 
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برجييتا، أبن العدو اجلهنمي يغرب حااًل هاراًب بعيدًا عن أنفس أولئك الذين كانوا حتت حوزته، ولو 
كثر بعدًا عن هللا، واألوفر دنوًا من اهلالك، واألقوى أسراً واأل مهما وجدوا من اخلطأة األشد تعاسًة،

هلذا العدو عينه، وذلك حاملا يسمعهم يستغيثون أبسم مرمي ذي األقتدار طالبني معونتها بنيٍة حقيقيٍة 
على عدم الرجوع اىل اخلطيئة، غري أن تلك النفس )كقول والدة اإلله عينها يف الوحي املومى اليه( 

نفي ذاهتا وتنزع عنها اخلطيئة بواسطة الندامة والتوجع، فالشياطني من دون أتخرٍي يرجعون ال ت أن كانت
 اليها وجيددون أخذ التملك عليها كما كانوا قباًل.*
  

 * منوذٌج *
قد كان يف مدينة راجيسبارجيوس أحد طغمة األكلريوس املدعوين: اتبعي القانون: أمسه أرنولدوس 

اإلله الطوابوية، فهذا عندما دان من ساعة املوت قد تناول األسرار املقدسة،  جزيل التعبد لوالدة
ذا به قد أستحال يف ذاك الوقت األخري، فعما أهنى كلماته معهم وا وتوسل اىل ذوي مجعيته ابال يهملوه

اىل حاٍل أخرى حبضورهم، مملؤة من القلق واألضطراب واألرتعاش. مكدودًا بعرٍق ابرٍد، مث بصوٍت 
مرجتٍف صرخ حنوهم قائالً: أما تنظرون هؤالء الشياطني املريدين أن خيتطفوين اىل جهنم. مث بعد ذلك 

ا يل منها املعونة، ألين أرجو منها أن وله: اي أخويت أستغيثوا ألجلي أبسم مرمي وأستمدو عج صارخاً بق
لبة العذراء اجمليدة، وحني هتبين األنتصار والغلبة الكاملة فعند ذلك أبتدأ احلاضرون لديه بتالوة ط

رمي ألين اآلن قوهلم: اي قديسة مرمي صلي ألجله: هتف املنازع حنوهم قائاًل: كرروا كرروا ذكر أسم م
عد أم هجع قلياًل قال: أي نعم أنين فعلت ذلك. ولكن صنعت قد دنوت من احملكمة اإلهلية، مث ب

يسة قائاًل: اي مرمي أان أخلص انجياً أن كنت عنه توبًة: ويف غضون هذا القول التفت حنو البتول القد
ني إايه ابلتجارب، اال أنه كان تعينيين، فبعد ذلك بزمٍن ما قد وثبت عليه الشياطني من جديد حمارب

برسم الصليب املقدس، وأبستغاثته مبرمي البتول، وعلى هذه الصورة أجتاز كل  هو حيامي عن نفسه
أرنولدوس أمتأل تعزيًة وأبتهاجًا وصرخ قائاًل: أن مرمي سيديت تلك الليلة، فلما أشرق ضياء الفجر ف

اذ كان متفرسًا يف الطوابوية الداعية إايه ألن وملجأي قد أستمدت يل الغفران واخلالص: وبعد هذا 
تبعها قال هلا: أين آيت اي سيديت آيت وراِك، وكان يغتصب ذاته لينهض من على الفراش، ولكن اذ مل ي

 ا ابجلسد، فحاالً رقد هبدٍو وسالٍم وهكذا أتبعها ابلنفس اىل امللك السماوي كما نؤمل*ميكنه أن يتبعه
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 †صالة † 
أين مراٍت كثريًة حصلت خبطاايي هوذا أان اخلاطئ املسكني طريٌح على قدميِك اي مرمي رجائي. بعد 

ال لعدم ألتجائي أسريًا للشيطان واجلحيم، فأان أعلم جيدًا أين أمهلت ذايت أن ُأغلب من إبليس احمل
اال  اليِك اي ملجأي، ألين لو كنت دائماً أهرب اىل محايتِك، وأستغثت أبمسِك ملا كنت سقطت أصاًل،

أكون بواسطتِك قد خرجت من حوزة الشيطان ومالئكته وأن أنين أرجو اي سيديت احملبوبة يف الغاية أن 
ن أسقط جديدًا يف املستقبل ضمن قيود يكون هللا جاد عليَّ ابلغفران. ولكنين أرتعد خائفًا من أ

يًة. وهوذا هم يعدون يل أعدائي الشياطني، ألين أعرف أهنم ما قطعوا أملهم من أن ينتصروا عليَّ اثن
ليثبوا عليَّ هبا. فيا ملكيت وملجأي عينيين حتت ذيل برفريِك، وال تسمحي  جتارب وأمتحاانٍت جديدةً 

رهم، فأان أعلم أنِك تسعفيين وهتبيين األنتصار عليهم طاملا أان أبن تشاهديين مرًة أخرى ساقطاً يف أس
 أخاف من أن أنسى يف حني هجوم التجارب أستغثت بِك، ومن هذا القبيل أان ال أخشى، ولكين

أستدعيِك ملعونيت، فاذاً أمنا اآلن أتضرع اليِك أبن متنحيين هذه النعمة اليت أريدها منِك أيتها  عليَّ أن
ة القداسة، وهي أن أفتكر فيِك دائماً ال سيما حينما أوجد يف ميدان املعركة، فأجعليين البتول الكلي

عديين اي مرمي. وأخريًا عندما عوِك مراٍت مرتادفًة قائاًل، اي مرمي عينيين، ساأن ال أمهل حينئٍذ أن أد
سيديت أببلغ نوع.  يكون بلغ اليوم النهائي لنجاز حريب مع اجلحيم أي ساعة مويت، فوقتئٍذ أسعفيين اي

أسلمت  وأنِت نفسِك ذكريين يف أن أستغيث بِك أبكثر أتصاٍل. أما بفمي وأما بقليب، حىت اذا ما
 وأمسِك الكلي احلالوة يف فمي. روحي يف حال وجود أسم أبنِك يسوع الكلي القداسة

 فأستطيع أن آيت أمام قدميِك ألابرككِ 
 وأمدحِك من دون أن أنفصل عنكِ 

 .*آمنياىل األبد 
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 كتاب اجماد مرمي  -الفصل اخلامس: حنوك نتنهد انئحني وابكني يف 
 القديس ألفونس دي ليكوري -كتاب اجماد مرمي البتول  •

 

 الفصل اخلامس
 †وابكني يف فيما يالحظ هذه الكلمات وهي: حنوِك نتنهد انئحني †

 †هذا الوادي، وادي الدموع*†*
 *وفيه جزءان*

 † األولاجلزء  †
 يف عظم أحتياجنا اىل شفاعة مرمي البتول يف شأن

 *خالصنا األبدي*
أن األستغاثة والتضرع اىل القديسني، وبنوٍع خاص اىل سلطانتهم كافًة مرمي الكلية القداسة، لكي 

شيء ليس فقط جائٌز بل أيضًا مفيٌد محيٌد مقدٌس، وهذه هي يستمدوا لنا من هللا نعمه اإلهلية هو 
من قواعد اإلميان حمددٌة يف اجملامع املقدسة، ضد األراتقة الذين يرفضوهنا كأهنا ذات إفرتاٍء قاعدٌة 

على يسوع املسيح الذي هو الوسيط الوحيد فيما بيننا وبني هللا أبيه، على أنه أن كان أرميا النيب بعد 
من يد نيكانور قائد هكذا عديدة صلى أمام هللا، متضرعاً من أجل خالص مدينة أورشليم  موته بسنني

جيوش امللك دميرتيوس، كما هو مدون يف االصحاح اخلامس عشر من سفر املكابيني الثاين، وأن 
كانت الشيوخ املذكورون يف سفر األبوكاليبسي يقدمون هلل صلوات القديسني، وأن كان الطوابوي 

ن أجل مضطهديه. لرسول وعد تالميذه أبن يذكرهم بعد موته، والقديس أستفانوس صلى مبطرس ا
والقديس بولس تضرع من أجل رفاقه، وابألمجال أن كان القديسون يستطيعون أن يصلوا من أجلنا. 
فكيف ال نقدر أن نتوسل اليهم لكي يتضرعوا من أجلنا لدى هللا. فالقديس بولس يطلب من تالميذه 

لقديس يعقوب الرسول ( وا25ع5وا ألجله قائالً: اي أخويت صلوا عنا: )تصالونيكيه أوىل أن يصل
حيرض املؤمنني على أن يصلي بعضهم من أجل بعٍض بقوله: وليصلي بعضكم على بعٍض لتخلصوا: 

 ( فاذاً حنن أيضاً ميكننا أن نصنع ذلك.*16ع5)يعقوب جامعه ص

http://www.peregabriel.com/saintamaria/nodeorder/term/2044
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واسطة أستحقاقاته ع املسيح هو وسيط العدل الوحيد، الذي بفأي نعم أنه ال ينكر أحٌد أصالً أن يسو 
ب لنا املصاحلة مع هللا، ولكن ابلضد منكرٌة هي بل أمثٌة نفاقيٌة هذه القضية وهي، أن هللا ال قد أكتس

يتنازل ألن يهب أنعامه قبواًل منه لتضرعات القديسني، ال سيما والدته مرمي الكلية القداسة، اليت 
ميكنه أن جيهل أن وع رغبًة عظيمًة أن يراها حمبوبًة ومكرمًة من كل أحٍد، فرتى من يرغب فادينا يس

الكرامات اليت تعطى لألمهات هي راجعةٌ للبنني كما هو مكتوب: أن فخر األوالد هو أابؤهم: )أمثال 
 ( فمن مث يقول القديس برنردوس: ال يفكر أحٌد أبن من ميدح كثرياً األم فيظلم أشراق جمد6ع17ص

قول القديس أيدالفونسوس: أن األبن، ألنه مبقدار ما تعظم األم فبأكرب من ذلك ميدح األبن: وي
الكرامات أبسرها اليت تتقدم لألم وللملكة فهي راجعٌة لألبن وللملك، على أنه ال يراتب أحٌد يف أنه 

ة يف أمر بقوة أستحقاقات يسوع قد أعطى ملرمي أستطاعٌة عظيمٌة جدًا على أن تكون هي وسيط
فبهذه الصفة ابحلصر يسميها القديس  خالصنا، لكن ال وسيطة العدل بل وسيطة النعمة والشفاعة،

بوانونتورا بقوله: أن مرمي هي وسيطة خالصنا األمينة: والقديس لورانسوس يوستينياين يقول: كيف ال 
قيقية فيما بني هللا تكون ممتلئًة نعمًة اليت هي سلم الفردوس، وهي ابب السماء وهي الوسيطة احل

 والبشر.*
أبنه حينما حنن نتوسل اىل العذراء اجمليدة يف أن تستمد لنا النعم،  فلهذا حسناً ينبه القديس أنسلموس

ال نيأس من الرمحة اإلهلية، بل ابألحرى أننا نيأس من أستحقاقنا، ونتضرع اىل مرمي لكي تستعمل علو 
 تممًة نقص أستحقاقنا حنن األذالء احلقريين:*شأهنا ورتبتها العظيمة يف عيين هللا، م

فاذًا ال ريب وال أشكال يف أن األلتجاء اىل شفاعة مرمي البتول سوى شيٌء مفيٌد ومقدٌس، وال ينكر 
ذلك اال أولئك الذين نقص منهم اإلميان، غري أن الشيء الذي حنن ههنا هنتم يف أثباته هو، أن شفاعة 

تها هي ضروريٌة الصنا. ولكن لكي نتكلم كما جيب فنقول أن شفاعمرمي هي ضروريٌة أيضًا ألمر خ
خلالصنا ال ضرورٍة مطلقٍة، بل بضرورٍة أدبيٍة، مربهنني أبن هذه الضرورة األدبية هي صادرًة عن إرادة 
هللا نفسه، الذي شاء أن النعم كلها اليت هو يوزعها بسخائه اإلهلي جتتاز الينا عن يد مرمي. كما يرأتي 

ه أنه هو اآلن رأٌي عمومٌي فيما بني الالهوتيني س برنردوس، وهذا الرأي ميكن حسناً أن يقال عنالقدي
والعلماء كما يسميه رأاًي عامًا مؤلف الكتاب امللقب: مملكة مرمي: وقد أعتنق الرأي املذكور العلماء 

ن ماهرين ال حيصى فاغا، وماندوتسا، وابجيوكاىل، والسنريي، وبواره. وكواسات، مع الهوتيني آخري



106 | P a g e  
 

أسكندر الرجل العالمة املدقق جدًا يف تعاليمه وإيراداته، يقول هو  عددهم، حىت أن األب انطاليس
عينه يف الرسالة السادسة والسبعني من اجمللد الرابع من الهوته النظري: أن إرادة هللا هي أن النعم 

ار اليت حنن نستغيث هبا. مث أنه يستشهد كلها حنن ننتظرها بواسطة شفاعة مرمي البتول الكلية األقتد
ييد هذا الرأي كلمات القديس برنردوس الشهرية وهي قوله: هكذا هي إرادة هللا أن كل شيٍء يف أت

حنن نفوز به فنناله بواسطة مرمي. وهذا نفسه يرتئيه األب كونتانصونه، وذلك يف تفسريه كلمات يسوع 
ليس أحٌد وهو على الصليب أي: ها أمك: وكأنه يقول أنه  املسيح اليت قاهلا لتلميذه احلبيب يوحنا

يشرتك أبستحقاق دمي مستفيدًا اال بشفاعة أمي، فجراحايت هي ينابيع النعم ولكنها ال تتصل هذه 
الينابيع اال بواسطة مرمي أمي اليت هي القناة. وأنت اي يوحنا تلميذي ستكون حمبواًب مين مبقدار احملبة 

 :*اليت أنت هبا حتبها
لينا من الرب، فتأيت علينا كافًة بواسطة مرمي، مل تكن فهذه القضية أي أن كل اخلريات اليت تتصل ا

مرضيًة جدًا ملعلٍم من احملدثني الذي ولئن كان يتكلم حبسن داينٍة، وبقواعد علميٍة يف متييزه العبادات 
هبذه األم اإلهلية، فقد أظهر  الصادقة من الباطلة. فمع ذلك اذ يتعاطى الكالم عن العبادة املختصة

الزائد يف أن ال خيصص هذه البتول القديسة بصفٍة هي جميدٌة هلا، مع أن القديسني  على ذاته البخل
جرمانوس، وأنسلموس، ويوحنا الدمشقي، وبوانونتورا، وأنطونينوس، وبرنردينوس السياين، مث األنبا 

ل دىن صعوبة يف أن خيصصوها هبا بقوهلم، أنه ألجكاالس املكرم، مع علماء آخرين كثريين مل جيدوا أ
السبب املذكور آنفاً، فشفاعة مرمي البتول اجمليدة ليس فقط هي مفيدةٌ للخالص، بل أيضاً هي ضروريٌة 
أدبياً لنواله، أما املعلم املنوه عنه فيقول أن قضيةً هذه صفتها وهي، أن هللا ال مينح نعمةً ما اال بواسطة 

ن املبالغة قد جاءت على أفواه البعض ي قضيٌة متسعٌة جدًا غري حمدودٍة. وهي نوٌع ممرمي العذراء ه
من القديسني حبرارة عبادهتم، وأننا اذا أردان أن نفهم معىن قوهلم بنوٍع مستقيٍم، فيمكن من هذا القبيل 

الذي  فقط أن تصدق كلماهتم، وهو من كوننا بواسطة مرمي، قد حصلنا على يسوع املسيح متجسدًا،
 فعلى زعمه أنه لضالٌل هو األعتقاد أبن هللا ال يقدر أن يعطي أبستحقاقاته حنن نقتبل مجيع النعم، واال

النعم من دون تضرعات مرمي، ألن الرسول بولس يقول: أن هللا واحٌد هو والوسيط بني هللا والناس 
 ملعلم احملدث املشار اليه*( فهذا ما قاله ا5ع2واحٌد هو اإلنسان يسوع املسيح )تيمواتوس أوىل ص
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م ذاته الذي هو يعلمين به يف كتابه عينه أجاوبه أبنه شيٌء هو وسيط العدل بقوة غري أين بروح السال
األستحقاقات، وشيٌء آخر هو وسيط النعمة بطريقة التضرع والشفاعة، وكذلك شيٌء هو القول أن 

وشيٌء آخر هو القول أنه ال يريد تعاىل أن  هللا ال يقدر أن يعطي النعم من دون شفاعة مرمي البتول،
نحها من غري شفاعتها، فنحن نعرتف جيداً أبن هللا هو ينبوع كل خرٍي، وأن الرب هو حرٌّ مطلٌق يف مي

منح النعم، وأن مرمي العذراء مل تكن وليست هي شيئًا آخر سوى خليقٍة حمصنٍة، وأبن كل ما تناله 
أنه أمٌر صوايٌب عادٌل نيًة منه عز وجل، ولكن ترى من ميكنه أن ينكر هي من هللا فأمنا تناله نعمًة جما

الئٌق جدًا هو القول، أن هللا لكي يرفع شأن هذه املخلوقة اجلليلة، اليت قد كرمته وأحبته يف مدة 
حياهتا أكثر من املخلوقات كلها، وأنه جلت خرييته اذ أنتخب هذه البتول القديسة أماً حقيقيةً ابجلسد 

اليت يهبها لألنفس املفيداة بدم أبنه عينه تتوزع  ه الوحيد واملخلص العام. فرييد أن النعم كلهاألبن
بواسطة هذه األم اإلهلية. مث أننا نعرتف حقًا أبن يسوع املسيح هو وسيط العدل الوحيد حسبما بينا 

حنن نقول أن مرمي هي آنفاً، وأنه أبستحقاقاته الغري املتناهية قد أكتسب لنا النعم واخلالص، ولكن 
كان مجيع ما تناله هي فأمنا تناله بقوة أستحقاقات يسوع املسيح، فمع ذلك   وسيطة النعمة، وأنه ولئن

 كل النعم اليت حنن نلتمسها حنصل عليها بواسطة شفاعة هذه السيدة.*
مطابٌق هلا ففي هذا الرأي ال يوجد ابحلقيقة شيٌء مضاد للقضااي الدينية املقدسة، بل ابألحرى هو 

ة اليت يف صلواهتا املشاعة املثبتة منها تعلمنا أبن نلتجئ أبتصاٍل بكل أجزائه، وهو حسب تعليم الكنيس
اىل هذه األم اإلهلية، وأبن نستغيث هبا. وأبن ندعوها: شافية املرضى: ملجأ اخلطأة: معونة املسيحيني: 

فرض اإلهلي املرسومة تالوته يف أعياد مرمي حياتنا: رجاان: مث من حيث أن الكنيسة عينها يف صلوات ال
بتول، ختصصها ابلكلمات املدونة يف الكتاب اإلهلي عن احلكمة، فبهذا تعلمنا أننا يف مرمي حنن جند ال

كل رجاٍء: يفَّ أان كل رجاء حياٍة وفضيلة: يف مرمي كل نعمٍة: يفَّ أان نعمة كل مسلٍك وحٍق: وابألمجال 
ن الذين يعملون يب ال خيطئون: األبدي: من شرحين حتصل هلم احلياة األبدية: أيف مرمي احلياة واخلالص 

من جيدين جيد احلياة ويستقي اخلالص من عند الرب. فهذه كلها هي أشياء توضح لنا الضرورة اليت 
من أجلها نفتقر اىل شفاعة مرمي من أجلنا )وهي مسجلة يف االصحاح الرابع والعشرين من سفر 

 اخ ويف االصحاح الثامن من سفر األمثال(.*حكمة ابن سري 
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ا هو ذاك الرأي الذي يوطدان فيه آابء قديسون كثريون جداً، وعلماء الهوتيون جزيلوا العدد، فهذ
ولذلك ليس هو عادالً قول املعلم احلديث املشار اليه آنفاً، وهو أن البعض من القديسني لكي يرفعوا 

ظ مبالغٍة، واحلال الغري املقيدة، وأهنا جاءت يف أفواههم كألفا شأن مرمي أوردوا هذه القضية الواسعة
أن ذلك يوجب الزيغان عن احلق األمر الذي ال جيب أن نقوله عن أانٍم قديسني قد تكلموا بروح هللا 
الذي هو روح احلق. وهنا فليسمح يل أبن أدخل حاشيًة خمتصرًة موضحًا هبا رأيي. وهو أنه حينما 

داسة، ويكون له أساٌس ما، وال يتضمن  يكون راجعاً لكرامة البتول مرمي الكلية القيوجد رأٌي أو حكمٌ 
تضادًا ما ال لقواعد اإلميان، وال ملراسيم الكنيسة اجلامعة وأوامرها، وال للحق، فعدم التمسك بتلك 

لن قلة احلكومة أم الرأي، أو مقاومته سندًا على أن الرأي املضاد ميكن أن يكون حقيقياً. فهذا يع
يد أن أكون من عدد هؤالء األشخاص القليلي العبادة هلا، وأشتهي العبادة لوالدة اإلله. أما أان فال أر 

أن ال تكون وال أنت أيها القارئ العزيز من مصافهم، بل ابألحرى أن تكون من عدد أولئك الذين 
غلٍط أن تعتقد به يف  يعتمدون بثبات العزم ومبلو التصديق على كل شيٍء ميكن من دون ضالٍل أو

ا، كما يتكلم عن ذلك األنبا روابرتوس الذي يضع فيما بني التكرميات املقبولة شأن متجيد مرمي وتكرميه
من هذه األم اإلهلية، األعتقاد بثباٍت يف كل ما يالحظ عظمتها وجمدها. على أنه اذا مل يكن عندان 

وز رمياٍت ما، ونكون أمينني من اخلوف من أن نتجامنوذٌج آخر يف أن مندح مرمي اجمليدة بتقريظاٍت وتك
بذلك احلدود الواجبة، فيكفينا منوذج األب العظيم فيما بني آابء الكنيسة اجلامعة، وهو القديس 
أوغوسطينوس الذي يقول: أننا حينما نورد يف مدحينا مرمي كل شيٍء ممكن أن يقال من املديح والوصف 

رتبتها السامية، وشرف يعه هو قليٌل وجزئيٌّ ابلنسبة اىل ما تستحقه والتقريظات والتكرميات، فهذا مج
حال كوهنا والدة اإلله: مث أن الكنيسة املقدسة وضعت يف خدمة القداس اإلهلي املختص مبرمي الطوابوية 
هذه الكلمات وهي: ألنِك أنِت سعيدٌة ومستحقٌة يف الغاية أيتها البتول القديسة مرمي املدائح 

 ت والتسابيح كلها.*والتقريظا
ضوعنا، ولنسمعن ماذا يقول القديسون يف شأن الرأي املقدم ذكره، ولكن فلنرجعن اآلن اىل مو 

فالقديس برنردوس يتكلم هكذا قائاًل: أن هللا قد أمأل مرمي من النعم مجيعها لكي يقتبل البشريون بعد 
هم من اخلريات. مث أن القديس املذكور ذلك بواسطة مرمي عينها، كأهنا جمرى أو قناٌة، كل ما يتصل الي

 ذلك هذه املالحظة املعتربة أيضًا ومن مث يقول: أن هنر هذه النعم اإلهلية مل يكن موجوداً يضيف اىل
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يف العامل وال جارايً اىل اجلميع قبل أن ختلق هذه البتول الكلية القداسة، وذلك ألنه مل يكن بعد وجد 
للعامل، حىت أنه بواسطة  ة املشتهاة يف الغاية... وهلذا قد أعطيت مرميهذا اجملرى، وال كونت هذه القنا

 هذه القناة جتري إلينا على الدوام النعم اإلهلية.*
فلذلك كما أن اليفاان قائد جيوش خبتنصر ملك األشوريني حينما حاصر مدينة بيت فالوا أمر غلمانه 

 على هذه الصورة يعتين بكل جهده وأستطاعته يف أبن يهدموا قناة املاء اجلاري اىل املدينة، فالشيطان
أن جيعل األنفس أن ختسر حسن تعبدها لوالدة اإلله، لكي يغلق بذلك قناة النعم. وهكذا بسهولٍة 
كليٍة ميكنه أن يكتسب تلك األنفس لذاته ويضعها حتت حوزته. ويف هذا الصدد ينبه القديس 

لتعبد ألنفس املسيحية بكم من احلب واألنعطاف وحسن ابرنردوس عينه املؤمنني بقوله: أتملي أيتها ا
يريد الرب منا أن نكرم ملكتنا هذه، أبلتجائنا دائمًا اىل محايتها، وأبعتصامنا ابلرجاء يف شفاعاهتا، 
ألنه تعاىل قد أدخر فيها ملء اخلريات كلها، حىت أننا نعلم أن مجيع ما يوجد عندان بعد ذلك من 

قديس أنطونينوس: أن املراحم فأمنا حنصل عليه بواسطة مرمي. وكذلك يقول ال الرجاء والنعم واخلالص،
 كلها اليت أستعملت حنو البشر، فجميعها جاءهتم بواسطة مرمي.*

ومن مث مرمي: هي لقبت ابلقمر، فيقول القديس بوانونتورا: أنه كما أن القمر هو كائٌن فيما بني الشمس 
، فهكذا من الشمس )أي األشعة والضياء( مينحه هو لألرضواألرض. وأن الشيء الذي يقتبله هو 

 مرمي تقتبل من السماء أشعة أنعام الشمس اإلهلية لكي تفيضها علينا حنن القاطنني يف األرض.*
وهلذا هي قد لقبت أيضًا بباب السماء كما تدعوها الكنيسة املقدسة بقوهلا: أفرحي اي ابب السماء 

ملوكٍي مينح بقوته امللك برنردوس نفسه: أبنه كما أن كل مرسوٍم السعيد. فحسبما يربهن القديس 
نعمًة ما، يلزم أن خيرج من ابب ديوانه امللوكي، فكذلك حنن أعطينا مرمي كباب جيتاز الينا بواسطتها 
مجيع ما حنصل عليه. ويضيف اىل هذا القديس بوانونتورا قائاًل: أن مرمي تسمى ابب السماء ألنه ال 

 واسطة مرمي اليت هي الباب.*أن يدخل اىل السماء من دون أن جيتاز بميكن ألحٍد 
مث أن القديس إيرونيموس يوطدان يف هذا الرأي يف عظته على صعود البتولة )ولئن كان حسب رأي 
البعض أن هذه العظة هي لرجٍل قدمي جمهول األسم وأندرجت فيما بني أتليفات هذا القديس( حيث 

مة،... ومن هذه اهلامة تتصل الينا يح وجد ملء النعم كلها كوجوده يف اهلايقول: أن يف يسوع املس
حنن أعضاء جسده السري كل األرواح احلية، أي املعوانت اإلهلية لكي حنصل على اخلالص األبدي، 
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مث أنه يف مرمي أيضاً قد وجد ملؤ هذه األنعام عينها كوجودها يف العنق أو الرقبة. اليت بواسطتها تلك 
، وهذا الرأي قد توطد من القديس برنردينوس السياين واح احلية جتتاز من الرأس اىل األعضاءاألر 

الذي قد فسر القول املقدم ذكره تفسريًا ذا أيضاٍح أبلغ بقوله: أنه بواسطة مرمي ترسل اىل املؤمنني 
عضاء من الذين هم جسد يسوع املسيح السري مجيع نعم احلياة الروحية، اليت تنحدر على هذه األ

 يسوع املسيح الذي هو رأسها.*
وهنا القديس بوانونتورا يورد السبب مربهنًا بقوله: أنه اذ كان الباري تعاىل قد أرتضى أبن يسكن يف 
مستودع هذه العذراء القديسة، فعلى نوٍع ما قد أكتسبت هي توليًا على النعم كلها، ألنه من حيث 

ر املواهب يسوع املسيح، فقد خرجت منها صحبته أهنأن من مستودعها الطاهر املقدس قد خرج 
اإلهلية كأهنا من حبٍر حميٍط. ونظري ذلك يقول القديس برنردينوس السياين أبفصح عبارٍة هكذا: أنه من 
حينما حبلت هذه األم البتول ابلكلمة اإلهلي متجسدًا يف أحشائها. فقد أكتسبت هي )لكي نقول 

ا من الروح القدس، بنوٍع خصوصيًا على املواهب اليت تنحدر علين على هذه الصورة( حجًة ما وحقاً 
 أنه فيما بعد مل تتصل اىل خليقٍة ما من اخلالئق وال نعمٌة واحدٌة من هللا، اال بواسطة مرمي وعن يدها:*
وهكذا أحد العلماء )من كراسات يف كتاب العبادة ملرمي( قد فسر على هذا النوع نفسه كلمات النيب 

ألزيل من مرمي بقوله: أن الرب خلق شيئاً جديداً ( املقولة منه عن جتسد الكلمة ا22ع31صأرميا )
يف األرض أنثى حتيط رجاًل: حيث يربهن قائاًل: كما أنه من النقط الكائن يف وسط دائرٍة ما ال خيرج 

يط على وال خط ما من اخلطوط املتحدة به خارجًا عن الدائرة، من دون أن جيتاز قباًل ابخلط احمل
ٌة من النعم خترج ممنوحًة من يسوع املسيح الذي هو ينبوع النعم الدائرة نفسها، فهكذا وال نعم

واخلريات كلها مفاضةً علينا، من دون أن جتتاز مبرمي اليت أحاطت به تعاىل، بعد أن أقتبلته يف مستودعها 
 ومن مث حنن ننال النعم بواسطة هذه األنثى اليت أحاطت رجاًل.*

جل ذلك كل املواهب ومجيع الفضائل وسائر النعم تتوزع يقول القديس برنردينوس عينه: أنه ألذا وهل
عن يد مرمي، على أولئك الذين هي تروم أن متنحهم إايها. ويف األوقات اليت هي تشاء منحها، 

 مع وابألنواع اليت هي تريد توزيعها، وكذلك ريكاردوس يقول: أن مجيع اخلريات اليت يصنعها هللا
مي موزعًة عليهم بواسطتها: ومن هذا القبيل األنبا جاالس املكرم خالئقه، فرييد أن جتتاز عن يد مر 

حيرض كل أحٍد على أن يلتجئ اىل خازنة النعم هذه. كما هو يسميها هكذا: ألنه بواسطتها فقط 
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هذا مجيعه يتضح جلياً ينبغي أن يقتبل العامل وكل البشر اخلريات أبسرها اليت ميكنهم أن يرجوها. فمن 
علماء املوردة أوقواهلم آنفاً، املصرحني أبن كل النعم اليت أتتينا من هللا أمنا تتوزع علينا أن القديسني وال

بواسطة مرمي، مل يقصدوا بذلك أن يبينوا هذا فقط. وهو أننا من مرمي قد حصلنا على يسوع املسيح 
ديث املنوه عنه ريات كلها. األمر الذي قصد املعلم احلكلمة هللا متجسدًا، الذي هو ينبوع النعم واخل

يف بدء هذا اجلزء أن يفسر به أقواهلم بل أهنم قد أكدوا لنا هذه احلقيقة أيضاً، وهي أن هللا بعد أن 
أعطاان أبنه الوحيد يسوع املسيح، يريد أن النعم كلها اليت توزعت وتتوزع على البشر من حني جتسد 

ن اإلهلي نفسه، تكون معطاة هلم وهم يفوزون امل، ممنوحًة هلم أبستحقاقات هذا األبأبنه اىل منتهى الع
 هبا عن يد مرمي وبواسطة شفاعاهتا لديه.*

فاذًا خيتتم القول األب سوارس أبنه يف هذه األايم قد أضحى الرأي املذكور رأاًي عامًا يف الكنيسة، 
ٌة أيضاً ألجل نوال اخلالص األبدي، بل هي ضروريوهو أن شفاعة مرمي البتول هي ال مفيدٌة فقط لنا 

لذلك، ال ضرورٍة مطلقٍة كما نبهنا يف حمله، لكن بضرورٍة أدبيٍة، ألن وساطة يسوع املسيح هي وحدها 
ضروريٌة خلالصنا بضرورٍة مطلقٍة، على أن الكنيسة ترى مع القديس برنردوس أبن هللا قد رسم مريداً 

ه وال نعمٌة منها تعطى لنا اال عن اٍء تتوزع علينا بواسطة مرمي، بنوع أنأن النعم كلها من دون أستثن
يدها، وقبل القديس برنردوس قد أثبت هذا الرأي القديس أيدالفونسوس بقوله حنو والدة اإلله: اي 
مرمي أن الرب قد حكم أبن يسلم بيديِك كل اخلريات اليت أعدها هو ألن يوزعها على البشر، ولذلك 

يعها. وهلذا يقول القديس بطرس داميانوس: أن هللا  على اخلزائن كلها وعلى كنوز النعم مجقد أئتمنكِ 
 لكي نوجد كلنا ممنونني هلا بنوٍع عظيٍم من املنة. أواًل: مل يرد أن يتجسد متأنساً اال برضا مرمي

 لكي نفهم أن العناية أبمر خالصنا أمجعني قد فوضت هلذه البتول القديسة:* اثنياً:
مات أشعيا النيب املدونة منه يف بدء االصحاح احلادي عشر مث اذ أتمل القديس بوانونتورا يف كلن فم

من نبؤته وهي: ستخرج عصا من أصل يسى وتصعد زهرٌة من أصله وتسرتيح عليها روح الرب. فقال 
نال هو أي القديس بوانونتورا عن ذلك هذه األلفاظ اجلليلة وهي: أن كل من يرغب مشتهيًا أن ي

هرة يف العصا، أي على يسوع يف مرمي، ألننا بواسطة العصا جند نعمة الروح القدس، فليفتش على الز 
الزهرة وبواسطة الزهرة جند هللا: مث يضيف اىل ذلك قائاًل: فأن كنت اي هذا تريد أن حتصل على هذه 

تفوز ابلزهرة عينها. الزهرة، فأهتم بواسطة التضرعات يف أن جتتذب اىل صاحلك عصا الزهرة، وهكذا 
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ول األب املعلم السرافيمي بوانونتورا يف تفسريه الكلمات اإلجنيلية وهي أن اجملوس، وأمل تفعل ذلك يق
( فال حتصل على يسوع الذي ال يوجد 11ع2دخلوا البيت فوجدوا الصيب مع مرمي أمه. )مىت ص

ئدٍة يطلب أن جيد يسوع ذاك الذي اال مع مرمي وبواسطة مرمي: وخيتتم قوله أبنه: عبسًا ومن دون فا
تش على أن جيده مع مرمي. ومن مث يقول القديس أيدالفونسوس هكذا: أان أريد أن أكون عبداً ال يف

لألبن، ومن حيث أنه ال يكون أصاًل أحٌد عبدًا األبن أن مل يكن عبدًا لألم، فلهذا أان أبذل كل 
 أهتمامي يف تعبدي ملرمي:*

 * منوذج *
 ما ذي أصٍل شريٍف، أبنه بعد أن كان أصرف لواجانسه وكيساريوس عن شابٍ املعلمان ابلقد أخربان 

مجيع الغىن الواسع املخلف له مريااًث من أبيه مبددًا إايه يف املعاصي والقبائح، قد حصل أخريًا فقرياً 
لك أي سربواًت فاقدًا كل شيٍء، حىت أنه أضطر حلفظ حياته ألن يدور متوساًل جيتذئ صدقًة، ولذ

اىل بلدٍة أخرى ليكون فيها جمهوالً، ففي مسافة هذا السفر قد  خلجله من حاله تلك سافر من وطنه
صادف يف الطريق أحد أولئك الذين كانوا عبيداً ألبيه، فلما شاهد ذاك العبد أبن سيده يف تلك احلال 

ئنه موعدًا إايه أبنه مزمٌع أن السيئة من الفقر مملؤًا من احلزن واألكتئاب، تقدم اليه معزاًي وشرع يطم
أمام أحد األمراء املعظمني، الذي يهتم به يف كل ما كان يعوزه، فهذا العبد كان رجاًل ساحراً يقوده 

منافقاً، ومن مث جاء يف اليوم املعني منه عند ذاك الشاب. فأخذه وذهب به اىل الربية ودخال يف حرٍش 
تفهماً بقوله له: شخٍص غري منظور، فلهذا سأله الشاب مس كائٍن جبانب حبريٍة. وهناك بدأ يتكلم مع

مع من أنت تتكلم، فأجابه ذاك: أنين أتكلم مع الشيطان، ولكنه اذ رأى الشاب أمتأل خوفاً من هذا 
اجلواب فأخذ يشجعه ويطمئنه. وهكذا أستمر خياطب الشيطان قائالً له: اي سيد أن هذا الشاب قد 

: فالعدو اجلهنمي أجاب وقال له: ويريد أن يرجع اىل سعادة حاله األوىل بلغ اىل أقصى الفقر والقلة،
أنه ملا يريد الشاب أن يطيعين فأان سأرجعه أكثر غىًن من ذي قبل، ولكن قبل كل شيء يلزمه أن 
ينكر هللا: فالشاب أستوعب أمشئزازًا ونفورًا من هذا الطلب، اال أن ذاك الساحر اللعني قد أجتذبه 

كالمه بقوله: أن هذا ال يكفي بل يلزمه أن ينكر ه تعاىل فكفر به، مث أن الشيطان أردف  ألن يكفر ب
مرمي البتول أيضاً، ألن هذه هي تلك اليت حنن نعرف جيداً أن خسارتنا هي صادرٌة من قلبها ابألكثر، 

أان ال فكم وكم هي ختتطف من أيدينا من األنفس وتردها اىل هللا وختلصها: فالشاب قال له: كال، 
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هي رجائي أبسره بل أين أرتضي ابألحرى أبن أدور أتسول حبال الفقر ميكن أن أنكر مرمي أمي ال هذه 
الكلي مجيع أايم حيايت من أين أفعل ذلك. قال هذا وأنصرف من ذاك املكان، ففي رجوعه أتفق له 

مملؤًا من احلزن أن مير من على ابب إحدى الكنائس املشيدة على أسم والدة اإلله، فدخل اليها 
ونتها ابكياً، وأخذ يتوسل اليها حبرارٍة يف أن تستمد له غفران خطاايه، فهذه األم والغم، وجثا أمام أيق

الرأوفة شرعت تطلب من أجله اىل أبنها اإلهلي، أما يسوع ففي األبتدا قال هلا: أن هذا اخلائن قد 
ا نكرت اليه فأخريًا قال هلا: أنين أان قط م نكرين اي أمي، ولكن عندما نظر أن والدته مل تزل تتضرع

عليِك شيئاً، فليكن هلذا الشاب الغفران عن خطاايه ألجل طلبتِك: فالرجل الغين الذي كان يف ما 
مضى أشرتى من ذاك الشاب مجيع أمالكه ومقتناه رويدًا رويداً، وهو أي الشاب كان أصرف أمثاهنا 

دة اإلله حنو هذا احلادث، والحظ الرأفة املصنوعة من واليف الرذائل، قد شاهد مبنظٍر سرٍي هذا 
املسكني. فأرسل أستدعاه اليه وقدم له أبنته الوحيدة عروسًة له وزوجه هبا، وجعله وريثاً جلميع الغىن 
الذي كان ميلكه، وعلى هذه الصورة قد أكتسب الشاب نعمة هللا ومعًا حصل على خرياٍت أرضيٍة 

 .*غنية أببلغ مما كان قبالً 
 †صالة † 

جليلٌة فضيلة الرجاء ابخلالص واحلياة األبدية اليت منحكيها الرب، أبعطائه أتملي اي نفسي كم هي 
إايِك رمحًة منه الثقة والرجاء يف شفاعة أمه ومحايتها، هذا بعد أنِك ألجل خطاايِك قد أستحقيِت مراٍت 

لهالك يف جهنم، فأشكري اذًا إهلِك كثريًة سقوطِك من نعمته تعاىل، وحصولِك حتت غضبه معدًة ل
أمدحي شفيعتِك مرمي اليت تنازلت ألن تقبلِك حتت سرت محايتها، حسبما حتقق لِك كثرة النعم اليت و 

حصلِت عليها حلد اآلن بواسطتها، أي نعم أنين أشكرِك اي أمي احملبوبة مين جدًا من أجل مجيع 
قد جنيتيين  نم، فكم هس كثرية األخطار اليت أنتِ اخلريات اليت صنعتيها معي أان الشقي املستحق جه

املراحم أفضِت عليَّ مستمدًة يل ذلك مجيعه من هللا. منها اي ملكيت. كم من األنوار وهبتيين وكم من
اليت هبذا املقدار أعتنيِت يب   ولكن أية مكافأٍة ابخلري صنعت معِك وأية تكرمٍة قدمت لِك، أنتِ 

 وأفضلت عليًّ.*
ن يعطيين أن أبيح من أجلِك دمي وحيايت، بل أن اليت أجتذبتِك لذلك، فم ِك وحدها هيفاذًا خرييت

. ألنِك قد أنقذتين مناملوت  هذا هو شيٌء قليل ابلنسبة ملا أان ملتزٌم به لِك، وللمنة اليت لِك عليَّ
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ي، األبدي، وقد صريتيين أن أكتسب من جديد كما أؤمل النعمة اإلهلية اليت كنت فقدهتا خبطااي
 كلها هي آتية من قلبِك ومسببة يل منِك، فأان اي سيديت احملبوبة يف وابألمجال أنين أعرتف ابن سعاديت

الغاية ال أستطيع أن أكافئِك بشيٍء آخر، سوى أبن أابركِك وأسبحِك وأمدحِك دائماً، فال أتنفي من 
قليب غري مستحٍق أن حيبِك أن تقبلي مين ذلك أان اخلاطئ الذليل املغرم مبحبة صالحِك، فأن يكن 

نقي بل مملٌؤ من األنعطافات حنو األشياء األرضية، فيخصِك أنِت أن تغرييه، مث أحتديين إبهلي ألنه غري 
وشدي واثق حيب إايه بنوع أين ال أعود أقدر أن أنفصل عن حمبته، فهذا هو الشيء الذي أنِت تطلبينه 

 على الدوام، فأستمدي يل منه أن أحبه حبًا شديداً  مين وهو أن أحب إهلِك، وهذا أان أطلبه منِك،
 وغري ذلك أان ال أشتهي آمني.

† 
  

 † اجلزء الثاين †
 * يف موضوع اجلزء األول نفسه*

 أن القديس برنردوس يقول: أنه كما أن رجالً وأمرأة قد أشرتكا
 ابلعمل الذي صدر عنه خرابنا وتعاستنا وأابدتنا، فهكذا كان. 

وأمرأةً أخرى يشرتكان ابلعمل الذي منه حيصل لنا أكتساب رجالً آخر  اجب بلياقٍة أنمن الصواب والو 
ما كنا فقدانه، وهذا قد مت بواسطة الشخصني العظيمني ومها يسوع املسيح ومرمي البتول والدته، فال 

نا ريب وال أشكال يف أن يسوع املسيح وحده هو كلي الكفاية ألن يفيدان، ولكن األليق هو أن خالص
 جٍل وأمرأٍة، كما أن هالكنا كان مسبباً من شخصني رجٍل وأمرأٍة:*يكون مسبباً من شخصني ر 

فمن مث البارتوس الطوابوي يسمي مرمي: املشرتكة ابلعمل يف سر األفتداء. فهذه البتول عينها قد 
وأبنها يسوع أوحت للقديسة برجييتا أبنه كما أن آدم وحواء قد ابعا العامل ألجل تفاحٍة، فهكذا هي 

يهما قد أفتداي العامل، مث يقول القديس أنسلموس: أن هللا قد أستطاع جيدًا أن خيلق بقلٍب واحٍد ف
العامل من العدم ولكن حينما هلك العامل ضائعاً ابخلطيئة. مل يرد تعاىل أن يكمل أصالح العامل وخالصه 

 من دون أن تكون مرمي مشرتكًة يف هذا العمل:*
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شرتكت بعمل سر األفتداء ألجل خالصنا على ثالثة ن مرمي قد أس فيفسر ذلك أبأما األب سوار 
أنواٍع. وهي أواًل لكون هذه البتول قد أستحقت أبستحقاق اللياقة واملناسبة جتسد الكلمة األزيل يف 
 أحشائها.ُ اثنيًا ألجل أهنا أهتمت كثريًا ابلتضرعات من أجلنا حينما كانت عائشًة على األرض. اثلثاً 

 حياة أبنها ضحيًة ألجل خالصنا، فلهذا قد رتب الرب عداًل أنه ألجل لكوهنا أختياراًي قدمت هلل
أشرتاكها، حبٍب عظيٍم يف عمل خالص البشر كافًة األمر الصادر عنه جمٌد إهلٌي هكذا ساٍم فالبشر 

 أمجعون بواسطة شفاعاهتا ينالون اخلالص األبدي.*
نعم كلها لتوزعها علينا، وهلذا يربهن القديس : ألن هللا أئتمنها على الفمرمي تسمى: شريكة عمل تربيران

برنردوس مثبتًا بقوله: أن مجيع البشر املاضني واحلاضرين واملستقبلني يلزمهم أن يالحظوا مرمي مبنزلة 
 واسطة خلالص كل األجيال. واملوضوع املالئم لذلك.*

ى األتيان ايلَّ اال من دس: أن ما من أحٍد يقدر علمث أن خملصنا يسوع املسيح يقول يف أجنيله املق
( أي أنه ال ميكن ألحٍد أن حيصل على فادينا ويكون 4عدد6أجتذبه اآلب الذي أرسلين: )يوحنا ص

من خاصته أمل مينحه اآلب نعمته اإلهلية، فهكذا يقول خملصنا عن والدته. حسبما يورد ريكاردوس يف 
من أحٍد يقدر على األتيان ايلَّ اال من الثاين من سفر النشيد: ما تفسريه العدد الثالث من االصحاح 

أجتذبته أمي بواسطة تضرعاهتا لدي من أجله: على أن يسوع هو مثرة أحشاء مرمي. حسبما هتفت 
( فلما كان يلتزم كل من 42ع1القديسة أليصاابت قائلًة حنوها: مباركٌة هي مثرة بطنِك: ) لوقا ص

شجرة، فهكذا اذًا كل من يروم أن حيصل على مرة أن ميضي ساعيًا حنو اليريد أن حيصل على الث
يسوع فيلزمه أن يذهب اىل مرمي. ومن جيد مرمي فمن دون ريٍب جيد يسوع. فالقديسة أليصاابت حينما 
رأت البتول الكلية القداسة داخلًة اىل منزهلا، مل تعد هي تعلم أبية ألفاٍظ تقدم هلا الشكر عن هذه 

هتفت حنوها قائلًة: من أين يل مثل هذا أن أتيت أم ريب ايلَّ: )لوقا ، سوى أهنا أبتضاٍع عميٍق الزايرة
( ولكن هنا لقائٍل أن يقول كيف يكون هذا. أهل أن أليصاابت كانت جتهل أن ليس مرمي 43ع1ص

مستحقًة  وحدها دخلت منزهلا، بل يسوع أيضًا جاء ليزورها، فاذًا ملاذا قالت عن ذاهتا أهنا مل تكن
ومل تقل ابألحرى أهنا غري مستحقٍة دخول يسوع اىل بيتها. فاجلواب هو أن القديسة  جميء مرمي إليها،

املذكورة كانت تعلم جيدًا أنه حينما أتيت مرمي، فتأيت بيسوع أيضًا معها. ولذلك قد أكتفت هي أبن 
 تقدم الشكر لألم من دون أن تذكر األبن.*
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ب اتجٍر ومن بلدٍة بعيدٍة مجعت خبزها: )أمثال ركة الشجاعة: أهنا صارت كممث أنه قد كتب عن األمرأ
( فمرمي هي هذا املركب السعيد الذي جلب الينا من السماء يسوع املسيح اخلبز احلي 14ع31ص

النازل من السماء ليعطينا احلياة األبدية. كما يقول هو تعاىل: أان هو اخلبز احلي الذي نزلت من 
( فمن مث يقول ريكاردوس الذي 51ع6ألبد )يوحنا صل من هذا اخلبز حيىي اىل االسماء ومن أك

من سان لورانسوس: أن يف حبر هذا العامل يباد غارقاً كل أولئك الذين ال يوجدون مقتبلني داخل هذا 
املركب، أي الذين مل تكن مرمي حماميةً عنهم، فكل مرةٍ نوجد حنن يف خطر الغرق. أما من قبل التجارب 

بل اآلالم املتجندة يف أعضائنا، فيلزمنا أن نصرخ ملتجئني اىل مرمي وهنتف اليت تثب علينا، وأما من ق
حنوها قائلني. عينينا عاجالً أيتها السيدة، وخلصينا أن كنت ال تريدين أن تشاهدينا هالكني: اي سيدة 

من أنه ميكن القول ملرمي جنينا فأننا هنلك. فالحظ هنا كيف أن ريكاردوس املذكور مل يكن يتوسوس 
لبتول: اي سيدة جنينا فأننا هنلك، خالفًا ملا كان يضع من الصعوابت الكثرية املعلم احلديث املشار ا

اليه يف اجلزء السابق ضد هذا القول، بل أنه كان مينع مطلقًا أن يقل حنو العذراء اجمليدة: اي مرمي 
لم. أهل ال ميكن إلنساٍن . ولكن فليقل لنا هذا املعخلصينا. زاعماً أن خالصنا هو خمتٌص ابهلل وحده

حمكوٍم عليه ابملوت أن يقول لرجٍل من احملبوبني عند امللك: خلصين بوساطتك لدى امللك متشفعاً يب 
يف أن يعفي عين واهبًا يل احلياة، فأن كان ذلك ممكنًا بدون ريٍب فلماذا حنن ال نقدر أن نقول حنو 

احلياة األبدية. فالقديس يوحنا الدمشقي مل جيد صعوبًة تمدادِك لنا من هللا نعمة والدة اإلله خلصينا أبس
يف أن يهتف حنو هذه العذراء اجمليدة )يف خطبته على مدحيها(: أيتها امللكة الربيئة من الدنس خلصيين 

سة املقدسة منقذةً إايي من اهلالك األبدي: والقديس بوانونتورا يسميها: خالص املستغيثني هبا: والكني
ية الدائمة يومياً أستدعاء مرمي بصفة شافية املرضى وخالص السقماء. ومع ذلك مجيعه قد ثبتت ابلعمل

أميكن لنا أن نتوسوس من قولنا: خلصينا اي مرمي: مع أنه ال يفتح ابب اخلالص ألحٍد اال بواسطتها: 
ال ه قال: أنه ال خيلص أحٌد اكما يقول العالمة ابجيوكاىل، بل قبل هذا كان القديس جرمانوس نفس
 بواسطتِك أيتها العذراء )كما هو مدون يف خطبته على وضع زانرها(*

ولكن فلنعد اىل موضوعنا متأملني يف ماذا يقول غري ذلك القديسون، كيف أن شفاعات هذه األم 
در أن نفتش اإلهلية هي ضروريٌة لنا، فاجمليد القديس غايطانوس سيوضح عالنيًة: أنه أي نعم أننا نق

ن ال ميكننا أن نفوز بنواهلا من دون شفاعة مرمي من أجلنا: وهذا القول يثبته القديس على النعم. ولك
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أنطونينوس متفوهاً هبذه العبارة اجلليلة وهي: أن من يطلب النعم ويريد أن حيصل عليها من غري شفاعة 
رض عون قال ليوسف البار: أن أمرمي، فهو كمن يدعي أبن يطري من غري جناحني. ألنه كما أن فر 

مصر كلها هي يف يدك: وكما أن كل أولئك الذين كانوا يلتجئون اىل فرعون طالبني األسعاف كان هو 
يقول هلم: أمضوا اىل يوسف، فهكذا الباري تعاىل حينما حنن نلتمس منه النعم فريسلنا اىل والدته 

ابال مينح نعمة ما بما يقول القديس برنردوس: بقوله لنا: أمضوا اىل مرمي: ألنه عز وجل قد رسم، حس
اال عن يد مرمي: فمن مث يربهن ريكاردوس الذي من سان لورانسوس قائالً: أن خالصنا هو يف يد 
مرمي بنوع أنه ميكننا حنن املسيحيني أن نقول هلا أبفضل مما قاله املصريون ليوسف: أن خالصنا هو يف 

هذا عينه يقوله كاسيانوس أبقوى ن خالصنا هو يف يد مرمي. و يدك. وكذلك يقول أيديوطا املكرم: أ
عبارة هاتفاً: أن خالص العامل كله قائٌم يف عناية مرمي الوافرة: أي أن خالص اجلميع هو متعلٌق ابألمجال 
يف أن يكونوا مستعفني من مرمي وحمامى منها عنهم، ألن من حتامي عنه مرمي خيلص، ومن ال حتامي 

لسياين يقول حنو والدة اإلله: أيتها السيدة أنِك اذ أنِت مث أن القديس برنردينوس ا مرمي عنه يهلك.
 هي موزعة النعم كلها، ونعمة اخلالص أمنا تعطى بواسطتِك أنِت فقط. فاذاً خالصنا هو متعلٌق بِك:*

من  فألجل هذا ابلصواب يقول ريكاردوس: أنه نظري ما يسقط احلجر متكردساً يف احلفرة، مىت نقيت
تسنده، فكذلك النفس اذا عدمت أسعاف مرمي أايها فتسقط أواًل يف حفرة حتته األرض اليت كانت 

اخلطيئة وبعد ذلك هتبط اىل هاوية جهنم: ويضيف اىل هذا القديس بوانونتورا قائاًل: أن هللا اليهبنا 
ميكنه أن يعيش، نعمة اخلالص من دون شفاعة مرمي... وكما أن الطفل الرضيع اذا عدم مرضعته ال 

عدم أحدان أن حتامي عنه مرمي وتساعده. فال ميكنه أن يفوز ابخلالص. ولذلك أحرضك فهكذا اذا 
اي إنسان على حفظ هذه العبادة دائماً واال هتملها حىت تبلغ اىل السماء وهناك تقتبل من مرمي الربكة: 

 تفًا حنوها: ترى من يعرف هللاويقول القديس جرمانوس )يف ميمره على عيد وضع زانر العذراء( ها
جيدًا اال بواستطِك اي مرمي الكلية القداسة، من تراه عتيٌد أن خيلص، من هو ذاك الذي ينجو من 
األخطار، من ميكنه أن حيصل على نعمٍة ما اال بواسطتِك اي والدة اإلله. اي أمًا وبتواًل معًا اي ممتلئًة 

تحي أنِت للناس الطريق، فال يوجد ى نياحها(: أنِك اذا مل تفنعمًة: مث يقول هلا خماطبًا )يف عظته عل
 أحٌد انجياً من لسع أسنان اللحم واخلطيئة:*



118 | P a g e  
 

مث أن القديس برنردوس يربهن قائاًل: كما أنه ال ميكننا أن ندنوا من هللا اآلب األزيل اال بواسطة يسوع 
اسطة مرمي األزيل يسوع املسيح اال بو املسيح ، فعلى هذه الصورة ليس لنا طريٌق ابلدنو من هذا اإلبن 

أمه: وهوذا السبب الذي يورده القديس املذكور أبن الرب من أجله قد رسم يف أننا كلنا خنلص 
بواسطة شفاعة مرمي، وهو لكي نقتبل حنن يف السماء بواسطة مرمي ذاك املخلص نفسه الذي بواسطتها 

ابلصواب يهتف  النعمة وأم خالصنا: فمن مثكان أعطى لنا يف األرض. وهلذا يسميها القديس: أم 
القديس جرمانوس )يف ميمره املذكور آنفاً( صارخاً حنوها هكذا: فاذًا ماذا لكان حييق بنا، وأي رجاٍء 

 خالٍص لكان بقي لنا، لو كنِت، هتملينا اي مرمي أنِت اليت هي حياة املسيحيني أمجعني.*
ه أن كانت النعم كلها تتوزع ء السابق يتفلسف بقوله: أناال أن املعلم احلديث املشار اليه يف اجلز 

بواسطة مرمي، فاذًا عندما حنن نلتجئ اىل القديسني طالبني منهم أن يسعفوان بتضرعاهتم من أجلنا، 
فيلزمهم أن يتجهوا حنو مرمي عينها مستمدين منها نوال النعم، األمر الذي ال يصدقه أحٌد وال حلم 

ه القضية ال يوجد شيٌء من الضالل يف اإلميان، لك أنه نظراً اىل تصديق هذبه إنساٌن: فأجيب على ذ
وال عدم لياقٍة أو مناسبٍة. فأية عدمية لياقٍة ميكن أن يوجد يف هذا، وهو أن هللا لكي يكرم والدته 

ديسني اجمليدة، بعد أن أقامها ملكًة على القديسني. وأراد أن النعم كلها تتوزع بيدها. يريد أيضاً أن الق
يرغبون أن يستمدوا للمتعبدين هلم بعض النعم، وأما نظرًا اىل القول أبن هذه  يلتجئون اليها حينما

القضية ما حلم هبا إنساٌن، فأان أالحظ أهنا قد قيلت واضحًا من القديسني برنردوس وأنسلموس 
دوس: أنه عبثاً وبوانونتورا، ومع هؤالء من األب سوارس ومن كثريين آخرين. فيقول القديس برنر 

أحٌد بتضرعاته من القديسني األخرين نعمًة ما يبتغي هو نواهلا، أن كانت مرمي ال  وسدى يلتمس
تتوسط يف أستمدادها له: وكذلك أحد العلماء يف تفسريه كلمات النيب وامللك داود بقوله: لوجهِك 

ن أغنياء شعب هللا العظيم ( يورد ما تقدم ذكره قائاًل: أ13عدد45يصلي كل أغنياء الشعب: )مزمور 
أمنا هم القديسون الذين حينما يريدون أن يستمدوا نعمًة ما ألحٍد من املتعبدين هلم، فيصلون لوجه 
مرمي ملتمسني منها أن هتتم يف نوال تلك النعمة املطلوبة. ومن مث بكل حٍق وصواٍب يقول األب 

أجل خريان كوهنا ملكتهم وسيدهتم من   سوارس: حنن نتوسل للقديسني يف أن يصلوا لوجه مرمي حبسب
 وأسعافنا:*
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وهذا هو مطابٌق ملا وعد به القديس برنردوس للقديسة فرنسيسكا الرومانية، كما خيربان األب مركيزة 
بقوله: أن القديس برنردوس ظهر يومًا ما للقديسة فرنسيسكا الرومانية، وإذ أختذ على ذاته محايتها 

اإلهلية: ويضيف اىل هذه القضية أثبااتً يتوسل من أجلها لدى األم  واملناضلة عنها، فوعجها أبن
القديس أنسلموس خماطبًا للقديسة والدة اإلله هكذا: أن ذاك الشيء الذي ميكن نواله بواسطة 
شفاعات هؤالء القديسني كلهم املتحدة معِك، فهذا ميكن نواله جيدًا من دون مساعدهتم بواسطة 

ى أقتداٍر هكذا عظيٍم، فأمنا ذلك هو ألنِك ماذا أنِت وحدِك حاصلًة علشفاعتِك أنِت وحدِك: فل
أنِت وحدِك والدة اإلله خملصنا العام أمجعني، وأنِت هي عروسة هللا، وأنِت هي سلطانة السماء واألرض 
العامة. فأن كنِت أنِت ال تتضرعني من أجلنا وال تتكلمني يف صاحلنا، فال أحٌد من القديسني يصلي 

أنعطفِت أنِت ألغاثتنا، فاجلميع يصلون عنا ويسعفوان، أي أن جلنا أو يساعدان، ولكن أن من أ
القديسني كافًة حينئٍذ جيتهدون يف خريان: فمن مث األب السينريي )يف كتابه امللقب ابلتعبد للعذراء( 
خيصص مع الكنيسة املقدسة بوالدة اإلله تلك الكلمات املدونة يف سفر حكمة ابن سرياخ 

ة السماء وحدي: قائاًل: أنه كما أن الفلك األول حيرك بواسطة ( وهي: أان درت دائر 8ع24)ص
حركته سائر األفالك األخرى معاً، فهكذا حينما تتحرك مرمي ألن تتضرع من أجل نفٍس ما فبحركتها 

ا: أن جتعل سكان السماء كافًة أن يتحركوا ابلصلوات معها: وأببلغ من ذلك يقول القديس بوانونتور 
هنا ملكةً أتمر كل املالئكة والقديسني أبن يتحدوا معها. وأبن يضيفوا اىل صلواهتا مرمي حينئٍذ حبسب كو 

 تضرعاهتم أيضاً.*
مث على هذه الصورة أخريًا يفهم السبب الذي من أجله حتثنا الكنيسة املقدسة. على أن ندعوا هذه 

اي رجاان: فلواتروس املنافق لقب العظيم قائلني حنوها: األم اإلهلية ونسلم عليها بتسميتنا إايها هبذا ال
كان يقول أنه مل يكن يستطيع أن حيتمل تصرف الكنيسة الرومانية بتسميتها مرمي: رجاان: مع أهنا أمنا 
هي خليقٌة حمصنٌة، ولذلك كان يصرخ قائاًل: ال أقدر أحتمل أن أدعو مرمي رجائي وحيايت، ألن هللا 

رجاان، بل أن هللا يعلن عن لسان أرميا النيب من سب كونه الوسيط عنا فهما وحده ويسوع املسيح حب
( اال أن 5ع17يضع رجاه يف اخلليقة بقوله: ملعون الرجل الذي يتوكل على اإلنسان: )أرميا ص

الكنيسة املقدسة تعلمنا أن نستغيث مبرمي يف مجيع احلوادث وأن نسميها رجاان بقولنا هلا: السالم 
ة ملعوٌن هو ذاك الذي يضع رجاه يف اخلليقة من دون تعلٍق أو جاان: فأي نعم أنه ابحلقيقعليِك اي ر 
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أضافٍة اىل هللا ابلكلية، ألن هللا هو وحده ينبوع كل اخلريات وموزعها. واخلليقة من دون هللا ليس 
ه قد رسم كما عندها شيٌء مطلقاً، وال تقدر أن تعطي شيئاً، ولكن األمر هو ابخلالف اذا كان هللا عين

دم شرحه. أبن مرمي تكون رجاان نظراً اىل رمسه تعاىل أبن النعم اإلهلية كلها تتوزع علينا منه أبنا فيما تق
بواسطة مرمي: ولذلك كان القديس برنردوس يدعوها: علة رجائه أبسره: ومثله كان يقول القديس 

ِك رجائي أنين لقد وضعت اي سيديت فييوحنا الدمشقي. الذي مبخاطيته البتول اجمليدة يهتف قائالً: 
كله، ومنِك أان أنتظر خالصي أنتظارًا متصاًل. ويقول القديس توما الالهويت: أن مرمي هي كل رجاء 
خالصنا: والقديس أفرام السرايين يقول حنوها هكذا: أيتها البتول الكلية القداسة أقبلينا حتت محايتِك، 

 آخر يف أمر خالصنا اال بواسطتِك.* ألنه ال يوجد عندان رجاءٌ  أن كنِت تريدين أن تشاهدينا خملصني،
فلنختتم اذًا اإليراد مع القديس برنردوس القائل: فلنجتهدن يف أن نكرم بعواطف قلوبنا األشد حباً 
هذه األم اإلهلية مرمي الكلية قداستها. ألن هذه مشيئة الرب الذي أراد أن نقبل من يدها كل خرٍي. 

نعمٍة ما. فلنهتم يف أن نستمدها من هللا بواسطة مرمي.   نشتهي راغبني احلصول علىولذلك فكل مرةٍ 
حمسنني أتكالنا ورجاان وثقتنا يف أننا ننال بوساطتها ما نبتغيه، مث يقول القديس املذكور نفسه: أنك أن 

ًة لديه كنت اي هذا ال تستحق من هللا نوال تلك النعمة اليت أنت تلتمسها منه، فمرمي هي مستحق
لك... على أن كل شيٍء نقدمه حنن هلل أن يكن أعمااًل وأن يكن صلواٍت. حسنًا أن تكتسبها 

 فلنجتهد يف أن نقدمه لديه تعاىل عن يد مرمي وبواسطتها، هذا أن أردان أن الرب يقبل منا ذلك.*
 * منوذج *

يين أوتيكانوس، الذي كان هو أهنا لشهريٌة هي خربية اثوفيلوس املعرقل املدونة من البطريرك القسطنط
راده املثبت من القديس بطرس داميانوس أيضاً. ومثله من شاهدًا عيانيًا على حقيقة األمر اآليت إي

من األب كراسات.  القديسني برنردوس وبوانونتورا وأنطونينوس، ومن غريهم آخرين كما يوجد مدوانً 
أدنه من أقليم كيليكيا وكان حاصاًل عند فقد كان اثوفيلوس هذا رئيس مشامسٍة يف كنيسة مدينة 

أن الرعية كانت تريد أرتسامه عليها أسقفاً، غري أنه قد رفض هو  الشعب على أعتباٍر عظيٍم، حىت
ضده شكاايٍت، ومن  قبول هذه الدرجة تواضعًا منه، ولكن اذ حدث بعد ذلك أن البعض قدموا

ٌم هبذا املقدار شديٌد، حىت أن اآلالم النفسانية جرائها قد عزل هو عن وظيفته، فأستحوذ عليه من مث غ
ولذلك مضى اىل أحد السحراء اليهود طالبًا معونته، وهذا الساحر املنافق  قد أعمت قلبه وروحه.
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ه العون يف أمر مصيبته، أما الشيطان قد صريه أن حيصل على خطاٍب مع الشيطان مشافهةً مستمداً من
يم أن كان هو يريد منه األسعاف، وهو أن ينكر قبل كل شيٍء فطلب من اثوفيلوس هذا الشرط األث

أمه. وأن يدون رفضه إايمها يف صٍك حمرٍر خبط يده ويدفعه اليه، فثاوفيلوس قد أرتضى يسوع ومرمي 
مها للعدو اجلهنمي. ففي اليوم املقبل اذ أن هبذا الفعل الكلي النفاق وسطر الصحيفة خبطه وسل

عوى اثوفيلوس. وعرف أنه كان بريئاً من تلك الشكاايت، قد أستدعاه أسقف املدينة فحص جيداً د
وأستغفر منه وأرجعه اىل وظيفته كما كان قباًل، فحينئٍذ اثوفيلوس شعر بتوبيخ ضمريه شديداً مبرارٍة  اليه

ثيم الذي صنعه، وشرع يبكي تياراٍت من الدموع احلارة أبتصاٍل. مث كانت متزق أحشاه على الفعل األ
رقًا األرض ابلدموع ق اىل أحدى الكنائس وأنطرح أمام أيقونة والدة اإلله الكائنة هناك. مغأنطل

املنسكبة منمقلتيه وهتف قائاًل: اي والدة اإلله أان ال أريد أن أقطع رجائي بعد أن يل شخصِك مملؤاً 
 يومًا يلتمس واحلنو ومقتدرًا على أعانيت: مث واظب على التضرعات والبكاء مدة أربعنيمن الرأفة 

ليل قائلًة: ماذا صنعت اي اثوفيلوس، لقد الغوث من هذه األم اإلهلية اليت بعد ذلك ظهرت له يف ال
 رفضت صداقتك وحبك ألبين ويل أان أيضاً متنازالً عنهما، وذلك بني يدي عدوي وعدوك اجلهنمي:

وأن تستمدي يل الغفران من فأجاب اثوفيلوس وقال هلا: أنه خيصِك أنِت أيتها السيدة أن تغفري يل 
حسن ثقة اثوفيلوس ورجاه فيها قالت له: كن مطمأانً أبنِك: فاذ الحطت هذه السيدة الرحوم قلبها 

عف أفعال متعزاًي ألين أريد أن أتوسل هلل من أجلك: فثاوفيلوس اذ تشجع من هذا الوعد قد ضا
ك األيقونة، وهوذا العذراء اجمليدة التوبة وسكب الدموع والصلوات من دون أن يفارق مكانه أمام تل

: أبتهج اي اثوفيلوس مسرورًا، ألين قدمت أمام هللا صلواتك قد ظهرت له اثنيًة فرحًة وقالت له
تكون عارف اجلميل  ودموعك وهو تعاىل قد قبلها وقد غفر لك، ولكن يلزمك منذ اآلن فصاعداً أن

يديت أن هذا ال يكفيين ليعزيين ابلتمام ألن الشيطان وأميناً حنوه عز وجل: فأجاب اثوفيلوس قائاًل: اي س
ده الصك الذي دفعته اليه مدواًن فيه رفضي أبنِك وإايِك، فأنِت تقدرين أن تلزميه مل يزل حافظًا عن

وفيلوس صباحًا من رقاده، قد رأى الصك نفسه أبن يرد يل هذا الصك: فبعد ثالثة أايٍم اذ هنض اث
مضى يف اليوم عينه اىل الكنيسة حيث كان األسقف حاضراً مع شعٍب موضوعاً على صدره، ومن مث 

وأنطرح على قدمي هذا الراعي معرتفًا جهارًا مبا كان صنعه، وخمربًا حبقيقة األعجوبة. ومسلمًا  غفرٍي،
قف حاالً أمام مجيع الشعب. الذين بدموٍع غزيرٍة من شدة بيد األسقف ذاك الصك الذي حرقه األس
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على ما فعلته قدمون الشكر هلل ممجدين رأفته ورمحته، ومسبحني حنو والدته أم الرمحة الفرح كانوا ي
مع ذاك اخلاطئ، الذي من هناك رجع اىل كنيسة والدة اإلله مملؤًا من الفرح. وبعد ثالثة أايٍم فقط 

   وهو مكرر التسابيح والشكر ليسوع وألمه الطوابوية.* أنتقل من هذه احلياة
 †صالة † 

ة وسلطانة الرأفة املوزعة النعم على كل أولئك الذين يلتجئون اليِك بسخاٍء هكذا عظيٍم الرمح اي أم
حبسبما أنِت ملكٌة ومبحبة هذا حد حرارهتا حبسبما أنِت أٌم لنا كلية احلب، فأان اليوم أقصد فضلِك 

عليَّ للعدل اإلهلي،  ليِك أان املقفر جدًا من األستحقاقات والفضائل، واملثقل ابلديون اليتملتجيًا ا
إلهلية الغري املتناهية فال تنسي حال فقري وأحتياجي، فيا مرمي أنِت حافظٌة يف يديِك مفاتيح الرمحة ا

سخيةٌ جوادةٌ حنو اجلميع  وال ترتكيين سربواتً ابئساً هكذا يف أقصى حدود املسكونة، فأنِت هبذا املقدار
، فكوين حنوي أان أيضاً نظري اآلخرين. اي سيديت حامي حىت أنِك أعتدت أن هتيب أكثر مما يلتمس منكِ 

ما أطلبه منِك، ألنِك اذا قبلتيين حتت محايتِك مناضلًة عين، فال ميكن أن أخاف  عين وهذا هو كل
وًة من اجلحيم أبسره، وال من خطاايي ألنِك من أحٍد. أي ال أخشى من الشياطني ألنِك أنِت أشد ق

ل أين  غفراانً عاماً عنها، وذلك بكلمٍة واحدٍة تقولينها هلل يف صاحلي، بتقدرين أن تستمدي يل من هللا
أن حزت حماماتِك عين فال أخاف حىت وال من غضب العدل اإلهلي ضدي، ألن هللا ألجل تضرٍع 

عين ويسرتضي. وابألمجال اذا حصلت أان حتت ظلِك معضداً  واحٍد تقدمينه لديه من أجلي يهدأ رجزه
لوٌم عندي اي رجاء يف أن أانل كل شيٍء أبتغيه. ألنِك تقدرين على كل شيٍء، فأمٌر معمنِك فعندي ال

أم الرمحة أنِك تسرين مبتهجًة وتفتخرين ممجدًة يف أعانتِك الفقراء األكثر أحتياجًا واألشد شقاوًة، 
ولكنين  هدينهم مصرين على عمل األمث وبذلك تقدرين أن تسعفيهم، فأان أمنا خاطٍ حبيث أنِك ال تشا

يث أنِك تقدرين أن تعينيين، فاذاً لست مصراً على اخلطيئة بل أريد أن أغري سرييت وأصلحها. ومن ح
 عينيين وخلصيين، ها هوذا أان يف هذا اليوم أضع ذايت جبملتها يف يدِك،

 صنع لكي أرضي هللا، ألين أريدفقويل يل ماذا ينبغي أن أ
 اي مرمي أميحاالً أن أمتمه مومالً صنيعه مبعونتِك 

 ونوري وتعزييت وملجأي ورجائي
 آمني.*
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 كتاب اجماد مرمي  -لفصل السادس: فأصغي إذاً إلينا اي شفيعتنا 
 القديس ألفونس دي ليكوري -كتاب اجماد مرمي البتول  •

 
 الفصل السادس

 †لكلمات وهي: فأصغي اذاً إلينا ايشفيعتنا. ص هذه افيما خي† 
 *وفيه ثالثة أجزاء *

 † اجلزء األول †
 *العذراء هي شفيعٌة قادرٌة أن ختلص اجلميعيف أن مرمي  *

أن السلطة اليت لألمهات على أوالدهن هي هبذا املقدار عظيمٌة، حىت أنه ولئن كان البنون ملوكاً وهلم 
وب اخلاضعني ملمالكهم، فال ميكن على األطالق أن أمهاهتم يكن خمضعاٍت السلطان على مجيع الشع

جالساً من عن ميامن هو اآلن كائٌن يف السماء لواليتهم كأهنن من الرعااي، فأي نعم أن يسوع املسيح 
هللا اآلب، أي حبسبما هو إنسان أيضًا )كما يفسر القديس توما الالهويت( له سلطاٌن أعلى مطلٌق 

تدار على مجيع الكائنات واملخلوقات، حىت على مرمي العذراء أيضاً، حبسبما أن انسوته هو كلي األق
ي هو أقنوم الكلمة األزيل. فمع ذلك تقنٌم أبقنومه اإلهلي الذمتحٌد من دون أنفصاٍل مع الهوته وم

http://www.peregabriel.com/saintamaria/nodeorder/term/2044
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قد أراد أن  أمٌر حقيقٌي هو على الدوام أنه تعاىل وقتًا ما، أي حينما كان عائشًا ابجلسد يف األرض،
( 51ع2يواضع ذاته ويكون خاضعاً ملرمي أمه كمرؤوس هلا، كما يشهد لنا القديس لوقا األجنيلي )ص

القديس يوسف يف الناصرة خاضعاً هلما، بل أبكثر من  ش مع أمه مرمي ومع خطيبهاأبن يسوع كان يعي
أماً له فصار ابحلقيقة ذلك يقول القديس أمربوسيوس: أنه من حيث أن يسوع أرتضى أبن خيتار مرمي 

ملزومًا أبن يطيعها خاضعًا هلا. ولذلك يقول ريكاردوس الذي من سان لورانسوس: انه يقال عن 
. اال أنه عن مرمي وحدها ميكن أن يقال أهنا حصلت على احلظ اآلخرين أهنم كائنون مع هللاالقديسني 

أن هللا قد أخضع ذاته حتت إرادهتا...  السعيد، وهو أهنا ليس فقط وجدت خمضعًة إلرادة هللا بل أيضاً 
ما يسري ويف الوقت عينه الذي فيه مكتوٌب هو عن العذراى اآلخرات أهنن يتبعن اخلاروف اىل حيث

عينه أنه كان يتبع مرمي يف هذه  ( ففيه نفسه ميكن أن يقال عن اخلروف اإلهلي4ع14)أبوكاليبسى ص
 سها.*األرض، ألجل أنه كان أخضع ذاته هلا وصار مرؤو 

فمن مث نقول أن مرمي ولئن مل تكن يف السماء أيضاً قادرًة على أن أتمر أبنها. فمع ذلك أن تضرعاهتا 
ضرعاٌت كلية األقتدار على أن تنال كل ما تطلبه، فيقول لديه هي دائماً تضرعات والدٍة، وهلذا هي ت

وهو أهنا كلية األقتدار على القديس بوانونتورا: ان مرمي هي حاصلٌة على هذا األختصاص عند أبنها 
ان تستمد منه كل شيء تريده: وملا ذلك، أنه ابحلصر هو للسبب الذي أشران إليه آنفًا والذي بعد 

أي ألن تضرعات مرمي لديه تعاىل هي تضرعات أٍم له، وألجل هذه العلة قليٍل نفحص عنه أبسهاٍب. 
كل ما تريد كما يف السماء كذلك على يقول القديس بطرس داميانوس: أن مرمي العذراء تقدر على  

اً: انه األرض، اذ أهنا تستطيع أن تعضد برجاء اخلالص املقطوعني من الرجاء أنفسهم. مث يقول أيض
عمًة ما ألجلنا من أبنها يسوع املسيح )املسمى من هذا القديس هيكل الرمحة حينما تلتمس هي ن

ي يعترب هبذا املقدار تضرعاهتا ويكرمها، ويريد أرادًة حيث يفوز اخلطأة من هللا ابلغفران( فأبنها اإلهل
سيدٌة من أن تتضرع، وتبان أهنا مطلقًة أن يرضيها، حىت أهنا حينما تتوسل هي، فيظهر أهنا أتمر أحرى 

أحرى من عبدٍة: فعلى هذه الصورة يريد يسوع أن يكرم هذه الوالدة العزيزة اليت قد كرمته هي يف 
ة القبول لديه، أبنه حاالً يستجيب طلباهتا بقدر ما تشاء وحبسبما تشتهي، األمر مدة حياهتا تكرمًة كلي

ئاًل حنوها هكذا: أنِك أنِت )يف ميمره على نياحها( قاالذي يوطده القديس جرمانوس أبلفاٍظ جليلٍة 
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مِك هي والدة اإلله الكلية األقتدار على خالص اخلطأة. وال حتتاجني لدى هللا اىل شيٍء آخر جيعل كال
 مقبوالً عنده بعد أنِك أمنا أنِت هي أم احلياة.*

ا تربز وألجل هذا مل جيد القديس برنردينوس السياين صعوبًة يف أن يعطي هذه احلكومة قائاًل: أنه حينم
مرمي أوامرها، فاجلميع يطيعون حىت هللا عينه: مريداً ابحلقيقة أن يقول، أن هللا يستجيب تضرعاهتا كأهنا 

كتوسالٍت، وهلذا يكتب القديس أنسلموس خماطبًا والدة اإلله هبذه األلفاظ وهي: أن   أوامر وليس
ادهتما، بنوع أنِك بواسطتهما  مقاٍم وحاٍل هذا عظم سعالرب قد رفعِك أيتها العذراء القديسة اىل

 تقدرين على أن تستمدي منه كل النعم املمكن منحها لعبيدِك. ألن محايتِك هي كلية األقتدار، أي
نعم أن محايتِك هي قادرٌة على كل شيٍء اي مرمي. كما يدعوِك القديس قزما األورشليمي، وحسبما 

أن مرمي هي قادرٌة على كل شيٍء، من  ان لورانسوس قائاًل: حقاً يتبع ذلك ريكاردوس الذي من س
: فعلى هذه حيث أن امللكة بقوة كل الشرائع هلا أن تتمتع ابألختصاصات عينها اليت يتمتع هبا امللك

الصورة يقول القديس أنطونينوس: أن هللا قد وضع الكنيسة اجلامعة كلها ليس فقط حتت محاية مرمي 
 يتها وسلطاهنا*بل أيضاً حتت وال

لزم اذاً أن تكون الوالدة حاصلًة على سلطاٍن نفسه املختص أببنها، فبالصواب يسوع الذي فأن كان ي
والدته مرمي قادرًة على كل شيٍء، ولكن هبذا التمييز وهو أن هو بذاته قادٌر على كل شيٍء قد صري 

نعمًة ا مرمي فخصصت هبذه الصفة يسوع هو قادٌر على كل شيء طبيعيًا ومن قبل الهوته ذاتياً. وأم
منه تعاىل. وهذا يتحقق ابلعملية وهو أن كل سيٍء تطلبه الوالدة فال ميكن أن ينكر عليها منه شيئاً 

لقديسة برجييتا اليت يوماً ما مسعت يسوع خماطباً مرمي هكذا: أنِك تعلمني اي أمي كم األبن. كما أوحى ل
مًة فأان ال ميكن أصاًل أن ال ىت مهما كانت مسألتِك عظيأين أحبِك، فاذًا أطليب مين كل شيٍء ح

كائٌن يف   أقبلها، ألنِك حينما كنِت معي يف األرض مل تنكري قط شيئاً أن تعمليه حباً يب، فاآلن اذ أان
السماء فأمٌر عادٌل هو أن ال أنكر أن أصنع كل ما أنِت تريدينه مين ملتمسًة: فأمنا مرمي تسمى قادرًة 

ل عليه خلقةٌ ما مل تكن موضوعاً قابالً بذاهتا ألن متلك صفًة ابلنوع الذي ميكن أن حتص على كل شيء
 سطة تضرعاهتا تقدر أن تنال كل ما تطلبه*إهليًة، فهذا النوع مرمي هي قادرٌة على كل شيٍء أي أهنا بوا

فبالصواب اذاً يقول حنوِك اي شفيعتنا العظيمة القديس برنردوس هكذا: ريد ما حتبني، فكل شيٍء يتم 
ريد أن ترفعي اخلاطئ األكثر أمثاً واألشد أيساً اىل أعظم درجٍة من القداسة، ففي سلطانِك كمرادِك، 
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ربتوس الكبري فيما خيص هذا املوضوع جيعل مرمي متكلمًة هكذا أن تصنعي ذلك. مث أن الطوابوي أل
هو أن ين أن أردت فأمٌر ضرورٌي أنه يلزمين أن أكون مسؤولًة بتضرعات الغري لدي يف أن أريد. أل

يصنع ما أريده: فمن مث اذ كان يتأمل القديس بطرس داميانوس هذه املقدرة العظيمة اليت ملرمي، 
أف علينا خياطبها قائاًل: اي مرمي شفيعتنا العزيزة. أنه من حيث أنِك حاصلٌة فبتوسله حنوها يف أن ترت 

اء احملتاجني من دون أن  تقدرين أن تشاهدي الفقر على قلٍب هكذا حنون حىت أنِك ال تعرفني بل ال
لصي تتوجعي هلم مشفقًة. ويف الوقت عينه أنِت مالكةٌ أستطاعةً هبذا املقدار عظيمةً أمام هللا على أن خت

كل أولئك الذين أنت حتامني عنهم. فال أتنفي اذًا مشمأزًة من أن تتحذي على ذاتِك احملاماة عن 
اان أبسره فيِك. فأن كانت صلواتنا وتضرعاتنا ال ياء البائسني الواضعني رجدعواان حنن أيضًا األشق

ن هللا ألجل هذه حتركِك لذلك. فليعطفِك حنوان قلبِك الرأوف، ولتحركِك قلما يكون سلطتِك، أل
الغاية قد أغناِك أبقتداٍر هذا عظم حده، حىت أنِك مبقدار ما أنِت غنيةٌ مستطيعةٌ على أسعافنا، فبأكثر 

ًة أن تساعدينا. مث أن القديس برنردوس يؤكد لنا هذا املوضوع حسناً ن ذلك تكونني رحومًة مريدم
ي عنيٌة بنوٍع ال حد له، فبحسبما أن حبها بقوله هكذا: أن مرمي كما يف األقتدار كذلك يف الرمحة ه

ة معنا تربهن حقائق هو كلي األقتدار، كذلك هي كلية األشفاق ألن حتنو علينا رامحًة. وعمليتها املتصل
 .*األمر

فمن حينما كانت مرمي عائشًة يف األرض مل يكن هلا أهتماٌم ابلوجه األول من بعد عنايتها فيما خيص 
عني احملتاجني، وحنن نعلم أهنا منذ ذلك الوقت قد متتعت من قبل هللا هبذه جمد هللا. سوى يف أن ت

دينا من احلادث نت تلتمسه. وهذا هو معروٌف لاخلاصة. وهي أن تستجاب طلباهتا يف كل شيٍء كا
املكتمل يف عرس قاان اجلليل حينما نقص اخلمر، فوقتئٍذ ألشفاقها وتوجعها من جرى اخلجل الذي 

ت. قد طلبت من أبنها أن يعزيهم بصنيعه أعجوبًة قائلًة له: أن ليس عندهم مخر، أما أعرتى أهل البي
( فتأمل أيها القارئ 4ع2)يوحنا ص مرأة مل أتِت ساعيت بعد:يسوع فأجاهبا بقوله: مايل ولِك أيتها األ

قول لوالدته كيف أنه يبان من جوابه تعاىل عدم أرادته حينئٍذ أن يصنع تلك املعجزة، بل كأنه أراد أن ي
اجمليدة: ما الذي يهمين ويعنيِك بنقصان اخلمر من عندهم، فاآلن ليس هو بالئٍق يب أن أمارس صنع 

يل، الزمن الذي فيه ينبغي يل أن أثبت حقائق تعليمي يكن جاء زمن كرازيت ابألجنالعجائب اذ مل 
لت للخدام أصنعوا كل ما بعجائب ظاهرٍة. ولكن مع ذلك مجيعه فمرمي كأهنا فازت منه مبطلوهبا، قا
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أيمركم به: أي أسرعوا فأمألوا األجانني ماًء فتنظرون كيف أهنا مزمعٌة أن حتصل التعزية للجميع، 
ضي والدته ويتمم مرغوهبا قد أحال تلك املياه اىل مخٍر جيٍد، فكيف مت حلقيقة أن خملصنا لكي ير واب

ب مل يكن جاء بعد ألنه حفظ اىل حني الكرازة هذا. أي أن كان الزمن املعني منه تعاىل لصنيع العجائ
ا، فيجاب على ذلك، ابألجنيل، فكيف اآلن فعل هو هذه اآلية خالفاً للمراسيم اإلهلية السابق حتديده

ي أن هذا العمل مل يكن مضاداً لرتتيب هللا، ألنه ولئن مل يكن جاء بعد الزمن الذي فيه أعتيادايً كال، أ
فمع ذلك كان هللا منذ األزل بقوة مرسوٍم آخر حدد، أن مجيع ما كانت كان ينبغي صنيع املعجزات 

كن مرمي جتهل هذه ه فارغًة، ومن مث اذ مل تمرمي املصطفاة منه عتيدًة أن تطلبه، فلن ترد مسألتها ب
 اخلاصة والنعمة اجلليلة املمنوحة هلا، فمع أنه أستبان هلا من جواب أبنها أن مطلوهبا مل يكن مستجاابً.

ع ذلك قالت هي للخدام أن يفعلوا كل ما كان أيمرهم به. أبلفاٍظ تدل واضحاً على نواهلا النعمة مف
ا فم الذهب الكلمات املقدم ذكرها وهي اليت ألتمستها، وهذا هو معىن ما يفسر به القديس يوحن

أن خملصنا ولئن كان  املقالة من فادينا حنو والدته: ما يل ولِك أيتها األمرأة مل أتِت ساعيت بعد: فيقول:
أجاهبا هكذا نفيًا فمع ذلك لكي يكرم هو هذه األم اإلهلية مل يتأخر عن أن يطيعها مكماًل ما طلبته 

يس توما الالهويت حيث قال: أنه هبذه الكلمات وهي: أنه مل أتِت ساعيت : وهذا عينه قد أيده القدمنه
لو كان أحٌد آخر غري أمه طلب منه هذه النعمة،  بعد أراد أن يبني أنه لقد كان أخَّر صنيع تلك اآلية،

كريللس وأيرونيموس ولكن اذ أن والدته ألتمستها منه، فحااًل هو صنع األعجوبة. مث أن القديسني  
هذا النص كما تقدم القول حسبما يورد الربادي. ومثلهما كتب الفاندافانسه يف شرحه معىن  يفسران

 : أن املسيح لكي يكرم والدته قد سبق زمن صنيع العجائب.*كلمات األجنيل املار ذكرها اذ يقول
ياء مراحم وابألمجال أنه ألمٌر أكيٌد هو أنه لن توجد خليقٌة ما تقدر أن تستمد لنا من هللا حنن األشق

ورأفات هكذا غنيًة، نظري هذه الشفيعة الصاحلة اليت قد كرمها هللا بذلك، ليس فقط حبسبما هي آمته 
ل أيضًا حبسبما هي أمه احلقيقية، وهذا عينه يقوله غولياملوس الباريسي، فاذًا يكفي أن احملبوبة منه ب

روسة النشيد املفهوم هبا والدة اإلله منه. ففي تكلم الرب مع ع تتكلم مرمي ليتمم أبنها كل ما تريده
يقول حنوها هكذا: أنِت اجلالسة يف البساتني األصحاب يصغون. فسمعيين صوتِك: )نشيد 

( فاألصحاب أمنا هم القديسون الذين حينما يطلبون نعمًة ما راجعًة خلري املتعبدين هلم. 13ع8ص
أوردان يف الفصل السابق( ال تتوزع نعمٌة ما هللا وتناهلا، ألنه )كما فينتظرون أن ملكتهم تستمدها من 
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ألن األبن حاالً  من النعم اال بواسطة شفاعة مرمي. فكيف تستمد هي هذه النعم، أنه يكفي أن تتكلم
يستجيب هلا، وهذه هي ألفاظ غولياملوس الباريسي يف تفسريه كلمات سفر النشيد املقدم ذكرها 

نِت اليت تسكنني يف البساتني السماوية تشفعي بدالٍة ورجاٍء ح خماطباً والدته هكذا: أحيث جيعل املسي
، وابلتايل ال أقدر أن أنكر عليِك من أجل من تريدين. ألين ال أستطيع أن أنسى حال كوين أبنًا لكِ 

لمة الشيء الذي تطلبينه مين أنِت اليت هي أمي، بل أنه يكفي لقبول ما تلتمسينه أن تلفظي الك
 *فأستجيبها أان أبنِك.

مث يقول األنبا غوفريدوس: أن مرمي ولئن كانت تستمد من اإلله أبنها النعم متوسلًة، فمع ذلك هي 
روٍح رائسي حبسبما هي والدته. فاذًا حنن من دون ريٍب مطلقًا يلزمنا أن تتضرع اليه على نوٍع ما ب

 فنحصل عليه أكيداً من دون ريٍب.*ع ا ترغبه هي لنا نعترب، أن كل ما هي تطلبه منه تعاىل ألجلنا ومجي
أما فاالريوس مكسيموس فيخربان أبن كوريوالنوس حينما كان حماصرًا مدينة روميه، فلم تكن تؤثر يف 

به حركة حنٍو ورأفٍة ما تضرعات أصدقائه وسكان املدينة أبسرهم، ولكن حينما ظهرت أمامه فكتوراي قل
اد هو أستطاع أن يستمر اثبتًا على رفض املطلوب بل دته لتتضرع اليه من أجلهم، فوقتئٍذ ما عوال

بوالً من تضرعات حاالً رفع احلصار عن املدينة، اال أن تضرعات مرمي لدى يسوع هي مبا ال حيد أكثر ق
فكتوراي لدى كوريوالنوس مبقدار ما أن هذا األبن اإلهلي هو مكافئ عادٌل وحمٌب عظيٌم ألمه هذه 

نوس فيكوفيانسه قد كتب قائالً: أن تنهدًة واحدًة من الطوابوية مرمي هلا يوستي اجلليلة. على أن األب
 توسالت مجيع القديسني معاً: وهذا األمر قبوٌل وأستحقاٌق أمام هللا أكثر مما تستطيع عليه لديه تعاىل

س عينه قد أعرتف به الشيطان نفسه للقديس عبد األحد مضطراً من قبل ما حتم به عليه هذا القدي
، حينما كان خيرجه من إنساٍن معرتى منه، حسبما خيرب األب ابجيوكاىل، أي أنه قال له أن تنهداً عينه

عوٌل أمام هللا أفضل من صلوات مجيع القديسني والقديسات واحدًا مصنوعًا من والدة اإلله له مف
 وتضرعاهتم وتوسالهتم لديه عز وجل.*

مي الطوابوية اذ أهنا هي صلوات أٍم، فلها نوٌع من مث يقول القديس أنطونينوس: أن صلوات البتول مر 
ول اجمليدة حق التآمر وهلذا فلمن املستحيل أن ال تقبل طلبتها حينما تتضرع: ولذلك خياطب البت

القديس جرمانوس مشجعاً كل اخلطأة أبن يلتجئوا اىل هذه الشفيعة احلارة وقائاًل حنوها: أنِك اي مرمي 
ن الوالدي حنو هللا فتستمدين الغفران للخطأة األكثر أمثاً واألشد قبحاً، السلطااذ كنِت حاصلًة على 
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ميكنه أن ال يهبِك كل شيٍء تسألينه:  ألن ذاك الرب الذي يف كل شيء يعرفِك أمًا حقيقيًة له. فال
ة السيد وهلذا القديسة برجييتا قد مسعت القديسني يف السماء يتكلمون مع والدة اإلله قائلني هلا: أيتها

املباركة، ما هو الشيء الذي أنِت ال تقدرين أن تصنعينه، ألن الشيء الذي تريدينه فهذا هو الشيء 
م ذاك القول الشهري وهو: أن السلطة اليت هلل هي لصالتِك الذي يعمل. ومن مث يصادق هذا الكال

الرب هذه القضية، صالح  أيتها العذراء ويقول القديس أوغوسطينوس: أفهل أهنا ال تكون الئقةً خبريية
وهي أن حيفظ شرف مقام والدته واحلال أنه تعاىل يعلن واضحاً أنه مل أيِت اىل األرض ليحل الناموس 

ل أن أحدى وصااي هذا الناموس هي احلتم على األوالد أبن يكرموا والديهم: بل أن بل ليتممه، واحلا
: أن يسوع املسيح لكي يفي على قائالً  القديس جاورجيوس رئيس أساقفة نيكوميديه يضيف اىل ذلك

نوٍع ما األلتزام الذي عليه هلذه األم اإلهلية، ألجل أهنا أعطته بواسطة أرتضائها بسر التجسد الكون 
اإلنساين من دمائها، فيكمل هو مجيع ما تطلبه منه: وهنا يهتف القديس متوديوس الشهيد صارخاً: 

 أن يكون مديواًن لِك ذاك األبن الذي هو يعطي سعيد يفأفرحي اي مرمي ألنِك حصلِت على احلظ ال
ق، ألن كل اجلميع وال يقبل من أحٍد شيئاً، فنحن كلنا مديونون هلل يف مجيع ما عندان على األطال

شيٍء هو ممنوٌح منه هبًة لنا، وأما أنِت فأراد هللا نفسه أن يكون مديواًن لِك أبخذه منِك الناسوت، 
وس: أن مرمي اذ أستحقت أن تعطي الناسوت للكلمة األزيل. وهبذا غوسطينولذلك يقول القديس أو 

هذا مرمي هي مقتدرٌة أكثر الناسوت مت أفتداء اجلنس البشري وصران حنن انجني من املوت األبدي، فل
من اجلميع على أسعافنا ألن حنصل على اخلالص األبدي. وكذلك كتب القديس اثوفيلوس األسقف 

ًا على زمن القديس أيرونيموس قائاًل هكذا: أن األبن يسر مرتضيًا أبن ن عائشاألسكندري الذي كا
ايها ذلك حباً هبا وأعتبارًا هلا، وهبذا يريد والدته تتوسل اليه، ألنه يريد أن يهبها مجيع ما تشاء ماحناً إ

من مث اين، فأن يكافئ النعمة اليت هو كان أقتبلها من هذه األم اإلهلية أبعطائها إايه اجلسم اإلنس
يلتفت القديس يوحنا الدمشقي حنو العذراء خماطباً إايها هبذه الكلمات وهي: فأنِت اذاً اي مرمي حبسب 

أن ختلصي اجلميع بواسطة صلواتِك اليت هلا قيمة سلطان أٍم وحاصلة على  كونِك والدة اإلله تقدرين
 أعتبار سطوة والدٍة,*

ند أتمله يف مقدار عظمة اخلري املصنوع من هللا معنا فلنجز القول أبلفاظ القديس بوانونتورا الذي ع
صالح إهلنا الفائقة األدراك  مبنحه إايان مرمي شفيعةً بنا، خياطب هذه البتول اجمليدة قائاًل: اي لسمو خريية
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ها ابحلقيقة، والعدمية التناهي، ألنه أراد أن يهبنا حنن األمثة األشقياء شفيعًة جليلًة اليت هي أنِت أيت
يدة املعظمة، لكي تستطيعي بواسطة شفاعتِك املقتدرة أن تستمدي لنا من اخلري والنعم مبقدار ما الس

لك، كيال هنرب حنن خوفًا من احلكومة املزمعة أن تربز على أنِت تريدين... وابلعظمة رأفة الرب امل
 السلطان على النعم.* هلا دعواان يف ديوانه اإلهلي، قد أقام لنا حماميًة وشفيعًة والدته نفسها اليت

 * منوذج *
من كتابه على عجائب العذراء( أبنه 47أن األب راتسي الراهب الكامندوالزي خيربان )يف األعجوبة 

ٌب ما الذي بعد وفاة والده قد أرسلته والدته اىل بالط أحد املسلطني ليخدم هناك، اال أن كان شا
ت أبنها قبل سفره من عندها أبن يعطيها وعداً يف أنه سنة العابدة حنو والدة اإلله قد ألزمهذه األم احل

يتها البتول كل يوٍم يتلو السالم املالئكي وعند هناية تالوته إايه يقول هذه الكلمات وهي: أ
عينيين يف ساعة مويت. فبعد أن وصل الشاب اىل مكان اخلدمة اليت مضى ليمارسها قد أتبع  املباركة

طريق الرذيلة وأفتعال املآمث، حىت أن سيده أضطر ألن يطرده من خدمته، ومن مث لنظره ذاته يف تك 
، غري الرباري لصًا قاتوالً  احلال السيئة عادم القوت الضروري حلياته، شرع كمقطوع الرجا يطوف يف

أنه وهو يف تلك الظروف مل يكن يتغافل عن أمتام ما كان وعد به أمه ملتجئًا مراٍت كثريًة اىل شفاعة 
أم الرمحة، فأخرياً يوماً ما قبض عليه خدام الشريعة وأعطى ضده حكم املوت، ففي اليوم املتقدم على 

عند أتمله من جهٍة أوىل شقاوة اً يف حبٍر من احلزن، وضع احلكومة ابلعمل اذ كان هو يف السجن غائص
سريته وثقل خطاايه وحكومة املوت ضده، ومن جهٍة أخرى مرارة حزن والدته عند مساعها مبوته على 
هذه الصورة املفضوحة الصيت، فالشيطان لنظره إايه ميؤوساً من شدة الغم قد ظهر له بصورة شاٍب 

ه من املوت أن كان يفعل كل ما كان هو يريده طالقه من السجن وخبالصمجيٍل، ودان منه موعداً إايه أب
منه، واذ وعده الشاب بذلك فحينئٍذ هو أخربه عن ذاته أبنه كان الشيطان وأبنه قد جاء ملعونته، 
ولكنن هذا العدو اجلهنمي قد طلب منه قبل كل شيء أن ينكر يسوع وأسرار الداينة املسيحية، 

الشيطان أن ينكر مرمي العذراء فأجابه، كال، أن هذا  ا، اال أنه اذ طلب منهفالشاب الشقي قد نكره
األمر ال ميكن أن أفعله، وحينئٍذ التفت هو أي الشاب حنو والدة اإلله قائالً هلا تلك الصالة اليت كان 

عنه  تعلمها من أمه وهي: أيتها البتول املباركة عينيين يف ساعة مويت: فعند تلفظه هبذه الكلمة غاب
الشاب بقي مملؤًا من مرارة احلزن على كونه زاد على خطاايه السابقة هذه األخرية الشيطان، غري أن 
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األشد شناعًة ونفاقاً من مجيعها، وهي نكرانه يسوع املسيح وأسرار داينته، ولكنه اذ واظب األلتجاء 
رب ولذلك قد أعرتف يف من اىل شفاعة األم اإلهلية فهي أستمدت له نعمة الندامة على خطاايه كلها،

الذمة هبا بدموٍع غزيرٍة وبتوجٍع مٍر، فحينما أخرجته خدام الشريعة بعد ذلك من احلبس ليمضوا به 
اىل مكان القتل، ففي الطريق اذ شاهد هو أحد متاثيل والدة اإلله جمسماً، قد حياها ابلسالم املالئكي 

يف ساعة مويت: فالتمثال  لبتول املباركة عينيينحسب عادته مضيفًا اليه تلك الكلمات وهي: أيتها ا
عند ذلك أحىن له رأسه بنوٍع قد شاهده الشعب كله، كأن العذراء اجمليدة قد سلمت عليه شاكرًة 
معروفه، فالشاب حينئٍذ أزداد ختشعًا وطلب من اجلنود أن يسمحوا له ابن يدنو من ذلك التمثال 

ه خارج عن الرسوم اال أهنم خوفاً من ن السماح له هبذا، ألنويقبل قدمي العذراء ففي األول توقفوا ع
الشعب الذي كان شاهد األعجوبة وبدأ يصرخ ضدهم، أقادوا الشاب أمام التمثال املقدس، فيا 
للعجب أنه عندما أنطرح هو مقباًل قدمي البتول، فهي مدت يدها ومسكته شديدًا بنوع أنه مل يعد 

عمًة: وهكذا صار، وأعطيت النعمة للشاب رخ الشعب كله: نعمًة نممكنًا ختليصه منها، فحينئٍذ ص
أبنه خلص انجيًا من املوت، فرجع اىل وطنه وأستسار سريًة مسيحيًة فاضلًة، مستحرًا يف التعبد ملرمي 

 اليت أنقذته على هذه الصورة من املوت الزمين ومن املوت األبدي أيضاً.*
 †صالة † 

القديس برنردوس قائاًل: أن أبنِك هو سريع  العظيمة الشأن أبلفاظ أنين أخاطبِك اي والدة اإلله
األصغاء اىل طلباتِك، وكل شيٍء تسألينه فهو حااًل يعطيِك إايه، فتكلمي اذًا تكلمي لديه اي مرمي 
شفيعتنا يف خريان حنن األشقياء الذليلني، متذكرًة أنِك أمنا حصلِت منه تعاىل مفوضًة هذا السلطان 

نفسه هلذه الغاية قد صري ذاته مديواًن لِك مرتضيًا أبن أيخذ منِك  ألجل خريان، ألن هللا واألقتدار
الكون متجسدًا ابلناسوت. لكي تستطيعي حسب مشيئتِك أن توزعي على املساكني غىن املراحم 

أان اإلهلية. فنحن هم عبيدِك وخمتصون بنوٍع متميٍز ابلتعبد لِك. وفيما بني اآلخرين أؤمل أن أكون 
نفتخر أبننا عائشون حتت كنفِك فائزين حبمايتِك، فأن كنِت أنِت تصنعني اخلري مع  واحداً منهم، وحنن

اجلميع حىت مع أولئك الذين ال يعرفونِك، أو ال يكرمونِك بل ابألحرى يهينونِك وجيدفون عليِك، 
زل، ومن رمحتِك )اليت فكم من الرجاء يلزمنا حنن أن نؤمل منِك عنايًة أفضل، ومن جودِك سخاًء أج

تفتش من تلقاء ذاهتا على احملتاجني لتسعفهم( حنوًا أعظم بعد أننا حنبِك ونكرمِك ونثق بِك متكلني 
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عليِك. فأي نعم أننا خطأة جدًا. ولكن هللا قد أغناِك ابلرأفة وفوضِك أستطاعًة مطلقًة تفوق كثرياً 
صنا وتقدرين عليه، ايان، فأنِت تريدين خالعلى عدم أستحقاقنا. وتسمو مبا ال حيد على كثرة خطا

مبقدار ما حنن غري مستحقني له، لكي منجدِك  وحنن أبكثر من ذلك موملونه، وفيِك مرتجون أن نفوز به
يف السماء أبفضل نوٍع حينما نبلغ إليِك بواسطة مفعول شفاعتِك من أجلنا. واآلن حنن نقدم لديِك 

بدم يسوع املسيح. ولكنها فيما بعد قد  ا كانت مجيلًة مغتسلةً اي أم الرمحة أنفسنا اليت يف وقٍت م
تدنست ابملآمث، فأنِت اآلن أهتمي يف تطهريها مستمدًة لنا من هللا رجوعاً صادقاً اليه تعاىل اتئبني عن 
اخلطيئة، ومستميحًة لنا نعمة احلب له عز وجل، ونعمة الثبات على اخلري، مث نعمة اخلالص األبدي، 

ي عظيمٌة، ولكن هل أنِك ال تقدرين أن تناليها لنا كلها، أو هل أهنا ن مطاليبنا هذه منِك هفأي نعم أ
هي زائدٌة ابلنسبة للحب الذي حيبِك به هللا، واحلال أنه يكفي لذلك أن تفتحي فمِك متوسلًة لدى 

دون ريٍب أنِت أبنِك، وهو ال ينكر عليِك شيئاً مهما كان. فتوسلي اذاً اي مرمي وصلي من أجلنا، ومن 
  ما تطلبينه وحنن نفوز ابخلالص حقاً.*تنالني 

† 
  

 † اجلزء الثاين †
* يف أن مرمي العذراء هي شفيعٌة هبذا املقدار مملؤٌة من الرأفة حىت أهنا ال ترفض أن حتامي عن 

 دعاوى من هم أشد شقاوًة أيضاً*
ا هذه الكلية احملبة هي هبذا املقدار أن األسباب واحلجج اليت من أجلها حنن ملتزمون أبن حنب ملكتن

اذا كان سكان األرض أمجعون ميدحوها، الواعظون كافًة ال خيطبون يف املنابر اال  كثريٌة وقويٌة حىت أنه
اً كافياً ومكافأةً اتمةً ملعرفة يف تقريظاهتا. والبشر كلهم يسفكون دماهم من أجلها، فلم يكن ذلك تكرمي

أة لشدة احلب الذي به حتب هذه السيدة البشرين كافًة. حىت اخلط اجلميل الذي حنن مدينون به
األكثر أاثماً الذين حيفظون حنوها نوعاً من احملبة والعبادة. فراميوندوس يوردانوس املكرم املسمى أيديوطا 

 حتب من حيبها، بل ال أتنف من أن تتنازل ألن ختدم من تواضعًا كان يقول: أن مرمي ال تعرف أن ال
تها لتستمد له الغفران من أبنها ا. ممارسًة حنوه )أن يكن هذا خاطئاً( كل مفاعيل أقتدار شفاعخيدمه

املبارك، فهكذا هي عظيمٌة رأفتها وحنوها حىت أنه وال واحٌد مهما كان بلغ اىل درجات اجلحيم ميكنه 
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غيثني هبا: فمرمي حبسبما اء إليها منطرحاً لدى قدميها، ألهنا ال تطرد أحداً من املستأن خياف ممن األلتج
عينها تقدم تضرعاتنا لدى هللا حنن عبيدها، ال سيما تلك هي شفيعتنا الكلية احلب حنوان. هي 

التوسالت اليت تكون قدمت اليها، ألنه كما أن األبن يشفع فينا لدى اآلب، فكذلك هي نفسها 
اً أي لدى اآلب واألبن يف صاحل فينا لدى األبن، وال تتغافل عن أن متارس عنايتها أمامهما معتشفع 

بدي اىل أن تنال لنا تلك النعم اليت حنن نبتغيها: فاذًا ليس من دون أموران، ويف قضية خالصنا األ
الفريد ورجاء أساٍس رهٍن يسمي الطوابوي ديونيسيوس كارتوزاينوس البتول القديسة: ملجئ اهلالكني 

اليها، ولكن اذا وجد خاٍط ما الذي ولئن مل يكن األشقياء وشفيعة اخلطأة أمجعني الذين يلتجئون 
دار مرمي، فمع ذلك يقل رجاؤه يف رأفتها خائفًا رمبا من أهنا ال تريد أن تساعده ألجل يراتب يف أقت

لصفة صفته قائاًل له: أنه لعظيٌم ثقل خطاايه وكثرهتا، فالقديس بوانونتورا يشجع اخلاطئ الذي هذه ا
مه، ولكن رمي لدى أبنها أبن تنال منه كل شيٍء هي تريده بصلواهتا أماهو وفريٌد األختصاص الذي مل

ترى ما الذي يفيدان عظم أقتدار مرمي أن كانت هي ال تفتكر فينا أصاًل، كال، ال ينبغي لنا أن نراتب. 
نمدح والدته اإلهلية. ألنه كما اهنا هي أمام هللا مقبولٌة بل فلنكن مطمئنني ولنشكر الرب دائمًا ول

واألكثر حبًا واألعظم حماميًة عما  كرمٌة أكثر من مجيع القديسني. فهكذا هي شفيعتنا األشد غريةً م
أيول خلريان. فمن مث يهتف القديس جرمانوس مملؤاً من الفرح قائالً حنوها: فمن هو اي أم الرمحة الذي 

ذي حيمينا من التجارب اليت  يهتم بنا هبذا املقدار معتنيًا يف خريان نظريِك. من هو البعد يسوع أبنكِ 
ن هو الذي يرتضي أبن يتشفع يف اخلطأة ويعضدهم وكأنه حيارب عنهم حتزننا مثلما حتامني أنِت عنا، م

يف عقولنا: ألنه نظريِك، فاذًا أن محايتِك اي مرمي هي أكثر حبًا وأشد قوًة مما حنن ميكننا أن نتصوره 
ستطيعون أن يفيدوا الذين هم متعبدون هلم أفادًة )يقول أيديوطا( من حيث أن القديسني كافًة ي

دًة عن اآلخرين فاألم اإلهلية حبسبما هي ملكة اجلميع، هي على هذه الصورة شفيعة خصوصيًة زائ
 اجلميع ومعتنيٌة حارٌة يف خالص اجلميع من دون أستثناٍء:*

امية اخلطأة وشفيعتهم كل أحٍد حىت يف األشرار، بل أهنا تفتخر هي يف كوهنا تدعى حم  فهي هتتم يف
بدة الرب الراهبة مرمي فيالين املكرمة قائلًة هلا: أنين من اخلاصة، حسبما أوضحت ذلك هي نفسها لع

قية وهي بعد الصفة الشريفة اليت أمتلكها بكوين والدة اإلله فأفتخر هبذه الصفة األخرى أكثر من الب
: أن سلطانتنا ال هتمل أن تعتين لدى العزة بكوين أدعى شفيعة اخلطأة، مث يقول الطوابوي أماداوس
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لتضرعات الكلية األقتدار من حيث أهنا وهي يف السماء تعلم جيداً حال شقاوتنا وشدة اإلهلية دائماً اب
مث حبٍب والدي حبسبما هي أمنا  أحتياجاتنا، فال تقدر أن ال تتوجع من جرائنا وأال تشفق علينا. ومن

ريكاردوس  يف أن تسعفنا على الدوام وهتتم يف أمر خالصنا األبدي: وهلذاتنعطف أبشفاٍق وتعتين حبنٍو 
الذي من سان لورانسوس يشجع كل إنساٍن مهما وجد شقيًا على األلتجاء اىل مرمي شفيعتنا حبسن 

اً حياً ألسعافه، كما يقول غوفريدوس: أن مرمي هي على أتكاٍل، مؤكداً له أبنه جيد فيها دائماً أستعداد
 مستعدٌة ألن تصلي من أجل اجلميع.* الدوام

فيا هلا من عنايٍة وغريٍة حارٍة تتعاطى هبا شفيعتنا اجمليدة دعوى خالصنا األبدي، )يقول القديس 
داين وأم الرمحة أيضاً برنردوس( ألننا يف حال غربتنا هذه قد سبقنا وقدمنا شفيعتنا اليت لكوهنا أم ال

ى. مث أن القديس أوغوسطينوس اذ كان يتأمل احلب فتتعاطى أمر خالصنا وتكتسب لنا الدعو 
لذين هبما هتتم مرمي دائمًا يف تضرعاهتا لدى العزة اإلهلية، لكي يغفر لنا الرب خطاايان واألعتناء ال

الك، يقول خماطباً هذه السلطانة اجمليدة ويسعفنا أبنعامه وخيلصنا من املخاطر وينجينا من الشقاوة واهل
كن احلب السيدة أن القديسني كلهم حيبون خالصنا ويصلون من أجلنا، ول هكذا: أي نعم أيتها

والشفقة واحلنو واألنعطافات اليت تظهرينها حنوان أنِت من السماء أبستمدادِك لنا بواسطة تضرعاتِك 
كله يلزمنا أبن نعرتف أبنه ليس لنا يف السماء سوى شفيعٍة من أجلنا نعماً هكذا عظيمًة من هللا. فهذا  

مهتمٌة ومعتنيٌة يف خريان وخالصنا: مث حدٍة اليت هي أنِت، وأنِك أنِت وحدِك حمبٌة صادقٌة حقيقيٌة وا
يقول القديس جرمانوس: ترى من هو الذي ميكنه أن يدرك األهتمامات واألعتناء والغرية اليت هبا 

حنن األشقياء وحبها إايان اله دائمًا يف قضاء أحتياجاتنا، ألن رأفتها وأشفاقها حنوان تسعفنا مرمي أمام 
فرٌة حارٌة صادقٌة، حىت أهنا تصلي من أجلنا من دون ملٍل وتكرر ورغبتها خريان هي هبذا املقدار وا

تمدادها لنا تضرعاهتا، وال تشبع من التوسل يف صاحلنا، وهكذا تسعفنا أبنقاذها إايان من الشرور وأبس
 النعم اليت حنتاج اليها.*

ون حاصلني على هذه الشفيعة العظيمة اليت هي مقتدرةٌ جداً ا حنن اخلطأة لوال نكفيا لشقاوتنا وتعاستن
ورحومٌة يف الغاية وحكيمٌة مبا ال يوصف وفطونٌة فوق الكفاية: حىت أن القاضي اإلهلي أبنها يسوع 

ابهلالك على أولئك املذنبني الذين هي حتامي عنهم: ومن مث )يقول ريكاردوس( ال ميكنه أن حيكم 
الشريعة املالشية من الدعاوى كل لم عليها القديس يوحنا جاوماترا قائاًل: السالم عليِك أيها يس
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اخلصومات." ألن مجيع الدعاوى احملامى عنها من هذه الشفيعة الكلية الفطنة واحلكمة فتكتسب 
: فأبيغال  منها، وهلذا يسمي مرمي القديس بوانونتورا: أبيغال احلكيمةكافًة من دون أن ختسر واحدةٌ 

شرين من سفر امللوك األول( اليت عرفت جيداً هي تلك األمرأة )املذكورة يف االصحاح اخلامس والع
أن هتدئ بواسطة توسالهتا وبراهني حكمتها غضب داود امللك حينما وجد هو ممتلئاً رجزاً ضد انابل، 

نفسه كأنه شكر فضلها  لب داود اذًا بواسطة تضرعات أبيغال هبذا املقدار حىت أنه هوفقد راق ق
الذي أرسلِك اليوم جتاهي. ومبارٌك هو كالمِك ومباركٌة أنِت كما قائاًل هلا: مبارٌك الرب إله أسرائيل 

على الدوام  منعتين اليوم عن أن أدخل يف الدم وأنتقم بيدي: فهذا األمر عينه تصنعه مرمي يف السماء
يداً أن هتدئ غضب العدل اإلهلي بواسطة تضرعاهتا يف صاحل خطأةٍ ال حيصون عددًا، ألهنا تعرف هي ج

اقاً، وبكلماهتا ذات العذوبة واحلكمة، حىت أن هللا نفسه يباركها عن ذلك وكأنه على نوٍع اململؤة أشف
خلطأة مرذاًل، ويعاقبهم مقاصاً ما يشكر عناية حبها وتضرعاهتا اليت متسكه عن أن يهمل هؤالء ا

برنردوس: أنه ألجل هذه الغاية اذ كان اآلب األزيل يريد أن  حسبما يستحقون، فيقول القديس
يستعمل معنا كل أنواع الرمحة واحلكمة املمكنة، فما عدا الشفيع األول واألصلي الذي يشفع فينا 

 هي مرمي لدى أبنها يسوع املسيح عينه:*لديه وهو أبنه يسوع املسيح، قد منحنا هذه الشفيعة اليت 
فسه( يف أن يسوع املسيح هو الوسيط العدل الوحيد قول القديس برنردوس نفال ريب وال أشكال )ي

فيما بني هللا اآلب وبني البشر، وهو الذي بقوة أستحقاقاته اخلصوصية الذاتية يقدر حقًا حسب 
ويريد ذلك ولكن من حيث أن البشر يعرفون يف مواعيده أن يكتسب لنا الغفران والنعمة اإلهلية. 

ذا لزم ابلضرورة أن العظمة اإلهلية الكائنة به حسبما هو إلٌه، وخيافون منه، فلهشخص يسوع املسيح 
يقام لنا شفيٌع نقدر حنن أن نلتجئ اليه أبقل خوٍف وأبكثر طمأنينٍة، فأقام هللا لنا مرمي شفيعةٌ بنوع أننا 

نها أشفاقاً حنوان: وهلذا ميًة، ال أشد منها أقتداراً أمام العزة اإلهلية، وال أكثر مال نقدر أن نصادرف حما
ليل )يتبع القديس برنردوس كالمه السابق بقوله احلاضر( ذاك الذي ابحلقيقة يفرتي على مرمي ليس ابلق

رامة خياف من أن ميضى لدى قدمي هذه الشفيعة املوعبة من العذوبة واحلالوة. والبعيدة عن الص
يٍة، فأقرأ اي هذا خربية األانجيل املقدسة والقساوة. بل هي جبملتها عواطف حٍب وأشفاٍق وحنٍو وخري 

اً، واذا رأيت مدوانً عن مرمي حاداثً ما يشري اىل صرامتها وشدة معاملتها، فحينئٍذ كلها وأفحصها جيد
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ذًا ابدر اليها فرحًا وهي خف منها وأخشى من أن تبادر اليها. غري أنك ال تقدر أن جتد ذلك. فا
 ختلصك بشفاعتها:*

اطئ امللتجئ اىل هذه السيدة أن خياطبها هبذه العبارات اجلليلة قائالً لباريسي فجعل اخلأما غولياملوس ا
هلا: اي أم إهلي أين فيما أان به من احلال الشقية عينها اليت قد أوصلتين اليها خطاايي أابدر اليِك 

 على نوٍع ما مللتزمٌة يٍد، فأن طردتيين رافضةً إايي، فأان أستطيع أن أقول لِك أنكِ ملتجئاً بِك برجاٍء وط
معة كلها واملؤمنني أمجعني يسمونٍك أم الرمحة، فأنِت هي اي مرمي أنِت أبن تعينيين، ألن الكنيسة اجلا

ه تعاىل، فرأفتِك العظيمة تلك اليت ألجل كوهنا عزيزًة أمام هللا وحمبوبةً منه فدائماً طلباهتا هي مقبولةٌ لدي
وة قلبِك وليونة انسوتِك ولطافة معاملتِك مل تدعِك أصالً ما نقصت قط عن أحٍد، وعذوبتِك وحال

ن حتتقري أحدًا من اخلطأة. مهما كانت حاله سيئًة ومآمثه فظيعًة وقبائحه شنيعًة حبيث أنه يستغيث أ
لها أفكًا وبطاًل وسدًى تدعوٍك شفيعتها بِك مستمدًا منِك العون، ألنه أهل ميكن أن الكنيسة ك

متسكِك عن أن  مبلجاء البائسني، فال يكن أبدًا أن خطاايي تستطيع اي أمي أنوحماميتها، وتلقبِك 
تتممي حنوي واجبات الوظيفة العظيمة ذات الرأفة والرمحة املقلدة لِك، واليت مبوجبها أنِت هي الشفيعة 

 هللا ألجتالب الصلح. وأنِت بعد أبنِك هي الرجاء الوحيد يف البشر والوسيطة فيما بينهم وبني
ه من النعمة واجملد ومن املرتبة العظمى ميؤوسني وامللجئ الفريد للبائسني. فجميع ما أنِت حاصلةٌ عليلل

عينها وهي حال كونِك والدة اإلله )فأن يكن مباحًا يل فأقول( أن هذه كلها أنِت ملزومٌة أبن تعريف 
اً له بتجسده منِك، فاذاً  للخطأة. ألن الكلمة األزيل بسبب هؤالء اخلطأة قد صريِك أممجيلها عليكِ 

اإلهلية اليت ولدت للعامل ينبوع الرأفة ميكن أن تنكر رمحتها على أحد أبعد البعد هو التفكر يف أن األم 
بني هللا والناس.  املساكني امللتجئني اليها، فمن حيث أن وظيفتِك اي مرمي هي أن تتوسطي فيما للصلح

ي هو مبا ال حيد عظيٌم، حىت أن خطاايي مهما كانت فليحركِك ألن تفتكري يب أشفاقِك نفسه الذ
 ريًة فال ميكن أن تسمو عليه.*كثريًة وكب

" فكونوا متعزين اذاً اي معشر صغريي األنفس )أقول لكم مع القديس توما الفالنويف( وأبتهجوا بسروٍر 
هي والدة إهلكم  معًا أنتم أيها اخلطأة كافًة. فأن هذه البتول العظيمة اليت اي ميؤوسني، وتشجعوا

واحملامية عنه، وهي مقتدرٌة على أن تنال من هللا كل وداينكم، فهي هي نفسها شفيعة اجلنس البشري 
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شيٍء، وهي كلية احلكمة وتعرف مجيع الوسائط اليت هبا هتدئ غضب العدل اإلهلي. وهي شفيعةٌ عامٌة 
 ٍد مهما كان ممن يقصدوهنا.*اعٌة للجميع، فتقبل كل واحٍد وال ترفض أصالً أن حتامي عن أحمش

 * منوذج *
أنه مما صنعته البتول اجمليدة شفيعتنا الرأوفة مع الراهبة املسماة بياتريكس، من راهبات الدير الكائن 
يف فونطابرالدوس كما هو مدون من املعلم كيساريوس ومن األب رهو، يظهر واضحاً كم هو مسو رأفة 

الدنس مغرمًة يف عشق ملذكورة التعيسة اذ كانت غلبت من آالم هذه الشفيعة حنو اخلطأة، فالراهبة ا
شاٍب ما قد كان ملك حبه قلبها، فأعتمدت على أن هترب من الدير معه كما متمت األمر فعاًل، ألهنا 
يومًا ما قد تقدمت أمام أيقونة والدة اإلله، وهناك تركت مفاتيح الدير مبا أن وظيفتها كانت بوابًة، 

بلدٍة أخرى فهناك سلمت ذاهتا لكل صنف ر بروٍح عدمي احلياء، وعندما وصلت اىل وخرجت من الدي
من القبائح، وأضحت أمرأًة مشاعًة لفعل الدنس حيث أستمرت مدة مخس عشرة سنًة يف هذه احلال 
الشقية، فيومًا ما بعد الزمن املذكور قد صودف يف تلك املدينة الرجل املتعلقة به أمور دير 

علمها أهنا غري معروفٍة منه، وسألته أن كان يعرف الزمنية، فلما رأته هناك تقدمت اليه ل فونطابرالدوس
 تلك الراهبة املدعوة بياتريكس، فأجاهبا الرجل

نعم أين أعرفها جيداً، وهي موجودٌة يف الدير وابحلقيقة أهنا راهبٌة قديسٌة وقد أقيمت حديثاً معلمة  –
تعلم ماذا تفتكر وال كيف اجلواب قد هبتت متحريًة قلقًة مل تعد  للمبتدائت. فلما مسعت هي منه هذا

تصدق األمر، فمن مث لكي تتحقق القضية جيدًا ابألمتحان قد غريت ملبوسها وأنطلقت اىل الدير 
وأستدعت الراهبة بياتريكس املوجودة هناك، وهوذا بوالدة اإلله الكلية القداسة قد ظهرت أمامها 

كانت بياتريكس وضعت أمامها مفاتيح   ا املصورة هي هبا يف تلك األيقونة اليتابلصورة واهليئة ذاهت
الدير مع ثوهبا الرهباين، وحينئٍذ قالت هلا هذه األم اإلهلية هكذا: أعلمي اي بياتريكس أنين لكي أمنع 
عنِك فضيحة الصيت وخسران السمعة الصاحلة قد أختذت على ذايت صورتِك وهيئتِك، وعوضاً عنِك 

ًة اليت كنِت أنِت فيها بعيدًة عن الدير وعن هللا، مارست وظيفتِك يف كل مدة اخلمس عشرة سنقد 
فأرجعي اي أبنيت وأعملي توبًة ألن أبين مل يزل ينتظر رجوعِك اليه، وأجتهدي بواسطة صالح سريتِك 

هذا وغابت  يف أن حتفظي األسم الصاحل الذي أان أكتسبته لِك ههنا مبا تصرفت به على أمسِك: قالت
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س دخلت الدير وتردت ابلثوب الرهباين وعاشت كقديسٍة حافظًة اجلميل من أمامها. فوقتئٍذ بياتريك
   حنو احملسنة أليها وعندما دان موهتا قد أخربت ابحلادث املذكور متجيداً ملراحم والدة اإلله شفيعتها.*

 †صالة † 
املعروف  من السنني مديدةً بنكران اجلميل وبعدم اي أم سيدي العظيمة أين أالحظ حسناً أن تصريف مدةً 

حنو هللا وحنوِك. يستحق أن يعاقب عداًل هبذا العقاب وهو أنِك هتمليين مرتوكًا بعد اآلن من عنايتِك 
وأهتمامِك، ألن اخلائن الكافر ابجلميل حنو احملسن اليه ال يعود يستحق أنعاماً ما، ولكن أيتها السيدة 

ًا أن جودتِك هي أكرب كثريًا من كفراين ٌر عظيمان يف خريية صالحِك، وأعلم أكيدأان يل طمٌع وأعتبا
فداومي اذًا اي ملجأ اخلطأة على أسعافِك خاطئًا هبذا املقدار حمتاجًا وهو كلي األتكال   ابجلميل.

ة، عليِك، وال هتمليه اي أم الرمحة، بل أمددي يدِك لتنهضى هذا الساقط البائس الطالب منِك الرأف
حتامي عين متشفعًة يب، وأما أن اخربيين اىل من ألتجئ ليتخذ على  فأان أسألِك اي مرمي اجمليدة أما أن

ذاته محاييت بنوٍع أجود منِك، ولكن أين ميكنين أان أن أجد شفيعًة هلا أستطاعةٌ أمام هللا، وذات أشفاٍق 
ي منا أنتخبِت أماً ملخلص العامل لكي تسععليَّ أكثر منِك بعد أنِك أنِت هي أٌم هلل، فال شك يف أنِك أ

يف خالص اخلطأة، وقد أعطيِت يل خالصاً، فخلصي أيتها البتول من يلتجئ اليِك، ألين أي نعم أان 
ال أستحق حمبتِك يل بعد اآلن ولكن الشوق الذي يف قلبِك حنو خالص اهلالكني نظريي، فهذا جيعلين 

ص بواسطتِك كما ميكن أن أهلك، وهلذا أن أان فزت ابخلال أن أؤمل أنِك حتبيين. وأن أحببتيين فكيف
أرجو بثقٍة منِك اي أمي احملبوبة يف الغاية، فال أعود أصاًل أن أوجد حنوِك انكر اجلميل. بل سأكافئ 
عدم معرويف السابق ابملدائح والتسابيح والتقريظات القلبية اىل األبد يف السماء حيث أنِت متلكني 

 الً بتكراٍر غري منته تلك اليد السخية، مرتالً تعظيمات الشكر لرمحتِك، ومقبسرمداً بكل سعادةٍ 
 اليت خلصتين من جهنم مراٍت عديدًة موازيًة عدد املرات اليت هبا

 أان سقطت يف اخلطيئة املميتة، فأان أحبكِ 
 اي مرمي منقذيت ورجائي وملكيت

 وشفيعيت وأمي، وأريد أن
 أحبِك وأعظمِك دائماً 

 آمني*
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† 
 † اجلزء الثالث †

 العذراء وسيطة الصلح فيما بني هللا وبني اخلطأة** يف أن مرمي 
أن نعمة هللا هي كنٌز عظيٌم فائق الثمن مشتهى أبشواٍق متقدٍة من كل نفٍس، فالروح القدس يسمي 

دقائه كقوله كنز النعمة كنزاً غري متناٍه، ألننا بواسطة نعمة هللا حنن قد أرتقينا اىل مرتبة خالن هللا وأص
لناس كنزًا غري متناٍه والذين أستعملوه بلغوا اىل حمبة هللا حممودين من أجل األشياء تعاىل: ألهنا عند ا

( فمن مث خملصنا يسوع املسيح الذي هو إهلنا مل 14ع 7املوهوبة هلم من اآلب )سفر احلكمة ص
ئاًل لتالميذه: ال أمسيكم اآلن يرتب يف أن يسمي أصدقاه وأحباه أولئك الذين هم يف حال النعمة قا

( فلتكن ملعونًة 14ع15عبيدًا ألن العبد ال يعلم ما يصنع سيده بل مسيتكم أحبائي: )يوحنا ص
(: أن 2ع59اخلطيئة ألهنا تالشي رابط هذا احلب والصداقة مع هللا، كما يقول أشعيا النيب )ص

جل: نفس مبغوضًة من هللا كقوله عز و أاثمكم فرقت فيما بينكم وبني إهلكم: بل أن اخلطيئة جتعل ال
( وهكذا من حال 9ع14أن املنافق ونفاقه مها مبغوضان على حٍد سواء عند هللا: )سفر احلكمة ص

الصداقة هلل تنتقل النفس اىل حال العداوة له تعاىل. فماذا ينبغي اذًا أن يفعله اخلاطئ الذي لتعاسته 
من املراحم اإلهلية الغفران،  د له وسيطاً ميكنه أن يستمد لهحيصل يف وقٍت ما عدواً هلل، أنه يلزمه أن جي

وجيعله أن يكتسب من جديد صداقة هللا وحمبته اليت خسرها. فهنا القديس برنردوس يهتف قائالً حنو 
اخلاطئ الذي هذه الصفة صفته هكذا: أفرح متعزايً أيها املسكني الذي خسرت هللا، ألن سيدك هذا 

 تمد لك منه كل شيٍء تريده.*ط وهو أبنه يسوع املسيح الذي يسنفسه قد أعطاك الوسي
مث أن هذا القديس يتأوه من تصرف البعض قائالً: أواه كيف أن البشر يقدرون أن يعتربوا صارماً هذا 
املخلص الذي هو كلي الرأفة واحلنو حنوان هبذا املقدار، حىت أنه أابح حياته وال شيء ذاته من أجل 

لعذوبة واحملبة ابلذات، فيا معشر اخلطأة امليؤوسني اذا يظنون خموفًا ذاك الذي هو اخالصنا، فرتى مل
أي شيٍء أنتم ختافون، فأن كنتم أمنا ختشون ألجل أنكم أغظتم هللا وأهنتموه، فأعلموا أن يسوع قد 
 مسر خطاايكم على الصليب مبجنًة مع يديه نفسيهما، ومن حيث أنه وىف عنها الوفاء التام للعدل

الشياً، ولكن أن كنتم ختافون من أنكم تلتجئون اىل يسوع املسيح، اإلهلي، فقد نزعها من أنفسكم م
ألن عظمة جربوته وعزة ربوبيته ختيفكم، من حيث أنه ولئن كان هو أتنس متجسداً فلم يزل إهلاً حقاً. 
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مرمي ألهنا هي تتشفع فهل تريدون لكم وسيطاً آخر يدخل بكم أمام هذا الوسيط اإلهلي، فألتجئوا اىل 
ى أبنها الذي من دون أرتياٍب يستجيب طلباهتا، وهو حينئٍذ يشفع فيكم لدى أبيه الذي منأجلكم لد

ال ميكنه أن ينكر عليه شيئاً: فهذه األم اإلهلية اي أوالدي )خيتتم القديس برنردوس كالمه قائاًل( هي 
هي أساس ة هللا، وهذه هي رجائي األعظم و سلم اخلطأة الذين بواستطها يصعدون جديداً اىل علو نعم

 ثقيت كلها وبرهان أتكايل جبملته.*
فهوذا األلفاظ اليت تتفوه هبا عن ذاهتا من قبل هللا مرمي البتول قائلًة: أان سوٌر وثدايي كربٍج، فكنت  

ك ( أي أهنا تقول أين أان حصٌن منيٌع حمامية عن أولئ10ع8أان يف عينيه كواحدة سالٍم: )نشيد ص
هي خلريهم نظري الربج حلمايتهم، وهلذا أان قد أقمت من سيدي وسيطًة الذين يلتجئون ايلَّ، ورمحيت 

للصلح والسالم فيما بني هللا والبشر. مث يقول الكردينال أوغون يف تفسريه كلمات النشيد املقدم 
ء وتفوز هلم ابلصلح، ذكرها: أن مرمي هي الوسيطة العظيمة للصلح اليت تستمد من هللا السالم لألعدا

وتستمد الرجاء للميؤوسني: ومن مث قد   الص للخطأة اهلالكني، وتنال الغفران لألمثة،وتكتسب اخل
( على أن 5ع1دعيت هذه العروسة من عروسها اإلهلي: مجيلًة مثل سرداق سليمان: )نشيد ص

دق السالم والصلح. سرادق داود امللك كانت سرادق احلرب، وأما سرادق سليمان فلم تكن اال سرا
لينا بكفايٍة الروح القدس على أن أم الرمحة هذه ال تتعاطى شيئاً خمتصاً ابحلرب وابألنتقام وهبذا يشري إ

 من اخلطأة بل أمنا تتعاطى الصلح والسالم فقط. وهتتم يف أكتساب الغفران هلم عن مجيع مآمثهم*
ليها ويف عد خروجها من السفينة قد رجعت إولذلك قد جاء رسم مرمي ومتثاهلا يف محامة نوح، اليت ب

فمها عوٌد من الزيتون فيه ورقٌة، األمر الذي كان عالمة الصلح والسالم املمنوح من هللا للبشر بعد 
أتقاد انر غضبه ضدهم، ولذلك خياطب القديس بوانونتورا البتول اجمليدة هكذا قائاًل: أنِت هي احلمامة 

للعامل اهلالك السالم والصلح  يف البشر أمام هللا، قد أكتسبت األمينة اليت اذ تداخلت واسطةً 
واخلالص. فمرمي اذاً هي تلك احلمامة السماوية اليت أجتلبت للعامل اهلالك عود الزيتون عالمة الرمحة 
والرضى. ألهنا أعطتنا يسوع املسيح ينبوع الرمحة وأكتسبت لنا بعد ذلك أبستحقاقات هذا األبن 

األب سبينايل. مث أن القديس أبيفانيوس يالحظ هذه اليت مينحها هللا، حسبما يقول  اإلهلي كل النعم
القضية وهي: كما أنه بواسطة مرمي أعطى السالم من السماء للعامل، فكذلك بواسطتها ما زال اخلطأة 
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أين على الدوام يستمدون الصلح مع هللا: وهلذا الطوابوي ألربتوس الكبري جيعل مرمي متكلمًة هكذا: 
 للكنيسة السالم التام والصلح العام:* أان هي محامة نوح اليت جلبت

وعلى هذه الصورة قد كان رمساً ملرمي البتول ذاك القوس الذي رآه القديس يوحنا األجنيلي يف جليانه 
(: وكان قوس قزٍح فيما حول الكرسي 3ع4حميطًا ابلعرش اإلهلي كقوله يف سفر األبوكاليبسي )ص

فسريه هذا النص يقول: أن مرمي هي تلك اليت جتول دائماً ر زمرٍد: فالكردينال يتأله يف تشبيهًا مبنظ
حول كرسي هللا يف ديوان احملكمة اإلهلية، لكي هتتم يف ختفيف صرامة العدل، ويف تلطيف األحكام 

أن هذه كيال تعاقب اخلطأة حبسبما تستحق أعماهلم السيئة: مث أن القديس برنردينوس السياين يقول: 
ي عنه خاطب هللا نوح قائاًل: أن هذه هي عالمة املوثق الذي أقرره بيين البتول هي ذاك القوس الذ

وبينك وبني كل نفٍس حية توجد معكم اىل األجيال الدهرية. أن أجعل قوسي يف السحاب، فيكون 
املوثق  عالمة موثقي الذي أقرره بيين وبني األرض... ويكون قوسي يف السحاب وأبصره ألذكر

ما يتلوه( فمرمي هي هذا القوس الذي هو عالمة الصلح واملوثق األبدي: و  13ع9األبدي: )تكوين ص
ويقول القديس املذكور نفسه: أنه ابلنوع الذي به حينما ينظر هللا القوس يف السحاب يذكر عهد 

غفر هو للخطأة الصلح وموثق السالم الذي صنعه مع األرض، فبهذا النوع حينما تتضرع إليه مرمي ي
 منهم يف حقه، ويوطد فيما بينه وبينهم الصلح والصداقة:* األهانة املصنوعة

( فيقول القديس 9ع6مجيلةٌ مثل القمر: )نشيد ص  ومن مث قد مثلت مرمي ابلقمر كما قيل عنها: أهنا
 فيما بوانونتورا: أنه كما أن القمر هو متوسط فيما بني الشمس واألرض، فهكذا مرمي تدخل واسطةً 

لكي هتدئ غضب الرب عنهم، ولكي تنريهم ابلرجوع اىل هللا: فالوظيفة  بني هللا والناس اخلطأة،
األخص اليت أعطيت من هللا ملرمي يف وضعه إايها على األرض هي قائمٌة ابلنوع الذي به جاء اخلطاب 

تعاىل حني خلقته  ( فكأنه8ع1عنها يف سفر النشيد هبذه الكلمات وهي: أرعي اجلداء اليت لِك: )ص
الكلمات املقدم ذكرها، ألنه أمٌر واضٌح يعرفه اجلميع هو أن اخلطأة قد مثلوا ابجلداء، مرمي قال هلا 

فكما أن األبرار الذين مثلوا ابخلراف يقامون من عن ميني الداين يف حني الدينونة العامة، فهكذا 
الء اجلداء اطب والدة اإلله قائاًل: أن هؤ اجلداء يقامون من عن مشاله، مث أن غولياملوس الباريسي خي

قد سلموا لرعايتِك أيتها األم العظيمة مرمي. لكي حتيليهم اىل خراٍف، ومن حال كوهنم مستحقني 
ألجل خطاايهم أن يقاموا يف يوم الدين من عن مشال الداين. فبواسطة تضرعاتِك من أجلهم حيصلون 
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لسيانية أبنه قد خلق أبنته الرب قد أوحى للقديسة كاترينا اعلى أن يقاموا من عن ميينه تعاىل: مث أن 
احملبوبة مرمي نظري طعٍم لذيٍذ جيتذب البشر بواسطته كمن بشبكة الصيد، السيما اخلطأة مكتسباً إايهم 
للرجوع إليه. ولكن ينبغي هنا أن ننبه عن العبارة اجلليلة اليت يوردها غولياملوس أنكليكوس فيما 

لِك: بقوله: أن هللا يوصي مرمي برعاية اجلداء،  ر النشيد وهي: أرعي اجلداء اليتيالحظ كلمات سف
ألن مرمي ال ختلص اخلطأة أمجعني، بل أولئك فقط الذين خيدموهنا ويكرموهنا متعبدين هلا، وابلضد هو 

فاعتها أن اخلطأة الذين يعيشون يف آاثمهم وال يكرموهنا تكرمًة خصوصيًة وال يلتجئون إليها طالبني ش
فهؤالء ليسوا من جداء هبا بل أهنم يف يوم املوقف العظيم هم عتيدون أن  ليخرجوا من حال اخلطيئة،

يطردوا اىل صف الشمال مع األابلسة: فيوماً ما اذ كان أحد األشراف لثقل مجلة خطاايه الكثرية على 
ان املطلع على حاله السيئة منكبيه حاصاًل يف القلق الذي دان به اىل اليأس من اخلالص. فأحد الرهب

جعه ألن يلتجئ اىل والدة اإلله أمام أحدى أيقوانهتا الكائنة يف كنيسٍة ما أشار هو اليه عنها، قد ش
فأقتبل الرجل املشورة الصاحلة وذهب اىل تلك الكنيسة، وعندما شاهد عن بعٍد األيقونة املنوه عنها 

قٍة، فأسرع هو إليها عوه بعذوبٍة ألن أييت أمامها بثشعر حااًل يف ذاته كأن البتول اجمليدة كانت تد
منطرحاً لدى قدميها، مث دان منها ليقبلها، ألن األيقونة كانت متثاالً جمسماً، فاألم الرأوفة مدت حينئٍذ 
يدها اليه ليقبلها، أما هو فرأى مكتواًب على تلك اليد: أان أخلصك من حمزنيك. وكأهنا كانت تقول 

ضمريك وتوبيخاته اليت تعذبك: فيقال يف هذه اخلريية  تيأس فأان أنزع عنك خطاايك وقلقله: اي أبين ال 
أن ذاك اإلنسان عند قراءته تلك الكلمات قد شعر أبنفعاالت ندامٍة شديدٍة على خطاايه، وحبٍب 

ذه األم ملتهٍب حنو هللا وحنو والدته اجمليدة حىت أنه مل ميكنه أن يعيش بعد ذلك اليوم بل تنيح قدمي ه
طأة يرجعون اىل هللا ابلتوبة يوميًا بواسطة هذه السيدة اليت جتتذهبم كاحلجر احلنونة. فكم وكم من اخل

املغناتيس، حسبما أوضحت ذلك هي نفسها للقديسة برجييتا قائلًة هلا يف الوحي: أنه كما أن حجر 
قساوًة يف اخلطااي لكي املغناتيس جيذب اليه احلديد، فهكذا أان أجذب اىل قلوب الناس األشد 

مع هللا: فهذا األمر العجيب ال حيدث اندرًا بل أن التجربة اليومية تؤكده عالنيًة، أما أان أصاحلهم 
فيمكنين أن أقدم شهادًة صادقًة على حوادث كثريٍة مثل هذه متت يف أزمنة معاطاتنا الرساالت 

هم. ين من اخلطأة املصرين على أاثموالرايضات الروحية للشعب. حيث أتفق مراٍت عديدًة أن كثري 
بعد أهنم يكونون أستمعوا عظاتنا األخر من دون أدىن إفادٍة هلم، ومن غري أن يتحركوا اىل التوبة. فعند 
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أستماعهم العظة املختصة برمحة والدة اإلله كانوا يبادرون اىل منرب التوبة راجعني اىل هللا بندامة القلب. 
أدبياته عن الوحش املسمى ليونكورنوس لكبري خيرب يف كتابه الثالث من مث أن القديس غريغوريوس ا

أو األسد املقرن أبنه هبذا املقدار هو شرٌس كاسٌر، مفرتٌس قويٌّ، حىت أنه ملن املستحيل أن يقدر أحد 
الصيادين أن يقتنصه. ولكن التجربة قد علمت الصيادين ابألمتحان طريقًة سهلًة ملسك هذا الوحش 

اليه شابةً بتوالً اليت عندما تراه وتصرخ به، فهو حاملا يسمع خطٍر أو تعٍب، وهي أهنم يرسلون من دون 
صوهتا يدنو منها طائعًا ويسلم ذاته هاداًي بني يديها ألن تربطه وتسوقه معها: فكم وكم من اخلطأة 

، ولكن عند مساعهم األشد شراسًة من احليواانت الربية والوحوش الضارية يف املآمث يهربون من وجه هللا
هذه البكر الكلية الطهارة يبادرون اىل محايتها ويسلمون ذواهتم بني يديها مرتضني أبن عذوبة صوت 

 هللا يربطهم برابطات حبه املقدس.*
وأما القديس يوحنا فم الذهب فيقول: أن مرمي قد أختريت والدة لإلله حىت أن أولئك اخلطأة املساكني 

الص مبوجب العدل اإلهلي، فبحسب رأفتها لردية ال ميكنهم أن يفوزوا ابخلالذين ألجل سريهتم ا
وعذوبتها وبقدرة شفاعاهتا تستمد هلم النعمة اليت هبا خيلصون: والقديس أنسلموس يثبت ذلك بقوله: 
أن مرمي قد أقيمت مرتفعًة اىل رتبة والدة اإلله ألجل خري اخلطأة أكثر مما ألجل خري األبرار، ألن 

نه أمنا جاء اىل العامل ألجل خالص اخلطأة. اذ يقول: أين مل آِت ا يسوع املسيح قد أعلن واضحاً أفادين
ألدعو الصديقني بل اخلطأة اىل التوبة: وهلذا الكنيسة املقدسة تقول حنو والدة اإلله هاتفًة: أنِك أيتها 

ألبٍن هكذا كلي العظمة:  البتول ال تكرهني اخلطأة الذين لوالهم ملا كنِت صرِت قط أمًا مستحقةً 
خياطب غولياملوس الباريسي هذه الطوابوية قائاًل: أنِك مللتزمٌة أنِت اي مرمي أبن تساعدي ولذلك 

اخلطأة، ألنِك بسببهم قد حصلِت على احلال اجلليلة اليت أنت فيها، وأن يكن مباحاً يل فأقول أنِك 
كونِك والدة ملواهب والنعم والعظمة، أي حال  ملديونٌة أنِت للخطأة بكل ما أنِت حاصلٌة عليه من ا

اإلله، ألنِك بسبب اخلطأة قد خلقِت من هللا منتخبًة، وأهلِت منه ألن تستحقي أن حتصلي على اإلله 
أبنًا لِك: وهنا القديس أنسلموس يستنتج مربهنًا بقوله: فاذًا أن كانت مرمي بسبب اخلطأة حصلت 

قدار عظيمًة أن أأيس من نوال كنين ولو كانت خطاايي هبذا املعلى حال كوهنا والدة اإلله. فكيف مي
 غفراهنا.*
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فالكنيسة املقدسة يف الصالة املختصة ببارامون عيد أنتقال والدة اإلله اىل السماء اليت تقال يف 
القداس توضح: أن هذه األم اإلهلية قد أنتقلت من األرض اىل السماء لكي تتوسط لدى هللا بثقٍة، 

لوابهتا من أجلنا. ولذلك القديس يوستينوس يسميها: ل بطمأنينٍة أكيدٍة وساطتها ومطولكي تقب
املفوضة املطلقة. أي مبنزلة قاضيٍة خمتارٍة، نظري ذاك الشخص الذي اجلهتان املختاصمتان تضعان يف 

ذا يده أن يتأمل حقوق كٍل منهما، وأن حيكم عليهما مبا يراه صوااًب وحسبما يشاء: وأمنا يريد ه
أن املسيح هو وسيط الناس لدى هللا أبيه، فهكذا مرمي هي وسيطتهم  القديس أن يعين بذلك أنه كما

أمام أبنها، الذي يرتك هلا كل احلقوق ويسلمها ما حيق له عليهم حبسبما هو دايهنم مفوضًا األمر 
 ألرادهتا.*

هبذا يريد أن يرشدان معلماً أما القديس أندراوس األقريطشي فيسمي مرمي: ضمنية صلحنا مع هللا: و 
ان أبن هللا الذي برمحته الغري املتناهية يسعى راغبًا رجوع اخلطأة اليه ابلتوبة، لكي يصاحلهم إبيهابه إاي

إايهم الغفران، فحىت أهنم يكونون على ثقٍة وطمأنينٍة به تعاىل، يقدم هلم والدته مبنزلة ضمينٍة، وكعربوٍن 
ا: السالم عليِك اي صلح هللا مع البشر: ها هذا القديس ابلسالم قائاًل هللتحقيق املغفرة، ومن مث حييي

ومن هذا القبيل أيخذ القديس بوانونتورا ابلتكلم حنو كٍل من اخلطأة بقوله: فأن كنت اي هذا ختاف 
من أن يكون هللا ألجل مآمثك مستعداً ألن ينتقم منك. ترى ماذا تصنع أنه يلزمك أن تبادر حنو تلك 

كن أن كنت ختاف من أهنا ال تريد هي أن أتخذ على ذاهتا هي رجاء اخلطأة أي حنو مرمي، ولاليت 
محايتك وأسعافك، فأعلم أهنا ال تقدر هي أن ترفض التجاءك إليها أو قبول احملاماة عنك، ألن هللا 

 نفسه قدر رتب عليها هذا األمر وأقامها يف هذه الوظيفة وهي أن تسعف اخلطأة البائسني:*
رمبا أن خياف من أن يذهب هالكاً ذاك اخلاطئ الذي تقدم له ذاهتا  نا يقول األنبا آدم: أهل يلزمههو 

أم القاضي عينها ألن تكون أمًا له وشفيعًة وحماميًة عنه، أو هل أنِك أنِت اي مرمي امللقبة عداًل أبم 
الداين، من أجل أبٍن الرمحة ميكن أن أتنفى من أن تتضرعي لدى أبنِك اإلهلي الذي هو القاضي و 

دِك الذي هو اخلاطئ امللتجئ اليِك، أممكٌن هو لك أن ترفضي أن تعتين يف خري نفٍس آخر من أوال
مفتداٍة بدم أبنِك، أو أنِك ال تدخلني من أجلها واسطًة عند الفادي نفسه الذي ألجل ذلك مات 

بل أنِك حبٍب كلٍي تقدمني على عود الصليب أي ليخلص اخلطأة، كال، أنِك لن ترفضي هذا العمل 
ألن تصلي من أجل كل أولئك الذين يسرعون اىل كنف وقايتِك، عاملًة أن ذاك اإلله األزيل  ذاتكِ 
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الذي أقام أبنه الوحيد وسيطًا فيما بينه وبني اإلنسان، فهو تعاىل نفسه قد أقامِك وسيطٍة فيما بني 
ت أيها حنو اخلاطئ قائاًل: أنك مهما كنالقاضي واملذنب: فمن مث يعطف القديس برنردوس خطابه 

األثيم غارقاً يف حبر محأة الرذائل، ومنغمساً شاخياً يف امللكات ارديئة، فال تقطع رجاك بل أشكر سيدك 
الذي لرغبته يف أن يستعمل معك الرمحة، فليس فقط أعطاك أبنه نفسه شفيعًا بك لديه، بل أيضاً 

ًة مقتدرًة على أن تستمد  أكيدًة للرجا فقد دبر لك وسيطلكي يهبك شجاعًة وطمأنينًة أفضل وعلةً 
لك بواسطة صلواهتا من أجلك كل ما هي تريده لك، فاذًا قم مسرعًا وأمِض اىل مرمي مستغيثًا هبا 

 وهكذا تعود خالصاً انجياً:*
 * منوذج *

سا أبنٌة شابٌة أمسها أن روابنسا وبونيفاسيوس خيرباننا مبا أييت ذكره وهو أنه قد كانت يف مدينة فلورن
أي مباركة. ولكن األفضل هو أن تسمى ملعونًة ألجل السرية الرديئة الدنسة املشككة بناديكتا 

القبيحة اليت كانت هي حينئٍذ مستيسرًة هبا يف تلك املدينة. فألجل حسن حظ هذه الشقية قد جاء 
ت مبجرد روح البحث والتفرج قد ذهبوقتئٍذ القديس عبد األحد ليكرز يف املدينة املذكورة، فبناديكتا 

يومًا ما لتستمع وعظ القديس، غري أن الرب قد عطف قلبها اىل الندامة عند مساعها تلك العظة، 
حىت أهنا بعد الكرز قد تقدمت حاالً اىل منرب األعرتاف أمام القديس املذكور عينه مقرًة لديه خبطاايها 

انون الوفائي أبن تصلي ها من مآمثها وواضعًا عليها القبدموٍع سخيٍة، فالقديس أقتبل أعرتافها وحل
املسبحة الوردية. اال أن هذه األمرأة التعيسة قد رجعت ألجل امللكات السيئة املتأصلة فيها اىل 
خطاايها السابقة. فلما مسع ذلك عنها القديس عبد األحد ذهب اليها مؤنبًا إايها وأجتهد يف أهنا 

طريق التوبة قد كشف هلا يومًا ما منظر  أن الباري تعاىل لكي يوطدها يف أعرتف عنده مرًة أخرى. مث
جهنم، وهناك أراها هالكني البعض الذين هي كانت علة سقوطهم يف اخلطااي. وبعد هذا قد فتح 
أمامها سجاًل كانت مدونًة فيه خطاايها كلها، فعند ذلك أستوعبت بناديكتا خوفًا ورعدًة من هذا 

ي تعينها، وحينئِذ هي شاهدت أن هذه األم اإلهلية و مرمي العذراء مستغيثًة هبا لكوذاك، وابدرت حن
كانت متوسلًة هلل من أجلها طالبًة منه عز وجل أن يهبها زمنًا كافيًا فيه تبكي على مآمثها وتصنع 

، أعمال التوبة الواجبة. فالرؤاي قد أنتهت على هذه الصورة وبناديكتا شرعت تعيش بسريٍة صاحلةٍ 
نت رأت فيه مدونًة قبائحها مل يعد يزول من فكرها، وكان يسبب ولكن من حيث أن السجل الذي كا
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هلا خوفاً شديداً، فيوماً ما ألتجأت هي اىل شفيعتها احلارة ومعزيتها الوحيدة مرمي قائلًة هلا: أي نعم أين 
ولكن من حيث أنِك أنِت ألجل مآمثي الباهظة قد أستحقيت أن أكون اآلن مدفونًة يف قعر اجلحيم، 

قد أستمديِت يل زمناً لعمل التوبة وهكذا خلصتين من جهنم، فاآلن أان ألتمس منِك اي كلية  اي سيديت
الرأفة هذه النعمة أيضاً وهي أن خطاايي املدونة يف ذاك املصحف الذي رأيته، فهذه اليت أان ال أكف 

هذه الصالة   من السجل املذكور: فعند هنايةأصاًل من أن أبكي عليها فلتصري بقوة شفاعتِك ممحيةً 
ظهرت هلا والدة اإلله وقالت هلا: أنه ألجل نوال مطلوهبا كان يلزمها أن ال تغفل فيما بعد عن التذكر 
خبطاايها ولو كانت حميت، واال تفرت من التأمل يف مسو رمحة هللا املستعملة حنوها. وأيضًا أن تفتكر 

ا فادي العامل، وأن تتأمل يف أن كثريين قد قدسة اليت تكبدها من أجل خالصهمراٍت كثريًة يف اآلالم امل
هلكوا يف الدركات اجلهنمية مع أهنم أرتكبوا خطااي أقل جدًا من مآمثها، مث أخربهتا أبنه يف ذاك اليوم 

كم عينه قد كان مات طفٌل أبن مثان سنني فقط بعد أرتكابه خطيئٍة واحدٍة مميتٍة ال غري وألجلها ح
كتا اذ أهنا بكل أمانٍة أطاعت البتول قد ظهر هلا بعد ذلك خملصنا يسوع عليه ابهلالك األبدي: فبنادي

املسيح مقدماً هلا ذاك املصحف املدونة فيه خطاايها وقال هلا: هوذا السجل، فأنظري أن خطاايِك قد 
عال احلب والفضائل: حميت منه وهو اآلن أبيض كما تشاهدينه، فأكتيب فيه منذ اآلن فصاعدًا أف

ن بناديكتا قد عاشت ابقي أايمها عيشة مقدسة أستحقت هبا ميتًة صاحلًة فائزًة ابخلالص وابحلقيقة أ
 األبدي.*

 †صالة † 
أنه اذ كانت اذًا وظيفتِك اي سيديت الكلية احلالوة هي كما يقول غولياملوس الباريسي أن تدخلي 

أقول لِك مع القديس توما الفيالنويف أسرعي نشيطًة يف تكميل  وسيطًة فيما بني هللا وبني اخلطأة. فأان
ًا أن تكتسب على جدواجبات وظيفتِك هذه يف شأين أان أيضاً. فال تقويل يل أن دعواي هي عسرٌة 

صاحلي، ألين أعرف جيداً )وهكذا اجلميع يقررون يل( أن كل الدعاوى اليت أنت حاميِت عنها مل ختسر 
مهما وجد الرجاء مقطوعاً منها فهل دعواي وحدها تضيع، كال، فأان من ذلك منها واحدٌة قط. ولو 

ب يف أنِك ترتضني ابحملاماة ياال أخاف، بل أين أخشى من شيٍء واحٍد وهو كيال يدخل عندي األرت
عين، عند أتملي كثرة خطاايي وقبحها، اال أنين اذ أالحظ من جهٍة أوىل عظمة رمحتِك وأتساعها. 

ى شدة رغبتِك القلبية املستوعب منها حنانِك الكلي األشفاق يف أن تعيين اخلطأة ومن جهٍة أخر 
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يضاً. ألنه ترى من هو ذاك الذي مضى أ األكثر أحتياجاً. فلذلك أان ال أخاف وال من هذا احلادث
يمة خازاًي وأنتهى هالكًا بعد أن كان ألتجاء اليِك. فاذًا أان أدعوِك ألغاثيت وأسعايف اي شفيعيت العظ

وملجأي وسندي ورجائي وأمي. وأستودع يف يدِك دعوى خالصي األبدي مسلماً إايِك نفسي جبملتها. 
ن ختلصيها، اال أن نوعًا واحدًا من اخلوف بقي حيزنين أ فهذه النفس هي هالكٌة ولكن خيصِك أنتِ 

أن أجدد ثقة رجائي  ايملكيت العزيزة وهو من أن يعرتيين رمبا هذا الشقاء أبن أتغافل يومًا واحدًا عن
فيِك، ومن مث أتوسل اليِك اي مرمي شفيعيت حبق احلب الشديد الذي أنِت حتبني به أبنِك يسوع املسيح، 

ي يف شفاعتِك مزدادًا يومًا فيومًا ثقًة وطمأنينًة، ألين أرجو بوساطتِك أن أكتسب ائأن حتفظي يب رج
ته تعاىل اليت فيما مضى قد أحتقرهتا وخسرهتا الصلح مع هللا وأدوم يف هذه النعمة العظمى وهي صداق

دائمًة،  بلحبماقيت، واذ أين أؤمل أن أكون نلتها جديداً بواسطتِك، فأرجو أيضاً أن أحفظها يف املستق
واذا ما فزت بنعمة حفظها فأستطيع أخريًا أن آيت يومًا ما اىل السماء، حيث أقدم لِك الشكر من 

 رمحتِك اىل األبد. هكذا أؤمل وكذلك فليكن يل.*أجلها. وهناك أسبح رمحة هللا و 
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 كتاب اجماد مرمي  -الفصل السابع: فانعطفي بنظرك الرؤوف حنوان 
 القديس ألفونس دي ليكوري -كتاب اجماد مرمي البتول  •

 

 الفصل السابع
 وهي: فأنعطفي بنظرِك الرؤوف حنوان: هذه الكلمات * فيما يالحظ

 وفيه يربهن أبن مرمي البتول هي جبملتها نظٌر للتوجع
 .*تعيننامن أجلنا حنن األشقياء لكي 

فالقديس أبيفانيوس يسمي مرمي: ذات األعني الكثرية: وذلك ألجل أهتمامها الكلي يف مالحظتنا 
ما اذ كان أحد املقسمني يقسم على أحد املعرتين من الشيطان وأعانتنا ما دمنا يف هذه األرض. فيوماً 

جابه العدو اجلهنمي: أهنا فسأل املقسم هذا الروح النجس أن خيربه ماذا كانت تصنع مرمي العذراء فأ
تنزل وتصعد: مريدًا أن يشري بذلك اىل أن هذه السيدة احلنونة مل يكن هلا أهتماٌم آخر سوى يف أن 

البًة للبشر النعم اليت تكون أستمدهتا هلم من هللا، مث تصعد اىل السماء لكي تنزل اىل األرض، ج
سمي هذه البتول اجمليدة القديس أندراوس تكتسب الرضوان اإلهلي حنو تضرعاهتم، فاذًا ابلصواب ي

أفالينوس: خدامة السماء أو عمالة الفردوس: ألهنا على الدوام توجد مباشرة أعمال الرمحة 
لنعم للجميع أبرارًا وأشراراً. فداود النيب يقول: عينا الرب على الصديقني وأذانه اىل أبستمدادها ا

من سان لورانسوس فيقول: أن عيين هذه السيدة  ( أما ريكاردوس الذي16عدد34طلبتهم: )مزمور 
الدة مها مفتوحتان على الصديقني وعلى اخلطأة بنوٍع متساٍو، ألن عينيها مها عينا أٍم، واحلال أن الو 

حتدق بنظرها اىل طفلها مالحظةً إايه بعنايٍة ليس فقط كيال يسقط، بل أيضاً اذا سقط لتساعده منهضًة 
 وتقيمه من سقطته.*

وهذا األمر قد أوضحه بكفايٍة خملصنا يسوع املسيح بنفسه مبا أوحاه آلمته القديسة برجييتا اليت يوماً 
هلا: أطليب مين اي أمي كل ما تشتهينه: )األمر الذي على ما مسعته تعاىل خياطب والدته اجمليدة قائاًل 

يف الغاية بتكميله كل ما هي  الدوام يصنعه عز وجل مسرورًا يف أن يرضي قلب هذه األم احملبوبة منه
تطلبه( ولكن ترى ما الذي ألتمسته مرمي من أبنها اإلهلي بعد سؤاله إايها كما تقدم القول، فالقديسة 

ت مرمي تطلب منه تعاىل هذا الشيء بقوهلا له: اي أبين أنَك أنَت قد أقمتين بصفة أم برجييتا نفسها مسع

http://www.peregabriel.com/saintamaria/nodeorder/term/2044
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 للخطأة، واألن تقول يل ماذا أشتهي منَك، فأان أطلب الرمحة وبوظيفة شفيعة عن البائسني وملجأً 
: أنِك إليك أن تصنع الرمحة مع احملتاجني. فمن مث يقول القديس بوانونتورا خماطبًا والدة اإلله هكذا

اي مرمي أنِت هبذا املقدار ممتلئةٌ من الرمحة، وحريصةٌ على أن تسعفي املساكني، حىت أنه يبان كأنه ليس 
آخر. سوى أن تكرمي على املساكني وترمحي البائسني وتشاهدي األشقياء مكللني ابلرمحة: لِك أهتمامٌ 

ول رتبة من الشقاوة والتعاسة فمرمي ومن حيث أنه فيما بني مجيع املساكني الفقراء توجد اخلطأة يف أ
وسلًة )كقول بيدا املكرم يف تفسريه االصحاح األول من بشارة القديس لوقا( تستمر على الدوام مت

 لدى أبنها من أجلهم.*
بل أن هذه السيدة منذ كانت عائشًة على األرض حسبما كتب القديس أيرونيموس )يف رسالته اىل 

بها كلي األنعطاف واحلب حنو البشر، بنوع أن توجعها وغمها من البتول أوسطوكيوس( قد كان قل
وقد أظهرت حقائق ذلك واضحًا ها: أجل مصيبة الغري مل يكن يشعر هبما صاحب املصيبة عينه نظري 

يف حادث عرس قاان اجلليل )كما أشران عن هذا األمر يف الفصول السابقة(: حيث أنه اذ نقص اخلمر 
اقها عليهم من دون أن يلتمس أحٌد منها أسعافًا قد ابشرت وظيفة معزيٍة عن أرابب الوليمة، فألشف

برنردينوس السياين، ومبجرد توجعها لذنيك مملؤٍة من احلنو يف قضاء أحتياجهم، كما يورد القديس 
 العروس والعروسة قد أستمدت من ابنها اإلهلي فعل تلك اآلية اليت هبا أحال املياه اىل مخٍر جيٍد.*

طرس داميانوس خياطب هذه البتول اجمليدة هكذا قائاًل: أفهل أنِك ألجل كونِك لقديس بمث أن ا
تينا حنن األذالء املساكني، كال، ال ميكن هذا الفكر يف عقل أرتقيِت اىل مرتبة ملكة السماوات قد نسي

كلية الرمحة، أحٍد أصاًل، ألنه أمٌر غري الئٍق هو أن قلبًا هذه صفة رأفته وحنوه كما هو قلب مرمي ال
يتناسى شقاء حال أانٍس مملؤين من الفقر واملسكنة نظريان، ومن مث ليس له مدخل عند هذه السيدة 

و: أن الكرمات تغري الصفات. ألن هذا املثل هو جاٍر ابلعمل فيما بني أهل العامل املثل الدارج وه
ًا من الكربايء ويتناسى ابلكلية الذين اذا أرتقى أحدهم اىل مقاٍم ما شريٍف، فيمتلئ تغطرسًا مستوعب

ستطيع هبا أصدقاءه األولني الفقراء، وأما مرمي فبخالف ذلك أهنا تبتهج حبال كوهنا أرتقت اىل مرتبٍة ت
أببلغ نوٍع وأبكثر سخاٍء وأبشد أستطاعٍة أن تسعف احملتاجني. األمر الذي اذ كان يتأمله القديس 

لكلمات اليت قاهلا أبعاز لراعواث وهي: ابرك الرب عليِك بوانونتورا، قد خصص هذه البتول اجمليد اب
 أن يبني هبذا األمر ما ( مريداً 10ع3اي أبنيت لصنعِك األخري أفضل من صنيعِك األول: )راعوث ص
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شرحه هو نفسه فيما بعد، أي أنه من حيث أن قلب مرمي وهي عائشٌة يف العامل قد كان هبذا املقدار 
تاجني، فهو اآلن أعظم من ذلك أشفاقًا يف حال كوهنا سلطانة السماء، مث أن مملؤًا من الرأفة حنو احمل

إلهلية تظهر اآلن حقائق رمحتها الفضلى متعاظمًة القديس يورد الربهان عن ذلك بقوله: أن هذه األم ا
بكثرة النعم الفائقة اإلحصاء اليت تستمدها لنا، ألهنا اآلن تعرف أفضل معرفًة حال شقائنا وشدة 

ياجنا، وكما أن أشعة الشمس تسمو متفاضلًة على أشعة القمر، فهكذا رمحة مرمي اآلن اذ هي يف أحت
اليت كانت هلا حنوان قباًل يف مدة حياهتا على األرض، فمن هو  السماء تسمو متفاضلًة على رمحتها

ه ضياء رمحة الذي حيىي يف العامل وال يتمتع أبشراق نور الشمس، ومثله من هو الذي ال يلمع فوق رأس
 مرمي.*

  

                                     

( ألنه ال يوجد أحٌد يف 9ع6فألجل ذلك قيل عن هذه السعيدة: اهنا منتخبٌة كالشمس: )نشيد ص
العامل مستثىن من حرارة هذه الشمس، كما يقول عنها القديس بوانونتورا: ان ليس أحٌد خيتفي من 

طانتنا اليت القديسة أنيسا من السماء للقديسة برجييتا قائلًة هلا: أن سل سخونتها. وهذا عينه أوحت به
هي اآلن متحدٌة أببنها يف السماء، ال ميكنها أن تنسى صالحها اخلاص هبا، ومن مث تستعمل هي 
خرييتها مع كل أحٍد حىت مع اخلطأة األكثر شراً واألشد نفاقاً بنوع أنه، كما أن الشمس تنري األجرام 

عذوبة قلب مرمي متمتعًا بواسطتها وية واألرضية معاً، فهكذا ال يوجد أحٌد يف العامل ال يشرتك بالسما
ابلرمحة اإلهلية: )أن كان هو يلتمس ذلك( ففي بالد فاالنصا قد كان موجودًا أنساٌن ما خاٍط جداً، 

لى أن يتبع الذي ليأسه من اخلالص ولزعمه أن يهرب من حكومة العدل املتوجب عليه قد أعتمد ع
ًا أجتاز من أمام كنيسٍة كان يعظ فيها األب مذهب اهلاجريني، ففي ذهابه حنو املينا ليسافر حبر 

أيرونيموس لويس اليسوعي يف شأن الرمحة اإلهلية، فالرجل املومى اليه اذ أستمع تلك العظة قد رجع 
األب ألنذهاله من حال الغيري  اىل هللا ابلتوبة، وأعرتف خبطاايه عند األب أيرونيموس املذكور، فهذا

طئ التائب. قد سأله مستفهمًا أن كان هو معتادًا على أفعال العجيب الذي حصل عليه ذاك اخلا
عبادة ما مقبولٍة لدى هللا، ومن أجلها قد وهبه تعاىل النعمة اخلصوصية الفعالة رمحًة جمانيًة. فأجابه 

اً كان يلتجي اىل مرمي العذراء طالباً منها أن ال هتمله، الرجل أبنه مل يكن يصنع شيئاً أخر سوى أنه يومي
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أن هذا األب الواعظ عينه قد وجد هناك يف البيمارستان رجاًل كان له مخسة ومخسون سنًة ما مث 
أعرتف خبطاايه قط. ومل يكن ميارس شيئاً آخر من أفعال الداينة والعبادة سوى أنه كل مرٍة كان يشاهد 

تة، وهو ذاته أخرب له، فكان يلتمس منها اال تدعه أن ميوت يف حال اخلطيئة املميأيقونًة ما لوالدة اإل
أبعرتافه، أبنه مرًة ما اذ وجد هو مع عدٍو كان له يتضارابن ابلسيوف، ففي املعركة قد أقتدر عليه 

ة عدوه وأخذ منه سيفه وابلتايل حصل ال حمالة يف خطر أن يقتل من عدوه، فحينئٍذ هتف هو حنو والد
الكاً، فيا أم اخلطأة عينيين. فعندما قال اإلله قائاًل" أواه أين اآلن أان عدت مقتواًل وهكذا أمضي ه

هذا قد رأى ذاته من دون أن يعلم كيف قد أخذ من املكان الذي كان هو فيه اىل حمٍل بعيٍد أمني 
دسة. أما القديس برنردوس للغاية من عدوه، وبعد هذا أعرتف أعرتفاً عاماً ومات مقتباًل األسرار املق

للكل يف كل شيٍء، وتفتح ابب رمحتها لكل واحٍد لكي يدخل  فيقول: أن مرمي قد أقامت ذاهتا كالً 
اجلميع يف هذا الباب وكٌل جيد ما يالئمه، فاألسري يصادف أنقاذه من األسر، والسقيم الشفاء، 

أن مرمي هي الشمس فال يوجد من خيتفي واحملزون التعزية، واخلاطئ الغفران، وهللا اجملد، وهكذا اذ 
ه يكون على األرض، يهتف القديس بوانونتورا، وال حيب هذه امللكة الكلية من سخونتها: ألنه من ترا

احلب، فهي أهبى من الشمس مجااًل، وأطيب من الشهد حالوًة، وهي كنٌز من الصالح، وموضوٌع 
حييِك ابلسالم اي سيديت وأمي بل قليب اخلاص حلب اجلميع، والكل يشعرون بعذوبة معاملها. فأان أ

اي مرمي أن كنت أقول لِك أين أحبِك، ألين أن كنت أان لست أهاًل ألن أحبِك ونفسي، فساحميين 
 فأنِت لن تزايل أهالً ألن حتىب مين.*

 من سرية حياة القديسة جالرتوده ما أوحي به هلذه القديسة أبنه 4من كتاب 53مث أنه يورد يف الرأس 
أصغي اذًا إلينا اي شفيعتنا وأنعطفي حينما تقال من املؤمنني هذه الكلمات حنو والدة اإلله وهي: ف

بنظرِك الرؤوف حنوان. فال تقدر هذه السيدة أن ال تنعطف ألجابة من يتوسل إليها هبذه الصالة: فأي 
دة: وهلذا كتب نعم أن عظمة رمحتِك قد أمألت األرض كلها )يقول القديس برنردوس( أيتها السي

ة احلب هي متعطشة أبشواٍق قلبيٍة ألن تصنع اخلري مع القديس بوانونتورا قائاًل: أن هذه األم الشديد
اجلميع، حىت أنه يقال عنها ابلصواب أهنا هتان ليس فقط من أولئك الذين يفرتون عليها أبلفاٍظ نفاقيٍة 

سيما املتملكة فيهم رذيلة اللعب حتت مكسب  ذاتياً )كما يفعله البعض الذين هم ذووا نفوٍس سيئٍة ال
 كثريًة من شدة أيسهم جيدفون على هذه السيدة اجمليدة( بل أيضاً هتان من أولئك وخسارة الذين مراتٍ 
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الذين ال يتوسلون إليها طالبني منها نعمًة ما، وهلذا خياطبها القديس أيداابرتوس قائالً: أنِك أنِت 
م من أن وا منِك أنعامًا تفوق أستحقاقاتنا، ألنِك ال تكفني على الدواتعلمينا أيتها السيدة أن نرج

 توزعي علينا نعماً متزايدًة جداً جداً عما ميكن حنن أن نستحقه.*
فالنيب أشعيا قد سبق متنبئًا أبنه بواسطة السر العظيم املتضمن أفتداء اجلنس البشري كان يلزم أن 

 الرمحة بقوله: ويستعد ابلرمحة الكرسي وجيلس عليه حقًا يف يهيأ لنا حنن األشقياء احملاربني كرسيٌ 
( فمن هو هذا 5ع16سكن داود حاكماً وطالباً للحكم وجيازي سريعاً ما هو يف العدل: )أشعيا صم

الكرسي. فيجيب القديس بوانونتورا قائاًل: أن هذا الكرسي هو مرمي اليت فيها جيد اجلميع أبراراً 
الرأفة واحلنو، عة. ألنه كما أن السيد هو كلي الرمحة، فهكذا السيدة هي كلية وأشراراً الرمحة والشجا

وكمثل األبن هي أمه سيدتنا ال ينكران رمحتهما على أحٍد من امللتجئني إليهما: ومن مث يقول األنبا 
غواريكوس مصريًا يسوع أن خياطب والدته هكذا: أنين أضع فيِك اي أمي كرسي مملكيت يف الوقت 

ِت قد اعطيتيين الكون اإلنساين فيه بواسطتٍك أان أصنع الرمحة واهب النعم اليت تطلب مين. فأنالذي 
من دمائِك، وأان أعطيِك الكون اإلهلي، أي األقتدار على كل شيٍء. األمر الذي بواسطته تستطيعني 

 أن تسعفي خملصًة كل من تريدين أن خيلص.*
أوف حنوان: قد تلو هذه الكلمات وهي: فأنعطفي بنظرِك الر فيوماً ما حينما كانت القديسة جالرتوده ت

مرمي البتول الكلية القداسة حاملًة على ذراعيها طفلها اإلهلي، حيث أومت بيدها للقديسة  شاهدت
اىل عيين أبنها يسوع قائلًة هلا: أن هاتني مها العينان اململؤاتن رمحًة ورأفًة اللتان أان أقدر أن اعطفهما 

أمام أيقونة والدة اإلله يف  لئك الذين يستغيثون يب: مث أن مرًة ما كان أحد اخلطأة ماثالً خلالص كل أو 
أحد األمكنة ومتوساًل إليها بدموٍع حارٍة أبن تستمد له من هللا غفران خطاايه، فشاهد هذه األم 

ئ متضي خائبًة. احلنونة ألتفتت حنو أبنها الكائن يف حضنها قائلًة له: اي أبين هل أن دموع هذا اخلاط
 غفرت له.* وحينئِذ مسع اخلاطئ جواب يسوع ألمه بقوله: قد

فكيف ميكن أن خييب ضائعًا من يلتجئ اىل هذه األم الصاحلة، بعد أن أبنها اإلله ابلذات قد وعد 
أبن يصنع حبًا هبا الرمحة بقدر ما تريده، هي مع كل أولئك الذين يبادرون إليها طالبني األسعاف، 

لكلمات املقالة منه ألمه مرمي مر قد أوحى به الرب للقديسة برجييتا اذ صريها أن تسمع هذه افهذا األ
أنين أهبِك اي أمي العزيزة من سلطان قدريت على كل شيٍء أن تغفري اخلطااي جلميع األمثة  -هكذا:"
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رضيِك". ومن الذين حبسن عبادٍة يلتجئون إليِك مستغيثني برمحتِك، وذلك أبي نوٍع أنِت تريدين وي
رأفة اليت هلذه األم اإلهلية حنوان، هتف حنوها قائاًل: مث اذ كان يتأمل األنبا آدم ابرسانيوس يف عظم ال

اي أم الرمحة أن عظمة أقتدارِك هي موازيٌة لعظمة رمحتِك، ألنِك مبقدار ما أنِت مستطيعٌة على أن 
ألنِك، كيف ميكن أن ال تتوجعي مشفقًة تستمدي الغفران، فبمقدار ذلك أنِت رحومٌة يف أن هتبيه. 

أنِت اليت هي أم الرمحة؟" وهل ميكن اال تقدري أن تعينيهم أنِت اليت هي أم على األشقياء املساكني 
اإلله اىلقادر على كل شيٍء، كال، بل أنِك أنِت ابلسهولة عينها اليت هبا تدركني جيدًا وتعرفني حسناً 

 نفسها أنِت تنالني لنا من هللا كل ما تريدين.*حال شقاوتنا حنن البائسني، فبها 
نبا روابرتوس حنو هذه السيدة قائاًل: متتعي اذًا أيتها امللكة العظيمة مبجد أبنِك يف وهنا يهتف األ

العالء وأشبعي من هذا اجملد، وأرتضي أبن ترسلي إلينا حنن عبيدِك وأوالدِك املساكني الكائنني ههنا 
حنن األمثة، بل يد عنِك، متنازلًة هلذا الصنيع ليس كأنه لنا به أستحقاٌق ما أسفاًل الفضالت اليت تز 

 رمحًة منِك وأشفاقاً علينا لنشرتك هبذه الفضالت.*
مث اذا أتفق لنا أن كثرة خطاايان تسوقنا اىل ضعف الرجاء ابلغفران، فليقل كل منا حنو هذه السيدة مع 

امللكة اجمليدة خطاايي ضدي، ألين أان أورد رأفتِك ضد غولياملوس الباريسي هكذا: ال توردي أيتها 
طااي، وال يكن أصاًل أن يقال أن مآمثي تستطيع أن تقاوم يف احملاكمة رمحتِك اليت هي أقوى هذه اخل

منها أقتدارًا مبا ال حيد على أن تكتسب يل الغفران، أكثر مما تقدر خطاايي على أن توجب عليَّ 
 اهلالك.*

  

 

 ** منوذج
الرهبنة الكبوجية أنه كان يف مدينة جد مدوانً يف الرأس احلادي عشر من القسم األول من اتريخ يو  أنه

األسم جدًا اال أنه بكثرة الغشوش  البندقية رجٌل وظيفته حماماة الدعاوي يف احملاكم. شهري
نان لشهواته واألختالسات اخلفية ضد العدل قد صار مثرايً بغىن واسع وابلتايل كان يعيش أبطالق الع

 بسريٍة رديئٍة للغاية ورمبا مل يعد ابقيًا فيه من أفعال الداينة سوى أنه كان معتادًا على أن يتلو يومياً 
اإلله. ومع ذلك قد وجدت هذه العبادة الضعيفة فيه كافيًة ألن  صالًة ما خصوصيًة تكرميًا لوالدة
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على النوع اآيت أيراده: وهو أن الرجل  تنقذه برمحة هذه األم الصاحلة من املوت األبدي. ومت ذلك
مث قد توسل املومى اليه حلسن حظه قد أكتسب معرفًة وصداقًة مع األب الكبوجي مىت ابسوس ومن 

 أن أييت اليه يومًا ما يغتدي معه يف بيته. فاألب املذكور قد أرتضى أخرياً بلجاجة اىل هذه األب يف
ل الذي حاملا رآه يف بيته قال له: أنين قبل كل سيٍء أريد أجابًة لتوسالته املتكررة. وذهب عند الرج

 و أنه يوجد عندي سعداٌن خيدمين يفأن أريك أيها األب موضوعاً رمبا قط مل تشاهده يف حياتَك، وه
البيت بنوع أفضل من أنساٍن فهيٍم، ألنه يغسل يل الكؤوس على املائدة وينقل الصحون لألكل ويفتح 

به األب مىت بقوله: أتمل اي أخي يف أنه رمبا ال يكون هذا السعدان حيواانً يل الباب ويغلقه. فأجا
رجل يستدعي السعدان ان األمر أحضره اىل ههنا: فبدأ الحمصناً بل شيئاً آخر مزاداً عليه. فكيفما ك

مثل عادته وأبمسه، فلم أيِت، واذ فتشوا عليه يف كل مكاٍن من الدار، قد وجدوه أخريًا خمتفيًا حتت 
السرير يف مكاٍن أرضٍي من أسفل البيت، اال أهنم ماكانوا يقدرون أن خيرجوه من حتت السرير. فأخرياً 

لسعدان خمتفياً، وعند وصوله اليه قال له له ومضى مع الرجل اىل حيثما كان اقام األب مىت من حم
قبل هللا أبن ختربان مبحضر اجلميع: أين آمرك أيها الوحش اجلهنمي أبن خترج خارجاً، وأحتم عليك من 

عن ذاتك من أنت: فالسعدان أجابه أبنه هو الشيطان وأبنه أمنا كان مقيمًا يف ذاك البيت منتظراً 
ة، حىت أنه مىت أمهل يف يوٍم ما تالوة تلك الصالة اليت كان هو رجل حمامي الدعاوى العائش ابخلطيئال

من هللا يثب عليه فيخنقه وأيخذ نفسه اىل  يكرم هبا والدة اإلله، فحاالً مبوجب األذن الذي وهب له
 جهنم!

فلما مسع الرجل هذا الكالم أمتأل خوفاً وأنطرح على قدمي األب مىت طالباً األغاثة، فهذا األب البار 
شجعه بكفايٍة، مث التفت حنو الشيطان قائالً له: أين آمرك بسلطان الرب أبن خترج من هذا البيت قد 

ابلكلية، ولكنين أمسح لك أبن تنقب أحد حيطان الدار عالمًة لتأكيد  من دون أن تصنع ضررًا ما
ًة بزلزلٍة مهولٍة طان قد فتح يف احلائط انفذًة كبري خروجك وأبتعادك من هنا: فحاملا قال هذا واذا ابلشي

وخرج، وقد شاء هللا أن يبقى ذكر هذا احلادث زمنًا مديدًا. وذلك ألنه كل مرٍة كانوا يريدون أن 
ا تلك النافذة مبواٍد ما فكانت تستمر مفتوحًة. اىل أن وضعوا أخريًا مبشورة األب مىت عينه يسدو 

قد رجع اىل هللا اتئباً ونؤمل أنه يكون مالٍك، أما الرجل حمامي الدعاوى فرخامًة منقوشٌة عليها صورة 
 أستمر اثبتاً على التوبة اىل املوت.
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 †صالة † 
وقات كلها، فأان التعيس العاصي على خلليقة األعظم واألمسى من املخلأيتها البتول املثلثة القداسة ا

ًة، وال أستحق إهلي أحييِك ابلسالم من هذه األرض، معرتفاً أبين ال أستحق نعماً ما بل عقاابٍت صارم
رمحًة ما بل دينونًة مسقطًة، اال انين ال أقول ذلك كأين ضعيف الرجاء يف رأفتِك، ألين أعلم أنِك 

ن أبن تكوين أشد تعطفًا وأكثر رمحًة مبقدار ما أنِت أعظم مسوًا ابلرتبة واملقام، وأعرف أنِك تفتخري
جزءاً علينا حنن املساكني، وأفهم أنه بقدر ملقدار غنيًة لكي توزعي من غناِك تسرين حبال كونِك هبذا ا

من ذلك حتامني عنهم ما يكون أولئك الذين يلتجئون إليِك أكثر فقرًا وأوفر شقاوًة، فأنِت أببلغ 
وتسعفينهم وختلصينهم، فيا أمي أنِت اليت يومًا ما قد بكيِت متوجعًة على موت أبنِك من أجلي، 

دموع عينها. وأن تستمدي يل ألجلها منه تعاىل توجعاً حقيقياً إليِك أبن تقدمي لدى هللا تلك ال أتوسل
من احلزن أشده، ومن مجلتهم قد على خطاايي. ففي حني موت أبنِك قد سببت لِك خطااي البشر 

داً ما عدت أغمتِك خطاايي أان أيضاً الكثرية، فأستمحي يل اذاً اي مرمي أين قلما يكون من اآلن فصاع
إهلي خبطااي جديدٍة وبنكران املعروف وبعدم مراعاة اجلميل، ألنه ترى ماذا أحزن قلبِك، وال أغيظ 

دمي املعروف. وماذا تنفعين رمحتِك أن كنت أوجد من يفيدين بكاِك من أجلي أن كنت أستمر عائشاً ع
عوضِت هلل عن نقائصي  جديد خائنًا وهكذا أمضي هالكاً، فال تسمحي بذلك اي ملكيت، فأنِت قد

ين أن تنايل من هللا كل شيٍء تريدين. وتستجيبني كل من ينحو إليِك متضرعاً، وهلذا أان وتقدر  كلها،
 و نواهلما منِك بدون ريٍب أو نقصاٍن، وأريدمها من غري أمهاٍل،ألتمس منِك هاتني النعمتني وأرج

ا بعد فأحدامها هي أنِك تستمدين يل من هللا أن أكون أميناً يف حقه تعاىل بنوع أن ال أغيظه فيم
 أصاًل، واثنيتهما هي أن أحبه عز وجل يف

 سائر أايم حيايت الباقية مبقدار
 ما أغظته فيما مضى

 آمني
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 كتاب مرمي البتول  -هذا املنفى  : فأرينا بعدالفصل الثامن
 القديس ألفونس دي ليكوري -كتاب اجماد مرمي البتول  •

 

 الفصل الثامن
 * يف شأن ما يالحظ هذه الكلمات وهي: فأرينا بعد هذا املنفى*

 املباركة* *يسوع مثرة بطنكِ  
 *وفيه ثالثة أجزاء*

 † األولاجلزء  †
 * يف أن مرمي البتول تنجي املتعبدين هلا من جهنم*

أنه ملن املستحيل أن ميضي هالكاً يف اجلحيم من يكون متعبداً ملرمي أبمانٍة ويكرمها ويلتجئ إليها. فرمبا 
دود الواجبة. غري أين أتوسل اىل أن هذه القضية تظهر للبعض يف بدء مالحظتهم إايها أهنا متفاوتة احل

ل ذلك عنها أبال حيكم عليها ابلشجب قبل أن يقرأ ما أان مزمٌع أن أبرهنه ابحملاماة عنها، من يقو 
فالقول أن من كان للعذراء عبداً لن يدركه اهلالك أبدًا. ال ينبغي أن يفهم به عن أولئك الذين يطمعون 

البعض الذين وا بفعل اخلطااي أبقل خوٍف، ولذلك يوجد أبستنادهم على تعبدهم ملرمي لكي يستهون
ظلمًا وعدوااًن يتالومون على نوٍع ما ضد تعظيم شأن رمحة مرمي حنو اخلطأة قائلني: أن هؤالء األمثة 
عند مساعهم ذلك يستخدمونه بيسمًا لكي يتزايدوا يف أفعال اخلطااي: على أنه ال شك يف أن عباداً 

اًب ال رمحًة، فاذًا أمنا يفهم ن ألجل طمعهم اجلسور ابلنوع املذكور عقاجهلًة هذه صفتهم يستحقو 
ابملتعبدين ملرمي أولئك الذين برغبٍة حقيقيٍة يف أن يصلحوا ذواهتم ويغريوا سريهتم، يكرموهنا حبسن تديٍن 

األبدي. أمينني ويلتجئون إليها مستغيثني. فعن هؤالء أقول أنه ملن املستحيل أدبياً أن يدركهم اهلالك 
ٌة من األب كراسات أيضاً، وقبل هذا األب هي مقولٌة من املعلم فأان أجد أن هذه القضية هي مقال

فاغا يف الكتاب املسمى الالهوت املرميي، ومن العالمة ماتدونسا مث من الهوتيني آخرين غريهم. ولكي 
رن ما الذي قاله يف هذا يعرف جيدًا أن هؤالء العلماء مل يوردوا هذه القضية بطريق العرض فلننظ

واملعلمون يف بيعة هللا، اال أين أرغب من القارئ أن ال يستغرب إيرادي أن كنت الشأن القديسون 
أستشهد أراء كتبٍة خمتلفني يقولون شيئاً واحداً هو هو نفسه، ألين قصدت بذلك أن أدون ههنا أقواهلم 

http://www.peregabriel.com/saintamaria/nodeorder/term/2044
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صنفاٍت رأٍي واحٍد عند أيرادهم هذه القضية يف مكلها لكي أبني، كيف أن الكتبة الكنائسني قد أتفقوا ب
 خمتلفٍة.*

فيقول القديس أنسلموس: انه كما أن من ليس هو حسن التعبد ملرمي، وال حتامي هي عنه ال ميكن له 
أن يفوز ابخلالص، فهكذا ملن املستحيل أن يهلك من يلتجئ اىل هذه البتول القديسة وهي تقتبله يف 

ا أن أمرًا من ول يورده القديس أنطونينوس بكلماٍت متاثله قائالً: أنه كممحايتها حبٍب: وهذا الق
املستحيل هو أن يفوز ابخلالص من تعرب مرمي عنه عيين رمحتها معرضًة عنه، فبالضرورة ينتج أن 
أولئك الذين مرمي تالحظهم بعني رأفتها، وحتامي هي عنهم حيصلون على اخلالص ويتمتعون ابجملد. 

 رورة خيلصون.*قديس يضيف اىل القول السابق ذكره أن املتعبدين ملرمي ابلضفاذاً هذا ال
فليعتربون جيدًا اجلزء األول من القضية املوردة من القديسني املقدم ذكرمها أولئك الذين حيتسبون 

مرتعدين من التعبد ملرمي فضلًة زائدًة، أو أهنم بعد أبتدائهم ابلعبادة هلا يهملوهنا كسالً وهتاوانً. ولريهبوا 
ابخلالص أولئك الذين ال حتامي عنهم مرمي األم هذا الوعيد املخوف وهو أنه غري ممكٍن أن يفوز 

اإلهلية، وهذا يورده آخرون أيضًا نظري الطوابوي ألربتوس الكبري القائل: أن كل الذين ليسوا عبيداً 
تعبده ملرمي البتول فيموت يف لِك اي مرمي يهلكون مجيعاً. والقديس بوانونتورا يقول: أن من يهمل 

ٍن آخر: أن من ال يلتجئ إليِك أيتها السيدة فال يبلغ اىل الفردوس خطيئته. وقال هو نفسه يف مكا
السماوي، بل أن هذا القديس اجلليل قد أتصل اىل أن يقول: أنه ليس فقط ال خيلص أولئك الذين 

خلالصهم: وقبل هؤالء القديسني قد كان  تغرب مرمي عنهم نظرها معرضًة. لكن أيضًا ال يوجد رجاءٌ 
قديس أغناتيوس الرسويل الشهيد بتعليمه: يف أنه ال ميكن خالص أحٍد من اخلطأة أورد هذه القضية ال

اال بواسطة مرمي البتول املثلثة القداسة. اليت بضد ذلك هي ختلص بواسطة شفاعاهتا ذات الرأفة 
كان يلزم أن يهلكوا. فقد يوجد البعض الذين يضعون   كثريين من أولئك الذين مبوجب العدل اإلهلي

ما يف تصديق أن هذه الكلمات هي حقًا للقديس أغناتيوس املذكور. أما األب كراسات  صعوابتٍ 
فقلما يكون يربهن يف أن القديس يوحنا فم الذهب أسعمل هو ذاته هذا القول، ويوجد ذلك مكرراً 

ر ىن ختصص الكنيسة املقدسة مبرمي تلك الكلمات املدونة يف سفمن األنبا جاالنسه أيضاً، مث هبذا املع
( وهي: أن مجيع الذين ميكتوين حيبون املوت: أي الذين ميقتوين وال حيبوين 36ع8األمثال )أ ص

فيجتلبون لذواهتم املوت وحيبونه. ألن ريكاردوس الذي من سان لورانسوس يف تفسريه كلمات سفر 
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رت كمركب اتجٍر: يقول أن كل أولئك الذين هم خارج املركب ( وهي: فصا14ع31األمثال )ا ص
ملذكور يغرقون يف حبر هذا العامل: حىت أن أيكوالمباديوس األراتيكي نفسه كان يعترب عالمًة أكيدًة ا

للرذل األبدي قلة العبادة املوجودة يف البعض ملرمي والدة اإلله اذ أنه يقول هكذا: أنه ال يقالن أصالً 
أكيدٍة يف عقله أبنه هو من  اد ملرمي اليت أعترب أن من يضادها يكون حاصاًل على عالمةٍ عين أين مض

( ومن يلتجئ ايلَّ 30ع24املرذولني. وبضد ذلك تقول مرمي: من أطاعين ال خيزى: )ابن سرياخ ص
 ويستمع ما أقوله له لن ميضي هالكاً: وهلذا يقول حنوها القديس بوانونتورا: أن الذي يهتم يف أن

يقول القديس أيالريوس: أن هذا عينه يصح يكرمِك أيتها السيدة فيكون بعيداً من أن يدركه اهلالك. و 
 ولئن كان مكرم العذراء قد أغاظ هللا كثرياً فيما مضى.*

فمن مث يبذل الشيطان كل جمهوده مع اخلطأة لكي يصريهم بعد أن يكونوا أضاعوا نعمة هللا ابألمث أن 
يلعب مع أسحاق أبنها  مي أيضاً. فأمنا ساره حينما رأت أمساعيل أبن جاهر املصريةيفقدوا عبادهتم ملر 

فخوفًا من أن األول يعلم الثاين عوائد رديئًة قالت لرجلها أبراهيم أبينا: أخرج هذه األمة وأبنها: 
( وأمنا مل تكتف ساره أبخراج أمساعيل وحده من بيتها، بل أرادت أخراج أمه 10ع25)تكوين ص

تبقى أمه يف البيت فمن املعلوم أنه ًا معه. لتأملها أن أمساعيل لو كان خيرج هو وحده خارجًا و أيض
لكان يستمر يرتدد هو اىل هناك ليشاهد أمه، وهكذا ملا كان يزول سبب العشرة فيما بينه وبني أبنها 

، بل يريد أسحق، فمثل ذلك الشيطان ال يكتفي أبن يشاهد النفس تطرد عنها يسوع بفعل اخلطيئة
ألنه خياف من أن األم بواسطة شفاعتها ترجع األبن معها  منها أن تطرد أمه مرمي أيضاً برتك العبادة هلا،

اىل تلك النفس، وخوفه هذا هو يف حمله. ألن األب العالمة ابجيوكاىل يقول: أن من هو أمنٌي مبواظبته 
له راجعًا اليه بواسطة أمه مرمي. ولذلك على تكرمي والدة اإلله فمن دون أعاقٍة يقتبل عنده هذا اإل

ديس أفرام السرايين التعبد ملرمي: صك العتق ومصحف احلرية. أي أنه بواسطتها بكل حٍق يسمي الق
ال يعود املتعبد هلا مأسوراً بعد من اجلحيم وال ميضي اليه هالكاً، كما أنه أي القديس أفرام نفسه يسمي 

رنردوس حلقيقة أن يكن صادقاً كما هو حقاً كذلك ما يقوله القديس بمرمي: احملامية عن اهلالكني. واب
وهو: أن مرمي ال تقدر أن تنقص ال يف أقتدارها وال يف أرادهتا عن أن ختلصنا: وأمنا ال ينقض أقتدارها 
عن ختليصنا ألنه ملن املستحيل على األطالق أن تضرعاهتا لدى هللا ال تفوز ابلقبول التام، حسبما 

اإلله متضي خائبًة من القبول. قديس أنطونينوس: أنه ملن املستحيل مطلقًا أن طلبات والدة يقول ال
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وقال القديس برنردوس عينه: أن طلبات هذه األم اإلهلية ال ميكن أصالً أن ال تستجاب أو أن تذهب 
تهي ختليصنا سدًا، بل أهنا تستمد كل ما تشاء مث وال تنقص أرادهتا عن أن ختلصنا، ألهنا هي أمنا وتش

لك اذًا كيف هو ممكٌن حدوث هذا األمر، وهو أن أوفر أشتهاًء منا حنن أنفسنا، فأن كان ذلك كذ
أنسااًن ما أمينًا يف عبادته ملرمي ميضي هالكاً، ألنه أن يكن هذا اإلنسان خاطئًا ولكنه ذو أرادةٍة على 

لصاحلة، فيخصها أن تستمد هي له أصالح سريته ابلتوبة، وذو ثباٍت على األلتجاء اىل هذه األم ا
ه السيئة. وتنال له التوجع القليب على خطاايه والثبات على عمل الصالح النور الذي به خيرج عن حال

وأخريًا امليتة الصاحلة. ألنه ترى أية أٍم ميكنها بسهولٍة ان ختلص أبنها من املوت مبجرد توسلها لدى 
املوت املربزة ضده. وهي تتأخر عن أن تصنع ذلك.  القاضي يف أن مينحه نعمة العتق من حكومة

نستطيع أن نفتكر هذا الفكر فضاًل عن أن نقبله، وهو أن مرمي اليت هي األم األشد حباً أفهل حنن 
واألكثر أشفاقًا من كل األمهات حنو املتعبدين هلا، فمع أهنا تقدر أن ختلص نفس من هو أبنها من 

 ذلك بكل سهولٍة وهي ال تصنعه.*املوت األبدي، وتستطيع أن تفعل 
احلبيب أن كنا نشعر يف ذواتنا أن هللا قد منحنا احلب لسلطانة السماء  فيا حلسن حظنا أيها القارئ

هذه. ووهبنا التعبد األمني هلا األمر الذي من أجله يلزمنا أن نشكره عز وجل شكرًا دائماً. على أنه 
يهب هذه النعمة اال ألولئك الذين هو يريد خالصهم  كما يقول القديس يوحنا الدمشقي أن هللا ال

خصوصيٍة، وهذه هي كلمات القديس املذكور اجلليلة اليت هبا ينعش رجاه ورجاان وهي:" أن  أبرادةٍ 
كنت أان أضع رجائي فيِك اي والدة اإلله فأكون خملصاً. واذ ما كنت حتت كنف محايتِك فال أخاف 

 تعبد لِك هو نفس أمتالك األسلحة الضرورية للخالص، اليت المن شيٍء أصاًل، ألن الكيان يف ال
مينحها هللا اال ألولئك الذين هو تعاىل يريدهم خالصني. وهلذا كان يسلم عليها املعلم أرازموس قائاًل: 

 السالم عليِك اي خميفة اجلحيم واي رجاء املسيحيني ألن األتكال عليِك هو أتكيد نوال اخلالص.*
دة هلذه األم اإلهلية، فيقرأ يف ان أن يشاهد نفساً ما مواظبًة واجبات العبازٌن جداً للشيطفمن مث أمٌر حم

سرية حياة األب ألفونسوس االفارس الكلي التعبد ملرمي، أنه اذ كان هو مرًة ما ممارسًا صلواته وشعر 
ه حينئٍذ هذا العدو بذاته جمرابً بقلٍق من أفكار ضد العفة حمركة ضده من الشيطان ليخزيه هبا، فقال ل

 رمي وأان أكف عنك من التجارب.*اجلهنمي هكذا: أترك أنت عبادتك هذه مل
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مث أن اآلب األزيل قد أوحى اىل القديسة كاترينا السيانية، كما هو مورد من بلوسيوس، أبنه تعاىل من 
نه وال واحٌد من قبل جودة خريية صالحه قد وهب مرمي، أكراماً ألبنه الوحيد املولود منها ابجلسد، أب

اً ميضي مأخزذاً غنيمًة للجحيم. حىت أن النيب وامللك داود الذين يستغيثون بشفاعاهتا، ولو كان خاطئ
كان يتوسل يف أن تنقذ نفسه من اجلحيم ألجل احلب الذي كان يف قلبه وقتئٍذ حنو مرمي العتيدة أن 

له جمدك فال هتلك مع الكفرة نفسي تولد يف العامل. اذ يقول: اي رب أحببت مجال بيتك وموضع حم
( ألن مرمي هي بيت الرب الذي شيده عز وجل لذاته 8ع26: )مزمور وال مع رجال الدماء حيايت

على األرض ليسكن فيه بني الناس واجداً فيها راحته بتجسده منها. حسبما هو مدون عنها يف سفر 
لقديس أغناطيوس الرسويل الشهيد: أن ( فمن مث يقوال1ع9األمثال: أن احلكمة أبتنت هلا بيتاً: )ص

عبادة ملرمي العذراء ال ميضي هالكاً: والقديس بوانونتورا يثبت ذلك بقوله حنو من يكون مهتمًا يف ال
هذه البتول اجمليدة هكذا: أن املغرمني حببِك أيتها السيدة يتمتعون يف هذه احلياة بسالٍم عظيٍم، ويف 

حدث قط  اىل األبد: مث أن بلوسيوس احلسن التعبد يؤكد لنا: أبنه الالعامل العتيد ال يصادفون املوت 
 وال حيدث أصالً أن أنساانً متعبداً ملرمي أبتضاٍع ونشاٍط يذهب هالكاً يف األبدية.*

فكم وكم من اخلطأة لكانوا هلكوا مؤبدًا، أو لكانوا لبثوا مصرين على آاثمهم من دون توبٍة، لوال 
عنهم لدى أبنها اإلهلي مستمدًة هلم منه الرمحة. فهكذا يقول املعلم توما تكون دخلت مرمي وسيطًة 

. وهو أن والدة  سيما القديس توما مشس املدارسالكامبيسي وهذا هو رأي الهوتيني كثريي العدد ال
اإلله قد وقفت بقوة شفاعاهتا لدى هللا حكومة اهلالك املربزة على كثريين من أولئك الذين ماتوا يف 

خلطيئة املميتة. مكتسبةً هلم نعمة الرجوع اىل احلياة ليمارسوا أفعال التوبة وخيلصوا هبا. مث يوردون حال ا
ني مدققني جدًا، ففيما بني النموذجات حوادث هذه صفتها حمررة من مؤرخ يف هذا الشأن مجلة

ل التاسع. فهذا األخرى املثبتة هذه القضية نورد هنا ما دونه فلوداردوس الذي كان عائشًا حنو اجلي
العالمة خيربان يف اترخيه عن مشاس أجنيلي أمسه أداملانوس، الذي اذ كان أعترب أنه مات فحينما أخذت 

اليه فعاش وأخرب أبنه شاهد مكان جهنم حيث حكم عليه  اىل القرب لتدفن، قد رجعت روحه جثته
ة اإلله من أجله قد أرجع اىل العدل اإلهلي ابخللود هناك، ولكن ألجل تضرعات البتول اجمليدة والد

 العامل كي ميارس واجبات التوبة عن خطاايه.*
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نيًا رومانيًا أمسه وكذلك سوريوس يورد يف الرأس اخلامس والثالثني من كتابه األول: أن أنسااًن مد
أندراوس قد مات غري اتئب، وأن مرمي قد أستمدت له من هللا أن يرجع اىل احلياة حيث ميكنه أن 

 لغفران:*يكتسب ا
وخيرب ابلبارتوس )يف العدد األول من القسم الثاين من كتاب الثاين عشر على البتول الطوابوية( أبنه 

وندوس بعسكره يف جبال األلب قد مسع صواًت من جثٍة يف أزمنته حينما كان جمتازًا امللك سيجيزم
يت يطلب معلم أعرتاف قائالً: كانت مطروحًة يف األرض فانيًة مل يبق منها سوى العظام، وكان ذاك امل

قد أستمدت أنه ألجل كونه هو أحد املتعبدين ملرمي والدة اإلله، فحينما كان خادماً يف اجلندية ومات، 
يف أنه يستمر ابقيًا ابلنفس مع تلك اجلثة اىل أن يعةترف خبطاايه، وهكذا اذ  هي له من هللا النعمة

 .*جاء اليه الكهنة ومسع أعرتافه فحينئٍذ مات
فهذه النموذجات وغريها ال يلزم أن تستخدم لكي تشجع أحدًا ما من اجلسورين على أن يعيش يف 

ولئن أدركه املوت وهو يف حال اخلطيئة،  حال اخلطيئة حتت الرجاء يف أن مرمي العذراء ختلصه من جهنم
، حسبما صنعت ألنه كما أن من يطرح ذاته يف بئٍر عميقٍة حتت األمل يف أن مرمي حتفظه من املوت

ذلك بعض األحيان مع غريه، حيسب أمحق عدمي العقل! فهل من محاقٌة أعظم وجهالٌة أشد ألقاء 
األمل يف أن البتول الطوابوية ختلصه من جهنم، خطر، فيموت يف حال اخلطيئة حتت اإلنسان ذاته يف 

فاعات هذه األم اإلهلية، بل أمنا تفيد هذه النموذجات ألن تنعش رجاان عند أتملنا يف أنه أن كانت ش
قد أستطاعت أن ختلص من اجلحيم أيضاً أولئك الذين ماتوا يف حال اخلطيئة، فكم أبوىل حجٍة حتفظ 

وهم يف احلياة يلتجئون إليها بنية أن يصلحوا ذواهتم ويغريوا  من الذهاب اىل جهنم أولئك الذين
 سريهتم الردية وخيدموا هذه السيدة أبمانٍة.*

قديس جرمانوس )يف عظته على وضع زانرها(: ترى ما عساه أن يكون لنا اي حنوها مع الفلنقل اذًا 
ن األمث ونبادر إليِك أنِت اليت هي أمنا العزيزة حنن الذين نعم أننا خطأة، ولكننا نريد أن ننقي ذواتنا م

اك الذي أنِت حياة املسيحيني: فنحن اي سيدتنا نسمع القديس أنسلموس قائاًل: أنه ال ميضي هالكاً ذ
تصلني من أجله مرًة واحدًة فقط: فاذاً صلي من أجلنا وحنن نعود انجني من جهنم. مث أن ريكاردوس 

نما أحضر يف الديوان اإلهلي وال يكون القاضي على ن فيقطر يقول: ترى من ميكنه )حيالذي من سا
حماميًة عين. والطوابوي  صاحلي( أن خيربين أبين حصلت يف دعواى على أن تكوين أنِت اي أم الرمحة
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أريكوس صوزونه قد كان يعلن جهارًا أنه وضع نفسه يف يدي مرمي البتول، وكان يقول أنه أن كان 
عليه ابهلالك، فهو كان يريد أن احلكومة عليه تدخل اىل يد مرمي، قاضي يوجد معتمداً على أن حيكم ال

سخاًء وأشفاقًا يدي مرمي البتول، فمن دون  مرتجيًا هو أبنه اذا تسلم احلكم لتلك اليدين اململؤتني
الكلية القداسة وأرجو  أرتياٍب هي حينئٍذ توقف احلكومة: فهذا األمر عينه أقوله أان أيضًا اي ملكيت

يل، ولذلك أريد أن أكرر لديِك اهلتاف دائماً مع القديس بوانونتورا قائاًل: عليِك اي سيدتس أن يكون 
فأان أيتها السيدة قد وضعت كل رجائي فيِك مؤماًل أن ال أرى ذايت توكلت فال أخزى اىل األبد. 

 اىل األبد.* ضائعاً، بل أفوز ابخلالص يف السماء حيث أسبحِك وأحبكِ 
 * منوذٌج *

كان يف أحدى مدن أقليم فياندرا شاابن حديثان يف السن يدرسان العلوم، ولكن عوضًا عن   أنه قد
علوم قد كاان يبيحان ذاتيهما لكلنوٍع من رذليت الشراهة والدنس، أهنما يهتمان وقتئٍذ يف أكتساب ال

ل األمث، فأحدمها ائح يف بيت أرمأٍة خاطيٍة ألفعافاذ وجدا ليلًة ما من تلك الليايل املدنسة منهما ابلقب
ريكاردوس بعد ساعاٍت من الليل قد رجع اىل مكان سكناه. وأما رفيقه فبقي عند  الذي كان أمسه

ة الدنسة، فعندما دخل ريكاردوس اىل خمدعه لينام قد فكر أبنه يف ذاك اليوم مل يكن صلى تلك األمرأ
ها عبادًة منه ملرمي العذراء، فأي نعم تلك املرات السالم املالئكي حسب عادته اليت هبا يومياً كان يتلو 

لكن مل يرد أن يرتكها أن النوم كان حينئٍذ متغلباً عليه وابلتايل كان يستصعب تالوهتا يف ذاك الوقت، و 
مطلقًا بل أغتصب ذاته وقاهلا، ولئن كان بقليل من العبادة وكأن نصف انئٍم، مث أتكأ على سريره 

 النوم مسع ابب بيته يقرع بشدِة، وحااًل من دون أن يفتح الباب داً، فبعد برهٍة وفيما هو يغط يفراق
البشاعة، واذ سأله من أنت، قد أجابه  قد شاهد رفيقه الشاب داخاًل إليه بصورٍة خميفٍة من شدة

لبشاعة حىت قائاًل: أما عدت تعرفين من أان: فقال له ريكاردوس: وكيف أنك قد أستحلت اىل هذه ا
ينئٍذ ذاك التعيس تنفس الصعداء صارخاً: أواه الويل يل، فأان قد هلكت يف يبان كأنك شيطان: فح

شخص بقوله: أعلم أنه حينما خرجت أان بعدك جهنم: فسأله ريكاردوس: وكيف مت ذلك: فأجابه ال
 الطريق ونفسي من بيت تلك األمرأة الدنسة. قد وثب عليَّ الشيطان فخنقين وبقي جسدي طرحياً يف

ك، مث أعلم أيضاً أن هذا العقاب الذي حل يب قد كان معداً لك أنت أيضاً، اال أن حكم عليها ابهلال
لقليلة اليت أنت صنعتها هلا، بتالوتك السالم املالئكي املرات الطوابوية مرمي البتول ألجل الكرامة ا
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ه الذي نت أن كنت تستفيد من هذا التنبياملعتاد على تالوهتا، قد أنقذتك من هذا العقاب، فسعيٌد أ
أرسلتين والدة اإلله ألن أنبهك به. قال هذا مث كشف رداءه وأظهر لريكاردوس اللهيب احمليط به 

اليت كانت تلسعه وهكذا غاب من أمامه. فوقتئٍذ ريكاردوس أنطرح على األرض واألفاعي والعقارب 
صته من اهلالك. وفيما كر الواجب لوالدة اإلله اليت خلمدرفاً من عينيه تياراٍت من الدموع مقدماً الش

كان يفتكر عازمًا على الطريقة اليت هبا يغري سريته ويصلحها قد مسع انقوس دير الرهبان 
نيني يقرع ألجل "صالة الفجر". فقال حينئٍذ لذاته: أن هللا يدعوين اىل هذا الدير لكي الفرنسيسكا

متوساًل ألولئك اآلابء أبن ك الساعة عينها ومضى اىل الدير أصنع توبًة عن خطاايي: فنهض يف تل
هم ابحلادث يقبلوه عندهم، اال أهنم ملعرفتهم به وبفساد سريته قد كانوا مياتعون قبوله، غري أنه قد أخرب 

مجيعه بدموٍع سخيٍة، ومن حيث أن أثنني منهم خرجا حاالً وذهبا اىل الطريق وشاهدا جثة ذاك الشاب 
ري الفحم، فبعد أن رجعا وأخربا ابحلقيقة قد قبل ًة على األرض خمنوقًة مسودًة نظالتعيس ملقا

ند ليكرز ابإلميان ومنها مضى ريكاردوس يف الدير، وأبتدأ بعيشٍة فاضلٍة. وفيما بعد ذهب اىل بالد اهل
ن أجل اىل بالد اجلامبون، وهناك حصل أخرياً على احلظ السعيد والنعمة العظيمة أبن ميوت شهيداً م

 حياً. )كما هو مدون يف أتليف ألفونسوس أندرادا(*اإلميان ابملسيح حمروقاً 
 †صالة † 

حاصالً اآلن، لوال أن يدِك اململؤة حنواً اي مرمي أمي العزيزة ترى يف أي عمٍق من الشرور لقد كنت أان 
راٍت كثريًة من هوة اهلالك، بل أببلغ من ذلك كم من السنني مرت عليَّ اىل يومنا وأشفاقًا حتفظين م

يف قعر اجلحيم هالكاً، لو مل تنجيين من جهنم، ألن خطاايي الثقيلة لكانت تقودين اىل هناك هذا، وأان 
ابخللود فيها. والشياطني لكانوا بفرٍح يتممون احلكومة لوال ختلصيين  والعدل اإلهلي لكان حكم عليَّ 

أتوسل إليِك نِك. وهكذا أنقذتيين من غري أن منها، وقد صنعت ذلك من دون أن أكون أان ألتمسته م
اي أمي الرأوفة، فبماذا ميكنين أن أكافئِك عن نعٍم هبذا املقدار عظيمٍة صنعتيها معي اي منقذيت، وعن 

ذا حده قد أحببتيين به، فأنِت قد أنتصرِت أخريًا على قساوة قليب وأجتذبتيين ألن أحبِك حٍب ه
لوال أنِك مراٍت عديدًة تعينيين  يف كم وكم من اخلطااي لكنت سقطتوألن أثق بِك راجياً، وبعد ذلك 

خالصي من  بيدِك املعينة يف األخطار اليت أان وجدت فيها وحتفظيين من السقوط. فداومي عنايتِك يف
اجلحيم اي أمي اجلليلة واي رجائي الوطيد واي حيايت، بل األعز من حيايت نفسها. وقباًل أنقذيين من 
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أبن أشتمِك العنًا يف جهنم، ألين أحبِك اي سيديت  يت ميكن أن أسقط هبا، وال تسمحياخلطااي ال
الذي حيبِك هالكاً. فأان املستحقة كل حمبٍة، فهل ميكن أن حيتمل صالحِك أن تشاهدي أحد عبيدِك 

باً بِك أرجوِك أبن تستمدي يل اال أكون بعد اآلن كافراً جبميلِك عليَّ، وال خائناً يف حق إهلي الذي ح
هل أين  يدًة وعظيمًة، فماذا ختربيين اي مرمي أهل أنين عتيٌد أن أخلص أمقد وهبين نعمًا هكذا عد

عنِك مهماًل، ولكن من هو الذي يطيق أن ينفصل أمضي هالكاً. فأي نعم أين سأهلك أن كنت أبتعد 
وكيف ميكنين أن أنسى احملبة اليت أحببتيين هبا، فأنِت بعد هللا هي موضوع حب نفسي،  عن حبِك،

بِك دائمًا يف بل ال أقدر أن أعيش من دون أن أحبك، ألين مغرم القلب والنفس فيِك وأرجو أن أح
ر عذوبًة ، أيتها اخلليقة األعظم مجااًل واألكثر قداسًة واألوفالزمن احلاضر واملستقبل ويف كل األبدية

 وحالوًة، واملوضوع األفضل ما يكون يف العامل أبسره مستحقاً أن حيب آمني.*
† 
  

 † اجلزء الثاين †
 املوت يف املطهر** يف أن مرمي البتول تسعف أنفس املتعبدين هلا بعد 

ن منها ليس يف األم الكلية الرأفة، ألهنم يسعفون ويعانو أهنم ابحلقيقة لسعيدون جدًا هم عباد هذه 
هذا العامل فقط بل يف املطهر أيضًا يفوزون مبساعدهتا هلم وبتعزيتها إايهم. ومن حيث أن األنفس يف 

متكبداٍت عذاابٍت شديدًة جداً من دون املطهر هن أكثر أحتياجاً اىل األسعاف، ألهنن يوجدن هناك 
محة حنوهن ن ذواهتن بذواهتن فبأبلغ من ذلك تتألأل مفاعيل شفقة أم الر أن يقدرن على أن يسعف

أبجتهادها يف أعانتهم. فيقول القديس برنردينوس السياين: أن الكلية القداسة مرمي هلا سلطةٌ وسلطاٌن 
األنفس اللوايت هن عروسات يسوع املسيح. على أن  مطلٌق يف ذاك احلبس املطهري احملبوسة فيه

 ختلصهن أيضاً من تلك العذاابت:* تسعفهن وأن
فنظراً اىل أسعاف مرمي هذه األنفس فالقديس برنردينوس عينه اذ خيصص مبرمي تلك الكلمات املدونة 

ى ( يقول: أن عذاابت املطهر تسم8ع24يف حكمة أبن سرياخ وهي: يف أمواج البحر مشيت: )ص
الثابتة األبدية، وأمنا تدعى عذاابت املطهر أمواجًا ألهنا عذابٌت عابرٌة وقتيٌة خالفًا لعذابت جهنم 

هنا مرٌة جداً كمياه البحر، فاألنفس املتعبدة ملرمي اذ يكن مملؤاٍت من احلزن جداً فيما أمواج البحر، أل
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وتسعفهن: وهنا يقول نوفارينوس:  بني أمواج تلك العذابت املرة فهذه السيدة تزورهن مراٍت كثريةً 
تعرف أن  جيب أن يعترب وحيب التعبد ملرمي السيدة الصاحلة. ألهنا ال هوذا الربهان الذي يوضح كم

تنسي تلك األنفس املتعبدة هلا، وال هتمل أن تساعدهن حينما يتعذبن يف ذاك اللهيب. على أنه ولئن 
لكائنة يف املطهر، اال أهنا مع ذلك تسعف أنفس كانت هذه السيدة تسعف بوجه العموم كل األنفس ا

 صوصياً.*يف هذا العامل كانوا متعبدين هلا عبادًة خصوصيًة أسعافاً خأولئك الذين 
فهذه البتول اجمليدة قد أوحت للقديسة برجييتا قائلًة هلا: أين أان أٌم لكل األنفس الكائنة يف املطهر، 

ل تلك العذاابت املتوجبة على اخلطااي املفعولة منهن يف ففي الوقت الذي فيه هن يتعذبن بشدٍة بك
طة صلوايت من أجلهن. مث أن هذه األم امل، ففيه أان يف كل ساعٍة أخففها عنهن طاملا هن هناك بواسالع

الشفوقة ال أتنف من أهنا أتيت بذاهتا بعض األحيان اىل ذلك السجن املقدس لكي تزور األنفس بناهتا 
عمق الغمر:  (: أين دخلت سالكًة يف8ع24عنها القول يف حكمة أبن سرياخ )صوتعزيهن. كما جاء 

رة بوالدة اإلله مضيفاً إليها قوله عن لساهنا: أان حيث أن القديس بوانونتورا خيصص الكلمات املذكو 
دخلت يف عمق ذاك الغمر أي املطهر لكي أسعف حبضوري هناك تلك األنفس البارة: أما القديس 

هنن حيصلن بواسطتها ارى فيقول: أن مرمي هي مفيدٌة لألنفس الكائنة يف املطهر. ألفينجانسوس فر 
البتول القديسة الكلية األشفاق حنو تلك األنفس  على األسعاف الكلي. فيا لعظمة حنو هذه

املتكبدات العذاابت يف املطهر، اللوايت هن على الدوام يشعرن مبفاعيل املعوانت واألسعافات اليت 
 هي حنوهن.* متارسها

ا يوماً أسعافها هلن اذ هي أم الرمحة، فالقديسة برجييتألنه أية تعزيٍة هلن يف حال ضيقتهن سوى مرمي و 
ما مسعت يسوع املسيح خماطباً والدته هكذا: أنِك اي أمي أنت هي أم الرمحة وأنِت هي تعزية األنفس 

ديسة برجييتا: انه كما أن املريض الفقري الكائنة يف املطهر. بل أن البتول الطوابوية عينها قالت للق
اًل، اال أنه حيصل على ش مسكينًا يكون مملؤًا من احلزن ملشاهدته ذاته مرتوكًا مهماملطروح على الفرا

تعزيٍة وافرٍة عندما يسمع كلمًة ما تنذر أبسعافه، فهكذا تلك األنفس املطهرية يشعرن بتعزيٍة جزيلٍة 
س  جمرد ذكر أسم رميم )الذي هو أسم رجاٍء وخالص( يسبب لألنفمبجرد مساعهن ذكر أمسي. فاذاً 

بناهتا هؤالء احملبوابت منها. أما نوفارينوس املسجونة يف املطهر تعزيًة وافرًة عندما تلفظه أبفواههن 
فيقول: أن هذه األم اململؤة من احلب عندما تسمع األنفس املطهرية يستغثن أبمسها، تضاعف هي 



167 | P a g e  
 

ء املنحدر من السماء  الذي أجابًة ملطلوهبا يرتأف عليهن ابألسعاف، نظري النداتضرعاهتا لدى هللا
 .*ليربد عنهن سعري تلك النريان امللتهبة

غري أن مرمي العذراء لتظهر عنايتها حنو أنفس املتعبدين هلا ليس فقط يف تعزيتهن وأسعافهن يف مدة 
جن بواسطة شفاعتها. ففي يوم صعود هذه أقامتهن يف املطهر، بل يف أنقاذهن أيضًا من ذلك الس

يف املطهر خلصن  اجمليد من األرض اىل السماء مجيع األنفس اللوايت كن وقتئذٍ القديسة والدة اإلله 
منطلقاٍت معها اىل السعادة البدية، كما كتب العالمة جرسون بقوله: أن سجن املطهر يف ذلك اليوم 

 حصل فارغاً من األنفس اليت كانت فيه.*
ين معتربين جداً وهو: أن والدة اإلله يف يثبت ذلك نوفارينوس مربهناً عنه أبقوال كتبٍة كنائسيني كثري و 

األرض اىل السماء ألتمست من أبنها اإلهلي هذه النعمة، وهي أن ختلص مجيع األنفس حني أنتقاهلا من 
قول جرسون: أن البتول الكائنة يف ذلك اليوم مسجونًة يف املطهر وتقودهن صحبتها اىل النعيم: في

تملك على هذه اخلصوصية املمنوحة هلا من هللا وهي أن اجمليدة من ذلك النهار أخذت سلطان ال
ن املطهر أنفس املتعبدين هلا: وهذا يؤكده لنا أتكيداً مطلقاً القديس برنردينوس السياين بقوله: ختلص م

املطلق، وهو أهنا بواسطة تضرعاهتا، أن البتول الطوابوية هي حاصلة على هذه السلطة والتفويض 
بدين هلا، اهتا الذاتية أسعافًا لألنفس املطهرية، ال سيما أنفس املتعوكذلك بتخصيصها أستحقاق

ختلصهن من تلك العذاابت: وهذا عينه يقوله نوفارينوس معتربًا أنه ألجل أستحقاقات والدة اإلله 
 عذبًة على تلك األنفس، بل أيضاً جتعلها خمتصرًة اخلصوصية ليس فقط تعود العذاابت املطهرية لطيفةً 

 من العذاابت ليخلص بسرعٍة.*ل من املرسوم عليهن، ألهنا بتوسالهتا من أجلهن تنقص عنهن ز بزمٍن أق
مث أن القديس بطرس داميانوس خيربان عن أمرأٍة أمسها ماروتسا، أبهنا قد ظهرت ألشبينتها بعد موهتا 

هر، مجلًة يد صعود مرمي البتول اىل السماء قد خلصت هي من عذاابت املطوقالت هلا، أهنا يف يوم ع
اين، حيث أنطلقن كلهن اىل السماء. وكذلك مع أنفٍس كثرية تفوق عددًا على مجيع الشعب الروم

يقول القديس ديونيسيوس كارتوزاينوس: أن والدة اإلله يف كل يوٍم من يومي هذين العيدين السنويني 
كثريٍة وختلص من السجن   قيامة تنحدر بذاهتا اىل املطهر مرافقًة من أجواٍق مالئكيةٍ أي امليالد وال

رينوس يربهن يف أن هذه الطوابوية تصنع ذلك يف كل يوم عيٍد من املطهري أنفساً عديدًة. مث أن نوفا
 أعيادها هي أيضاً األحتفالية السنوية.*
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ي وعدت به السيدة اجمليدة للبااب يوحنا الثاين وما عدا هذا لشهرٌي ومعروٌف بكفايٍة هو الوعد الذ
على ذواهتم ثوهبا املسمى لذي ظهرت هي له وأمرته أبن يعلن جلميع أولئك الذين حيملون والعشرين، ا

ثوب سيدة الكرمل، أن أنفسهم خيلصن من املطهر يف يوم السبت األول الذي أييت بعد موهتم: فاحلرب 
وي راسات قد أشهر ذلك وأعلنه جلميع املؤمنني يف منشوره البااباألعظم املذكور كما يورد األب ك

الباابوات ألكسندروس اخلامس،  الذي أبرزه يف هذا الشأن، وقد أثبت املنشور املومى إليه
 1612وأكليمنضوس الثامن وبيوس اخلامس، وغريغوريوس الثالث عشر، وبولس اخلامس، الذي سنة 

طوابوية الشعب املسيحي يستطيع أن يعتقد حبسن عبادٍة أبن البتول ال أبرز منشوراً وبه أعلن قائاًل: أن
حبمايتها اخلصوصية بعد املوت وخاصًة يف يوم تسعف بشفاعاهتا املتواصلة وأبستحقاقاهتا الذاتية و 

السبت )املكرس لعبادهتا من الكنيسة( أنفس األخوة املشرتكني أبخوية سيدة ثوب الكرمل، الذين 
األخوة. محلوا أجسادهم من هذه احلياة وهم يف حال نعمة هللا ويكون هؤالء  تنفصل أنفسهم عن

بقدر واجب ألتزمات دعوهتم اخلصوصية، ويكونون  على ذواهتم ثوهبا حبفظ واجبات فضيلة الطهارة
تلوا الفرض املختص هبذه السيدة، واذا مل يكونوا أستطاعوا تالوة هذا الفرض فيكونون حفظوا 

د امليالد: مث يف خدمة ئسية، وأمتنعوا عن أكل اللحم هنار األربعاء، ما عدا يوم عيالصيامات االكنا
لكرمل يقرأ هكذا: أنه يعتقد األعتقاد التقوى أبن البتول الفرض األحتفايل املختص بعيد سيدة ا

 القديسة تعزي حبٍب والدٍي يف املطهر أنفس املشرتكني هبذه األخوية، وأهنا من دون أعاقٍة ختلصهن
اوي. )كما هو مدون حتت اليوم بواسطة شفاعاهتا من تلك العذاابت، وتقودهن اىل الوطن السم

د سيدة الكرمل( فكيف ال نستطيع حنن أيضاً أن كنا متعبدين هلذه السادس عشر من شهر متوز يف عي
نا بعد موتنا األم الصاحلة أن نرجوا لذواتنا النعم واألسعافات املقدم ذكرها. وكيف ال نقدر أن نؤمل أن

رتجني نوال هذه النعمة ألجل خدمتنا والدة اإلله نذهب اىل السماء من دون الدخول اىل املطهر، م
ا حبٍب خاص، كما أن والدة اإلله أرسلت الراهب أبونضوس اىل الطوابوي غوديفرادوس وعبادتنا هل

لة، سيكون خمتصاً أببين ويب قائلًة له: أمض فقل لألخ غوديفرادوس أنه أن كان يتقدم انمياً يف الفضي
 وأقدمها ن جسده فأان أصريها أن ال متضى اىل املطهر بل أين أخذها أانأان أيضاً، وحينما خترج نفسه م

 أمام أبين.*
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فأن كنا اذًا نريد أن نسعف األنفس املطهرية فلنجتهدن يف ان نتوسل اىل والدة اإلله من أجلهن يف 
ملقدسة، عافهن، خمصصني إايهن بنوٍع متميٍز بصلوة املسبحة الوردية اصلواتنا كافًة املقدمة منا يف أس

   ذج اآيت إيراده.*اليت جتلب هلن أسعافاً عظيماً حسبما يبان من النمو 
 * منوذٌج *                                

( أبنه على األنتصارات املرميية 4من الكتاب 29أن األب أوسابيوس نيارامبارك خيربان )يف الرأس 
كانت شريفة األصل ومجيلًة جداً يف اخللقة  اليت اذكانت يف مدينة أراغوان أبنٌة فتاة أمسها ألكسندرا، 

فتعلق حنوها بنوٍع ممتاز عن اآلخرين حب أثنني من الشبان بشدٍة، وألجل الغرية اليت أتقدت حرارهتا 
فيما بني هذين الشابني أحدمها ضد اآلخر من جرى حبهما الزائد لتلك الفتاة قد تضاراب ابألسلحة 

حينئٍذ أقرابء هذين الشابني لشدة حزهنم على فقدمها وثبوا تولني. فواألثنان سقطا على األرض مق
على الفتاة ألكسندرا عينها، فقتلوها ألجل أهنا صارت علًة ملوت ذنيك التعيسني، مث قطعوا رأسها 
وطرحوه يف بئٍر عميقٍة، فبعد أايٍم من ذلك اذ كان القديس عبد األحد ماراً ابلقرب من البئر، فبأهلام 

د دان من البئر عينها وقال: ألكسندرا أخرجي خارجاً: واذا ابلرأس املقطوع صعد ن هللا قخصوصي م
من البئر ولبث على حافتها متوسالً للقديس أبن يستمع أعرتافها، فالقديس أستمع أعرتاف ألكسندرا 

 اك من كلونقل القرابن األقدس وانوهلا إايه زوادًة أخريًة مبحضر الشعب الغفري، الذي تقاطر اىل هن
انحيٍة من املدينة ملشاهدة هذا العجب. وبعد ذلك القديس طلب من ألكسندرا أن ختربه كيف وألية 
حجٍة هي انلت من هللا هذه النعمة، فأجابته أبهنا حينما أماهتا القاتلون وقطعوا رأسها قد كانت هي 

ادهتا هلا بتالوهتا املسبحة فأًة لعبحاصلًة يف حال اخلطيئة املميتة، ولكن والدة اإلله الكلية القداسة مكا
الوردية قد حفظتها يف احلياة. فقد أستمر رأس ألكسندرا حياً عند حافة تلك البئر مدة يومني مشاهداً 
من مجيع الذين كانوا أيتون اىل هناك. وبعد ذلك ذهبت نفسها اىل املطهر. غري أهنا عقيب مخسة 

ًة ابلضياء نظري كوكٍب مشعشٍع وقالت له: أن  متأللئعشر يوماً قد ظهرت للقديس عبد األحد مجيلةً 
األسعاف األخص الذي حيصل لألنفس املطهرية يف تلك العذاابت هو تالوة املسبحة الوردية من 
أجلهن، وأن هذه األنفس اذ خيلصن من املطهر مبفعول صالة الوردية، فحاملا يبلغن اىل السماء ميارسن 

يكونون أسعفوهن بتقدمتهم ألجلهن هذه الصالة الكلية  ئك الذينتقدمة التوسالت هلل من أجل أول
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الفاعلية على ختليصهن من املطهر: قالت هذا مث صعدت أمام عيين القديس اىل السماء متهللًة بفرٍح 
 ال يوصف لتتمتع ابلسعادة الطوابوية.*

 †صالة † 
املخلوقة األعظم واألمسى واألمجل ا اي سلطانة السماوات واألرض اي أم خملص العامل مرمي اجمليدة. أيته

واألحب من كل املخلوقات، أي نعم أن كثريين على األرض ال حيبونِك وال يعرفونِك، ولكن توجد 
ألوٌف وربواٌت وكراٌت ومليوانٌت فائقة األحصاء من املالئكة ومن الطوابويني يف السماء حيبونِك 

ن األنفس السعيدة تلتهب أتقاداً يف نريان حبها م ويسبحونِك دائماً، مث يف هذه األرض أيضاً كم وكم
إايِك، وتعيش مغرمًة يف صالحِك! فليتين أحبِك أان أيضاً اي سيديت احملبوبة يف الغاية، وأكون دائماً يف 
أمتام خدميت إايِك ويف مدحيِك وتكرميِك، ويف األجتهاد أبن تكوين حمبوبًة من اجلميع. أنِت قد صريِت 

 حبب مجال نفسِك حىت أنِك، لكي أقول هكذا، قد أجتذبتيه من حضن أبيه األزيل قاً اإلله نفسه متعل
اىل أحشائِك الكلي الطهر متجسداً من دمائِك وصائراً أبناً حقيقياً لِك، أفهل أنين أان الدودة احلقرية 

وأقصد أن . ال ألتهب حبًا بِك، أي نعم اي أمي الكلية احلالوة أان أيضًا أريد أن أحبِك حبًا شديداً 
أفعل كل ما أقدر عليه لكي أجعل اآلخرين أيضاً أن حيبوِك. فأقبلي اذاً اي مرمي شوقي املتقد حنو حبِك 
وساعديين على أن أضعه ابلعمل، فأان أعلم أن املغرمني حببِك هم مقبولون لدى عيين إهلِك، ألنه تعاىل 

احه اىل أن تكوين ممجدًة مكرمًة حمبوبًة تيبعد الشيء املختص مبجده ال يراتح اىل شيٍء آخر مبقدار أر 
من اجلميع، فأان أرجو منِك أيتها السيدة كل التوفيقات والسعادات. فيخصِك أن تستمدي يل غفران 
خطاايي كلها، ونعمة الثبات على اخلري. وأن تساعديين يف ساعة مويت. وبعد ذلك أن ختلصيين من 

الفردوس السماوي، فهذه األشياء يرتجاها منِك حمبونِك  ىلالعذاابت املطهرية. وأخريًا أن تقوديين ا
 وال خييبون من أملهم، فأرجوها منِك أان أيضاً الذي أحبِك حباً شديداً 

 †فوق كل شيٍء بعد حيب هلل آمني. 
  

 

 † اجلزء الثالث †
 * يف أن مرمي العذراء تقود عبيدها اىل الفردوس السماوي *
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اجملد هي احلاصل عليها عبيد مرمي البتول بتعبدهم هلا. على أن نتخاب اىل جليلٍة لألفيا هلا من عالمٍة 
( 11ع24املدونة يف سفر حكمة أبن سرياخ )ص الكنيسة املقدسة ختصص هبذه األم اإلهلية الكلمات

وهي: قد طلبت يف مجيع هؤالء راحًة وأان يف مرياث الرب أحل ساكنًة: فيقول الكردينال أوغون يف 
طوابوي هو ذاك الذي جيد مرمي البتول املثلثة الغبطة راحًة يف بيته، فمرمي ألجل   لنص:تفسريه هذا ا

دة هلا تنتشر عند اجلميع. ولكن كثريون أما أهنم ال يقبلون هذه أهنا حتب اجلميع، هتتم يف أن العبا
رجل العالمة العبادة، وأما أهنم ال حيفظوهنا، فمغبوٌط هو الذي يقتبلها وحيفظها: ويضيف اىل ذلك ال

ابجيوكاىل هذا التفسري أيضًا وهو: أن قوهلا وأان يف مرياث الرب أحل ساكنًة، أمنا هو أهنا تسكن يف 
اث الرب املنتخبون، ألن العبادة ملرمي البتول أمنا حتل ساكنًة يف مجيع أولئك الذين هم من هم مري 

 اىل األبد. مث أن الطوابوية والدة مرياث الرب، أي الذين سيكونون يف السماء ساكنني يسبحونه تعاىل
خلقين أسرتاح يف اإلله تتبع كلماهتا السابقة هبذه الالحقة قائلًة: عند ذلك أمرين خالق اجلميع والذي 

(. 12ع24مسكين وقال يل، أسكين يف أل يعقوب ورثي يف إسرائيل ويف خمتاري أجعلي أصولِك: )ص
قد تنازل ألن أييت فيسرتيح ساكنًا يف أحشائي، وقد أراد  فرتيد أن تعين بقوهلا هذا معلنًة "أن خالقي

شخص يعقوب وهم مرياث هذه مين أن أحل قاطنًة يف قلوب مجيع املختارين )الذين جاء رمسهم يف 
 البتول( وقد رسم أن يف مجيع املنتخبني للمجد تتأصل عباديت ويتأسس فيهم الرجاء واحلب حنوي.*

دوا هناك لوال تكون أقادهتم اىل تلك  اآلن يف السماء ملا كانوا وجفكم وكم من الطوابويني الكائنني
أوغون جيعل هذه السيدة متكلمًة عن ذاهتا مبا السعادة مرمي بقوة شفاعاهتا املقتدرة، ألن الكردينال 

عينه من حكمة أبن سرياخ وهو: وأان جعلت أن يشرق يف 24جاء يف العدد السادس من االصحاح 
: أي أنين قد صريت أن يتألأل مشرقاً يف السماوات عدٌد وافٌر من املصابيح األبدية، السماء ضوءٌ ابقٍ 

ة حنوي. ومن مث يتبع الكردينال املذكور كالمه بقوله: ألن مبقدار ما هو عدد عبيدي احلسين العباد
لتهم قديسني كثريين هو اآلن يف السموات الذين لكانوا عدموا أن يوجدوا فيها، لوال تكون مرمي أوص

اىل هناك مبفعول شفاعاهتا: ويقول القديس بوانونتورا: أن ابب السماء يفتح لكل أولئك الذين حيسنون 
اعات مرمي. لكي يقبلوا يف السعادة األبدية. ولذلك مسى القديس أفرام السرايين رجاهم بثقٍة يف شف

تعبد اذ خياطب والدة اإلله العبادة حنو هذه األم اإلهلية أفتتاح أبواب الفردوس. وكذلك بلوسيوس امل
ن يقول هكذا: أهنا قد سلمت ليدِك أيتها السيدة مفاتيح امللك الطوابوي وخزائنه: وهلذا يلزمنا أ
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نتوسل اىل هذه السيدة على الدوام مكررين حنوها كلمات القديس أمربوسيوس وهي: أفتحي لنا اي 
بل أنِك نفسِك هي ابب امللكوت، كما مرمي أبواب امللكوت، ألنِك أنِت حافظٌة بيدِك مفاتيحه. 

 تدعوِك الكنيسة املقدسة يف طلباهتا هاتفًة: اي ابب السماء صلي ألجلنا:*
ة تسمي الكنيسة املقدسة هذه األم العظيمة: جنمة البحر: ألنه )حسبما يقول القديس وهلذه العباد

ن على املينا املقصود وصوهلم اليه توما الالهويت يف كتيبه الثامن(: كما أن املسافرين يف البحر يستدلو 
مينا من قبل جنمة البحر، فهكذا املسيحيون هم مقادون ومرشدون يف حبر هذا العامل للبلوغ اىل 

 اخلالص وللدخول اىل الفردوس بواسطة مرمي البتول:*
وكذلك من هذا القبيل يسمي القديس بطرس داميانوس والدة اإلله: سلم السماء، ألنه بواسطتها قد 
أحندر هللا من السماوات اىل األرض لكي يستحق البشريون بواسطتها أن يصعدوا من األرض اىل 

س خماطبًا هذه البتول الطوابوية هكذا: أنِك ألجل هذه الغاية اء. مث يقول القديس أنسطاسيو السم
 اخلالص. عينها أنِت أيتها السيدة قد صريِت ممتلئًة نعمًة، وهي لكي تكوين لنا طريقًا لبلوغنا اىل

ومصعدًا ألرتقائنا اىل الوطن السماوي. ومن مث القديس برنردوس يلقب مرمي: ابملركبة الناقلة من 
ء والقديس يوحنا جاوماترا أيضاً يسميها كذلك قائالً هلا: السالم عليِك أيتها املركبة األرض اىل السما

السماوي: وهلذا يهتف حنوها  الكلية الشرف اليت بواسطتها تنقل عبادِك من األرض اىل الفردوس
ملعرفة بِك القديس بوانونتورا صارخاً: أهنم لطوابويون هم أولئك الذين يعرفونِك اي والدة اإلله. اذ أن ا

هي احملجة اليت يبلغ السائرون فيها اىل احلياة العدمية املوت، وإذاعة فضائلِك هي السبيل للوصول 
 اىل اخلالص األبدي.*

( يوجد مدوانً عن الراهب الُون: أنه شاهد مرًة 35رأس 1ق 1الفرنسيسكانية )كففي اتريخ الرهبنة 
ونظر سلماً أخرى بيضاء كانت واقفًة فوقها أمه تعاىل  ما سلماً محراء كان واقفاً عليها يسوع املسيح.

البتول القديسة، مث نظر أن كثريين كانوا يبتدئون أن يصعدوا على السلم احلمراء، ولكن بعد ذلك 
انوا يسقطون من عليها اىل األرض مراٍت مرتادفًة كثريًة، مبقدار املرات اليت هبا كانوا حياولون أن ك

جد من حرضهم على الذهاب حنو السلم البيضاء ليصعدوا فوقها، فشاهدهم يصعدوا إليها، وهلذا و 
فسها كانت متد هو من مث أهنم مضوا إليها وبكل سهولٍة أرتقوا صاعدين عليها، اذ أن والدة اإلله ن

يدها فتمسكهم وتسندهم، وهبذا النوع كانوا يبلغون أمينني اىل الفردوس السماوي! فيسأل هنا 
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كارتوزاينوس قائاًل: من هو الذي خيلص، ومن يبلغ اىل امللكوت السماوي، )وهو   القديس ديونيسيوس
هذه بتضرعاهتا، هم الذين ذاته جياوب على سؤاله بقوله(: أن أولئك الذين هتتم من أجلهم أم الرمحة 

خيلصون ويبلغون اىل امللك السماوي آمنني، وهذا األمر عينه تثبته مرمي نفسها بقوهلا: يب تتملك 
( أي بواسطة شفاعايت متلك األنفس أوالً يف هذه احلياة الزائلة على األرض، 15ع8مللوك: )أمثال صا

لك ينطلقون اىل السماء ليملكوا أبدايً بتسلطهم على آالمهم وشهواهتم كمنتصرين غالبني، وبعد ذ
وية. كقول حيث يصريون مجيعًا ملوكًا )كما يقول القديس أوغوسطينوس(. وابألمجال أن مرمي الطواب

ريكاردوس الذي من سان لورانسوس، هي سيدة الفردوس السماوي، ألهنا هناك أتمر حسبما تريد 
( وهي: 15ع 24ا كلمات أبن سرياخ )صومبا تشاء وتدخل إليه من تريدهم. وهلذا خيصص هو هب

أريد. ومن  وكان أمري انفذًا يف أورشليم، ولذلك من دون ريٍب أان أمر مبا أشاء وأدخل اىل هناك من
حيث أهنا هي والدة رب امللكوت السماوي فبالصواب والعدل هي سيدة الفردوس حسبما يقول 

 روابرتوس.*
امللك السماوي، أن طة صلواهتا املقتدرة وأسعافاهتا الفعالة مث أن هذه األم اإلهلية قد انلت لنا بواس

طونينوس. ومن مث أن اإلنسان الذي كنا ال نضع من قلبنا مانعًا ما ألمتالكه، كما يقول القديس أن
خيدم هذه السيدة وهي تتشفع من أجله، فهو حاصٌل على وثيقٍة أكيدٍة يف نوال الفردوس، كأنه حقاً 

يورد األنبا غواريكوس( ويضيف اىل ذلك القديس يوحنا الدمشقي بقوله: أن  هو كائٌن فيه )حسبما
، هو سيمة الشرف األعظم الذي ميكننا أن حنصل اخلدمة ملرمي اجمليدة والكيان من عدد عبيد بالطها

عليه، ألن اخلدمة مللكة السماء هي أمتالك السماء، والعيشة حتت أوامرها هي أعظم من التسلط 
د ذلك أن الذين ال خيدموهنا ال خيلصون، من حيث أن الذين هم معدومون أسعافات امللوكي. وبض

انت أبنها ومن مساعدة أهل البالط السماوي هذه األم العظيمة، هم مهملون مرتوكون من معو 
 أبسرهم.*

سماوات فلتكن على الدوام مسبحةً خريية صالح إهلنا الغري املتناهية، ألنه رتب رامساً وأقام مريداً يف ال
طى معاطاًة شفيعًة لنا مرمي الطوابوية، حىت أهنا حبسب كوهنا والدة للقاضي الداين وأمًا للرمحة، تتعا

شفاعاهتا وحماماهتا دعوى خالصنا األبدي. وهذا هو تعليم القديس برنردوس، ويقول  فعالة بواسطة
جعل مرمي نظري جسر للخالص األب يعقوب الراهب العالمة فيما بني اآلابء اليواننيني: أن هللا قد 
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ذي منه الذي أذا ما أجتزان فوقه انجني من أمواج حبر هذا العامل، فنقدر أن نبلغ اىل املينا املغبوط ال
ندخل اىل الفردوس السماوي: ولذلك يهتف اقديس بوانونتورا قائاًل: أمسعوا اي معشر الشعوب فأنتم 

رمي وكرموها فتصادفون احلياة السرمدية من دون الذين تشتهون أمتالك الفردوس األبدي، أخدموا م
 ريٍب.*

ان هو من عدد الذين قد فال ينبغي ألحٍد مطلقًا أن ييأس من نوال السعادة األبدية حىت ولو ك
مرمي أبمانٍة فال يفقدون خالصهم.   أستحقوا جهنم خبطاايهم. ألن هؤالء أنفسهم اذا أخذوا أن خيدموا

طباً العذراء هكذا: ترى كم وكم من اخلطأة قد أهتموا يف أن جيدوا هللا مث يقول القديس جرمانوس خما
الذي من سان لورانسوس فيتأمل فيما هو  بواسطتِك اي مرمي وقد أدركوه وخلصوا: أما ريكاردوس

( وهو: أن القديس يوحنا األجنيلي قد شاهد هذه األمرأة الكلية 1ع12مدون يف األبوكاليبسي )ص
ى رأسها أبكليٍل مركٍب من أثنيت عشر كوكباً: وبضد ذلك أن سفر النشيد القداسة، مكللًة عل

اريٍة أسوٍد ومنورٍة اذ خياطبها عروسها ( يوضح هذه العروسة اإلهلية مكللًة من وحوٍش ض8ع4)ص
اإلهلي قائاًل: تعايل اي عروسيت من لبنان، هلمي من لبنان جتئني فتتكللني من صري األسود ومن جبال 

كيف اذًا ينبغي أن يفهم هذا. فيجيب ريكاردوس عينه: أبن هؤالء الوحوش الضارية هم النمورة: ف
هم ومبساعدهتا إايهم يستحيلون اىل جنوٍم مساويٍة وكواكب اخلطأة الذين بواسطة شفاعات مرمي من أجل

بكواكب  أبديٍة. وهؤالء يليقون أن يكونوا أكليالً هلامة ملكة الرمحة هذه أفضل لياقًة من أن تتوج هي
السماء املادية كلها: مث أن عبدة الرب األخت الراهبة سريافينا البتول اليت من كابري. اذ كانت يوماً 

 الطوابوية مرمي العذراء يف األايم املتقدمة على عيد أنتقاهلا اىل السماء )كما يقرأ يف سرية ما تتوسل اىل
عمة التوبة أللف واحٍد من اخلطأة، ولكن ملا حياة هذه الراهبة( قد ألتمست منها أن تستمد من هللا ن

وهذبت فيها هذا  بدأت ختاف من أن تكون طلبتها تزايدت عن احلدود، قد ظهرت هلا العذراء اجمليدة
اخلوف الباطل قائلًة هلا: ملاذا ختشني، أهل أنين رمبا ال أستطيع أن أانل من أبين نعمة اخلالص أللف 

أستمديت لِك متام الطلبة: قالت هذا وأخذهتا ابلروح اىل السماء واحٍد من اخلطأة، فهوذا أين قد 
 كن أستحقني جهنم خبطاايهن. وبعد ذلك وهناك أرهتا عدداً فائق اإلحصاء من األنفس األثيمة اللوايت

 بواسطة شفاعات هذه األم اإلهلية قد انلوا اخلالص وبدأن يتمتعن ابلسعادة األبدية.*
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حلياة الزمنية يقدر أن يكون متأكداً أتكيداً مطلقاً  أصالً طاملا هو يف قيد افأي نعم أنه ال يوجد إنسانٌ 
نسان أن كان هو مستوجباً احملبة أم البغضة، كل شيٍء خالصه األبدي العتيد، كما كتب: لن يعرف اإل
( ولكن مع ذلك فالنيب داود طلب من هللا قائالً: 1ع9حمفوٍظ للمستقبل غري يقني: )سفر اجلامعه ص

( فيجيب القديس 1ع15 رب من يسكن يف مسكنك أو من حيل يف جبل قدسك: )مزمور اي
بقوله: اي معشر اخلطأة فلنتبع أثر خطوات مرمي، ولننطرح  بوانونتورا يف تفسريه هذا النص خماطباً األمثة

وت. ويقول على قدميها املغبوطني، وال نرتكها أن مل تباركنا هي. ألن بركتها إايان تؤكد لنا نوال امللك
القديس أنسلموس: أنه يكفينا أيتها البتول السيدة أنِك تريدين أن ختلصينا، ألنه حينئٍذ ال ميكن لنا 

خالصني. ويضيف اىل ذلك القديس أنطونينوس بقوله: أن األنفس احملامى عنهن من مرمي  أن ال نكون
 خيلصن ابلضرورة ومن دون كل ريٍب.*

اسة قد سبقت وتنبأت عن ذاهتا لفونسوس: أن البتول الكلية القدفبالصواب اذًا يقول القديس أيدا
( ألن مجيع املختارين ينالون بواسطتها 48ع1بقوهلا: فها منذ اآلن يعطيين الطوىب سائر األجيال: )لوقا 

الطوىب األبدية: أما القديس متوديوس فيخاطب هذه املباركة يف النساء قائاًل حنوها: أنِك أنِت هي 
العظيمة أبتداء سعادتنا، ووسطها، وهنايتها، فالبداية ألنِك تستمدين لنا حنن اخلطأة نعمة  أيتها األم

الني لنا نعمة الثبات على اخلري. والنهاية ألنِك أخرياً تستمدين لنا نعمة غفران مآمثنا. والوسط ألنِك تن
قد فتح ابب السماء  البلوغ اىل الفردوس والدخول اىل السعادة األبدية: فبواسطتِك أيتها السيدة

يقول حنوها القديس برنردوس، وبِك فرغ اجلحيم وبوساطتِك قد اخصب الفردوس، وابألمجال أنه 
احلياة األبدية لعدٍد فائق اإلحصاء من األشقياء الذين كانوا مستحقني املوت  بِك قد أعطيت

 السرمدي:*
جاان متأكدين نوال الفردوس، هو اال أن األمر الذي يشجعنا أببلغ من كل ما سواه على أن نوطد ر 

جيتهدون  ذه األم الطوابوية لكل أولئك الذين يكرموهنا، ال سيما الذينالوعد اجلميل الذي وعدِت به ه
بواسطة أقواهلم ومنوذجاهتم الصاحلة يف أن جيعلوها معروفًة ومكرمًة من اآلخرين أيضاً. وهذا الوعد هو 

وهلا: أن الذين يعملون يب ال خيطئون. ومن شرحين ( بق30ع24املدون يف حكمة أبن سرياخ )ص
سعيدون هم ابحلقيقة أولئك حتصل هلم احلياة األبدية. فمن مث يهتف القديس يوانونتورا قائاًل: أهنم ل

الذين حيصلون على أنعطاف مرمي حنوهم حماميًة عنهم، ألن الطوابويني يف السماء يعدون هؤالء رفاقهم 
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ذ أن من حيمل على ذاته عالمة تعبده ملرمي يكون أمسه مدواًن يف مصحف العتيدين من دون ريٍب، ا
واآلراء املدروسة. وهل أن األنتخاب اىل  احلياة. ماذا يفيد التعب والقلق يف الفحص عن األحكام

اجملد يصدر قبل سابق النظر اىل األستحقاقات اخلصوصية أم بعد أتمل هذه األستحقاقات!" هل أن 
بةٌ يف سفر احلياة أم ال؟ فنحن أن كنا عبيداً حقيقيني ملرمي والدة اإلله وفائزين حبمايتها، أمساءان هي مكتو 

 أمساؤان هي مسجلة يف مصحف احلياة، ألنه كما يقول القديس يوحنا فمن دون أشكاٍل بل بكل أتكيدٍ 
م خملصني: ويبان الدمشقي: أن هللا ال مينح نعمة العبادة حنو والدته القديسة اال ألولئك الذين يريده

أن هذا هو مطابٌق ملا أعلنه عز وجل واضحاً بواسطة رسوله القديس يوحنا يف سفر اجلليان قائاًل: أن 
( 12ع3غلب... أان أكتب عليه أسم إهلي وأسم املدينة اجلديدة اليت إلهلي: )أبوكاليبسي صالذي ي

ينة هللا، فمن هي مدينة هللا هذه اال أي أن الذي يكون غالباً وخملصاً حيمل على قلبه مكتوابً أسم مد
لت فيِك مرمي حسبما يفسر القديس غريغوريوس الكبري يف شرحه كلمات النيب داود هذه: أنه قد قي

( فيمكننا حسنًا أن نقول اذًا مع القديس بولس الرسول: 3ع86املسبحات اي مدينة هللا: )مزمور
تم، أن الرب قد عرف الذين له: )تيمواتوس اثنية لكن أساس هللا الوطيد قد وقف اثبتاً وعليه هذا اخل

وخاصته، ولذلك ( فالذي يكون عليه هذا اخلتم أي عبادته ملرمي قد عرفه الرب أنه له 19ع2ص
كتب القديس برنردوس قائاًل: أن التعبد لوالدة اإلله هو ختٌم وعالمٌة كلية التأكيد لنوال اخلالص 

كلم خبصوص السالم املالئكي يقول: أن كل من يكرم البتول األبدي: مث أن الطوابوي االنوس اذ يت
 ألنتخابه اىل اجملد. ويقول هو عينه مراٍت كثريًة بتالوة السالم املالئكي، حيوي يف ذاته عالمًة عظيمةً 

يف حمٍل آخر: أنه يفوز بذلك أولئك أيضًا الذين يثابرون بثبات على تالوة املسبحة الوردية املقدسة 
لغ من هذا يورد األب نيارامبارك قائالً: أن عبيد والدة اإلله هم ذووا أختصاصاٍت أكثر يومياً. وأبب

ذا العامل، بل أهنم يف السماء أيضًا سيكونون مكرمني بنوٍع وأفضل، ليس يف مدة حياهتم فقط يف ه
بالطها  متميٍز جداً عن اآلخرين، ومرتدين حبلٍل شريفٍة تعلنهم واضحاً أهنم حواص ملكة السماء وأهل

 (*21ع31كما قيل عنهم: أن أهل بيتها مجيعهم البسون ثياابً مضعفًة: )أمثال ص
هدت يف وسط البحر مركبًا حاواًي ضمنه عبيدمرمي العذراء فالقديسة مرمي مادلينا داابتسي قد شا

كافًة أمجعني، ورأت هذه السيدة ماسكًة يف يدها دفة تدبري املركب، ومهتمة يف أن تقود هؤالء الركاب  
بكل طمأنينٍة وأتكيٍد اىل مينا اخلالص، وقد حصلت القديسة املذكورة على تفسري هذه الرؤاي وهو: 
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عيشون يف احليوة احلاضرة حتت محاية والدة اإلله، خم انجون من غرق اخلطيئة أن كل أولئك الذين ي
دون مبعوانهتا ومحايتها بنوٍع يف حبر هذا العامل اجلزيل األخطار، وفائزون ابلنجاة من اهلالك، ألهنم يقا

كنف   أمنٍي اىل مينا الفردوس السماوي. فلنجتهد اذًا يف أن نصعد اىل هذا املركب املغبوط الذي هو
محاية أم الرمحة. وفيه نكون مطمئنني على البلوغ اىل الغبطة األبدية، اذ أن الكنيسة املقدسة ترتل يف 

كل أولئك العتيدين أن يشرتكوا يف النعيم األبدي، هم تسابيحها قائلًة حنو هذه السيدة هكذا: أن  
 .*ساكنون فيِك أيتها القديسة والدة اإلله، ألهنم حييون حتت كنف محايتكِ 

 * * منوذج
( عن توما أحد الرهبان اجليستاررجيانسيني أنه كان حاراً 7من كتابه 3أن كيساريوس خيربان )يف الرأس

يشتهي أن تزوره هي مرًة ما، ولذلك كان يتوسل إليها على الدوام  جداً يف العبادة لوالدة اإلله، وكان
لدير، وكان يتفرس يف السماء ويتنهد بتحسراٍت يف أن هتبه هذه النعمة. فليلةً ما اذ قد خرج اىل بستان ا

ًة قلبيٍة متقدٍة حبرارة الشوق ملشاهدة سيدته، واذا به ينظر منحدرًة من السماء أمرأًة كلية اجلمال متأللئ
ابلضياء قد جاءت اليه وسألته قائلًة له: أحتب اي توما أن تسمع صوت ترتيلي: فأجاهبا: أي نعم أين 

ك البتول رتلت بنغمٍة كلية العذوبة بعض تراتيل، اليت عند مساعها أضحى أرغب ذلك: فحينئٍذ تل
ت هي عنه وتركت الراهب توما البار يظن ذاته كأنه يف الفردوس السماوي، فلما أنتهى الرتتيل غاب

أشواقه متقدًة ألن يعرف من كانت هيب ابحلقيقة. ففيما هو غائٌص يف تلك األفكار واذا ببتولٍة أخرى 
ٍل عظيم كاألوىل قد جاءت أمامه ونظري تلك أمسعته صوت ترتيلها، فهو لعدم أستطاعته أن ذات مجا

ا، وهي أجابته قائلًة: أن ميسك ذاته عن أن يعرف من كانت هي تلك البتول، قد سأهلا عن أمسه
ن كاترينا، وأما أان فأمسي أنيسا، وكلتاان بتوالن شهيدات  البتول اليت جاءت إليك قبلي هي القديسة

ليسوع املسيح، قد أرسلتنا إليك سيدتنا لكي نعزيك، فأشكر هذه األم اإلهلية وأستعد متأهباً ألقتبال 
بقي حتت الرجاء العظيم يف أن يشاهد ملكته احملبوبة، نعمٍة أعظم: قالت له هذا وأغربت عنه، فالراهب 

أبرق وأستوعب منه قلبه أهباجًا ومل خيب هو من أمله، ألنه بعد ذلك بربهٍة قد رأى أشراق ضياٍء عظيٍم 
كلي العذوبة. واذا بوالدة اإلله قد ظهرت له من ابطن ذلك الضياء حماطًة من أجواٍق من املالئكة. 

ا ال حيد وال يوصف على مجال تلك البتولتني اللتني ظهرات له قباًل، مث قالت وهي ذات مجاٍل فائق مب
ز، التعبد الذي خدمتين به، وأستجبت صلواتك، فأنت له: أنين قد أقتبلت منك اي عبدي وأبين العزي
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قد أشتهيت أن تراين، وهوذا أان جئت اليك وأريد أن أمسعك أان أيضًا ترتيلي: قالت هذا وبدأت 
قد كان أبتهاج قلب توما هبذا املقدار عظيمًا حىت أنه غاب عن حواسه. وسقط على األرض ترتل، ف

صالة السحرية وأجتمعت الرهبان حسب عادهتم يف اخلورص منكبًا وبقي هكذا. فلما قرع انقوس ال
 ومل جيدوا فيما بينهم توما أخذوا يفتشون عليه يف قاليته ويف أمكنٍة أخرى اىل أن وجدوه أخريًا يف
البستان مطروحًا على احلضيض كمائٍت، فأقاموه وأدخلوه داخاًل، واذ رجع اىل ذاته قد حتم عليه 

ة أبن خيربهم جبميع ما حدث له. فحينئٍذ ألضطراره من قبل أمر الطاعة الرئيس أبمر الطاعة املقدس
 قد أخربهم بكل ما رآه ومسعه ومبا أنعمت عليه به هذه األم اإلهلية.*

 †صالة † 
لطانة الفردوس السماوي أم احلب املقدس أنِك اذ كنِت فيما بني املخلوقات كلها أنِت هي س اي

احملبوبة من هللا أكثر حباً، كما أنِك أنِت هي احملبة إايه األوىل أشد حباً، أرتضي أبن حيبِك هذا اخلاطئ 
ند مشاهدته ذاته ع ذياحلقري أيضًا األكثر كفرااًن ابجلميل واألشد شقاًء منجميع أهل األرض، ال

معتوقًا من اهلالك اجلهنمي بواسطتِك، ومن دون أستحقاٍق منه منعمًا عليه منِك أنعاماٍت هكذا 
عظيمة، فقد أشتعل قلبه غرامًا مبحبة صالحِك وقد وضع فيِك رجاه كله، فأان هو هذا اخلاطئ ومن 

ديسون األشد غرامًا مبحبتِك. لقا مث أحبِك اي سيديت وأمتىن أن يكون حيب إايِك أكثر مما أحبِك به
وأشتهي من كل قليب لو أكون قادراً على أن أجعل كل البشر الذين ال يعرفونِك أن يفهموا جيداً كم 
أنِت مستحقة احملبة. لكي يكرمِك اجلميع وحيبِك الكل، بل أين أرغب أن أموت من أجل حبِك 

قاً، وعن احلبل بِك الربيء من دنس ح لهمبحامايت عن دوام بتوليتِك، وعن حال كونِك والدة اإل
اخلطيئة األصلية، هذا أن كان حيتاج األمر ألن أقدم حيايت فداًء ابحملاماة عن خصوصياتِك هذه ذات 
األعتبار والقيمة، فأقبلي مين اي أمي العزيزة احملبوبة عواطف تعلقي القليب بِك، وال تسمحي أبن أحد 

احملبوب منِك هبذا املقدار العظيم. فالويل يل ألين يف وقٍت ما  كِ عبيدِك الذي حيبِك يكون عدوًا إلهل
كنت كذلك حينما أهنت سيدي. اال أنين وقتئٍذ مل أكن أحبِك اي مرمي وكنت قليالً أهتم يف أن أكون 
حمبواًب منِك، أما اآلن فأان ال أمتىن شيئًا بعد نعمة هللا أكثر من أن أحبِك وأن أحصل منِك حمبوابً. مث 

ضعف رجائي يف ذلك من قبل خطاايي املاضية، اذ أنين أعلم جيداً أنِك سيدٌة كلية احلنو والرأفة، ي الو 
وال أتنفني من أن حتيب األشد شقاوًة فيما بني اخلطأة أيضاً الذين حيبونِك، بل أنِك ال تدعني أن يسمو 
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لكة اجلليلة، ألين حينما املا أحٌد حببه على حبِك، فأان أريد أن آيت اىل الفردوس ألحبِك هناك أيته
أبلغ ألن أضبط قدميِك فأعرف أفضل معرفًة كم أنِت مستحقًة من احملبة، وكم صنعِت من العناية اىل 
أنِك خلصتيين. وهلذا أحبِك هناك أشد حبًا طول أزمنة األبدية من دون خوٍف أصاًل من أن أعدم 

أن أفوز ابخلالص بوساطتِك. ومن مث أسألِك  اً يدهذا احلب أو أنتزح عنه، فأان أرجو اي مرمي رجاًء أك
 أن تصلي من أجلي لدى أبنِك يسوع وال أريد أكثر من ذلك.

 ألنه خيصِك أن ختلصيين وأنِت هي رجائي وهلذا أمضي

  

 على الدوام مرتاًل، اي مرمي رجائي أن

  

 .خالصي هو متعلٌق بكِ 

  

 .آمني
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 ولمي البتكتاب مر   -الفصل التاسع: اي شفوقة اي رؤوفة 
 القديس ألفونس دي ليكوري -كتاب اجماد مرمي البتول  •

 

 الفصل التاسع
 * فيما يالحظ هذه الكلمة وهي: اي شفوقة اي رؤوفة:*

 * وفيه يربهن عن كم هي عظيمة شفقة
 ورأفتها*والدة اإلله 

برنردوس اذ يتكلم عن عظمة حنو مرمي وأشفاقها حنوان حنن األشقياء البائسني، يقول: أن قديس أن ال
هذه البتول هي األرض املوعود هبا من هللا اليت تقطر لبنًا وعساًل: وهلذا قال القديس البااب الون 

فقط حىت أهنا ليس  هبذا املقتدار،الكبري: أن البتول اجمليدة هي مالكة قلبًا وأحشاًء رحومًة شفوقًة 
تستحق أن تسمى أم الرمحة، بل ينبغي أيضاً أن تدعى الرمحة ابلذات: والقديس بوانونتورا اذ يالحظ 
أن مرمي قد أختريت والدًة هلل لسبب شقاوة املساكني، وأهنا قد أقيمت بوظيفة أن توزع املراحم على 

ني كافًة، وكيف أن ذلك أن تسعف البائسالذي عندها يف اجلميع، متأماًل أيضًا يف األهتمام العظيم 
جيعلها غنيًة هبذا املقدار ابلرأفة واألشفاق، حىت أنه يبان أهنا ال تشتهي شيئًا آخر سوى أن تعني 
احملتاجني وتسعف املعوزين وتساعد املساكني وحتسن اىل البائسني. فمن مث يقول: أنه حينما ينظر اىل 

 بل الرمحة اإلهلية فقط.* العدل اإلهلي، شاهد يف الوجودمرمي فكأنه ال يعود ي
وابألمجال أن أشفاق والدة اإلله ورأفتها هي هكذا عظيمة: حىت أن أحشاءها الرأوفة، كما يقول األنبا 
غواريكوس، ال تعرف أن متكث برهةً ما من دون أن تفيض حنوان جماري حنوها. وتبيح لنا أمثار أشفاقها: 

ة شيٌء آخر غري الرأفة. أهل ميكن أن جيري فائضًا من يبنبوع الرأفوالقديس برنردوس يهتف قائالً: 
( 19ع24وهلذا لقبت هي ابلزيتونة، كما قيل عنها: أان مثل الزيتون اجلميل يف البقاع: )أبن سرياخ ص

فكما أنه من الزيتزن ال خيرج شيٌء آخر اال الزيت )الذي هو رسم الرمحة( هكذا من يدي مرمي ال 
ل املكرم لويس دابونته( يليق أن تسمى اال النعم واملراحم: ولذلك بكل عدٍل )يقو خيرج شيٌء آخر 

مرمي: أم الزيت: اذ أهنا هي أم الرمحة. فإذا ما ألتجأان حنن اىل هذه األم طالبني منها زيت رأفتها فال 
 خناف من أهنا ميكن أن تنكره علينا، كما نكرت أعطاء الزيت اخلمس العذارى احلكيمات للخمس

http://www.peregabriel.com/saintamaria/nodeorder/term/2044
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(، كال، بل أن هذه السيدة هي 9ع25وإايكن: )مىت ص اجلاهالت قائالت هلن: ليس لنا ما يكفينا
غنيٌة بزيت املراحم، كما ينبه القديس بوانونتورا، ولذلك تدعوها الكنيسة املقدسة: عذراء كلية 

دار ممتلئٌة احلكمة: لكي نفهم من مث )حسبما يقول أوغون الذي من سان فيتوره( أن مرمي هي هبذا املق
 در أن تسعف اجلميع بسخاء رأفتها من دون أن تفرغ كنوز غناها.*نعمًة وأشفاقاً، حىت أهنا تق

ولكين أسأل مستفهماً ملاذا يقال يف النص املتقدم ذكره: أان مثل الزيتون اجلميل يف البقاع، وال تقول 
داخل السياج، ال يف البقاع الشائبة  ابألحرى: أان زيتونٌة ضمن بستاٍن أو كرٍم مسيٍج ابجلدران حمفوظةٌ 

ف؟ فيجيب الكردينال أوغون يف تفسريه هذا النص: أن هذه الزيتونة أمنا هي يف البقاع ليمكن للخط
لكل أحٍد بسهولٍة أن يشاهدها، ومن دون مانٍع يدنو منها ليستمد عالجًا ألحتياجاته: ويثبت هذا 

خارج احليطان حينما تكون زيتونٌة ما مغروسًة يف احلقل التفسري اجلليل القديس أنطونينوس بقوله: أنه 
والسياج، فيستطيع كل أحٍد من غري حاجٍز أن يذهب اليها ويقطف أمثارها. وهلذا أن اجلميع يقدرون 
أن يلتجئوا اىل مرمي أبراراً وأشراراً ليستمدوا زيت رمحتها: فكم وكم من األحكام األنتقامية املعطاة من 

سة أن تنال بواسطة تضرعاهتا عدم وضعها اخلطأة قد عرفت هذه البتول الكلية القدا العدل اإلهلي ضد
ابلعمل، خملصًة منها األشرار الذين ألتجأوا اليها مستغيثني هبا. ويقول توما الكامبيسي: أي ملجأ 

فقري أكثر أمنًا نستطيع حنن أن جند خارجًا عن حضن مرمي وأحشائها اململؤة رأفًة، ألنه هناك جيد ال
يته. واملراتب أقناعه، واملشكك هدؤه ابملشورة الصاحلة، واملهمل أسعافه، واملريض عالجه، واحلزين تعز 

 أعانته، واحملتاج كفاية.*
فيا لتعاستنا لوال نكون حاصلني على أم الرمحة هذه املتهتمة واملعينة دائمًا يف أسعافنا وسد عوزان يف 

ال توجد  (: أنه حيث27ع36دس يقول بفم أبن سرياخ )صشدائدان وشقاوتنا. على أن الروح الق
األمرأة ينوح الفقري: فالقديس يوحنا الدمشقي يربهن أن هذه األمرأة هي مرمي البتول، وحيث ال توجد 
هي فيضام اجلميع ألن هللا أراد أن النعم كلها تتوزع ابسطة تضرعاهتا لديه. فاذا نقص وجودها فال 

بقوله: حيث مل توجد صلوات  ل الرمحة، كما أوحى الرب للقديسة برجييتاريب بنقصان الرجاء عن نوا
 مرمي ابلتضرعات فال رجاء لنوال الرمحة.*

ولكن أهل أننا خناف من أن هذه األم احلنونة ال تنظر اىل شقاوتنا وال تتوجع لنا، كال، بل أهنا هي 
من جرائها. فيقول القديس  تالحظ وترثي لنا من أجلها أكثر مما حنن أنفسنا نالحظها ونتوجع
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هو ذاك الذي فيما بني القديسني كافًة يشفق علينا وحينو مرتأفاً وينعطف مرتيثاً حلالنا أنطونينوس: من 
نظري مرمي: وحسبما يورد ريكاردوس الذي من سان فيتوره بقوله: أن مرمي حيثما تشاهد الشدائد، 

ك من دون أن تسعف الكائنني فيها! ويثبت ذل وأينما تنظر املسكنة والشقاء، فال تقدر أن هتملها
العالمة ماندوتسا خماطباً والدة اإلله هكذا: أنِك أيتها البتول املباركة توزعني بيٍد طلقٍة سخيٍة مرامحِك 
أينما الحظِت األحتياج والضرورة ملمةً بنا. فأمنا هذه الصاحلة ال تكف أصالً عن ممارسة ما هو متعلٌق 

ا، بل دوام خدمتها هذه الرحومة بقوهلا املراحم، كما تعلن هي نفسها عدم أنتقاصه بوظيفتها يف توزيع
( 14ع24هكذا: أنين اىل الدهر املزمع ال أنقص، لقد خدمت أمامه يف القبة الطاهرة: )أبن سرياخ ص

أعتين فيشرح هذه الكلمات الكردينال أوغون أبن مرمي تقول: أنين اىل حد هناية العامل ال أمهل أبداً أن 
فل أصاًل عن التضرعات من أجل اخلطأة لكي ينالوا اخلالص أبسعاف البشر يف شدائدهم، وال أتغا

 انجني من الشقاء األبدي.*
فقد كتب املؤرخ سفاطونيوس عن امللك تيطس قيصر، أنه هبذا املقدار كان منّصبًا أبنعطاٍف وشوٍق 

تقدم كان يقول عن ذاك اليوم الذي مل يكن فيه يألن مينح النعم للذين كانوا يلتمسوهنا منه، حىت أنه  
لديه أحٌد ما يف طلب نعمٍة من النعم: أنه يوٌم ضائٌع وهناٌر فاقد الثمر يل. ألين أجتزته من غري أن 
أسعف فيه أحدًا بنعمٍة ما: فتيطس رمبا كان يقول ذلك بروح اجملد الباطل وبقصد أن يكتسب لذاته 

القريب، وأما ملكتنا مرمي جودة صفاته أحرى مما بروٍح صادٍق حملبة  رايدة مديح الشعوب. وأعتبارهم
فلو أتفق أن مير يوٌم ما من دون أن تلتمس منها نعمٌة ما، أو من غري أن هتب هي فيه رمحًة ما، 
فلكانت تقول ذلك هلذه العلة وحدها، وهي لكوهنا أمنا هي ممتلئًة من احلب الصادق حنو البشر، ومن 

يقول القديس برنردينوس البوسطى. توجد هي اىل أن تصنع معنا اخلري: بنوع أهنا كما  الشوق األكيد
شائقًة ومتعطشة ألن هتبنا النعم. أفضل شوقاً وتعطشاً منا حنن أنفسنا ألقتبال هذه النعم، ولذلك كل 

ريد أن متنحنا مرٍة حنن نلتجئ اليها فنجدها دائماً مملؤة اليدين من املراحم ومن املواهب السخية اليت ت
 إايها.*

انت رمسا ألمنا البتول اجمليدة، فرفقا حينما طلب منها غالم أبراهيم أن تسقيه قليالً فأمنا رفقا أمنا ك
من املاء الذي كان يف اجلرة اليت هي أمألهتا من العني، فليس أهنا أسرعت اليه هو فقط ووضعت اجلرة 

أستقي بل أهنا بعد أن شرب قالت له أيضاً: أنين على ساعدها وأسقته قائلًة له: أشرب اي سيدي: 
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ماًء للجمال اليت معك حىت تشرب كلها: وهكذا أفرغت املاء يف املستقى. وأعجلت راجعًة اىل البئر 
اخل( فمن مث يلتفت القديس برنردوس  18ع24اثنيةً وأمألت فأسقت مجيع اجلمال )سفر التكوين ص

ر سخاًء من رفقا. ولذلك ها هكذا: أنِك أيتها السيدة رأوفٌة وأكثاحلسن التعبد ملرمي البتول خماطباً إاي
أنت ال تكفني أبن توزعي نعم رمحتِك الغري احملدودة على غلمان أبراهيم فقط، املفهوم هبم عبيد الرب 
األمناء يف خدمته تعاىل، بل أنِك هتبني هذه النعم للجمال أيضاً اليت هي رسٌم للخطأة، وكما أن رفقا 

نِت هتبني أكثر من الشيء الذي يلتمس منِك: مث طت أكثر مما طلب منها، فعلى هذه الصورة أقد أع
يقول ريكاردوس الذي من سان لورانسوس: أن سخاء مرمي يشابه سخاء أبنها اإلهلي الذي يعطي 

به: دائماً أكثر مما يطلب منه، وهلذا يقول عنه القديس بولس الرسول أنه مستغٍن يف مجيع املستغيثني 
و مجيع الذين يلتجئون اليه ابلصلوات، وهلذا يقول حنو ( أي هو غيٌن ابلنعم حن12ع10)روميه ص

البتول اجمليدة أحد العلماء العباد هكذا: صلي من أجلي أنِت اي سيديت، ألنِك تطلبني يل النعم أبعظم 
فر من تلك اليت أان أستطيع عبادٍة مما أان أعرف أن أصنع، وأنِت تنالني من هللا نعماً ومواهب أعظم وأو 

 أن ألتمسها.*
فالقديسان الرسوالن يعقوب ويوحنا عندما شاهدا أن أهل قرية السمرة مل يريدوا أن يقبلوا يسوع 
عندهم، قد أحتدا ابلغرية قائلني: اي رب أتريد أن نقول فتنحدر انٌر من السماء وتفنيهم، فألتفت هو 

ل هلما: أنين هبذا أخل( فكأنه تعاىل يقو  52ع9أنتما: )لوقا صوهنرمها قائاًل لستما تعرفان أي روٍح 
املقدار أان رحوٌم رأوٌف شفوٌق عذٌب حىت أين نزلت من السماء لكي أخلص اخلطأة ال لكي أعاقبهم، 
وأنتما تريدان أن تشاهداهم هالكني، فماذا تقوالن عن انٍر وعن أنتقاٍم، أسكتا وال تتكلما بعد يف أمر 

 العذراء جبملته هو شبيهٌ بروح أبنها ألن هذا ليس هو روحي. فمن حيث أن روح مرميعقاٍب وقصاٍص 
فال نقدر أن نراتب يف أهنا هي بكليتها متعطشٌة أبنعطاٍف ألن تصنع الرمحة، ألهنا )كما أوحت 
 للقديسة برجييتا( قد دعيت أم الرمحة، بل أن رمحة هللا عينها قد صنعتها هكذا شفوقًة حنونًة عطوفةً 

ها القديس يوحنا يف جليانه ملتحفًة ابلشمس. كما يقول حلوًة رأوفًة حنو اجلميع، ولذلك قد شاهد
(: وظهرت آيٌة عظيمٌة يف السماء أمرأٌة ملتحفٌة ابلشمس: ففيما 1ع12يف سفر األبوكاليبسي )ص

ألبسِت يالحظ هذه الكلمات خياطب القديس برنردوس والدة اإلله قائاًل: أنِك أيتها السيدة قد 
 ، اال أنه تعاىل قد ألبسِك هو رمحته وأقتداره.*الشمس أي كلمة هللا جسداً إنسانياً 
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فبهذا املقدار اذًا هي حنونٌة متعطفٌة شفوقٌة هذه امللكلة )يقول القديس برنردوس عينه( حىت أهنا 
توقف هي فاحصًة عن ملتجئًا إليها ومستغيثًا برمحتها. فال ت حينما ترى أحد اخلطأة مهما كان،

أستحقاقاته أو عدمها أي أن كان يستحق هو أن يستجاب مطلوبه أم ال، بل أهنا تستجيب اجلميع 
وتقبل طلباهتم من دون أستثناٍء. وألجل ذلك يالحظ مربهنًا القديس أيدالبارتوس بقوله: أن مرمي قد 

قربه من كرة األرض ينري  ( على أنه كما أن القمر ألجل9ع6: )نشيد صدعيت: مجيلًة مثل القمر
أولئك السكان يف قطب األرض السفلي الذين ال تظهر هلم الشمس اال أزمنًة قليلًة يف دور السنة. 
فهكذا مرمي تسعف اخلطأة األكثر شقاٍء واألشد أحتياحاً واألوفر أعداماً لألستحقاقات: مث أن القمر 

ل أبكثر سرعٍة من الشمس، ألن الشيء خذ أنواره من الشمس فمع ذلك مفعوالته تكمولئن كان يت
الذي تعمله الشمس يف مدة سنٍة يعمله القمر يف مدة شهٍر )كما يقول املعلم يوحنا دميينان يف تكلمه 

( ومن مث يورد القديس أنسلموس: أبننا بعض األحيان نستمد 1من الكتاب 3عن الفلك يف الرأس 
نستمدها أبستغاثتنا بيسوع: وهلذا حيرضنا أوغون الذي  بواسطة أستغاثتنا مبرمي أبكثر سرعٍة مما النجاة

من سان فيتورة على: أنه اذا أتفق لنا أن كثرة خطاايان تسبب لنا اخلوف من أن ندنوا من هللا ملتجئني 
لنا حينئِذ أن تتوقف عن أن اليه، ألنه تعاىل ذو عزٍة متناهيٍة قد أهينت منا أبفعال اآلاثم، فال نبغي 



185 | P a g e  
 

اثة حنو مرمي، ألننا ال ميكن أن جند فيها شيئاً ما خييفنا. ألنه أي نعم أهنا هي كلية القداسة نبادر ابألستغ
بريٌة من العيب سلطانة العامل، وهي نفسها والدة لإلله عظيمة اجلاللة، اال أهنا هي من حلمنا ودمنا 

 وهي أبنة آدم نظريان.*
مي، هو مملٌؤ من النعم واملراحم. ألهنا هي برنردوس: أن كل شيٍء خيتص مبر قول القديس وابألمجال ي

حبسب كوهنا أم الرأفة. قد صريت ذاهتا كالً للكل. وحبسبما هي موعبةٌ من احلب الشديد حنو اجلميع، 
ل أحضان قد أقتبلت أن تصري مديونًة لألبرار واألشرار معاً بصنيع الرمحة معهم. وهلذا هي تفتح للك

ما أن الشيطان. كقول القديس بطرس الرسول: جيول حول البشر رمحتها حىت يتمتع بذلك اجلميع. ك
( فهكذا ابلضد مرمي جتول مفتشًة من دون 8ع5زائرًا كاألسد يلتمس من يبتلعه: )بطرس أوىل ص

اردوس أنقطاٍع على أن تعطي احليوة واخلالص ملن تقدر هي أن تصنع معه ذلك. حسبما يورد ريك
 البوسطي.*

أن أقتدار والدة اإلله يف احملاماة عنا هو أعظم جداً مما نستطيع حنن أن ندركه  مث يلزمنا أن نعرف جيداً 
بعقولنا. كما يقول القديس جرمانوس. فمؤلف الكتاب املدعو بوماريوس يسأل كمستفهٍم. عن كيف 

ًا يف أطالق القصاصات والعقاابت أن ذاك الرب الذي كان يف الناموس القدمي هبذا املقدار صارم
فاآلن هو تعاىل عينه يستعمل املراحم مع األمثة األكثر خطأً من أولئك القدماء، مث جييب هو عاجاًل. 

نفسه عن ذلك قائاًل: أن هللا يفعل األن هذه املراحم كلها حباً مبرمي وتكرمياً ألستحقاقاهتا: والقديس 
الكلي، لوال تكون مل من دون ريب أنقلب حاصاًل يف األنداثر فوجلانسيوس يقول:" أنه لقد كان العا

مرمي مسندًة إايه بقوة شفاعاهتا". اال أننا نقدر أن نذهب مطمئنني أمام هللا )يتبع القول القديس 
أرنولدوس كارنواننسه( وأن نرتجا مؤملني نوال كل خرٍي اذ أننا حاصلون على األبن اإلهلي وسيطًا بنا 

األبن السرمدي. فكيف ميكن أن اآلب ال  ، وعلى األم اإلهلية وسيطًة بنا لدى هذالدى أبيه األزيل
يستمع طلبات األبن الذي يظهر لديه اجلراحات اليت أمل هو هبا من أجل خالص اخلطأة. وكيف هو 
من احملتمل أن األبن ال يستجيب تضرعات األم عندما تظهر هي لديه ثدييها اللذين هبما أقاتته 

يورد عبارًة جليلًة بقوله عن العذراء اجمليدة هكذا: مغذيًة. أما القديس بطرس الذهيب النطق ف ابحلليب
أنه اذ قدمت هلل هذه اجلارية البتول أحشاها الفائقة الطهر نظري فندٍق سكن فيه تعاىل يف جميئه اىل 
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 واخلالص للخطأة العامل. فلذلك هي تطلب منه عز وجل مبنزلة أجرٍة عن سكناه فيها. السالم للعامل
 تى.*امليؤوسني واحلياة للمو 

فكم هو عظيٌم عدد الذين أستحقوا أن حيكم عليهم ابهلالك )يقول األنبا جاالس( من أولئك الذين 
فازوا ابخلالص، لوال تدركهم مراحم مرمي العذراء ألهنا أمنا هي كنز هللا وخازنة مجيع النعم ومن مث أن 

الرأفة هذه ونرتجى خالصنا بكل بني يديها: فلنبادر اذًا دائمًا اىل أم  خالصنا هو متعلٌق هبا وكائنٌ 
أتكيٍد بواسطة شفاعاهتا. اذ أهنا )كما يشجعنا على الثقة هبا برنردينوس البوسطي( هي خالصنا وحياتنا 
ورجاان ومشريتنا وملجاان ومعونتنا: ويقول القديس أنطونينوس: أن مرمي هي ذاك العرش، أي عرش 

اليه بثقٍة لنستمد الرمحة اإلهلية، مع كل املعوانت  الذي حيرضنا الرسول اإلهلي على أن نتقدم النعمة
( هكذا: فلنتقدم بدالٍة اىل عرش 16ع4الضرورية خلالصنا، كما يقول يف سالته اىل العربانيني )ص

تسمي والدة اإلله: النعمة لنأخذ نعمًة وجند رمحًة ملعونٍة نستفرصها: وهلذا القديسة كاترينا السيانية 
 .*موزعة املراحم اإلهلية

فلنختتم القول بتلك الكلمات العذبة اململؤة حالوًة اليت خياطب هبا القديس برنردوس هذه األم 
الرأوفة هاتفاً: أنِك اي مرمي أنِت حليمةٌ حنو األشقياء رأوفةٌ حنو املستغيثني بِك، عذبةٌ حلوةٌ مع حمبينِك، 

كاملني. فأنِت توضحني ذاتِك رأوفًة نونٌة مع الساعني يف جناحهم لطيفٌة مع الشفوقٌة مع التائبني. ح
أبستنقاذِك إايان من العقاابت، وشفوقًة بتوزيعِك علينا النعم، وحلوًة لذيذًة أبيهابِك ذاتِك لكل من 

   يطلبِك.*
 * منوذج *

رجٌل. الذي مع كونه مقرتانً  أن األب كارلوس بوفيوس خيرب أبنه كان يف مدينة دومانس من مملكة فرنسا
قد كان معاشرًا أحدى النساء عشرًة دنسًة فسقيًة. فأمرأته العارفة ذلك اذ مل ميكنها بسر الزواج 

منعهما عنه فلم تكن تصنع شيئاً آخر سوى أن تطلب هلما من هللا القصاصات املريعة، ال سيما أهنا 
العدل  ل والدة اإلله، ملتمسةً منها أجراء صرامةذهبت يوماً ما اىل أحدى الكنائس وأمتثلت أمام هيك

ضد تلك األمرأة األثيمة املانعة عنها رجلها. غري أن األمرأة اخلاطئة عينها كانت من عادهتا أن تذهب 
يومياً اىل تلك الكنيسة، وتصلي أمام أيقونة والدة اإلله نفسها السالم املالئكي. فليلًة ما قد ظهرت 

ملا رأهتا شرعت مثل عادهتا تطلب رأوفة ألمرأة الرجل املومى إليه، اليت حايف احللم هذه األم ال
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القصاصات قائلًة: أصنعي العدل اي والدة اإلله أنصفي ابلقسط للمظلومة: اال أن العذراء اجمليدة 
أجابتها بقوهلا: أنِك تطلبني مين قيام العدل وأجراء صرامة القسط فتضلني، ألنِك أن أردِت ذلك 

طيع أن أتتم مرغوبِك، مث قالت هلا: أعلمي أن تلك اىل آخرين غريي يصنعونه لِك، فأان ال أستفأذهيب 
األمرأة اخلاطئة عينها تتلو أمامي كل يوٍم ذاك السالم الذي من يكرمين بتالوته، فمهما كان هو، أان 

أصبح النهار ال أحتمل أن أراه مصااًب بعقاٍب ما، وال ساقطًا يف القصاصات ألجل خطاايه. فلما 
لك الكنيسة فحضرت القداس... وفيما هي خارجٌة من الكنيسة هنضت هذه األمرأة ومضت اىل ت

صادفت األمرأة اخلاطئة داخلًة إليها، فشرعت تشتمها وتقول عنها أهنا هي ساحرٌة قويٌة يف هذه 
س الذين مسعوها الصنعة، حىت أهنا أتصلت اىل أن تسحر مرمي العذراء وجتعلها حماميًة عنها. فالنا

ني: أسكيت ماذا تقولني؟ أما هي فأجابتهم بقوهلا: كيف أريد أن أسكت عن متكلمًة هكذا هنروها قائل
أن أقول ما هو حقيقي جدًا، ألن مرمي العذراء قد ظهرت يل يف هذه الليلة، واذ طلبت منها أن 

تصنع يل ذلك، من كون هذه تنصفين ابلعدل من هذه األمرأة الفاجرة، فأجابتين أبهنا ال تقدر أن 
تتلو أمامها كل يوٍم سالمًا ما جيعلها غري مستطيعٍة أن تعاقبها! فالناس حينئٍذ سألوا  األمرأة الشريرة

تلك اخلاطئة ما هو السالم الذي كانت هي تصليه أمام أيقونة العذراء، فقالت هلم أنه هو السالم 
لعبادة عت وحتققت أن البتول القديسة ألجل هذه ااملالئكي. غري أهنا أي األمرأة اخلاطئة عندما مس

اجلزئية اليت كانت هي تقدمها هلا. قد صنعت معها هذا السخاء حبفظها إايها من العقاب املستحقته 
خطاايها، فدخلت الكنيسة وأنطرحت أمام أيقونتها املقدسة طالبًة من الشعب الغفران عن الشكوك 

ثواب العاملية. العفة الدائمة، مث بعد ذلك خلعت عنها األ اليت سببتها هي هلم، ونذرت أن حتفظ
وتردت ابلثوب الرهباين وعمرت هلا قاليًة ابلقرب من تلك الكنيسة، حيث أجتازت الزمن الذي بقي 

 هلا من العمر أبفعال أمااتٍت وتقشفاٍت، وأبعمال التوبة الصارمة اىل أن فارقت هذه احلياة.*
 †صالة † 

وذات أشتياٍق ألن تصنعي اخلري معنا حنن األذالء املقدار رأوفٌة  من حيث أنِت هبذا اي أم الرمحة أنكِ 
األشقياء وألن تتممي مرغوابتنا اليت نطلبها منِك، فأان الذي هو األشقى فيما بني البشر أمجعني ألتجئ 

ون، صحًة إليِك مستغيثًا برأفتِك لكي هتبيين ما ألتمسه منِك. فلتستمد الناس من رمحتِك ما يرغب
سعاداٍت أرضيًة، أما أان فآيت إليِك أيتها السيدة طالباً تلك األشياء اليت أنِت جسديًة، امالكاً زمنيًة، 
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نفسِك ترغبينها يل أكثر مين، وهي بكليتها مطابقٌة ملشيئة قلبِك الكلية القداسة فأنت كنت على 
األحتقار. أنِت كنِت هبذا املقدار األرض متواضعًة هكذا، فأستمدي يل اذًا فضيلة التواضع وحمبة 

صبورًة يف أحتمال شدائد هذه احلياة، فألتمسي يل فضيلة الصرب ألحتمل كل شيٍء مضاٍد. أنِت 
وجدِت ممتلئًة حباً متقدًا حنو هللا، فأكتسيب يل موهبة احلب املقدس النقي. أنِت صودفِت موعبًة حمبًة 

ين يبغضوين حنو اجلميع، ال سيما حنو أولئك الذحنو القريب بكليتِك، فأطليب يل فضيلة احلب 
ويضادوين. أنِت كنِت جزيلة التسليم إلرادة هللا، فأستمدي يل حسن اخلضوع التام والتسليم العام 
لكل ما يريد هللا أن يفتقدين به. أنِت ابألمجال هي األكثر قداسًة فيما بني مجيع املخلوقات اي مرمي 

هو ممكٌن وأنِت ترغبني أن تكتسيب نه ال ينقصِك حبٌّ وكل شيٍء لديِك اجمليدة، فصرييين قديساً، أل
ميكن أن يوجد مانعًا عين نوال مسأليت وهو، أما  يل كل شيٍء يوافقين خالصاً، اال أن شيئًا واحداً 

التهاون يف األلتجاء املتصل إليِك، وأما ضعف الرجاء يف حنوِك ومقدرة شفاعاتِك، غري أن هذا 
يلزم أن تستمديهما يل أنِت نفسِك من أبنِك. فهاتني  ائم إليِك وهذا الرجاء الوطيد فيكِ األلتجاء الد

النعمتني العظيمتني ألتمس منِك، وأريدمها حقًا وأطلبهما بثقٍة اي مرمي أمي ورجائي وحيايت وملجأي 
 وتعزييت. آمني.*

† 
 

 †اي محامة الروح القدس، †  
 ملواهب.أنِت شفيعة العامل، وموزعة النعم وا
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 كتاب اجماد مرمي البتول  -مرمي احللوة اللذيذة الفصل العاشر: اي 
 القديس ألفونس دي ليكوري -كتاب اجماد مرمي البتول  •

 

  *الفصل العاشر
 اللذيذة:*فيما يالحظ هذه الكلمات وهي: اي مرمي احللوة 

 هو عذٌب حالوًة وطيٌب لذًة أسم مرمي. **وفيه: يربهن كم 
 **يف مدة احلياة ويف ساعة املوت

مل خيرتع من أحٍد يف األرض. وال أبدعه عقٌل  مرمي اإلسم العظيم الذي خصصت به والدة اإلله أي أن
، بل أن هذا اإلسم ما إنساين، حسبما حدث وحيدث يف أخرتاع األمساء األخرى املستعملة من البشر

ن السماء ورسم أبمٍر إهلٍي خاص، كما يشهد القديسون أيرونيموس وأبيفانيوس وأنطونينوس قد جاء م
وغريهم كثريون. مث أن ريكاردوس الذي من سان لورانسوس يقول: أن إمسِك اي مرمي اجلليل احملبوب 

عد د أعطاِك هذا اإلسم. الذي بقد خرج من كنز الالهوت اىل خارٍج. ألن الثالوث األقدس جبملته ق
أسم أبنِك اإلهلي يسمو مرتاسًا على األمساء كلها، وزينه مبعىن اجلاللة واألقتدار، مريدًا أن يكرمه 
اجلميع منحنني عند التلفظ به من السماويني واألرضيني حىت اجلحيم نفسه: ولكن فيما بني األشياء 

اليت هبا يشعر عباد هذه  هو العذوبة الكلية احلالوة،األخرى اجلليلة اليت هبا زين الرب أسم مرمي 
 السيدة عند تلفظهم به يف مدو حياهتم وساعة موهتم كما أييت الشرح.*

فنظرًا اىل عذوبة هذا اإلسم عند املتعبدين ملرمي يف مدة حياهتم يقول القديس أونوريوس السائح: أن 
ق يف أسم مرمي العذوبة ونيوس البدواين اجمليد يتحقأسم مرمي هو مملٌؤ من العذوبة اإلهلية! بنوع أن أنط

نفسها، اليت يالحظها القديس برنردوس يف أسم يسوع، ألن هذا القديس أي برنردوس يقول عن أسم 
يسوع: أنه هو أبتهاٌج للقلب وشهد العسل للفم وعذب الصوت لألذن: وهذا عينه يقوله القديس 

ب يوفيناله أجنينا أسقف يف سرية حيوة الطوابوي األ أنطونيوس البدواين عن أسم مرمي. فقد ذكر
سالوتسو، انه حينما كان يسمي مرمي، كان يشعر حبالوٍة حسيٍة هبذا املقدار عظيمٍة، حىت أنه كان 
ميص شفتيه كمدهونتني ابلشهد. ويقرأ عن أمرأةٍ يف بالد كولونيا أهنا قالت يوماً ما لألسقف مرسيليوس، 

فمها حبالوٍة أكثر من العسل، واذ بدأ األسقف  ظ أسم مرمي فكانت تستطعم يفأهنا كل مرٍة كانت تلف

http://www.peregabriel.com/saintamaria/nodeorder/term/2044
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املذكور أن يتلفظ هبذا اإلسم فهو نفسه صار يشعر بتلك احلالوة. مث أنه قد يستدل من كلمات سفر 
النشيد اآليت إيرادها، أن املالئكة عند صعود والدة اإلله اىل السماء قد سألوا ثالث مراٍت عن إمسها 

(: من هي هذه املستشرفة 6ع3القفر كأهنا غصن خبوٍر: )ص وهلم: من هي هذه الصاعدة منبق
( 5ع8(: من هي هذه الصاعدة من الربية مدللة مستندة على حبيبها: )ص9ع6كمطلع الصبح: )ص

فهنا يستفهم ريكاردوس الذي من سان لورانسوس بقوله: ملاذا املالئكة يسألون مراٍت مرتادفًة عن 
ع كونه هو معروفاً منهم: مث جييب هو نفسه عن ذلك قائالً: أن السيدة والسلطانة اجمليدة مأسم هذه 

أسم مرمي هو مملٌؤ من العذوبة واحلالوة لدى املالئكة أنفسهم، حىت أهنم كرروا السؤال تواتراً ليسمعوا 
 ابجلواب ذكر أمسها ملفوظاً به على مساعهم.*

اجمليد. ألن هذه العذوبة احلسية ال احلسية املختصة هبذا اإلسم ولكن أان ال أتكلم هنا عن احلالوة 
تعطى عمومًا للجميع. بل أتكلم عن حالوٍة خالصيٍة مسببة الطمأنينة والشجاعة والقوة. اليت بوجه 
العموم يستفيدها من ذكر أسم مرمي كل أولئك الذين يتلفظون به بروح الداينة وحسن العبادة. فاذ 

أسم يسوع املقدس فأسم مرمي هو غيٌن ابخلريات هبذا با فرانكونه يقول: أنه بعد يتكلم عن ذلك األن
املقدار، حىت أنه يف السماء وعلى األرض ال يرعد أسٌم آخر سواه، منه حتصل أنفس العباد على نعمٍة 

املنعشة ودالٍة ورجاٍء وطمأنينٍة وافرٍة ألن أسم مرمي حيوي ضمنه نوعاً من اجلاذبية للحب. ومن احلالوة 
ٍت إهليٍة، حىت أنه حسبما يليق أن تشعر به قلوب حمبينها حيرك فيهم عطراً زكي الفؤاد. ومن موضوعا

العرف عذب النشر. وأما األمر العجيب املختص هبذا اإلسم العظيم فهو أنه اذا ما مسع مقوالً مراٍت 
عه كأنه جديٌد. اذ أهنم ال حتصى عددًا من حمبني هذه السيدة الشريفة. فدائمًا هم يصغون لسما

رون ابلعذوبة عينها كل مرٍة يسمعون نغمة التلفظ به. والطوابوي أنريكوس صوزونه أيضاً بتكلمه يشع
عن هذه العذوبة يقول: أنه عند مساعه تسمية مرمي. كان يشعر بذاته متوطدًا يف الرجاء هبذا املقدار، 

نيه حني تلفظه هبذا ب مع الدموع اهلاطلة من عيحىت أنه فيما بني سيمات األبتهاج القليب وحرارة احل
اإلسم اجمليد احملبوب، كان يشتهي أن قلبه خيرج من مركزه اىل فمه. ألن أسم مرمي الكلي احلالوة كان 
نظري شهد العسل ينحل يف أقصى جوارح نفسه، ولذلك يهتف حنو والدة اإلله صارخاً: اي له من أسٍم 

كان أمسِك وحده هو هكذا موضوٌع للحب    أنِت اي مرمي يف ذاتِك أنكلي القداسة. فرتى ماذا تكونني
 واألنعطاف القليب ومملٌؤ من النعم.*
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ومن مث يلتفت القديس برنردوس حنو أمه املغرم هو مبحبتها قائاًل هلا: اي مرمي البتول الكلية القداسة، 
ذٌب موع املدائح، أن أمسِك هو عاي عظيمًة اي رأوفًة اي مستحقًة كل التسابيح وسائر التقريظات وجم

حلٌو حمبوٌب بنوٍع هذا حده، حىت أنه ال ميكن أن يسمى ملفوظًا به من أحٍد من دون أن يشتعل يف 
قلبه هليب انر احلب حنو هللا وحنوِك، بل أبكثر من ذلك أنه يكفي ألمسِك أن يستحضر أبزاء عقل 

الذي من سان لتعزية له: ويقول ريكاردوس أحٍد من حمبينِك. لكي يضرم فيه زايدة احملبة لِك وا
لورانسوس: أنه أن كان املال يعزي الفقراء ألنه يزيح عنهم شقاهم، فكم أببلغ من ذلك يعزينا حنن 
البائسني أمسِك اي مرمي، اذ أنه أفضل جداً من خريات األرض ينعش قلوبنا ويزيح شدائدان وخيفف عنا 

 ثقل مشقات هذه احلياة.*
جبملته من النعم والربكات اإلهلية، حسبما خياطبِك القديس  ة اإلله موعبٌ أمسِك اي والدوابألمجال أن 

متوديوس، بنوع أنه، كشهادة القديس بوانونتورا، ال يستطاع أن يلفظ أمسِك من أحٍد ابلعبادة الواجبة 
ود، وممن قد من غري أن جيلب له نعمًة ما. ويقول أيديوطا: فليؤت إبنساٍن ممن تصلبت قلوهبم كاجللم

ء فاذا كان هذه اإلنسان يسميِك اي بتواًل كلية رأفتها، فإمسٍك هو ذو قوٍة مقتدرٍة يئسوا من الرجا
تستطيع أن تلني صالبة ذاك القلب، ألنِك أنِت هي تلك اليت تشجعني اخلطأة على الثقة، وتنعشني 

: قديس أمربوسيوس يهتف قائالً يف قلوهبم الرجاء الوطيد بنوال الغفران وأبكتساب النعمة: مث أن ال
أن أمسِك الكلية حالوته اي مرمي هو مسحٌة ذات عرٍف زكٍي جتلب نشر رائحة النعمة اإلهلية. ولذلك 
يتضرع هذا القديس حنو األم اإلهلية قائاًل: فلتنحدر اذًا اىل أنفسنا هذه املسحة اخلالصية. أي كأنه 

ِك حبٍب ودالة. من حيث اٍت مرتادفًة يف أن نلفظ أمسيقول هكذا: أيتها السيدة صريينا أن نتذكر مر 
أن تسميتِك على هذه الصورة هي عالمٌة توضح أما أننا ممتلكون نعمة هللا، وأما أننا من دون أبطاٍء 

 نكتسبها جديداً بعد فقدها، ولذلك يكون ذكر أمسِك عربوانً لنا يف أكتسابنا إايها.*
مرمي يعزي احملزونني، ويرد اىل السلوك : أن التذكر يف أمسِك اي أما الندولفوس الذي من ساسونيا فيقول

يف حمجة اخلالص األمينة أولئك الذين خرجوا عنها اتئهني، ويشجع اخلطأة لكيال يهملوا ذواهتم أن 
يسقطوا يف خطية قطع الرجاء من اخلالص. وقال األب ابلبارتوس: أنه كما أن يسوع املسيح قد أشفى 

جراحات اليت أحتملها جبسده املقدس، فهكذا مرمي وره وداثره بواسطة اخلمس العامل كله من شر 
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بواسطة أمسها املثلثة قداسته املركب من مخسة أحرٍف )كما هو ابليوانين والالتيين( جتلب يومياً الغفران 
 للخطأة عن مآمثهم:.*

دهٌن مهراق هلذا أحبتِك ومن مث قد شبه أسم مرمي املقدس يف سفر النشيد ابلزيت اذ يقال: أن أمسِك 
( فيفسر هذا النص الطوابوي االنوس: أبنه كما أن الدهن يشفي السقماء ويبعث 2ع1لشباب: )صا

رائحًة زكيًة، ويضرم اللهيب. فكذلك أسم مرمي يشفي اخلطأة من أسقامهم الروحية، وينعش القلوب، 
ايهم لورانسوس اخلطأة مشجعاً إويضرم فيها انر احلب اإلهلي. وهلذا حيرض ريكاردوس الذي من سان 

على أن يبادروا اىل األستغاثة هبذا اإلسم العظيم، ألن به كفاءًة ألن يربئهم من أدواء عزائهم الرديئة 
 كافًة، اذ أنه ال يوجد مرٌض هبذا املقدار عضاٌل حىت أنه ال يشفى من قوة أسم مرمي اجمليد.*

مرتعدين من سلطانة السماء بنوٍع هذه اطني خيافون وبضد ذلك، كما يربهن توما الكامبيسي: أن الشي
صفته. حىت أهنم مبجرد ذكر أمسها العظيم يهربون من أمام ذاك الذي يلفظه بفمه كاهلرب من هليب 
انٍر متأججٍة. مث أن البتول اجمليدة هي عينها أوحت للقديسة برجييتا أبنه ال يوجد يف هذا العامل خاطٍئ 

ويستغيث أبمسها مع قصده على الرجوع اىل هللا ابلتوبة، من دون  ن حمبة هللا،ما ابرد القلب ابلكلية م
أن يبتعد عنه الشيطان حااًل: كما أهنا أثبتت ذلك مرًة أخرى بقوهلا للقديسة املذكورة: أن الشياطني 

س اليت مجيعاً يهابون أمسها وخيافونه وحيرتمونه بنوع أهنم حاملا يستموعونه ملفوظاً فيهملون تلك األنف
 ن مقيدينها مبخاليبهم ويهربون عنها.*يكونو 

وكما أن املالئكة األشرار يبتعدون عن اخلطأة الذين يستغيثون أبسم مرمي. فهكذا ابلعكس يقرتب 
املالئكة األبرار أببلغ نوٍع حنو أنفس أولئك الذي يستدعون ملعونتهم هذا اإلسم بعبادٍة، كقول والدة 

سبما هو مدون عند ديونيسيوس كارتوزواينوس( ويشهد ة برجييتا )حاإلله عينها ابلوحي للقديس
القديس جرمانوس: أبنه نظري ما أن التنفس هو عالمة وجود احلياة. فكذلك تكرار أسم مرمي مراٍت 
مرتادفًة هو عالمًة تشري أما اىل أن النفس هي حيٌة ابلنعمة اإلهلية. وأما أهنا من غري أتخرٍي حتىي اثنيًة 

س، ألن هذا اإلسم املقتدر له قوٌة على أن يستمد املعونة واحلياة ملن يستغيث نعمة التقدي أبكتساب
به حبسن تديٍن: وابألمجال أن هذا اإلسم العجيب هو نظري الربج الشاهق احلصني الذي اذ حيتمي فيه 

صهم ولئن اخلاطئ فينجو من املوت. من حيث أن هذا الربج السماوي املنيع حيمي اخلطأة أبمٍن وخيل
 وا من امليؤوسني: )هذا ما يقوله ريكاردوس الذي من سان لورانسوس(.*وجد
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مث أن هذا الربج احلصني ليس فقط ينجي اخلطأة من أن حيل هبم العقاب، بل أيضاً حيمي ضمنه األبرار 
 من وثبات اجلحيم ضدهم. كما يورد ريكاردوس عينه مربهناً: أبنه بعد أسم يسوع ال يوجد أسٌم آخر

ت القوية. وجيلب للبشر األشفية العجيبة مبقدار ما هو أسم مرمي اجمليد. ال سيما ألنه أمٌر حيوي املعوان
معروٌف عند اجلميع مبا أن التجربة حتققه، هو أن املتعبدين ملرمي جيدون يف أمسها املقدس قوًة عظيمًة 

لكلمات املدونة من تفسريه هذه اإلابدة التجارب الدنسة، ومن مث يتفلسف املعلم املذكور عينه عند 
( وهي: وأسم العذراء مرمي: اذ يقول: أن هاتني اللفظتني أي عذراء 27ع1القديس لوقا األجنيلي )ص

ومرمي املوردتني من األجنيلي البشري متحدتني معًا من دون أفرتاق أحدمها عن األخرى. توضحان لنا 
يكون منفصالً أصالً عن العفة. ولذلك  ال ينبغي أن هذا األمر وهو أن أسم هذه البتول الكلية الطهارة

يقول القديس بطرس الذهيب نطقه: أن أسم مرمي هو دليل الطهارة والعفة: مريداً أن يعين هبذا أن ذاك 
املسيحي الذي يكون جترب أبفكاٍر ضد العفة، وحصل مراتابً، هل أنه قبلها أو أستلذ هبا أم ال. فأن 

سم مرمي مستغيثًا مبعونتها فهذا هو دليٌل أكيٌد على أنه مل لتجربة ذكر أكان يعرف ذاته أنه حني ا
 يتدنس بزلٍة ضد العفة يف تلك التجربة.*

فألجل ذلك ينبغي لنا أن نتمسك مبشورة القديس برنردوس القائل: أفتكر اي هذا يف مرمي، وأستغث 
قلبك. وكان هذا فمك وال عن  هبا يف حني األخطار والشدائد واألرتياابت، وال تبعدن مرمي ال عن

القديس يقول: فلنفتكر يف مرمي حني حصولنا يف أي خطٍر كان من شأنه أن يورطنا يف خسران النعمة 
اإلهلية، ولنستغث أبمسها مجلًة مع أستغاثتنا أبسم يسوع، ألن هذين األمسني يستعمالن دائماً متحدين 

دون أن يفارقاان زمنًا مستطياًل، ألن   أفواهنا منأحدمها مع اآلخر. وليستمرا أبتصاٍل يف قلوبنا ويف
هلذين األمسني الكلية قداستهما قوًة عظيمًة ألن حيفظاان من السقوط ابخلطيئة. وألن جيعالان ظافرين 
بكل التجارب: فالنعم املوعود هبا من يسوع املسيح ألولئك الذين يكرمون أسم مرمي هي جليلٌة 

مع والدته اجمليدة قد صري القديسة برجييتا أن تفهم حسنًا يف فسه متكلمًا ساميٌة، ألنه اذ كان تعاىل ن
أنعامات  3الوحي، أن كل من يستغيث أبسم مرمي بثقٍة ورجاٍء وبعزٍم على أصالح سريته، يفوز ب 

خصوصية وهي: التوجع الكامل على خطاايه، والوفاء عنها، مث التقوى املؤدية اىل الكمال املسيحي، 
السعادة األبدية. ألنه يضيف اىل هذا املخلص نفسه يف الوحي بقوله: أن أخريًا ينال وبعد ذلك 

كلماتِك اي أمي هي عزيزٌة لدي وحمبوبٌة مين جدًا حىت أين ال أقدر أن أنكر عليِك إيهاب شيٍء مما 
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اء تطلبينه. أما القديس أفرام السرايين فقد أتصل اىل أن يقول: أن أسم مرمي هو مفتاح ابب السم
يتلفظ به حبسن عبادٍة. وهلذا ابلصواب يلقب القديس بوانونتورا مرمي البتول: أبهنا خالص  لذاك الذي

املستغيثني أبمسها أمجعني. كأن جمرد األستغاثة هبذا اإلسم اجمليد يستمد هلم نوال اخلالص األبدي. كما 
 فائقٍة يف السخاء أكتساب نعمةٍ  أن العالمة أيديوطا يثبت: أن األستغاثة أبسم مرمي املقدس تقود اىل

 والفاعلية يف هذه احلياة، واىل نوال جمٍد ساٍم يف الدهر العتيد.*
وأما توما الكامبيسي فيختتم كالمه يف هذا املعىن مع القارئني قائالً هلم: فأن كنتم اي أخويت ترغبون اذاً 

البتول، وأستغيثوا أبمسها  جاء اىل مرميأن تصادفوا التعزية يف أية شدٍة وجتربٍة تصيبكم، فبادروا ابأللت
وكرموها وسلموا ذواتكم لعنايتها، فأفرحوا مع مرمي، وأبكوا معها، وأمشوا برفقتها، ومعها فتشوا على 
يسوع. وأخرياً أهتموا يف أن تعيشوا مع يسوع ومرمي مجلًة، ويف أن متوتوا بني أيدمها. فاذا فعلتم ذلك 

طريق الرب، ألن مرمي بكل طيبة خاطٍر تتوسل من أجلكم  اً انجحني يففال ريب يف أنكم تتقدمون دائم
 لدى أبنها اإلهلي الذي خلواً من أشكاٍل يستجيب طلبات هذه األم اجمليدة.*

فاذاً عذٌب هو جداً يف هذه احلياة وكلي احلالوة يف قلوب عبيد مرمي ويف أفواههم ذكر أمسها املقدس، 
اثتهم به حسبما الحظنا آنفاً. ولكن هذا األسم يعود م إايها أستغألجل النعم العزيزة اليت تكسبه

لديهم أكثر عذوبًة وحالوًة عند ساعة موهتم، ألجل فوزهم مبيتٍة مقدسٍة مملؤٍة من التعزية أبستغاثتهم 
حينئٍذ به. فاألب سارتوريوس كابوتوس اليسوعي حيرض مجيع أولئك الذين يوجدون حاضرين عند 

كروهم أبسم مرمي مستدعينه أبفواههم مراٍت مرتادفًة مربهنًا أبن أسم ت، على أن يذ املدنفني من املو 
احليوة هذا املوعب من الرجاء، اذًا لفظ به مبجرد اللفظ ساعة املوت فيكفي ألن يبدد األعداء 
اجلهنميني، وألن يشجع املنازعني ويعينهم يف مجيع شدائدهم األخرية. وكذلك القديس كاميلوس 

انه وصيًة وكيدًة، يف أهنم حني مساعدهتم املنازعني يذكروهنم مراٍت كثرًة أبسم قد ترك لرهب داالليس
يسوع وأسم مرمي، حسبما هو نفسه قد استعمل ذلك دائماً مع اآلخرين وأخريًا بكل حالوٍة وعذوبٍة 

ته( كان يف أستخدمه يف ذاته ساعة أنتقاله من هذه احلياة. اذ أنه )مبوجب ما هو مدون يف سرية حيا
لك الساعات األخرية يتلفظ هبذين األمسني احملبوبني منه يف الغاية خبشوٍع هذا حده، حىت أن السامعني ت

كانوا يلتهبون حبًا حنومها، وبعد ذلك اذ كانت عيناه حمدقتني أبيقونتهما املقدسة والصليب يف يده 
ال ميكن وصفهما بكفايٍة. هذا جٍة وتعزيٍة على صدره، قد أغرب نظره مغلقاً إايه ورقد مائتاً كنائٍم ببه
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بعد أن كانت كلماته األخرية اليت أغلق شفتيه هبا، ألفاظ أستغاثته هبذين األمسني اجمليدين يسوع ومرمي 
الكلية حالوهتما. مث يقول توما الكامبيسي: أن هذه الصالة الوجيزة املتضمنة كلمتني فقط ومها يسوع 

هلةٌ أن حتفظ غيباً، فبأكثر من ذلك هي حلوةٌ يف أتملها وعذبٌة دار ما هي ساومرمي: أستغاثةً هبما، فبمق
 يف تلفظها ومقتدرٌة معاً ألن حتمي املستغيث هبا من هجمات أعداء خالصنا.*

أما القديس بوانونتورا فيقول: مغبوٌط هو ذاك الذي حيب أمسِك اململوء حالوًة اي مرمي والدة اإلله، 
ىت أن كل أولئك الذين يستدعونه ذاكرينه أبفواههم أستغاثًة به يٌد وعجيٌب حألن أمسِك هو هكذا جم

 عند ساعة موهتم، فال يعود يلم هبم خوٌف ما من هجمات األعداء كافًة.*
فيا لسعادة من حيصل على احلظ الطوابوي يف أن ميوت نظري ما رقد ابلرب األب فوجلانسيوس الراهب 

تٍل هذه الكلمات أببتهاٍج هاتفاً: اي مرمي اي مرمي اي د مات وهو مر الكبوجي الذي من أسكوىل. ألنه ق
من هي أعظم مجال يفهم، أريد الذهاب معِك وها أان برفقتِك. أو نظري مارقد ابلرب الطوابوي 

( الذي 1159أريكوس الراهب اجليستارجيانسي )املوردة أبعمال حياته يف اتريخ رهبنته حتت سنة 
انت أسم مرمي. فلنصل اذاً أيها القارئ احلبيب متضرعني لدى هللا يها مائتاً كآخر كلمٍة أغلق فمه عل

يف أن يهبنا هذه النعمة وهي أن تكون كلمتنا األخرية ساعة موتنا التلفظ أبسم مرمي احللو، كما كان 
امليتة يشتهي راغبًا القديس جرمانوس، ويلتمسه طالبًا بقوله: اي هلا من ميتٍة حلوٍة ورقوٍد أمنٍي تلك 

الرقود املرافقان واحملميان من األستغاثة أبسم مرمي اخلالصي، الذي ال مينح هللا قوماً أن يستغيثوا وذاك 
 به ساعة موهتم. اال أولئك الذين هو تعاىل يريدهم أن خيلصوا أبرادٍة خصوصيٍة.*

 أكيٍد قاصدًا بعزمٍ  كثريًا اي سيديت وأمي. وألجل حمبيت إايِك أحب أمسِك املقدس أيضاً. فأان أحبكِ 
وراجياً مبعونتِك أن أستغيث به دائماً يف مدة حيايت ويف ساعة مويت. فلنختتم اذاً اإليراد بتلك الصالة 
اخلشوعية اليت للقديس بوانونتورا قائاًل كٌل منا: أيتها السيدة املباركة ألجل جمد أمسِك أحضري أنِت 

بيديِك... فال أتنفي اي مرمي من أن أتيت  نِت أعتنقيهالتستقبلي نفسي بعد خروجها من هذا العامل، وأ
لتعزيها حبضورِك اململوء حالوًة، بل كوين هلا سلمًا وحمجًة وصراطًا مستقيمًا تبلغ به اىل السماء، 
مستمدًة هلا من أبنِك نعمة الغفران والراحة األبدية )كما يلتمس منِك القديس املذكور عينه خمتتماً 

نه خيصِك ان حتامي عن عبيدِك، وأن تتخذي على ذاتِك دعوى خالصهم مي شفيعتنا أقوله هكذا( اي مر 
 أمام منرب أبنِك يسوع املسيح الداين اإلهلي.*
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 * منوذٌج *
أن األب روه يف تكلمه عن السبوت، واألب لرياوس يف أتليفه امللقب ابلرتيضاجيون املرميي خيربان، 

أمسها مرمي قد كانت أرسلت من عمها اىل مدينة  أن أبنًة ما 1655أبنه يف بلد غالدراي قد حدث سنة 
نيماغا، لتشرتي من هناك من السوق املتجرية اليت كانت تصري يف يوٍم معلوٍم بعض مصاحل الزمة. 
حمتماً عليها أبن تبيت تلك الليلة يف بيت عمتها القاطنة يف املدينة املذكورة. فاجلارية قد أطاعت إرادة 

ناك وأنطلقت مساًء اىل بيت عمتها، فهذه قد طردهتا جبفاوٍة ومل تقبلها ذ مضت اىل هعمها، ولكنها ا
عندها. فمن مث أضطرت الفتاة ألن اتخذ ابلرجوع عند عمها مسافرًة يف الطريق لياًل، ولكنها من شدة 

ٍل غيظها من عمتها قد أستدعت الشيطان حبماقٍة. وهذا العدو اجلهنمي قد ظهر هلا حاالً بصورة رج
ايها أبن يساعدها، حبيث أن توافقه يف قضيٍة واحدٍة. فاألبنة امليؤوسة أجابته أبهنا تعمل كل واعدًا إ

شيٍء يريده منها. أما هو فقال هلا: أان ال أطلب منِك شيئًا آخر سوى أنِك منذ اآلن فصاعدًا ال 
رًا اىل رسم هلا: أنه نظعدت ترمسني ذاتِك أبشارة الصليب، وأن تغريي أمسِك: فأجابته الشقية بقو 

الصليب فأان أبطله وال أستعمله بعد، وأما نظراً اىل أمسي مرمي فهذا ألنه عزيٌز جدًا على قليب ال أريد 
أن أغريه. فقال هلا الشيطان: وال أان أعينِك. فبعد جمادلٍة ومقاومٍة كثريٍة قد أتفقا أخرياً على هذا، وهو 

مي وهكذا تدعى هبذا احلرف وهو امليم. فأنطلقا ط من أسم مر أن الفتاة حتفظ لذاهتا أول حرٍف فق
مجلًة اىل مدينة أنفارسا، وهناك مكثت هذه املنكودة احلظ مدة ست سنوات عائشًة بسريٍة ممقوتٍة 
مملؤٍة من القبائح، حىت أهنا أضحت حجر عثرٍة وصخرة شٍك للجميع مع رفيقها إبليس اللعني. فيوماً 

هنا كانت تشتهي أن تنظر مكان مولدها غالدراي، فالشيطان ولئن و اجلهنمي أما قالت ميم هلذا العد
ظهر يف األول ممانعًا لطلبها هذا، قد أضطر أخريًا لألرتضاء به ولذلك سافرا من مدينة أنفارسا واذ 
جاءا اىل مدينة نيماغا قد وجدا هناك يف مكان املفرتج املشاع مباشرًا أحتفال مشهٍد يتضمن جانباً 

رمي البتول الكلية القداسة، فميم ملا نظرت األحتفال قد حتركت من قبل العبادة قصة حياة م من
القليلة اليت مل تكن ذالًة منها ابلكلية حنو والدة اإلله وبدأت تبكي، فالشيطان أخذ حيرضها على 

رجي خصوصياً. أخاخلروج من ذاك املكان بقوله هلا: ما لنا واألقامة ههنا، أهل يلزمنا أن نصنع مرسحاً 
من هنا: ومن مث مسكها بيدها مغتصباً إايها على اخلروج. اال أهنا مل ترد أن تطاوعه وهلذا اذ رأى ذاته 
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مغلواًب منها وعرف أهنا فلتت من يده، فكيدًا ورجزًا قد محلها اىل الفضاء وطرحها يف وسط ذاك 
ف خبطاايها، اال أنه أي الكاهن لتعرت احملفل، فحينئٍذ هي أخربت احلاضرين بقصتها، مث أنطلقت عند 

اخلوري قد أرسلها اىل أسقف كولونيا ليتبصر أبمرها، وهذا األسقف قد أعرض واقعة احلال للحرب 
الروماين الذي أمر أبحضارها إليه، وهو نفسه مسع أعرتافها ووضع عليها القانون للتوبة أن حتمل دائماً 

دها اليمني والثالث يف يدها الشمال، فمرمي هذه الثاين يف يثالثة أطواٍق من حديد، األول يف عنقها و 
التائبة أرتضت بذلك، وحينما جاءت اىل ماسرتيك قد دخلت اىل دير الراهبات التائبات حيث عاشة 
أربع عشرة سنًة أبفعال توبٍة شاقٍة. وأخريًا اذ هنضت يومًا ما صباحًا من فراشها قد رأت الثالثة 

ومطروحًة من عنقها ومن يديها، وبعد ذلك مبدة سنتني قد توفيت ا مكسورًة األطواق احلديد من ذاهت
مبيتٍة صاحلٍة بصيت القداسة. ودفنت مع األطواق احلديد نفسها اليت هبا من حال كوهنا أسريةً للجحيم 

 قد حتررت وصارت أسرية الفردوس بشفاعة والدة اإلله مسيتها اليت أعتقتها وخلصتها.*
  

 
 األولخامتة القسم 

 *تتضمن بعض صلواٍت خشوعيٍة مؤلفٍة ومستعملٍة من بعض*
 * القديسني تكرمياً لوالدة اإلله*

  

   أننا لقد أضفنا اىل هذا القسم األول الصلوات املشار إليها، ليس ألجل تالوهتا
  

  فقط مستعملًة كصلواٍت، بل أيضاً لكي يفهم أتفاق الرأي العام
  

 اىل عظم رمحة والدة اإلله.، نظراً القديسنياملوجود فيما بني 
  



198 | P a g e  
 

  

 ونظراً اىل مسو أقتدارها، مث نظراً اىل الرجاء
  

 العظيم والثقة الوطيدة اليت كانت
  

 هلؤالء القديسني يف هذه السيدة
  

 راسخًة ومؤسسًة على
  

 مفعول محايتها
 *املنيعة*
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 اجماد مرميكتاب   -املقالة األوىل: أعياد مرمي البتول 
 القديس ألفونس دي ليكوري -كتاب اجماد مرمي البتول  •

  

 

  املـقـالـة األوىل
   أعياد العذراء السبعة السنوية

 الفصل األول
 * دنس اخلطيئةفيما يالحظ عيد احلبل بوالدة اإلله مرمي الربيء من *

 * نه الئٌق جداً ابلثالثة األقانيم اإلهلية أنوكيف أ األصلية *
 * يسبقوا وحيفظوا مرمي البتول انجيًة من دنس خطيئة *

 * آدم وحواء: وفيه ثالثة أجزاء *
 † اجلزء األول †

 * يف كم هو الئٌق هذا احلفظ أبقنوم هللا اآلب*
ألبينا آدم ولسائر اجلنس البشري هي  أن األنداثر واألضطرار اليت قد سببتها اخلطيئة اجلدية امللعونة

حينما خسر وقتئٍذ بتعاسٍة نعمة هللا، فقد خسر معها مجلًة كل اخلريات  عظيمٌة يف الغاية، ألن آدم
سرها بغضة هللا مجلًة مع األخرى اليت كان هو أستغين هبا حني خلقه. ومعًا قد جلب لذاته ولذريته أب

حيفظ من غوائل هذه املصيبة العظمى. تلك البتول املباركة اليت الشرور كلها. غري أن هللا قد أراد أن 
د أعدها تعاىل خمتارًة منه أمًا عتيدًة آلدم الثاين يسوع املسيح، الذي كان مزمعًا أن يصلح الضرر ق

كم هو الئٌق غاية اللياقة ابهلل الواحد املثلث األقانيم،   املسبب من آدم األول الساقط. فلنتأمل األن يف
ه كان يليق ابهلل اآلب أن سبق وحيفظ هذه البتول اجمليدة من دنس اخلطيئة األصلية. وكيف أنأن ي

يستثين هذه العذراء من غوائل اخلطيئة املذكورة ومن مفعوالهتا، حبسبما أهنا هي أبنته عز وجل. وكيف 
منها، مث كيف بن أن يصنع ذلك حنوها حبسبما هي أمه العتيدة أن تلده متجسدًا كان يليق ابهلل األ

 بما هي عروسته.*كان يليق ابهلل الروح القدس أن يصنع معها هذا حبس

http://www.peregabriel.com/saintamaria/nodeorder/term/2044
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فلنتكلم اآلن عن هذه اللياقة املختصة ابهلل اآلب الذي هو األقنوم األول من الثالوث األقدس قائلني: 
ألن هذه ب األزيل أن حيفظ مرمي البتول انجيًة من دنس اخلطيئة األصلية، أنه ألمٌر الئٌق جدًا ابآل

نها: أمنا أان خرجت من فم العلي بكرًا قبل العذراء هي أبنته تعاىل، بل هي أبنته البكر. كما كتب ع
( ألن مفسري الكتاب املقدس، واآلابء القديسني بل 5ع 24مجيع املخلوقات: )أبن سرياخ ص

ات هذا النص نفسها، خاصةً يف عيد احلبل مبرمي الربيء من الدنس قد خصصت كلم الكنيسة اجلامعة
مرمي العذراء هي أبنٌة بكٌر هلل. أما من قبيل كوهنا اإلهلي بوالدة اإلله هذه الدائمة بكارهتا. على أن 

ّلم ذلك أختريت منتخبًة مجلًة مع أبنها يسوع املسيح ابملراسيم األزلية قبل املخلوقات كلها، كما يع
ابلنعمة حبسب كوهنا أعدت خمتارًة أمًا حقيقيًة  املدارسيون السكوتيستيون، وأما أهنا هي أبنٌة بكٌر هلل

بشري، بعد أن هللا سبق وعرف اخلطيئة العتيدة حدوثها، كما يعّلم املدارسيون لفادي اجلنس ال
يف أن يسموا هذه البتول اجمليدة  التوماويون. اال أن هؤالء وأوالئك على حٍد سواء يتفقون برأٍي واحدٍ 

أسريًة  هو مملٌؤ من اللياقة. أهنا أي مرمي العذراء ال تكون وجدت أصالً أبنًة هلل البكر، األمر الذي 
للوسيفوروس، بل دائماً أن تكون حصلت ممتلكةً من هللا وحده خالقها، حسبما تقول هي عن نفسها: 

( ومن مث ابلصواب قد 22ع8يئًا من البدء: )أمثال صأن الرب أقتناين بدًأ لطرقه قبل أن يصنع ش
ةٌ وحيدةٌ للحياة، ول من القديس ديونيسيوس البطريرك األسكندري: أهنا وحدها هي أبندعيت هذه البت

 خالفاً لبقية األنفس اللوايت يولدن ابخلطيئة بناٍت للموت.*
نة يف حال نعمته، ألنه عز وجل قد وما عدا ذلك أنه قد الق يف الغاية أن اآلب األزيل خيلق هذه األب

البشر.  لحة للعامل اهلالك، ووسيطة للصلح والسالم فيما بينه تعاىل وبنيأقامها منتخباً إايها بصفة مص
حسبما يلقبها بذلك اآلابء القديسون، خاصةً القديس يوحنا الدمشقي )يف ميمره األول على ميالدها( 

تها البتول املباركة، لتستخدمي صائرًة خالصاً لسكان األرض اذ يقول حنوها هكذا: أنِك لقد ولدِت أي
رمي العذراء ألنه كما أن البشر : ولذلك يعلم القديس برنردوس قائالً: أن سفينة نوح كانت رمسا ملكلها

قد خلصوا من الغرق العرمرمي بواسطة تلك السفينة، فهكذا حنن خلصنا من غرق اخلطيئة بواسطة 
قد خلص نفٌر لكائن فيما بني الرسم واحلقيقة هو أنه بواسطة السفينة النوحية مرمي، غري أن الفرق ا

خلص اجلنس البشري أبسره، ولذلك يسميها  يسرٌي )أي مثانية أشخاص فقط( وأما بواسطة مرمي فقد
القديس أاثانسيوس الكبري أهنا هي حواء اجلديدة أم احلياة. ألن حواء األوىل قد وجدت هي أم املوت، 
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فوه حنوها هاتفاً: السالم عليِك البتول اجمليدة فهي أم احلياة. والقديس اثوفانوس أسقف نيقية يتوأما 
ها من الغموم. والقديس ابسيليوس الكبري يصرخ إليها قائاًل: السالم اي مصلحة حزن حواء املنقذة إاي

وها بقوله: السالم عليِك اي وسيطة الصلح فيما بني هللا والبشر. والقديس أفرام السرايين يهتف حن
 عليِك اي مصاحلة العامل أبسره مع خالقه.*

مٌر واضٌح هو أن من يدخل وسيطاً فيما للصلح، ال ينبغي أن توجد فيما بينه وبني ااملهان من الفريق أف
املهني أدىن عداوٍة. وأبكثر من ذلك يلزمه أن يكون انجياً من األشرتاك جبريرة األهانة عينها. ألنه كما 

ضبه ال حيب أن ميضي القديس غريغوريوس الكبري: أنه لكي يستعطف خاطر القاضي ويهدئ غ يقول
 فعوضًا عن أكتساب رضوان القاضي وأجتالبه اىل إليه وسيطًا بذلك، رجٌل يكون عدوًا له، واال

الصفح يشتد ابألكثر رجزه ضد املذنب. وهلذا اذ كان يلزم أن مرمي تدخل وسيطًة للصلح فيما بني 
 مدنسًة ابخلطيئة، وال تظهر أمامه  والبشر، فبكل الوجوه واللياقة كان يلزمها أن ال توجد هي أيضاً هللا

ز وجل، بل كان يقتضي أن توجد بكليتها صديقًة له بريئة من الذنب، انجية تعاىل مشابًة ابلعداوة له ع
 من دنس املعصية.*

البتول من تبعة اخلطيئة اجلدية، ألنه جلت مث أببلغ من ذلك، الق واجبًا أن هللا يسبق وحيفظ هذه 
أبوينا األولني،  خمتاراً إايها ألن تسحق رأس احلية اجلهنمية، اليت لكوهنا خدعت قدوسيته قد كان أعدها

فقد سببت بسقطتهما املوت للجنس البشري مجيعه. كما يظهر مما قاله احلق ابلذات، اذ أبرز احلكومة 
تسحق ا: وأضعن العداوة بينِك وبني األمرأة. وبني نسلِك ونسلها وهي ضد هذه احلية اخلبيثة بقوله هل

الشجاعة اليت أوجدها هللا يف العامل ( فأن كانت مرمي اذاً هي تلك األمرأة 15ع3رأسِك: )تكوين ص
لتنتصر على لوسيفوروس، فباحلقيقة مل يكن الئقًا أن تكون هي قباًل وجدت مغلوبًة من هذا العدو 

دنس كل خطيئٍة، ًة حتت أسره، بل ابألحرى قد كان ابلصواب أن توجد هي بريئًة من اجلهنمي حاصل
ا، فأي نعم أن لوسيفوروس املتعجرف قد أجتهد يف وانجيًة من أية واليٍة كانت للعدو اجلحيمي عليه

أن يدنس نفس هذه البتول الكلية الطهارة، ابلنوع الذي به قد كان دنس بسمه القتال أنفس مجيع 
ذلك وأمأل هذه النفس ر. ولكن فليكن دائمًا مسبحًا وممجدًا صالح هللا الذي سبق ألجل البش

أستمرت انجيًة من تبعة املعصية، وساملًة من دنس كل خطيئٍة. املباركة نعماً هكذا عظيمًة، حىت أهنا اذ 
ها، كما يقول فقد أستطاعت على هذه الصورة أن حتارب احلية اجلهنمية املتكربة وتغلبها منتصرًة علي
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ر التكوين(: أنه اذ كان الشيطان هو رأس القديس أوغوسطينوس: ) أو ذاك املنسوب له تفسري سف
قد سحقته ألجل أن اخلطيئة مل جتد يف نفسها النقية مدخاًل، وهي وجدت  اخلطيئة األصلية، فمرمي

جباً أن مرمي البتول الطوابوية بريئةً من كل دنٍس. مث كما يقول القديس بوانونتورا واضحاً: أنه قد كان وا
ع صر على الشيطان، حبسب كوهنا مل حتصل حتت حوزته بنوٍع من األنوا املزحية عنا العار واألهانة تنت

 أصاًل.*
الئق أواًل وبدًأ ابآلب األزيل أن يصري أبنته هذه خاليًة ابلكلية  –اال أنه بوجٍه أخص من كل األوجه 

ل خاصًة، وهو من كونه أنتخبها وميزها وأعدها ألن تكون أماً من دنس خطيئة آدم، من هذا القبي
لسياين: أنِك قد أنتخبِت مرسومًة سد ألبنه اإلهلي الوحيد. ولذلك يقول حنوها القديس برنردينوس اابجل

يف عقل هللا قبل اخلالئق كلها، لكي تعطي أنِت الكون اإلنساين هلل عينه: فاذاً قلما يكون ألجل هذه 
و إلٌه مساٍو له، فكان من مل تكن غاايٌت أخرى غريها. أي لكي يكرم هللا اآلب أبنه الذي ه الغاية اذا

ه بريئة من كل دنٍس وعيٍب. فيقول املعلم املالئكي القديس الصواب أنه تعاىل خيلق والدة أبنه هذ
جيًة من كل دنٍس توما: أن كل األشياء اليت رمست خمتصًة ابهلل، يلزمها أن تكون مقدسًة نقيًة طاهرًة ان

امللك تلك املواد العظيمة من اجلواهر والذهب أم وصمٍة أو عيٍب. ومن مث عندما كان هيأ داود 
ل ما كان يلزم لتشييد هيكل هللا يف أورشليم بنوٍع الئٍق ابلرب قال: ألن هذا والفضة والنحاس وك

( فكم اذًا أببلغ 1ع29ألول صالبنيان العظيم ليس هو إلنساٍن بل هلل رب العاملني: )سفر األايم ا
أن خالق الكون األعظم، حينما هيأ ألبنه اإلهلي عينه أماً، قد  من ذلك يلزمنا أن نعتقد ابلصواب يف

 لزم األمر أن جيملها عز وجل جبميع تلك النعم األمثن واألمسى، لكي تكون مسكناً الئقاً إبلٍه.
نوس، بل أن الكنيسة املقدسة عينها حتقق لنا ويثبت هذا القول نفسه الطوابوي ديونيسيوس كارتوزاي

زاًل الئقًا يف ن هللا قد هيأ نفس البتول الطوابوية وجسدها، وأعدمها ليكوان منذلك بشهادهتا يف أ
األرض ألبنه الوحيد. اذ يقول يف صلواهتا حنو هللا اآلب هكذا: أيها اإلله األزيل القادر على كل 

ألم اجمليدة وجسدها بنوٍع يليق لسكىن أبنَك، كما أن روحَك شيٍء، اي من هيأت نفس العذراء ا
 وس قد شاركَك يف هذا األستعداد:*القد

فأمٌر معلوٌم هو أن كرامة األوالد األوىل وشرفهم األول هو أتالدهم من والدين شرفا، كما هو مكتوٌب: 
األوالد من قبيل ( ولذلك فاألحتقار الذي يلم أبولئك 6ع17أن فخر األوالد أابؤهم: )أمثال ص
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تمٌل يف العامل أبكثر سهولٍة من األحتقار امللم أبولئك أهنم مل ميلكوا خرياٍت أرضيٍة أو علوماً، هو حم
دين مولداً ذا عيٍب وأهانٍة. ألن األبن الفقري ميكنه أن يكتسب أبتعابه وجهده الغىن ويصري مثرايً املولو 

ميكنه درسها وأكتساهبا ولو بعد حنٍي، وأما املولود من املوجودات، وكذلك األبن العاري من العلوم 
تب الشرف. واذا أتفق له أن نيٍة أو معابٍة، فأمٌر كلي الصعوبة هو أن ميكنه البلوغ اىل مرامن ساللٍة د

حيصل على ذلك فدائمًا يبقى حتت اخلوف من أن أحدًا يعريه بدانءة أصله، أو بشائبة مولده، أم 
دٌر أن جيعل ميكننا أن نتصور أمرًا مستطاعًا الئقًا أن هللا اآلب، اذ هو قابعيب ساللته. فكيف اذًا 

وهو حفظه إايها انجيًة من دنس اخلطيئة بنعمٍة  أبنه أن يولد متجسدًا من أٍم شريفٍة بشرٍف حقيفٍي.
اً خصوصيٍة منه، ومل يرد أن يفعل ذلك، بل شاء أنه يتجسد من أٍم معابٍة جبريرة األمث واملعصية، ساحم

ٍت ما أسريًة حتت حوزته اجلهنمية أبن لوسيفوروس يستطيع أن يعريه أبنه ولد من أٍم حصلت يف وق
اآلب مل يسمح بذلك قط، لكنه سبق ودبر ما يليق بكرامة أبنه الوحيد، عدوًة هلل، ال لعمري أن هللا 

انجية من دنس املعصية مصريًا أن تكون والدة هذا اإلبن اإلهلي مستثناًة حمفوظًة بريئة من العيب، و 
  هذه صفته. فهكذا تشهد لنا الكنيسة اليواننية يف املينولوجيوناألصلية، لتوجد بكليتها أماً الئقةً ألبنٍ 

يف فرض اليوم اخلامس والعشرين من شهر آذار قائلًة: أن العناية اإلهلية قد صنعت البتول الكلية 
ئ هي ابحلياة. نقيًة طاهرًة بريئًة من العيب، بنوع القداسة بتدبرٍي خصوصٍي كاملًة، من قبل أن تبتد

 كليتها الئقًة ومستحقًة أن تصري للمسيح أماً.*أهنا تكون ب
فرأٌي عاٌم فيما بني الالهوتيني متفٌق عليه من مجيعهم هو أنه مل يكن منح قط ألحدى املخلوقات نوٌع 

غنيًة بذاك النوع نفسه مما انلته من هللا، فهكذا ما من املواهب، اال وقد وجدت الطوابوية مرمي البتول 
أنه ألمٌر واضٌح هو أن الشيء الذي منح لبعض البشر ال ميكن أن يكون  يقول القديس برنردوس:

ر أعطاؤه لبتولٍة هكذا عظيمٍة: ويقول القديس توما الفيالنويف: أنه مل يكن منح أصالً شيٌء ما من نك
وقد تألأل بنوٍع متفاضٍل ساٍم جداً يف شخص مرمي البتول منذ الدقيقة  املواهب ألحٍد من القديسني. اال

 ألوىل من حياهتا.*ا
ومن حيث أنه أمٌر حقيقٌي هو أنه فيما بني والدة اإلله وبني عبيد اإلله يوجد فرٌق ال حيد، كقول 

 وبني أمه تعاىل: القديس يوحنا الدمشقي الذائع الصيت: أنه لتباعٌد غري متناٍه كائٌن فيما بني عبيد هللا
أنعاماٍت وأختصاصاٍت ساميًة جدًا لوالدته فأمٌر صادٌق هو أن حيتسب ابحلقيقة أن هللا قد منح 
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ك اليت منحها لعبيده، وهذا هو تعليم القديس توما الالهويت القائل: ابجلسد، متفاضلًة جدًا عن تل
اصات املمنوحة لوالدة اإلله، وفائقٌة أهنا ألعظم وأجل يف كل نوٍع، ومتميزٌة جدًا هي النعم واألختص

ه عز وجل: فاذا أفرتضنا ذلك حقيقةً فيربهن عنه القديس أنسلموس يف الغاية عن تلك املمنوحة لعبيد
العظيم عن احلبل الربيء من الدنس بوالدة اإلله اذ يقول هكذا:" أهل أن حكمة هللا مل تستطع  احملامي

نقيًا حبفظها هذا املسكن بريئًا من كل دنٍس ملتحٍق ابلطبيعة أن هتيئ ألبنه اإلهلي مسكنًا طاهرًا 
ال مدنسني جبريرة ، أو هل أن هللا الذي أستطاع أن حيفظ املالئكة يف السماء غري معابني و اإلنسانية

األمث، يف حني سقوط عدٍد عظيٍم من األرواح الشريرة، وما قدر مع ذلك أن حيفظ والدة أبنه اليت هي 
 قد أستطاع كة من تبعة سقطة البشر العامة". مث أين أضيف اىل ذلك قائاًل هل أن هللاسلطانة املالئ

يئًة من العيب والدنس يف حال الرب األصلي، أن يعطي النعمة حلواء أمنا األوىل أبن أتيت اىل العامل بر 
 وبعد ذلك ما قدر تعاىل أن يعطي النعمة ملرمي العذراء.*

نع هذا حسناً وقد فعله حقاً. اذ أن الصواب والعقل النطقي يوجبانه كال، أن هللا قد أستطاع أن يص
عدها هللا ألن يعطيها لياقٍة، كما يقول القديس أنسلموس عينه هكذا:" أن تلك البتول اليت قد أبكل 

أبنه اإلهلي نفسه أبناً هلا، قد صريها مزينًة بنقاوٍة هذا حدها، حىت أهنا ليس فقط تفوق بطهارهتا على 
يما ميكن للفهم أن يدركه". ر مجيعاً وعلى املالئكة كافًة، بل أيضاً أن تكون هي األعظم بعد هللا فالبش

دمشقي: أن هللا قد حفظ مرمي البتول وجسدها حبسبما وأبكثر أيضاٍح من ذلك يقول القديس يوحنا ال
ٌس هو ميسرتيح يف كان يليق هبا أن تقتبل يف أحشائها اإلله متجسدًا، على أنه من حيث أن هللا قدو 

 القديسني.*
كسوسٍن بني األشواك   زيل حنو أبنته هذه احملبوبة منه قائاًل:ومن مث قد أستطاع حسناً أن يتفوه اآلب األ

( أي أنِك اي أبنيت لكائنةٌ أنِت فيما بني مجيع بنايت األخرات 2ع2هكذا قرينيت بني البنات، )نشيد ص
بنات كلهن مدنساٌت جبريرة املعصية وبتبعة اخلطيئة، وأما أنِت كزهرة الزنبق بني األشواك. ألن تلك ال

   ٍة.*ائماً بريئًة من الدنس انجيًة من العيب صديقًة حبيبًة يل كقرينٍة طاهر فوجدِت د
 

† 
 † اجلزء الثاين †
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 * يف أنه الئٌق ابألقنوم الثاين الذي هو األبن أن يسبق وحيفظ*
 اخلطيئة األصلية، حبسبما هي أمه** مرمي العذراء من دنس 

على األطالق، احلرية واألستطاعة على أن خيتار  أنه مل تفوض ألرادة األوالد أصاًل، وال ألحٍد منهم
منهم لذاته أماً له تلك اليت هو يريدها، اذ أنه ملن املستحيل أن يوجد أبٌن قبل والدته ليمكنه أن  كلٌ 

فرضنا احملال وهو أن نعمًة هذه صفتها أعطيت من هللا لنفس  خيتارها لذاته على مشيئته، ولكن اذا
تار لذاته أمًا من يشاءها، وابلتايل كان ميكن هلذا أن خيتار أحدى امللكات أبٍن قبل كيانه. أي أن خي

أماً له، فهل يعدل عنها وينتخب لذاته والدًة أحدى األسريات اللوايت هن يف رّق العبودية، املعظمات 
ستطيع أن خيتارها من بني النساء املتقدمات ابلشرف. فهل ينتخب عوضًا عن الشريفة أو اذ كان ي

اقته، الفالحات احلقريات، أم اذا كان يقدر أن خيصص لذاته أماً تكون يف حال نعمة هللا وصد أحدى
وحده قد  أفهل ينتخب لنفسه بدالً منها أماً عدوًة له تعاىل ومبغوضًة منه. فأن كان اذاً أبن هللا األزيل

ادته ومشيئته املطلقة، أستطاع أن خيتار لذاته أمًا يتجسد منها متأنساً، وقدر أن ينتخبها مبجرد أر 
 كانت تليق أن تصري أمًا أللٍه. فهكذا فيلزمنا أن نعتقد يقينًا أبنه عز وجل قد أختار لذاته تلك اليت

، فيلزم أن خيتار لنفسه تلك األم يقول القديس برنردوس: أن صانع البشر اذ أراد أن يولد من بشرٍ 
ي النقاوة هو أن خيتص لذاته أماً طاهرًة بريئًة من دنٍس الالئقة به: ومن حيث أنه الئٌق يف الغاية إبلٍه كل

على هذه الصورة قد صنع والدته انجيًة من دنس األمث، كما يثبت ذلك أية خطيئٍة أو زلٍة كانت. ف
ما نظرًا اىل تقديس األم، فأمٌر ضرورٌي هو أن يبعد عنها مطلقاً القديس برنردينوس السياين بقوله: أ

األصلية، فهذا األمر مت يف الطوابوية مرمي البتول، ألن هللا ابحلقيقة قد خلق أماً كل نوٍع من اخلطيئة 
 ذه صفتها شريفًة يف الطبيعة، وكاملًة يف النعمة بنوٍع يليق أن تكون هي به أماً له.*ه

ر ملا كتبه الرسول اإلهلي بقوله: أن مثل هذا الئٌق أن يكون لنا رئيس كهنٍة ابرًا ال شوهذا هو موافٌق 
ذا النص ( فعن ه26ع7فيه وال دنس، منفصالً عن اخلطأة وصائراً أعلى من السموات: )عربانيني ص

يقول أحد العلماء البارعني: أنه على موجب تعليم القديس بولس: الئق وواجب أن فادينا يكون 
ائالً: صاًل ليس عن اخلطااي فقط. بل عن اخلطأة أيضاً: كما يفسر ذلك القديس توما الالهويت قمنف

ون منفصالً من اخلطأة، نظراً قد كان واجباً به تعاىل الذي، أمنا جاء اىل العامل لريفع خطيئة العامل أن يك
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عن يسوع املسيح اىل الذنب الذي حصل آدم حتت تبعته. فاذاً كيف لكان ميكن أن يصدق القول 
 خلطيئة األصلية.*أنه منفصٌل عن اخلطأة، لو كان أختذ له أماً قد وجدت مدنسًة جبريرة ا

مث أن القديس أمربوسيوس يقول: أن املسيح قد أختار لذاته هذا األانء ليس من األرض بل من 
مقدساً. مريداً  السماء، لكي ينحدر بواسطته من السماء اىل األرض، وقد كرسه لذاته هيكاًل طاهراً 

ألول من األرض ترايب بذلك هذا القديس أن يشري عن كلمات الرسول اإلهلي وهي: أن اإلنسان ا
سمي القديس أمربوسيوس هذه ( وأمنا ي47ع15واإلنسان الثاين الرب من السماء: )قرنتيه أوىل ص

ما حلم األراتقة. بل هي األم اإلهلية إانًء مساوايً، ال كأهنا مل تكن هي من األرض حبسب طبيعتها: ك
لقداسة والطهارة. حسبما كان يليق إبله اجملد مساوية ابلنعمة، ألهنا هي فائقةٌ على املالئكة السماويني اب

حشائها. كما أوحى القديس يوحنا املعمدان للقديسة الذي أعدها ألن يسكن فيها متجسدًا من أ
ن يسكن قاطناً، اال يف األانء الكلي النقاوة، واملنتخب برجييتا بقوله هلا: أنه مل يكن الئقاً مبلك اجملد أ

ني. وليضف اىل ذلك ما أعلنه اآلب األزيل نفسه ابلوحي هلذه القديسة منه قبل امللكية والبشر أمجع
كانت إانًء نقياً وليس بنقٍي، وهي نقيةٌ ألهنا مجيلةٌ بكليتها، وليست بنقيٍة ألهنا ولدت وهو: أن مرمي قد  

ا دنسني ابخلطيئة األصلية، ولكن قد حبل هبا غري مدنسٍة ابخلطيئة اجلدية، لكي يولد منهمن والدين م
خطيئٍة، لتلد  أبين من غري خطيئٍة: فينبغي هنا أن نالحظ هذه الكلمات األخرية، أي حبل هبا من دون

ال حيصل مهاانً من األبن اإلهلي خارجاً عن خطيئٍة، ال كأنه كان ممكناً أن أبن هللا يولد ابخلطيئة، بل كي
 ًة للعدو اجلهنمي.*قبيل كونه ولد من أٍم وجدت وقتاً ما مدنسًة ابخلطيئة األصلية أسري 

فالروح القدس يقول: أن كرامة املرء هي كرامة أبيه، وقباحة األبن هي األب بال كرامٍة: ) ابن سرياخ 
فظ جسد مرمي البتول ( وهلذا كتب القديس أوغوسطينوس قائاًل: أن يسوع املسيح قد ح13ع3ص

عانته تعاىل، لو كان أعرتى الفساد والننت والدته بريئاً من الفاساد بعد موهتا، ألنه لكان األمر راجعاً أل
و كان لبس الناسوت. فاذًا أن يكن أمرًا مهيناً ليسوع حلمان جسد هذه السيدة البتويل، الذي منه ه

من فساد النتانة بعد املوت، فكم لكانت األهانة  املسيح أن يولد من أٍم ذات جسٍد مل يكن حمفوظاً 
كانت نفسها تدنست بنتانة فساد اخلطيئة األصلية. مث ما عدا له عز وجل أعظم، لو أنه ولد من أٍم  

أن جسد يسوع املسيح هو من جسد مرمي البتول بعينه، ولذلك يقول ذلك أنه لشيٌء حقيقٌي هو 
ص قد أستمرت بعد قيامته من املوت أيضًا هي هي القديس أوغوسطينوس: أن حلمان جسد املخل
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ه العذراء. ومن مث يقول القديس أرنولدوس كارنواتنسه: أن نفسها اليت كان هو لبسها من جسد والدت
 واحٌد، ولذلك أان أعترب أن جمد أبن هللا مع جمد والدته ليسا مها جسد يسوع وجسد مرمي مها جسدٌ 
بعينه: فاذًا من حيث أن ذلك هو شيٌء حقيقٌي. فلو كان احلبل  جمدًا مشرتكًا فقط، بل جمٌد هو هو

قد مت حبال دنس اخلطيئة األصلية، فلئن مل يكن أبنها اإلهلي أختذ عنها ومنها  ابلطوابوية مرمي البتول
دنس لذاته أصاًل، فمع ذلك لكان التحق به تعاىل على الدوام نوٌع ما من العيب، ألختاذه لذاته هذا ال
رة إانًء انسوتيًة قد كانت وقتًا ما مدنسًة بنفس أمه امللتحق هبا دنس اخلطيئة اجلدية، والصائحلمااًن 

 قبيحاً. واخلاضعة لوالية لوسيفوروس.*
فمرمي الطوابوية هي ليست أمًا فقط للمخلص. بل هي أٌم الئقٌة أيضًا ومستحقٌة له عز وجل، كما 

حنوها القديس برنردوس: أنِك أنِت وحدِك وجدِت أهالً يسميها اآلابء القديسني كافًة. فيقول 
ملَك امللوك، الذي قبل أن يقطن فيِك قد سبق وأعدِك ومستحقًة ألن يسكن يف حجرتِك البتولية 

ن مرمي البتول من قبل احلبل اإلهلي وجدت موضوعًا قابالً لذاته. ويقول القديس توما الفيالنويف: أ
ل أن الكنيسة املقدسة نفسها تشهد لنا يف إحدى صلواهتا: أبن البتول بلياقٍة ألن تصري أمًا هلل. ب

ون أمًا ليسوع املسيح: ويف هذا الشأن كتب القديس توما الالهويت القديسة قد أستحقت أن تك
ا أستطاعت أن تستحق جتسد الكلمة اإلهلي من أحشائها، بل أهنا بقوة قائاًل: أن مرمي ليس من ذاهت

أستحقت هذا الكمال الذي جعلها أهالً ومستحقةً ألن تكون أماً الئقةً إللٍه: وكذلك النعمة اإلهلية قد 
يس بطرس داميانوس: اهنا ألجل مسو قداستها الفريدة من قبل نعمة هللا قد أستحقة أن يقول القد
  ألن تقتبل هللا يف أحشائها.*تعترب أهالً 

مًا مستحقًة وأهاًل هلل، فأية درجٍة ساميٍة من فاذا تربهن كما تقدم القول، أن مرمي البتول قد وجدت أ
توما الفيالنويف( مث أن املعلم املالئكي نفسه يورد  الفضيلة والكمال الئقة هبا )كما يقول القديس

دعوٍة أو مرتبٍة ما، فهو تعاىل يصريه موضوعًا قاباًل لذلك بلياقٍة.  قائاًل: أن هللا حينما خيتار أحدًا اىل
وجل قد أختار مرمي أمًا له، فباحلقيقة قد صريها بواسطة نعمته موضوعًا الئقاً  ومن مث اذ أنه عز

املقام، ولذلك هذه البتول القديسة مل تسقط قط خبطيئٍة فعليٍة، حىت وال خبطيئٍة عرضيٍة،  مستحقاً هلذا
ها لكان ال ملا كانت وجدت هي أماً أهالً والئقًة ليسوع املسيح، ألن عيب هذه األم وعدم أستحقاقوا

خبطيئٍة واحدٍة  يلتحق أببنها أيضاً، حلصوله على أٍم خاطئٍة. فأن كان اذًا أفرتاض سقوط مرمي البتول
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 أهالً هلل، فكم أبعظم من عرضيٍة، اليت ال تعدم النفس نعمة التقديس، لكان جيعلها أماً غري الئقٍة وال
كانت نفسها تدنست ابخلطيئة   ذلك ملا كانت وجدت أهاًل ألن تصري أمًا له جلت قدوسيته، لو

وهلذا قال القديس أوغوسطينوس يف  األصلية املهلكة، اليت كانت صريهتا عدوًة هلل وأسريًة للشيطان،
مرمي العذراء، فلم يود أن يؤتى بذكر  تلك احلكومة الشائعة الذكر وهي: أنه حينما أييت اخلطاب عن

ما من النقائص، ألجل كرامة ذاك الرب الذي هي  شيٍء ميكن أن يتضمن زلًة ما من الزالت، أو نقصاً 
 اليت هبا أنتصرت على اخلطيئة من كل جهاهتا.* أستحقته أبناً هلا، وبواسطته قد فازت ابلنعمة

فمن مث يلزمنا أن نعترب أمرًا حقيقيًا صادقًا أن كلمة هللا املتجسد قد أنتخب لذاته أمًا الئقًة به. بنوع 
دىن خجالٍة. كما يربهن القديس بطرس داميانوس، وحسبما يورد القديس أنه ال يلحقه من جرائها أ
قد سكن يف تلك األحشاء اليت هو تعاىل خلقها بريئًة من العيب. فمخلصنا بروكلوس قائاًل: أن الرب 

ن تسمية اليهود إايه. بنية أن حيتقروه: أبن مرمي: كأنه أبن أمرأٍة فقريٍة بقوهلم: مل يكن يغتاظ أصاًل م
( فهذا مل يسبب له تعاىل عارًا، ألنه جاء اىل األرض 55ع13س أن أمه تسمى مرمي: )مىت صألي

منوذج التواضع والصرب، ولكن من دون ريٍب لقد كان بضد ذلك حصل له هواٌن وسبب له ليعطي 
مكن للشيطان ومالئكته أن يقولوا عنه: أليس هذا هو املولود من مرمي اليت يف وقٍت ما العار، لو أ

ص، دت مدنسًة ابخلطيئة، وكانت حاصلًة أسريًة لنا حتت حوزتنا: فلقد كان أمرًا غري الئٍق ابملخلوج
من الشيطان لو كان يولد من أمرأٍة مسقومٍة بنقٍص جسدٍي يعيبها ويبشع صورهتا، أم أهنا تكون معرتاًة 

قبيحة النفس ببشاعة  جبسدها، ولكن كم لكان عظم األهانة له، لو أنه ولد من أمرأٍة كانت حينًا ما
 اخلطيئة اجلدية، ومعرتاة نفسها من لوسيفوروس املستويل عليها.*

هذا اإلله الذي هو احلكمة ابلذات اال يعرف أن يهيئ لذاته يف األرض ذاك البيت كٍن أن فغري مم
اً الالئق لسكناه الذي كان هو مزمعًا أن يقطن فيه. واحلال أنه قد كتب: أن احلكمو أبتنت هلا بيت

( ولقد قدس العلي مسكنه، هللا يف وسطها فلن تتزعزع، 1ع9ودعمته بسبعة أعمدة: )أمثال ص
عاهنا ( أي أن هللا من الغداة املعرب عنه يف بدء حياة مرمي، قد أ6ع46نها هللا من الغداة: )مزمور يعي

ٍه كلي القداسة اال خيتار لذاته وقدسها مسكناً له، ليعدها أماً الئقًة لذاته ألنه مل يكن ممكناً وال الئقاً إبل
ينبغي التقديس اي رب اىل طول األايم:  بيتًا مقدسًا ليسكن فيه، كما يقول املرتل حنو هللا: لبيتكَ 

لن يدخل هو اىل نفٍس معابٍة، ولن يقطن يف  ( واحلال أن الباري تعاىل يعلن واضحاً أنه5ع93)مزمور
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س الرديئة صناعتها لن تدخل احلكمة عليها، ولن تسكن جسٍد جمرم جبريرة األمث، اذ يقول: ألن النف
ف اذًا نقدر حنن أن نفتكر يف أن أبن هللا قد أختار ( فكي4ع1يف جسٍم غرمٍي للخطااي: )حكمة ص

قبل أن يكون حفظها انجيًة من كل شائبٍة وعيٍب صادٍر أن يسكن يف نفس مرمي البتول ويف جسدها، 
ها. فالقديس توما الالهويت يقول: أن كلمة اآلب األزيل قد عن دنس اخلطيئة، وقبل أن يكون قدس
ستودعها ويف أحشاء جسدها أيضًا: ولذلك ترتل الكنيسة سكن ليس يف نفس مرمي فقط، بل يف م

د من أن تقطن يف بطن البتولة. على أنه لقد كان أمراً أتنف منه املقدسة بقوهلا: أنك مل أتنف أيها السي
اىل يتجسد متأنسًا يف أحشاء القديسة أنيسا مثاًل، أو يف مستودع القديسة الطبيعة اإلهلية أنه تع
ن القديسة تريزاي، ألن هؤالء ولئن كن قديساٍت بتوالٍت طاهراٍت، اال أهنن مع جالرتوده، أو يف بط

كن مدنساٍت ابخلطيئة األصلية اليت هن أتلدن هبا، ولكن مل أينف عز وجل من أن   ذلك يف وقٍت ما
أحشاء مرمي البتول، ألن هذه العذراء اجمليدة احملبوبة قد وجدت دائمًا بريئًة من الدنس،  يتأنس يف

هنيًة ائبًة من أدىن شائبًة أو عيٍب صادٍر عن اخلطيئة، وقط مل تدخل حتت حوزة احلية اجلهنمية وال وخ
اته بيتاً آخر أشرف زهيدًة من الزمان. وهلذا كتب القديس أوغوسطينوس قائاًل: أن أبن هللا مل يصنع لذ
الف يقول القديس من والدته مرمي، اليت قط مل تكن خضعت ألعدائه وال تعرت من زينتها: وابخل

أحد علماء  كريللس األسكندري )يف العدد السادس من أعمال اجملمع األفسسي(:" من مسع أن
يالء عليه أواًل وبدءاً املهندسني، بعدما كان يشيد لذاته بيتًا خاصاً، فيعطي فيه حق التملك واألست

بوصيته أبن نكرم والدينا، مل لعدوه األلد". وهلذا يقول القديس متوديوس: أن ذاك الرب الذي أمران 
أعطى والدته كل نوٍع من الكرامة يرد تعاىل اذ جتسد متأنسًا أن يهمل تكميل هذه الوصية، بل أنه 

حلقيقة أن يعتقد يف أن يسوع املسيح قد والنعمة. ولذلك يربهن القديس أوغوسطينوس، أبنه يلزم اب
ول، ألنه اذا مل يكن يصنع هذا ملا كان حفظ حفظ من الفساد جسد أمه مرمي بعد موهتا، كما سبق الق

 بتكرمي الوالدين، كذلك تنهي عن أهانتهم.*حقاً الشريعة املرسومة منه اليت، كما أهنا أتمر 
مل يكن حفظها من تبعة خطيئة آدم، فيقول األب توما فكم لكان نقص يسوع يف تكرمي والدته، لو أنه 

ينوس: أنه يرتكب اخلطأ من دون ريٍب ذاك األبن الذي، أرجانتينا أحد رهبان قانون القديس أوغوسط
خلطيئة األصلية ال يريد أن يفعل ذلك. فالشيء الذي مع مقدرته على أن حيفظ والدته من دنس ا

ه مل يكن مالئمًا لكرامة أبن هللا أن يفعله، أي أن يهمل خلقه حيسب علينا خطيئًة يلزم أن يعتقد أن
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قدرته على خلقها كذلك: كال، أنه تعاىل مل يهمل أن يصنع ذلك، حسبما والدته بريئةً من العيب، مع م
 حنو خملصنا هكذا: أنك اذا أردت أيها امللك السماوي أن ختتار أماً يهتف العالمة جرسون قائالً 

ابحلقيقة أن تكرمها، واحلال أنه لكان أمرًا واضحًا جدًا أنك مل تكن أكملت  لذاتك فكان يلزمك
ريعة، لو أنك تكون مسحت أبن دنس اخلطيئة األصلية الرجس يلتحق بتلك اليت ابلصواب هذه الش

مسكنًا للنقاوة جبملتها. وما عدا ذلك أنه أمٌر واضٌح هو ما يقوله القديس  كان يلزمها أن توجد
لسياين: ان األبن اإلهلي جاء اىل العامل لينقذ بنوٍع أخص مرمي العذراء فضاًل عن سائر برنردينوس ا

البشري. ومن حيث أنه كتعليم القديس أوغوسطينوس يوجد نوعان هبما يتم األنقاذ: فأحدمها  اجلنس
هناض ذاك الذي يكون سقط، واثنيهما هو تدبري طريقٍة هبا حيفظ هو من أن يسقط. ومن دون هو أ

ر يٍب أن النوع الثاين هو األشرف )كما يقول القديس أنطونينوس( ألنه بذلك تصري النجاة من الضر ر 
واألليق  ومن العيب اللذين دائماً يلتحقان بنفس من يسقط خبطيئٍة. فمن مث هبذا النوع الثاين األشرف

س بوانونتورا يف عظته مبن هي والدة اإلله ينبغي واجبًا أن يعتقد يف أن مرمي قد أنقذت. اذ أن القدي
العالمة فراسان( يقول هكذا: أنه  الثانية على نياح والدة اإلله ) العظة اليت هي ابحلقيقة له كما يربهن

هبذه السيدة، فالروح القدس يف الدقيقة يلزم أن يعتقد أبنه يف نوع التقديس اجلديد املختص ابحلبل 
ال كأهنا وجدت مدنسًة هبا وهو بررها منها، بل أنه األوىل حررها معتقًا من تبعة اخلطيئة األصلية )
ٍة حفظها منها: وقد كتب يف هذا الشأن الكردينال جعلها اال تتدنس هبا( وهكذا بنعمٍة حصوصي

د فازوا ابملسيح خملصاً إايهم من اخلطيئة اليت قد فعلت، كوزانوس عباراٍت جليلة بقوله: أن اآلخرين ق
 ذا املخلص منجياً إايها من أن تلتحق هبا جريرة اخلطيئة مطلقاً.*وأما مرمي البتول فقد فازت هب

ان فيتورة: أنه من الثمرة تعرف الشجرة. فأن جلزء يقول أوغون الذي من سوابألمجال أختتامًا هلذا ا
كان اخلاروف محل هللا قد وجد دائمًا بريئًا من العيب، فيلزم أن تكون والدته كذلك دائمًا بريئًة من 

ن ومن مث يتفوه حنوها هذا العالمة نفسه قائاًل: اي لِك من أٍم مستحقٍة إبٍن مستحٍق )مريدًا أالعيب: 
عظمته يبني املعىن أبن مرمي العذراء وحدها وجدت أهاًل والئقًة أن تصري أمًا إلبن إهلي هذه صفة 

اجمليدة(: اي لِك وقداسته. الذي هو وحده أستحق أماً هذا حد نقاوهتا وطهارهتا اليت هي هذه البتول 
ه السيدة العظيمة )مع القديس من مستأهلٍة ملستأهٍل، ومجيلٍة جلميٍل، وساميٍة لساٍم: فلنقل اذاً حنو هذ



211 | P a g e  
 

ي صنعِك، وقد مجلِك هبذا احلد أيدالفونسوس( هكذا: اي مرمي رضعي خالقِك، أغدي ابللنب ذاك الذ
 الطبيعة اإلنسانية:* من النقاوة والكمال، حىت أنِك أستحقيِت أن يتخذ هو منكِ 

  

 

  

 † اجلزء الثالث †
هي  البتول بريئًة من دنس اخلطيئة األصلية، حبسبمايف أنه أن كان الئٌق ابهلل اآلب أن حيفظ مرمي 

أبنته،والئٌق ابهلل األبن أن يصنع معها ذلك، حبسبما هي أمه... والئٌق أيضاً ابهلل الروح القدس أن 
 يفعل

 حبسبما هي عروسته.** معها هذا 
ة فيقول القديس أوغوسطينوس:" أن مرمي قد كانت هي تلك اليت وحدها أستحقت أن تسمى والد

فيها جسدايً،  هللا وعروسته معاً". على أن القديس أنسلموس يربهن:" أن الرروح اإلهلي قد جاء وحل
انة السماوات واألرض هذه واذ أغناها من النعم فوق املخلوقات كلها، فقد أسرتاح فيها، وصري سلط

ا، ألنه تعاىل حل فيها عروسًة له". وأمنا قال عن الروح القدس أنه حل فيها جسدايً ليعىن مثرة حلوله هب
ا سبق رئيس ليصور من انسوهتا الربيء من العيب ذاك اجلسد الكلي الطهارة ليسوع املسيح. حسبم

( ولذلك يقول 35ع1القدس حيل فيِك: )لوقا صاملالئكة جربائيل وأخرب هذه البتول بقوله هلا: روح 
هيكل الرب. ومقدس الروح القدس،  القديس توما املعلم املالئكي: انه ألجل هذه الغاية تسمى مرمي

 وهي ألهنا بقوة معل الروح القدس قد صارت أماً لكلمة هللا املتجسد.*
يت هو يصور صورهتا حسبما يريد، فاذًا لو كان ممكنًا أن يعطى من هللا أحد املصورين أن األمرأة ال

اجلهد والعناية لكان يبذل  مجيلًة كانت أو شنيعًة، فهذه نفسها ستكون له عروسةً شرعيًة، فرتى كم من
ن ميكنه اذًا أن يقول، هذا املصور يف أن جيعل تلك الصورة هبيًة مجيلًة فائقًة على كل ما سواها. فم

 البتول. أي أنه تعاىل مع كونه قادرًا على خلقها بتلك أن الروح القدس مل يصنع نظري ذلك مع مرمي
ًة له، فلم خيلقها هكذا، كال، أنه عز وجل قد خلقها النقاوة ومجال النفس الفائق البهاء. لتكون عروس
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لك حقًا صنع. حسبما يشهد هو نفسه احلق بريئًة من الدنس ألنه هكذا كان يليق به أن يصنع وكذ
خلوقة اجلليلة قائاًل حنوها: كلِك مجيلٌة اي قرينيت وليس فيِك عيٌب )نشيد ابلذات يف مدحيه هذه امل

صر عن مرمي العذراء. كقول القديسني أيدالفونسوس وتوما ( فهذه الكلمات تفهم ابحل7ع4ص
هذا النص، بل أن القديسني برنردينوس السياين،  الالهويت، كما يورد كورنيليوس احلجري يف تفسريه

نياين يربهنان على أن الكلمات املذكورة قيلت عن مرمي العذراء حني احلبل هبا الربيء ولورانسوس يوستي
اطب هذه السيدة أيديوطا العالمة قائاًل: أنِت كلِك مجيلٌة أيتها البتول الكلية من الدنس. ومن مث خي

ملميتة، وال ء أنِت مجيلٌة بل بكليتِك، وليس فيِك عيٌب ال من دنس اخلطيئة ااجملد، أي ليس ابلتجزي
 من تبعة اخلطيئة العرضية وال من جريرة اخلطيئة األصلية.*

بستااًن مغلقًا بقوله: أن أخيت روح القدس حينما دعا عروسته هذه واىل هذا املعىن نفسه قد أشار ال
( فيقول القديس أيرونيموس:" 12ع4العروسة هي بستاٌن مغلٌق جنٌة مقفلٌة عنٌي خمتومٌة: )نشيد ص

ي ابحلصر هذا البستان املغلق، وهذه العني املختومة، ألن األعداء ما أستطاعوا قط أن أن مرمي ه
وها. بل أهنا قد أحنفظت على الدوام غري مثلومٍة وال معابٍة، أبستمرارها دائماً قديسًة يدخلوا إليها ليهين
يف تفسريه النص  اً". ونظري ذلك قال القديس برنردوس خماطبًا هذه السيدة اجمليدةنفسًا وجسمًا مع

منك املقدم ذكره هكذا: انِت هي هذا البستان املغلق، ألن أيدي اخلطأة مل تدخل إليِك لتسلب 
 شيئاً.*

مث اننا نعلم أن هذا العروس اإلهلي قد أحب عروسته مرمي أشد حباً مما أحب به القديسني كافًة مجلًة 
يوستينياين وغريمها. فهو تعاىل منذ البدء  مع املالئكة. كما يربهن األب سوارس مع القديس لورانسوس

ساسه يف اجلبال املقدسة، الرب أحب قد أحبها وشرفها وكرمها، كما يرتل داود النيب بقوله: الذي أ
الذي أسسها: )مزمور  أبواب صهيون أفضل من مجيع مساكن يعقوب... إنساٌن ولد فيها وهو العلي

ها تعلن أن مرمي كانت قديسًة منذ احلبل هبا. وهذا ( فال ريب يف أن هذه الكلمات كل5مث ع 1ع87
رى فيقول عز وجل هكذا:" بناٌت كثرياٌت نفسه تعنيه أوقال الروح القدس من أجلها يف أمكنٍة أخ

أنِت فقِت عليهن وأرتفعِت مستعليًة صنعن قوًة، كثرياٌت أمتلكن غناًء. كثرياٌت وجدن شرفًا وأماًء، و 
فأن كانت مرمي فاقت وأرتفعت على اجلميع بغىن النعمة، فاذاً  (29ع31على مجيعهن: )أمثال ص

حصل على ذلك آدم واملالئكة. مث يقول تعاىل: أن  قد فازت منذ خلقتها ابلرب األصلي. كما كان
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لكثرهتن، وأما محاميت وكامليت )بل أنه امللكات هن ستون، والسرايت هن مثانون، والشواب ال عدد 
امليت الربيئة من الدنس( فهي واحدٌة، هي وحيدٌة ألمها، هي منتخبٌة لوالدهتا: يقرأ يف النص العرباين ك

رة كافًة هن بناٌت للنعمة اإلهلية، وأما مرمي فهي فيما بينهن احلمامة ( فاألنفس البا7ع6)نشيد ص
 حبل ، وهي الكاملة الربيئة من دنس املعصية اجلدية، وهي الوحيدة اليتالنقية اخلالية من مرارة اخلطيئة

 هبا يف حال النعمة.*
بعد صارت أمًا هلل. ولذلك زعيم املالئكة جربائيل قد وجد هذه البتول ممتلئًة نعمًة قبل أن تكون 

ممتلئةً نعمًة. فعن هذه الكلمات كتب صفرونيوس وهلذه العلة نفسها حياها ابلسالم قائالً هلا: أفرحي اي 
بعيض والتجزيء، وأما للبتول القديسة فقد أعطيت هكذا: أن النعمة تعطى للقديسني اآلخرين ابلت

أن النعمة قد صريت قديسًة ال نفس مرمي النعمة كلها، بنوع أنه كما يقول القديس توما الالهويت: 
ك أن تلبس الكلمة األزيل من العذراء فقط، بل حلمان جسدها أيضاً، حىت أهنا أستطاعت هي بعد ذل

ألقوال كلها تقودان أن نستنتج ونفهم جيدًا، أن البتول مرمي قد هذه اللحمان املقدسة جسدًا: فهذه ا
بل هبا ابلنعمة اإلهلية ممتلئًة منها، كما يربهن بطرس أغنيت من عروسها الروح القدس يف حني احل

وعاً، ألهنا منذ الدقيقة األوىل من احلبل هبا قد جاالنسه:" أبنه يف هذه األم وجد ملوء النعمة جمم
لنعمة كلها من قبل فعل أنسكاب الروح القدس". ولذلك يقول القديس بطرس أفيضت عليها ا

 هذه البتول، وسبق الروح القدس وأختارها عاجاًل كمختطٍف: داميانوس: أن هللا قد أنتخب سريعاً 
ا الروح القدس حني احلبل هبذه العذراء، قد سبق خمتصاً مريداً هبذا القول أن يشري عن السرعة اليت هب

 ذاته عروسًة قبل أن يدنو منها لوسيفوروس بتدنٍس ما.*إايها ل
أمتدت فيه اإليرادات أبكثر مما سواه، من حيث  فأان أريد أخريًا أن أختتم الفصل احلاضر )الذي قد

مجيعيتنا احلقرية الصغرية قد أختذت البتول الكلية القداسة حماميًة عنها ابحلصر حتت صفة احلبل أن 
وأين أهني هذا اجلزء الثالث نفسه، إبيرادي بقدر ما ميكنين من األختصار، هبا الربيء من الدنس( 

تنعًا كل األقتناع، كما أهنا هي كافيٌة ألن تلزم كل أحٍد ابألقتناع يف العلل واألسباب اليت صريتين مق
راجه يف العبادة احلسنة هلذه السيدة اجمليدة. ويف تكرميها الواجب الهذا الرأي احلاوي ما هو األفضل 

 جملدها السامي، ابألعتقاد يف أنه حبل هبا نقية انجيًة من دنس اخلطيئة األصلية.*
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االتينوس، الكردينال كوزانوس، دابونته، ساالسار، كااترينوس، اٌء كثريون وهم غعلى أنه يوجد علم
لرأي نوفارينوس، فيفا، دالوغوس، أجيديوس. ريكاردوس، وغريهم جزيلوا العدد الذين متسكوا هبذا ا
صلية، أيضاً حمامني عنه بقوٍة، وهو أنه مل يلتحق ابلعذراء اجمليدة حىت وال الدين الناتج عن اخلطيئة األ
كانت فهذا الرأي ميكن أثباته كثريًا، ألنه أن كان أمراً حقيقياً هو أنه ضمن أرادة األب األول آدم قد  

رأس الطبيعة البشرية، كما يرأتي موجودًة ابلتضمن أرادة مجيع البشر. حبسب كون هذا األب هو 
ات القديس الرسول أمكانية ذلك املعلمان غوانت وهاابرت مع آخرين غريمها، مستندين على كلم

أيضاً ( أي بواسطة آدم. فممكٌن هو 12ع5بولس القائل: أن مجيع الناس أخطأوا فيه: )رومانيني ص
آدم، من قبيل أن هللا قد ميزها كثرياً  أن مرمي البتول مل تدخل حتت طائلة الدين الصادر عن معصية

يٍن أن هللا مل يشأ أن تكون أرادة عن عموم البشر ابلنعم اخلصوصية. ومن مث ينبغي أن يعتقد حبسن تد
 مرمي العذراء حمتويًة ضمن أرادة آدم.*

لكنين فهذا الرأي أمنا هو رأٌي ممكٌن أثباته ال غري، وأان أتبعه من أجل أنه ذو جمد أفضل لسيديت، و 
ر الذي أعترب أكيداً حقيقياً ذاك الرأي القائم يف أنه مل تلتحق قط هبذه السيدة اجمليدة خطيئة آدم، األم

ددًة متسك به الالهوتيون اآليت ذكرهم وأعتربوه حقيقياً، بل أعتقدوا به أنه قضيٌة مناهزٌة أن تكون حم
راردوس، دوفاليوس، راينالدوس، لوسادا، من الكنيسة اجلامعة أبهنا من اإلميان، وهم الكردينال أيفا

دًا هلذا الرأي، ال سيما تلك اليت فيفا، وغريهم كثريون. وهنا أترك جانباً، األوحية اليت صارت توطي
أربعة أحبار رومانيني، كما يقرأ حصلت عليها القديسة برجييتا املثبتة من الكردينال طوراكراماات، ومن 

لسادس من هذه األوحية، اال أنه ال ميكن يل أصالً أن أترك إيراد بعض يف أمكنٍة خمتلفٍة من الكتاب ا
كام اآلابء القديسني املؤيدة هذا الرأي، لكي يظهر للقارئ كيف األقوال، اليت توجد فيها واضحًة أح

هبة اخلصوصية، الراجعة لتكرمي األم البتول اإلهلية. فالقديس أهنم قد أتفقوا مجيعًا يف أثبات هذه املو 
ربوسيوس يقول مناجيًا هللا هكذا: أقبلين ال من سارة بل من مرمي، حىت أن هذه اليت أنت تقبلين أم

ون بتواًل غري مفسودٍة. ولكن بتواًل بنعمة هللا بريئًة من كل دنٍس انتٍج عن اخلطيئة. واملعلم ألجلها تك
ن نفخة احلية السمية. س اذ يتكلم عن مرمي العذراء يقول: أن هذه البتول ما تدنست قط مأورجيانو 

جيٌة من جريرة أية وقال القديس أفرام السرايين: أن مرمي هي بريئٌة من العيب، وخاليٌة من الدنس، وان
: أن زعيم خطيئٍة كانت على األطالق. والقديس أوغوسطينوس يف تفسريه السالم املالئكي كتب قائالً 
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 اي مرمي اي ممتلئًة نعمًة، قد أوضح ابلتمام املالئكة جربائيل بواسطة هذه الكلمات وهي: السالم لكِ 
املربزة ضد حواء قد تالشى، وقد أسرتدت )الحظ أيها القارئ لفظة ابلتمام( أن رجز احلكومة األوىل 

ا وجدت قط يف الظالم، بل صودفت الربكة مبلؤ النعمة. ويقول القديس أيرونيموس: أن العذراء مرمي م
كرباينوس )أم املنسوبة له هذه العبارة أايً كان( يقول: أن العدل مل يكن دائماً يف النور: مث أن القديس  

وجد مدنساً من قبل األهانة العامة، ألن األانء املذكور )أي مرمي( هو حيتمل أن ذاك األانء املنتخب ي
، ألن هذه البتول قد أشرتكت معنا ابلطبيعة ال ابخلطيئة. وقال خمتلٌف جدًا جدًا عنا حنن اآلخرين

لقديس أمفيلوكيوس: أن ذاك الذي خلق البتول األوىل حواء بريئًة من العيب والدنس، فهو خلق ا
ثانية بريئًة من العيب وخاليًة من دنس اخلطيئة. وكتب صفرونيوس: أنه يقال عن البتول هذه البتول ال

فونسوس يقول: ن الدنس، ألهنا مل تكن قط فسدت بنوع من األنواع: والقديس أيدالمرمي أهنا بريئٌة م
جتد هلا  أن مرمي قد وجدت بريئة من تبعة اخلطيئة األصلية: وقال القديس يوحنا الدمشقي: أن احلية مل

مدخاًل اىل هذا الفردوس الذي هو مرمي: ويقول القديس بطرس داميانوس: أن جسد العذراء اجمليدة 
برونونه: أن هذه األرض، أي  و متسلسٌل من آدم، ولكنها هي مل تتدنس جبريرة آدم. وقال القديسه

ل خطيئٍة على البتول مرمي هي غري مفسودٍة، ألن فيها بركة الرب، وهي انجيٌة من عدوة سم ك
، نعمًة األطالق. ويقول القديس بوانونتورا: أن سيدتنا قد وجدت ممتلئًة نعمًة متقدمًة على تقديسها

س برنردينوس السياين قائاًل: أنه ال ميكن حافظًة إايها من طاعون سم اخلطيئة األصلية. وكتب القدي
من جسدها انسواًت مدنسًا جبريرة  أن يصدق هذا وهو أن أبن هللا أراد أن يولد من البتولة، وأيخذ

قة األوىل من احلبل هبا وجدت اخلطيئة اجلدية. وقال القديس لورانسوس يوستينياين: أن مرمي منذ الدقي
المة أيديوطا يف تفسريه كلمات املبشر القائل: أنِك اي مرمي قد حاصلًة على الربكات السابقة. والع

أنِك قد وجدت نعمةً خصوصيةً أيتها العذراء الكلية احلالوة، وجدِت نعمًة: خياطب هذه البتول قائاًل: 
 صلية: وهذا نفسه يقوله معلمون آخرون كثريون جدًا.*نعمًة قد حفظتِك انجيٍة من دنس اخلطيئة األ

 خاصني حيققان لنا صدق هذا الرأي ويوطدان لنا هذه احلقيقة ذات الداينة احلسنة بنوٍع غري أن سببني
أتفاق مذهب املؤمنني بوجه العموم على هذه احلقيقة، فيشهد األب أجياليوس أخص، فأحدمها هو 

ا أتبعوا هذا الرأي، أما رهبنة القديس عبد األحد، فهذه عينها )كمأبن مجعيات الرهبنات كافًة قد 
يقول أحد العلماء املتأخرين( ولئن كانت حتوي أثنني وتسعني معلمًا قد كتبوا ضد هذا الرأي، فمع 
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الوقت عينه حوت مايًة وستة وثالثني معلمًا قد أتبعوا رأينا ضد أولئك، ولكن األمر الذي  ذلك يف
ة، فهو أضافة رأي  أتكيدًا فوق ذلك مجيعه يف هذا الرأي واحلقيقة ذات حسن الداينينبغي أن يزيدان

سولية املبدوة: البااب ألكسندروس السابع اىل رأي مجيع املؤمنني الكاثوليكيني، واملصرح يف رسالته الر 
لمات حيث يقول فيها )ما عدا األشياء األخرى( هذه الك 1661أعتناء مجيع الكنائس: املربزة سنة 

اإلله... فعلى هذه الصورة املدارسيون قد وهي: أنه قد تضاعفت كثرياً هذه العبادة احلسنة حنو والدة 
ثوليكيني". وابحلقيقة أن هذه القضية أعتنقوا هذا الرأي الصاحل، وقد درج على نوٍع ما عند مجيع الكا

ربوان، ومدرسة الكاال، قد أعضدت وحومي عنها بقوٍة من علماء املدارس الشهرية نظري مدرسة س
درسة كولونيا، ومدرسة ماغونتسا، ومدرسة انبويل، ومدارس ومدرسة ساالماانكا، ومدرسة كوامرباي، وم

لى صك شهادة الدرس، يلزم ذاته بقوة احللف أخر غريها كثرية، ويف هذه املدارس كل من حيصل ع
يئة األصلية. فأتفاق رأي املؤمنني العام أبن حيامي دائماً عن احلبل مبرمي العذراء الربيء من دنس اخلط

رة، يستخدم من العالمة بيطافيوس يف أثباته إايها، وعن برهان هذا الرأي على هذه القضية املذكو 
بني العلماء األسقف يوليوس طورين: أبنه ال ميكن أن ال يغلب منه  العام قد كتب السيد اجلليل فيما

يكن سوى برهان أتفاق رأي املؤمنني العام، هو الذي صري أكيدًة كل أحٍد: على أنه أمٌر حقيقٌي، اذ مل 
ضية تقديس مرمي العذراء يف أحشاء والدهتا القديسة حنه، وقضية صعودها اىل السماء ابلنفس ق

اذاً أتفاق رأي املؤمنني على أنه حبل هبذه األم اإلهلية بريئًة من دنس اخلطيئة األصلية. واجلسد. ملاذا 
 كيدين هذه القضية نظري القضيتني املقدم ذكرمها.*ال يصريان متأ

اين الذي حيقق لنا بنوع أبلغ وأقوى من السبب األول صدق هذه القضية، وجيعلنا أما السبب الث
د حبل هبا بريئًة من تبعة املعصية األصلية، فهو تعيني الكنيسة اجلامعة عيدًا متأكدين أن مرمي العذراء ق
الواحدة احلبل هبا الربيء من الدنس. فعن هذا السبب أان أالحظ من اجلهة خصوصياً حيتفل به لتكرمي 

أن الكنيسة تكرم هبذا العيد الدقيقة األوىل اليت فيها خلقت نفس هذه العذراء اجمليدة، وأحتدت 
سدها املتكون يف أحشاء والدهتا، حسبما يعلن ذلك واضحاً البااب ألكسندروس السابع يف منشوره جب

عيد احلبل هبا الربيء من سابق ذكره الذي به يقول:" أن الكنيسة تقدم للعذراء اجمليدة يف الرسويل ال
يف صددها". أي أنه الدنس، تلك العبادة عينها اليت تكرمها هبا كلمات الرأي، أو احلقيقة اليت حنن 

ة، ومن منذ الدقيقة األوىل اليت خلقت هبا نفس البتول قد وجدت بريئًة من دنس اخلطيئة األصلي
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عة ال ميكنها أن تكرم بعبادٍة أحتفاليٍة ذات عيٍد اجلهة الثانية أالحظ فامهاً ومتأكدًا، أن الكنيسة اجلام
ديس الون الكبري احلرب الروماين، ومثله القديس مشتهٍر شيئاً مل يكن بكليته مقدساً، حسبما يربهن الق

دائمًا يف السدة الرسولية بريئًا من العيب: أوسابيوس البااب القائل: أن اإلميان الكاثوليكي قد حفظ 
ون أمجعون مجلًة مع القديس أوغوسطينوس، وكذلك القديس برنردوس والقديس وكما يعلم الالهوتي

لربهان نفسه. أي أحتفال الكنيسة بعيد ميالد والدة اإلله، ليثبت توما الالهويت الذي يستخدم هذا ا
أن تولد. وهذه هي كلماته: أن الكنيسة حتتفل بعيد ميالد أهنا أي العذراء اجمليدة قد تقدست قبل 

ية مرمي البتول، ومن حيث أن الكنيسة ال تعيد اال لشيٍء مقدٍس، فمن مث أستنتج أن الطوابوية الطوابو 
تقدست يف أحشاء والدهتا قبل أن تولد. فاذًا أن كانت قضيًة حقيقيًة هي ما يقول هذا العذراء قد 

تفل بعيٍد أن والدة اإلله قد تقدست يف أحشاء والدهتا، ألجل أن الكنيسة حت املعلم املالئكي، أي
 خصوصٍي مليالد هذه العذراء، فلماذا حنن ال نتمسك أبهنا حقيقٌة هي هذه القضية أيضاً، وهي أن

مرمي البتول قد حبل هبا بريئًة من دنس اخلطيئة األصلية، منذ الربهة األوىل من حياهتا يف حني خلقها، 
الدنس ابملعىن احملامى عنه من ذوي  ل أننا عاملون أن الكنيسة حتتفل اآلن بعيد احلبل هبا الربيء منب

 هذا الرأي احلسن الداينة.*
بل هبا خلوًا من تبعة فازت هبا الطوابوية مرمي البتول. أبن حيمث أثبااًت هلذه اخلصوصية اجلليلة اليت 

املعصبة اجلدية، فمعلومٌة هي عند اجلميع النعم العجيبة الفائقة األحصاء اليت تنازل هللا ألن يصنعها 
نوٍع ما يومياً يف مجيع مملكة انبويل خاصًة. بواسطة الصور املطبوعة فيها أيقونة والدة اإلله ذات  على
ل هبا الربيء من الدنس، وأان لقد كنت أستطيع أأنورد أخبار حوادث كثريٍة من ذلك قد جرت احلب

 ذكرمها.* عيتنا عينها، ولكنين أكتفي بتحرير حادثتني فقط منها ومها اآليتعن أيدي آابء مج
 * منوذٌج *

ى النساء عند بعض أنه يف أحد بيوت مجعيتنا احلقرية الكائنة يف مملكة انبويل، قد جاءت يوماً ما أحد
م اىل منرب التوبة ليعرتف خبطاايه، وأهنا آابء مجعيتنا، وأخربته أبن رجلها قد كان له سنون عديدة مل يتقد

عمل التوبة، ألهنا ملا كانت ختاطبه يف شأن األعرتاف، مل تعد هي تعلم ماذا تصنع معه لتجتذبه اىل 
ا قد أرشدها أبن تعطي رجلها صورًة من صور فهو كان يهينها ويضرهبا، فاألب بعد أن مسع إيراده

نطلقت اىل بيتها، فمساًء حينما احلبل بوالدة اإلله الربيء من الدنس. فاذ أخذت تلك الصورة وأ
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اخلطاب عن األعرتاف، أما هو فجعل ذاته كأصم حسب عادته.  جاء رجلها اىل البيت فتحت هي له
 فحاملا تسلمها منها. فعلى الفور قال هلا: ومل يصغ هلا، فمن مث قد دفعت إليه تلك الصورة،

مىت تريدين أن أتخذيين ألعرتف، ألين أان مستعٌد، فأمرأته من شدة الفرح طفقت تبكي عند مشاهدهتا 
وابحلقيقة أن الرجل قد ذهب يف صباح تلك الليلة عينها اىل كنيستنا  هذا التغيري السريع العجيب،

ه كم كان له من الزمن من غري أعرتاٍف، فأجابه أنه منذ مدة هلذه الغاية، واذ سأله ذاك األب نفس
التوبة، فأعطف عليه األب اخلطاب قائاًل: وكيف أنك مثانية ةعشرين سنة مل يكن تقدم اىل منرب سر 

الصباح ابكرًا حضرت لتعرتف: فقال له: أعلم أيها األب أين كنت مصرًا على عدم اآلن يف هذا 
لليلة البارحة قد اعطتين صورة احلبل ابلعذراء بال دنس، وحاملا أخذهتا بيدي التوبة، غري أن زوجيت يف ا

مستطيلًة  ذا املقدار، حىت أنه كانت تظهر يل مدة كل ساعٍة من هذه الليلةشعرت بتغيرٍي كلي يف قليب هب
 كأهنا سنون عديدة. منتظرًا أشراق الفجر لكي آيت وأعرتف خبطاايي: وحقًا أنه قد أعرتف أعرتافاً 
جيداً بنموذج صاحل، وغري سرية حياته املاضية، وواظب أزمنًة مديدًة على األعرتاف بتكاثٍر عند ذاك 

 ب عينه.*األ
ه كنا حنن يف تلك األبرشية منارس خدمة مث يف مكاٍن آخر من أبرشية ساالرنو، يف الوقت الذي في

آخر عداوٌة شيطانية يف أقصى  الرسالة املقدسة، قد كان هناك إنساٌن حاصلة فيما بينه وبني شخصٍ 
 لعدوه. أما هو حدود البغضة، فأحد آابء مجعيتنا قد تكلم مع ذاك اإلنسان يف أن يصفح غافراً 

ألب حاضرًا يف الكنيسة ألستماع مواعظكم. فأجابه: فأجاب وقال له: أهل أنك رأيتين مرًة ما أيها ا
مسع الوعظ عندكم، ألين أعرف ذايت أين كال، فقال له: اذًا ألجل هذه الغاية أان ما حضرت قط أل

ب املومى اليه قد تعب كثرياً هالٌك. ولكنين ال أريد شيئًا آخر سوى أن آخذ الثأر من عدوي: فاأل
ذا املقدار مصراً على عدم التوبة حىت أن الكالم كله كان ميضي يف أقناعه. ولكن سدى. فلما رآه هب

راء بال دنس هذه: ففي األبتداء أجاب وقال: ترى مايل ضائعًا قال له أخريًا: خذ صورة حبل العذ
حااًل كأنه قط مل يكن أنكر الصفح قباًل.  وهذه الصورة: ولكن أخذها بعد ذلك من األب. واذا به

هل أن أبوتك املكرمة تريد مين شيئاً آخر غري الرتك والغفران لعدوي، فهوذا  سأل ذاك األب قائاًل:
هكذا أتفق معه على اجمليء إليه هلذه الغاية يف الصباح املقبل، غري أنه أان مستعٌد ألن أتتم ذلك: و 

 جديد تقلب روحه عن قصده الصاحل. ومل يكن يرد أن يصنع شيئاً مماحينما جاء إليه يف الغداة، فمن 
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صار عليه األتفاق، فحينئٍذ األب املنوه عنه قد سلمه صورًة أخرى من صور احلبل ابلعذراء بال دنس، 
رد أن يقبلها أوالً. ولكنه حياٍء وبعد اجلهد قد أخذها، اال أنه منذ الربهة األوىل قال: هيا بنا، فلم ي
ه الصلح وغفر له وتقدم اىل أريد هناية هذه القضية، أين هو ماسرتودايت عدوي: وحااًل صنع معألين 

 منرب التوبة معرتفاً خبطاايه.*
 †صالة † 

هبذا املقدار من مسو النقاوة فرح معِك عند مالحظيت إايِك غنيًة اي سيديت الربيئة من الدنس، أنين أ
والطهارة. فأشكر اخلالق العام عازمًا على أن أشكره دائماً، ألجل أنه حفظِك بريئًة من دنس كل 
خطيئٍة. ولكي أحامي عن قضية احلبل بِك بغري دنس اخلطيئة األصلية، األمر الذي هو خصوصيٌة 

بكرامتِك، فأان مستعٌد وأقسم حالفاً، أبين أبيح دمي أن لزم األمر، وأقبل املوت  عظيمٌة وجليلٌة الئقةٌ 
نِت هي جنمة الصبح، سكان العامل أبسره يعرفونِك ويعرتفون أبنِك أ من أجل أتييدها، ولقد أمتىن أن

ق اليت هي دائمًا مشعشعٌة ابلضياء اإلهلي. وأنِك أنِت هي سفينة اخلالص املختارة انجيًة من غر 
اخلطيئة العام. وأنِك أنِت هي تلك احلمامة الكاملة الربيئة من العيب واخلالية من الدنس، كما أوضحِك 

املغلقة اليت فيِك وجد العلي تنعمه، وأنِك إلهلي. وأنِك أنِت هي البستان املختوم واجلنة عروسِك ا
. وأنِك أخريًا أنِت هي زهرة أنِت هي تلك العني املختومة اليت مل يدخل إليها العدو ليعكر أمواهها

ودون مدنسني السوسن والزنبق النقي، اذ أنِك قد نبت فيما بني األشواك الذين هم أبناء آدم املول
  نقيًة طاهرًة بيضاء خليلًة صديقًة خلالقِك العظيم.*ابخلطيئة وأعداًء هلل، فأنِت ولدتِ 

مجيلٌة اي قرينيت وليس فيِك عيٌب: اي  فدعيين أمدحِك أان أيضًا حسبما مدحِك إهلِك قائاًل: كلكِ 
وة بيضاء جبملتِك، مجيلة بكليتِك. صديقة هللا دائماً. فيا مرمي الربيئة من الدنس اخلالية محامًة كلية النقا

لكلية احلالوة، املوضوع الكلي احلب. فألنِك أنِت هبذا املقدار مجيلٌة يف عيين سيدِك. ال من العيب ا
فِك الشفوق الرحيم اىل جراحات نفسي املتخنة املستكرهة. بل أنظري ايلَّ أتنفي من أن تنظري بطر 

اليت منذ  وب أجتذيب إليِك قليب أان أيضًا الذليل، فأنتِ وأرمحيين وأشفيين. فيا حجر مغناطيس القل
 الدقيقة األوىل من حياتِك قد وجدِت نقيًة وظهرِت طاهرًة مجيلًة أمام هللا. أشفقي عليَّ أان الذي ليس
فقط ولدت ابخلطيئة، بل أين بعد املعمودية أيضًا قد دنست من جديد نفسي ابملآمث. فذاك اإلله 

واإلله الروح القدس الذي أختصِك  أبنًة له، واإلله األبن الذي أختارِك أمًا له،اآلب الذي أنتخبِك 
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 متقدم على عروسًة له. وألجل ذلك قد حفظِك الثالوث األقدس بريئًة من كل دنٍس. وميزِك حببٍ 
لعيب، خملوقاته كلها، فأية نعمٍة ميكن أن ينكر عليِك. اذاً يلزمِك أن ختلصيين أيتها البتول الربيئة من ا

س فيلبس نريي: أجعليين أن أفتكر بِك دائماً، وأنِت ال فأان أقول لِك ما كان يقوله حنوِك القدي
سماوي كأهنا مدة ألف سنة، حيث أراِك تنسيين، ولكن تظهر يل إعاقيت عن احلضور ألشاهد مجالِك ال

كلية البهاء واحلالوة يف الفردوس، لكي أحبِك أشد حباً، وأسبحِك اي أمي واي ملكيت، واي حبيبيت ال
 عيٍب آمني.*والنقاوة الربيئة من كل 

  
† 
 

 الفصل الثاين
 * فيما خيص عيد ميالد العذراء اجمليدة، حيث يربهن أن مرمي ولدت*

 أمينًة عظيمًة فيما انلته من هللا.*، وأهنا وجدت * قديسًة عظيمةً 
 ** فيه حزءان

 ( *24/5* أمنا أان خرجت من فم العلي بكراً، قبل مجيع املخلوقات )سرياخ 
مسبحاً على الدوام من كل الربيئة، احلبل مبرمي الربيء من دنس اخلطيئة األصلية. صفحة * فليكن 

656 * 
 † اجلزء األول †

 اليت هبا أغىن هللا مرمي البتول* النعمة األوىل يف كم هي عظيمة
أن من عادة البشر أن حيتفلوا بعالمات الفرح واألبتهاج يف تكميل مسرة حصوهلم على أوالٍد يفرحون 

يالدهم، ولكن ابألحرى كان يلزمهم أن حيزنوا متوجعني من أجل األطفال الذين يولدون هلم، عند مب
س فقط هم عادمون األستحقاقات وفاقدون الفهم، بل أيضًا هم أتملهم يف أن هؤالء األطفال لي

 مة الشقاء واملوت. وأمامدنسون ابخلطيئة األصلية وأوالد الرجز. ولذلك هم خمصومون حتت حكو 
ميالد العذراء اجمليدة، فيحق له حقًا وصوااًب أن حيتفل به ابلتعييد واألفراح، وابلتسابيح واملدائح 

ا حينما جاءت اىل ضوء هذا العامل، فلئن كانت طفلًة ابجلسد والعمر، فمع واملسرات العامة، ألهن
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، ولكن لكي تفهم قد ولدت قديسًة عظيمةً  ذلك وجدت كبريًة يف األستحقاقات ويف الفضائل. فمرمي
 درجة القداسة اليت هبا هي ولدت، فيلزم أن يصري التأمل

 غناها هللا.أواًل: يف كم كانت عظيمًة النعمة األوىل اليت هبا أ
 هلل.*    اثنياً: يف كم كانت عظيمًة األمانة اليت هي حاالً جاوبت هبا على هذه النعمة

لثاين للجزء اآلخر فنقول، أنه ألمٌر حقيقٌي هو أن فاذ نتكلم اآلن عن الشيء األول، اتركني الشيء ا
ذلك هو أنه بعد صنيع  نفس مرمي العذراء قد كانت هي النفس األمجل فيما خلقه هللا، بل األبلغ من

سر جتسد كلمة هللا، قد وجدت نفس مرمي هي الصنيع األعظم، واألكثر لياقًة ابإلله القادر على كل 
، ولذلك يسميها القديس بطرس داميانوس: أهنا هي العمل الذي هللا فيما صنعه يف هذا العاملشيٍء، 

مي نقطةً فنقطًة، كما أحندرت على القديسني وحده يسمو عليه. فمن مث أن النعمة اإلهلية مل تنحدر فوقمر 
ما سبق وتنبأ اآلخرين، بل نزلت عليها: مثل الندى على اجلزة ومثل القطر القاطر على األرض: حسب

( فقد كانت نفس مرمي نظري اجلزة اليت قد أستوعبت قطر نعمة هللا 6ع72امللك )مزمور  عنها داود
نه نقطٌة واحدٌة، كما يقول عنها، القديس ابسيليوس كله الذي أحندر عليها، من دون أن تضيع م

عبت منها: ولذلك هي الكبري: أن البتول القديسة قد أجتذبت إليها نعمة الروح القدس كلها وأستو 
(: ويف مجهور القديسني هو مقامي: أي كما 16ع24ل عن ذاهتا بواسطة احلكيم أبن سرياخ )صتقو 

لساهنا: أن مجيع ما ميلكه القديسون كافًة مفرقًا وبنوع  يفسر ذلك القديس بوانونتورا قائاًل عن
تكلم فينجانسوس فراري، فاذ يالتجزيء، فأان أملكه كله ملوًا وبوجه األتساع املطلق. أما القديس 

ابخلصوص عن مسو قداسة هذه البتول قبل أتالدها يقول: أهنا قد فاقت ابلقداسة على املالئكة 
 القديسني أمجعني.*

عليها العذراء اجمليدة قد كانت درجتها أمسى وأعظم، ليس فقط من درجة النعمة ليت حصلت فالنعمة ا
لنعم كلها اليت حصل عليها القديسون اليت فاز هبا كٌل من القديسني مبفرده، بل هي أيضاً أعظم من ا

العالمة فرنسيس كافًة، مجلًة مع املالئكة الطوابويني، كما يربهن عن ذلك مقنعاً أبثبااتٍت راهنٍة األب 
بيبا اليسوعي، يف أتليفه اجلليل امللقب: عظمة يسوع ومرمي. وهناك يورد أن هذه القضية اجمليدة يف 

مٌة وأكيدٌة فيما بني الالهوتيني احملدثني )نظري ما هي مصرحٌة نا العظيمة، هي األن عاتكرمي ملكت
ا، ومن آخرين كثريين الذين قد فحصوها ومربهنةٌ من كاراتجاان، وسوارس، وسبينايل، وراكوبيتوس وغوار 
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هذه األم  فحصًا مدارسيًا مدققاً، األمر الذي مل يصنعه هكذا القدماء( مث خيرب أببلغ من ذلك أبن
رسلت من قلبها األب مرتينوس غوتياراز اىل األب سوارس لكي يشكره على أمسها، ألجل اإلهلية قد أ

لية األمكان، كما يشهد أيضاً األب السنريي أبنه قد حومي أنه حبرارٍة قويٍة حامى عن هذه القضية الك
 عنها فيما بعد من أتفاق رأي أهل مدرسة ساالماانكا العام.*

ضية هي هكذا عامًة وأكيدًة، فكذلك القضية األخرى هي ممكنٌة جداً، فأن كان اذاً هذا الرأي أو الق
يء من الدنس، قد حصلت على هذه النعمة أي أن مرمي العذراء منذ الدقيقة األوىل من احلبل هبا الرب 

اً. وعن هذا األمر السامية الفائقة درجتها علوًا. على النعمة اليت فاز هبا القديسون واملالئكة كلهم مع
ي بقوٍة األب سوارس عينه، وقد متسك هو به اتبعًا لألب سبينايل ولألب راكوبيتوس ولألب حيام

هوتيني يف هذا الشأن يوجد سببان آخران وعلتان قويتان غري كولومباره، ولكن ما عدا قوة رأي الال
رمي البتول أماً جل أن هللا قد أختار ممغلوبتني هبما تتأيد القضية املذكورة اثبتًة، فالعلة األوىل هي أل

للكلمة اإلهلي، ومن مث يقول الطوابوي ديونيسيوس كارتوزاينوس: أنه من حيث أن هذه العذراء اجمليدة 
ت اىل رتبٍة فائقٍة على مجيع املخلوقات، ألن مقام هذه املرتبة أي كوهنا والدة اإلله، هو على قد أختري 

ومي. فلهذا ابلصواب قد أعطيت هي منذ بدء ( خمتٌص ابألحتاد األقننوٍع ما )كما يورد األب سوارس
مبا ال حيد على حياهتا مواهب ذات رتبٍة خصوصيٍة ساميٍة على اجملميع، بنوع أن مسو هذه النعم يفوق 

كل املواهب والنعم املمنوحة لسائر املخلوقات األخرى، وابحلقيقة أنه ألمٌر خاٍل من كل أرتياٍب هو 
ب املراسيم اإلهلية األزلية، قد حتدد أمر جتسد كلمة هللا األقنوم وقت عينه الذي فيه مبوجأنه يف ال

األم اليت كان يبتغي أن يتأنس منها،  الثاين من الثالوث األقدس، ففيه نفسه قد حتددت وتعينت له
ني يواكيم ويظهر من أحشائها البسًا جسدًا. وهذه األم هي حبيبتنا مرمي املولودة طفلًة من القديس

م املالئكي القديس توما يعلم قائاًل: أن هللا مينح لكل إنساٍن النعمة املالئمة واملصاقبة وحنة. فاملعل
يت هو تعاىل يكون عينها له وخصصه هبا. بل أن القديس بولس الرسول للدعوة أ واملرتبة أم الوظيفة ال

... بل كفايتنا ذه الثقة ابملسيح عند هللاقد علم بذلك قبل القديس توما بقوله: اي أخوة أن لنا مثل ه
( مبينًا لنا 5ع3هي من هللا الذي جعلنا كفوئني أن نكون خادمني املوثق اجلديد: ) قرنتيه اثنية ص

ص أن الرسل قد أقتبلوا من هللا املواهب املالئمة والكافية ألمتام واجبات اخلدمة الرسولية. هبذا الن
س برنردينوس السياين بقوله: أنه حينما مث يضيف اىل ذلك القدي اليت كان عز وجل أختارهم إليها.
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ط الضروري لتلك يكون إنساٌن أنتخب من هللا اىل دعوةٍ ما، فيقتبل منه تعاىل ال التهيئ واألستعداد فق
الدعوة، بل املواهب أيضاً اليت هو حيتاج إليها ألن يقوم حسناً يف واجباهتا بلياقٍة. فاذاً أن كانت مرمي 

ألن تكون أمًا هلل. فكان من الالئق واملتوجب حسنًا أن هللا يزينها منذ  بتول قد أختريت منتخبةً ال
تبٍة عاليٍة على رتبة النعم املمنوحة منه تعاىل للقديسني الدقيقة األوىل من حياهتا بنعمٍة غري حمدودٍة. وبر 

الدعوة أو  ًة، وتكون مالئمًة حلالاآلخرين كافًة. وللمالئكة أمجعني، اذ يلزم أن النعمة تصاقب جماوب
املقام والوظيفة الكلية السمو اليت قد رفعها هللا إليها. حسبما يربهن الالهوتيني أمجعون، مجلًة مع 

مشس املدارس الذي يقول:" أن البتول مرمي قد انتخبت لتكون أمًا هلل، فال ريب وال  القديس توما
ذات كفايٍة هلذه الدعوة، بنوع أهنا قبل علها موضوعاً قابالً و أشكال يف أن هللا قد وهبها النعمة اليت جت

العظيمة واملقام أن تكون صارت أماً هلل قد تزينت بقداسٍة كاملٍة، حىت أهنا صارت أهاًل هلذه الدعوة 
الفائق مسوه". مث أن هذا القديس عينه قال: أنه ألجل ذلك قد مسيت مرمي ممتلئًة نعمًة، ال من جهة 

ما قبلت النعمة العظمى ذاتياً املمكن احلصول عليها، كما أهنا مل تكن نها، ألهنا هي أي مرمي النعمة عي
نفسه. أي بنوٍع أن القوة اإلهلية مل تعد تقدر  عظمى ذاتياً النعمة امللكية اليت وجدت يف يسوع املسيح

 طلٍق، ولكن قد كانت هذهأن تزيد هذه النعمة العظمى ذاتيًا منوًا جديدًا حىت تبلغ هبا اىل أقتداٍر م
النعمة يف يسوع املسيح جماوبًة بكفايٍة ومصاقبًة بلياقٍة للغاية اليت هبا كان انسوته تعاىل مدبراً ومساساً 

هلية، أي أحتاد الكون اإلنساين وابألقنوم اإلهلي: على أنه كما يعلم القديس املذكور من احلكمة اإل
هتب ماحنًة، فدائماً توجد مقتدرًة على  عظيمٌة، حىت أهنا مهما نفسه قائاًل: أن القدرة اإلهلي هي هكذا

، بنوع أنه ميكن أن تعطى من جديد، ومهما كانت القوة الطبيعية يف اخلليقة نظراً اىل األقتبال حمدودةً 
أستيعاهبا وأمالؤها ابلتمام، فمع ذلك أن هذه القوة الطبيعية لألقتبال اخلاضعة لإلرادة اإلهلية هي غري 

و دائمًا قادٌر على أن ميألها ابألكثر اذ يصريها أن تقبل من جديد نعمًة دودٍة، فالباري تعاىل هحم
ىل موضوعنا( يقول هذا املعلم املالئكي: أن البتول جديدًة بعدما يكون قبالً أمألها، وهلذا )اذ نرجع ا

نظرًا اىل  قال عنها ممتلئًة نعمةً الطوابوية ولئن مل تكن ممتلئًة نعمًة نظرًا اىل النعمة ذاهتا، فمع ذلك ي
ذات مرمي، ألهنا حصلت على نعمٍة عظيمٍة غري حمدودةٍ مصاقبٍة ومالئمٍة وجماوبٍة وكافيٍة لرتبتها ومقامها 

ا الغري احملدودة، بنوع أن هذه النعمة العظيمة قد صريهتا أهالً ألن تكون أماً هلل. ومن مث يضيف ودعوهت
ذي مبوجبه ميكننا أن نفهم ما هو مقدار عظمة ر قائاًل: أن القياس الاىل ذلك بناديكتوس فرانندا
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أختريت إليها، أي حال  النعمة اليت انلتها مرمي البتول من هللا، أمنا هو حال الدعوة واملرتبة اليت هي
 كوهنا أم هللا:*

فاذًا ابلصواب يعلن النيب وامللك داود أن أساسات مدينة هللا هذه هي فوق اجلبال املقدسة قائاًل: 
( أي أن أساس حيوة مرمي وأبتداء وجودها يف العامل، 1ع87ه يف اجلبال املقدسة: )مزمور الذي أساس

ن حيوة القديسني اآلخرين كافًة الذين شاخوا يف الرب، مث أن كان يلزم أن يوجد أمسى وأعلى قداسًة م
فسه اكن يعقوب. ويربهن هو نالنيب يتبع كالمه بقوله: الرب أحب أبواب صهيون أفضل من مجيع مس

السبب معلناً: ألن إنسااًن ولد فيها وهو العلي الذي أسسها. أي ألن هللا قد كان مزمعًا أن يصري 
بتويل الذي هلذه املدينة صهيون اليت هي مرمي العذراء وهلذا كان من الواجب إنسااًن من املستودع ال

 مصاقبًة للدعوة واملقام ليت فيها هو خلقها نعمةً أنه تعاىل يهب هذه البتول، منذ الدقيقة األوىل ا
 والرتبة اليت هو أختارها إليها، وهي أن تكون والدًة إللٍه هكذا كلي الكمال.*

ذا نفسه بقوله: ألنه سيكون يف آخر األايم جبل الرب ظاهراً، يريد أن يشري اىل همث أن النيب أشعيا 
األمم ويسري إليه شعوٌب كثرية: وبيت هللا على قمم اجلبال ويستعلي فوق أعلى التالل، وجييء إليه كل 

قديس ( مبادرين اىل مرمي البتول اليت هي بيت الرب، ليستمدوا بواسطتها املراحم اإلهلية. فال2ع2)ص
غريغوريوس الكبري يفسر النص املذكور قائاًل: أن هذا اجلبل ابحلقيقة هو يف قمة اجلبال، ألن علو 

يقول القديس يوحنا الدمشقي: ان مرمي هي اجلبل الذي  فوق مجيع القديسني. و مقام مرمي يتألأل مسواً 
لسرو. ولكن سرو جبل سر هللا أن خيتاره حجرًة لسكناه فيها: فلهذا قد دعيت هذه السيدة شجرة ا

صهيون. ومسيت ابألرز، ولكن أرز لبنان. ولقبت ابلزيتونة، ولكن زيتونة مجيلة، وكنيت ابملنتخبة ولكن 
القديس بطرس داميانوس: كما أن الشمس تفضل أبشراقها وتفوق بة كالشمس، ألنه )يقول منتخ

ال تعود تشاهد حينما تظهر أبنوارها على الكواكب والنجوم هبذا املقدار، حىت أن هذه األجرام 
الشمس. فكذلك البتول العظيمة واألم اإلهلية تفضل بقداستها وتفوق هبا على أستحقاقات أهل 

ه، حسبما يقول بكل فصاحٍة القديس برنردوس: أن مرمي قد كانت لسماوي أمجعني. بنوع أنالبالط ا
أن تصري له أمًا ابلبشرة اال هذه هكذا ساميًة يف القداسة حىت أنه مل يكن يوجد هلل من هي الئقٌة 

 البتول اجمليدة. ومل يكن يوجد من هو الئٌق أن يصري هلا أبناً اال اإلله الكلي كماله.*
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من أجلها يثبت أن البتول القديسة منذ الدقيقة األوىل من حياهتا، وجدت أكثر وأما العلة الثانية اليت 
ظيمة اليت أنتخبت هي إليها أبن تكون وسيطًة للبشر قداسًة من مجيع القديسني معاً، فهي الوظيفة الع

ًة ا تكون منذ البدء حاصلعند هللا. الوظيفة اليت حتددت هلا منذ البدء. ومن مث أحتاج األمر اىل أهن
على مقداٍر عظيٍم من النعمة تفوق به على البشر كافًة اذا وجدوا معاً. فأمر واضح هو كيف أن اآلابء 

أمجعني يعطون مرمي العذراء هذا اللقب، وهو وسيطة يف البشر عند هللا، ألجل  القديسني والالهوتيني
 رأفة هللا، قد استمدت اخلالص م اإلضايف اىل الرجاء يفأهنا بواسطة شفاعتها املقتدرة وأستحقاقها العظي

ستحقاقها للجميع، معتنيًة للعامل اهلالك بنوال اخلري العظيم الصادر عن سر األفتداء، وأمنا يقال عن أ
أنه إضايف اىل الرجاء يف رأفة هللا، ألن يسوع املسيح وحده هو وسيطنا بطريق العدل وبقوة أستحقاقاته 

عن خطااي البشر، حسبما تعلم بذلك املدارس، اذ أنه تعاىل قد  ازية ما كان حيق للوفاءالذاتية. املو 
خلالف أن مرمي هي وسيطتنا بطريق قدم أستحقاقاته هلل أبيه األزيل الذي قبلها من أجل خالصنا. واب

قول النعمة ومبجرد شفاعاهتا فينا. وأبستحقاقاهتا اإلضافية، اذ أهنا قدمتها هلل الرأوف، كما ي
ديس برنردوس من أجل خالص البشر كافًة، وأن هللا منًة ونعمًة منه قد قبلها مع الالهوتييون مع الق

كارنوفانسه: أن مرمي قد حصلت يف أمر خالصنا أستحقاقات يسوع املسيح. ولذلك يقول أرنولدوس  
 قد أشتهت على مفعوٍل واحٍد مع املسيح أبنها. ويقول ريكاردوس الذي من سان فيتوره: أن مرمي

وأعتنت يف نواله هلم وأكسبتهم إايه بل أن اخلالص حصل للجميع بواسطتها. وابلتايل  خالص اجلميع
بدية، مما انله من هللا كل واحٍد من القديسني، فبواسطة مرمي أن كل خرٍي وكل موهبٍة خمتصة ابحلياة األ

 قد توزع ذلك عليهم وفازوا به.*
ه حينما هي تكرم البتول الطوابوية فهذا هو الشيء الذي تريد منا الكنيسة املقدسة أن نفهم

 ( وهي:" يفَّ أان نعمة كل مسلكٍ 25ع24بتخصيصها هبا الكلمات املدونة يف حكمة أبن سرياخ )ص 
وحٍق، يفَّ أان كل رجاء حيوٍة وفضيلٍة". فلفظة مسلٍك تعين أن بواسطة مرمي تتوزع النعم كافًة على 

سطة هذه السيدة يعطى النور ملعرفة احلق. ولفظة ولفظة حٍق توضح أن بوا عابري طريق هذه احلياة.
ا قاطنني يف األرض، واجملد حيوٍة تعلن أننا نرجوا أن ننال بوساطة هذه األم اإلهلية حياة النعمة ما دمن

السماوي بعد ذلك يف احلياة األبدية. ولفظة فضيلٍة تربهن أننا بواسطة شفيعتنا هذه نستمد أقتناء 
ث الفضائل اإلهلية اليت هي أساس فضائل القديسني. فتقول هذه السيدة يف الفضائل، ال سيما الثال
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لة والتقوى واملعرفة والرجاء املقدس: ألن (: أان هي أم احملبة اجلمي24االصحاح املذكور عينه )ع
ب اإلهلي، واخلوف وسيطتنا هذه عند هللا بقوة شفاعاهتا فينا تستمد لنا حنن املتعبدين هلا مواهب احل

س، والنور السماوي، والرجاء األمني، والطمأنينة املقدسة. ومن ذلك يستنتج القديس برنردوس املقد
مرمي هي واسيطةٌ عامةٌ خلالصنا، اذ يقول: عظم اي هذا الليت وجدت أن تعليم الكنيسة اجلامعة هو، أن 

رتل أان أيضاً تل عنها، وقد علمتين أأنالنعمة، وسيطة اخلالص، مصلحة الدهور، ألن الكنيسة هكذا تر 
من أجلها هذه األشياء عينها. فألجل ذلك يعلن القديس صفرونيوس البطريرك األورشليمي قائالً: 

ة جربائيل أمنا تفوه حنو البتول الطوابوية هاتفاً: أفرحي اي ممتلئًة نعمًة. ألنه قد أعطى أن زعيم املالئك
النعمة كلها مبلؤها كاملًة. وهذا قد مت لكي  ، وأما ملرمي فقد أعطيتلآلخرين مقداٌر من النعمة حمدودٌ 

والبشر! حسبما  تستطيع هي فيما بعد هبذا النوع أن تكون بواجب األستيهال وسيطًة فيما بني هللا
يورد هذه األلفاظ عينها القديس ابسيليوس الكبري، واال اذا مل تكن البتول الكلية القداسة حصلت 

ميكنها أن توجد هي سلم الفردوس، وشفيعة العامل، والوسيطة عمة اإلهلية، فكيف كان على ملوء الن
ديس لورنسوس يوستينياين يف احلقيقية فيما بني اإلله والبشر. كما يقول هذه الكلمات نفسها الق

 عظته على عيد البشارة.*
أقيمت فهوذا السبب والعلة الثانية قد توضحت فوق الكفاية، على أنه أن كانت مرمي الطوابوية قد 

منذ بدء حياهتا حبسب كوهنا أماً للمخلص العام، بوظيفة وسيطٍة يف البشر أمجعني. وابلتايل وسيطة يف 
ماً أهنا منذ البدء حتصل هي على نعمٍة متفاضلٍة فائقٍة مسوًا، على مجيع النعم القديسني أيضاً، فكان الز 

وعزيزًة لديه بنوع يعلو تفوقًا على البشر  من هللا اليت فاز هبا القديسون كلهم معاً، وأن توجد حمبوبةً 
لديه تعاىل. كافًة، ليس مفرقًا بل جمماًل أيضاً. واال فكيف كان مستطاعًا هلا أن تتشفع فيهم مجيعًا 

ألن لكي يقدر إنساٌن ما أن يستمد بشفاعاته من أحد امللوك النعمة واملواهب لرعااي هذا امللك 
ضرورٍة مطلقة أن يكون الشفيع املومى إليه عزيزًا على قلب ذاك فيلزم ب أبسرهم اخلاضعني لواليته،

ج القديس أنسلموس قائاًل: أن امللك، وحمبوابً منه بنوٍع أفضل من مجيع أولئك الرعااي. ولذلك يستنت
مرمي قد أستحقت بكل لياقٍة أن تصري مصلحًة للعامل اهلالك.ألجل أهنا كانت هي األكثر قداسًة من 

 طهارًة من املخلوقات كلها.* واألعظم اجلميع
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ولقائٍل ان يقول أن مرمي البتول اذاً هي وسيطة عند هللا يف البشر فمسلٌم. ولكن كيف ميكن أن يقال 
ا أهنا هي وسيطة يف املالئكة أيضاً. فالهوتيون كثريون يربهنون يف أن يسوع املسيح قد أستحق عنه

من مث كما أن يسوع املسيح على هذه الصورة وجد لمالئكة أيضًا نعمة الثبات يف الرب. و مكتسبًا ل
ي وسيطتهم هو وسيطًا يف املالئكة أيضاً. بوساطة األستحقاق الذايت املوازي الوفاء فهكذا مرمي ه

بوساطة األستحقاق اإلضايف ابلرجاء يف رأفة هللا. ألهنا بقوة تضرعاهتا وصلواهتا قد أعجلت جميء 
ما يكون أستحقاق الرجاء يف املراحم اإلهلية أن تكون هي أماً ستحقت قلاملسيح اىل العامل، وقد أ

ة الساقطني الفارغة، للمسيح. وأكتسبت أن متأل من األنفس املخلصة بسر التجسد كراسي املالئك
فاذاً قد رحبت للمالئكة القديسني قلما يكون هذا اجملد العرضي. ولذلك كتب ريكاردوس الذي من 

ليقة الواحدة واخلليقة األخرى، أي املالئكة والبشر قد خلصوا بواسطة هذه : أن اخلسان فيتوره قائالً 
الطبيعة اإلنسانية. والقديس أنسلموس السيدة، وهبا قد أصطلحت طبيعة املالئكة. وتصاحلت مع هللا 

بالً، كان قبل هذا املعلم قال: أن األشياء كلها قد دعيت اىل احلال األوىل اليت كانت حاصلًة عليها ق
صلحت بواسطة هذه البتول القديسة. فلهذا أن مرمي الطوابوية املولودة طفلًة مساويًة، قد أقتبلت وأ

ا نعمًة أعظم من مجيع النعم اليت فاز هبا القديسون أمجعون مجلًة، من هللا منذ الدقيقة األوىل من حياهت
ة وسيطة العامل عند مت بوظيفوذلك حبسب كوهنا أختريت وتعينت أمًا ملخلص العامل، وحبسبما أقي

هللا، فكم كان اذاً مشهداً جليالً شهياً جميداً ألهل السماء واألرض حال هباء نفس هذه الطفلة القديسة 
ت بعد مسجونًة يف مستودع والدهتا القديسة حنه. فهي كانت املخلوقة احملبوبة لدى عيين ولئن كان

لئًة نعمًة، ومنذ ذاك الوقت كان ميكنها أن حصلت ممتهللا أكثر حبًا من سائر املخلوقات. ألهنا قد 
ملخلوقة تفتخر قائلًة عن ذاهتا: أنين منذ حداثيت أرضيت هللا. وقد كانت معًا يف الوقت عينه هي ا

احملبة هلل أكثر حبًا من اخلالئق أبسرها، اليت حلد ذاك الوقت كانت ظهرت يف الوجود، بنوع أنه لو 
مولودًة من أحشاء أمها يف الدقيقة األوىل اليت هبا تكونت هي يف  أن خترج أتفق هلذه الطفلة القديسة

أعظم غىن ابألستحقاقات مستودعها بريئًة من الدنس، لكانت هي جاءت اىل العامل حاصلًة على 
وأمسى قداسًة من مجيع األبرار والقديسني مجلًة. فلنتأمل اذًا يف كم كانت أستحقاقات هذه الطفلة 

حينما ولدت من أمها، بعد أن كانت يف مدة التسعة األشهر اليت فيها أستمرت  م من ذلكاجمليدة أعظ
يكن هذا كافياً فيما يالحظ اجلزء األول حمبوسًة يف جوف والدهتا، وأكتسبت أستحقاقاٍت جديدًة. ول
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دقيقة احلاضر املختص ابملوضوع األول يف شأن النعمة األوىل العظيمة اليت انلتها هذه السيدة يف ال
  يت هبا حبل هبا بريئًة من الدنس.*ال
  

 

 † اجلزء الثاين †
 * يف كم كانت عظيمًة األمانة اليت هبا مرمي البتول جاوبت*

 ليت انلتها ساعيًة معها.*نعمة اإلهلية ا* حاالً على ال
أنه مل يكن رأاًي بسيطًا أم خصوصياً، بل هو رأٌي عاٌم عند كل الالهوتيني، كما يقول أحد العلماء 
املاهرين: )وهو األب كولومبياره( أن مرمي املتكونة طفلًة يف بطن أمها القديسة حنه اذ أهنا أقتبلت 

وبلغت اىل املعرفة والتمييز،  الدقيقة األوىل من حياهتا التعقل الكامل،نعمة التقديس، فقد انلت معاً يف 
مع نوٍر مساوي عظيم مصاقب عظمة النعمة اليت فازت هي هبا وقتئٍذ مستغنيًة هبا، ولذلك ميكننا أن 
نعتقد حسنًا أبنه منذ الربهة األوىل اليت فيها أحتدت نفس هذه الطفلة اململؤة قداسًة مع جسدها 

حلكمة اإلهلية، لتفهم جيدًا احلقائق األبدية، ومجال الطهارة، قد أستنارت حااًل جبميع أنوار االكلية 
الفضيلة، وفوق كل شيٍء تعرف خريية صالح هللا الغري املتناهي. واألستحقاق املوجود به تعاىل ألن 

ألن حيب من  يكون ألجل ذاته حمبواًب من اجلميع حمبة التفضيل، وبنوٍع أخص أستحقاقه تقدس أمسه
رًا اىل املواهب السنية والنعم الفريدة اليت تنازل عز وجل ألن يزينها هبا هذه السيدة حمبًة عظيمًة، نظ

مميزًا إايها عن اخلالئق كلها، حافظاً احلبل هبا بريئاً من دنس اخلطيئة األصلية، ماحناً إايها نعمًة هكذا 
نة العاملني وملكة ه األزيل، ورافعًا مرتبتها اىل مقام سلطاعظيمًة غري حمدودة. ومنتخبًا إايها أمًا لكلمت

 الكونني.*
فمن مث منذ هذه الربهة األوىل من حياهتا قد وجدت هي عارفًة مجيل احملسن إليها، وأبتدأت حاالً أبن 

سًة تصنع كل ما كان ممكناً هلا صنيعه، متاجرًة من ذاك احلني بوزانت النعمة السامية اليت وهبة هلا. ممار 
الح اإلهلي. وقد أحبته تعاىل منذ بدء حياهتا، وداومت كل شيٍء بقصد أن ترضي هللا، وتسر الص

أبتصاٍل على حبه فوق كل شيٍء مبقدار أستطاعتها وبكل قواها. يف مدة تلك التسعة األشهر اليت 
ن دون أن فيها أستمرت قبل أتالدها يف جوف أمها، غري اتركة وال مهملة دقيقًة واحدًة أن متر م
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به بعواطف احملبة املتقدة كالنار. فقد كانت هذه القديسة من دون تضاعف حبها له تعاىل، وأحتادها 
كل ريب بريئًة معتوقًة انجيًة من جريرة اخلطيئة األصلية. وابلتايل انجيًة أيضًا من كل أنعطاٍف وتعلٍق 

عقلي، ومن مجيع أنفعاالت احلواس،  حنو األشياء األرضية. ومن أية حركٍة غري مرتبة، ومن كل تشويش
كن أن يصدها عن أن تتقدم على الدوام يف زايدة احلب هلل. وقد كانت قواها وحواسها أيضاً مما مي

متفقًة مع روحها الطاهرة ابألجتاه واألنعطاف حنو العلي. وهلذا اذ كانت نفسها اجلميلة حملولًة من كل 
ى الدوام يف حمبته، اىل هللا، وحتبه من دون أنقطاع، وتنمو علمانٍع، فمن غري توقٍف كانت دائماً تطري 

( 19ع24وهلذا قد دعيت هي نفسها: شجرة الدلب املرتفعة مغروسةً على شط املاء: )أبن سرياخ ص
ألهنا قد كانت هي غرسة ميني العلي الشريفة اليت منت على الدوام مستقيًة من جماري النعمة اإلهلية، 

وأنواري أمثار البهاء واجملد: )أبن سرياخ  هتا: أان مثل اجلفنة أمثرت رائحًة طيبًة،ولذلك قالت هي عن ذا
( وأمنا شبهت ذاهتا ابجلفنة ليس فقط ألجل احلال املتضعة اليت كانت هي هبا لدى أعني 23ع24ص

ال  الناس، بل أيضاً ألجل أنه كما أن الكرمة تنمو ومتتد على الدوام. ولذلك يقال ابملثل: أن الكرمة
شجار الليمون والتوت والتفاح وأمثاهلا تنمو مرتفعًة وممتدًة اىل ينتهي منوها: اذ أن الغروس األخرى كأ

حٍد أعتيادٍي ال تتجاوزه. وأما اجلفنة فتمتد دائماً انميًة وتعلو أغصاهنا مبقدار علو الشجرة اليت تكون 
تول الكلية قداستها قد أمتدت على هي أي الكرمة ملتقًة عليها ومستندًة فوقها. فهكذا مرمي الب

انميًة يف الكمال. ولذلك يهتف حنوها القديس غريغوريوس العجائيب مسلمًا عليها بقوله: الدوام 
أفرحي أيتها الكرمة احلية النامية على الدوام: وقد كانت هذه السيدة متحدًة ابهلل دائمًا ومستندًة 

ذه الصاعدة يتكلم عنها الروح القدس قائالً: من هي ه عليه حبسب كونه تعاىل مسندها الوحيد. ومن مث
( فالقديس أمربوسيوس يقول يف تفسريه هذا 5ع8من الربية مدللًة مستندًة على حبيبها: )نشيد ص

النص: من هي هذه اليت ملرافقتها الكلمة اإلهلي األزيل، تنمو ممتدًة وصاعدًة نظري الكرمة املستندة 
 تفة عليها.*على شجرٍة عالية جداً واملل

ني البارعني الرصينني يقولون أن تلك النفس املكتسبة قوة ملكة الفضيلة فكثريون من العلماء الالهوتي
متأصلًة فيها، فطاملا هي جتاوب أبمانِة ساعيًة مع النعم احلالية الفعلية اليت مينحها هللا إايها. فيمكنها 

 كل املرات تربح الفضيلة تلك املكتسبة منها، بنوع أهنا يف دائماً أن تربز فعالً ابلعزم والنية موازايً مللكة
لذاهتا أستحقاقاً جديداً مضاعفاً موازايً جملموع األستحقاقات كلها اليت تكون هي قبالً أكتسبتها، فهذا 
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النمو العظيم قد أعطى )كما يعلم الالهوتيون املومى إليهم( للمالئكة يف احلال اليت هم مستسريون 
تراه يستطيع أنكاره على األم اإلهلية يف مدة ن منح للمالئكة هذا اإليهاب والنعمة فمن هبا، فأن كا

حياهتا على األرض. وبنوع أخص يف الزمن الذي هي فيه أستمرت مسجونًة يف أحشاء أمها، حيث 
الئكة أهنا بكل أتكيٍد قد كانت حينئٍذ أمينًة على حفظ النعمة اإلهلية جماوبًة عليها أببلغ نوع من امل

أمكنها وأكتسبت يف الزمن املشار إليه مجيعه، ويف كل دقيقة  أنفسهم. فهذه الطفلة القديسة اذ قد
منه أضعاف تلك النعمة السامية يف العظمة اليت انلتها من هللا منذ الربهة األوىل من حياهتا. ألن سعيها 

بنوع أهنا أن كانت يف الدقيقة مع هذه النعمة كان بكل قواها وبسائر أنواع الكمال يف كل دقيقٍة. 
 فيها خلقت نفسها قد فازت من النعمة اإلهلية مبقداٍر مثاًل يوازي ألف درجة من هذه األوىل اليت

النعمة، ففي الدقيقة الثانية قد أكتسبتها مضاعفة أي ألفني درحة، ويف الدقيقة الثالثة أربعة ألف، ويف 
وهلم جرا اىل يوٍم  ألفاً، ويف السادسة أثنني وثالثني ألفاً.الرابعة مثانية ألف، ويف اخلامسة ستة عشر 

كامٍل واىل شهٍر بتمامه وأخرياً اىل تسعة أشهٍر، مضاعفةً فيها هذه النعم واألستحقاقات ابلنوع املذكور، 
 فاذاً حينما أتلدت من أحشاء أمها كم وجدت هي غنيةً خبزائن النعم واألستحقاقات الفائقة األدراك.*

يدة. اليت ولدت يف العامل من أمها هبذا املقدار ساميًة متهللني مع حبيبتنا هذه الطفلة اجملاذًا  فلنفرح
يف القداسة، حمبوبًة يف عيين هللا، ممتلئًة من النعم الغنية. ولنبتهج ليس من أجلها هي فقط بل من أجل 

أجل جمدها الذايت فقط بل من  ذواتنا حنن أيضاً. ألهنا هي قد جاءت اىل العامل ممتلئًة نعمًة ليس من
ن أيضاً. فالقديس توما الالهويت يتأمل يف كتيبه الرابع، يف أن مرمي العذراء املثلثة القداسة أجل خريان حن

قد كانت بثالثة أنواع ممتلئًة نعمًة، فهي ابلنوع ااألول كانت ممتلئًة نعمًة يف نفسها اجلميلة، اليت منذ 
نعمًة جبسدها، حىت أهنا أستحقت صًة ابهلل. وابلنوع الثاين كانت ممتلئًة بدء خلقتها كانت جبملتها خمت

أن تنسج من حلماهنا الفائقة الطهارة سداًء تلبس منه جسدًا لكلمة هللا األزيل املتجسد من دمائها، 
ري وابلنوع الثالث كانت ممتلئةً نعمًة ألجل اخلري العام، لكي يستطيع البشريون أمجعون أن يستفيدوا اخل

كالمه هذا، القديس املذكور قائاًل: أن البعض من القديسني لذواهتم بواسطتها ومنها. مث يضيف اىل  
قد انلوا من هللا مقدارًا وافرًا من النعم، كافيًة ليس خلالصهم هم فقط، بل خلالص غريهم أيضًا من 

 العذراء شفيعتنا قد البشر، ولكن ال خلالص البشر أمجعني، اال أنه ليسوع املسيح فادينا، وملرمي
تها خلالص كل البشر. ومن مث أن ما كتبه القديس يوحنا اإلجنيلي عن يسوع أعطيت نعمٌة هذه صف
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( فهذا نفسه يقوله القديسون ابلنسبة اىل 16ع1املسيح بقوله: زمن أمتالئه حنن كلنا أخذان: )ص
يدة هي ممتلئًة نعمًة. ومن ملوء هذه مرمي العذراء، فالقديس توما الفيالنويف كتب قائاًل: أن البتول اجمل

نعمة أستوعب الكون. بنوع أنه يقول القديس أنسلموس: أنه ال يوجد أحٌد مطلقاً ال يشرتك بنعمة ال
مرمي، ألنه من هو الذي يوجد يف العامل وال يشرتك هبا حاصاًل على مرمي رأوفًة حنونًة شفوقًة من أجله 

نقتبل حنن النعمة من يسوع ال أننا نلتزم أبن نفهم جيدًا أننا أمنا وال توزع هي عليه مفاعيل رمحتها: ا
حبسبما هو تعاىل مصدرها وفاعلها بقوته اإلهلية الذاتية. وأما من مرمي فنقتبل النعمة حبسبما هي وسيطٌة 
بنا لديه عز وجل، وهكذا حنن ننال النعمة من يسوع املسيح حبسب كونه فادينا وخملصنا. وأما من 

ز هبذه النعمة من يسوع حبسبما هو الينبوع، ومن مرمي بحسب كوهنا شفيعًة بنا أمامه تعاىل، ونفو مرمي ف
حبسبما هي اجملرى. ولذلك كتب القديس برنردوس: أن هللا قد أقام مرمي قناًة جتري إلينا بواسطتها 

تلئًة نعمًة لكي مياه مرامحه اليت يريد جلت خريية صالحه أن يوزعها على البشر. ولذلك قد صريها مم
ٍد ابجلزء الذي أعطى له أن يفوز به: وهنا القديس املذكور حيرض اجلميع يشرتك من أمتالئها كل أح

على أن يتأملوا، يف كيف أن هللا يريد منا أن نكرم هذه البتول العظيمة مبحبٍة ساميٍة، من حيث أنه 
ن نناله من الرجاء ومن النعمة ومن سبحانه قد أدخر فيها خزائن خرياته أبمجعها. حىت أن كل ما حن

. فنشكر من أجله أبسره ملكتنا الكلية احلب حنوان، اذ أن كل شيٍء أمنا أيتينا ويتصل إلينا اخلالص
من يدها وبواسطة شفاعاهتا بنا. فالويل اذاً لتلك النفس اليت تسد عن ذاهتا جمرى النعم هذا، أبمهاهلا 

حينما كان يطوف ( يوضح لنا: أن أليفاان 6ع7سفر يهوديت )صمطلقًا األلتجاء اىل مرمي اجمليدة. ف
البلد ابلقرب من مدينة بيت فالو قد شاهد عني املاء اجلاري اىل املدينة من انحية اجلنوب، فأمر 
غلمانه أبن يقطعوا اجملرى: فهذا األمر نفسه يصنعه الشيطان حينما يريد أن يستويل على نفٍس ما. 

سة. ألنه اذا ما قطع عن تلك النفس ريها أن هتمل عبادهتا ملرمي الكلية القداوهو أنه جيتهد يف أن يص
هذا اجملرى فهي تفقد بسهولٍة أشراق النور السماوي، مث خوف هللا املقدس، وأخرياً اخلالص األبدي، 
فليقرأ النموذج اآليت إيراده ليعرف كم هو عظيم أشفاق قلب هذه األم اإلهلية، وكم هو وافر اخلراب 

قناة الروحية أبمهاله التعبد لوالدة اإلله ملكة السماء الروحي الذي يلم مبن يقطع عن ذاته هذه ال
 واألرض.*

 * * منوذج
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قد أخرب تريناميوس وكاتيسيوس وآخرون غريمها أبنه يف مدينة ماغدابورك من بالد ساسونيا، قد كان 
هبٍة للعلم، لقصر مفهوميته منذ حداثته، رجٌل أمسه أودونه الذي هبذا املقدار مل يكن حاصاًل على مو 

ىت أنه أضحى موضوعًا للسخرية به عند مجيع الشبان رفاقه يف الدرس. فهذا يومًا ما لشدة غمه ح
من نقص فهمه مضى أمام أحدى أيقوانت العذراء اجمليدة، متوسالً إليها حبرارةٍ يف أن تشفق عليه مغيثًة 

أعزيك وأسرك ومن مث فأان  احللم قائلًة له: اي أودونه أان أريد أن إايه، فالبتول اجمليدة قد ظهرت له يف
أستمد لك من هللا ليس فقط املوهبة الكافية للعلم، لتنجو هبا من األستهزاء والعار، بل أيضًا فهماً 
وحذاقًة وجودة عقٍل تصريك حمبواًب من اجلميع، وأبكثر من ذلك أعدك أبنه بعد وفاة أسقف املدينة 

قالته له هذه السيدة الكلية القداسة قد مت يف ت خليفًة له ابلدرجة والوظيفة. فجميع ما ستكون أن
أوقاته. ألن أودونه قد جنح يف العلوم، وحصل فيما بعد أسقفًا لتلك املدينة، ولكنه قد أضحى بعد 

كل نوٍع من   ذلك عدمي املعروف وانكر اجلميل حنو هللا. ليس أبقل مما حنو شفيعته مرمي، مهماًل جانباً 
رة شٍك للجميع بسريٍة رديئة. فليلة ما حينما كان هو على فراشه مع العبادة، وصار حجر عثرٍة وصخ

األمرأة اليت كان يدنس ذاته هبا نفاقياً، قد مسع صواًت يقول له: أترك اي أودونه أستهوانك أبهانة هللا، 
ا هو هذا الصوت قد فكر أبنه رمبا كان يكفي ما قد صنعته حلد األن: ففي املرة األوىل اليت مسع هب

رًا من إنساٍن يقصد أصالحه انصحاً. ولكن ملا مسع الصوت والكلمات عينها مكررًة عليه يف صاد
الليلة الثانية. وكذلك يف الليلة الثالثة. فدخل عليه نوٌع من اخلوف من أن يكون هذا الصوت هو من 

نه بعد مرور يف عوائده الرديئة وسريته املشككة. غري أالسماء، ولكن مع هذا مجيعه قد أستمر سالكاً 
ثالثة أشهٍر من هذا التنبيه اإلهلي، حيث أن هللا جبودٍة غري متناهيٍة قد أعطاه مهلًة هذه صفتها كافيًة 
للرجوع إليه تعاىل، قد بلغ أوان األنتقام العادل. فقد كان ليلًة ما يف كنيسة القديس موريسيوس رجًل 

س، مصلياً هلل تعاىل يف أن يصنع عالجاً لداء ريوس الكاتدرا حسن العبادة أمسه فاداريكو من طغمة أكل
الشكوك املسببة من رداوة عيشة ذاك األسقف الشرير، ففيما كان هو مصلياً على هذه الصورة واذا 

ن بباب الكنيسة قد أنفتح أبنزعاٍج من قوة عاصفة الريح الشديدة، مث دخل من الباب شاابن حامال
انيب اهليكل الكبري، ودخل بعد ذلك شاابن آخران اللذان أبيديهما مشعتني ضخمتني، فجاءا ووقفا جب

فرشا أمام اهليكل وسادًة ووضعا فوقها كرسيني من ذهب، وجاء شاٌب آخر متشحًا بثوٍب كجندي 
ء والسيف بيده، حيث وقف يف وسط الكنيسة وصرخ بصوٍت عظيٍم هاتفاً: اي معشر قديسي السما
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لتحضروا أجراء احلكومة اليت مزمع  كنيسة تعالوا اىل ههنا.الذين توجد لكم أعضاٌء مكرمة يف هذه ال
أن يربزها القاضي السماوي. فعندما قال هذا قد ظهر كثريون من القديسني. وكذلك األثنا عشر 

يسوع املسيح رسواًل مبنزلة أصحاب وظائف يف هذه احملكمة الرهيبة. وبعد هذا جاء الداين اإلهلي 
، وأخريًا ظهرت مرمي البتول حماطًة من العذارى اجمليدات، حيث وجلس فوق أحدى ذنيك الكرسيني

أجلسها تعاىل فوق الكرسي اآلخر. وحينئِذ أمر القاضي اإلهلي أبن يؤيت ابألسقف اجملرم اىل احملكمة، 
لب من الداين على أسم فأحضر حااًل اىل الوسط أودونه املنكود احلظ، فالقديس موريسيوس قد ط

رى حقوق العدل ضد ذاك األسقف. الذي سبب للرعية تلك الشكوك أبفعاله شعب األبرشية أن جي
األثيمة، واجلميع رفعوا أصواهتم قائلني: أيها السيد أنه ملستحق املوت. فوقتئِذ قال القاضي األبدي: 

والدة اإلله )اي لعظم أشفاق  فليمت أودونه. ولكن قبل أن توضع احلكومة ابلعمل هنضت القديسة
ن( وذهبت من الكنيسة كيال تشاهد موت أودونه بذاك النوع املخيف احملزن، مث بعد ذلك قلبها احلنو 

تقدم اخلادم السماوي الذي كان جاء قبالً والسيف فضرب عنق أودونه واذا برأسه معزوالً يف األرض 
ملنظر، ة. أما فاداريكوس املرجتف خوفاً من هذا اعن جثته، وحاالً زالت الرؤاي وصار ظالٌم يف الكنيس

فقد ذهب ليقد الشمعة من القنديل املضيء يف الكنيسة السفلي، وملا جاء اثنيًة اىل وسط الكنيسة 
فشاهد ابحلقيقة جسد أودونه مطروحاً ورأسه مقطوعاً، ودمه جارايً فوق بالط املعبد اإلهلي. فلما صار 

داريكوس قد أخرب اجلميع نيسة ليشاهد هذا األمر الغريب فالكاهن فاالنهار وتقاطر الشعب اىل الك
ابلرؤاي اليت شاهدها، وبكيفية احلكومة اليت جرت على أودونه، الذي يف ذاك النهار عينه ظهر ألحد 
كهنته الذي مل يكن بعد عارفًا بشيٍء من احلادث. وأخربه أبنه حكم عليه ابهلالك األبدي، فمن مث 

خملدًا يف بالط الكنيسة ألنتقام العدل حت يف حفرة خارج املدينة وبقي دمه ذكرًا أخذت جثته وطر 
اإلهلي من األشرار املصرين على ذنوهبم. وكان يغطى البالط ببساٍط وال يكشف اال حينما أحد أساقفة 
تلك األبرشية يقام عليها جديدًا وأيخذ متلك وظيفته، لكي يشاهد دم أودونه وحيرص على السلوك 

 يل ضد هللا وضد والدته الكلية القداسة.*سريٍة صاحلٍة، وال يكون خائناً انكر اجلمب
 †صالة † 

أيتها الطفلة السماوية املثلثة القداسة، فأنِت اليت قد أنتخبِت وتعينِت أماً ملنقذ العامل وفاديه، وأخرتِت 
على قدميِك الكائن واحداً  وسيطًة عظيمًة من أجل اخلطأة األشقياء املساكني، أرمحيين أان املنطرح
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عروف والناكري اجلميل، ولكين أابدر إليِك مستغيثًا بِك، فأي نعم أن كفراين ابلنعم من العدميي امل
ونسياين األحساانت املصنوعة حنوي من هللا ومنِك، وتصرفايت السيئة جتعلين مستحقاً أن أرذل من هللا 

كم هي عظيمة مر الذي أان معتقده صادقاً )اذ أين أعلم  ومنِك مهماًل. اال أين أمسع ما يقال عنِك األ
مرامحِك( وهو أنِك ال ميكن أن ترفضي من ايجتئ إليِك حبسن الرجاء ويفوض لديِك أمره بثقٍة، فاذاً 
من حيث أنه ال يعلو فوقِك أحٌد مسوًا وقدرًة وقداسًة وربوبيًة اال هللا وحده، أيتها املخلوقة األشرف 

البالط السماوي يوجدون ابلنسبة ن سائر املخلوقات، حىت أن أكرب من هم يف واألجل واألقدس م
إليِك وأبزائِك صغارًا جدًا. أنِت اليت هي أقدس القديسني وحبر النعم اليت أنِت ممتلئة منها، فأسعفي 

ر، حىت أنه خاطئاً ذليالً قد أضاع النعمة. فأان أعرف جيداً أنِك حمبوبٌة من هللا وعزيزٌة لديه هبذا املقدا
شيئاً من كل ما تسألينه. وأعلم أيضاً أنِك أمنا تتصرفني ابجلاه والشرف تعاىل ال ميكن أن ينكر عليِك 

والعظمة املمنوحة لِك، تصرفًا عائدًا جبملته ألفادة اخلطأة البائسني وأسعافهم، فصريي اذًا أن تظهر 
ة دادِك يل نورًا لرشدي، وحبًا إهليًا متقدمفاعيل عظمة النعمة اليت أنِت حاصلة عليها من هللا أبستم

حرارته مقتدراً على أن ينقلين من حال كوين خاطئاً، اىل حال القداسة اليت أوجد هبا ابراً أمام هللا. واذ 
هبذا النوع يقتلع من قليب أصل أميايل وأنعطافايت حنو األشياء األرضية حىت ال يعود ابقياً يفَّ شيٌء من 

ة هذا العمل الذي أنِت بال ريٍب قادرٌة يت ابحلب اإلهلي، فأصنعي معي أيتها السيدذلك. فألتهب بكلي
على صنيعه، وأفعلي ذلك معي حبًا بذاك اإلله الذي قد صريِك هبذا املقدار عظيمًة مقتدرًة رحيمًة. 

  فهكذا أرجو من جودِك، وكذلك فليكن يل برمحتِك آمني.*
†   

 

 الفصل الثالث
 ن،أن امللكات هن ستو يقول الرب اإلله: 

 مثانون، واملغبوطني، ال عدد لكثرهتن،والسرايت 
 (6/7أما محاميت وكامليت، فواحدة هي. )نشيد  

 *فيما يالحظ عيد دخول القديسة والدة اإلله اىل هيكل الرب*
 *يف أورشليم، حيث قدمت هذه الفتاة اجلليلة ذاهتا هلل بسرعٍة*



235 | P a g e  
 

 ٍة كاملٍة كليٍة من دون أن**وأتهٍب خاٍل من كل أبطاٍء. وبتقدم
 تبقي لذاهتا شيئاً خاصاً هبا.

 *وفيه جزءان*
 † اجلزء األول †

 * يف سرعة تقدمة مرمي البتول ذاهتا هلل.*
أنه مل تكن وجدت قط ولن توجد أبدًا تقدمٌة ما صنعت أو عتيدٌة أن تصنع هلل تعاىل من خليقٍة ما 

التقدمة اليت صنعتها الفتاة مرمي يمًة كاملًة. نظري بسيطٍة، وقد قبلت منه عز وجل ووجدت لديه عظ
العذراء يف متام السنة الثالثة من عمرها، بدخوهلا اىل هيكل الرب يف أورشليم، لكي تقرب لديه جلت 
قدوسيته ال عجواًل أو حمرقاٍت، أم خبوراً، وال ذهبًا أو فضًة، بل ذاهتا جبملتها ضحيًة كاملًة، مكرسًة 

أبدايً لتكرميه تقدس أمسه. وقد فهمت هي حسناً منذ ذاك الوقت  وكل ما هلا قرابانً له نفسها وجسدها 
أرادة هللا وصوته الباطن الذي به دعاها ألن ختصص ذاهتا بكليتها مكرسةً حلبه اإلهلي، بتلك الكلمات 

( 10ع2املقولة منه تعاىل حنوها: أهنضي اي قرينيت، تعايل اي محاميت، هلمي اي مجيليت: )نشيد ص
نها سيدها من ذاك احلني أن تنسى وطنها وأهلها وكل ما هلا، لكي تتفرغ مهتمًة يف ولذلك قد أراد م

أمتام واجبات حبه وصنيع مرضاته هو وحده. كما خياطبها بفم نبيه داود قائاًل: أمسعي اي بنت وأنظري 
 حسٍن وبطاعٍة ( أما هي فبأستعدادٍ 11ع45وأنصيت أبذنيِك وأنسي شعبِك وبيت أبيِك: )مزمور 

لٍة وبسرعٍة كليٍة أطاعت صوت هللا. فلنتأمل اذًا يف هذا اجلزء كم كانت مقبولًة لديه عز وجل كام
التقدمة اليت هبا هذه البتول قربت ذاهتا له وشكًا من دون إبطاء مطلقاً، اتركني للجزء الثاين التكلم 

 ئاً خمتصاً هبا.*عن كيفية هذه التقدمة الذاتية جبملتها من دون أن تبقي شي
مرمي منذ الدقيقة األوىل من حياهتا قد تقدست يف أحشاء والدهتا )يف الربهة األبتدائية من احلبل هبا ف

الربيئ من دنس اخلطيئة األصلية( وقد حصلت منذ تلك الدقيقة على املعرفة الكاملة، لكي تبتدئ 
ب سوارس وتيون مجلًة مع األمن ذلك احلني أن تكتسب األستحقاقات، حسبما يعلم هبذا الاله

القائل: أنه من حيث أن النوع األكمل املستعمل من هللا بتقديسه نفساً ما هو أنه تعاىل يقدسها ألجل 
األستحقاق الذايت، كموجب تعامي القديس توما الالهويت. فهكذا يلزم أن يعتقد أبن مرمي قد تقدست 

ئكة وآلدم يف حني خلقه. تصاص قد أعطيا للمالهبذا النوع: ألنه أن كانت هذه املوهبة وهذا األخ
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حسبما يربهن املعلم املالئكي فبأبلغ من ذلك ينبغي لنا أن يعتقد أن هللا قد وهبها نعماً أعظم وأجل 
مما وهبه جلميع خملوقاته، ألجل أنه تنازل ألن خيتارها أمًا له ابجلسد. كما يعلم القديس توما نفسه 

سوت فقد وهبها أعظم نعمة، حىت أضحت ممتلئًة سيح أخذ منها النابقوله عنها: أنه ألجل أن امل
نعمًة. ويقول من مث األب سوارس أن مرمي من قبيل كوهنا أماً فهي مستولية )على نوٍع ما( على مجيع 
املواهب املختصة أببنها. وكما أن يسوع املسيح ألجل أحتاده األقنومي وقيامه أبقنوم الكلمة األزيل 

اً، فهكذا ألجل مسو كون مرمي والدة هلل قد وجد حسناً وصواابً به تعاىل، لؤ النعم كلها ذاتيقد كان له م
أنه يلتزم من قبل ديٍن طبيعٍي حبسب كونه متأنساً منها، أن مينحها نعمًة عظمى فائقًة على مجيع النعم 

 اليت وهبها ملالئكته ولقديسيه اآلخرين.*
ا قد عرفت هللا معرفًة هكذا ساميًة، حىت أنه مل ة يف مستودع والدهتفاذًا مرمي منذ بداية حياهتا املقدس

يكن ممكناً للساٍن ما أن يشرح بكفايٍة، كم أتصل عقلها ألن ينفذ غائصاً فيه تعاىل منذ الدقيقة األوىل 
اليت فيها عرفته عز وجل: )حسبما قال املالك للقديسة برجييتا( فمن مث منذ ذاك الوقت مرمي قدمت 

نما حازت منه أشراق النور األول الذي به أانر عقلها ملعرفته، وكرست نفسها جبملتها لسيدها حي ذاهتا
وجسدها بكليتهما حلبه وخلدمته. )حسبما أتبع كالمه السابق مالك الرب يف خطابه مع القديسة 

أرادهتا برجييتا هبذه الكلمات قائاًل(: أن ملكتنا منذ ذاك الوقت قد أعتمدت حااًل على أن تضحي 
ها له جبملته يف مدة حياهتا كلها، بنوع أنه ال يستطيع أحٌد أن يدرك عظم اخلضوع الذي هلل، مع حب

 به هي أخضعت أرادهتا حينئٍذ ألقتبال كل تلك األشياء الراجعة ملرضاته ومسرته عز وجل:*
يم والقديسة ولكن حينما فهمت بعد ذلك هذه الفتاة الربيئة من العيب، أن والديها القديس يواك

كاان وعدا بنذٍر خصوصي هلل أبن يقدماها مكرسًة له تعاىل، كما يربهن عن ذلك علماء كثريون حنه ق  
بقوهلم: أهنما قد وعدا هللا أبهنما اذا انال من كرمه ولدًا ما فهما كاان يقدمانه مكرساً خلدمته عز وجل 

حمصوانٍت داخل القاليل  ود أن يضعوا بناهتميف هيكله أبورشليم، وهكذا اذ كانت عادةٌ جاريةٌ عند اليه
الكائنة ضمن أروقة اهليكل األورشليمي، لكي يرتبني هناك تربيًة صاحلًة، حسبما حيقق ذلك الكردينال 
ابرونيوس، واملؤرخ نيكيفوروس، والعالمة جادانوس، واألب سوارس، مجلًة مع يوسيفوس املؤرخ 

دي، وأنسلموس، وأمربوسيوس، بل وجاورجيوس النيكوميالعرباين، ومع القديسني يوحنا الدمشقي، 
( اذ يقال: أن العذارى احلبيسات أيضاً كن 19ع3كما يظهر واضحًا من سفر املكابيني الثاين )ص
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جيرين اىل حونيا وأخراٍت اىل احليطان وأخراٍت كن ينظرن من الطاقات ومجيعهن كن يتضرعن رافعات 
وروس أول وزراء سالوكيوس فيلوابطوره ملك اىل أورشليم أيليوداليدين اىل السماء، وذلك حينما جاء 

احملفوظ فيه. فاذاً اذ عرفت العذراء اجمليدة من  سوراي أبمٍر منه، لكي أيخذ من هيكل الرب خزنة املال
والديها حقيقة نذرمها املقدم ذكره، فلما كان هلا من العمر ثالث سنواٍت، كما يشهد القديسان 

على مدحيها أهنا قربت هلل يف اهليكل يف السنة الثالثة من حياهتا(  وس )القائل يف عظتهجرمانوس وأبيفاني
ففي هذا السن الذي فيه أببلغ مما سواه يوجد األطفال تعلٌق كلي بوالديهم وأقرابئهم، وحيتاجون فيه 

ا يف هيكل اىل السياسة والعناية الوافرة قد أرادت هي أن تكرس ذاهتا هلل أبحتفاٍل مشتهر، بدخوهل
مر الذي هي نفسها توسلت به اىل والديها يف سرعة تتمتهما نذرمها السابق، وهنا كما يقول الرب، األ

غريغوريوس نيصص: أن أمها القديس حنه مل تتأخر أصاًل عن أن تقودها اىل هيكل الرب وتقدمها 
 هلل:*

كان هلل بسخاٍء أعز ما  فالقديس يواكيم والقديسة حنه على هذه الصورة أعتمدا على أن يضحيا 
لديهما، بل أخص أجزاء قلبيهما وأكرم ما وجد هلما يف األرض، أي طفلتهما احملبوبة منهما. ولذلك 
سافرا هبا من مدينة الناصرة اىل مدينة أورشليم حامليها اترًة هو واترًة هي على ذراعي كٍل منهما، ألهنا 

الكائنة فيما بني هاتني املدينتني. ، كما هي املسافة مل تكن تستطيع بعد على املشي مسافة مثانني ميالً 
حسبما حيقق ذلك الذين يعرفون هذه الطريق، وقد رافقهما يف هذه السفر البعض من أقرابئها، اال 
أن أجواقاً كثرية من املالئكة كانوا صحبتهما )كقول القديس جاورجيوس النيكوميدي( يكرمون بكل 

اء البيان عن ذلك يف العدد األول من االصحاح ىل بيت الرب. كما جأحرتام هذه امللكة املنطلقة ا
السابع من سفر النشيد هبذه الكلمات وهي: ماذا ترى يف السوالمية اال صفوف العساكر، ما أحسن 
خطواتِك يف أحذيتِك اي بنت الرئيس: فهؤالء األجواق املالئكية كانوا يقولون حنوها )مرتلني كما كان 

أنِت تسريين هبا لكي تقدمي ذاتِك هلل، أيتها األبنة العظيمة أحسن خطواتِك اليت من الواجب( ما 
لرئسنا السماوي واحملبوبة منه يف الغاية، بل أنه كقول برنردينوس البوسطي: أن الباري تعاىل نفسه يف 

يف ذاك اليوم قد سر مع أهل بالطه السماوي كفي عيٍد مشاع. عند مشاهدته عروسته هذه مقدمٍة له 
نه عز وجل مل يكن قط شاهد فيما بني األشخاص الذين كانوا يقدمون له ذواهتم هيكله األرضي، أل

أحدًا. ال أكثر قداسًة منها، وال حمبوبًة لديه أشد حبًا نظريها: ولذلك كان القديس جرمانوس يقول 
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أتيان  بيت الرب. لتنتظري حنوها هاتفاً: أذهيب اي ملكة العامل اي والدة اإللة مسرورًة، وأمضي فرحًة اىل
 الروح القدس الذي يصريِك أانً للكلمة األزيل.*

فعندما بلغ هؤالء كلهم اىل مدينة أورشليم كأهل بالٍط حول هذه الطفلة امللوكية، فهي من دون أتخرٍي 
أخذت تقبل أيدي والديها جاثيًة. طالبةً منهما الربكة، وحاالً دخلت هيكل الرب صاعدةً على اخلمس 

ت للهيكل )كما يقول أرايس مونتانوس نقالً عن يوسيفوس املؤرخ اليهودي( من شرة درجًة اليت كانع
غري أن تلتفت انظرًة اىل والديها وأقارهبا، وبلغت أمام كاهن العلي زخراي )حسبما يشهد القديس 

ريات فكرست جرمانوس( وحينئٍذ اذ أهنا رفضت كل ما هو يف العامل، ومجيع ما يعد به اتبعيه من اخل
  خالقها ضحية حية.*ذاهتا هلل

فالغراب حينما أرسل من سفينة نوح، أنطلق مث أستقر فوق جيف املوتى يرتعي من اللحوم املنتنة، 
وخبالف ذلك حينما أرسلت احلمامة من السفينة، فطارت وعادت إليها من دون أن تستقر يف مكاٍن 

العامل، وهم بتعاسٍة أستقروا ا من هللا اىل هذا ( فهكذا أن كثريين قد أرسلو 1ع8)سفر التكوين ص
يرعون أنفسهم خبرياته الزائلة، اال أن احلمامة السماوية مرمي مل تكن على هذه الصورة، بل أهنا قد 
عرفت جيداً أن رجاان الوحيد، وخريان احملض الفريد، وحبنا النقي الشديد، يلزم أن يكون يف هللا وحده. 

خطار، وأن ذاك الذي يهمل الدنيا أبكثر سرعٍة، يكون امل هو مملٌؤ من األوقد فهمت حسنًا أن الع
معتوقاً حرًا من أشراكها. فمن مث رغبت هي حسنًا أن هترب منها منذ نعومة أظفارها، منفردًة حبيسًة 
يف أمكنة هيكل الرب املقدس، حيث كان ميكنها أبفضل نوع أن تسمع صوت هللا، وأن حتبه وتكرمه 

من بداية أعماهلا مقبولةٌ لديه تعاىل حمبوبًة منه، حسبما تقول الكنيسة  بذلك قد صريت ذاهتاوتعبده. و 
عن لساهنا هكذا )يف فرض اليوم اخلامس من شهر آب(: أفرحوا معي اي مجيع احملبني الرب، ألين منذ 

أن القمر يتمم  حداثيت قد أرضيت العلي الذي سر يب: وهلذا قد مثلت البتول اجمليدة ابلقمر، ألنه كما
ى دورانه أبكثر سرعٍة من ابقي الكواكب واألجرام السماوية، فكذلك مرمي أبوفر سرعٍة من مجيع جمر 

 القديسني بلغت اىل قمة الكمال بتقدمتها ذاهتا هلل من دون إعاقٍة، بل بسرعٍة كلية منذ بداية حياهتا.*
  

 

 † اجلزء الثاين †
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 كاملًة من دون أن* تقدمًة  * يف أن مرمي العذراء قدمت ذاهتا هلل
 * تبقي لنفسها شيئاً ما خاصاً هبا.*

الطفلة اجمليدة قد كانت تعلم يقيناً، حلال أستنارة عقلها ابلنور السماوي، أن هللا ال يقبل قلباً  فهذه
مقسوماً، بل يريد أن يكون القلب جبملته مكرساً حلبه، كحسب الوصية املوسومة منه تعاىل على كٍل 

أن حتب الرب إهلك من كل نفسك ومن كل قوتك: فلذلك هي منذ الوقت الذي  شر بقوله:من الب
فيه أبتدأت أن تعيش، شرعت حااًل يف أن حتبه عز وجل من كل قلبها، ومن كل قواها، وقد أوهبته 
ذاهتا جبملتها. اال أن نفسها الكلية القداسة كانت تنتظر أبشواٍق مضطرمة. الزمن الذي فيه تكرس 

مام والكمال حقيقًة وبطقٍس خارجي أحتفايل. وهلذا فلنتأمل بكم من احلب واخلشوع اهتا ابلتله ذ
واألنعطاف القليب، مارست مرمي أفعال عبادهتا األوىل هلل، حينما رأت ذاهتا مغلوقاً عليها داخل حصن 

، مث هيكل الرب املقدس، فقبل كل شيٍء جثت على األرض مقبلًة إايها، حبسبما هي أرض بيت هللا
جدت لعظمته تعاىل الغري احملدودة، وقدمت له الشكر على ما أنعم به عليها، أبنه عاجالً قد أرتضى س

يف أن يقبلها منذ طفولتها لتسكن يف بيته، وهكذا قربت ذاهتا كضحيٍة وقرابٍن كامٍل جبملتها، من دون 
عقلها بتمامه، وقلبها حواسها، و أن تبقي لنفسها شيئًا ما خاصًا هبا، بتقدمتها له كل قواها ومجيع 

بكليته، ونفسها أبمجعها، وجسدها كله، ألهنا حينئٍذ، كما يقول العلماء، لكي ترضي هللا أبفضل نوع 
قد صنعت نذر البتولية الدائمة، مكرسًة له جسدها الكلي الطهارة حبفظ العذرية مطلقاً، وكقول األنبا 

هذا النذر، وقد قربت هلل ذاهتا جبملتها من صنع هلل  روابرتوس: أن مرمي العذراء كانت هي أول من
دون حتديد زمٍن، كما يربهن برنردينوس البوسطي. بل مطلقاً ودائماً، ألهنا كانت معتقدًة على أن ختدم 
الرب يف هيكله مدة حياهتا كلها، أن يكن هذا موافقاً ملسرته تعاىل، من دون أن خترج أصالً من ذلك 

ت احلب واألنعطاف والتعلق القليب حنو هللا كانت تقول كلمات العروسة من أمارا املعبد اإلهلي. فبكم
( وكما يفسر ذلك الكردينال أوغون، أبن هذه البتول 16ع2اإلهلية: أن حبييب يل وأان له: )نشيد ص

اجمليدة كانت تقول حنو الرب: أنين قد جئت اىل ههنا لكي أرضيك أنَت وحدَك أيها السيد، ولكي 
الواجبة لَك بقدر أستطاعيت، فأان أريد أن أحىي هنا بكلييت لَك، وأموت من أجلَك، الكرامة  أعطيكَ 

فأقبل )أن يكن هذا مرضياً لَك( تقدميت هذه الدائمة، وقرابين أان عبدتَك الذليلة، وأعين على أن أتتم 
 ذلك أبمانة:*
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ب، نظري الفجر الذي  بيت الر وهنا ينبغي لنا أن نتأمل كم كانت قداسة سرية حياة مرمي عظيمًة يف
ينمو أشراقه حىت أن يبلغ اىل ضياء النهار، فمن تراه ميكنه أن يصف كيف كانت فضائلها تزداد يوماً 
فيومًا أشراقًا ومنواً، ويتألأل مجال حبها، ونقاوة أحتشامها، وعمق تواضعها، وصرامة صمتها، وشدة 

نا الدمشقي: أن هذه الزيتونة اجلميلة اذ لقديس يوحأماتتها، وعظم دعتها، وعذوبة وداعتها. فيقول ا
أنغرست يف أرض بيت الرب، وأسقيت من الروح القدس، فأضحت مسكنًا للفضائل كلها: ويقول 
)يف عظته على ميالدها(: أن وجه هذه البتولة القديسة كان مملؤًا من األحتشام، ونفسها مؤسسًة يف 

عن ترتيب ابطن. مث يربهن عن كيف أهنا قد أبعدت  صادرًة التواضع، وكلماهتا موعبًة عذوبًة وحمبةً 
أفكارها عن مجيع األشياء األرضية، معتنقًة كل الفضائل، فاذاً من حيث أهنا مارست واجبات الكمال 

 على هذه الصورة، فأستحقت بزمٍن وجيٍز أن تصري هيكالً الئقاً ابهلل.*
ليلة يف هيكل الرب قائاًل: أن مرمي الفتاة اجلوكذلك القديس أنسلموس يتكلم عن كيفية عيشة هذه 

كانت هناك هادئًة عذبًة لطيفًة لينًة، قليلة التكلم، حافظة هندام أثواهبا ابألحتشام. بعيدة مطلقاً عن 
الضحك، عادمة أن تقلق أو تضطرب من شيء، مواظبة على الصلوات أبنعطاف كلي، مثابرًة على 

تهدة يف أتقان كل الفضائل. مث أن القديس أيرونيموس صوام وجمقراءة النصوص اإلهلية، ممارسًة األ
يورد عن سريهتا يف اهليكل أشياء أخرى ذات تدقيٍق أوفر بقوله: أن العذراء اجمليدة كانت مرتبة حياهتا 
يف هيكل الرب على هذه الصورة، وهي أهنا منذ الصباح اىل الساعة الثالثة كانت تداوم على الصلوات، 

اىل التاسعة كانت تباشر أعمااًل خدميًة بيديها، ومن الساعة التاسعة اىل ما بعد الثالثة  ومن الساعة
كانت تعود اىل ممارسة الصلوات، اليت مل تكن تنتزح عنها اال حينما كان مالك الرب أيتيها ابلطعام، 

ظ ة، ويف حفحسب العادة، وكانت جتتهد يف أن تكون هي األوىل يف اجمليء اىل صالة السهرات الليلي
الصيامات، وأن تكون هي األوفر تدقيقًا يف تكميل شريعة هللا، واألشد تعمقًا يف التواضع، واألكثر 
كماالً يف الفضائل كلها، ومل يكن أحٌد قط يراها مغتاظًة مغمومًة حمتدًة يف اخللق، وكلماهتا كافًة كانت 

 اهنا:*موعبًة حالوًة وعذوبًة، ومل يكن ينقص ذكر أسم هللا من لس
أن هذه القديسة والدة اإلله اجمليدة هي نفسها قد أوحت للطوابوية أليصاابت الراهبة اليت من  مث

قانون القديس بناديكتوس، يف دير سكوانوجيا، أبنه حينما تركها يف هيكل الرب أبواها، قد عزمت 
د ما به ترضيه نها أن جتهي على أن تتخذ هللا وحده أاًب هلا، مراٍت مرتادفًة كانت تفتكر يف كيف ميك
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تعاىل وتسره أبفضل نوع، وقد اعتمدت على أن تكرس له عذريتها الدائمة، وابال متتلك شيئاً ما على 
األرض، وأن هتب هلل أرادهتا جبملتها، وأهنا فيما بني الوصااي اإلهلية بنوع أخص كانت تكرر التأمل يف 

يف ساعة نصف الليل كانت متضي أمام  لب. وأهناتلك الوصية اآلمرة أبن حيب الرب اإلله من كل الق
هيكل هللا مصليًة بتوسالٍت حارة لديه تعاىل، يف أن مينحها أن حتفظ ابلتمام وصاايه، ويف أن ترتضي 
أبن يصري أن تولد يف العامل أم املسيح املخلص املنتظر. وكانت تتضرع ملرامحه يف أن حيفظ هلا عينيها 

ساهنا لكي متدحها به، ويديها ورجليها لكي ختدمها هبا، وركبتيها ملسيح، ولاىل حينما تشاهد هبما أم ا
لكي تسجد هبما ألبن هللا الطفل الكائن يف أشائها حني حبلها به. غري أن البارة أليصاابت عندما 
مسعت هذه الكلمات من العذراء اجمليدة قالت هلا: أفما كنِت أيتها السيدة ممتلئًة نعمًة وفضائل: 

وية بقوهلا:" أعلمي أين كنت أعتد ذايت األكثر ذالً وحقارًة، والعدمية األستيهال ابلكلية تها الطوابفأجاب
للنعمة اإلهلية، ولذلك كنت ألتمس أبتضاٍع منه عز وجل أن يهبين النعمة والفضيلة". وأخريًا لكي 

أردفت قوهلا هلا: لنا، قد  نقتنع ابحتياجنا املطلق مجيعًا ألن نتوسل هلل يف أن مينحنا النعم الضرورية
أتظنني أنِت اي إبنيت قد نلت أان من هللا النعم والفضائل من دون تعٍب، فأعلمي أين مل أفز من الرب 
بنعمٍة ما كمرغويب من غري أتعاٍب عظيمة، وصلواٍت متصلة، وأشواٍق متقدة، ودموٍع غزيرة، وأمااتٍت 

 شاقة.*
فضائل والرايضات مل فيما أوحى به للقديسة برجييتا عن الغري أنه أببلغ من ذلك جيب أن يصري التأ

واألعمال التقوية السامية اليت مارستها مرمي الطوابوية يف مدة حداثتها، كما يظهر من كلماهتا اآليت 
ت ممتلئًة من الروح إيرادها اليت قيلت للقديسة املذكورة وهي:" أن مرمي البتول منذ طفولتها وجد

مو فيها متزايدًة، ومنذ ذاك السن ت تنمو يف العمر فبحسبه كانت النعمة تنالقدس، وحبسبما كان
الطفويل قد وطدت هي عزمها على أن حتب هللا من كل قلبها، بنوع أنه ما كان يصدر على األطالق، 

قد أحتقرت خريات األرض كلها  ال يف أعماهلا وال يف كلماهتا شيء ما ميكن أن يغيظه تعاىل، ولذلك
اعتها، ويف مأكوهلا كانت هبذا املقدار قنوعًة، حىت وكانت تعطي الفقراء الصدقة مبقدار أستطورذلتها، 

أهنا مل تكن تقتات سوى بتلك األشياء البسيطة الضرورية اليت ال بد منها لقيام احلياة، واذ فهمت 
أن يظهر يف القادر على كل شيٍء نفسه، كان مزمعًا  فيما بعد من تالوهتا الكتاب املقدس أن اإلله

بتولٍة ليخلص العامل، فقد ألتهب قلبها مشتعالً بنار احلب اإلهلي، أتقاداً هذا العامل متجسداً مولوداً من 
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حده، بنوع أهنا مل تعد تشتهي شيئًا آخر أو تفتكر يف موضوٍع ما سوى يف هللا وحده، وفيه عز وجل 
 طبات واألحاديث حىت مع والديها ذاهتما،وتعزيتها القصوى، وكانت هترب من املخا كانت قائمةً لذهتا

لكيال تفصلها مفاوضاهتا مع البشر عن التفكر الدائم ابهلل، وكانت عواطفها ومرغوابهتا وأشواقها 
مضطرمًة بزايدٍة كلية حنو هذا املوضوع، وهو أن توجد هي يف احلياة على األرض، حينما كان مزمعاً 

تلده من أحشائها، كنها أن تتعبد لتلك البتول العتيدة أن أن يظهر يف العامل املسيح املنتظر، ليم
 وختدمها كجاريٍة هلا، ألجل أهنا تكون أستحقت أن تصري له تعاىل أماً.*

فيا له من حٍب هكذا متقٍد يف قلب هللا حنو هذه الطفلة املثلثة قداستها حىت أهنا عطفت قلب الكلمة 
منها جسداً، ألهنا وأن أييت اىل العامل قبل الزمان آخذًا  ألن يسبق الزمن احملدود منه لتجسده، األزيل

يف الوقت الذي فيه مل تكن هي من عمق تواضعها حتتسب ذاهتا أهالً حىت وال أن تصري جاريًة لوالدة 
نها يظهر املسيح. وهكذا اإلله، ففيه عينه قد أختارها هللا هي ذاهتا أن تكون تلك األم اإلهلية اليت م

ت أبن هللا من السماء اىل مستودعها البتويل. ئلها، وبقوة صلواهتا املتقدرة قد أجتذببواسطة عرف فضا
ولذلك قد دعيت هذه العروسة الطاهرة من عروسها اإلهلي ميامًة بقوله: صوت اليمامة قد مسع يف 

ة ليس فقط من كوهنا نظري اليمامة ( وأمنا لقبت هي منه عز وجل ابليمام12ع2أرضنا: )نشيد ص
هذا العامل كأهنا يف القفر البعيد عن الناس، بل أيضاً، كما  بت دائماً األنفراد والتوحد، عائشًة يفقد أح

أن اليمامة جتول على الدوام طائرًة يف احلقول والكروم مناغيًة بصوٍت خشوعي كمرتثية. فهكذا مرمي 
ة العامل اهلالك ابخلطيئة. تتنهد مرتثيةً وتندب متوجعةً حال شقاو  كانت من دون أنقطاٍع يف هيكل الرب

 سرعة جميء الفادي املنتظر قدومه خملصاً للعامل. فبكم من احلراة واألتضاع كانت هي وتلتمس من هللا
أمام هيكل هللا تكرر بعواطف احلب التضرعات لديه تعاىل، والتنهدات املستعملة قبلها من األنبياء 

كلمات كم من مرٍة كانت هتتف حنو الرب قائلًة  ، يف ألتماس أرسال املخلص اىل العامل.  والقديسني
النيب أشعيا وهي: أرسل اي رب احلمل املسلط على األرض من صخرة الربية اىل جبل بنت صهيون: 

(: ليت 8ع45(: سحي نداًء أيتها السموات من فوق والغيوم فلتمطر الصديق: )ص1ع16)ص
 (.*1ع64نزل اي رب: )صالسموات تنشق وت
قد وجدت أمام هللا موضوع مسرته ورضاه الكلي، عند مشاهدته إايها الفتاة اإلهلية  وابألمجال أن هذه

مرتاقيًة يوماً فيوماً على درج الكمال األكثر مسوًا، متجهًة حنو قمته العالية يف الغاية نظري عامود دخان 
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ذه الكلمات . حسبما أشار عنها الروح القدس نفسه هبمؤلفاً من أطيب روائح الفضائل الزكية العرف
فر كأهنا غصن خبور من طيوٍب ومٍر وكندر ومن مجيع ذرائر العطار: وهي: من هذه الصاعدة من الق

( فيقول صفرونيوس: أن هذه الفتاة القديسة قد كانت ابحلقيقة نظري البستان املختص 6ع3)نشيد ص
الفضائل كلها. ويثبت  ن يوجد فيه مجيع أنواع الزهور وطيب نشرابهلل، اململؤ من التنعمات، ألنه كا

فم الذهب قائاًل:" أن هللا ألجل هذه العلة أنتخب مرمي أماً له ابجلسد يف األرض،  ذلك القديس يوحنا
أي ألجل أنه تعاىل مل جيد على األرض بتولًة، ال أكثر منها قداسًة، وال أمسى منها كمااًل، ومل يصادف 

ة". ويؤيد ستودعها البتويل الكلي الطهارة والقداسظم لياقًة وأكثر أهاًل ليسكن فيه، من محماًل أع
ذلك القديس برنردوس بقوله: أنه مل يوجد على األرض مكاٌن لسكىن اإلله الكلمة. أوفر لياقًة وأكثر 

ن تكون الطوابوية أهالً من مستودع العذراء مرمي الدائمة بتوليته. ويقول القديس أنطونينوس: أنه ايزم أ
ع أهنا فاقت هبا متعاليًة مسوًا على لكًة درجاٍت سامية جدًا من الكمال، بنو مرمي البتول وجدت ممت

 كمال مجيع املخلوقات، حىت أهنا ألجل ذلك أنتخبت وتعينت أماً هلل على األرض.*
اهتا هلل يف هيكله فاذًا ابلنوع الذي به مرمي املثلثة قداستها يف سن ثالث سنني من عمرها قدمت ذ

اً هبا. فبهذا النوع حنن اليوم ينبغي لنا أن اٍء، ومن غري أن تبقي لذاهتا شيئاً خاصالناموسي من دون أبط
نقدم ذواتنا أمام هذه السيدة عاجاًل، ومن دون أنقسام قلوبنا، متوسلني إليها أبن تقدمنا هي نفسها 

انت اهليكل مني إليه بواسطتها وعن يدها، هي اليت كهلل الذي ال أينف من أن يقبلنا، عندما يراان مقد
نعم الرب سيدها، واألم املنتخبة للكلمة األزيل. وهكذا حنن نرجوا احلي للروح القدس، وموضوع ت

واثقني هبذه السيدة العظيمة والكلية األحسان، يف أهنا تكافئ حبٍب وافٍر الكرامة والتعبد الذي يتقدم 
 من النموذج اآليت إيراده.*هلا من عبيدها، كما يبان 

 * منوذج *
ه يقرأ يف حيوة الراهبة عبدة األحد ابراديسوس، احملررة من األب أغناتيوس نيانته أحد آابء رهبنة نأ

القديس عبد األحد، أبن هذه البتول البارة أي عبدة األحد كانت مولودًة من والدين فقريين من قرية 
دة اإلله بتعبدها لاتسمى ابراديسوس ابلقرب من مدينة فيورنسا، ومنذ نعومة أظفارها شرعت ختدم و 

هلا. فقد كانت متارس الصوم يف كل أايم السنة، أما هنار السبت فكانت تكرمياً هلذه السيدة توزع على 
الفقراء ذاك القوت املوفر من أكلها. كما أهنا يوم السبت نفسه كانت جتول يف احلقول القريبة ويف 
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 هبا مقدمًة إايها أمام أيقونة والدة اإلله، يتكرم بيتهم أيضاً، وجتمع ما هو ممكن لديها من الزهور وأت
املصورة حاملةً طفلها اإلهلي على ذراعيها، الكائنة يف بيتهم. فلننظر اآلن بكم من حقائق احلب وزايدة 
املعروف قد كافتها األم اإلهلية عن عبادهتا هلا املشار إليها، فيومًا ما كانت واقفًة عبدة األحد عند 

هلا حينئٍذ من العمر عشر سنوات( فشاهدت جمتازًة يف الطريق أمرأًة ساميًة يف  انفذة البيت )وكان
اجلمال، ومعها طفٌل مقاد منها بيده، وكانت ابسطًة يدها وكذلك الطفل هبيئة طلب الصدقة، فالفتاة 
عبدة األحد أسرعت لتأيت ابخلبز لتعطيهما، ولكن حاالً من دون فتح ابب البيت قد شاهدهتما داخالً 

لقرب منها، ورأت يف يدي الطفل ويف رجليه ويف صدره جراحاٍت. فمن مث سألت هي تلك األمرأة اب
قائلًة: من هو الذي جرح الطفل هذه اجلراحات: فأجابتها أمه: أن احلب قد جرحه. فالفتاة اذ 
الحظت يف ذلك الطفل اجلميل حقائق األحتشام قد سألته أن كانت تلك اجلراحات تسبب له وجعاً 

-ال ، أما هو فلم يرد عليها جواابً سوى أنه تبسم ضاحكاً أبحتشام. ومبا أن الثالثة كانوا واقفني  مأ
أي األمرأة وطفلها وعبدة األحد نفسها ابلقرب من األيقونة السابق ذكرها، فقالت األمرأة للفتاة:  --

فأجابتها قائلًة: أن حيب ملرمي  :رأخربيين اي إبنيت ما الذي حيركِك اىل أنِك تتوجني هذه األيقونة ابلزهو 
العذراء وألبنها يسوع حيركين لذلك فسألتها أيضاً: وكم هو مقدار حبِك هذا: فقالت هلا: أين أحبهما 
بكل أستطاعيت. فكررت عليها السؤال بقوهلا: وكم هي أستطاعتِك. فأجابتها: أهنا هي مقدار ما 

داومي اي أبنيت على حبِك هلما أبتصاٍل، ومها يكافئانِك  :ةتساعدين مرمي وأبنها. فحينئٍذ قالت هلا األمرأ
عنه يف الفردوس السماوي: مث بعد ذلك قد شعرت الفتاة برائحٍة عطرية كليه الزكاوة مبا يفوق الوصف، 
كانت تنبعث من جراحات الطفل، ومن مث سألت هي أمه أبية ماهية من املراهم كانت مدهونًة تلك 

أبتياع ذاك الدهن لتشرتي هي منه، فأجابتها أمه. أي نعم أنه يشرتى بواسطة  ناجلراحات، وهل أنه ميك
اإلميان واألعمال: فحينئٍذ عبدة األحد قدمت للطفل اخلبز الذي كانت جاءت به إليهما، أما األمرأة 
 فقالت هلا: أن القوت الذي يستعمله أبين هذا أمنا هو احلب، فقويل له أنِك حتبني يسوع وهبذا يبتهج
هو، فالطفل عند مساعه لفظة احلب بدأ يتهلل ومتسك بعبدة األحد قائالً هلا: أخربيين كم حتبني يسوع: 
فأجابته أبهنا حتبه كثرياً جداً حىت أهنا هناراً وليالً دائماً تفتكر به، وأهنا مل تكن هتتم يف شيٍء آخر سوى 

ني، فحبيه ألن احملبة له تعلمِك ماذا عنيف أن ترضيه بقدر أستطاعتها، فوقتئٍذ قال هو هلا: جيدًا تص
ينبغي لِك أن تفعليه لكي تسريه: مث من حيث أن رائحة العطر الزكية كانت تنمو متزايدًة ونشرها كان 



245 | P a g e  
 

يعبق بفيضانه من تلك اجلراحات، فعبدة األحد صرخت هاتفًة: أواه أن هذه الرائحة هي كافية ألن 
ئحة طفٍل ما هكذا هي كلية العذوبة فما عساها أن ار جتعلين أن أموت من شدة احلب، فأن كانت 

تكون روائح الفردوس. اال أن احلال قد تغريت أمام الفتاة، ألهنا شاهدت تلك األمرأة متشحًة أبثواٍب 
ملوكية، ونوٌر أهبى من الشمس كان ينبعث من أبنها. مث أخذ هو الزهور اليت كانت موجودًة على 

هبا هامة عبدة األحد، اليت حينئٍذ عرفت أن تلك األمرأة هي مرمي البتول  لأيقونته وأيقونة والدته. وكل
الكلية القداسة. وذاك الطفل هو يسوع املخلص. وهلذا سجدت هلما يف األرض. ووقتئٍذ غابت عنها 
الرؤاي. فبعد ذلك هذه الفتاة هجرت العامل ودخلت يف رهبنة القديس عبد األحد. وعاشت بسريٍة 

   .*1553ًة مقدسًة سنة تيفاضلة وماتت م
 †صالة † 

أيتها الفتاة اجلليلة مرمي حبيبة هللا العظيمة، ليتين أستطيع ابلنوع الذي به أنِت قدمِت ذاتِك هلل يف 
هيكله األورشليمي وشكاً وبكليتِك ضحيًة جملده مكرسًة له ابحلب، أن أقدم أان لِك يف هذا اليوم سين 

ص ذايت وأكرسها خلدمتِك أيتها السيدة الكلية احلالوة. ولكين صخحيايت األوىل ذات الصبوة، لكي أ
لست قادرًا على ذلك، اذ أنين أصرفت أان الشقي سنني كثريًة من حيايت يف خدمة العامل، ويف مراعاة 
أهوائي ومرغوابيت الذاتية. وعلى نوع ما قد نسيتِك ليس أبقل مما نسيت إهلي. فالويل للزمان الذي 

اال أنه ألفضل هو األبتداء متأخرًا من أن ال يصري أبتداٌء أصاًل. ومن مث هوذا أين  ،هما أحببتِك في
اليوم أقدم لِك ذايت أيتها األم اإلهلية خمصصًا إايها جبملتها خلدمتِك يف احلياة الباقية يل على الرض، 

خلوقات كلها، وأكرس ملاأن تكن زمناً وجيزاً أو مستطياًل، ونظريِك أرفض األشياء األرضية كافًة، وأترك 
ذايت لعبادة اخلالق مبفرده وأحبه وحده، فاذًا أان أقدم لِك أيتها امللكة عقلي لكي يفتكر دائمًا يف 
احلب الذي أنِت تستحقينه، ولساين ليمدحِك، وقليب ليحبِك. فأقبلي أيتها البتول الكلية القداسة 

التعزية اليت شعرِت هبا حينما قدمت ذاتِك هلل  كالتقدمة اليت يقرهبا لِك هذا اخلاطئ البائس، حبق تل
يف هيكله األرضي. وأن كنت هكذا بدأت متأخرًا يف خدمتِك، فعادٌل هو أين أضاعف حنوِك احلب 

 والتعبد، لكي أعوض عن الزمان املاضي الضائع.
 فعينيين أنِت أيتها األم الرحيمة بواسطة شفاعتِك املقتدرة.

 الثبات، والقوة يفنعمة يسوع يل من أبنِك   مستمدةً 
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 أن أكون أميناً يف خدمتِك اىل املوت. حىت
 اذا ما أحسنت تعبدي لِك يف هذه

 احلياة. ميكنين أن آيت اىل
 الفردوس السماوي ألمدحكِ 

    †آمني اىل األبد†
†  

 

 الفصل الرابع
 * فيما يالحظ عيد بشارة البتول اجمليدة ابحلبل اإلهلي، حيث*

 السيدة الكلي، وعلو الرفعة*ضع هذه عمق توا* يربهن عن 
 * السامية اليت عظمها هللا هبا يف سر التجسد*

 * وفيه جزءان*
 † اجلزء األول †

 يف أن مرمي البتول مل ميكنها أن تواضع ذاهتا أكثر أتضاعًا**
 * مما أتضعت به حني جتسد الكلمة األزيل منها.*

( 12ع23ل من يواضع نفسه يرتفع: )مىت صأن كلمات الرب القائل: كل من يرفع نفسه يتضع وك
لمات احلق ابلذات العدمية اخللل والزلل، فاذ كان هللا قد حدد منذ األزل أن يتجسد متأنساً أمنا هي ك

وابلتايل ألجل  ليفدي البشر اهلالكني ابخلطيئة. وهبذا يعلن للعامل عظم خريية صالحه الغري املتناهي،
لريى من هي فيما بني أفراد تار له تعاىل أماً يف األرض. فعندما كان يتأمل أنه كان يلزم هلذه الغاية أن خي

اجلنس النسائي أبسره تلك اليت هي أعظم قداسًة منهن كافًة، واألعمق تواضعًا من مجيعهن، فمرمي 
حقًة هذه املرتبة، ألهنا مبقدار ما كانت العذراء وحدها وجدت فيما بينهن كلهن متصفًة بذلك ومست

ساذجًة حقريًة مملؤًة من التواضع، وهلذا قال لًة يف الفضائل، فبأكثر من ذلك كانت عند ذاهتا هي كام
عنها الروح القدس: أن امللكات هن ستون والسرايت مثانون والشواب ال عدد لكثرهتن، أما محاميت 

اذاً اآلن   قال الرب أن هذه قد أخنرهتا أماً يل. فلنالحظ( فاذاً 7ع6وكامليت فواحدة هي: )نشيد ص
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تقدر أن تواضع ذاهتا يف سر التجسد أكثر مما تواضعت به.  يف هذا اجلزء كيف أن مرمي البتول مل
 اتركني للجزء الثاين التكلم عن كيف أن هللا مل يقدر أن يرفع هذه العذراء أكثر مما رفعها*

ديسة قال تعاىل ( مشريًا اىل عظم تواضع هذه البتول الق12ع1د )صفاذ تكلم الرب يف سفر النشي
ه النردين الذي يل أفاح نسيم طيبه. فالقديس أنطونينوس يف هكذا: أنه اذ كان امللك يف مضجع

تفسريه هذا النص اإلهلي يقول: أن نصبة شجر النردين اليت هي صغرية واطية ذليلًة، كانت رمساً لعمق 
لسماء وأجتذب من حضن حت رائحة طيبها، وأرتفع نسيم عرفها الزكي حىت اتواضع مرمي اليت فا

البتويل الكلمة أبن هللا: فعلى هذه الصورة رائحة طيب تواضع هذه العذراء اآلب األزيل اىل مستودعها 
اجمليدة، قد أجتذبت الرب ألن خيتارها أمًا له عندما شاء أن يتأنس ليفدي العامل. غري أنه عز وجل 

د أن يصري هو هلا أبنًا من دون أن أيخذ قبالً جد هذه األم اإلهلية ويزيد أستحقاقاهتا، مل ير لكي مي
ضاها بذلك، كما يقول األنبا غولياموس يف تسبحته الثالثة: أن الرب مل يشأ أن أيخذ من هذه العذراء ر 

جالسًة يف بيتها احلقري جسدًا أمل تعطيه إايه هي برضاها. فمن مث حينما كانت البتول اململؤة تواضعًا 
ن هللا أن يرسل سريعًا اىل شد حرارٍة متنهدًة من سويداء قلبها، ملتمسًة ميف حال الفقر، مصليًة أب

العامل املخلص املنتظر املشوق إليه، حسبما أوحي للقديسة أليصاابت الراهبة اليت من قانون القديس 
 ن القناطر العلوية، اىل بيت هذه العذراء النقيةبناديكتوس، فحينئٍذ أحندر زعيم املالئكة جربائيل م

ثل أمامها قد قال هلا: أفرحي اي ممتلئًة نعمًة الرب معِك ليخربها هبذا األمر العظيم من قبل هللا، واذ م
( وكأنه برهن هلا قائاًل: السالم عليِك أيتها العذراء املمتلئة 28ع1مباركٌة أنِت يف النساء: )لوقا ص

القديسات، أفرحي الرب معِك، وجدت دائمًا غنيًة ابلنعم فوق مجيع القديسني و  نعمًة. ألنِك قد
واضع، فأنِت مباركةٌ فيما بني النساء، ألن النساء كلهن قد حصلن يف اللعنة الصادرة ألنِك متعمقةٌ ابلت

على عن اخلطيئة، وأما أنِت فألنِك أنتخبِت أمًا للمبارك فقد بوركِت منذ البدء وعتيدة أن تكوين 
 وعيٍب ودنٍس.*الدوام مباركًة معتوقًة بريئًة من كل زلٍة 

فما الذي أجابت به هذه البتول النقية عندما مسعت كالم املدح والنعت والتقريظ ابلنوع املتقدم ذكره، 
أهنا مل جتب بشيء عن هذا، بل أهنا أضطربت من ذاك الكالم، وفكرت ما هذا السالم، ولكن ملاذا 

كة إليها بصورة رجٍل، كما فسر خوفاً من اخلداع. أم حياًء من دخول رئيس املالئهي أضطربت، أهل 
كال، بل أن نص كلمات اإلجنيل عن هذا التبشري هو واضح اذ يقال: فلما مسعت   ذلك بعض العلماء،
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أضطربت من كالمه: كما ينبه أوسابيوس األميساين، أبن اإلجنيل مل يقل أهنا أضطربت من منظره بل 
ًا من قبل عمق تواضعها، عندما مسعت ألفاظ مه، فاذًا أمنا كان قلقها وأضطراهبا مجيعه صادر من كال
ملديح البعيد جبملته عن روح أتضاعها. وعن أحتساهبا ذاهتا كال شيء ومن مث مبقدار ما كانت ذاك ا

ا متأملًة تسمع من جربائيل ألفاظ الرفعة والتقريظ، فبأكثر من ذلك كانت هي ختفض نفسها وحتقر ذاهت
ان املالك يقول فهنا يتأمل القديس برنردينوس قائاًل: أنه لو ك يف كوهنا عدمًا ال تستحق أدىن مديح.

هلا أهنا هي أعظم اخلاطئات املوجودات يف العامل، ملا كان حصل عندها من هذا القول تعجب ابلكلية 
اً وأضطراابً: فاذاً أمنا أضطربت ولكنها عندما مسعت منه ألفاظ ذاك املديح السامي قد أستوعبت قلق

تكن تطيق أستماع أية كلمات كانت  جل أهنا اذ كانت مملؤًة من التواضع العميق. فلمهذه البتول أل
راجعًة ملدحتها. وكل رغبتها وأشواقها كانت يف أن خالقها وحده الذي هو علة املواهب، وأصل مجيع 

سبحاً، كما أوضحت ذلك هي نفسها فيما أوحت به اخلريات والنعم يوجد ممدوحًا معظمًا مباركًا م
 منها قائلًة: أين مل أكن أريد أن أمدح أان بل هللا قديسة برجييتا بتكلمها معها عن زمن جتسد أبن هللالل

 وحده أصل املواهب وخالق كل شيء:*
وأقوال  ولكنين أقول أن الطوابوية مرمي البتول قد كانت، لتعمقها يف قراءة نصوص الكتاب املقدس،

يع دانيال قد ن جميء املسيح اىل العامل قد كان دان، وأن أساباألنبياء تعرف حسناً قلما يكون، أن زما
كانت انهزت النهاية، وأن قضيب ملك يهوذا قد كان أنتقل اىل يد هريودس الرجل الغريب عن قبيلة 

ولكن عندما مسعت هي من  هذا السبط، وأن بتولًة ما كان ينبغي هلا أن حتبل ابملسيح وتصري أمه،
كان خيصصها هبا نفسها هي،   وٍت مل تكن واجبًة اال ملن هي والدة اإلله، وهوزعيم املالئكة ألفاظ نع

فهل أنه رمبا جاء يف فكرها حينئٍذ أنه من يعلم أهنا هي تكون تلك اليت أختارها هللا هلذه الدعوة. ال 
صورًا هذه صفته، بل أن كلمات ذاك املديح مل لعمري، أن عمق تواضعها مل يكن حيضر يف عقلها ت

بها هبذا املقدار، حىت أهنا حسبما يقول ل فيها شيئًا آخر سوى دخول اخلوف العظيم على قلتفع
القديس بطرس الذهيب النطق: كما أن املسيح خملصنا قد أراد أن يظهر له يف بستان الزيتون مالٌك 

اة يل ملالحظته شدة اخلوف الذي أعرتى قلب هذه الفتليشجعه ويقويه. فهكذا لزم األمر أن جربائ
ها ويقويها بقوله هلا: ال ختايف اي مرمي فقد ظفرِت بنعمٍة من قبل سالمه وكالمه هلا أن أيخذ يف أن يشجع

أمام هللا: وكأنه يريد بذلك قائاًل: ال جتزعي وال أيخذِك أنذهاٌل من قبل ما نعتِك أان به نعتًا عظيماً، 
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أدىن ما يوجد يف البشر، فاهلل الذي كنِت أنِت عند ذاتِك هكذا حقريًة تعتدين شخصِك ألنِك اذا  
ضعني قد أهلِك مستحقًة أن جتدي النعمة اليت أضاعها البشريون كافًة، ولذلك قد حفظِك يرفع املتوا

ة األوىل من تعاىل ساملًة انجيًة بريئة من الدنس العام الذي ألتحق ببين آدم أمجعني، ومن مث منذ الدقيق
اآلخرون كلهم،  ئقة على كل النعم، اليت حازها من هللا القديسوناحلبل بِك قد زينِك بنعمٍة عظمى فا

وهلذا اآلن قد رقاِك اىل مقام والدٍة له. وها أنِت حتبلني وتلدين أبناً وتدعني أمسه يسوع: فهنا القديس 
أن يسمع منِك اجلواب، ولكن حنن أببلغ من  برنردوس يقول: ماذا تنتظرين اي مرمي، هوذا املالك يريد

فها أن مثن خالصنا وقيمة جناتنا قد فوضت إليِك ك ننتظر جوابِك، ألنه حكم علينا كافةً ابملوت، املال
وخريِت هبا، وهي أن كلمة هللا أزمع أن يتجسد منِك متأنساً، فأن كنِت تقبلينه أبنًا لِك فنحن حاالً 

شديدًا، فبمقدار ت. فسيدان نفسه مبقدار ما أنه أحب مجالِك حبًا نصري معتوقني من حكومة املو 
ز وجل أن به توجد علة خالص العامل: )بل يضيف اىل ذلك ذلك ينتظر رضاِك الذي حدد هو ع

القديس أوغوسطينوس قائاًل(: فاذًا أعجلي أيتها السيدة ابعطاء اجلواب من دون أتخرٍي. وال جتعلي 
 على رضاِك.*، ألن فداء الدنيا وجناة الكون هي اآلن متوقفة أن خالص العامل يعاق أمره

فهوذا أن البتول اجمليدة قد أعطت اجلواب لرئيس املالئكة بقوهلا له: ها أان أمٌة للرب فليكن يل  
كقولَك: فيا له من جواٍب هو األعظم حسناً، واألعمق أتضاعاً. واألكثر فطنًة، من كل ما تستطيع 

أجتمعوا معًا وأستمروا عدًة من  ئكة أمجعون حبكمتهم كلها أن خيرتعوه، اذا كانواالبشر كافًة واملال
لريتبوه هبذه الكلمات، اي له من جواٍب ذي أقتداٍر قد أوعب السماء هتلياًل، وجلب السنني يدرسون 

من  لسكان األرض حبراً ذاخراً من النعم واملواهب اليت ال حتد وال حتصى، اي له من جواٍب حاملا خرج
لفائق اآلب األزيل أبنه الوحيد احلبيب اىل أحشائها ا فم البتول الكلية القداسة، قد أجتذب من حضن

الطهر متأنساً من دمائها النقية. على أنه يف الدقيقة عينها اليت فيها هذه العذراء اجمليدة قالت: ها أان 
فينا: وأبن هللا صار أبن مرمي  أمٌة للرب فليكن يل كقولَك: ففيها نفسها: الكلمة صار جسدًا وحل

، اي هلا من لفظة فعالٍة، فليكنار لفظةديس توما الفيالنويف يهتف صارخاً: اي لعظم أفتدأيضاً. فهنا الق
األخرى املتكررة  فليكناي هلا من لفظة تستحق منا فوق كل لفظٍة تكرميًا عظيماً، ألنه بواسطة لفظة

تعاىل  فيما بني املاء واملاء فليكن فليكن أخل قد خلق جلدٌ  فليكن الضوء، فليكن من هللا بقوله
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يل كقولَك: قد صار هللا إنساانً  فليكن لة من العذراء مرمي:السموات واألرض، وأما هبذه اللفظة املقو 
 مثلنا:*

ولكن من دون أن نبتعد عن املوضوع الذي حنن يف صدده. فلنتأمل يف عمق التواضع الذي ال قرار 
كة. فهي وقتئٍذ قد عرفت جيداً مستنريًة ذا اجلواب املعطى من مرمي العذراء لزعيم املالئله. املعلن يف ه

كم كانت عظيمًة املرتبة والدعوة اليت أختارها إليها تعاىل أبن تكون والدًة له، ال سيما ألن   من هللا
تول السعيدة املنتخبة ألفاظ املبشر رئيس املالئكة املقولة منه مل تكن ذات أشتباه، أبهنا هي هي تلك الب

عتربًة ذاهتا شيئاً. ومل تلبث منها، فمع ذلك مجيعه هي مل تتقدم اىل ما قدام ممن الرب لتجسد كلمة هللا 
قط مستلذًة أبرتفاعها اىل هذا املقام األمسى، بل اذ شرعت من جهٍة أوىل تتأمل يف دانءهتا وعدمها، 

هتا الذي تنازل ألن خيتارها أمًا له. فقد أعتربت ذاومن جهٍة أخرى يف مسو عظمة جاللة هللا خالقها 
هلذه الكرامة، غري أهنا مل ترد أصالً أن تقاوم أرادته اإلهلية،  حسناً أهنا مل تكن أهالً لذلك، وال مستحقةً 

فلهذا اذ ألتزمت أبن تعطي اجلواب. فماذا صنعت ويف أي شيء أفتكرت، أهنا قد أخنفضت كأهنا 
لشوق ألن تتحد ابهلل أعظم مق األتضاع، ويف الوقت ذاته قد أشتعلت بنريان امتالشية جبملتها يف ع

ا بكليتها خبضوع اتم ملشيئته تعاىل، وأجابت قائلًة:" ها أان أمةٌ للرب". هوذا العبدة أحتاداً، فأمهلت ذاهت
 يريد أن األسرية خلالقها امللتزمة أبن تصنع ما أيمرها به سيدها، وكأهنا تقول بذلك، أنه أن كان هللا

تقدس أمسه موهوٌب شيئاً خاصاً يب، ومجيع ما عندي أمنا هو خاصته  ينتخبين أماً له، أان اليت ال أملك
يل منه. فمن مث من ميكنه أن يفتكر أبنه عز وجل قد أختارين هلذا املقام من أجل أستحقاقي، أان اليت 

 أمٌة جاريٌة أسريٌة ألن تصري أماً لسيدها أمنا أمٌة للرب، فأي أستحقاٍق تستطيع أن متلكه من هي عبدةٌ 
له لصالح الرب وخلريية جوده، وال متدح األمة الها، فأان أمٌة للرب، وابلتايل فليكن املديح كومو 

األسرية، ألن هذا مجيعه هو مفعول صالح هللا، أبنه رمق بنظره الرحيم خليقًة ذليلًة، متواضعًة نظريي، 
 املقدار.*ليجعلها كبريًة عظيمًة هبذا 

لبتول املتضعة به صغريًة اي له من تواضٍع عميٍق قد صري مرمي افهنا يهتف األنبا غواريكوس صارخاً:" 
حقريًة دنيًة عند ذاهتا، ولكن عظيمًة جليلًة مكرمًة يف عيين هللا، وجعلها يف نفسها ذليلًة كال شيء، 

تأهلة مكرمة ذات أستحقاٍق كلي". اال أن وأما عند ذاك الرب الغري احملدود الذي العامل مل يعرفه فمس
رم بقوله يف عظته الرابعة على أنتقال تاف القديس برنردوس يف هذا املوضوع هي أحلى وأككلمات ه
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الطوابوية مرمي البتول اىل السماء هكذا:" كيف أمكنِك أيتها السيدة أن جتمعي يف قلبِك أتضاعاً هبذا 
وبرارٍة فائقة الوصف،  عتدادِك إايها كالعدم، مجلًة مع طهارٍة ونقاوةٍ املقدار عميقاً، أبحتقارِك ذاتِك وأب

سامية على كل ما سواها ممتلكًة إايها بغىن عظيم، فمن أين ومن أي قبيل  مث مع كماٍل ونعم ومواهب
قد أصلت فيِك أيتها البتول الطوابوية تواضعًا هذه صفته قراره العميق، يف الوقت الذي فيه أنِت 

ظيمة والوظيفة الفائق جالهلا اليت رقاِك هللا لى مرتبٍة كلية السمو، عارفًة مقدار الرفعة العحاصلٌة ع
ليها. فلوسيفوروس حينما كان شاهد ذاته مزينًا جبماٍل فائٍق قد أشتهى قاصدًا أن يرفع كرسيه فوق إ

ت يف قلبك ( هكذا: أنت قل13ع14الكواكب، ويصري شبيهاً ابهلل، كما يقول عنه أشعيا النيب )ص
لروح املتكرب ع كرسيَّ... وأكون شبيهًا ابلعلي: فلو أن هذا اأصعد اىل السماء وفوق كواكب هللا أرف

كان جيد ذاته حاصلًة على تلك الصفات واألختصاصات واملرتبة والوظيفة والرفعة اليت حصلت 
سة اال ابلضد أي عليها البتول اجمليدة، فكم لكان قال وأدعى وأشتهى. فلم يكن روح هذه القدي

ا حمتقرًة إايها. ومن ائزة هبذا مجيعه، فبأكثر من ذلك كانت تواضع ذاهتمبقدار ما رأت نفسها مرتفعًة ف
مث خيتتم القديس برنردوس خطابه قائاًل: أنِك أنِت أيتها السيدة ألجل تواضعِك هذا اجلميل قد 

ريٍد يف نوعه. وصرت أهاًل ألن تكتسيب أستحقيِت حسنًا وصوااًب أن ينظر هللا إليِك نظرًا ذا حٍب ف
طيب أتضاعِك الزكي الرائحة أبن اآلب اىل حمبة مجالِك. وفزِت أبن تعطفي بواسطة نشر  قلب ملككِ 

األزيل الكائن سعيدًا يف حضن أبيه يف راحته األبدية، وأن جتتذبيه من القناطر العلوية اىل مستودعِك 
راء قد أكتسبت يقول العالمة برنردينوس البوسطي: "أن مرمي العذالبتويل الكلي الطهر والنقاوة". وهنا 

ها أان أمٌة للرب:" أستحقاقًا مل يكن للمخلوقات كلها معًا ممكنًا أن  جبواهبا لرئيس املالئكة قائالًة:
 تكتسبه جبميع أعماهلا الصاحلة مهما كانت عظيمة.*

ول( على أنه ولئن كانت هذه العذراء قد فهذا هو أمٌر حقيقٌي )يقول القديس برنردوس يف ميمره األ
مقبولًة لدى هللا، فمع ذلك قد صريت نفسها  هتا بواسطة بتوليتها ونقاوهتا، ألن تكون عزيزةً أهلت ذا

بواسطة التواضع أهاًل مبقدار ما هو ممكٌن خلليقة أن جتعل ذاهتا مستحقًة ألن تنتخب أمًا خلالقها". 
عمق تواضعها،  س بقوله: أن هللا أمنا أختار مرمي أمًا له ألجلويثبت هذا األمر القديس أيرونيمو 
رى السامية: بل أن هذه البتول اجمليدة هي نفسها قد أوضحت أفضل مما ألجل سائر فضائلها األخ

ذلك يف الوحي للقديسة برجييتا قائلًة: من أين أمكنين أان أن أستحق نعمًة هذه صفتها، وهي أن أصري 
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شيء عدمية كل أستحقاق وهكذا  ال من هذا القبيل، وهو من معرفيت ذايت أنين كالأماً لسيدي وريب، ا
ع: كما قد كانت هي عينها أعلنت ذلك يف تسبحتها اململؤة تواضعاً اذ هتفت غصت يف عمق التواض

قائلًة: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي ابهلل خملصي ألنه نظر اىل تواضع أمته... ألنه صنع معي 
ه: أبن العذراء اجمليدة مل تقل يف ( وهنا القديس لورانسوس يوستينياين ينب47ع1قا صعظائم: )لو 

 نظر اىل بتوليتها واىل برارة نفسها، بل اىل تواضعها: مث أن القديس فرنسيس سالس تسبحتها أن هللا
ا، بل يربهن بقوله: أن مرمي الكلية قداستها مل تقصد بكلماهتا املقدم ذكرها أن متدح فضيلة تواضعه

ته شاء كوهنا عدماً، وكال شيء، ومبجرد صالحه وخريية رمحأرادات أن توضح حقاً أن هللا قد نظر اىل  
 أن يرفعها اىل مقاٍم هذا مسوه، وأن يصنع معها العظائم.*

وابألمجال يقول القديس أوغوسطينوس: أن تواضع مرمي العذراء قد وجد نظري السلم اليت فيها قد 
يؤيد ذلك القديس أنطونينوس حدر من السماء اىل األرض متأنسًا يف أحشائها. و تنازل الرب ألن ين

 البتول قد كان هو األستعداد األخص واألكمل واألقرب لصريورهتا والدًة هلل. بقوله: أن أتضاع مرمي
 ويشري هبذا اىل ما كان النيب أشعيا سبق وتفوه به قائاًل: خيرج قضيٌب من أصل يسىَّ وتصعد زهرٌة من

لوحيد الكبري بقوله: أن الزهرة اإلهلية أي أبن هللا اأصله. فعن هذا النص يتفلسف الطوابوي ألبارتوس 
، وال  قد كان يلزمه حسب نبؤة أشعيا أن ينبت صاعدًا، ال من رأس القضيب اخلارج من نسل يسىَّ

هذا النص من أحد فروعه، بل من أصله وشلشه، ليعلن ابحلصر عمق أتضاع والدته: وكذلك يفسر 
لواطي وليس كورة كان يلزمها أن تفرخ من عمق القضيب وأصله ااألنبا جالنسه قائاًل: أن الزهرة املذ 

من رأسه: ولذلك قال هللا ألبنته هذه احملبوبة منه: ردي عينيِك من مقابليت فهما قد طرياين: )نشيد 
 من حضن هللا أبيه اىل ( فهنا يقول القديس أوغوسطينوس: ترى من أين طريته مقلتاها اال4ع6ص

: أن مقليت مرمي العذراء هذا الشأن يتكلم املفسر العالمة فاراننداس قائالً مستودعها البتويل. ويف 
اململؤتني تواضعاً اللتني هبما قد نظرت مالحظًة العظمة اإلهلية، يف الوقت عينه الذي فيه مل تفرت أصاًل 

ة هبذا املقدار فعلتا يف قلب هللا حركة أنعطاٍف كأهنا أغتصابي من النظر اىل ذاهتا ذليلًة كأهنا عدٌم، فقد
له اىل أحشائها الطاهرة. ويقول األنبا فرنكوين: أنه هبذا املعىن نفسه حىت أهنما أجتذبتاه من كرسي جال

ينبغي أن يفهم املديح الذي به كرم الروح القدس عروسته هذه واصفاً مجاهلا، أبهنا حاصلة على مقلتني 
 يلٌة اي قرينيت، ها أنِت حسنة، عيناِك كحمامتني وديعتني متواضعتني كاحلمامة بقوله: ها أنِت مجنقيتني
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( ألن مرمي البتول اذ كانت تنظر اىل هللا بعني ساذجة نقية متضعة كحمامٍة طاهرة، 1ع4)نشيد ص
رتضى أن يقيد قد جذبته اىل أن حيبها هبذا املقدار كمغرم يف مجال نفسها حىت أنه برابطات احلب أ

 *ذاته حمبوساً يف مستودعها األعذر.
فلنختتم اذًا هذا اجلزء قائلني: أن مرمي من مث مل تقدر أن تواضع ذاهتا يف سر التجسد أبكثر مما 
تواضعت به. ولننظر اآلن يف اجلزء اآليت كيف أن هللا بتصيريه إايها أماً له، مل يقدر أن يرفعها أبكثر مما 

  رقاها.*
  

 

  † اجلزء الثاين †
  
 رمي العذراء رفعًة أكثر مسوًا** يف أن هللا مل يقدر أن يرفع م

 * مما رفعها إليه يف سر التجسد اإلهلي*
أنه لكي ميكن أن يفهم جيدًا ما هو مقدار عظمة الرفعة اليت أرتقت إليها العذراء يف سر التجسد، 
لقد كان حيتاج أن يفهم ما هو مقدار عظمة هللا ذاته ومسو جاللته، فاذاً يكفي يف هذا املوضوع القول 

شأهنا ويرفع مقامها أبكثر  قد صري هذه البتول أماً له، وبذلك يعرف أنه تعاىل مل يقدر أن يعلي أن هللا
مما صنع معها. فحسنًا كتب القديس أرنولدوس كارنواتنسه قائاًل: أن هللا، بتصيريه ذاته أبنًا للبتول 

. فاذًا من بعد هللا هي بنوع فائق اجمليدة قد أقامها مبرتبٍة رائسيٍة ساميٍة على مجيع املالئكة والقديسني
عة فوق األرواح الطوابوية كافًة، حسبما يقول القديس أفرام التقدير والتمثيل سامية متعالية مرتف

السرايين، ويثبت ذلك القديس أندراوس األقريطشي بقوله: أهنا ما عدا هللا هي أعلى من اجلميع 
ِك أيتها السيدة ال جتدين أحدًا معاداًل لِك أصاًل، مطلقاً: ومثله القديس أنسلموس القائل حنوها: أن

ى كلها هي أما أهنا أعلى منِك، وأما أهنا دونِك. فاهلل وحده هو أعلى منِك. ألن الكائنات األخر 
وسائر الكائنات اليت ليست هي هللا فجميعها هي دونِك واطية عنِك: ويقول القديس برنردينوس: أن 

 ة هو هبذا املقدار سامي يف العظمة واألرتفاع، حىت أن هللا وحده هو الذيعلو مقام هذه العذراء اجمليد
 يعرفه وميكنه أدراكه:*
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مث أن القديس توما الفيالنويف يقول هكذا: أن هذا األمر يرفع من الوسط علةً تعجب بعض القائلني:" 
خص القديس يوحنا ملاذا أن القديسني اإلجنليني قد وجدوا أسخياء يف حتريرهم املديح الوافر عن ش

يف كتابتهم املديح والصفات املختصة املعمدان وعن شخص اجملدلية، فقد وجدوا بعد ذلك شحيحني 
بشرف مرمي البتول": فماذا تريد اي هذا أن تفهم من اإلجنيليني عن عظمة هذه العذراء اجمليدة وعن 

وه يف مدحيها عند كتابتهم عنها صفاهتا الكلية السمو أكثر مما دونوه عنها. فينبغي أن يكفيك ما قال
، فمن حيث أهنم يف تسجيلهم صفتها ومرتبتها هذه قد دونوا أهنا أم يسوع، وأهنا هي والدة هذا اإلله

عنها، وشهدوا من أجلها مبجموع املدائح وبسائر التعظيمات وبكل التفخيمات. فلم يعد بعد ذلك 
ألخرى فردًا فرداً، بعد أن مجعوا كل شيء يف الزمًا أن يشرحوا عنها مفصاًل خصوصياهتا وصفاهتا ا

اىل ذلك القديس أنسلموس قائاًل:" كيف ال، واحلال أن القول عن صفتها هذه العظمى. مث يضيف 
مرمي العذراء هذا فقط، وهو أهنا والدة اإلله. فيعلو متساميًا ويفوق متزايدًا على كل أرتفاٍع وعلٍو 

ر فيها ابلعقل من بعد هللا". وهكذا بطرس جاالنسه يتبع هذه وعظمٍة ميكن التفوه هبا، أو األفتكا
ه: أنك اي هذا بتسميتك مرمي العذراء سلطانة السموات، أو سيدة املالئكة، أم أبية الكلمات بقول

صفٍة أخرى ذات شرٍف وكرامٍة مهما كانت عظيمًة، مما تريد أنت أن تكرم هبا سيدتنا اجمليدة، فال 
 متدحها مبا يساوي تسميتك إايها هبذه الصفة فقط، وهي والدة اإلله:* تستطيع أن تبلغ اىل أن

سبب والربهان يف ذلك مها واضحان. ألنه كما يعلم القديس توما الالهويت قائاًل: أن الشيء مبقدار فال
ما أنه يدنو من مركزه وأصله وقطبه مقرتابً منه، فبمقدار ذلك يكتسب منه كمااًل، وهلذا اذ كانت مرمي 

وانلت منه نعمًة وكماالً وعظمًة، بتول هي اخلليقة األكثر دنواً وأقرتاابً اىل هللا، فقد أخذت عنه تعاىل ال
أكثر مما أخذت عنه املخلوقات األخرى كلها: مث أن األب سوارس يستنتج عن ذلك احلجة الراهنة 

كل مرتبٍة أخرى مطلقًا يف اليت ألجلها قد وجدت املرتبة الوالدية هلل هي املرتبة الفائقة مسوًا على  
ة هي متوقفة ومؤسسة على نوٍع ما ابألحتاد أبقنوٍم املخلوقات أبمجعها، وهي من حيث أن هذه املرتب

إهلي، الذي ابلضرورة هي مضافة إليه. ومن مث يضيف اىل ذلك القديس ديونيسيوس كارتوزاينوس 
 ابلناسوت املأخوذ من مرمي العذراء فال بقوله:" أنه من بعد األحتاد األقنومي الذي به أحتد كلمة هللا

 هلل من تلك اليت هي والدة اإلله". ويعلم القديس توما بقوله: أن يوجد شيء من األشياء أكثر قرابً 
هذا هو األحتاد األمسى واألعظم الذي ميكن خلليقة ما أن تتحد به مع هللا. والطوابوي ألبارتوس الكبري 
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أن  هلل هو املرتبة الفضلى الغري املتوسطة بعد مرتبة األلوهية. وابلتايل يوضح قائاًل: أن الكيان والدةً 
مرمي البتول ال تقدر أن تتحد ابهلل أكثر أحتادًا مما فازت به بصريورهتا والدة اإللة، اال أن ترتقي اىل 

 مرتبة اإللوهية عينها:*
لدًة لإلله، قد أحتاجت ألن ويثبت ذلك القديس برنردينوس بقوله: أن البتول القديسة لكي تصري وا

نيم اإلهلية. أبيهاب هللا إايها نعمًا هي على نوٍع ما غري ألقاترتقي اىل مرتبة التساوي على نوٍع ما اب
متناهية: ومن حيث أن األوالد حيتسبون على نوع أديب شيئاً واحداً مع والديهم. حىت أن خريات اجلهة 

، فألجل هذا اذًا يقول القديس بطرس داميانوس: أن الواحدة وكراماهتا هي مشاعة للجهة األخرى
الئقه على أربعة أنواع، فأحتاده مع مرمي البتول هو أحتاد ذايت، ألنه تعاىل هو هللا يوجد متحدًا مع خ

نظريها وهي نظريه )يف الناسوت(: فمن مث يهتف هذا القديس تلك الكلمات اجلليلة قائاًل: فلتصمت 
لكاد ميكنها أن تتجاسر على أن تنظر مالحظًة مرتبًة هكذا عظيمًة فائقة هنا كل اخلليقة وترتعد واب

األدراك، وهي أن هللا يسكن يف البتولة ومعها حيوي جوهر طبيعٍة واحدةٍ هي ذاهتا. وهلذا يقول القديس 
توما الالهويت: أنه من حيث أن مرمي قد صارت والدًة هلل فلسبب أحتادها الشديد خبرٍي حمض، هكذا 

سمي هذه املرتبة غري اٍه، قد أقتبلت مرتبًة على نوٍع ما هي غري متناهية: بل أن األب سوارس يمتن
متناهيٍة يف نوعها، حسبما كتب عن ذلك مربهناً. على أن مرتبة كون العذراء مرمي والدًة هلل هي املرتبة 

ة. اذ أن القديس توما العظمى الفائقة على كل ما سواها، مما هو ممكٌن أن ترتقي إليه خليقة ما حمض
سوت يسوع املسيح ولئن كان ممكنًا له أن يقتبل الالهويت نفسه يورد عن ذلك قائاًل: أنه كما أن ان

من هللا نعمة ملكية أعظم )اذ أن النعمة امللكية: وهذا هو السبب: هي موهبة خملوقة، فيلزم أن نقر 
عاب لكٍل من اخللوقات. وهذا املقدار أبن جوهرها هو حمدود، ألنه يوجد مقدار حمدود من األستي

ية، عن وسعها أن تبدع خليقًة أخرى ذات أتساٍع أعظم...( فمع احملدود ال يثين حقوق القدرة اإلهل
ذلك نظرًا اىل األحتاد ابألقنوم اإلهلي فلم يقدر أن يقتبل شرفًا أعظم. ألن القدرة اإلهلية ولئن كانت 

من النعمة املكلية، اليت وجدت يف املسيح، فمع ذلك لن  تستطيع أن ختلق شيئًا ما أعظم وأجود
اً متجهاً اىل ما هو أعظم من األحتاد األقنومي الكائن فيما بني اآلب واألبن الوحيد، تقدر أن تصنع شيئ

وابلعكس هو أن البتول الطوابوية مل تكن موضوعاً قابالً ألن ترتقي اىل مرتبة أعظم مما رفعها هللا إليه، 
هو غري متناٍه على رهتا أماً هلل، ألنه من حيث أهنا هي والدة اإلله، فهي حاصلة على مقاٍم وهي صريو 
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نوٍع ما، وفائزة به من اخلري احملض الغري املتناهي الذي هو هللا. ولذلك مل تكن هي قابلًة ألن حتصل 
ابحلقيقة أن  على شيء أجود من هذا: مث أن القديس توما الفيالنويف قد قال نظري ذلك هكذا: أنه

تناٍه على نوٍع ما: وقال القديس فهي حاصلة على مقاٍم هو غري م  من هي أٌم للغري املتناهي،
برنردينوس: أن احلال اليت إليها رفع هللا البتول بتصيريه إايها أماً له قد كان هو املقام األعظم واحلال 

هذا ألبارتوس الكبري الطوابوي بقوله: العظمى. فاذًا مل يكن قادرًا أن يرفعها أكثر من ذلك. ويثبت 
لبتول اىل رتبة والدٍة له، قد أعطاها موهبًة عظمى ال ميكن إيهاب أن الرب أبنتخابه املغبوطة مرمي ا

 أعظم منها خلليقٍة حمضة، وال هو ممكن أن يعطى أعظم منها:*
دٌر أن خيلق عاملًا أكرب ومن مث كتب القديس بوانونتورا تلك القضية الشائعة الذكر وهي: أن هللا لقا

اليت فوقنا، ولكنه ال يقدر أن يرفع خليقًة بسيطًة اىل  من عاملنا هذا، ومساًء أكثر أتساعًا من السماء
رتبٍة أعظم من أنه جيعلها أن تصري والدةً له: اال أن البتول مرمي الكلية القداسة هي نفسها قد أوضحت 

وهت به هاتفًة: أن هللا صنع معي عظائم، القوي والقدوس ذلك أفضل إيضاحاً من هذه األقوال. مبا تف
( وأن سئل، ملاذا هذه األم اإلهلية مل تورد مفصاًل ما هي تلك العظائم اليت 49ع1أمسه: )لوقا ص

صنعها هللا معها، فيجيب عن ذلك القديس توما الفيالنويف قائاًل: أن البتول مل تفسر ما هي تلك 
املقدار هي عظائم سامية عن الوصف واألدراك، حىت أنه ال ميكن تفسريها العظائم، من أجل أهنا هبذا 

 عدادها أو شرحها كما ينبغي:*وت
فاذًا ابلصواب قال القديس برنردوس: أن هللا ألجل هذه العذراء اليت كانت عتيدًة أن تصري أمًا له 

 حيفظ حتت أرادة البتول الكلي تعاىل ابجلسد، قد خلق العامل أبسره. والقديس بوانونتورا يقول: أن العامل
ال وهي: أان اليت كنت عنده انظمًة كل شيء: ألن الكنيسة طهرها: مشرياً بذلك اىل كلمات سفر األمث

املقدسة ختصص هذه الكلمات ابلعذراء اجمليدة، مث يضيف اىل ذلك القديس برنردينوس بقوله: أن هللا 
سان بعد خطيئة آدم: وهلذا بكل صواٍب ترتل الكنيسة ألجل حبه مرمي البتول مل يالِش من الوجود اإلن

)يف فرض عيد نياحها( أهنا أختارت النصيب األفضل يف القسمة. على أن هذه عن هذه األم العذراء 
البتول اجمليدة ليس فقط أختارت من األشياء األفضل واألجود، بل أهنا قد أنتخبت من األشياء 

ضل واألجود فيها. اذ أن الرب قد شرفها ابلشرف األمسى، األجود واألحسن النصيب والقسمة األف
درجة من العظمة يف النعم كلها، ويف املواهب بوجه العموم واخلصوص املمنوحة منه ورفعها اىل أعلى 
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تعاىل لسائر املخلوقات، وهذا كله هو نتائج تصيريه إايها أماً له ابجلسد )كما يربهن الطوابوي ألبارتوس 
السن  (. ألنه قد وجدت هذه البتول طفلًة ابجلسد، ولكن يف هذا13ه بشارة لوقا عالكبري يف تفسري 

كانت مالكًة برارة األطفال ال نقص معرفتهم، اذ أهنا منذ الربهة األوىل من حياهتا فازت مبوهبة املعرفة 
 التامة. قد وجدت هي عذراء وبقيت كذلك دائماً. ولكن من دون أن يلتحق هبا عار العقرية. قد

مال يف اخللقة، كما حيقق صارت أمًا ولكن معًا قد حفظت كنز البتولية. قد كانت مجيلًة بل كلية اجل
ذلك ريكاردوس الذي من سان فيتوره. والقديس جاورجيوس النيكوميدي، والقديس ديونيسيوس 

متع األريوابجيتا قاضي علماء أثينا الذي )مبوجب رأي كثريين( اذ حصل على احلظ السعيد أبن يت
أن اإلميان يرشده اىل أن مرمي البتول مبشاهدة هذه العذراء الفائقة يف احلسن مرًة واحدًة فقال: أنه لوال 

هي خليقة، لكان هو سجد هلا وعبدها كإلٍه: بل أن الرب نفسه قد أوحى للقديسة برجييتا أبن مجال 
نه تعاىل صري هذه البارة برجييتا والدته الطبيعي، قد فاق مجال البشر أمجعني واملالئكة أبسرهم، اذ أ

الِك قد فاق على مجال املالئكة كافًة واملخلوقات كلها". أن تسمعه خماطبًا والدته هكذا:" أن مج
ولكن مجال هذه العذراء العظيم مل يكن يضر نفس من كان يشاهدها، ألن هباءها الفائق كان يالشي 

فيهم أفكارًا بكليتها طاهرًة، كما يشهد القديس  يف انظريها مبددًا كل أنعطاٍف دنٍس، بل كان حيرك
لنعمة اليت كانت حاصلًة عليها مرمي هي هبذا املقدار عظيمة. حىت أهنا ليس أمربوسيوس قائاًل: أن ا

فقط حظيت فيها البتولية الطاهرة، بل كانت تربز مفعوهلا يف اآلخرين أيضًا الذين كانوا يشاهدوهنا، 
ضوع كمال هذه الفضيلة السامية: ويثبت ذلك القديس توما الالهويت بقوله: واهبًة إايهم التأمل يف مو 

أن نعمة التقديس ليس فقط قد أابدت يف العذراء اجمليدة كل حركٍة مضادة الطهارة أو غري جائزة، بل 
قد بلغت مفعوهلا يف اآلخرين أيضاً. ومن مث ولئن كانت هي فائقًة مجاالً يف جسدها، فمع ذلك مل يكن 

ريواًن طاردًا رائحة رك مبشاهديها أدىن أنعطاف أملي صادر عن الشهوة: وهلذا هي مسيت: مرًا وميتح
الفساد: كما تدعوها الكنيسة املقدسة بتخصيصها إايها هبذه الكلمات وهي: مثل املر املختار فاح 

من  (. وقد كانت هي مهتمة يف األعمال اخلدمية، ولكن20ع24مين رائحٌة طيبٌة )ابن سرياخ ص
وغوصها يف الثاوراي مع هللا مل تكن  دون أن تصدها هذه أم تبعدها عن األحتاد الدائم ابهلل. ويف أتمالهتا

تتهاون يف أمتام واجبات األمور الزمنية، وال فيما خيص أفعال حمبة القريب الواجبة. وقد ماتت حقاً 
 سدها الفساد*ابجلسد، ولكن من دون أن تشعر مبرارة املوت ومن غري أن يلتحق جب
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متناٍه متميزة وطواً وأخنفاضاً عن اجلوهر اإلهلي، فلنختتم اذاً القول أبن هذه األم اإلهلية هي بنوٍع غري 
ولكنها بنوٍع غري حمدود هي سامية متفوقة على املخلوقات كلها. ومن حيث أنه غري ممكن مطلقاً أن 

أيضًا أن توجد أٌم أشرف وأفضل  يوجد أبٌن أشرف وأفضل وأعظم من يسوع املسيح، فغري ممكن
يفيد عباد هذه امللكة اجلليلة ليس فقط لكي يفرحوا قلبياً وأعظم من مرمي العذراء وهذا ينبغي أن 

ألجل عظمتها وتفوق جالل مرتبتها. بل أيضاً لكي ينمو فيهم حسن الرجاء واألتكال على شفاعاهتا 
)يقول األب سوارس( فلها على نوٍع ما السلطة  ومحايتها املقتدرة: ألهنا حبسب كوهنا والدة اإلله

. لكي هتبها مستمدةً منه ألولئك الذين هي تتوسل لديه عز وجل من أجلهم: والتويل على مواهبه تعاىل
كما أن القديس جرمانوس يقول من جهٍة أخرى، أن هللا ال ميكنه أن يقبل تضرعات هذه األم، اذ أنه 

يقيًة له بريئًة من العيب والدنس. فهكذا خياطبها هذا القديس قائالً: ال يقدر هو أن ال يعرفها أماً حق
أنِت اليت قد حصلِت على السلطان الوالدي عند هللا فتستمدين نعمة املصاحلة ألولئك أنفسهم الذين 
أخطأوا خطًأ يفوق األفراط، ألنه تعاىل ال ميكنه أن ال يستجيب طلباتِك، اذ أنه يعاملِك كأٍم حقيقيٍة 

نا الرحيمة، ال األقتدار على بريئٍة من الدنس يف كل األشياء. فمن مث ال ينقصِك اي والدة اإلله وأمله 
أن تعينينا، وال األرادة يف أن تسعيفينا: )كما يقول القديس برنردوس( وهكذا أقول حنوِك ما قاله 

اِك للمالئكة أيضاً األنبا جاالنسه عبدِك: أن هللا قد خلقِك ليس ألجل ذاته هو فقط، بل أنه أعط
أنفسهم غالبًة منتصرًة مبيدًة، ألننا بواسطتِك حنن مصلحًة. وللبشر كذلك حماميًة ومنقذًة، وللشياطني 

 نكتسب جديداً النعمة اإلهلية املفقودة منا، وبواسطتِك عدوان أيضاً يغلب مقهورًا:*
ًا بتالوة السالم املالئكي العزيز فأن كنا نرغب أن نرضي هذه األم اإلهلية فعلينا أبن نكرمها متواتر 

ماتيلده وقالت هلا، أنه ال ميكن ألحٍد أن يكرمها أبفضل نوٍع  ديسةلديها، ألهنا ظهرت هي مرًة للق
مقبول عندها، من أن حيييها ابلسالم الذي حياها به زعيم املالئكة جربائيل، واذا ما داومنا على ذلك 

وافرًة خصوصيًة، بشفاعة أم الرمحة هذه، كما يبان من حبسن عبادٍة فنكتسب منه ألنفسنا نعمًا 
 راده.*النموذج اآليت إي

 * منوذج *
من كتابه امللقب: ابملسيحي  3ق 34أنه لشهرٌي هذا احلادث املورد من األب بولس السنريي )ف 

 املرتشد(: وهو أنه قد كان ذهب يف مدينة رومية أحد الشبان األشقياء املوسوق من أمحال اخلطااي
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والوس روكي. الذي قد أقتبله الكثرية املضادة العفة. ومن الرذائل األخرى ليعرتف هبا عند األب نيق
حبٍب ورأفٍة متوجعاً لشقائه. وقد شجعه حمققاً له أن العبادة حنو والدة اإلله فيها قوة وكفاية ألن تنقذه 

ذ ذاك النهار اىل حني أعرتافه من امللكات الدنسة املتأصلة فيه. ومن مث وضع عليه قانواًن أبنه من
فراشه. مث مساًء حني ذهابه اىل الرقاد. يتلو مرًة واحدًة: املستقبل. كل يوم صباحًا عند هنوضه من 

حواس جسده.   السالم لِك اي مرمي: تكرمياً هلذه األم البتول اإلهلية. وأن يقدم هلا يديه وعينيه وسائر
الدنس كأهنا أشياء خمتصة هبا. وأن يقبل األرض ثالث مراٍت. متوساًل لديها يف أن حتفظها طاهرًة من 

اطئ قد مارس ابلعمل هذا القنون أبفادٍة يسريٍة ألصالح سريته. اال أن معلم أعرتافه فالشاب اخل
املذكور قد كرر عليه وضع القانون نفسه املقدم شرحه. حمرضاً إايه على أنه ال يهمله أصاًل. ومشجعًا 

ته ورجاه يف مفعول محاية هذه السيدة املقتدرة. ففي غضون ذلك قد سافر روحه على توطيد ثق
الشاب صحبة آخرين اىل بالٍد خمتلفة جاياًل يف العامل مدًة من السنني. واذ رجع بعد ذلك اىل رومية 
فذهب من جديد عند األب نيقوالوس. الذي بفرٍح ال يوصف قد أخترب فيه تغيريًا كليًا عن سريته 

ائاًل: كيف حصلت ديئة، أبصطالٍح عجيب معتوقاً به من ملكاته األثيمة. فسأله هذا األب قاألوىل الر 
اي أبين من هللا على هذه النعمة العظيمة بتغيرٍي هكذا صاحل: فأجابه الشاب بقوله: أعلم اي أبيت أن 

تمدت يل من والدة اإلله ألجل تلك العبادة الوجيزة اليت أنت كنت علمتين أن أمارسها حنوها، قد أس
ألب نيقوالوس عينه قد أورد خربية هذا هللا هذه النعمة. غري أن العجب مل ينته عند هذا، على أن ا

احلادث يف أحدى عظاته مشتهراً يف منرب الكرازة )من دون أدىن أشارة عن شخص املعرتف( فاذ مسع 
حدى النساء املفسودات، ذلك أحد احلاضرين وكان بوظيفة قائد عسكٍر، وكانت له عشرةٌ دنسةٌ مع أ

لكي خيلص من قيود مآمثه الفظيعة اليت كانت  فأعتمد هو نفسه على أن ميارس نوع تلك العبادة،
مصريته حقاً أسرياً للشيطان )كما أن مجيع اخلطأة الذين يؤملون من العذراء اجمليدة نوال النعم، وهي 

 اىل أصالح نوايهم. وابلقصد على تغيري تقدر أن تسعفهم فيلزم أن تكون نيتهم وغايتهم بذلك متجهةً 
ك القائد على ممارسة هذه العبادة قد جنا هو أيضًا من تلك امللكة عوائدهم السيئة( فلما واظب ذا

 والعشرة القبيحة*
غري أن هذا القائد القليل الفطنة بعد ذلك بستة أشهٍر أعتمد على أن يذهب عند تلك األمرأة مفتقداً 

اىل ابب  نت هي أيضاً اتبت عن خطاايها وأصلحت سريهتا أم ال. اال أنه حينما بلغإايها، لينظر أن كا
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بيتها، وأثر أن يدخل إليه )األمر الذي ابحلقيقة كان خطراً عليه جداً للسقوط جديداً مع تلك األمرأة، 
دخول اىل ابلدنس الذي كان مارسه هو معها قباًل أزمنًة مديدًة( واذا بيد غري منظورة قد منعته من ال

من ابب تلك الدار مسافة طول الطريق  الدار مرجعًة إايه اىل الوراء. وشاهد ذاته على الفور بعيداً 
كلها. ووجد نفسه أمام ابب بيته اخلصوصي، وحينئٍذ قد عرف بنوٍر واضٍح أن والدة اإلله هي اليت 

هذه األم اإلهلية سيدتنا  أنقذته من خطر السقوط جديدًا ابألمث. فمن هنا يفهم جلياً كم هي سريعة
حنن ألتجأان إليها هبذه النية والقصد أبصالح ذواتنا. ليس فقط يف أن خترجنا من حال اخلطيئة، اذا 

 بل أهنا تنجينا من اخلطر أيضاً الذي يلم بنا، لكيال نسقط جديداً يف األمث.*
 †صالة † 

هي اخلليقة األعمق أتضاعًا عند ذاتِك، أيتها البتول القديسة الربيئة من العيب والدنس. اي من أنِت 
ضة أمام هللا، فأنِت اليت قد كنِت صغريةً يف عينيِك نفسيهما. ولكنِك لوقات احملواألعظم من مجيع املخ

ظهرِت لدى عيين سيدِك هبذا املقدار عظيمًة. حىت أنه أتصل اىل أن خيتارِك عز وجل أماً له، وهكذا 
اذًا أان أشكر هذا اإلله الذي رفعِك رفعًة هذا مسوها. وأفرح صريِك سلطانة السماوات واألرض. ف

أتملي إايِك متحدًة ابهلل أحتادًا كلي األختصاص، بنوع أنه مل يعط قط خلليقٍة بسيطٍة أن  معِك عند
حتصل على أحتاٍد كهذا. فباحلقيقة أنه يعرتيين اخلجل أان املتكرب الشقي املمتلئ أمثاً، من أن أظهر 

 عظمتها، فمع  اليت مع حال كونِك فزِت من هللا بعطااي وأختصاصاٍت فائقة األدراك يفأمامِك، أنتِ 
ذلك حفظِت واجبات التواضع العميق. ولكن ولئن كنت أان يف حال هذا الشقاء، فأريد أن أخلص 

نعمةً أستمدي منه أان أيضاً. ومن مث أهتف حنوِك قائاًل: السالم لِك اي مرمي اي ممتلئةً نعمًة. فأنِت املوعبة 
ي منذ الدقيقة األوىل من حياتِك قد حل يل أن أانل جزءاً منها:. الرب هو معِك. أي ذاك الرب الذ

فيِك بنعمته وأستمر دائماً معِك، فهو اآلن متحٌد بِك أشد أحتاداً بعد أن أتنس منِك صائراً أبناً لِك: 
بني النساء كافًة نرجوِك أن تستمدي لنا حنن  مباركٌة أنِت يف النساء أيتها األبنة اململؤة بركاٍت فيما

مباركٌة هي مثرة بطنِك. أيتها الشجرة املغبوطة اليت أمثرة للعامل مثرًة هبذا املقدار أيضًا الربكة اإلهلية: و 
شريفًة مقدسًة: فيا قديسة مرمي والدة اإلله. أان أعرتف إبمياٍن صادٍق أنِك أنِت أٌم حقيقيٌة هلل، وأين 

صلي ألجلنا  ن أبيح دمي مع ألف حياٍة لو كانت يل من أجل صدق هذه القضية الدينية:ملستعٌد أل
حنن اخلطأة. ألنِك من حيث أنِت أٌم هلل فأنِت هي أم خالصنا، وأمنا حنن اخلطأة، وقد صريِك أمًا له 
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يف ساعة لكي تقتدر صلواتِك على أن ختلص أايً كان من اخلطأة. فاذاً صلي من أجلنا اي مرمي: اآلن و 
، اذ حنن يف هذه احلياة حماطون موتنا. بل دائمًا تضرعي من أجلنا، أي صلي من أجل خالصنا اآلن

من جتارب وأخطار فائقة اإلحصاء، تسوقنا اىل أن خنسر هللا. ولكن أببلغ نوٍع صلي من أجلنا يف 
 اذا ما خلصتيناساعة موتنا، حني خروجنا من هذه الدنيا وحضوران يف ديوان العدل اإلهلي. حىت 

 شفاعتِك من أجلنا،أبستحقاقات يسوع املسيح أبنِك، وبواسطة 
 فنقدر أن أنيت يوماً ما اىل السماء حيث ال يعود علينا خطرٌ  

 ما يف شأن خالصنا، وهناك نسبح أبنِك ومندحكِ 
  * اىل أبد الدهور آمـني*

† 
   
 
  

 الفصل اخلامس 
 ند نسيبتها القديسة أليصاابت،**فيما يالحظ تذكار زايرة والدة اإلله ع

 البتول أهنا هي خازنة مجيع النعم اإلهلية.**حيث يربهن عن هذه 
 * وأن من يلتجئ إليها يلزمه أن يطمئن بنواله النعم اليت يرغبها.*

 *وفيه جزءان*
 † اجلزء األول †

 * يف أن من يروم أن يفوز بنعمٍة ما فيلزمه أن يلتجئ اىل مرمي العذراء*
يدًا ذاك البيت الذي يزوره شخٌص من العيلة امللوكية. أو امللك نفسه، ألجل الشرف ترب سعأنه يع

الذي حتصل عليه سكان ذاك البيت، وألجل النجاحات الزمنية اليت تؤملون نواهلا فيما بعد. ولكن 
كلية تول اليلزم أن تسمى أبكثر من ذلك سعيدًة، تلك النفس اليت تزورها ملكة السموات واألرض الب

لقداسة. اليت ال تعرف أن ال توعب خرياٍت ونعماً تلك األنفس املغبوطة اليت تتنازل هي ألن تفتقدها ا
مبواهبها. فبيت عوبيد أدوم اجليتاين قد أمتأل من بركات الرب ألجل أن اتبوت العهد زار ذلك البيت 
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أفضل وأعظم  بركاتٍ ن أية ( ولكن م11ع6موضوعًا فيه مدة ثالثة أشهر )سفر امللوك الثاين ص
متتلئ تلك األنفس اللوايت حتلصن على زايرٍة ما، هبا يفتقدهن هذا التابوت احلي للرب الصباوت الذي 
هو أم هللا. كما كتب أجنالكرافه. فقد أخترب حقيقة هذا األمر سكان بيت أهل القديس يوحنا املعمدان، 

أي العيلة كلها بركاٍت ونعماً مساويًة،  سكانه أستوعبالبيت الذي حاملا دخلت إليه البتول اجمليدة قد 
ولذلك يسمى عمومًا العيد احلاضر. )املختص بتدكار زايرة والدة اإلله عند نسيبتها القديسة 
أليصاابت(: عيد العذراء املوزعة النعم: فمن مث حنن نالحظ اليوم يف الفصل احلاضر كيف أن هذه 

جزئني. فنتكلم يف هذا اجلزء األول عن أن من يرغب  سم اىلها. مقاألم اإلهلية هي خازنة النعم أبسر 
الفوز بنعمٍة ما، فيلزمه أن يلتجئ اىل مرمي خازنة النعم، اتركني اىل اجلزء اآلخر التكلم عن أن من 

 يلتجئ اىل هذه اخلازنة، يلزمه أن يطمئن يف نواله النعم اليت يرومها*
ئكة جربائيل، أن نسيبتها أليصاابت كانت هي املال ن زعيمفالبتول الكلية القداسة بعد أن مسعت م

أيضاً حبلى أببٍن على شيخوختها، وهذا القول كان يف الشهر السادس من حبل تلك املدعوة عاقراً. 
فقد عرفت بنوٍر خاص من قبل اروح القدس، أن كلمة اآلب األزيل املتجسد يف أحشائها أبناً هلا، قد 

عىن مرامحه، بتلك النعم األوىل اليت كان هو يشاء أن يوزعها  للعامليعلن  كان يريد أن يبتدئ يف أن
على عيلة الكاهن زخراي، فلهذا من دون أتخرٍي: قامت مرمي يف تلك األايم وذهبت مسرعًة اىل اجلبل 

( مع أهنا يف هذا 39ع1اىل مدينة يهوذا، ودخلت اىل بيت زخراي وسلمت على أليصاابت: )لوقا ص
تزح عن هذوها يف أنفرادها احملبوب منها، الذي فيه كانت متارس أتمالهتا يف أن تن جت اىلالسفر أحتا

احلقائق األبدية، ولكن ألجل أن احملبة املقدسة حتتمل كل شيء وال تعرف أن تتكاسل يف عملها، كما 
ة اإلعاقيتكلم يف هذا الشأن القديس أمربوسيوس قائالً: أن نعمة الروح القدس ال تعرف أن تستعمل 

كميل مقصودها: فلذلك العذراء اجمليدة احلديثة ألسن، واللطيفة املزاج مل تتوقف عن أن تعاين يف ت
سفراً مضنكاً، بذهاهبا السريع من الناصرة اىل مدينة يهوذا، متحركًة من قبل احملبة اليت ال تقوى عليها 

قت هي أواًل ابلتحية اي فسبيت زخر صعوبٌة، ومنجذبًة من قبل نعمة الروح القدس. وحاملا بلغت اىل ب
وسلمت على أليصاابت، حسبما يالحظ ذلك القديس أمربوسيوس عينه، ولكن زايرهتا هذه مل تكن 
نظري زايرات أهل العامل اليت غالباً تقوم أبحتفاالٍت خارجية وبغاايٍت كاذبة، بل أن زايرة الطوابوية مرمي 

ال دخوهلا إليه قد أمتألت القديسة ألنه حلنعم، البتول قد جلبت ألهل ذلك البيت كنزًا من ا
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أليصاابت من الروح القدس، والطفل يوحنا الذي كان يف مستودعها قد أحنل من واثق اخلطيئة األصلية 
وتقدس بنعمة هللا. لذلك قد أعطى هو العالمة احلسية حبركٍة غري أعتيادية مبتهجاً يف جوف أمه، مريداً 

ا من هللا بواسطة مرمي البتول، حسبما أوضحت ذلك القديسة فاز هب ة اليتهبذا أن يعلن حقيقة النعم
أليصاابت نفسها بقوهلا هلذه السيدة: هوذا ملا صار صوت سالمِك يف مسمعي، أرتكض اجلنني أببتهاٍج 
يف بطين: فمن مث كما يالحظ العالمة برنردينوس البوسطي، أنه بقوة سالم مرمي قد أقتبل يوحنا يف 

 نعمة الروح اإلهلي الذي قدسه وبرره.*تهاٍج مه أببمستودع أ
فأن كانت اذاً نواجم أمثار سر الفداء هذه قد توزعت يف العامل بيد مرمي الطوابوية، وهي وجدت القناة 
اليت بواسطتها قد جرت نعمة التقديس ليوحنا اجلنني يف أحشاء والدته. ونعمة األمتالء من الروح 

زخراي والد السابق، وبركاٌت أخرى كثرية قد وح النبؤة للكاهن أليصاابت، ونعمة ر القدس للبارة 
استوعب منها ذاك البيت، وهذه هي النعم األوىل اليت نعرفها أهنا أعطيت يف األرض من الكلمة األزيل 

 البتول بعد أتنسه. فاذاً عادٌل جداً هو اإليقان من دون ريٍب، يف أن هللا منذ ذلك احلني قد أقام مرمي
عام للنعم، كما يسميها القديس برنردوس. وبواسطة هذه القناة قد جرت  صفة قناٍة أو جمرىوعينها ب

وجترى إلينا بعد ذلك كل النعم األخرى. اليت يريد الرب أن يوزعها علينا. حسبما برهنا عن هذه 
 القضية يف الفصل اخلامس من القسم األول من مؤلفنا احلاضر.*

لنعم اإلهلية وخازنتها وموزعتها: كما يسميها األنبا م القديسة: خزنة اب قد دعيت هذه األفاذاً ابلصوا
جالنسه املكرم بقوله: أهنا هي خزنة هللا وخازنة أنعامه: والقديس بطرس داميانوس يدعوها: خزنة 

وس يلقبها: النعم اإلهلية. والطوابوي ألبارتوس الكبري يسميها: خازنة يسوع املسيح. والقديس برنردين
وأحد العلماء اليواننيني املورد من بيطافيوس ينعتها: أبهنا خزنة اخلريات كلها. النعم واملواهب.  مبوزعة

والقديس غريغوريوس العجائيب يقول: أنه كتب عن البتول مرمي أهنا ممتلئٌة نعمًة، من حيث أن كنز 
 قد أستودع يف ن لورانسوس: أن هللاالنعم قد أذخر فيها كداخل خزنٍة. وقال ريكاردوس الذي من سا

رمي كضمن األهراء املختصة برمحته مجيع املواهب والنعم، ومن هذا الكنز يغين هو عبيده. مث أن م
القديس بوانونتورا بتكلمه عن املثل املورد من سيدان يسوع املسيح بقوله: يشبه ملكوت السموات 

احلقل: )مىت ٍء له وأشرتى ذلك حه مضى فباع كل شيكنزاً خمفياً يف حقٍل وجده إنساٌن فخبأه، ومن فر 
( يقول:أن هذا احلقل أمنا هو مرمي سلطانتنا املخبئ فيها كنز هللا الذي هو يسوع املسيح، 4ع3ص
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ومع هذا الكنز اإلهلي يوجد ينبوع النعم كلها. وقباًل قد كان أثبت هذه احلقيقة القديس برنردوس 
يف يد مرمي، لكي نعرف أن كل  نا قد وضعها تعاىللرب أن يوزعها عليبقوله: أن مجيع النعم اليت يريد ا

ما حنن نقتبله من اخلريات فأمنا نفوز به بواسطتها ونعطاه عن يدها: بل أن هذه األم اإلهلية عينها تؤكد 
( أي أن مجيع نعم اخلريات 25ع24لنا ذلك قائلًة: يفَّ أان نعمة كل مسلٍك وحٍق: )ابن سرياخ ص

ترغبوها وتشتهوها يف مدة حياتكم، فهذه كلها جتدوهنا اي معشر البشر أن اليت ميكنكم أنتم احلقيقية 
يفَّ. ولذلك يقول حنو هذه السيدة القديس بطرس داميانوس: أي نعم أننا نعلم حسنًا اي أمنا ورجاان 

أيدالفونسوس أن خزائن املراحم اإلهلية وكنوزها كلها توجد حتت يدِك. وقبل هذا اجلليل كان القديس 
ذ قال خماطبًا هذه السيدة هكذا: أن مجيع النعم اليت رسم هللا وحدد أن ذلك أبكثر أعالن ااوضح 

مينحها للبشر، فعني تعاىل أن يوزعها كلها عليهم عن يدِك أيتها السيدة، ولذلك قد سلم إليِك عز 
 مرمي نعمٌة : فاذاً ال توجد ايوجل خزائن النعم مجيعها: ومن مث يستنتج القديس جرمانوس قائالً حنوها

 ن النعم تعطى ألحٍد اال بواسطتِك وعن يدِك.*ما م
أما الطوابوي ألبارتوس الكبري. فاذ يتكلم مفسراً ألفاظ زعيم املالئكة جربائيل بقوله للدائمة بتوليتها: 

ة اجلليلة ( يضيف اىل ذلك هذه العبار 30ع1ال ختايف اي مرمي فقد ظفرِت بنعمٍة أمام هللا )لوقا ص
ختتطفي النعمة كما أختطفها لوسيفوروس، وال أضعتيها كما أضاعها آدم، وال  فأنِت اي مرمي مل قائاًل:

أشرتيتيها كما كان يرغب أن يشرتيها ابألموال سيمون الساحر، لكنِك قد وجدتيها وظفرِت هبا ألجل 
 تأنس منِك صائراً  هي هللا نفسه املأنِك فتشِت عليها ورغبتيها، فقد وجدِت النعمة الغري املخلوقة اليت

أبنًا لِك. ومع هذه النعمة الغري املخلوقة قد ظفرِت جبميع اخلريات املخلوقة: مث أن القديس بطرس 
خريسولوغوس يثبت ذلك بقوله: أن هذه األم العظيمة قد ظفرت ابلنعمة ووجدهتا، لكي جتلب بعد 

 كل واحٍد.*كنها هبا أن ختلص  ت نعمًة طافحًة ميهذا لكل البشريني اخلالص األبدي، فمرمي قد وجد
يقول ريكاردوس الذي من سان لورانسوس: حبسبما أن هللا قد خلق الشمس لكي تنري األرض، فهكذا 
تعاىل قد خلق مرمي لكي يوزع بواسطتها على العامل مرامحه كلها. ويضيف اىل ذلك القديس برنردينوس 

ى نوٍع ما التويل على كل خلص قد أكتسبت علتول والدًة هلل املقائاًل: انه من حينما صريت مرمي الب
 النعم:*
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فلنختتم اذًا هذا اجلزء مبا قاله ريكاردوس املار ذكره، وهو أننا أن كنا نريد أن ننال نعمًة ما فلنلتِج 
، اىل مرمي اليت ال تقدر أن ال تستمد لعبيدها كل ما تطلبه هلم، ألهنا قد ظفرت هي ابلنعمة اإلهلية

ن كنا نرغب أن نصادف نعمًة ما، فلنفتش على تلك اليت وجدت ا اذ يقول: أننا أودائمًا تظفر هب
النعمة، ألهنا هي قد وجدهتا دائماً، وال ميكن أن ال حتصل عليها. وهذا هو موافق ملا قاله القديس 

ال حتصل عليه. برنردوس هكذا: فلنطلب النعمة بواسطة مرمي، ألهنا جتد الذي تطلبه، وال ميكن أن 
ال نعمٍة ما، فيلزمنا أن منضي اىل خازنة النعم وموزعتها. ألن هذه هي أرادة كنا اذًا نرغب نو   فأن

معطي كل خري العلي. كما حيقق لنا ذلك القديس برنردوس عينه قائاًل: ألن هذه هي أرادة ذاك الذي 
ا تتوزع بواسطة مرمي العذراء شاء أن حنصل حنن على كل شيٍء بواسطة مرمي، أي أن النعم كلها أمن

دها: فمن املعلوم أن قوله كلها ال يستثين نعمًة ما منها، ولكن من حيث أنه لكي ينال أحٌد وعن ي
النعمة اليت يرغبها فيلزم ابلضرورة أن يكون موجوداً فيه الرجاء والثقة يف نواهلا. فلنأت اىل التكلم عن 

  ذلك يف اجلزء اآلخر.*
  

 

 † الثايناجلزء  †
 * يف كم يلزمنا أن نثق مطمئنني يف نوال النعم اليت نطلبها*

 * بواسطة ألتجائنا اىل مرمي العذراء*
فلماذا قد وضع يسوع املسيح يف يد والدته هذه اجمليدة غىن مرامحه كلها اليت هو يريد أن يستعملها 

إليها حبسن الرجاء فوالدة اإلله جئون حنوان. اال لكي تغين هي هبا عبيدها الذين حيبوهنا ويكرموهنا ويلت
نفسها تعلن قائلًة: عندي هو الغىن واجملد وأقتناء العظمة والعدل، والذين يبكرون إيلَّ جيدوين: )أمثال 

( ألن الكنيسة املقدسة ختصص هذه األلفاظ ابلعذراء الكلية القداسة. وتكررها حنوها يف 17ع8ص
أنه ليس ألجل غايٍة أخرى غري هذه حتفظ خزائن غىن آدم: صلوات أعيادها السنوية. فيقول األنبا 

احليوة األبدية حتت يد مرمي البتول، وهي لكي تكون مفيدًة لنا، ألن خملصنا قد وضع يف حضنها كنز 
املساكني البائسني حىت أهنم اذا ما أسعفوا من هذا الكنز فيزول عنهم الفقر ويصريون أغنياء ويضيف 
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له: أنه ألجل هذه الغاية قد أعطيت مرمي للعامل نظري قناة للرمحة، لكي س بقو اىل ذلك القديس برنردو 
 تنحدر بواسطتها من السموات النعم على البشر أبتصال:*

مث أن هذا القديس نفسه أي برنردوس جيتاز خبطابه قائاًل: ملاذا أن رئيس املالئكة جربائيل بعد أن 
ه سلم عليها قائالً: أفرحي اي ممتلئًة نعمًة الرب و عينعرف أن مرمي كانت موعبًة من النعم. وهلذا ه

معِك. فمع ذلك قال هلا: أن الروح القدس حيل فيِك وقوة العلي تظللِك. لكي متتلئ من النعمة أبوفر 
زايدة، فأن كانت هي من ذي قبل ممتلئًة نعمًة، فما الذي كان ميكنها فوق أستعاهبا من النعمة أن 

عليها من النعم اجلديدة. فالقديس املذكور عينه جييب عن ذلك قائالً:  القدسأتخذه من أتيان الروح 
أن مرمي قد كانت قباًل ممتلئًة نعمًة. اال أن اروح القدس قد حل عليها وأفاض فيها زايدة النعم فوق 
ملوئها ألجل خريان حنن البشر. لكي نفوز حنن األشقياء املساكني من زايدة أمتالء هذه البتول من 

 مبا حنتاج إليه، ولذلك قد لقبت مرمي وشبهت ابلقمر الذي يقال عنه: أنه ممتلئ لذاته ولغريه.*لنعم ا
فأمنا هذه الرحيمة تقول عن ذاهتا:" من جيدين جيد احلياة ويستقي اخلالص من عن الرب: )أمثال 

بسهولٍة، هبا  ( أي مغبوٌط هو من يصادفين أبلتجائه إيلَّ، ألنه بواسطيت جيد احلياة ويفوز35ع8ص
ألنه كما أن أمراً سهاًل هو أن جيد أحٌد املاء يف ينبوعه وحوضه وأيخذ منه مبقدار ما يشتهي، فهكذا 
هو سهٌل وجود النعم ومصادفتها والظفر هبا، ونوال اخلالص األبدي بواسطة األلتجاء اىل مرمي." 

إلله. كما أن القديس برنردوس لدة افأحد األبرار كان يقول: أنه ألجل نوال النعمة يكفي طلبها من وا
يقول:" أنه ألجل ذلك قبل أن تولد مرمي العذراء يف الدنيا، كان ينقص العامل سخاء النعم العظيمة اليت 
اآلن هو مملٌؤ منها، أي من حيث أنه كان انقصاً وجد هذه القناة املشتهاة اليت هي والدة اإلله. فاذاً 

ذي هو أم الرمحة اإلهلية. فأية نعمة حنن نلتمسها منها رى الاذ حنن اآلن حاصلون على هذا اجمل
أبلتجائنا إليها وخناف من أن ال نناهلا. فالقديس يوحنا الدمشقي يصريها أن تتكلم عن ذاهتا قائلًة: أان 
هي مدينة امللجأ لكل أولئك الذين يبادرون حنوي حمتمني يب، فتعالوا اذًا اي أوالدي إيلَّ لتنالوا النعم 

 خاٍء مما أنتم تفتكرون وأتملون.*وفر سأب
فأي نعم أنه حيدث لكثريين ذاك الشيء الذي عرفته الراهبة مرمي فيالين، بواسطة رؤاي مساوية، حيث 
شاهدت هي مرًة ما والدة اإلله بصورة ينبوع ماٍء عظيٍم متدفٍق بغزارٍة، وأن كثريين كانوا يدنون من 

افرة جداً، اال أنه ماذا كان حيدث بعد ذلك. فقد نظرت هذه عٍم و هذا الينبوع ويستقون لذواهتم مياه ن
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الراهبة البارة أن أولئك الذين كانوا أيتون اىل الينبوع، أبوعيٍة ساملٍة صحيحٍة وهبا يستقون منه املاء، 
ك فكانت مياه النعم حتفظ هلم يف أوعيتهم ساملًة فيما بعد أيضاً فائزين أبمتالكهم تلك النعم. وأما أولئ

ين كانوا يقبلون اىل العني أبوعيٍة مشققٍة، أي اخلطأة املثقلون برابطات األمث، فأي نعم أهنم هم أيضاً الذ
كانوا ميالءون أوعيتهم من نعم هذا الينبوع. ولكن من دون أبطاٍء كانوا يفقدوهنا جديدًا. فالشيء 

إلحصاء ويفوز بذلك الناس ئقة ااحلقيقي هو أن البشر يقتبلون يوميًا بواسطة مرمي البتول نعمًا فا
العدميون املعروف والناكرون اجلميل أيضاً واخلطأة األكثر شقاوًة. فيقول القديس أوغوسطينوس خماطباً 
والدة اإلله هكذا: أننا حنن األشقياء قد ورثنا الرمحة بواسطتِك، وحنن الناكرين اجلميل حزان بِك 

حلقريين األذالء قد حصلنا بِك على األشياء العالية، حنن االنعمة، وحنن اخلطأة فزان بِك ابلغفران، و 
وحنن األرضيني قد نلنا بِك امللكوت، وحنن املائتني قد فزان بِك ابحلياة، وحنن الغرابء بِك حصلنا على 
 الوطن". فلننعش اذاً فينا اي معشر املتعبدين ملرمي الرجاء والثقة والطمأنينة حنوها متزايدًة يوماً فيوماً يف

نا. ولنفتكر أبتصاٍل بنوٍع خاٍص يف هاتني الصفتني اجلليلتني احلاصلة عليهما هذه األم اإلهلية، قلوب
ومها الرغبة املستحرة أبشتياٍق ألن تصنع معنا اخلري، واملقدرة اليت هلا عند أبنها على أن تستمد منه 

في أن يصري التأمل يف م، يككل شيء تطلبه، فلكي تفهم الرغبة اليت هلا يف أن تسعف اجلميع وتفيده
سر العيد احلاضر املختص بتذكرة زايرهتا عند نسيبتها القديسة أليصاابت. على أن املسافة الكائنة 
فيما بني مدينة الناصرة حيث كانت ساكنةً هذه البتول الكلية القداسة، وبني املدينة اليت كانت تسكنها 

نال ابرونيوس وغريه من الكتبة )والقديس لكرديالقديسة أليصاابت، وهي مدينة حربون على رأي ا
لوقا اإلجنيلي يسميها مدينة يهوذا( هي مسافة ذات تسع وستني مياًل. كما يؤكد ذلك األب يوسف 
الراهب الكرملي، وبيدا، وبروكاردوس ومع ذلك هذه الفتاة احلديثة السن واللطيفة اجلسم مل تتأخر 

فما الذي حركها لصنيعه، أنه بال شٍك مل يكن شيئاً آخر دًا، عن أن تباشر حاالً هذا السفر املتعب ج
اال احلب املتقد فيها على الدوام بقلٍب كلي األنعطاف، ألن متارس منذ ذلك الوقت وظيفتها اليت 
هي: موزعة النعم: حسبما يتكلم عن ذلك القديس أمربوسيوس يف تفسريه االصحاح األول من بشارة 

 تذهب من الناصرة اىل مدينة يهوذا لكي تتحقق صدق ما قاله هلا زعيم تول مللوقا قائالً: أن مرمي الب
املالئكة جربائيل عن حبل أليصاابت، بل أهنا ألبتهاجها يف أن تصنع اخلري مع تلك العيلة. فقد 
أسرعت فرحًة بذهاهبا ألن تفعل الصالح مع اآلخرين. متحركًة جبملتها اىل ذلك من قبل احملبة املتقدة 
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حنو القريب: ولذلك ينبغي أن تالحظ عبارة اإلجنيل املدونة عن سفر هذه األم الرأوفة وهي: لبها يف ق
أن مرمي قامت وذهبت مسرعًة اىل اجلبل: وخبالف ذلك اذ خيرب اإلجنيل عن رجوعها فال يورد شيئاً 

ىل ادت امن األسراع. بل بنوع البساطة يقول: أن مرمي مكثت عند أليصاابت حنو ثالثة أشهٍر وع
( مث أن القديس بوانونتورا يتكلم هكذا قائاًل: فأية غايٍة أخرى كانت تغتصب 56ع1منزهلا: )لوقا ص

والدة اإلله ألن تسرع ذاهبًة لتزور بيت أهل املعمدان. اال رغبتها يف أن تصنع اخلري مع تلك العيلة 
 املكرمة:*

أن يفرت فيها هذا احلب حنو البشر بل أنه   تدعفمن املعلوم أن مرمي العذراء بعد أرتقائها اىل السماء مل
هناك قد تضاعف فيها انمياً، ألهنا قد عرفت أفضل معرفة كم هي أحتياجاتنا القصوى. ومن مث هي 
اآلن حنوان ذات أشفاٍق أعظم، لتفهمها جيدًا حال شقائنا، فقد كتب برنردينوس البوسطي: أن مرمي 

ر من رغبتنا حنن أن نناله منها بنوع أنه، كما يقول القديس  أكثتريد راغبًة بشوٍق أن تفعل معنا اخلري
بوانونتورا: ان والدة اإلله حتتسب ذاهتا مهانًة من أولئك الذين ال يلتجئون إليها طالبني النعم ألن هذه 
 هي رغبة العذراء اجمليدة )كما يقول أيديوطا( أي أهنا تروم أن تغين اجلميع ابلنعم. ولكنها بنوٍع فائقٍ 

 السخاء ترغب أن تغين املتعبدين هلا:*يف 
ولذلك يقول أيديوطا عينه: أن من جيد مرمي فيجد كل خرٍي: ويضيف اىل هذا قوله: أن كل أحٍد ميكنه 
أن جيدها، ولئن كان هو اخلاطئ األكثر أمثًا من أهل العامل أبسره، ألهنا اذ هي كلية احلنو واألشفاق 

رون حنوها مستغيثني هبا. وتوما الكامبيسي جيعلها متكلمًة هكذا: يباد فال تطرد أحداً من أولئك الذين
أنين أان نفسي أدعو اجلميع ألن يلتجئوا إيلَّ وأنتظرهم كافًة، وأرغب حضورهم إيلَّ مجيعاً، وال أزدري 
أبحٍد من اخلطأة مهما كان عدمي األستحقاق، مىت أستغاث يب وطلبين ملعونته: ويقول ريكاردوس: أن 

ضي حنو مرمي ملتمساً نوال النعم فيجدها على الدوام مستعدًة راغبًة مشتهيًة أن تسعفه هبا من ميكل 
 وتستمد له كل النعم املفيدة خلالصه األبدي بواسطة شفاعاهتا املقتدرة.*

أهنا وقويل شفاعاهتا املقتدرة يعين الصفة الثانية اليت يلزمها أن توطد رجاان بزايدٍة وثقتنا بطمأنينٍة. يف 
تستمد من هللا كل شيء تطلبه منه يف خري املتعبدين هلا. فيقول القديس بوانونتورا: أتمل اي هذا ابحلصر 
يف زايرة الطوابوية مرمي عند القديسة أليصاابت، يف كم حصلت كلمات هذه السيدة على القوة 

القدس يف الوقت  الروحالعظيمة ألن تربز مفعوهلا. ألهنا مبجرد كلماهتا وصوهتا قد أوعبت من نعمة 
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عينه أليصاابت واجلنني يف بطنها، كما يوضح اإلجنيلي بقوله: وكان ملا مسعت أليصاابت سالم مرمي 
( فأنظر كم هي 41ع1حترك اجلنني أببتهاج يف بطنها وأمتألت أليصاابت من الروح القدس: )لوقا ص

هبا قد منحت نعمة الروح  تلفظتعظيمة قوة صوت مرمي ومفعول كلماهتا املقدسة. حيث أهنا حاملا 
 القدس: مث يقول اثوفيلوس األسكندري:

" أن يسوع املسيح يسر جداً حينما تتضرع إليه مرمي والداته من أجلنا. ألن مجيع النعم اليت مينحناها 
تعاىل حينئٍذ ألجل توسالت مرمي، ال يعتدها موهوبًة لنا مبقدار ما يعتربها أهنا معطاة منه ألمه هذه 

فالحظ هنا كلماته املذكورة بقوله عن يسوع املسيح: أنه يعترب تلك النعم ممنوحًة منه ألمه  نها".عي
عينها. على أنه كما يقول القديس جرمانوس: أن يسوع املسيح ال يقدر أن ال يستجيب مرمي يف كل 

تضرعات ألن  شيء تطلبه منه، مريدًا بذلك على نوٍع ما أن يطيعها خاضعًا هلا حبسب كوهنا والدته،
هذه األم اإلهلية هلا نوٌع من الوالية لدى أبنها. ومن مث هي تستمد منه الغفران للخطأة األكثر أمثاً 

 الذين يلتجئون إليها.*
وهذا األمر يتحقق أببلغ البيان، كما ينبه القديس يوحنا فم الذهب، من احلادث الذي مت يف عرس 

رأوفة ليسوع عن أصحاب وليمة العرس. أن ليس عندهم م القاان اجلليل. وهو أنه حينما قالت هذه األ
( فلئن مل يكن 4ع2بعد مخٌر. فأجاهبا قائاًل: مايل ولِك أيتها األمرأة مل أتِت ساعيت بعد: )يوحنا ص

حينئٍذ جاء الزمن الذي فيه كان ينبغي للمسيح أن يبتدئ بصنيع العجائب، كما يربهن الذهيب فمه 
ذلك )يقول هذا العسجدي الفم( أن املخلص طاعًة منه إلرادة أمه  س فمعنفسه. ومثله اتوفيالكطو 

 قد صنع األعجوبة اليت هي طلبتها منه. اذ أحال املاء اىل مخر:*
( لندرك الرمحة وجند 16ع4" فلنتقدم اذًا بدالٍة اىل عرش النعمة )كما حيرضنا الرسول عربانيني ص

هو الطوابوية مرمي البتول، يقول الطوابوي ألبارتوس نعمة لنا يف زماٍن واجٍب: فعرش ال  النعمة عوانً 
الكبري: فأن كنا اذاً نرغب نوال نعمٍة ما فلنذهب حنو عرش النعمة الذي هو مرمي، ولكن فلنتقدم اىل 
هذا العرش بدالٍة أي برجاٍء وطيد يف أن مطلوبنا يستجاب بتأكيٍد، ألننا حاصلون على شفاعة هذه 

ابنها كل ما تطلبه منه. وهلذا أكرر كلمات القديس برنردوس: أننا أن أردان  ال مناألم اإلهلية اليت تن
أن جند نعمًة فنجدها بواسطة مرمي: مشريًا بذلك اىل ما قالته البتول الكلية القداسة هي نفسها 

ى للقديسة ماتيلده: أنه اذ كان الروح القدس قد أمأل هذه السيدة من عذوبته كلها. فصريها عزيزًة عل
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ه تعاىل وحمبوبًة منه هبذا املقدار. حىت أن كل من ألتمس منه عز وجل بواسطتها النعم اليت يرغبها قلب
 فيناهلا من دون ريب:*

مث أن كنا نصدق القضية املشتهرة عن القديس أنسلموس بقوله: أنه يتفق بعض األحيان أن ننال 
ثنا أبسم يسوع: فكذلك )كما يقول أستغ اخلالص أبستغاثتنا أبسم مرمي أبكثر سرعٍة مما نناله اذا

القديس نفسه( يتفق بعض األحيان أن نفوز ابلنعم أبلتجائنا اىل والدة اإلله أبكثر سرعٍة من نواهلا 
إايها اذا ألتجأان اىل خملصنا يسوع املسيح نفسه، ال كأنه تعاىل ليس هو ينبوع النعم كلها وموالها 

ستغاثة حنو هذه األم اإلهلية، اليت هي حينئٍذ تتوسل لدى ر ابألاملطلق، بل من قبيل أننا حينما نباد
أبنها يسوع من أجلنا، فبأكثر سرعٍة تستمد لنا منه النعم اليت نلتمسها. اذ أن تضرعاهتا لديه هي 
تضرعات أٍم، وهلا قوة أكثر من توسالتنا الغري املتوسطة أمامه. فاذاً ينبغي لنا أن ال نبارح قدمي خازنة 

ائلني هلا مع القديس يوحنا الدمشقي: أفتحي لنا ابب التحنن اي والدة اإلله املباركة، ألننا هذه قالنعم 
أبتكالنا عليِك ال خنيب وبِك خنلص من كل احملن، ألنِك أنِت خالٌص جلنس املسيحيني". واذا ما 

. اليت تعلم النعمألتجأان اىل هذه السيدة، فاألفضل هو أن نتوسل إليها أبن تستمد لنا من هللا تلك 
هي أهنا أكثر مالئمًة وأفادًة خلالصنا، نظري ما كان يصنع الراهب الدومينيكاين راجينالدوس. حسبما 
هو مدون يف الرأس اخلامس من الكتاب األول من اتريخ هذه الرهبنة. فيومًا ما كان عبد مرمي هذا 

دة مرأفقًة من القديستني اجمليمريضاً، وكان يطلب منها الصحة اجلسدية. فظهرت له سيدته هذه 
كيكيليا وكاترينا، وقالت له بعذوبٍة كلية: اي أبين ماذا تريد أن أصنع من أجلك: فالراهب املذكور عند 
مساعه منها هذه الكلمات قد حصل مبهواًت ال يعلم ماذا جياوب، فحينئٍذ الواحدة من القديستني 

ا تصنع اي راجينالدوس، فأنت ال تطلب منها ف ماذاملقدم ذكرمها شارت عليه بقوهلا له هكذا: أتعر 
شيئاً معيناً، بل سلم ذاتك جبملتها بني يديها تسليماً اتماً، ألن هذه السيدة تعلم هي أن تصنع معك 
تلك النعمة أبفضل نوع مما أنت تعرف أن تطلبها منها: فهكذا فعل املريض ومرمي وقتئٍذ أستمدت له 

 نعمة الشفاء من مرضه.*
ن أردان أن نفوز أبن تزوران ملكة السموات بزايرهتا السعيدة، فيفيدان كثريًا أننا حنن أيضاً ولكن اذا حن

نزورها مراٍت مرتادفًة بذهابنا أمام بعض أيقوانهتا املقدسة. فليقرأ النموذج اآليت تسطريه، لكي يفهم 
 سن عبادة.*قوانهتا حببكم من املواهب اخلصوصية تكافئ سلطانة العاملني الذين يزورون أي
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 * منوذج *
أنه يوجد مدواًن يف اتريخ رهبنة القديس فرنسيس، أن أثنني من رهبان هذا القانون قد كاان ذهبا معاً 
يومًا ما لزايرة كنيسٍة خمتصٍة بوالدة اإلله. اال أنه يف مسافة سفرمها قد أدركهما زمن الليل ومها يف 

مان ماذا يصنعان، ولكن والتحري ومل يعودا يعلوسط حرٍش مستطيل، ومن مث أستحوذ عليهما اخلوف 
اذ مشيا مسافًة قليلًة اىل ما قدام، فخال هلما يف الظالم أهنما كاان يشاهدان ابلقرب منهما بيتًا ما. 
ولذلك مشيا حنوه، وعندما بلغا إليه، أخذا يلمسان يف العتم جهات حيطانه ليجدا الباب، فلما وجداه 

أبهنما راهبان مسكينان قد أضاعا الطريق عرضاً  ل يسأل من هذا، فأجاابقرعاه ومسعا صواًت من داخ
وأدركهما الظالم ولذلك يلتمسان أن حيتميا مدة ساعات الليل داخل حائط البيت. كيال يفرتسا من 
الذائب، قاال هذا واذا بباب الدار قد أنفتح هلما وخرج إليهما رجالن مرتداين أبثواٍب مطرزة مثينة، 

فقبالمها بكل أنٍس وكرامٍة وأدخالمها اىل جوا بكل حٍب. فحينئٍذ ن خدام عيلٍة ملوكية، كأهنما م
الراهبان سأال ذنيك الرجلني عمن هو ساكٌن يف تلك الدار، فأجاابمها أهنا قاطنٌة هناك سيدهتما وهي 

حرتام واملعروف، امرأة كلية الرمحة والفضيلة، فألتمس الراهبان منهما أن يزوراها مقدمني هلا واجبات األ
جالن قاال هلما: أننا هلذه الغاية حنن نرافقكما ملواجهتها ألهنا هي تريد أن تتكلم معكما: فلما والر 

صعدا فوق الدرج ودخال اىل القاعات، شاهداها كلها مشرقًة بكثرة املصابيح ومزينًة كداٍر ملوكيٍة. 
ًا حيث كانت ائق الوصف. فدخال أخري وقد شعرا برائحة طيٍب زكٍي كأهنما موجودان يف فردوٍس ف

تلك السيدة، اليت عندما نظراها قد أستوعبا هتيبًا من طلعتها احملرتمة ومن مجاهلا الفريد، وهي 
أستقبلتهما ببشاشٍة ولطافٍة وسألتهما عن سفرمها ومن أين واىل أين كان. فأجاابها أهنما كاان منطلقني 

حسناً، اذاً حينما تسافران أعطيكما رسالًة   البتول. فقالت هلما:لزايرة كنيسٍة ما خمتصة ابلطوابوية مرمي
تفيدكما كثريًا". وعندما كانت هي ختاطبهما فكاان يشعران أبلتهاب انر احلب الشديد يف قلبيهما حنو 
هللا متمتعني بتعزيٍة وعذوبٍة ومسرٍة ابطنٍة. مل يكوان قط يف مدة حياهتما ذاقا نظريها، مث مضيا بعد ذلك 

كناً هلما النوم فيما بني تلك األفراح الباطنة اليت أخترباها( وحينما صار النهار اىل الرقاد )أن يكن مم
حصال من جديد على مواجهة تلك السيدة ليشكرا فضلها وأيخذا منها الرسالة اليت قالت هلما عنها، 

ن من دون أن يبعدا كما مت األمر تسلما الرسالة وخرجا من تلك الدار ذاهبني يف طريقهما، ولك
فًة ما عن الدار قد أنتبها على أن الرسالة كانت من دون عنوان، ولذلك رجعا حنو الدار ليخربا مسا
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هبذا السهو، اال أهنما مل جيدا ال الدار وال أثرًا هلا، ولئن كاان فتشا جيدًا جايلني يف كل تلك الناحية، 
من اخلطاب، فرأاي أهنا كانت ونًة وماذا كانت حتوي فحينئٍذ فتحا تلك الرسالة ليفهما اىل من كانت مد

ختبرياً هلما أبن تلك السيدة اليت شاهداها يف الدار هي والدة اإلله، اليت مكافأًة حلسن عبادهتما حنوها 
قد أسعفتهما ذاك األسعاف الوقيت ابلدار والقوت واملنامة. وكانت حترضهما على دوام العبادة هلا 

م وابملساعدة هلما يف حياهتما وعند موهتما، وهكذا شاهدا  إايمها مبكافأٍة أعظواحملبة حنوها موعدةً 
أمضاء تلك الرسالة أبمسها. فهنا كل واحٍد ميكنه بسهولٍة أن يتأمل كم كان عظيم أبتهاج هذين 
ا الراهبني، وردمها الشكر هلذه السيدة أم الرمحة، وكم تزايد يف قلبيهما احلب حنوها والنشاط يف خدمته

 .*واحلرارة يف عبادهتا
 †صالة † 

أيتها البتول املباركة الربيئة من العيب. أنِك اذ أنِت هي موزعة النعم اإلهلية كلها، فأنِت اذاً هي رجاء 
اجلميع ورجائي أان أيضاً. فأشكر سيدي شكراً دائماً على كونه أفهمين جيداً ما هي الواسطة اليت هبا 

ي أنِت أيتها األم والدة اإلله العظيمة. اذ أين . فهذه الواسطة أمنا هأان أفوز ابلنعم وأحوز اخلالص
عرفت حسناً أن خالصي هو متوقٌف على أستحقاقات سيدي يسوع املسيح وعلى شفاعاتِك أيضاً. 
فيا ملكيت أنِت اليت أبهتماٍم كلي قد اسرعِت ذاهبةً لتزوري بيت نسيبتِك القديسة أليصاابت. وتقدسي 

ن تزوري سريعاً بيت نفسي الذليلة. فهلمي عاجالً ألنِك تعلمني ها. أين أتوسل إليِك أبتلك العيلة كل
حال فقر نفسي وأمراضها الروحية، وأنعطافاهتا الغري املرتبة، وعوائدها السيئة، وخطاايها املاضية، 

وميكنِك أن  وكل شرورها اليت تقودها اىل اهلالك، فأنِت اي خازنة هللا تقدرين أن تصريي نفسي غنيًة.
مجيع أمراضها. فزوريين اي سيديت يف حيايت، ولكن بنوٍع أخص زوريين يف ساعة مويت. ألين  تشفيها من

حينئٍذ أببلغ نوٍع أكون حمتاجًا ملعونتِك. فأان ال أدعي وال أستحق أن أفوز حبضورِك عندي حضوراً 
وا نظريي املستحقني. والذين ليسجسداًي حسياً. كما تنازلِت ألن تفعلي ذلك مع كثريين من عبيدِك 

انكري اجلميل وعدمي األستحقاق. بل أكتفي أبن أشاهدِك فيما بغد يف السماء حيث متلكني، لكي 
أحبِك هناك أشد حباً. وأقدم لِك الشكر على النعم واخلريات العظيمة اليت أستمديتيها يل. أمنا أرجو 

 ِك تصلني من أجلي.*يف الوقت احلاضر أن تزوريين برمحتِك، ويكفيين أن
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ضرعي اذًا من أجلي اي مرمي حبيبيت. وأوصي يب أنبِك اإلهلي وألنِك أفضل مين تعرفني شقاويت فت
وأحتياجايت فليس يل ما أقوله لِك أكثر. بل أرمحيين ألين مسكنٌي جاهٌل ال أعلم ماذا ألتمس من النعم 

يل من أبنِك تلك النعم لكلية احلالوة ألتمسي املفيدة يل واحملتاج أان إليها. فأنِت اي أمي وسلطانيت ا
اليت تعرفني أهنا أكثر إفادةً يل. وأوفر ضرورًة خلالص نفسي. فأان أسلم ذايت جبملتها يف يديِك. وأتوسل 
للعزة اإلهلية أبستحقاقات خملصي أن هتبين النعم اليت أنِت تطلبينها يف شأين. فأطليب من أجلي أيتها 

 أنه أجود يل. ألن صلواتِك ال ميكن أن ترد خائبًة، ذاك الشيء الذي تعرفني البتول الكلية الطوىب
ألهنا صلوات أٍم حنو أبنها الذي حيبها حبًا شديداً، ويسر أبن يصنع كل ما تطلبه منه، لكي يكرمِك 
بذلك كرامًة أعظم، ويظهر لِك يف القت عينه مسو درجات احلب الذي حيبِك به، فقد أتفقنا على 

  اً بِك، وأنِت خيصِك أن تفتكري يف أمر خالصي آمني.*سيديت، وأان أحىي واثقذلك اي 
† 
 

 الفصل السادس
 * فيما يالحظ عيد تطهري البتول الكلي طهرها، أي تقدمة أبنها

 يسوع املسيح اىل اهليكل بعد أربعني يوماً من ميالده
 وفيه يربهن عن عظمة القرابن الذي صنعته هذه

 بتقدمتهام احلاضر هلل، السيدة يف مثل اليو 
 له حياة أبنها.*

ن وصيتني كانتا مرسومتني يف الشريعة املوسوية يف شأن األطفال األبكار الفاحتني مستودعات أمهاهتم. أ
فالوصية األوىل هي إن الوالدة الطبيعية كان يلزمها أن تستمر مدة أربعني يوماً كأهنا دنسٌة منفردًة يف 

ان يلزمها أن متضي اىل هيكل الرب لتطهر ذاهتا. وأما الوصية ربعني يومًا كبيتها، وبعد هناية هذه األ
الثانية فكانت ألتزام الوالدين أبخذ أبنهما البكر اىل اهليكل وبتقدمتهما إايه هلل كقرابٍن. فمرمي البتول 

ئن مل تكن الكلية القداسة قد أرادت يف مثل هذا اليوم أن تطيع مكملًة الوصيتني املذكورتني معاً. ول
لتزمًة أبمتام الوصية األوىل املالحظة تطهري األمهات من دنسهن، ألهنا قد كانت دائماً بتوالً نقيًة هي م

طاهرًة بريئًة من الدنس. ولكن مع ذلك حبًا منها بفضيلة التواضع. وطاعة زائدة منها حنو الشريعة 
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ما أهنا قد أطاعت لتطهر ذاهتا، كقد أرادت أن تصنع نظري سائر األمهات، وتذهب اىل هيكل الرب 
ابلتمام الوصية الثانية بتقدمتها أبنها يف اهليكل الناموسي هلل أبيه، كما خيربان القديس لوقا اإلجنيلي 
بقوله: أنه ملا كملت أايم تطهريها كناموس موسى، أخذ يسوع أبواه اىل أورشليم ليقيماه للرب، كما 

( غري 22ع2يدعى قدوساً للرب: )لوقا ص فاتح مستودعاً  هو مكتوٌب يف انموس الرب. أن كل ذكرٍ 
أن مرمي الطوابوية قدمت هلل أبنها بنوٍع خمتلٍف عن بقية األمهات، اللوايت حني تقدمتهن أوالدهن 
للرب، كن عارفاٍت أن ذلك هو أحتفاٌل طقسي بسيط مأمورة صريورته بقوة الشريعة املوسوية. ومن 

م، كانوا يصريون أوالدهن األحرار املعتوقني من كل منها عوضًا عنهمث بواسطة الفدية اليت كن يقد
ألتزاٍم آخر يف هذا الشأن، وكن انجياٍت من كل خوٍف من أهنن يلتزمن أبن يقدمنهم فيما بعد مرًة 
أخرى للموت. أما مرمي فقدمت أبنها حقيقًة للموت، ألهنا كانت متأكدًة أن ذبيحة حيوة يسوع اليت 

كان يومًا ما الزمًا أكتماهلا فوق مذبح الصليب. فلهذا عندما قدمت كل حينئٍذ، قد  صنعتها يف اهلي
هي حياة أبنها، فألجل احلب الشديد املرتبطة هي به معه بنوٍع فائق الوصف. قد ضحت حياهتا هي 

ملالحظات أيضاً وذاهتا جبملتها صحبة هذا األبن اإلهلي قرابانً هلل. فاذا ما حنن تركنا جانباً التأمالت وا
ى كلها، اليت ميكننا أن نالحظها متأملني يف األسرار املختصة ابلعيد احلاضر، فلنأخذ ابلتأمل يف األخر 

هذه القضية فقط، وهي كم كانت عظيمًة الضحية اليت قدمت هبا مرمي البتول ذاهتا هلل، بتقدمتها لديه 
 ذا الفصل.*وضوع الوحيد هلتعاىل يف مثل هذا اليوم حياة أبنها. والقضية املذكورة هي امل

فاآلب األزيل قد كان حدد رامساً أن خيلص اإلنسان اهلالك ابخلطيئة وينقذه من املوت األبدي، ولكن 
من حيث أنه جلت حكمته كان يريد يف الوقت عينه أن عدله اإلهلي ال يبقى خائباً من الوفاء احملق له 

حياة أبنه الوحيد املتجسد ألجل خالص ايًة، حىت وال ضرورًة، فلذلك اذ مل يوفر يف هذا األمر املهم عن
البشر، فأراد تعاىل أن هذا األبن يفي بكل صرامٍة العقاب الذي أستحقته البشر، كما يقول األنبا 

( فقد أرسله اذاً 32ع8املصطفى: أن هللا مل يشفق على أبنه بعينه بل بذله عن مجيعنا: )رومانيني ص
أمًا له البتول مرمي الطوابوية، ولكن ألنه عز وجل مل يرد أن  متأنساً، وعني اىل العامل ألجل هذه الغاية

أبنه اإلهلي يصري ابنًا هلذه العذراء قبل أن تعطى هي رضاها الصريح بذلك. فهكذا مل يشأ تعاىل أن 
هذا األبن يقدم ذاته وحياته ضحيًة من غري أن ترافقه أرادة والدته ورضاها، حىت يكون على هذا 

عذراء مقدمًا ضحيًة هلل مجلًة مع تقدمة حياة ابنها يسوع. فالقديس توما الالهويت وع قلب مرمي الالن
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يعلم: أبن لألمهات من قبل صفتهن الوالدية حقاً وواليًة على أوالدهن: فاذاً من حيث أن يسوع قد 
تحق به. فقد كان يف ذاته ابراً. ومل يكن مستحقًا أدىن عقاٍب ألجل ذنٍب خصوصي الذي قط مل يل

ان الئقًا أن ال يكون تعنًي هو ألن يقدم ذبيحًة على عود الصليب من أجل خطااي العامل من دون يب
 رضا أمه، الذي به تقدمه هي طوعاً وأختيارايً للموت.*

ولكن ولئن كانت مرمي البتول من حني صريورهتا أمًا ليسوع املسيح. قد أعطت رضاها مبوته، فمع 
ية تقدم لديه تعاىل يف مثل هذا اليوم يف اهليكل األورشليمي ذاهتا هذه األم اإلهل ذلك أراد الرب أن

ضحيًة كاملًة، بطقٍس أحتفايل خارج، وذلك بتقدمتها األحتفالية له حياة أبنها احلبيب غفرااًن عن 
اء الكاهنة خطااي العامل ووفاءً لعدله اإلهلي. وهلذا يسمي القديس أبيفانيوس هذه البتول القديسة: العذر 

قدمة الضحية. فاآلن ينبغي لنا أن نتأمل يف كم وجد مثن هذه الضحية لدى مرمي عظيماً. من قبل امل
األمل الذي شعرت به ابطناً، وكم هو مقدار الشجاعة ومسو فضيلة الصرب اليت هبا مارست هي هذه 

 الضحية، أبمضائها حكومة املوت ضد أبنها احلبيب كأنه خبط يدها.*
مدينة أورشليم أبسراٍع لتكمل تقدمة أبنها قرابانً. حاملًة على ذراعيها احلمل رمي تبادر حنو فهوذا م

املهيأ للذبيحة، حيث دخلت اىل هيكل الرب، ودنت من املذبح مملؤةً من األحتشام والتواضع وحسن 
قديس مسعان العبادة، مقدمًة للعلي بكرها احملبوب يف الغاية، ويف الوقت عينه قد جاء اىل هناك ال

يخ، الذي كان حصل من هللا على الوعد أبال يرى املوت قبل أن يعاين مسيح الرب املنتظر، فهذا الش
البار اذ أقتبل من يدي البتول طفلها اإلهلي. وأستنار من قبل الروح القدس، فأخرب هذه األم عن 

ها. فهنا القديس ا مجلةً مع أبنعظمة مثن ذاك القرابن املقدم هلل منها، ألنه كان يلزمها أن تضحي نفسه
توما الفيالنويف اذ يتأمل يف كيفية حال الشيخ البار مسعان، عند ألتزامه أبن يعلن للعذراء اجمليدة تلك 
احلكومة املرة ضدها. يقول هكذا: أن هذا الشيخ عند ذلك القلق وسكت، ولكن مرمي كأهنا كانت 

ه حاصلٌ على تعزيٍة عظيمةٍ مبشاهدتك قت الذي أنت فيتقول حنوه ملاذا أنت اي مسعان مضطرٌب، يف الو 
متام ما وعدت به. فمن مث أجاهبا هو قائالً: أيتها السيدة الشريفة أين كنت أمتىن اال أخربِك بقضيٍة 
مغمٍة مملؤٍة من املرارة، ولكن من حيث أن هللا يريد مين أن أعلنها لديِك، ألجل أزايد أجرِك 

و أن هذا الطفل الذي اآلن جيلب لِك مقداراً ال حد له من أقوله لِك، وه وأستحقاقاتِك ، فأمسعي ما
األبتهاج واملسرة، وذلك بكل صواٍب، أواه أنه هو نفسه يومًا ما عتيد أن جيلب لِك احلزن األشد 
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مرارًة، الذي ما جترعه قط أنساٌن يف العامل، وهذا سيكون حينما أنِت تشاهدين أبنِك هذا نفسه 
عوب، مطروحًا يف األرض كأحقر العبيد وكآخر الناس، مهزأ به غاية كل نوٍع من الشمضطهدًا من  

األستهزاء. وأخريًا أمام عينيِك سيمات مشجواًب موت العار، مث أعلمي أيضًا أنه بعد موته عتيد أن 
 ميوت من أجله عدٌد عظيٌم من الشهداء فيما بني العذاابت القاسية، ولكن اذا كان أستشهادهم املر

 أبجسادهم، فأستشهادِك أنِت أيتها األم اإلهلية عتيد أن يصري بنفسِك وقلبِك.* مزمعاً أن يتم
أي نعم أن أستشهاد هذه البتول اجمليدة كان عتيداً أن يتم يف قلبها، بواسطة التوجع واحلزن املر على 

اً إايها اً فاصالً مفقدأبنها احلبيب الوحيد، وهذا هو السيف الذي كان عتيداً أن حيوز يف نفسها قاطع
األبن الكلي احلب لديها. وهذه هي ألفاظ نبؤة الشيخ مسعان القائل ملرمي أمه: ها هوذا هذا موضوع 
لسقوط وقيام كثريين يف أسرائيل. ولعالمة ختالٍف، وأنِت سيحوز سيٌف يف نفسِك، لتظهر أفكاٌر من 

القداسة قد كانت  البتول الكلية ( فيقول القديس أيرونيموس أن34ع2قلوٍب كثريين: )لوقا ص
أستنارت من الكتاب اإلهلي، وعرفت مقدار اآلالم اليت كان يلزم أن حيتملها أبنها املخلص يف مدة 
حياته، وأببلغ من ذلك يف حني موته. على أهنا كانت تفهم جيداً من أقوال األنبياء أنه كان ينبغي له 

إنسان سالمي الذي وثقت به الذي أكل  داود النيب: أنأن يسلم خبيانٍة من أحد املختصني به، كقول 
( وأنه سيهمل مرتوكاً من تالميذه. مبوجب نبؤة زخراي هكذا 10ع41خبزي ورفع عليَّ عقبه: )مزمور 

(: قال رب اجلنود أضرب الراعي فتتبدد اخلراف: وكانت تعرف حسناً األهاانت اليت كان 7ع13)ص
زمع أن يلم به من الشعوب. كقول أشعيا النيب: أان واألستهزاء امليلزمه أن يتكبدها. واللطم والبصاق 

لست أعصي وال أجاوب. قد بذلت ظهري للسياط. وخدي لل لطمات. وما رددت وجهي من خزي 
( قد كانت تعلم أنه كان عتيدًا أن يصري هو عارًا فيما بني األمم وهزاءاً 5ع50البصاق عليه: )ص

(: أان دودة ولست أنساانً، 7ع22اود قائاًل )مزموربما تنبأ عنه دللناظرين ورذالًة يف الشعب، حس
(: يعطي اخلد ملن يلطمه، يشبع 30ع3عاٌر للبشر ورذلٌة يف الشعب: وكما قال عنه أرميا )مراثي ص

من العار: وكانت عارفةٌ أن حلمانه املقدسة كانت عتيدًة عند هناية حياته أن تتناثر ابجللد، كقول أشعيا 
( بنوٍع أن جسده كان 5ع53زان الشريعة، وتوجع بسبب خطاايان: )صجرح ألجل جتاو  النيب: هو

يلزم أن يعود فاقد الصورة حاصاًل كجسم إنساٍن أبرص كله جراحاٌت. حىت أن عظامه نفسها تصري 
منظورًة جمردًة. كقول النبيني أشعيا وداود هكذا: ليس له منظٌر وال مجال... وحنن حسبناه كأبرص: 
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كانت تعرف أنه كان يلزم أن يديه ورجليه تتبجن مسمرًة كقول املرتل: ثقبوا مجيع عظامي: و  وأحصوا
( وأنه مزمٌع أن حيصى فيما بني األشرار. كقول أشعيا النيب: أنه حسب 18ع22يدي ورجلي: )مزمور

بٍة على ( وأخرياً كانت عارفًة أبنه كان عتيداً أن ميوت مطعوانً حبر 12ع53مع العادمني الشريعة ) ص
 (.*10ع12. كقول زخراي النيب: وينظرون إيلَّ أان الذي طعنوه: )صالضليب

فأي نعم أن هذه األشياء بوجه العموم كانت معروفًة عند البتول الكلية القداسة، ولكن عندما قال 
هلا مسعان الشيخ: وأنِت سيحوز سيٌف يف نفسِك: فحينئٍذ )حسبما أوحى الرب للقديسة تقال( قد 

الم أبنها مفصاًل، واألوجاع الباطنية واخلارجة اليت كانت مزمعًة أن حتيق به ت لديها ظروف آأنكشف
حني آالمه، وهي أي العذراء اجمليدة قد أرتضت بذلك مجيعه، وبثبات عزٍم وشجاعٍة تذهل عقول 

أيها اآلب  املالئكة قبلت حكومة املوت على أبنها الوحيد. مواًت هكذا شنيعًا وذا آالٍم مرٍة قابلًة:
زيل أنك اذ كنت هكذا تريد، فلتكن مشيئتك ال مشيئيت، وأان أحتد أراديت مع أرادتك املقدسة، األ

وأضحي لديك أبين هذا، وأرتضي أبن يعدم احلياة ألجل جمدك، وألجل خالص العامل، ومعه أان أقرب 
ممجداً  كفيين أنك تعودلك ضحية قليب أيضاً فليجز فيه سيف احلزن والوجع حينما تشاء اي إهلي، وي

وراضياً، ليس كمشيئيت بل كمشيئتك". فيا هلا من حمبٍة ال قياس هلا، واي هلا من شجاعٍة ال مثيل هلا، 
 واي له من أنتصاٍر يذهل العقول، واي هلا من غلبٍة تستحق مؤبداً مديح السماويني واألرضيني.*

لم شيئًا ضد املثالب الضالة اكتًة، ومل تتكفمن هذا القبيل والدة اإلله حني آالم أبنها قد وجدت س
اليت ميَن هو هبا، بل مل هتتم يف أنقاذه عند بيالطس الذي كان عرف برائته مريدًا أطالقه. ولكنها 
ظهرت يف ذلك احملفل فقط عند جبل اجللجلة لكي تشرتك بتقدمة ذبيحته العظيمة هناك، اذ أهنا قد 

بيحة ومات على الصليب، كقول البشري: وكانت اىل أن متم الذرافقته منذ أبتداء صلبه، ومل تفارقه 
واقفًة عند صليب يسوع أمه: وهذا كله فعلته لتكمل الضحية اليت كانت سبقت وقدمتها هلل، من يوم 

 تقدمتها يسوع له تعاىل يف اهليكل.*
ر قرابن أبنها فلكي يستطيع أحٌد أن يدرك عظم اجلهاد الذي تكبده هذه األم اإلهلية ضد ذاهتا يف أم

وتقدمتها إايه ضحيًة وكم كان علقم مرارة األمل الذي هي جترعته يف شرهبا هذه الكأس. فينبغي ضرورًة 
أن يدرك قباًل مقدار احلب الذي به كانت هي حتب هذا األبن الوحيد. فنحن بوجه العموم نعلم أن 

فقداهنم أن ينسني  ن عند موهتم أواحملبة الوالدية الكائنة يف األمهات عمومًا حنو أوالدهن، تصريه
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ابلكلية نقائصهم أبسرها، وخصاهلم الرديئة وبشاعة خلقة بعضهم بل األهاانت واألفرتاء الذي يكون 
التحق هبن من البعض منهم. وابألمجال يشعرون ابلوجع واحلزن على فقدهم كأهنم مزينون ابلكماالت 

و حٌب مقسوٌم فيما بينهم وبني املشار إليهم هأبمجعها. هذا مع أن حب هؤالء األمهات ألوالدهن 
أوالدهن اآلخرين، أو فيما بينهم وبني موضوعاٍت أخرى من األشياء اجمللوقة. أما البتول القديسة 
فليس هلا اال أبٌن طبيعي واحٌد فقط، وهو كلي اجلمال وساٍم يف البهاء على أوالد آدم كافًة، وهو 

به. وهو مطيٌع وديٌع عذٌب ابٌر قدوٌس، مالٌك صفات املوجبة حموضع احلب الكلي، ألنه حاٍو كل ال
على كل الفضائل الفائقة مسوًا، ويكفي القول عنه أنه متأنٌس، مث أن احلب الذي هلذه امل اإلهلية حنوه 
تعاىل مل يكن مقسومًا فيما بينه وبني موضوعاٍت أخرى، بل أهنا وضعت حبها جبملته يف هذا األبن 

ن أن تفرط حببه الزائد املتفاوت احلدود، اذا تركت لذاهتا العنان بتعلق ن عندها خوٌف مالوحيد، ومل يك
قلبها الشديد به. ألنه يف الوقت عينه الذي فيه هو أبنها، ففيه نفسه هو إهلها املستحق أن حيب فوق 

لتزمت أبن كل شيٍء حبًا غري متناٍه. فأبٌن هذه صفاته قد وجد هو هو عينه الضحية اليت هذه األم أ
 ها أختيارايً للموت.*تقدم

فلينظر كل واحٍد متأمالً يف كم أحتملت مرمي العذراء يف ذاهتا وأبية شجاعٍة قد أتصفت بتقدمتها أبنها 
هذا احلبيب حمرقًة حيًة، ليموت على الصليب موت العار. فهذه هي األم األعظم سعادًة فيما بني 

يف الوقت ذاته هي األم املستحقة أكثر من  ًة هلل، ولكنهااألمهات كلهن. من حيث أهنا أختريت والد
سائر األمهات التوجع من أجلها. ألهنا أختربت يف ذاهتا مرائر األالم بنوٍع مل حيدث قط، وال هو ممكٌن 
أن حيدث ألٍم سواها. ألهنا من حينما حصلت على هذا األبن. فأمنا فازت هي به حمكومًا عليه أبن 

ًة. فرتى أيت أٍم تقبل هلا أبنًا ذاك الذي قد أعد معينًا ألن ميوت الم األشد قساو ميوت فيما بني اآل
موت اخلزي والعار أمام عينيها. فمرمي وحدها قد أقتبلت أن تتبىن هبذا األبن حتت شرٍط هكذا شديد 

هذا  املرارة، وفائق األحتمال طبيعياً، وليس فقط أهنا قبلت هذا الشرط، بل أيضاً هي نفسها يف مثل
ت أبنها بيديها، قراباًن معدًا لذبيحٍة دمويٍة مزمعة أن تضحى على الصليب اللعدل اإلهلي. اليوم قدم

فيقول القديس بوانونتورا: أن الطوابوية مرمي البتول لقد كانت أبوفر رضا أقتبلت على ذاهتا اآلالم 
ة، مضحيًة حيوة التقدمة العظيمواملوت املرسوم على أبنها أحتماله. ولكنها طاعًة منها هلل قد صنعت 

أبنها اإلهلية احملبوبة منها هبذا املقدار، منتصرًة أبمٍل ال يوصف على مفاعيل أنعطافات حبها الوالدي 
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الشديد: ومن مث يف هذه التقدمة قد صنعت هي أمراً أعظم جداً. أبغتصاهبا ذاهتا وبصربها على التوجع 
يع ما كان مرسومًا على أبنها أن يتحمله، سها ألحتمال مجبشجاعٍة، مما لو كانت تقدم ذاهتا هي نف

فهي بفعلها هذا مست متعاليًة على مجيع ما أحتمله فيما بعد الشهداء كلهم. ألن الشهداء أمنا قدموا 
هلل حياهتم الذاتية، أما مرمي فقدمت له تعاىل حيوة أبنها الذي كانت حتبه وتعتربه أفضل من حياهتا مبا 

 صف.*ال حيد وال يو 
مث أن تقدمة البتول اجمليدة مل تنته عند هذا احلد، بل ههنا هي بدايتها، ألن هذه األم اإلهلية منذ تلك 
الساعة اىل هناية حيوة أبنها، قد كانت على الدوام تشاهج إبزاٍء عيين عقلها مجيع اآلالم واملوت 

وماً ختترب جديدًا يف حبيبها يسوع اً فياملزمع هذا األبن اإلهلي أن يتكبده. وابلتايل مبقدار ما كانت يوم
موضوعاٍت للحب ولتعلق القلب به. فبأكثر من ذلك كان يزداد يف فؤادها أمل احلزن بتذكرها ما كان 

 عتيداً أن حيدث له عند هناية حياته.*
اً أواه أيتها األم احملزونة. أنِك لو تكونني وجدت أقل حبًا ألبنِك، أو لو كان هذا األبن وجد مستحق

ل حباً. أم لو أنه كان أحبِك أقل حباً. فلكان توجعِك وآالمِك وجدا أقل مرارًة وعذاابً، بتقدمتِك أق
حيوة هذا األبن ضحيًة للموت على الصليب. ولكن ال وجدِت وال هو ممكٌن أن توجد أمٌّ أحبت 

مستحق أن حيب وٌب و أبنها مبقدار حبِك يسوع أبنِك. ألنه ال وجد قط وال هو ممكٌن أن يوجد أبٌن حمب
نظري أبنِك. وال نظري حبه إايِك الشديد. أترى لو أمكننا أن نشاهد مجال وجه هذا الطفل اإلهلي، 
وجاللة هيبته ألقد كنا أرتضينا أبن نقدمه ضحيًة من أجل خالصنا. أما أنِت اي مرمي اليت هي أمه 

حًة من أجل خالص البشر هذا ي ذبياملتعلقة حببه هبذا املقدار كما يستحق. فكيف أستطعِت أن تقدم
 األبن البار، ضحيةً للموت فيما بني أوجاٍع فائقة األدراك، ومبيتٍة مل حيدث مثلها قد ألحٍد من اجملرمني.*
أواه كم كانت مرائر احلزن جترح قلب هذه األم الرأوفة منذ ذلك اليوم فصاعدًا، أي مدة حياة يسوع 

وام، وبتصورها أمام عينيها اآلالم واألهاانت اليت كان البشر املسيح على األرض. بتذكرها على الد
ا يسوع غائصاً يف حبر عتيدين أن يعاملوا هبا هذا االبن اإلهلي. فاحلب الوالدي كان دائماً يصور لديه

احلزن يف بستان الزيتون، قاطراً من جسده عرٌق دموّي، جملوداً يف دار بيالطس، ممزقاً جسمه من شدة 
اًل أبكليل الشوك، مرتداًي بثوب األرجوان لألستهزاء. وأخريًا معلقًا على خشبة العار الضرب، مكل

ن يقول حنوها احلب( األبن احلبيب البار فيما بني لصني على جبل اجللجلة. فهوذا أيتها األم )كا
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هتريب  الذي أنِت تقدمينه ضحيًة ليحتمل أعظم آالماً هذه صفتها وشدة مرارهتا. فرتى ماذا يفيدِك أن
 به اىل مصر لتخلصيه من يدي هريودس، وحتفظيه مليتٍة ذات حزٍن أعظم وآالٍم أمر.*

ًة هلل أبيه، بل أهنا قدمته قرابانً متصالً متكرراً فاذاً مرمي ليس يف هيكل أورشليم فقط قدمت أبنها ضحي
احلزن والوجع  على الدوام مدة حياته كلها. ألن هذه السيدة قد أوحت للقديسة برجييتا: أبن سيف

الذي أخربها عنه مسعان الشيخ مل يفارق قلبها قط، طاملا هي بقيت يف األرض اىل حينما أرتقت اىل 
 السماء.

أنسلموس: أنه ال ميكنين اي سيديت أن أصدق، أنِك مع وجودِك يف حزٍن ومرارة  مث يقول حنوها القديس
واحدًة، لوال أن هللا نفسه الذي يهب قلٍب هكذا شديدٍة، أستطعِت أن تعيشي على األرض دقيقًة 

احلياة حيفظِك بقوته اإلهلية: اال أن القديس برنردوس يشهد لنا عن مرارة احلزن الذي جترعته هذه 
، حني تقدمتها أبنها هلل يف اهليكل الناموسي بقوله: أهنا كانت تعيش مائتًة يف كل دقيقٍة، ألنه يف البتول

أبنها يسوع احلبيب، الوجع الذي هو أشد قساوًة من أية ميتٍة كل دقيقٍة كان يعرتيها وجع موت 
 كانت.*

طة هذا القرابن الكرمي فبالصواب هذه األم اإلهلية، ألجل ما أكتسبته من األستحقاق العظيم، بواس
الذي قدمته هلل من أجل خالص العامل، قد دعيت من القديس أوغوسطينوس: مصلحة اجلنس 

يوس: فادية املأسورين: ومن القديس أيدالفنسوس: مقومة العامل اهلالك. البشري. ومن القديس أبيفان
املؤمنني أمجعني. ومن  ومن القديس جرمانوس: أصالح هتشمنا وشقائنا. ومن القديس أمربوسيوس: أم

القديس أوغوسطينوس نفسه: أم مجيع األحياء. ومن القديس أندراوس األقريطشي:"أم احليوة". على 
رنولدوس كارنوطانسه: أنه يف موت يسوع قد أحتدت مرمي أمه أرادهتا مع أرادة أبنها أنه، كما يقول أ

ها. وهلذا كما األبن كذلك األم قد ابشرا هذا اإلهلي، بنوع أهنما كليهما قدما ذبيحًة واحدًة هي نفس
 عمل الفداء وأستمدا اخلالص للبشر. فيسوع أكتسب لنا اخلالص بواسطة وفائه عن خطاايان. ومرمي

بواسطة أستمدادها لنا ختصيص هذا الوفاء ومن مث كتب الطوابوي ديونيسيوس كارتوزاينوس: أنه ميكن 
هنا بواسطة اآلالم اليت هي تكبدهتا بتوجعها من أجل أبنها أن تسمي هذه األم أفلهية: خملصة العامل: أل

كوا بعد ذلك أبمثار )الذي هي أختيارها قدمته ذبيحًة للعدل اإلهلي( قد أستحقت للبشر أن يشرت 
 الفداء.*
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فمن حيث أن البتول اجمليدة اذًا ألجل أستحقاقات آالمها وتوجعها، وما تكبدته بتقدمة أبنها قرابانً 
صفة كوهنا أماً جلميع املفتدين. فأمٌر عادٌل هو األعتقاد أبنه بواسطتها هي وحدها يعطى  هلل أكتسبت

تحقاقات يسوع املسيح. مث الوسائط املبلغة اىل احلياة هلم حليب النعم اإلهلية. اليت هي أمثار أس
ائنا: فبهذه األبدية. وهذا يوافق ملا يقوله القديس برنردوس: أن هللا قد وضع يف يد مرمي كل مثن فد

الكلمات يعلمنا القديس املذكور أنه بواسطة تضرعات البتول الطوابوية. تتخصص األنفس 
فيه تتوزع عن يدي هذه األم اإلهلية النعم اليت أمنا هي قيمة أبستحقاقات املخلص. يف الوقت الذي 

 أستحقاقات يسوع املسيح.*
أبينا أبراهيم. اليت هبا أطاع صوته تعاىل ليقدم له ألنه أن كان هللا هبذا املقدا أرتضى مسرورًا بتقدمة 

. كما هو أبنه أسحق ضحيًة. حىت أنه عز وجل ألزم ذاته أبن يكثر نسل أبراهيم كنجوم السماء
مكتوٌب: بذايت حلفت يقول الرب. ألجل أنك عملت هذا العمل وما شفقت من أجلي على أبنك 

سلك تكثريًا كنجوم السماء، وكالرمل الذي عند شاطئ احلبيب. ابحلقيقة ألابركنك تربيكاً. وألكثر ن
)سفر البحر. ويرث نسلك مدن أعدائه، وتتبارك بنسلك كافة أمم األرض عوض ما مسعت صويت: 

أخل( فيلزمنا بكل أتكيٍد أن نصدق. أبن القرابن األعظم واألكمل واألشرف.  16ع22التكوين ص
نها يسوع. قد وجد لديه سبحانه أكثر قبواًل. وسر به الذي قدمته هلل هذه األم العظيمة بتضحيتها أب

ا يتكاثر عدد أوفر سرورًا من قرابن أبراهيم. ولذلك قد اعطاها جلت عدالته. أن بواسطة تضرعاهت
 املنتخبني. أي نسل أوالدها السعيد الذي هي حتامي عنه متشفعًة ابملتعبدين هلا.*

ال يذوق املوت أمل يعاين مسيح الرب. كما يقول عنه فالقديس مسعان الشيخ قد انل الوعد من هللا أب
ذا البار مل (: أنه ال يرى املوت حىت يعاين مسيح الرب: اال أن ه26ع2القديس لوقا اإلجنيلي )ص

يفز هبذه النعمة من دون واسطة مرمي البتول. ألنه مل جيد مسيح الرب يسوع اال فيما بني ساعدي أمه 
ن جيد يسوع. فال حيصل عليه اال بواسطة مرمي. فلنذهنب اذًا حنو هذه هذه العذراء، وهلذا من يريد أ

وطيٍد وامٍل أكيٍد. فقد أوضحت العذراء األم اإلهلية أن كنا نريد أن جند يسوع. ولنبادرن إليها برجاٍء 
اجمليدة لعبدهتا برودانتسيا انزاينوين، أن كل سنٍة يف هذا اليوم الثاين من شهر شباط املختص بعيد 

هريها، مينح هللا نعمًة ذات رمحٍة عظيمٍة لواحٍد من اخلطأة، فمن يعلم أن هذا اخلاطئ السعيد يكون تط
ن تكن خطاايان عظيمًة، فأعظم منها هو أقتدار مرمي، ألن أبنها اإلهلي واحداً منا حنن يف هذا اليوم. فأ
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ل القديس برنردوس. وأن كان ال يعرف أن ينكر شيئًا مما تطلبه منه هذه األم العزيزة لديه، كما يقو 
يسوع هو غضبان علينا، فمرمي حااًل هتدئ غضبه وتعطفه اىل الرضوان حنوان. فيخربان املؤرخ 

أنتيباطروس كتب اىل امللك ألكسندروس الكبري رسالًة مستطيلًة ضد أوليمبيا أمه. بلوطاركوس أبن 
دمعًة صغريًة تقطر من عيين أمي تكفي فلما قرأ الرسالة ألكسندروس قال: أن أنتيباطروس ال يعلم أن 

ألن متحي عددًا فائق اإلحصاء من الرساالت اململؤة شكاواٍت. فهكذا ميكننا أن نتصور يف عقولنا 
أن يسوع يرد اجلواب للشيطان عدوان عن مجيع الشكاايت اليت يقدمها ضدان، حينما تتوسل مرمي اىل 

س ال يعلم أن تضرعًا واحدًا مقدمًا يل من أمي من هذا األبن افلهي من أجلنا ويقول: أن لوسيفورو 
ضح من النموذج أجل خاٍط ما، يكفي ألن جيعلين أن أنسى مجيع األهاانت اليت هو أغاظين هبا. وهذ يت

 اآليت حتريره.*
 * منوذج*

أن هذا النموذج مل يوجد مدواًن يف كتاٍب ما عند أحد الكتبة الكنائسيني، بل أن أحد رفاقي الكهنة 
أخربين به شفاهياً. ألن األمر اآليت إيراده قد حدث مع هذا الكاهن نفسه، وهو أن خادم هللا  قد

كرسي األعرتاف كالعادة يف أحدى الكنائس )وهنا نصمت عن   املومى إليه اذ كان يومًا ما جالسًا يف
افه املشار ذكر أسم البلد ألجل األحرتام الواجب للسر. ولئن كان املعرتف أعطى األذن ملعلم أعرت 

إليه أبن يشهر احلادث( فجاء أمامه شاٌب قد كان يظهر عنه بعض أشاراٍت دالٍة على مقاومٍة يف 
ن يتقدم اىل منرب األعرتاف وبني رفض قبول هذا القصد. فلما الحظه أفكاره، فيما بني األرادة أب

ل. قد دعاه إليه أخرياً الكاهن وهو يف كرسي األعرتاف عدة مراٍت يتقدم ويتأخر حاصالً يف تلك احلا
وسأله أن كان يريد أن يعرتف، فأجابه الشاب أي نعم أنه كان يرغب األعرتاف. ولكن من حيث أن 

ن يلزمه خطاٌب مستطيل. فأخذه الكاهن اىل قاليٍة منفردة نوعاً، وهناك أبتدأ الشاب ذاك األعرتاف كا
، ولكنه مل يكن يفهم كيف أن هللا كان املعرتف أبن خيربه عن ذاته أبنه هو رجل شريف غريب البالد

الفائقة  ميكنه أن يغفر له اخلطااي اليت أرتكبها هو يف مدة حياته بسريٍة ممقوتة. ألنه ما عدا اخلطااي
اإلحصاء عدداً، اليت فعلها أبنواٍع كثرية ضد الطهارة وضد العدل، من الفواحش والقتل تعمداً وغريها 

ل ايئسه قطع رجائه مطلقاً من اخلالص. أبتدأ يرتكب مآمث رديئة جداً من الكبائر. قد أعرتف أبنه حلا
ابألفرتاء عليه تعاىل، وبغضًة حمضًة يف تعمدًا، ليس ألشفاء آالمه السيئة بل تقصدًا منه أبهانة هللا، و 
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عزته اإلهلية، وقال أيضًا انه كان حاماًل على ذاته صليب جمسم مطرحه يف األرض أبهانٍة. وأعرتف 
أبنه قبل أايٍم وجيزة من ذاك اليوم الذي فيه تقدم اىل األعرتاف. قد كان تناول القرابن املقدس  كذلك

األثيمة، بل خصوصاً هلذه الغاية، وهي ليخرج من فمه سراً بعد ليس بنفاٍق فقط، وهو يف تلك احلال 
وله أخرجه من التناول جسد الرب األقدس ويضعه حتت رجليه ويدوس عليه. وأنه حقيقًة بعد أن تنا

فمه ليتمم قصده الذي ترتعش املفاصل من جمرد ذكره، ولكنه مل يتمم ذلك حياًء من الناس الذين 
حفظ القرابن األقدس ضمن ورقٍة. وحينئٍذ أي حني أعرتافه سلمها بيد  كانوا ينظرون إليه. وهلذا

ح من أمام تلك الكنيسة، قد الكاهن املومى إليه. مث أورد بعد ذلك أنه حينما كان ماراً يف ذاك الصبا 
 شعر ابطنيًا أبرادٍة فعالٍة جتتذبه اىل الدخول هناك، وأنه اذ مل ميكنه مقاومة هذا العزم الباطن الشديد
قد دخل الكنيسة، وأنه وقتئٍذ قد أبتدأ ضمريه أن يوخبه بقساوٍة، وتواردت عليه األفكار يف أن يتقدم 

هذه األفكار كانت تقاوم من أرادته فيما بني النعم والال، من اىل كرسي األعرتاف ليقر خبطاايه، ولكن 
ف، قد كان قلقه شديداً دون أن يعتمد على شيء. وأنه ألجل ذلك بعد أن كان دان من منرب األعرتا

ورجاؤه ضعيفًا ابلكلية يف نوال الغفران، حىت أنه أراد أن خيرج من الكنيسة. ولكنه كان يشعر ابطناً 
املكث هناك. مث أردف كالمه قائاًل للكاهن: أين قد أستمريت على هذه احلال بشيء يغتصبه على 

اثيًا أمامك معرتفًا خبطاايي، ولكنين ال اىل أن دعوتين أنت أيها األب، وهكذا أان اآلن أرى ذايت ج
اعرف كيف مت يب ذلك. فبعد هذا مجيعه قد سأله معلم األعرتاف أن كان يف تلك األايم مارس هو 

ما. وماذا كانت تلك األشياء اليت مارسها. مشريًا بذلك اىل عبادٍة حنو مرمي البتول، ملعرفته أن عبادًة 
تيادايً اال من يد هذه السيدة املقتدرة أمام هللا بشفاعاهتا ألستمداد نعماً هذه صفتها فعالًة ال خترج أع

ب ميارس أنساٌن مثلي قد كان قطع نعٍم كذا. فأجابه املعرتف قائاًل: كال، ألنه ترى أية عبادة أيها األ
رجاه من اخلالص ابلكلية، فأان حصلت ميؤوساً على األطالق، وكنت أعتد ذايت هالكاً ال حمالة: فقال 

ه الكاهن: أفتكر جيداً لتعرف احلقيقة: فأجابه كاألول انفياً لعلمه أبنه مل يكن ميارس عبادًة ما، ولكنه ل
شف صدره للكاهن، واذا بثوب السيدة احملزونة معلقاً على بعض يف هذه احلركة اذ كان مريدًا أن يك

ين اليت فعلت معك هذه النعمة، أثوابه التحتانية كأنه منذ أزمنٍة. فحينئٍذ قال له الكاهن: هوذا اي أب
وأعلم اي ولدي أن هذه الكنيسة خاصة سيدتنا والدة اإلله. فالشاب عندما مسع ذلك قد ختشع وبدأ 

إيراد خطاايه بندامٍة وتوجع مع بكاٍء بشهيٍق، حىت أنه من شدة األسف والندامة يبكي، وقد أتبع 
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غاشيًا غائبًا عن احلواس. فمعلم األعرتاف الباطنة املرافقة أبنسكاب العربات، قد سقط يف األرض 
 أحضر إليه بعض روائح معطرة اليت أبستنشاقه إايها قد رجع اىل ذاته، وهكذا أمكنه أن يتمم أعرتافه.

والكاهن بعد وضعه عليه القوانني قد حله من خطاايه بتعزيٍة عظيمٍة للجهتني. ال سيما للمعرتف 
ألكيد على أصالح سريته، وبعد ذلك قد أصرفه الكاهن املمتلئ من اخلشوع والندامة والقصد ا

من يريده. ليسافر راجعًا اىل وطنه، وبعد أن اعطاه املعرتف أذاًن صرحيًا أبن خيرب هبذا احلادث لكل 
ويشهره يف املواعظ وغريها. لتعرف عند اجلميع املراحم العظيمة اليت أستعملتها معه هذه السيدة أم 

   الرمحة.*
 †صالة †

والدة اإلله القديسة مرمي أمي. أنِك هبذا املقدار اذًا أنِت أهتممِت يف أمر خالصي األبدي، حىت اي 
وع الذي ال يوجد أعز منه على قلبِك وتقدميه للموت أنِك أتصلِت اىل أن تضحي ذبيحًة حيًة املوض

ين خملصاً، وهو أبنِك احلبيب يسوع. فاذًا من حيث أنِك تريدين أرادًة هكذا فعالًة أن تشاهدي
فبالصواب أان أضع فيِك بعد هللا رجائي كله، اي نعم أنين أثق بِك أيتها البتول املباركة أبمٍل وطيٍد، 

هذا القرابن العظيم الذي أنِت قدمتيه يف مثل هذا اليوم، وهو حياة أبنِك،  متوسالً إليٍك أبستحقاقات
ا مل أينف هذا احلمل الربيء من العيب أبن تطليب إليه أن يرمحين ويشفق على نفسي، اليت من أجله

 من أن ميوت على الصليب.*
املسكني، ولكين أخاف من فأان أشتهي اي سلطانيت أقتداًء بنموذجِك أن أقرب هلل يف هذا اليوم قليب 

أنه تعاىل يرذله عند مشاهدته إايه هكذا دنسًا متمرغًا يف محاة األابطيل. غري أنه اذا أنِت قدمتيه له 
ال يرفضه. ألن التقدمات اليت تتقرب إليه عز وجل عن يديِك الكلية طهارهتما. فهو يقبلها تعاىل ف

نهار اي مرمي أان الشقي، وأهبِك ذايت جبملتها، فأنِت كلها مرتضيًا هبا، فمن مث أتقدم إليِك يف هذا ال
اقات أبنه قدميين كشيء خمتص بِك لدى اآلب األزيل مجلًة مع أبنِك يسوع، وتوسلي إليه أبستحق

اإلهلي وحباً بِك، أبن يقبلين خاصته. فال هتمليين اي أمي الكلية احلالوة، حبق احملبة اليت هبا حتبني أبنٍك 
انً من أجلي. لكن عينيين دائماً. وال تسمحي أبين يوماً ما أفقد خبطاايي هذا األبن الذي ضحيتيه قراب

على خشبة الصليب من أجل خالصي. بل قويل  اإلهلي، الذي أنِت أبوجاٍع هكذا مرٍة قدمتيه ضحيةً 
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 أين عبدِك أان وأين قد ألقيت عليِك كل رجائي. وابألمجال قويل له أنِك تريدين خالصي، ألنه تعاىل
 بكل أتكيٍد يقبل ذلك آمني.*

† 
    

 الفصل السابع
 * فيما يالحظ عيد نياح سيدتنا والدة اإلله. وفيه يربهن عن *

 أوالً: ألجل األشياء اليت رافقته.كم كان موهتا كرمياً، 
 اثنياً: ألجل النوع الذي به حدث.

 وفيه جزءان
 † اجلزء األول †
 السيدة ألجل األشياء اجلليلة اليت رافقته** يف كم هو كرمٌي موت هذه 

أن الكنيسة املقدسة يف هذه األايم تقدم لنا موضوعني لنكرمهما ونتأملهما وحنتفل بتذكارمها عبادًة 
ة اإلله، فاألول: هو تذكار أنتقال هذه السيدة من احليوة احلاضرة اىل احليوة األبدية. والثاين: لوالد

اء ابلنفس واجلسد. فنحن نتكلم يف هذا الفصل عن املوضوع األول ويف هو تذكار أرتقائها اىل السم
موت هذه السيدة الفصل التابع عن املوضوع الثاين مربهنني يف اجلزء األول احلاضر عن كم هو كرمٌي 

 ألجل األشياء اليت رافقته.*
كن خاضعًة لشريعة فأمٌر واضح هو أن املوت أمنا هو عقاب اخلطيئة، وهلذا يبان أن والدة اإلله مل ت

هذا العقاب، وال كان يلزمها أن تتكبد شيئاً من تعاسة أوالد آدم عينها. من حيث أهنا وجدت دائماً 
ئٍة مطلقاً، وعلى الدوام كانت قديسًة بكليتها. ولكن ألجل أن هللا بريئًة من كل شائبة دنٍس أو خطي

األحوال. فأذ كان هذا األبن قد مات حقيقًة  أراد أن تكون هذه األم اإلهلية شبيهةً أببنها يسوع يف كل
مية فكان جيب أهنا هي أيضاً متوت حقيقًة، مريداً بذلك تعاىل أن يعطي األبرار منوذجاً خمتصاً ابمليتة الكر 

لديه املعدة هلم. وهلذا رسم أبن متوت هذه الطوابوية ولكن ميتًة حلوًة بكليتها. سعيدًة جبميع ظروفها. 
 جليلة جدًا.* مرافقًة من حوادث



286 | P a g e  
 

فأعتيادايً أن املوضوعات اليت تصري املوت مراً هي ثالثٌة، أي تعلق القلب يف األشياء األرضية، وتوبيخ 
لة. وعدم معرفة حقيقة احلكومة العتيدة أن تربز على النفس بعد الضمري من أجل اخلطااي املفعو 

القديسة والدة اإلله قد كانت منفصلًة ابلكلية أنفصاهلا من اجلسد أن كان ابخلالص أو ابهلالك. فميتة 
عن هذه املوضوعات جبملتها. ومرافقةً من ثالثة أشياء جليلة جتعلها كرميةً جدًا، عذبةً يف الغاية، سعيدًة 

ل ظروفها. فهي ماتت غري متعلقة القلب بشيء من األشياء األرضية مطلقاً. كما عاشت مجيع بك
 مملٍؤ هدوًا لنجاهتا من أدىن خيال خطيئٍة، وتنيحت مبعرفٍة أكيدٍة أايم حياهتا، ورقدت بسالم ضمريٍ 

 أبهنا كانت منتقلًة اىل السماء لتملك مع أبنها سرمدًا.*
ال يف أن تعلق القلب خبريات األرض يصري املوت مرًا بزايدٍة. كما يقول أنه ال ريب وال أشك فأواًل:

( 1ع41الروح القدس: ما أشد مرارة ذكرك أيها املوت على الرجل املسرتيح يف أمواله: )أبن سرياخ ص
ت ولكن من حيث أن القديسني ميوتون غري متعلقي القلب بشيٍء من املوجودات األرضية. فاملو 

. بل عذٌب حمبوٌب كرمٌي. وحسبما يفسر القديس برنردوس لفظة موٍت كرمٍي، أي لديهم ليس هو مراً 
أنه يستحق أن يشرتى أبمثن ما يوجد من األشياء الكرمية. فقد كتب يف سفر األبوكاليبسي: طوىب 

تى. ( فمن هم هؤالء الذين ميوتون، مع أهنم يسمون مو 13ع14للموتى الذين ميوتون ابلرب" )ص
، فباحلصر هن األنفس السعيدة اللوايت ينتقلن من هذه احلياة اىل األبدية، بعد أن يكن أي ماتوا قبالً 

منت قبالً عن مجيع األشياء األرضية. اذ أهنن قد وجدن يف هللا وحده كل خرٍي هلن. نظري ما كان وجد 
ن رى أية نفٍس أمكن أالقديس فرنسيس أسيزي الذي كان يقول: أن إهلي هو كل شيٍء يل: ولكن ت

توجد بعيدًة عن حب األشياء األرضية أببلغ نوع. ومتحدًة ابهلل أشد احتادًا من نفس مرمي العذراء 
الكلي مجاهلا. فهي كانت منفصلًة بكليتها عن التعلق ابألقرابء، بعد أهنا منذ السنة الثالثة من عمرها، 

اعدة منهم. قد تركت هي وأبوفر أحتياج للمسالسن الذي به توجد األطفال أشد تعلقًا أبقرابئهم، 
والديها وأنسباءها، ودخلت اىل هيكل الرب بكل هدٍو وسروٍر، بعيدًة عن كل واحد ابألنفراد. لتهتم 
ابلرتدد املتصل مع هللا وحده. منفصلة القلب عن حمبة املالبس. مكتفيًة أبن تعيش فقريًة على الدوام، 

حتقار، ولئن كان حيق هلا أن تسمى سلطانًة، عيشة التواضع واأل بعيدًة عن حب الكرامات، خمتارةً 
ألجل تسلسلها من نسل ملوك يهوذا. وقد أوحت هذه األم اإلهلية عينها للراهبة اليت من قانون 
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القديس بناديكتوس الطوابوية أليصاابت، أبهنا حينما دخلت هيكل الرب. قد عزمت على أن ال 
  وحده.*ب خرياً آخر سوى هللاتعرف هلا أابً آخر، وال أن حت

مث أن القديس يوحنا الرسول قد شاهد رسم البتول اجمليدة يف تلك األمرأة اليت رآها ملتحفًة ابلشمس 
دائسًة على القمر، حسبما كتب لنا بقوله: وظهرت آيٌة عظيمة يف السماء أمرأٌة ملتحفٌة ابلشمس، 

( فاملفسرون 1ع12يبسي صشر كوكباً: )أبوكالوالقمر حتت رجليها، وعلى رأسها أكليٌل من أثين ع
يفهمون موضحني ابلقمر خريات هذه األرض. اليت هي عابرٌة زائلٌة انقصٌة نظري القمر. فهذه اخلريات 
األرضية كافةً مل حتوها مرمي قط يف قلبها. بل دائماً أحتقرهتا حتت رجليها عائشةً يف األرض نظري اليمامة 

ها تعلٌق ما حنو شيء من املوجودات الزمنية. كما قيل من دون أن يوجد في احملبة التوحد واألنفراد،
(: من هي هذه الصاعدة من القفر: 12ع2عنها: أن صوت اليمامة قد مسع يف أرضنا: )نشيد ص

( حسبما يفسر روابرتوس بقوله حنو العذراء، كذلك أنِت صعدِت من القفر حيث 6ع3)نشيد ص
حيث أن هذه البتول اجمليدة قد عاشت على األرض  األنفراد: فاذاً منأنِك حاصلة على النفس احملبة 

منفصلة القلب ابلكلية من حمبة األشياء األرضية، ومتحدًة جبملتها يف هللا وحده. فلم يوجد املوت 
لديها مراً، بل عذابً جداً حمبوابً عزيزاً مرغوابً منها. ألنه كان ينقلها من األرض اىل السماء حيث ميكنها 

 رتباٍط أن تتحد مع هللا اىل األبد.*أبفضل نوٍع وأبشد أ
أن ما جيعل موت األبرار كرميًا هو سالم الضمري وهدؤه. فاآلاثم املصنوعة يف مدة احليوة أمنا   اثنياً:

هي ذلك الدود الذي يقرض قلوب اخلطأة املساكني، وحيزن أفيدهتم حني موهتم، لدنوهم من الساعة 
. فهؤالء يوجدون حماطني يف تلك الساعة من جمموع خطاايهم، حيضروا يف ديوان هللا اليت فيها يلزمهم أن

اليت تصرخ حوهلم خميفة إايهم، كقول القديس برنردوس: أننا حنن أعمالك فال نفارقك: فوالدة اإلله 
ًة خاليًة ابحلقيقة مل تكن حني موهتا متعوبًة من قبل ضمريها بشيء يوخبها. ألهنا وجدت دائماً قديسةً ابر 

، معتوقًة من خيال أمٍث، ومن كل شائبة خطيئٍة، ال أصليٍة وال فعلية، وعنها قيل: كلِك مجيلٌة من العيب
( ألهنا مذ حصلت على املعرفة والتمييز، أي منذ الدقيقة 7ع4اي قرينيت وليس فيِك عيٌب: )نشيد ص

ها، قد أحبت حنه، اىل حني نياح األوىل من احلبل هبا الربيء من الدنس يف أحشاء والدهتا القديسة
هللا متزايدًة يوماً فيوماً يف أضطرام قلبها مبحبته تعاىل، ويف الفضائل والكمال مدة حياهتا كلها. ومل تكن 
أشواقها ومرغوابهتا وعواطفها شيئًا آخر سوى األجتاه حنو هللا واألحتاد به، واألرتياح إليه واىل جمده، 
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ك حركًة، أو تنظر نظرًة، أم تستنشق نفساً، ال يكون صنع عماًل، أم تتحر من دون أن تفه بكلمٍة، أو ت
راجعاً هلل وجملده، ومن غري أن تنفصل خطوًة ما عن حمبته عز وجل، فيا له من أنتقاٍل سعيٍد طوابوي، 
ألن فضائل هذه القديسة اليت مبوجبها مارست هي أفعاهلا يف مدة حياهتا. قد أحاطت حينئٍذ فراشها 

الثابت الراسخ، ورجاها ابهلل الوطيد األمني، وصربها اجلميل الفريد فيما بني  ر أي فضيلة إمياهناالطاه
أوجاع احلزن وآالمه القاسية. وأتضاعها العميق فيما بني أختصاصاٍت ومواهب كلية السمو. 

ريهتا على وأحتشامها العظيم. مث وداعتها وأنسها وداعتها ورأفتها وحنوها وأشفاقها على األنفس، وغ
هلي. وفوق اجلميع حبها الكامل حنو هللا. وتسليمها ذاهتا التام للمشيئة الرابنية. وابإلمجال كل اجملد اإل

ما قعلته من القداسة والصالح والرب. فهذا مجيعه كان حميطاً هبا. وكأنه يقول حنوها بلسان حاله: أننا 
ستينا، فأمنا حنن هن بنات أنِت اي سيدتنا مار حنن أعمالِك فال نفارقِك: أي أننا حنن الفضائل اليت 

قلبِك اجلميل. فأنِت اآلن ترتكني هذه األرض احلقرية. أما حنن فال نريد أن نرتكِك، بل أننا نذهب 
معِك اىل السماء لكي نكون حولِك كخدام اجملد والشرف يف الفردوس. أنِت اليت جتلسني هناك 

 لبشر أمجعني.*سلطانًة بواسطتنا فوق مجيع املالئكة وا
أن الشيء الذي جيعل املوت حلواً حمبوابً هو أتكيد أمر خالص النفس األبدي. فاملوت يسمى  اً:اثلث

عبورًا، أجتيازًا، أنتقااًل، وذلك ألننا بواسطته نعرب جمتازين ومنر منتقلني من حياٍة وجيزٍة اىل حيوٍة أبديٍة. 
لى األرتياب يف أمر خالصهم، من املوت حاصلني ع فاذاً كما أنه عظيٌم هو خوف أولئك الذين يدنون

ويدخلون يف أبواب املنون ليس من دون خوٍف صوايب من أهنم يعربون به اىل موٍت أبدي، فهكذا 
بضد ذلك عظيٌم هو فرح القديسني الذين ينهون حياهتم حاصلني على رجاٍء ليس بضعيٍف يف أهنم 

الراهبات ذوات قانون القديسة تريزاي،   اىل األبد. فأحدىأمنا ينتقلون من هذه األرض لكي ميتلكوا هللا
حينما أخربها الطبيب يف حال مرضها األخري أبن أرحتاهلا من الدنيا قد دان. فعند مساعها منه هذه 
اخلربية قد أستوعبت فرحًا وهتلياًل فائق وصفهما، وهتفت حنو الطبيب قائلًة: أيها السيد أنك قد 

مين هديًة الئقًة من أجلها: والقديس لورانسوس سوستينياين العظيمة، وال تطلب أتيتين هبذه البشارة 
اذ أقرتب من ساعة املوت، ومسع خدامه يبكون حول فراشه قال هلم: أن كنتم تريدون أن تبكوا، 
فأمضوا اىل أمكنٍة أخرى، وأما أن كنتم تريدون أن تلبثوا عندي ههنا، فيلزمكم أن تسروا فرحني معي، 

أفتتاح أبواب الفردوس لكي أذهب وأحتد إبهلي. وهكذا القديسان بطرس ين أبتهج عند نظري كما أ
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دالكانرتا ولويس غونزاغا وكثريون غريمها. قد أظهروا عالمات البهجة والتهليل عند مساعهم من األطباء 
أهنم كانوا يف  خربية دنوهم من املوت، هذا مع أن هؤالء كلهم مل يكونوا فائزين بعلٍم مساوي أكيٍد عن

النعمة اإلهلية حقاً. ومل يكونوا متأكيدين حقيقة قداستهم ابلنوع الذي به كانت اجمليدة مرمي البتول  حال
متأكدًة ذلك. فاذًا ترى أي أبتهاٍج وحبوٍر ومسرٍة وهتليٍل شعرت به هذه السيدة حني دنوها من 

. ال سيما بعد أن صلٌة يف حال نعمة هللااملوت، يف الوقت الذي هي فيه كانت كلية التأكيد أبهنا حا
كان أكد هلا ذلك زعيم املالئكة جربائيل أهنا ممتلئًة نعمًة. وأهنا ممتلكة هللا بقوله هلا: السالم لِك اي 

( 28ع1مرمي اي ممتلئًة نعمًة أفرحي الرب معِك... وقد وجدِت نعمًة وظفرِت هبا أمام هللا: )لوقا ص
ها بنار احلب اإلهلي بنوع أهنا )كما يقول برنردينوس م كم هو أشتعال قلببل أهنا هي عينها كانت تعل

مل يعط ألحٍد من القديسني اآلخرين، به قد كانت   البوسطي( قد حازت من هللا موهبة حٍب خاص
حتبه تعاىل حبًا فعااًل يف كل دقيقٍة من حياهتا أبضطراٍم شديٍد هذا حده حىت أنه على رأي القديس 

ل أعجوبٍة متصلة. ليمكنها أن تعيش على األرض وال متوت من شدة كان ضرورايً هلا فعبرنردوس قد  
 ألتهاب قلبها هبذا احلب الفائق األدراك.*

( ففضيلة 6ع3فعن هذه السيدة العظيمة قد كتب: من هي هذه الصاعدة من العطار: )نشيد ص
ائلها األخرى ابلبخور، وسائر فض أماتتها الكلية اليت قد شبهت ابملر. وصلواهتا احلارة اليت مثلت

املقدسة وحبها الكامل هلل، قد كانت مبنزلة انٍر حترق فؤادها، وتبعث عنها عامودًا من دخان البخور 
صاعداً حنو السماء معبقاً من كل انحيٍة يبعث نشر طيبها الزكي على الدوام. كما كتب عنها روابرتوس 

دخان املذكور ترسلني حنو اإلله العلي رائحًة أنِت نظري عامود البقوله حنوها: أنِك أيتها الطوابوية مرمي 
كلية الزكاوة: وكذلك قال أوسطاكيوس بعباراٍت أبلغ هاتفاً: أن العذراء اجمليدة هي غصن خبوٍر، حمرتقة 
داخالً كمحرقٍة ملتهبٍة بنار احلب اإلهلي، حيث ينبعث عنها اىل خارٍج طيب رائحٍة زكية العرف مبا ال 

السيدة املغرمة حبب إهلها، كذلك ماتت. وكما أن احلب اإلهلي هو . فحسبما عاشت هذه يوصف
الذي حفظها يف احليوة، فهو عينه الذي أماهتا. ألن موت هذه األم اإلهلية. كما يقول القديسون 
 والعلماء كافًة، مل يكن مسببًا من قبل مرٍض طبيعي، بل أمنا صدر من قبل حبها الشديد هلل. وفيما

ديس أيدالفونسوس أن الطوابوية مرمي البتول، أما أنه مل يكن الزماً هلا أن متوت بل بني هؤالء قال الق
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أن تستمر على الدوام حيًة، وأما أنه كان يلزمها أن متوت من جمرد شدة حبها هلل: )فاذًا سهم احلب 
   أماهتا(.*

  

 

 † اجلزء الثاين †
 البتول اجمليدة** يف النوع الذي به متت وفاة 

عود خملصنا يسوع املسيح اىل السماء قد بقيت والدته العذراء الكلية قداستها يف األرض، أنه بعد ص
لكي هتتم هي أيضاً يف أنتشار اإلميان املسيحي املقدس، فمن مث تالميذ املخلص كانوا يلتجئون إليها 

 حني . كما أهنا كانت تشجعهم يفمراٍت كثرية، ومنها كانوا يرتشدون يف حل مشاكل ليست بقليلةٍ 
هيجان األضطهادات، وحترضهم على الغرية والتعب من أجل جمد هللا وخالص األنفس املفتداة، فقد 
كانت ماكثًة على األرض بكل أختياٍر ورضى لعلمها أن هذه كانت أرادة هللا، ألجل خري كنيسته 

وع تعزيتها القصوى أن تشاهد أبنها احلبيب موضاملقدسة، ولكن مل ميكنها أن ال تشعر أبمل أبتعادها عن 
الكائن يف السماء، ألنه حسب قول خملصنا نفسه: أن حيث يكون كنزكم فهناك يكون قلبكم: )لوقا 

( على أن اإلنسان حيثما يعترب كنزه موجودًا وسعادته كائنًة، فهناك تتجه عواطف حبه 34ع12ص
عن يسوع. وهذا املوضوع قلبها حب خرٍي آخر خارجًا وأشواق قلبه. فأن كانت اذًا مرمي مل حتو يف 

الشهي كان وقتئٍذ صعد اىل السماء، فنحو السماء كانت عواطف قلبها كلها متجهة. فقد كتب عنها 
طاوالروس قائاًل:" مسكن مرمي كان السماء عينها، ألهنا بواسطة عواطفها حنو السماء كانت جتعل 

مًا قد وجدت غري متعلقٍة خبريات  كانت األبدية، ألهنا دائعلى الدوام سكناها هناك. ومدرسة مرمي
األرض. ومعلم مرمي قد كان احلق اإلهلي، ألهنا قد تصرفت على الدوام حسب النور اإلهلي نفسه، 
ومرآة مرمي كانت األلوهية، ألهنا مل تكن تنظر هبا اىل شيء آخر اال اىل هللا، لكي توافق ذاهتا يف كل 

بادة، ألهنا على ممر األوقات كانت هي مستعدًة ألتباع قدسة. وزينة مرمي كانت العشيء مع أرادته امل
الرضوان اإلهلي. ومفاوضاهتا كانت مع هللا، ألن سالمها كان يف أحتادها معه تعاىل. واخريًا أن كنزها 

ي متواتراً يف وخزنة قلبها الثمينة مل توجد يف شيء خارجاً عن هللا". مث أن هذه البتول اجمليدة كانت متض
على األرض. بعد صعود أبنها لزايرة أماكن بالد فلسطني. )كما هو مدون عنها من كثريين مدة حياهتا 
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من الكتبة الكنائسيني( حيث كان خملصنا مارس كرازته ابألجنيل، وكانت تصنع هذه الزايرة اترًة يف 
أبنها نة الناصرة حيث كان أستمر مذود بيت حلم حيث ولدته ابجلسد، واترًة يف دكان النجارة يف مدي

مدة سنواٍت عائشاً فقرياً حقريًا، وحيناً يف بستان اجلستمانية يف أورشليم حيث هو عرق دماً يف بداية 
آالمه. ووقتًا يف دار بيالطس حيث كان جلد وكلل ابلشوك، ومراٍت كثريًة كانت متضي اىل جبل 

هي وضعت فيه اىل قرب خملصنا الذي كانت اجللجلة حيث مات هو على خشبة الصليب. وأخريًا 
جسده بعد موته، وهبذا مجيعه كانت ختفف عنها نوع عذاب أبتعادها عنه تعاىل ابجلسم يف مدة مكثها 
على األرض كمنفيٍة. اال أن ذلك مل يكن كافيًا ألن جيعل قلبها متعزايً. ألنه ملن املستحيل أن شيئاً 

ن مث كانت على الدوام تتنهد. و السماء حيث هو كنزها. ومعلى األرض كان يغنيها عن أشواقها حن
وكأهنا هتتف مع النيب وامللك داود، لكن بعواطف حٍب أكثر ألتهااًب من عواطفه قائلًة: من يعطيين 

( أي من يعطيين ريش أجنحة احلمام لكي أطري حنو 7ع55جناحني كاحلمامة فأطري وأسرتيح: )مزمور
ع املياه كذلك تثوق نفسي إليك اي هللا: كما يشتاق األيل اىل ينابيإهلي. وهناك أجد راحيت: مث  

( أي كما ان األيل اجملروح يثوق اىل ينبوع املاء، هكذا نفسي اجملروحة بسهام حبك اي 1ع42)مزمور
إهلي تشتاق إليك وتشتهيك. فتنهدات هذه اليمامة القديسة مل يكن ممكناً هلا اال تنفذ اىل قلب ابنها 

( 12ع2يماً: ألن صوت اليمامة قد مسع يف أرضنا: )نشيد صذي كان حيبها حباً هكذا عظوإهلها ال
ولذلك مل يشاء عز وجل أن يؤخر زمناً أطول تعزية هذه األم اإلهلية احملبوبة، بل قبل مرغوهبا ودعاها 

 اىل ملكه السماوي*
زٍة ن الرب أرسل قبل أايٍم وجيفالكتبة الكنائسيون كادرانوس ونيكيفوروس ومسعان ميتافراسته أخربوا أب

من وفاة هذه السيدة، رئيس مالئكته جربائيل عينه الذي كان بشرها، أبهنا هي تلك األمرأة املباركة 
يف النساء اليت أختارها اإلله أمًا له، واذ أمتثل أمامها قال هلا:" اي سيديت وملكيت أن هللا قد أقتبل 

ض، ألنه تعاىل يريد أن تكوين معه لِك ان تتأهيب لترتكي األر مرغوابتِك وأشواقِك، وقد أرسلين ألقول 
يف السماء، فهلمي اذاً لتأخذي التملك على مملكتِك، يف الوقت الذي فيه أان وسائر القديسني سكان 
امللكوت ننتظر حضورِك متشوقني ملشاهدتِك". فرتى ماذا صنعت هذه البتول اململؤة تواضعًا عند 

وٍع يف أعماق تواضعها، وأن تكرر للمالك اجلواب يدًة، سوى أن تغوص أببلغ نمساعها بشارةً هكذا سع
عينه الذي كانت أعطته إايه حينما بشرها قباًل ابحلبل اإلهلي قائلًة له من جديد: ها أان أمٌة للرب 
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فليكن يل كقولك، على أن الرب مبجرد صالحه وجوده، قد أختارين أماً له. واآلن يدعوين اىل السماء 
 ذاك املقام العظيم، وال هذا الشرف الوسيم. ولكن من حيث أنه عز وجل ان اليت مل أكن مستحقًة، الأ

يريد أن يظهر يفَّ وحنوي سخأه الغري املتناهي. فها أان أمٌة له، فلتكن مكتملًة يب دائمًا مفاعيل أرادة 
 إهلي وسيدي.*

لذي بسهولٍة ميكننا القديس يوحنا األجنيلي، ا فبعد أن أقتبلت البتول اجمليدة هذا التنبيه قد أخربت به
أن نتصور بعقولنا كم كانت هذه اخلربية لديه مرًة. اذ أنه كان يف مدٍة ليست بوجيزٍة من السنني قد 
متتع بصفة أبٍن خاص هلذه األم الكلية القداسة، فائزًا مبخاطباهتا وبعيشته معها، مث أهنا قد زارت من 

أبنها أسلم روحه على خشبة الصليب،  سيما جبل اجللجلة حيث كان جديد األماكن املقدسة ال
وأنفردت يف بيتها احلقري متأهبًة للموت. ويف حبر تلك األايم كانت املالئكة يرتددون إليها مسلمني 
عليها ومعزينها بسروٍر ال يوصف، عند معرفتهم أنه بعد قليٍل من الزمان قد كانوا مزمعني أن يشاهدوا 

ن من الكتبة الكنائسني )نظري القديس أندراوس األقريطشي مكللًة يف السماء. فكثريو  ملكتهم هذه
يف خطبته على نياحها. والقديس يوحنا الدمشقي يف ميمره على رقودها، وأفتيميوس( أخربوا أبن 

ياح الرسل القديسني كافًة، وجانبًا من تالميذ الرب أبعجوبٍة إهليٍة قد ألتئموا من أقطار األرض قبل ن
م. ووجدوا داخل بيتها، واهنا عندما شاهدت أوالدها هؤالء األعزاء جمتمعني هذه السيدة اىل أورشلي

حوهلا قد خاطبتهم هكذا قائلًة:: أن أبين قد تركين ههنا عندكم ألجل مساعدتكم اي أعزائي وحباً 
أى منت متكاثرًة، وهلذا اذ ر  بكم، أما اآلن فاإلميان املقدس قد أنتشر يف العامل، وأمثار الزرع اإلهلي قد

سيدي أن حضوري يف األرض مل يعد ضرورايً، فشفق عليَّ ملرارة أبتعادي عنه. وأستجاب لكثرة 
عواطفي وأشواقي حنو اخلروج من هذه احليوة، لكي أمضي اىل السماء وأمتتع ابلنظر إليه، فواظبوا اذاً 

، ألن حيب إايكم ابجلسد فال أفارقكم ابلروحأنتم على التعب من أجل جمده تعاىل. فأان أن فارقتكم 
العظيم هو يف قليب ودائمًا سيكون معي. وهوذا أان منطلقٌة اىل الفردوس السماوي لكي أصلي من 
أجلكم". فمن ميكنه أن يصف مقدار احلزن املرافق من هطل الدموع والندب الذي حصل عند هؤالء 

هم أن يفارقوا أمهم هذه ه بعد زمٍن وجيٍز كان يلزمالرسل القديسني وتالميذ الرب. حينما فهموا أن
الرحيمة. فمن مث بسكب العربات قالوا هلا هكذا: فاذًا تريدين أيتها البتول أن ترتكينا. فأي نعم أن 
هذه األرض ليست هي مكاانً الئقاً بِك، وال حنن مستحقون أن نتمتع برفقة والدة اإلله اليت هي أنِت، 
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ن معلمتنا ومرشدتنا يف حل املشاكل واألهبامات، امنا أنِت. وقد كنت حلد األولكن أفتكري يف أنِك 
ومعينتنا ومشجعتنا فيما بني األضطهادات، فكيف اآلن هتملينا وحدان من دون مساعدتِك لنا املنيعة 
 حنن احملاطني من أعداٍء أقوايء وكثريين، واحملاربني من جهاٍت خمتلفٍة. فقد كنا قباًل فقدان من على

الذي صعد اىل السماء وبقيِت تعزيتنا الوحيدة قائمًة مدة هذا الزمان يف  األرض معلمنا وأابان يسوع
شخصِك اي أمنا العزيزة. فكيف أنِت أيضًا تريدين اآلن أن ترتكينا يتامى، من دون أٍب ومن غري أٍم، 

حنا : )هذا ما كتبه القديس يو فيا سيدتنا نتوسل إليِك أما أبن متكثي فيما بيننا. وأما أبن أتخذينا معكِ 
الدمشقي يف ميمره على نياحها( فهنا البتول اجمليدة قالت هلم بعذوبٍة: كال. اي أوالدي األحباء أن 
هذه ليست هي أرادة هللا. فأرتضوا اذاً مبا رمسه عز وجل عليَّ وعليكم. ألنه خيصكم أن تستمروا أيضاً 

رتكم األبدية، فأان ال كي تتمموا أكتساب تيجان نصيف األرض لتجاهدوا من أجل جمد املخلص. ول
أفارقكم مهملًة إايكم بل لكي أساعدكم وأسعفكم وأعينكم أبفضل نوٍع بواسطة تضرعايت من أجلكم 
أمام هللا يف السماء فأمكثوا هادين راضني، وأان أوصيكم ابلكنيسة املقدسة، وأستودعكم األنفس 

كنتم حتبوين، أي أتبعوا من أجل   رية الوادعية، فأحفظوها أناملفتداة، وهذه لتكن لكم وصييت األخ
خالص األنفس، ومن أجل جمد أبين، ألننا يومًا ما عتيدون أن جنتمع كلنا من جديد يف السماء، 

 وحينئٍذ ال يعود حيدث فيما بيننا فراٌق ما أصاًل.*
هم ورمست على القديس مث بعد ذلك قد توسلت إليهم أبن يدفنوا جسدها بعد موهتا. وهكذا ابركت

األجنيلي، كما يورد القديس يوحنا الدمشقي، أبن يعطي عقيب نياحها ثوبيها اللذين كانت  يوحنا
تلبسهما، اىل أبنتني بتوليتني كانتا خدمتاها مدًة من الزمان، )كما هو مدون من املؤرخ نيكيفوروس 

املوت  قري، منتظرًة أبشواٍق دنووغريه( وبعد هذا اخلطاب قد أتكأت بكل أحتشاٍم على سريرها احل
منها. ومعاً مالقاٌة ختنها اإلهلي املزمع بعد هنيئٍة أن أييت ليأخذها صحبته اىل امللك الطوابوي. وهوذا 
أهنا قد أمتألت ابطنًا تعزيًة فائقة الوصف وغري مألوفٍة من الفرح والتهليل، وحينئٍذ اذ رأهتا الرسل 

ني فقدها ساكبني الدموع، ومنهم من على األرض حول فراشها اندبانهزت مفارقتهم، فجميعًا جثوا 
كان يقبل قدميها الطاهرتني، ومنهم من كان يلتمس بركتها اخلصوصية، ومنهم من كان يتوسل إليها 
يف أمر أحتياج خصوصي، شاعرين كلهم بسهام احلزن الذي صمى أفيدهتم. لفراقهم هذه األم اإلهلية 

اهتم. وأما هي فكانت موعبًة أشفاقًا عليهم، فيما بعد يف األرض مدة حي من دون أمل أن يشاهدوها
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معزيةً إايهم بعذوبة ألفاظها، موعدةً مبساعدهتم، مباركةً هذا ومشجعةً ذاك، وموصيةً اآلخرين، وحمرضًة 
اجلميع على األجتهاد يف أكتساب األنفس اىل اإلميان. واخرياً أستدعت القديس بطرس حبسب كونه 

أبنها على األرض، وأوصته بنوٍع خاص يف أنتشار اإلميان، موعدًة الرسل ورأس الكنيسة وانئب هامة 
إايه حبمايتها اخلصوصية يف السماء. وكذلك خاطبت القديس يوحنا األجنيلي الذي أبشد مرارٍة من 

يذ اجلميع كان جمروحًا على فقدها، متذكرًة هذه السيدة مقدار احلب الذي به خدمها هذا التلم
ليت عاشت هبا على األرض بعد موت أبنها، قائلًة له مبحبٍة والديٍة: أنين احلبيب. يف كل السنني ا

أشكرك اي يوحنا خاصيت على كل ما صنعته معي. فكن مطمأاًن اي أبين أبين ال أكون انكرة اجلميل 
 يف هذه احلياة، حنوك، فأن كنت اآلن أفارقك فأان ماضيًة ألن أصلي من أجلك، فأمكث بسالٍم هادائً 

ا يشاهد بعضنا بعضاً جديدًا يف السماء حيث أنتظرك فال يربح يف فكرك أن تستغيث يب يف اىل حينم
مجيع أحتياجاتك، وأان أعينك وال أنساك أصالً اي ولدي احلبيب. الذي اآلن أان أابركك. فعش بسالٍم 

 وها أان أستودعك هلل.*
ق احليوة الزمنية، ألن احلب اليت هبا أزمعت هي أن تفار قالت هذا وقد كان أقرتب جميء الدقيقة 

اإلهلي بواسطة شهائب حرارته املغبوطة قد جذب عن هذه األم املثلثة القداسة خارجًا األرواح 
احليواننية. ونظري طري العقاب السماوي كانت هي تفىن بنار احملبة، وقد أقبلت طغمات املالئكة من 

ون ملرافقة ملكتهم بزفة األنتصار. د، كأهنم صفوف عساكر مستعدالسماء اىل ذلك املسكن السعي
أما هي فكانت تعزيتها تزداد عذوبًة عند مشاهدهتا إايهم حميطني هبا، ولكن ال تعزيًة كاملًة، اذ أهنا مل 
تكن تشاهد بعد أبنها فيما بينهم، ولذلك كانت تقول حنوهم كلمات النشيد: اي بنات أورشليم 

( فأنتم اي مالئكة السماء 8ع5ن احملبة ضعيفة: )صدتن حبييب، فأخربنه أبين مأستحلفكن اذا وج
القديسني سكان أورشليم العلىي، أمنا أتتون إيلَّ أجواقًا أجواقًا لكي تعزوين، وحقًا أنكم حبضوركم 
جتلبون يل املسرة واألبتهاج، ولذلك أشكر فضل معروفكم، ولكن مجهوركم ال يوعبين من البهجة 

 أشاهد أبين الذي هو تعزييت الوحيدة، فأرجعوا اىل السماء أن كنتم ة والتعزية التامة، ألين الالكامل
حتبوين، وقولوا حلبييب أنين من شدة احملبة أان ضعيفة، وصرت عادمة القوة. فاذًا قولوا له من قبلي أن 

 أييت سريعاً ألين هوذا أموت من شدة أشواقي إليه.*
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ه املباركة اىل ملكوته الطوابوي. فقد أوحي اىل الغضون قد جاء ليأخذ والدتغري أن رب اجملد يف هذا 
القديسة أليصاابت الراهبة، أبن يسوع املسيح قد ظهر ألمه الكلية القداسة قبل نياحها حاماًل بيده 
الصليب املقدس. لكي يوضح اجملد اخلصوصي الذي أختصه بواسطة سر الفداء، اذ أنه مبوته قد 

يلزمها أن تكرمه يف الدهور األبدية أكثر أكراماً من املالئكة ملخلوقة العظيمة اليت كان أكتسب تلك ا
كافًة والبشر أمجعني. مث أن القديس يوحنا الدمشقي يورد، أن خملصنا نفسه قد انول القرابن األقدس 

ذي أنِت لوالدته زوادًة أخريًة قائاًل هلا بعواطف احلب: خذي اي أمي فكلي من يدي جسدي هذا ال
رمي البتول عندما أقتبلت هذه املرة األخرية جسد املسيح أبنها بعواطف حٍب أعظم. أعطيتينيه: وأبن م

قالت له فيما بني أنفاسها النهاية: اي أبين يف يديك أان أستودع روحي، وأسلم بيدك هذه النفس اليت 
يد يف كذا سامية. بل أبختصاٍص فر خلقتها خبريية صالحك منذ الدقيقة األوىل من حياهتا غنيًة بنعٍم ه

الغاية أنت سبقت وحفظتها من دنس اخلطيئة األصلية. وأستودعك جسدي الذي أنت تنازلت اىل 
أن تتأنس منه آخذًا حلمًا ودماً من جوهره، مث أين أوصيك أيضاً يف أوالدي هؤالء )مشريًة اىل الرسل 

يل عنهم، فأنت لؤون من احلزن لسبب أنفصاوالتالميذ الذين كانوا حاضرين عندها( وألهنم اآلن مم
 عزهم، ألنك حتبهم أكثر مما أان أحبهم، وابركهم وأعطيهم عونك ليصنعوا العظائم من أجل جمدك.*

فاذاً عندما أشرفت نفس الطوابوية مرمي البتول على األنفصال من جسدها. قد مسع يف املسكن الذي 
س أيرونيموس. مث ئقة الوصف. كما يقول القديكانت هي متكئًة فيه أصوات آالت الطرب الفا

حسبما أوحى للقديسة برجييتا قد أشرقت يف البيت أنواٌر مساويٌة عظيمٌة. فالرسل عندما مسعوا تلك 
النغمات وشاهدوا األنوار الفائقة األدراك قد عرفوا أهنا دنت دقيقة أنفصال نفس سيدتنا اجمليدة من 

يديهم وأصواهتم قائلني: اي أمنا سكب الدموع، وكلهم رفعوا أجسدها، ومن مث ضاعفوا تضرعاهتم ب
املنطلقة اىل السماء اتركًة إايان على األرض، ابركينا الربكة األخرية، وال تنسينا حنن املساكني. وأما هي 
فجالت بنظرها حنو مجيعهم كأهنا تودعهم كافًة وقالت هلم: أين أستودعكم هلل وأابرككم. فال تراتبوا، 

جاء إليها املوت، ولكن ال ابلسواد واحلزن كما أييت حنو البشر. بل ال أنساكم أبداً: وحينئٍذ ألين 
ابلفرح واألشراق. غري أنه ما عساان أن نقول مواتً وأي موٍت، بل قد جاء إليها احلب اإلهلي، وهو ال 

ضياها األخري برقاً سواه قطع خيط حياهتا الزمنية. فهي املنارة اليت قبل أن تنطفئ قد أبرقت بلميع 
مث انطفت. وهي الفراشة اإلهلية اجلميلة اليت اذ دعاها أبنها إليه. قد دنت من مصباح نوره  عظيماً 
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وأحرتقت بلهيب حبه الغري املتناهي، وفيما بني عواطف تنهداهتا قد أنفصلت عن اجلسد نفسها 
ر وطارت مرتاقيًة اىل األخدااملغبوطة، وأحنلت تلك احلمامة الكلية النقاوة من رابطات اجلسم. 

 السماوية، حيث ملكت ومتلك سلطانًة على مجيع املخلوقات اىل أبد اآلبدين.*
فهوذا مرمي البتول هي يف السماوات العليي تنظر إلينا حنن أوالدها القاطنني يف وادي البكاء، مشفقًة 

قات موهتا ماً أبن تستمد لنا أبستحقاعلينا وموعدًة إايان ابملعوانت أن كنا نريد ذلك. فلنتوسل إليها دائ
السعيد ميتًة صاحلًة، وأن تنال لنا منه تعاىل أن كان ذلك يسره أن يكون موتنا يف يوم سبٍت اليوم 
املكرس لعبادهتا، أو يف يوٍم من األايم املتقدمة على أعيادها السنوية أو املتأخرة عنها، كما قد وهبت 

ال سيما للقديس سطانيسالوس كوتكا كثريين من املتعبدين هلا، هي هذه النعمة املستمدة من هللا ل
من الرهبنة اليسوعية. الذي انلت له أن ميوت يوم عيد نياحها. كما هو مدون من األب ابرتويل يف 

 سرية حيوة القديس املذكور.*
 * منوذج *

أن القديس سطانيسالوس املار ذكره الذي كان جبملته ملتهبًا بنار احلب حنو والدة اإلله، وهو يف 
بوته. ففي اليوم األول من شهر آب قد أستمع عظًة من األب بطرس كانيسيوس، فيها عنفوان ص

لعظيمة هذا الواعظ أعطى جلمهور املبتدئني يف رهبنته اليسوعية الكائنني يف رومية. هذه املشورة ا
إبيراداٍت خشوعيٍة جدًا، وهي أن كل واحٍد منهم يعيش يوميًا كأن ذاك النهار الذي يبلغ هو اىل 

حبه، هو اليوم األخري من حياته الذي يف هنايته يلتزم أبن حيضر يف ديوان هللا. فبعد أهتاء العظة صا
ن الكاروز كانت بنوٍع املذكورة قال القديس سطانيسالوس اىل رفاقه: أن هذه املشورة املقدمة م

أمنا قال هذا خصوصي يل كأهنا صوٌت إهلي متجهٌة حنوي، ألين مزمٌع أن أموت يف هذا الشهر عينه: و 
أما ألن هللا كان أوحى إليه بواسطٍة أكيدٍة غري أعتياديٍة مبا كان عتيداً أن حيدث له. مث بعد هذا أبربعة 

حبة األب عمانوئيل سار لزايرة كنيسة القديسة مرمي أايٍم اذ كان ذاهبًا الشاب الطوابوي املذكور ص
املختصة بعيد نياح سيدتنا والدة اإلله. قال  الكربى، وجاء اخلطاب معهما عن قرب األايم األحتفالية

له هذا الشاب البار: أين أظن أيها األب أن يف يوم عيد أنتقال هذه األم اإلهلية اىل السماء تشاهد 
، عندما يشاهد جمد مرمي والدة اإلله مكللًة سلطانًة يف السموات، جالسًة يف الفردوس مساٌء جديدةٌ 

الئكة كلها. فأن كان حقًا يف كل سنٍة يف اليوم املذكور. كما أان ابلقرب من الرب فوق طغمات امل
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متمسك بذلك كأنه شيء خاٍل من األرتياب، يتجدد يف السماء صنيع هذا العيد. فأان أرجو أن أكون 
ناك يف العيد األول اآليت: مث من حيث أنه )مبوجب العادة السالكة يف الرهبنة اليسوعية، حاضرًا ه

أبنائها يتخذ حماميًا له يف كل شهر ذاك القديس الذي حبسب القرعة أتيت يف يده وهي أن كاًل من 
قديس الورقة احملرر هبا أسم القديس( قد خص الطوابوي سطانيسالوس حمامياً يف شهر آب املرحوم ال

لورانسيوس أو ابحلري الفرنتيوس املعظم يف الشهداء رئيس الشمامسة )الذي يكمل عيده شرقاً وغرابً 
آب( فأمٌر شائع الذكر هو أن الشاب البار حرر رسالًة ألمه العذراء الكلية القداسة هبا كان  10 يف

ها األحتفايل املقبل، يتوسل إليها أبن تستمد له هذه النعمة، وهي أن يوجد هو يف السماء يف عيد
 هلذا القديس وهكذا يف عيد الشهيد اجمليد الفرنتيوس قد تناول هو القرابن األقدس، وتضرع حبرارةٍ 

يف أن يقدم رسالته املنوه عنها لدى والدة اإلله، ويتوسط بشفاعته أمامها من أجله يف أن تتنازل هذه 
م عينه قد شعر هذا الشاب البار ابحلمى يف األم اإلهلية ألجابة مسألته. فهوذا يف عشية ذلك اليو 

أن النعمة اليت ألتمسها يف شأن  جسمه، ومع أن احلمى كانت خفيفًة جداً فهو أعتدى من دون ريٍب،
ذهابه اىل العيد األبدي قد أستجيبت، ألته حينما صعد على سريره قال بفرٍح قليب متبسمًا بعذوبٍة: 

أضاف اىل ذلك قوله لألب كالوديوس أكوافينا: أنين أظن أين من على فراشي هذا لن أقوم بعد: و 
ن والدة اإلله النعمة اليت ألتمستها أبن أوجد يف ابلصواب اي أبيت أن القديس الفرنتيوس قد انل يل م

السماء يوم عيد نياحها املقدس. غري أنه مل يكن أحٌد من مجيع الذين مسعوا كلماته السابق إيرادها 
. فلما بلغ يوم ابرمون العيد أي الرابع عشر من آب، فاحلمى أستمرت خفيفًة، يعتربها كشيٍء حقيقي

وة أنه يف الليلة املقبلة يكون هو قد مات. أما ذاك فأجابه قائاًل: مهالً اال أن القديس قال ألحد األخ
اي أخي أهنا لعجيبٌة أعظم هي أنك متوت من قبل مرٍض هكذا خفيٍف من أنك تشفى منه. ولكن 

مال نصف النهار قد أستحوذ بغتًة على القديس عارض مرٍض قتال. وأبتدأ يعرق عرقًا ابرداً عندما 
ية، فرئيس الدير قد أسرع إليه وشاهده يف تلك احلال، أما البار فتوسل اىل الرئيس وفقد قواه ابلكل

 أبن يسمح للحاضرين أبن ينزلوه من على فراشه، وميدوه فوق احلضيض على األرض ليموت كأحد
التائبني، األمر الذي قد مسح به الرئيس أجابًة لتوسله، فوضعوه فوق وسادة على األرض، وهناك 

ناول القرابن األقدس زوادًة أخريًة بكل أحرتاٍم وخشوٍع. ليس من دون أن مجيع احلاضرين أعرتف مث ت
ود له. قد يذرفون الدموع السخية، ألهنم عاينوه كيف أنه عند الدخول اىل قاليته ابلسر املسج
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ائب أستحال وجهه كاىل وجه مالٍك متأللئاً ابألشراق والبهجة السماوية، وكأنه قد التهب بكليته بشه
انر احلب اإلهلي كأحد السريافيم، مث أخذ سر املسحة األخرية أيضاً، ومل يكن هو يصنع شيئًا آخر 

ونة والدة اإلله اليت كانت بيده، سوى أنه اترًة كان يرفع عينيه اىل السماء واترًة جيول بنظره يف أيق
مسبحة الوردية ملفوفًة ويقبلها بعواطف احلب، ويضمها اىل صدره. ومن حيث أنه كان ماسكًا بيده 

على أصابعه، فقال له أحد اآلابء احلاضرين: ماذا تفيدك اي سطانيسالوس هذه املسبحة امللتفة على 
ه القديس: أهنا تفيدين تعزيًة من حيث أهنا شيٌء يدك، أنت الذي اآلن ال تقدر أن تصلي فيها؟ فأجاب

تكون تعزيتك أعظم من ذلك عند خمتٌص أبمي: فأردف إليه كالمه ذاك األب بقوله: ترى كم 
مشاهدتك بعد هنيهة هذه األم اإلهلية يف السماء وعند تقبيلك يديها، فحينئٍذ القديس أزداد أتقاداً 

ًا اىل عظم أشواقه حنو تلك الدقيقة السعيدة، مث بعد هذا بنريان احلب، ورفع يديه حنو السماء مشري 
ا أعلن ذلك هو نفسه للحاضرين عنده تلك الليلة. بربهٍة قد ظهرت له الطوابوية مرمي البتول، كم

وهكذا عند أشراق الصبح هنار عيد أنتقال السيدة قد أسلم نفسه السعيدة هبيئٍة مجيلٍة خشوعيٍة. 
ء، من دون أن يصنع أدىن حركٍة جبسمه، حىت أن احلاضرين مل يكونوا يظنوه وعيناه انظراتن اىل السما

بدنوهم منه أمام عينيه أبيقونة والدة اإلله، واذ مل يعد يقبلها كالسابق  مائتاً، اىل أهنم أختربوا األمر
 فعرفوا أنه قد مات منتقاًل اىل السماء ليقبل قدمي ملكته احملبوبة منه هبذا املقدار.*

 † صالة† 
اي سيدتنا وأمنا الكلية احلالوة، أنِت قد تركِت األرض وبلغِت اىل ملكِك السماوي، حيث جتلسني 

 فوق طغمات املالئكة أبسرهم، كما ترتل حنوِك الكنيسة املقدسة هاتفًة: لقد أرتفعِت فوق سلطانةً 
نراِك معنا حنن اخلطأة يف الطغمات املالئكية يف امللك السماوي. فنحن نعلم أننا مل نكن مستحقني أن 

لة والعظمة، أرض الظلمات هذه. ولكننا نعرف أيضًا أنِك وفيما أنِت حاصلٌة على هذا اجملد واجلال
ما نسيتينا حنن األشقياء البائسني. وأن مسو أرتفاعِك مل ينقص فيِك الرأفة حنوان حنن أوالد آدم األذالء 

طفي اذًا اي سيدتنا من علو عرشِك العظيم بنظرِك بل قد ضاعف فيِك األشفاق واحلنو علينا، فأنع
ن األرض اىل السماء قد وعدتينا أبنِك ال الرحيم حنوان، وترأيف علينا، وتذكري يف أنِك حني أنتقالِك م

تنسينا، فالحظينا اذًا وعينينا. وأتملي يف كم من األخطار ومن زوابع التجارب حنن حماطون على 
ال تدنو منا دقيقة رحيلنا من هذه احلياة. فأستمدي لنا أبستحققات الدوام. وسنكون هكذا طاملا 
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 دائماً، ليمكننا بذلك أن خنرج أخريًا من الدنيا وحنن ميتتِك املغبوطة نعمة الثبات يف الصلح مع هللا
يف حال نعمته تعاىل. وهكذا حنن أيضاً نبلغ يوماً ما اىل أن نقبل يف السماء قدميِك املقدستني، متحدين 

ع أولئك األرواح الطوابويني، لنسبحِك ونرتل متجيداتِك حسبما تستحقني اىل أبد اآلبدين ودهر م
 الداهرين آمني.

† 
  

 

 الفصل الثامن
 تعايل يـا مجيليت،         أهنضي اي عزيزيت،

 فها الشتاء قد عرب.           هلمي اي محاميت،
 (2/10)نشيد 

 والدة اإلله نفسه. وفيه يربهن عن كم كان ** يف شأن عيد أنتقال سيدتنا 
 *جميداً هذا األنتقال، وكم وجد عظيماً العرش السماوي *

 ه* وفيه جزءان.**الذي هي أرتقت إلي
 

 † اجلزء األول †
 يف كم كان جميداً األنتصار الذي به أنتقلت البتول* *

 * الكلية القداسة من األرض اىل السماء*
أنه لقد كان يظهر أمرًا عاداًل أن الكنيسة املقدسة يف اليوم احلاضر املختص بتذكار نياح العذراء 

تستدعينا اىل الفرح والتهليل، ألن أمنا هذه العزيزة قد  اجمليدة، تدعوان اىل الندب والبكاء أحرى مما
سعافنا ومعونتنا، كما يقول تركتنا يف األرض عادمني مشاهدهتا وفاقدين حضورها ابجلسد فيما بيننا، أل

القديس برنردوس:" أنه يلزمنا أن نبكي أحرى مما أن نبتهج لفقدان النظر إليها". اال أن الكنيسة 
يف هذا اليوم أن نسر فرحني بقوهلا حنوان: فلنتهلل كلنا ابلرب إهلنا أبحتفالنا بعيد ابحلقيقة تطلب منا 
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ل صواٍب، ألننا أن كنا حنب أمنا هذه، فيلزمنا أن نفرح معها الطوابوية مرمي البتول تكرمياً هلا: وهذا بك
 ال يتهلل مسروراً ألجل اجملد الذي حصلت هي عليه أفضل من رغبتنا تعزيتنا الذاتية، على أنه أيُّ أبنٍ 

عندما يعلم أن والدته تبارحه لتمضي فتأخذ الوالية سلطانًة على مملكٍة ما، ولئن كان يلزمه أن يتكبد 
فصاهلا عنه. فمرمي البتول يف هذا اليوم تنطلق لتأخذ التملك، وتتوج سلطانًة على السموات، مرارة أن

حقًا حنبها، فلنتهلل اذًا كلنا ابلرب. ولكي  فهل ميكننا اال نفرح مبتهجني، ونعيد مسرورين أن كنا
ار أنتقاهلا نتعزى أبفضل نوٍع ألجل اجملد الذي هي حصلت عليه. فلنتأمل يف هذا اجلزء كم كان أنتص

 اىل السماء جميدًا، اتركني للجزء اآلخر التأمل يف عظمة العرش الذي جلست هي عليه يف السماء.*
أن خملصنا قد كان أكمل عمل الفداء وخلص اجلنس البشري فالطغمات املالئكية بعد أن شاهدوا 

يف السموات، ومن مث  مبوته، فكانوا يتشوقون ألن يفوزوا مبشاهدة انسوته املتحد مع الهوته مالكاً 
( 8ع132كانوا يهتفون حنوه ابلكلمات الداودية: قم اي رب اىل راحتك أنت واتبوت قدسك: )مزمور

لبشر، فقم وهلم اىل ملكوتك معنا، وأصحب معك التابوت احلي أي أنك أنت اي رب اذ أفتديت ا
فيه. فهكذا القديس املختص بتقديسك أي والدتك التابوت املختار منك الذي أنت قدسته بسكناك 

برنردينوس جيعل املالئكة خماطبني هللا بقوهلم حنوه: "فلتصعد أمك أيضاً اىل السماء مرمي الكلية القداسة 
ني حبلها بك." فأراد الرب أخريًا أن يسر سكان السماء هؤالء ويتمم مرغوابت اليت أنت قدستها ح

ولكن أن كان هو عز وجل قد شاء أن حيتفل  أشواقهم، أبستدعائه أمه الدائمة بتوليتها اىل السماء.
أبدخال اتبوت العهد اىل مدينة داود أحتفاالٍت عظيمًة، كما هو مكتوٌب يف االصحاح السادس من 

وك الثاين: أن داود ومجيع بين أسرائيل، كانوا يصعدون اتبوت عهد الرب بتضريب التهليل سفر املل
من ذلك يف صعود اتبوته احلي أي والدته اجمليدة اىل  وصوت البوق. فقد رسم تعاىل أبن حيتفل أبعظم

رون( مل تكن السماء. فالنيب إيليا قد صعد اىل السموات بواسطة مركبٍة انريٍة اليت )حسبما يربهن املفس
شيئًا آخر سوى جوٍق من املالئكة قد رفعوه عن األرض خمطتفني إايه اىل العلو: ولكن ألجل رفعِك 

ماء )يقول حنو هذه السيدة األنبا روابرتوس( مل يكن كافياً جوٌق من املالئكة، أنِت من األرض اىل الس
فقًا من أهل بالطه السماوي بل أن ملك املالئكة نفسه قد جاء إليِك لريفعِك اىل السماء، مرا

 أبسرهم.*
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والقديس برنردينوس السياين هو نفسه يرأتي ذلك بقوله: ان يسوع املسيح لكي يكرم أنتصار مرمي 
والدته، فهو تعاىل عينه جاء من السماء اىل مالقاهتا، وأخذها صحبته اىل األخدار امللكوتية. وهلذا 

ن يصعد هو أواًل اىل السماء قبل أن ترتقي إليها يقول القديس أنسلموس:" أن املخلص قد أراد أ
دخوهلا فيما بعد أمه، وذلك ليس فقط لكي يهيء هناك عرشاً الئقاً هبذه امللكة. بل أيضاً حىت يصري 

اىل السماء ذا جمٍد أعظم حبضوره اىل مالقاهتا هو عينه، وبرفقته األرواح الطوابويون أمجعون". ومن مث 
ذ كان يتأمل يف عظته أنتقال هذه األم اإلهلية اىل الفردوس السماوي قد القديس بطرس داميانوس ا

جمٍد أعظم من صعود يسوع املسيح، قال:" أننا نالحظ أن صعود مرمي العذراء اىل السماء هو ذو 
ألجل هذا السبب، وهو ألنه يف صعود خملصنا قد جاءت املالئكة فقط ملالقاته وملرافقته. وأما 

إلله فقد أرتقت اىل السماء مبجٍد هكذا ساٍم، حيث أن إله اجملد نفسه قد استقبلها الطوابوية والدة ا
ني بزفٍة إهليٍة." وهلذا األنبا غواريكوس جيعل الكلمة ورافقها. مجلة مع املليكة كافًة والقديسني أمجع

، ولكن بعد األزيل قائالً هكذا: أنين قد نزلت من السماء اىل األرض لكي أصنع ما به أجمد أيب األزيل
ذلك لكي أكرم أمي مرمي وأجمدها قد أحندرت مرًة اثنيًة من السماء حىت ميكنين هكذا أن أستقبلها 

 ي الشخصي اىل الفردوس يف السموات.*بذايت وأرافقها حبضور 
فلنمض اذاً متأملني بعقولنا كيف جاء املخلص ملالقاة والدته، وحاملا رآها قال حنوها معزايً: أهنضي اي 

نيت وتعايل اي مجيليت وهلمي اي محاميت، فها الشتاء قد عرب واملطر ذهب وصار اىل ذاته: )نشيد قري
يليت احلمامة النقية، أتركي وادي الدموع هذا الذي هو ( فقومي اي أمي اي عزيزيت اي مج10ع2ص

ن هلمي من األرض حيث تكبدِت أتعااًب وأحزااًن عظيمًة من أجلي وحبًا يب. اي عروسيت تعايل من لبنا
( فهلمي بنفسِك وجسدِك معاً لتتمتعي مبكافأة حياتِك املقدسة، 8ع4لبنان جتئني فتتكللني: )نشيد ص

 كثريًا يف األرض فأان قد اعددت لِك جمدًا أعظم مبا ال حيد يف السماء، ومن حيث أنِك قد أتملتِ 
 به سلطانًة على فتعايل لتجلسي يف العرش ابلقرب مين. هلمي لتأخذي األكليل الذي أتوجكِ 

 العاملني.*
فهوذا مرمي الكلي قدسها ترتك األرض مفارقًة إايها. ولكنها عند تذكرها مقدار النعم اليت حازهتا من 
الرب يف هذه األرض. فتنظر إليها بعالمات احلب واألشفاق والرمحة، اتركةً فيها مجيع أوالدها املساكني 

وذا يسوع أبنها يسندها بيده حيث رفعها اىل اجلو، وأجتاز فيما بني األحزان والشدائد واألخطار. وه
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الفردوس. فمن عادة هبا من أبواب السحب، وعال هبا فوق الكواكب والنجوم. ودان هبا من أبواب 
امللوك أهنم حينما ينطلقون ليأخذوا التملك على أحدى املدن فال يدخلون من ابهبا، بل أما أهنم 

ا منه من دون أن تعلو فوق رأسهم عتبته العليي، وأما أهنم جيعلون يصريون أن يهدم ابهبا ليدخلو 
ن املالئكة حينما دخل يسوع أجتيازهم مبماشي خشبية من فوق ابب املدينة إليها. ومن مث كما أ

املسيح اىل السماء هتفوا قائلني: أرفعوا أيها الرؤساء أبوابكم وأرتفعي أيتها األبواب الدهرية ليدخل 
( فهكذا عندما بلغت مرمي البتول اىل الفردوس لتأخذ التويل سلطانًة على 9ع24مزمور ملك اجملد: )

تفوا حنو املالئكة املتقدمني أمامها: ارفعوا أيها الرؤساء السماوات واألرض، فاملالئكة املرافقون إايها ه
 أبوابكم وأرتفعي أيتها األبواب الدهرية لتدخل ملكة اجملد.*

دخلت الوطن الطوابوي، ولكن عند أجتيازها إليه فاذ شاهدهتا الطغمات  فهوذا مرمي اجمليدة قد
لوا املالئكة اآلخرين القادمني صحبتها. كما النورانية املنتظرهتا هناك، هكذا متصفًة ابجلمال واجملد. سأ

يتأمل املعلم أورجيانوس قائلني: من يه هذه الصاعدة من الربية مدللًة مستندًة على حبيبها: )نشيد 
( فمن هي هذه املخلوقة الفائقة البهاء والكمال املقبلة من قفر األرض، املكان اململؤ من 5ع8ص

غنيةً ابلفضائل ومتأللئًة ابلنقاوة، مستندًة على سيدها العزيز  األشواك والقرطب. لكنها صاعدةٌ هكذا
هذا حدمها. فأجاهبم وحبيبها الوحيد الذي قد تنازل هو عينه ألن يستقبلها، ويرافقها بشرٍف وأكرام 

هؤالء األرواح الطوابويني احمليطون هبا بقوهلم: أتسألون من هذه، واحلال أهنا هي أم ملكنا وهي سلطانتنا 
اركة يف النساء املمتلئًة نعمًة، قديسة القديسني، حبيبة هللا الربيئة من العيب والدنس، احلمامة املب

مجيع األرواح السماوية معًا طفقوا يسبحوهنا ويباركوهنا الفائقة مجااًل على املخلوقات كلها. فمن مث 
ف أورشليم وعز أسرائيل وميدحوهنا، أبفضل مما مدح العربانيون يهوديت اجلليلة بقوهلم: أنِت هي شر 

( فأنِت هي اذاً اي ملكتنا وسيدتنا جمد الفردوس وهبجة وطننا. 10ع15ومدحة شعبنا: )يهوديت ص
هو قدومِك إلينا، ولتكوين مباركٍة سرمدًا، فها هو ملكِك الذي متلكني أنت هي شرفنا كلنا. فسعيٌد 

 دين لطاعة أوامرِك.*فيه، وها حنن أبمجعنا عبيٌد لِك وخاضعون حتت سلطانِك ومستع
مث بعد ذلك أقبل حنو هذه امللكة السماوية القديسون أمجعون املوجودون هناك يومئٍذ، يسلمون عليها 

سات البتوالت كافًة تقدمن إليها واذ: أبصرهتا هؤالء البنات فأعطينها كسلطانتهم. وكذلك القدي
أيضًا اي سيدتنا سلطاانٌت يف هذه اململكة، ( قائالٍت هلا: أننا حنن 8ع6الطوىب وجمدهنا: )نشيد ص
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وأما أنِت فهي ملكتنا أبمجعنا، ألنِك أنِت كنِت األوىل اليت أعطتنا النموذج العظيم يف أن نكرس 
هلل، األمر الذي من أجله حنن نشكرِك نباركِك. وبعد هذا جاء املعرتفون واألبرار ليحيوها  بتوليتنا

ذوا متثال الكمال ومنوذجات الفضائل اجلميلة بواسطة سرية حياهتا ابلسالم كمعلمتهم، ألهنم منها أخت
لعظيم على اململؤة قداسًة. وهكذا أقبل مصاف الشهداء ليسلموا عليها كملكتهم، ألهنا بثباهتا ا

أحتمال آالم أبنها اإلهلي قد علمتهم الشجاعة. وبصلواهتا وأستحقاقاهتا قد أستمدت هلم نعمة 
فكوا دمائهم من أجل اإلميان. وقد جاء أيضاً القديس يعقوب الكبري الذي هو األستشهاد اليت هبا س

بًة عن ابقي أخوته وحده من مصاف األثين عشر رسواًل كان حينئٍذ يف السماء وقدم هلا الشكر نيا
الرسل عما ساعدهتم به وشجعتهم عليه وأرشدهتم إليه. طاملا كانت معهم على األرض. مث تقدم إليها 

القديسون قائلني هلا: أيتها العظيمة سيدتنا أنِت هي موضوع نبؤاتنا اليت سبقنا وأخربان هبا عن  األنبياء
لني هلا: أنِت اذاً كنِت رجاان الذي منذ أزمنٍة هكذا أتيان املسيح منِك: مث تقدم إليها رؤساء اآلابء قائ

ء وقبلهم كافًة قد دان منها أبوان مستطيلٍة ننتظره وأشواقنا كانت متقدًة حنوِك: اال أنه فيما بني هؤال
آدم مع أمنا حواء قائلني هلا: نعماً اي أبنتنا العزيزة فأنِت قد أصلحِت الضرر الذي حنن سببناه للجنس 

ستمديِت للعامل تلك الربكة اليت حنن فقدانها مبعصيتنا. وقد خلصنا حنن بواسطتِك، فلتكوين البشري. وأ
 دائما مباركًة.*

س مسعان الشيخ ليقبل قدميها. مذكراً إايها بذلك اليوم الذي فيه هو كان أقتبل يف وهكذا جاء القدي
ديسة أليصاابت وكررا هلا هيكل الرب من يديها يسوع املسيح طفاًل. وأقبل القديس زخراي مع الق

ا جديداً تقدمة الشكر، على تلك الزايرة اليت كانت صنعتها هلما يف بيتهما أبتضاٍع وحٍب ساميني، وعم
ناله من النعم العظيمة بتلك الزايرة املقدسة. وأببلغ من ذلك تقدم يشكرها القديس يوحنا املعمدان 

لكن من ميكنه أن يصف مقدار فرح القديس على كونه تقدس يف أحشاء أمه مبجرد صوت سالمها. و 
والدي قائلني:" يواكيم والقديسة حنه والديها. عندما أقبال حنوها يباركاهنا بذاك احلب واألنعطاف ال

اي لسعادتنا واي لشرف حظنا اي أبنتنا احلبيبة على الغبظة اليت فزان هبا أبن حنصل على أبنٍة هذه صفتها. 
نا ألنِك أم إهلنا، فهكذا نعتربِك وكذلك نسجد لِك". غري أن احلب فأنِت اآلن هي سيدتنا وملكت

وسف خطيبها. من يستطيع أن يصفها عند واألنعطاف والتهليل واملسرة اليت هبا جاء إليها القديس ي
مشاهدته عروسته هذه اجمليدة بلغت اىل الفردوس بتلك العظمة واجلاللة سلطانًة على العاملني، وأبية 
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ٍة كان يقول هلا: اي خطيبيت وسيديت أبي نوٍع ميكنين أن أشكر إهلي وأسبحه وأمدحه كلماٍت خشوعي
رها، أبن أكون خطيبًا لِك أنِت اليت هي والدته احلقيقية، على ما أنعم به عليَّ نعمًة هذا مسو مقدا

له فبواسطتِك أان أستحقيت أن أخدم يسوع كلمة هللا على األرض يف زمن طفوليته وحداثته، وأن أمح
مراٍت كثريًة على ذراعي. وأن أانل منه نعمًا خصوصيًة عظيمًة، فلتكن مباركًة تلك األوقات اليت أان 

ادماً له تعاىل ولِك أنِت أيتها العروسة السامية يف القداسة. فها هوذا يسوع حبيبنا، أصرفتها يف حيايت خ
ا شاهدانه هناك حني أتالده منِك، الذي ليس هو اآلن متكياً يف مذود البهائم يف مغارة بيت حلم كم

بما وال هو عائشًا فقريًا كما عاش معنا ضمن الدكان يف الناصرة، وال هو معلقًا على الصليب حس
مات موت العار على جبل اجللجلة يف أورشليم من أجل خالص البشر، بل هو جالٌس من عن ميني 

وملكيت مستمران معه من دون خطر أن هللا اآلب ملكًا على السموات واألرض، وها حنن اي سيديت 
 نفرتق منه بعد، بل نقبل قدميه ونسبحه ونباركه اىل أبد اآلبدين.*

الئكة كافًة ليسلموا على سلطانتهم. فهي شكرهتم على مساعدهتم إايها ملا مث أنه حينما جاءت امل
ن أاتها هبا كانت على األرض، بنوٍع خاص شكرت زعيمهم القديس جربائيل على البشارة اليت كا

بسر احلبل اإلهلي، والبشارة اليت جلبت هلا السعادات كلها بصريورهتا والدة هللا. اال أن البتول اجمليدة 
اضعة قد جثت ساجدًة للعزة اإلهلية، غائصًة يف عمق أتضاعها ويف معرفتها ذاهتا أهنا كالعدم، املتو 

ليت أفاضها عليها. ال سيما أنتخابه وقدمت له عز وجل الشكر الواجب على مجيع النعم السامية ا
فيمكنه أن إايها أماً للكلمة األزيل، وذلك مبجرد خريية صالحه ورأفته. وهنا الذي يستطيع أن يدرك 

يفهم أبية عواطف حٍب إهلي، قد ابرك الثالوث األقدس هذه املخلوقة احملبوبة منه تعاىل حبًا ال حد 
ته هذه العزيزة، واألبن اإلهلي أمه هذه اجلليلة، والروح القدس له، وأبية كرامٍة أقتبل اآلب األزيل أبن

ب مفوضاً هلا القدرة، واألبن واهباً إايها عروسته هذه الفائقة يف البهاء والنقاوة. وهكذا قد توجها اآل
احلكمة، والروح القدس مفيضًا عليها احلب، ومن مث الثالثة األقانيم اإلهلية أقاموا هلا عرشًا عن ميني 

بنها، وكللوها سلطانًة مطلقًة على السموات واألرض، وأمروا املالئكة واملخلوقات كلها أبن يعرفوها أ
  هذه الصفة خيدموهنا ويطيعوهنا.*سلطانتهم احلقيقية وحتت 
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 † اجلزء الثاين †
 (8/5من هي الطالعة من الربية، مدللة، مستندة على حبيبها )نشيد

 (87/3نة هللا )مزمور قد قيلة فيِك املسبحات اي مدي
 (45/13لوجهِك يصلي كل أغنياء الشعب )مزمور 

 *يف كم هو عظيٌم العرش واملرتبة اليت أقيمت *
 *فيها هذه البتول اجمليدة يف السماء*

فيقول القديس برنردوس: أن كان ملن املستحيل أن قلباً بشرايً يدرك تلك األشياء املعدة يف السماء، 
 على األرض، مما ال مسعت به أذٌن، وال شاهدته عنٌي، وال خطر على قلب ألولئك الذين حيبون هللا

كنه أن يدرك اذًا عظمة اجملد الذي أعده تعاىل لوالدته إنساٍن، كما يعلم الرسول اإلهلي: فمن مي
احلقيقية، اليت قد أحبته على األرض حبًا أشد جدًا مما أحبه به البشر كلهم، بل منذ الدقيقة األوىل 

حياهتا قد أحبته أكثر مما أحبه به البشريون واملالئكة معًا أمجعون، فاذًا ألجل أن مرمي اذ كانت من 
بت هللا أشد حباً مما أحبه به املالئكة كافًة فبالصواب ترتل الكنيسة عنها )يف فرض على األرض قد أح

قد رفعها تعاىل فوق عيدها احلاضر(: أبن هللا قد رفعها يف السماء فوق طغماهتم أمجعني: أي نعم 
و أبن املالئكة )يقول األنبا غولياملوس( بنوع أهنا مل تعد ترى أحدًا يعلوها سوى أبنها يسوع الذي ه

 هللا الوحيد:.*
مث أن العالمةجرسون يقول: أنه اذ كانت املصافات املالئكية وطغماهتم تقسم بوجه العموم اىل ثالثة 

يت، مجلًة مع القديس ديونيسيوس. فمرمي قد أقيمت برتبٍة مراتب، حسبما يعلم القديس توما الالهو 
كلها، وأضحت هي يف املرتبة الثانية بعد خصوصيٍة يف السماء أشرف وأعظم وأجمد من الثالثة املراتب  

هللا. ويضيف اىل ذلك القديس أنطونينوس بقوله: أن السيدة تتميز من عبيدها مسواً ال قياس وال متثيل 
قياٍس وال متثيل والدة اإلله هي أعظم قدراً ومسوًا من املالئكة كافًة: ولكي يفهم له، وكذلك من دون 

( هكذا: قامت امللكة من عن 9ع45نيب وامللك داود )مزمور هذا يكفي أن يعرف ماذا يقول ال
ميينَك مشتملًة بثوٍب مذهٍب موشى: كما يفسر القديس أثناسيوس: أبن هذه الكلمات النبوية قيلت 

 ن جلوس مرمي البتول ملكًة من عن ميني أبنها يف البالط السماوي:*ابحلصر ع
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ليت مارستها العذراء اجمليدة يف مدة حياهتا على أما القديس أيدالفونسوس فيقول: أن أفعال الرب ا
األرض. فهي من دون ريٍب أعماٌل تفوق أبستحقاقاهتا أمام هللا على استحقاقات أعمال القديسني 

وقًا ال حد لعلوه وال قياس ألدراكه، ولذلك ال ميكن وصف املكافأة واجملد الذي الصاحلة كلهم، تف
أدراكه: على أنه كان هو أمرًا صادقًا )كما هو ابحلقيقة( قول هي أستحقته يف السماء، وال يستطاع 

( فصادٌق هو وكلي: 6ع2األان الصطفي: أن هللا جيازي كل إنساٍن حسب أعماله: )رومانيني ص
يقول القديس توما الالهويت( أن البتول الكلي قدسها اليت يفوق أستحقاقها على أستحقاق التأكيد )

رهم، قد لزم أرتفاعها فوق مجيع املراتب السماوية. وابألمجال يضيف اىل البشر أمجعني واملالئكة أبس
ع أختصاٍص ذلك القديس برنردوس قائاًل: فلتعترب النعمة اليت حصلت عليها والدة اإلله يف األرض بنو 

 فريٍد، ومبوجب قياس هذه النعمة فليعترب مسو اجملد واملكافأة اليت هي حصلت عليها يف السماء.*
 البتول )يقول أحد العلماء األب كولومبياري( هو جمٌد اتٌم، جمٌد كامٌل، وهو خمتلٌف عن فمجد مرمي

حسنٌة( على أنه أي نعم اجملد احلاصل عليه القديسون اآلخرون يف امللكوت: )فهذه املالحظة هي 
ذلك أمٌر  حٌق هو أن كاًل من القديسني يتمتع يف السماء بسالٍم اتٍم، وبراحٍة ونعيٍم كامٍل. ولكن مع

حقيقي هو، أنه وال واحٌد منهم يتمتع بذاك اجملد األعظم، الذي لكان ميكنه أن يفوز هو به يف السعادة 
نٍة، وأحبه أشد حبًا مما خدمه وأحبه يف مدة حياته. األبدية، لو كان خدم هللا على األرض أبعظم أما

لكوا جمدًا أعظم مما قد حصل كٌل فمن مث ولئن كان لطوابويون يف السماء ال يشتهون راغبني أن مي
منهم عليه. بل أهنم مجيعاً هم راضون مبا قد فازوا به، فمع ذلك يوجد املوضوع ألشتهاء شيٌء أعظم، 

ٌق هو أن اخلطااي املفعولة على األرض من بعض هؤالء القديسني قبل يكون هذا ممكناً. مث كذلك ح
ما يف النعيم األبدي، وال يعاقب الزمان الضائع منهم  تربيرهم منها، ال ميكن أن توجب هلم عنها عقاابً 

على األرض، أي الذي مل يكتسبوا فيه أستحقاقًا ما. ولكن مع هذا فأمٌر صادٌق هو ال يستطاع 
ري األوفر أو أعمال الرب األعظم املمارسة على األرض من البعض منهم، تسبب هلؤالء أنكاره، أن اخل

ذلك حيدث للذين حفظوا بر املعمودية غري مدنٍس، ومل يضيعوا من  فرحًا أعظم وتعزيًة أكمل. ومثل
ال الزمن شيئاً سدى بدون أعماٍل ذات أستحقاٍق. أما مرمي البتول فال ترغب وال ميكنها أن تشتهي نو 

شيٍء أعظم، اذ أن الظروف املشار إليها مل تلتحق هبا أصاًل. على أن القديس أوغوسطينوس يقول: 
ني الكائنني يف السماء اذا سئل أن كان هو صنع خطيئًة ما على األرض فيقدر ترى من من القديس



307 | P a g e  
 

حدد اجملمع  أن جييب، ال، ما عدا مرمي البتول فقط اليت هي وحدها تستطيع أن جتيب، كال، ألنه كما
(: أن مرمي العذراء مل ترتكب أصالً خطيئًة 6من اجللسة 13املسكوين الرتيدنتيين، املقدس )يف القانون 

ما على األطالق، حىت وال أصغر النقائص. على أن هذه السيدة اجمليدة ليس فقط مل تفقد قط نعمة 
ة بطالًة من العمل، ومل متارس مطلقاً التقديس، ومل تضعفها أصاًل، بل أيضًا مل ترتك هذه النعمة اإلهلي

تركت من أنفاسها شيئاً عمالً ما مل يكن ذا أسحقاٍق، وال تكلمت قط كلمًة، وال قبلت فكراً ما، وال 
من دون أن توجه ذلك مجيعه جملد هللا األعظم. وابألمجال أهنا مل تفرت ابلكلية، وال توخرت هنيئًة من 

 واأللتجاء إليه. وابلتايل مل ختسر شيئاً ما خسارة الكسل والتهاون، الزمان خلواً من األنعطاف حنو هللا
ستططاعتها. وأحبته عز وجل بكل ما أمكنها أن حتبه، بل دائمًا سعت مع نعمة هللا بكلية قواها وأ

وبذلك تقدر أن تقول حنوه اآلن يف السماء: اي سيدي أن كنت أان ما أحببتك مبقدار ما أنت تستحق، 
 أحببتك مبقدار ما أسطتعت أان أن أحبك.*فقلما يكون 

األمم القديس بولس: أن مث أن النعم اإلهلية قد اعطيت للقديسني أبنواٍع خمتلفٍة، كما يقول رسول 
املواهب والنعم هي متميزة: ومن مث اذ كان كٌل منهم قد سعى مع النعمة اليت أعطيت له. فقد ظهر 

ا سواها. فمنهم من تألأل يف أكتساب األنفس وأقتادها اىل هو معتربًا يف فضيلٍة ما بنوٍع متميز عم
قة جدًا. ومنهم من ملع يف أحتمال اخلالص. ومنهم أشرق يف سرية النسك وأفعال األمااتت الشا

التعاذيب املربحة. ومنهم من تسامى يف الثاوراي والغوص يف األمور السماوية. ولذلك تقول الكنيسة 
ل من هؤالء القديسني: أنه ال شبيه له: وانه كموجب األستحقاقات يتميز املقدسة يف أحتفاهلا بعيد ك

ألن جنمًا يفضل على جنٍم يف البهاء: )قرنتيه أوىل القديسون بعضهم عن بعٍض ابجملد يف السماء، 
( فالرسل يتميزون عن الشهداء واألبرار واملعرتفون عن البتوالت. والذين حفظوا بر 41ع15ص

قد أخطأوا وصنعوا توبًة، فأما البتول مرمي املثلثة القداسة، فمن حيث أهنا وجدت  املعمودية عن الذين
ت يف كل الفضائل أمسى من كل من القديسني يف فضيلته اليت تألأل ممتلئًة من النعم كلها. فقد ظهر 

هو هبا، وأكمل من فضائلهم كافًة. فهي وجدت رسولًة أعظم من الرسل. وسلطانًة للشهداء لكوهنا 
ملت أكثر منهم مجيعاً. ومقدامًا وقائدًة للبتولني والعذارى. ومنوذجًا وقدوًة للمتحدين بسر الزواج، أت

ذاهتا أنواع األمااتت وابألمجال قد مجعت يف قلبها الفضائل كلها أبعلى درجاهتا،  ومارست هي يف
عنها: قامت امللكة من متساميًة بكٍل منها على أمسى فضيلٍة بلغ إليها كٌل من القديسني. ولذلك قيل 
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( ألن كل النعم ومجيع الفضائل وسائر 10ع45عن ميينك مشتملًة بثوٍب مذهٍب موشى: )مزمور 
تحقاقات اليت تزينت هبا األبرار والقديسون، فقد وجدت جمموعًة يف شخص هذه امللكة. كما األس

 ت فيِك جبملتها:*خياطبها األنبا جاالنسه قائاًل: أن أختصاصات القديسني أمجعني قد أجنمع
ومن مث يقول القديس ابسيليوس الكبري: أنه كما أن نور الشمس يفوق ضياًء على أنوار الكواكب 

جوم كافًة، فهكذا جمد هذه األم اإلهلية يعلو متسامياً على جمد الطوابويني كلهم: ويضيف اىل ذلك والن
لنجوم تغيب مضمحلًة، كأن هذه القديس بطرس داميانوس بقوله: كما أن أنوار القمر والكواكب وا

وق على جمد األجرام تفقد كوهنا من الوجود حينما تظهر الشمس مشرقًة، فهكذا جمد مرمي العذراء يف
مجيع املالئكة وسائر البشر حىت كأن هؤالء ال يعود هلم ظهوٌر يف السماء. وألجل ذلك كتب القديس 

ائاًل: أن الطوابويني يشرتكون يف جزٍء من اجملد برنردينوس السياين أبتفاق رأي مع القديس برنردوس ق
ار، حىت يبان أنه ملن املستحيل أن اإلهلي، أما البتول مرمي فقد أغنيت ابجملد بنوٍع خاص هبذا املقد

خليقةً ما ميكنها أن تتحد مع هللا أشد أحتاداً، مما فازت ابألحتاد معه تعاىل هذه العذراء اجمليدة: ويضاف 
الطوابوي ألبارتوس الكبري بقوله: أن ملكتنا السعيدة تشاهد هللا وتتمتع ابلتأمل فيه  اىل هذا ما حرره

دم القياس على ما يتمتع ابلنظر إليه األرواح السماويون أبمجعهم: بل أن أبكثر قرٍب، بنوٍع فائٍق عا
ألخرى القديس برنردينوس السياين عينه يقول: أنه كما أن سائر الكواكب أو األجرام السماوية ا

تستمد الضياء من الشمس، فهكذا مجيع الطوابويني يكتسبون جمدًا أعظم ونعيمًا متفاضاًل بواسطة 
البتول يف جمدها: ويقول يف عظته على نياحها: أن هذه العذراء املغبوطة حينما أرتقت  مشاهدهتم مرمي

ال يوجد عند  اىل السماء ضاعفت نعيم سكانه أمجعني. وقد كتب القديس بطرس داميانوس: أنه
الطوابويني يف السماء جمٌد أعظم بعد هللا. من أهنم يتمتعون ابلنظر اىل هذه امللكة الكلية اجلمال: 

 ويقول القديس بوانونتورا: أن جمدان األعطم ونعيمنا األلذ بعد هللا هو يف مرمي البتول:*
ا هللا إليها يف السماء ولنسر فلنفرح اذًا مبتهجني مع مرمي ألجل مسو العرش وعلو املرتبة اليت رفعه

 عنا ابجلسد، فلم فرحني مع ذواتنا، ألن أمنا هذه اذ تركتنا على األرض أبرتقائها اىل امللكوت منفصلةً 
ترتكنا من حبها ومل تنفضل عنا أبنعطافاهتا حنوان. بل ابألحرى لكوهنا اآلن يف السموات أكثر قرابً اىل 

أبفضل نوٍع حال شقائنا، ومن هناك تتشفق علينا أوفر أشفاقاً، وتقدر  هللا، وأشد أحتاداً به تعاىل، فتعلم
بها القديس بطرس داميانوس قائاًل: أهل أنِك أيتها أبسهل طريقة أن تسعفنا وتعيننا. ومن مث خياط
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العذراء املغبوطة نسيتينا حنن البائسني املضنوكني ألجل أنِك أرتفعِت يف السموات اىل مقاٍم هكذا 
، والعوذ ابهلل من التفكر بذلك، ألن قلباً هذه صفة رأفته وحنوه نظري قلبِك، ال يقدر أن عظيٍم، كال

 حينو علينا. ويقول القديس بوانونتورا: أنه أن كان هبذا املقدار وجدت ال يشفق على شقائنا واال
من ذلك عظيمًة رأفة هذه السيدة حنوان حينما كانت هي عائشًة على األرض، فحنوها اآلن هو أعظم 

 يف حال كوهنا متملكًة يف السموات.*
تكرمينا وحبنا إايها مبقدار ما فلنخصص ذواتنا اذًا خلدمة هذه امللكة. ولننعش فينا روح عبادتنا هلا و 

ميكننا: ألهنا ليست هي نظري املسلطني وامللوك اآلخرين )يقول ريكاردوس الذي من سان لورانسوس( 
يفاء األموال واخلراجات واخلسائر، بل أن ملكتنا هذه تغين عبيدها الذين يثقلون على رعاايهم محل إ

إليها متضرعني مع األنبا غواريكوس بقوله هلا: أنِك وخدامها ابلنعم واألستحقاقات واملكافأة. ولنصل 
اي أم الرمحة أنِت جالسٌة ابلقرب من هللا سلطانًة للعامل على عرٍش هكذا ساٍم، فأشبعي حسناً من جمد 

يسوع. وأرسلي إلينا حنن عبيدِك الفتات الذي يزيد عنِك، فأنِت امنا تتنعمني على مائدة الرب،  أبنكِ 
حتت هذه املائدة ههنا يف األرض نظري كالٍب صغرية حقرية، نطلب منِك الرأفة  وحنن املساكني نوجد

 والشفقة، فأرمحينا وترأيف علينا اي أم الرمحة.*
 * منوذج *

خيربان ) يف كتابه الثالث على عجائب العذراء( عن أحد أصحاب الوظائف أن األب سلوانس راتسي 
الكنائسية الصغرية، الذي كان جزيل العبادة واحملبة حنو سلطانتنا البتول اجمليدة. فهذا اذ مسع وصف 

أن يرى مرًة واحدًة كيفية مجال هذه امللكة السماوية الفريد الفائق البهاء. فقد أشتد غرامه مشتهيًا 
دته هذه اجلميلة. ومن مث قد ألتمس منها بتضرعاٍت حارٍة متضعٍة أن هتبه هذه النعمة. فالعذراء سي

الرأوفة أرسلت إليه أحد املالئكة يقول له عن لساهنا، أهنا تريد هي أن تتنازل لقبول ألتماسه أبن جتعله 
نظره ويصري أعمى.  ا هو مرًة واحدًة يفقدأن يشاهدها. ولكن هبذا الشرط، وهو أنه بعد أن يراه

فالرجل العابد املومى إليه قد أقتبل هذا الشرط. وهوذا الطوابوية مرمي البتول قد ظهرت له يومًا ما، 
ففي األبتداء لكيال يبقى هو أعمى ابلكلية قد أكتفى أبن يغلق عينه الواحدة، وينظر اىل هذه السيدة 

نعم مبشاهدهتا، قد فتح عينه الثانية ليتأملها جيداً أنبهر من مجاهلا وما تابلعني األخرى. ولكنه لشدة ما 
بنظره كله. اال أن والدة اإلله قد غابت عنه حاالً قبل أن يراها هبذه العني الثانية اليت أستمرت مفتوحًة 
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، واألخرى قد فقد بصرها. فاملسكني أشتمله احلزن وطفق يبكي ليس ألجل عمائه من العني الواحدة
ل هذه السيدة حسناً منذ األبتداء بعينيه كلتيهما. وهلذا شرع يتوسل إليها جديداً بل ألجل أنه مل يتأم

يف أن تتنازل ألن تظهر له مرًة اثنيًة، غري مباٍل من أن يفقد بصر عينه األخرى الباقية له وهكذا يعود 
ن أصري أعمى ًا راضياً اي سيديت أبأعمى ابلكلية، وكان يقول هلا: أين أعتد ذايت سعيدًا وأكون مسرور 

من عيين كلتيهما، ألجل هذه الغاية وهي لكي أعود مغرمًا أشد غرامًا حببِك وحبرارة تعبدي لِك. 
فالبتول اململؤة أشفاقًا قد أنعطفت لدموعه وأستجابت طلبته وظهرت له مرًة أخرى. ولكنها اذ ال 

مل تشاء أن يعدم هو بصر ذا الثاين له ليس فقط تعرف أن تسبب ألحٍد غماً أو ضرراً ففي ظهورها ه
 عينه الصحيحة، بل أهنا قد ردت إليه بصر عينه األوىل. وهكذا أمألته تعزيًة كاملًة وسروراً اتماً.*

 †صالة † 
أننا وحنن يف وادي البكاء هذا جنثوا لدى عرشِك أيتها السيدة العظيمة الكلية اجملد، ساجدين لِك 

د الفائق األدراك الذي أغناِك به الرب. فأنِت اليت اآلن  معِك قلبيًا ألجل اجملولو عن بعٍد، وفرحني
جالسٌة سلطانًة على السموات واألرض، ال تنسينا حنن عبيدِك الفقراء البائسني، وال أتنفي من أن 

فأنِت ترمقينا بنظرِك الرحيم. من علو البالط السماوي الذي أنِت فيه متملكًة حنن األذالء احلقريين، 
يبًة من ينبوع النعم، فبمقدار ذلك تستطعني بسهولٍة أن تسعفينا وتغين فقران، ألنِك مبقدار كونِك قر 

أنِت اآلن يف السماء تعرفني أفضل معرفًة حال شقائنا. ومن مث يلزم أن تشفقي علينا وترثي لذلنا، 
أنيت اىل ، ليمكننا بعد ذلك أن وتفتقدينا أبوفر سخاٍء. فأجعلينا نكون عبيدًا أمينني حنوِك يف األرض

السماء لنباركِك ونسبحِك اىل األبد، وها حنن نكرس ذواتنا لعبادتِك وخدمتِك يف هذا اليوم الذي يف 
اليوم الذي يف مثله أنِت صرِت سلطانة العاملني. فأقبلينا عبيدًا لِك يف حال فرحِك العظيم املختص 

وة واملستحقة منا حباً عظيماً. أن هياكلِك تها األم الكلية احلالهبذا العيد، اذ أنِت اذاً هي أمنا. فيا أي
اآلن حماطٌة من شعوٍب كثريين. ومنهم من يلتمس منِك أن تشفيه من مرٍض ما. ومنهم من يتوسل 
إليِك أبن تسعفيه يف أحتياجه اخلصوصي، ومنهم من يطلب منِك خصب أمثار أراضية، وغريه يسألِك 

، أما حنن فنلتمس منِك نعمًا أكثر قبواًل لدى قلبِك  له يف ديوان الشريعةأن يربح دعوًة ما مقامةً 
احلنون، وهي أن تستمدي لنا من هللا أن نكون مثلِك متواضعني. غري متعلقي القلوب مبحبة خريات 
هذه األرض. حمسنني تسليم أرادتنا ابلتمام ملشيئة هللا. وألتمسي لنا منه تعاىل حبه املقدس، وميتًة 
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سماوي، وأنقلينا أيتها السيدة من حال اخلطيئة اىل حال القداسة، وأن ًة، ونوال الفردوس الصاحل
صنعِت هذه األعجوبة فهي تسديِك كرامًة أفضل مما أن هتيب النظر اىل الف إنساٍن أعمى وتفتحي 

ي القول أنِك أعينهم، ومما أن تردي اىل احلياة ألفًا من املوتى، فأنِت أمام هللا هكذا مقتدرٌة، ويكف
األكثر معزًة لديه املمتلئة نعمًة منه. فاذًا ماذا ميكنه هو أن ينكر عليِك، أما حنن اي ملكتنا والدته و 

الكلية اجلمال فال ندعي مؤملني أن نشاهدِك يف األرض، بل نريد أن أنيت اىل السماء لنراِك هناك. 
   آمني.األمر الذي خيصكِك أن تناليه لنا، فهكذا نرجوا بتأكيٍد 

† 
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 كتاب اجماد مرمي  -لثانية: شرح أحزان والدة اإلله، بوجه العموم واخلصوص املقالة ا
 القديس ألفونس دي ليكوري -كتاب اجماد مرمي البتول  •

  
 املقالة الثانية

   اإلله، بوجه العموم واخلصوصشرح أحزان والدة 
 الفصل األول

 * فيما يالحظ أحزان هذه العذراء اجمليدة بوجه العموم حتت صفة*
 * كوهنا سلطانة الشهداء، ألجل أن أستشهادها وجد أطول*

 * وأشد من أستشهادهم كافًة.*
 وفيه جزءان* *

 

 † اجلزء األول †
 أستطالًة من *يف أن أستشهاد مرمي البتول وجد أكثر  *

 *اء* أستشهادات مجيع الشهد
ترى من هو ذاك اإلنسان احلاصل على قلٍب قاٍس كاجللمود، حىت أنه ال يتوجع متخشعاً عند أستماعه 
إيراد حادٍث مملٍؤ من الغم، مستحق الندب والبكاء احلادث الذي حصل وقتًا ما يف هذا العامل وهو 

بن كان هو املوضوع األ أنه كانت على األرض أمرأٌة شريفٌة قديسٌة، مل يكن هلا اال أبٌن وحيٌد، وهذا
املستحق أعظم احملبات املمكن تصوره يف العقل، ابراً مجيالً حاوايً كل الفضائل، مغرماً ابحلب الشديد 
حنو هذه الوالدة، بنوع أنه قط مل يكن أغاظها أبدىن شيٍء. بل كان دائمًا حيرتمها بوقاٍر، ويطيعها 

ضعت هي فيه مجيع أمياهلا وعواطفها وحبها قد و بتكرمٍي، ويكمل مشيئتها بكل حقائق احلب، ولذلك 
على األرض. فماذا جرى بعد ذلك، فقد حدث أن هذا األبن ألجل روح احلسد الذي أستوعبت منه 
قلوب أعدائه، قد اشتكوا عليه كذاًب وعدوااًن أمام القاضي، الذي ولئن كان عرف براءته وأشهرها 

داء قد حكم على هذا األبن الربيء من الذنب األعمعرتفًا هبا، فمع ذلك لكيال يغيظ هو أولئك 
ابملوت ذي العار واخلزي، ابلنوع املطلوب من األعداء أنفسهم، ومن مث هذه األم املسكينة أحتملت 

http://www.peregabriel.com/saintamaria/nodeorder/term/2044
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احلزن الشديد املسبب هلا من قبل مشاهدهتا أبنها البار احملبوب منها هبذا املقدار، يقتل ظلماً يف سن 
لقساوة! أعدموه ــ احلياة أمام عينيها، فيما بني العذاابت األشد أوجاعاً، ية اشبوبيته مبيتٍة بربريٍة كل

وأماتوه موت اخلزي والعار. فماذا تقولون اي ذوي األنفس احلنونة اللينة، أما أن هذا احلادث هو 
 مستحق التوجع والشفقة، وأما أن هذه الوالدة احلزينة هي مستأهلة أن يرثى هلا ويشفق عليها. فأنتم

مون جيدًا عمن أشري أان هبذا احلادث. أي أن األبن الذي حكم عليه ابملوت وقتل ابلنوع املقدم تفه
إيراده، هو خملصنا يسوع املسيح املوضوع املستأهل كل حمبة، واألم اليت تكبدت األحزان واآلالم مبا 

ن تشاهد أبنها هذا ضت أبأشران عنه، هي والدة اإلله مرمي الطوابوية، اليت حبًا بنا وخبالصنا قد أرت
احلبيب مقدماً ذبيحًة للعدل اإلهلي أبيدي البشر القساة القلوب. فاذاً األوجاع واألحزان اليت ذاقتها 
من أجلنا هذه األم اإلهلية مبرارٍة تفضل على مرائر ألف ميتٍة، تستحق منا التوجع والرتثي ومعرفة 

ا إايان هذا الشديد، فقلما يكون أنخذ يف هذا حبه اجلميل. وأن كان ال يوجد لنا شيٌء آخر نكافئ به
اليوم ابلتأمل برهًة من الزمان، يف شدة احلزن والتوجع واألمل الذي تكبدته هذه العذراء، ومن قبل 
 ذلك صارت هي سلطانة الشهداء، اذ أن أوجاع أستشهادها قد فاقت على عذاابت الشهداء كافًة.

 أكثر أستطالًة من أزمنة عذاابت زمنهوجد   : مبا أن هذا األستشهادأوالً 
 الشهداء. األمر املالحظ يف اجلزء احلاضر.    
 ألنه قد وجد هو األستشهاد األشد أوجاعاً من عذاابهتم كلها األمر :اثنياً 
 املالحظ يف اجلزء اآلخر.*     

مل أحت فكما أن يسوع املسيح مسي: سلطان األوجاع، وملك الشهداء ألجل أنه يف مدة حياته قد
آالماً أشد مما أحتمله الشهداء أمجعون، فهكذا بكل عدٍل تدعى مرمي البتول: سلطانة الشهداء ألهنا 
أستحقت هذا اللقب أبحتماهلا أستشهادًا أعظم من كل ما سواه بعد ذاك احملتمل من أبنها خملصنا. 

ء: وميكن أن شهدافاذًا ابلصواب يسميها العالمة ريكاردوس الذي من سان لورانسوس: شهيدة ال
( أي أن األكليل الذي 18ع22يقال عنها ما قاله أشعيا النيب: يكللِك هللا ابلضيق تكلياًل: )ص

تتوجت به هذه السيدة سلطانًة للشهداء قد كان أكليل الضيق واألوجاع عينها اليت فاقت على 
حقيقيًة، فهذا ال  يدةً عذاابت الشهداء كلهم اذا أجنمعت معاً. فأما عن كون مرمي العذراء وجدت شه

ريب فيه وال أشكال، ويربهن عنه أبثباٍت العلماء كارتوزاينوس وابلبارتوس وكااترينوس وآخرون غريهم. 
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على أنه حلكٌم عاٌم هو أنه يكفي حلقيقة األستشهاد أن حيتمل الشهيد عذااًب وأملًا كافيًا ألن يعدمه 
لعذاب، فهكذا القديس يوحنا األجنيلي قد كرم ذا ااحلياة اجلسدية، ولئن مل يكن هو ميوت من جمرد ه

من الكنيسة اجلامعة بصفة شهيد ولئن مل يكن مات هذا الرسول ضمن خلقني الزيت املغلي، حينما 
هو وضع فيها أبمر امللك دوميتسيانوس، بل خرج من تلك اخللقني أشد قوًة من ذي قبل )كما هو 

لفرض الروماين( ويقول القديس توما الالهويت: أنه اب امدون حتت اليوم السادس من شهر أاير يف كت
يكفي ألكتساب جمد األستشهاد أن اإلنسان يطيع يف أن يقدم ذاته حلد املوت: فمرمي وجدت شهيدًة 
ال مماتًة بواسطة احلديد، بل بشدة أوجاع القلب: كما يقول عنها القديس برنردوس، أي أن كان 

قد طعن قلبها املبارك بسهام أوجاع آالم أبنها، وهذه األوجاع ن، فجسدها الطاهر مل جيرح من اجلالدي
قد وجدت كافيًة ألن تسبب هلا ال مواتً واحداً فقط، بل ألف ميتٍة أيضاً، ومن مث أن مرمي قد صارت 
ليس شهيدًة حقيقيًة فقط، بل أيضاً أن أستشهادها األليم قد فاق على أستشهادات مجيع الشهداء، 

 ألنه ميكن القول أن حياهتا أبسرها قد وجدت أستشهاداً متصالً من دون أنقطاٍع.* منه،ألجل أستطالة ز 
فكما أن آالم سيدان يسوع املسيح قد أبتدأت معه منذ أتالده على األرض، حسبما يقول القديس 
برنردوس: أن املسيح قد ولد ومعه ولدت آالم الصليب: فهكذا مرمي اليت هي شبيهة أببنها يف كل 

أحتملت أستشهادها مدة حياهتا كلها. فأسم مرمي فيما بني التفاسري اليت يعنيها يفسر: حبر  . قدشيءٍ 
املرارة: كما يربهن الطوابوي ألبارتوس الكبري. ولذلك خيصص هبذه البتول ما قاله أرميا النيب يف العدد 

هو عظيٌم كالبحر  اركِ الثالث عشر من االصحاح الثاين من مراثيه وهو: اي بتول أبنة صهيون أن أنكس
فمن يعاجلِك: ألنه كما أن مياه البحر كلها هي مرًة ماحلًة، فهكذا هي حياة مرمي البتول قد وجدت 
دائماً مملؤًة من املرائر، ألجل أن آالم خملصنا كانت على الدوام أبزاء عقلها مصورًة، فال ميكن ألحٍد 

أكثر أستنارًة من األنبياء كلهم. وكانت  لقدسأن يراتب يف أن هذه السيدة قد أستنارت من الروح ا
هي تعلم أفضل علماً منهم حقيقة ما دونوه عن املسيح يف أقواهلم النبوية. فهكذا قال املالك للقديسة 
برجييتا، كما أنه قال هلا يف حمٍل آخر: أن البتول اجمليدة اذ كانت تعرف كم هو مقدار اآلالم اليت كان 

تكبدها من أجل خالص اجلنس البشري، فمن قبل أن تصري هي أمه أن يمزمعًا الكلمة املتجسد 
كانت تتصور آالمه وتتوجع من أجل امليتة الرببرية املعدة له، ليس من أجل خطاايه، اذ ال خطيئة 

 فيه، وعلى هذه الصورة منذ ذاك الوقت أبتدأ زمن أستشهادها:*
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عندما صارت هذه البتول أماً للكلمة املتجسد، حيد فهذا التوجع واآلالم قد أزدادت مرارةً وقوةً مبا ال 
ألهنا حينئٍذ عند أتملها يف مجيع ما كان عتيدًا هذا األبن احملبوب منها أن يتأمل به. فهي أحتملت هبذا 
التصور املتصل عذاب أستشهاٍد متصٍل مدى حياهتا، ولذلك يقول حنوها األنبا روابرتوس: أنِك اذ 

 العتيدة صريورهتا بعد زمٍن طويٍل من معرفتِك هبا. فوجد لذلك أبنكِ كنِت سبقِت وعرفِت آالم 
أستشهادِك يف تكبدِك مرارهتا مستطياًل: وهذا ابحلصر ما تفسره الرؤاي اليت شاهدهتا القديسة برجييتا 
يف مدينة رومية، يف كنيسة القديسة مرمي الكربى، حيث ظهرت هلا البتول الطوابوية وبرفقتها القديس 

يخ، مع مالٍك كان حامالً بيده سيفاً طويالً جداً، مصبوغاً ابلدم، مشرياً به اىل احلزن واآلالم الش مسعان
الشديدة املرارة واملستطيلة معاً، اليت أجتازت يف نفس هذه األم اإلهلية طول أايم حياهتا. ولذلك األنبا 

نايت العزيزات ال تتوجعن من اي بروابرتوس جيعل هذه السيدة متكلمًة هكذا: أيتها األنفس املفتداة، 
أجلي ملا تكبدته يف تلك الساعة فقط، اليت فيها شاهدت أبين ميوت فيما بني العذاابت أمام عيين. 
ألن سيف احلزن والوجع الذي سبق مسعان وأخربين عنه. قد أجتاز يف نفسي مدة حيايت كلها. ومن مث 

اعي. فدائماً كنت أشاهد امليتة املرة اليت  ذر حينما كنت أرضع أبين احلبيب. وأدفئه يف حجري وبني
 كانت تنتظره. فتأملن كم هي شدة التوجع. وكم هو مستطيٌل زمان هذه اآلالم اليت أان أحتملتها.*

وهلذا بكل صواٍب ميكن للعذراء اجمليدة أن تقول عن ذاهتا ما قاله النيب وامللك داود: أن حيايت قد 
(: ألنين أان للضرب مستعٌد ووجعي مقابلي يف كل 10ع31ور )مزمفنيت ابألوجاع وعمري ابلتنهد: 

(: فقد أصرفت حيايت كلها ابألوجاع والدموع. من حيث أن حزين وتوجعي 17ع380حني: )مزمور 
الصادرين من تذكري يف آالم أبين احلبيب وموته. ومل يربحا قط من أمام عيين، بل دائماً كنت أشاهد 

 يومًا ما كان هو مزمعًا أن يتكبدها: فهذه األم اإلهلية قد أوحت اىل اليت أنواع آالمه، وكيفية ميتته
القديسة برجييتا: أبهنا قد استمرت تشعر حىت بعد قيامة أبنها من بني األموات وصعوده اىل السموات، 
 مبرارة آالمه وموته يف قلبها ابقي الزمن الذي عاشت هي فيه على األرض. سواٌء كانت متارس أعماهلا،

أتكل أم تصنع شيئاً آخر اىل حني نياحها: وهلذا كتب طاوالروس: أبن مرمي البتول قد أجتازت زمن أو 
 حياهتا أبسره يف توجٍع متصٍل. ألنه مل يكن يهجس يف قلبها شيٌء من قبيل اآلالم سوى الغم واحلزن:*

احلزن ونسيان موضوعه، ويه وهلذا فأستطالة الزمان املعتاد أن يصرف من احملزونني يف األنفراج. ويف مت
مل يفد البتول القديسة لتخفيف أوجاعها، بل ابلعكس أن أستطالة الزمن كانت لديها علًة ألزدايد 



316 | P a g e  
 

التوجع واحلزن، ألن منو أبنها يسوع يف القامة والعمر، فبمقدار ما كان ينمى فيها تعلق قلبها به من 
لكمال وحسن الصفات، فبأكثر من ذلك ب وااجلهة الواحدة، ملشاهدهتا فيه موضوعاٍت جديدًة للح

من اجلهة األخرى، لتقدمه حنو زمن اآلالم ولدنوه من أايم احلكومة عليه ابملوت الرببري كان ينمى 
فيها شدة احلزن والتوجع من أجله لفقداهنا إايه من على األرض. وحسبما أخرب مالك الرب يف الرؤاي 

انبتًة فيما بني األشواك، فكذلك والدة اإلله كانت تتقدم ظهر للقديسة برجييتا:" أنه كما أن الوردة ت
ابلسنني فيما بني األوجاع. ونظري ما أن الوردة يف منوها تنمو معها األشواك احمليطة هبا، فهكذا وردة 
الرب املختارة هذه مبقدار ما كانت هي تنمو يف العمر، فبأكثر من ذلك كانت تنمو معها أشواك 

دها وجعاً وغماً". فاذ أتملنا حلد ههنا يف أستطالة زمن أحزان هذه السيدة فلنأِت لتزيآالمها وأحزاهنا 
 اىل

  *اجلزء الثاين لنتأمل عظم هذه األحزان.*
 

 † اجلزء الثاين †
 * يف أن أستشهاد مرمي البتول هو أشد أوجاعاً من عذاابت الشهداء كلهم*

ون زمن أستشهادها يف أحتمال اآلالم وجد سلطانة الشهداء ليس فقط من ك فمرمي العذراء دعيت
أطول من أزمنة عذاابت الشهداء بل أيضًا من كون أوجاعها وآالمها قد وجدت أشد وأعظم من 
أوجاع الشهداء وآالمهم كافًة. على أنه ترى من ميكنه أن يقايس مقدار هذه األوجاع. ويعرف حقيقتها 

األم وأحزاهنا،   يقدر أن جيد من ميثل هو به أوجاع هذه فالنيب أرميا يشري اىل أنه الوشدهتا وعظمتها. 
ألنه يقول: مبن أشبهِك، أو مبن أمثلِك اي بنت أورشليم. من أقايس عليِك وأعزيِك، اي بتول أبنة 

( ولذلك اذ فسر هذا 13ع2صهيون فأن أنكسارٍك هو عظيٌم كالبحر فمن يعاجلِك: )مراثي ص
و هذه البتول اجمليدة هكذا: أنه كما أن مرارة مياه البحر تفوق لكردينال أوغون فكتب قائالً حنالنص ا

يف شدهتا على مرائر األشياء املرة كلها. فعلى هذا املثال أن أوجاعِك أيتها العذراء املباركة قد فاقت 
 يكون هللا أبعجوبٍة يف شدهتا على األوجاع األخرى أبسرها: وهلذا يقول القديس أنسلموس: أنه لوال

حفظ حياة مرمي البتول. لكان وجع قلبها كافيًا ألن مييتها يف كل دقيقٍة من دقائق حياهتا:  خصوصيةٍ 
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وأما القديس برنردينوس السياين فقد أتصل اىل أن يقول: أن أوجاع مرمي قد كانت هبذا املقدار عظيمًة. 
  بكل سرعٍة.*لكانت كافيًة ألن متيتهم كافةً حىت أنه لو أمكن تفريقها موزعًة على البشر كلهم. 

اال أننا ههنا نتأمل األسباب اليت من أجلها وجد أستشهاد هذه األم اإلهلية أعظم من أستشهاد كل 
 الذين سفكوا دماؤهم من أجل اإلميان ابملسيح. فليعترب.

د وغريمها. أما مرمي أن الشهداء أمنا أحتملوا العذاابت يف أجسادهم بواسطة النار أو احلدي أواًل:
عذاب أستشهادها ابطنًا يف نفسها. حسبما سبق القديس مسعان الشيخ وقال هلا: وأنِت فأحتملت 

( وكأنه يريد بقوله هذا أن يعلن هلا هكذا خماطباً: أيتها 35ع2سيحوز سيٌف يف نفسِك: )لوقا ص
يتكبدوا أوجاع احلديد، وأما  البتول املثلثة القداسة أن مجيع الشهداء أمنا عتيدون يف أجسادهم أن

أنِت فأستشهادِك أمنا هو ابطٌن، ألن سيف احلزن مزمع أن حيوز يف نفسِك وحتيق األوجاع بقلبِك مع 
آالم أبنِك يسوع: فاذًا مبقدار ما أن النفس هي أشرف من اجلسد فبمقدار ذلك كان أستشهاد مرمي 

السيانية  خملصنا عينه للقديسة كاترينا بنفسها أعظم من أستشهاد الشهداء أبجسادهم. كما أوحى
بقوله هلا: أنه فيما بني األستشهاد ابألجساد، وبني األستشهاد ابألنفس يوجد فرق ال قياس لعظمته: 
ومن مث يقول األنبا القديس أرنولدوس كارنواتنسه: أن من أتفق له أن يوجد حاضرًا يف جبل اجللجلة 

ب. لقد كان الحظ هناك حينما هو مات على خشبة الصلي ليشاهد ذبيحة احلمل الربيء من العيب،
مذحبني عظيمني. أحدمها يف قلب يسوع، واثنيهما يف قلب مرمي. حيث أنه يف زمٍن واحٍد نفسه الذي 

 فيه كان األبن يضحي قرابانً ابلتوجع القليب:*
ياهتم الذاتية. واما يقول القديس أنطونينوس: أن الشهداء اآلخرين قد تعذبوا بواسطة ذبيحة ح اثنياً:

لبطوابوية فتعذبت بواسطة ذبيحة حياة أبنها الذي كانت هي حتبه أشد حبًا مبا ال حيد من البتول ا
حياهتا الذاتية. وهلذا ليس فقط قد تكبدت هي بنفسها كل األوجاع اليت تكبدها أبنها يف جسده. بل 

ملت تلك عظم مما لو كانت هي نفسها أحتأيضاً قد سبب لقلبها نظرها بعينيها تعاذيب أبنها أوجاعاً أ
التعاذيب يف جسدها عينه. فعن القول أن مرمي العذراء قد تكبدت يف قلبها مجيع العذاابت اليت 
شاهدت هي أبنها احلبيب يسوع معذاًب هبا. ال ميكن أن يوجد ريٌب أو أشكاٌل. فكل أحٍد يفهم أن 

اب. فالقديس اٍت وانظراٍت مباشرة ذاك العذعذاب األبناء هو نفس عذاب أمهاهتم. اذا كن حاضر 
أوغوسطينوس اذ كان يتأمل يف األوجاع اليت أحتملتها القديسة )صالومي( أم السبعة شهداء املكابيني 
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مبشاهدهتا العذاابت اليت كانت أوالدها هؤالء يتكبدوهنا قال: أهنا اذ كانت تنظر أوجاع أوالدها قد 
ت هي تتعذب يف عينيها جبميع العذاابت انت حتبهم كلهم. وابلتايل كانأتملت هي ابألوجاع كلها، ألهنا ك

اليت هم كانوا يتعذبون هبا يف أجسادهم. فهكذا حدث لوالدة اإلله، أي أن مجيع تلك العذاابت من 
اجللد وأكليل الشوك، واملسامري، والصليب اليت تعذبت هبا حلمان يسوع الطاهرة. فهذه كلها دخلت 

ا، كما كتب القديس أماداوس قائاًل: أن هذه مرمي لتكمل بواسطتها أستشهادهحينئٍذ يف قلب 
العذاابت اليت دخلت على جسد يسوع هي نفسها دخلت على قلب مرمي: بنوع أنه )حسبما قال 
القديس لورانسوس يوستينياين( قد أضحى قلب هذه األم مبنزلة مرآٍة لألوجاع اليت أحتملها أبنها، 

حات وسائر العذاابت اليت أتمل هبا يسوع. مث أن تنظر اللطمات والبصاق واجلرا وهبذه املرآة كانت
القديس بوانونتورا يتأمل: يف أن مجيع تلك اجلراحات اليت كانت مفرقًة يف جسد يسوع كله، فهذه 

 أبسرها وجدت جمموعًة معاً يف قلب مرمي.*
تلك   يف قلبها الشديد احلب أنواعفاذًا قد تكبدت هذه البتول ألجل أوجاع أبنها وآالمه حمتملةً 

اآلالم! أي اجللد، التكليل ابلشوك، األهاانت، التعيريات، املسامري، الصليب، كأهنا هي نفسها 
جلدت، كللت، أهينت، عريت، مسرت، صلبت، وهلذا اذ يتصور القديس بوانونتورا عينه حال وجود 

ها السيدة أخربيين يخاطبها كمستفهٍم قائاًل: أيتهذه األم اإلهلية يف جبل اجللجلة حاضرًة موت أبنها، ف
أين كنِت حينئٍذ واقفًة، أهل أنِك وجدِت قريبًة فقط من صليب يسوع، كال بل أنين أقول األجود 
أنِك كنِت مرفوعًة على الصليب عينه، ومسمرًة مصلوبًة مع أبنِك نفسه. أما ريكاردوس فاىل كلمات 

ملقالة منه عن لسان خملصنا وهي: من نبؤته ا 63الث من االصحاح النيب أشعيا املدونة يف العدد الث
دست املعصرة وحدي ومن األمم ليس معي رجٌل: يضيف هو هذه الكلمات قائاًل: أنك ابلصواب 
تقول أيها السيد أنه يف عمل أفتداء اجلنس البشري أنت وحدك دست املعصرة متأملاً، ومل يكن معك 

يت مقدار ما أنت أحتملت يف جسدك، ولكن توجد أمرأةٌ وهي أمك ال رجًل يتوجع من أجلك بكفايٍة.
 فهي مقدار ذلك تكبدت يف قلبها.*

اال أن هذه األقوال كلها هي شيءٌ زهيٌد جداً ابلنسبة اىل حقيقة ما أتملت به العذراء اجمليدة، من حيث 
عًا أشد مرارًة من آالم أهنا )كما قلت آنفاً( قد تكبدت هي ابلنظر اىل عذاابت يسوع آالمًا وأوجا

وأوجاعه عينها، لو كانت هي أحتملتها يف جسدها بدالً منه. فالعالمة أيرازموس كتب يف تكلمه يسوع 
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بوجه العموم عن الوالدين بقوله عنهم: أهنم يشعرون يف ذواهتم ابألوجاع اليت تتعذب هبا أوالدهم. 
الوالدين. أما يف ليس حبقيقي دائمًا وال يف كل أشد آالمًا مما يشعرون أبوجاعهم الذاتية: اال أن هذا 

مرمي البتول فقد حتقق ذلك بكل أتكيٍد. ألجل أن هذه األم اجمليدة كانت حتب أبنها اإلهلي حباً أعظم 
مبا ال حيد، وال ميكن وصفه من حبها ذاهتا، بل من حبها ألف حياٍة لو كانت هلا. ولذلك بكل صدٍق 

نت تشاهد املنظر املرثى له، الذي به أبنها ن هذه الوالدة احملزونة اذ كايشهد لنا القديس أماداوس: أب
يسوع احلبيب كان حيتمل العذاابت، فهي قد تعذبت أكثر جدًا مما لو كانت هي نفسها حتتمل يف 
جسمها آالم هذا األبن كلها: فالربهان هو واضٌح من حيث أنه كما يقول القديس برنردوس: أن 

منها أحتادًا أشد جدًا من كياهنا يف اجلسد الذي ومتحدًة يف املوضوع احملبوب  النفس توجد مستقرةً 
هي حتييه: بل أن خملصنا عينه قبل هذا القديس قال: أنه حيثما يكون كنزكم فهناك يكون قلبكم: 

( فاذاً من حيث أن هذه البتول كانت بقوة احلب حتىي بيسوع بنوٍع أفضل مما كانت 34ع12)لوقا ص
دت من اآلالم، ألجل موت حبيبها هذا، أوجاعًا أشد وعذاابً ذاهتا، فمن دون ريٍب أهنا تكبحتىي يف 

أعظم مما لو كانت هي نفسها متات فيما بني أمر عذاابت العامل، ميتًة ذات قساوٍة أشد من كل ما 
 ميكن أخرتاعه من التعذيبات.*

ا ال ظم من عذاابت الشهداء كلهم مبأن السبب الذي قد صري عذاب أستشهاد والدة اإلله أع اثلثاً:
حد له وال قرار، هو أهنا قد أتملت هي كثرياً، ومن دون أدىن تعزيٍة. فأي نعم أن الشهداء كانوا يشعرون 
ابلعذاابت اليت كان املضطهدون القساة يذيقوهنم إايها، ولكن حبهم ليسوع كان يصري عذبًة حلوًة 

وس يف أستشهاده تكبد بوبًة منهم. فالقديس فينجانسمراير تلك األمتحاانت. بل كان جيعلها حم
عذاابٍت وافرًة كلية القساوة، من الزاير واجللد، وسلخ اجللد والتمشيط ابألظفار احلديد، واحلريق 
ابملشاهيب. ولكن يقول عنه القديس أوغوسطينوس: أن آخر كان يتعذب هكذا، وآخر كان يتكلم 

طب املغتصب بشجاعٍة ني عذاابٍت هذه صفتها كان خيابفصاحٍة: ألن هذا الشهيد وهو فيما ب
وفصاحٍة، وأبحتقار عظيٍم لتلك التعاذيب، حىت أنه أستبان أن فنجانسوس واحدًا كان يعذب. 
وفينجانسوس آخر كان يتكلم، ومن هنا يظهر واضحاً كم كان هللا بعواطف حبه العذبة، يشجع هذا 

لشهيد كان يقاسي ة. وهكذا القديس بونيفاسيوس االشهيد ويقويه على أحتمال تلك النكال املر 
شدائد األمتحاانت، بتمزيق حلمان جسده ابملخالب احلديد، وأبدخال القضيب الرفيع حتت أظافره، 
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وبصب الرصاص املذاب يف فمه. أما الشهيد ففيما بني هذه العذاابت مل يكن يشبع من تكرار الشكر 
سان مرقص ومركلوس اذ كاان لرب يسوع املسيح. وكذلك القديهلل هاتفاً: أشكرك شكرًا دائمًا أيها ا

يتكبدان عذاابت األستشهاد، مسمرين أبرجلهما على قائمٍة من خشٍب، واملغتصب كان يقول هلما: 
أيها الشقيان أتمال حالكما هذه التعيسة. وخلصا ذاتيكما من هذا العذاب ابلطاعة. فهما أجاابه 

ننا حنن ما شعران قط بلذٍة وال تنعمنا لم، فهذه هي أشياء مضحكٌة، ألقائلني: عن أية عذاابت أنت تتك
أصاًل على مائدٍة، مبقدار ما نلذ ونتنعم اآلن يف هذه الوليمة، اليت فيها حنتمل األوجاع ابلتذاٍذ عظيٍم 
حباً بيسوع املسيح. ومثلهما القديس اجمليد يف الشهداء رئيس الشمامسة الفرنتيوس حينما كان يشوى 

لنار: قد وجد حينئٍذ )يقول القديس البااب الون يف خطبته على عيد لى املصبع احلديد فوق مجرات اع
هذا القديس( أعظم قوًة هليب احلب الباطن يف قلبه هلل ليعزي نفسه، وأشد حرارًة من هليب النار 

ع أنه أتصل اىل املادية اخلارجة اليت كانت حترق جسده. وقد فاز ابلقوة والشجاعة يف تلك احلال بنو 
غتصب قائالً له: هوذا حلماين قد أشويت حسناً وأنتهي شيها من اجلانب الواحد، فأن أن يستهزئ ابمل

كنت تريد أن أتكل منها فأقلبها على اجلانب اآلخر وكل. ولكن كيف أمكن هلذا الشهيد يف أحتماله 
: جيب القديس أوغوسطينوس قائالً تلك امليتة املستطيلة بعذاٍب هذه صفة شدته أن يتهلل مبتهجاً، في

أن هذا املعظم يف الشهداء قد سكر خبمرة احلب اإلهلي، حىت أنه مل يعد يشعر ال ابلعذاابت وال 
 ابملوت:*

فاذًا أن الشهداء مبقدار أشتداد حبهم ليسوع، فبمقدار ذلك كانت حتلو لديهم العذاابت من أجله. 
كان جمرد تصورهم مرائر آالم حىت كأهنم مل يعودوا يشعروا هبا. وكان املوت يصري لديهم عذابً حلوًا. و 

ن حب سيدتنا مرمي إلٍه متجسٍد على الصليب خيفف عنهم مرائر تعاذيبهم معزاًي إايهم. ولكن أهل أ
البتول ليسوع، قد كان على هذه الصورة يعزيها وخيفف عنها مرائر األوجاع، ال لعمري، بل أن أبنها 

حزاهنا وآالمها، وأن احلب الشديد الذي كان احلبيب يسوع الذي كان هو يتأمل، فهو نفسه كان علة أ
لي قساوة املعذب إايها. ألن كل أستشهاد قلبها به مغرماً حنوه تعاىل، فهو عينه كان اجلالد الوحيد الك

هذه األم اإلهلية كان قائمًا يف مشاهدهتا عذاابت أبنها احملبوب منها هبذا املقدار، والربيء من كل 
ذات، الذي كان يتأمل آالماً فائقة الوصف. وابلتايل أهنا مبقدار أزدايد حبها خيال ذنٍب. بل الرباءة ابل

قدار ذلك كانت شدة أوجاعها وأحزاهنا تتعاظم من دون أدىن تعزيٍة: إايه حبًا هكذا عظيماً، فبم
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فأنكسارِك هو عظيٌم كالبحر اي بتول أبنة صهيون فمن يعاجلِك. أواه اي سلطانة السموات واألرض، 
بة قد صريت الشهداء اآلخرين أن ينسوا عذابتهم، خلفتها عنهم من قبل احلب الذي كان يشفي أن احمل

نِت فمن يعاجلِك وجيلي لديِك حبر املرائر واحلزن العظيم. ومن يشفي جراحاتِك املتخنة جرحاهتم، وأما أ
أن يفرح غمِك الكلية األوجاع، اجملروح هبا قلبِك. ألن ذاك األبن احلبيب عينه الذي كان ميكنه 

ه الذي ويعزيِك فهو كان آبالمه العلة الوحيدة ألوجاعِك. واحلب الذي أنِت ملتهبٌة به حنوه فهو نفس
كان يصور جمموع أستشهادِك. وهلذا يقول العالمة دايز: أنه قد جرت العادة يف أن املصورين عندما 

ك اآللة اليت هبا كمل أستشهاده، يصورون أيقوانت الشهداء ففي كٍل منها يرمسون مع الشهيد صورة تل
مع القديس الفرنتيوس مثالً السيف مع القديس بولس، الصليب مع القديس أندراوس، املصبع احلديد 

وهلم جراً. فأما العذراء مرمي فيصورن آلة أستشهادها املسيح عينه ميتاً متكئاً على ركبتيها، ألن حبها 
لقديس برنردوس فبألفاٍظ وجيزٍة يثبت مجيع ما قلته حلد الشديد إايه كان هلا آلة األستشهاد. أما ا

ت األخرى عظم احلب الشديد خيفف مرائر اآلن، اذ أنه كتب هكذا قائاًل: أنه يف األستشهادا
العذاابت، أما البتول الطوابوية فبمقدار ما كان حبها له تعاىل أشد ألتهاابً. فبأكثر من ذلك كانت 

 وهو الذي صري أستشهادها أوفر أتملاً وأمر توجعاً.* أوجاعها أعظم قساوًة ومرارًة،
إنساٍن ما حنو موضوٍع ما، يقاس حزنه وغمه  فأمٌر حقيقي هو أنه بقياس احملبة اليت توجد يف قلب 

على فقد ذاك املوضوع، وهكذا يوجد قياس شدة توجعه على خسرانه إايه، مقدار شدة غرامه يف 
نسان أخاه الطبيعي ابملوت حيزن قلبه أشد حزانً، مما حيدث له من حبه الزائد حنوه. ومن مث أن فقد اإل

غريها. وكذلك يتوجع األب على موت أبنه أعظم توجعاً الغم على فقده أحد احليواانت، كالفرس و 
مما على موت أحد أصدقائه. وهلذا يقول كورنيليوس احلجري: أنه لكي يفهم كم كان مقدار توجع 

ها يسوع، يلزم أن يفهم مقدار احلب اليت هي كانت حتبه به تعاىل. ولكن مرمي البتول على موت أبن
ذي هي كانت مغرمًة به حنو أبنها )يقول الطوابوي أماداوس( من ميكنه أن يعرف قياس هذا احلب ال

حيث أن حبها إايه ابلنوع الواحد وابلنوع اآلخر قد أمجعا معاً يف قلبها كشيٍء واحٍد، أي احلب الفائق 
ة الذي به كانت هي حتبه عز وجل حبسبما هو إهلها، مث احلب الطبيعي الذي به كان قلبها متعلقاً الطبيع

ب كونه أبنها". فاذًا هذان النوعان من احلب قد أجتمعا واحدًا يف قلبها. ولكن هبذا مبحبته حبس
ي يقول:" أن املقدار وجد هذا احلب املضعف عظيماً فائق احلد والقياس، حىت أن غولياملوس الباريس
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قابالً الطوابوية مرمي العذراء قد أحبت أبنها وإهلها يسوع مبقدار ما أمكن للنوع اإلنساين أن يكون 
ألن حيب، أي أن خليقًة حمضًة مل تقدر أن تكون موضوعاً قابالً ألن حتب أكثر من ذلك". وهلذا كتب 

وجد قط ولن يوجد أبداً أعظم ريكاردوس الذي من سان لورانسوس: أنه كما ان حب مرمي ليسوع ما 
يث أن حبها إايه منه، فال وجد ولن يوجد أصالً وجٌع أعظم من وجعها من قبل آالمه وموته، ومن ح

تعاىل كان عدمي احلد وال قرار له، فعدمي احلد وال قرار له كان وجعها بفقدها إايه ابملوت. وقال 
 فهناك يوجد التوجع أعظم.* الطوابوي ألبارتوس الكبري: أنه حيثما يكون احلب أشد.

عدٍل وصواٍب وهلذا فلنتصور أن مرمي اذ كانت واقفًة حتت صليب يسوع على جبل اجللجلة، فبكل 
كان ميكنها أن ختصص ذاهتا بكلمات أرميا النيب وهي: اي عابري الطريق أنظروا وأتملوا هل رأيتم 

ألرض أايم حياتكم وال تفتكرون ( أي اي معشر اجملتازين على ا12ع1وجعًا مثل وجعي: )مراثي ص
مام عيين مدنفًا على املوت، يب وال تتوجعون من أجلي. قفوا قلياًل متأملني يفَّ أان اليت اآلن أشاهد أ

يف حبٍر من اآلالم هذا األبن احلبيب، وأنظروا هل يوجد فيما بني مجيع احلزاىن واملتأملني أحٌد أوجاعه 
ديس بوانونتورا قائاًل: كال، أيتها األم اململؤة أحزااًن أنه ال ميكن تشابه أوجاعي. فهنا يرد اجلواب الق
ثل وجعِك، ألنه ال ميكن وجود أبٍن عزيٍز حبيٍب على األطالق أن يوجد من األرض وجٌع مٌر قاٍس م

نظري أبنِك. ويضيف اىل ذلك القديس لورانسوس يوستينياين بقوله: أنه حقاً مل يكن وجد قط يف العامل 
ضوٌع للحب الشديد نظري يسوع، وال أٌم مغرمٌة ابحلب الكلي حنو أبنها مثل مرمي. فأن كان اذاً أبٌن مو 

األرض حٌب هكذا عظيٌم يشابه حب هذه األم اإلهلية ألبنها، فكيف يستطاع أن  ما صودف على
 يصادف وجٌع شديد القساوة مياثل وجعها ويشاهبه.*

يقول: أنه لقليٌل هو أن يورد عن مرمي البتول أن آالمها ومن مث القديس أيدالفونسوس مل يرتب يف أن 
ت أوجاعهم متحدًة معاً جبملتها. ويضيف اىل قد فاقت على عذاابت الشهداء كلهم، حىت ولو أفرتض

ذلك القديس أنسلموس بقوله: أن التعاذيب األشد مرارًة ووجعًا اليت هبا عذب الشهداء القديسون 
وكال شيء ابلنسبة اىل أستشهاد البتول اجمليدة. وكتب القديس  أبعظم قساوٍة، قد وجدت خفيفةً 

تفوق أبنوارها على سائر الكواكب والنجوم، فهكذا مرمي ابسيليوس الكبري قائاًل: أنه كما أن الشمس 
 العذراء قد فاقت آبالمها على مرارة أوجاع الشهداء اآلخرين أمجعني.
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هن بعبارٍة جليلٍة عما أشران إليه قائاًل: أن أوجاع مرمي من العلماء العباد )وهو األب بينامونته( يرب 
حىت أن هذه األم احلنونة وحدها وجدت حني آالم البتول قد كانت هبذا املقدار شديدًة وعظيمًة، 

 أبنها هبذه األوجاع كافيًة ومقتدرًة على أن تتوجع أبمٍل كاٍف على موت إلٍه متأنٍس.*
ا حنو هذه السيدة اجمليدة قائالً كمستفهم هكذا: أخربيين اي سيديت ولكن ههنا يلتفت القديس بوانونتور 

لجلة، لتقدمي أنِت أيضًا ذاتِك ذبيحًة. أهل أنه رمبا مل يكن ملاذا أنِت أردِت أن تذهيب اىل جبل اجل
كافياً ألفتدائنا أن إهلاً ميوت من أجلنا على الصليب ابجلسد، ولذلك رغبِت أن تصليب معه أنِت أيضاً 

دته: اجلواب، أنه ألمٌر كلي الوضوح هو أن موت يسوع املسيح وجد كافياً ليس خلالص هذا العامل وال
خلالص عوامل غري متناٍه عددها أيضاً، اال أن هذه األم الصاحلة قد أرادت ألجل احلب  كله فقط، بل

يت تكبدهتا هي الشديد الذي حتبنا به، أن تفيد أمر خالصنا هي أيضاً بواسطة أستحقاقات األوجاع ال
ن وملتزمون وقدمتها هلل على جبل اجللجلة. ولذلك يقول الطوابوي ألبارتوس الكبري: أنه كما أننا ممنونو 

ابملعروف حنو يسوع املسيح، ألجل آالمه اليت تكبدها حبًا بنا. فهكذا حنن ممنونون وملتزمون مبعرفة 
مبوت أبنها أن حتتمله من تلقاء مشيئتها اجلميل حنو مرمي العذراء ألجل األستشهاد الذي هي أرادت 

 ألجل خالصنا.*
ألشفاق حنوان )كما أوحى مالك الرب للقديسة وأمنا قلت من تلقاء ذاهتا: ألن أمنا هذه الكلية ا

برجييتا( "قد أرتضت أبن حتتمل ابألحرى العذاابت كلها، من أن تشاهد األنفس غري مفتداة ابقيًة 
". فهذا املوضوع ميكن أن يقال عنه أنه كان هو التعزية الوحيدة اليت مهملًة يف حال اخلسران القدمي

لك اآلالم العظيمة الشديدة املرائر، املسببة هلا من آالم أبنها، هي شعرت هبا يف حني غرقها يف حبر ت
أي مالحظتها أنه بواسطة آالمه املقدسة قد أفتدى العامل اهلالك، وفاز البشريون ابلصلح مع هللا بعد 

 ن كانوا أعداًء له تعاىل: )حسبما يقول مسعان الكاسياين(.*أ
فحٌب هكذا عظيٌم من والدة اإلله حنوان يستحق منا معرفة اجلميل حنوها، وقلما يكون ينبغي لنا أن 
نكافئ مجيلها بتأملنا يف أوجاعها وآالمها. وبتوجعنا من أجلها، ألن هذه السيدة قد تشكت للقديسة 

ن متناسني هذا ني جدًا هم أولئك الذين يفتكرون أبوجاعها، واألكثرين يعيشو برجييتا من أن قليل
املوضوع. ولذلك أوصت هي هذه القديسة أبن تتذكر أحزاهنا. فلكي يفهم كم هو أمٌر مقبوٌل لدى 
هذه األم اإلهلية التفكر مراٍت كثريًة يف آالمها وأوجاعها. يكفي أن يعرف هذا احلادث فقط، وهو 
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الذين هم مؤسسوا  للسبعة األشخاص املتعبدين هلا، 1239لدة اإلله قد ظهرت سنة أهنا أي وا
اجلمعية امللقبة: برهبنة عبيد مرمي: وكان ظهورها هلم بثوٍب أسود، وأوضحت هلم أنه أن كانوا يريدون 

دهتا يف أن يكتسبوا رضاها ومسرهتا، فيلزمهم أن يتأملوا متواترًا يف أحزاهنا وأوجاعها. وأعلنت هلم أرا
ابلثوب األسود الذي شاهدوها متشحًة به )كما أهنم تذكرًة آلالمها يرتدون من ذلك الوقت فصاعداً 

من اتريخ الرهبنة املذكورة( مث أن خملصنا يسوع املسيح نفسه  1من الكتاب14هو مدون يف الرأس 
مقبوٌل لدي جدًا ذرف  قد أوحى للقديسة فارونيكا البيناسكية قائاًل هلا هكذا: أعلمي اي أبنيت أنه

ولكنين ألجل حيب والديت حبًا ال حد له. فأكثر قبواًل لدي الدموع من عبيدي حني أتملهم آبالمي، 
هو التأمل يف أحزاهنا وأوجاعها اليت هي أحتملتها حني مويت، من التذكر آبالمي أان عينها: )كما يوجد 

 من كانون الثاين(.*مدوانً يف جمموع البوالنديسيت حتت اليوم الثالث عشر 
ود هبا من فادينا يسوع، ألولئك الذين يتأملون متواترًا يف ومن مث عظيمٌة هي النعم واملواهب املوع

أوجاع والدته، حمسنني العبادة حنو هذا املوضوع. فقد كتب العالمة ابلبارتوس أبنه أوحى اىل القديسة 
كانت الطوابوية مرمي البتول صعدت اىل السماء   أليصاابت الراهبة، أبن القديس يوحنا األجنيلي بعد أن

قه متقدًة ألن يشاهدها مرًة ما، فهذه النعمة قد أعطيت له، وهكذا قد ظهرت له هذه قد كانت أشوا
األم احملبوبة منه حباً عظيماً، وقد ظهر صحبتها يسوع املسيح أيضاً. وقد فهم هذا القديس أن اجمليدة 

ىل قد ها نعمًا ما خصوصيًة للمتعبدين آلالمها وأوجاعها، وأنه تعامرمي البتول كانت تطلب من أبن
 وعدها أبن يهبهم أربع نعم خاصًة متقدمًة.

هي أن من يستغيث هبذه األم اإلهلية أبستحقاقات أوجاعها. فقبل موته يكتسب نعمة أن  :فاألوىل
 يصنع التوبة احلقيقية على مجيع خطاايه.

سيما يف  هؤالء العابدين يف حني شدائدهم وجتارهبم اليت تلم هبم، ال هي أنه عز وجل حيفظ  والثانية:
 ساعة املوت.

 هي أنه يرسم يف قلوهبم مطبوعًة تذكرة آالمه وتعد هلم املكافأة الغنية يف السماء.  :والثالثة
. هي أنه تعاىل يضع هؤالء العباد يف يد مرمي عينها لكي تتصرف هي هبم حسبما تشاء وتريد :والرابعة

فلنالحظ يف النموذج اآليت ذكره كم تفيد وأن تستمد هلم كل النعم اليت ترغبها هلم، وأثبااًت لذلك 
 للخالص األبدي العبادة حنو البتول املتأملة.*
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 * منوذج *
من سرية حياة القديسة برجييتا، أنه كان رجٌل ما الذي 6من الكتاب  97أنه يوجد مدواًن يف الرأس 

رديء السرية، حىت شريفاً ومولده ذا نسٍب منيٍف، فبمقدار ذلك كان هو شريراً  مبقدار ما وجد أصله
أنه أتصل اىل أن يسلم ذاته أبشرتاٍط واضٍح أسريًا للشيطان. وقد خدمه يف هذه العبودية مدة ستني 

م سنة أبتصاٍل. عائشًا بسريٍة ميكن لكل واحٍد بسهولٍة أن يتصور كم كانت رداوهتا، بعيدًا على الدوا
ن املوت، ولكن لكي يستعمل معه هللا رمحته عن أقتبال األسرار املقدسة. فهذا األمري قد دان أخرياً م

الغري املتناهية قد أمر تعاىل القديسة برجييتا أبن تقول ملعلم أعرتافها، أن ميضي فيزور هذا األمري يف 
يه ذهب عند األمري ومتم واجبات بيته، وأن حيرضه انصحاً على األعرتاف خبطاايه، فالكاهن املشار إل

ه أبنه مل يكن هو حمتاجًا اىل أعرتاٍف، ألنه كان يعرتف متواترًا. فذهب إليه رسالته. اال أن األمري أجاب
معلم األعرتاف مرًة اثنيًة، ولكن من دون فائدٍة، ألن ذاك التعيس أسري اجلحيم أستمر مصرًا على 

. ديسة برجييتا جديداً آمراً أبن ميضي الكاهن إليه مرةً أخرىعدم أرادته أن يعرتف. فمخلصنا أوحى للق
فذهب عنده خادم هللا املرة الثالثة وأخربه مبا أوحى به تعاىل للبارة برجييتا، وأبنه ألجل هذه الغاية هو 
حضر إليه ثالثة مراٍت، ألن الرب هكذا كان أمره مريدًا أن يستعمل معه رمحته اإلهلية. فلما مسع 

ن تغفر يل خطاايي بعد أين ذا القول قد ختشع وبدأ يبكي، ولكنه صرخ هاتقاً: كيف ميكن أاملريض ه
خدمت الشيطان مدة ستني سنة أسريًا له، ومحلت نفسي أوساقاً عظيمًة من اخلطااي واآلاثم القبيحة. 

طااي كلها فأجابه األب املرشد مشجعاً إايه بقوله: ال تراتب اي أبين، فأن كنت أنت تندم على هذه اخل
 أبتدأ املريض أن يثق ابهلل وقال للكاهن: اي أبيت أان كنت اتئباً، فأان من قبل هللا أعدك بغفراهنا. فحينئذٍ 

أعتد ذايت هالكًا ابلكلية ومن مث قطعت رجائي من اخلالص، ولكين اآلن أان أشعر ابلندامة على 
ث أنه عز وجل مل يهملين بعد، فأان خطاايي، وهذا يشجعين على أن أرجو غفراهنا من هللا، فممن حي

ابحلقيقة أنه يف ذلك اليوم أعرتف أربع مراٍت خبشوٍع وتوجٍع حقيقٍي على أريد أن أعرتف مبآمثي. و 
خطاايه. وبعد هذا تناول القرابن األقدس. ويف اليوم السادس مات بعالمات الندامة الصادقة وحسن 

 موته قد أوحى خملصنا للقديسة برجييتا خمربًا إايها أبن ذاكالتسليم لألرادة اإلهلية ميتًة صاحلًة. فبعد 
اخلاطئ فاز ابخلالص األبدي. ولكنه بعد مل يزل يف املطهر، وأن خالصه قد مت بواسطة شفاعة والدته 
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اجمليدة مرمي البتول. ألجل أن ذاك األمري ولئن كان عائشاً بسريٍة هذا عظم شرها، فمع ذلك قد حفظ 
 هذه السيدو. وكان يتذكرها بتوجٍع ويتأملها بغٍم وحزٍن.* عبادته حنو أوجاع

 †صالة † 
اي سلطانة الشهداء أمي احملزونة بل سلطانة األوجاع، فأنِت قد بكيِت هبذا املقدار على أبنِك الذي 
مات ألجل خالصي، ولكن ماذا تفيدين دموعِك أن كنت أان أمضي هالكاً. فبأستحقاقات أحزانِك 

يت. مع أنعطاٍف دائٍم ستمدي يل توجعًا حقيقيًا على خطاايي، وأصالحًا كاماًل لسري وأوجاعِك اذًا أ
وتوجٍع متصٍل، بتذكري آالم أبنِك يسوع املسيح وأحزانِك. ومن حيث أن أبنِك الذي هو الرباءة 
 ابلذات، وأنِت الربيئة من كل زلٍة قد احتملتما آالمًا هكذا عظيمًة من أجلي، فأمنحاين أان املذنب

ا وحباً بكما: فيا أيتها السيدة )أين أقول حنوِك املستحق جهنم أن أأتمل أان أيضاً حمتمالً شيئاً ما أجلكم
ما قاله القديس بوانونتورا( أن كنت أان أغظتِك فأجرحي ابلعدل قليب. وأن كنت أان خدمتِك فأطلب 

وع جمروحًا وأنِت جمروحًة معه، اآلن املكافأة أبن تطعنيه، ألنه شيٌء مرذوٌل مكروٌه هو أن يشاهد يس
حات. واخريًا أتوسل إليِك اي أمي حبق احلزن واآلالم اليت تكبدتيها عند وأان أبقى ساملًا من اجلرا

مشاهدتِك أبنِك فيما بني عذاابٍت هكذا قاسية، حمنيًا رأسه ومائتًا على الصليب، أن تستمدي يل 
طأة نفسي احملزونة واملتضايقة يف وقت ذاك الرحيل من ميتًة صاحلًة. فال هتملني حينئٍذ اي شفيعة اخل

ا، خاليًة من معونتِك يف حني أنطالقها حنو األبدية. ومن حيث أنه ميكن أن حيدث يل وقتئٍذ أن الدني
أفقد الصوت والتكلم، وال أعود أستطيع أن أستغيث بفمي أبسم أبنِك احلبيب وأبمسِك، مع أنه هو 

عز وجل  رجائي الوحيد. فلهذا منذ الساعة احلاضرة أان أستغيث أبمسهتعاىل وأنِت أيضًا كالكما 
 وأبمسِك. أبن تعيناين يف تلك الساعة الضيقة، وهكذا أقول: اي يسوع واي مرمي

 *أنين أستودعكما نفسي مسلماً.*
†  

 (1) تنبيه 
العموم، فاآلن لزم أننا اذ كنا يف الفصل األول املنتهي تكلمنا عن أوجاع مرمي البتول وأحزاهنا بوجه 

 أن نتكلم عن كٍل من أحزاهنا
  جه اخلصوص، يف الفصول السبعة اآلتية.**السبعة بو 
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 (2تنبيه ) 
أن الذي تكون فيه عبادٌة مرغوبٌة منه يف أن يتلو املسبحة املختصة أبحزان والدة اإلله، فرياها مدونًة 

الذي طبعناه يف مطبعة جممع أنتشار اإلميان يف اجلزء األول من الباب السابع من كتاب الرايضة اليومية 
  عينها. وهي أتليف الطوابوي املصنف هذا الكتاب نفسه.املقدس 

  

 

 إفـرحي أيتهـا السماوات
  فـيهـا  والسـاكـنـون

 ويـٌل لساكين األرض والبحر
  إليكما  نزل  إبلـيس   ألن

 وبـه غضب عظيم، ألنـه
 عـامل أنه زمناً قليالً بقي له.

  (12/12 )رؤاي
  †    

 

  

 الفصل الثاين
 موضوع حزن مرمي العذراء األول: الصادر عن نبؤة القديس** يف 

 * مسعان الشيخ. اليت سبق هو وأخربها هبا*
أن كالً من البشر يولد لكي يبكي يف وادي الدموع هذا، وكالً منهم يعيش ملتزماً أبن حيتمل الشدائد 

ان أشد مرارًة وأوفر كل يوٍم. ولكن ترى كم لكانت حياة اإلنس  واألحزان اليت تدامهه على نوٍع ما
حزانً، لو أمكنه أن يعرف حقيقة تلك الشرور والشدائد املقبلة العتيدة أن تلم به. فيقول سينكا 

(: أنه لتعيٌس يف الغاية هو ذاك اإلنسان الذي يقدر أن يعلم بتأكيٍد الشرور 98الفيلسوف )يف رسالته 
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ب يصنع معنا رمحًة عظيمًة يف أنه ال يظهر لنا ما به يف أايم حياته اآلتية: وحقاً أن الر  املزمعة أن حتيق
هي الصلبان العتيدون حنن أن حنملها، حىت اذا كان يلزمنا أن نتأمل هبا، فال يدركنا التوجع اال مرًة 

 البتول اليت واحدًة حني حلول الشدة فقط. غري أن هللا مل يستعمل هذه املالحظة الرأوفة مع مرمي
جيعلها سلطانة األوجاع، وأن تكون شبيهًة أببنها يف كل األشياء( قد  )ألنه عز وجل كان يريد أن

حصلت على معرفة اآلالم اليت كانت عتيدًة هي أن تتأمل هبا. وهكذا وجدت على الدوام مشاهدًة 
اليت كان مزمعًا أبنها احلبيب  إايها أمام عينيها، ومتأملًة من دون أنقطاٍع مبالحظتها العذاابت كلها.

حيتملها وميوت هبا على خشبة الصليب. على أن القديس مسعان الشيخ حينما أقتبل من يسوع أن 
هذه األم اإلهلية على ساعديه طفلها يسوع، سبق وأخربها ابألضطهادات واملضادات العتيدة أن تلم 

 أسرائيل ولعالمة ختالٍف. وأنه من هذا به بقوله هلا: ها هوذا هذا موضوٌع لسقوط وقيام كثريين يف
القبيل عتيٌد أن يطعن قلبها بسيف األحزان قائاًل: وأنِت سيحوز سيٌف يف نفسِك، لتظهر أفكاٌر من 

 (.*34ع2قلوب كثريين: )لوقا ص
فالبتول والدة اإلله عينها أوحت للقديسة ماتيلده قائلًة هلا:" أهنا حاملا مسعت من البار مسعان هذا 

حلزن والتوجع. ألنه، كما أوحى للقديسة تريزاي أيضاً: ولئن بيه، قد أنقلبت فيها املسرات كلها اىل االتن
كانت هذه األم اإلهلية عارفًة حسنًا من ذي قبل ابلقرابن الذي كان يلزمها أن تقدم به أبنها ذبيحًة 

كثر إيضاٍح. وبوجه هلل أبيه. من أجل خالص العامل. فمع ذلك قد عرفت من كلمات البار مسعان أب
الشديدة، وامليتة الكلية القساوة اليت كانت تنتظر أبنها احلبيب. وفهمت جيداً  اخلصوص كيفية اآلالم

كيف أن املقاومات واألضطهادات من كل انحيٍة كانت عتيدًة أن تقوم ضده، كما قد مت. ألنه تعاىل 
قائالً: ه أنه ابن هللا، كما صرخ قيافا املنافق قد أهني نظراً اىل تعاليمه كأنه جمدٌف، ألجل قوله عن نفس

( وقد 65ع26أنه قد جدف ما حاجتنا اىل شهوٍد: وهكذا حكموا أبنه مستوجب املوت )مىت ص
أفرتى على كرامته وأعتباره، ألنه قد كان شريف املولد من أصٍل ملوكي. فأحتقر كفالٍح وقيل عنه: 

ذات. عومل كجاهل العلوم مع أنه هو احلكمة ابل( وقد 55ع13أليس هذا هو أبن النجار: )مىت ص
( وأهني كنيب كذاب، ألهنم غطوا 15ع7وقيل عنه: كيف حيسن هذا الكتب ومل يتعلم: )يوحنا ص

( وقد عومل كمجنون اذ قالوا 64ع22وجهه ولطموه قائلني: تنبأ لنا من هو الذي لطمك: )لوقا ص
( وقد أحتسب كسكري وحنجراين 20ع10حنا صعنه: أن به شيطاانً وقد جن فما أستماعكم له: )يو 
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خليل األشرار كما كتب: جاء أبن البشر أيكل ويشرب فقلتم هذا إنساٌن أكوٌل شروب اخلمر حمب و 
( وقد قرف كسامري أراتيكي وكساحر بقوهلم: أنه ابركون 34ع7العشارين واخلطأة: )لوقا ص

ن بقوهلم له: ألسنا نقول حسناً أنك ( وكمعرتى من الشيطا34ع9الشياطني خيرج الشياطني: )مىت ص
( وابألمجال قد عومل كرجٍل شريٍر مفضوح الصيت حىت أنه 48ع8ٌي وبك شيطاٌن: )يوحنا صسامر 

مل يكن الزماً للحكم عليه ابملوت أن يقام عليه فحٌص. كما قال اليهود لبيالطس: أنه لوال يكون هذا 
يه وقد قهرت نفسه من قبيل أنه توسل اىل أب (30ع18فاعل رديء ملا كنا أسلمناه إليك: )يوحنا ص

( ومل يقبل 39ع26األزيل بقوله: اي أبتاه أن كان يستطاع فلتعرب عين هذه الكأس اال أشرهبا: )مىت ص
اآلب توسله هذا، ألنه أراد أن عدله اإلهلي يستويف ما خيصه، بل أمهله ملفاعيل احلزن واألكتئاب، 

يم وجزعه قال: أن نفسي من شدة آالمه الباطنة وحزنه القليب العظولتأثريات اخلوف والقلق. حىت أنه 
( وبلغ به حده هذا التأمل الباطن حىت أتصل اىل أن عرق 38ع26هي حزينٌة حىت املوت: )مىت ص

دماً. وأخريًا قد أضطهد وعذب يف جسده كله عضوًا فعضوًا من مجيع أعضاء جسمه املقدسة، ال 
خلزي والعار على خشبة ليه. حىت أنه مات من شدة العذاابت موت اسيما يف رأسه ووجهه ويديه ورج

 الصليب.*
فداود امللك وهو فيما بني تنعمات اجملد امللوكي كلها، والعظمات والكرامات اليت بلغ إليها قد 
أستوعب حزاًن وقلقاً. ومل يعد جيد راحًة وال سالمًا وال تعزيًة، عندما أخربه النيب اناتن أبن أبنه كان 

( ومن مث أخذ 14ع12لد لك مواًت ميوت: )ملوك اثين صعتيدًا أن ميوت بقوله له: فاألبن الذي و 
يبكي ويصوم وينام على األرض لرمبا أن هللا يعفي له عن هذا األبن. أما مرمي البتول فبكل هدوٍء 

السالمي اهلادئ وسالٍم أقتبلت خربية امليتة اليت أبنها احلبيب كان مزمعًا أن يتكبدها، وبذاك الروح 
احلكومة. ولكن أية آالٍم ابطنيٍة شديدٍة قد تعذبت هبا جوارح قلبها على عاشت حمتملًة مرائر هذه 

الدوام من هذا القبيل. عندما كانت تنظر بعينيها ذاك األبن احملبوب يف الغاية، وتسمع أبذنيها كلمات 
ئله السامية وتصرفاته اململؤة قداسًة. احليوة اليت كانت خترج من فمه، وتالحظ صفاته اجلليلة وفضا

أب اآلابء أبراهيم قد تكبد مرارة احلزن يف مدة تلك الثالثة األايم. اليت هبا بعد أن أمر من هللا أبن ف
يذبح أبنه أسحاق قراباًن له تعاىل كان سائرًا به اىل اجلبل املكان املعني هلذه الذبيحة. ولكن أواه أن 

براهيم، بل مدة ثالثة وثالثني سنًة. اال زن على أبنها ال مدة ثالثة أايٍم نظري أمرمي قد تكبدت مرائر احل
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أين ماذا أقول نظري ابراهيم. واحلال أن أوجاعها وآالمها قد كانت أعظم من حزنه مبقدار ما أن أبنها 
برجييتا  اإلهلي هو موضوع احلب أكثر من أبن أبراهيم. فهذه األم اإلهلية عينها قد أوحت اىل القديسة

على األرض، ما كنت أستمر مدة ساعٍة واحدٍة، هبا مل يكن هذا احلزن  قائلًة: أنين حينما كنت عائشةً 
واألوجاع الشديدة تطعن قليب. ألين حينما كنت أنظر أبين، أم أحله من اللفائف وأرجع فأقمطه، أم 

وتكرر يف جوارحي رشق سهام أشاهد يديه ورجليه، فحينئٍذ كانت متتلئ نفسي أوجاعاً كأهنا جديدة، 
كنت أتصور يف عقلي أبي نوٍع هو كان يلزمه أن يصلب: أما األنبا روابرتوس، فاذ كان اآلالم. ألين  

يتأمل يف والدة اإلله حاملًة على ذراعيها أبنها احلبيب مرضعًة إايه. فكان يقول عن لساهنا كلمات 
 يل أفاح نسيم طيبه. رابط مر حبييب هو يل نشيد األنشاد وهي: اذ امللك يف مضجعه النردين الذي

( مث جيعلها أن ختاطب أبنها هكذا: آواه اي ولدي أنين أضمك 12ع1يستوطن فيما بني ثديي: )ص
اىل صدري فيما بني ذراعي، ألنك حمبوٌب مين يف الغاية القصوى. ولكن مبقدار ما أنت ولدي عزيٌز 

كلها، كرابٍط مٍر، أي كحزمة املرائر واألوجاع  على هذه الصورة، فبأكثر من ذلك أنت تضحى لدي  
عند تفكري يف آالمك العتيدة: ويقول القديس برنردينوس: أن مرمي البتول كانت عند مشاهدهتا 
طفلها اإلهلي تتأمل يف أن قوة القديسني وبرجهم احلصني كان يلزمه أن حيصل منازعًا مدنفًا على 

ة، بل تشاهد كان عتيدًا أن ينظر ال مجال له وال صور   املوت. وأن مجال الفردوس السماوي ونعيمه
صورته مهانًة. وأن سيد العامل ورب الكائنات كان مزمعًا أن يربط مقيدًا كمجرٍم. وأن خالق الربااي 
أبسرها كان عتيداً أن يلطم وجيلد. وأن قاضي القضاة وداين العاملني كان مزمعاً أن حياكم ويقضى عليه 

ان. وأن سلطان السالطني وملك امللوك سماوات وزينتها كان عتيداً أن حيتقر ويهابملوت. وأن جمد ال
 كان مزمعاً أن يكلل أبكليٍل من شوٍك. وأن يعامل ابألستهزاء كأنه ملًك للسخرية.*

مث أن األب أجنالغرافه يربهن يف أنه قد أوحى اىل القديسة برجييتا عينها، أبن العذراء اجمليدة اململؤة 
سوع أن حيتمل يف آالمه. فكل مرٍة كانت هي تلبسه كانت تعلم جيدًا كم كان عتيدًا أبنها ي  حزاًن اذ

قميصه، كانت تفتكر أبنه يومًا ما كان مزمعًا أن ينزع عنه هذا القميص ليسمر هو على الصليب 
اليدين  عارايً. وعند مشاهدهتا يديه ورجليه املقدسة كانت تتصور يف عقلها املسامري املعدة لثقب تلك

اإلهلية للقديسة املذكورة: أنين يف األوقات املشار إليها كنت أذرف  والرجلني. ومن مث قالت هذه األم
 الدموع من عيين بغزارٍة. وكان قليب يستوعب من األوجاع واألحزان الشديدة.*
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 والناس: فاألجنيل املقدس يقول عن خملصنا: أن يسوع كان ينمو يف احلكمة والقامة والنعمة عند هللا
اإلهلي كان ينمو يف احلكمة والنعمة عند الناس نظراً اىل رأيهم به  ( أي أن هذا الفىت53ع3)لوقا ص

وظنهم فيه. وأما عند هللا )حيث أنه كما يفسر ذلك القديس توما الالهويت بقوله( أن أعماله كلها 
وال يكون منذ األبتداء لكانت وجدت ذات أستحقاٍق ينمو متزايدًا. وذات مثٍن تتضاعف قيمته، ل

ملوء النعمة الكاملة، لعلة أحتاده األقنومي الذي به تقنم انسوته أبقنوم الهوته. حصل مستوعبًا من 
فاذًا أن كان يسوع وجد يف أعني الناس يسمو أعتباره، وتنمو كرامته، ويتزايد حبه منهم حسب 

د والدته اجمليدة. ولكن آواه، أنه مشاهدهتم إايه. فكم أبعظم من ذلك كان ينمو أعتباره وحبه عن
ر ما كان يتكاثر حبها حنوه وأعتبارها إايه. قد كان ينمو أضعافًا حزهنا وتوجعها. من حيث أهنا مبقدا

كانت مزمعًة أن تفقده مبيتٍة مرعبٍة من أشد العذاابت. ومبقدار ما كان يقرب زمن تلك اآلالم واملوت، 
ًا قلب هذه األم األيعاز عنه من مسعان الشيخ. حيوز طاعن فبأكثر من ذلك كان سيف احلزن السابق

املغرمة حبب أبنها. وجيدد فيها األوجاع أبوفر مرارٍة. حسبما أوحى مالك الرب للقديسة برجييتا قائالً: 
أنه حبسبما كان يدنو زمان آالم يسوع املسيح مقرتابً، فبحسبه كان يزداد وجع أمه العذراء مرارًة 

 *وأحزاهنا شدًة.
فأن كان اذاً يسوع الذي هو ملكنا وأمه الكلية القداسة. مل يرفضا أن يتأملا حباً بنا مدة حياهتما كلها 
على األرض، ويتكبدا توجعًا وتعذيبًا هذه صفة مرارهتما. فليس ابلصواب حنن نشكوا متمرمرين أن 

لراهبة مادلينا اليت من قانون ل كنا نتكبد شدًة ما وقتيًة. فيومًا ما ظهر يف الرؤاي فادينا يسوع املسيح
القديس عبد األحد، يف الوقت الذي فيه هذه البارة كانت منذ زمٍن مديٍد متكبدًة آالم الشدة. وقد 
شجعها عز وجل على أن تستمر هي معه على الصليب حمتملًة ذاك التوجع الذي كان يعذهبا. فهذه 

أحتملت اآلالم على الصليب مدة ثالثة  نتالراهبة عند ذلك تشكت لديه تعاىل قائلًة: اي سيدي أ
ساعاٍت فقط، وأما أان فمنذ عدٍة من السنني أذوق الوجع متأملًة هبذا الصليب: فحينئٍذ أجاهبا فادينا 
قائاًل: مهاًل اي جاهلة ماذا تقولني، فأان منذ الدقيقة األوىل من احلبل يب قد تكبدت يف قليب أبتصاٍل 

ي حني مويت على خشبة الصليب: فاذًا عندما حنن أيضًا حنتمل شدًة سداآلالم، اليت أملت هبا يف ج
ما ويتفق لنا أن نشكوا من جرائها. فلنتصور بعقولنا أن يسوع املسيح ووالدته الكلية القداسة يقوالن 

   لنا الكلمات املقدم ذكرها.*
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 * منوذج*
قب بباقة الورد( خمربًا عن لمن كتابه امل2من القسم 4أن األب روفيليونه اليسوعي كتب )يف الرأس

أحد الشبان أبنه كان من عادته أن يزور بعبادٍة يوميًا إحدى أيقوانت والدة اإلله، اليت كانت مصورًة 
حتت صفة أحزاهنا، مطعونًة يف قلبها بسبعة سهاٍم. فليلًة ما هذا الشاب سقط بتعاسٍة بفعل خطيئٍة 

يقونة املشار إليها، فقد شاهد السهام يف قلب العذراء ألمميتة، ففي الصباح املقبل اذ مضى هو ليزور ا
اجمليدة ال سبعًة فقط بل مثانيًة، فحينما هو أنذهل من ذلك وكان يتأمل ليعرف السبب، واذا بصوٍت 
يقول له، أن خطيئته اليت أرتكبها هو يف تلك الليلة هي اليت سببت السهم الثامن لقلب والدة اإلله. 

وندم متأسفاً على ذنبه. وحاالً ذهب اىل منرب الذمة فأعرتف خبطاايه. وهكذا ب فمن مث قد ختشع الشا
 بصلوات شفيعته الرحيمة أكتسب جديداً النعمة املفقودة منه ابألمث.*

 †صالة † 
آواه اي أمي املباركة أنه ال سهٌم واحٌد فقط، بل سهاٌم كثريٌة بعدد كثرة خطاايي قد أضيفت اىل قلبِك 

أحزانِك األصلية. فليس لِك أيتها السيدة البارة الربيئة من كل ذنب. بل يل أان األثيم سهام على سبعة 
حتق اآلالم والعذاابت الواجبة لكثرة ذنويب ومآمثي. ولكن من حيث أنِك قد أردِت أختيارايً أن حتتملي 

 هذا املقدار
 ايي،من التأمل ألجلي، فأستمدي يل أبستحقاقاتِك توجعاً شديداً على خطا

 وصرباً مجيالً به أحتمل شدائد هذه احليوة ومصائبها، 
 اليت هي دائماً أخف جداً مما كنت أستحق

 أان الذي مراٍت عديدًة قد أستأهلت
 اهلالك يف جهنم اىل أبد اآلبدية

 *آمني*
  †   

 

 الفصل الثالث
 * يف املوضوع الثاين حلزن مرمي البتول. وهو هرهبا بطفلها *
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 دينة مصر*اىل م * اإلهلي يسوع
فكما أن الغزالة املرشوقة من الصياد بسهٍم انفٍد يف جسمها. فاىل أينما هربت يف اجلبال والرباري 
يوجد السهم اجملروحة هي به صحبتها. فهكذا األم اإلهلية مرمي العذراء بعد النبؤة اليت تنبأ هبا عيلها 

الم يف قلبها. حسبما الحظنا يف يف اآلمسعان الشيخ، ومن قلبها رشقت ابلسهم احملزن الذي هو س
الفصل السابق. فقد أصبحت معها على الدوام هذا السيف اجلارح، بتفكرها أينما مضت آبالم أبنها 
احلبيب العتيدة. فالعالمة هايلغرينوس يف تفسريه كلمات سفر النشيد وهي: أن رأسِك كجبل الكرمل 

قول: أن شعر رأس مرمي البتول هذا ( ي5ع7وشعر رأسِك كربفري امللك مربوط يف ضفائره: )ص
املربوط. أمنا هو أفكارها وتصوراهتا املتصلة آبالم أبنها يسوع اليت كانت على الدوام حتضر أبزاء عينيها 
الدم )املعرب عنه ابلربفري األمحر اللون( الذي يومًا ما كان عتيدًا أن جيري من جراحاته تعاىل: فمن مث 

كان لوالدته نظري السهم يف قلبها الذي مبقدار ما كان ينمو فيه احلب   ينه قدأن هذا األبن اإلهلي ع
حنوه. فبأكثر من ذلك كان خيرج ابلوجع واحلزن على كوهنا مزمعًة أن تفقده مبيتٍة شديدة العذاابت. 
فلنأِت اآلن اىل التأمل بسيف احلزن الثاين الذي جرح قلب هذه السيدة من قبل األضطهاد الذي 

 ا هريودس امللك. ومن جرائه ألتزمت هي ابهلرب به اىل مصر.*د أبنهحركه ض
فهريودس عندما مسع أن املسيح املنتظر أتيانه اىل العامل قد كان ولد، فأستحوذ عليه اخلوف حبماقٍة 

اذ يوبخ القديس فوجلانسيوس محاقة   من أن هذا املسيح كان عتيدًا أن أيخذ منه اململكة. فلهذا
ذا: أن امللك الذي قد ولد يف بيت حلم مل أيِت ليرتأس وميلك بواسطة األسلحة وه هكهريودس يقول حن

واملعركات، بل أنه بنوع مذهٍل عجيٍب أتى ليخضع الكل له بواسطة موته عنهم. فاذًا هريودس كان 
ينتظر رجوع ملوك الفرس اجملوس القديسني إليه، ليفهم منهم أين ولد املسيح. وهكذا ميكنه بزعمه 

حياته، ولكن اذ خاب أمله منهم، أي ملا رأى سخرية اجملوس به غضب جدًا وأمر بقتل كل  ن يبيدأ
صبيان بيت حلم وكل ختومها من أبن سنتني فما دون. فألجل ذلك: ترءى مالك الرب للقديس يوسف 
 يف احللم قائاًل قم فخذ الصيب وأمه وأهرب اىل مصر وكن هناك حىت أقول لك، فأن هريودس مزمع

( فحسب رأي العالمة جرسون يورد أن القديس يوسف 13ع2لب الصيب ليهلكه: )مىت صأن يط
حاملا مسع من املالك هذه الكلمات، أخرب هبا مرمي العذراء من دون توقٍف. وهي قامت معه يف تلك 

مات الليلة عينها آخذًة طفلها احلبيب على ذراعيها. وهربوا كافًة يف الليلة نفسها. كما يبان من كل
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( 14ع2جنيل التابعة وهي: فقام يوسف وأخذ الصيب وأمه لياًل وذهب اىل مصر: )مىت صاأل
فالطوابوي ألبارتوس الكبري يالحظ كأن مرمي حينئٍذ هتفت صارخًة: أواه اي ريب أهل أنه يلتزم اذاً أبن 

قد  الشيخ يهرب من البشر ذاك الذي أتى خلالص البشر: ووقتئٍذ عرفت هذه السيدة أن نبؤة مسعان
أبتدأت أن تتحقق ابلعملية نظرًا اىل أبنها أي قوله: ها هوذا هذا موضوٌع لعالمة ختالف: ألهنا رأت 
أنه حاملا ولد أبنها قد حترك التخالف واألضطهاد ضده وكان يطلب ليمات. فيقول القديس يوحنا فم 

عندما مسعت التنبيه  هلية،الذهب: ترى كم كان أليمًا احلزن والتوجع الذي أمل بقلب هذه األم اإل
أبلتزامها ابلذهاب هي وأبنها اىل املنفى القاسي، وذلك حينما قيل هلا أهريب من عند أقرابئِك ومعارفِك 
اىل بالد الغرابء ومن هيكل أورشليم اىل معابد األصنام والشياطني. فأية شدٍة ومصيبٍة أعظم من هذه، 

نق والدته. يلتزم ابهلرب مع أمه نفسها الفقرية املعوزة قًا بعوهي أن طفاًل مولودًا منذ زمٍن وجيز متعل
 من كل شيٍء.*

مث أن كل أحٍد ميكنه بسهولٍة أن يتصور بعقله كم تكبدت مرمي العذراء من املشقات يف سفٍر هكذا 
عسٍر، فمسافة الطريق من اليهودية اىل مصر هي شاسعٌة ابلكفاية. ألن اخلبريين هبا عموماً مع الرجل 

ريادا يراتءون أبن هذه املسافة هي أربعماية مياًل. ولذلك يبان أن هذه العيلة املقدسة أستمرت شهري بال
حنو ثالثني يوماً معانيًة هذا السفر. مث أن الطريق كانت. حسبما يكتب عنها القديس بوانونتورا. وعرًة 

ات أحراٍش يف بعض سلك ذمتعبًة مملؤًة من الصعوابت. غري مستعملة اال من القليلني. جمهولة امل
أجزائها. مهملًة من الناس. وقد كان زمن هذا السفر يف فصل الشتاء وابلتايل أشد صعوبًة. وال بد 
من أن تكون صادفتهم األمطار والربد، ورمبا الثلج مع األهوية، وتعكيس الطريق والوحل. ومل يكن 

اجلسم غري معتادة على اسفاٍر لطيفة وقتئٍذ عمر البتول اجمليدة أكثر من مخس عشرة سنًة. فتاة 
ومشقاٍت وأتعاٍب وأضاماٍت هذه صفتها. ومل تكن معها أمرأةٌ ختدمها أو تساعدها. كما يقول القديس 
بطرس الذهيب النطق: أبن هذه السيدة مع القديس يوسف قد صنعا هذا السفر خلوًا من خادٍم أو 

فيا له من منظٍر حمزٍن أن تشاهد هذه الفتاة ادمة: جاريٍة بل مها كاان السيد والسيدة. واخلادم واخل
البتول الغضة اجلسم، مع طفلها اإلهلي املولود منذ زمٍن وجيٍز، حمموالً على ذراعيها هاربًة به يف القفر. 
فالقديس بوانونتورا يسأل كمستفهٍم بقوله:" ماذا كانوا أيكلون يف هذه املسافة، وأين كانوا يبيتون 

ن أيويهم". فمن املعلوم أهنما كاان يقتااتن، أما من اخلبز اليابس الذي رمبا أخذه لذي كالياًل، ومن هو ا
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زوادًة القديس يوسف. وأما من اخلبز الذي كاان يف الطريق حيصالنه من التسول. وأين كاان يبيتان مع 
اخلايل  من مصرالطفل احلبيب يف سفٍر هذه حاله )ال سيما يف مسافة املايتني مياًل يف القفر القريب 

من البيوت ومن املنازل. كما خيرب األانم املختربون احليقية( اال حتت اجلو على الرمل، أو يف سرت بعض 
األشجار الربية خمضعني ألنفعاالت األهوية، وحتت خطر جميء اللصوص عليهم. أم هجوم الوحوش 

األشخاص الذين هم أعظم ثالثة املفرتسة املتكاثرة يف أراضي مصر. أواه أن من كان يشاهد هؤالء ال
ما يوجد يف العامل. فرتى ماذا كان يعتدهم يف تلك احلال سوى ثالثة أشخاص شحادين اتئهني 

 مرذولني.*
مث أنه على رأي بروكاردوس وجانسانيوس، أن والدة اإلله مع طفلها وخطيبها قد سكنت بعد وصوهلا 

نسلموس يربهن على أهنا قطنت يف مدينة القديس أاىل بالد مصر، يف أرٍض تدعى ماطوراي. ولئن كان 
الشمس أيليوبوىل. اليت كانت تسمى قبالً مانفي، واآلن تدعى القاهرة. وهنا يلزم أن يصري التأمل يف 
حال الفقر الكلي الذي به عاشت هذه العيلة املقدسة. مدة السبع السنوات اليت أستمرت فيها هناك 

توما الالهويت وغريمها. فقد كانوا يف تلك البلدة جمهولني من ونينوس و قاطنًة، كما يرأتي القديسان أنط
كل أحٍد. ال مدخول هلم وال عندهم ماٌل، خالني من األقرابء واألنسباء هناك. وابجلهد كانوا يقدرون 
أن يقيتوا ذواهتم مبا كانوا يكتسبونه أبتعاب أيديهم املضنكة حباٍل فقريٍة يف الغاية. فقد كتب القديس 

الكبري قائالً: أنه ألمٌر واضٌح هو أن هذه العيلة املقدسة قد كانوا هناك حيصلون قوهتم  ابسيليوس
الضروري أبعراقهم وكدهم وأتعاهبم املتصلة: وقد أضاف اىل ذلك العالمة الندولفوس الساسوين قوله 

بعض األحيان  حىت أنه )األمر املعزي للفقراء(: أن البتول مرمي كانت عائشةً هناك بفقٍر كلي هذا حده.
مل تكن توجد عندها كسرٌة من اخلبز. لتعطيها ألبنها يسوع حينما كان يطلبها منها مضطرًا من شدة 

 جوعه:*
فلما مات هريودس واذا مبالك الرب تراءى للقديس يوسف يف احللم مبصر قائاًل: قم فخذ الصيب 

( فالقديس بوانونتورا 19ع2)مىت ص وأمه وأذهب اىل أرض أسرائيل. فقد مات طالبوا نفس الصيب:
يف تكلمه عن رجوع هذه العيلة من مصر اىل اليهودية. كان يتأمل صعوابٍت أكثر من سفرهم األول. 
وأن أحزاانً وأتعاابً وأضاماٍت أشد قد أملت ابلبتول اجمليدة. وهي تكبدهتا مبرارٍة. على أن الطفل يسوع 

السن )يقول القديس املذكور( ألجل كرب جسمه  ويف هذا كان له حينئٍذ من العمر حنو سبع سنواٍت.
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مل يعد ساهاًل محله على الذراع، وألنه بعد حدث جدًا يف العمر فلم يكن ميكنه املشي يف سفٍر كذا 
 مستطيل:*

فلنتأمل اذاً يف أن يسوع ومرمي قد وجدا هكذا غربني جايلني يف األرض كهاربني متسولني. يعلمنا أبنه 
نعيش يف العامل كغرابء وعابرين طريق. من دون أن تكون قلوبنا متعلقًة مبحبة يضًا أن يلزمنا حنن أ

خريات هذه األرض، ومبا يقدمه لنا العامل ألنه سريعاً يلزمنا أن نرتك ههنا كل شيٍء وننطلق اىل األبدية. 
( 14ع13ص عربانينيكما يقول الرسول اإلهلي: أن ليس لنا ههنا مدينةً اثبتًة. لكننا نلتمس العتيدة: )

ويضيف اىل ذلك القديس أوغوسطينوس قائاًل: أننا مسافرون غرابء، اليوم نشاهد ههنا وغدًا ننتقل 
اىل األبدية: مث أن التأمل املار ذكره يعلمنا أيضًا أن نعتنق الصلبان. ألنه ال ميكن أن يعيش أحٌد يف 

طوابوية فارونيكا اليت من لروح الهذا العامل من دون صليٍب. فألجل هذه الغاية قد أختطفت اب
جيناسكو وهي أحدى راهبات قانون القديس أوغوسطينوس. ملرافقة هذه العيلة املقدسة يف سفرهم 
اىل مصر. فبعد هناية هذا السفر قالت األم اإلهلية مرمي هلذه البارة:" أرأيِت اي أبنيت بكم من املشقات 

ألن أنه ليس أحٌد يفوز بنوال نعمٍة ما من غري أن فأعلمي اواألضامات واألتعاب بلغنا اىل هذا البلد. 
يتأمل". فمن يريد اذاً أن يشعر بشدائد هذه احلياة ومبرائرها أقل أشعارًا، فعليه أبن أيخذ صحبته يسوع 
ومرمي: قم فخذ الصيب وأمه: ألن من حيوي يف قلبه هذا األبن اإلهي مع أمه فتعود لديه اآلالم كلها 

ًة. فلنحببهما اذًا ولنعز الطوابوية مرمي حبملنا داخل قلوبنا أبنها هذا احلبيب، وًة عزيز خفيفًة بل حل
 الذي مل يزل حىت يومنا هذا مضطهداً من البشر بواسطة خطاايهم املتصلة.*

 * منوذج *
القديس فرنسيس أن البتول الكلية القداسة قد ظهرت يوماً ما للطوابوية كوالات الراهبة، اليت من قانون 

 أمامها صينية كان يوجد عليها الطفل يسوع مهشم اجلسم أرابً أرابً. مث قالت هلا: هكذا تعامل مقدمةً 
اخلطأة أبين على الدوام جمددين له املوت ويل األوجاع، فصلي من أجلهم لكي يرجعوا إليه تعاىل 

ليت هي أيضاً هبة يوان املكرمة. اابلتوبة. مث فلتضف اىل ذلك الرؤاي األخرى اليت حصلت عليها الرا
من قانون القديس فرنسيس. فهذه البارة اذ كانت يومًا ما آخذًة ابلتأمل يف حال األضطهاد احملرك 
من هريودس ضد الطفل يسوع. قد مسعت ضجًة وأضطراابً مزعجاً نظري هجوم جنوٍد كثريين راكضني 

أيديهم عادم التنفس من  لي اجلمال هارابً منيف أثر إنساٍن ما أبسلحتهم. وبعد ذلك شاهدت طفالً ك
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شدة ركضه وخوفه. فأقبل حنوها قائالً هلا: اي يوان خاصيت ساعديين وخبيئيين عندِك. أان يسوع الناصري 
  اهلارب من أيدي اخلطأة الذين يريدون أن يقتلوين مضطهدين إايي نظري هريودس. فأنِت خلصيين.*

 †صالة † 
يدة أبيدي البشر الذين أضطهدوه من حني مولده اىل ساعة احلبيب اي مرمي اجمل فاذاً بعد أن مات أبنكِ 

موته، فاىل اآلن مل يكفوا عن أضطهادهم إايه بواسطة خطاايهم أبتصاٍل، كافرين ابجلميل وجمددين لِك 
يل األحزان أيتها األم املتأملة. أواه أن أحد هؤالء هو أان الشقي، فيا أمي الكلية احلالوة أستمدي 

ي أبكي على عدم معرويف ونكراين اجلميل حلٍد كذا. مث أبستحقاقات اآلالم اليت دموعًا غزيرًة لك
تكبدتيها يف سفرِك اىل مصر ساعديين مبعونتِك يف حال سفري املمارس مين اآلن حنو األبدية، حىت 

 ميكنين أخرياً أن آيت اىل السماء كي أحب يسوع خملصي املضطهد، حباً دائماً 
  ني*بلدة الطوابويني آم * يف

  †   
 

 الفصل الرابع
 يف املوضوع الثالث حلزن مرمي البتول، وهو فقداهنا أبنها اإلهلي
 * يف مدينة أورشليم. حينما كان له من العمر أثنتا عشرة سنًة*

فقد كتب القديس يعقوب الرسول أن كمالنا يتوقف على فضيلة الصرب بقوله: اي أخويت أحتسبوا كل 
تلونة. عاملني أن خمترب إميانكم يفعل صربًا. والصرب فليكن له عمٌل كامٌل، فرٍح اذا سقطتم يف حمٍن م

 قد أعطاان ( فمن حيث أن هللا2ع1لتكونوا كاملني واتمني غري انقصني يف شيٍء: )يعقوب جامعه ص
مرمي البتول منوذجًا للكمال. فلزم أنه ميألها من التأمل ليمكننا أن نتأمل صربها العظيم ونقتدي به. 

ما بني أعظم األحزان واألوجاع اليت تكبدهتا هذه السيدة يف مدة حياهتا هو التأمل الذي اآلن أنخذ ففي
فأمٌر معلوٌم هو أن اإلنسان الذي يولد  ابلتكلم عنه. أي حينما أضاعت هي أبنها يف هيكل أورشليم.

ما ذاك الذي بعد من بطن أمه أعمى. فيشعر قلياًل ابلغم على كونه فاقدًا مشاهدة نور النهار. وأ
أختباره مشاهدة النور قد فقد بصره، فهذا يتكبد ابحلقيقة حزانً عظيماً على خسرانه إايه. فعلى هذه 

كفيفات البصر روحيًا من قبل وحل خريات هذه األرض، الصورة أن األنفس التعيسة اللوايت هن  
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ضد ذلك أن من يكون أستنار ذهنه وقليالً عرفن هللا. فقليالً أيضاً حيزهنن عدم وجودهن إايه. ولكن ب
ابلضياء السموي. وأبستحضاره أمام عينيه اخلري األعظم. فأواه كم حيصل عنده من احلزن والتأمل عندما 

املشاهدة الكلية اللذة. فلنتأمل اآلن كم كان لدى مرمي البتول قاسيًا هذا يرى ذاته معدومًا هذه 
، حينما فقدت يسوع يف مدينة أورشليم مدة ثالثة السهم. أي سيفاحلزن الثالث الذي جرح فؤادها

 أايم. بعد أهنا كانت أعتادت أن تشاهده دائماً. وتتمتع بلذة النظر إليه الشهي يف الغاية.*
إلجنيلي خيربان يف العدد احلادي واألربعني وما يتلوه من األصحاح الثاين من بشارته عن فالقديس لوقا ا

ويوسف ميضيان يف كل سنٍة اىل أورشليم يف عيد الفصح. فلما متت  هذا احلادث قائاًل: وكانت مرمي
م يسوع ليسوع أثنتا عشرة سنًة صعدا اىل أورشليم كعادة العيد. فلما كملت األايم ليعودوا ختلف عنه

الصيب يف أورشليم. ومل يعلم يوسف وأمه. وكاان يظنان أنه مع السائرين يف الطريق، فجاءا مسرية يوٍم 
انه بني األقرابء واملعارف، وملا مل جيداه رجعا اىل أورشليم يطلبانه. فكان بعد ثالثة أايٍم وجداه وكاان يطلب

وكان كل من يسمعه يبهت من فهمه وأجوبته. يف اهليكل جالساً يف وسط العلماء يسمع منهم ويسأهلم، 
ك وأان كنا نطلبك فلما أبصراه هبتا، فقالت له أمه اي أبين ما هذا الذي صنعت بنا هكذا، ها أبو 

متوجعني. فلنتأمل اذًا يف كم كان شديدًا احلزن والتوجع اللذان أختربت مفعوهلما يف ذاهتا هذه األم 
م اليت فيها كانت جتول يف كل موضٍع مفتشًة على أبنها احلبيب. املكتئبة، يف مدة تلك الثالثة األاي

( ألهنا كانت تفحص عنه عند كل 3ع3صهاتفًة مع عروسة النشيد: أرأيتم من أحبته نفسي: )نشيد 
أحٍد من دون أن تعلم عنه خربًا ما. أواه بكم من احلزن والندب والغم كانت حاصلًة هذه السيدة 

هناك ومن الفحص والتفتيش على حبيبها ومل جتده. وبكم من التوجع األعظم املتعوبة من اجلري ههنا و 
ما رجع اىل اجلب ومل يرى فيه أخاه يوسف، ومن مث واألمر واألشد مما أحاق بروبيل بكر يعقوب، عند

خرق ثيابه ومضى اىل أخوهتن قائالً هلم: الصيب ليس هو يف اجلب، وأان اىل أين أذهب: )سفر التكوين 
فكانت هي تندب ذاهتا قائلًة: أن أبين يسوع هو فاقد وال أعلم أين هو، وال عدت  (30ع37ص

ذهب أان من دون أن يكون معي كنزي: وهلذا كانت هي أعرف ماذا أصنع ألجده. ولكن اىل أين أ
تبكي يف مدة تلك الثالثة األايم مكررًة كلمات النيب وامللك داود بقوهلا: صارت يل دموعي خبزاً 

( وهلذا كتب ابلصواب ابلبارتوس بقوله: 3ع42الليل اذ قيل يل كل يوٍم أين إهليِك: )مزمور النهار و 
لذة الوسن يف تلك الثالث الليايل، ومل تعرف ما هو النوم، بل كانت دائماً أن هذه األم احلزينة مل تذق 
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: ومراٍت مرتادفًة كانت تنوح ابكيًة وتصلي هلل متضرعًة يف أن جيعلها أن جتد أبنها احلبيب املفقود منها
 تكرر حنو هذا األبن هتاف عروسة النشيد قائلًة: أخربين اي من أحبته نفسي أين ترعى أين تضجع يف

( فخربين اي أبين أين أنت 7ع1وقت الظهرية. لكيال أطوف جايلًة وراء قطعان أصحابك: )نشيد ص
 حىت ال عدت أجول اتئهًة يف كل مكاٍن أطلبك من دون فائدٍة:*

 أنه وجد من قال أن هذا احلزن الذي تكبدته مرمي العذراء ليس فقط يلزم أن حيصى يف عدد أحزاهنا مث
مرائرها يف مدة حياهتا. بل أيضاً ينبغي أن يعترب أنه هو احلزن األعظم واألمر  الشديدة اليت هي ذاقت

 من سائر أحزاهنا األخرى. وهذا القول ليس هو خالياً من الرباهني وهي:
أن هذه األم اإلهلية يف أحزاهنا األخرى كانت حاصلًة على يسوع رفيقًا هلا. فأي نعم أهنا أتملت  :أوالً 

ن الشيخ يف اهليكل نبؤته عن سيف احلزن املزمع أن حيوز يف نفسها. وكذلك عند مساعها من مسعا
أمل بعيدًة عن هذا أتملت يف هرهبا اىل مصر. ولكن دائماً كان يسوع معها. وأما يف هذا احلزن فكانت تت

( 10ع38األبن احلبيب. غري عارفةٍ أين كان موجودًا. هاتفةً بدموٍع: أن نور عيين مل يبقى معي: )مزمور 
أواه أن حبييب يسوع نور مقليت يعيش بعيداً مين وال أعلم أين هو: فاملعلم أورجيانوس يقول: أنه ألجل 

 مبحبة أبنها. قد تكبدت آالماً عظيمًة يف مدة شدة احلب الذي به كان قلب هذه األم القديسة مغرماً 
ا كان حني أنفصال نفسه من فقداهنا إايه. أمر وأشد وأعظم من اآلالم اليت تكبدها أحد الشهداء مهم

جسده: فرتى كم كانت تظهر لدى هذه البتول مستطيلًة مدة تلك الثالثة األايم. كأهنا ثالثة أجيال. 
قدر أحٌد أن يعزيها، ألهنا كانت هتتف مع النيب أرميا قائلًة: لذلك أان مملؤًة من املرائر من دون أن ي

( وكذلك كانت تكرر كلمات طوبيا 16ع1ين: )مراثي صابكيٌة وعيين تنبع املياه ألن املعزي أبتعد م
 (.11ع5البار بقوهلا: من أين يكون يل الفرح وأان قاعدة يف الظالم وما أبصر ضوء السماء )طوبيا ص

أن البتول مرمي كانت يف حصوهلا ابألحزان األخرى عارفًة أسباهبا وغاايهتا. أي عمل أفتداء  اثنياً:
يئة اإلهلية. وأما يف هذا احلادث فلم تكن تعلم سبب فقداهنا أبنها اجلنس البشري، ومراسيم املش

توجع مبشادهتها أن وأبتعاده عنها. فيقول املعلم السبارجيوس، أن هذه األم احملزونة كانت حينئٍذ ت
يسوع كان منفصاًل عنها بعيدا، ألجل أن فضيلة أتضاعها العميق كان جيعلها أن تظن ذاهتا غري 

بعد قريبًة من أبنها لكي ختدمه يف هذه األرض، وهتتم يف حفظ كنٍز هبذا املقدار  مستحقٍة أن توجد
ن يعلم أن ذلك حل يب من قبيل أين مل فائق على كل مثٍن". ورمبا كانت تفتكر يف قلبها قائلًة ابطناً. م
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. أو رمبا أنه أمهلين اتركاً إايي ألجل تكاسٍل  أكن حلد اآلن خدمته تعاىل حسناً وابلنوع املتوجب عليَّ
ما صدر مين يف خدمته. فاملعلم أورجيانوس كتب عنهما أي عن مرمي ويوسف: أهنما طلباه خلوفهما 

نه ال يوجد للنفس احملبة هلل أتمٌل أعظم، من اخلوف الذي من أنه يكون امهلهما: فأمٌر حقيقي هو أ
ك يف حزٍن ما من أحزاهنا يشتملها من أن تكون أغاظت هللا. وهذا السبب الذي من أجله مرمي مل تش

سوى يف هذا احلزن الذي به عاتبت أبنها احلبيب بعذوبٍة بعد أن وجدته قائلًة: اي أبين ما هذا الذي 
( فبهذه الكلمات مل تقصد 48ع2وك وأان كنا نطلبك متوجعني: )لوقا صصنعت بنا هكذا. ها أب

فقط وهو أن تبني له التأمل  هي أن توبخ يسوع، كما جدف بعص األراتقة، بل أرادت هذا الشيء
الذي هي تكبدته يف ذاهتا من قبل أبتعاده عنها، لشدة احلب الذي هي كانت حتبه به. ولذلك يقول 

توزاينوس: أن كلماهتا هذه مل تكن ذات أتنيٍب وتوبيٍخ بل ذات معاتبٍة انمجٍة الطوابوي ديونيسيوس كار 
 عن عظم احلب:*

ن جارحًا مؤملًا لقلب البتول اجمليدة مبقداٍر كذا عظيٍم. حىت أن وابألمجال أن سيف هذا احلزن قد كا
شرتكًة حبزهنا هذا الثالث. الطوابوية ابانفانوات اذ كانت يومًا ما متشوقًة ألن ترافق هذه األم احملزونة م

وملتمسًة بتضرعاٍت أن تنال منها هذه النعمة. فعندما فازت هي أبن تظهر هلا والدة اإلله مجلًة مع 
فلها اإلهلي الفائق يف اجلمال. وكانت هي أي ابانفانوات متمتعًة ابلنظر اىل هذا الطفل الكلي مجاله ط

 شعرت هي حبزٍن هكذا فعاٍل حىت أهنا ألتجأت اىل فعلى الفور غاب عنها وفقدت النظر إليه. فمن مث
لبتول القديسة ظهرت هلا اثنيًة األم اإلهلية متوسلًة بزفراٍت وافرٍة ابال تدعها أن متوت من شدة التأمل. فا

بعد ثالثة أايٍم وقالت هلا: أعلمي اي أبنيت أن حزنِك وتوجع قلبِك هذا مل يكن سوى شيٍء جزئٍي جداً 
 ا أتملت أان به حينما ضاع مين أبين.*ابلنسبة اىل م

س احلاصلة فتوجع مرمي العذراء هذا يلزم أن يستخدم ابلوجه األول منوذج شجاعًة وتقويٍة جلميع األنف
يف حال اليبس الروحي، عادماٍت تلك التعزية واللذة اليت كن وقتًا ما متتعن هبا بعذوبة حضور الرب 

على فقدهم تعزيًة هذه صفتها. ولكن بكاهم يكون بسالم  معهن. فأي نعم أن هؤالء األانم يبكون
ذه الصورة ينبغي هلم أن قلٍب وهبدوء ضمرٍي، كما كانت تبكي مرمي البتول لبعد أبنها عنها. وعلى ه

يتشجعوا وال خيافوا من أهنم بذلك يكونون فقدوا النعمة اإلهلية. على أن الرب قد أوحى للقديسة 
ن ألحٍد أن ميضي هالكًا من دون أن يعرف علة هالكه. وال يدخل على أحٍد تريزاي قائاًل: أنه ال ميك
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ق أن الرب يغيب من أمام عيين أحدى الغش أو اخلداع ما مل يرد هو أن يغش أو خيدع: فاذا أتف
األنفس اليت حتبه تعاىل، فليس ألجل ذلك يكون هو عز وجل أبتعد عن قلبها، اذ أنه جلت حكمته 

عن هذه النفس، لكي تفتش هي عليه أبوفر نشاٍط وأبشد حرارٍة يف احلب. ألن خيتفي بعض األحيان 
ال فيما بني تنعمات العامل ومسراته بل فيما  من يريد أن جيد يسوع فيلزمه أن يطلبه أبجتهاٍد. ولكن

لبك بني الصلبان واألمااتت، نظري ما طلبته مرمي البتول مفتشةً عليه. كما قالت له: ها أبوك وأان كنا نط
 متوجعني: فعلى هذه الصورة يلزمنا أن نطلب يسوع. كما كتب املعلم أورجيانوس.*

رٍي آخر يف هذا العامل خارجًا عن يسوع. على أن وما عدا ذلك أنه يلزمنا أن ال نسعى يف طلب خ
، أيوب البار مل يكن تعيساً حينما فقد يف هذه األرض كل ما كان له، من املال، واملوجودات، واألوالد

والكرامات، وصحة اجلسم. حىت أنه أتصل اىل أن ينحدر عن كرسيه اىل مزبلٍة جالسًا حتت اجلو. 
 على هللا معه. فكان هو يف تلك احلال عينها سعيدًا. وهلذا اذ ولكن من حيث أنه كان مل يزل حاصالً 

ولكنه يف  يتكلم عنه القديس أوغوسطينوس فيقول: أن أيوب قد خسر ما قد كان هللا أعطاه إايه،
الوقت نفسه كان حاصالً على هللا عينه معه: غري أهنن تعيساٌت ابحلقيقة وشقياٌت تلك األنفس اللوايت 

ت، فأن كانت العذراء اجمليدة قد بكت مدة ثالثة أايٍم على أبتعاد يسوع عنها، فبكم خسرن هللا ابلذا
ة اإلهلية. وعنهم قال هللا: ال أنتم شعيب من األزمنة املستطيلة يلزم اخلطأة أن يبكوا على خسراهنم النعم

أاثمكم  ( ألن األثيم يفصل ذاته ابخلطيئة عن هللا. كقوله تعاىل: أن9ع1وال أان لكم: )هوشع ص
( ومن هذا 2ع59فرقت بينكم وبني إهلكم وخطاايكم أخفت وجهه عنكم لكيال يسمع: )أشعيا ص

ت األرض كلها، يف الوقت الذي هم فيه فاقدون القبيل يصدر أهنم أي اخلطأة اذا كانوا ممتلكني خريا
أعرتف بذلك  هللا، ويف عينه تضحى لديهم األشياء أبسرها على األرض أيضًا دخااًن وعذاابٍت، كما

سليمان احلكيم بقوله: أنين عرفت يف مجيع الصنائع املصنوعة حتت الشمس، فاذا هي كلها ابطلٌة 
صيبة العظمى لذوي األنفس العمىي. يقول القديس (: اال أن امل14ع1وعناية الروح: )جامعة ص

عن التفتيش عليها. أوغوسطينوس: هي أهنم اذا فقدوا بقرًة ما، فأهنم يسعون يف طلبها غري متغافلني 
وأن ضلت هلم غنمةٌ ما فال يرتكون من جهدهم جهداً يف الفحص عنها ليجدوها. واذا ضاع هلم هبيمًة 

ها. ولكنهم حينما خيسرون اخلري األعظم الذي هو هللا فيستمرون فال حتصل هلم راحًة أمل يصادفو 
 جهنم.*آكلني شاربني مراتحني منشرحني: وهكذا ال يفتحون أعينهم اال يف 
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 * منوذج *
أنه يوجد مدواًن يف الرسائل السنوية املختصة ابلرهبنة اليسوعية عن شاٍب ما من بالد اهلند هذا 

اب على أرتكاب خطيئة مميتة، وابلعزم املذكور أخذ ابخلروج من احلادث. وهو أنه اذ عزم هذا الش
اىل ورائه قد شاهد أيقونة والدة مكان سكناه، فسمع صواتً يقول له: قف اثبتاً حيث أنت: واذ ألتفت 

اإلله احملزونة اليت كانت هناك بتمثال جمسم. واذا هبا أخرجت من قلبها أحد السبعة حراب. وقالت 
عاجالً مين هذه احلربة. وأطعن هبا قليب. أحرى من أنك جترح قلب أبين أبرتكابك  له هكذا: خذ بيدك

طرح على األرض ابكياً بشهيٍق اندماً بتوجٍع شديٍد هذه اخلطيئة: فحاملا مسع الشاب هذه الكلمات أن
 طالباً من هللا ومن البتول القديسة غفران ذنبه. وقد انل ذلك.*

 †صالة † 
املباركة ملاذا حتزنني هبذا املقدار على ضيعان أبنِك وتطلبينه بتوجٍع هكذا شديٍد، أفهل أيتها العذراء 

، بل كنِت تشعرين أبنه مل يزل كائناً يف قلبِك. أما تعرفني ألنِك مل تكوين تعلمني أين كان موجودًا،كال
ه. الذي يرعى السوسن: أنه كان يرعى فيما بني السوسن والزنبق. واحلال أنِت قلِت: أن حبييب يل وأان ل

( فأفكارِك وعواطفِك هذه كلها هي متواضعٌة طاهرٌة نقيٌة مقدسٌة. وهي زهور 16ع2)نشيد ص
تدعي عروسِك اإلهلي ليسكن فيِك. أواه اي مرمي اجمليدة أنِت تطلبني بكل السوسن والزنبق اليت تس

أان وغريي من اخلطأة الكثري عددهم رغبٍة أن جتدي يسوع الذي ال حتبني أحداً غريه. فأتركيين أن أطلبه 
اآلن،  الذين ال حيبونه تعاىل. وبواسطة أغاظتهم إايه قد فقدوه، فيا أمي احملبوبة جداً أن كان أبنِك حلد

ألجل ذنيب اخلصوصي مل يوجد بعد يف نفسي، فأنِت أجعليين أن أجده. فأان أعلم جيداً أنه عز وجل 
الرب هو طيٌب للمتوكلني عليه للنفس اليت تطلبه: )مراثي يوجد عند من يطلبه، ألنه مكتوٌب: أن 

ألنِك أنِت هي ( ولكن أنِت أجعليين أن أطلبه ابلنوع الذي به يلزمين أن أطلبه، 25ع3أرميا ص
الباب الذي بواسطته اجلميع جيدون يسوع. فاذًا بِك أرجو أن أجده أان أيضًا من دون أن أفقده مرًة 

 أخرى آمني.*
  †   

 

 الفصل اخلامس
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 يف املوضوع الرابع املختص حبزن والدة اإلله، وهو مقابلتها أبنها
 * ماضياً ليموت مصلوابً على جبل اجللجلة*

نوس يقول:" أنه لكي ميكن أن يستحضر موضوع احلزن العظيم الذي شعرت به أن القديس برنردي
التأمل يف شدة احلب الذي كان قلب مرمي البتول حني فقداهنا أبنها احلبيب ابملوت، فيلزم أن يصري 

هذه األم العذراء مغرمًا به حنو أبنها". فاألمهات كلهن يشعرن ابلعذاابت اليت يتأمل هبا بنوهن كأهنا 
ابهتن أنفسها. ولذلك حينما تضرعت األمرأة الكنعانية اىل خملصنا أبن ينقذ أبنتها املعذبة من عذا

( ومل تقل 22ع15داود فأن أبنيت يعذهبا الشيطان: )مىت صالشيطان قالت له: أرمحين اي رب اي أبن 
فهو تعاىل كان له أرحم أبنيت. ولكن ترى أية أٍم أحبت أبنًا هلا مبقدار ما أحبت مرمي أبنها يسوع، 

ولدها الوحيد، وهي ربته أبتعاٍب وأنصاٍب ومشقاٍت فائقة الوصف. وهو أبٌن موضوٌع للحب الكلي 
وقت الذي فيه هو أبنها ففيه عينه هو إهلها. الذي اذ كان أمنا جاء اىل وشديد احلب حنوها. ويف ال

يت أللقي انراً على األرض األرض ليشعل هليب انر احلب املقدس. كما أعلن ذلك هو عينه بقوله: أت
( فرتى كم كان هليب هذه النار اليت أضرمها بشدٍة عظيمٍة 49ع12وال أريد اال أضطرامها: )لوقا ص

ته النقي الفارغ من كل أنعطاف حنو األشياء األرضية. فالبتول اجمليدة عينها قالت يف يف قلب والد
 واحداً. فاحلريق الذي أضطرم يف لب هذه الوحي للقديسة برجييتا:" أن قليب وقلب أبين ابحلب كاان

ب كونه العذراء املباركة كان مؤلفًا من موضوعات حبها حنوه تعاىل حبسب كوهنا له عبدًة وأماً، وحبس
هلا أبنًا وإهلاً. وبكٍل من هذه املوضوعات كان قلبها يلتهب حبًا به. اال أن هذا احلريق قد أستحال 

اخر متموٍج ابألحزان واألوجاع الغري املدركة. ومن مث كتب القديس فيها حني آالم أبنها اىل حبٍر ز 
عت معاً، فال ميكنها أن تصور يف برنردينوس قائاًل:" أن أوجاع العامل أبسره وأحزانه كلها، اذا أجتم

ذاهتا حقيقة احلزن والوجع الذي تكبدته العذراء اجمليدة". وهذا هو أمٌر صادٌق، ألنه كما قال القديس 
سوس يوستينياين: مبقدار عظمة األنعطاف واحلب الذي به تعلق قلب هذه األم اإلهلية مبحبة هذا لوران

ند مشاهدهتا إايه متأملاً، خاصًة حينما صادفته حامالً اإلبن فبأكثر من ذلك أتملت هي متوجعًة ع
ن الرابع صليبه جمذواًب اىل جبل اجللجلة ليمات مبوجب احلكومة املربزة ضده: وهذا هو سيف احلز 

 املختص الفصل احلاضر ابلتأمل فيه.*
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فقد أوحت هذه البتول اجمليدة للقديسة برجييتا أبنه حينما كان أقرتب زمن آالم الرب، مل تكن عيناها 
على نوٍع ما تنشفان من الدموع املتصلة، بتذكرها يف أنه قريباً كان يلزمها أن تفقد أبنها احلبيب من 

زمع حدوثه مبوت يسوع، خلوف الذي كان يشتملها عند تفكرها ابملشهد املهذه األرض، وأنه من قبل ا
كان العرق البار يقطر من أعضاء جسمها كافًة. فهوذا أخرياً قد بلغ الزمن املرسوم هلذا العمل العظيم، 
وجاء يسوع عند والدته لكي يودعها وميضي اىل املوت. فالقديس بوانونتورا اذ كان يتأمل فيما صنعته 

ائاًل:" أنِك لقد أجزِت تلك الليلة من دون رقاٍد ئٍذ العذراء يف تلك الليلة، قد خاطبها هكذا قحين
ابلكلية، ويف الوقت الذي فيه اآلخرون كانوا انئمني فأنِت أستمريِت ساهرًة". فلما صار الصباح كان 

هم كان خيرب عما يكون تالميذ الرب الواحد بعد اآلخر أيتون عند هذه األم اإلهلية احملزونة، وكٌل من
من املعلوم أن مجيع هذه األخبار كانت حمزنًة. ووقتئٍذ قد كملت عن هذه شاهده أو مسع به. ولكن 

السيدة حقيقة كلمات أرميا النيب بقوله: ابكيٌة بكت يف الليل ودموعها على خديها ليس من يعزيها 
خبار األهاانت اليت عومل هبا يسوع ( فاذًا البعص كانوا أيتون أب2ع1من مجيع أحبائها: )مراثي ص

فا، وغريهم خبربية األحتقار الذي أحتقره به هريودس مع جنده. مث جاء أخرياً القديس يوحنا يف دار قيا
الرسول )ألين أترك جانباً ابقي املالحظات لكي أصل من دون أسهاٍب اىل املوضوع املقصود( وأعلمها 

بيالطس ى يسوع ظلمًا أبن ميوت مصلواًب وأمنا قلت عن أبن بيالطس الفاقد كل عدالٍة قد حكم عل
فاقد كل عدالٍة أو ابحلري كلي الظلم، ألن القديس الون الكبري يقول عنه:" أنه أبرز احلكومة ابملوت 
ضده وهو نفسه، أي بيالطس أعرتف مشهرًا براءته، وأعلن أنه مل جيد فيه علًة تستوجب املوت". 

أن احلكومة ابملوت قد أعطيت  يس يوحنا احلبيب: أيتها األم اململؤة أحزاانً فاذاً قال هلذه السيدة القد
ضد أبنِك، وهوذا اجلند قد محلوه صليبه على عاتقه وخرجوا به من دار الوالية ذاهبني حنو جبل 
اجللجلة ليصلبوه هناك. )كما أن هذا اإلجنيلي دون ذلك هو نفسه فيما بعد بقوله: فحينئٍذ بيالطس 

صليبه وجاءوا به اىل موضع يسمى  يهم ليصلبوه، فأخذوا يسوع وخرجوا به وهو حاملأسلمه إل
( فأن كنِت اذًا تريدين أن تنظريه وتودعيه 16ع19اجلمجمة وابلعربانية يسمى اجللجلة: )يوحنا ص

 املرة األخرية، تعايل لكي نذهب اىل أحدى الطرقات املزمع أن جيتاز هو منها عابرًا.*
يمًة فيه، واذ شاهدت يف الطريق تول صحبة القديس يوحنا من البيت الذي كانت مقفخرجت مرمي الب

نقط الدم الواضحة قد أستدلت منها على أن اجلند كانوا أجتازوا بيسوع من هناك اىل ما قدام. فهكذا 
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أوحت هذه السيدة للقديسة برجييتا قائلًة:" أنين قد عرفت أن أبين قد كان مر من تلك الطريق وجاز 
القديس بوانونتورا يقول: أن األم اإلهلية املوعبة حزانً، عند نظري أثره من قبل أنصباغ الطريق بدمه". ف

عند علمها أن يسوع كان أجتاز من تلك الطريق، فهي أسرعت من طريٍق أخرى قليلة املسافة وسبقت 
". فيا هلا من والدٍة متوجعٍة ووقفت عند رأس املسلك ملالقاة أبنها احلبيب املتأمل املزمع أن مير من هناك

، واي له من ابٍن غارٍق يف حبر اآلالم: يقول القديس برنردوس: ففي مدة وقوفها هناك يف جلة األحزان
ترى كم مسعت من اليهود الذين كانوا يعرفوهنا، من التكلم ابألهانة واألفرتاء ضد أبنها احلبيب، ورمبا 

لشريعة زن جارحاً قلب هذه األم عند مشاهدهتا خدام اضدها هي أيضاً. ولكن أواه كم كان سهم احل
مارين من هناك قبل يسوع، ابملسامري واملطارق واحلبال وسائر األشياء املقتضية ألمتام حكومة املوت. 
وكيف صارت حاهلا حينما مسعت املنادي أمام أبنها احلبيب يعلن مشهرًا كالعادة مضمون احلكومة 

وخدام الشريعة هوذا لكن بعد أن أجتازوا آبالت الصلب ومر املنادي املربزة ابملوت ضد يسوع. و 
أمام عيين هذه األم احملزونة جمتازًا ذاك الشاب املكتسى جسمه من الرأس اىل القدمني من اجلراحات 
القاطرة الدماء من كل انحيٍة من جسده، وعلى هامته حزمٌة من الشوك. وصليب ذو خشبتني حمموٌل 

كباد، وكأهنا مل تعرفه. كما قال عنه أشعيا رت إليه، أواه اي له من منظٍر حمزٍن يفتت األعلى منكبيه. فنظ
النيب: ورأيناه ومل يكن منظٌر وال مجاٌل مهاانً وآخر الرجال، رجل األوجاع جمرابً ابألمراض وكان وجهه 

حات املوجودة ( ألن اجلرا2ع53مكتومًا ومرذواًل... وحنن أحتسبناه كأبرص ومضرواًب من هللا: )ص
قد صريته كأبرص مضروٍب ابلقروح. اال أن احلب أخريًا قد حقق  يف جسمه. والدماء املسفوكة منها

هلذه األم أن ذاك اإلنسان هو يسوع أبنها بعينه. فوأسفاه واحسراته كم كان شديداً سهم احلزن الذي 
نتارا يف أتمالته( ألن احلب طعن قلبها فيما بني احلب واخلوف معًا )كما يقول القديس بطرس دالكا

كان جيتذهبا ألن تتفرس يف وجه حبيبها يسوع لرتاه جيداً، واخلوف من اجلهة الثانية   من اجلهة الواحدة
كان يصدها عن مشاهدة منظٍر كاٍف ألن مييتها من شدة احلزن. ولكن أخرياً قد نزع يسوع عن عينيه 

 يسة برجييتا( وشاهد والدته جيدًا وهي شاهدته.الدم اجلامد الذي كان مينع نظره )كما أوحى للقد
أواه اي هلا من مشاهدةٍ قد جرحت بسهامها هاتني النفسني اجلميلتني. فمرغريتا أبنه توما موروس عندما 
رأت أابها ماراً يف الطريق جمذوابً اىل القتل، فلم تقدر أن تقول له سوى هاتني الكلمتني: اي أيب اي أيب: 

اهدت أبنها يف تلك احلال ذاهباً غائبًة عن حواسها كمائتٍة، أما مرمي فحينما شمث سقطت يف األرض 
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اىل جبل اجللجلة ليصلب فلم تغب عن حواسها، ألنه مل يكن الئقاً هبذه األم اإلهلية أن تفقد األنتباه 
 واملعرفة. حسبما قال األب سوارس، وال ماتت من شدة احلزن، ألن هللا كان حيفظها ألحتمال آالمٍ 

 حزٌن كاٍف ألن مييتها ألف ميتٍة.*أمر، ولكن ولئن مل متت فمع ذلك قد أمل هبا 
فيقول القديس أنسلموس أن مرمي حينئٍذ أقرتبت من يسوع مريدًة أن تعانقه، اال أن خدام الشريعة 
صدوها عن ذلك أبهانٍة وعنٍف وأغتصبوا يسوع على املشي جمتازين به، ووقتئٍذ هذه األم أتبعته 

، أهل اىل جبل اجللجلة. ولكن أميكنِك أن تثقي ًة. أواه أيتها البتول القديسة اىل أين تذهبنيالحق
بذاتِك يف أنِك تقدرين أن تشاهدي معلقًا على الصليب ذاك الذي هو حياتِك. كما قيل يف تنبيه 

الته ( فالقديس لورانسوس يوستينياين يف أتم66ع28األشرتاع: وتكون حياتك كاملعلقة قدامك: )ص
ا حينئٍذ هكذا: اي أمي ملاذا تقرتبني مين واىل اين تريدين خياطب هذه السيدة كأن أبنها يسوع يقول هل

أن تذهيب، فأن كنِت أتتني برفقيت اىل حيث أان ماٍض فتتعذبني بشدة عذاابيت عينها. وأان أأتمل آبالمِك 
ه ميوت على الصليب كانت مزمعًة نفسها. ولكن ولئن كانت هي عارفًة أن ذهاهبا معه ومشاهدهتا إاي

الماً فائقة الوصف. فمع ذلك مل ترد أن تفارق موضوع حبها الوحيد، بل أن أبنها كان أن تسبب هلا آ
يسري أمامها وهي كانت تتبعه لتصلب معه. كما يقول عنها غولياملوس: أن مرمي محلت صليبها وأتبعت 

فم الذهب قائاًل: أننا نوجد متحننني على  يسوع لتصلب هي أيضًا معه. فقد كتب القديس يوحنا
يواانت أيضاً، وهذا هو شيء حقيقي، ألننا اذا رأينا مثاًل أسدًة جتري وراء شبلها املأخوذ من احل

الصيادين للقتل، فلئن كانت هي وحشاً مفرتساً مبغوضاً منا فمع ذلك مشاهدتنا إايها متأملًة يف تلك 
إلله النعجة الطاهرة اتبعًة ، أفما حنزن اذاً متوجعني عند أتملنا والدة ااحلال حتركنا اىل التوجع من أجلها

أبنها احلمل الربيء من العيب جمذوابً للذبح: فلنشاركها أبحزاهنا اذاً متأملني معها، ولنجتهد يف أن نتبع 
القديس أبنها وإايها الحقينهما حنن أيضاً حاملني بصرب ذاك الصليب الذي يفتقد الرب كالً منا به. ف

سيدان يسوع املسيح يف مجيع آالمه األخرى أراد أن يكون يوحنا فم الذهب يسأل كمستفهٍم: ملاذا 
وحده من دون أن يسعفه أحٌد بشيء، وأما يف محله الصليب شاء أن مسعان القانوي يعينه يف محله: 

دك اي هذا من وهو نفسه جييب عن سؤاله قائاًل: أمنا ذلك هو من كون صليب املسيح وحده ال يفي
اذًا ال يكفينا للخالص صليب يسوع أن كنا حنن ال حنمل اىل دون أن حتمل أنت أيضًا صليبك: ف

 ساعة موتنا الصلبان اليت يريد هللا أن حنملها حبسن تسليم اإلرادة.*
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 * منوذج *
حبيين، وأان أن خملصنا ظهر مرًة ما للبارة ديومريا الراهبة اليت من فيورنسا وقال هلا:" أفتكري يب و 

ه قدم تعاىل هلذه الراهبة ابقًة من الزهور مجلًة مع صليٍب، مشريًا أفتكر بِك وأحبِك: ويف الوقت ذات
بذلك اىل أن تعزايت القديسني يف هذا العامل، ينبغي أن ترافق على الدوام ابلصليب، الذي من شأنه 

 أن يتحد األنفس ابهلل".
ذا اذ وقع يف أيدي الذي كان قبالً جندايً مملؤاً من الرذائل. فهمث أن الطوابوي أيرونيموس أميليانوس 

األعداء وقيد منهم أسرياً يف أحد األبراج، فتحرك من قبل هذه التجربة مستنرياً ابطناً ابلضياء السماوي 
اىل أن يتوب عن شروره ويصلح سريته، ومن مث أخذ ابلتضرعات اىل والدة اإلله الكلية القداسة يف 

 يف طريق القداسة، حىت أنه أستحق فيما . وحينئٍذ بشفاعات هذه السيدة قد أبتدأ ابلسريأن تعينه
بعد أن يكشف له هللا ابلرؤاي املكان السعيد املهيئ له يف السماء... وصار بعد ذلك مؤسساً للرهبنة 

ًا من الصوماسكية. وأخريًا رقد ابلرب مبيتٍة مقدسٍة. ومنذ مدٍة ليست مستطيلة قد أحصي قانوني
 الكنيسة املقدسة يف عدد الطوابويني.*

 †صالة  †
اي أمي احملزونة أنين أتوسل إليِك حبق التأمل الشديد الذي تكبدتيه عند مشاهدتِك أبنِك يسوع احلبيب 
مساقاٌ اىل املوت، أبن تستمدي يل من هللا نعمًة، وهي أن أحتمل أان أيضاً بتسليم األرادة وبصرٍب اتم، 

ت أان كذلك أمحل صلييب وأرافقِك حىت يت يرسلها يل الباري تعاىل. فالطوىب يل أن كنكل الصلبان ال
املوت، فأنِت البارة وأبنِك املنزه عن كل زلٍة قد ارتضيتما أبن حتمال صليبًا هبذا املقدار ثقيالً، فهل 

أيتها البتول أين أان األثيم الذي مراٍت عديدًة أستحقيت اجلحيم أرفض أن أمحل صلييب. فمنِك أرجو 
 ي أحتمل بصرٍب الصلبان اليت يرسلها يل هللا آمني.*الربيئة من العيب أن تعينيين لك

† 
 

 الفصل السادس  
 * يف املوضوع اخلامس حلزن مرمي البتول. وهو موت أبنها *

 * * احلبيب يسوع املسيح أمام عينيها
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د، وهو أن أمًا تلتزم أبن تشاهد أبزاء فها هوذا حنن اآلن نالحظ أبنذهاٍل نوعًا جديدًا من األستشها
عينيها ميوت حبكٍم ظامل فيما بني العذاابت الرببرية الشديدة القساوة أبنها البار احملبوب منها فوق كل 

يت دوهنا عنه القديس يوحنا شيٍء. فعن هذا األستشهاد ال يلزم أن نقول شيئاً آخر سوى الكلمات ال
( فأنظر اي هذا. البتول اجمليدة 25ع19فًة عند صليب يسوع أمه: )األجنيلي نفسه قائاًل: وكانت واق

واقفًة ابلقرب من صليب أبنها احلبيب مالحظًة إايه يف حال النزاع مدنفًا على املوت، وبعد ذلك 
اتنا حاضرين يف جبل اجللجلة، ولنأخذ اآلن أفتكر أن كان يوجد وجٌع مثل وجعها. وهلذا فلنتصور ذو 

زن اخلامس الذي طعن قلب هذه األم احملزونة، وهو مشاهدهتا موت أبنها يسوع ابلتأمل يف سيف احل
 على الصليب.*

فحينما بلغ فادينا يسوع )يف احلال اليت الحظناه هبا يف الفصل السابق( اىل جبل اجللجلة، فاجلالدون 
هلا. أي مقطوع وه عاراًي على الصليب بيديه ورجليه املقدسة مبسامري ال رأس نزعوا عنه ثيابه، ومسر 

حدها الرفيع، كما يقول القديس برنردوس. وذلك لكي تعذبه أشد عذااًب أبنغراسها األغتصايب يف 
يديه ورجليه. وهبد أن رفعوا الصليب ونصبوه قائمًا يف األرض، قد تركوا يسوع معلقًا عليه يف تلك 

البتول فلم تفارقه، بل أهنا  يموت هكذا. فالصالبون قد أمهلوه على هذه الصورة وأما والدتهاحلال ل
أقرتبت أكثر قراًب من صليبه لتحضر موته. كما أخربت هي نفسها للقديسة برجييتا يف الوحي قائلًة: 

خياطب هذه  أنين ما فارقت أبين يسوع، بل كنت واقفًة ابلقرب من صليبه: اال أن القديس بوانونتورا
اىل جبل اجللجلة لتمويت أمام أبنِك. فقد كان يلزم السيدة بقوله: ماذا كان يفيدِك اي سيديت ذهابِك 

أن مينعِك عن املضي اىل هناك اخلجل، ألن العار واخلزي امللمني هبذا األبن فهما ملتحقان بِك أنِت 
فاقياً، وهو أن إهلاً متجسداً يصلب أبيدي أيضاً اذ أنِك أمه. أو قلما يكون تصورِك أمثاً هكذا شنيعاً ن

يلزم أن مينعِك عن مشاهدته: غري أن القديس املذكور عينه يرد اجلواب عن ذلك  خليقته نفسها. كان
قائاًل: أن قلبِك مل يكن يعترب هذا األمر خزاًي ومكروهاً، بل مؤملاً: أواه أن قلبِك حينئٍذ مل يدعِك أن 

سِك يف أوجاع أبنِك وآالمه وموته. وهلذا أردت أن حتضري أنِت نف تفتكري يف وجعِك وأتملِك بل
حتت صليبه. قلما يكون لكي تتوجعي من أجله: فأنِت هي األم احلقيقية واحملبة الصادقة )يقول حنوِك 
األنبا غولياملوس( اذ أنه وال اخلوف من أنِك متوتني أمكنه أن يفصلِك عن أبنِك احلبيب: فيا له من 

هلي منازعًا على الصليب،  من األحزان واألوجاع الباطنة، فيه كان ينظر هذا األبن اإلمشهٍد موعبٍ 
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ويف الوقت عينه كانت تشاهد هذه األم البتول حتت صليبه منازعًة هي أيضاً، لتكبدها يف ذاهتا اآلالم 
ية عينها عن عينها اليت كان أبنها يتعذب هبا. فقد أخربت يف الوحي للقديسة برجييتا هذه األم اإلهل

لى الصليب قائلًة هكذا: فقد كان أبين احلبيب احلال اليت شاهدت هي هبا أبنها يف تلك الساعة ع
على الصليب متعواًب يف الغاية مرتادف التنفس أبنزعاٍج، منازعًا مقارابً للموت، وكانت تشاهد مقلتاه 

مه مفتوحًا، ووجنتاه بلوٍن أصفر. غائرتني يف جورتيهما، وعيناه نصف مطبوقتني، وشفتاه مرختيتني، وف
، وحنكاه ايبسني، وأنفه كفي حال املوت، ووجهه مقطباً كئيباً، ورأسه كان وحلماهنما ملتصقًة أبسنانه

يالحظ منحنيًا حنو صدره، وشعره أسود مصبوغًا ابلدم، وبطنه الصقًا بظهره. وذرعاه وساقاه موترًة 
  قاطرًة الدماء.*أبشداٍد. وسائر أعضاء جسده مملؤًة جراحاتٍ 

مرمي أيضًا والدته. كقول القديس أيرونيموس: أن  فعذاابت يسوع هذه كلها قد كانت هي عذاابت
مجيع اجلراحات اليت كانت يف جسم يسوع فهذه وجدت يف قلب مرمي: ومن مث يقول القديس يوحنا 

ستطيع أن يشاهد فم الذهب: أن من أمكنه أن يكون حاضرًا حينئٍذ عند جبل اجللجلة فقد كان ي
عظيم، فأحدمها يف قلب يسوع واثنيهما يف قلب مرمي هناك مذحبني مقدمًا على كل منهما القرابن ال

والدته: اال أنه يظهر يل أكثر مالئمًا ما يعتربه القديس بوانونتورا مذحبًا واحدًا مقدمًا فوقه القرابانن 
بيحة اليت هبا قدم فوقه األبن ذاته ضحيًة معاً، وهو مذبح الصليب املقدس الذي عليه مجلًة مع الذ

قد ضحت ذاهتا هذه األم اإلهلية أيضاً، ولذلك خياطبها القديس املذكور عينه  كحمٍل ال عيب فيه،
متسائاًل بقوله هلا: اي سيديت مرمي أين أنِت كائنٌة، أهل حتت الصليب. أواه أنه أبكثر صواٍب وعدالٍة 

 لصليب عينه، لكي تقدمي ذاتِك ذبيحًة. مصلوبًة مجلًة مع أبنكِ ينبغي أن أقول أنِك كائنٌة فوق ا
يسوع. وهكذا يثبت ذلك القديس أوغوسطينوس بقوله: أن الصليب واملسامري كانت لألبن وألمه 
معاً، ألنه اذ صلب املسيح فصلبت أمه أيضًا معه. وهذا ال ريب فيه، ألن القديس برنردوس يربهن 

لب تفعله املسامري يف جسد يسوع فهذا نفسه كان يفعله احلب يف ق قائاًل: أن الشيء الذي كانت
مرمي. بنوع أنه يف الوقت عينه الذي فيه كان األبن يضحي جسده حمرقًة على الصليب، ففيه كانت 

 أمه تضحي نفسها حمرقًة معه: )كما كتب القديس برنردينوس(.*
الدهن منازعني، لكيال يشاهدن أبعينهن فاألمهات أعتياداًي يهربن من األمكنة اليت فيها يكون أو 

أٌم ما مضطرًة ألن تلبث عند أبنها ساعة موته، فتهتم هي أبن تصنع له كل موهتم، ولكن اذا وجدت 
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ما ميكنها أن تسعفه به خمففًة عنه آالم النزاع جمتهدًة يف أن تصلح له سريره وفراشه ليكون مراتحاً يف 
ا يف هذه اء املرطبة املربدة، وهبذا النوع ميكنها أن جتد هي تعزيًة مأتكائه، مداومًة على أن تسقيه األشي

اخلدمة تسكن عنها أحزاهنا املرة. أواه أيتها األم اململؤة أوجاعًا مرمي األشد أتملًا وحزاًن من األمهات 
كلهن. فأي نعم أنه رسم عليِك أن حتضري عند أبنِك ساعة موته حتت صليبه، ولكن مل تعط لِك 

ت هذه األم احملزونة أبنها يسوع اعة على أن تسعفيه بشيٍء ما من األشياء مطلقاً. ألنه قد مسعاألستط
قائاًل: أان عطشان: ولكن مل يسمح هلا أبن تقدم له قلياًل من املاء ليطفئ به حرارة عطشه الشديد. 

من املاء  بل كما يالحظ القديس فيجانسوس فراري أهنا أجابته قائلًة: ليس يوجد عندي اي ولدي
راش الصليب معلقًا بيديه ورجليه بثالثة سوى دموعي. مث أهنا كانت تشاهد حبيبها يسوع فوق ف

مسامري متعوابً جدًا. ومن مث كانت تشتهي أن تعانقه بني يديها ليمكنه أن جيد قليالً من الراحة، أم أن 
لى ذلك )كما كتب يعطى هلا أن أتخذه يف حضنها ليموت على ركبتيها، ولكن مل تكن حتصل ع

يسوع الغائص يف حبر اآلالم واألحزان كان يطلب القديس برنردوس( وكانت تالحظ جيدًا كيف أن 
تعزيًة ما ومل جيد، حسبما قد كان هو تعاىل سبق وقال بفم نبيه أشعيا: دست املعصرة وحدي... كما 

ن كان يريد أن ( ولكن ترى م5و3ع63نظرت حويل ومل يكن معنٌي وطلبت فلم يكن انصٌر: )ص
ألنه وهو على الصليب كان بعضهم جيدف عليه بنوٍع، يعزيه من البشر الذين أضحوا كلهم أعداًء له، 

وبعضهم بنوٍع آخر، كما كتب القديس مىت اإلجنيلي بقوله: وكان اجملتازون به جيدفون عليه، وحيركون 
ن كنت أبن هللا وأنزل عن الصليب. رؤسهم قائلني اي انقض اهليكل وابنيه يف ثالثة أايٍم خلص نفسك أ

تبة والشيوخ كانوا يهزأون به ويقولون، خلص آخرين ومل يقدر أن خيلص وهكذا رؤساء الكهنة مع الك
أخل( بل أن والدة 39ع27نفسه، أن كان هو ملك إسرائيل فلينزل اآلن عن الصلييب: )مىت ص

الوحي: أنين مسعت البعض يقولون عن أبين اإلله أخربت القديسة برجييتا أبكثر من ذلك قائلًة هلا يف 
م أنه كان خداعاً، وآخرون قالوا أنه مل يكن أحٌد مستحقًا للموت نظريه، وهذه أنه كان لصاً. وغريه

 األقوال كلها قد أضحت لدي سيوفاً جديدًة تقطع قليب:*
أمل والتوجع أببلغ اال أن الشيء الذي أحزن قلب هذه األم اإلهلية أشد حزانً، وأوعبها من مرارة الت

يب متشكيًا من أن أابه األزيل عينه قد كان أمهله، بنوع نوع من كل ما سواه، هو مساعها أبنها احلب
أن: يسوع صرخ بصوٍت عظيٍم قائالً إيلي إيلي ملا صافختاين: الذي أتويله إهلي إهلي ملاذا تركتين: )مىت 
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ًا هكذا عظيماً، حىت أنه، حسبما ( فهذه الكلمات قد جرحت فؤاد مرمي البتول جرح46ع27ص
يكن يربح من فكرها ذكر تلك الكلمات مدة ابقي أايم حياهتا. فاذاً قد  أوحت هي للقديسة برجييتا مل

كانت هذه األم الساحبة يف حبر األحزان تشاهد أبنها من كل اجلهات معذابً متأملاً مرتوكاً، وكانت جتتهد 
كنًا هلا. واألبلغ من ذلك هو أهنا كانت تالحظ حسنًا أن يف أن تسعفه بشيٍء ما ولكن مل يكن مم

ها أمام عيين أبنها يف تلك احلال، كان يسبب له آالمًا خصوصيًة مزادًة على آالمه. فمن مث وجود
كتب القديس برنردوس قائاًل: أن التأمل الذي كان يوعب قلب مرمي مرارًة، فهذا عينه كان يفجع قلب 

زنه وتوجعه ول يف حمٍل آخر: أن املسيح وهو على الصليب قد أتمل من قبل حيسوع ويطعنه ابحلزن. ويق
على والدته أشد أتملًا من عذاابته كلها. فهكذا يتكلم هذا القديس عن لسان البتول قائاًل: أان كنت 

ه من واقفًة ابلقرب من صليب أبين انظرًة إليه، وهو كان انظراً إيلَّ، ولكنه كان يتأمل من أجلي أكثر أتمل
اقفًة قربًة من صليب أبنها يسوع عادمة قبل أوجاعه. وقال أيضًا عن هذه السيدة: أن مرمي كانت و 

الصوت من شدة احلزن، وكانت عائشًة يف احلياة منازعًة كمدنفٍة على املوت، ولكنها اذ مل تقدر أن 
 ما للطوابوية ابتيسطا متوت فبقيت حيًة منازعًة. وقد كتب العالمة ابسيوس أبن فادينا نفسه ظهر مرةً 

هلا:" أنه هبذا املقدار كان هو يشعر أبنفعاالت احلزن والتأمل من  فاراان اليت من مدينة كامارينو وقال
قبل مشاهدته من على الصليب والدته واقفًة ابلقرب منه يف تلك احلال املرثى هلا، حىت أن تلك 

ت أثرت كثريًا يف قلب الطوابوية املذكورة املشاهدة جعلته أن ميوت فاقد التعزية". فهذه الكلما
ألن تعرف حقيقة آالم يسوع من هذا القبيل، حىت أهنا هتفت متوسلًة إليه تعاىل  املستنرية من هللا

 بقوهلا: اي سيدي ال تعد تقول يل شيئاً عن حزنك هذا، ألين ال أستطيع بعد أحتمااًل.*
أما مسعان داكاسيا فيقول:" أن األانم الذين كانوا يشاهدون حينئٍذ مرمي يف تلك احلال صامتًة، فكانوا 

ن من سكوهتا وعدم تشكيها بكلمٍة ما يف أوقات آالمها هذه الفائقة األحتمال. ولكن اذا ينذهلو 
ما صنعت هي شيئًا  كانت هي وقتئٍذ ساكتًة بفمها فلم تكن صامتًة يف قلبها. ألهنا يف تلك األوقات

هنا قد آخر سوى تقدمتها بتكراٍر لدى العدل اإلهلي حياة أبنها من أجل خالصنا". وهلذا حنن نعلم أ
أكتسبت هي أبستحقاقات أوجاعها وأحزاهنا املشار إليها صفة: مشاركة يف عمل خالصنا: أي يف أن 

يقول السبارجيوس: أن املسيح اذ قد نولد جديدًا يف حياة النعمة. وابلتايل حنن هم أوالد أوجاعها. و 
ألنه كان يلزمها أن تلدان بنني أراد أن يقيم والدته أماً لنا فجعلها أن تكون مشاركًة يف عمل أفتدائنا، 
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هلا حتت صليب يسوع. فاذًا ميكنين أن أقول أنه أن كانت هذه األم اإلهلية وهي غائصة يف حبر مرائر 
ه التعزية الوحيدة أمنا كانت قائمًة يف تذكرها أبهنا بواسطة أحزاهنا تلك األحزان صادفت تعزيًة ما. فهذ

أمر خالصنا األبدي. كما أوحى خملصنا عينه للقديسة برجييتا وآالمها املشار إليها كانت تفيدان يف 
بقوله: أن مرمي والديت أمنا صارت أمًا ألهل السماء واألرض ألجل توجعها وحبها. وابحلقيقة أن 

خرية اليت قاهلا خملصنا لوالدته وهو على الصليب مودعًا إايها قبل أن ميوت، قد كانت الكلمات األ
هلا يف شخص تلميذه القديس يوحنا، وهذا كان منه مبنزلة وصيته األخرية اليت هبا تسليمه إايها أوالداً 

نِك: )يوحنا ترك ألمه تذكرًة ومريااًث أن نكون حنن أوالدها وهي أمنا بقوله هلا: اي أمرأة ها أب
( وهكذا منذ تلك الساعة أبتدأت مرمي العذراء أن متارس حنوان وظيفة أٍم صاحلٍة. على 26ع19ص

لقديس بطرس داميانوس يشهد أبن اللص اجليد أمنا ندم على خطاايه، وأعرتف بالهوت فادينا أن ا
ك من قبل تضرعات قائالً له: أذكرين اي رب اذا أتيت يف ملكوتك: وهكذا فاز ابخلالص األبدي وذل

هذه األم اإلهلية من أجله، ألنه على موجب رأي بعض الكتبة الكنائسيني أن هذا اللص حني سفر 
والدة اإلله مع طفلها وخطيبها اىل مصر، قد كان يف الطريق صنع معها معروفاً، بل أن هذه السيدة 

 بدون أنقطاع، كما متارس هذا الرأوفة قد مارست دائماً وظيفة أٍم حنو اجلميع من ذلك احلني فصاعداً 
 األمر اآلن ويف املستقبل أيضاً.*

 * منوذج *
يا قد كان أتفق مع الشيطان مبوجب صٍك أمضاه خبط يده بقلٍم أن شااًب ما من سكان مدينة ابروج

مغمٍس بدمه على أن يسلمه نفسه، أن كان الشيطان جيعله مقتدراً على أن يفعل خطيئًة مميتًة كان هو 
رتكاهبا ومل يكن قادرًا. فلما أكمل هذا الشاب التعيس تلك اخلطيئة فالشيطان أراد منه أن يرغب أ

به يف ذاك الصك، ولذلك أقتاد هو الشاب اىل حافة بئٍر عميقٍة، وطلب منه  يضع ابلعمل ما وعده
ء ذاته فهو أن يطرح ذاته فيها ليموت خمتفياً وهو أيخذ نفسه، متهدداً إايه أبنه أمل يفعل ذلك من تلقا

ص كان مزمعاً أن جيذبه اىل جهنم ابلنفس وابجلسد. فهذا الشاب املنكود احلظ اذ ظن بذاته أنه ال منا
له من يد إبليس، قد صعد على فم البئر ليطرح بنفسه فيها. ولكن خوفه من املوت وقفه ومن مث قال 

قط يف البئر أن كان يريده للشيطان أنه ال شجاعة له على ذلك، بل أنه هو أي الشيطان يدفعه ليس
عنك هذا الثوب أن ميوت. فقد كان الشاب البساً ثوب السيدة احملزونة وهلذا قال له الشيطان: أرفع 
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وأان حينئٍذ أدفعك لتنطرح يف البئر: فلما الحظ الشاب جيداً أنه بواسطة ذاك الثوب املكرس اخلاص 
األم الرأوفة، اىل ذاك الوقت، فلم يرد أن ينزعه أبحزان والدة اإلله كان حاصالً على احلماية من هذه 

بني الشيطان ألتزم هذا العدو اجلهنمي من عنقه، وهلذا بعد جمادلة وخماصمة كثرية صدرت فيما بينه و 
أبن يرتك الشاب وميضي خازايً. وهكذا ذاك اخلاطئ أسرع اىل الكنيسة ليقدم الشكر للسيدة احملزونة 

اعاهتا. وقد اتب عن خطاايه ونذر أن يقدم هليكلها أيقونًة حاويًة أمر على النعمة اليت فاز هبا بشف
ودة يف كنيسة السيدة املدعوة اجلديدة يف مدينة ابروجيا عينها جناته. كما متم ذلك، واأليقونة هي موج

 تذكرًة ألحسان والدة اإلله.*
 †صالة † 

وأوجاعًا من األمهات كلهن. فاذًا قد مات أبنِك احلبيب أواه أيتها األم املتأملة أشد آالمًا وأحزااًن 
ستحق ذلك، ولكن ترى من ميكنه الذي هبذا املقدار كنِت حتبينه وحيبِك. فأبكي ابلصواب عليه ألنه ي

أن يعزيِك عن فقده، فشيٌء واحٌد يستطيع على تعزيتِك وهو تفكرِك يف أن يسوع مبوته قد قهر 
فتح للبشر أبواب الفردوس السماوي الذي كان مغلقًا دوهنم، وهكذا اجلحيم وأنتصر عليه غالباً، و 

مستوليًا على قلوٍب ال حد  قد اكتسب نفوسًا غري حمصى عددها. وقد ملك وهو على الصليب
لكثرهتا من أولئك الذين غلبوا من مفاعيل حبه إايهم فيخدمونه تعاىل أبمانٍة، فال أتنفي اي مرمي سيديت 

لقرب منِك ألبكي معِك، ألن الصواب يقضي مين أن أبكي أكثر منِك، ألجل أين من أنِك تقبليين اب
و غفران خطاايي أواًل أبستحقاقات موت خملصي أغظت إهلي مراٍت عديدًة. فيا أم الرمحة أان أرج

يسوع املسيح، وبعد ذلك أبستحقاقات أحزانِك اليت قد تكبدتيها حني آالمه. ومعًا أرجو نوال 
 آمني.*اخلالص األبدي 

† 
 

 الفصل السابع
 طعن* فيما يالحظ املوضوع السادس حلزن العذراء والدة اإلله، وهو* *

 نزيله من على الصليب.*جنب يسوع املسيح ابحلربة. وت 
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( فيا أيتها األانم 12ع1اي عابري الطريق أنظروا وأتملوا هل رأيتم وجعاً مثل وجعي، )مراثي أرميا ص
احملزونة أمسعوا ماذا تقول هي حنوكم اليوم:" اي أبنائي األعزاء أان ال أريد للبتول القديسة  املتعبدون

يعد بعد موضوعاً قاباًل ألن حيصل )ما دمت يف األرض( منكم أن هتتموا يف تعزييت، كال، ألن قليب مل 
اال على تعزيٍة ما، بعد موت أبين احلبيب يسوع. فأن كنتم اذًا تريدون أن ترضوين فأان ال أريد منكم 

هذا الشيء، وهو أنكم تلتفتون حنوي وتتأملون يفَّ لتنظروا هل يوجد يف العامل وجٌع مثل وجعي، عند 
بعذاابٍت كلية القساوة ذاك الذي كان هو موضوع حيب كله". ولكن أيتها مشاهديت خمطوفًا مين 

ان أقول لِك أنه وال السيدة أن كنِت ال تريدين أن تتعزي، وما زلِت متعطشًة ألقتبال أحزاٍن أخرى. فأ
مبوت ابنِك قد انتهت أحزانِك. ألن سيفًا آخر مزمٌع أن يلج يف نفسِك بعد موته، وهو مشاهدتِك 

ن اجلند يطعن جنب حبيبِك حبربٍة طعنًة بربريًة. مث بعد ذلك تقتبلني بني يديِك ويف حضنِك واحدًا م
لتأمل يف املوضوع السادس ألحزان جسد أبنِك بعد تنزيله من على الصليب. وها حنن أنخذ اآلن اب

ذه السيدة هذه األم اإلهلية. األمر املوجب التأمل حسنًا والدموع احلارة. فإىل هنا يبان أن أوجاع ه
قد جاءت رويدًا رويدًا واحدًا فواحدًا. وأما يف هذا املوضوع السادس فكأن األحزان أبسرها قد 

 دامهتها معاً.*
نه يكفي القول ألٍم ما أن أبنها قد مات ألن يلتهب قلبها بنار حبه. فأمٌر خاٍل من األرتياب هو أ

ًا أحزان األمهات الفاقدات أوالدهن ويطعن بسهم فقده. وهلذا قد أعتاد البعض لكي خيففوا نوع
ابملوت. أن أيتوا أمامهن بذكر تلك األشياء اليت كان بنوهن سببوا هلن هبا )اذ كانوا أحياء( الغيظ أو 

لكن اذا أردت أان أن أتبع حنوِك أيتها السيدة هذه الطريقة عينها لتخفيف حزنٍك. فأي األهانة. و 
بنِك قد أغاظِك به كال، ألن هذا األبن اإلهلي قد أحبِك حادٍث ميكنين أن أجده ألذكرِك يف أن أ

ه دائماً وأطاعِك مطلقاً وكرمِك على الدوام. ولذلك من يستطيع أن يصف أحزانِك وآالمِك على فقد
سواِك أنِت اليت أختربِت مفعوهلا يف ذاتِك. فيقول أحد الكتبة العباد: أنه بعدما مات فادينا على 

ألوىل اليت مارستها مرمي البتول قد كانت أن ترافق ابلروح نفس أبنها خشبة الصليب فالعواطف ا
 أقدم لك نفس أبنك الكلية القداسة مقدمًة إايها لدى اآلب األزيل، وكأهنا كانت تقول له:" إهلي أنين

وأبين الربيئة من العيب اليت قد أطاعتك حىت املوت. فأنت أقبلها بني يديك. وها هوذا عدلك اإلهلي 
توىف ما حيق له. وأرادتك املقدسة قد أكتملت. وقد أنتهت الذبيحة العظيمة املقربة ألجل جمدك قد أس
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اجلراحات ذات احلب املضطرم أنين أسجد األبدي: مث ألتفتت حنو جسد أبنها املائت هاتفًة: أيتها 
 جسم أبين لِك وأهنئِك، ألنه بواسطتِك قد أعطى اخلالص للعامل، فأنِت مزمعٌة أن تبقي مفتوحًة يف

احلبيب لكي تكوين ملجأً منيعاً جلميع أولئك الذين يبادرون حنوِك حمتمني فيِك، ألنه كم وكم من البشر 
 ان خطاايهم. وبِك تلتهب قلوهبم مبحبة اخلري األعظم".*هم عتيدون أن يقتبلوا بواسطتِك غفر 

د الفصح. قد رغبوا تنزيل جسد أما اليهود فاذ أرادوا اال يكدر فرح ذاك السبت العظيم الواقع يف عي
يسوع من على الصليب، ولكن ألهنم مل يكونوا يستطيعوا أن ينزلوا أجساد املصلوبني قبل أن تكون 

ت. فلهذا جاء اجلند ومعهم عصي حادة فكسروا ساقي اللص األول أنفصلت عنها األنفس ابملو 
 هناك تبكي على موت حبيبها وساقي اللص اآلخر ليموات سرعًة. وأما مرمي البتول فكانت واقفةً 

يسوع. وحاملا شاهدت اجلنود جاءوا ابألسلحة وكسروا ساقات اللصني متحهني ضد جسد أبنها 
خوفاً. ولكن بعد ذلك، يقول القديس بوانونتورا، قد تفوهت  أيضاً. ففي األبتداء أستوعبت منهم

ئوا عليه أكثر . وتغاضوا عن أنكم حنوهم هكذا قائلًة: واحسراته أن أبين قد مات فأعدلوا عن أن تفرت 
تسببون يل أان أمه املسكينة آالماً أمر: اال أنه وفيما كانت هي ختاطبهم هبذا الكالم الصوايب. واذا هبا 

دًا من اجلند قد دان من جسد يسوع. وبقوًة شديدٍة طعنه يف جنبه ابحلربة اليت كانت شاهدت واح
ملفتوح على هذه الصورة بطعن احلربة دٌم وماٌء )يوحنا بيده. وللوقت خرج من ذاك اجلنب األقدس ا

الطعنة ومن جرائها قد أرتج جسد يسوع مع صليبه. وأنقسم قلبه املقدس.   ( ففي هذه34ع19ص
ى للقديسة برجييتا. وأمنا خرج من جنبه املطعون دٌم وماٌء، ألنه مل يكن ابقيًا يف جسده تعاىل كما أوح

ط القليلة اليت أستمرت خمزونًة يف قلبه. فهو أراد أن هترق هذه أيضاً شيء من دمه كله سوى تلك النق
فيقول السبارجيوس العابد: من أجلنا وخيرج يف أثرها املاء ليشري إلينا أبنه مل يعد عنده دٌم يقدمه عنا. 

ختصان أن األهانة واألفرتاء الصادرين عن هذه الطعنة ابحلربة قد أحلقتا بيسوع، وأما الوجع والتأمل امل
هبا فألتحقا بقلب مرمي. مث أن اآلابء القديسني يراتءون أبن هذه الطعنة هي حقيقة ذاك السيف الذي 

بئًا أبنه كان عتيدًا أن حيوز يف نفسها. السيف الذي مل قال عنه البار مسعان الشيخ لوالدة اإلله متن
وجودة على الدوام ساكنًة ابحلب يكن من احلديد بل من مرارة احلزن الذي طعنت به نفسها املباركة امل

داخل قلب أبنها املطعون هبذه احلربة. وفيما بني اآلخرين الذين فسروا ذلك على هذه الصورة هو 
)يف مراثيه على العذراء(: أن احلربة اليت طعن هبا جنب يسوع قد جازت يف القديس برنردوس القائل 
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ن. كما كان سبق هلا اإليعاز بذاك السيف الذي نفس مرمي اليت مل تستطع أن تفارق هذا القلب املطعو 
ا كان عتيداً أن حيوز يف نفسها: بل أن العذراء اجمليدة عينها قد أوحت للقديسة برجييتا قائلًة: أنه حينم

قلب أبين كان يظهر رأسها مغموساً ابلدم. ووقتئٍذ كان يبان أن قليب   كانت احلربة جتذب خارجاً من
 قلب أبين احلبيب مطعوانً هبا:.* أنطعن مفتوحاً عند نظري

حىت أن املالك أخرب القديسة برجييتا يف الوحي: أبن أوجاع مرمي البتول من قبل هذه الطعنة كانت هبذا 
 مؤملًة، بنوع أهنا أبعجوبٍة إهليٍة مل متت هي وقتئٍذ من مرارة التوجع: مث أنه كان يوجد املقدار شديدةً 

خرى من خيففها عنها نوعًا وهو يسوع حيًا متشفقًا عليها. أما يف هلذه السيدة يف حني أوجاعها األ
 الوجع املذكور فلم يكن معها هذا املعزي الذي قد مات:.*

ومن حيث أن هذه األم اإلهلية كانت ختاف ابلصواب من أن أعداء أبنها ميارسون ضد جسده الطاهر 
مي يف أن يلتمس من بيالطس أن ينزل أهاانٍت أخرى ذات أفرتاٍء نفاقي. فقد توسلت اىل يوسف الرا

من هذا اجلسد من على الصليب، حىت ميكنها قلما يكون بعد موت حبيبها أن حتفظ جسمه انجيًا 
األهانة واألفرتاء املمكن أن يلتحقا به جديداً. فمن مث أنطلق يوسف عند بيالطس، وأعرض لديه 

لى ابنها، وكيف كانت هي تشتهي أن تنال حال األحزان واألوجاع امللمة بقلب هذه األم املتأملة ع
قة عن الصليب. وحسب رأي القديس أنسلموس أن بيالطس حينئٍذ قد أخذته الشف  تنزيل جسده

على أٍم هذه صفتها، ورثي هلا، آذانً ليوسف أبن ينزل جسد أبنها عن الصليب. ويدفنه حيثما يشاء. 
من اخلشبة. أواه أيتها البتول الكلية وهذا األذن قد وضع ابلعمل وهكذا أنزلوا جسم املخلص 

كن واحسراته )تقول القداسة. هوذا العامل رد إليِك أبنِك الذي كنِت حبٍب هكذا عظيٍم أعطيتيه إايه: ول
( 10ع5مرمي للعامل( أبية حاٍل أنت ترده يل: أن حبييب أبيض أشقر منتخب من بني ربواٍت: )نشيد ص

ون، وأنت ترجعه إيلَّ اآلن ال بلونه بل مسوداً مصبوغاً ابلدماء فأان سلمتك أبين كلي البياض أمحر الل
دفعته إليك قريداً يف مجاله وحسنه وأنت معدوماً من قبل اجلراحات املكتسية هبا أعضاء جسده. أان 

ترده يل فاقد الصورة وعدمي اجلمال. فهو كان جيتذب القلوب اىل الغرام حببه مبجرد النظر اىل هباء 
تكره العيون أن ترمقه لسوء حاله. فيقول القديس بوانونتورا: أواه كم من السهام األليمة  طلعته. واآلن

وكم من السيوف أجتازت يف نفسها، حينما أحضر لديها جسد  قد رشقت قلب هذه األم احملزونة،
 يسوع منزاًل من على الصليب. فيكفي التأمل يف احلزن الذي يلم أعتياداًي بكٍل من األمهات عندما
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تشاهد جسد أبنها ميتاً. فقد أوحى اىل القديسة برجييتا أبنه يف حني تنزيل جسد يسوع من الصليب 
وأن التالميذ قد صعدوا عليها فأقتلعوا أواًل املسامري من يدي اجلسم قد أستعملت ثالثة سالمل. 

ض منهم كان الطاهر ومن رجليه، وسلموها بيد والدته )كما كتب مسعان ميتافراسته( وبعد ذلك البع
ماسكًا اجلسد من فوق وبعضهم من أسفل، وهكذا أنزلوه من اخلشبة. أما برنردينوس البوسطي 

هذه األم املوعبة من مرائر احلزن أقبلت حنو التالميذ لتعانق جسد حبيبها  فيالحظ متأماًل كيف أن
أهنا بعد أخذها إايه  احملمول منهم. رافعًة يديها منتصبًة على رؤوس أصابع رجليها ملساعدهتم، وكيف

يف حضنها وسندته على ركبتيها جالسًة حتت صليبه. حمدقًة بنظرها يف جسمه، متأملًة يف فمه املفتوح، 
وعينيه املعتمتني، وحلمانه املمزقة اململؤة جراحاٍت، وعظامه اجملردة، مث كيف أهنا رفعت أكليل الشوك 

هامته املقدسة من تلك األشواك انظرًة اىل يديه ورجليه  املغروس يف رأسه متأملًة يف الثقوبة املوجودة يف
أية حاٍل أوصلتك حمبتك العظيمة للبشر،  املثقوبة من املسامري وقائلًة:" واحسراته اي أبين ونور عيين اىل

فرتى أي شٍر صنعت أنت معهم حىت أهنم عاملوك هبذه القساوة. فأنت كنت معي أابً يل وأخاً وعروساً، 
تنعمي وجمدي وكل شيٍء كنت املكه. فأنظر إيلَّ اي أبين مبا أان فيه من األحزان واألوجاع وأنت حبييب و 

ن أواه أنت ما عدت تشاهدين، فأعطيين كلمًة اي كلمة هللا وعزين وأرمقين بنظرك معزاًي إايي. ولك
ينوس بلفظٍة واحدٍة، وأوياله أنت ما عدت تفه بكلمٍة ألنك قد مت". مث بعد ذلك يالحظها برنرد

املذكور ملتفتًة حنو آالت آالمه قائلًة حنوها: أيتها األشواك القاسية، واملسامري واحلربة اجلارحة املؤملة، 
كنِك أن تعذيب هبذا املقدار خالقِك. ولكن أنتم اي معشر اخلطأة أنتم هم الذين عاملتم أبين كيف أم

 هذه املعاملة السيئة املرثى هلا.*
هكذا كانت تتشكى ابلصواب منا حينئٍذ اال أنه لو أمكنها أن تكون هي اآلن أي نعم أن مرمي العذراء 

كانت تتكبد منا عند مشاهدهتا إايان حنن البشر. بعد موضوعاً قابالً ألن حتزن وتتأمل. فرتى أي شيء ل
أن صلب أبنها عنا ومات من أجلنا جندد اثنيًة صلبه وموته بفعلنا اخلطااي واآلاثم اليت هو أتمل من 
جرائها ومات ليفي عنها. فاذًا يليق بنا ويلزمنا اال حنزن بعد قلب هذه األم املوجوعة. واذا كنا فيما 

ا هلا التأمل مبآمثنا، فلنصنعن اآلن ما تقوله هي لنا عن لسان النيب أشعيا هاتفًة مضى حنن أيضًا سببن
أة اىل قلب أبين يسوع ( أي أرجعوا أيها اخلط8ع46حنوان: أرجعوا أيها الفجار اىل القلب: )ص

سب اجملروح، وعودوا إليه اتئبني وهو يقتبلكم حمتضناً. فأهربوا منه حبسب كونه قاضياً وأرجعوا إليه حب
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كونه فادايً. أهربوا من احملكمة القضائية اىل منرب الصليب: )كما يقول عن لساهنا األنبا غواريكوس( 
ا حني أقتباهلا جسد يسوع من على الصليب يف مث أن هذه السيدة قد أوحت للقديسة برجييتا أبهن

صدره. مريداً  حضنها، قد أغلقت هي بيدها عينيه. ولكنها مل تقدر أن جتمع ذراعيه وتضمهما اىل
خملصنا أن يشري إلينا أبنه يرغب أن ذراعيه تستمراه مفتوحتني ليعتنق هبما مجيع اخلطأة التائبني الراجعني 

( قد 8ع16أيها العامل )تقول هذه السيدة املتأملة مع حزقيال النيب ص إليه تعاىل من كل قلوهبم: فيا
ليخلصك اي أيها العامل. فليس هو حينك مررت بك واذا حينك حني األحباء. فهوذا أبين قد مات 

بعد اآلن حني اخلوف واجلزع، بل حني احلب واألحنباب، حني األنعطاف ابحلب احلقيقي حنو من أظهر 
أبحتماله حباً بك هذا املقدار من اآلالم الشديدة: فيا أيها اخلطأة، يقول القديس  لك حقائق حبه إايك

حسياً ظاهرًا، حىت عندما تعاينوا هذا اجلرح املنظور تفطنوا برنردوس، أن قلب املسيح قد جرح جرحاً 
اهنا يقوله جبرح احملبة الغري املنظور اليت هو أحبكم هبا: وهنا ختتتم والدة اإلله خطاهبا الذي عن لس

العالمة أيديوطا هبذه الكلمات وهي: ان كان أبين قد أرتضى أبن يفتح جنبه بطعن احلربة لكي يعطيك 
نسان، فعادٌل وصوايب هو أنك تعطيه أنت قلبك واهبًا إايه له: ويقول أوابرتينوس الذي قلبه أيها اإل

أن جتدوا مكااًن يف قلب يسوع، فأمضوا من كازاله: أن كنتم اي أوالد مرمي البتول تريدون أرادًة اثبتًة 
 مجلًة مع هذه السيدة وهي تستمد لكم هذه النعمة:*
 * * منوذج

تابه امللقب برمحة مرمي البتول( عن أحد اخلطأة األشقياء الذي فيما بني مآمثه قد أخرب التلميذ )يف ك
ن الصيام الكبري اىل أحدى األخرى الشنيعة كان قتل أابه وأخاه الطبيعيني. فهذا يومًا ما دخل يف زم

ه الكنائس وأستمع هناك من الكاروز عظًة خمتصًة بسمو املراحم اإلهلية. ومن مث تقدم من تلقاء ذات
اىل منرب األعرتاف مقرًا خبطاايه، فلما أستمع منه معلم األعرتاف تلك الكبائر اململؤة شناعًة ونفاقاً، 

دة اإلله املتأملة، ليتوسل إليها هناك يف أن تستمد له من قد أرسله اىل أمام أحد اهلياكل املختصة بوال
نعمة غفراهنا. فهذا اخلاطئ أطاع األمر وذهب  هللا أتملاً قلبياً وتوجعاً حقيقياً على تلك اخلطااي وتنال له

أمام اهليكل ااملشار إليه وأبتدأ أن يتضرع حبرارٍة هلذه األم الرأوفة. اال أنه يف احلال سقط هو على 
رض مائتاً، ففي الصباح التايل حينما كان الكاهن يطلب من الشعب احلاضر أن يتوسلوا هلل من األ

ويف مبوت الفجأة، واذا حبمامٍة كلية البياض دخلت اىل الكنيسة أجل نياح نفس ذاك اإلنسان املت
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الكاهن طائرًة وطرحت عند قدمي الكاهن املومى إليه الورقة اليت كانت هي ماسكتها برجليها، فأخذ 
الورقة ففتحها ورأى مكتوبًة فيها هذه الكلمات وهي: أن نفس هذا الراقد حاملا خرجت من جسدها 

اىل امللكوت السموي. وأما أنت فواظب على كرزك فيما خيتص بعظم قد دخلت من دون مانع 
 املراحم اإلهلية. فيا ألقتدار العذراء املتأملة على أكتساب الندامة للخطأة.*

 †صالة † 
أيتها البتول املتأملة اي ذات النفس العظيمة يف الفضائل والشجاعة يف األوجاع أيضاً. أنه اذ كانت 

األوجاع أمنا تتولد فيِك عن هليب انر ذاك احلب الذي به حتبني هللا. ألن هذه وتلك أي الفضائل و 
هللا بل أين أغظته مراٍت  غريه تعاىل، فأرمحيين اي أمي أان الذي ما أحببت  قلبِك ال يعرف أن حيب شيئاً 

. هكذا عديدًة، اال أن أحزانِك تعطيين رجاًء عظيماً يف نوال غفران خطاايي، غري أن هذا ال يكفيين
فأان أريد أن أحب سيدي، فمن هو الذي ميكنه أن يستمد يل منه عز وجل هذه النعمة نظريِك أنِت 

عادتِك أن تعزي اجلميع مبنح املواهب فعزيين اذاً اليت هي أم احملبة اجلميلة. آهاً يل اي مرمي فأنِت من 
 أان أيضاً آمني.*

† 
  

 

 الفصل الثامن
 واألخري املختص حبزن البتول مرمي. وهو دفن** يف املوضوع السابع 

 * جسد أبنها احلبيب يسوع يف القرب*
األخري وموته، أنه ال ريب وال شك يف أنه حينما تكون أٌم ما حاضرًة عند أبنها الطبيعي حني نزاعه 

ب قد فتشعر هي يف ذاهتا بتلك األوجاع عينها اليت يتكبدها أبنها. اال أنه بعد أن يكون األبن املعذ
مات وأخذ ليدفن، وتوجد أمه احملزونة ملتزمًة مبفارقته، فيا له من أمٍل شديٍد حييق هبا حينئٍذ عند تفكرها 

ا هو السيف األخري من السبعة سهام احلزن أبهنا ما عادت تقدر أن تشاهد ولدها مرًة اخرى. فهذ
تأمل فيه، وهو ما أتملت به هذه اليت جازت يف نفس والدة اإلله الكلية القداسة، الذي اآلن أنخذ ابل
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البتول حينما ألتزمت. بعد أن حضرت صلب أبنها، وأحتضنته مائتاً، أبن ترتكه أخرياً يف القرب. وهكذا 
 أخرى على األرض.*ينقطع أملها من أن تشاهده مرًة 

هناك هذه اال أننا لكي نتأمل جيداً يف هذا املوضوع األخري. فلنرجع ابلعقل اىل جبل اجللجلة لنشاهد 
األم اململؤة أوجاعًا مل تزل حمتضنًة على ركبتيها جسد أبنها يسوع املائت. وكأهنا تقول حنوه كلمات 

( أي نعم أن األمر هو كذلك. 21ع30صأيوب البار هاتفًة اي أبين: قد صرت يل قاسياً: )أيوب 
ك اجلليلة ذات ألن أعضاء جسدك اجلميلة كلها، وحسنك، ولطافتك، ونعمتك، وفضائلك، وتصرفات

احلب، وسائر عالمات احملبة اخلصوصية اليت أظهرهتا حنوي، والنعم واملواهب الفريدة، واألختصاصات 
ابلنسبة إيلَّ سهامًا جارحًة تطعن قليب مسببًة  الفائقة الشرف اليت منحتنيها. فهذه كلها قد استحالت

هلبت يفَّ قباًل نريان احلب حنوك فبأكثر من يل أحزااًن وأوجاعًا ال ميكن وصفها. بنوع أهنا مبقدار ما أ
ذلك اآلن تصريين أن أشعر مبرارة احلزن على كوين فقدتك. أواه اي أبين احلبيب أنين خبسراين إايك قد 

هو اإلله احلقيقي املولود مين ) يقول القديس برنردوس عن لساهنا يف مراثيه خسرت كل شيء: فأنت 
ت عينه أنت يل أبٌن وعروٌس معاً. وأنت يل نفٌس وحيوٌة، فأان اآلن ألحزاهنا( وأنت يل أٌب، ويف الوق

يتيمٌة من األب وأملٌة من العروس وفاقدة األبن. واذ أين خسرتك أنت اي أبين فقد خسرت بك كل 
 *شيء.

فهكذا كانت مرمي تندب أوجاعها وترثي حبيبها يسوع معانقةً جسده الطاهر. اال أن التالميذ القديسني 
الصوايب من أن هذه األم املطعونة بسهام احلزن املفرط متوت مع أبنها اإلهلي من شدة احلزن، خلوفهم 

. وهكذا أبغتصاٍب جسده من حضنها بكل أسراٍع. وأيتوا به ليدفنوه  قد أجتهدوا يف أن أيخذوا
أن تنطبع هبا  أحرتامٍي أحتالوا أبخذه من بني ذراعيها. واذ حنطوه ابملر ولفوه ابلسباين اليت أراد تعاىل

صورته، ليرتكها يف العامل تذكرًة لدفنه، كما تشاهد اىل اآلن حمفوظًة يف مدينة طورين، فهكذا محل 
لقرب، حيث كانت طغمات املالئكة مرافقًة هذا التالميذ هذا اجلسد الكلي القداسة وساروا به حنو ا

ر األحزان. وملا دنوا من املغارة املعد الباعوث مجلًة مع النسوة البارات ومع والدة اإلله الغائصة يف حب
فيها القرب أنزلوه هناك، ولكن لقد كان أمراً حمبوابً يف الغاية لدى هذه السيدة أن تدفن حيًة هي أيضاً 

كان ذلك ممكناً هلا، حسبما أوحت هي نفسها للقديسة برجييتا. اال أن العزة اإلهلية مع جسد أبنها، لو  
رأي الكردينال ابرونيوس أن هذه األم املتأملة قد دخلت معهم مغارة القرب. مل تكن تشاء ذلك. مث على 
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يذ وبعد أن وضعوا هناك جسد املخلص وتركوا معه املسامري وأكليل الشوك، فحينئٍذ هؤالء التالم
 ألتفتوا حنو والدة اإلله قائلني هلا:" أيتها السيدة، أنه يلزمنا أن نغلق القرب، فنرجوِك أبن يكون عندكِ 
أحتماٌل وترتضي أبن تشاهدي جسد أبنِك هذه املرة األخرية وتتنحي". فمن مث يلزم أن تكون هذه 

دت أشاهدك مرًة أخرى، فأقبل األم احلزينة تفوهت حنو أبنها قائلًة: فاذًا اي ولدي احلبيب أان ما ع
قديس فوجلانسوس كلمة الوداع مين أان أمك. وأقتبل مين قليب الذي أتركه مدفوانً معك، فقد كتب ال

قائاًل: أن مرمي البتول كانت تشتهي بكل عزمها وأرادهتا أن ترتك نفسها مدفونًة مع جسد املسيح 
يتا قائلًة هلا: أنه ميكن أن يقال حقًا وصدقاً أبنها. بل أن هذه السيدة عينها قد أوحت للقديسة برجي

 أن قلبني وجدا مدفونني يف قرب أبين ومها قلبه وقليب معاً.*
فأخرياً التالميذ دحرجوا حجراً كبرياً به أغلقوا القرب على جسد يسوع الكنز الذي ال يوجد كنٌز يعادل 

املقدس يليق بنا أن نكتب على حجره قيمته. ال يف السماء وال يف األرض. فقبل أن نفارق هذا القرب 
يسوع هو كنزها الوجيد.  هذه الكلمات وهي: أن مرمي ترتك يف هذا القرب قلبها مدفوانً مع يسوع. ألن

( 34ع12وذلك سندًا على قوله تعاىل: أنه حيثما يكون كنزكم فهناك يكون أيضاً قلبكم: )لوقا ص
املخلوقات يف الوحل. ولكن ملاذا مل تكن مدفونًة يف أما حنن فرتى أين ندع قلوبنا مدفونًة، رمبا يف 

ى يف القرابن األقدس، ال ميتاً بل حياً يسوع الذي ولئن كان صعد اىل السماء فمع ذلك أراد أن يبق
هلذه الغاية وهي لتكون فيه قلوبنا وهو ميلك عليها. فلنعود حنو والدة اإلله. اذ يقول القديس 

تول مل تشاء أن تفارق حجر القرب قبل أن تباركها قائلًة: أيتها الصخرة بوانونتورا: اهنا أي مرمي الب
خلِك ذاك الذي أغلق عليه يف مستودعي مدة تسعة أشهٍر، فأان السعيدة اليت اآلن تغلقني مدفوانً دا

أابركِك وأحسد سعادتٍك، وأتركِك أن حترسي يل أبين هذا الذي هو خريي جبملته وحيب األعظم. مث 
االب األزيل وقالت: أنين أستودعك أيها اآلب القدوس أبنك هذا الذي هو أبين أان  ألتفتت حنو

ا ضمنه وأنطلقت راجعًة اىل بيتها. فيقول القديس برنردوس:" أن مجيع أيضاً. وهكذا ودعت القرب وم
وا أن الذين كانوا يف الطريق يشاهدون مرمي العذراء راجعًة يف تلك احلال املرثى هلا، فلم يكونوا يقدر 

ميسكوا ذواهتم عن البكاء مبرارٍة. وأن النسوة البارات والتالميذ القديسني قد كان بكاءهم وخزهنم 
 مرمي أشد من بكاهم وحزهنم على يسوع سيدهم".*على 
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مث أن القديس بوانونتورا يرأتي أبن أخوات مرمي العذراء أي قريباهتا قد غطينها أبزاٍر أسود ورجعن هبا 
نه يف مرورهن كافًة من عند جبل اجللجلة. حيث كان الصليب بعد مغروسًا يف األرض من املقربة. وأ

ه املتأملة قد كانت هي أول من سجد هلذا العود اخلالصي قائلًة حنوه: مبتاًل بدم يسوع، فوالدته هذ
أنين أقبلك أيها الصليب املقدس وأسجد لك، ألنك اآلن مل تعد خشبة اللعنة بل عود احلب ومذبح 

 رمحة املكرس بدم احلمل اإلهلي الذي قدم هو عليك ذبيحًة ألجل خالص العامل.*ال
هلا الذي ملا بلغت إليه أخذت جتول بنظرها فيه ههنا وهناك من وقد فارقت الصليب وعادت اىل منز 

دون أن ترى حبيبها يسوع، بل عوضاً عنه كانت تتصور أمام عينيها أعمال حياته كلها اململؤة حماسن 
ة، ومعاً أعمال آالمه مجيعها اليت أحتملها ومات هبا. فهناك طفقت تتذكر املعانقات اليت كانت وقداس

 يف بيت حلم، واملفاوضات اليت خاطبها هبا وتكلمت هي معه مدة سنني هكذا عديدة تعانقه هبا طفالً 
منها إليه ومنه  يف دكان النجارة يف مدينة الناصرة ويف أمكنٍة أخرى، وتتفكر بعواطف احلب املتبادلة

نت حنوها، وبنظراته ذات احملبة، وبكلمات احلياة اليت كانت خترج من فمه اإلهلي. مث بعد ذلك كا
حتضر أبزائها تلك األشياء كلها اليت شاهدهتا يف النهار عينه مما خيتص آبالمه وموته وتنزيله عن الصليب 

وك واحلربة وغريها. ويف جراحات جسده ودفنه. متأملًة يف آالت عذاابته من املسامري وأكليل الش
انت تلك الليلة موعبًة من الغموم املتخنة. ويف عظامه اجملردة وفمه املفتوح وعينيه املعتمتني. أواه كم ك

واألحزان الشديدة امللمة هبذه األم املضنكة من التعب والتأمل. وقد كانت حينا بعد حني تلتفت حنو 
ٍن: آهاً يل اي يوحنا أين هو معلمك. وبعده كانت تسأل اجملدلية متنهدًة القديس يوحنا الرسول قائلةً حبز 

هو احملبوب منِك: واحسراته من هو الذي خطفه منا. وهكذا كانت بقوهلا: أخربيين اي أبنيت مرمي أين 
ة تبكي هي وكل احلاضرين بكاًء مرًا. وأنِت اي نفسي أما تبكني، تبًا لِك. فألتفِت اذًا حنو مرمي املتأمل

وقويل هلا مع القديس بوانونتورا: أنِك من دون ريٍب اي سيديت أنِت بريئٌة من الذنب. وأان هو ابحلقيقة 
ثيم يف ذلك: مث تضرعي إليها يف أهنا قلما يكون جتعلِك أن تبكي معها، فهي تبكي من شدة احلب األ

 أن تفوزي حبظ اآليت عنه وأنِت أبكي توجعاً على خطاايِك، وأن ما بكيِت على هذه الصورة فتستطعني
 القول يف النموذج التابع.*

 * منوذج *
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يد امليالد( عن أحد الرهبان. أبنه كان معذابً من سجس أخرب األب أجنالغرافه )يف خطبته على وداع ع
ضمريه بقلٍق عظيٍم كاد مراٍت كثريًة أن يقضي به اىل اليأس من اخلالص، ولكن من حيث أنه كان كلي 

والدة اإلله املتأملة، فلم يكن يغفل عن األلتجاء إليها دائمًا يف أوقات املنازعات الروحية العبادة حنو 
فسه تناهز املوت بقطع الرجاء، وعندما كان أيخذ ابلتأمل يف أحزان هذه األم اإلهلية اليت هبا كانت ن

ن أببلغ نوع فكان يتقوى وينجو من جتربة الوسوسة. فأخريًا مرض هو مرض املوت، وحينئٍذ الشيطا
لدة جعل حياربه ابلوسواس جمتذاًب إايه اىل قطع الرجاء من رمحة هللا ومن خالصه األبدي. فاذ رأته وا

اإلله يف حاٍل يرثى هلا شفقت عليه وظهرت له وخاطبته مشجعًة إايه بقوهلا:" اي أبين ملاذا أنت ختاف 
زاين وأوجاعي وبذلك عزيتين جداً. فقم وحتزن هبذا املقدار، أنت الذي مراٍت كثريًة قد أتملت يف أح

ردوس السماوي". فحاملا مسع مسرعاً ألن أبين اإلهلي أرسلين ألعزيك، وأهنض فرحاً وهلم معي اىل الف
الراهب العابد هذه الكلمات أستوعب فرحاً وسروراً وتعزيةً وثقةً ورجاءً عظيماً، ويف احلال، بكل هدوٍء 

 وسالٍم رقد ابلرب مائتاً.*
 †ة صال† 

أنين ال أريد أن أتركِك تبكني وحدِك اي أمي املتأملة، بل أقصد أن أرافقِك بدموعي، فأان أطلب منِك 
اليوم هذه النعمة وهي أن تستمدي يل أن أحفظ على الدوام ذكر آالم سيدي يسوع املسيح يف عقلي 

من حيايت ابلبكاء  اقيةوقليب. وأن أكون حسن العبادة حنو هذه اآلالم املقدسة، لكي أصرف األايم الب
على أوجاعه تعاىل ابجلسد وأوجاعِك! فأان أرجو أن تكون هذه اآلالم عتيدًة أن متنحين يف ساعة مويت 
طمأنينًة وقوًة، لكيال اقطع رجائي عند أتملي كثرة األهاانت اليت أغظت هبا سيدي، وهتبين غفران 

ن أبلغ إليها، وهناك أفرح معِك وأسبح جو أخطاايي ونعمة الثبات يف الرب واحلياة األبدية اليت أر 
 مراحم إهلي الغري املتناهية.*

فالقديس برنردوس يقول خماطباً إايِك اي أمي البتول اجمليدة هكذا: أيتها السيدة اي من ختتطفني قلوب 
ا البشر بعذوبة حالوتِك، أما أنِك أختطفِت قليب أان أيضاً. فمىت تريدينه يل اي خاطفة القلوب، وهلذ

ِت أهتمي به ودبريه مع قلبِك، وضعيه يف جنب أبنِك، وحينئٍذ أان أملك الشيء الذي أبتغيه، ألنِك أن
 أنِت هي رجاؤان. آمني.*
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 كتاب اجماد مرمي  -املقالة الثالثة :أخص فضائل والدة اإلله 
 القديس ألفونس دي ليكوري -اجماد مرمي البتول كتاب  •

  
 

  املقالة الثالثة
  هأخص فضائل والدة اإلل

 املـقـدمـة
 * يف موضوع هذه املقالة*

أن القديس أوغوسطينوس يقول: أنه ألجل أكتساب محاية القديسني ومساعدهتم أبكثر أتكيٍد وأبوفر 
هدوننا ممارسني ابلعمل الفضائل اليت هم مارسوها سخاٍء، جيب أن يصري األقتداء هبم، ألهنم اذ يشا

ن أجلنا: فسلطانة يف أزمنة حياهتم على األرض. فحينئٍذ يتحركون أبكثر أنعطاٍف اىل أن يتوسلون هلل م
القديسني وشفيعتنا األوىل واملتقدمة على اجلميع سيدتنا والدة اإلله، تريد من تلك النفس اليت قد 

روس وأحتدهتا ابهلل، أن تقتفي أثر منوذجاهتا، واال فلن ميكنها أن تغنيها أنتشلتها هي من يد لوسيفو 
سريهتا وأعماهلا، ومن مث هذه البتول اجمليدة ابلنعم واملواهب حسب مرغوهبا، اذا رأهتا مضادًة هلا يف 

ين تعطي الطوىب ألولئك الذين جيتهدون يف أن يقتدوا بفضائلها قائلًة: اي أوالدي أمسعوين، طوىب للذ
( فمن حيب شخصًا ما، أما أنه يوجد شبيهًا به، وأما أنه جيتهد يف 32ع8حيفظون طرقي: )أمثال ص

ذي يقال به: أن احلب أما أنه يوجد يف املماثلة، وأما أنه جيذب أن يتشبه به. كحسب املثل الشهري ال
فيلزمنا أن هنتم يف أن إليها: وهلذا حيرضنا القديس أيرونيموس قائاًل: أنه أن كنا حنب مرمي العذراء 

مناثلها يف الفضائل، ألن هذا هو التكرمي األعظم والعبادة الفضلى اليت نستطيع أن نقدمها هلا: ويقول 
وس: أن أولئك الذين هم أوالد مرمي احلقيقيون املقتدرون أن يسموا ذواهتم كذلك، فأمنا هم ريكارد

أجتهد اذًا اي من أنت أبٌن ملرمي )يقول الذين جيتهدون يف أن يعيشوا حسب عيشها على األرض: ف
ةً منك القديس برنردوس( يف أن تقتدي هبا، أن كنت ترغب أسعافها إايك. ألهنا حينما ترى ذاهتا مكرم

 كأٍم، فتعاملك وتعينك كولدها.*

http://www.peregabriel.com/saintamaria/nodeorder/term/2044
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فنظراً اىل فضائل هذه السيدة اخلصوصية فلئن كنا نقرأ عنها كلماٍت وجيزًة مدونًة يف اإلجنيل املقدس. 
فمع ذلك اذ يقال عنها فيه أهنا ممتلئةٌ نعمٌة. فهذا يعلن لنا واضحاً أهنا كانت حاصلةً على كل الفضائل 

أنه، كما يقول عنها القديس توما الالهويت )يف كتيبه الثامن(: أن كالً من بدرجاٍت كلية السمو. بنوع 
ة وأما البتول الطوابوية فقد القديسني اآلخرين قد تألأل بفضيلٍة ما خصوصيٍة وهبا مسا على البقي

تألألت يف الفضائل كلها بدرجاٍت ساميٍة، وقد أعطيت هي لنا منوذجًا يف مجيع الفضائل: وكذلك 
ديس أمربوسيوس: أن والدة اإلله قد وجدت هكذا كاملًة. بنوع أن سرية حياهتا كانت حتوي يقول الق

ية مرمي. وأعمال حياهتا اليت تألألت فيها اآلداب والفضائل أبسرها. فلتكن مرسومًة يف عقولكم بتول
وأي شيء الفضائل، فمنها خذوا منوذج السرية. وماذا يلزمكم أن هتذبوه فيكم وما الذي هتربون منه. 

تتبعونه: مث من حيث أن فضيلة التواضع، حسب تعليم اآلابء القديسني كافًة هي احلجر األول يف 
دءاً ابلتأمل يف كم وجدت عميقةً جداً فضيلة تواضع العذراء أساس الفضائل كلها، فلهذا أنخذ أوالً وب

   اجمليدة.*
 

 الفصل األول
 (8/17إيلَّ جيدونين )أمثال عندي الغىن واجملد والعظمة، والذين يبكرون 

 (4/9يقول اروح القدس: اي أخيت العروسة، جرحيت قليب إبحدى عينيِك. )نشيد
 ة اإلله** يف األتضاع العميق الذي أتصفت به والد

أن القديس برنردوس يقول: أن التواضع هو أساس أبتناء الفضائل: وهذا بكل صواٍب. ألنه من دون 
التواضع ال ميكن أن توجد فضيلةٌ ما حقيقية يف نفس إنساٍن ما أصاًل. فاألتضاع اذ ميتلك فمعه متتلك 

نسيس سالس القديس فر الفضائل أبسرها، واذ يهرب املرء فتهرب معه الفضائل كلها. ومن مث كتب 
للطوابوية يوفاان شينااتل الراهبة قائالً: أن هللا هبذا املقدار حيب فضيلة التواضع. حىت أنه تعاىل أينما 
يراها موجودًة يبادر حنوها أبسراع: فهذه الفضيلة اجلليلة اجلميلة الضرورية قد كانت فيما مضى 

كي يوطدها ويعلم هبا بواسطة منوذجه، وأراد  األرض لجمهولًة يف العامل. ولكن قد جاء أبن هللا عينه اىل
منا أن جنتهد يف أقتفاء أثره بنوع خاص يف هذه الفضيلة بقوله لنا: تعلموا مين فأين وديٌع ومتواضع 

( ومن حيث أن مرمي العذراء قد كانت هي التلميذة األوىل ليسوع، ووجدت 29ع11القلب: )مىت ص
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الفضائل كلها. فهكذا كانت فضيلة تواضعها األساسية ميذه يف هي األكمل واألعظم فيما بني تال
عميقًة يف الغاية، ومن أجل هذه الفضيلة اليت تألألت هي هبا بنوٍع فريٍد قد استحقت أن ترفع فوق 
املخلوقات أبسرها. وقد أوحى اىل القديسة ماتيلده: أبن الفضيلة األوىل اليت وضعتها ابلعمل هذه 

 قد كانت فضيلة األتضاع.* طفوليتها البتول اجمليدة منذ
فأول فعل من أفعال تواضع القلب أمنا هو أن اإلنسان يعترب ذاته دنيًا حقريًا، ولذلك قد أحتسبت 
ذاهتا مرمي البتول هبذا املقدار كال شيء.كما أوحى للقديسة ماتيلده عينها، حىت أهنا ولئن كانت 

قط مل تفضل ذاهتا على أحٍد مطلقاً: فاألنبا فمع ذلك  تشاهد نفسها غنيًة ابلنعم واملواهب والصفات،
من سفر النشيد وهي هذه: أيتها العروسة أخيت  4من االصحاح9روابرتوس يف تفسريه كلمات العدد 

جرحِت قليب، جرحِت قليب إبحدى عينيِك وبشعر عنقِك: يقول: أن شعر عنق هذه العروسة الذي 
ه اإلهلية: فأتضاع هذه السيدة مل يكن يلزمها أبن راء عروستجرح قلب هللا أمنا هو تواضع مرمي العذ

حتتسب ذاهتا خاطئًة، ألن التواضع هو حٌق كما تقول القديسة تريزاي. واحلال أن والدة اإلله كانت 
تعرف نفسها جيدًا أهنا قط مل تغظ هللا بزلٍة ما. فاذًا مل يكن ميكنها أن تكذب بقوهلا عن ذاهتا أهنا 

ماً تواضعها يف اال تعرتف أبهنا أقتبلت من هللا نعماً أعظم من مجيع النعم اليت  كان قائخاطئٌة، بل وال
أعطيت لسائر اخلالئق. ألن القلب املتواضع يعرف حسنًا املواهب اليت انهلا من الرب بطريقٍة 

ار ما أختصاصية. لكي يواضع نفسه أببلغ نوع. وأمنا كانت اذًا فضيلة أتضاعها قائمًة يف أهنا مبقد
ت هذه األم اإلهلية حاصلًة على نوٍر أعظم يف أن تعلم حقائق عظمة إهلها الغري املتناهية. ومسو كان

ولذلك   غىن صالحه الغري املدرك. فبأكثر من ذلك كانت تعرف حقيقة دانءهتا وصغرها عند ذاهتا،
شمس غريت اء ألن الكانت تتواضع أكثر من اجلميع قائلًة مع عروسة النشيد: ال تنظروا إيلَّ سود

( أما القديس برنردوس فيعلن هذه الكلمات هكذا: أين أضحيت سوداء 6ع1لوين: )نشيد ص
ألقرتاب الشمس مين: وهذا ابلصواب، ألن القديس برنردينوس يقول: أن البتول القديسة كانت 

ء م وكال شيحاصلًة أبتصاٍل على معرفة حالية عن عظمة العزة اإلهلية، وعن دانءة ذاهتا كأهنا عد
ابلكلية: وكانت بذلك تشبه جاريًة مسكينًة متسولًة قد وهب هلا ثوب أرجوان كثري الثمن، اليت اذا 
ما تردت به أمام من أنعم به عليها فال تتكرب مفتخرًة. بل تزداد تواضعًا أبزاء احملسن إليها كل مرٍة 

مبقدار ما كانت ترى ذاهتا   العذراءتشاهده، ألهنا حينئٍذ تتذكر جيدًا فقرها ومسكنتها. فهكذا مرمي



367 | P a g e  
 

غنيًة ابملواهب املمنوحة هلا من هللا فبأكثر من ذلك كانت تتضع يف ذاهتا. متذكرًة أن تلك النعم 
واألختصاصات كلها أمنا هي مواهب هللا وعطاايه: ومن مث قالت هي نفسها يف الوحي للقديسة 

ت أحتسب ذايت بنوع أكيد أين كلية : أنين كنأليصاابت الراهبة اليت من قانون القديس بناديكتوس
األحتقار والدانءة. واين مل أكن مستحقًة نعمة هللا: وهلذا قال القديس برنردينوس: أنه ما وجدت 
خليقٌة قط يف العامل أرتفعت اىل مقاٍم كلي السمو كما أرتفعت مرمي، من حيث أنه مل توجد خليقٌة ما 

 يق.*أصالً شبيهًة هلا يف التواضع العم
ا عدا ذلك أنه لفعل أتضاٍع حقيقي هو أن اإلنسان ال يكشف للغري املواهب السماوية اليت انهلا. مث م

فالبتول اجمليدة أرادت أن ختفي عن القديس يوسف خطيبها، حال كوهنا أختريت من العزة اإلهلية ألن 
جًة ألن ختربه به، كانت حمتاتكون والدًة لإلله. أو أهنا قلما يكون مل ترد أن تكشف له ذلك مع أهنا  

لكي ختلصه قلما يكون من قلق أفكاره ابألرتياابت احلاصلة عنده وقتئٍذ يف أمر حبلها. وابلتايل كان 
ميكنه أن يشك يف طهارهتا، أو لرتفع عنه سبب التوسوس كما كان ابحلقيقة هذا القديس حاصاًل يف 

طهارة خطيبته اجمليدة ونقاوة بتوليتها.  أصاًل يف حرٍب مع أفكاره. اذ أنه من جهٍة أوىل مل يكن يراتب
( أي 19ع1ومن جهٍة أخرى قد كان جيهل سر حبلها وعلته، فلهذا: هم بتخليتها سرًا: )مىت ص

أعتمد على أن يهرب عنها سرًا، ولقد كان متم أعتماده هذا ابلعمل، لوال يكون ظهر له مالك الرب 
 القدس.* بعد ذلك وأخربه أبن حبلها كان من الروح

وكذلك أن التواضع يرفض قبول املدائح اليت يقرظ هو هبا من الغري. وخيصص املديح واجملد هلل وحده. 
فهوذا مرمي قد أضطربت عند مساعها زعيم املالئكة جربائيل قائالً هلا: أفرحي اي ممتلئةً نعمةً الرب معِك 

اابت: مباركةٌ أنِت يف النساء، ديسة أليص( وحينما قالت هلا الق28ع1مباركةٌ أنِت يف النساء: )لوقا ص
فمن أين يل مثل هذا أن أتيت أم ريب إيلَّ... طوىب لتلك اليت آمنت ليكون هلا ما كلمت به من قبل 

( أما هذه البتول فاذ كانت تنسب ذلك مجيعه هلل. قد أجابتها 45ع43ع42ع1الرب: )لوقا ص
تهج روحي ابهلل خملصي ألنه نظر اىل للرب وتب بتلك التسبحة اململؤة أتضاعًا قائلًة: تعظم نفسي

( وكأهنا هبذا كانت تقول: أما أنِت اي أليصاابت فتمدحيين، وأما 48ع47ع1تواضع أمته: )لوقا ص
أان فأمدح الرب الذي له وحده جيب املديح. وانِت تتعجبني من جميئي إليِك، وأما أان فأنذهل من 

تعطيين الطوىب ألجل أين آمنت مبا قيل يل من قبل  وحي. أنتِ اجلودة اإلهلية اليت هبا وحدها تبتهج ر 
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الرب. وأما أان فأسبح إهلي الذي أراد أن يرفع عدمي ويكرم دانءيت انظراً اىل تواضع أمته: وهلذا أوحت 
العذراء نفسها للقديسة برجييتا بقوهلا هلا: فلماذا اذًا أان أتضعت هبذا املقدار وأستحقيت نعمًا هكذا 

بيل كوين قد تفكرت وعرفت أنه مل يكن يل شيٌء من قبل ذايت، ومل أكن عند نفسي اال من ق عظيمًة.
شيئاً، فلهذا ما أردت قط مدحيي أان. بل مديح ذاك املعطي واملانح وحده: ومن مث يقول القديس 
 أوغوسطينوس اذ يتكلم عن أتضاع مرمي البتول هكذا: اي له من تواضٍع طوابوي ابحلقيقة، ألن هذا

 ولد للبشر اإلله متجسدًا، وفتح هلم الفردوس، وخلص أنفسهم من جهنم:*التواضع 
وأيضاً أهنا ملن حقائق األتضاع هي خدمة املرء غريه. فهذه السيدة مل أتنف من أن متضي عند القديسة 
أليصاابت وختدمها مدة ثالثة أشهٍر. ولذلك قال القديس برنردوس: أن أليصاابت أنذهلت من جميئ 

 رمي إليها. ولكن األنذهال األعظم هو من كون هذه السيدة مل أتِت لُتخَدم بل لتخُدم:*طوابوية مال
مث أن املتواضعني يوجدون منفردين عن الكثرة. وخيتارون لذواهتم أحقر األمكنة. وهلذا اذ يتأمل 

هو ملا كان  القديس برنردوس يف كيف أن هذه األم اإلهلية حينما أرادت أن تتكلم مع أبنها يسوع،
يعلم يف أحد األمكنة، فلم تتقدم إليه أمام الناس داخلًة من تلقاء ذاهتا اىل املكان اجلالس هو فيه 

( فيقول هو 46ع12وقتئٍذ، بل مكثت يف اخلارج وأرسلت ختربه برغبتها أن تراه لتخاطبه. )مىت ص
جل أحرتامها ى الوعظ ألأي القديس برنردوس:" أن مرمي كانت واقفًة يف اخلارج، لئال تقطع جمر 

الوالدي، ومن غري أن تدخل اىل البيت الذي فيه كان أبنها يكرز". وهكذا حينما كانت هي موجودًة 
يف الغرفة الصهيونية بعد قيامة أبنها ممن بني األموات قد أختارت املكان األخري، كما كتب القديس 

ا مقيمني بطرس ويعقوب ويوحنا  كانوا هبلوقا اإلجنيلي بقوله: وحني دخلوها صعدوا اىل الغرفة اليت
وأندراوس وفيلبس وتوما وبرتوملاوس ومىت ويعقوب بن حلفا ومسعان الغيور ويهوذا أخو يعقوب هؤالء 

( 13ع1كلهم كانوا مثابرين معًا على الصالة واألبتهال مع النساء ومرمي أم يسوع: )أبركسيس ص
هل أستحقاق والدة اإلله، حىت أنه ما ذكر مل يكن جيفأحد العلماء يكتب ابلصواب أبن القديس لوقا 

أمسها اال يف آخر أمساء اجلميع، بل ألهنا كانت حقاً جالسًة يف آخر الكل. وهو أي القديس لوقا كتب 
أمساءهم مبوجب الرتبة اليت هبا كانوا جالسني يف الغرفة فلذلك دون أمسها بعد كلهم، ألهنا كانت آخذًة 

دون ريٍب ذكر أمسها قبل اجلميع ألجل أستحقاقها. وهلذا قال القديس لكان من  املكان األخري، واال
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برنردوس: أن األستحقاق صري األخرية أوىل. ألجل أهنا صريت ذاهتا أخريًة، مع أنه كان خيصها أن 
 تكون هي األوىل:*

ورشليم هنار ظهرت يف أمث أن املتواضعني حيبون األحتقار. وهلذا مل يقرأ يف اإلجنيل عن مرمي البتول أهنا 
األحد املتقدم على آالم أبنها. الذي هو يف ذلك اليوم دخل هذه املدينة تلك الدخلة األحتفالية، 
وأقتبل من الشعوب الكرامات كملٍك، بل بضد ذلك يف حني موت أبنها ميتة العار. مل أتنف من أن 

كانت هي أماً لذاك احملكوم   ة يف أهناتظهر هي حينئٍذ عالنيًة على جبل اجللجلة، حمتملًة خزي املعري 
عليه ابملوت كمجرٍم مع اللصوص. ومن مث قالت هذه السيدة عينها للقديسة برجييتا يف الوحي:" ترى 
أي شيٍء أكثر أهانًة وأحتقاراً من أين أمسى محقاء فاقدة العقل، وأن أكون حمتاجًة معوزًة من كل شيٍء، 

ر من اجلميع، فتواضعي كانت هذه صفته اي أبنيت. وهذا قاقات أكثوأن أعتقد بذايت أين فاقدة األستح
كان نعيمي وفرحي وكل أراديت اليت هبا مل أكن أفتكر بشيٍء آخر سوى يف أن أرضي أبين". مث أن 
الراهبة ابوال املكرمة اليت من فولينو قد أختطفت مرةً ما ابلروح غائصةً ابلتأمل يف تواضع مرمي العذراء، 

ذلك بنوٍر مساوي. فلما أخربت بعد هذا معلم أعرتافها عنه منذهلًة من لى معرفة حيث حصلت ع
عظم أتضاع هذه البتول فكانت تقول له هكذا: كم هو عظيٌم تواضع مرمي العذراء اي أبيت فيا له من 

جمليدة. أتضاٍع فريٍد، ألنه ال يوجد يف العامل كله أدىن درجة من التواضع ابلنسبة اىل أتضاع هذه السيدة ا
مرًة ما قد أظهر الرب للقديسة برجييتا يف الرؤاي أمرأتني شريفتني، فأحدمها كانت مزينًة مبالبس فاخرٍة و 

مرتفعة العنق ذات جربوٍت ابطٍل، وعنها قال الرب للقديسة:" أن هذه هي الكربايء وأما األخرى اليت 
حمرتمة إايهم، وهي مع هللا اجلميع،  أنِت تشاهدينها برأٍس منخفٍض، لطيفة اخلطاب، عذبة الكالم مع

وحده بعقلها، وتعترب ذاهتا كال شيء، فهذه هي األتضاع وتسمى مرمي". وبذلك أراد الرب أن يوضح 
 لنا أن والدته الطوابوية هبذا املقدار كانت متضعًة، حىت أهنا صارت هي األتضاع نفسه.*

ة املفسودة ابخلطيئة. رمبا ال توجد فضيلٌة يعسر فال ريب وال أشكال يف أنه نظرًا اىل طبيعتنا اإلنساني
علينا وضعها ابلعمل أبتقاٍن أكثر من فضيلة األتضاع، كما يقول القديس غريغوريوس نيصص. ولكن 

ن مل نكن متواضعني. ولذلك ال مناص لنا منها، ألننا ال نستطيع أن نكون أوالداً حقيقيني ملرمي البتول أ
كنَت اي هذا ال تقدر أن متاثل بتولية العذراء املتواضعة، فماثلن قلما يقول القديس برنردوس:" فأن  

يكون تواضع هذه البتول". ال سيما ألن هذه األم اإلهلية ترفض املتكربين وال حتب اال املتواضعني 
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وس: أن مرمي حتمينا حتت بريق التواضع: وهذا عينه كقوهلا: من كان صغرياً فلينجح إيلَّ: وقال ريكارد
ته البتول اجمليدة نفسها للقديسة برجييتا قائلًة هلا: فاذاً أنِت أيضاً اي أبنيت هلمي وأستظلي حتت أوضح

ذيل برفريي الذي هو برفري تواضعي: مث قالت هلا أيضاً:" أن التأمل يف أتضاعي هو وشاٌح جليٌل 
تف هو ابلوشاح جمرد تفكر اإلنسان يف الوشاح ال يدفئه، من دون أن يل مجيٌل، ولكن من حييث أن

عينه ليستدفئ، فهكذا ال يفيد جمرد التفكر يف تواضعي من دون ممارسة هذه الفضيلة ابلعمل، فاذاً 
ألبسي اي أبنيت هذا الوشاح". فباحلقيقة أن األنفس املتواضعة هي عزيزٌة جداً على قلب هذه السيدة، 

يداً الذين حيبوهنا، وهي حتبهم، كتب القديس برنردوس قائاًل: أن البتول القديسة تعرف جوعن ذلك  
مستعدٌة ألسعاف الذين يستغيثون هبا، خاصًة أولئك الذين تالحظهم مقتدين بنموذجات فضيليت 
عفتها وتواضعها العظيمتني: وهلذا حيرض القديس املذكور حمبني مرمي كافًة على أن يكونوا متضعني 

نبا مارينوس أو مرتينوس اليسوعي قد كان حباً بقوله: متسكوا هبذه الفضيلة أن كنتم حتبون مرمي: فاأل
ابلبتول املتواضعة يكنس الدير الذي كان هو قاطناً فيه، ويغسل أمكنة احلماة من أوساخها. فألجل 

حياته( وكأهنا قدمت له ذلك ظهرت له يوماً ما هذه األم اإلهلية )كما يورد األب نيارامبارك يف كتاب 
: أهنا لعزيزٌة لدي جدًا تصرفات تواضعَك هذه املصنوعة منَك حباً الشكر على هذا العمل قائلًة له

 يب:*
فاذاً أان ال ميكنين اي ملكيت أن أكون أبناً حقيقياً لِك، أمل أكن متواضعاً. ولكن أما تنظرين أن خطاايي 

 جعلتين متكربًا أيضاً. أواه اي أمي فأنِت داوي سقمي، بعد أن صريتين انكر اجلميل حنو سيدي، قد
    وأستمدي يل أبستحقاقات تواضعِك النعمة يف أن أصري متضعاً، وهكذا أعود أبناً لِك آمني.*

 

 الفصل الثاين
 * يف فضيلة حمبة العذراء مرمي والدة اإلله حنو هللا*

عظمى فهناك تصادف حمبٌة أمسى: وهكذا  أن القديس أنسلموس كتب قائاًل: أنه حيثما توجد طهارةٌ 
لقلب طاهرًا نقيًا فارغًا من حب الذات، فبأكثر من ذلك يوجد مملؤًا من احملبة هلل. مبقدار ما يوجد ا

فمرمي البتول الكلية الطهارة والقداسة، ألجل أهنا كانت متضعًة بكليتها، وفارغة القلب من حب 
يع ن احملبة اإلهلية، حىت أهنا فاقت ابحلب له تعاىل على مجالذات، قد وجدت من هذا القبيل موعبًة م



371 | P a g e  
 

البشر واملالئكة أيضاً، كما قال القديس برنردينوس: أن حبها ألبنها قد مسا على حب سائر املخلوقات 
له عز وجل: ولذلك ابلصواب قد مساها القديس فرنسيس سالس: سلطانة احلب: فالرب قد أمر 

كرك: بقوله: حب الرب إهلك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل ف اإلنسان أبن حيبه من كل قلبه
( اال أن هذه الوصية ستوضع ابلعمل من البشر ابلتمام والكمال ال يف هذه األرض 37ع 22)مىت ص

بل يف السماء، حسبما يقول القديس توما الالهويت. غري أن الطوابوي ألبارتوس الكبري يالحظ ذلك 
وجد وال واحد من البشر  ما أمراً غري الئٍق ابهلل أنه سبحانه يضع وصيًة ال يقائاًل: أنه لكان على نوعٍ 

ههنا ميكنه أن يتممها ابلكمال، لوال أن هذه األم اإلهلية تكون هي أكملت حفظ الوصية املذكورة 
متامًا وبكل أجزائها: وهذا القول يوطده ريكاردوس الذي من سان فيتورة هكذا: أن أم عمانوئيل 

و ذاك الذي حفظ الوصية األوىل قد كانت كاملًة ابلتمام يف كل الفضائل، ألنه ترى من ه خملصنا
متاماً، وهي أن حتب الرب إهلك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك اال تلك اليت قد أرتسم 

لوصية: يف قلبها احلب اإلهلي. وأتقد هبذا املقدار، حىت أنه مل يوجد فيها شيء ابلكلية مما يثلم هذه ا
فس مرمي البتول انفذاً يف كل قواها هبذا املقدار، ويقول القديس برنردوس: أن احلب اإلهلي قد جرح ن

حىت أنه مل يعد يوجد وال جزٌء من أجزاء كياهنا اال وأجنرح ابحلب. ومن مث قد أكملت هي هذه الوصية 
( وهلذا 16ع2وأان له: )نشيد صاإلهلية متاماً، ولذلك أمكن لعروسة النشيد هذه أن تقول: حبييب يل 

السريافيم أنفسهم كانوا يقدرون أن ينحدروا من السماء اىل األرض لكي كتب ريكاردوس قائاًل: أن 
 يتعلموا من قلب مرمي العذراء الطريقة اليت هبا حيبون هللا:*

اىل العامل ( فهذا اإلله قد جاء 8ع4فالقديس يوحنا الرسول كتب قائاًل: أن هللا حمبٌة هو: )أوىل ص
كن وال قلٌب من قلوب البشر كلها قد أشتعلت فيه لكي يقد يف اجلميع هليب انر حبه اإلهلي، ول

مشاهيب هذه النار املقدسة نظري قلب والدته تعاىل. ألنه من حيث أن هذا القلب البتويل كان جبملته، 
يأ ألن يلتهب كله بنار احلب فارغاً بكليته من األنعطافات حنو األشياء األرضية. فقد أضحى معداً مه

أيرونيموس: أن البتول اجمليدة قد أتقدت كلها بنار احلب اإلهلي، ألنه مل املغبوطة. كما قال القديس 
يكن يوجد يف قلبها أنعطاٌف ما حنو األشياء الزمنية، بل وجد دائمًا لبها ملتهبًا بعواطف هذا احلب 

للهيب. وعنها قيل: أن احملبة معتزمٌة كاملوت وسرجها السماوي: وهلذا صار قلبها مشتعاًل جبملته كا
( وكما يفسر 7ع8ج انٍر وهليٍب. مياه كثرية مل تستطع أن تطفئ احملبة واألهنار ال تغرقها: )نشيد صسر 
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ذلك القديس أنسلموس بقوله: أن انرًا كانت تتقد يف قلبها ابطناً. وكانت هي من خارج تضيء 
عيها طفلها اذاً حينما كانت والدة اإلله على األرض حاملًة على ذراكالسرج بضياء الفضائل كلها: ف

اإلهلي. كان ميكن حسنًا وابلصواب أن تسمى: انرًا حاملًة انراً. ولئن كان الفيلسوف أيبوقراط مبعىن 
آخر قال هذه الكلمات عن أمرأٍة نظرها جمتازًة من أمامه حاملًة يف يدها جممرة النار متقدًة. على أن 

حلب اإلهلي مرمي البتول بكليتها. نظري يس أيدالفونسوس يقول: أن الروح القدس قد أهلب حبرارة االقد
ما أن النار حتمي ضمنها احلديد. وهكذا كان يظهر فيها هليب انر هذا الروح البارقليط حىت أهنا مل 

لبها: وقال تعد تشعر هي يف ذاهتا بشيء آخر اال بشهائب انر احلب اإلهلي متقدًة يف نفسها وق
آها موسى ملتهبًة ابلنار كلها من دون أن حترتق، كانت رمساً القديس توما الفيالنويف: أن العليقة اليت ر 

لقلب البتول والدة اإلله: ولذلك هذه السيدة ابلصواب شوهدت من الرسول احلبيب يوحنا يف جليانه 
هي متحدًة ابهلل بشدة احلب  (: ألهنا هبذا املقدار كانت1ع12ملتحفًة ابلشمس )أبوكاليبسي ص

مفسراً كلمات األبوكاليبسي املومى إليها( حىت أنه يبان أن خليقةً بسيطًة )كما يقول القديس برنردوس 
ال ميكنها أن تتحد به تعاىل أحتادًا أشد من هذا األحتاد. فاذًا ابلصواب مثلت هذه البتول اجمليدة 

 أقصى عمق احلكمة اإلهلية أبكثر مما ميكن تصديقه، ابألمرأة امللتحفة ابلشمس، اذ أهنا تغمرت يف
ع أهنا أستبانت غائصًة يف ذاك النور الغري املقرتب منه، مبقدار ما توجد اخلليقة موضوعًا قاباًل بنو 

لذلك. خلواً من األحتاد األقنومي ابهلل: مث أن القديس بوانونتورا يشهد لنا بقوله: أن هذه األم اإلهلية 
من هليب انٍر متأججٍة عظيمة، األركون اجلهنمي، ألنه كما أن الدابن والداببري هترب  مل جترب قط من

فهكذا الشياطني كانوا مطرودين عن قلب هذه الطوابوية املتأجج بلهيب انر احلب اإلهلي. ولذلك مل 
جتسر األرواح النجسة حىت وال على األقرتاب من قلبها ليجربوها: وكذلك يقول ريكاردوس: أن 

ميكنه أن يدنو منها بتجربٍة ما، ألهتيابه من بتول اجمليدة وجدت خمفيًة ألركون الظالم. بنوع أنه مل ال
هليب انر احلب حنو هللا املتقدة يف قلبها. بل أن والدة اإلله نفسها أوحت للقديسة برجييتا: أبهنا اذ 

خرى، سوى هللا: وهلذا كتب عنها كانت هي يف العامل، مل يكن هلا ال فكٌر آخر وال شوٌق ما، وال لذٌة أ
ملباركة اذ كانت دائمًا يف مدة حياهتا على األرض مرتفعًة اىل العالء يف األب سوارس: أن نفسها ا

الثاوراي حنو هللا. غائصًة ابلتأمل فيه تعاىل. فمن مث أفعال احلب ونوافله وعواطفه كانت مفعولًة منها 
ٍص كتبه برنردينوس البوسطي قائالً: أن مرمي البتول أبختصابعدٍد فائق األحصاء مث أنه قد أسرين ما  
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مريٍد موهوٍب هلا من هللا. كانت حتبه عز وجل بفعل حٍب واحٍد حايٍل فعاٍل متصٍل، أحرى مما أبفعاٍل 
مرتادفٍة متكررٍة كما يفعل القديسون اآلخرون: وقال القديس بطرس داميانوس: أن العذراء اجمليدة هي 

ال أعماهلا اخلصوصية املتعلقة عيناها حمدقًة على الدوام يف الشمس اإلهلية بنوع أنه  شبه النسر كانت
أبحتياجات احلياة الزمنية. كانت متنعها عن أفعال احلب هلل. وال احلب اإلهلي كان يصدها عن ممارسة 

الدائمة  تلك األعمال. وهلذا يقول القديس جرمانوس: أن مذبح الغفران الذي فيه كانت متقدًة النار
 قد كان رمسا ملرمي العذراء.* من دون أن ختمد أو تنطفئ ال هناراً وال ليالً 

بل أن النوم الطبيعي نفسه مل يكن مينع هذه السيدة اجمليدة عن أفعال احلب حنو هللا، مبحبتها إايه تعاىل 
حني خلقتهما، حني رقادها عينه. ألنه أن كانت هذه املوهبة األختصاصية قد أعطيت آلدم وحواء يف 

أوغوسطينوس بقوله: أن أبوينا األولني كاان سعيدين أي يف حال الرب األصلي، كما يشهد القديس 
على حٍد سواء كما يف حال يقظتهما كذلك يف حني نومهما. فمن املعلوم األكيد خلوًا من أرتياٍب مل 

ختصاصها هبا األب سوارس، تكن تنكر اخلصوصية املذكورة على هذه األم اإلهلية. حسبما حيامي عن أ
قديس برنردينوس، ومع القديس أمربوسيوس القائل: أن نفس البتول مرمي واألنبا روابرتوس مجلًة مع ال

كانت تستمر ساهرًة متيقظًة حينما كان جسدها أيخذ الراحة ابلنوم: وهبذا قد تصادق حمققاً ما سبق 
( أي 18ع31طول الليل سراجها: )أمثال صوقاله عنها احلكيم: وذاقت جيداً أن تعمل فال ينطفئ 

كذلك: ألنه حينما كان جسد هذه القديسة املغبوط أيخذ ابلنوم اخلفيف قلياًل من نعم أن األمر هو  
الراحة الضرورية حلياهتا، فكانت نفسها السعيدة )يقول القديس برنردينوس( حينئٍذ متحدًة ابهلل. وهلذا 

س من الكمال متأملًة فيه تعاىل أبسلوٍب أفضل من أن ميار  قد كانت هي يف حني رقادها أببلغ نوع
هذا التأمل من يكون يف حال اليقظة". وهكذا كان ميكن ابلصواب هلذه السيدة أن تقول مع عروسة 

(: فهكذا أان كنت سعيدًة يف حال نومي مبقدار ما 2ع5النشيد: أان انئمٌة وقليب ساهٌر: )نشيد ص
وس ا يقول عنها األب سوارس( وابألمجال كتب القديس برنردينكنت سعيدة يف حني يقظيت: )كم

قائاًل: أن مرمي العذراء يف مدة حياهتا على األرض كانت أبتصاٍل من دون أنقطاٍع حتب هللا دائماً: بل 
أضاف اىل ذلك بقوله: أهنا مل تفعل قط اال تلك األشياء اليت تكون هي سبقت وعرفت أن هبا كانت 

ه: بنوع أنه )كما كتب األنبا وأهنا أحبته تعاىل مبقدار ما أعتربت ذاهتا ملتزمًة حببترضي هللا وتسره. 
ألبارتوس الكبري( ميكن جيدًا أن يقال عنها أهنا قد أمتألت من احلب الشديد هلل هبذا املقدار، حىت 
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وعب حباً أكثر أنه مل يعد ممكناً على نوٍع ما أن توجد خليقٌة بسيطٌة يف األرض موضوعاً قابالً ألن تست
يف: أن البتول املغبوطة بواسطة فضيلة حمبتها هلل املتقدة يف من ذلك: وهلذا قال القديس توما الفيالنو 

الغاية. قد صريت ذاهتا هبذا املقدار مجيلًة يف عينيه تعاىل. وحمبوبًة منه كثرياً، حىت أنه عز وجل أجنذب 
اً. ولذلك يهتف القديس برنردينوس قائالً: من حبها ألن ينحدر من السماء اىل مستودعها متأنس

  بتوالً قد جرحت قلب هللا حباً بفضيلتها، وعطفته اىل حبها الشديد:*هوذا أن فتاةً 
فاذاً من حيث أن العذراء اجمليدة حتب إهلها حباً هذا حده وصفته، فأمٌر أكيٌد هو أهنا ال تطلب راغبًة 
من املتعبدين هلا شيئًا آخر مبقدار ما تريد منهم أن حيبوه تعاىل بكل ما ميكنهم. فهكذا قالت هذه 

أجنال القرابن األقدس، خماطبًة  لسيدة للطوابوية أجنال اليت من مدينة فولينو يف يوٍم ما حينما تناولتا
إايها هبذه الكلمات وهي:" كوين مباركًة من أبين اي أجنال، وأجتهدي يف أن حتبينه بكل أستطاعتِك". 

الوحدة، فأحبيب أبين". وقالت للقديسة برجييتا:" أن كنِت اي أبنيت تريدين أن تتحدي يب برابط 
ن أبنها الذي هو هللا ابلذات حمبوابً من اجلميع. وهنا وابألمجال أهنا ال تشتهي شيئاً آخر سوى أن يكو 

العالمة نوفارينوس يسأل كمستفهٍم: ملاذا البتول القديسة تتوسل مع عروسة النشيد للمليكة أبن 
ي حتبه قائلًة: اي بنات أورشليم أستحلفكن خيربوا سيدها عن احلب املضطرم سعريه، الذي به كانت ه

( أهل أن هللا ما كان يعلم 8ع5ين أان من احملبة ضعيفٌة عليلٌة )نشيد صاذا وجدتن حبييب فأخربنه أب
كم هي كانت حتبه: وهو نفسه يرد اجلواب عن ذلك قائاًل: أن هذه األم اإلهلية قد أرادت بذلك أن 

ا أهنا كانت هي ضعيفًة جمروحًة بسهام احلب اإلهلي، تقدر أن تعلن لنا، ال هلل، شدة حبها. حىت كم
ن أيضاً هبذا احلب، ألجل أهنا هي مشتعلةٌ جبملتها بنار حب هللا، فهكذا اذين حيبوهنا ويقرتبون جترحنا حن

إليها هي تشركهم حبرارهتا وجتعلهم متشبهني هبا: ومن هذا القبيل كانت القديسة كاترينا السيانية 
ه النار املغبوطة، البتول: جالبة انر احلب اإلهلي: فأن كنا حنن أيضًا نريد أن نلتهب هبذتسمي هذه 

 فلنجتهد دائماً يف أن نقرب من أمنا مرمي اجمليدة ابلصلوات والتوسالت وبعواطف احلب حنوها.*
يع، وأنِت فيا مرمي سلطانة احلب، أنِت هي املوضوع األعظم حباً، وأنِت هي احملبوبة أشد حباً من اجلم

لقديس فرنسيس سالس( فيا أمي أنِت هي املتقدة بنار احلب أكثر من كل أحٍد )حسبما يهتف حنوِك ا
كنِت على األرض مشتعلًة بكليتِك دائمًا بلهيب انر احلب حنو هللا. فتنازيل مرتضيًة أبن هتبيين قلما 

من أجل العروس والعروسة  يكون شرارًة واحدًة من هذه النار، فأنِت قد تضرعِت لدى أبنِك يسوع
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عنهما اخلمر قائلًة له تعاىل: أن ليس عندهم مخٌر: أفهل اللذين يف وليمة عرسهما يف قاان اجلليل نقص 
ال تتضرعني لديه من أجلنا حنن الفارغني من مخر احلب حنو هللا، مع أننا ملتزمون ألتزامًا هذا حد 

ء ليس عندهم حٌب: وهكذا أنِت أستمدي لنا منه صرامته أبن حنبه عز وجل. فقويل اذًا له: أن هؤال
منِك نعمًة أخرى غري هذه. فيا أيتها األم اإلهلية حبق احملبة اليت هبا أحببِت  هذا احلب، وحنن ال نطلب

   يسوع وحتبينه أستجييب لنا وصلي من أجلنا اآلن ويف ساعة موتنا آمني.*
 

 الفصل الثالث
 احلارة حنو القريب أيضاً* * يف شأن حمبة البتول والدة اإلله

ينا من قبل هللا بوصيٍة واحدٍة هي نفسها: ألن هذه الوصية أن احملبة هلل واحملبة للقريب قد رمست عل
(: والسبب يف ذلك، يقول القديس 21ع4لنا منه، أن من حيب هللا، حيب أخاه أيضاً: )يوحنا أوىل ص

ل األشياء احملبوبة منه تعاىل: فالقديسة كاترينا توما الالهويت، هو ألن الذي حيب هللا فيحب أيضًا ك
ا كانت يوماً ما ختاطب هللا قائلًة: أيها الرب أنَت تريد مين أن أحب قرييب، وأان ال اليت من مدينة جانو 

أقدر أن أحب آخر غريَك. فالباري جلت رأفته قد أجاهبا عن ذلك بقوله هلا: أن من حيبين حيب كل 
ثر من فاذاً من حيث أنه ما وجد قط، ولن يوجد أصاًل من أحب هللا أو حيبه أكاألشياء احملبوبة مين. 

والدته اجمليدة، فهكذا مل يوجد مطلقًا ولن يكون أبدًا من أحب القريب أو حيبه أكثر من حبها إايه. 
( وهي: أن سليمان امللك عمل 9ع3فاألب كورنيليوس احلجري اذ يفسر كلمات سفر النشيد )ص

ان، وابطنها ن خشب لبنان، فعمل عمدها من فضٍة، ومتكأها من ذهٍب، وجالهلا من أرجو له عماريةً م
مرصعاً، وذلك بواسطة حمبة بنات أورشليم: فيقول:" أن هذه العمارية أي العرش هي رسم مستودع 
مرمي البتول الذي عندما سكن فيه كلمة هللا متجسدًا، قد أوعب والدته هذه حباً وشفقًة، لكي تساعد 

ة حياهتا على األرض ممتلئًة ي مسعفًة كل من يلتجئ إليها". ولذلك قد كانت هذه األم اإلهلية يف مده
من احملبة والرأفة هبذا املقدار، حىت أهنا كانت تسعف احملتاجني من دون أن يلتمسوا منها ذلك. كما 

ديه أحتياجهم بقوهلا: فعلت يف عرس قاان اجلليل، بطلبها من أبنها أن يصنع تلك األعجوبة، موردًة ل
سريعًة نشيطًة حارًة يف األعمال املالحظة ( فكم كانت هي 3ع2أن ليس عندهم مخٌر: )يوحنا ص

أسعاف القريب، حسبما يظهر عن أهتمامها يف مساعدة القديسة أليصاابت، حينما فهمت من زعيم 
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اىل اجلبل اىل مدينة يهوذا املالئكة أهنا كانت حبلى أببٍن على شيخوختها ألهنا قامت مسرعًة وذهبت 
ا مل تستطع أن تظهر حنو البشر أشد حبًا من أهنا ( مث أهن39ع1ودخلت اىل بيت زخراي: )لوقا ص

تقدم هلل اآلب من أجل خالصهم أبنها الوحيد ضحيًة على جبل اجللجلة. كما يقول القديس 
وحيد: والقديس أنسلموس خياطبها بوانونتورا: أن مرمي هكذا أحبت العامل، حىت أهنا بذلت عنه أبنها ال

طهارتِك فاقت طهارة املالئكة، وأشفاقِك مسا على أشفاق كل  قائاًل: أيتها املباركة يف النساء أن
القديسني. ويقول القديس بوانونتورا عينه: أن رأفة مرمي وحمبتها إايان مل تنقص فيها أصاًل بعد أرتقائها 

ذلك قد أزداد فيها هناك انميًا وأشتد حرارًة ألهنا اآلن اىل السماء حيث هي اآلن جالسة، بل أن 
شاهد أحوال شدائد البشر: ومن مث كتب هذا القديس قائاًل: ان مراحم مرمي حنو املساكني أببلغ نوع ت

املضنوكني قد كانت عظيمًة حينما هي وجدت عائشًة على األرض، ولكن هذه املراحم هي االن فيها 
ل  السماء ولذلك قال مالك الرب للقديسة برجييتا:" أن ما من أحٍد يتوسأعظم يف وجودها مالكًة يف

اىل والدة اإلله، وال ينال من قبل حبها النعمة اليت يطلبها". بل أن خملصنا نفسه أوحى هلذه القديسة 
 بقوله هلا: اي لتعاسة أولئك الذين ال تتوسل من أجلهم أمي البتول:*

ن احلكيم، مغبوٌط هو اإلنسان الذي يستمعين والذي يسهر كل يوٍم فهذه العذراء اجمليدة تقول بلسا
( وقد كتب القديس غريغوريوس النزينزي قائاًل:" أنه ال يوجد 34ع8بواب مداخلي: )أمثال صعند أ

شيٌء يصريان أن نكتسب أبفضل نوٍع أنعطافات مرمي البتول ابحلب حنوان مبقدار هذا الشيء، وهو 
ومني فأن أابكم حنو القريب". وابلتايل أنه كما أن هللا حيرضنا بقوله لنا: كونوا رح ممارستنا واجبات احملبة
( فكذلك مرمي يبان أهنا تقول حنوان مجيعًا حنن أوالدها: اي أبنائي كونوا 36ع6رحوٌم هو: )لوقا ص

نرحم قريبنا رحومني فأن امكم رحومةٌ هي: فأمٌر أكيٌد هو أنه مبقدار الرمحة واألسعاف اللذين هبما حنن 
قوله تعاىل: أعطوا تعطوا مبكياٍل صاحٍل مملٍؤ ونسعفه، فتكون رمحة هللا ورأفة والدته ممارسًة حنوان. ك

( وكان القديس متوديوس من عادته أن يقول: أعِط الفقراء وخذ 38ع6يلقون يف حضنكم. )لوقا ص
فعٌة يف كل شيء، اذ هلا موعد امللكوت: ألن الرسول اإلهلي كتب قائاًل: أما العبادة احلسنة فهي ان

( والقديس يوحنا فم الذهب اذ يتكلم عن قول 8ع4وىل صاحليوة احلاضرة واملنتظرة )تيمواتوس أ
( 17ع14احلكيم وهو: أن من يرحم مسكينًا يقرض الرب وسيكافئه على قدر عطيته: )أمثال ص

 فيقول: أن من يسعف احملتاجني يصري هللا مديوانً له:*
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ومسكنيت، ألنِك تشاهديين  ة أنِت مملؤةٌ أشفاقاً وترأفاً وحمبةً حنو اجلميع، فال تنسي شقاويتفيا أم الرمح
وتعرفني حايل. فأوصي يب ذاك اإلله الذي ال ميكن أن ينكر عليِك شيئاً، وأستمدي يل منه النعمة يف 

  أن أقتفي منوذجِك يف فضيلة احملبة حنو هللا وحنو القريب آمني.*
  

 

 ابعالفصل الر 
 * يف فضيلة إميان العذراء والدة اإلله اجمليدة *

أنه كما أن البتول مرمي هي أم احملبة والرجاء فهكذا هي أم اإلميان أيضاً، كقوهلا: أان هي أم احملبة اجلميلة 
(: وهذا ابلصواب، يقول القديس 24ع24والتقوى واملعرفة والرجاء املقدس: )أبن سرياخ ص

ن إمياهنا: اذ أن ر الذي سببته حواء بعدم إمياهنا، فقد أصلحته مرمي حبسأيريناوس، ألن ذلك الضر 
حواء )يقول املعلم ترتوليانوس( ألجل أهنا صدقت قول احلية ضد ما كان هللا قاله. فقد أجتلبت 
املوت، وأما ملكتنا اجمليدة فاذ صدقت كالم زعيم املالئكة، أبهنا مع حفظ خواتيم بتوليتها كانت 

اخلالص. وهكذا يقول القديس صري أمًا هلل متجسدًا من أحشائها، فقد أجتلبت للعامل مومعًة أن ت
أوغوسطينوس: أن مرمي البتول أبعطائها رضاها بتجسد كلمة هللا األزيل يف مستودعها، فبواسطة إمياهنا 
 قد فتحت للبشر أبواب امللكوت: وريكاردوس اذ يتكلم عن قول الرسول اإلهلي: فأن الرجل الغري

: يقول عن البتول مرمي: هذه هي األمرأة (14ع7املؤمن يتقدس ابألمرأة املؤمنة: )قرنتيه أوىل ص
املؤمنة اليت هبا تقدس الرجل الغري املؤمن آدم وكل ذريته: وألجل أمانة هذه العذراء الكلية القداسة 

ليكون هلا ما كلمت  قد أعطيت هي الطوىب من القديسة أليصاابت القائلة هلا: فطوىب لتلك اليت آمنت
يف اىل ذلك القديس أوغوسطينوس بقوله: أن مرمي قد ( ويض45ع1به من قبل الرب: )لوقا ص

حصلت على أعظم طوىب أبقتباهلا اإلميان مبا بشرها به زعيم املالئكة بسر التجسد، من الطوىب الذي 
 هي حصلت عليه أبقتباهلا املسيح متجسداً يف أحشائها:*

يقول:" أن البتول القديسة حصلت على إمياٍن أعظم من إميان البشر كلهم ومن أما األب سوارس ف
إميان املالئكة أبسرهم، فهي كانت تشاهد أبنها طفاًل يف معلف البهائم يف مغارة بيت حلم. وكانت 

 تب يف أن تؤمن بهمؤمنًة به أنه خالق الربااي كافًة. وكانت تراه هاراًب اىل مصر من يد هريودس، ومل تر 
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أنه ملك امللوك ورب األرابب. قد شاهدته مولوداً من مستودعها، وآمنت به أنه أزيل. قد راته مسكيناً 
حمتاجاً اىل القوت والكسوة، وأعتقدت به أنه سلطان العاملني. قد درجته ابللفايف ووضعته فوق التنب 

، وأعتقدت به أنه احلكمة صامتاً كاألطفال يف املذود. وآمنت به أنه قادٌر على كل شيٍء. قد الحظته
اإلهلية الغري املتناهية. كانت تسمعه ابكيًا كالرضعان، وآمنت به أنه فرح الفردوس ونعيم امللكوت. 
وأخريًا رأته حني موته على اخلشبة مهااًن حمتقراً. وأستمرت اثبتًة على أعتقادها به أنه هو اإلله، يف 

 األمانة". وقد كتب القديس أنطونينوس بتكلمه عن يراتبون ضعفاً يف الوقت الذي فيه كان اآلخرون
قول البشري: وكانت واقفًة عند صليب يسوع أمه: قائاًل: أن مرمي كانت واقفًة حتت الصليب مرتفعة 
العقل ابإلميان الذي كانت حافظته أبلوهية أبنها املصلوب، وألجل ذلك قد جرت العادة يف أن حتفظ 

قية الشموع حني صالة فرض اآلالم: وهبذ املعىن فسر القديس الون متقدًة بعد طفي بمشعٌة واحدٌة 
( أما القديس توما 18ع31)ص  الكبري كلمات سفر األمثال وهي: فما ينطفي طول الليل سراجها:

الالهويت فعلى تفسري كلمات أشعيا النيب وهي: دست معصرًة وحدي ومل يكن معي من األمم رجٌل: 
 أمنا مسى الرجل أستثناًء عن البتول اجمليدة اليت قط مل ينقص إمياهنا:* كتب قائاًل: أنه  ( قد3ع63)ص

وهلذا قال الطوابوي ألبارتوس الكبري:" أن مرمي البتول حينئٍذ قد أظهرت ابلعمل أمانًة عظيمًة بدرجٍة 
ت . ولذلك قد أستحقكلية السمو، اذ مل ترتب يف ذاك الذي وقتئٍذ تالميذه أنفسهم كانوا يراتبون فيه"

مرمي ألجل عظم إمياهنا أن تصري نورًا للمؤمنني كلهم، كما يسميها القديس متوديوس. وأن تدعى 
سلطانة اإلميان احلقيقي، حسبما يلقبها بذلك القديس كريللس األسكندري. بل أن الكنيسة املقدسة 

األنتيفوان  اذ تقول حنوها يفختصص أبستحقاقات إميان هذه البتول العظيم أنغالب األرتقات كلها، 
األوىل من السهرانة الثالثة هكذا: أفرحي أيتها البتول مرمي، أنِت اليت قد الشيِت مستأصلًة من كل 
العامل األرتقات أبسرها: على أن القديس توما الفيالنويف اذ يفسر ما قاله الروح القدس يف سفر النسيد 

فيقول: أن عيين هذه العروسة  (9ع4ى عينيِك: )صوهو: أيتها العروسة أخيت جرحِت قليب إبحد
 مها إميان مرمي العظيم الذي سر به جداً رهبا وعروسها.*

وهنا القديس أيدالفونسوس حيرض اجلميع بقوله:" أتبعوا منوذج أمانة مرمي البتول العظيمة". ولكن 
فضيلٌة قت عينه موهبٌة و كيف وأبية طريقٍة نتبع حنن أميان هذه السيدة العظيم، فاإلميان هو يف الو 

معاً، فهو موهبٌة من هللا نظرًا اىل النور السماوي الذي يفيضه تعاىل يف النفس، وهو فضيلٌة نظرًا اىل 
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أفعال اإلميان اليت متارسها النفس بذاهتا. ومن مث أن اإلميان ليس فقط يدربنا لألعتقاد ابحلقائق اليت 
املختصة به. ولذلك يقول القديس غريغوريوس دان اىل األعمال يعلمناها هو ويرشدان إليها، بل أيضاً يقو 

الكبري: أن من يضيف اىل اإلميان احلقيقي األعمال الواجبة لإلميان، فذاك هو املؤمن: وكتب القديس 
أوغوسطينوس قائاًل: أنك اي هذا تقول أان أؤمن. فأعمل مبا تقول وهذا هو اإلميان: على أن اإلميان 

جبات اإلميان، أي أن يعيش املرء حبسبما يؤمن، كما يقول الرسول احليوة مبوجب وا احلي ابحلقيقة هو
( فهكذا عاشت الطوابوية مرمي البتول، 38ع10اإلهلي: أن الصديق من األمانة حيىي: )عربانيني ص

خالفًا ألولئك الذين ال حييون مبوجب ما يؤمنون به. وابلتايل أن إمياهنم على هذه الصورة هو ميٌت 
( 17ع2الرسول: أن األمانة أن مل يكن هلا عمٌل فهي مائتٌة يف ذاهتا: )ص قول القديس يعقوبك

فالفيلسوف ديوجانه كان جيول يف األرض قائاًل: أين أدور مفتشاً ألصادف إنساانً: وهكذا يبان أن هللا 
ألصادف مسيحياً. فيما بني عدٍد فائق اإلحصاء من املؤمنني جيول يف األرض قائاًل: أين أدور مفتشًا 

من حيث أهنم قليلون جدًا هم أولئك الذين يعملون أعمال اإلميان، واألكثرون يوجد عندهم من 
األمانة األسم فقط. ولكن يلزم أن يقال هلؤالء الكثريين ما تفوه به امللك ألكسندروس الكبري حنو 

أن تغري نه ينبغي لك أما ذاك اجلندي الكسالن الذي هو أيضًا كان أمسه ألكسندروس قائاًل له: أ
أمسك، وأما أن تغري تصرفك: اال أنه ألفضل هو ما كتبه يف هذا الشأن األب العالمة أفيال بقوله: أنه 
لقد كان جيب أن يوضع هؤالء الكثريون مسجونني يف بيمارستان اجملانني، لظنهم يف أن سعادًة أبديًة 

 ملن يعيش ابملرائر واألضامات يف ًة سرمديًة مهيأةً معدًة ملن يعيش متنعمًا يف هذه احلياة، وأن تعاس
الدهر احلاضر. مث لسلوكهم بسريٍة توضح كأهنم مل يؤمنوا حبقائق األجنيل: وهلذا حيرضنا القديس 
أوغوسطينوس على أن ننظر اىل األشياء األرضية أبعني مسيحية، أي أبعني تنظر مبوجب اإلميان 

اإلميان تتولد اخلطااي كلها: وهلذا يلزمنا أن : أن من قبل نقص املسيحي. ألنه تقول القديسة تريزاي
نتوسل لدى البتول والدة اإلله املثلثة القداسة يف أن تستمد لنا أبستحقاقات إمياهنا العظيم، أمانًة حيًة 

   نعيش فيها قائلني حنوها: اي سيدتنا زيدينا إمياانً.*
 

 الفصل اخلامس
 ه الطوابوية *الثابت الذي كان لوالدة اإلل* يف فضيلة الرجاء 
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أن من فضيلة اإلميان تتولد فضيلة الرجاء ألن هللا هلذه الغاية ينريان ابإلميان لنعرف خريية صالحه 
وصدق مواعيده. وهكذا نرتقي بواسطة الرجاء بعواطف الشوق اىل أمتالكنا إايه تعاىل. فاذاً من حيث 

بفضيلة رجاٍء اثبٍت وطيٍد كان جيعلها  على إميان غظيم، ففازت أيضاً أن مرمي البتول قد كانت حاصلًة 
( 28ع73أن تقول مع النيب وامللك داود: خريٌ يل األلتصاق ابهلل وأن أجعل على الرب أتكايل: )مزمور

فمرمي هي تلك األبنة عروسة الروح القدس اليت قيل عنها: من هي هذه الصاعدة من الربية متدللًة 
كانت جبملتها منزهةً عن تعلق القلب يف األشياء العاملية، ( ألهنا  5ع8حبيبها: )نشيد ص مستندةً على

بعيدًة على الدوام عن األنعطاف حنو املوجدات األرضية، معتربًة العامل أبسره كربيٍة مقفرٍة، وهلذا اذ مل 
فكانت بكليتها  تكن تثق بشيٍء من املخلوقات، ومل تكن تعتمد على شيٍء من أستحقاقاهتا الذاتية،

حبيبها، أي متكلًة حبسن الرجاء على النعمة اإلهلية اليت فيها فقط كانت تثق، وعليها مستندًة على 
وحدها كانت تتكل يف حبها الدائم هلل رهبا. فهكذا يتكلم عنها املعلم أيلغرينوس يف تفسريه ألفاظ 

 : أن الصاعدة من الربية تعينسفر النشيد املقدم إيرادها، كما يوضح كورنيليوس احلجري قائالً 
الصاعدة من العامل الذي هجر مرتوكًا منها. وأعتربته نظري القفر، حىت أهنا قد كانت الشت منها كل 
أنعطاٍف حنوه، وأستندت على حبيبها فقط، وذلك ألهنا مل تستند على أستحقاقاهتا الذاتية، بل 

حاً كم كان ديسة أظهرت جيدًا وأعلنت واضأعتصمت بنعمة أبنها احلبيب معطي النعم. فالبتول الق
 رجاؤها ابهلل وأتكاهلا عليه تعاىل عظيماً، وذلك:

حينما الحظت ابلكفاية أن خطيبها الطاهر القديس يوسف لعدم معرفته حقائق احلبل العجيب  أواًل:
املصنوع بقوة الروح القدس وفعله يف أحشائها البتولية حصل قلقًا مراتاًب ومن مث هم بتخليتها سراً: 

 يف ا كان يبان أهنا وقتئٍذ وجدت مضطرًة ألن ختربه بسر حبلها، كما أوردان( وهلذ19ع1)مىت ص
الفصل األول من هذه املقالة. اال أن هذه البتول مل ترد من تلقاء ذاهتا أن تكشف حقائق النعمة اليت 

رتجيًة أقتبلتها، وأعتربت أنه ألفضل هلا هو أن ترتك األمر للعناية اإلهلية، متكلًة عليها كل األتكال، م
مي عنها بعدم أنثالم صيتها، فهكذا يفسر بثقٍة يف أن هللا عينه مل يكن يغفل عن أن يظهر برارهتا، وحيا

 االصحاح األول من بشارة مىت األب كورنيليوس احلجري.*
أوضحت أتكاهلا حبسن الرجاء على هللا حينما رأت ذاهتا ابلقرب من ساعات والدهتا مطرودًة  اثنياً:

نة لتلد هناك رب حىت من املنازيل املشاعة. وألتزمت أبن تلتجئ اىل مغارٍة خارج املدي من بيت حلم،
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اجملد، كقول البشري لوقا: فولدت أبنها البكر ولفته بلفائف ووضعته يف مذوٍد. ألنه مل يكن هلما موضٌع 
، واثقًة ( فهي مل تتفوه بكلمٍة ما ذات تذمر، بل فوضت أمرها هلل بكمال األتكال7ع2لينزال: )ص

 تعاىل.* أبهنا يف ظروٍف هذه صفتها كانت تفوز ابألسعاف واملعونة منه
ومثل ذلك أعلنت حسن رجائها ابهلل حينما أخربها القديس يوسف ابلوحي الذي بواسطته أمر  :اثلثاً 

من قبل هللا أبن أيخذها مع طفلها اإلهلي، ويهربوا معاً اىل مصر من رجز هريودس. فهي حاالً يف تلك 
هولٍة منها، خلوًا من أحتياجات الليلة عينها أخذت ابملسري مبتدئًة بسفٍر شاسع املسافة اىل بالٍد جم

السفر ومن دون مال، وخلواً من خادمٍة أو رفقاء سوى طفلها وخطيبها، بل قاموا ليالً وأخذوا ابملسري 
 (.*14ع2اىل مصر )مىت ص

ما ألتمست من أبنها صنع األعجوبة يف عرس قاان أهنا أظهرت أببلغ نوع رجاءها ابهلل عند رابعاً:
قالت له: أن ليس عندهم مخٌر: وهو أجاهبا: مايل ولِك أيتها األمرأة مل أتِت اجلليل، ألهنا بعد أن 

ساعيت بعد: فمع ذلك أي غب أن مسعت منه تعاىل هذا اجلواب الذي كان يظهر منه أنه أنكر 
( كما 3ع2للخدام: أفعلوا كل ما أيمركم به: )يوحنا ص مطلوهبا، فلم يضعف فيها الرجاء، بل قالت

 ؤها أبن يسوع أمر اخلدام أبن ميألوا الست األجلجني ماًء وأحال املاء الال مخٍر.*مت ابحلقيقة رجا
قلنتعلم اذًا من مرمي العذراء أن نتكل على هللا حبسن الرجاء كما ينبغي ال سيما يف األشياء املالحظة 

، فمع ذلك املختص خبالصنا األبدي، الذي ولئن كان حمتاجاً اىل أعمالنا حنن أيضاً ذاك العمل العظيم 
يلزمنا أن نرجوا من هللا وحده النعمة يف أن حنصل عليه، ميؤوسني ابلكلية من قواان الذاتية. وليقل كٌل 

 (:*13ع4منا مع الرسول اإلهلي: أان أقوى على كل شيٍء بذاك الذي يقويين: )فيليبوسيوس ص
. كما تقولني عن لسان أبن يا أيتها البتول أمي الكلية القداسة. أنِك أنِت هي أم الرجاء املقدسف

( بل أن الكنيسة املقدسة 24ع24سرياخ: أان هي أم احملبة اجلميلة والتقوى والرجاء املقدس: )ص
أطلب مفتشاً. واحلال تسميِك الرجاء ابلذات بقوهلا حنوِك: السالم عليِك اي رجاان: فاذاً أيُّ رجاٍء أان 

يدعوِك القديس برنردوس: وكذلك أان أدعوِك أنِك أنِت بعد يسوع هي رجائي أبسره. فهكذا كان 
قائاًل: فيِك أوطد كل رجائي: وأقول لِك دائمًا مع القديس بوانونتورا: اي خالص املستغيثني بِك 

  خلصيين.*
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 الفصل السادس
 لكلية الطهارة ** يف فضيلة عفة البتول والدة اإلله ا

أنه اذ كان بعد سقطة األب األول آدم قد مترد يف اإلنسان أمل الشهوة على العقل، فقد أضحت 
ممارسة أفعال فضيلة العفة ذات صعوابت أبلغ مما سواها من الفضائل. كما يقول القديس 

ًة الم حماربةً متصلأوغوسطينوس:" أنه توجد داخل كل منا معركةٌ قويةٌ جدًا، حيث تتحارب العفة مع اآل
بقليل من األنتصار. فليكن مباركًا الرب الذي أعطاان يف شخص العذراء مرمي منوذجًا حيًا لفضيلة 
العفة". فيقول الطوابوي ألبارتوس الكبري: أنه ابلصواب تسمى والدة اإلله عذراء العذارى. ألهنا اذ 

مثله، ومن دون مشورٍة  اً من منوذٍج سبقكانت هي أول من قدم هلل طوعاً حفظ البتولية الدائمة، خلو 
تقدمت هلا. فهي بذلك أعطته تعاىل كل البتوالت اللوايت أقتدين بنموذجها، كما سبق داود النيب 

( وأمنا 15ع45قائاًل: أن العذارى يبلغن اىل امللك يف أثرها... ويدخلن اىل هيكل امللك: )مزمور
ون مشورة. ألن القديس برنردوس  من منوذج ومن دقلت أن العذراء كرست بتوليتها الدائمة خلواً 

خياطبها هكذا:" ترى من هو الذي علمِك أيتها العذراء أبنِك ترصني هللا حبفظِك البتولية، وأبن تعيشي 
على األرض بسريٍة مالئكية". فيجيب عن ذلك القديس صفرونيوس قائاًل: أنه ألجل هذه الغاية قد 

لطهارة. لكي تكون هي للجميع منوذجًا للعفة: ولذلك البتول الكلية ا أختار هللا أمًا له ابجلسد هذه
 يدعوها القديس أمربوسيوس: مقدام فضيلة العفة وقائدهتا:*

بل أن الروح القدس نفسه خاطبها ألجل نقاوهتا وعفتها هكذا: ما أشد هباء وجنتيِك كاليمامة: )نشيد 
قبت أيضًا ابلسوسن والزنبق الطهارة: ولذلك ل( وكما يفسر العالمة أبونيوس: ميامًة كلية 10ع1ص

( وهنا ينبه القديس 2ع2كقوله تعاىل: مثل السوسن بني األشواك هكذا قرينيت بني البنات: )نشيد ص
ديونيسيوس كارتوزاينوس بقوله: أن البتول اجمليدة قد مسيت سوسناً أو زنبقاً أم وردًة بني األشواك. ألن 

ثراِت أما لغريهن، وأما لذواهتن، فأما هذه الطوابوية واكًا وقرطبًا وعالبتوالت األخرات كلهن كن أش
فلم تكن كذلك: ألهنا كانت مبجرد النظر إليها جتلب يف القلوب أفكار الطهارة والعفاف وامليل حنو 
حمبة النقاوة والعفة: ويثبت ذلك القديس توما الالهويت بقوله: أن مجال خلقة البتول اجمليدة كان حيرك 

مث كتب القديس أيرونيموس، أبنه هو متمسٌك برأيه يف أن القديس يوسف اخلطيب  ظريها اىل العفة:ان
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قد حفظ البتولية ليكون رفيقًا هلذه العذراء اجمليدة، غري مفارٍق إايها، ألنه أي القديس أيرونيموس 
 فأنت تزعم أن مرميبكتابته ضد الفيديوس األراتكي الناكر بتولية هذه األم اإلهلية يقول له هكذا: 

والدة اإلله مل تستمر فيما بعد حافظًة عذريتها. وأان بضد ذلك أقول، بل أرأتي أبكثر من هذا أبن 
القديس يوسف أيضاً عروسها قد حفظ البتولية ألجل هذه العروسة الدائمة بكارهتا". وقد قال أحد 

لة العفة. حىت أهنا القلب مبحبة فضي العلماء: أن الطوابوية مرمي العذراء كانت هبذا املقدار منشغفة
لكي حتفظ هي عذريتها دائمةً لقد كانت ترفض أن تقبل اللدعوة الكلية العظمة والسمو وهي الوالدية 
هلل، لو كان يقرتن هبذه الدعوة فقدها بتوليتها: وهذا يستنتج واضحاً مما أجابت هي به زعيم املالئكة 

( وأيضاً مما أختتمت 34ع1ف رجاًل: )لوقا صهذا وأان مل أعر  جربائيل قائلًة له: كيف ميكن أن يكون
به خطاهبا معه بقوهلا: فليكن يل كحسب قولك: مشريًة هبذا ومفسرًة به نيتها يف أهنا أمنا قد أعطت 
رضاها بتجسد كلمة اآلب من أحشائها، ابلنوع الذي قاله هلا رئيس املالئكة. وهو أهنا كانت مزمعًة 

ي حبلول الروح القدس عليها وبتظللها بقوة العلي، أي بفعٍل فائق الطريقة فقط، وه أن تصري أماً هبذه
 الطبيعة بقوة الروح القدس.*

ويقول القديس أمربوسيوس: أما الذي حيفظ عذريته فمالٌك هو وأما الذي خيسرها فشيطاٌن: أي أن 
وجرون وال يف القيامة ال يز أولئك الذين يعيشون ابلعفاف فيصريون كاملالئكة. كقوله تعاىل: ألهنم 

( وأما الزانة والفاسقون فيضحون مبغوضني 30ع22يتزوجون، لكن يكونون كمالئكة هللا: )مىت ص
من هللا نظري الشياطني. وكان القديس راميجيوس من عادته أن يقول:" أن أكثر البالغني سن الرجولية 

كما أوردان يف ذلك   ة هي شيٌء اندٌر.يهلكون ألجل رذيلة الدنس". ألن األنتصارات ضد هذه الرذيل
كلمات القديس أوغوسطينوس عند بداية هذا الفصل. ولكن ما السبب يف أن األنتصارات هي اندرٌة. 
فأمنا السبب هو من عدم ممارسة الوسائط الضرورية ألكتساب الغلبة، فهذه الوسائط هي ثالث 

األبتعاد عن األسباب، وس وهي: الصوم، و حسبما يربهن معلموا السرية الروحية. مجلًة مع بيلرمين
 والصالة، فبالصوم الذي هو الواسطة:

تفهم أمااتت احلواس، خاصًة النظر واحلنجرة. فمرمي البتول ولئن كانت هي ممتليئًة نعمًة إهليًة،  :األوىل
يوس فمع ذلك كانت متيت حاسة نظرها حمدقًة بعينيها اىل األرض دائماً. كما يقول القديسان أبيفان

قي، ويوردان عنها اهنا منذ طفولتها كانت متصفًة أبحتشام فريد مذهل انظريها، ولذلك ويوحنا الدمش
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يوضح القديس لوقا كيفية مضيها لزايرة القديسة أليصاابت بقوله: وذهبت مسرعًة: لكيال تشاهد من 
 اوحي اىل السائح كثريين يف مسريها. وأما خبصوص قناعتها يف املأكل، فيخرب فيليبارتوس أبنه قد

فيليكوس أبن مرمي العذراء اذ كانت طفلًة رضيعًة، فلم تكن ترضع احلليب من أمها سوى مرٍة واحدٍة 
يف النهار. ويشهد القديس غريغوريوس الطورانزي، أبهنا يف أايم حياهتا كلها كانت متارس الصوم، كما 

 تكون كلية القناعة. هكذا عظيمٍة، لواليقول القديس بوانونتورا: أهنا ملا كانت هي قط فازت بنعٍم 
وذلك ألن النعمة لن تتفق أصالً مع احلنجرة. وابألمجال أن هذه البتول القديسة كانت متارس األماتة 
يف األشياء كافًة، ولذلك ابلصواب قيل عنها: قمت، ألفتح حلبييب يداي قطرات مرًا، وأصابعي مملؤٌة 

 طة:( أما الواس5ع5مراً فائقاً: )نشيد ص
فهي اهلروب من األسباب، ألنه مكتوٌب: أن من حيذر الفخاخ فيكون مطمأانً: )أمثال  الثانية:

( ولذلك كان القديس فيلبس نريي من عادته أن يقول: أن الغالبني يف معركة آالم 15ع11ص
راء العذالشهوة أمنا هم اجلنود األندال الذين يولون هرابً: أي الذين يهربون من سبب اخلطيئة. فمرمي 

كانت مبقدار أمكاهنا هترب من مواجهة الرجال. ولذلك يف ذهاهبا اىل اجلبل اىل بيت زخراي ذهبت 
مسرعًة كما تقدم اإليراد. ويقول أحد العلماء: أن والدة اإلله قد رجعت من بيت زخراي قبل أن يبلغ 

مرمي عند أليصاابت  قامتزمن إيالد القديسة أليصاابت، وهذا يفهم من ألفاظ اإلجنيل عينها وهي: فأ
( 56ع1حنو من ثالثة أشهٍر وعادت اىل منزهلا. وملا مت زمان أليصاابت لتلد فولدت أبناً أخل: )لوقا ص

فلماذا مل تستمر هي ماكثًة عند أليصاابت حلني ميالد السابق يوحنا، فأمنا فعلت ذلك هراًب من 
هنم كانوا مزمعني أن يرتددوا اىل بيت زخراي اً أخمالطتها اجلريان واملعارف والزوار الذين هي حلظت جيد

 يف حادث فرح ميالد أليصاابن أبناً يف حال شيخوختها.*
فهي الصالة، فيقول احلكيم: وملا عرفت أين ال أستطيع أن أكون عفيفًا أن مل  وأما الواسطة الثالثة:

بت اىل الرب وتضرعت فذه يعطيين هللا أن أكون، وهذا هو حكمةٌ أن أعلم ممن كانت يل هذه العطية،
( فالبتول الكلية النقاوة عينها قد أوحت للقديسة أليصاابت الراهبة 21ع8إليه: )سفر احلكمة ص

من كتاب حياة املسيح( 3اليت من قانون القديس بناديكتوس )كما يورد القديس بوانونتورا يف الرأس 
وأتعاٍب متكاثرة. وقال عنها القديس  اترةأبهنا مل متتلك هي فضيلةً ما من فضائلها من دون صلواٍت متو 

يوحنا الدمشقي:" أن مرمي كانت طاهرةً يف ذاهتا ومغرمةً يف حب الطهارة". وابلتايل ال حتتمل هي الناس 
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الدنسني، اال أن الذي يكون معرقاًل برذيلة الدنس ويلتجئ اىل هذه العذراء الفائقة الطهر مستغيثاً 
ن دانساته، بل ينجو من جتارب اللحم مبجرد أستدعائه برجاٍء اة مهبا، فمن دون ريٍب يفوز ابلنج

وحسن أتكاٍل أسم هذه األم اإلهلية مرمي. كما يثبت ذلك يوحنا أفيال املكرم بقوله: أن كثريين جداً 
قد أختربوا يف ذواهتم النجاة من التجارب املضادة العفة. وأنتصروا عليها مبجرد أنعطافهم حنو البتول 

 لدنس:*من االربيئة 
فيا أيتها احلمامة الكلية النقاوة مرمي العذراء أواه كم هم كثريوا العدد أولئك الذين هلكوا يف جهنم 
من قبل رذيلة الدنس. فأنقذينا منها أيتها السيدة. وأجعلينا أن نلتجئ إليِك دائمًا يف حني التجارب 

  ينا، اي مرمي خلصينا آمني.*عين اليت تثب علينا ضد العفة. وأن نستغيث بِك قائلني: اي مرمي
  

 الفصل السابع
 * يف فضيلة الفقر اليت كانت البتول اجمليدة متصفًة هبا *

أن خملصنا الكلي احلب اذ أراد أن يعلمنا أحتقار خريات األرض. قد أرتضى أبن يولد يف حال الفقر 
(: أنكم تعرفون بنعمة 9ع8ية صويصري مسكينًا يف هذا العامل. كما يقول األنبا املصطفى )قرنتيه اثن

مث فادينا عينه ربنا يسوع املسيح أنه من أجلكم متسكن وهو الغين، لتستغنوا أنتم مبسكنته. فمن 
حيرض كل من يريد أن يكون اتبعًا إايه اذ يقول: أن كنت تريد أن تكون كاماًل أمِض فبع كل ما لك 

ذا مرمي البتول تلميذة خملصنا األكثر ( فهو 21ع19وأعطه للمساكني... وتعال فأتبعين: )مىت ص
س يربهن على أن هذه البتول كماالً هي اليت قد أتبعت حسناً منوذج أبنها اإلهلي. ألن األب كانيسيو 

قد كانت ورثت عن والديها وأقارهبا موجوداٍت ذات مداخيل كافيٍة أن تعيش بكل راحٍة. فهي أبقت 
 أسعاف الفقراء ويف تقدماٍت هليكل الرب حىت أن كثريين لذاهتا منها الشيء القليل، ووزعت األكثر يف

هو أهنا أوحت للقديسة برجييتا قائلًة هلا: أنين منذ يرأتون أبهنا صنعت نذر الفقر عينه. بل أنه ملعلوٌم 
البداية قد نذرت على ذايت يف قليب أن ال أمتلك شيئًا من خريات األرض: مث أن اهلدااي اليت قدمها 

 بيت حلم مل تكن ذات مثٍن قليٍل من ذهٍب ولباٍن ومٍر. ولكن هي أعطت كل شيٍء هلا اجملوس يف
نردوس قائاًل:" أن الذهب الذي قدمه هلا اجملوس مل يكن ذا كميٍة للفقراء حسبما يشهد القديس بر 

بواسطة جزئيٍة، بل كان وافرًا بنوٍع الئٍق بعظمٍة ملوكيٍة يف تقدمٍة كذا. اال أن مرمي العذراء قد فرقته 
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خطيبها البار يوسف على املساكني من دون أن تستبقي لذاهتا منه شيئاً". وهذا يتضح من الربهان 
يراده. وهو أن هذه األم اإلهلية حينما قدمت أبنها يف هيكل الرب األورشليمي عند هناية اآليت إ

على اجلميع، ما عدا الفقراء األربعني يوماً من والدهتا إايه، فلم تقرب عنه خاروفاً أبن سنٍة، كاملرسوم 
ًة، فلتأِت حبمٍل حوىٍل وهذه هي ألفاظ الشريعة: أن األمرأة اذا أكملت أايم تطهريها، أبناً ولدت أم أبن

للوقود، وبفرخ محام أو ميام للخطيئة اىل ابب قبة الشهادة، وتدفعها اىل الكاهن... وأن مل تقدر على 
( 6ع12محاٍم الواحد للوقود واآلخر للخطيئة: )أحبار ص تقدمة محٍل. فلتأخذ زوج مياٍم، أو فرخي

املختص ابلفقراء اذ يقول البشري: فلما كملت أما البتول اجمليدة فقدمت فرخي محاٍم أو مياٍم األمر 
أايم تطهريها كناموس موسى صعدوا به اىل أورشليم ليقيموه للرب كما هو مكتوٌب يف انموس الرب. 

يدعى قدوسًا للرب. ولكي يقربوا ذبيحًة كما قيل يف انموس الرب زوج أن كل ذكٍر فاتح مستودٍع 
هذه السيدة نفسها قد اوحت للقديسة برجييتا بقوهلا:  ( بل أن22ع2مياٍم أو فرخي محاٍم: )لوقا ص

أن مجيع ما كنت أملكه قد أعطيته للمحتاجني، ومل يكن عندي سوى لوازم القوت الضروري والكسوة 
 اليت ال بد منها.*

مث أن هذه األبنة الشريفة حبًا ابلفقر واملسكنة قد أرتضت أبن ختطب هي عروسًة لرجٍل فقري جنار 
ديس يوسف، وأكتفت أبن تعيش معه فيما بعد من تعبها وكدها بعمل يديها، جمتنيًة سد الذي هو الق

انونتورا. أحتياجاهتا من مكسب عزل القطن أو الصوف. أم من أجرة اخلياطة، كما يشهد القديس بو 
 بل أن مالك الرب يف خطابه مع القديسة برجييتا عن هذه السيدة قال هلا: أن البتول مرمي كانت حتتقر
األموال والغىن األرضي كأحتقارها الطني. وابألمجال أن العذراء اجمليدة قد عاشت مدة حياهتا فقريًة 

ئًا من املوجودات، سوى ثوبني جدًا، وماتت كذلك. ألنه حني نياحها مل يعرف عنها أهنا تركت شي
ا يورد امليتافرانسته. حقريين من ملبوسها قد أوصت هبما، إيهااًب ألبنتني كنتا خدمتاها يف حياهتا. كم

 ونيكيفوروس.*
فالقديس فيلبس نريي كان من عادته أن يقول: أن من حيب املوجودات األرضية ال يصري قديساً: 

ا: أنه ينتج ابلصواب أن من جيري وراء أشياء ضائعٍة معدٍة ذاتياً وتصيف اىل ذلك القديسة تريزاي بقوهل
لعكس تقول هذه القديسة نفسها: أن فضيلة الفقر للفقدان، فهو أيضًا يضيع معها مفقودًا: واب

األخرى كلها. وأمنا قلت فضيلة الفقر، ألن هذه الفضيلة   واملسكنة هي خرٌي حيوي ضمنه اخلريات
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األمر فقط وهو أن مقتنيها يكون يف حال الفقر بل على أن حيبه أيضاً. كما  اليت ال تتوقف على هذا
س الفقر بل حمبة الفقر هي الفضيلة. ولذلك قال الرب: طوىب يقول القديس برنردوس هكذا: أنه لي

( وأمنا طوابويون هم هؤالء من حيث أن 3ع5للمساكني ابلروح فأن هلم ملكوت السموات: )مىت ص
شيئاً غري هللا ففيه تعاىل جيدون كل اخلريات، ويف حال فقرهم يصادفون على األرض  الذين ال يريدون

ادفه القديس فرنسيس أسيزي الذي كان يقول: أن هللا هو إهلي وهو ملكوهتم السماوي. كما قد ص
كل شيٍء يل: فلنحبنب اذًا ذاك اخلري الوحيد املوجودة فيه اخلريات أبسرها. حسبما حيرضنا القديس 

وسطينوس بقوله:" أحبب اي هذا خرياً واحداً حيوي يف ذاته كل خرٍي". ولنتضرعن إليه مع القديس أوغ
ل حنوه تعاىل:" هبين بنعمتك حبك وحده، وبذلك أكون أان غنياً كفاية". وحينما يقدح أغناتيوس القائ

ومرمي عاشا على األرض  بنا الفقر حمزاًن إايان بشدة مرائره، فلنعزين ذواتنا بتفكران وقتئٍذ يف أن يسوع
ره فقر يسوع يف حال الفقر نظريان، حسبما يقول القديس بوانونتورا: أن املسكني يقدر أن يتعزى بتذك

 ومسكنة مرمي.*
فيا أمي الكلية القداسة أنِك ابلصواب كنِت تقولني: تعظم نفسي للرب وتبتهج روحي ابهلل خملصي: 

ومل حتتسيب خرياً شيئاً آخر خارجاً عن هللا. فأجتذبيين وراِك أيتها ألنِك يف هذا العامل مل تتفاخري ابجملد. 
أجعليين أن أحب ذاك اخلري الواحد الذي هو وحده يستحق أن السيدة مقتلعًة من قليب حمبة العامل. و 

  حيب. آمني*
 

 الفصل الثامن
 * يف فضيلة الطاعة اليت تألألت يف مرمي العذراء الكلية القداسة*

جمليدة ألجل حبها فضيلة الطاعة مل ترد أن تسمي ذاهتا، حينما بشرها زعيم املالئكة جربائيل أن البتول ا
ى عبدٍة بقوهلا: ها أان أمٌة للرب: وهذا بكل صدٍق، كما يقول القديس توما ابحلبل اإلهلي سو 

أصاًل، بل اذ  الفيالنويف:" أن هذه األمة األمينة مل تقاوم أرادة سيدها الرب ال ابألعمال وال ابألفكار
 جردت ذاهتا يف كل شيء على الدوام من أرادهتا الذاتية، فعاشت طائعًة يف األشياء كلها للمشيئة
اإلهلية". وهي نفسها قد أوضحت أن هللا قد أرتضى بطاعتها هذه املتضعة بقوهلا: ألنه تعاىل نظر اىل 

واجلواري، أي الطاعة الكاملة  ( ألن هذه هي الصفة احلقيقية يف العبيد48ع1تواضع أمته: )لوقا ص
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أصلحت بطاعتها،  ألرادة أسيادهم ومواليهن. فيقول القديس أوغوسطينوس:" أن هذه األم اإلهلية قد
وأشفت خبضوعها ما عكسته األم األوىل حواء بعدم طاعتها، وما سقمت به طبيعتنا بعصياهنا". فطاعة 

ع القديسني. على أن البشر كلهم ألجل أهنم من مرمي البتول قد كانت أكثر كماالً جداً من طاعة مجي
لصعوابت يف عمل اخلري، اال أن قبل مفاعيل اخلطيئة األصلية مييلون اىل الشر. فكافًة يشعرون اب

العذراء الطوابوية مل تكن كذلك. فقد كتب القديس برنردينوس قائاًل: أنه يف البتول املغبوطة مل يكن 
ا املتحركة على الدوام مبوجب أرادة الروح القدس". أي من حيث يوجد شيٌء يعيق دوران بكرة كوهن

أنفعاالهتا، فلم يكن يوجد فيها مانًع ما يصد متام أهنا وجدت بريئة من تبعة اخلطيئة األصلية ومن 
طاعتها هلل. بل كانت نظري كرٍة مستعدًة للدوران حبسب حركات أهلامات الروح اإلهلي كلها. ومن مث 

 يف هذه األرض )كما يقول القديس برنردينوس عينه( سوى أهنا كانت تالحظ تلك مل تصنع هي شيئاً 
لعمل. فعن هذه السيدة قيل: نفسي قد ذابت اذ تكلم حبييب: )نشيد األشياء املرضية هلل ومتارسها اب

( ويضيف اىل ذلك ريكاردوس بقوله: أن نفس العذراء وجدت نظري املعدن املذاب مستعدًة 6ع5ص
 مطبوعًة فيها الصور كلها اليت كان هللا يريد أن يرمسها فيها:*ألن تقتبل 

 لعملية كم كانت هي حسنة األستعداد للطاعة:وابحلقيقة أن هذه البتول الشريفة قد أظهرت اب
خبضوعها ألوامر امللك أفغسطوس فيصر بسفرها السريع من الناصرة اىل بيت حلم مسافة تسعني  أواًل:

اء وهي حبلى لتكتتب مع خطيبها. مع أهنا حلال فقرها أضطرت ألن تلد مياًل، يف زمن فصل الشت
 هناك أبنها يف مغارة البهائم.

حاملا مسعت من القديس يوسف ما أمره به املالك يف احللم من قبل هللا ابلسفر اىل مصر. فمن  اثنياً:
ألخطار. وهنا العالمة دون أعاقٍة أخذت ابملسري لياًل يف طريٍق شاسعة البعد ومملؤة من املشقات وا

يوسف، وليس اىل  سيلفايره يسأل كمستفهٍم، ملاذا أن الوحي ابهلرب اىل مصر قد صار اىل القديس
والدة اإلله اليت كانت مزمعًة أن تتكبد به أعظم مشقًة. وكان خيصها معرفة ذلك أكثر من خطيبها، 

ذا سبٌب للعذراء اجمليدة من أن وهو نفسه أي سيلفايره يرد اجلواب عن ذلك قائاًل: لكي يعطى هب
 متارس أفعال الطاعة اليت هي كانت كلية األستعداد هلا.*

بنوع فائق على كل ما سواه أظهرت هذه األم اإلهلية طاعًة كلية السمو! وتكمياًل ألرادة هللا و  اثلثاً:
ثبات قدمت هي أبنها حبسن خضوع اتم ضحيًة للموت على خشبة الصليب. من أجل خالص العامل ب
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زلية ألن عزٍم وبشجاعٍة فريدٍة، حىت أهنا كانت مستعدًة لتتميم املشيئة اإلهلية. وطاعًة للمراسيم األ
تصلب بيديها ذاتيهما أبنها هذا احلبيب، لو أنه مل يوجد الصالبون، كما يقول القديس أيدالفونسوس. 

لمه على اجلواب الذي أعطاه من تفسريه بشارة لوقا عند تك 40ولذلك العالمة بيدا املكرك يف ارأس
الذي محلك والثديني اللذين خملصنا لتلك األمرأة اليت رفعت صوهتا من اجلمع وقالت له: طوىب للبطن 

( 27ع11رضعتهما. اذ أجاهبا خملصنا: أمنا الطوىب للذين يسمعون كلمة هللا ويعملون هبا: )لوقا ص
 طوابويةً ألجل طاعتها للمشيئة اإلهلية أكثر قد كتب هكذا: أن مرمي البتول قد وجدت سعيدًة مغبوطةً 

 اىل يف بطنها وأرضعته ثدييها.*مما ألجل حال كوهنا أختريت والدًة لإلله ومحلته تع
وهلذا هم مقبولون جدًا عند هذه السيدة أولئك الذين حيبون فضيلة الطاعة. فيومًا ما ظهرت هي 

ا كان داخل قاليته، ولكن ألنه وقتئٍذ هو عينها لألب أكورسوس أحد رهبان القديس فرنسيس حينم
لتايل ترك والدة اإلله املرتائية له، وأنطلق دعي أبمر الطاعة ليذهب فيستمع أعرتاف إنساٍن مريٍض، واب

متمماً أمر الطاعة. فحينما رجع اىل قاليته شاهد هناك هذه السيدة مل تزل منتظرًة إايه، وقد مدحت 
هو تصرف به. وبضد ذلك اذ كان يومًا ما أحد الرهبان متأخرًا يف  كثريًا حسن طاعته، والنوع الذي

حااًل اىل املائدة حينما دق انقوس الغداء قد وخبته العذراء على هناية عمٍل ذي عبادٍة، ومل يذهب 
تصرفه هذا )كما يوجد مدوانً عند األب ماركايت يف الكتاب اليومي املختص لوالدة اإلله( مث اذ كانت 

يدة ختاطب القديسة برجييتا يف شأن الطاعة ملعلم األعرتاف قالت هلا: أن الطاعة تقود العذراء اجمل
الدخول يف اجملد األبدي: والقديس فيلبس نريي كان يقول أعتيادايً: أن هللا ال حياسب  اجلميع اىل

منكم فقد أحداً على األشياء اليت يكون هو صنعها أبمر الطاعة، اذ أنه تعاىل هو نفسه قال: من مسع 
( بل أن هذه السيدة عينها أوحت للقديسة 16ع10مسع مين ومن أهانكم فقد أهانين: )لوقا ص

جييتا قائلًة هلا: أن هللا قد منحين مكافأًة ألستحقاقات طاعيت له، أن مجيع اخلطأة الذين يلتجئون بر 
 إيلَّ اندمني على مآمثهم يفوزون ابلغفران.*

من أجلنا لدى يسوع أبنِك، وأستميحي لنا منه أبستحقاقات طاعتِك فيا ملكتنا وأمنا اجلليلة صلي 
  اإلهلية وألوامر مرشدينا الروحيني. آمني* أن نكون أمينني يف طاعتنا ملشيئته

  

 الفصل التاسع
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 * يف فضيلة الصرب اليت مبوجبها تصرفت البتول اجمليدة*
 *يف شدائدها*

ي الدموع. من حيث أهنا هي مكان األستحقاقات، أنه ابلعدل والصواب قد مسيت هذه األرض واد
ألننا قد وضعنا ههنا مجيعاً لكي نتأمل مكتسبني ألنفسنا بواسطة فضيلة الصرب احليوة األبدية املغبوطة، 

اىل قد ( فاحلق سبحانه وتع19ع21كما قال هللا عينه: أنكم بصربكم تقتنون أنفسكم: )لوقا ص
ل كلها، ولكن بنوع خاص لفضيلة الصرب. ففيما بني األشياء األخرى أعطاان مرمي البتول منوذجاً للفضائ

اليت يالحظها القديس فرنسيس سالس أنه ألجل هذه الغاية نفسها قد أعطى خملصنا والدته العذراء 
ِت ساعيت بعد: مظهراً كأنه أعترب يف عرس قاان اجلليل اجلواب بقوله هلا: مايل ولِك أيتها األمرأة، مل أت

ضرعاهتا، لكي يعطينا هذه األم اإلهلية منوذجاً للصرب: ولكن على ماذا جنول مفتشني عما نقوله قليالً ت
عن فضيلة صربها، يف الوقت الذي فيه نرى أن حياهتا كلها على األرض كانت رايضةً متصلًة، وممارسًة 

وضح مالك الرب عاشت على الدوام فيما بني اآلالم، حسبما أدائمًة ألفعال هذه الفضيلة. ألهنا قد 
للقديسة برجييتا قائاًل:" كما أن الوردة تنبت وتنمو فيما بني األشواك، هكذا قد عاشت هذه البتول 

على أن توجعها من أجل آالم أبنها يسوع فقط قد وجد   املكرمة على األرض فيما بني الشدائد".
وانونتورا:" أهنا قد صلبت منذ لفضيلة الصرب. ومن مث يقول عنها القديس ب كافيًا ألن جيعلها شهيدةً 

حبلها ابملصلوب". فكم أحتملت هذه السيدة بعد ذلك يف هرهبا اىل مصر. ويف مدة أقامتها هناك، 
وكذلك يف كل الزمان الذي عاشت هي فيه مع أبنها داخل دكان النجارة يف مدينة الناصرة. فعن هذا 

أحزان والدة اإلله بوجه العموم واخلصوص.  ان بكفايٍة يف املقالة السابقة بتكلمنا عنوذاك قد أشر 
ويكفي ما تألألت به فضيلة صربها يف حني وجودها على جبل اجللجلة حتت صليب ابنها، ومشاهدهتا 
 آالمه وموته. وكم ظهرت بذلك شجاعتها وثباهتا يف الصرب، حيث أهنا، كما يقول الطوابوي ألبارتوس

 أن تصري أمنا أمجعني.* الكبري: ألجل صربها هذا العجيب قد أستحقت
فأن كنا اذًا نرغب أن نوجد حقًا أوالدًا هلا، فيلزمنا أن جنتهد يف أن نقتفي أثرها يف فضيلة الصرب. 
فيقول القديس كرباينوس: ترى أي شيٍء ميكنه أن يصريان أغنياء ابألستحقاقات يف مدة حياتنا على 

النا اآلالم بصرٍب: فقد قال هللا على لسان نبيه هوشع نوالنا اجملد العظيم يف األبدية، اال أحتماألرض، وب
(: فألجل هذا، هأنذا أسيج طريقك ابلشوك. وقد أضاف اىل ذلك القديس غريغوريوس 6ع2)ص
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الكبري بقوله: أن طرق املنتخبني مسيجة ابلشوك: على أنه كما أن الشوك يستعمل سياجًا لكروم 
بشوك املصائب واألحزان واآلالم عبيده األبرار،  فظها من اخلطفة. فهكذا الباري تعاىل يسيجحل

ليحفظهم بذلك من أن تتعلق قلوهبم مبحبة األشياء األرضية، وهلذا خيتتم قوله القديس كرباينوس:" 
تمسكني أبن الصرب هو ذاك الذي ينقذان من اخلطيئة ومن اجلحيم". بل أن الصرب هو الذي يصري امل

لك القديس يعقوب الرسول بقوله: والصرب فليكن له عمٌل لتكونوا به قديسني كاملني. كما يشري اىل ذ
( وهكذا حتتمل ابلصرب تلك الصلبان 4ع1كاملني واتمني غري انقصني يف شيٍء: )يعقوب جامعه ص

 أتتينا من قبل البشر، اليت يفتقدان هللا هبا، أي األمراض والفقر وابقي الشدائد، وكذلك الصلبان اليت
اانت وأمثاهلا. فالرسول احلبيب يوحنا يف جليانه قد أخربان أبنه قد شاهد كاألضطهادات واأله

القديسني كافًة حاملني أبيديهم سعف النخل اليت هي عالمة األستشهاد قائاًل: ومن بعد هذا رأيت 
 وكل شعٍب وكل لساٍن وقوفًا قدام مجعاً كبريًا ال يقدر أحٌد أن حيصي عددهم من كل أمٍة وكل سبطٍ 

( مريداً 9ع7وأمام اخلروف، وعليهم لباٌس أبيض وأبيديهم سعف النخل: )أبوكاليبسي صالكرسي 
هبذا أن يفهمنا أن مجيع الذين ميوتون بعد بلوغهم السن الرجويل يلزمهم أن يكونوا شهداء أما بسفك 

 س الكبري يهتف صارخاً: فلنفرح اذًا متهللنيدماءهم، وأما بفضيلة الصرب. فهنا القديس غريغوريو 
ولنسر مبتهجني، ألنه ميكننا أن نصري شهداء من دون سفك دمائنا وأحتمال عذاابت األالت 
احلديدية، بل بواسطة صربان الثابت. فاذا حنن أحتملنا آالم هذه احلياة بصرٍب ورضاٍء. وبفرٍح أيضاً. 

لسماوي عن عظيمًة األمثار اليت جنتنيها يف الفردوس اكما يقول القديس برنردوس، فرتى كم تكون 
كٍل من اآلالم اليت نكون أحتملناها ألجل هللا. ومن مث يشجعنا الرسول اإلهلي بقوله: خفيف ضيقنا 
الوقيت، يف حني مبقدار أفراطه وأسرافه يصطنع لنا ثقيالً من اجملد أبدايً. اذ ال نرتقب اليت ترى بل اليت 

( مث أهنا جليليٌة هي كلمات 17ع4ه اثنية ص ترى وقتيٌة واليت ال ترى أبديٌة: )قرنتيال ترى، ألن اليت
القديسة تريزاي املقولة منها يف هذا املوضوع أي:" أن الذي يعتنق الصليب برضاه ال يشعر بثقله". 

نتهت وقالت يف حمل آخر أنه حينما يقصد اإلنسان معتمدًا على أن يتأمل فكأنه هبذا القصد أتمل وأ
متضايقني من ثقل الصليب، فعلينا ابأللتجاء اىل مرمي البتول آالمه:" اال أننا حينما حنس بذواتنا 

املدعوة من الكنيسة املقدسة: معزية احلزىن". وكما يسميها القديس يوحنا الدمشقي: دواًء قاطعاً 
 شافياً ألوجاع القلوب كلها:*
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الم الشديدة بصرٍب الربية من كل عيٍب وزلٍة، قد أحتملِت اآل فيا سيديت الكلية احلالوة أنِك أنِت البارة
اتم، فهل أرفض أان املذنب املستحق جهنم أن أأتمل. فأان اليوم ألتمس منِك اي أمي هذه النعمة، وهي، 
ال أن أجنو معتوقاً من الصلبان، بل أن أحتملها بصرٍب، فأتوسل إليِك حبق حبِك ورأفتِك أن تستمدي 

  فليكن يل آمني.*ذه النعمة من دون ريٍب. فهكذا أرجو وكذلك يل من هللا ه
  

 الفصل العاشر
 * يف فضيلة الصالة املمارسة بنوٍع ساٍم من والدة اإلله العذراء*

أنه ما وجدت قط على األرض نفٌس نظري مرمي البتول أتبعت بدرجاٍت ساميٍة كاملٍة تعليم خملصنا 
لى أنه يقول ( ع1ع18الصالة كل حنٍي من دون أمهاٍل: )لوقا صالعظيم: يف أنه يلزم أن تصري 

القديس الفقديس بوانونتورا:" أننا ال نستطيع أن نتخذ النموذج من أحٍد، ونفهم ألتزامنا وأحتياجاتنا 
اىل الثبات على الصالة، أفضل مما نتخذ ذلك من العذراء اجمليدة". ألن الطوابوي ألبارتوس الكبري 

األكمل من كل ما سواها بعد يسوع هذه األم اإلهلية قد وجدت يف فضيلة الصالة هي يشهد لنا: أبن 
 املسيح، من الذين عاشوا يف األرض ومن العتيد وجودهم حىت يوم القيامة. وذلك:

ألن صالهتا كانت متواترًة أبتصاٍل وبثباٍت. على أن هذه السيدة منذ الدقيقة األوىل اليت فيها  :أوالً 
 كاملة لتمييز اخلري من الشر )حسبما لربيئة من الدنس. ومعًا قد فازت وقتئٍذ مبعرفةٍ خلقت نفسها ا

( فهي منذ 360برهنا يف بدء اجلزء الثاين للفصل الثاين من املقالة األوىل من هذا القسم الثاين وجه 
 الدقيقة املذكورة أبتدأت أبن متارس فضيلة الصالة.*

د أرادت أن تكون وتعتين أبكمل طريقٍة يف أتقان هذه الفضيلة، ق أهنا لكي تتفرغ أبفضل نوعٍ  :اثنياً 
من حني متام السنة الثالثة من عمرها منفردًة كحبيسٍة يف هيكل الرب األورشليمي، حيث كانت فيما 
بني األزمنة األخرى املعينة للصلوات. أختارت لذاهتا ساعة نصف الليل أيضاً، اليت فيها كانت هي 

ما أوحت بذلك هي نفسها ومتضي أمام هيكل الرب مثابرًة على الصالة، حسبتنهض من رقادها، 
من كتابه على حيوة 3للبارة أليصاابت الراهبة )كما هو مورد من القديس بوانونتورا يف الرأس 

 املسيح(.*



393 | P a g e  
 

المه أهنا ألجل هذه الغاية كانت فيما بعد تزور بتكاثر األماكن املقدسة املختصة مبيالد أبنها وآب :اثلثاً 
 ا يف أسرار حياته تعاىل وموته، كما يربهن العالمة أوديلونه.*ودفنه لكي متارس هناك أبفضل نوع أتمالهت

أن صلواهتا كلها كانت مصنوعًة منها برصد عقٍل اتم، انجيًة من كل أنعطاٍف غري مرتٍب. فقد  رابعاً:
لواهتا مل يكن حيدث هلا شتات كتب القديس ديونيسيوس كارتوزاينوس: أن البتول اجمليدة يف حني ص

طف غري مالئمٍة، وال أشياء ابطنية أو خارجة تعيق فيها أتمالهتا أبنواٍر مساوية يف األفكار، وال عوا
 األشياء اإلهلية.*

وهلذا ألجل حبها الشديد حنو ممارسة الصلوات قد أحبت دائمًا األنفراد عن الناس، واألبتعاد عن 
ل أورشليم قد أجتهدت ديسة برجييتا: أبهنا حينما كانت مقيمًة يف هيكضوضاء العامل، كما أوحت للق

ابال تواجه أحدًا. حىت وال والديها اال اندرًا. فالقديس أيرونيموس اذ يتفلسف عن كلمات النيب أشعيا 
(: ها العذراء حتبل وتلد أبنًا ويدعون أمسه عمانوئيل: يقول: أن لفظة عذراء يف 14ع7القائل )ص

اذًا حىت من النيب املذكور عينه سبق األيعاز ربانية تفسر ابحلصر عذراء منفردًة عن الناس: فاللغة الع
عن حمبة مرمي لألنفراد. ويقول ريكاردوس: أن زعيم املالئكة قال هلذه البتول:: أفرحي الرب معِك: 

البتول ألجل حمبتها الوحدة واألبتعاد عن الناس". ولذلك كتب القديس فينجانسوس فراري:" أن 
ا كانت متضي اىل هيكل الرب. وحينئٍذ كانت تنطلق مملؤًة القديسة مل تكن خترج من بيتها اال حينم

من األحتشام، وعيناها دائماً انظرتني اىل األرض". ومن مث حينما مضت اىل زايرة القديسة أليصاابت، 
ه البتوالت اال يظهرن قد ذهبت مسرعًة، األمر الذي كقول القديس أمربوسيوس ينبغي أن تتعلم من

. وكتب القديس برنردوس: أن احلب الذي كان متقداً يف قلب العذراء اجمليدة مشاعاً، بل حيبنب اخللوة
ملمارسة الصلوات واألبتعاد عن ضوضاء العامل، قد صريها أن جتتهد على الدوام يف األمتناع عن خماطبة 

( 10ع1ما أشد هباء وجنتيِك كاليمامة: )نشيد ص الرجال. وهلذا قد مساها الروح القدس ميامًة بقوله:
فيفسر ذلك فارجالوس:" أبن اليمامة ألجل أنفرادها تشري اىل قوة األحتاد العقلي". ولذلك العذراء 
قد عاشت أايم حياهتا على األرض معتزلًة مبقدار ما أمكنها عن الناس يف األختالء كأهنا يف قفٍر غري 

( وعن 6ع3د صهي هذه الصاعدة من القفر كأهنا غصن خبور: )نشيمسلوٍك. وهلذا قيل عنها: من 
هذه الكلمات كتب روابرتوس خماطباً العذراء اجمليدة بقوله: كذلك أنِت قد صعدِت من القفر اذ كنِت 

 حاصلًة على نفٍس حمبة األنفراد.*



394 | P a g e  
 

أما فيلونه فيقول: أن هللا ال خياطب األنفس اال يف األختالء والوحدة. بل هللا عينه قد أوضح ذلك 
( 14ع2هذا فهأنذا أمتلقها وأوديها اىل الربية وأتكلم اىل قلبها: )ص بواسطة نبيه هوشع بقوله: ألجل

مغبوٌط، ألن فيك ولذلك كان يهتف القديس أيرونيموس قائالً: اي أيها األنفراد السعيد كم أنت 
يتفاوض هللا والنفس معًا متخاطبني كخليلني. وهذا ابلصواب، ألن القديس برنردوس قال: أنه يف 

مت الذي املرء يتمتع به ابلتوحد. تلتزم النفس أبن خترج أبفكارها عن هذا العامل. األنفراد، ويف الص
 وتنعكف على التأمل يف خريات السماء.*

القداسة أنِت أستمدي لنا حمبة الصالة واألنعطافات حنوها وحنو األنفراد  فيا أيتها البتول الكلية
ات، ميكننا أن ننعطف حنو هللا وحده، ونتشوق واألختالء، حىت اذا ما أنفصلت قلوبنا من حمبة املخلوق

اىل الفردوس السماوي، حيث نرجوا أن نشاهدِك يومًا ما، لكي مندحِك على الدوام، وحنب أبنِك 
 بِك اىل أبد األبدين.يسوع وحن

فقد تفوه احلكيم أبن سرياخ عن لسان البتول الكلية القداسة بقوله: ميلوا إيلَّ اي معشر املشتاقني  
( فغالت مرمي البتول أمنا هي فضائلها. قال سادوليوس: أن العذراء 26ع24وا بغاليت: )صومتتع

ٌن مماثٌل هلا. ومن مث خياطبها هو نفسه هكذا اجمليدة مل يسبقها قط أحٌد شبيٌه هبا. ومل أيِت بعدها إنسا
 ألطالق.*قائاًل: أنِك أنِت وحدِك أيتها األمرأة قد أرضيِت املسيح بنوٍع ال نظري له على ا

  
 (4/6نستفرصها. )عربانيني  فلنتقدم بدالة اىل عرش النعمة، لنأخذ نعمة، وجند رمحة، ملعونة

 ال يدركه اهلالك أبداً             عبداً من كان للعذراء 
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 كتاب اجماد مرمي  -املقالة الرابعة: عبادات خمتلفة املوضوعات 
 القديس ألفونس دي ليكوري -كتاب اجماد مرمي البتول  •

  
  الـرابـعـةاملـقـالـة 

 عبادات خمتلفة املوضوعات
 رتبت مائدهتا، وأرسلت جواريها تنادي على ظهور أعايل املدينة:

 هلموا كلوا من طعامي وأشربوا اخلمر اليت مزجتها لكم...
  (9/2الت فتحيوا، وسريوا يف طريق الفهم.)أمثال أتركوا اجلها

 وقالوا لكم كلمة سوٍء من أجل أمسي،طوىب لكم اذا عريوكم وأضطهدوكم وأفرتوا عليكم، 
 أفرحوا وأبتهجوا فأن أجركم غظيم يف السماء،

 (5/10أهنم هكذا أضطهدوا األنبياء من قبلكم. )مىت 
 

 الفصل األول
 بوجه العموم* * فيما يالحظ هذه العبادات

أهنا تكايف أبشياٍء أن سلطانة السماء مرمي البتول هي هكذا سخيٌة ومنعمٌة وحافظة املعروف، حىت 
عظيمٍة أصغر العبادات وأوجزها املقدمة تكرمياً هلا من عبيدها... يقول القديس أندراوس األقريطشي 

جتازي أقل األشياء املقدمة هلا جمازاًة )يف خطبته الثانية على نياحها(:" أن هذه السيدة الكلية العظمة 
 مارسة عباداهتا حسناً.عظيمًة". ولكن مع هذا يلزم األمر شيئني ضروريني مل

أننا نكرم هذه األم اإلهلية بتقدمة عباداتنا هلا بنفٍس مطهرٍة من اخلطااي، واال فهي تقول حنوان  :فأوهلما
أخرب القديس بطرس سلستينوس( الذي كان يكرم  ما قالته مرًة ما لذاك اجلندي الرديء السرية )كما
يومًا ما اذ كان متأملًا من شدة جوعه لعدم حصوله  هذه السيدة يوميًا ببعض عباداٍت. فهذا اجلندي

على شيٍء يقتات به، قد ظهرت له والدة اإلله عينها وقدمت أمامه بعض مواكيل فاخرة جداً، ولكنها 
يه املنظر من شدة أوساخه، حىت أن اجلندي مع حال كونه جائعاً موضوعٌة ضمن وعاٍء هبذا املقدار كر 

تلك األطعمة شيئاً، مث قالت له: أان هي مرمي والدة اإلله أتيت آلسعفك جدًا مل ميكنه أن يتناول من 

http://www.peregabriel.com/saintamaria/nodeorder/term/2044
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يف حال جوعك، فأجاهبا اجلندي قائالً: لكنين ال أقدر أن آكل من األطعمة يف هذا اإلانء الكريه 
قالت له هذه السيدة: فكيف اذاً أنت تريد مين أن أقتبل عبادتك يل املصنوعة منك الوسخ. فحينئٍذ 

د نفسك ملتطخًة حبماة الرذائل: فاجلندي عند مساعه هذه الكلمات رجع اىل هللا اتئباً يف حال وجو 
 وأنفرد يف القفر سائحًا مدة ثالثني سنًة وساعة موته ظهرت له اثنيًة والدة اإلله وأقادت نفسه اىل

 احلياة األبدية.*
ملن احملال أدبيًا أن ( من هذا الكتاب، أنه 247) وجه1من القسم 8من الفصل1فقد قلنا يف اجلزء

يهلك أحٌد من املتعبدين ملرمي العذراء ولكن هذا يفهم حتت شرٍط وهو أن املتعبد هلا أما أنه يعيش من 
داٍد ورغبٍة قلما يكون يف أن خيرج من دون أفتعال اخلطااي مطلقاً، وأما أن يكون حاصاًل على أستع

حينئٍذ تساعده على أصالح نفسه، وابلعكس اذا  حال األمث راجعًا اىل هللا ابلتوبة، آلن هذه السيدة
وجد أحٌد مصرًا على أفتعال املآمث حتت رجاء أن والدة اإلله هتتم يف خالصه، فهذا بذنبه يصري ذاته 

 بل يضحى موضوعاً غري قابٍل لذلك.* غري مستحٍق حلمايتها وحملاماهتا عنه،
ذه السيدة. ألن القديس برنردوس يقول:" أن املثابرة بثباٍت على العبادة هل الشيء الثاين الضروري:

الثبات على الرب وحده هو الذي يستحق األكليل". فتوما الكامبيسي حينما كان يف سن الشبوبية، 
اجمليدة اتلياً يف عبادهتا بعض صلواٍت، فيوماً ما قد ترك قد كان من عادته أن يلتجئ يومياً اىل البتول 

بعض مجع، وأخرياً ما عاد مارسها ابلكلية. فليلًة ما شاهد يف احللم  تالوة تلك الصلوات وبعده أمهلها
والدة اإلله كانت أتيت عند وأحٍد فواحٍد من رفاقه العباد وتعانقه، ولكن ملا دنت منه قالت له: ماذا 

أنت الذي تركت عباداتك األوىل، فأغرب من هنا ألنك لست مستحقاً أن أعانقك. ففي تنتظر ههنا 
الكلمات قد أستيقظ من النوم مملؤاً رعدةً وأرجتافاً، وحاالً رجع اىل ممارسة عباداته السابقة. مساعه هذه 

يف الرجاء  ولذلك يقول ريكاردوس: أن من يواظب على عبادة مرمي العذراء بثباٍت، فهذا يكون مغبوطاً 
 أبنه حقًا هو من ألنه يفوز بكل األشياء املرغوبة. ولكن من حيث أنه ال ميكن ألحٍد أن يثق مطمأانً 

الثابتني على عمل الرب، فهكذا ال ميكن ألحٍد مطلقاً أن يتأكد حقيقة أمر خالصه اال حني موته. فاذاً 
بان اليسوعيني يوحنا ابركمانس، الذي لشيٌء يستحق الذكر واألعتبار العظيم هو ما تركه ألخوته الره

كرًة يف شأن العبادة لوالدة اإلله ابلنوع األجود حينما سأله هؤالء الرهبان ساعة موته، أن يرتك هلم تذ 
مما سواه. ألجل أكتساب محايتها فأجاهبم: أن ذلك هو كل شيٍء مهما كان جزئيًا حبيث أن يكون 
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ماً أن أحرر يف املقالة احلاضرة بنوٍع بسيط، ما يالحظ بعض بثباٍت. فألجل هذه الغاية أان رأيت مالئ
أن منارسها يف تكرمي أمنا اإلهلية، لكي نكتسب رضواهنا وأنعامها، عباداٍت خمتلفة موضوعاٍت نقدر 

وهذه األشياء أان أعتربها األكثر أفادًة من مجيع ما كتبته يف هذا املؤلف، ولكنين ال أتضرع للقارئ 
سها كلها. مبقدار ما أتوسل إليه يف أنه ميارس نوع العبادة الذي هو خيتاره منها برضاه، احلبيب أبن ميار 

واظبٍة اثبتٍة مع خوٍف من أن خيسر محاية هذه امللكة املقتدرة اذا هو ترك أستعماله بعد أن يكون مب
م يكونون اثبروا أبتدأ به. فكم وكم من اهلالكني اآلن يف اجلحيم لكانوا فازوا ابخلالص األبدي، لو أهن

ه. وبعد ذلك تركوها مهملني مواظبني على العبادة اليت مرًة ما كانوا متسكوا هبا يف تكرمي والدة اإلل
  ممارستها.*

  

 الفصل الثاين
 ** يف تكرمي مرمي العذراء بتالوة السالم املالئكي

سالم املالئكي، ألنه يبان كأنه فالبتول الكلية القداسة تقتبل ابلرضى ومبسرٍة وافرٍة تكرميها بتالوة ال
يتجدد يف قلبها الفرح واألبتهاج اللذان كانت هي شعرت هبما حينما بشرها زعيم املالئكة جربائيل 

السالم املالئكي مراٍت كثريًة، كما أبهنا قد أختريت أماً هلل، وحنن هبذه النية يلزمنا أن نسلم عليها هبذا 
ابلكلمات املالئكية أي ابلسالم لِك اي مرمي أخل ألهنا تستمع هي يقول توما الكامبيسي: حييها اي هذا 

نغمة هذا السالم بكل سروٍر ورضى: بل أن هذه األم اإلهلية نفسها قالت يف الوحي للقديسة ماتيلده: 
فضل من أن يسلم عليَّ ابلسالم املالئكي، فمن حييي مرمي أنه ال ميكن ألحد أن يكرمين مبدائح أ

ي مبثله. فالقديس برنردوس يومًا ما مسع بنوٍع واضح حسٍي صوت والدة اإلله من ابلسالم حتييه ه
أحدى أيقوانهتا اليت كانت متثااًل جمسمًا تسلم عليه قائلًة: السالم لك اي برنردوس: ويقول القديس 

: ويضيف مي البتول أمنا هو أيهاهبا نعمًة ما تكافئ هي هبا دائماً من يسلم عليهابوانونتورا: أن سالم مر 
اىل ذلك ريكاردوس بقوله:" اذا تقدم إليها أحٌد قائاًل هلا السالم عليِك اي مرمي، فال ميكن أن تنكر 

عفها عليه هي النعمة اليت يلتمسها". بل أن والدة اإلله عينها قد وعدت القديسة جالرتوده أبن تس
ا ابلسالم املالئكي. وكتب حني موهتا مبعوانٍت توازي عدد املرات اليت هي يف حياهتا سلمت عليه

الطوابوي االنوس بقوله: أنه حينما يقال السالم عليِك اي مرمي، فكما أن أهل السماء يفرحون هبذه 
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له مرةً ما الشيطان،  التحية، فهكذا يرتعد الشيطان ويهرب: حسبما يشهد توما الكامبيسي أبنه اذ ظهر
 أمامه مدبرًا.*فحاملا هتف السالم لِك اي مرمي، قد هرب إبليس من 

 أما ممارسة هذه العبادة حنو العذراء اجمليدة، فلتكن على األسلوب اآليت شرحه وهو:
أن العابد يتلو كل يوٍم صباحًا حني هنوضه من فراشه ومساًء قبل رقاده ثالث مراٍت: السالم  :أوالً 

ضيفًا اىل هذه الصالة لِك اي مرمي: منحنيًا بوجهه اىل األرض، أو قلما يكون جاثيًا على ركبتيه، م
نفسي، وقدسي الوجيزة وهي: حبق بتوليتِك املقدسة، واحلبل بِك الربيء الدنس، طهري أيتها العذراء 

جسدي آمني: مث يلتمس منها الربكة حبسبما هي أمنا مجيعاً، كما كان يفعل القديس سطانيسالوس. 
فظه من اخلطيئة يف ذاك النهار أم يف وبعد هذا فليصنع ذاته حتت ذيل محايتها متوساًل إليها أبن حت

هذه السيدة اجلميلة معلقًة  تلك الليلة وألجل هذه الغاية يفيد جدًا أن حيوي العابد أحدى أيقوانت
 ابلقرب من فراشه.*

أن يواظب حسب العادة تالوة السالم املالئكي صباحًا ونصف النهار وعند غروب الشمس  :اثنياً 
مالك الرب. فأول من منح غفرااًن على تالوة هذه الصالة هو احلرب  وهي الصالة املدعوة عموماً:

من 6ادث الشهري الذي خيرب عنه األب كراسات )يف البحثاألعظم يوحنا الثاين والعشرون، ألجل احل
( وهو أن إنساانً كان حمكومًا عليه ابملوت حمروقًا ألجل ذنوبه، فهذا يف ابرامون عيد البشارة 2اجمللد

ضمن هليب النار. فبمجرد أستغاثته أبسم مرمي العذراء لبث غري حمرتٍق حىت وال أبثواب  اذ كان وضع
البااب بناديكتوس الثالث عشر قد أعطى غفران ماية يوٍم لكل من يتلوها، ويف  ملبوسه، مث فيما بعد

د أبن احلرب رأس الشهر غفرااًن كاماًل ملن يتلوها اذ يكون معرتفًا ومتناواًل. واألب كراسات عينه يور 
األعظم أكليمنضوس العاشر قد منح غفراانٍت أخرى ملن يضيف اىل تالوة كٍل من: السالم لِك اي 

مي: هذه الكلمات وهي: نشكر هللا ومرمي: ففي األزمنة السالفة كان املؤمنون عند مساعهم دق مر 
نتنا هذه يستحون من الناقوس ملالك الرب جيثون على ركبهم اتلني هذه الصالة غري أن البعض يف أزم

ر ذلك. اال أن القديس كارلوس بوروماوس مل يكن يستحي من أن ينزل من مركبته أو من على ظه
فرسه جاثياً يف األرض ليتلوها. حىت أنه بعض األحيان مل يكن أينف من أن يركع فوق الطني. مث يقال 

وة هذه الصالة، فيوماً ما شاهد يف األخبار أن أحد الرهبان الكساال مل يكن جيث عند قرع اجلرس لتال
ه:" هوذا أنت مل تشأ قبة الناقوس عند كل مرٍة من ضرب اجلرس تنحي اىل أسفل، ومسع صواتً يقول ل
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أن تصنع ما تصنعه املخلوقات الغري احلساسة". وجيب أن يعلم ما يفسره يف هذا الشأن البااب 
مانية تتلى عوض مالك الرب الصالة املبدوة:" بناديكتوس الرابع عشر. وهو أنه يف األايم الفصحية الث

اىل هناية هنار األحد يقال مالك  اي سلطانة السماء" وأنه من حني صالة الغروب هنار السبت مساءً 
 الرب من دون ركوع، بل أبقدام منتصبة.*

 أن تتلى: السالم لِك اي مرمي: من العابد كل مرٍة يسمع قرع انقوس الساعة. فألفونسوس :اثلثاً 
رودريكوس كان معودًا ذاته على هذه العبادة بتالوة السالم املالئكي مرًة يف كل ساعٍة. فمن مث كان 

 رقاده ليالً ينبه من مالك الرب ليستيقظ ويتلوها من دون تفويت.* يف حني
يف حني خروج العابد من بيته ويف وقت دخوله إليه يتلو هذا السالم املالئكي، لكي حتفظه  رابعاً:
ة اإلله خارجاً وداخالً من اخلطيئة، مع تقبيل قدميها يف أحدى أيقوانهتا، كما يفعل اآلابء الرهبان والد

 يون.*السكوت
أنه كل مرٍة يشاهد أيقونتها يف مكاٍن ما فيحييها هبذا السالم. وما أحسن ما يفعل من يقدر :خامساً 

ر ليكرمها اجملتازون، كما توجد يف أن يضع ابلقرب من بيته أحدى أيقوانت هذه السيدة مجيلة التصوي
 يف الغاية هلذه األم اإلهلية مدينة انبويل، وخاصًة يف مدينة رومية يف حيطان الطرقات أيقوانٌت جليلةٌ 

 حمركة اىل عبادهتا.*
أن الكنيسة املقدسة قد رمست على األكلريوس أبن يتلوا هذا السالم املالئكي يف بداية كٍل  :سادساً 

ويف هنايتها، فاذاً يفعل حسناً العابد اذا تلى هذه الصالة يف بداية كٍل من أعماله  من ساعات الفرض
انت أعماالً روحيًة كالصلوات اخلصوصية أم األعرتاف ابخلطااي، أو تناول القرابن وعند هنايته، سواٌء ك

رس، أو األقدس، أو قراءة كتاٍب روحي، أو أستماع الوعظ وأمثال ذلك. أم أعمااًل جسديًة، كالد
أعطاء املشورة، أم عمل اليد، أو اجللوس على مائدة الغداء، وما أشبه هذه األشياء. فسعيدٌة هي 

األعمال اليت توجد مقيدًة فيما بني سالمني مالئكيني، أي عند البداية هبا وحني هنايتها، وكذلك تلك 
ا، وحني هيجان روح يف الذهاب اىل الرقاد، وحني النهوض منه، وعند هجوم جتربة ما أو خطر م

 الغضب والغيظ وأمثاله.*
لكلية اإلفادة اليت جتنيها منها، فضع ابلعمل أيها القارئ احلبيب هذه العبادة، وستشاهد الثمرة ا

وينبغي أن تعلم أبنه ممنوح من السدة الرسولية غفران عشرين يوماً على كل مرة يتلى السالم املالئكي، 
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والدة اإلله قد وعدت القديسة ماتيلده، أبن تستمد هلا ميتًة صاحلًة  غري ذلك ينبه األب أورايما أبن
ثالث مراٍت يف كل يوٍم، تكريكًا لصالحها وحكمتها أن كانت تواظب على تالوة هذا السالم 

وأقتدارها وهذه األم اإلهلية عينها قالت يومًا ما للطوابوية يوفاان ده فرنسا، أبن السالم املالئكي هو 
لديها، ال سيما اذا قيل عشر مراٍت تكرميًا لفضائلها العشر، كما يورد ذلك العالمة كلي القبول 

 فراانٍت كثريٍة ممنوحٍة ملن يتلو هذهماراجي، حيث يربهن عن غ
   .*العشر مراٍت السالم عليِك اي مرمي*

 

 الفصل الثالث
 دِك أحدًا،أيتها املتأللئة ابلضياء أنه ال يستطيع العدو اجلهنمي، أن أيخذ من عبي

 (6/10املقتدرين.)نشيدألنِك برٌج مبىن ابحملاصن ومعلٌق عليه ألف ترس، وكافة أسلحة 
مث رأيت أمرأة ملتحفة ابلشمس، والقمر حتت قدميها، وعلى رأسها إكليل من أثنيت عشر 

 (12/6كوكباً.)رؤاي
 * يف العبادة امللقبة ابلتسعاوية، اليت متارس يف مدة تسعة أايٍم*

 ٍة على كٍل من أعياد والدة اإلله** متقدم
يكرمون حبسن تديٍن األايم املتقدمة على أعيادها املقدسة، اليت فيها هذه أن املتعبدين للعذراء اجمليدة 

األم اإلهلية هتب أعتيادايً هلؤالء أنعاماً خصوصيًة غري حمصاة. فالقديسة جالرتوده قد شاهدت يوماً ما 
ٍف، عظيماً من األنفس، قد كانت هذه السيدة ترمقهن حبٍب ورأفٍة وأنعطاحتت برفري مرمي البتول عدداً 

وقد فهمت هي أي جالرتوده أن تلك األنفس هي أنفس أولئك الذين ميارسون عباداهتم أبستعداداٍت 
تقويٍة لتكرمي عيد نياحها املقدس، يف األايم املتقدمة على هذا العيد. أما الرايضات الروحية اليت متكن 

 تها يف األايم التسعاوية املشار إليها فهي اآليت إيرادها، أي*ممارس
صنيع الصالة العقلية كل يوٍم صباحًا ومساًء، مع زايرة القرابن املقدس يف أحدى الكنائس، مث  :الً أو 

 تالوة تسع مراٍت: أابان الذي: والسالم لِك: واجملد لآلب:*
 الزايرة هلذه السيدة اجلليلة أمام أحدى أيقوانهتا أن تعمل يف مدة التسعة األايم ثالث مراتٍ  اثنياً:

تقدمة الشكر هلل على النعم العظيمة اليت وهبها تعاىل إايها. ويف كل مرةٍ من هذه الزايرات املقدسة. مع 
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تطلب من العذراء اجمليدة نعمٌة ما خصوصية. ويف أحدى الزايرات املذكورة تتلى الصالة املعينة يف 
ها السنوية بذاك العيد املقبل، املدونة منا يف الفصول السبعة املالحظة أعيادآخر الفصل املختص 

 السبعة، يف املقالة األوىل من هذا القسم الثاين.*
أن متارس يف حبر هذه التسعة األايم مراٍت كثريًة أفعال احلب حنو يسوع املسيح، وحنو والدته  :اثلثاً 

ني( ألنه ال ميكننا أن نصنع شيئًا أكثر قبواًل لديها، من العذراء )مثاًل مئة مرًة أو قلما يكون مخس
بنا حنو أبنها، حسبما حققت ذلك هي نفسها للقديسة برجييتا بقوهلا هلا: أن كنِت ترغبني عواطف ح

 أن تتحدي يب برابط األحتاد الوثيق فأحيب أبين يسوع:*
ربع ساعة من الزمان، يف بعض الكتب أن تصري يف كل يوٍم من هذه األايم التسعة، قراءة مقدار  :رابعاً 

 املختصة بتكرمي والدة اإلله*
أن تعمل بعض أمااتٍت خارجة، كلبس املسح أو ممارسة اجللد، وأمثال ذلك مع الصوم، أو  :امساً خ

األمتناع عن بعض أشياء من املآكل املرغوبة أو من األمثار احملبوبة قلما يكون برتك جزٍء من ذاك 
د فيصري فيه املائدة للغداء، وكذلك مضغ بعض احلشائش املرة. وأما ابرامون العيالشيء املقدم على 

الصوم على اخلبز واملاء فقط، غري أنه جيب أن متارس هذه األشياء كلها أبذن األب املرشد الروحي. 
اهدة اال أن األمااتت الباطنية اليت تصنع يف مدة هذه التسعة األايم هي أكثر أفادًة، كاألمتناع عن مش

ل مبجرد رغبة الفحص عن كل شيء، تلك األشياء أو أستماع تلك األخبار اليت ال أحتياج إليها، ب
وكاألبتعاد عن ضوضاء العامل يف األنفراد بقدر األمكان، وحفظ الصمت، وأتقان واجبات الطاعة، 

ن دون خطٍر وعدم رد اجلواب بقلة صرٍب، وأحتمال املقاومات، وما يضاهي ذلك مما متكن ممارسته م
ملرشد الروحي. واما الرايضة الفضلى، فهي مبني للمجد الباطل، وأبعظم أجٍر للنفس، ومن غري أذن ا

عادٍة مذمومٍة، أم نقٍص   القصد الثابت من أول يوٍم من األايم املذكورة على أستئصال ملكٍة رديئة، أو
من هذه السيدة يف كٍل من الثالث يسقط فيه العابد مراٍت كثريًة. مث يفيد جدًا أن يطلب الغفران 

ئص اليت تكون حدثت، مع جتديد القصد على عدم الرجوع إليها، الزايرات السابق ذكرها، عن النقا
وطلب العون من هذه العذراء اجمليدة على احلفظ من السقوط جديدًا. فالعبادة األكثر قبواًل لدى 

قدم إيراده، يفيد كثريًا أن يصري األجتهاد يف أن والدة اإلله هي أقتفاء أثر فضائلها. وهلذا سوى ما ت
اويٍة من هذه األايم فضيلٌة ما من فضائلها، أي أن العابد يهتم يف أن يكتسب تكتسب يف كل تسع
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لذاته مثاًل فضيلة نقاوة النية، يف األايم املختصة بعيد احلبل هبا الربيء من دنس اخلطيئة األصلية. 
، ور العبادة، يف أايم عيد ميالدها. وفضيلة أحتقار األشياء الزمنيةوفضيلة التجديد ابلروح من فت

وأستئصال حمبة ذاك املوضوع الذي هو مييل إليه أبشد أنصباٍب، يف أايم عيد تقدمتها للهيكل. وفضيلة 
التواضع وأحتمال األهاانت بصرٍب يف أايم عيد بشارهتا ابحلبل اإلهلي. وفضيلة حمبة القريب بعمل 

و قلما يكون يصلي من أمثاهلا، يف أايم تذكار زايرهتا عند نسيبتها القديسة أليصاابت، أالصدقات و 
أجل أرتداد اخلطأة اىل التوبة. وفضيلة الطاعة للرؤساء يف أايم عيد تطهريها، أي تقدمتها أبنها اىل 

 هو األخري اهليكل. وأخريًا فضيلة أحتقار خريات األرض واألستعداد يوميًا اىل املوت، كأن كل يومٍ 
 األايم التسعاوية األمثار العظيمة.* من حياته، يف أايم عيد نياحها. فعلى هذه الصورة تثمر

ما عدا تناول القرابن املقدس يف يوم العيد، فحسٌن هو أن العابد يستمد األذن من مرشده  سادساً:
فكان األب بولس السنريي األب الروحي أبن يتناول السر األقدس مراٍت أخرى يف حبر التسعة األايم. 

دين مع من عادته أن يقول: أنه ال ميكننا أن نكرم مرمي العذراء أبفضل نوٍع، اال حينما نكون متح
يسوع: بل أن هذه السيدة عينها قد أوحت اىل نفٍس من األنفس القديسة أبنه ال توجد لديها تقدمٌة 

هلي. ألنه تعاىل هبذه الرايضة جيمع بيديه من أكثر قبواًل، من أن عبيدها يواظبون تناول جسد أبنها اإل
 األنفس أمثار آالمه املقدسة.

هي شيئًا أكثر من هذا العمل اجلليل، ولذلك هتتف حنو اجلميع مث يبان كأن هذه األم اإلهلية ال تشت
 عن لسان احلكيم قائلًة: تعالوا كلوا من خبزي وأشربوا اخلمر الذي مزجته لكم.*

م أن العابد يقدم ذاته يف يوم العيد، بعد تناوله القرابن املقدس خلدمة هذه امللكة. وأخريًا يلز  :سابعاً 
لفضيلة اليت يكون هو يف األايم املتقدمة عزم على أكتساهبا، أم أنه يطلب مع ألتماسه منها نعمة تلك ا

د الذي منها نعمًة أخرى خصوصيًة. وأمٌر مفيٌد هو أن يصري يف كل سنة األجتهاد، يف أحد األعيا
يكون للعابد تعلق قلٍب به أشد مما سواه. يف أن جيدد يف هذا العيد عبوديته هلذه األم اإلهلية أبكثر 

ٍة، وأبشد أنعطاٍف، وأبفضل نوِع. متأهبًا ليكرس ذاته من جديد خلدمتها، متخذًا إايها شفيعته حرار 
أن نطلب من العذراء اجمليدة الغفران  وحماميته اخلصوصية. وأماً له أبحرتاٍم تقوٍي خاص. وحينئٍذ يلزمنا

مانة يف خدمتها بكل عما صدر منا من التهاون يف عبادهتا يف تلك السنة املاضية، وأن نعدها ابأل
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نشاٍط يف السنة املقبلة. وأخريًا أن نلتمس منها بتضرعاٍت حارٍة أن تقبلنا عبيدًا هلا، وأن تستمد لنا 
 نعمة امليتة الصاحلة.*

 تـنـبـيـه
من كتاب الرايضة اليومية صالاتن، أحدمها لتكريس  137وجه 7من الباب  3ه توجد يف اجلزءأن

 لسيدة، واثنيهما لتكريسه هلا عيلته. فعليك أيها العابد أبستعماهلما.*اإلنسان ذاته لعبادة هذه ا
  (8/20يف طريق العدل أمتشى، يف وسط سبل احلق، فأورث حميب رزقاً وامأل خزائنهم. )أمثال

 

 الفصل الرابع
 * يف العبادة املختصة ابملسبحة الوردية. وبفرض البتول اجمليدة، أو قانوهنا*

فأمٌر معروٌف من اجلميع هو أن العبادة املختصة ابلوردية املقدسة قد أوحى هبا من والدة اإلله عينها 
جازيني كانوا وقتئٍذ للقديس عبد األحد، حينما كان هو ممتلئًا من الغموم، ألجل أن األراتقة األلبي

م إلهلية من تلك احلال يسببون للكنيسة أضراراً عظيمًة. ولذلك أخذ هذا القديس يتشكى لسيدته األ
السيئة، فهي أجابته قائلًة له يف الوحي: أن هذه األرض ستلبث عقيمًة من األمثار، اىل حينما تنحدر 

ليها قد كانت عبادة املسبحة الوردية، اليت عليها األمطار: فالقديس حينئٍذ فهم أن األمطار املومى إ
حااًل ابشره ابلعمل، منذرًا يف كل صقٍع هبذه كان يلزمه أن يشهرها هو يف كل مكاٍن، األمر الذي 

العبادة، اليت أعتنقها املؤمنون الكاثوليكيون عموماً، بنوع أنه يف الوقت احلاضر ال توجد عبادٌة ممارسٌة 
جنٍس وسٍن ودعوٍة، مبقدار هذه العبادة املقدسة، أي املسبحة الوردية.  من املسيحيني كافًة، من كل

ظري كلفينوس وبوجاروس وغريمها، قد أجتهدوا بكل قوهتم يف أن يصريوا أستعمال فاألراتقة احملدثون، ن
 هذه العبادة مكروهًة عند املؤمنني. غري أنه معلوٌم لدى اجلميع اخلري الروحي العظيم الذي جلبته للعامل
هذه العبادة الشريفة. فكم من الناس بواسطتها قد خلصوا من رذائلهم ومآمثهم: وكم هم الذين 

مارستهم إايها حصلوا على سريٍة فاضلٍة وحيوٍة مقدسة، وفازوا أخريًا مبيتٍة صاحلٍة، وهم اآلن يف مب
العظيمة، والفوائد  الفردوس السماوي. فلتقرأ يف هذا املوضوع الكتب الكثرية املخربة عن هذه األمثار
قدسة، وأن األحبار العمومية واخلصوصية. ويكفي القول أن هذه العبادة قد تثبتت من الكنيسة امل

الرومانيني قد أغنوها من الغفراانت. فقد منحوا لكل من يتلو ثلث هذه املسبحة الوردية غفران سبعني 
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ذلك لكل من يتلوها أمام هيكل الوردية. ألف سنًة. ولكل من يتلوها كلها مثانني ألف سنًة. وأكثر من 
و من املسبحة الوردية قلما يكون ثلثها، والبااب بناديكتوس الثالث عشر أعطى أخريًا لكل من يتل

مستعمالً أحدى املسابح املباركة من اآلابء رهبان القديس عبد األحد. كل الغفراانت املمنوحة ملسبحة 
عن كٍل من: السالم لِك اي مرمي: ومثله على كٍل من: أابان الذي:  القديسة برجييتا، أي غفران ماية يوماً 

كتسب غفراانً كامالً يف كٍل من أعياد والدة اإلله، ومن األعياد الكنائسية وأن من ميارس هذه العبادة ي
املتميزة، وكذلك يف أعياد القديسني الذين من قانون البار عبد األحد، بزايرة كنائسهم بعد األعرتاف 

تناول. ولكن ينبغي أن يفهم، انه يكتسب هذه الغفراانت أولئك الذين يكونون أشرتكوا يف عبادة وال
لوردية، وتدونت أمساؤهم يف السجالت املختصة هبا. كما أن كاًل من هؤالء املشرتكني يربح غفراانً ا

حيمل معه املسبحة.  كاماًل يوم تدوين أمسه يف الشركة، اذ يكون معرتفًا ومتناواًل. مث مئة سنة أن كان
سنواٍت يف كل مرة وأما الذي يصنع الصالة العقلية كل يوٍم مقدار نصف ساعة فريبح غفران سبع 

 ميارس هذه الصالة، وغفراانً كامالً يف كل شهٍر.*
اال أنه ألكتساب الغفراانت املمنوحة لعبادة الوردية، يلزم أن يصري التأمل يف أسرارها حني تالوة 

ه األسرار هي معروفٌة ومدونٌة يف كتٍب كثريٍة. ولكن حينما مل يكن العابد يعرفها غيباً املسبحة، وهذ
فيكفيه أن يتأمل بعض أسرار آالم خملصنا املقدسة، مثاًل جلده، أم موته أو غريمها. مث جيب أن تتلى 

ابوية أفالليا: املسبحة الوردية حبسن عبادٍة ويف هذا الشأن قالت العذراء الكلية القداسة عينها للطو 
كلها أي اخلمسة عشر بيتاً أهنا هي تقبل أفضل قبواًل تالوة مخسة بيوت أبنتباه وعبادة، من تالوهتا  

أبسراٍع ودمٍج، وبعبادة فاترة. فأمٌر جيٌد جداً هو أن تتلى هذه املسبحة ممن يكون جاثياً على ركبتيه، 
يٍت منها ميارس ابطنًا فعل حٍب حنو يسوع وأمام أحدى أيقوانت والدة اإلله، وأنه عند بداية كل ب

مث يفيد كثريًا أن تتلى هذه املسبحة من كثريين معاً،  ووالدته بعواطف قلبية، طالبًا منهما نعمًة ما.
 أفضل من تالوهتا من شخٍص مبفرده.*

وأما خبصوص الفرض أو القانون، املختص ابلبتول اجمليدة، الذي يقال أنه مؤلٌف من القديس بطرس 
داميانوس، فالبااب أورابنوس الثاين قد منح غفراانٍت كثريًة ملن يتلوه، ووالدة اإلله مراٍت عديدًة قد 

وة الطلبة املختصة هبا، أوضحت بكفايٍة كم هي مقبولٌة لديها هذه العبادة. كما أهنا تقبل ابلرضى تال
ل ذلك الصالة املبدوة: السالم املمنوح لكل من يتلوها غفران مايتني يومًا يف كل مرٍة تقال منه. ومث
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عليٍك اي مرمي النجمة: حيث أن هذه البتول رمست على القديسة برجييتا أن تتلوها يومياً، وأبكثر من 
نفسي للرب، وتبتهج روحي ابهلل خملصي أخل.  هذه وتلك التسبحة اليت هي نفسها ألفتها أي: تعظم
عظائمه، وحنن بتالوتنا إايها مندحها أبلفاظها  ألن والدة اإلله هبذه التسبحة قد جمدت هللا ومدحت

  عينها اليت هي أستعملتها يف تعظيم الرب.*
 

 الفصل اخلامس
 * يف عبادة والدة اإلله الكلية الطوىب بواسطة األصوام*

ملتعبدين هلذه األم اإلهلية قد أعتادوا أن يكرموها بصيامهم على اخلبز واملاء، يف أايم أن كثريين من ا
ت، ويف ابراموانت أعيادها. فأمٌر واضٌح هو أن الكنيسة املقدسة قد كرست هنار السبت لتكرمي السبو 

 هذه السيدة الشريفة:" ألنه )كما يقول القديس برنردوس( يف يوم السبت ابخلصوص قد تألألت
أن مير هنار فضيلة إمياهنا الثابت يف أبنها بعد موته ودفنه". ومن مث عبيد هذه امللكة اجلليلة ال يدعون 

السبت من دون أن يكرموها به ببعض عباداٍت خصوصية. ال سيما أولئك الذين يصومون فيه على 
مها كثريون، بل اخلبز واملاء، كما كان يصنع القديس كارلوس بوروماوس، والكردينال طوالدوس وغري 

م السبت شيئاً من أن أسقف ابمبارغا نيطاردوس واألب يوسف أريغا اليسوعي مل يكوان يذوقان يف يو 
املآكل مطلقاً. وأما أخبار النعم العظيمة اليت وزعتها هذه السيدة على أولئك الذين يكرموهنا هبذا 

من أتليف األب أورايما، ويكفي  1من اجمللد 17الصيام، فيمكن األطالع عليها مفصاًل يف الرأس 
امته وكان هو يف حال اخلطيئة أليضاح مرامحها ما صنعته مع أحد رؤساء اللصوص، الذي اذ قطعت ه

املميتة، فأستمر رأسه حيًا اىل أن أعرتف خبطاايه وانل احلل عنها، وبعد أن أخرب أبن هذه النعمة 
م يوم السبت، فحاالً أنفصلت نفسه عن تلك أعطيت له من والدة اإلله، ألجل أنه كان يكرمها بصيا

مستعظمًا على من يدعي أبنه متعبٌد خاص هلذه اهلامة املتكلمة من دون جثتها. فاذًا ليس هو شيئًا 
امللكة، ال سيما ذاك الذي يكون خبطاايه أستحق جهنم، أن يقدم هلا صيام يوم السبت، ألين أقول 

ًا هو أنه ميضي هالكاً. ال كأنه اذا أدركه املوت يف حال أن من ميارس هذه العبادة، فأمٌر عسٌر جد
ه من اهلالك بواسطة أعجوبٍة، كما صنعت مع القائد املنوه عنه اخلطيئة املميتة، فوالدة اإلله ختلص

آنفاً،كال، ألن هذه هي أفعال عجائب الرمحة اإلهلية الغري املتناهية اليت حتدث اندراً جدًا. وابلتايل أن 
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مر خالصه بواسطة هذه العجائب فهو أمحق فاقد العقل. بل أقول أن الذي يكرم هذه من ينتظر أ
لسبوت، فبسهولٍة جيعلها أن تستمد له من هللا موهبة الثبات يف النعمة، وميتًة صاحلًة. السيدة بصيام ا

على  فجميع األخوة املوجودين يف مجعيتنا احلقرية يصومون السبوت على اخلبز واملاء )حينما يقدرون
ن يلتزم ذلك( تكرميًا ملرمي العذراء وأمنا قلت حينما يقدرون على ذلك. ألوضح أنه يتفق أحيااًن أ

البعض منهم بعدم حفظ هذا الصيام ألجل عارض مرٍض، أو أبمر الطبيب، ولكن الذين على هذه 
الً األكل من الصورة ال يستطيعون على الصيام، فال يتغافلون عن صنيع األمااتت املمكنة لديهم. مث
 هم.*شكٍل واحٍد فقط من األطعمة، أو األمتناع عن الفواكهة، أم عن شيء آخر حمبوٌب من

ففي أايم السبوت يلزم أن تصنع بعض عباداٍت خصوصيٍة تكرميًا هلذه السيدة، كتناول القرابن 
تعبٍد، أو األقدس، أو على القليل أستماع القداس، وكزايرة بعض أيقوانهتا املقدسة بتقوى وحسن 

كرم أعيادها بلبس املسح، ومبا يضاهي ذلك. فاملتعبد هلذه األم اإلهلية جيتهد قلما يكون يف أن ي
السنوية السبعة بصيامه يف ابراموانهتا على اخلبز واملاء، أم أبستعماله نوعاً آخر من الصيام حسبما هو 

  ممكٌن لديه.*
 

 الفصل السادس
 *دة اإلله، بواسطة *زايرات أيقوانهتا املقدسة* يف العبادة اليت تكرم هبا وال

ف أن يعزي ذاته نوعاً، عن اخلسارة اليت أملت به أن األب بولس السنريي يقول: أن الشيطان مل يعر 
يف مالشاة العبادات الوثنية القدمية اال بواسطة أستخدامه األراتقة يف أضطهاد األيقوانت املقدسة. 

داء كثريي ولكن كنيسة املسيح اجلامعة قد حامت عن تكرمي هذه األيقوانت حىت بسفك دماء شه
د أظهرت بواسطة عجائب عظيمٍة وعديدٍة. كم هو مقبوٌل لديها العدد، وكذلك البتول األم اإلهلية ق

تكرمي أيقوانهتا الطاهرة!. فقد ُقطعت يد القديس يوحنا الدمشقي ألجل أنه أستخدمها بتحريك قلمه 
ذه قد ردت يده صحيحًة اجلليل يف احملاماة عن أيقوانت هذه السيدة، غري أن سلطانة العاملني ه

ألب سبينايل، أبنه يف القسطنطينية قد كان يف كل سنٍة سرٌت حيجب أيقونة أبعجوبٍة شهرية. وأخرب ا
والدة اإلله. هنار اجلمعة بعد صالة الغروب يسحب مفتوحاً من ذاته، هنار السبت بعد صالة الغروب 

األمر مع القديس يوحنا ديديو، أي أنه  يغلق أمام األيقونة بنوع فائق الطبيعة. وقد حدث نظري هذا
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هو يومًا ما اىل أحدى الكنائس لزايرة أيقونة والدة اإلله هناك، فقد أنسحب سرت األيقونة اذ دخل 
مفتوحاً من ذاته، بنوع أن خادم الكنيسة ظن البار سارقاً فجاء إليه ورفسه برجله اال أن تلك الرجل 

وانهتا املقدسة، أعتادوا دائمًا أن يكوموها بواسطة زايرهتم أيققد يبست حااًل. فعباد هذه السيدة قد 
والكنائس املشيدة على أمسها مراٍت كثريًة حبسن تديٍن. فحسب قول القديس يوحنا الدمشقي أن 
هذه األيقوانت والكنائس املختصة بوالدة اإلله هي مدن امللجأ واحلماية، اليت هبربنا إليها جند النجاة 

الص من العقوابت اليت أستحقيناها نا اجلهنميني الذين حياربوان ابلتجارب، مث اخلمن وثبات أعدائ
خبطاايان املفعولة منا. فامللك القديس أنريكوس كان من عادته يف حني دخوله اىل كٍل من املدن، أن 
يزور قبل كل شيٍء أحدى الكنائس هناك على أسم العذراء اجمليدة. واألب توما سانكس مل يكن 

زايرة بعض كنائسها. فال ينبغي اذاً أن يصعب علينا ادايً يرجع اىل بيته قبل أن يكرم هذه البتول بأعتي
أن نزور ملكتنا كل يوٍم يف أحدى الكنائس أم املعابد املختصة هبا، أو قلما يكون يف بيوتنا ذاهتا. 

فرٍد، وتكون فيه أيقونتها حيث أنه يكون أمراً حسناً اذا تعني يف أحد أمكنتها خمدعٌ خصوصي يف حمٍل من
بزهوٍر ومشوٍع، أو بقنديٍل. وأمامها تتلى الصلوات من أهل البيت، كالطلبة ومسبحة مكرمًة بزينٍة ما، و 

الوردية وأمثاهلا. ففي شأن الزايرات اليت حنن يف صددها قد ألفت كتيباً )الذي قد طبع حلد اآلن مثان 
، مث أنه رة العذراء أيضًا مقسومًا على عدد أايم الشهرمراٍت( خمتصًا بزايرة القرابن األقدس وبزاي

يستطيع بعض املتعبدين ملرمي أن يصنع على مصروفه، يف أحدى الكنائس أو املعابد. األحتفال ببعض 
أعيادها، مع التسعة األايم املتقدمة على العيد، بصمد القرابن املقدس، وبعظاٍت أيضاً. األمر اجلزيل 

 القبول والفائدة.*
من كتابه على عجائب والدة اإلله، 75نايل يف العدد ال أنه يليق هنا أن ننبه مبا أخرب به األب سبيا

يف املعبد الشهري املختص هبذه السيدة. يف املكان امللقب" حببل العذراء"  1611عما حدث سنة 
جٌم غفرٌي من  وهو أنه يف ابرامون عيد العنصرة، حينما كان أجتمع يف األمكنة اليت حول هذا املعبد

يرقصون ويبذخون، وهكذا دنسوا املعبد اإلهلي، فبغتًة أضطرمت الناس، الذين ألتئموا، يسكرون و 
نريان احلريق يف تلك األمكنة اخلشبية، حيث كانوا جمتمعني، بنوع أنه يف مدة نصف ساعٍة فقط قد 

ًا قد ماتوا حمروقني. ما أفىن اللهيب كل تلك األمكنة، وأحاهلا اىل رماٍد، مع ألف ومخسماية شخص
ستمروا يف احلياة. وهؤالء شهدوا حتت أقساٍم رهيبٍة وحلفاانٍت أحتفاليٍة، أبهنم عدا مخسة أنفاٍر قد أ
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شاهدوا أبعينهم والدة اإلله نفسها، حاملًة بيديها مشهابني متقدين. وجايلًة تلقي هبما اللهيب يف كل 
األعياد  بقدر أستطاعيت أبهنم ميتنعون عن الذهاب اىل تلك األمكنة. فلذلك أان أتضرع اىل عبيد مرمي

اليت تصنع خارج املدن يف بعض الكنائس، وأبن جيتهدوا يف أن يصدوا اآلخرين من املضي اىل أعياٍد 
هذه صفتها، اليت حيصل منها اجلحيم على أمثار أكثر مما حتصل عليه هذه األم اإلهلية من العبادة 

ملومى إليها، تكرميًا لوالدة الذي يشعر أبنعطاٍف اىل أن يزور أحد املعابد اوالتكرمي. ومن مث أن ذاك 
اإلله، أم لغايٍة أخرى صاحلة، فليذهب، ولكن ال يف األايم اليت فيها يصري أحتفال أعياد هذه املعابد، 

 بل يف أايٍم أخرى سابقة أو متأخرة عن يوم العيد.*
 

 الفصل السابع
 ة القداسة حبمل ثوهبا يف عنق املتعبد هلا*يف العبادة للبتول الكلي *

كما أن األانم األشراف املتقدمني يف الوظائف املدنية يفتخرون يف أن خدامهم يرتدون بتلك األثواب   أنه
احلاوية عالمات شرفهم أم وظائفهم، فهكذا والدة اإلله تسر أبن عبيدها وخدامها حيملون معلقًة يف 

األراتقة احملدثون حسب مًة لتكرميها وللتعبد هلا مشرفني يف خدمتها. فأعناقهم أثواهبا املكرسة، عال
عادهتم يستهزئون هبذه العبادة، ولكن الكنيسة املقدسة قد أثبتت عبادة ثوب السيدة مبراسيم ومناشري 
رسولية عديدة ذات أنعاماٍت وغفراانٍت سخية. فاألب كراسات، ومثله التساان خيربان بتكلمهما عن 

له للطوابوي مسعان سطوكيوس، الذي قد ظهرت والدة اإل 1251الكرمل، أبنه حنو سنة  ثوب سيدة
من بالد أنكلرتا، واذ أعطته ثوهبا ابلصورة املصنوع مبوجبها ثوب السيدة، قد قالت له أن أولئك 
الذين حيملون يف أعناقهم هذا الثوب ستخلص أنفسهم من اهلالك األبدي. وهذه ألفاظها عينها هي:" 

سكيم، عالمة ألخوييت اليت هي رهبنتك، وهو تبل مين اي أبين العزيز هذا الثوب الذي هو األأق
أختصاٌص لك وجلميع الرهبان الكرمليتانيني. فكل من ميوت وهو حامٌل يف عنقه هذا الثوب، فال 

ت مرًة حيرتق يف النريان األبدية". مث أن األب كراسات عينه يربهن، أبن هذه السيدة اجمليدة قد ظهر 
ين، وأمرته أبن يعرف أولئك الذين حيملون ثوهبا املذكور، أبن أخرى للحرب األعظم يوحنا الثاين والعشر 

أنفسهم عتيدٌة أن ختلص من العذاابت املطهرية، يف هنار السبت األول الذي أييت بعد موهتم. حسبما 
عد هذه الرؤاي، املثبت فيما أوضح ذلك هذا احلرب الروماين نفسه يف منشوره الرسويل الذي أشهره ب
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ألكسندروس اخلامس، وأكليمنضوس السابع وغريمها. وحنن قد أوردان يف بعد من الباابوات 
من هذا الكتاب كيف أن احلرب األعظم بولس اخلامس يشري اىل مجيع ما تقدم عنه القول،  265الوجه

راانت املمنوحة هلذه العبادة، وكأنه يفسر مراسيم سلفائه بشرحه الشروط اليت مبوجبها تكتسب الغف
قدر أستطاعة كل إنساٍن يف دعوته، وتالوة الفرض الوجيز املختص بوالدة اإلله، وهي حفظ العفة ب

وأن الذي ال ميكنه أن يتلو هذا الفرض، فيحفظ قلما يكون صيامات الكنيسة، ممتنعاً عن أكل اللحم 
ين حيملون ثوب سيدة الكرمل، ومثله ثوب أحزان هنار األربعاء. وأما الغفراانت املمنوحة ألولئك الذ

لعذراء، وثوب سيدة النجاة، وخاصًة ثوب احلبل هبا بال دنس. فهي غفراانت ال حتصى عددًا، كاملًة ا
وغري كاملٍة، يوميًة وشهريًة وسنويًة، يف مدة احلياة وساعة املوت. وأان أتعزى أبين مشرتٌك يف هذه 

يء من الدنس، الذي هنا، أبن الثوب املختص ابحلبل هبذه السيدة الرب األثواب كلها. ويلزم أن أنبه 
يبارك من كهنة مجعية التياتيني، فما عدا الغفراانت اخلصوصية املمنوحة له، توجد أيضاً معطاًة للذين 
حيملون هذا الثوب املبارك منهم الغفراانت األخرى كلها، املوهوبة جلميع الرهبنات، ولسائر أمكنة 

حاملون هذه األثواب الست مراٍت: أابان  ولكل األشخاص جمماًل ومفردًا، ال سيما اذ تلى التقوى،
الذي: والسالم لك: واجملد لآلب: تكرميًا للثالوث األقدس، وللحبل ابلعذراء الربيء من الدنس، 
 فيكتسبون كل الغفراانت املعطاة من مدن روميه، وأسيزي، وأورشليم، وغاليتسيا. وهذه تبلغ اىل

دا الغفراانت الغري الكاملة الفائقة اإلحصاء، فهذا كله أربعماية وثالث وثالثني غفرااًن كاماًل، ما ع
  أخذانه عن صٍك مطبوع من هؤالء اآلابء التياتيني. حيث تورد فيه هذه الغفراانت ابلتفصيل.*

 الفصل الثامن
 * يف األشرتاك ابألخوايت املختصة بعبادة والدة اإلله*

ون ال ميدحوهنا، قائلني أنه مراٍت كثريًة توجد أنه يوجد البعص يذمون األخوايت املشرتكة، أو قلما يك
هي علًة للخصومات والدعاوى، وأن كثريين يشرتكون هبا لغاايٍت بشريٍة. ولكن كما أنه ال ميكن أن 

أن تذم األخوايت ألجل  تذم الكنائس واألسرار املقدسة. ألجل أن كثريين ينافقون هبا. فهكذا ال يلزم
ون ليس فقط مل يرذلوا هذه األخوايت بل أيضًا قد أثبتوها ومدحوها هذه العلة. فاألحبار الروماني

وأغنوها ابألنعامات والغفراانت واألختصاصات. والقديس فرنسيس سالس حيرض كثريًا العلمانيني 
أبذل كل عنايته الرعائية يف منو  على الدخول يف األخوايت املثبتة. والقديس كارلوس بوروماوس قد
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وأهتم يف أتييدها، وكان بنوٍع خاص حيتم يف جمامعه األقليمية على خوارنة الرعااي  أخوايٍت هذه صفتها،
أبن جيتهدوا يف أقناع تالميذهم ابألشرتاك يف األخوايت. وهذا بكل صواٍب، ألن األخوايت ال سيما 

 من ٍن نوحية جيد فيها العلمانيون املساكني ملجًأ ومهرابً املختصة بعبادة والدة اإلله. هي نظري سف
الغرق العرمرمي. أي من التجارب الشيطانية، ومن اخلطااي اليت تغرق العامل. فنحن ومجعيتنا قد عرفنا 
ابلعملية، وأختربان ابلتجربة بواسطة الرساالت اليت ابشرانها يف أمكنٍة خمتلفٍة بكم هو عظيم اإلفادة 

بوجه العموم وأعتيادايً، فنقول أنه توجد لمانيني من األشرتاك يف األخوايت، ألننا اذا تكلمنا الناجتة للع
مآمث يف رجٍل علماين غري مشرتك هبذه األخوايت، أكثر من خطااي عشرين رجاًل علمانيني مشرتكني 

ج داود املبين هبا. ومن مث ميكن أن يقال عن أخويٍة مثبتٍة، ما قيل عن عروسة النشيد: أن عنقِك كرب 
( وهذا هو النجاح الروحي 4ع4أسلحة املقتدرين: )نشيد ص ابحملاصن املعلق عليه ألف ترٍس، وكافة

العظيم الناتج من األخوايت. ألن املشرتكني هبا يكتسبون لذواهتم أسلحةً قويةً جداً ضد قوات اجلحيم. 
حيفظون أنفسهم يف حال النعمة  ويف هذه األجتماعات املقدسة يرتوضون مبمارسة الوسائط اليت هبا

 خارجاً عن هذه األخوايت متارس اندراً وبصعوابٍت وافرة.* اإلهلية، الوسائط اليت
أن إحدى هذه الوسائط هو التفكر يف املوت، كقول الروح القدس: أذكر عواقبك فلن ختطئ  :فأوالً 

كقول أرميا النيب: خراابً ( ولذلك كثريون يهلكون لعدم تفكرهم ابملوت،  40ع7أبدًا )أبن سرياخ ص
( فالذين يرتددون اىل األخوايت يتذكرون 11ع12كر يف القلب: )صخربت األرض ألن ليس من يفت

جيداً هذه األشياء مراٍت عديدًة، من قبل الصلوات العقلية اليت متارس منهم هناك، ومن قبل القراءات 
أعرفها وهي تتبعين، وأان أعطيها حيوة  الروحية واملواعظ. كقوله تعاىل: أن خرايف تسمع صويت وأان

 (.*27ع10ص األبد: )يوحنا
أنه لنوال اخلالص يلزم التوسل هلل والطلب املتصل، كقول خملصنا: أسألوا فتعطوا ليكون فرحكم  اثنياً:

( واحلال أن املشرتكني يف األخوايت ميارسون يف أجتماعاهتم هذه الطلبات 24ع16كاماًل: )يوحنا ص
فق أثنان منكم وله: ألنه أينما أتبتكاثٍر. بل أبتصاٍل! والباري تعاىل يستجيب هلم كوعده الصادق بق

على األرض يف كل شيء يطلبانه، فيكون هلما من قبل أيب الذي يف السموات. ألن حيثما أجتمع 
( ويف هذا الشأن قال القديس 19ع18أثنان أو ثالثة أبمسي فأان أكون هناك يف وسطهم: )مىت ص



411 | P a g e  
 

ء جدًا. وكذلك واحٍد فيصريون أقوايأمربوسيوس: أن كثريين من الصغار الضعفاء اذ جيتمعون بروٍح 
 صلوات كثريين بتضرعاٍت متواترة ملن املستحيل اال تقبل:*

أنه يف األخوايت تقتبل األسرار أبكثر سهولٍة، وأبوفر مثابرٍة، نظرًا اىل فرائض هذه اجلمعيات.  اثلثاً:
 فس أبكثر سهولٍة يفونظرًا اىل النموذجات اليت تعطى من الواحد لآلخر. وهبذه الطريقة حتفظ األن

( أن التناول 13من اجللسة  2حال نعمة هللا، اذ أن اجملمع الرتيدنتيين املقدس قد أوضح )يف القانون 
 هو دواٌء به نشفى من زالتنا اليومية. وحنفظ من اخلطااي املميتة.*

لفٌة للتواضع، أنه ما عدا املواظبة على تناول األسرار، متارس من ذوي األخوايت أمااتٌت خمت :رابعاً 
حبة حنو األخوة املرضى، وحنو الفقراء ولقد يكون أمراً جيداً أن تدرح يف كٍل من األخوايت هذه وللم

العادة املقدسة، وهي األعتناء يف مساعدة مرضى البلد الفقراء وتكون األمثار الروحية عظيمًة جداً اذا 
السرية، املؤلفة من  لدة اإلله اجلمعياتجرت العادة يف هذه األخوايت أبن تصري تكرميًا للبتول وا

األخوة األشد حرارًة يف العبادة، واألكثر نشاطاً يف األعمال الروحية. وهوذا أان بكل أختصار أورد ما 
 هي الرايضات اليت متارس يف هذه اجلمعيات السرية، وهي:

 قراءة روحية مقدار نصف ساعة.        .1
 املختصتني ابلروح القدس.النوم  تتلى صالة الغروب وصالة        .2
الصليب       تقال الطلبة، وحينئٍذ األخوة املعينون لعمل بعض أمااتٍت، كحمل        .3

 على عاتقهم. وما أشبه ذلك فيمارسوهنا.
 تصري صالٌة عقلية ابلتأمل مدة ربع ساعٍة يف آالم خملصنا املقدسة.        .4
 ابلنقائص اليت صنعها ضد فرائض األخوية. ف حينئذٍ كل واحٍد من األخوة يعرت         .5

 ويقبل عنها قانون من األب املرشد.
تقرأ عالنيًة من األخ املعني لذلك أعمال األمااتت اليت تكون متارست مشتهراً من         .6

 األخوة يف السنة املاضية، وتعلن األايم التسعاوية اليت تبتدئ يف السنة املقبلة.
ري رايضة اجللد على تالوة املزمور اخلمسني: والسالم عليٍك أيتها امللكة رياً تصوأخ        .7

 أم الرمحة: وهكذا كٌل من األخوة ميضي فيقبل قدمي املصلوب املقدس املوضوع على درجة اهليكل.
 وأما فرائض هذه اجلمعيات السرية، فهي:
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 أن كالً من األخوة ميارس يومياً الصالة العقلية.        .1
 أن يزور كل يوٍم القرابن األقدس، وأحدى أيقوانت والدة اإلله.        .2
 أن يفحص ضمريه كل ليلٍة قبل الرقاد.        .3
 اال يهمل يومياً القراءة الروحية.        .4
 أن ميتنع عن اللعب ابلورق وغريه ويهرب من األجتماعات العاملية.        .5
ال األسرار املقدسة، وعلى بعض أمااتٍت ممكنٍة لديه، كحمل أقتبأن يواظب على         .6

 زانر احلديد، أو عمل اجللد وأمثاهلما.
أن يتوسل هلل كل يوم من أجل األنفس اليت يف املطهر، ومن أجل أرتداد اخلطأة         .7
 اىل التوبة.

 اذا كان أحد األخوة مريضاً فتلتزم األخوة كلهم بزايرته.        .8
 كفاية. فلنرجع اىل موضوعنا األول.*  هبذاو  

قد قلنا فيما سلف كم هو أمٌر مفيٌد للخالص األبدي التعبد ملرمي العذراء وخدمتها كالواجب.  خامساً:
فاألخوة يف مجعياهتم ماذا يصنعون اال واجبات عبادهتا وخدمتها، فكم ميدحوهنا هناك، وكم يتضرعون 

خوايت يكرسون ذواهتم خلدمتها وعبادهتا. خمتارينها بنوٍع خاص األ إليها. اذ أهنم منذ أشرتاكهم هبذه
سيدًة وأمًا هلم. وابلتايل كما أهنم عبيٌد هلا وأبناٌء، أخصاء. فهكذا هي بنوع متميز تعضدهم وحتامي 
عنهم يف مدة حياهتم ويف ساعة موهتم. فاذاً ميكن القول عن كل أحٍد من املشرتكني أبخوايت هذه األم 

ه مع األخوية قد أقتبل كل خرٍي، كقول احلكيم: جاءتين اخلريات كلها معها، والثروة اليت ال ة أناإلهلي
 (.*11ع7حتصى يف يديها: )سفر احلكمة ص

 اال أن كل واحٍد من املشرتكني هبذه األخوايت يلزمه أن جيتهد يف أمرين:
اال لعبادة هللا وخدمته، وللتعبد لغايٍة أخرى : هو الغاية، أي يف أن يكون تردده اىل األخوية ال أحدمها

 لوالدته اجمليدة. ولكي يهتم يف خالص نفسه.
أن ال يهمل ألجل أعماٍل عامليٍة الذهاب اىل األخوية يف األايم املعينة لألجتماع، ألن تردده  اثنيهما:

صه ، وهو عمل خالاىل األخوية أمنا هو ملمارسة العمل األهم واألصر واألخص من مجيع أعمال العامل
األبدي. مث أن جيتهد بقدر مكنته يف أن جيتذب اآلخرين أيضاً اىل هذا األجتماع، ال سيما يف أن يصري 
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أولئك األخوة الذين تركوا الرتدد اىل األخوية أن يرجعوا اىل حاهلم األوىل. ألنه كم وكم عاقب هللا 
إحدى األخوايت املختصة بعبادة مشرتكني يف  بقصاصاٍت ظاهرٍة مهيلٍة، أولئك الذين اذ كانوا مرًة ما

مرمي العذراء قد أمهلوها بعد ذلك ابلكلية. ففي مدينة انبويل قد كان أحد األخوة ترك األخوية مطلقاً 
واذ حرضه البعض على الرجوع إليها، قد أجاهبم التعيس قائاًل: أين سأرجع إليها حينما تكسر قصبتا 

ته هبذا القول، ألنه مل ميِض على ذلك اال زمٌن وجيٌز. نبياً على ذارجلي وتقطع هاميت: فقد صار هو 
واذا أبعداٍء كانوا هلذا اإلنسان قد وثبوا عليه بغتًة، فكسروا ساقيه، وقطعوا رأسه. وابلعكس أن عبيد 
مرمي البتول املثابرين على األجتماعات هبذه األخوايت فهم مسعفون منها ومنعم عليهم من قلبها 

ٍة أيضاً. وعنهم قيل: أن أهل بيتها مجيعهم البسون ثيااًب مضعفًة: )أمثال روحيٍة وزمنيخبرياٍت 
 (.*21ع31ص

من أتليف األب أورايما توجد مدونًة حوادٌث كثريٌة يف أثبات النعم العظيمة 2من اجمللد  4ففي الرأس
م أيضاً. ل يف حني موهتاملمنوحة من والدة اإلله للمشرتكني يف أخوايهتا، ليس يف مدة حياهتم فقط، ب

اذ كان أحد الشبان مناهزاً  1586( أبنه يف سنة 2من اجمللد 5فيخرب األب كراسات )يف القسم 
للموت قد انم مث أستيقظ وأعلم معلم أعرتافه قائاًل: أواه اي أبيت أنين قد حصلت يف خطٍر عظيٍم 

 مجيع خطاايي. يف ديوان هللاللهالك، ولكن أمي اإلهلية قد خلصتين، ألن الشياطني قدموا ضدي 
وكانوا مستعدين ألن أيخذوين متكردساً اىل جهنم. ولكن قد جاءت حينئٍذ السيدة والدة اإلله، وقالت 
هلؤالء األابلسة: اىل أين آخذين معكم هذا الشاب، وأي حٍق يوجد لكم على أحد عبيدي، الذي 

 ياطني وأان خلصت من أيديهم:*كذا هربت الشخدمين زمناً مديداً يف األخوية املختصة ابلعبادة يل: فه
مث أن األب املذكور عينه خيرب هناك عن حادٍث آخر، وهو أن رجالً من املشرتكني أبخوية العذراء، قد 
حصل يف ساعة موته على معركٍة قوية جداً من قوات اجلحيم، ولكن اذ أنتصر عليهم أخريًا، قد هتف 

ل يف أخويٍة خمتصٍة بعبادهتا: وهكذا مات ممتلئًا من ة مرمي البتو صارخاً: اي له من خرٍي عظيٍم هو خدم
التعزية السماوية. ويضيف اىل ذلك، أنه يف مدينة انبويل اذ كان الرجل الشريف "دوكا" بوبويل مدنفاً 
على املوت قال ألبنه هكذا: أعلم اي ولدي أن اخلري الوجيز الذي أان عملته يف حيايت، فأان أعرتف به 

كي أبخوية العذراء، فاذًا ال يوجد عندي خرٌي أعظم أتركه لك بعد مويت من هذه تٌج عن أشرتا أنه ان
  األخوية، اليت أعترب ذايت شريفاً ابألشرتاك فيها، أكثر من شريف أبين دوكا بوبويل:*



414 | P a g e  
 

 

 الفصل التاسع
 * يف أعطاء الصدقة عبادًة لوالدة اإلله وتكرمياً هلا*

قداسة من عادهتم أن يوزعوا بعض صداقاٍت، ال سيما يف يوم السبت أن املتعبدين ملرمي البتول الكلية ال
أكرامًا هلذه السيدة. فالقديس غريغوريوس الكبري خيرب يف أدابياته عن ذاك الرجل البار القديس عطا 

ني تكرمياً هلذه األم اإلهلية هللا، الذي كانت صنعته عمل األحذية، فهذا كان يوزع على الفقراء واملساك
ر السبت، مجيع ما كان يرحبه يف أايم السبت من تعب يديه، فالباري تعاىل أظهر يف الرؤاي ألحد يف هنا

أبراره دارًا عظيمًة ذات قصوٍر ملوكيٍة يف السماء كانت مهيأًة هلذا الرجل عبد مرمي البتول عطا هللا، 
ياته كلها مل يكن ينكر م السبوت. والقديس جاراردوس يف مدة حوأهنا مل تكن تتشيد وتتزين اال يف أاي

قط على أحٍد تتميم ما كان يسأله إايه أكراماً للعذراء اجمليدة، مىت كان يطلب منه أبمسها. ومثل ذلك 
كان يصنع األب مرتينوس غوتيازاز اليسوعي، الذي أعرتف فيما بعد أبنه قط مل يكن هو ألتمس من 

وغونوتيني وثبوا يومًا ما على عبد مرمي هذا ما، اال وانهلا منها. ومن حيث أن األهذه السيدة نعمًة 
البار فقتلوه، وتركوا جثته يف األرض. فحينئٍذ ظهرت ملكة السماء هذه وبرفقتها عدٌد من العذارى، 
اللوايت أبمرها قد لفني جسده بسباين نقيِة، وأخذنه. وكذلك القديس أابراردوس أسقف ساليسبورك 

شاهده يف الرؤاي أحد الرهبان األبرار، حممواًل من والدة كان يتصرف على هذه الصورة. ولذلك قد 
اإلله على ذراعيها نظري طفٍل، وقالت هي عنه هكذا:" هذا هو أبين أابراردوس الذي قط ما نكر 

ما أبسم مرمي عليَّ شيئاً مما طلبته منه". ومبثله كان يسلك ألكسندروس أالس الذي اذ طلب منه يوماً 
فرنسيسكانيني أن يرتهب يف قانوهنم، فحااًل هو ترك العامل ودخل يف الرهبنة العذراء أحد الرهبان ال

املذكورة. فال يصعب اذًا على عبيد مرمي أن يعطوا كل يوٍم صدقًة ما تكرميًا هلا. وأن يصنعوا ذلك 
دقة، فقلما يكون ميارس تكرمياً هلذه أبوفر سخاٍء يف يوم السبت. واذا مل يكن للبعض منهم أعطاء الص

السيدة اجمليدة بعض أعماٍل تالئم حمبة القريب، مثاًل خدمة املرضى، أو التوسل هلل من أجل أرتداد 
اخلطأة اىل التوبة، والتضرع من أجل األنفس اليت يف املطهر، وما يضاهي ذلك. ألن أعمال الرمحة 

  هي كلية القبول لدى ملكة الرمحة هذه.*
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 الفصل العاشر
 اىل والدة اإلله بطلب معونتها وأسعافها.* يف األلتجاء املتواتر *

 * ويف بعض عباداٍت أخرى*
فأان أقول أنه فيما بني مجيع العبادات والتكرميات اليت خدام هذه األم اإلهلية وعبيدها يكرموهنا هبا، 

دهم منها النعم واملعوانت يف مجيع ال توجد لديها عبادٌة أكثر قبواًل من ألتجائهم إليها، وأستمدا
تياجاهتم اخلصوصية، نظري طلب املشورة يف أعماهلم. أو حينما يلتزمون أبعطاء املشورة لقريبهم، أح

أم يف حني أحزاهنم وضياقاهتم، أو يف وقت توارد التجارب الشيطانية عليهم، ال سيما املضادة الطهارة. 
يتها وألتجأان اىل شفاعتها، تسعفنا وتنقذان، مىت ابدران اىل محا فمن دون ريٍب، بل بكل أتكيٍد هي حينئذٍ 

وطلبنا معونتها قائلني حنوها: حتت ذيل محايتِك نلتجئ اي والدة اإلله القديسة.أو: السالم لِك اي مرمي: 
أم أننا نستغيث مبجرد أمسها الكلي القداسة مرمي الذي فيه قوٌة عظيمٌة خصوصيٌة ضد الشياطني. 

ب يومًا ما بتجربٍة قويٍة ضد العفة، وأستغاث أبسم ي سانيت الراهب الفرنسيسكاين، اذ جتر فالطوابو 
هذه األم اإلهلية، فحااًل ظهرت هي له، ووضعت يدها على صدره فأنقذته من التجربة. وهلذا يفيد 

الدة كثريًا يف وقت التجارب أن اجملرب ضد العفة أو غريها من الفضائل، ينظر اىل إحدى أيقوانت و 
، أو يضمها اىل صدره، أم يقبل ثوب السيدة. وليعلم أن من يذكر أسم اإلله، أم يقبل املسبحة الوردية

 يسوع ومرمي فريبح غفران مخسني يوماً ممنوحاً من احلرب األعظم بناديكتوس الثالث عشر.*
 ، وهي:مث أنين أضيف اآلن أخرياً بعض عباداٍت أخرى متكن ممارستها تكرمياً لوالدة اإلله

، أو طلب تقدمتها من الغري، أم قلما يكون حضورها، أكراماً هلذه السيدة. تقدمة الذبيحة اإلهلية أواًل:
فال ينكر أن الذبيحة الكلية القداسة ال تتقدم سوى هلل الذي تقرب له أولوايً وبدءًا، أعرتافاً بسلطانه 

تتقدم ( أن هذا ال مينع أن 22من اجللسة 3املطلق، ولكن يقول اجملمع الرتيدنتيين املقدس )يف القانون 
الذبيحة الغري الدموية هلل شكرًا له على النعم اليت وهبها لقديسيه، وللكلية الطوىب والدته، وأننا اذ 
نذكرهم على هذه الصورة فهم يتضرعون هلل من أجلنا. وهلذا يقال يف القداس:" أن تقدمتنا، كما هي 

ألحد عبيدها، أبن تقدمة جمليدة نفسها قد أوحت لتكرميهم، فكذلك تفيدان خالصاً". فالعذراء ا
القداس على النوع السابق ذكره، وهكذا تالوة ثالث مراٍت: أابان الذي: والسالم لِك: واجملد لآلب: 
للثالوث األقدس شكراً له على النعم العظيمة اليت وهبها إايها. فهو شيٌء كلي القبول لديها. ألنه اذ 
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مجيع النعم واألختصاصات واملواهب اليت  كره عز وجل بكفايٍة عنمل تستطع هذه السيدة أن تش
 شرفها هو هبا، فتسر هي جداً أبن عبيدها وأوالدها يساعدوهنا يف تقدمة الشكر عن ذلك لديه تعاىل.

تكرمي أولئك القديسني أقرابء هذه امللكة اجلليلة األكثر نسبةً هلا، نظري القديس يوسف خطيبها،  اثنياً:
ة حنه أمها. بل أن هذه العذراء اجمليدة نفسها يوماً ما قد أوصت أحد واكيم والدها، والقديسوالقديسي

األانم الشرفاء، أبن يكون متعبدًا لوالدهتا القديسة حنه. وكذلك تكرمة القديسني الذين يف حياهتم 
، والطوابوي هلا، نظري القديس يوحنا اإلجنيلي مكانوا بنوع متميز عن اآلخرين مستحرين يف عبادهت

عمدان، والقديس يوحنا الدمشقي احملامي عن أيقوانهتا املقدسة، والطوابوي برنردوس. يوحنا امل
 والقديس أبدالفونسوس املناضل عن دوام بتوليتها، وما يضاهي هؤالء.

 قراءة بعض أوراٍق يوميًا يف أحد الكتب املتكلمة عن أجمادها وعظائمها، والوعظ واألنذار، أو :اثلثاً 
در األمكان، خاصًة لألقرابء واخلصيصني ابلعبادة هلا. كما قالت يومًا ما هذه قلما يكون التعليم بق

السيدة للقديسة برجييتا:" أجتهدي يف أن تصريي أوالدِك بنيناً يل". مث التضرع كل يوٍم من أجل أولئك 
 املستحرين يف عبادهتا، أحياًء وأموااتً.*

ر الرومانيني غفراانٌت خصوصية لتكرمي البتول منحت ألجلها من أحلبا وهنا نورد بعض العبادات اليت
 الكلية القداسة.

يكتسب غفران مئة سنًة كل من يتلو أحٌد هذه الكلمات وهي:" فليكن مسبحاً على الدوام  :"فأوالً 
من كل الربيئة، احلبل مبرمي الربيء من دنس اخلطيئة األصلية". ويقول األب كراسات أن من يضيف 

 دنس كلمة: "الكلي الطهر". فريبح غفراانً آخر أسعافاً لألنفس املطهرية.اىل لفظة الربيء من ال
 ممنوٌح على تالوة: السالم عليِك أيتها امللكة أم الرمحة: غفران أربعني يوماً. اثنياً:
 على تالوة الطلبة معطى غفران مايتني يوماً. ا:اثلث

 غفران عشرين يومًا.يسوع وأسم مرمي يربح  كل من حيين رأسه عند ذكر أسم رابعاً:
كل من يصلي مخس مراٍت: أابان الذي: والسالم لِك: أكراماً آلالم املسيح وألحزان والدته.  خامساً:

 فيكتسب غفران عشرة آالف سنة.*
 مث أين أفادًة لألنفس أريد أن أنبه هنا عن غفراانٍت أخرى معطاة من األحبار الرومانيني وهي:

 ن يستمع القداس يف أي يوٍم كان.سنًة لكل م 3800غفران  أواًل:
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أن البااب بناديكتوس الرابع عشر قد منح غفران سبع سنواٍت لكل من يتلو أفعال الداينة بنية  اثنياً:
أن يتناول األسرار املقدسة يف حياته وحني موته، وأن من يداوم تالوهتا مدة شهٍر يوميًا فريبح غفراانً 

  لذاته يف ساعة موته.أسعافاً ألنفس املوتى، وأيضاً  كامالً 
كل من يصلي مخس عشرة مرًة: أابان الذي: والسالم لِك: من أجل أرتداد اخلطأة اىل التوبة  :اثلثا

 فريبح غفران ثلث القصاصات املستحقتها خطاايه.
كامٍل مرةً يف الشهر، بشرط   عينه قد منح غفراانٍت خمتلفةً مع غفرانٍ  14مث أن البااب بناديكتوس  :رابعاً 

 قلية يومياً مقدار نصف أو ربع ساعة.عألعرتاف والتناول لكل من ميارس الصالة الا
 كل من يتلو الصالة املبدوة "نفس املسيح" قد منح غفران ثالمثاية يومًا.:خامساً 
من يرافق القرابن األقدس ملناولة املرضى يكتسب غفران مخس سنواٍت، وأن رافقه مبصباٍح  :سادساً 

نني، ومن ال يقدر أن يرافقه بل يصلي مرًة: اابان الذي: والسالم لِك: فريبح فريبح غفران سبع س
 غفران مئة يوٍم.

 كل من جيثو أمام القرابن األقدس يكتسب غفران ماييت يوٍم. :سابعاً 
 لكل من يقبل الصليب منح غفران سنًة واربعني يوماً. :اثمناً 

 ربح غفران ثالثني يوماً.كل من حيين رأسه عند تالوة: اجملد لآلب: ي :اتسعاً 
قد منح للكهنة الذين قبل القداس يتلون الصالة املبدوة:" أان أريد أن أقدم الذبيحة:" غفران  :عاشراً 

 مخسني يومًا.
ب الرهباين يكتسب غفران مخس سنواٍت. مث من يريد األطالع على كل من يقبل الثو  حادي عشر:

خمتلفٍة، فيمكنه أن يراها يف أتليف األب فيفا. وأمٌر معلوٌم غفراانٍت أخرى كثريٍة ممنوحٍة على عباداٍت 
هو أنه ينبغي أن املسيحي جيتهد يف أن يربز فعل األنسحاق عند أكتسابه الغفراانت املقدم إيرادها، 

 ذلك متأهباً لرحبها.*ليكون ب
فٍة، نظري العبادات هذا وأترك التكلم عن عباداٍت أخرى خمتصٍة بتكرمي والدة اإلله موجودة يف كتٍب خمتل

اليت ألفراحها السبعة، واليت ألختصاصاهتا األثين عشر وأمثال ذلك. فأان أهني التأليف احلاضر 
عظة احلادية والستني وهي قوله حنو والدة اإلله بكلمات القديس برنردينوس اجلليلة، املوردة منه يف ال

شرف اجلنس البشري، وأنِت هي خالص هكذا: أيتها األمرأة املباركة يف النساء كلهن، فأنِت هي 
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شعبنا. اي من أنِت حاصلٌة على أستحقاٍق ال حدود له، وعلى سلطاٍن كامٍل فوق اخلالئق أبسرها. 
ملكة السماء وأنِت هي موزعة النعم كلها، وزينة كنيسة املسيح فأنِت هي والدة اإلله، وسيدة العامل، و 

تعزية القديسني وهبجتهم. وأصل ختليصنا وأفتدائنا، بل املقدسة. وأنِت هي النموذج احلي األبرار، و 
أنِت هي فرح سكان امللكوت وسرورهم، وابب السماء وجمد هللا. فهوذا أننا قد أذعنا مدائحِك، ومن 

 أم الصالح أبن تتممي نقصنا وضعفنا، وتعذري جرأتنا وجتاسران، وأبن تقبلي مث نتوسل إليِك اي
ي على أتعابنا بواسطة رمسِك يف قلوب اجلميع حبِك مطبوعاً، حىت بعد عبوديتنا وخدمتنا، وأبن تبارك

أن نكون كافًة أحببنا على األرض يف مدة حياتنا أبنِك اإلهلي، وخدمناه وكرمناه، فنستطيع أن نسبحه 
 ونباركه يف السموات اىل أبد اآلبدين ودهر الداهرين آمني.*

العزيز واحملب الصادق ألمنا اإلهلية مرمي البتول،  فها أنين أودعك، مث أستودعك أيها األخ القارئ
وهكذا أفارقك قائاًل لك، واظب سالكًا يف أن حتب هذه السيدة الشريفة وتكرمها، وأجتهد يف أن 

ع الذين بكل أستطاعتك حتثهم وحترضهم على حبها، وال يكن عندك أرتياٌب تصريها حمبوبًة من مجي
أنك اذا ثبت مواظبًا على عبادتك للبتول والدة اإلله اىل حني أصاًل. بل أحسن رجاك بطمأنينٍة يف 

موتك، فخالصك يكون أكيدًا خاليًا من األرتياب. فأان أهني خطايب ليس كأنه مل يعد يل شيٌء آخر 
خيص متاجيد هذه امللكة العظيمة، بل لكيال أسبب لك امللل من األطالة. ألن الشيء  أقوله فيما

ههنا يكفي ألن جيعلك مغرمًا يف حمبة هذا الكنز الفائق األمثان، وهو العبادة الوجيز الذي كتبته اىل 
احلبيب عواطف هلذه األم اإلهلية اليت هي هتتم بنموها بواسطة محايتها املقتدرة، فأقتبل مين أيها األخ 

تصري  هبا بواسطة أتليفي هذا أن أراك مستفيداً منه لذاتك خالصاً، وأن قصدت أشواقي املتقدة، اليت
قديساً، مبشاهديت إايك قد حصلت أبنًا حمبًا بل مغرمًا بعشق هذه السلطانة اليت هي موضوٌع كلي 

قليلًة للغاية املذكورة، فأتوسل إليك للمحبة. واذا كنت تعلم أنين بكتايب هذا قد أفدتك أفادة ما ولو 
نعمة، كما أنين أان أيضًا أطلبها حبق احملبة أبن تصلي من أجلي لدى مرمي البتول طالبًا يل منها هذه ال

لك من مرامحها، وهي أن يشاهد أحدان اآلخر معًا يومًا ما يف الفردوس السماوي عند قدمي هذه 
 اآلخرين األعزاء.* السيدة، ملتئمني مجلًة مع سائر أوالدها

بلي مين هذه األتعاب مث أين أخرياً أجته حنوِك اي أم إهلي وأمي مرمي الكلية القداسة، متضرعاً إليِك أبن تق
نين أ القليلة، مع أشواقي اىل أن أراِك حمبوبًة ومكرمًة وممدوحًة من اجلميع، فأنِت تعلمني جيدًا كم
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ص أبجمادِك، قبل أن تنتهي أايم حيايت اليت انهزت األضمحالل رغبت حبرارةٍ يف أن أمتم أتليفي هذا املخت
ت راضيًا مسرورًا اتركًا يف األرض كتايب هذا، الذي ودنت من النهاية. فاآلن ميكنين القول أنين أمو 

يستمر حاواًي على الدوام مدائحِك وأذاعة جمدِك، نظري ما أجتهدت أبتصاٍل يف أن أصنع ذلك يف 
نلتها من هللا بواسطتِك، فأان أتوسل إليِك اي مرمي الربيئة من العيب والدنس من  مجيع سين توبيت اليت

صًة من أجل أولئك الذين يقرأون كتايب هذا، وأببلغ نوٍع من أجل أولئك أجل كل الذين حيبونِك، خا
، إمنحيهم كافًة أيتها السيدة نعمة الثباتف الذين يصنعون معي رمحًة يف أن يصلوا لديِك من أجلي،

وقدسيهم مجيعاً، لكي تقودينا هكذا كلنا اىل أن منجدِك ومندحِك يف السماء. فأي نعم أيتها الكلية 
اٍط شقي، ولكنين أفتخر يف أين أحبِك، وأان أرجو منِك أشياء عظيمًة. وفيما خ أمي أين أمنا أان احلالوة

يضع الشيطان أمام عيين  بينها هو أن أموت يف حمبتِك، وأرجو أن يف حال نزاعي عند مويت، حينما
ين ألن أخرج مجيع خطاايي. فآالم خملصي يسوع املسيح أواًل، مث شفاعاتِك عتيدٌة أن تشجعين وتقوي

من هذه احلياة يف حال نعمة هللا. لكي آيت اىل السماء حيث أحبه تعاىل، وأشكرِك أنِت اي أمي اىل 
 جيل األجيال

 * آمني، هكذا أؤمل وكذلك فليكن يل*
 على تفسري: 4القديس برنردوس أو من تنسب له العظة  ) يقول

 *السالم عليِك أيتها امللكة أم الرمحة:*
عندهم مخٌر، فيا لكأس مخر احلب اإلهلي الصرفة  دى أبنِك، أن ليسل قويل من أجلناأيتها السيدة 

تحقرين وأقوايء كم هي رايقةٌ طافحٌة، ألن مخرة حب هللا تسكر شاربيها، وجتعلهم حمتقرين العامل، ومس
هي  وتصريهم يف األمور الزمنية متهاونني متناعسني، ويف األمور الروحية نشيطني مستيقظني، فأنتِ 

األرض الصاحلة املخصبة املمتلئة نعمًة، واملوعبة فضائل، وأنِت هي جنمة الصبح املشرقة متأللئًة 
صبح مشرقًة وخمضبًة ابألمحرار، ألنِك ابلضياء ومزينًة ابجلمال فأنِت قد مسوِت متعاليًة نظري مطلع ال

ِت مستنريًة بنور معرفة بعد أن أنتصرِت على اخلطيئة األصلية حبلولِك يف مستودع أمِك. قد ولد
احلقائق األزلية. خمضبًة أبمحرار حب الفضيلة. ومل ميكن للعدو أن يغتنم منِك أفادًة لذاته، ألنِك برٌج 

وكافة أسلحة املقتدرين، وليس يف الوجود فضيلةٌ ما اال وتألألِت  مبين ابحملاصن ومعلٌق عليه ألف ترسٍ 
ل عليه القديسون أمجعون من الفضائل واألختصاصات مشرقًة فيِك بنوٍع كامٍل ساٍم، وكل ما حص
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الفريدة، اليت كٌل منهم تألأل بواحدٍة منها فأنِت وحدِك مجعتيها كلها فيِك، فيا سيدتنا ووسيطتنا 
ن أجلنا لدى أبنِك، وأبستحقاق تلك النعمة اليت أنِت أيتها املباركة نلتيها منه وشفيعتنا تضرعي م

بواسطتِك تنازل اىل أن يشرتك بضعفنا وشقائنا، أن جيعلنا بشفاعاتِك  تعاىل صريي هذا اإلله الذي
 مشرتكني يف غبطته وجمده آمني*
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 مرميكتاب اجماد   -املقالة الرابعة: عبادات خمتلفة املوضوعات 
 قديس ألفونس دي ليكوريال -كتاب اجماد مرمي البتول  •

  
  املـقـالـة الـرابـعـة

 عبادات خمتلفة املوضوعات
 رتبت مائدهتا، وأرسلت جواريها تنادي على ظهور أعايل املدينة:

 طعامي وأشربوا اخلمر اليت مزجتها لكم...هلموا كلوا من 
  (9/2أتركوا اجلهاالت فتحيوا، وسريوا يف طريق الفهم.)أمثال 

 عريوكم وأضطهدوكم وأفرتوا عليكم، وقالوا لكم كلمة سوٍء من أجل أمسي، طوىب لكم اذا
 أفرحوا وأبتهجوا فأن أجركم غظيم يف السماء،

 (5/10مىت أهنم هكذا أضطهدوا األنبياء من قبلكم. )
  

 الفصل األول
 * فيما يالحظ هذه العبادات بوجه العموم*

منعمٌة وحافظة املعروف، حىت أهنا تكايف أبشياٍء أن سلطانة السماء مرمي البتول هي هكذا سخيٌة و 
عظيمٍة أصغر العبادات وأوجزها املقدمة تكرمياً هلا من عبيدها... يقول القديس أندراوس األقريطشي 

خطبته الثانية على نياحها(:" أن هذه السيدة الكلية العظمة جتازي أقل األشياء املقدمة هلا جمازاًة )يف 
 يلزم األمر شيئني ضروريني ملمارسة عباداهتا حسناً. عظيمًة". ولكن مع هذا

ول حنوان أننا نكرم هذه األم اإلهلية بتقدمة عباداتنا هلا بنفٍس مطهرٍة من اخلطااي، واال فهي تق :فأوهلما
ما قالته مرًة ما لذاك اجلندي الرديء السرية )كما أخرب القديس بطرس سلستينوس( الذي كان يكرم 

 ببعض عباداٍت. فهذا اجلندي يومًا ما اذ كان متأملًا من شدة جوعه لعدم حصوله هذه السيدة يومياً 
كيل فاخرة جداً، ولكنها على شيٍء يقتات به، قد ظهرت له والدة اإلله عينها وقدمت أمامه بعض موا 

موضوعٌة ضمن وعاٍء هبذا املقدار كريه املنظر من شدة أوساخه، حىت أن اجلندي مع حال كونه جائعاً 
جدًا مل ميكنه أن يتناول من تلك األطعمة شيئاً، مث قالت له: أان هي مرمي والدة اإلله أتيت آلسعفك 

http://www.peregabriel.com/saintamaria/nodeorder/term/2044
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ر أن آكل من األطعمة يف هذا اإلانء الكريه يف حال جوعك، فأجاهبا اجلندي قائالً: لكنين ال أقد
يل املصنوعة منك  الوسخ. فحينئٍذ قالت له هذه السيدة: فكيف اذاً أنت تريد مين أن أقتبل عبادتك

يف حال وجود نفسك ملتطخًة حبماة الرذائل: فاجلندي عند مساعه هذه الكلمات رجع اىل هللا اتئباً 
نًة وساعة موته ظهرت له اثنيًة والدة اإلله وأقادت نفسه اىل وأنفرد يف القفر سائحًا مدة ثالثني س

 احلياة األبدية.*
( من هذا الكتاب، أنه ملن احملال أدبيًا أن 247وجه) 1من القسم 8من الفصل1فقد قلنا يف اجلزء

يهلك أحٌد من املتعبدين ملرمي العذراء ولكن هذا يفهم حتت شرٍط وهو أن املتعبد هلا أما أنه يعيش من 
ون يف أن خيرج من دون أفتعال اخلطااي مطلقاً، وأما أن يكون حاصاًل على أستعداٍد ورغبٍة قلما يك

 ابلتوبة، آلن هذه السيدة حينئٍذ تساعده على أصالح نفسه، وابلعكس اذا حال األمث راجعًا اىل هللا
وجد أحٌد مصرًا على أفتعال املآمث حتت رجاء أن والدة اإلله هتتم يف خالصه، فهذا بذنبه يصري ذاته 

  قابٍل لذلك.*غري مستحٍق حلمايتها وحملاماهتا عنه، بل يضحى موضوعاً غري
ثابرة بثباٍت على العبادة هلذه السيدة. ألن القديس برنردوس يقول:" أن امل الشيء الثاين الضروري:

الثبات على الرب وحده هو الذي يستحق األكليل". فتوما الكامبيسي حينما كان يف سن الشبوبية، 
بادهتا بعض صلواٍت، فيوماً ما قد ترك قد كان من عادته أن يلتجئ يومياً اىل البتول اجمليدة اتلياً يف ع

وة تلك الصلوات وبعده أمهلها بعض مجع، وأخرياً ما عاد مارسها ابلكلية. فليلًة ما شاهد يف احللم تال
والدة اإلله كانت أتيت عند وأحٍد فواحٍد من رفاقه العباد وتعانقه، ولكن ملا دنت منه قالت له: ماذا 

 أن أعانقك. ففي تك األوىل، فأغرب من هنا ألنك لست مستحقاً تنتظر ههنا أنت الذي تركت عبادا
مساعه هذه الكلمات قد أستيقظ من النوم مملؤاً رعدةً وأرجتافاً، وحاالً رجع اىل ممارسة عباداته السابقة. 
ولذلك يقول ريكاردوس: أن من يواظب على عبادة مرمي العذراء بثباٍت، فهذا يكون مغبوطاً يف الرجاء 

ال ميكن ألحٍد أن يثق مطمأاًن أبنه حقًا هو من  ز بكل األشياء املرغوبة. ولكن من حيث أنهألنه يفو 
الثابتني على عمل الرب، فهكذا ال ميكن ألحٍد مطلقاً أن يتأكد حقيقة أمر خالصه اال حني موته. فاذاً 

ابركمانس، الذي  لشيٌء يستحق الذكر واألعتبار العظيم هو ما تركه ألخوته الرهبان اليسوعيني يوحنا
ن ساعة موته، أن يرتك هلم تذكرًة يف شأن العبادة لوالدة اإلله ابلنوع األجود حينما سأله هؤالء الرهبا

مما سواه. ألجل أكتساب محايتها فأجاهبم: أن ذلك هو كل شيٍء مهما كان جزئيًا حبيث أن يكون 
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الة احلاضرة بنوٍع بسيط، ما يالحظ بعض بثباٍت. فألجل هذه الغاية أان رأيت مالئماً أن أحرر يف املق
اداٍت خمتلفة موضوعاٍت نقدر أن منارسها يف تكرمي أمنا اإلهلية، لكي نكتسب رضواهنا وأنعامها، عب

وهذه األشياء أان أعتربها األكثر أفادًة من مجيع ما كتبته يف هذا املؤلف، ولكنين ال أتضرع للقارئ 
ذي هو خيتاره منها برضاه، أتوسل إليه يف أنه ميارس نوع العبادة ال احلبيب أبن ميارسها كلها. مبقدار ما

مبواظبٍة اثبتٍة مع خوٍف من أن خيسر محاية هذه امللكة املقتدرة اذا هو ترك أستعماله بعد أن يكون 
أبتدأ به. فكم وكم من اهلالكني اآلن يف اجلحيم لكانوا فازوا ابخلالص األبدي، لو أهنم يكونون اثبروا 

كوا هبا يف تكرمي والدة اإلله. وبعد ذلك تركوها مهملني ظبني على العبادة اليت مرًة ما كانوا متسموا
  ممارستها.*

  

 الفصل الثاين
 ** يف تكرمي مرمي العذراء بتالوة السالم املالئكي

فالبتول الكلية القداسة تقتبل ابلرضى ومبسرٍة وافرٍة تكرميها بتالوة السالم املالئكي، ألنه يبان كأنه 
اج اللذان كانت هي شعرت هبما حينما بشرها زعيم املالئكة جربائيل يتجدد يف قلبها الفرح واألبته

السالم املالئكي مراٍت كثريًة، كما أبهنا قد أختريت أماً هلل، وحنن هبذه النية يلزمنا أن نسلم عليها هبذا 
هي يقول توما الكامبيسي: حييها اي هذا ابلكلمات املالئكية أي ابلسالم لِك اي مرمي أخل ألهنا تستمع 

نغمة هذا السالم بكل سروٍر ورضى: بل أن هذه األم اإلهلية نفسها قالت يف الوحي للقديسة ماتيلده: 
فضل من أن يسلم عليَّ ابلسالم املالئكي، فمن حييي مرمي أنه ال ميكن ألحد أن يكرمين مبدائح أ

والدة اإلله من ابلسالم حتييه هي مبثله. فالقديس برنردوس يومًا ما مسع بنوٍع واضح حسٍي صوت 
أحدى أيقوانهتا اليت كانت متثااًل جمسمًا تسلم عليه قائلًة: السالم لك اي برنردوس: ويقول القديس 

مي البتول أمنا هو أيهاهبا نعمًة ما تكافئ هي هبا دائماً من يسلم عليها: ويضيف بوانونتورا: أن سالم مر 
 هلا السالم عليِك اي مرمي، فال ميكن أن تنكر اىل ذلك ريكاردوس بقوله:" اذا تقدم إليها أحٌد قائالً 

عفها عليه هي النعمة اليت يلتمسها". بل أن والدة اإلله عينها قد وعدت القديسة جالرتوده أبن تس
حني موهتا مبعوانٍت توازي عدد املرات اليت هي يف حياهتا سلمت عليها ابلسالم املالئكي. وكتب 

يقال السالم عليِك اي مرمي، فكما أن أهل السماء يفرحون هبذه الطوابوي االنوس بقوله: أنه حينما 
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له مرةً ما الشيطان،  التحية، فهكذا يرتعد الشيطان ويهرب: حسبما يشهد توما الكامبيسي أبنه اذ ظهر
 فحاملا هتف السالم لِك اي مرمي، قد هرب إبليس من أمامه مدبرًا.*

 فلتكن على األسلوب اآليت شرحه وهو: أما ممارسة هذه العبادة حنو العذراء اجمليدة،
أن العابد يتلو كل يوٍم صباحًا حني هنوضه من فراشه ومساًء قبل رقاده ثالث مراٍت: السالم  :أوالً 
اي مرمي: منحنيًا بوجهه اىل األرض، أو قلما يكون جاثيًا على ركبتيه، مضيفًا اىل هذه الصالة  لكِ 

حلبل بِك الربيء الدنس، طهري أيتها العذراء نفسي، وقدسي الوجيزة وهي: حبق بتوليتِك املقدسة، وا
طانيسالوس. جسدي آمني: مث يلتمس منها الربكة حبسبما هي أمنا مجيعاً، كما كان يفعل القديس س

وبعد هذا فليصنع ذاته حتت ذيل محايتها متوساًل إليها أبن حتفظه من اخلطيئة يف ذاك النهار أم يف 
غاية يفيد جدًا أن حيوي العابد أحدى أيقوانت هذه السيدة اجلميلة معلقًة تلك الليلة وألجل هذه ال

 ابلقرب من فراشه.*
أن يواظب حسب العادة تالوة السالم املالئكي صباحًا ونصف النهار وعند غروب الشمس  :اثنياً 

رب وهي الصالة املدعوة عموماً: مالك الرب. فأول من منح غفرااًن على تالوة هذه الصالة هو احل
من 6األعظم يوحنا الثاين والعشرون، ألجل احلادث الشهري الذي خيرب عنه األب كراسات )يف البحث

( وهو أن إنساانً كان حمكومًا عليه ابملوت حمروقًا ألجل ذنوبه، فهذا يف ابرامون عيد البشارة 2لداجمل
حمرتٍق حىت وال أبثواب  اذ كان وضع ضمن هليب النار. فبمجرد أستغاثته أبسم مرمي العذراء لبث غري

لكل من يتلوها، ويف  ملبوسه، مث فيما بعد البااب بناديكتوس الثالث عشر قد أعطى غفران ماية يومٍ 
رأس الشهر غفرااًن كاماًل ملن يتلوها اذ يكون معرتفًا ومتناواًل. واألب كراسات عينه يورد أبن احلرب 

ن يضيف اىل تالوة كٍل من: السالم لِك اي األعظم أكليمنضوس العاشر قد منح غفراانٍت أخرى مل
سالفة كان املؤمنون عند مساعهم دق مرمي: هذه الكلمات وهي: نشكر هللا ومرمي: ففي األزمنة ال

الناقوس ملالك الرب جيثون على ركبهم اتلني هذه الصالة غري أن البعض يف أزمنتنا هذه يستحون من 
كن يستحي من أن ينزل من مركبته أو من على ظهر ذلك. اال أن القديس كارلوس بوروماوس مل ي

مل يكن أينف من أن يركع فوق الطني. مث يقال فرسه جاثياً يف األرض ليتلوها. حىت أنه بعض األحيان 
يف األخبار أن أحد الرهبان الكساال مل يكن جيث عند قرع اجلرس لتالوة هذه الصالة، فيوماً ما شاهد 

ضرب اجلرس تنحي اىل أسفل، ومسع صواتً يقول له:" هوذا أنت مل تشأ قبة الناقوس عند كل مرٍة من 
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احلساسة". وجيب أن يعلم ما يفسره يف هذا الشأن البااب  أن تصنع ما تصنعه املخلوقات الغري
بناديكتوس الرابع عشر. وهو أنه يف األايم الفصحية الثمانية تتلى عوض مالك الرب الصالة املبدوة:" 

" وأنه من حني صالة الغروب هنار السبت مساًء اىل هناية هنار األحد يقال مالك اي سلطانة السماء
 أبقدام منتصبة.* الرب من دون ركوع، بل

أن تتلى: السالم لِك اي مرمي: من العابد كل مرٍة يسمع قرع انقوس الساعة. فألفونسوس  :اثلثاً 
الئكي مرًة يف كل ساعٍة. فمن مث كان رودريكوس كان معودًا ذاته على هذه العبادة بتالوة السالم امل
 ن تفويت.*يف حني رقاده ليالً ينبه من مالك الرب ليستيقظ ويتلوها من دو 

يف حني خروج العابد من بيته ويف وقت دخوله إليه يتلو هذا السالم املالئكي، لكي حتفظه  رابعاً:
أيقوانهتا، كما يفعل اآلابء الرهبان  والدة اإلله خارجاً وداخالً من اخلطيئة، مع تقبيل قدميها يف أحدى

 السكوتيون.*
فيحييها هبذا السالم. وما أحسن ما يفعل من يقدر أنه كل مرٍة يشاهد أيقونتها يف مكاٍن ما :خامساً 

أن يضع ابلقرب من بيته أحدى أيقوانت هذه السيدة مجيلة التصوير ليكرمها اجملتازون، كما توجد يف 
دينة رومية يف حيطان الطرقات أيقوانٌت جليلٌة يف الغاية هلذه األم اإلهلية مدينة انبويل، وخاصًة يف م

 حمركة اىل عبادهتا.*
أن الكنيسة املقدسة قد رمست على األكلريوس أبن يتلوا هذا السالم املالئكي يف بداية كٍل  :دساً سا

 بداية كٍل من أعماله من ساعات الفرض ويف هنايتها، فاذاً يفعل حسناً العابد اذا تلى هذه الصالة يف
طااي، أو تناول القرابن وعند هنايته، سواٌء كانت أعماالً روحيًة كالصلوات اخلصوصية أم األعرتاف ابخل

األقدس، أو قراءة كتاٍب روحي، أو أستماع الوعظ وأمثال ذلك. أم أعمااًل جسديًة، كالدرس، أو 
داء، وما أشبه هذه األشياء. فسعيدٌة هي أعطاء املشورة، أم عمل اليد، أو اجللوس على مائدة الغ

ي عند البداية هبا وحني هنايتها، وكذلك تلك األعمال اليت توجد مقيدًة فيما بني سالمني مالئكيني، أ
يف الذهاب اىل الرقاد، وحني النهوض منه، وعند هجوم جتربة ما أو خطر ما، وحني هيجان روح 

 الغضب والغيظ وأمثاله.*
لقارئ احلبيب هذه العبادة، وستشاهد الثمرة الكلية اإلفادة اليت جتنيها منها، فضع ابلعمل أيها ا
ممنوح من السدة الرسولية غفران عشرين يوماً على كل مرة يتلى السالم املالئكي، وينبغي أن تعلم أبنه 
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صاحلًة غري ذلك ينبه األب أورايما أبن والدة اإلله قد وعدت القديسة ماتيلده، أبن تستمد هلا ميتًة 
أن كانت تواظب على تالوة هذا السالم ثالث مراٍت يف كل يوٍم، تكريكًا لصالحها وحكمتها 

ارها وهذه األم اإلهلية عينها قالت يومًا ما للطوابوية يوفاان ده فرنسا، أبن السالم املالئكي هو وأقتد
ما يورد ذلك العالمة كلي القبول لديها، ال سيما اذا قيل عشر مراٍت تكرميًا لفضائلها العشر، ك

 ماراجي، حيث يربهن عن غفراانٍت كثريٍة ممنوحٍة ملن يتلو هذه
   .*الم عليِك اي مرميالعشر مراٍت الس*

 

 الفصل الثالث
 أيتها املتأللئة ابلضياء أنه ال يستطيع العدو اجلهنمي، أن أيخذ من عبيدِك أحدًا،

 (6/10كافة أسلحة املقتدرين.)نشيدألنِك برٌج مبىن ابحملاصن ومعلٌق عليه ألف ترس، و 
رأسها إكليل من أثنيت عشر مث رأيت أمرأة ملتحفة ابلشمس، والقمر حتت قدميها، وعلى 

 (12/6كوكباً.)رؤاي
 * يف العبادة امللقبة ابلتسعاوية، اليت متارس يف مدة تسعة أايٍم*

 * متقدمٍة على كٍل من أعياد والدة اإلله*
يدة يكرمون حبسن تديٍن األايم املتقدمة على أعيادها املقدسة، اليت فيها هذه أن املتعبدين للعذراء اجمل

اإلهلية هتب أعتيادايً هلؤالء أنعاماً خصوصيًة غري حمصاة. فالقديسة جالرتوده قد شاهدت يوماً ما األم 
نعطاٍف، حتت برفري مرمي البتول عدداً عظيماً من األنفس، قد كانت هذه السيدة ترمقهن حبٍب ورأفٍة وأ

اهتم أبستعداداٍت وقد فهمت هي أي جالرتوده أن تلك األنفس هي أنفس أولئك الذين ميارسون عباد
تقويٍة لتكرمي عيد نياحها املقدس، يف األايم املتقدمة على هذا العيد. أما الرايضات الروحية اليت متكن 

 *ممارستها يف األايم التسعاوية املشار إليها فهي اآليت إيرادها، أي
أحدى الكنائس، مث  صنيع الصالة العقلية كل يوٍم صباحًا ومساًء، مع زايرة القرابن املقدس يف :أوالً 

 تالوة تسع مراٍت: أابان الذي: والسالم لِك: واجملد لآلب:*
أن تعمل يف مدة التسعة األايم ثالث مراٍت الزايرة هلذه السيدة اجلليلة أمام أحدى أيقوانهتا  اثنياً:

ذه الزايرات مع تقدمة الشكر هلل على النعم العظيمة اليت وهبها تعاىل إايها. ويف كل مرةٍ من ه املقدسة.
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تطلب من العذراء اجمليدة نعمٌة ما خصوصية. ويف أحدى الزايرات املذكورة تتلى الصالة املعينة يف 
عيادها السنوية آخر الفصل املختص بذاك العيد املقبل، املدونة منا يف الفصول السبعة املالحظة أ

 السبعة، يف املقالة األوىل من هذا القسم الثاين.*
س يف حبر هذه التسعة األايم مراٍت كثريًة أفعال احلب حنو يسوع املسيح، وحنو والدته أن متار  :اثلثاً 

العذراء )مثاًل مئة مرًة أو قلما يكون مخسني( ألنه ال ميكننا أن نصنع شيئًا أكثر قبواًل لديها، من 
ترغبني  طف حبنا حنو أبنها، حسبما حققت ذلك هي نفسها للقديسة برجييتا بقوهلا هلا: أن كنتِ عوا

 أن تتحدي يب برابط األحتاد الوثيق فأحيب أبين يسوع:*
أن تصري يف كل يوٍم من هذه األايم التسعة، قراءة مقدار ربع ساعة من الزمان، يف بعض الكتب  :رابعاً 

 ه*املختصة بتكرمي والدة اإلل
أن تعمل بعض أمااتٍت خارجة، كلبس املسح أو ممارسة اجللد، وأمثال ذلك مع الصوم، أو  :خامساً 

األمتناع عن بعض أشياء من املآكل املرغوبة أو من األمثار احملبوبة قلما يكون برتك جزٍء من ذاك 
فيه  العيد فيصريالشيء املقدم على املائدة للغداء، وكذلك مضغ بعض احلشائش املرة. وأما ابرامون 

الصوم على اخلبز واملاء فقط، غري أنه جيب أن متارس هذه األشياء كلها أبذن األب املرشد الروحي. 
اال أن األمااتت الباطنية اليت تصنع يف مدة هذه التسعة األايم هي أكثر أفادًة، كاألمتناع عن مشاهدة 

رغبة الفحص عن كل شيء،  ا، بل مبجردتلك األشياء أو أستماع تلك األخبار اليت ال أحتياج إليه
وكاألبتعاد عن ضوضاء العامل يف األنفراد بقدر األمكان، وحفظ الصمت، وأتقان واجبات الطاعة، 
وعدم رد اجلواب بقلة صرٍب، وأحتمال املقاومات، وما يضاهي ذلك مما متكن ممارسته من دون خطٍر 

لروحي. واما الرايضة الفضلى، فهي ذن املرشد امبني للمجد الباطل، وأبعظم أجٍر للنفس، ومن غري أ
عادٍة مذمومٍة، أم نقٍص   القصد الثابت من أول يوٍم من األايم املذكورة على أستئصال ملكٍة رديئة، أو

يسقط فيه العابد مراٍت كثريًة. مث يفيد جدًا أن يطلب الغفران من هذه السيدة يف كٍل من الثالث 
تكون حدثت، مع جتديد القصد على عدم الرجوع إليها،  لنقائص اليتالزايرات السابق ذكرها، عن ا

وطلب العون من هذه العذراء اجمليدة على احلفظ من السقوط جديدًا. فالعبادة األكثر قبواًل لدى 
والدة اإلله هي أقتفاء أثر فضائلها. وهلذا سوى ما تقدم إيراده، يفيد كثريًا أن يصري األجتهاد يف أن 

ن هذه األايم فضيلٌة ما من فضائلها، أي أن العابد يهتم يف أن يكتسب تسعاويٍة م تكتسب يف كل
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لذاته مثاًل فضيلة نقاوة النية، يف األايم املختصة بعيد احلبل هبا الربيء من دنس اخلطيئة األصلية. 
منية، وفضيلة التجديد ابلروح من فتور العبادة، يف أايم عيد ميالدها. وفضيلة أحتقار األشياء الز 

صال حمبة ذاك املوضوع الذي هو مييل إليه أبشد أنصباٍب، يف أايم عيد تقدمتها للهيكل. وفضيلة وأستئ
التواضع وأحتمال األهاانت بصرٍب يف أايم عيد بشارهتا ابحلبل اإلهلي. وفضيلة حمبة القريب بعمل 

يكون يصلي من ت، أو قلما الصدقات وأمثاهلا، يف أايم تذكار زايرهتا عند نسيبتها القديسة أليصااب
أجل أرتداد اخلطأة اىل التوبة. وفضيلة الطاعة للرؤساء يف أايم عيد تطهريها، أي تقدمتها أبنها اىل 
اهليكل. وأخريًا فضيلة أحتقار خريات األرض واألستعداد يوميًا اىل املوت، كأن كل يوٍم هو األخري 

 التسعاوية األمثار العظيمة.* تثمر األايممن حياته، يف أايم عيد نياحها. فعلى هذه الصورة 
ما عدا تناول القرابن املقدس يف يوم العيد، فحسٌن هو أن العابد يستمد األذن من مرشده  سادساً:

األب الروحي أبن يتناول السر األقدس مراٍت أخرى يف حبر التسعة األايم. فكان األب بولس السنريي 
دين مع نكرم مرمي العذراء أبفضل نوٍع، اال حينما نكون متحمن عادته أن يقول: أنه ال ميكننا أن 

يسوع: بل أن هذه السيدة عينها قد أوحت اىل نفٍس من األنفس القديسة أبنه ال توجد لديها تقدمٌة 
أكثر قبواًل، من أن عبيدها يواظبون تناول جسد أبنها اإلهلي. ألنه تعاىل هبذه الرايضة جيمع بيديه من 

 مه املقدسة.األنفس أمثار آال
هي شيئًا أكثر من هذا العمل اجلليل، ولذلك هتتف حنو اجلميع مث يبان كأن هذه األم اإلهلية ال تشت

 عن لسان احلكيم قائلًة: تعالوا كلوا من خبزي وأشربوا اخلمر الذي مزجته لكم.*
قدس خلدمة هذه امللكة. وأخريًا يلزم أن العابد يقدم ذاته يف يوم العيد، بعد تناوله القرابن امل :سابعاً 

لفضيلة اليت يكون هو يف األايم املتقدمة عزم على أكتساهبا، أم أنه يطلب مع ألتماسه منها نعمة تلك ا
منها نعمًة أخرى خصوصيًة. وأمٌر مفيٌد هو أن يصري يف كل سنة األجتهاد، يف أحد األعياد الذي 

 هذا العيد عبوديته هلذه األم اإلهلية أبكثر يكون للعابد تعلق قلٍب به أشد مما سواه. يف أن جيدد يف
ٍة، وأبشد أنعطاٍف، وأبفضل نوِع. متأهبًا ليكرس ذاته من جديد خلدمتها، متخذًا إايها شفيعته حرار 

وحماميته اخلصوصية. وأماً له أبحرتاٍم تقوٍي خاص. وحينئٍذ يلزمنا أن نطلب من العذراء اجمليدة الغفران 
مانة يف خدمتها بكل يف عبادهتا يف تلك السنة املاضية، وأن نعدها ابأل عما صدر منا من التهاون
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نشاٍط يف السنة املقبلة. وأخريًا أن نلتمس منها بتضرعاٍت حارٍة أن تقبلنا عبيدًا هلا، وأن تستمد لنا 
 نعمة امليتة الصاحلة.*

 تـنـبـيـه
صالاتن، أحدمها لتكريس  من كتاب الرايضة اليومية 137وجه 7من الباب  3أنه توجد يف اجلزء

 لسيدة، واثنيهما لتكريسه هلا عيلته. فعليك أيها العابد أبستعماهلما.*اإلنسان ذاته لعبادة هذه ا
  (8/20يف طريق العدل أمتشى، يف وسط سبل احلق، فأورث حميب رزقاً وامأل خزائنهم. )أمثال

 

 الفصل الرابع
 ض البتول اجمليدة، أو قانوهنا** يف العبادة املختصة ابملسبحة الوردية. وبفر 

فأمٌر معروٌف من اجلميع هو أن العبادة املختصة ابلوردية املقدسة قد أوحى هبا من والدة اإلله عينها 
للقديس عبد األحد، حينما كان هو ممتلئًا من الغموم، ألجل أن األراتقة األلبيجازيني كانوا وقتئٍذ 

م إلهلية من تلك احلال خذ هذا القديس يتشكى لسيدته األيسببون للكنيسة أضراراً عظيمًة. ولذلك أ
السيئة، فهي أجابته قائلًة له يف الوحي: أن هذه األرض ستلبث عقيمًة من األمثار، اىل حينما تنحدر 
عليها األمطار: فالقديس حينئٍذ فهم أن األمطار املومى إليها قد كانت عبادة املسبحة الوردية، اليت 

حااًل ابشره ابلعمل، منذرًا يف كل صقٍع هبذه ها هو يف كل مكاٍن، األمر الذي كان يلزمه أن يشهر 
العبادة، اليت أعتنقها املؤمنون الكاثوليكيون عموماً، بنوع أنه يف الوقت احلاضر ال توجد عبادٌة ممارسٌة 

الوردية. من املسيحيني كافًة، من كل جنٍس وسٍن ودعوٍة، مبقدار هذه العبادة املقدسة، أي املسبحة 
ظري كلفينوس وبوجاروس وغريمها، قد أجتهدوا بكل قوهتم يف أن يصريوا أستعمال فاألراتقة احملدثون، ن

هذه العبادة مكروهًة عند املؤمنني. غري أنه معلوٌم لدى اجلميع اخلري الروحي العظيم الذي جلبته للعامل 
ذائلهم ومآمثهم: وكم هم الذين هذه العبادة الشريفة. فكم من الناس بواسطتها قد خلصوا من ر 

مارستهم إايها حصلوا على سريٍة فاضلٍة وحيوٍة مقدسة، وفازوا أخريًا مبيتٍة صاحلٍة، وهم اآلن يف مب
الفردوس السماوي. فلتقرأ يف هذا املوضوع الكتب الكثرية املخربة عن هذه األمثار العظيمة، والفوائد 

قدسة، وأن األحبار العبادة قد تثبتت من الكنيسة املالعمومية واخلصوصية. ويكفي القول أن هذه 
الرومانيني قد أغنوها من الغفراانت. فقد منحوا لكل من يتلو ثلث هذه املسبحة الوردية غفران سبعني 
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ألف سنًة. ولكل من يتلوها كلها مثانني ألف سنًة. وأكثر من ذلك لكل من يتلوها أمام هيكل الوردية. 
و من املسبحة الوردية قلما يكون ثلثها، الث عشر أعطى أخريًا لكل من يتلوالبااب بناديكتوس الث

مستعمالً أحدى املسابح املباركة من اآلابء رهبان القديس عبد األحد. كل الغفراانت املمنوحة ملسبحة 
ذي: القديسة برجييتا، أي غفران ماية يوماً عن كٍل من: السالم لِك اي مرمي: ومثله على كٍل من: أابان ال

كتسب غفراانً كامالً يف كٍل من أعياد والدة اإلله، ومن األعياد الكنائسية وأن من ميارس هذه العبادة ي
املتميزة، وكذلك يف أعياد القديسني الذين من قانون البار عبد األحد، بزايرة كنائسهم بعد األعرتاف 

لذين يكونون أشرتكوا يف عبادة والتناول. ولكن ينبغي أن يفهم، انه يكتسب هذه الغفراانت أولئك ا
لوردية، وتدونت أمساؤهم يف السجالت املختصة هبا. كما أن كاًل من هؤالء املشرتكني يربح غفراانً ا

كاماًل يوم تدوين أمسه يف الشركة، اذ يكون معرتفًا ومتناواًل. مث مئة سنة أن كان حيمل معه املسبحة. 
سنواٍت يف كل مرة قدار نصف ساعة فريبح غفران سبع وأما الذي يصنع الصالة العقلية كل يوٍم م

 ميارس هذه الصالة، وغفراانً كامالً يف كل شهٍر.*
اال أنه ألكتساب الغفراانت املمنوحة لعبادة الوردية، يلزم أن يصري التأمل يف أسرارها حني تالوة 

يكن العابد يعرفها غيباً  املسبحة، وهذه األسرار هي معروفٌة ومدونٌة يف كتٍب كثريٍة. ولكن حينما مل
فيكفيه أن يتأمل بعض أسرار آالم خملصنا املقدسة، مثاًل جلده، أم موته أو غريمها. مث جيب أن تتلى 
املسبحة الوردية حبسن عبادٍة ويف هذا الشأن قالت العذراء الكلية القداسة عينها للطوابوية أفالليا: 

كلها أي اخلمسة عشر بيتاً نتباه وعبادة، من تالوهتا  أهنا هي تقبل أفضل قبواًل تالوة مخسة بيوت أب
أبسراٍع ودمٍج، وبعبادة فاترة. فأمٌر جيٌد جداً هو أن تتلى هذه املسبحة ممن يكون جاثياً على ركبتيه، 
وأمام أحدى أيقوانت والدة اإلله، وأنه عند بداية كل بيٍت منها ميارس ابطنًا فعل حٍب حنو يسوع 

مث يفيد كثريًا أن تتلى هذه املسبحة من كثريين معاً،  ة، طالبًا منهما نعمًة ما.ووالدته بعواطف قلبي
 أفضل من تالوهتا من شخٍص مبفرده.*

وأما خبصوص الفرض أو القانون، املختص ابلبتول اجمليدة، الذي يقال أنه مؤلٌف من القديس بطرس 
اٍت عديدًة قد ن يتلوه، ووالدة اإلله مر داميانوس، فالبااب أورابنوس الثاين قد منح غفراانٍت كثريًة مل

أوضحت بكفايٍة كم هي مقبولٌة لديها هذه العبادة. كما أهنا تقبل ابلرضى تالوة الطلبة املختصة هبا، 
املمنوح لكل من يتلوها غفران مايتني يومًا يف كل مرٍة تقال منه. ومثل ذلك الصالة املبدوة: السالم 
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سة برجييتا أن تتلوها يومياً، وأبكثر من هذه البتول رمست على القديعليٍك اي مرمي النجمة: حيث أن 
هذه وتلك التسبحة اليت هي نفسها ألفتها أي: تعظم نفسي للرب، وتبتهج روحي ابهلل خملصي أخل. 
ألن والدة اإلله هبذه التسبحة قد جمدت هللا ومدحت عظائمه، وحنن بتالوتنا إايها مندحها أبلفاظها 

  *أستعملتها يف تعظيم الرب. عينها اليت هي
 

 الفصل اخلامس
 * يف عبادة والدة اإلله الكلية الطوىب بواسطة األصوام*

أن كثريين من املتعبدين هلذه األم اإلهلية قد أعتادوا أن يكرموها بصيامهم على اخلبز واملاء، يف أايم 
مي ة قد كرست هنار السبت لتكر السبوت، ويف ابراموانت أعيادها. فأمٌر واضٌح هو أن الكنيسة املقدس

هذه السيدة الشريفة:" ألنه )كما يقول القديس برنردوس( يف يوم السبت ابخلصوص قد تألألت 
فضيلة إمياهنا الثابت يف أبنها بعد موته ودفنه". ومن مث عبيد هذه امللكة اجلليلة ال يدعون أن مير هنار 

مون فيه على . ال سيما أولئك الذين يصو السبت من دون أن يكرموها به ببعض عباداٍت خصوصية
اخلبز واملاء، كما كان يصنع القديس كارلوس بوروماوس، والكردينال طوالدوس وغريمها كثريون، بل 
أن أسقف ابمبارغا نيطاردوس واألب يوسف أريغا اليسوعي مل يكوان يذوقان يف يوم السبت شيئاً من 

أولئك الذين يكرموهنا هبذا  ليت وزعتها هذه السيدة علىاملآكل مطلقاً. وأما أخبار النعم العظيمة ا
من أتليف األب أورايما، ويكفي  1من اجمللد 17الصيام، فيمكن األطالع عليها مفصاًل يف الرأس 

أليضاح مرامحها ما صنعته مع أحد رؤساء اللصوص، الذي اذ قطعت هامته وكان هو يف حال اخلطيئة 
ل عنها، وبعد أن أخرب أبن هذه النعمة أن أعرتف خبطاايه وانل احلاملميتة، فأستمر رأسه حيًا اىل 

أعطيت له من والدة اإلله، ألجل أنه كان يكرمها بصيام يوم السبت، فحاالً أنفصلت نفسه عن تلك 
اهلامة املتكلمة من دون جثتها. فاذًا ليس هو شيئًا مستعظمًا على من يدعي أبنه متعبٌد خاص هلذه 

حق جهنم، أن يقدم هلا صيام يوم السبت، ألين أقول ذاك الذي يكون خبطاايه أستامللكة، ال سيما 
أن من ميارس هذه العبادة، فأمٌر عسٌر جدًا هو أنه ميضي هالكاً. ال كأنه اذا أدركه املوت يف حال 
اخلطيئة املميتة، فوالدة اإلله ختلصه من اهلالك بواسطة أعجوبٍة، كما صنعت مع القائد املنوه عنه 

ال عجائب الرمحة اإلهلية الغري املتناهية اليت حتدث اندراً جدًا. وابلتايل أن آنفاً،كال، ألن هذه هي أفع
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من ينتظر أمر خالصه بواسطة هذه العجائب فهو أمحق فاقد العقل. بل أقول أن الذي يكرم هذه 
النعمة، وميتًة صاحلًة.  السيدة بصيام السبوت، فبسهولٍة جيعلها أن تستمد له من هللا موهبة الثبات يف

جميع األخوة املوجودين يف مجعيتنا احلقرية يصومون السبوت على اخلبز واملاء )حينما يقدرون على ف
ذلك( تكرميًا ملرمي العذراء وأمنا قلت حينما يقدرون على ذلك. ألوضح أنه يتفق أحيااًن أن يلتزم 

لى هذه أبمر الطبيب، ولكن الذين عالبعض منهم بعدم حفظ هذا الصيام ألجل عارض مرٍض، أو 
الصورة ال يستطيعون على الصيام، فال يتغافلون عن صنيع األمااتت املمكنة لديهم. مثالً األكل من 

 شكٍل واحٍد فقط من األطعمة، أو األمتناع عن الفواكهة، أم عن شيء آخر حمبوٌب منهم.*
لقرابن ًا هلذه السيدة، كتناول اففي أايم السبوت يلزم أن تصنع بعض عباداٍت خصوصيٍة تكرمي

األقدس، أو على القليل أستماع القداس، وكزايرة بعض أيقوانهتا املقدسة بتقوى وحسن تعبٍد، أو 
بلبس املسح، ومبا يضاهي ذلك. فاملتعبد هلذه األم اإلهلية جيتهد قلما يكون يف أن يكرم أعيادها 

اً آخر من الصيام حسبما هو واملاء، أم أبستعماله نوع السنوية السبعة بصيامه يف ابراموانهتا على اخلبز
  ممكٌن لديه.*

 

 الفصل السادس
 ** يف العبادة اليت تكرم هبا والدة اإلله، بواسطة *زايرات أيقوانهتا املقدسة

أن األب بولس السنريي يقول: أن الشيطان مل يعرف أن يعزي ذاته نوعاً، عن اخلسارة اليت أملت به 
عبادات الوثنية القدمية اال بواسطة أستخدامه األراتقة يف أضطهاد األيقوانت املقدسة. يف مالشاة ال

داء كثريي ولكن كنيسة املسيح اجلامعة قد حامت عن تكرمي هذه األيقوانت حىت بسفك دماء شه
العدد، وكذلك البتول األم اإلهلية قد أظهرت بواسطة عجائب عظيمٍة وعديدٍة. كم هو مقبوٌل لديها 

رمي أيقوانهتا الطاهرة!. فقد ُقطعت يد القديس يوحنا الدمشقي ألجل أنه أستخدمها بتحريك قلمه تك
ذه قد ردت يده صحيحًة اجلليل يف احملاماة عن أيقوانت هذه السيدة، غري أن سلطانة العاملني ه

جب أيقونة أبعجوبٍة شهرية. وأخرب األب سبينايل، أبنه يف القسطنطينية قد كان يف كل سنٍة سرٌت حي
والدة اإلله. هنار اجلمعة بعد صالة الغروب يسحب مفتوحاً من ذاته، هنار السبت بعد صالة الغروب 

األمر مع القديس يوحنا ديديو، أي أنه  يغلق أمام األيقونة بنوع فائق الطبيعة. وقد حدث نظري هذا



433 | P a g e  
 

ك، فقد أنسحب سرت األيقونة اذ دخل هو يومًا ما اىل أحدى الكنائس لزايرة أيقونة والدة اإلله هنا
مفتوحاً من ذاته، بنوع أن خادم الكنيسة ظن البار سارقاً فجاء إليه ورفسه برجله اال أن تلك الرجل 

أعتادوا دائمًا أن يكوموها بواسطة زايرهتم أيقوانهتا املقدسة، قد يبست حااًل. فعباد هذه السيدة قد 
سن تديٍن. فحسب قول القديس يوحنا الدمشقي أن والكنائس املشيدة على أمسها مراٍت كثريًة حب

هذه األيقوانت والكنائس املختصة بوالدة اإلله هي مدن امللجأ واحلماية، اليت هبربنا إليها جند النجاة 
نا اجلهنميني الذين حياربوان ابلتجارب، مث اخلالص من العقوابت اليت أستحقيناها من وثبات أعدائ

لك القديس أنريكوس كان من عادته يف حني دخوله اىل كٍل من املدن، أن خبطاايان املفعولة منا. فامل
يزور قبل كل شيٍء أحدى الكنائس هناك على أسم العذراء اجمليدة. واألب توما سانكس مل يكن 

ادايً يرجع اىل بيته قبل أن يكرم هذه البتول بزايرة بعض كنائسها. فال ينبغي اذاً أن يصعب علينا أعتي
كتنا كل يوٍم يف أحدى الكنائس أم املعابد املختصة هبا، أو قلما يكون يف بيوتنا ذاهتا. أن نزور مل

فرٍد، وتكون فيه أيقونتها حيث أنه يكون أمراً حسناً اذا تعني يف أحد أمكنتها خمدعٌ خصوصي يف حمٍل من
يت، كالطلبة ومسبحة مكرمًة بزينٍة ما، وبزهوٍر ومشوٍع، أو بقنديٍل. وأمامها تتلى الصلوات من أهل الب

الوردية وأمثاهلا. ففي شأن الزايرات اليت حنن يف صددها قد ألفت كتيباً )الذي قد طبع حلد اآلن مثان 
رة العذراء أيضًا مقسومًا على عدد أايم الشهر، مث أنه مراٍت( خمتصًا بزايرة القرابن األقدس وبزاي

أحدى الكنائس أو املعابد. األحتفال ببعض  يستطيع بعض املتعبدين ملرمي أن يصنع على مصروفه، يف
أعيادها، مع التسعة األايم املتقدمة على العيد، بصمد القرابن املقدس، وبعظاٍت أيضاً. األمر اجلزيل 

 القبول والفائدة.*
من كتابه على عجائب والدة اإلله، 75ال أنه يليق هنا أن ننبه مبا أخرب به األب سبينايل يف العدد ا

يف املعبد الشهري املختص هبذه السيدة. يف املكان امللقب" حببل العذراء"  1611ة عما حدث سن
جٌم غفرٌي من  وهو أنه يف ابرامون عيد العنصرة، حينما كان أجتمع يف األمكنة اليت حول هذا املعبد

الناس، الذين ألتئموا، يسكرون ويرقصون ويبذخون، وهكذا دنسوا املعبد اإلهلي، فبغتًة أضطرمت 
ريان احلريق يف تلك األمكنة اخلشبية، حيث كانوا جمتمعني، بنوع أنه يف مدة نصف ساعٍة فقط قد ن

ًا قد ماتوا حمروقني. ما أفىن اللهيب كل تلك األمكنة، وأحاهلا اىل رماٍد، مع ألف ومخسماية شخص
أحتفاليٍة، أبهنم  عدا مخسة أنفاٍر قد أستمروا يف احلياة. وهؤالء شهدوا حتت أقساٍم رهيبٍة وحلفاانتٍ 
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شاهدوا أبعينهم والدة اإلله نفسها، حاملًة بيديها مشهابني متقدين. وجايلًة تلقي هبما اللهيب يف كل 
 بقدر أستطاعيت أبهنم ميتنعون عن الذهاب اىل األعياد تلك األمكنة. فلذلك أان أتضرع اىل عبيد مرمي

يف أن يصدوا اآلخرين من املضي اىل أعياٍد اليت تصنع خارج املدن يف بعض الكنائس، وأبن جيتهدوا 
هذه صفتها، اليت حيصل منها اجلحيم على أمثار أكثر مما حتصل عليه هذه األم اإلهلية من العبادة 

الذي يشعر أبنعطاٍف اىل أن يزور أحد املعابد املومى إليها، تكرميًا لوالدة والتكرمي. ومن مث أن ذاك 
ليذهب، ولكن ال يف األايم اليت فيها يصري أحتفال أعياد هذه املعابد، اإلله، أم لغايٍة أخرى صاحلة، ف

 بل يف أايٍم أخرى سابقة أو متأخرة عن يوم العيد.*
 

 الفصل السابع
 ة القداسة حبمل ثوهبا يف عنق املتعبد هلا*يف العبادة للبتول الكلي *

ن يف أن خدامهم يرتدون بتلك األثواب أنه كما أن األانم األشراف املتقدمني يف الوظائف املدنية يفتخرو 
احلاوية عالمات شرفهم أم وظائفهم، فهكذا والدة اإلله تسر أبن عبيدها وخدامها حيملون معلقًة يف 

مًة لتكرميها وللتعبد هلا مشرفني يف خدمتها. فاألراتقة احملدثون حسب أعناقهم أثواهبا املكرسة، عال
لكنيسة املقدسة قد أثبتت عبادة ثوب السيدة مبراسيم ومناشري عادهتم يستهزئون هبذه العبادة، ولكن ا

رسولية عديدة ذات أنعاماٍت وغفراانٍت سخية. فاألب كراسات، ومثله التساان خيربان بتكلمهما عن 
قد ظهرت والدة اإلله للطوابوي مسعان سطوكيوس، الذي  1251الكرمل، أبنه حنو سنة  ثوب سيدة

ثوهبا ابلصورة املصنوع مبوجبها ثوب السيدة، قد قالت له أن أولئك  من بالد أنكلرتا، واذ أعطته
الذين حيملون يف أعناقهم هذا الثوب ستخلص أنفسهم من اهلالك األبدي. وهذه ألفاظها عينها هي:" 

تبل مين اي أبين العزيز هذا الثوب الذي هو األسكيم، عالمة ألخوييت اليت هي رهبنتك، وهو أق
الرهبان الكرمليتانيني. فكل من ميوت وهو حامٌل يف عنقه هذا الثوب، فال أختصاٌص لك وجلميع 

ت مرًة حيرتق يف النريان األبدية". مث أن األب كراسات عينه يربهن، أبن هذه السيدة اجمليدة قد ظهر 
أخرى للحرب األعظم يوحنا الثاين والعشرين، وأمرته أبن يعرف أولئك الذين حيملون ثوهبا املذكور، أبن 
أنفسهم عتيدٌة أن ختلص من العذاابت املطهرية، يف هنار السبت األول الذي أييت بعد موهتم. حسبما 

عد هذه الرؤاي، املثبت فيما أوضح ذلك هذا احلرب الروماين نفسه يف منشوره الرسويل الذي أشهره ب
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 يف بعد من الباابوات ألكسندروس اخلامس، وأكليمنضوس السابع وغريمها. وحنن قد أوردان
من هذا الكتاب كيف أن احلرب األعظم بولس اخلامس يشري اىل مجيع ما تقدم عنه القول،  265الوجه

راانت املمنوحة هلذه العبادة، وكأنه يفسر مراسيم سلفائه بشرحه الشروط اليت مبوجبها تكتسب الغف
بوالدة اإلله،  وهي حفظ العفة بقدر أستطاعة كل إنساٍن يف دعوته، وتالوة الفرض الوجيز املختص

وأن الذي ال ميكنه أن يتلو هذا الفرض، فيحفظ قلما يكون صيامات الكنيسة، ممتنعاً عن أكل اللحم 
ين حيملون ثوب سيدة الكرمل، ومثله ثوب أحزان هنار األربعاء. وأما الغفراانت املمنوحة ألولئك الذ

ي غفراانت ال حتصى عددًا، كاملًة العذراء، وثوب سيدة النجاة، وخاصًة ثوب احلبل هبا بال دنس. فه
وغري كاملٍة، يوميًة وشهريًة وسنويًة، يف مدة احلياة وساعة املوت. وأان أتعزى أبين مشرتٌك يف هذه 

هنا، أبن الثوب املختص ابحلبل هبذه السيدة الربيء من الدنس، الذي األثواب كلها. ويلزم أن أنبه 
الغفراانت اخلصوصية املمنوحة له، توجد أيضاً معطاًة للذين يبارك من كهنة مجعية التياتيني، فما عدا 

حيملون هذا الثوب املبارك منهم الغفراانت األخرى كلها، املوهوبة جلميع الرهبنات، ولسائر أمكنة 
ولكل األشخاص جمماًل ومفردًا، ال سيما اذ تلى حاملون هذه األثواب الست مراٍت: أابان  التقوى،

جملد لآلب: تكرميًا للثالوث األقدس، وللحبل ابلعذراء الربيء من الدنس، الذي: والسالم لك: وا
 فيكتسبون كل الغفراانت املعطاة من مدن روميه، وأسيزي، وأورشليم، وغاليتسيا. وهذه تبلغ اىل
أربعماية وثالث وثالثني غفرااًن كاماًل، ما عدا الغفراانت الغري الكاملة الفائقة اإلحصاء، فهذا كله 

  ه عن صٍك مطبوع من هؤالء اآلابء التياتيني. حيث تورد فيه هذه الغفراانت ابلتفصيل.*أخذان
 الفصل الثامن

 * يف األشرتاك ابألخوايت املختصة بعبادة والدة اإلله*
أنه يوجد البعص يذمون األخوايت املشرتكة، أو قلما يكون ال ميدحوهنا، قائلني أنه مراٍت كثريًة توجد 

ت والدعاوى، وأن كثريين يشرتكون هبا لغاايٍت بشريٍة. ولكن كما أنه ال ميكن أن هي علًة للخصوما
أن تذم األخوايت ألجل  تذم الكنائس واألسرار املقدسة. ألجل أن كثريين ينافقون هبا. فهكذا ال يلزم

ا هذه العلة. فاألحبار الرومانيون ليس فقط مل يرذلوا هذه األخوايت بل أيضًا قد أثبتوها ومدحوه
وأغنوها ابألنعامات والغفراانت واألختصاصات. والقديس فرنسيس سالس حيرض كثريًا العلمانيني 

أبذل كل عنايته الرعائية يف منو  على الدخول يف األخوايت املثبتة. والقديس كارلوس بوروماوس قد
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لى خوارنة الرعااي أخوايٍت هذه صفتها، وأهتم يف أتييدها، وكان بنوٍع خاص حيتم يف جمامعه األقليمية ع
أبن جيتهدوا يف أقناع تالميذهم ابألشرتاك يف األخوايت. وهذا بكل صواٍب، ألن األخوايت ال سيما 

ٍن نوحية جيد فيها العلمانيون املساكني ملجًأ ومهراًب من املختصة بعبادة والدة اإلله. هي نظري سف
يت تغرق العامل. فنحن ومجعيتنا قد عرفنا الغرق العرمرمي. أي من التجارب الشيطانية، ومن اخلطااي ال

ابلعملية، وأختربان ابلتجربة بواسطة الرساالت اليت ابشرانها يف أمكنٍة خمتلفٍة بكم هو عظيم اإلفادة 
لمانيني من األشرتاك يف األخوايت، ألننا اذا تكلمنا بوجه العموم وأعتيادايً، فنقول أنه توجد الناجتة للع

ري مشرتك هبذه األخوايت، أكثر من خطااي عشرين رجاًل علمانيني مشرتكني مآمث يف رجٍل علماين غ
ج داود املبين هبا. ومن مث ميكن أن يقال عن أخويٍة مثبتٍة، ما قيل عن عروسة النشيد: أن عنقِك كرب 

( وهذا هو النجاح الروحي 4ع4ابحملاصن املعلق عليه ألف ترٍس، وكافة أسلحة املقتدرين: )نشيد ص
لناتج من األخوايت. ألن املشرتكني هبا يكتسبون لذواهتم أسلحةً قويةً جداً ضد قوات اجلحيم. العظيم ا

حيفظون أنفسهم يف حال النعمة  ويف هذه األجتماعات املقدسة يرتوضون مبمارسة الوسائط اليت هبا
 اإلهلية، الوسائط اليت خارجاً عن هذه األخوايت متارس اندراً وبصعوابٍت وافرة.*

أن إحدى هذه الوسائط هو التفكر يف املوت، كقول الروح القدس: أذكر عواقبك فلن ختطئ  :فأوالً 
كقول أرميا النيب: خراابً ( ولذلك كثريون يهلكون لعدم تفكرهم ابملوت،  40ع7أبدًا )أبن سرياخ ص

( فالذين يرتددون اىل األخوايت يتذكرون 11ع12خربت األرض ألن ليس من يفتكر يف القلب: )ص
داً هذه األشياء مراٍت عديدًة، من قبل الصلوات العقلية اليت متارس منهم هناك، ومن قبل القراءات جي

أعرفها وهي تتبعين، وأان أعطيها حيوة  الروحية واملواعظ. كقوله تعاىل: أن خرايف تسمع صويت وأان
 (.*27ع10األبد: )يوحنا ص

ملتصل، كقول خملصنا: أسألوا فتعطوا ليكون فرحكم أنه لنوال اخلالص يلزم التوسل هلل والطلب ا اثنياً:
( واحلال أن املشرتكني يف األخوايت ميارسون يف أجتماعاهتم هذه الطلبات 24ع16كاماًل: )يوحنا ص

أبتصاٍل! والباري تعاىل يستجيب هلم كوعده الصادق بقوله: ألنه أينما أتفق أثنان منكم  بتكاثٍر. بل
فيكون هلما من قبل أيب الذي يف السموات. ألن حيثما أجتمع  على األرض يف كل شيء يطلبانه،

( ويف هذا الشأن قال القديس 19ع18أثنان أو ثالثة أبمسي فأان أكون هناك يف وسطهم: )مىت ص
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يوس: أن كثريين من الصغار الضعفاء اذ جيتمعون بروٍح واحٍد فيصريون أقوايء جدًا. وكذلك أمربوس
 رة ملن املستحيل اال تقبل:*صلوات كثريين بتضرعاٍت متوات

أنه يف األخوايت تقتبل األسرار أبكثر سهولٍة، وأبوفر مثابرٍة، نظرًا اىل فرائض هذه اجلمعيات.  اثلثاً:
اليت تعطى من الواحد لآلخر. وهبذه الطريقة حتفظ األنفس أبكثر سهولٍة يف ونظرًا اىل النموذجات 

( أن التناول 13من اجللسة  2ملقدس قد أوضح )يف القانون حال نعمة هللا، اذ أن اجملمع الرتيدنتيين ا
 هو دواٌء به نشفى من زالتنا اليومية. وحنفظ من اخلطااي املميتة.*

ى تناول األسرار، متارس من ذوي األخوايت أمااتٌت خمتلفٌة للتواضع، أنه ما عدا املواظبة عل :رابعاً 
كون أمراً جيداً أن تدرح يف كٍل من األخوايت هذه وللمحبة حنو األخوة املرضى، وحنو الفقراء ولقد ي

العادة املقدسة، وهي األعتناء يف مساعدة مرضى البلد الفقراء وتكون األمثار الروحية عظيمًة جداً اذا 
العادة يف هذه األخوايت أبن تصري تكرميًا للبتول والدة اإلله اجلمعيات السرية، املؤلفة من  جرت

العبادة، واألكثر نشاطاً يف األعمال الروحية. وهوذا أان بكل أختصار أورد ما  األخوة األشد حرارًة يف
 هي الرايضات اليت متارس يف هذه اجلمعيات السرية، وهي:

 روحية مقدار نصف ساعة.قراءة         .1
 تتلى صالة الغروب وصالة النوم املختصتني ابلروح القدس.        .2
الصليب        األخوة املعينون لعمل بعض أمااتٍت، كحملتقال الطلبة، وحينئذٍ         .3

 على عاتقهم. وما أشبه ذلك فيمارسوهنا.
 ساعٍة يف آالم خملصنا املقدسة.تصري صالٌة عقلية ابلتأمل مدة ربع         .4
كل واحٍد من األخوة يعرتف حينئٍذ ابلنقائص اليت صنعها ضد فرائض األخوية.         .5

 نون من األب املرشد.ويقبل عنها قا
تقرأ عالنيًة من األخ املعني لذلك أعمال األمااتت اليت تكون متارست مشتهراً من         .6

 علن األايم التسعاوية اليت تبتدئ يف السنة املقبلة.األخوة يف السنة املاضية، وت
ٍك أيتها امللكة وأخرياً تصري رايضة اجللد على تالوة املزمور اخلمسني: والسالم علي        .7

 أم الرمحة: وهكذا كٌل من األخوة ميضي فيقبل قدمي املصلوب املقدس املوضوع على درجة اهليكل.
 ، فهي:وأما فرائض هذه اجلمعيات السرية
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 أن كالً من األخوة ميارس يومياً الصالة العقلية.        .1
 دة اإلله.أن يزور كل يوٍم القرابن األقدس، وأحدى أيقوانت وال        .2
 أن يفحص ضمريه كل ليلٍة قبل الرقاد.        .3
 اال يهمل يومياً القراءة الروحية.        .4
 ابلورق وغريه ويهرب من األجتماعات العاملية.أن ميتنع عن اللعب         .5
أن يواظب على أقتبال األسرار املقدسة، وعلى بعض أمااتٍت ممكنٍة لديه، كحمل         .6

 احلديد، أو عمل اجللد وأمثاهلما.زانر 
أن يتوسل هلل كل يوم من أجل األنفس اليت يف املطهر، ومن أجل أرتداد اخلطأة         .7
 اىل التوبة.

 اذا كان أحد األخوة مريضاً فتلتزم األخوة كلهم بزايرته.        .8
 وهبذا كفاية. فلنرجع اىل موضوعنا األول.* 

كم هو أمٌر مفيٌد للخالص األبدي التعبد ملرمي العذراء وخدمتها كالواجب. قد قلنا فيما سلف   خامساً:
ا، فكم ميدحوهنا هناك، وكم يتضرعون فاألخوة يف مجعياهتم ماذا يصنعون اال واجبات عبادهتا وخدمته

إليها. اذ أهنم منذ أشرتاكهم هبذه األخوايت يكرسون ذواهتم خلدمتها وعبادهتا. خمتارينها بنوٍع خاص 
دًة وأمًا هلم. وابلتايل كما أهنم عبيٌد هلا وأبناٌء، أخصاء. فهكذا هي بنوع متميز تعضدهم وحتامي سي

. فاذاً ميكن القول عن كل أحٍد من املشرتكني أبخوايت هذه األم عنهم يف مدة حياهتم ويف ساعة موهتم
لها معها، والثروة اليت ال اإلهلية أنه مع األخوية قد أقتبل كل خرٍي، كقول احلكيم: جاءتين اخلريات ك

 (.*11ع7حتصى يف يديها: )سفر احلكمة ص
 ين:اال أن كل واحٍد من املشرتكني هبذه األخوايت يلزمه أن جيتهد يف أمر 

: هو الغاية، أي يف أن يكون تردده اىل األخوية ال لغايٍة أخرى اال لعبادة هللا وخدمته، وللتعبد أحدمها
  خالص نفسه.لوالدته اجمليدة. ولكي يهتم يف

أن ال يهمل ألجل أعماٍل عامليٍة الذهاب اىل األخوية يف األايم املعينة لألجتماع، ألن تردده  اثنيهما:
هو ملمارسة العمل األهم واألصر واألخص من مجيع أعمال العامل، وهو عمل خالصه  اىل األخوية أمنا

اىل هذا األجتماع، ال سيما يف أن يصري  األبدي. مث أن جيتهد بقدر مكنته يف أن جيتذب اآلخرين أيضاً 
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هللا  أولئك األخوة الذين تركوا الرتدد اىل األخوية أن يرجعوا اىل حاهلم األوىل. ألنه كم وكم عاقب
بقصاصاٍت ظاهرٍة مهيلٍة، أولئك الذين اذ كانوا مرًة ما مشرتكني يف إحدى األخوايت املختصة بعبادة 

ابلكلية. ففي مدينة انبويل قد كان أحد األخوة ترك األخوية مطلقاً  مرمي العذراء قد أمهلوها بعد ذلك
سأرجع إليها حينما تكسر قصبتا واذ حرضه البعض على الرجوع إليها، قد أجاهبم التعيس قائاًل: أين 

رجلي وتقطع هاميت: فقد صار هو نبياً على ذاته هبذا القول، ألنه مل ميِض على ذلك اال زمٌن وجيٌز. 
داٍء كانوا هلذا اإلنسان قد وثبوا عليه بغتًة، فكسروا ساقيه، وقطعوا رأسه. وابلعكس أن عبيد واذا أبع

ذه األخوايت فهم مسعفون منها ومنعم عليهم من قلبها مرمي البتول املثابرين على األجتماعات هب
: )أمثال خبرياٍت روحيٍة وزمنيٍة أيضاً. وعنهم قيل: أن أهل بيتها مجيعهم البسون ثيااًب مضعفةً 

 (.*21ع31ص
من أتليف األب أورايما توجد مدونًة حوادٌث كثريٌة يف أثبات النعم العظيمة 2من اجمللد  4ففي الرأس

الدة اإلله للمشرتكني يف أخوايهتا، ليس يف مدة حياهتم فقط، بل يف حني موهتم أيضاً. املمنوحة من و 
اذ كان أحد الشبان مناهزاً  1586سنة ( أبنه يف 2من اجمللد 5فيخرب األب كراسات )يف القسم 

للموت قد انم مث أستيقظ وأعلم معلم أعرتافه قائاًل: أواه اي أبيت أنين قد حصلت يف خطٍر عظيٍم 
لهالك، ولكن أمي اإلهلية قد خلصتين، ألن الشياطني قدموا ضدي يف ديوان هللا مجيع خطاايي. ل

ولكن قد جاءت حينئٍذ السيدة والدة اإلله، وقالت  وكانوا مستعدين ألن أيخذوين متكردساً اىل جهنم.
الذي هلؤالء األابلسة: اىل أين آخذين معكم هذا الشاب، وأي حٍق يوجد لكم على أحد عبيدي، 

 خدمين زمناً مديداً يف األخوية املختصة ابلعبادة يل: فهكذا هربت الشياطني وأان خلصت من أيديهم:*
ك عن حادٍث آخر، وهو أن رجالً من املشرتكني أبخوية العذراء، قد مث أن األب املذكور عينه خيرب هنا

صر عليهم أخريًا، قد هتف حصل يف ساعة موته على معركٍة قوية جداً من قوات اجلحيم، ولكن اذ أنت
صارخاً: اي له من خرٍي عظيٍم هو خدمة مرمي البتول يف أخويٍة خمتصٍة بعبادهتا: وهكذا مات ممتلئًا من 

سماوية. ويضيف اىل ذلك، أنه يف مدينة انبويل اذ كان الرجل الشريف "دوكا" بوبويل مدنفاً التعزية ال
اخلري الوجيز الذي أان عملته يف حيايت، فأان أعرتف به على املوت قال ألبنه هكذا: أعلم اي ولدي أن 

مويت من هذه  أنه انتٌج عن أشرتاكي أبخوية العذراء، فاذًا ال يوجد عندي خرٌي أعظم أتركه لك بعد
  األخوية، اليت أعترب ذايت شريفاً ابألشرتاك فيها، أكثر من شريف أبين دوكا بوبويل:*
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 الفصل التاسع
 الصدقة عبادًة لوالدة اإلله وتكرمياً هلا** يف أعطاء 

أن املتعبدين ملرمي البتول الكلية القداسة من عادهتم أن يوزعوا بعض صداقاٍت، ال سيما يف يوم السبت 
كرامًا هلذه السيدة. فالقديس غريغوريوس الكبري خيرب يف أدابياته عن ذاك الرجل البار القديس عطا أ

ألحذية، فهذا كان يوزع على الفقراء واملساكني تكرمياً هلذه األم اإلهلية هللا، الذي كانت صنعته عمل ا
تعاىل أظهر يف الرؤاي ألحد  يف هنار السبت، مجيع ما كان يرحبه يف أايم السبت من تعب يديه، فالباري

، أبراره دارًا عظيمًة ذات قصوٍر ملوكيٍة يف السماء كانت مهيأًة هلذا الرجل عبد مرمي البتول عطا هللا
وأهنا مل تكن تتشيد وتتزين اال يف أايم السبوت. والقديس جاراردوس يف مدة حياته كلها مل يكن ينكر 

اماً للعذراء اجمليدة، مىت كان يطلب منه أبمسها. ومثل ذلك قط على أحٍد تتميم ما كان يسأله إايه أكر 
ه قط مل يكن هو ألتمس من كان يصنع األب مرتينوس غوتيازاز اليسوعي، الذي أعرتف فيما بعد أبن

هذه السيدة نعمًة ما، اال وانهلا منها. ومن حيث أن األوغونوتيني وثبوا يومًا ما على عبد مرمي هذا 
ا جثته يف األرض. فحينئٍذ ظهرت ملكة السماء هذه وبرفقتها عدٌد من العذارى، البار فقتلوه، وتركو 

ه. وكذلك القديس أابراردوس أسقف ساليسبورك اللوايت أبمرها قد لفني جسده بسباين نقيِة، وأخذن
كان يتصرف على هذه الصورة. ولذلك قد شاهده يف الرؤاي أحد الرهبان األبرار، حممواًل من والدة 

لى ذراعيها نظري طفٍل، وقالت هي عنه هكذا:" هذا هو أبين أابراردوس الذي قط ما نكر اإلله ع
سلك ألكسندروس أالس الذي اذ طلب منه يوماً ما أبسم مرمي عليَّ شيئاً مما طلبته منه". ومبثله كان ي

 الرهبنة العذراء أحد الرهبان الفرنسيسكانيني أن يرتهب يف قانوهنم، فحااًل هو ترك العامل ودخل يف
املذكورة. فال يصعب اذًا على عبيد مرمي أن يعطوا كل يوٍم صدقًة ما تكرميًا هلا. وأن يصنعوا ذلك 

م السبت. واذا مل يكن للبعض منهم أعطاء الصدقة، فقلما يكون ميارس تكرمياً هلذه أبوفر سخاٍء يف يو 
ى، أو التوسل هلل من أجل أرتداد السيدة اجمليدة بعض أعماٍل تالئم حمبة القريب، مثاًل خدمة املرض

 اخلطأة اىل التوبة، والتضرع من أجل األنفس اليت يف املطهر، وما يضاهي ذلك. ألن أعمال الرمحة
  هي كلية القبول لدى ملكة الرمحة هذه.*
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 الفصل العاشر
 يف األلتجاء املتواتر اىل والدة اإلله بطلب معونتها وأسعافها.* *

 ى** ويف بعض عباداٍت أخر 
فأان أقول أنه فيما بني مجيع العبادات والتكرميات اليت خدام هذه األم اإلهلية وعبيدها يكرموهنا هبا، 

ٌة أكثر قبواًل من ألتجائهم إليها، وأستمدادهم منها النعم واملعوانت يف مجيع ال توجد لديها عباد
ون أبعطاء املشورة لقريبهم، أحتياجاهتم اخلصوصية، نظري طلب املشورة يف أعماهلم. أو حينما يلتزم

رة. أم يف حني أحزاهنم وضياقاهتم، أو يف وقت توارد التجارب الشيطانية عليهم، ال سيما املضادة الطها
فمن دون ريٍب، بل بكل أتكيٍد هي حينئٍذ تسعفنا وتنقذان، مىت ابدران اىل محايتها وألتجأان اىل شفاعتها، 

ل محايتِك نلتجئ اي والدة اإلله القديسة.أو: السالم لِك اي مرمي: وطلبنا معونتها قائلني حنوها: حتت ذي
قوٌة عظيمٌة خصوصيٌة ضد الشياطني. أم أننا نستغيث مبجرد أمسها الكلي القداسة مرمي الذي فيه 

فالطوابوي سانيت الراهب الفرنسيسكاين، اذ جترب يومًا ما بتجربٍة قويٍة ضد العفة، وأستغاث أبسم 
ية، فحااًل ظهرت هي له، ووضعت يدها على صدره فأنقذته من التجربة. وهلذا يفيد هذه األم اإلهل

غريها من الفضائل، ينظر اىل إحدى أيقوانت والدة كثريًا يف وقت التجارب أن اجملرب ضد العفة أو 
 اإلله، أم يقبل املسبحة الوردية، أو يضمها اىل صدره، أم يقبل ثوب السيدة. وليعلم أن من يذكر أسم

 يسوع ومرمي فريبح غفران مخسني يوماً ممنوحاً من احلرب األعظم بناديكتوس الثالث عشر.*
  أخرى متكن ممارستها تكرمياً لوالدة اإلله، وهي:مث أنين أضيف اآلن أخرياً بعض عباداتٍ 

لسيدة. تقدمة الذبيحة اإلهلية، أو طلب تقدمتها من الغري، أم قلما يكون حضورها، أكراماً هلذه ا أواًل:
فال ينكر أن الذبيحة الكلية القداسة ال تتقدم سوى هلل الذي تقرب له أولوايً وبدءًا، أعرتافاً بسلطانه 

( أن هذا ال مينع أن تتقدم 22من اجللسة 3املطلق، ولكن يقول اجملمع الرتيدنتيين املقدس )يف القانون 
لقديسيه، وللكلية الطوىب والدته، وأننا اذ الذبيحة الغري الدموية هلل شكرًا له على النعم اليت وهبها 

نذكرهم على هذه الصورة فهم يتضرعون هلل من أجلنا. وهلذا يقال يف القداس:" أن تقدمتنا، كما هي 
جمليدة نفسها قد أوحت ألحد عبيدها، أبن تقدمة لتكرميهم، فكذلك تفيدان خالصاً". فالعذراء ا

وة ثالث مراٍت: أابان الذي: والسالم لِك: واجملد لآلب: القداس على النوع السابق ذكره، وهكذا تال
للثالوث األقدس شكراً له على النعم العظيمة اليت وهبها إايها. فهو شيٌء كلي القبول لديها. ألنه اذ 
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كره عز وجل بكفايٍة عن مجيع النعم واألختصاصات واملواهب اليت مل تستطع هذه السيدة أن تش
 اً أبن عبيدها وأوالدها يساعدوهنا يف تقدمة الشكر عن ذلك لديه تعاىل.شرفها هو هبا، فتسر هي جد

تكرمي أولئك القديسني أقرابء هذه امللكة اجلليلة األكثر نسبةً هلا، نظري القديس يوسف خطيبها،  اثنياً:
حد واكيم والدها، والقديسة حنه أمها. بل أن هذه العذراء اجمليدة نفسها يوماً ما قد أوصت أوالقديسي

األانم الشرفاء، أبن يكون متعبدًا لوالدهتا القديسة حنه. وكذلك تكرمة القديسني الذين يف حياهتم 
، والطوابوي هلا، نظري القديس يوحنا اإلجنيلي مكانوا بنوع متميز عن اآلخرين مستحرين يف عبادهت

طوابوي برنردوس. يوحنا املعمدان، والقديس يوحنا الدمشقي احملامي عن أيقوانهتا املقدسة، وال
 والقديس أبدالفونسوس املناضل عن دوام بتوليتها، وما يضاهي هؤالء.

 قراءة بعض أوراٍق يوميًا يف أحد الكتب املتكلمة عن أجمادها وعظائمها، والوعظ واألنذار، أو :اثلثاً 
مًا ما هذه قلما يكون التعليم بقدر األمكان، خاصًة لألقرابء واخلصيصني ابلعبادة هلا. كما قالت يو 

السيدة للقديسة برجييتا:" أجتهدي يف أن تصريي أوالدِك بنيناً يل". مث التضرع كل يوٍم من أجل أولئك 
 املستحرين يف عبادهتا، أحياًء وأموااتً.*

منحت ألجلها من أحلبار الرومانيني غفراانٌت خصوصية لتكرمي البتول  وهنا نورد بعض العبادات اليت
 الكلية القداسة.

يكتسب غفران مئة سنًة كل من يتلو أحٌد هذه الكلمات وهي:" فليكن مسبحاً على الدوام  :"الً فأو 
من كل الربيئة، احلبل مبرمي الربيء من دنس اخلطيئة األصلية". ويقول األب كراسات أن من يضيف 

 هرية.اىل لفظة الربيء من الدنس كلمة: "الكلي الطهر". فريبح غفراانً آخر أسعافاً لألنفس املط
 ممنوٌح على تالوة: السالم عليِك أيتها امللكة أم الرمحة: غفران أربعني يوماً. اثنياً:
 على تالوة الطلبة معطى غفران مايتني يوماً. ا:اثلث

 يسوع وأسم مرمي يربح غفران عشرين يومًا. كل من حيين رأسه عند ذكر أسم رابعاً:
السالم لِك: أكراماً آلالم املسيح وألحزان والدته. كل من يصلي مخس مراٍت: أابان الذي: و  خامساً:

 فيكتسب غفران عشرة آالف سنة.*
 مث أين أفادًة لألنفس أريد أن أنبه هنا عن غفراانٍت أخرى معطاة من األحبار الرومانيني وهي:

 سنًة لكل من يستمع القداس يف أي يوٍم كان. 3800غفران  أواًل:
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ابع عشر قد منح غفران سبع سنواٍت لكل من يتلو أفعال الداينة بنية أن البااب بناديكتوس الر  اثنياً:
أن يتناول األسرار املقدسة يف حياته وحني موته، وأن من يداوم تالوهتا مدة شهٍر يوميًا فريبح غفراانً 

 أسعافاً ألنفس املوتى، وأيضاً لذاته يف ساعة موته. كامالً 
لذي: والسالم لِك: من أجل أرتداد اخلطأة اىل التوبة كل من يصلي مخس عشرة مرًة: أابان ا :اثلثا

 فريبح غفران ثلث القصاصات املستحقتها خطاايه.
غفراٍن كامٍل مرةً يف الشهر، بشرط عينه قد منح غفراانٍت خمتلفةً مع  14مث أن البااب بناديكتوس  :رابعاً 

 أو ربع ساعة.قلية يومياً مقدار نصف عاألعرتاف والتناول لكل من ميارس الصالة ال
 كل من يتلو الصالة املبدوة "نفس املسيح" قد منح غفران ثالمثاية يومًا.:خامساً 
من يرافق القرابن األقدس ملناولة املرضى يكتسب غفران مخس سنواٍت، وأن رافقه مبصباٍح  :سادساً 

ِك: فريبح فريبح غفران سبع سنني، ومن ال يقدر أن يرافقه بل يصلي مرًة: اابان الذي: والسالم ل
 غفران مئة يوٍم.

 كل من جيثو أمام القرابن األقدس يكتسب غفران ماييت يوٍم. :سابعاً 
 لكل من يقبل الصليب منح غفران سنًة واربعني يوماً. :اثمناً 

 كل من حيين رأسه عند تالوة: اجملد لآلب: يربح غفران ثالثني يوماً. :اتسعاً 
يتلون الصالة املبدوة:" أان أريد أن أقدم الذبيحة:" غفران  قد منح للكهنة الذين قبل القداس :عاشراً 

 مخسني يومًا.
ب الرهباين يكتسب غفران مخس سنواٍت. مث من يريد األطالع على كل من يقبل الثو  حادي عشر:

غفراانٍت أخرى كثريٍة ممنوحٍة على عباداٍت خمتلفٍة، فيمكنه أن يراها يف أتليف األب فيفا. وأمٌر معلوٌم 
نه ينبغي أن املسيحي جيتهد يف أن يربز فعل األنسحاق عند أكتسابه الغفراانت املقدم إيرادها، هو أ

 ذلك متأهباً لرحبها.*ليكون ب
هذا وأترك التكلم عن عباداٍت أخرى خمتصٍة بتكرمي والدة اإلله موجودة يف كتٍب خمتلفٍة، نظري العبادات 

ثين عشر وأمثال ذلك. فأان أهني التأليف احلاضر اليت ألفراحها السبعة، واليت ألختصاصاهتا األ
عظة احلادية والستني وهي قوله حنو والدة اإلله بكلمات القديس برنردينوس اجلليلة، املوردة منه يف ال

هكذا: أيتها األمرأة املباركة يف النساء كلهن، فأنِت هي شرف اجلنس البشري، وأنِت هي خالص 
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ستحقاٍق ال حدود له، وعلى سلطاٍن كامٍل فوق اخلالئق أبسرها. شعبنا. اي من أنِت حاصلٌة على أ
ملكة السماء وأنِت هي موزعة النعم كلها، وزينة كنيسة املسيح فأنِت هي والدة اإلله، وسيدة العامل، و 

املقدسة. وأنِت هي النموذج احلي األبرار، وتعزية القديسني وهبجتهم. وأصل ختليصنا وأفتدائنا، بل 
سكان امللكوت وسرورهم، وابب السماء وجمد هللا. فهوذا أننا قد أذعنا مدائحِك، ومن  أنِت هي فرح

 أم الصالح أبن تتممي نقصنا وضعفنا، وتعذري جرأتنا وجتاسران، وأبن تقبلي مث نتوسل إليِك اي
د عبوديتنا وخدمتنا، وأبن تباركي على أتعابنا بواسطة رمسِك يف قلوب اجلميع حبِك مطبوعاً، حىت بع

أن نكون كافًة أحببنا على األرض يف مدة حياتنا أبنِك اإلهلي، وخدمناه وكرمناه، فنستطيع أن نسبحه 
 ونباركه يف السموات اىل أبد اآلبدين ودهر الداهرين آمني.*

فها أنين أودعك، مث أستودعك أيها األخ القارئ العزيز واحملب الصادق ألمنا اإلهلية مرمي البتول، 
قائاًل لك، واظب سالكًا يف أن حتب هذه السيدة الشريفة وتكرمها، وأجتهد يف أن وهكذا أفارقك 

ع الذين بكل أستطاعتك حتثهم وحترضهم على حبها، وال يكن عندك أرتياٌب تصريها حمبوبًة من مجي
أصاًل. بل أحسن رجاك بطمأنينٍة يف أنك اذا ثبت مواظبًا على عبادتك للبتول والدة اإلله اىل حني 

، فخالصك يكون أكيدًا خاليًا من األرتياب. فأان أهني خطايب ليس كأنه مل يعد يل شيٌء آخر موتك
خيص متاجيد هذه امللكة العظيمة، بل لكيال أسبب لك امللل من األطالة. ألن الشيء  أقوله فيما

هو العبادة الوجيز الذي كتبته اىل ههنا يكفي ألن جيعلك مغرمًا يف حمبة هذا الكنز الفائق األمثان، و 
احلبيب عواطف هلذه األم اإلهلية اليت هي هتتم بنموها بواسطة محايتها املقتدرة، فأقتبل مين أيها األخ 

هبا بواسطة أتليفي هذا أن أراك مستفيداً منه لذاتك خالصاً، وأن تصري  قصدت أشواقي املتقدة، اليت
هذه السلطانة اليت هي موضوٌع كلي  قديساً، مبشاهديت إايك قد حصلت أبنًا حمبًا بل مغرمًا بعشق

قليلًة للغاية املذكورة، فأتوسل إليك للمحبة. واذا كنت تعلم أنين بكتايب هذا قد أفدتك أفادة ما ولو 
حبق احملبة أبن تصلي من أجلي لدى مرمي البتول طالبًا يل منها هذه النعمة، كما أنين أان أيضًا أطلبها 

دان اآلخر معًا يومًا ما يف الفردوس السماوي عند قدمي هذه لك من مرامحها، وهي أن يشاهد أح
 اآلخرين األعزاء.* السيدة، ملتئمني مجلًة مع سائر أوالدها

مث أين أخرياً أجته حنوِك اي أم إهلي وأمي مرمي الكلية القداسة، متضرعاً إليِك أبن تقبلي مين هذه األتعاب 
نين أ كرمًة وممدوحًة من اجلميع، فأنِت تعلمني جيدًا كمالقليلة، مع أشواقي اىل أن أراِك حمبوبًة وم
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ص أبجمادِك، قبل أن تنتهي أايم حيايت اليت انهزت األضمحالل رغبت حبرارةٍ يف أن أمتم أتليفي هذا املخت
ودنت من النهاية. فاآلن ميكنين القول أنين أموت راضيًا مسرورًا اتركًا يف األرض كتايب هذا، الذي 

على الدوام مدائحِك وأذاعة جمدِك، نظري ما أجتهدت أبتصاٍل يف أن أصنع ذلك يف يستمر حاواًي 
نلتها من هللا بواسطتِك، فأان أتوسل إليِك اي مرمي الربيئة من العيب والدنس من  مجيع سين توبيت اليت

لئك أجل كل الذين حيبونِك، خاصًة من أجل أولئك الذين يقرأون كتايب هذا، وأببلغ نوٍع من أجل أو 
، إمنحيهم كافًة أيتها السيدة نعمة الثباتف الذين يصنعون معي رمحًة يف أن يصلوا لديِك من أجلي،

وقدسيهم مجيعاً، لكي تقودينا هكذا كلنا اىل أن منجدِك ومندحِك يف السماء. فأي نعم أيتها الكلية 
جو منِك أشياء عظيمًة. وفيما اٍط شقي، ولكنين أفتخر يف أين أحبِك، وأان أر خ احلالوة أمي أين أمنا أان

يضع الشيطان أمام عيين  بينها هو أن أموت يف حمبتِك، وأرجو أن يف حال نزاعي عند مويت، حينما
مجيع خطاايي. فآالم خملصي يسوع املسيح أواًل، مث شفاعاتِك عتيدٌة أن تشجعين وتقويين ألن أخرج 

حيث أحبه تعاىل، وأشكرِك أنِت اي أمي اىل  من هذه احلياة يف حال نعمة هللا. لكي آيت اىل السماء
 جيل األجيال

 * آمني، هكذا أؤمل وكذلك فليكن يل*
 على تفسري: 4القديس برنردوس أو من تنسب له العظة  ) يقول

 *السالم عليِك أيتها امللكة أم الرمحة:*
اإلهلي الصرفة عندهم مخٌر، فيا لكأس مخر احلب  دى أبنِك، أن ليسل أيتها السيدة قويل من أجلنا

تحقرين وأقوايء كم هي رايقةٌ طافحٌة، ألن مخرة حب هللا تسكر شاربيها، وجتعلهم حمتقرين العامل، ومس
وتصريهم يف األمور الزمنية متهاونني متناعسني، ويف األمور الروحية نشيطني مستيقظني، فأنِت هي 

 هي جنمة الصبح املشرقة متأللئًة األرض الصاحلة املخصبة املمتلئة نعمًة، واملوعبة فضائل، وأنتِ 
صبح مشرقًة وخمضبًة ابألمحرار، ألنِك ابلضياء ومزينًة ابجلمال فأنِت قد مسوِت متعاليًة نظري مطلع ال

بعد أن أنتصرِت على اخلطيئة األصلية حبلولِك يف مستودع أمِك. قد ولدِت مستنريًة بنور معرفة 
يلة. ومل ميكن للعدو أن يغتنم منِك أفادًة لذاته، ألنِك برٌج احلقائق األزلية. خمضبًة أبمحرار حب الفض

وكافة أسلحة املقتدرين، وليس يف الوجود فضيلةٌ ما اال وتألألِت  مبين ابحملاصن ومعلٌق عليه ألف ترسٍ 
مشرقًة فيِك بنوٍع كامٍل ساٍم، وكل ما حصل عليه القديسون أمجعون من الفضائل واألختصاصات 
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 منهم تألأل بواحدٍة منها فأنِت وحدِك مجعتيها كلها فيِك، فيا سيدتنا ووسيطتنا الفريدة، اليت كلٌ 
ن أجلنا لدى أبنِك، وأبستحقاق تلك النعمة اليت أنِت أيتها املباركة نلتيها منه وشفيعتنا تضرعي م

ِك تعاىل صريي هذا اإلله الذي بواسطتِك تنازل اىل أن يشرتك بضعفنا وشقائنا، أن جيعلنا بشفاعات
 مشرتكني يف غبطته وجمده آمني*
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 كتاب اجماد مرمي  -خامتة الكتاب: تسعني خرباً 
 القديس ألفونس دي ليكوري -كتاب اجماد مرمي البتول  •

  

 

    † خامتة الكتاب†  
 (8/5الص من عند الرب. )أمثالمن جيدين جيد احلياة ويستقي اخل

 العظائم،سوف تطوبين مجيع األجيال، ألن القدير صنع يب 
 (1/46وإمسه قدوس، ورمحته إىل جيل األجيال للذين يتقونه. )لوقا 

 * وهي نبذٌة مضافٌة منا اىل أتليفنا هذا، حاويٌة تسعني خرباً ذات*
 ** آايٍت، مصنوعة بشفاعات والدة اإلله الكلية القداسة،

 * مأخوذة من كتب علماء مدققني معتربين جدًا.*
فتخرون أبعتدادهم بذواهتم، وحبكمة عقوهلم املخدوعة فيعتربون كرامًة هلم أنه يوجد البعض الذين اذ ي

أن ال يصدقوا شيئاً من العجائب كلها، سوى تلك املدون أخبارها يف الكتاب املقدس العتيق واجلديد. 
ئب األخرى كأهنا خرافاٌت نسائية عجائزية. ولكن يفيد ضد هؤالء أن وهكذا حيتسبون ابقي العجا

قوله عدالً وصواابً األب العالمة احلسن الداينة يوحنا كراسات وهو:" أنه مبقدار ما أن األانم نورد ما ي
الصلحاء هم متأهبون ألن يصدقوا العجائب بسهولٍة، فبمقدار ذلك األشخاص األشرار هم سريعون 

كل شيٍء   ها أبستهواٍن، ويستهزئوا هبا. مث كما أنه لضعٌف مذموٌم هو أن اإلنسان يصدقيف أن ينكرو 
من دون أستثناء، فهكذا ابلعكس هو أما نوٌع من عدم اإلميان رذل العجائب املشهود حبدوثها 
وحبقائقها من أانس رصينني تقاة، كأنه أمٌر غري مستطاع عند هللا فعل املعجزات، وأما هو نوٌع من 

يسيوس يقول:" انه جلسارة أنكار صدق ختبري أانٍم علماء مسيحيني تقاة خبريين". مث أن األب كانا
يوجد خطٌر أقل وأدىن يف األعتماد واألعتقاد على ما يكون قيل من أانٍس صلحاء بظروٍف ممكنة، وال 

حية، من أن يكون ذلك رذل من األانم العلماء، ويكون راجعًا لصالح السرية وألفادة القريب الرو 
 اد التسعني خربًا.*يرفض ذلك مطلقاً أبحتقاٍر وبروح اجلسارة". فلنأِت اذاً اىل إير 

http://www.peregabriel.com/saintamaria/nodeorder/term/2044
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أن األب أورايما قد أخرب أبنه يف بالد جرمانيا قد كان سقط أحد الرجال يف خطيئٍة  اخلرب األول:
ألنه مل يقدر أن ثقيلٍة، واذ مل يشاء من جهٍة أوىل أن يعرتف هبا لشدة خجله منها، ومن جهٍة أخرى 

نهر فيموت! غري أنه بعد ذلك توقف حيتمل توبيخ ضمريه من قبلها، وليأسه مضى ليطرح ذاته يف ال
عن هذا الفعل، وشرع يبكي طالبًا من هللا بدموٍع أن يغفرها له من دون أعرتافه هبا ألحد الكهنة. 

ذهب فأعرتف خبطيئتك: فقام فليلًة ما وهو انئم شعر بالمٍس يهز أحد كتفيه مع صوٍت يقول له: أ
ع يف ليلٍة أخرى الصوت عينه، فأنطلق اثنيًة اىل ومضى اىل الكنيسة، ولكنه ما أعرتف بذنبه. واذ مس

الكنيسة اال أنه عند وصوله إليها قال أنه كان يريد ابألحرى أن ميوت من أن يورد للكاهن تلك 
م أيقونة والدة اإلله الكلية القداسة. املوجودة اخلطيئة، ولكنه قبل أن يرجع اىل بيته أراد أن أييت أما

ها يف أن تسعفه، فحاملا جثا أمامها مصلياً قد شعر يف ذاته أنه تغري بكليته يف تلك الكنيسة ويتوسل إلي
عما كان قبالً، ومن مث هنض مسرعاً، وطلب معلم األعرتاف ابكيًا بدموٍع غزيرٍة من قبل النعمة اليت 

اٍج يدة، وهكذا أعرتف خبطاايه كلها، وبعد ذلك قال، أنه قد كان مسرورًا أببتهفاز هبا من البتول اجمل
 اخلرب الثاين قليب بنوٍع أفضل وأعظم مما لو يكون أمتلك مجيع الذهب املوجود يف العامل

 كله.*
أن أحد الشبان اذ كان مسافرًا حبراً، قد كان يقرأ  1505: أنه مدون يف التاريخ املرميي حتت سنة 

وسأله قائاًل: أتريد أن اٍب دنٍس حمبوٍب منه جدًا. فأحد رفاقه الركاب الذي كان راهباً قد دان منه كت
هتب والدة اإلله شيئاً واحدًا: واذ أجابه الشاب: أي نعم أين أريد ذلك: فقال له الراهب: أين أشتهي 

ه الشاب: هوذا الكتاب منك أن ترتك حبًا مبرمي البتول هذا الكتاب، وانك تطرحه يف البحر: فأجاب
آخذه بل أرغب منك أبنك أنت ذاتك تصنع فخذه أيها األب: اال أن الراهب قال له: كال، أان ال 

هذا األيهاب ملرمي العذراء، فقام الشاب ورمى الكتاب يف البحر، فوالدة اإلله حينئٍذ قد أضرمت يف 
، حىت أنه حاملا بلغ املركب اىل جانوا قلبه انر حٍب شديد هبذا املقدار حنو هللا، وحنو فضيلة العفة

 من دون أتخرٍي، ومتسك ابلعيشة الرهبانية.*مكان مولد الشاب، قد ترك هو العامل 
من اتريخ بونيفاسيوس املختص ابلعذراء، أن أحد النساك يف جبل  6أنه يذكر يف الرأس  اخلرب الثالث:

اإلله خشوعية جدًا، وكان من عادته أن يصلي  الزيتون يف أورشليم كان حاواًي يف قاليته أيقونة والدة
الشيطان مشاهدة عبادٍة هكذا حارة حنو هذه السيدة، شرع جيرب ذاك  أمامها متواثراً. فاذ مل حيتمل
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الناسك بتجارٍب قوية جدًا ضد العفة، بنوع أن الشيخ املتوحد لنظره ذاته متعواًب هبذا املقدار من 
ومتواثرة، فقال هو يوماً ما للشيطان: ترى ماذا   بعد صلواٍت حارةٍ التجارب، وأنه مل يكن ينجو منها 

أان من الشر حىت أنك تعذبين وال تدعين أن أعيش بسالٍم: فحينئٍذ ظهر له الشيطان،  صنعت معك
وأجابه قائالً له: أن العذاب الذي أنت تذيقين إايه هو أشد مرارًة جداً مما أان أعذبك به. فاآلن أحلف 

د أقلقك ن حتفظ سرًا ما أقوله لك عما أريد منك أن ترتك صنيعه، وأان أعدك أبال أعو يل بقسٍم أب
جمرابً. فالنساك حلف له كمرغوبه، ووقتئٍذ قال له إبليس: أين أريد منك اال تعود تنظر اىل تلك األيقونة 

ذ أرشاده اليت أنت حاويها يف قاليتك: فالناسك قد أضطرب جدًا. ومضى اىل األنبا اثودوروس ليأخ
هو صنعه للشيطان كان ابطالً ال فيما كان يلزمه أن يصنعه، فهذا األب البار أجابه أبن احللف الذي 

يلزمه ابلوقوف عنده، وحرضه على أن ال يتغافل عن أن يلتجئ اىل والدة اإلله، بواسطة تلك األيقونة 
مر وسلك مبوجبه. وهكذا بقي املوجودة يف قاليته، بل يواظب على تصرفه السابق. فالناسك أطاع األ

 إبليس خمزايً ومغلوابً.*
من سرية حياة األب انطونيوس ده كوالليوس،  22من الرأس  2د مسطراً يف العدد أنه يوج اخلرب الرابع:

عن أمرأٍة جاءت يوماً ما عند األب أنوفريوس آان الذي من اجلمعية امللقبة ابألكارين األتقياء يف مملكة 
أثنني من ديه خبطاايها وهي مملؤة رعدًة وخيفًة، ألجل أهنا كانت معاشرة عشرًة دنسًة انبويل لتعرتف ل

الشبان، اللذين أحدمها حبركة الغرية الدنسة قتل اآلخر. مث أخربت هذا األب أبهنا يف الساعة عينها 
سل، ابعثاً اليت فيها مات مقتواًل ذاك الشاب الشقي، قد ظهر هو هلا مرتداًي ابلسواد، مزنرًا ابلسال

نه دان منها ورفع ذراعه بذاك من كل جهات جسده شهائب انٍر متقدة، حاماًل بيده آلة حديدية. وأ
احلديد ليقطع به عنقها ذاحباً، وأهنا هي حينئٍذ قالت له: أواه اي فالن )داعيًة إايه أبمسه( ما الذي 

زًا وغضبًا قائاًل هلا: وحيِك اي صنعته بك، حىت أنك تريد أن متيتين: فأجاهبا اهلالك وهو موعٌب رج
د خسرتيين هللا. فحينئٍذ األمرأة أستغاثت أبسم مرمي البتول كلبة، أتقولني يل ماذا صنعِت يب، فأنِت ق

الكلية القداسة، وحاملا مسع ذاك اخليال اجلهنمي أسم مرمي املوقر من السماويني واألرضيني، غاب عن 
 ابدرت اىل عمل التوبة.*األمرأة ومل يعد يظهر هلا، ولذلك هي 

كتب ابجيوكايل أبنه حينما كان القديس عبد األحد يعظ يف مدينة كاركاسوان من بالد  :اخلرب اخلامس
فرنسا، قد ُأحضر إليه أحد األراتقة األلبيجازيني الذي ألجل أزدرايه وتكلمه مشتهرًا ضد عبادة 
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اإلله  ئٍذ القديس املذكور أمر األابلسة أبسماملسبحة الوردية، قد أعرتته الشياطني معذبني إايه. فحين
احلي، أبن يعرتفوا جهاراً، يف هل أن كرزه هو وتعليمه خبصوص الوردية املقدسة، كان صادقًا حقيقياً 
أم ال. فاألابلسة قد صرحوا بصوٍت مرجٍف عظيٍم قائلني: أصغوا اي مسيحيني وأعرفوا أن مجيع ما قاله 

اٍل من األرتياب: مث أضافوا دية الكلية قداستهما، فهو حٌق صادٌق خعدوان هذا عن مرمي، وعن الور 
اىل ذلك بقوهلم: أنه ال توجد هلم أستطاعة ضد عبيد مرمي وال قوة ابلكلية، وأن كثريين يف ساعة موهتم 
من غري أستحقاٍق منهم يستغيثون أبسم مرمي ويفوزون ابخلالص: وأخرياً قالوا: أننا ملضطرون أبن نشهر 

بتون على عبادة مرمي العذراء وورديتها ميضي هالكاً، ألن يًة، أنه وال واحٌد من أولئك الذين يثعالن
هذه البتول تستمد للخطأة منهم قبل موهتم نعمة الندامة الندامة احلقيقية وهكذا خيلصون: فبعد هذا 

من عجٍب، وهو صري القديس عبد األحد الشعب املسيحي احلاضر أن يتلو املسبحة الوردية. فيا له 
لِك اي مرمي: كان خيرج من ذلك املعرتى عدٌد وافٌر من الشياطني بصورة أنه على كٍل من: السالم 

مجرات انٍر متقدة، وحينما أكمل الشعب تالوة املسبحة الوردية قد برأ الرجل وجنا ابلكلية من األرواح 
 ا اىل اإلميان الكاثوليكي.*النجسة. فألجل حدوث هذه األعجوبة كثريون من األراتقة قد أرتدو 

، عما أخذه عن الطوابوي أالنوس. خمرباً 4من كتابه  4قال بونيفاسيوس يف الرأس  :ادساخلرب الس
عن أبنة أحد األمراء، أبهنا كانت عائشًة ضمن أحد ديورة الراهبات، ومع أن هذه األبنة كانت حسنة 

فهي  ح الرهباين كان فاترًا يف ذاك املكان،الداينة والنشاط يف العبادة، فمع ذلك من حيث أن الرو 
من مث مل تكن تتقدم يف الفضيلة، ولكن ألجل أهنا تعلمت فيما بعد من أحد معلمي األعرتاف الغيورين، 
كيفية تالوة املسبحة الوردية مع التأمل يف أسرارها. وبدأت متارس ذلك ابلعمل، فحصلت على تغيرٍي 

ن روح أنفرادها قد ئل جلميع الراهبات. ولذلك اذ صعب عليهعظيم بنوع أهنا أضحت منوذج الفضا
حركن ضدها أضطهادًا قاسيًا جدًا. فيومًا ما اذ كانت هي تتلو الوردة متوسلًة لوالدة اإلله يف أن 
تسعفها يف حال ضيقها، ويف األضطهاد الثائر عليها منهن، قد رأت واذا برسالٍة هابطة فوقها من 

ها يوفاان السالم". وكان داخلها مكتوابً هكذا:" من مرمي والدة اإلله، اىل أبنتالسماء، حمرٌر عنواهنا 
العزيزة على تالوة وردييت، وأبتعدي عن املعاطاه مع أولئك الذين   هبذه األلفاظ وهي:" واظيب اي أبنيت

، ال يفيدونٍك أن تعيشي ابلصالح، أحرتسي لذاتِك من البطالة، ومن روح الفخفخة واجملد الباطل
فبعد ذلك قد جاء رئيس   ضرورية، وأان أحامي عنِك أمام هللا".وأرفعي من قاليتِك األشياء الغري ال
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عام الرهبنة ليفتقد ذاك الدير. وجيدد فيه الروح الرهباين، ولكن مل يستفد شيئاً، وقد شاهد يومًا ما 
ما عدا قالية يوفاان، ألن هذا الرئيس العام أن الشياطني كانوا يدخلون اىل قاليل الراهبات كلهن. 

اليت رأى هو أمامها يوفاان جاثيًة مصليًة، كانت تطرد عنها هؤالء األرواح الشريرة، فلهذا  والدة اإلله
اذ فحص هو عنها عرف أمر مثابرهتا على تالوة الوردية، مث قضية الرسالة السابق ذكرها، فرسم على 

ألجل التغيري  يل أضحى ذاك الدير كأنه فردوٌس مساوي.اجلميع أن ميارسوا تالوة الوردية، ويف زمٍن قل
 العظيم الذي حصل عند اجلميع.*

قد أخرب ديواتلوس يف عظته على األحد األول من الصوم الكبري، أبنه كانت يف مدينة  اخلرب السابع:
متكلماً يف  روميه أمرأٌة دنسة السرية أمسها كاترينا اجلميلة. فهذه اذ مسعت يوماً ما القديس عبد األحد

وردية املقدسة، قد أكتتبت هي مشرتكًة فيما بني أخوات هذه الشركة. وعظه عن عبادة املسبحة ال
وأبتدأت أن تتلو الوردية، ولكن من دون أن ترتك أفعاهلا الدنسة، فليلًة ما قد جاء إليها شاٌب ما كان 

س معها على مائدة العشاء وأخذ يظهر عليه أنه شريف األصل جدًا، فهي أقتبلته بكل كرامٍة، واذ جل
بز، فشاهدت هي متساقطًة من يديه على املائدة نقٌط كثرية من الدم. كما أهنا الحظت أن يكسر اخل

مجيع األشياء اليت هو كان أيكل منها وجدت مصبوغًة ابلدم. فحينئٍذ هي سألته ماذا كان ذاك الدم، 
ًا بدم أيكل شيئًا من القوت اال أن يكون خمضبفأجاهبا الشاب، أبن اإلنسان املسيحي يلزمه أن ال 

املسيح، ومملحًا بتذكرة آالمه تعاىل املقدسة، فلما أنذهلت هي من هذا اجلواب، قد طلبت إليه أن 
يعرفها عن ذاته من كان هو، فأجاهبا قائاًل: أين سأعرفِك من أان فيما بعد: ففي هناية العشاء قد ذهبت 

شاهدته تغري عن حاله األوىل،  تها، اال أهنا عندما كانت معه هناك قدهي وإايه اىل حمٍل آخر من بي
وظهر مكلاًل على هامته أبكليل من شوٍك، وحلمانه كلها مهشمٌة تسيل منها الدماء. ووقتئٍذ قال هو 
هلا:" أتريدين أن تفهمي من هو أان، أما تعرفيين، فأان هو خملصِك، فاذًا اي كاترينا مىت تنهي إهاانتِك 

آلالم ألجلِك، يكفي ما قد أحزنتيين به، وجددِت آالمي ي، فأنظري وأتملي كم أان أحتملت من اإاي
حلد اآلن، فكفي عن ذلك وغريي سريتِك". فكاترينا عند مساعها هذا اخلطاب بدأت تبكي مبرارٍة 

نِك قد فزِت وشهيٍق، أما يسوع فأخذ يشجعها قائاًل: فاذاً اآلن أحببيين مبقدار ما أغظتيين، وأعلمي أ
وتِك وردية أمي:. وهكذا غاب عنها. فكاترينا مضت يف الصباح التايل مين هبذه النعمة ألجل تال

لتعرتف خبطاايها عند القديس عبد األحد عينه، وبعد أعرتافها قد وزعت على الفقراء مجيع ما كان 
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 ساميٍة من الكمال هلا، وأخذت تستسري سريًة هبذا املقدار مقدسًة، حىت أهنا بلغت اىل درجاتٍ 
هلا والدة اإلله مراٍت كثريًة، بل أن خملصنا يسوع املسيح نفسه قد أوحى  املسيحي. وقد ظهرت

 للقديس عبد األحد، أبن هذه التائبة قد أضحت لديه عزيزًة حمبوبًة يف الغاية.*
به الطوابوي من أتليفه عما أخرب  2من اجمللد  11قد كتب األب أورايما يف الرأس  اخلرب الثامن:

أمسها عبدة األحد، اليت يف األول كانت مثابرًة على تالووة الوردية املقدسة،  أالنوس، عن أمرأٍة شريفةٍ 
اال أهنا اذ أمهلت فيما بعد تالوهتا ابلكلية فأحاق هبا الفقر من كل انحيٍة هبذا املقدار، حىت أوهنا يوماً 

ًة على  ثالث ضرابٍت، وأنطرحت يف األرض مدنفما ألجل أيسها من احلياة قد ضربت ذاهتا ابلسكني
املوت، ولكن اذ كانت يف حال النزاع والشياطني منتظرين موهتا ليأخذوا نفسها، قد ظهرت هلا البتول 
الكلية القداسة وقالت هلا:" أنِك قد نسيتيين اي أبنيت، ولكنين أان ما نسيتِك ألجل مسبحة الوردية 

 تالوهتا فأان أرد لِك احلياة اجلسدية، تكرمياً يل، فاذاً أن كنِت تعودين اىل اليت حيناً ما كنِت تصلني هبا
واملوجودات الزمنية معاً اليت فقدتيها". فعبدة األحد هنضت حينئٍذ من األرض ساملًة، وأخذت تواظب 

ألم تالوة الوردية بكل عبادٍة، وحصلت على موجوداهتا الفاقدة، وعند موهتا قد زارهتا من جديد هذه ا
 كذا تنيحت بقداسٍة.*اإلهلية، ومدحتها على أمانتها، وه

قد أخرب كاراتجينوس، أبنه كان يف مدينة ساراغوتسا رجٌل شريف األصل أمسه بطرس،  اخلرب التاسع:
مفسود السرية بنوٍع فائق يف الشرور واملآمث، وكان نسيباً للقديس عبد األحد، فلما كان هذا القديس 

بطرس داخاًل إليها، ولذلك توسل هو يف إحدى الكنائس، قد شاهد نسيبه هذا  يومًا ما يكرز هناك
ابطنًا أي القديس لدى الرب، يف أن بيظهر تعاىل للشعب كم كانت سيئًة حال نفس ذاك اإلنسان 
التعيس، فطلبته أستجيبت، ألن بطرس قد أستحال على الفور اىل صورٍة بشعٍة مريعٍة كأنه مسخ 

فالشعب عند نظرهم إايه هبذه احلال  عدٍد كبري من الشياطني، وحماطًا منهم.جهنمي مسحواًب من 
املخيفة خرجوا من الكنيسة هاربني، حىت أمرأته نفسها اليت كانت هناك وخدامه أعينهم تركوه وحده، 
فحينئٍذ القديس عبد األحد أرسل إليه أحد رفاقه يقول له أن يلتجئ اىل والدة اإلله مستغيثًا هبا، 

ها إليه مع الشخص عينه. فاذ فهم ذلك بطرس أقتبله تدئ بتالوة املسبحة الوردية اليت أرسلويب
أبتضاٍع، وشكر فضل البار، ووقتئٍذ حصل على النعمة يف أنه هو نفسه شاهد الشياطني حميطني به، 

طمأنه فمن مث تقدم اىل منرب التوبة وأعرتف خبطاايه بدموٍع سخية عند القديس املذكور عينه، الذي 
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مآمثه. ومنذ ذلك الوقت اثبر على تالوة الوردية انميًا يف القداسة مؤكدًا لديه أن هللا قد غفر له 
والكمال. حىت أن الرب قد أرتضى أبن يظهره يف الكنيسة مكلاًل بثالثة أكاليل من ورد. فمن يريد 

 أتليف كاراتجينوس.*األطالع على أخبار أخرى خمتصة ابلوردية فليقرأ ما هو مشروٌح عن ذلك يف 
من كتاب اثوفانوس رايندوس، أبنه كان موجودًا يف جبال مدينة  15يف الرأس قد سطر  :10اخلرب 

تريدنتوس. أو ابحلري ترنتوس أحد اللصوص الذائع الصيت يف القتل والسلب، فهذا اللص اذ 
نه مل يعد عنده رجاٌء صودف يوماً ما من أحد الرهبان الذي أخذ ينصحه يف أن يغري سريته. فأجابه أب

ألنه ال دواء ألمراضه الروحية، فحينئٍذ قال له الراهب: ال اي أخي تشجع وأصنع ما  يف أصالح ذاته،
أقوله لك، وهو أن تصوم هنار السبت أكرامًا للعذراء والدة اإلله، ويف اليوم املذكور ال تضر أحداً، 

ة، تعاىل: فاللص أقتبل هذه املشورة الصاحلوهي تستمد لك من هللا أن ال متوت خاليًا من نعمته 
ووضعها ابلعمل، ملزمًا ذاته هبا بنذٍر أبرزه يف هذا الشأن. ولكيال خيالف نذره املذكور بدأ جيول هنار 
السبت من دون سالٍح. فأتفق له أنه اذ كان يف يوم سبٍت يف حمٍل ما، وهناك جاءت عليه جنود 

ن ذاته ممانعاً. فحينما اجلنود يقبضون عليه من دون أن حيامي عالوايل. فكيال يقطع هو نذره قد ترك 
مثل مقيدًا أمام القاضي، وهذا رآه شيخاً شائب الشعر متضعاً أراد أن يعفي عن موته. اال أن اللص 
بنعمة والدة اإلله طلب إليه خبشوٍع أن جيري عليه صرامة العدل، ألنه كان يريد أن يقتبل املوت غفارًة 

رتف جهارًا مبآمثه واحدًا فواحدًا، عن مجيع ما وهناك يف ديوان الشريعة عينها شرع يع عن خطاايه،
صنعه يف مدة حياته، مذرفاً الدموع الغزيرة، حىت أن احلضار كلهم طفقوا يبكون متخشعني. فبعد ذلك 

برفقتها قطعت هامته ودفن جسده يف حفرٍة بقلة كرامٍة. اال أنه عقيب دفنه قد شوهدت والدة اإلله، و 
ن جثة امليت، وأخرجنها من تلك احلفرة، ولفينها بسباين نقيٍة أربع عذارى قديسات، قد دنون م

منسوجٍة ابلذهب، ومحلنها وأتني هبا برفقة العذراء اجمليدة اىل ابب املدينة، وسلمنها للجنود احلرس. 
ويقولوا له عن لساهنا وحينئٍذ أمرت هذه السيدة أولئك اجلنود أبن يذهبوا عند أسقف األبرشية، 

رامٍة يف دفن جسد هذا املتنيح يف الكنيسة الفالنية، ألنه كان عبداً أميناً يل". فاألمر هكذا:" أحتفل بك
قد وضع ابلعمل، وقد تقاطرت الشعوب اىل هناك، وكلهم شاهدوا أبعينهم جثة امليت مدروجٍة بتلك 

متسكوا كيساريوس أن رهبان تلك اجلمعية كلهم   السباين املنسوجة ذهباً، وبعد دفنه األحتفايل. يقول
 بصيام يوم السبت.*
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قد كان يف بالد البورتوغال أحد املتعبدين للبتول الطوابوية، ميارس تكرميًا هلذه السيدة  :11اخلرب 
صوم يوم السبت على اخلبز واملاء فقط، وكان أختذ حماميني وشفيعيني من أجله لديها القديسني 

عة موته، قد ظهرت له هذه امللكة وصحبتها الئكة، ويوحنا اإلجنيلي. فلما دنت ساميخائيل زعيم امل
القديسان املذكوران، واذ تفرست هي فيه بوجٍه ابٍش قالت هلما، أجابٍة لتوسلهما من أجله:" أين ال 

 أنطلق من هنا أمل أصحب معي نفس عبدي هذا اىل السعادة األبدية".*
رسالة آابء مجعيتنا املنسوبة للفادي، قد أتفق أنه بعد هناية العظة أنه يف أحد أعمال  :12اخلرب 

املختصة بوالدة اإلله، اليت أعتياداًي تصنعها آابء مجعيتنا يف كٍل من أعمال الرساالت. قد جاء أحد 
زية، مث قال اآلابء رجٌل شيٌخ مملٌؤ من السنني ليعرتف لديه خبطاايه، وكان موعبًا من البهجة والتع

ن: أعلم اي أبيت أن والدة اإلله قد صنعت معي النعمة. واذ سأله األب بقوله: أية نعمٍة صنعت للكاه
معك: فأجابه املعرتف قائاًل: فليكن معلومًا عندك اي أبيت أين منذ مدة مخسة وثالثني سنًة قد كنت 

مميتًة كنت  اف تقصدًا خطيئةً مارست سر التوبة أبعرتاٍف نفاقي، ألين حياًء قد أخفيت يف األعرت 
سقطت هبا، وقد حصلت فيما بعد يف حبر هذه السنني مراٍت كثريًة يف خطر املوت، وبال شك لو مت 
هللكت مؤبدًا. أما اآلن فالبتول اجمليدة قد أستمدت يل النعمة، ومست قليب ابلتوبة فحضرت ألعرتف 

ه، بنوع حيرك اىل اخلشوع وع السخية من عينيخبطاايي كلها. وكان يتفوه هبذه الكلمات مع هطل الدم
الكلي. فبعد أن متم الكاهن أستماع أعرتافه قد سأله أية عبادٍة كان هو ميارس تكرميًا لوالدة اإلله، 
فأجابه أبنه دائمًا كان ميتنع يف أايم السبوت، تكرمًة هلذه السيدة عن أكل البياض مكتفيًا ابلطبائخ 

الرمحة هذه مبرامحها، يف أنه قبل موته يفوز بنعمة التوبة.  ذلك قد عاملته أم املعمولة بزيٍت، وأنه ألجل
 وقد مسح ملعلم أعرتافه املومى أبن يشهر هذا احلادث.*

املدعو التسابيح، عن أحد اللصوص يف بالد  3من الكتاب 10أنه يوجد مدوانً يف الرأس  :13اخلرب 
، فكان يسمع صوٌت تصرخ به حت يف أحد الودايننورمانداي، أنه اذ قطعت هامته من أعدائه، وطر 

تلك اهلامة: اي مرمي أمنحيين أن أعرتف خبطاايي: فلما بلغ هذا القول ألحد الكهنة قد أسرع اىل 
الوادي وأستمع أعرتاف ذاك الرأس املقطوع. وبعد أن منحه احلل قد سأله أية عبادة كان ميارس حنو 

مًا واحدًا تكرميًا هلذه السيدة، وأهنا ألجل  كل سبٍت يصوم يو والدة اإلله، فأجابه اللص أبنه كان يف
 ذلك أنقذته هي من اهلالك األبدي. وحفظته يف احلياة اىل أن أعرتف مبآمثه.*
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من أخبار عجائب والدة اإلله.  3قد كتب العالمة بوفيوس يف النموذج التاسع من اجمللد  :14اخلرب 
ة مملكة أسبانيا. يساعد أحدمها اآلخر على عن أثنني من الشبان األشراف كاان يف مدينة مادريد عاصم

يف احللم  صنيع القبائح الدنسة. وعلى التمرغ يف محاة الرذائل، فأحد هذين الرجسني قد شاهد ليلةً ما
أن رفيقه أخذ من رجاٍل سوٍد، وطرح يف حبٍر هائج. وأن هؤالء السود، جاءوا إليه ليصنعوا به نظري 

دة اإلله، ونذر على ذاته التمسك ابلعيشة الرهبانية، ومن مث جنا من رفيقه، اال أنه ألتجأ هو اىل وال
ديوان عدله، ممتلئمًا غيظًا ضده  أولئك الرجال السود. وأنه قد شاهد أيضًا يسوع املسيح جالسًا يف

وأن العذراء اجمليدة كانت تتوسل لديه تعاىل من أجله. فلما أستيقظ من النوم، وجاء عنده رفيقه 
أخربه ابحللم الذي رآه كما تقدم القول. فذاك الشاب عند مساعه ذلك أخذ يستهزء به الشاب، فهو 

ق بسهٍم من يٍد غري منظورة. وسقط يف األرض ضاحكًا منه بسخريٍة، اال أنه يف الوقت عينه قد رش
وبة مائتاً، فلما رأى الشاب الذي شاهد احللم أن الرؤاي قد حتققت يف رفيقه. ابدر حااًل اىل منرب الت

وأعرتف خبطاايه اتئباً، وعزم على أن يضع ابلعمل وعده ابلدخول يف أحدى الرهبنات. وهلذا قد ابع 
ن يوزع أمثانه على الفقراء واحملتاجني، قد جذبته ملكاته الرديئة كل ما كان له، ولكنه عوضًا عن أ

والسكر واملآمث. وبعد السابقة اىل السقوط من جديد يف القبائح، حيث أصرف أمثان أمالكه يف البذخ 
ذلك أنطرح مريضاً. فشاهد يف احللم رؤاي أخرى وهي أنه نظر أمامه اجلحيم مفتوحاً. والداين اإلهلي 

ه حكومة اهلالك، فألتجأ هو من جديد اىل العذراء أم الرمحة وهي تقدمت أمام أبنها كان يربز ضد
ولكن عوضًا عن أن يتوب رجع اىل وبتوسالهتا لديه من أجله قد خلصته، فنهض من املرض معاىف، 

أفتعال قبائح أشد شناعًة. مث أنطلق اىل مدينة ليما يف بالد اهلند الشرقي حيث سقط يف مرضه عينه، 
خذ اىل البيمارستان. وهناك قد مس هللا قلبه جديدًا للتوبة، فأعرتف خبطاايه عند األب فرنسيس وأ

. اال أنه وال يف هذه املرة أيضًا أكمل وعده ابلعمل. ابرلينوس اليسوعي، واعدًا إايه أبن يغري سريته
ى هناك ذاك الشاب فأخريًا اذ دخل فيما بعد هذا األب اىل بيمارستان آخر بعيٍد عن "ليما"، قد رأ

التعيس مطروحًا يف األرض، فالشاب حينما شاهده عج صارخاً:" أواه اي لتعاسيت أان املقطوع الرجاء 
هنا ألزدايد عذايب، ولكي يشاهد األنتقام مين، فأان قد جئت من مدينة أن هذا األب قد حضر اىل ه

حلال الشقية ابلعذابت، وهوذا أان ليما اىل هذا املكان، الذي فيه ألجل خطاايي قد بلغت اىل هذه ا
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ماٍض اىل اهلالك". واذ كان يتفوه هبذه الكلمات أسلم روحه األثيمة، من دون أن حيصل ذاك األب 
 ن الزمان ليساعده قبل موته.*على دقيقٍة م

من التاريخ املرميي، عن إنساٍن جمرٍم كان حكم عليه يف  1618أنه يوجد حمررًا حتت سنة  :15اخلرب 
جرمانيا ابملوت، اال أن هذا املخصوم قد صر على عناده بعدم أرادته أن يعرتف خبطاايه، قبل أن بالد 

يسوعيني مل يرتك من جهده جهداً يف أقناعه ابألعرتاف، جترى عليه ابلعمل حكومة املوت. فأحد اآلابء ال
ذ رأى أنه بذلك حىت أنه كان يتململ على قدميه ابكيًا بتوسالٍت حارة، ولكن من دون فائدٍة. فا

يضيع الزمن سدًا ألصرار املذنب على رفضه التوبة. فأخريًا قال له: أرجوك اذًا أبن تتلو معي مرًة 
مي". فاخلاطئ قبل توسله وتلى معه السالم املالئكي. واذا به على الفور واحدًة:" السالم لِك اي مر 

عظيم. وأراد أن ميوت معانقًا أيقونة  طفق يبكي بشهيٍق، وحااًل أعرتف مبآمثه اندمًا أبنسحاٍق قليب
 والدة اإلله املقدسة كما مت.*

يف إحدى مدن بالد أسبانيا من اجمللد األول أبنه كان  7قد أخرب األب أورايما يف الرأس  :16اخلرب 
إنساٌن أثيٌم منافٌق، قد كان أسلم ذاته جبملتها للشيطان، ومل يكن قط أعرتف خبطاايه، بل مجيع اخلري 

كان هو يصنعه مل يكن شيئًا آخر سوى تالوته كل يوٍم مرًة واحدًة السالم املالئكي، تكرمياً   الذي
أبنه حينما دان اإلنسان املومى إليه من ساعة املوت،  لوالدة اإلله. فيخرب األب أوسابيوس نيارامبارك:

م الرمحة اململؤتني قد ظهرت له يف احللم العذراء اجمليدة، وحدقت فيه نظرها، فهذه الرمقة بعيين أ
رأفًة، قد فعلت يف قلبه تغيرياً عجيباً بنوع أنه حاالً طلب أحد الكهنة ليعرتف مبآمثه، واذ جاء الكاهن 

طاايه كلها بندامٍة شديدٍة، مذرفاً من عينيه تياراٍت من الدموع. ونذر على ذاته الدخول فهو أقر لديه خب
 ا مات.*يف أحدى الرهبنات أن بقي هو يف احلياة وهكذ

قد كتب بوفيوس يف اخلرب السابع من اجمللد اخلامس من أتليفه، عن إحدى النساء املتعبدات  :17اخلرب 
أتمر أبنتها بتالوة السالم املالئكي، ال سيما يف حصوهلا حتت خطٍر ما.  ملرمي البتول. أبهنا كانت دائماً 

أت لتسرتيح، فحااًل أستحوذ عليه فأتفق أن هذه األبنة يومًا ما اذ خرجت من مكان الرقص، وأتك
الشيطان الذي ظهر هلا بنوع حسي منظور، وشرع يقيدها ابلسالسل ليأخذها اىل جهنم، اال أهنا يف 

القصوى صلت السالم املالئكي، فالشيطان غاب عنها هارابً. وهكذا جنت هي  حال شدهتا هذه
 منه.*
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قد أخرب عن أمرأٍة من أقليم كولونيا،  3ب من الكتا 33أن العالمة كيساريوس يف الرأس  :18اخلرب 
كانت معاشرًة أحد القسس عشرًة رديئًة. يومًا ما دخلت اىل خمدعه فرأته معلقًا مشنوقاً، فبعد ذلك 
هي تركت العامل ودخلت اىل أحد أديرة الراهبات. اال أن الشيطان كان يظهر هلا حسيًا ويعذهبا، واذ 

فإحدى الراهبات علمتها أن تقول: السالم لِك اي مرمي: وملا هي  مل تعد تعلم ماذا تصنع لتنجو منه،
أن تقويل هذه  صلت هبذا السالم املالئكي، فالشيطان هتف صارخاً: فلتكن ملعونًة اليت علمتكِ 

 الصالة. وهكذا أضمحل من أمامها ومل يعد يظهر هلا فيما بعد.*
لعساكر عائشًا بسريٍة رديٍة يف قلعته. قد قد كتب األب كراسات، أبنه اذ كان أحد قواد ا :19اخلرب 

مضى اىل هناك بطريق الصدفة أحد الرهبان األتقياء الذي قد أهلم من هللا متنورًا فتوسل اىل ذلك 
قائد أبن يستدعي إليه خدامه كلهم، فحضروا مجيعاً اىل املكان اجلالس فيه هو والقائد، ما عدا ذاك ال

اء احلضور، اال أنه أضطر من قبل أمر القائد فجاء أخرياً أغتصاابً. املتوكل على خدمة خمدعه مل يكن يش
تقول عن نفسك من فحينئٍذ ذاك الراهب قال هلذا الوكيل: أين آمرك من قبل يسوع املسيح أبن 

أنت: فأجابه قائاًل: أين أان هو أحد شياطني جهنم، الذي منذ أربع عشرة سنةً أخدم هذا القائد األثيم، 
ألن يرتك يومًا ما تالوة السبع مرات: السالم لِك اي مرمي: الذي هو أعتاد أن يصلي هبا  منتظرًا إايه

هتا، وآخذ نفسه اىل اجلحيم. فالراهب حتم على يومياً، لكي أخنقه يف ذاك اليوم الذي فيه يهمل تالو 
 جثا على الشيطان أبن يغرب من ذاك املكان، فغاب حااًل من أمامهم. وحينئٍذ القائد ممتلئًا خوفاً 
 قدمي الراهب اندماً على حطاايه، مث غري سريته وعاش عيشًة مسيحيًة مملؤًة من الفضيلة.*

لفي جمموع البوالنديسيت اجلليل خيربون حتت اليوم الثالث أن اآلابء العلماء اليسوعيني مؤ :20اخلرب 
يل التعبد حنو السالم عشر من شهر أاير، عن الطوابوي فرنسيس ابطريتسي. أبنه هبذا املقدار كان جز 

املالئكي، حىت أنه كان يتلوه يف كل يوٍم مخسماية مرًة. فوالدة اإلله من مث قد أعلمته عن ساعة موته، 
قديساً. وبعد أربعني سنًة قد شوهدت صاعدًة من فمه نصبة زهر زنبٍق مجيلة يف  وهكذا رقد ابلرب

 توابً على أوراق هذه النصبةالغاية )اليت فيما بعد نقلت اىل مملكة فرنسا( وكان مك
 *السرم املالئكي، أبحرٍف من ماء الذهب.*

 الرهبان اجليستارجياسيني قد أخرب األب كراسات نقالً عن كيساريوس. أبنه كان فيما بني  :21اخلرب 
البسيطني أحد األخوة، مل يكن يعرف شيئًا من الصلوات كلها اال: السالم لِك اي مرمي: وأنه كان 
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تصال وحبسن عبادٍة. فبعد موته قد نبتت من قربه شجرٌة، وكانت حمررًة على أوراقها هذه يتلوها أب
 الكلمات وهي: السالم لِك اي مرمي اي ممتلئًة نعمًة.*

أنه يوجد مسطرًا يف اخلرب السابع من اجمللد األول من التأليف امللقب: بكنز الوردية: عن  :22اخلرب
دة اإلله، قد تلني مبشورة معلم أعرتافهن مسبحة الوردية كلها ثالث عذارى أخواٍت متعبداٍت لوال

اىل اهليكل. فليلة العيد يومياً، يف مدة أربعني يومًا، استعدادًا لعيد تطهري العذراء أي تقدمة املسيح 
املذكور ظهرت هذه األم اإلهلية لألخت األوىل من الثالث األخوات البسةً ثوابً مثيناً منسوجاً ابلذهب، 

رًة فضيلتها ومباركًة إايها. مث ظهرت لألخت الثانية البسًة ثواًب بسيطاً، وكذلك شكرت عبادهتا. شاك
نِك ظهرِت ألخيت البسًة ثواًب أمثن من هذا: فأجابتها اال أن هذه األخت قالت هلا: أيتها السيدة أ

د ذلك ظهرت هي لألخت البتول اجمليدة قائلًة:" ألن أختِك ألبستين أثوااًب غنيًة أكثر منِك". مث بع
الثالثة البسًة ثواًب من خيش، فمن مث هذه األخت ألتمست من العذراء الصفح والغفران عن كوهنا 

الثانية قد أستعدت الثالث العذارى أستعدادًا حسنًا هلذا العيد، بتالوهتن  خدمتها بفتوٍر. ففي السنة
لليلة املتقدمة على العيد ظهرت هلن هذه الوردية كالسنة السابقة، لكن بكل حرارٍة وعبادٍة. ففي ا

مزينًة أبثواٍب ملوكية مبهرة النظر، وقالت هلن:" حتضرن متأهباٍت ألنكن هنار غدًا   السيدة اجمليدة
مزمعاٌت أن أتتني اىل الفردوس السماوي". فقد مت القول فعاًل، ألهنن أخربن بذلك معلم أعرتافهن. 

يد تناولن القرابن األقدس يف الكنيسة، ورجعن اىل البيت حيث ويف اليوم الثاين الذي هو هنار الع
. وهكذا فيما مكثن اىل حني صالة النوم، واذا بوالدة اإلله ظهرت هلن جديدًا، اذ جاءت لتأخذهن

 بني تراتيل املالئكة الواحدة بعد األخرى قد تنحني بسالم.*
قواد العساكر ما أييت ذكره. وهو أن  أن األب كراسات خيرب أبنه مسع هو شفاهًا من أحد :23اخلرب 

هذا القائد قد شاهد أحد اجلنود يف معركة احلرب اليت حدثت مع عسكر العدو، ضابطاً يف يده أكليالً 
ب السيدة، وكان يطلب معلم أعرتاٍف. ألنه كان ضرب يف املعركة برصاٍص دخل يف جبهته مع ثو 

رأسه. وابلتايل مل يكن ممكنًا له أن حيىي وهو  وخرج من قفا مججمته، حيث كان خيرج من اجلرح خناع
دامٍة يف تلك احلال. فمن مث جاء إليه خوري العسكر فأقتبل أعرتافه الذي هو صنعه أبنتباٍه كامٍل ون

 قلبيٍة، وبعد أن انل احلل قد أسلم روحه بكل هدٍو وسالم.*
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يه آنفاً، أبنه أي القائد قد كان قد أخرب األب كراسات نفسه عما مسعه من القائد املشار إل :24اخلرب 
حاضراً يوماً ما فيما بني العسكر، واذا أبحدهم أعطى النار لبندقيته ضد الضارب ابلبوق، فالرصاص 

وابه انفذًا اىل صدره، فالقائد حااًل مضى إليه لينظر كيف كان جرحه القتال، فعندما خلع دخل يف أث
لسيدة، الذي كان البواق حاماًل إايه معلقًا يف عنقه، عنه اثوابه قد رأى الرصاص ابقيًا فوق ثوب ا

لكنه بنوع أن الرصاص ليس فقط مل يدخل يف قلب البواق بل وال حرق ثوب السيدة أم ملسه بشيء، 
بقي اثبتًا فوقه، فحينئٍذ القائد رفع الرصاصوثوب السيدة معًا وأرامها جلميع احلاضرين الذين أضحوا 

 عجب.*شهوداً عيانيني على هذا ال
عن شاب  1151قد كتب يف اخلرب السادس من اجمللد اخلامس عما هو مدون حتت سنة   :25اخلرب 

ه األمري اىل أيداالزميو، املدينة الكائنة يف بالد شريف النسب أمسه أسكيلوس، قد كان أرسل من أبي
رديئة. مث بعد ذلك ساسونيا ليدرس هناك العلوم، اال أن هذا الشاب قد أستسار يف تلك املدينة سريًة 

أنطرح مريضاً مبرٍض عضال دان به اىل ابواب املوت، حييث ُأعطيت له األسرار األخرية، وبقي منازعاً. 
هو على رؤاي، وهي أنه شاهد ذاته ُأخذ موضع داخل أتون انر متوقدة،  ففي هذه احلال قد حصل

رأى له انفذًة فهرب منها اىل خارج  وُغلق عليه بنوع أنه ظن بنفسه أنه داخل جهنم عينها. اال أنه قد
ذلك التون، ودخل ملتجأً يف قصٍر عظيم، فشاهد يف قاعته والدة اإلله الكلية القداسة جالسًة، فقالت 

أهل ميكنك أيها الشقي أن تتجاسر على احلضور أمامي، أخرج من هنا حااًل. وأذهب اىل النار له:" 
ب شرع يتوسل إليها طالبًا الرمحة والرأفة، مث التفت اىل اليت أنت أستحقيتها آباثمك". فحينئٍذ الشا

فهم قدموا  أولئك األشخاص الذين رآهم واقفني حبضرهتا، متضرعًا إليهم يف أن يتشفعوا به لديها،
التوسل أمامها من أجله وهي أجابتهم قائلًة هلم: أنتم ال تعرفون حقائق سرية هذا الشاب الدنسة 

يستليق أن يصلي أمامي وال مرًة واحدًة السالم املالئكي: فأولئك الشفعاء القبيحة. ومع ذلك مل يكن 
 قال: أي نعم أي نعم أين اتئٌب، قالوا هلا: أيتها السيدة أن هذا الشاب يتوب ويغري تصرفه: وهو حاالً 

وأعد أبن أصلح سرييت حقيقًة، وسأكون منذ اآلن فصاعدًا متعبدًا لِك اي سيديت. فحينئٍذ البتول 
يدة قد أرقت من غيظها عليه، وقالت له:" حسناً. فأان أقبل وعدك، فكن أميناً به، وهكذا بواسطة اجمل

جهنم". فلما قالت هذا زالت الرؤاي، فاذ رجع أسكيلوس بركيت إايك كن انجياً من املوت ومعتوقاً من 
احم هذه األم اإلهلية، اىل ذاته أخذ يقدم الشكر لوالدة اإلله، وأخرب الناس ابلنعمة اليت انهلا من مر 
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وعاش بسريٍة مملؤٍة من الصالح حافظًا حنو سيدته عواطف حٍب متقٍد. مث أنتخب فيما بعد ورسم 
يف أقليم دانيا حيث أجتذب عددًا وافرًا من الكفرة اىل األعتقاد ابإلميان  رئيس أساقفٍة ملدينة لود،

اول عن األبرشية. ولبس الثوب الرهباين املسيحي. وعندما تقدم كثريًا يف السنني والشيخوخة قد تن
قانونيًا يف دير كيارافاله الذي فيه عاش أربع سنني، ورقد ابلرب مبيتٍة مقدسٍة ومن مث قد أحصي من 

 كتبة الكنائسيني يف عدد قديسي رهبنة جيستالو.*ال
املشرتكني أبخوية عند األب أورايما. عن أحد  2من اجمللد  6أنه يوجد مدواًن يف الرأس  :26اخلرب 

مرضاً ثقيالً جداً، فهذا يوماً ما قال هكذا: أهاً  1604العذراء أنه قد كان مريضاً يف مدينة دوال سنة 
العيد هم ملتئمون يف اخلورص ليسبحوا مرمي البتول، وأان أبقى ههنا: قال  يل أن أخويت اآلن يف هذا

ه احلمى وشفي معاىف ابلتمام كأنه مل يكن مريضاً. هذا وهنض قائماً ومضى اىل مجعية األخوية وحاالً تركت
 األمر الذي أذهل اجلميع.*

راء كان صيادًا يف مدينة قد سطر عند األب أورايما نفسه، عن رجٍل آخر من أخوية العذ :27اخلرب 
انبويل. فهذا الرجل أنه قد كان يف أحدى رايضات األخوية جلد ذاته مع اآلخرين بشدٍة فقد أضيم 

، وأنطرح مريضًا مدة أايٍم ليست بقليلٍة، فحاملا أمكنه أن يقوم من املرض انهضاً، فألجل يف جسده
ومضى اىل الشط ليصطاد، حيث خاطب  كونه فقريًا وذا عيلٍة كبرية قد أغتصب ذاته وأخذ الشبكة

م الرأوفة والدة اإلله قائاًل: أيتها السيدة أنين بسببِك قد تكبدت أان هذا الضرر فعينيين: أما هذه األ
فقد جعلته حينئٍذ أن يصطاد بسهولٍة من األمساك يف ذاك النهار أبكثر مما لكان أخذه يف مدة كل 

 ريضاً.*تلك األايم السابقة اليت هو بقي فيها م
قد كتب األب أورايما عينه عن رجٍل آخر من أخوية البتول الكلية القداسة، أنه قد دعي  :28اخلرب 

ئه ليتغدى عنده. فهو أقتبل الدعوة ووعد ابلذهاب اىل الضيافة ولكنه أراد يومًا ما من أحد أصدقا
قد برح من فكره الوعد قباًل أن ميضي اىل مجعية األخوية، ففي خروجه منها بعد الرايضة الروحية 

الذي أعطاه لصديقه ومل يذهب إليه، فالرجل الصديق األمحق أحتمى غيظاً منه هبذا املقدار، حىت أنه 
يه يف شدة رجزه، واذ رآه وثب عليه ليقتله. ولكنه أبحكام هللا الغامضة قد قتل ذاته وأنطرح مضى إل

على األخ املومى إليه كأنه هو القاتل. ومن ميتاً. فبلغ اخلرب للقاضي وجاءت خدام الشريعة فقبضوا 
أبنه أنطلق برفقة  مث أُبرزت ضده حكومة املوت. أما هو فألتجأ اىل والدة اإلله أبن تسعفه، وهي أهلمته
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خدام الشريعة اىل أمام جثة املقتول وسأله قائاًل: أخرب ابحلق كيف مت موتك، ومن هو الذي قتلك: 
 نه هو نفسه قتل ذاته، وعلى هذه الصورة جنا األخ معتوقاً من احلكومة.*فامليت أجاب عالنيةً معرتفاً أب

عن رجٍل آخر من أخوية  1598ت سنة أنه يوجد مدواًن يف كتاب اتريخ األخوايت حت :29اخلرب 
العذراء كان أخذ ليطرح يف السجن، ألجل عدم مقدرته أن يفي ألصحاب الديون ما كان هلم عليه. 

إلله، وهي أهلمت الستة األشخاص الذين كان هلم عليه املال، أبهنم مجيعًا قد فأستغاث هو بوالدة ا
 اىل السجن وخلص انجياً.*تركوا له الدين جماانً. وهكذا أعفى هو من الذهاب 

                             

رتدد عن أحد الشبان أنه كان يف األبتداء ي 3من كتابه  3قد أخرب الوانروس يف الرأس  :30اخلرب 
اىل اخوية البتول اجمليدة املشرتك هو فيها ولكنه فيما بعد قد أمهل الذهاب إليها مطلقاً. وأفسد سريته 

لًة ما ظهر له الشيطان بصورٍة مرعبٍة جدًا، أما هو فقد أستغاث بوالدة اإلله، غري أن مبآمث شنيعة. فلي
بتلك اليت أنت تركتها معرضًا عنها،  العدو اجلهنمي أجابه قائاًل: أنك من دون فائدٍة تستغيث األن

وأخذ  وأنت األن ألجل خطاايك حتت والييت وخاصيت، فالشاب أبتدأ يرجتف خوفاً. وجثا على ركبتيه،
يتلو صورة أشرتاكه ابألخوية قائاًل: أيتها البتول الكلية القداسة والدة اإلله أخل: واذا هبذه السيدة 

لشيطان من أمامها اتركاً يف املكان رائحة منتنة جدًا، ويف هربه اجمليدة قد ظهرت له. ويف احلال هرب ا
اء الرأوفة قد ألتفتت حنو الشاب قائلًة له: قد فتح احلائط انفذاً منه، وترك بعده الثغرة مفوحًة، فالعذر 

أنك مل تكن ابحلقيقة مستحقاً أن أسعفك معينًة إايك، ولكنين أان أردت أن أعاملك ابلرمحة، لكي تغري 
تك وترجع اىل مجعية األخوية. فالشاب حاملا بلغ اىل الصباح قد مضى فأعرتف خبطاايه بدموٍع سري 

، وشرع يرتدد اىل األخوية أبشد حرارٍة وأبكثر عبادٍة ونشاٍط سخية. ورجع عن مآمثه. وأصلح سريته
 من املدة القدمية.*

من ذوي أخوية العذراء الذي  أنه كان يف مدينة براغانتسا شابٌ  1550أنه حدث يف سنة  :31اخلرب 
السيئة مضى اذ ترك هذه العبادة فتمرغ يف كل نوع من محاة الرذائل، حىت أنه ليأسه من ذاته وحاله 

يومًا ما ليطرح بنفسه يف النهر فيموت، غري أنه قبل أن يرمي ذاته أجته حنو والدة اإلله قائاًل: عينيين 
ت له هذه البتول الكلية القداسة وقالت له: ماذا تريد أن اي مرمي أان الذي خدمتِك يف األخوية. فظهر 
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ا وأعرتف خبطاايك وأرجع اىل أخوييت: تصنع اآلن أتشاء أن ختسر نفسك وجسدك معاً، فأنطلق من هن
 فالشاب من مث حاالً رجع اىل هللا ابلتوبة وأصلح سريته شاكراً أنعام هذه السيدة.*

خمربًا أبن أحد الرهبان يف بالد أسبانيا، حلنقه  2من اجمللد  7قال األب أورايما يف الرأس  :32اخلرب 
اىل بالد بربراي، وهناك نكر اإلميان ابملسيح، ورجزه ضد رئيسه قد وثب عليه حبماقٍة فقتله، وهرب 

وتزوج أبمرأٍة. وأستسار بسريٍة مملؤة من املآمث، خاليًة من كل صالٍح. اال أنه حفظ تالوته يومياً الصالة 
وة: السالم عليِك أيتها امللكة أم الرمحة: ففي أحد األايم اذ كان هو منفردًا عن الناس مصلياً املبد

قد ظهرت له والدة اإلله، فوخبته مؤنبًة، مث حرضته مشجعًة على تغيري سريته موعدة الصالة املذكورة، 
قد سألته عن السبب، وهو أخربها إايه ابملعونة، فحينئٍذ رجع هو اىل بيته، وملا رأته أمرأته كائباً حمزوانً 

ألمرأة قد أشفقت أبحواله مفصاًل، وابلرؤاي اليت شاهدها، ابكيًا بدموٍع غزيرٍة على شقاوته، فهذه ا
عليه متوجعًة، وأعطته جانباً من املاال ملصروفه يف رجوعه اىل أسبانيا، كما أهنا أرتضت معه أبن أيخذ 

فرجع اذاً اىل ديره، وألجل توسالته ودموع عينيه السخية، قد صحبته أحد بنيه الذين أتلدوا له منها. 
بتوبٍة شاقة اثبتاً على عمل الرب وأخريًا مات قبلته من جديد رهبان مجعيته مجلًة مع أبنه، حيث عاش 

 برائحة القداسة.*
تشد قد أخرب األب أورايما عينه يف املكان السابق ذكره عن أحد الشبان الدارسني الذي أر  :33اخلرب 

من معلمه أبن يسلم على العذراء اجمليدة هبذه الكلمات وهي: السالم عليِك من هللا اي مرمي أم الرمحة: 
ًة: اما تعرفين فاذ مارس ذلك مدة حياته، ودان أخريًا من ساعة املوت، قد ظهرت له والدة اإلله قائل

اٍت كثريًة هبذه الكلمات: فحينئٍذ أان اي أبين العزير فأان هي أم الرمحة تلك اليت أنت سلمت عليها مر 
 ذاك العابد مد يديه مهماً على أن ينهض فيتبعها. ويف احلال أسلم روحه هبدٍو وسالم راقداً ابلرب.*

آمث من دون عمل صالٍح ما سوى تالوته لقد سطر عن أحد اخلطأة أنه كان عائشًا يف امل :34اخلرب 
تجئ اي والدة هللا القديسة: فيوماً ما قد فاز هذا اخلاطئ اليومية الصالة املبدوة: حتت ذيل محايتِك نل

أبنواٍر مساوية من قبل والدة اإلله ملعرفة حاله الشقية، وللرجوع اىل هللا ابلتوبة. حىت أنه ترك العامل 
ظ القانون مدة مخسني سنًة، بسريٍة مملؤة من القداسة. قد أعقبتها ميتٌة وصار راهباً، حيث عاش حبف

 أضحى منوذجاً حياً للرهبان بفضائل حياته وبصالح موته.* صاحلٌة حيث
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قد كتب العالمة ابري عن رجٍل أراتيكي كان يف مدينة طورين مصرًا على ضالله. فهذا   :35اخلرب 
إليه كثريون من الكهنة الغيورين، وأبذلوا حنوه كل  مرض مرض املوت، ولذلك قد جاء 1610سنة 

ان الكاثوليكي املقدس. ولكن من دون فائدة، ألن أتعاهبم معه ذهبت أجتهادهم يف أجتذابه اىل اإلمي
سدًى ألصراره الشيطاين على ضالله. فأخرياً أحد هؤالء الكهنة توسل إليه بدموٍع يف أن ترتضي قلما 

ت وهي: اي أم يسوع عينيين: فاألراتيكي قبل توسله وقال هذه الكلمات، يكون أبن يقول هذه الكلما
تلفظ هبا، فعلى الفور كإنساٍن أستيقظ من رقاده هتف صارخاً: أان أريد أن أموت  اال أنه حاملا

كاثوليكياً: كما مت ابحلقيقة، وهو أنه أقر حبقائق اإلميان، وأقتبل احلل من األرتقة ومن خطاايه، وبعد 
 مات.* ساعتني
جيون، عن إنساٍن آخر أنه يوجد مدوانً حتت اليوم الثامن عشر من شهر أيلول يف املينولو  :36اخلرب 

كان غري مؤمن يف بالد اهلند. فهذا اذ بلغ اىل ساعة موته، ودان من أنفاسه األخرية حيث تركه اجلميع. 
قتدارها العظيم، أخذ ابأللتجاء فلسماعه يف مدة حياته من املسيحيني املدائح عن مرمي العذراء وعن أ

يدة الرؤوفة وقالت له: هوذا أان اليت أنت تستغيث إليها مستغيثاً أبمسها، ففي احلال ظهرت له هذه الس
يب قد حضرت ملعونتك، فقم وصر مسيحياً: فعند مساعه هذه الكلمات، هنض حااًل صحيحًا معاىف 

الغري املؤمنني عند مشاهدهتم هذه األعجوبة من مرضه. فآمن ابملسيح وأصطبغ. كما أن كثريين من 
 قد صاروا مسيحيني.*

ن إنساٍن كان يف مدينة مادريد، كلي التعبد ملرمي البتول، خاصًة حنو أحدى قد سطر ع :37اخلرب 
أيقوانهتا املقدسة اليت كانت تسمى: األيقونة األنطاكية: فهذا الرجل قد أقرتن ابلزواج الناموسي سنة 

 ، اال أنه بعد زواجه مل يكن جيد مع هذه األمرأة راحًة قط، ألجل غريهتا وشكوكها يفمع أبنةٍ  1610
أنه كان حيب غريها من النساء، فقد كان من عادة هذا املتعبد ملرمي أن ميضي يف كل يوم سبٍت خلسًة، 

كراً كان ميضي اىل زايرة األيقونة املار ذكرها حافياً. غري أن أمرأته كانت تظن به أنه يف ذهابه هكذا اب
هي بزايدٍة،   الذي اذ صنعتهعند بعض النساء ولذلك كانت تفرتي عليه ابلشتائم واألهاانت. األمر 

فهو من شدة غمه وغيظه وقلة صربه من هذا األفرتاء أخذ حبلًة وربطها يف عنقه فشنق نفسه داخل 
دة اإلله أبن أتيت ملعونته. واذا البيت بعد أن غلق الباب، اال أنه وهو يف آخر أنفاسه قد أستغاث بوال

جلمال، ودنت منه فقطعت احلبل وخلصته، يف هبذه السيدة قد ظهرت له بشكٍل فائق يف البهاء وا
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الوقت الذي فيه كان الناس ملتئمني خارج الباب، ومشاهدين احلادث من الشباك من دون مقدرهتم 
حلادث، ومنذ ذاك الوقت قد غريت أمرأته على الدخول اىل البيت. فحينئٍذ هو فتح الباب وأخربهم اب

معاً بسالم وحٍب مستحرين يف عبادهتما حنو هذه السيدة  سلوكها معه اتئبًة عن أفرتائها عليه، وعاشا
 الكلية القداسة.*

أنه كان إنساٌن يف مدينة فالنصا قد تورط يف  1613قال األب أورايما أنه حدث يف سنة  :38اخلرب 
جعله احلياء أن خيفي إيرادها فيما بعد كل مرٍة كان يعرتف، وابلتايل أضحى منافقاً فعل خطيئٍة قبيحٍة. و 

ابألسرار يف كل تلك املدة. اال أنه اذ مل يعد ميكنه أحتمال توبيخ ضمريه قد أنطلق يف أحد األايم 
ب الكنيسة، لزايرة أيقونة والدة اإلله امللقبة هبا له، لكي يتوسل إليها فيأن تساعده. فلما بلغ اىل اب

مانعةً إايه عن الدخول، فحينئٍذ  وأراد الدخول إليها، قد شعر بقوةٍ غري منظورٍة كانت تدفعه اىل الوراء،
هو عزم عزمًا اثبتًا على أن يعرتف بتلك اخلطيئة. وبعد هذا العزم تقدم اىل ابب الكنيسة فلم جيد 

اً خبطاايه كلها. وهكذا رجع اىل بيته مملؤاً من مانعاً، بل دخل إليها بسهولٍة. ومن مث أعرتف أعرتافاً عام
 السرور والتعزية.*

يوجد مدوانً يف اتريخ الرهبنة اجليستارجيازية. عن الطوابوي آدم أحد آابء هذه الرهبنة، أنه  :39اخلرب 
أنه اذ مضى يومًا ما ليزور مرمي البتول يف إحدى كنائسها، ورأى أبواب تلك الكنيسة مغلقًة، فجثا 

نيسة قد الباب مصليًا مسلمًا على هذه األم اإلهلية. ولكن حاملا ركع هناك واذا أببواب الك أمام
أنفتحت من ذاهتا. فدخل إليها البار وشاهد والدة افله مشعشعًة أبنواٍر مساوية ال ميكن التحدق هبا، 

سيديت فمن أنِت:  قائلًة له: اي آدم هلم اىل ههنا، أتراك تعرفين من أان: فأجاب الطوابوي: كال، اي
اليت أنت تقدمها يل، فأان سأهتم  فقالت له: أان هي والدة اإلله. فأعلم أين ألجل العبودية واخلدمة

بك دائماً: قالت هذا ووضعت يدها على هامة البار فأشفته من الوجع الذي منذ أزمنٍة مديدٍة كان 
 يتكبده يف رأسه أبمٍل شديٍد.*

من اتريخ الرهبان األصاغر، عن أمرأٍة كانت حسنة  5من الكتاب  73قد سطر يف الرأس  :40اخلرب 
ه. فهذه يوماً ما ذهبت من دون أن يعرف رجلها، لكي تزور إحدى كنائس العذراء العبادة لوالدة اإلل

اجمليدة البعيدة عن مكان سكناها، ومن حيث أنه حدثت يف ذلك النهار أمطارًا غزيرة، وعواصف 
مرأة تقدر أن ترجع اىل بيتها، بل أضطرت ألن تبيت خارجاً. لكنها قد شديدة، فلم تعد هذه األ
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وخوفاً من أن رجلها كان مزمعاً بدون ريٍب أن يظهر غيظه ضدها. فمن مث ألتجأت اىل أستوعبت غماً 
البتول القديسة يف أن تسعفها. ففي اليوم التايل قد رجعت اىل بيتها، وشاهدت رجلها مملؤاً من العذوبة 

 أن اقة، ومل يقل هلا كلمًة ما البتة عن غياهبا. فأخذت هي تستفحص وتستدل، فعرفت يقيناً والرو 
العذراء اجمليدة قد جاءت يف اليوم السابق اىل البيت بصورة تلك األمرأة، وصنعت مجيع لوازم خدمة 

ها ابحلادث، البيت بكل نشاٍط، بنوع أن الرجل مل يدر أن أمرأته بقيت خارجاً،، فحينئٍذ هي أخربت رجل
 خادمٍة يف كل تلك الليلة.*ومعاً أزدادا حرارًة يف عبادة هذه األم الرأوفة. اليت شرفت منزهلما ك

قد كتب العالمة الابوس يف اجمللد األول من اترخيه السنوي عن مدينة ضؤول. أنه كان يف  :41اخلرب 
متقدم يف الوظائف العسكرية. فهذا هذه املدينة )الكائنة يف بالد فرنسا( رجٌل شريٌف أمسه أنسالدوس 

ٍم دخل يف حنكه بقوٍة، بنوع أن اجلراحني مل يقدروا الرجل اذ كان يوماً ما يف معركة احلرب قد شق بسه
أن جيدوا طريقةً هبا خيرجون حديد السهم املكسور من حنكه، بدون قطع حلمانه. فأستمر هذا املسكني 

خرياً اذ مل يعد حيتمل اآلالم، وحصل يف حال العدم من قبل مدة أربع سنواٍت يتكبد األوجاع، ولكنه أ
ئٍذ اجلراحون أن يفتحوا حلمان حنكه. وخيرجوا احلديد. اال أنه قبل ممارسة املرض أيضاً، فأرأتى حين

ذلك قد ألتجأ هو اىل والدة اإلله، ونذر على ذاته أن يزور أيقونتها املقدسة املكرمة يف ذلك املكان، 
سنٍة كمية من املال أن حصل على الشفاء فحاملا صنع هذا النذر قد شعر أبن احلديد  مقدمًا هلا كل

ن ذاته خرج من حنكه، وبقي يف فمه. وهكذا أخرجه من دون وجٍع ابلكلية، ففي اليوم التايل م
أغتصب ذاته وهو يف حال مرضه الشديد، وقام فذهب لزايرة تلك األيقونة مقدماً النذر الذي صنعه. 

 متم ذلك فاز هناك ابلشفاء من مرضة أيضاً، ورجع اىل بيته صحيحاً معاىف.* وحاملا
قد سطر عن رجٍل يف بالد أسبانيا كان معاشرًا واحدة من النساء قريباته عشرًة دنسًة.  :42اخلرب 

فيومًا ما اذ كانت هناك إحدى البتوالت املتعبدات ملرمي تصلي، قد رأت خملصنا يسوع املسيح يف 
اذ ه، مهمًا على أن يرسل ذاك الشاب املفسود اىل جهنم. اال أن والدته الكلية القداسة منرب عدل

قالت له أن الشاب كان وقتًا ما متعبدًا هلا، فأستمدت له منه تعاىل مهلًة ثالثني يومًا ألصالح سريته 
علم أعرتافها، الذي اتئباً. فمن مث تلك األبنة قد أُِمرت من والدة اإلله نفسها، أبن خترب هبذا مجيعه م

دم على مآمثه وأعرتف هبا بدموٍع اذ فهم الرؤاي قد أعلنها لذاك الشاب، الذي عند مساعه ذلك قد ن
سخية، موعدًا بعدم سقوطه من جديد ابخلطيئة مع تلك األمرأة، ولكن ألنه مل يقطع السبب القريب 
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وأعرتف مبآمثه مكررًا وعده من بيته، قد رجع نظري الكلب اىل قيه، فبعد سقوطه جاء من جديد 
افه اذ مل يعد يراه، مضى إليه ليزوره يف بيته، السابق، غري أنه قد رجع أيضًا اىل اخلطيئة، فمعلم أعرت 

اال أن الشاب التعيس قد أصرفه من عنده ليس من دون غيٍظ، فلما بلغ اليوم األخري من الثالثني 
ون فائدٍة، ألن األمث أعمى قلب هذا الشقي. يوماً، قد رجع الكاهن اىل بيت الشاب. ولكن من د

ن خيربوه فيما حيدث. وأنه كان مستعداً للحضور مىت دعوه، فالكاهن حينئٍذ توسل اىل خدام البيت أب
فما أنتصف الليل التابع ذاك اليوم، اال والشاب حصل يف أوجاٍع ابطنة شديدة يف الغاية. فاخلدام 

جاء وشكاً إليه لكي يساعده، ولكن املنكود احلظ صرخ صواتً  أسرعوا وأخربوا معلم األعرتاف، الذي
  أموت مطعوانً حبربٍة يف قليب: وهكذا خرجت نفسه مع ذاك الصراخ.*عظيماً قائاًل: أواه أان

قد أورد األب روهوس أبنه كان يف مدينة مديوالن شاٌب أمسه مازاكيوس، متولعًا يف لعب  :43اخلرب 
الورق هبذا املقدار، حىت أنه يوماً ما قد لعب على أثوابه اليت كان يلبسها، وألجل اخلسارة اليت أملت 

ج من جرح برجٍز نفاقي كمقطوع الرجاء، وضرب ابلسكني أيقونة والدة اإلله، اال أنه قد خر به قام 
األيقونة دم نظري الفصادة، فغسل وجه مازاكيوس الذي حينئٍذ أستوعب خوفًا وخشوعًا معاً، وطفق 

مث خرج  يبكي اتئباً. وهكذا قدم الشكر هلذه األم الرأوفة على كوهنا أستمدت له زمناً لصنيع التوبة.
ًة يعيش ابلقداسة والفضائل، من العامل ودخل يف الرهبنة اجليستارجيازية، حيث أستمر مدة أربعني سن

 حىت أنه حصل على موهبة النبؤة. وهكذا مات موت األبرار الذي هو كرميٌ لدى الرب.*
بة، قد أخذ يوماً أنه قد سطر عن أحد اخلطأة املتفاقم شرهم جداً، أنه اذ رجع اىل هللا ابلتو  :44اخلرب

يؤكد له هبا أنه تعاىل غفر له خطاايه. ولكن  ما يبكي مبرارٍة أمام الصليب طالباً من فادينا عالمة ظاهرة
بعد توسالٍت كثرية ودموٍع غزيرة اذ أنه مل يفز بعالمٍة ما فأجته حنو والدة اإلله احملزونة بتضرعاٍت متضعة 

ينئٍذ شاهد يف الرؤاي هذه األم اإلهلية متوسلًة لدى أبنها يف أن تلتمس له من ابنها هذه النعمة، فح
 هل أن دموع هذا التائب متضي ضائعًة: وحينئٍذ مسع هو أن خملصنا قال هلا أنه غفر بقوهلا له: اي أبين

 له، وهكذا عاش هو ابقي زمن حياته بسريٍة مقدسة.*
اٌن شيٌخ مملٌؤ من السنني ليعرتف أنه يف أحد أعمال رساالت آابء مجعيتنا، قد جاء إنس :45اخلرب 

وس سبوراتيل )الذي منذ زمن ليس مبستطيل قد رقد عند أحد آابء هذه الرسالة، وهو األب كيساري
ابلرب برائحة القداسة، وجسده بعد أشهٍر عديدة من نياحه وجد غري فاسد( وكان جميء هذا اإلنسان 
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تدار شفاعة مرمي البتول الكلية القداسة، الشيخ لطلب األعرتاف، بعد أستماعه عظتنا على مسو أق
مًا يف كل بلدٍة ومكان منارس فيه أعمال الرسالة. فلما تقدم العظة اليت من عادتنا أن نصنعها دائ

الشيخ املومى إليه أمام منرب األعرتاف قال لألب كيساريوس: أن العذراء اجمليدة اي أبيت قد صنعت 
ور:" هذه هي صنعتها اخلصوصية". غري أن الشيخ أردف معي عظائم نعمتها: فأجابه األب املذك

ا األب ال تقدر أن متنحين احلل عن مآمثي، ألين يف مدة حيايت كلها قط كالمه بقوله:" انك أنت أيه
ما أعرتفت". وابحلقيقة كان األمر كذلك، أي ولئن كان هذا الشيخ كاثوليكيًا فلم يكن حىت ذاك 

خذ يشجعه ويرشده، مث عرفه أعرتفًا كاماًل، ومنحه احلل حبسب الوقت أعرتف قط. فاألب حينئٍذ أ
 ال توصف للجهتني للمعرف وللمعرتف.* الواجبات بتعزيةٍ 

أنه يوجد مدوان يف سرية حياة الطوابوي برنردوس طولوماى مؤسس مجعية اآلابء املدعوين  :46اخلرب 
عبد لوالدة اإلله حبرارٍة. قد صودف أوليفاتيني، أن هذا البار الذي منذ نعومة أظفاره كان حسن الت

وان يف اجلبل امللقب ابوليفاتوس، موعبًا غمًا وحزاًن من يومًا ما هو داخل مكان نسكه الكائن يف أك
أن ال يكون هو من عدد املخلصني. ومن أن ال يكون حلد ذاك الوقت الباري تعاىل غفر له خطاايه. 

كلية القداسة قائلًة له:" من أي شيٍء أنت خائٌف اي فاذ هو يف هذه احلال، قد ظهرت له البتول ال
ألن هللا قد غفر لك كل مآمثك، وهو عز وجل راٍض من نوع العيشة املتمسك أبين، كن مسروراً فرحاً، 

أنت هبا، فداوم مواظبًا عليها، وأان أعينك وهكذا أنت ختلص". فهذا الطوابوي ثبت دائمًا يعيش 
 أخرياً على ميتٍة صاحلٍة سعيدة مسلماً نفسه بني يدي والدة اإلله.* ابلرباءة والقداسة اىل أن حصل

أنه سطر عن أبنٍة من بالد جرمانيا قد كانت تورطت بفعل الدنس مع والدها نفسه، واذ  :47اخلرب 
ظهرت حبلى منه، هربت اىل القفر ومكثت منفردةً عن الناس اىل أن ولدت، فحينئٍذ ظهر هلا الشيطان 

ورته راهٍب، وأقنعها أبن ترمي الطفل الذي ولدته يف حبرية ماٍء هناك. وملا متمت مشبصورة إنساٍن 
فعاًل، أخذ هو يرشدها اىل ان تطرح هي أيضًا ذاهتا يف تلك البحرية، فوقتئٍذ هتفت األمرأة قائلًة: اي 

 مرمي عينيين. ويف احلال غاب عنها الشيطان مدبراً.*
مع الشيطان، على أن يعطيه هذا الروح النجس كميًة من املال، أن أحد اجلنود كان أتفق  :48اخلرب 

له أمرأته عينها اىل أحد األحراش، فتتميماً لألتفاق أخذ اجلندي أمرأته منطلقاً هبا حتت شرط أن أيخذ 
حنو ذاك احلرش، واذ مرا يف الطريق من على كنيسٍة خمتصٍة ابلدائمة بكارهتا مرمي، قد طلبت األمرأة 
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خارجاً توسٍل أن يسمح هلا أبن تزور العذراء يف تلك الكنيسة، فسمح هلا بذلك وجلس هو من رجلها ب
ينتظرها، فاذ دخلت األمرأة الكنيسة. قد خرجت بداًل منها والدة اإلله عينها متشكلًة بصورهتا 
ا وملبوسها، ودنت من اجلندي كأهنا أمرأته، مث ركبت الفرس وسارت معه، فلما وصال اىل احلرش، واذ

أتك أتيتين بوالدة اإلله ابلشيطان القى اجلندي قائالً له: أيها اخلائن الغشاش كيف أنك عوضاً من أمر 
اليت هي عدويت: فحينئٍذ أجابته العذراء بقوهلا: وكيف أنت جتاسرت على أن تقصد أن تضر من هي 

صلح سريتك اتئباً وأان متعبدة يل، فأغرب هارابً اىل جهنم: مث ألتفتت حنو اجلندي وقالت له: أمِض فأ
ري عوائده الرديئة وعاش عيشًة أعينك: وهكذا غابت عنه، فعلى هذه الصورة رجع الرجل وغ

 مسيحيًة.*
أنه يوجد مدوان يف املينولوجيون حتت اليوم الثامن من متوز هذا اخلرب، وهو أنه كانت يف  :49اخلرب 

عضال، فقد اتبت عن خطاايها عازمًة على بالد املاسيكوس أمرأٌة زانية اليت اذ أنطرحت يف مرٍض 
رأسها وتقدمه هديةً لوالدة اإلله اجمليدة، فشفيت من املرض عدم الرجوع إليها، ونذرت أبن تقص شعر 

ومتمت نذرها، مقدمًة شعرها للعذراء يف إحدى الكنائس اليت كان يوجد فيها متثال هذه السيدة 
اً. وزين به رأس متثال البتول. اال أن تلك األمرأة جمسماً. فخادم الكنيسة أخذ الشعر ورتبه حسن

تطيلًة يف توبتها، بل رجعت اىل حاهلا األوىل القبيحة. مث مرضت وماتت غري اخلاطئة مل تستمر مدًة مس
اتئبة، فبعد ذلك خاطبت والدة اإلله من ذلك التمثال األب يوحنا ماراي سالفااترا اليسوعي عالنيًة 

 له: أرفع عن رأس أيقونيت اجملسمة الشعر املوضوع عليه، ألنه هو شعر نفٍس حبضور مجٍع غفري قائلةً 
جرة زانية هالكة يف جهنم، ال يليق أن يوجد شعرها فوق رأس من هي أم العفة والطهارة. فاألب فا

 املذكور حاالً رفع بيده ذاك الشعر وطرحه يف النار فأحرتق.*
ه بدران. أنه قد كان يف بالد أسبانيا أستأسر عبيداً له قد سطر أحد اهلجريني السودان أمس :50اخلرب 

. الذين اذ ألتجأوا اىل والدة اإلله أبن تنقذهم من تلك احلال السيئة يف عبوديتهم كثريين من املسيحيني
هلذا الرجل الرببري، فالبتول أم الرمحة ظهرت لذاك السركسي وقالت له: كيف أنت اي بدران تتجاسر 

اً ك أسارى وعبيدًا، أولئك الذين هم خاصيت ومتعبدون يل، فطع اذاً، وأتركهم معتقعلى أن حتوي عند
إايهم أحراراً. فأجاهبا بدران بقوله: ومن هي أنِت حىت أطيعِك أان: فقالت له: أان هي والدة اإلله. 

من ومن حيث أن هؤالء املسيحيني قد أستغاثوا يب، فأان أريد أن تعطى هلم احلرية ليكونوا انجني 
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أنه قام فأطلق كل أولئك األسر: فبدران حينئٍذ قد شعر يف ذاته أبنه تغري عما كان عليه، وابحلقيقة 
املسيحيني معتقاً إايهم، وبعد ذلك قدم ذاته للبتول الكلية القداسة اليت هي نفسها أرشدته يف عقائد 

حلادث كنيسٌة مع ديٍر من الداينة وحقائق اإلميان، وعمدته يف حوٍض كبري قد تعمرت فيه بعد هذا ا
 الرهبان اتبعني قانون القديس بناديكتوس.*

قال أيدولفوس كيكتونيوس خمربًا عن أحد الكنائسيني القانونيني أبنه اذ كان يومًا ما يتلو  :51اخلرب 
مدائح خمتصًة ابلعذراء اجمليدة وهو على حافة هنر ساان، فأتفق له أنه سقط يف النهر املذكور فأختنق، 

ه اىل اجلحيم، اال نه كان هو وقتئٍذ حاصاًل يف حال خطيئٍة مميتٍة، فجاءت الشياطني ليأخذوا نفسوأل
أنه حااًل ظهرت والدة اإلله وقالت هلم: كيف جتسرون على أن أتخذوا نفس ذاك الذي مات حينما 

العبادة كان يتلو مدائحي: مث ألتفتت حنو القانوين وقالت له: أهنض حيًا وأصلح ذاتك وكن حسن 
يف سرية النسك راهباً، وعاش حنو احلبل يب الربيء من الدنس". فقام ذاك املائت حياً ودخل بعد ذلك 

ابقي زمن حياته اجلديدة أبداء الشكر حنو احملسنة إليه، كارزاً مبدائح احلبل هبا الربيء من تبعة اخلطيئة 
 األصلية، وجمتهداً يف أكتساب القلوب هلذه العبادة.*

الوقت عينه أنه حينما كان رهبان دير كيارافاله حيصدون احلبوب يف املزرعة، كانوا يف  :52اخلرب 
يرتلون مدائح لوالدة اإلله، فقد شوهدت هذه امللكة السماوية جتول فيما بينهم كأٍم متلق أطفاهلا، 

 وشوهدت برفقتها أثتنان من القديسات متسحان مبناديل نقية عرق أولئك الرهبان.*
والدة اإلله، أنه قد أخرب عن شقيق سلطان هونكراي أبنه كان يومياً يتلو الفرض املختص ب :53اخلرب 

فهذا اذ حدث له مرٌض ثقيل، قد نذر للعذراء الفائقة الطهارة حفظ البتولية الدائمة، أن شفي من 
أعتمد  مرضه. فحاملا صنع هذا النذر برأ من علته. ولكن بعد مدٍة وجيزة مات أخوه السلطان. وهو

 خمدعه ليتلو كعادته فرض على أن يتزوج مبن كانت تليق به، ولكنه قبل أن يتمم الزواج قد أنفرد يف
العذراء فلما بلغ به اىل هذه الكلمات وهي: كم أنِت مجيلٌة وهبيٌة أيتها البتول. قد ظهرت له والدة 

أخذ لك عروسًة أخرى، فأعلم أن اإلله قائلًة:" فأن كنت أان مجيلًة كما تقول فلماذا اآلن ترتكين لت
ا، فسأكون أان عروسًة لك بدالً منها، وعوضاً عن كنت ترتك هذه اليت أنت أعتمدت على األقرتان هب

مملكة هونكراي سأعطيك ملك السموات". فهذا السلطان بعد ذلك هرب من هونكراي اىل قفٍر ابلقرب 
 الً اىل امللك السماوي.*من مدينة أكويليا. حيث أهنى حياته بقداسة سامية منتق
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ن واحٍد من الرهبان احلسين العبادة أمسه قد أخرب القديس يوحنا كاتب سلم الفضائل ع :54اخلرب 
كاركاريوس، انه كان من عادته مراٍت كثريًة أن يرتل قصائد وأشعارًا يف مديح والدة اإلله. وكل مرٍة 

ليها بتالوة السالم املالئكي. فهذا الراهب قد كان يشاهد أيقونًة ما خاصًة هبا، فدائماً كان يسلم ع
ل ذي أمٍل شديد. حىت أنه من عظم أوجاعه كان يقرض شفتيه ولسانه سقط فيما بعد طرحياً مبرٍض ثقي

أبسنانه، ولذلك ما عاد يقدر على النطق، وحصل يف أنفاسه األخرية منازعاً. ولكن حينا كان احلضار 
فسه من جسده، قد ظهرت له البتول املثلثة الغبطة وقالت له: يتوسلون من أجله منتظرين أنفصال ن

ليك لكي أشفيك، ألين ما عدت أحتمل أن أراك معذابً بذاك الفم الذي به مدحتين أين أمنا قد جئت إ
كثريًا، فقم معاىف وكن صحيحاً من مرضك، وداوم على مدحيك إايي. قالت هذا ورشقته ببعض نقٍط 

سائرًا أايم حياته من مدحيها. وأخريًا بكل سالٍم   ض معاىف. ومل يكف قدمن حليبها. فحااًل برأ وهن
  وعذوبٍة عند موته سلم نفسه بيد سيدته سلطانة السماء.*وهدوٍ 
أن بوفيوس يف اخلرب اخلامس من اجمللد الرابع من أتليفه ومثله آخرون يوردون ما أييت ذكره،  :55اخلرب 

وميه القديس فرنسيس بورجيا، قد جاء أحد األكلريوس ليخاطبه وهو أنه اذ كان موجودًا يف مدينة ر 
حيث أن القديس كان وقتئٍذ مهتماً يف أشغاٍل ضرورية، قد أرسل عوضه األب  عن قضيٍة، ولكن من

أكوسطا. فالكاهن املومى إليه حينئٍذ أخذ خياطب األب أكوسطا قائاًل: أعلم اي أبيت أين أان رجٌل 
يف حال اخلطيئة، وميؤوس من أمر خالصي بقطع رجائي من الرمحة اإلهلية، كاهن واعظ، ولكين عائٌش 

ما بعد أن أهنيت وعظي خبطبٍة صنعتها ضد اخلطأة املصرين على آاثمهم، وامليؤوسني بعد ذلك فيوماً 
من الرجاء بنوال الغفران، قد جاء إيلَّ إنساٌن ليعرتف عندي، وهذا قد أورد لدي يف منرب الذمة 

تئٍذ واجبات ا. وأخريًا قال يل أنه كان هو ميؤوسًا من املراحم اإلهلية. فأان لكي أمتم وقخطاايي كله
وظيفيت قلت له أن يغري سريته ويتكل على هللا مرتجيًا غفران ذنوبه، فحينئٍذ هنض هو على قدميه 

ترجع عن وشرع يوخبين بصرامٍة قائاًل:" فأنت الذي تكرز على اآلخرين هكذا، ملاذا ال تصلح ذاتك و 
نتك، فأصلح طريقك مآمثك، وألي سبب تقطع رجاك، فأعلم أين أان هو مالك الرب قد جئت ألعا

وهكذا تنال الغفران من هللا". واذ قال هذا غاب هو من أمامي. فأان قد أمتنعت مدة بعض أايٍم عن 
أقدس، رذائلي، ولكن اذ حصلت يف السبب قد سقطت من جديد يف مآمثي. فيومًا ما عندما كنت 

ٍظ حسيٍة مسموعٍة قائالً فقبل تناويل القرابن املقدس قد خاطبين يسوع نفسه حتت أعراض السر أبلفا
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يل:" ملاذا أنت تعاملين هذه املعاملة السيئة، يف الوقت الذي أان فيه أعاملك هبذا املقدار من الشفقة 
سبب اخلطيئة قد تكردست  والرأفة". فبعد ذلك أان عزمت على تغيري سرييت، ولكن حاملا وجدت يف

ذ كنت أان موجودًا يف خمدعي، قد دخل من جديد يف القبائح. ففي هذا اليوم منذ بعض ساعاٍت ا
شاٌب، وأخرج من حتت وشاحه كأسًا وفيها القرابن األقدس قائاًل يل:" أتعرف أنت هذا اإلله السيد 

ا هو معك، فاآلن هوذا عقابك الذي أان ماسكه بيدي، وهل أنك تفطن ابلنعم العظيمة اليت صنعه
ل". واذ قال هذا قد أستل سيفًا مرهفًا ورفع يده قد بلغ أوانه لألنتقام من خيانتك وكفرانك ابجلمي

ليضربين به مميتًا إايي، فأان حينئٍذ صرخت بصوٍت عظيٍم قائاًل: أين أستحلفك حبًا مبرمي العذراء اال 
يت: فوقتئٍذ هو قال يل:" أن هذه الواسطة وحدها قد تقتلين، ألين أريد حقًا وصدقًا أن أغري سري 

تراعي هذه النعمة، ألهنا هي الرمحة األخرية حنوك". واذ قال هذا  خلصتك، فأعرف كيف يلزمك أن
تركين. فمن مث أان أتيت حاالً أتوسل إليك أبن تقبلين يف مجعيتكم. فاألي أكوسطا بعد مساعه منه هذا 

زيه. ومبشورة القديس فرنسيس بورجيا نفسه قد أرسل هذا الكاهن اخلطاب مجيعه، أخذ يشجعه ويع
 آخرين قانونيني حيث دخل إليها وعاش ابقي أايم حياته بتوبٍة صادقة حىت املوت.* اىل مجعية رهبان

من مسائله األدبية، أبنه اذ كان  7من الكتاب  24قد أخرب العالمة كيساريوس يف الرأس  :56اخلرب 
 يف يوم السبت تكرميًا لوالدة اإلله، فجاء اىل 1228قدمًا الذبيحة اإلهلية سنة واحٌد من الكهنة م

ووثبوا على هذا الكاهن فقطعوا لسانه، ففي هذه احلال قد  هناك البعض من األراتقة األلبيجازيني،
ذهب هو اىل دير كلويت، حيث قبله رهبان الدير املذكور حبٍب وافر، متوجعني له عن العذاب الذي 

د يتأمل منه هو يشعر به يف قرمة لسانه املقطوع. غري أن الشيء الذي كان هذا الكاهن العاب كان
ابألكثر، هو عدم أستطاعته على أن يقدس ويصلي الفرض اإلهلي، ال سيما قانون العذراء اجمليدة 

، حسب عادته السابقة. فلما جاء يوم عيد الغطاس قد صري الرهبان أن أيخذوه معهم اىل الكنيسة
ع ألجل حبه إايها، حيث جثا أمام هيكل والدة اإلله، متوساًل إليها يف أن ترد له لسانه الذي قط

حينما كان هو يقدم الذبيحة تكرمياً هلا، لكي يقدر أن يرجع فيستعمله يف مدحيها كاألول. واذا ابلبتول 
ابإلميان، وتكرميًا يل قد الكلية القداسة قد ظهرت له وبيدها لساٌن، وقالت له:" أنه ألجل أنك حبًا 

ت هذا وهي نفسها قد وضعت بيدها ذاك فقدت لسانك، فأان اآلن أرد لك لسااًن جديدًا". قال
اللسان يف فمه. فمن مث الكاهن حاالً رفع صوته ورتل: السالم لِك اي مرمي: فالرهبان قد ألتئموا حوله 
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ير، فلبس ثوهبم وترهب عندهم، ليمكنه منذهلني من العجب. أما هو فأراد األقامة معهم يف ذلك الد
إليه ويسبحها. وقد كان اجلميع ينظرون عالمة أحتاد لسانه  هناك أن يشكر على الدوام السيدة احملسنة

 اجلديد ابلقرمة القدمية، وميجدون هللا ويعظمون أقتدار والدته.*
ذلك الطاعون  588سنة قد كتب ديواتلوس قائاًل، أنه اذ كان حاداًث يف مدينة روميه  :57اخلرب 

يسقطون يف األرض موتى. فالقديس غريغوريوس الشهري الصيت، الذي فيه كان الناس مبجرد عطاسهم 
الكبري احلرب الروماين صنع حينئٍذ ابعواًث أحتفالياً، فيه زيح داخل طرقات املدينة أيقونة والدة اإلله 

ت الدورة هبذه األيقونة اجلليلة اىل أمام الربج املقدسة، اليت يف كنيسة مرمي العذراء الكربى، فلما وصل
فقد شاهد احلرب املذكور يف الفضاء مالكاً كان بيده السيف مستاًل، يسيل منه املسمى قلعة املالك، 

الدم، وحاالً قد رده اىل غمده، مث مسع املالئكة يرتلون قائلني: أفرحي اي سلطانة السماء ألليلواي، ألن 
 القديس ن حتبلي به ألليلويل قد قام من املوت انهضاً كما قال ألليلواي: فاحلربالذي أنِت أستحقيِت أ

قد أضاف اىل ذلك قائاًل:" صلي من أجلنا لدى هللا ألليلواي". أما الطاعون فمنذ تلك الساعة قد 
 تالشى من مدينة روميه، وحينئٍذ أبتدأت أن تصري الطلبات الكربى كل سنٍة يف اليوم اخلامس والعشرين

 من شهر نيسان.*
ة فرنسا تدعى أفنون، قد كانت مرةً ما حوصرت أنه يوجد مسطراً عن مدينٍة صغريةٍ يف مملك :58اخلرب 

من عساكر األعداء. فسكان هذه املدينة قد ألتجأوا اىل والدة اإلله، متوسلني إليها يف أن حتامي 
ووضعوها فوق ابب املدينة، فاذ  عنهم، حيث أخذوا من إحدى الكنائس أيقونتها املقدسة العجائبية

دينة خمتفياً وراء األيقونة قد أوثر قوسه وأستحكم النيشان شاهد أحد عساكر العدو رجالً من أهل امل
ورماه ابلسهم قائالً له: أن هذه الصورة ال تقدر أن تنجيك من املوت: اال أنه قد شاهد واذا ابلصورة 

وقف هبا من دون أن ينفذ اىل اإلنسان احملتمي وراءها قد مدت رجلها اىل خارٍج، حيث جاء السهم و 
لصورة تنظر يف املدينة املذكورة. والسهم على فخذها معلقاً( وهبذا النوع حفظت )وحىت اآلن هذه ا

حياة ذلك اإلنسان املتعبد ملرمي، فاألعداء اذ رأوا حدوث هذه األعجوبة، قد رفعوا احلصار عن املدينة 
 وسافروا.*

ساٌن من السودان أبنه كان يف مدينة انبويل إن 3من كتابه  3أخرب األب ألوتسا يف الرأس  :59ااخلرب 
أسرياً عند الرجل الشريف أوطافيوس موانكوس، مصراً على متسكه مبذهبه اهلجري، من دون أن تؤثر 
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ارسة منه فيه شيئًا مجيع النصائح والتحريضات املقدمة له من كثريين، غري أنه كان متمسكًا بعبادٍة مم
يقد على مصروفه الذايت قندياًل، أمام تلك تكرمياً ملرمي العذراء وهي أنه كل ليلٍة من دون تفويٍت كان 

األيقونة اليت كانت لوالدة اإلله يف بيت سيده املذكور. وكان من عادته أن يقول: أن هذه السيدة 
م اإلهلية، وقالت له أن يصري عتيدٌة أن تصنع معي نعمًة عظيمًة. فليلًة ما قد ظهرت له هذه األ

ه، ولكنها اذ وضعت هي يدها على كتفه قائلةً له: اي هابيل مسيحياً. أما هو فأستمر يرفض طلبتها هذ
ال تصر على عنادك أكثر، بل أصطبغ وادع ذاتك يوسف: ففي الصباح التايل حاالً ذاك العبد أشهر 

ان، وأصطبغ يف اليوم العاشر من شهر آب سنة رضاه أبعتناق اإلميان ابملسيح، وأرتشد بقواعد اإلمي
راًي آخرين. مث يلزم أن ننبه هنا عن هذه القضية أيضاً، وهي أن مجلًة مع أحد عشر هج 1648

العذراء الكلية القداسة حينما ظهرت هلابيل املذكور ابلنوع املقدم إيراده، فبعد أن أجتذبته اىل األعتقاد 
ك يدها متوساًل إليها بقوله: أيتها السيدة أرجوِك أبن جتعليين أن ابملسيح، وأرادت مفارقته فهو مس

ِك عندما أوجد حمزواًن من حادٍث ما. فهي قد وعدته بذلك، كما متمت وعدها. ألنه اذ كان هو أرا
فيما بعد مرًة ما حاصاًل يف الغم ملصيبٍة. فقد أستدعى إليه هذه السيدة، وهي ظهرت له، ومبجرد 

 حسن صربك، قد أمتأل هو تعزيًة وسروراً.*قوهلا: اي يوسف أ
                                 

قد أخرب عن أحد خوارنة أساال أمسه ابلدوينوس،  2من اجمللد  6أن األب أورايما يف الرأس  :60اخلرب 
أنه قد كان تنازل عن خدمة اخلورنة، وصار راهبًا يف قانون القديس عبد األحد. غري أنه اذ كان هو 

يف الرهبنة، متصوراً بعقله أنه لكان بعد يف رتبة املبتدئني. قد جترب يف الندامة على ما فعله ابلدخول 
يفعل خرياً أعظم، وأفادًة أكثر للقريب، لو يكون أستمر يف خدمة خورنته. ومن مث عزم على ترك ثوب 

ودعها وخيرج، اال أن والدة األبتداء، وعلى اخلروج من الدير، وهبذه النية دخل أمام هيكل الوردية لي
 مملوئني مخراً، فسلمته اإلانء الواحد لكي يشرب منه، فلما اإلله قد ظهرت له حاملًة بيديها إانئني

ذاقه لوى وجهه عنه، ألنه ولئن كان اخلمر جيدًا فمع ذلك كان مملؤًا من العكر، واذ أعطته الثاين 
السيدة:" أن هذا هو الفرق الكائن فيما بني  فرآه جيدًا من دون شيء آخر، فحينئٍذ قالت له هذه

ني عيشتك يف الرهبنة حتت الطاعة". فلهذا رجع ابلدوينوس، ومتم زمان األبتداء، العيشة يف العامل، وب
 وعاش ابقي زمن حياته راهباً مملؤاً من الفضائل.*
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من املبتدئني قد قد أخرب األب أورايما عينه يف املكان السابق ذكره، عن واحٍد آخر   :61اخلرب 
ك ذهب من قاليته ليخرج من الدير، ولكنه قبل أنتصرت عليه التجربة يف الرجوع اىل العامل، ولذل

خروجه صلى مرًة واحدًة السالم املالئكي أمام أيقونة والدة اإلله. فعندما هنض لينطلق رأى ذاته 
غلطه، ونذر أن يستمر يف الدير. مسمرًا يف مكانه غري قادر على احلركة واملشي، فحينئٍذ أنتبه على 

م املبتدئني طالبًا منه الغفران، ولبث مثابرًا على ما كان أبتدأ به وهكذا أنطلق من دون مانٍع عند معل
 اىل املوت.*

عن الطوابوي أكليمضوس الراهب  1من اجمللد  4قد كتب األب أورايما نفسه يف الرأس  :62اخلرب 
رد أن يذهب اىل مائدة الغداء املشاعة، لكي يستمر اتلياً بعض صلوات الفرنسيسكاين، أنه يوماً ما مل ي

سة قائلًة ذات عبادٍة لوالدة اإلله، غري أن هذه البتول الكلية القداسة قد خاطبته من ايقونتها املقد
له: أذهب مع أخوتك اىل املائدة، ألنه يرضيين أن تكمل الطاعة الواجبة عليك، أكثر مما ترضيين 

 األخرى كلها اليت أنت تصنعها حنوي.*العبادات 
قد أخرب األب روهوس أبنه حينما كانت أجنال أبنة سلطان بوهاميا يف دير الراهبات، قد  :63اخلرب 

لقداسة، وبرفقتها أحد املالئكة، الذي تقدم اىل أجنال قائالً هلا: أهنضي اآلن ظهرت هلا البتول الكلية ا
م، ألن السلطان أابِك أعتمد على أن يدفعِك زوجًة لسلطان بالد اي أجنال وأهريب مسرعًة اىل أورشلي

ة هنغاراي: فاألبنة احلسنة العبادة قد سافرت حااًل متجهًة حنو مدينة أورشليم، وقد ظهرت هلا والد
اإلله مرًة اثنيًة يف مسافة الطريق، مشجعًة إايها على تتميم السفر. فلما بلغت اىل أورشليم قد قبلت 

لراهبات الكرمليتانيات. وأستمرت هناك اىل أن أعلنت هلا البتول اجمليدة عينها أرادهتا يف فيما بني ا
 وهاميا بقداسٍة حىت املوت.*الرجوع اىل وطنها، كما أكملت ذلك. وعاشت ابقي زمن حياهتا يف بالد ب

أبنٍة أمسها من كتاب أدابياته الرابع، عن  17: قد كتب القديس غريغوريوس الكبري يف الرأس64اخلرب 
موزا. قد كانت كلية التعبد لألم اإلهلية، ومن حيث أهنا ألجل منوذجات بعض البنات األمثة حصلت 

، مرافقًة من عدٍد وافٍر من القديسات، وقالت هي يف خطر أن ختسر طهارهتا، فظهرت هلا والدة اإلله
جابت األبنة: أي نعم أين أريد ذلك: هلا: أتريدين ايموزا أن أتيت أنِت أيضاً صحبة هؤالء البارات: واذ أ

فحينئٍذ قالت هلا العذراء:" اذاً أبتعدي عن رفقة البنات األخرايت، وأستعدي حسناً، ألنِك من اآلن 
 أن أتيت إيلًّ". فموزا قد أبتعدت حاالً عن أولئك البنات، وأخربت الغري عن اىل مدة شهر كامل عتيدةٌ 



475 | P a g e  
 

يوم الثالثون فجاءت ساعة موهتا، وحينئٍذ قد ظهرت هلا ملكة الرؤاي اليت شاهدهتا هي. واذ بلغ ال
السماء ودعتها إليها، وهي اذ أجابت حاالً: هوذا أان اي سيديت آتيٌة إليِك. قد سلمت روحها بكل 

 بٍة وسالم.*عذو 
أنه يوجد مدوانً يف سرية حياة البارة: حنه غونزاغا. كانت زوجة لفرديناندوس األول ملك  :65اخلرب 

مسا من عليلة أوسرتاي، وأن هذه الشريفة حينما ترملت بوفاة رجلها املذكور، قد دخلت يف مجعية الن
صور سبعة أحزان البتول الكلية راهبات عبيد مرمي العذراء، وقد صنعت لذاهتا اتجًا مرسومًة عليه 

حلقيقة أهنا القداسة، قائلًة أهنا بواسطة هذا التاج تنازلت هي عن تيجان مملكات األرض كلها. واب
رفضت الزواج مع امللك رودولفوس الثاين. وحينما أخربوها فيما بعد أبن أختها الصغرى قد تكللت 

لتتمتع أخيت بتاجها امللوكي، وأما أان فعزيٌز هو ابألحتفاالت العظيمة ملكٌة، قد أجابت هي قائلًة: ف
من ذاك التاج امللوكي. فوالدة  لدي هذا الثوب الذي به توجتين ملكيت مرمي، وأفضل عندي ألف مرةٍ 

اإلله قد ظهرت مراٍت كثريًة هلذه البارة يف مدة حياهتا وعند ساعة موهتا اليت هبا أنتقلت اىل األخدار 
 *السماوية مبيتٍة مقدسة.

قد كتب يف اخلرب الثالث من الكتاب املسمى: منوذجات العذراء الطوابوية: عن أحد  :66خرب 
درجات الصغار. أنه كان هذا يومًا ما يلعب مع شباٍن آخرين يف لعب الكرة، الكنائسيني املرتسم ابل

غزيزاً  ومن حيث أنه خاف من أن حركته يف اللعب تسبب له ضيعان اخلامت الذي كان يف أحد أصابعه
لديه، ألنه كان موهواًب له من إحدى النساء املكرمات منه، فخلعه من أصبعه، ليضعه يف أصبع يد 

اإلله اجملسم الكائن هناك، اال أنه حينئٍذ قد جاءه فكٌر يف أن يرفض العامل وحيفظ البتولية،  متثال والدة
شعر يف قلبه أبرادٍة فعالٍة ألن يعد  متخذًا بواسطة ذاك اخلامت عروسًة له البتول اجمليدة نفسها. فاذ

 أصبع يد متثاهلا العذراء هذا الوعد، قد صنعه بكل طيبة خاطٍر، ووضع هبذه النية ذاك اخلامت يف
املقدس. فالبتول الطوابوية عالمًة لقبوهلا منه هذا الوعد، قد أطبقت يدها على يده حني تلبيسه إايها 

الزمان أراد الشاب املذكور أن يقرتن ابلزواج مع إحدى البنات، اخلامت، مث فتحتها. ولكن بعد مدٍة من 
هرت له حينئٍذ، ووخبته على عدم أمانته، وهو غري ملتفٍت اىل ذاك الوعد. فالعذراء املغبوطة قد ظ

حاالً ندم على فعله. ولكي حيفظ وعده أبكثر أماٍن مع هذه العروسة السماوية، هرب من العامل سائحاً 
 حيث عاش مجيع أايم حياته بقداسٍة حىت املوت.* يف أحد القفار،
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اذ كان  850، أنه حنو سنة أنه يوجد مسطرًا يف اتريخ مدينة فاردون عند األب روهوس :67اخلرب 
ابرانغاريوس أسقف أبرشية فاردون يف أقليم لوراان، ذاهبًا يومًا ما اىل الكنيسة حيث دخل جمتازًا اىل 

سًا عند مدخل اخلورص أحد الكهنة وأمسه ابرانريوس، يتلو قانون اخلورص. فكان وقتئٍذ هناك جال
ه اخلورص أنصدمت يف جسد هذا الكاهن، والدة اإلله، ومن كون رجل األسقف املذكور حني دخول

فلغيظه منه يف جلوسه هناك، ولعدم هنوضه حااًل، قد رفسه برجله بقلة صرٍب. ففي تلك الليلة ظهرت 
قائلًة له:" كيف حتسن عندك أن ترفس برجلك عبدي ابرانريوس حينما هذه األم اإلهلية لألسقف 

ك تفي القصاص عن ذنبك يف هذه احلياة". وحاالً كان يتلو مدائحي، فأان من أجل أين أحبك، أريد أن
قد يبست رجله، فاألسقف عاش ابقي زمن حياته بقداسٍة، ومات كذلك. وبعد سنني كثريةٍ قد صودف 

 مثلوٍم، ما عدا رجله اليت كان رفس هبا ذاك الكاهن كما تقدم الشرح قد بليت.*جسده غري فاسٍد وال 
أنه اذ ورث عن والديه أموااًل غنيًة جداً، فهو شرع يبددها  أنه قد كتب عن أحد الشبان :68اخلرب 

يف اللعب واملسكرات والوالئم والرذائل والبذخ مع أصحابه. حىت أنه نفذ منه كل شيٍء كان له، 
كان حيفظ ذاته بتوالً غري مدنٍس بفعٍل ضد العفة. فلما رآه عمه حاصالً يف الفقر ألجل ما تقدم ولكن  

أن يتلو كل يوٍم قسمًا من مسبحة الوردية، موعدًا إايه أبنه اذا واظب على ذكره، قد حرضه على 
ا ابلعمل وأصلح ذلك، فهو كان مزمعاً أن يهتم يف أن يزوجه زجيةً شريفًة. فالشاب قبل املشورة ومارسه

سريته، وكذلك عمه أكمل وعده يف أمر الزجية. فلما بلغت ليلة العرس، فالشاب أنفرد عن الناس 
قسم الوردية كعادته، فعند هناية صالته، ظهرت له والدة اإلله قائلًة:" أين أريد اآلن أن أعطيك ليصلي 

تك ابلزواج، ولذلك بعد ثالثة أايٍم أنت املكافأة الواجبة عما كرمتين به، فأان ال أريد أنك ختسر بتولي
مى هذا الشاب، متوت وأتيت عندي يف الفردوس السماوي". وهكذا صار ألنه حااًل قد أعرتت احل

 الذي هو أخرب ابلرؤاي. ويف اليوم الثالث رقد ابلرب مملؤاً من السرور والتعزية.*
كتابه املسمى: سر كل نعمٍة: عن القديس قد أخرب املؤرخ اجلليل امللقب ابحلسن العبادة يف   :69اخلرب 

ان قاطعًا رجاه من فينخانسوس فراري. أنه اذ كان يسأل أحد املرضى املدنفني على املوت، الذي ك
اخلالص هكذا: ملاذا أنت تريد أن هتلك ذاتك، يف الوقت الذي فيه يريد يسوع املسيح أن ختلص 

ملسيح يريد أن ميضي اىل اهلالك. فقال له القديس:" نفسك. فأجابه ذاك الشقي أبنه أهانًة وبغضًة يف ا
الوة املسبحة الوردية، حمتماً على أنه قهراً عن رداوتك يلزمك أن ختلص". وهكذا أبتدأ القديس يف ت
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احلضار أبن يصلوها معه، واذا ابملنازع قد تغري، وطلب أن يعرتف بدموٍع حارٍة. كما مت بعد أن أعرتف 
 قد رقد بسالم.* خبطاايه ابكياً مبرارةٍ 

. قد أخرب املؤرخ املذكور عن أمرأةٍ وجدت حتت ردم بيتها الذي سقط عليها من قبل الزلزلة :70اخلرب 
فأحد الكهنة أحضر فعلًة، وكشف احلجارة والردم اىل أن وصلوا عند األمرأة. فرأوها معانقًة أوالدها. 

هي معتادًة على ممارستها، فأجابتهم أبهنا  وهي وهم أحياء من دون ضرٍر. واذ سألوها أية عبادٍة كانت
 .*قط ما تركت يومياً ال تالوة املسبحة الوردية، وال زايرة هيكل العذراء

قد كتب هذا املؤرخ نفسه. أنه كانت إحدى النساء معاشرًة أحد الرجال عشرًة دنسًة  :71اخلرب 
د من قدم هلا املشورة يف أن تلتجئ ألفتكارها يف أهنا بدون ذلك ما كان ميكنها لفقرها أن تعيش. فوج

ذه األم اإلهلية ظهرت اىل والدة اإلله، مواظبة على تالوة ورديتها، فمارست ذلك حبسن عبادٍة. واذا هب
 هلا يف إحدى الليايل قائلًة:

" أتركي اخلطيئة. وأهتمي يف أن حتصلي قوتِك بتعبِك وأتكلي عليَّ أان أعينِك". فاألمرأة هنضت صباحاً 
 فأعرتفت خبطاايها، وأبتعدت عن ذاك الرجل اتئبًة ففازت من العذراء مبعوانٍت عظيمة.* ومضت

د اخلطأة املنغمسني يف الرذائل، أنه مل يكن يستطيع بسهولٍة أن يرتك وكذلك أخرب عن أح :72اخلرب 
رجع اىل هللا ابلتوبة ملكاته الدنسة. فهذا عندما أبتدأ أن يتلو يومياً املسبحة الوردية، فبنوٍع عجيٍب قد 

 وأصلح سريته أصالحاً كلياً.*
ة، مع أمرأٍة شريكٍة له يف القباحة. وأيضاً أخرب عن شخٍص آخر كان أسرياً ألمل احملبة الدنس :73اخلرب 

فألنه متسك بتالوة املسبحة الوردية، قد شعر يف ذاته بكرٍه كلي من األمث. فأي نعم أنه سقط من 
جل مثابرته على تالوة الوردية قد جنا من تلك العشرة الرديئة ابلكلية جديد يف الدنس ولكن أل
 مستسرياً سريًة مسيحيًة.*

نه عن أمرأٍة ما قد دنت من ساعة موهتا، وهي حاقدٌة يف قلبها على رجلها وكتب هو عي :74اخلرب 
علم أبية طريقٍة ببغضٍة قتالة. فأحد الكهنة الصلحاء الذي كان يساعدها يف تلك الساعة، اذ مل يعد ي

يكتسبها ألن تصفح وتسامح وتصطلح مع رجلها قبل موهتا، ألهنا كانت ترفض ذلك، قد أنفرد يصلي 
املسبحة الوردية. فحينما أنتهى اىل البيت األخري منها، واذا ابألمرأة تغريت عما كانت من أجلها 

 عليه، وندمت على مآمثها معرتفًة، وصفحت من كل قلبها لرجلها.*
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أن الكتاب املشار إليه يورد أخرياً. أنه اذ مارس هو رايضات الرسالة مرًة ما حنو  مث :75 اخلرب
ة انبويل حتت عقاب الشغل يف مراكب اململكة. فقد وجد فيما بني األشخاص املخصومني يف مدين

املقدسة،  هؤالء أانٌس الذين صروا على عنادهم يف أن ال يقتبلوا سر التوبة، فضالً عن غريه من األسرار
فهذا األب قد علم هؤالء أبهنم قلما يكون يرتضون أبن تتحرر أمساؤهم يف شركة الوردية املقدسة، 

بتالوة مسبحتها. فأقتبلوا املشورة وحرروا أمساءهم، وأخذوا يصلون الوردية مجلًة، فما  وأهنم يبدئون
اايهم، فطلبوا ذلك ومتموه بكل ندامٍة متموا تالوهتا اال وشعروا كلهم أبرداٍة فعالٍة األعرتاف حااًل خبط

لنموذجات اليت حدث وخشوٍع، بعد أن كان هلم سنون كثرية ما تقدموا فيها قط اىل منرب التوبة. فهذه ا
يف زماننا كثرٌة منها، جيب أن حترك فينا حسن الرجاء يف مفعول شفاعات والدة اإلله املقتدرة، عند 

 تتغري عما كانت عليه قباًل، وعلى الدوام يف أسعاف من يلتجئ أتملنا يف أهنا هي يف الزمن احلاضر مل
 إليها.*
من كتاب أدابياته األول. عن أسقف  9الرأس قد أخرب القديس غريغوريوس الكبري يف :76اخلرب 

مدينة فارانتوس البار، أنه قد كان كلي األنعطاف والسخاء يف إعطاء الصدقة منذ نعومة أظفاره، فأتفق 
بعد أن صار أسقفاً، أنه جاء إليه كثريون من الفقراء ليطلبوا صدقًة منه. فاذ مل يكن بعد  له يومًا ما

قد دخل اىل املخدع وأخذ علبًة كانت خاصة أحد الكهنة أبن أخيه، الذي ابقياً عند شيءٌ يعطيهموه، 
الفقراء  كان ابع فرسه بعشر قطع ذهباً، وحفظها يف تلك العلبة، فهو كسر العلبة ووزع على أولئك

العشر القطع الذهب. اال أنه حينما جاء القس املومى إليه، وعرف ما صنعه عمه، قد أحتمى غيظاً 
ملال بكل جلاجٍة وصراٍخ. فاألسقف البار ما عاد يعلم كيف يرضيه، ومن أين يفيه من ذلك، وطلب ا

رف ثوب التمثال املقدس ماله، فذهب اىل الكنيسة أمام متثال والدة اإلله لتسعفه، واذ به ينظر على ط
 عشر قطع ذهباً نظري تلك. فأخذها ودفعها بيد الكاهن مسرورًا.

من احلوادث السنوية عن أمرأٍة آراتقية يف مدينة  2من اجمللد  6أس أنه يوجد مدواًن يف الر  :77اخلرب
اذ كانت يوماً ما أفغوسطا اليت يف جرمانيا، أهنا كانت كلية األصرار والعناد يف مذهبها اللوتراين، فهذه 

مارًة من أمام إحدى كنائس الكاثوليكيني قد أجنذبت من روح البحث الباطل اىل أن  1656يف سنة 
يها، فعند أجتيازها اىل الكنيسة ومشاهدهتا هناك أيقونة والدة اإلله حاملةً على ذراعيها طفلها تدخل إل

أليقونة أو ابحلري للعذراء اجمليدة هديًة اإلهلي، قد شعرت هي ابطناً أبنعطاٍف كلي اىل أن هتب تلك ا
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نة املقدسة وأنصرفت. ما. فرجعت اىل بيتها، وأخذت ثوابً من احلرير، وجاءت به وقدمته لتلك األيقو 
فعما وصلت اىل منزهلا قد أستنارت من نعمة هللا اليت أستمدهتا هلا العذراء الرحومة، وعرفت فساد 

دًة ابلتمسك فيه. فخرجت حااًل وذهبت عند البعض من معتقدها اآلراتيكي اليت كانت هي عني
ن املستقيم، كما مت. حيث أهنا الكاثوليكيني وكشفت هلم إرادهتا يف رفض ضالهلا ورجوعها اىل اإلميا

 انلت احلل من األرتقية ومتسكت ابلداينة الكاثوليكية املقدسة.*
قد جاء يف األخبار أنه كان يف مدينة جازاان رجالن من اخلطأة متحدان أحدمها مع اآلخر  :78اخلرب 

اله األثيمة مل يكن بصداقٍة كلية. فالواحد منهما الذي كان يسمى برتولوماوس. ففيما بني راذئله ويف ح
هنا التسبحة املبدوة:" اليت كانت فيه حنو والدة اإلله، بل أستمر يتلو يومياً تكرمياً ألحززا  أمهل العبادة
عند صليب يسوع أمه". فيوما ما حينما كان برتولوماوس يتلو هذه التسبحة، قد حصل   وكانت واقفةً 

ن انٍر مجيلًة مع صديقه األثيم، مث نظر واذا ابلبتول على رؤاي، وهي أنه شاهد ذاته كائنًا يف حبريٍة م
دها فأنتشلته من تلك البحرية خارجاً، وأرشدته الكلية القداسة قد حضرت إليه متشفقةً عليه، ومدت ي

اىل أن يطلب الغفران من يسوع املسيح أبنها، الذي أظهر أرادته يف أنه غفر له أكرامًا لتوسالت 
ت الرؤاي عن برتولوماوس ورجع اىل ذاته. ففي احلال ورد إليه خرٌب أبن والدته من أجله. فلما غاب

حد أعدائه، فحينئٍذ هو عرف حقيقة الرؤاي، ولذلك أمهل هو صديقه قد مات مقتوالً ابلرصاص من أ
العامل، ودخل يف رهبنة الكبوجيني، حيث أصرف ابقي زمن حياته بعيشٍة كلية الصرامة ابلتقشفات 

 التوبة، وأخرياً مات يف رائحة القداسة.* واألمااتت وأفعال
ؤسس مجعية اآلابء السوماسكيني، انه أنه يوجد حمرراً يف سرية حياة الطوابوي أيرونيموس م :79اخلرب 

حينما كان هو يعد يف الوظائف املدنية واليًا يف إحدى أألمكنة، قد وثبت عليه األعداء وأخذوه 
براج. فحينئٍذ هو ألتجأ اىل والدة اإلله يف أن تعينه يف حال فطرحوه مقيدًا يف مغارٍة ضمن أحد األ

ستها اليت يف ترافيجي. واذا ابلعذراء السريعة اإلجابة ضيقته هذه القصوى، ونذر أبن ميضي فيزور كني
قد ظهرت له متأللئًة أبنواٍر مساوية ال ميكن التحدق هبا، فدنت منه وفكت له قيوده، ودفعت بيده 

ام وخرج من املغارة ومن الربج سائراً حنو ترافيجي لتكميل نذره. اال أنه بعد أن أجتاز مفتاح احلبس. فق
الطريق، قد سقط من جديد فيما بني األعداء وهلذا أستغاث ابلسيدة منقذته. فظهرت مسافةً قليلةً من 

ي، مث غابت له اثنيًة، وأخذته بيده وأجتازت به يف وسط األعداء وأوصلته اىل حد أبواب مدينة ترافيج
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له. عنه. فدخل املدينة، وزار كنيسة والدة اإلله، وترك أمام هيكلها القيود احلديد اليت فكتها هي 
ومنذ ذلك اليوم اىل هناية حياته أستسار سريًة مملؤة من القداسة والفضائل السامية، اليت ألجلها 

 يسة املقدسة يف عداد الطوابويني.*أستحق بعد نياحه منذ أزمنٍة قليلة أن يدون أمسه قانونياً من الكن
الكلي التعبد للعذراء من كتابه خيرب عن أحد الكهنة  9أن األب سينيسكوس يف الرأس  :80اخلرب 

املتأملة املثلثة القداسة، أبنه كان ميضي متواثراً اىل إحدى الكنائس منفرداً ليتأمل يف آالم هذه السيدة 
ن متثال هذه األم اإلهلية اجملسم املوجود يف تلك الكنيسة، متوجعًا هلا. وكان من عادته أن يدنو م

فقد حصل فيما بعد هذا الكاهن يف مرٍض عضال قد وميسح مبنديٍل كأنه معٍز هلا وجهها ودموعها. 
يئست األطباء من شفائه. ولكنه عندما دان هو من أبواب املنون، وانهز أن تفارق نفسه جسده، قد 

ٌة كلية اجلمال، فأقرتبت منه، وطفقت تعزيه أبلفاٍظ جزيلة العذوبة شاهد واذا حضرت إبزائه سيد
. وبذلك قد شفي هو حااًل من مرضه. فعندما رأى هو ذاته ومتسح عرق موته عنه مبنديٍل كان بيدها

قد برأ هكذا، هتف حنوها قائاًل: لكن من هي أنِت أيتها السيدة اليت تصنعني معي رأفًة، هبذا املقدار 
 جابته هيعظيمًة: فأ

" أين أان تلك اليت أنت مراٍت كثريًة قد مسحت عن عيين الدموع مبنديلك". واذ قالت هذا غابت 
 وهو هنض من فراشه صحيحاً معاىف.* عنه

عن إحدى النساء الشريفات اليت كان  1من كتابه  26قد كتب األب هتاوسك يف الرأس  :81اخلرب 
أبن أبنها وجد مقتواًل مطروحًا يف األرض. اال أن القاتل قد هلا أبٌن وحيٌد. فهذه يومًا ما قد أخربت 

تلك السيدة حمتميًا حتت كنفها. فهي حينئٍذ اذ  كان بطريق العرض من دون معرفٍة، هرب اىل دار
أخذت تتأمل يف أن مرمي البتول قد غفرت لصاليب أبنها يسوع، فأرادت هي أيضًا حبًا هبذه العذراء 

أن تغفر لقاتل أبنها. ومن مث ليس فقط صفحت له عن ذنبه، بل أيضًا قد أمرت احملزونة وتكرميًا هلا 
اًل ملصروف طريقه، وفرساً ملركوبه، ليمكنه أن يفر هارابً من أيدي خدام أبن يعطى أثواابً مللبوسه، وما

ه قد الشريعة ويفوز ابلنجاة. فبعد ذلك ظهر أبن هذه األمرأة هلا يف الرؤاي، وأخربها أبن والدة اإلل
خلصته من عذاابت املطهر اليت كان يلزمه أن يتكبدها أزمنًة مديدًة، وذلك مكافأًة عن فعلها الفاضل 

 لذي به تصرفت هي بسخاٍء مع قاتله. وأنه هو منطلق اىل السعادة األبدية ليتمتع هبا سرمدًا.*ا
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مرمي، عن حادث من اتريخ رهبنة عبيد  4من الكتاب  13أنه يوجد مسطرًا يف الرأس  :82اخلرب 
وحيٌد، فأعداء رجلها شبيه ابملتقدم إيراده، قد مت مع الطوابوية بيوندا. وهو أن هذه البارة كان هلا أبٌن 

املتويف بغضًة بوالده قد قتلوه، وأخرجوا قلبه من جوفه. وأبفرتاٍء بربري صريوا أمه املسكينة أن أتكله 
عند معرفتها ذلك مجيعه أرادت أن تقتدي بصرب من دون أن تعرف األمر اال فيما بعد. فهذه األم 

ؤالء القتلة. وأن حتسن إليهم أيضًا مبقدار والدة اإلله احملزونة على موت أبنها، نظريها أن تغفر هل
أستطاعتها، فهذا الفعل قد أرضى قلب والدة اإلله اليت أستمدت هلذه األمرأة األرملة النعمة. يف أهنا 

ن الرهبنة الثالثة املختصة جبمعية عبيد مرمي، وأجتازت أزمنة حياهتا بقداسٍة تركت العامل ودخلت يف قانو 
ا أستحقت أن تصنع عجائب كثريًة يف مدة حياهتا وحني موهتا أيضاً الكرمي وبفضائل عظيمة. حىت أهن

 لدى الرب.*
من أتليفه عن القديس توما  4من اجمللد  39قد أخرب األب بوفيوس يف احلادث  :83اخلرب 

ٌل نطواراينزه، أنه اذ كان يف زمن صبوته موجوداً مرًة ما فيما بني مجعية شبان علمانيني، الذين رمبا ككا
منهم كان يفتخر يف جنون حمبته لبعض البنات أو النساء. فهذا الشاب البار قال هلم واضحاً أنه هو 

ا هي أيضاً حتبه كثرياً، وأعىن هو أيضاً مغرماً مبحبة سيدٍة شريفٍة فائقٍة يف اجلمال، وعظيمة الشأن، وأهن
كون أخطأ بروح اجملد الباطل، بذلك عن والدة اإلله. غري أنه بعد قوله هذا قد قلق ضمريه كيال ي

ففيما هو مغموٌم جدًا من هذا القبيل، قد ظهرت له هذه السيدة اجمليدة وقالت له بعذوبٍة هكذا:" 
واب قد قلت أنك حتبين جدًا وأين أان أحبك، من أي شيء أنت ختاف اي توما، فأنت ابلصدق والص

فر إايك خذ هلم هذه اهلدية اليت اآلن أان فأعلن هذا ألصحابك الشبان وأكده هلم. وعالمًة حليب الوا
أهبك إايها لينظروها ويتحققوا صدق قولك هلم". قالت هذا ودفعت بيديه علبًة حاويًة بدلة كهنوتية 

م اإلهلية قد أستمدت لتوما من أبنها النعمة يف أن يصري هو كاهناً مث بلون الدم، اشارًة اىل أن هذه األ
ن هذا الشاب البار قد أختري فيما بعد وأرتسم كاهناً، مث أسقفًا ملدينة شهيدًا، كما مت ابحلقيقة. أل

كونطوربيا يف بالد أنكلتريا.ظ حيث أنه بعد ذلك أضطهد من السلطان وهرب اىل بالد فرنسا يف دير 
نياكوس خاصة الرهبان اجليستارجيازيني. فهناك اذ أتفق له أن القميص اخليش الذي كان هو بونتي

مانه قد ختزق، وأخذ هو يصلحه يف قاليته بقلة معرفته يف اخليطان. فظهرت له ملكته يلبسه على حل
اذ رجع  احملبوبة منه مرمي البتول، وأخذت من يده القميص بعذوبٍة، وأصلحته له خبياطتٍة شريفٍة. مث



482 | P a g e  
 

حقوق  فيما بعد اىل أبرشيته كونطوربيا فهناك مات شهيداً، ألنه قتل من أعدائه بغضًة يف غريته على
 كنيسته.*

قد جاء يف األخبار عما حدث من أحد زعيم اللصوص الذي كان يف بالد أيطاليا حتت  :84اخلرب 
ا يومًا ما كانت يف الطريق خارج احلكم الباابوي. أبن إحدى البنات املتعبدات ملرمي العذراء، اذ أهن

تها، قد توسلت إليه وأستحلفته املدينة وحدها. قد وقعت يف يد زعيمهم املومى إليه، فلخوفها على عف
حبًا بوالدة اإلله الكلية القداسة اال يفرتي عليها بشيٍء ضد الطهارة، أما هو فأجاهبا بقوله: ال ختايف 

ليت هي أم هللا، فال أريد منِك شيئاً آخر سوى أن تصلي لديها ألنِك اذ قد تضرعِت إيلَّ أبسم تلك ا
مل يعد عليها خطٌر من أحد اللصوص اآلخرين. ففي من أجلي: وقد رافقها اىل أن وصلت حيث 

الليلة التابعة قد ظهرت العذراء اجمليدة هلذا اللص يف احللم، وشكرته على فعله اجليد، ووعدته أبن 
ما كانت عتيدًة هي أن تكافئه عن مجيله. ففيما بعد وقع هذا اللص يف أيدي تفتكر به، وأهنا يف وقٍت 

 وُحكم عليه ابملوت، ففي الليلة السابقة على وضع احلكومة ابلعمل. قد جنود الشريعة، وُأخذ مقيداً 
 ظهرت من جديد األم اإلهلية هلذا املخصوم، وسألته أن كان هو يعرفها، فأجاهبا بقوله: أنه يبان يل أين

رأيتِك مرًة ما: فقالت له: "أان هي مرمي العذراء وقد أتيت لكي أكافئك عما صنعته ألجلي سابقاً، 
نت هنار غدًا متوت، ولكن يتم موتك بندامٍة وتوجٍع هذا حدمها، حىت أهنما جيعالنك أن أتيت اىل فأ

كليني على خطاايه،   امللكوت السماوي حااًل". فالرجل قد أنتبه من النوم وكان يشعر بندامٍة وأتسفٍ 
طلب معلم األعرتاف،  بنوع أنه بدأ يبكي مبرارةٍ ودموٍع سخينة، وشكر والدة اإلله أبعلى صوته، وحاالً 

وأقر لديه مبآمثه كلها بتياراٍت من الدموع، وأخربه ابلرؤاي اليت شاهدها. وتوسل إليه أبن يشهر على 
 ذهب اىل مكان القتل بفرح عظيم. وبعد قتله اجلميع هذه النعمة اليت صنعتها معه مرمي البتول. مث

اجلميع أعتقدوا يف أنه كملت معه املواعيد يقال أن وجهه كان يظهر نظري أوجه الطوابويني. بنوع أن 
 اليت انهلا من والدة اإلله.*

منذ أنه يورد يف سرية حياة الطوابوي يواكيم بيكولوميين الكلي العبادة حنو والدة اإلله. أنه  :85اخلرب 
 حداثته كان يزور ثالث مراٍت يف كل يوٍم أيقونتها املقدسة ذات أحزاهنا السبعة يف إحدى الكنائس.
ويف كل يوم سبٍت ساعة نصف الليل كان ينهض ويصنع الصالة العقلية متأماًل يف أحزاهنا. فلننظر 

 املومى إليها:  كيف أن هذه األم اإلهلية قد كافأته عن عباداته
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ظهرت له يف زمن صبوته، وقالت له أن يرتك العامل ويدخل يف مجعية الرهبان عبيد مرمي كما أهنا  فأواًل:
 فعل.
يف سين حياته األخرية قد ظهرت له من جديد حاملًة يف يدها أكليلني، أحدمها من روبني احلجر  اثنياً:

 الكرمي مكافأًة لتأمالته يف أحزاهنا وآالمها.
 ته وعذريته املكرسة منه يف تكرميها.والثاين: من لؤلؤ مكافأًة لنقاو 

نئٍذ ألتمس منها النعمة يف أن ميوت هو يف قد ظهرت له أخريًا حني نياحه. وهذا الطوابوي حي اثلثاً:
اليوم الذي مات خملصنا يسوع املسيح. فالبتول الكلية القداسة قد عزته بقوهلا له:" أستعد وهتيأ ألنك 

حااًل. كما أنت ترغب، وهكذا غداًة تكون معي يف الفردوس".  هنار غدًا الذي هو يوم اجلمعة متوت
التايل الذي كان هنار اجلمعة العظيم، حينما كان يرتل يف الكنيسة وهذا مجيعه قد مت. ألنه يف اليوم 

أجنيل اآلالم من بشارة القديس يوحنا، فعندما وصل املرتل اىل هذه الكلمات وهي: وكانت واقفًة 
أخل قد حصل الطوابوي يف آخر نفس. وحينما قال املرتل عن يسوع أنه أحىن  عند صليب يسوع أمه:
الطوابوي لوى عنقه وأسلم الروح، ويف الوقت عينه قد تألألت الكنيسة من هامته وأسلم الروح. ف

 أشراق ضياٍء عظيم، وعبق فيها نشر رائحة كلية الزكاوة.*
يسوعي، يف كتاب سرية حياته. أنه اذ كان هو أنه يذكر عن األب ألفونسوس ساملارونه ال :86اخلرب 

تف صارخاً: اىل امللكوت اىل امللكوت، فلتكن كلي التعبد لوالدة اإلله فلما دان من ساعة موته ه
مباركًة الساعة اليت فيها خدمت أان مرمي البتول، ومباركًة هي املواعظ، واألتعاب، واألفكار اليت 

  امللكوت اىل امللكوت: وهكذا أسلم روحه البارة.*مارستها أان من أجلِك اي سيديت، فاىل
كاتب سرية حياة القديس روموالدوس مؤسس الرهبنة   أنه يوجد مدواًن من فرنسيس اليل :87اخلرب 

الكامالدوالزية، أن األمري فارنولفوس قد أحضر يوماً ما أبنه غويدوس اىل هذا القديس، طالباً منه أن 
انونه، ألن هذا الشاب كانت أشواقه كلها متجهًة حنو ذاك. فالقديس يقبله فيما بني رهبانه حتت ق
 الدير، ومن حيث أن الفىت غويدوس كان متعبدًا لوالدة اإلله. فيومًا ما أقتبله حبسن الرضا. ورتبه يف

ظهرت له هذه السيدة حاملًة على ذراعيها طفلها اإلهلي، فالشاب ألعتداد ذاته أنه غري مستحٍق 
 لرؤاي، قد حصل خائفاً جدًا، اما البتول اجمليدة، فقد دنت منه قائلًة له:أصالً هلذه ا
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أي شيٍء ختاف اي غويدوس، فأان هي أم هللا، وهذا هو أبين احلبيب يسوع الذي  " ملاذا تراتب، ومن
يريد أن أييت إليك". واذ قالت هذا قد دفعت طفلها بني ذراعي غويدوس. مث يف أواخر السنة الثالثة 

ول هذا الشاب يف الرهبنة املذكورة، قد دنت منه ساعة موته، فالقديس روموالدوس الذي من دخ
 عنده، قد شاهده يرجتف بكليته خائفاً وقائاًل: اي أبيت أما تنظر كم يوجد يف هذه القالية كان حاضراً 

عرتافك من السود، البشعي الصور: فقال له القديس: أفتكر اي أبين لعلك تكون أمهلت أن تورد يف أ
س الدير حينما قضيًة ما: فأجابه الشاب: أي نعم اي أيب أان اآلن أفتكر أبين ما أكملت الطاعة اىل رئي

أمرين جبمع الوسخ املكنوس، وبرفعه من األرض. فأان اآلن أعرتف هبذا اتئباً واندماً: فحينئٍذ القديس 
الشياطني هربوا، وظهرت والدة  حله من هذه الزلة، ويف احلال حصل الفىت على تغيري عظيم، اذ أن

 فارق هذه احلياة.* اإلله مع يسوع املسيح. وهكذا غويدوس مملؤاً من الفرح والتعزية
قد سطر يف املينولوجيون فيما بني قديسي شهر آب املختصني ابلرهبنة الكامالدوالزية،  :88اخلرب 

الدوس. أهنا يف ساعة موهتا حصلت عن راهبٍة من اتبعات هذا القانون أمسها مرمي، كانت يف مدينة طو 
هذه األم اإلهلية قائلًة: ان النعمة  على مشاهدة والدة اإلله ابلقرب من سريرها. وحينئٍذ هي خاطبت

اليت فزت أان هبا منِك أيتها السيدة، وهي زايرتِك إايي تعطيين اجلسارة على أن ألتمس منِك نعمًة 
ليت أنِت فيها رقدِت وأنتقلِت اىل السماء. فأجابتها أخرى، وهي أين أموت يف مثل الساعة عينها ا

يد أن أتنازل معِك وأهبِك طلبتِك، فأنِت مزمعٌة أن متويت يف البتول الكلية القداسة: أي نعم. واان أر 
الساعة عينها اليت مثلها أان مت، وتسمعي نغمات الرتاتيل ذاهتا اليت هبا كان الطوابويون يعظمون 

أستعدي اذًا مهيأًة: قالت هذا وغابت عنها. فالراهبات الكائنات عند مرمي دخويل اىل السماء، ف
تتكلم يف ذاهتا ظنينها ساهيةً خارجةً عن الوعي. اال أهنا قد أخربهتن ابلرؤاي، وابلنعمة املذكورة اذ مسعنها 

بلغت )ولئن اليت انلت هي الوعد هبا. فاذا لبثت هذه البارة منتظرًة تلك الساعة املرغوبة منها. فلما 
ذا الساعة مل يكن الكاتب يعني أية ساعٍة كانت( فحاملا هي مسعت انقوس الساعة يقرع قالت: هوا

السابق اإليعاز عنها حسبما قيل يل، وهوذا أين أمسع نغمات تراتيل املالئكة. ففي مثل هذه الساعة 
خوايت بسالم: وحني تلفظت صعدت ملكيت اىل السماء، وأان اآلن منطلقٌة ألشاهدها، فالبثن أننت اي أ

ني تنبعثان أنوارًا عظيمًة، هبذه الكلمات سلمت نفسها مائتًة. ويف احلال ظهرت عيناها نظري مصباح
 ووجهها كان يلمع بلوٍن هبي.*
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قد كتب سوريوس املؤرخ حتت اليوم الثاين والعشرين من شهر نيسان، أبنه قد كانت يف  :89اخلرب 
ائشًة حنو اجليل الثامن القديسة أوبورتوان األبنة املولودة من دٍم ملوكي. مدينة سانس من بالد فرنسا ع

ة قد ترهبت يف ديٍر قريب من املدينة املذكورة وكانت هي كلية التعبد لوالدة اإلله، فهذه البتول البار 
فلما جاءت ساعة موهتا، قد ظهرت هلا القديستان كيليكيا ولوكيا، فقالت هي هلما: فليكن قدومكما 

ان خريًا اي أخيت. فأخرباين ما الذي أرسلت تقوله يل بواسطتكما ملكيت العظيمة: فأجابتها القديست
قائلني: أهنا هي تنتظرِك يف السماء لتمضي إليها. فبعد ذلك قد ظهر هلا الشيطان، اال أن القديسة 

عملك حنوي أان  املتشجعة قد طردته من أمامها قائلًة: أيها الوحش الشنيع ماذا لك عندي، وما هو
هتا فيها، قد اليت هي عبدة ليسوع: واذ بلغت أخريًا الساعة اليت هي نفسها كانت أخربت عن مو 

تناولت القرابن األقدس زوادًة أخريًة، وألتفتت حنو ابب قاليتها قائلًة: هوذا والدة اإلله هي آتيٌة 
كافًة هللا، ألين ما عدت بعد لتأخذين معها. فأان أتوسل لديها يف شأنكن اي أخويت، وأستودعكن  

هتا اجمليدة، وحااًل أسلمت الروح أشاهدكن يف هذا العامل. وملا قالت هذا رفعت ذراعيها لتعانق سيد
 بفرٍح وسالم.*

واألخري أننا أوردان يف آخر كتابنا امللقب: بطريق اخلالص: عن األب بولس كافارو )الذي   :90اخلرب 
أنه كان منذ حداثته منشغف القلب حنو والدة اإلله، بنوع أن السامعني كتبنا هناك خمتصر سرية حياته( 

فني عنده يف منرب الذمة كانوا من كيفية تكلمه عن هذه األم اإلهلي، يفهمون مواعظه املشتهرة، واملعرت 
قد وجدت هبجته وتعزيته  1753جيداً شدة غرامه يف حمبتها. فحينما حصل هو يف مرضه األخري سنة 

يف نظره املتكررة وتفرسه التقوي يف أيقونة هذه السيدة اجمليدة املوضوعة بقرب سريره ولعظم  الوافراتن
قته يف مرامحها، وشدة أشواقه اىل مشاهدهتا يف السماء قبل يوم عيد نياحها. قال للحضار عنده يف ث

فرجاؤه من هذا الشهر فلن أموت أبدًا:  15أول شهر آب هكذا: أن كنت أان ال أموت قبل اليوم 
سالٍم رقود األبرار من الشهر املذكور رقد ب 13هبذه السيدة احملبوبة منه يف الغاية قد مت فعاًل، ألنه يف 

 الكرمي لدى الرب.*
† 

 ولتكن ههنا هناية هذا الكتاب اجلليل املختص أبجماد حبيبتنا والدة اإلله
 الدائمة بكارهتا الكلية القداسة. الذي كان النجاز
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 *1828هر نيسان سنة من طبعه يف ش
 وحنن قد أضفنا إليه خمتصر

 سرية حياة مؤلفه
 الطوابوي

 إيرادها.**اآليت 

  



487 | P a g e  
 

 كتاب اجماد مرمي  -خامتة الكتاب: تسعني خرباً 
 القديس ألفونس دي ليكوري -كتاب اجماد مرمي البتول  •

  

    † خامتة الكتاب†  
 (8/5)أمثالمن جيدين جيد احلياة ويستقي اخلالص من عند الرب. 

 سوف تطوبين مجيع األجيال، ألن القدير صنع يب العظائم،
 (1/46وإمسه قدوس، ورمحته إىل جيل األجيال للذين يتقونه. )لوقا 

 ** وهي نبذٌة مضافٌة منا اىل أتليفنا هذا، حاويٌة تسعني خرباً ذات
 * آايٍت، مصنوعة بشفاعات والدة اإلله الكلية القداسة،*

 علماء مدققني معتربين جدًا.* * مأخوذة من كتب
أنه يوجد البعض الذين اذ يفتخرون أبعتدادهم بذواهتم، وحبكمة عقوهلم املخدوعة فيعتربون كرامًة هلم 

لكتاب املقدس العتيق واجلديد. أن ال يصدقوا شيئاً من العجائب كلها، سوى تلك املدون أخبارها يف ا
كأهنا خرافاٌت نسائية عجائزية. ولكن يفيد ضد هؤالء أن وهكذا حيتسبون ابقي العجائب األخرى  

نورد ما يقوله عدالً وصواابً األب العالمة احلسن الداينة يوحنا كراسات وهو:" أنه مبقدار ما أن األانم 
ٍة، فبمقدار ذلك األشخاص األشرار هم سريعون الصلحاء هم متأهبون ألن يصدقوا العجائب بسهول

ٍن، ويستهزئوا هبا. مث كما أنه لضعٌف مذموٌم هو أن اإلنسان يصدق كل شيٍء يف أن ينكروها أبستهوا
من دون أستثناء، فهكذا ابلعكس هو أما نوٌع من عدم اإلميان رذل العجائب املشهود حبدوثها 

 غري مستطاع عند هللا فعل املعجزات، وأما هو نوٌع من وحبقائقها من أانس رصينني تقاة، كأنه أمرٌ 
ار صدق ختبري أانٍم علماء مسيحيني تقاة خبريين". مث أن األب كانيسيوس يقول:" انه اجلسارة أنك

يوجد خطٌر أقل وأدىن يف األعتماد واألعتقاد على ما يكون قيل من أانٍس صلحاء بظروٍف ممكنة، وال 
 لعلماء، ويكون راجعًا لصالح السرية وألفادة القريب الروحية، من أنيكون ذلك رذل من األانم ا

 يرفض ذلك مطلقاً أبحتقاٍر وبروح اجلسارة". فلنأِت اذاً اىل إيراد التسعني خربًا.*
أن األب أورايما قد أخرب أبنه يف بالد جرمانيا قد كان سقط أحد الرجال يف خطيئٍة  اخلرب األول:

در أن جهٍة أوىل أن يعرتف هبا لشدة خجله منها، ومن جهٍة أخرى ألنه مل يقثقيلٍة، واذ مل يشاء من 

http://www.peregabriel.com/saintamaria/nodeorder/term/2044
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حيتمل توبيخ ضمريه من قبلها، وليأسه مضى ليطرح ذاته يف النهر فيموت! غري أنه بعد ذلك توقف 
عن هذا الفعل، وشرع يبكي طالبًا من هللا بدموٍع أن يغفرها له من دون أعرتافه هبا ألحد الكهنة. 

خبطيئتك: فقام  وهو انئم شعر بالمٍس يهز أحد كتفيه مع صوٍت يقول له: أذهب فأعرتف فليلًة ما
ومضى اىل الكنيسة، ولكنه ما أعرتف بذنبه. واذ مسع يف ليلٍة أخرى الصوت عينه، فأنطلق اثنيًة اىل 
 الكنيسة اال أنه عند وصوله إليها قال أنه كان يريد ابألحرى أن ميوت من أن يورد للكاهن تلك

الدة اإلله الكلية القداسة. املوجودة اخلطيئة، ولكنه قبل أن يرجع اىل بيته أراد أن أييت أمام أيقونة و 
يف تلك الكنيسة ويتوسل إليها يف أن تسعفه، فحاملا جثا أمامها مصلياً قد شعر يف ذاته أنه تغري بكليته 

بدموٍع غزيرٍة من قبل النعمة اليت عما كان قبالً، ومن مث هنض مسرعاً، وطلب معلم األعرتاف ابكيًا 
ذا أعرتف خبطاايه كلها، وبعد ذلك قال، أنه قد كان مسرورًا أببتهاٍج فاز هبا من البتول اجمليدة، وهك

 اخلرب الثاين قليب بنوٍع أفضل وأعظم مما لو يكون أمتلك مجيع الذهب املوجود يف العامل
 كله.*

أن أحد الشبان اذ كان مسافرًا حبراً، قد كان يقرأ  1505: أنه مدون يف التاريخ املرميي حتت سنة 
بوٍب منه جدًا. فأحد رفاقه الركاب الذي كان راهباً قد دان منه وسأله قائاًل: أتريد أن كتاٍب دنٍس حم

هتب والدة اإلله شيئاً واحدًا: واذ أجابه الشاب: أي نعم أين أريد ذلك: فقال له الراهب: أين أشتهي 
وذا الكتاب  مبرمي البتول هذا الكتاب، وانك تطرحه يف البحر: فأجابه الشاب: همنك أن ترتك حباً 

فخذه أيها األب: اال أن الراهب قال له: كال، أان ال آخذه بل أرغب منك أبنك أنت ذاتك تصنع 
هذا األيهاب ملرمي العذراء، فقام الشاب ورمى الكتاب يف البحر، فوالدة اإلله حينئٍذ قد أضرمت يف 

حاملا بلغ املركب اىل جانوا انر حٍب شديد هبذا املقدار حنو هللا، وحنو فضيلة العفة، حىت أنه  قلبه
 مكان مولد الشاب، قد ترك هو العامل من دون أتخرٍي، ومتسك ابلعيشة الرهبانية.*

 من اتريخ بونيفاسيوس املختص ابلعذراء، أن أحد النساك يف جبل 6أنه يذكر يف الرأس  اخلرب الثالث:
عية جدًا، وكان من عادته أن يصلي الزيتون يف أورشليم كان حاواًي يف قاليته أيقونة والدة اإلله خشو 

أمامها متواثراً. فاذ مل حيتمل الشيطان مشاهدة عبادٍة هكذا حارة حنو هذه السيدة، شرع جيرب ذاك 
عواًب هبذا املقدار من الناسك بتجارٍب قوية جدًا ضد العفة، بنوع أن الشيخ املتوحد لنظره ذاته مت

ومتواثرة، فقال هو يوماً ما للشيطان: ترى ماذا   حارةٍ  التجارب، وأنه مل يكن ينجو منها بعد صلواتٍ 
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صنعت معك أان من الشر حىت أنك تعذبين وال تدعين أن أعيش بسالٍم: فحينئٍذ ظهر له الشيطان، 
د مرارًة جداً مما أان أعذبك به. فاآلن أحلف وأجابه قائالً له: أن العذاب الذي أنت تذيقين إايه هو أش

ًا ما أقوله لك عما أريد منك أن ترتك صنيعه، وأان أعدك أبال أعود أقلقك يل بقسٍم أبن حتفظ سر 
جمرابً. فالنساك حلف له كمرغوبه، ووقتئٍذ قال له إبليس: أين أريد منك اال تعود تنظر اىل تلك األيقونة 

فالناسك قد أضطرب جدًا. ومضى اىل األنبا اثودوروس ليأخذ أرشاده  اليت أنت حاويها يف قاليتك:
يما كان يلزمه أن يصنعه، فهذا األب البار أجابه أبن احللف الذي هو صنعه للشيطان كان ابطالً ال ف

يلزمه ابلوقوف عنده، وحرضه على أن ال يتغافل عن أن يلتجئ اىل والدة اإلله، بواسطة تلك األيقونة 
وجبه. وهكذا بقي  قاليته، بل يواظب على تصرفه السابق. فالناسك أطاع األمر وسلك مباملوجودة يف

 إبليس خمزايً ومغلوابً.*
من سرية حياة األب انطونيوس ده كوالليوس،  22من الرأس  2أنه يوجد مسطراً يف العدد  اخلرب الرابع:

ة امللقبة ابألكارين األتقياء يف مملكة عن أمرأٍة جاءت يوماً ما عند األب أنوفريوس آان الذي من اجلمعي
ها وهي مملؤة رعدًة وخيفًة، ألجل أهنا كانت معاشرة عشرًة دنسًة أثنني من انبويل لتعرتف لديه خبطااي

الشبان، اللذين أحدمها حبركة الغرية الدنسة قتل اآلخر. مث أخربت هذا األب أبهنا يف الساعة عينها 
 ب الشقي، قد ظهر هو هلا مرتداًي ابلسواد، مزنرًا ابلسالسل، ابعثاً اليت فيها مات مقتواًل ذاك الشا

من كل جهات جسده شهائب انٍر متقدة، حاماًل بيده آلة حديدية. وأنه دان منها ورفع ذراعه بذاك 
احلديد ليقطع به عنقها ذاحباً، وأهنا هي حينئٍذ قالت له: أواه اي فالن )داعيًة إايه أبمسه( ما الذي 

قائاًل هلا: وحيِك اي  ، حىت أنك تريد أن متيتين: فأجاهبا اهلالك وهو موعٌب رجزًا وغضباً صنعته بك
كلبة، أتقولني يل ماذا صنعِت يب، فأنِت قد خسرتيين هللا. فحينئٍذ األمرأة أستغاثت أبسم مرمي البتول 

واألرضيني، غاب عن الكلية القداسة، وحاملا مسع ذاك اخليال اجلهنمي أسم مرمي املوقر من السماويني 
 عمل التوبة.*األمرأة ومل يعد يظهر هلا، ولذلك هي ابدرت اىل 

كتب ابجيوكايل أبنه حينما كان القديس عبد األحد يعظ يف مدينة كاركاسوان من بالد  :اخلرب اخلامس
فرنسا، قد ُأحضر إليه أحد األراتقة األلبيجازيني الذي ألجل أزدرايه وتكلمه مشتهرًا ضد عبادة 

املذكور أمر األابلسة أبسم اإلله  املسبحة الوردية، قد أعرتته الشياطني معذبني إايه. فحينئٍذ القديس
احلي، أبن يعرتفوا جهاراً، يف هل أن كرزه هو وتعليمه خبصوص الوردية املقدسة، كان صادقًا حقيقياً 
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 وأعرفوا أن مجيع ما قاله أم ال. فاألابلسة قد صرحوا بصوٍت مرجٍف عظيٍم قائلني: أصغوا اي مسيحيني
قداستهما، فهو حٌق صادٌق خاٍل من األرتياب: مث أضافوا  عدوان هذا عن مرمي، وعن الوردية الكلية

اىل ذلك بقوهلم: أنه ال توجد هلم أستطاعة ضد عبيد مرمي وال قوة ابلكلية، وأن كثريين يف ساعة موهتم 
ون ابخلالص: وأخرياً قالوا: أننا ملضطرون أبن نشهر من غري أستحقاٍق منهم يستغيثون أبسم مرمي ويفوز 

ال واحٌد من أولئك الذين يثبتون على عبادة مرمي العذراء وورديتها ميضي هالكاً، ألن عالنيًة، أنه و 
هذه البتول تستمد للخطأة منهم قبل موهتم نعمة الندامة الندامة احلقيقية وهكذا خيلصون: فبعد هذا 

هو الشعب املسيحي احلاضر أن يتلو املسبحة الوردية. فيا له من عجٍب، و صري القديس عبد األحد 
أنه على كٍل من: السالم لِك اي مرمي: كان خيرج من ذلك املعرتى عدٌد وافٌر من الشياطني بصورة 
مجرات انٍر متقدة، وحينما أكمل الشعب تالوة املسبحة الوردية قد برأ الرجل وجنا ابلكلية من األرواح 

 ان الكاثوليكي.*. فألجل حدوث هذه األعجوبة كثريون من األراتقة قد أرتدوا اىل اإلميالنجسة
، عما أخذه عن الطوابوي أالنوس. خمرباً 4من كتابه  4قال بونيفاسيوس يف الرأس  :اخلرب السادس

نة عن أبنة أحد األمراء، أبهنا كانت عائشًة ضمن أحد ديورة الراهبات، ومع أن هذه األبنة كانت حس
الداينة والنشاط يف العبادة، فمع ذلك من حيث أن الروح الرهباين كان فاترًا يف ذاك املكان، فهي 
من مث مل تكن تتقدم يف الفضيلة، ولكن ألجل أهنا تعلمت فيما بعد من أحد معلمي األعرتاف الغيورين، 

عمل، فحصلت على تغيرٍي كيفية تالوة املسبحة الوردية مع التأمل يف أسرارها. وبدأت متارس ذلك ابل
أنفرادها قد  عظيم بنوع أهنا أضحت منوذج الفضائل جلميع الراهبات. ولذلك اذ صعب عليهن روح

حركن ضدها أضطهادًا قاسيًا جدًا. فيومًا ما اذ كانت هي تتلو الوردة متوسلًة لوالدة اإلله يف أن 
أت واذا برسالٍة هابطة فوقها من تسعفها يف حال ضيقها، ويف األضطهاد الثائر عليها منهن، قد ر 
فاان السالم". وكان داخلها مكتوابً السماء، حمرٌر عنواهنا هكذا:" من مرمي والدة اإلله، اىل أبنتها يو 

العزيزة على تالوة وردييت، وأبتعدي عن املعاطاه مع أولئك الذين   هبذه األلفاظ وهي:" واظيب اي أبنيت
رتسي لذاتِك من البطالة، ومن روح الفخفخة واجملد الباطل، ال يفيدونٍك أن تعيشي ابلصالح، أح

فبعد ذلك قد جاء رئيس   ة، وأان أحامي عنِك أمام هللا".وأرفعي من قاليتِك األشياء الغري الضروري
عام الرهبنة ليفتقد ذاك الدير. وجيدد فيه الروح الرهباين، ولكن مل يستفد شيئاً، وقد شاهد يومًا ما 

ام أن الشياطني كانوا يدخلون اىل قاليل الراهبات كلهن. ما عدا قالية يوفاان، ألن هذا الرئيس الع
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رأى هو أمامها يوفاان جاثيًة مصليًة، كانت تطرد عنها هؤالء األرواح الشريرة، فلهذا  والدة اإلله اليت
فرسم على اذ فحص هو عنها عرف أمر مثابرهتا على تالوة الوردية، مث قضية الرسالة السابق ذكرها، 

التغيري  اجلميع أن ميارسوا تالوة الوردية، ويف زمٍن قليل أضحى ذاك الدير كأنه فردوٌس مساوي. ألجل
 العظيم الذي حصل عند اجلميع.*

قد أخرب ديواتلوس يف عظته على األحد األول من الصوم الكبري، أبنه كانت يف مدينة  اخلرب السابع:
ترينا اجلميلة. فهذه اذ مسعت يوماً ما القديس عبد األحد متكلماً يف روميه أمرأٌة دنسة السرية أمسها كا
املقدسة، قد أكتتبت هي مشرتكًة فيما بني أخوات هذه الشركة.  وعظه عن عبادة املسبحة الوردية

وأبتدأت أن تتلو الوردية، ولكن من دون أن ترتك أفعاهلا الدنسة، فليلًة ما قد جاء إليها شاٌب ما كان 
ه أنه شريف األصل جدًا، فهي أقتبلته بكل كرامٍة، واذ جلس معها على مائدة العشاء وأخذ يظهر علي

فشاهدت هي متساقطًة من يديه على املائدة نقٌط كثرية من الدم. كما أهنا الحظت أن يكسر اخلبز، 
الدم، مجيع األشياء اليت هو كان أيكل منها وجدت مصبوغًة ابلدم. فحينئٍذ هي سألته ماذا كان ذاك 

م فأجاهبا الشاب، أبن اإلنسان املسيحي يلزمه أن ال أيكل شيئًا من القوت اال أن يكون خمضبًا بد
املسيح، ومملحًا بتذكرة آالمه تعاىل املقدسة، فلما أنذهلت هي من هذا اجلواب، قد طلبت إليه أن 

ففي هناية العشاء قد ذهبت  يعرفها عن ذاته من كان هو، فأجاهبا قائاًل: أين سأعرفِك من أان فيما بعد:
ته تغري عن حاله األوىل، هي وإايه اىل حمٍل آخر من بيتها، اال أهنا عندما كانت معه هناك قد شاهد

وظهر مكلاًل على هامته أبكليل من شوٍك، وحلمانه كلها مهشمٌة تسيل منها الدماء. ووقتئٍذ قال هو 
فأان هو خملصِك، فاذًا اي كاترينا مىت تنهي إهاانتِك هلا:" أتريدين أن تفهمي من هو أان، أما تعرفيين، 
ألجلِك، يكفي ما قد أحزنتيين به، وجددِت آالمي  إايي، فأنظري وأتملي كم أان أحتملت من اآلالم

حلد اآلن، فكفي عن ذلك وغريي سريتِك". فكاترينا عند مساعها هذا اخلطاب بدأت تبكي مبرارٍة 
ائاًل: فاذاً اآلن أحببيين مبقدار ما أغظتيين، وأعلمي أنِك قد فزِت وشهيٍق، أما يسوع فأخذ يشجعها ق

وردية أمي:. وهكذا غاب عنها. فكاترينا مضت يف الصباح التايل مين هبذه النعمة ألجل تالوتِك 
لتعرتف خبطاايها عند القديس عبد األحد عينه، وبعد أعرتافها قد وزعت على الفقراء مجيع ما كان 

ري سريًة هبذا املقدار مقدسًة، حىت أهنا بلغت اىل درجاٍت ساميٍة من الكمال هلا، وأخذت تستس
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والدة اإلله مراٍت كثريًة، بل أن خملصنا يسوع املسيح نفسه قد أوحى املسيحي. وقد ظهرت هلا 
 للقديس عبد األحد، أبن هذه التائبة قد أضحت لديه عزيزًة حمبوبًة يف الغاية.*

من أتليفه عما أخرب به الطوابوي  2من اجمللد  11ب أورايما يف الرأس قد كتب األ اخلرب الثامن:
ا عبدة األحد، اليت يف األول كانت مثابرًة على تالووة الوردية املقدسة، أالنوس، عن أمرأٍة شريفٍة أمسه

ا يوماً اال أهنا اذ أمهلت فيما بعد تالوهتا ابلكلية فأحاق هبا الفقر من كل انحيٍة هبذا املقدار، حىت أوهن
ى ما ألجل أيسها من احلياة قد ضربت ذاهتا ابلسكني ثالث ضرابٍت، وأنطرحت يف األرض مدنفًة عل

املوت، ولكن اذ كانت يف حال النزاع والشياطني منتظرين موهتا ليأخذوا نفسها، قد ظهرت هلا البتول 
سيتِك ألجل مسبحة الوردية الكلية القداسة وقالت هلا:" أنِك قد نسيتيين اي أبنيت، ولكنين أان ما ن

وهتا فأان أرد لِك احلياة اجلسدية، اليت حيناً ما كنِت تصلني هبا تكرمياً يل، فاذاً أن كنِت تعودين اىل تال
واملوجودات الزمنية معاً اليت فقدتيها". فعبدة األحد هنضت حينئٍذ من األرض ساملًة، وأخذت تواظب 

موجوداهتا الفاقدة، وعند موهتا قد زارهتا من جديد هذه األم تالوة الوردية بكل عبادٍة، وحصلت على 
 نيحت بقداسٍة.*اإلهلية، ومدحتها على أمانتها، وهكذا ت

قد أخرب كاراتجينوس، أبنه كان يف مدينة ساراغوتسا رجٌل شريف األصل أمسه بطرس،  اخلرب التاسع:
ديس عبد األحد، فلما كان هذا القديس مفسود السرية بنوٍع فائق يف الشرور واملآمث، وكان نسيباً للق

داخاًل إليها، ولذلك توسل هو يومًا ما يكرز هناك يف إحدى الكنائس، قد شاهد نسيبه هذا بطرس 
ابطنًا أي القديس لدى الرب، يف أن بيظهر تعاىل للشعب كم كانت سيئًة حال نفس ذاك اإلنسان 

فور اىل صورٍة بشعٍة مريعٍة كأنه مسخ التعيس، فطلبته أستجيبت، ألن بطرس قد أستحال على ال
عب عند نظرهم إايه هبذه احلال جهنمي مسحواًب من عدٍد كبري من الشياطني، وحماطًا منهم. فالش

املخيفة خرجوا من الكنيسة هاربني، حىت أمرأته نفسها اليت كانت هناك وخدامه أعينهم تركوه وحده، 
قه يقول له أن يلتجئ اىل والدة اإلله مستغيثًا هبا، فحينئٍذ القديس عبد األحد أرسل إليه أحد رفا
يه مع الشخص عينه. فاذ فهم ذلك بطرس أقتبله ويبتدئ بتالوة املسبحة الوردية اليت أرسلها إل

أبتضاٍع، وشكر فضل البار، ووقتئٍذ حصل على النعمة يف أنه هو نفسه شاهد الشياطني حميطني به، 
ف خبطاايه بدموٍع سخية عند القديس املذكور عينه، الذي طمأنه فمن مث تقدم اىل منرب التوبة وأعرت 

. ومنذ ذلك الوقت اثبر على تالوة الوردية انميًا يف القداسة مؤكدًا لديه أن هللا قد غفر له مآمثه
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والكمال. حىت أن الرب قد أرتضى أبن يظهره يف الكنيسة مكلاًل بثالثة أكاليل من ورد. فمن يريد 
 ار أخرى خمتصة ابلوردية فليقرأ ما هو مشروٌح عن ذلك يف أتليف كاراتجينوس.*األطالع على أخب

من كتاب اثوفانوس رايندوس، أبنه كان موجودًا يف جبال مدينة  15رأس قد سطر يف ال :10اخلرب 
تريدنتوس. أو ابحلري ترنتوس أحد اللصوص الذائع الصيت يف القتل والسلب، فهذا اللص اذ 

أحد الرهبان الذي أخذ ينصحه يف أن يغري سريته. فأجابه أبنه مل يعد عنده رجاٌء صودف يوماً ما من 
ال دواء ألمراضه الروحية، فحينئٍذ قال له الراهب: ال اي أخي تشجع وأصنع ما  يف أصالح ذاته، ألنه

داً، أقوله لك، وهو أن تصوم هنار السبت أكرامًا للعذراء والدة اإلله، ويف اليوم املذكور ال تضر أح
وهي تستمد لك من هللا أن ال متوت خاليًا من نعمته تعاىل: فاللص أقتبل هذه املشورة الصاحلة، 

وضعها ابلعمل، ملزمًا ذاته هبا بنذٍر أبرزه يف هذا الشأن. ولكيال خيالف نذره املذكور بدأ جيول هنار و 
ناك جاءت عليه جنود السبت من دون سالٍح. فأتفق له أنه اذ كان يف يوم سبٍت يف حمٍل ما، وه

ه ممانعاً. فحينما الوايل. فكيال يقطع هو نذره قد ترك اجلنود يقبضون عليه من دون أن حيامي عن ذات
مثل مقيدًا أمام القاضي، وهذا رآه شيخاً شائب الشعر متضعاً أراد أن يعفي عن موته. اال أن اللص 

العدل، ألنه كان يريد أن يقتبل املوت غفارًة بنعمة والدة اإلله طلب إليه خبشوٍع أن جيري عليه صرامة 
هارًا مبآمثه واحدًا فواحدًا، عن مجيع ما عن خطاايه، وهناك يف ديوان الشريعة عينها شرع يعرتف ج

صنعه يف مدة حياته، مذرفاً الدموع الغزيرة، حىت أن احلضار كلهم طفقوا يبكون متخشعني. فبعد ذلك 
قلة كرامٍة. اال أنه عقيب دفنه قد شوهدت والدة اإلله، وبرفقتها قطعت هامته ودفن جسده يف حفرٍة ب

امليت، وأخرجنها من تلك احلفرة، ولفينها بسباين نقيٍة  أربع عذارى قديسات، قد دنون من جثة
منسوجٍة ابلذهب، ومحلنها وأتني هبا برفقة العذراء اجمليدة اىل ابب املدينة، وسلمنها للجنود احلرس. 

ذه السيدة أولئك اجلنود أبن يذهبوا عند أسقف األبرشية، ويقولوا له عن لساهنا وحينئٍذ أمرت ه
يف دفن جسد هذا املتنيح يف الكنيسة الفالنية، ألنه كان عبداً أميناً يل". فاألمر  هكذا:" أحتفل بكرامةٍ 

تلك قد وضع ابلعمل، وقد تقاطرت الشعوب اىل هناك، وكلهم شاهدوا أبعينهم جثة امليت مدروجٍة ب
ا السباين املنسوجة ذهباً، وبعد دفنه األحتفايل. يقول كيساريوس أن رهبان تلك اجلمعية كلهم متسكو 

 بصيام يوم السبت.*
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قد كان يف بالد البورتوغال أحد املتعبدين للبتول الطوابوية، ميارس تكرميًا هلذه السيدة  :11اخلرب 
اميني وشفيعيني من أجله لديها القديسني صوم يوم السبت على اخلبز واملاء فقط، وكان أختذ حم

ته، قد ظهرت له هذه امللكة وصحبتها ميخائيل زعيم املالئكة، ويوحنا اإلجنيلي. فلما دنت ساعة مو 
القديسان املذكوران، واذ تفرست هي فيه بوجٍه ابٍش قالت هلما، أجابٍة لتوسلهما من أجله:" أين ال 

 ذا اىل السعادة األبدية".*أنطلق من هنا أمل أصحب معي نفس عبدي ه
فق أنه بعد هناية العظة أنه يف أحد أعمال رسالة آابء مجعيتنا املنسوبة للفادي، قد أت :12اخلرب 

املختصة بوالدة اإلله، اليت أعتياداًي تصنعها آابء مجعيتنا يف كٍل من أعمال الرساالت. قد جاء أحد 
خبطاايه، وكان موعبًا من البهجة والتعزية، مث قال اآلابء رجٌل شيٌخ مملٌؤ من السنني ليعرتف لديه 

ي النعمة. واذ سأله األب بقوله: أية نعمٍة صنعت للكاهن: أعلم اي أبيت أن والدة اإلله قد صنعت مع
معك: فأجابه املعرتف قائاًل: فليكن معلومًا عندك اي أبيت أين منذ مدة مخسة وثالثني سنًة قد كنت 

نفاقي، ألين حياًء قد أخفيت يف األعرتاف تقصدًا خطيئًة مميتًة كنت  مارست سر التوبة أبعرتافٍ 
 حبر هذه السنني مراٍت كثريًة يف خطر املوت، وبال شك لو مت سقطت هبا، وقد حصلت فيما بعد يف

هللكت مؤبدًا. أما اآلن فالبتول اجمليدة قد أستمدت يل النعمة، ومست قليب ابلتوبة فحضرت ألعرتف 
وكان يتفوه هبذه الكلمات مع هطل الدموع السخية من عينيه، بنوع حيرك اىل اخلشوع  خبطاايي كلها.

م الكاهن أستماع أعرتافه قد سأله أية عبادٍة كان هو ميارس تكرميًا لوالدة اإلله، الكلي. فبعد أن مت
 ابلطبائخ فأجابه أبنه دائمًا كان ميتنع يف أايم السبوت، تكرمًة هلذه السيدة عن أكل البياض مكتفياً 

ز بنعمة التوبة. املعمولة بزيٍت، وأنه ألجل ذلك قد عاملته أم الرمحة هذه مبرامحها، يف أنه قبل موته يفو 
 وقد مسح ملعلم أعرتافه املومى أبن يشهر هذا احلادث.*

املدعو التسابيح، عن أحد اللصوص يف بالد  3من الكتاب 10أنه يوجد مدوانً يف الرأس  :13اخلرب 
اي، أنه اذ قطعت هامته من أعدائه، وطرحت يف أحد الوداين، فكان يسمع صوٌت تصرخ به نورماند

رمي أمنحيين أن أعرتف خبطاايي: فلما بلغ هذا القول ألحد الكهنة قد أسرع اىل تلك اهلامة: اي م
 الوادي وأستمع أعرتاف ذاك الرأس املقطوع. وبعد أن منحه احلل قد سأله أية عبادة كان ميارس حنو
ل والدة اإلله، فأجابه اللص أبنه كان يف كل سبٍت يصوم يومًا واحدًا تكرميًا هلذه السيدة، وأهنا ألج

 ذلك أنقذته هي من اهلالك األبدي. وحفظته يف احلياة اىل أن أعرتف مبآمثه.*
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 من أخبار عجائب والدة اإلله. 3قد كتب العالمة بوفيوس يف النموذج التاسع من اجمللد  :14اخلرب 
عن أثنني من الشبان األشراف كاان يف مدينة مادريد عاصمة مملكة أسبانيا. يساعد أحدمها اآلخر على 

نيع القبائح الدنسة. وعلى التمرغ يف محاة الرذائل، فأحد هذين الرجسني قد شاهد ليلةً ما يف احللم ص
إليه ليصنعوا به نظري  أن رفيقه أخذ من رجاٍل سوٍد، وطرح يف حبٍر هائج. وأن هؤالء السود، جاءوا
رهبانية، ومن مث جنا من رفيقه، اال أنه ألتجأ هو اىل والدة اإلله، ونذر على ذاته التمسك ابلعيشة ال

أولئك الرجال السود. وأنه قد شاهد أيضًا يسوع املسيح جالسًا يف ديوان عدله، ممتلئمًا غيظًا ضده 
له. فلما أستيقظ من النوم، وجاء عنده رفيقه وأن العذراء اجمليدة كانت تتوسل لديه تعاىل من أج

ك الشاب عند مساعه ذلك أخذ يستهزء به الشاب، فهو أخربه ابحللم الذي رآه كما تقدم القول. فذا
ضاحكًا منه بسخريٍة، اال أنه يف الوقت عينه قد رشق بسهٍم من يٍد غري منظورة. وسقط يف األرض 

أن الرؤاي قد حتققت يف رفيقه. ابدر حااًل اىل منرب التوبة  مائتاً، فلما رأى الشاب الذي شاهد احللم
ع ابلعمل وعده ابلدخول يف أحدى الرهبنات. وهلذا قد ابع وأعرتف خبطاايه اتئباً، وعزم على أن يض

كل ما كان له، ولكنه عوضًا عن أن يوزع أمثانه على الفقراء واحملتاجني، قد جذبته ملكاته الرديئة 
ط من جديد يف القبائح، حيث أصرف أمثان أمالكه يف البذخ والسكر واملآمث. وبعد السابقة اىل السقو 

اهد يف احللم رؤاي أخرى وهي أنه نظر أمامه اجلحيم مفتوحاً. والداين اإلهلي ذلك أنطرح مريضاً. فش
كان يربز ضده حكومة اهلالك، فألتجأ هو من جديد اىل العذراء أم الرمحة وهي تقدمت أمام أبنها 

توسالهتا لديه من أجله قد خلصته، فنهض من املرض معاىف، ولكن عوضًا عن أن يتوب رجع اىل وب
ح أشد شناعًة. مث أنطلق اىل مدينة ليما يف بالد اهلند الشرقي حيث سقط يف مرضه عينه، أفتعال قبائ

ب فرنسيس وأخذ اىل البيمارستان. وهناك قد مس هللا قلبه جديدًا للتوبة، فأعرتف خبطاايه عند األ
ه ابلعمل. ابرلينوس اليسوعي، واعدًا إايه أبن يغري سريته. اال أنه وال يف هذه املرة أيضًا أكمل وعد

فأخريًا اذ دخل فيما بعد هذا األب اىل بيمارستان آخر بعيٍد عن "ليما"، قد رأى هناك ذاك الشاب 
 لتعاسيت أان املقطوع الرجاء التعيس مطروحًا يف األرض، فالشاب حينما شاهده عج صارخاً:" أواه اي

، فأان قد جئت من مدينة أن هذا األب قد حضر اىل ههنا ألزدايد عذايب، ولكي يشاهد األنتقام مين
ليما اىل هذا املكان، الذي فيه ألجل خطاايي قد بلغت اىل هذه احلال الشقية ابلعذابت، وهوذا أان 
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لم روحه األثيمة، من دون أن حيصل ذاك األب ماٍض اىل اهلالك". واذ كان يتفوه هبذه الكلمات أس
 على دقيقٍة من الزمان ليساعده قبل موته.*

من التاريخ املرميي، عن إنساٍن جمرٍم كان حكم عليه يف  1618أنه يوجد حمررًا حتت سنة  :15اخلرب 
، قبل أن بالد جرمانيا ابملوت، اال أن هذا املخصوم قد صر على عناده بعدم أرادته أن يعرتف خبطاايه

ه ابألعرتاف، جترى عليه ابلعمل حكومة املوت. فأحد اآلابء اليسوعيني مل يرتك من جهده جهداً يف أقناع
حىت أنه كان يتململ على قدميه ابكيًا بتوسالٍت حارة، ولكن من دون فائدٍة. فاذ رأى أنه بذلك 

رجوك اذًا أبن تتلو معي مرًة يضيع الزمن سدًا ألصرار املذنب على رفضه التوبة. فأخريًا قال له: أ
املالئكي. واذا به على الفور  واحدًة:" السالم لِك اي مرمي". فاخلاطئ قبل توسله وتلى معه السالم

طفق يبكي بشهيٍق، وحااًل أعرتف مبآمثه اندمًا أبنسحاٍق قليب عظيم. وأراد أن ميوت معانقًا أيقونة 
 والدة اإلله املقدسة كما مت.*

من اجمللد األول أبنه كان يف إحدى مدن بالد أسبانيا  7خرب األب أورايما يف الرأس قد أ :16اخلرب 
منافٌق، قد كان أسلم ذاته جبملتها للشيطان، ومل يكن قط أعرتف خبطاايه، بل مجيع اخلري إنساٌن أثيٌم 

تكرمياً الذي كان هو يصنعه مل يكن شيئًا آخر سوى تالوته كل يوٍم مرًة واحدًة السالم املالئكي، 
ساعة املوت،  لوالدة اإلله. فيخرب األب أوسابيوس نيارامبارك: أبنه حينما دان اإلنسان املومى إليه من

قد ظهرت له يف احللم العذراء اجمليدة، وحدقت فيه نظرها، فهذه الرمقة بعيين أم الرمحة اململؤتني 
الكهنة ليعرتف مبآمثه، واذ جاء الكاهن  رأفًة، قد فعلت يف قلبه تغيرياً عجيباً بنوع أنه حاالً طلب أحد

ينيه تياراٍت من الدموع. ونذر على ذاته الدخول فهو أقر لديه خبطاايه كلها بندامٍة شديدٍة، مذرفاً من ع
 يف أحدى الرهبنات أن بقي هو يف احلياة وهكذا مات.*

إحدى النساء املتعبدات قد كتب بوفيوس يف اخلرب السابع من اجمللد اخلامس من أتليفه، عن  :17اخلرب 
 سيما يف حصوهلا حتت خطٍر ما. ملرمي البتول. أبهنا كانت دائماً أتمر أبنتها بتالوة السالم املالئكي، ال

فأتفق أن هذه األبنة يومًا ما اذ خرجت من مكان الرقص، وأتكأت لتسرتيح، فحااًل أستحوذ عليه 
ابلسالسل ليأخذها اىل جهنم، اال أهنا يف  الشيطان الذي ظهر هلا بنوع حسي منظور، وشرع يقيدها

غاب عنها هارابً. وهكذا جنت هي حال شدهتا هذه القصوى صلت السالم املالئكي، فالشيطان 
 منه.*
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قد أخرب عن أمرأٍة من أقليم كولونيا،  3من الكتاب  33أن العالمة كيساريوس يف الرأس  :18اخلرب 
مًا ما دخلت اىل خمدعه فرأته معلقًا مشنوقاً، فبعد ذلك كانت معاشرًة أحد القسس عشرًة رديئًة. يو 

اهبات. اال أن الشيطان كان يظهر هلا حسيًا ويعذهبا، واذ هي تركت العامل ودخلت اىل أحد أديرة الر 
مل تعد تعلم ماذا تصنع لتنجو منه، فإحدى الراهبات علمتها أن تقول: السالم لِك اي مرمي: وملا هي 

الئكي، فالشيطان هتف صارخاً: فلتكن ملعونًة اليت علمتِك أن تقويل هذه صلت هبذا السالم امل
 مامها ومل يعد يظهر هلا فيما بعد.*الصالة. وهكذا أضمحل من أ

قد كتب األب كراسات، أبنه اذ كان أحد قواد العساكر عائشًا بسريٍة رديٍة يف قلعته. قد  :19اخلرب 
ألتقياء الذي قد أهلم من هللا متنورًا فتوسل اىل ذلك مضى اىل هناك بطريق الصدفة أحد الرهبان ا
ا مجيعاً اىل املكان اجلالس فيه هو والقائد، ما عدا ذاك القائد أبن يستدعي إليه خدامه كلهم، فحضرو 

املتوكل على خدمة خمدعه مل يكن يشاء احلضور، اال أنه أضطر من قبل أمر القائد فجاء أخرياً أغتصاابً. 
اهب قال هلذا الوكيل: أين آمرك من قبل يسوع املسيح أبن تقول عن نفسك من فحينئٍذ ذاك الر 

 أان هو أحد شياطني جهنم، الذي منذ أربع عشرة سنةً أخدم هذا القائد األثيم، أنت: فأجابه قائاًل: أين
هبا منتظرًا إايه ألن يرتك يومًا ما تالوة السبع مرات: السالم لِك اي مرمي: الذي هو أعتاد أن يصلي 

على  يومياً، لكي أخنقه يف ذاك اليوم الذي فيه يهمل تالوهتا، وآخذ نفسه اىل اجلحيم. فالراهب حتم
الشيطان أبن يغرب من ذاك املكان، فغاب حااًل من أمامهم. وحينئٍذ القائد ممتلئًا خوفًا جثا على 

 من الفضيلة.* قدمي الراهب اندماً على حطاايه، مث غري سريته وعاش عيشًة مسيحيًة مملؤةً 
ت اليوم الثالث أن اآلابء العلماء اليسوعيني مؤلفي جمموع البوالنديسيت اجلليل خيربون حت:20اخلرب 

عشر من شهر أاير، عن الطوابوي فرنسيس ابطريتسي. أبنه هبذا املقدار كان جزيل التعبد حنو السالم 
ة اإلله من مث قد أعلمته عن ساعة موته، املالئكي، حىت أنه كان يتلوه يف كل يوٍم مخسماية مرًة. فوالد

دًة من فمه نصبة زهر زنبٍق مجيلة يف وهكذا رقد ابلرب قديساً. وبعد أربعني سنًة قد شوهدت صاع
 الغاية )اليت فيما بعد نقلت اىل مملكة فرنسا( وكان مكتوابً على أوراق هذه النصبة

 *السرم املالئكي، أبحرٍف من ماء الذهب.*
أخرب األب كراسات نقالً عن كيساريوس. أبنه كان فيما بني الرهبان اجليستارجياسيني  قد  :21اخلرب 

األخوة، مل يكن يعرف شيئًا من الصلوات كلها اال: السالم لِك اي مرمي: وأنه كان  البسيطني أحد
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ه يتلوها أبتصال وحبسن عبادٍة. فبعد موته قد نبتت من قربه شجرٌة، وكانت حمررًة على أوراقها هذ
 الكلمات وهي: السالم لِك اي مرمي اي ممتلئًة نعمًة.*

بع من اجمللد األول من التأليف امللقب: بكنز الوردية: عن أنه يوجد مسطرًا يف اخلرب السا :22اخلرب
ثالث عذارى أخواٍت متعبداٍت لوالدة اإلله، قد تلني مبشورة معلم أعرتافهن مسبحة الوردية كلها 

يومًا، استعدادًا لعيد تطهري العذراء أي تقدمة املسيح اىل اهليكل. فليلة العيد  يومياً، يف مدة أربعني
ذه األم اإلهلية لألخت األوىل من الثالث األخوات البسةً ثوابً مثيناً منسوجاً ابلذهب، املذكور ظهرت ه

رت عبادهتا. شاكرًة فضيلتها ومباركًة إايها. مث ظهرت لألخت الثانية البسًة ثواًب بسيطاً، وكذلك شك
ذا: فأجابتها اال أن هذه األخت قالت هلا: أيتها السيدة أنِك ظهرِت ألخيت البسًة ثواًب أمثن من ه

البتول اجمليدة قائلًة:" ألن أختِك ألبستين أثوااًب غنيًة أكثر منِك". مث بعد ذلك ظهرت هي لألخت 
ذراء الصفح والغفران عن كوهنا الثالثة البسًة ثواًب من خيش، فمن مث هذه األخت ألتمست من الع
دادًا حسنًا هلذا العيد، بتالوهتن خدمتها بفتوٍر. ففي السنة الثانية قد أستعدت الثالث العذارى أستع

الوردية كالسنة السابقة، لكن بكل حرارٍة وعبادٍة. ففي الليلة املتقدمة على العيد ظهرت هلن هذه 
رة النظر، وقالت هلن:" حتضرن متأهباٍت ألنكن هنار غدًا مزينًة أبثواٍب ملوكية مبه  السيدة اجمليدة

فقد مت القول فعاًل، ألهنن أخربن بذلك معلم أعرتافهن.  مزمعاٌت أن أتتني اىل الفردوس السماوي".
ويف اليوم الثاين الذي هو هنار العيد تناولن القرابن األقدس يف الكنيسة، ورجعن اىل البيت حيث 

م، واذا بوالدة اإلله ظهرت هلن جديدًا، اذ جاءت لتأخذهن. وهكذا فيما مكثن اىل حني صالة النو 
 دة بعد األخرى قد تنحني بسالم.*بني تراتيل املالئكة الواح

أن األب كراسات خيرب أبنه مسع هو شفاهًا من أحد قواد العساكر ما أييت ذكره. وهو أن  :23اخلرب 
اليت حدثت مع عسكر العدو، ضابطاً يف يده أكليالً  هذا القائد قد شاهد أحد اجلنود يف معركة احلرب

كان ضرب يف املعركة برصاٍص دخل يف جبهته   مع ثوب السيدة، وكان يطلب معلم أعرتاٍف. ألنه
وخرج من قفا مججمته، حيث كان خيرج من اجلرح خناع رأسه. وابلتايل مل يكن ممكنًا له أن حيىي وهو 

العسكر فأقتبل أعرتافه الذي هو صنعه أبنتباٍه كامٍل وندامٍة  يف تلك احلال. فمن مث جاء إليه خوري
 روحه بكل هدٍو وسالم.* قلبيٍة، وبعد أن انل احلل قد أسلم
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قد أخرب األب كراسات نفسه عما مسعه من القائد املشار إليه آنفاً، أبنه أي القائد قد كان  :24اخلرب 
طى النار لبندقيته ضد الضارب ابلبوق، فالرصاص حاضراً يوماً ما فيما بني العسكر، واذا أبحدهم أع
ى إليه لينظر كيف كان جرحه القتال، فعندما خلع دخل يف أثوابه انفذًا اىل صدره، فالقائد حااًل مض

عنه اثوابه قد رأى الرصاص ابقيًا فوق ثوب السيدة، الذي كان البواق حاماًل إايه معلقًا يف عنقه، 
خل يف قلب البواق بل وال حرق ثوب السيدة أم ملسه بشيء، لكنه بنوع أن الرصاص ليس فقط مل يد
فع الرصاصوثوب السيدة معًا وأرامها جلميع احلاضرين الذين أضحوا بقي اثبتًا فوقه، فحينئٍذ القائد ر 

 شهوداً عيانيني على هذا العجب.*
عن شاب  5111قد كتب يف اخلرب السادس من اجمللد اخلامس عما هو مدون حتت سنة   :25اخلرب 

نة يف بالد شريف النسب أمسه أسكيلوس، قد كان أرسل من أبيه األمري اىل أيداالزميو، املدينة الكائ
ساسونيا ليدرس هناك العلوم، اال أن هذا الشاب قد أستسار يف تلك املدينة سريًة رديئة. مث بعد ذلك 

ه األسرار األخرية، وبقي منازعاً. أنطرح مريضاً مبرٍض عضال دان به اىل ابواب املوت، حييث ُأعطيت ل
وضع داخل أتون انر متوقدة، ففي هذه احلال قد حصل هو على رؤاي، وهي أنه شاهد ذاته ُأخذ م

وُغلق عليه بنوع أنه ظن بنفسه أنه داخل جهنم عينها. اال أنه قد رأى له انفذًة فهرب منها اىل خارج 
قاعته والدة اإلله الكلية القداسة جالسًة، فقالت  ذلك التون، ودخل ملتجأً يف قصٍر عظيم، فشاهد يف

ضور أمامي، أخرج من هنا حااًل. وأذهب اىل النار له:" أهل ميكنك أيها الشقي أن تتجاسر على احل
اليت أنت أستحقيتها آباثمك". فحينئٍذ الشاب شرع يتوسل إليها طالبًا الرمحة والرأفة، مث التفت اىل 

واقفني حبضرهتا، متضرعًا إليهم يف أن يتشفعوا به لديها، فهم قدموا أولئك األشخاص الذين رآهم 
جابتهم قائلًة هلم: أنتم ال تعرفون حقائق سرية هذا الشاب الدنسة التوسل أمامها من أجله وهي أ

القبيحة. ومع ذلك مل يكن يستليق أن يصلي أمامي وال مرًة واحدًة السالم املالئكي: فأولئك الشفعاء 
أيتها السيدة أن هذا الشاب يتوب ويغري تصرفه: وهو حاالً قال: أي نعم أي نعم أين اتئٌب،  قالوا هلا:
ن أصلح سرييت حقيقًة، وسأكون منذ اآلن فصاعدًا متعبدًا لِك اي سيديت. فحينئٍذ البتول وأعد أب

كذا بواسطة اجمليدة قد أرقت من غيظها عليه، وقالت له:" حسناً. فأان أقبل وعدك، فكن أميناً به، وه
رجع أسكيلوس بركيت إايك كن انجياً من املوت ومعتوقاً من جهنم". فلما قالت هذا زالت الرؤاي، فاذ 

اىل ذاته أخذ يقدم الشكر لوالدة اإلله، وأخرب الناس ابلنعمة اليت انهلا من مراحم هذه األم اإلهلية، 
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تقٍد. مث أنتخب فيما بعد ورسم وعاش بسريٍة مملؤٍة من الصالح حافظًا حنو سيدته عواطف حٍب م
من الكفرة اىل األعتقاد ابإلميان  رئيس أساقفٍة ملدينة لود، يف أقليم دانيا حيث أجتذب عددًا وافراً 

املسيحي. وعندما تقدم كثريًا يف السنني والشيخوخة قد تناول عن األبرشية. ولبس الثوب الرهباين 
ع سنني، ورقد ابلرب مبيتٍة مقدسٍة ومن مث قد أحصي من قانونيًا يف دير كيارافاله الذي فيه عاش أرب

 تالو.*الكتبة الكنائسيني يف عدد قديسي رهبنة جيس
عند األب أورايما. عن أحد املشرتكني أبخوية  2من اجمللد  6أنه يوجد مدواًن يف الرأس  :26اخلرب 

فهذا يوماً ما قال هكذا: أهاً  مرضاً ثقيالً جداً، 1604العذراء أنه قد كان مريضاً يف مدينة دوال سنة 
مي البتول، وأان أبقى ههنا: قال يل أن أخويت اآلن يف هذا العيد هم ملتئمون يف اخلورص ليسبحوا مر 

هذا وهنض قائماً ومضى اىل مجعية األخوية وحاالً تركته احلمى وشفي معاىف ابلتمام كأنه مل يكن مريضاً. 
 األمر الذي أذهل اجلميع.*

سطر عند األب أورايما نفسه، عن رجٍل آخر من أخوية العذراء كان صيادًا يف مدينة  قد :27اخلرب 
انبويل. فهذا الرجل أنه قد كان يف أحدى رايضات األخوية جلد ذاته مع اآلخرين بشدٍة فقد أضيم 

ل يف جسده، وأنطرح مريضًا مدة أايٍم ليست بقليلٍة، فحاملا أمكنه أن يقوم من املرض انهضاً، فألج
كونه فقريًا وذا عيلٍة كبرية قد أغتصب ذاته وأخذ الشبكة ومضى اىل الشط ليصطاد، حيث خاطب 
والدة اإلله قائاًل: أيتها السيدة أنين بسببِك قد تكبدت أان هذا الضرر فعينيين: أما هذه األم الرأوفة 

أخذه يف مدة كل  انفقد جعلته حينئٍذ أن يصطاد بسهولٍة من األمساك يف ذاك النهار أبكثر مما لك
 تلك األايم السابقة اليت هو بقي فيها مريضاً.*

قد كتب األب أورايما عينه عن رجٍل آخر من أخوية البتول الكلية القداسة، أنه قد دعي  :28اخلرب 
يومًا ما من أحد أصدقائه ليتغدى عنده. فهو أقتبل الدعوة ووعد ابلذهاب اىل الضيافة ولكنه أراد 

ىل مجعية األخوية، ففي خروجه منها بعد الرايضة الروحية قد برح من فكره الوعد ا قباًل أن ميضي
الذي أعطاه لصديقه ومل يذهب إليه، فالرجل الصديق األمحق أحتمى غيظاً منه هبذا املقدار، حىت أنه 

ح طر مضى إليه يف شدة رجزه، واذ رآه وثب عليه ليقتله. ولكنه أبحكام هللا الغامضة قد قتل ذاته وأن
ميتاً. فبلغ اخلرب للقاضي وجاءت خدام الشريعة فقبضوا على األخ املومى إليه كأنه هو القاتل. ومن 
مث أُبرزت ضده حكومة املوت. أما هو فألتجأ اىل والدة اإلله أبن تسعفه، وهي أهلمته أبنه أنطلق برفقة 
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موتك، ومن هو الذي قتلك:  خدام الشريعة اىل أمام جثة املقتول وسأله قائاًل: أخرب ابحلق كيف مت
 فامليت أجاب عالنيةً معرتفاً أبنه هو نفسه قتل ذاته، وعلى هذه الصورة جنا األخ معتوقاً من احلكومة.*

عن رجٍل آخر من أخوية  1598أنه يوجد مدواًن يف كتاب اتريخ األخوايت حتت سنة  :29اخلرب 
في ألصحاب الديون ما كان هلم عليه. ي العذراء كان أخذ ليطرح يف السجن، ألجل عدم مقدرته أن

فأستغاث هو بوالدة اإلله، وهي أهلمت الستة األشخاص الذين كان هلم عليه املال، أبهنم مجيعًا قد 
 تركوا له الدين جماانً. وهكذا أعفى هو من الذهاب اىل السجن وخلص انجياً.*

                             

عن أحد الشبان أنه كان يف األبتداء يرتدد  3من كتابه  3لرأس قد أخرب الوانروس يف ا :30اخلرب 
اىل اخوية البتول اجمليدة املشرتك هو فيها ولكنه فيما بعد قد أمهل الذهاب إليها مطلقاً. وأفسد سريته 

دة اإلله، غري أن مبآمث شنيعة. فليلًة ما ظهر له الشيطان بصورٍة مرعبٍة جدًا، أما هو فقد أستغاث بوال
و اجلهنمي أجابه قائاًل: أنك من دون فائدٍة تستغيث األن بتلك اليت أنت تركتها معرضًا عنها، العد

وأنت األن ألجل خطاايك حتت والييت وخاصيت، فالشاب أبتدأ يرجتف خوفاً. وجثا على ركبتيه، وأخذ 
واذا هبذه السيدة  داسة والدة اإلله أخل:يتلو صورة أشرتاكه ابألخوية قائاًل: أيتها البتول الكلية الق

اجمليدة قد ظهرت له. ويف احلال هرب الشيطان من أمامها اتركاً يف املكان رائحة منتنة جدًا، ويف هربه 
قد فتح احلائط انفذاً منه، وترك بعده الثغرة مفوحًة، فالعذراء الرأوفة قد ألتفتت حنو الشاب قائلًة له: 

إايك، ولكنين أان أردت أن أعاملك ابلرمحة، لكي تغري  تحقاً أن أسعفك معينةً أنك مل تكن ابحلقيقة مس
سريتك وترجع اىل مجعية األخوية. فالشاب حاملا بلغ اىل الصباح قد مضى فأعرتف خبطاايه بدموٍع 
سخية. ورجع عن مآمثه. وأصلح سريته، وشرع يرتدد اىل األخوية أبشد حرارٍة وأبكثر عبادٍة ونشاٍط 

 دة القدمية.*من امل
أنه كان يف مدينة براغانتسا شاٌب من ذوي أخوية العذراء الذي  1550أنه حدث يف سنة  :31اخلرب 

اذ ترك هذه العبادة فتمرغ يف كل نوع من محاة الرذائل، حىت أنه ليأسه من ذاته وحاله السيئة مضى 
ئاًل: عينيين ه حنو والدة اإلله قايومًا ما ليطرح بنفسه يف النهر فيموت، غري أنه قبل أن يرمي ذاته أجت

اي مرمي أان الذي خدمتِك يف األخوية. فظهرت له هذه البتول الكلية القداسة وقالت له: ماذا تريد أن 
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تصنع اآلن أتشاء أن ختسر نفسك وجسدك معاً، فأنطلق من هنا وأعرتف خبطاايك وأرجع اىل أخوييت: 
 عام هذه السيدة.*وأصلح سريته شاكراً أنفالشاب من مث حاالً رجع اىل هللا ابلتوبة 

خمربًا أبن أحد الرهبان يف بالد أسبانيا، حلنقه  2من اجمللد  7قال األب أورايما يف الرأس  :32اخلرب 
ورجزه ضد رئيسه قد وثب عليه حبماقٍة فقتله، وهرب اىل بالد بربراي، وهناك نكر اإلميان ابملسيح، 

 من كل صالٍح. اال أنه حفظ تالوته يومياً الصالة بسريٍة مملؤة من املآمث، خاليةً وتزوج أبمرأٍة. وأستسار 
املبدوة: السالم عليِك أيتها امللكة أم الرمحة: ففي أحد األايم اذ كان هو منفردًا عن الناس مصلياً 

ته موعدة الصالة املذكورة، قد ظهرت له والدة اإلله، فوخبته مؤنبًة، مث حرضته مشجعًة على تغيري سري 
ئٍذ رجع هو اىل بيته، وملا رأته أمرأته كائباً حمزوانً قد سألته عن السبب، وهو أخربها إايه ابملعونة، فحين

أبحواله مفصاًل، وابلرؤاي اليت شاهدها، ابكيًا بدموٍع غزيرٍة على شقاوته، فهذه األمرأة قد أشفقت 
ضت معه أبن أيخذ وعه اىل أسبانيا، كما أهنا أرتعليه متوجعًة، وأعطته جانباً من املاال ملصروفه يف رج

صحبته أحد بنيه الذين أتلدوا له منها. فرجع اذاً اىل ديره، وألجل توسالته ودموع عينيه السخية، قد 
قبلته من جديد رهبان مجعيته مجلًة مع أبنه، حيث عاش بتوبٍة شاقة اثبتاً على عمل الرب وأخريًا مات 

 برائحة القداسة.*
يف املكان السابق ذكره عن أحد الشبان الدارسني الذي أرتشد  قد أخرب األب أورايما عينه :33اخلرب 

من معلمه أبن يسلم على العذراء اجمليدة هبذه الكلمات وهي: السالم عليِك من هللا اي مرمي أم الرمحة: 
قائلًة: اما تعرفين فاذ مارس ذلك مدة حياته، ودان أخريًا من ساعة املوت، قد ظهرت له والدة اإلله 

 العزير فأان هي أم الرمحة تلك اليت أنت سلمت عليها مراٍت كثريًة هبذه الكلمات: فحينئٍذ أان اي أبين
 ذاك العابد مد يديه مهماً على أن ينهض فيتبعها. ويف احلال أسلم روحه هبدٍو وسالم راقداً ابلرب.*

سوى تالوته  املآمث من دون عمل صالٍح ما لقد سطر عن أحد اخلطأة أنه كان عائشًا يف :34اخلرب 
اليومية الصالة املبدوة: حتت ذيل محايتِك نلتجئ اي والدة هللا القديسة: فيوماً ما قد فاز هذا اخلاطئ 
أبنواٍر مساوية من قبل والدة اإلله ملعرفة حاله الشقية، وللرجوع اىل هللا ابلتوبة. حىت أنه ترك العامل 

بسريٍة مملؤة من القداسة. قد أعقبتها ميتٌة  حبفظ القانون مدة مخسني سنًة، وصار راهباً، حيث عاش
 صاحلٌة حيث أضحى منوذجاً حياً للرهبان بفضائل حياته وبصالح موته.*
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قد كتب العالمة ابري عن رجٍل أراتيكي كان يف مدينة طورين مصرًا على ضالله. فهذا   :35اخلرب 
غيورين، وأبذلوا حنوه كل جاء إليه كثريون من الكهنة ال مرض مرض املوت، ولذلك قد 1610سنة 

أجتهادهم يف أجتذابه اىل اإلميان الكاثوليكي املقدس. ولكن من دون فائدة، ألن أتعاهبم معه ذهبت 
سدًى ألصراره الشيطاين على ضالله. فأخرياً أحد هؤالء الكهنة توسل إليه بدموٍع يف أن ترتضي قلما 

فاألراتيكي قبل توسله وقال هذه الكلمات،  كلمات وهي: اي أم يسوع عينيين:يكون أبن يقول هذه ال
اال أنه حاملا تلفظ هبا، فعلى الفور كإنساٍن أستيقظ من رقاده هتف صارخاً: أان أريد أن أموت 
كاثوليكياً: كما مت ابحلقيقة، وهو أنه أقر حبقائق اإلميان، وأقتبل احلل من األرتقة ومن خطاايه، وبعد 

 عتني مات.*سا
مدوانً حتت اليوم الثامن عشر من شهر أيلول يف املينولوجيون، عن إنساٍن آخر  أنه يوجد :36اخلرب 

كان غري مؤمن يف بالد اهلند. فهذا اذ بلغ اىل ساعة موته، ودان من أنفاسه األخرية حيث تركه اجلميع. 
تجاء عن أقتدارها العظيم، أخذ ابأللفلسماعه يف مدة حياته من املسيحيني املدائح عن مرمي العذراء و 

إليها مستغيثاً أبمسها، ففي احلال ظهرت له هذه السيدة الرؤوفة وقالت له: هوذا أان اليت أنت تستغيث 
يب قد حضرت ملعونتك، فقم وصر مسيحياً: فعند مساعه هذه الكلمات، هنض حااًل صحيحًا معاىف 

م هذه األعجوبة من الغري املؤمنني عند مشاهدهت من مرضه. فآمن ابملسيح وأصطبغ. كما أن كثريين
 قد صاروا مسيحيني.*

قد سطر عن إنساٍن كان يف مدينة مادريد، كلي التعبد ملرمي البتول، خاصًة حنو أحدى  :37اخلرب 
أيقوانهتا املقدسة اليت كانت تسمى: األيقونة األنطاكية: فهذا الرجل قد أقرتن ابلزواج الناموسي سنة 

ن جيد مع هذه األمرأة راحًة قط، ألجل غريهتا وشكوكها يف بنٍة، اال أنه بعد زواجه مل يكمع أ 1610
أنه كان حيب غريها من النساء، فقد كان من عادة هذا املتعبد ملرمي أن ميضي يف كل يوم سبٍت خلسًة، 

ذا ابكراً كان ميضي اىل زايرة األيقونة املار ذكرها حافياً. غري أن أمرأته كانت تظن به أنه يف ذهابه هك
هي بزايدٍة،   نساء ولذلك كانت تفرتي عليه ابلشتائم واألهاانت. األمر الذي اذ صنعتهعند بعض ال

فهو من شدة غمه وغيظه وقلة صربه من هذا األفرتاء أخذ حبلًة وربطها يف عنقه فشنق نفسه داخل 
. واذا بوالدة اإلله أبن أتيت ملعونتهالبيت بعد أن غلق الباب، اال أنه وهو يف آخر أنفاسه قد أستغاث 

هبذه السيدة قد ظهرت له بشكٍل فائق يف البهاء واجلمال، ودنت منه فقطعت احلبل وخلصته، يف 
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الوقت الذي فيه كان الناس ملتئمني خارج الباب، ومشاهدين احلادث من الشباك من دون مقدرهتم 
غريت أمرأته م ابحلادث، ومنذ ذاك الوقت قد على الدخول اىل البيت. فحينئٍذ هو فتح الباب وأخربه

سلوكها معه اتئبًة عن أفرتائها عليه، وعاشا معاً بسالم وحٍب مستحرين يف عبادهتما حنو هذه السيدة 
 الكلية القداسة.*

أنه كان إنساٌن يف مدينة فالنصا قد تورط يف  1613قال األب أورايما أنه حدث يف سنة  :38اخلرب 
ها فيما بعد كل مرٍة كان يعرتف، وابلتايل أضحى منافقاً . وجعله احلياء أن خيفي إيرادفعل خطيئٍة قبيحةٍ 

ابألسرار يف كل تلك املدة. اال أنه اذ مل يعد ميكنه أحتمال توبيخ ضمريه قد أنطلق يف أحد األايم 
 ابب الكنيسة، لزايرة أيقونة والدة اإلله امللقبة هبا له، لكي يتوسل إليها فيأن تساعده. فلما بلغ اىل

ليها، قد شعر بقوةٍ غري منظورٍة كانت تدفعه اىل الوراء، مانعةً إايه عن الدخول، فحينئٍذ وأراد الدخول إ
هو عزم عزمًا اثبتًا على أن يعرتف بتلك اخلطيئة. وبعد هذا العزم تقدم اىل ابب الكنيسة فلم جيد 

ع اىل بيته مملؤاً من عاماً خبطاايه كلها. وهكذا رج مانعاً، بل دخل إليها بسهولٍة. ومن مث أعرتف أعرتافاً 
 السرور والتعزية.*

أنه يوجد مدوانً يف اتريخ الرهبنة اجليستارجيازية. عن الطوابوي آدم أحد آابء هذه الرهبنة،  :39اخلرب 
أنه اذ مضى يومًا ما ليزور مرمي البتول يف إحدى كنائسها، ورأى أبواب تلك الكنيسة مغلقًة، فجثا 

هذه األم اإلهلية. ولكن حاملا ركع هناك واذا أببواب الكنيسة قد أمام الباب مصليًا مسلمًا على 
أنفتحت من ذاهتا. فدخل إليها البار وشاهد والدة افله مشعشعًة أبنواٍر مساوية ال ميكن التحدق هبا، 

، اي سيديت فمن أنِت: قائلًة له: اي آدم هلم اىل ههنا، أتراك تعرفين من أان: فأجاب الطوابوي: كال
: أان هي والدة اإلله. فأعلم أين ألجل العبودية واخلدمة اليت أنت تقدمها يل، فأان سأهتم فقالت له

بك دائماً: قالت هذا ووضعت يدها على هامة البار فأشفته من الوجع الذي منذ أزمنٍة مديدٍة كان 
 يتكبده يف رأسه أبمٍل شديٍد.*

هبان األصاغر، عن أمرأٍة كانت حسنة من اتريخ الر  5من الكتاب  73س قد سطر يف الرأ :40اخلرب 
العبادة لوالدة اإلله. فهذه يوماً ما ذهبت من دون أن يعرف رجلها، لكي تزور إحدى كنائس العذراء 
اجمليدة البعيدة عن مكان سكناها، ومن حيث أنه حدثت يف ذلك النهار أمطارًا غزيرة، وعواصف 

تها، بل أضطرت ألن تبيت خارجاً. لكنها قد ه األمرأة تقدر أن ترجع اىل بيشديدة، فلم تعد هذ
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أستوعبت غماً وخوفاً من أن رجلها كان مزمعاً بدون ريٍب أن يظهر غيظه ضدها. فمن مث ألتجأت اىل 
البتول القديسة يف أن تسعفها. ففي اليوم التايل قد رجعت اىل بيتها، وشاهدت رجلها مملؤاً من العذوبة 

البتة عن غياهبا. فأخذت هي تستفحص وتستدل، فعرفت يقينًا أن  الرواقة، ومل يقل هلا كلمًة ماو 
العذراء اجمليدة قد جاءت يف اليوم السابق اىل البيت بصورة تلك األمرأة، وصنعت مجيع لوازم خدمة 

رجلها ابحلادث،  البيت بكل نشاٍط، بنوع أن الرجل مل يدر أن أمرأته بقيت خارجاً،، فحينئٍذ هي أخربت
 حرارًة يف عبادة هذه األم الرأوفة. اليت شرفت منزهلما كخادمٍة يف كل تلك الليلة.*ومعاً أزدادا 

قد كتب العالمة الابوس يف اجمللد األول من اترخيه السنوي عن مدينة ضؤول. أنه كان يف  :41اخلرب 
. فهذا دوس متقدم يف الوظائف العسكريةهذه املدينة )الكائنة يف بالد فرنسا( رجٌل شريٌف أمسه أنسال

الرجل اذ كان يوماً ما يف معركة احلرب قد شق بسهٍم دخل يف حنكه بقوٍة، بنوع أن اجلراحني مل يقدروا 
أن جيدوا طريقةً هبا خيرجون حديد السهم املكسور من حنكه، بدون قطع حلمانه. فأستمر هذا املسكني 

الم، وحصل يف حال العدم من قبل نه أخرياً اذ مل يعد حيتمل اآلمدة أربع سنواٍت يتكبد األوجاع، ولك
املرض أيضاً، فأرأتى حينئٍذ اجلراحون أن يفتحوا حلمان حنكه. وخيرجوا احلديد. اال أنه قبل ممارسة 
ذلك قد ألتجأ هو اىل والدة اإلله، ونذر على ذاته أن يزور أيقونتها املقدسة املكرمة يف ذلك املكان، 

ل على الشفاء فحاملا صنع هذا النذر قد شعر أبن احلديد ا كل سنٍة كمية من املال أن حصمقدمًا هل
من ذاته خرج من حنكه، وبقي يف فمه. وهكذا أخرجه من دون وجٍع ابلكلية، ففي اليوم التايل 
أغتصب ذاته وهو يف حال مرضه الشديد، وقام فذهب لزايرة تلك األيقونة مقدماً النذر الذي صنعه. 

 من مرضة أيضاً، ورجع اىل بيته صحيحاً معاىف.* املا متم ذلك فاز هناك ابلشفاءوح
قد سطر عن رجٍل يف بالد أسبانيا كان معاشرًا واحدة من النساء قريباته عشرًة دنسًة.  :42اخلرب 

فيومًا ما اذ كانت هناك إحدى البتوالت املتعبدات ملرمي تصلي، قد رأت خملصنا يسوع املسيح يف 
الشاب املفسود اىل جهنم. اال أن والدته الكلية القداسة اذ عدله، مهمًا على أن يرسل ذاك  منرب

قالت له أن الشاب كان وقتًا ما متعبدًا هلا، فأستمدت له منه تعاىل مهلًة ثالثني يومًا ألصالح سريته 
عه معلم أعرتافها، الذي اتئباً. فمن مث تلك األبنة قد أُِمرت من والدة اإلله نفسها، أبن خترب هبذا مجي

الرؤاي قد أعلنها لذاك الشاب، الذي عند مساعه ذلك قد ندم على مآمثه وأعرتف هبا بدموٍع  اذ فهم
سخية، موعدًا بعدم سقوطه من جديد ابخلطيئة مع تلك األمرأة، ولكن ألنه مل يقطع السبب القريب 
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 ديد وأعرتف مبآمثه مكررًا وعدهمن بيته، قد رجع نظري الكلب اىل قيه، فبعد سقوطه جاء من ج
السابق، غري أنه قد رجع أيضًا اىل اخلطيئة، فمعلم أعرتافه اذ مل يعد يراه، مضى إليه ليزوره يف بيته، 
اال أن الشاب التعيس قد أصرفه من عنده ليس من دون غيٍظ، فلما بلغ اليوم األخري من الثالثني 

قلب هذا الشقي.  من دون فائدٍة، ألن األمث أعمىيوماً، قد رجع الكاهن اىل بيت الشاب. ولكن 
فالكاهن حينئٍذ توسل اىل خدام البيت أبن خيربوه فيما حيدث. وأنه كان مستعداً للحضور مىت دعوه، 
فما أنتصف الليل التابع ذاك اليوم، اال والشاب حصل يف أوجاٍع ابطنة شديدة يف الغاية. فاخلدام 

ه، ولكن املنكود احلظ صرخ صواتً الذي جاء وشكاً إليه لكي يساعدأسرعوا وأخربوا معلم األعرتاف، 
 عظيماً قائاًل: أواه أان أموت مطعوانً حبربٍة يف قليب: وهكذا خرجت نفسه مع ذاك الصراخ.*

قد أورد األب روهوس أبنه كان يف مدينة مديوالن شاٌب أمسه مازاكيوس، متولعًا يف لعب  :43اخلرب 
وابه اليت كان يلبسها، وألجل اخلسارة اليت أملت ىت أنه يوماً ما قد لعب على أثالورق هبذا املقدار، ح

به قام برجٍز نفاقي كمقطوع الرجاء، وضرب ابلسكني أيقونة والدة اإلله، اال أنه قد خرج من جرح 
األيقونة دم نظري الفصادة، فغسل وجه مازاكيوس الذي حينئٍذ أستوعب خوفًا وخشوعًا معاً، وطفق 

األم الرأوفة على كوهنا أستمدت له زمناً لصنيع التوبة. مث خرج  اتئباً. وهكذا قدم الشكر هلذه يبكي
من العامل ودخل يف الرهبنة اجليستارجيازية، حيث أستمر مدة أربعني سنًة يعيش ابلقداسة والفضائل، 

 .*حىت أنه حصل على موهبة النبؤة. وهكذا مات موت األبرار الذي هو كرميٌ لدى الرب
اخلطأة املتفاقم شرهم جداً، أنه اذ رجع اىل هللا ابلتوبة، قد أخذ يوماً  أنه قد سطر عن أحد :44اخلرب

ما يبكي مبرارٍة أمام الصليب طالباً من فادينا عالمة ظاهرة يؤكد له هبا أنه تعاىل غفر له خطاايه. ولكن 
بتضرعاٍت متضعة بعالمٍة ما فأجته حنو والدة اإلله احملزونة بعد توسالٍت كثرية ودموٍع غزيرة اذ أنه مل يفز 

يف أن تلتمس له من ابنها هذه النعمة، فحينئٍذ شاهد يف الرؤاي هذه األم اإلهلية متوسلًة لدى أبنها 
بقوهلا له: اي أبين هل أن دموع هذا التائب متضي ضائعًة: وحينئٍذ مسع هو أن خملصنا قال هلا أنه غفر 

 عاش هو ابقي زمن حياته بسريٍة مقدسة.*له، وهكذا 
أنه يف أحد أعمال رساالت آابء مجعيتنا، قد جاء إنساٌن شيٌخ مملٌؤ من السنني ليعرتف  :45 اخلرب

عند أحد آابء هذه الرسالة، وهو األب كيساريوس سبوراتيل )الذي منذ زمن ليس مبستطيل قد رقد 
سان من نياحه وجد غري فاسد( وكان جميء هذا اإلن ابلرب برائحة القداسة، وجسده بعد أشهٍر عديدة
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الشيخ لطلب األعرتاف، بعد أستماعه عظتنا على مسو أقتدار شفاعة مرمي البتول الكلية القداسة، 
العظة اليت من عادتنا أن نصنعها دائمًا يف كل بلدٍة ومكان منارس فيه أعمال الرسالة. فلما تقدم 

ة اي أبيت قد صنعت عرتاف قال لألب كيساريوس: أن العذراء اجمليدالشيخ املومى إليه أمام منرب األ
معي عظائم نعمتها: فأجابه األب املذكور:" هذه هي صنعتها اخلصوصية". غري أن الشيخ أردف 
كالمه بقوله:" انك أنت أيها األب ال تقدر أن متنحين احلل عن مآمثي، ألين يف مدة حيايت كلها قط 

ليكيًا فلم يكن حىت ذاك كان األمر كذلك، أي ولئن كان هذا الشيخ كاثو ما أعرتفت". وابحلقيقة  
الوقت أعرتف قط. فاألب حينئٍذ أخذ يشجعه ويرشده، مث عرفه أعرتفًا كاماًل، ومنحه احلل حبسب 

 الواجبات بتعزيٍة ال توصف للجهتني للمعرف وللمعرتف.*
س طولوماى مؤسس مجعية اآلابء املدعوين أنه يوجد مدوان يف سرية حياة الطوابوي برنردو  :46اخلرب 
اتيني، أن هذا البار الذي منذ نعومة أظفاره كان حسن التعبد لوالدة اإلله حبرارٍة. قد صودف أوليف

يومًا ما هو داخل مكان نسكه الكائن يف أكوان يف اجلبل امللقب ابوليفاتوس، موعبًا غمًا وحزاًن من 
له خطاايه.  أن ال يكون حلد ذاك الوقت الباري تعاىل غفر أن ال يكون هو من عدد املخلصني. ومن

فاذ هو يف هذه احلال، قد ظهرت له البتول الكلية القداسة قائلًة له:" من أي شيٍء أنت خائٌف اي 
أبين، كن مسروراً فرحاً، ألن هللا قد غفر لك كل مآمثك، وهو عز وجل راٍض من نوع العيشة املتمسك 

الطوابوي ثبت دائمًا يعيش  عليها، وأان أعينك وهكذا أنت ختلص". فهذا أنت هبا، فداوم مواظباً 
 ابلرباءة والقداسة اىل أن حصل أخرياً على ميتٍة صاحلٍة سعيدة مسلماً نفسه بني يدي والدة اإلله.*

أنه سطر عن أبنٍة من بالد جرمانيا قد كانت تورطت بفعل الدنس مع والدها نفسه، واذ  :47اخلرب 
اس اىل أن ولدت، فحينئٍذ ظهر هلا الشيطان ى منه، هربت اىل القفر ومكثت منفردةً عن النظهرت حبل

بصورة إنساٍن راهٍب، وأقنعها أبن ترمي الطفل الذي ولدته يف حبرية ماٍء هناك. وملا متمت مشورته 
ة قائلًة: اي فعاًل، أخذ هو يرشدها اىل ان تطرح هي أيضًا ذاهتا يف تلك البحرية، فوقتئٍذ هتفت األمرأ

 ها الشيطان مدبراً.*مرمي عينيين. ويف احلال غاب عن
أن أحد اجلنود كان أتفق مع الشيطان، على أن يعطيه هذا الروح النجس كميًة من املال،  :48اخلرب 

حتت شرط أن أيخذ له أمرأته عينها اىل أحد األحراش، فتتميماً لألتفاق أخذ اجلندي أمرأته منطلقاً هبا 
صٍة ابلدائمة بكارهتا مرمي، قد طلبت األمرأة احلرش، واذ مرا يف الطريق من على كنيسٍة خمتحنو ذاك 
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من رجلها بتوسٍل أن يسمح هلا أبن تزور العذراء يف تلك الكنيسة، فسمح هلا بذلك وجلس هو خارجاً 
صورهتا ينتظرها، فاذ دخلت األمرأة الكنيسة. قد خرجت بداًل منها والدة اإلله عينها متشكلًة ب

ته، مث ركبت الفرس وسارت معه، فلما وصال اىل احلرش، واذا وملبوسها، ودنت من اجلندي كأهنا أمرأ
ابلشيطان القى اجلندي قائالً له: أيها اخلائن الغشاش كيف أنك عوضاً من أمرأتك أتيتين بوالدة اإلله 

ى أن تقصد أن تضر من هي اليت هي عدويت: فحينئٍذ أجابته العذراء بقوهلا: وكيف أنت جتاسرت عل
رابً اىل جهنم: مث ألتفتت حنو اجلندي وقالت له: أمِض فأصلح سريتك اتئباً وأان متعبدة يل، فأغرب ها

أعينك: وهكذا غابت عنه، فعلى هذه الصورة رجع الرجل وغري عوائده الرديئة وعاش عيشًة 
 مسيحيًة.*

 م الثامن من متوز هذا اخلرب، وهو أنه كانت يفأنه يوجد مدوان يف املينولوجيون حتت اليو  :49اخلرب 
بالد املاسيكوس أمرأٌة زانية اليت اذ أنطرحت يف مرٍض عضال، فقد اتبت عن خطاايها عازمًة على 
عدم الرجوع إليها، ونذرت أبن تقص شعر رأسها وتقدمه هديةً لوالدة اإلله اجمليدة، فشفيت من املرض 

هذه السيدة  ء يف إحدى الكنائس اليت كان يوجد فيها متثالومتمت نذرها، مقدمًة شعرها للعذرا
جمسماً. فخادم الكنيسة أخذ الشعر ورتبه حسناً. وزين به رأس متثال البتول. اال أن تلك األمرأة 
اخلاطئة مل تستمر مدًة مستطيلًة يف توبتها، بل رجعت اىل حاهلا األوىل القبيحة. مث مرضت وماتت غري 

ماراي سالفااترا اليسوعي عالنيًة طبت والدة اإلله من ذلك التمثال األب يوحنا اتئبة، فبعد ذلك خا
حبضور مجٍع غفري قائلًة له: أرفع عن رأس أيقونيت اجملسمة الشعر املوضوع عليه، ألنه هو شعر نفٍس 
فاجرة زانية هالكة يف جهنم، ال يليق أن يوجد شعرها فوق رأس من هي أم العفة والطهارة. فاألب 

 نار فأحرتق.*ذكور حاالً رفع بيده ذاك الشعر وطرحه يف الامل
قد سطر أحد اهلجريني السودان أمسه بدران. أنه قد كان يف بالد أسبانيا أستأسر عبيداً له  :50اخلرب 

كثريين من املسيحيني. الذين اذ ألتجأوا اىل والدة اإلله أبن تنقذهم من تلك احلال السيئة يف عبوديتهم 
كسي وقالت له: كيف أنت اي بدران تتجاسر الرببري، فالبتول أم الرمحة ظهرت لذاك السر  هلذا الرجل

على أن حتوي عندك أسارى وعبيدًا، أولئك الذين هم خاصيت ومتعبدون يل، فطع اذاً، وأتركهم معتقاً 
ة اإلله. إايهم أحراراً. فأجاهبا بدران بقوله: ومن هي أنِت حىت أطيعِك أان: فقالت له: أان هي والد

غاثوا يب، فأان أريد أن تعطى هلم احلرية ليكونوا انجني من ومن حيث أن هؤالء املسيحيني قد أست
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األسر: فبدران حينئٍذ قد شعر يف ذاته أبنه تغري عما كان عليه، وابحلقيقة أنه قام فأطلق كل أولئك 
ليت هي نفسها أرشدته يف عقائد املسيحيني معتقاً إايهم، وبعد ذلك قدم ذاته للبتول الكلية القداسة ا

ق اإلميان، وعمدته يف حوٍض كبري قد تعمرت فيه بعد هذا احلادث كنيسٌة مع ديٍر من الداينة وحقائ
 الرهبان اتبعني قانون القديس بناديكتوس.*

قال أيدولفوس كيكتونيوس خمربًا عن أحد الكنائسيني القانونيني أبنه اذ كان يومًا ما يتلو  :51اخلرب 
ر ساان، فأتفق له أنه سقط يف النهر املذكور فأختنق، ائح خمتصًة ابلعذراء اجمليدة وهو على حافة هنمد

وألنه كان هو وقتئٍذ حاصاًل يف حال خطيئٍة مميتٍة، فجاءت الشياطني ليأخذوا نفسه اىل اجلحيم، اال 
الذي مات حينما  أنه حااًل ظهرت والدة اإلله وقالت هلم: كيف جتسرون على أن أتخذوا نفس ذاك

حنو القانوين وقالت له: أهنض حيًا وأصلح ذاتك وكن حسن العبادة  كان يتلو مدائحي: مث ألتفتت
حنو احلبل يب الربيء من الدنس". فقام ذاك املائت حياً ودخل بعد ذلك يف سرية النسك راهباً، وعاش 

دائح احلبل هبا الربيء من تبعة اخلطيئة ابقي زمن حياته اجلديدة أبداء الشكر حنو احملسنة إليه، كارزاً مب
 صلية، وجمتهداً يف أكتساب القلوب هلذه العبادة.*األ

أنه حينما كان رهبان دير كيارافاله حيصدون احلبوب يف املزرعة، كانوا يف الوقت عينه  :52اخلرب 
متلق أطفاهلا،  يرتلون مدائح لوالدة اإلله، فقد شوهدت هذه امللكة السماوية جتول فيما بينهم كأمٍ 

 قديسات متسحان مبناديل نقية عرق أولئك الرهبان.*وشوهدت برفقتها أثتنان من ال
أنه قد أخرب عن شقيق سلطان هونكراي أبنه كان يومياً يتلو الفرض املختص بوالدة اإلله،  :53اخلرب 

مة، أن شفي من فهذا اذ حدث له مرٌض ثقيل، قد نذر للعذراء الفائقة الطهارة حفظ البتولية الدائ
رأ من علته. ولكن بعد مدٍة وجيزة مات أخوه السلطان. وهو أعتمد مرضه. فحاملا صنع هذا النذر ب

على أن يتزوج مبن كانت تليق به، ولكنه قبل أن يتمم الزواج قد أنفرد يف خمدعه ليتلو كعادته فرض 
أيتها البتول. قد ظهرت له والدة العذراء فلما بلغ به اىل هذه الكلمات وهي: كم أنِت مجيلٌة وهبيٌة 

:" فأن كنت أان مجيلًة كما تقول فلماذا اآلن ترتكين لتأخذ لك عروسًة أخرى، فأعلم أن اإلله قائلةً 
كنت ترتك هذه اليت أنت أعتمدت على األقرتان هبا، فسأكون أان عروسًة لك بدالً منها، وعوضاً عن 

رب سلطان بعد ذلك هرب من هونكراي اىل قفٍر ابلقمملكة هونكراي سأعطيك ملك السموات". فهذا ال
 من مدينة أكويليا. حيث أهنى حياته بقداسة سامية منتقالً اىل امللك السماوي.*
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قد أخرب القديس يوحنا كاتب سلم الفضائل عن واحٍد من الرهبان احلسين العبادة أمسه  :54اخلرب 
ٍة كاركاريوس، انه كان من عادته مراٍت كثريًة أن يرتل قصائد وأشعارًا يف مديح والدة اإلله. وكل مر 

الراهب قد كان يشاهد أيقونًة ما خاصًة هبا، فدائماً كان يسلم عليها بتالوة السالم املالئكي. فهذا 
سقط فيما بعد طرحياً مبرٍض ثقيل ذي أمٍل شديد. حىت أنه من عظم أوجاعه كان يقرض شفتيه ولسانه 

ولكن حينا كان احلضار أبسنانه، ولذلك ما عاد يقدر على النطق، وحصل يف أنفاسه األخرية منازعاً. 
ثلثة الغبطة وقالت له: يتوسلون من أجله منتظرين أنفصال نفسه من جسده، قد ظهرت له البتول امل

أين أمنا قد جئت إليك لكي أشفيك، ألين ما عدت أحتمل أن أراك معذابً بذاك الفم الذي به مدحتين 
ي. قالت هذا ورشقته ببعض نقٍط كثريًا، فقم معاىف وكن صحيحاً من مرضك، وداوم على مدحيك إاي

حياته من مدحيها. وأخريًا بكل سالٍم سائرًا أايم   من حليبها. فحااًل برأ وهنض معاىف. ومل يكف قد
 وهدٍو وعذوبٍة عند موته سلم نفسه بيد سيدته سلطانة السماء.*

وردون ما أييت ذكره، أن بوفيوس يف اخلرب اخلامس من اجمللد الرابع من أتليفه ومثله آخرون ي :55اخلرب 
أحد األكلريوس ليخاطبه وهو أنه اذ كان موجودًا يف مدينة روميه القديس فرنسيس بورجيا، قد جاء 

عن قضيٍة، ولكن من حيث أن القديس كان وقتئٍذ مهتماً يف أشغاٍل ضرورية، قد أرسل عوضه األب 
: أعلم اي أبيت أين أان رجٌل كاهن أكوسطا. فالكاهن املومى إليه حينئٍذ أخذ خياطب األب أكوسطا قائالً 

ي بقطع رجائي من الرمحة اإلهلية، فيومًا واعظ، ولكين عائٌش يف حال اخلطيئة، وميؤوس من أمر خالص
ما بعد أن أهنيت وعظي خبطبٍة صنعتها ضد اخلطأة املصرين على آاثمهم، وامليؤوسني بعد ذلك من 

يعرتف عندي، وهذا قد أورد لدي يف منرب الذمة خطاايي الرجاء بنوال الغفران، قد جاء إيلَّ إنساٌن ل
ًا من املراحم اإلهلية. فأان لكي أمتم وقتئٍذ واجبات وظيفيت كلها. وأخريًا قال يل أنه كان هو ميؤوس

قلت له أن يغري سريته ويتكل على هللا مرتجياً غفران ذنوبه، فحينئٍذ هنض هو على قدميه وشرع يوخبين 
فأنت الذي تكرز على اآلخرين هكذا، ملاذا ال تصلح ذاتك وترجع عن مآمثك، وألي بصرامٍة قائاًل:" 

فأعلم أين أان هو مالك الرب قد جئت ألعانتك، فأصلح طريقك وهكذا تنال  سبب تقطع رجاك،
الغفران من هللا". واذ قال هذا غاب هو من أمامي. فأان قد أمتنعت مدة بعض أايٍم عن رذائلي، ولكن 

السبب قد سقطت من جديد يف مآمثي. فيومًا ما عندما كنت أقدس، فقبل تناويل  اذ حصلت يف
د خاطبين يسوع نفسه حتت أعراض السر أبلفاٍظ حسيٍة مسموعٍة قائاًل يل:" ملاذا القرابن املقدس ق
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أنت تعاملين هذه املعاملة السيئة، يف الوقت الذي أان فيه أعاملك هبذا املقدار من الشفقة والرأفة". 
فبعد ذلك أان عزمت على تغيري سرييت، ولكن حاملا وجدت يف سبب اخلطيئة قد تكردست من جديد 

القبائح. ففي هذا اليوم منذ بعض ساعاٍت اذ كنت أان موجوداً يف خمدعي، قد دخل شاٌب، وأخرج يف 
أان ماسكه من حتت وشاحه كأساً وفيها القرابن األقدس قائالً يل:" أتعرف أنت هذا اإلله السيد الذي 

أوانه لألنتقام بيدي، وهل أنك تفطن ابلنعم العظيمة اليت صنعها هو معك، فاآلن هوذا عقابك قد بلغ 
من خيانتك وكفرانك ابجلميل". واذ قال هذا قد أستل سيفًا مرهفًا ورفع يده ليضربين به مميتاً إايي، 

العذراء اال تقتلين، ألين أريد حقاً فأان حينئٍذ صرخت بصوٍت عظيٍم قائاًل: أين أستحلفك حبًا مبرمي 
اسطة وحدها قد خلصتك، فأعرف كيف وصدقًا أن أغري سرييت: فوقتئٍذ هو قال يل:" أن هذه الو 

يلزمك أن تراعي هذه النعمة، ألهنا هي الرمحة األخرية حنوك". واذ قال هذا تركين. فمن مث أان أتيت 
أكوسطا بعد مساعه منه هذا اخلطاب مجيعه، أخذ  حااًل أتوسل إليك أبن تقبلين يف مجعيتكم. فاألي
نفسه قد أرسل هذا الكاهن اىل مجعية رهبان آخرين يشجعه ويعزيه. ومبشورة القديس فرنسيس بورجيا 

 قانونيني حيث دخل إليها وعاش ابقي أايم حياته بتوبٍة صادقة حىت املوت.*
من مسائله األدبية، أبنه اذ كان  7اب من الكت 24قد أخرب العالمة كيساريوس يف الرأس  :56اخلرب 

يوم السبت تكرميًا لوالدة اإلله، فجاء اىل يف  1228واحٌد من الكهنة مقدمًا الذبيحة اإلهلية سنة 
ووثبوا على هذا الكاهن فقطعوا لسانه، ففي هذه احلال قد  هناك البعض من األراتقة األلبيجازيني،

لدير املذكور حبٍب وافر، متوجعني له عن العذاب الذي ذهب هو اىل دير كلويت، حيث قبله رهبان ا
غري أن الشيء الذي كان هذا الكاهن العابد يتأمل منه  كان هو يشعر به يف قرمة لسانه املقطوع.

ابألكثر، هو عدم أستطاعته على أن يقدس ويصلي الفرض اإلهلي، ال سيما قانون العذراء اجمليدة 
عيد الغطاس قد صري الرهبان أن أيخذوه معهم اىل الكنيسة،  حسب عادته السابقة. فلما جاء يوم
توساًل إليها يف أن ترد له لسانه الذي قطع ألجل حبه إايها، حيث جثا أمام هيكل والدة اإلله، م

حينما كان هو يقدم الذبيحة تكرمياً هلا، لكي يقدر أن يرجع فيستعمله يف مدحيها كاألول. واذا ابلبتول 
د ظهرت له وبيدها لساٌن، وقالت له:" أنه ألجل أنك حبًا ابإلميان، وتكرميًا يل قد الكلية القداسة ق

ك، فأان اآلن أرد لك لسااًن جديدًا". قالت هذا وهي نفسها قد وضعت بيدها ذاك فقدت لسان
اللسان يف فمه. فمن مث الكاهن حاالً رفع صوته ورتل: السالم لِك اي مرمي: فالرهبان قد ألتئموا حوله 
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 نذهلني من العجب. أما هو فأراد األقامة معهم يف ذلك الدير، فلبس ثوهبم وترهب عندهم، ليمكنهم
هناك أن يشكر على الدوام السيدة احملسنة إليه ويسبحها. وقد كان اجلميع ينظرون عالمة أحتاد لسانه 

 اجلديد ابلقرمة القدمية، وميجدون هللا ويعظمون أقتدار والدته.*
ذلك الطاعون  588تب ديواتلوس قائاًل، أنه اذ كان حاداًث يف مدينة روميه سنة قد ك :57اخلرب 

الذي فيه كان الناس مبجرد عطاسهم يسقطون يف األرض موتى. فالقديس غريغوريوس الشهري الصيت، 
 الكبري احلرب الروماين صنع حينئٍذ ابعواًث أحتفالياً، فيه زيح داخل طرقات املدينة أيقونة والدة اإلله

أمام الربج  املقدسة، اليت يف كنيسة مرمي العذراء الكربى، فلما وصلت الدورة هبذه األيقونة اجلليلة اىل
املسمى قلعة املالك، فقد شاهد احلرب املذكور يف الفضاء مالكاً كان بيده السيف مستاًل، يسيل منه 

ي اي سلطانة السماء ألليلواي، ألن الدم، وحاالً قد رده اىل غمده، مث مسع املالئكة يرتلون قائلني: أفرح
ت انهضاً كما قال ألليلواي: فاحلرب القديس الذي أنِت أستحقيِت أن حتبلي به ألليلويل قد قام من املو 

قد أضاف اىل ذلك قائاًل:" صلي من أجلنا لدى هللا ألليلواي". أما الطاعون فمنذ تلك الساعة قد 
تصري الطلبات الكربى كل سنٍة يف اليوم اخلامس والعشرين  تالشى من مدينة روميه، وحينئٍذ أبتدأت أن

 من شهر نيسان.*
يوجد مسطراً عن مدينٍة صغريةٍ يف مملكة فرنسا تدعى أفنون، قد كانت مرةً ما حوصرت أنه  :58اخلرب 

من عساكر األعداء. فسكان هذه املدينة قد ألتجأوا اىل والدة اإلله، متوسلني إليها يف أن حتامي 
حيث أخذوا من إحدى الكنائس أيقونتها املقدسة العجائبية ووضعوها فوق ابب املدينة، فاذ  عنهم،

شاهد أحد عساكر العدو رجالً من أهل املدينة خمتفياً وراء األيقونة قد أوثر قوسه وأستحكم النيشان 
واذا ابلصورة  ورماه ابلسهم قائالً له: أن هذه الصورة ال تقدر أن تنجيك من املوت: اال أنه قد شاهد

نسان احملتمي وراءها قد مدت رجلها اىل خارٍج، حيث جاء السهم ووقف هبا من دون أن ينفذ اىل اإل
)وحىت اآلن هذه الصورة تنظر يف املدينة املذكورة. والسهم على فخذها معلقاً( وهبذا النوع حفظت 

وبة، قد رفعوا احلصار عن املدينة حياة ذلك اإلنسان املتعبد ملرمي، فاألعداء اذ رأوا حدوث هذه األعج
 وسافروا.*

أبنه كان يف مدينة انبويل إنساٌن من السودان  3كتابه   من 3أخرب األب ألوتسا يف الرأس  :59ااخلرب 
أسرياً عند الرجل الشريف أوطافيوس موانكوس، مصراً على متسكه مبذهبه اهلجري، من دون أن تؤثر 
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املقدمة له من كثريين، غري أنه كان متمسكًا بعبادٍة ممارسة منه  فيه شيئًا مجيع النصائح والتحريضات
وهي أنه كل ليلٍة من دون تفويٍت كان يقد على مصروفه الذايت قندياًل، أمام تلك  تكرمياً ملرمي العذراء

األيقونة اليت كانت لوالدة اإلله يف بيت سيده املذكور. وكان من عادته أن يقول: أن هذه السيدة 
أن تصنع معي نعمًة عظيمًة. فليلًة ما قد ظهرت له هذه األم اإلهلية، وقالت له أن يصري عتيدٌة 

سيحياً. أما هو فأستمر يرفض طلبتها هذه، ولكنها اذ وضعت هي يدها على كتفه قائلًة له: اي م
هابيل ال تصر على عنادك أكثر، بل أصطبغ وادع ذاتك يوسف: ففي الصباح التايل حاالً ذاك العبد 

شهر آب  أشهر رضاه أبعتناق اإلميان ابملسيح، وأرتشد بقواعد اإلميان، وأصطبغ يف اليوم العاشر من
مجلًة مع أحد عشر هجرايً آخرين. مث يلزم أن ننبه هنا عن هذه القضية أيضاً، وهي أن  1648سنة 

ن أجتذبته اىل األعتقاد العذراء الكلية القداسة حينما ظهرت هلابيل املذكور ابلنوع املقدم إيراده، فبعد أ
تها السيدة أرجوِك أبن جتعليين أن ابملسيح، وأرادت مفارقته فهو مسك يدها متوساًل إليها بقوله: أي

أراِك عندما أوجد حمزواًن من حادٍث ما. فهي قد وعدته بذلك، كما متمت وعدها. ألنه اذ كان هو 
إليه هذه السيدة، وهي ظهرت له، ومبجرد فيما بعد مرًة ما حاصاًل يف الغم ملصيبٍة. فقد أستدعى 

 سروراً.*قوهلا: اي يوسف أحسن صربك، قد أمتأل هو تعزيًة و 
                                 

قد أخرب عن أحد خوارنة أساال أمسه ابلدوينوس،  2من اجمللد  6أن األب أورايما يف الرأس  :60اخلرب 
راهبًا يف قانون القديس عبد األحد. غري أنه اذ كان هو  أنه قد كان تنازل عن خدمة اخلورنة، وصار

ب يف الندامة على ما فعله ابلدخول يف الرهبنة، متصوراً بعقله أنه لكان بعد يف رتبة املبتدئني. قد جتر 
يفعل خرياً أعظم، وأفادًة أكثر للقريب، لو يكون أستمر يف خدمة خورنته. ومن مث عزم على ترك ثوب 

اخلروج من الدير، وهبذه النية دخل أمام هيكل الوردية ليودعها وخيرج، اال أن والدة األبتداء، وعلى 
له قد ظهرت له حاملًة بيديها إانئني مملوئني مخراً، فسلمته اإلانء الواحد لكي يشرب منه، فلما اإل

الثاين ذاقه لوى وجهه عنه، ألنه ولئن كان اخلمر جيدًا فمع ذلك كان مملؤًا من العكر، واذ أعطته 
ائن فيما بني فرآه جيدًا من دون شيء آخر، فحينئٍذ قالت له هذه السيدة:" أن هذا هو الفرق الك

العيشة يف العامل، وبني عيشتك يف الرهبنة حتت الطاعة". فلهذا رجع ابلدوينوس، ومتم زمان األبتداء، 
 وعاش ابقي زمن حياته راهباً مملؤاً من الفضائل.*
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ألب أورايما عينه يف املكان السابق ذكره، عن واحٍد آخر من املبتدئني قد قد أخرب ا  :61اخلرب 
لتجربة يف الرجوع اىل العامل، ولذلك ذهب من قاليته ليخرج من الدير، ولكنه قبل أنتصرت عليه ا

خروجه صلى مرًة واحدًة السالم املالئكي أمام أيقونة والدة اإلله. فعندما هنض لينطلق رأى ذاته 
 مكانه غري قادر على احلركة واملشي، فحينئٍذ أنتبه على غلطه، ونذر أن يستمر يف الدير. مسمرًا يف

وهكذا أنطلق من دون مانٍع عند معلم املبتدئني طالبًا منه الغفران، ولبث مثابرًا على ما كان أبتدأ به 
 اىل املوت.*

وابوي أكليمضوس الراهب عن الط 1من اجمللد  4قد كتب األب أورايما نفسه يف الرأس  :62اخلرب 
ملشاعة، لكي يستمر اتلياً بعض صلوات الفرنسيسكاين، أنه يوماً ما مل يرد أن يذهب اىل مائدة الغداء ا

ذات عبادٍة لوالدة اإلله، غري أن هذه البتول الكلية القداسة قد خاطبته من ايقونتها املقدسة قائلًة 
ن تكمل الطاعة الواجبة عليك، أكثر مما ترضيين له: أذهب مع أخوتك اىل املائدة، ألنه يرضيين أ

 وي.*العبادات األخرى كلها اليت أنت تصنعها حن
قد أخرب األب روهوس أبنه حينما كانت أجنال أبنة سلطان بوهاميا يف دير الراهبات، قد  :63اخلرب 

الً هلا: أهنضي اآلن ظهرت هلا البتول الكلية القداسة، وبرفقتها أحد املالئكة، الذي تقدم اىل أجنال قائ
أعتمد على أن يدفعِك زوجًة لسلطان بالد اي أجنال وأهريب مسرعًة اىل أورشليم، ألن السلطان أابِك 

هنغاراي: فاألبنة احلسنة العبادة قد سافرت حااًل متجهًة حنو مدينة أورشليم، وقد ظهرت هلا والدة 
تتميم السفر. فلما بلغت اىل أورشليم قد قبلت اإلله مرًة اثنيًة يف مسافة الطريق، مشجعًة إايها على 

. وأستمرت هناك اىل أن أعلنت هلا البتول اجمليدة عينها أرادهتا يف فيما بني الراهبات الكرمليتانيات
 الرجوع اىل وطنها، كما أكملت ذلك. وعاشت ابقي زمن حياهتا يف بالد بوهاميا بقداسٍة حىت املوت.*

من كتاب أدابياته الرابع، عن أبنٍة أمسها  17غوريوس الكبري يف الرأس: قد كتب القديس غري64اخلرب 
كانت كلية التعبد لألم اإلهلية، ومن حيث أهنا ألجل منوذجات بعض البنات األمثة حصلت موزا. قد  

هي يف خطر أن ختسر طهارهتا، فظهرت هلا والدة اإلله، مرافقًة من عدٍد وافٍر من القديسات، وقالت 
ين أريد ذلك: ن ايموزا أن أتيت أنِت أيضاً صحبة هؤالء البارات: واذ أجابت األبنة: أي نعم أهلا: أتريدي

فحينئٍذ قالت هلا العذراء:" اذاً أبتعدي عن رفقة البنات األخرايت، وأستعدي حسناً، ألنِك من اآلن 
ت، وأخربت الغري عن اىل مدة شهر كامل عتيدٌة أن أتيت إيلًّ". فموزا قد أبتعدت حاالً عن أولئك البنا
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عة موهتا، وحينئٍذ قد ظهرت هلا ملكة الرؤاي اليت شاهدهتا هي. واذ بلغ اليوم الثالثون فجاءت سا
السماء ودعتها إليها، وهي اذ أجابت حاالً: هوذا أان اي سيديت آتيٌة إليِك. قد سلمت روحها بكل 

 عذوبٍة وسالم.*
ارة: حنه غونزاغا. كانت زوجة لفرديناندوس األول ملك أنه يوجد مدوانً يف سرية حياة الب :65اخلرب 

وأن هذه الشريفة حينما ترملت بوفاة رجلها املذكور، قد دخلت يف مجعية  النمسا من عليلة أوسرتاي،
راهبات عبيد مرمي العذراء، وقد صنعت لذاهتا اتجًا مرسومًة عليه صور سبعة أحزان البتول الكلية 

طة هذا التاج تنازلت هي عن تيجان مملكات األرض كلها. وابحلقيقة أهنا القداسة، قائلًة أهنا بواس
واج مع امللك رودولفوس الثاين. وحينما أخربوها فيما بعد أبن أختها الصغرى قد تكللت رفضت الز 

ابألحتفاالت العظيمة ملكٌة، قد أجابت هي قائلًة: فلتتمتع أخيت بتاجها امللوكي، وأما أان فعزيٌز هو 
. فوالدة الثوب الذي به توجتين ملكيت مرمي، وأفضل عندي ألف مرٍة من ذاك التاج امللوكي لدي هذا

اإلله قد ظهرت مراٍت كثريًة هلذه البارة يف مدة حياهتا وعند ساعة موهتا اليت هبا أنتقلت اىل األخدار 
 السماوية مبيتٍة مقدسة.*

ذجات العذراء الطوابوية: عن أحد قد كتب يف اخلرب الثالث من الكتاب املسمى: منو  :66خرب 
هذا يومًا ما يلعب مع شباٍن آخرين يف لعب الكرة،  الكنائسيني املرتسم ابلدرجات الصغار. أنه كان

ومن حيث أنه خاف من أن حركته يف اللعب تسبب له ضيعان اخلامت الذي كان يف أحد أصابعه غزيزاً 
مات منه، فخلعه من أصبعه، ليضعه يف أصبع يد لديه، ألنه كان موهواًب له من إحدى النساء املكر 

هناك، اال أنه حينئٍذ قد جاءه فكٌر يف أن يرفض العامل وحيفظ البتولية، متثال والدة اإلله اجملسم الكائن 
متخذًا بواسطة ذاك اخلامت عروسًة له البتول اجمليدة نفسها. فاذ شعر يف قلبه أبرادٍة فعالٍة ألن يعد 

قد صنعه بكل طيبة خاطٍر، ووضع هبذه النية ذاك اخلامت يف أصبع يد متثاهلا  العذراء هذا الوعد،
قدس. فالبتول الطوابوية عالمًة لقبوهلا منه هذا الوعد، قد أطبقت يدها على يده حني تلبيسه إايها امل

نات، اخلامت، مث فتحتها. ولكن بعد مدٍة من الزمان أراد الشاب املذكور أن يقرتن ابلزواج مع إحدى الب
على عدم أمانته، وهو  غري ملتفٍت اىل ذاك الوعد. فالعذراء املغبوطة قد ظهرت له حينئٍذ، ووخبته

حاالً ندم على فعله. ولكي حيفظ وعده أبكثر أماٍن مع هذه العروسة السماوية، هرب من العامل سائحاً 
 يف أحد القفار، حيث عاش مجيع أايم حياته بقداسٍة حىت املوت.*
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كان اذ   850أنه يوجد مسطرًا يف اتريخ مدينة فاردون عند األب روهوس، أنه حنو سنة  :67اخلرب 
ابرانغاريوس أسقف أبرشية فاردون يف أقليم لوراان، ذاهبًا يومًا ما اىل الكنيسة حيث دخل جمتازًا اىل 

انون اخلورص. فكان وقتئٍذ هناك جالسًا عند مدخل اخلورص أحد الكهنة وأمسه ابرانريوس، يتلو ق
د هذا الكاهن، والدة اإلله، ومن كون رجل األسقف املذكور حني دخوله اخلورص أنصدمت يف جس

فلغيظه منه يف جلوسه هناك، ولعدم هنوضه حااًل، قد رفسه برجله بقلة صرٍب. ففي تلك الليلة ظهرت 
حينما  هذه األم اإلهلية لألسقف قائلًة له:" كيف حتسن عندك أن ترفس برجلك عبدي ابرانريوس

يف هذه احلياة". وحاالً كان يتلو مدائحي، فأان من أجل أين أحبك، أريد أنك تفي القصاص عن ذنبك 
قد يبست رجله، فاألسقف عاش ابقي زمن حياته بقداسٍة، ومات كذلك. وبعد سنني كثريةٍ قد صودف 

 دم الشرح قد بليت.*جسده غري فاسٍد وال مثلوٍم، ما عدا رجله اليت كان رفس هبا ذاك الكاهن كما تق
أموااًل غنيًة جداً، فهو شرع يبددها  أنه قد كتب عن أحد الشبان أنه اذ ورث عن والديه :68اخلرب 

يف اللعب واملسكرات والوالئم والرذائل والبذخ مع أصحابه. حىت أنه نفذ منه كل شيٍء كان له، 
ه عمه حاصالً يف الفقر ألجل ما تقدم ولكن كان حيفظ ذاته بتوالً غري مدنٍس بفعٍل ضد العفة. فلما رآ

من مسبحة الوردية، موعدًا إايه أبنه اذا واظب على  ذكره، قد حرضه على أن يتلو كل يوٍم قسماً 
ذلك، فهو كان مزمعاً أن يهتم يف أن يزوجه زجيةً شريفًة. فالشاب قبل املشورة ومارسها ابلعمل وأصلح 

ة. فلما بلغت ليلة العرس، فالشاب أنفرد عن الناس سريته، وكذلك عمه أكمل وعده يف أمر الزجي
عند هناية صالته، ظهرت له والدة اإلله قائلًة:" أين أريد اآلن أن أعطيك ليصلي قسم الوردية كعادته، ف

املكافأة الواجبة عما كرمتين به، فأان ال أريد أنك ختسر بتوليتك ابلزواج، ولذلك بعد ثالثة أايٍم أنت 
يف الفردوس السماوي". وهكذا صار ألنه حااًل قد أعرتت احلمى هذا الشاب، متوت وأتيت عندي 

 و أخرب ابلرؤاي. ويف اليوم الثالث رقد ابلرب مملؤاً من السرور والتعزية.*الذي ه
قد أخرب املؤرخ اجلليل امللقب ابحلسن العبادة يف كتابه املسمى: سر كل نعمٍة: عن القديس  :69اخلرب 

أنه اذ كان يسأل أحد املرضى املدنفني على املوت، الذي كان قاطعًا رجاه من فينخانسوس فراري. 
الص هكذا: ملاذا أنت تريد أن هتلك ذاتك، يف الوقت الذي فيه يريد يسوع املسيح أن ختلص اخل

نفسك. فأجابه ذاك الشقي أبنه أهانًة وبغضًة يف املسيح يريد أن ميضي اىل اهلالك. فقال له القديس:" 
حمتماً على  راً عن رداوتك يلزمك أن ختلص". وهكذا أبتدأ القديس يف تالوة املسبحة الوردية،أنه قه
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احلضار أبن يصلوها معه، واذا ابملنازع قد تغري، وطلب أن يعرتف بدموٍع حارٍة. كما مت بعد أن أعرتف 
 خبطاايه ابكياً مبرارٍة قد رقد بسالم.*

رأةٍ وجدت حتت ردم بيتها الذي سقط عليها من قبل الزلزلة. قد أخرب املؤرخ املذكور عن أم :70اخلرب 
لًة، وكشف احلجارة والردم اىل أن وصلوا عند األمرأة. فرأوها معانقًة أوالدها. فأحد الكهنة أحضر فع

وهي وهم أحياء من دون ضرٍر. واذ سألوها أية عبادٍة كانت هي معتادًة على ممارستها، فأجابتهم أبهنا 
 مياً ال تالوة املسبحة الوردية، وال زايرة هيكل العذراء.*قط ما تركت يو 

ذا املؤرخ نفسه. أنه كانت إحدى النساء معاشرًة أحد الرجال عشرًة دنسًة قد كتب ه :71اخلرب 
ألفتكارها يف أهنا بدون ذلك ما كان ميكنها لفقرها أن تعيش. فوجد من قدم هلا املشورة يف أن تلتجئ 

بة على تالوة ورديتها، فمارست ذلك حبسن عبادٍة. واذا هبذه األم اإلهلية ظهرت اىل والدة اإلله، مواظ
 هلا يف إحدى الليايل قائلًة:

" أتركي اخلطيئة. وأهتمي يف أن حتصلي قوتِك بتعبِك وأتكلي عليَّ أان أعينِك". فاألمرأة هنضت صباحاً 
 ن العذراء مبعوانٍت عظيمة.*ومضت فأعرتفت خبطاايها، وأبتعدت عن ذاك الرجل اتئبًة ففازت م

املنغمسني يف الرذائل، أنه مل يكن يستطيع بسهولٍة أن يرتك وكذلك أخرب عن أحد اخلطأة  :72اخلرب 
ملكاته الدنسة. فهذا عندما أبتدأ أن يتلو يومياً املسبحة الوردية، فبنوٍع عجيٍب قد رجع اىل هللا ابلتوبة 

 وأصلح سريته أصالحاً كلياً.*
أٍة شريكٍة له يف القباحة. وأيضاً أخرب عن شخٍص آخر كان أسرياً ألمل احملبة الدنسة، مع أمر  :73اخلرب 

فألنه متسك بتالوة املسبحة الوردية، قد شعر يف ذاته بكرٍه كلي من األمث. فأي نعم أنه سقط من 
ابلكلية جديد يف الدنس ولكن ألجل مثابرته على تالوة الوردية قد جنا من تلك العشرة الرديئة 

 مستسرياً سريًة مسيحيًة.*
أٍة ما قد دنت من ساعة موهتا، وهي حاقدٌة يف قلبها على رجلها وكتب هو عينه عن أمر  :74اخلرب 

ببغضٍة قتالة. فأحد الكهنة الصلحاء الذي كان يساعدها يف تلك الساعة، اذ مل يعد يعلم أبية طريقٍة 
ل موهتا، ألهنا كانت ترفض ذلك، قد أنفرد يصلي يكتسبها ألن تصفح وتسامح وتصطلح مع رجلها قب

لوردية. فحينما أنتهى اىل البيت األخري منها، واذا ابألمرأة تغريت عما كانت من أجلها املسبحة ا
 عليه، وندمت على مآمثها معرتفًة، وصفحت من كل قلبها لرجلها.*
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رايضات الرسالة مرًة ما حنو  أن الكتاب املشار إليه يورد أخرياً. أنه اذ مارس هو مث :75اخلرب 
حتت عقاب الشغل يف مراكب اململكة. فقد وجد فيما بني األشخاص املخصومني يف مدينة انبويل 

هؤالء أانٌس الذين صروا على عنادهم يف أن ال يقتبلوا سر التوبة، فضالً عن غريه من األسرار املقدسة، 
ن تتحرر أمساؤهم يف شركة الوردية املقدسة، فهذا األب قد علم هؤالء أبهنم قلما يكون يرتضون أب

سبحتها. فأقتبلوا املشورة وحرروا أمساءهم، وأخذوا يصلون الوردية مجلًة، فما وأهنم يبدئون بتالوة م
متموا تالوهتا اال وشعروا كلهم أبرداٍة فعالٍة األعرتاف حااًل خبطاايهم، فطلبوا ذلك ومتموه بكل ندامٍة 

اليت حدث سنون كثرية ما تقدموا فيها قط اىل منرب التوبة. فهذه النموذجات  وخشوٍع، بعد أن كان هلم
يف زماننا كثرٌة منها، جيب أن حترك فينا حسن الرجاء يف مفعول شفاعات والدة اإلله املقتدرة، عند 
 أتملنا يف أهنا هي يف الزمن احلاضر مل تتغري عما كانت عليه قباًل، وعلى الدوام يف أسعاف من يلتجئ

 إليها.*
ن كتاب أدابياته األول. عن أسقف م 9قد أخرب القديس غريغوريوس الكبري يف الرأس :76اخلرب 

مدينة فارانتوس البار، أنه قد كان كلي األنعطاف والسخاء يف إعطاء الصدقة منذ نعومة أظفاره، فأتفق 
صدقًة منه. فاذ مل يكن بعد  له يومًا ما بعد أن صار أسقفاً، أنه جاء إليه كثريون من الفقراء ليطلبوا

 املخدع وأخذ علبًة كانت خاصة أحد الكهنة أبن أخيه، الذي ابقياً عند شيءٌ يعطيهموه، قد دخل اىل
كان ابع فرسه بعشر قطع ذهباً، وحفظها يف تلك العلبة، فهو كسر العلبة ووزع على أولئك الفقراء 

إليه، وعرف ما صنعه عمه، قد أحتمى غيظاً العشر القطع الذهب. اال أنه حينما جاء القس املومى 
جلاجٍة وصراٍخ. فاألسقف البار ما عاد يعلم كيف يرضيه، ومن أين يفيه من ذلك، وطلب املال بكل 

ماله، فذهب اىل الكنيسة أمام متثال والدة اإلله لتسعفه، واذ به ينظر على طرف ثوب التمثال املقدس 
 ا بيد الكاهن مسرورًا.عشر قطع ذهباً نظري تلك. فأخذها ودفعه

من احلوادث السنوية عن أمرأٍة آراتقية يف مدينة  2من اجمللد  6أنه يوجد مدواًن يف الرأس  :77اخلرب
أفغوسطا اليت يف جرمانيا، أهنا كانت كلية األصرار والعناد يف مذهبها اللوتراين، فهذه اذ كانت يوماً ما 

الباطل اىل أن  ثوليكيني قد أجنذبت من روح البحثمارًة من أمام إحدى كنائس الكا 1656يف سنة 
تدخل إليها، فعند أجتيازها اىل الكنيسة ومشاهدهتا هناك أيقونة والدة اإلله حاملةً على ذراعيها طفلها 
اإلهلي، قد شعرت هي ابطناً أبنعطاٍف كلي اىل أن هتب تلك األيقونة أو ابحلري للعذراء اجمليدة هديًة 



519 | P a g e  
 

به وقدمته لتلك األيقونة املقدسة وأنصرفت.  ا، وأخذت ثوابً من احلرير، وجاءتما. فرجعت اىل بيته
فعما وصلت اىل منزهلا قد أستنارت من نعمة هللا اليت أستمدهتا هلا العذراء الرحومة، وعرفت فساد 
معتقدها اآلراتيكي اليت كانت هي عنيدًة ابلتمسك فيه. فخرجت حااًل وذهبت عند البعض من 

هلا ورجوعها اىل اإلميان املستقيم، كما مت. حيث أهنا ني وكشفت هلم إرادهتا يف رفض ضالالكاثوليكي
 انلت احلل من األرتقية ومتسكت ابلداينة الكاثوليكية املقدسة.*

قد جاء يف األخبار أنه كان يف مدينة جازاان رجالن من اخلطأة متحدان أحدمها مع اآلخر  :78اخلرب 
نهما الذي كان يسمى برتولوماوس. ففيما بني راذئله ويف حاله األثيمة مل يكن بصداقٍة كلية. فالواحد م

هنا التسبحة املبدوة:" اليت كانت فيه حنو والدة اإلله، بل أستمر يتلو يومياً تكرمياً ألحززا  أمهل العبادة
قد حصل عند صليب يسوع أمه". فيوما ما حينما كان برتولوماوس يتلو هذه التسبحة،   وكانت واقفةً 

على رؤاي، وهي أنه شاهد ذاته كائنًا يف حبريٍة من انٍر مجيلًة مع صديقه األثيم، مث نظر واذا ابلبتول 
دها فأنتشلته من تلك البحرية خارجاً، وأرشدته الكلية القداسة قد حضرت إليه متشفقةً عليه، ومدت ي

 أنه غفر له أكرامًا لتوسالت اىل أن يطلب الغفران من يسوع املسيح أبنها، الذي أظهر أرادته يف
والدته من أجله. فلما غابت الرؤاي عن برتولوماوس ورجع اىل ذاته. ففي احلال ورد إليه خرٌب أبن 

حد أعدائه، فحينئٍذ هو عرف حقيقة الرؤاي، ولذلك أمهل هو صديقه قد مات مقتوالً ابلرصاص من أ
حياته بعيشٍة كلية الصرامة ابلتقشفات  العامل، ودخل يف رهبنة الكبوجيني، حيث أصرف ابقي زمن

 واألمااتت وأفعال التوبة، وأخرياً مات يف رائحة القداسة.*
ؤسس مجعية اآلابء السوماسكيني، انه أنه يوجد حمرراً يف سرية حياة الطوابوي أيرونيموس م :79اخلرب 

يه األعداء وأخذوه حينما كان هو يعد يف الوظائف املدنية واليًا يف إحدى أألمكنة، قد وثبت عل
فطرحوه مقيدًا يف مغارٍة ضمن أحد األبراج. فحينئٍذ هو ألتجأ اىل والدة اإلله يف أن تعينه يف حال 

ستها اليت يف ترافيجي. واذا ابلعذراء السريعة اإلجابة ضيقته هذه القصوى، ونذر أبن ميضي فيزور كني
ا، فدنت منه وفكت له قيوده، ودفعت بيده قد ظهرت له متأللئًة أبنواٍر مساوية ال ميكن التحدق هب

مفتاح احلبس. فقام وخرج من املغارة ومن الربج سائراً حنو ترافيجي لتكميل نذره. اال أنه بعد أن أجتاز 
الطريق، قد سقط من جديد فيما بني األعداء وهلذا أستغاث ابلسيدة منقذته. فظهرت مسافةً قليلةً من 

ت به يف وسط األعداء وأوصلته اىل حد أبواب مدينة ترافيجي، مث غابت له اثنيًة، وأخذته بيده وأجتاز 
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له. عنه. فدخل املدينة، وزار كنيسة والدة اإلله، وترك أمام هيكلها القيود احلديد اليت فكتها هي 
ومنذ ذلك اليوم اىل هناية حياته أستسار سريًة مملؤة من القداسة والفضائل السامية، اليت ألجلها 

 نياحه منذ أزمنٍة قليلة أن يدون أمسه قانونياً من الكنيسة املقدسة يف عداد الطوابويني.* أستحق بعد
الكلي التعبد للعذراء من كتابه خيرب عن أحد الكهنة  9أن األب سينيسكوس يف الرأس  :80اخلرب 

آالم هذه السيدة  املتأملة املثلثة القداسة، أبنه كان ميضي متواثراً اىل إحدى الكنائس منفرداً ليتأمل يف
متوجعًا هلا. وكان من عادته أن يدنو من متثال هذه األم اإلهلية اجملسم املوجود يف تلك الكنيسة، 

فقد حصل فيما بعد هذا الكاهن يف مرٍض عضال قد وميسح مبنديٍل كأنه معٍز هلا وجهها ودموعها. 
انهز أن تفارق نفسه جسده، قد يئست األطباء من شفائه. ولكنه عندما دان هو من أبواب املنون، و 

شاهد واذا حضرت إبزائه سيدٌة كلية اجلمال، فأقرتبت منه، وطفقت تعزيه أبلفاٍظ جزيلة العذوبة 
. وبذلك قد شفي هو حااًل من مرضه. فعندما رأى هو ذاته ومتسح عرق موته عنه مبنديٍل كان بيدها

السيدة اليت تصنعني معي رأفًة، هبذا املقدار قد برأ هكذا، هتف حنوها قائاًل: لكن من هي أنِت أيتها 
 عظيمًة: فأجابته هي

" أين أان تلك اليت أنت مراٍت كثريًة قد مسحت عن عيين الدموع مبنديلك". واذ قالت هذا غابت 
 وهو هنض من فراشه صحيحاً معاىف.* عنه

يفات اليت كان عن إحدى النساء الشر  1من كتابه  26قد كتب األب هتاوسك يف الرأس  :81اخلرب 
هلا أبٌن وحيٌد. فهذه يومًا ما قد أخربت أبن أبنها وجد مقتواًل مطروحًا يف األرض. اال أن القاتل قد 

تلك السيدة حمتميًا حتت كنفها. فهي حينئٍذ اذ  كان بطريق العرض من دون معرفٍة، هرب اىل دار
ادت هي أيضًا حبًا هبذه العذراء أخذت تتأمل يف أن مرمي البتول قد غفرت لصاليب أبنها يسوع، فأر 

احملزونة وتكرميًا هلا أن تغفر لقاتل أبنها. ومن مث ليس فقط صفحت له عن ذنبه، بل أيضًا قد أمرت 
اًل ملصروف طريقه، وفرساً ملركوبه، ليمكنه أن يفر هارابً من أيدي خدام أبن يعطى أثواابً مللبوسه، وما

أبن هذه األمرأة هلا يف الرؤاي، وأخربها أبن والدة اإلله قد الشريعة ويفوز ابلنجاة. فبعد ذلك ظهر 
خلصته من عذاابت املطهر اليت كان يلزمه أن يتكبدها أزمنًة مديدًة، وذلك مكافأًة عن فعلها الفاضل 

 لذي به تصرفت هي بسخاٍء مع قاتله. وأنه هو منطلق اىل السعادة األبدية ليتمتع هبا سرمدًا.*ا
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من اتريخ رهبنة عبيد مرمي، عن حادث  4من الكتاب  13د مسطرًا يف الرأس أنه يوج :82اخلرب 
، فأعداء رجلها شبيه ابملتقدم إيراده، قد مت مع الطوابوية بيوندا. وهو أن هذه البارة كان هلا أبٌن وحيدٌ 

ن أتكله املتويف بغضًة بوالده قد قتلوه، وأخرجوا قلبه من جوفه. وأبفرتاٍء بربري صريوا أمه املسكينة أ
من دون أن تعرف األمر اال فيما بعد. فهذه األم عند معرفتها ذلك مجيعه أرادت أن تقتدي بصرب 

القتلة. وأن حتسن إليهم أيضًا مبقدار  والدة اإلله احملزونة على موت أبنها، نظريها أن تغفر هلؤالء
رأة األرملة النعمة. يف أهنا أستطاعتها، فهذا الفعل قد أرضى قلب والدة اإلله اليت أستمدت هلذه األم

تركت العامل ودخلت يف قانون الرهبنة الثالثة املختصة جبمعية عبيد مرمي، وأجتازت أزمنة حياهتا بقداسٍة 
تحقت أن تصنع عجائب كثريًة يف مدة حياهتا وحني موهتا أيضاً الكرمي وبفضائل عظيمة. حىت أهنا أس

 لدى الرب.*
من أتليفه عن القديس توما  4من اجمللد  39يف احلادث  قد أخرب األب بوفيوس :83اخلرب 

كانطواراينزه، أنه اذ كان يف زمن صبوته موجوداً مرًة ما فيما بني مجعية شبان علمانيني، الذين رمبا كٌل 
هم كان يفتخر يف جنون حمبته لبعض البنات أو النساء. فهذا الشاب البار قال هلم واضحاً أنه هو من

حبة سيدٍة شريفٍة فائقٍة يف اجلمال، وعظيمة الشأن، وأهنا هي أيضاً حتبه كثرياً، وأعىن هو أيضاً مغرماً مب
خطأ بروح اجملد الباطل، بذلك عن والدة اإلله. غري أنه بعد قوله هذا قد قلق ضمريه كيال يكون أ

 هكذا:" ففيما هو مغموٌم جدًا من هذا القبيل، قد ظهرت له هذه السيدة اجمليدة وقالت له بعذوبةٍ 
من أي شيء أنت ختاف اي توما، فأنت ابلصدق والصواب قد قلت أنك حتبين جدًا وأين أان أحبك، 

ك خذ هلم هذه اهلدية اليت اآلن أان فأعلن هذا ألصحابك الشبان وأكده هلم. وعالمًة حليب الوافر إاي
 حاويًة بدلة كهنوتية أهبك إايها لينظروها ويتحققوا صدق قولك هلم". قالت هذا ودفعت بيديه علبةً 

بلون الدم، اشارًة اىل أن هذه األم اإلهلية قد أستمدت لتوما من أبنها النعمة يف أن يصري هو كاهناً مث 
الشاب البار قد أختري فيما بعد وأرتسم كاهناً، مث أسقفًا ملدينة  شهيدًا، كما مت ابحلقيقة. ألن هذا

ذلك أضطهد من السلطان وهرب اىل بالد فرنسا يف دير كونطوربيا يف بالد أنكلتريا.ظ حيث أنه بعد 
بونتينياكوس خاصة الرهبان اجليستارجيازيني. فهناك اذ أتفق له أن القميص اخليش الذي كان هو 

قد ختزق، وأخذ هو يصلحه يف قاليته بقلة معرفته يف اخليطان. فظهرت له ملكته يلبسه على حلمانه 
من يده القميص بعذوبٍة، وأصلحته له خبياطتٍة شريفٍة. مث اذ رجع احملبوبة منه مرمي البتول، وأخذت 



522 | P a g e  
 

 فيما بعد اىل أبرشيته كونطوربيا فهناك مات شهيداً، ألنه قتل من أعدائه بغضًة يف غريته على حقوق
 كنيسته.*

قد جاء يف األخبار عما حدث من أحد زعيم اللصوص الذي كان يف بالد أيطاليا حتت  :84اخلرب 
ابوي. أبن إحدى البنات املتعبدات ملرمي العذراء، اذ أهنا يومًا ما كانت يف الطريق خارج احلكم البا

قد توسلت إليه وأستحلفته املدينة وحدها. قد وقعت يف يد زعيمهم املومى إليه، فلخوفها على عفتها، 
ا بقوله: ال ختايف حبًا بوالدة اإلله الكلية القداسة اال يفرتي عليها بشيٍء ضد الطهارة، أما هو فأجاهب

ألنِك اذ قد تضرعِت إيلَّ أبسم تلك اليت هي أم هللا، فال أريد منِك شيئاً آخر سوى أن تصلي لديها 
د عليها خطٌر من أحد اللصوص اآلخرين. ففي من أجلي: وقد رافقها اىل أن وصلت حيث مل يع

ه على فعله اجليد، ووعدته أبن الليلة التابعة قد ظهرت العذراء اجمليدة هلذا اللص يف احللم، وشكرت
تفتكر به، وأهنا يف وقٍت ما كانت عتيدًة هي أن تكافئه عن مجيله. ففيما بعد وقع هذا اللص يف أيدي 

كم عليه ابملوت، ففي الليلة السابقة على وضع احلكومة ابلعمل. قد جنود الشريعة، وُأخذ مقيداً وحُ 
ألته أن كان هو يعرفها، فأجاهبا بقوله: أنه يبان يل أين ظهرت من جديد األم اإلهلية هلذا املخصوم، وس

رأيتِك مرًة ما: فقالت له: "أان هي مرمي العذراء وقد أتيت لكي أكافئك عما صنعته ألجلي سابقاً، 
ار غدًا متوت، ولكن يتم موتك بندامٍة وتوجٍع هذا حدمها، حىت أهنما جيعالنك أن أتيت اىل فأنت هن

". فالرجل قد أنتبه من النوم وكان يشعر بندامٍة وأتسٍف كليني على خطاايه، امللكوت السماوي حاالً 
معلم األعرتاف، بنوع أنه بدأ يبكي مبرارةٍ ودموٍع سخينة، وشكر والدة اإلله أبعلى صوته، وحاالً طلب 

على  وأقر لديه مبآمثه كلها بتياراٍت من الدموع، وأخربه ابلرؤاي اليت شاهدها. وتوسل إليه أبن يشهر
اجلميع هذه النعمة اليت صنعتها معه مرمي البتول. مث ذهب اىل مكان القتل بفرح عظيم. وبعد قتله 

ع أعتقدوا يف أنه كملت معه املواعيد يقال أن وجهه كان يظهر نظري أوجه الطوابويني. بنوع أن اجلمي
 اليت انهلا من والدة اإلله.*

يواكيم بيكولوميين الكلي العبادة حنو والدة اإلله. أنه منذ أنه يورد يف سرية حياة الطوابوي  :85اخلرب 
حداثته كان يزور ثالث مراٍت يف كل يوٍم أيقونتها املقدسة ذات أحزاهنا السبعة يف إحدى الكنائس. 

كل يوم سبٍت ساعة نصف الليل كان ينهض ويصنع الصالة العقلية متأماًل يف أحزاهنا. فلننظر ويف  
 املومى إليها:  ية قد كافأته عن عباداتهكيف أن هذه األم اإلهل
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أهنا ظهرت له يف زمن صبوته، وقالت له أن يرتك العامل ويدخل يف مجعية الرهبان عبيد مرمي كما  فأواًل:
 فعل.
يف سين حياته األخرية قد ظهرت له من جديد حاملًة يف يدها أكليلني، أحدمها من روبني احلجر  اثنياً:

 ته يف أحزاهنا وآالمها.الكرمي مكافأًة لتأمال
 والثاين: من لؤلؤ مكافأًة لنقاوته وعذريته املكرسة منه يف تكرميها.

نئٍذ ألتمس منها النعمة يف أن ميوت هو يف قد ظهرت له أخريًا حني نياحه. وهذا الطوابوي حي اثلثاً:
:" أستعد وهتيأ ألنك اليوم الذي مات خملصنا يسوع املسيح. فالبتول الكلية القداسة قد عزته بقوهلا له

هنار غدًا الذي هو يوم اجلمعة متوت حااًل. كما أنت ترغب، وهكذا غداًة تكون معي يف الفردوس". 
التايل الذي كان هنار اجلمعة العظيم، حينما كان يرتل يف الكنيسة وهذا مجيعه قد مت. ألنه يف اليوم 

اىل هذه الكلمات وهي: وكانت واقفًة  أجنيل اآلالم من بشارة القديس يوحنا، فعندما وصل املرتل
عند صليب يسوع أمه: أخل قد حصل الطوابوي يف آخر نفس. وحينما قال املرتل عن يسوع أنه أحىن 

الطوابوي لوى عنقه وأسلم الروح، ويف الوقت عينه قد تألألت الكنيسة من هامته وأسلم الروح. ف
 وة.*أشراق ضياٍء عظيم، وعبق فيها نشر رائحة كلية الزكا

أنه يذكر عن األب ألفونسوس ساملارونه اليسوعي، يف كتاب سرية حياته. أنه اذ كان هو  :86اخلرب 
تف صارخاً: اىل امللكوت اىل امللكوت، فلتكن كلي التعبد لوالدة اإلله فلما دان من ساعة موته ه

عاب، واألفكار اليت مباركًة الساعة اليت فيها خدمت أان مرمي البتول، ومباركًة هي املواعظ، واألت
 مارستها أان من أجلِك اي سيديت، فاىل امللكوت اىل امللكوت: وهكذا أسلم روحه البارة.*

كاتب سرية حياة القديس روموالدوس مؤسس الرهبنة   أنه يوجد مدواًن من فرنسيس اليل :87اخلرب 
هذا القديس، طالباً منه أن الكامالدوالزية، أن األمري فارنولفوس قد أحضر يوماً ما أبنه غويدوس اىل 

يقبله فيما بني رهبانه حتت قانونه، ألن هذا الشاب كانت أشواقه كلها متجهًة حنو ذاك. فالقديس 
 الدير، ومن حيث أن الفىت غويدوس كان متعبدًا لوالدة اإلله. فيومًا ما أقتبله حبسن الرضا. ورتبه يف

هلي، فالشاب ألعتداد ذاته أنه غري مستحٍق ظهرت له هذه السيدة حاملًة على ذراعيها طفلها اإل
 أصالً هلذه الرؤاي، قد حصل خائفاً جدًا، اما البتول اجمليدة، فقد دنت منه قائلًة له:
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أي شيٍء ختاف اي غويدوس، فأان هي أم هللا، وهذا هو أبين احلبيب يسوع الذي  " ملاذا تراتب، ومن
لها بني ذراعي غويدوس. مث يف أواخر السنة الثالثة يريد أن أييت إليك". واذ قالت هذا قد دفعت طف

من دخول هذا الشاب يف الرهبنة املذكورة، قد دنت منه ساعة موته، فالقديس روموالدوس الذي 
 عنده، قد شاهده يرجتف بكليته خائفاً وقائاًل: اي أبيت أما تنظر كم يوجد يف هذه القالية كان حاضراً 

له القديس: أفتكر اي أبين لعلك تكون أمهلت أن تورد يف أعرتافك من السود، البشعي الصور: فقال 
س الدير حينما قضيًة ما: فأجابه الشاب: أي نعم اي أيب أان اآلن أفتكر أبين ما أكملت الطاعة اىل رئي

أمرين جبمع الوسخ املكنوس، وبرفعه من األرض. فأان اآلن أعرتف هبذا اتئباً واندماً: فحينئٍذ القديس 
هذه الزلة، ويف احلال حصل الفىت على تغيري عظيم، اذ أن الشياطني هربوا، وظهرت والدة  حله من

 فارق هذه احلياة.* اإلله مع يسوع املسيح. وهكذا غويدوس مملؤاً من الفرح والتعزية
قد سطر يف املينولوجيون فيما بني قديسي شهر آب املختصني ابلرهبنة الكامالدوالزية،  :88اخلرب 

ٍة من اتبعات هذا القانون أمسها مرمي، كانت يف مدينة طوالدوس. أهنا يف ساعة موهتا حصلت عن راهب
هذه األم اإلهلية قائلًة: ان النعمة  على مشاهدة والدة اإلله ابلقرب من سريرها. وحينئٍذ هي خاطبت

س منِك نعمًة اليت فزت أان هبا منِك أيتها السيدة، وهي زايرتِك إايي تعطيين اجلسارة على أن ألتم
أخرى، وهي أين أموت يف مثل الساعة عينها اليت أنِت فيها رقدِت وأنتقلِت اىل السماء. فأجابتها 

يد أن أتنازل معِك وأهبِك طلبتِك، فأنِت مزمعٌة أن متويت يف البتول الكلية القداسة: أي نعم. واان أر 
ا اليت هبا كان الطوابويون يعظمون الساعة عينها اليت مثلها أان مت، وتسمعي نغمات الرتاتيل ذاهت

دخويل اىل السماء، فأستعدي اذًا مهيأًة: قالت هذا وغابت عنها. فالراهبات الكائنات عند مرمي 
تتكلم يف ذاهتا ظنينها ساهيةً خارجةً عن الوعي. اال أهنا قد أخربهتن ابلرؤاي، وابلنعمة املذكورة اذ مسعنها 

ثت هذه البارة منتظرًة تلك الساعة املرغوبة منها. فلما بلغت )ولئن اليت انلت هي الوعد هبا. فاذا لب
ذا الساعة مل يكن الكاتب يعني أية ساعٍة كانت( فحاملا هي مسعت انقوس الساعة يقرع قالت: هوا

السابق اإليعاز عنها حسبما قيل يل، وهوذا أين أمسع نغمات تراتيل املالئكة. ففي مثل هذه الساعة 
السماء، وأان اآلن منطلقٌة ألشاهدها، فالبثن أننت اي أخوايت بسالم: وحني تلفظت  صعدت ملكيت اىل

ني تنبعثان أنوارًا عظيمًة، هبذه الكلمات سلمت نفسها مائتًة. ويف احلال ظهرت عيناها نظري مصباح
 ووجهها كان يلمع بلوٍن هبي.*
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شهر نيسان، أبنه قد كانت يف قد كتب سوريوس املؤرخ حتت اليوم الثاين والعشرين من  :89اخلرب 
مدينة سانس من بالد فرنسا عائشًة حنو اجليل الثامن القديسة أوبورتوان األبنة املولودة من دٍم ملوكي. 

ة قد ترهبت يف ديٍر قريب من املدينة املذكورة وكانت هي كلية التعبد لوالدة اإلله، فهذه البتول البار 
قديستان كيليكيا ولوكيا، فقالت هي هلما: فليكن قدومكما فلما جاءت ساعة موهتا، قد ظهرت هلا ال

ان خريًا اي أخيت. فأخرباين ما الذي أرسلت تقوله يل بواسطتكما ملكيت العظيمة: فأجابتها القديست
قائلني: أهنا هي تنتظرِك يف السماء لتمضي إليها. فبعد ذلك قد ظهر هلا الشيطان، اال أن القديسة 

أمامها قائلًة: أيها الوحش الشنيع ماذا لك عندي، وما هو عملك حنوي أان املتشجعة قد طردته من 
هتا فيها، قد اليت هي عبدة ليسوع: واذ بلغت أخريًا الساعة اليت هي نفسها كانت أخربت عن مو 

تناولت القرابن األقدس زوادًة أخريًة، وألتفتت حنو ابب قاليتها قائلًة: هوذا والدة اإلله هي آتيٌة 
معها. فأان أتوسل لديها يف شأنكن اي أخويت، وأستودعكن كافًة هللا، ألين ما عدت بعد  لتأخذين

هتا اجمليدة، وحااًل أسلمت الروح أشاهدكن يف هذا العامل. وملا قالت هذا رفعت ذراعيها لتعانق سيد
 بفرٍح وسالم.*

األب بولس كافارو )الذي  واألخري أننا أوردان يف آخر كتابنا امللقب: بطريق اخلالص: عن  :90اخلرب 
كتبنا هناك خمتصر سرية حياته( أنه كان منذ حداثته منشغف القلب حنو والدة اإلله، بنوع أن السامعني 

فني عنده يف منرب الذمة كانوا من كيفية تكلمه عن هذه األم اإلهلي، يفهمون مواعظه املشتهرة، واملعرت 
قد وجدت هبجته وتعزيته  1753مرضه األخري سنة  جيداً شدة غرامه يف حمبتها. فحينما حصل هو يف

الوافراتن يف نظره املتكررة وتفرسه التقوي يف أيقونة هذه السيدة اجمليدة املوضوعة بقرب سريره ولعظم 
قته يف مرامحها، وشدة أشواقه اىل مشاهدهتا يف السماء قبل يوم عيد نياحها. قال للحضار عنده يف ث

من هذا الشهر فلن أموت أبدًا: فرجاؤه  15ان ال أموت قبل اليوم أول شهر آب هكذا: أن كنت أ
سالٍم رقود األبرار من الشهر املذكور رقد ب 13هبذه السيدة احملبوبة منه يف الغاية قد مت فعاًل، ألنه يف 

 الكرمي لدى الرب.*
† 

 ولتكن ههنا هناية هذا الكتاب اجلليل املختص أبجماد حبيبتنا والدة اإلله
 بكارهتا الكلية القداسة. الذي كان النجاز الدائمة
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 *1828من طبعه يف شهر نيسان سنة 
 وحنن قد أضفنا إليه خمتصر

 سرية حياة مؤلفه
 الطوابوي

 إيرادها.**اآليت 

 


