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ااخبلصة
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ً
ااب ىرىكة ،امجمكعة
 +ااطلب الترجمة ااى االغة ااعربي ٌة مع ى
ااملدسة
اامريمية
االديس اكيس مارم غرينيكف دك مكنفكرت
ٌ
ٌ
ٌ

الفاتٌكان  2000-5-13م .م.
أٌها الغالً الدكتور جوزٌف س .أ .سعد السامً اإلحترام،
ها هو بٌن ٌدٌك الكتاب المختار

الحبر
والمح َّبب على قلب قداسة َ

األعظم البابا ٌوح ّنا بولس الثانً  ,والذي باسم العذراء الفائقة الطهر والقداسة
أطلب منك أن تترجمه الى اللغة العربٌة التً هً من أكثر اللغات المتداولة
والمحكً بها فً العالم أجمع.
إ ّنً لعلى ٌقٌن بؤنّ عملك المبارك والمقدّ س هذا سوف ٌكون هد ٌّة
مقبولة جدّا وفً غاٌة العذوبة على قلب ٌسوع األقدس اإللهً

 ,الذي ا ّتلد

متجسدًا من مرٌم العذراء الفائقة القداسة منذ ألفً سنة ،حٌث ٌتكلَّمون الٌوم
ِّ
باللغة العرب ٌّة.
أعطٌك أذن نص مخطوط "اإلكرام الحقٌقً للعذراء الفائقة القداسة "
والنصوص التً دفعنً بها رإسائً الروح ٌّون الى هذه الحملة المرٌم ٌّة
المقدّ سة.
َ
لنبق م ّتحدٌن ،فً الصالة ،بقلب ٌسوع ومرٌم األقدسٌن
أباركك من صمٌم قلبً .
والقدّ ٌس دو مونفورت
بكل ّ مح ّبة
*

)P. Luciano Ciciarelli S.M.M. (Società Montfortana di Maria

Assistant délégué autorisé de la part des Montfortains auprès
Mundi"/Roma, et en

*

du Mouvement international "Consecratio

plus, avec Ses Siennes et Siens, il est le Fondateur et le Promoteur de
l‟Association Catholique Internationale degli Entusiasti (Loreto
Aprutino-Pescara/ITALIA).
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حياة االديس اكيس مارم غرينيكف دك مكنفكرت
اامريمي بامتياز اكيس مارم
االديس ااعظيـ ك
يكاً ىد ىذا ٌ
ٌ
غرينيكف ،في مكنفكرت ،في ااغرب مف فرنسا ،في يكـ

 31كانكف

ااثاني مف سنة  1673الميبلد اامجيد ،في عائلة كبيرة جدًّا ،مؤاٌفة مف
كادا ،إخكة كأخكات ،كأظير منذ صغره،
تلييف كسبعة عشر ن
أبكيف ٌ
كبشكؿ م و
و
أمنا ااحنكنة
لفت الجميع ،تعلُّبلنا بنكيًّا خارؽ ااعادة ٍّ
بأـ االٌو ك ٌ
ي
ااعذراء مريـ اافائلة ااطُّبير كاالداسة ،إذ أضاؼ اسميا اامبارؾ
اسمو بااتاؿم :اكيس-مارم.
كاألقدس على اسمو ،حتٌى أصبح ي
بلىكتية
اامدرسية،
كدكر دراساتو
ااعلمية كااٌ
في ما يتعلٌؽ بأماكف ي
ٌ
ٌ
ٌ
ااملدسة ،أنظر :في منطلتوٌ ،أكالن ،ااى مدينة  Rennesفي ااغرب مف
ٌ
اايسكعييف ،ااى باريس كمعاىدىا ااشييرة
جمعية
فرنسا ،دائمان عند
ٌ
ٌ
كلية
اامرمكقة (أنظر :في جامعة ااسكربكفَّ ،
ثـ ٌ

اابلىكت ساف

ااملدسة كاامثؿ ااصااح كااشيرة
سكابيس كمعلٍّمييا ذكم اافضيلة
ٌ
االديسة،
كااعلـ) .أضؼ ااى ذاؾ زياراتو اامتكاترة ااى م ازرات ااعذراء ٌ
اامخلٍّص
أـ ااكنيسة ،كتعلٌلىو بيا كبابنيا ٌ
أـ ااٌلو ك ٌ
ٌ
اارب اإلاو اافادم ك ي
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ً
كمطااعاتو
ااعزة كاامجد كااشكراف ،أ بد اادىكر ،آميف،
يسكع اامسيح او ٌ
حدكدا كال كقتنا امؤاٌفات جميع ىم ٍف كتبكا كاك ٌؿ ما يك ًت ىب
ااتي ال تعرؼ
ن
عف قداستيا اافائلة ااطير كعف ااتعلُّبؽ ااشغكؼ بيا كبابنيا ااكحيد
أسس
يسكع اامسيح؛ إذ َّإنو بعد سنتيف مف سيامتو ااكينكتيَّةَّ ،
بمعكناتيا كبشفاعتيا ااملدَّسة ره بانيَّة بنات ااحكمة – Les Filles de
 La Sagesseكرىبانيَّتو الرجاؿ جمعيَّة مريـ– La Compagnie
 de Marieفي سنة  1702ـ .بعد سيامتو ااكينكتيَّة بسنتيف إ ىذف،
في ااخامس مف حزيراف ،في مدينة باريس ،ااَّتي تللَّف في معاىدىا
ذكرت سابلان ،علكمو
ااعااية كااشييرة ،كما
ي

اابلىكتيَّة؛ كما تأسيسو

ابث ااركح كدفع ااتكريس ااملدَّس
لدستيف إالَّ ٌ
اام ٌ
اياتيف ااجمعيَّتيف ي
أـ اامسيح ااذم ك ٌكليا بنا
امريـ ااعذراء اافائلة ااطير كاالداسةٌ ،
كك ٌكلنا بيا مف على صليبو األقدس.1
أما اآلف ،فإ ٌني في غاية ااغبطة كااسركر اكي أسرد عليكـ
َّ
االديس ااعظيـ اكيس-
جميعا ما كجدت حكؿ
شخصية ىذا ٌ
ٌ
ن

مارم

غرينيكف دك مكنفكرت ،في كتاباتو اامريميَّة اامجيدة كغيرىا ،ااتي ىي
1

ساعغ :ا ِٗ٧غ َ٤اُ ُٔوذَّط ثؾغت اُوذِّ٣ظ ٞ٣ؽ َّ٘ب .27-19/26
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كفدا رسكايًّا مف ًق ىبؿ
في غاية االداسة كااركعة  :أبدأ بتعيينو رسكالن يم ن
ااحبر األعظـ اابابا إكليمنضكس ااحادم عشر.
ااملدسة ،ىي
اارجااية
اانسائية ك
ىبانتيو
* َّ
ٌ
إف قكانيف كرسكـ ر ى
ٌ
ٌ
مف تأايفو ككضعو اامبارؾ.
مادحا
** كتب اآلالؼ كاآلالؼ مف أبيات ااشعر ااملدَّس
ن
اارسكايَّة ااملدَّسة كااملدٍّسة ،كما
كمتغ ٌن نيا فييا بعلائد ااكنيسة َّ
ن
كشارحا ي
َّ
مريـ أ ٌيـ اهلل اافائلة ااطُّبير كاالداسة في اؿ كثير ااكثير
كتغنى بااعذراء ى
أشد
مف األناشيد ُّب
ااتأم ٌلية؛ باإلضافة ااى أربعة كتب في ٌ
اار ٌ
كحية ك ٌ
اامسيحية ،امجد اهلل ااثااكث األقدس
ااتلكل
ٌ

ااركح
 :اآلب كاإلبف ك ُّب

ااتكرس ا ىل ٍل ًب مريـ ااعذراء األقدس ،كما طىلى ىبت
االدس ،اإلاو ااكاحد ،ك ُّب
اابرتغاؿ ،في سنة
ىي ذاؾ خبلؿ ظيكراتيا
ٌ
ااملدسة في بلدة فا طمة -ي
2
كاكشيا ،3إذ كضع
 1917ـ ،.مف اارؤاة ااثبلث  :فرانشسكك ،ىياسنت
ٌ

أربعة كتب في ىذا اإلطار مف ااتكريـ اامريمي اامبارؾ ،ىي  :ااحكمة
ااملدسة
ااكردية
سر
ٌ
ٌ
األ ز ٌاية ٌ ،La Sagesse Eternelle

Le

سر مريـ Le Mystère de
ٌ ، Mystère du Saint Rosaire
2

هذ أُػِِ٘ب طٞثب ٖٓ ٖ٣ َََّ١ٝهذاعخ اُؾجش ا٧ػظْ اُجبثب ٞ٣ؽّ٘ب ثُٞظ اُضبٗ ٢ك ٢اُغ٘ٞاد

اُزٓ ٢ضذ ،أُٗظش :ك ٢ثذء االُلّ٤خ اُضبُضخ أُ٤الدّ٣خ أُوذّعخ.
3

اُز ٢دخِذ اُذ٣ش ٝرشّٛجذ ،ك ٢ثِذٛب أُجبسى اُجُشرـبٍ .

1
0

 ،Marieكىذا ااكتاب -اامخطكط بخطٌ يده كااذم أنا اآلف في صدد
ااعربية اامحبكبة جدًّا كااٌتي ىي مف أكثر
تلدمتو كترجمتو ااى االغة
ٌ
انتشار كتداكالن،
نا
اغات ااعااـ

كىك كتاب (أينظر :اامخطكط) " ااتكريـ

ااحليلي العذراء مريـ اافائلة االداسة "– Traité de La Vraie
ااكتابية
 ،"Dévotion à La Très Sainte Viergeمع شركحاتي
ٌ
إف اانلاط في أسفؿ ااصفحات
اارسكاية او ،إذ َّ
عائية
كااٌ
ٌ
بلىكتية كاار ٌ
ٌ
األكؿ كاارابع ،كاابعض في مكاضع أيخرل ،ىي مف
مف االسميف ٌ
إف ىذا اامخطكط قد يك ًج ىد في عاـ  1842ـ ،.بعد حكااي مئة
كضعيَّ .
قديسنا ااعظيـ ىذا اكيس -مارم
كأربعيف سنة مف فلدانو ،كيبدك فيو ٌ
غرينيكف دك مكنفكرت ،في غاية ااتكريـ العذراء مريـ كفي غاية
جميعا ااى ابنيا
ااسماكية ااتي تجذبنا
اابنكية ايا ،ىي ااملكة
اامحبة
ٌ
ٌ
ٌ
ن
فنلدـ ايا ك ٌؿ
بمحبة كعطؼ
يسكع اامسيح ،إاو األككاف،
سماكييفٌ ،
ٌ
ٌ
ااملدسة اللبيا ااطاىر األقدس،
تعبديف كبحسب ر غبتيا
ٌ
ذكاتنا ،يم ٌ
ً
اابنكية ايا-
اامحبة
عبكدية
كممارسيف بااتااي
ٌ
ٌ
ٌ

اامحبة
عبكدية
"
ٌ
ٌ

قديسنا ااعظيـ دك مكنفكرت ،ااتي تجذبنا ااييا
ااملدسة"-كما يلكؿ ٌ
ٌ
اارب اإلاو.
كااى ابنيا يسكع اامسيح ٌ

1
1

تمكز اامبارؾ مف سنة
*** في اااعشريف مف شير ٌ

،1947

قديسنا ااعظيـ دك
ىرفى ىع ااحبر األعظـ اابابا بيكس ااثاني عشر ٌ
قديسي ااكنيسة
ااملدسة ،ااى
مكنفكرت ااى مجد اامذابح
ٌ
مصاؼ ٌ
ٌ
ااملدسة في ااسماكات ،قرب عرش ااثااكث األقدس كمريـ ااعذراء
ٌ
كثير
االديس ااذم أحبَّيا نا
اافائلة ااطُّبير كاالداسة كااكلٌية االدرة ،ىذا ٌ
ااتكرس اللبيا
كبذؿ ذاتو كك ٌؿ طاقاتو حاثًّا شعكب األرض قاطبة على ُّب
اادم األقدس ،كباالرب مف مار يكسؼ اابتكؿ اافائؽ ااطُّبير كاابرارة
ااك ٌ
االديسات ،اامبلئكة
اارب اإلاو ،كباالرب مف جميع ٌ
ص ًف ٌي ٌ
كاالداسة ،ى
كجيا
ؽ بذاؾ حلمو ااكبير ،إذ رأل
األطيار ك ًمف جميع ٌ
االديسيف ،فتحلَّ ى
ن
قديسنا
أـ إاو األككاف كااعرش
اكجو َّ
لدس ،حيث يتابع ٌ
اام ٌ
ٌ
ااسماكم ي
ااعظيـ ىذا ،اكيس مارم غرينيكف دك مكنفكرت ،اآلف كااى األبد،
كمحبتو ايا كااعرفاف
اللديسة مريـ ااعذراء اامباركة
إكرامو
اابنكم ٌ
ٌ
ٌ
األبدم ايا كااتغ ٌني بمدائحيا ككصؼ جماالتيا ،كذاؾ بعد عبكر

ق

االدكس مف أرضنا ىذه ،في
ااملدس كاامبارؾ ااى سماء سماكات ٌ
ٌ
ااثامف كااعشريف مف شير نيساف سنة
في سنة  1888الميبلد اامجيد.

1
2

 1716ـ ،.كاعبلنو طكباكيًّا

سأعرض عليكـ ،في االسـ ااذم يلي مباشرةن ،ما ؽ
عنو ااحبر األعظـ اابابا بيكس ااثاني عشر ،في ااعاـ

ااو ككتبو
 ،1942أم

يسا في عاـ  1947ـ ،.كما رأينا سابلان .
خمس سنكات قبؿ إعبلنو ٌ
قد ن

1
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-II-

رسااة ااحبر األعظـ اابابا بيكس ااثاني عشر
بااركح ،حضرة األب
إاى ىكاىدنا ااعزيزُّ ،ب

Marie LE BAIL-

اامرسلًيف
ااعاـ اآلباء
(اارئيس)
ى
ٌ

 Jeanااسامي اإلحتراـ ،ااككيؿ

اامحترميف.
" ٌ
اامحترمات ك ي
جمعية مريـ" ،كاراىبات "بنات ااحكمة" ،ي
اارب اإلاو يسكع اامسيح.
تحية
كسبلما باسـ ٌ
ٌ
ن
تللٌينا مف ًق ىبؿ قدسكـ ،كبك ٌؿ غبطة كشكر ،اانمكذج ااجميؿ
كاامبارؾ عف مخطكط

"ااتكريـ ااحليلي العذراء اافائلة االداسة

"،

الطكباكم اامغبكط دك مكنفكرت اكيس مارم غرينيكف ،ااٌذ م ين ًش ىر مف
ٌ
اامئكية األكاى
صكرة عف اامخطكط األصلي ،في ااذكرل
خبلؿ طبعة يم َّ
ٌ
العثكر عليو ،كااٌذم شئتـ إىداءنا نسخة مباركة عنو ،مشمكالن بعاطفة
ظمى
ٌ
بنكية نحكنا  .فنحف في غاية ااتأثر كااشكر ااعميؽ كااغبطة ي
ااع ى
اك ٌؿ ما يحملو ااى اانفكس ،بك ٌؿ ما يحتكيو مف بديع ك

رائع نحك

ُّب
دائما تلؾ اانفكس على تكريميا
ااعذراء مريـ اافائلة ااطير ،حامبلن ن
كبير كمتكاصبلن يكمان بعد يكـ.
تكريما نا
ن

14

اامتنكعة قد
إف أشكاؿ ااحكمة
ش ٌؾَّ ،
ااغنية ك ٍّ
بدكف أدنى ى
اإلايية ٌ
ٌ
اارب
حض ىرت طرقات ٌ
ٌ
عدة الذىاب ااى مريـ ،كمف خبلايا ااى ابنيا ٌ
اإلاو يسكع ا امسيح ااحبيب ،ااذم أظير مف خبلؿ ىذا اامخطكط
قديسنا ااعظيـ
اامريمي ااعظيـ ،في ملاطعو كعباراتو
ااملدسة ،تلكل ٌ
ٌ
ٌ
أمو مريـ
دك مكنفكرت  .فإ ٌننا ينؤدٍّم ،في ك ٌؿ زماف كمكاف ،اخادـ ٌ
خاصا،
كتلدير
نا
اما عميلنا
ًّ
ااعذراء دك مكنفكرت ااعظيـ كاامبارؾ ىذا ،إكر ن
ىك ااذم استطاع ،مف أجؿ تعظيـ "ملكة ااسماكات " ،مف خبلؿ ىخ ٍّ
ط ًو
معا ،أف يؤثٌر في االلكب ااتي ال َّ
عد ايا
ىذا ااكتاب اامبارؾ ٌ
كقكتو ن
كأف يجلبيا ااى ااتكبة كتصحيح اامسلؾ كاامسير  .اذا ،ىا نحف نرسؿ،
جميعا كااى جميع ااذيف اتٌخذكا ىذه اامبادرة
كمف خبلاو ،ااى حضراتكـ
ن
اادية ،مع اابركات
أحر تيانينا
ٌ
اارسكاية ااك ٌ
ٌ
ااملدسة كعملكا مف أجلياٌ ،
ااسماكية ااكافرة كااغزيرة ً
اان ىعـ ،شامليف بيا كبحسب رغبتكـ ااغااية
ٌ
ًج ٌدان على قلبنا ،جميع االكاتي كااٌذيف يأخذكف ىذا اامخطكط اامبارؾ
اطكباكينا ااعظيـ ىذا اكيس مارم غرينيكف دك مكنفكرت
ٌ

"ااتكرمـ

حب نة بااعذراء مريـ كمار يكسؼ
ااحليلي العذراء اافائلة االداسة " ،ىم َّ
اافائلىي ااطُّبير كاالداسة ،اًم ً
لدسة ً
جد اهلل
اام ٌ
ى
اابتكؿ حامي ااكنيسة ي

15

ً
ااركح االي يدس ،اخير نفكسيـ
ااكاحد ااثااكث األقدس ،اآلب كاإلبف ك ٌ
األبدم.
كاخبلصيـ
ٌ
أ ً
يعط ىي في اافاتيكاف في يكـ  22نيساف ،سنة  1942الميبلد اامجيد.
اإلمضاء :ااحبر األعظـ اابابا بيكس ااثاني عشر.

16

-III-

ااحليلي العذراء اافائلة االداسة"
مكسعة امخطكط "ااتكريـ
تكطئة ٌ
ٌ
ااحؽ نلكؿ ،بأ ٌنو ًقيؿ ااكثير عف مخطكط
ٌ

"ااتكريـ ااحليلي

ُّب
التكؿـ عنو ،كقبؿ ترجمتو
أيضا
العذراء اافائلة االداسة " ،كيبلى ااكثير ن
أـ اهلل اافائلة ااطُّبير كاالداسة ،ككاتبو
كما يتبع مع ذاؾ – بمعكنة ٌ
االديس ااعظيـ اكيس مارم غرينيكف دك مكنفكرت –
ٌ

ااى االغة

ااعربية ،إحدل أكثر اغات ااككف انتشارا ،مرفلنا ك ٌؿ ىذا ً
باانعـ ااكثيرة
ٌ
ن ي
علي كعف غير استحؽاؽ ًم ٍّني ،على أىلي كأًخكتي
ااكبيرة ااتي أغدقيا َّ
األعزاء ،مع ااشكر ااكبير كاألبدم ،يجب معرفة ااكثير عف
كعائبلتيـ
ٌ
األدبية كغيرىا:
ااص يعد،
ااركحية ك ٌ
ٌ
ىذا اامخطكط اامبارؾ كعلى مختلؼ ٌ
ااملدس
اامريمي
االديس دكمكنفكرت
ٌأكالنَّ :
ٌ
إف أسلكب مخطكط ٌ
ٌ
اامسيحية اؿ
ىذا ىك في غاية اابساطة
ٌ

ملدسة كااركعة معانً ،م ٌما
ٌ

يجعلنا نرل كنستنتج بأ ٌنو قاـ ،بتلكل فائلة ااكصؼ ً
ملدس في
كبعلـ ٌ
ىذا اامجاؿ ،برساالت منذ زمف بعيد

 :أينظر ،نشر ااتكريـ ااحليلي

العذراء مريـ اافائلة االداسة ،في ك ٌؿ زماف كمكاف ،في يمجمؿ حياتو،
ااملدسة ااتي ال ع َّد كال كصؼ ايا ،في تأسيساتو
اارسكاية
في أعمااو
ٌ
ٌ
ااملدس.
ب جميعيا في ىذا اإلطار ااسامي
ٌ
صٌ
ااعديدة ااتي تى ي
17

ااملدس
ثانيان :أً َّف ملاطع نصكص مخطكطو
اامبارؾ ك ٌ
اامريمي ي
ٌ
اامكضكعية ااكاملة ،ك ٌؿ ىذا المنفعة
ااتاـ ك
ٌ
ىذا تمتاز بااكضكح ٌ
قديسنا ااعظيـ دك مك نفكرت مف ملطع ااى
ااركحية
ااعامة ،إذ ينللنا ٌ
ٌ
ٌ
ااركحي
كسيره
فيما ٌإيانا بذاؾ ىدؼ خطٌتو اامباركة ىذه ى
آخر يم ن
ٌ
ااكتابي:
األدبي
ٌ
ك ٌ
4
قديسنا دك
اامريمي
ً  -1في اارقـ  60مف مخطكطو
ااملدس ىذا ٌ :
ٌ
ٌ

مكنفكرت يلكؿ بأ ٌنو حتٌى اآلف قد تكلٌـ

"عف ضركرة ااتكريـ العذراء

مريـ اافائلة االداسة"؛
مبي ناف بااتااي ما ىك مضمكف ىذا
ً ٌ -2

اامبارؾ "،5
"ااتكريـ اامريمي ي

6
اامزيَّؼ كااخاطىء ااكاجب تج ٌنبو،
ااتكريـ
"
ا
ن
بي
كم
،
كعارضان أيسسو
ن
ٌ
ي
ي
7
ظير انا اإلكراـ األكمؿ مف
كم نا
،
كااتكريـ ااصحيح ااكاجب اعتناقو "
ي

تك ٍّجب علينا العذراء اافائلة
"بيف طيرؽ عديدة ائلكراـ
اام ى
ااحليلي ي
ٌ
االداسة".
خص اتكسيع ىذا اإلكراـ
االديس دك مكنفكرتَّ ،
ً  -3ااكاتبٌ ،
ااجبار
أم
ااتكسع بو – ااجزء األكبر مف عملو ٌ
ٌ
ااحليلي اامجيد – ٌ
4

Traité de La Vraie Dévotion (= V. D.), numéro 60

5

Voir, la note précédente

6
7

V. D. nn. 60 et 90
V. D. n. 91
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9
8
ً
ثـ "دكافعو"
،
سة
ااملد
اتو
ز
مي
ال
أك
ر
ا
ي
ظ
م
،
ن
ٌ
ىذا ي ن ٌ
ٌ

10

ك"تأثيراتو"

11

كاالياـ

ااملدسة.13
بو 12كخصكصان تطبيلو في اامناكاة
ٌ
اللديس اكيس مارم غرينيكف دك
بااتاؿمَّ ،
ااجبار ٌ
إف ىذا ااعمؿ ٌ
اامريمية:"La Source Mariale -
س ٌمي "اامجمكعة
ٌ
مكنفكرت ،قىد ي
اايامة ااتي
ااعلائدية
جدان ،نسب نة ااى ااحلائؽ
ىاـ ٌ
إذ إ ٌنو ىع ه
ٌ
ٌ
ديني ٌ
رض ٌ
ااركحية ااعميلة
جبار ،نسبة ااى اإلعتبارات
يحتكييا ،كعمؿ
ٌ
ركحي ٌ
ٌ
ااغني اامتكف ىٌريف بغزارة فيو  .إ ٌنو كتاب تلكل
ااركحي
ااتصكؼ ُّب
ااسامية ك ٌ
ٌ
ااركحية كااصلكات ااسامية
جدان ،نسبة ااى ااتطبيؽ كااتماريف
رائع ٌ
ٌ
ااتي يحتكييا كيد ٌؿ ااييا.
االديس اكيس مارم غرينيكف دك مكنفكرت يدافع عف جديده
ٌ
اامميَّز ىذا باالكؿ  " :ىذا اإلكراـ ااذم أيع ٌؿ مو ،ايس بجديد؛ ىك إكراـ
ي
جدان ،يصعب علينا تحديد بداياتو " .14كاك ٌنو ييعلًف مف جية ثانية،
قديـ ٌ
سر مريـ " " :نفسي يمختارة مف قى ٍبؿ ،كىذا
ن
بدءا باألسطر األيكاى مف " ٌ
8
9

10

:Cf

.V. D. nn. 120-273

Cf. V. D. nn. 120-134

V. D. nn. 134-213
11

12

V. D. nn. 213-226
Cf. V. D. 226-266

13

Cf. V. D. nn. 266-273

14

V. D. n. 159

19

ً
سر ما استطعت أف أجد مثلو في
ااعلً ُّبي ،ىك ٌّ
ااسر ااذم أعلمني أ ٌياه ى
ٌ
فإف دك
أم كتاب قديـ أك جديد في ىذا ااشأف اامتسامي جدًّا " .15اًذاَّ ،
ٌ
ااملدس مضافنا ااى اسمو
مكنفكرت ااذم يحمؿ اسـ ااعذراء مريـ
ٌ
اامريمي
أصب ىح إسمو  :اكيس-مارم) قد اختبر مفاعيؿ تعليمو
(أينظر ،ى
ٌ
ااملدٍّس ىذا على اانفكس.
ااملدَّس ك ي
ً
جؿ

افية؛ فؤلى
ٌ
اكف رسااتو كانت محدكدة جدًّا مف ااناحية ااجغر ٌ
اايامة في ك ٌؿ األرض "
اامريمية
ىنشر رسااتو
ٌ
ٌ
ااملدسة ىذه "ك ٌ

16

كنشر

اامريمي ااعظيـ،
اامريمي اامبارؾ ااكامؿ ،أصبح ىذا اارسكؿ
تكريمو
ٌ
ٌ
قدـ ك ٌؿ تعليمو
كاتبا ٌ
ٌ
االديس اكيس مارم غرينيكف دك مكنفكرت ،ن
ااملدس المؤمنيف في أقطار األرض كافٌة ،ىذا ااتعليـ اارائع
اامريمي
ٌ
ٌ
دائما
ااذم كاف مف صميـ حياتو ،كااذم ىع ىر ى
ض يو على ااجميع كعلٌ ىم يو ن
اابلىكتييف مف
كمحبة " ،17كااٌذم دفع أحد كبار
بك ٌؿ "أًيماف كرجاء
ٌ
ٌ
االديس اكيس
بعده ،ااػ  ،BREMONDااى االعتراؼ باالكؿ بعظمة ٌ
أىمية مؤاَّفو ااذم بيف أيد ينا،
مارم غرينيكف دك مكنفكرت،
كبعظمة ك ٌ
ى
َّ
اامريمية
استشؼ كفاؽ ك ٌؿ ااكتابات
اابلىكتي ااعظيـ كااكبير ااذم
ىك
ٌ
ٌ

15

V. D.: les débuts de ce Manuscrit
16
17

V. D. n. 67

سعبُخ ٓبس ثُٞظ اُشعُ ٍٞ
ا ٠ُٝ٧ا ٟ٧أ َٛهٞسٗزظ .13 ،13

20

18
كرس حياتو كلٌيا
ااذم
اارسكؿ
ككنو
ااى
باإلضافة
،
اامعاصرة او
ٌ

كشمكاية ىذا
ككنية
ٌ
اخبلص اانفكس  :ىذا ىك عمؽ ٌ

"اامنصكص

19
ً
قديسف ا
اابسطاء ،إذ َّ
قلكب
ع
ب
ش
كي
أشبع
ااذم
،
ااصغير"
إف ٌ
ااعلماء ك ي
ي
ي

دك مكنفكرت ااعظيـ ىذا ،مف كنز أبحاثو كخبرتو ،إستطاع عرض
ألف ك ٌؿ ما
إيمانية كتلديـ نصائح
حلائؽ
تلكيةٌ ،
ركحية كاالياـ بأفعاؿ ٌ
ٌ
ٌ
كتبو قد عاشو بعم و
ؽ سابلنا.
إف ااتعليـ ااذم يرتكز عليو اإلكراـ األكمؿ
مف ناحية ثانيةَّ ،
امريـ ااعذراء اافائلة ااطُّبير كاالداسة ؿ

جديدا بااحصر
ـ ي يكف
ن

.

فاالديس اكيس مارم غرينيكف دك مكنفكرت قىد تغ ٌذل في ذاؾ مف
االديسيف قىبلىو ،ااذيف علٌمكا ىذا اإلكراـ بعد أف عاشكه ىـ
تعليـ اآلباء ٌ
متجاكبا في ك ٌؿ نلطة مع
أيضا بدكرىـ  .إ ٌنو يعرض علينا ك ٌؿ ذاؾ،
ن
ن
اإلايية  .كاذا ،فيك يعلٌمنا ،على مثاؿ ااكلمة ػ كلمة اهلل
تدبير ااحكمة
ٌ
يما انا
اارب يسكع اامسيح ،كيؼ نتٌخذ مريـ ااعذراء أ ًّ
اآلب ،اهلل اإلبف ٌ
جميعا ككيؼ نطيعيا في ك ٌؿ شيء.
ن
االديس اكيس مارم غرينيكف دك مكنفكرت ،إذ كاف قد أخذ عف
ٌ
شيئا مف اإلكراـ امريـ ااعذراء اافائلة ااطُّبير ،أتى تعليمو ىذا
أسبلفو ن
18

V. D. n. 118

19

V. D. n. 114

21

ااذم بيف يدينا

"ااتكريـ ااحليلي العذراء اافائلة االداسة

و
بشكؿ
"،

ً
كضعو أساسات يك ٌؿ ذاؾ على
نظر إاى
كح ٌي ،نا
كاضح ،بسيط ،سيؿ ى
ااملدس ااثابتة.
اارسكاي
ااملدس كااتلليد
قكاعد ااكتاب
ٌ
ٌ
ٌ
يتـ بصفة عبيد ،إذ
ااتكرس العذراء اافائلة االداسة ُّب
ى
ؽ ى بلو ،كاف ٌ
كاكف رسكـ ىذه
األخكيات
سجلكف في
االانكنيةٌ ،
ٌ
ٌ
كاف ااناس يت ٌ
ااجمعيات كانت تطلب مف أيكائؾ ااناس حفظيا خارجيًّا ،كاـ يكف ىناؾ
ٌ
حج ،تكبة ،اامناكاة
سبلسؿ يد مباركة ،أصكاـ ،صلكات ،صدقاتٌ ،
تلكية يمختىلفة ،ااخ .20
ٌ
ااملدسة ٌأياـ األعياد كأعماؿ ٌ
ااخارجية ،كاكف
أيضا بعض األعماؿ
َّ
ٌ
إف دك مكنفكرت كاف يطلب ن
م مف ىذا اإلكراـ يكمف في ااداخؿ ااذم كاف يجب
باانسبة او "ااضركر ٌ
االديس دك مكنفكرت ااعظيـ ،ااكبير
ككنو "َّ .21
إف فضؿ ٌ
عليو أف يي ٌ
االداس اإلايي
نص ٌ
كاامبارؾ ،يكمف في أ ٌنو كاف يبحث في ٌ
أـ اهلل
نصكص تتعلٌؽ باإلكراـ ااحليلي العذراء ٌ

22

عف

اامجيدة كاامباركة،

تيلدٍّس اانفكس مف ااداخؿ ،إذ إ ٌنو جعؿ إلكراـ مريـ ااعذراء اافائلة
داخلية
االداسة اامكجكد حينذاؾ صيغة جديدة ،كاملة ركحيًّا ،صيغة
ٌ

20

ٓغ ِّخ ًٜ٘خ ٓش ،ْ٣كشٗغب ر ّٔٞص-آة .65 ،1941

21

V. D. n. 119

22

V. D. nn. 61 et 115

22

داخلية
تحضيرية كأفعاؿ
شفية في قلكب جميع اابشر مع تماريف
كتل ٌ
ٌ
ٌ
خاصة.
كخارجية
ٌ
ٌ
كما كأ ٌنو كاف يلكؿ  " :ال يسعنا إدانة ىذا اإلكراـ ااحليلي بدكف
23
أىميتو ااكبرل في حياة ك ٌؿ
ىنا
مف
؛
اامسيحية"
غير أيسس
أف نككف ين ٍّ
ٌ
ٌ

مسيحي كاً ىحياتو ،أال كىي:
اإلايية؛ مريـ ااعذراء اافائلة االداسة،
ااركحية مف األيمكمة
األيمكمة
ٌ
ٌ
ككنيا ىكاى ىدت اارأس كاارئيس ،يجب علينا أف ندعيا تلًد ك ٌؿ أ

عضاء

اام ٍّ
إف
خؿ ن ص ) يسكع اامسيح َّ .
ااسرم (جسد ٌ
ااجسد ٌ
اارب اإلاو ك ي
قديسنا ااعظيـ دك مكنفكرت يعرض علينا ما يلي  :مريـ ااعذراء اافائلة
ٌ
ااطير كاالداسة ىي ااكسيطة اجميعنا باالرب مف ااكسيط-

نفسو:

بيف سلطا ف
ربنا كااينا كمخلٍّصنا يسكع اامسيحَّ .
إف دك مكنفكرت ٌ
إبنيا ٌ
كخاصة على اانفكس اامختارة .
يمكمي على اانفكس
ٌ
مريـ كسيرىا األ ٌ
إ ٌنو ييعلٌمنا ،على مثاؿ

اارب اإلاو يسكع
"ااكلمة" ( أينظر :إبنيا ٌ

يما انا كأف نطيعيا في ك ٌؿ شيء.
اامسيح) ،أف نتٌخذ ااعذراء مريـ أ ًّ
سر
يكمف ك ٌؿ ٌ
في "ااتكريـ ااحليلي العذراء مريـ اافائلة االداسة " ي
أم كتاب قديـ أك
ااسر ااذم اـ يستطع أف يجده في ٌ
دك مكنفكرتٌ " ،
إف ااتكريـ
سر ااكماؿ ااذم تللٌاه مف ااركح االدس اهلل  .فليذاَّ ،
جديد"ٌ ،
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باامحبة
ااتعبد
كاكف ااتعبُّبد
اامريمي كاف قىبلىوَّ ،
ٌ
ااحليلي ااملدَّسٌ ،
ٌ
ٌ
درة ،يعكد اافضؿ فيو
امريـ ااعذراء اا يكلٌ ٌية االي ى

إايو .اذا ،فإ ٌنو يستطيع

عاايا بعد
ااتأكيد بدكف خكؼ كال تردُّبد  " :بعد ك ٌؿ شيء ،إ ٌنني أ ٍّ
يصرح ن
قراءتي جميع ااكتب ااتي تتكلٌـ عف إكراـ ااعذراء مريـ اافائلة االداسة،
اما العذراء
كبعد أحاديثي عف علماء ىذه األزمنة األخيرة ،اـ أىعرؼ إكر ن
شبييا بيذا ااذم أ ىكُّبد كأيريد اايكـ اابكح بو كقكاو ،ااذم يطلب
االديسة
ٌ
ن
االدكس ،ىك ااٌذم يي ً
فرغ نفكسنا أكثر مف
مف اانفس إماتات أكثىر الٌو ٌ
حبيا الذات فيحفظيا أكثر في اا ٌنعمة كيحفظ اانعمة فييا،
ذاتيا كمف ٌ
االدكس
اارب اإلاو
ٍّ
كتمجد االَّو ٌ
كيجعليا تتَّحد اتٌ ن
حادا كامبلن بيسكع ٌ
تمجيدا أكبر ،كيلدٍّس اانفس كيأتي َّ
باانفع ااكبير جدًّا اللريب ."24
ن
قديسنا ااعظيـ اكيس
أيضا يكمف اإلنعاـ ااكبير ااذم كضعو ٌ
كىنا ن
مارم غرينيكف دك مكنفكرت باافعؿ ذاتو ،بكضعو رباطنا أكثؽ بيف إكراـ
مريـ ااعذراء اافائلة ااطُّبير كاالداسة كتلديس ااذات  .كبيذا ،ىك عظيـ
ُّب
كيستحؽ أىف ييدعى ،بحسب عبارات
أيض
نا

اامعلٍّـ ااعظيـ
كثيريف " :ي

اامريمي".25
ائلكراـ
ٌ
23
24
25
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تكرسنا ىك نلطة انطبل و
ؽ احياة ااتعلُّبؽ بمريـ كيسكع ،كىك
َّ
إف ُّب
ااتشبو أكثر فأكثر بيما ،بركحييما ،بمثلييما
مدعك ااى
تكرس
ٌ
ٌ
ٌ
كبتصرفاتيما .ىذا ااتعلُّبؽ بمريـ ااعذراء ،اافائلة اؿ طير كاالداسة ،أ ٌيـ
ٌ
ااجك اامثااي ااذم تدكر فيو ك ٌؿ حركتنا
اهلل كأ ٌيـ ااكنيسة ،ييؤاٍّؼ ٌ
ُّب
لدس ،يأخذنا مف
ااحياتيةَّ .
اام ٌ
ٌ
إف ىذا ااتعلؽ بااعذراء مريـ ،اابنكم ،ي
تلدمنا ااركحي كقداستنا
تصرفاتنا كحياتنا كلٌيا كك ٌؿ ٌ
ااداخؿ ،يطبع ٌ
كقداسة االريبَّ .
ينية ال تتكاثر بثمار االداسة "إالٌ
إف ىذه ااممارسة ٌ
ااد ٌ
إذا ثبتنا كثابرنا فييا ،إذ ييمكنيا بذاؾ أف تلكدنا ااى أعماؽ اتٍّحادنا
بااٌلو".26
ااجنسينية ,Jansénisme ،كما نعلـ ،تحاكؿ إبعاد ااناس
إف
َّ
ٌ
ااملدس  .27فيجب علينا أىخذ ااحذر منيا كااصبلة
اامريمي
عف اإلكراـ
ٌ
ٌ
مف أجؿ أتباعيا.
االديس دك مكنفكرت يي ٍّ
داعيا
َّ
إف ٌ
حذر مف اإلكراـ غير ااصحيح ن
ااى إًكراـ حليلي كالئؽ بمريـ ااعذراء اافائلة ااطُّبير كاالداسة أ ٌيـ اهلل

26

Voir en ce Manuscrit que je suis entraine de traduire en la

langue
arabe: Préface, XIV/P. NICOLAS O.P.M., Revue du Rosaire,
.Saint Maximin-du-Var, octobre 1935
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بأف "تكريس ااذات كلٌيًّا الرب
جميعا  ،28كأً َّنو يكضح جليًّا الجميع َّ
يمنا
ن
كأ ٌ
أمو مريـ " ،كاإلكراـ
اإلاو يسكع اامسيح ،ااحكمة
ٍّ
يدم ٍّ
اامتجسدة ،على ى
االديسة اامجيدة ،ىما ااطريؽ
يمو ٌ
اامتيف كااكامؿ ى
امريـ ااعذراء ،أ ٌ
كمخلٍّصنا
ااصحيح كاامجيد ااذم يلكدنا ااى اإلكراـ ااكامؿ ٌ
اربنا كااينا ي
االدكس ااحبيب...
كحياتنا يسكع اامسيح إبنيا ااكحيد ٌ
فإف
األكؿ
كاذا اـ يكف اإلكراـ َّ
صحيحاٌ ،
ن

خداعا مف
ق يككف
ن

ااشيطاف ااذم يحاكؿ أىف ييبعدنا عف اإلكراـ ااكامؿ ااثاني ،كاذا ،يجب
نبذ خداع شيطاني كيذا".29

اابنكم بمريـ ااعذراء اافائلة االداسة ايس إالَّ تعلُّبلنا
إف تعلُّبلنا
َّ
ٌ
بابنيا إاو األككاف.
يلكؿ "دايؿ رسؿ جمعيَّة مريـ " بأ ٌنو يجب على اآلباء ،ؼم جميع
ااملدسة ،بااتطكاؼ أماـ مذبح
معمكديتيـ
جددكا كعكد
ٌ
رساالتيـ ،أف يي ٌ
ٌ
ااملدس في ااكنيسة،
أ ٌيـ اهلل مريـ ااعذراء كبااكقكؼ أماـ ىذا اامذبح
ٌ
ً
اارب
حيث يلكؿ
اامحتفؿ أماـ ااجميع بأ ٌنو كىب ذاتو ايسكع اامسيح ٌ
أمو اامباركتيف ،اكي يحمؿ صليب ق ك ٌؿ يكـ مف
اإلاو على ى
يدم مريـ ٌ
28
29
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ٌأياـ حياتو كيتبع اامسيح  .كاإلكليركس يلكـ بإعادة تبلكة ك ٌؿ ذاؾ مف
ىبعده ،ككذاؾ ااشعب يلكـ بيذا ،بعد أىف يطليب منو ااكاعظ ًفعؿ ذاؾ ...
االديس اكيس
اامريمي
ىذا ىك اإلحتفاؿ
ااملدس ااذم كاف يينظٍّمو ٌ
ٌ
ٌ
مارم غرينيكف دك مكنفكرت.
اامكنفكرتانيكف
سلؾ
ٌ

نيج أبييـ االديس اكيس مارم دك

مكنفكرت ااعظيـ ىذا فلامكا ،كبك ٌؿ قكاىـ ،بتأسيس جمعيَّات ااتعبُّبد
طبعا ،امريـ ااعذراء اافائلة االداسة ،أ ٌيـ اهلل كأ ٌيـ
ااملدَّس ،باامحبَّة ن
ااجمعية ااتي في La
ااجمعيات ااشييرة ،كانت
ااكنيسة .مف بيف تلؾ
ٌ
ٌ
انضـ
( Rochelleفي ااغرب مف فرنسا) ،في سنة  1740ـ ،.كااتي
َّ
إاييا ااكثير مف اامؤمنيف  .كاك ٌنيا كبمرسكـ في عاـ ( 1758أينظر:
َّ
ىف
كمنع اآلباء في ذاؾ ،بحجَّة أ َّ
ضد
ااذم كاف ٌ
ٌ
اامسيحية ) ،تكقفت ،ي
األخكية ااتي أنشأكىا ىي "ااتعبُّبد امريـ " ،كغاب عف باؿ ااسلطة
ىذه
ٌ
اامدنيَّة آنذاؾ قدسيَّة

أىم ٌيتيا
ىذه
ٌ
األخكيات اامريميَّة اامباركة ك ٌ

ااخبلصيَّة.
إف عظة دفف األب  ،R. P. MULOTااتي أالاىا األب R. P.
َّ
 ،HAQUETفي ساف اكراف

 à Saint-Laurentسنة ،1742

رسؿ اامبارؾ اكيس مارم غرينيكف
االديس
بشأف ٌ
اام ى
اامريمي ااعظيـ ك ي
ٌ
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تبيف
دك مكنفكرت ،كنشره "ااتكريـ ااحؽيلي العذراء اافائلة االداسة "ٌ ،
م ااذم كاف ادل مرسلنا،
بكؿ فخر ككضكح ما يلي َّ " :
إف اإلكراـ ااطر ٌ
أيضا
قديسنا دك مكنفكرت ىذاٍّ ،
اربنا كااينا يسكع اامسيح ،كاف ٌ
ٌ
يمتد ن
أمو اامجيدة
ااى ٌ
االديسة مريـ ااعذراء ٌ

كليان
تكرس ٌ
قديسنا ٌ
 ...الد ٌ

يمو
اخدمتيا
الرب اإلاو يسكع اامسيح في أ ٍّ
ٌ
خكية ااتعبُّبد ٌ
ااملدسة قي أ ٌ
ىاما كأساسيًّا في تكريسنا (تكريس
العبا نا
دكر ًّ
ااعذراء مريـ "اامباركة" ،ن
جميع اابشر ) ايا ...كما ك َّأنو كاف معترفنا بجميليا ااكبير كحمايتيا
كرسة بااخصكص ايا ،ىي ،ىم ًؿ ىكة
ااكبيرة كاالكيَّة جدًّا ،ككانت رسااتو يم َّ
ً
عجبكف جدًّا بيا كبتلؾ ٍّ
اان ىعـ ااتي
جميع قلكب اابشر  ...اذا ،فإ ٌننا يم ى
ً
دائما بفضليا كبشفاعتيا ااملدَّسة ااتي ال َّ
حد ايا ...
ييغدقيا اهلل علينا ن
مريـ ااعذراء اامجيدة ،كانت كستبلى اابداية كاانياية في ك ٌؿ ذاؾ."...
اامكنفكرتانييف اامريميَّة،
كانت رسااة
ٍّ
َّأكالن " .األيـ

اراىبات بنات ااحكمة،

 ،Marie-Louise de Jésusيلكؿ األب

R. P.

ً
أبدا بأف تككف خادمة ااعذراء اافائلة
 ،BESNARDاـ
تكتؼ ن
االداسة ،بؿ كانت تريد أف تككف عبدتيا كتلكـ نحكىا بك ٌؿ األفعاؿ
إف
بعاَّ .
ااعبكدية ىذه ايا "،
ااخاصة احااة
ٌ
ٌ
ٌ
ااعبكدية باامحبَّة ااكبيرة ،طى ن
االديس
رسكـ سنة  ،1760اراىبات بنات ااحكمة ااتي كاف قد أنشأىا ٌ
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اكيس مارم غرينيكف دك مكنفكرت ،كما بتنا ىنعلىـ ،تلكؿ  " :يجب على
اامريمي ااصغيرة؛
أيدييف سبلسؿ ىذا ااتعبُّبد
َّ
ضعف في
ااراىبات أف ىي ى
ٌ
ً
االديس دك
خصيصان ابنات ااحكمة االَّكا تي َّ
سي َّف ٌ
كاألمثلة ااتي يكت ىبت ٌ
أس ي
كثلتكف
سركركف
تضعف
اانص  :ال
مكنفكرت بااذات تحتكم على ىذا
ٌ
ٌ
ى
ٌ
أنتف
كلف إالٌ علييا ،ىي ااتي ٌ
االَّ في إحسانات كشفاعة مريـ كال تتٌ ى
عبيد ايا " ( أينظير :أم بناتيا كخادماتيا باامحبَّة ،كما رأينا في
ااملدسة ااسابلة ،ككما سنرل في اانصكص
اانصكص اامكنفكرتانيَّة
ٌ
اابلحلة).
بااركح
االديس دك مكنفكرت ُّب
كاف أكالد ٌ

أم رىبانو ) ،يعتبركف
( ٌ

األكؿ مف تاريخيـ
َّ
بأف ثمار رسااتيـ كتبشيرىـ ااملدَّس ،خبلؿ ااعصر ٌ
(أينظر :ااجيؿ ااثامف عشر ) ،ىي كلٌيا بفضؿ كمساعدة كعكف ملكة
ااسماء ايـ في ك ٌؿ ذاؾ ،كااتي كانكا يـ

دحكنيا يم ٍّ
بشريف باإلكراـ

االديس ااعظيـ اكيس مارم
مؤسسيـ ٌ
ااحليلي ايا بحسب تعاايـ ٌ
اامريمي بك ٌؿ قكاه كجميع ٌأياـ حياتو ،على
غرينيكف دك مكنفكرت
ٌ
األرض كمعيا في ااسماء ػ في سماكات اهلل اآلب كاإلبف كااركح
االدكس اامجيد اإلاو ااكاحد ،في رفلة اؿ
االدس ،ااثااكث ٌ

قديسة
ٌ

بتكايتيا كاافائلة
اامجيدة مريـ ااعذراء أيـ اهلل كأيـ ااكنيسة اادائمة
ٌ
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ااطُّبير كاالداسة ،كفي رفلة مار يكسؼ اابتكؿ كمار بطرس كمار
ااطبيبف
أندراكس أخيو كمار بكاس ،كمار قزما كمار دميانكس
ى
ااشييديف ،كاارسؿ كااتبلميذ األطيار كجميع اامبلئكة كااشيداء كاألبرار
ى
االديسيف ،أىلنا كاخكتنا كعائبلتيـ ،كأقربائنا
االديسات ك ٌ
كااصدٍّيليف ك ٌ
جميعا...
األعزاء
كجميع األككاف،
ٌ
ن
االديس دك مكنفكرت
كاف أكالد ٌ

(أينظر :أكالده بااركح ) ،على

ااتعبد
مثااو
ااملدس ،يلكمكف بإنشاء ٍّ
اامريمي اارائع ك ٌ
أخكيات ي
ٌ
ااملدس كاامبارؾ امريـ ااعذ راء اافائلة ااطير كاالداسة ،ااتي يفكح
ٌ
يمنا ،أيـ
عرفيا في ك ٌؿ زماف كك ٌؿ مكاف ،ىي أٌـ اهلل ٌ
ااكلية االدرة كأ ٌ
اارسكاية اامباركة.
ااملدسة
ااكنيسة
ٌ
ٌ
ااسيئة ،كانت
خبلؿ ااثكرة
اافرنسية ،عندما أيعلًنت ٌأياـ اايكؿ ٍّ
ٌ
عرضة الحريؽ  :اذاً ،
االديس
مدينة ساف اكراف
فأ َّف أديار ٌ
اافرنسية يم َّ ى
ٌ
اايامة كال
اكيس مارم غرينيكف دك مكنفكرت ىحلً ىمت بتخليص أكراقيا
ٌ
يمناء.
سيما مخطكطات ٌ
ٌ
قديسيا ااعظيـ دك مكنفكرت كبحفظيا عند أ ى
كفي سنة  ،1842في  22نيساف ،كاف أحد اآلباء ًمف "جمعيَّة
طااعت بضع
مريـ اامكنفكرتانيَّة" ييطااًع اامخطكط اامبارؾ ،ىذا" :بعد أىف
ي
ى
صفحات منو ،كتب ااى صديؽ او ،أخذتو ً
آمبلن أىف ييسعفني في عظة اي
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بااصدفة فيو اامكاف ااذم
أخذت
مريـ اافائلة االداسة .
ي
عف ااعذراء ى
ٌ
جمعية مريـ
جمعيتو ػ
قديسنا ااعظيـ دك مكنفكرت عف
يتكلَّـ فيو ٌ
ٌ
ٌ
مؤسسنا اؿ مباركة اامكجَّية ااى
اامباركة.
ي
عرفت آنذاؾ أسلكب كأفكار ٌ
ش ُّبؾ
ككصيتو
رسليو كأيمنيتو
أعد أ ي
ٌ
ٌ
ااملدستىيف ايـ؛ كمنذ ذاؾ ااحيف ،اـ ي
يم ى
ض ًع ًو  :أخذتي يو ااى رئيسنا
اام ٌ
أبدا في ٌ
لدس ىك مف ىك ٍ
ن
أف ىذا اامخطكط ي
كقديسنا ااعظيـ
ااذم
ى
ؤسسنا ٌ
عرؼ بااكامؿ كتابة دك مكنفكرت يم ٌ
اامريمي يكلٌيًّا."30...
ٌ
رئيسنا ؾاف داالف  ،T. R. P. DALINااذم كاف قد ىنشر في
اامريمي بامتياز ،اكيس مارم
قديسنا ااعظيـ ىذا ك
عاـ  1839حياة ٌ
ٌ
قديسنا
غرينيكف دك مكنفكرت  :كاف قد طااع جميع مخطكطات ٌ
ااملدس
ؤسسنا اامبارؾ دك مكنفكرت كعرؼ خطَّ يده
ٌ
كم ٌ
ي

إف يكرسي
َّ .

ااكتابية
أبرشية  ،Luçonكانت قد فحصت حياة دك مكنفكرت كأعمااو
ٌ
ٌ
اارسكاية
كعددىا ( 291مئتاف ككاحد كتسعكف ) كجميع األعماؿ
ٌ
امكنفكرت ،كأرسلتيا ااى ركما طااب نة بذاؾ تطكيبو كاعبلف قداستو  .كىذا
ااملدس "ااتكريـ ااحليلي العذراء اافائلة االداسة "
اامريمي
اامخطكط
ٌ
ٌ
الديسنا ااحبيب كااعظيـ ىذا ،دك مكنفك رت ،كبك ٌؿ إعجاب كعرفاف جميؿ
ٌ
نحكه ،قىد أ ً
ااعلماء في ىذا اامجاؿ،
يعط ىي ااى أيسلؼ
ٌ
أبرشية  ،Luçonك ي
30
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كضعكا في دعكل تطكيبو يمراجعة كتاباتو ،طيلً ىب منيـ ًمف ًق ىبؿ
ااٌذيف ى
سـ،
اارسكاية
اابعثة
ٌ
ٌ
اابابكية فحصو ،فتيلٌنكا عارفيف ،تحت إيماف االى ى
َّ
كرـ
اام َّ
بأنو خطٌ يد ي

خادـ اهلل اكيس مارم غرينيكف دك مكنفكرت

31

كفى ًر ً حيف جميعيـ بك ٌؿ ذاؾ ،كما كأعلنكا ًطبؽ كأصااة خطٌ دك مكنفكرت
أف أسلؼ مدينة Luçon
اامريمي اامبارؾ  .كما ك َّ
في كؿ ىذا اامخطكط
ٌ
َّ
أك ىد على كؿ ذاؾ كأرسؿ ىذا اامخطكط ااملدَّس ااى ركما في ااسنة
ااملدَّس في مرسكـ
نفسيا (أينظر :في ى
سنة  ،)1839كااكرسي اارسكاي ي
او بشأف ذاؾ ،في ااسابع مف شير ٌأيار مف سنة َّ ،1853
تبنى أصااتو
َّ
كتبناه.
اامريمي ،اامبارؾ ااملدَّس،
األب ااذم ىك ىج ىد ىذا اامخطكط
ٌ
اللدٍّيس اكيس مارم غرينيكف دك مكنفكرت ،كاف

األب Pierre

أفادت بذ اؾ Les Chroniques de La
 RAUTUREAUػ كما ى
 32Sagesseػ ااذم يكاً ىد في  Torfuعاـ  ،1807كأىبرز نذكراتو األيكاى
مكنفكرتاني ألربعة عشر عامان ،بعدىا كاف
في سنة  ،1836كىك يمرسؿ
ٌ
يسس في عاـ
يمعلٌ نما المبتدئيف ك ٌأكؿ رئيس ابيت ااػ  Tourcoingااذم أ ٍّ
باارب اإلاو يسكع اامسيح على
 .1855ىرقى ىد
ٌ
31
32

أُٗظش :أُشعغ اُغبثن.
Page 3372

et suivantes
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اامباركة
رجاء االيامة ي

كااحياة األبديَّة فيو كبو ،في عاـ  1869في مدينة ،Saint Laurent
االديس ااعظيـ
مليئا باافضائؿ كبعرفاف ااجميؿ ااكبير نحك يم ٍّ
" ن
ؤسسو ٌ
اإلايية ،كأماـ
اكيس مارم غرينيكف دك مكنفكرت ،أماـ ااٌلو كأماـ ًع ٌزتو
ٌ
ش ًي ىد او " .عندما كاف حافظ اامكتبة اامكنفكرتانيَّة ييطااًع ىذا
اابشر ،كما ي
ربما كاف قد رآه
اامريمي
اامخطكط
اامكنفكرتاني ااثميف جدًّا كاامبارؾٌ ،
ٌ
ٌ
س ىف ادل
ار عديدة ،كاكف دكف معرفة ثمنو (
مر نا
أخيرا ،ىح ي
ااركحي) ااعظيـ .ن
ٌ
االدكس أف يي ً
خر ىج مف زاكية اانسياف ىذه ااٌلؤاؤة ااغااية ااثمف
اهلل ٌ
قدسة جدًّا.
كااـ ٌ
اامريمي اامبارؾ
اامكنفكرتاني
إف اكتشاؼ ىذا اامخطكط
َّ
ٌ
ٌ
كمجيدا
ىاما
أمر كاف كسيبلى ىح ىدثنا ًّ
ااملدس كمعرفتىو كاالعتر ى
ك ٌ
ن
اؼ بو ه
فرحا كغبط نة ال
اار ٍّ
جدًّا ىمؤلى قلكب أبناء ٌ
كحييف ن
االديس دك مكنفكرت ٌ
إف تكاريخ
كصؼ كال ىح َّد ايما (أينظر :قلكب رىبانو كراىباتق ،كجميعنا)َّ .
ى
جمعية راىباتو "بنات ااحكمة " حفظت كأخبرت بك ٌؿ ذاؾ  .ك ٌؿ
يكميات
ٌ
ٌ
ااجماعة ااتأمت بعددىا ااكامؿ حتَّى تسمع مف األب اافاضؿ
اامكنفكرتانييف كراىبات بنات ااحكمة،
 ،DALINرئيس عاـ اامرسليف
ٌ
ائعا مف ىذا
ما يلي " :قد عثرنا على كنز ثميف جدًّا " ،كتبل
ملطعا ر ن
ن
اللديس اكيس مارم غرينيكف دك مكنفكرت
اامخطكط
اامريمي اامبارؾ ٌ
ٌ
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"ااتكريـ ااحليلي العذراء مريـ اافائلة االداسة " ،كقاؿ على اسانو ٍّ " :إني
ستفرسة كي تي ٍّ
تنب نئا ،ااكحكش ااضارية ااتي سكؼ تأتي يم ً
مزؽ
أىرل ،يم ٍّ
بأنيابيا ااشيطانيَّة ىذا ااكتاب ،أك على ا ألق ٌؿ دفنو في ظلمات كصمت
طبؽ حتَّى ال يعكد يظير."33
صندكؽ يمل ىفؿ يم ى
اام ىك َّرـ ،ماذا
" -إ ٌنكـ قد سمعتـ إ ىذف ،تابع ىذا اارئيس ااعاـ ااعزيز ك ي
اامريمي
يلكؿ أبكنا ااعظيـ دك مكنفكرت؛ إ ٌنو كاف يعني مخطكطو
ٌ
ىخرج ىذا
اامبارؾ ،ىذا :ااتكريـ ااحليلي العذراء اافائلة االداسة " .إ ىذف ،أ ى
األب ااجزيؿ االحتراـ اادفتر االديـ ااذم يحمؿ ختـ عصره كاامخاطر
بلكًة ااعذراء مريـ اامجيدة اامباركة ،أيـ اهلل كأيـ
ااتي ىم َّر بيا كجابييا َّ
اام ًحلَّة ،اامجحفة .
ااكنيسة ،خبلؿ ااثكرة
ٌ
اافرنسية األايمة كغير ي
أما اآلف ً،ا ىن ىر في ٌأية حااة يك ًج ىد اامخطكط ،كاافضؿ في ما نرل
َّ
يمو ،امار يكسؼ اابتكؿ حامي ااكنيسة
يعكد الٌو كامريـ ااعذراء أ ٌ
كاللديس اكيس مارم غرينيكف دك مكنفكرت  .كاكف قبؿ ك ٌؿ
ااملدسة
ٌ
ٌ
االديسة مريـ ااعذراء ،على ك ٌؿ ما سكؼ
ذاؾ ،يجب رفع ااشكر أل ٌيـ اهلل ٌ
ؽ
س ىب ى
يلي كعلى جميع ما قد ى

اارجااية
إف ا اعائلة اامكنفكرتانيَّة
َّ :
ٌ

ااملدس،
اانسائية قد عثرت على ىذا اامخطكط
ك
اامريمي اامبارؾ ك ٌ
ٌ
ٌ
ااعظيـ ااثميف في ااكقت اامناسب جدًّا ،عندما كانت ركما تدرس كتابات
33
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تنبؤات دك
ٍّ
اام َّ
كرـ اكيس مارم غرينيكف دك مكنفكرت  .فبحسب ٌ
مؤسسيا ي
ااملدس ىذا في ااكقت
مريمي
مكنفكرت بااذات ،جاء مخطكطو اؿ
ٌ
ٌ
اامبارؾ كاامناسب جدًّا ،حامبلن بذاؾ شيادةن رائع نة ادعكل عظيمة كفائلة
ً
أف ىذا
أيضا " َّ
ااغ ىنى ،كما كانت في حينيا ٍّ
بحد ذاتيا  .ك ٌؿ ذاؾ ،كانعلـ ن
اامخطكط ،كبعناية إاييَّة ،قد يك ًج ىدت صفحاتو كاحدة كاحدة كمعزكاة
جيدة".34
بعضيا عف بعضيا ،اكف بااتسلسؿ كبحااة ٍّ
في ملاطع عديدة  ،35دك مكنفكرت ً
يفترض في مخطكطو اامبارؾ
فإف اابعض يتساءؿ حكؿ االسـ
ثانيا  .مف ىناَّ ،
قسما ٌأكالن
كقسما ن
ن
ىذا ,ن
األكؿ ،إذا كاف مف إحدل األعماؿ األخرل اًدك مكنفكرت ،على سبيؿ
َّ
األبدية األ ز ٌاية " ،يـ ٍّ
احدا مع ىذا
اامثاؿ" ،محبَّة ااحكمة
شكبلن عمبلن ك ن
ٌ
األكؿ ااذم قد يككف ًمثؿ االسـ
اام ٌ
لدس ،ىذا االسـ ٌ
اامخطكط ي
36
اامريمي اامبارؾ،
اامكنفكرتاني
اامخطكط
ىذا
إف
َّ
ف،
ك
ي
ميما
.
ااثاني
ي
ى
ٌ
ٌ

ااحااي ،يظير َّ
كأنو كامؿ بكلٌ ٌيتو  .نعتلد َّأنو ينلص في األخير ،كما
أما في
اابىركةَّ ،
يظير في قسـ صبلة ُّب
كاكف ااباقي ،كام هؿ ىك َّ .
ااتكرس ك ى
كاكف َّ
أيضا
اابداية فينلص ااعنكاف ،بدكف ش ٌؾَّ ،
اانص كام هؿ ىك ن

34
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35

V. D., nn. 227, 228, 229 et 230

36
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 .في

قلت حتَّى اآلف بعض ااشيء عف
اارقـ  ،60يكتب دك مكنفكرت قائبلن  " :ي
ضركرة اإلكراـ اللدٍّيسة اامجيدة مريـ ااعذراء

" .في ااصفحات ااتي

سبلت اارقـ  60مف مخطكطو  ،يعرض دك مكنفكرت انا باافعؿ ضركرة
ؤكد َّ
كي ٍّ
بأنو
ااتكريـ ااحليلي العذراء اافائلة االداسة؛ َّ
إف عرضو كامؿ ي
اارب
حتَّى اآلف ،اـ َّ
يتطرؽ اغير نلاط  .كاف األب  DALINقد ى
ش ىك ىر ٌ
ظ في أكثر مف
على أ َّ
نص ىذا اامخطكط اامجيد قد يح ًف ى
ىف ٌ

 %99منو،

ككىرع.
بغاابيتو ،كما ك َّ
أم
ٌ
تـ ااحفاظ عليو بعد ااعثكر عليو بك ٌؿ إكراـ ى
أفق ٌ
ااص ىكر عنو يح ًفظىت اكي يستطيع جميع مف
ص ٍّكىر بكاملو ،كأعداد كافرة ُّب
ي
يشاؤكف اإلطٍّبلع عليو كاالستفادة منو أف ينااكه ،كما خرج مف ريشة
االديس دك مكنفكرت اامباركة ،بعناية جميع آباء كاخكة دك مكنفكرت ػ
ٌ
اامكنفكرتانييف كاامبتدئيف كاارؤساء األىجبلٌء ،نذكر
اامريمييف
اآلباء
ٌ
ٌ
منيـ على سبيؿ اامثاؿ :رئيس إكليريكيَّة  Luçonكغيره مف رجاؿ ً
ااعلـ
كاافضيلة.
اامريمي ااعظيـ تعكد ااى
إف ااطبعة األيكاى مف ىذا اامخطكط
َّ
ٌ
اامعطىى مف سيادة األيسلؼ رم نيو فرنسكا
سنة  .1843كاإلذف بااطبع ي
سكايو أسلؼ مدينة  ،Luçonيعكد ااى تاريخ  18كانكف ااثاني مف
مضي
لدس ااذم طي ًب ىع بعد
اام ٌ
سنة  ،1842سنة اكتشاؼ ىذا اامخطكط ي
ٌ

36

 126سنة على رقاد كاتبو ااعظيـ دك مكنفكرت  ..أيعطي ايذا اامخطكط
إف ىذا
اامبارؾ عنكاف  " :ااتكريـ ااحليلي العذراء اافائلة االداسة "َّ .37
ااعمؿ ااجباَّر قد ين ًش ىر في باريس ،عند غكـ إخكاف كمنشكرات

Beau

في  ،Saint-Germain-en-Layeطباعة ْ  18يم ىؤاَّؼ مف 250
جي ندا فكرة ااطكباكم
جيد كىك ييرينا ٌ
صفحةَّ .إنو معركض بشكؿ ٌ
اامباركة.
ؼ عدَّة إصدارات بكميَّات كبيرة
إ َّف ىذا اامخطكط اامبارؾ قد ىع ىر ى
في ك ٌؿ ىم َّرة ،نظ ارن اشكؽ ااناس كتلديرىـ ااعميؽ ااكبير او

 .في سنة

كتعمؽ في "حياة كركح "
 ،1862قاـ األب  P. FABERبعد أف درس َّ
دك مكنفكرت ،بنشر َّأكؿ ترجمة

(أينظر :طبع ىذا اامخطكط اامجيد ).

كمذ ذاؾ ،تيرجـ ااكتاب اامطبكع عف اامخطكط إاى االغات األساسيَّة
كطي ًب ىع بكميَّات ىائلة في اغات عديدة َّ .38إنو ذات أىميَّة كبرل بجميع ما
يمو
اارب اإلاو يسكع اامسيح ،بفضؿ أ ٍّ
يحتكيو الخبلص كامجيء ملككت ٌ
مريـ ااعذراء اافائلة ااطُّبير كاالداسة.

37

اُ ٠ؽضشارٌْ ا ٕ٥اُؼ٘ٞإ ثٌبِٓ " : ٚا ًِ٧شاّ اُؾو٤و ٢اُ ٠اُؼزساء اُلبئوخ اُوذاعخ،

عظ عٔؼَّ٤خ ٓش، ْ٣
ٌُِٔ َّشّ خبدّ هللا ُ٣ٞظ ٓبس ١ؿش ٕٞ٤٘٣دٗٞٓ ٝلٞسد ،اُ ُٔٞكَذ اُجبثٓٝ ١ٞئ ِّ
ٝ Saint-Laurent-Sur-Sèvreعٔؼَّ٤خ ث٘بد اُؾٌٔخ".
38

Revue des Pretres de Marie, Saint-Laurent-sur-Sèvre,

.novembre 1939, 317
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االديس اكيس
إف
َّ
دائما أعماؿ ككتابات ٌ
ٌ
اابابكية قد ىَّرت كتيلدٍّر ن
مارم غرينيكف دك مكنفكرت ،اككنيا أعماالن عظيمة جدًّا كخارقة ااعادة .
خاصة ،بسبلـ
ااملدسة ااثمينة ركحيًّا بمسحة داخليَّة
نشعر في كتاباتو
ٌ
ٌ
يمف اهلل علييا
كتعزية ال نجدىما إالٌ في كتابات اانفكس اامختارة ااتي ٌ
بأنك و
اامتجدٍّدة
ار
خاصة  .حياة ٌ
ٌ
اارب اإلاو يسكع اامسيح في اانفكس ي
اارئيسي
ااملدسة ىي أساس عليدتو
اامعمكدية
كاامخلكقة ثانية في
ٌ
ٌ
ٌ

:

"اي يكف اامسيح ساكنان فيكـ ً
باأليماف ،39"...كفي رسااتو إاى أىؿ غبلطية،
ى
ااحي ًف َّي ",40
ااحي ،بؿ اامسيح ىك
يلكؿ مار بكاس اارسكؿ " :است أنا
ٌ
ٌ
اامسيحييف ااذم يتكلَّـ عنو ػ أينظر  :عف
ىذه ىي حياة آدـ ااجديد في
ٌ
كمخلٌصنا يسكع اامسيح  -مار إغناطيكس األنطاكي ااعظيـ.
ربنا كااينا ي
إف مؤتمرات ال ىع َّد ايا
َّ

جكسبلف
 :فريبكرغ (سنة ،)1902
ُّب

( ،)1905إينسيداف ( ،)1906سيراكك از ػ إيطاايا

( ،)1908سلزبكرغ

(ً ،)1910
ترؼ في سنة ً ،1912ك ىبؾ ( ،)1929بعد أف درست كتاب
االديس اكيس مارم غرينيكف دك
دك مكنفكرت ،كعدت بنشر مخطكط ٌ
مكنفكرت "ااتكريـ ااحليلي العذراء اافائلة االداسة " ،ىذا اامخطكط ااذم
االديس ااعظيـ دك مكنفكرت كسيل نة يعظمى
كيريده ىذا ٌ
يتكلَّـ عنو ي
39

سعبُخ ٓبس ثُٞظ اُشع ٍٞاُ ٠أ َٛأكغظ .17 ،3

40

ؿالط٤خ .20 ،2

38

صص
جدان الداسة اانفكس َّ .
َّ
كىامة ٌ
إف مؤتمر برشلكنة (سنة  ،)1916يخ ٌ
ااملدسة.
أيضان بدكره او ذه ااعليدة اامريميَّة اامكنفكرتانيَّة اامباركة ك ٌ
اابلىكتييف بأعداد كثيرة يميتى ُّبمكف بعمؿ
إف
في أيَّامنا ىذهَّ ،
ٍّ
كيلدركنو بكثير مف
يرحبكف بو ٌ
ااطكباكم دك مكنفكرت ااجبَّار  ،كىـ ٌ
اإلعجاب.
اامريمي،
اامكنفكرتاني
إف األب  ،A. LHOUMEAااكاىف
َّ
ٌ
ٌ
في كتابوécole du Bx de Montfort ‟La vie spirituelle àl
(منشكرات،)H. OUDAIN, Paris 1902, Préface 20-21, 8 :
إف ىذا ااكتاب ي ً
مكف اانظر اايو كاعتباره ثمرة نضج ،قليؿ إيجاد
يلكؿَّ " :
ي
مثلو في ًعلـ اابلىكت كعااـ االداسة

 .تعليمو يتج ٌذر في أساسات

أيضا في ما
اامسيحيَّة؛ يأخذ حياة مف ينابيع ااتلليد ى
األقدـ كاألنلى ،ك ن
ييم ٍّيزهَّ ،
ااتصكؼ اامسيحي ".
فإنو يطلب ًم َّنا ما تطلبو ًم َّنا ااعليدة أك
ُّب
ى
ااكتابي ااصادر
إف ااكارديناؿ غكمام تكماس ،في بداية عملو
َّ
ٌ
كسيدة  .أساس كقيمة تلكل ااعبكديَّة
في االغة اإلسبانيَّة "مريـ ،أيـ ٍّ
اؿملدَّسة" ،ااصادر في برشلكنة سنة  ،1919يكتب ،في ما يكتب  " :دك
اامريمييف ،ااذم ما عرؼ
مكنفكرت ىك يم ىرتٍّب كرسكؿ ااتلكل كاإلكراـ
ٌ
ااتاريخ مثلو قط  .عليدتو ىي كاثكايكيَّة بك ٌؿ ما الكلمة مف و
معاف ،ترتكز
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اامريمي اامبارؾ
ااملدسة  ...يحتكم كتابو
ااملدس كااكتب
على ااتلليد
ٌ
ٌ
ٌ
كااثميف ركحيًّا (أينظر :ااتكريـ ااحليلي العذراء مريـ اافائلة االداسة )
ااطكباكم
كبلىكتي كبير كقدٍّيس عظيـ؛ ىذا ىك
على ك ٌؿ ركحانيَّتو
ٌ
ٌ
ااعظيـ دك مكنفكرت."...
رئيس أساقفة أكتاكا اامكنسكنيكر ت

 .دكىامؿ ،في رسااتو

سا ٌأكؿ أخك يَّة "مريـ ملكة االلكب " ،في  25آذار
اارعكيَّة ااملدَّسةٍّ ،
مؤس ن
اامريمي تتماشى مع ك ٌؿ حلائؽ
 ،1899يلكؿ ..." :ىذه ااتلكل ػ اإلكراـ
ٌ
اامسيحيَّة األساسيَّة اإلنجيليَّة ااملدَّسة ،كك ٌؿ تعاايـ اآلباء ،اامبلفنة
ااصافي."...
كك ٌؿ اإليماف اامسيحي َّ
إف نيافة ااكارديناؿ ج  .أايمكندا ،في كتابو "عليدة ااحبؿ بيا ببل
َّ
دنس" ،ااطبعة اارابعة ،تكرينك ،اامطبعة ااساايزيانيَّة ،سنة

،1886

اامريمي ااملدَّس كاارائع ،يبدك انا دك
يلكؿ ما يلي  " :في ىذا اامخطكط
ٌ
لي نما ،كتلتلي في كتاباتو ااملدَّسة جميع اافصكؿ بأفكارىا
مكنفكرت يم ى
ااعبادة كاانبكءة اامسيحيَّة

ااعلائديَّة ااملدَّسة ،حيث نرل نار

اامكنفكرتاني ،في كتابو
إف األب H.-M. GEBHARB
اامباركةَّ ."...
ٌ
"تعليؽ (شرح) اكتاب :ااتكريـ ااحليلي امريـ ااعذراء ملكة االلكب " ،أيَّار
نصو  ..." :كتاب ااتكريـ ااحليلي امريـ ااعذراء،
 ،1914يلكؿ ما ٌ
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ً
كتابا كبلسيكيًّا  .يختاره بسطاء كعلماء اكي يككف ايـ
ييمكف اعتباره ن
كتأمبلتيـ ...كتختاره نفكس ال ىح َّد ايا."...
اادايؿ احياتيـ ااتطبيليَّة ُّب
اامحترـ  ،Can. E. CAMPANAفي كتابو "مريـ في ااتلكل
ي
مريمي كامؿ ...
كتابي
ااكاثكايكيَّة" ،تكرينك  ،267 ،1933يلكؿ  " :عمؿ
ٌ
ٌ
الىكتي
يكمف في قلب
في إكراـ ٌ
حار كأسلكب سيؿ ،يعرض انا ك ٌؿ ما ي
ٌ
كبير ػ دك مكنفكرت حكؿ مريـ ااعذراء اافائلة االداسة ،مف اانكاحي
ااتصكفيَّة كااثلافيَّة".
ااعلائديَّة،
ُّب
إف األب اامخلٍّصي  Père DILLENSCHNEIDERال
َّ
يخفي علينا إعجابو ااكبير بيذا ً
اامريمي اامجيد
األ كراـ
ٌ

 .في كتابو

41
صرح مليًّا
ااعظيـ ، La Mariologie de Saint Alphonse :يي ٍّ

ااملدس ىك صاحب ىذا
إف ىذا اامندىش جدًّا باإلنجيؿ
بما يلي َّ " :
ٌ
ااملدس ،ااذم يشدُّبنا إاى
ااكتابي
ااعمؿ
اامريمي ،اامبارؾ كاارائع ك ٌ
ٌ
ٌ
قراءتو :ااتكريـ ااحليلي العذراء اافائلة االداسة

 ...ااتعليـ ااملدَّس

طبلو ااكاتب على نفكس كثيرة كاعترؼ بو ،خبلؿ حياة دك
ااذم يحتكيو ٌ
مكنفكرت على األرض ،ااحبر األعظـ اابابا إكليمنضكس ااحادم عشر
في  ،Bulle Unigenitusفي طباعات ًعدَّة رائعة اما يحتكيو مف
إف دك مكنفكرت،
نو ،إذ َّ
جماالت ،مف ااسطر َّ
األكؿ حتَّى آخر سطر ًم ي

41

اامريمي
ع في تحديد ككصؼ اإلكراـ
ىذا االدٍّيس اؿ
أبد ى
مريمي ااعظيـ ،ى
ٌ
ٌ
اامبارؾ كااملدَّس ،بك ٌؿ ما الكلمة مف معاني ً
كع ىبر ".
ي
إف حضرة األب برنارد مف ً
ٍّ
تحمس جدًّا ائلكراـ
األخكة
َّ
اامبشريف يم ٍّ
سر مريـ "
لدس  .في ٌ
اام ٌ
ملدمة كتابو " ٌ
اامريمي ي
ٌ
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يلكؿ " :بيف جميع

ااطكباكم اكيس مارم غرينيكف
إف
س ىبلىتَّ ،
اار ٌ
ٌ
كحانييف مف األ جياؿ ااتي ى
ٌ
دك مكنفكرت ىك ااذم ساىـ باألكثر في زرع ااشعكر في نفكسنا بيذا
اامريمي بمريـ ااعذراء اافائلة ااطُّبير كاالداسة كبأيمكمتيا انا
ااتعلُّبؽ
ٌ
َّ
لدس مثؿ اآلخريف ،تلريبان ،
اام ٌ
ن
جميعا .إً َّنو يتكلـ عف ٌ
سر مريـ ااعظيـ ي
َّ
اارب اإلاو يمصغيف
سر يسكع ابنيا ٌ
على يخطىى اارسكؿ ،يتكلمكف عف ٌ
ااسر ااذم
إايو نا
كمعلًنا ،بكثير مف َّ
االكة كاإلاياـ اإلايي ىذا ٌ
ناشر ي
يحفظو في قلبو بك ٌؿ ًع َّزة ككقار ،حيث يخاؿ انا أ َّىننا نسمع مار بكاس
اغني كااعميؽ ...
سر اامسيح ا
اارسكؿ كاعظنا ااكنيسة في بداياتيا ٌ
عف ٌ
ٌ
ىـ
ص مريـ ااعذراء اافائلة االداسةَّ ،
بما ي يخ ٌ
إف األب دك مكنفكرت عنده ٌ
بأف ىذه اانعمة قد أيعطيت او ،كىك و
م ً
آت
ماثؿ ،ينبلحظو كنفيمو ،يلكؿ َّ
ى
ي
يم َّ
اامباركة ،يم ٍّ
بش نار
ؤخ نار إاى ااكنيسة ،اكي يكضح الجميع تدبير ٌ
سر مريـ ي
كتب مف ً
أجؿ ك ٌؿ ذاؾ ااتكريـ
سبر غكرهَّ ...إنو ى
م ى
ااجميع بغناىا ااذم ال ي
41
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كتابا كبلسيكيًّا في
ااحليلي العذراء مريـ اافائلة االداسة  ،ااذم أصبح ن
أكساط اامؤمنيف".
إف األب
ااسرم "َّ ،
في عملو
اامميَّز حكؿ "جسد اامسيح ٍّ
ااكتابي ي
ٌ
اامحترـ  ،P. MURAتفحَّص اادكر كاامكانة االذيف تحتلَّيما ا اعذراء
سيدتنا مريـ ااعذراء،
مريـ اافائلة االداسة ،كاـ يستطع في كبلمو عف ٍّ
ااطكباكم ااعظيـ دك مكنفكرت ،كااتااي  " :إاى قداسة ااحبر
إالٌ أف يذكر
ٌ
تكسط االدٍّيسة اامجيدة
األعظـ اابابا بيكس ااعاشر ،في الىكتو حكؿ ُّب
ااككني ااشامؿ
اادَّائمة بتكايَّتيا مريـ ااعذراء
ٌ

ااركحيَّة،
كحكؿ أيمكمتيا ُّب

اابابكية ااملدَّسة  ،Ad diem illumااتي ايست إالَّ صكرة
في رسااتو
ٌ

عف مخطكط  :ااتكريـ ااحليلي العذراء اافائلة االداسة

الطكباكم دك

ااحاريف
مكنفكرت ،إذ َّ
عجبيف ااكبار ك ٍّ
اام ى
إف ااحبر األعظـ ىذا ،ىك مف ي
ااملدس كااجميؿ ...كذاؾ أيضانَّ ،إننا ىن ًج يد في رسااتو
بعمؿ دك مكنفكرت
ٌ
اارسكاي ااملدَّس ،ايس فلط أفكار ىذا ااخادـ
اابابكم
م
ٌ
كعملو ااحبر ٌ
ٌ
اامريمي ااكبيرة اامباركة كااملدَّسة ،بؿ في أغلب األحياف أيضان ،تعابيره
ٌ
جدان كااللبيَّة".43
ااملدَّسة كااجميلة ٌ
ي

43
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اام ً
إف األب
زدكجةَّ ،
كفي كبلمو الحلنا عف أيمكمة ٍّ
سيدتنا ااملدَّسة ي

P.

إف عليدة رسكؿ مريـ ،دك مكنفكرت،
 MURAيلكؿ أيضان " :كما نرلَّ ،
اامباركة ىذه ،بطريلتيا ااتعلُّبليَّة كاامملكءة
اانمكذجيَّة األصليَّة اارائعة ك ي
جدان
ىمسحة ملدَّسة ،ااتي أحسف إعطاءىا ،كااطي يرؽ ااتطبيليَّة ااعديدة ٌ
ااتي كىبيا اح ياتنا ااداخليَّة ،تتعلٌؽ في ك ٌؿ ذاؾ بك ٌؿ ما ىك عميؽ
كتلليدم جدًّا في ااعليدة اامسيحيَّة ااتعليميَّة ااحياتيَّة".44
جدان أيضان تلدير ااكارديناؿ
كمعركؼ ٌ

 MERCIERالتعليـ

سيف  .في شير آب اامبارؾ مف عاـ
اام ٌ
لد ى
كالعليدة اامكنفكرتانيَّيف ي
شديديف ،قاـ بزيارة  ،Anversالمشاركة
 ،1924كرغـ مرضو كأامو اؿ ى
كصرح اؤلىساقفة كااكينة كااكزراء
مريمي عظيـ .
باالحتفاؿ بيكـ
ٌ
ٌ
كاانببلء قائبلن ٍّ " :إني أتيت ألطليب منكـ خدمة  :عيش كنشر ااتكريـ
ااحليلي العذراء مريـ اافائلة ااطُّبير كاالداسة ،بحسب تعليـ دك
كتب نيافتو في رسااة
مكنفكرت" .في شير تشريف ااثاني اؿ الحؽ ،ى
جدان كغيره ،بعد االد ً
ٍّيسيف برنردكس كأنطكنيكس
حسف ٌ
راعكيَّة ،ما يلي  " :ه
إف ااطكباكم
اامريمي ااعميؽ؛ َّ
كافراـ كايريناكس كعظماء يكثر ،اإلكراـ
ٌ
دك مكنفكرت تعلَّؽ بيذا اامضمار مف ااتدبير ااخبلصي ،كذاؾ بإبرازه
اادكر ااذم كاف يلعبو في ج ٌك حياة عائليَّة  :اآلب؛ األخ األكبر ،يسكع،
44
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"اابكر مف سبلاة ال إحصاء كال ىع ٌد ايا؛ األيـ؛ كأخي ارن ،األبناء ااملبكايف
في ىذه ااعائلة اإلاييَّة بك ٌؿ خصكصيَّة كمحبَّة" ،بااركح االدس اهلل.
عد كال إحصاء ال يكتَّاب ااذيف أثٌىرت فييـ بااغ ااتأثير ااعليدة
ال ٌ
اامبارؾ كفي غيره.
اامريـ يَّة اامكنفكرتانيَّة ااملدَّسة في ىذا اامخطكط ي
إف األب غاريغك -الغرانج ،مف رىبنة ااكاعظيف ،كجد في "ااتكريـ
َّ
ااحليلي امريـ " ،الطكباكم االدٍّيس ااعظيـ اكيس مارم غرينيكف دك
كبلسيكيان".45
عظيما أصبح
تعليما
ٌ
ن
مكنفكرت " ،ن
عظيما ،ركحانيَّة نليَّة
ص ٌنفو " :عمبلن
مجلَّة "ااحياة ُّب
اار َّ
كحية " تي ى
ن
ككاضحة جدًّا".46
إف األب  P. ROSCHINIمف رىبنة  Servitesااملدَّسة،
َّ
مدير اامجلَّة اادكايَّة اامباركة ااػ ،Marianum

كتب في ااصفحة

تمكز مف سنة  ،1940ما يلي" :إذا يع ًم ىؿ ًألحصاء
 322منيا ،في شير ُّب
سيدتنا
دكاي حكؿ ااسؤا ؿ ااتااي :ما ىك ااكتاب األجمؿ ااذم يك ًت ىب حكؿ ٍّ
ٌ
أف األغلبيَّة ااساحلة تي ً
اامباركة مريـ ااعذراء ،فأنا يم ٍّ
عطي
تأكد جدًّا ًب َّ
األكاكيَّة ايذا ااكتاب ااصغير

("ااتكريـ ااحليلي العذراء مريـ اافائلة

االداسة" اللدٍّيس ااعظيـ اكيس مارم غرينيكف دك مكنفكرت
45
46
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)َّ ...إنو

كبلسيكي حلًّا ،مجمكعة صغيرة مريميَّة حلًّا َّ ...إنو يكتىٍّيب – ينعيد
كتاب
ٌّ
اامرجع اك ٌؿ ىم ٍف ىك
ايص ًبح ااكتاب
ن
ى
أم تبجيؿ ،يك ًج ىد ي
أيضا – أسمى مف ٌ
مريـ اافائلة االداسة".
حلٌان يم ٍّ
تعبد العذراء ى
 ،.FAUSTO DON MEZZA، O. S. Bفي عملو
ااملدس ا
اامريمي
ٌ
ٌ

ارائع

Mater Gratiae, Elevazione

صرح قائبلن  " :مف
 ،asceticheااطبعة ااثانية ،سنة  ،23-22 ،1941يي ٍّ
االديس أافكنس دك ايغكرم ،جميع اادكاترة
االديس برنردكس ،حتَّى ٌ
ٌ
ااكبار ائلكراـ اامريمي ،طلبكا ًمناَّ ىذا ً
األ كراـ ااشامؿ كااكامؿ امريـ
ٌ
ُّب
أحد
اام ٌ
لدس .كاكف ،اـ يستطع ه
ااعذراء اامجيدة اافائلة ااطير كاسطانيا ي
أف يككف عميلان في ك ٌؿ ذاؾ ًمثؿ ااطكباكم اكيس مارم غرينيكف دك
مكنفكرت في عملو ااجبَّار "ااتكريـ ااحليلي العذراء اافائلة االداسة ".
اانفس تيعلٍّمكـ أف تيعطكا امريـ ايس فلط كما تعطي ابن هة أ ًّ
يما كتلميذةه
ٍّ
ٍّ
كسيدة  ،"...باامحبَّة اافائلة
املًكة ٍّ
يمعلم نة ،بؿ كما تعطي يمتعلل هة كعبدةه ى
ااتاميف ،طبعان.
كاإلجبلؿ كاإلكراـ َّ
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"ىذا ً
جدان –
األ كراـ
اامريمي اارائع ٌ
ٌ

يلكؿ األب ROUSSET،

 ، – .O. Pىك بااتأكيد ً
األ كراـ العذراء مريـ اافائلة االداسة األكثر
الىكتيًّا ،كاألكثر عملنا ككماالن ،ااذم ي ً
مكف أىف ييعطى اكي ييعاش".47
ي
فلنتكج ااكثير ااكثير مف ااشيادات بشيادات اابابكات ااكبار
ٍّ
اللرف ااتاسع عشر بكاملو  :اابابا بيكس ااتاسع  ،48منذ أيكاى احظات
اامكنفكرتاني
اامريمي
حبريَّتو اامجيدة ،كبعد اكتشاؼ ىذا اامخطكط
ٌ
ٌ
و
طلى ىب مف ااكاتب ك مف جميعنا
ٍّـ ا ألحد ااكتب ،ى
ااعظيـ بكقت قليؿ ،يملد ن
مانحا
ااتكريـ ااحليلي ااكاجب كااَّبلئؽ العذراء مريـ اافائلة االداسة ،
ن
بأف اإلكراـ
ااملدسة ،يمضيفان َّ
بركتو اارسكايَّة اابابكيَّة األبكيَّة
ٌ
او كانا ى
ااحليلي العذراء مريـ اافائلة ااطُّبير كاالداسة ،أ ٌيـ اهلل كأ ٌيـ ا

اكنيسة

كاابشريَّة جمعاء ،ىك ااصيغة اافيضلى ً
ااحؽ ايا ،ىي اافائلة
اؤل كراـ
ٌ
ااطير كاالدرة.49

47
48

Béatification, 160
ط َّٞثَ ُٚهذاعخ اُؾجش ا٧ػظْ اُجبثب ٞ٣ؽَّ٘ب ثُٞظ اُضبٗ ،٢ك ٢أٝاخش اُوشٕ اُؼشش،ٖ٣

اُشة االُ٣ ٚغٞع أُغ٤ؼ ثبُٔشبسًخ ثوذَّاط ؽلِخ اُزط٣ٞت أُجبسًخ االُ٤ٜخ
ٝهذ أٗؼ َْ ػِ َّ٢
ُّ
أشٌشى سثِّٝ ٢اُ ٖٓ ،٢ٜاٝ ٕ٥اُ ٠أثذ ا٥ثذ ،ٖ٣آٖٓ٤

.

(أ .د .عٞص٣ق عؼ٤ذ أٗطٞاٗ٤ذ عؼذ،

الٞٛر ّٝ ٢هبٗ/٢ّ ٗٞسٓٝبُ ،ج٘بٕ.)...
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اابابا الككف ااثااث عشر يي ٍّ
ؤكد يعرفانو بااجميؿ اؤلب دك
سج ىؿ اسمو اامبارؾ في ًس ٍّ
ااطكباكييف ،إذ َّإنو بفضؿ
جؿ
مكنفكرت ااذم َّ
ٍّ
مؽ كحرارةى بشارتو اارسكايَّة ااملدَّسة
ىذا ااطكباكم ااعظيـ ،قد اكتسب يع ى
ً
كعظاتو اامباركة في اإلكراـ ااحليلي العذراء اافائلة االداسة ،ااتي يتكلَّـ
ؽ " في  22كثيلة ك  12رسااة بابكيَّة
عنيا كيطليب إكراميا " ُّب
ااح ٌ
بااركح ك ى
ؽ قداستو ربح غفراف كامؿ
يملدَّسة (أينظر .)Encycliques :كما كعلَّ ى
ااتكر س امريـ ااعذراء اافائلة ااطُّبير كاالداسة ،بحسب كضع
في فعؿ ُّب
االدٍّيس اكيس مارم غرينيكف دك مكنفكرت في ذاؾ ػ أينظر

 :صبلتو،

إف ىذا اابابا االدٍّيس قد انتلؿ
اامبارؾ َّ .
ااتكرس
تكرسو ك ُّب
فعؿ ُّب
اامريمي ي
ٌ
ااتكرس العذراء مريـ
مف ىذه اادنيا ااى اادنيا ااخاادة ،كىك يتلك فعؿ ُّب
اامبارؾ ااطكباكم اكيس مارم
اامجيدة ن
طاابا شفاعة رسكايا األعظـ ك ي
غرينيكف دك مكنفكرت.50
إف اابابا بيكس ااعاشر قد اعترؼ كامؿ االعتراؼ كبك ٌؿ إعجاب
َّ
بليدسيَّة جمعيَّة آباء مريـ اامكنفكرتانيَّة كأغناىا ً
باان ىعـ ،كباإلضافة إاى
تسج ىؿ ىك أيضان فييا كما ؼ عؿ سابلنا بانضمامو إاى أخكيَّة
ك ٌؿ ذاؾَّ ،
األكؿ سنة  ،1908في خطٍّ يده
سلطانة االلكب  .في  27كانكف َّ
مريـ ي
50

ٓ( Rivista: Regina dei Cuoriغَِّخ :عِطبٗخ اُوِٞة ) ،رشش ٖ٣ا،1923 ٍَّٝ ٧
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اامريمي ااعظيـ
كعيشو اتعليـ دك مكنفكرت
ااملدَّسة ،كتب إعجابو ى
ٌ
طاابا مف ااجميع أف يعيشكه.51
ااملدٍّس ،ن
ااملدَّس ك ي
ي
َّ
ااملد سة بتاريخ
إف اابابا بندكتكس ااخامس عشر ،في رسااتو
َّ
 19نيساف عاـ  ،1916يي ٍّ
كحييف بدعكتيـ
اار ٍّ
ذكر أبناء دك مكنفكرت ُّب
مريـ اا يكليَّة
َّ
اامباركة أال كىي نشر اإلكراـ ااحليلي العذراء ى
ااخاصة ي
ٍّدا ااكسيلة ااتي أ ً
جيدان ايا بك ٌؿ كقار
يع ُّبدكا ٍّ
كبى اافائلة االداسة ،يمحد ن
ااطُّب ى
كجدارة.52
سر دكاة اافاتيكاف،
َّ
إف اابابا بيكس ااحادم عشر ،بكاسطة أميف ٍّ
في شير حزيراف ،مف عاـ

خاصة إاى ااترجمة
بركة
َّ
 ،1930أرسؿ ى

األامانيَّة ااتي أىتت كغيرىا اًتيغني ترجمات ًعدَّة اػ "ااتكريـ ااحليلي العذراء
ااعربية ،في ً
حينو .
مريـ اافائلة االداسة " ،بلغات عديدة ،منيا ااصينية ك ٌ
ااملدَّسة ،يأمؿ جدًّا
إف األب األقدس ،نل أر في ىذه اارسااة
" َّ
ٌ
اابابكية ي
ااملدَّس ،مع يح ٍّب
كيتلكل ىذا اإلكراـ
كيفرح بأف ينمك
َّ
اامريمي ااحليلي ي
ٌ
و
اارب اإلاو ،فيككف
عظيـ امريـ كابنيا اإلايي ااحبيب يسكع اامسيح ٌ
خاصا كتلكل كبيرة أماـ ك ٌؿ محنة تجاه كني
اما
ًّ
ذاؾ إكر ن

سة اامسيح

ااملدَّسة كرأسيا اامنظكر قداسة ااحبر األعظـ ،في ك ٌؿ ىمف تيريد ااعناية
ي
51

Archives de la Procure Montfortaine

52

 :Acta Apost. Sedisأػٔبٍ اٌُشع ٢اُشع ،٢ُٞاُغضء اُضبٖٓ ،ص.172 .
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ااطكباكم دك مكنفكرت ااغنيَّة
اإلاييَّة أف تلكدىـ بكاسطة كتابات ثمار
ٌ
جدًّا".
إف ىدؼ االدٍّيس ااعظيـ اكيس مارم غرينيكف دك مكنفكرت في
َّ
"ااتكريـ اؿ حليلي العذراء اافائلة

اامريمي اامبارؾ
كتابة مخطكطو
ٌ

53
لدسة كغيرىا ،ىك
َّة
اامريمي
كتاباتو
جميع
كفي
ىذا،
،
االداسة"
اام ٌ
ي

يمنا ااسماكيَّة ،أ ٌيـ اهلل ااعذراء مريـ اافائلة
تككيف يخدَّاـ
ٍّ
حليلييف أل َّ
يأمؿ أف يككنكا بكثرة جدًّا في ك ٌؿ زماف كمكاف ،أىم جميعنا ػ
ااطير ،ى
اارب اإلاو يسكع
اابشريَّة جمعاء ،في ك ٌؿ اؿ عصكر كاألمكنة  .ىرىزقنا ٌ
مريـ ااعذراء
يمو ى
اامسيح إبنيا "كثمرة أحشائيا اامباركة " ،شفاعة أ ٌ
بارىكيف،
اامجيدة كشفاعة ٌ
اام ى
كمثىلىييما ي
قديسنا ااعظيـ دك مكنفكرت ى
ً
كشفاعة ك ً
اامباركيف "في ااسماء كعلى األرض" ،آميف.
أمثلىة قدٍّيسينا
ركما 22 ،نيساف 1942
ااعامة اامكنفكرتانيَّة.
ااككااة
َّ

أبد
اارب االاو يسكع اامسيح ،او ااشكراف كاامجد كااسجكد ى
 +بمعكنة ٌ
ً
اام ىعلٍّؽF. Dr Joseph S. A. T. SAAD :
اامتىرجـ ك ي
اادىكر ،آميف ...ي
(Théologien et canoniste/Vaticaniste, Coopérateur
53
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Salésien de Don Bosco, Opérateur Pastoral...
)...Liban/France/Roma
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-IV-

ااحليلي العذراء مريـ ااكلٌ ٌية االداسة"
"ااتكريـ
ٌ
ً
األكؿ
االسـ َّ

أيضا يجب
- 1بكاسطة ااعذراء مريـ ،جاء يسكع اامسيح إاى ااعااـ ،كبكاسطتيا ن
أف يملؾ على ااعااـ.
- 2مريـ اامباركة ،كانت م ً
ااركح
حتجبة جدًّا في حياتيا :فليذا ،بكحي مف ُّب
ي ى
ي
االدس دعتيا ااكنيسة  ،Alma Materاأليـ اام ً
ً
اامحتج ىبة .كاف
رض ىعة :ااخفيَّة ك
ي
حد أ ٌنيا اـ يكف ايا رغبة على األرض أكثر تكاصبلن كأقكل
تكاضعيا عميلنا ااى ٌ

مف بلائيا محتجبة عف ذاتيا كعف كؿ خليلة  ،اكي ال يعرؼ بيا إالٌ َّ
االو كحده.
االدكس قد استحسف استجابة رغبتيا ااملدَّسة في ذاؾ جاعبلن إيَّاىا
َّ - 3
إف االَّو ٌ
بااتااي :خفيَّة م ً
ااحبؿ اامبارؾ
حتجبة ،متكاضعة كفليرة أماـ ك ٌؿ اابشر ،منذ ى
ي
ااملربيف
بيا ،كالدتيا ،أسرارىا ،حياتيا كقيامتيا اامجيدة كانتلاايا ،حتَّى أقرب
َّ
ااعلي
إف االَّو
إاييا ،ذكييا ،إاى درجة ااتساؤؿ ااـ الئكي  ":ىم ٍف ًى ىي ،"...إذ َّ
ٌ
االدُّبكس اـ يكشؼ عنيا إالَّ االليؿ ،يمخفيان ااباقي ،كما أرادت ىي ذاؾ.
إف االَّو اآلب سمح امريـ ،في حياتياً ،بأالَّ تجترح أم أعجكبة تيب ًير عيكف
َّ - 4
اابشر ،على اارغـ مف َّأنو منحيا االدرة على إتياف ذاؾ .كذاؾ ر ً
ض ىي االَّو اإلبف
ى
إف ااركح
بعدـ نطليا االَّ االليؿ ،باارغـ مف إشراكو ٌإياىا في حكمتو االاييَّةَّ .
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اارب اإلاو يسكع بأف يتكلَّمكا عنيا قليبلن ،ىي
االدس االَّو سمح ارسؿ كا ٍّ
نجيليي ٌ
م امعرفة
عركسة ىذا ااركح االدُّبكس االَّو األمينة ،يمتكلٍّميف إ نذا بما ىك ضركر ٌ
اارب اإلاو.
ابنيا يسكع اامسيح ٌ
إف مريـ ىي عمؿ ااعلي األسمى ااذم َّ
إذخرىا امعرفتو كامتبلكو .ىي األيـ
َّ - 5
ٌ
جدان أف ييبلييا متكاضعة كيخفييا في حياتيا
او ٌ
س ىف ي
ااعجيبة الَّو اإلبف ااذم ىح ي

ايماشي تكاضعيا ااعجيب ،فدعاىا "إمرأة" ( ً
األ نجيؿ 54ااملدَّس بحسب االدٍّيس
ي
يكحف 4 ،2؛ ً )26 ،19مثؿ غريبة ،بينما في قلبو َّ
كيحبُّبيا أكثر
َّا
فإنو كاف يحترميا ي
ًمف اامبلئكة جمعاء .مريـ ىي "معيف ااماء اامختكـ" ( ًسفر نشيد األناشيد-أحد
ااركح االدس اهلل
يكتب ااعيد االديـ مف ااكتاب ااملدَّس )12 ،2 -كعركس ُّب
األمينة ،ال يدخؿ إاييا غيره .مريـ ،قم ىيكؿ ااثَّااكث االدُّبكس ،مكاف راحتو،
اامكاف ااسامي االدسيَّة في ااككف قاطبة ااذم يحتلٌ يو االَّو ،أرفع مف ملاـ
جدان كانت ،بأف تد يخؿ
ااكاركبيـ كااسارافيـ؛ كا َّن يو ال ييسمح قىط أليَّة خليلة نليَّة ٌ
إايو دكف امتياز عظيـ.
األرضي آلدـ ااجديد ،55
االايية ىي اافردكس
إف مريـ
- 6مع االدٍّيسيف أقكؿَّ " :
َّ
ٌ
درؾَّ .إنيا عااـ االَّو
حيث َّ
تجس ىد مف ااركح االدس اهلل ،ايعمؿ فييا عجائب ال تي ى
ؼ اياَّ .إنيا جكدة ااعلً ٌي ،اهلل
صى
اإلايي ااعظيـ ،حيث ااجماالت كااكنكز ااتي ال ىك ٍ
االدكس ،ااذم أخفى في أحشائيا اافائلة االداسة إبنو ااكحيد كًب ًو َّ
كؿ ما
اآلب ٌ
54

ششح
ًِٔ :-خ ٖٓ أطَ ٗٞ٣بٗ ، Evangélion = ٢رؼُ٘ : ٢اُتَُ َ

اُشة االُ ٚاُلب ِدٝ ١ك.ٚ٤
 ١عٔ٤ؼب ً ثِبُٔظ٣ؼ ٣غٞع
ّ
غب َّسح ،اُغؼ٤ذح اُ ُٔل ِش َؽخ ُِخالط٘ب ا٧ث ِذ ّ
اُ َّ
55

اُشة االُ ٚاُ ُٔخِِّض ٣غٞع أُغ٤ؼ ؽ٤بر٘ب.
أُ ْٗظُش :اثٜ٘ب
ّ
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ااثمف .آه ،آه ،يا اؤلمكر ااخفيَّة ااعجيبة جدًّا ااتي
ىك في غاية ي
ااحسف كااغااي ى
ااتزىمت أف تعترؼ ،باارغـ
َّ
تمميا اهلل االدير في ىذه ااخليلة اارائعة جدًّا ،حتَّى ى
مف تكاضعيا ااعميؽٍّ ،
ص ىن ىع ًب ىي ااعظائـ( "...اإلنجيؿ
إف
بكؿ ذاؾ ىاتفةَّ " :
االدير ى
ى
يعرؼ ذاؾَّ ،
إف ااعااىـ ال ً
ألنو غير قادر
ااملدَّس بحسب االدٍّيس اكقا َّ .)9 ،1
كغير أىؿ.
إف االدٍّيسيف تكلَّمكا بأشياء رائعة ااجماؿ عف مدينة االَّو ااملدَّسة ىذه؛ اـ
َّ - 7
يككنكا بليغيف كسعداء قط إالٌ عندما تكلَّمكا عنيا ،كما اعترفكا علنا بذاؾ .بعد
ذاؾ ،كتبكا َّ
بأنيـ اـ ىيركا قىط ما ىك أسمى مف استحلاقاتيا ااتي رفعتيا إاى
إف عرض محبَّتيا ااتي بسطتيا إاى أكبر مف األرض ال ييلاس؛
عرش األاكىيَّة؛ َّ
إف
فيـ؛ كأخي ارنَّ ،
كا ٌف عظمة قدرتيا ااتي تؤثٌر حتَّى على اهلل ٌ
االدكس ذاتو ،ال تي ى
السمك ااذم ال نستطيع
أعماؽ تكاضعيا كك ٌؿ فضائليا كسائر ًن ىع ًميا ،ال تي ٍف ىيـ .يا
ٍّ
مكف قياسيا! يا ً
أف نفيمو! يا السعة ااتي ال تيحصر! يا العظمة ااتي ال ي ً
الل َّمة
ي
ى
ااتي ال ييستطاع بلكغيا!
- 8عف مريـ ااعجيبة ،يي ىب َّ
شر ك ٌؿ يكـ مف أقاصي األرض إاى أقاصييا،
كين ى
ش ير ي
إف ك ٌؿ طغمات اامبلئكة ااتسع،
كمف أعااي ااسماكات إاى أعمؽ اادركاتَّ .
أم جنس كعمر كحااة كانكا ،صااحيف أىـ ال ،كحتَّى ااشياطيف
كجميع اابشر مف ٌ
ضطركف جميعان أف يعطكا امريـ َّ
إف ك ٌؿ
حؽ ااطكبىَّ .
أنفسيـ ،بإرادتيـ أىـ ال ،يي ُّب
مبلئكة ااسماكات ،بحسب قكؿ االدٍّيس بكنافانتكر ،ييتفكف ببل إنلطاع" :ااعذراء
مريـ كاادة اإلاو ،فائلة االداسة ،فائلة االداسة ،فائلة االداسة ىي"؛ كما
عليؾ يا مريـ ،ااخ" ،م ً
كيمنحكنيا مبلييف مبلييف اام َّرات" :ااسبلـ ً
نحنيف أماميا
ي
ى
54

بأف،
ش ىرؼ أكامرىاَّ .
كملتمسيف منيا نعمة ى
إف االدٍّيس ااعظيـ أكغسطينكس يلكؿ ٌ
ي
أمير ااببلط ااسماكم نفسو االدٍّيس ميخائيؿ ىك أكثر غيرة مف ااجميع في
ً
يتشرؼ بخدمة
بأم نكع مف اإلكراـ ،حتَّى استعداده اادائـ بأف
َّ
إكرامو اليدسيَّتيا ٌ
و
بإيماءة فلط منيا.
أم مف عبيدىا ،كذاؾ
ٍّ
- 9مف ً
اامسيحييف ،إذ تتَّخذىا
األرض كلٌيا مليئة ،بااخصكص ادل
مجد مريـ
ٍّ
ي
كم يدف .كاتدرائيَّات
دائمان شفيعة ك يمحامية ايا يد ىكؿ ال ىع َّد ايا ،يملاطعات ،أبرشيَّات ي
كج يد كنيسة إالَّ
عديدة يم َّ
سة الَّو ٌ
االدكس على اسـ مريـ ااملدَّس ،حيث ال يي ى
كر ى
مذبح على شرفيا ،كال تخلك أصلاع األرض أك أقطارىا مف إحدل صكرىا
كفييا
ه
ااعجائبيَّة ،حيث يناؿ ك ٌؿ اابشر َّ
كؿ خيراتيا ،ىي ااتي تشفي جميع أنكاع
باركة على شرفيا ال ىح َّد
عاىاتيـ ااجسديَّة ك ٌ
اام ى
ااركحيَّة .األخكيات كااجمعيَّات ي
ش ىرؼ اسميا اافائؽ االداسة كتحت رعايتيا
ايا! رىبنات عديدة جدًّا على ى
ً
دائما مراحميا
اامباركة! ىكـ مف األخكات كاألخكة ،كااراىبات كاارىباف ييذيعكف ن
ي
كاغي "ااسبلـ ً
كينشركف مديحيا! ال يكج يد طف هؿ في ااعااـ ،إالَّ كيمدحيا كي ً
عليؾ
ي
ي ى
ى
ً
كج يد خاطىء ما ،رغـ تصلُّبًب ًو ،إالَّ
كمض ية ًثلى وة بيا؛ ال ىبؿ،
كاديو
ى
يا مريـ ،"...ال يي ى
ه
ما مف شيطاف ،في ااجحيـ ،رغـ خكفو منيا ،إالٌ كيحترميا.
- 10بعد ك ٌؿ ىذا ،حلٌان ،يجب علينا االكؿ مع جميع االدٍّيسيفَّ ،
بأنو ميما يقلنا
عف مريـ ،فيذا غير و
أبداَّ ،
كثيرا ،كاـ يعظَّـ شأنيا
ألنيا حتَّى اآلف اـ تي ى
كاؼ ن
مدح ن
ُّب
تستحؽ باافعؿ أكثر
ب كاـ تي ٍخ ىدـ كفايةَّ .إنيا
نا
كثير ىبعد ،كا َّنيا اـ تي َّ
كرـ كاـ تي ىح ٌ
كمحب نة كخدمات.
َّ
فأكثر مدائح كاحترامان
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َّ - 11إننا مع ااركح االدس اهلل نلكؿ بعد ٍّ
ااملًؾ،
كؿ ما رأيناَّ " :
إف كؿ مجد ابنة ى
إف ك ٌؿ اامجد ااذم تيلدٍّمو ايا ااسماكات
ىك مف ااداخؿ" (اامزمكر َّ :)14 ،44
خارجيان ،ايس ىك بشيء يملارن نة مع اامجد ااذم تلبلو مف ااخااؽ
كاألرض،
َّ
ااصغيرة ،ااتي ىي عاجزة
نفسو،
درؾ مف خبلئلو َّ
ٌ
اام ى
باطنيان ،ذاؾ اامجد غير ي
ااملًؾ.
عف اختراؽ أ ٌ
ىم ٌ
سر مف أسرار ى

- 12بعد ك ٌؿ ىذا ،يجب علينا أف نيتؼ مع بكاس اارسكؿ في رسااتو ااملدَّسة
عيف ،كاـ تسمعو أي يذف كاـ يخطير
األيكاى إاى أىؿ ككرنتكس " :9 ،2ما اـ ترهي ه
على ً
سمكىا كجماايا ،ىي أعجكبة أعاجيب ٍّ
اانعمة،
باؿ ىبشر" عظىمة مريـٌ ،
ااطبيعة كاامجد .إذا أردتـ فيـ األ ٌيـ ،يلكؿ أحد االدٍّيسيف ،إفيمكا اإلبفَّ .إنيا أيـ
ً
فليصمت ك ٌؿ اساف ىنا.
اامستحلَّة اامغبكطة:
االَّو
ي
يبيف
بفرح
 - 13و
علي فؤادم بأف أكتيب عف مريـ اإلاييَّة ،أل ٍّ
كمميَّز ،أملى َّ
ٌ
خاص ي
َّأنيا حتَّى اآلف غير معركفة كما يجب ،كىذا ىك أحد األسباب ااذم مف أجلو
أمر م َّ
ؤك هد جدًّا :إذا أردنا أف ين ىعٍّرؼ ااعااـ
ايس يسكع معركفان ن
أيضا كما يجب .ه ي
يمو
على مملكة اامسيح ،يجب علينا ن
أيضا أف ين ىعٍّرفو على مملكة مريـ ااعذراء أ ٌ
تو َّأكالن في ااعااـ كااتي ستجعلو يشرؽ فيو
ض ىع ي
اافائلة االداسة ،ىي ااتي ىك ى
أيضا.
ثانية ،ن
بأف مريـ ىي خليلة ااعلً ٌي كعمؿ يديو
- 14مع ااكنيسة جمعاء ،أ ًيق ُّبر َّ
ذرة أك باألحرل ىي ال شيء إذا َّ
قارناىا مع جبلؿ االَّو
ااملدستىيف ،كتظ ٌؿ أ ىق ٌؿ مف َّ
ٌ
إف ىذا
اابلمتناىي ،ىك كحده "ذاؾ ااذم ىك" ( ًسفر ااخركج  ،)14 ،3كباانتيجة َّ
اامستى ًل ٌؿ دائمان كااكافي اذاتو ،اـ يحتج كاف يحتاج
ٌ
اارب ااذم ال ىح َّد اعظمتو ،ي
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على اإلطبلؽ إاى ااعذراء مريـ اافائلة االداسة إلنجاز إرادتو كإلظيار مجده،
نجز ك ٌؿ شيء ،كاك ٌنو يفعؿ ًبفى ٍ ً
تكفيو إرادتو ياي ً
لدس يك ٌؿ شيء.
اام ٌ
ى ى
اامبارؾ ي
ضليا ي
بأف االَّو ااذم أراد
 - 15فبافتراض األيمكر ،مع ذاؾ ،في كاقع حااياٍّ ،إني أقكؿ َّ
ككنيا
بدء أعمااو ااعظيمة كااكبيرة بكاسطة مريـ ااعذراء اافائلة االداسة منذ أف َّ
أبدا كال تدبيره
االدكس ،ال يي ٍّ
اف يي ىغ ٍّير تدبيره إاى األبد ،أل َّىنو االَّو ٌ
غير مشاعره ن
قدس.
ااـ ٌ
اإلايي ي
إف االَّو اآلب اـ ي ً
عط ابنو ااكحيد العااـ إالَّ بكاسطة مريـ .كـ كانت كثيرة
َّ - 16
ي
تنيدات اآلباء كابتياالت األنبياء كقدٍّيسي ااعيد االديـ طكاؿ أربعة آالؼ سنة
ُّب
الحصكؿ على ىذا ااكنز ااثميف ااذم اـ يستحلَّو أحد إالَّ مريـ ،ىي ااتي ىك ىج ىدت
إف ااعااىـ غير أىؿ البكؿ
كقكة صلكاتياَّ .
حظكة عند اهلل ااؽٌدكس
بسمك فضائليا َّ
ٍّ
ااسماكم ،يلكؿ االدٍّيس أكغكسطينكس ،فليذا
ابف االَّو مباشرة مف ىي ىدم أبيو
ٌ
ً
لبلو ااعااىـ
ااسبب أعطاه إاى مريـ ااعذراء اافائلة ااطُّبىر كاالداسة ،ا ىكي ىي ى
بكاستطيا ،أىم ًبفى ٍ ً
اارب اإلاو يسكع اامسيح قد
اامبارؾَّ .
إف ابف االَّو اآلبٌ ،
ضليا ي
َّ
تأنس ألجؿ خبلصنا في مريـ كبكاستطيا.
ب رضاىا
َّ
إف ااركح االدس االَّو صاغ منيا كبكاستطيا اامسيح ،بعد أف طىلى ى
ًً
ااملدَّس على ي ىدم أ ً
ااملىدَّـ.
ى ٌ ى
ىحد يخدَّاـ ببلطو ي
- 17أٌكاىى االَّو اآلب مريـ خصكبتو قدر ما كانت خليلتو اامحضة بكسعيا
تجس ىد اخبلصنا ،كك ٌؿ
درة على ميبلد ابنو ااكحيد ااذم َّ
استيعابو ،اكي ييعطييا االي ى
ااملدس.
ااسرم
سائر أعضاء جسده ٍّ
ٌ
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إف االَّو اإلبف قد نزؿ في حشاء مريـ اابتكاً ٌي ،كآدـ ااجديد في فردكسو
َّ - 18
ً
كيجترح عجائب ٍّ
ً
اانعمة ،في ااخفية .ىذا اإلاو ااذم
األرض ٌي ،ايبت ًيج فييا
قكتو ً
َّ
حريَّتو برؤية ذاتو نا
ؽ َّ
بترؾ ذاتو محمكالن
تأنس ،كجد ٍّ
أشر ى
أسير في حشاىا؛ ى
ااسماكم بإخفائو سناياه عف ك ٌؿ
مف ابنتو ااصغيرة ىذه؛ ىك ىج ىد مجده كمجد أبيو
ٌ
خبلئ ً
َّد استلبلاو كجبلاو بخضكعو امريـ
ؽ األرض ،اكي ال يكشفيا إالَّ امريـ؛ ىمج ى
ااح ىب ًؿ بو ،في ميبلده اامجيد ،في تلدمتو إاى ااييكؿ،
ااعذراء ااحبيبة ىذه ،في ى
ااملدس ألجؿ خبلصنا
عاما ،حتَّى مكتو على ااصليب
ٌ
في حياتو ااخفيَّة ثبلثيف ن
كايلىَّرب ،برضاىا،
كاي ىك ٍّمؿ معيا ااذبيحة ااكاحدة ي
المشاركة معو ي
حيث كانت بلربو ي
االدكس.
ب سابلنا
إسحؽ برضى إبراىيـ أبيو إلرادة االَّو ٌ
ي
اي ،كما قيٍّر ى
إاى اآلب األ ز ٌ
ىرضعتوَّ ،
جميعا.
بتو ذبيح نة ألجؿ خبلصنا
ىي ااتي أ
َّتو َّ
كقر ي
ىعااتو ،رب ي
تو ،أ ي
غذ ي
ي
ن
إف ااركح االدس اهلل
؟؟؟؟؟؟؟أيُّبيا ااخضكع اإلايي ااعظيـ ،ااعجيب اابلمفيكـ ،إ ٍذ َّ
ااملدس محفكفنا بااصمت ػ رغـ إخفائو َّ
عنا
اـ يسمح بأف يبلى ذاؾ في اإلنجيؿ
ٌ
تلريبا جميع األشياء ااعجيبة ااتي قاـ بيا ااحكمة اإلاييَّة 56في حياتو ااخفيَّة،
ن
إف اامسيح يسكع قد أعطى اامجد
اكي يي ىب ٍّيف انا قيمتيا كمجدىا اابلمتناىيَّيفَّ .
معطيو او بتكبة
ألبيو
ااسماكم بخضكعو أل َّ
ٌ
مما كاف ي
يمو ثبلثيف سنة ،كذاؾ أكثر ٌ
ك ٌؿ األرض باجتراح أكبر اام ً
اارب اإلاو يسكع اامسيح ،يا
عجزات .على مثاؿ ٌ
ي
إرضاء او.
االدكس عف طريؽ ااخضكع امريـ
ااملىدَّـ الَّو ٌ
ن
التمجيد ااعظيـ ي
أف إرادتو
َّ - 19
جي ندا عف قرب ،اكجدنا فييا ٌ
إف بليَّة حياة يسكع ،اك تفحَّصناىا ٌ
باركة؛ في ااكقت عينو ااذم تكلَّ ىمت فيو،
بدء معجزاتو َّ
تمت بكاسطة ٍّ
اام ى
أمو مريـ ي
56

اُشة االُ٣ ٚغٞع أُغ٤ؼ.
ّ
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ً
َّ
اارب يسكع ،في
قامت بياَّ .
إف ٌ
عمة ى
تلدَّس يكحنا ،كىذه كانت َّأكؿ أعجكبة ن ى
حكؿ ااماء إاى و
بناء على طلبيا اامتكاضع ،ككاف ذاؾ
عرس قانا ااجليؿ َّ
خمر ن
اصىؿ أعاجيبو مف خبلؿ مريـ ااعذراء
َّأكؿ أيعجكبة طبيعيَّة قاـ بياَّ .إنو ىب ىدأ كك ى
أيمو كبفضلًيا؛ كيك ً
اصؿ ك ٌؿ ذاؾ حتَّى انتياء اادىكر بكاسطة مريـ كاادتو اافائلة
ي
ٌ
ااطُّبير كاالداسة.
األقدس ،بمعنى َّأن يو
اما كاف
َّ - 20
إف ااركح االدس االَّوَّ ،
عليما في االَّ ًو ااثااكث ى
ن
ً
خصان بكاسطة عركستو مريـ ااعذراء اافائلة
آخر ،أصبح يم ًب
يقنكما إاييًّا ى
ال ييصد ير أ ن
أصبح
أصد ىر أسمى أعمااو ،أال كىك اإلاو ااذم
االداسة .معيا ،فييا كمنيا ى
ى
ً
َّ
اامختاريف َّ
كؿ يكـ كحتَّى نياية
إنسانا ،كانو ييصدر أعضاء ىذا اارأس اامعبكد ي
ااعااـ :ايذاَّ ،
فإنو في ك ٌؿ ىم َّروة ىي ًج يد فييا مريـ عركستو غير اامنفصلة كاامحبكبة
في ىن ٍف و
س ما تزداد فاعليَّتو كقدراتو اابلمحدكدة على إصدار يسكع اامسيح في
س كتلؾ َّ
تلؾ َّ
اان ٍف ً
اارب اإلاو.
اان ٍفس في اامسيح يسكع ٌ
بأف مريـ ااعذراء تيعطي
ااسابؽ ،ال نريد أف نلكؿ َّ
- 21بما تلدَّـ في ااملطع ٌ
ااخصكبة الركح االدس ،كما َّ
إايا ،فيك يملكيا
كأنو ال يمؿكيا ،إذ َّإنو بككنو ن
ً
َّ
يقنكما
حتما كما يملكيا اآلب كاإلبف ،حتَّى كاك أنو ال يضعيا عمليًّا كال ييصدر أ ن
ن
بأف ااركح االدس اهلل يضع خصكبتو عمليًّا
اامراد مف كبلمي َّ
إاييًّا آخرَّ ،
كاكف ي
كبفضلًيا،
كيريد دك نما،
ٍ
بكاسطة ااعذراء مريـ اافائلة االداسة ،ااتي أراد ي
كبفضلًيا كفييا إًصدار يسكع
إستخداميا ،باارغـ مف حاجتو إاييا ،بكاسطتيا
ٍ
ااملدَّسة .يا اى ًسٍّر ٍّ
عمة ىذا
اامسيح كأعضائو ػ جسده ٍّ
ااسرمٌ ،
اان ى
أم كنيستو ي
اامسيحييف.
ااركحييف مف بيف
اابلمعركؼ ،حتَّى مف أعظـ ااعلماء ك
ٍّ
ٍّ
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تجسد كمجيء يسكع
َّ - 22
بىع يو االَّ يو ااثااكث االدُّبكس في ُّب
إف ااتدبير ااذم اتَّ ى
إف اإلاو ااكاحد :اآلب كاإلبف كااركح االدس يحافظكف عليو ك ٌؿ
اامسيح األ َّىكؿَّ ،
57
كيحافظكف عليو 58حتَّى
اام ٌ
لدسة ،ي
األيَّاـ  ،بطريلة غير منظكرة ،في ااكنيسة ي

اامجيء ااثاني كاألخير المسيح يسكع بمجده عند يمنتىيى األزمنة.
َّ َّ - 23
سكي نة
بحرا؛ ىج ىم ىع جميع ًن ىع ًم ًو َّ
إف االو اآلب قد ىج ىم ىع ك ٌؿ اامياه ٌ
كسماىا ن
كنز أك مخزنا غنيًّا جدًّا ،حيث
إف ايذا اإلاو ااكبير كااعظيـ جدًّا نا
كسماىا مريـَّ .
ٌ
و
ساطع و
باىر ،نادر كثميف جدًّا ،حتَّى ابنو ااكحيد ذاتو؛
جميؿ،
ع ك ٌؿ ما او مف
و
أكد ى
ى
اارب ااذم
كا َّف ىذا ااكنز ااثميف ايس ىك إالَّ مريـ ااتي يي ٍّ
سمييا ٌ
االديسكف :كنز ٌ
مف ًم ًلئ ًو أغنى جميع اابشر.
َّ َّ - 24
يم يو في ك ٌؿ ما اكتسبو في حياتو كمماتو مف
إف االو اإلبف ،قد شارؾ أ ٌ
أجلنا :إستحلاقات ال ىح َّد ايا كفضائؿ عظيمة كعجيبة جدًّا ،كقدى ىج ىعلىيا ااكؾيلة
بفضلًيا ييعطي استحلاقاتو ألعضائو59؛
كى ىب يو أبكه
اك ٌؿ ما ى
ااسماكم ٌإياه إرثنا؛ َّإن يو ٍ
ٌ
إف كاادتو مريـ ااعذراء ىي قناتو ً
كجدكؿ ًن ىع ًم ًو كمراحمو ،ىي ااتي مف
ااسٍّريَّة
َّ
ى
و
ًٍ
و
ااملدٍّسة.
خبلايا
ااملدَّسة ك ي
كبفضليا ىييب بغزىارة مراحمو ًبلي ٍطؼ ألعضاء كنيستو ي
ً
َّ َّ - 25
صة
اامخل ى
اام ى
باركة ،عركستو ي
إف االو ااركح االدس قد كىب مريـ ااعذراء ي
األمينة ،جميع عطاياه اامجيدة؛ كاختارىا يم ىكٍّز ىع نة ايا ػ أىم ،اجميع ما يملكو
ااركح االدس اهلل بااذات :اً ىمف تشاء ،قى ٍدر ما تشاء ،كيفما كحينما تشاء ،جميع
ُّب
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أُٗظشُ٣ :ؾبكظ ٕٞػِ ٠اُزذث٤ش االُ ٢ٜاُ ُٔوذّط ،اُز ١هذ عبء ػِِ ٠ر ًْ ِش ِ ٙاُوذِّ٣ظ اُؼظْ٤

ُ٣ٞظ ٓبس ١ؿش ٕٞ٤٘٣دٗٞٓ ٝلٞسد ،ك ٢أُوبطغ ٝاُغطٞس اُغبثوخ.
58
59

ساعغ اُِ٘وطخ اُغبثوخ.
٤ً٘ :١غز ٚأُوذّعخ.
عغذ ٙاُغ ِّش ّ

60

إفق ال ىيمنح أيَّة ىع ًطيَّة سماكيَّة البشريَّة إالَّ عف يدييا
عطاياه ىكًن ىع ًم ًو ،إذ َّ
لدسة ،ااذم أراد أف يككف انا ك ٌؿ شيء
اام ٌ
اابتكايَّتىيف .ىذه ىي إرادة اهلل االدُّبكس ي
عف ىي ىدم مريـ ااعذراء اافائلة االداسة؛ بيذا أراد اهلل ااعلً ٌي ىج ٍعلى ىيا يمغتنية،
جدان كاختىفىت إاى حدكد
اضعت ٌ
كم ىك َّرىمة ،ىي ااتي أفلى ىرت ذاتيا ،تك ى
يمتسامية ي
االديسيف اآلباء األطيار
اامبلشاة في ك ٌؿ حياتيا .ىذه ىي أحاسيس ااكنيسة ك ٌ
ي
ىحباء.
األ ٌ
ت بتثبيت جميع
اكنت قي ٍم ي
ت بااتكلُّبـ معيا ،ي
- 26نفكس ىذا اازمف االكيَّة ،اك قي ٍم ي
بكؿ بساطة مطىكالن ،م ً
ما أقكاو ٍّ
االديسيف ،مع
ستن ندا على اؿكتب
ااملدسة كاآلباء ٌ
ٌ
ي ٌ ي
اام ٍّ
ط َّكالن في
ؤكدة ااعديدة كاإلطٍّبلع علييا يم ى
ذكرل النصكص اابلتينيَّة كاابراىيف ي
اامثىلَّث األكاايؿ العذراء اافائلة االداسة" ،اكات ًبو ااشيير األب Poiré.
كتاب " ي

ااطيبة مف اافلراء كا يابسطاء اامؤمنيف ببساطة
كبما َّأنني أتكلَّـ مع ذكم اإلرادة ٍّ
كباستحلاؽ أقكل مف ااعلماء ،فإ ٌن ًني ً
أقتصر معيـ ااحديث على إعبلني الحليلة
ي
سً
رد اانصكص اابلتينيَّة ااتي ال يفيمكنيا ،مع إبلائي
كاملة ،دكف ااكقكؼ على ى
سرد االليؿ منيا ايـ بك ٌؿ بساطة عملًيَّة .فل ين ً
على ً
كمؿ.
ى
أف
كمؿ اانعمة ،على َّأنو مف األكيد جدًّا َّ
كملىة ااطبيعة كاامجد يم ٍّ
- 27اانعمة يم ٍّ
باركة ،كما كاف على األرض ،كنتيجة اذاؾ َّإنو
ٌ
اام ى
ربنا ال يزاؿ ابف مريـ ااعذراء ي
يمياتَّ .
اكنو ،يجب
كأكمؿ اابنيف ييحافظ على ااطاعة كااخضكع اً ىمف ىي خير األ َّ
علينا أف ً
لصا في ااكماؿ في يسكع
نحترس مف اعتبار ىذا ااخضكع ي
تنازالن أك ىن ن
أف مريـ ىي أدنى مف ابنيا اإلاو بنكع الم و
تناه ،فيي ال تأمره كما
اامسيح .بما َّ
ي
إف مريـ بككنيا
تفعؿ ذاؾ األيـ األرضيَّة مع ابنيا ااذم ىك أدنى منيا .كبااتاايَّ ،
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االديسيف جميعان فيوَّ ،إنيا ال
قد تغي ىَّرت في االَّو في اانعمة كاامجد اال ىذيف يي ٍّ
غيراف ٌ
ً
ًو
بأم و
االدكسة.
تسأؿ ،ال تيريد كال تلكـ ٍّ
اابلمتى ىغ ٍّي ىرة ٌ
أمر ما يمخااؼ إلرادة اهلل األ زايَّة ي
اللديس
اللديس برناردافٌ ،
بناء على ىذا ،في قراءتنا اللدٍّيس برناردكسٌ ،
االدكس
بكنافانتكر ،ااخ ،نرل َّ
بأف ك ٌؿ ما في ااسماء كعلى األرض ،حتَّى اهلل ٌ
سلطىة مريـ ااتي
ذاتو ،ىك خاضع العذراء اافائلة االداسةَّ ،إنيـ ىيعنكف بذاؾ َّ
أف ي
ظمة ك ً
ااملدار ،حتَّى َّإنيا تبدك انا َّ
كأنيا ايا
منحيا االَّو ٌ
االدكس ايا ىي فائلة ااع ى ى
فتظير انا ًمثؿ أكامر عزيزة
أف صلكاتيا ىي يملتدرة اديو،
سلطة على ذات االَّو ك َّ
ى
ي
ادل جبلاو ،ىك ااذم ال يي ً
اامحب ىَّبة جدًّا على قلبو اإلايي
لاكـ ن
أبدا صلكات كاادتو ي
اامطابلة إلرادتو اإلاييَّة.
دائما ن
أبدا ك ي
االدُّبكس ،ىي اامتكاضعة ن
اارب ااعلً ٌي عف بني
مكسى ،إذ كانت صبلتو قكيَّة جدًّا ،حتَّى إزااة غضب ٌ
يغضب
إسرائيؿ ،اـ يكف باستطاعتو ملاكمتو ،إذ ؾاف ىيطليب إايو أف يتركو ى
كي ً
لاصص ااشعب ااعاصي ،فكـ يجب علينا ااتَّفكير ىملًيًّا كبأكاى ًحجَّة في صبلة
ي
اامتكاضعة كااتي تفكؽ صبلتيا كتشفُّبعاتيا تلؾ ااتي
اامباركة أيـ اهلل ي
مريـ ي
االديسيف ااذيف في ااسماء كعلى أرضنا؟
المبلئكة ك ٌ
ااطكباكييف .كمكافأة اتكاضعيا
- 28مريـ ،في ااسماكات ،تأمر جـ يع اامبلئكة ك
ٍّ
درة ااجبَّارة بمؿء ااعركش اافارغة ااتي طي ًرىد منيا
ااعميؽَّ ،
إف اهلل قد ى
منحيا االي ى
ااساقطكف بسبب كبريائيـ َّ
ااشديد .تلؾ ىي إرادة ااعلً ٌي رافع
اامبلئكة ااجاحدكف ك َّ
تخضع ألكامر مريـ اامجيدة ااسماكات كاألرض
اامتكاضعيف ،60ااذم أراد أف
ى
ً
معا ،االائدة اجيكشو ،األمينة على
كااجحيـ ،إذ أقاميا ىمل ىكة ااسماكات كاألرض ن
60
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اام ٍّ
ااص ًانعة اؤلعاجيب ااعظيمة ،اافادية الجنس اابشرم
كزعة ًان ىع ًم ًوَّ ،
كنكزه ،ي
61
اام ً
شارىكة األمينة في عظائمو كانتصاراتو
اام ى
بيدة ألعدائو ك ي
كااكسيطة او ،ي

اامجيدة.
أبناء او بكاسطة مريـ،
إف االَّو اآلب يريد ،حتَّى انتياء ااعااـ ،أف يجعؿ
َّ - 29
ن
لدسة" :أيم يكثي في يعلكب=،62"In Jacob inhabita
اام ٌ
قائبلن ايا ىذه ااكلمات ي
ً
بمعنى إجعلي س ً
كملامؾ في أكالدم ااذيف اخترتي ييـ ،كايس في ىبني إبليس،
كناؾ
ي
رمز إاييـ في عيسك.63
كايس أيضان في اامرذكايف ااذيف يي ى
يما ،كذاؾ في ااكالدة اافائلة ااطبيعة
أف في ااكالدة ااطبيعيَّة نأبا كأ ًّ
 - 30كما ٌ
إف
باركةَّ .
أب كىك االَّو اآلب ٌ
كااركحيَّة ىناؾ ه
اام ى
االدكس كأ ٌّيـ كىي مريـ ااعذراء ي
اامختاريف ،اهلل ىك أبكىـ كمريـ ًى ىي أيي ٌـىـ؛ كااَّذم
جميع أبناء اهلل
ٍّ
ااحليلييف ك ي
يما او ،ايس او بااتااي االَّو ىكأىب .ايس االَّو نأبا المرذكايفً ،مثؿ
ال ىيتَّ ًخذ مريـ أ ًّ
شلٍّيف ،ااخ ،...أكائؾ ااذيف يحلدكف أك ينظركف باحتلار أك
اامن ى
اايراطلة ،ي
ألف ايس ايـ مريـ كأ ٌيـ:
المباالة إاى ااعذراء اافائلة االداسة ،إذ ال فخر ايـ َّ
ي
يكرـ ً
ااحليلي
األبف
َّ
ألفيىـ ،اك اتَّخذكا مريـ أ ًّ
ككرمكىا كما ٍّ
يما ايـ ،ألىحبُّبكىا ٌ
ٌ
إف ااعبلمة
شديداَّ .
كيحبيا حبًّا
تو ااحياة ،كاادتو ااعزيزة،
ك َّ
ااصااًح تلؾ ااتي ى
ن
كى ىب ي
ٌ
اامعصكمة عف ااخطأ ااتي ال ي ً
كر يج وؿ
ش ٌؾ فييا التمييز بيف ىر يج وؿ
مكف اا ى
ي
ىرطكقي ى
ٌ
األكايف يحتلراف ااعذراء
اامختار ،ىي َّ
أف َّ
اامنتلى ي
ذم تعؿيـ مرذكؿ فاسد ،كبيف ي
جتيديف بأقكاايما كأمثاايما أف يي ىنلٍّصا،
اافائلة االداسة غير مبااييف بيا ،يم ى
61

أػذاء َّ
هللا اُؼِِ ّ ٢اُغجَّبس.
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ساعغ ،علش اُزٌ.27-19 ،25 ٖ٣ٞ
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ااحليلي العذراء مريـ اافائلة
براقة أحيانا ،مف اإلكراـ
بااعلى ًف ،بحجج َّ
بااخفية أك ى
ٌ
اآلب اـ ىي يلؿ امريـ أف
ااطُّبير كاالداسة كمف اامحبَّة ايا .يا اؤلسؼ ااكبير! االَّ يو ي
تجعؿ مسكنيا في مثؿ ىؤالء ،إذ َّإنيـ يمماثلكف اعيسك.
ى
يتجسد كؿ
ص َّح ااتعبير ،أف يصكغ ذاتو كأف
َّ - 31
َّ
إف االَّو اإلبف يريد ،كاذا ما ى
64
يمو ااعزيزة مريـ ااعذراء ،قائبلن ايا بأف تتلبَّؿ
األيَّاـ في أعضائو بكاسطة أ ٌ

إسرائيؿ كميراث .65كما اك أراد بذاؾ أف يلكؿ :اهلل اآلب قد أعطاني ،مي ارثنا،
كع ىدـ ااصااحيف فييا،
جميع شعكب األرض ،اابشريَّة ىجمعاء بصااحييا ى
كبعصا مف حديد بعضيـ
بعصا مف ىذ ىى وب،
ن
بمختارييا كمرذكاييا؛ سأقكد بعضيـ ن
ي
اآلخر .ابعضيـ سأككف األب كاامحامي ،كابعضيـ اآلخر سأككف منتى ًلما ً
عادالن،
ى
ي ن
ي
اثؾ كم ٍل ً
إف مير ً
ك ً
كؾ اف
ااعادؿ الجميع .يا أ ٍّ
باركةٌ ،
اام ى
ي
يمي ااحبيبة مريـ ااعذراء ي
ااصااحةٍّ ،
كتربينيـ؛
تغذينيـ ٍّ
يككنا إالَّ المختاريف منيـ .سكؼ تلدينيـ كاأل ٌيـ َّ
ككملًكتيـ ،ستلكدينيـ ،ترعينيـ كتدافعيف عنيـ.
ى
- 32إ َّف ااركح االدس اهلل يلكؿ=Homo et homo natus est in Ea" :إنساف
66
رح ىب ً
األكؿ ااذم ىكاى ىدتٍ يو
عض اآلباءَّ ،67
ش ً
إف اإلنساف َّ
بحس ًب ى
كأنساف يكاً ىد فييا"  .ى

مريـ ااعذراء اافائلة االداسة ىك اإلنساف اإلاو يسكع اامسيح؛ كاإلنساف ااثاني
بااتب ٍّني .إذ كاف اامسيح
ىك إنساف ىم ٍحض ،إبف الَّو ٌ
باركة ى
اام ى
االدكس كامريـ ي
اامختاريف ااذيف ىـ
جسدا منيا ،فبااتاايَّ ،
يسكع ،رأس ااناس ,قىد يكاً ىد كاتَّ ىخ ىذ
ن
إف ي
64
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ألنو ال ي ً
أيضا منيا ضركريًّاَّ ،
مكف
أعضاء ىذا اارأس ،يجب علييـ أف ييكاىدكا ىـ ن
ي
ب رأسان ببل أعضاء كال أعضاء مف دكف اارأس ،كاالَّ يككف
اؤل ٍّيـ عينيا أف تيٍن ًج ى
ً
بحسب ااطبيعة ،كفي حلؿ ٍّ
إف اارأس
اانعمة ،األمر يككف ىكذا أيضانَّ ،
شبحا
ن
ااسرم مف أ ٍّيـ
كاألعضاء ييكاىدكف مف ذات األ ٌيـ؛ كاذا يكاً ىد عضك اجسد اامسيح ٍّ
اامعصكمة ىعف ااخطيئة ااتي أىفىج ىبتٍ يو ىك
يمو مريـ ااعذراء اافائلة ااطُّبير ك
غير أ ٍّ
ى
ختار منو،
عضكا ايسكع اامسيح كال يم نا
اارأس ،فلف يككف بااتااي ىذا ااعضك
ن
َّ
كاكنو ،في حلؿ ٍّ
شبحا.
اانعمة ،سيككف ن
أف يسكع ىك ،اآلف كما في ااماضي ،ثمرة أحشاء
- 33زيادةن على ذاؾ ،بما َّ
كم َّرة" :مبارؾ
اامباركة ،كما تيىردٍّد ذاؾ ااسماكات كاألرض كؿ األيَّاـ أاؼ ٌ
مرة ى
مريـ ي
ً
س ٍّيدنا يسكع اامسيح"َّ ،
فإنو ام َّ
أف ك ٌؿ إنساف كباألخص
أيضاَّ ،
ؤكد جدًّا ن
ثمرة بطنؾ ى
ي
ً
اارب اإلاو ،ىك بااتااي ثمرة كعمؿ مريـ،
ذاؾ ااذم يمتلؾ إبنيا يسكع اامسيح ٌ
َّ
كمخلًص ايسكع
كبااعمكـ ااعااىـ أجمع ن
أيضا؛ بمعنى أنو ،إذا كاف ىناؾ مؤمف ي
اامسيح ااساكف في قل ًب ًو ،ييمكنو االكؿ ٍّ
ألف ك ٌؿ
بكؿ جرأة" :شكرم ااكبير امريـَّ ،
ما أمتلكو ىك عمليا كثمرتيا ،كبدكنيا اما أستطعت ذاؾ" ،بيذاَّ ،إنو ي ً
مكف امريـ
ي
أف تلكؿ أكثر ما يلكاو االدٍّيس بكاس ،في ذاؾ" :أكائؾ ااذيف أادىـ ثاني نة إاى
أف ييصاغ اامسيح فييـ = Quos iterum parturio, donec in vobis
68

يتككف فييـ،
االدكس ،حتَّى َّ
أاد أكالد االَّو ٌ
 :"formetur Christusك ٌؿ األيَّاـٍّ ،إني ي
ً
اارب.
في عمره ااكامؿ ،إبني يسكع اامسيح ٌ
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اامختاريف
إف االدٍّيس أغكسطينكس ،يمتخطٍّيان ذاتو كك ٌؿ ما يقلتي يو سابلنا ،يلكؿ َّ
َّ
بأف ي
جميعا ،حتَّى يككنكا يمطابليف اصكرة ً
اارب اإلاو اامسيح
ابف االَّو اآلب ٌ
االدكسٌ ،
ن
يسكعَّ ،إن ييـ في ىذا ااعااىـ يمختىفكف في أحشاء مريـ اافائلة االداسة،
َّ
ًً
باركة ،اافائلة
اام ى
كم ىن َّمكف مف ق ىبؿ ىذه األ ٌيـ ي
محركسكف ،يمغذكف ،يم ىربَّكف ي
ااصبلح ،اكالدتيـ بعد مماتيـ ،المجد األبدم ااذم ىك حلًّا يكـ ميبلدىـ ،كما
ً
درؾ مف
اام ى
تدعك ااكنيسة مكت ااصدٍّيليف األبرار .يا اىسٍّر اانعمة ىذا غير ي
اام ٍد ىرؾ قليبلن مف اامختاريف!
اامرذكايف ،ك ي
ً
إف ااركح االدس االَّو يريد أف يي ىك ٍّك ىف فييا كبكاستطيا
َّ - 34
اامختاريف ،قائبلن
اياً .69"In electis meis mitte radices" :
أالي يا عركستي اامحبكبة جدًّا جذكر
ً
كجدت
فضائلؾ في ااذيف اخترتييـ اكي يتلدَّمكا مف فضيلة إاى فضيلة.
جميع
ي
فيؾ عندما قي ً
كبير ً
شتاؽ أف
سركر نا
نا
مت بأسمى اافضائؿ على األرض ،كـ أنا يم ه
أجدؾ على األرض مف دكف أف تىتركي ااسماكات .ص ٍّكرم ً
ً
ذاتؾ ؿىذا ااخصكص
ى
ي
إيمانؾ ااذم ال ي ٍغلىب كتك ً
ً
اضعؾ
في ىم ٍف انتليتييـ ،اكي أرل فييـ ،بعذكبة ،جذكر
ي
ً
ً
ً
اامتَّ ًل ىدة
ااعميؽ جدًّا كتضحياتؾ ااككنيَّة ااشاملة كصبلتؾ ااسامية كمحبَّتىؾ ي
ً
ً
ً
ً
أبدا ،ااطاىرة
صة ن
اامخل ى
كرجائؾ ااكطيد كك ٌؿ فضائلؾ ااسامية .أنت عركستي ي
كااخصبة دكما :فلي ً
عط ًني إيما ين ًؾ مؤمنيف ،كاتيعطني طيارتي ًؾ اافائلة عذارل،
ي
ن
ً
كاتي ً
خصكبتؾ ممختاريف كىياكؿ يملدَّسة.
عط ًني
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إف مريـ ااعذراء اافائلة االداسة ،عندما تي ً
للي جذكرىا في اان ٍفس ،تصنع
َّ - 35
فييا عجائب نعمة ىي كحدىا بملدكرىا إصدارىا ،بككنيا ىي كحدىا ااعذراء
ااخصبة ااتي اـ يكف ًم ٍثلى ىيا كاف يككف ًم ٍثلى ىيا على اإلطبلؽ في ااطُّبير كااخصكبة.
ً
كم ٍف
َّ
باركة قد أعطىت ،مع ُّب
اام ى
ااركح االدس اهلل ،أعظـ ىم ٍف ييمكف كجكده ى
إف مريـ ي
يككف ،أال كىك اإلاو-اإلنساف ،70كستعطي نتيج نة اذاؾ أعظـ ما يككف في
األشياء ،في األزمنة األخيرة .تنشئة كتربية االدٍّيسيف ااكبار ااذيف سيككنكف في
آخر ااعااىـ ،محفكظتاف ايا؛ َّ
كجد إالَّ ىي ،اافريدة ،ااعذراء اافائلة
ألنو ال يي ى
ااعجائب ااتي تستطيع باال تٌحاد مع ااركح االدس اهلل ،األيمكر اافريدة اافائلة
اامعتاد.
ي
إف ااركح االدس اهلل ،في ااكقت ااذم ىي ًج يد فيو مريـ في ىن ٍف و
س ًمف
َّ - 36
اانفكس ،يطير إاييا (إاى ىذه َّ
اان ٍف ً
مانحا ٌإياىا ذاتىو بغزارة،
س) ن
ماائا إيَّاىا يكلٍّيًّا ،ن
قد ًر ما تيعطي ىذه مكانا امريـ عركستو اافائلة ااطَّيارة؛ فى ًمف األسباب
على ٍ
ااساطعة في
ااكبيرة ااتي اسببيا ااركح االدس اهلل ال ىيعمؿ اآلف ااعجائب َّ
اانفكس ،ىي َّأنو ال يعثر فييا على ات و
ٍّحاد و
متيف مع مريـ ااعذراء عركستو
ى
ً
أبداَّ ،
بااحب ااكبير
دءا
أبدا .إ ٌني أقكؿ :عركستو اادَّائمة ن
صة اادَّائمة ن
ٌ
ألنو ىب ن
اامخل ى
ي
تكايتيا اكي تيعطي يسكع
م اآلب كاالبف ،قد َّ
تزك ىج مريـ ااعذراء اادَّائمة ىب ٌ
ااجكىر ٌ
اامنتى ىخبيف ،كاىـ
اامسيح ٌ
اامنتى ىخبيف اىنا ،كيسكع اامسيح في ي
اارب اإلاو ،رأس ي
يطلٍّليا ن َّ ً
دائما يمخلصة كخصبة.
ي
أبدا ،ألنيا ىبل ىيت ن
جئت على قكاو:
- 37يجب أف نختىًتـ بااطَّبع بما ي
70
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اامنتى ىخبيف:
االدكس سلطانا نا
َّأكالنَّ :
إف مريـ قد تلىلَّت مف االَّ ًو ٌ
كبير على نفكس ي
َّ
ث فييـ بحسب أكامر اهلل اآلب ايا؛ تككينيـ،
ألنو بدكف ذاؾ ،ال تستطيع أف تم يك ى
كحصتيا ،تككينيا
تغذيتيـ كميبلدىـ الحياة األبديَّة كأ ٍّيـ ايـ ،ىذه اانفكس ميراثيا
ٌ
اارب اإلاو إبنيا ااكحيد ،كتككيف يسكع اامسيح فييا؛ ىغ ٍرس
في اامسيح يسكع ٌ
جذكر فضائليا فييـ ،ككفىا َّ
ااشريكة األبديَّة الركح االدس اهلل في جميع أعماؿ
اانعمة ىذه؛ ٍّإني أقكؿ َّ
ٍّ
بأنيا ال تلدر أف تعمؿ جميع ىذه األشياء إذا اـ يكف ايا
خاصة فريدة مف نكعيا،
حؽ كسلطاف على ىذه اانفكس بنعمة
َّ
مف ًق ىب ًؿ ااعلً ٌي ٌ
ً
بحسب ااطَّبيعة ،ىك ذاتو ىك ىى ىبيا ذات
درة على ابنو ااكحيد
ىك ااذم أعطاىا قي ى
ٍّ
ٍّ
أيضا.
اانعمة على أبنائو
بااتبني ،ايس فلط على أجسادىـ ،كاكف على نفكسيـ ن
ً
بحسب ٍّ
إف مريـ ىي ملكة ااسماكات كاألرض ،كما ىك يسكع
اانعمةَّ ،
-38
كمف في قلب كداخؿ
اكتسابا .ككما َّ
ياتيف األخيرتى ٍيف طبيعة ك
اً ٍ
ن
أف ملككت يسكع ىي ي
71
ك ٌؿ إنساف ،بحسب ىذه ااكلمةَّ :
إف ملككت اهلل ىك في داخلنا  ،كذاؾ أيضان

َّدة َّأكالن في
ملككت مريـ ىك في باطف اإلنساف ،يعني في ىن ٍف ًس ًو ،كىي يم ىمج ى

اانفكس مع ابنيا ،أكثر مف ذاؾ في اامخلكقات اامنظكرة ،كنستطيع بااتااي
تسميتيا مع جميع االدٍّيسيف :سلطانة جميع االلكب.
االدكس ضركرة
 -39ثانيان :يخبلصة ،بما َّ
أف مريـ اافائلة االداسة ىي اًلَّ ًو ٌ
َّ ً
ااملدَّسة ايا كضركرة،
ى
بحسب ااضركرة ااتي تيدعى إفتراضيَّة ،نظ ارن إلرادة االو ي
كذاؾ ىي أكثر ضركرة البشريَّة جمعاء ،اكي نبليغ جميعنا بفضليا غاية حياتنا.
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نمزج إكراـ مريـ اؿفائلة االداسة كدكرىا بإكراـ باقي االدٍّيسيف غير
ال يجب أف ي
ااضركرم (على سبيؿ االكؿ) كااَّذم ي ً
مكف أف نستغني عنو.72
ي
ٌ
اايسكعي
إف حضرة األب ااعبلَّمة سكاريز  ،T. R. P. SUAREZااراىب
َّ -40
ٌ
73
ً
َّ
ككثير سكاىما ،قد
نا
ااك ًرع،
لي جدًّا ،كجكست ايبس دكتكر اكفاف كااعااـ ى
اات ٌ

االديسيف – مف بينيـ ،على سبيؿ اامثاؿ :مار
برىفكا،
إستنتاجا مف أقكاؿ اآلباء ٌ
ن
اارىى ،74مار كيرالُّبس األيكرشليمي ،مار
أغكسطينكس ،مار أفراـ َّ
شماس ي
َّ
يكحنا اادٍّمشلي ،االدٍّيس أنسلمكس ،االدٍّيساف
جرمانكس االسطنطيني ،مار
بأف
برنردكس كبرنارداف أك برناردينكس ،مار تكما األككيني كاالدٍّيس بكنافانتكرَّ ،
م اخبلصنا ،كىك ااعبلمة
أمر ضركر ٌّ
اإلكراـ ااحليلي العذراء اافائلة االداسة ىك ه
ب ،حتَّى حسب
اامعصكمة النتخابنا ،كفي ااكقت ااذم فيو ال تي ٍحتىىرـ كال تي ىح ٌ
لمبس كأمثااً ًو ،ىك طريؽ إاى اايبلؾ االاطع في
إحساس بعض اايراطلة كإي يك ي
ً ً ً
اام ً
ختاريف.
عداد ىع ىدـ ي
كص ىكره تيث ًبت انا ذاؾ ،كا ٌف
اام ٌ
لدس بعيديو االديـ كااجديد ي
 -41أقكاؿ ااكتاب ي
أيضا ،كا ٌف ااعلؿ ك ً
االديسيف َّ
ااخبرة يتعلَّمانو كيدالٌ ننا
مشاعر كأمثلة ٌ
تؤكد انا ذاؾ ن
مرات ًعدَّة أيج ًبركا
عليو؛ كا ٌف ااشيطاف بذاتو كأتباعو ،مدفكعيف َّ
بلكة ااحليلةَّ ،
غما عنيـ ،بأف يعترفكا بو .مف جميع ىذه ااملاطع اآلباء االدٍّيسيف
كر ن
كنصكصا كثيرة ال َّ
حد ايا اكي أيث ًبت ىذه
ىخذت منيـ مراجع
اامعلٍّميف ،ااذيف أ ي
ن
ك ي
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٣غٞع أُغ٤ؼ.
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لدسة ،ال أكتب اآلف إالَّ
كثيرTibi " :
ملطعا مف أحدىـ اكي ال أطيؿ نا
اام ٌ
ن
ااحليلة ي
devotum esse, est arma quaedam salutis quae Deus his dat quos vult

 ، savos fieriأم ً
األ كراـ ً
اؾ ،يا أيَّتيا ااعذراء اافائلة االداسة ،ىك سبلـ
االدكس الذيف ييريد خبلصيـ".75
ااخبلص ااذم ييعطيو االَّ يو ٌ
أخبار عديدة تي ٍّ
ؤكد جميعيا ىففٍس ااشيء،
نا
َّ -42إنني أستطيع ىنا أف أن يلؿ إايكـ
كرؤيتو في
اام َّ
مف بينيا -1 ْ :ما تللَّيناه مف حياة مار فرنسيس ٍّ
دكىنة ،ي
األسيزم ي
ركحي سلَّما عاايا ً
و
يصؿ إاى ااسماء ،على رأسو في األعااي كاقفة
إنخطاؼ
ن
ٍّ ي ن
ااعذراء اافائلة االداسة ،كمف خبلؿ ذاؾ يبرًىف او َّ
بأنو بيا نستطيع ااكصكؿ إاى
أيضا ،ااذم كاف ػ في
ااسماء؛ ْ  -2ما جاء في كتابات االدٍّيس عبد األحد ن
اامرات ػ ً
كي ىعلٍّـ عف اإلكراـ العذراء اافائلة االداسة ،تعاايـ كبيرة
يكرز ي
إحدل ٌ
ااملدَّسة
كىامة جدًّا كحلائؽ يم ىعٍّزية بك ٌؿ كضكح َّ
َّ
كقكة عف صبلة ااكرديَّة ي
ٍّسة كأىميَّة تبلكتيا ،كذاؾ باالرب ـف كركسكف ،عندما أجبرت ااعذراء
ااملد ى
ك ي
شر أاؼ شيطاف يمستكايف على ىن ٍف ً
س إنساف
اافائلة االداسة كاالدرة خمسة ع ى
ىرطكقي تعيس ،على ااجير بذاؾ ،كعند قراءتنا ىذا ،ال نستطيع إالَّ أف تنياؿ
ٌ
فرحا ً
كغبط نة اًما أيرًغـ ااشيطاف على ااتصريح بو ،كميما يك َّنا قليلًي
دمكعنا ن
اإلك ارـ ايا.
م اخبلص
أمر ضركر ٌ
 -43بااملدار ااذم فيو اإلكراـ العذراء اافائلة االداسة ىك ه
دعككف إاى و
بأف
خاص؛ كال أعتلد َّ
كماؿ
ٌ
جميع ااناس ،ىك أكثر بكثير الَّذيف يىـ ىم ٌ
74

غش٣بٗ ّ ٢اُزَُِ٣ ١وَّت أُ٣ ٝذػ ٠أ٣ضب ً
ٓبس أكشاّ اُ ُّ

اُشٝػ اُوذط "ٌُ ،زبثبرٚ
ً٘ " :ؤَّسح ُّ

هللا ٝأ ّٓ٘ب اُلبئوخ اُ ُّ
اُـض٣شح ٝرشّٗ ِٔ ِ ٚثٔش ْ٣اُؼزساء أُ ّّ َّ
طٜش ٝاُوذاعخ ٝاُ ٌَُِّ٤خ اُوذ َسح .
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ربنا كااينا يسكع اامسيح إبنيا
ن
أحدا ما يستطيع ااحصكؿ على اتٍّحاد كامؿ مع ٌ
ااكحيد االدير ً
االدكس كعلى أمانة يكلٍّية الركح االدس اهلل ،دكف أف ىيتَّ ًحد
م ٌ
االك ٌ
تاما العذراء اافائلة االداسة كبعكنيا انا.
كيخضع
كبير
ٍّحادا نا
خضكعا ًّ
ات ن
ى
ن
إف مريـ كحدىا ىي ااتي ىك ىج ىدت ٍّ
االدكس ،دكف يمساعدة
َّ -44
اانعمة ادل اهلل ٌ
ااحظكة عند اهلل إالَّ بياَّ .إنيا
أم مف ااخبلئؽ .ك ٌؿ ااذيف أتكا بعدىا ،اـ يجدكا ي
ٌ
ااممتلئة ٍّ
ااسبلـ رئيس اامبلئكة جبرائيؿ ،كعندما
اانعمة عندما أالى علييا َّ
كانت ي
ظلَّليا ااركح االدس اهلل ًبظلٍّو ااذم ال كصؼ او فاضت علييا ٍّ
اانعمة؛ كتضاعؼ
تصكره؛
ااساعات ،إاى أف بلغ ىحد
مر َّ
ذاؾ يكمان بعد يكـ كعلى ٍّ
ًّاعظيـ ا ال ييستطاع ٌ
ن
ً
اام ٍّ
كزعة ااكحيدة
بمعنى َّ
أف اهلل ااعل ٌي قد جعليا أمينة خزينتو ااكحيدة اكنكزه ك ي
اجميع ًن ىع ًم ًو ،اكي تجعؿ ك ٌؿ إنساف تيريده في طريؽ ااسماكات َّ
ااصعبة نبيبلن
شيما ،رقيلنا كثريًّا ،كاكي تي ً
ااضيؽ ،كاكي تمنح
دخؿ ىم ٍف تيريد مف باب ااحياة
ٍّ
ن
كدائما
إف يسكع ىك في ك ٌؿ مكاف
تحبَّ .
ااعرش ك َّ
ااملؾ امف ٌ
ن
ااصكاجاف كتاج ي
ثمرة كابف مريـ ااعذراء اامباركة؛ كمريـ ىي دائمان ااشجرة ااحليليَّة ااتي ً
تحمؿ
ي ى
ثمرة ااحياة كاأليـ ااحليليَّة ااتي تي ً
نت يجيا.
ٌ
االدكس قد سلَّـ مريـ ااعذراء اافائلة اؿقداسة كااطُّبير كحدىا
َّ -45
إف االَّو ٌ
سلط ىة اادخكؿ في ااطُّبرؽ األكثر
مفاتيح خزانة محبَّتو اإلاييَّة َّ
ااجمة ،كأعطاىا ي
كماالن كاألكثر ًسٍّرية ،اكي تي ً
دخؿ فييا اآلخريف .امريـ كحدىا االدرة على إدخاؿ
حكاء غير األمينة ااتيعساء إاى اافردكس األرضي ،اكي َّ
يتنزىكا مع اهلل فيو
أبناء َّ
ٌ
َّ
و
بطيب كدكف خكؼ
كيتلذذكا،
كصؼ ،كيأككا فيو بأماف مف أعدائيـ،
بغبطة ال تي ى
طكالن مف اامياه
ااشر ،كيشربكا يم َّ
مف ااممات ،بأشجار ااحياة كمعرفة ااخير ك ٌ
71

م ،بككنيا بااذات
ااسماكيَّة ااعذبة ايذا اامعيف ااذم تنبع منو بغزارة؛ أك بااحر ٌ
كحكاء منيما بسبب
اامباركة ااتي طي ًرىد آدـ َّ
ىذا اافردكس األرضي كاألرض اا ًبكر ك ي
خطيئتيما ،ال تسمح باادخكؿ إايو إالَّ الَّذيف كاالكاتي يطيب ايا أف تجعليـ
كقديسات.
قديسيف ٌ
ٌ
ً
ااركح االدس اهلل ػ بحسب شرح
 -46جميع أغنياء ااشعب ػ كي
أستعمؿ عبارة ُّب
اان ىعـ ،مف و
ااب ىركات ك ٍّ
جيؿ
ٌ
االديس برنردكس ،سيستعطفكف كجيؾ يا مريـ ااجزيلة ى
االد ٌ ً يسيف ،اانفكس األكثر
إاى جيؿ ،السيَّما في نياية ااعااىـ ،بمعنى َّ
أف أعظـ ٌ
غنى في ٍّ
اانعمة كاافضائؿ ،سيككنكف األكثر يمثابرة على ااصبلة إاى ااعذراء
ن
دائما حاضرة كمثاؿ كامؿ يلتدكف بو
نا
اافائلة االداسة كاألكثر
اعتبار اككنيا ن
دائما انجدتيـ.
كاككنيا نصيرتيـ االكيَّة ااتي تى يي ُّب
ب ن
خاصة في آخر ااعااىـ ،كعاجبلنً َّ ،
أمو
سيحدث
بأف ىذا
قلت َّ
َّ
ي
َّ -47إني ي
ألف ااعل ٌي ك ٌ
كبار جدًّا ،يفكقكف قداسة يمعظـ
اافائلة االداسة سكؼ يصكغاف قدٍّيسيف نا
ااسيد
أرز ابناف باقي
كتب ٍّ
االديسيف ،كما يعلك ي
س ٌ
ٌ
قديسة ى
ى
ااشجر ،كما رأتو ىن ٍف ه
دكرانترم عف حياتيا.
 -48ىذه اانفكس ااعظيمة اامملكءة نعمة كغيرة سكؼ تيختار امكاجية أعداء
إف ىذه اانفكس ااتي
االدكس ،ااذيف سكؼ يرتعدكف مف ك ٌؿ ناحية ،إذ َّ
اهلل ٌ
نكرة بنكرىا
فريدا العذراء اافائلة ااؽداسة ،يم َّ
سكؼ تيختار ستككف يم ٍّ
اما ن
كرمة إكر ن
لتادة بركحيا ،م ً
ااس ً
ستندة ااى ذراعيا ااجبَّارة،
َّ
اطع ،يمغتىذية مف حليبيا ،يم ى
ي
باايد األيخرل .و
بيد كتبني ً
حارب و
بيد سكؼ
اامباركة ،تي ً ي
كمحفكظة تحت حمايتيا ي
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ً
تي ً
شلٍّيف كانشلاقاتيـ ،ىع ىب ىدة األكثاف
اامن ى
ب ،تغلب ،ى
حار ي
تسحؽ ااكافريف ك يكفرىـ ك ي
ً
كااخطأة ُّب
ااحليلي كمدينة اهلل
كباايد األيخرل ،سكؼ تبني ىيكؿ سليماف
كتعنتىيـ؛
ٌ
ُّب
سماة مف
اام َّ
ٌ
ااملدَّسة ،يعني ااعذراء اافائلة ااطير كاالداسة ي
االدكس ااسريَّة ي
إف اانفكس ااتي
االديسيف ىيكؿ سليماف كمدينة االَّو اافائلة قيدسيَّتياَّ .
اآلباء ٌ
سكؼ تيختار ،سكؼ ً
ااحليلي
تحمؿ بأقكاايا كأمثاايا ااعااىـ أجمع إاى ااتكريـ
ٌ
اامضايلات ااكثيرة ،كاكف
العذراء مريـ ،كىذا سيجلب ايذه اانفكس ااعظيمة ي
االدكس ااثااكث األقدس اإلاو ااكاحد
مجدا
عظيما الَّو ٌ
سيجلب ،في ااكقت عينو ،ن
ن
كحده كانتصارات ال ىع َّد ايا .ك ٌؿ ىذا أكحاه ااؽٌديس منصكر فرريو رسكؿ عصره
ااعظيـ ،كما أشار ىك ذاتو إاى ذاؾ في أحد يكت ًب ًو.
ااركح االي يدس اهلل في اامزمكر ،5 ،58
ك ٌؿ ىذا ييظ ًير ما سبؽ كأنذر بو ُّب
مساء،
إف االَّو سكؼ يملًؾ في يعلكب كأقاصي اامسككنة؛ سيعكدكف
كااتاايَّ " :
ن
و
اامدينة ااتي
كيحيطكف باامدينة ،جائعيف ًم ى
ي
ثؿ ااكبلب ،ييفتٍّشكف عف مأكؿ ايـ" .ك ى
سيعثير َّ
ااناس علييا ،في آخر ااعااىـ ،76حتَّى ييتدكا إاييا ،ما ىي إالَّ ااعذراء
77
ااركح
ااملدَّسة  ،كما يدعكىا ُّب
سكنى اهلل ٌ
مريـ اافائلة االداسة ،ي
االدكس كمدينتو ي

إف خبلص ااعااـ قد ابتدأ بكاسطة مريـ ،كبكاسطة مريـ يجب أف
االدس اهللَّ .
كمؿ.
ىي ي
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اُشة االُ٣ ٚغٞع أُغ٤ؼ ثبُٔغذ ُ٤ذ ٖ٣ا٧ؽ٤بء
ك ٢آخش ا٧صٓ٘خ ،ػ٘ذ ػٞدح
ّ

ٝاٞٓ٧اد ،أُٗظُشٓ :غ٤ئ ٚاُضبٗ ٢ا٧خ٤ش ثِ َٔغ ِذ ِ ٙاُؼظ...ْ٤
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اارب اإلاو يسكع اامسيح  ،اـ تىظير إالَّ
َّ -49
إف مريـ ،في اامجيء َّ
األكؿ البنيا ٌ
ى
االليؿ ،اكي ال ً
يبتعد َّ
ااناس ااذيف كانكا ،آنذاؾ ،قليلي اامعرفة بشخص ابنيا،
ايحدث في ااكاقع اك كانت معركفة
فيتعلَّلكا بجاذبيَّة َّ
كبلكة بيا ،كىذا ما كاف ي
و
ً
ائع ،ىدفى ىع أحدىـ كىك
االدكس مف
حينيا ،ذاؾ
جماؿ ر و
بفضؿ ما زانيا بو ااعلً ُّبي ٌ
ً
بأنو عندما رآىا َّ
األريكباغي ااى ااكتابة عنياَّ ،
ظنيا االَّو
االديس ديكنيسيكس
ٌ
ٌ
ً
يداٌو ،خبلفان اذاؾ،
ٌ
ايما ،اك اـ ي
االدكس ،اسحرىا ااسٍّر ٌ
م كجماايا االَّ ىذيف ال مثيؿ ي
اارب
إيـ انو ااذم كاف قد تعلَّ ىم يوَّ .
أما ،عند اامجيء ااثاني باامجد ايسكع اامسيح ٌ
َّ
عرؼ
اإلاو إبنيا ،يجب أف تي ٍع ىرؼ ىم ٌليان مريـ ،ي
سيظ ًيرىا ااركح االدس االو ،اكي يي ى
و
حينئذ بذاؾ قد
كمخدكما جدًّا ،كتككف
محبكبا
كبفضلًيا ،فيككف
يسكع بكاستطيا
ٍ
ن
ن
مريـ
دفعت َّ
ااركح االدس اهلل اكي ييخفي عركستو ااعذراء ى
أيزيلت األسباب ااتي قد ى
لدس.
اام ٌ
خبلؿ حياتيا على األرض ،كعند ااكرازة باإلنجيؿ ي
االدكس يريد أف ي ً
كيعرؼ بعمؿ يديو
َّ -50
باركة ٍّ
كش ى
إف االَّو ٌ
ى
ي
اام ى
ؼ عف مريـ ي
ااعظيمة جدًّا ،في ىذه األزمنة األخيرة:
اض نعا عميلنا أحلر ًم ىف
ْ َّ -1
اض ىعت تك ي
ألف مريـ قد أخفىت ذاتيا في ىذا ااعااىـ كتك ى
اا يغبارً ،
االديس ويف ،على
سلًو كا ٍّ
نجيلييو ٌ
حاصلىة بذاؾ مف االَّو ٌ
االدكس ،في ير ي
اض وع عمي و
ؽ جدًّا.
اابلاء يمستىًترة بتك ي
االدكس ٍّ
باانعمة على
ْ  -2أل َّ
ىف مريـ ىي أعظـ كأركع ما صدر مف ىي ىدم االَّو ٌ
ً
مجدىا على
كباامجد في ااسماكات ،ايذا َّ
األرض
كي ٍّ
فإف اهلل ذاتو ييريد أف يمدحيا ي
األرض جميعي األحياء.
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س ىبؽ ايكشؼ انا شمس
ْ  -3بما ٌ
أف مريـ اافائلة االداسة ىي كاافجر ااذم ى
اارب اإلاو إبنيا ،ايذا يجب علينا أف نختارىا
ااعدؿ ،ااذم ىك يسكع اامسيح ٌ
محب نة ج َّمة ،اكي ىن ً
ً
كبفضلًيا ااكبير كااعظيـ إايو.
صؿ بكاستطيا
ٍ
كينحبَّيا َّ ى
اام َّرة
ْ َّ -4
ألف مريـ ىي ااطريؽ ااذم جاء بكاسطتو يسكع اامسيح إاينا ،في ى
ً
اام َّرة
األيكاى ،كسكؼ تككف كذاؾ ،كاك بصكرة يمغاي ىرة ،عندما يرجع باامجد في ى
ااثانية كاألخيرة.
ألف مريـ ااعذراء ااتي يح ًب ىؿ بيا ببل دنس ،ىي ااكسيلة األكيدة كااطريؽ
ْ ٌ -5
ً
م كاانيج األكمؿ اكي نذىب إاى يسكع اامسيح كانجده ،فلذا يجب على
ااسك ٌ
ألف ااذم ىي ًجد مريـ ً
أيضا،
االديسة أف تجده بكاستطياَّ ،
اانفكس ٌ
يجد ااحياة ن
ؽ كااحياة" .78كاذا ك ٌنا ال ينفىتٍّش عف
ااح ٌ
نعني :ىي ًج يد اامسيح يسكع إبنيا "ااطريؽ ك ى
يم يو ،فإ ٌننا ال نستطيع أف نجدىا ،كال نستطيع اابحث عنيا إذا يك َّنا
باركة أ ٌ
اام ى
مريـ ي
و
شيء ما إذا يك َّنا ال ً
نعرفو
نبحث عف
ال نعرفيا  :إذ َّإننا ال نستطيع أف ى

 .فليذا،

أم و
زماف
يجب أف تككف مريـ معركفة أكثر  ،في ىذا اازماف أكثر منو في ٍّ
ً
كامجد ًه ،ىك اامعبكد األعظـ.
مضى ،كذاؾ امعرفة ااثااكث األقدس
االكة كاانعمة أكثر
ْ َّ -6
إف مريـ ،في األزمنة األخيرة ،يجب أف تسطع باارحمة ك ٌ
و
منو في ٍّ و
بعطؼ جميع ااتَّائبيف
اترٌد ااخطأة كتلبؿ
أم كقت آخر  :باارحمة ،ي
كباالكةً ،
ض ٌد جميع أعداء اهلل،
اامساكيف ااذيف يعكدكف إاى ااكنيسة ااكاثكايكيَّة؛
َّ
بااكعد كااكعيد كي ً
ً
سلطكف جميع ىمف
تحجرة ،ااذيف يثكركف
اام ٍّ
ي
ذكم االلكب ي
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غت اُوذّ٣ظ ٞ٣ؽ َّ٘ب .6 ،14
ا ِٗ٧غ َ٤اُ ُٔوذّط ثؾ َ
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أخير ٍّ
اتشجع كتساند يخدَّاـ يسكع
باانعمة،
يخاافيـ؛ كما يجب أف تسطع مريـ نا
ٍّ
حاربكف مف ٍ ً
سي ً
جميعا.
لدسة،
اام ٌ
اامسيح األكفياء ،أكائؾ ااذيف ي
ن
أجؿ مصااحو ي
ْ  -7كأخي ارن ،يجب أف تككف مريـ اامرًعبة الشيطاف كزبائنو ك ً
و
كجيش
أتباعو،
ي ى
ألف إبليس ،إذ ىيعلىـ
يم ىنظَّوـ ًج ٌد ااتنظيـ اللتاؿ ،ال سيَّما في ىذه األزمنة األخيرةَّ ،
ً
كمحارباتو ك ٌؿ يكـ اكي يييلًؾ
أف كقتو
الغاية َّ
ه
قصير جدًّا ،سكؼ ييضاعؼ جيكده ي
اانفكسًّ ،
ناصبا مكائد يمخيفة ال يخدَّاـ األيمناء امريـ
شانا ىكذا إضطو ادات قاسية،
ن
ااحليلييف ااذيف تيستىحاؿ كتصعب عليو ،أكثر مف اآلخريف،
اام ىب ىاركة ،كألكالدىا
ٍّ
ي
بتيـ.
ىغلى ي
و
أساسي ،عف ىذه اإلضطيادات اارىيبة كاألخيرة الشيطاف انا ،ااتي
كبشكؿ
-51
ٌ
تزداد َّ
االدكس اًلحيَّة
كؿ يكـ حتَّى مجيء اادجَّاؿ ،يجب أف نفيـ
َّ
خاصة اىعنة اهلل ٌ
في اافردكس األرضي  :سفر ااتككيف  ،15 ،3عندما قاؿ ايا  " :أجع يؿ عداكة ً
بينؾ
ى
ٌ
ً
ً
ً
ترصديف علبيا".
نسلؾ كنسليا؛
كبيف اامرأة ،كبيف
ي
ستسحؽ ىي رأسؾ ،كأنت ي
االدكس اـ يجعؿ كاـ يي ىك ٍّكف إالَّ عداكة كاحدة
َّ -52
إف اهلل ٌ

تدكـ كتنمك حتَّى

ٍّ
اامباركة ،كابليس ،كبيف أبناء ااعذراء
اانياية ،كال ي
صلح فييا ،ىبيف مريـ أ ٌ
يمو ي
ااعدك
أمو اافائلة االداسة،
ٌ
اافائلة االداسة كأتباع اكسيفكركس ،فأصبحت مريـٌ ،
ً
ض ىعيا اهلل منذ بدايات اافردكس
األاد ااذم كضعو اهلل ٌ
ٌ
االدكس ألبليس ،ىك ى
األرضي ،با ارغـ مف َّأنيا اـ تكف بعد إالَّ في فكره ،ىع َّز ىك ىج ٌؿ ،آنذاؾ ،جاعبلن
ٌ
باركة قي َّكة
كراىية كبيرة ٌ
ضد ىذا ااملعكف ااحيَّة االديمة ،يم ن
اام ى
عطيا بااتااي مريـ ي
كصرع كسح ً
اامتكبر االَّعيف إبليس ،فأصبح بااتااي
ؽ رأس ىذا
جبَّارة الير
ً
ٍّ
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ألف
نكعا ما  .ايس َّ
يخافيا ال أكثر مف اامبلئكة فؽ ط ،كاكف حتَّى مف اهلل ذاتو ،ن
و
كقكة ااعذراء اافائلة
غضب اهلل ٌ
كقكتو ال يفكقاف بنكع ال يمتناه غضب ٌ
االدكس ٌ
تكبر الغاية ،كاكف َّأكالن،
االداسة ،كايس َّ
ألف إبليس يم ٍّ
ألف كماالت مريـ محدكدة ك ٌ
فإنو َّ
تكبر الغاية َّ
جد ان كيتبلشى كيذكب خجبلن عندما تتغلَّب
بما َّ
يتعذب ٌ
أف إبليس يم ٍّه
عليو أ ُّبيـ اهلل اامتكاضعة كااصغيرة ااعذراء مريـ اافائلة االدرة ،فإبليس بيذا
مما يخاؼ صلكات
يغضب جدًّا اتكاضعيا ااعميؽ ،كيخاؼ صلكاتيا كطلباتيا أكثر ٌ
احدا مف تيديدات ااعذراء اافائلة ااطيو ر كاالداسة
جميعا ،كا ٌف
االديسيف
ٌ
تيديدا ك ن
ن
ن
ً
ضدَّه ً
ً
أتباعو ،ىك أكثر مف باقي ااعذابات كااتيديدات.
كض ٌد
إف جميع ما قد خسره بتكب ً
باركة
 -53اكسيفكركسَّ ،
اام ى
ُّبره ،قد ربحتو مريـ ي
بعصيانيا ،قد
اافائلة ااطُّبير كاالداسة بتكاضعيا ااعميؽ؛ ما قد فلدتو َّ
حكاء ي
الحية ،أىل ىكت ذاتيا كجميع أبنائيا ،يملدٍّمة
حكاء بطاعتيا
ربحتو مريـ بطاعتياَّ .
َّ
االدكس ،قد خلَّصت
اامطلىلىة الَّو ٌ
إيَّاىـ او (الكسيفكركس)؛ ااعذراء مريـ بأمانتيا ي
مكرسة إيَّاىـ اجبلؿ اهلل اابلَّ يمتناىي.
ك ٌؿ أبنائيا كخدَّاميا مع ذاتياٍّ ،
االدكس قد كضع فلط عداكة بيف مريـ اافا
 -54ايس َّ
أف اهلل ٌ

ئلة االداسة

كحلدا ًسٍّريًّا ال
نفكر
أف اهلل قد جعؿ نا
أيضا بيف ىنسلًيا؛ يعني َّ
ن
كابليس ،بؿ أرادىا ن
ييطاؽ بيف أكالد ااعذراء اافائلة االداسة ،أكالدىا بااركح ،كبيف إبليس كأبنائو
أم
باطني ،إذ َّ
كعبيده؛ فبل عبلقة محبَّة تربط بينيـ ،كال انسجاـ
إف أبناء بلعاؿٌ ،
ٌ
َّ
دائما جميع ااذيف انتمكا إاى مريـ
كم ٍّ
حبي ااعااىـ ،قد إضطيدكا ن
عبيد إبليس ي
ااعدـ ،سابلنا ىابيؿ
ااعذراء اافائلة االداسة ،مثلما اضطيد قاييف كعيسك ،رم از ى
اام ً
ختاريف ! كاى ًك َّف مريـ ااشديدة ااتكاضع سكؼ تنتصر
كيعلكب ى
أخ ىكييما ،ىرٍم ىز ٍ
م ي
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اامت ىك ٍّبر ىذا؛ كسكؼ تىسحؽ رأسو
إنتصار
نا
دائما
ن
عجيبا سا حلنا على إبليس ي
ن
مصدر كبريائو ،سكؼ تى ً
َّ
ااجين ًم ٌي كاغراءاتو
اني
كش ي
ؼ يخبثو كخداعو األفعك ٌ
نجي أبناءىا األمناء مف عبكديَّتو االاسية إاى مدل األجياؿ.
ااشيطانيَّة ،كتي ٍّ
خاصة ؼ
كسلطاف مريـ يسطعاف على األبااسة جميعيـ،
َّ
َّ
إف َّ
قكة ي

م األزمنة

األخيرة ،عندما سينصب ااشيطاف ًشراكو أماـ علبيا ،أم أماـ أبناء ااعذراء
ً
شر إبليس  .كرغـ َّأنيـ
عنيـ كتىلي ًيـ َّ
اافائلة االداسة اامتكاضعيف ااذيف تيدافع ي
كمحتلى ًريف ًمف ًق ىبلً ًو كااعلب ،ييداسكف
ب
نا
ىيبدكف
ى
سى
صغار كفلراء ىح ى
ااعاؿ ى ـ ،ي
كيضطَّ ىيدكف ،كما ىي حااة ااعلب باانظر إاى باقي أعضاء ااجسدَّ ،
اكن ييـ ىم ىع
ي
االدكس ااتي تيىكٍّز يعيا علييـ مريـ اافائلة االداسة ًب ىك ىروـ
جدان ًب ًن ىعًـ اهلل ٌ
ذاؾ أغنياء ٌ
كج و
االدكس ااجبَّار،
أماـ اهلل ٌ
كد ،كسكؼ يككنكف يمتىعاايف ي
ي
كعظماء في االداسة ى
بلكة اامعكنة
كب ىغيرتيـ
اام ٍّ
كمصانيف َّ
تكؽىدة يم ٍّ
َّ
تفكقيف على جميع ااخليلة ي
ااحارة ي
ً
كبفضؿ اتٍّحادىـ مع مريـ ااعذراء اافائلة
اإلاييَّة؛ فباارغـ مف تكاضعيـ ااعميؽ
دائما
ااطُّبير كاالداسة كطاعتيـ ايا،
ى
اامت ىك ٍّبر ،كيجعلكف ن
سيسحلكف رأس إبليس ي
ً
اارب اإلاو اامجيد.
ن
أبدا يمنتىص نار فييـ يسكع اامسيح إبنيا ٌ
مريـ
 -55أخي ارنَّ ،
إف اهلل ٌ
أم يو اافائلة االداسة ااعذراء ى
االدكس ييريد أف تككف ٌ
ااسابؽ ،كىذا سيصير
مما كانت عليو في َّ
كمحتىىرىمة حاايًّا أكثر َّ
معركفة ،محبكبة ي
حتما إذا مارس اامنتى ىخبكفً ،
ااباطني
ااركح االدس اهلل ،اإلكراـ
بنعمة كبنكر ُّب
ي
ن
ٌ
ً و
سي ىركف بكضكح كعلى قدر ما ىيسمح
اؿكامؿ ايا كااذم سكؼ أكشفو ايـ  .عندئذ ى
صليكف ،بمعكنتيا كًبفى ٍ ً
ايـ اإليماف ،نجمة اابحار ااجميلة ىذه ،كي ً
بارىكيف،
ى
اام ى
ضليا ي
إاى ميناء األماف كااسبلـ ،باارغـ مف ااعك ً
اصؼ اايكجاء كاالراصنة ،يملتديف
78

يعرفكف عظائـ ىذه ً
ً
كرسكف ذاتيـ
بسيرتيا اافائلة االداسة ،كسكؼ
في ٍّ
اامل ىكة ،ي
ى
ً
ٍّ
اام ًح ٍّبيف ،كسكؼ يشعركف بعذكبتيا كجكدتيا
بكليتيا اخدمتيا مثؿ رعاياىا ي
حبينيا بحناف كأبناء أبرار ايا؛ كسكؼ ً
يعرفكف مراحميا كًن ىع ًميا
ااكااديَّيف ،يم ٍّ
ااغزيرة ،شاعريف بعكنيا فيلتجؤكف دائمان إاييا كفي ك ٌؿ و
أمر ،كما إاى يمحاميتيـ
اارب االاو ،كيعلمكف ًج َّد
ااعزيزة ٌ
جدان ككسيطتيـ عند إبنيا يسكع اامسيح ٌ
فيص ًبحكا بأجمعيـ
اامعرفة َّأنيا ااكاسطة
األسيؿ ،األقصر كاا يكملى الذىاب إايو ،ي
ى
ُّب
سلٍّميف جسدىـ كىن ٍفسيـ ايا ،حتَّى يككنكا كذاؾ كبيذا البنيا
ايا ،كبدكف تحفظ ،يم ى
اارب اإلاو يسكع اامسيح.
ٌ
ااخ ىدـ ،عبيد
 -56كاكف ،ىم ٍف سيككف ىؤالء ى
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ظمى ،كأبناؤىا؟
مريـ ،باامحبَّة ي
ااع ى

نار يمتَّ ًل ىدة يضرمكف نار اامحبَّة اإلاييَّة في ك ٌؿ
اارب ،نا
سيككنكف يخدَّاـ ٌ
مكاف؛
ً
درة
سيككنكف كسياـ في ىي ًد
ٌ
االكم ،كسياـ حادَّة في ىيد مريـ اافائلة االي ى
تي ىمٍّزؽ بيا أعداءىا.
ً
ٍّحادا
سيككنكف أبناء الكم ،يم ى
كمتَّ ًحديف باهلل ات ن
ط َّيريف بنار اام ىحف ااكبيرة ،ي
كم َّر
ًّ
تاما ،يحملكف ذىب اامحبَّة في قلكبيـ ،كبخكر ااصبلة في أركاحيـ ،ي
ض ىعفيف في ٍّ
سيلىدٍّمكف
ااتضحية في أجسادىـ  .الفلراء ك ٍّ
اامستى ٍ
كؿ مكاف ،ي
ااصغار ي
فسيلدمكف رائحة
تكبريف،
اام ٍّ
ارئحة اامسيح ٍّ
ااطيبةَّ ،
ٌ
أما ي
العظماء كاألغنياء ي
اامكت.
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ٍّ -57
غيكما يمرًع ىدة تسبح في
ااركح االدس اهلل ،سيككنكف
ألقؿ نسيـ مف ُّب
ن
أمر ما  .يمطركف كلمة اهلل كحياة األ ىىبد،
اايكاء ،ال ييبااكف بشيء كال يستغربكف نا
ض ٌد ااخطيئة ،ك يككنكف كااصاعلة ً
سيرعدكف ً
ااعاؿ ى ـ ،يضربكف إبليس
ض ٌد ىذا
ى
ً
كيخترقكف مف جية إاى جية ،الحياة أك المكت ،بسيكفيـ ذات ااحدَّيف
كزبائنو،
رسلكف إاييـ ًمف ًق ىبلً ًو.
سيكؼ كلمة اهلل ٌ
االدكس ،جميع ااذيف يي ى
ااحليلييف ااذيف ييعطييـ إاىو ٍّ
اان ىع ـ ااكلمة
سؿ األزمنة األخيرة
ٍّ
 -58سيككنكف ير ي
االكة إلنجاز ااعجائب ،فينااكف مف أعدائيـ غنائـ مجيدة؛ سينامكف مف دكف
ك َّ
ً
ااكنسييف
س ًط سائر ااكينة ك
ٍّ
ذىب أك فضَّة ،أك ما ىك أعظـ ،ببل اىتماـ في ىك ى
كً
جميعا أجنحة اايمامة اافضيَّة اكي يذىبكا ًب ًنيَّة
كليريكييف ،كستككف ايـ
األ
ٍّ
ن
امجد اهلل ااك ً
ً
األقدس
خااصة إاى حيث يدعكىـ ااركح االدس اهلل،
احد ااثااكث ى
ظـ كخبلص جميع اانفكس ،غير تاركيف كراءىـ إالَّ ذىب اامحبَّة ااغااي
األع ى
ً
األمكنة ااتي َّ
بشركا فييا.
ااعظيـ ااذم ىك كماؿ ااشريعة ،في
اارب اإلاو ،حلًّا ،يىـ ااذيف سكؼ
أخيرا ،تبلميذ يسكع اامسيح ٌ
 -59سيككنكف ،ن
يسيركف على يخطاه في فىلره كتكاضعو كمحبَّتو كاحتلاره العااىـ ،كسكؼ يككنكف
ااس ً
م كااى
يم ىعلٍّميف ًمثلى يو يداٌكف ااى ااطَّريؽ
ٍّ
ااضيؽ ااذم ييؤدٍّم إايو كااى أبيو َّ
ماك ٌ
ً
لدس كايس
االدكس في ااحليلة َّ
اام ٌ
ااح ٌي ٌ
ركحيما ى
ااصافية ،بحسب اإلنجيؿ ي
أحدا مف اامائتيف ميما كاف
بحسب مبادلء ىذا ااعااىـ ،مف غير أف يخافكا ن
االدكس ذك ااحدَّيف؛ على أكتافيـ كفي
نا
قدير .في فميـ سيككف سيؼ كلمة اهلل ٌ
ااملدَّسة
يمينيـ سكؼ يحملكف شعار راية َّ
اام ٌ
لدس ،ك ي
ااسبحة ااكرديَّة ي
ااصليب ي
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اايسرل ،كفي قلكبيـ مرسكـ إسما يسكع كمريـ األ
في يدىـ ي

قدساف ،كفي

اارب اإلاو اامجيد.
مسلكيـ إحتشاـ كاماتة يسكع اامسيح ٌ
اامباركة و
بإذف مف
إ نذا ،ىؤالء يىـ ااناس ااعظاـ ااذيف سكؼ يأتكف ،ير ي
سؿ مريـ ي
ااكثنييف كعلى اام ً
أما
لحديف
االدكس ذاتو ،اكي ينشركا سلطانو على
ٍّ
جميعا َّ .
اهلل ٌ
ن
ي
باانسبة إاى تكقيت ككيفيَّة ذاؾ َّ ،...
اجب علينا
ص ًريًّا هلل ٌ
االدكس ى
كحدهي؛ فك ه
فإن يو ىح ٍ
صمت كين ى ٍّ
لدسة :
اام ٌ
ن
صلي ،يمت ىن ٍّيديف يم ىرٍّنميف بإيماف مع أحد اامزامير ي
جميعا أف ىن ٍ ي
إنتظار".
نا
ت
" ،Exspectans exspectaviإنتى ى
ظ ٍر ي
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االسـ ااثاني

 -60الد تكلٌمنا حتَّى اآلف بعض ااشيء عف ضركرة اإلؾ

راـ امريـ ااعذراء

َّ
لدس
اام ٌ
اافائلة االداسة ،فيجب علينا أف نتكلـ اآلف عف ماىيَّة ىذا اإلكراـ ي

.

بمعكنة اهلل ،ما سأقكـ بو اآلف ،ىك عرض بعض ااحلائؽ األساسيَّة ااتي سكؼ
تيساعدني على كشفي ايذا اإلكراـ ااكبير كاامتيف.
 -61ااحليلة األيكاى :يسكع اامسيح يمخلٍّصنا قك إاو حلًّا كانساف حلًّا كيجب
خاطئا
إف ك ٌؿ إكراـ يككف
أف يككف اايدؼ األخير اك ٌؿ فعؿ إكراـ ،كبخبلؼ ذاؾَّ ،
ن
اعا .يسكع اامسيح ىك "األاؼ كااياء" ،80مبدأ كغاية ك ٌؿ األشياءَّ .إننا ال ىنعمؿ،
ٌ
كخد ن
و
ألف فيو
اارب اإلاوَّ ،
كما يلكؿ اارسكؿ ،81إالَّ اجعؿ ك ٌؿ
إنساف كامبلن بيسكع اامسيح ٌ
اان ىعـ ،اافضائؿ كك ٌؿ باقي ااكماالتَّ .
كمف مؿء اابلَّىكت كجميع ٍّ
ألننا بو كحده
كحده ىي ي
ااسي يد ااكحيد ،رأسنا ااذم
ااركحيَّةَّ .إنو يم ىعلٍّمنا األكحد ،كىك ٍّ
اابركات ُّب
باركنا بجميع ى
تى ى
يجب علينا ااخضكع او كحده ،كعلينا اإل تٌحاد بو ،ىك اامثاؿ ااكحيد ااذم يجب أف
ااراعي ااذم
ص َّكر بحسبوَّ ،إنو ااطبيب األكحد ااذم يشفينا مف جميع األمراضَّ ،
ين ى
يي ىغ ٍّذينا ،ااطريؽ ااكحيد ااذم ييدينا ،ااحليلة ااكحيدة ااتي يجب علينا أف ينؤمف بيا،
آخر تحت ااسماء
كمحيينا .ىك يك ٌؿ ما يكفينا .كا َّن يو اـ ييع ى
إسما ى
ط قطٌ ن
ككحده ىك حياتنا ي
َّ
اارب يسكع
إسـ يضع ٌ
إال اسـ يسكع اامسيح ااذم نستطيع بو كحده ااخبلص .ه
80
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ٓبس ثُٞظ اُ َّشع.ٍٞ
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االدكس ،ااثااكث األقدس اإلاو ااكاحد ،فكؽ
ااسماكم كركحيما
اامسيح كأباه
ااحي ٌ
ٌ
ٌ
ااصلبة اامتينة ىك بناء على و
رماؿ
أساساتنا ،كك ٌؿ بناء غير يمرتى ًكز على ىذه َّ
ااصخرة ٌ
إف َّ
كؿ يمؤمف غير يمتَّ ًحد بيسكع اامسيح
يسؽط في االريب ااعاجؿ أىـ اآلجؿَّ .
متحركة،
ي
ٌ
اارب اإلاو ،كاتٍّحاد ااغصف بجذع ااكرمة ييبس كييكم ،كال يصلح إالَّ أف ييللىى في
ٌ
شيئا؛
اانار فيحترؽ .إذا يك َّنا في يسكع اامسيح ،ككاف اامسيح يسكع فينا ،فبل نخاؼ ن
فبل مبلئكة ااسماء ،كال بشر األرض ،كال أبااسة ااجحيـ ،كال أيَّة خليلة يمكف أف تي ً
ض َّر
بناَّ ،
ربنا.
ألنو ايس بملدكرىا فصلنا عف محبَّة اهلل اآلب ااَّتي ىي في اامسيح يسكع ٌ
بكاسطة يسكع اامسيح ،مع يسكع اامسيح كفي يسكع اامسيح نلكل على ك ٌؿ شيء،
كنؤدٍّم ااعبادة كاامجد هلل اآلب ،يمتَّحديف بااركح االدس ااذم يجعلنا كامليف ا ينعطي
األبدية.
ااطيبة احياة قريبنا
اارائحة ٍّ
َّ
ٌ

 -62تثبيتنا االكمٌ ائلكراـ ااحليلي العذراء اافائلة االداسة ما ىك َّ
إال تكطيد
و
مؤ َّكدة
ااعبادة
اارب اإلاو ،كاكي ينعطي كسيلة ى
بشكؿ أكمؿ ايسكع اامسيح إبنيا ٌ
اً ً
اارب يسكع اامسيح،
نج ىدهي ،كاذا كاف إ كرامنا امريـ غير صحيح ككاف ييبعدنا عف ٌ
فيجب علينا أف نبتعد عنو كأف نعتبره خدعة شيطانيَّة؛ كاكف ىك بعكس ذاؾ ،كما
ىثب ُّب
إف ىذا اإلكراـ ايس ضركريًّا انا إالَّ اكي نجد
ت سابلنا ككما سأيثبت الحلنا َّ :
أى
اارب اإلاو بشكؿ كامؿ ،ك
يسكع اامسيح إبنيا ٌ

نحبو بحناف كنخدمو بأمانة
ٌ

عظيمة.82
َّ
أتشكى بمحبَّة أماـ
يسكعي ااحبيب إايؾ ،اكي
ٍّ -63إني أاتفت ىنا احظة يا
ٌ
فيما ،ال يي ً
درككف
اامسيحييف،
بأف يمعظـ
ٍّ
ى
عظمتؾ اإلاييَّة قائبلن ٌ
كباألخ ٌ
ص األكثر ن
82
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ربَّ ،إنؾ دائمان
مريـ كبينؾ  .يا ٌ
يمؾ اافائلة االداسة ااعذراء ى
اارباط ااضركر ٌ
م بيف أ ٌ
مع مريـ كمريـ ىي دائمان معؾ ،كال تستطيع أف تككف بدكنؾ ،كاالَّ اكانت تبطؿ
حية ،كاكف
حكاتيا نعمتؾ حتَّى إ ٌنيا ايست بعد ىي ٌ
أف تككف ما ىي عليو ،كقد ٌ
جميعا  .آه
ااطكباكييف
مما في اامبلئكة ك
ٍّ
ن
حي فييا كتمتلكيا بكلٌيتيا ،أسمى ٌ
أنت ٌ
َّ
دائما في ىذه اامخلكقة
اافاس جميعيـ
أدرؾ َّ
اك ى
ى
اامجد كاامحبَّة اال ىذيف تناايما ن
إف اتٍّحادكما ىك كثيؽ ًجدًّا جدًّا،
تتغير شعائرىـ عن يك ىما بااكامؿ َّ .
ااعجيبة ،اكانت ٌ
اامباركة
اً ىد ىر ىجة َّ
أف فصؿ اامبلئكة ك ٌ
االديسيف عنؾ أسيؿ بكثير مف عزؿ مريـ ي
اانكر عف ااشمس ،كااحرارة عف َّ
أف ؼصؿ ُّب
اانار ،أسيؿ بكثير
نؾ ،كادرجة َّ
يمؾ ىع ى
أٌ
عنؾ َّ :
ُّبؾ بشك و
دؾ
ؽ أعظـ بكثير كتي ٍّ
مج ى
ألنيا تيحب ى
يمؾ اافائلة االداسة ى
مف فصؿ أ ٌ
أكثر مف جميع ااخبلئؽ يمجتى ًم ىع نة.
كمؤسفنا رؤية جيؿ
 -64ىبعد يك ٌؿ ىذا ،يا يم ىعلٍّمي ااحبيب جدًّا ،أايس نا
أمر يمدى ن
شا ي
كظبلـ بعض َّ
يم ىؾ ااعذراء اافائلة االداسة؟ ال أقكؿ ىذا عف جميع ااذيف
ااناس أل ٍّ
َّ
اامنشلٍّيف
ال يعرفكنؾ مف
ٍّ
ييميـ معرفة أ ٌ
ااكثنييف كال ٌ
يم ىؾ ،كال أتكلـ عف اايراطلة ك ي
اؤلسؼ ااشديد ،ال ييبااكف بإكراميا ،يىـ ااَّذيف قد إنشلُّبكا عف كنيستؾ
ااَّذيف ،كيا ى
اامسيحييف ااكاثكايؾ ،عف أغلىبيـ ،كحتَّى
لدسة ،كاؾٌني ىأكُّبد ااتحدُّبث بذاؾ عف
ٍّ
اام ٌ
ي
يكدُّبكف تعليـ ااحلائؽ اآلخريف ،كال يعرفكنؾ كال يعرفكف
عف علماء مف بينيـ ى
نظري نة ،جافٌ نة كعليم نة ،إذ َّإنيـ ال يتحدَّثكف كال ييخ ًبركف
اامباركة ،إالَّ معرف نة
أ َّ
ٌ
يمؾ ي
َّ َّ
عف أيم ىؾ ااطُّب
لدس ،خكفان ،كما
اام ٌ
ٌ
كباكمة إال ن
نادرا ،كال حتَّى عف إكراميا اامجيد ي
َّ
يركف أك
يلكاكف ،مف اإلساءة اؾ أك مف إىانتؾ ،كانيـ مف ناحية أيخرل ،عندما ى
بلكة ،بلناعة كاقناع
أحدا يتكلَّـ عف إكراميا
كرميا برقَّةَّ ،
كي ٍّ
يسمعكف ن
ااحليلي ي
ٌ
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غيره ،يم ٍّ
ؤك ندا تكريميا ككسيلة أؾيدة كطريؽ أميف ككامؿ ك ىك ًسٍّر عجيب نتٌحد فيو
بؾ كبمحبَّتؾ بااكامؿَّ ،إنيـ يلكمكف ً
ضدَّه صارخيف ،باحثيف عف تلديـ أسباب
ىف ذاؾ ،بحسب رأييـ ،ىك سكء استعماؿ
مغلكطة إلقناعو بعدـ ااتكلُّبـ عنيا ،أل َّ
كبير ،حارصيف ىكذا على إبعاده عف ااتحدُّبث عنيا إاى ااغير كعلى اال

قتصار

بااتكلُّبـ عنؾ كحدؾ يا يسكعي ااحبيب ،رغـ زعميـ َّ
بأنيـ يي ًحبُّبكنيا بما فيو
ااكفاية.
يم ىؾ اافائلة االداسة ،كاكف،
َّإننا نسمع ىؤالء يتكلَّمكف أحيانا عف اإلكراـ أل ٍّ
كيا اؤلسؼ ،ايس اتكطيده كمدحو بيف اابشر ،بؿ ايدـ سكء استعمااو ،كما
يم ىؾ،
كرمكف أ َّ
يزعمكف باطبلن .ككما أ َّنو ايس ايـ محبَّة اؾ كال عبادة ،اككنيـ ال يي ٍّ
َّ
لدسَّ ،
َّ
كأنيما
اام ٌ
اام ٌ
لدسة كااى ااثكب ي
فإنيـ ينظركف إاى مسبحتيا ااكرديَّة ي
َّ
األبدم مف دكنيا .
ااج َّياؿ ،كباإلمكاف ااخبلص
بااسذج ك ي
ٌ
يممارسات نسائيَّة تليؽ ي
لدسة أك بإكراميا
ىحد ما مف يم ٍّ
اام ٌ
كاذا جاء ىـ أ ى
كرميو ا بتبلكة مسبحتيا ااكرديَّة ي
سعكف إاى تغيير تفكيره كقلبو باإلشارة إايو بتبلكة
بنكع آخر ،ففي ااحاؿ ىي ى
لدسة ،يملدٍّميف او ااعبادة اؾ
اام ٌ
اامزامير ااسبعة ًع ىك ن
ضا عف مسبحتيا ااكرديَّة ي
بدالن مف إكراميـ ايا ،باالبتعاد عنيا.
يا يسكعي ااحبيب ،ىؿ في ىؤالء َّ
ااناس ركحؾ االدُّبكس؟ ىؿ يي ً
فرحكنؾ
يمؾ ،مخافة منيـ
بيكذا تى ى
ص ُّبرؼ؟ ىؿ يرضكنؾ بعدـ بذؿ ك ٌؿ جيكدىـ في إفراح أ ٌ
يمؾ ااحنكنة
عيؽ اعبادتؾ؟ ىؿ َّ
بأف ييينكؾ بذاؾ؟ ىؿ َّ
إف أ َّ
إف إكراـ كاادتؾ ىك يم ه
بؾ ؟ ىؿ ىي فى ًر ىحة عندما
تحتفظ اذاتيا باإلكراـ ايا؟ ىؿ ىي غريبة كال صلة ايا ى
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أنت كييينكنؾ؟ كىؿ في تكريس َّ
ااذات كاامحبَّة ايا ما يجعؿ اإلنساف
يجرحكنؾ ى
اؾ؟ بااتأكيد ،كبلَّ!
يمنفصبلن عنؾ
كبعيدا عف محبَّتو ى
ن
ٍّ
َّ
مي ااغااي ،اما كاف سبب ابتعاد ااعلماء
 -65كاكنو اك كاف ذاؾ ىكذا ،يا يم ىعل ٌ
عف اإلكراـ اكاادتؾ اافائلة

االداسة كلصاص اكبريائيـ ،كاما أصبحكا غير

ااخاطئيف،
رب كاحرسني مف إحساسيـ كممارستيـ
ى
يمباايف بذاؾ  .إحفظني يا ٌ
اؾ
كامنحني معرفة ااجميؿ ااكبير أل ٍّ
يم ىؾ ااطكباكيَّة ،كاإلكراـ كااتلدير كاامحبَّة ى
نحكىا ،اكي أ ً
يحبَّؾ كأيؤدٍّم اؾ اامجد على ًملدار ما أتَّ ًخ يذ ىؾ
ى

قدكةن اي كأسير عف

ىك و
ثب كراءؾ.
 -66حتَّى اآلفَّ ،
ألم ىؾ اافائلة االداسة ،أال
كأنني اـ أى يقؿ بعد ن
شيئا في اإلكراـ ٌ
و
بكجو الئ و
أيضا
امنحني نعمة مديحيا
ؽ ،باارغـ مف األعداء ااكثر ااذيف ىـ ن
و
و
أحد
بصكت
جميعا،
اؾ ،فأقكؿ اجميعيـ مع االدٍّيسيف
أعداء ى
جيكر  " :ال ىيعتى ًل ىد َّف ه
ن
يم يو اافائلة االداسة".
أف اهلل
َّ
رحكـ اً ىم ٍف يي ًييف أ َّ
ه
يم ىؾ اافائلة
رحمتؾ على اإلكراـ
 -67حتَّى أستطيع ااحصكؿ ًمف
ى
ااحليلي أل ٌ
ٌ
رب يمحبًّا بحرارة اؾ ،كتلبَّؿ
االداسة ،كعلى نشره إاى أقاصي األرض ،إجعلني يا ٌ
ااحليلييف ،قائبلن :
أصدقائؾ
ااحارة مع االدٍّيس أغكسطيف كس كمع
ًم ٍّني صبلتي
ٍّ
َّ
ى
اعي
أنت اامسيح ،أبي االدُّبكس ،إايي اامملكء مراحـ ،ىملً ًكي ااعظيـ االدير ،ر َّ
" ى
ااصااح ،معلٍّمي األكحدً ،
ااح ٌية ،كاىني
َّ
س ىندم األميف ،حبيبي ااغااي ،قي َّكتي ى
ى ى
يى
األبدم ،م ً
لدس
رشدم نحك ااديار ،ينكرم
اام ٌ
ااحليلي ،عذكبتي ي
ي
ٌ

ة ،سبيلي

ً
اامنيرة ،بساطتي ااطَّاىرة ،طمأنينتي اايادئة ااعذبة ،حراستي
اامستليـ ،حكمتي ي
ي
األبدم.
ااكاملة ،ميراثي األثمف كاألعلى كخبلصي
ٌ
86

ت إاى
أيُّبيا اامسيح يسكع ،يا ٍّ
ت كا ٍ
شتى ٍل ي
ربي كاايي ااحبيب ،ما بااي قد ىرًغ ٍب ي
كصاعدا ،إ تَّ ًل ًدم ًف َّي يا أشكاقي ،كاجعلي مصب ً
َّؾ
غيرؾ في حياتي؟ أى ىقلَّ يو مف اآلف
ن
ى ى
ً
اارب اإلاو  .سيرم يم ً
ىدفؾ ،فىتٍّشي عف ذاؾ ااذم
سر ىعة اكي تبليغي
في يسكع ٌ
َّ ً
ام ٍّ
فلي يكف مرذكالن يك ٌؿ ىم ٍف ايس اديو محبَّة اؾ يا
تأخ ىرة جدًّا  .ى
تشتاقيف إايو ،فإنؾ ي
ً
ً
إجعؿ يا
االدكس  .كايمتلًىء يك ٌؿ ىم ٍف ال َّ
يسكع ٌ
يتليؼ إايؾ حرارةن يمتَّل ىدة بمحبَّت ىؾ  .ى
تلذ نذا بؾ كم ً
طي وب الئلنا بمديحؾ ،م ٍّ
و
نذىبلن أمامؾ  .يا إاو
يسكع ااحبيب يك َّؿ
شعكر ٍّ
ي
ي
قلبي كارثي ااغااي ،أيُّبيا اارب يسكع اامسيح ،أ ً
ااحي ًف َّي،
أنت
ىعف ركحي ك يكف ى
ٌ
ٌ
ً
كايتَّ ًلد ب ااكامؿ ،يمضيئان على اادكاـ
فليضطرـ جمر محب ى
اامستعرة في داخلي ى
َّتؾ ي
كمستىًع نار في حنايام حتَّى يرقادم ػ مماتي ،في
في ىيكؿ قلبي ،مل ًي نبا أعصابي ي
أحضر كأ ٍىمثيؿ فيو أماـ َّ
تؾ اإلاييَّة ،كأتى ىح َّكؿ بااكامؿ في محب ًَّت ىؾ .
ااكقت ااذم
عز ى
ي
آميف".
أبدا اذاتنا ،كما يلكؿ اارسكؿ َّ ،83إننا ب يكلٍّيتنا او ،84كأعضاء كعبيد
 -68اسنا ن
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او ،ىك ااذم اشترانا بدمو األقدس ،ذاؾ ااثىمف اابلَّمتناىي  .إذ َّإننا قبؿ أف ً
نعتمد،
ي
ى
َّ
حليلييف المسيح
عبيدا
ٍّ
اام ٌ
لدسة ن
يك َّنا ن
عبيدا إلبليس ،كاكننا أصبحنا بمعمكديَّتنا ي
حؽ بعد اايكـ أف نحيا ،نعمؿ أك نمكت إالَّ
اارب اإلاو  .فليس انا ٌ
يسكع ٌ

اكي

تجسد ألجلنا ،فنجده بذاؾ في أجسادنا
ييعطي ك ٌؿ ًم َّنا نا
ثمار ايذا اإلاو ااذم َّ
كنملكو في أركاحناَّ ،
س نبا او  .فليذا،
ألننا قد أصبحنا يمل نكا او ،ن
شعبا كمي ارثنا يمكتى ى
شب يينا:
َّ
االدكس يي ٍّ
إف ُّب
ااركح االدس اهلل ٌ
83

ٓبس ثُٞظ اُ َّشع.ٍٞ

84

ُِشة االُ٣ ٚغٞع أُغ٤ؼ.
ّ
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ثبُٔؾجَّخ ،طجؼبًًٔ ،ب ثِز٘ب ٗؼَِْ رُي َعِّ٤ذاً.
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ْ  -1باألشجار اامغركسة على مجرل مياه اؿ ٍّنعمة ،في يبستاف ااكنيسة ،فتيعطي
ثمار في كقتيا؛
بذاؾ نا
 -2بأغصاف ااكرمة ااتي أصلييا ىك اامسيح يسكع ربنا كااينا كمخلٍّصنا ،فتى ً
حمؿ
ٌ
ي
ً
جي ندا اذي نذا؛
نبا ٍّ
بذاؾ ع ن
كيعطي
 -3باالطيع ااذم راعيو ىك يسكع اامسيح ،كااَّذم يجب عليو أف ىيكبر ي
ااحليب؛
االدكس ذاتو ،كااَّتي يجب علييا أف تنمك
 -4باألرض
ااجيدة ااتي حارثيا ىك اهلل ٌ
ٍّ
إف اامسيح يسكع قد اى ىع ىف
كتتكاثر" ،فتيعطي ااكاحدة ااثبلثيف ،ااستٍّيف كاامئة "َّ .
ااتٍّينة ااَّتي اـ تي ً
ب ااعبد اابطَّاؿ ااذم اـ يتاجر بااكزنة ااتي أعطاه
عط ااثٍّمار،
كشج ى
ى
ااصااحة ااتي
إيَّاىا .فاامسيح يسكع منتظر مف حلارتنا ااثٍّمار ،بمعنى األعماؿ َّ
تخصو كحدهَّ .
ااصااحة  .ىذه ااكلمات ىي صادرة مف
ألننا قد يخلًلنا فيو ،باألعماؿ َّ
ُّب
بأف يسكع اامسيح ىك مبدؤنا األكحد ،فيجب علينا
ااركح االدس اهلل ،كتيىب ٍّيف انا َّ
ُّب
و
امكس وب
أعماؿ صااحة ،كاخدمتو ال
أف ينبليو اايدؼ ااكحيد اجميع ما نلكـ بو مف
ى
كبعض اا يخدَّاـ ،كاكف كعبيده ً
اامتَّ ًل ىدة او.
اامح ٍّبيف شديدم اامحبَّة ي
ي
خاضعا اسلطتو،
شخصا آخر
كجد نكعاف مف االنتماء ،يتبع اامرء بيما
 -69يي ى
ن
ن
األكؿ :طلىب األيجرة الاء خدمة ييؤدٍّييا ااخادـ او ،كااثاني
َّ

عائد إايو ب يؾ اٌ ٌي ًت ًو،
:
ه

تعي ندا مف اإلنساف بخدمة
عبدا او  .إذ َّ
إف في ااخدمة اإلعتياديَّة ُّب
كندعكه حينيا ن
اآلخر الاء و
أجر او.
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آلخر بج ً
ملت ًو كفي يك ٌؿ أيَّاـ حياتو،
فإف اامرء يصبح
أما في ااعبكديَّةَّ ،
َّ
خاضعا ى ي
ن
أج ور ،م ً
ً
إماه كماشيتو ااتي او علييا
عامبلن َّ
مان نعا ىذا األخير إيَّاه مف مطاابتو ٌ
بأم ٍ ي
سلطاف اامكت أك ااحياة.
ي
 -70ااعبكديَّة ،ثبلثة أنكاع :طبيعيَّة ،قسريَّة كطكعيَّة.
ًً
الرب " ( اامزمكر
بجملتيـ يىـ عبيد هلل  " :األرض بملئيا ىي ٌ
األكاى :ااخبلئؽ ي
االديسكف ،كىي األ كمؿ
 .)1 ،23ااثانية :ااشياطيف كاايااككف  .ااثااثة :األبرار ك ٌ
ألف اهلل ينظير إاى قلكبنا (ر ً
اجع 1 :ملكؾ ،)7 ،16
مجدا أكبرَّ ،
كااتي تيعطي هلل ن
ىيطليب ًم َّنا قلكبنا (ر ً
دعى إاو قلكبنا (راجع :اامزمكر ،72
كي ى
اجع :أمثاؿ  )26 ،23ي
ً ً
ً
االدكس فكؽ كؿ شيء،
ب اهلل ٌ
 ،)26ى ىي عبكديَّة ىم ىحبَّة ،إذ إ ٌننا بفضليا ينح ٌ
ً
ىف ااطبيعة ال تي ً
لزمنا بذاؾ.
ب تأدية ااخدمة او على اارغـ مف أ َّ
كينح ٌ
َّ -71إننا ىنجد فىرقنا يكلٍّيًّا بيف خادـ كعبد:
اسيده يك َّؿ ما ىك فيو أك يمتلكو ،كك ٌؿ ما ييمكنو ااحصكؿ
ْ َّ -1
إف ااخادـ ال ييلىدٍّـ ٍّ
اسيده ذاتىو با
فيلىدٍّـ ٍّ
أما ااعبد ي
عليو بذاتو أك بكاسطة ااغير؛ ٌ

اكامؿ كجميع

يممتلكاتو كك ٌؿ ما ييمكنو أف يكتسب.
كاكف ااعبد
سيده ،بدؿ ااخدمة ااتي ييلىدٍّميا اوَّ ،
ْ َّ -2
إف أيجرة ااخادـ كاجب على ٍّ
اامؤدَّاة
اامثابرة كااميارة ك َّ
االكة في جميع خدماتو ي
ال ييمكنو طلب ذاؾ رغـ إظياره ي
او.
أم كقت يركؽ او ذاؾ فيو ،أك على
ْ َّ -3
إف باستطاعة ااخادـ يىجرة ٍّ
سيده ؼم ٌ
أف ااعبد ال يستطيع االياـ
األق ٌؿ عند انتياء اامدَّة ااتي يتَّفلاف علييا ،في حيف َّ
بذاؾ.
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السيد حلكؽ على حياة أك مكت خادمو ،كاذا قاـ بذاؾ َّ
فإنو يم ً
جرـ
كجد ٍّ
ْ  -4ال يي ى
أما حياة كممات ااعبد فيي رىف ما يير
ييعاقىب على يجرموَّ ،

سيده اوَّ ،
فإنو
يده ٍّ

يستطيع بيعو أك قتلو كما اك قتؿ حصانا يمتلكو.
أما ااعبد فيك عنده على
ْ  -5ااخادـ ىك عند ٍّ
ااسيد ااذم يخدمو اً يمدَّة يم ىعيَّنةَّ ،
اادكاـ.
كجد بيف َّ
ااناس شيء يربط بعضيـ ببعض أقكل مف ااعبكديَّة؛ كال
 -72ال يي ى
ً
يمو اافائلة
اارب اإلاو كبأ ٍّ
كجد أم شيء ىيتَّحد بو اؿ مسيحيُّبكف بيسكع اامسيح ٌ
يي ى
محب نة
االداسة مف ااعبكديَّة ااطَّكعيَّة ،على مثاؿ اامسيح ااذم أخذ صكرة ااعبد َّ
يمو اافائلة االداسة ااتي قاات عف ذاتيا َّ
بأنيا
بنا ،كعلى مثاؿ ااعذراء ى
مريـ أ ٌ
الرب ،86كا ٌف شرؼ مار بكاس ىك شعكره َّ
بأنو عبد المسيح يسكع،
خادمة كعبدة ٌ
اامسيحييف ىم َّرات عديدة
ااملدَّس نفسو ييطلًؽ على
أيضا َّ .
ٍّ
باامحبَّة ن
إف ااكتاب ي
إف ىذه ااعبارة ،كبحسب كاتب مشيكر جدًّا ،اـ تى يكف في
عبارة :عبيد اامسيح َّ .
ااماضي إالَّ ااعبكديَّة ااحليليَّة ،كقد استند ىذا ااكاتب في قكاو ااى تعليـ
اامجمع ااتريدنتيني ،كايس كلمة ً
خادـ ،قائبلن في ىذا َّ
بأننا عبيد المسيح يسكع،
باامحبَّة.
عبيدا كأف نلكـ
 -73بعد ىذا االكؿ ،يجب علينا أف نككف المسيح يسكع ن
بخدمتو ال كااَّذيف يخدمكف أليجرة ،بؿ ًمثؿ عبيد بمحبَّة يعظمى ك يكبرل او،
و
و
قبؿ معمكديَّتنا،
بشرؼ
كباالكتفاء باإلنتماء إايو
كبير جدًّا ال ىح َّد كال ىك ى
صؼ او ٍ .
عبيدا المسيح يسكع،
اام ٌ
جعلىتنا ن
عبيدا الشيطاف؛ ٌ
يك َّنا ن
لدسة ى
كاكف اامعمكديَّة ي
86

ثبُٔؾجَّخ.
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عبيدا ايسكع
عبيدا الشيطاف ،كا ٌما أف يككنكا ن
إما أف يككف اامسيحيُّبكف ن
باامحبَّةٌ :
باامحبة ااكاملة.
اارب اإلاو،
ٌ
اامسيح ٌ
ااحقيلة ااثانية
اارب اإلاو ،أقكاو نسبيًّا
باامطلؽ ايسكع اامسيح ٌ
 -74ما أقكؿ عف عبكديَّتنا ي
إف ابنيا يسكع قد انتلاىا اارفيلة
عف عبكديَّتنا امريـ اافائلة االداسة ،كاادتو ،إذ َّ
غير اامنفصلة عنو في حياتو ،كمماتو ،كامجده كالدرتو في ااسماكات كعلى
مانحا ٌإياىا ،بنعمة فائضة منو ،جميع ااحلكؽ كاإلمتيازات ااتي يملكيا
األرض ،ن
بااطبيعة ،كا ٌف جميع ما يليؽ باهلل بااطبيعة يليؽ بمريـ بحسب ٍّ
اانعمة أيضان،
إف اهلل يسكع كمريـ ايس عندىما إالَّ ذات
بحسبيـَّ ،
يلكؿ االدٍّيسكف؛ بمعنى َّأنو ،ى
كعبيدا.87
خدما
اإلرادة كذات االي َّكةَّ ،
ن
إف ادييما ذات األشخاص ،ن
َّ -75إننا ،إذ نتبع شعكر االدٍّيسيف كرجاؿ يعظماء كثيريف ،نستطيع االكؿ
اذاتنا :بااتعبُّبد ً
عبيدا
ب العذراء اافائلة االداسة نستطيع أف ينصبح باألكمؿ ن
اامح ٌ
ي
إف ااعذراء مريـ اافائلة ااطُّبير ىي ااكاسطة ااكحيدة
اارب اإلاو َّ .
المسيح يسكع ٌ
إف ااعذراء
أيضا ًفعؿ ذاؾ اكي نذىب إايو َّ .
ااتي ٍ
بفضلًيا أتى ابنيا إاينا ،فعلينا ن
اافائلة االداسة ايست كسائر ااخليلة ااتي إذا تىعلَّلنا بيا تي ً
بعدنا بااتااي عف اهلل
ى
88
لربنا منو ،فبل رغبة ادييا إالَّ أف تجعلنا يمتَّحديف
م تي ٍّ
ٌ
االدكس غايتنا َّ ،إنيا بااحر ٌ

يمو اافائلة
اارب اإلاو ،ااذم ييريد أف نأتي إايو بكاسطة أ ٍّ
بابنيا مسكع اامسيح ٌ
شرفان أكبر كفرحا عظيما جدًّا ،كما ين ً
َّ
سعد ىملً نكا ما
ن
االداسة؛ ألننا بيذا ينؤدٍّم او ى ى
ن
ثبُٔؾجَّخ دائٔبً ،طجؼب ُ.

87
88

ظ َذ ُس ؽ٤بر٘ب ،خبُو٘ب -اُخبُِن اُغجَّبس اُوذ٣ش.
ْ َٓ ٝ
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شرفنا أعظـ ً
عبيدا الملًكة ،مظ ًيريف بذاؾ ذاتنا َّ
بأننا مف
ى
يمعطيف او ى ى
ي
بج ٍعلنا ذكاتنا ن ى
ب عبيده  .فليذا ،يلكؿ االدٍّيسكف ،كمف بينيـ االدٍّيس
أح ٌ
أخلىص رعا ياه ك ى
االدكس ،ىك االقتراب مف
بكنكفانتكرَّ " :
اارب اإلاو ٌ
إف ااطريؽ إاى اامسيح يسكع ٌ
يمو اافائلة االداسة".
مريـ ااعذراء أ ٌ
إف ااعذراء مريـ اافائلة ااطَّيارة ىي مؿكة
لت سابلنا ،كبما َّ
 -76كباألكثىر ،ككما يق ي
فإف جميع ااخبلئؽ رعايا كعبيد ايا؛
ااسماكات كاألرض ،كما يلكؿ االدٍّيسكفَّ ،
َّ
و
مما
يلكؿ االدٍّيسكف برنردكس كبرنارداف كبكنكفانتكر ٍ :
أاي ى
أكثر ٌ
س ايا مف عبيد ى
غما عنيـ
الخبلئؽ ااعديدة؟ ى
أايس مف اامنطؽ أف يككف ااى جانب مف ىـ عبيد ر ن
طكعا؟ اماذا
أيضا عف محبَّة كطكًع يَّة؟ أايس ىناؾ الناس كاؤلبااسة ه
ه
عبيد ن
عبيد ن
أيضا امريـ اافائلة االداسة عبيد عف محبَّة ً
طكعيَّة ايا؟ أما ىك أمر
ال يككف ن
ً
شٍّرؼ ً
اعما
يم ى
الملؾ أف يككف الملكة عبيد ييلىدٍّمكف حياتيـ ف ى
دية ايا؟ ىم ٍف ىيجرؤ ز ن
ى
امو
قائبلن أك يمفى ٍّك نار َّ
بأف ٌ
حب إاينا يسكع اؿ مسيح ،ااذم ىك خير اابنيف ،كاحتر ى
كيرس ألستير أك
اكاادتو مريـ ااعذراء اافائلة االداسة ىما أق ٌؿ مف يح ٌ
ب ٍ
حس ي
سليماف ابتشابع؟ ىم ٍف يجرؤ إ نذا على قكؿ ذاؾ ،أك حتَّى على ااتفكير بو؟ ال
ي
ىحد!
أى
و
كثيرا؟ إذا كا
الختبار
 - 77أيف تلكدني ريشتي؟ اماذا أتكقَّؼ يىنا
مرئي ن
ٌ
مت عنيـ ،اـ ييريدكا أف يلكاكا َّ
بأنيـ عبيد امريـ اافائلة
أم ااذيف تكلَّ ي
اابعضٌ ،
االداسة ،باامحبَّة ،فما ىـ ذاؾ ! فلنعمؿ كا ىن يلؿ َّ
اارب
بأننا عبيد ايسكع اامسيح ٌ
ٌ
ألف يسكع ىك ثمرة كمجد مريـ
اإلاو إبنيا ! ىذا كياف ااعذراء اافائلة االداسةَّ ،
تماما باإلكراـ ااذم سكؼ نتكلَّـ عنو في ما يلي.
أٌ
اامباركة .قذا ما نفعلو ن
يمو ي
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ف

ااحليلة ااثااثة
إف أفعاانا ااحسنة جدًّا يملطَّخة عادةن بااخطيئة كفاسدة ،كذاؾ بسبب
َّ -78
ب في كعاء غير نظيؼ
اام ى
صٌ
عدف ااردمء ااذم فينا .اامياه ااصافية ااتي تي ى
ى
َّ
اارديئة في
تتعكر
كتتلكث بسبب ىذا ااكعاء .كااخمرة ٍّ
َّ
مزج بااخمرة َّ
ااجيدة ااتي تي ى
أيضا ،عندما يضع اهلل
كعاء غير نظيؼ َّ
تتلكث كتصبح ذات رائحة كريية .ىكذا ن
ااملطَّخة بااخطايا ًن ىع ىمو ااسماكيَّة كعطاياه ،فإ ٌنيا تتلطَّخ
ٌ
االدكس في نفكسنا ي
إعتياديًّا بركاسب ااخطيئة ااتي في داخلنا ،كأسمى أفعاانا ال تيعطي رائح نة عذبة.
ب انا بفضؿ اتٌحادنا
إف مف
فليذاَّ ،
ااياـ جدًّا ،اكصكانا ااى ااكماؿ ااذم يي ى
كى ي
ٌ
باارب اإلاو يسكع اامسيح ،أف ينفرغ ذكاتنا مف كؿ ما ىك غير صااح فييا :كاالَّ،
ٌ
ربنا كااينا ،ااذم ىك َّ
اان ًل ٌي اابلَّ يمتناىي كااذم ىيكرهي ببل نياية أؽَّؿ اطخة في
َّ
فإف ٌ
َّ
أبدا.
اان ٍفس ،يرذانا مف أماـ عينيو كال ىيتَّ ًحد بنا ن
 -79اكي ين ً
جي ندا على ضكء أنكار
فرغ ذاتنا مف ذاتنا ،يجبَّ ،أكالن معرفة ذاتنا ٍّ
ااسيء كعدـ قدرتنا على ااخير كضعفنا ااكبير
ااركح االدس اهلل ،عارفيف داخلنا
ُّب
ٌ
أىليتنا كعدـ يحسننا  .باانظر إاى اابشر،
في ك ٌؿ شيء كتللٌبنا في ك ٌؿ كقت كعد ـ ٌ
ااحااية كااتي
إف ااخطايا
تخمره أكتيفسده َّ .
َّ
ٌ
إف ااخطيئة ىي كااخميرة في ااعجيف ٌ
ااسابؽ ،اامميتة أك ااعر ً
ضيَّة منيا كااَّتي يغ ًف ىرت انا ،قد أبلىت فينا
ارتكبناىا في َّ
ى
ي
ً َّ
سي ئة في نفكسنا ،جاعلة أجسادنا فاسدة
اام ٍّ
ككىنيف ابلايا ٍّ
ااضُّبعؼ كقلة ااثبات ي
ااركح االدس اهلل  :أجساد ااخطيئة اامعجكنة بااخطيئة،
إاى ىح ٍّد تسميتيا مف ُّب
نفكسا جسديَّة ،يملطَّ ىخة بااتكبُّبر
أيضا
اامتَّ ًحدة بيذا ااجسد تيص ًبح بدكرىا ن
ن
كنفكسنا ي
ااركح كعدـ ااثبات ،كمليئة ًبااشيكات
كقساكة االلب كعدـ بصيرة ُّب
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كاارداءة

كمرة
مرة َّ
كأجساد يم َّ
الم ىرض أاؼ ٌ
عرضة ى

تكبركف ،يمتعلٍّلكف
َّ .إننا بااطبيعة يم ٍّ

ااغضب أكثر
باألرض ،في بعض ُّب
تصرفاتنا كااثيراف كااحيَّات ،مليئكف بااشيكات ك ى
ً
َّ
ااع ىدـ
صب كغير ثابتف  .ايس في معدننا إال ى
مف اانمكر ،ضعفاء أكثر مف االى ى
َّ
كجينـ إاى األبد.
غضب اهلل
كااخطيئة ،كال نستًح ٌ
ؽ إالَّ ى
بأف ىم ٍف يريد أف يتبعو يجب عليو أف
ربنا قائبلن َّ
 -80إ نذا ،ال نتعج ٌ
َّبف إذا سمعنا ٌ
ً
ً
كم ٍف أراد أف ييخلٍّصيا يييلكيا
يينكر ذاتىو كيتبعوَّ ،
كبأف ىم ٍف ييح ٌ
ب ى
نفسو يييلكيا ،ى
ً
ألننا غير م ً
ًم ٍف أجلً ًو  .فل ين ً
نكر ،إذف ،ذكاتناَّ ،
يستح ُّب
ؽ
ستحلُّبيف اذاؾ ،فاهلل كحده
ي
اامحبَّة أكثر.
ثانيا ،اكي ين ً
فرغ ذاتنا مف ذاتنا ،يجب أف نمكت عنيا في جميع األيَّاـ،
 -81ن
لدس ،بمعنى أ ٌننا نرل ككأ ٌننا ال
اام ٌ
باامعنى ااذم يعنيو اارسكؿ مار بكاس بلكاو ي
َّ
اضا في ىذه اادنيا ،نككف
سمع قىطٌ ،كاذا ما ا ستعملنا أغر ن
نرل ،كنسمع ككأننا ال ىن ى
َّ
فرىدة "
كأننا اـ نستعمليا قطٌ  " .حبَّة ااحنطة ااتي تىلىع في ااتُّبربة كال تمكت ،تبلى يم ى

(ً :
األ نجيؿ ااميلدَّس بحسب االدٍّيس َّ
يكحنا  ،)24 ،12فإذا اـ ىن يمت عف ذكاتنا،
َّ
فإننا ال نستطيع إعطاء ااثٍّمار اابلَّ ئلة ،كتيص ًبح عند ىا عبادتنا بدكف ىنفع ،إذ
تتلطَّخ أفعاانا ااتلكيَّة بمحبَّتنا اذاتنا فلط  .كبااتااي ،عند مكتنا سكؼ نجد نفكسنا
كىب ال ىنفس اامائتة
خااية مف اافضائؿ كاالستحلاقات كخااية ًمف اامحبَّة ااتي تي ى
اارب اإلاو
عف ذاتيا ،كااَّتي حياتيا ااخفيَّة ىي في اهلل اآلب مع اامسيح يسكع ٌ
ااركح االي يدس اهلل.
ًبمعكىنة ٌ
إف اى ًم ىف ااكاجب علينا أف نختار مف جميع األفعاؿ ااتلكيَّة تجاه
 -82ثااثانَّ ،
ااعذراء اافائلة االداسة ،تلؾ ااتي تدفعنا أكثر فأكثر إاى اامكت عف ذكاتناَّ ،
ألنيا
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ذىبا ىك ،كما يلك
لمع ن
األحسف كاألكثر كماالن  .ايس ك ٌؿ شيء ىي ى

اامثىؿ ،فبل
ؿ ى

أيضا ،ايس يك ٌؿ ما
ى
حلك اامذاؽ  .ىكذا ن
نخد ىع َّف ذكاتنا .كال عسبلن ىك جميع ما ىك ي
سيؿ ًفعلو ىك ااملبكؿ جدًّا كاألكثر قداسة ،كاك حتٌى قاـ بو عدد كبير مف
ىي ي
َّ
سيبؿ نلكـ بيا ببعض األشياء في زمف قصير
ااناس .ككما َّأنو يي ى
كجد في ااطبيعة ي
جدًّا كبلليؿ مف ااجيد كبكثير مف اايسر ،كذاؾ يكجد في حلؿ اانعمة طييرؽ
تدفعنا في كقت قصير جدًّا كبحبلكوة عذبة إاى ًفعؿ أ و
جدان،
يمكر ركحيَّة عظيمة ٌ
كنتلدـ على طريؽ ااحياة ااكاملة .
االدكس
ٌ
كإفراغنا اذاتنا اكي نمتلىء مف اهلل ٌ
ااممارسات ااتي أيريد إبرازىا ،ىي مف أس ار
كىذه ي

ر ٍّ
اانعمة ااتي ال ىي ً
عرفيا

مسيحيُّبكف يكثير ،كال يلكـ بيا إالَّ األتلياء فلط  .كاكي نبدأ باكتشاؼ ىذه ااتَّلكل،
إاى حضراتكـ اآلف حليل نة رابعة تتبع ىذه ااحليلة ااثَّااثة.
أخذ كسيط،
ااحليلة اارابعةٍ :
اادنك منو
َّ -83
نك مف اهلل ٌ
إف ي
االدكس بمعكنة ي
كبمساعدة كسيط ،أكمؿ مف ٌ
ااد ٌ
َّ
بذاتنا كبدكف و
اض نعا
اما كتك ي
عكف كسيط ،ألننا في ذاؾ نككف أكثر إحتر ن

 .أفعاانا

ااشخصيَّة ىي قليلة االيمة في ذاتيا ،بسبب طبيعتنا اابشريَّة ااتي تلطَّخت
كتفردنا بتحضير
بااخطيئة ،كما سبؽ كذكرت ،كبسبب اتٌكاانا فلط على َّ
قكتنا ُّب
قدكس ،كال تدفعو بااتااي إاى اال تٌحاد بنا أك إستجابتنا
األعماؿ دكف اهلل اؿ ٌ
ااشفعاء اام ً
بإىماانا ىؤالء ُّب
اادنك ًمنو يمباشرة كبدكف تكصية،
باركيف كقيدرتيـ ،ك ٌ
ي ى
االدكس قد َّ
أعد
يمظ ًيريف بيذا قلَّة تكاضعنا كعدـ احترامنا؛ فليذا ااسببَّ ،
إف اهلل ٌ
انا ،بغزارة مراحمو اإلاييَّة ،يكسطاء

اكي ينلىدٍّـ أفعاانا اً ًع َّزتو االاييَّة اامجيدة

بكاسطتيـ كبفضليـ  .بشريًّا ،ىؿ نجرؤ على اادنك ًمف ملً وؾ ً
أرض ٌي اكحدنا؟ إ ٌنو
ٌ
ى
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ً
كج ٌؿ ،برفلة أصفيائو
امف األفضؿ أف نذىب إاى اهلل ااعظيـ االدير ،ىع َّز ى
ؽلًنا.
اض نعا مف ىًب
ااعكف ،محبَّة كتك ي
األصدقاء ااكسطاء ػ األكصياء ى
كمخلٍّصنا يسكع اامسيح ىك يمحامينا عند اهلل اآلب أبيو
َّ -84
إف ربَّنا كااينا ي
االدكس ،ككسيط انا في اافداء عنده  .مع ااكنيسة اامحاربة كاامنتى ً
ص ىرة،
كأبينا ٌ
ي
ي
يجب علينا أف ين ى ٍّ
لدسة،
اام ٌ
صلي بكاسطتو ،كاىبيف هلل اآلب إستحلاقاتو اإلاييَّة ي
ظكة اديو ،على ًمثاؿ ااصغير يعلكب ااذم حضر أماـ أبيو إسحؽ
اكي نناؿ يح ى
البكؿ بركتو ،م ً
تمنطلنا ً
بجلد ااماعز.
ي
ماسة إاى ىذا ااكسيط األكحد؟ ىك إاو يم و
تساك مع
أما نحف ،أ ىفلىسنا بحاجة َّ
َّ -85
االديسيف ،كمثؿ أبيو أى هؿ ابلحتراـ ،فبل ينللٍّؿ مف
أبيو في يك ٌؿ شيءَّ ،إنو يملدٍّس ٌ
االديس برناردكس َّ
بأننا
دسيتو
اإلايييف؛ فليذا ٍّإني ايىردٍّد مع ٌ
ٌ
احترامنا اجبلاو كقي ٌ
يمو أف تلكـ بيذا
بحاجة قيصكل إايو  .كما كباستطاعة مريـ اافائلة االداسة أ ٌ
أحسف مف ااجميع كخير ًقياـ  .كاذا يك َّنا نياب االقتراب مف ابنيا يسكع
اادكر ى
اامسيح بسبب عظمتو اإل اييَّة اابلَّ يمتناىية كاابلَّمحدكدة ،أك بسبب ااخطايا ااتي
فلنلتمس و
ً
بثلة معكنة أ ٌيـ ٌ ق ااعذراء مريـ اافائلة
ارتكبناىا أك بسبب حلارتنا،
كح ىلكة جدًّا كاالمر ،كال
االداسة كااطٌيارة ،ااتي جعليا أ ًّ
يما كشفيعة انا .ىي جميلة ي
اام ًحبَّة ااتي ال
كااشمس ااتي ييب ًير ٌ
تكىج ٌ
األـ ي
أشعتيا عيكنف ا ااضعيفة  .ىي ٌ
أم طااًب اشفاعتيا ،ميما كانت خطاياه كبيرة ككثيرة؛ كما يلكؿ جميع
تىرفيض ٌ
كر ًج ىع
أبدا َّ
ٌ
بأف ن
سمع ن
أحدا إاتجأ إاى مريـ بإيماف كثبات كثلة ى
االديسيف ،اـ يي ى
خائبا كغير يمستجاب  .ىي األ ٌيـ اامملكءة قدرة كااتي ال تىرفض قىطٌ طلب أكالدىا،
ن
ااسيؿ جدًّا بأف تمثيؿ أماـ ابنيا طاابة
أبدا ًطلباتييا؛ كا َّنو ًم ىف َّ
كااتي اـ كال تيرفىض ن
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منوَّ :إنو ىييب ا َّ
دائما كبك ٌؿ محبَّة يستجيب صبلة كاادتو ااغااية ،ىي
ن
فكر كانو ن
بارىكيف.
ااتي حملىتو في أحشائيا كأىرضعتو مف ى
اام ى
ثديييا ي
يسيف برناردكس كبكنافانتكر ،االَّذيف بحسبيما ىناؾ
 -86ك ٌؿ ىذا مأخكذ ًمف ٌ
االد ى
االدكس كاالرتلاء إايو
ثبلث درجات تساعدنا على ااكصكؿ إاى اهلل ٌ

اادرجة
 .ى

يمو مريـ ااعذراء اامباركة بااذات
األيكاى ،ىي األىقرب إاينا كاألنسب انا ،كىي أ ٌ
اارب
كاادرجة ااثانية ،ىك اامسيح يسكع ،إبنيا ٌ

.

اإلاو ،كاهلل اآلب ىك اادرجة

كبفض ًؿ
ااثااثة .فلكي نذىب ااى اامسيح يسكع ،يجب علينا ًفعؿ ذاؾ بكاسطة
ٍ
يمو ،كاكي ندنك مف اهلل اآلب ،فلنذىب إايو ،ىع َّز ىك ىج ٌؿ ،بكاسطة
شفيعتنا مريـ أ ٌ
سة ااتي
كسيطنا في اافداء ،إبنو ااكحيد ٌ
مار ى
باام ى
ربنا كااينا يسكع اامسيح  .إ نذا ،ي
كمف كماؿ يك ٌؿ ذاؾ.
أقكايا في ما بعد ىي ي

ااحليلة ااخامسة
 -87نظ ارن إاى ضعفناَّ ،إنو صعب علينا أف ينحافظ على ٍّ
اانعـ كااكنكز ااتي كىبنا
االدكس كقبلناىا منو:
إيَّاىا اهلل ٌ
ْ  -1اككننا ً
نحمؿ ىذا ااكنز ااثميف جدًّا ،كااذم ىك أثمف مف ااسماكات
كاألرض ،في آنية ضعيفة كااَّتي ىي جسدنا االابؿ الفساد كنفكسنا ااضعيفة
كااَّتي بتللُّببيا ،ييللًليا ي ً
أمر في غاية اابساطة.
كيكقعيا ه
ألف األبااًسة يىـ اصكص يخبثاء يدكركف ببل إنلطاع حكانا الفتراسنا،
َّ -2 ْ -88
يمباغتيف إيَّانا اكي يسرقكنا الرتكاب ااخطيئة ،فيسلبكننا بااتااي جمي
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ع ما قد

ً
ااصااحة اسنيف عديدة
حصلنا عليو مف ن ىعـ كاستحلاقات أفعاانا ٌ

 .يجب علينا

ألنو ً
أف يخبث ً
كح ىيؿ ىؤالء األبااسة تستطيع أف تخيفناَّ ،
أف
بعلمنا َّ
ااحذر كمعرفة َّ
أشخاصا مليئيف ٍّ
باانعمة كأغنياء باافضيلة كأرسخ بااخبرة كأرقى م ٌنا في
ن
سلى ىبيـ ااشياطيف بفظاعتيـ  .كاأسفاه ،كـ ىكل مف أرز ابناف ،ككـ
االداسة ،قد ى
سلىطىت في كقت كجيز  .كااسبب في ك ٌؿ ذاؾ ،كاف عدـ
مف نجكـ ساطعة قد ى
اضع ىؤالء ااناس بما فيو ااكفاية ،اظ ٌنيـ َّأنيـ يستطيعكف اامحافظة على ما
تك ي
بأف منزايـ
عندىـ مف كنكز ،كذاؾ باالعتماد على أنفسيـ فلط ،كاظ ٌنيـ َّ

ىك

راسخ بما فيو ااكفاية ،كصناديليـ متينة تحافظ على كنكز ما نااكا مف ًنعـ ،إالَّ
ى
ً
سرقكا
َّ
اارب َّ
أف ٌ
ااصااح قد سمح ،بتركيـ اذاتيـ ،بأف يي ى

اؤلسؼ ! اك َّأنيـ
 .يا ى

سلٍّميف كنزىـ اعذراء قكيَّة
عرفكا اإلكراـ اارائع ااذم سكؼ أيظ ًيره في ما يلي ،يم ى
كأمينة ،ااعذراء مريـ اافائلة ااطُّبير كاالداسة ،فتي ً
حافظ بااتااي على خيرىـ
ااشخصي بك ٌؿ أمانة.
ٌ
بأف مف ااصعكبة ااثبات في ااعدؿ بسبب فساد ااعااىـ
 -3 ْ -89تجب اامعرفة َّ
أف االلكب تبدك انا ككأ ٌنيا يم َّلكثة،
فاسد جدًّا اآلف ،إاى درجة َّ
ااغريب جدًّا َّ .إنو
ه
كايس بكحكاًو كاكف بغباره على األق ٌؿ  .فليذا ،عندما يبلى اإلنساف ثابتنا في
جرؼ ،أك في ىذا اابحر ااعااي األمكاج
كسط ىذا ااتيَّار ااعارـ جدًّا دكف أف يي ى
كااَّذم ال يستطيع أف يي ً
غرقو ،أك يسرقو االراصنة ،أك اليمكت خنلنا في ىكاء
م َّلكثَّ ،
فإنو يجب عليو أف ييؤ ًمف كأف يعتىًبر ذاؾ ؾ اٌو بفضؿ ااعذراء مريـ اافائلة
ي
االداسة األمينة كحدىا ،كااَّتي اـ ييص ًبح فييا نصيب الحيَّة؛ ك ٌؿ ىذا تفعلو
ااعذراء اجميع أكائؾ ااذيف كاالكاتي ييحبُّبكنيا بأفضؿ شكؿ.
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و
و
جميؿ جدًّا:
بانتلاء
 -90االياـ
ىذه ااحلائؽ ااخمس ،يجب علينا بعدىا انتلاء ااتكريـ ااحليلي ؿ

اعذراء مريـ

ااصااحة ااتي تستطيع أف
اافائلة االداسة ،إذ ى
يكجد كثير مف ااممارسات غير ٌ
اما
تخدعناَّ .
إف إبليس يمحتاؿ كدجَّاؿ ،خبير في ًغ ٌ
ش اابشر كىبلكيـ بتلديمو إكر ن
باطبلن العذراء مريـ اافائلة االداسة ،مك ًىما ىؤالء ااناس َّ
بأنيـ ىمثىؿ ييحتذل بو
ي ن
في فعؿ تبل كتيـ بعض ااصلكات ايا ،كاك كاف ذاؾ بطريلة رديئة ،فيذا يكفي،
ااخارجية إلكراميا ،فاألمر ال بأس بو حتٌى كاك أ ٌنيـ
أك بلياميـ ببعض األفعاؿ
ٌ
اافضية ،إذ
ااعملة ااذىبية أك
تمادكا في ااخطايا َّ .
ٌ
كم ىزٍّيؼ ابعض ي
إف إبليس ىك ي
كنادر ما يلكـ بتزييؼ ما كاف منيا
نا
سف ـ نيا،
َّإنو ال يلكـ عادة إالَّ بتزييؼ ى
ااح ى
ااشريرَّ ،إنو ال يلكـ
مصنكعا مف معادف رديئةَّ ،
ألف ذاؾ سي هؿ ،كىكذا ُّب
ن
ااركح ٌ
يمو
عادةن بتزييؼ عبادات أخرل عديدة ،كااعبادة ايسكع اامسيح ٌ
اارب اإلاو كأ ٌ
اامريميةَّ ،
ألنيما تمثٌبلف ما يمثٌلو
ائلفخارستيا كااعبادة
ااعذراء مريـ ،أم ااعبادة
ٌ
ٌ
اافضة باانسبة ااى اامعادف األخرل.
ااذىب ك ٌ
َّ
ااممارسات
َّ -91إنو اى ًم ىف
ااميـ جدًّا أف نعرؼ ااممارسات ااباطلة اكي نتجنبيا ،ك ي
ٌ
ااحسنة اكي نعتنليا  .كبعدىا يجب أف ننظير إاى تلؾ ااتي ىي حسنة ،اكي
ً
مجد
أحسف يمعطيف بيا ن
نعتنؽ منيا ما ىك أكمؿ ك ى

االدكس ،كااَّتي
ا أكثر الَّو ٌ

لدسنا بااكامؿ التعلُّبؽ بيا باألكثر.
تي ٌ
ً
بممارسات باطلة نحك ااعذراء اافائلة
ٍّ -92إني أجد سبعة أنكاع م َّمف يلكمكف ي
االداسة:
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اً ىنعلىـ -1 ْ :ااذيف ً
ينتلدكف؛ ْ  -2ااذيف يىـ يمصابكف بااكسكاس؛ ْ  -3ااذيف
ٍ
َّ
كثيرا؛ ْ -6
يتظاىركف بذاؾ؛ ْ  -4ااذيف يعتدُّبكف بذكاتيـ؛ ْ  -5ااذيف يتللبكف ن
ااذيف يىـ يمراؤكف؛ ْ  -7كااَّذيف ايـ مصلحة في فعؿ ذاؾ.
ً
ً
تكبريف ذكم
اام ٍّ
اام ٍّ
كرمكف ااذيف ينتلدكف ،كااَّذيف يىـ مف بعض ي
ااعلماء ي
 -93ي
كمكتفية بذاتيا ،يلكمكف بتبلكة بعض ااصلكات العذراء االديسة ،غير
نفس قكيَّة ي
ااممارسات ااتلكيَّة نحكىا كااَّتي يلكـ بيا شعب
أ َّن ييـ ينتلدكف
ن
تلريبا جميع ي
متكاضع ببساطة كقداسةَّ ،
ألنيا ال تركؽ ايـ

َّ ً
اام ٍّ
شككيف بجميع
 .إن ييـ مف ي

األعاجيب كااحكادث ااتي يذكرىا أيناس ذكك ثلة ،أك ااتي ىي يمستلاة مف تاريخ
اارىبنات ااتي تتحدَّث عف اامراحـ ك االدرة االَّتىيف العذراء مريـ َّ .إنيـ ينظركف
اابسطاء اامتكاضعيف ااذيف يركعكف أماـ اامذبح أك أماـ
بم ى
ضض إاى اامؤمنيف ي
ى
كجداف ،طاابيف
صكرة العذراء مريـ ،في بعض األحياف في زكايا ااطييرؽ حيث يي ى
كااكثنييف يعبَّاد ااخشب أك ااحجارة ،معلًنيف َّ
إاى اهلل ،متَّ ًيميف إيَّاىـ َّ
بأنيـ
بأنيـ
ٍّ
ي
ي
ال تركؽ ايـ ىذه األفعاؿ ااخارجيَّة بككف ىن ٍفسيـ ايست ضعيفة حتَّى ااكثكؽ
يمنا ااعذراء مريـ ،كما ىيز ىعـ ىؤالء اآلخركف .
نسب إاى أ ٍّ
بأمثاؿ ىذه األخبار ااتي تي ى
االديسكف ،يككف
كاذا ما سمعكا باامدائح ااعجيبة ااتي قاـ كيلكـ بيا اآلباء ٌ
فعااكف ،أك يبحثكف عف إعطاء تلؾ ً
جكابيـ َّ
ااخطىب ااشرح
بأنيـ يخطباء َّ
ااردمء.
ااعاامييف
تكبريف ك
ااعبَّاد غير
ٍّ
اام ٍّ
ٍّ
َّإنيـ مخيفكف ٌ
جدان ىؤالء ي
ااحليلييف ي
محضا ،اامسيئيف بااتااي إاى ااعذراء اافائلة االداسة ،م ً
بعديف عنيا َّ
ااناس
ن
ي
ي
أجمع ،بحجَّة أ ٌنيـ يريدكف بذاؾ االضاء على سكء استعماؿ إكراميا.
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 -94اام ً
تع ٍّبدكف اامصابكف بااكسكاس  :ااذيف يخافكف بتكريميـ األ ٌيـ مف أف
ي
ييينكا اإلبف كيحطٌكا مف عظمة ااكاحد بتعظيميـ اآلخر َّ .إن ييـ أكائؾ ااذيف ال
تحمؿ أف تيعطى ااعذراء اافائلة االداسة اامدائح ااتي ييلدٍّـ
يستطيعكف ُّب

ىا ايا

اكعا أماـ
ٌ
االديسكف ،مف آباء كغيرىـ َّ .إنو ال يركؽ ايـ رؤية ٌ
أم إنساف ر ن
مذبحيا أكثر مف فعؿ ذاؾ أماـ مذبح االرباف األقدس ،كما اك كاف ًفعؿ ذاؾ
يخااًؼ ً
ككأف ااذم ال ييصلٍّي أماميا ،ال يبتيؿ في يك ٌؿ ذاؾ
َّ
اافعؿ اآلخر .
ي
ايـ كال يحبُّبكف أف
بكاستطيا إاى يسكع اامسيح إبنيا اار ٌ
ب اإلاو َّ .إنو ال يركؽ ي
دائما.
ييتحدَّث عنيا بتكاتر كأف ييلجأ إاييا في غااب األحياف أك ن
إاى حضراتكـ بعض ما يلكاكف عادةن متسائليف اماذا ىذه اامسابح ااكرديَّة
ناجما عف
كاألخكيَّات اامريميَّة كاإلكراـ
ااخارجي ٌ
اللديسة ااعذراء؟ أايس ك ٌؿ ذاؾ ن
ٌ
السخرية  .كيطلبكف أف
عرضة ُّب
جيؿ؟ كيضيفكف قائليف َّإننا نجعؿ بذاؾ ديانتنا يم َّ
َّ
تعبديف المسيح يسكعَّ ،
م ككسيطنا األكحد ،كااذم
اام ٍّ
ألنو ىك ااجكىر ٌ
ييكلمكا عف ي
يجب ااكرازة بو.
إف ما يفكىكف بو ىك ااصكاب مف ناحية ،كاكف مف ناحية ثانية ،ىك
ٌ
اارب اإلاو
خطر ،اككنيـ يعملكف على منع ااتكريـ العذراء اافائلة االداسة اي ٌـ ٌ
اامخلٍّص ااذم أكصاىا ًبنا كأكصانا ًبيا ًمف على صليبو
يسكع اامسيح اافادم ك ي
َّاىـ َّ
بأنو خير أعظـ  .في ااحليلة،
اام ٌ
لدس ،كىذا ما يسعى إايو ااخبيث يمك ًى نما إي ي
ي
ال نستطيع احتراـ اامسيح يسكع باألكثر ما اـ

ً
يم يو مريـ ااعذراء
نحترـ أكثر أ َّ

اافائلة االداسةَّ ،إنيا ااطريؽ اامكفكؿ الكصكؿ إاى ىدفنا ،أم إبنيا اامسيح
اارب اإلاو ،كاكي ً
نحترمو أكثىر يجب علينا ااذىاب إاييا.
يسكع ٌ
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ؽ ى بؿ
اام ٌ
لدسة ،بكحي مف ااركح االدس ،تيبارؾ ااعذراء مريـ ى
 -95فااكنيسة ي

ً
ابنيا اامسيح يسكع ،قائلة" :مباركة ً
أنت بيف ٍّ
أحشائ ًؾ سيٍّدنا
بارؾ ثمرة
اانساء كمي ى
ي ى
يسكع اامسيح " ،ايس َّ
ألنيا أسمى مف ابنيا يسكع اامسيح أك يمعاداة او ،نجَّانا
اهلل مف ىرطلة كيذه ،كاكف حتَّى ين ً
اارب بنكع أكمؿ ،يتكجَّب علينا
بارؾ اامسيح ٌ
يمو ااعذراء مريـ ا افائلة االداسة  .كبعد ىذاَّ ،إننا نستطيع االكؿ
ٌأكالن مباركة أ ٌ
ٍّ
اامباركة ،دكف
كرميف
ٍّ
اام ٍّ
ااحليلييف العذراء مريـ ي
اامصليف ي
كبك ٌؿ ثلة مع جميع ي

اانساء ،كمبارؾ ثمرة ً
كساكس " :مباركة ً
أنت في ٍّ
ً
بطنؾ
أف نخاؼ كأف تككف انا
يسكع اامسيح".
كمف إكراميـ العذراء مريـ اافائلة
 -96ااذيف يتظاىركف بذاؾ ،ىـ أكائؾ ااذيف ى
مي
االداسة في أفعاؿ خارجيَّة فلط َّ .
يتذكقكف مف تكريميـ ايا إالَّ ااظكاىر،
فإن ييـ ال َّ
ً
اىـ يلكمكف
ااركح
كبااتاايَّ ،
فإف ُّب
عجب في ىذا َّ .إننا نر ي
ااباطني براء منيـ ،فبل ى
ٌ
الداس اإلايي بدكف
كيشارككف با ٌ
بتبلكة مسبحات كرديَّة يم ٌ
لدسة كثيرة بسرعة ،ي
انتباه ،كيذىبكف إاى اازيَّاحات بدكف تلكل ،كينتمكف إاى جميع األخكيَّات في
اؤلسؼ ،دكف إصبلح سيرتيـ أك قمع أىكائيـ ،كمف دكف
اارعيَّة ،كاكف ،يا ى
ااملدسة ،إذ َّإنو ال يركؽ ايـ
االقتداء بمريـ ااعذراء اامجيدة أ ٌيـ اهلل كبفضائليا
ٌ
م
تذكقيـ بااتااي ما ىك جكىر ٌ
إالَّ ما ىك شع كرم في تكريميـ ايا ،دكف ٌ
كأساسي ،كعدـ شعكرىـ بغبطة في أفعاايـ ااتلكيَّة َّ
ااناقصة مف ًق ىبلً ًيـ ،فيخاؿ
مما ييؤدٍّم إاى اضطرابيـ كاىماايـ اك ٌؿ شيء
شيئا ،كىذا َّ
ايـ َّأنيـ ال يصنعكف ن
إف اادنيا مليئة مف أمثاؿ ىؤالء ااذيف يتظاىركف
كممارسة تكريميـ ببل انتظاـ ٌ .
ي
اامكاظبكف على األفعاؿ
باإلكراـ
اامتى ٍّ
عبدكف ي
اامريمي ،في ااكقت ااذم فيو يلكـ ي
ٌ
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َّ
م ،دكف أف يحتلركا
ااباطنيَّة بفحصيا بك ٌؿ دقة ،يمعت ًبريف بيذا يك ٌؿ ما ىك جكىر ٌ
اافائلة

ااحليلي ااكاجب العذراء مريـ
دائما التكريـ
ااحشمة ااخارجيَّة اامرافلة ن
ٌ
االداسة.

أما أيكائؾ ااذيف يعتدُّبكف بذاتيـَّ ،
فإنيـ ااخطأة ااذيف يسيركف برخاء كراء
َّ -97
أىكائيـ اافاسدة ،كمحبَّة ااعااىـ في قلكبيـ ،كيلكمكف بإخفائيـ ،تحت و
اسـ
كبرياءىـ أك بخليـ كجميع
كرـ العذراء مريـ اافائلة االداسة،
مسيحي جميؿ أك يم ٍّ
ى
ٌ
سـ أك نميمة أك ظلـ ،كيبلزمكف
ما يعيشكف مف عيارة أك سكر أك غضب أك قى ى
جميع عاداتيـ اارديئة دكف إصبلح ذكاتيـ ،يم ٍّ
بأف اهلل يغفر ايـ جميع ما
طمئنيف َّ
يلكمكف بو مف سكء فبل يمكتكف بدكف أف يعترفكا بككنيـ يلكمكف بإكراـ مريـ
لدسة ،كما يزعمكف،
اام ٌ
ااعذراء اافائلة االداسة غير ميمليف مسبحتيا ااكر ديَّة ي
أك بككنيـ منتميف إاى أخكيَّة عذراء ااكرديَّة أك بككنيـ يلبسكف ثكب ااكرمؿ
لدسة أك يلبسكف ثكبيا
اام ٌ
اام ٌ
لدس ،أك بككنيـ مسجَّليف في إحدل أخكيَّاتيا ي
ي
لدس ،أك بكضعيـ سلسلة ااعذراء مريـ ااصغيرة ،ااخ...
اام ٌ
ي
بأف أفعاايـ ااتلكيَّة ،مف دكف تغيير مسلؾ حياتيـ،
كعندما يلكاكف ايـ َّ
ىي خدعة مف ااشيطاف ذاتو كخطر سكؼ ييؤدٍّم بيـ إاى اايبلؾَّ ،
فإنيـ ال
بأف اهلل ذك صبلح كرحمة ال متناىييف َّ
كبأنو اـ يليـ بخللنا
ييصدٍّقكف ذاؾ مجيبيف َّ
كجد أحد بدكف خطيئة آمليف أف يعترفكا قبؿ مماتيـ أك َّ
إلىبلكنا َّ
بأنو
كبأنو ال يي ى
و
بأنيـ قد أخطأكا ،مع ادٍّعائيـ َّ
كاؼ في احظة مكتيـ أف يلكاكا َّ
كرمي
بأنيـ ًمف يم ٍّ
ااعذراء اافائلة االداسة بتبلكتيـ بأمانة كتكاضع يكميًّا سبع ىم ٌرات

"األبانا"...

كسبع مرات "ااسبلـ ً
تكريما ايا كبتبلكتيـ بعض األحياف
عليؾ يا مريـ "...
ىٌ
ن
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تكريما ايا كبما ييش ًبو
لدسة كفرضيا كبممارستيـ ااصكـ
اام ٌ
ن
اامسبحة ااكرديَّة ي
ذاؾ مف تلكيَّات نحكىا ،كبتأييدىـ الكايـ ىذا بااتحدُّبث إاى غيرىـ عف أخبار
تيلً ىيت على مسامعيـ أك ق أركا عنيا في بعض ااكتب ،حليليَّة كانت أـ ال ،ما
ىميـ ،عف أشخاص ماتكا في خطاياىـ اؿ يمميتة دكف أف يعترفكا بيا ،كباانظر
َّ
تكريما العذراء اافائلة االداسة ،أك
إاى صلكات يتلكنيا أك أفعاؿ تلكيَّة يمارسكنيا
ن
أف ىنفسيـ،
عجائبية اكي يعترفكا بخطاياىـ ،أك َّ
أ ٌنيـ قامكا مف اامكت بطريلة
ٌ
كبأعجكبة ،ىب ًل ىيت في أجسادىـ حتَّى االعتراؼ بخطاياىـ ،أك برحمة مف ااعذراء
االدكس في ساعة مماتيـ على ااندامة كغفراف
اامباركة حصلكا مف اهلل ٌ
ي
خطاياىـ ،كخليصكا؛ ىؤالء اامعتدٍّيف بنفكسيـَّ ،
بااذات ،كااَّذيف ال ييريدكف اآلف
ي
إصبلح سيرتيـ يأملكف ذات ااشيء.
االد
 -98ال ييكجد في ااحياة اامسيحيَّة شيء قابؿ ائلدانة أكثر مف ىذا ٍّ

عاء

ً
ب ااعذراء اافائلة االداسة أك ىيكرىيا،
ااشيطاني؛ كىؿ
يصح ااتكلٌـ عف ااذم ييح ٌ
ٌ
كيييف بدكف شفلة ،ثانية،
فيما ىك يجرح بااخطيئة ااتي يفعليا يثلب كيصلب ي
إب ىنيا يسكع اامسيح؟ اك كانت مريـ تساعد بشفلتيا أمثاؿ ىؤالء ،اكانت تسمح
بذاؾ بأف يرتكب ىؤالء أشنع األعماؿ كتؤازر صاا ًبي كمييني إبنيا ،فيؿ يتاجسر
تخيؿ ك ٌؿ ذاؾ؟
أحد على ٌ
إف مف يسيء استعماؿ تكريـ ااعذراء مريـ بيذه ااطريلة ،ىذا
ٍّ -99إني أقكؿ َّ
اإلفخارستيا األقدس،
سر
ٌ
ااتكريـ ااذم ىك أقدس كأسمى بعد ااعبادة ٌ
اربنا في ٌ
َّ
فظيعا ،ىك أكبر نفاؽ بعد
فإنو يرتكب نفاقنا
ن
استحلاؽ.
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تناكؿ االرباف األقدس بدكف

ااطكباكية ،ال
يصرح ما يلي  :اكي يي ىكٍّرـ شخص كبك ٌؿ تلكل ااعذراء
ٍّإني أ ٍّ
ٌ
قديسا م ً
بتع ندا عف ٍّ
كثيرا،
كؿ خطيئة ،حتٌى كاك ٌ
أف ذاؾ محبَّذ ن
يجب عليو أف يككف ٌ ن ي
كاكف يجب عليو على األق ٌؿ:
اامميتة ااتي تيييف
ً  -1أف يككف
عازما بحزـ على االبتعاد ع ف ااخطيئة ي
ن
األ ٌيـ ااعذراء كابنيا يسكع اامسيح؛
ً  -2أف يسعى إاى تج ٌنب ٌأية خطيئة أخرل؛
لدسة ،كأف يتلك صبلة
ً  -3أف يسعى
اام ٌ
ن
جاىدا ألف يد يخؿ في ٌ
أخكياتيا ي
لدسة ،أك أف يمارس
اام ٌ
اام ٌ
لدسة كاملة ،أك ااصلكات ه
اامسبحة أك ااكرديَّة ي
ااصكـ عؿل شرفيا في يكـ ااسبت ،ااخ.
م جدًّا كنافع اتكبة ااخاطىء ،حتَّى كاك كاف قلبو
َّ -100
إف ك ٌؿ ىذا ضركر ٌ
فإني َّ
تحج نار جدًّا؛ كاذا كاف ااذم يلرأني مثاؿ ىذاٍّ ،
أتمنى عليو أالٌ يعكد إاى تلؾ
يم ٍّ
االدكس ،اكي يناؿ بشفاعة ااعذراء اافائلة
األفعاؿ ٍّ
ااسيئة ،بؿ أف يطلب مف اهلل ٌ
ااسيئة كعدـ
االداسة ،نعمة ااتكبة عف خطاياه كمغفرتيا ،كااغلبة على عاداتو ٍّ
و
عابىء بما ييمليو عليو
سكينتو كجمكده كتحجُّبره في ااخطايا ااَّتي يعيشيا ،غير
االديسيف كآيات اإلنجيؿ
االديسات ك ٌ
تحد نيا بذاؾ يسكع اامسيح ك ٌ
ااضمير ،يم ٌ
لدس.
اام ٌ
ي
َّ
َّ
أكائؾ ااذيف يلكمكف بتكريـ ااعذراء
كثيرا ،كااَّذيف يىـ ًمف
ى
 -101ااذيف يتؽابكف ن
حاركف في ذاؾ ،كأحيانا
فيـ أحيانا ُّب
اافائلة االداسة بحسب ااظرؼ كاإلحساس ،ي
ً
ستعديف افعؿ ك ٌؿ شيء اخدمتيا ،كبعده بلليؿ ،يبدكف
فاتركف .أحيانا يبدكف يم ٌ
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ااتلكية نحكىا ،باالنتماء إاى
أ ٌنيـ ايسكا ذاتيـ  .يلكمكف حينا بجميع األ فعاؿ
ٌ
أبدا بعيش قكانينيا
اام ٌ
لدسة ىمثبلن ،كفي ااحيف اآلخر ،اليلكمكف ن
أخكيَّاتيا ي
لدسة بإخبلص؛ َّإنيـ يتغيَّركف مثؿ االمر ،كمريـ تضعيـ تحت قدمييا
اام ٌ
ي
لدستيف مع االمر ذاتوَّ ،
كثير كىـ ايسكا أىبلن ألف يككف كا مف
ألنيـ يتللَّبكف نا
اام ٌ
ي
بيف ااذيف يخدمكنيا بأمانة كثبات  .فمف األفضؿ أالٌ يي ىح ٍّمؿ اإلنساف ذاتو ًعبء
تلكيَّات كأفعاؿ تلكيَّة كثيرة كأف يلكـ بفعؿ االليؿ مف ىذه بك ٌؿ إخبلص كمحبَّة،
ملاكما ااعااىـ كااشيطاف كااجسد.
ن
كرمكف العذراء اافائلة االداسة يىـ ك ىذبة ،يلكمكف
كجد يم ٍّ
 -102ااذيف ييراؤكف  :يي ى
اامباركة،
بإخفاء ااخطايا كاألفعاؿ اارديئة ااتي يصنعكنيا ،تحت كشاح ااعذراء
ى
اكي ال يرل ااناس ما يىـ عليو مف ذ ٌؿ.
مريـ
 -103كما كيجب َّ
أخيرا ،ذكر مف ايـ مصااح في تكريميـ ااعذراء ى
علي ن
اافائلة االداسة ،فيـ يلتجؤكف إاييا الحصكؿ على يمرافعة في

حو
كـ ما ،أك
ي

اتج ٌنب ااخطر اامحدؽ بيـ ،أك الشفاء مف مرض أك احاجتيـ إاى شيء معيَّف .
كاـ يكف يك ٌؿ ذاؾ اكانكا ال َّ
جميعا مع أمثاايـ ااذيف سبؽ
فيـ
يتذكركنيا اابتَّة ،ي
ن
ًّ
االديسة.
ااحديث عنيـ ال يي ٍّ
أمو ٌ
كرمكنيا حلا كال قيمة ايـ أماـ اهلل ك ٌ
ً
كىـ مف غير اامؤمنيف؛
اام ٍّ
اامنتلديف ي
كرميف ي
 -104فلن يكف شديدم ا احرص :مف ي
كمف ااكسكاسيف ااذيف عندىـ خكؼ مف مبااغتيـ في تكريميـ ااعذراء اافائلة
االداسة ،يم ً
حترميف في ذاؾ ،كبحسب قىكايـ ،إب ىنيا يسكع اامسيح؛ كمف ااَّذيف يىـ
كرميف ايا كاكف ظاىريًّا فلط ،في أفعاؿ تلكيَّة
اام ٍّ
مف ي
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خارجيَّة؛ كااَّذيف يىـ مف

تكبريف ااَّذيف يلكمكف شكليًّا بتكريميـ ااعذراء مريـ اافائلة االداسة،
اام ٍّ
اام ٌ
كرميف ي
ي
ً
كيستمركا في خطيئتيـ كفي ارتكابيـ الخطايا؛ ك ًمف
ااشبيات عنيـ
اكي ييبعدكا ي
ٌ
جدا بتغييرىـ ألفعاايـ ااتلكيَّة ،تاركينيا كلٌيا عف د أص ىغر تجربة
ااَّذيف يتللَّبكف ٌ
اامرائيف ااَّذيف يدخلكف في أخكيَّات ااعذراء اافائلة
تى ي
عرض ايـ؛ كمف أكائؾ ي
االداسة كيحملكف شاراتيا ااملدَّسة ،فلط بيدؼ أف ىيظيركا اسائر اابشر َّ
بأنيـ
ي
ااخاصة اامحضة،
جد ٌ ااحرس ،أخي ارنً ،مف ذكم اامنافع
َّ
أخيار؛ كانحترس ٌ
شر
ااملتجئيف إاى ااعذراء مريـ أ ٌيـ اهلل اافائلة اانلاكة ،اكي يتخلَّصكا فلط مف يك ٍّؿ ٍّ
ي
جسدم ،أك اكي يحصلكا على خيكر ىذه اادنيا.
ٌ

ااحليلي العذراء مريـ اافائلة االداسة:
 -105االياـ كااثبات بااتكريـ
ٌ
ااحليلييف العذراء مريـ
كرميف غير
ٍّ
اام ٍّ
بعد أف اكتشفنا كحكمنا على جميع ي
حليلي -1 ْ :اإلكراـ
اامبارؾة ،يجب علينا بكلمات كجيزة إظيار كتثبيت ما ىك
ي
ٌ
تجرد.
ااداخلي؛ ْ َّ -2
اام ٍّ
اارقيؽ؛ ْ  -3ااثابت؛ ْ  -4ك ي
ٌ
داخلي ،يعني مف
ااحليلي العذراء مريـ اافائلة االداسة ىك
َّ -106أكالن :اإلكراـ
ٌ
ٌ
ااركح كااللب ،كيعني تلديرنا ااكاجب علينا تجاىيا ،ك
ًق ىب ًؿ ُّب

ااسامي
تفكيرنا
ٌ

بعظمتيا ،كمحبَّتنا اابنكيَّة ايا ،في أعماؽ قلكبنا.
يميـ
 -107ثانيان :إكرامنا َّ
اارقيؽ ايا ،يعني ثلتنا ااكاملة بيا ،كثلة األطفاؿ بأ ٍّ
اامملكءة محبَّة ايـ ،كىذا اإلكراـ اارقيؽ كااكلٌ ٌي ااثلة بيا يجعلنا نلتجىء إاييا
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في جميع حاجاتنا ااجسديَّة كا ُّباركحيَّة ،بك ٌؿ بساطة كثلة كرقٌة ،طاابيف معكنتيا
اارؤكفة في جميع األمكر ،كفي ك ٌؿ زماف كمكاف  .في احظات اإلرتياب مف أجؿ
نيؿ ُّب
اانكر ،في تلكيـ االعكجاج في ااحياة ،في ااتجارب اتشديد ااعزـ ،في
االكة ،في اانيكض مف ااسلطات ،في تنشيط اايمـ ،في ااتخلٌص
ااضعؼ انيؿ ٌ
مف ً
ااصليب ،كفي األعماؿ كاامصائب ،اكي نحصؿ على
حمؿ ٌ
ااكسكاس ،في ٍ
إف مريـ ااعذراء اافائلة االداسة ىي
ااتعزية ،كفي جميع اامساكلء ،في ك ٌؿ ذاؾ َّ
ملجأنا اادائـ األميف ،دكف خكؼ مف أ ٌننا نييف بذاؾ إب ىنيا يسكع اامسيح ،أك أ ٌننا
نزعجيا.
جميعا العذراء مريـ اافائلة
احليلي ااكاجب علينا
إف ااتكريـ ا
 -108ثااثانَّ :
ن
ٌ
لدس ،ييساعدنا على ُّب
تجنب فعؿ ااخطيئة،
كم ٌ
ااطير كاالداسة ىك فعؿ ثابت ي
لدسة ىي أ ٌيـ اهلل َّ
عز كج ٌؿ ،بتكاضعيا ااعميؽ،
اام ٌ
يملتديف بفضائليا ااعظيمة ي
اامتكاصلة ،بإخبل
بإيمانيا
ااحي ،بطاعتيا هلل ٌ
االدكس ،بصلكاتيا ي
ٌ

ااتاـ،
صيا ٌ

بطيارتيا اامبلئكيَّة ،بمحبَّتيا اامضطرمة ،بصبرىا اابلَّمحدكد ،بلطفيا ااعذب
كبحكمتيا اابلَّمتناىية  :يملتديف إ نذا بجميع ىذه اافضائؿ ااعشر ااتي تحلَّت
دائما بيا.
ك َّ
أشعت ااعذراء اافائلة االداسة ن
ثبت
َّ -109
إف تكريمنا العذراء مريـ اافائلة ااطُّبير يجب أف يككف ثابتنا ،إذف ،يي ٍّ
ااركحيَّة ااتلكيَّة
اإلنساف في عمؿ ااخير كعدـ االبتعاد عنو كااثبات في األفعاؿ ُّب
ضد ما في ااعااـ مف تعاايـ فاسدة كأىكاء
عطيا انا ااشجاعة َّ
ااصلبة ٌ
اام ٌ
لدسة ،يم ن
ي
كضد إبليس كتجاربو كاحتياالتو كشيكات ااجسد
كتللُّببات،
ٌ

فإف ااَّذ م يلكـ
َّ .

ااحليلي العذراء مريـ اافائلة االداسة ،ىك باافعؿ ال يتللَّب في ذاؾ ،فبل
باإلكراـ
ٌ
108

يسكده ااكسكاس كال يخاؼ ااصعكبات في ااحياة  .ىذا ال يعني َّأنو ال يسلط في
ااركحي كما شابو ذاؾَّ ،
كاكنو
بعض األحياف ،كال يعني عدـ شعكره باايباس ُّب ٌ
يمو ااحنكنة
نيض
سريعا مف سلطتو ،مادًّا يديو بثلة يمستغيثنا بااعذراء مريـ أ ٍّ
يي ى
ن
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ااتي باستطاعتيا رفعو ،كاذا اـ يكف اديو شعكر بعذكبة في أفعااو ااتلكيَّة ،فبل
يمو اافائلة
ىغ ٌـ عليو،
ٍّ
فااصدٍّيؽ يحيا بإيمانو كباامسيح يسكع كبمريـ ااعذراء اأ ٍّ
ااجسدم.
ٌة
اابركات ،كايس بأحاسيسو ااشعكريَّة ك
تجرد العذراء مريـ اافائلة االداسة:
اام ٍّ
 -110ر ن
ابعا :ااتكريـ ي
تجرد ،بمعنى َّأنو ييل ًيـ اإلنساف
أخيراَّ ،
إف تكريـ ااعذراء اافائلة االداسة ،ىك يم ٍّ
ن
يمو
عدـ ااتفتيش عف مصلحتو
َّ
االدكس كحده في أ ٍّ
ااخاصة ،بؿ ااتفتيش عف اهلل ٌ
ااحليلي  ،كىك تكريـ ال يلكـ على
مريـ ااعذراء اادَّائمة بتكايَّتو ا كفي تكريميا
ٌ
ااخدمة ايا بنيَّة ٍّ
تكخي اامصلحة ااشخصيَّة الفاعؿ ىذا أك اامنفعة ااذاتيَّة مف
ذاؾ ،كاك كاف انيؿ خيكر زمنيَّة أك ركحيَّة ،كقتيَّة أىك دائمة ،كاكف اككنيا
تكج
تستحؽ اإلكراـ؛ بإتماـ ذاؾ ،يصؿ اامرء إاى أرقى خدمة يم ٍّ
ٌ
االدكس كحده في ااعذراء مريـ اافائلة االداسة
ٌ

بة عليو هلل

تجرد حلًّا في تكريمو
فاام ٍّ
 .ي

ألنيا م ً
أيضا َّ
ااعذراء اامباركة ،ال ييحبُّبيا فلط َّ
ستحلَّة جدًّا كأىؿ
ألنيا معطاء ،بؿ ن
ي
ي
جميعا أف ينحبَّيا كأف نخدميا بأمانة في كقت
المحبَّة اافائلة  .اًذا ،يجب علينا
ن
ااحلكة كااعذبة ،كعلى ىح ٍّد سكاء ،أكانت على
ااضجر كاايباس ،في األكقات ي
ااحليلي ايا كااذم ييرضي
ااجلجلة أك في يعرس قانا ااجليؿ  :فيذا ىك ااتكريـ
ي
ٌ
يمو اافائلة االداسة ،فك ٌؿ ااطكبى اً ىم ٍف
كيرضييا ن
إبنيا يسكع اامسيح ي
أيضا ،ىي أ ٌ
89

ْ٘ ًَ " -ض اُ َّشؽٔخ ٝأُؼَٗٞخ" :اُ ِِّ٤زٞسع٤ب أُبسَّ٤ٗٝخ اُ ُٔوذّعخ ،ػِ ٠عج َ٤اُ ِٔضبٍ.109

يلكـ بك ٌؿ ذاؾ ! كما أق ٌؿ ذاؾ في اؿ كقت ااحاضر ! كاكي ال يبلى ذاؾ قليبلن في
أيٌامنا ،أمسكت بريشتي ألكتيب عف ذاؾ كعف ك ٌؿ ما عىَّلمتيوي في ثمر رسااتي
ااخاصة ،خبلؿ سنيف عديدة ،أليناس ال ييحصىكف.
ااعامة ك َّ
َّ
صؼ ايا عف ااعذراء اافائلة
ٍّ -111إني َّ
تفكىت بأشياء ًعدَّة ال ىح َّد كال ىك ى
االداسة ،كاكف بلي عندم أشياء كأيمكر كثيرة أخرل أقكايا عنيا ،كاكف كلَّما
نسيت ااكثير ااكثير منو كبلي ااكثير ااكثير التحدُّبث عنيا كعف
حاكات ذاؾ،
ي
ي
جماالتيا اافائلة ااكصؼ كعف عطاياىا اابلَّمحدكدة ،كاف كاف ذاؾ اعدـ معرفتي
ااحليلي امريـ
كرـ
اام ٍّ
اامخطَّط ااذم ى
كضعتي يو اتككم ف ي
ايا أك انلص ااكقت ،في ي
ٌ
كااتلميذ ااصاَّاح البنيا يسكع اامسيح.
لدس ااثميف
 -112آه! كـ تككف سعادتي كبيرة إف كقىع ىذا اا يكتىٍّيب
اام ٌ
اامريمي ي
ٌ
االدكس كمف مريـ اافائلة ااطيارة كاالداسة،
الغاية في يد إمرلء يكًا ىد مف اهلل ٌ
كايس مف دـ كال مف مشيئة جسد أك مف إ

و
ااركح
رادة
إنساف ما ،يايظ ًير او ُّب

و
كساـ ،كااذم أريد
قيـ
أف ااتكريـ
كيل ًيمو كـ ٌ
اامباركة ٌ
االدس ي
ااحليلي العذراء ي
ٌ
كتابتو ً
بدمي ،اك كاف ىذا نافعان اًطىبع ىذه ااحلائؽ في علؿ كقلب يك ٌؿ إنساف،
يمي ااغااية جدًّاً ،
اامعلٍّ ىمة ،كااتي أنا آخر أكالدىا كعبيدىا،
كذاؾ شرفان أل ٍّ
ااملكة ك ي
ى
كبدالن مف ً
عكض
ااحبرٍّ ،إني ىأكُّبد أف أجد
نفكسا مؤمنة بيا كمخلصة ايا ،اكي يي َّ
ن
و
نلص في
كمعلٍّمتي ااكحيدة ،بسبب
عف جميع ما نلص تجاه أ ٍّ
يمي ااعزيزة ي
و
كنلص في إخبلصي ايا.90
يعرفاني اجميليا
90
ُ٘ٛب ٣ظ َٜش رٞاضغ هذِّ٣غ٘ب اُؼظ٣ُٞ ْ٤ظ ٓبس ١ؿش ٕٞ٤٘٣دٗٞٓ ٝلٞسد اُؼٔ٤ن ٓٝؾجَّزٚ
اُ ُٔزَّوِذَح ُٞاُذر٘ب ٓش ْ٣اُؼزساء أُ ّّ هللا ٝأُ ّّ ً٘٤غز ٚاُ ُٔوذّعخ اُلبئوخ اُطٜش ٝاُوذاعخ.
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م ااشعكر ااصائب كأكثر مف أم كقت مضى ،كآمؿ في طلبي مف
َّ -113
إف اى ىد َّ
سختي يو في علكؿ كقلكب اابشر كما شابو
بأف ااتكريـ
االدكس َّ
ااحليلي ااذم ىر َّ
اهلل ٌ
ٌ
كدائما،
اامباركة ،في االريب ااعاجؿ
ن
ذاؾ ،سكؼ ييعطي العذراء اافائلة االداسة ك ي
كعبيدا باامحبَّة ايا كتجاىيا ،أكثر مف األزمنة ااتي
َّاما
ن
أك ن
الدا ال ىع َّد ايـ ايا ،ك يخد ن
اارب اإلاو يسكع
ىع ىب ىرت،
كبفضلًيا سكؼ ىيملًؾ ٍّ
ٍ
سيدم اامحبكب جدًّا ،إبنيا ٌ
اامسيح على قلكب جميع اابشر.

ٍّ -114إني أرل ،بعيدنان ،كحكشنا كثيرة ضارية تيجـ بشراسة اكي تيمىٍّزؽ بأنيابيا
ااشيطانيَّة ىذا ااكتاب اامريمي ااميلدٌس ،فتي ً
حاكؿ إخفاءه في اؿ ظبلـ كفي أعماؽ
ٌ
ياجما كم َّ
ً
صندكؽ ،اكي ال يرل ُّب
ضط ًيدنا
اانكر مف بىعد ،اك استطاع إبليس ذاؾ ،مي ن ي
قي َّراء ىذا ااكتاب اامجيد  ،91كاكف ال خكؼ عندم مف ذاؾ ،فيذا مدعاة شجاعة
كبير جدًّا
كبيريف اي ،إذ تراني أرل مف بعيد ،اانجاح ااباىر او ،كجيشنا نا
كأمؿ ى
رجاالن كنساءن شجعاننا أبطاالن ،سكؼ يلكمكف بميحاربة إبليس كااطبيعة اافاسدة
كااعااىـ ،كينااكف اانصر ،كمى ٍف يل أر ىذا ،فليفيـ ك ٌؿ ذاؾ إذا استطاع فيمو.
كجد ًعدَّة أفعاؿ
 -115األفعاؿ ااداخليَّة التكريـ
ااحليلي العذراء مريـ اامباركة  :يي ى
ٌ
ااحليلي العذر اء مريـ اافائلة االداسة؛ إاى حضراتكـ
باطنيَّة داخليَّة التكريـ
ٌ
أىميا ،بااكجيز:
ٌ
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سا ِعغ ؽ ٍٞرُيُٓ :وذِّٓخ ٛزا اٌُزبة اُ ُٔجبسى.
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ً
َّ
تستح ُّب
ؽ فعبلن اإلكراـ ااسامي ااذم يفكؽ احترامنا
أـ هلل
ْ  -1إكراميا  :إنيا ٌ
كتلديرنا اجميع االدٍّيسيف ،اككنيا فعؿ ٍّ
اانعمة اإلاييَّة األيكاى كاألساسيَّة مف بعد
إاو اًّ
حؽ كانساف حلًّا؛
اارب يسكع اامسيح كااذم ىك ه
ابنيا ٌ
مليان باافضائؿ كاالمتيازات ااتي عندىا ،كباألفعاؿ ااتي تلكـ بيا؛
ْ ُّ -2ب
ااتأمؿ ٌ
ااتأمؿ في عظائميا؛
ْ ُّ -3ب
ْ  -4أف نلكـ بأعماؿ ىمحبَّة كمدائح كعرفاف ااجميؿ ايا؛
ْ  -5أف نستغيث بيا مف ك ٌؿ قلكبنا؛
ْ  -6أف ينلدٍّـ ذاتنا ايا ،اكي نتَّحد بيا؛
ْ  -7أف نفعؿ ك ٌؿ ما ييرضييا؛
ْ  -8أف نبدأ كيننيي جميع أعماانا بكاسطتيا كبفضليا كبمعكناتيا ،فييا كمعيا
كمف أجليا ،كبيذا ترانا نفعليا بكاسطة يسكع اامسيح إبنيا ،فيو كمعو كمف
أجلو ،ىك ىمبدأ حياتنا كغايتيا األيكاى كاألخيرة  .كسكؼ نشرح في ما بعد ىذا
اافعؿ األخير.
لدس ااكاجب علينا تجاه ااعذراء مريـ اافائلة
 -116أفعاؿ ااتكريـ
اام ٌ
ااحليلي ي
ٌ
أىميا كيجب علينا أف نلكـ
ااطَّيارة أ ٌيـ ٌ
يمنا اامجيدة ،كىذا ٌ
ربنا يسكع اامسيح كأ ٌ
بيا حبًّا بيما:
لدسة ،كننخرط في ااجمعيَّات ااتي تحمؿ أسميا
اام ٌ
ْ  -1أف ننتمي إاى أخكيَّاتيا ي
لدس كاؿمبارؾ؛
اام ٌ
ي
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ؤسس على شرفيا ااعظيـ؛
ست كااَّتي تي َّ
ْ  -2أف ندخؿ في اارىبانيَّات ااتي اي ٍّ
سى
ْ  -3أف ننشر مدائحيا اامغبكطة في ااككف كلٌو؛
محبة بحسنات كأصكاـ كاماتات كتضحيات ركحيَّة أك جسديَّة
ْ  -4أف نلكـ بك ٌؿ ٌ
اما ايا.
إكر ن
لدس،
اام ٌ
اام ٌ
لدسة أك ما شابو ذاؾ :كثكب ااكرمؿ ي
ْ  -5أف نحمؿ شارات ااكرديَّة ي
لدسة ،ااخ...؛
اام ٌ
كمسبحتيا ااكرديَّة ي
ْ  -6أف نلكـ بتبلكة اامسبحة ااكرديَّة ااميلدٌسة بك ٌؿ انتباه كخشكع كحشمة،
كرميف بذاؾ أسرار
يم ٍّ

92

اارب اإلاو يسكع اامسيح اارئيسيَّة كااَّتي ىي خمسة
ابنيا ٌ

عشر :93أسرار اافرح  :بشارة اامبلؾ جب رائيؿ العذراء مريـ ،اافائلة ااطيير
كمخلٍّصنا يسكع اامسيح – زيارة
بااح ىبؿ ٌ
كاالداسة كاادائمة بتكايَّتيا ،ى
بربنا كااينا ي
اربنا يسكع
مريـ ااعذراء اافائلة االداسة اخااتيا ٌ
االديسة اايصابات – كالدتيا ٌ
92

ع٣ ٖ٤وّٞ
ثٔؼَ٘ :٠ػ ََٔ ٝرذث٤ش اُ٣ ٢ٜو ّٞث ٚهللا ُخالص اُجَشَش؛ كِؼَ ٝاؽزلبٍ ُٓو َّذ َ

ٝع َّ
ثٜٔب اُجشش رٔغ٤ذاً ٝشٌشاٗب ً ٓ ،ؾجَّخ ٝأ٣بٗب ً ثَ ،ٚػ َّض َ

أع َِ ػطب٣ب ٙاُ ُٔوذّعخ
ْ ِٖٓ ٝ ،

ٝاُ ُٔجبسًخ اُز ٢أؿذهٜب أ ٝاُز ٢عٞف ُ٣ـ ِذهٜب ػِ٘٤ب كٛ ٢زا اُلؼَ اُ ُٔوذّط ثبُزاد .
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اُؾجش ا٧ػظْ
اُز ٢أطجؾذ ػشش ،ٕٝثبضبكخ خٔغخ أعشاس ُعذُد ػِٜ٤ب ِٖٓ هِجََ هذاعخ َ

اُجبثب ٞ٣ؽَّ٘ب ثُٞظ اُضبٗ ، ٢ك ٢ع٘خ اُٞسدَّ٣خ اُ ُٔوذّعخ اُز ٢أػ ََ َٜٗب ػبّ ٤ُِٔ 2003الد أُغ٤ذ،
اُشة اُ ُٔوذّعخ كٜٗ ٢ش اُ٧سدُٕ ،ػَِ٣ ٠ذ اُغبثِن ٓبس
 :٢ٛٝأعشاس اُ ُّ٘ٞس اُ ُٔوذّعخ ٓ :ؼٔٞدَّ٣خ
ّ
اُشة االُ٣ ٚغٞع أُغ٤ؼ هبّ ثؤُ ٠ُٝػغبئج،ٚ
ٞ٣ؽَّ٘ب أُؼٔذإ – ػشط هبٗب اُغِ ،َ٤ؽ٤ش إََّٔ
ّ
ثِطَِت ِٖٓ ٝاُذر ٚاُؼزساء ٓش ْ٣اُلبئوخ اُوذ اعخ ،كآٖٓ ث ٚاُغٔ٤غ ثشٛجخ ٝدٛشخُٓ ،ؾ ِّٞالً أُبء
خٔشاً ،سٓضاً ُزؾ ِٚ٣ٞكٓ ٢ب ثَؼذ ،هجَ طِج ٚأُغ٤ذ ٝه٤بٓز ٚاُ ُٔجبسًخ ،اُخٔش اُ ٠د ِٓ ٚاُطبٛش
ُ
ٝاُخجض اُ ٠عغذ ٙا٧هذَط – ثشبسر ٚاُ ُٔوذّعخ ثٌِٔٞر – ٚاُوشثبٕ ا٧هذط (اػطبءُ٘ ٙب عغذٙ
ع ٖ٤ؿزا ًء ُ٘لٞع٘ب َ٧ ٝعغبدٗبٝ ،خالطب ً أثذّ٣بً ثٝ – ) ٚاُزغِِّ( ٢رغِِّ ٚ٤ثبُٔغذ ُٞٗٝس
ٝدٓ ٚا٧ه َذ َ
ػظِ ٖ٤َٔ ٤ع ّذاً ِع ّذاً ػِ ٠اُغجَ ،أٓبّ صالصخ ِٖٓ رالٓ٤ز ٙاُوذِّ٣غ ٖ٤ا٧ثشاس  :ثطشط٣ ،ؼوٞة ُٞ٣ٝؽَّ٘ب،
ثٞٓ ٖ٤عٝ ٠اّ٤ِ٣ب اَُِّز ٖ٣ظ َٜشا ُ.)ْٜ
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اامسيح في مغارة بيت احـ –

اامبارؾ –

تلدمتو هلل اآلب في ىيكؿ أيكرشليـ

ربنا كااينا
اارب في ااييكؿ ،بعد إضاعتو اثبلثة أيَّاـ  .أسرار ااحزف  :نزاع ٌ
يكجكد ٌ
كمخلٍّصنا يسكع اامسيح في يبستاف اازيتكف –
ي

ىجلده على ااعمكد بااسياط –

لدسة –
اام ٌ
كضع إكليؿ مف شكؾ على ىامتو اامجيدة ي

لدس
اام ٌ
ىحملو اصليبو ي

لدس على صليبو اامجيد  .أسرار
ك ُّب
اام ٌ
ااصعكد بو على طريؽ ي
ااجؿ يجلة – مكتو ي
اارب مف اامكت – صعكده إاى ااسماء (إاى عند اهلل اآلب ،أبيو
اامجد :قيامة ٌ
ااسماكم مف حيث أتىى إاينا
كأبينا
ٌ

ااركح االدس
) – إرسااو ٌ

اام ٍّ
عزم
اهلل ،ي

كاانصير ،ااَّذم ىح َّؿ على ااعذراء مريـ اافائلة االدرة كعلى ااتبلمي ذ األطيار في
ًعلٍّيَّة صييكف – إنتلاؿ ااعذراء مريـ باان ٍفس كااجسد إاى ااسماء –

تكليليا

سلطانة على ااسماكات كعلى األرض مف ااثااكث األقدس اإلاو ااكاحد

 :اآلب

نتلك  :مسبحة مف ستة أك سبعة أسرار
كاإلبف ك ُّب
ااركح ي
االدس  .كبإمكاننا ن
أيضا أف ى
بأف ااعذراء مريـ اامباركة قد أمضتيا على األرض،
تكريما السنكات ااتي ييح كى ٌ
ن
بعد قيامة ابنيا مف بيف األمكات؛ أك تبلكة اامسبحة ااصغيرة ااتي تتأاٌؼ مف
مرة
ثبلث ىم َّرات "األبانا "...كاثنتي ىعشر َّ

"ااسبلـ ً
تكريما
عليؾ يا مريـ ،"...
ن

إمتياز او ا؛ أك فرض ااصبلة ايا،
نا
اامؤاَّؼ مف  12نجم نة أك
اام ٌ
لدس ي
إلكليليا ي
ٍّ
االديس
لدسة؛ أك مزامير صغيرة ايا ،قاـ بتأايفيا ٌ
اام ٌ
ااذم تيعلمو ااكنيسة ي
كمؤثٍّرة جدًّا في
بكنافانتكر ،كىي كناية عف صلكات مزامير إحساسيَّة تكريميَّة ي
نتلك صبلة
نفكس ىمف يتلكىا
تكريما ايا؛ أك أف ى
ن

مرة كصبلة
"األباناٌ 14 "...

ايؾ يا مريـ يا ممتلًئة ًنعمة ُّب ً
"ااسبلـ ع ً
تكريما ألىفراحيا؛ أك
مرة
ى ى
اارب ىم ىعؾ ٌ 14 "...
ن
ي
لدسة نحكىا ،مثؿ "ااسبلـ
اام ٌ
بعض ااصلكات أك األناشيد ااتي كضعتيا ااكنيسة ي
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ً
عليؾ يا أيَّتيا ااملًكة أيـ اارحمة كاا أرفىة "...؛ أك تراتيؿ أك صلكات عديدة أيخرل،
لدسة مثؿ "ااسبلـ ً
عليؾ يا نجمة
اام ٌ
حسب احتفاالت ااسنة ا اطلسيَّة ااكنسيَّة ي
اارب ،"...كغير ذاؾ مف
ااممجَّدة"" ،تيعظٍّـ نفسي ٌ
اابحر" ،ااخ ،أك "أيَّتيا ااسلطانة ي
يم ُّب
ت بصلة إاى تكريميا خير إكراـ؛
ااصلكات اامريميَّة اارائعة ،ك يك ٌؿ ما ي
كحبا بيا؛
ْ  -7أف نلكـ بترتيؿ مدائحيا ،كتعليميا اجميع اؿناس،
تكريما ايا ٍّ
ن
ْ  -8أف نلكـ بإحناء رؤكسنا في ك ٌؿ صباح ،ىم َّرات عديدة ،عند تبلكتنا "ااسبلـ
عليؾ يا مريـ ااعذراء اامخلًصة " ،اكي نناؿ منيا ً
ً
االدكس
األخبلص انعـ اهلل ٌ
ي ى
أيضا بتبلكة صبلة "ااسبلـ ً
عليؾ يا مريـ أيـ اارح مة"
ااغزيرة طكاؿ نيارنا ،كاالياـ ن
ك ٌؿ مساء ،فنطلب غفراف خطايانا مف اهلل بشفاعتيا اامباركة ،غفراف خطايا
نككف قد ارتكبناىا خبلؿ يكمنا؛
لدسة ،كنلكـ بتزييف مذابحيا ككضع األكاايؿ
اام ٌ
نيتـ بجميع أخكياتيا ي
ْ  -9أف ٌ
لدسة؛
اام ٌ
ااجميلة على ي
ص ىك ًرىا ي
ً
نحث ااغير على
لدسة في أكقات ااتطك اؼ بيا ،كأف ٌ
اام ٌ
ْ  -10أف ىنحمؿ ي
ص ىكرىا ي
ضد إبليس
قكية ٌ
اام ٌ
لدس على صدكرنا كحربة ٌ
ىحمليا ،كأف نحمؿ رسميا ي
ااملعكف؛
لدس ،أك بتكريميا
اام ٌ
ْ  -11أف نيتى ٌـ ك ٌؿ االىتماـ بحمؿ صكرتيا أك إسميا ي
بكضعنا إيَّاىما في ااكنائس كاامعابد ،أك على أبكاب بيكتنا كفكؽ مداخؿ
كنائسنا ،كمدننا أك قيرانا؛
كرس ايا ذكاتنا فرديًّا أك احتفاايًّا مع غيرنا.
ْ  -12أف ين ٍّ
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ااحليلي امريـ ااعذراء اافائلة
 -117كما كأ َّىنو تكجد أفعاؿ عديدة أيخرل ائلكراـ
ٌ
اللديسيف ،كىي أفعاؿ تلكيَّة جدًّا يمكف
االداسة أكحى بيا ُّب
ااركح االدس اهلل ٌ
االطٍّبلع علييا بااتفصيؿ في اؿكتاب ااذم يحمؿ عنكاف" :اافردكس اامفتكح" ،كىك
94
ً
َّ
أعدادا
جمع فيو
بارم مف جمعيَّة يسكع
اابار بكاس ٍّ
ن
مف يمؤافات األب ٌ
 ،كقد ى

كرميف بيا ااعذراء
كافرة مف األفعاؿ ااتلكيَّة ااتي عاشيا قدٍّيسكف ال ىع َّد ايـ ،يم ٍّ
لدسة ااتي ال تكصؼ فائدتىا تتلدَّس اانفكس ااسخيَّة،
اام ٌ
اامباركة ،بيذه األفعاؿ ي
باامعنى ااتااي:
االدكس فلط،
كمستليمة امرضاة اهلل اآلب ٌ
ْ  -1يجب االياـ بيا بنكايا صااحة ي
اارب اإلاو اامسيح يسكع إبنو ااكحيد اامجيد95؛
كباتٍّحادنا مع ٌ
ْ  -2يجب االياـ بيذه األفعاؿ ااتلكيَّة ااتكريميَّة العذراء مريـ اافائلة االداسة،
بانتباه كبدكف تشتُّبت؛
ْ  -3بك ٌؿ تلكل كعلى ميؿ؛
صااحا اغيرنا.
ْ  -4بك ٌؿ حشمة كاياقة ،اكي ينعطي في ذاؾ ىمثىبلن
ن
تكريما حليليًّا آخر العذراء مريـ
 -118في ىذه األزمنة األخيرة ،اـ أىجد قط
ن
صرح َّ
بأنني كبعد قراءتي اجميع ااكتب
رت :كبعد يك ٌؿ ذاؾٍّ ،إني اي ٍّ
ييضاىي ما قدى ذ ىك ي
مت بدااَّة مع كبار
تلريبا ااتي تتحدَّث عف إكراـ ااعذراء اامباركة ،كبعد أف تكلَّ ي
ن
يصرح َّ
تكريما آخر نحكىا ييضاىي ما
بأنني اـ أىجد قىط
قدٍّيسي عصرنا كعلمائو ،أ ٍّ
ن
االدكس ،تلكـ
كيطلىب فيو ًمف اإلنساف تضحية أعظـ نحك اهلل ٌ
قد ذ ىك ي
رت سابلنا ،ي
94

أَ :١اُشٛج٘خ اُ٤غٞػَّ٤خ.
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حب ااذات ،كتحفظو أكثر أمانة انعمة اهلل ،كما
نفسو مف ٌ
على إف ار غ اإلنساف ى
ً
تي ً
ساعد على حفظ ىذه ٍّ
أيضا على اال تٌحاد ااكامؿ
اانعمة في نفسو،
مساعدةن إيَّاه ن
مجدا أعظـ ،فيتلدَّس كاالريب
باارب يسكع اامسيح ،إذ يعطي اإلنساف بذاؾ هلل ن
ٌ
ااذم يلكـ بك ٌؿ ذاؾ بتلكل ككرع شديديف.
فإف ااكثيريف ال
 -119كبما َّ
أف أساس ىذا ااتكريـ اامريمي يتكقٌؼ على ااباطفٌ ،
إف ااذيف يفيمكنو باطنيًّا ،ىـ درجات .
يفيمكنو ،كيلؼ معظميـ على ااظكاىر َّ .
ااملدٍّس ،إعتياديًّا،
اامريمي
فااذيف يلكمكف بيذا اإلكراـ
ااملدَّس ك ي
ااحليلي ي
ٌ
ٌ
كيتلدمكف مف نكر إاى آخر ،حتٌى يصلكا
سكؼ يتلدَّمكف في اافضائؿ ،كا انعـ،
ٌ
ااذاتية في اامسيح ،كااى مؿء اازماف على األرض كاامجد
بذاؾ إاى االستحااة
ٌ
في ااسماء.
الرب اإلاو اافادم يسكع اامسيح:
ااتاـ ٌ
 -120في ٌ
تكرسنا ٌ
كتكرسنا او ،كىذه
ك ٌؿ كماؿ حياتنا يكمف في ٌ
تشبينا باامسيح يسكع كاتٌحادنا بو ٌ
أف مريـ ااعذراء ىي ،مف بيف جميع ااخبلئؽ،
ىي ااعبادة األمثؿ كاألكمؿ  .كبما ٌ
اامريمي ىك
ااحليلي
أف اإلكراـ
شبيا بيسكع اامسيح ،فينتج مف ذاؾ َّ
األكثر ن
ٌ
ٌ
ااحليلي اكاادتو
كرسنا المسيح يسكع ،عف طريؽ ىذا اإلكراـ
أكثر ااعبادات ااتي تي ٍّ
ٌ
كرسيف أكثر ايا ،نككف بااتااي
مريـ ااعذراء ااكلٌ ٌية االداسة ،كفي ك ٌؿ ىم َّرة نككف يم َّ
كمخلٌصنا
يم َّ
كرسيف أكثر البنيا يسكع اامسيح ٌ
ربنا كااينا ي

تكرسنا
 .فليذاَّ ،
إف ٌ

َّ
يمو
ااكامؿ المسيح يسكع ،ايس ىك إال ٌ
تكرسنا ااكلٌي كااكامؿ العذراء مريـ أ ٌ

95

اُشٝػ اُوذط هللا.
ثو َّٞح ُّ
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أردت االكؿ ،بيذا يكمف
اامباركة .كىذه ىي ااممارسة ااتي أدعك إاييا  .كاذا ي
لدسة.
ااتجديد
اام ٌ
ااحليلي املاصد معكديَّتنا ي
ٌ
ااحليلي العذراء اافائلة االداسة ،يكمف في إعطاء ااذات يكلٌيًّا
إف اإلكراـ
َّ -121
ٌ
االدكس  .يجب
اارب اإلاو ٌ
ايا ،حتٌى نككف ،بذاؾ ،بااكامؿ المسيح يسكع إبنيا ٌ
أف نعطيو:
ْ  -1جسدنا بااكامؿ ،مع يك ٌؿ حكاسنا كأعضائنا؛
ْ  -2ن ٍفسناٍّ ،
بكؿ قكانا؛
ستلبلة ،مف أمكاؿ؛
اام ى
ْ  -3خيراتنا ااخارجيَّة ااحاضرة ك ي
ْ  -4جميع ما عندنا مف خيرات داخليَّة كركحيَّة ،حاايَّة كمستلبلىة  :جميع ما ىك
مستلببلن ،عؿ
انا في نظاـ حياتنا ااطبيعيَّة كااركحيَّة ،كجميع ما سيككف انا
ى

ل

شيئا بدكف أمٌ تحفُّبظ
األرض كفي ااسماكات ،إاى آخر فلس بدكف أف نستثني ن
شرؼ حياتنا كلٌيا ،كىك
غير طاابيف كغير راجيف نا
أجر آخر سكل ىدفنا ااكحيد ،ى
أف ننتمي إاى ابنيا يسكع اامسيح ،بفضليا كفييا ،ىي أكرـ ااخبلئؽ كلٌيا
كاألكثر عرفانا.
 -122ىنا ،يجب أف نبلحظ بأ َّف األعماؿ ااصااحة ااتي نلكـ بيا ،ايا صفتاف :
أم  :قيامنا
أف ين ٍّ
اامستلبليَّة ٌ
عكض ٌ
عما سبؽ في حياتنا ،كاستحلاقاتنا ااحاضرة ك ي
ب يك ٌؿ عمؿ حسف ،اً ين ىكفٍّر عف قصاص اًخطايا ارتكبناىا ،كنحصؿ على ًن ىعوـ جديدة؛
كااثاني :حصكانا على ً
اان ىعـ كحياة مجد األبد ،ألعماؿ حس نة قمنا بيا  .بتكريس
ذاتنا العذراء مريـ اافائلة االداسةَّ ،إننا ينعطييا ،ىك ًي ىبة ،كينلدٍّـ ايا جميع
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اإلستحلاقاتً ،
اان ىعـ كاافضائؿ ااتي نلناىا كنعيشيا ،ا ىكي تي ٍّ
كزعيا على ااخليلة
اارب اإلاو يسكع اامسيح ،كفيلنا ادل أبيو
بأسرىا ،كىذا أمر منكط بابنيا ٌ
أما ااعذراء اافائلة
ااسماكم اهلل اآلب ااذم جعلنا شركاء في استحلاقاتو اإلاييَّة؛ َّ
ٌ
ااطُّبير ،فيي تحفىظ انا استحلاقاتناً ،نعمنا كفضائلنا ،إلنمائيا انا كجعليا أكثر
نضارةَّ ،
فإننا ،إذف ،ينلدٍّـ ايا مع جميع ذاؾ ك ٌؿ تفكيرنا ،اكي تمنحيا ىي امف
تشاء ،امجد اهلل األعظـ.
اارب اإلاو،
 -123نتيجة ك ٌؿ ذاؾ ،ىي  -1 ْ :إعطاء اامسيح يسكع إبنياٌ ،
خير
جميع ما ىن ٍح يف كما عندنا ،على يدييا ااطاىرتىيف ،إذ تستطيع االياـ بذاؾ ى
قياـً ،
مانحيف او بيذا ،جميع إستحلاقاتنا ،إماتاتنا ،كحتَّى اإلىتماـ بجميع خيراتنا
ااممارسة
ااداخليَّة كااَّتي نكسبيا مع مركر األ يَّاـ ،كااتكفيرات ن
أيضا ،يك ٌؿ ىذه ي
لدسة ااتي ال تىحصؿ يكلٌيا في ااحياة اارىبانيَّة ،بنذر ااطاعة ك ً
ااعفَّة
اام ٌ
ااركحيَّة ي
االدكس ،فلط  :إرادتنا ااشخصيَّة ،أمكاانا ك َّ
ااملذات
كاافىلر ،حيث تيلدَّـ إاى اهلل ٌ
ااشخصيَّة.
ضؿ مريـ ااعذراء
يتبع َّ
بأف اإلنساف ااذم يي ٍّ
كرس ذاتو ،كبكاسطة كفى ٍ
 -2 ْ -124ى
لدسة ،ب يك ٌؿ
اام ٌ
اافائلة االداسة ،المسيح يسكع إبنيا اهلل ٌ
االدكس ،بيذه ااطريلة ي
و
و
أصب ىح ًب يجملتو
تضحية
يحؽ او بعد ذاؾ اإلىتماـ ٍّ
كتفاف ،ال ٌ
بأم شيء ،اككنو قد ى
دبر حياتو بح
اامباركة ،ااتي تي ٍّ
العذراء مريـ أ ٌيـ اهلل ي

سب مخطَّط ابنيا كاً ً
مجد ًه
ي

اامستلبليَّة،
اإلايي األعظـ ،دكف أف تيعيؽ في يك ٌؿ ذاؾ حاؿ اإلنساف اآلنيَّة أك ي
ٌ
على ًمثاؿ ااكاىف ،ااكاجب عليو تخصيص نكايا االداديس اإلاييَّة بأسماء
ً
كرىـ فييا ،أك ًذكر أىؿ ايـ أك أصدقاء.
األشخاص ااذيف طلبكا ذ ى
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بجملتيا العذراء اافائلة االداسة كالبنيا
 -125يتبع َّ
أف قيامف ا بتكريس ذاتنا ي
آف ك و
اارب اإلاو ،في و
احد ،كفعؿ قيامنا بذاؾ تيجاه ااعذراء ،اًككًنيا
يسكع اامسيح ٌ
األكؿ
كج ٌؿ ،ككنو ىدؼ حياتنا َّ
أرادىا ابنيا بااذات أف تيتحدنا ببعضنا كبو ،ىع ٌز ى
نحف عليو،
اامخلٍّص  ،كاو علينا جميع ما ي
كاألخير ،ىك ٌ
اارب اإلاو اافادم ك ي
ككامؿ ذكاتنا.
ااحليلي العذراء مريـ اافائلة االداسة ،ىك فعؿ كامؿ كجديد
 -126اإلكراـ
ٌ
باانسبة انا:
بأف ىذه ااممارسة ااتلكيَّة ،ي ً
أم تحفُّبظ
سبؽ كقلت َّ
مكف أف ين ٍّ
ي
سمييا ،كبدكف ٌ
ي
لدسة
اام ٌ
تجديدنا بااكامؿ اكعكد معمكديَّتنا ي

:

ستى ٍع ىب ًديف
 .ى
فؽبؿ اعتمادنا ك ٌنا يم ٍ

كبعد اعتمادنا ىكفىرنا أماـ ااجميع بإبليس ،شخصيًّا أك في شخص
الخطيئة ،ى
ً ً
أيضا بجميع أباطيؿ كأفعاؿ
عرابنا َّ
َّ
اام ٌ
لدس ،ك ىكفىرنا ن
كعرابتنا في س ٌر ااعماد ي
االدكس يمعلٍّ نـ
ااشيطاف كبدكف أم استثناء ،ك ى
اارب اإلاو ٌ
أخذنا اامسيح يسكع ٌ

ا

حف عليو ،كخضعنا او كعبيد باامحبَّة،
ٍّ
كسي ندا بااكامؿ انا كعلى حياتنا كعلى ما ىن ي
لدسة  :ىكفىرنا بإبليس ،بااعااىـ كبااخطيئة،
اام ٌ
كىذا ىك معنى كعكد معمكديَّتنا ي
يمو مريـ اافائلة االداسة ااطاىرتىيف .
يم ٍّ
م أ ٍّ
كرسيف ذكاتنا المسيح يسكع ،على ىي ىد ٌ
ً
لدسةَّ ،
َّ
ً َّ
ألننا يىناؾ قيمنا
اام ٌ
اكننا يىنا ،إننا نفعؿ أكثىر مف تجديد ذاؾ في اامعكديَّة ي
عؿ ذاؾ ،كاً ً
ً
بف ً
ص ىغر يع ً
ااعر ىابة ،حيث ينلدٍّـ ذكاتنا المسيح
ااعراب ك َّ
يدم َّ
مرنا ،على ى
أما يىنا َّ
ً
كمعرفتنا
ااذاتي
فإننا ينلدٍّـ او ذكاتنا شخصيًّا ،باختيارنا
بكاسطة يك ىكبلءَّ ،
ٌ
اؿ َّ ً
لدستىيف.
اام ٌ
تامة افعؿ ىذا على ىي ىدم كاادتو مريـ اافائلة ااطير ي
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إف اإلنساف ال ىييب ذاتو المسيح يسكع بكاسطة مريـ،
لدسَّ ،
اام ٌ
ففي ااعماد ي
بصراحة ،أقلَّ يو ،كال ييعطيو ستحلاقات أفعااو ااحسنة ،إذ يبلى ىبعد معمكديَّتو
حتفظنا بيا ان ٍفسو أك ك ً
ااتصرؼ فييا ،م ً
اى نبا إيَّاىا ً
اغيره ،بينما
لدسة يح ًّار في
ُّب
اام ٌ
ي
ي
ً
يمو
يىناَّ ،
لمخلٍّص اإلاوٍّ ،
اامرء يي ٍّ
ربنا ،على ىي ىدم مريـ ااعذراء أ ٌ
كرس ذاتو ا ي
إف ى
سا او ،بيذا ،ذاتو كجميع استحلاقات أفعااو ااحسنة.
اافائلة االداسة ،يم ٍّ
كر ن

إف اإلنساف ،يلكؿ مار تكما األككيني ،يىن يذر في ً
َّ -127
ااعماد ااميلدٌس ،ىج ٍحدى
ٌ
إبليس كجميع أباطيلو ااسيٍّئة  .كىذا اانىذر ،يلكؿ االدٌيس أغكسطينكس (ر ً
اجع
رسااتو إاى بكايف ،رقـ  ،)59ىك األعظـ كااضركرمٌ األكحد .كىذا ما يي ىؤٍّكدهي رجاؿ
ااحؽٌ االانكنيٌ ااكنسي  :اانذر األىـٌ ،ىك ذاؾ ااذم نلكـ بو خبلؿ معمك

ديَّتنا

كم ٍف ىك اإلنساف ااذم
ااميلدٌسة ،كمع ذاؾ ،ىم ٍف ىك ااذم يستطيع ااحفاظ عليو؟ ى
َّ
عدـ ااتعلُّبؽ بذاؾ؟
اام ٌ
لدسة ،كما ىك ىمصدر ى
تاـ بعيكد معمكديَّتو ي
يتعلؽ بإخبلص ٌ
لدسة ااتي ااتزمنا بيا خبلؿ عمادنا
اام ٌ
ى
ااسبب في ىذا ىك نسياننا العيكد ي
ااعرابة ،في بعض األحياف.
ااعراب ك َّ
لدس ،شخصيًّا ،أك مف خبلؿ َّ
اام ٌ
ي
ً
لدس ااذم ااتأـ ىبطىلى وب ًمف ااملًؾ
 -128ىذا صحيح جدًّا ،إذ َّ
اام ٌ
إف مجمع سنس ي
لرراتو بشأف
اكيس ااصااح ،اتصحيح اافساد عند بعض
ٍّ
اامسيحييف ،مف يم َّ
أف نسياف ذاؾ ًمف ًق ىبؿ اابع
لدسةَّ ،
اام ٌ
تجديد عيكد اامعمكديَّة ي

تأت عف
ض يم ٍّ

لدس قد
لدسة؛ فبااتاايَّ ،
اام ٌ
اام ٌ
إف ىذا اامجمع ي
نسياف كعدـ معرفة ىذه ااعيكد ي
ً ُّب
امداكاة
كجد َّ
بأف أفضؿ طريلة اتىذكرىا ،ىي تجديدىا ،ذاؾ عف طريلة يمثلى ،ي
كتفادم عدـ نسيانيا.
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ب مف ااكينة ؼ عؿ
إف تعليـ اامجمع ااتريدنتيني
َّ -129
اام ٌ
لدس طىلى ى
اامسيحي ي
ٌ
اامسيحييف على أف اإليماف َّ
بأنيـ يمليَّدكف
عائية ،اً ىحمؿ
ٍّ
ذاؾ في كنائسيـ اار ٌ
باامحبة ،كااعبيد ألسيادىـ  " :على
االدكس،
كم َّ
الرب اإلاو يسكع اامسيح ٌ
ٌ
كرسكف ٌ
ي
بأنو ً
ااكينة أف ىي يحثٌكا ااغير اكي يعلمكاَّ ،
عادؿ كصكا ًب ٌي أف يلكمكا بتكريس
اارب اإلاو يسكع اامسيح
امخلٍّصنا
ٍّ
األبدٌ ،
كسي دنا إاى ى
ذكاتيـ ي

 ،96كااعبيد

ألسيادىـ" (تعليـ اامجمع ااتريدانتيني اامسيحيٌ ااميلدٌس.)I، 3 ،
بيف
لدسة ،اآلباء األجبلَّء كااخبرات ،تي ٍّ
اام ٌ
 -130إذان ،إذا كانت اامجامع ااكنسيَّة ي
اامسيحييف ،ىي عدـ نسي انيـ عيكد
بأف أفضؿ طريلة يتداكل بيا بعض
انا َّ
ٌ
لدس كااتجديد ايا ،باستمرار ،كأفضؿ طريلة افعؿ ذاؾ
اام ٌ
عمادىـ ي

 :ىي أف

يمو ااعذراء مريـ اافائلة االداسة.
ين ٍّ
الرب يسكع اامسيح ،على يدم أ ٍّ
كرس ذاتنا ٌ
ااحليلي العذراء مريـ اافائلة
بإف ىذا اإلكراـ
 -131على اعتراض بعض ااناس َّ
ٌ
ااطُّبير كاالداسة ،ىك إكراـ جديد أك ال م و
أف ااكثير ااكثير مف
باؿ ،جكابنا ىك َّ
ي
دامى
باركيف ك يكتَّابيا
ٍّ
اام ٌ
اام ى
ااركحييف ،االي ى
لدسة ،مف آبائيا ي
اامجامع ااكنسيَّة ي
لدس ،كطريلة إكراـ
اام ٌ
كاامعاصريف ،يتحدَّثكف عف تجديد كعكد أك عيكد ااعماد ي
عرض اإلنساف
قديمة ااعيد جدًّا كينصحكف بيا ،كا َّف نسيانيا أ ك اابلَّمباالة بيا يي ٍّ
الفساد.
اربنا ،على
بأف ىذا اإلكراـ
 -132اابعض يظي ٌنكف َّ
اامريمي ااذم يجعلنا ينعطي ٌ
ٌ
يدم ااعذراء مريـ اافائلة االداسة ااطاىرتيف ،قيمة ك ٌؿ أعماانا ااصااحة ،صلكات
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ثبُٔؾجَّخ.
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سبب حرمانيا أىلنا كأصدقاءنا كجميع اامحس نيف إاينا مف
كاماتات كحسنات ،يي ٍّ
بأف ما يلكاكف ىك غير صحيح.
مساعدتيـ بيا ،كجك نابا على إدٍّعاءاتيـ نجيب َّ
ك َّأكالنٍّ ،إني أجاكبيـ َّ
اامحسنيف إاينا قد
صدَّؽ َّ
بأنو ال يي ى
بأف أىلنا كأصدقاءنا ك ي
ربنا كااينا
َّ
يتحملكف ااعذاب بسبب إكرامنا كتكريسنا ،دكف قيد أك شرط ،اخدمة ٌ
أمو ااعذراء مريـ اافائلة االداسة ،كا َّف ما يلكاكنو ىك
كمخلٍّصنا يسكع اامسيح ك ٌ
ي
جي ندا كيؼ يساعداف ىؤالء
إىانة الدرة كجكدة يسكع كمريـ االَّذيف يعرفاف ٌ
بكاسطة استحلاقاتنا أك ًبطييرؽ أيخرل.
اامريمي ،ال يمنعنا على اإلطبلؽ مف أف نصلٌي
ااحليلي
إف ىذا اإلكراـ
ثانيانَّ ،
ٌ
ٌ
ؽ
أف تكزيع أفعاانا ااحسنة يمتعلٍّ ه
عف اآلخريف ،أحياء أىـ راقديف ،على اارغـ مف ٌ
كمثى ًؿ
بإرادة ااعذراء
ٌ
ااملدسة ،كىذا يدفعنا بااتااي إاى ااصبلة بثلة عظمى  .ذاؾ ى
و
ألمير و
و
اما او في
غني جدًّا ،قاـ بكىب كعطاء يك ٌؿ ما او
كبير ،حبًّا بو كاكر ن
إمرلء ٌ
ااغني إذا ما طلب منو ىذا
مـ ا يجعؿ ىذا األمير يستجيب اذاؾ
يك ٌؿ ذاؾ ،ىذا َّ
ٌ
ار بااجميؿ اما قد
سعيدا ،إقرنا
األخير ااتصدُّبؽ على أىحد رفاقو ،جاعبلن إيَّاه بيذا
ن
ً
بأف ربَّنا كااينا يسكع
اامثىؿ اابسيط ،نفيـ َّ
فعلو او سابلنا  .كمف خبلؿ ىذا ى
سخاء في ك ٌؿ ذاؾ ،يعرفانا
اامباركة ال يترؾ اننا نفكقيما
ن
اامسيح كأ ٌ
يم يو ااعذراء ي
كاحبنا ااكبير جدًّا ايما.
اجميلنا
ٌ
يحتج قائبلن َّ
كى ٍبنا ك ٌؿ أفعاانا ااحسنة العذراء مريـ
 -133كآخر قد
بأنو إذا ما ى
ٌ
بأني قد َّ
اافائلة ااطُّبير ،اكي تلكـ بتكزيعيا امف تشاء ،أفبل يككف ٍّ
أتعذب زمنا
بأف اعتراضو ىذا نابع مف أنانيَّتو كعدـ
أطكؿ في اامطير؟ ٍّإني أيجاكبو حاالن َّ
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يمو ااعذراء مريـ اافائلة االداسة  .أ ً
ىم ىف
معرفتو اسخاء ابنيا اابلَّمحدكد كاسخاء أ ٍّ
يتما بما ىك الَّو أكثر مف
اامعلكؿ َّ
أف إنسانا ما ،شديد ااتلكل ككبير ااسخاء ،يم ًّ
اىبا او َّ
كؿ شيء ،دك ف قيد أك شرط أك استثناء ،كيتنفَّس
إىتمامو بن ٍفسو ،ك ن
اامباركة ،فيؿ مف
اارب اإلاو يسكع اامسيح كأ ٍّ
دائما ما ىك امجد ٌ
يمو ااعذراء مريـ ي
ن
اامتأججة؟ كبلَّ ً .
فم َّما ال
اامعلكؿ أف ييعاقىب في دنيا اآلخرة ،على كرمو كغيرتو
ٍّ
َّ
اامباركة،
شؾ فيو َّ
اارب اإلاو ك ىك ىر ًـ أ ٍّ
أف ىذا اإلنساف سكؼ يناؿ مف جكدة ٌ
يمو ي
األكثر جدًّا في ىذه اادنيا كفي األخرل ،في حلكؿ ااطبيعة ك ً
األبدم.
اان ىعـ كاامجد
ٌ
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االسـ ااثااث
ااحليلي اامبارؾ،
اامريمي
اادكافع ااتي تدعكنا بشدَّة إاى ىذا اإلكراـ
ٌ
ٌ
كك ٌؿ ما تنتجو مف جماالت في اانفكس اامخلصة كااممارسات ااعملًيَّة
لدس:
اام ٌ
ايذا اإل كراـ ي
 -134يجب علينا اآلف أف نرل ،بما يمكف مف اإليجاز ،األسباب ااتي تدعكنا
ااحليلي العذراء مريـ اافائلة االداسة ،كااجماالت ااتي تنتجيا
إاى ىذا اإلكراـ
ٌ
لدسة.
اام ٌ
في اانفكس اامخلصة ايا ،كاألفعاؿ ااتطبيليَّة ايذه ااممارسة ي
إف ااذم يخدـ اهلل
َّ -135

كرس ذاتو بجملتيا اخدمتو
االدكس ،ىك ااذم يي ٍّ
ٌ

لدسة:
اام ٌ
ي
الرب اإلاو اامسيح يسكع على
اادافع َّ
األكؿ :ييظ ًير انا كماؿ تكريس ااذات ٌ
يمو اامباركة.
يدم مريـ ااعذراء أ ٍّ
ى
لدسة هلل
تصكر عمؿ
َّإننا ال نستطيع ُّب
اام ٌ
أرضي أسمى مف ىذه ااخدمة ي
ٌ
كح َّكاـ األرض ،إذا
االدكسَّ .
ٌ
إف اإلنساف ااذ م يخدـ اهلل يفكؽ باالدرة ك ٌؿ ملكؾ ي
كج ٌؿ؛ كذاؾ األمر ،في مف ال يلكـ
كاف مف بينيـ ىمف ال يلكـ بخدمة اهلل ،ىع َّز ى
لدسة ،مف بيف جميع ثركات كسلطات كملامات كككبنا
اام ٌ
بخدمتو ي

 .فااعبد

يمو مريـ ا اعذراء اافائلة
اامخلص ك
اامحب المسيح يسكع ملًؾ ااملكؾ ،بكاسطة أ ٍّ
ٌ
اابتَّة
االداسة ،ىك ذاؾ ااذم ال ييبلي انفسو ن
شيئا ى
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 :ك ٌؿ ذىب أرضنا كجماالت

ً
اارب اإلاو يسكع ما او علينا ًمف ًن ىعـ
ااملكؾ ٌ
ااسماكات ال تستطيع إيفاء ىملؾ ي
اامباركة مريـ.
كفضائؿ ،ككذاؾ األمر نحك اي ٍّمو ي
تأسست
لدسة
اامتنكعة ااتي َّ
اام ٌ
ٌ -136
ٌ
إف اارىبانيَّات كااجمعيَّات كاألخك يَّات ي
يمو مريـ ااعذراء اافائلة
كمخلٍّصنا يسكع اامسيح كأ ٍّ
بيدؼ إكراـ ٌ
ربنا كااينا ي
َّ
لدسة ،ال
اام ٌ
االداسة ،كااتي تلكـ بأفعاؿ خير كبيرة جدًّا في حياتنا اامسيحيَّة ي
ً َّ
اامنتسبيف إاييا إالَّ بعض
بكىب ك ٌؿ شيء ٌ
تلكـ ى
الرب اإلاو ،أل نيا ال تفرض على ي
األفعاؿ ااتي تساعدىـ على إكماؿ ما يتكجَّب علييـ ،دكف قيكد في غير ذاؾ،
تارك نة ايـ ااحريَّة في ٍّ
كؿ أفعاايـ كجميع أيَّاـ حياتيـ

أف اإلكراـ
 .في حيف َّ

االدكس اامسيح يسكع ،ييكجب على ىم ٍف
اامباركة أ ٌيـ اهلل ٌ
ااحليلي العذراء مريـ ي
ٌ
ألمو مريـ ااعذراء اافائلة ااطُّبير،
يلكـ بو
ٌ
بمحبة أف ىييب حياتو المسيح يسكع ك ٌ
كك ٌؿ فكره كأعمااو كآالمو كجميع أيَّاـ حياتو ،في يلظتو كرقاده ،في مأكلو
صغير كاف أىـ كبيراً ،
بف ً
كمشربو ،في ك ٌؿ و
عؿ ك ٌؿ ذاؾ أيتكماتيكيًّا
نا
فعؿ يلكـ بو،
ن
أمو ااعذراء مريـ ،صراح
ايسكع اامسيح ك ٍّ

ةن كبفعؿ تلدمتو ك ٌؿ ذاؾ ًاع َّزتيما

اامباركة.
آخر أعظـ مف ىذا ااتكريـ،
كجد تكريـ ى
 -137فليذا ،ككما يق ي
لت سابلناَّ ،إنو ال يي ى
رغـ غياب بعض ااكماالت في أفعاانا

اارب اإلاو قد كعد
 .كاامسيح يسكع ٌ

ً
ً
أم
نا
يترؾ ألجلو
خيكر خارجيَّة بك ٌؿ سخاء كبدكف نشداف ٌ
بإعطائو مئة ضعؼ ا ىم ٍف ي
اىبا
أمو ااعذراء مريـ ااطاىرتيف ،كك ن
قائما بذاؾ على يدم ٌ
ملابؿ أك أىجر اذاؾ ،ن
ااصااحة  .كاذا كاف يعطينا مئة ً
ضعؼ اذاؾ
ٌإياىا جميع أعمااو كأفعااو ااحسنة َّ
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ضحي او
في ىذا ااعااـ ،ف ىكـ يككف انا أكثر بكثير في ااعااـ اآلتي ،اك ٌؿ مف يي ٌ
بجميع خيراتو ااركحيَّة كااباطنيَّة!
إف يسكع ،صديلنا األعظـ ،قد منحنا َّ
لدسة،
َّ -138
اام ٌ
كؿ شيء ،جسده كنفسو ي
ً
ٍّما ذاتو انا بكلٍّيتيا ايكتسبنا ،كما يلكؿ في
اافضائؿ كاان ىعـ كاالستحلاقات ،يملد ن
االديس برناردكس ً .
فم ىف ااعدؿ إ نذا ،كمف ااعرفاف بااجميؿ ،أف نبادره نحف
ذاؾ ٌ
أيضا كا ىبيف او ذاتنا كجميع ما عندنا ،إذ إ ٌنو قد سبلنا في كىب ذاتو بااكامؿ
ن
كفداء ع ٌنا  .ففي جميع أيَّاـ حياتنا على األرض كطكاؿ األبديَّة ،سكؼ ين ً
درؾ
انا
ن
أيضا ،كـ ىك عظيـ ىك ىريم يو انا.
أيضا ك ن
كينخ ًبر ،ن
المسيحي
شجع
كم ٍّ
 -139اادافع ااثاني ،ييظ ًير انا كـ ىك ٌ
حؽ كصااح ي
ٌ

أف

يتكرس بكلٌ ٌيتو العذراء مريـ اافائلة االداسة ،بيذه ااممارسة ااتلكيَّة ،حتَّى يككف
َّ
اامعلٍّـ اإلايي اـ
اارب اإلاو ٌ
بذاؾ يكلٍّيًّا المسيح يسكع إبنيا ٌ
االدكس  .كا َّف ىذا ي
كعبد
يرفيض بتاتنا بأف ييغلىؽ عليو في أحشاء اي ٍّمو مريـ اافائلة ااطَّيارة ،كأسير ى
إف ااعلؿ
عاما  .في ااحليلةَّ ،
ٌ
محب ،كاـ يرفض ااخضكع كااطاعة ايا ثبلثيف ن
ربنا كااينا كفادينا
تأملو ااعميؽ جدًّا في كلمة اهلل اآلب ٌ
اابشر ٌ
م يتيو مف فعؿ ٌ
تجس ىد ألجلنا ،كااذم رغـ قدرتو اإلاييَّة اابلَّمحدكدة ،اـ يي ًرد
يسكع اامسيح ،ااذم َّ
اامباركة ،إذ اـ يي ًرد دخكاو إاى ااعااىـ
أف ييعطي ذاتو انا إالَّ مف خبلؿ أ ٍّ
يمو ااعذراء ي
و
مر و
ًب يع ً
كطفؿ صغير كمسكيف ،يمتعلٍّؽ
رجؿ كبنكع مستل ٌؿ عف اآلخريف ،بؿ أتانا
يمو اافائلة االداسة  .إ ٌنو ااحكمة اابلمتناىية ،ااذم كاف ايا
ب يك ٌؿ اىتماـ بتدبير أ ٍّ
ااشكؽ ااعظيـ اتمجيد اهلل اآلب كخبلص ا ابشر،اـ يجد كسيلة أكمؿ كأفعؿ اللياـ
بذاؾ مف ااخضكع العذراء مريـ في ك ٌؿ شيء ،ايس فلط خبلؿ ااسنكات ااثماني
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عشرة أك ااخمس عشرة األكاى ،بؿ في جميع أيَّاـ حياتو ااخفيَّة على األرض
عاايا،
كفي كرازتو اثبلث سنكات ،بعد يعمر ااثبلثيف .آه! آه! فل ين ٍّ
مجد اهلل ٌ
االدكس ن
كمخلٍّصنا كفادينا
بخضكعنا امريـ ااعذراء اامجيدة ،على مثاؿ ابنياٌ ،
ربنا كااينا ي
يسكع اامسيح!
عندنا أماـ عيكننا ًمثاؿ منظكر جدًّا كمعركؼ مف ك ٌؿ ااعااىـ ،كٍان يكف أذكياء
كأتلياء التمثُّبؿ بو ،إذ قد كج ٍدنا ىذه ااكسيلة اا يكملى كااسريعة اً ين ً
االدكس
عطي هلل ٌ
ىى
مج ندا أىعظـ ،أال كىي خضكعنا ااكامؿ العذراء مريـ اافائلة ااطُّبير ،على مثاؿ
لدسة
اام ٌ
ابنيا ٌ
اارب اإلاو اامسيح يسكع  .أال نفعؿ ذاؾ؟ بااتأكيد ىن ىعـ ،كبمعكنتيا ي
كاامباركة!
َّ
فلنتذكر ىنا ،كي نلتنع بارتباطنا بااعذراء مريـ اافائلة االداسة ،ما قلتو
-140
بينا الجميع ً
األمثلة ااتي يعطينا إيَّاىا اآلب كاإلبف كااركح االدس،
سابلنا ،يم ٍّ
ااثااكث اامجيد ااسامي ،ااذم يعلٌمنا ااخضكع العذراء مريـ

إف اهلل اآلب اـ
َّ .

ي ً
عط ،كال يعطي الخليلة بأجمعيا إب ىنو ااكحيد إالٌ بكاسطتيا ،كال يصير اابشر
ي
أبناء هلل إالٌ بكاسطتيا ،كال يفيض نعمو
ن

إف اهلل
أيضاَّ ،
علييـ إالٌ بكاسطتيا  .ك ن

اامباركة ،كال يككف كال
اارب يسكع ،اـ ييع ى
ض ًؿ أ ٍّ
ط انا إالَّ بفى ٍ
اإلبفٌ ،
يمو مريـ ااعذراء ي
اارب اإلاو
أبدا إالَّ بيا كمنيا كباتٍّحادىا بااركح االدس اهلل ،إذ َّ
ييكاىد ن
إف ابنيا ٌ
يسكع اامسيح ال يي ً
أحدا في استحلاقاتق كفضائلو اإلاييَّة إالَّ بكاستطيا .كا َّف
شرؾ ن
ككف ،بااتااي ،أعضاء
ككف اامسيح ،إالَّ بكاسطتيا ،كال يي ٍّ
ااركح االدس اهلل اـ يي ٍّ
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ااسرم
جسد يسكع اامسيح ٍّ

97

إالَّ بكاسطتيا ،كال يعطي عطاياه كنعمو إالٌ

لدسة ااتي تدعكف ا إاى تكريس
اام ٌ
بكاسطتيا .ى
فبعد جميع ىذه األمثلة ااعلائديَّة ي
ذاتنا العذراء مريـ اافائلة االداسةً ،مف ًق ىبؿ اهلل ااثااكث األقدس ،اإلاو ااكاحد،
اآلب كاإلبف كااركح االي يدس ،ىؿ باستطاعتنا اآلف أف ىن ٍح يجب عيكننا يمستغنيف
عف مريـ أ ٌيـ اهلل اافائلة االداسة كأالٌ نلكـ بتكريس ذاتنا بااخضكع ااكامؿ ايا،
اكي تأخذنا ىي بدكرىا إاى اهلل ااثااكث االدُّبكس ،ااذم يجب علينا ااتضحية ب يك ٌؿ
ذاتنا مف أجلو كامجده األعظـ؟
 -141كاايكـ اآلف بعض ااملاطع باابلَّ تينيَّة ،اآلباء االدٍّيسيف ،كااتي اخترتيا
إلثبات ما جئت على ذكره:
إف امريـ إب ىنيف ،اؿ كاحد ىك إنساف إاو،
االديس بكنافنتك ار بعد أكريجيف َّ ":
يلكؿ ٌ
بااركح
كاآلخر ىك إنساف محض  .فلً َّ
ؤلكؿ ،ىي اي ٌـ بااجسد ،كالثاني ىي اي ٌـ ُّب

".

كمف ك ٌؿ
ك ٌ
االديس برنردكس يلكؿ  " :حصكانا على كؿٌ شيء بكاسطة مريـ ،يىنا تى ي
لدسة  .فجميع ما انا مف مكاىب خبلصيَّة كنعمة كرجاء ىك
اام ٌ
إرادة اهلل االدُّبكس ي
أىؿ اًتللٍّي ً
ااملدستىيف علينا ...كاذ يك َّنا غير و
اان ىعـ اإلاييَّة ااغزيرة
مف فيض يدييا
ٌ
ً
َّ
نحف علييا بكاسطة
اام ٌ
اامباركة ،اكي نحصؿ ي
لدسة ،فإنيا قد أيعط ىيت إاى مريـ ي
ك ي
إف
س ًي ً َّنا يلكؿ َّ " :
كبركة فضؿ يدييا ااطاىرتيف " .كاالديس برنردكس ااذم مف ٍ
يدم ااعذراء مريـ اافائلة ا اطير كاالداسة ىما االَّتاف ٍّ
تكزعاف مكاىب كًن ىعـ
ى
كىبيـ إيَّاىا ،عندما
اام ٌ
لدسة على ااَّذيف تيريد ى
كفضائؿ ااركح االدس اهلل اإلاييَّة ي
ككيفما تريد ىي".
97
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االدكس يمباشرةن .
 -142كاالدٍّيس برنردكس يتابع َّ " :إننا غير أىؿ اتللٍّي ًن ىعـ اهلل ٌ
َّ
اامباركة ،اكي نحصؿ علييا بكاسطتيا،
فإنو بااتااي قد أعطا ىا امريـ ااعذراء ي
َّ
اما الئلىيف َّ
بعزتو ككجكده
فيتللَّى بااتااي
ن
تمجيدا كعرفانا بااجميؿ منا ،محبَّة كاحتر ن
اإلاييَّيف ،ك يك ٌؿ ىذا فلط بكاسطة مريـ اافائلة ااطُّبير كاالداسة كمعكناتيا ااكبيرة
ً
َّ
لدسة انا في ٍّ
اامثىؿ ااذم ىك مف كضع
اام ٌ
كؿ ذاؾ  .اذا ،فإن يو عد هؿ اإلقتداء بيذا ى
ي
اهلل االدُّبكس ،بفضؿ مريـ ااعذراء اامباركة ،ف ينعيد بيذا ااشكر ااجزيؿ إاى ىمصدره
اامجيدة
اإلايي ٌ
االدكس ،بكاسطة كًبفى ٍ
اامباركة ذاتيا ،ااتي بكاسطتيا ى
ضؿ االناة ي
ٌ
ً
ً
لدسة".
اام ٌ
أتت ىكيكى ىبت انا جميع اان ىعـ االاييَّة ي
لدس،
اامريمي
يك ٌؿ ذاؾ نلكـ بو في ىذا ااتكريـ
اام ٌ
ااحليلي ،ااعظيـ ك ي
ٌ
ٌ
ً
َّ
اارب
لبؿ ٌ
اامباركة ىي ى
بمعنى أنو بتلديـ كتكريس ذاتنا كجميع ما نملؾ العذراء مريـ ي
لدسة اديو ،جميع ما يتكجَّب علينا نحكه كنحكىا مف
اام ٌ
اإلاو ،بشفاعتيا ااكااديَّة ي
كشكر كعرفا ف بااجميؿ ااكبير ااعظيـ ،م ً
و
كتشفيف ىكذا ذاتنا كعدـ أىليَّتنا
مجد
و ي
ي
كقيدرتنا الد ين ٌك مف َّ
اإلايييف اابلَّ يمتناىييف
عزتو كجبلاو
ٌ

تَّ ،إننا
 .فلك ٌؿ ما ىذ ىك ٍر ي

نلتجيء إاى شفاعة ااعذراء مريـ اافائلة االداسة كاابركات.
ااحؽ العذراء اافائلة
إف ىذا اإلكراـ
 -143باإلضافة إاى ذاؾَّ ،
ااحليلي ك ٌ
ٌ
ااملدستيف،
ااطَّيارة يفرض علينا ،كبك ٌؿ محبَّة كثلة ،ااتكاضع ااعميؽ بيف يدييا
ٌ
تحبيا أكثر ًمف سائر
ااممي ىَّزة ادل اهلل االدُّبكس كااتي ٌ
ككف ذاؾ اافضيلة ي
تدعي أ ٌنيا ترتفع ،تي ً
االدكس ،كاانفس ااتي
اافضائؿ .أل َّ
نزؿ اهلل ٌ
ىف اانفس ااتي ٌ

130

اامتكبريف ،كيمنح نعمتو الَّذيف يتكاضعكف" .98إذا
إف اهلل يلاكـ
تتكاضع ،ترفعوَّ " .
ٍّ
قيمنا باحتلار ذاتنا كباعتبار نفكسنا غير أىؿ المثكؿ أمامو كاالقتراب مف َّ
عزتو
اإلاييَّة ،عند ذاؾ سكؼ ً
أما إذا
ينزؿ إاينا ،كتطيب او اإلقامة معنا ،فيرفعنا إايو؛ َّ
دنا اإلنساف منو ببل شفاعة كبجسارة ،فسييرب منو ،كال يستطيع بااتااي ىذا
يحب حلًّا ذكم االلكب اامتكاضعة ،كا َّف
ااشخص ااكصكؿ إاى اهلل .إذ َّ
إف اهلل ُّب
تكريمنا العذراء مريـ اافائلة االداسة يدفعنا إاى ىذا ااتكاضع ااحؽ ،اككنو ييملًي
أبدا بذاتنا ،رغـ كداعتو كرحمتو
علينا أالٌ نلترب مف اهلل ،ىع َّز ىك ىج ٌؿ ،ن
َّ
دائما إستعماؿ شفاعة ااعذراء مريـ اافائلة ااطير
اابلمتناىييف ،بؿ يجب علينا ن
عزتو اإلاييَّة أىـ التحدُّبث إايو ،ابلقتراب
كاالداسة اامجيدة ،أكاف ذاؾ المثكؿ أماـ ٌ
و
االدكسة.
شيء ما او ،أك اتكريس ذاتنا او أك ابل تٍّحاد
منو أك اتلديـ
بأايكيتو ٌ
ٌ
إف ااعذراء اافائلة االداسة تيعطي ذاتيا يكلٍّيًّا كبغير تراجع اك ٌؿ مف يعطييا ذاتو
َّ
كك ٌؿ ما عنده:
 -144اادافع ااثااث  :ااعذراء مريـ اافائلة االداسة ،اامملكءة طيبة كرحمة ،ال
يتفكؽ علييا في اامحبَّة كااعطاء  .فيي حيف ترل إنسانا ما ييب ذاتو
تى ىدع ن
أحدا ٌ
زينيا بو ،حينئذ
ك
تجرندا عف ك ٌؿ ما ىك او اكي يي ٍّ
بلَّيتيا ايا ،اتكريميا كاخدمتيا ،يم ٍّ
ااملدسة ااتي ال ىح َّد
صؼ ايا ،كتغمره بنعميا
تيب ذاتيا بكلٌ ٌيتيا او كبطريلة ال ىك ى
ٌ
لدسة ،يمعين نة إيَّاه بلدرتيا ااعظيمة ،يمنيرةن
كال ىك ى
اام ٌ
صؼ ايا ،كبجميع استحلاقاتيا ي
ضرمو بمحبَّتيا ااتي ال ىح َّد ايا يم ً
او بسنى ضيائيا ،كا ٌنيا تي ً
شرك نة إيَّاه بجميع ما
ايا مف فضائؿ سامية مجيدة  :تكاضع ،إيماف كطيارة ،ااخ ،كتككف او ااكفيلة
98
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يمو ااعزيزة
اام ىم ٍّكاة ااتي تأخذه إاى ابنيا يسكع اامسيح ٌ
اارب اإلاو ،ىي أ ٌ
ك ي
اإلايي األقدس؛ بمعنى َّأنو يمكننا االكؿ عف ىذا اإلنساف
كااغااية جدًّا على قلبو
ٌ
َّ
اإلنجيلي عف
يكحنا
االديس
ااخادـ ااكامؿ ،باامحبَّة ،كابف مريـ ،بما فاه بو ٌ
ٌ
نفسوَّ ،
خاصتو.
بأنو أخذ ااعذراء اافائلة االداسة إاى
ٌ
سينتج اذاؾ اإلنساف ك ٌؿ ىذا ،إذا كاف ااشخص األميف ايا ،كال ثلة او
 -145ى
ككرس ذاتو ايا ،فسيككف او
أما إذا احترميا كأحبَّيا َّ
حبياَّ ،
بذاتو إذا حتلرىا كاـ يي ٌ
كمعلٍّمتو
ثلة عظيمة بيا كاعتماد كاتٍّكاؿ كبيراف علييا ،ىي ٍّ
سيدتو ااصااحة ي
ااعظيمة .فبااتااي ،ال يتَّكؿ كما في سابؽ أيَّامو على ذاتو كعلى نكاياه ،كال على
ااخاصة كأفعااو ااحسنة ،إذ َّإنو قاـ بااتضحية بيا إاى
استحلاقاتو كفضائلو
َّ
اارب اإلاو يسكع اامسيح على ىي ىدم كاادتو مريـ ااعذراء اامباركة  .ىكىب ًل ىيت مريـ،
ٌ
كنزه األكحد ااذم يضع فيو ك ٌؿ خيرات حياتو  .ىذا اافعؿ
دائما ،ى
كحدىا ،كتبلى ن
أبدا
ربنا دكف أف يخاؼ ن
بااذات يدفعو إاى االقتراب مف ٌ

أك يرتابو أىم كسكاس،

صلٍّ نيا إايو بثلة اابنيف ،كيتَّخذ شعائر ااعبلَّمة ااكبير األب ركبرت ،ااذم بإشارتو
يم ى
إاى غلبة يعلكب ااصدٍّيؽ على اامبلؾ ،ييكلٍّـ ااعذراء مريـ ااكلٌ ٌية االداسة،
س
تج ٍّ
كااتااي " :أميرتي ااغااية مريـ ،أ ٌيـ اهلل ٌ
االدكس ااذم أصبح إنسانا يم ى
ألجلنا ،اارب اإلاو يسكع اامسيح ،أ ً
ىنت ااتي يح ًب ىؿ بيا ببل دنسٍّ ،إني أيريد أف
ٌ
لدسة ً
ً
أنت ،كايس
أكافح معو ،ىك ااكلمة
اام ٌ
اإلايي ،كأنا مسلٌح باستحلاقاتؾ ي
ٌ
باستحلاقاتي ااذاتيَّة أنا".
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ندا

ً
اارب اإلاو ،عندما
آه! كـ نحف أقكياء باالرب مف اامسيح يسكع إبنؾ ٌ
نككف مسلٌحيف باستحلاقات كشفاعة أ ٌيـ كيذه الئلة باهلل،

" ىغلى ىبت ااكلٌي االدرة

االديس أغكسطينكس.
بحبيا" ،كما يلكؿ ٌ
ٌ
يمو اافائلة
ربنا ،على ىي ىدم أ ٍّ
اام ٌ
لدسة ااعظيمةَّ ،إننا ىن ىيب ٌ
 -146بيذه ااممارسة ي
زينيا
طيرىا كتي ٍّ
اامعلٍّمة اافائلة َّ
ااصبل ح تي ٍّ
االداسة ،جميع أفعاانا ااصااحة ،كىي ي
االدكس أف يلبليا.
اارب اإلاو يسكع اامسيح ٌ
كتطلب مف ابنيا ٌ
طيرنا مف
ْ َّ -1
إف أعماانا ااصااحة ،على ىي ىدم مريـ اافائلة ااطُّبير ،تي ٍّ
يمر بطريلة غير
ااتلكث ٌ
ٌ
بحب ذاتنا ،كمف تعلٌلنا ااشديد بااخليلة ،ااذم ٌ
كتصرفاتف ا .ففي ااكقت ااذم تيصبح فيو ىذه
محسكسة إاى أحسف أفعاانا
ٌ
دائماَّ ،إنيا تنلٍّي
األعماؿ بيف يدييا اامباركتيف ٌ
اانليتيف مف ك ٌؿ عيب كااناشطتيف ن
جميع ما تلمسو َّ
منا ،كترمي مف ىدايانا ااتي نلدٍّميا ايا جميع ما فييا مف عدـ
نلاء كمف نلص في ااكماؿ كاا ًب ٌر.
إف مريـ ااعذراء اافائؽ ة ااطُّبير كاالداسة ،تلكـ بااتااي ،بتجميؿ
َّ -2 ْ -147
لدسة .
اام ٌ
جميع أعماانا ااتي ينلدٍّميا ايا ،كبتزيينيا باستحلاقات جميع فضائليا ي
ً
ار وع يريد عطؼ ً
كيلدٍّـ
ااملؾ عليو كصداقتو او ،فيأتي إاى ااملكة ي
كمثى ًؿ يمز ً ي
ى
ذاؾ ،ى
ايا جميع ما يملؾ ،تيفٌاح نة كي تيدييا ىي بدكرىا إاى اؿ ىملًؾ ،كاضع نة إيَّاىا على
اامز ً
و
ارع اامسكيف،
صحف جميؿ بلكف ااذىب ،كبير ،تلكـ بتلدمتيا ،باسـ ىذا ي
ااملًؾ  .فيذه ااتفٌاحة ،ال قيمة ايا بذاتيا ،بؿ بيذه
بيذه ااطريلة ااجميلة إاى ى
ااطريلة اارائعة ،كمف ً
ااملًؾ ،قد أصبحت
ااملكة بااذات ااتي قامت بتلدمتيا إاى ى
ى
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ً
ذىبي و
و
كبير
صحف
ااملً ىكة ،في
ٍّ
ىدية مرمكقة تليؽ بجبلاتو ،ككنيا يكض ىعت ،بفضؿ ى
كفائؽ ااجماؿ.
ااصااحة إاى
َّ -3 ْ -148
إف ااعذراء مريـ اافائلة االداسة ،تيلدٍّـ ىذه األعماؿ َّ
اارب اإلاو ،ككنيا ال تحتفظ اذاتيا بما ي ًيب ااناس ايا ،بؿ
إبنيا اامسيح يسكع ٌ
تعيد جميع األشياء إاى ابنيا يسكعٍّ ،
بو كينلدٍّمو اياَّ ،إنيا
بكؿ أمانة  .فك ٌؿ ما ىن ًي ي
ً
مدح كتي ىم ٍّجد
تيلدٍّمو نا
كم ٍّج ىدت ،فإ ٌنيا على اافكر تى ى
فكر إاى ابنيا يسكع ،كاذا يمد ىحت ي
االديسة
اارب اإلاو  .اآلف ،كما سابلنا ،عندما قامت بمدحيا نسيبتيا ٌ
ابنيا ٌ
و
بصكت ع و
اارب".99
أايصابات ،ىتىفىت
ظيـ " :تي ىعظٍّ يـ ىن ٍفسي ٌ
ااصااحة،
َّ -4 ْ -149إنيا تطليب مف ابنيا يسكع اامسيح أف يلبؿ أعماانا َّ
كملًؾ ااملكؾ.
صغيرةن كانت أىـ كبيرة ،ىك قيدُّبكس االدٍّيسيف ى
ىدي نة ما إاى اارب يسكع ،م ً
ااذاتي كعلى
عتمديف فلط على استعدادنا
فعندما ينلدٍّـ َّ
ٌ
ي
ٌ
ً
اباقتناَّ ،
حبنا
فإنو يلكـ ىم َّرات عدَّة بفحصيا ،نظ ارن افسادىا ااذم قد يككف سبَّبو ٌ
اذاتنا ،فيرفضيا كما فعؿ في ااماضي بذبائح كثيرة الييكد اككنيا مليئة مف
يمو ااحبيبة اامباركة
إرادتيـ ااذاتيَّة ،بينما عندما ينلدٍّميا او على ىي ىدم أ ٌ
ااملدَّستيفَّ ،
ٍّمو إاى
فإنو ال يرفض ايا ش ن
يئا اابتَّة  ،بؿ يلبلو ،ىنظى نار اىيس اًما ينلد ي
يم ًو
ًع َّزًت ًو اإلاييَّة اامجيدة أك إاينا ىن ٍح يف ىم ٍف قدَّمكىا ،بؿ نا
حبو ااكبير أل ٍّ
نظر إاى ٌ
أبدا ،قا ًببلن بذاؾ ىديَّتنا ب يك ٌؿ طيبة خاطر،
اامجيدة ااتي ال يرفض ايا أىم طلب ن
ً
ً
َّ
يمو
ٍّمت إايو ًمف أ ٍّ
رغـ حلارة أك ص ىغر ىذه ااو ديَّة بااذات ،يم ن
كتفيا بااكامؿ بأنيا قيد ى

99

ا ِٗ٧غ َ٤اُ ُٔوذّط ثؾغت اُوذِّ٣ظ ُٞهب ،اُلظَ  ،1اَ٣٥خ .46
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أيضا ،نحف ،اام ً
يديف َّ
اعزتو
اإلايي األقدس كعلى قلكبنا
ااعزيزة على قلبو
جميعا ن
ن
ي
ٌ
االديس
اإلاييَّة ىذه اايديَّة على ىي ىدم أ ٍّ
اامباركة ااطاىرتيف  .ىذه ىي مشكرة ٌ
يمو ي
أردت
برناردكس ااكبرل ،ااتي أكصى بىا جميع مف قادىـ إاى طريؽ ااكماؿ" :إذا ى
إفعؿ ذاؾ بكاسطة مريـ كعلى يدييا اامباركتيف
أف تيلدٍّـ ن
شيئا ما هلل ٌ
االدكس ،ى
ً
كاام ً
ىسؼ ااشديد حينيا "
نت تيريد أف تيرفىض ىدي ى
ستحلَّتيف ،إالَّ إذا يك ى
َّتؾ ىذه ،فيا اؤل ى
ي
(االدٍّيس برناردكس.)Livre: De Aquaed ،
أف ااطبيعة تي ً
الصغار ،عندما يتلدَّمكف مف ااكبار
 -150أىاىيس َّ
كصي عمؿ ذاؾ ٍّ
اانعمة تدفعنا اكتىطليب َّ
فإف ٍّ
االدكس ،ىع َّز
ااسف ،ىكذاَّ ،
في
منا ًفعؿ ذاؾ مع اهلل ٌ
ٌ
أف انا مريـ ااعذراء اافائلة ااطير كاالداسة،
ىك ىج ٌؿ ،ااسامي كاابلَّمتناىي ،سيَّما ك َّ
يمحامية قديرة كال يمتناىية االَّباقة ،ادل اهلل بااذات ،ال ترفيض ىدايانا اابتَّة ،كال
أيضا ،رغـ فلره كصغره ،إذا كانت ااحا يؿ ىكذا ،كىي تعلـ جميع
ترفيض أ ن
ىحدا ن
أسرار استمااة ىقلب اهلل االدُّبكس نحكنا.
لدسة عف ااحلائؽ ااتي
كسكؼ أذ يكر في ما بعدُّ ،ب
اام ٌ
ااصكرة ااحليليَّة ي
ت عنيا ،مف خبلؿ ىمثىؿ حياة يعلكب ً
يمو بااذات.
تكلَّ ٍـ ي
كرفلىة أ ٌ

مجد اهلل األعظـ
إف ىذه ااممارسة ااتلكيَّة كااضركريَّة ًجدًّا ،أم اإلكراـ
 -151اادافع اارابعَّ ،
ااحليلي اامريمي ،إذا مارسناه بإخبلصَّ ،
فإنو ييص ًبح كسيلة راقية جدًّا تجعؿ
ٌ
ٌ
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مجدا
جميع أفعاانا ااحسنة ذات قيـ ة عظيمة ،تعمؿ على إعطاء اهلل ٌ
االدكس ن
لدس علينا،
أعظـ .فبل أحد م ٌنا يعمؿ ذاؾ،
تلريبا ،باارغـ مف َّأنو كاجب يم ٌ
ن
كجد مجد اهلل األعظـ ،كمف
كااسبب في ذاؾ ،مف ناحية ،ىك عدـ معرفتنا أيف يي ى
ناحية أيخرل ،عدـ إرادتنا في بعض األحياف أك عدـ إرادة اابعض ًفعؿ ذؿؾ امجد
االد ٌ ي كس  .بينما ااعذراء اامباركة ،ااتي ين ً
ككؿ إاييا كين ً
كدع ادييا يك ٌؿ قيمة
اهلل ٌ
ي
إستحلاقات أفعاانا ااحسنة ،تي ً
االدكس األعظـ،
درؾ إد ار نكا ًّ
تاما أيف يكمف مجد اهلل ٌ
إف
بأم شيء آخر سكل تحليؽ ىذا اايدؼ ااسامي كاامبارؾ  .فليذاَّ ،
كال تلكـ ٌ
بأف جميع أفعااو كأقكااو ىي فلط امجد
ااحليلي ايا ،100يتجاسر أف يلكؿ َّ
ااعبد
ٌ
َّ
ص َّرح ،كيا اؤلسؼ ،بتراجعو عف فعؿ ذاؾ  .ىؿ نستطيع إيجاد
اهلل األعظـ ،إال إذا ى
ً
محب نة ىحلَّة كصادقة كامف ال ييتى ٌـ إالَّ بمجد اهلل
حب اهلل َّ
عزاء أعظـ ا ىمف يي ٌ
األعظـ؟
ه ً
كمريح
طريؽ آمف ي
ااحليلي العذراء مريـ اافائلة ااطَّيارة
م ااخامس  .اإلكراـ
 -152اادافع ااضركر ٌ
ٌ
كامؿ ً
كاالداسة ،اامجيدة ،ىك طريؽ مريح ،قصيرً ،
كآمف ،ييؤدٍّم بنا إاى اال تٌحاد
ي
كمخلٍّصنا يسكع اامسيح ،بنكوع أسيؿ ،حيث يكمف كماؿ
بابنيا ٍّ
ربنا كااينا ي
اامسيحي.101
ٌ
آتيا
ْ َّ -1إنو طريؽ يمريح كسيؿ ،س ار عليو اامسيح يسكع ٌ
اارب اإلاو ن
إاينا ،فبل ىيصعب علينا اابتَّة سلككو الذىاب إايو  .في ااحليلة ،بااطرؽ األيخرل
100
101

ثبُٔؾجَّخ.
اُشة االُ٣ ٚغٞع أُغ٤ؼ" ،االُق ٝاُ٤بء" ٙ ٞٛ ،دف ؽ٤بر٘ب اٝ ٍَّٝ ٧ا٧خ٤ش اُ َٔغ٤ذ.
ّ
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جمة تعكقنا ابل تٍّحاد باهلل ااثااكث األقدس ،صعكبات ال نلكل
سكؼ نجد صعكبات َّ
علييا ،مليئة بااصلباف ااكبيرة كااميتات ااركحيَّة ،نجتاز مف خبلايا،

بظبلـ

يمط ًبؽ ،أفعاالن ركحيَّة غريبة ،كجباالن شاىلة ًّ
جد ن ا ،كصحارل يمخيفة كأشكا نكا ال
ع َّد ايا ،طكاؿ طريلنا اًك ً
حدنا إايو  .بينما َّأنو مع ااعذراء اافائلة االيدرة كاالداسة،
ى
ى
يمكننا عبكر ذاؾ بك ٌؿ أماف كعذكبة غير ناسيف َّ
بأنو سكؼ تعترض طريلنا
أزمات كصراعات ؽكيَّة ىج َّمة ،نسيطر علييا جميعيا بفضؿ مريـ اي ٌمنا ااحنكنة،
تعب ود ايا كاك ٌؿ مف يلتجىء إاييا كيخدميا بمحبَّة
دائما سند اك ٌؿ يم ٍّ
ااتي ىي ن
كتفاف ،فتينير ظلماتنا ااحااكة ،ملكي نة إيَّانا في صرعاتنا كم ً
بع ىدةن َّ
و
عنا
كاخبلص
ي ٌ
ي
ً
األسيؿ ااذم
جميع اامخاكؼ ااتي تعترض سبيلنا ،إذ َّ
أف ىا ىي ااطريؽ اآلمف ك ى
كيكصلنا إاى ابنيا يسكع اامسيح ،إذ نسير بفضليا بيف ااكركد كااعسؿ،
يلكدنا ي
َّ
عددا
تماما  .كا َّف ن
ال بيف األشكاؾ كاامصاعب ااشاقة ،أم بعكس ااطرؽ األيخرل ن
صؼ ايا طريؽ مريـ
ك نا
افر مف االدٍّيسات كاالدٍّيسيف قد اختبر بعذكبة ال ىح َّد كال ىك ى
االد ً
يسيف
ااعذب جدًّا ،أذكر منيـ ،على سبيؿ اامثاؿٌ ،
ي
ااحليك ى

ااسرياني،
 :إفراـ
ٌ

َّ
يكحنا اادمشلي ،برناردكس ،برناردينكس ،بكنكفانتكرا ،فرنسكا سااس ،ااخ ،ىـ
ااذيف أنار منيـ ااعلكؿ ااركح االدس اهلل ،عريس مريـ ااعذراء اادَّائمة بتكايَّتيا،
اكي ييدرككا ذاؾ كلٌو كيعيشكه.
ً
ؽ العذراء مريـ اافائلة
ااح ٌ
اك َّف باقي االدٍّيسيف ،كبأعداد كبيرة ،رغـ تكريميـ ى
االداسة ،أخذكا ،في بعض األحياف ،قليبلن ىذا ااطريؽ  .فليذا ااسببَّ ،إنيـ قد
ئت على ذكرىا.
ىم ُّبركا باختبارات ىذه ااطرؽ ااصعبة كااخطرة ،ااتي ًج ي
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 -153مف اامحتمؿ ًّ
إاي أحد اامؤمنيف،
خادما أمينا امريـ ،قائبلن
جد ا أف يجيء َّ
ن
ااصلباف ااكبيرة
كجد يىناؾ اا يخدَّاـ األيمناء امريـ ،ااذيف يحملكف ُّب
اي اماذا يي ى
كيفترل علييـ كيسلككف في ظلمات باطنيَّة بدكف أف
كيبلقكف اضطيادات كثيرة ي
ي
َّ
يتعزكا؟
بأف يك ٌؿ ذاؾ ىك نعمة كىبة مف ااسماكات كبيرتاف ايـ ،إذ َّأنو
 -154فأيجيبو َّ
بكؿ و
اككنيـ يخ ٌدامان امريـ َّ ،102
اتحمؿ ذاؾٍّ ،
مجد
فإنيا تيعطييـ َّ
االكة كاامعكنة ٌ
و
أما ىـ ،كبفضؿ ىذه األ ٌيـ ااصااحة اامباركة اامليئة
جمة َّ .
كباستحلاقات إاييَّة َّ
ً
باان ىعـ كبحبل كات ااركح االد سَّ ،
فإنيا تلكـ بلطع صلبانيـ ىذه كاضعة إيَّاىا في
ً
ً
ااديتيف ،فيبتلعكنيا بك ٌؿ غبطة كسركر َّ
ككأنيا
س َّك ًر عذكبتيا كحبلكًتيا ااك ٌ
قطى ًع ي
جئت
ًق ى
طع حلكل ،بعكس ما يحصؿ ألكائؾ ااذيف ال يلتجئكف إاييا في ما قد ي
ُّب
ار عديدة في
ااتكؽؼ اامرير مرنا
ار عديدة كقد يضطٌَّركف إاى
على ذكره ،فيلعكف مرنا
االدكس ،إذا قامكا بفعؿ
اارب اإلاو يسكع اامسيح اافادم ٌ
مسيرتيـ نحك ابنيا ٌ
ذاؾ مف دكنيا ىي كمف دكف معكنتيا اامباركة.
اارب
فإيماني ااكطيدَّ ،
اامؤمف ااذم يريد ااعيش بتلكل نحك ابنيا ٌ
بإف ي
ٍّ
دائما ،ال يمكنو حمؿ
يسكع اامسيح كااَّذم ييضطَّ ىيد
ٌ
كيتحمؿ مف أجلو األضطياد ن
يمو ااعذراء مريـ
ااصلباف ااكبيرة كااعديدة بغبطة إالَّ إذا كاف فائؽ ااتكريـ أل ٍّ
ٌ
اامباركة اافائلة االداسة ،ااتي تستطيع تى ٍحلً ىيتيا ،كما َّإنو ال يلدر إنساف ما أف
ً
بااس َّكر.
ىيأ يكؿ ى
اام َّر ،دكف تحل ىيتو ىج ٍّي ندا ي
ااجكز األخضر ك ي

102

ثبُٔؾجَّخ اٌُب ِِٓخ.
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ااحليلي ااكاجب علينا نحك
لدسة "اإلكراـ
َّ -2 ْ -155
اام ٌ
ااممارسة ي
إف ىذه ي
ٌ
ااعذراء مريـ اافائلة االداسة " ،ىي طريؽ قصير ،اككننا ال نتيو فيو بؿ نسلكو
بك ٌؿ غبطة كسركر ك بسرعة عظيمة مف دكف أف نشعر بتعب في ك ٌؿ ذاؾ.
إف إكرامنا امريـ ااعذراء اامباركة اامجيدة،
َّ

يجعلنا نتلدَّـ ركحيًّا كبسرعة تفكؽ

أكثر بكثير سرعة ذاؾ ااذم يتَّكؿ فلط على إرادتو ااذاتيَّة كااَّذم يلزمو سنكات
كيطيعيا ذاتىو بااكامؿ
عديدة في ذاؾ َّ .
إف ااذم يخضع العذراء اافائلة االداسة ي
يسير بفضليا نحك يسكع اامسيح ابنيا مرتٍّبلن م ً
نش ندا بغبطة كسركر جمي
ي
ي

ع

انتصاراتو على جميع أعدائو على كجميع مف سعكا إاى ااتضييؽ عليو اكي
َّ
سلٌ ىـ ذاتو يكلٍّيًّا امريـ ااعذراء ،بكاسطتيا كبفضليا
ىيضعؼ كيسلط .
كاكنو إذا ى
اارب اإلاو
اامباركيف ،فإ ٌنو سكؼ يسير بخطكات جبَّارة نحك ابنيا يسكع اامسيح ٌ
االدكس ،في ااطريؽ عينو اؿ ذم سلكو ىك  :أم مريـ ااعذراء اامباركة،
ااجبَّار ٌ
أيمو ،كفي و
كقت قصير ،أتى إاينا.
ٌ
ً
اارب اإلاو إاى
 -156كاذا ما طرحنا ااسؤاؿ على ذاتنا  :ا ىـ أتى اامسيح يسكع ٌ
يمو مريـ ااعذراء اافائلة ااطُّبير
طائعا
خاضعا أل ٍّ
ن
األرض اكقت قليؿ ككاف ن
بأن يو في و
كاالداسة؟ ااجكاب ىك َّ
كقت قصيور عاش طكيبلن على األرض ،أكثر بكثير
إف يسكع جاء التكفير عف آدـ ىذا ،كبطاعتو
كثيرا ،إذ َّ
جدًّا مف ى
آدـ ااذم عاش ن
ألم ًو اافائلة ااطير كاالداسة مريـ ااعذراء اامجيدة اامباركة كاتٌحاده
كخضكعو ٍّ
بيا ،عاش أكثر بكثير مف آدـ ،على األرض ،كذاؾ بااطاعة هلل اآلب أبيو
االدكس؛
ا َّ
ماكم ٌ
اس ٌ
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ىف ااذم يي ً
يمو ،يلكؿ ااركح االدس اهلل ،ييش ًب يو اإلنساف ااذم
ْ  -1أل َّ
كرـ أباه كأ ٌ
نكز ال تفنى  .ايذا ،ىم ٍف يي ً
كرـ أ ٌيـ اهلل ااعذراء مريـ ،بااخضكع كااطَّاعة
يكنز او يك نا
أمر ،ذاؾ ىك ااَّذم ً
نكز كثيرة ٍّ
كؿ و
ااكامليف ايا في ٍّ
أم
يكنز او يك نا
اكؿ َّ
اافلسفي اامبارؾ ااَّذم ىك مريـ؛
ااحجر
بسر ىذا
كاآلخرةٍّ ،
ى
ٌ

اـ حياتو

ْ َّ -2
شرح
ألنو كاً و

إف شيخكختنا ىي أحشاء مريـ ااعذراء
الركح االدس اهلل َّ :
ركحي ايذه ااكلًمة ُّب
ٌ
اافائلة اارحمة كاامعكنة ،ىي ااتي تيحيط كتىلًد إنسانا كامبلن ،ىي ااتي استطاعت
أف تحكم ذاؾ اؿ ذم ال يستطيع ااككف فيمو أك احتكاءه

 .ففي أحشاء مريـ

في ًش ُّبعكف قداس نة
إف ااشباب ييصبحكف
ااعذراء اامباركة أقكؿ َّ
ن
شيكخا ناضجيف ،ي
كنكرا ،حكم نة كخبرةن ،فيستطيعكف في و
جدا ،بكاستطيا اامباركة
زمف قصير ٌ
ن
ً
اارب
كبفضليا ااذم ال غنى عنو ،ااكصكؿ إاى مؿء يعمر اامسيح يسكع إبف ىا ٌ
اإلاو.
ااحليلي العذراء مريـ اافائلة االداسة ىك طريؽ كامؿ
إف اإلكراـ
َّ -3 ْ -157
ٌ
ً
كآمف الذىاب إاى ابنيا يسكع اامسيح كاال تٍّحاد بوً ،أل ى َّف ااعذراء اافائلة ااطُّبير
اإلايي
أف يسكع بمجيئو إاينا في تدبيره
ىي أطير كأكمؿ مف يك ٌؿ ااخليلة ،إذ َّ
ٌ
ااخبلصي ،فعؿ ذاؾ بكاسطة مريـ كبفضليا ،ىك اامتسامي ااذم ال نستطيع
ٌ
يمو مريـ ااعذراء اامجيدة ااتي بكاسطتيا أتى
ااكصكؿ إايو كال فيمو إالَّ بكاسطة أ ٍّ
إاينا ،نحف ااضعفاء ااصغار .فكيؼ حصؿ ك ٌؿ ذاؾ؟
ايا كامبلن ،بكاسطة مريـ ،اامتكاض عة
ُّب
ااعلي بذاتو أتى إاينا إنسانا كامبلن كا ن
شيئا مف عظمتو  .فيجب علينا بااتااي أف نذىب إايو
جدًّا ،مف دكف أف يفلد ن
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اارب اإلاو بكلٌ ٌيتنا كبطريلة
بكاسطتيا اامباركة ،جاعلينيا تحتكينا اتلكدنا إاى ٌ
كاملة مجيدة كمباركة.
اارب اإلاو يسكع اامسيح إبنيا ااكحيد اامجيد ،ااذم ال يمكف انا فيمو،
ٌ
شيئا مف جبلاو
إتَّ ىح ىد بطريلة يكملى كبذاتو بطبيعتنا اإلنسانيَّة ،مف دكف أف يفلد ن
أيضا أف نتَّحد بو بااكامؿ ،مف دكف أف نرفض أك
َّ
اإلايي .اذا ،يجب علينا نحف ن
يمو ااعذراء
أف نخاؼ ذاؾ ،كك ٌؿ ىذا ىي ًت ُّبـ ،بطريلة كاملة ،بكاسطة كمعكنة كبركات أ ٍّ
مريـ اافائلة االداسة كااطَّيارة.
إف ذاؾ ااذم ال يمكف انا فيمو ،قد جعؿ َّ
كمستى ٍك ىع نبا
كؿ ذاؾ
َّ
مفيكما ي
ن
ً ًً
اضع ،ااصغيرة ااعظيمة ،مف دكف
يم يو ااشديدة ااتَّك ي
بااكامؿ مف ق ىبؿ مريـ ااعذراء أ ٌ
ع
أف يفلد ن
شيئا مف اتٍّساعو اابلَّمحدكد كاامطلؽ؛ ىذا ًم َّما يدعكنا بعزـ إاى أف ىن ىد ى
مريـ ااصغيرة اامباركة تحكينا كتلكدنا إايو ،بدكف أىم تحفٌظ مف ًق ىبلًنا.
أخي ارن" ،ذاؾ ااذم ىك " ،أراد اامجيء إاينا ايجعلنا آاًية أك ىمف نحف ،فاعبلن
ااصبيَّة اامباركة
ذاؾ بطريلة كاملة ًبفعؿ خضكعو ااكامؿ أليً ٍّمو ااعذراء مريـ ى
اامجيدة ،مف دكف تخلٍّيو في اازمف عف أزايَّتو ػ أاكه يَّتو .كبااطريلة عينيا ،نحف
ااصغار ،بكاسطة مريـ اامباركة نستطيع ااتشبُّبو بو ًب ً
اان ىعـ كاامجد اإلا ًييَّيفً ،ب ًف ٍع ًؿ
ٍّ
ً ً
ً
اامباركة ،بطريلة يك ٍملى كبكلٍّ ٌيتنا ،غير خائفيف مف ااخطأ في
ىك ٍىب ذاتنا أل ي ٍّمو ي
ًفعؿ ذاؾ ،باارغـ مف َّأننا اسنا بشيءَّ ،
كاكننا فييا ين ىعُّبد كىن ٍك يبر ببل حدكد.
 -158مريـ ااعذراء اافائلة االداسة ،ىي طريؽ جديد ،أستطيع بو ااكصكؿ
كم ىزيَّف بجميع استحلاقات فضائؿ
األكيد إاى اامسيح يسكع ،طريؽ جميؿ جدًّا ي
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االديسات كاالدٍّيسيف ،احسف قيادة كتثبيت
ٍّ
نار بسحر اامبلئكة ك ٌ
ااطكباكييف ،يم ه
ذاتنا جميعان فيو

ػ كالمدافعة ىع ٌنا َّ
ضد ااشيطاف ااَّذم يحاكؿ عبثنا منعنا مف

ااسير فيو ػٍّ ،
ااحؽ ،كبك ٌؿ محبَّة كتلدير كشكر ايـَّ ،إنني
فإني كبك ٌؿ جرأة أقكؿ
ٌ
دائما طريؽ مريـ ااعذراء اامباركة كااتي يح ًب ىؿ بيا ببل دنس
أيفى ٍّ
ضؿ ن

 ،103ىذا

تماما مف
ااطريؽ
ٌ
اام ىن ٍّك ر ،ااكامؿ ،ااجميؿ كااخااي ن
اام ىن َّكر ك ي
ااملدس اآلمف ،ي
اارب اإلاو اامنتصر ااجبَّار كحده يسكع اامسيح،
ااخطيئة .كفي حيف مجيء ٌ
اامجيء ااثاني األىخير باامجد إاى األىرضَّ ،
فإنو اف يختار في حدث مجيئو
َّ
يمو اامباركة كاافائلة ااطُّبير
ااعظيـ باامجد ىذا طريلنا آخر إال مريـ ااعذراء أ ٌ
تجسده اخبلصنا .
األكؿ ،في ُّب
كاالداسة ،ىي ااتي بكاستطيا أتى إاينا في مجيئو َّ
أما في ااثاني
فاافرؽ بيف ىذيف
اامجيئيف ىك َّأنو ،في َّ
األكؿ كاف ًسٍّريًّا كخفيًّاَّ ،
ى
َّ
األكؿ
عجيبا كفي مجده
فإنو سيككف
ااسرمدم ،كىذاف اامجيئاف كامبلف ،اككف َّ
ن
ٌ
يمو
قد حصؿ بكاسطة أ ٌ

اامباركة ،كاككف ااثاني سكؼ يحصؿ
مريـ ااعذراء ي

ص يم ٍت أاسنتينا أماـ ك ٌؿ ىذا ،أماـ
اام ٌ
لدسة ن
أيضا كبفضليا اامجيد ! كاتى ٍ
بكاسطتيا ي
س ىبر أغكاره ااعميلة كاامجيدة.
ااسر
اإلايي األىعظىـ ااذم ال تي ٍ
ىذا ٌ
ٌ
ااحليلي اامبارؾ امريـ ااعذراء اافائلة ا الداسة ،ىك طريؽ
إف ىذا اإلكراـ
َّ -159
ٌ
ً
اارب
آمف الذىاب إاى ابنيا اامسيح يسكع ،كاكماانا باال تٍّحاد بو ،ىك ااعظيـٌ ،
اإلاو كاامخلٍّص ااعجيب:
ْ  -1كىذه ااممارسة األساسيَّة ااتلىكيَّة ااعلائديَّة ااتي أيعلٌميا ايست بجديدة،
بكدف قد تكلَّـ عنيا في و
و
شيير او
كتاب
ككف اابلَّىكتي ااكبير ي
103

دكف معرفة زمف

ع ْلش اُزٌ ٖ٣ٞاُلظ ٍٞا.)٠ُُٝ٧
 -ثِال َدَٗظ خط٤ئخ آدَّ َٝؽ َّٞاء ا٧طِ٤خ (سا ِعغِ :
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زمف و
َّ
لدسة منذ و
بعيد ،يعكد إاى سبعمائة
اام ٌ
بدئيا .إننا نجد آثارىا في ااكنيسة ي
عاـ قىبلنا.104
االديس أيكديليف ،رئيس دير كليكني،
في سنة  1040الميبلد اامجيدَّ ،
إف ٌ
ااحليلي ااكاجب علينا بك ٌؿ محبَّة ككقار نحك
كاف أ َّىكؿ مف قاـ في أفعاؿ اإلكراـ
ٌ
يمنا ااسماكيَّة اافائلة االداسة ،كما تيخ ًبرنا بيذا سيرةي حياتو
اؿعذارء مريـ أيـ اهلل كأ ٌ
لدسة.
اام ٌ
ي
ً
م مارينكس،
لدس عف أخيو
َّ
اام ٌ
ااطكباك ٌ
إف ااكارديناؿ بيار دمياف ،بكبلمو ي
فاه َّ
بأنو في سنة  1076الميبلد اامجيد ،قد قاـ بتكريس ذاتو عبدان

105

امريـ

حاضر ايذا اافعؿ
نا
ااعذراء اافائلة االداسة ،كذاؾ بشيادة مرشده ااذم كاف
ااملدس كاامبارؾ اامجيد.
ٌ
فارسا مف عائلة يدف الفاف (بلجيكا)،
بأف
كا َّف سيزاريكس بكالندكس ،ييعلًـ َّ
ن
أال كىك ً
اافارس فكتييو برباؾ ،قد قاـ بتكريس ذاتو العذراء مريـ اافائلة االداسة،
ااحليلي قاـ
اامريمي
أف ىذا اإلكراـ
حكااى عاـ  1300الميبلد اامجيد  .كما َّ
ٌ
ٌ

104
عجغ ِٓئخ ػبّ هَ ْج ََ صَ َٖٓ هذِّ٣غ٘ب اُؼظ٣ُٞ ْ٤ظ ٓبس ١ؿشٗٛ ٕٞ٤زا اُ ُٔجبسى ،طبؽت
أََ ١
أُش ٢ٔ٣اال ُ ٢ٜاُ ُٔوذّط ٛزا ٝاُز ١هذ أُػ ِط٤ذُ ش ََشفَ رَشعٔز ٚاَُ ُُ ٠ـزِ٘ب اُؼشث٤خ
ٛزا أُخطٞط
ّ

اُغِٔ٤خ ٝاُشاه٤خ ِع ّذاًٝ ،ػَٖ ؿ٤ش اعزؾوبم ِٖٓ هِجَ َِ ؽوبسر ٢اٌُج٤شح

 .كشٌُشاً َٓ ٝغذاً ٝعغٞداً

ٝرؼظٔ٤ب ً َُ َي ٣ب سثِّٝ ٢آُُ ٝ ٢ٜخِِّظٝ ٢ؽ٤بر٣ ٢غٞع أُغ٤ؼٓ ،ؼٓ ،ٚغ اُؼزساء ٓش ْ٣أُ ّٓي
اُ ُٔجبسًخ ٓٝبس ٞ٣عق اُجز ٍٞاُلبئِوَ ٢اُ ُّ
ذسح ٓغ عٔ٤غ أ ِػ َّضائ ٢هذِّ٣غ٘٤ب -أ٢ِٛ
طٜش ،اُوذاعخ ٝاُوُ َ
ٝاخٞرِٝ ٢ػبئالرٝ ْٜأَ٤ِٛزٝ ٢أهشثبئٝ ٢أطذهبئ ٢ك ٢اُغٔبٝاد ٝػِ ٠ا٧سع ،دائٔب ً ٝاُ ٠أثذ
ا٥ثذ ،ٖ٣آٓ.ٖ٤
105

ثبُٔؾجَّخ اُلبئوخ ،طجؼب ً.
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ميبلديا،
خصكصا في االرف ااسابع عشر
يناس كثيركف،
ٌ
ن
بممارستو كبعيشو أ ه
لدسة.
اام ٌ
تتـ كسط ااجماعة ااكنسيَّة اامسيحيَّة ي
حيف أصبح ممارسة دينيَّة تلكيَّة ٌ
إف سيمكف دك يركياسً ،مف رىبنة ااثااكث األقدس،
َّ -160

كاعظ ااملًؾ فيليب

ش ىر ،كبطريلة شعبيَّة بيف شعكب إسبانيا كاامانيا ،ىذه ااممارسة
ااثااث ،قد ىن ى
ااملًؾ اامذككر ،مف اابابا غريغكريكس ااخامس عشر،
اامباركة؛ فناؿ ،كبحضكر ى
ااغفرانات ااكبيرة
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ااممنكحة اك ٌؿ مف يلكـ بيذه ااممارسة بك ٌؿ إيماف كتلكل.

االديس أغكسطينكس ،قد اجتيد
َّ
إف األب دك ياكس ًرييسً ،مف رىبانيَّة ٌ
كصديلو ااكبير األب دك يركياس –

ااذم أتيت على ذكره –

بنشر ىذا اافعؿ

اامريمي ً
م اامحبكب جدًّا ،في ك ٌؿ مف إامانيا كاسبانيا بااذات ،كذاؾ في
ااتلك ٌ
ٌ
يصا
األب دك ايس ًرييس ،كفي كتابو ااضخـ ااذ م أاٌفو ٍّ
كعلَّ ىـ ي
ب ى
جميع ما ىكتى ى
خص ن
ااملدس كاامبارؾ ،كااَّذم يحمؿ عنكاف "اامجمكعة اامريميَّة " ،كااَّذم
ايذا اافعؿ
ٌ
يتكلَّـ فيو ،بك ٌؿ تلكل كثبات ،عف ًق ىدـ كركعة كصبلبة ىذه ااممارسة اامريميَّة
ااحلَّة.
ااتلكيَّة اادينيَّة ى
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 ٌٕٞ٣ ِٖٓ َّ ٌُ ُِ --هذ اػزَ َشف ٌٍُب ِ ٖٛكشدّ٣ب ً ثخطب٣بًُِِّٜ ٙب ،طجؼبً ،ار إَّٔ اُـلشاٗبد اٌُب َِِٓخ

ظـ٤شح ِٜٓ٘ب  ،et Celles Partielles Les Grandes Indulgencesثذِ ٝسٛب
اٌُج٤شح ٝاُ َّ
غجِّجٜب اُخطب٣ب اُ ُٔلزَ َؼَِخ
ٝاَُّز ٢رؤر ٢ثَ ْؼ َذ رُي ،رٔؾ ٢ثبٌُب َِٓ آصبس عشاؽبد اُغِّ٤ئبد اُضَّٓ٘٤خ اَُّز ٢رُ َ
ع ّش اُزٞثخ ٝاُ ُـلشإ ٝاُ ُٔظبَُ َؾخ
ُِِ ُٔغبء اُٝ ،ٚ٤اَُّز ٢هذ رٌِ ُٓ ٕٞؾَ٤ذ ُ ٝؿلِ َشد عٔ٤ؼٜب ِٖٓ خالٍ ِ
ٓغ هللا َٓ ٝغ اُوش٣ت ٢ٛٝ ،اَُّز ٢ؿ٤ش ٌُٓقَّ ََ س ػٜ٘ب.

144

اارىباف ااثياتيُّبكف قد قامكا في ااجيؿ ااـ
كما ك َّ
أف ُّب

اضي

107

بزرع كتثبيت
ً

لدس ،في ك ٌؿ مناطؽ إيطاايا ،كجزيرة صللٌية كمنطلة
ىذا اإلكراـ
اام ٌ
اامريمي ي
ٌ
ااسافكا.
إف األب ستانيسبلس ببلسيكسً ،مف جمعيَّة يسكع  ،108قد قاـ بتكطيد
َّ -161
لدسة في بكاندا كلٌيا.
اام ٌ
ىذه ااممارسة ي
مت عنو ساب
َّ
إف األب دك ايكس ًرييس ،ااذم تكلَّ ي

قنا ،قد ذكر في كتابو

اامذككر أعبله  " :اامجمكعة اامريميَّة " ،أسماء جميع ااكراداة كاأليمراء كاألميرات
اامريمي.
كاادُّبكقات ااذيف مارسكا كعاشكا في ديارىـ كممااكيـ ىذا اإلكراـ
ٌ
إف األب ككرناايكس أ .ابيد ،قد مدح بدكره ىذا ااتكريـ امريـ ااعذراء
كما َّ
اافائلة ااؽداسة ،كااجميع يعرفكف سعة علمو ً
كك ىبر تلكاه ااعميليف ،إذ قد فيٍّكض
ااتلكم اامبارؾ ،فلاـ
ىكتييف ااكبار بااتدقيؽ في ىذا اافعؿ
مف األساقفة كاابلَّ ٍّ
ٌ
بمدحو بك ٌؿ ىك ىرع.
اايسكعييف ،ااشديدم ااغيرة على خدمة ااعذراء مريـ
إف اآلباء كاإلخكة
َّ
ٌ
اافائلة ااطُّبير كاالداسة ،قد قامكا بتلديـ عرض صغير عظيـ جدًّا عف ىذا ااعمؿ
اللديس دك مكنفكرت اامبارؾ ااجبَّار ،باسـ جميع أخكيَّات مدينة
ااتلكم
اامريمي ٌ
ٌ
ٌ
ككاكنيا األامانيَّة ،إاى دكؽ مدينة بافاريا ،اكي يطلب مف رئيس أساقفة ىذه
اارائع
اامدينة أف يطلب ،ىك بدكره ،مف كينتو كرىبانو ،نشر كعيش ىذا اافعؿ َّ
لدس.
اام ٌ
ك ي
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إف ااكارديناؿ دك برك ٌؿ ،ااذم ىك مف سعداء ٍّ
ااطيب في كؿ
َّ -162
ااذكر كااعرؼ ٍّ
يى
اامريمي
فرنسا ،كىك مف ذكم ااغيرة كااكرع ااكبيريف ،قد نشر ككطَّد ىذا اافعؿ
ٌ
تعرض او مف اضطٍّيادات كافت ار
مما َّ
ااتلكم في جميع أنحاء بلده ،باارغـ َّ
ٌ

ءات

اكؿ تلكل ٍّ
مف ًق ىبؿ أناس غير مؤمنيف كأناس منتلديف ٍّ
كاكؿ عمؿ صااح،
كمتَّ ًيميف إيَّاه َّ
بأنو يأتي بأيمكر كبشعكذات جديدة ،كقامكا بنشر كتاب مليء
باالفتراءات عليو ،كذاؾ باستخداميـ ػ أك باألحرل باستخداـ إبليس إيَّاىـ ػ ًح ىيبلن
عديدةن كاذبة كماكرة جدًّا ،اكي يمنعكا نيافتو مف نشر كعيش ىذا اإلكراـ ااعظيـ
امريـ ااعذراء في ك ٌؿ أنحاء فرنساَّ ،
كاكنيـ ،بفضؿ ااعذراء مريـ ايـ اهلل كاي ٌمنا
االديس اـ يي ً
باؿ
أبدا االياـ بذاؾ  .كا َّف ىذا ااكارديناؿ ٌ
ااكلٍّيَّة االيدرة ،اـ يستطيعكا ن
ً ً
كثيرا ،رادًّا علييـ كعلى كذبيـ بكتاب صغير يي ً
جاكب فيو
بمكرىـ كح ىيل ًيـ ،ى
فصبر ن
مبينا ايـ
خداعة كاذبة كملحدةٍّ ،
على ما ىيدَّعكنو نحكه مف أقاكيؿ كخطط ٌ
و
ااملدسة ىي على
أف ىذه ااممارسة
بإيماف عميؽ كثلىة ال تيغلبَّ ،
كالجميع،
ٌ
خطى ما قاـ بو اارب اإلاو يسكع اامسيح ،كىي ما يتكجَّب علينا نحكه كنحك أ ٌيـ ق
ااصبلح ،كما كا َّنيا تجديد اعيكد معمكديَّتنا
ااعذراء مريـ اامباركة كاا يكليَّة االيدرة ك َّ
باألخص ،أعطاه اا ىغلى ىبة على جميع اامفتريف
لدسة ،كىذا ااجكاب األخير،
اام ٌ
ٌ
ي
اافاتريف كاام ً
َّ
لدسة
اام ٌ
لحديف كااَّذيف ىـ ٌ
ضد كنيسة اهلل كتعاايميا ااحلة ،ي
ي
أف نيافتو قد فاه بتعاايـ كأشياء ىج َّمة جميلة جدًّا بشأف ىذه
كااخبلصيَّة .كـ ا َّ
ااملدسة ،ااتي يمكف قراءتيا كعيشيا ،في جميع مؤاٌفاتو ككتاباتو ،في
ااممارسة
ٌ
ااعااـ أىجمع.
108
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َّ
بكدف ،يمكننا قراءة أسماء ال ىع ٌد ايا ابابكات
ىكتي ااكبير ي
 -163في كتب اابل ٌ
ااحليلي العذراء
لدسة ػ اإلكراـ
اام ٌ
قامكا بااتأييد ااكبير ايذه ااممارسة ااتلكيَّة ي
ٌ
ابلىكتييف شييريف جدًّا قامكا بفحص ذاؾ
أيضا إيجاد أسماء كثيرة
ٍّ
مريـ؛ كيمكننا ن
َّ
ضد اإلكراـ
ىكتي ااكبير مف اضطيادات ٌ
ن
أيضا ،كفحص جميع ما قاساه ىذا اابل ٌ
اامتىىك ٍّجب علينا بـ
اامريمي
ااح ٌ
ااحليلي ك ى
ؽ ،ي
ٌ
ٌ

حبَّة كبيرة العذراء مريـَّ ،
كاكنو

جميعا؛ كما
بمعكنة ااعذراء اافائلة االدرة قد انتصر علييـ كعلى مكرىـ كريائيـ
ن
َّإننا نجد في كتابو ىذا أسماء أاكؼ كأاكؼ ااناس ااذيف مارسكا تلكل مريميَّة
كبيرة ٍّ
بكؿ تلكل ككرع كااذيف يم ًدحكا في ىذا يكلٍّو مف جميع األحبار األعظ

ميف

يمنا
حرمكا اممارستيـ ىذا اإلكراـ
ااحليلي العذراء مريـ أ ٌيـ اهلل كأ ٌ
كمف دكف أف يي ى
ٌ
ااكلٌ ٌية االداسة ػ كىكذا جرل ك ٌؿ ذاؾ على عكس ما كاف يتكقَّعو ااكثيركف مف
اافاتريف في ىذا ااخصكص.
كيبلى ااكثير ااكثير ًأل ى قكاو عف ىذه ااممارسة ااتلكيَّة ااتي ايست
جميعا كنتم ٌنى أف
دائما عزيزة إاى قلكبنا
بجديدة اابتَّة ،كاذا اـ تى يكف َّ
ن
عامة ،فيي ن
يتذكقيا كيعيشيا جميع اابشر.
ٌ
طريؽ آمف ،نستطيع ااكصكؿ
ااحليلي العذراء مريـ ىك
 -2 ْ -164ااتكريـ
ه
ٌ
اي .
اارب اإلاو ،كااى أبيو
بو بكؿ تأكيد إاى اامسيح يسكع ،إبنيا ٌ
ٌ
ااسماكم األ ز ٌ
ااركحانييف أالٌ ىي ُّب
بأف مريـ ااعذراء اامباركة اامجيدة تيعيؽ كصكانا
ظنكا َّ
يجب على
ٍّ
إف مريـ اامباركة ال تفعؿ إالَّ جذبنا إاى ابنيا
إاى اهلل ٌ
االدكس كاال تٌحاد بو ٌ :
ااسرمدم  .فيؿ نتجاسر على ااتفكير
اامسيح يسكع ،ااذم يلكدنا يلينا إاى أبيو
ٌ
اارحمة كاامعكنة ،ااتي ىك ىج ىدت انا نعم نة ادل اهلل ،تمنع
َّ
بأف مريـ ااعذراء ،ىكف ز َّ
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إنسانا ما مف اال تٍّحاد بو؟ كبلٌ ثـ كبلٌ .فيي اامملكءة نعمة كاافائضة على ااجميع
ًب ً
تجسد فييا.
االدكس ااذم َّ
اان ىعـ اإلاييَّة ااغزيرة ،كىي اامتَّحدة كلٍّيًّا باهلل ٌ
إف رؤية بعض ااخبلئؽ ،حتَّى ااؽٌديسة مف بينيا ،قد تي ٍّ
ؤخر أحيانا اال تٍّحاد
َّ
فإف مف يتٌكؿ علييا كيعطييا قلبو كك ٌؿ حياتو
باهلل ،كاكف ايس مريـ ،كاًذاَّ ،
ً
ضلًيا
ُّب
اارب اإلاو االدكس ،إبنياً ،بفى ٍ
بااتكرس ايا ،ىيبليغ مؿء قامة اامسيح يسكع ٌ
ااطي ىبة ،يجب عليو أف
ىي ىملىٌر ااركح االدس  .فااذم يريد ااثٌمار ااناضجة ك ٍّ
ثمر اذي نذا  .بمعنى َّأنو ،ىم ٍف ييريد يسكع
طت ىكذا نا
غرس ااشجرة اامباركة ااتي أع ى
ىي ي
أم يو اامباركة شجرةن
اامسيح ثمرة حياتنا ،يجب عليو أف ىي ي
نصب مريـ ااعذراء ٌ
و
فعااية الركح االدس في
كتصرفاتو ،كااَّذم يريد أف يحصؿ على
الحياة في قلبو
ٌ
تصرفاتو
حياتو ،مجب عليو أف ىيطليب ذاؾ مف مريـ اامخلصة اكي تيعطي اجميع ٌ
كثمر ىج ٌي ندا كاذي نذا جدًّا.
كاجميع أفعااو خصكب نة نا
مرة نتطلٌع فييا أكثر إاى مريـ ااعذراء اافائلة
 -165ككنكا على يليف ،في يك ٍّؿ َّ
ُّب
بأفنا سنجد بنكع أكمؿ
كتأمبلتنا
ُّب
كتصرفاتنا كآالمناٌ ،
ااطير كاالداسة ،في صلكاتنا ٌ
دكما مع مريـ ،عظيـ كقدير كغير قابؿ اإلدراؾ،
إبنيا يسكع اامسيح ،ااذم ىك ن
ً
إف مريـ
مَّ ،
مما في ااسماء أك في ٌأية خليلة أخرل في ااككف .
كأكثر حتى ًّ
بااحر ٌ
باامعيلة بتاتنا الَّذيف ييريدكف ااكماؿ بااكصكؿ
ااتي غي ىَّرىا اهلل ٌ
االدكس ،ايست ي
كجد في أيَّامنا ىذه كال في
إايو كاال تٍّحاد معو ،يىـ بدكرىـ كبفضليا؛ إذ َّإنو ال يي ى
اامستلبؿ خليلة تستطيع أف تساعدىـ بفاعليَّة أكثىر في ىذا ااعمؿ ااعظيـ،
سكاء بفضؿ ً
ااملدسة ،إذ َّإنو ال يكجد أحد
اان ىعـ ااتي تيبيا ايـ ايذه ااغاية
ٌ
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االديس جرمانكس ،كسكاء بصيانتيا
مملكء مف فكرة اهلل إالٌ بكاسطتوا ،كما يلكؿ ٌ
كغش ااشيطاف االَّعيف.
ٌإياىـ مف خداعات
ٌ
ً
شرير  .كاذا
م ركح ٍّ
 -166مريـ ااعذراء اافائلة االداسة ،حيث تي ى
كجد ،ال كجكد أل ٌ
ااشرير ،يجب علينا أف نرل مدل
أىردنا أف ين ٍّ
ميز بيف ُّب
ااركح ااصااح كااركح ٍّ
إكراميما العذراء اامباركة ،مدل تفكيرىما بيا كمدل تحدُّبثيما عنيا ،كما يلكؿ في
إف ااتفكير
ىذا ااخصكص أحد يعظماء االدٍّيسيف ،إذ َّأنو بحسب قكاو األكيدَّ ،
بمريـ كاادُّبعاء ايا ،ب يك ٌؿ إيماف كمحبَّة ،ىما عبلمتاف شديدتا ااكضكح تدالٌ ننا
على امتياز كنجاح حياة ك ٌؿ إنساف ركحيًّا ،ىك ىـ ثى ًؿ األيككسيجيف ااذم ىك عبلمة
ااحياة األكيدة ااتي ىي في ىنفى ًسنا.
ااركح االدس اهلل ااذم ي ً
بأف
رشدىا يلكالف اجميعنا َّ
إف ااكنيسة
َّ -167
ااملدسة ك ُّب
ٌ
ي
تذمر ااَّذيف ً
مريـ اًك ً
ينتلدكف،
تامة اجميع اايرطلات ،رغـ ُّب
حدىا قد قامت ًبإبادة َّ
ى
ااحليلي كبك ٌؿ إخبلص ال يلع اابتَّة في
كبأف يك ٌؿ ىم ٍف يي ىكٍّرـ مريـ ااعذراء ااتكريـ
ٌ
ٌ
بأف
كيظي ٌف في بعض األحياف َّ
ُّبلي ٌ  ،فلد يتيو ٌ
ماديًّا ،ى
اايرطلات أك في ااخداع ااتخي ٌ
أف ك ٌؿ ىذا
ااركح ااخبيثة صااحة ،كاكف يجب معرفة َّ
ااكذب ىك حليلية ك َّ
أف ُّب
ااحليلييف امريـ اامباركة،
كر ميف
ٍّ
اام ٍّ
يصعب حصكاو إذا كاف ىذا ااشخص مف ي
كاذا كاف في حاؿ اكتشافو خطأه يعكد ،بفضؿ كمساعدة ااعذراء مريـ ،عف ك ٌؿ ما
ىك غير حسف كال يصدٍّؽ بااتااي أك ً
يعتنؽ أك يعيش ما كاف َّ
يظنو َّأنو ااحليلة.
ي
إف مف يرغب في طريؽ ااكماؿ كفي ااتلدُّبـ فيو ،دكف ضبلؿ ،كفي
َّ -168
اارب اإلاو يسكع اامسيح ،بااتأكيد كبنكوع و
كامؿ ،يجب عليو أف
ااكصكؿ إاى ٌ
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س و
يعيش ،بن ٍف و
ااحليلي العذراء مريـ اافائلة االداسة،
كقلب كبيريف ،ىذا ااتكريـ
ٌ
ااممارسة ااتلكيَّة اإليمانيَّة ااتي يربَّما اـ يعرفيا بعد ،فليد يخؿ إ نذا في ىذا
ىذه ي
ااطريؽ ااذم اـ يكف يدركو ،ىذا ااطريؽ ااذم أيريو إيَّاه أنا  .مريـ ىي ااطريؽ
اارب اإلاو اافادم اامجيد ،إبف اهلل اآلب
ااذم سلكو إاينا اامسيح يسكع إبنيا ٌ
لدس،
اام ٍّ
اام ٌ
تجسد كرأسنا ااكحيد ،فلًذاٌ ،
إف ك ٌؿ مف يسلؾ ىذا ااطريؽ ي
االدُّبكس ،ي
ااذم ىك مريـ ااعذراء أيمو اامباركة  ،109اف يتيو اابتَّة ،بؿ سي ً
صؿ بسيكاة فائلة
ى
ى
ٌ
اارب اإلاو.
كأكيدة إاى اامسيح ٌ
طريؽ يسيؿ ااسير عليو جدًّا
إف مريـ ااعذراء اافائلة االداسة ىي
َّ
ه
سلى ىك يو ىك ذاتو الكصكؿ
الكصكؿ إاى ابنيا يسكع اامسيح ،كىك ااطريؽ ااذم ى
رف على ىذا
تجسد ،رأسنا األكحد ،كنحف أعضاؤه  ،110إذا ًس ا
اام ٍّ
إاينا ،ىك ااحكمة ي
ض ًؿ ًم ً
ؿء ٍّ
عمة كحبلكة
أبدا  .ىك طريؽ سيؿ ،كذاؾ ًبفى ٍ
خدع ن
ااطريؽ  ،فإ ٌننا اىف ين ى
اان ى
تعب اامرء كال يتليلر قطٌ إذا سلكو  .ىك ااطريؽ االصير ااذم
ُّب
ااركح االي يدس فبل ىي ى
يكصلنا إاى ابنيا اامسيح يسكع ،في و
و
قصير جدًّا َّ .إنو ااطريؽ ااكامؿ ،ااذم
كقت
كجد عليو أيَّة رائحة خطايا ،كال ىك ٍح ىؿ عليو كال حتَّى غبار  .ىك ااطريؽ األميف
مى
ال ي
األبدية ،بطريلة مستليمة كأكيدة
األكيد ايكصلنا إاى يسكع اامسيح ،ااحياة
ٌ

.

اندخؿ فيو ً
كنيار حتٌى نبلغ قيامة اامسيح.
نا
كانسر ايبلن
 -169ااحريَّة ااكبيرة ااداخليَّة:

109

ٞ٣ؽّ٘ب اُؾج٤ت
اُز ٢عؼَِٜب أُ ّٓب ً ُ٘بِ ِٖٓ ،خالٍ شخض ٓبس َ

"اُزِٔ٤ز اُطب ِٛش ٝا،" ٖ٤ٓ٧

ّط ثبُزاد .
ِٖٓ ػِ ٠أهذاّ طِ٤ج ٚا٧هذَطًٔ ،ب ُ٣ؼِِ ُٔ٘ب ُ٣ٝؼِِّٔ٘ب ًُ َّ رُي ،اٗ٧غ َُ ٤اُ ُٔوذ ُ
110

ٗ :١ؾُٖ أُغ٤ؾ٤ً٘ ،ُّٕٞ٤غز ُٚاُ ُٔوذّعخ.
أ ّ
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اامريمي اامبارؾ تمنحنا ،نحف
إف ممارسة ىذا اإلكراـ
ااملدس َّ :
ااساد س
اادافع َّ
ٌ
ٌ
عبيدا ايسكع اامسيح،
ااذيف نلكـ بعيشو بإخبلص ،يح َّ
ري ىة أبناء اهلل ،إذ تجعلنا ن
باامحبَّةَّ -1 ْ :إنيا تي ً
بعد َّ
عنا ااكسكاس كااخكؼ االَّ ىذيف يضايلاننا؛

ْ َّ -2إنيا

ااسماكم ،جاعل نة إيَّانا ننظير إايو ىكأ و
ىب،
لدسة باهلل ا آلب
ٍّ
تكسع قلبنا بثلة يم ٌ
ٌ

ْ -3

عذبا كبنكيًّا .
إل ٌنيا تمنحنا حبًّا حليليًّا ،ن
 -170ال أيريد إثبات يك ٌؿ ذاؾ ببراىيف علليَّة ىم ٍحض ،بؿ ىأكُّبد االكتفاء بإخباركـ عف
دكنا في ترجمة ألعماؿ راىبة رقدت برائحة االداسة ،راىبة مف
حادث كجدتيو يم َّ
االديس يعلكب ،في دير النجاؾ ،في منطلة األيفارف (اافرنسيَّة) .اـ تكف
رىبنة ٌ
َّ
س ًم ىعت صكتنا يلكؿ
قد بلغت مف ااعمر سبع سنكات ،تعذبت كثي ارن ،اك ٌنيا ذات ىم َّرة ى
ً
ُّب
اامؤامة ىذه ،فيناؾ طريلة كاحدة،
ايا " :إذا ىأردت ااتخلص مف جميع عذاباتؾ ي
ربنا كااينا ك ًأل ي ٍّم ًو ااعذراء
أكيدة كعذبة ،أال كىي أف تيصبحي عبدةن ايسكع اامسيح ٌ
اامباركة اامجيدة .111 ،فما كاف منيا إالَّ أف قى ًبلىت االياـ بيذا اافعؿ اافائؽ
مريـ ي
االداسة فكرا ،كأعلى ىنت منذ ذاؾ ااحيف بااذات َّ
ايما ،باامحبَّة ،ككدااَّ وة
بأنيا ىع ٍب ىدة ي
ن
112
ً
أم
قامت بكضع كحمؿ سلس اة
ٌ
حلكييا حتَّى يرقادىا ٌ ،
حديدية على ى
على ذاؾ ،ى

مماتيا،

113

ككؿ ىذا شفاىا ًمف اآلالـ ااَّتي كانت تتأاٌميا ،كااعذراء مريـ كابنيا

يسكع أعطياىا ،في ك ٌؿ ذاؾ ،ااسبلـ كااراحة  .كمف ذاؾ ااحيف ،قامت بتعليـ ىذا

111

عجَن ٣ٝزجَغ.
ثبُٔؾجَّخ ،طجؼبًًٔ ،ب َٗؼَِْ رُي عِّ٤ذاً كٓ َِّ ًُ ٢ب هذ َ

112

غتِ اُوذّ٣ظ ٞ٣ؽ َّ٘ب اُلظَ ٓٝ 11 ،11ب ْ َ٣زجَغ :
سا ِعغ :اٗغ َ٤سثّ٘ب ٣غٞع أُغ٤ؼ ،ث ِ َؾ َ

اُشة االُ ٚاَّ٣ب ِٖٓ ٙأُٞد.
ُسهبدٞٓ-د ُؼبصس ٝه٤بٓخ ٣غٞع
ّ
113

ًٔب ُ٣ل َؼَ ثبُؼجذُ٘ٛ ٌُٖٝ ،ب ،ك ٢أُغ٤ؾَّ٤خ اُ ُٔوذّعخ ،ثبُٔؾجَّخ اٌُب ِِٓخ َك َوظ.
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رب م في معيد ساف
اام ٍّ
اإلكراـ امريـ ااعذراء كالبنيا اامسيح يسكع ،اؤلب أكاييو ،ي
114
سييف مف اإلكليريكيَّة عينيا...
سلبيس  ،كاكينة كثيريف كاً ىك ىن ٍّ
ي

كفي و ً
ض ىعت ايا حكؿ يعنليا
كك ى
يكـ م ىف األيَّاـ ،تراءت ااعذراء مريـ ايا بااذات ،ى
صؼ ايا ،إذ َّإنيا
سلسلة ذىبيَّة ،اكي تي ٍّ
عبر ايا عف غبطتيا ااتي ال ىح َّد كال ىك ى
115
االديسة سيسيليا ،ااتي كانت
أيضا ؛ كا َّف ٌ
جعلىت ذاتيا عبد ة البنيا يسكع كايا ن

لدس ،قااىت ايا  " :طكبى
اام ٌ
ترافؽ ااعذراء مريـ اافائلة االداسة ،في ىذا ااظيكر ي
اعبيد ىملً ىكة ااسماكات ،ااذيف يىـ ذكك إيماف ال يي ٍغلىبً ،أل َّن ييـ سكؼ يبتيجكف
بااحريَّة ااحليليَّة."116

ااحليلي
اامريمي
قريبنا مف ىذا ااتكريـ
ااخيرات اا يكبرل ااتي يتللَّاىا ي
ٌ
ٌ
أيضا إاى
ااياـ َّ :
 -171اادافع َّ
اام ٌ
لدس ااذم يدفعنا ن
إف اادافع ااسابع ي
ااسابع ك ٌ
اعتناؽ ىذه ااممارسة اامريميَّة اامباركة ،ىك ااخيكر ااكبرل ااتي يتللَّاىا قريبنا
ً
سنة ذاؾ ً .أل َّف اإلنساف ااذم ييلدٍّـ العذراء مريـ اافائلة االداسة ،على
مف ىح ى
اارب اإلاو يسكع اامسيح ،أغلى ما عنده :قيمة أفعااو
اامباركتىيف إاى ابنيا ٌ
يدييا ي
إما مف
ااحسنة ااتعكيضيَّة ،تي ٍّ
كجيو ااعذراء ذاتيا مباشرة إاى ابنيا ااحبيب ،إ نذاَّ ،
إف اإلنساف ييظ ًير
أجؿ ارتداد ااخاطئيف ،كا ٌما اخبلص اانفكس ااـ طيريَّة ،فبيذاَّ ،

114

كٓ ٢ذ٘٣خ ثبس٣ظ ٝاُـبٍ ًض٤شاً ِع ّذاً ػِ ٠هِت هذّ٣غ٘ب اُؼظ ْ٤أُٗٞلٞسد .

115

”ثبُٔؾجَّخ“.

116

”“Tibe Servire Libertas
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بأنو تلميذ صااح امعلٍّمو اإلايي إبنيا اارب يسكعً ،
ذاتو َّ
ب الريبو ،كمجتيد
كمح ٌ
ٌ
ي
ٌ
اخبلص غيره ااخاطىء على األرض أك حتَّى اخبلصو مف عذاب اامطير.
لدسة ىك أعظـ مف خلؽ
َّ -172
اام ٌ
إف ي
س يم ٌك ىذه ااممارسة ااتلكيَّة اامريميَّة ي
اؿسماكات كاألرض ،اككننا ين ً
عطي بيذا إاى ىن ٍف و
أايس
س ما
ى
إمتبلؾ اهلل ٌ
االدكس  .ى
ااحليلي العذراء مريـ اافائلة ااطُّبير
ض ًؿ ىذا ااتكريـ
ك ٌؿ ذاؾ
عظيماً ،بفى ٍ
ن
ٌ
كاالداسة؟ بااتأكيد ،إ ٌنو اى ىعظيـ!
ً
كاكفً ،
أف أفعاانا ااحسنة ااتَّي نضعيا بيف ىي ىدم
يجب علينا اامبلحظة َّ
ااعذراء مريـ اافائلتىي ااطيارة كاابركات ،تصبح  ،117بفى ٍ ً
نلاء،
اام ٌ
لدس ،أكثىىر ن
ضليا ي
ااطيبة ،كتصبح أكثر قدرة
كتزيد مف ثكابنا كقيمة أفعاانا ااتعكيضيَّة كاستحلاقاتنا ٍّ
ىدي نة الرتداد ااخطأة إاى
أيضا َّ
على تخفيفيا انا مف عذاب اامطير ،كتصبح ن
ااتكبة ،ك ٌؿ ذاؾ بكاسطة مريـ اامباركة كًبفى ٍ ً
أم
اام ٌ
لدس بااذات  .كبعد رقاد ٌ
ضليا ي
ااحليلي العذراء مريـ اافائلة ااطَّيارة
إنساف قاـ بإخبلص كمحبَّة بيذا اإلكراـ
ٌ
كاالداسة ،كخلَّص كثيريف مف ااعذابات اامطيريَّة ،كقاـ بإرجاع ااعديد مف
ااخطأة إاى اهلل ،ىع َّز ىك ىج ٌؿ ،كذاؾ ًبك ٌؿ بساطة كس ىكاة ،118دكف أف يفكؽ بذاؾ

117

عٔ٤غ أػٔبُِ٘ب اُغِّ٤ذَح ٝاُ ُٔجب َس ًَخ ٛز.ٙ

118

ٓ --غ٤ؾَّ٤زَ.ٖ٤
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119
ً
اامجد
اامعتاد ،فما أعظـ خبلصو كغبطتو األبديَّيف يكـ دينكنتو ! كما أعظـ ى
ي

ااذم سكؼ ينااو

120

إاى أىبد اآلبديف!
كاسطة عجيبة

121

اً ً
ثباتنا

بلكة
أخيراَّ ،
 -173اادَّافع ااثامف ااجكىرم كااضركرم :
إف اادَّافع ااذم يدفعنا َّ
ن
كبطريلة عظ يمتيف إاى ىذا ااتكريـ العذراء مريـ اافائلة االداسة ،ىك ككف ىذا
ااتكريـ كسيلة رائعة جدًّا الثبات في اافضيلة كااعيش بأماف  .مف ناحية أيخرل :
ما ىك سبب عدـ ثبات أغلبيَّة ااخطأة ااذيف يتكبكف؟ كما ىك سبب كقكع اابعض
َّدا كبك ٌؿ سيكاة في ااخطيئة؟ اماذا نج د أكثر ااناس برارةن ،كبدالن مف
منيـ يمجد ن
نعما جديدة ،ىيفلدكف ،في بعض األحياف ،االليؿ
ٌ
تلدميـ في اافضائؿ كاكتسابيـ ن
مف ً
إف ك ٌؿ ىذا اابؤس كااسكء مصدرىما
اان ىعـ كاافضائؿ ااذم اكتسبكه؟ ااجكابَّ ،
ااذاتية ًّ
ظنا منيـ أ ٌنيـ
ىك اتٍّكاايـ على ذكاتيـ فلط كاستنادىـ على قكاىـ
ٌ
ؽادركف على اامحافظة ااسيلة على كنكز اانعمة كاافضائؿ كاالستحلاقات ااتي
حصلكا علييا.
ً
ااب ىركات
بيذه ااممارسة اامريميَّة اامباركة ،ىنك يؿ إاى ااعذراء اافائلة ى
كاالداسة ،األمينة اامخلصةَّ ،
ااككني
ااعاـ
كؿ ما نملؾ ،معتبريف إيَّاىا اامخزف ٌ
ٌ
ً
كمرتكزيف على ثلتنا ااتَّامة كااكبيرة
كدنيكيَّة،
اجميع ما أيعطينا مف خيرات ركحيَّة ي
119

اُشة االُ٣ ٚغٞع أُغ٤ؼ،
ك ٢اُذٗٞ٘٣خ اُؼب َّٓخِ ،ػ٘ َذ أُغ٢ء اُضبٗٝ ٢ا ٧خ٤ش ِ٧ثٜ٘ب
ّ

 ١اُؼظ ْ٤اُ َّش٤ٛتِ َ٤ُِ ،ذ َٖ٣ا٧ؽ٤بء ٝأُٞر ٠اُ ُٔئ ِِٖٓ٘٤
 ١ا٧ث ِذ ّ
ثٔغذ ِ ٙاالُ ٢ّ ٜا٧صَ ُِ ّ ٢اُغش َٓ ِذ ّ
ِ
اُ َّشاهِ ِذ( ٖ٣اُٗظُش :اٌُزبة اُ ُٔوذَّط :اُؼَٜذ اُغذ٣ذ "ٝهبٗ ٕٞا ِٔ٣٧بٕ".)...
120

ٝاُشٝػ اُوُذُط.
ٝا٧ثٖ ُّ
 َِٖٓ --هللا اُضبُٞس اُوُذُّٝط االُ ٚاُٞا ِؽذ :ا٥ة ِ

121

ٝكبئوخ اُوذاعخ ٝاُوُذ َسح.
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اام ًحبَّة جدًّا كاا يكلٍّيَّة االيدرة ،ااتي تىحفىظ
بأمانتيا ،ىي كنز اارحمة كاامعكنة ،ي
لدسة ادل
ضلًيا ،مف استحلاقات يم ٌ
نمي جميع فضائلنا كجميع ما أيعطيناً ،بفى ٍ
كتي ٌ
ابنيا ااحبيب يسكع اامسيح ،على اارغـ مف ك ٌؿ محاكالت إبليس ،ااعااىـ كااجسد
بشيكاتو ،كمحاكالتيـ اكي ينتزعكا ك ٌؿ ذاؾ ًم َّنا  .فبااتاايَّ ،إننا نلكؿ ايـ قكؿ
ااجيد اكاادتو ااحنكنة ،كقىكؿ ااعبد
ااطٍّفؿ ٍّ
على ااكديعة

123

122

اامخلًص اً يم ٍّ
عؿ ً متو َّ " :إننا حافظنا
ي

ً
صبلحا كيا يمعاٌمتنا اامجيدة ،فى ين ًل ُّبر بلبكانا
يمنا اامملكءة
ن
كامل نة يا أ ٌ

ًً ً
لدسة ،ك يك ٌؿ ذاؾ على غير استحلا و
إف خبرتنا ااحزينة،
ؽ م ٌنا َّ .
اام ٌ
جميع ن ىعـ اهلل ي
بسبب ضعفنا في بعض األحياف كحملًنا ااكنكز في و
إناء يم ىع َّر و
ض ابلنشلاؽ ،ال
ى
نستطيع ،نحف ااصبياف ااحليريف ،اامحافظة على ىذه ااكنكز ااسماكيَّة ااثمينة،
فلً َّ
ذا،إننا نطليب مف قداستؾ اامجيدة يا مريـ ااعذراء اامباركة ،بأف تيحافظي علييا
ضلً ًؾ ً
عظيـً ،
ً
و
و
أنت
خبلص
أنت بما اى ًؾ مف قيدرة فائلة كا
أنت ااحارسة انا ،كبفى ٍ
ً
ين ً
حافظ على ٍّ
جميعا في مسيرتنا
س ىندنا كاارفيلة األمينة كاالديرة انا
ن
كؿ شيء ،أنت ى
األرضَّة ىذه ،كاامحامية َّ
طنا.
ي
ضد أعدائنا ،فبل يستطيعكا بااتااي إسلا ى
عنا ٌ
اامريمي ااعظيـ ،اتشكيلنا إاى عيش اإلكراـ امريـ
إف االدٍّيس برناردكس،
َّ -174
ٌ
االكم جدًّا انا،
ااس ىن ىد
ٌ
ااعذراء اافائلة االداسة ،يلكؿ انا " :إذا كانت مريـ اامباركة ى
فبل خطر علينا اابتٌة أف نسلط؛ كاذا كانت انا ااحارسةَّ ،
فإننا اف نخاؼ اابتٌة؛

122

ثبُٔؾجَّخ.
َ

123

عخ.
اُ ُٔو ّذ َ
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اىتمت بناَّ ،
كعندما تلكدنا ىيَّ ،
فإننا ،ىك يكلُّبنا إيماف
فإننا ال نشعر بااتعب؛ كاذا ما َّ
ً
سنصؿ بااسبلمة إاى ااميناء ،124ميناء حياتنا".
كعرفاف بااجميؿ نحكىا،
ي
كاالدٍّيس بكنافانتكرا ،اابلَّىكًت ٌي كاافيلسكؼ ااكبير ،ييث ًبت انا يك ٌؿ ذاؾ بعبارات أقكل
كعظيمة " :االدٍّيسة ااعذراء ،ال تي ىع ُّبد فلط مف االدٍّيسيف ،بؿ ىي ااتي تىحفىظ ًمؿء
حياتيـ فبل ينلص كتحافظ علييـ  :على جميع اافضائؿ ااتي يعيشكنيا ائبلٌ
يخسركىا كائبلٌ يفلدكا استحلاقاتيـ كيحرمكا ًمف ً
اان ىعـ ااتي حصلكا علييا ،كتيبعد
ي ى
ااربٍّ ،
كبكؿ دااة أيمكميَّة ،مف
عنيـ األبااسة كأذاىـ ،كما ك َّأنيا تمنع ابنيا ٌ
و
شيء ما" (االدٍّيس بكنافانتكراSpeculo La Vierge ،
معاقبتيـ إذا أخطأكا في
.)Bienheureuse
إف ااعذراء مريـ اافائلة االداسة ،ىي ااعذراء اامخلصة ،ااتي بإخبلصيا
َّ -175
حكاء اابلَّمخلصة ،فيي تطليب مف
سببتيا َّ
هلل ٌ
االدكس تي ىع ٍّكض عف ااخسارات ااتي ٌ
اهلل أف ييثىٍّبت َّ
شبييا باامرساة
كؿ مف يتعلَّؽ بيا  .فليذاَّ ،
إف أىحد االدٍّيسيف قد ٌ
االكيَّة ااتي تيخلٍّصنا مف ااغرؽ في بحر ىذا ااعااـ اايائجَّ ،إنيا مرساة نفكسنا
االديسيف كاف بفعؿ ااتعلُّبؽ بيا
االكيَّة كىي رج اؤنا ااذم ال يي ىخ ٍّيب َّ .
إف خبلص ٌ
ثبتنا ىي في اافضائؿ جميعيا  .فطكبى انا ،إذان ،إذا تعلَّ ٍلنا بيذه
بااذات ،إذ تي ٍّ
ضد أعاصير ىذا ااعااىـ ،إذ ًب ٍ ً
ااملدَّس ،ال أىحد
لدسة األمينةٌ ،
اام ٌ
فضليا ي
اامرساة ي
يستطيع إغراقنا فيو أك حرماننا

لدسة  .طكبى انا إذا
اام ٌ
مف كنكز ااسماكات ي

احتمينا بظ ٌؿ حماىا اامبارؾ ،كاالحتماء في فلؾ ينكح مف ااغرؽ كااطكفاف ،إذ َّإنو
غرؽ ااكثيريف أف تي ً
بيا ،ال تستطيع ااخطايا ااَّتي تي ً
إلف ك ٌؿ مف يعمؿ
غرقنا نحفَّ ،
124

اُشة االُ ٚاُ ُٔخِِّض ٝاُلبد٣ ١غٞع أُغ٤ؼ.
أ ،١اُ ٠اثٜ٘ب
ّ
ّ
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اخبلصو على ىي ىدم مريـ اامباركة اا يكلٍّيَّة االدرة ،ال

حكاء
ىيخطأ .طكبى اً ىب ًني َّ

ااحزينة اابائسة إذا تعلَّلكا بثبات بااعذراء مريـ األ ٌيـ ااسماكيَّة اافائلة االداسة
دائما ،125ال بمحبَّة عاطفيَّة سطحيَّة ،كاكف بمحبَّة إاييَّة كاملة تساعدىـ
كأحبُّبكىا ن
ً
لدسة.
اام ٌ
على مكاجية صعكبات ااطريؽ كعلى عدـ فلدانيـ ن ىعـ ابنيا اإلاييَّة ي
ً َّ
دائما كبك ٌؿ محبَّة ك ٌؿ ما نكدعيا
َّ -176
إف ىذه األيـ اامباركة كااصااحة تى ٍل ىبؿ منا ن
إيَّاه ،م ً
حافظ نة عليو مف باب ااعدؿ ،ىعلد األمانة كاإلخبلص  :إيداعنا ،مثىبلن ،عند
ي
إنساف ما أاؼ أكقية  ،126في ً
و
حافظ علييا بعناية ،أل َّىنو كبااعدؿ ،إذا ضاعت منو ،
ٌ
ي
يككف ىك ااكحيد اامسؤكؿ عف يك ٌؿ ذاؾ  .فمريـ اامخلصة اامباركة كاا يكلٍّيَّة االدرة
كااطٍّيبة ،ال تى ىدع كدائعنا ااثمينة عندىا تيفلد  :إذ إف زكاؿ ااسماء كاألرض أسيؿ
مف أف تي ً
يمؿ مريـ ااعذراء اافائلة االداسة ك ٍّ
اان ىعـ أيكائؾ ااذيف يعتمدكف علييا
تاـ يف كيتٌكلكف علييا كيأتمنكنيا على ك ٌؿ ما ادييـ.
بثلة كايماف َّ
 -177فيا أكالدىا اامساكيفَّ ،إن يكـ شديدك ااضعؼ ،عديمك ااثبات كفاسدك
كحكاء ٍّ .
فإني أدعككـ إاى اافرح كااتعزية ااكبيريف،
ااباطف اككنكـ أبناء آدـ َّ
ك ً
تلريباَّ ،
حتل كال مف بعض
درؾ مف ااجميع
جميعا ًس ًّار
أكشؼ اكـ
ن
ن
عظيما ،غير يم ى
ن
األتلياء.
فبعد اآلف ،ال تضعكا ما عندكـ مف فضَّة كذىب في صناديؽ خلَّ ىعتيا
ااسيئة اادنيئة ،أك ىي غير صااحة ألف تحكم كنكزكـ ااثمينة
كس ىرقىتيا ااركح ٍّ
ى

125

ُ٘ٛب ٝك ٢أٓ ٌِ٘خ ػذ٣ذح أُخش ،ٟإَّ هذِّ٣غ٘ب اُؼظ ْ٤اُ ُٔ َؾجَّت ُ٣ٞظ ٓبس ١ؿش ٕٞ٤٘٣دٝ

ٕٓٞكٞسد ٣غزؼ ٖ٤ثبٌُزبة اُ ُٔوذّط ٝآ٣برِ ٚاُ ُٔجبسًخ .
126

ِػَِٔخ رُي اُضٓبٕ ك ٢ثالد اُوذِّ٣ظ أُٗٞلٞسد.
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اانلي في أكاني
تصبكا ااماء
كااكبيرة ،بسبب صغرىا كًق ىدميا كعدـ صبلبتيا  .ال ُّب
ٌ
ملطَّخة بااخطا يا ،حتَّى كاف كانت فارغة مف ااخطايا حاايًّاَّ ،
اارائحة،
فإنيا كريية َّ
فتي ٍّلكث ماءكـ؛ كاحذركا أف تضعكا خمركـ في براميؿ ااخمرة اافاسدةَّ ،
ألنيا
تيفسدىا .ايس اكـ إالَّ مريـ ااعذراء اافائلة االيدرة كاالداسة كااطيارة.
اامنتلىى ،رغـ فيمؾ اي،
ٌ -178أييا اإلنساف ي

ٍّ
فإني سأيكلٍّمؾ بصراحة يكبرل،

ااسماكية
مكصيا ٌإياؾ بعدـ إيداع ذىب محبَّتؾ كًفضَّة طيارتؾ كمياه ًنعمؾ
ٌ
ن
لدسة اامباركة في أكياس مثلكبة ،ائبلٌ يسرقيا
اام ٌ
كخمرة استحلاقاتؾ كفضائلؾ ي
كيتجسسكف عليؾ،
أم األبااسة األشرار ااٌذيف يجكاكف نا
نيار كايبلن
ٌ
االُّبصكصٌ ،
َّ
حتل إذا ما استطاعكا إيجاد ااكقت اامبلئـ قامكا بفعليـ ااشنيع

إف اارائحة
ٌ .

تي ً
اانتنة ااٌتي تنجـ عف محبتكـ ً
ً
فسد
انفسكـ كعف االعتماد على ذكاتكـ ،ي
ٌ
ي
ااملدسة.
االدكس ااطَّاىرة
ٌ
كتضيع يك ٌؿ ما ىك عطيَّة اهلل ٌ
ٌ
إف
ضعكا في حشا كقلب مريـ ااطاىر ك ٌؿ ما اكـ مف ًن ىعـ كفضائؿ ككنكز غااية ااثمفَّ .
ااركح االيدس اهلل اافائلة ااطَّيارة ،كعاء يم ىك َّرـ ،كعاء
مريـ ااعذراء اافائلة االداسة ىي إناء ُّب
االدكس ذاتو
إناء ركحيًّا بكاملو ،منذ أيكاىى احظات إغبلؽ اهلل ٌ
ااعبادة ااجليلة ،إذ َّإنيا أصبحت ن
اإلناء ااذم ىج ىعلىت
ظمتو كؾمااو اإلاييَّيف ،كاذ أصبحت بذاؾ
في أحشائيا اامباركة مع ك ٌؿ ع ى
ى
ااركحي األمثؿ ،اامسكف األميف جدًّا ،كااعرش
كتجعؿ فيو اانفكس ااركحيَّة اا يكبرل مسكنيا
ٌ
أـ اهلل اامباركة أصبحت
اام ٍّ
شرؼ األكبر كاألمثىؿ اكبار أيمراء حياة األبد ،كاذ ٌ
إف ٌ مريـ ااعذراء ٌ
ي
و
و
بن و
ً
ؼ
اإلناء اامختار العبادة ااجليلة ،فيو نستطيع َّ
صى
عمة كفضيلة كعذكبة ال ىح َّد كال ىك ٍ
ااس ىكف ى
اانبي كاافائلة
كبرج داككد
أصبحت ااغنيَّة كمسكف مليء بااذىب ااخااص،
اىيا ،فلد
االكم جدًّا ي
ى
ٌ
ٌ
رج مف عاج.
كب و
اانلاكة ي
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يشعر بغبطة سماكيَّة ال ىكصؼ ايا اامرء ااذم كىب جميع ـ
 -179كـ ي

ا او

تامة بيا كبااتضحية ب يك ٌؿ ما
كذاتو ي
بجملتيا امريـ ااعذراء اافائلة االداسة ،بثلة ٌ
فيص ًبح يكلٍّيًّا ايا
عنده مف أجليا كعلى يدييا اامباركتيف؟ ي

127

أم تحفُّبظ،
كبدكف ٌ

أصب ىحت اي "؛ كما
اانبي َّ ":
كيمكنو بااتااي االكؿ بك ٌؿ جسارة مع داككد
إف مريـ ى
ي
ٌ
خاصتي" ،أك مع
أخذت مريـ إاى
يمكنو االكؿ مع ااتٍّلميذ ااطَّاىر ااحبيبٍّ ":إني قد
َّ
ي
اامسيح يسكع ابنيا":جميع ما يى ىك اي ،يى ىك اى ًؾ ،كجميع ما يى ىك اى ًؾ ،يى ىك اًي".
اقد ما ،بلر ً
 -180إذا يخٍّي ىؿ اً ىن ً
تٍّ ،
بأني يمبااًغه في ذاؾ ،فيا
لت ككتى ٍب ي
اءة ما يق ي
ً
سفي ااشديد عليو كعلى ـ ا يسمح انفسو بأف يي ٍّ
اام ىؤ َّكد
فكر كيلكؿ َّ .
أل ى ى
إف مف ي
تذكؽ األيمكر
جدًّا َّ
أف عدـ فيمو اي ،ىك بسبب ككنو جسدانيًّا محض كال يريد ُّب
ااركحيَّة ،أك َّ
بااتااي
ألنو قىد جعؿ ذاتو مف أتباع ىذا ااعااىـ ااَّذيف ال يلدركف
ُّب
ٌ
ااركح االدس اهلل ،أك َّ
ألن يو بانت قاده كتكبُّبره كتعجرفو أصبح مف عداد
على قبكؿ ُّب
َّ
َّ َّ
اامؤ ٌكد ،كيا اغبطتي ااتي ال
أيكائؾ ااذيف ينتلدكف يك ٌؿ ما ال يفيمكه؛ إال أنو مف ي
أف جميع أيكائؾ ااذيف اىـ ييكاىدكا ال مف مشيئة اى ٍحوـ  ،كال مف
ىح َّد كال ىكصؼ اياَّ ،
127

اُؾجش ا٧ػظَْ اُجبثب ٞ٣ؽَّ٘ب ثُٞظ اُضبٗ ،٢ك ٢ػبّ  ،.ّ 1984ك ٢ػ٤ذ اُجشبسح
إَّ هذاعخ َ

ضغ ُٞؽخ ُٓجبسًخ ِّ ٕ ٓٞصا٤٣ي ػُِ ٠عذسإ
اُ ُٔوذّط ،ك ٢اٍ  ِٖٓ 25شٜش آراس اُ ُٔجبسى ،هبّ ثِ َِ ٞ
اُلبرٌ٤بٕ اُؼبُ٤خ اُخبسعَّ٤خ ،ك ٢عبؽخ ٓبس ثُط ُشط اُؼظٝ ،ْ٤ػِٜ٤ب طٞسح اُؼزساء ٓش ْ٣أ ّّ هللا
ٌشعبً
ثبُؾشف اُٞا ِؽذ ِ َُ ٢ًُِِّ = Totus Tuus " :ي "ِّ ُٓ ،
ٝأُ ّّ اٌُ٘٤غخ اُ ُٔوذّعخ ،هبئالً ،رؾزَٜبَ ،
اُ ٠هِجٜب اُطب ِٛش اٌُ٘٤غخ ٝاًٞ٧إًٔ ،ب طََِجَذ  ٢ٛرُي ِٖٓ اُشإاح اُضالس  :اُطٞثب ٖ٤َّ٣ٝكشٗغٌٞ
ٝعش٘٤زب ُٞٝشَّ٤ب ،ك ٢ظٜٞسارٜب اُ ُٔوذّعخ ك ٢كبطَٔ ٤خ -اُجُشرـبٍ ع٘خ  .ّ 1917فلنُلبِّي ٗؾُٖ أ٣ضبً
ا٧ة ا٧هذَط َٓ َّشح أُخش ٟكٞ٣ ٢ث َ٤ػبّ ٤ُِٔ 2000الد
ٛزا اُذػٞح االَُّ٤ٜخ أُغ٤ذحًٔ ،ب كَ َؼَِٜب ُ
عَ ك ٢اُلبرٌ٤بٕ ٓغ عٔ٤غ أعبهلخ اُؼبَُْ
أُغ٤ذ ،اٌُج٤ش ،ك ٢عبؽخ ثبص٤ِ٣ي ٓبس ثُط ُشط ٛب َٓخ ُّ
اُش ُ
اُ ُٔ َٞهَّ ِشٓ ،ٖ٣غ ًٜ٘زٜب ٓٝئ ِٜٓ٘٤ب اُ ُٔؾزَ َش ِٓٝ ،ٖ٤هُذ أُػ ِط٤ذُ اُش ََّشف ك ٢رُي ثِ ُٔشبسًزِ ٢ثبُزّشرَِ٤
عْ أ،٢ِٛ
ك ٢هذاط ٛزا ا ِ٧ؽزِلبٍ اٌُج٤ش االُ ِ ٢ّ ٜأُش ٢ّ ِٔ ٣أُغ٤ذ ِع ّذاً ،ثِبِ ِ
ٝاُغٔ٤غ ،اِ ٧ػ ّضاء.
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اخٞرِٝ ٢ػبئالرِ ِ،ْٜ

مشيئة ىدـ كال مف مشيئة أىحد ااناس ،بؿ يىـ ىمكاكدكف

االدكس كمف
مف اهلل ٌ

مريـ ااعذراء اافائلة االداسة ،يىـ َّ
لت
جي ندا
ااذيف يفيمكنني ٍّ
َّ
كيتذكقكف ك ٌؿ ما يق ي
بتٍّ .
أيضا.
ككتى ي
فإني أكتيب ايذه اانفكس بااذات ن
بأف مريـ ىي أسخى
دائما قائبلن َّ
 -181مع ك ٌؿ ذاؾٍّ ،إني أقكؿ الجميع كأيتا ًبع ن
يتفكؽ علييا في ىك ىرًميا كمحبَّتيا
كأفضؿ مف جميع ااخبلئؽَّ ،
ألفىا ال تى ىدع أ ن
ىحدا ٌ
ىحد االدٍّيسيف يلكؿ ىعنيا َّ
بأنيا إذا قىدَّمنا ايا بيض نة فإ ٌنيا تبادانا
اامثلى ،كا َّف أ ى
ي
بنكر و
ٌإياىا و
كبير ،ىكذا تيبادانا ىدايانا ،إذ َّإنيا تيبنا ااكثير ااكثير مف جميع ما
بااملابؿ تعطيو يك ٌؿ
قاـ إنساف ما بتلديمو ايا ك ٌؿ ذاتو ،فإ ٌنيا ي
أعطاه اهلل ايا؛ فإذا ى
دؤكبا ااى
سعيا
ذاتيا ،شرط أف يثؽ بيا ك ٌؿ ااثلة ،دكف تكبُّبر أك تحفُّبظ،
ن
ساعيا ن
ن
جمؿ اافضائؿ ،تارنكا امريـ اامباركة أمر
تزييف حياتو مف اآلف
ن
فصاعدا ًب يم ى
استئصاؿ جميع رذائلو.
االديس
فلي يلؿ بيذا يخ ٌد اـ ااعذراء اافائلة االداسة ،كًب يك ٌؿ جسارة مع ٌ
 -182إذان ،ى
128
َّ
إف ثلتي ااعظيمة ًب ًؾ ،يا أ َّيـ اهلل ااعظيمة ،ىي خبلصي؛
يكحنا
اادمشلي ٌ " :
ٌ

ً
ً
تي كنصيرم على جميع
كحمايتؾ اي ،ىي شجاعتي؛ كمعكنتؾ اي ىي قي َّك ٌ
ألف تكريمي ً
األبدم ااذم ييعطيو اهلل االدُّبكس اي
سبلـ خبلصي
اؾ ىك
أعدائيٌ ،
ٌ
ي
ٌ
كاجميع مف ييريدكف أف يخليصكا.130"129

128

أُغ٤ؾ ،٢أ٣ضبً،
هذِّ٣ظ ػظ ِٖٓ ْ٤ششه٘ب أُغ٤ؾ ّ ٢اُ ُٔجبسىَّ ٌُٓ ،شّ ِع ّذاً ك ٢اُـشة
ّ

أُش ٢ٔ٣أُغ٤ذ رُغب ٙاُؼزساء اُلبئوخ اُطٜش ،اُوُذسح ٝاُوذاعخًٌ ،ض٤ش َِٖٓ اُ٘بط
ٝشذ٣ذ ا ًِ٧شاّ
ّ
اُوذّ٣غ ٖ٤اُؼظ ٖ٤ِٔ ٤ؿ٤ش ،ٙك ّ َّ ًُ ٢ا ػبػَ ،ػَِّْ ًََ ٝزَت.
129

"ارا ثذ ًُٖ رِخَِظٞا ثغُٜٞخ ،ر َؼجَّذٝا ُٔش ْ٣اُؼضشا " ( ٓبس ششثَ ٓخِٞف ،س -.ّ .ٍ .

اُ َّشا ِٛت اُُِّج٘بٗ ٢أُبس.)٢ٗٝ
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صكرة رائعة ااجماؿ
في حياة يعلكب
 -183مف بيف جميع ىذه ااحلائؽ ااتي أتيت على كصفيا ،باانسبة إاى ااعذراء
131
أف ااركح االدس اهلل ييعطينا ،في
اافائلة االداسة كأبنائيا كخدميا  ،حليلة ٌ

حصؿ
كجيا أك نا
اام ٌ
لدس ،ن
رمز ار ئع ااجماؿ مف كجكه حياة يعلكب ااذم ى
ااكتاب ي
يمو.
بركة أبيو إسحؽ بكاسطة ًى َّمة ًرفلة أ ٍّ
على ى
فيا ىي اآلف ،كما ييعطينا إيَّاىا ااركح االدس اهلل

 .كبعد ذاؾٍّ ،إني

سأشرحيا اكـ.
ب
َّ -184
يميما ًرفلة ااتي كانت تي ًح ُّب
إف عيسك ،بعد أف باع ًب ٌ
كريتو ايعلكب أخيو ،أ ٌ
عذباَّ ،
أك ىدت او فائدة ك ٌؿ ذاؾ ،بعد مركر أعكاـ ًعدَّة على
إبنيا يع قكب حبًّا ن
لدس ىذا ،إذ َّ
إف إسحؽ زكجيا ،ااذم شاخ حتَّى اامشيب ك ى
اام ٌ
ش َّح ىنظى يرهي
عمليا ي
ى
كثيرا ،أراد أف يم ىن ىح ىب ىركتو ااكااديَّة اكاى ىديو عيسك كيعلكب ،قىبؿ يمغادرتو حياة
ن
ب إايو بإاحاح أف
كف او َّ
األرض ،فنادل إبنو عيسك ا اذم كاف ىي ٌ
محب نة كبيرةن ،كطلى ى
س ًم ىعت
يصطاد او ن
شيئا ييؤ ىكؿ مف ى
بركتو ااكااديَّة  .فما أف ى
اابٍّريَّة ،ايأ يكلو كيم ىنحو ى
ااسرعة إاى ابنيما ااثاني ،يعلكب ،طاابة منو
يمو ذاؾ ،بادرت على كجو ُّب
ًرفلة أ ٌ
بج ىد ىييف مف االطيع ،كقامت بإعدادىما ازكجيا إسحؽ خير إعداد
ٌ
بشدة أف يأتييا ى
ست ابنيا يعلكب مف اًباس أخيو عيسك بعد أف قامت
كبحسب ىمذاقو ،كما ك ى
أاب ى
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ب ،باافعؿ،
ااج ىد ىييف ،كىكذا جاء إاى أبيو ااذم
بتغطية يديو كعنلو ب ى
استغر ى
شعر ى
ى
كشـ
س ى
صكت عيسكٌ ،
فظف َّأنو ايس ىك ،كاكف عندما اى ىم ى
شعر ىي ىدم يعلكبٌ ،
باارغـ مف سماعو
ااع ًط ىرة ،ظى َّف بااتااي َّأنو عيسك كايس يعلكبُّ ،ب
رائحة ثيابو ى
يديو ،إفتكره عيسك ،فلبَّلو ً
مبارنكا إيَّاه ،طااً نبا
صكت يعلكب بااذات ،كاك ٌنو ًبلىمسو ى
او خصكبة األراضي كبركة ااسماكات ،كم ً
عط نيا او ك ٌؿ أمكااو ،قائبلن او
ي

فلي يكف
 ":ى

باركان يك ٌؿ ىم ٍف يي ً
باريك ىؾ".
يلع ى
ملعكنان يك ٌؿ ىم ٍف ى
كم ى
نؾ ،ي
َّـ
كبركتو ىىذيف حتَّى دخؿ عيسك ٌ
كما إف إنتيى إسحؽ مف قكاو ى
التك كقد ى
إسحؽ ،بحسب طلب ىذا األخير
ااطعاـ ااذم قاـ باصطياده كبتحضيره ألبيو ى
منو .عند ذاؾ ،ما كاف مف ىذا اابطريرؾ ااشيخ ااصدٍّيؽ إالَّ أف ان ىذ ىى ىؿ

كعلً ىـ
ى

ؤي ندا ذاؾ اككنو رأل فيو إصبع
عما فى ىعلو ،يم ٍّ
حليلية ما جرل ،مف غير أف يتراجع ٌ
االدكس.
اهلل ٌ
فما كاف مف عيسك إالَّ أف استن ىك ىر ىغ ٍد ىر يعلكب أخيو ،كسأؿ أباه إسحؽ إذا كاف
االديسكف ذاؾ ،كطبَّلكه على جميع
الحظى اآلباء ٌ
يستطيع مباركتو ىك ن
أيضا  .ك ى
االدكس اامباركة ،بشأف
ااذيف يريدكف ااتمتُّبع بااعااىـ كاالىتماـ بشؤكف اهلل ٌ
ااسماكات ،في و
معا  .بعد ذاؾ ،ما كاف مف ااشيخ ااجليؿ اابطريرؾ إسحؽ،
آف ن
أيضا،
تأثير نا
كبعد أف أىثٌىرت على قل ًبو نا
كبير دمكع عيسك إبنو ،إالَّ أ ٌنو باركو ىك ن
يخضع ألخيو يعلكب  .ىذاً ،م َّما ىج ىع ىؿ
بركة ااسماء ،إ ذ جعلو
ى
ىب ىركة األرض كايس ى
او اامكتً ،
غضب على أخيو يم ٍّ
كناكنيا قى ٍتلىو إذا مات إسحؽ أبكىما؛
تمن نيا ي
عيسك ىي ى
َّ
اام ًحبَّة ًرفلة ،ااتي
اام ىحتَّـ ،اكال أ ٌ
يمو ي
كما كاف استطاع يعلكب اانجاة مف اامكت ي
131
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قاـ باتٍّباع يك ٌؿ
ساعدتو على ااكقاية ك ى
ااح ىذر مف حدكث ذاؾ ،بما ايا مف ذكاء ،إذ ى
س ىنة كاستطاع بذاؾ َّ
اانجاة.
إرشاداتيا ى
ااح ى
َّ
ىكتي ايذا ااملطع ااجميؿ مف أسفار
َّ
أما اآلف ،كقىبؿ اابدء بشرحي اابل ٌ
االديسكف كشارحك اا يكتيب
لدس ،فيجب علينا مبلحظة ما قااو اآلباء ٌ
اام ٌ
ااكتاب ي
لدسة حكؿ ذاؾ ،اككف يعلكب ىك
اام ٌ
ي

اارب اإلاو
صكرة ٍّ
اسيدنا يسكع اامسيح ٌ

ً
اايااكيف.
أما أخكه عيسك ،فيك صكرة
كمختاريوَّ ،
ً
ً
معا ،عيسك كيعلكب ،اكي نستطيع
فاآلف ،ا ىنليـ ًبفىحصنا احياة كأفعاؿ اإلث ىنيف ن
ااصكرتيف.
ااحكـ في ىاتيف ُّب
ي

عيسك ،اإلبف األكبر
قكم ااجسـ كشجاع اامظير ،ييجيد
َّ -1 ْ -185
إف عيسك ،اإلبف األكبر ،كاف َّ
كقكة.
َّ
ااصيد باالكس بجدارة ٌ
ْ  -2كاف قليؿ اامككث في اامنزؿ ،كثير ااكجكد خارجو حيث كاف يضع ثلتو
يكلَّيا كقي َّكة ميارتو.
ًً ً
ْ  -3ال َّ
ضي اكاادتو ًرفلة.
ييت ي ـ كثي ارن اف ٍعؿ ما ىك ىم ٍر ٌ
ً
ً
لاء
ْ  -4كاف يي ًح ُّب
ب بطنو ،أم اامأكؿ ،م َّما دفعو إاى بيع بككريَّتو ألخيو يعلكب ا ى
أكلة ىع ىد و
س.
يادا ألخيو يعلكب ،ىكم ً
ثؿ قاييف تجاه أخاه ىابيؿ.
كاف ن
س ندا كاضطٍّ ن
ْ  -5ى
مليئا ىح ى
ى
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ااسيرة ااَّتي يعيشيا اايااككف ،في جميع أيَّاـ حياتيـ.
َّ -186
إف ىذه ىي ٍّ
قكتيـ ااذاتيَّة فلط ،كعلى ميارتيـ
ْ َّ -1إنيـ يعتمدكف على َّ

في أيمكر ىذا

اازمف؛ َّإنيـ فاشلكف كال يي ً
قكتيـ كميارتيـ
درككف ن
شيئا مف أيمكر ااسماكات ،رغـ ٌ
كفيميـ ألمكر ىذه اادُّبنيا .فلًيذا:
أبدا أك إالٌ قليبلن في منازايـ ،أعني في منازايـ
َّ -2 ْ -187إنيـ ال يمكثكف ن
و
االدكس ٍّ
إنساف اكي
اكؿ
بو اهلل ٌ
ااداخليَّة ااتي ىي يعمؽ كيانيـ كداخلو ،ااذم ىك ىى ي
ييليـ فيو ،على ًم ً
دائما ك ىأب ندا في ذاتو  .كمف
ثاؿ اهلل ذاتو ،ىع َّز ىك ىج ٌؿ ،ااذم ىي ي
مكث ن
ى
ااباطنية
إف اايااًكيف ،ال يكجكد في داخليـ امحبَّة ااحياة ااركحيَّة
ناحية أيخرلَّ ،
ٌ
كباطنيكف
ركحانيكف
عيركف ااذم ف ىـ
ٍّ
ٍّ
كألفعاؿ ااعبادة ،كفي ااكقت عينوَّ ،إن ييـ يي ٍّ
يمنفصلكف عف ىذا ااعااىـ
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و
و
خارجي
بشكؿ
باطني أكثر منو
بشكؿ
كااَّذيف يعملكف
ٌ
ٌ

م في حياة ىذه اادُّبنيا َّ
كمفرطكف في ااتلكل
بأن ييـ
ٍّ
ك ٌؿ ما ىك جكىر ٌ
متكحشكف ي
كاافضيلة.
يتـ بإكراميا ااو ااككف ،كيا
َّ -3 ْ -188
إف مريـ اامباركة ،أ ٌيـ اامختاريف ،ال ىي ٌ
ملمكسا ،كاك ٌنيـ ػ مف ناحية أخرل
بغضا
اؤلسؼ ااشديد جدًّا َّ .إن ييـ ال يبغضكنيا ن
ن
ب
يحبكنيا ،ال ييريدكف أف تي ىح َّ
ػ كعلى اارغـ مف إكراميـ ايا أحيانا كادٍّعائيـ أ ٌنيـ ٌ
كج يد في أفئدتيـ يح ين ٌك يعلكب
ًب يح ين ٍّك ،اككنيـ ال يي ى

َّ .إنيـ ،بااذات ،أيكائؾ َّ
اؿ ذيف

اامخلًصكف ايا،
ينتلدكف ااتكريـ
ااحليلي ااذم ي ٌكنو ايا أكالدىا ُّب
بااركح ،كاا يخ ٌداـ ي
ٌ
ً
إف اايااكيف بااذات ،ال
جميعا؛ كمف ناحية أيخرلَّ ،
م علييـ
س ًب عطفيا
ا ىك ٍ
ااسماك ٌ
ن
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األبدم ،اككنيـ ال يكرىكنيا،
يعتبركف ىذا ااتَّكريـ نحكىا ضركريًّا اخبلصيـ
ٌ
معت ًبريف أ ٌنيـ مف ىخ ىد ًمياً ،
بفعؿ تبلكتيـ بضع صلكات ايا ،كاىكف ،يا أسفاه ،دكف
133
أم اىتماـ باارجكع
أم يح ين ٍّك منيـ نحكىا  ،كدكف ٌ
ٌ

134

عف أفعاايـ غير ااحسنة.

ً
اايااكيف ىـ بائعك حلكؽ بككريَّتيـ ،أىم غبطة ااحياة األبديَّة،
إف
ٌ -4 ْ -189
َّ
ااسيئة جدًّا ،في ىذه اادُّبنيا
ًبأكلى ًة ىع ىدس -يعني،
بااملذات اامليئة با اخطايا ك ٍّ
اافانية ،فيلضكف أياَّـ حياتيـ باألىكؿ ك ُّب
ااشرب ،بااضَّحؾ اافارغ كاارقص ااخااي
أم
مف اامعاني ااجميلة كبتض ًييع ااكقت في اامجكف ،مف دكف أف يككف ايـ ٌ
االد
اىتماـ كعلى ًمثاؿ عيسك بأف ييص ًبحكا أىبلن اً ىب ىركات اآلب
ااسماكم ٌ
ٌ

كس.

فكركف إالَّ في أيمكر اادُّبنيا َّ
بكؿ ذاؾ َّأنيـ ال يي ٍّ
يت ٍّ
كملذاتيـ ااعابرة اادنيئة،
ع ىن ي
ً
ً
ااسماكم ااذم
لدس كثكب اابرارة ااذم اى ًبسكه فيو كاإلرث
اام ٌ
ٌ
بائعيف ن ىع ىـ عمادىـ ي
شٍّر و
أحياف
نا
ؼ
ينتظرىـ
جميعا ،كذاؾ باىتماميـ بما ىك عابر في ىذه اادُّبنيا كغير يم ى
ن
كثيرة ،كيا اؤلسؼ َّ
ااشديد.
أخيرا ،بإضطٍّياد اامختاريفً ،س ًّار أك ىعلىنا
َّ -5 ْ -190
إف اايااكيف يلكمكف ،ن
بانتلادىـ ايـ كمضايلتيـ إيَّاىـ كاىانتيـ كاحتلارىـ ايـ كًب ىجعلً ًيـ فيلراء بسرقىتيـ
طً
أم إيراد؛ بينما ىـ ،ااًَّذيف
ما ايـ ،كب ى
ردىـ اى ييـ كحرمانيـ مف ٌ

يسلككف طريؽ

اارديئة كتضييعيـ ااكقت ااثَّميف
ااضَّياع كاايبلؾ ،ييتا ًبعكف ااسير في مل ٌذاتيـ َّ
ااشرير ،ىك ًع و
ظاـ ذات رائحة ىن ًت ىنة ،كايس كبشر صااحيف.
ًب ىما ىك مف ٍّ
133
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يعلكب ،اإلبف األصغر
ىادئا،
َّ -1 ْ -191
إف يعلكب ،اإلبف األصغر ،كاف ىزيؿ االامة ،اك ٌنو كاف ن
يمو ،ااتي كاف
جـ يبلن ،يلضي جميع أكقاتو،
ن
تلريبا ،داخؿ اامنزؿ بجانب ًرفلة أ ٌ
ي ًحبُّبيا كثيرا ،ىذا ،اً ىكي ي ٍك ًنز جميع ًنعًـ ً
حنانيا  .كعندما كاف يخرج مف اابيت،
ى
ي
ى
ن
كاف ذاؾ كلٌو ًبطىلى وب ًمف أيمو ًرفلة ،كايس بإرادة شخصية منو ،كال بات و
ٍّكاؿ على
ٌ
تيتيف.
براعتو كقي ٌكتو ااذا ٌ
محب ية يعلكب اكاادتو ًرفلة كاكرامو ايا كبيريف جدًّا ،ككاف ىي ىكٌد
 -2 ْ -192كانت ٌ
دائما ك ٌؿ ما تريده ىيً ،
فر نحا
دائما اكي يبلطفيا ي
كي ىكٍّرميا ،فاعبلن ن
اابلاء ًبليرًبيا ن
خاضعا ايا في ٍّ
كؿ
فى ىر نحا جزيبلن بكجكدىا باالرب منو ككجكده باالرب منيا،
ن
شيء.
طائعا ٌإياىا
َّ -3 ْ -193
إف يعلكب كاف شديد ااخضكع اكاادتو ااعزيزة ًرفلة ،ن
طاع نة كلٌ ٌي نة في جميع األيمكرٍّ ،
كسرعة ،كعند أ ىق ٌؿ إشارة منيا في ذاؾ .
بكؿ محبَّة ي
كاف ييصدٍّؽ جميع ذاؾ ،كيلكـ بتنفيذ أكامرىا بك ٌؿ محبَّة
او نا
كعندما تلكؿ ي
أمر ما ،ى
طعاما
يأتييا ًب ىجدييف اتحضيرىما
تامة بما تريد  .ؼعندما طلى ىبت منو أف ى
كثلىة ٌ
ن
يؿ برىكتو ،ما كاف منو إالَّ أف قاـ ً
بف ً
ً
عؿ ذاؾ ،بحسب
ازكجيا إسحؽ أبيو ،كىن ى ى
ى
احدا يكفي .كاف طائعان اكاادتو
طلبيا ااغااي كدكف أف يناقشيا باالكؿ َّ
ديا ك ن
بأف ىج ن
ًرفلة ،بك ٌؿ محبَّة كثلة كبميارة كسرعة ،كمف دكف قى و
يد أك شرط.
ي
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محب نة او؛ ما
 -4 ْ -194إذف ،كاف ايعلكب ثلة كبيرة جدًّا بكاادتو رفلة اامليئة َّ
يكما على براعتو ،بؿ كاف ،في جميع ما يحتاج إايو ،ىيطليب منيا اامشكرة
اتَّكؿ ن
كي ً
ىء إاييا بدكف مماطلة ،فتساعده كتيبدٍّد شكككو؛ كعلى سبيؿ اامثاؿ،
ى
لتج ي
إحتما هؿ ا ىنيؿ االَّع ىنة كايس
سأايا ىم َّرةن إذا كاف يكجد في ما طلى ىب ي
تو منو أف ىي ٍف ىعؿ ى
فصدقيا كاعتمد على قكايا او أ ٌنيا ىي ستأخذ االعنة
ااب ىرىكة ،مف أبيو إسحؽٌ ،
ى
على عاتليا.
أخيرا ،كاف بحسب ٍّ
كبكؿ ما عنده مف
َّ -5 ْ -195
إف يعلكب ،اإلبف األىصغر ،ن
قكة يحاكؿ االقتداء بكاادتو ًرفلة كبما ايا مف فضائؿ ،كىذا ىك سبب مككثو
َّ
تحاشيا َّ
اادَّائـ بليربيا ،يم
ااناس األشرار ذكم األفعاؿ ٍّ
ااسيئة  .ف يك ٌؿ ذاؾ ،ىج ىعلى يو أىبلن
ن
البكؿ ىب ىرىكة أبيو إسحؽ ،أضعافنا كأضعافنا.
ااسيرة ااتي يعيشيا اامختاركف َّ
كؿ يكـ  -1 ْ :إ َّنيـ
 -196إاى حضراتكـ اآلفٍّ ،
يمياتيـً ،ب يح ٍّب ًيـ الحياة ااباطنيَّة ،حياة ااعزاة كااصبلة ،على
دائما في بيكتيـ مع أ َّ
ن
ًمثى ً
اؿ مريـ ااعذراء اافائلة االداسة األ ٍىمثىؿ ،ااتي ىي مجيدة جدًّا جدًّا ،اامجيدة
دائما في داخليا كفي صبلتياَّ .إننا نراىـ ،في حياتيـ ااخارجيَّة ،يلكمكف ٍّ
بكؿ ما
ن
ً
لدسة كطاعة منيـ هلل ،ىع َّز ىك ىج ٌؿ
اام ٌ
ىك حسف ٌ
كجيد ،عامليف بحسب إرادتيا ي
أف ما يلكمكف بو ً
َّ
مما يفعلكف
داخؿ ذكاتيـ ىك ى
دائما ٌ
أى ٌـ بكثير ٌ
إن ييـ يعتىًبركف ن
يميـ
مف أيمكر خارجيَّة ،إذ َّإنيـ يفرحكف جدًّا بحياة ااباطف كبعيشيـ ىكذا مع أ ٌ
ااعزيزة ااعذراء اافا ئلة ااطَّيارة كاالداسة ،كبذاؾ يعملكف مف أىجؿ مجد اهلل
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لارن نة مع ٍّ
إف باقي حياة اإلنساف
كؿ ىذاَّ ،
كم ى
األىعظـ كمف أجؿ خبلص ذكاتيـ  .ي

َّ
عمؿ فيو باقي إخكتيـ أفعاالن خارجيَّة
ىك كأاعاب األكالد  .كفي ااحيف ااذم ىي ى
كعما يلكمكف بو كمديحو ايـ،
ببراعة كبنجاح عظيميف ،مع رضى ااعااىـ عنيـ ٌ
و
اارب اإلاو
ااباطنييف،
إف
َّ
ٍّ
كبإاياـ مف ُّب
ااركح االدس اهلل ،قد اختاركا ااعزاة مع ٌ
يميـ
يسكع اامسيح ،كعلى مثااو ،كىذا ىك مجدىـ األىعظـ ،بخضكعيـ بااكامؿ أل ٌ
ب على قلكبيـ مف ًف ً
عؿ اؿعجائب
أح ٌ
اامباركة ،كىذا ى
مريـ ااعذراء أ ٌ
يمو اافائلة اا ٌن ىعـ ي
ً ً
كمثىؿ عيسك اايااؾ ككاايااكيف.
كن ىعميا في ااعااىـ ،بااظاىر ،ى
كجداف
َّ =Gloria et divitiae in domo ejus
إف ى
مجد اهلل كغنى اإلنساف ،يي ى
في بيت مريـ.
اارب يسكع اامسيح ،كـ ىي محبكبة جدًّا جدًّا بيكت قربانؾ األىقدس !
أيُّبيا ٌ
َّ
اايمام ية يع ًّ
ااصغار  .آه! ما
شا تضع فيو فراخيا ٍّ
ااط ي
ير ىك ىج ىد او منزالن يأكم ؼيو ،ك ى
ً
أنت ،قبلىنا .في بيت
ت فيو ى
يمؾ مريـ ،حيث أىقى ٍم ى
أسعد اامرء ااذم مسكنو ىك بيت أ ٌ
كؿ إنساف َّ
اامبارؾ ىذا ،يناؿ ُّب
قاـ بتييئة
منا اامعكنة ًم ى
اامختاريف ي
نؾ ىك ٍح ىدؾ ،كقد ى
ً
اامسكف
ااد ىرجات اًتىلىبُّبؿ جميع ًن ىعًـ ىؾ في قلبو ،حتَّى نرتلي بفضائؿ ىذا اابيت
يك ٌؿ ى
يمؾ ااعذراء مريـ اافائفة االداسة كاالدرة -
اام ٌ
لدس ػ كااذم ىك أ ٌ
ي

 ،إاى ااحياة

ً
اارب اإلاو
اا يكملى ،في ىذا ااعااىـ ،كادم ٌ
اادمكع ىذا  .ما أجمؿ مساكنؾ أيُّبيا ٌ
يسكع اامسيح! ااخ.

135

ٝ --خالص ؿ٤ش ِ " : ْٛإَّ اَُ٘ ْلظ اُز ٢رشرلِغ ،رَشكَغ ٓؼٜب اُؼبَُْ " ( اُوذّ٣غخ اُؼظٔ٤خ

رش٣ض٣ب اُطِّلَ ٣غٞع ٝاُٞع ٚا٧هذَط.).ّ1897+ ،
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و
ٍّ
كرمكف بااحليلة ااعذراء مريـ
بكؿ
إف اامختاريف يي ًحبُّبكف
َّ -2 ْ -197
كي ٍّ
حناف ي
كسيدة فاضلة جدًّا ،كمحبَّتيـ ايا ايست محبَّة بااكبلـ
اافائلة االداسة ،كأ ٌيـ ايـ ٍّ
فلط ،بؿ َّإنيـ يحترمكنيا حلًّا ،ال ظاىريًّا ،بؿ في أعماؽ أفئدتيـ

 .على مثاؿ

َّ
لدسة ،الجت ناب ك ٌؿ ما ال ييرضييا،
اام ٌ
يعلكب ،إنيـ يجتيدكف جدًّا كبمعكنتيا ي
كبكؿ ىكر وع ك ٌؿ ما يركنو حسنا ،اً ىك ً
سب عطفيا كرضاىا اامباركيف َّ .إنيـ
كيفعلكف ٍّ ى
يلدٍّمكف ايا ىج ٍد ىييف ،على ًم ً
ثاؿ يعلكب ألبيو إسحؽ  )1 :اكي تستلميما كشيء
ىك باألساس ايا؛  )2اكي تيميتيـ عف ذكاتيـ كأنانيَّتيـ ،فتىلتيؿ فييـ فعؿ ااخطايا
اارب اإلاو
كااشركر ،كتيخرجيـ مف ذكاتيـ كمف محبَّتيـ انفكسيـ،
إرضاء البنيا ٌ
ن
يسكع اامسيح ،ااذم ال ييريد ألصدقائو كاتبلميذه إالَّ اامكت عف محبَّتيـ الذات؛
ؽ اهلل اآلب ،بمعكنتيا كبفى ٍ ً
 )3اكي ىيصليحكا امذا ً
تماما ك ٌؿ
ضليا ،ىي ااتي تىعرؼ ن
تتطير أجسادنا
اإلايي األ عظـ؛  )4كيما بشفاعتيا كاىتماميا
ما ىك امجده
َّ
ٌ
َّ
كنتكرس
لدس ،كال نذكؽ اامكت ىأب ندا،
َّ
اام ٌ
كتتنلى نفكسنا ،فنخلص بفضليا ي
يدييا اامباركتيف ،يمظ ًي ًريف بااتااي محبَّة يمثمرة
اارب يسكع ،على ى
بااكامؿ البنيا ٌ
كشجاع نة نحكىا كنحك ابنيا يسكع اامسيح.
كسخاء كلٌيًّا
ى
ن

ً
اايااكيف،
إف
َّ

كافيا ،ذاؾ بكبلميـ
غير اامختاريف ،يلكاكف إ ٌنيـ يي ًحبُّبكف يسكع كمريـ أ ٍّ
يمو حبًّا ن
ً
درجة تلدمتيـ ايما أجسادىـ كأحاسيسيـ،
فلط كايس مف صميـ قلكبيـ ،كال ا ى
نفكسيـ كأمياايـ ،كاامختاريف.
إف اامختاريف يعيشكف ااطاعة العذراء اافائلة االدا سة كااخضكع
َّ -3 ْ -198
ربنا كااينا اامسيح
يميـ ذات َّ
ااصبلح كااجكدة ،كذاؾ على مثاؿ ٌ
ٌ
الدسيتيا ،ككنيا أ ٌ
عاما
عاما عاشيا على األرض ،ثبلثيف ن
يسكع ااذم قضى ،مف ثبلثة كثبلثيف ن
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يمو اافائلة َّ
اانلاء
يم ىم ٍّج ندا فييا أباه
ٌ
ااسماكم ،بطاعتو اامطللة امريـ ااعذراء أ ٌ
طبلكف ٍّ
بكؿ دقَّة نصائح
اارب اإلاو ،إذف ،يي ٍّ
كاالداسة .فاؿمختاركف ،على مثاؿ ٌ
يمو بطاعتيـ ااكاملة كاامطللة ايا ،مثؿ يعلكب ابف إسحؽ ً
كرفلة األصغر،
مريـ أ ٌ
دائما أف ييطيعيا ،كااتااي
اامطيع انصائح رفلة كاادتو ،ااتي كانت تىطليب منو ن

:

" ً
اامدعكيف إاى عرس قانا ااجليؿ ،ااذيف طلبت
أنصت إاى نصائحي "؛ أك مثؿ
ٍّ
يمو ،ااتااي" :إفعلكا جميع ما يطلبو منكـ."136
منيـ مريـ اامباركة أ ٌ
إسحؽ
َّ
إف يعلكب ،بطاعتو ااكاملة اكاادتو رفلة ،قد حصؿ ،على ىب ىرىكة ى
أبيوً ،بأيعجكبة كايس كأمر طبيعي يمكف ااحصكؿ عليو ٍّ
بكؿ سيكاة؛ كا َّف
ٌ
شرفنا
ٍّ
اامدعكيف إاى عرس قانا ا اجليؿ قد حصلكا على َّأكؿ أيعجكبة ايسكع ،يم ٍّ
حكالن ااماء إاى
كم ٍّ
بذاؾ إي ي
َّاىـ ،اككنيـ قد أطاعكا كاادتو ااعذراء اافائلة االداسة ،ي
اادم األقدس
شٍّرفنا ىك يم ٍّ
خمر ،يم ى
بناء على طلبيا ااك ٌ
فر نحا إيَّاىا كااجميع ،كذاؾ ن

.

كًب ً
بىرىكة اهلل اآلب ،إاى األىبد ىـ أيكائؾ ااذيف ال
اام ٍث ًؿٌ ،
إف ااذيف سكؼ تيعطى ايـ ى
يحصلكف على ىذه ً
اان ىعـ إالَّ مكافأة مف قيدسو ،ىع َّز ىك ىج ٌؿ ،على خضكعيـ ااكامؿ
ً
أما أمثاؿ عيسك فسكؼ يخسركف ىذه
ب العذراء مريـ اافائلة االداسة َّ .
اامح ٌ
ي
ااب ىرىكة ااسماكيَّة ،بعدـ ااحصكؿ علييا ،ىنظى نار إاى عدـ خ ضكعيـ العذراء اافائلة
ى
االداسة.
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اُشة االُ٣ ٚغٞع أُغ٤ؼ  :ك ٢ػُشط هبٗب اُغِ ، َ٤ؽ٤ش هبّ ثبعزشاػ أُ ْ٠َُٝ
 -اثٜ٘بّ

ض َِ ٓش ْ٣اُؼزساء
اُؾضٞس  َّ ًُ ٝ ،"...رُي ثِلَ ْ
ػغبئج ٚاُ ُؼظ َِٔ ٠ع ّذاً..." ،كآ ََٖٓ ث ٚرالٓ٤زٝ ٙعٔ٤غ ُ
غتِ اُوذّ٣ظ َ ُٞ٣ؽ َّ٘ب .)10-2/1
أُ ّٓ ٚاُلبئوخ اَُّ٘وبء ٝاُوذاعخ (ا ِٗ٧غ َ٤اُ ُٔوذّط ث َؾ َ
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ً
اامختاريف بطيبة كقدرة
جدا مف ًق ىبؿ
 -4 ْ -199ىناؾ ثلة كبيرة كعظيمة ٌ
َّ
دائما،
ااعذراء اافائلة االداسة أ ٌ
يميـ ااحنكنة؛ إنيـ يطلبكف معكناتيا ايـ ن
كينظركف إاييا نظرتيـ إاى نجمتيـ االيطبيَّة ،اكي تساعدىـ على ااكصكؿ إاى
ااميناء-ميناء األماف 137؛ َّإنيـ ىيعرضكف علييا ك ٌؿ ااصعكبات ااَّتي يعيشكنيا
ض ًؿ جكدىا
كجميع ما يحتاجكف إايو ،بك ٌؿ بساطة قلكبيـ ،اكي يحصلكا ًبفى ٍ
كصبلحيا اابلَّ
محدكديف على غفراف خطاياىـ ،ىي ااتي تضع على مذاقيـ كامؿ
ى
خاص نة في أكقات ااشدَّة كاايأ س ااَّتي قد ىي يم ُّبركف بيا .
ااملدس،
يمكمي
َّ
ٌ
اطفيا األ ٌ
َّإنيا ملجأىـ ااعذب ً
لدسة ،بيا يتنلٌكف
اام ٌ
اامح ٌ
ب ،ىي اافائضة باامحبَّة اإلاييَّة ي
ي
مف ك ٌؿ ما ىك غير صااح فييـ ،إذ يجدكف عند ااعذراء بااذات كبطريلة كاملة
اإلايي .
اارب اإلاو يسكع اامسيح ،ااذم يسكف فييا كما في عرش مجده
إبنيا ٌ
ٌ
آه! يا ً
الغبطىة! أال نعتلد ،يلكؿ األب غيريؾَّ ،138
سكنانا في أحشاء مريـ
بأنو في ي
اارب اإلاو يسكع اامسيح إبنيا
اامباركة ،تكمف ك ٌؿ سعادتنا ااعظمى ،إذ َّ
إف ٌ
ن ً
سكناه ،أحرل
شا
ااكحيد ،بااذات ،قد جعؿ أحشاءىا اامباركة
ااملدسة عر ن
ٌ
مجيدا ا ي
مف ااسكنى في حضف إبراىيـ.
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 --اُ ٠اثٜ٘ب سثّ٘ب ٝاُٜ٘ب ُٓ ٝخِِّظ٘ب ٣غٞع أُغ٤ؼَ ،ػ َّض ََ ٝع ََّٓ ،جذأ ٝؽ

ا٣خ ؽ٤بر٘ب

عٔ٤ؼب ً.
138

ُ٘ٛبًٔ ،ب ك ٢عٔ٤غ ًزبثبر ٚأُشَّ٤ٔ٣خ اُ ُٔوذّعخٝ ،ك ٢ؿِ ٤شٛب عٔ٤ؼٜب ًٔ -ب ٗش ٟكٛ ٢زا

أُخطٞط اُز ١أُرشعٔ ٚثبُزادًٔٝ ،ب عٞف ٗ َش ٟك ٢عٔ٤غ رشعٔبد أػٔبُ ٚاُ ُٔوذّعخ اُُ ٠ـز٘ب
اُشة االُ٣ ٚغٞع أُغ٤ؼ ٝاُغرساء ٓش ْ٣اُلبئوخ اُوذاعخ أُ ّٓٚ
اُؼشثَّ٤خ اُ ُٔجبسًخ ٝأُؾجٞثخ ،ثبرٕ
ّ
ؾغِ٘ ٖ٤اَُ َّ ،٢ا ِِ ٧ػ َّضاء-
ٝثِٔؼٗٞز ُٜٔبٝ ،ثِلَ ْ
ؾغ٘بد ٝاُ ُٔ ِ
ض َِ أ ،٢ِٛاخٞرِٝ ٢ػبئالرِ ِ ،ْٜأهشثبئِ ّٝ ٢اُ ُٔ ِ
ّ٣غ ،ٖ٤الٞٛر ،ٖ٤ِّ٤آثبء
إَّ هذّ٣غ٘ب اُؼظ٣ُٞ ْ٤ظ ٓبس ١ؿش ٕٞ٤٘٣دٗٞٓ ٝلٞسد٣ ،غزش ِٜذ ثوذ ِ
اٌُ٘٤غخ اُ ُٔوذّعخ ،ششهب ً ٝؿشثب ً ،ػذِ ٣ذٝ ٖ٣ال َؽ َّذ ُ.ْٜ
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إف اايااً ًكيف اامرذكايف ،ااَّذيف ال يثلكف إالَّ بذكاتيـ
كعلى عكس ذاؾَّ ،
َّ
فع ىؿ "اإلبف ااشاطر ،"139غير
كااَّذيف ال يأكلكف إال ما تأكلو ااخنازير بااذات ،كما ى
م ً
اامرئي
ااسامة كااتراب ،ككنيـ يي ًحبُّبكف مجد ىذه اادُّبنيا
غتذيف إالَّ مف ااضفادع
ٌ
ي
ٌ
تذكؽ طيبة مريـ ااعذراء اافائلة ااطُّبير
م فلط َّ .إنيـ ال ييريدكف ُّب
كااظاىر ٌ
ااملدس كاامبارؾ؛ َّإنيـ أرادكا عدـ
ااسماكم
يمكمي
ٌ
ٌ
كاالداسة ،كال حليب صدرىا األ ٌ
ااصبلح،
ااشعكر
ااشخصي بمعكنتيا كبااثلة نحكىا ،ىي األ ٌيـ ااسماكيَّة اافائلة َّ
ٌ
ً
تماما َّ .إنيـ يي ًحبُّبك ف بؤس اادُّبنيا كاامظاىر فلط،
كذاؾ على عكس
اامختاريف ن
اام ىعدَّة ايـ في
االديس غريغكريكس ،ال ييريدكف ُّب
كبحسب قكؿ ٌ
تذكؽ ااحبلكة ي
باطف ٍّ
يمو اامباركة.
كؿ منيـ ،كفي باطني يسكع ٌ
اارب اإلاو كمريـ أ ٌ
ً
أخيرا ،يحافظكف على طرؽ كاادتيـ ااعذراء اافائلة
إف
َّ -5 ْ -200
اامختاريف ،ن
ً
كيحملكف عبلمة خبلصيـ
االداسة ،باالؽتداء بيا ،كفي ىذا تكمف ك ٌؿ سعادتيـ،
اامعصكمة بحسب قكايا اى ييـ ":طكبى ًأل ي كائؾ ااذيف يحفظكف طييرقي " ،بمعنى
ُّب
االدكس كيجتيد
لدسة ،كبعكف اهلل ٌ
اام ٌ
ااطكبى امف يلكـ بعيش فضائليا اإلاييَّة ي
س ىعد بو
القتفاء آثار حياتيا اامباركة ،ككننا سكؼ ىن ٍ

ذا جدًّا في ىذه اادُّبنيا،

ضلًيا علينا كمف إمتبلئيا ،بغزير ً
اان ىعـ اإلاييَّة اامجيدة ،كذاؾ أكثر بكثير مف
ًبفى ٍ
إف مف تختارىـ مريـ ااعذراء اامباركة،
ااَّذيف ال يكدُّبكف االقتداء بىا عف كثب .إذ َّ
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اٗلظ ََ ػٖ أث ،ٚ٤هَ ْج ََ إٔ ٣ؼٞد اُ ٚ٤ثبً٤ب ً ربئجبًٝ ،اَُّزٓ ١ب ًبٕ ِٖٓ أث ٚ٤االَّ
اَُّزَ ١
شطَ َش = َ

غ ُٚخبرٔب ً ػظٔ٤بً ُٝجَبعبً عٔ٤الً ِع ّذاً،
إٔ كَ ِش َػ كشؽب ً ػظٔ٤ب ً ثؼٞدر ،ٚكزثؼ ُ ٚاُ ِؼغَ اُ ُٔض َََّْ ٕ ،اُج َ
ضبٍ اُ" ،ٚ٤اُزً ١بَٕ َٓ٤زب ً (ك ٢اُخط٤ئخ )
ٝدػب اُغٔ٤غ اُ ٠اُلَ َشػ ٝا ِ٧ثزٜبط ٓؼ ٚثؼٞدح اث٘ ٚاُ َّ
كؼبػٝ ،ضبالَّ كَ ُِ ٞعذ " (اُ َٔ َضَ اُز ١أػطبٗب اَّ٣ب ٙسثّ٘ب ٝاُٜ٘ب ُٓ ٝخ ِِّظ٘ب ٣غٞع أُغ٤ؼ ك ٢اٗغِٚ٤
غتِ اُوذّ٣ظ ُٞهب .)32-11 ،15
اُ ُٔوذّط ث ِ َؾ َ
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ضلًيا ىي،
سكؼ يسعدكف جدًّا في احظة مماتيـ ،كبك ٌؿ طيبة كىدكءً ،بفى ٍ
ً
ااملتىًديف بيا ال
بليامتيـ إاى أفراح األبد اامجيدة ،أل ى َّف يخدَّاميا ااصااحيف ك ي
اابتَّة.
ٌبدم ى
يذكقكف اايبلؾ األ ٌ
ً
كعلى ىع ٍك ً
اام ً
اايااكيف اامرذكاًيف تعساء
إف
ختاريفَّ ،
س ذاؾ ى
كبعكس ىؤالء ي
في ٍّ
مقتىدكف بفضائؿ
كؿ آف :في ااحياة ااحاضرة ،كفي حياة األ ىىبد ن
أيضا اككنيـ ال ى
ااشكلي
ىذه األ ٌيـ ااسماكيَّة اامباركة ،يمكتىفيف شكليًّا بصلكاتيـ ايا أك بانتمائيـ
ٌ
لدسة ،على سبيؿ اامثاؿ.
اام ٌ
ايا ،في إحدل أخكياتيا اامباركة ي
س ىع ىداء
يا أ ٍّ
يمي اامباركة ،أيَّتييا ااعذراء مريـ اافائلة االداسة ،كـ نحف ي
َّ ً
لدسة ،أىنت ااتي
اام ٌ
بعبادتنا ااحلة اىؾ  ،كك ٌؿ ىذا بفضلؾ كبفضؿ استحلاقاتؾ ي
تساعديننا على حفظ طير ً
و
قؾ ٍّ
إخبلص كمحبَّة ،كفي جميع ما تأمريننا بو
بكؿ
ي
كرمكىن ًؾ كما يليؽ بؾ ،كيا
كتيملينو علينا؛ كآه ىكـ ىـ تعساء أكائؾ ااَّذيف ال يي ٍّ
ًً
ً ً
ً
ً
لدسة،
اام ٌ
اؤلىسؼ ،غير يمباايف كغير يمجتيديف احفظ كصايا ا بنؾ يسكع اامسيح ي
جميع ييـ ،أيكاى ًئ ىؾ َّ
ااناس ااَّذيف ال ىيحفظكف يك َّؿ
كما ىك مكتكب عنيـ  " :ملعكنكف،
ي
يتيـ بو."140
أكص ي
ما قد ى
يميات
ااحب ٌية ااتي تيملييا ااعذراء كخير األ َّ
ااكاجبات ٌ
كرسكا ذكاتيـ ايا
اام ٍّ
على ٌ
حبيف ااذيف ٌ
خداميا ي

140

أُضٓٞس .21 ،)118( 119
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يميات على
ااحب ٌية ااتي تيملييا ااعذراء كخير األ َّ
 -201إايكـ اآلف ااك اجبات ٌ
َّ
ذكرت،
ؽ أف
خدَّاميا األيمناء
ي
س ىب ى
ٌ
كرسكا ذكاتيـ ايا ،بااطريلة ااتي ى
اامحبيف ااذيف ٌ
كعلى ًمثاؿ صكرة يعلكب.
ً
ُّبيـ:
 1ػ َّإنيا تيحب ي
ً
ُّبيـ:
أحب ااذيف ٌ
"إ ٌنني ٌ
يحبكنني"َّ .إنيا تيحب ي
ب كادىا ،ثمرة أحشاءىا؛
يميـ ااسماكيَّة ااحليليَّة :يك ٌؿ أ ٌيـ تي ًح ُّب
ً  -1ككنيا أ ٌ
ً َّ -2إنيا تي ًح ٌبيـ َّ
إلن ييـ يي ًحبُّبكنيا ًفعبلن ،كأ ٍّيـ صااحة ايـ؛
اختاريىـ
ً َّ -3إنيا تي ًح ٌب ييـً ،أل ى َّف اهلل ذاتو يي ًح ٌب ييـ ،ككنو قد
ى

ت
ىح ىب ٍب ي
َّ ":إن ًني قد أ ٍ

ت عيسك"141؛
ضي
يعلكب ،كأب ىغ ٍ
ااملدساف.
صتيا كميراثيا
تكرسكا اياَّ ،إن ييـ ًح َّ
ً َّ -4إنيا تي ًح ٌب ييـً ،أل ى َّن ييـ َّ
ٌ
إف ااعذراء مريـ اافائلة االداسة تي ًح ٌبيـ بحناف ٍّ
معا
َّ -202
كؿ األ َّ
يميات ن

 .إذا

قلب ك ً
يميات نحك أكالدىـ ،في و
اح ود ًأل ي ٍّـ
ب ااطبيعي اك ٌؿ األ َّ
استطعتـ ،ى
ااح ٌ
ض يعكا ي
البف كحيد ،ؼسيككف ،ببل ريب ،ىذا ااحب عظيما جدًّا ال مثيؿ او؛ ً
كاحدة و
فم ىف
ٌ
ن
ً
ً
أـ البنيا
األكيد جدًّا َّ
أم ٍّ
ب كحناف مريـ أل ى بنائيا أعظـ مف ٌ
أف يح ٌ
حب كحناف ٌ
ااكحيد.
كف محبَّتيا عمليَّة نحكىـً ،
كفاعلىة،
حبيـ بااعاطفة فلط ،كاً َّ
َّ
إف مريـ ال تي ٌ
أكث ر بكثير مف ذاؾً ،رفلة ىذه ااتي ىرمزت إاى
كمحبَّة ًرفلة البنيا يعلكب ،ك ى
141
سا ِعغ :سعب َُخ ٓبس ثُٞظ اُشع ٍٞاُ ُٔوذّعخ اُ ٠أ َِ ٛسٓٝب
ٗجٞءح َٓال ِخ.)3 ٝ 2 ،1 ٢
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ِٗ ،11-10 ،9غجخ اُ٠

ااعذراء مريـ اافائلة االداسة ،مف خبلؿ ااعيد االديـ

دائما
َّ .
إف مريـ تسعى ن

ماكم ًألبنائيا:
كتحصؿ على ىب ىرىكة اآلب َّ
ااس ٌ
َّ
و
َّ -1 ْ -203إنياً ،
اافرص ااتي يمكنيا فييا
كرفلة ،تترقب ،ىعف ىكثب جدًّا ،ك ٌؿ ى
ااحصكؿ اى ييـ مف ا هلل اآلب على و
إف
خير كمنفعة عظيميف اى ييـ كاخبلصيـ  .إذ َّ
خير أك
مريـ اافائلة االداسة ،مف خبلؿ اهلل ،ىع َّز ى
كج ٌؿ ،تستطيع رؤية ما ىك ه
شر اى ييـ ،كتينظٍّـ عف يبعد ك ٌؿ ما ىك اخبلصيـ كاخيرىـ األكيد ،ككنيا ااكسيطة
ٌّ
يمنا اامباركة اافعاَّاة عند اهلل ،تأخذ منو ااخيكر كااكنكز اابلَّ زمة اجميع
ااشفيعة أ ٌ
أبنائيا على األرض ك ٍّ
كخير تدبير ك ٌؿ شؤكنيـ  ،يلكؿ أىحد
اان ىع ىـ ااتي تي ٍّ
دبر أكمؿ ى
االدٍّيسيف.
إف مريـ ااعذراء اافائلة االداسة تيعطي أبناءىا َّ
ااصااحة،
َّ -2 ْ -204
اانصائح َّ
ً
ديي
بج ى
كرفلة البنيا يعلكب ،فتطلب منيـ أف يأتكىا ى

ف ،أم أف ً
يحملكا إاييا

طعاما
جعؿ منيا بااتااي
نفكسيـ كأجسادىـ ،حتَّى يي ٍّ
كرسكا ذكاتيـ بجملتيا ايا ،فتى ى
ن
االدكس ،كتجعليـ يفعلكف جميع ما فعلو ابنيا يسكع اامسيح،
ٍّ
طي نبا اًمذاؽ اهلل ٌ
قكالن كفعبلن  .أك تلكـ ٍّ
ميـ كتىطليب منو
بكؿ ذاؾ مف خبلؿ اامبلئكة ااذيف تيل ًي ي

ـ

ً
في ً
نزاكا إاى أرضنا تلبي نة ارغبتيا ااكااديَّة
اامخلصيف ،ى
االياـ بمساعدة يخدَّاميا ي
لدسة.
اام ٌ
ٌ
ااسماكية ي
 -3 ْ -205عندما يلكـ إنساف ما بتكريس جسده كنفسو كلٌيًّا العذراء اافائلة
ُّب
اامباركة حينيا؟  :إ ٌنيا تلكـ بما
االداسة ،دكف أىم تحفظ ،فماذا تى ى
فعؿ ىذه األ ٌيـ ي
بااجدييف االَّ ىذيف أتاىا بيما إبنيا يعلكب َّ .1 :إنيا تلكـ بذبحيما،
قامت بو ًرفلة
ى
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ًً
أم بتجريد اامرء
آدـ َّ
يعني ًبًأماتىة ى
األكؿ؛ َّ .2إنيا تلكـ بتجريدىما عف جلدىماٌ ،
ذات ًو ،كمف إر ً
مف ميكاو غير ااطبيعيَّة ،كمف محبَّتو اافيضلى اً ً
األنانية
ادتو ااذاتيَّة
َّ
أم
اام ٍّ
تطرفىة كمف تى ىعلُّبلو بسائر ااخبلئؽ؛ َّ .3إنيا تلكـ بتطيير ىىذيف ى
ااج ٍد ىييفٌ -
ي
ىذا اإلنساف مف ٍّ
أم بإصبلح ىذا
كؿ ىد ىنس كخطيئة؛ َّإنيا تلكـ بإصبلحيماٌ ،
ً
كاخبلص
اإلنساف بااذات ،ااذم ىييبيا ك ٌؿ ىن ٍفسو كك ٌؿ جسده ،اً ىم ٍج ًد اهلل األعظـ،
ً
بااكامؿ ىذكؽ
إف مريـ اافائلة االداسة ،ال يكجكد اغيرىا يعلىـ
األبدم َّ .
اإلنساف
ٌ
كحدىا تىعلىـ بااكامؿ كيؼ تيًع ُّبد جسدنا كن ٍفسنا
كج ٌؿ،
كمجدهي األعظىـ ،فيي ى
ى
اهلل ،ىع َّز ى
اإلايي
األعظميف ،ىي كحدىا ااتي تعلىـ ذكقو
االدكس كمجده
إلرضاء ذكؽ اهلل ٌ
ى
ٌ
اامرًئ ٌي.
لدس كاادقيؽ جدًّا ،كمجده اإلايي اافائؽ ااع ى
اام ٌ
ظ ىمة كغير ى
ي
ااصبلح ،ااعذراء مريـ اافائلة ااطُّبير كاالداسة،
َّ -4 ْ -206
إف ىذه األ ٌيـ اافائلة َّ
بلبكاًيا تلدمة كياننا كلٌو ايا،

كجسدا ،مع كامؿ استحلاقاتنا كأفعاانا
سا
ن
ن ٍف ن

مت عف ذاؾ َّ
حت ل اآلف ،تككف قد
ااتكفيريَّة مف أجؿ تكريميا
ااحليلي ،كما تكلَّ ي
ٌ
قامت بتجريدنا مف ك ٌؿ ثيابنا االديمة َّ
حض ىرةن إيَّانا ىكذا المثكؿ أماـ اهلل
اان ًت ىنة ،يم ٍّ
اآلب االدُّبكس بدكف خجؿ.
ثيابا جديدةن ،طاىرةن ،غااية ااثَّمف ،تفكح بعطكر عيسك اإلبف
سنا بااتااي ن
 .1فتيل ًب ي
ً
سحؽ ً
اارب اإلاو يسكع اامسيح
ثيابا تفكح بعط كر ابنيا ٌ
كرفلة ،أٌم ن
األكبر أل ى
ى
لدسة ااتي ىي تحت سلطتيا كاام ً
حافظة علييا في
اام ٌ
ي
ااعذبة جدًّا ،ىذه ااثياب ي
اارب يسكع ،ااككيلة ااكحيدة اتكزيع
اامؤتى ىم ىنة على مستكدع ابنيا ٌ
منزايا ،ىي ي
جميع استحلاقاتو كفضائلو اإلاييَّة على مف تريد ككما تريد؛

 2ػ َّإنيا تلكـ

دييف
ااج ى
نحك ىىاً ،ب ًجلد ى
بإحاطة عنؽ كأيدم ااذيف يخدمكنيا ،باامحبَّة اافائلة ى
176

زيف اابشر بجميع ما ايـ مف استحلاقات كفضائؿ ،فتيميت ك ٌؿ
اامذبكحيف ،أم تي ٍّ
ص ىن ىعتٍ يو في ًيـ كاى ييـ،
ما ىك ىن ًجس في داخليـ َّ .إنيا تيحافظ على ك ٌؿ ااخير ااذم ى
لكييـ كتساعدىـ على حمؿ
زائدةن عليو اًتي ٍّ
أيدي ييـ ،بمعنى َّأنيا تي ٍّ
زيف بو أعناقيـ ك ى
حمؿ على
اام ٌ
نير ابنيا يسكع اامسيح ااخفيؼ ك ى
لدس ااذم يي ى
ااعذب جدًّا ،نيره ي
ضلًيا بأفعاؿ عظيمة جدًّا ،اًما فيو مجد اهلل األعظـ
رقابيـ ،فيلكمكا بااتااي بفى ٍ
كخبلص إخكتيـ اابشر اامساكيف؛ ً .3مف ىب ٍع ًد ذاؾَّ ،إنيا تلكـ بإعطائيـ ااعطكر
سيـ
ي
ااح ىلكة ااجديدة ااعذبة جدًّا ،اكي يضعكىا على ااثياب ااجديدة ااتي تيل ًب ي
ااخاصة اافائلة ااطُّبير كااجماؿ ،تلكؿ إحدل
جميعيـ إيَّاىا كااتي ىي ثيابيا
َّ
142
س ييـ جميع ـ ا ىك ىرثىت
ااراىبات االدٍّيسات ،مف االرف َّ
َّ
ااسابؽ  ،أعني َّأنيا تيل ًب ي

ىي مف استحلاقات إاييَّة عند انتلاايا اامجيد باانفس كااجسد إاى ااسماء ،143
حبيف ك ً
حصلكف ًمنيا على ثياب
إذ بيذاَّ ،
اام ٍّ
اامخلصيف ايا ،ىي ي
ي
إف جميع عبيدىا ي
اارب اإلاو يسكع اامسيح  :فبيذا ال
يم ٌ
لدسة ككثيرة جدًّا ،على ثيابيا كثياب ابنيا ٌ
اان ً
ااعذبَّ ،
اصع
يعكد عندىـ ٌ
أم شيء يخافكف منو أك مف ىبرد يسكع اامسيح ى
ً
اابياض ك َّ
تحملو،
اانلاء كااثلكج ،ى
اابرد ااذم ال يستطيع اامرذكاكف اايااككف ٌ
تجرىد يىـ مف جميع أستحلاقات كفضائؿ يسكع كمريـ اإلاييَّة
اككنيـ أرادكا بذاتيـ ُّب
لدسة.
اام ٌ
ي

142

أُٗظُش اٍ٤ٓ 1600ال ِدّ٣بً ٓٝب كَٞم.

143

اُغٔب ١ٝهللا ا٥ة
اُشة االُ ،ٚؽ٤ش ًَََِِّٜب ُٝ َٞ ٛأثٚ٤
اُِ ٠ػ٘ذ اثٜ٘ب ٣غٞع أُغ٤ؼ
ّ
ّ

د
اُؾ ّ ٢اُوذّٝط هللا -اُضبُٞس ا٧هذط االُ ٚاُٞا ِؽذ َػ َّض ََ ٝع َُّ ،
ٝسٝؽٜٔب َ
عِطبٗخ ػِ ٠اُغٔبٝا ِ
ٝا٧سع.
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أخير كايس ً
إف مريـ ااعذراء اافائلة االداسة تحصؿ ايـ على
آخ نراَّ ،
 -5 ْ -207نا
ٍّ
كبتبنييا ايـ اى ىما
ااب ىركات ااسماكيَّة ااتي اكال مريـ بااذات
بركات اهلل اآلب ،ىذه ى
ااع ًط ىرة ىذه ،ااتي
حصلكا علييا بحسب ااطبيعة  .فيتلدَّمكف بثيابيـ ااثمينة ك ى
ى
ااسماكم ،ااذم
تيـ إيَّاىا مريـ اامباركة ،بأجسادىـ كنفكسيـ مف أبي ىـ
ى
ٌ
س ي
أاب ى
ً
فيلمس
شر
ند
سماع ًو أصكات ااب ى
ًع ى
ن
جميعا ،يلكـ بتمييزىـ عف ااخطأة األشرار ،ي
ً
أعدتو
ااح ىلكة ،كيأكؿ بك ٌؿ غبطة ما ٌ
بااجلكد ،كيشتى ٌـ رائحة ثيابيـ ي
ااملتىحفىة ي
ى
أيدييـ ي
ااطيبة
يميـ اافائلة االداسة ،فيعرؼ فييـ جميع االستحلاقات كاارائحة
ايـ مريـ أ ٌ
ٌ
ضاعفة ،ىب ىركات ندل
أمو ٌ
بركاتو اإلاييَّة يم ى
ااتي البنو ك ٌ
االديسة 1:ػ فيعطييـ ى
سماكاتق ،ي ً
عني ٍّ
ااسرمدم " :يمبار هؾ اهلل
اإلايي
عمة اإلاييَّة ااتي ًى ىي ًبذار اامجد
ى
ٌ
اان ى
ٌ
ً
ً
اابركات ااركحيَّة ،"144
اآلب أبك ٌ
بارىكنا ًبو ًب يك ٌؿ ىنكع م ىف ى
ربنا يسكع اامسيح ،ااذم ى
كيعطييـ ىب ىرىكة خير األرض،

ااصااح
أف ىذا اآلب
يعني َّ
االدكس َّ
ااسماكم ٌ
ٌ

اايكمي كغزارة خيرات ىذا ااعااىـ؛
ييعطييـ خبزىـ
ٌ

ليم ييـ
َّ .2إن يو ،ىع َّز ى
كج ٌؿ ،يي ي

ااياـ ال ىيظير حاايًّا في
أف ىذا ااشيء
شر ،كاك َّ
ااب ى
ن
أسيادا على اامرذكايف مف ى
ٌ
ىذه اادُّبنيا ااتي تزكؿ في احظة ،حيث يس ً
يطر اامرذكاكف في بعض األحياف،
يى
لدسة كسكؼ تظير علنا في ااعااىـ اآلتي ،في حياة
َّ
كاكف ذاؾ أكاكيَّة حليليَّة يم ٌ
األبد ،م ً
ااركح
ااصديليف ،حيث َّ
إف ىؤالء سكؼ ىيملًككف ،يلكؿ ُّب
سكف األبرار ك ٌ
ى
االي يدس اهلل ،ىع َّز ىك ىج ٌؿ ،على شعكب األرض كح ٌكاميا

قاطب نة كيسكدكف علييـ

إف اهلل ،ىع َّز ىك ىج ٌؿ ،ال يكتفي بمباركتو اإلاييَّة ايـ كمبارؾ تو
كيأمركنيـ 3 .»145ػ َّ

144

غظ اُلَظَ  ،1اَ٣٥خ .3
سِعبُخ ٓبس ثُٞظ اُشع ٍٞاُ ٠أ َٛاك ُ

145

علش اُ ِؾٌ َٔخ ،اُلَظَ اٍ ،3اُؼذَد .8
سا ِعغِ :
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اجميع خيكرىـ ،بؿ سكؼ يي ً
كيلعف جميع العنييـ
بارؾ جميع ىمف ييبارككنيـ ،ى
كمضطَّ ًي ًدييـ.
ي
جميعا
إف ااعذراء مريـ اافائلة االداسة ترعاىـ
َّ
ن

146

خداميا
ااحبي تجاه ٌ
اام ٌ
لدسٌ ،
 -208كاجب ااعذراء اافائلة االداسة ،ااثاني ،ي
ثيابا جميلة جدًّا أكثر
سا
ن
ايـ ن
كجسدا ،بتلديميا ي
باامحبَّة ،ىك رعايتيا اى ييـ ىن ٍف ن
فأكثر ،باإلضافة إاى أا ٌذ مأككالت مائدة اهلل كااتي ىي خبز ااحياة ااذم تلكـ ىي
ذاتيا بصنعو ،كًبفىـ ً
ااحكمة اإلاييَّة تخا طبيـ بأف يمتلًؤا مف أجياايا ،بأف يمتلًؤا
تو ًأل ى جؿ خبلصيـ  .كتىطليب مف أكالدىا األ ً
ىحبَّاء ىؤالء أف
مف ابنيا ااذم أع ى
ط ي
ي
يأكلكا مف خبزىا كيشبعكا مف ااخمرة ااتي مزجتيا ايـ
حبو ايـ
اارب يسكع اامسيح ،كخمرتيا ىي ىك ٌ
ااحبيب ٌ

 :خبزىا ىي ىك ابنيا
كبفضلًيا،
َّ .إنيـ،
ٍ

ً
ً
ض ًؿ
اابتَّة بثللً ًو ،بؿ
بعذكبتوً ،بفى ٍ
يشعركف ى
يستطيعكف حمؿ نير ابنيا ،ااذم ال ي
زيت ً
األ كراـ ،إكراميـ ايا.147
كمدبرتيـ
ىي قائدتيـ
ٌ
ً
لدسة يى ىما
اام ٌ
اامخلًصيف بحسب إر ى
ادة ابنيا ي
 -209قيادة كتدبير مريـ ا يخ ٌداميا ي
إف ًرفلة ،ؾانت االائدة البنيا األصغر يعلكب
ااخير ااثااث ااذم تلكـ بو نحكىـ َّ .
ااصااحة ،اكي يناؿ ًبفى ٍ ً
 ،مسدي نة عليو َّ
إسحؽ أبيو،
اانصائح َّ
ضليا ىب ىرىكة ى
ي
146

 --ثِؼ٘ب٣زٜب اُغٔبَّ٣ٝخ اُٞاُِ ِذَّ٣خ ُ٘ٛ :ب َى ِػ٘ َذ طِ٤ت ٣غٞعَٝ ،هَلَذ أُ ُّٓٝ ،ُٚأُؿ د أُ ِّٓٓ ٚشْ٣

آشأح هِٞثبٓٝ ،ش ْ٣أُغذَُّ٤خ  .كشأ٣ ٟغٞع أًَُ َّٓٝ ٚاُ ٠عبِٗجٜب اُزِِّٔ٤ز اُؾج٤ت اَُ ٚ٤كوب ٍَ ِ: ِّٚٓ َُ٧
"أَّ٣زٜب أُشأحٛ ،زا اثُ٘ ِي " .صُ َّْ هب ٍَ ُِِزِِّٔ٤ز ٛ " :ز ٙأُ ُّٓ َي "ُ ُٓ ٝ .
غبػَخ اعزوجََِٜب اُزِِّٔ٤ز ك٢
٘ز رِِ َي اُ َّ
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فإف مريـ،
يتج َّنب ،مف ناحية ثانية ،كره كاضطٍّياد أخيو األكبر عيسك او َّ .
كاكي ى
نجمة اابحر ،تلكـ بليادة ك ٌؿ ااذيف يخدمكنيا بإخبلص ،إاى ميناء األماف،
مأم وف مف ك ٌؿ ما ىك
كاضع نة نصب عيكنيـ طييرؽ حياة األ ىىبد ،جاعل نة إي ي
َّاىـ في ى
ىخ ًطر أك س ٍّيء ،م ً
بيدي ًيـ كي ال يسلطكا ،بؿ يسيركا في سبيؿ اا ًب ٌر،
مس ىك نة ى
ى
ي
و
ً
شيء ما  .فى ىم ٍف يستطيع
َّاىـ كبك ٌؿ محبَّة إذا ما أنلصكا في
ص نة إي ي
كملىاص ى
كم ىكٍّب ىخ نة ي
ي
لدس ،أف ىيضيع في سلككو
اام ٌ
ىب ٍع ىد ذاؾ ،بليا دة كتدبير مريـ اافائلة االداسة ،ي
إف االدٍّيس برناردكس يلكؿ
سبيؿ حياة األبد؟ َّ

تبعيا بإخبلص ،ال
َّ ":
أف ااذم ىي ى

االديس
إبف
ٌّ
حليلي امريـ ،يتابع ٌ
ىيضيع ن
أبدا " .فبل ىنخاؼ اابتَّة على مف ىك ه
برناردكس ،فبل خكؼ على ىذا اإلنساف ،ال مف كذب إبليس كال مف االبتعاد عف
ااحؽ ،إذ حيث تسير مريـ اافائلة االداسة كاالدرة ،ىناؾ ال يستطيع
اإليماف
ٌ
ااكصكؿ ال ااركح َّ
أبدا".
س ىك ٍت مريـ بيديؾ اف تىسليط ن
اان ًجس كال ىرطلاتو" :إذا أ ٍىم ى
مريـ اافائلة االداسة تدافع عف أبنائيا ك يخدَّاميا األكفياء ايا باامحبَّة ااعيظمى
كتيحامي عنيـ
صت
لدس َّ .
 -210ىذا يى ىك دكر مريـ َّا
اام ٌ
إف ًرفلة ،بعنايتيا كتدبيرىا ىخلَّ ى
اارًبع ي
يعلكب ابنيا مف أخطار مكاف كجكده ،كبااخصكص مف اامكت ااذم كاف يريده
إف مريـ ،أ ٌيـ
او أخكه عيسك كااحلد تجاىو ،اًما فعلو بو ،كلا ًييف ألخيو ىابيؿ َّ .
اامختاريف اؿيم ًحبَّة ،تحمييـ جميعيـ ٍّ
جناحييا ،كما تحمي اادجاجة ًفراخيا؛
بظؿ
ى
َّإنيا تكلٍّميـ ،تىح ينك علييـ ،كتىعطيؼ على ضعفيـ ،كاكي تحمييـ مف ُّب
اانسكر
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و
كجيش ما ًبحااىة تأىُّبب قيصكل
َّاريةَّ ،إنيا تبلى باالرب منيـ ،يمر ًافل نة ن ٌإياىـ،
ااض ى
اللتاؿ .148
إنساف مف أعدائو ،كىك م ً
جندم؟
حم ٌي بمئة أاؼ
فبااتااي ،بفضليا ،قؿ يخاؼ
ه
ٌ
ى
ااملى ًكيَّة ،عنده
اام ٌ
لدسة كتحميو بليدراتيا ى
فااخادـ اامخلص امريـ ااتي تحيطو بشفاعتيا ي
ىخكؼ أى ىق ٌؿ بكثير مف غيره.
ااصبلح ،تى ٍب ىعث ًب ًف ىر و
ؽ كبيروة ككثيروة
فمريـ ،أميرة ااسماكات ىذه ،األ ٌيـ االديرة كذات َّ
ً
امسا ىندة خادميا اامخلص ايا باامحبَّة ،ااكلٍّ ٌي اال تٌكاؿ
مف مبلييف ربكات اامبلئكة ي
شيئا.
علييا ،فبل يستطيع أعداؤه ن

َّإنيا تشفع بيـ
أخير كايس ً
آخ نرا ،ااخير ااخامس كاألكبر ااذم تعطيو مريـ ،األ ٌيـ ااحبيبة
 -211نا
اؤليمناء ايا ،ىك َّأنيا تشفع بيـ عند ابنيا ات ً
ىدئتو ،فتربطيـ بو برباط متيف جدًّا
كتحفظيـ او.
ً
إسحؽ ااذم قاـ ًب يمعانلتو
َّ
إف ًرفلة قد سعت اتلريب ابنيا يعلكب مف فراش أبيو ى
كتلبيلو بك ٌؿ غبطة كفرح ،ا ً
ىع ٌدىا او ىخير إعداد .
نظر أل ى َّنو طابت او االُّبحكـ ااتي أ ى
ن
فما كاف منو إالَّ أف استنشؽ عطكر ثيابو  " :رائحة ابني كرائحة بستاف مليء
باركان ًم ىف اهلل
بااعطكر
ى
ااعذبة ،فلي يكف يم ى

148
149

علش ٗش٤ذ اٗ٧بش٤ذ .4 ،6
ِ
علش اُزٌ.27 ،27 ٖ٣ٞ
ِ
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149
اابستاف ااتي طاب
"  .فعطكر ىذا ي

إستنشاقيا اًؤلىب ااشيخ ،ىي عطكر فضائؿ مريـ اامباركة كااتي ىي كبستاف
مليء ً
اامتَّ ًليف البنو ااكحيد
باان ىعـ ااتي زرعيا اهلل اآلب ٌ
االدكس ،كبذرة حنطة ي
فإف اإلبف ااذم تيعطٍّره مريـ بعطكرىا ااعذبة ييص ًب يح ملبكالن
اارب اإل او .كبااتاايٌ ،
ٌ
مف يسكع اامسيح إبنيا اارب اإلاو كسيد اادىر اآلتي كيص ًبح بسر و
عة كامؿ
ٌ
ٌ
ي
اال تٍّحاد بو.
ً
بمؿء أكالدىا
 -212أىضؼ إاى ك ٌؿ ذاؾ ،بعد أف تلكـ مريـ اافائلة االداسة ى
كم ًح ٍّبييا اامخلصيف بما ايا مف امتيازات كتلكـ باستمدادىا ايـ ىب ىرىكة اهلل اآلب
ي
اارب اإلاو يسكع اامسيحَّ ،
فإنيا تلكـ بااتااي بحفظيـ فيو
كاال تٍّحاد مع ابنيا ٌ
ً
كحفظ ًو فييـ ،كبااسير اادؤكب على ٍّ
ضيعكا ًن ىعـ اهلل
كؿ ااناس ،مخافة أف يي ٍّ
َّ
االديسيف ك ًم ٍل ًئ ًيـ،
س يؾ ٍّ
تتم َّ
جي ندا بجميع ٌ
كيلعكا في مكر كفخاخ أعدائيـ ،إذ إنيا ى
ثبتى نة إيَّاىـ اكي يحكزكا بفضليا على َّ
ىبدم ،كما
في ىذا ااعااىـ ،يم ٍّ
اانصر األكيد األ ٌ
رأينا سابلنا  .إايكـ ،إ نذا ،ااشرح ايذه ااصكرة ااكبيرة كاالديمة الختيار كرذؿ
اابشر ،اامجيكاة كاامليئة باألىسرار.
اامفاعيؿ ااعجيبة ااَّتم ي ً
نتجيا ىذا اإلكراـ اامريمي في ُّب
اانفكس ااتي تبلى
ي
ٌ
يمخلًصة دائمان العذراء اافائلة االداسة
يليف َّ
 -213أخي ااعزيز كاخكتي األ َّ
جميعا ،ككنكا على و
بأنكـ إذا كنتـ
ىعزاء
ن
ً
اامريمي اامبارؾ كااذم
ااحليلي
ش ًر ىذا اإلكراـ
كعيش كىن ٍ
يمخلصيف في ممارسة ى
ٌ
ٌ
أعرضو عليكـ َّ
فإنكـ سكؼ تعلمكف حلارة ذكاتكـ في ااعمؽ:
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ااركح االي يدس اهلل بكاسطة كبفضؿ مريـ،
ْ  -1كذاؾ ،باانكر ااذم ييعطي يكـ إيَّاه ُّب
عركستو ااغااية ،إذ َّإنكـ سكؼ تي ً
درككف حلارة أعماؽ ذكاتكـ كعدـ قدرتكـ،
اً ً
كحد يكـ كبدكنيا ،على ًف ً
عؿ ك ٌؿ ما ىك خير كصبلح  .كنتيجة اذاؾ ،ك بفضؿ ًن ىعـ
َّ و
س ٍّي ىئة
مريـ ،سكؼ تحتلركف ذكاتكـ كال تنظركف إاى ذاتكـ إال كذات ى

 .سكؼ

سامة جدًّا .
تنظركف إاى ذكاتكـ كااحلزكف ااَّذم يي ٍف ًسد يك َّؿ شيء بلعابو ،أك كحيَّة َّ
إف مريـ اافائلة ااتكاضع ،سكؼ تجعلكـ مف يم ً
شارًكي تكاضعيا ااعميؽ،
أخيراَّ ،
ن
دكف رذ ً
أحد ،بؿ ستيص ًبحكف ًمف يم ًح ٍّبي اايكاف ك ًمف يمحتى ًل ًرم ذك ًات يكـ.
ٍؿ ى
ى
ً
شارىكة في إيمانيا،
َّ -214
اام ى
إف ااعذراء اافائلة االداسة تيعطي يكـ ن ٍع ىم ىة ي
ً
سؿ
ْ  -2ااذم ىك ،على األرض ،ى
اار ي
أكبر مف إيماف جميع اآلباء ،األنبياء ،ي
كجميع االد ً
ٍّيسيف .ىي ااتي تىملًؾ اآلف في ااسما كات ،ال ضركرة عندىا ائليماف،
إذ َّإنيا ترل كبك ٌؿ كضكح ،كبفضؿ نكر اامجد ،يك ٌؿ ما في اهلل؛ َّ
كاكنيا ال تنسى
ًً
دائما ،في ااكنيسة
أ ىىب ندا أكالدىا ااذيف يي ًحبُّبكىنيا َّ
ااملتىجئيف إاييا ن
محب نة كبيرة ،ي
اام ً
ااحار في حياتيـ،
جاى ىدة على األرض ،طااب نة ايـ مف
ااعلي اإليماف َّ
ااراسخ ك ٌ
ي
ٌ
ً
كجاعلى نة حياتىيـ مليئة
في ىذه اادُّبنيا ،اًئبلَّ يي ىعلٍّلكا قلكبيـ بأيمكر األىرض اامادٍّيَّة،
ااصااحات بمحبَّة كاملة ،كيثبتكا في
باامحبَّة كاإليماف
االكم بااذات ،فيصنعكا َّ
ٌ
ااصعاب م ً
حتملًيف مصائب اادَّىر ،كصخرة
اارياح االكيَّة ،كيصمدكا في كجو ٍّ
كجو ٍّ
ي
ً
م عظيـ اًفىتٍ ًح جميع
قكيَّة ،بفضؿ اإليماف ااكبير ااذم تيعطيو ايـ ،كمفتاح سٍّر ٌ
كى ىدؼ حياتيـ ،إاى عمؽ
اام ٌ
لدسة ،ى
األىبكاب كفى ٍيًـ أسرار ابنيا ٌ
اارب اإلاو يسكع ي
أعماؽ اهللً ،
االدكس
ااصااحة بك ٌؿ سخاء
قائميف باألعماؿ َّ
كشجاعة ،امجد اهلل ٌ
ى
االكم ااذم يساعدىـ على معرفة
األبدم ،مصباح إيمانيـ
كاخبلصىـ
ااسخي ك ٌ
ٌ
ٌ
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َّاىـ
حياة اهلل ككنكز حكمتو ٍّ
اام ٌ
لدسة ،ىذا اإليماف ااجبَّار ااذم تيعطيو إي ي
ااسريَّة ي
ً
فتضرـ بو أ ً
ً
يكائ ىؾ اافاتريف ااذيف ىـ بحاجة قيصكل إاى
نارة ظلمات اامكت،
أل ى
ً
َّ
غيركا
كي ٍّ
اامتَّلد باامحبَّة ،إلعطاء ااحياة المائتيف في ااخطيئة ،ايلمسكا ي
ااذ ىىب ي
بكلًمات اي ً
طف ًيـ كقي َّكتيـ االلكب ااباردة كيلاكمكا ااشيطاف كك ٌؿ أعداء ااخبلص.

َّإنيا ستنزع مف قلبكـ ك ٌؿ كسكاس
ااحلكة ،ستنزع مف قلبكـ َّ
كؿ
َّ -3 ْ -215
اامباركة ،ىذه األ ٌيـ اامختارة ي
إف مريـ ي
سريعا
سع قلكبكـ اكي تركض
كسكاس كك ٌؿ خكؼ-خكؼ ااعبيدَّ :إنيا ستفتح كتيىك ٍّ
ن
ااخاصة
لدسة ،كاكي تضع فيو محبَّتيا
َّ
اام ٌ
في كصايا ابنيا ،مع يحٍّريَّة أبناء اهلل ي
فعلتيـ في
يدييا
كااتي ىي كنكز ى
اامباركتيف؛ بمعنى َّأنيا ال تلكدكـ بعد اآلف ،كما ى
ى
ااسابؽً ،ب و
ااصافية او  .سكؼ تنظركف
خكؼ تجاه اهلل اامح بَّة ،كاكف باامحبَّة َّ
َّ
عمليكا مرضاتو في ٍّ
كؿ حيف ،كتناجكه بثلة اابنيف ،كاذا ،يا
إايو كأىب صااح اكـ ،فتى ى
اؤلىسؼ ااشديد ،أىىنتيمكهَّ ،
تخجليكف مف ذاؾ أماـ قدرتو َّ
كعزتو
فإن يكـ سكؼ ى
ي
ً
م
ٌ
اإلاييتيف ،طاابيف منو ،كبك ٌؿ تكاضع كانسحاؽ قلب ،أف ى

غفر اكـ زالَّ ًت يكـ،

ً
ً
ض يكـ بمحبَّتو اابلَّمحدكدة اى يكـ ،دكف
فين ًي ى
باسطيف أيد ىي يكـ نحكه ببساطة األطفاؿ ،ي
ىقلى و
ؽ اك ىخكؼ ،كتيتابعكف نحكه ااطَّريؽ بك ٌؿ شجاعة ،كك ٌؿ ذاؾ بفضؿ مريـ
اافائلة االداسة.
ثلة يعظمى
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ً
ظمى باهلل
َّ -4 ْ -216
إف ااعذراء اافائلة االداسة سكؼ تىمؤل يكـ ج ن
ميعا ثلى نة يع ى
اارب اإلاو يسكع اامسيح
ٌ
االدكس كبيا  .1 ً :اككنكـ اـ تلتربكا بعد مف ابنيا ٌ
ً
يمو اافاضلة جدًّا مريـ ااعذراء بااذات ،اافائلة
بذكات يكـ ،كاكف بكاسطة كبفضؿ أ ٌ
ااصبلح كااجكد؛ ً  .2كبفعؿ َّأن يكـ قد ىك ىى ٍبتيـ اىيا جميع استحلاقاتكـ كًن ىع ًم يؾ
َّ

ـ

بااتصرؼ بيا جميعيا كما تشاء ،إذ َّإنيا بيذا سكؼ
كتكفيركـ ،اكي تلكـ ىي
ُّب
تي ً
س نة إيَّا يكـ جميع ما ايا مف
شرككـ بجميع ما ايا مف فضائؿ ادل اهلل ،يمل ًب ى
فتجعل يكـ تلتربكف ًمف َّ
عزتو اإلاييَّة بثلة اابنيف ،قائلًيف
لدسة اى ىديو،
استحلاقات يم ٌ
ى
ً
فلي يكف اي بحسب أقكااً ىؾ"150؛ ً  .3كًبما َّأن ىؾ قد
ىمتؾ ،ى
معيا كمثليا" :ىا ىي مريـ أ ى
كىبتىيا يك ٌؿ كيانؾ ًمف ىن ٍف و
س كجسد دكف أم تى ىحفُّبظ ،فستككف ىي بااتااي أسخى
و
ب ذاتيا اجميعنا بطريلة عجيبة كحليليَّة ،اكي
بكثير ًم ى
نؾَّ .إنيا ،بيذا ،سكؼ تى ًي ي
مريـ
نستطيع بعد ذاؾ االكؿ ايا كبك ٌؿ شجاعة كب ثلة اابنيف  " :ىخلٍّصينا( ،يا ى
اامبارىكة)َّ ،إننا يكلٌنا اى ًؾ  ،"151أك مع تلميذ إبنيا ،ااحبيب ٍّ " :إني آ يخ ً
أمنا
ذؾ يا َّ
ي ى
ى
152
االديس بكنافانتكرا ،ااعظيـ ،يمكنكـ االكؿ
اافائلة االداسة إاى
َّ
خاص ًتي " .كمع ٌ

أيضا  " :153ىا ىي معلٍّ
كمخلٍّصتنا ،سنلكـ بجميع أ عماانا بثلة كمف دكف
متنا
ايا ن
ي
ي
خكؼً ،أل ى َّن ًؾ ً
اارب اإلاو ٍّ ...إني كيٍّلي اىًؾ  ،كجميع ما يى ىك
أنت قي َّكةه
ه
كمجد انا في ٌ
اًي ىك يم ٍل هؾ اى ًؾ؛ يا أيَّتيا ااعذراء مريـ اامجيدة كاامباركة فكؽ يك ٌؿ ااخبلئؽٍّ ،إني
ً
كختـ على قلبيً ،أل ى َّف محب ً
ىضع ًؾ و
اختيارؾ اي قكيَّا
َّتؾ ك
أ ىي
150

ا ِٗ٧غ َ٤اُ ُٔوذّط ثؾغت اُوذّ٣ظ ُٞهب ...38 ،1
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غتِ اُوذّ٣ظ َ ٞ٣ؽ َّ٘ب .27 ،19
سا ِعغ :ا ِٗ٧غ َ٤اُ ُٔوذّط ث ِ َؾ َ
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ف كاامكت ! َّإن ًؾ

San Bonaventura, In Psalm. min. B. V. Mariae
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إف قل ًبي ايس ًب يمتى ىك ٍّب ور ،كال يمرتفعة
اانبي  " :يا ىرٍّبيَّ ،
تستطيعيف االىكؿ هلل بثلة
ٌ
ت كراء أيمكر كبيرة كعجيبة؛ كمع يك ٌؿ ىذا،
رت يم ٍّ
س ىع ٍي ي
عيكني ًى ىي ،كما ًس ي
تكب ارن ،كال ى
ااحؽ ىبعد ،كاى ٍّ
َّعت ىن ٍفسي باؿ
ست باامتكاضع
تكى
ٌ
شج ي
كني ىرفى ٍع ي
اى ي

ثلة؛ َّإنني طف هؿ

َّ
كمستىًن هد إاى صدر اي ٍّمي
مفطكـ يمنلىطع عف ىذه األرض كعف ملذاتيا ااعابرة ،ي
ااعزيزة جدًّا؛ كىا أنا باستنادم إاى صدر اي ٍّمي بااذات ،تيفيض ًف َّي ااخيرات

."154

إف ما يمؤلكـ كيزيدكـ ًثلىة بيا ،ىك عطاؤكـ ايا ك ٌؿ صبلحكـ اً ىكي تيىكٍّزعو
ً َّ .4
حؼظو ،كبيذا ستككف انا ثلة يكبرل بيا ،ىي كنزنا ،كبااتااي ثلة أىق ٌؿ اذكاتنا .
كتى ى
بأف اا ىكنز
آه! يا اى ًثلىة كتعازم تلؾ اانفكس ااغزيرة ،اً ىد ىر ىجة َّأنيا تستطيع االكؿ َّ
ً
ض ىع فيو اهلل ،ىع َّز ىك ىج ٌؿَّ ،
لغاية ،ىك أيضان
ااذم ىك ى
كؿ شيء ،ك ٌؿ ما ىك ثميف ا ى
االديسيف.
كنزىا ااغااي ااثى ىـ ف!َّ ":إنيا ي
اارب" ،يلكؿ أحد ٌ
كنز ٌ
تنضـ إاى نفكسكـ
إف ىن ٍفس مريـ سكؼ
َّ
ٌ
س ااعذراء اافائلة االداسة سكؼ تشتى ًر يؾ مع نفكسكـ اتمجيد
 -5 ْ -217ىن ٍف ي
ش ٍرطى أف تلكمكا
اارب ،كسيح ٌؿ ركحيا مكاف أركاحكـ اتفرح باهلل ،خبلصيا ،ى
ٌ
بتكريميا ٍّ
االدمس أمبركسيكس ،أيصلٍّي اكي تككف ىن ٍفس ااعذراء
بكؿ أمانة .كمع ٌ
اامباركة في
اافائلة االداسة في نفكسكـ
جميعا ،فتي ىم ٍّجدكا ٌ
اارب ،ى
ن
كاي يكف ركح مريـ ي
فتفرحكا باهلل .آه! متى يأتي ىذا اازمف اامغبكط جدًّا ااذم تت ىكلَّؿ
أركاحكـ
ن
جميعا ى
كسيدةن على جميع قلكبنا ،فتي ً
خضعنا اً ىم ٍملكة ابنيا ااعظيـ
فيو أيـ اهلل ىملً ىك نة ٍّ
االديسيف ااذم
كااكحيد؟ آه! متى يأتي ىذا اازمف اامغبكط جدًّا جدًّا ،يلكؿ أىحد ٌ
اامباركة؟ متى ستلكـ نفكسنا باستنشاؽ مريـ
كاف ن
تائيا غارقنا بجملتو في مريـ ي
154
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اامبارؾ
اامباركة ،أكثىر مف أجسادنا باستنشاؽ األيككسجيف؟ في ذاؾ اازمف ي
ً
ىمتى يو
ستككف أيمكر عجيبة جدًّا في ىذه اانفكس ،حيث ااركح االي يدس اهلل سيجد أ ى
و
حينئذ سكؼ يأتي كيمؤلىا مف غزارة مكاىبو اإلاييَّة
ااحبيبة مريـ مطبكعة فييا،
اامؤ ًمف،
َّ
كبخاصة مكىبة ااحكمة ااتي تصنع ًب ًيـ ااعجائب .فيا أخي ااعزيز ،أيُّبيا ي
إف مجيء ىذا اايكـ اؿعظيـ كاامغبكط جدًّا سيككف زمف مريـ ااذم تفلد فيو
َّ
نفكس عديدة ذكاتيا في أعماؽ مريـ اامجيدة ،كما طلى ىبتيا مريـ بااذات مف اهلل
ً
ب كتي ً
اارب اإلاو اامسيح
بارؾ كتي ىم ٍّجد ابنيا ٌ
ص ىك ارن ىح َّي نة ايا ،كتيح ٌ
االدُّبكس ،فتيص ًبح ي
ااحليلي
كيعاش ااتكريـ
مارس ي
يسكع ،كاكي يأتي يك ٌؿ ذاؾ ،ىي ًجب أف يي ىع َّؿـ ي
كي ى
ٌ
ً
َّ
فليأت
دائما:
ااكاجب علينا
ن
جميعا العذراء اافائلة االداسة كااذم ىعل ٍمتي يو أنا ن
يمؾ مريـ.
ملككتؾ يا ىر ٌ
كملؾ أ ٌ
ب ي
شجرة ااحياة
جي ندا في نفكسنا
حر ي
ث ٌ
اامباركة ،تي ى
 -6 ْ -218إذا كانت مريـ ،كىي شجرة ااحياة ي
كبك ٌؿ إخبلص بكاسطة إكرامنا اياَّ ،
فإنيا ستيعطي ثمارىا في حينيا ،أال
اارب اإلاوٍّ .إني ىأرل ااكثير مف األتلياء ااذيف
كىي اامسيح يسكع إبنيا ٌ
بعضيـ مف خبلؿ اإلكراـ امريـ
يلكمكف بااتفتيش عف اامسيح يسكع،
ي
سيبؿ أخرل؛ ىذا ،كبعض
اابعض ى
كاادتو اافائلة االداسة ،ك ى
اآلخر مف خبلؿ ي
سؿ االدٍّيسيف
كثيرا ،كبحسب قىكؿ ُّب
اار ي
األحياف ،بعد أف يككنكا قد عملكا ن
شيئا"
األطيار" :كبعد أف جاىدنا ًطكاؿ االَّيؿَّ ،إننا اىـ نستى ًطع أف نصطاد ن
(اإلنجيؿ ااميلدٌس بحسى ًب االدٍّيس اكقا اافصؿ َّ .)5 ،5إننا نستطيع االكؿ
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ككف اامسيح يسكع اـ تيىكاُّبكه
اى ييـ" :قد اشت ىغلتيـ نا
كثير كرًبحتيـ االليؿ " ،ى

بعد على كامؿ ً
حيات يكـ .كاكف عف طريؽ مريـ ااتي يح ًب ىؿ ًبيا ببل ىد ىنس
ي
كعف طريؽ ىذه ااممارسة اإلاييَّة ااتي أ ى ٍّ
لدس
اام ٌ
يعلـ ،في ىذا اإلكراـ ي
إف اإلنساف ىيعمؿ في ىكضح َّ
اانيار ،في مكاف
اامباركةَّ ،
ى
بااذات امريـ ي
لدس كقليبلن ،أم بدكف تى ىعب ،إذ َّإن يو ال ايؿ اابتَّة في مريـً ،أل َّنيا بدكف
يم ٌ
لدس جدًّا كقيدس أقداس اهلل
خطيئة كال أدنى ظبلـَّ .
إف مريـ ىي مكاف يم ٌ
االديسيف.
االدكس ،حيث ييص ىنع في قااى وب جميع ٌ
ٌ
ىف ٌ ً
 -219فل ين ً
كيصاغكف
ت بأ َّ
بلحظ ،مف فضلكـ ،أ ٌنني يق ٍل ي
االديسيف ييص ىنعكف ي

في

صنع صكرة ما كابرازىا بكاسطة أداة اامطرقة
إف ىناؾ فىرقنا نا
قااب مريـَّ .
كبير ىبيف ي
اانح ًاتيفً ،
صان ًعي
كاإلزميؿ ،كبيف صياغة صكرة مف خبلؿ قااى وب  :اًذا ،فإذا ى
أخذٍنا َّ ٌ
ً
صكروة
ص ٍن ًع
ااتماثيؿ ،رأينا أ ٌنيـ ،كبحسب ااطريلة األيكاى ،يعملكف ما فيو ااكثير ا ي
ى
ً
مثاؿ ما ،م ً
ت و
يد َّأن يو ،كباأليسلكب
ص ٍن ًع ذاؾ  .ىب ى
أك ى
حتاجيف إاى ااكثير مف ااكقت ا ي
ي
ً
كمتلىف جدًّا كيستغرؽ
ااثاني ااذم ًج ي
ئت على ذ ٍك ًرًه ،قي االااىب ،ى
فااع ىمؿ قليؿ ي
ؽ على ااعذراء اافائلة االداسة
االليؿ مف ااكقت َّ .
إف ٌ
االديس أغكسطينكس ييطلً ي
إسـ "قااى ًب اهلل "... " :م ً
االدكسَّ ،إن ًؾ تستى ًحلٍّيف ًج َّد االستحلاؽ
ناداتؾ ًبلااى ًب اهلل ٌ
ي
ى
ً
َّ
ب اهلل
لدس أيَّتييا ااعذراء مريـ اافائلة االداسة " ،إذ َّ
اام ٌ
إف مريـ ى ىي قااى ي
ىذا االلىب ي
ااخاص ااذم يستطيع تحكيلنا إاى آاً ىية
االدكس
ٌ
ٌ

إف يك ٌؿ ىم ٍف ييللىى في ىذا
َّ .

سريعا في اامسيح
كيصاغ
لدس
اام ٌ
ص َّكر ي
ن
اإلايي كااذم ىك مريـ ،سكؼ يي ى
االااىب ي
ٌ
ىيدة ًّ
جد ن ا كفي كقت
اارب اإلاو اامجيد ،كاامسيح يسكع فيو ً :ب ًكلفى وة ز ى
يسكع إبنيا ٌ
155
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إف اإلنساف سكؼ يص ًبح إايا في ذاؾ ،اً ىككًن ًو قىد أ ً
يال ىي في ذات االااىب
قليؿ ،إذ َّ
ي ي ن
اارب اإلاو إبنيا كثمرة أحشائيا ،كىذا االااىب
إايا يمتى ىج ٍّ
س ندا ،ا امسيح ٌ
ااذم صاغ ن
اامباركة بااذات.
اام ٌ
لدس ىك مريـ ااعذراء كاادتو ي
ي
ً
ً َّ
ااك ًرًعيف ،ااذيف
اامرشديف كاأليناس ى
ٍّ -220إني أيؤمف أنو باستطاعتي تشبيو ي
سيبؿ
صكغكا يسكع اامسيح في نفكسيـ كفي نفكس غيرىـ بكاسطة ي
يكدُّبكف أف ىي ي
غير سبيؿ اإلكراـ ااحليلي العذراء اافائلة االداسةَّ ،
بأنيـ كأشخاص عندىـ فلط
ً
ص ٍل وب أك
ثلة في ىن ٍح ًت ًيـً ،ع ٍل ًم ًيـ ى
كجدارت ًيـ ،فيلكمكف بضربات أزاميؿ ا ىح ىج ور ى
اً و
لطعة ًمف ااخشب غير نظيفة ،اً ىكي يصنعكا منو أك منيا صكرةن المسيح يسكع
اامراتً ً َّ ،
ااربَّ ،
ااحلَّة
فإن ييـ ال ينجحكف في ذاؾ ؼ م أغلىب َّ
ٌ
إما ا ىع ىدـ معرفتيـ ى
ص في خبراتيـ في َّ
اارب اإلاو ،كا َّما اً ىن ٍل و
اانحت
المسيح يسكع ٌ

أف ااذيف
 .فيما ٌ

يي ً
تك ٍّجب علينا ،كبك ٌؿ محبَّة كاحتراـ ،العذراء
مارسكف اإلكراـ
اام ٌ
اام ى
لدس ي
ااحليلي ي
ٌ
فإنيـ بيذا يش ًبو كف ااسب ً
َّاكيف كأصحاب االااىب ااذيف مريـ
ي
مريـ اافائلة االداسة َّ ،ي
ً
ص ًن ىع اامسيح يسكع إبنيا فيو بطريلة
باانسبة اى ييـ ى ىي االااىب ااجميؿ جدًّا ااذم ي
طبيعيَّة كبطريلة إاييَّة ىم نعا ،ك ًمف يدكف أف ىي ٍعتى ًمد على جدارتيـ ،بؿ فلط على
يمو ،فلًيذا
اام ٌ
لدس كااذم ىك مريـ ااعذراء اافائؽ ة ااطيارة أ ٌ
جدارة ىذا االااىب ي
ً
طبيعي نة المسيح
يتكجَّب علييـ
َّ
كبدكرًىـ أف ييللكا بذك ًات ًيـ فييا اكي ييص ًبحكا صكرةن
االدكس.
يسكع إبنيا ااكحيد ٌ
اقعي ! كاكف ،ىم ٍف يستطيع إدراكو؟
اام ٌ
 -221آه! ما أجمؿ ىذا ااتشبيو ي
لدس ااك ٌ
اامؿ تى ًزـ ااعزيز  .كاى ًكف ،اًنت ىذ َّكر جميعنا
ٍّإني أيريده أف تككف ى
أنت يا أخي اامؤمف ي
ً
َّ
َّ
ذابة  :ىي ٍع ًني َّأن يو يجب
اام ى
بأنو ال نستطيع أف ينللي في قااىب ما إال اامادَّة ااسائلىة ك ي
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آدـ
أف تي ىخٍّرب كأف تي ىذ ٍّكب في
ى
آد ىـ االديـ ،اكي تستطيع أف تيصبح بذاؾ ى
داخلؾ ى
ااجديد في مريـ اامباركة.
أكبر كأعظـ
َّإنكـ تي ٍعطكف الـ سيح يسكع ىم ن
جدا ى
ااممارسة ااتلكيَّة اامريميَّة ااعظيمةَّ ،إن يكـ تيعطيكف المسيح
 -7 ْ -222في ىذه ي
شير ك ً
مجدا أعظىـً ،خبلؿ و
احد ،أكثىر مف أم يممارسة تلكيَّة أيخرل حتَّى اك
يسكع ن
كانت أكثر صعكبة كطاات سنكات ًعدَّة.
ً
يمو اافائلة
ً  -1حيث َّأن يو بليامنا بجميع أعما انا مف خبلؿ ااعذراء مريـ أ ٌ
َّ
ٍّ
نترؾ بذاؾ ك ٌؿ نكايانا كك ٌؿ
اام ٌ
لدس ايا ،إننا ي
االداسة ،كما ييعلمنا ذاؾ ىذا اإلكراـ ي
نكعا ما ،في
أعماانا
َّ
ااخاصة ،كاك كانت مرئيَّة كحس ىنة ،ف ينذيب بااتااي ذكاتنا ،ن
درىكة ًم َّنا ،فنشترؾ
نكايا كأفعاؿ ااعذراء اافائلة االداسة ،حتَّى كاىك ؾ انت غير يم ى
مجدا أعظـ ًبأصغر ىع ىمؿ قامت بو،
بارىكة ،ىي ااتي أعطىت هلل ن
ٌ
اام ى
بسمك نكاياىا ي
االديس ااعظيـ اكراف ااذم
ىمثبلن في شغلًيا باامغزؿ كاإلبرة ،أكثىر ًم َّما أعطاه هلل ٌ
كً
استشي ىد بيذه ااطريلة اام ً
و
ؤؿ ىمة ًجدًّا كااغااية في
تأج وج باانار ك
ض ىع على
سرير يم ٍّ
ى
ي
ي
ً
نظر اهلل؛ حتَّى كأكثىر مف جميع أعماؿ ٌ ً
أكس ىبيا
االديسيف اابطكاًيَّة ،ىذا م َّما ى
فيض ٍّ
إف تعداد اانجكـ
ؼ ايا ،على األرض ،إذ َّ
صى
اان ىعـ كاستحلاقات إاييَّة ال ىك ٍ
اارماؿ على ااشك ً
اطىء أسيؿ مف تعداد ًن ىعـ
كقطرات اامياه في اابحار كحبكب ٍّ
ىعطىتٍ يو هلل ،أعظىـ ًم ىف اامجد ااذم
كفضائؿ كاستحلاقات مريـ كك ٌؿ اامجد ااذم أ ٍ
ً
إف
اامباركة ! َّ
االديسكف
أعطاه هلل اامبلئكة ك ٌ
ن
جميعا  .يا أليعجكبتؾ اا يكبرل يا مريـ ي
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ى ً
ص ٍن ًع م ً
عجزات ٍّ
يكائؾ ااذيف يفليدكف ذكاتيـ
اان ىعـ في جميع أ ى
اديؾ كامؿ االدرة على ي ي
بااكامؿ ؼً
يؾ ،أيَّتييا اامجيدة.
ْ ً -2 ً -223أل ى َّف ًتلؾ َّ
لدس ال
اان ٍفس ااٌتي تلكـ بيذا اإلكراـ
اام ٌ
اامريمي ي
ٌ
ترضى إالَّ
تفعلو بلي َّكًتيا ااذاتيَّة ،كال تىتَّ ًكؿ أك ى
اعتبار ادييا اجميع ما تيفى ٍّك ير بو أك ى
اامباركة ،اكي تتلىدَّـ ًم ىف اامسيح يسكع اؿ
في استعدادات مريـ ي

رب اإلاو إبنيا
ٌ

إف ىذه َّ
اضع أكثر ًمف أكائؾ
ككتتحدث إايو ،كبيذه ااطريلة َّ
ٌ
اان ٍفس تستطيع ااتك ي
ً
ً
َّ
اامتكاضعة،
ُّبكف ًبيا؛ كبااتاايَّ ،
كيعتىد ى
ااَّذيف ىيتَّكليكف على ذكات ًيـ ى
إف ىذه اان ٍفس ي
اامتَّ ًكلىة علييا ،تيعطي بيذا ،أكثر مف غيرىا ،هلل
اام ٍّ
كرىمة امريـ اافائلة االداسة ك ي
ي
نس ًحلي
ٌ
االدكس ن
اام ى
مجدا أعظـ ،هلل ااذم يي ىم َّج ى د باألكثىر في اامتكاضعيف ك ي
االلب.
َّستىيف
ً -3 ً -224أل ى َّف ااعذراء اافائلة االداسة ،إذا ما ى
ااملد ى
أخ ىذت في ىي ىدييا ي
كبمحبَّة كبيرة ًجدًّا ما ين ً
يدييا مف أعماؿَّ ،
بياء كجماالن ىب َّارقىيف ،فتلكـ
فإنيا تيعطييا
ن
ًىي ًب ىن ٍف ًسيا ً
صعكبات
بتلد ىمتيا إاى ابنيا يسكع اامسيح ٌ
االدكس ،ايس فلط ًببل ي
ى
حف
او ن
كاكف ىمع إعطائيا ي
مجدا أعظىـ ،كذاؾ أكثىر ًبكثير ًجدًّا ًم َّما إذا قيمنا ىن ي
ً
ااخاط ىئتىيف.
بيدينا
بتلدمتنا اى يو جميع أعمااًنا ى
ؼٍّك ير بمريـ اافائلة االداسةَّ ،إنيا تي ٍّ
فكر مكاننا باهلل؛
عندما ين ى
 -4 ً -225أخي ارن ،ى
ً
ً
ً
َّ
كع َّنا بإكرًاـ كًب ىم ٍد ًح
معنا ى
َّإننا ال نلكـ ىم َّرةن بإكراميا أك ًب ىمدحيا ،إال كتلكـ ى ىي فك ارن ى
ً
كبااكامؿ :
تعلٍّلىة يكلٍّ َّيان باهلل ،كأستطيع تسميتيا ًمف دكف تى ىحفُّبظ
اهلل ٌ
االدكسَّ .إنيا يم ى
ظ ًر إاى اهلل االدكس صداهً ،ى ىي تكراره كترداده ،ىع َّز
ىعبلمة اهلل ً .ى ىي دائمان باا ىن ى

191

َّ
إف
إسـ اهلل َّ .
اام ٌ
ىك ىج ٌؿ .إذا افى ٍظنا إسـ مريـ اامباركة ي
لدس ،فإنيا تىلفيظ في ااحاؿ ى
ً َّ
كبير ا،
االديسة اايصابات قد ىم ىد ىحتيا ىم ٍد نحا
نسيبتيا ٌ
آم ىنت إيمانا ن
عظيما ،أل ى نيا ى
ن
باارب  .كمريـ ً
بدكرىا،
كتدعك مريـ ااعذراء اافائلة ااطُّبير كاالداسة  :باامغبكطىة
ٌ
كر  " :تيعظٍّـ نفسي اارب ،كتبتى ًيج ً
ركحي باهلل
ش ىدت فى نا
اامخلًص ،أن ى
ٌ
ي
ى
ص ىدل اهلل ي
ى ي
156
ً
ٍّ ً
اامباركة تلكـ ًب ًو في يك َّؿ
قامت ًبو ى
اام ى
ناس ىبة ي
مريـ في ىذه ي
يم ىخلصي ." ...كما ى

و
َّ
فكر إلكرًاـ
تجعلو نا
شيئا ما
َّ
ٍّـ ايا ن
ي
األماـ؛ إذ إنيا ،في يك ٍّؿ ىم َّرة ىن ٍم ىد يحيا فييا أك ينلىد ي
َّة اهلل ،ك يك ٌؿ ذاؾ بكاسطتيا اامبارىكة كبفى ٍ ً
كمحب ً
قدس.
ااـ ن ٌ
ي ى
ضل ىيا ي
ااحليلي العذراء اافائلة االداسة
ااخاصة ايذا اإلكراـ
ااممارسات
َّ
ي
ٌ
مارسات ااخارجيَّة
اام ى
أفعاؿ ي
باط ًني ً
لدس ىك ًفعؿ ً
ً
داخلً ٌي،
 -226بما َّ
اام ٌ
أف األساس في ىذا اإلكراـ اامريم ٌي ي
ٌ
فإف اى يو ،مع ذاؾ ،ن ً
ااممارسات ااخارجيَّة كااتي ال ىي ًجب إىماايا اابتَّة
َّ
عددا م ىف ي

:

ً 157
ً
ً
ااخار ًجيَّة في ذاؾ كااتم
ككف األفعاؿ
دكف
إىماؿ ت ى
لؾ " ،ى
" َّإنو ىي ًجب االياـ بيذا ،ى

ساعد جدًّا األعماؿ ً
نلكـ بيا حسنا تي ً
نحف ااذيف تلكدنا
ااباط ًنيَّة ،كتي ىذ ٍّكرنا ،ي
حكاسنا دائما ،بما فعلناه كًبما ي ًجب علينا أف ىنفعلو؛ كككنيا أيضان تي ً
ساع يد على
ي
ى
ن
ً
ًً ً
ً
مارسات
خير قريبنا ي
اام ى
عملو تلؾ ي
كبنيانو ،بفعؿ رؤيتو اذاؾ بااذات ،كىذا ما ال تى ى
م إنساف ً
ااباط ًنيَّة  .بااتااي ،ال ي ً
كاألفعاؿ ً
كد ً
نيكم ىمحض ًبأف
مكف اابتَّة ًأل ى ٍّ
ناقد ي
ي
بأنو يجب أف تككف ىذه األفعاؿ دائما ً
يضع أنفو في غير ً
مكانو بلكاًو انا َّ
داخليَّة
ن
تجنب يك ٌؿ ما ىك ً
كي ًجب ُّب
ً
تعجرؼ ،فليذا
كخار ًج ٌي ًمنيا ،ائبلٌ يصير فييا
ظاىر
ى
ي
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ً
يجب أف تبؽل ً
ً
باط ًنيَّةٍّ .
اارب اإلاو يسكع اامسيح ،أجيب على
فإني مع يم ىعلٍّمي ٌ
ذاؾ اإلنساف كعلى أمثااًو ااد ً
ااصااً ىحة
اامحض  " :اً ىكي يرل ااناس أفعااى يكـ َّ
ُّبنيكٍّييف ى
158
م ااملدَّس
ي
ااس ىبب ااجكىر ٌ
ىك ى
كي ىم ٍّجدكا أبا يك يـ ااذم في ااسماكات " ...؛ فيذا ى

كيرضكا ىع َّنا،
اليامنا باألفعاؿ ااخارجيَّة َّ
ااصااً ىحة ،كال نلكـ ًبيا اً ىكي يمدحنا ااب ى
شر ى
كما ي ً
االديس ااعظيـ غريغكريكس ،كاذا كاف امدحنا كاً ًرضى
دافع ىج ٍّي ندا في ذاؾ ٌ
ي
ً
َّ
سف اً ىكي
يد َّأننا نلكـ ًب يك ٌؿ ما ىك
ااناس ىع َّنا ،فنككف يمتى ىك ٍّب ًريف فلط ،ىب ى
خارج ٌي ىح ى
ً
ً
ين ً
ااس ً
كبتمجيد ًه ،كما يلكؿ
بمدح ًو
رضي اهلل اآلب
َّ
االدكس كنلكـ جميعان
م ٌ
ماك ٌ
االدكس ،بيذا ااخصكص ،ك ًمف
إبنو ااكحيد اامجيد ٌ
اارب اإلاو يسكع اامسيح ،ي
ٌ
ااناس أك انتظار ً
نخاؼ ىذـ َّ
مدح ًيـ انا.
يدكف أف
ى ٌ
لد سة،
اام ٌ
اام ى
مارسات ااخارجيَّة ي
ٍّإني أيعطي يكـ ،بإيجاز ،ىبعض عناكيف ىذه ي
كاك َّنيا تى ٍنبع أيضان ًمف ً
خار ًجيَّةً ،
يس ٍّمييا فلط ً
داخلنا.
ى ى
كال أ ى
إف جميع ىمف ييريدكف اادُّبخكؿ في
لدسة َّ :
اام ٌ
اام ى
مارسة ااخارجيَّة األيكاى ي
 -227ي
كامؿ أ ً
كأخ ًكيَّة ،مع ً
ت في
مارسة
َّ
ايست ى
يمن ىيتي بذاؾ ،كما يق ٍل ي
ااخاصة ،ااتي ى
اام ى
ى
ىذه ي
ً
ً
ييـ
االسـ األ َّىك ؿ مف تحضير ملككت يسكع اامسيح ٌ
اارب اإلاو ،بعد أف ىي ًجب على ي
اامباركة ،اكي ين ً
فرغ
كعلينا جميعان قضاء إث ىنتي ىع ى
اام ى
مارسة ي
ش ىر يكمان في ىذه ي
ً
ً
الرب اإلاو يسكع اامسيح ،كنستفيد
ذكاتنا مف ركح ىذا ااعااىـ ااَّذم يى ىك يمخااؼ ٌ
ض ًؿ اي ٍّمو مريـ ااعذراء اافائلة
ًمف ثبلثة أسابيع ايخرل اكي نمتلًىء ًم ٍن يو بكاسطة كفى ٍ
االداسة ،كًب ىح ى ً
ىض ىع يو اي كاكـ اآلف:
بارؾ ااذم أ ى
اام ى
سب ىذا ااترتيب ي
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 -228في األيسبكع األ َّىكؿ ،نلكـ ًب يممارسات تلكيَّة كبصلكات ،اً ىكي ىن ىناؿ بيا ىم ً
عرفىة
اض وع ً
و
ىمؿ بكاقعنا
ىحلَّة اذكاتنا ،فنتكب عف خطايانا كنلكـ ًب يك ٌؿ
كام وؿ ،كنتأ َّ
شيء بتك ي
ً
االديس
س ىنة أحيانا ،يم ٍّ
تأمليف بكلًمات ٌ
ااس ٍّيء ااَّذم أيانا إايو كبأعماقنا ىغير ى
ااح ى
ى
أنت على ً
ً
ااك ً
يو
برناردكس ااثبلث ىذه  " :فى ٍّكر بما يك ى
حؿ؛ كًب ىما ى ى
نت عليو ،قليبلن م ىف ى
اآلف ،قليبلن ًم ىف اادُّبخاف ،كبما تيص ًب ٍح يو ،مر نعى الدكد".
ركحو االدُّبكس اهلل " :إجع ًلني أ ً
فل ينص ٍّؿ إاى اارب اإلاو كااى ً
يبصر ،يا رب ،" ٌ 159أك:
ٌ
ى
ى
160
أعرؼ ً
"إجعلني ً
رت
عاؿ أىيُّبيا ُّب
ذاتي يا إايي " أك " :تى ى
ااركح االي يدس اهلل " ،كما ىذ ىك ي

في بعض صفىحات ً
جميعا ،نؿ تى ًجىء
األكؿ ًمف كتا ًبي ىذا َّ .161إن ييـ كا َّننا،
االسـ َّ
ن
اانعمة ااعظيمة أساس ً
ً
ً
باقي
دائمان إاى ااعذراء اافائلة االداسة ،طاا ًبيف منيا ىذه ٍّ ى
اانعـ ،مصلٍّيف في يك ٍّؿ كق و
ٍت كفي يك ٍّؿ األىيَّاـ
ى
ٍّ ى ي ى

بلـ ىعلى ٍي ًؾ يا ىن ٍج ىمة اا ًبحار "،
َّ " :
ااس ي

ً ً
َّسة.
ااملد ى
كجميع طلباتيا ي
بارؾ ً
ااثاف م ،فل ىن ٍجتى ًيد في يك ٍّؿ صلك ًاتنا كأفعااًنا اً يك ٍّؿ
اام ى
 -229في خبلؿ األيسبكع ي
ىي و
ااركح االي يدس اهلل
التعرؼ على ااعذراء اافائلة االداسة ،كا ىنطليب ذاؾ ًم ىف ُّب
كـ ُّب

.

األكؿ،
كتأمؿ جميع ما يقلنا عنيا  .ف ىن ٍتليك ،كما في األيسبكع َّ
َّإننا نستطيع ًقراءة ُّب
ً
ً
سبحة يك َّؿ
طلبات ُّب
ااركح االي يدس اهلل ،كااسبلـ عليؾ يا ىن ٍج ىم ىة ى
اابحر ،باألضافة إاى ي
كاملىة ،أك على األى ىق ٌؿ سبحة ك ً
كرديَّة ً
األيَّاـً ،
اح ىدة ،على ىذه ٍّ
اامباركة.
ي ى
اانيَّة ي
159

غتِ اُوذّ٣ظ ُٞهب .41 ،18
ا ِٗ٧غ َ٤اُ ُٔوذّط ثؾ َ

160

ِٖٓ أهٞاٍ اُوذّ٣ظ ُأؿٞعطٞ٘٤ط اُؼظ.ْ٤

161
 ١أُش٢َ ِٔ َ٣
رشع َٔزِٝ ٢رؼِ٤وُِٜ ٢زا أُخطٞط اُزو ِّ ٞ
اَّٗ٘ َُْ ٢أَ ُٓ ّش ػِِ ٠ر ًْ ِش رُي ك ٢خالٍ َ
اُ ُٔوذّط ٝػِ ،ٚ٤ك ِٔ َّٔب ٣جذ ٢ُِ ٝثِؤَّٕ رُي هَذ كُوِ َذ ِٖٓ ٛزا أُخطٞط اُ ُٔجب َسى ٌَِّٖ َُٝ ،اُ َٔؼ٘ ٠ك٢

ًب َِٓ اُ ُٞضٞػ.
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 -230كا ىنستى ً
اارب
عمؿ األيسبكع ااثَّااًث اً ُّب
لتعرؼ على اامسيح يسكع إبنيا ااكحيد ٌ
االديس
االدكس َّ .إننا نستطيع ًقراء ة ُّب
لت ،كتبلكة طلبة ٌ
االاو ٌ
كتأمؿ يك ٌؿ ما يق ي
ً ً ً
ً
بارؾ
أيغكسطينكس ااتي ًى ىي ىم
كضكعة في ًب ى
ى
اام ى
داية االسـ ااثاني مف كتا ًبي ي
162
ً
اامريم ٌي ااعظيـ بااذات ،نستطيع ااصبلة يك َّؿ
االديس
ىذا  .كما كا َّننا مع ىذا ٌ

اارب اإلاو يسكع اامسيح إبنيا ااكحيدً ،
بلكؿنا او " :أنت
كمناجاة ٌ
يكـ ي

163

" ،أك" :

164
س ىبلىتً ،طلبات
 ." Domine, ut videamكنتلك ،كما في األسابيع ااتي ى

ً
جمة اا ًبحار،
ااركح االي يدس اهلل ،ك َّ
ُّب
ااسبلـ عليؾ يا ىن ى

كينضيؼ يك ٌؿ األيَّاـ طلبات

لدسة.
اام ٌ
يسكع ي
ً
فليعترفكا
اامباركة،
 -231في نياية ىذه األسابيع ااثبلثة ي

(ا ىنعتى ًرؼ) كيتناكاكا

ً
اارب اإلاو
على نيَّة أف ىي ىيبكا ذكاتيـ ًب يكلٍّيَّتيا المسيح يسكع ٌ

ثمرة أحشائيا
" ى

ً
لدسة،
اام ٌ
كب ى
يمو ااطاى ىرتىيف  .ى
اام ى
اامباركة" ،كعبيد ىم ىحبَّة اى يو ،بكاسطة ىي ىدم أ ٌ
ناكاة ي
عد ي
ي
ص تكريس ًيـ ،ااذم يجدكنو فيما
س ًب ااطريلة ااتااً ىيةَّ ،إن ييـ يتلكف ىن َّ
فليعملكا ًب ىح ى
آخ ًريف كتابتو إذا اـ
بعد أيضان كااذم ىي ًجب علي ًيـ كتابتو احفظو أك أف يطلي يبكا ًمف ى
ىي يكف مطبكعان ،كايحفظكه غيبان ًم ىف اايكـ ذاتو ااَّذم يحصليكف فيو ىعلىيو.
 -232كا َّن يو اى ًم ىف اامفىض ً
الرب اإلاو يسكع اامسيح ك ًأل ٌمو ا اعذراء
َّؿ ًجدًّا أف ينلدٍّـ ٌ
ي
مريـ اافائلة االداسةً ،فع ىؿ تكب وة ما ا ين ىكفٍّر ً
بو عف ماضينا غير األميف ،أم اانذكر
ى
ٍ
يخ ىذت على ً
ااملدسة أك ااتي أ ً
اسمنا ،فى ينظ ًير بذاؾ
ااتي أخذناىا في اامعمكديَّة
ٌ
162

"٣ب هذِّ٣غخ٣ ،ب هذِّ٣غخ٣ ،ب هذِّ٣غخ ٓش ،ْ٣أُ ّّ هللا ٝدائٔب ً ػزساء".

163

سة".
"كبَ٧رَ َؼ َّشف ػَِ ٤ي٣ ،ب ّ

164

"٣ب َس ّة ،اعؼِِ٘ ٢أَ َس َْٖٓ ٟأٗذَ

ن دُّٝط ٝػ َِّشكِ٘٢
!" أ٣" ٝب َسة ،أَ ِسِٗٝ ٢ع َٜيَ اُ ُ

ػَِ ٤ي!".

195

خضكعنا ااتاـ اى يو ك ًأل ي ٍّمو اامباركةً ،
كفعؿ صكـ أك أعماؿ حسنة تيجاهى و
فلير ما،
ى
ي
ٌ
ً
َّ
لصد
اام ى
أك إضاءة ى
شمعة ،ين ىع ٍّبر بيا عف محبَّتنا ايا ،أل ى َّف يسكع ال ينظير إال إاى ى
كً
ااصااً ىحيف.
األرادة َّ
ااسنكم في اانيار ً
عين ًو
 -233ككما َّأن يو ىي ًجب علينا ،بااتااي ،تجديد تكريسنا
ًٌ
تكرسنا فيو ،فل ين ً
حافظ على يك ٍّؿ ىذا اثبلثة أسابيع ،بؿ
ااذم نككف قد َّ

كا َّن يو ًم ىف

ىشير ،ال بؿ ٍّإني أقكؿ يك َّؿ
سف ًجدًّا أف ين ىجدٍّد ًف ى
عؿ تكريسنا ايا يك َّؿ األ ي
اامستى ٍح ى
ي
ً ً
ً
ً
ً
ٍّ
األيَّاـ ،بيذه ااكلمات ي
ااحلكة ااعذبة جدًّا كااناب ىعة م ىف اا ىللب  :كيليى اى ىؾ يا يسكعيى
ؾ في مريـ أيمٌؾ اافائلة االداسة.
ااعذب ،كجميع ما ىي ىك اي ىي ىك اى ى
لدسة ااثانية َّ :إنيـ يصلُّبكف جميع أيَّاـ ً
حيات ًيـ ،كبدكف
اام ٌ
ي ي ى
اام ى
مارسة ي
 -234ي
ااصغيرة ااتي تتأاٌؼ مف
بحة َّ
انزعاج كبدكف أم تى ىحفُّبظُّ ،ب
ااس ى

"األبانا ااذم في

ً
مرة ًأل ث ىني
مرةن كاحدةن كمف "ااسبلـ عليؾ يا مريـ " تكريمان إثنتي عشرة ٌ
ااسماكات" ٌ
ظمات ً
عشر امتي نا ً
شر ااتي العذراء مريـ اافائلة االداسة
األ ث ىنتىي ع ى
از كالع ى ى
إف ىذه ااممارسة اامباركة ًىي قديمة ًج ًّدان كايا أساساتيا في ً
ااكتاب
كااطَّيارةَّ .
ي ى
ي ى
ى
َّ
لدسة ًجدًّا ،إمراة يملتى ًحفىة بااشمس
االديس
لدسَّ .
يكحنا قد ىأرىل رؤيا يم ٌ
إف ٌ
اام ٌ
ي
165
ً
س ًب
كم ىكلَّلىة بإكليؿ ًمف إث ىنتىي عشرة نجمة ،كتى ى
االمر  ،كااتي ى ىي ًب ىح ى
حت ًرجلىييا ى
ي

اامباركة.
اا ي
ش َّراح كاابلَّىكًت ٍّييف :ااعذراء ى
مريـ اامجيدة ي
لدسة ،يطكؿ
اام ٌ
اام ى
مارسة ااتلكيَّة اامريميَّة ي
 -235يىناؾ طييرؽ نلكـ بيا بيذه ي
ااركح االي يدس
تعدادىا جدًّا ،كال نستطيع ذاؾ اعظمتيا ااكبيرة ًج ٌدان كاً ىكثٍىرًتيا؛ كا َّف ُّب
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اهلل يي ىعلٍّ يميا اجميع ااذيف كاالَّكاتي سكؼ يككنكف األكثىر أما ىن نة ايذا اإلكراـ
صلٌ ًي ى ىا ًب يك ٍّؿ سيكاىةً ،
يجب علينا
اام ٌ
مارسيا كين ى
لدس  .كاكف ،اكي ين ى
اامريمي ي
ٌ
ً
أم
اابدء ىكذا  :إجعليني أىبلن اتسمعيني عندما
أمدحؾ َّ

تييا ااعذراء اافائلة

ً
ً
ً
االداسة ،ك ً
كبعده
أعط ًني َّ
االكة على جميع أعدائي؛ بعد ذاؾ نتلك "فعؿ األيماف " ،ى
ً
"أبانا ااذم في ااسماكات  "...م َّرة ك ً
ريـ "...
اح ىدة ،كأربع ىم َّرات "
ااسبلـ عليؾ يا ىم ى
ى
ي
ً
كم َّرة ك ً
اامجد ً
كح االي يد ً
اابدء كاآلف كعلى
كاف ؼ م
اار ً
اآلب كاإلبف ك ُّب
احدة " ي
س ،كما ى
ى
اادكاـ كااى ىدىر ااد ً
َّاى ًريف ،آميف "؛ كىكذا يك ٌؿ ما ىيتٍ ىبع  .في ٍّ
صلٍّي ... " :
اان ى
ياية ،ين ى
حت ًظ ٍّؿ حماي ً
تؾ نلتىجىء يا كااًدة اهلل االدٍّيسة."...
تى ى
ى
َّ ً
اام ىمجَّد كاؿ يمفيد
سة اامريميَّة ااتلكيَّة َّ
مار ى
اام ى
اارابعة  :إن يو اىم ىف ااممدكح ك ي
 -236ي
ً
الرب اإلاو يسكع اامسيح
ًجدًّا ،الَّكاتي كًااَّذيف يجعلكف ىكذا ذكاتيـ عبيدان باامحبَّة ٌ
ً
ً
سبلسؿ صغيرة
ض يعكا في أيدي ًيـ
يمو اافائلة
االداسة ،أف ىي ى
ى
في كمف خبلؿ مريـ أ ٌ
166
ً
يلحؽ ًمف كتا ًبي-
باركة
َّ
خاصة تأتي في ما ى
بم ى
مف حديد  ،يم ى
بارىكة ي

مخطكطي

امبارؾ ىذا.
اام ٌ
لدس كا ي
ي
ً
ااخارجيَّة ،في ااحليلة ايست بضركريَّة ،كيستطيع
إف ىذه ااعبلمات
َّ
ً
اإلنساف أالٌ ً
يحمليا ،ككنو يم ً
ااحليلي؛ ىب ٍي ىد َّأن ًني
اامريم ٌي
سا حسنا ايذا اإلكراـ
مار ن
ٌ
سف في
عد أف ى
ال أستطيع ىمنع ذاتي ًمف مديح االَّكاتي كااذيف ،ىب ى
جاىدكا ٌ
ااجياد ى
ااح ى
166
اعزؾوبم ِِّٓ٘ ،٢هذ هُٔذُ ثزؾض٤ش االُٞف ِٜٓ٘ب ك ٢ع٘خ
اِّٗٝ ،٢ػِ ٠ؿ٤ش
ٍ
ٝػ اُوُذُط،
ة ٨ِ ُِٝث ِٖ ُّ ُِٝ
ٝاٛذائٜبٝ ،اُشٌُّش ك ٢رُي ٣ؼٞد ُِضبُٞس اَ٧هذَط االُ ٚاُٞا ِؽذ ِ ٦ُِ :
ِش ِ
ُِؼبئِخ اُ ُٔوذّعخ ُٔ :ش ْ٣اُؼزساء اُلبئوخ اُ ُّ
طٜش ٝاُوذاعخ ٝاُ ٌَُِِّّ٤خ اُوُذ َسح ُٔٝبس ٞ٣عق اُجزٍٞ
َّ٤ِٛ ََ٧ِ ،ز٢
ُِٝشة االُ٣ ٚغٞع أُغ٤ؼُِ ،وذّ٣ظ أُٗٞلٞسد٧ِ ٝ ٢َِٛ٧ ،خٞرِٝ ٢ػبئالرِ ِْٜ
ّ

.ّ1997

ِّ٣غُِ ،ٖ٤غٔبٝاد َ٨ُِٝسع .
ً٨ُٝطذهبء اِ ٧ػ ِّضاءُِٔ ،الئٌخ ٝاُوذِّ٣غبد ٝاُوذ ِ
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إستطاعكا ااتخلُّبص ًمف يعبكديَّة إبليس أك ًم ىف ااخطيئة األصليَّة ك ًمف يك ٍّؿ
ذاؾ،
ي
ً
ىد ىن و
الرب اإلاو
س ،كجعلكا ذكاتيـ ن
عبيداً ،ب يك ٍّؿ محبَّة كًب يك ٍّؿ طكاعيَّة كارادة صااحةٌ ،
عبيد اامسيح
يسكع اامسيح ،كيفتى ًخركف ًمثؿ مار بكايس َّ
اارسكؿ بككًن ًيـ ى
167
ً
مجدا كأكثىر قيمة،
ؽي ًَّديف
بسبلسؿ اامحبَّة اىو ىذه ،كااَّتي ًى ىي أكثىر ن
باامحبَّة  ،يم ى

ً
ً
بسيط كغير َّا ً
و
كاك كا ىنت ًمف و
َّاجة.
حديد
برقىة ،مف سبلسؿ األباط ىرة ااذىبيَّة ااكى ى
أمر يمشينا ىجدًّا،
إف ااصليب كاالصاص بو كانا نا
 -237في األزًم ىنة ااعا ًب ىرة ًجدًّاَّ ،
أصبح األداة اامجيدة ًجدًّا
َّ
اارب اإاو ٌ
االدكس ٌ
أما مع ااـ سيح يسكع ٌ
فإف ااصليب ى
ااس ً
المسيحيَّة كاًل ىك ً
بلسؿ اامعدنيَّة
أس ًرًه  .فل ىن يلؿ ذات ااشيء ىعف ىذه َّ
كف ًب ٍ
ااكثن ٍّييف ،كحتَّى في أي ً
اامباركةَّ .إن يو ال يكجد شيء م ًشيف أكثىر ًمنيا بيف ً
َّامنا
ي ى
ي
ي
ىذهً ،
جدا
ند
ٍّ
كجد شيء أكثىر ىم ن
كاك َّف األمر يـ ختىلًؼ ًجدًّا ًع ى
اامسيحييف حيث ال يي ى
ً
ً
ً
لدسة ىذهً ،أل ى َّنيا
اام ٌ
مف سبلسؿ اامسيح يسكع ٌ
اامباركة ك ي
اارب اإلاو اافادم ،ي
ً
سبلسؿ ااعبكديَّة
ااشرير؛ ًأل ى َّف
تيىن ٍّجينا كتحفظنا ًبمنأل عف ًكثاؽ ااخطيئة ك ٍّ
ً
يمو
سة ىذه ،تجعلنا أحرنا
اام ٌ
باامحبَّة ٌ
لد ى
ار كترًبطنا ًبو كًبأ ٌ
الرب اإلاو يسكع اامسيح ،ي
ً
نحك يىماً ،مثؿ
غما ىع َّنا كال ى
بااخكؼ ،كاىكف ب يك ٌؿ ىم ىحبَّة ى
مريـ اامباركة ،ذاؾ ايس ر ن
أجلبيـ
أبناء ايسكع كأبناء اكاادتو ااعذراء مريـ اافائلة ااطُّبير كاالداسة ٍّ " :إني
ي
ً
ً
سبلسؿ ً
ىن ً
قكيَّة
بسبلسؿ اامحبَّة  ،"168يلكؿ اان ًب ٌي ىكشع في ذاؾ ،ك ًى ىي
حكم
كبطريلة ما أقكل ًم ىف اامكت بااذات ،في جميع ااذيف سكؼ ي ً
و
حملكف
كاامكت،169
ى
ى
ى
167
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ً
أجساد يىـ
اامكت
ااممجَّدة ،حتَّى كاك ىد َّم ىر
ى
ي
ىذه ااسبلسؿ ي

170

ً
جاعبلن إيَّاىا يغبا ارن،

اارب اإلاو؛ كقىد
َّإن يو ال يي ىد ٍّمر أبدان كثائؽ عبكديَّت ًيـ ،ىذه ،بااـ حبَّة المسيح يسكع ٌ
ً
ً
ااسبلسؿ ااتي
ااعامة كاادينكنة ،أف ىن ىرل ىذه
صؿ ،في ىيكـ
االيامة َّ
يمكف أف ىي ٍح ى
ى
ًً
ً
اارب يسكع
تربط أيضان
عظاميـ ،ستككف جزنء مف مجدىـ ،كااتي سكؼ يي ىح ٍّكايا ٌ
ي
كر كم و
ً
أاؼ ىم َّرة ،عبيد يس كع كمريـ باامحبَّة
جد  .فطكبى اى ييـ إذان ى
إاى سبلسؿ ين و ى
يحملكف ىذه َّ ً
ىؤالء ،ااذيف ً
لدسة ىحتَّى إاى االى ً
بر!
اام ٌ
ااسبلسؿ ي
ً
ً
ً ً
اامباركة:
اام ٌ
لدسة ي
 -238إاىي يكـ إذان األسباب ااتي أل ى ٍجليا ىن ٍحمؿ ىذه ااسبلسؿ ي
ً
ً
ً
ً
لدسةً ،مف ًخبلؿ ىذا اإلكراـ
اام ٌ
َّأكالن ،ا ىكي يستىذكر اامسيح ٌي مكاعيد معمكديَّتو ي
لدسة
اام ٌ
اام ٌ
ااممارسة ااتلكيَّة ي
لدس امريـ ااعذراء اافائلة االداسة ،ىذه ي
ااحليلي ي
ٌ
ااتي تي ً
أف اإلنساف يسير في بعض
بإخبلصنا ايا فييا ً .ب ىما َّ
ساعدنا على ذاؾ،
ى
ااصافيَّ ،
بااح ًرم
س ًب حك ٍّ
فإنو ينسى أك ى
س ًب اإليماف ٌ
اسو كايس ًب ىح ى
األىحياف ًب ىح ى
ً ًً
ندهي شيء ً
خار ًج ٌي
اام ٌ
حك اهلل خاالو ،إذا اىـ ىي يكف ًع ى
لدسة ىن ى
يتناسى بسيكاىة كاجباتو ي
ااصغيرة تي ً
فإف ىذه َّ ً
يي ٍّ
ساع يدهي ىج ٍّي ندا كبطريلة
َّدا ب يك َّؿ ذاؾ ،اًذاَّ ،
ذكرهي يم ىجد ن
ااسبلسؿ َّ ى
عجيبة على ُّب
اامباركة ،كًب َّأن يو ،فييا ك ًمف ًخبلاًيا ،قد
تذك ًرًه مكاعيد ًس ٌر معمكديَّتو
ى
بعض
ت بو َّ
أف ى
ىخلى ىع عنو سبلسؿ ااعبكديَّة الشيطاف كالخطيئة؛ كىذا ما ىع ىن ٍي ي
اامسيحييف يي ٍّ
لدسة ،كيعيشكف بطريلة بعيدة
ٍّ
اام ٌ
فكركف قليبلن بمكاعيد معمكديَّتيـ ي
ككأنيـ اـ ي ًعدكا اهلل بشيءً ،مثؿ ً
شيئا خارجيًّا،
ااكثن ٍّييف ،ككنيـ ال ىي ٍح ًمليكف ن
ى
ىعنيا َّ ي
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اُشة االُ٣ ٚغٞع أُغ٤ؼ ،كٓ ٢غ٤ئ ٚاُضبٗ ٢أُغ٤ذ
اُز ٢عٞفَ روٝ ّٞرز َٔ َّغذ ثٔ ِغ٢ء
ّ

ٝا٧خ٤شًٔ ،ب ََ ٝػذَٗب ًٔٝ ٞٛب َػَِّ َٔ٘ب ٝثَش ََّشٗب ثزُي ٓبس ثُُٞظ اُ َّشعٌٛٝ ،ٍٞزا ُٗ َش ِّد ُد ك" ٢هبٕٗٞ
ع ّش أُؼٔٞدَّ٣خ اُ ُٔوذّعخ ٝؿ٤شٛب.
أ٣٧بٕ" ك ٢اُوذَّاط االُ ِ ،٢ٜك ٢سرجخ ِ
ِ
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عبلـ ةن تي ً
ُّب
لدسة ااتي قطعكىا على
اام ٌ
ساع ي
دىـ على تذكر مكاعيد معمكديَّتيـ ي
أنفسيـ مع اهلل ،ىع َّز ىك ىج ٌؿ.
بأننا ال ىنص ىدأ اابتَّة بسبب عبكديَّتنا باامحبَّة ً
 -239ثانيان ،اكي ينظير َّ
كخدمتنا
ٍ
ً
كعف ااخطيئ
ٌ
كمتى ىخلٍّيف عنو ى
الرب اإلاو يسكع اامسيح ،يمنك ًريف ااعااىـ ي

ة كعف

ً
ً
ً
ً
سبلسؿ
الرب ،ىبؿ
ااشيطاف .أل َّن يو ،ال ىي ًجب علينا أف ىنحمؿ سبلسؿ ىع ىدـ إخبلص ٌ
محبَّة أبديَّة اى يو كخبلص ًب ًو.171
ً
ىخي اامؤ ًمف ااملتى ًزـ ااعزيز ،فل ىن ً
ً
سبلسؿ كقيكد ااخطيئة
كسر
ي
 -240آه! يا أ ى ي
كجنكد ًه األشرار ،كاينل ً َّ ً
ً
ااخاط ًئيف كااعااىـ ك ً
ك ً
ً
يريىـ
ااماك ًريف كااشيطاف
أتباعو
ؽ ىعنا ن ى
أرجلنا في
ااس ٍّيء .172كىنا أستند إاى كلمات ااركح االدس
ٌ
ااملدسة قائبلن ":اً ىن ى
ضع ي
ى
ً
ً ًً
باركة ااتي ىي ًيبنا يى ىك
اام ى
قطىعو ااحديديَّة اامجيدة ىذه كأعناقىنا في ىذه ااعلكد ي
فلنحف ذراعنا كاى ىن ٍح ًمؿ ً
ً
ااحكمة األ زايَّة األ بديَّة ااتي ًى ىي اامسيح يسكع
إيَّاىا".173
ً
ااسبلسؿ
اارب اإلاو ،كال ىن ىم ٌؿ ًمف ىذه
ٌ

174

كؼ تي ً
أف
بلحظكف َّ
س ى
اامباركة .ى
اامعدنية ي

ً
ً
كؼ يي ىي ٍّيء اذاؾ َّ
اان ٍفس
ُّب
س ى
اام ٌ
لدسة ،ى
ااركح االي يدس اهلل ،قى ٍب ىؿ قىكا ىي ىذه اا ىكلمات ي
ًً
َّ ً
ااركح
صيح ًتي ىذه
لدسة ( ىكلً ىمات ُّب
اام ٌ
ىكي ال تىرفيض ىن ى
اايامة جدًّا  .كااىي يكـ كلماتو ي

171

غتِ اُوذِّ٣ظ َٓزَّٝ 24 ،6 ٠سِعب َُخ ٓبس
سا ِعغ ،ػِ ٠عج َ٤اُ ِٔضبٍ  :ا ِٗ٧غ َ٤اُ ُٔوذّط ث ِ َؾ َ

ثُُ ٞظ اُ َّشع ٍٞاُ ٠أ َِ ٛسَٓ ٝخ .22 ،6
172

173
174

أُضٓٞس اُضبِٗ ،٢اُ َؼذَد .3
ع ْلش ٣غٞع ثِٖ ع٤شاؿ .24 ،6
ِ
ع ْلش ٣غٞع ثِٖ ع٤شاؿ .25 ،6
ِ
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االي يدس اهلل ) في ىذا ااخصكص  " :إسمع يا يب ىن َّي ،كتىلىبَّؿ ىذه َّ
لدسة
اام ٌ
اان ى
صيحة ي
ى
صيح ًتي."175
ىذه ،كال تىرفيض أبدان ىن ى
يعطيؾ
بااركح االي يدس اهلل اً ىكي أ
جي ندا يا صديلي ااعزيز ،أف أىتَّ ًحد ُّب
ى
 -241أال تيريد ٌ
بلسؿً ،ىي س ً
ااس ً
ذات َّ
أف
بلسؿ ااخبلص .176كما َّ
لدسة ىذه َّ :
إف ىذه َّ
اام ٌ
اان ى
ى ى
صيحة ي
ً
عنيـ ،جميع
اام ٌ
ب إايو ،ن
لدس قد ىجلى ى
غما ي
طكعا أك ىر ن
اامسيح يسكع على صلي ًبو ي
ً
ً
بغض ًب ًو
ااملٌي ًَّديف
بسبلسؿ ااخطيئة ،اً ىكي ييلى ٍّي ي
سة ،ى
فعؿ باألشرار كباألباا ى
دىـ ،كما ىي ى
ي
ً
ً ً
ً
ً َّ
كم ىميَّز ،في ىذه األزمنة
األبد ٌ
م ى
اام ٍنتىلـ؛ كاكن يو ،يجلب إايو ،ب ىنكوع خاص ي
كبع ٍدؿق ي
اكااًدتو مريـ ااعذراء اافائلة االداسة ىكاى يو.

ً
اام ً
بسبلسؿ محبَّة
ختاريف
ى
األخيرة ي

177

الرب اإلاو يسكع اامسيح أك يملىي ًَّدم اامسيح
َّ -242
إف ىؤالء ااعبيد باامحبَّة ٌ
يسكع باامحبَّة

178

سبلسليـ حكؿ ًرقا ًب ًيـ أك حكؿ ً
ً
أيدي ًيـ ،أك
يستطيعكف حمؿ

ااعاـ فانساف ىك ىرافَّا ،سا ًبع رئيس اجمعيَّة
أرجلً ًيـ َّ .
حلكي ًيـ أك ىحكؿ ي
حكؿ ى
إف األب ٌ
اارب برائحة االداسة عاـ  1643ـ ،.كاف كعربكنان
اام ٌ
لدسة ،ااذم ىرقى ىد في ٌ
يسكع ي
أام يو
ثاؽ ا ًمف حديد حكؿ ًر ٍجلىيو ،ككاف يلكؿ ًب َّ
ضعي ًك ن
اعبكدي ًَّتو باامحبَّة ىذه ىي ى
أف ى
ً
إف األيـ أن ًييس
اامباركة أماـ ااجميع َّ .
اام ٌ
لدسة ي
كاف ىي ٍم ىن ىع يو مف ىجٍّر ىذه ااسلسلة ي
ً
دائما ىذه
يسكع ،ااتي يك َّنا قىد تكلَّمنا ىعنيا في َّ
ااسابؽ ،ماتىت كىي كاض ىعة ن
ً
اابعض اآل خركف كانكا يضعكنيا حكؿ أعناقيـ،
اامباركة حكؿ حلكييا  .ى
ااسبلسؿ ي
سبلسؿ ااآلاًىء ااتي كانكا يضعكىنيا في ً
ً
ً
حيات ًيـ األرضيَّة
نيـ ىعف
ى
تكب نة م ي
175
176

ع ْلش ٣غٞع ثِٖ ع٤شاؿ .23 ،6
ِ
ع ْلش ٣غٞع ثِٖ ع٤شاؿ .29 ،6
ِ
ٗجٞءح ٞٛشَغ .4 ،11

177
178

غظ .Vincti Christi :1 ،3
سا ِعغ :سِعبُخ اُوذّ٣ظ ثُُ ٞظ اُ َّشع ٍٞاُ ٠أَ َِ ٛأ َك ُ
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كؿ ذر ً
اع ًيـ اً ىكي َّ
يتذكركا ،في جميع
اامحض .اابعض ى
اآلخر كانكا يضعكىنيا ىح ى
ى
اارب اإلاو خااًلنا
عبيد
أعماؿ ىي ىدي ًيـ ،أىىن ييـ ه
باامحبة المسيح يسكع ٌ
ٌ

ك فادينا

االدكس ااجبَّار.
كمح ًيينا ٌ
ي
يمنا :
سة ااتلكيَّة َّ
اارابعة ى
مار ى
نحك ااعذراء مريـ اافائلة االداسة أيـ اهلل كأ ٌ
اام ى
 -243ي
179
خاصة ال ًبشارة ً
ااتجسد االا ًي ٌي ااكبير
بس ٌر
ندىـ عبادة
ُّب
َّ
َّإن ييـ  ،سيككف ًع ي
180
ً
ً
باركة
اام ى
اامبار ؾ -عيد اا ًبشارة ي
اامحتى ىفؿ ًبو في اؿ  25مف شير آذار ي
ااعظيـ ،ي

ً
ً
اامريميَّة
مارسة ااتلكيَّة
اام ٌ
اام ى
لدسة اامجيدة ،ااعظيـ ،كااذم يى ىك س ٌر ىذه ي
ي
ااركح االي يدس اهلل  .1 :ااذم ي ً
كصي
ااملدَّس ااكبيرً ،أل ى َّنيا بإاياـ ًم ىف ُّب
ي
اامباركة ي
ي
ً ً
اارب اإلاو يسكع اامسيح ،ىك اهلل
بيا ،إذ َّإنيا اتىعليمنا ،فنلتدم في ذاؾ بخضكع ٌ
ً
ً
تجس ىد ًمف حشاىا ااطَّ ً
اىر،
كىك ااذم َّ
األبف ،أل ٍّمو ااعذراء مريـ اافائلة االداسة ،ى
ؼ كااَّذم قى ًبلى يو اهلل ً
في ىذا ااخضكع بااذات كااذم يىك ىغير قا ًبؿ اًلكص ً
األبف
ى ٍ
ى
إف
كيح ًيينا  .إذ َّ
اً يي ىم ٍّجد ًبو كفيو أباه
كي ىخلٍّص نا ي
ااسماكم اهلل ،ك ًأل ى ٍج ًؿ أف يفتدينا ي
ٌ
لدس ىذا ،كأسير كعبد في
يظير في ًس ٌر اابشارة ك ُّب
اام ٌ
يسكع ٌ
اارب اإلاو ى
ااتجسد ي
أحشاء مريـ اامحبكبة اافائلة ااطُّبير كاالداسة؛

ااحليلي
أف تكريمنا
 .2كما ك َّ
ٌ

ً
ً
ااكقت
اإلايي ،ىك في
ااتجسد
لدس ك ُّب
اام ٌ
اامباركة في سٍّر اابشارة ي
العذراء مريـ ي
ٌ
عً
االدكس على جميع ٍّ
ين ًو ًفعؿ و
اامباركة
شكر هلل ٌ
ى
اان ىعـ اافريدة ااتي ىك ىى ىبيا امريـ ي
اإلايي ااذم تى َّـ في ىذا
أما اى يو ،ىذا االختيار
اافائلة ااطُّبير ،كعلى اختياره ٌإياىا ًّ
ٌ
179

 :١اُ ُٔخزبس.ٕٝ
أَ ّ

180

عق اُجز ٍٞاُلبئن اُطَّٜب َسح
عغ َػشَش َِٓ٘ٞ ُ٣ ُٚاكِن ك ٚ٤ػ٤ذ ٓبس ُ ُٞ٣
 ...اُز ١ك ٢اُزَّب ِ

ٝاُوذاعخ .كَشٌُشاً َُ َي ٣ب شلِ ٤ؼ َٝ ٢شل٤غ أٝ ٢ِِٛأَ٤ِِٛزِ ٢اِ َ٧ػ َّضاء ،شل٤غ اٌُ٘٤غخ ٝؽبٓ٘٤ب ٝشق ٣غ
اًَٞ٧إ عٔ٤ؼبً ،اُؾ٘ ٕٞاُ ُٔجبسى.

202

ً
اعبكديتنا
يكمف اايدفاف اارئيسيَّاف
ٌ
اامبارؾ بااذات :ىنا ي
ااس ٌر ي

181

الرب اإلاو يسكع
ٌ

اامسيح في كااً ىدتو ً
اافائلىة َّ
ريـ ااعذراء اامجيدة.
اانلاء ىم ى
جيدان ك ً
ضلً يكـ  :عبيدان المسيح يسكع
 -244إنت ًبيكا ٍّ
يت االىكؿً ،مف فى ٍ
الحظكا ما ىع ًن ي
اارب اإلاو في مريـ ااعذراء كااًدتىو اافائلة ااطُّبير كاالداسة كمف خبلايا ،إ نذا
ٌ

:

ااعبكديَّة ايسكع في مريـ  .182ي ً
مكننا االىكؿ ،بااحليلة ككما فى ىع ىؿ ااكثير ااكثير
ي
ى
غيرنا ىكقى ٍبلىناَّ ،
عبيد امريـ ااعذراء اافائلة االداسة ،كيمكننا ااتكلُّبـ ىعف
بأننا ه
كف ن ق ًم ىف اامفىضَّؿ بأف نلكؿ ىعف ذكاتنا َّ
بأننا عبيد
حكىا؛ كاً َّ
اام ٌ
لدسة ىن ى
ي
ااعبكديَّة ي
اارب اإلاو،
المسيح يسكع إبنيا ٌ

ً
صح
دائما ،كما كاف ىي ٍن ى
باامحبَّة ،مف خبلايا ن

س ٍل ًبيس  ،183ااَّذم
ى
ااجميع بذاؾ األب طركنسكف ،اارئيس األىعلىى إلكليريكيَّة ساف ي
أحد
يع ٍّي ىف اً ًدقَّة كع ى
ظمة تلكاه في ىذه ٍّ
اام ٌ
نصح بذاؾ ى
لدسة ،كااَّذم كاف ىي ى
اارسااىة ي
األىيَّاـ رج ىؿ كنيسة ً
لدس .
اام ٌ
عندما ى
ىي
كاف ىذا األخي ر يستشيره في ىذا اامكضكع ي
ؽ إاى العذراء
لدسة اً يكجكب إكرامنا
ااح ٌ
اام ٌ
ااحليلي ى
كاايكـ األسباب ااجكىريَّة ي
ٌ
مريـ اافائلة االداسة:

181

ثبُٔؾجَّخ.

182

دائٔبً ،ثبُٔؾجَّخ.

183
عِجِ٤ظ  :اع ٌْ ُٓوذّط َ٣ؼِ٘ ٢كُُ ٢ـز٘ب اُؼشثَّ٤خ
كٓ ٢ذ٘٣خ ثبس٣ظ  .اُغبٕ ُ
اُشة االُ٣ ٚغٞع أُغ٤ؼ ٝخالطُ٘ ُٚب ،ثِٔٞرِ ِٚ
أُؾجٞثخ="اُزَّض ِؾَ٤خ اُ ُٔوذّعخ " ،أَ ١كِذاء
ّ

ظِ٤ت ا٧هذَط ِٖٓ أعِِ٘ب عٔ٤ؼب ً ٝه٤بٓز ٚأُغ٤ذح ثَؼ َذ صالصخ أَّ٣بّ َِٖٓ أُٞد ك٢
اُ ُٔجبسى ػِ ٠اُ َّ
غش٣بَّٗ٤خ اُز ٢رٌَِّْ
 ّٞ٣اَ َ٧ؽذ اُ ُٔجبسى ،أَ َؽذ اُلِظؼ أُغ٤ذ ًَِِٔ ٝ .خ "كِ ْ
ظؼ" َِٖٓ ،اُُِّ َـخ ا٥سا َِّٓ٤خ اُ ُّ
 ،١اُ ُؼجُٞس
ثِٜب
اُشة االُ٣ ٚغٞع أُغ٤ؼ أُغ٤ذ" ،كِ ْ
ظ ُؼ" ،رؼ٘ ٢كَّ ُُ ٢ؾر٘ب اُؼشثَّ٤خ "اُؼجٞس"= أ ّ
ّ
د اُ ٠اُو٤بٓخ أُغ٤ذح َُُٚ ،أُغذ ٝاُ ِؼ َّضح ٝاُشٌشإ ٝاُزغج٤ؼ
َٓغ أُغ٤ؼ سثّ٘ب َِٖٓ ،أُِ ٞ
غغٞد ك َِّ ًُ ٢آ ٍٕ َٓ ٝذَ ٟاُذّٞٛس ،آ ِٓ.ٖ٤
ٝاُ ّ
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و
متكب ور جدًّا ،إذ يكجد فيو عدد كبير مف
 -1 ْ -245بما َّأننا نعيش في
عصر ٌ
ااممارسات ااتلكيَّة ،كما يي ً
مارسيا
كم ٍنتى ًل ىدة ،ىيجدكف في
ي
ااعلماء ذكم يركح قكيَّة ي
ااخاصة ،ما ي ً
ااصحيح
اابعض أحيانان كعلى طريلتيـ
حكؿ اإليماف َّ
َّ
مكف االىكؿ ى
ي
بااتااي إفساح اامجاؿ ايـ ابلنتلاد دكف ضركرة ىحلَّة ،كا ين ىكفٍّر
االكم ،فبل يجب
ك ٌ
ٌ
ً ً
يمو مريـ ،أك
ىع َّنا في ذاؾ ،اًذا فى َّ
إف مف األفضؿ االىكؿ :ااعبكديَّة ايسكع مف خبلؿ أ ٌ
َّإننا عبيد المسيح يسكع ،باامحبَّة ،بدالن مف عبيد امريـ ااعذراء كااًدتو ،كااتي ىي
كر إاى
اامباركة كاف تعب ٍَّد ىنا ايا باامحبَّة ،فيي تأ يخذنا فى نا
فائلة االداسة َّ .
إف مريـ ي
ً
ت سا ًبلان؛ فلنأ يخذ إسـ ىذه
اارب اإلاو يسكع ،كما يق ٍل ي
ابنيا ٌ

مارسة اامريميَّة
اام ى
ي

اارب اإلاو يسكع اامسيح بااذات ،أم ااكصكؿ
اام ٌ
لدسة كمغذاىا كااذم يى ىك إبنيا ٌ
ي
يم ًو ااعذراء مريـ اافائلة ااطُّبير ًب يك ٍّؿ سر ىعة كأماف كمنأل ىعف تى ً
جارب
ض ًؿ أ ٍّ
إايو ًبفى ٍ
ااشرير
ٍّ

184

اام ً ً
الرب يسكع إ بنيا ،كبدكف أم
حارب ضدَّنا؛ إذ َّإنو بإمكاننا ااتعبُّبد ٌ
ي

ً ً
اامباركة ،باامحبَّة ،أك ايا أك اى يو
كسكاس ،مف خبلؿ تعبُّبدنا امريـ ااعذراء كاادتو ي
إف ىاتىيف ً
اام ٍّ
شك ًكيف ،يىما ذات
كما أىف ىٍعؿ أنا ،إذ َّ
ااع ى
بادتىيف ،كجك نابا على جميع ي
اامثاؿ ،إذا أراد رج هؿ ما َّ
كىر كذات اامضمكف  .على سبيؿ ً
ااذىاب إؿ ل ىمدينة
ااج ى
ىي
ى
تيكر عف طىريؽ مدينة أيمبكاز  ،185ي ً
ذىب إاى مدينة أيمبكاز كااى
مكنو االىكؿ ًب َّأن يو ىي ى
ي
ٍ ى
ى
مدينة تيكر؛ ىمع ىذا ً
أف مدينة أيمبكاز ايست إالَّ طريلو االكيـ ااَّذم
اافارؽ ًب َّ
ي ً
سفى ًرًه.
لو إاى مدينة تيكر ،كًب َّ
فو ى
أف ىذه األىخيرة ًى ىي ىى ىد ي
كص ي
ي
كى ىدؼ ى

184

اُشة االُ٣ ٚغٞع أُغ٤ؼ ،ثِلِ ْؼ َِ اثؼب ِدٗب
اُش ِّش٣ش اَُّزُ٣ ١ش٣ذ اثؼبدٗب ػَٖ
ّ

اُؼزساء ٓش ْ٣اُ ُٔجبسًخ ،ثبُزاد.
185

غ٤زبٕ.
ٓ :Les villes de Tours et Amboiseذٖ٣ربٕ كشٗ ِ
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ػَٖ أُ ّٓٚ

ً
أف ً
األساس ٌي ااذم ىنحتى ًفؿ ًب ًو كااذم ين ىكٍّرمو في ىذه
ااس ٌر
 -2 ْ -246كما َّ
ااتجسد اامجيد ااعظيـ ،حيث ال
ااممارسة ااتلكيَّة اامريميَّة اامجيدة يى ىك ًس ٌر
ُّب
ي
َّ
سدان في
اامباركة ،يمتى ىج ٍّ
رؤية اامسيح يسكع ٌ
نستطيع ى
اارب اإلاو إال في مريـ أ ٌ
يمو ي
لدس ،ذات ااشيء ىن ً
عني بو في قكانا عف عبكديَّتنا ،باامحبَّة ،المسيح
اام ٌ
حشاىا ي
يسكع اارب اإلاو في مريـ ،كاامسيح يسكع َّ ً
اامااًؾ على األككاف في
ٌ
ااساكف ك ى
َّ ً
كصؼ
س ًب ىذه َّ
ااصبلة ااجميلىة ًجدًّا كااَّتي ال تي ى
يمو ااطاى ىرةً ،ب ىح ى
مريـ ااعذراء أ ٌ
اارجاؿ ااعظاـ  :يا مسكع َّ ً
احيا في
كااتي يصلٌييا ٍّ
ااح ٌي في مريـ ،ى
تعاؿ ك ى
ااساكف ك ى
ً
جميعناً ،ب يركح قداستؾ ،ااخ.
إف
سلىفنا ،اال تٍّحاد ااكثيؽ بيف يسكع كمريـ َّ .
 -3 ْ -247ااتى ىكلُّبـ ىكذا ،ييظ ًي ير انا ،ى
اارب بجملتو في مريـ ،كمريـ ًب يجملىتيا في
إت ي
ٍّحادىما ااكثيؽ يجعلنا نرل يسكع ٌ
ايست ًى ىي ذاتيا ىبعد ،كاى ًكف يسكع ابنيا ىك ًب يجملى ًت ًو فييا،
ابنيا يسكع؛ بااح ر ٌ
م ،ى
ً
ىس ىيؿ علينا فىصؿ اانكر عف َّ
ص ًؿ مريـ ااعذراء ىعف
مبعثو مف فى ٍ
إذ َّإنو أل ٍ
ااشمس ى
ابنيا اارب اإلاو يسكع اامسيح ً .بمع ىنى َّأن يو ي ً
ً
مك يننا إعطاء ىذه ااتسمية  :يسكع
ٌ
ي
ىٍ
مريـ ؿيسكع.
امريـ ،أك ن
أيضا ،ى
ى
ااسر
َّ -248
ش ىرح ىع ى
سمح اي يىنا ًبأف أ ًىقؼ ًأل ى ٍ
ظ ىمة ي
كس يم ٌك ىذا ٌ
إف ااكقت ال ىي ى
ااح ٌي كاامااًؾ في ااعذراء مريـ اافائلة االداسة،
اام ٌ
لدسٌ :
اارب يسكع اامسيح ى
ي
ً
ً
لدس  .اًيذاٍّ ،
ىينا
تجسده
يمو ،أك ًس ٌر ُّب
اام ٌ
فإني أكتفي بلكاًي ااتااي  :انا ي
أٌ
اإلايي ي
ٌ
ً
كخفاء ،اامعركؼ
س يم نكا
اؿ ًس ٌر َّ
األكؿ ااكبير ٌ
ن
اامبارؾ األكثىر ي
الرب يسكع ،ااس ٌر ي
اارب اإلاو ذاتو ،في ىذا ،كباال تٍّفاؽ مع ااعذراء مريـ
قليبلن ،إذ َّ
أف يسكع اامسيح ٌ
أيمو اامباركة ،قد ظىير في حشاىا ااطَّاىر ،كما يس ٍّميو أىحد االد ً
ٍّيسيف
ى
يى
ٌ
ىى
205
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ًً
اام ً
يخرل
كقاـ في جميع أسرار حياتو األ ى
قاـ باختيار جميع ي
ختاريف ،ى
األسرار" ،كقىد ى
ًبيذا ااسر اإلايي ااعظيـ ،حيث َّإن يو مكتكب " : :ىا أنذا و
آت ،يا اهلل  ،186اً ىكي
ٌ
س ًب مشيئتؾ( "...اارسااة إاى ااعبرًانيٍّيف )7-5 ،10؛ كنتيجة اً يك ٌؿ ذاؾ،
أٍ
ىع ىمؿ ًب ىح ى
لدسة،
َّ
اام ٌ
اام ٌ
لد س ااكبير ،يى ىك يمختى ى
إف ىذا ٌ
صر جميع باقي األسرار اإلاييَّة ي
ااسر ي
ً
كي ً
لدس يى ىك
اام ٌ
أخيرا ،يك ٌؿ ذاؾ ،ىك ى
ى
كف ىذا ٌ
حكم إرادة كن ٍع ىمة جميعيا؛ ك ن
ااسر ااعظيـ ي
االدكس  .ىك عرش رحمة
ىعرش َّ
ااجكدة كعرش مجد اهلل ٌ
حمة اإلاييَّة ،عرش ي
اار ى
ً
ً
االدكس اناَّ ،
اارب اإلاو يسكع اامسيح ،إالَّ على
اهلل ٌ
إلن يو ال ييـ ك ين ىنا االقتراب م ىف ٌ
يمو اافائلة االداسة ،كال يمكننا أف نراه أك نتحدَّث إايو إآلَّ ًبيا،
ىي ىدم مريـ ااعذراء أ ٌ
ً
دكما اكاادتو ااعزيزة
يى ىك ٌ
اارب اإلاو ذك ااع َّزة كااجبلؿ االا ًييَّيف ااذم يستجيب ن
187
َّ
ضلًيا
اام ٌ
لدسة كًبفى ٍ
مريـ اامباركة مف دكف أىم تردُّبد  ،إذ أنو يم ىنحنا ،بشفاعتيا ي

ً
ٍّو ااعظمى اىيا ااتي ال تيكصؼ ،جميع ًنعمو ،بر ً
ً
كرحمات ًو اإلاييَّة
كات ًو
كًبفى ٍ
ض ًؿ ى
ى
ىى
محبت ي ى
ً
اامساكيف  " :فل ىنتىلىدَّـ إذان ًمف ىع ً
رش ًن ىع ًم ًو اامجيد ."188
لدسة ،انا ىن ٍح يف ااخطأة
اام ٌ
ي
آدـ ً
ااجديد
مريـ
َّ
جكدة اهلل ،كا َّف ى
اامجيدة ًى ىي ىعرش ى
ى
إف ى

189

س ىك ىف في ىذا
قىد ى

ً
ً
اامباركة
لدس
اام ٌ
كقاـ ي
ى
كى ىك ساك هف في أحشائيا ي
اافردكس األىرض ٌي ي
ااحليلي ،ى
ٌ
إف ٌ ً
مريـ
ًب يمعجزات خفيَّة ال يستطيع فيميا إالَّ اامبلئكة ،فلذاؾ َّ
س ُّبم ى
كف ى
االديسيف يي ى
َّ
َّ
اامباركة
"عظى ىمة اهلل " ،كما اك أنو ؿ يس عظيمان إال في مريـ اافائلة االداسة ي

186

 ١اُوذّٝط.
هللا ا٥ة-أث ٙٞاُغٔب ِّ ٝ

187

غتِ اُوذّ٣ظ
سا ِعغ ،ػِ ٠عج َ٤اُ ِٔضبٍ  " :ػُشط هبٗب اُغِ " َِ٤ك ٢ا ِٗ٧غ َ٤اُ ُٔوذّط ث ِ َؾ َ

ٞ٣ؽ َّ٘ب .10-1 ،2
188

اُشعبٍَح اُ ٠اُؼجشاِٗ.16 ،4 ٖ٤ِّ٤

189

ط٘ب.
اثٜ٘ب
اُشة االُ٣ ٚغٞع أُغ٤ؼ اُوُذّٝط اُز ١رغ َّ
ّ
غ َذ ِٜٓ٘ب ُِخال ِ
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اامباركة
ظمى َّ ."190
ك
اامجيدةَّ :إن يو يى ىنا ،حيث ييظ ًي ير ُّب
ى
درتى يو ي
اارب انا قي ى
إف مريـ ي
ااع ى
ً
كم ىخلٍّصنا يسكع
رش ىم ٍج ًد اآلب
ًى ىي ىع ي
م اهلل ،أب ابنيا ااكحيد ٌ
ااسماك ٌ
ربنا كااينا ي
اارب يسكع في
اامسيح ،إذ َّ
أف ٌ

ً
بتسكيف غضب أبيو
يمو ااعذراء مريـ ،يلكـ
أٌ

االدكس على اابشريَّة  ،كيلكـ ًب ً
ً
ااكامؿ بااتىعكيض ىعف ىم ٍج ًد
م اهلل اآلب ٌ
ااسماك ٌ
ض ًؿ ذبيحة إر ً
ادتو
أبيو
ااب ى
شر ،ىكًبفى ٍ
ااسماكم اهلل ،ى
مجده األعظىـ ااذم ىم ىحتٍ يو خطيئة ى
ٌ
ظـ ًمف جميع ااذبائح
أكبر كأع ى
اام ٌ
ب اى يو ن
لدسة على ااصليب ى
مجد ا ى
األقدس ،ىك ىى ى
ي
و ً
ً
م
ب ًأل ى بيو
شر قديمان،
ااب ى
ااتي ى
ب ىكىي ًي ي
كبكلمة كاح ىدة َّ :إن يو ىك ىى ى
كاف ييلىدٍّميا ى
ااسماك ٌ
ى
ً
أم إنساف.
ياية اى يو ،اىـ ىي ٍللى يو ىب ٍعد اابتَّة ًمف ٍّ
صى
اهلل ىم ن
ؼ كال ن ى
جدا ال ىك ٍ
ً
ااحليلي
إف ااذيف يلكمكف "باإلكراـ
اامريميَّة ااتلكيَّة ااخامسة َّ :
مارسة
اام ى
 -249ي
ٌ
ً
مريـ ،"...
بتبلكة "
س ٌركف ًجدًّا
إاى العذراء مريـ ه
ااسبلـ عليؾ يا ى
ى
اافائة االداسة " يي ى
ي
منيـ في بعض األىحيافً ،
ً
ااذيف ىي ٍع ًرفكف
ي
ى
اام ىن َّكيركف ي
كىـ قبلئؿ اامسيحيُّبكف كحتَّى ي
ااس ىبب،
ااعظ ىمى كضركرتيا كقيمتيا  .فلًيذا َّ
س يم َّك ىعظى ىمة ىذه َّ
ااح ٌ
ًب ى
ااصبلة ي
ؽ ي
قامت ااعذراء مريـ اافائلة االداسة ىن ٍفسيا بااظيكر كاًم َّر و
ات عديدة اً و
كثير ًمف ًكبار
ى
ى
ى
ٌ ً
ظمى بااذات،
اام ىن َّك ًريف ،اً ىكي تيىب ٍّيف قيمة ىذه َّ
اام ٌ
لدسة ي
ااع ى
ااصبلة ي
االديسيف ك ي
190

ٗجٞءح أشؼَ٤ب .21 ،33

طخ عبِٗ َؾخ ،ثِبُوَ ٍٞثِؤَّٕ اُ٘جِ ّ ٢أشؼ٤ب ،ك٢
اِّٗ ٢أعزط ِشد ُ٘ٛب ،ثِٔب أَّٗ ُٚراد أُٞضٞع ٝاُلُش َ
ِّ٣غَٓ ٖ٤زََّٓ ،٠شهُظ،
طش ،أُ طِِ َ
ن ػَُِ ٚ٤وَت "ا ِٗ٧غ ٢ّ ِِ٤اُخب ِٓظ "ٓ ،غ اُوذ ِ
الٞٛرِ٘ب أُغِ ٤ؾ ّ ٢اُ ُٔؼب ِ
اُشة االُ٣ ٚغٞع أُغ٤ؼ كُٗ ٢جٞءارِ ِ ٚاُ ُٔوذّعخَٗ ،ز ًُش ِٜٓ٘ب :
ٞؽَّ٘ب ًَُٚٗٞ ،رٌَِّْ دائٔب ً ػَٖ
ّ
ُٞهب َ ُ٣ٝ
 ١اُ ُٜ٘ب َٓ َؼ٘ب
"ٛب إَّ اُؼزساء رَؾجََ ٝرَِِذ اث٘ب ً ٝرذػ ٞاع َِٔ ُٚػ َّٔبٗٞئ ،َ٤أ ّ

 ( "...ا ِٗ٧غ َ٤اُ ُٔوذّط

اُشة االُ٣ ٚغٞع
غتِ اُوذّ٣ظ َٓزَّٗ // 23 ،1 ٠جٞءح أشؼ٤ب ٝ ،) 14 ،7رٌِّٔ ٚأ٣ضبً ػَٖ
ّ
ث ِ َؾ َ
أُغ٤ؼ ثِؤَّٗ" ُٚاُخب ِدّ اُ ُٔزبُْ ٗ ( "...جٞءح أشؼ٤ب +1 ،42؛ 26-1 ،49؛ 11-4 ،50؛ -13 ،52
طِِ َت ،ربُْ ٓٝبد ٝصا َس ٓ ٞربٗب اُ َّشاهِ ِذٝ ٖ٣هبّ ك ٢اُ ّٞ٤اُضَّبُِش
 )12-1 ،53 ٝ 15اُز ١ر ََغ َّ
غذَُ ،
 ١اُ ُٔجب َسى أُغ٤ذ.
ِٖٓ أع َِ خالط٘ب ا٧ث ِذ ّ
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ً
ً
َّ
يكحنا دك
ىحد،
صر ،ظيكرًاتيا اؿيم ٌ
لدسة اللدٍّيسيف عبد األ ى
كعلى سبيؿ اامثاؿ ال ى
ااح ٍ
كغيرًىـ ،ااذيف ال ع َّد اىيـ ك ً
كاتيستراف كالً
ً
ً
ااذيف قامكا
م أاً ٍف دك ركش ...
طكباك ٌ
ى ي
بكتابة أعماؿ جبَّارة ككثيرة ىعف م ً
اامباركة،
عجزات كمفاعيؿ ىذه َّ
فك ارن ى
ى
ى
ااصبلة ي
ي
ير يك َّؿ ذاؾ ،ك ك ً
شر ،م ً
ً
أف ااخبلص يبدأ بيذه
اع ًظيف المؤل ًب َّ
ذيعيف ىج نا
داي نة ى
ى ى
الب ى ي
عليؾ يا مريـ ،يا ممتلئة نعمة اارب ً
لدسة ًجدًّا " :ااسبلـ ً
معؾ ،مباركة
اام ٌ
ٌ
ااصبلة ي
ً
ً
سيدنا يسكع اامسيح.
أنت في اانساء ،كمباركة ثمرة بطنؾ ٌ
قديسة مريـ يا كاادة االٌو ،صلٌي ألجلنا نحف ااخطأة ،اآلف كفي ساعة مكتنا،
يا ٌ
191
لدسة ااتي ىح ىملىت ااخبلص
ؽ بيذه َّ
اام ٌ
آميف"  ،كا َّف خبلص يك ٌؿ ًم َّنا يمتى ىعلٍّ ه
ااصبلة ي

كااحياة إاى أرضنا اايابسة كااخااية مف ااثمار

ااصبلة
جي ندا ىذه َّ
 .فإذ تىلىكىنا ٌ

ً
اامباركة جدًّاَّ ،
اارب
ت فينا كلمة اهلل ٌ
فإنيا ستين ًب ي
االدكس ،كتى ٍحمؿ اى ىنا ثمرة حياتنا ٌ
ي
اإل او يسكع اامسيح إبنيا ااكحيد

ً
اامبلئك ٌي
 .فيذا ااسبلـ

"ااسبلـ ً
عليؾ يا
ي

نفكسنا ،في ً
ً
حمؿ انا
ااسماكم على أرضنا ،أعني في
اارحمف
مريـ ،"...يى ىك ندل َّ
ى
ى
ٌ
اانفكس ااَّتي ال تىستى ًلي ًمف ىذا َّ
ثمرتو في أكانيا ،كا َّف ُّب
ااندل اإلا ًي ٌي ،كال تيزًىر
ٌ
اابتَّة كال تستطيع أف تي ً
عطي ًمف ذاتيا إالَّ َّ
سؾ.
ااشكؾ ك ى
ى
ااح ى

191

اُوِغْ اِٜ٘ٓ ٍَّٝ ٧ب  :عالّ أُالئي عجشائٝ َ٤اُجِشب َسح اُ ُٔوذّعخ اُ ٠اُؼزساء ٓش ْ٣اُلبئوخ

اُ ُّ
غذ االُ ِ ٢ّ ٜاُغ ظِ ( ْ٤عجشائ ،َ٤ك ٢اُُِّـخ
غ ّش اُزغ ُّ
طٜش ٝاُوذاعخ " ٝأُجَب َسًخ ثَ ٖ٤اُِّ٘غبء " ثِ ِ
ذ ثََٖ٤
) .اُوِغْ اُضبُٗٓ " : ٢جب َس ًَخ أٗ ِ

اُغش٣بَّٗ٤خ اُ ُٔوذّعخَ٣ ،ؼ٘ ٢عجٞسد هللا أ ٝهللا اُغجَّبس
ٞ٣ؽَّ٘ب
غبثِن "اُز٢ِّ َٜ ُ٣ ١ء طش٣ن
ّ
اُِّ٘غبء :"...رؾَّ٤خ خبُزٜب اُوذِّ٣غخ اُ٤ظبثبد ،أُ ّّ اُ َّ
اُشة "ٓ ،بس َ
أُؼٔذإٝ .اُوِغْ اُضَّبُِش٣" :ب هذِّ٣غخ ٓش٣ َْ٣ب ٝاُِذَح هللا  ،"...طالح اٌُ٘٤غخ َعٔؼبء اُ ٠اُؼزساء
ٓش َْ٣اُ ُٔجبسًخ.

208

كباك ً
ً
الرش،
 -250إايكـ ما ى
أكحت ًبو ااعذراء اافائلة االداسة إاى ااطُّب ً ٌ
م أاف دك ي
صؿ ااثَّ ًاني ًمف كتابو  " :192De Dignitate Rosariiيا
كما ىى ىك مذككر في اافى ٍ
ً ً
َّ
األبد،
كم ىعٍّر ى
ضة إيَّانا ألىف ينرىذؿ إاى ى
لمؤل ،بأنيا إشارة يمحتى ىملىة ي
يب ىن ٌي ،إعلىـ ىكأىعلف ا ى
ً
تبلكة
كىي أف يككف انا فتكر ،كراىيَّة أك ال يمباالة قي ى

ااسبلـ ً
عليؾ يا
" َّ

ًً
قاـ ىع َّنا جميعان كاًؤل ىىبد بااتَّعكيض ىعف يك ٌؿ
ىمريـَّ -"...
ااسبلـ اامبلئك ٌي ي
اام ىب ىارؾ ااذم ى
ًً
زية اىنا كرىيبة كعظيمة
ما فى ىعلناه ًمف سكء ،ككلًمات ىذا َّ
ااسبلـ اامبلئك ٌي ىي يم َّع ى
صدَّؽ جماالت كمفاعيؿ كلمات ىذا
ًجدًّا"؛ كبااكاد تي ى

ً
مريـ "...
" َّ
ااسبلـ عليؾ يا ى

ش َّراح اً يك ٍّؿ ذاًؾً ،مثؿ ىذا ً
اار يجؿ
ااكاتب ك َّ
ناؾ ي
لدسة ،اك اىـ ىي يكف يى ى
اام ٌ
اامباركة ك ي
ي
ً
االديس ك يكثير ً
اامريم ٌي ااعظيـ ككثير ًمف ًر ىجاؿ
ىحد
غيره ،كأمثاؿ ٌ
ٌ
االديس ىعبد األ ى
أف جميع أ ً
َّ ً
ظماء ٌ ً
يكائ ىؾ ااذيف
بلحظ ًجدًّاً ،ب َّ
ااع ى
اام ى
ااتَّاريخ ي
االديسيف  .إذ أن يو اىم ىف ي
اطلىة كم ًح ٍّبي ً
ي ٍح ًمليكف عبلمات رذٍاً ًيـ ،كااير ً
االدكس،
ااع ٍلـ بدكف اهلل ٌ
ى
ى
ي

كًب يدكف

تكب ًريف ك ً
ااسبلـ
ااكاف ًر يف ،ىـ
اام ٍّ
ممف ىأبغضكا َّ
ن
جميعا ،كيا اؤلسؼٌ ،
تى ٍل ىكل ،ك ي
ً
ً
كف ًمنيا يمفىضٍّلًيف ىح َّي نة علييا،
لدسة ،كااتي
اام ٌ
يرتاع ى
ي
اام ٍ
س ىب ىحة ااكرديَّة ي
اامبلئك ٌي ك ى
كىـ ااًَّذيف ً
اامت ىك ٍّبركف كذاؾ ٌحتَّى
يحمليكف علي ًيـ أفعى ىب ىدؿ
اام ٌ
ي
ى
لدسة  .ك ي
اامسب ىحة ي
إف اى ييـ ذات رذائؿ ىك يخرافات أبييـ
كاك كانكا كاثكايكان ،كؿ كف باالسـ فلطَّ ،
ااشديد كيا العار ك َّ
اكسيفكركس اامرذكؿ ،كيا اًؤلىس ً
ؼ َّ
ااذ ٍّؿ ،إذ َّأن ييـ ًم ىف
ى
ى
ًً ً
س ىب ىحة ااكرديَّة
اامحتى ًل ًريف أك ًم ىف اابلَّ يمبااًيف اصبلة َّ
لم ٍ
ااسبلـ اامبلئك ٌي كا ى
ي
لدسة ،كينظيركف إاى ذاؾ يكلٌو بأ َّنو ممارسة تىصليح ً
النساء االَّك ًاتي ال ذكاء
اام ٌ
ٍ
ي ى
ي
جيدكف ً
ند يى َّف ،كحس ىنة اجميع ااج َّياؿ ك ًأل ي ً
يم ًييف  .كما
كائ ىؾ ااًَّذيف ال يي
االراءة ،اًؤل ٍّ
ًع ى
ى
ي
ى ى
192

ع ُٔ ّ ٞأُغجؾخ اُٞسدَّ٣خ اُ ُٔوذّعخ.
=كَ ٢ػظَ َٔخ ُ ٝ
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ااذيف اىيـ عبلمات ك ً
أف جميع ً
ً
كا َّن يو اى ًم ىف ى ً ً
ً
اض ىحة
يخرلً ،ب َّ
ي
ااجل ٌي ج ٌدان ،كمف ناح ىية أ ى
كعظيمة ابلختيار اإلايي اىيـ كاًمبارىك ًت ًيـ ،يىـ يك ٌؿ ً
طة كفى ىرح
كف ًب ًغب ى
ااذيف ىيتلي ى
ٌ ي ي ى
ى
ً
ً
لدسة اًلعذراء َّ
اان ًليَّة
اامبلئك ٌي
يميف ًج ٌدان صبلة ااتَّبشير
اام ٌ
ى
كمسبحة ااكرديَّة ي
عظ ى
ريـ اافائلة ااطُّبير كاالداسة ،كذاؾ ًب يك ٌؿ ىم ىحبَّة ،كفي يك ٍّؿ ىم َّروة يككنكف فييا أكثر
ىم ى
ً
و
اامباركة
حينئذ كفي
ًبيج ٍملى ًت ًيـ هلل،
ُّبكف ىذه َّ
ااكقت ىع ٍي ًن ًو يىـ يي ًحب ى
ااصبلة ي

ااسبلـ
" َّ

عليؾ يا مريـ  "...أكثىر فىأىكثىر ،كىذا ما قااىتٍ يو ااعذراء مريـ اافائلة ااطَّيارة ً
ً
بذاتيا
ى
ى
ً
ً
اًيذا ااطُّب ً
لدسة ااتي
اام ٌ
كباك ٌ
م ااعظيـ أاف دك ي
الرش اامذككر أعبله ،ىب ٍع ىد اا ىكلمات ي
يت على ًذ ٍك ًرىا؛
أىتى ي
ً
صؿ ذاؾ ،كمع يك ٌؿ ىذا ٍّ
فإني أتحدَّث ىعف و
أمر
ٍّ -251إني ال أعلىـ اماذا ككيؼ ىي ٍح ى
حليلي ًجدًّا ،كما ًمف كسيلىة أيخرل أستطيع ًمف خبلاًيا ُّب
إنساف ما
كاف
ه
ااتأكد إذا ى
ٌ
ً
اامبارؾ
اامحبَّة تبلكة َّ
ااسبلـ اامبلئك ٌي ي

ب يك َّؿ
ت ًب َّأن يو يي ًح ُّب
ًم ىف اهلل ،إالَّ إذا ىك ىج ٍد ي

لدسة ٍّ .إني أقكؿ  :إنسانان ما
سب ىحة ااعذراء مريـ اافائلة االداسة
اام ٌ
ٌ
ك ًم ى
ااكردية ي
حب ذاؾ؛ ًأل َّن يو ًم ىف اام ً
اام ىرض ،ال
مكف أف نجد
يي ُّب
ن
شخصا ما في حااة عجز ى
ي
َّ
غيرهي على محبَّة
يستطيع االياـ بذاؾ ،كاكن يو ىي ٍدفىع ى

اامبلئكي
تبلكة ااسبلـ
ى
ٌ

لدسة.
اام ٌ
كااكرديَّة ي
ُّب
ختارة ،منذ األزؿ ،يا عبيد يسكع اامسيح باامحبَّة
اام ى
 -252فيا أيَّتيا اانفكس ي
اامبلئكي "ااسبلـ ً
ً
في مريـ اامباركة كااً ىد ً
عليؾ " ىي أجمؿ
ااسبلـ
تو ،إعلمي َّ
أف َّ
ى ي
ٌ
ااصلكات ،ىب ٍع ىد ااصبلة ااربيَّة
يك ٌؿ َّ

إلف صبلة
"أبانا ا اذم في ااسماكات  ،"...إذ َّ

ينئة ي ً
عليؾ يا مريـ  ،"...بااذاتً ،ىي أكمؿ تى ً
ااسبلـ ً
مكف أف ينلىدٍّميا العذراء
ي
ى
ى ى
" َّ ي
ً
ىحد رؤساء اامبلئكة
مريـ اافائلة االداسة ،ككىنيا َّ
ااسبلـ اامبلئك ٌي ااذم ىح ىملى يو أ ى
ى
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األقد س ،فما ى ً
ً ً ً
ٍب ً
ااعلًي اً ىجذ ً
محب نة
ىح َّبتٍ يو َّ
مريـ ى
كاف منيا إالَّ أف أ ى
قلب ى
مف عند اهلل ى ٌ
اارب اإلاو
سد اإلا ًي ٌيُّ -ب
طت ًب ًو ًرضاىا التَّ ىج ُّب
أع ى
ىج ًّم نة ك ٍ
تجسد كلمة اهلل ،إبنو ااكحيد ٌ
ااسبلـ
غـ تكاضعيا ااعميؽ،
كنحف ،إذا قيمنا بتبلكة ىذا َّ
ي
يسكع اامسيح ،ر ى
اضع ،ي ً
ً
ً
ب
مك يننا
اامبلئك ٌي " َّ
سى
مريـ ً "...ب يك ٍّؿ محبَّة كتك ي ي
بلـ عليؾ يا ى
بااتااي ىك ٍ
ااس ي
ٌ
قل ًبيا ااطَّ ً
اىر ًج ٌدانً ،ب يك ٍّؿ تأكيد.
ً
ً
مريـ  ،"...عندما نلكـ
ااسبلـ
اامبلئك ٌي ك يك ٌؿ صبلة " َّ
 -253فيذا َّ
بلـ عليؾ يا ى
ااس ي
ً
س ًب ما يي ىعلٍّمنا ذاؾ أباؤنا
شمةً ،ب ىح ى
بتبلكتيا ًب يك ٍّؿ ىم ىحبَّة ،تلكل ،إنتباه كح ى
لدسة األبرار ،فيي تيٍب ًعد
االديسكف كأ َّ
اام ٌ
يمياتنا ٌ
ٌ
االديسات ،ك يك ٌؿ آباء ااكنيسة ي
ااسبلـ ً
ً
ً
سةً ،
عليؾ يا
طرقىة َّ .
سحؽ
ميـ كتى ى
تيز ي
ى
األباا ى
رؤكس ييـ كاام ى
إف ىذه ااصبلة " َّ ي
ً
ااعذب،
أجسادنا ،تيفىٍّر يح اامبلئكةً ،ى ىي ىن ىغ يـ
ريـ "...تيلىدٍّس نفكسنا ك
ى
ىم ى
اامختاريف ى
ً َّ
َّ
َّ
كمجد
اام ٌ
ترنيمة ى
لدس االذيذة ،ى ىي اىذة مريـ اافائلة ااط ى
يارة بااذات ى
ااعيد ااجديد ي
ااسماكات ااتي
اام ىمجَّد َّ .
اامباركة ًى ىي ىن ىدل َّ
ااثااكث ى
إف ىذه ااصبلة ي
األقدس ي
اانفكسً ،ىي االيبلىة ااطَّ ً
ً
ب ُّب
اى ىرة كاامحبَّة ااتي ينلىٍّب يؿ بيا مريـ ااعذراء اافائلة
تي ٍخص ي
ى
كااكردة االرمزيَّة االَّكف ااتي ينيدييا اىياً ،ى ىي
االداسة كاادائمة بتكاًيَّتياً ،ى ىي
ى
ٍّميا ايا كىنرفى يعيا إاييا:
االُّبؤاؤة ااغااً ىية ااثَّ ىمف كقىدح عطكر َّ
اارحيؽ ك ى
ااع ٍن ىبر ااتي ينلد ي
ً
ريـً ،"...ى ىي تشابيو أعطاىا
اامباركة اصبلة " َّ
بلـ عليؾ يا ىم ى
ف يك ٌؿ ىذه ااتَّشابيو ي
ااس ي
أىلينا كقدٍّيسك جميع اادُّبىكر ايذه ااصبلة اافائلة ااجماؿ كاارائعة ااجكىر
يمنا اامجيدة
كاامضمكف كااتي رفعكىا كيرفعكنيا دكمان إاى ااعذراء مريـ أ ٌيـ اهلل كأ ٌ
اامباركة.
ي
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جميعا كًبك ٌؿ إاحاح كباامحبَّة ااتي اى يكـ
أرج ىك ًمنكـ
ٍّ -254إني ي
ن

في ىق ىلبي يسكع

ىقدسيف ،عدـ ً
ط ٍعتيـ
االكتفاء اايك ًم ٌي بتبلكًت ًكـ
المسب ىحة َّ
ااصغيرة ،فإف إستى ى
ى
ى
كمريـ األ ى ى
ً
ً
أقساميا ااثبلثة
لدسة ًب يك ٍّؿ
اام ٌ
اام ى
إعمليكا يك َّؿ جيدكـ ا ى
سب ىحة ااكرديَّة ي
تبلكة ى
ى
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في

بارؾ يكـ في ساعة مكتكـ -ر ً
مريـ اافائلة االداسة ستي ً
قاد يكـ،
يك ٌؿ األيَّاـ ،كا َّف ااعذراء ى
ي
ً
ً
بتصديلي في يك ٌؿ ىذا؛ كما كا َّن يو ،ىب ٍع ىد
اعة اال ٌذيف فييما قيمتيـ
اايكـ ك َّ
ااس ى
كرل ى
في ذ ى
كؼ
س ى
اأمو ى
أف تىككنكا قىد ىزىر ٍعتيـ في ىب ىرىكات يسكع ى
بارىكة ،ى
كب ىرىكات ٌ
اام ى
مريـ ي
ااسماكات
اابركات األبديَّة في َّ
تى ي
حصدكف ى

إف ااذم يزرع ًبعطاء ،سي ً
حصد
َّ " :
ىى
ى ى ى

ًب ً ع و
طاء كبير."194
ى
ااحليلي
إف ااذيف يلكمكف باإلكراـ
ااسادسة َّ :
سة
اامري ًميَّة ااتلكيَّة َّ
ى
مار ى
اام ى
 -255ي
ٌ
مريـ اافائلة االداسة ،اً ىكي يش يكركا اهلل على جميع ٍّ
ىغدقىيا
اان ىعـ ااتي أ ى
العذراء ى
بتبلكة نشيد "تي ىعظٍّ يـ ىن ٍف ًس ىي
كدائما
ار عديدة
مريـ ،ىي ًجب علي ًيـ أف يلكمكا ًمرنا
على ى
ى
ن
االد ً
يسيف ،كعلى ًمثاؿ ااطُّب ً
اارب "195...على ًغر ً
إف ىذه
كباكيَّة يد ىكٍن ًيي َّ .
ار جميع ٌ
ٌ
ااصبلة ااكحيدة اًلعذراء مريـ اافائلة االداسة
اامباركةً ،ى ىي َّ
ااصبلة ،نشيد مريـ ي
اارب اإلاو قد فى ىعلىيا ًمف خبلاًيا،
م َّ
إف يسكع اامسيح ٌ
كبى ،أك ًب ى
كاا يكلٍّيَّة ااطُّب ى
ااح ًر ٌ
شكراف
ككنو يتكلَّـ ًمف خبلاًيا َّ .
مريـ اافائلة االداسة ًى ىي أعظىـ ذبيحة ىحمد ك ي
إف ى
ااصبلة اامباركة بااذاتً ،ىي َّ
شريعة ٍّ
اانشيد األىكثىر
إقتىىبلىيا اهلل في
اان ٍع ىمة  .ىذه َّ
ى
ي ى
ى
193
اُؾجش اَ٧ػظْ
أعشاس اُلَ َشػ
ُ
ٝاُؾضٕ ٝأُغذٝ ،ك ٢ع٘خ  ،.ّ2002أضبفَ ػِٜ٤ب هذاعخ َ
ٞؽَّ٘ب ثُٞظ اُضَّبِٗ ٢أعشاس اُُّ٘ٞسًٔ ،ب َر ًَ ْشدُ رُي عبثِوبً ،ثبُزَّلظ. َ٤
اُجبثب َ ُ٣
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احد ،اً ىدرجة َّأن يو ي ً
األقدس اإلاو ااك ً
مك ين ىنا
كعرفانا بااجميؿ هلل ا اثااكث ى
تك ي
ي
ىى
اض نع ي
َّ
إف
َّسة جدًّاٌ ،حتَّى َّ
ظمى يملد ى
االىكؿ ،إنيا أسمى صبلة كفييا أسرهار إاييَّة يع ى
كب ٍع ىد
كف ًبيا َّ .
اامبلئكة ال ىي ٍعلى يم ى
اامعلٍّـ كااعبلَّ ىمة ااكبير ،ى
إف ي
جرسف ،اادكتكر ي
ًً
ً
ًً
ااك ىر ًع ،ىحتَّى ىعف
تمض ىية حياتو كلٌيا في كتا بة يمؤاَّفات ال تيحصى ،مليئة بااع ٍلـ ك ى
ًً
ً
اازم ًنيَّةً ،ح ٍي ىف كاف يلكـ
ىخ ىذتٍ يو َّ
أصعب اامكاضيع ،قىد أ ى
ى
اار ٍجفىة في آخر حياتو ى
بااتَّعلًيؽ اابلَّىكًت ٌي اافائؽ ااجَّماؿ كاامضمكف اً ىنش ًي ًد مريـ ااعذراء اافائلة ااطُّبير
باهلل م ىخلٍّ ً
ركحي ً
كاالداسة "تيعظٍّـ ىن ٍف ًسي اارب ،كتىبتى ًيج ً
صي  ،"...كااذم كاف يلكؿ
ى ٌ
ي
ي
ى ى ي
ً
ًً
ًً
َّ
كتابات ًو يكلٍّيا
ق ىيذ يكر في
كمؤاَّفاتو اامجيد  .كما كا َّف ن ي
ىع ٍن يو ًبأن يو إكليؿ أعمااو ي
ًأل ى شياء رائعة ًجدًّا ًمف ىذا َّ
ااملدسة
ىح ًد أعمااًو
ٌ
اانشيد اافائؽ ااجماؿ ،كفي أ ى
َّ
َّ ً
مريـ تىتلكه يك َّؿ األيَّاـ
ىذه ،يؽكؿ ًب ي
اامبارؾ بااذات ،كا ىنت ااعذراء ى
أف ىذا اانشيد ي
شكر و
أف ااعااًـ ااكبير
األقدس  .كما َّ
ىم َّرات ًعدَّة كًباا يخصكص ىك ًف ٍع ًؿ ي
اف هلل ااثااكث ى
ش ٍر ًح ًو ايذا َّ
ً
لدس ،ىيذ يكر انا
بانزكينيكس ،في ى
اام ٌ
اانشيد ،نشيد ى
مريـ ااعظيـ ي
ً
سة كا ىنت تىٍرتىًعد
عجائب عديدة كا ىنت تيجتىىرح بفضيلتو كقداستو ،كيلكؿ ًب َّ
أف األباا ى
ً
ً
لدسة ًمف ىذا َّ
اامري ًم ٌي اإلا ًي ٌي
اانشيد
اام ٌ
ى
يرب ع ٍن ىدما تى ٍ
كتى ي
س ىمع ىذه اا ىكل ىمات ي
ااع َّزة ًب ًذر ً
اامبارؾ " :ص ىنع اا ىغلىبة ك ً
اع ًو
ى ى ى
ي ى

تكب ًريف ًب أفكار
اام ٍّ
كبد ى
( ٌ
اارب االاو ) ،ى
َّد ي

قلكًب ًيـ."196
اام ًح ٍّبيف اىيا،
ااسابعةَّ :
سة
اامري ًميَّة ااتلكيَّة َّ
إف يخدَّاـ ىم ى
ى
مار ى
اام ى
يم ىناء ك ي
ريـ األ ى
 -256ي
ً
اايركب ًم ٍن يو،
ىي ًج ي
ب علي ًيـ احتلار ىذا ااعااىـ اافاسد ك ي
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كايلكمكا ًبأفعاؿ يكفير ًب ىيذا

ااس ٍّيء ،اًيلكمكا باألىفعاؿ اامباركة ااتي أعطيتييـ أنا إيَّاىا في ً
األكؿ
االسـ َّ
ااعااىـ َّ
ي
ى
ي ى
ً
ً
ااملدَّس ىذا.
مف مخطكطي ي
ريدكف أف يصيركا ً
كائؾ ً
خاصة ً
كاملًيف
سات
َّ
كداخلًيَّة ًأل ي ى
ااذيف يي ي
يم ىم ىار ى
ً
مارسة اامريميَّة ً
ااتلكيَّة
اام ى
 -257إضافى نة م ٍّني على األفعاؿ ااخارجيَّة ايذه ي
ت على ًذ ً
جميعا ىع ىدـ احتلارىا
ب علينا
كرىا يمفى َّ
اام ٌ
لدسة ااتي ًج ٍئ ي
صبلن ،كااتي ىي ًج ي
ن
ي
ً
اابتَّةأك إىمااًيا أك ااتَّ ىخلٍّي ىعنيا ،بؿ ىع ٍيشيا ك َّ
س ىمح في
ى
ااشيادة اىيا بملدار ما تى ٍ
ى
ذاؾ حااى ية يك ٍّؿ ًم َّنا كظركؼ ً
ٍّفاع ىعنيا في يك ٍّؿ و
زماف كمكافٍّ ،إني ايقىدٍّـ
حيات ًو ،كااد ً
ااركح االي يدس اهلل إاى
اجميع ىم ٍف
َّسة ًجدًّا
ً
يدعكىـ ُّب
ي
مارسات داخليَّة يملد ى
اآلف يم ى
ىعلىى ىد ىرجات اا ىكماؿ كاالداسة.
أٍ
ً
ً
ً و
مريـ ،ىم ىع
ص ٍن ىع جميع أعماانا ًبكاسطىة ى
أربع ،ىي ًج ي
َّإن يو في ىكلمات ى
ب علينا ي
بشكؿ أكـ ؿ ًبك ً
و
اسطىة يسكع،
مريـ ،اً ىكي نتم ٌكف مف االياـ بيا
مريـ ىكاً ى
مريـ ،في ى
ى
اارب اإلاو.
ىم ىع يسكع ،في يسكع كاً ىيسكع اامسيح إبنيا ٌ
ص ىن ىع يك َّؿ شيء على ىي ىدم مريـ ااعذراء اافائلة
 -1 ْ -258ىي ًج ي
ب علينا أىف ىن ٍ
بارىكتىيفً ،ب ىمعنى أ َّىن يو ىي ًجب علينا أف ينطيعيا طاعة عمياء ،طاعة
اام ى
االداسة ي
يات ًيـ َّ ً
ااب ًنيف ًأل ي َّم ً
َّ
َّ
يارة كااذم
ى
ااصااحات ،إذ إنيا تلكد جميعنا بركحيا اافائؽ ااط ى
اامنلى ًاديف اً ُّبركح اهلل االي ٌدكس ،يىـ أبناء اىو  ،"197كىكذا
يى ىك يركح اهلل االدُّبكس َّ " .
إف ي
أيضان ،جميع ً
أبناء اى ىيا ،كبااتااًي
جميعا
اامباركة ،يىـ
ااذيف
ي
ينلادكف ُّباركح ى
ه
ن
مريـ ي
ً
نحك
أبناء هلل ٌ
االدكس ،نتيجة اذاؾ ،كما ىع ىر ٍ
ضنا سا ًبلان ،ى
ااك ًرًعيف ى
كبيف ااكثير م ىف ى
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يكائ ىؾ ً
ناؾ م ىكٍّرمكف حليليُّبكف ايا إالَّ أ ً
ااذيف
ااعذراء اافائلة االداسة،
ى
كايس يى ى ي ي
ً
ً
َّ
ينلادكف ًب ىح ى ً
كح اهلل
ت ًب َّ
يارة ٍّ .إني يق ٍل ي
ريـ يى ىك ير ى
أف ير ٍك ىح م ى
سب ركحيا اافائؽ ااط ى
االي ٌدكسً ،أل َّنيا اىـ تىسليؾ اابتَّة ًبحس ًب ً
ااخاص
ركحيا
ى
ٍ ٍ
ٌ
ى ى
أمبركسيكس

198

إف االدٍّيس
 .ىفلً ىيذاَّ ،

مريـ ااعذراء اافائلة ااطُّبير كاالداسة في يك ٍّؿ
س ى
يلكؿ " :فلتى يكف ىن ٍف ي

ًو ً ً
مريـ في يك ٍّؿ ًم َّنا ،اً ىكي نبتى ًيج باهلل
كاحد م َّنا ،ا يكي ين ىم ٍّجد اهلل؛ ىك ىاي يكف يركح ى
إف َّ
ااصااًح ير ً
كدريكز
االدُّبكسَّ .
ند ىما – على ًمثاؿ األخ َّ
اان ٍفس تككف مسركرة ًع ى
االداسة –
ااًَّذم تييكفٍّ ىي برائحة
ى

ُّب
مريـ
ادة ًمف ير ً
كمنلى ى
كح ى
تى يككف يكل ىيا يممتىلى ىكة ي

ً
ً
ً
كح كديعه ً
كقك ٌّ
اامباركة ،ااذم يى ىك ير ه
قصكل ،يمتكاضعه
م ًجدًّا ،غيكر كذك فط ىنة ى
ي
ً
كطاىهر!".
ب
كي
صه
شجاعه ،ىخ ٍ
ً
 -259اً ىكي تستطيع َّ
اان ٍفس االنلياد اً ىن ٍف ً
ب علييا أف
مريـ ااطَّاى ىرة  .1 :ىي ًج ي
س ى
االياـ ًب ً
ااذ ًاتيَّة ،قى ٍب ىؿ ً
ارىا كارادتيا َّ
تتخلَّى عف ً
ااخاصة ،ىعف أنك ً
ىم
ركح ىيا
َّ
ص ٍن ًع أ ٍّ
ى
عم وؿ :على سبيؿ ً
اامشا
اامثاؿ ،قى ٍب ىؿ َّ
ااصبلة أك ي
ىى

ركة في َّ
ااذ ن بيحة اإلاييَّة
ى

ألف ظيليمات ركحنا ك يخبث إرادتنا َّ
ااذ ًاتيَّة ،ىبعض األحياف،
لدسة ،ااخَّ ،
اام ٌ
اام ى
ناكاىة ي
ك ي
ركح مريـ ً
ً
اافائؽ
س ىنة ،تى ًل ي
ؼ عائلنا في ىكجو ً ى
ى
كحتَّى األعماؿ ااَّتي يربَّما تى ى
ظير انا ىح ى
مريـ ااعذراء اافائلة االداسة،
ستىساًـ يار ً
كح ى
االداسة .2 .ىي ًج ي
ب علينا بااتااي أف ىن ٍ
ً
طيعيف ايا ،كتلكـ بليادتنا كما تشاء
ا ىكي ىن يككف ٌ

 .فلينل ً
يف ىي ىد ىييا
ؽ بذك ًاتنا ىب ى

يف ىي ىدم ًم ٍف يلكـ بتشغيلً ىيا ،أك كآاى ًة
اابتكاًيَّتىيف اافائلتىي ااطَّيارة ،كأداة َّ
صماء ىب ى
حنكف َّ .إن يو يتكجَّب علينا اًذاًؾ ،أف ىن ٍفليد شخصي ً
ؼ ً
عاز و
و
نام ًب ىي ًد ً
َّاتنا يكلٌيا،
ماى ور
و
ي
َّة ً
اى ًبينيا ايا كىنضيع فيياً ،ب ًثلى وة م ًحب و
كً
كاملى وة فييا كاىيا ،ىك ىحجر ينلليو في
ي
198
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ً
ً
ً
ً
ً
ااب ً
َّي وة ًم َّنا
حرااعظيـ جدًّا؛ ك يك ٌؿ ذاؾ ىيت ُّبـ فىك ارن ًب يم ى
ى
بنظروة يركحيَّة كاح ىدةن يم ىكج ى
ساع ىدتيا ،ى

فظ ٍّيان قائلًيف اىياٍّ :إني أت ىخَّلى عىف ً
صغير ،أك اى ً
و
ذاتي ،كأىىىبيا اىًؾ
م
حكىاً ،ب ًف ٍع وؿ إرًاد ٍّ
ى
ىن ى
ااغااية ًجدٌان  .كباار ً
ً
سيَّة ،أحيانان،
غـ ًمف ىع ىدًـ
شعكرنا ًبأيَّة عذكبة ًح ٍّ
يا أ ٍّ
ى
ااعزيزة ً ى
يميى
لدس ً
ً ً
ااذم يجعلنا متٌحديف بياَّ ،إنو ال
اام ٌ
في ىذا ااف ٍعؿ ي

ترؾ ًمف ًق ىبلًيا إالَّ أف
يي ى

يككفً ،ف ٍعلًيًّا ،حليليًّا  :كما اىك يق ٍل ىنا ،ما ال ىي يركؽ هللَّ ،أنا ين ٍع ًطي ذكاتنا الشيطاف،
و
شيء يح ٍّب ٍّي في ىذا اإل تٍّجاهَّ ،إننا ال ينص ًبح
ىم
دكف أف ىن ٍف ىعؿ أ َّ
احة كاى ًكف ى
ًب يك ٍّؿ صر ى
و ً
يد ًفع ىؿ ً
ً
ً
اابتَّة حليلي نة الشيطاف َّ .3 .إن يو ك ً
تلد ىمتنا
اج ه
ب علينا ،مف ىكقٍت آل ىخر ،تجد ى ٍ
ٍّحادنا ُّب ً
كات ً
بمريـ ااعذراء اافائلة ااطُّبير كاالداسة في يك ٍّؿ
اام ٌ
لدس ى
ااركحي اافائؽ ي
ذات ً
لدار ما نلكـ بذاؾ ،على ً
ىع ىم وؿ نلكـ ًب ًو ىكىب ٍع ىدهي؛ كعلى ًم ً
ااملدار َّإننا نتلدَّس
ي
يف ك نستطيع ً
ً
اار ً
كحي اافى ً
أكثىر فأىكثىر يك َّؿ ًح و
اارب
األ تٍّحاد ُّب
سر ىعة ًبابنيا ٌ
كر ٌ
م كًب يك ٍّؿ ي
ً ً
اإلاو يسكع اامسيح ،ىذا اال تٍّحاد ُّب ً
كدائـ إتٍّحادنا
فكر
يتبع نا
ااركح ٌي ااربَّان ٌي ااذم ى
ن
ُّب ً
مريـ يى ىك يركح يسكع إبنيا
اامباركة ،حيث َّ
اام ٌ
أف ركح ى
لدس ى
بمري ىـ اي َّم يو ي
ااركح ٌي ي
اارب اإلاو.
ااكحيد ،اامسيح ٌ
ً
مريـ ااعذراء اافائلة االداسة :
 -2 ْ -260ىي ًجب علينا أف نلكـ ًب يك ٍّؿ أفعاانا ىم ىع ى
تصر ً
ً
ثاؿ ً
اانظىر إاييا ً
ً
كم و
ب علينا َّ
فاتنا
اجميع
كام وؿ
ً
فضائ ًؿ ُّب
ىي ٍعني َّأن يو ىي ًج ي

َّ .إنيا

ً
ً
بصياغتو ا ُّباركح االي يدس اهلل في
اام ىميَّز األعلىى اافائؽ االداسة ااذم قاـ
اامثاؿ ي
ً
ً
ً
س ًب طاقى ًة يك ٍّؿ ًم َّنا
باركة ًجدًّا كااتي ى ىي مريـ بااذات ،ا ىكي ىنلتىدم ًبيا ًب ىح ى
خليلة يم ى
ً
ً
مريـ ،يمتى ىخٍّيليف أعماايا ااجميلة
ااضَّعيفىة ،فننظير في يك ٍّؿ ف ٍع وؿ صاا وح إاى ى
ً
ب عؿ ينا َّ
ااتأمؿ ك ُّب
ااشكر
اانظىر ىملًيًّا ك ُّب
اام ٌ
لدسة اىك أقمناىا مكا ىننا  .ىفليذا َّإن يو ىي ًج ي
ك ي
ً
قامت بيا،
كاإلعجاب ااعميؽ في جميع فضائليا اإلاييَّة كااعظيمة جدًّا ،ااتي ى
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كبير ًب ىك ً
َّ
بلـ اامبلؾ
آم ىنت إيمانان نا
باا يخصكص .1 :إيمانيا ى
ااح ٌي ،حيث أنيا ى
و
إخبلص
االدكس ًب يؾ ن ٍّؿ
أم تىىرد وُّبد؛ َّ
دكف ٍّ
آم ىنت باهلل ٌ
اام ٌ
لدس ،ى
إف ى
اامباركة قد ى
مريـ ي
ي
لدس على ً
ً
اارب اإلاو يسكع
أقداـ
اام ٌ
صليب إبنيا ٌ
ااج ي
كثىبات ىحتَّى رأس ي
لجلة ي
اامسيح ،فادينا ااحبيب؛  .2ك َّ
اض ًعيا ااعميؽ،
أيضا ،إاى تك ي
أيضا ك ن
اانظىر ىملًيًّا ،ن
َّ ً
ض ىعت هلل في يك ٍّؿ
كغاصت
ااذم ًمف خبلاً ًو اختىفىت،
ااملدَّس ااعميؽ ،ى
كخ ى
ى
بااصمت ي
و
شيء؛  .3كما كا َّنو اىك ً
اامشعة ًجدًّا كجميع
اجب يملدَّس علينا ًبأف ىن ٍم ىدح طيارتيا
ٌ
ً
ااسماء.
حت َّ
اابتَّة ًمثليا تى ى
فضائليا ااتي ال ىمثيؿ ايا ،كال يصير ى
أف مريـ ااعذراء اافائلة االداسة ًى ىي االىااىب
أردده ثاني نةَّ ،
فل ىنتى ىذ َّكر ،كىذا ما ٌ
ااكحيد كااك ًبير كااخاص ًجدًّا ًجدًّا اًص ٍن ًع صك ور حي و
اإلا ًيي اامبارؾ ً
َّة هلل االي ٌدكس،
يى ى
ٌ
ي
ٌ ي ى
في كق و
ٍت و
قليؿ ًجدًّا؛ ك َّ
ااملدَّس كااذم يى ىك
اان ٍفس ااتي تى ًج يد ىذا االااب
ى
اإلايي ي
ٌ
اامباركة بااذات ،كتى ٍفليد ذاتيا اًتي ىخلٍّصيا فييا ،ىي نفس
ااعذراء ى
مريـ ي

تت ىغيَّر

اارب اإلاو االي ٌدكس ااذم يى ىك ىذا االااب ااذم
كتىتى ىح َّ
سف بسرعة في اامسيح يسكع ٌ
أمو ،اافائلة ااطُّبير كاالداسة ،ك ً
ااذم تي ىمثٍّلو طبيعيًّا في ذاؾ.
مريـ ااعذراء َّ
يى ىك ى
و
اامباركة ًج ٌدان ،اً ىكي ىن ٍف ىيـ ىج ٍّيدان
 -3 ْ -261ىي ًجب علينا االياـ ًب يك ٍّؿ شيء في ى
مريـ ي
اامتىىك ٍّجب علينا تيجاه
لدسة "اإلكراـ
اام ٌ
اام ى
ااحليلي ي
مارسة اامريميَّة ااتلكيَّة ي
ىذه ي
ٌ
أف ااعذراء اافائلة
ااعذراء اافائلة االداسة "َّ ،إن يو ىيتىىكجَّب َّ -1 ْ :أكالن ،أىف ىنعلىـ ًب َّ
إف ً
لدس ااجديد ،كًفي ً
ً
ردكس االىًديـ
اال ىد ـَّ ،
اام ٌ
ااف ى
ردكس ى
ااطُّبير ًى ىي ًف ى
ى
آدـ األىرض ٌي ي
ً
ً
كاف إالَّ م ازن اىو ،كفي ىذا ً
سف اًيذا
ااف ى
ما ى
ردكس األرض ٌي ااجديد آل ىدـ ااجديد ،قىد ىح ي
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ً
ث فيو اً ًتسعة أشير  ،199أىم أحشاء
لرب اإلاو يسكع اامسيح أف ىيم يك ى
أم ا ٌ
األخير ٌ
كى ً
اافردكس
َّية إا ًييَّيفً ،ى ىي ى
اادتو ى
ص ىن ىع ًب ىيا ااعظائـ ًب ىجبلؿ كأي ب ى
اامباركة ااتَّي ى
مريـ ي
ً
ً
ً
ذكبة
ااع ى
ااكجكد ك ي
ليء بااغنى كااجماالت االاييَّةً ،بأشياء ناد ىرة ي
اام ى
األرض ٌي ااجديد ى
ً
ااملدَّس
صؼ ايا  .إذ َّ
إف ى
ال ىك ٍ
مريـ ااعذراء اافائلة االداسة ى ىي ىذا اامكاف ي
اامبارؾ َّ
َّ
و
يارة
بااذات كااذم يتأاٌؼ ًمف
أرض فائلة ااط ى
ي ى

ٍ ،أر و
ض ًب ٍك ور حيث صيغى

َّ
ااركح
اام ىخلٍّصً ،بلي َّكًة ُّب
كتغذل ى
آدـ ااجديد إبنيا ٌ
اارب اإلاو يسكع اامسيح اافادم ك ي
دكف أىم ً
ص ىمة؛ َّإن يو في ىذا
شائ ىبة أك ىحتَّى ًمف ى
االي يدس اهللً ،مف ى
دكف أىم أىد ىنى ىك ٍ
قيليَّة الحياة ً
ااتي ىح ىملىت

ً
ً
كج يد ااشجرة ااح
ااف ى
بارؾ ،تي ى
اام ى
ردكس ااجديد األٌرض ٌي ي

ً
اامباركة بااذات ،شجرة ً
ااخير
معرفىة ى
ٌ
اارب اإلاو يسكع اامسيح ،ى ىي ى
مريـ ااعذراء ي
اامائت م ٍف يىك " ينكر ااعااىـ ً ."200
طت عااىم ىنا ً
ففي ىذا
ىع ى
ااشر ،ااتي أ ٍ
ى ى
كتمييزه عف ٌ
ى
اامكاف اإلا ًيي كااذم يىك ااعذراء مريـ ً
اافائلىة ااطُّبير ك
ى
ى
ٌ

أشجار
كجد
االداسة تي ى
ه

احد االيدُّبكس ،كيركييا مف مسحة ع ً
ىقدس اإلاو ااك ً
ذكبتو
سيا اهلل ااثَّااكث األ ى
ى ٍى ي
ىغ ىر ى
َّسة ،ىحملىت كما ازاىت تى ٍح ًمؿ دائما ااثٍّمار َّذات َّ
ذبة؛
ااع ى
اانكية االَّذيذة ى
ااملد ى
ن
ى
اإلاييَّة ي
ً
كفي ىذا ً
م
ااف ى
ردكس األرض ٌي اامجيد كااذم يى ىك مر ى

اامباركة ،تيٍك ىج يد
ـ ااعذراء ي

ٍّدة اافضائؿ كااتي يتعطَّر ًمف
اام ىزَّي ىنة بااكركد ااجميلة
اامتى ىعد ى
ى
ااعذبة ي
ااحدائؽ ي
َّ
جميعا
اتيـ
ااعذكبة اامبلئكة ذك ي
ن
كي اافائؽ ي
عطرىا ااذ ٌ

اإلايي
 .في ىذا اامكاف
ٌ

ً
اابساتيف ااخضراء اامليئة
كج يد
اام ٌ
اامباركة ،تي ى
لدس ،ى
مريـ ي
ي

باارجاء ،ك ً
االبلع

حص ىنة اافائلة ااجماؿ كااتي تى ٍبعث في نفكسنا ااثٍّلىة َّ
ك ً
بااذات ،ااخ  .كال
اام َّ
ى
اامنازؿ ي
199

أعَ خالط٘ب.
ٝ -اُ ِز ١ر ََغ َّغذ َٓ َؾجَّخً ث٘ب ِٖٓ ِ

200

ِشة االُ٣ ٚغٞع أُغ٤ؼ اثٜ٘ب اُٞؽ٤ذ ػَٖ رارِ ،ٚك٢
هََٓ ٍٞشٜٞس ِع ّذاً ِع ّذاً ُِ ّ

غتِ اُوذِّ٣ظ َ ُٞ٣ؽ َّ٘ب .12 ،8
اُ ُٔوذّط ث ِ َؾ َ
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ا ِِ ٗ٧غَ٤

االادر على أف ي ً
ااركح االي يدس اهلل ً
لدسة
كج يد ىغير ُّب
كش ى
اام ٌ
ى
يي ى
ؼ انا ااحليلية ااخفيَّة ي
اامبارؾ
اام ٌ
ًجدًّا تى ى
ص ىكر ىذه األيمكر ااماديَّة َّ .إن يو يي ى
حت ي
لدس ي
كج يد في ىذا اامكاف ي
شمس ً
ً
ااصرؼ َّ ً
باى ىرة اًلحياة اإلاييَّةً ،مف
اايكاء َّ
اانل ٌي ًجدًّا كااَّذم ال ىع ٍد ىكل فيو؛ ى ٍ ه
ً
َّ
كيتح َّكؿ إاى
حرؽ يك ٌؿ ااحديد ى
اامضط ًرـ كاادَّائـ ،حيث يي ى
يدكف ظبلؿ؛ أىتُّبكف اامحبَّة ي
ً
ىذ ىى وب خااً و
نبع ًمف األرض ،في
ير ااتَّك ي
اضع ااعميؽ كااعظيـ ًجدًّا ااذم ىي ى
ص؛ يىناؾ ىن ي
ً
يركم ىذا اامكاف اامبارؾ؛ ًت ى ً
رك ًاف ًد ًه األربعة ك ً
ااذم ً
األربع
لؾ ى ىي اافضائؿ ى
ى
ي ى
ً
اارئيسيَّة.
أف
لدسة ،يلكؿ ًب َّ
َّ -262
إف ُّب
اام ٌ
ااركح االي يدس اهلل ،على أفكاه اآلباء ٌ
االديسيف ي
مريـ اافائلة االداسةً ،ىي  .1 :ااباب َّ ً
لدس ااذم ًمف خبلاو
اام ٌ
ااعذراء ى
ااشرق ٌي ي
ى
كي ٍخ يرج 201؛ حيث
ااح ٍب ىر
اإلايي االي ٌدكس األع ى
ظـ ٌ
اارب اإلاو يسكع اامسيح ى
يدخؿ ى
ٌ
َّإن يو ىد ىخ ىؿ في مجيئو األ َّىكؿ اامجيد بكاستطيا اامباركةً -بفى ٍ ً
لدس ،كسيككف
اام ٌ
ضليا ي
ي
َّ
اامباركة ًى ىي ىي ىكؿ
اام ىم َّج د؛ َّ .2
ىكذا ن
إف ى
مريـ ي
أيضا في مجيئو ااثاني كاألخير ي
ً
َّ
االدكس
األقدس اهلل ،إذ َّأنيا
ي
عرش اهلل ٌ
احة ااثَّااكث ى
كمكضع ر ى
ااملدَّس ى
اابلىكت ي
ااصفات ااعديدة
كىي ىكلو كعااىمو َّ .
إف جميع ىذه اافضائؿ ك ٍّ
ذبحو ى
كم ى
كمدينتو ى
ااغاية في ااجماؿ ،كااتي ال ىح َّد كال
اافائلة االداسة ك ى

ؼ اياً ،ى ىي ااحليلية
صى
ىك ٍ

َّ
االدكس
بااذات ،باا ىنظى ًر إاى
ً
ص ىن ىعيا اهلل ٌ
اام ٌ
لدسة ااتي ى
اامعجزات اإلاييَّة ي
جميع ي
ً
العذكبة
المجد ااعظيـ ! آه! يا
ى
في ى
اامباركة  .آه! يا اىلغ ىنى ااكبير ! آه! يا ى
مريـ ي
ااعظمى! آه! يا اسعادتنا ً
ااكاملىة في أف نستطيع أف ىند يخؿ إؿ
ي ى
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ٗجٞءح ؽضهَِّ٤بٍ ٓٝ 1 ،44ب ْ َ٣زجَغ.

219

ل ىذا اامكاف

رش
حيث أ َّ
مريـ اامجيدة ،كىنم يكث فيو ،ي
ىف اهلل االي ٌدكس ذاتو قىد ىج ىع ىؿ ىع ى
ٌ
ااملدس ،ى
م ً
ظـ!
جد ًه اإلا ًي ٌي األع ى
ى
ااص ً
 -263كاً َّ
ً
اإلذف
صؿ على
كن يو ،ىكـ يى ىك ًم ىف َّ
عب اىنا ىن ٍح يف ااخطأة ًب ٍ
أف ىن ٍح ى
ً
ً
ك ً
كملدَّس ًجدًّا
اام ٍلد ىرة كاألنكار ،ال ا ىكي نستطيع اادُّبخكؿ إ اى ىكذا مكاف شاىؽ ي
ى
202
ااركح االي يدس اهللَّ ،
ً
بااذات ،ااذم
اس ًت ًو كاركبيـ  ،كاى ًكف ُّب
ًج ٌدان ،كااذم ال يلكـ ًبحر ى

اامباركة اافائلة ااطُّبير
س يو ٍّ
اامطلىؽ عليو ،أم على ى
ىج ىعؿ ىن ٍف ى
مريـ ي
ااسيد ااكحيد ي
إف اي ً
عركس ًتي ًى ىي يبستاف يمل ىفؿ
ختي ًى ىي يبستاف يمغلىؽ،
كاالداسة ،إذ قاؿ ىعنيا َّ " :
ى
كمختكمة-
اامباركة ًى ىي يمغلىلىة
كعذب ًجدًّا  203ن "َّ .204
إف ى
كينبكع ماء مختكـ ى
ى
مريـ ي
كحكاء ،ااتُّبعساء ،ااًَّذيف قىد طي ًردكا ًم ىف ً
ردكس
ص ىنة205؛ َّ
آدـ َّ
يمتى ىح ٍّ
ااف ى
إف أكالد ى
ى
األرضي ً
ً
يستطيعكف اادُّبخكؿ إاى ىذا ً
األرضي ً
ً
ااجديد
ردكس
االديـ  ،206ال
ااؼ ى
ى
ٌ
ٌ
ااركح االي يدس اهلل االدُّبكس
اابركات ،إالَّ إذا ىك ىى ىب ييـ ُّب
اامبارؾ ,ااَّذم يى ىك ى
مريـ اافائلة ى
ي
َّ ً ً ً
ب علي ًيـ إستحلاقيا.
ًن ٍع ىم نة
خاص نة اذاؾ ،ن ٍع ىم نة ىي ًج ي
اانعمة َّ ً
ً
ً
عليف بااتااًي أف
ا
ب
ااسام ىية ًجدًّا ،ىي ًج ي
 -264فىمف ىب ٍعد أف ىن ى
حصؿ على ىذه ٍّ ى
ً
إيماف كًف ً
رفاف و
عؿ يع و
و
كبير
ستىًند علييا ًب يك ٍّؿ
مريـ اافائؽ َّ
اار ى
ىنبلى في باط ًف ى
كعة ،كىن ٍ
ىم تىحفُّب وظ ،كما في ملجوأ ً
حكىا ،كًب ً
آم وف مف يك ٍّؿ األخطار ،إذ في أحشائيا
ى ى
دكف أ ٍّ ى
ىن ى
ً
تتغذل ًمف حلي ًب ًن ً
اان ٍفس َّ
ُّب
ً
رحم ًتيا
اامباركة كاافائلة ااطير  .1 :أ َّف َّ ى
عمتيا كمف ى
ى
ي
202

اٌُبسٝث ْ٤اُ ُٔجب َس ًَِٞٗ :ٖ٤ع َِٖٓ أُالئٌخ ا٧طٜبسٓ ،الئ ٌَخ هللا اُوُذّٝط.
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علش ٗش٤ذ اٗ٧بش٤ذ .12 ،4
ِ

204

عخ طُجِّوَذ ػِٓ ٠ش َْ٣أُغ٤ذَح ٝاُ ُٔجبسًخ ،أُ ّّ هللا اُؼظ ْ٤اُوُذُّٝط.
ٛز ٙاَ٣٥خ اُ ُٔو ّذ َ

205
206

َ
ثخ ْز ِْ ِهللا اُوُذُّٝط.
جش ٟرُغب َ ُٚٛثِ َؼذ َِّ ٓؾجَّزِ ِٝ ْٜطبػَز ِْٜ
ٝرُِ َي ُِ ُؼظ٤بِٗ ِ ْٜػِ ٠هللا اُوُذُّٝطٝ ،خط٤ئز ْٜاُ ٌُ َ

اُ ُٔطَِوَخ َُ.ُٚ
220

َّستىيف؛  .2اًكيً ،ب ًف ً
مريـ اابتكاً ٌي
عؿ إختبائنا في حشا ى
ااعظمى ااك ى
ااملد ى
ي
ااديتىيف ي
اافائؽ ً
ااخكؼ
ااع َّزة كاامجد كااطَّيارة ،تىتى ىخلَّص نفكسنا
جميعا ًم ىف ااضَّياعً ،م ىف ى
ن
باط ًف مريـ اامبارؾ ،ىف ٍح يف في مأم وف و
ك ًمف ااكساكيس؛ ً .3أل َّن يو ،في ً
أكيد مف
ى ى
ى ي
ً
جميع األعداءَّ ،
صكؿ إاى
ااشيطاف ،ااعااىـ كااخطيئة ااَّذيف ال يستطيعكف ى
ااك ي
اابتَّة ي
أف جميع ً
ااذيف ىي ٍع ىمليكف
درة كاالداسة تىلكؿ ًب َّ
يىناؾ :فلًيذاَّ ،
إف ااعذراء اافائلة االي ى
ً ً
ًمف ًخبلاًيا ال يخطأكف اابتَّة  ،207ي ً
كيم يكثكف
عني ًب َّ
أف جميع أك ائ ىؾ ااذيف ىيس يك ينكف ى
ى
ى
ى
و
بااركح في ااعذراء اافائلة اابرارة ،ال يلكمكف ًبارًت ً
ىام وة اابتَّة؛ .4
ىم
كاب أ ٍّ
ُّب
خطيئة َّ
ى
ي
اامسيح فيياً :أل َّف
ص ىنع كتيصاغ نفكسنا
ً
اارب اإلاو كيسكعي
باامسيح يسكع ٌ
ي
كاً ىكي تي ٍ
قاع ية األسرار اإلاييَّة
يسكف " ،ى

االد
اامبارؾ يى ىك ،كما يلكؿ اآلباء ٍّ
حشا ى
مريـ ي

س ىد اامسيح يسكع اهلل االي ٌدكس ذاتو ،ككحيث
اامباركة " حيث تى ىج َّ
ي
ظمى اامجيدة ي
ااع ى
اام ً
ص ًن ىع
ختاريف :يك ُّبؿ إنساف فييا ي
ي
صنع جميع ي

208

".

ب علينا ،أخي ارن ،أىف ىن ٍعم ىؿ يك ٌؿ أفعاانا ًمف ً
مريـ ااعذراء اافائلة
أجؿ ى
 -265ىي ًج ي
ى
سنا ًب يكلٍّ ىيتيا ايا ككظَّفناىا في ًخ ٍدم ًتياَّ ،
فإن يو ًم ىف
سلَّم ىنا أنفي ى
االداسة .حيث َّأن يو إذا ى
ى
ً
ىجلًيا ،على ًم ً
ااخ ىدًـ،
ثاؿ ااعبيد ك ى
ااعاد ًؿ ًجدًّا أف ىن ٍف ىعؿ جميع ما نلكـ ًب ًو ًمف أ ٍ
ااغاية األخيرة ،كاى ًكف ااغ ىاية االريبة
ظمى اىياٌ ،
ايست ى
متيلنيف مف أ َّىنيا ى
باامحبَّة ي
ااع ى
لدسة ًجدًّاً ،
ً
ً
ااتي تأ يخذنا إاى
م كااطَّريلة َّ
اام ٌ
اامباركة كااكسيط ااسٍّر ٌ
ااسيلىة ي
ي
ً
ً
ااحناف ،ااذم يى ىك
اامسيح يسكع أبنيا ٌ
اارب اإلاو االيدُّبكس ،ى ىي اي ٌم يو اافائلة ى
207
208

علش ٣شٞع ثِٖ عَ ٤شاؿ .22 ،24
َسا ِعغِ :
أُضٓٞس اٍ ،)86( 87اَ٣ ٥خ اٍ  5اُزِ ٢طُجِّوَذ ػِ ٠اُؼزساء ٓش َْ٣اُلبئوخ اُ ُّ
طٜش

أُغ٤ؼ هَذ
ع
ٝاُوذاعخ اُذَّائٔخ ثزَّ٤ُٞزٜب اُزِ ٢ك ٢أؽشبئٜب اُ ُٔجبسًخ اُ ٚاًٞ٧إ
اُشة االُ٣ ٚغُ ٞ
ّ
ُ
ط٘بْ َٗ ،ؾُٖ ٓخِٞهبرِ َِ ٝ ٚػ ََٔ َ٣ذا ٙاُغجَّبسربٕ .
أَ َخ َز َع َ
غذاً ٓؾجَّخً ػُظ َٔ ٠ثِ٘ب عٔ٤ؼب ً ُِخال ِ
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حدهً ،بفى ٍ ً
ً
ً
ظمى األيكاى
ىك ى
بارىكيف ،ى
غايتنا ي
اام ى
ااع ى
ضليا كعكنيا اامجي ىديف ي

األخيرة.
ك ى

ً
س ًؿ في ىب ً
عض
ب علينا
ىفليذا ،ىي ًج ي
جميعا ،كبدكف استثناء ،أىف ال ىن ٍبلىى في اا ىك ى
ن
ً
و
األحياف في ذاؾ ،أك ًب ً
يم ىناء كااع ًبيد
دكف ىج ٍّد أك يجيد أك نشاط ،كاىكف كاا يخدَّاـ األ ى
َّ ً ً
ككثير
صنع أفعاؿ جميلة ًجدًّا
بعا ،ىي ًج ي
ب علينا ي
ااصااحيف ،باامحبَّة طى ن
ى

ة ًأل ي ٍّمنا

ااس ً
ً
ااس ً
ماكيَّة ،باالرًت ً
كاز
مريـ ااعذراء
ام ىية َّ
اامجيدة كاادَّائمة بتكاًيَّتياَّ ،
ى
كاً ىمل ىكتنا ى
على حمايتيا اادَّائمة اامباركة انا جميعا  .فليذاَّ ،إن يو ي ًجب علينا يكلٌنا أف ين ً
دافع،
ى ي
ن
ي
ىجي ارن كًب يك ٍّؿ ما أيكًتينا ًمف ًق ىكل –

ر ً
ؼًسيَّة ،جسديَّة قل ًبيَّة كعللًيَّة – ىعف
كحيَّة ،ىن ٍ
ي

ً
ً
ندما يي ً
ياجمتٍيا أك ااتكلُّبـ
اامباركةً ،ع ى
ىمجدىا ى
حاكايكف يم ى
كعف يك ٌؿ امتيازاتيا اإلاييَّة ي
جاى ًديف على ً
سكءا عنيا ،كىنعمؿ ً
اجت ً
ذاب يك ٌؿ ااخليلة إاييا ،فيلكـ ااجميع
ن
ى
اامدافى ىع
ًباإلكرًاـ
ااملدَّس ايا ،ك ي
ااحليلي ي
ٌ

ً
ؽ
ااح ٌ
كعف طريلة إكراميا ى
ة ىعنيا ى

ً
ً
ً
ً
اارب اإلاو
ك
ااحليلي في ىك ٍجو جميع ااَّذيف ييسيئكف في ذاؾ ف يييينكا ىكذا إبنيا ٌ
ٌ
يسكع اامسيح ،كنلكـ على تثبيت ً
كم و
حكىا في يك ٍّؿ و
كاف،
األ كراـ
ااحليلي ىن ى
زماف ى
ٌ
ش ىرفىنا ا اكبير في يك ٍّؿ ذاؾ كفي أىف نككف
ىكال ىن ٍطليب أىف ينكافىأ على يك ٍّؿ ذاؾ ،كاى ًك َّف ى
ً
ً
س ىعد جميعنا،
اامحب ى
أميرتنا ااسماكيَّة ااغاا ىية ك ي
كبة ًجدًّا جدًّا ،فى ىن ٍ
يكلٌنا ايا ى ىي ى
كحي اادَّائـ ك ً
ضلًيا كمساعدتيا اامبارىكيف انا جميعانً ،بفىر ًح اال تٍّحاد ُّب ً
م
ًبفى ٍ
ى
األبد ٌ
ى
ي ى
ي
اار ٌ
ؽ ال ي ٍنفى ً
ً
صـ اابتَّة في َّ
اازىمف كفي ااحياة
ًبإبنيا ٌ
اارب اإلاو يسكع اامسيحً ،بك ثا و ى
ً
األبديَّة.
اام ي ً
مريـ!
جد ايسكع في ى
ى
يً
مريـ في يسكع!
اامجد ا ى
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األقدس االاو ااك ً
حدهي :اً ً
كح االي يد ً
آلب كاً ًؤل ً
احد،
بف كاً ُّبلر ً
س ،ااثَّااكث ى
اامجد هلل ىك ى
ي
االيدُّبكس ،االيدُّبكس ،االٌدُّبكس!

223

ً
اارًبع
االسـ َّا
طرمقىة ممارسة كعيش ىذا ً
األ كراـ ااحليلي ااك ً
اجب علينا جميعان ىن ٍح ىك ااعذراء
ى
ي ى
ٌ
ااملدَّسة
اام ى
ناكاىة ي
اافائلة االداسة في ي
لدسة:
 -266قى ى
اام ٌ
اام ى
ناكاىة ي
بؿ ي
اضع أماـ اهلل االي ٌدكس.
اضعكف يع ى
مؽ ااتَّك ي
ْ  -1تتك ي
بأساس يكـ اامكبكء ،كبنكايا يكـ ااتي يجعل يؾ ـ حبكـ َّ
ً
ااذ ًاتي تركىنيا
ْ  -2تكفركف
يٌ
صااً ىحة.
ً
لدس
اام ٌ
ْ  -3تي ىجدٍّدكف تكريسكـ اامريم ٌي ي

209

ااصبلة " :كيٍّلي اىًؾ ًبكي ٍّؿ ما
باالكؿ ك َّ

علمًتي ً
ً ً
ااغاايىة ًجدٌان."210
عندم يا مي ٍّ ى
ْ  -4تتكسٌلكف إاى ىذه األيـٌ ااميباركة ًاكىي تيعيركـ قلبيا األقدىس ،فتستلًبلكا فيو
اارب االاو يسكعً ،بكي ٌؿ ما ايا ًمف إرادة ميلدٌسة في ذاؾ  .أيطلبكا ًمنيا ،اًمجد
إبنيا ٌ
إبنيا اابلَّ ئؽ ،االَّ نستل ًبلو في قلبنا اام َّلكث كاامتى ىل ً
للؿ ااَّذم قد ال ييؤدٍّيو اامجد
ي
ي
ادت ًىي َّ
لدانو؛ ً
بعدنا عف خطر في ً
َّتو ،أك أف تي ً
اابلَّ ًئؽ بليدسي ً
بااذات
كاكف ،إذا أر ى
ى
ااس ىكف في قل ًبكـ اً ىكي تستطيعكا إستلباؿ إبنيا إستلباالن الئلانَّ ،إنيا
ااـ ًجيء ك َّ
ً
اارب االاو
تستطيع يك ٌؿ ذاؾَّ ،إنيا سيلطانىة جميع االيلكب  ،كبااتااي تستل ًبؿ إبنيا ٌ
لكب فائلة َّ
يسكع اامسيح في يق و
اانلاء ،دكف خطر أف يككف يميانان أك خطر أف

209

 ١أُ ّٓ ٚاُؼزساء ٓش ْ٣اُلبئوخ اُ ُّ
طٜش ٝاُوذاعخ.
اُ٠
اُشة االُ٣ ٚغٞع أُغ٤ؼ ػَِ َ٣ ٠ذ ّ
ّ

210

اُغٔبٍ ٝأُؼبُِِٗ ٢وذّ٣ظ اُؼظ ْ٤ثٗٞبك٘زٞسٝ ،هَذ سأ٘٣بٛب عبثِوب ً.
طالح سائؼخ َّ
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ً
ىن ً
بااكامؿ فييا ،فبل تعثير كال تسليط اابتَّة  .211قكاكا ايا
إف اهلل ا الي ٌدكس ىك
فل ىدهيَّ :

ًبكي ٍّؿ ٍّ
داايَّةَّ ،
بأف جميع ما أعطيتمكىا إيَّاه ًمف خيركـ ،ىك بااشيء االليؿ ًجدٌان
ًأل كر ًاميا ،كعطاءكـ األكمؿ ايا يىكميف بااميناكاة ااميلدٌسة كفييا

َّ .إن يكـ تيريدكف

ااس ً
االدكس ،فتصير بذاؾ أكثىر إكرامان ًمف ًق ىبلًنا،
إماه اآلب َّ
كىبيا ما ىك ىى ىبيا َّ
م ٌ
ى
ماك ٌ
إف يسكع ااذم يي ًح ٌبيا
أكثىر بكثير ًم َّما اىك أعطيتمكىا يك ٌؿ يخيكر ااعااىـ؛ كأخي ارنَّ ،
كحدىاَّ ،إنو يريد أف يجعؿ فييا أيضان سركره كراحتو ،أكثر ًمف ىن ٍف ًسكـ ً
ااكسخة
ى
ي
ى
تجسدان ًمنيا في
أكثىر ًم ىف األسطىبؿ ،ح يث أ َّ
ىف يسكع اامسيح اىـ يرفيض أف يأتي يم ٍّ
ً
ً
َّ
ً
األقدس بيذه
قلبيا ى
ااميبلد اامجييد ،أل َّنيا كانت يىناؾ ى ىي بااذات  .أيطلبكا منيا ى
ً
ً
ً
قلبؾ اافائؽ ااطَّيارة
اام ٌ
سة ٍّ " :إني آخذؾ إاى يك ٍّؿ ما اي ،أعطيني ى
لد ى
اا ىكلمات ي
مريـ ااعذراء اافائلة االداسة!".
ك ى
األقدس ،يا ى
اام ٌدسة:
اام ى
ناكاىة ه
 -267في ي
ً ً
بعد صبلة
اارب االاو يسكع اامسيح ،إبنيا ااكحيدٌ ،
االدكس ،ى
إستىع ٌد ا ىكي تىىنؿ ٌ
ربي كاايي،
لدسة ،قائبلن او ثبلث ىم َّرات  " :يا ٍّ
"األبانا ااذم في َّ
اام ٌ
ااسماكات  "...ي
بيتم ،اى ًكف يقؿ ىكلًمة تحيا ًبيا ىن ً
سلؼ ً
ً
فسي ،"212
تحت
باامستى ًح ٌ
ؽ ًبأف تد يخؿ ى
اى ي
ى
ست ي
االدكسَّ ،
ؽ
باامستى ًح ٌ
المرة األيكاىى ،إاى اآلب األ زاً ٌي ٌ
بأن ىؾ ى
كما اك يك ى
نت تلكؿٌ ،
است ي
ً
لدسة
اام ٌ
اام ى
ناكاىة ي
ايذه ي

213

ً
جسد إبنو ً
أفكارؾ
بسبب
ى
ااكحيد ى
األقدس كدمو ااطَّاىر ،ى
ى ى

211

أُضٓٞس .6 ،)45( 46

212

غتِ اُوذّ٣ظ ٓزَّ.8 ،8 ٠
ا ِٗ٧غ َ٤اُ ُٔوذّط ثِؾ َ

213

اُشة االُ٣ ٚغٞع أُغ٤ؼ ا٧هذَط ٝد ّٓ ٚاُطَّب ِٛش ،ؽ٤ش أَّٗ ُٚك ٢اُوذّاط
غذ
ّ
رَ٘ب ُ ٍٝع َ

االُ٣ ،٢ّ ٜزؾ َُّ ٍٞ
ِت
اُخجض ٝاُخٔش كَّ َٓ َِّ ًُ ٢ش ٍح اُ ٠عغذ ٙاُ ُٔوذّط ٝدٓ ٚاُطَّب ِٛش ََ ٛز ٞٛٝ ،ٖ٣هذ طَ َ
طِجٞٓٝ ٚرٝ ٚه٤بٓز ٚأُظ
َِّٓ٘ب اُ ُٔشبسًخ كٜٔ٤بُٓ ،زز ًِّ ِش ٖ٣ا ٚٓ٥اُ ُٔوذّعخ َ ٝ

٣ذح ؽزَّٓ ٠غ٤ئٚ

غٓ ٖ٤زَّ28-26 ،26 ٠؛ ٓش ُهظ
اُضَّبٗ ّ ٢ا٧خ٤ش ثبُٔغذ ،سا ِعغ  :ا ِٗ٧غ َ٤اُ ُٔوذّط ثؾ َ
غتِ  :اُوذِِّ ٣
225

ً
كدة،
األب
ٍّ
م اافائؽ َّ
ااج ى
ق ىك ٌ
ااصبلح ك ي
ااسيئة ى
ااسماك ٌ
كع ىدـ يعرفا ىن ىؾ بااجميؿ نحكه ي
ً
َّ
يمو كخادمتو
كاكنيا ىا ى ىي ى
مريـ ااعذراء اافائلة االداسة أ ٌ

214

عنؾ
ااتي تلكـ بيذا ى

فريديف ًمف ً
نكع ًيما أماـ عظمتو االاييَّة
عطيؾ ثل نة
كتي ى
كرجاء ى
ن

رب
 " :ىك ى
حد ىؾ يا ٌ

ً
و
تجعلني أعيش في و
عظيـ كبير."215
أماف
ً
حت
باامستى ًح ٌ
ؽ أف تىد يخؿ تى ى
 -268فيلكؿ يك ٌؿ كاحد منكـ اؤلبف  " :يا ٌ
رب ،است ي
سلؼ ً
ً
بيتي ،اكف يقؿ كلمة تحيا ًبيا ىن ٍف ًسي

216
َّ
باامستى ًحلٍّيف أف
" ،كان يكـ استكا ي

217
تستل ًبلكه في ً
عدًـ إخبلصكـ
داخلً يكـ بسبب كبلمكـ ااٌذم ال ى
طعـ كال معنى او  ،كاً ى

نو أف يرحم يكـ ،إذ َّإن يكـ تيريدكف إستلبااو في ً
بيت
في خدمت يكـ اى يو؛ اًذا ،أيطليبكا ًم ي
ى
ُّب
يمكـ ،ااتي ىملَّكتي يمكىا على قلكبكـ
اام ٌ
اامباركة كأ ٌ
لدس ،أ ٌ
يمو ي
مريـ اافائلة ااطير ي
كسكنتيـ في ً
باط ًنيا اافائؽ االداسة ك َّ
إف اهلل االي ٌدكس يلكـ ًب يك ٍّؿ ذاؾ
اانلاء ،بيذاَّ ،
ً
ُّبو
دت ىم ٍف تي ًحب ي
رت عف أيكائؾ ،ىك ىج ي
عب ي
فك ارن كبدكف أىم تأخير على األطبلؽ " :ىب ٍع ىد أف ى
أتركو اابتَّة ،أيدخلو إاى ً
ً
يمي ،إاى
كت ًب ًو كال
بيت أ ٍّ
ي
أمس ي
ص ي
لت عليو ،ى
ىن ٍفسي .قد ىح ى
تلؾ ااتي حملىتني في أحشائيا اامباركة  ."218صلُّبكا إايو اً ىكي ينيض ً
كيأتي
يغرفة ى
ى
ى
ي
ىى
24-22 ،14؛ ُٞهب  ٝ 20-19 ،22سعبُخ ٓبس ثُٞظ اُشع ٍٞاُ ُٔوذّعخ ُ
ا ٠َُ ٝ٧اُ ٠أ َِ ٛهٞسٗزُظ
.25-23 ،11
214

غت اُوذّ٣ظ ُٞهب .38 ،1
"ٛب أٗب أ َٓخ
ّ
اُشة" :ا ِٗ٧غ َ٤اُ ُٔوذّط ثؾ َ

215

أُضٓٞس .9 ،4
غت اُوذّ٣ظ َٓزَّ8 ،8 ٠
ًٔب سأ٘٣ب عبثِوبً :ا ِٗ٧غ َ٤اُ ُٔوذّط ثؾ َ

216

217
عق اُشّذ٣ذ ،هِت هللا
٢ء اُ ُِٔ ٖ٤ٜع ّذ ًا ٝاُ ٌُلش ٗغشػ ثٜٔب٣ٝ ،ب َُ ٨
ًَْ َِٖٓ اٌُالّ اُغ ِّ
سة ػِ ٠عٔ٤غ أكٌبسٗب ،أم ٝاُ٘ب ٝأػٔبُ٘ب اُغّ٤ئخ اُ َُٔ٘ ٤ٜخَ ،ط ِّٜش هِٞث٘ب
اُوذّٝط؟! عبٓؾ٘ب ٣ب ّ

ّ ٗٝو ٢ضٔبئشٗب ِٖٓ َد َٗظ ًَُِّ خط٤ئخ ،أِِّ٘ٛب إٔ ُٗغجِّؾي رغج٤ؾبً ٤ِ٣ن ثِؤِع ِٔ َي اُوذّٝط ٗٝز٣غ
 ٢اُز ١ال َؽ َّذ ٝال َٝطْقَ ُ ،ٚك ًَُِّ ٢آ ٍٕ ٌٓٝبٕٗٝ ،ؾ َٔ َذ َى اُ ٠أث َ ِذ ا٥ث ِذٝ ،ٖ٣أثب َى
ٓغذى االُّ ٜ
 ٢اُ ُوذّٝط ،عٔ٤ؼ٘ب ،آٓ.ٖ٤
اُغٔبّ ِٝ
 ١هللا ٝسٝؽ ٌُٔب اُ َؾ ّ
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لدس كعلى ع ً ً
ً
ب ك ًأتي إاى ً
مكاف
ام ٌ
رش قدسو  " :قيـ يا ىر ٌ
ى
ا ى
لس ىك ًف في مكاف راحتو ا ي
َّارة  ."219قكايكا اى يو ًب َّأن يكـ ال تضعكف ًثلتكـ
كعرش قي َّك ى
ر ى
احتؾ ،ى
أنت ى
تؾ االديرة ااجب ى
استحلاقات يكـ َّ
ً
ااذاتيَّة ،ال في قي َّكتكـ كاستعداداتكـ ،كعيسك ،كاى ًكف في
اابتَّة في
يمكـ ااعزيزة ،كيعلكب
إستحلاقات َّ
اام ٌ
كقكة كاستعدادات ـ ى
لدسة ،أ ٌ
اامباركة ي
ريـ ي
ً
يمو؛ كًبأ ٌنكـ خطأة ،كعيسك ،ما أنتيـ عليو ،تشجَّعكا
َّ
ااصغير في عنايات ًرفلة أ ٌ
ً
ً
ي ً
يمو مريـ ااعذراء اافائلة االداسة ،يم ىزٍّينة إيَّا يكـ جميعان،
بااد ين ٍّك مف قدسو ،تيساند يكـ أ ٌ
ً
اامباركة.
اام ٌ
لدسة كبفضائليا ي
كًبدكف أم إستثناءً ،بإستحلاقاتىا االاييَّة ااعظيمة ي
َّ
اامستى ًحلٍّيف أىف تستل ًبلكا عمؿ محبَّتو
 -269قكاكا ُّب
الركح االي يدس اهلل ،أن يكـ استكا ًب ي
اار ً
عدـ صبلح أعمااكـ كاسراريكـ على
كعة ،بسبب فطكريكـ ُّب
اافائؽ َّ
كحي ،ى
اار ى
ً
ً
ً
مريـ ااعذراء اافائلة
مآرب يكـ
َّ
اامبارؾ ى ىي ى
أملكـ ي
ااخاصة ااشخصيَّة ،كاك َّف يؾ ٌؿ ى
االديس برنارد َّ " :إنيا
ااطُّبير كاالداسة ،عركستو ُّب
بااركح ،األمينة  .كقكاكا مع ٌ
ً
ً
ااصبلة إاى
ااحصيف ًج ٌدان ًج ٌدان؛ َّإنيا
أمان ىي
ااملدَّس " .ىحتَّى َّإن يكـ تسطيعكف َّ
رجائي ي
ى
ً
ً
ً
َّ
مريـ اابتكؿ
االدس اهلل،
ُّب
ااركح ي
ايتدخؿ أيضان يمباشرةن في حياة يك ٍّؿ من يكـ مف خبلؿ ى
إف حشاىا كقل ًبيا ااطَّ ً
اى ىريف يىما يمستىًعراف إاى
ذريتيا ،إذ َّ
عركستو اادَّائمة يع ٌ
ً
ااركح االي يدس اهلل َّ
فإف يسكع
نفكس يكـَّ ،
بااذات في
األ ىىبد؛ كاذ َّإن يو بدكف نزكؿ ُّب
كمريـ ااعذراء اافائقة ااطُّبير كاالداسة ال ييصاغاف اابتَّة فييا،
اارب االاو
اامسيح ٌ
ى
حف باامستى ًحلٍّيف بااتااًي أف نستىل ًبليما في ين ً
فكسنا ىذه.
ي
كال ىن ي ي
لدسة:
اام ٌ
اام ى
ناكاة ي
 -270ىبعد ي
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ً
أعينكـ يمغللة،
اام ٌ
ىب ى
كعمؽ ركح ٌي ،ك ي
تلكل ي
لدسةً ،ب يك ٍّؿ ى
باام ى
ناكاىة ي
عد أف تلكمكا ي
مريـ األقدس  .أعطكه ًأل ي ٍّمو
قكمكا ًبإستلباؿ يسكع ااحبيب ٌ
اارب االاو في قلب ى
كحدىا إستلبااو ًب يك ٍّؿ محبَّة
مريـ ااعذراء اافائلة االداسة ،ااتي ًبًأستطاعتيا ى
ً
ً
ااسرمديَّة األ زايَّة
ااكىيتو
كحناف ،تلكـ ًبأكرامو كبتمجيده ،تعبده عبادة الئلة ًب ٌ
ً
تضمو إاى
حبو محبَّة كاملة،
األبديَّة ،تي ٌ
ٌ

ؤدم اً ًع َّزتو كجبلاو
صدرىا ًب يك ٍّؿ قي ٌكة كتي ٌ

سبب ظبلمنا َّ
ؽ أفعاؿ مديح ىج َّمة ،ال ين ً
ااشديد.
االايييَّف ُّب
ااح ٌ
دركيا ي
نحف ًب ى
بااركح ك ى
ااس ً
اكف
اارب االاو َّ
اضعكا تك ي
 -271أك تك ى
اضعان عميلان في يحضكر يسكع اامسيح ٌ
في أحشاء مريـ ااعذراء أيمو اامباركة  .أك اجع يؿكا ًمف ذكاتكـ ً
كخادوـ على ً
باب
ٌ ي
ملً ًك ًو يتكلَّـ مع ااملًكة؛ كبينما يتكلَّـ ااك ً
اآلخر ،بدكف أف يككنكا بحاجة
احد مع ى
ى
ى
ي
ااسماء كعلى ك ً
كتكس يعكا إاى ااخليلة
جو األرض،
َّ
بااركح إاى َّ
إاي يكـ ،إنطلًلكا ُّب
ى
ً
ً
ً
اامباركة اامجيدة عن يكـ:
كمريـ،
ب يسكع
عبد كتيح ٌ
ى
ى
جمعاء طاا ًبيف منيا أف تى ي
كمريـ ي
ً
عبد ،تعااكا."220...
"تعاايكا ا ىن ي
ااسماكات كاألرض كاألككاف،
اارب االاو يسكع ،إاو َّ
 -272أك ،أيطليبكا إاى ٌ
ًب ً
ٍّحاد مع مريـ ااعذراء أيمو اافائلة ااطُّبير كاالداسة ،أف ً
األ ت ً
يأتي ملككتو على
ى
ٌ
ً
األرض ًبفى ٍ ً
محبتو االاييَّة ،أيطليبكا
بارؾ ،أك أيطليبكا مفق حكمتو االاييَّة أك ٌ
اام ى
ضليا ي
يغفر ا يكـ خطايا يكـ أك أم ًنعمة أيخرلً ،
منو أف ً
مريـ
كاكف دائمان ًبكاسطة كبفى ٍ
ض ًؿ ى
ى
ى
ً
كفي مريـ؛ كقكاكا في ً
داخل يكـً ،
رب يا قيدُّبكس،
ناظريف ما أنتيـ عليو مف سكء  :يا ٌ
ى
مريـ
ال تنظير إاى خطايانا ،كال تنظير
ى
عيناؾ كتى ًج د فينا إالَّ فضائؿ كاستحلاقات ى
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ً
ُّب
ااع يد ٌك ،222
كبتذكركـ اخطايا يكـ ،أضيفكا َّ :
اامباركة .221
أ َّ
إف يك ٌؿ ذاؾ يى ىك فعؿ ى
يمؾ ي
ً
ااعد ٌك ى َّ
رب ًمف
اقتر ى
ك َّأن يكـ (كأ ٌنني) ي
ؼ يك ٌؿ ىذه ااخطايا؛ أك ىن ٍّجني يا ٌ
األكبر ااذم ى
223
ً
ً
ينمك ،كاًي
ذاتي أنا َّ
اار يجؿ ااذك مصااًح شخصيَّة ك ٍّ
ااسي ء  ،أك  " :ىيجب اى يو أف ي

ً
ً
أنت في
أف أىنليص  :"224يا
تنمك ى
يسكعي ااحبيب كااغااي ًج ٌدان ًج ٌدان ،ىيجب أف ى
ىن ٍف ًسي ،كأف أنليص أنا  .يا مريـ اافائلة ااطَّيارة ،ي ًجب أف تى ٍن ًمي ً
أنت ًف َّي ،كأف
ى ى
ى
إنميا ً
نت عليو  .يا يسكع كمريـً ،
م كتكاث ار أنتيما في
ؼ َّ
أنليص أنا عف يك ٍّؿ ما يك ي
ى
ً
ً
اآلخريف.
ااخارج ،في
كيعطي يكـ
كعة ييعطييا انا ُّب
يخرل فائلة َّ
ااركح االي يدس اهلل ،ي
اار ى
 -273يىناؾ أفكار أ ى
ً
إيَّاىا أنتيـ إذا يكنتيـ ً
كقائميف ًبأفعاؿ إماتة كتىكبة ،كاذا كنتيـ أيمناء
داخ ٍّلييف ،تائ ًبيف
ايذا ً
ااس ً
ً
ئت على تعليمكـ إيَّاه.
األ كراـ
اامبارؾ ك َّ
امي ًج ٌدان ،ااذم ًج ي
ى
اامريم ٌي ااعظيـ ي
كاى ًكف َّ
ؼ ًى ىي أكثىر
مريـ ااعذراء اافائلة االداسة
َّ
تتصر ي
تذكركا ىج ٍّيدانً ،ب َّأن يو إذا تركتيـ ى
لدسةَّ ،
إف إبنيا يسكع ييص ًب يح أكثىر كأكثر يم ىمجَّدان
اام ٌ
فأكثىر كتىعمؿ في يمناكات يكـ ي
ًبفى ٍ ً
عمؿ في يكـ
ضليا؛ كتذ َّكركا ىج ٍّيدان كدائمانً ،ب َّأن يو ىي ًجب علي يكـ تىٍرؾ ى
اامباركة تى ى
مريـ ي
يمو
أكثىر فأكثىر ايسكع اامسيح إبنيا ااكحيد ٌ
اارب االاو ،كيسكع اامسيح في ى
مريـ أ ٌ
تسمعكنيما ًب يك ٍّؿ
كسكؼ
اض يعكا أكثىر فأكثىر أيضان؛
ى
درة كاالداسة ،كأف تتك ى
ي
اافائلة االي ى
و
مريـ
سبلـ كىدكء ،دكف أف تى ًجدكا تى ىعبان في رؤيةُّ ،ب
تذكؽ أك األحساس بااعذراء ى
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ً
ًً
يعيش في
اامؤ ًمف
ي
اافائلة ااطُّبير كًبأبنيا ٌ
ااع ى
اارب االاو اامسيح يسكع ى
ذبيف  :أل َّف ي
و ً ً
يك ٍّؿ و
لدسة كفييا ااتي
آف
ااح ٌي ًب ًيما ،كباأل ى
اام ٌ
كمكاف مف األيماف ى
ىخ ٌ
ص باامناكاة ي
إف ً
األ نساف
ًى ىي ًفعؿ إ يماف كبير كحياة َّ =Justus meus ex Fide vivit " :
يعيش ًمف ً
األيماف
ااصااًح
َّ
ي ى
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".

غرينيكف دك مكنفكرت
االدٍّيس اكيس مارم
ي

اا يخبلصة
=Traham eos in Vinculis Charitatisإ ِّنً أجلبهُم َنح ِوي بسالسِ ل
المح َّبة (نبوءة هُو َ
شع .226)4 ،11
ُ
صارة الهوت قدّ ٌسنا العظٌم لوٌس ماري
ًِ إالَّ ُزبدَ ة ُع َ
الخالصة ،هُنا ،ما ه َ
تو ِّجب علٌنا تجاه العذراء مرٌم
غرٌنٌون دو مونفورت حول األِكرام
الحقٌقً ال ُم َ
ّ
الرب وأ َّمنا الحنو َنة كنز
درة وال ُّطهر والقداسة ،ا ُ ّم هللا المسٌح ٌسوع
ّ
الفائقة القُ َ
ش َهد و ُن َب ِّ
صلًِّ ،نعٌشَ ،ن ْ
شر ،على سبٌل المِثال:
الرح َم ة والمعو َنة  .فلنتؤ َّملُ ،ن َ
َّ
أمٌرتنا السماو ٌَّة الغالِ ٌَة والمح ُبو َبة ِجدّ اً ِجدّ اً ِجدّ اًَ ،ف َن ْس َعد جمٌعنا،
ًِ َ
" ُك ُّلنا لها ه َ
ِي
الروح ًِّ ا لدَّائم واأل َبد ّ
ح األِ ِّتحاد ُّ
ضلِها و ُمساعدتها ال ُم َ
ِب َف ْ
بار َكٌن لنا جمٌعاًِ ،ب َف َر ِ
وثاق ال ٌَ ْن َفصِ م الب َّتة فً َّ
الز َمن وفً الحٌاة
ِبإبنِها
ّ
الرب االله ٌسوع المسٌحِ ،ب ٍ
األب ِد ٌَّة.
ال َمج ُد لٌِسوع فً مر ٌَم!
المج ُد لِمر ٌَم فً ٌسوع!
225
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 ٢اُ ٠اُؼزساء اُلبئوخ
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َوحدَ ُه  :لِآل ِ
ُس ،ال َّثالوث األقدَ س االله الواحِد،
المج ُد
ِبن ول ُّ
وح القُد ِ
ب ولِؤل ِ
ِلر ِ
القُدُّوس ،القُدُّوس ،ال ّقدُّوس !" ( Saint Louis Marie Grignon de
Montfort, Traité de La Vraie Dévotion à La Très Sainte
Vierge ، :du Numéro 265القدِّ ٌس لوٌس ماري غرٌنٌون دو مونفورت،
الرقم .)265
"األِكرام
الحقٌقً إلى العذراء الفائقة القداسة" ،مِنَ َّ
ّ
التقو ٌَّة ال ُمقدّ سة
مارسة المرٌم ٌَّة
"إضا َف ًة ِم ِّنً على األفعال الخارج ٌَّة لهذه ال ُم َ
ِ
التً ِج ْئ ُ
ب علٌنا جمٌعا ً َعدَ م إحتقارها ال َب َّتة،
صالً ،والتً ٌَ ِج ُ
ِكرها ُم َف َّ
ت على ذ ِ
إهمالِها أو ال َّت َخلِّ ًَ َعنها ،بل َع ٌْشها وال َّ
شهادة لَها على مِقدار ما َت ْس َمح فً ذلك
ُ
زمان ومكان ،إ ِّنً ا ُ َقدِّ م اآلن
فاع َعنها فً ُكل ِّ
ٍ
حالَة ُكل ٍّ ِم َّنا وظروف حٌاتِهِ ،والدِّ ِ
الروح القُدُس هللا إلى
سة ِجدّ اً ِجدّ اً ،إلى
جمٌع َمنْ ٌدعوهُم ُّ
مارسات داخل ٌَّة ُمقدَّ َ
ُم َ
ِ
أَ ْعلَى دَ َرجات ال َكمال ال ُمقدّ سة.
ض ِل مر ٌَمَ ،م َع
"إ َّن ُه فً َكلِما ٍ
ص ْنع جمٌع أعمالِنا بِواسِ َطة وبِ َف ْ
ب علٌنا ُ
ت أر َبعِ ٌَ ،ج ُ
ض ِل
فعلها بهذا بِالذات أك َث َر كماالً بِواسِ َطة وبِ َف ْ
مر ٌَم ،فً مر ٌَم َولِمر ٌَم ،لِ َكً َن َ
الرب االله" (القدِّ ٌس لوٌس
ٌسوعَ ،م َع ٌسوع ،فً ٌسوع ولِ ٌَسوع المسٌح إبنها
ّ
الحقٌقً إلى العذراء الفائقة القداسة "،
ماري غرٌنٌون دو مونفورت" ،التكرٌم
ّ
رقم .)257
سلَفاً ،األِ ِّتحاد الوثٌق ِجدّ اً بٌنَ ٌسوع ومر ٌَم
"ال َت َكلُّم هكذاٌُ ،ظ ِه ُر لناَ ،
ًِ ِب ُجملَتها
إ ِّتحادهُما الوثٌق ٌجعلنا رإٌة ٌسوع
الرب بجملته فً مر ٌَم ،و َمر ٌَم ه َ
ّ

 .إنَّ

ًِ ذاتها َبعد ،ولَكِن ٌسوع إبنها هو ِب ُجملَتِ ِه
فً إبنِها ٌسوع؛
لٌست ه َ
يَ ،
بالحر ّ
ِ
فٌها ،إذ أ َّنه ألَ ْس َهل علٌنا َفصل النور عن ال َّ
ص ِل مرٌم
مبعثها ،مِن َف ْ
شمس َ
الرب االله ٌسوع ِ .ب َم ْع َنى أ َّن ُه ٌُم ِك ُننا تس ِم ٌَة ٌسوع مر ٌَم ومر ٌَم
العذراء َعن إبنِها
ّ

الحقٌقً إلى
ٌسوع" (القدِّ ٌس لوٌس ماري غرٌنٌون دو مونفورت" ،األِكرام
ّ
العذراء الفائقة القداسة" ،رقم ْ .)247/3

ي فً النهار عٌ ِن ِه الذي
"وكما أ َّن ُه ٌَجِب علٌنا بالتالً ،تجدٌد تكرٌسنا السن ِو ّ
تكرسنا فٌه ،ول ُنحافِظ على ُكل ِّ هذا لثالثة أسابٌع ،بل وإ َّن ُه مِنَ
نكون قد َّ
ال ُمس َت ْح َسن جِ ّد ًا أن ُن َجدِّد فِعل َ تكرٌسنا لها ُكل َّ َ
األشهُر ،ال بل إ ِّنً أقول ُكل َّ األ ٌَّام،
بهذه الكلِمات ال ُحلوة العذبة جِ ّد ًا والناب ِ َعة مِنَ ال َقلب TUUS TOTUS EGO :

ُ = SUM ET OMNIA MEA TUA SUNTك ِّل ًَ َل َك ٌا ٌسوعِ ًَ العذب،
231

وجمٌع ما ه َُو لً ه َُو َل َك فً مري م ُأ َّمك الفائقة القداسة "

227

(القدِّ ٌس لوٌس

الحقٌقً إلى العذراء الفائقة القداسة "،
ماري غرٌنٌون دو مونفورت" ،األِكرام
ّ
رقم .)233
َ ...مع و"بعد كل ّ هذا ،ح ّقا ً إ َّنه ٌجب علٌنا القول مع جمٌع القدِّ ٌسٌن ،بؤ َّنه مهما
بغٌر كافٍ أبداً ،أل َّنها
قُلنا عن مرٌم ،فهذا ِ
ُّ
تستحق
ب ولم ُت ْخدَ م كفاٌة  .إ َّنها
كرم ،لم ُت َح ّ
شؤنها ل ْم ٌُ َع َّظم جدّ اً بعد ،كما إ َّنها لم ُت َّ
بالفعل أكثر فؤكثر مدائحاً ،إحتراماً ،مح َّب ًة وخدمات " (قدِّ ٌسنا العظٌم المونفورت،
ِ
ح َّتى اآلن لما ُتمدَ ح كثٌراً ،كما إنَّ

الحقٌقً إلى العذراء الفائقة القداسة" ،رقم .)10
"األِكرام
ّ
"ألََِ نَّ العذراء الفائقة القداسة ،إذا ما َ
س َتٌن وبمح َّبة كبٌرة
أخ َذت فً ٌَدَ ٌها ال ُمقدَّ َ
ًِ بِ َن ْفسِ ها
ِجدّ اً ما ُنهدٌِها مِن أعمال ،فإ َّنها ُتعطٌها
بهاء وجماالً َب َّرا َقٌن ،فتقوم ه َ
ً
صعوبات ولَكِن َمع
بتق ِد َمتها إلى إبنها ٌسوع المسٌح
الرب االله ،لٌس فقط بِال ُ
ّ
إعطائها ل ُه مجداً َ
أعظماً ،وذلك أك َثر بِكثٌر ِجدّ اً ِم َّما إذا قُمنا َنحنُ بتقدمتنا لَ ُه
جمٌع أعمالِنا بٌدَ ٌنا الخاطِ َئ َتٌن

الحقٌقً إلى العذراء الفائِقة
" ("األِكرام
ّ

القداسة".)224/3 ً ،
الحقٌقً للعذراء مرٌم الف ائقة القداسة فً سِ ِّر البشارة
"كما وإنَّ تكرٌمنا
ّ
االلهً ،هو فً الوق ِ
شكر على جمٌع ال ِّن َعم
ت َعٌ ِن ِه فِعل
سد
ّ
ال ُمقدّ س والتج ُّ
ٍ
الفرٌدة التً َو َه َبها لمرٌم ال ُمباركة الفائقة ال ُّطهر ،وعلى إنتقائِ ِه لها كؤ ُ ٍّم لَ ُه ،هذا
االلهً الذي َت َّم فً هذا السِ ّر ال ُمبارك ب
األِختٌار
ّ

227

الذات :هنا ٌَك ُمنان الهدفان

ا٧كبضَ،
إَّ هذاعخ اُجبثب ٞ٣ؽَّ٘ب ثُُٞظ اُضَّبِٗ ،٢ثًُ ٖ٤ضُش ِع ّذاً ِع ّذاً ٓضِ َِٖٓ ٚأُغ٤ؾٖ٤ِّ٤
ِ

هذ ار ََّخ َز ٛز ٙاُ ِؼجب َسح أُشَّ٤ٔ٣خ أُٗٞلٞسربَّٗ٤خ اُ ُٔوذّعخ شبسح ٝػ٘ٞإ ؽجشَّ٣زِ ٚاُ ُٔوذّعخ ٓٝضٕٔٞ
جبس ًَزَ.ٖ٤
ٛٝذَف ؽ٤برِ ٝ ٚسعبَُ ْزُٚ
أُغ٤ؼَّ٣زَ ٖ٤اُ ُٔ َ
ِ
ًٔب ٝإَّٔ هذاعز ،ٚػِ ٠عج َ٤اُ ِٔضبٍ ًـ٤شً ٙضِ ٤شِ ٖ٣ع ّذاً ِع ّذاً ،ك ٢ؽجشّ٣ز ٚاُ ُٔوذّعخ ،هذ
أظ ََ ٜش دائٔب ً اػغبث ٚثوذّ٣غ٘ب اُؼظ٣ُٞ ْ٤ظ ٓبس ١ؿشٗ ٕٞ٤دٗٞٓ ٝلٞسد ٛزا ٝثِ ٌُ َّ ٓب ػبػ
َ ٝػَِّْ ػَٖ ٓش َْ٣اُؼزساء اُلبئوخ اُوذاعخ ٝاُطَّٜبسح ،أُ ّّ سثّ٘ب ٝاُٜ٘ب ُٓ ٝخِِّظ٘ب ٣غٞع أُغ٤ؼ
اُـض٣شح ِع ّذاً Lettera del Papa alle :
ٝأُ ّٓ٘ب اُؾَ٘ٗٞخ ً٘ض اُ َّشؽٔبد ٝأُؼَٗٞبد اُٞاكِشح
َ
Famiglie Montfortane, in Inserto di Spiritualità Monfortana, MARIA
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228
للرب االله ٌسوع المسٌح فً والِدَ ته الفائِ َقة ال َّنقاء َمر ٌَم"
الرئٌس ٌَّان لعبود ٌّتنا
ّ

الحقٌقً إلى العذراء الفائِقة القداسة" .)243/2
("األِكرام
ّ
ِحوره،
األِكرام
الحقٌقً إلى العذراء مر ٌَم الفائقة ال ُّطهر والقداسة المجٌدة ،م َ
ّ
الرب االله ٌسوع المسٌح ال ُكلًِّ القُدرة والمجد
مضمونه وهدفه ه َُو إبنها
ّ
والع َِّزةُ ،من ُذ األزل وإلى األ َبد.

229

والروح القُدُس ،مع جمٌع
وبإسم الثالوث القدُّوس االله الواحِد اآلب واألِبن ُّ
ِ
َّ
األعزاء ،أهل ٌَّتنا وأقربائناَ ،م َع جمٌع المالئ كة ،التالمٌذ
أهلِنا ،إخوتنا وعائالتِهم
والراقِدٌِن ال ُمإ ِمنٌِن،
سل األَطهار ،المالفنة ،ال ُمعلِّمٌِن وال ُمع َت ِرفٌِن ،الشهداء َّ
والر ُ
ُ
القدِّ ٌسات والقدِّ ٌسِ ٌن و ُكل ّ األجٌالُ ،ن َردِّ د ونقول لَكِ َ ،مع كامِل مح َّبتنا ،كامِل
سف الفائق َّ
إعجابنا و ُعربون ُ
الط هارة والقداسة
كرنا ومدٌحنا األ َبدِي لِمار ٌو ُ
ش ِ
وحارس األكوان ،جمٌعها
حارس الكنٌسة وشفٌعِها و ُمحامٌِها
ِ
ِ

َ :ت َ
حت ظِ ل ِّ

جناحٌكما المباركٌن نل َتجىء و " َت َ
حت ظِ ل ِّ حما ٌَتكِ َنل َت ِجىء ٌا والِدَ ة هللا القدِّ ٌسة .
َ
فال تغ َفلًِ عن طِ لباتِنا عِ ندَ إحتٌاجاتِنا إلٌكِ  ،لَكِن َن ِّجنا دائما ً من جمٌع الم خاطِ ر،
ساعة موتِنا
ووفِقٌِنا بؤن نعبدكِ بخلوص المح َّبة والغٌرة إلى ال َّن َفس األخٌر  .وفً
َ
وأرناَ ،بعدَ هذا ال َمنفى،
إحضري عندنا ،أ ٌَّ ُتها العذراء ُ
الح َلوة المجٌدة ال ُمباركةِ ،
ثمرة بطنكِ ال ُمبارك ،لِ َنعبده بخلوص المح َّبة والغٌرة إلى هذا ال َّن َفس
ٌسوع َ
الحلوة اللَّذٌذة ال ُمباركة ،آمٌن"
األخٌرٌ ،ا حنونةٌ ،ا رإو َفةٌ ،ا مرٌم ُ

و
""TOTUS TUUS
" ُكلُّنا لَكِ ََ ٌا أ ٌَّتها العذراء مرٌم الفائقة القداسة وألِبنِكِ الوحٌد ر ّبنا
وإلهنا و ُمخلِّصنا ٌسوع المسٌح" ،فً ُكل ِّ األوان وإلى أَ َب ِد اآلبدٌِن،
آمٌن ،هلِّلُوٌا ،آمٌن.

228

ثبُٔؾجَّخ اُ ُؼ ْ
ظ َٔ.٠

229
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ً
ااطاىر األقدس
ااتكرس اللب مريـ ااعذراء اافائلة االداسة
ً +فعؿ ُّب
االديس اكيس مارم غرينيكف دك مكنفكرت
سب ٌ
ًب ىح ى

+تكرٌس َّ
تجسدَ ة على ٌَدَي
الذات
للرب اإلله ٌسوع المسٌح الحكمة االله ٌَّة ال ُم ِّ
ّ
مرٌم العذراء أ ُ ّمه الفائقة َّ
الطهارة والقداسة المجٌدة ال ُمباركة:230

الح ّق ،إبن
سدَ ة! ٌا ٌسوعِ ً الحبٌب والمع ُبود ،اإلله َ
تج ِّ
* أ ٌُّها الحك َمة األبد ٌَّة وال ُم َ
ي األزل ًِّ الوحٌد وإبن مرٌم ال ُمباركة ،العذراء دائ ًما!
ماو ّ
اآلب َّ
الس ِ
ي هللاُ ،من ُذ ّ
األزل وإلى
ماو ّ
* إ ِّنً أع ُبد َك بال ُعمق فً أحشاء وجماالت أبٌك َّ
الس ِ
سد َك.
األبد ،وفً حشا مر ٌَم العذراء الفائقة ال ُّطهر ،أ ُ َّم َك ال ُمس َت ِح َّقة ،فً زمن تج ُّ
َ
شكر ،إذ أ َّن َك َ
* إ ِّنً أش ُكر َك جزٌل ال ُّ
تناز َ
لت آخِذاً صورة العبد

لِ َكً تنشلنًِ مِن

عبود ٌَّة ال َّ
َ
شًء ،ألَُِ ِّم َك
أمدح َك ألََِ َّن َك
شٌطان الذلٌلة .إ ِّنً
ٍ
ُ
أخضعت ذاتك ،فً ُكل ِّ
الخاص ،بالمح َّبة.
تجعلنًِ بِها عبد ُكما
ّ
مرٌم العذراء الفائقة القداسة ،لِ َكً َ
لؤلسف ! إ ِّنً ناكِر لجمٌلِ َك وغٌر ُمخلِص لَ َك ،إذ لم أُحافِظ على
* ولِكِنٌ ،ا
َ
وعدْ ُت َك بها فً المعمود ٌَّة ال ُمقدّ سة  :لَم أَقُم بواجباتًِ
ِي ال ُمقدّ سة التً َ
وعود ّ
وجد شًء فً دا ِخل ًِّ
دعى إبن َك أو عبدَ َك ،كما وإ َّنه ال ٌُ َ
ال ُمقدّ سة؛ ال أس َتح ِّق أن أ ُ َ
االلهً ال ُمقدّ س ،فلِهذا إ ِّنً ال أستطٌع اإلقتراب ِبذات ًِّ مِن
إالَّ وٌس َتح ِّق غضبك
ّ
عظمتك االله ٌَّة السامٌة وال ُمقدّ سة.
* فلِهذا ،إ ِّنً أل َتجىء إلى شفاعة ورحمة ا ُ ِّم َك مرٌم العذراء ا

لفائقة ال ُّطهر

والقداسة ،التً أعطٌتنًِ إ ٌَّاها كوسٌطة بالقُر ِ
ضلِها
ب مِنكم ،وبواستطهاِ ،ب َف ْ
وب ُمساعدتِها لًِ ،إ ِّنً أُإمِن وآ َمل الحصول مِن َك على ال َّندا َمة الكا ِملَة ومغف َِرة
ِ
َخطا ٌَاي ،الحصول وال ُمحا َف َظة على الحِك َمة (اإلله ٌَّة).231
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جبسى ُ٣ٞظ ٓبس ١ؿش ٕٞ٤٘٣دٝ
رٌشطْ َٝ ِٖٓ ،
طالح ٝكِؼَ ُّ
ض ِغ هذِّ٣غ٘ب اُؼظٝ ْ٤اُ ُٔ َ

ظَ ٤ـخ اُ ٌَب َِِٓخ.
ٓٗٞلٞسد :اُ ِّ
231

اُشة االُ٣ ٚغٞع أُغ٤ؼ ُ َٞ ٛاُ ِؾٌ َٔخ االُ٢َّ ٜح َّ
ثبُزاد .
ّ

234

السال ُم علٌكِ ٌ "...ا مر ٌَم ال ُمباركة التً ُحبِل َ بها بال دَ َنس ،232
* إ ِّنً أُح ٌٌِّكِ إذاً " َّ
الح ًّ ،حٌث أنَّ الحِك َمة اإلله ٌّةُ 233تع َب ُد مِنَ المالئكة وال َّناس؛
َمسكِن األلوه ٌَّة َ
السماوات واألرض ،أ ُ
مبراطورة ُكل ّ ما ه َُو خاضِ ع لها :
َ
سلطا َنة َّ
* إ ِّنً أ ُ َح ٌٌِّكِ ٌا ُ
َ
تحت هللا القدّ وس؛
ُكل ّ ما ه َُو
الرحمة االله ٌَّة ال َتنقُص ألََِ َحد.
* إِ ِّنً أُح ٌِّ ٌِكِ ٌا ملجؤ الخطؤة األمٌِن ،حٌث أنَّ َّ
* إستجٌبًِ ٌا مر ٌَم ال ُمباركةٌ ،كل ّ األُمنِ ٌَّات التًِ عِ ندِي ،أُمنٌاتًِ إلى الحكمة
َِ َِ َِي لكِ .
االله ٌَّة ،وتق َّبلًِ لهذا ال ُّنذورات وال َّتقدِمات الَّتً ُت َدِّ
قمها حقارت ِ
* أنا  ،...الخاطِ ىء غٌر األمٌِن ،إ ِّنً أ ُ َجدِّ د ال ٌَوم مواعٌد معمود ٌَّتًِ ال ُمقدّ سة.
وب ُكل ِّ مظاهِر ِه َّ
* إ ِّنً أكفُر بال َّ
ٌرة،
الزائفة وأعمالِ ِه
الشر َ
ِّ
شٌطان دائماًِ ،
جسدَ ةَ ،ح َّتى أحمِل
* وأُعطِ ً ذاتًِ ُكل ٌَّا ً للمسٌح ٌسوع
الرب اإلله ،الحِك َمة ال ُمت ِّ
ّ
إثر ِه ال ُمقدّ س ُكل َّ أ ٌَّام حٌاتًِ ،لِ َكً أكون أك َثر إخالصا ً لَ ُه بذل َك ،أك َثر
صلٌبًِ فً ِ
مِن حٌاتًِ الماضِ ٌَة.
234
ي ،كؤ ُ ّم و ُمعلِّ َمة لًِ  .إ ِّنً
* إ ِّنً
ماو ّ
البالط َّ
أختاركِ ال ٌَو َم  ،بح ُ
ُ
الس ِ
ضور جمٌع ِ
وري الدَّاخل ٌَّة والخارج ٌَّة،
كر ُ
أُعطٌكِ وأ ُ ِّ
س لَكِ َ ،ك َعب ٍد بالمح َّبة ،جسدِي و َن ْفسِ ًُ ،خ ٌُ ِ

الح ّق
وقٌمة ُكل ّ أعمالًِ وأفعالًِ الماض ٌَة ،الحاضِ َرة وال ُمستق َبلَةُ ،معطِ ٌا ً لَكِ ُكل َّ َ
سب إرادتكِ
ِبؤن
وبدون أَي َت َح ُّفظ مِن قِ َبلًَِ ،ح َ
َّ
وب ُكل ِّ ما ه َُو لًِِ ،
تتصرفًِ ِبً ِ
َ
األعظم ،فً َّ
الز َمن وفًِ األبد ٌَّة.
العذ َبة ،لَكِ ما ه َُو لِ َم ْج ِد هللا
وأُمنٌتكِ ال ُمباركة َ
الصغٌرة بالمح َّبةِ ،ب َح ِّق كرا َم ِة
* تق َّبلًِ ،أ ٌَّ ُتها العذراء ال ُمباركة ،عط ٌَّة ُعبود ٌَّتًِ َّ
وإ ِّتحاد خضوع الحِكمة اإلله ٌَّة ألُمومتكِ اإلله ٌَّة ال ُمباركة ال ُمقدّ سة ،وتكرٌما ً للقُ َّوة
ٌِرة والخاطِ ىء ال َبائس،
الصغ َ
ال ُمقدّ سة التًِ عِ ند ُكما أن ُتما األِث َنٌن َعلَ ًَّ أنا الدُّودة َّ
وك ُ
ِجمٌع ال ِّن َعم التً َم ٌَّ َزكِ ِبها ال َّثالوث األَقدَ س.235
شكران ل
ِ
ضلِكِ كعب ٍد لَكِ بالمح َّبةِ ،بؤن أبحث دائما ً َعن أِكرامِكِ وطاع ِ
تي لًِ
* إ ِّنً أَعِ دُكِ ِ ،ب َف ْ
شًء.
ٍ
لَكِ فً ُكل ِّ
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 --ثِال َدَٗظ اُخط٤ئخ ا٧طَِِّ٤خ.
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اُشة االُ ،ٚاُلب ِدٝ ١اُ ُٔؾ.٢ِ٤
٣غٞع أُغ٤ؼ ،اثٜ٘ب اُٞؽ٤ذ،
ّ
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٣ب ٓش َْ٣اُؼزساء اُ ُٔجبسًخ ،أُ ّّ َسثِّٝ ٢اُ ِٝ ٢ٜؽ٤برِ ٢أُغ٤ؼ ٣غٞع اُوذُّٝط.
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ٝاُشٝػ اُوُذُط االُ ٚاُٞا ِؽذ.
ا٥ة ٝا ِ٧ثٖ ُّ
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ٌشترٌنًِ
ِي ،بالمح َّبة ،كٌما ٌَعود
الرائِعة ،قدِّ مٌنًِ إلى ابنكِ  ،كعب ٍد أ َبد ٍّ
* أ ٌَّ ُتها األ ُ ّم َّ
ِ
ضلِكِ وبِمعونتكِ ال ُمقدَّ سِ ٌن.
و ٌَق َبلُنًِ بِواسطتكِ  ،بِ َف ْ
حِك َمة هللا
صول على
الح ُ
الرحمة اإلله ٌَّة ،ال ُمباركة ،أعطٌنًِ نِع َم َة ُ
* ٌا أ ُ ّم َّ
أضع ذاتًِ ،لِهذا ،فً عِ داد جمٌع الذٌِن ٌُ ِح ُّبو َنكِ  ،أُولئِ َك
الح َّقة ،وأن َ
الحقٌق ٌَّة َ
الذٌن ُت َعلِّمٌِ َن ُهم وتحمٌن ُهم كؤوال ٍد عبٌ ٍد لَكِ .236
شًء ،رسوالً كا ِمالً ،كائنا ً
ٌسٌر على
ٍ
ُ
* أ ٌَّ ُتها العذراء ال ُمخل َ
ِصة! إجعلٌِنًِ ،فً ُكل ِّ
ُخ َطى ٌسوع المسٌح إب َنكِ
سدَ ة،
تج ِّ
الرب اإلله وعبداً لَ ُه ،بالمح َّبة ،ه َُو الحِك َمة ال ُم َ
ّ
بشفاعتِكِ وعلى مِثالِكِ  ،إجعلٌنًِ أعٌش مِلء ُعمره على هذه األرض ومجده
إذ،
َ
السماء ،آمٌِن ُث َّم آمٌِن.
فً َّ
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+
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ةأُؾجَّخ اٌُب َِِٓخ اُ ُؼظ َٔٝ ٠اُ ُٔجبس ًَخ.
ِ
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هذِّ٣غ٘ب اُ ُٔجبسى ُ٣ٞظ ٓبس ١ؿش ٕٞ٤٘٣دٗٞٓ ٝلٞسد" ،اُ ِؾٌ َٔخ ا٧صَُّ٤خ".227-223 ،
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 +اابسملىة –"نيؤ ًمف ًبإاو ك ً
احد" -"...أبانا ااذم في ااسماكات- "...
ى ى
ً
عليؾ يا مريـ يا يممتلًئة ٍّ
اارب ىم ىع ًؾ -"...
"ااسبلـ
عمة ُّب
اان ى

ااملدسة:
ااكردية
صبلة اامسبحة
ٌ
ٌ
أسرار اافرح – أسرار اانكر – اسرار ااحزف كأسرار اامجد –
جداىة
اام ى
 +ى

ً +بأسـ اآلب ك ً
األبف كااركح االدس ,االاو ااكاحد ,آميف.

كمخلٍّصنا يسكع
صبلة
مـ ،أ ٌيـ ٌ
ى
مسبحة ااعذراء مر ى
ربنا كااينا ي
ااكردية
يمنا اافائلة ااطُّبير كاالداسة،
َّ
اامسيح اى يو اامجد كأ ٌ
لدسة:
اام ٌ
ي
الصلٌب األقدَ س بٌدناُ " :نإمِن ِبإله واحِد."238...
َْ ُممسِ كون َّ
الح َّبة الكبٌرة األُولَى:
َْ على َ
إسم ىؾ ،اًيأ تي ملكككتي يؾ ،اًتى يكف مشيئتي ىؾ ،كما
"أبانا ااذم في َّ
ااسماكات ،ايتلىدَّس ي
ااسماء ،كذاؾ على األرض.
في َّ
238

ٝاُشٝػ اُوُذط :اُضبُٞس ا٧هذَط.
ٝا٧ثٖ ُّ
 :--ا٥ة ِ
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بزنا كفاؼ يك ًمنا ،ك ً
ً
اغفر انا ذنكبنا كخطايانا ،كما ىن ٍح يف قد ىغفى ٍرنا اً يمف
أعطنا يخ ى
ااشرير ً .أل ى َّف اى ىؾ
أساء إاينا ،كال تى ىدعنا ند يخؿ في ااتَّجارب ،اى ًكف ىن ٍّجنا ًم ىف ٍّ
أخطاٍ ك ى
لؾ ،كاالي َّكةى كاامجد إاى أىب ًد ً
اآلبديف ،آميف.
اام ى
ى
ى
ي
الع َ
شر (وهكذا الباقً):
الصغٌرة الثالث األُولى ،ومِن َبعدِها َ
َْ على الح َّبات َّ
عليؾ يا مريـ ،يا ممتلئة نعمة اارب ً
"ااسبلـ ً
معؾ ،مباركة أنت ىب ٍي ىف اانساء،
ٌ
ً
سيدنا يسكع اامسيح.
كمباركؾ ثمرة بطنؾ ٌ
ي
م كاادة االٌو ،صلٌي ألجلنا نحف ااخطأة ،اآلف كفي ساعة مكتنا،
قديسة مريـ ا
يا ٌ
آميف".

* أسرار الفرح ال ُمقدّ سة ( ُتتلَى األِث َنٌن والسبت ،ومِن َز َمن المٌالد المجٌد إلى أَ َحد
ال َك َه َنة ال ُمبارك):
ْ  -1بشارة المالك جبرائٌل للعذراء مرٌم الفائقة ال ُطهر والقداسة والدائمة
بالح َبل بر ّبنا وإلهنا و ُمخلِّصنا ٌسوع المسٌح
بتول ٌَّتهاَ ،

(إنجٌِل ر ّبنا ٌسوع

المسٌح ال ُمقدّس ب ِ َح َس ِ
ب مار ُلوقا .)38-26 ،1
ْ  -2زٌارة مرٌم العذراء الفائقة القداسة لخالتها القدّ ٌسة الٌصابات

(مار ُلوقا

.)45-39 ،1
سد
بالج َ
ْ ِ -3والدتها لر ّبنا وإلهنا و ُمخلِّصنا ٌسوع المسٌح فً مغارة بٌت لحم َ
(مار ُلوقا .)7-1 ،2
ي القدّ وس فً هٌكل أُورشلٌم ال ُمبارك
ْ  -4تقدمته إلى هللا اآلب أبٌه
السماو ّ
ِ
(مار ُلوقا .)40-21 ،2
الرب فً الهٌكلَ ،بعد إضاعته لثالثة أ ٌَّام (مار ُلو َقا .)50-41 ،2
ْ ُ -5وجود
ّ
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* أسرار ال ُّنور ال ُمقدّ سة (الخمٌس):
السابق مار ٌوح َّنا
الرب االله ال ُمقدّ سة فً نهر األُردُن ،على ٌَد
ْ  -1معمود ٌَّة
ّ
ِ
المعمدان (مار َم َّتى .)17-16 ،3
الرب اإلله ٌسوع المسٌح قام بؤُولى عجائبه،
ْ  -2عرس قانا الجلٌل ،حٌث أَنَّ
ّ
ِبطلَب مِن والدته العذراء مرٌم الفائقة القداسة ،فآمن به الجمٌع برهبة ودهشة،
حوالً الماء خمراً ،رمزاً لتحوٌله فً ما َبعد ،قبل صلبه المجٌد وقٌامته
ُم ِّ
ُ
وح َّنا -1 ،2
ال ُمباركة ،الخمر إلى دمِه الطاهر
والخبز إلى جسده األقدَ س (مار ٌُ َ
.)12
ْ  -3بشارته ال ُمقدّ سة بملكوته(مار َمر ُقس .)...15 ،1
ْ  -4والتجلًِّ :تجلٌِّه بالمجد و ُنور عظٌ َمًن ِجدّ اً ِجدّ اً على الجبل ،أمام ثالثة مِن
تالمٌذه القدِّ ٌسٌن األبرار ُ :بطرسٌ ،عقوب و ٌُوح َّنا ،بٌن موسى وإٌل ٌّا اللَّذٌن
ظ َهرا لهم (مار ُلو َقا .)36-28 ،9
غذاء لنفوسنا
سٌن
ً
ْ  -5القربان األقدس  :إعطاءه لنا جسده ودمه األقدَ َ
وح َّنا .)32-1 ،13
وألَجسادنا ،وخالصا ً أبد ٌّا ً لَ َنا بِ ِه (مار ٌُ َ

معة ،ومِن أَ َحد الكه َنة ال ُمبارك إلى أَ َحد
الحزن ال ُمقدّ سة (الثالثاء
والج َ
ُ
* أسرار ُ
القٌا َمة المجٌدة):

صالة ونِزاع ر ّبنا وإلهنا و ُمخلِّصنا ٌسوع المسٌح فً ُبستان الزٌتون (مار
ْ َ -1
ُلو َقا .)46-39 ،22
وح َّنا .)1 ،19
ْ َ -2جلده على العمود بالسِ ٌاط (مار ٌُ َ
بإكلٌل مِن ال َ
شوك على هامتِ ِه المجٌدة ال ُمقدّ سة (مار َم َّتى -27 ،27
ْ  -3تكلٌله
ٍ
.)31
سة
لجلة ال ُمقدَّ َ
الج ُ
صعود بِ ِه على طرٌق ُ
ْ َ -4حمله لصلٌبه ال ُمقدّ س وال ُّ
وح َّنا .)22-17 ،19
ٌُ َ
ْ  -5موته ال ُمقدّ س على صلٌبه المجٌد (مار ُلو َقا .)49-44 ،23
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(مار

* أسرار المجد ال ُمقدّ سة (األربعاء واألَ َحد ،ومِن أَ َحد القٌامة المجٌدة إلى
العنص َرة ال ُمباركة) :
َ
الرب مِن الموت (مار ٌُوح َّنا .)18-1 ،20
ْ  -1قٌامة
ّ
السماوي
ْ  -2صعوده إلى السماء ( َعودت ُه إلى عِ ند هللا اآلب أبٌه وأبٌنا
ّ
س ٌَر ِجع ب َمج ِد ِه إلٌنا َم َّرة ثانِ ٌَة
المجٌد مِن َحٌث أ َتى إل ٌنا لِخالصِ نا ومِن َحٌث َ
وأخٌرة لِ ٌَ ُ
الراقِدٌن وال ُمإ ِمنٌِن ِب ِه (مار ُلو َقا .)53-50 ،24
حًٌ موتانا َّ
ؤخذنا و ٌُ ِ
الروح القدس هللا لَ َنا ،ال ُم ِّ
عزي والنصٌر ،الذي َحل َّ على أ ُ ِّم ِه
ْ  -3إرساله ّ
درة وعلى التالمٌذ األطهار فً عِ لِّ ٌَّة صهٌون،
ال ُمباركة العذراء مرٌم الفائقة القُ َ
سل ال ُمقدّسة .)13-1 ،2
َك َما َو َعدَ لَ ُهم ولَ َنا (أعمال ال ُّر ُ
الرب االله ٌسوع
ْ  -4إنتقال العذراء مرٌم الفائقة ال ُّطهر والقداسة ،أ ُ ّم
ّ
وحنَّ ا ال ُمق َّد َسة
س والجسد إلى السماء
(رإٌا القدٌِّس ٌُ َ
المسٌح وأ ُ ّمنا ،بالن ْف ِ
الفصل 1 12أ ،والبابا ِب ٌُوس الثانًِ َع َ
شر ،عقٌدة اإلِنتقال ال ُمقدَّسة ،الفاتٌكان
 1950م.).
ْ  -5تكلٌلها سلطانة على السماوات وعلى األرض مِن الثالوث األقدس االله
الواحِد :اآلب واألِبن ،إبنها ر ّبنا وإلهنا وفادٌنا َو ُمخلِّصنا وحٌا ُتنا ٌسوع
سة  1 ،12ب).
المسٌح،
وح َّنا ال ُمق َّد َ
والروح القدُس (رإٌا القدٌِّس ٌُ َ
ُّ

 +اامجد اآلب ً
كاؤلبف كالركح االدس ,كما كاف في اابدء كاآلف كعلى
اادكاـ كااى أبد اآلبديف ,آميف.
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