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 البابا یوحنا بولس الثاني 
 العامة

 عن الطوباویة مرَیم الَعذراء

 في حیاة الكنیسة َعبر َمسیرتها على األرض
 

 
 أیها اإلخوة المحترمین

 واألبناء والبنات األعزاء،

 سالم وبركة رسولیة!

  
 المقدمة

  
ملء بلغ "عندما ألنه الخالص، مخّطط في محددا موقعًا الفادي ُألم إن -1             
الذین لیفتدي الناموس، تحت مولودًا امرأة، من مولودًا ابنه، اهللا أرسل             الزمان
قلوبنا إلى أرسل اهللا كون أبناء، أنكم على والدلیل التبّني. وننال الناموس              تحت

 روح ابنه، لیصرخ فیها أبَّا، أیها اآلب!" (غالطیة 4: 4 – 6).

مطلع في الثاني الفاتیكاني المجمع یستعیدها التي بولس، للرسول العبارات            هذه
في تأّملي أیضًا، أنا بها، استهلُّ ،(1) العذراء مریم الطوباویة بشأن یعرضه              ما
حیاة في والمثالي الفاعل حضورها وفي المسیح سّر في لمریم الذي الدور              معنى
وعطّیة االبن ورسالة اآلب محّبة آن في تعلن العبارات هذه أن ذلك              الكنیسة.

 الروح، والمرأة التي ولدت الفادي، وبّنوتنا اهللا، في سّر "ملء الزمان" (2).

یرسل لكي األزل، منذ اآلب، حّددها التي الحقبة إلى یشیر هذا الزمان"              "ملء
16)؛ :3 (یوحنا األبدیة" الحیاة له تكون بل به، یؤمن من كل یهلك "فال                ابنه
صار اهللا، لدى كان الذي "الكلمة فیها التي السعیدة اآلونة هذه إلى یشیر               كما
یبرز وهو لنا؛ أخًا وأضحى (14 ،1 : 1 (یوحنا بیننا" ما في وسكن                جسدًا
عذراء، وهي الناصرة، من التي مریم أحشاء في الروح كّون فیها التي              البرهة



التي المرحلة إلى ویشیر النعمة؛ ملء علیها أنزل أن بعد البشریة، المسیح              طبیعة
المسیح سّر دخله وإذ فیه؛ األزل حّل أن بعد نفسه الزمن الخالص تناول               فیها
مسیرة انطالقة إلى یشیر أخیرًا، خالص". "زمن نهائي، وبشكل           أضحى،
من التي لمریم الكنیسة تهتف اللیتورجیا، ففي الخفّیة. األولى خطاها في             الكنیسة
غیر حبل وهو بها، الحبل واقع في ترى ألنها ،(3) لها فاتحة بوصفها               الناصرة
في للفصح، التي الخالص لنعمة مسبقًا تحقیقًا األصلّیة، بالخطیئة           موصوم
في ومریم المسیح أبرزت التجسد واقعة ألن وخصوصًا فیها، عضو            أشرف
العهد في تلّفظ من أول كانت إذ وهي، ورأسها، ربها فهو تنفصم، ال               شركة
العروس وضع وضعها، وصّورت سبقت قولك" بحسب لي "لیكن بعبارة            الجدید

 واألم.

  
الذي الرب لمالقاة الدهر، انقضاء صوب الزمن، مّر على تسیر، والكنیسة -2            
إلى أوًال ألفت أن ویهّمني .(20 : 28 متى (راجع المسیح حضور یسندها               یأتي،
مریم العذراء سلكته الذي الخط تستهدي الطریق هذه على مسیرتها في تتقّدم              أنها
حتى بابنها یربطها بما بأمانة تتمّسك وهي اإلیمان طریق في سارت             التي

 الصلیب (4).

المجمع وثیقة في وردت التي واإلیحاء المعنى الكثیفة العبارات هذه أستعید             إني
رائعة خالصة خاتمتها في تعطینا التي الوثیقة هذه األمم"، "نور الثاني             الفاتیكاني
وقدوتها الحبیبة أّمها بوصفها تكّرمها والتي المسیح والدة بشأن الكنیسة تعّلمه             لما

 في اإلیمان والرجاء والمحبة.

إلى یعود أن السادس بولس العظیم سلفي شاء سنوات ببضع المجمع             بعد
في ثم المسیح" "أم العاّمة رسالته في فعرض القداسة الفائقة العذراء             موضوع
،(5) مریم" "وإكرام العظیمة" "العالمة مطلعهما الّلذین الرسولّیین          التحریضین
مختلف وكذلك ومفاهیمه، الكنیسة في المسیح لوالدة الذي الفرید اإلكرام            ُأُسس
نابعًا المریمّي اإلكرام هذا یّتخذها التي الفردّیة أو والشعبّیة اللیتورجیة            األشكال

 من روح اإلیمان.

  
األلفین العام آفاق أنَّ هو الموضوع هذا إلى العودة إلى الیوم یدفعني ما إن -3               
یسوع لمیالد الثانیة األلفّیة الذكرى وتحمل تطّل أخذت قریبًا أضحى            الذي



السنین هذه وفي والدته. صوب نفسه الوقت في نظرنا توّجه وهي             المسیح،
یكون مماثل یوبیل إقامة أن تقول وهناك هنا من أصوات طلعت             األخیرة،

 موضوعه االحتفال بذكرى میالد مریم، تفرض ذاتها استعدادًا لهذه الذكرى.

یوم إلى فیه نشیر محددا زمنًا التاریخ مسیرة في نعّین أن یمكن ال كان إذا                 أجل،
تاریخ أفق في المسیح قبل ظهرت مریم أن دومًا الكنیسة وعدت فقد مریم،               میالد
الزمان"، "ملء حاسٍم بشكل یقترب كان فیما أّنه إذن، فالواقع، .(6)             الخالص
ألن األزل منذ معّدة كانت فالتي خالصیًا، حدثًا بوصفه عّمانوئیل ظهور             أعني
مجيء "تسبق" كونها وواقع األرض. على الوجود في سبقته له ا أم             تكون
نهایة عن تفصلنا التي السنون كانت فإذا المیالد. قبل ما لیتورجیا تعكسه              المسیح
الحقبة هذه وبین بینها نقارن أن یمكن الثالثة، األلف ومطلع للمسیح األلفین              السنة
في سیما ال التوّجه، في رغبتنا تضحي للمسیح، التاریخي االنتظار حقبة             القدیمة،
لیل في الحقیقّیة الصبح" "كنجمة تتأّلق بدأت التي تلك صوب المرحلة،             هذه
الذي والفجر النجمة هذه أن فكما الطبیعي. إطارها في الحدث، هذا             انتظار
حبًال بها ُحِبل أن منذ مریم، سبقت كذلك الشمس، اشراقة یسبقان ظهورها              یرافق
في العدل" "شمس بزوغ أي المخلِّص، مجيء األصلیة، الخطیئة عن            منزهًا

 تاریخ الجنس البشري (7).

یجهلوه، أن كادوا معاصریها أن حّد إلى خفیا، وجودًا إسرائیل، في وجودها              إن
الشامل الخالص مخّطط في أشرك قد كان الذي األزلي أمام بوضوح یسطع              كان
14 : 2 زخریا 14؛ :3 (صوفانیا الخفّیة هذه صهیون" "ابنة كّله، البشر              تاریخ
المسیح أّم وجود نبرز أن في رغبتنا في محّقون إذن، المسیحیین، فنحن .(             
أن منَّا یقینًا الثاني، األلف من األخیرة السنین هذه في سیما ال التاریخ، في                الفرید

 المخّطط الرّباني الذي وضعه الثالوث األقدس هو محور الوحي واإلیمان.

  
والدة موضوع تعلیمه في یطرح إذ لذلك یعّدنا الثاني الفاتیكاني المجمع وإن -4             
إّال اإلنسان سّر یفهم "ال كان إذا الواقع، وفي والكنیسة". المسیح "سّر في               اإلله،
الطبیعي فمن ،(8) نفسه المجمع هذا یؤّكد كما د"، المتجسِّ الكلمة سّر ضوء              في
التي "المرأة" على هذه، الفریدة األجیال" "فتاة على بالذات المبدأ هذا نطّبق              أن
في سّرها نكتشف وحده المسیح سّر ففي المسیح. والدة أضحت التي لها، مثیل               ال
أتاح التجسد فسّر الضوء: هذا في اكتناهه إلى سعت البدء منذ والكنیسة،              كّلیته.



) أفسس لمجمع وكان وتنیره. فأكثر أكثر المتجّسد الكلمة والدة سّر تسُبَر أن              لها
فیه توّطدت اإللهیة مریم أمومة حقیقة ألن حاسمة أهمیة المجال هذا في (431             
لفرح مدعاة ذلك فكان الكنیسة، في إیمانّیة عقیدة بوصفها ورسمي علني             بشكل
في القدس بالروح حبلت ألّنها اإلله، والدة هي مریم إن المسیحّیین. لدى              عظیم
.(9) اآلب مع الجوهر في الواحد اهللا ابن المسیح یسوع وولدت البتولیة              أحشائها
لقد (10)؛ مّنا" واحدًا حقًا أضحى مریم، العذراء من المولود اهللا... ابن              "إن
ومن الكنیسة. إیمان أفق في كّلیته في والدته سّر یتأّلق المسیح سر ففي               تأّنس.
للكنیسة، تزال وال أفسس، لمجمع كانت اإللهّیة مریم أمومة فعقیدة أخرى،             جهة
وحدة في حقیقة، اّتخذ الكلمة أن تعلن التي التجّسد، عقیدة یؤّكد ختم              وكأّنها

 شخصه، الطبیعة البشرّیة بدون أن تضمحّل حیاله.

  
أكثر لتفّهم وسیلة المجمع، رؤیة في أیضًا، هو المسیح سّر في مریم اعتالن -5              
بشكل مّتحدة المسیح، والدة بوصفها مریم، أن الواقع، وفي الكنیسة. لسّر             عمقًا
یقارب المجمعي والنّص .(11) له" جسدًا الرب شاءها "التي بالكنیسة            خاص
یعّلم (كما المسیح جسد بوصفها الكنیسة حقیقة الحقیقة، هذه بین ملفت             بشكل
من القدس الروح بفعل اهللا ابن "والدة وحقیقة رسائله)، في بولس             الرسول
المسیح. جسد – الكنیسة سّر في امتدادًا، له یجد التجّسد واقع إن مریم".               العذراء
والدة مریم الذهن إلى تتبادر أن دون بالذات التجّسد واقع في نفّكر أن یمكن                وال

 الكلمة المتجّسد.

التي اإلیمان" "مسیرة خصوصًا التأّمالت هذه في أعرض أن أرید ذلك،             مع
وبذلك .(12) بالمسیح" اتحادها أمانة في حافظة الطوباویة، العذراء           "سلكتها
معنى والكنیسة بالمسیح اإلله والدة تربط التي المزدوجة" "الرابطة هذه            تّتخذ
الشخصّیة مسیرتها أي األم، العذراء تاریخ سرد وارد في هنا فلسنا             تاریخیًا.
الخالص، تاریخ في لها الذي (42 : 10 (لوقا األصلح" "والنصیب             باإلیمان،
مسیرة في یشتركون اّلذین جمیع أعني كله، اهللا شعب مسیرة أیضًا بل              فحسب،

 اإلیمان الواحدة.

"تحتّل مریم أن إلى یشیر إذ آخر، موضع في المجمع، عنه یعّبر ما               وهذا
والرجاء اإلیمان صعید على الكنیسة... صورة "بصیرورتها" األولى          المرتبة
مثال، أو كصورة هذه، األولى" "ومرتبتها .(13) بالمسیح" الكامل           واالّتحاد



واكتماًال، تحقیقًا الخالصّیة، برسالتها تقوم التي نفسه الكنیسة سّر بصمیم            تتعّلق
بتول فهي معًا. والبتولّیة األمومة صفات مریم، غرار على ذاتها، في تجمع              أو
"تضحي وهي ونقیا"، كامًال تصونه إیمانًا به، إیمانها عریسها أعطت            "ألنها
القدس الروح من بهم حبل أبناء وخالدة جدیدة حیاة إلى تلد إذ ا... أم               بدورها

 وولدوا من اهللا" (14).

  
اإلیمان مسیرة إن "مسیرة". وبشكل تاریخي تطور مّر على یتّم كله هذا -6             
البشر، تاریخ نفسه الوقت في أنه إال النفوس، تاریخ أي التاریخ،             تعني
أننا على التاریخ. نطاق في وقائمین األرض هذه على عابر لوضع             الخاضعین
في بعد لیست فهي الراهنة. للمرحلة نتنّبه أن إلى اآلتیة، التأّمالت في              نسعى،
تاریخ بمعنى سیَّما ال التاریخ تكّیف تني ال فهي ذلك، ومع التاریخ، من               ذاتها
الطوباویة العذراء تزال ال حیث جدا، وسیع مجال أمامنا لینبسط وإنه             الخالص.
اإلیمان دروب على الفریدة مسیرتها إن اهللا. شعب في األولى" "المرتبة             تحتّل
ما نوع وعلى واألمم، وللشعوب وجماعة، أفرادًا للكنیسة، دائمًا مرجعًا            تشّكل

 للبشرّیة جمعاء. وفي الواقع، إنه لیتعّذر علینا أن نلّم بإشراقه ونقّدره.

األخیر: یومها في الكنیسة اكتمال اآلن منذ هي اإلله والدة أن إلى المجمع               ویشیر
"ال یبرزها الذي الكمال اآلن منذ الطوباوّیة، العذراء شخص في تبلغ،             "فالكنیسة
أّن إلى نفسه، الوقت في یشیر كما .(27 : 5 (أفسس غضن" وال فیها                كلف
الخطیئة؛ على باالنتصار القداسة في للنمّو الجهد مشدودي یزالون "ال            المؤمنین
مجتمع في یشرق للفضائل كمثال مریم صوب االلحاظ رفع إلى یحدوهم ما              وهذا
فقد اهللا: ابن والدة مسیرة اآلن لیست اإلیمان ومسیرة .(15) كله"             المختارین
بین تفصل التي العتبة واجتازت ابنها، جانب إلى السماوات في مریم             تمّجدت
تزال ال ذلك، مع .(12 : 13 كورنتس 1) وجه" إلى "وجهًا والرؤیة               اإلیمان
لجمیع (16) البحر" "نجمة األخیر، الیوم فیها اكتمل وقد نفسه، الوقت في              مریم،
وجدوا حیثما إلیها، أنظارهم رفعوا فإذا اإلیمان. دروب على یزالون ال             الذین
بین ما بكرًا اهللا أقامه الذي االبن ولدت "ألّنها ذلك یفعلون إّنما األرض،               على
الحانیة األم وهي "تسهم، ألنها وأیضًا .(17) (29 : 8 (روما كثیرین"              إخوة

 في والدة هؤالء األخوة واألخوات وتنشئهم" (18).

  



 القسم األول

 مریم في سّر المسیح

  
 أوًال- الممتلئة نعمة

  
بركة بكّل سمائه، علیاء من غمرنا الذي المسیح، یسوع رّبنا أبو اهللا "تبارك -7              
األفسسّیین إلى الرسالة في الكلمات هذه .(3 : 1 (أفسس المسیح"، في              روحّیة
إنه المسیح. في اإلنسان خالص ألجل ومخّططه األزل منذ اآلب اهللا قصد              تعلن
: 1 (تكوین ومثاله اهللا صورة على خلقوا وقد أجمعین، البشر یشمل عاّم               لمخّطط
األزل منذ فهم الخالق، اهللا عمل في البدء" "منذ داخلون جمیعًا أّنهم وكما .(26              
یحین عندما كلیًا یعلن سوف الذي الخالص في اإللهي المخّطط موضوع             أیضًا،
اهللا إن بالقول: عرضها نفسها الرسالة وتواصل المسیح. بمجيء الزمن"            "ملء
العالم، إنشاء قبل من محّبة عن فیه اختارنا "قد المسیح" یسوع رّبنا "أبا               هذا
نكون أن مرضاته، حسب على فحّدد وسبق أمامه؛ عیب وبغیر قّدیسین،             لنكون
الحبیب، في علینا، بها أنعم التي السنّیة، نعمته لتمجید المسیح، بیسوع أبناء              له
– 4 : 1 (أفسس نعمته" غنى حسب على الزّالت، ومغفرة بدمه، الفداء لنا                وفیه

.(7 

وهذا أزلّي. هو المسیح، بمجيء كلیًا أعتلن الذي الخالص، في اإللهي             المخّطط
12 : 1 (كولوسي بولس للقّدیس أخرى ورسائل نفسها الرسالة تعّلم كما              أیضًا،
مرتبط (29 – 18 : 5 كورنتس 2 13؛ : 3 غالطیة 24؛ : 3 روما 14؛ –                  
بمرتبة یحتفظ أّنه إّال جمعاء. البشرّیة یضّم وهو ،(19) بالمسیح األزل             منذ
جاء وكما الخالص. عمل اآلب به أناط الذي ذاك والدة هي التي "للمرأة"               فریدة
الوعد في نبوّیة إشارة في مالمحها "نجد الثاني، الفاتیكاني المجمع أعمال             في
سفر في ورد ما نحو على الخطیئة، في سقطا أن بعد األّولین ألبوینا قطع                الذي
یدعى ابنًا وتلد تحبل سوف التي العذراء، هي، أنها كما (15 : 3)               التكوین
العهد یعّد الصورة بهذه .(20) (14 : 7) أشعیا نبوءة حسب على              عّمانوئیل،
التبني. لننال امرأة... من مولودًا ابنه، اهللا أرسل حیث الزمن"، "لملء             القدیم
من األولى الفصول في خبره أتى الذي الحدث هو العالم إلى اهللا ابن               ومجيء

 إنجیلي القدیسین لوقا ومتى.



  
لقد المسیح. سرِّ في مریم ُیدخل الذي الحدث هي المالك حملها التي فالبشرى -8              
شعب أول اسرائیل، تاریخ من محّددة ظروف في الناصرة، في الحدث هذا              تّم
نعمة، ممتلئة یا "افرحي للعذراء: اإللهي المرسل قال اهللا. مواعید على             أوُتمَن
ما تفّكر وجعلت الكالم لهذا مریم "فاضطربت .(28 : 1 (لوقا معك"              الرب
العبارات هذه تكون أن عسى ما 29)؛ : 1 (لوقا السالم" هذا یكون أن                عسى

 الغریبة، ال سیما منها عبارة "الممتلئة نعمة" (21).

نعمة" "الممتلئة عبارة منها سیما وال الكلمات، هذه مریم مع نتأّمل أن أردنا               إذا
إلى الرسالة من بالّذات الذكر اآلنف المقطع مع بلیغًا تقاربًا نجد أن              نستطیع
حملها التي البشرى بعد علیها، ُتطلق الناصرة عذراء كانت وإذا            األفسسّیین.
ذلك یّتضح فإنما ،(42 : 1 (لوقا النساء" في أنت "مباركة تحّیة السماء،               مرسل
روحیة بركة فهي المسیح". في السماوات في اآلب "اهللا بها غمرنا التي              بالبركة
من نابعین بركة")، ("كل والشمولّیة الملء ذاتها في وتحمل جیمعًا البشر             تلّف
وفي الجوهر. في له المساوي االبن القدس بالروح اآلب إلى یجمع الذي              الحب
البشریة، تاریخ في جمیعًا، الناس یسوع المسیح في تشمل بركة إنها نفسه              الوقت
وفي واستثنائي. خاّص بشكل مریم تتناول البركة فهذه ذلك، مع المنتهى.             حتى

 الواقع، فقد حّیتها الیصابات بوصفها "مباركة في النساء".

في علینا اآلب بها أنعم التي النعمة مجد أن إذن، هي، التحّیتین هاتین من                فالغایة
مریم یحّیي فالمرسل صهیون. ابنة نفس في كامًال تجّلى قد الحبیب             االبن
ال ألنه الحقیقي، اسمها أضحت قد الصفة بهذه وكأنِّي نعمة". "ممتلئة             بوصفها
"میریم" األرضیة هویتها في تحمله الذي الشخصي االسم مخاطبته على            ُیطلق
االسم هذا معنى فما نعمة". "الممتلئة الجدید االسم هذا علیها ُیطلق بل مریم،               أي

 ولماذا یدعو رئیس المالئكة عذراء الناصرة بهذا االسم؟.

نفسه اهللا حیاة من تنبع خاصة عطّیة "النعمة" تعني المقّدس، الكتاب بیان              في
الحّب هذا وثمرة .(8 : 4 یوحنا 1) العهد  الجدید رؤیة في ومحّبة ثالوث               وهو
اهللا، ففي األفسسّیین. إلى الرسالة في علیه الكالم ورد الذي ذاك االختیار،              هي
) اإللهیة حیاته في بإشراكه اإلنسان خالص في األزلیة إرادته هو االختبار             هذا
الفائقة الحیاة في باالشتراك الخالص هو ذلك المسیح. في (4 : 1 بطرس 2              
تضعان اهللا، قبل من هذه اإلنسان اختیار ونعمة األزلیة، الموهبة هذه             الطبیعة.



نفسها، اهللا عطّیة غرار على ینبوعًا النفس في تفّجران أو قداسة بذار اإلنسان               في
بركة "كّل البركة، هذه اإلنسان في تتحّقق وهكذا ویقّدسهم. النعمة مختاري             یحیي
في بالتبنّي اهللا "أبناء صیرورتنا هو واقعًا فیه تضحي إّنها أي             روحّیة"،

 المسیح"، ذاك الذي هو منذ األزل "ابن اآلب الحبیب".

قرائن خالل من نتبّین نعمة"، "ممتلئة أنها لمریم قال المرسل أن نقرأ              عندما
بین تتمّیز فریدة بركة حیال أّنا القدیمة، والوعود االیحاءات تلتقي حیث             النّص،
إنشاء قبل "منذ المسیح سّر في حاضرة فمریم المسیح". في روحیة بركة              "كل
االبن، اختارها التي وهي المتجّسد، البنه أما "اآلب اختارها التي وهي             العالم"،
المسیح مع مّتحدة مریم إن القداسة. روح األزل منذ واستودعها اآلب، مع آن               في
هذا األزل، منذ الحبیب االبن هذا في محبوبة وهي بها، وخاّص فرید              بشكل
في وهي، النعمة". مجد "كل یصّب وحیث اآلب مع الجوهر في الواحد              االبن
فوق" من تهبط التي "الهبة هذه على االنفتاح كاملة تزال، ولن نفسه،              الوقت
الوضیعین هؤالء بین األولى المرتبة في هي "ومریم .(17 : 1             (یعقوب
یعّلم كما ثقة"، في وینتظرونه الخالص منه یرجون الذین الرب إلى             والمفتقرین

 المجمع (22).

  
فموضوعهما هذا، كل تعنیان نعمة" "الممتلئة والتسمیة التحّیة كانت وإذا -9           
النعمة" "ملء أنَّ إال اهللا. البن أما مریم اختیار المالك، بشرى قرینة في               االول،
مریم على ُأغدقت التي الطبیعة الفائقة المواهب كل إلى نفسه، الوقت في              یشیر،
االختیار هذا كان وإذا للمسیح. ا أم لتكون هت وُوجِّ اختیرت قد كونها نطاق              في
في األزلي االختیار كان وإذا البشریة، خالص في اهللا مخّطط لتحقیق             أساسیا
استثنائي مریم فاختیار جمیعًا، البشر یلّف التبنّي، كرامة إلى الهادف            المسیح،

 وفرید. وإّنا لنستخلص من هنا المرتبة الفریدة التي لها في سّر المسیح.

أنت وها اهللا. عند حظوة نلِت فلقد مریم، یا تخافي، "ال الرّباني المرسل قال                لقد
1 (لوقا یدعى" العلّي وابن عظیمًا، یكون إنه یسوع. وتسّمینه ابنًا وتلدین              تحبلین
"كیف وسألت: المدهشة، التحیة هذه حیال مریم اضطربت وإذ .(32 – 30 :             
وقال: سبق ما ر ویفسِّ یؤكِّد بما المالك یجیب رجًال"، أعرف ال وأنا ذلك،               یكون
الذي قالقّدوس ذلك، أجل ومن تظّللك. العلّي وقدرة علیك یأتي القدس             "الروح

 یولد منك یدعى ابن اهللا" (لوقا 1 : 35).



اهللا هبة إن األرض. على تحقیقه مطلع في التجسد اعتالن هي إذن،              فالبشرى،
سّر في قممها احدى تبلغ اإلنسان، وبخاصة كلها، الخلیقة لخالص وحیاته             ذاته
"ممتلئة ومریم والكون. اإلنسان تاریخ في النعمة هبات بین القّمة وهو             التجسد
شخصه وحدة في البشریة الطبیعة اهللا ابن واّتخاذ الكلمة تجّسد ألن             نعمة"
وبالتالي اهللا ابن أم "هي مریم أنَّ یؤّكد والمجمع بالذات. فیها ویكتمالن              یتحّققان
النعمة بعطّیة بعیدًا، تتجاوز وإنها القدس؛ الروح وهیكل المفّضلة اآلب ابنة             هي

 العظمى هذه، الخالئق األخرى كّلها في السماء وعلى األرض" (23).

  
الذي النعمة "مجد على كالمها معرض في األفسسّیین، إلى الرسالة إن -10            
(أفسس بدمه الفداء الحبیب) هذا (في لنا "أن تزید الحبیب"، في اآلب اهللا               منحناه
النعمة" "مجد أن الكنیسة أصدرتها التي الرسمّیة الوثائق في لنقرأ وإّنا .(7 : 1              
فبقّوة .(24) واستثنائي" فائق بشكل "افتدیت لكونها اإلله والدة في تجّلى قد              هذا
لها، ابنًا سیكون من به جاء الذي الفداء لثمار واعتبارًا الحبیب، االبن نعمة               غنى
اللحظة منذ فهي وبالتالي، .(25) األصلیة الخطیئة ارث من مریم            حفظت
وتشترك المسیح خاصة لوجودها، األولى اللحظة منذ أي بها، حبل التي             األولى
اآلب ابن في الحبیب"، "من النابع الحب وفي وتقّدس تخّلص التي النعمة              في
أعني النعمة، صعید فعلى ولذلك، لها. ابنًا بالتجّسد أضحى الذي            األزلي
ذاك من الحیاة القدس، الروح في مریم، تستقي اإللهیة الطبیعة في             المشاركة
ال واللیتورجیا له. ا أم بوصفها الحیاة أعطته األرضیة، الوالدة صعید على             الذي،
یضعها التي بالعبارة تحیّیها وهي .(26) خالقها" "أمِّ لقب منحها في             ترتاب
.(27) ولدها" "ابنة یدعوها إذ برنردوس، القدیس شفتي على الیغییري"            "دانتي
األّم لهذه االبن هذا بمحّبة یلیق بما مریم على تنزل الجدیدة" "الحیاة هذه               وألّن
البشارة مالك یدعوها اإللهّیة، أمومتها كرامة مستوى على وبالتالي كمال،            من

 "ممتلئ نعمة".

  
األمثل التحقیق التجّسد سّر یشّكل الخالصي، األقدس الثالوث مخّطط في -11           
األولى الخطیئة تلك األصلیة، الخطیئة أعقاب في للبشر اهللا قطعه الذي             للوعد
فقد .(15 : 3 (تكوین األرض هذه على اإلنسان تاریخ على بثقلها ألقت               التي
رأس "سیسحق جذوره: من الخطیئة شّر لیجتّث المرأة" "نسل هو ابن،             جاء



البشر، تاریخ یرافق عنیف صراع عبر إال تتحّقق لن المرأة ابن وغلبة              الحّیة".
التي "العداوة إن اإلنجیل. مطلع به وكأّني المقدس الكتاب مطلُع ذلك ُیبرز              كما
تاریخ من األخیرة "الصفحات ینشر الذي الرؤیا سفر یؤّكدها البدء منذ             أعلنت
ملتحفة ذاك إذ وهي "المرأة" ظاهرة مجددًا تبرز حیث والعالم"،            الكنیسة

 بالشمس" (رؤیا 12 : 1).

الصراع وهذا العداوة هذه دائرة قلب في نراها المتجّسد، الكلمة والدة مریم              إن
في لتحمل، وأنها بالّذات؛ الخالص وتاریخ األرض على البشر تاریخ یطبع             الذي
إنسان أي من أكثر الّرب"، إلى والفقراء الوضعاء "من واحدة وهي المركز،              هذا
النعمة، هذه ومن الحبیب". "في اآلب أوالناه الذي ذاك النعمة"، "مجد             آخر
العالمة كلها البشریة وأمام الرب أمام لتظّل وإنها وجماله. كیانها عظمة             تنطلق
اختارنا "قد بولس: رسالة عنته الذي ذاك اهللا، إلختیار تمّس وال تتغّیر ال               التي
له نكون أن مرضاته، حسب على فحّدد، وسبق العالم... إنشاء قبل من محّبة               عن
أعظم طاقة االختبار هذا لفي وإن .(5 – 4 : 1 (أفسس المسیح" بیسوع                أبناء
تاریخ تطبع التي "العداوة" هذه وعن والخطیئة الشّر عن نتج ما كل              من

 اإلنسان. وتبقى مریم، في هذا التاریخ، عالمة الرجاء الوطید.

  
 ثانیًا: طوبى للتي آمنت

  
خطى في یقودنا، حتى البشارة، خبر سرد من لوقا اإلنجیلي ینتهي أن ما -12              
هذه في العلماء یرى .(39 : 1 (لوقا یهوذا" من "مدینة صوب الناصرة،               عذراء
مریم قصدتها أورشلیم. من قریبًا الجبال في قائمة وهي الیوم، كارم عین              المدینة
من سمعته ما إلیها دفع زیارة وهي نسیبتها، الیصابات لزیارة            "مسرعة"
ملفت بشكل الیصابات ذكر وقد إلیها، حملها التي البشرى معرض في             جبرائیل
إن "ها بابن: زخریا قرینها من حبلت قد سنا، المتقّدمة هي كونها، إلى               وأشار
هو الشهر وهذا شیخوختها، في بابن أیضًا هي حبلت قد نسیبتك             البصابات
: 1 (لوقا اهللا" على یستحیل أمر من لیس إذ عاقرًا، تدعى التي لتلك                السادس
سؤال عن جوابًا أللیصابات حدث ما إلى اإللهي المرسل رجع لقد .(37 – 36              
ذلك سیكون أجل، .(34 : 1 (لوقا رجًال" أعرف ال وأنا ذلك یكون "كیف                مریم:
 "بقدرة العلي"، كما جرى أللیصابات، بل بطریقة أعجب مما جرى أللیصابات.



الیصابات رّدت دخولها، ولدى نسیبتها. بیت إلى المحّبة، تدفعها مریم،            ذهبت
صاحت أحشائها، في ابتهاجًا یرتكض الجنین أن شعرت وإذ تحّیتها.            على
ثمرة مبارك النساء، في أنت "مباركة القدس": الروح "یمألها جهیر            بصوت
لسان على التعظیم، هذا أو الهتاف هذا .(42 – 40 : 1 (لوقا               بطنك"
بذلك وأضحى المالك تحّیة بعد المالئكي" "السالم صلب في دخل            الیصابات،
أكثر معنى تتخذ الیصابات كلمات أن إّال الكنیسة. في تالوة األكثر الصلوات              من
: 1 (لوقا إلّي؟"! رّبي أّم تأتي أن هذا لي أین "من یلي: الذي السؤال في                  كثافة
المسیح، أّم الرب، أّم أن وتعلن تعترف فهي لمریم: الیصابات شهادة تلك .(43             
الشهادة. هذه في أیضًا، هو الیصابات، تحمله الذي االبن ویشارك أمامها.             ماثلة
یوحنا الولد هذا وسیكون .(44 : 1 (لوقا بطني" في ابتهاجًا ارتكض              "فقد

 المعمدان، ذاك الذي أعلن في األردن أن یسوع هو المسیح.

یبدو الختام في تقوله فما ذلك، مع المعنى. لكثیفة الیصابات تحّیة في كلمة كل                إن
(28) الرب" قبل من لها قیل ما سیتّم بأنه آمنت للتي "طوبى كبرى: أهّمیة                ذا
في نعمة" "الممتلئة وتسمیة الكلمات هذه بین نقارن أن یمكننا .(45 : 1               (لوقا
أعني أساسي مریمّي مضمون یبرز النّصین هذین من كل ففي المالك.             تحیة
واالمتالء "آمنت". ألّنها فاعًال، دخوًال المسیح، سّر في دخلت التي مریم             حقیقة
به أشادت الذي مریم وإیمان ذاته؛ اهللا هبة یعني المالك أعلنه الذي النعمة               من

 الیصابات في الزیارة یشیر إلى كیفّیة تجاوب عذراء الناصرة مع هذه الهبة.

  
(روما اإلیمان" "طاعة یقتضي الوحي ینزل الذي اهللا "إن المجمع، یقول -13            
فیها یستسلم التي تلك ،(6 – 5 :10 كورنتس 2 5؛ : 1 روما 26؛ : 16                 
تجسیدًا مریم في له نجد لإلیمان، المفهوم هذا .(29) حّر" وهو هللا كلیا               اإلنسان
الیصابات وكلمات البشارة. كانت المجال، هذا في "الحاسمة" والبرهة           كامًال.

 بالّذات "طوبى للتي آمنت" مرتبطة أوًال وتحدیدًا بهذه البرهة (30).

إیمانها "طاعة بذلك وأعلنت بشارتها في هللا كلیا مریم استسلمت فقد الواقع،              وفي
) وإرادة عقًال إجالًال، ذاتها له قّدمت إذ أرسله، من بواسطة یخاطبها الذي              باهللا"
وهو وامرأة، إنسانة شخصیتها، بكل معه تجاوبت فقد كاملة. تقدمة ،(31           
وتسنده"، اإلنسان تبتدر التي اهللا نعمة "مع مطلقة مشاركة یستلزم إیمانّي             تجاوب



یكتمل لكل بمواهبه یعمل یني "ال الذي القدس الروح عمل مع كامًال              وتجاوبًا
 اإلیمان" (32).

أنت "ها بالذات: شخصها تتناول مریم، المالك بها بّشر التي الحّي اهللا كلمة               إن
"أّم أضحت البشرى هذه مع مریم وبتجاوب .(31 : 1 (لوقا ابنًا" وتلدین               تحبلین
التجّسد یسبق أن أراد المراحم "أب ألن اإللهي: التجّسد سّر فیها وتحّقق              الرّب"،
أصغت أن بعد مریم أعلنته القبول وهذا .(33) المختارة" األم هذه ُتبدیه              قبول
1 (لوقا قولك" بحسب لي فلیكن الرب؛ أمة "أنا فقالت: كلها، المرسل كلمات               إلى
تحقیق في البشري العنصر كان – لي" "فلیكن – مریم من االذعان هذا .(38 :               
االبن قول من العبرانیین إلى الرسالة في جاء ما مع ینسجم وهذا اإللهي.               السّر
جسدًا... لي هّیأت أنك غیر تشأ؛ لم وقربانًا "ذبیحة العالم: یدخل وهو              لآلب
.(7 – 5 : 10 (عبرانیین بمشیئتك" اهللا، یا ألعمل، آتي... ذا أنا ها قلت:                 حینئٍذ
قولك" بحسب لي لیكن " - االذعان، هذا مریم أعلنت عندما تّم قد التجّسد                فسّر

 – وأفسحت المجال، في ما یعود إلیها في مخّطط اهللا، لتحقیق ما قصده ابنه.

بشكل اهللا تصّرف في ذاتها وضعت فقد إیمان. في مریم به تلّفظت اإلعالن،               هذا
وهذا .(34) ورسالته ابنها لشخص اهللا، أمة شأن هو كما كلیا، واستسلمت              مطلق
في به تحبل أن قبل اآلباء، یعّلم كما باإلیمان، فكرها، في به حبلت قد                االبن،
بأنه آمنت للتي "طوبى مریم: امتداح في محّقة إذن، فالیصابات، .(35)             أحشائها
من التي فمریم وتحّققت: سبق قد الكلمات وهذه الرب". قبل من لها قیل ما                سیتّم
ما وهذا اهللا. البن أّم وهي وزخریا الیصابات بیت مدخل عند تقف              الناصرة،

 حظیت الیصابات بحّظ اكتشافه: "أمُّ ربي تأتي إلّي".

  
وإیمان مریم إیمان بین أیضًا نقارن أن یمكننا الوقائع، هذه من انطالقًا -14             
ففي .(12 : 4 (روما اإلیمان" في لنا "أبًا الرسول یدعوه الذي إبراهیم               إبراهیم،
العهد مطلع هو إبراهیم إیمان أن نرى اهللا، به أوحى الذي الخالصّي              التبریر
آمن، إبراهیم أن وكما الجدید. العهد البشارة في مریم إیمان یستهّل فیما              القدیم؛
مریم كذلك ،(18 : 4 (روما: كثیرة" ألمم أبًا وأضحى رجاء، ال حیث               "راجیًا
یكون ("كیف البتولیة على عزمها إلى أشارت أن بعد آمنت، فقد البشارة،              في
بالروح العلّي، بقدرة اهللا البن أما ستضحي إنها رجًال")، أعرف ال وأنا              ذلك،



35 : 1 (لوقا اهللا" ابن یدعى منك المولود "القّدوس المالك: أوضح كما              القدس،
.( 

بمناسبة بعدها ینحصر ال آمنت" للتي "طوبى الیصابات فكلمات ذلك،            مع
بل المسیح، ترقّبها في مریم إیمان قّمة هي البشارة هذه إن أجل، فحسب.               البشارة
اإلیمان. درب على وخطواتها اهللا" إلى "مسیرتها ومطلع أیضًا المنطلق            هي
كان الذي ذاك اإللهي، الوحي قاله لما "الطاعة" الدرب هذا على             وستتكامل
في بطولتها فأكثر أكثر ستتكامل كما الواقع، وبطولي سامیًا تكامًال لها،             عقیدة
كلها، مسیرتها عبر لها، سیكون مریم لدى هذه اإلیمان" "وطاعة            اإلیمان.
مریم "آمنت اهللا شعب أبي غرار فعلى إبراهیم. إیمان مع مدهشة             مقارنات
وُأّمه. اهللا ابنة وهي اذعانها، درب على مسیرتها طوال رجاء" ال حیث              ورجت
التي "تلك أعطیت التي البركة نرى خصوصًا، المسیرة هذه مراحل بعض             وفي
كلمة حقیقة إلى نستسلم أن یعني هذا نؤمن، أن أكثر. وضوح في تتجّلى               آمنت"
وطرقه التنقیب عن بعیدة أحكامه أنَّ "كم تواضع في وإقرارًا من وعیًا الحي               اهللا
ُوضعت، أنها یقال أن یمكن التي ومریم .(33 : 11 (روما االستقصاء"              عن
وهذه االستقصاء" عن البعیدة هذه اهللا "طرق وسط في األزلّیة، العلّي             بإرادة
كلیا، قبوًال وتقبل، اإلیمان، ظلمة في لها ترضخ التنقیب" عن البعیدة             "األحكام

 والقلب مفتوح، مضامین مخّطط اهللا كلها.

  
له ستكون الذي االبن إلى یعود ما البشارة، في مریم، أذنّي یطرق عندما -15              
اإلله الرب أن "تعرف" أن أیضًا تعطى (المخّلص)، یسوع" باسم "وتدعوه             أّما
یكون ولن الدهر، إلى یعقوب بیت على "سیملك وأنه أبیه، داود عرش              سیمنحه
آمال تسلكه كانت الذي االتجاه كان ذلك .(33 – 32 : 1 (لوقا انقضاء"                لملكه
من تنطلق وعظمته "عظیمًا"، یكون أن بّد ال به الموعود فالمسیح             اسرائیل.
یكون أن من إذن بّد فال داود. وراثته من أو العلّي، ابن أعني یحمل، الذي                 االسم
هذا. شعبها انتظار أجواء في نمت لقد یعقوب". بیت "على سیملك ألنه              ملكًا،
األساسّیة األبعاد المالك، رها بشَّ عندما تتبّین، أن استطاعتها في كان هل             ترى،

 التي لعبارته؟ وما هو مفهوم هذا "الملك" الذي "لن یكون له انقضاء"؟

الملك"، "المسیح أّم أّنها باإلیمان، فیها، شعرت التي اللحظة هذه في             وحتى
أن أي .(38 : 1 (لوقا قولك" بحسب لي فلیكن الرب، أمة "أنا ذلك، مع                 أجابت،



یعنیه، لما واستسلمت اإلیمان"، "طاعتها األولى اللحظة تلك منذ أعلنت قد             مریم
 في بشراه، ذاك الذي كان مصدرها أي اهللا نفسه.

  
بقلیل، ذلك بعد مریم، سمعت هذه، اإلیمان" "طاعة مسیرة سیاق وفي -16            
الیوم في ذلك كان أورشلیم. هیكل في سمعان بها تلّفظ التي تلك أخرى،               كلمات
لیقّدماه أورشلیم إلى بالصبي ویوسف مریم "صعدت إذ یسوع لمولد            األربعین
أقصى في تّمت قد الوالدة كانت موسى. ناموس بحسب (22 : 2 (لوقا               للرب"
یوسف مع لحم بیت إلى ذهبت عندما مریم، أن لوقا في نقرأ إذ الفقر،                أوضاع
في "موضعًا تجد لم روما، سلطات به أمرت لما وفقًا السّكان، اكتتاب              بمناسبة

 النزل"، فولدت ابنها في زریبة وأضجعته في مذود (لوقا 2 : 7).

مریم مسیرة من المرحلة هذه في یظهر سمعان، اسمه اهللا، یخشى بار              رجل
– 25 : 2 (لوقا القدس الروح أوحاها التي أقواله وتأتي اإلیمان". درب               "على
ذراعیه"، على الصبي "حمل أنه اإلنجیل في نقرأ إذ البشارة، لحقیقة تأكیدًا (27             
سمعان قول ویتوافق .(21 : 2 (لوقا المالك طلب كما یسوع" "دعي قد               وكان
الرب إلى سمعان ویّتجه المخلص". "اهللا المخّلص: أي االسم لهذا الذي             والمعنى
كلها، الشعوب وجوه أمام أعددته الذي خالصك شاهدتا قد عینّي "أن             ویهتف:
الوقت وفي .(32 – 30 : 2 (لوقا إسرائیل" لشعبك ومجدًا لألمم یضيء               نورًا
لسقوط َل ُجعَِ قد الولد هذا إن "ها لها: لیقول مریم إلى سمعان یلتفت               نفسه،
قلوب من األفكار تكشف لكي للمخالفة... وهدفًا إسرائیل في كثیرین            ونهوض
: 2 (لوقا نفسك" في سیف سیجوز أیضًا "وأنت مریم: إلى یعود ما وفي                كثیرة".
نورًا": المالك بشرى في سمعته ما لتزید سمعان أقوال وتأتي .(35 – 34             
على أعلن، ما هذا ألیس الناس. یضيء الذي النور وهو المخّلص، هو              یسوع
هذا وألیس 20)؟ – 8 : 2 (لوقا المغارة الرعاة جاء عندما المیالد لیلة ما،                 نوع
مع 12)؟ – 1 : 2 (متى المشرق مجوس جاء عندما أكثر بوضوح أعتلن                ما
قاله ما تحقیق معه، ووالدته حیاته، مطلع منذ ذاته، في سیرى مریم فابن               ذلك،
هذه سمعان ومقولة .(34 : 2 (لوقا للمخالفة" "هدفًا صیرورته أي فیه              سمعان
سیالزم الذي الواقعي التاریخي البعد ُتْظِهر ألنها لمریم، ثانیة بشرى وكأنها             تبدو
الوعود باتمام إیمانها تؤّكد البشرى هذه كانت وإذا واأللم. المخالفة ابنها:             رسالة
من لها بّد ال أن أیضًا لها تكشف أخرى، جهة من أّنها، إّال الخالص، في                 اإللهیة



الخفاء سیلّفها له أمومتها وإن المتأّلم، المخّلص جانب إلى األلم في اإلیمان              طاعة
له") وسجدوا ("خّروا وإكرامهم المجوس زیارة أعتاب ففي الواقع، وفي            واأللم.
مصر، إلى بابنها الهرب على مریم أرغمت ،(11 : 2 (متى هدایاهم              وتقدمة
(متى لیهلكه" الصبي یطلب أن موشك هیرودس "ألن الساهرة، یوسف            بحمایة
: 2 (متى هیرودس وفاة حتى مصر في البقاء من لهما بّد ال وكان .(13 : 2                 

.(15 

  
مرحلة تبدأ الناصرة، إلى المقدسة األسرة ورجوع هیرودس، وفاة بعد -17           
قبل من لها قیل ما سیتّم بأنه آمنت "التي إن الخفّیة. الحیاة مرحلة هي                طویلة
الذي االبن الكلمات. هذه أبعاد یوم كل ذاتها في تعیش ،(45 : 1 (لوقا                الرب"
االسم هذا جانبه إلى تستعمل بالتالي، وهي، النهار، طوال یالزمها یسوع             دعته
مریم أن إال بعید. زمن من إسرائیل في الستعماله دهشة أیة لیثیر یكن لم                الذي
: 1 (لوقا العلي" "ابن المالك دعاه قد یسوع اسم یحمل من أن علم على                 كانت
وقدرة القدس الروح بفعل رجًال" تعرف "ال وهي وولدته به حبلت وأنها ،(32             
عهد في اهللا حضور الغمامة تظّلل كانت كما ،(35 : 1 (لوقا ظّللتها التي                العلّي
.(12 – 10 : 8 ملوك 1 35؛ – 34 :40 16؛ : 24 (خروج واآلباء                  موسى
"وابن "القّدوس" هذا هو عذراء، وهي ولدته، الذي االبن أّن إذن، تعرف،              فمریم

 اهللا" بالذات الذي حّدثها عنه المالك.

هي مریم، ظّلت الناصرة، بیت في الخفّیة یسوع حیاة طوال السنین، مّر              على
الواقع، وفي اإلیمان. في ،(3 : 3 (كولوسي اهللا" في المسیح مع "مستترة               أیضًا،
بالسّر ویومي دائم اتصال على ومریم اهللا. بسّر اتصال هو اإلیمان             أن
العهد في به أوحى ما كل یتجاوز سّر وهو المتجّسد، اهللا سر              الالموصوف،
الجدید هذا فكرها دخل األم، – العذراء على البشرى هبطت أن منذ              القدیم.
الحلقة فكانت السّر. ووعت ذاته، عن اهللا به كشف ما في جاء الذي               الجذري
اآلب، "أیها یومًا: یسوع عنهم قال الذین "األصاغر" من السلسلة هذه من              األولى
25 :11 (متى لألطفال" كشفته و الدهاء وأصحاب الحكماء عن ذلك أخفیت             لقد
"تعرف إذن، فكیف، .(27 : 11 (متى اآلب" إّال االبن یعرف أحد "فلیس .(              
من بین األولى فهي ذلك، ومع اآلب؛ یعرفه كما تعرفه ال إّنها أجل، االبن؟                مریم
وإذا .(11 : 2 كورنتس (ا (27 – 26 : 11 (متى لهم" "یكشف أن الرب                  أراد



أّمه لمریم اعتلن قد اآلب، غیر كاملة حقیقته یعرف ال الذي ذاك االبن،               كان
أن منذ وذلك ،(7 : 2 (مزمور األزلي "الیوم" في اآلب یلده الذي ذاك                بوصفه
طوباوّیة بالتالي، وهي، وباإلیمان. اإلیمان في إال به تّتصل ال فهي به،              ُبّشرت
تكتنف التي والصعوبات المحن عبر یوم كل یتجّدد إیمانها وألن "آمنت"،             ألنها
لهما" "خاضعًا كان حیث الناصرة في الخفیة الحیاة وطوال یسوع طفولة             مرحلة
في كان، األخیر هذا ألن لیوسف، وكذلك لمریم خاضعًا كان .(51 : 2               (لوقا
النّجار" "ابن مریم ابن یدعوا أن على حملهم ما وهذا له. أب بمثابة الناس،                نظر

 (متى 13 : 55).

األحداث وفي به البشارة في لها قیل ما قلبها في تحفظ االبن هذا والدة ظّلت                 وإذ
األساسي، الحدید اإلیمان، "جدید" بذلك تحمل فهي البشارة، هذه تلت            التي
تبعث التي البشرى السعیدة، والبشرى اإلنجیل مطلع أعني الجدید العهد            ومطلع
الكامن األلم من شیئًا المطلع هذا في نلحظ أن الصعب من فلیس ذلك مع                الفرح.
هذا أي اإلیمان"، "لیل الصلیبي یوحنا القدیس یدعوه ما یقارب القلب،             في
.(36) السّر صمیم في ونعیش یرى ال ما إلى خالله من نتطلع الذي               "الحجاب"
كثیرة، سنین طوال مریم، فیها عاشت التي األوضاع صورة كانت "تلك             أجل،
"ینمو یسوع كان ما بقدر اإلیمان، درب على تسیر ابنها، سّر صمیم في               وهي
اهللا محبة وكانت .(52 : 2 (یوحنا الناس" وأمام اهللا أمام والنعمة الحكمة...               في
في الخالئق أولى مریم وكانت الناس. نظر في فأكثر أكثر تتجّلى له              الخاّصة
في الواحد السقف تحت معه ویوسف، تعیش، كانت التي هي المسیح،             اكتشاف

 الناصرة.

جوابه كان عشرة، الثانیة بلغ قد وكان الهیكل، في یسوع ُوجد أن فبعد ذلك،                مع
بشؤون ملتزم أّني تعلما "ألم هكذا؟"، بنا صنعت لَم ابني، "یا أّمه: سؤال               عن
إذن، فیسوع، لهما". قاله الذي الكالم یفهما فلم هما "أّما اإلنجیلي: ویزید              أبي؟"
التي تلك أن حّد إلى ،(27 : 11 (متى االبن" یعرف وحده اآلب أن یعي                 كان
هي والدته، أعني اإللهیة، بنّوته سّر عمقًا، أكثر بشكل لها، یكشف أن              أعطیت
جانب إلى تعیش كانت وإذا باإلیمان! إّال السر هذا صمیم في تحیا تكن لم                نفسها
تتقّدم "كانت بابنها"، اتحادها أمانة في "وتحفظ الواحد، السقف یجمعهما            ابنها،
سیاق في حتى كذلك األمر وظّل .(37) المجمع یشیر كما اإلیمان"، مسیرة              في



لسان على جاءت التي آمنت"، "للتي الطوبى أن حتى العلنّیة. المسیح             حیاة
 الیصابات في الزیارة، كانت تتكامل فیها یومًا بعد یوم.

  
ابنها صلیب قدمي عند مریم وقفت عندما معناها ملء تبلغ الطوبى هذه -18             
"لقد إلهي": قصد "بدون یحدث لم ذلك أن المجمع ویعلن (25 : 19               (یوحنا
إذ ضراوة في األلم ومّزقها ،(38) الصلیب حتى بابنها لالتحاد أمینة مریم              ظّلت
وقد محرقة. ذاته تقدمة في الوحید ابنها مشاركًا أم، قلب وهو قلبها،              كان
بابنها واتحادها أحشائها". من ولدت التي الذبیحة هذه لتقدمة حب، في             رضخت،
في المالك لها كشفه ما حیال طاعتها علیها أملى الذي نفسه اإلیمان أماله               هذا
اإلله الرب وسیعطیه عظیمًا... سیكون "أنه أیضًا أنذاك سمعت لقد            البشارة.
انقضاء" لملكه یكون ولن الدهر، إلى یعقوب بیت على ویملك أبیه، داود              عرش
تشهده ما إن الصلیب. قدمي عند واقفة هي ها واآلن .(33 – 32 : 1                 (لوقا
ومخذول "مزدرى كمجرم الخشبة هذه على ینازع فابنها الكلمات. هذه كلیًا             ینسخ
ألجل ُسِحَق به... نعبأ فلم مزدرًى بالعاهات... ومتمرس أوجاع رجل الناس،             من
فیها تتجّلى وكم ذاك، إذ اإلیمان، طاعة أعظم ما .(5 – 3 : 53 (أشعیا                 آثامنا"
هللا" مریم "استسالم إن التنقیب". عن البعیدة اهللا "أحكام حیال مریم إیمان              بطولة
عن طرقه أبعد "ما الذي لذاك (39) محدود ال استسالم واإلرادة، العقل              استسالم
أثر أعمق وما نفسها! في النعمة عمل أقوى وما !(33 : 11 (روما               االستقصاء"

 الروح القدس نورًا وسندًا!

هذه. الذات تالشي مرحلة في بالمسیح كامًال، اتحادا مریم، د ُیوحِّ كهذا إیمانًا              إن
بل مختلسة، حالة اهللا مساواته یعتّد لم الذي اهللا، صورة في "القائم              المسیح...
نفسه وضع الجلجلة، وعلى بالبشر". شبیهًا صائرًا عبد صورة آخذًا ذاته             الشى
5 : 2 (فیلبي الصلیب" موت بل الموت، حتى طائعًا وصار نفسه "وضع               أكثر
التالشي هذا سّر في باإلیمان مریم شاركت الصلیب، قدمي وعند .(8 –            
البشر. تاریخ في عمقًا األكثر اإلیماني "التالشي" حیال هنا، نجدنا،            المدهش.
النّیر اإلیمان هذا أبعد ما الفدائي. وموته ابنها، موت في األم تشارك              فباإلیمان،
نهائي، وبشكل الجلجلة، على بصلیبه یسوع، أّكد وقد الهاربین! الرسل إیمان             عن
تتحّقق، كانت نفسه، الوقت وفي سمعان. وتنبأ سبق كما للمخالفة"، "هدف             أنه
 على الجلجلة، كلمات سمعان هذا لمریم "وأنت سیجوز سیف في نفسك" (40).



  
التي العبارة هذه تترّدد الصلیب، قدمي عند هنا، آمنت"! للتى "طوبى أجل، -19             
في تحمل التي والطاقة معناها، ذروة بلغت وقد البشارة، بعد الیصابات             أطلقتها
طوبى أشعاع یمتّد یزال ال الصلیب، ُنِصَب أن ومنذ أعماقنا. إلى تتسّرب              ذاتها
قلب من یتفّجران هذین واالّتساع باالمتداد وكأني أبعادها، وتّتسع هذه،            اإلیمان
في بالمشاركة وتضحي، "لتّلفه البدء إلى الطوبى هذه تعود بل التجسد.             سّر
في تحملهما، اللذین إیمان والال التمّرد على الرد الجدید، آدم المسیح،             ذبیحة
القدیس منهم سّیما ال الكنیسة، آباء تعلیم ذلك األولین، أبوینا خطیئة             كیانها،
یقول: حیث األمم"، "نور المعنونة المجمع وثیقة في نّصه ورد وقد             أیریناوس.
بال حواء العذراء عقدته ما ألن مریم، بطاعة انحّلت قد حواء تمّرد عقدة               "إن
بین المقارنة، هذه ضوء في .(41) بإیمانها" مریم العذراء حّلته قد             إیمانها،
"الموت یرّددون ما وغالبًا االحیاء"، "أّم لقب مریم اآلباء یعطي ومریم،             حّواء

 بحّواء والحیاة بمریم" (42).

نسمّیه أن یمكن ما آمنت" للتي "طوبى عبارة في نجد إذ حق على إذن،                فنحن،
وإذا نعمة". "بالممتلئة المالك حّیاها التي تلك مریم، حقیقة صمیم إلى             المدخل
اشتركت فقد نعمة"، "ممتلئة ألنها المسیح سّر في حاضرة األزل، منذ             كانت
مسیرتها في "تقدمت األرض: على مسیرتها سیاق في السّر هذا في             باإلیمان
وفّعال، مباشر أّنه إال األضواء، عن بعید وبشكل نفسه، الوقت وفي             اإلیمانّیة"،
سّر وعبر األرض، هذه على تزال وال البشر. لدى حاضرًا المسیح سّر              جعلت
 المسیح، هي أیضًا حاضرة لدى البشر. وبذلك یستضيء سّر األم من سّر االبن.

  
                                            ثالثًا- هذه أمك

  
الجمع في امرأة "رفعت حیث المناسبة هذه ذكرى لوقا اإلنجیلي یحفظ -20            
اللذین والثدیین حملك، الذي للبطن "طوبى یسوع): (باتجاه وقالت           صوتها
یسوع أم بوصفها لمریم مدیح الكلمات، هذه في .(27 : 11 (لوقا              رضعتهما"
أن ذلك شخصها. في یسوع أّم تعرف أن المرأة لهذه ُیَتْح لم ربما الجسد.                بحسب
في تعیش ظّلت بل الرّب، كمسیح رسالته بدأ عندما یسوع ترافق تكن لم               مریم



نوع على أخرج، قد المرأة، هذه لسان على جاء ما أن القول ویمكن               الناصرة.
 ما، مریم من عزلتها المغمورة.

الطفولة. إنجیل على عابرة، لفترة أقّله الجمع، وسط في نورًا تلقي الكلمات              هذه
وتلده، أحشائها، في بیسوع تحبل كأّم، مریم، حضور نرى حیث اإلنجیل             هذا
في المرأة هذه إلیها تشیر التي والمرضع األم فهي األمهات: شأن             وترضعه
وهو لإلنسان، یسوع بنّوة حقیقة تبرز بالذات، األمومة هذه وبسبب الجمع.             وسط
صار الذي "الكلمة إن إنسان؛ كل شأن "جسد"، فهو .(32 : 1 (لوق العلّي                ابن
على یسوع رّدة وجاءت .(43) ودمها مریم جسد إنه 14)؛ : 1 (یوحنا               جسدًا"
"بل المعنى: كثیفة الجسد، بحسب أّمه باتجاه المرأة، هذه أطلقتها التي             الطوبى
یحّول أن إلى سعى فقد .(28 : 11 (لوقا بها" ویعمل اهللا كلمة یسمع لمن                 طوبى
في الروابط هذه صوب لیوّجهها جسدّیة، رابطة بوصفها األمومة، عن            االنتباه

 الروح التي تنشأ عن االصغاء إلى كلمة اهللا واألمانة لها.

آخر جواب في أكثر بوضوح أیضًا نتبیّنه الروحیة القیم صوب التحّول             هذا
"أّمه أن یسوع أخبر فعندما ولوقا. ومرقس متى بحسب األناجیل في ورد              لیسوع
الذین هم وإخوتي "أمي أجاب: یروه"، أن یریدون الخارج، في قائمون             وأخوته
یجیل "وهو ذلك قال .(21 – 20 : 8 (لوقا بها" ویعملون اهللا كلمة                یسمعون
نحو یده "ومّد أو (34 : 3) مرقس في نقرأ كما حوله"، المتحّلقین في                نظره
الجواب خط في النصوص هذه وتأتي .(49 : 12) متى في جاء كما               تالمیذه"،
بعد وجداه، عندما ویوسف مریم سنة، عشرة اثنتي ابن وهو یسوع، أعطاه              الذي

 ثالثة أیام، في هیكل أورشلیم.

أضحى كلها، فلسطین في العلنیة حیاته لیبدأ الناصرة یسوع غادر وقد             اآلن،
یبّشر كان .(49 : 2 (لوقا أبیه" بشؤون "ملتزمًا اللحظة، تلك ومنذ              بكلیته،
هو ما كل تولي بشرى مضامین وهي اآلب"، "وشؤون اهللا" "ملكوت             بالملكوت،
المفروضة والواجبات األهداف إلى بالنسبة بشرّیة، رابطة كل وبالتالي           إنساني،
عالقة، كل تّتخذ الجدید، البعد ضوء وفي جدیدین. وبعدًا معنًى إنسان، كل              على
من تنشأ التي تلك الجسد، بحسب "لألخّوة" الذي غیر معنى "األخّوة"،             حتى
ومن اهللا، ملكوت نطاق في "األمومة" وحتى الوالدین. لذات المشتركة            البنّوة
یسوع یعّلمناه الذي بالذات المعنى هذا آخر، معنى تّتخذ بالذات، اهللا أبّوة              زاویة

 في العبارات التي ینقلها لوقا.



العزلة ظالل في ویتركها الجسد، بحسب ولدته التي تلك عن بذلك یبتعد              أتراه
یمكن العبارات لهذه األّول المعنى في النظرة حصرنا إذا لذاتها؟ اختارتها             التي
الجدیدة، األمومة هذه أن إلى اإلشارة من بّد ال أنه إّال الموقف. هذا یبرز                أن
تتحّقق إنما تالمیذه، إلى حدیثه في یسوع یعنیها التي األولى، عن             والمختلفة
اهللا كلمة یسمعون "الذین طلیعة في مریم ألیست بالذات. مریم في             خصوصًا
من نزلت التي الطوبى هذه تعنیها من أّول تكون أفال ذاك، وإذ بها"؟               ویعملون
هذه تستحّق مریم إن أجل، المجهولة؟ المرأة هذه قالته ما على ردا یسوع               شفتي
حملك الذي للبطن ("طوبى الجسد بحسب یسوع أّم صیرورتها واقع من             الطوبى
التي األولى اللحظة منذ وخصوصًا، أیضًا، وألنها رضعتهما")، اللذین           والثدیین
تحفظ وألنها اهللا؛ أطاعت ألّنها آمنت، ألنها اهللا، كلمة قبلت البشرى، فیها              تلّقت
،(15 و 19 : 2 45؛ و 38 : 1 (لوقا قلبها" في فیها "وتتأمل الكلمة                  هذه
أطلقها التي الطوبى أن نؤّكد أن إذن، فیمكننا، كلها. حیاتها لها أمینة              وكانت
المرأة أطلقتها التي وتلك الظاهر، في یبدو مما بالرغم تتنافى، ال             یسوع
ذاتها تسّمى ال التي وهي العذراء، األّم شخص في وإیاها تتالقى بل              المجهولة،
(لوقا تغّبطها" سوف كلها "األجیال كانت وإذا .(38 : 1 (لوقا الرب" "أمة               إّال
النبویة اآلیة هذه تأكید في األولى المجهولة، المرأة هذه تكون أفال ،(48 : 1              
ما تدري، أن دون بذلك، استهّلت وقد التعظیمي، مریم نشید في جاءت              التي

 سوف تجيء به األجیال من تطویبات؟.

الروح بقدرة لها اآلب أعطاه الذي لالبن إّما باإلیمان أضحت قد مریم كانت               إذا
البعد وقبلت نفسه، باإلیمان اكتشفت، فقد كاملة، بتولّیتها حفظت وقد            القدس،
ویمكن المسیحانیة. رسالته سیاق في یسوع به أوحى الذي ذاك ألمومتها،             اآلخر
اللحظة منذ أعني البدء، منذ مریم لدى كان ألمومتها الذي البعد هذا أن               القول
بقدر أنه إال آمنت". التي "تلك كانت منذئٍذ ألنها وولدته، بابنها فیها حبلت               التي
كانت األّم، بوصفها نفسها، فهي ابنها. رسالة فكرها وفي رؤیاها في تّتضح              ما
"دورها" علیه یقوم كان الذي ذاك لألمومة، الجدید الوجه لهذا فأكثر أكثر              تتفّتح
(لوقا قولك" بحسب لي فلیكن الرب، أمة "أنا البدء منذ تقل ألم ابنها. جانب                إلى
الحي اهللا بها أوحى التي الكلمة هذه سماع مریم واصلت باإلیمان، .(38 : 1              
كل "یفوق بشكل شفافیة فأكثر أكثر تزداد الكلمة وكانت فیها. والتأمل ذاته              عن
الوجوه، من وبوجه بذلك، مریم أضحت أما وبوصفها .(19 : 3 (أفسس              إدراك"



قبل "اتبعني"، لها: یقول به كأّني التي األولى اإلنسانة البنها، األولى             "التلمیذة"
 أن یوّجه هذه الدعوة إلى الرسل أو إلى أي إنسان آخر (یوحنا 1 : 43).

له قانا عرس في مریم إلى یعود الذي یوحنا إنجیل نّص أن نجد الزاویة، هذه                 من
العلنّیة: حیاته مطلع في لیسوع إّما مریم تظهر النّص هذا ففي الخاّص.              مدلوله
وتالمیذه یسوع أیضًا ودعي هناك، یسوع أّم وكانت الجلیل، قانا في عرس              "كان
یسوع أن النّص هذا من نستخلص أن یمكن .(2 – 1 : 2 (یوحنا العرس"                 إلى
في األخیرة هذه وجود بسبب ما نوع وعلى مریم، مع الدعوة تلقوا قد               وتالمیذه
هذه تبع ما عرفنا وقد دعیت. قد األم ألن دعي قد االبن أن یبدو أي                 الحفلة،
مما خمرًا، الماء تحویل أعني یسوع، عجائب" "أولى كانت أحداث من             الدعوة
: 2 (یوحنا تالمیذه" به فآمن مجده یسوع "أظهر یكتب: أن على اإلنجیلي               حمل

.(11 

"أولى في إلسهامها وإن یسوع. أم بوصفها الجلیل قانا في حاضرة             مریم
له: یسوع أّم قالت الخمر، نفدت "إذ مدلوًال. الماسّیا یسوع ُتْبِرُز التي              العجائب"
تأِت لم ساعتي إن امرأة، یا ولك، لي "ما یسوع: لها فقال خمر. عندهم                لیس

 بعد" (یوحنا 2 : 3 – 4).

عمله االبن لیتّمم اآلب حّدده الذي الزمن تعني "الساعة" هذه یوحنا، إنجیل              في
حتى .(27 : 19 1؛ :13 27؛ – 23 :12 20؛ : 8 30؛ : 7 (یوحنا                   ویتمّجد
بل فحسب، السؤال إلى لیس نظرنا إذا سیما (ال رفض هو جوابه أن بدا                لو
من مریم یمنع لم فذلك بعد"). تأِت لم ساعتي "إن الجازم: التأكید إلى               خصوصًا
وإذ .(5 : 2 (یوحنا فافعلوه" لكم، قال "مهما لهم: لتقول الخدم صوب               االّتجاه
أكثر خمرة إلى یتحوَّل والماء ماء، األجاجین یمألوا أن الخدام یسوع یأمر              ذاك،

 جودة من تلك التي ُقّدمت أوًال لضیوف مأدبة العرس.

الروحي اتحادهما سّر إلى ننفذ أن یمكن كیف وأمه! یسوع بین عمیق انسجام               أي
الحدث هذا أن المؤّكد لمن وإّنه الواضحة. داللته له الواقع أن إّال الصمیم؟               في
معنى األمومة لهذه إن مریم. ألمومة الذي الجدید المعنى أو الجدید البعد              یبرز
األّولون الثالثة اإلنجیلیون یسرد التي األحداث ومختلف یسوع كلمات           یتخطى
50؛ – 46 : 12 متى 21؛ – 19 : 8 لوقا 28؛ – 27 : 11 (لوقا                    أخبارها
على التركیز إلى یسوع یسعى النصوص، هذه ففي .(35 – 31 : 3               مرقس
"واألمومة" فقط اإلیالد واقع من الناشئة األمومة بین القائم           التناقض



فیما اهللا. ألبّوة الذي الخالص إشراقة في اهللا، ملكوت نطاق في             ("كاألخوة")
الواقع، یبرزه ما فیه نتبین قانا، في جرى ما خبر حیث یوحنا، في الوارد                النص
مریم حدب أعني الجسد، بحسب ولیس الروح بحسب الجدیدة األمومة هذه             وهو
قانا في وضرورات. حاجات من لهم ما مختلف حیال مبادرتها في البشر              على
قیمة ذي غیر أنه ویبدو البشر، في الفقر واقع من واحدًا وجهًا نرى               الجلیل،
إلى نهرع فأن عنه. یعّبر ما في قیمته إنما خمر")، عندهم ("لیس األهمیة               وقلیل
النور الحاجات هذه على نسّلط أن نفسه، الوقت في یعني، حاجاته، في              اإلنسان
إذن، فنحن، للمسیح. التي الخالصّیة القدرة ومن المسیحانیة الرسالة من            المنبعث
حرمان من یعانون ما واقع في والبشر ابنها بین تقف مریم أن وساطة.               حیال
الوسیط، بدور تقوم إنها أعني الوسط" "في مكانًا لذاتها تّتخذ إنها وألم.              وفقر
األمومة، هذه جراء من تعي، وهي أمومتها، موقع من بل الخارج، من              لیس
ذلك. في "حقها" باألحرى أو البشر، حاجات االبن لهذا تعرض أن على              قدرتها
من أكثر بل البشر؛ ألجل تضرع" "مریم الضراعة: طابع لها إذن             فوساطتها،
أعني المسیحانیة، ابنها قدرة تتجّلى أن إلى تتشّوق ا، أم بوصفها فهي،             ذلك.
من اإلنسان تحریر وإلى شقائهم في البشر إغاثة إلى الهادفة الخالصّیة             قدرته
سبق ما بالذات وهذا مختلفة. ومعاییر شتَّى أشكال في حیاته فوق الجاثم              الشّر
على یسوع طّبقه الذي الشهیر الّنص في المسیح شأن في النبي أشعیا عنه               وتنّبأ
وأنادي المساكین... ألبّشر الرب "مسحني الناصرة: في مواطنیه أمام           ذاته
عنصر وهناك .(18 : 4 (لوقا بالبصر..." وللعمیان بالتخلیة،           للمأسورین
لكم، قال "مهما الخّدام: به أمرت ما في نراه مریم، أمومة دور في               جوهري
عن تعّبر االبن، باسم الناطق وكأنها البشر أمام تظهر المسیح أّم إن              فافعلوه".
یستهّل قانا، ففي الخالصّیة. المسیح قدرة تجّلي یقتضیه ما إلى وترشد             إرادته
مریم تظهر قانا، وفي الخّدام. وطاعة مریم ضراعة بفضل "ساعته"            یسوع
في ویسهم العجائب أولى النور إلى یخرج هذا وإیمانها بیسوع، تؤمن             إنسانة

 بعث إیمان التالمیذ.

  
أول أمام تضعنا یوحنا إنجیل من الصفحة هذه أن نقول أن إذن، فیمكننا، -22              
زمن في عنها، عّبر الحقیقة وهذه مریم. في األم، حنان الحنان، لحقیقة              ظهور
أمومة دور أن إلى نشیر أن األهمیة لمن وإنه األخیر. المجمع تعلیم بعید،               غیر



البشر، تجاه مریم دور "إن نقرأ إذ المسیح، بوساطة عالقته تفّسره هذا              مریم
أنه، بل الفریدة، المسیح وساطة من شيء، في ینتقص وال ینال ال أّم، دور                وهو
المسیح اإلنسان، واحد، والناس اهللا بین الوسیط ألن قوتها یظهر ذلك،             بعكس
لما وفقًا تنبع، أّم، وساطة وهي مریم، ووساطة .(5 : 2 تیموتاوس 1)               یسوع"
وترتبط هو، وساطته إلى تستند فهي المسیح؛ استحقاقات فیض "من اهللا،             أراده
بالذات المعنى وبهذا .(44) طاقة" من لها ما كل منها وتستمّد كلیا، ارتباطًا               بها
وساطة وهي مریم، لوساطة األول االعتالن الجلیل، قانا في حدث ما في              نرى،

 تّتجه كلیا صوب المسیح وتهدف إلى إبراز قدرته الخالصیة.

یؤّكد والمجمع أّم. وساطة حیال أّنا یوحنا في الوارد النّص من لیستخلص              وإنه
صعید على األمومة، وهذه أما. النعمة، صعید على لنا، أضحت قد مریم              أن
أّم اهللا مخّطط بحسب كانت "لما ألنها بالذات، اإللهیة أمومتها من تنطلق              النعمة،
فریدة بصفة رسالته في وسیع، مدى على ُأشركت، فقد غّذته، التي األّم              الفادي،
ال اسهامًا المخلص رسالة في "أسهمت التي الوضیعة" الرب أمة وهي             كلیا،
النفوس إلى تعود أن بهدف الحارة، ومحبتها ورجائها وإیمانها بطاعتها له             مثیل
تتواصل النعمة، تدبیر في هذه، مریم وأمومة .(45) الطبیعة" الفائقة            الحیاة

 بدون انقطاع حتى یكتمل نهائیًا عقد المختارین (46).

  
قانا، في جرى ما خبر حیث یوحنا، إنجیل في الواردة الفقرة كانت إذا -23              
یسوع رسالة مطلع في الحاجة، تلبیة إلى تبادر أمومة مریم، أمومة لنا              تظهر
في األمومة هذه موقف تؤكد یوحنا إنجیل من أخرى فقرة فهناك             المسیحانیة،
ذبیحة فیها اكتملت التي اآلونة أعني قّمته، بلغ وقد الخالصي، النعمة             تدبیر
"وكانت الخبر: سرد في االختصار یوحنا یلتزم الفصحي. وسّره المسیح            صلیب
رأى فلّما صلیبه. عند واقفات المجدلیة ومریم لكلیوبا التي مریم وأخت یسوع              أّم
ثم ابنك". هوذا امرأة، "یا ألمه: قال یحّبه، كان الذي التلمیذ وبقربها أمه               یسوع
19 (یوحنا الخاص" بیته إلى التلمیذ أخذها ومنذئٍذ، أّمك". ذي "هي للتلمیذ:              قال

.(27 – 25 : 

لالبن الذي الفرید الحدب وجوه من وجهًا النّص هذا في نلمس أّنا في شك                ال
تتجاوز الصلیب" "فوصیة ذلك، مع األعظم. األلم تعاني وهي یغادرها أّم             حیال
العالقة وهذه وابنها. األم بین جدیدة عالقة یبرز أن یسوع شاء لقد اإلطار.               هذا



حیال مریم أمومة أن القول، ویمكن ورسمي. علني بشكل وواقعها حقیقتها             أّكد
بوضوح معالمها اآلن تبلورت فقد عنها، األنباء سبق قد كان إذا             البشر،
بشكل بوجودها المسیح، أّم إن الفصحي. الفادي سّر الكتمال نتیجة            وتحّققت،
الیوم تعطى منهم، وكًال أجمعین، البشر یلّف الذي السّر هذا اشراقة في              مباشر
الصلیب قدمي عند الحاضر اإلنسان إن ا. أم منهم، ولكّل جمیعًا، البشر             لهؤالء
المعني. وحده لیس فهو ذلك، ومع .(47) یحبه" كان الذي "التلمیذ یوحنا              هو
لمعطیات بذلك أمینًا البشر"، وأّم المسیح "أّم مریم تسمیة في یرتاب ال              فالمجمع
البشریة... المجموعة إلى یضّمها آدم نسل من مریم فكون الواقع، وفي             التراث:
في المؤمنین والدة في بالمحبة بإسهامها (المسیح)... أعضاء "أّم حقًا هي             بل

 الكنیسة" (48).

"الجدید" الحب ثمرة هي اإلیمان، من النابعة مریم، في الجدیدة األمومة             هذه
 الذي تعّمق فیها نهائیًا عند قدمي الصلیب، بمشاركتها ابنها في حبه الفدائي.

  
نسل "إن الكتاب: مطلع في الوارد الوعد اكتمال ُصْلب في هكذا، ونجدنا، -24             
بموته فالمسیح، الواقع، وفي .(15 : 3 (تكوین الحیة" رأس یسحق سوف              المرأة
یّتجه وهو أمه، لتسمیة وإن والموت. الخطیئة شّر جذوره في یسحق             الفدائي،
لهذه إن ابنك"، ذا هو امرأة، "یا لها: ویقول "امرأة" صلیبه، أعلى من               إلیها
وكیف .(4 : 2 (یوحنا قانا في االسم بهذا ودعاها سبق قد وكان مدلوًال.                التسمیة
سّر تتناول الجلجلة، على بالذات، وهنا التسمیة، هذه أن في نرتاب أ،              یسعنا
الخالصي. التدبیر مجمل في لها الذي الفرید الموقع بأبرازها أعماقه، في             مریم
"ابنة بمریم، الجدید التدبیر وینطلق تكتمل األزمنة أن كیف یرینا            والمجمع
منها اهللا ابن اّتخذ عندما الوعد، لتحقیق طویل انتظار بعد المثلى،             صهیون

 الطبیعة البشریة لتحریر اإلنسان من الخطیئة بأسرار جسده" (49).

أن إلى تشیر الصلیب، أعلى من وتتساقط یسوع بها یتّلفظ التي الكلمات              إن
وهكذا، بیوحنا. ممّثلة وبالكنیسة، الكنیسة في امتدادًا لها تجد والدته            أمومة
الفائقة اإلله والدة أعني له، أمًا لتكون المسیح سّر ُأدخلت التي نعمة"              "فالممتلئة
) التكوین سفر یعنیها التي "المرأة" بوصفها بالكنیسة السر هذا في تظّل             القداسة،
وقد الخالص. تاریخ خاتمة في (1 : 12) الرؤیا وسفر البدء في (15 : 3               
ما ذلك الكنیسة. اإللهیة مریم أمومة تشمل أن األزل منذ اإللهیة العنایة              خّططت



انعكاسًا للكنیسة مریم أمومة في ترى التي الراسخة التراث معطیات به             تجزم
 وامتدادًا ألمومتها البن اهللا (50).

منه، نستشّف للعالم اعتالنها وكمال الكنیسة والدة زمن إن المجمع، نظر             وفي
سّر یعتلن أال اهللا لدى حسن أنه "كما مریم: ألمومة االمتداد هذا بالذات،               هو
نرى كذلك المسیح، به وعد الذي الروح ُیرسل ساعة إال بوضوح البشر              خالص
النساء بعض مع واحدة بنفس الصالة على مواظبین العنصرة، یوم قبل             الرسل،
تستدعي، مریم ونرى .(14 : 1 الرسل (أعمال أخوته" ومع یسوع أم              ومریم
هي وظّللها البشارة، في سبق، الذي ذاك الروح، عطّیة بصلواتها، أیضًا،             هي

 نفسها (51).

بین فرید تزامن القدس الروح بفعل تحّقق الذي النعمة تبریر في إذن،              فهناك،
مریم: هو الحدثین هذین بین یجمع الذي والشخص الكنیسة. ووالدة الكلمة             تجسد
مریم، تظهر الحدثین وفي أورشلیم. علّیة في ومریم الناصرة في            مریم
بالروح. الوالدة إلى السبیل األضواء، عن بعیدًا كان وإن األساسي،            بحضورها
حاضرة، تضحي له، ا أم بوصفها المسیح سّر في الحضور فصاحبة            وهكذا،
الكنیسة في تواصل تزال وال الكنیسة. سّر في القدس، وبالروح االبن             بإرادة
"یا الصلیب على من هبطت التي الكلمات لمدلول وفقًا األم حضور             حضورها،

 امرأة، هو ذا ابنك". "هي ذي أمك".

  
 القسم الثاني

 والدة اإلله في قلب الكنیسة عبر مسیرتها

  
 أوًال- الكنیسة، شعب اهللا الحاضر لدى أمم األرض كّلها

  
،(52) اهللا" وتعزیات العالم اضطهادات عبر مسیرتها، في تتقّدم "الكنیسة -25           
26 : 11 كورنتس 1) (53) مجیئه یوم حتى وموته الرب بصلیب تنادي              وهي
) الصحراء عبر مسیرته في اهللا جماعة دعي الجسد بحسب إسرائیل أن وكما .(             
إسرائیل كذلك ،(0001 :23 االشتراع تثنیة 4؛ :20 العدد 1؛ :13 عزریا 2             
الذي هو المسیح أن ذلك المسیح: كنیسة أو جماعة أیضًا، هو یدعى،              الجدید...
ما یدیه بین ووضع روحه من ومأله (28 : 20 الرسل (أعمال بدمه               اشتراه



إلى اإلیمان یدفعهم من إن واالجتماعیة. الظاهرة وحدته لتحقیق وسائل من             یكفیه
دعاهم جمیعًا، هؤالء وسالم، وحدة ومبدأ خالص ینبوع المسیح، إلى            التطلع
ومجتمعًا، فردًا اإلنسان، نظر في لتكون الكنیسة، هو بناء في وجمعهم             الرب،

 العالمة الظاهرة لهذه الوحدة الخالصیة" (54).

إسرائیل مع قیاسًا مسیرتها في الكنیسة عن یتكّلم الثاني الفاتیكاني المجمع             إن
الخارجي، وجهها المسیرة لهذه إن الصحراء. عبر مسیرته في القدیم            العهد
أن إلى مدعوة "فالكنیسة، التاریخ. عبر تتّم حیث والمكان، الزمن في             الظاهر
في كانت، وإن اإلنساني، التاریخ في مكانها وتّتخذ العالم أطراف جمیع إلى              تمتّد
هذه فمیزة ذلك، مع .(55) والمكان" الزمن في األمم حدود تتجاوز نفسه،              الوقت
من الناهض الرب "بقدرة اإلیمان في مسیرة إنها داخلیتها. األساسّیة            المسیرة
یرى ال معزیًا الكنیسة ُأعطَي الذي القدس الروح في مسیرة ،(56)             الموت"
التجارب عبر الكنیسة، تسیر "وإذ .(7 : 26؛  16 :15  26 : 14             (یوحنا
بفعل دومًا لتتجّدد الرب... بها وعدها التي اهللا نعمة طاقة تسندها             والشدائد،
هذه وفي .(57) یغرب" ال الذي النور بالصلیب، تبلغ، حتى القدس،             الروح
النفوس، تاریخ عبر بل والمكان، الزمن عبر الكنیسة مسیرة بالذات،            المسیرة

 وهو أكثر أهمّیة من الزمن والمكان.

مسیرة في تتقّدم كانت التي وهي آمنت". ألنها "الطوباوّیة مریم حاضرة،             مریم
المجمع: ویردف المسیح. سّر في أخرى خلیقة أي من أكثر مشاركة             اإلیمان،
،(58) ذاتها في وتعكس تجمع الخالص، تاریخ صمیم في بحضورها مریم             "إن
"مرآة" بمثابة المؤمنین وسط في فهي اإلیمان. یستلزمه ما أسمى ما، نوع              على
وال أسمى ال انعكاسًا ،(11 : 2 الرسل (أعمال اهللا" "عظائم تنعكس              حیث

 أصفى.

  
الوعي، كل وعت، الرسل، أساس على المسیح أرساها التي الكنیسة إن -26            
في الملتئمین جمیع القدس الروح من "امتأل عندما العنصرة، یوم هذه اهللا              عظائم
الرسل (أعمال ینطقوا" أن الروح آتاهم كما أخرى بلغات یتكلمون وطفقوا             العلیة
تاریخ عبر الكنیسة مسیرة اإلیمان، مسیرة بدأت اللحظة، تلك ومنذ (4 : 2             
المسیرة هذه مطلع في حاضرة كانت مریم أن نعلم ونحن والشعوب.             اإلنسان
 حیث نراها في وسط الرسل، في العلّیة، تستنزل بصلواتها عطّیة الروح (59).



فیها، وحّل القدس الروح سبق لقد مدى. أكثر كانت اإلیمانیة مسیرتها             إن
هللا وقّدمت الحّق، اهللا كلمة اقتبلت وقد البشارة، یوم األمینة، عروسته             وأضحت
هللا استسلمت بل الوحي، لهذا حّر رضوخ في وإرادتها، عقلها أوحى،             الذي
بقولها االستسالم هذا عن عّبرت ولقد .(60) اإلیمان" "بطاعة كله            بكیانها
دروب على مریم مسیرة إن قولك". بحسب لي فلیكن الرب. أمة أنا "ها               للمالك
مسیرة من مدى أطول بالتالي، هي، تصّلي، العلیة في نراها التي مریم              اإلیمان،
إن الصدارة". محل "واّتخذت مریم (61) "سبقتهم" لقد هناك: الملتئمین            أولئك
أیضًا. الناصرة في وبالبشارة بالصلیب، لها أعّد قد أورشلیم، في العنصرة             لحظة
نتبّین أن یبقى اإلیمان. في الكنیسة بمسیرة العلّیة في مسیرتها تلتقي إذن،              فمریم،

 كیف؟

"العالم إلى للذهاب استعدادًا العّلیة في الصالة على مواظبین كانوا الذین             بین
اآلخر، تلو الواحد یسوع، دعاهم من القدس، الروح علیهم یحّل أن بعد              أجمع"
وسّلم الرسل، فئة هم منهم، عشر أحد اختار وقد إسرائیل. في رسالته مطلع               منذ
اآلب، أرسلني "كما قیامته: بعد لهم وقال اآلب، إلیه سّلمها التي الرسالة              إلیهم
رجوعه وقبیل یومًا، بأربعین ذلك وبعد .(21 : 20 (یوحنا أرسلكم" أنا              كذلك
شهودًا... لي فتكونون علیكم، القدس الروح بحلول قوة "ستنالون زاد: اآلب،             إلى
فور هذه الرسل رسالة بدأت وقد .(8 :1 الرسل (أعمال األرض" أقاصي              إلى
بالشهادة تنمو وأخذت الكنیسة، یومذاك، فُوِلَدْت أورشلیم، عّلیة من خرجوا            أن
(أعمال الموت من والناهض المصلوب للمسیح الرسل وسائر بطرس أّداها            التي

 الرسل 2 : 31 – 34؛ 3 : 15 – 18؛ 4: 10 – 12؛ 5 : 30 – 32).

"لیتلمذوا یسوع أرسلهم من عداد في تكن لم الرسالة. بهذه مباشرة مریم تحظ               لم
كانت أنها إال الرسالة. هذه إلیهم وكل عندما ،(19 : 28 (متى األمم"               جمیع
الحق. روح حلول بفعل بها للقیام یستعّدون الرسل كان حیث العلّیة في              حاضرة
یسوع" "أّم بوصفها الصالة على مواظبة وسطهم وفي معهم، هناك            كانت
من والناهض المصلوب المسیح أّم أعني ،(14 – 13 : 1 الرسل              (أعمال
مبدأ یسوع، إلى بإیمان یتطّلعون كانوا "للذین األولى النواة وهذه            الموت.
وأنها والدته كانت وإنها مریم ابن كان یسوع أن علم على كانت (62)               خالص"
یسوع، لسّر الوحیدة الشاهدة ووالدته، به الحبل منذ بالذات، الصفة بهذه             كانت،
اللحظة فمنذ والقیامة. بالصلیب وتأكد عیونهم أمام انكشف الذي السّر            هذا



كانت التي مریم خالل من یسوع إلى "تتطلع" كانت لوجودها إذن،             األولى،
یسوع طفولة لسني الوحید الشاهد الزمن، مّر وعلى الزمن، ذلك في             للكنیسة
عنایة في كلها األشیاء هذه تحفظ "كانت التي هي الناصرة، في الخفیة              وحیاته

 وتتأمل فیها في قلبها" (لوقا 2 : 19؛ 2 : 51).

قبل تزال، وال مریم كانت دومًا، الكنیسة في كما األیام، تلك كنیسة في أنه                غیر
البشارة لحظة فمنذ آمن. من أول كانت آمنت". ألنها ُب "ُتَطوَّ التي تلك شيء،               أي
مسیرة طوال وظّلت مریم، كانت لحم، بیت مغارة في الوالدة ومنذ             والحبل،
في الخفیة حیاته سني عبر خطاه في كانت یسوع. خطى في تسلك              أمومتها،
ویعّلم" "یعمل بدأ عندما الظاهر ابتعاده مرحلة في خطاه في وكانت             الناصرة؛
الخبرة في خصوصًا، خطاه، في وكانت إسرائیل؛ في (1 : 1 الرسل              (أعمال
في الرسل مع حاضرة ومریم واآلن، الجلجلة. على لهما كانت التي             المأساویة
تأكیدًا. له یجد البشارة، حدیث في ولد الذي فإیمانها الكنیسة، فجر أورشلیم،              علّیة
یكون إنه یسوع. وتسمّینه ابنًا وتلدین تحبلین أنت "ها لها قال قد المالك               كان
إن انقضاء" لملكه یكون ولن الدهر، إلى یعقوب بیت على ویملك             عظیمًا...
الوعد. هذا بظاللها غّلفت قد كانت الجلجلة على جرت التي القریبة             األحداث
وال كانت بل مریم. إیمان یتزعزع لم الصلیب، قدمي عند فحتى ذلك،              ومع
رجاء" كل خالف على ورجت آمنت التي "تلك إبراهیم، غرار على             تزال،
حقیقته عن كشف قد الرجاء أن ترى القیامة، بعد هي، وها .(18 : 4                (روما
رجوعه قبیل للرسل قال قد كان یسوع أن ذلك الواقع. في یتبلور الوعد               وأخذ
انقضاء إلى األیام، كل معكم ذا أنا وها األمم... جمیع وتلمذوا "اذهبوا اآلب:               إلى
بقیامته، ظهر، الذي ذاك كلمات كانت تلك .(20 – 19 : 28 (متى               الدهر"
أن المالك سبق كما انقضاء"، له یكون لن الذي "الملك وصاحب الموت،              قاهر

 تنبأ بشأنه.

  
استهّلتها التي اإلیمان، مسیرة الطویلة، المسیرة مطلع في الكنیسة، فجر -27           
منها انطلق التي النواة أّلفوا الذین جمیع مع مریم، كانت أورشلیم، في              العنصرة
المسیح. لسّر الفرید الشاهد هي بینهم، ما في حاضرة كانت الجدید".             "إسرائیل
في فیها تتأمل نفسه، الوقت وفي معها، الصالة على مواظبة الكنیسة             وكانت
أغوار "تسبر ما بقدر فهي، ذلك. عن الكنیسة تحید ولن المتجّسد. الكلمة              ضوء



عمیق في وتتناولها المسیح أّم تفكیرها في تلتقي التجسد، سّر العظیم،             السّر
وتالزم فیه، انفصام ال تالزمًا المسیح، تالزم مریم إن (63) والتقى"             االحترام
أن منذ الكنیسة، هوّیة أساس ففي النور. رأت أن منذ البدء، منذ الكنیسة               سّر
نرى كّلها، األرض شعوب وسط في جیل، بعد جیًال تكون أن یجب وما               انطلقت،
إن ذلك .(45 : 1 (لوقا الرب" قبل من لها قیل ما سیتّم بأنه آمنت "التي                  تلك
في البشر مع اهللا عهد واألبدي، الجدید العهد مطلع یطبع الذي هذا مریم               إیمان
مرحلتها في الكنیسة شهادة "یسبق" البطولي اإلیمان هذا المسیح،           یسوع
وحي من ا خاص تراثًا األضواء، عن بعیدًا الكنیسة، قلب في ویظل             الرسولیة،
وهم جیل، بعد جیًال الخفي، التراث هذا في یشتركون الذین وجمیع             اهللا.
إیمان في ما، نوع على یشتركون، الكنیسة، في الرسولیة للشهادة            راضخون

 مریم.

العنصرة، منذ الكنیسة الزمت آمنت" للتي "طوبى الیصابات كلمات           إن
الخالصي، المسیح سّر معرفة تنتشر حیثما األجیال، مدى على           وستالزمها
جمیع "تغّبطني التعظیم نشید نبؤة تتحّقق وبذلك، الكنیسة. وعمل الرسل            بشهادة
.(49 – 48 : 1 (لوقا قدوس" اسمه فإن عظائم. بي صنع القدیر ألن                األجیال،
اإلله. والدة بإكرام عنه ویعّبر أمه، تعظیم یستخلص المسیح سّر معرفة من              ألّن
نطقت عذراء ألن إلیمانها، تغبیطًا ذاته في دومًا یحمل اإلكرام هذا أن              إال
متجسدًا كلمة المسیح، سّر إیمان في یتقّبلون جیل، كل في فالذین،             الیصابات.
في مریم إلى یتطّلعون فقط لیس وشعوبها، األرض أمم مختلف في العالم،              وفادي
في یجدوا أن إلى أیضًا یسعون بل أّم، إلى ُیلجأ كما ثقة، في إلیها ویلجأون                 إكرام
التي هي مریم، إیمان في بالذات، الحّیة المشاركة وهذه إیمانهم. یسند ما              إیمانها
على الجدید، اهللا شعب الكنیسة، مسیرة في لها الذي الخاص الحضور هذا              تولیها

 األرض كلها.

  
تدعو الخالص، تاریخ صمیم في بحضورها مریم، "إن المجمع یقول -28           
كرازة موضوع تكون عندما اآلب، محّبة وإلى ذبیحته، وإلى ابنها إلى             المؤمنین
الرسولي، عهدها في الكنیسة شهادة إلى واستنادًا هنا، من .(64) إكرام"             أو
أفرادًا مسیرته، في اهللا شعب إیمان ما، نوع على مریم، إیمان دومًا              یضحي
منها تتألف التي الفئات مختلف إیمان وأخیرًا، ولقاءات، أوساطًا           وجماعات،



دومًا ویتجدد إلیه وُیسعى آن، في والقلب بالمعرفة ُینقل إیمان وهو             الكنیسة.
التي تلك صوب حّق في تتطلع برسالتها، تتمّرس إذ فالكنیسة "ولذلك،             بالصالة.
الغایة لهذه العذراء من وولد القدس الروح من به حبل الذي المسیح              ولدت

 بالذات، أن یولد وینمو أیضًا، بواسطة الكنیسة، في قلوب المؤمنین" (65).

تلفت للمیالد، الثانیة األلف نهایة من هذه، اإلیمان مسیرة في قاربنا، وقد              والیوم،
أعني ذاتها، في تكتشفه ما إلى الثاني، الفاتیكاني المجمع أعقاب في             الكنیسة،
الحقیقة هذه وإلى جمیعًا"، األرض شعوب لدى الحاضر الوحید اهللا "شعب             كونها
مرتبطون القدس، الروح في هم، العالم، في انتشارهم "على جمیعًا المؤمنین             أن
سّر یتواصل االتحاد هذا في أن القول یمكن أنه حتى ،(66) الجمیع مع               بالشركة
أمم جمیع ولدى الوقت، ذات في مواظبون، الرب وتالمیذ فالرسل            العنصرة.
تتجّلى وإذ .(14 : 1 الرسل (أعمال یسوع" أم مریم مع الصالة "على               األرض،
فهم ،(67) العالم هذا من لیس الذي الملكوت" "عالمة األجیال، مدى على              فیهم،
ُمنح الذي الملك حول یلتئموا أن العالم، هذا وسط في واجبهم، أن أیضًا               یعون
على یملك حتى أبیه" داود "عرش اآلب وأعطاه (8 : 2 (مزمور میراثًا"               األمم

 بیت یعقوب إلى الدهر، وال یكون لملكه انقضاء".

الطوبى، تستحّق جعلها الذي باإلیمان حاضرة مریم نرى هذا، الترّقب زمن             في
إرساء إلى الهادف عملها وفي الكنیسة، رسالة في البشارة، لحظة منذ             السیما
في ظهر كما الیوم، یظهر هذا مریم وحضور .(68) العالم في ابنها              ملكوت
في شتى: أشكاًال إشعاعه في یّتخذ وعملها كثیرة. بتعابیر كله، الكنیسة             تاریخ
"كنائس وهي المسیحیة األسر تقالید وفي وتقاهم، أفرادًا، المؤمنین           إیمان
الرهبانیة والمؤسسات والرسولیة، الرعویة الجماعات وفي        عائلیة"،
أشعاع و جاذبیة قّوة من الكبرى المزارات من ینطلق ما وفي             واألبرشیات،
وقارات أمم أحیانًا، بل، فحسب، المحّلیة المجموعات أو األفراد ال یتواجد             حیث
آمنت، ألنها الطوبى استحقت التي تلك الرب، أّم لقاء إلى مسعى في              بكّلیتها،
موحیات تلك عمانوئیل. أّم أضحت كذلك وألنها المؤمنین، بین األولى            وهي
المخلص موطن ألنها جمیعًا، الروحي المسیحیین موطن وهي فلسطین،           أرض
عبر المسیحي، اإلیمان أقامها تحصى ال مزارات به توحي ما وذلك             ووالدته؛
"غوادیلوب اسمها مراكز به توحي ما ذلك و أجمع؛ والعالم روما في              القرون،
في أنسى، أن یسعني وهل البلدان؛ مختلف في منتشرة وسواها وفاطمة"             ولورد



عن نتكّلم أن نستطیع أال أجدادي. أرض في غورا" "جاسنا مركز المجال،              هذا
بشعب الخاصة المزارات هذه تستوعب المریمّیة والنفوس لإلیمان          "جغرافیة"
آمنت"، "التي هذه حضور إشعاع في لیجد اإلله والدة یلقى أن إلى سعیه في                اهللا
البشارة في بدأ الذي مریم إیمان أن ذلك هو. إلیمانه دعمًا أّم، حضور               وهو
یمكن حیث الداخلیة الفسحة هذه اإلنسان في فتح قد الصلیب، قدمي عند              واكتمل
.(69) واألبدي الجدید العهد فسحة روحّیة": بركة بكل "یغمرنا أن األزلي             اآلب
باهللا، الصمیم اتحادنا "سّر المسیح، في هي، التي الكنیسة في قائمة الفسحة              وهذه

 ووحدة الجنس البشري بأجمعه" (70).

زالت ما وحیث الرب"، "أمة وهي البشارة في مریم أعلنته الذي اإلیمان              في
إلى الدائم مسعاها الكنیسة تجد كلها، األرض على مسیرته في اهللا شعب              "رائدة"

 تجدید البشریة كلها برئاسة المسیح قائدها، في وحدة روحه" (71).

  
 ثانیًا- مسیرة الكنیسة ووحدة المسیحیین

  
إلى الهادف والعمل الشوق جمیعًا المسیح تالمیذ في یبعث الروح "إن -29            
قطیع في المسیح، شاءها التي للطریقة وفقًا سالم، في جمیعًا اتحادهم             تحقیق
الراهن، عصرنا في السّیما الكنیسة، مسیرة إن .(72) واحد" راع یتواله             واحد
تلك وحدتهم، بناء یعید ما إلى یسعون فالمسیحیون المسكونیة: بطابع            تتمّیز
یكونوا "لكي آالمه: عشیة تالمیذه بین قیامها اآلب المسیح سأل التي             الوحدة
فینا، أیضًا هم فلیكونوا فیك، وأنا فّي اآلب، أیها أنت، أنك فكما واحدًا.               بأجمعهم
المسیحیة، فالوحدة .(21 : 17 (یوحنا أرسلتني" أنت أنك العالم یؤمن             حتى
73) معثرة المسیحیین انقسام فیما اإلیمان، إلى العالم تدعو التي المیزة هي             إذن،

.( 

أعمال في األقوى زخمها الكاثولیكیة الكنیسة في بلغت قد المسكونیة الحركة             إن
لتحقیق لما وشموًال وضوحًا أكثر وعي من انطالقًا الثاني، الفاتیكاني            المجمع
المسیحیین، في تتعّمق أن من بّد فال محرجة. ضرورة من المسیحیین             وحدة
واألكثر األول مثالها مریم كانت التي اإلیمان" "طاعة وجماعات،           أفرادًا
شعب مقدمة في وعزاء وطید رجاء عالمة هو الالمع اشراقها "وألن             اشعاعًا،
بین أن واقع في وعزاء عظیمًا فرحًا یجد المقدس فالمجمع مسیرته"، في              اهللا



لها، الواجب باإلكرام ومخلصنا إلهنا والدة یحوطون من المنفصلین           أخواننا
 السیّما لدى الشرقیین منهم" (74).

  
هذه ترسو عندما إال المفقودة الوحدة یبلغوا لن أنهم علم على فالمسیحیون -30             
عقائدیة، خالفات یتجاوزوا أن من لهم بّد وال به. یؤمنون ما وحدة على               الوحدة
عمل في لمریم الذي الدور بشأن وأحیانًا ورسالتها الكنیسة سّر بشأن أهمیتها              لها
الكنائس مع الكاثولیكیة الكنیسة بدأتها التي الحوارات إن .(75)           الخالص
الوجهین هذین حول فأكثر، أكثر تتمحور ،(76) الغرب في الكنسیة            والجماعات
المتّجسد الكلمة سّر خالل من نستشّف كنا فإذا نفسه. الخالص لسّر             المتالزمین
أعمق فهم إلى المدخل هو اإلله والدة في التأّمل كان وإذا اإللهیذة، األمومة               سّر
في مریم ودور الكنیسة سّر على نفسه المقیاس تطبیق من بد فال التجسذد،               لسّر
وسّلطوا الوجهین، من وذاك هذا في النظر المسیحیون أنعم فإذا الخالص.             عمل
هي كما یسوع، به یأمرهم بما القیام إلى سعیهم في اآلخر، على منهما كل                أنوار
اإلیمان"، "مسیرة في معًا یتقدموا أن استطاعوا ،(5 : 2 (یوحنا لهم أّمهم               وصیة
األوحد، ربهم أرادها التي الوحدة إلى تقودهم والتي مریم، في دومًا المتمثلة              تلك
الروح الیوم یقوله ما "إلى انتباه، في یصغون، الذین جدا إلیها یتشّوق              والتي

 القدس للكنائس" (رؤیا 2 : 7 و 11 و 17).

والكنیسة تلتقي الكنسیة والجماعات الكنائس هذه أن التفاؤل دواعي لمن            وإنه
مریم. العذراء بشأن وكذلك المسیحي المعتقد من أساسّیة نقاط في            الكاثولیكیة
إیماننا من جزءًا منها الموقف هذا وتعتبر للرب أمًا بها تعترف إنها              ذلك،
تقبل الصلیب قدمي عند تتأملها وهي الحقیقي، واإلنسان الحقیقي اإلله            بالمسیح،

 التلمیذ الحبیب ابنًا لها، وهذا التلمیذ یقبلها بدوره أمًا له.

أسرة وحدة ألجل تصّلي أجمعین، لنا ا ُأم معًا جمیعًا فیها نرى ال إذن،               فلماذا،
اهللا، ابن الواحد، الرب في اإلیمان شهود موكب الكبیر، الموكب رائدة وهي              اهللا،

 الذي حبل به في أحشائها البتولیذة بفعل الروح القدس؟

  
الكاثولیكیة الكنائس، تشعر حد أي إلى أبرز أن أرید أني على -31            
وإكرامها. اإلله والدة محّبة في وحدتها بعمیق القدیمة، والشرقّیة           واالرثذوكسّیة
الذي اهللا وكلمة الثالوث حیال المسیحي، اإلیمان في األساسّیة العقائد "إن             ألیس



الشرق"( في الملتئمة المسكونیة المجامع حّددتها قد مریم، العذراء من جسدًا            أخذ
الدائمة لمریم الرائعة األناشید طقوسهم في یرفعون الشرقّیین "إن وألیس            77)؟؛

 البتولّیة... ووالدة اإلله الفائقة القداسة" (78)؟.

تاریخهم، أن إال معقدة، قاهرة لظروف تعّرضوا قد الكنائس هذه في إخواننا              إن
االلتزام إلى عظیم بشوق عابق الدموّیة، باالضطهادات مطبوعًا كونه           على
أصیل إیمان" "ومسیرة للرب، أمانة لتاریخ إنه الرسولي. واالشعاع           المسیحي
دائم اتجاه في الشرّقیین المسیحّیین نرى حیث واألمكنة، األزمنة مختلف            عبر
في ویستشفعونها بمدائحها یشیدون محدودة، ال ثقة في اإلله، والدة            صوب
المتألم المسیحي وجودهم عرفها التي العصیبة الساعات وفي تنقطع. ال            صلوات
الكنائس أن القوي. السند فیها یجدوا أن وعرفوا .(79) حمایتها" إلى             "لجأوا
یسوع "سیدنا ألن اهللا"، "أّم بالعذراء تنادي أفسس مجمع حّدده بما تؤمن              التي
األزمنة في ولد قد األلوهة، بحسب الدهور قبل اآلب من المولود             المسیح...
) الجسد" بحسب اإلله والدة العذراء مریم من خالصنا، وألجل ألجلنا            األخیرة،
ضوء على العذراء في تأملهم في البیزنطي، والتراث الیونان واآلباء .(80           
اإلله، والدة بوصفها مریم، یربط ما أغوار سبر إلى سعوا المتجّسد،             الكلمة
سّر في مدى أوسع وعلى دائمًا حضورًا للعذراء إن والكنیسة:            بالمسیح

 الخالص.

كیرّلس القدیس خطى في هذا مریم تأمل في دخلت قد والحبشیة القبطیة              والتقالید
) رائعة شعرّیة غزارة في السّر بهذا اإلشادة في دورها واتخذت            االسكندري،
مریم، ینشد فتئ ما القدس" الروح "قیثارة المدعو السریاني أفرام والقدیس .(81            
غریغوریوس والقدیس .(82) كله السریانیة الكنیسة تراث في بصماته تزال            وال
إلهامه بقوة یتعمَّق، اشعاعًا، األكثر أرمینیا أمجاد أحد وهو "نارك"، من             الذي
وجه كل في ویجد التجّسد، سّر وجوه مختلف في اإلله والدة مدیح في               الشعري،
واإلشادة المتجّسد، الكلمة والدة مریم بالعذراء للتغّني مناسبة الوجوه هذه            من

 بكرامتها التي ال مثیل لها وجمالها الرائع (83).

القدیمة، الشرقّیة الكنائس طقوس في ممیزًا مكانًا تحتّل مریم كانت إذا عجب              فال
 مع غزارة في األناشید وكثرة في األعیاد.

  



تسبیح نرى كلها، اإللهي الفرض ساعات وفي البیزنطّیة، اللیتورجیا في -32           
الروح وفي باالبن اآلب إلى یرفع الذي والتسبیح االبن، تسبیح مالزمًا             األم
الفم، الذهبي یوحنا القدیس لیتورجیا في الشكر صالة أو األنافور، وفي             القدس.
التالي بالنشید الشعب ینطلق القرابین، على القدس الروح استدعاء بعد            وفورًا
والمنزهة الغبطة، الدائمة اإلله والدة یا نغّبطك، أن حقًا لواجب "إنه اإلله:              لوالدة
من قیاس بال وأمجد الشیروبیم، من أكرم هي من یا إلهنا. وأم عیب، كل                عن
 السیرافیم. یا من ولدت اهللا الكلمة ولبثت بتوًال، إنك حقًا والدة اإلله، إیاك نعّظم".

قد اإلفخارستیة باللیتورجیة احتفال كل في مریم إلى ترتفع التي المدائح             هذه
مّر على واترعت، المؤمنین، لدى والصالة التقوى وبلورت اإلیمان،           صاغت
الفائقة اإلله "لوالدة االكرام عمیق فیهم وبعثت كلها، روحّیتهم           العصور،

 القداسة".

  
الثاني نیقیة مجمع النعقاد عشرة الثانیة المئویة بالذكرى العام، هذا یحتفل، -33            
أمینًا وأعلن، المقدسة، األیقونات إكرام بشأن للجدل حدًا وضع الذي (787)           
اإلله والدة أیقونات عرض إمكانیة العام، الكنسي والتراث القدیسین اآلباء            لتعالیم
وعلى والمنازل الكنائس في المقدس، الصلیب جانب إلى والقدیسین،           والمالئكة
والغرب الشرق من كٍل تمّسك قد و .(84) المؤمنون یكّرمها لكي             الطرقات،
وقد والبیوت. المعابد في مرموقًا محًال تحتّل العذراء فأیقونات العادة:            بهذه
إلى تقود التي كالطریق أو للبشر، ویقّدمه الرّب یحمل هللا كعرش مریم              رسمت
حتى المؤمنین مسیرة في اهللا حضور وعالمة تشفع، كمصلّیة أو وتقّدمه،             المسیح
الحانیة؛ كالعذراء أو بردائها، الشعب تغّطي التي كالحامیة أو الرب، یوم             یحّل
عالقتها تلك ذراعیها: على تحمله یسوع، الطفل ابنها، مع عادة ُتْرَسم             وهي
أخرى أیقونات وفي حنان. في تقّبله وأحیانًا والدته، یمّجد بدوره الذي             بابنها
سید هو الذي ذاك في تتأمل مأخوذة وكأنها الكهنة رؤساء عظمة في              نراها

 التاریخ (رؤیا 5 : 9 – 14) (85).

الروسیا شعوب رافقت التي "فالدیمیر" عذراء أیقونة أیضًا نذكر أن بنا             ویجدر
هذه المسیحیة دخول على األول األلف انقضاء إن إیمانهم. مسیرة في             القدیمة
وقدیسین. ومفكِّرین مؤمنین أنبتت أرض أنها یقترب: النبیلة          األراضي
تحت وروسّیا البیضاء وروسّیا أوكرانیا في مكّرمة تزال ال المقّدسة            واألیقونات



هذا فیه، الصالة وروح الطّیب الشعب هذا إلیمان شهادة إنها العناوین:             مختلف
األیقونات هذه في وحمایتها. ظهرانیه بین اإلله والدة حضور یحّس الذي             الشعب
للضراعة ومثاًال األزلیة، للحكمة ومحًال اإللهي، للجمال صورة العذراء           تتأّلق
على بعد وهي إیمانها، في بلغت التي العذراء هذه للمجد، وصورة             والتأمل،
البشري. الفكر یطوله ال روحیًا علمًا اقتنت ألنها األسمى، المعرفة            األرض،
تكون لیتها الروح: بانتظار الرسل، وسط في تصّلي العّلیة، بعذراء أیضًا             اذّكر
طاعتهم تعمیق إلى األخوي، الحوار عبر یسعون، الذین لجمیع الرجاء            عالمة

 لإلیمان.

  
في العظیم، الكنیسة تراث یضّمها التي وغناها التسابیح هذه غزارة إن -34            
تنفسه إلى یعود التراث هذا نجعل أن على تساعدنا أن شأنها من تعابیره،               مختلف
هذا أن أّكدته، أن لي سبق ما هنا وأكّرر والغربیة. الشرقیة "برئتیه"              الكامل
لتسییر الفّعال السند فهو مضى، یوم أي من أكثر الیوم، ضروري             الرجوع
) الغرب في الكنسیة والجماعات والكنائس الكاثولیكیة الكنیسة بین القائم           الحوار
أكمل، وجه على لتنشد، مسیرتها، في الكنیسة أمام الطریق یمّهد وهو .(86            

 وتحیا في ذاتها ترنیمة التعظیم التي لوالدة اإلله.

  
 ثالثًا- نشید الكنیسة في مسیرتها

  
وحدة استعادة إلى إذن الكنیسة، تسعى مسیرتها، من الراهنة المرحلة في -35            
الوحدة لهذه آالمه قبیل صّلى الذي للرّب طاعتها عن فتبرهن بالمسیح،             المؤمنین
یوم حتى وموته الرب بصلیب تكرز مسیرتها... في تتقّدم "إنها            بالذات.
تجد فالكنیسة والشدائد، بالتجارب محفوفة مسیرتها كانت "ولما .(87)           رجوعه"
كمال من شيء أي ینتقص لئال الرب، بها وعدها التي اهللا نعمة قوة في سندًا                 لها
وتتجّدد بالرب تلیق التي العروسة تظّل بل البشري، ضعفها جراء من             أمانتها،

 دومًا بفعل الروح القدس، إلى أن تبلغ بالصلیب النور الذي ال یغیب" (88).

اهللا شعب بها یقوم التي هذه اإلیمان مسیرة في دومًا حاضرة العذراء االّم               إن
من تفّجر الذي التعظیم نشید هي خاصة شهادة ذلك في ولدینا النور.              صوب
الكنیسة قلب في أصداؤه تترّدد تزال ال والذي الزیارة، أثناء مریم إیمان              أعماق



تقوّیة ممارسات وفي الغروب صالة في یوم كل تتلوه أنها ذلك القرون.              عبر
 شتّى فردّیة وجماعیة.

أمته؛ حقارة إلى نظر ألنه مخّلصي، باهللا روحي وتتبتهج الرب، نفسي             "تعّظم
اسمه فإن عظائم. بي صنع القدیر ألن األجیال، جمیع تغّبطني اآلن، منذ              فها،
ذوي فشّتت ساعده، قدرة بسط یّتقونه. للذین وجیل جیل إلى ورحمته             قدوس،
المتواضعین؛ ورفع عروشهم، عن األعزاء حّط بأفكارها؛ المتغطرسة          القلوب
فتاه، إسرائیل عضد األیدي. فارغي األغنیاء وأرسل بالخیرات، الجیاع           غمر

 ذاكرًا رحمته على ما وعد به آباءنا إلبراهیم ونسله إلى األبد!"

  
الناصرة، من إلیها وصلت وقد الشابة، نسیبتها الیصابات حّیت عندما -36           
مریم تحیتها الیصابات استهّلت لقد التعظیم. نشید في جوابها مریم دت            جسَّ
جراء من "طوباویة" ثم أحشائها، في تحمل ما جراء من "مباركة"             بتسمیتها
المباشر مرجعهما إنما والتطویب التبریك هذا .(45 ،42 : 1 (لوقا             إیمانها
تعبیرًا له ویجد وعیًا، أعمق یضحي مریم إیمان أن والحال، البشارة.             حدث
األساسّي. الحدث لهذا تحّیتها في الیصابات شهدت حیث الزیارة، أثناء            جدیدًا،
إلى اآلن یقفز البشارة، أثناء اإلیمان" "إطاعة أعماق في مغمورًا ظّل بما              وكأني
عند مریم تستعملها التي التعابیر إن محّییة. وّهاجة الروح من شعلة             العلن،
الكلمة مع مریم فیه تتجاوب باإلیمان، ملهم اعتراف هي الیصابات بیت             مدخل
وشاعریة. روحًا یتدفق اهللا إلى بكلیته كیانها ارتفاع عن تّنم بالفاظ بها              الموحى
النصوص مجملها في تستلهم والتي بساطتها، في السامیة التعابیر، هذه            في
وانخطاف الشخصیة مریم خبرة نستشّف ،(89) إسرائیل في المتداولة           المقدسة
ومن وصف، یفیها ال التي قداسته ومجد اهللا سّر من شعاع منها لینطلق إنه                قلبها.

 الحّب األزلي الذي یدخل تاریخ اإلنسان عطیة ال أسمى.

الهبة وهذه اهللا، أنزله الذي الجدید الوحي هذا في یشترك من أول هي               ومریم
الهتاف: هذا فیها یبعث ما ذلك بواسطتها. تّمت التي لإلنسان"، اهللا "هبة              الجدیدة،
فرحًا الروح، فرح تعكس كلماتها إن قدوس". اسمه فإن عظائم؛ بي صنع              "لقد
عن األصلیة... "الحقیقة ألن مخلصي". باهللا روحي "یبتهج عنه: التعبیر            یعجز
الوحي وكمال الوسیط هو الذي المسیح في لنا تتجّلى اإلنسان، خالص وعن              اهللا،
وسط في ُوضعْت أنها مریم تعلن قلبها، تغمر التي البهجة وفي .(90) آن"               في



مقّدمتهم وفي لآلباء، ُقطع الذي الوعد فیها تّم وقد بالذات. هذا المسیح              ملء
كله الخالصي فالتدبیر وبالتالي، ذلك، لواعیة وإنها األبد". إلى ونسله            "إبراهیم
الذي العهد، رب یعتلن حیث التدبیر، هذا المسیح؛ أم بوصفها صوبها،             یّتجه

 "یذكر رحمته".

  
والدة مسیرة على مطلعها، منذ األرضیة، مسیرتها تكّیف التي الكنیسة إن -37            
إیمانها، أعماق من تستقي وهي التعظیم، نشید كلمات دومًا معها ترّدد             اإلله،
"العظائم" الصانع و القدیر اإلله العهد، إله حقیقة والزیارة، البشارة في             المعتلن
لّطخت التي الخطیئة أن ترى التعظیم نشید وفي قدوس". اسمه "إن             لإلنسان:
الالإیمان، خطیئة األرض، على وامرأة، رجًال اإلنسان، وجود تاریخ           مطلع
مواجهة وفي الجذور. حتى سحقت قد الخطیئة هذه اهللا، حیال اإلیمان"             "وضعف
التي مریم، نرى النساء، أولى اء، حوَّ قلب في الكذب" "أبو أثاره الذي              "الشّك
الحقیقیة، (92) األحیاء" "وأّم (91) الجدیدة" اء "حوَّ یسّمیها أن التقلید            اعتاد
"صانع البدء، منذ عطاء كل مصدر والقدیر، القدوس اهللا اهللا، حقیقة بقّوة              تعلن
منحه اإلنسان، خلق وعندما كیان. كل الوجود فأعطى خلق، والذي            العظائم"،
ولم األرض. على خالئق من سواه عّما یمّیزه فرید بشكل ومثاله صورته              كرامة
هكذا أحّب "وقد ابنه. في ذاته فأعطى عطائه، مواصلة دون اإلنسان خطیئة              تحْل
لهذا األول الشاهد هي ومریم .(16 : 3 (یوحنا الوحید" ابنه بذل أنه حتى                العالم
قمته ویبلغ وتعالیمه، ابنها أعمال كماله في تحّققه سوف الذي الرائع             الواقع

 بصلیبه وقیامته.

"التجارب من بالرغم هذا، التعظیم نشید مریم مع ترّدد تني ال التي الكنیسة               إن
البساطة بهذه المعلنة تلك اهللا، عن الحقیقة هذه تحمله ما إلى تستند              والشدائد"،
إنارة إلى تسعى بالذات، اهللا عن الحقیقة وبهذه نفسه، الوقت وفي             الرائعة.
مسیرة إن األرض. على البشر وجود یسلكها التي والمتشابكة الشاّقة            الطرقات
جهودًا تستلزمها للمسیحیة، الثانیة األلف من األخیرة الحقبة هذه في            الكنیسة،
ألبّشر أرسلني اهللا "أن نفسه: عن قال من خطى وفي لرسالتها. أمانتها بها               تجدِّد
للقیام أیضًا الیوم وتجّد جیل، بعد جیًال الكنیسة جّدت ،(18 : 4 (لوقا               المساكین"

 بهذه الرسالة.



العهد، رّب أن مریم. نشید روعة، في عنها یعّبر للمساكین، المفضلة محبتها              إن
الذي نفسه، الوقت في هو، روحها، ابتهاج في الناصرة، عذراء به تغّنت              الذي
بالخیرات، الجیاع ویغمر المتواضعین... ویرفع عروشهم عن المقتدرین          "یحّط
بأفكارها... المتغطرسة القلوب ذوي ویشّتت األیدي... فارغي األغنیاء          ویرسل
بروح األعماق مطبوعة مریم إن یتقوّنه". للذین وجیل جیل إلى رحمته             ویبسط
ثقتهم فیه ویضعون خالصهم اهللا من ینتظرون كانوا الذین أولئك یهوه"،             "فقراء
الخالصي سّر حلول واقع تعلن وهي .(55 35؛ 31؛ 25؛ (مزمور             كلها
قلب من تستقي إذ والكنیسة، .(1 : 61 4؛ :11 (أشعیا الفقراء" "مسیح               ومجيء
التعظیم، نشید في الواردة العبارات علیها أملى الذي اإلیمان عمق في             مریم،
كل ینبوع اهللا المخلص، اهللا هو ما بین الفصل یمكن ال أنه فأكثر أكثر                تعي
بها یتغّنى التي المحبة هذه والودعاء، للفقراء المفّضلة محبته واعتالن            عطاء،

 نشید التعظیم والتي عّبر عنها، بعده، یسوع قوًال وعمًال.

من العنصرین هذین بین الفصل یمكن ال فقط لیس أنه إذن، تعي،              فالكنیسة
باألهمّیة بعنایة التمّسك من أیضًا بّد ال بل التعظیم، نشید یحملها التي              البشرى
الكنیسة ووعي الفقراء". مصلحة "واختیار "الفقراء"، الحي اهللا كلمة تولیها            التي
ومعضالت موضوعات حیال فنحن الراهن. عالمنا في خاص بشكل یتوّطد            هذا
كلیًا الخاضعة "ومریم والتحریر. للحریة المسیحي والتحّسس عضویًا          تتضامن
لتحریر األكمل الصورة ابنها، مع هي، إیمانها، من بوثبة إلیه والساعیة             هللا،
األّم هي إلیها، النظر من لها بّد ال والكنیسة وحریتهما". والكون             اإلنسانیة

 والمثال، لكي تتفّهم، في كلّیته، معنى رسالتها (93).

  
 القسم الثالث

 وساطة األم

  
 أوًال- مریم، أمة الرب

  
واحد وسیط إال لنا لیس أن بولس، القدیس هدي في وتعّلم، تعلم الكنیسة إن -38               
الذي یسوع، المسیح اإلنسان، واحد، والناس اهللا بین والوسیط واحد، اهللا             "ألن
الذي األّم دور "إن .(6 – 5 : 2 تیموثاوس 1) الجمیع" عن فداء نفسه                 بذل



ینتقص وال هذه الوحیدة المسیح وساطة من شيء في ینال ال البشر حیال               لمریم
 منها: بل یبرز، بالعكس، قّوتها" (94). أنها وساطة في المسیح.

العذراء بها تقوم البشر خالص مجال في فاعلیة "كل أن وتعّلم تعلم              والكنیسة
وموردها، اهللا؛ قبل من مجاني محض للعطاء استعداد من تنبع إنما             الطوباویة،
وتستمد شيء كل في وتعتمدها وساطته إلى وتستند المسیح؛ استحقاقات            فیض
بل، المسیح مع المباشر المؤمنین اتحاد شيء في تعترض وال كلها. طاقتها              منها

 على عكس ذلك، فهي تدعم هذا االتحاد" (95).

األمومة وانطلقت العذراء ظّلل أنه فكما القدس: الروح یسانده الخّیر األثر             هذا
بإخوة مریم عنایة توطید على كذلك، یعكف، فهو هذا، عمله من فیها              اإللهیة

 ابنها.

الذي األمومة هذه طابع وتحمل بأمومتها، االرتباط وثیقة مریم وساطة أن             ذلك
األوحد، الوسیط المسیح، لوساطة التابعة األخرى الخالئق وساطة عن           یمیزها
أیضًا، هي مریم، وساطة أن على الوساطة. بهذه دومًا وملحق مختلف             بشكل
بالكلمة خلیقة أیة تتساوى أن یمكن ال كان "إذا الواقع، وفي .(96) تابعة               وساطة
ال األوحد، الوسیط الفادي، وساطة "إن نفسه، الوقت ففي والفادي"،            المتجسد
بل األوحد، الوساطة ینبوع التزام في الخالئق، قبل من بها التحاق وأي              تتنافى
حقیقیًا، انسكابًا الوحیدة، اهللا محبة تنسكب الصورة هذه وعلى التدخل. هذا             تبعث

 في أشكال مختلفة على الخالئق" (97).

اشتراكًا بوصفها مریم وساطة واقع عن یعّبر الثاني الفاتیكاني المجمع تعلیم             إن
هذا "أن نقرأ: إذ لالستشفاع، األوحد المصدر وهي نفسه المسیح وساطة             في
في تختبره تني ال وهي ترّدد، بدون الكنیسة به تعترف لمریم، الذي التابع               الدور
من األم هذه في یجدوا أن إلى سعیًا المؤمنین، قلوب على لتعرضه وأنها               ذاتها.
الدور وهذا .(98) والمخلص بالوسیط أوثق بشكل یربطهم ما والمعونة            السند
وال اإللهیة، أمومتها من ینطلق إنه واستثنائي. خاٌص نفسه، الوقت في             هو،
في األمومة هذه إلى باالستناد إّال باإلیمان فیه ویحیا یفهمه أن المؤمن              یمكن
في الواحد االبن أم لها، اإللهي االختیار بفضل هي، مریم أن ذلك أبعادها.               كمال
لنا، وأضحت الفداء، بعمل المدى، وسیع اشراكًا ُأشركت، وقد اآلب، مع             الجوهر
في "لحضورها الحقیقي البعد هو الدور "وهذا .(99) ًا أمَّ النعمة، صعید             على

 سّر الخالص، سّر المسیح والكنیسة".



  
في األساسي الحدث هذا إلى منها ننظر أن یجب التي الزاویة هي تلك -39              
الملفت ومن وقلنا. سبق كما البشارة، في الكلمة تجّسد أعني الخالصي،             التدبیر
وأخضعت العّلي، إرادة إلیها اهللا أرسله من كالم في رأت وقد مریم، تقول               أن
أولى إن .(38 : 1 (لوقا قولك بحسب لي فلیكن الرب، أمة "أنا لقدرته،                ذاتها
یسوع وساطة واإلنسان" اهللا "بین الوحیدة للوساطة الخضوع في           الخطوات
أن لها اهللا الختیار ترضخ مریم أن أمومتها. الناصرة عذراء قبول هي              المسیح،
في هللا كلّیة، تقدمة ذاتها تقدمة ثمرة األخص على هو، األمومة بفعل              تكون،
في یبعث الذي الحب یدفعها البنه، أما لها اهللا اختیار مریم قبلت لقد               البتولّیة.
الحب، هذا من وانطالقًا له. كلیًا، تكرسا تتكّرس"، "أن اهللا، عروس هي              إنسانة،
في بالعیش شيء، كل وفي دومًا للرب"، "عطیة تكون أن إلى تصبو مریم               كانت
البدء منذ فیها قام الذي الواقع هذا عن تعّبر الرب" أمة "أنا عبارة إن                البتولیة.
في هللا، كلیًا، عطاء ذاتها عطیة بوصفها لها، ومفهومها أمومتها قبولها             أعني
المسیح یسوع حیاة في كأّم مشاركتها وكانت الخالصیة. العّلي مقاصد            خدمة
إلى دعوتها مع تتجاوب بطریقة النهایة، حتى فیها، عاشت مشاركة            ابنها،

 البتولیة.

له"، "وأمة للرب كعروسة موقفها من الصمیم، حتى المترعة مریم، أمومة             إن
100) وتعلنها لها، الكنیسة بها تعترف التي للوساطة واألساسي األول البعد            هي
من بّد وال عظیمة. بها ثقتها ألن المؤمنین"، قلوب بها "توصي تني وال ،(              
الناصرة عذراء إلى لجأ من أول كان األزلي، اآلب نفسه، اهللا أن              التسلیم
والكرامة السامي للدور االختیار وهذا التجسد. سّر في الخاص ابنه            وأعطاها
الحقیقة بهذه الكیاني، الصعید على یرتبط، اهللا، البن األمومة هي التي             الفائقة
واقع األساسي، الواقع وهذا الكلمة. شخص في الطبیعتین اتحاد حقیقة            بالذات،
و ونشاطاته المسیح شخص على كّلي انفتاح البدء، منذ هو اهللا، البن              االمومة
هذا هذا. مریم فكر النفتاح تشهد للرب" أمة "أنا عبارة وأن كلها.              رسالته
األّم. وحب البتول حّب حّبین، فیها، ما نوع على ویصهر یجمع الذي              االنفتاح
قد بل غّذته، التي تلك اإلنسان، ابن أم فقط لیس أضحت مریم فإن               ولذلك،
للمسیح هو ما في الفرادة" مطلق وجه وعلى المشاركة، وسیع            "اشتركت،
تلك اإلیمان، مسیرة في تتقّدم مریم كانت وقلت، سبق وكما .(101)             والفادي



رسالة في األم، مساهمة مساهمتها، تحّققت حیث الصلیب قدمي عند قادتها             التي
 المخلص كلها، عمًال وتألمًا.

تشهد مریم كانت الفادي، ابنها رسالة في المشاركة هذه في مسیرتها مدى              وعلى
أكثر نفسها تترع كانت التي المحبة" "حرارة جراء من عجیبًا، تغییرًا ذاتها              في
التي هذه المحبة" "وحرارة المسیح. رسالة إلیهم تتَّجه الذین جمیع تجاه             فأكثر
الطبیعیة الفائقة الحیاة "تعود إن إلى المسیح، مع جهود وحدة في تهدف،              كانت
الوساطة في شخصي، محض بشكل مریم، تدخل كانت ،(102) النفوس"            إلى
أول كانت نفسها وهي المسیح. یسوع اإلنسان وساطة والناس"، اهللا "بین             الوحیدة
قد أنها ألیس الوساطة. هذه عن الناشئة الطبیعة الفائقة الثمار ذاته في خبر               من
القول یفرض وهذا نعمة". "الممتلئة تدعوها تحّیة البشارة، في وسمعت،            سبقت
خاص بشكل أعّدها قد الطبیعة الفائقة الحیاة ومن النعمة من االمتالء هذا              أن
هي المشاركة، وهذه البشر. لخالص األوحد الوسیط المسیح، مع           للمشاركة

 بالذات، وساطتها التابعة لوساطة المسیح.

واستثنائیة، خاصة وساطة هي نعنیها التي فالوساطة مریم، إلى یعود ما             وفي
عنه یعّبر كان النعمة من االمتالء وهذا النعمة". من "االمتالء على             ترتكز
الداخلي االستعداد هذا مع وتجاوبًا الرب". "أمة یمّیز كان الذي الكامل             االستعداد
على للبشر ا أم" فأكثر أكثر لتكون یعّدها یسوع المسیح كان أمه، لدى كان               الذي
التي التفاصیل بعض من مباشر، غیر بشكل أقّله ظاهر، وهذا النعمة"،             صعید
: 3 مرقس 21؛ – 20 : 8 28؛ :11 (لوقا االولى الثالثة األناجیل في                 نقرأها
– 1 :2 ) یوحنا إنجیل في منها وأكثر ،(50 – 47 : 12 متى 35؛ – 32                  
إن المجال، هذا وفي النور. إلى وأبرزتها لي سبق وقد .(27 – 25 : 19                 12؛
تتمّیز ویوحنا، مریم بشأن الصلیب، على یسوع بها تفّوه التي            الكلمات

 بوضوحها.

  
معهم تنتظر الرسل مع العلیة مریم دخلت والصعود، القیامة أحداث بعد -40            
فقط لیس كانت، لقد الممّجد". الرب "أم بوصفها بینهم ما في وكانت              العنصرة.
"حتى بابنها لالتحاد أمینة وكانت اإلیمان"، مسیرة في "تقدمت التي            تلك
في بعد وهي للكنیسة، ا أم ابنها تركها التي الرب" "أمة أیضًا بل              الصلیب"،
أن ذلك والكنیسة. األم هذه بین خاص رابط ینشأ بدأ وهكذا، أمك". "هذه               مهدها:



التي مریم أن وقیامته. ابنها صلیب ثمرة كانت المهد، في بعد وهي              الكنیسة،
أّال استطاعتها في یكن لم ورسالته، ابنها، لشخص مطلقًا، عطاء ذاتها،             أعطت
الذي أّم، عطاء وهو ذاتها، عطاء العطاء، هذا انطالقتها، منذ الكنیسة، إلى              تنقل
وهي، أّم: وساطة الكنیسة في أمومتها ظّلت ابنها، ذهاب وبعد به. قامت قد               كانت
فادي ابنها، عمل في كأّم، تشارك جمیعًا، ابنائها ألجل ترفعها التي             بالشفاعة
في مریم أمومة "أن المسكوني: المجمع یقول المعنى وبهذا الخالصي.            العالم،
) جمیعًا المختارین عقد نهائیًا یكتمل حتى انقطاع بدون تتواصل النعمة            تدبیر
ألن شامًال، بعدًا الفدائي، ابنها بموت الوالدیة، اهللا أمة وساطة بلغت لقد .(103             
المسیح وساطة فاعلیة فرید بشكل تعتلن وهكذا، أجمعین. البشر یلّف الفداء             عمل
التابعة، بنوعیته المشترك، مریم اسهام وأن والبشر". اهللا "بین والشاملة            الوحیدة
في المجمع إلیه یشیر ما ذلك األوحد. الوسیط وهو الفادي، وساطة شمولیة              في

 وضوح في النص اآلنف الذكر.

یتوّقف ال الخالص في مریم دور "أن أیضًا: المجمع أعمال في لنقرأ              وأّنا
لنا تضمن التي النعم علینا تستنزل المتواصلة ضراعتها أن السماء: إلى             بانتقالها
الكنیسة تاریخ عبر تتواصل، مریم وساطة وأن .(104) األبدي"           خالصنا
وُیْردف الجلیل. قانا في مّرة ألول ظهرت التي تلك بضراعتها،            والعالم،
إلخوة تتنَّبه أن على لتحملها الوالدیة محّبتها "أن مریم، بشأن والكالم             المجمع،
حتى ومحن مخاطر في یتخبطون الذین أو مسیرتهم، بعد تنته لم الذین              ابنها
انقطاع بدون حاضرة مریم فأمومة وهكذا، .(105) السعید" الوطن إلى            یبلغوا
الحقیقة بهذه إیمانها تعلن والكنیسة یتضرع. الذي الوسیط حضور الكنیسة،            في
) "والوسیطة" "والمغیثة" "والمعینة" "المحامیة" وتدعوها: مریم إلى تلجأ          إذ

.(106 

  
خاص، بشكل لتسهم السماء" إلى "صعودها جراء من مریم، وإن -41           
األرض، على مسیرتها عبر الكنیسة وحدة في الفادي، لوساطة التابعة            بوساطتها
أن القدیسین. لشركة التي السماویة والمرحلة األخیر الیوم وقائع تحمل            وهي
المجمع مجددا أّكدها قد عشر، الثاني بیوس حّددها التي االنتقال،            حقیقة
"إن التالي: الوجه على بشأنها الكنیسة إیمان عن یعّبر الذي الثاني             الفاتیكاني
جسدًا رفعت، قد األصلیة، الخطیئة تّمسها فلم اهللا صانها التي الطاهرة             العذراء



عّظمها وقد السماء. مجد إلى األرض، على حیاتها مسیرة انتهت أن بعد              ونفسًا،
ورّب الملوك ملك بابنها، شبهًا أكثر بذلك لتكون الكون على كملیكة             الرب
تعلیم جاء وقد .(108) والموت) الخطیئة قاهر (16 : 19 (الرؤیا             األرباب
المعنى بهذا كثیرة تعابیر نجد حیث التقلید مع منسجمًا هذا عشر الثاني              بیوس

 عبر تاریخ الكنیسة، شرقًا وغربًا.

فادي المسیح، وساطة ثمار مریم في نهائیًا یحّقق السماء إلى االنتقال سّر              إن
یموت آدم في أنه "فكما األوحد: والوسیط الموت من الناهض والرب             العالم
رتبته، في واحد كل ولكن الجمیع، سیحیا المسیح في أیضًا كذلك             الجمیع،
22 ك 15 كورنتس 1) مجیئه" عند للمسیح الذین ثم باكورة، أنه على               المسیح،
مریم أن یعلن الذي الكنیسة إیمان عن یعّبر السماء، إلى االنتقال سّر إن .(23 –               
وعذراء، أما بوصفها كانت، إذا ألنها بالمسیح، ینفصم ال وثیق برباط             مرتبطة
به یّتحدها معه المتواصل فاسهامها األول، مجیئه زمن فریدًا اتحادا به،             مّتحدة
ابنها الستحقاقات اعتبارًا فائق بشكل افتدیت قد "إذ الثاني. مجیئه بانتظار             أیضًا
األخیر، مجیئه زمن الرحمة، وسیطة دور باألّم، الخاّص الدور فلها .(109)           
كورنتس 1) الموت" هو عدّو آخر "ویالشى للمسیح الذین جمیع سیحیا             عندما

.(110) (26 : 15 

السماء، إلى انتقالها في ،(111) المثلى" صهیون "ابنة بلغتها التي العظمة             إن
"ملكة بوصفها مجدها هو المسیح أّم مجد أن ذلك، األبدي. مجدها منها              ینطلق
حیاتها طوال ظّلت البشارة في الرب" "أمة ذاتها أعلنت (112).  والتي            الكون"
للمسیح التتلمذ في ذاتها وّطدت وقد االسم، هذا یعنیه لما أمینة األرض،              على
نفسه ویبذل لَیخدم بل لُیخدم، یأت لم البشر ابن "أن خدمة: رسالته أراد إنما                الذي
في تكون أن على مریم حمل ما وهذا .(28 : 20 (متى كثیرین" عن                فداء
شخصه، في یخدمونه كما اآلخرین، في المسیح یخدمون "إذ الذین            طلیعة
أن حّق في یقال الذي الملك إلى ،(113) والصبر التواضع في أخوتهم،              یقودون
بتالمیذ الخاصة الملوكیة" الحریة "هذه كمال بلغت وقد الملك". هو            خادمه

 المسیح: أجل، أن من یخدم الملك.

لذلك الصلیب، موت الموت، حتى طائعًا وصار نفسه، وضع الذي المسیح،             "إن
شيء، كل له أخضع وقد ملكوته، مجد فدخل ،(9 – 8 : 2 (فیلیبي اهللا                 رفعه
1) (114) الكل في كال اهللا لیكون معه، كلها والخلیقة ألبیه، نفسه یخضع               ریثما



ابنها ملكوت في نصیبها الرب، أمة لمریم، وأن ."(28 – 27 ك 15               كورنتس
صعدت قد وإذ الملوكیة: رفعتها سبب یزال ال الخدمة، مجد وأن .(115)              هذا
وساطة وساطتها، عن تعّبر حیث الخالصي دورها توقف ال فهي السماء،             إلى
الصورة، هذه وعلى .(116) المختارین" عقد نهائي، بشكل یتّم، "حتى            األّم،
"وقد اآلن به، اّتحادها تواصل الصلیب"، حتى بابنها الّتحادها "أمینة كانت             فالتي
لیكون شيء كل له أخضع للذي نفسه االبن یخضع فحینئذ شيء، كل له               أخضع
ما بكل ملتحفة وكأنها السماء، إلى مریم صعدت فقد وهكذا، الكل". في كًال               اهللا
مصّوب المجد في بابنها نفسها، هي اّتحادها، وأن واقع، من القّدیسین شركة              في

 بكلیته نحو كمال الملكوت النهائي، عندما "یصیر اهللا كال في الكل".

للوسیط تابعة تزال ال الوالدیة مریم فوساطة بالذات، المرحلة هذه في             وحتى
في شيء كل "یتجّدد عندما أعني الزمن" "ملء نهائیًا یتحّقق ریثما             األوحد،

 المسیح" (أفسس 1 : 10).

  
 ثانیًا- مریم في حیاة الكنیسة، وحیاة كل مسیحي

  
دور على جدیدًا نورًا للتراث، أمانة في أضفى، قد الفاتیكاني، المجمع إن -42             
أمومتها نعمة جراء من الطوباویة، العذراء "إن الكنیسة. حیاة في المسیح             أّم
بها، خاّصة ووظائف مواهب من لها وما الفادي، بابنها تتحدها التي             اإللهیة
صعید على الكنیسة صورة هي اإلله فوالدة الصمیم: في ارتباطًا بالكنیسة             ترتبط
تقیم، مریم أن ورأینا سبق وقد .(117) المسیح" مع والوحدة والمحّبة             اإلیمان
التي "الطوباویة بوصفها وأنها، العنصرة، بانتظار الرسل جانب إلى البدء،            منذ
جیل، بعد جیًال اإلیمان، دروب على السائرة الكنیسة وسط في حاضرة             آمنت"،

 وأنها مثال الرجاء الذي ال یخیب (روما 5 : 5).

أنها آمنت العذراء، وهي الرب. قبل من لها قیل ما سیّتم أنه مریم آمنت                لقد
واسمه اهللا"، "ابن یدعى الذي "القدوس"، هو ابنًا وستلد أحشائها في             ستحبل
األمانة كمال على التي  ظّلت الرب أمة وهي المخلص. اهللا أعني            "یسوع"
وطاعتها، بإیمانها األرض، على ولدت "التي األم وهي ورسالته. ابنها            لشخص

 ابن اآلب، وهي ال تعرف رجًال، وقد ظّللها الروح القدس" (118).



وهي العصور، أقدم منذ وذلك خاص، بإكرام مریم تحوط الكنیسة نرى             لذلك،
المؤمنون ویلجأ اإلله"، "والدة باسم الكنیسة تكرمها ومریم ذلك... في حق             على
هذا .(119) والحاجات" األخطار جمیع في إلیها ویضرعون حمایتها،           إلى
المسیح أّم بین العمق في یربط عما ویعّبر یحوي فهو النوعیة: فرید              اإلكرام
"المثال الكنیسة في مریم تظّل آن، في وأم عذراء هي وإذ .(120)              والكنیسة
من أعني الرؤیة، هذه من خصوصًا، انطالقًا، القول، یمكن وبالتالي،            الدائم".
دومًا تظل المسیح، سّر في الحاضرة اإلله والدة أن "وصورة"، "كمثال"             مریم
هذه وعذراء". أما "تدعى أیضًا، الكنیسة، ألن الكنیسة، سّر في            حاضرة

 التسمیات لها جذورها العمیقة في الكتاب والالهوت (121).

  
.(122) لها" وأمانتها اهللا كلمة قبولها جراء من ُأما "تضحي الكنیسة إن -43             
علیها أنزلت التي اهللا كلمة قبلت وقد آمن، من أّول كانت التي مریم غرار                وعلى
تضحي كذلك، الصلیب، حتى المحن، جمیع عبر لها، أمینة وظّلت البشارة             في
بالكرازة خالدة، جدیدة حیاة إلى "فتلد اهللا، كلمة أمانة في تقبل عندما ُأما               الكنیسة
وجه إن .(123) اهللا" من وولدوا القدس الروح من بهم حبل بنین              والمعمودیة،
أوالدي "یا كتب: عندما األمم، رسول عنه عّبر للكنیسة، الذي هذا             األمومة
4 (غالطیة فیهم" المسیح یتصّور أن إلى جدید من بهم اتمّخض الذین              الصغار،
أجیالها في الكنیسة وعي إلى تشیر إنما بولس للقدیس العبارات هذه إن .(19 :              
ویسمح یسمح، كان الوعي، وهذا أّم. إنها البشر، بین الكلمة خادمة وهي              األولى،
أّم في لها الذي المثال ضوء في ورسالتها حیاتها سّر إلى تنظر أن للكنیسة                اآلن،

 االبن الذي هو "بكر بین إخوة كثیرین" (روما 8 : 29).

إنها بها: الخاصة األمومة هي ما مریم من تتعّلم الكنیسة أن إذن، القول،               فیمكن
وهي السرّیة. بطبیعتها جوهریًا مرتبط رسالتها في األمومة وجه أن            تعرف
االمتثال في وأمانتها بمحّبتها وتقتدي بالخفاء الملتحفة العذراء قداسة في            تتأمل
االتحاد مجال في والوسیلة العالمة هي الكنیسة كانت وإذا .(124) اآلب             إلرادة
بنین "تلد" الروح، أحیاها وقد ألنها، أمومتها، جّراء من كذلك فهي باهللا،              الصمیم
خادمة هي مریم أن وكما المسیح. في جدیدة لحیاة البشرّیة األسرة من              وبنات
نفسه، الوقت وفي بالنعمة. التبنّي سّر خادمة الكنیسة تظّل كذلك التجسد،             سّر
عذراء، أیضًا "فهي لعریسها: األمینة العذراء الكنیسة تظّل مریم، غرار            وعلى



أن ذلك ونقیًا. كامًال تصونه الذي العهد هذا ،(125) عهدها لعریسها قّدمت              وقد
33 – 21 : 5 (أفسس بولس رسائل من نتبین كما المسیح، عروس هي               الكنیسة
9 : 21 (رؤیا الحمل" "عروس لها یوحنا تسمیة ومن ،(2 : 11 كورنتس 2                ؛
فهذه للمسیح"، قّدمته الذي العهد "تصون العروس، وهي الكنیسة، كانت فإذا .(            
،(33 – 23 : 5 (أفسس الرسول تعلیم في للزواج صورة أضحت التي               األمانة،
ملكوت "ألجل العزوبة في هللا الكّلیة الهبة مثال إنها أخرى: قیمة أیضًا              لها
هي، البتولیة وهذه .(2 : 11 كورنتس 2 12؛ – 11 : 19 (متى                السماوات"
ینبوع إنها ا: خاص روحیًا خصبًا یتدّفق ینبوع الناصرة، عذراء خطى            في

 األمومة في الروح القدس.

فعلى المسیح: إیاه استودعها الذي اإلیمان على أیضًا حریصة الكنیسة أن             إال
في فیه وتتأمل بابنها  اإللهي عالقة له كانت ما كل تحفظ كانت التي تلك               غرار
أغوار وتسبر اهللا، كلمة لتحفظ جهدها الكنیسة تبذل ،(51 19؛ : 2 (لوقا               قلبها
أمام زمن، كل وفي أمانة، في لها تشهد أن بهدف وفطنة، حصافة في               كنوزها،

 جمیع البشر (126).

  
إلى وتسعى مریم الكنیسة تلتقي المثال، عالقة العالقة، هذه من وانطالقًا -44            
كامًال إیمانًا القدس، الروح بنعمة تحفظ، ربها، بأّم تقتدي إذ وهي، بها:              االقتداء
حاضرة إذن، فمریم، البتولي. نقائها في ،(127) مخلصة ومحبة وطیدًا            ورجاء
والدة على أیضًا یقوم الكنیسة سّر أن إال النموذج. بوصفها الكنیسة سر              في
األمومة مجال وفي القدس. الروح في أمومتها تلك وخالدة، جدیدة لحیاة             البشر
"إن ذلك. من أكثر هي بل وصورتها، الكنیسة مثال فقط لیست فمریم،              هذا،
وبناتها األّم الكنیسة "أبناء والدة في أمومتها، من نابعة محبة في تسهم،              مریم
وصورتها، اإلله والدة مثال على فقط لیس تتحّقق، الكنیسة فأمومة            وتنشئتهم".
من أعني المؤازرة، هذه من سخاء في تستقي والكنیسة أیضًا. "بمؤازرتها"             بل
هذه على حتى تسهم، كانت أنها بمعنى مریم، بها تتمّیز التي الوالدیة              الوساطة
"الذي االبن لهاذ أّما بوصفها وتنشئتهم، وبناتها الكنیسة أبناء والدة في             األرض،

 جعله اهللا بكرًا بین إخوة كثیرین" (128).

یعّلم كما الوالدي"، بحبها مریم "تسهم التنشئة وهذه الوالدة هذه مجال             وفي
یسوع قاله لما الحقیقیة القیمة هنا لنكتشف وإّنا .(129) الثاني الفاتیكاني             المجمع



أّمك" "هذه للتلمیذ ذلك، بعد قاله، وما ابنك"، هذا امرأة، "یا الصلب: ساعة               ألمه
حیاة في مریم مركز تحّددان العبارتین هاتین إن .(27 – 26 : 19               (یوحنا
الفادي، ألّم التي الجدیدة األمومة عن وقلت، سبق كما وتعّبر، المسیح،             تالمیذ
غور. من الفصحي العالم فادي لسّر ما أعمق في نشأت التي الروحیة              األمومة
یبعث الذي القدس الروح موهبة إلى ترتكز ألنها النعمة، صعید على أمومة              إنها
الكنیسة على حّل الذي الروح هذا المسیح؛ دم فداهم الذین أولئك الجدد، اهللا               أبناء

 وعلى مریم معًا یوم العنصرة.

الحفالت في خصوصًا المسیحي، الشعب ویعیشها یراها األمومة          هذه
في المسیح یحضر حیث الفداء، سّر لیتورجیا تحیي التي تلك            اإلفخارستیة،

 جسده الحقیقي المولود من العذراء مریم.

والعبادة القدیسة العذراء إكرام بین عمیقة صلة دومًا رأت المسیحیة            والتقوى
وفي الشرقّیة، أو الغربّیة اللیتورجیا في سواء نشهده واقع وهذا            اإلفخارستیة.
التي تلك حتى المعاصرة، الحركات روحّیة وفي الرهبانیة، العائالت           تقالید
مریم إن المریمیة. المعابد في تؤدى التي الرعویة الخدمات وفي الشبیبة،             تتناول

 تقود المؤمنین إلى اإلفخارستیا.

  
كلیًا، فریدة عالقة، دومًا تخلق فهي الشخص. تتناول إنها األمومة، میزة إن -45             
یكون عندما وحتى أّمه. مع االبن وعالقة ابنها، مع األّم عالقة شخصین:              بین
جوهرها. في أمومتها تطیع منهم كل مع الشخصّیة فعالقتها كثیرون، بنون             لألّم
إلى یعود ما في یصّح وهذا به. خاصة بطریقة منها ولد قد منهم، كًال إن                 ذلك
سواه، عن تتمّیز والدیة بمحّبة أمه تحوطه ولد وكل والوالد. الوالدة من              كل

 وتبنى علیها تنشئته ونضوجه اإلنسانیان.

یمّیز، ما وبین النعمة" صعید "على األمومة بین قیاسًا هناك أن القول،              ویمكن
نفهم أن یمكننا الضوء، هذا وفي وولدها. األّم بین العالقة الطبیعة، صعید              على
تعبیره في الجلجلة على وصّیته في المسیح استعملها التي المفرد صیغة             أكثر
ذا "هو بمفرده: إنسانًا تتناول والتي والدته، بها خّص التي الجدیدة األمومة              عن

 ابنك".

المریمي البعد هذا سبب كّلي بوضوح الكلمات، هذه في نتبّین ذلك، على              وعالوة
عند الساعة تلك في الحاضر یوحنا حیاة في فقط لیس المسیح، تالمیذ حیاة               في



إن مسیحي. وكل للمسیح، تلمیذ كل حیاة في بل معّلمه، والدة مع الصلیب               قدمي
مریم، فإمومة له. ا أم إیاها یعطیه نفسه، الوقت وفي أّمه، التلمیذ یستودع              الفادي
في إنسان لكل نفسه المسیح یقّدمها عطّیة عطّیة، هي إرثًا، لإلنسان أضحت              التي
قدمي فعند یوحنا. مریم ویستودع مریم، یوحنا یستودع والفادي           شخصه.
مختلفة، بطرائق عنها، ُعّبر تقدمة المسیح، ألّم ذاته اإلنسان تقدمة تبدأ             الصلیب،
وّجهها التي الكلمات ذكر أن بعد نفسه، واإلنجیلي والرسول الكنیسة. تاریخ             في
إلى التلمیذ أخذها الساعة، تلك "ومنذ زاد: وله، ألّمه الصلیب، على وهو              یسوع،
أعطي التلمیذ أن تعني اإلشارة هذه إن أجل، .(27 : 19 (یوحنا الخاّص               بیته
شخصیًا له أعطیت مریم وألن الحبیب. معلمه والدة مسؤولیة وحمل االبن             دور
الصحیحة العالقة مضامین كل مباشر، غیر بشكل ولو تحمل، اإلشارة فهذه             كأّم،
تقدمة إن الذات". "تقدمة بعبارة یلّخص أن یمكن كله وهذا بأّمه. االبن تربط               التي

ا. الذات هي التجاوب مع محبة إنسان، ال سّیما إذا كان هذا الحبیب أم 

التقدمة بهذه خاص، بشكل عنه، یعّبر المسیح، تلمیذ حیاة في المریمي البعد              إن
الجلجلة. على الفادي وصّیة في بدأت التي تلك اإلله، لوالدة بالذات             البنوّیة
الذي یوحنا الرسول غرار على لمریم، ة، البنوَّ بروح ذاته یقّدم إذ             فالمسیحي،
والدة شخصیًا، یخّصه ما عداد في له، یكون ،(130) الخاص" بیته إلى              "أخذها
التي والمسیحیة اإلنسانیة "األنا" في أعني كلها، حیاته مدى في فتدخل             المسیح.
حّب الحّب، إشعاع یلّفه أن إلى بذلك یسعى وهو الخاص". بیته إلى "أخذها               له.
الذین "أولئك ،(131) بهم عنایتها في ابنها أخوة الفادي أّم به تحوط الذي               األّم،
منهم بكل الخاصة الموهبة مدى على ،(132) تنشئتهم" وفي والدتهم في             تسهم
تلك القدس، الروح بحسب األمومة تمارس أیضًا، وهكذا، المسیح. روح            بقدرة

 التي أضحت دور مریم انطالقًا من الجلجلة، عند قدمي الصلیب، ومن العلّیة.

  
ینبع فقط لیس ألّمه، االبن استسالم االستسالم، وهذا البنوّیة العالقة هذه إن -46             
تني ال مریم وأن المسیح، في یصّب النهایة في أنه القول، یمكن بل، المسیح،                من
أن ذلك فافعلوه". لكم قال "مهما الجلیل: قانا في منها ُسمع ما البشر لجمیع                ترّدد
والحیاة" والحّق الطریق "وهو والناس، اهللا بین األوحد الوسیط هو            المسیح،
بل اإلنسان، یهلك "ال لكي العالم، اآلب أعطاه الذي وهو 6)؛ : 14               (یوحنا
شهد من أول هي الناصرة، عذراء إن .(16 : 3 (یوحنا األبدیة" الحیاة له                تكون



كل وفي دومًا، تبقى أن على مصّممة وهي اآلب، حب الخالصي، الحب              لهذا
من أّول هي مریم إنسان، وكل مسیحّي، كل نظر ففي الوضیعة. أمته              مكان،
في تأثیرها یكون أن ترید واألّم، العروس إیمان بالّذات، اإلیمان وبهذا             "آمن"
على األبناء هؤالء یظّل ما بقدر أنه نعلم ونحن كبنین. لها یستسلمون الذین               جمیع
ال الذي المسیح غنى من مریم تقّربهم ذلك بقدر فیه، ویتعّمقون الموقف              هذا
في اإلنسان كرامة فأكثر، أكثر یعون، ذلك وبقدر ،(8 : 3 (أفسس              یستقصى
) كلیا" كشفًا لذاته، اإلنسان یكشف المسیح "ألن لدعوته، القصوى والغایة            كمالها
ما في خاصًا وجهًا یّتخذ المسیحّیة، الحیاة في المریمي البعد هذا إن .(133             
بصلة الفادي بأّم ترتبط األنوثة، إن ذلك، كمرأة. ووضعها المرأة إلى             یعود
أني على أخرى. مناسبة في أغواره نسبر أن یمكننا موضوع هذا وإنما              خاّصة.
المرأة، على أنوارها تسّلط الناصرة من التي مریم صورة أن إلى هنا،              أشیر،
لجأ قد ابنه، تجّسد أعني السامي، الحدث في اهللا، أن جراء من امرأة؛               بوصفها
إذ المرأة، أن نؤّكد أن بالتالي ویمكن وفّعالة. حّرة خدمة وهي امرأة، خدمة               إلى
أنوثتها كرامة في تعیش أن من یمّكنها الذي السّر فیها تجد مریم، صوب               تّتجه
المرأة وجه في الكنیسة تكتشف مریم، ضوء وفي أصیًال. تحقیقًا ذاتها،             وتحّقق
كمال عواطف: من البشر قلب یستطیعه ما ألسمى مرآة هو لجمال             انعكاسًا
واألمانة اآلالم، أفدح حیال الصمود وطاقة الحب، بدافع الذات           عطاء
إلى ینفذ الذي الحدس بین اإلنسجام وإمكانیة یكّل، ال الذي والنشاط             الالمحدودة،

 األعماق والكلمة التي تسند وتشّجع.

  
أّم هي مریم أن المجمع، انعقاد أثناء رسمیا، السادس بولس أعلن لقد -47             
تأكید إلى وعاد .(134) ورعاة" مؤمنین بأجمعه، اهللا شعب "أّم أعني             الكنیسة،
باسم المعروفة باإلیمان االعتراف صورة في ،1968 عام أعظم بقّوة            ذلك
حّواء القداسة، الفائقة اإلله والدة أن "نؤمن قال: حیث اهللا"، شعب إیمان              "دستور
المسیح، أعضاء حیال الوالدي دورها السماء في تواصل الكنیسة، أّم            الجدیدة،

 بأسهامها في والدة الحیاة اإللهّیة في نفوس المفتدین، وتنمیتها" (135).

تفید المسیح، والدة القداسة، الفائقة العذراء حقیقة أن المجمع تعلیم أظهر             لقد
األمم" "نور وثیقة في تكّلم یوم أیضًا، السادس وبولس الكنیسة. حقیقة في              التعّمق
بشأن الكاثولیكیة العقیدة حقیقة معرفة "أن أعلن: المجمع، أقّرها أن            غداة



سّر دقة في نتفهَّم أن من یمّكننا مدخًال دومًا ستكون العذراء، مریم              الطوباویة
المسیح، أّم بوصفها الكنیسة في حاضرة مریم إن .(136) والكنیسة"            المسیح
یوحنا، الرسول شخص في اإلنسان المسیح أعطاها التي األم نفسه الوقت             وفي
تّلفنا القدس، الروح في الجدیدة األمومة بهذه مریم، یجعل ما ذلك الفداء. سر               في
أّم مریم أن نقول بالذات المعنى وبهذا الكنیسة. في مّنا، واحد وكل              جمیعًا،
في تجد أن "یجب الكنیسة أن ذلك الكنیسة. مثال نفسه، الوقت في هي               الكنیسة،
ما ذلك بالمسیح". الكامل لالقتداء أمانة األكثر الصورة اإلله، والدة            العذراء

 یطلبه بولس السادس ویتمّناه (137).

إضاءة تزید أن یمكنها والكنیسة، المسیح أّم بین تربط التي الخاصة الصلة              هذه
منذ للبشریة، اهللا أعّده الذي الخالص مخّطط وحي تالزم التي تلك "المرأة".              سر
في الحاضرة مریم، أن ذلك، الرؤیا. سفر حتى التكوین سفر من األولى              الفصول
قوى ضّد المعركة "في األمومة، حنان في تسهم الفادي، أّم بوصفها             الكنیسة
من وانطالقًا .(138) كّله البشر تاریخ عبر نشهدها التي المعركة هذه             الظالم"،
یمكن ،(1 : 12 (رؤیا (139) بالشمس" الملتحفة "والمرأة الكنیسة بین             التطابق
یجعلها الذي الكمال الطوباوّیة، العذراء شخص في بلغت، قد "الكنیسة، أن             القول
إلى إیمان، في أعینهم، المسیحیون یرفع فإذ ولذلك، غضن"، وال فیها كلف              "ال
140) القداسة" في للنمّو جهدهم "یصّوبون األرض، على مسیرتهم عبر           مریم،
كانت وأیا كانوا، حیثما جمیعًا، أبناءها تساعد المثلى، صهیون ابنة مریم، إن .(             

 طریقة عیشهم، على أن یجدوا في المسیح الطریق التي تقود إلى بیت اآلب.

الصلة وهذه اإلله، بوالدة صلتها على كلها، حیاتها في إذن، تحافظ،             فالكنیسة،
بوصفها تكرمها، وهي والمستقبل. والحاضر الماضي الخالص، سّر في           تشمل،

 أّم البشریة، بحسب الروح، ووسیطة النعمة.

  
                                            ثالثًا- معنى السنة المریمیة

  
أعلن أن على حدتني التي هي األم، وهذه البشریة بین الخاّصة الصلة هذه -48              
مریمّیة. سنة للمیالد، الثانیة األلف نهایة تسبق التي الحقبة هذه في الكنیسة،              في
سنة 1954 سنة أعلن عندما عشر الثاني بیوس وأخذها سبق قد المبادرة هذه               إن
المسیح، أّم بها تتمّیز التي الفائقة القداسة على األنوار تسلیط إلى سعیًا              مریمّیة،



حّددت (وقد األصلیة الخطیئة من المعصوم بها الحبل ا سر عنها عّبر التي              تلك
) السماء إلى وانتقالها المذكور) التاریخ من تمامًا سنة مئة قبل ذلك في              العقیدة

.(141 

اإلله، والدة حضور على اآلن ارّكز الثاني، الفاتیكاني المجمع خطى            وفي
أساسّي بعد هو الحضور هذا أن ذلك والكنیسة. المسیح سّر في ا، خاص              حضورًا
أكثر منذ أعماله أنهى وقد المجمع، فّصلها التي المریمّیة الالهوتیة الرؤیة             في
دعانا قد ،1985 سنة المنعقد االستثنائي، األسقفي والسینودس سنة. عشرین            من
التأكید ویمكن وتوجیه. تعلیم من المجمع به جاء بما أمانة، في التقّید إلى               جمیعًا
ما إلینا لیبلغ والسینودس، المجمع المرجعین، بهذین ینطق نفسه القدس الروح             أن

 یرید أن یقوله للكنیسة في الحقبة الراهنة من التاریخ.

جدیدة قراءة على تحّثنا أن من المریمّیة للسنة بّد ال القرائن، هذه من               انطالقًا
اإلله، والدة العذراء، مریم الطوباویة بشأن المجمع أعمال في جاء لما             وعمیقة
الرسالة هذه في الواردة باألفكار أوحى ما بالذات ذلك والكنیسة. المسیح سّر              في
أن یجب ما أیضًا بل عقیدة، من به نؤمن ما فقط لیس هنا، والموضوع،                العاّمة،
التراث ضوء في األصیلة"، المریمیة "الروحیة وبالتالي إیمان، من فیه            نحیا
على وعالوة .(142) سلوكها على المجمع یحّرضنا التي تلك سیما ال             الكنسي،
الخبرة في یجدان عنها، یعّبر الذي والتكریم كما المریمیة، فالروحیة            ذلك،
وسط في العائشة المسیحیة الجماعات ومختلف األشخاص خبرة          التاریخیة،
أن لي لیطیب وأنه ترده. جدًا غزیرًا ینبوعًا كلها، األرض على واألمم              الشعوب
القدیس كثر، وهم وشهودها، الروحیة هذه معّلمي بین المجال، هذا في             أذكر،
أن المسیحیین على یقترح كان الذي ونفور"، دهم غرینیون ماري            "لویس
أمانة، في للعیش، فّعالة وسیلة ذلك في ویرى مریم، یدي بین للمسیح              یتكّرسوا
ال الراهن العصر أن أالحظ أن لیسّرني وإنه .(143) المعمودّیة لوعود             وفقًا

 یفتقر إلى تعابیر جدیدة عن هذه الروحّیة وهذا التكریم.

أجواء في بها االتصال من لنا بّد وال نغفلها، أن یمكن ال مراجع إذن،                فهناك،
 هذه السنة المریمّیة.

  
القادم. حزیران من السابع في العنصرة یوم ستنطلق المریمّیة، السنة هذه -49            
في الرب المسیح دخول "سبقت" قد مریم أن فقط لیس التذكیر، من بّد ال                إذ



التجّسد سّر تحقیق أن مریم، ضوء في أیضًا، اإلشارة من بل اإلنسان،              تاریخ
العالمة هي الكنیسة وأن الزمن"، "ملء مرحلة في دخل قد اإلنسان هذا أن               یعني
الیوم صوب بمسیرتها إیمان، في الكنیسة، تقوم اهللا، شعب فبوصفها            لذلك.
المسیح، وأّم العنصرة. یوم من ابتداء كلها، واألمم الشعوب وسط في             األخیر،
مع الصالة على مواظبة كانت إذ الكنیسة"، "زمن مطلع منذ حاضرة كانت              التي
"طلیعة" في تزال ولن تزال ال القدس، الروح حلول بانتظار وتالمیذه ابنها              رسل
هوادة، بدون تسهم التي تلك أیضًا، وهي البشر. تاریخ عبر هذه الكنیسة              مسیرة

 بوصفها أمة الرب، في عمل الخالص الذي أنجزه المسیح ابنها.

كل تستذكر أن إلى فقط لیس المریمیة، السنة هذه في مدعوة، فالكنیسة              وبالتالي،
في الخالص عمل في أّم، اسهام اإلله، والدة اسهام من تاریخها له یشهد               ما
اإلسهام، لهذا السبل إلیها، یعود ما في للمستقبل، تعّد أن أیضًا بل الرب،               المسیح
األلف طلیعة نفسه، الوقت في هي، المسیحي التاریخ من الثانیة األلف نهایة              ألن

 الثالثة.

  
والدة یكّرمون الكاثولیك غیر أخواننا من كثیرین أن وقلنا، سبق وكما -50            
منهم. الشرقیین بالذكر وأخّص اإلكرام، هذا عن تعبیرًا الحفالت ویقیمون            اإلله،
أشیر أن لي ویطیب المسكونیة. الحركة على مریمیًا ضوءًا یسّلط الواقع             وهذا
(988) األعظم "كییف" أمیر "فالدیمیر" القدیس لعماد األلف سنة أن إلى             أیضًا
انطالق نقطة التاریخي الحدث هذا كان لقد هذه. المریمیة والسنة            تتوافق
شرق من أخرى اصقاع إلى امتّدت ومنها آنذاك، الروسّیة األرض في             المسیحیة
إلى التبشیر، أعمال بفضل المسیحیة، امتداد إلى أیضًا السبیل كان ذلك             أوروبا.
سیما ال بالصالة، نّتحد أن أمنیتنا وإنما آسیا. شمال مناطق حتى أوروبا              خارج
من العماد، لهذا األلف الذكرى یقیمون من جمیع مع المریمّیة، السنة هذه              في
عظیمًا فرحًا لنجد "أّنا المجمع: كتبه ما ومؤكدین مرّددین وكاثولیك،            أرثذوكس
الدائمة اإلله والدة صوب معطاء بنفس یّتجهون الشرقّیین أن واقع... في             وعزاء
نزال ال أننا ومع .(144) تقاهم" حرارة تدفعهم إكرامهم، إلیها لیرفعوا             البتولیة
السنین من عشرات بضع بعد حدث الذي االنفصال عن نشأت التي للنتائج              نتألم
أّنا نشعر المسیح، أّم حضرة في أّنا، نقول أن ذلك، مع نستطیع، ،(1054)             
واحدة، أسرة یؤّلف أن إلى مدعّو مسیحّي شعب نطاق في وأخوات إخوة              حقیقة



أن رغبتنا "إن السنة: هذه مطلع في وقلت سبق كما األرض، على اهللا أسرة                هي
 نوّطد مجددا هذا اإلرث الذي یشمل أبناء هذه األرض وبناتها جمیعًا" (145).

انتقال عید في المقبل العام سیكون ختامها أن حّددت المریمیة، السنة أعلنت              یوم
العظیمة "العالمة إبراز إلى سعیًا السماء، إلى القداسة الفائقة مریم            العذراء
الوقت في نتجاوب، أن وإلى الرؤیا، سفر في ذكرها الوارد السماء" في              الظاهرة
الوطید الرجاء "عالمة مریم نحو یّتجه الذي المجمع، تحریض مع            نفسه،
المجمع عنه یعّبر التحریض، وهذا مسیرته". في اهللا شعب مقّدمة في             والعزاء
تضّرعات والبشر اإلله والدة إلى جمیعًا المسیحیون "فلیرفع التالي:           بالشكل
أن نسألها المهد في كانت عندما الكنیسة بصلواتها ساعدت التي إن             ملّحة.
إلى ُرفعت وقد اآلن القّدیسین، جمیع شركة في ابنها، لدى االستشفاع             تواصل
جمیع تلتئم أن إلى جمیعًا، والمالئكة الطوباویین فوق عظیم مجد في             السماء
تزال ال التي أو الجمیل المسیحي االسم ختم تحمل التي تلك الشعوب،              عائالت
بذلك لیتمّجد واحد، هللا شعب في والوفاق، السالم في مخّلصها، الیوم حتى              تجهل

 الثالوث القدوس الواحد في الجوهر (146).

  
 الخاتمة

  
"أندیفونا"، أو صالة الساعات، لیتورجیا ختام في یوم، كل الكنیسة ترفع -51            
ال الذي السماء باب یا الحنون؛ الفادي أّم "یا مریم: إلى موّجهة منها واحدة                إلیكم
ینهض؛ أن إلى ویسعى عثر الذي الشعب إنقاذ إلى هلّمي البحر؛ نجمة یا               یغلق؛

 لقد ولدِت خالقك، فذهلت الطبیعة".

الذي اإلیمان ذهول عن تعّبر هذه "االندیفونا" كلمات إن الطبیعة". ذهلت             "لقد
في ما، نوع على اإلیمان، یالزم الذهول، هذا إن اإللهّیة. مریم أمومة سّر               یالزم
لروعة یا الكنیسة. قلب في كّله، اهللا شعب قلب في ومباشرة كّلها، الخلیقة               قلب
147) لإلنسان ذاته اعتالن في شيء، كل وسّید الخالق هو اهللا، بلغه الذي              العمق
الخالق بین تفصل التي الالمحدودة "المسافة" هّوة ردم في مخّططه لتأّلق ویا !(             
تجاوز فقد أحكامه، تستقصى ال والذي الالموصف ذاته في كان وإذا             والخلیقة!

 ذاته في واقع سّر تجّسد الكلمة، الذي صار إنسانًا وولد من عذراء الناصرة.



الطبیعة في شریكًا یكون أن إلى اإلنسان یدعو أن األزل منذ خّطط قد كان                وإذا
مع "التألیه" لهذا اإلنسان أعّد قد أنه القول فیمكن ،(4 : 1 بطرس 2 )                 اإللهیة
لتحقیق مستعدًا یظّل السقطة، بعد حتى أنه، حّد إلى التاریخیة، أوضاعه             اعتبار
في معه الواحد ابنه صیرورة هو عظیم، بثمن األزلي، هذا محبته             مخّطط
اإلنسان سّیما وال كلها، الخلیقة یسع هل كهذا، عطاء حیال إنسانًا.             الجوهر
ُأشرك الذي اإلنسان على ذلك في ونرّكز الدهشة؛ تغمرهما أّال مباشرة،             المعني
ابنه بذل أنه حتى العالم اهللا أحّب "فلقد القدس: الروح في اإللهیة الطبیعة               في

 الوحید" (یوحنا 3 : 16).

في خبر من أول كانت لقد مریم. نجد هذا، اإلیمان وذهول السّر هذا قلب                وفي
 ذاته حقیقته. "لقد ولدت خالقك، فذهلت الخلیقة".

  
"االنقالب حقیقة عن أیضًا تعّبر اللیتورجیة "االندیفونا" هذه كلمات إن -52           
منذ كلَّه، تاریخه یتناول انقالب إنه اإلنسان. في التجّسد سّر حّققه الذي              العظیم"
في األقصى حّده حتى التكوین، سفر من األولى الفصول وقائعه تسود الذي              البدء
ساعتها" وال یومها "ال لنا یعلن أن یسوع یشأ لم التي تلك العالم، نهایة                رؤیا
العثرة بین فیه، هوادة ال والذي دومًا، القائم الفاصل الحّد إنه .(13 : 25                (متى
والبّر. النعمة في العائش واإلنسان الخطیئة في العائش اإلنسان بین            والنهوض،
المركز في ذاتها تضع المیالد، یسبق الذي الزمن في سیما ال             واللیتورجیا،
النشید: علینا فتملي یومّي، واقع أنه وتعي الحّد هذا أو االنقالب هذا في               الحّساس

 "تعال إلى انقاذ الشعب الذي یعثر ویسعى إلى النهوض".

واألمم الجماعات على تنطبق إنسان. كّل على تنطبق إنما الكلمات، هذه             إن
الراهن العصر على تنطبق البشر؛ تاریخ في واألزمنة األجیال وعلى            والشعوب،
"تعال نهایته: یقارب الذي األلف هذا من األخیرة السنین هذه على نعیش،              حیث

 إلى إنقاذ الشعب الذي یعثر".

التي الصالة القداسة"؛ الفائقة الفادي "أم مریم، إلى نرفعها التي الصالة هي              تلك
"االندیفونا" هذه مریم. بواسطة اإلنسان تاریخ دخل الذي المسیح"، إلى            نرفعها
االنقالب هذا تحقیق شهد الذي بالزمن وتنّوه مریم، إلى سنة بعد سنة              تصعد
واقع بین االنقالب الوراء: إلى رجوع وال یتواصل، والذي المصیرّي،            التاریخي

 "العثرة" وواقع "النهوض".



انجازات والتقنیة، العلم دنیا في وبلغت، رائعة، اكتشافات إلى اإلنسانیة ُوفّقت             لقد
القول یمكن بل والحضارة، التقّدم دروب على عظیمة أعماًال وحّققت            مذهلة،
االنقالب أّن إال التاریخ. مسیرة تسریع في األخیرة، السنین هذه في نجحت،              أنها
اإلنسان، مسیرة دومًا یالزم "باألّولي"، نصفه أن یمكن الذي االنقالب            األساسّي،
الدائم التحّدي إنه وجماعة. فردًا اإلنسان، یرافق كّلها، التاریخیة الطوارئ            وعبر
أن على یقوم الذي التحّدي كّله: تاریخه عبر اإلنسان لضمیر البشر،             لضمیر
أن وعلى آن، في وجدیدة قدیمة دومًا هي طرق على "یعثر"، أن بدون               یسیر

 "ینهض" إذا "عثر".

في تقبل، األلفین، سنة حدود كلها، البشریة مع قریب، عّما ستبلغ التي              والكنیسة
التحّدي هذا صالحة، إرادة ذي إنسان وكل المؤمنین مجموعة مع إلیها، یعود              ما
والذي یعثر الذي "الشعب عن المریمیة "األندیفونا" كلمات تحمله الذي            العظیم
إلى "تعالیا لتقول: معًا وأّمه الفادي صوب وتّتجه النهوض"، إلى            یسعى
المسیح سّر في اإلله والدة الطوباوّیة تشهد، الصالة وهذه ترى، فهي             اإلغاثة".
ودعوته اإلنسان تاریخ في الجذور عمیقة تراها إنها هي؛ وسّرها            الخالصي
تسهم تراها إنها األزل؛ منذ بعنایته، له، اهللا أقّره الذي للمخّطط وفقًا              األزلیة
التي والمعّقدة، المختلفة المشكالت، حّل في وعونها األّم، حضور           بحضورها،
للشعب المعونة ید تمّد تراها إنها واألمم؛ والعائالت األشخاص حیاة الیوم             تالزم
ولكي للعثرات یتعّرض لئال والشّر، الخیر بین الدائم الكفاح في            المسیحي

 "ینهض" إذا عثر.

في العاّمة الرسالة هذه تحملها التي التأمالت أیضًا تسهم أن الحاّرة أمنیتي              إن
 تجدید هذه الرؤیا في قلوب المؤمنین جمیعًا.

التأمالت هذه إلیهم ُوّجهت الذین جمیع إلى أبعث إني روما، أسقف             وبوصفي
 بقبلة السالم، قبلة أرفق بها تحّیتي وبركتي في المسیح یسوع ربنا. آمین.

  
 رسالة أعطیت في روما، في جوار القدیس بطرس، في الخامس والعشرین من
 آذار سنة ألف وتسعمائة وسبع وثمانین، الموافق عید البشارة بالرّب، في السنة

 التاسعة لحبرّیتي.

  
 یوحنا بولس الثاني



  
 الحواشي:

الفصل وكل 52 عد األمم" "نور الكنیسة في العقائدي الدستور انظر (1            
 المعنون: "الطوباویة مریم العذراء، أم اهللا في سر المسیح و الكنیسة".

"انظر الكتابیة الیهودیة في مماثلة عبارات تقابل األزمنة" "ملء عبارة (2           
الكتابیة، غیر والیهودیة (5 ،14 طوبیا 12؛ ،7 ملوك 1 1؛ ،29              تكوین
24؛ ،21 لوقا 15؛ ،1 مرقس (انظر الجدید العهد في جاء ما خاصة               وتوافق
إلى فقط لیس تشیر الصوریة الوجهة من إنها .(10 ،1 أفسس 8؛ ،7               یوحنا
أهمیة لها السنین من حقبة واكتمال نضوج إلى خاصة بل زمنیة. سلسلة              ختام
إذا اسخاتولوجیًا. بعدًا هكذا فتكتسب انتظار، تحقیق إلى تهدف ألنها            خاصة
الذي هو اهللا ابن فمجيء النص هذا سیاق وفي 4 ،4 غالطیة في جاء بما                 اكتفینا
المحّدد الوقت أن آخر بتعبیر أو القول. جاز إذا مأله بلغ قد الوقت أن                أظهر
الوعد أنجز المسیح أن بمعنى الذروة بلغ قد لموسى وبالشریعة إلبراهیم             بالوعد

 اإللهي و أبطل الشریعة القدیمة.

(عید األول كانون من الثامن رتبة مقدمة الروماني، القداس كتاب انظر (3            
:94 – 93 ،15 البتولیة، حال في أمبروسیوس: القدیس دنس)؛ بال             الحبل
عقائدي دستور الثاني، الفاتیكاني المسكوني المجمع 342؛ ،16 الالتین           اآلباء

 في الكنیسة "نور األمم" عد 68.

األمم" "نور الكنیسة في عقائدي دستور الثاني، الفاتیكاني المسكوني المجمع (4           
 عد 58.

أعمال 1966)؛ أیلول 15) المسیح" "أم عامة؛ رسالة السادس، بولس (5           
"العالمة رسولي إرشاد 749؛ – 745 صفحة (1966) الرسولي           الكرسي
صفحة (1967) 59 الرسولي الكرسي أعمال (1967 أیار 13)           الكبرى"
أعمال (1974 شباط 2) المریمیة" "العبادة رسولي إرشاد 475؛ – 465           

 الكرسي الرسولي (1974) صفحة 113 – 168.

الدمشقي: یوحنا القدیس انظر مریم، بسّر مختلفة بأنواع بّشر القدیم العهد (6            
 عظة في االنتقال 1، 8 – 9، "الینابیع المسیحیة" 80، 103 – 107.



226؛ – 225 ،(1983) 2 / 6 ،2 الثاني" بولس یوحنا "تعالیم انظر (7              
:1854 األول كانون 8) یوصف" ال الذي "اإلله رسولیة رسالة التاسع             بیوس

 أعمال الحبر األعظم بیوس التاسع، جزء أول ص 597 – 599.

 8) انظر دستور رعائي في الكنیسة في عالم الیوم "فرح ورجاء" عد 22.

41 ،1973 بولونیا المسكونیة، المجامع قرارات المسكوني: أفسس مجمع (9          
خلقیدونیا مجمع انظر 264)؛ – 250 المقدسة (الوثائق 61؛ – 59 44؛ –             

 المسكوني: المرجع المذكور 84 – 87 (الوثائق المقدسة 300 – 303).

عالم في الكنیسة في رعائي دستور الثاني، الفاتیكاني المسكوني المجمع (10           
 الیوم "فرح ورجاء" عد 22.

 11) دستور عقائدي في الكنیسة "نور األمم" عد 52

 12) انظر المرجع المذكور عد 58

حسب اإلنجیل "شرح امبروسیوس القدیس انظر 63؛ عد المذكور المرجع (13           
 لوقا" 2، 7؛ في حالة البتولیة 14، 88 – 89؛ اآلباء الالتین، 341

 14) انظر دستور عقائدي في الكنیسة "نور األمم" عد 64

 15) المرجع عینه

مریم، أزیلوا نهار؟ یبقى فهل الزمني، عالمنا تنیر التي الشمس "أزیلوا (16            
الكثیفة؟ والعتمات الموت وظالل بهیم، لیل سوى یبقى فماذا الواسع، البحر             نجمة
،6 عد الماء"، "مجرى في عظة مریم، الطوباویة میالد "في برنردس،             القدیس
العذراء مدائح في عظة انظر 279؛ ،1968 ،5 برنردس، القدیس            أعمال

 مریم؛ المرجع ذاته 1966، 34 – 35

 17) دستور عقائدي في الكنیسة "نور األمم" عد 63

 18) المرجع عینه.

في وعظة 10 ،7 المولد في عظة الدمشقي، یوحنا انظر مریم اختیار عن (19              
األجیال منذ المختارة هي "ألنها :85 ،80 المقدسة الینابیع ،3 ،1             النیاح
قبل اهللا) كلمة (أنت ولدك الذي واآلب اهللا وعطف اختیار بفضل             القدیمة،
في لحمها من لحمًا ولدتك، التي هي تغییر، وبدون عنه تنفصل أن دون               األزمنة

 األزمنة األخیرة..."

 20) دستور عقائدي في الكنیسة "نور األمم" ع 55



انظر المتنوعة: التأویالت من فیض التعبیر هذا عن اآلباء تراث في (21            
غاباال، ده سفریانوس 148؛ ،87 اآلباء أعمال 7 ،6 لوقا عظة             أوریجانوس،
فم یوحنا 498؛ – 497 ،56 الیونان اآلباء 10 ،6 عظة العالم، خلق               في
،85 الیونان اآلباء الكافر، آریوس ضد اهللا والدة بشارة في (المنحول)             الذهب
– 3 القدیسة اهللا لوالدة البشارة في ثانیة عظة بوسترا، ده انتیبار 446؛ – 441               
عظة األورشلیمي سوفرونیوس 1783؛ – 1777 ،85 الیونان اآلباء ،11          
3235 ،87 / 3 الیونان اآلباء ،19 – 17 القدیسة اهللا لوالدة البشارة في                ثانیة
،9 ،65 رسالة أیرونیموس، 7؛ ،1 النیاح في عظة الدمشقي، یوحنا 3240؛ –             
9؛ ،2 لوقا إنجیل في شروح امبروسیوس، 628 ،22 الالتین            اآلباء
1319؛ – 1318 ،38 الالتین اآلباء 6؛ ،4 ،291 عظة            اغوسطینوس
عظة كریسولوغوس بطرس ،250 ،40 الالتین اآلباء ،11 ،36           انكیریدیون
،52 الالتین اآلباء ،143 عظة 580؛ – 579 ،52 الالتین األباء ،142            
458؛ ،65 الالتین واآلباء 12 ،6 ،17 رسالة الروسبي فولجنسیوس ،583           

 أعمال برنردس، 4، 1966، 36 – 38

 22) دستور عقائدي في الكنیسة "نور األمم" عد55

 23) المرجع عینه عد 53

األول كانون 8) یوصف" ال الذي "اهللا رسولیة رسالة التاسع، بیوس انظر (24             
المسكوني المجمع 616؛ أول، جزء التاسع بیوس البابا أعمال :(1854          

 الفاتیكاني الثاني، دستور عقائدي في الكنیسة "نور األمم" عد 53

الیونان اآلباء القدیسة، اهللا لوالدة البشارة في عظة القسطنطیني، جرمانوس (25           
،4 مریم الطوباویة مولد في قانون القریطشي، اندراوس 328؛ – 327 ،98            
الیونان اآلباء مریم، الطوباویة مولد في 1322؛ – 1321 ،97 الیونان             اآلباء
– 1067 ،97 الیونان اآلباء ،1 مریم نیاح في عظة 812؛ – 811 97              

1068 

والثاني المساء نشید مریم) العذراء (انتقال آب 15 الساعات، لیتورجیا (26           
الالتین اآلباء ،47 وصلوات أناشید دامیان، بطرس القدیس التینیة)؛           (طبعة

934 ،145 

ذكر الساعات، لیتورجیا انظر ،1 ،33 الفردوس اإللهیة، الكومیدیا (27          
 العذراء مریم، السبت، النشید الثاني لفرض القراءات (الطبعة الالتینیة).



،25 عظة 398؛ ،40 الالتین اآلباء 3 ،3 المقدسة البتولیة أغوسطینوس، (28            
 7 اآلباء الالتین 46، 937 – 938.

 29) دستور عقائدي في الوحي اإللهي "كلمة اهللا" عد 5

بمعصیة أنه "كما فعرضه: ایریناوس القدیس سبق تقلیدي، تعلیم هذا (30           
انتعش اهللا لكلمة عذراء بطاعة كذلك ومات، فسقط اإلنسان أصیب            عذراء
لكي مریم، في تستعاد أن لحّواء بّد... ال كان ألنه الحیاة.... اقتبل وبحیاة               اإلنسان
بطاعة عذراء معصیة وتبطل تسقط عذراء عن محامیة أصبحت           بعذراء

 عذراء". شرح الكرازة الرسولیة 33، انظر أیضًا، ضد الهراطقة 5، 19، 1

 31) الفاتیكان الثاني، دستور عقائدي في الوحي اإللهي "كلمة اهللا" عد 5

عد األمم" "نور الكنیسة في عقائدي دستور انظر 5؛ عد عینه، المرجع (32             
56 

 33) الفاتیكان الثاني، دستور عقائدي في الكنیسة "نور األمم" عد 56

 34) المرجع عینه عد 56

اآلباء 3 ،3 المقدسة، البتولیة في أغوسطینوس 53؛ عد عینه المرجع (35            
1 ،196 عظة 1074؛ ،38 الالتین اآلباء ،4 ،215 عظة 398 ،40             الالتین
،29 ،1 لهم" والمغفرة الخطأة استحقاقات "في 1019 ،38 الالتین اآلباء ،            
– 937 ،46 الالتین اآلباء ،7 ،25 عظة ،142 ،44 الالتین اآلباء ،57             

 938؛ الون الكبیر، مقالة 21 في میالد الرب 1

 36) انظر "الصعود إلى جبل الكرمل" 1، 2 فصل 3، 46

 37) انظر دستور عقائدي في الكنیسة "نور األمم" عد 58

 38) المرجع عینه عد 58

 39) انظر دستور عقائدي في الوحي اإللهي "كلمة اهللا" عد 5

برنردس، القدیس نظر معه تألمها أو بموته، المسیح مریم مشاركة في (40            
،5 برنردس القدیس أعمال ،14 االنتقال عید أسبوع في الواقع لألحد             عظة

273 ،1968 

– 438 ،211 المسیحیة الینابیع 4 ،22 ،3 الهرطقات ضد ایرینیاوس، (41            
 444، انظر دستور عقائدي في الكنیسة "نور األمم" عد 56

 42) المرجع عینه عد 56 واآلباء المذكورین في الحاشیتین 8 و 9



جسد والمسیح مریم، روح في حق المسیح جسد، والمسیح حق "المسیح (43            
اآلباء ،7 منشورة) غیر (عظات 25 عظة أغوسطینوس مریم": بطن            في

 الالتین 46، 938

 44) دستور عقائدي في الكنیسة "نور األمم" عد 60

 45) المرجع عینه عد 61

 46) المرجع عینه عد 62

بات الجلجلة على ویوحنا مریم حضور في أوریجانوس كتبه ما إن (47            
الكتاب أسفار سائر بین البواكیر هي األناجیل أن فنقول نتجرأ أن "یجب              معروفًا:
على اتكأ من إال یفهمه وال الباكورة، هو یوحنا إنجیل األناجیل وبین              المقدس،
اآلباء ،6 ،1 یوحنا إنجیل على شروح له": ا أم منه مریم وقبل یسوع               صدر
129  10 لوقا، حسب اإلنجیل عرض امبروسیوس، انظر 31؛ ،14           الیونان

131 – 

العدد هذا نّص .53 و 54 عد األمم" "نور الكنیسة في عقائدي دستور (48              
،40 الالتین اآلباء ،6 ،6 المقدسة البتولیة في باغوسطینوس یستشهد            األخیر
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 49) المرجع عینه عد 55

 50) الون الكبیر مقالة 26 في میالد الرب، 2

 51) دستور عقائدي في الكنیسة، "نور األمم"، عد 59

 52) اغوسطینوس، مدینة اهللا، 18، 51

 53) دستور عقائدي في الكنیسة "نور األمم"، عد 8

 54) المرجع عینه عد 9

 55) المرجع عینه عد9

 56) المرجع عینه عد 8

 57) المرجع عینه عد 9

 58) المرجع عینه عد 65

 59) المرجع عینه عد 59

الوحي في عقائدي دستور الثاني، الفاتیكاني المسكوني المجمع انظر (60          
 اإللهي "كلمة اهللا" عد 5



"نور الكنیسة في عقائدي دستور الثاني، الفاتیكاني المسكوني المجمع انظر (61           
 األمم" عد 63

 62) المرجع عینه عد 9

 63) المرجع عنیه عد 65

 64) المرجع عینه عد 65

 65) المرجع عینه عد 65

 66) المرجع عینه عد 13

 67) المرجع عینه عد 13

 68) المرجع عینه عد 13

الصلوات في الكأس تكریس صیغة الروماني، القداس كتاب انظر (69          
 اإلفخارستیة.

"نور الكنیسة في عقائدي دستور الثاني، الفاتیكاني المسكوني المجمع (70          
 األمم" عد 1

 71) المرجع عینه عد 13

 72) المرجع عینه عد 15

"استعادة المسكونیة الحركة في قرار الثاني الفاتیكاني المسكوني المجمع (73          
 الوحدة" عد 1

بدور یتعلق ما في ،69 و 68 عد األمم" "نور الكنیسة في عقائدي دستور (74               
الون انظر الشرق، في لمریم والعبادة المسیحیین بین الوحدة تنشیط في             مریم
15 الون أعمال :(1895 أیلول 5) الشعب" "مساعدة عامة رسالة عشر            الثالث

312 – 300 ، 

المسكونیة الحركة في قرار الثاني الفاتیكاني المسكوني المجمع انظر (75          
 "استعادة الوحدة" عد 20

 76) انظر المرجع عینه عد 19

 77) المرجع عینه عد 14

 78) المرجع عینه عد 15

"نور الكنیسة في عقائدي دستور الثاني، الفاتیكاني المسكوني المجمع (79          
 األمم" عد 66



المسكونیة المجامع قرارات اإلیمان، تحدید الخلقیدوني، المسكوني المجمع (80         
 البولونیة 1973، 86 الوثائق المقدسة 301

كتاب في لملحق كملحق یأتي الذي مریم) (مدائح مریم" "ودَّاشة انظر (81            
األسبوع. من یوم لكل لمریم وصلوات مدائح على ویحتوي االثیوبي            المزامیر
إلى اإلشارة من بّد ال الرحمة)؛ عهد (كتاب مهرات" كیدانا "ماتشافا أیضًا              انظر

 المقام الهام الذي تشغله مریم في كتب الترانیم واللیتورجیة االثیوبیة.

المسیحیون الكتبة – 82 السریانیون الكتبة المیالد، مدائح أفرام، مار انظر (82            
 الشرقیون، 186

– 160 ،78 المسیحیون الكتبة الصلوات، كتاب الناریكي، غریغوار (83          
 163 و 428 – 432

بولونیا المسكونیة، المجامع قرارات الثاني، النیقاوي المسكوني المجمع (84         
 1973، 135 – 138 والوثائق المقدسة 600 – 609

"نور الكنیسة في عقائدي دستور الثاني، الفاتیكاني المسكوني المجمع انظر (85           
 األمم" عد 59

المسكونیة الحركة في قرار الثاني، الفاتیكاني المسكوني المجمع انظر (86          
 "استعادة الوحدة" عد 19

"نور الكنیسة في عقائدي دستور الثاني، الفاتیكاني المسكوني المجمع (87          
 األمم" عد 8

 88) المرجع عینه عد 9

مقاطع معروف هو كما تحتوي الرب..) نفسي (تعظم النشید هذا كلمات (89            
 كثیرة من العهد القدیم أو تذكر بها.

اإللهي الوحي في عقائدي دستور الثاني، الفاتیكاني المسكوني المجمع (90          
 "كلمة اهللا" عد 2

358؛ الثاني اوّتو ،100 تریفون مع حوار یوستینوس، مثًال انظر (91           
445 – 439 ،211 المسیحیون الكتبة ،4 ،22 ،3 الهرطقات ضد            ایریناوس،

 ؛ ترتلیانوس، في جسد المسیح، 17، 4 – 6

،42 الیونان اآلباء 18؛ ،78 هرطقات ،2 ،2 باناریون ابیفانیوس، انظر (92            
730 – 727 



آذار 22) والتحریر المسیحیة الحریة في ارشاد اإلیمان، تعلیم مجمع انظر (93            
 1986) عد 97

"نور الكنیسة في عقائدي دستور الثاني، الفاتیكاني المسكوني المجمع (94          
 األمم" عد 60

 95) المرجع عینه عد 60

في برنردس، القدیس یستعملها التي الوسیط، لدى وسیطة الصیغة: انظر (96           
أعمال ،2 عظة العذراء، انتقال عید یلي الذي األسبوع في الواقع األحد              عظة
كل ابنها نحو تعكس نقیة، كمرآة مریم إن 263؛ ،1968 ،5 برنردس              القدیس
مریم الطوباویة مولد في عظة أیضًا، برنردس ینالها. الذي الشرف وكل             المجد
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"نور الكنیسة في عقائدي دستور الثاني، الفاتیكاني المسكوني المجمع (97          
 األمم" عد 62

 98) المرجع عینه عد 62

 99) المرجع عینه عد 61

 100) المرجع عینه عد 62

 101) المرجع عینه عد 61

 102) المرجع عینه عد 61

 103) المرجع عینه عد 62

 104) المرجع عینه عد 62

بدور وتحتفل أیضًا تعترف صالتها في الكنیسة – 62 عد عینه المرجع (105             
مقدمة (انظر وسالم" مصالحة ونعمة، ابتهال وسماح، شفاعة "دور كأم،            مریم
قداسات مجموعة في ووسیطتها، النعمة أم البتول، مریم للطوباویة القداس            رتبة

 الطوباویة مریم البتول (طبعة 1987، 1، 120).

 106) المرجع عینه عد 62

11 النیاح، في أولى عظة الدمشقي، یوحنا انظر 62 عد عینه المرجع (107             
112؛ – 111 ،80 المسیحیون الكتبة :2 ثالثة، عظة 14؛ ،2 ثانیةن عظة –              
في عظة برنردس، القدیس 185؛ – 181 161؛ – 157 131؛ – 127             
– 228 ،1968 ،5 برنردس القدیس اعمال ،2 – 1 مریم، الطوباویة              انتقال

238 



الثاني بیوس انظر 59؛ عد األمم" "نور الكنیسة في عقائدي دستور (108            
أعمال :(1950 الثاني تشرین (أول الجودة" الكلي "اهللا رسولي دستور            عشر،
یصّور برنردس القدیس :771 – 769 ص (1950) 42 الرسولي            الكرسي
الذي األسبوع في الواقع األحد عظة ابنها، مجد ببهاء جهة كل من محاطة               مریم

 یلي االنتقال، 3: أعمال القدیس برنردس 5، (1968) 263 – 264

"نور الكنیسة في عقائدي دستور الثاني، الفاتیكاني المسكوني المجمع (109          
 األمم" عد 33

تلتمس التي وساطة مریم، وساطة من الهامة الناحیة بهذه یتعلق ما في (110             
في الواقع األحد عظة برنردس، القدیس انظر الدیَّان، ابنها من الرأفة             وتنال
262 ،1968 ،5 برنردس القدیس أعمال ،2 – 1 االنتقال یلي الذي              األسبوع
أیلول 22) األول" تشرین شهر العامة" الرسالة عشر، الثالث الون 263؛ –            

 1891)، أعمال الون 11، 299 – 315

"نور الكنیسة في عقائدي دستور الثاني، الفاتیكاني المسكوني المجمع (111          
 األمم" عد 55

 112) المرجع عینه عد 59

 113) المرجع عینه عد 36

 114) المرجع عینه عد 36

في عظة الدمشقي، یوحنا انظر الملكة" "مریم بقضیة یتعلق ما في (115            
الینابیع :4 ،3 11؛ ،2 14؛ ،12 ،2 ،1 النیاح في عظة 12؛ 6؛                المیالد
117؛ 114؛ – 113 84؛ – 83 78؛ – 77 60؛ – 59 ،80                المسیحیة

 151 – 152؛ 189 – 193

"نور الكنیسة في عقائدي دستور الثاني، الفاتیكاني المسكوني المجمع (116          
 األمم" عد 62

 117) المرجع عینه عد 63

 118) المرجع عینه عد 63

 119) المرجع عینه عد 66

الالتین اآلباء ،89 – 88 ،14 البتول، إرشاد في امبروسیوس، انظر (120            
في 1074؛ ،38 الالتین اآلباء ،4 ،215 عظة اغوسطینوس 341؛ ،16           



399؛ – 398 و 397 ،40 الالتین اآلباء :6 ،6 5؛ ،5 2؛ ،2 البتولیة                 قداسة
 عظة 191، 2، 3: اآلباء الالتین 38، 1010 – 1011

"نور الكنیسة في عقائدي دستور الثاني، الفاتیكاني المسكوني المجمع (121          
 األمم" عد 63

 122) المرجع عینه عد 64

 123) المرجع عینه عد 64

 124) المرجع عینه عد 64

 125) المرجع عینه عد 64

الوحي في عقائدي دستور الثاني، الفاتیكاني المسكوني المجمع انظر (126          
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