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  إهداء

  .م مجيع األحياءأسيدة البشرية كلها وإىل 
  . اليت أحبت شعب مصر عن سائر الشعوبإىل العذراء

  .انعة اخلري والرمحة مع كل من يسأهلاإىل والدة اإلله ص
  .إىل أم العجائب اليت ال يستطيع القلم أن حيصي عظيم برهاا

  .إىل األم العذراء اليت مكثت يف بيت مار مرقس كاروزنا
  .إىل أم النور امللتحفة بالضياء والشعاع املنري

  .إىل األم اليت حتتضن حبناا كل من يؤمن بابنها املخلص
  .اإلله اليت صار لنا بابنها الكلمة اخلالصإىل والدة 

  .إىل امللكة احلقيقية اجلالسة عن ميني ملك امللوك
  .إىل امرة الذهبية اليت خبور عنربها ال يقدر بثمن

  . كلهللعاملإىل أم السالم اليت دائماً تبشر بالسالم 
  .إىل األم الوديعة والعذراء كل حني كلية العفة والطهارة

الدة اإلله العذراء القديسة مرمي أهدي هذا القليـل         إىل سيديت و  
  .طالباً شفاعتك كل حني آمني



 }٨{

  باسم اآلب واالبن والروح القدس اهللا الواحد آمني

  تقدمي
بربكة وشفاعة رئيس املالئكة اجلليل ميخائيل وصلوات أبينا        

  .املكرم البابا األنبا شنوده الثالث
  ونعمة الرب تشملنا مجيعاً آمني ،،،

  þaúbnß@bjã@ @
א   א

  ٢٠٠٥رب نوفم ٢١
  ١٧٢٢  هاتور١٢

  الجليل ميخائيلعيد رئيس المالئكة

 }٩{
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إن جمرد ذكر اسم سيدتنا كلنا والدة اإلله القديـسة مـرمي            
يعطينا جة وسروراً إذ أن امسها حلو لكل لسلن، وذكرها مليء           

  .باالتضاع والعفة
 جـزءاً مـن     ويف احلقيقة مهما كتب عنها فهو ال يفي إال        

  .سريا العطرة، وقدسية طهارا
تضع الكنيسة القبطية السيدة العذراء يف مقدمة الـسمائيني         

  :واألرضيني الذين تتشفع م فتذكرها دائماً 
  التسبحة - ١

باألبصلمودية الـسنوية وكتـاب اإلبـصاليات اخلـاص         
باملناسبات، كذا تسبحة شهر كيهك اجلميلة املرتبة على مـديح          

  .ء وامليالد العجيب البنها احلبيبالعذرا
  يف األجبية – ٢

بصلوات املزامري خصصت القطعة الثالثة من كل صالة ساعة    
باألجبية كما أضيف بصالة باكر السالم لك نـسألك أيتـها           

  إخل... القديسة املمتلئة جمداً 
  يف القداس اإلهلي – ٢



 }١٠{

ة يف أرباع الناقوس، الذكصولوجيات، اهليتنيات، حلن امر      
، أثناء البخورات يتجه الكـاهن حنـو        )قبل البولس   ( الذهب  

: أيقونتها املوجودة حبري باب اهليكل على احلجـاب فيقـول         
نعطيك السالم مع جربائيل املالك قائالً السالم لك يا ممتلئة نعمة           

مرد اإلبركسيس السنوي، السنكسار يف مناسباا      . الرب معك 
نعظمك يـا أم    ( إلميان   من كل شهر، بدء قانون ا      ٢١ويف كل   

والذي يردد أيضاً يف صلوات كثرية، بعـد الـصلح          ... ) النور  
ويسبقها ... ) بشفاعة والدة اإلله القديسة مرمي      ( يطلب الشعب   

، عند ذكر جتسد وتأنس     ... )افرحي يا مرمي    ( اللحن املعروف   
يضع الكاهن يد خبور بامرة، أيضاً يذكرها الكاهن يف امـع           

وباألكثر ... تفضل يارب أن تذكر مجيع القديسني       ( ... فيقول  
القديسة اململوءة جمداً العذراء كل حني والدة اإللـه القديـسة           

ويف االعتـراف   ) الطاهرة مرمي اليت ولدت اهللا الكلمة باحلقيقة        
أخذه .. أعترف أن هذا هو باحلقيقة اجلسد احمليي        ( األخري يقول   

  ... ). اإلله القديسة الطاهرة مرمي من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة
  يف ختام صلوات الكنيسة – ٤

دائماً خيتم الكاهن الربكة اليت مطلعها ليتـراءف اهللا علينـا           
بالسؤاالت والطلبات اليت تصنعها عنا كل حـني        ... وويباركنا  

وخيتم الطلبـة   ... سيدتنا وملكتنا كلنا والدة اإلله القديسة مرمي        
 }١١{

والدة اإلله القديسة الطـاهرة مـرمي أوالً        وبركة  ( أيضاً بقوله   
  .وآخراً تكون معنا مجيعاً إىل األبد آمني

  قراءات الكنيسة – ٥

تتلى أيضاً يف مناسباا    ) عيد ميالدها   ( قراءات أول بشنس    
 مسرى وهي   ١٦ بؤونه،   ٢١ طوبه،   ٢١ كيهك،   ٣اهلامة وهي   

  .تتضمن احلديث عنها
اد يا مدينـة اهللا      قد قيل بك أجم    ٧،  ٥،  ٣: ٨٧مز  : عشية

  .٣عدد 
 فاختارت مرمي النصيب الصاحل الذي لن       ٤٢ – ٣٨: ١٠لو  

  .٤٢يرتع منها 
 عظيم هو الرب ومحيد جداً يف مدينة        ١،  ٨: ٤٨مز  : باكر

  .١إهلنا جبل قدسه 
 هوذا أمك وإخوتك واقفون خارجاً      ٥٠ – ٣٥: ١٢مت  

٤٧.  
احلجاب املسكن الثـاين     ووراء   ١٢ – ١: ٩عب  : القداس

  .٤ – ٢يه مبخرة من ذهب ف
  .١ إىل كرييه املختارة وإىل أوالدها ١٣ – ١: ١يو ٢كاثو 



 }١٢{

 كانوا يواظبون بنفس واحـدة وع       ١٤ – ١: ١) أع  ( إبر  
  .١٤مرمي أم يسوع 

 تبتهج روحي باهللا خملصي ألنه نظـر إىل         ٥٦ – ٣٩: ١لو  
  .٤٨: ٤٧اتضاع أمته 

  صوم السيدة العذراء – ٦

 – ١(  يومـاً    ١٥روفاً بامسها ملدة    تصوم الكنيسة صوماً مع   
 وهناك العديد من    –تذكار صعود جسدها الطاهر     )  مسرى   ١٦

  .الكنائس اليت مسيت بامسها مبصر واخلارج
  رموز ونبوات العهد القدمي – ٧

، ٩ – ١: ٣٧، تابوت العهد خـر      ٨ – ١: ٣العليقة خر   
، ٨: ١٧، عصا هـارون عـد       ١٦، قسط املن خر     ٣: ٤٠خر  

، السلم الذي رآه    ٤: ٨، املنارة الذهب عد     ٣ذهب خر   امرة ال 
، أيضاً تكلم   ٤٤، الباب املغلق حز     ٢٢ – ١٠: ٢٨يعقوب تك   
  .٢٩: ٣١، أم ٤٤، حز ٢٢: ٣١، إر ١٤: ٧عنها إشعياء 

  ألقاب الكنيسة القبطية هلا – ٨

العروس النقية، الغري الدنسة، املنارة الذهب، القبة الثانيـة،         
 الشاروبيمية، زينة نفوسنا، احلمامة احلسنة،      فخر جنسنا، املركبة  

ابنة صهيون، السماء اجلديدة، جبل اهللا الدسم، الكرمة الـيت مل           
 }١٣{

تفلح، احلاملة عنقود احلياة، كرسي امللك، قدس األقداس، باب         
إخل وأشـهر   ... السماء، باب احلياة، مدينة اهللا احلي، هيكل اهللا         

، ٣٥: ١، لو   ١٤: ٧ إش   ما تلقب به كلية الطهر هو والدة اإلله       
  .٩: ٤٥ امللكة احلقيقية مز – ٤١

 أم النور لـو     – ٢٥: ٢العذراء كل حني دائمة البتولية مت       
٢٢: ٢.  
  فضائلها - ٩

الوداعة . أهم ما تتميز به السيدة العذراء من فضائلها العديدة        
واالتضاع احلقيقي، اإلميان، التخشع والقداسـة، والـصمت،        

وقد أسهب الكتاب املقـدس وأقـوال       . لالصالة، اهلدوء والتأم  
اآلباء يف تطويبها وإظهار فضائلها ويؤكد ذلك ظهوراا املختلفة         
خاصة ظهورها العجيب بكنيستها بـالزيتون الـذي شـاهدته          

  .اآلالف العديدة
  :تاريخ حياا - ١٠

مرمي ابنة يواقيم من سبط يهوذا من بيت داود امللك، كانت           
 آلدم األحـد األول مـن       ٥٤٨٦ عام   ميالدها. أمها حنة عاقراً  

  .بشنس
  . آلدم الثالثاء الثاين من كيهك٥٤٦٩دخوهلا اهليكل 



 }١٤{

  . كيهك٢٩ آلدم الثالثاء ٥٥٠١ميالدها السيد املسيح 
  . بشنس٢٤ آلدم االثنني ٥٥٠٣دخوهلا أرض مصر 

  . طوبه٢١ آلدم الثالثاء ٥٥٤٥نياحتها 
  . يوما٢٦ًأشهر،  ٨ ، سنة٥٨وقد كان سين حياا 

وهذه امليامر ميكن قراءا مثل الدفنار قبل ختـام تـسبحة           
  .عشية

طوباك أيتها املمتلئة نعمة، ولك مين سالم دائم يـا أمـي            
احلبيبة يف كل وقت وإىل دهر الدهور، وأسألك الشفاعة أمـام           
ابنك احلبيب ليغفر يل خطاياي، وجيعل لنا مجيعاً مرياثاً أبدياً مع           

يم بطلبات مجيع آبائي القديـسني      كافة قديسيه يف فردوس النع    
وصلوات أبينا الطوباوي قداسة البابا البطريرك األنبـا شـنوده          
  الثالث، وصلوات نيافة األنبا ثاؤفيلس أسـقف ديـر العـذراء          

  .الرب يدمي لنا حياما) السريان ( 
وأتقدم بالشكر اجلزيل لكل من له تعب معي يف إصدار هذا           

  .ائيالكتيب ليعطهم الرب األجر السم
  .وإلهلنا كل جمد وإكرام إىل أبد الدهور آمني

   املقدسةبرية شيهيت
   ش١٦٩٠ مسرى ١٦
  م١٩٧٤ أغسطس ٢٢

  أحد رهبان  
   السريان–دير السيدة العذراء   

 تذآار صعود جسد السيدة العذراء

 }١٥{
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يم  ذا السر العظ   أعلمكمأريد اآلن أيها اإلخوة األحباء أن       

وأسألكم أنا اخلاطيء املـسكني     . الذي هو ميالد السيدة العذراء    
الدنس بآثامي الكثرية أن تفتحوا مـسامع آذانكـم وتـصغوا           

  .بقلوبكم ملا أتلوه عليكم اليوم
كان رجل غين امسه يواقيم من بين إسرائيل ميلك الكثري من           
أموال هذا العامل الزائل، وكانت له زوجة تدعى حنة من سـبط            

ذلك األمر الذي كان سـبب      . وكانت عاقراً مل تلد البتة    . ايهوذ
فكانا كالمها يسأالن اهللا أناء الليـل وأطـراف النـهار           . حزا

بقلوب خاشعة ودموع غزيرة أن يرزقهما نسالً صـاحلاً يـسر           
قلبهما، وأن الرب اإلله املتحنن على خليقته والذي يعلم سـائر           

دعومـا  فأجـاب   . هاألشياء أراد أن يتخذ مسكناً لروح قدس      
وأعطامها مثراً طيباً بواسطته ليكون اخلالص آلدم وذريته من نري          
العبودية، بينما كانت حنة تندب نفسها يف كل وقت قائلـة أي            
شيء تساوي حيايت يف الدنيا وأنا جمردة من الثمر، وهوذا البهائم           
والطيور وكل املخلوقات ترزق نسالً، أما أنا الويل يل وعظـيم           

أسألك أيها اإلله الدائم وحده الذي مسـع        . ين وأمل قليب  هو حز 



 }١٦{

صوت سارة زوجة أبينا إبراهيم وأعطاها إسحق بعـد الكـرب،           
ومسع لراحيل وأعطاها يوسف وبنيامني لتسمع صوت دعائي أنا         
املسكينة اليت بدون نسل وتعطيين زرعاً يسر قليب ألين صـرت           

 حزين القلـب    رذولة بني أهلي وعشرييت ال سيما بعلي يواقيم       م
ميشي على  كثرياً، وها أنا أعترف بني يديك يا إهلي إين ال أتركه            

وكانت القديسة حنة تقول    . األرض حىت أعطيه هليكلك املقدس    
وفيما هي كذلك جـاءت إحـدى       . هذا وهي تبكي بكاءاً مراً    

جواريها فوجدا على هذا احلال، فقالت هلا ما بالك يا سيديت           
ا حنة دعيين ألن حـزن قلـيب عطـيم          قالت هل . متوجعة القلب 

عليك أنت وسيدي أن تقـدما      فأجابتها قائلة يا سيديت أنا أشري       
هليكل اهللا قرباناً لعل اهللا يذكركما برمحتـه ويزيـل حزنكمـا            
ويرزقكما مثرة صاحلة، فعرفت حنة بعلها يواقيم ذا فاستحسنه         
 وقام مسرعاً وأخذ قرابيناً وخبوراً وذبائح كثرية ومضى حيـث         

فلما جاء ليقدمها على املذبح منعه       .كان يوم عيد اليهود الكبري    
الكاهن قائالً أنت مل ترزق نسالً يف إسرائيل فال ينبغي لك هذا            
فذهب وأعلم زوجته بذلك فحزنت كثرياً وقالت وهي تبكـي          

مبن . بكاءاً مراً أنت يا ريب العظيم وحدك والقادر على كل شيء          
ور والبهائم وسائر الوحوش علـى      أشبه نفسي احلقرية فإن الطي    

اختالف أجناسها ترزق نسالً أما أنا فقد نزعت مـين الثمـرة            
أسألك أيها  . وصرت عاراً بني أبناء جنسي وليس يل من خيلفين        

 }١٧{

الرب اجلالس على الكرسي الـشاروبيمي أن تـسمع صـاليت           
وفيما هي تصلي إذ ظهر هلا      . ودعائي وترزقين نسالً يسر به قليب     

يا حنة إن اهللا مسع     : وقال هلا   ليل جربائيل بنور مساوي     املالك اجل 
دعاءك وصلواتك وأنك ستحبلني وتلدين ابنة مباركة، وسيكون        
هلا الطوىب يف مجيع األجيال ويف كل أقطار املـسكونة، ومنـها            

حي : فأجابت قائلة . يكون اخلالص آلدم وذريته من أسر إبليس      
دمتها قرباناً للـرب    هو الرب إين لو رزقت مبولودة كما قلت لق        

لتخدمه كل أيام حياا يف هيكله املقدس، مث تركهـا املـالك            
وتوجه إىل يواقيم حيث كان يف الربية يـصلي إىل اهللا ويـسأله             

املبارك بتضرع مدة أربعني يوماً وهو صائماً فقال له أيها الرجل           
ملاذا أنت مكتئب القلب فإن اهللا اختارك وأكرمك أكثر من بين           

فقال له املالك أنا هـو      .  قال له من أنت الذي ختاطبين      .إسرائيل
جربائيل الواقف أمام كرسي الرب اإلله الذي أرسـلين إليـك           
ألبشرك قم وأمض إىل زوجتك املباركة حنة فإا ستحبل وتلد          

  .ابنة عذراء وتدعوها مرمي ومنها يكون خالص آدم وذريته
ته فخاطب  وملا قال هذا غاب عنه فقام يواقيم وجاء إىل زوج         

بعضهما بعضاً مبا قاله هلما املالك مث صنعا وليمة عظيمة لكهنـة            
وشعب الرب وأخذا قرباناً وذبائح وخبوراً ومضيا لتقـدميها هللا          

 فالكاهن يقبـل    ذبيحة مرضية وقاال إن اهللا قبل دعاءنا وذكرنا       
 الكهنة إىل يـواقيم     قرابيننا ويقدمها أمام اهللا، فلما وصال خرج      



 }١٨{

مث أسرعوا وقدموا القرابني على     . فإن اهللا قد مسع لك    وقالوا افرح   
املذبح، ويف تلك الساعة صعدت إىل اهللا ذكراً طيبـاً مث بـارك             

: الكهنة يواقيم وحنة زوجته وانصرفا ومها يسبحان اهللا ويقوالن          
مث انفـردت   . تباركت يا اهللا يا من قبلت دعاءنا ومسعت طلباتنا        

أكل شيئاً دمساً وكانت تصنع     حنة يف مكان للصوم والصالة فلم ت      
صدقات كثرية للفقراء واملساكني والضعفاء وذوي احلاجة وملـا         
متت أيام محلها اشتد ا املخاض فأرسلت بعض جواريها لتأتيها          

ويف صبيحة اليوم األول من شهر بشنس وضعت العذراء         . بقابلة
من نعمة الروح القدس ودعتها مـرمي       مرمي الطاهرة بوجه ممتليء     

وكان سرورمها يف ذلك اليـوم      . ارة املالك هلا قبل احلبل ا     كبش
عظيماً جداً وقدما القرابني شكراً هللا وتـصدقا علـى الفقـراء            
واحملتاجني بشيء كثري ولبثا كذلك حىت العامل الثالث ومـن مث           
قدماها إىل هيكل الرب وهي تنمو كل يوم ويزداد وجهها حسناً           

مة، إىل أن أتاها مالك الرب      ونوراً ساطعاً وهدوء وسكينة وكرا    
وكمـل اخلـالص آلدم     . وبشرها بقبول الكلمة وفعالً مت ذلك     

  .وذريته حبلول االبن الكلمة داخل أحشائها الطاهرة
ولنقل مع املالك غربيال هكذا السالم لك يا ممتلئـة نعمـة            

منك أشرق اإلله احلي األزيل املتجسد من الـروح         . الرب معك 
رح قلب فلهذا نسجد له ونرتل ألمـه        القدس، حول حزننا إىل ف    

  .مرمي احلمامة احلسنة
 }١٩{

ونسأل الرب أن يؤهلنا ملرياث النعـيم، ويتعطـف علينـا           
ويتراءف بنا وحيسن إلينا ومين علينا بكثرة اخلـريات، خـصب           
الزروع ومنو األمثار ووفاء األار بشفاعة السيدة العذراء ولنقف         

يمة مـن األفكـار،     يف بيعته املقدسة بقلوب صافية، وعقول سل      
. ويوصلنا إىل ميناء اخلـالص    . ونفوس شاعرة باالتضاع والوقار   

وجيعلنا من أهل اليمني وأن نعمل بوصاياه اإلهلية وأقوال اإلجنيل          
ولنسد آذاننا  . الناطقة يف بيعته الواحدة املقدسة اجلامعة الرسولية      

عن كل رذيلة عاملني بوصاياه دائماً، مستحقني تناول جـسده          
هر ودمه الزكي اللذان ما خـالص البـشرية وغفـران           الطا

  .خطايانا، وصحة أجسادنا وأرواحنا وحياة نفوسنا املائتة باخلطية
بشفاعة سيدتنا العذراء سيدة البـشرية، وكرسـي الـرب          
العذراء مرمي ابنة يواقيم أم فادينا العظيم الذي له اد مع أبيـه             

  .الصاحل والروح القدس إىل أبد الدهور آمني
‰þa@óÜÇ@åß@Ý×@åß@Šr×c@öbjÛa@bãc@ìç@åß@ @

áîÓaìí@òäia@áíŠß@bí@ÙnßaŠØi@áÜØmþN@ @

  )حلن ميالد العذراء ( 



 }٢٠{
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" يا أحبائي قد كمل اليـوم كـالم داود املرتـل            باحلقيقة  
تهي أن تدخل   مساكنك حمبوبة أيها الرب إله القوات، نفسي تش       

باحلقيقـة  ". ديارك يارب، قليب وجسدي يتهلالن باهللا خملصي        
مرمي ألـا اشـتهت أن      قلب امللك يستريح يف قصره الذي هو        

تصري يف هيكله املقدس وقلبها يطلب مساكنه أكثر من كل العامل           
وأمواله الزائلة ووجهها يتهلل بتعليم الكهنة وطهارة جسدها نقية         

كون يف مساكن آبائها وأقارا ألن العصفور       جداً أفضل من ان ت    
قد وجد له مسكناً واليمام عشاً حيث تضع فراخها هكذا هـي            
العذراء فرحت بوجودها يف هيكل الرب، وللت عندما وجدت         
مسكناً إلله يعقوب هكذا أخرب آباؤنا الرسل عن دخول العذراء          

مـن  بلغت العذراء الـسنة األوىل      إىل اهليكل وذلك أنه عندما      
عمرها حيث كان وقتئذ يوجد يف هيكل الرب زكريا بن براشيا           
الكاهن األعظم الذي أوقف حياته خلدمة الرب، فظهر له مالك          

السالم لك أيها الشيخ املبارك قم وأخـرب        : اهللا ذات يوم قائالً     
حنة ويواقيم أن حيتفظا بالطفلة اليت ولدت ويقدماها هليكل الرب          

فلما مسع زكريا هذا تعجـب       .. وديعة طاهرة تظل مرعية بك    
 }٢١{

 اليت قامـت    كثرياً وبارك اهللا وقص رؤيته على زوجته أليصابات       
مسرعة معه حيث توجد العذراء البتول، فلما وصال سلما على          
حنة ويواقيم اللذان جتمعهما رابطة القرابة، وبعد هنيهة من الزمن          
قام الكاهن العظيم زكريا وشرح ما مسعه مـن املـالك بـشأن         

يا أيب القديس إن كل ما أومات       : ذراء فأجابته والدا قائلة     الع
به قد قيل يل قبل أن أحبل ا وقد سبقت فأنذرت أن كل مـا               
يعطي لنا ذكراً أم أنثى ندفعه جلدمة الرب داخل هيكله املقدس،           
فبارك زكريا السيدة العذراء وانثىن راجعاً هو وزوجته املباركـة          

  .إىل مدينته بسالم
 يوم حاملا كانت تسكب علـى الرضـيعة مـاء           ويف ذات 

لتحميها، رأت وجهها يتألأل نوراً ساطعاص ففرحت وباركت        
إهلي قد رفعت شـعباً متواضـعاً       " اهللا وسبحت مع داود النيب      

بسبب حلولك يف بييت أنا املـسكينة،       ". وأذللت أعني العظماء    
نظرت إىل تواضعي يف شديت وخلصتين مبا أوجدته مين من الثمر           

. أنا العاقر، عيناي نظرتا خالص الرب القدوس إلـه إسـرائيل          
طوىب يل أنا احلقرية ألن املولودة مين مرمي العذراء والدة اإللـه،            
فلتفرح معي قوات السماء، والقسوس الروحانيني، واحليوانـات        
غري املتجسدة، والكراسـي وكـل خـدام اهللا والـشاروبيم           

بط الكل وأجمـدك إىل     أشكرك أيها الرب اإلله ضا    . والسارافيم
  .األبد آمني



 }٢٢{

وملا قالت حنة هذا لفت الرضيعة بأقماط ووضعتها علـى          
وملا . سرير وجلست أمامها مبتهجة مبا أعطيت من نعمة عظيمة        

بلغت الثانية من عمرها صنع أبواها وليمـة عظيمـة للفقـراء            
ها أن يـذهب ـا إىل       واملساكني يف ذلك اليوم الذي فيه والد      

ن حنة طلبت من زوجها إبقاءها إىل أن تبلـغ          لك. هيكل الرب 
السنة الثالثة من عمرها وفعالً مت إبقاءها إىل أن أمتت السنة الثالثة            

وإذ بدأت الصبية متشي    . وبضعة أيام يقدروا بثمانية عشر يوماً     
على األرض تذكرت والدا أن تذهب ا إىل هيكل اهللا لتخدمه           

بل ا، وليتم قـول داود      بالطهارة كما سبقت وأنذرت قبل احل     
فأرسـل  " إن أرجلنا قامت يف طريق مـستقيمة        " النيب القائل   

يواقيم إىل الرعاة يأمرهم بإحضار ذبائح وقرابني كثرية مث ذهبا ا 
إىل أورشليم بالصبية يتبعهم اجلمع الغفري مـن النـاس، وسـتة            

  .عذارى من بنات اليهودية الطاهرات يلقنب باسم مرمي أيضاً
واألمر .... ذلك يف اليوم الثالث من شهر كيهك وكان 

العجيب الذي احتارت فيه فالسفة بين إسرائيل أن الصبية ملا 
تركها أبواها ومع حداثتها مل تتأمل ومل تبك ومل تقلق بل ظلت 
ساكتة ساكنة باهليكل وهي تنمو كل يوم حىت أا كانت 

هليكل وكان الكثري يقصدون إىل ا. موضوع حديث بين إسرائيل
لينظروا مرمي ابنة يواقيم وحيمدوا اهللا ألن خضوعها ووداعتها 

  كان ظاهراً يف حياا
 }٢٣{

كانا أبواها غنيني من نسل داود امللك فكانا يبعثان هلا 
الطعام وكانت تقبله بشكر وخضوع دون افتخار، وبعد أن 

... خيرجا من عندها تستحضر فقراء اهليكل وتعطيهم طعامها 
 هنة وقلقت أفكارهم إىل أن انكشف هلم ظهورحتريت عقول الك

وبذلك . برؤية نور ساطع مساوي من نعمة الروح القدساحلقيقة 
صارت وسط اهليكل كأا حلة نورانية، وال عجب يف ذلك 
ألا إناء خمتار أو باحلري مسكن طاهر لروح اهللا القدوس، ويف 

 الرب  يعمالن وليمة للفقراء يف بيتآخر كل أسبوع كان أبواها
فكانت مرمي ختدمهم وتعطي الطعام لكل حمتاج، وظلت سريا 

  .احلسنة وأعماهلا املرضية تزداد يوماً فيوماً
عظيم هو جمد بتوليتك يا مرمي العذراء ألنك وجدت نعمـة           

أنت السلم الذي رآه يعقوب ثابتاً على       . أمام الرب الكائن منك   
نت العليقة اليت رآها    األرض ومرتفعاً إىل السماء واملالئكة عليه، أ      

أنت احلقل الـذي مل     . موسى النيب والنار يف أغصاا ومل حتترق      
أنت الكرت الذي اشتراه يوسف ووجد      . يزرع وأخرج مثرة احلياة   

فيه اجلواهر خمتفية أعين بذلك خملصنا الذي ولد منك خلـالص           
افرحي يا بشرى    .افرحي يا والدة اإلله ليل املالئكة     .. البشرية
. ياء يا من استحققت حلول الكلمة القـدوس يف بطنـك          األنب

افرحي يـا مـن   . افرحى يا من بواسطتها قد خلص آدم وذريته 
افرحي أيتها القديـسة أم األحيـاء       . أرضعت مغذي كل الربية   



 }٢٤{

نطلب إليك أن تشفعي فينا لدى ابنك اإلله املتجـسد          . مجيعهم
عـذراء  كرامتك يا مرمي ال   . منك الذي أتى وخلص العامل بأمجعه     

الـساكن يف   . من يقدر أن ينطق ا ألن اهللا أحبك وسكن فيك         
قد ولدتيـه   . النور احلقيقي تنازل وسكن يف بطنك تسعة أشهر       

وبقيت عذراء ألن هذا هو احلجر الذي رآه دانيال النيب مقطوعاً           
هو اهللا الكلمة الذي جتسد من العذراء،       . من جبل بغري يد إنسان    

ور الذي أخذ جسداً من العـذراء       وولد من اآلب قبل كل الده     
مرمي بغري زرع بشر حىت خيلصنا فمن ال يطوبك أيتها احلمامـة            

  !.النقية أم املسيح ؟
عظيمة هي رمحته فإياه نسأل بشفاعة هذه العذراء القديسة         
والدة اإلله أن يتجاوز عن هفواتنا ويستر عيوبنا وينجينـا مـن            

 اإلميان املـسيحي    ضربات الشياطني، وشدائد الزمان، ويثبتنا يف     
إىل النفس األخري، وجيعلنا مستحقني دخـول البيعـة املقدسـة           
الواحدة اجلامعة الرسولية، متشبهني مبالئكته النورانية، وجيعـل        

وخيذل سـائر األعـداء،     . باب بيعته مفتوحاً على ممر األزمان     
ويرزقنا الطمأنينة يف الوطن ويعطف قلوب املتولني علينا بالرأفـة      

تعالوا إىلّ يـا    " وأن يسمعنا الصوت الفرح القائل      . واإلحسان
الذي ". " مباركي أيب رثوا املُلك املعد لكم من قبل إنشاء العامل           
بشفاعة " مل تره عني ومل تسمع به أذن ومل خيطر على قلب بشر             

 }٢٥{

السيدة العذراء مرمي ومجيع األنبياء والرسل والشهداء والصديقني        
  .لصاحلة إىل دهر الدهور آمنيوكل من أرضى الرب بأعماله ا

كنت منذ ثالث سنني يا مرمي أعطوك للهيكل فمشييت مثل          
  .احلمامة واملالئكة يأتون إليك



 }٢٦{
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إذ ) ١" (من مصر دعوت ابـين      " قد مت قول النيب     باحلقيقة  
قوات إليها انتقل أهلها إىل اإلميـان احلقيقـي،         بعد دخول إله ال   

من الـسواح والنـساك     وامتألت براريها من األطهار وجباهلا      
والرهبان األبرار وانتشرت فضائلهم يف كل األقطار، وشـهدت         
بذلك سريم احلسنة خنص بالذكر منهم سكان برية شيهيت اليت          

ذلك يعدون  باركتها العذراء ملا شاهدا حىت أصبح رهباا بعد         
من مصاف األبرار مبا نالوه من عظيم الثقة من سيدة األبكـار،            
إىل أن وصلوا أخرياً ما جعل الناس عموماً وملوك الروم خصوصاً           
يبالغون يف تكرميهم ويأتون هلم من كل فج عميق مرضى بأسقام           

، يكفـي أن    قد أعيت األطباء فيعودون معافني اجلسد والـروح       
لد بأرضهم إال بعد أن وطئتها قدما السيد        ذلك األثر العظيم مل خي    

  ...املسيح الذي صار كخمري جديد 
هوذا الرب يرتل إىل مصر    " لقد كمل اليوم قول إشعياء النيب       

  .على سحابة خفيفة وترتلزل منحوتاا من أمام وجهه

                                                           

 .١: ١١أنظر هوشع  )١(
 }٢٧{

يا مصر الكورة املظلمة لقد أضاء عليك جمد الرب اإلله النور           
حيق ألبنـاء   . تجسد من العذراء مرمي   أشرق عليك، نور االبن امل    

مصر أن يعيدوا اليوم عيداً روحانياً ممجدين ومسبحني اإلله البار          
الذي أتى وخلصهم من نري العبودية املرة، يـوم فيـه تكـسر             

يوم . أصنامهم مستغيثة من قوة اإلله احلقيقي ربنا يسوع املسيح        
ـ           ك اليـوم   متت فيه نبوة إشعياء النيب القائل أن املصريني يف ذل

يعرفون الرب وينذرون نذوراً، ويوفوا ويكون الرب معروفاً يف         
فمن املعروف أن أهل مصر كانوا      ... مصر ويشيد له مذبح فيها      

فتمت أقـوال األنبيـاء     ... قبل ذلك عبدة أوثان، زناة، سحرة       
وأشرق لنا مشس الرب الذي أحيانا بعد العدم وعتقنا من مـوت            

 بقوة الهوته وردنا إىل فردوس النعيم       اخلطية وخلصنا من اجلحيم   
ملا ظهر متجسداً من العذراء قدس األقداس الباب الذي نظـره           

قال يل الرب هذا    " حزقيال النيب إذ تنبأ عنه بالروح القدس قائالً         
الباب يكون مغلقاً ال يفتح وال يدخل منه إنسان ألن الرب إلـه             

ء اخلـالق إىل    نعم قد ج  ). ١" (إسرائيل دخل منه فيكون مغلقاً      
حقيقة جاء السيد   .. خليقته، واملعلم إىل تالميذه، وامللك ململكته       

، والطبيب إىل املرضى ليشفيهم، جاء الراعي لريد مـا          إىل عبيده 
ضل من خرافه، جاء النور ليضئ على من هم جلوس يف الظلمة            

                                                           

 .٢: ٤٤حز  )١(



 }٢٨{

وظالل املوت، جاء املن املخفي يف القسط الذهب، جاء وأعطانا          
عند خروج  " ، حسناً قال داود النيب      ودمه الكرمي جسده املقدس   

إسرائيل من مصر وبيت يعقوب من شعب أعجم كان يهـوذا           
البحر رآه فهرب، األرد رجع إىل      . مقدسه وإسرائيل حمل سلطانه   

) ١("خلف، اجلبال قفزت مثل الكباش واآلكام مثل محالن الغنم          
: ١٣٥مز  ( أرسل آيات وعجائب يف وسطك يا مصر        " وأيضاً  

وقال حبقوق النيب يارب مسعت صوتك فخشيت وتأملت         ). ٩
  "مبارك شعيب مـصر     " وإشعياء النيب يقول    .. عجائبك فبهت   

، كما قال النيب أن الرب يرتل من السماء إىل           )٢٥: ١٩إش  ( 
مصر ويطأها بقدميه ويبيد األوثان ويبطل صورا وميشي السيد         

  ...مع العبيد 
 أرض مصر وصـل أهلـها إىل        بعد جميء السيد املسيح إىل    

عبادة األوثان فصار الـنجس طـاهراً       اإلميان احلقيقي من بعد     
.  واللص رحوماً والضعيف قوياً    والساحر متعبداً والكافر صديقاً   

داود النيب يقول عن ذلك تنضح على بزوفاك فـأطهر تغـسلين            
 وكما يقول الرب على لسان إشعياء       )٢(فأبيض أكثر من الثلج     

م نتحاجج يقول الرب إن كانت خطاياكم كـالقرمز         هل" النيب  
                                                           

  .٤ – ١: ١١٤مز  )١(
 .٥١مزمور التوبة مز  )٢(

 }٢٩{

  "تبيض كالثلج وإن كانت محراء كالدودي تصري كالـصوف          
   ).١٨: ١إش ( 

تعالوا اآلن أيها املصريون لنفرح بالرب ونسجد ونتـضرع         
إليه ومنجد امسه ألنه أتى إىل مصر يف مثل هذا اليوم وخلصنا من             

 يسوع املسيح باجلـسد     وذلك أنه ملا ولد ربنا    . أعدائنا الشياطني 
يف بيت حلم اليهودية وأضاء جنمه يف املـشرق وأتـى اـوس             
وسجدوا له أنه بعد مضي سنتني من ميالده كان قد ذاع خـرب             
ظهوره وصار ذكره يتعاظم على ألسنة الشعب إذ كانوا يقولون          

فلما بلغ ذلك اخلرب إىل هريودس امللـك        . قد ولد ملك إلسرائيل   
وتشتت أفكاره وضاقت الدنيا يف وجهه      اندهش وتعجب وحتري    

وارتعد من انتشار هذا اخلرب انتشاراً عجيباً حىت قيل أن مجيـع            
الناس يف كل مدن إسرائيل تعطلت أعماهلم بسبب جتمعهم يومياً          
وقضاء معظم أوقام يف احلديث عن املولود العجيب خـصوصاً          

يا اليت  بعد أن أخرب الرعاة الشعب مبا نظروه من العجائب واهلدا         
اـد هللا   " قدمت وعن صفوف املالئكة الذين رأوهم يسبحون        

فعقد هريودس  " يف األعايل وعلى األرض السالم وبالناس املسرة        
جملساً من اليهود حتت رئاسته ومن بينهم شيوخ وكتبـة مـن            
معلمي الناموس وسأهلم عن ذلك فقالوا له نعم أن اخلرب حقيقي           



 }٣٠{

خصوصاً إشعياء النيب قال صـرحياً      ألنه ورد ذلك جبميع النبوات      
  ).١(ها العذراء حتبل وتلد وتدعو امسه عمانوئيل 

ظن هريودس أن املولود ملك أرضي رمبا ميلك عوضاً عنـه           
. فحنق جداً وساعده الشيطان إذا أيقن سقوط كرسيه بال حمال         

فأصدر أمره بالبحث عن الصيب وأمه وبناء على أمره كانت كل           
تنظر ورجاالً تبحث لكن اهللا أراد أن يعمي        مدن إسرائيل عيوناً    

بصائرهم فلم يهتدوا إىل الصيب وال إىل أمه مع أمـا كانـا يف              
فزجمر هريودس امللك مثل األسد وغضب جداً فـأمر         . وسطهم

مجيع مدن إسرائيل أن يقتلوا األطفال الرضعان من سنتني فمـا           
مـا أن   و. دون ظناً منه أنه سينال ما يتمىن ما دام غري معروف          

صدر أمر ذلك القاسي القلب الغليظ الطباع والفاقـد الرمحـة           
العدمي اإلميان فأوقعوا الفناء باألطفال الرضـعان إىل أن وصـل           

لكن وأسفاه فال شفيق يرحم     . البكاء والصراخ إىل عنان السماء    
وال ملك يندم وباإلمجال كانت احلجارة أرق قلباً يف ذلك اليوم           

 سال دم األطفال على األرض كما       من هريودس وأعوانه، حيث   
ليلة صدور هذا األمر ظهر     . يفيض ر مصر فقتل آالف األطفال     

مالك الرب ليوسف يف حلم قائالً له قم خذ مـرمي خطيبتـك             
واملولود واهرب إىل أرض مصر ألن هريودس يطلب نفس الصيب          

                                                           

 .١٥ – ١٣: ٢مت  )١(
 }٣١{

فلما استيقظ أعلم خطيبته بذلك     . وكن هناك حىت أخربك   . ليقتله
ل مسرعاً وأخذ أتاناً وأركب العذراء والطفل عليهـا         وقام للحا 

ورافقهما هو وسالومة حيث كان معهم مالك الـرب وظلـوا           
سائرين إىل أن وصلوا الفرما التابعة للعريش، وقـضوا ليلتـهم           

 )١(خارجها ويف اليوم التايل استأنفوا املسري إىل أن وصلوا بسطة           
 الرابـع   وهي أول قرى مصر وقتئذ فدخلوها وكان ذلـك يف         

وجلسوا حتت شجرة خارج    . والعشرين من شهر بشنس املبارك    
واتفق أن عطش الطفل فلم جتد أمه ماء البتة         . املدينة ليستظلوا ا  

ومل جتد من يعطيها من سكان القرية إذ كانت مأهولة بأنـاس            
فقام يوسف خطيبها يبحـث حـول       . كفرة ال تعرف الشفقة   

ألرض فأخذها وحفر ا    الشجرة وإذا بقطعة حديد كانت على ا      
األرض فظهرت عني ماء صافية، فشربوا منها وسبحوا املولـود          

وفيما هم جلوس مر م املدعو قلوم الذي علم منـهم           . اخلالق
أم غرباء من فلسطني دعاهم إىل مرتله فباركته السيدة العذراء          

معه حيث كانوا موضع احلفاوة     وأخذت ابنها ومن معها وذهبوا      
بثوا مدة كانت خالهلا خترج السيدة العذراء يوميـاً         واإلكرام ول 

ففي أحد األيام أخذت الطفل معهـا وإذ        . لتستقي من عني املاء   
بصنم املدينة الذي كانوا يعبدونه مل يستطع الثبات بـل سـقط            

                                                           

 .بالقرب من الزقازيق )١(



 }٣٢{

فذهبوا الكهنة وأعلموا الويل فغضب     . وهربت خدامه الشياطني  
رجل الصاحل وأخرب   فذهب للحال قلوم ال   . كثرياً وأمر بقتل الصيب   

فبارك السيد له اد    . العذراء مببارحة البلدة بسرعة حفظاً حليام     
مرتل ذلك الرجل قائالً السالم والربكة حتالن عليـك وعلـى           
مرتلك كل ايام حياتك وخيلد امسي على هذا البيت لألبد بسبب           

ومل يزالوا سائرين إىل أن     . قبولك لنا وما صنعته من معروف معنا      
 إىل مكان قفر أقاموا فيه حتت شجرة بعد أن أوجد الرب            وصلوا

يسوع عني ماء اغتسلوا منها وغسلت العذراء ثيابه فيها واسـم           
  .حىت يومنا هذا) ١() احملمة ( ذلك املوضع 

مث جددوا املسري إىل مدينة بلبيس حيث كان نعشاً حممـوالً           
ره لطفل إمرأة مسكينة كانت تقطن املدينة ومألها احلزن فانتـه         

السيد املسيح قائالً يا نائم فنهض جالساً وسجد للرب وابتـدأ           
يصرخ قائالً هذا هو اإلله احلقيقي خملص العـامل الـذي أتـى             

. متجسداً من هذه العذراء بالسر الذي ال تدركه العقول البشرية         
  .فتعجب اجلموع وآمنوا بالسيد املسيح

ود فقبلهم  استأنفوا املسري إىل منية جناح اليت بالقرب من مسن        
أهلها بالفرح الكثري، وطلبت السيدة العذراء مـن املخلـص أن           

                                                           

 .حالياً مسطرد وا كنيستها األثرية )١(
 }٣٣{

يبارك املدينة وأهلها فأجاب بقوله سوف يكون ذه البلدة بيعة          
  .مباركة بامسي وامسك إىل األبد

بعدها ذهبوا إىل الربلس بقرية تدعى شجرة التني مل يقبلوهم          
م رجـل  أهلها فمضوا على موقع آخر يسمى املطلع حيث وافاه     

أحضر هلم كل ما حيتاجونه بفرح عظيم فقال السيد لوالدته يـا            
أما هذا املكان   . أمي كل مكان مل يقبلونا فيه خيرب وتغطيه املياه        

الذي قبلنا فيه ذلك الرجل ستشيد فيه بيعة عظيمة باسم رئـيس            
) بـالد الـسباخ     ( املالئكة ميخائيل مث مضوا إىل مكان يدعى        

وكان هناك حجر ملقـى علـى       . البتةفعطشوا ومل جيدوا ماء     
وقال هـذا يكـون     . األرض جلس عليه الرب فأنبع ماءاً صافياً      

وسوف يبىن يف هذا املكان بيعة بامسي       . شفاء ملن يأخذ منه بإميان    
، ويدعى امسها بيخا إيـسوس      وامسك يرتفع صيتها يف املسكونة    

الذي تفسريه عقب يسوع ويدعى اآلن دير املغطس مث ساروا إىل           
ن وصلوا جبل النطرون فبارك السيد جهاته األربع وقال أن هذا           أ

اجلبل سيكون به أديرة وكنائس يعمرها الرهبان، وتأيت الناس من          
كل فج عميق لتتبارك منه حي ال أدع الوحوش تسكنه بعد بل            
يكون مباركاً وحمالً لقدسي إىل دهر الداهرين ويسمى ميـزان          

سائرون خرج عليهم لصان    وفيما هم   ). برية شيهيت   ( القلوب  
وسلبا كل ما معهم ومل يبقيا إال ما هو ضروري لسترة احليـاة،             
عند ذلك تنهدت مرمي العذراء وعادت تبكي، وتفكر فيما جرى          



 }٣٤{

انقسما يف الرأي ضد بعـضهما      ... واللصان يراقبام على بعد     
فندم أحدمها على ما فعل وقال لزميله أن هؤالء أناس مسافرين           

وى كسوم وليس من الصواب أخذها فلنردها من        وليس هلم س  
أجل هذا الطفل ألن وجهه نوراين المع مثل الربق زرمبا يكـون            
ابن ملك ويكون لنا مبثابة عثرة يف املستقبل فتقع علينا احملن من             
كل جانب، فانزعج اآلخر وخاف ووافـق بعـضهما، وعـاد           

ـ      . أحدمها وسلمها هلم وانصرف    د وكان السيد املسيح لـه ا
يرضع وقتئذ فالتفت إىل أمه وإىل يوسف وسالومة وفـتح فـاه            
املقدس وقال سيأيت يوم هذان اللصان يصلبان فيه معي واحد عن           

، فتعجبوا واندهشوا من األمور اخلارقة      مييين واآلخر عن يساري   
مرة يشبه إنسان يرضع وينام، وتـارة يعمـل         . للطبيعة البشرية 

 املستقبل مث مرة يصمت وال      ويتكلم كإله عظيم وأخر يتكلم عن     
وكانوا حيفظـون   . فهاهلم األمر وتاهوا يف حبار األفكار     ! يتكلم  

يا أمي إين عطـشان     : وبعد هذا أظهر الضعف فقال      . كل ذها 
وأن يوسف نظراً ملا قاسـوه يف سـفر          .. وأريد كأس ماء بارد   

نام حتت الشجرة اليت أوجدها السيد من أجلهم، أما         .. الطريق  
فقامت مسرعة والصيب   .. نت ساهرة على راحة الصيب      مرمي فكا 

طلبـت مـن    ... على يديها إىل قرية ا أناس ال يعرفون اخلري          
أحدهم كأس ناء لتسقي رضيعها فلم مينحها إياه فقال هلا السيد           
عودي ولتكن قريتهم خراباً إىل األبد فعادت السيدة وأنبع السيد          

 }٣٥{

وقاموا مجيعاً .. طاع ماء من حتت الشجرة إذ كل شيء لديه مست 
وظلوا سائرين إىل أن دخلوا حدود القاهرة إىل مدينة تدعى عني           

وكان بيد الشيخ عصاة يتوكأ عليها من أشـجار أرض          . مشس
أرحيا فأخذ السيد له اد منها قطعة وغرسها ووضع يده اإلهلية           
على األرض فللوقت نبع ماء عذب فأخـذ بيديـه الطـاهرتني            

ونبتـت أغـصانه،    خضر  أود اليابس ف  وشرب وروى ذلك الع   
وفاحت منه رائحة طيبة وهي من شجر البلسم الذي كان ينبت           
بأرحيا، واملكان يدعى اآلن املطرية وهذا البلسم كان يـستخرج          
منه زيته ويستعمل ملسح امللوك والكهنة واألواين املقدسة إىل أن          
جاء صاحب القدرة والسلطان فأبطله من هناك وأمره بـالنمو          

وبارك ) .. مسحة الروح القدس    ( ا، وزيته يستعمل للمريون     هن
السيد هذه الشجرة حىت اشتهرت كثرياً، كذا البئر املقدسة اليت          

  .أصبحت شفاء ألمراض كثرية
، ونزلوا هناك مبغـارة كانـت       )١(مث قصدوا فسطاط مصر     

مبوضع معد ملبيت الغرباء وقال املخلص لوالدته سيكون هنا بيعة          
ك وتكون ميناء خالص لكثريين وهي باقيـة إىل         حسنة على امس  

يومنا هذا وتعرف بكنيسة أيب سرجة، بعد هذا جددوا املسري إىل           
الوجه القبلي ويف أثناء سريهم على شاطئ البحر نظروا صـخرة           

                                                           

 .مصر القدمية )١(



 }٣٦{

عظيمة عالية جداً، واملياه حتيط ا فباركها السيد له اد وقـال            
، وهي اآلن معروفة    سوف يبىن عليك كنيسة بامسي واسم والديت      

ألن الرب وضع عليها يده فصارت عالمة       ) سيدة الكف   ( باسم  
ومن هناك مضوا إىل األمشـونيني حيـث        . مطبوعة على الصخر  

كان أهلها يعبدون حصاناً من حناس داخله شيطان وكان يدور          
وملا وصل السيد املسيح    . مييناً أو مشاالً ويهلك أعداء هذه املدينة      

صـنع  .. طع الثبات بل سقط لوقته وبطلت قوته         مل يست  له اد 
الرب آيات كثرية مبدينة األمشونيني بعدها تركوهـا واسـتأنفوا          
املسري من اجلبل الشرقي إىل الغريب حىت وصلوا إىل جبل قـسقام        

حيث أقاموا هناك   ) احملرق  ( املعروف اآلن بدير السيدة العذراء      
  .ستة شهور

أن منجد ربنا يسوع املـسيح      ينبغي لنا أيها اإلخوة األحباء      
الذي تنازل واختار هذه العذراء فظهر منها إنساناص كامالً بسر          

أتى ابـن اهللا إىل  . عظيم ال تدركه عقول بشرية، ونظرناه بأعيننا 
مصر ومشى يف أرضها وخلصنا من يد العدو الـشرير، أبـاد            

كان السيد يسري من مدينة إىل مدينـة        . األصنام، وطهر األرض  
وإذا مـالك   . ة إىل أخرى، حىت هلك هريودس املنـافق       ومن قري 

قم وخذ الـصيب وأمـه      " الرب ظهر ليوسف يف حلم قائالً له        
إىل أرض إسرائيل ألنه قد مات الذين كـانوا يطلبـون           واذهب  

فقام يوسف مسرعاً وشد األتان      ). ٢٠: ٢مت  " ( نفس الصيب   
 }٣٧{

إىل وأركب العذراء مع ابنها يسوع ومشى أمامهما مع سالومة          
اليهودية، وخاف أن ميضي إىل أورشليم إذ مسع أن أرخـالوس           
ملك بدل هريودس أبيه، فمشى وسكن الناصرة ليتم ما قيل أنه           

وأقام السيد بتلك األماكن املقدسـة إىل أن        ). ناصرياً  ( يدعى  
  .أكمل تدبري جتسده بالصلب والقيامة والصعود

 هـيالً   طوباك أيتها العذراء ألن الرب اختارك وجعلك لـه        
مقدساً، وحل يف أحشائك الطاهرة، وأمت وعده آلدم بعد مخسة          
آالف ومخسمائة سنة فرده إىل رئاسته األوىل وأسكنه الفردوس         

من قبلك أيتها العذراء صرنا بنينـاً       . وأحياه باملعمودية املقدسة  
طوباك أيها الشيخ البار يوسـف النجـار ألنـك          . للملكوت

.  الذي تعجز عنـه األفهـام      استحققت خدمة هذا السر العظيم    
طوباك أيها الغصن الرطب الذي خدم السيد يسوع املسيح ابن          

هذا الذي إيـاه    . اهللا احلي الذي على املركبة النارية الشاروبيمية      
نسأل بشفاعة العذراء وطهارتك املقدسة أيها الشيخ املبارك أن         
 مينحنا مرياث امللكوت األبدي واجللوس عن ميني أبيه، وأن نكون         
مستحقني أن نوجد مع املالئكة والشهداء القديسني، ويـساحمنا         
عن آثامنا وسيئاتنا، ومينحنا العفو واملساحمة ويغفر لنا خطايانـا          
ويهب الصحة لكهولكم والقوة لشيوخكم والعفـة لـشبانكم         
والصالح ألطفالكم ويسحق الشيطان عاجالً حتـت أقـدامنا،         

 ممر الدهور ويقيم املنار وجيعل باب بيعته مفتوحاً يف وجوهنا على 



 }٣٨{

األرثوذكسي يف سائر أقطار األرض ويسمعنا مجيعـاً الـصوت          
تعالوا إىلّ يا مباركي أيب رثوا املُلك املعد لكم من قبـل            " الفرح  

بشفاعة سيدة البشرية والرسل والشهداء القديسني      " إنشاء العامل   
  .وكل من أرضى الرب اآلن وكل أوان وإىل دهر الداهرين آمني

´“´ È÷ Ò‰fn
  ٢٥: ١٩إش 

 }٣٩{
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حسناً أتيتم إلينا اليوم يا أفراد شعب كنيسة اهللا مـستقيمة           
. الرأي وسألتم حقاريت عما يعجز فهمي عنه وتقـصر عبـاريت          

فأعلمكم بقصة القديس متياس الذي خلص على يدي الـسيدة          
اء بعد أن أظهرت عجائبها بقوة ابنها الوحيد الذي خلد هلا           العذر

  :ذكراً حسناً على مر الدهور وذلك أنه
 من بني   اد ربنا يسوع املسيح احلي األزيل     بعد أن قام ملك     

األموات أمر رسله االثىن عشر أن ميضوا إىل العـامل ليبـشروا            
  .باإلجنيل املقدس وكانت العذراء يومئذ بأورشليم

ن الشيطان احملتال قد ألقى بغضة شديدة يف قلوب         وحدث أ 
بإحدى رؤساء الكهنة من جهة العذراء مرمي وقرروا أخرياً نفيها          

 ذلك كانت متوجعـة القلـب بـسبب         فلما علمت . الرباري
فكانت تقول إىل أين أذهب بعد أن صعد ابين         . مؤامرم الشريرة 

. يف أفسس الوحيد فاألجدر يب أن أمضي إىل يوحنا احلبيب ابين          
 هي تفكر يف األمر ظهر هلا ابنها احلبيب الـرب يـسوع             وفيما

املسيح وقال هلا السالم لك يا والديت احلبيبة ملاذا أنت متوجعـة            
فقومي واركيب  . هكذا اعلمي أنه ال أحد يقدر البتة أن يظلمك        



 }٤٠{

هذه السحابة النورانية وامضي إىل مدينـة بـرطس لتخلـصي           
السل حديد وهو يف شدة عظيمة      القديس متياس ألنه مربوط بس    

. من أهل تلك املدينة ومل أجد أحداً يقويه على ضيقته وآالمـه           
وتيقين يا أمي أن خالصه وإميان أهل املدينة سيكون على يديك           
بصلواتك وسيمجدون اآلب واالبن والروح القدس من أجلك يا         

فلما مسعت هذا من املخلص فرحت جداً وللت        . والديت احلنونة 
 السحابة إىل أن وصلت مدينة برطس فـرأت إمـرأة           وركبت

عجوز تبكي فقالت هلا ما بالك تبكني أيتها اإلمرأة أخربيين مبـا            
فأجابتـها ال تـدعي أحـداً       . اتفق لك، وابين يسوع خيلصك    

يسمعك تذكرين هذا االسم لئال ينالك شديد القصاص، ألنـه          
يف منذ ثالثة أيام أتى رجل يدعى متياس وصنع عجائب كـثرية            

هذه املدينة بذلك االسم فأخرج الشياطني وأقم املوتى، وأبـرأ          
ليس يوجد إلـه سـوى   : عميان وتبعه الكثري وكانوا يصيحون   

يسوع املسيح ابن اهللا احلي، فلما مسع الوايل خربه أمر بـالقبض            
وها أنذا جالسة أبكي .. عليه وقيده بالسالسل وألقاه يف السجن     

مرة أخرى ألمضي به إىل بييت فيشفي       ومنتظرة رجوعه إىل املدينة     
أجابتها العذراء  . ولدي الذي به روح جنس يعذبه منذ ثالثة أيام        

. من يستطيع إخفاء نور الشمس أي عمل ابين ورسله األطهـار          
قالت هلا  . ليشفيه ابين يسوع من كل مرضه      بابنك   أتينامضي و 

األوفقأن نذهب سوياً ملرتيل حىت حتل نعمتك هنـاك، ونـسمع           
 }٤١{

وللوقت قامت العذراء مرمي معها واسـتمرتا       . الً من كالمك  قلي
سائرتان حىت وصلتا مرتهلا ولدى وصوهلما هرب الشيطان مـن          
الصيب بقوة العلي وقام يسبح اهللا ويقول مباركة هي الساعة اليت           

.  يـسوع املـسيح    وافتنا فيها السيدة املباركة أم امللك احلقيقي      
ابنك فقـومي بنـا اآلن      فقالت للعجوز لقد طاب قلبك بشفاء       

لنذهب إىل السجن الذي به متياس الرسول لندرك املـسجونني          
وسارتا إىل أن وصلتا إىل أبواب الـسجن        . هناك بنعمة من اهللا   

فوجدتاه مغلقاً مبتاريس من حديد وأقفـال حمكمـة القفـل،           
فقامت العذراء وبسطت   . والسجناء بداخله يقاسون عذاباً أليماً    

بتدأت تقول الصالة اليت تعلمتها من السيد له        يديها الطاهرتني وا  
وعند ايتها فُتحت املتاريس احلديدية واألقفال      . اد مع رسله  

وسائر أبواب السجن وخرج السجناء بفرح عظيم قائلني نؤمن         
باإلله الواحد إله القديس الرسول متياس الذي خلصنا اليوم من          

  . آهلتهأيدي هؤالء األشرار، وليفتضح الوايل ولتهلك
وملا مسع الوايل كثرة اهلرج وصياح الناس سأل عن الـسبب           
فقيل له أن كل السجناء على اسم يسوع قد خلصوا، وها هـم             
يسريون يف شوارع املدينة يبشرون بامسه فغضب كـثرياً وأمـر           

وملا أراد اجلنود تنفيذ أمره وعند استحضار آالت        . بقتلهم مجيعاً 
ن حديد قد اسـتحال إىل      القتل وجدوا السيوف وكل معدن م     

سائل، فاندهشوا كثرياً وفيما هم كذلك إذ دخل رئيس السجن          



 }٤٢{

إىل الوايل وهو يبكي وقال اعلم يا سيدي إن ما حل بنا يف هذا              
اليوم من األمور املدهشة إذ ملا كان صباح اليوم اجتمعنا وأكلنا           
خبزنا بعد أن أغلقنا أبواب السجن وكان عبد صغري يسقينا قليالً           

 اخلمر بإبريق من حناس ذاب واستحال إىل سـائل فجـأة،            من
كذلك ملا مهمت لضربه بقضيب من حديد كـان يف يـدي مل             

وحنن جلوس وإذ بسحابة مـن      . أستطع الستحالته إىل ماء سائل    
نور قد مألت املكان بأكمله ومسعنا صوتاً من الـسماء يقـول            
 للمحبوسني من أجل يسوع لقد أدركتكم نعمة العذراء مـرمي         
والدة يسوع، وليعلم الوايل أن كل احملبوسني باسم يسوع ورسله          

ورأينا أن كل اآلالت احلديديـة قـد        ... لن يصيبهم أذى البتة     
أما الرجل الشيخ الذي أمرتنا بإعدامه . ذابت وصارت ماءاً سائالً 

أمس فقد تركناه ميتاً ومل ندر اليوم إال وأحد الناس ملسه بيـده             
ن نعمة مرمترمي والديت قد أدركت املدينـة        وقال له قم مسرعاً أل    

وهذا . بأمجعها فقام لوقته وسار مع السجناء يسبح اإلله يسوع        
. ويغلب الظن أن ذلك مل يعمل إال بقوة عاليـة         . ما أخربتك به  

فغضب الوايل وأمر بإعدام السجانني لكنه مل يتمكن ألن كل ما           
  .هو من حديد قد استحال إىل مادة سائلة

د الوايل أن يكتشف األمر بنفسه فأمر بإحضار ما         حينئذ أرا 
يركبه، لكنهم عادوا وأخربوه أم مل يستطيعوا لعدم وجود ذلك          

وفيما هم كذلك إذ وفد على      . وعدم وجود أجلمة إذ الكل ذاب     
 }٤٣{

الوايل عدد من أصحاب السواقي والنجارين واحلدادين وأرباب        
ىل سـائل،   احلرف وكلهم يشكون من إذابة آالم احلديديـة إ        

فعظم األمر يف عينيه وقال يف نفسه أنه جلـدير يب اآلن أن أذب              
بنفسي ألرى ابين أوالس املعتوه فإن كان شفي من جنونه البد           
أن أؤمن باإلله الذي ملتياس الرسول وقام مسرعاً إليـه فوجـده     
حبالة تعقل وسأله من شفاك يابين فأجابه بقوله إن إمرأة يـضيء            

س وبلباس أبيض كالثلج زارتين أمـس يف        نورها أكثر من الشم   
أوالس بن مكرونيوس وايل هذه املدينة      حمل سجين وقالت يل يا      

فصرخ الشيطان وقـال أتـضرع      . أخرج من هذا املكان املظلم    
فطردتـه  . إليك يا سيديت العذراء ال لكيين وأنا أخـرج منـه          

  .خارجاً وها كما تراين بعقل سليم كباقي الناس
نؤمن مجيعاً بأنه   : الذين كانوا معه بقوهلم     فصاح الوايل مع    

ال يوجد إله آخر يف السماء واألرض سوى يسوع ابن اهللا احلي            
وللحال قام مسرعاً وكتب كتاباً     . الذي بشرنا به القديس متياس    

ولدى مطالعته إيه حزن حزناً     . يشرح فيه األمر وأرسله إىل امللك     
الرب مـن كـل    شديداً على كل ما فيه من الضالل ورجع إىل          

قلبه، وكتب للوايل يشكره ويقول أنا احلقري يف النـاس أسـجد    
حتت أقدام والدة اإلله احلق خالق تلك اخلليقة، الـيت تنازلـت            

فلتتضرع عين وعن أهل بييت وتقينا مـن        . وخلصتنا من ضاللتنا  
شر األمم األخرى ألن مجيع آالتنا قد ذابت وصرنا ال نقـوى            



 }٤٤{

وايل خطاب امللك سر كـثرياً ولبـث        وملا قرأ ال  . على هجمام 
يفتش عن السيدة العذراء حىت وجدها مبرتل العجوز اليت زارا          
أوالً، وطلب املعونة منها فرتلت وسلمت عليه وعندما طلب أن          

فمضى . قائلة لتكن إرادة اهللا   تزوره مبرتله لتباركه أمهلته إىل الغد       
وصل إليه مـن    ودعا رؤساء املدينة وأمرهم أن يعدوا الطريق امل       

مرتل العجوز، ورتبوا املرتل ترتيباً حسناً بكل اجلواهر الثمينـة،          
ونصبوا كرسياً من ذهب إبريز يعلو باقي املقاعد لتجلس عليه أم           
ملك امللوك ورب األرباب الرب يسوع، وزينوا املدينة وأطلقوا         

ويف اليوم  . روائح زكية وأناروا الشوارع والبيوت وأوقدوا مشوعاً      
 ذهب الوايل وحاشيته إىل العذراء وطلبوا منها أن تتم ما قد            التايل

فذهبت معهم إىل مرتله، وقامت تصلي راجية ابنـها         . وعدت به 
احلبيب أن يعيد ما قد ذاب من اآلالت احلديدية يف تلك املدينة            

  ...وقد مت ذلك . وترجع إىل ما كانت عليه ليزداد إميان أهلها
ة العذراء مع القـديس متيـاس   ويف اليوم التايل قامت السيد 

وطافا املدينة باحتفال عظيم يليق مبقامها الرفيع، فباركا املدينـة          
... وكل أهلها بناء على طلب الوايل الذي كان يكتب ما يراه            

وطلبت العذراء من ابنها احلبيب أيـضاً أن يـشفي املرضـى،            
وكانت دي كل ضال ومبرورها يف املدينة وجدت صنماً مـن           

م سقط لوقته وخرجت خدامه الـشياطني مـستغيثة،         معبودا
وحذرت السيدة العذراء أهل املدينة أن ال يعودوا لعبادة األوثان          

 }٤٥{

بل يتبعون اإلله احلق وليس خالص هلم إال إذا اعتمدوا باسـم            
اإلهلية وأمـرت   وبشرم باألقوال   . اآلب واالبن والروح القدس   

وقد مت ذلـك    . ألبديةمتياس الرسول أن يعمدهم لينالوا احلياة ا      
  .بفرح عظيم، وصنعوا والئم كثرية للفقراء واملساكني

مث إن السيدة العذراء بعد أن أمتت كل هذا وإذ بشبه محامة            
بيضاء وقفت على رأسها، وقالت يا سيديت لقد أرسلين اإللـه           
الواحد ألخربك بأن تتركي القديس متياس ذه البلدة وتـذهيب          

ين كانوا يريدون بـك الـسوء قـد         أنت إىل أورشليم ألن الذ    
فاجتمعت بالوايل وأهل املدينة وودعتهم بـأقوال       . أهلكهم اهللا 

وقالت . حكيمة، وعلمتهم كيف يقدمون الصلوات للعزة اإلهلية      
هلم آمنوا بالسيد املسيح إمياناً صحيحاً وهو يعينكم ويرمحكم وال          

ن فصرخ اجلمع كله قائالً حنن نؤم     . يدعي الشيطان يقوى عليكم   
ونعترف أنه ال يوجد إله يف السماء واألرض غري يسوع املسيح           
ابن اهللا احلي املتجسد منك أيتها العذراء مرمي، فليتبارك الثالوث          
األقدس الذي صنع العجائب يف مدينتنا وشفانا من مرض اخلطية          

مباركة أنـت يف النـساء      . وصرينا وارثني ملكوت السموات   
تهم واختفت عنهم، فحملتها    مث بارك . ومباركة هي مثرة بطنك   

سحابة وسارت ا حىت باب مرتهلا، فوجدت العذارى يـبكني،      
فـأجنب ألن  . وقالت هلن ما الذي أصابكن حىت تولولن هكـذا       

. السيدة العذراء ذهبت عنا من مخسة أيام ومل نعلم أيـن هـي            



 }٤٦{

وللوقت أظهرت العذراء نفسها هلن وخاطبتهن بكل ما حـدث          
 كثرياً وجمدن اهللا على عنايته بـاجلنس        هلا مبدينة برطس ففرحن   

  .البشري
نسألك أن تشفعي فينا يا سيدتنا العذراء القديسة مرمي ليغفر          

  .لنا الرب خطايانا
  .وإهلنا اد الدائم إىل األبد آمني

فقالت مرمي تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي باهللا خملـصي          
  .ألنه نظر إىل اتضاع أمته

  .٤٨ – ٤٦: ١لو 

 }٤٧{
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أسألكم أيها اإلخوة املباركني واآلباء القديسني أن تنـصتوا         
بقلوبكم قبل آذانكم لسماع ما سأقصه عليكم من هذا الشرح          
الذي قد انتهى إىل حقاريت أنا املسكني باسيليوس مـن سـرية            

  .نيآمالسيدة العذراء شفاعتها تكون معنا 
هلموا أيها الشعب احملب للمسيح يسوع ربنا أبناء الواحدة         
الوحيدة اجلامعة الرسولية املقدسة أن تعيدوا عيداً مسائياً يف هـذا           
اليوم املبارك ألن السمائيني واألرضيني املالئكة ورؤساء املالئكة        
الشاروبيم والسارافيم والكراسي والقوات، ومجيع اآلباء واألنبياء       

 متعبـدين يف الـرباري      ني الذين أكملوا سريم احلسنة    والقديس
والقفار يفرحون معنا يف عيد السيدة العذراء مـرمي وجيـددون           

 ألن اهللا قد أعطاها جمداً وكرامـة إىل مجيـع           تذكارها املقدس 
جمد بال عيب ليس كمجد رؤساء هذا العـامل الـذين           . األجيال

ولنعلم ... رب  يفتخرون بالوالئم األرضية واملالهي وآالت الط     
أن اجتماعنا هذا ال يعد اجتماعاً أرضياً بل مسائياً ألننا موجودون           

                                                           

 .يقال أا أول كنيسة بنيت باسم السيدة العذراء )١(



 }٤٨{

يف بيت الرب ومسكن املالئكة بيعته اليت اشتراها بدمه الطـاهر           
  .املسفوك على عود الصليب ألجل مؤمنيه

أعلمكم أنين ملا كنت قساً قبل أن استحق موهبة أسـقفية           
وقت ما زيـارة األمـاكن      مدينة قيصرية كبادوكية اتفق يل يف       

 يف صوم األربعني املقدسة ألصلي على القـرب         الطاهرة بأورشليم 
املقدس الذي كان به جسد ربنا يسوع املسيح، ففي ذات يـوم            

، وفيما أنـا    )١(دخلت بيت مرمي أم يوحنا الذي يدعى مرقس         
أفتش خبزانة الكتب املقدسة املوجودة يف ذلك املكان إذ وجدت          

خبط آباءنا الرسل وبعض معلمي اليهود مثل       عدة كتب منسوخة    
غماالئيل ويوسف الناسخ ونيقودميوس الالوي ولوقا اإلجنيلـي        
وضمنها رسالة كتبها لوقا اإلجنيلي الطبيب إىل أهل أورشـليم          
ويهوذا بعد أن تنيح يعقوب أخو الرب وأرسلها بيـد تـيطس            

  :وبرنابا تلميذي القديس بولس الرسول وهاك نصها 
ها الشعب املسيحي ورسل اهللا األطهار املقـيمني        أعلمكم أي 

بأورشليم ويهوذا وكل اجلليل بأن رسالتنا هذه املرسـلة بيـد           
تيطس وبرنابا التسالونيكيني كتبت مبا أنعم اهللا به علينا ألنـه مل            
خيف عنا قيامته املقدسة من بني األموات بل أعلنها جلميع الناس           

                                                           

، ١٢: ١٢القديس مار مرقس اإلجنيلي كاروز الديار املـصرية أع           )١(
٢٥. 

 }٤٩{

ياة إىل أن افتقدها برمحته ونقلها      تاركاً لنا أمه لتعزيتنا بأقوال احل     
من هذا العامل الزائل، وقدمها قرباناً طـاهراً ألبيـه وروحـه            

وكقوهلا إن مجيع األمم تطوا شاء الرب اإلله ضابط         . القدوس
الكل أن تبىن بيع كثرية على امسها يف كل أقطار املسكونة وتقدمي         

م لنعلمكم مبـا    هلذا قد كتبنا إليك   . القرابني على مذاحبها املقدسة   
. تكلم به اهللا معنا وسبب دخول الناس يف اإلميان بالسيد املسيح          

وهو أنه ملا بشرنا أهل كورنثوس بكالمه له اد ورجعت أمـم            
كثرية إىل اإلميان املستقيم معترفة بالسيد املسيح ابـن اهللا احلـي            
حيث كنا جنتمع حنن التالميذ والرسل ورؤساء الشعب يف بيت          

أدية فروض العبادة، ولضيق البيت مل يتمكن مجيع        أرسطرخس لت 
الناس من مساع القداس اإلهلي واالشتراك يف تنـاول األسـرار           
املقدسة فعظم األمر عند بولس وبرنابا وكتبا إىل اجلماعة الذين          
بأنطاكية ليعلموهم أم األمم اليت آمنت قد تزايدت كـثرياً ومل           

ملا وصلت الرسـالة    و. يوجد مكان ليسعهم لالشتراك يف الصالة     
إىل الرسل مل يتفق رأيهم على عمل شيء بل فوضوا األمر للسيد            
املسيح معلمهم ألنه هو الذي أرسلهم إىل كل األمم ليبشروهم،          

مث وقفـوا   . فإن شاء أن تثبىن بيع بامسه وإن مل يشأ فلتكن إرادته          
للصالة بعد أن صاموا ويف يقني تام إن اهللا ال يغفل عنهم، بـل              

داهم ويرشدهم إىل ما يلزم عمله ويف احلـال أرسـلوا           يسمع ن 
كتاباً إىل بولس وبرنابا ورؤساء الشعب يف اليوم الثاين عشر من           



 }٥٠{

شهر بؤونه وقرروا أن يصوموا بطهر ملدة سبعة أيام وأيضاً مجيع           
ويف ايتها ظهرت سحابة من السماء محلـت مجيـع          . املؤمنني

 فقبلوا إخوم قبلة    الرسل األطهار وأنزلتهم يف بيت أرسطرخس     
احملبة، وابتدأوا يتحدثون عن قدرة اإلله العظيم، وكيف انتـشر          
اإلميان يف املسكونة كلها، وفيما هم يتحدثون إذ ظهر الـسيد           
املسيح له اد على مركبته الشاروبيمية وعن ميينه السيدة العذراء         

 هللا  اـد " ومجاعة املالئكة ورؤساء املالئكة يسبحون اهللا قائلني        
فاندهشا لدى  ". يف األعايل وعلى األرض السالم وبالناس املسرة        

رؤية خملصنا وسجدنا لقدرته اإلهلية مقدمني ما يليق بربوبيته من          
التسبيح واإلكرام، والتفتا إىل السيدة العذراء ومجيـع املالئكـة          
وقدمنا هلم اخلضوع اإلكرام الزائد لدى تنازهلم مـن العـرش           

وبعد أن أقر اجلميع على     . ساعدة لنا حنن اخلطاة   امللوكي لتقدمي امل  
تكليف يوحنا احلبيب بأن يطلب من الرب عنهم، تقدم بكـل           
دعة وتواضع إىل الرب راجياً إياه وملتمساً املـساعدة فأجابـه           

ها أنا معكم ومرشدكم لتمام ما تطلبونه       . حسناً طلبت يا يوحنا   
ليقدموا علـى   من بناء الكنائس الكثرية يف كل مكان للمؤمنني         

مذاحبها القرابني املرضية، ويكرمون اسم والديت الطاهرة مرمترمي،        
وهلموا بنا ألريكم موضعاً تبنون فيه كنيسة على اسم والـديت           

حينئذ ساروا يتقدمهم اإلله    . الطاهرة وأشيد لكم أساسها بيدي    
إىل أن وصلوا مدينة فيلبايس ااورة لكورنثـوس ويف اجلهـة           

 }٥١{

راهم مكاناً فسيحاً وقال هلم هنا يبىن بيت الرب،         الشرقية منها أ  
مث أتوا له بقطعة حجر فقال هلم ليكن هذا أساساً هلـا بعـد أن               

  .طافوا حدودها األربعة
ابتدأوا العمل مبعونة اهللا، وملا بلغ أهايل املدينة ما أمـر بـه             
الرب، مشروا عن ساعدهم مـع التالميـذ يف تتمـيم األمـر،             

زمة وكل ما يلزم البناء ويف وقت قليـل         وأحضرت األعمدة الال  
حيث أقيمت على مخسة عـشر      .. مت بناؤها على أحسن حال      

عموداً من املرمر، وأوجد السيد له اد أدوات البيعة من لفائف           
وكؤوس وصواين وكل ما يليق يكله املقدس وخدمة القـداس          
 اإلهلي حيث مت هذا كله يف اليوم العشرين من شهر بؤونه مث أمر            
الرب أن يعلم الشعب أن تكريس البيعة سيكون يف الغد الـذي            
هو احلادي والعشرين من بؤونه، وال يعملون عمالً ما يف ذلـك            
اليوم العظيم بل جيتمعون ويعيدون عيداً روحانياً علـى اسـم           

فللوقت قتم بولس الرسول وأشـهر األمـر يف         . السيدة العذراء 
ع مع الرسـل لتأديـة      مدينيت كورنثوس وفيلبايس مث عاد واجنم     

الصلوات طةوال الليل يف البيعة اجلديدة حىت الصباح حيث جاء          
وقام الرسل يعلمون الشعب    . املؤمنون فمألوا املكان على سعته    

سر جتسد ابن اهللا وصلبه وفداء البشرية وقيامته من األمـوات،           
. وأعلنوا هلم وصايا اإلجنيل وأن من حيفظها يرث احلياة األبديـة          

هم كذلك إذ أشرق نور مسائي يصحبه السيد املسيح لـه           وبينما  



 }٥٢{

اد ووالدته العذراء مرمي واملالئكة، فوقفـوا وسـطهم وقـام           
التالميذ مسرعني وسجدوا للمخلص فباركهم وبـارك مجيـع         
احلاضرين، وقال هلم هيئوا أدوات التكريس اليت لتلك البيعة فإن          

قـدس أن تـبىن     يومنا هذا عظيم سر فيه أيب الصاحل والروح ال        
مث أحضروا ماء التكـريس     . هياكل له على األرض للعبادة فيها     

حمموالً على يدي بطرس ويوحنا وبقية الرسل فباركه املخلـص          
ورشه على أسوار البيعة ومجيع مباين البيعة وأدواـا وكرسـها         
باسم الثالوث األقدس والسيدة العذراء مرمي مث باركهم وصـعد          

رسل قداساً إهلياً وتناول املؤمنـون مـن        بعدها أقام ال  . للسماء
األسرار اإلهلية مث رجعوا إىل منازهلم بسالم ممجدين اهللا، فرحني          

  .خلالصهم من العبودية املرة
نسأل شفاعة سيدتنا كلنا وفخر جنسنا والدة اإلله العـذراء          
القديسة الطاهرة مرمي وسائر املالئكة والرسل والقديسني ليغفـر         

  .آمنيلنا الرب خطايانا 
أنت أعال من الشاروبيم وأجل من السارافيم ألنك جذبت         

  .ابنك ومحلتيه على ذراعيك وأرضعتيه اللنب يف فيه

 }٥٣{
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يا إخويت األحباء أريد أن أخربكم مبا انتهى إىل حقاريت أنـا     
لسيدة العـذراء يف    كريلس احلقري يف البطاركة من أجل نياحة ا       

  .احلادي والعشرين من شهر طوبه
كان يف ذلك الزمان قسيسان يدعيان يوحنا وداود، وكانـا          
يرأسان أحد األديرة جببل طور سينا حيث يوجد هنـاك مـن            

ويف ذات  . اإلخوة الرهبان ما يقرب من الثالمثائة وعشرين راهباً       
 انتقال  يوم ورد يل كتاب منهما يطلبان فيه أن أقص عليهم خرب          

السيدة العذراء، وملا كنت مل أعرفه حق املعرفة رأيت أن أركض           
إىل خزانة الكتب املوجودة يف بيت أم يوحنا الذي يدعى مرقس           

وفعالً ذهبت وفتشت هناك علـى      . ألا حتتوي أخبار القديسني   
كتاب خبط يعقوب الرسول الذي صار أول أساقفة أورشـليم،          

رمي يف احلادي والعشرين من شـهر       يذكر فيه نياحة الطاهرة مرمت    
ويقول أن كتاب انتقال العذراء، وما أتته من العجائب قد          . طوبه

سطره يوحنا الرسول حبيب الرب بوضوح، ووضعه يف الكنيسة         
فأرسلت إليهما طالباً منـهما الـذهاب إىل أفـسس          . بأفسس

بعد هذا أرسال صـورة     .. وإرسال صورة يل من ذلك الكتاب       



 }٥٤{

باسـم  :  أنا املسكني كريلس وجاء به ما يلـي          منه إىل حقاريت  
الثالوث األقدس اإلله الواحد يسوع املسيح املولود من اآلب قبل          
كل الدهور الذي جتسد من السيدة العذراء الطاهرة مرمي خلالص          
البشر، مبشيئته عتقنا من العبودية املرة، وأنار بصائرنا بنور الهوته          

احلياة الدائمة يف النعيم الذي ال      وتراءف علينا واعداً إيانا بنوال      
فيجب علينا حنن األرثوذكسيني أن     . يزول إن سلكنا يف وصاياه    

 وبعد نياحتها وانتقاهلا مـن هـذا        نعبده ونغبط والدته يف حياا    
العامل الزائل إىل النعيم السرمدي الذي مل تره عني ومل تسمع به            

ىب اآلن  أذن ومل خيطر على قلب بشر نرجو شفاعتها وهلا الطـو          
  .وكل أوان وإىل دهر الداهرين

ففي ذات يوم خرجت السيدة العذراء لزيارة قـرب ابنـها           
الوحيد حسب عادا، بينما كان اليهود قد وضـعوا حجـراً           
عظيماً على باب القرب وأمروا احلراس أال يذهب إىل هناك بقصد           

وكل من يرونه فلريمجـوه     . التربك منه أو تقدمي الصلوات عنده     
رة وكانوا قد أخذوا صليب سيدنا يسوع املسيح له اد،          باحلجا

وصلييب اللصني، واحلربة اليت طعنوه ا والثياب واملسامري الـيت          
دقت يف يديه ورجليه وإكليل الشوك الذي كان علـى رأسـه            

وأوقعوا عقوبة على   . واألكفان وأخفوها مجيعاً يف موضع جمهول     
وملا نظر  . لوك ويسأل عنها  كل من خيرب ا خشية أن يأيت أحد امل        

احلراس أن السيدة العذراء تأيت كل يوم وتصلي عند القرب املقدس           
 }٥٥{

أم ذهبوا وأخربوا رؤساء الكهنة وعظمـاء اليهـود بـذلك           
فـأبوا  . فأمروهم بأن يرمجوها باحلجارة إذ رأوها دفعة أخـرى        

ذلك وقالوا إننا سنعلمكم ا لتفعلوا ا ما تريدون، ويف اليـوم            
يل أتت العذراء إىل القرب حسب عادا ورفعت يديها حنو اهللا           التا

وابتدأت تصلي وإذا بالسماء قد انفتحت، وجربائيل املالك نازل         
على سحابة مسائية، ومثَل بني يديها وسجد هلا قائالً السالم لك           
أيتها العذراء املمتلئة نعمة الرب معك فلقد علمـت صـالتك           

لين ألعلمك بأنك سـتنتقلني     وقبلت لدى الرب يسوع وقد أرس     
فلمـا  . من هذا العامل الزائل إىل حياة أبدية دائمة ال انقضاء هلا          

مسعت العذراء ما قيل هلا سرت كـثرياً وسـجدت هللا فرحـة             
  .ورجعت إىل مرتهلا بسالم

مث بعد هذا قامت تصلي على حسب عادا طالبة من اإلله           
ويف . ا فيه صالحها  احلق له اد أن يتمم نقلها أو يرشدها إىل م         

احلال ظهر هلا مالك الرب جربائيل قائالً السالم لك يا ممتلئة نعمة   
الرب خيربك على لساين أن جتييب رؤساء الكهنـة إىل طلبـهم            
مببارحة بيت املقدس إىل بيت حلم فإذا كان الغـد وحـضروا            

فأجابتـه  . طالبني ذلك قومي وامجعي العذارى ومتمي أمر الرب       
ويف اليوم التايل حضروا مكررين ما طلبوه       . لربليكن كما أمر ا   

باألمس من السيدة العذراء اليت أخربم بقوهلا هوذا أنا ذاهبة إىل           
وللوقت دعت العذارى امللتصقات    . بيت حلم حسب إرادة الرب    



 }٥٦{

ا وقالت هلن هوذا أنا ماضية أسكن يف بيت حلم فمـن أرادت             
ن منضي معك،   منكن فلتأيت معي فقامت ثالث منهن قائالت حن       

فباركتهن وقبلتهن بفرح عظيم، وكن     . وال نفارقك حىت النهاية   
يسمعن ما تقصه عليهن من األسرار املقدسة بقلوب طاهرة حىت          

  .إذا أتى املساء يصلني معاً وينمن فينظرن منها آيات كثرية
ويف ذات يوم قامت السيدة العذراء وصلت وابتدأت تقول         

ألزيل الذي يف الـسموات الـذي       يا ريب وإهلي يسوع املسيح ا     
جعلتين بيتاً طارهاً وجتسدت مين وظهرت للعـامل بالناسـوت          

. ليستطيعوا رؤيتك ويؤمنوا بالهوتك وخيلصوا مـن خطايـاهم        
استجب ألمتك ومر رسولك احلبيب يوحنـا وبـاقي الرسـل           
األطهار بزياريت هنا ألفرح برؤيتهم وأتعزى م قبل مفارقيت هذه 

فأمر الرب اإلله يوحنا    . ت القادر على كل شيء    احلياة، ألنك أن  
الرسول قائالً له يا يوحنا إن والديت الطاهرة قد اشتهت أن تراك            

وإذا . أنت وباقي الرسل إخوتك التالميذ األحياء منهم واألموات       
بسحابة من نور قد اختطفته إىل بيت حلم يف مـرتل الـسيدة             

 والسيدة العـذراء    العذراء ولدى وصوله رأى بقية التالميذ هناك      
عليها قائلني السالم لك يا     تصلي فلما انتهت من صالا سلموا       

والدة اإلله مباركة أنت يف النساء، ومباركة هي مثـرة بطنـك            
افرحي أيتها املمتلئة نعمة فإن اإلله سـر أن يفتقـدك برمحتـه             

مث نظـروا   . وينقلك من هذا العامل الفاين إىل النعيم الدائم الباقي        
 }٥٧{

ثالث عذارى وباركوهن فالتفتت العذراء مرمي إىل يوحنـا         إىل ال 
وقالت له إن اليهود قد تآمروا فيما بينهم أنين إذا مت يأخذون            

فأجاا ال سلطان لليهود عليـك ال يف        . جسدي وحيرقونه بالنار  
  .أن الرب معك إىل األبدك حياتك وال بعد نياحت

 الـرب   مث رفعت السيدة العذراء يديها إىل السماء وسبحت       
قائلة أسجد لك يا ريب يسوع املسيح وأؤمن بعظمتك وقدرتك          
إذ مل تصريين هدفاً يف أيدي العتاة بـل نظـرت إىل مـسكنيت              
وأظهرت العجائب على يدي أيها القوي القادر على كل شيء          
فبامسك أسبح ولقدرتك أعظم ولنعمتك أشكر إىل األبد ألنـك          

  .قلت وقولك حق أن مجيع األمم تطوبين
 ذلك بينما كان التالميذ األطهار يصلون مسعوا صـوتاً     وبعد

من السماء ورائحة زكية وقوات كثرية يصحبها رب اد على          
مركبته الشاروبيمية، والكل يهللون بأصوات الفـرح قـائلني         
قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت السماء واألرض مملوءتان        

كنه وظهرت آيات كثرية يف البيت الذي تس      . من جمدك األقدس  
السيدة العذراء، حيث كان جنود السماء ترتل وتصعد مثل يوم          

فاندهش أهايل املدينة وأرسلوا    . ميالد السيد له اد يف بيت حلم      
إىل الوايل ورؤساء اليهود خيربوم مبا نظروه من العجائـب يف           
بيت أم يسوع فحضروا ليتحققوا من ذلك، وملا قاربوا املـرتل           



 }٥٨{

وحة واجلنود الروحانية منتشرة علـى      نظروا أبواب السماء مفت   
بيت السيدة العذراء مبنظر عجيب والكواكب ظاهرة يف النهار،         
والسيدة مضطجعة على سريرها والتالميذ حوله يقولون السالم        
للسيدة البتول املباركة ومبارك هو املولود منك رب الصباؤوت         

  .الذ أظهر العجائب على يدك
لك اليهود مبا فعلته تلـك      صاح مجاعة اليهود قائلني لقد ه     

اإلمرأة الساحرة فمر خبروجها من هنا وإال خرجـت املدينـة،           
فأجام الوايل حبدة أنا ال أفعل شيئاً ألنه ليس يل يف استطاعيت أن   

أخرياً أجـام إىل طلبـهم    . أعاند رب القوات ووالدته الطاهرة    
وأمر أحد القواد وبعض اجلنود أن يذهبوا ويقبضوا على كل ما           

، لكن عبثاً كانوا    جيدونه يف بيت العذراء مرمي إذا استطاعوا ذلك       
مث تركوا الوايل وذهبوا ذات يوم ومعهم أخـشاب         ... حياولون  

كثرية، وعمدوا على إضرام النار يف بيت السيدة العذراء ولكـن         
رد اهللا كيدهم وأخرج هليباً من املرتل فأحرق أكثـرهم وآمـن            

  . قوات عجيبةالباقون ملا نظر ما للسيدة من
ملا مسع الوايل ذه املعجزات عمد إىل السيدة العذراء تصحبه          
فئة عظيمة وقال باحلقيقة يا مرمي أم إهلنا إن املولود منك هو ابن             
ملك امللوك ورب األرباب فبامسه نؤمن وله نسجد، وقال ذلك          
ومجع أهل املدينة وقام يرشدهم معلناً هلم ما هللا من القدرة، وما            

 }٥٩{

فآمن البعض وعارض البعض فزجرهم بقوله      . ه من الكرامة  لوالدت
يا أمة السوء لقد اعتديتم على السيد له اد وصلبتموه بـدون            

وأظهر لكم اآليات يف حياته وصلبه وموتـه وقيامتـه ومل           . علة
إنكم حتبون الباطل أما أنا فقد آمنت بالـسيد املـسيح           . تؤمنوا

رتله فرحاً فوجـد ابنـه      بعد هذا رجع إىل م    .. ووالدته الطاهرة   
مريضاً فأخذه حيث مرتل العذراء، وقال إلحـدى العـذارى          

. أخربي سيديت وأم إهلي بأنين عبدها وايل املدينة يريد مقابلتـها          
فأمرت له بالدخول فدخل وسجد أمام السيدة العـذراء قـائالً           
السالم لك أيتها الطاهرة والدة اإلله أؤمن بابنك املخلص الذي          

بسطي يديك الطاهرتني وباركي عبدك وأطليب إىل       جتسد منك فا  
والـده  ابنك أن يشفي ولدي هذا فالتفتت إليه وباركته هـو و          

ووضعت يدها على الصيب فشفي من مرضه وخرج من هنـاك           
بفرح عظيم، وسارا حىت وصال رومية ومها يتحدثان بعجائـب          

  .العذراء
وفيما هم كذلك إذ ظهرت سحابة مسائية وعليها املركبـة          

شاروبيمية حتمل رب القوات، واثنتا عشرة مركبة نارية مملوءة         ال
مالئكة ورؤساء مالئكة، والكل يهللون بأصوات الفرح قـائلني         
قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت السماء واألرض مملوءتان        

سبحوا الرب من العـال آمـني       . من جمدك األقدس آمني الليلويا    



 }٦٠{

كته، سبحوه يا مجيع    الليلويا، سبحوه من السموات يا مجيع مالئ      
  .جنوده، أخربوا برمحته وعدله يف مجيع اخلالئق آمني الليلويا

وبعد أن نزلوا يتقدمهم ملك امللـوك ورب األربـاب واىف           
الرسل األطهار وسجدوا لقدرته اإلهلية قائلني لك اـد، لـك           
القوة والقدرة، بك يليق السجود واإلكرام اآلن وكل أوان وإىل          

ذلك تقدم الكل بالوقار ساجدين لإلله القدير       ك. دهر الداهرين 
الذي باركهم مجيعاً، ونظر إىل والدته وقال الـسالم لـك يـا             

فأجابته لك اد والقوة    . والديت الطاهرة املباركة أنت يف النساء     
يا ابين وإهلي يسوع املسيح ضع يديك الطاهرتني على ألتقوى يا           

أشكرك وأجمدك  من خلقت السموات واألرض بيمينك احلصني،       
فأجاا السيد منذ اآلن    . إذ جعلتين مستحقة لكل حفاوة وإكرام     

وهناك ختـدمك املالئكـة ورؤسـاء       . تكوين يف فردوس النعيم   
املالئكة ومتجدك القوات، وتكون نفسك الطـاهرة مـنرية يف          
السموات يف املساكن النورانية، حيث السالمة الدائمة بعـدها         

 تصلي عنهم وعن أفراد املـسكونة       تقدم الرسل وطلبوا إليها أن    
فقالت يا ريب وإهلي يسوع املسيح      . كلها قبل انتقاهلا إىل األبدية    

ابن اهللا احلي األزيل الواحد من الثالوث املقدس الهوت واحـد           
أسألك متضرعة أن تقبل شفاعيت يف      . الذي بك كان كل شيء    

 الصاحل منهم والغري صـاحل أن     . عبيدك املعتمدين بامسك األقدس   
ترده إىل حظريتك، وأنعم على اجلميع باخلريات، واقبل اتمعني         

 }٦١{

المسك القدوس الذين يقدمون القرابني ويستشفعون يب اقبلـهم         
لتكن معونتك معهم إيها اإلله، احفظهم      .. واغفر هلم خطاياهم    

يف الليل والنهار، يف الرب والبحر والرباري والقفار كما وعـدم           
. كل األزمان وإىل آخر الدهور كلها     بقولك الصادق أنا معكم     

فأجاا السيد بقوله يا والديت الطاهرة اليت اخترا من مجيع نساء           
العامل، إين سأقبل شفاعتك وكل من يطلب بامسك باسـتحقاق          
سوف يعطي سؤله، مث نظر إىل احلاضرين وقال لقد حان الوقت           

ارفعوا الذي فيه تنتقل السيدة، فرتلوا وسبحوا بأصوات التهليل و        
خبوراً، ففعلوا ذلك وهم يبكون بتضرع وابتهال وخشوع إىل أن          

فنظر إليها السيد وقـال هلـا       . أشرق وجه السيدة بالنور اإلهلي    
تقوي وسالم أيب يكون معك، تشجعي يا والديت احلنونة، أنا هو           
يسوع ابن اهللا احلي الذي جتسد منك، طوباك أيتها املمتلئة نعمة           

سر العظيم، فقالت يا ولدي احلبيب كن       ألنك استحققت هذا ال   
معي حىت أسلم روحي يف يديك الطاهرتني، وللوقت أسـلمت          
الروح حيث كانوا ذلك يف اليوم احلادي والعشرين من شـهر           

فصاح مجيع احلاضرين والطقوس الروحانيـة النورانيـة        . طوبه
بالتمجيد والتسابيح للثالوث املقدس، وأعطوا الطوىب للـسيدة        

  .لطاهرة املغبوطة امللكة السيدة العذراء مرمياحلقانية ا
بعد ذلك محلوا الرسل سرير السيدة العـذراء إىل املكـان           
املعروف باجلسمانية وفيما هم سائرون إذ نظرهم اليهود، فأمروا         



 }٦٢{

رجالً جباراً امسه ثاوفينا بأن خيطف السرير وينتظرهم على سفح          
فقام خلف . لناراجلبل حىت يصلوا إليه ومعهم احلطب فيضرموه با 

الرسل وإذ قاربوا الوصول تقدم ومد يديه النجستني إىل السرير          
الذي عليه جسد السيدة العذراء فضربه مالك الرب بسيف مـن           
نار على ذراعيه فقطعهما وبقيتا معلقتني بالسرير، وخر صـريعاً          
يبكي ويصرخ مستغيثاً إىل التالميذ بقوله ارمحوين يا رسل املسيح          

إذ فعلت هذا جبهل وبإيعاز مـن       .. عوا اخلريمعي   املخلص واصن 
رؤساء اليهود األشرار واعلموا إين ثاوفينا الرجل املخلع الـذي          
أقامه سيد اد يسوع املسيح بعد أن قضى مثانية وثالثني سـنة            
مقعداً وأمرين أن ال أعود إىل اخلطية مرة ثانية لئال يصيبين أكثـر       

ية فأطلبوا عين إىل الـسيدة      من األول وها أنا قد وقعت يف اخلط       
فطلبوا عنه وشـفى للوقـت     . العذراء لكي ترأف يب أنا اخلاطئ     

  .وكأنه مل يصبه شيء
هذا ما وجدته أنا احلقري كريلس يف الصورة املأخوذة مـن           
الكتاب الذي كان بكنيسة أفسس ووردت من الرئيسني اللذين         

راء فلنصرخ ونقول السالم لك أيتها العـذ      ... جببل طور سينا    
طوباك يا ملكة مجيع النساء ألن الطغمات السمائية يعطونـك          

أيتها السماء الثانية الكائنة علـى األرض أنـت بـاب           . الطوىب
اآلب نظر من الـسماء     . املشرق اخلدر النقي الذي لإلله احلقيقي     

. فلم جيد من يشبهك فأرسل ابنه الوحيد أتى وجتـسد منـك           
 }٦٣{

نة اهللا العلي، فرحت    تكلموا من أجلك بكرامات عظيمة يا مدي      
وتعطيك الطـوىب مجيـع     . بك مجيع ممالك العامل أيتها العذراء     

أنت . فلهذا نسجد للذي ولدتيه ونزيده علواً إىل األبد       . األجيال
هي السحابة النرية اليت أمطرت علينا رمحة ظهور االبن احلبيـب           
وحيد اآلب الذي خلقك والروح القدس حل عليك وقوة العلي          

  .ظللتك
ك الشفاعة ألجلنا يا سيدتنا العذراء القديسة مرمي ليغفر         نسأل

  .لنا الرب خطايانا



 }٦٤{
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أيها اإلخوة األحباء أعريوين آذاناً صاغية وقلوباً واعية كـي          
أقص عليكم أنا احلقي كريلس بطريرك اإلسكندرية، وما وجدته         

بأيدي سادتنا اآلباء الرسل األطهـار معـززاً بـشهادة          مكتوباً  
القديس يوحنا البتول حبيب ربنا يسوع املسيح خبصوص صعود         
جسد السيدة العذراء يف مثل هذا اليوم الذي هو السادس عشر           
من شهر مسرى ووجوده حتت شجرة احليـاة الـيت بـسطت            

ي لـه   أغصاا عليه بأمر الثالوث األقدس اإلله الواحد الذي ينبغ        
  :السجود والعظمة إىل دهر الداهرين وتفصيل ذلك 

أنه ملا كان بعد نياح السيدة العـذراء يف اليـوم احلـادي             
والعشرين من شهر طوبه حيث انتشرت رائحة زكية مل يـشتم           
مثلها من قبل، وصوت من السماء يقول طوباك أيتها املمتلئـة           
 نعمة الرب معك، وبعد أن دفنت داخـل جثـسيماين حبقـل           
يهوشافاط بإرشاد الروح القدس، وبواسطة الرسل األطهار الذين        
استمروا يقدمون الصلوات من حني آلخر أمام قربها الطاهر حىت          
اليوم السادس عشر من شهر مسرى فأشرق عليهم نور مسائي يف           
الوقت الذي كانوا فيه يسبحون ويرتلون أمـام بـاب املغـارة            

 }٦٥{

صوات ليـل وتـسابيح     املوضوع فيها اجلسد الطاهر ومسعوا أ     
روحانية، ونغمات مالئكية ومل يعلموا سر ذلك فإن اإلله له اد           
أراد أن يرفع جسد والدته عن أجنحة مالئكته النورانية فأرسـل           

  .طغمة منهم إلمتام ذلك حسب مشيئته
وكان توما أحد الرسل ببالد اهلند ومل حيضر اليـوم الـذي            

وملا كان هذا   . لمه أحد ما  تنيحت فيه السيدة العذراء لسر ال يع      
التلميذ ال يؤمن ما مل يره أراد اهللا ان يظهر له هذا السر العظيم،              

سحابة نورانية وأمره بواسطة الروح القدس أن يعلوهـا         فأرسل  
 حيث هناك إخوته الرسـل،      قاصداً جثسيماين حبقل يهوشافاط   

وبينما هو على السحابة إذ رأى طغمة املالئكة حتمـل جـسد            
السيدة العذراء، فاستفسر عن حقيقة احلال فقيل له أن هذا هـو            
جسد السيدة العذراء مرمترمي اليت تنيحت وأمرنا السيد أن حنمله          
ونصعد به إىل فردوس النعيم، ففرح كثرياً وسجد هلـا وقبـل            

 ا، مث أنزلته السحابة عند الرسل فسلم على إخوته         جسدها وطو
 يوم نياحة العذراء لتـرى      وقالوا له ما الذي أخرك عن احلضور      

حقاً لقد فاتك أمـر عظـيم       . العجائب اليت ظهرت على يديها    
جداص فأجام أن الروح القدس أعلمين بكل شيء يف حينـه           

وها . ندوأين كنت مشتغالً وقتها يف عماد أكلوديا ابنة ملك اهل         
يقصد ( قد أتيت اآلن ويل رغبة شديدة يف أن أنظر جسد سيديت    

بذلك أال خيربهم حبقيقة ما رآه مباشرة بل أراد متهيد الطريق أوالً          



 }٦٦{

فأجابوه قائلني أنه داخل املغارة ويصعب      ). حىت ال يزعج إخوته     
فقال أنـا ال أصـدق      . علينا رفع احلجر عن باب القرب جلسامته      

فأجابوه أمل تزل يف شكوك حىت      . ه إن مل أر بعيين    مجيع ما تقولون  
فقال أنا هـو تومـا      . اآلن، ونسيت ما فعلته يوم قيامة املخلص      

فقاموا معه ودحرجوا احلجر عـن      . الذي ال يصدق إال إذا رأى     
باب القرب بعد عناء شديد، مث دخلوا إىل داخل فلم جيدوا جسد            

! ا الذي حدث ؟   العذراء، فوقفوا باهتني متحريين وهم يقولون م      
فوقف توما بينهم وهم حيارى وقال هلم ال حتزنوا يا إخويت ألين            
رأيت اليوم جسد سيديت العذراء حمموالً على أجنحة املالئكـة          
وقت أن كنت آتياً على السحابة فطلبت إلـيهم أن خيـربوين،            
فأجابوين أن هذا جسد السيدة العذراء حنمله إىل الفردوس بأمر          

لته وتباركت منه، وطوبته فتعجبوا جداً ألجل       السيد املسيح فقب  
أيتها اخلدر امللوكي إن الروح القدس حـل        ... ذلك وجمدوا اهللا    

عليك وقوة العلي ظللتك، ألن املولود منك حقاً هو كلمـة اهللا            
وابن اآلب الذي ال ابتداء له وال اية، قد أتى وخلـصنا مـن              

لـصنا يـسوع    خطايانا، أنت أصل ذرية داود اليت ولدت لنا خم        
أنت القبة املدعوة قـدس     . املسيح، وحيد اآلب قبل كل الدهور     

األقداس والتابوت املصفح بالذهب من كل جانـب، وألـواح          
العهد املكتوبة بأصبع اهللا، والقسط الذهب واملن خمفى فيه مثال          

. ابن اهللا الذي أتى وحل فيه وجتسد منك بوحدانية غري مفترقـة           
 }٦٧{

يقي ومن بعد امليالد بقييت عذراء كما قال        عييت أم اهللا امللك احلق    د
ممجد هو عمانوئيل الذي ولدتيه، من أجل       يا مرمي   . حزقيال النيب 

تشبهيت بالسلم الذي رآه يعقوب مرتفعاً      . هذا حفظك بغري فساد   
إىل علو السماء، السالم لك أيتها املنارة النقية اليت محلت مصباح           

أجل كلها ألنه من    الالهوت، افرحي يا رجاء خالص املسكونة       
 أجلك صرنا مسكناً    طهارتك صرنا أحراراً من لعنة حواء، ومن      

للروح القدس هذا الذي حل عليك وطهرك، من أجل هذا حنن           
نعيد عيداً روحانياً صارخني مع امللك داود املرتل قـائلني قـم            
يارب إىل راحتك أنت وتابوت موضع قدسك الـذي اخترتـه           

، السالم لك يا فخرنا ورجاءنـا       الذي هو أنت يا مرمي العذراء     
وثباتنا بظهور إهلنا وخملصنا يسوع املـسيح منـك، نعظمـك           

مباركـة أنـت يف     " باستحقاق مع أليصابات نسيبتك قائلني      
السالم لفخر جنـسنا الـيت      " النساء، ومباركة هي مثرة بطنك      

ولدت لنا عمانوئيل، نسألك أذكرينا أيتها الشفيعة األمينة عنـد          
ربنا يسوع املسيح ليغفر لنا خطايانا ويساحمنا على        ابنك احلبيب   

هفواتنا ويثبتنا على اإلميان املستقيم إىل النفس األخري الذي لـه           
  .اد الدائم إىل األبد آمني



 }٦٨{
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قدسـة أن   مبارك شعب مصر، إذ مل تشأ العائلة امل       باحلقيقة  
بلد آخر غري مصر عندما أراد هريودس الطاغيـة أن          رب إىل   
  .يقتل الصيب

واآلن أعادت لنا سيدتنا العذراء القديسة مرمي هذا التـاريخ          
الذي تباركت به أرض مصر، بل ومل ميض الشهر الثالث إال وقد        
شرف بالدنا كاروزنا العظيم القديس مار مرقس بعد أن طـال           

ملقدس بروما فلقد أعادت أمنا احلبيبة تارخيهـا        عنا غياب رفاته ا   
  ...العريق 
ما أبعد أحكامه عـن     . يا لعمق غىن اهللا وحكمته وعلمه     " 

لقد سـاد    ). ٣٣: ١١رو  " ( الفحص وطرقه عن االستقصاء     
الفرح كنيستنا اليت تشرفت بتجلي أم النور القديـسة مـرمي يف            

ها اجلميع من كل    صورة مل يكن هلا نظري يف العامل كله، فهرع إلي         
البالد وذاع اخلرب السعيد املسكونة كلها من كل جنس وكـل           

  .لغة، وأيقن اجلميع تلك البشرى اليت مل يكن هلا مثيل
كان جتلياً للسيدة البتول العذراء مرمي ليس لشخص مـا أو           
لعدد حمدود بل كان لعشرات األلوف، مل يكن مرة بـل كـان             

 }٦٩{

اً على يوم أو شهر بل ملـدة        تكراراً ملرات عديدة، مل يكن قاصر     
  ...طويلة، فطوباها يف كل وقت ويف كل مكان 

حقاً أنه أهم حدث مساوي يف القرن العشرين ذلك الظهور          
الذي كان لسيدتنا العذراء القديسة مرمي بكنيستها بالزيتون الذي         
ستشيد ذكراه كل األجيال، فلم يشهد العامل كله مثـل هـذا            

  .احلدث الروحي الرائع
كان يسوده اهلدوء ظهرت العذراء مرمي يف هيئة روحانية     يف م 

وكان يصحب ظهورها   . نورانية، جمسمة يزينها االتضاع والوقار    
حتركات ألجسام روحانية تشق السماء بصورة مجيلـة مـنرية،          

) ١(جعلت احلشود الكثرية حتلق عالياً مع روحانيتها منظر فتـاة           
مها املضيء، تغطيهـا    مجيلة املنظر وكاا نزلت من السماء جبس      

طرحة فضية ية، وأحياناً يف زرقة مسائية تلـبس رداءاً كـامالً            
يغطي حىت القدمني، واجلسم كله نور من نور يبدو وكأنـه يف            

والرأس من حتـت    ... الغالب فوسفورياً مييل إىل الزرقة الفاحتة       
الطرحة منحنية إىل أسفل يف صورة العذراء احلزينة، ونظراا حنو          

منظر يثبت حيناً ويتحـرك     .. يب الذي يعلو قبة الكنيسة      الصل
                                                           

ر هذه أخذناها عن كتاب العذراء يف الزيتون لنيافة األنبا          أدلة الظهو  )١(
غريغوريوس أسقف البحث العلمي الذي كان يأس جلنـة إثبـات           

 .احلقائق وقتها



 }٧٠{

حيناً يف هدوء وبطء، ونظراا مثبتة حنو الصليب الـذي كـان            
يضيء ويشع نوراً عندما تنحين أمامه، وكانت ترفـع يـديها           
وختفضها على صدرها وكأا تصلي يف خضوع وهدوء، بـل          

امـة  وكانت تبدو أيضاً يف وقفة ملكة روحانية مجيلـة ذات كر        
كلها نور، وعلى رأسها تاج ملكي كأنه من املاس املرصع الالمع           
فوقه صليب مضيء، وتارة يف منظر عذراء حتمل املسيح له اد           
يف صورة طفل وعلى رأسه تاج، مرة أخرى ترفع كلتا يـديها            
وكأا تبارك اجلموع احملتشدة، كل هـذا يف وداعـة عجيبـة            

كان مشهداً  .. ينطق به   وخشوع حقيقي جيللها مسو روحاين ال       
  .رائعاً أكثر مما تعرب عنه تلك الكلمات

أيضاً كانت تظهر يف شكل كتلة من نور علـى الـصليب            
تتشكل حىت تأخذ صورة العذراء يف الوضوح تـدرجيياً إىل أن           

وهي تصلي مث تقف وكاا حتمـل       . تظهر راكعة أمام الصليب   
غصن زيتون  السيد املسيح وهو طفل على يدها وبيدها األخرى         

  ...تبارك به اجلماهري من كل جانب 
. كان هناك خبور عطري الرائحة وأبيض اللون ناصع البياض        

ولوال تلك األدلة الكثرية لكان يظن أنه ناجم عن حريق كـبري            
 ٣بل وكان يرتفع يف اجلو إىل حنو        .. لكن شتان بني هذا وذاك      

ب من احلمام  متراً، فكان خبوراً روحانياً وكانت تظهر أسرا      ٤أو  
 }٧١{

متخذة شكل صليب وجنوم على أشكال ختتلف عـن النجـوم           
  .وسحاب نوراين تنبلج منه أم النور.. الطبيعية 

وملا أدهش هذا الظهور كل العامل، وحتدث يف معناه األلباب          
واألنباء العاملية شكلت جلنة لتقصي احلقائق بقرار من قداسة البابا 

 بعدها املقر البابوي بيانـاً  البطريرك األنبا كريلس السادس أصدر    
عن هذا الظهور أكده وأثبت حقيقته إثباتاً ال يتطرق إليه الشك           
بعد أن فحصت املعجزات اليت حدثت أثناء تلـك الظهـورات           
  .العديدة فحصاً شامالً دقيقاً من الناحية العلمية والطبية وغريها

لقد شاهد هذا الظهور آالف عديدة من املواطنني من خمتلف          
جناس واألديان من طوائف رجال الدين، والعلـم وسـائر          األ

وكانـت تلـك    ... الفئات الذين قرروا بكل يقني رؤيتهم هلا        
األعداد اليت ال حصر هلا تتفق يف وصف الشكل الواحد واملوقع           
والزمان بشهادات اجتماعية وأكدت أن ظهور السيدة العذراء أم         

 طابعه مرتقيـاً عـن   النور يف تلك املنطقة كان ظهوراً متميزاً يف   
  .احلاجة إىل بيان أو تأكيد

السالم لك أيتها املمتلئة نعمة، السالم لك يا من وجـدت           
  .نعمة، السالم لك يا من ولدت املسيح الرب معك

طوباك يا من استحققت أن تدعي والدة اإلله عـن سـائر            
  .اخلليقة كلها



 }٧٢{

  .طوباك يا باب احلياة العقلي. طوباك أيها اجلبل الدسم
  .وباك يا من ذكر عنك داود النيب أنك مسكن اإلله الديانط

  .طوباك يا من ذكر عنك داود النيب أنك مسكن اإلله الديان
طوباك يا من صرت أجلّ مـن الـشاروبيم وأرفـع مـن             

  .السارافيم
طوباك يا من صرت هيكالً للقدوس وجتلى منـك اخلـنت           

  .السمائي
  .اينطوباك أيتها القبة احلقيقية واحلجاب الروح

  .طوباك أيتها السماء اجلديدة اليت أشرق منها النور احلقيقي
  .طوباك أيتها القسط الغايل يا من احتويت على اد اجلواين

طوباك أيتها املنارة احلاملة مصباح احلياة، املصباح الـذي ال   
  .ينطفيء

  .طوباك أيتها املمتلئة نعمة، احلمامة الوديعة
  .، الزهرة اليانعةطوباك أيتها الكرمة احلقانية

  .طوباك أيتها امللكة احلقيقية، اجلالسة عن ميني امللك
  .طوباك أيتها األم اليت محلت على ذراعيها منشيء األكوان

 }٧٣{

  .طوباك أيتها األم القديسة يف كل شيء، والعذراء العفيفة
  .طوباك يا ممتلئة نعمة إذ مجيع األجيال تطوبك

مي أن تشفعي فينا أمام     نسألك يا سيدتنا العذراء القديسة مر     
ابنك احلبيب ربنا وخملصنا يسوع املسيح ليغفر لنا خطايانا الذي          
ينبغي له اد واإلكرام والعز والسجود اآلن وكل أوان وإىل دهر           

  .الداهرين آمني
  زيتونة خضراء ذات متر مجيل الصورة دعا الرب امسك

  .١٦: ١١إر 



 }٧٤{
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م بدأت ظهورات السيدة العذراء بكنيسة الشهيدة دميانة بأرض         
  .بابا دبلو بشربا مصر

 م أصدر قداسة البابا شنوده الثالـث        ١٩٨٦ / ٤ / ٩ويف  
  .قرار بابوي بتشكيل جلنة تقصي احلقائق

  :بيان اللجنة البابوية
 م  ١٩٨٦ / ٤ / ١٠مساء اخلميس   عقدت اللجنة اجتماعاً    

قامت فيه بدراسة كل ما وصل إليها من تقارير اآلباء األسـاقفة            
والكهنة والرهبان وعدد كبري من أفراد الشعب وأطلعت على ما          
كتبه شهود الرؤية من زوار الكنيسة من الفئات املختلفة عمـا           

  :رأوه من ظواهر روحية غري طبيعية مثل
  . يف أشكال متعددة ظهور متكرر للعذراء– ١
  . انطالق محام وخبور من الكنيسة– ٢
واسـتمرار  ..  نور وهاج غري عادي يظهر من املنـارتني          – ٣

الظهور حىت حينما انقطع التيار الكهريب عن املنطقة ملـدة          
  ..ساعة كاملة مساء اجلمعة 

  : أصدرت اللجنة بياناً آخر جاء به١٩٨٦ أبريل ١٦ويف 
 }٧٥{

حية غري العادية بكنيسة القديـسة      من جهة الظواهر الرو   .. 
دميانة بشربا بعد حبثها مع قداسة البابا تعلن أن هذه الظهورات           
الروحية هي بركة ملصر وبركة للكنيسة وليست جديدة علـى          
  عصرنا كما أنه تتمشى مع قول الرب يف سفر إشـعياء الـنيب            

تشيد باهود الكبري الـذي     واللجنة إذ   ". مبارك شعيب مصر    " 
رجال األمن يف حفظ النظام بـني مجـاهري وصـلت إىل            بذله  

عشرات األلوف فإا يف نفس الوقت تشكر مجاهري الشعب على          
  .إخل... استقباهلا هذه الظواهر الروحية يف خشوع وهدوء 

إن ظهور أمنا العذراء مرمي يف شربا كان متعدداً على فترات           
ـ         ة ولـيس   متقاربة خاصة يف وضح النهار أثناء القداسات اليومي

قاصراً على الليل فقط بينما ظهوراا يف كنيستها بالزيتون غالباً          
  .ما كان بعد منتصف الليل

ومن وقت ظهورها بشربا وحىت اآلن ما زالت املعجزات اليت          
كتب بعضها األستاذ مسعد صادق بـصحيفة       ال حصر هلا وقد     

وطين األسبوعية وكتابه جتلي العذراء يف شربا والذي قال قداسة          
البابا شنوده الثالث يف تقدمي له بعنـوان حكمـة الظهـورات            

  .املقدسة
فالقـديس  : حيفل التاريخ بأمثلة عديدة للظهورات املقدسة       

أغناطيوس األنطاكي ظهر بعد استشهاده لزمالئه الذين كـانوا         



 }٧٦{

كذلك ظهرت العذراء وظهـر     . معه يف السجن وعزاهم وقواهم    
ثت على أيديهم   وحد. القديس مار جرجس وقديسون كثريون    

  .معجزات واعمال رمحة
أما القديسة العذراء يف بداءة ظهوراا العجيبـة يف جيلنـا           
فتميزت باا ظهرت آلالف من الناس ومل يكن ظهوراً فردياً ومل           

كما متيزت أيضاً مبعجزات    ... تكن يف أي مكان بل يف كنيسة        
أجرا لكثريين مسلمني ومسيحيني بال تفريق كقديسة يلتـف         
حوهلا اجلميع وحيبها الكل ومتيزت أيضاً بأن الظهور استمر ئهوراً        

  .طويلة
وما حدث يف كنيسة القديسة دميانة بأرض بابا دباو بشربا          
بالقاهرة كان يف تدريج ملموس ظهور يف هيئة نور عجيـب ال            
يعرف مصدره مث بدأ النور يتشكل مث بـدأ النـاس يـشعرون             

  .مبعجزات حتدث
ألستاذ مسعد صادق حيـدثك يف هـذا        والكاتب املعروف ا  

الكتاب عن الظهور يف كنيسة القديسة دميانة ويقدم لك احلداث      
  .والوثائق والشهود

إا قصة إميان من له هذا اإلميان يفرح ا وميجد اهللا وهـي             
  .قصة عيان ملن شاهد وأبصر

 }٧٧{
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 يا مرمي السالم لك   
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 السالم لك يا مرمي   
 السالم لك يا مرمي   
 السالم لك يا مرمي   
 السالم لك يا مرمي   
 السالم لك يا مرمي   

 رميالسالم لك يا م   

  

 خالص أبينـا آدم   
 أم امللجــــــأ
 ليــل حـــواء 
ــال  ــرح األجي  ف
 فرح هابيل الصديق  
 العــذراء احلقيقيــة
ــوح  ــالص ن  خ
 الغري الدنسة اهلادئة  
ــراهيم  ــة إب  نعم
 اإلكليل الغري مضمحل  
 خالص إسحق القديس  

  القـــــدوسأم
ــوب  ــل يعق  لي
 ربــوات أضــعاف
 فخـــر يهـــوذا
 أم الـــــسيد
ــى ــرازة موس  ك

                                                           

 .عن القطعة الثامنة لثيئوطوكية يوم األحد )١(
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 السالم لك يا مرمي   
 السالم لك يا مرمي   
 السالم لك يا مرمي   
 السالم لك يا مرمي   
 السالم لك يا مرمي   
 السالم لك يا مرمي   
 السالم لك يا مرمي   
 السالم لك يا مرمي   
 السالم لك يا مرمي   
 السالم لك يا مرمي   
 السالم لك يا مرمي   
 السالم لك يا مرمي   
 السالم لك يا مرمي   
 السالم لك يا مرمي   
 السالم لك يا مرمي   
 السالم لك يا مرمي   
 السالم لك يا مرمي   
 السالم لك يا مرمي   
 السالم لك يا مرمي   

  

ــسيد  ــدة ال  وال
 كرامــة صــموئيل
ــرائيل  ــر إس  فخ
 ثبات أيوب البـار   
ــوهر ــر اجل  احلج
ــب  أم احلبيـــ
ــك داود ــة املل  ابن
 صــديقة ســليمان
ــصديقني ــة ال  رفع
ــعياء ــالص إش  خ
 شـــفاء إرميـــا
ــال  ــم حزقي  عل
 نعمــة دانيــال 
ــا  ــوة إيليـ  قـ
 نعمــة أليــشع 

 لـــهوالـــدة اإل
 أم يسوع املـسيح   
ــسنة ــة احل  احلمام
ــن اهللا  أم ابـــ

  
 }٧٩{
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مدحياً فاخراً وتبجيالً زاهراً من أجل التذكار املكرم الـذي          
لسيدتنا وفخر جنسنا العذراء البتول مرمترمي والـدة اخلـالص          

  .شفاعتها املقبولة ختلصنا من العدو الشرير آمني
من من البشر الذين على األرض يقدر ينطق بكرامة هـذه           

  !العذراء والدة اإلله القديسة مرمي ؟
لكنين أبتدئ مبعونة اإلله وأقول لكم جزءاً يسرياً مما يليـق           
بكرامتها وعظمتها متيقناً باحلقيقة ان تساعدين يف هذا الكـالم          

  :لكي أمدحها هكذا قائالً 
يت صارت كرسياً للمسيح الغـري      السالم لك أيتها العذراء ال    

  .احملوى ابن اهللا باحلقيقة
السالم لك أيتها العذراء اليت احتجب داخلها الذي ال حيويه          

  .مكان يف السماء وعلى األرض
السالم لك أيتها العذراء اليت أشرق من أحشائها اجلـالس          

  .على مركبة الشاروبيم
االبن األزيل  السالم لك أيتها العذراء اليت ظهر منها مولوداً         

  .املمجد من السارافيم
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السالم لك أيتها العذراء شجرة الزيتون اللذيذة الـيت هـي           
  .أساس املسيحيني

السالم لك أيتها العذراء املنارة الذهب النقي اليت أشرق منها          
  .النور احلقيقي

السالم لك أيتها العذراء القبة الثانية اليت داخلـها الكلمـة           
  .األزيل املساوي لآلب

  .ن أدعوك أيتها العذراء القصر امللوكي الذي مللك امللوكمب
مباذا أدعوك أيتها احلقل الذي مل يزرع ووجد فيها عنقـود           

  .احلياة معطي احلياة لكل أحد
مباذا أدعوك أيتها اليمامة احلقيقية الـيت منكباهـا بـصفرة           

  .الذهب يلمع جداً
الثالوث مباذا أدعوك أيتها الكرسي املمجد الذي للواحد من         

  .وحمله الروح القدس من أجل بتوليتها
مباذا أدعوك يا ابنة البار يواقيم والسيدة حنة اليت أشـرقت           

  .بالشرف اجلليل وأزهرت من أهل أبينا داود
مباذا أدعوك أيتها العروس النقية اليت ولدت عمانوئيل املولود         

  .من اآلب قبل كل الدهور
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ملالئكة يسبحوا بغـري    مباذا أدعوك يا كنيسة األبكار اليت ا      
  .فتور

مباذا أدعوك أيتها السماء الثانية اليت حل يف أحشائها الـذي           
  .نطقت من أجله األنبياء والصديقني

طوباك أنت يا مرمي العذراء ألنك محلت يف بطنك حجـر           
  .الالهوت ومل حتترق أحشائك

طوباك يا مرمي العذراء ألنك رضعت من ثدييك الذي يعول          
  .الكل

نت يا مرمي العذراء ألنك اشتملت بالطهر منذ كنت         طوباك أ 
داخل األحشاء فافرحي يا والدة اإلله العذراء فخر مجيع النـساء    

  .يف العامل
افرحي يا مرمي أم النور ألنك ولدت النور احلقيقي ابـن اهللا            

  .افرحي يا ممتلئة نعمة الرب معك
نعطيك الطوىب مع غربيال املالك بصوت الفرح ونعظمـك         

يصابات قائلني مباركة أنت يف النساء ومباركة هي مثـرة          مع أل 
  .بطنك

اشفعي فينا أمام ابنك احلبيب لكي ينعم لنا بغفران خطايانا          
وخيلصنا من أعدائنا املضادين لنا ويرمحنا كعظيم رمحته ويعطف         

آمـني  . قلوب املتولني علينا وخيلصنا من أتعاب هذا العامل الزائل        
  .يارب ارحم
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السالم ملرمي امللكة اليت هي مثل الكرمة الـيت مل تـشخ ومل             

  .وجد فيها عنقود احلياة الدائمة. تظمأ ومل يفلحها أحد ما
ابن اهللا باحلقيقة ذو القدرة أتى وجتسد من العذراء ولدتـه           

  .وخلصنا حنن األسرى وغفر لنا خطايانا املرة
ري مـن   وجدت نعمة أيتها العروس، نطق بكرامتـك كـث        

الرؤساءن حيث كلمة اآلب غري احملسوس جتسد منك حبكمة غري          
  .مبحوثة

من يف النساء األرضيات صار أماً لإلله بثبات سواك يا مرمي           
  .يف البشريات حيث صرت أماً ملنشيء الكائنات

نساء كثريات نلن كرامات وفزن بامللكوت بثبات ومل يبلغن         
  .نساء الطاهراتكرامتك باملساواة أيتها احلسنة يف ال

أنت هي الربج املتعايل الذي وجدوا فيه اجلوهر الغـايل أي           
  .عمانوئيل ذا اجلالل الذي أتى وجتسد منك بالكمال

نكرمك يا ذات البتولية يا عروس من الشر بريـة قديـسة            
  .طارهة ونقية مرمي والدة الكلمة األزيل

ارتفعت أكثر من السمائيات ومكرمة أكثر من األرضـيات         
  .ما يوجد فيها من خملوقات ألنك صرت أماً للخالق بثباتوكل 

 }٨٣{

أنت باحلقيقة اجلدر الطاهر واهليكل واملسكن والقصر الباهر        
  .للمسيح اخلنت الرب القادر حسب األصوات النبوية

اشفعي فينا يا سيدتنا كلنا السيدة مرمي والدة اإلله أم يسوع           
  .املسيح ليغفر لنا خطايانا



 }٨٤{
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  .يقرأ يف اليوم العاشر من شهر توت بركة واضعه تكون معنا آمني
اد هللا الواحد األبدي املثلث األقانيم األزيل خالق الربايـا          

قدس املفيض عليه من    . وعامل اخلفايا املمد العقل من نور جالله      
فهو احلق الذي   . منه ظهر وعنه برز وإليه مآله     . ذاته روح كماله  

العـايل  . ال تبلغ األفهام حكمته، وال تدرك العقول كنه قدرتـه     
خالق الـسموات واألرض ومجيـع      . على كل املناظر والصفات   

األحياء واألموات، هذا الـذي جتـسد مـن         ديان  . املوجودات
اً مقدسـاً حبلولـه يف      السيدة البتول الطاهرة واختارها مـسكن     

. أحشاها الباهرة وخلص اجلنس البشري من أسر إبليس وجنوده        
فلنشكر اهللا على هذه املنة العظيمة اليت ال حيصى هلا عدد ومنجد            
حكته الربانية اليت ال ينقضي هلا أمد ونقدس ذاتـه تقديـساً ال             
ينقطع من أفواهنا أبداً ونسجد له سجوداً يستحق خلوده فينـا           

  .سرمداً
أما بعد يا إخويت األحباء أرى اإلنسان منكم يتكبد األتعاب          

 فكم باألحرى يلزمه من أجـل       واملشاق لريبح األشياء األرضية   
لريبح منها شيئاً يضاعف به الوزنة اليت أودعها        . األمور الروحانية 
فإذا كان الفالح يقاسى برد الـشتاء وحـر         . عندنا رب الربية  
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والتـاجر  . ابه اليت تزول سـريعاً    ألجل أن جيين مثرة أتع    الصيف  
يتحمل املكاره واألسفار واضطراب البحار وقطـع الطرقـات         

واخلادم يقبل إهانة   . ومالقات األهوال الصعبة لريبح فوائد زائلة     
كذلك الصياد يعـاين    . سيده كي حيصل على ما يسد به رمقه       

الربد معلالً نفسه باألمل    الصعوبات غري مبال مبا يصيبه من شديد        
  .بعيد، أمل احلصول على صيد يزقه به اهللا فيقضي بح حاجتهال

فإذا كنا نسعى وراء العامليات اليت تفىن فما بالنا ال نفكر يف            
ما يدوم وملا نتغافل ونتهاون عن كل شيء يتعلـق بالـدينيات            
تاركني ما نطقت به األقوال اإلهلية على ألسنة األنبياء اليت تعلمنا           

فظ الروحيات أكثر من اجلسديات اليت      ألول وهلة أننا ملزمني حب    
 إىل هذا املقام فلنشرح بعـد       تزول وتنتهي أما وقد انتهى القول     

ذلك ما كان من أيقونة الست السيدة العذراء بدير صيدنايا وما           
ظهر من اآليات بقوة العلي املسبح من مجيع املالئكة والقـوات،       

ت واملاء  الشمس والقمر والكواكب والنور، تسبحه مساء السموا      
ليسبح اسم الرب ألنه هو قال فكانت هو        . الذي فوق السموات  

 جعل هلا أمراً ال تتعداه    . أمر فخلقت أقامها إىل األبد وأبد األبد      
سبحي الرب من األرض أيتها التنانني ومجيع اللجج النار والربد          
الثلج واجلليد الريح العاصفة الصانعة كلمته اجلبال ومجيع التالل         

يع البهائم الدبابات والطيور ذات األجنحة ملـوك        الوحوش ومج 
األرض ومجيع الشعوب الرؤساء ومجيع قضاة األرض األحداث        
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والعذارى الشيوخ والشباب ليسبحوا اسم الرب فإنه قد تعـاىل          
  .وحده له اد إىل األبد آمني

وبعد فاعلموا يا إخويت األعزاء أنه كان يف هذا الدير املقدس           
أة راهبة قديسة تدعى مارينـا تعـيش بالعفـة          دير صيدنايا إمر  

والطهارة مبداومة على الصوم والصالة وكانت تقبل طل غريب         
أو ضيف بوجه بشوش وفرح زائد وتكرمه غاية اإلكرام واتفـق          

 لإلسكندر املكوين حضر هلذا الدير من يدعى        ١٢١٢أنه يف سنة    
  زيارة بيت املقدس ليصلي    تاودروس الراهب العظيم وكان قصده    

هناك فاستقباته السيدة الراهبة بكل حفاوة وإكرام ولبث هنـاك          
حمموالً على أكف الراحة، وملا عزم على املـسري         مدة ثالثة أيام    

طلب إليها أن تزوده بالدعوات الصاحلات قائالً هلا أيتـها األم           
املباركة ها أنا ماضي للتربك من األماكن املقدسة يف بيت حلـم            

 من هناك كلفيين الستحضاره معي      فإذا كنت تريدين أي شيء    
فأجابته قائلة أمتىن لك زيارة ميمونة مقبولة لدى احلق سـبحانه           
وتعاىل مث وأطلب إليك أن تأخذ تلك الدريهمات لشراء أيقونة          

هذه يكون عليها متثال صورة الست السيدة العذراء لوضعها يف          
البيعة املباركة فشكرها ووعدها مبا طلبـت ومل ياخـذ منـها            

دراهم بل قام ووجهته بيت املقدس وبعد مسرية طويلة وصـل           ال
هناك ساملاً وتبارك من مجيع األماكن الشريفة وقصد العودة ومل          
يتذكر ما قصدته به السيدة الراهبة من حنو شراء األيقونة بل قام            
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ومشى مسرية ميل وإذ بصوت يناديه من األعايل قائالً أنسيت ما           
هذا الصوت  حتري ومل يعلم من أين      أوصتك به الراهبة فعند ذلك      

وتكدر كثرياً إلمهاله ما أمر به وللوقت عاد ثانية إىل املدينة حيث          
املوضع الذي يباع فيه أيقونات القديسني األبرار وبعد البحـث          

املنظر ومتقنة الصنع عليهـا متثـال       وقع نظره على أيقونة مجيلة      
 إىل صـانعها    السيدة الطاهرة مرمترمي فدنا منها وقبلَّها وطلـب       

يبيعها له فقبل بعد أن أخذ الثمن وسلمها إليه فأخذها ولفها يف            
قطن باحتراس شديد ووضعها يف كيس من قماش بعد أن حتفظ           

ويف أثناء مـسريه    عليها متاماً وخرج مسرعاً وسار قاصداً العودة        
ثـاين يـوم    تقابل مع رفاق يعرفهم من قبل وظلوا سائرين حىت          

للصوص أزعجنهم وأوقعت الرعب يف قلوم      تقابلوا بعصابة من ا   
وظلوا حيارى خايفني من سطوة هؤالء العتاة خيفة أن يقتلوهم          
وينهبون ما معهم وفيما هم كذلك إذ مسعوا من يقول اعربوا وال            
ختافوا فإن اهللا حيفظكم فعربوا الطريق من غري أن يـصيبهم أذى            
من هؤالء اللصوص حيث كان حص ذلك يف موضع يعـرف           

مدينة نابلس وهناك   ادي احلبيب واستأنفوا السري حىت وصلوا       بو
رافقتهم مجاعة أخرى يقصدون الذهاب إىل الناصرة وبينما هـم     
سائرين يف الطريق إذ خرج عليهم أحد األسود الكاسرة قـصد           
افتراسهم فأيقنوا باهلالك لدى رؤيتهم هذا الـوحش الـضاري          

 مسعـوه أوالً    ون إذ مسعوا ذلك الصوت الـذي      وفيما هم يولول  
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ينبعث من األيقونة اليت حيملها الراهب وهو يقول اعـربوا وال           
ختافوا فإن اهللا حيفظكم فاستغربوا األمر وجمدوا اهللا وقبلّوا أيقونة          
السيدة وابتدأوا يشجعون بعضهم اليعض مث حانت منهم التفاتة         
وإذا بفارس عظيم جير األسد مثل البهيم وهو يقول ليس لك مث            

 عليهم فنكس رأسه ووىل منهزماً ففرحـوا كـثرياً           سلطان من
  .وعربوا الطريق وهم آمنني

مث أن الراهب تاودروس ملا رأى ما كان من األيقونة سـر            
كثرياً وعزم على أن ال يتركها طرفة عني وحيفظها عنده لتكون           
عوناً له يف وقت الشدة وحصناً يقيه شر احلادثات وعند وصوله           

 األثارات هناك وعزم على أن ال يدخل        مدينة الناصرة تبارك من   
 الذي  مدينة صيدنايا حىت ال يرى السيدة الراهبة فتطالبه باأليقونة        

هو يف حاجة شديدة هلا فركب قاصداً عكا وملا وصلها وجـد            
مركباً مقلعة فركب فيها مع رفاقه ويف أثناء السري هاج البحـر            

روا وخرجت ريح عاصفة كادت أن تؤدي م إىل اهلالك فاضط         
 الراهـب أن يلقوا مبا معهم من األقمشة واألشياء األخرى أمـا           

فاحتار يف أمره ومل يفرط يف األيقونة بل ألقى كل أمتعته بالبحر            
أسوة برفاقه إال هي وفيما هم حيارى والريح شديدة إذ مسعـوا            
الصوت ينادي من األيقونة قائالً ال ختافوا فإن متثال والدة اإللـه            

ورست املركب باملوضع    ذلك سكن الريح     معكم ولدى مساعهم  
 أن الذي أصابه كله قـد يكـون         الراهبالذي أقلعوا منه فعلم     
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بسبب رجوعه عن الطريق ورغبته يف أخذ األيقونة فعمد علـى           
العودة إىل الدير بصيدنايا مع رفاقه ويسلم األيقونـة للـسيدة           
الراهبة حىت يأمن الشر ملتوقع بسبب تردده يف إيفاء مـا سـبق             

ومل يزل سائراً مع رفاقه حـىت       فقام للوقت   . تعهد به من قبل   و
وصلوا دير صيدنايا ومل يعرف الراهبة بنفسه كذلك هي مل تعرفه           
لكثرة الزائرين فاستراح ونام تلك الليلة بعد أن قدم الـصلوات           

إىل اهللا تعاىل طالباً منه أن ينجح مساعيه ويعينه على          والتضرعات  
 من صلواته افتقد األيقونة املقدسـة       خالص نفسه وبعد أن فرغ    

وإذ بالقطن الذي كان عليها يبلله الدهن فتعجب من ذلك وفكر           
يف أمرها بعد أن تفرس فيها فوجدها مكللة مبادة دهنية تسيل إىل            
األسفل فأخذ منها شيئاً ووضعه على مريض من رفاقه فـشفي           

قونة للوقت ففرح فرحاً عظيماً وقال يف نفسه ال أفارق هذه األي          
أبداً ألين بواسطتها أقدر أن أعمل ما يرضي اإلله جـل امسـه             
وصمم على أخذها معه لعظم إميانه ا وما ظهر منها من اآليات            
حبب األمر إليه كثرياً فلفها وردها إىل الكـيس ثانيـة وودع            
الراهبة وخرج يطلب الباب فلم جيد مكانه فرجع إىل الـدخل           

 وكان كلما أراد اخلـروج      وتفرس ينظر الباب فوجده مفتوحاً    
يغيب الباب ويصري كأنه مل يكن واستمر على هذه احلالة ثالثـة    
أيام والراهبة تفكر يف أمره متعجبة وتأيت إليه مبا يأكل ويـشرب            

كان يرفض ذلك ملا عنده من األفكار فظنت الراهبة أنه          غري أنه   



 }٩٠{

خمتل الشعور فتقدمت إليه قائلة ما الذي يؤملك يـا أيب الـشيخ             
وبأي شيء تشتكي فنهض لوقته وسجد هلا قائالً اغفري يل ذنيب           

 الذي قد عرب بك مـن مـدة         الراهبأيتها الطاهرة فإين أنا هو      
متثـال  وكلفتيه أن يشتري لك أيقونة برسم الدير يكون عليها          

السيدة العذراء فعرفته من ساعتها وابتدأ حيدثها بكل ما حصل له       
يقونة وما كان من األهـوال      والعجائب اليت صنعت بواسطة األ    

اليت دامهته بسبب تصميمه على أخذ األيقونة وعدم إيفاء وعده          
مث فتح الكيس بـني     . صل له أخرياً بعد حضوه إىل الدير      وما ح 

يديها وأخرج تلك األيقونة العظيمة وأظهرها إىل الراهبة مارينا         
اليت اندهشت لدى رؤيتها ملا نظرته من الدهن الذي يسيل مـن            

بها وابتهجت ابتهاجاً عظيماً وسبحت اهللا وجمدتـه علـى          جوان
صنيعه الذي يفوق إدراك البشر مث قبلت األيقونـة ومـسحتها           

من الدهن الذي مل يلبث     كية  ذمبنديل كان معها فانتشرت رائحة      
تباركوا مجيعاً منها أمرت الراهبـة      أن عاد وكللها ثانية وبعد أن       

ها ووضعنها يف طاقة غري     مارينا أخواا الراهبات فحضرن ومحلن    
مث أن الراهب تاودروس نظـر إىل       . مبنية وتباركن منها مجيعهن   

الراهبة وقال ها قد أتيت لك باأليقونة العظيمة اليت عليها متثال           
السيدة وأخربتك بكل ما حصل من العجائب والسيد املـسيح          
يشهد على ذلك واجلماعة اليت كانوا معي يثنون علـى أقـوايل            

ألساقفة والقسوس والشمامسة ما يعـزز الـشهادة        وفيهم من ا  
 }٩١{

واجتمعوا مجيعاً ووافقوا على أقواله حيث كان ذلك يف اليـوم           
العاشر من شهر توت يف اليوم الذي أقاموا فيه تلـك األيقونـة             
املقدسة يف البيعة الطاهرة وأقام الراهب املذكور يف خدمة الدير          

اجلهة القبليـة منـها     إىل أن تنيح بسالم ودفن جبوار الكنيسة يف         
  .وكذلك القديسة مارينا تنيحت بعده ودفنت جبانبه بسالم

 لإلسكندر حضر إىل هذا الـدير       ١٣٧٣وملا كان يف سنة     
املبارك أحد املطارنة املدعو أنبا موسى من مدينة القـسطنطينية          

عندما مسع خبربها وعند وصوله     ليتبارك من هذه األيقونة املقدسة      
دهن منها فأمر بنقلها يف موضع متسع حيفظ        عاين ما يسيل من ال    

ما يفيض منها من الربكة لشفاء األمراض ووافق علـى أقوالـه            
  .الراهب املدعو يوحنا الذي كان يرأس هذا الدير وقتها

مث أن الراهب يوحنا اختار هلا موضعاً عظيماً بالبيعة وزخرفه          
بالرخام ووضع من حتتها جرناً من رخام يقي ما يـسيل مـن             

هن وطرز األيقونة حبرير يكلله الذهب اإلبريز واتفق حضور         الد
 أحد الكهنة يومها من القرى ااورة للدير امسه القس مـرقس          
دعى ان يقوم خبدمة القداس فأكمل ذلك حيث كـان يوجـد            
مجاعة كثريي العدد وأخرياً اتفق رأيهم على نقل األيقونة مـن           

نـوه بـأنواع    موضعها األصلي إىل احملل الـذي اختـاروه وزي        
الزخارف فحمل الكاهن األيقونة الشريفة على ذراعيه ليدور ا         



 }٩٢{

يف الكنيسة وحول الدير ومن خلفه باقي الشعب يتقدم اجلميـع           
املطران ورئيس الدير وبينما هم كذلك إذ مسعوا صوت زلزلـة           
 عظيمة قد زلزلت األرض حىت كاد الدير يسقط على احلاضرين         

ه اليت يف الصهريج املوجود يف وسط       وكانوا يسمعون قرقعة امليا   
الكنيسة باضطراب عظيم هائل حىت أن احلاضرين فزعوا وظنوا         
أن السماء انطبقت على األرض ومل تزل تز اهتزازاً شديداً حىت           

وبعدها اعتقـل لـسان الكـاهن       وضعت األيقونة يف موضعها     
املذكور الذي كان حيملها وصار ال يستطيع أن حيرك سـاكناً           

على هذه احلالة مدة ثالثة أيام مث تنـيح بعـد أن قاسـى              وأقام  
صعوبات مجة وللوقت مسعوا صوتاً ينبعث من تلك األيقونة وهو          
يقول ال متكنوا أحد أن يغري مكاين وال تدعوا أحداً ما خيـدمين             
من العلمانيني فلما مسعوا ذلك الصوت فزعوا فزعاً شديداً وأمروا          

ن راهباً بتول أو راهبة عذراء ومن       بان ال خيدمها أحداً إال إذا كا      
وكل من يتوسل   . تعدى ذلك يكون مستوجب القصاص من اهللا      

بالسيدة العذراء للرب اإلله ينال ما يطلبه وإذ كان بـه مـرض             
ومن العجائـب   . أوسقام يشفى منه بواسطة هذا الدهن املقدس      

واآليات اليت كانت تظهر من تلك األيقونة أنه إذا كان أحـد            
أمانة ووضعه يف مرتله فيفيض يف يوم تذكارها يف كل          أخذ منه ب  

لكل األمراض وبركة عظيمة حتل يف املـرتل        سنة ويكون شفاء    
وحيصل له كل خري ومن يأخذ منه بغري أمانة فإنه ال ينتفع بـه              

 }٩٣{

فشاع خرب هذه األيقونة يف كل األقطـار        . ويعود عليه بالضرر  
ـ        ضلها وكرامتـها   وعرف العامل قوا واختربها امللوك وأقروا بف

وصار كل احد يتلهف لرؤيتها والتوسل لصاحبتها عليها أشرف         
  .السالم

فسبيلنا أن نزيد يف إكرام السيدة العذراء ونطلب منـها أن           
جتعلنا مستحقني الدخول مللكوت السموات وتزيل عن قلوبنـا         

ال نتهاون يف تعظيمها    الشكوك واألفكار الردية وتساعدنا لكي      
اإلله كل النعم اجلزيلة اليت تعجز األلسنة عن        ألا استحقت من    

طوباهـا  . وصف اليسري منها طوباها ألا أفضل من كل البشر        
طوباها ألا  . ألن غربيال املالك أتاها مبشراً بكلمة اإلله املنتظر       

طوباها ألن الروح القدس حـل      . مسعت السالم بالصوت اإلهلي   
. دت اإللـه الكلمـة    طوباها ألا ول  . عليها وظللتها قوة العلي   

طوباهـا ألـا    . طوباها ألا حبلت باجلالس على الشاروبيم     
طوباهـا ألـا    . صارت كرسياً للمسيح واملرتل من السارافيم     

طوباها ألا صارت   . صارت مصباحاً أشرق منه نور الالهوت     
طوباها ألا كرمة طـاهرة     . باباً مشرقاً ختمه الرب الصباؤوت    

 طوباها ألا صهيون اليت جاء منها منجـي         .نتج منها مثرة احلياة   
. طوباها ألا كرت احلق الذي ظهر منه السر احلقيقـي         . اخلطاة

. طوباها ألا صارت أم احلياة كما أعلن ذلك إشـعياء الـنيب           
طوباها ألا قـدس    . طوباها ألا هي املركبة اليت رآها حزقيال      



 }٩٤{

لكة والدة اإلله   طوباها ألا امل  . القديسني الساكن فيه عمانوئيل   
املتحنن على كل اخلالئق أمجعني الذي إيـاه نـسأل أن يـنري             
عقولكم وحيفظ أنفسكم وأجسادكم وحيل بربكاته على أرزاقكم  
ويلهمكم العمل بطاعته والتمسك بوصاياه وحمبته وحيسن لكـم         
العاقبة يف الدنيا واآلخرة ويقيكم من مكائد العدو احملتال وجنوده          

أهالً للوقوف عن ميينه يف اليـوم املرهـوب         الشريرة وجيعلكم   
ويبلغكم أمثال هذا العيد املبارك ساملني من كل املكاره والعيوب          

وأنت فـائزين باألعمـال     . سنيناً عديدة وأعواماً متصلة مديدة    
ويستجيب . فرحني مسرورين مسامهني املالئكة النورانية    . املرضية

مينح الـصحة   وينيح نفوس أسالفكم و   صلواتكم ويغفر آثامكم    
وخيـضع  . ملشاخيكم والعفة لشبابكم والنشأة الصاحلة ألطفالكم     

األعداء املناصبني حتت أقدامكم وأن يقيم منار املذهب املسيحي         
وخيذل أعداء البيعة وجيعل كيدهم راجعـاً علـى رؤوسـهم           
ويدخلكم يف مصاف األبرار وجيعل لكم حظاً ونصيباً مع كافة          

لسماع ذلك الصوت اململوء    تحقني  خمتاريه األطهار وجيعلكم مس   
فرحاً القائل تعالوا إىلَّ يا مباركي أيب رثوا امللك املعد لكم مـن             
قبل إنشاء العامل ما مل تره عني ومل تسمع به أذن ومل خيطر على              
قلب بشر بشفاعة الست العذراء مرمي والدة خـالص العـاملني           

ن وكل  والرسل األطهار املنتخبني وكل مصاف القديسني من اآل       
  .أوان وإىل دهر الداهرين آمني

 }٩٥{
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اد هللا مانح العطايا وكاشف اخلفايا صـارف عـوارض          
النقمة وفاتح أبواب الرأفة والرمحة املعاهد شعبه باخلالص من قبل     

ار مطالع األفراح   اإلله الكلمة الذي جدد أعياد البيع املسيحية وأن       
الذي مجع مشل األمة املسيحية وأرشدها على تسبيح        . الروحانية

الذي جعل بيعته األرثوذكسية مثال لسملء      . عظمته وتقديسها 
وبذا . قدسه يف ترتيب طقوسها وزينها بكواكب مشرقة باألنوار       

أصبحوا املسيحيني يسبحون يف الليل والنهار قائمني يف مصافها         
نـاطقون باألغـاين    . لوف من املالئكة األطهار   قيام طغمات األ  

فأي طرب حسي يؤثر    . الروحانية اليت تلهي عن املزمار والقيثار     
يف النفوس أو يفعل يف القلوب ما تفعله األحلان الروحانية مـن            

وأي . اجتذاا وأي فردوس عقلي مل يلجه الواجلون من أبواـا         
وأثواا خصوصاً  حلة جمد مل يتوشحها املتوشحون حبلل كهنوا        

إذا خلصت القلوب من األوصاب وصفت اخلواطر من األكدار         
وجلت العقول من األفكار الرديئة وأقبلت األفهام على حتـصيل          

فينبغي لنا حنن اتمعون يف األعياد السيدية       . معاين الكتب اإلهلية  
أن نكون متفقون مبحبة حقيقية وألفة روحانية ونيـات نقيـة           

طية كي نستحق اإلجتماع يف جممع األطهار       خالصة من كدر اخل   



 }٩٦{

ونقترب من أب األنوار بوقوفنا يف بيعة األبكار لنفـوز بنعـيم            
مقدار جالله ونسأل مانح اجلود واإلحسان وفاتح أبواب الرمحة         

ومشفي األوجاع واألحزان جامع مشل املؤمنني يف بيعته        والغفران  
. ني بسمة اإلميـان   تفضالً منه على عباده املتشرف    . جبزيل االمتنان 

املوعودين حبلوله يف وسطهم كلما اجتمعوا بامسه يف كل وقـت           
اشتراهم بدمه الذكي الـذي  ورمحة منه على شعبه الذي      . وأوان

يعلو عن مماثلة األمثان املسبح من كافة مؤمنيه من شيوخ وكهول           
ه وشبان وأطفال ورضعان املمجدة ربوبيته يف جمامع شعبه وبيعت        

ومتتعت املؤمنني بأعيادها مـشتملني     . اا برمحته اليت فتحت أبو  
مرتلني المسه كطقوس مالئكته صاغني ملا يتلى علينا من         . برأفته

تسبيحات عذبة وأقوال إهلية ونبوات حكمية وضمائرنا تنتظر من   
النعم الوافرة ما يكسبنا أعظم موهبة عالية مسائية لنحظى بنعـيم           

ما أى وأمجل   واهب العظيمة   فيا هلذه امل  . امللكوت الذي ال يزول   
فهلموا يا معشر املـسيحيني إىل وليمـة        . نظامها وأعظم كماهلا  

. ملك امللوك السمائي كي نقف يف حضرته وقوفاً مزيناً بالوقار         
ونتشابه يف وقوفنا هذا بوقوف األبرار      . خالياً من تقاسم األفكار   

العظيم صاحب القدرة   . أمام اإلله رب األنوار   . واملالئكة األطهار 
مقترناً . حبسن االتفاق املزيل عن النفوس افتراق الشقاق      . اجلبار

باخلضوع والطلبات واخلشوع لرب القوات واد والتقـديس        
لنكون أهالً أن منجده هكـذا قـائلني        . إلله األلوف والربوات  

 }٩٧{

عظيماً هو الرب وعظيمة هي أعماله وأسراره وحكمته ال يقدر          
. ه العالية عن أفهـام الفهمـاء   بشري على إدراك شيء من أمور     
تلك اليت بواسطتها قد خنلـص      . اهدنا يارب إىل الطريق الصاحلة    

أيها الغافر لكل من أقبل إليه بنية صادقة أنعم         . من موت اخلطية  
علينا وكن لنا عوناً قوياً يف الطريق اليت نسلك فيها كي تفـتح             

لكـسالن  فأنا اخلـاطي ا   . أعني قلوبنا املظلمة وأفكارنا املدهلمة    
أسألك اللهم أ تفتح عيين قليب وفهمين ألمسع كالمك وأعمـل           
بوصاياك وأوامرك وال تؤاخذين على خطاياي وساحمين واغفر يل         

ألنك واهب الكالم والنطق الصاحل سـاحمين بـزاليت         . هفوايت
الذميمة هبين من لدنك معرفة كي أقدم على تـسطري          وأعمايل  

األعجوبة العظيمة الـيت    بعض من أقوالك احلكمية وإذاعة خرب       
فامسعوا هذا  . صنعتها والدتك الطاهرة يف كنيستها مبدينة أتريب      

  :اخلرب العجيب يا أحبائي 
عوضاً عن أبيه هارون الرشـيدي  أنه ملا توىل املأمون اخلالفة   

كان يف ابتداء ملكه معانداً للمؤمنني بالسيد املسيح مضطهدهم         
ارداً للكنيسة قبـل أن     وكطارداً هلم كما كان بولس الرسول مط      

انتدب من خواصه   وكان هذا اخلليفة    . ينتخب للبشرى املسيحية  
أمرياً كبرياً وصحبته قوة عظيمة من الفرسان األقوياء وأرسله إىل          
ديار مصر وكل أعماهلا ليهدم الكنائس اليت ا وكانت شـدة           

األمري إىل الـديار    وملا وصل   . عظيمة على املؤمنني بسبب ذلك    



 }٩٨{

 ابتدأ أن يهدم الكنائس يف كل مكان وهو جيول القـرى            املصرية
واملدن إىل أن أتى مدينة أتريب الواقعة شرقي بنها العسل ونزل            
ا ونصبوا له اخليام ليستريح وكان ا كنيسة عظيمة على اسم           
السيدة العذراء مرمترمي وهي أول كنيسة بنيـت هلـا بالـديار            

 وبني كل   لها اسطوانات وكان هلا أربعة أبواب يف داخ     . املصرية
إسطوانة واألخرى أربعون ذراعاً وكان فيها مائة وستون عمود         
رخام أبيض وهي مفروشة األرض بالرخام امللـون واألسـكنة          
واإلمبل كانا منقوشني ومرصعني بالذهب والفضة وكان فيهـا         
أربعة وعشرون هيكالً منقوشاً وكانت أيقونة الـست الـسيدة          

صورة مصنوعة من العاج واألبنـوس      العذراء موضوعة داخل مق   
ومرصعة باجلواهر والفصوص الثمينة وعليهـا قطعـة حريـر          
قسطنطيين منسوج عليها صورة السيدة العذراء واملالكني عـن         
ميينها ويسارها بغاية اجلمال وقدامها قناديل ذهب وفضة موقدة         
ليالً واراً وكان هلذه الكنيسة رئيس امسه القس يوحنـا كـان            

باركاً قديساً وديعاً مواظباً على الصالة والـصوم ورفـع          بتوالً م 
القرابني مالزماً خلدمة الكنيسة رحوماً متواضعاً كثري احملبة مرضياً         
هللا يف مجيع أعماله فلما بلغ القسيس املذكور وأهل البيعة خـرب            
األمري وما حضر بسببه حزنوا كثرياً فتقوى رئيـسهم بـالروح           

ب وطلب املعونة مـن الـست       القدس وقام للوقت وصلى للر    
السيدة العذراء مث مضى حنو األمري وتقدم إىل خيمته فلمـا رأوه            

 }٩٩{

الغلمان قالوا له ما حاجتك يا راهب فقال القسيس املبارك أريد           
األمرب فاستأذنوه بدخويل فأمر وعند وصوله خاطبه بقولـه يـا           

فأمر احلاضرين  . موالي األمري ارغب أن أعلمك بأمر على إنفراد       
خلروج فقاموا للوقت ومل يبق غري األمري وجليسه فقال القسيس      با

يا موالي األمري مسعت أنك حضرت هلدم الكنائس وأنا أقـصد           
حسانك أن تتفضل وتنظر هذه الكنيسة قبل أن        إفضلك وعميم   

تأمر دمها ألا أول كنيسة بنيت على اسم السيدة العذراء يف           
هذا الراهب فيه معىن وال     ديار مصر فقال جليس األمري إن كالم        

تقوم وتنظر هذه الكنيسة على سبيل الترته والفرجة فقاما         بأس أن   
األمري وجليسه والقسيس يتقدمهما إىل الكنيسة فلما أبـصراها         
تعجبا من حسن منظرها وزينتها وزخارفها فقاال لـه إن هـذه            
كنيسة عظيمة جداً ولكنا أمرنا بشيء ال نقدر على خمالفته البتة           

ل القسيس صدقت يا موالي فيما قلت لكن أريد أن أقـول            فقا
لك شيئاً فقال له األمري قل ما شئت فقال له القسيس أريد منك             
أن متهلين بإبقاء الكنيسة ثالثة أيام ولك على يف كل يوم مائـة             

فلما . دينار فإذا مل يصلك مكاتبة من اخلليفة فافعل ا ما شئت          
يه وقال له حنن بيننا وبـني       مسع األمري كالم القسيس ضحك عل     

مدينة بغداد من هذا املكان شهرين ذهاباً وشهرين إياباً فتكـون           
املدة أربعة شهور فما تقوله ال يصدقه عقل عاقل وال يتحدث به            

فأجابه اجلليس بقوله يا سـيدي      . البتعاده عن الصواب مبراحل   



 }١٠٠{

ر لسد   فنأخذ الثالمثائة دينا   األمري وما علينا أن وافقناه على طلبه      
حاجتنا ا مع علمنا بأن ما قاله ال يكون البتة البتعاد املـسافة             
بعداً هائالً وبذا نكون قد أرضيناه من جهة وانتفعنا باملال مـن            

فوافق األمري على ذلك وخاطب القسيس يوحنـا        . جهة أخرى 
بقوله حنن نوافقك على طلبك وال خنالفك أبداً فقال له القـس            

أمام أيقونة الست السيدة العذراء بأنك      يوحنا أريد أن تعاهدين     
ال خترج عما تقرر بيننا فتعاهدوا على ذلـك وخـرج األمـري             

  .الكنيسة ومها يضحكان عليهوجليسه من 
مث أن القسيس يوحنا قال ألصحابه امضوا وأغلقوا على باب          

ل هلـم   الكنيسة وال تفتقدوين إال بعد ثالثة أيام ففعلوا كما قـا          
ب الكنيسة ومضوا مث أنه تقوى بالروح القدس        وأغلقوا عليه أبوا  

وانتصب للصالة متجهاً إىل الشرق أمام أيقونة الست الـسيدة          
العذراء وقدم الطلبة إىل اهللا تعاىل ببكاء مر مستـشفعاً بوالدتـه            
الطاهرة قائالً يا سيديت يا حنونة يا بتول يا مرمترمي هذا وقـت             

 املقدسة لئال   شفاعتك وإظهار عجائبك ال تتخلي عن كنيستك      
أسألك أن تسايل ابنك احلبيب ربنا      . يضحك األعداء ويهزأوا بنا   

 أن يتحنن على مسكنتنا حنن املؤمنني بامسه ويظهر         يسوع املسيح 
قوته يف إبقاء هذه الكنيسة ساملة بشفاعتك أيتها اخلدر امللوكي          
ومل يزل القسيس يوحنا مواظباً على الصالة والطلبة قائماً علـى           

 صائماً مل يذق شيئاً إىل كمال الثالثة أيام فنظر الرب إىل            أقدامه
 }١٠١{

ومل خييب طلبه وملا كان يف الليلة الثالثة قبل أن يشرق           قوة إميانه   
النور وهو منتصب للصالة أمام أيقونة الست السيدة العـذراء          
كلمته الطاهرة من األيقونة وقالت له أبشر أيها القـديس فقـد          

قيـة  األمري بإبقاء هـذه الكنيـسة وب      وردت مكاتبة اخلليفة إىل     
ففرح القس فرحـاً عظيمـاً      . الكنائس فتقوى بالرب وال ختف    

وصار كاألسد وسجد للرب شاكراً وتقدم إىل األيقونة وتشكر         
  .للسيدة العذراء

وأما األمري فإنه كان يف تلك الليلة نائماً يف خيمتـه وهـي             
ومل عـة   مزررة عليه فانتبه قرب الصباح وجلس وأمر بإيقاد مش        

يشعر إال وطائر أبيض قد رمى من منقاره بطاقة يف حجر األمري            
وغاب عنه الطري لوقته واخليمة مزررة فتحري كثرياً وأخذ البطاقة          
وفتحها وتأملها وإذا هي خبط اخلليفة املأمون مؤرخة يف تلـك           

  :الساعة بعينها وفيها مكتوب هكذا 
قة إليك تبادر   األمري األجل أن ساعة وصول هذه البطا      نعلم  

باحلضور إلينا بسرعة بدون تاخري واحلـذر مث احلـذر مـن أن             
تتعرض للكنيسة اليت مبدينة أتريب وال بقية الكنائس اليت أمرناك          

  .دمها
فتعجب األمري غاية العجب واستدعى جليسه وأطلعه علـى         
البطاقة وعرفه مبا قد رآه من الطائر األبيض فاستغرب األمر جداً           



 }١٠٢{

فلما حضر بـني يديـه      .  إليه بالقس يوحنا    أن يأتوا  وأمر األمري 
له عرفين أين كنت من     استقبله بفرح عظيم وأجلسه جبانبه وقال       

فقال له القس كنت يف الكنيسة أطلب من اهللا ان          . حني فارقتنا 
يتحنن علينا بإبقاء هذه الكنيسة ويف هذا الوقت كلَّمتين السيدة          

طاب موالي اخلليفـة    ل خ العذراء من أيقونتها وقال يل بأن وص      
فقال له األمري   . بإبقاء هذه الكنيسة فشكرت اهللا تعاىل على ذلك       

نعم وصل يل يف هذا الوقت طري محام أبيض ومل أعلم مـن أي              
ومن اآلن يا قـسيس عرفـت       جهة عرب وال من أي جهة خرج        

وحتققت أن شفاعة الست السيدة احلنونة العذراء مرمترمي مقبولة         
أمرين أن أمضي إليه وال أتعرض هلذه الكنيسة وال         ألن اخلليفة قد    

بقية الكنائس أيضاً واآلن قم بنا لنمضي إىل الكنيسة كي أطلب           
من الست السيدة الطاهرة مرمترمي العذراء أن تكون يل عونـاً يف     
طريقي وقام لوقته مع القس يوحنا ودخل الكنيسة وتـشفع إىل           

 وتعينه كـل أيـام      يصل مدينته الست السيدة حترسه ساملاً حىت      
حياته ودفع إىل القس املال املأخوذ منه وزاده مائة دينار من ماله            

وأخرياً ودعه ومضى قاصداً العودة     . اخلاص إكراماً للست السيدة   
إىل مدينة بغداد فأمر جنده وحاشـيته باالسـتعداد للرحيـل           

وهـو  واالستغراب ميلئه من حصول مثل هذه األعجوبة العظيمة         
مث قام تصحبه جنوده ومازالوا     . قادر على كل شيء   يسبح اهللا ال  

سائرين حىت وصلوا بغداد ساملني وبعد أن استراحوا قام األمـري           
 }١٠٣{

وسلم على اخلليفة ففرح بقدومه معافاً وخاطبه قائالً هل وصلت          
إليك بطاقتنا قال نعم فأجابه صحبة من قال مع طائر أبـيض يف             

غري أين يا موالي أود أن      تاريخ حتريرها متاماً األمر الذي أدهشين       
فابتدأ اخلليفة يقول أنين قبل أن أكتب لك        . تقصين حقيقة احلال  

تلك البطاقة بثالثة أيام حاملا كنت مضطجعاً يف منتصف الليلـة           
املذكورة رأيت نوراً عظيماً يفوق الشمس والقمر أضعافاً حيث         
أضاء غرفيت ومسعت صوت تسبيح وليل فاندهشت وقلت مـا          

ل يل شبه شخص من نور وقال يل اما تعلم أن سـبب              فتخي هذا
ذلك هو جميء السيدة مرمي والدة اإلله مرتلك قم وأسجد هلـا            
وأطلب معونتها فقمت مذعوراً وسجدت فجاءين الصوت مـن         
قبلها وهو يقول من أذنك أن تتعدى على كنيسيت اليت يف مدينة            

مها فأجبـت   أتريب وبقية البيع الكائنة بالديار املصرية وتأمر د       
بقويل إين أجهل ما أفعل فأجابين الصوت قائالً قم وأكتب كتاباً           
إىل األمري مبصر أن يبقي كنيسيت اليت يف مدينة أتريـب وبقيـة             

شديد الضرر من قبلي فوعـدت      كنائس املسيحيني وإال ينالك     
وملا كان صباح ذلك اليوم أمهلت األمر ومل أفكـر          . بإمتام ذلك 

ت على حسب عاديت ومل أشعر إال ويف        فيه حىت املساء اضطجع   
منتصف الليل ظهرت يل العذراء وشددت على النكري فوعـدا          
ولكين توانيت ملشغولييت يف مهام أخرى ومل أكتب شيئاً حـىت           

 رأيت تلك الرؤيا بعينها فقمت مـذعوراً ألن العـذراء           املساء



 }١٠٤{

كلمتين بشدة قائلة لوال خويف عليك وعلى جة نفسك كنـت           
سبب اونك يف كالمي فقم وأكتب كتاباً إىل األمـري          أعرفك  
فأجبتها وإذا كتبت من الـذي يوصـله إىل األمـري           . حبضوري

واملسافة بعيدة جداً فقالت أكتب أنت وعندي من ميضي به إليه           
وللوقت كتبت تلك البطاقة اليت رايتها وبعد ختمها رأيت طائراً          

ذراء أيهـا األمـري     وحتققت قوة السيدة الع   . أبيضاً اختطفها مين  
وأسأل اهللا بشفاعتها وبركاا أن تساعدين يف بناء كنيسة هلـا           
جبانب قصري ليصلوا فيها النصارى دفعتني يف السنة من أيـام           

ا طلبه اخلليفة من حنو بناء البيعة وظهـر         أعيادها وقد كان ومت م    
  .فيها عجائب وآيات كثرية

عظيمة فينبغـي   فقد مسعتم أيها األحباء خرب هذه األعجوبة ال       
لنا أن نتخذ السيدة العذراء شفيعة لنا ونطوا ونكرمها لكـي           
تسأل ابنها احلبيب من أجلنا لريمحنا ويغفر لنا خطايانا ويعطينـا           
الغلبة على الشيطان وجنوده لنستحق إرث امللكوت األبدي مع         
قديسيه األبرار ومالئكته األطهار وكل من أرضى الرب بأعماله         

  .وكل أوان وإىل دهر الداهرين آمنيالصاحلة اآلن 

 }١٠٥{

üe‰ÙÈÚe úèóÔñg
 بوادي النطرون لـه     – السريان   –دير السيدة العذراء مرمي     

بالقرب من الكنيسة املرقـسية     ) العزباوية  ( مقر بالقاهرة يسمى    
  .بكلوت بك

وبالعزباوية كنيسة صغرية باسم العذراء مرمي وا مقـصورة         
ة هلا وهي حتمل الطفل يـسوع       للسيدة العذراء حتوي أيقونة قدمي    

املسيح ويوحنا املعمدان يقبل قدميه الطاهرتني وجبواره احلمـل         
وتسمى هـذه   . الذي كان يرمز للحمل احلقيقي يسوع املسيح      

ويلجأ إليها كثري من املرضى ومن      ) األيقونة املعجزية   ( األيقونة  
به ضيقة أو مشكلة وكذلك الطلبة أثناء االمتحانات ويتشفعون         

وقد باركت العائلة املقدسة هذا املكان      . ميان ويتمجد اهللا معهم   بإ
 إذ مرت العائلة املقدسة ذا املكـان وكـان          أثناء زيارم ملصر  

فلما وصلوا إىل هذا احلقل قال القديس يوسف النجـار          . حقالً
لصاحب احلقل سالم لك أيها الرجل الطيب فرد عليه الرجـل           

كان الرجل يف هذا الوقت يضع      و. أهالً وسهالً بالضيوف الكرام   
وطلبت منه الـسيدة    . بذور البطيخ يف حقله فجلسوا ليسترحيوا     

العذراء أن يشربوا ماء فأدىل الرجل الدلو ومأله من البئر فشربوا           
  ).هذا البئر حالياً جبوار مدخل العزباوية على الشمال ( مجيعاً 



 }١٠٦{

أيها ويف أثناء استراحتهم قالت السيدة العذراء للرجل اعلم         
 الطيب أننا العائلة املقدسة هاربون بأمر اهللا مـن وجـه            الرجل

هريودس الذي كان يريد قتل هذا الطفل الربيء، وشرحت لـه           
فتأثر الرجل من   . سبب هروم وكلمته عن سر التجسد اإلهلي      
  .كالمها ورق قلبه حلديثها العذب بصدر رحب

 ابين  وقالت له إنك اليوم تضع هذه البذور يف األرض وبقوة         
احلبيب يسوع املسيح له اد سترى أعجوبة تندهش هلا فتؤمن          

وهذه العجوبة أنك ستقوم إن شاء اهللا غداً وتنظـر          . بابين هذا 
حقلك الذي بذرت فيه البذور اليوم وقد صار كله بطيخاً كبرياً           

فاندهش الرجل من هذا الكالم الذي يفوق إدراك البشر         . وكثرياً
الرجل املبارك إنه سيمر عليك باكر إن شاء        مث قالت له اعلم أيها      

اهللا رجال يسألونك عنا فقل هلم إن العائلة مرت على ملا كنـت             
. فقال الرجل مسعاً وطاعـة    . أضع بذور هذا البطيخ يف األرض     

( وبعد أن استراحوا قاموا ليواصلوا رحلتهم إىل مصر القدميـة           
 للرجل  فقال القديس يوسف النجار   ) كنيسة القديس أيب سرجة     

سالم لك أيها الرجل الكرمي فرد عليه مودعاً رافقتكم الـسالمة           
فقال له القديس يوسف النجار بركة الطفل يسوع املسيح لـه           

وساروا على بركة   . اد الذي ستؤمن به تشملك وحتافظ عليك      
فبينما هم سائرون كان الرجل يالحظهم إىل ان تواروا عن          . اهللا

إذ أن  (  هذه األعجوبة وكيف تتم      عينيه، فجلس الرجل يفكر يف    
 }١٠٧{

البذور البد أن تكون يف األرض ملدة ثالثة أو أربعة أشهر حـىت             
وعندما أصبح  . وأخذه النعاس فنام  ). يتم نضجها وتصري بطيخاً     

الصباح رأى أكثر مما كان متوقعاً إذ أن البطيخ ظهر يف حقلـه             
د مبنظر ي جداً فاندهش الرجل وسجد هللا شكراً وآمن بالـسي          

. حقله مع القديسة مرمي أمه    املسيح له اد الذي تنازل وزاره يف        
وإذ أن احملصول كان كثرياً جداً وجيداً بشكل أذهل لبه، فكرر           
الشكر هللا الذي أنعم عليه باإلميان املقـدس، وـذه الزيـارة            

وبينما هو مأخوذ ذه النشوة املفرحة إذ مـر عليـه           . املباركة
ريودس وسألوا الرجل عن العائلة املقدسة الرجال الذين أرسلهم ه   

فقال هلم إن هذه العائلة مرت على ملا كنت أضع بـذور هـذا              
فلمـا  ) حسب أمر السيدة العذراء للرجل      ( البطيخ يف األرض    

مسع الرجال من صاحب احلقل هذا الكالم، حزنوا جداً وقـالوا           
. و أربعةإن العائلة املقدسة كانت يف هذا املكان منذ ثالثة أشهر أ         

ورجعوا إىل بالدهم فلـسطني     . وقالوا إن جمهودنا ضاع سدى    
  .خائبني متحسرين

كان رؤساء الدير يقيمون ببلدة الطرانة قدمياً مث انتقل املقـر           
إىل قرية أتريس مركز إمبابة وكان يطلق عليها اسم العزبـة مث             
انتقل إىل املكان احلايل بالقاهرة وأطلق عليه اسم العزبة ومـن مث            

شتهرت بني عامة الشعب بالعزباوية أو الست العزباوية بسبب         ا
  .نسبتها إىل العزبة



 }١٠٨{

  :معجزات أيقونة العزباويةومن 
يروي أحد اآلباء عن معجزة حدثت يف األربعينـات مـن           
القرن العشرين عن لسان األب املسئول عن العزباوية يف ذلـك           
 الوقت، هذه املعجزة حدثت لسيدة يونانية حضرت ألبونـا يف         

 ١٢العزباوية وكانت تبكي حبزن شديد وحرقة قلب وذلك ملدة          
( أمام األيقونة ملـدة طويلـة       يوماً متوالية كانت كل يوم تبكي       

  ).حوايل نصف ساعة 
 لعمل  – ليضعه يف الصندوق     –وبعد ذلك تعطي أبونا ريال      

وكان أبونا يتعجب من امر هذه السيدة       . متجيد للعذراء العزباوية  
 فأجابته قائلـة   . ا الشديد فسأهلا عن سبب ذلك     وإحلاحها وحز

ابين يف اجليش اإلجنليزي وأرسلوه إىل لنان وكان دائماً يرسل يل           
ألطمئن على أخباره ويف آخر خطاب له كتب يل أنه مـريض            
جداً وبعد هذا انقطعت خطاباته، وأنا خايفة يكون مات وعايزة          

  .الست العزباوية ترجعهويل سليم 
إين فتحت الباب كالعادة    لث عشر يقول أبونا     ويف اليوم الثا  

يف الصباح الباكر ووجدت هذه السيدة أول الداخلني وعنـدما          
أنا عايزة متجيد النهاردة    ... أبونا  ... رأتين صاحت بفرح أبونا     

فـأراد أبونـا أن     ) وقتها كان للجنيه قيمة كبرية جداً       ! ( جبنيه  
  .ن ابينيستفسر فأجابت السيدة أخرياً وصلين خطاب م

 }١٠٩{

  :وبدأت تترجم له اخلطاب املكتوب باليونانية
كنت مريضاً  ... يقول االبن لوالدته بعد التحيات والسالم       

      يها يل بزجاجة الدواء    جداً ومالزماً الفراش والست اللي أنت بتع
وشربت . هي سبب شفائي ألا قالت يل والدتك أرسلتين إليك        

 بعد ذلك عن امسها لكي      وسألتها. من الزجاجة فشفيت يف احلال    
أرسل إليك ألعرفك فقالت يل أنا امسي العزباوية وبنفس اللهجة          

  .كتبها باليونانية هي العزباوية
وردد قائالً الست اللي امسها العزباوية اللى أنت بعتيها هي          

وكانت هذه اول مرة يسمع باسم العزباوية فلـم         . اللي شفتين 
  .يكن يعرفها من قبل

ابت الست العزباوية لصالة ودموع ومتاجيـد       وهكذا استج 
  .هذه السيدة ووصلت إىل ابنها يف لبنان ووهبته الشفاء

  .بركة شفاعتها تكون معنا آمني



 }١١٠{

üe‰ÙÈÚe ö§ò äÚ üe§èï - óq
  باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمني

  :تسبحة مرمي العذراء حبسب إجنيل لوقا
 ِباللَّـهِ  روِحـي  وتَبـتَِهج  الرب نَفِْسي ظِّمتُع «: مريم فَقَالَتْ
 جِميـع  اآلن منْـذُ  فَهـوذَا . َأمِتِه اتِّضاِع ِإلَى نَظَر َألنَّه مخَلِِّصي
 قُـدوس  واسـمه  عظَـاِئم  ِبي صنَع الْقَِدير َألن تُطَوبِني اَألجياِل
تُهمحراِل ِجيِل ِإلَى وياَألج ِللَِّذين تَّقُونَهي نَعةً صاِعِه قُوشَـتَّتَ . ِبِذر 

تَكِْبِرينسِبِفكِْر الْم َل قُلُوِبِهمَأنْز اءـنِ  اَألِعزع  اِسـيالْكَر  فَـعرو 
تَِّضِعينالْم عَأشْب اعاٍت الِْجيرفَ خَيرصو اءاَألغِْني فَاِرِغين  دـضع 
 ِإلَـى  ونَـسِلهِ  براِهيمإل. آباءنَا كَلَّم كَما رحمةً ِليذْكُر اهفَتَ ِإسراِئيَل
   ).٥٥ – ٤٦: ١لو . ( »ِ اَألبد
السالم لك يا والدة اإلله، يا قديسة مرمي يا خمتارة، يا مباركة             @

يف النساء، يا عذراء يا عفيفة، يا نقية، يا ممتلئة نعمة، أيتـها             
هر األطهار، ينبوع النعمة ومـسكن      البتول الفائقة الطهر، ط   

األم القادرة الرحومة املعينة وامللكة املتواضـعة       . اإلله الكلمة 
الـيت ال تـرد     . احلنونة، الشفيعة أمام ابنها الوحيد اجلـنس      

ألن . شفاعتها، اُطليب عن اخلطاة مثلي الذين حيبـون امسـك         

 }١١١{

طلبتك مقبولة أكثر من الشاروبيم والسارافيم ومجيع القوات        
  .السمائية

يا هيكل االبن املنري بالروح القدس، فردوس اإلله العقلـي،           @
النهر املقدس الذي جرى منه ماء احلياة وأروى كل العطاش،          

رجـاء  لالعروس النقية املشتملة بالوداعة واحلكمة، ومزينة با      
الشجرة املغروسة يف بيت الرب، اليت أمثرت       . واإلميان واحملبة 

 املسيح الكلمة املتجسد، هذا سـلَّم       لنا االبن الوحيد يسوع   
  .ذاته عنا، لنأكل جسده ونشرب دمه وحنيا إىل األبد

فلهذا أسألك أنا اخلاطيء يا والدة اإلله العذراء كل حـني،            @
الدائمة البتولية أن تنصيت بأذنيك إىل صـوت تـضرعي ألين           
خاطيء وقاسي وشرير، مخزى بأعمايل، مفتضح بقبـاحيت        

طاياي أكثر من شعر رأسي، ثقلت أكثر       خ. مرذول بنجاسيت 
حـىت تأملـت واحترقـت بنـار        . من احلمل الثقيل القاسي   

وكـم  . الشهوات، وأنتنت وفاحت جراحايت من النجاسات     
ر فأظهر كاذباًمن مرة أقول إين أتوب وأطه .  

وال أستحي من ابنك احلبيب     !  وحىت مىت أخطيء يا سيديت ؟      @
أناته على وميهلين وأنا ال     العارف بكل شيء، وإىل مىت يطيل       

أرجع عن عادايت الرديئة، وقد وصلت إىل اليـأس وانقطـع           
رجائي من اخلالص، ومل يبق يل دالة أن أرفع وجهي املتسخ           



 }١١٢{

إىل السماء، أو أنظر بعيين إىل العلو ألما سـبب سـقطيت،            
وكذلك أُذناي من مساع    . وجذباين إىل اخلطية وأوقعاين فيها    

 ولساين وفمي تكلما بالكذب والوقيعـة،       األباطيل خدعاين، 
عقلي وقليب كم حيزناين ومن كثـرة       . وعذباين وأتعباين جداً  
أعضائي وجسمي مبحبـة الـشهوات      . اللذات الفانية قهراين  

طرحتين اخلطية كامليت وأهلكتين ومل أجد      . الباطلة أمرضوين 
  .طبيباً وال معيناً

 من خطاة مثلـي     كم: فرجعت إىل ذايت قائالً ولفكري معاتباً      @
التجأوا إىل معدن التحنن وأم الرمحـة القديـسة الطوباويـة          
العذراء مرمي، فأبرأت كلـوم جراحـام وشـفت مجيـع           

أقوم . أوجاعهم، وأنا هنا قد كثرت آالمي وأنتنت جراحايت       
اآلن وأمضي إليها، وهي بكثرة حتننها تقبل مسأليت وتـشفي          

  .جراحات نفسي
نورانية وأيقونتك البهية يا سـيديت      فاآلن أتيت إىل صورتك ال     @

الطاهرة مرمي البتول الزكية، يا أم اإلله، يا ذات الرمحة وبـدء   
الشفاعات، يا دواء لكل اجلراخات، يا عزاء احملـزونني، يـا           
فرح الباكني، التقت بعينيك الرحومتني إىلَّ أنا عبدك اخلاطيء         

 فقد رميـت  . املسكني، وتأملي ضعف بشرييت واحنالل قويت     
بسهام العدو ورشقت بنبل املعاند واكتنفتين الشدائد، وأحاط        

 }١١٣{

يب األعداء من كل جانب، فأمـددي يـديك يـا سـيديت        
وتنهداً، وانتشليين من هذه األوجاع املؤملة، فقد غنيت حزناً         

وأنا إليك صـارخ    . وذبلت نفسي من كثرة احملن والتجارب     
 وال  وبك مستغيث لتدركيين عاجالً، وختلصيين بـشفاعتك،      

فـإين  . ترذيل ثقيت بك، وال تخييب رجائي يف حمبتك وحتننك        
أتوسل إليك حبق البشارة املفرحة اليت استحقيت قبوهلا مـن          

سالم لك أيتـها   : رئيس املالئكة جربائيل، اليت ناداك ا قائالً      
ومبوهبـة  . مباركة أنت يف النساء   . املمتلئة نعمة، الرب معك   

وة العلي الذي ظللـك،     الروح القدس الذي حل عليك وبق     
وحبلول ابن اهللا يف أحشائك الطاهرة النقية، ومبحبـة أبيـه           
الصاحل إليك، هذا الذي اطلع من السماء على بين البشر فلم           
جيد من يشبهك، فلهذا أرسل وحيده وجتسد منك وصـار          
إنساناً بطبيعة واحدة هللا الكلمة املتجسد، هلا صفات الطبيعتني         

  .بدون اختالط وال امتزاج وال تغيري) ة الالهوتية والناسوتي( 
محلتيه بغري زرع بشر، وأقام يف بطنـك تـسعة أشـهر            
عددية، ولدتيه وعلى ساعديك محلتيه، وبعينيـك نظرتيـه،         

، ومن ثدييك أرضعتيه، ويف حجرك وضـعتيه،        وبفمك قبلتيه 
وباخلرق لفتيه وباألقماط شددتيه، ويف مدينة الناصرة كالطفل        

مو ويتقوى بالروح ممتلئاً حكمة وكانت نعمة       ربيتيه، وكان ين  
  .اهللا عليه



 }١١٤{

وتدرج يف السن حىت بلغ سن الرجال وهو قدمي األيـام،           
وابتدأ يصنع اآليات واملعجزات وأقام األموات، وطهر الربص        
وفتح أعني العميان، وجعل الصم يسمعون والعرج ميـشون         

  .واخلرس يتكلمون والبكم ينطقون والشياطني خيرجون
ا أكمل مجيع تدابريه مل يشفق على جسده بل سلم ذاتـه            ومل @

بإرادته إىل أيدي اليهود األشرار، وأمسكوه بقساوة وأوثقوه        
بغري خمافة وسعوا به إىل بيالطس البنطي الوايل، وحكم األمثة          

 بالرديء ونزعوا عنه ثيابه واقترعوا مجيعـاً علـى          على البار 
 على خده وجيلدونه    لباسه، وتفلوا يف وجهه، وبدأوا يلطمونه     

  .بالسياط ويعريونه بالشتم والسب
مث مضوا به إىل اجللجثة وعلقوه مصلوباً بني لصني علـى           
خشبة، ومسروا يديه ورجليه ومل يأنفوا من التجديف عليـه،          

مث عطـش   . وضفروا إكليالً من الشوك ووضعوه على رأسه      
فمزجوا له خالً مبرارة وسقوه يف قصبة، وطعنـوه يف جنبـه            

هو مع ذلك كله بكثرة حتننه وطـول أناتـه مل         . هلي حبربة اإل
: ٢٣لو  " ( يا أبتاه اغفر هلم     " حيقد عليهم بل سأل أباه قائالً       

  .، فاحتمل من أجلنا اآلالم، وطلب الغفران لصالبيه )٣٤
فكم باحلري حنن عبيده املؤمنني بامسه يا سيدتنا، كيف ال          

ل هذه املتاعـب    يغفر لنا خطايانا بشفاعتك عنا، وقد احتم      
 }١١٥{

بسببنا واألوجاع واجلراحات يف جسده من أجلنا، وكانـت         
آالمه مجيعها أمامك يا سيدتنا، وأنت يا شفيعة واقفة عن ميينه           
حتت الصليب ودموع عينيك منسكبة على خديك كجمـر         

نعم باحلقيقة عظيم هو بكاؤك يف تلك الساعة على         . اللهيب
 الصليب متوجعاً كأنه    ابنك احلبيب ملا رأيتيه أمال رأسه على      

يا امرأة  : التلميذ الذي كان حيبه وقال لك     والتفت إىل   . غريب
يا يوحنا هذه أمك، ليأخذك إىل مرتلـه        : هذا ابنك وقال له   

فليس أحد حزنه يشابه حزنك، وأنـت يتيمـة األب واألم،           
أودعك يا سيت يا عذراء . فدفعك إىل من ترك أباه وأمه ألجله   

  .تولية عند العفيف الطاهر يوحنا البتوليا بكر يا دائمة الب
فلهذا أنا أستغيث بكما وأطلب منكما أن تقرباين منكما         
وتقبالين يف حمبتكما وأتضرع إليكما أن تعيناين على ذلـك،          
وتعضداين ألجد دالة أمامكما وأضري بالقرب قريباً منكمـا،         
لكي أرى بعيين بعض ما رأيتماه وأمسع بـأذينَّ بعـض مـا             

  .مسعتماه
أطلب منك يا سيدي يوحنا احلبيب باحلب اإلهلي الذي         
يف ربنا يسوع املسيح، يا من اتكأت على صدره القـدوس،           
وأعلمك بالسر اخلفي، وأسلمك والدته ومساها أمك وأنـت         
ابنها، ذا أطلب منك لدى والدتك حنو ابنها الذي من حمبته           



 }١١٦{

ا، مـتكلني    بنيناً هل  لنا دعانا إخوته، وقد صار املؤمنون مجيعاً      
  .على عنايتها مترجني شفاعتها

ال أقطع رجائي مـن     وهلذا أنا العبد الضال اجلريح املنفي       
أيتها البتول مرمي والدة اإلله تعطفي      : حتننك بل أسألك قائالً   

على أنا املسكني اخلاطيء واقبلي واسطة حبيبك يوحنا مـن          
أجلي، وال تعرضي بوجهك عين، فإنـك إذا مل تـدركيين           

تك هلكت، وإذا مل تسرعي ملعونيت سقطت، ولـيس         بشفاع
ألحد غريك قوة الشفاعة مثلك، وال اسـتطاعتك وسـرعة          

  .إجابتك
يا جابرة املنكسرين،   . الساقطني، ارفعي سقطيت  يا رافعة   

يا عاضدة األيتام، عضدي يتمي، فـإن أيب        . اجربي كسري 
وأمي تركاين يتيماً، وإخويت وأحبائي رفـضوين، ومعـاريف         

 عند  ي لكثرة خطاياي أبغضوين ومقتوين، صرت عاراً      ورفقائ
جرياين ومرذوالً بني قبيليت، ويشمت يفَّ كل من يراين، وأنت          
          ،يا ساترة اخلطاة اطلعيت على إمثي وخطاياي وستريت علـى
وبطول أناتك احتملتيين، وهلذا أنا طامع يف حمبتك أن تقبليين،          

يل، وال أعـرف يل  ال ختيبيين فليس يل غريك أقرع بابه فيفتح     
ومعيـنيت  فإنك أيب وأمي وأخي وأخيت وسيديت       . معيناً سواك 

وكفيليت ونصرييت وإكليلي وفخري وفردوسي والشجرة اليت       
 }١١٧{

أمثرت يل إله خالصي، كوين موضع سالمي، قاتلي عين ضد          
أعدائي وأنصريين عليهم يف حرم يل ألكون آمناً على نفسي          

  .مطمئناً بالعودة إىل الفردوس
م يا سيديت اُطليب يل من ابنـك احلبيـب ليغفـر يل             نع

خطاياي وآثامي، وزمن توبة يعطيين، وبالدموع املرة يغسلين،        
ومبوت الفجأة ال مييتين، ومبحبتك له يعتقين ويف يوم القـضاء           
ال يدينين، بل من اآلن جيعلين حليقة جديدة متشبهاً به، لكي           

لل األبـرار   الوحشي املرذول املهلك، وأستتر حب    أنسى طبعي   
الفاضلة وتشرق يف قليب نعمة الروح القـدس لكـي أتـنعم         

  .حبسنه، وأعرف ما كنت فيه أوالً وما صرت إليه أخرياً
 وإن كنت ال أستحق يا سيديت فأنا أعلم أن صالتك مقبولـة    @

أمامه وشفاعتك قوية فتجعلين أهالً لذلك، ألن سيدي يسوع         
دته وهو ولـدك    املسيح أوجب أن ال ترد طلبتك، ألنك وال       

  .وجتسد منك، أنت والدته احلنونة وهو ابنك الرحوم
يا ابـين   :  فلذلك أنا أسألك يا أم احلياة ان تطليب يل منه قائلة           @

احلبيب هبين هذا العبد اخلاطيء وال ختيبه من رمحتك، ألنك          
يا ابين احلبيب وإهلي العظيم أنت ال       . من أجل اخلطاة جتسدت   

ك اخلاطيء املسكني هذا بل تتوبه      تشاء موت اخلطاة مثل عبد    
  .وترجعه



 }١١٨{

 فإن تكلمت يا سيديت مرمي العذراء أم إهلي هكذا عين أمامـه             @
كيف أخيب أو أخزى، حاشا يا سيديت فإن كالمك حلـو           

أريين وجهك وأمسعيين صوتك،    : ومقبول أمام ابنك ألنه قال    
يا مدينـة اهللا احلـصينة      . ألن صوتك لطيف ووجهك مجيل    

بامسـك احللـو    . ة معك، يا أورشليم السمائية    بالقوة الكائن 
الكرمي يا سيديت الطاهرة مرمي البتول الزكية أم سيدنا يسوع          

الذي جتثو له كل ركبة وتنحين أمامه كـل         املسيح الناصري   
املخلوقات، هذا الذي ألجله تعطيك الطوىب كل األجيـال          
وتعظِّم عظمتك يا والدة اإلله، وهلذا أنا املـسكني أعطيـك           

لكي أجنو بسالمك من األعـداء،      سالم بفمي أنا اخلاطيء،     ال
فإين إليك هربت، وملدينتك احلصينة جلـأت، وبـصورتك         
النورانية استشفعت، وبعفة بتوليتك الكرمية آمنت، وملعونتك       

للخالص رجوت، وبامسك الكرمي احللو صرخت فال       اجلاذبة  
فإين حزين وقد كثـرت     . تردي مسعك عن صوت تضرعي    

، غريب وشقي وقد عظم ذيل، مسيب ومأسـور         أحزان قليب 
وقد عدم الصرب مين، اقتربت إىل أبواب اجلحـيم وعـدوي           

  .واقف متسلح يطلب استالم نفسي
فها أنا ال أمنع شفيت من الصياح إليك يا والدة اإلله حىت            
تلتجئي إىل ابنك احلبيب الرحوم فيعتقين من أوجـاع هـذا           

املعاند، ولـيس ذلـك     العمر احلاضر وحيلين من رباط العدو       
 }١١٩{

مستعصياً عليه وال مستصعب لديه، ألن كل ما ال يـستطاع           
مما عساه أن يصري يلَّ     عند الناس مستطاع عند ابنك احلبيب،       

من الفرح الدائم واخلالص األبدي، إن سألتيه من أجلي قائلة          
يا ابين وإهلي هبين هذا العبد اخلاطيء املسكني املأسور         : أيضاً

ئب، ألنين منتظرة صدقتك وعظيم حتننـك،       ليكون ابنك التا  
وهو راج رمحتك، فأنعم له يا ريب مبواهبك الصاحلة وعطاياك          

  .الفائقة يا ابين وإهلي
 وأنا أؤمن يا سيديت إن تكلمت من أجلي يصري يل كل مـا              @

طلبتيه، ألنك ملا سألتيه يف عرس قانا اجلليل فبإرادته وتدبريه          
يامركم به ابين احلبيـب،     اصنعوا ما   : عرفيت، وللخدام قلت  

فأسرعوا ومألوا األجران ماء فصيره لوقته مخراً طيباً حقيقيـاً          
بسلطان الهوته وبكلمتك له، فكيف إذا سألتيه وأنت جالسة         
عن ميينه يف علو السموات من أجل نفس حقرية وذليلة مثلي،           

لو كانت خطاياي أكثر من مجيع بـين        وأنا اعلم باحلقيقة إنه     
بدء اخلليقة إىل أبد الدهور فإن مـراحم سـيدي          البشر منذ   

  .يسوع املسيح أكثر وأعظم من ذلك
وبربكة طلبتك عين أمامه جيعلين بغري إمث، ويغسلين مـن          

  .أوساخي، ألنه قادر على خالصي



 }١٢٠{

أنا مستظل بظل معونتك أيتها املغيثة مثل ترس قوي فال          
لة أخاف، وال أمل أيضاً من السؤال إليك، بل أطلب منك بدا          

أن متنحيين يقظة يف صاليت، ومن كل خطر وشدة وامتحـان           
وإذا بكيت فـارمحيين    . وإذا رقدت فاحفظيين  . وجتربة جنيين 

وإذا قـوى   . وإذا صليت فامسعيين وإذا تأملت وحزنت فعزيين      
ويف الشدة  . يينوعلى فراش وجعي أعين   . على النوم فأيقظيين  

  .املرهوبة عند احنالل قويت قويين
لنجمة املضيئة املتأللئة باألنوار اإلهلية أنـريي ظلمـيت،          أيتها ا  @

واهزمي كل املعاندين من حويل، واصنعي معي عالمة صاحلة         
حىت يرى أعدائي معونتك يل فيخزون ويبـهتون، فريتـدون          
على أعقام خازين خجلني سريعاً جداً عاجالً، وإذا مسعوين         

فنون يف أفراحك وسالمك يضمحلون وي    أتلو متاجيدك وأهذ    
كالدخان أمام الريح ألين جعلتك ضمينيت ووكيليت ووسيطيت        

  .وشفيعيت
 يا كاملة الطهارة، يا أم عمانوئيل الذي تفسريه اهللا معنـا، ال             @

ويف تلك الساعة اليت البد منها أظهـري        . تغفلي عن مسأليت  
ذاتك ملسكنيت وعزيين، وعندما تفارق نفسي جسدي وقـت     

ديين، وخففي عين ذلك الوجع     املوت الذي ال أطيق محله اجن     
وإىل منازل ابنك النورانية أرشـديين،      . الذي ال أحتمل ثقله   

 }١٢١{

نيين، حبق  وعلى الرجاء مطمئناً أسك   . ويف دياره آويين وأهليين   
ميالده العجيب والفرح العظيم الذي كان لك وللمـسكونة         

يف ذلك اليوم أجي قليب وأفرحيين وامنحيين أن أتناول         . كلها
نك الكرمي ودمه الطاهر الزكي بغـري وقـوع يف          من جسد اب  

دينونة، يف هذا العامل ويف الدهر اآليت أيضاً، وأمتتع حبـالوة           
ونعيم الفردوس ومرياث ملكوت اهللا األبدي يف بيعة األبكار         
بأورشليم السمائية، حيث مجاعة الغالبني باخلالص األبـدي        

يلـة  والنعيم السرمدي، وعندما أنال من هذه اخلـريات اجلز        
بطلباتك العظيمة املقبولة أمامه، أجمد اسم ابنك احلبيب العظيم 

املسيح مع أبيه الصاحل والروح القدس، ونعظمك       ربنا يسوع   
أيتها العذراء مرمي التعظيم الواجب لك يا سيدتنا كلنا وكـل           
البشر، ومجاعة املالئكة الروحانيني واألنبياء املكرمني والرسل       

املعترفني وكل اآلبـاء القديـسني      املختارين وكل الشهداء و   
  .آمني



 }١٢٢{
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