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 الطوباوي أالن دٌبلروش من الوعاظ

 الوردٌة المقدسة:

 مزمور ٌسوع ومرٌم

 المجلد الثانً:

 للطوباوي أالن دٌبلروش الواعظ: األعمال الكاملة

 الكتاب األول:

 الدفاع عن الوردٌة المقدسة

 الكتاب الثانً:

 ورإى الوردٌة المقدسة ،ووحًتارٌخ، 
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 ، من الوعاظالطوباوي أالن دٌبلروش

(Plöuer sur Rance, 1428, + Zwolle 1475) 

 

 الوردٌة المقدسة:

 مزمور ٌسوع ومرٌم

 ،للطوباوي أالن دٌبلروش الواعظاألعمال الكاملة 

 المجلد الثانً 

 الكتاب األول:

 الدفاع عن الوردٌة المقدسة

 الكتاب الثانً:

  تارٌخ، ووحً ورإى الوردٌة المقدسة

 

 :المقدمة والترجمة باشراؾ

 روبٌرتو باوالدون 

 ، عٌد سٌدة الوردٌة2015-10-7روما 

 

 ترجمة عدنان معبل
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 .4، رقم Studia Rosariana: سلسلة

: الطوباوي أالن دٌبلروش، مزمور ٌسوع 1رقم 

ومرٌم: التكوٌن، تارٌخ ورإى الوردٌة المقدسة، الطبعة 
األولى، باشراؾ: دون روبٌرتو باوال؛ الترجمة االٌطالٌة 
األولى، باشراؾ: ؼاسباري باوال، روزٌنا مورونً، دون 
ٌمً، البٌرتا كاردٌللو، روما،                                                          روبٌرتو باوال، ان الٌزا ماس 

للنشر،  Ancillaص متوفر للطباعة لدى دار )الن 2006

                              وٌمكن تنزٌله مجان ا من الموقع 

www.beatoalano.it.) 

: الطوباوي أالن دٌبلروش، مرٌمٌات، باشراؾ: 2رقم 

دون روبٌرتو باوال )منشور فقط على الموقع 

ww.beatoalano.itw .)و ممكن تنزٌله مجان ا                       

: حٌاة مرٌم فً األدبٌات المرٌمٌة القروسطٌة، 3رقم 

)منشور فقط  2013باشراؾ: كرٌستوفورو مارٌانً، روما، 

ن تنزٌله مكٌو  ww.beatoalano.itw الموقع على

         مجان ا(.

: الطوباوي أالن دٌبلروش: الصبلة الوردٌة 4رقم 

ٌسوع ومرٌم، مقدمة وترجمة، المجلدات  مزمورالمقدسة، 
)النص  5105، بإشراؾ: دون روبٌرتو باوال، روما، 1-5

ٌله نزللنشر، وٌمكن ت Ancillaمتوفر للطباعة لدى دار 

 (.ww.beatoalano.itw                 مجان ا من الموقع 

 

http://www.beatoalano.it/
http://www.beatoalano.it/
http://www.beatoalano.it/
http://www.beatoalano.it/
http://www.beatoalano.it/
http://www.beatoalano.it/
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لعنوان األصلً للمإلؾ: األب الراهب ٌوحنا اندرٌا ا
 :، من الوعاظكوبنشتاٌن

Beati fr. Alani redivivi Rupensis, tractatus 

mirabilis de ortu et progressu Psalterii Christi et 

Mariae eiusque Fraternitatis ، ،عدة و) 1619فرٌبورغ

 طبعات الحقة(.

 وٌتضمن األعمال الخمسة للطوباوي أالن:

Apologia; Relationes, Revelationes et 

Visiones; Sermones S. Dominici Alano rivelati; 

Sermones et tractaculi; Exempla seu miracula . 

 : كوبنشتاٌنعنوان الطبعة البلتٌنٌة األخٌرة ل
“Opus vere aureum B. Alani Rupensis 

Ordinis Praedicatorum, de ortu et progressu 

Psalterii Christi et Mariae, seu Sacratissimi 

Rosarii, in ejusdem praeconium praedicatoribus 

Verbi Dei et omnibus Christi fidelibus 

propositum”, Imola (Forum Cornelli), 1847. 

 toalano.itww.beawالموقع 

                                                     األعمال متوفرة بالكامل ومجان ا على الموقع؛ سعر األعمال 
على  المشرؾ                                       المطبوعة، اآلن ودابم ا، وبرؼبة صرٌحة من 

الموقع، سٌكون السعر الصافً لتكلفة العمل )نفقات الطباعة، ودار 
النشر، والباعة(. ولن تضاؾ إلى سعر التكلفة األصلٌة أٌة مبالػ 

 متعلقة بحقوق المإلؾ أو بمرابح، ال اآلن وال بعد اآلن.

 

، السابع عشرعلى الؽبلؾ: ظهور العذراء للطوباوي أالن دٌبلروش، القرن 
 )الؽبلؾ بإشراؾ: مارٌا ؼراتسٌا كوماندوتشً(. نٌات خاصةمجموعة مقت

 

http://www.beatoalano.it/
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 الفهرس العام

 المجلد األول

 :الواعظتارٌخ الوردٌة وحٌاة الطوباوي أالن دٌبلروش 

 6.............ص. ...الفهرس...........................................

 18.....ص. ................تمهٌد........................................

مقدمة: أصل وتارٌخ الوردٌة أو مزمور ٌسوع ومرٌم، 

 20............ص. .وأخوٌتها...................................................

الرإى التؤسٌسٌة للوردٌة وأخوٌتها: ظهورات سٌدة الوردٌة  .1

آذار  25؛ 1212آذار  25للقدٌس دومٌنٌك دي ؼوزمان )

 20......ص. .(..........................................................1214

حتى  13الوردٌة المقدسة وأخوٌتها، من نهاٌة القرن  .2

 56...ص. ..................................................15منتصؾ القرن 

والقرن  13مابٌن القرن  الكتابات: نماذج من 2.1

 56....ص. ...................................................................14

 والتنظٌمٌة ،:  نماذج من الوثابق التعلٌمٌة الكنسٌة2.2

 78ص.  .........................15 والقرن  13مابٌن القرن  ،والدستورٌة

والقرن  13مابٌن القرن  الشهادات الفنٌة )رسوم(: نماذج من 2.3

 96.........ص. ..............................................................14

والقرن  13: نماذج من المسبحة الوردٌة، مابٌن القرن 2.4

 108......ص. ...............................................................14

القرن و 13 الصروح الجنابزٌة ما بٌن القرن : نماذج من2.5

15...........................................................................112 

الوردٌة وأخوٌتها، وقدوم  تدهور: 15و  14القرنٌن  .3

 126 ص....................................الواعظ الطوباوي أالن دٌبلروش 

 15الطوباوي أالن، من نهاٌة القرن  على ٌدتطور الوردٌة  .4

 544...ص. ........حتى ٌومنا هذا.............................................

 15لوردٌة وأخوٌتها فً القرنٌن با المتعلقةالبابوٌة  الصكوك: 4.1
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 544.......ص. ...........................................................16و 

 15دٌة، من نهاٌة القرن : نماذج من الشهادات الفنٌة حول الور4.2

 650..........ص. ..............................................18حتى القرن 

حتى أٌامنا  19: الوثابق التعلٌمٌة الكنسٌة، من القرن 4.3

 704...........ص. .............هذه.............................................

 760...........ص. ..............المراجع....................... فهرس

القدٌمة، المكتوبة فً القرن  لطوباوي أالن دٌبلروشاملحق: حٌاة 

 794.........ص. ..................................................السابع عشر

 

 المجلد الثانً

 الكتاب األول، الدفاع عن الوردٌة المقدسة:
تقدٌم دفاع الطوباوي المعلم أالن دٌبلروش لـ فٌرٌكو، مطران 

 29..........ص. .........................................................تورنً

ٌسوع ومرٌم على  مزمورالفصل األول: لماذا ٌطلق اسم 

 37.ص. ....................................الوردٌة؟............................

فً                                  أبانا أوال  ثم السبلم علٌك ٌا مرٌم نتلوالفصل الثانً: لماذا 

 43.....ص. .....................................الوردٌة ؟......................

، أم مزمورالفصل الثالث: هل من األفضل تسمٌة هذه الصبلة 

 44.....ص. ..................مسبحة، أم سلسلة، أم الوردٌة؟................

 65..ص. .......أبانا فً الوردٌة؟.... 15 ٌوجدالفصل الرابع: لماذا 

السبلم علٌك ٌا مرٌم فً وردٌة  150 ٌوجدالفصل الخامس: لماذا 

 71......ص. ................................ٌسوع ومرٌم؟.....................

أكبر أم لـ السبلم علٌك ٌا الفصل السادس: هل لـ أبانا قٌمة 

 95.........ص. .....مرٌم؟......................................................

الفصل السابع: هل تتحدث كتابات العهد القدٌم عن 

 105ص. ...............................................................الوردٌة؟

 115....ص. .....ردٌة ٌسوع ومرٌم..وتارٌخ و نشؤةالفصل الثامن: 

الفصل التاسع: كٌؾ أصبحت تلك الصبلة التً كانت لفترة طوٌلة من 

 147.....ص. ..........الزمن إعجازٌة ومجٌدة لذلك الحد فً طً النسٌان؟
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العهدة ب للطوباوي أالن مرٌم والدة اإلله وحًالفصل العاشر: 

 159.........ص. ...................للوردٌة........................... الجدٌدة

                                                          الفصل الحادي عشر: ماهو األكثر قٌمة ومكانة ، مزمور داإود أم 

 187.....ص. ............وردٌة أم اإلله؟.......................................

 203 ..ص...لوردٌةلالعظٌمة  ارثمالالفصل الثانً عشر: الحسنات و

بتبلوتنا   االذي نحصل علٌه ؽفرانالالفصل الثالث عشر: 

 211.......ص. .......للوردٌة..................................................

 215....ص. ..الفصل الرابع عشر: كٌؾ نصلً الوردٌة؟............

الفصل الخامس عشر: لماذا ٌجب الوعظ بالوردٌة وتعلٌمها لكل 

 221....ص. .انسان وفً كل مكان؟...........................................

 261.ص. ..الفصل السادس عشر: استعادة أخوٌة الوردٌة المقدسة

 291.ص. ..الفصل السابع عشر: تسجٌل األسماء فً سجل األخوٌة

التً  البلمحدودةالفصل الثامن عشر: المنافع الروحٌة والمادٌة 

 321..ص. .........بالتسجٌل فً األخوٌة......................نحصل علٌها 

                          تبلوة الوردٌة بصوت عال  أم  ماهو األفضل:الفصل التاسع عشر: 

بصمت؟ وهل من األفضل الوعظ بالوردٌة أم التبشٌر بها من خبلل الكتابات 

 353..ص. ............التً تدافع عنها؟........................................

 367.ص. .......الفصل العشرون: هل ٌجب حمل مسبحة الوردٌة؟..

مسبحة الوردٌة  تقدمهالفصل الواحد والعشرون: العطاء الذي 

 395..ص. ........للشعب.......................................................

 403.ص. ........الفصل الثانً والعشرون: الرد على االعتراضات..

والمدافعون عن الوردٌة  المناصرونالفصل الثالث والعشرون: 

 425....ص. ..........، والراعون لهما.............................تهاوأخوٌ

لوردٌة الفصل الرابع والعشرون: المحتقرون والمضطهدون ل

 439.ص. ...............................................والمعادون لؤلخوٌة...

 

 الكتاب الثانً: تارٌخ، ووحً، ورإى:
لوردٌة العرٌس والعروس، أي ٌسوع  حًمد تمهٌدالفصل األول: 

 453........ص. ..........المسٌح ومرٌم العذراء وأم اإلله...................
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، رإاهاالوردٌة، وتقالٌدها، و لأصالفصل الثانً: 

 471.......ص. ......................................................وانتشارها

 واعظالفصل الثالث: القصة الحقٌقٌة للقدٌس دومٌنٌك، 

 491........ص. ....الوردٌة....................................................

ا  ا                   الطوباوي أالن شخصٌ  ٌروي الفصل الرابع:                      كٌؾ أنه أصبح عرٌس 

 537.ص. .فصل العاشر(......ال -اإلله ورسول الوردٌة )انظر: الدفاع  ألم

الفصل الخامس: الجواهر الخمسة عشر التً قدمتها العروس مرٌم 

 573...ص. ..................................للعرٌس الطوباوي أالن.........

تؤمل السٌدة بالفصل السادس: وحً القدٌسة مرٌم للطوباوي أالن 

 595.....ص. .......................................ذراء فً الوردٌة.......الع

حىالفصل السابع:   أم من أالن الطوباوي تلقاها التً القصٌرة       الو 

 643.....ص. ...............................................................اإلله

 إلى مرٌم العذراءصعود الطوباوي أالن ل االفصل الثامن: رإٌ

 659........ص. ......السماء...................................................

. صراع ملكة الرحمة ضد االفصل التاسع: الجزء الثانً للرإٌ

 701....ص. ................)ممالك( العدالة، إلخ..............................

التً كشفها ٌسوع  معلٌك ٌا مرٌالفصل العاشر: حسنات السبلم 

 729.ص. ........................)الجدٌد(.....................مرٌم لعرٌس 

 العبلمات التً تسبق اللعنةحول  الوحًالفصل الحادي عشر: 

 771.....ص. ............................................................األبدٌة

ؤسرار ب)للطوباوي أالن(  ٌسوع بوحالفصل الثانً عشر: 

 773........ص. .....آالمه......................................................

كشؾ للعرٌس )الجدٌد( ٌالفصل الثالث عشر: )ٌسوع المصلوب( 

 823....ص. .....لمرٌم عن عذابات الجحٌم...................................

، فً حالة نشوةوهو  ٌشاهد، )العرٌس الجدٌد(الفصل الرابع عشر: 

 841...ص. ...............................................المإثرةآالم المسٌح 

فً ” أبانا“ 15 هناكالفصل الخامس عشر: لماذا 

 845..ص. ..........الوردٌة؟...................................................

 150معنى الـ ب توحًالقدٌسة مرٌم العذراء الفصل السادس عشر: 
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 847....ص. ..............فً الوردٌة...............” السبلم علٌك ٌا مرٌم“

وحً للعرٌس )الجدٌد( بؤخوٌة تالفصل السابع عشر: القدٌسة مرٌم 

 857.ص. ............ونظامها. فوابدهاو، ودستورها)الوردٌة(: ظهورها، 

 

 

 المجلد الثالث

ً  بهاالكتاب الثالث: مواعظ القدٌس دومٌنٌك التً            اوح

 للطوباوي أالن:

التً أوحى بها ٌسوع ” أبانا“الفصل األول: الموعظة األولى حول 

المسٌح للقدٌس دومٌنٌك، فً تولوز، ومن ثم للعرٌس الجدٌد 

 24...ص. ...............................................................لمرٌم...

وحً لـ )الطوباوي أالن(، العرٌس ٌالفصل الثانً: القدٌس دومٌنٌك 

الجدٌد )لمرٌم(، بالموعظة التً أوحت بها أم اإلله إلٌه فً 

 66.........ص. ....................................................الماضً.....

للعرٌس )الجدٌد( أن الوردٌة  تكشؾ الفصل الثالث: القدٌسة مرٌم

 116...ص. ............................تخلص  من الساحرات.................

الفصل الرابع: الموعظة الثالثة للقدٌس دومٌنٌك: رإٌا مثبتة للبهابم 

 162....ص. ..............الجحٌم.................. أعماقالضالة فً  15الـ 

 168........ص. ..............................أسد التكبر......... (1

 172.....ص. ..........كلب الحسد............................... (2

 176.........ص. ....خنزٌر الكسل............................... (3

 182.........ص. ...........أفعى الؽضب........................ (4

 192......ص. .........البخل.............................ضفدع  (5

 204.ص. ..............ذبب الشراهة............................. (6

 208.......ص. .......تٌس الشبق............................... (7

 216...ص. ..........دب السذاجة................................ (8

 222...ص. ....................................حوت الٌؤس...... (9

 228...ص. .......ؼرفٌن الؽرور................................ (10

 242....ص. .........أحادي قرن الكره.......................... (11
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 254....ص. .......ؼراب اإلصرار على الذنوب................ (12

 264ص. ................دة.............................عاهرة الر (13

 270...ص. ...........وحش الحرب............................. (14

 294...ص. ............تنٌن البلتقوى............................ (15

شعب برٌتانٌا  االفصل الخامس: ملكات الفضٌلة الخمسة عشر. رإٌ

 318..ص. ...القدٌس دومٌنٌك للعرٌس الجدٌد لمرٌم....... أوحى بهاالتً 

 340..ص. ...........الفصل السادس: ملكات الفضٌلة الخمسة عشر

 350..............ص. .....................الملكة تواضع........ (1

 356.............ص. .............الملكة صداقة................. (2

 372.............ص. .السماء.......................الملكة فرح  (3

 378............ص. .الملكة صبر................................ (4

 386...........ص. .الملكة رحمة................................ (5

 396..ص. ..........الملكة امتناع................................ (6

 404..........ص. ............................الملكة عفة........ (7

 414.........ص. .الملكة حذر.................................... (8

 424.........ص. .الملكة قلعة.................................... (9

 420.........ص. .الملكة عدالة.................................. (10

 432......ص. ..............................الملكة اٌمان......... (11

 438......ص. .......الملكة أمل.................................. (12

 444....ص. .....الملكة إحسان.................................. (13

 450......ص. ......الملكة ندامة................................. (14

 456.........ص. .........................الملكة دٌانة........... (15
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 المجلد الرابع

 الكتاب الرابع: مواعظ وكتابات الطوباوي أالن
الفصل األول: الموعظة األولى: تمهٌد للبحث حول كتاب األحكام 

الثالث لبطرس لومباردو، للراهب أالن دٌبلروش، من الوعاظ، من مقاطعة 

فرنسا، وذو الجنسٌة البرٌطانٌة )فً فرنسا(، للحصول على الدكتوراه فً 

علوم الدٌن، من جامعة آلما روستوك، فً الٌوم الثامن من عٌد القدٌس 

إلى  الصخر. موضوع البحث: ذلك الذي ٌحول 1471سطٌن لعام اؼو

إلى ٌنابٌع ماء )مزمور رقم  والجروؾبحٌرات، 

 24..ص. ..................................................................(113

 الجواهر التً ٌجب تقدٌمها لمرٌم العذراء:

 68.........ص. .............ماسة النقاء........................  (1

 84.........ص. ...........ٌاقوت المعرفة األحمر..............  (2

 92.......ص. ..........لإلإة النعمة............................  (3

 102.....ص. ........ٌشب الكمال...............................  (4

 112....ص. ...........                                       صفٌرة الس لطة .........................  (5

 124....ص. ..........عقٌق الرحمة األبٌض...................  (6

 134..ص. ............زمرد الزواج.............................  (7

 140....ص. .........جزع االسم الحسن.......................  (8

 150........ص. ..........جزع الرخاء..........................  (9

 160.......ص. ........زبرجد الصحة...........................  (10

 172.....ص. .................برٌل أم اإلله.....................  (11

 182.....ص. .......................................الثراءتوباز   (12

 194...ص. .................................عقٌق الصحة......  (13

 206ص. ..............الٌاقوتٌة الشافٌة........................  (14

 218 ..ص.......................جمشت الحقٌقة................  (15

الفصل الثانً: الموعظة الثانٌة للمعلم أالن، موضوعها: اخشوا اإلله 

موه، ألن ساعة الحساب اقتربت )الدفاع   240ص .....(..........14 –                                       وكر 

 246......ص. .......الحقابق التً تسبق ٌوم الحساب........ (أ 

 293....ص. ......الحقابق التً تحدث فً ٌوم الحساب...... (ب 
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 357..ص. ..........الحقابق التً تحدث بعد ٌوم الحساب.... (ج 

أالن حول عظمة الحٌاة  تقًلالمعلم لالفصل الثالث: بحث عقابدي 

الكهنوتٌة، حول الموضوع: السبلم علٌك ٌا مرٌم، ٌا ممتلبة 

 421....ص. ..................................................نعمة.............

الخمسة عشرة للسلطة  المٌزات السامٌةالفصل الرابع: 

 453ص. .............................................................الكهنوتٌة.

 وهًالنجمات الخمسة الخارقة للمٌزات الكهنوتٌة،  (1

 453.....ص. .................جوهرها.........................................

 529..ص. .....المصادر الخمسة لمٌزات الحٌاة الكهنوتٌة المقدسة (2

 597.ص. .....الحصون الخمسة لمٌزات الحٌاة الكهنوتٌة المقدسة (3

الفصل الخامس: ملحق صؽٌر لمزمور ٌسوع المسٌح 

 667...ص. ..............الكهنوتً..............................................

الفصل السادس: درجات الدٌن للطوباوي المعلم أالن، ألحد الرهبان 

 681.ص. ................الشارتروزٌٌن، فً مدرسة مرٌم المقدسة للعدالة.

صبلة السبلم علٌك على  واإلطراءاتالفصل السابع: النعمات الخاصة 

 687..ص. ....................................ٌا مرٌم...........................

                                                         الفصل الثامن: المٌزات الثبلثون لرجال الدٌن التً أ وحً بها 

 699.....ص. ..............للطوباوي المعلم أالن..............................

وحً بها للقدٌس أالفصل التاسع: طرٌقة تؤمل الوردٌة، وكٌؾ 

 713....ص. ........................دومٌنٌك...................................

أن تؤخذ الفصل العاشر: الجفاؾ فً الصبلة، واألشٌاء التً ٌجب 

 735....ص. ................الوردٌة..........................لتؤمل بالحسبان 

 5..انظر المجلد رقم .........أسرار ٌجب تؤملها فً الوردٌة...........

 

 المجلد الخامس

األسرار الخمسة عشر لوردٌة الطوباوي  ملحق للكتاب الرابع:

 22..ص. ..............................أالن دٌبلروش من الوعاظ.............
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 الكتاب الخامس: األمثلة: 

 أ ( أمثلة عن رجال أتقٌاء
: الوردٌة تجعل ربٌس الشمامسة ادرٌان ٌنهض من سقطته 1مثال 

 442......ص. ...........المؤساوٌة.............................................

لمعلم المدرسة من السجن )بفضل وردٌة  عجٌب: تحرٌر 2مثال 

 460.......ص. .........العذراء المجٌدة(......................................

 474....ص. .........: الجندي البرٌطانً الذي ال ٌقهر.......3مثال 

: أحد األساقفة الذي اعتنق هرطقة األلبٌجٌٌن ٌهتدي بفضل 4مثال 

 494...ص. ............................مرٌم............................وردٌة 

 510....ص. ..................: جاك المرابً...................5مثال 

للوثنً الٌودات بفضل وردٌة مرٌم العذراء  المذهلة: الهداٌة 6 مثال

 528...ص. ............المجٌدة.................................................

 544.......ص. .........: الكاردٌنال المخلص )للوردٌة(...... 7مثال

 562.....ص. ........أالن.......... : الجندي البرٌطانً التق8ً مثال

 566....ص. ..........: الكونت برثلماوس اإلٌطالً...........9مثال 

 582.ص. ...العذراء: كم هو مفٌد مجرد حمل وردٌة مرٌم 10مثال 

الراهب بطرس، ربٌس الدٌر  جلٌل: األب ال11 مثال

 588...ص. .الشارتروزي......................................................

                       ٌسوع ؼاضب ا على العالم  رأى: أحد الرهبان الشارتروزٌٌن 12مثال 

 594...ص. ...............وٌرٌد ضربه لوال تدخل القدٌسة العذراء..........

 614ص. .........: كم ٌحبذ اإلله والقدٌسٌن تبلوة الوردٌة.13مثال 

: الظهور البدٌع للطوباوي أالن، العرٌس الجدٌد لمرٌم 14مثال 

 622...ص. ..............العذراء................................................
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 630..ص. ......فاجا.                                : الراهب الذي أصبح عالم ا بشكل م15مثال 

صبلة وردٌة العذراء المجٌدة باللجوء إلى  إقامةمن المفٌد  :16مثال 

 634.ص. ...............................................التعذٌب الذاتً للجسد

 660.ص. ...........: الوردٌة تجعلنا نفوز بمدٌنة السماء.17مثال 

زمننا الحاضر )موزعة أمثلة قصٌرة عن معجزات )الوردٌة( فً 

 670...ص. .....................”................................أبانا“حسب( 

ا عن   688.ص. ....”السبلم علٌك ٌا مرٌم“                         خمسة عشر مثاال  قصٌر 

 706..ص. ............: البارون بطرس......................18مثال 

وردٌة مرٌم  قوةٌهتدي بفضل : كونت فرنسً آثم 19 مثال

 712...ص. ..............................العذراء................................

ر..................20مثال   722......ص. ............                                    : هداٌة نبٌل مبذ 

                                             : الوردٌة تنقذ قرصان ا من الشٌطان )على هٌبة( 21مثال 

 734......ص. .......خادم......................................................

الذي كان ٌتلو فقط صبلة السبلم علٌك  المهتدي: الراهب 22مثال 

 738....ص. ..............................”...........................ٌا مرٌم“

 744ص. .....................................و: األمٌر الفونس23مثال 

 

 

 ب( أمثلة عن نساء تقٌات
 760....ص. ..............: معجزة كاترٌنا الجمٌلة، من روما1مثال 

 796.... ص. ........ا.: مرآة الفاسقة بٌنٌدٌكتا، من فلورانس2مثال 

 876.....ص. ............: بٌنٌدٌكتا االسبانٌة..................3مثال 

 920.....ص. ...........العذراء الكساندرا....................: 4مثال 

 934....ص. .........….............: النبٌلة لوسٌا االسبانٌة 5مثال 

 948...ص. .........…..........: الكونتٌسة مارٌا االسبانٌة 6مثال 

 962ص. ...                                             : راهبة الدٌر، والدٌر الذي أ صلح بفضل الوردٌة7مثال 
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بفضل وردٌة العذراء  تهتدي : عاهرة ببلد االنكلٌز، هٌلٌن،8مثال 

 984..........ص. .........................مرٌم................................

 996......ص. .........البارز..... ا: مثال الكونتٌسة دومٌنٌك9مثال 

: حسنات صبلة وردٌة القدٌسة مرٌم العذراء بالنسبة 10مثال 

 1012...ص. ................لنساء( المتزوجات.............................)ل

 1016..ص. .............                          التً مزقها الذبب إرب ا.... البتول: 11مثال 

 1018.ص. ...........متن قدٌسات تً: األخوات الثبلثة البل12مثال 

: مارٌا اإلٌطالٌة التً لم تكن ترٌد )صبلة( الوردٌة 13مثال 

 1022..ص. ......................و)االنضمام( إلى األخوٌة...................

 1032 .ص.”ٌامرٌم سبلم علٌك ال“: الراهبة التقٌة بفضل 14مثال 

 

  



16 
 

 
وردٌة  من كتاب نقش على الخشب، مؤخوذالبرتو دا كاستٌللو الواعظ، 

 مرٌم العذراء المجٌدة، القرن السادس عشر.
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 منهجٌة:مبلحظات 

ا للعدد الكبٌر ل ا من عام                     نظر                                   طبعات كوبنشتاٌن، اعتبار 

 للمقارنة مع 6481فقد وضعت الطبعة األخٌرة لعام ، 6161

 .6116طبعة عام 

، 6481عة األخٌرة لعام النص المنشور هو نص الطب

 6116بعة عام ت فٌه الكلمات الناقصة الموجودة فً طأدرج

وأما المصطلحات وأسماء  (؛)منوه بها فً مبلحظات

المإلفٌن الواردة فً النص باختصار فقد وضعت بالكامل 

  6481)وضعت األحرؾ الناقصة فً الطبعتٌن، طبعة عام 

 ، بٌن قوسٌن(.6116وطبعة عام 

 ن تمٌن تالفٌن أو ؼٌر مفهومٌكبل النص احٌثما بد

 6168وعام  6111إلى طبعات كوبنشتاٌن لعام  الرجوع

 فً مبلحظة. ووضعت النتٌجة

بمقارنة النسختٌن جرت مقاربة نسخة نقدٌة للنصٌن 

من خبلل إضافة مبلحظات حول االختبلفات التً عثر علٌها 

 واستخدام المصطلح األصح للترجمة.

الترقٌم الذي اعتمد ٌتبع الترقٌم األصلً لنص عام 

، ولكن عبلمات الترقٌم واألحرؾ الكبٌرة والمقاطع 6481

الموصولة أدرجت كما وردت فً طبعة  المكتوبة باألحرؾ

 بدون التنوٌه لذلك فً المبلحظات. 6116عام 
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"، واستبدل بحرؾ jحرؾ " 6481حذؾ من نص عام 

"i" :ما عدا فً اسم( "Jesus ؛ وفً بعض األحٌان)"

" كما oe" بالحرفٌن "aeاستبدل حرفً العلة المتصلٌن "

 .6116ٌظهر فً نص عام 

، ومن أجل 6001ولى لعام فً الترجمة اإلٌطالٌة األ

التقٌد بالنص البلتٌنً، سمٌت الوردٌة المقدسة بـ: "مزمور 

 ٌسوع ومرٌم".

"مزمور ٌسوع مصطلح  استبدلفً الطبعة الثانٌة، 

ا بالنص األصلً ولكنه األصعب على الفهم  ومرٌم"                                                األكثر تقٌد 

فً أٌامنا هذه، بمصطلح "وردٌة ٌسوع ومرٌم"، أو "مزمور 

ا هو الحال بالنسبة لمصطلح: "الصبلة الربٌة" الوردٌة"؛ كم

الذي أصبح: "أبانا"؛ ومصطلح: "السبلم المبلبكً" الذي 

 أصبح: "السبلم علٌك ٌا مرٌم".

، ال ٌبدو النص كنسخة 6001بالمقارنة مع طبعة عام 

                                                    مكررة بل بحث معمق للطبعة ذاتها إلى حد ٌصبح فٌه عمبل  

ضح إلى حد كبٌر؛                         : فقد ب سط النص اإلٌطالً        مستقبل                      وو 

وصححت بعض أخطاء الترجمة عندما تمت المضاهاة بٌن 

 الطبعتٌن.
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جزء من لوحة ٌمثل الطوباوي أالن وهو ٌستلم الوردٌة من مرٌم المقدسة، 
 مقتنٌات خاصة، القرن الثامن عشر.
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الؽبلؾ األخٌرة: هـ. سناٌر، ظهور العذراء للطوباوي أالن دٌبلروش،  صورة

 درسدن. ، Kupferstichkabinettعشر،  الثامنالقرن 
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OPUS VERE AUREUM 

B. ALANI RUPENSIS 

ORDINIS PRAEDICATORUM 

DE ORTU ET PROGRESSU 

PSALTERII CHRISTI ET MARIAE 

SEU SACRATISSIMI 

ROSARII 

IN EIUSDEM PRAECONIUM 

PRAEDICATORIBUS 
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                           عمل ذهبً حق ا للطوباوي أالن 

دٌبلروش، من الوعاظ، عن 

أصل وتارٌخ مزمور ٌسوع 

ومرٌم، أي الوردٌة المقدسة، 

للواعظٌن بكلمة اإلله مقدم 

ولجمٌع المإمنٌن، لٌنتشر فً 

 كل مكان.
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BEATI Fr. ALANI DE RUPE 

REDIVIVI 

OPUS AUREUM 

DE PSALTERIO SEU ROSARIO 

CHRISTI ATQUE DEIPARAE
1

 

 

 

 

 

 

                                                           
6

 Beati fr. Alani redivivi“ ٌوجد: 6116فً طبعة عام  

Rupensis, tractatus mirabilis de ortu et progressu 

Psalterii Christi et Mariae eiusque Fraternitatis. cura: 

Fra Johannes Andrea Coppenstein o.p.”.  الترجمة: بحث رابع

 للطوباوي أالن دٌبلروش عن والدة وتطور مزمور المسٌح ومرٌم، وأخوٌته.
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للعمل الذهبً  مكررةطبعة 

للطوباوي الراهب أالن 

دٌبلروش عن مزمور أو وردٌة 

 المسٌح وأم اإلله.
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 .6168واجهة الؽبلؾ للطبعة البلتٌنٌة لكتاب كوبنشتاٌن عام 
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 .6161عام  ،دٌبلروشعلى نص الطوباوي أالن  مصادقة كنسٌة
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PRAEFATIO 

B. M. ALANI DE RUPE 

AD FERRICUM, EPISCOPUM 
TORNACENSEM 

 
Laudate Dominum JESUM CHRISTUM, et 

SS. Virginem2 MARIAM in Psalterio, cum 
Fidelibus vestris ovibus, sic ut tandem sine 
fine cum angelicis Spiritibus, facie ad 

faciem Beatissimam in aeternum Trinitatem 
mereamini, ovium in Beatorum fruitione, 
magnificare. 

Reverende in Christo PATER ac DOMINE, 
S. Augustinus ait Lib[ro] de Doctr[ina] 
Christ[iana]: Pastores ovium Christi ducere 
eas debent ad virentia virtutum pascua, et 

ab incursibus Luporum, raptorumque, 
protegere: rationem reddituri summo ovium 
Regi Christo de animarum sibi 

commissarum perditione.  

Quod intelligi secundum S. Gregorium 
debet, Lib[ro] de Cura Pastorali: si 
Praesidentium negligentia, aut doctrina 

mala, vel exemplo pereant, seu scandalo. 
Hinc, fidelissime ovium Christi, in 

Episcopatu Tornacensi Pontifex et 

firmissime    in     cunctis    virtutum   
Fauctor3:  quia   pro 

 

                                                           
 .1847"، لطبعة SS. Virginem         بدال  من " ".S.Vنجد: " 1691فً طبعة عام  2
 ".Fautorنجد: " 1691فً طبعة عام  3
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 لطوباوي أالن دٌبلروشتقدٌم )دفاع( ا

 ٌكو، اسقؾ تورنً.   ر  ٌلف

 

سبحوا الرب ٌسوع المسٌح، والعذراء كلٌة القداسة، فً 

ن المإمنٌن، لتكونوا جدٌرٌن مع رعٌتكم ممزمور الوردٌة، 

الثالوث المقدس بٌن المبلبكة، ورعٌة القدٌسٌن، إلى  بحضور

 األبد.

 جلٌللقد كتب سعادة األب فً المسٌح، القدٌس ال

اؼوسطٌن، فً كتابه عن المذهب المسٌحً، أنه على رعاة 

ؼنمات المسٌح قٌادتها إلى مراعً الفضٌلة الخصبة، 

وحماٌتها من هجمات الذباب والكواسر: فهم سٌحاسبون على 

هبلك النفوس التً عهد بها إلٌهم أمام المسٌح، ملك الرعاٌا 

  األعلى.

بحسب القدٌس ٌجب أن نفسرها على هذا النحو 

                إن هً ضل ت بسبب  ؽورٌوس فً كتاب العناٌة الرعوٌة:ؼرٌ

بسبب عمل شابن لمن  اإلهمال، أو التعلٌم والمثل السًء، أو

  ٌجب علٌه الدفاع عنها.

ولذلك، ٌا اسقؾ رعٌة المسٌح المإمن، والمجرب بقوة 

 حٌثما تمارسون رعاٌتكم  فً كل الفضابل، فً اسقفٌة تورنً،
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meritis inibi curam geritis Apostolicam, 
congruum est Paternitati Vestrae, quae 
subditis vestris salutaria fuerint 

cognoscere: Et vero in primis4, quae sub 
Praedecessore vestro (sciente ipse5 et 
approbante) devotius peracta sunt, variis in 

oppidis huius Almae Diocoeseos6; haec 

eadem cum gaudio magno adprobari7. 
Hoc autem est de PSALTERIO Inviolatae 

semper Virginis Genitricis Dei MARIAE. 

Propterea etiam placuit Vestrae 
Potestati super hoc QUAESTIONEM ad me 
habere Paternam. 

Idcirco multarum pro animarum salute, 
postulationi Vestrae, ac intentioni humilius 
satisfaciendo, sub paucis verbis, ut potero, 
super materia Psalterii Virginis Gloriosae 

aliquod lumen, uti8 patebit per ordinem, 
Intelligentiae Vestrae offerre conabor.  
Non (quod absit) sublimen Vestram 

Apostolicam  Scientiam imbuendo: sed scita 

melius, ac perspecta ad memoriam, et ut S. 
Anselmus ait, ad operosam Efficaciam 
reducendo. 

 
                                                           

 .inprimis“ نجد:  1691فً طبعة   4
 .”ipso“ نجد: 1691فً طبعة   5
 ”Diecoesios“ نجد: 1691طبعة فً   6
 .”adprobare“ نجد: 1691فً طبعة   7
 )مثل(.  ”ceu“ نجد: 1691فً طبعة   8
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ٌا  واالحق أن تكون من، للمزاٌا )التً تتمعون بها(الرسولٌة 

 على علم بما ٌتعلق بخبلص رعاٌاكم. أبانا

وقبل كل شًء )من الحق أن تكونوا على علم بـ( 

وى سلفكم )الذي كان ٌعرفها األعمال التً قام بها بكل تق

ه ، والتً أقرها األما(، فً جمٌع مدن هذه األبرشٌة       وٌقر 

 كبٌر. بحماس)هو( 

هذا )العمل( هو مزمور، أو وردٌة مرٌم العذراء الكلٌة 

 الطهارة، أم اإلله.

كؤب بمقاربتها معكم، أن أقوم  وبما أنه ٌسعد مقامكم

                                                لذلك، ومن أجل خبلص نفوس كثٌرة، واستجابة  متواضعة 

، بقدر مستطاعً، سؤحاول لطلبكم ولسإالكم، وبكلمات قلٌلة

بشكل منظم أن أضٌؾ إلى معارفكم بعض التوضٌحات حول 

 طبٌعة المزمور، أو وردٌة العذراء المجٌدة.

ا عن فكرة أنً أرٌد  ا  إعطاء                        بعٌد  العلوم  لمن ٌملك       دروس 

الكنسٌة الرفٌعة، ولكن كما قال القدٌس انسٌلمو، )فقط(، من 

أجل أن أعٌد إلى الذاكرة األمور التً )أنتم( تعرفونها 

 وتحترمونها بعمق، من أجل فهم أوسع اآلفاق.
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تفصٌل من كتاب البرتو دا كاستٌللو: "وردٌة مرٌم العذراء المجٌدة"، 

 القرن السادس عشر.
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تفصٌل من كتاب البرتو دا كاستٌللو: "وردٌة مرٌم العذراء المجٌدة"، 

 القرن السادس عشر.
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PARS PRIMA 

APOLOGIA B[EATI] 

M[AGISTRI] ALANI DE RUPE 
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 الكتاب األول:

 الدفاع عن الوردٌة المقدسة

 
 Beatus Alanus“: لكتاب 6116الؽبلؾ األمامً لطبعة عام 

Redivivus: de Psalterio seu Rosario Christi et Mariae, 

eiusdemque Fraternitate Rosaria” ، لؤلب ٌوانس اندرٌاس كوبنشتاٌن

 الواعظ: القدٌس دومٌنٌك ٌؽرس شجرة الوردٌة، والطوباوي أالن ٌسقٌها.
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CAPUT I. 
Cur hoc Suffragium dicatur PSALTERIUM 

CHRISTI ET MARIAE? 

 
Famosissime in Christo Pater, et 

Domine: Peccatoribus Praestat Paenitentiam 
Trinitas Altissima per Psalterium Virginis 

Mariae. 
1. Dicitur autem Psalterium a psallendo.  
Inde servientes in illo Deo et Mariae 

Virgini, dicuntur Psaltae.  
Sic dictum a Psalterio Davidico; quod 

figura Angelicae fuit Salutationis.  
Cantica enim veteris Legis figura novae 

fuerunt: secundum S. Ambr.  
2. Si qui placuerit: sic dictum videri 

potest quasi a sale divinae Sapientiae: quod 
Oratio Dominica et Salutatio Angelica sint 
quasi duae salinae Dei Sapientiae, quibus 
Fidelium mentes saliuntur.  

3. Nisi quis maluerit illud recte sic 
appellari, ab Organo: quod Hebraei Nablum9 
vocant; musicum   instrumenctum ex  CL.  

 

 
                                                           

 ”Nabulum“نجد:  1691فً طبعة   9
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 الفصل األول

 لماذا تسمى الوردٌة بـمزمور ٌسوع ومرٌم؟

 ٌقدمالحبٌب فً المسٌح، إن الثالوث المقدس  ٌا أبانا

 من خبلل الوردٌة المقدسة. ؤة            الخبلص للخط  

تسمى الوردٌة، بسبب اٌقاعها الموسٌقً، مزمور . 6 

ا؛ وٌسمى رهبان الوردٌة موسٌقًٌ اإلله                                                       مرٌم العذراء أٌض 

 .األتقٌاءومرٌم العذراء 

مزمور مرٌم هو طعم من مزمور داوود: ففً الواقع، إن 

كما ٌإكد القدٌس امبروزٌوس، فإن السبلم علٌك ٌا مرٌم هً 

 أناشٌد العهد الجدٌد، مثل ما كانت مزامٌر العهد القدٌم.

ٌمكننا أن نشبه الوردٌة المقدسة لملح المعرفة  .6

شبهان مملحتً األبانا والسبلم علٌك ٌا مرٌم تاإللهٌة، ألن 

 كثر حكمة.المعرفة اإللهٌة اللتان تجعبلن عقول المإمنٌن أ

لمزمور، تلك األداة ٌإثر البعض تشبٌهها با. 1

، ةمبة والخمسٌن، التً تشبه القٌثارالموسٌقٌة ذات األوتار ال

 .دمزامٌر داوو هي كان العبرانٌون ٌعزفون علٌوالذ
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، مقام القدٌسة مرٌم دي كاسترو موراتو، موروتسو الفردوسمازوكو ج.، 

                                                                   )كونٌو(: نرى فً اللوحة المزمور الذي ٌ نقر علٌه )فً األسفل( والمزمور 
الكمان و ةالقٌثار)فً حضن المبلك فً األعلى(،  الذي ٌعزؾ على أوتاره

 )المبلبكة على الٌمٌن(.

 



38 
 

 
برثلماوس، القدٌسة سٌسٌلٌا وهً تعزؾ األرؼن المحمول،  سماٌستر دٌ

 .6811-6810كولونٌا، 
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fistulis compositum: ad quod Psalmi Davidis 

totidem solebant decantari. 

4. Grammatice simul et Theologice; quia 

Psalterium excellentes Effectus decem 

importat, quos per Christum, ac Mariam 

Virginem devote illud psallentes 

consequuntur.  

Nam: 

1.P.Peccatoribus Praestat Poenitentiam. 

2. S. Sitientibus Stillat Satietatem. 

3. A. Alligatis Adducit Absolutionem. 

4. L. Lugentibus Largitur Laetitiam. 

5. T. Tentatis Tradit Tranquillitatem. 

6. E. Egenorum Expellit Egestatem. 

7. R. Religiosis Reddit Reformationem. 

8.I. Ignorantibus Inducit Intelligentiam. 

9. V. Vivis Vincit Vastitatem. 

10. M. Mortuis Mittit Misericordiam per 

modum suffragii. 
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النحوٌة والبلهوتٌة، فإن كلمة  من الناحٌة .8

"PSALTERIUMعشر هبات روحٌة  بذاتها " تتضمن

 موسٌقًٌ ٌسوع ومرٌم األتقٌاء.       ت منح لمدهشة 

 هذه الهبات هً:

6.  P.الوردٌة المقدسة( تمنح الخبلص للخطؤة( . 

6.  S الوردٌة المقدسة( تفجر ٌنابٌع المٌاه فً القلوب( .

              األكثر قحولة .

1.  A قٌود الخطؤة.               المقدسة( تفك  . )الوردٌة 

8.  L.ًالوردٌة المقدسة( تهب الفرح لمن ٌبك( . 

1.  T ًالوردٌة المقدسة( تحمل السبلم لمن ٌعٌش ف( .

 المحنة.

1.  E.الوردٌة المقدسة( ت بعد الشقاء عن الفقراء( .                                             

1.  R ًالرهبانٌات                                    . )الوردٌة المقدسة( ت وقد الحماس ف 

 الدٌنٌة.

4.  I ذكاء أولبك الذٌن ال                           . )الوردٌة المقدسة( ت نٌر

 ٌعرفون.

1.  U الوردٌة المقدسة( تجعلنا نبلػ الهدؾ من الحٌاة( .

 منتصرٌن.

60. M الوردٌة المقدسة( تقود األموات إلى السماء( .

 عبر بوابة الرحمة.
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Et de his omnibus sensibilia et vera 
expertus sum, aliique plures signa et 
prodigia.  

I. Ut merito Psalterium hoc sit COELUM 
SIDEREUM, cum CL Stellis: apud Astrologos 
potissimis.  

2. Ut sit velut PARADISUS voluptatis Dei, 

Rosis, ac Rosaceis sertis CL adornatus.  
Salutationes enim istae sunt velut 

quedam Rosae angelicae: unde quinquagena 
Virginis Rosarium sive Sertum nuncupatur.  

3. Ut sit ARBOR VITAE et scientiae cum 
CL fructibus angelicis: propter totidem 
Eminentias, quas in Christo, et Maria Virgine 
credimus fuisse, prout aliquando Ipsa 
revelavit.  

 

CAPUT II. 

Cur dicatur Psalterium in ordine AD JESUM 
CHRISTUM, ET MARIAM Virginem? 

Excellentissime Praesul, Sitientibus 
Stillat Satietatem10 Trinitas  Beatissima  per  

 
                                                           

 ”Satiationem“ نجد:  1691فً طبعة   10
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إن الوردٌة المقدسة تجزل العطاء، لٌس فقط هذه 

ا عبلمات وإعجازات أخرى، وٌمكننً أن                                   الهبات، ولكن أٌض 

 أشهد على أن: 

                                          أن الوردٌة المقدسة هً حق ا السماء المرصعة  .6

 بالنجوم المبة والخمسٌن األكثر أهمٌة فً الفلك.

)الوردٌة المقدسة( هً جنة األرض الملٌبة  . وأن6

بعجابب اإلله، والتً تتفتح فٌها الوردٌات ذات المبة 

والخمسٌن وردة، وردات السبلم علٌك ٌامرٌم المبلبكٌة، 

 ن وردة، وهً وردات مرٌم العذراء.والوردٌات ذات الخمسٌ

                    هً حق ا شجرة الحٌاة  ن )الوردٌة المقدسة(أ .1

والحكمة ذات الثمرات المبلبكٌة المبة والخمسٌن، التً 

تحتوي على كافة النعم، والتً ٌقدمها ٌسوع ومرٌم العذراء 

الوردٌة المقدسة، كما أوحت به مرٌم العذراء مرات  لعباد

 عدٌدة.

 الفصل الثانً

                                                  اذا ت تلى صبلة أبانا أوال  ثم السبلم علٌك ٌا مرٌم فً لم

 الوردٌة المقدسة؟

 

ٌا نٌافة األسقؾ، إن الثالوث المقدس ٌفجر ٌنابٌع الماء 

 فً القلوب األكثر قحولة بواسطة الوردٌة.
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Psalterium Virginis Mariae inviolatae. 
I. MARIAE Virgini Psalterium aptatur et 

ab ea nominatur: quod piissima Dei Genitrix 

Maria virtuosas habuit conditiones Psalterii 
Synagogae, Cytharae, et Organi. (nam 
Psaltae Virginis Mariae sunt ejusdem 
Reginae coeli Musici angelici) ob decem 

causas et operationes.  
1. Intemerata Dei Genitrix Virgo 

diabolum expellit, sicut David (1 Reg. 16), 
per cytharam a Saule daemonem depellebat. 

2. Quia Deipara Arcam Dei, id est, 
Verbum Omnipotens ad nos deducit: veluti11 
David (2 Reg. 6), in Organis armigatis coram 
arca ludebat.  

3. Quia eadem victoriam nobis contra 
inimicos obtinet: sicut post victoriam Maria 
soror Moysis (Exod. 16), in Tympano 
praecinebat.  

4. Ipsa Prophetiam Sanctis tradit: sicut 
Helisaeus per canticum psalterii Spiritum 
Sanctum prophetiae accepit. 

 

                                                           
 )مثل/كما( ”ceu“ نجد: 1691فً طبعة  11
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I. قد ألفته واصطفته هً  إن مزمور مرٌم العذراء

جوقة  بالفعل بنفسها )إن مرٌم المقدسة، أم اإلله، تترأس

                          : ولهذا السبب ٌ دعى رهبان ثاراتوالقٌ اتالربابو المزامٌر

وردٌة مرٌم العذراء بموسٌقًٌ ملكة السماء( لعشرة أسباب 

 وحجج وجٌهة:

                                                  إن العذراء الطاهرة أم اإلله ت بعد الشٌطان عند سماع . 6

صوت مزمورها، كما طرد داوود الشٌطان من شاإول 

 ؛الربابةبواسطة 

التً حملت للعالم  تابوت عهد اإلله. إن أم اإلله هً 6

كلمة اإلله القادر على كل شًء: وفً ؼابر الزمان، أنشد 

 ؛تابوت العهدداوود على نؽمات القٌاثر أمام 

. لقد جعلتنا ننتصر على األعداء، مثلما فعلت أخت 1

موسى، مرٌم، فً الماضً بعد االنتصار على األعداء عندما 

 ؛ةكانت تؽنً على وقع الطبل

تعطً النبوءة: مثلما تلقى الٌوشع فً . إن مرٌم 8

 الماضً النبوءة من الروح القدس بٌنما كان ٌتلو المزمور؛
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5. Quia Spiritus Sanctus, per Ipsam, 
Matrimonium inter Deum et creaturam 
humanam, in thalamo Virginali, effecit: ut 

Beda docet.  
6. Quia S. Maria Chorum coelestis 

jubilationis ad divinas secum laudes trahit: 
sicut filiae Jerusalem, quae cantabant (1 

Reg. 18,7): “Saul percussit mille, et David 
decem millia”  (Origines, Sermo de Virgine 
Maria). 

7 Quia pax facta est per Mariam 

Virginem: Filius enim ipsius fecit utraque 

unum, tanquam12 lapis angularis 

8. Quia immensam orbi festivitatem 
attulit Virgo Maria, quae fuit Dei, hominum 
simul et Angelorum.  

9. Ipsa ea Deo Patri pro mundo pretii 
obtulit immensi holocaustum, Verbum scil. 
Incarnatum.  

10. Eadem alma Virgo Parens divinum 

cecinit Canticum post Incarnationem, 
“Magnificat”, et Angeli, nato Domino 
Angelorum, “Gloria in Excelsis”.  

Quorum suavitate placatus est Deus 

generi humano, et huic angelica natura est 

confoederata. 

 
                                                           

خطؤ مطبعً "، ولكنها tamquam unusتتكرر مرتٌن: " 1847فً طبعة عام   12
 .1691ألنها ؼٌر موجودة فً طبعة 
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. وهً أقامت العرس بٌن اإلله والمخلوق البشري فً 1

القدس الذي حط  سرٌر الزوجٌة العذري من خبلل الروح

 علٌها؛

جوقة المجد السماوي . إن مرٌم الكلٌة القداسة تترأس 1

اورشلٌم نشد التسبٌحات اإللهٌة، مثلما كانت بنات التً ت

                                                  القدس تؽنً فً الماضً: "لقد أصاب شاإول ألف ا منها، 

 وداوود عشرة آالؾ"؛

د السماء 1                                                   . لقد جلبت مرٌم العذراء السبلم: فابنها وح 

                           جاعبل  من نفسه حجر الزاوٌة؛مع األرض 

. وجلبت مرٌم العذراء للعالم ٌوم عٌد لٌس له نهاٌة: 4

 عٌد لئلله وللبشر وللمبلبكة؛

                                                  . وهً من قدم لئلله األب وللعالم قربان ا ؼالً الثمن، 1

                                وهو كلمة اإلله التً تجسدت لحم ا؛

اإلله، بعد التجسد، . لقد أنشدت القدٌسة مرٌم وأم 60

فً  لئلله مثلما أنشدت المبلبكة نشٌد المجد ،أنشودة المجد

لد سٌد المبلبكة: األعالً إن عذوبة هذه األناشٌد                         عندما و 

صالحت بٌن اإلله والبشرٌة، وأعادت العهد بٌن المبلبكة 

 والناس.
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Haec autem decem repraesentabatur13 
olim in Psalterio Synagogae: ut S. 
Augustinus enarrat (in) Sermone De Psalterio 

Sinagogae, qui incipit: “Laudate eum in 
Psalterio”.  

Ubi haec omnia (ut melius experiendo 
videbitis) ad immaculatam Dei Genitricem 

adaptat.  
II. CHRISTO JESU adaptatur hoc 

Oraculum, et ab eo nominatur, ob dictas 
decem rationes: quae longe aptius, et 
amplius Christo, quam Virgini Mariae 
conveniunt.  
Christus enim in immensum potior est et 
potentior Maria, quamvis peccatoribus Mater 
Misericordiae Maria sit quodammodo 
clementior, eisque familiarior, quam 
Christus: secundum Bernardum: “Ipsa enim 
est Mediatrix ad Mediatorem”.  

Nihilominus aliae quaedam speciales 
suppetunt rationes hac in re pro Jesu. 

 

 

                                                           
 ".repraesentat، نقرأ: "1643فً نسخة عام   13
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كانت هذه المشاهد العشر مجسدة على مزمور الكنٌس؛ 

 كما ٌإكد القدٌس أؼوسطٌن فً الموعظة عن مزمور الكنٌس

 الذي ٌبدأ بـ: سبحوا اإلله فً المزمور إلخ..

                       ، أل فت أم اإلله الطاهرةةلهذه )األسباب( العشر
14
 

                                    )مزمورها( كما سنرى الحق ا بشكل أفضل.

II إن صبلة )المزمور( تناسب ٌسوع المسٌح، وهو من .

ما التً تبلبم المسٌح أكثر م ةلتلك األسباب العشر اختارها

 .مرٌم العذراء بشكل ال ٌقارن تبلبم

فً الواقع، إن المسٌح أعظم من مرٌم وأقوى منها   

بشكل ال ٌوصؾ: لكن مع ذلك، ولكون مرٌم أم الرحمة 

                                                    بالنسبة للخطؤة، وأكثر حنان ا وأمومة  من المسٌح، فهً 

 الوسٌطة عند الوسٌط، كما ٌقول القدٌس برنارد.

ة تخص بالرؼم من ذلك، بعض األسباب لهذه الصبل

 المسٌح:

 

 

                                                           
ٌعتبر الطوباوي أالن من أول المناصرٌن لعقٌدة الحبل ببل دنس لمرٌم، باإلضافة إلى   14

 الطوباوي بونس سكوتو.
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، مع الوردٌة معلقة فً ٌان فان آٌخ، السٌدة متوجة بالورود والزنابق

 .6816ثوبها وكتاب الوردٌة بٌن ٌدٌها، ؼاند، كاتدرابٌة سان بافون، 
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 .6061ماسٌمٌلٌانو برٌبلتً، تفسٌر مجازي ألخوٌة الوردٌة، روما، 
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1. Quia Christus est Psalterium 
Resurrectionis: iuxta illud Psalmi 56,9: 
“Exurge Gloria mea, exurge Psalterium, et 

Cythara”.  
Cum igitur in Psalterio Christi sint 15 

Pater Noster pro Christo; qui exurgit in nobis 
per paenitentiam, et devotionem; secundum 
Theologiae veritatem: ea causa merito 
Suffragium hoc Psalterium Resurrectionis15 
dici potest. 

2. Accedit. Quia Christus ipse est 
Psalterium decem chordarum, s. Hieronimus 
teste, tanquam decem Dei mandatorum 
completor, et16 retributor, idemque 
transgredientium ea severissimus est 
condemnator.  

3. Quia omnes ad Christum ordinantur 
prophetiae, velut ad suam causam 
efficientem, formalem, exemplarem, et 
finalem. 

Quocirca merito Ipse est in Psalterio 
Davidis tanquam ipsum Psalterium 
proefiguratum: iuxta Glossam Magistri.  

4. Quia reparatae salutis Psalterium est 

Ipse, ob reparationem nostram, et 
sanctificationem. 

 
                                                           

 ".Exurrectionisمكتوب: " 1691فً طبعة عام  15
 .1847، الموجودة فً طبعة عام "et"ال توجد  1691فً طبعة عام  16
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المسٌح: ٌإكد المزمور  ةإن المزمور هو نشٌد قٌام .6

 ".الربابة انبعثً ٌا حٌاتً، وأٌقظً المزمور و: "1161

أبانا، للمسٌح  61                                    وهكذا إذن، ٌ تلى فً الوردٌة المقدسة 

: ولهذا السبب ٌإكد عبادةٌنبعث فٌنا من خبلل التوبة وال الذي

 صبلة القٌامة؛                                     علم البلهوت أنه ٌصح  تسمٌة المزمور بـ 

                                         ٌ ضاؾ إلى ذلك أن المسٌح هو المزمور بعشرة  .6

وٌشهد القدٌس جٌروم أن المسٌح هو الثواب األخٌر أوتار، 

الذٌن لبك العشر، وإدانة ؼٌر قابلة للطعن ألولوصاٌا اإلله 

 أهملوها.

. كل النبوءات تعود للمسٌح الذي هو سببها الفعلً 1

 والشكلً والنموذجً والنهابً.

                                                 لذلك كان القدٌس البرت الكبٌر موفق ا عندما كتب أن 

ا فً مزمور داوود، تمام ا كالمسٌح كان حاض  . رمزيمزمور                             ر 

)المسٌح( هو مزمور الخبلص المستعاد، فهو الذي  .8

 من الخطٌبة. افتدانا وطهرنا
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Ideo in Templi dedicatione, fundatione 

et reparatione gloriose in Psalteriis 

cantabatur.  

5. Denique Dominus Jesus ipse nostra 

est jubilatio, spiritalisque laetitia et 

exultatio; habens quinque portas, ait S. 

Anselmus, id est, quinque Vulnera, quae ad 

solius suavitatis palatia ducunt. 

Hinc in Psalmis 46,97, Propheta: 

“Jubilate Deo in etc”.  

Ex quibus congruenter apparet Psalterii 

ratio, et ad Sponsum JESUM, Sponsamque 

MARIAM singularis adaptatio: et illis debita 

laudatio.  

 

 

CAPUT III. 

Suffragium hoc an convenientius nominetur 

Psalterium, an Corona, an Sertum, sive 

Rosarium? 

Reverendissime in Christo Pater et 

reorum   refugium   pium,    ac    singulare, 
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على نؽمات المزامٌر بابتهاج عارم ولذلك كانوا ٌؽنون 

 وإعادة بناءه.أثناء تكرٌس المعبد وتؤسٌسه 

إن ربنا المسٌح هو فرحنا الدابم، وسعادتنا وبهجة  .1

ح الخمسة، الجراروحنا ألنه، من خبلل أبوابه الخمسة، وهً 

 )القدٌس انسٌلم(. تامةالٌقودنا إلى دار السعادة الذي هو 

: 11و  81لهذا كتب النبً )داوود( فً المزمورٌن 

                                "ابتهجوا دابم ا فً اإلله"، إلخ..

ا من هذه األشٌاء أسباب مزمور )الوردٌة(،                                                  نفهم جٌد 

 لٌكون لهمالذي جعله العرٌس ٌسوع والعروس مرٌم 

 الواجب.التسبٌح 

 

 الفصل الثالث

هل من األفضل تسمٌة هذه الصبلة مزمور، أم مسبحة، 

 ، أم وردٌة؟إكلٌلأم 

المبلذ الحبٌب  فً المسٌح الذي هو جلٌلاألب الأٌها 

     م ن ٌفك قٌود إن الثالوث الرحمن الرحٌم والوحٌد للخطابٌن، 
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Alligatis Adducit Absolutionem Trinitas 
clementissima per Psalterium Virginis 
Mariae. 

I. Conantur quidam, licet rem eandem, 
variis nominare vocabulis; horum tamen 
semper unum est aptius: iuxta B. Alberti 
Magni Logicam.  

Quocirca Oraculum hoc, quamvis varia 
nomina sortiatur; PSALTERIUM tamen 
aptius appellatur, multiplici de causa. 

1. Ob Figuram Davidici Psalterii.  
Figura enim et figuratum eodem nomine, 

etsi non eodem significandi modo, 
nominantur.  

Ita Christus dicitur Leo, vermis, lapis, 
etc.  

Similem ad modum nomina haec; 
Corona, Rosarium, Sertum; significatu 
proprio longe distant (ut disparata et 
diversa) a genere Orationis: Psalterium 

autem Ecclesiae, quod huius est Psalterii 
fundamentum et figura, vere et univoce 
Oratio est.  

2. Vocabula: Corona,  Rosarium, Sertum, 
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 .وردٌة مرٌم العذراءبفضل  الخطٌبة             وق ع تحت نٌر

I.  فً المنطق، ٌإكد القدٌس البرت الكبٌر أن اسم ا                                             

ا ٌجسد الحقٌقة الواحدة ولو أنها ٌمكن أن ت سمى بطرق                                                          واحد 

 مختلفة.

                                                  وهكذا فإن هذه الصبلة، وبالرؼم من أنها س مٌت بؤشكال 

هو  لها مختلفة على مر الزمان، فاالسم المناسب أكثر

 ألسباب عدٌدة: وذلكمزمور، 

( مزمور داوود: )المزمور( لشكلها )الذي ٌشبه .6

القدٌم والجدٌد لهما نفس األسم، ولكن لٌس نفس طرٌقة 

 التعبٌر.

                                          )فً المزمور القدٌم( كان المسٌح ٌ دعى أسد، وهكذا 

 دودة، حجر، إلخ..

إكلٌل، وردٌة، بنفس الطرٌقة، األسماء )المتبقٌة(: 

ا )كحقابق مختلفة بها خاصة       معان  سلسلة، لها                              ، بعٌدة جد 

الصبلة: أما المزمور، على العكس من  صنؾة( عن ومتعدد

قلب وقالب هذا و، صبلة الكنٌسة       وطبق ا              ذلك، فهو حق ا 

 المزمور )الوردٌة(.

 إكلٌل، وردٌة، سلسلة، هً كلمات مجازٌة، للتشبٌه:  .6
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metaphorica sunt ex similitudine dicta: 

Psalterium vero a psallendis Deo laudibus 

nomen habens, proprie est oratio.  

3. Nomina illa vulgaria sunt, sapiuntque 
saeculi vanitatem: quod sic a sertis 
puellaribus dicantur: at Psalterium est 

Ecclesiasticum.  
Ideoque religiosius ab Ecclesiae filiis 

amplectendum est, venerandum, 
usurpandum, ac praedicandum. 

4. Psalterium, vox est divina, biblica, et 
utriusque Testamenti stylo consona, atque 
conformis, at nomina caetera ex hominum 
nata sunt et17 intellectu, et affectu: neque 
abs ratione similitudinis.  

5. Coronae, Rosaria, Serta geruntur a 
viris foeminis, puellis iuxta bonis, ac malis: 
Psalterium vero in S. Scriptura tantum in 
usu bonorum est, inque Dei solius cultu.  
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أما المزمور، على العكس من ذلك، فهو ٌؤخذ اسمه من 

ة المزمور، وهً صبلة التسابٌح التً كانت تنشد على أنؽام آل

 حقٌقٌة.

 نكهة. إكلٌل، وردٌة، سلسلة، هً كلمات شابعة، ولها 1

العصر: فً الواقع، تؤتً هذه التسمٌات من أكالٌل        د رجات

)زهور( الفتٌات؛ أما المزمور، فهو )مصطلح( كنسً، إذن 

دٌنً أكثر، ٌجب على أبناء الكنٌسة الدفاع عنه، وتبجٌله، 

 واستخدامه والوعظ به.

. مزمور، هو مصطلح إلهً، من الكتاب المقدس، وله 8

نفس المعنى سواء فً العهد القدٌم أو فً العهد الجدٌد؛ أما 

المصطلحات األخرى فهً نابعة من عقول وقلوب الناس، 

 ولٌس للتشابه.

ٌتقلدها الرجال والنساء  ،وسبلسل ،وردٌاتو لٌل،. إكا1

فً  مزمور،واألطفال، الجٌدون منهم والسٌإون؛ أما ال

الكتابات المقدسة، فٌستخدمه الطٌبون فقط، وللتعبد لئلله 

 فقط.
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مإمنه، القرن العشرون.ونفس صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة   
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صفحة من أحد مزامٌر مرٌم من القرن السادس عشر: على الجانب تجسٌد 

الوردٌة وهم ٌعزفون على القٌثارة وٌتلون مزمور مرٌم. لرهبان  
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Quapropter haec oratoria duo, Pater et 
Ave: cum sint supremae, ac principes Novi 
Testamenti orationes, vocari nomine 

Psalterii debuerunt, quod ipsum hoc in 
praecipuo Synagogae culto divino 
praecipuum semper, sacrumque fuit Musices 
instrumentum. 

Id quod P. Fr. Joannes de Monte in suo 
Mariali declarat. 

II. Sed novi nova adinveniunt nomina 
jam dicta, parumque congrue auferunt 
laudes a Virgine Maria, ac imminuunt, cum 
pro C. et L. Angelicis Salutationibus, jam diu 
per Ecclesiam consuetis, tantum nunc eidem 
offerunt18 quinquaginta. 

Quod autem a perantiquo Psalterium 
vocabatur oratio haec, ratio constat: quia ab 
Ecclesia Canonicis in horis Davidis 
Psalterium canebatur.  

Quod S. Hieronimus ter translatum, et 

ad limam revocatum, Romanae obtulit 
Ecclesiae.  

Primum ad Romanam: alterum ad 
Gallicanam: tertium ad Hebraicam 

proprietatem: idque ad instantiam 
Sophronii. 

III. Atque, inde populus Ecclesiam 
constanter et ardenter imitatus, ad eam 
conformavit          illud,             usurpavit, 
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ا لكون أبانا والسبلم  علٌك هما الصبلتان                          ونظر 

ا اسم ت                                                األساسٌتان والمحورٌتان فً العهد الجدٌد، فقد أ عطٌ

                                                      مزمور الذي كان دابم ا األداة الموسٌقٌة الشهٌرة والفخمة 

 المستخدمة فً احتفاالت عبادة اإلله.

 هذا ما أكده األب الراهب ٌوحنا دالمونتً فً كتابه

 المرٌمً.

IIء جدٌدة، مثل تلك ث عن أسما. إن األجٌال الجدٌدة تبح

كرت، ولكنها تقدم تسبٌحات أقل لمرٌم العذراء، بل أنها         التً ذ  

)السبلم علٌك( بدل الـ  10تنقص منها، ألنها تقدم للسٌدة 

ا فً الكنٌسة.السبلم علٌك ال 610                                    تً لها تارٌخ قدٌم جد 

ومع ذلك، فمنذ القدم، كانت الكنٌسة تسمً صبلتها 

أوقات                        ان ٌ نشد بالكامل أثناء ألن مزمور داوود ك ،بالمزمور

 الصبلة.

                                                ثم ترجمه القدٌس جٌروم بعناٌة إلى ثبلث لؽات )أوال  

ا إلى اللؽة                                                               إلى اللؽة البلتٌنٌة، ثم إلى اللؽة الؽالٌ ة، وأخٌر 

                                                  العبرٌة بناء  على طلب سفرون(، وأهداه لكنٌسة روما.

III .،ًبإٌمانتلقاه الشعب الذي ٌتبع الكنٌسة  وبالتال 

 مزمور ٌسوع ومرٌم. ودعاهكه،              وحماس، وتمل  
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ac appellavit Jesu, et Mariae Psalterium.  

1. In cuius signum hodieque in 
Alemannia frequentissima tali cum numero 
C. et L. circumferuntur Patriloquia.  

2. Quin et in Flandria noverunt seniores 
ac memorant plurimi, quod sponsae, dum 
aliqua desponsabatur, in virginali zona, cum 

bursa simul suspendebatur et Psalterium.  
3. Velut et in Praedicatorum Ordine, 

praesertim in Anglia, cum quis aut 

investitur, aut profitetur ex pervetusta 
consuetudine ad hanc usque diem, una cum 
habitu, et zona, Psalterium Matris et 
Reginae Praedicatorum apponitur.  

 
 

CAPUT IV. 
Cur in Psalterio XV. Orationes Dominicae 

disponantur? 
 
Religiosissime in Domino JESU 

animarum Pastor: Lugentibus Largitur 
Laetitiam Trinitas dulcissima per Psalterium 
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أجل أن ٌشٌروا إلى )المزمور(، صنعوا فً من  .6

ا إلى  610ألمانٌا مسابح من                                  حبة، وهً مازالت منتشرة جد 

 هذا.ٌومنا 

ا، ٌذكر الشٌوخ، ومازال الكثٌر منهم 6                                                    . وفً فبلندر أٌض 

على  نعلقالفتٌات ، كن ٌٌروي ذلك، أنه عندما كانت تتزوج 

                                                   خصرهن حزام ا عذرٌ ا مإلؾ من إكلٌل الوردٌة إلى جانب 

 الحقٌبة.

ا، خاصة  فً انكلترا، 1 حسب تقلٌد                                        . وعند الوعاظ أٌض 

ا ومازال ا ما عندما ا، حتى ٌومنا هذ متبع                 قدٌم جد                 ٌستلم أحد 

بتعلٌق إكلٌل الوردٌة، ٌقوم  إٌمانه،وٌشهد ب الثوب المقدس

 ة الوعاظ، على حزام الثوب.مزمور مرٌم، األم وملك

 

 الفصل الرابع

 أبانا فً الوردٌة؟ 61لماذا هناك 

 ٌا راعً أرواح الرب ٌسوع التقً، إن الثالوث الحنون 
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Triclinii ejusdem immensae Trinitatis.  
Super quod denuo pia mens fidelium 

movere potest dubium: cur inibi ponuntur19 

XV. Pater noster? 
I. Ad quod respondeo:  
1. Propter visionem S. Bernardo factam.  
Qui ex divina didicit revelatione: quod, 

qui in dies singulos, per annum totum, XV 
Pater noster dixerit: is numerum Christi 
passi vulnerum adaequarit.  

Quae jure merito cunctis sunt 
colendissima Christianis, et adoranda. 

Eo, quod in Dominica Passione puncta 
sint quindena praecipua Christianis cum 
Religione contemplanda.  

1. Coena dolorosa.  
2. Comprehensio poenosa.  
3.Collaphizatio probrosa, in Annae domo.  
4. Illusio et condemnatio, in Caiphae 

domo odiosa.  

5. Raptatio Christi ad Pilatum 
clamorosa.  

6. Illusio     Christi      apud      Herodem  
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                                                         ٌقدم من خبلل الوردٌة مؤدبة  وفٌرة، ألنه ٌهب الفرح للباكٌن.

حول هذا، ربما ٌراود الشك عقول األتقٌاء مرة أخرى: 

 أبانا فً الوردٌة؟ 61لماذا هناك 

 أجٌب على ذلك بـ: 

I.  ًفً إحدى الرإى، علم القدٌس برنارد من خبلل وح

فإنه ٌعادل عدد أبانا كل ٌوم لسنة كاملة  61إلهً أن من ٌتلو 

 ح أالم المسٌح.جرا

إجبلل وإكرام هذا )الوحً( إلى ٌجب على المسٌحٌٌن 

، 61ألن النقاط األساسٌة فً أالم المسٌح هً  أقصى درجة

 وعلى المسٌحٌٌن التؤمل فٌها بتقوى:

 العشاء األخٌر؛ .6

 ؛المحزن علٌهالقبض  .6

 الصفعة الوقحة فً بٌت حنا؛ .1

 ؛قٌافاالسخرٌة والحكم علٌه بالموت، فً بٌت  .8

 س؛ٌبلطلمسٌح لبالفاضح لتسلٌم ال .1

 السخرٌة المخزٌة من المسٌح، عند هٌرودوت؛ .1
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contumeliosa.  

7. Flagellatio Christi sanguinolenta.  

8. Coronatio spinosa.  

9. Irrisio ab militibus blasphemosa.  

10. Condemnatio flagitiosa.  

11. Bajulatio Crucis aerumnosa.  

12. Crucifixio vulnerosa.  

13. Elocutio Christi in Cruce virtuosa.  

14. Mors Jesu luctuosa.  

15. Sepultura Domini gloriosa. 

II. Tanti vero singula haec puncta sunt: 

ut (sicut Dominus JESUS aliquoties revelavit 

S. Bernardino, et S. Brigittae) quodque 

eorum omne pretium mundi totius 

creaturaeque naturae procul excedat. 

Quo iustus, ac sanctius eadem a 

Christianis commemoranda sunt, et 

veneranda ad XV Dominicas orationes in 

psalterio. 
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 الجلد الدامً للمسٌح؛ .1

 تكلٌله بالشوك؛ .4

 سخرٌة الجنود المهٌنة؛ .1

 اإلدانة الشابنة؛ .60

 الحمل الثقٌل للصلٌب؛ .66

 الصلب الرهٌب؛ .66

 الكلمات الحنونة للمسٌح المصلوب؛ .61

 موت المسٌح المإثر؛ .68

 الدفن البلبق للرب. .61

II . ،باح الرب ٌسوع للقدٌس فً إحدى المرات

كل مشهد من مشاهد آالم  أن اوالقدٌسة برٌجٌد وبرناردٌن

المسٌح له قٌمة أكبر بكثٌر من قٌمة العالم برمته والكون 

 المخلوق.

ن جراح المستحسن والصحٌح أن ٌتذكر المإمنٌمن لذلك 

 أبانا للوردٌة. 61المسٌح وٌقدسونها فً الـ 
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Quippe:  
1. Cum haec Oratio per Dominum JESUM 

sit Apostolis mandata, Matth. 6. 

2. Cum et iam olim in primitiva Ecclesia 
ad eandem unicam sacrum Missae fuerit 
patratum: ut jura testantur Canonica ex S. 
Gregorii Registro.  

3. Cum inde etiam Ecclesia singulis horis 
Canonicis isthanc praeponat orationem, 
velut Ecclesiasticarum orationum caput, ac 
fundamentum. 

 
CAPUT V. 

Cur in Psalterio Christi, ac Mariae ponantur 
C. et L. Salutationes Angelicae? 

 
Illustrissime Pater pauperum, orphanorum et 

pupillorum, Tentatis Tradit Tranquillitatem 

Trinitas Aeterna per Psalterium Virginis 

Mariae. 

De quo exinde grandis movetur quaestio 
cur C. et L. AVE in Psalterio frequententur? 

I. Non cuiusquam id superstitionis est, 

sed imitationis Ecclesiae, cujus Psalterium 

Psalmis totidem constat. 
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 فً الواقع:

 (؛1                                        عل م الرب ٌسوع هذه الصبلة للحوارٌٌن )متى. .6

ان القداس ٌختم بنفس الصبلة . فً الكنٌسة القدٌمة، ك6

المذكرات التً كتبها القدٌس شهد على ذلك كما ت

 ؼرٌؽورٌوس؛

                                                    . فً الكنٌسة، ت تلى هذه الصبلة قبل الصلوات القانونٌة 1

 كبداٌة وأساس لجمٌع صلوات الكنٌسة.

 

 الفصل الخامس

السبلم علٌك ٌا مرٌم فً وردٌة ٌسوع  610لماذا هناك 

 ومرٌم؟

ٌا أبا الفقراء والٌتامى والصؽار العالً المقام، إن 

الثالوث المقدس ٌهب الراحة لمن ٌعٌش المحنة من خبلل 

 الوردٌة.

                                                حول هذا الموضوع ٌ طرح سإاال  أساسٌ ا: لماذا هناك 

 الوردٌة؟السبلم علٌك ٌا مرٌم فً  610

I.  إن هذا الرقم لٌس له عبلقة بالخرافة، ولكنه تقلٌد

 لمزمور الكنٌسة الذي له نفس عدد المزامٌر.
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: القدٌس دومٌنٌك دي ؼوزمان.مصدر مجهول  
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لسٌدة الوردٌة، ألمانٌا، القرن الثامن عشر.تماثٌل   
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Quo sane plebs fidelis in numero hoc 
biblico, minimeque vano, pie conformatur 
Ecclesiae. 

II. RATIO PROPHETICA: quia CHRISTUS 
et MARIA gloriosa prophetantur in Psalterio 
Davidis, secundum virtutes in eis totidem et 
eximias Excellentias, passim a SS. Patribus 

celebratas: atque totidem Angelicis 
Salutationibus venerandas. 

III. RATIO MYSTICA: consonat istis 
mysterium multiplex eiusdem observati 
numeri CL tum in constructione Arcae, et20 
Tabernaculi Moysis, tum Templi Salomonaei, 
tum in visione Ezechielis, qua nova Templi 
ratio, faciesque divinitus ei delineabatur. 

 Atqui vero numerus in figura; ut rem 
aliquam figuratam designet, necesse est, et 
quidem sacer rem sacram, biblicus biblicam 
item rite numeratam.  

Quare isthic in Psalterio JESU, et 

MARIAE numerus veritatem, recte sui in 
Davidico continet adumbratam. 
IV. RATIO PHYSICA: constat iuxta 
philosophos inter et Theologos, coelorum 

orbes undenos esse. 
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هو فمن خبلل هذا الرقم اآلتً من الكتاب المقدس والذي 

 ، تبع الشعب المإمن الكنٌسة بتقوى؛هذا العالملٌس من 

II .بالمسٌح  بؤتنمزمور داوود قد ف: سبب نبوي

ومثلهما الرفٌعة )والتً فضابلمها و )ٌسوع( والقدٌسة مرٌم

مجدها اآلباء القدٌسون على الدوام( بعدد السبلم علٌك ٌا 

 مرٌم الواجب احترامه )فً الوردٌة(.

III .ًان                   سر  نجده فً مواضع  610: إن للعدد           سبب سر 

د، ومحراب موسى، عدٌدة، سواء فً مقاٌٌس تابوت العه

دٌدة للمعبد الذي فً مقاٌٌس الواجهة الج ومعبد سلٌمان، أو

 شاهده حزاقٌل فً رإٌا إلهٌة.

( كان ٌنبؤ بحقٌقة مستقبلٌة، وكان 610فالرقم القدٌم )

                                                من الضروري أن )ٌبش ر( رقم مقدس من الكتاب المقدس 

 بحقٌقة مقدسة من الكتاب المقدس.

تضمن مزمور ٌسوع ومرٌم، توهكذا، فـ )الوردٌة(، 

                     ر مز إلٌه فً )مزمور( والذي                    (، المكشوؾ حالٌ ا، 610الرقم )

 داوود.

IV .ًٌتفق الفبلسفة وعلماء البلهوت سبب فٌزٌاب :

 هو أحد عشر: السمواتدوابر على أن عدد 
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1. Empireum.  
2. Primum mobile.  
3. Crystallinum, seu Aqueum.  

4. Firmamentum stellatum.  
5. Coelum Saturni.  
6. Jovis.  
7. Martis.  

8. Solis.  
9. Veneris.  
10. Mercurii.  
11. et Lunae.  
Ad haec21 Elementa sunt quatuor: atqui 

hisce quindenis22 omnem vivere hominem 
necesse est, ad modum quidem naturalem. 

Huc accedit, quod, humana vita in 
quolibet dictorum XV. decem distinctis 
modis aliter atque aliter se habeat affecta, 
scilicet secundum Categorias decem, quae 
sunt Substantia, Qualitas, Quantitas, 
Relatio, Actio, Passio, Situs, Quando, Ubi, et 

Habitus.  
Quare plane liquet, si 10 in 15 per 

multiplicationem reduxeris, quod omnis 
homo necessario habeat in sese CL 

Habitudines naturales. 
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 السماء النارٌة؛ .6

 السماء المتحركة األولى؛ .6

 السماء الكرٌستالٌة أو المابٌة؛ .1

 السماء المرصعة بالنجوم؛ .8

 سماء زحل؛ .1

 سماء المشتري؛ .1

 ء المرٌخ؛سما .1

 سماء الشمس؛ .4

 سماء الزهرة؛ .1

 سماء عطارد؛.60

 سماء القمر..66

وإذا )أضٌفت( إلٌها عناصر الحٌاة األربعة، سنرى كٌؾ 

 خمسة عشرإلى هذه الحقابق الطبٌعٌة ال أن كل انسان ٌحتاج

 من أجل أن ٌعٌش.

خمسة ، لهذه )الحقابق الطبٌعٌة( الباإلضافة إلى ذلك

ا على حٌاة االنسان عشر طرق مختلفة، بشكل أو  بعشر                        تؤثٌر 

، الطبع، بدنعشر صفات، وهً: ال باالستناد إلىبآخر، 

العمل، العاطفة، المزاج،  النشاط فً، االستبناسالوزن، 

 والعادات. الحركٌةالثبات، 

ومن البدٌهً إذن، إذا تضاعفت )الصفات( العشرة بـ 

)الحقابق الطبٌعٌة( الخمسة عشر، فكل انسان سٌكون فٌه 

 إذا كانت تحت تبقى ثابتة زعة طبٌعٌة، كل واحدة منها ن 610
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Quae omnes ac singualae cum sub 
dominio CHRISTI, ac patrocinio Deiparae 
stent, aut varient: par quoque esse, ut 

quisque, pro sui in istis conservatione, et 
malorum oppositorum aversione, Jesum, et 
Mariam pari numero Salutationum ludet ac 
veneretur.  

V. RATIO MORALIS evincit idem.  
Virtutes enim principes Christianae XV 

numerantur istae:  
Theologicae tres: Fides, Spes, Charitas.  

Septem Capitales: Humiltas, Largitas, 
Castitas, Benignitas, Abstinentia, Patientia, 

Devotio; 
Cardinales quatuor: Prudentia, Iustitia, 

Temperantia, Fortitudo, quae eadem est 
cum Abstinentia.  

Restant duae, Religio et Poenitentia.  
Ad istas ut omnes aliae, rerumque 

omnium creatarum usus reducitur; sic ipsae 

ad DEI Mandatorum decem observantiam 
referuntur.  
Iam   rursus   per   10   multiplices 15 et 

  



78 
 

 مرٌم، أما خبلؾ ذلك فتكون متقلبة. وصاٌة المسٌح وحماٌة

إذن أن ٌقوم كل شخص، من أجل أن  فمن الصواب

بالتسبٌح ومن أجل أن ٌتجنب الشرور،  ثابتةٌحافظ علٌها 

بتبلوة السبلم علٌك ٌا مرٌم بنفس  وبتكرٌمهمالٌسوع ومرٌم 

 العدد.

V .ًوهو ٌتوصل إلى نفس النتابج.سبب أخبلق : 

للمسٌحً، إن عدد الفضابل هً  فً الواقع، بالنسبة

 :خمسة عشر

 ٌة: اإلٌمان، األمل، واإلحسان؛الفضابل الدٌن 

  ،الفضابل اإلنسانٌة األساسٌة السبعة: التواضع، الكرم

 العفة، الطٌبة، التوازن، الصبر، والتقوى؛

  األربعة: الحذر، العدل، االعتدال،  األساسٌةالفضابل

 القوة، والتً هً شبٌهة )بفضٌلة( التوازن؛

  ا الفضٌلتٌن األخٌرتٌن: خشٌة اإلله  والتوبة.                                      وأخٌر 

وبهذه الفضابل )ٌمكن أن( نربط جمٌع )الفضابل( 

األخرى التً توجد فً العالم: ولكنها هً نفسها تتحدر من 

 الوصاٌا العشر.

 بـ   العشر  )الوصاٌا( ضاعفت  إذا   وهكذا مرة أخرى،
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reperies in quolibet Christiano C et L Morales 
habitudines omnino necessarias.  

Cum autem omne bonum de sursum sit, 

perinde quoque necessarium esse, pro et 
Bonis istis a Deo obtinendis et malis 
contrariis fugiendis, ut pari in numero 
Salutationum apud Deum Deiparamque pie 

instetur.  
Nam per quam Deo placuit mittere 

Salutem, et Salvatorem, per Eandem quoque 
gaudet et gratiarum23 dare pluviam 
salutarem. 

VI. Ratio item moralis stat a contrario 
Vitiorum XV seu peccatorum: quae sunt 
Infidelitas, Desperatio, seu Praesumptio, et 
Odium, Superbia, Avaritia, Luxuria, Invidia, 
Gula, Ira, Accidia24, Imprudentia, Iniustitia, 

Pusillanimitas, seu Diffidentia, Impietas, 
Impoenitentia.  

Quae cum Decalogo adversentur, facile 

in numerum CL multiplicantur.  
Utrisque vero par quoque numerus 

respondet Praemiorum virtutibus, in coelis, 
Poenarum delictis, in gehenna.  

Et saepe etiam Plagarum, in vita hac 
mortali.  

Quo  iustius,  ac   sanctius  ille  numerus 

 
                                                           

 ."gratiorumلدٌنا: " 1691فً طبعة عام   23
 ."Acediamلدٌنا: " 1691فً طبعة عام   24
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ستجد فً كل مسٌحً  خمسة عشر)الفضابل األخبلقٌة( ال

 نزعة أخبلقٌة أساسٌة. 610

وبما أن كل خٌر ٌؤتً من األعلى، فمن الضروري أن 

ا مماثبل   من السبلم علٌك ٌا مرٌم                                ٌ رفع لئلله وألم اإلله عدد 

بتقوى من أجل الحصول على هذه الخٌرات من اإلله، وتجنب 

 الشرور.

اإلله أن ٌبعث لنا الخبلص والمخلص  رضًوكما 

                                              بواسطة )مرٌم(، فسٌرضى أن ٌهبنا واببل  من النعم 

 بواسطتها.

VI ثم إن السبب األخبلقً ٌتعارض مع الرذابل أو .

 ، الكره،لٌؤس أو الؽروراالخطاٌا الخمسة عشر: الكفر، 

الشراهة، الؽضب، الكسل،  التكبر، البخل، الشبق، الحسد،

لجبن أو سوء الظن، عدم التقوى، عدم االتهور، الظلم، 

 التوبة.

وبما أنها تتناقض مع الوصاٌا العشر، فإذا ضاعفناها 

)الرذابل الخمسة عشر بالوصاٌا العشر(، سنحصل بدون 

 .610عناء على الرقم 

فٌتطابق مع كل منها )الفضابل والرذابل( نفس  وهكذا،

                                             ( من الفضابل التً ٌ جازى علٌها فً السماء ومن 610العدد )

                                                         الرذابل التً ٌعاقب علٌها بالجحٌم، وؼالب ا ما ٌكون ذلك من 

 خبلل العذابات فً هذه الحٌاة الدنٌا.
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precularum in Psalterio custoditur. 
VII. RATIO NATURALIS idem vel ex 

homine repetita declaret.  

Nam in quovis nostrorum Potentiae 
naturales insunt XV et quini sensus 
exteriores noti.  

Interiores quini, ut Sensus communis, 

Imaginatio, Phantasia, Aestimatio, et 

Memoria. 

Superiores potentiae quinae, ut Motiva, 

Sensualitas, Intellectus Agens, Passibilis, et 
Voluntas. 

At per haec tum Christus, tum B. Maria 
pro se, proque nobis in Decalogo serviere 
Deo et perplacuerunt: atque ita per formales 
in eis Habitudines quindenas, in Decalogo 
multiplicatas, actus meritorii CL colligantur 
oportet.  

Quibus sua quoque, praemia totidem in 
terris, ac coelis utrique concessa, sancte 

credere necesse est fideli.  
Et quisnam eos pari in numero colendos 

rite, adorandosque dubitarit? 
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( من السبلم علٌك 610هذا العدد ) إذن، فلنحفظ بقداسة

 ٌا مرٌم فً الوردٌة.

VII .ًوهو انسانً ٌإكد ما ورد سابق ا.سبب طبٌع :                                 

 امكانٌة طبٌعٌة: 61فً الحقٌقة، كل واحد منا فٌه 

 الحواس الخمسة الخارجٌة المعروفة؛ 

  ،الحواس الخمسة الداخلٌة: الحساسٌة الشابعة

 والذاكرة؛التخٌل، الخٌال الجامح، الحس العملً 

  ،ثم القدرات الخمسة الرفٌعة: اإلحساس

الحساسٌة، الذكاء العملً، االنفعالٌة
25

 ، واإلرادة.

القداسة ٌرؼبان، من  إن المسٌح )ٌسوع( ومرٌم كلٌة

(، أن نعبد اإلله فً الوصاٌا، خمسة عشرخبلل )اإلمكانٌات ال

 )لمجدهما( ولمصلحتنا نحن.

 خمسة عشربمضاعفة القدرات الطبٌعٌة ال إذن،

بالوصاٌا العشر نحصل بالنتٌجة على األعمال المبة 

والخمسٌن التً تستحق التقدٌر، والتً ثوابها فً األرض 

 وفً السماء، وعلى المإمنٌن أن ٌصدقوا ذلك بدون تردد.

وهل هناك من سٌراوده الشك فً هذا العدد نفسه 

 ( من أجل تبجٌل )مرٌم( وعبادة )ٌسوع(؟610)

                                                           
" فً possibilisمن كلمة " 1624" فً طبعة عام passibilisاألفضل كلمة " 25
 .1847طبعة عام 
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 مإمنة، القرن العشرون.ونفس صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة 
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ماركوس فون فٌدا، موعظة دومٌنٌكانٌة للوردٌة، منقوشة 

 .Leipzig Melchior Lotter  ،6161خشبٌة،
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Quid quod et nos ipsos quaedam 
religionis necessitas plane constringat: 
(quippe eisdem praeditos Potentiis, eidem 

obstrictos Decalogo) Deo, Deiparaeque, aut 
deservire pro pari sorte praemiorum coeli, 
aut deperire in pari numero tormentorum 
inferni.  

Totidem enim nos hinc Dona gratiarum 
invitant, inde monstra26 vitiorum 
insectantur. 

VIII. RATIO SACRA: hanc offert 
Quinquagenae, in Psalterio trinae, Iubilaeus 
annus quinquagesimus quisque: qui Pacis 
fuit, Requiei, et Libertati sacer. 

JESUS autem et MARIA sicut rerum 

omnium, sic et Iubilaei sunt Rex et Regina 

idque tum in lege Naturae; tum et Moysis 

data in Sinai monte, die ab exitu Israel de 

Aegipto quinquagesima; tum in Lege 

Gratiae, data complete in Pentecostes die, 

ab Resurrectione quinquagesimo. 

 

 

                                                           
 .1691هذه الكلمة ؼٌر موجودة فً طبعة عام   26
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و )ماذا أقول( بصدد أننا نحن، رجال الدٌن انفسنا، ٌجب 

المضاعفة بعدد  61علٌنا طٌلة حٌاتنا )من خبلل القدرات الـ 

العشر( أن نخدم اإلله وأم اإلله كً نلقى األجر بنفس الوصاٌا 

المقدار فً السماء، أو نعاقب بنفس العدد من عذابات 

 الجحٌم.

فنحن تؽرٌنا العطاٌا الكثٌرة من النعم بقدر ما تقض 

 مضاجعنا وحوش الرذابل.

VIII .ثبلثة فً وهً ، تقدمه الخمسٌن: سبب مقدس

منذور ، ٌوبٌللكل الوردٌة، )مثلما( هو العام الخمسٌن 

 للسبلم، وللراحة، وللحرٌة.

بما أن ٌسوع ومرٌم هما ملك وملكة كل شًء، فهما 

  ً ا ملك )الوصاٌا  ـلالحق الطبٌعً أو  ألنهالٌوبٌل، سواء              أٌض 

العشر( التً تلقاها موسى على جبل سٌناء فً الٌوم 

الحق؛ أو  ألنهالخمسٌن من خروج اسرابٌل من مصر؛ أو 

)بعد(  فً عٌد العنصرة       كامبل   نتلقاهالذي  العفوفً  الحق نهأل

                           خمسٌن ٌوم ا من قٌامة ٌسوع.
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Accedit, quod et in coelis triplex 
Iubilaeum, Visionis, Fruitionis, et 
Comprehensionis universa doceat, colatque 

Theologia Christiana.  
Et quidni27 iure meritissimo utrique 

JESU, ac MARIAE pro iis tres Quinquagenae 
precum in Psalterio offerantur.  

Iure inquam: nam quis tam ingratus Deo, 
suisque immemor reperietur, qui non de 
quatuor et viginti horis diei unam in divino 
cultu quotidie horulam esse impendendam 
censeat?  

Atqui iuste eam tres in Psalterio 
Quinquagenae occuparint. 

Quo par et aequum est magis, quin et 
probe debitum dixerim, vel tantillum 
tempusculum in tanto comprecandi genere 
in dies consecrare Deo.  

Dices: Re quavis in bona, maior numerus   

minore est melior: proinde nec iste CL 

precum, maiori praestare potest. 

 

 

                                                           
 ."quid inلدٌنا: " 1847فً طبعة عام   27
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ضؾ إلى ذلك أنه سٌكون فً السماء ثبلث ٌوبٌبلت: أ

( كما االتحاد )مع اإللهٌوبٌل ٌوبٌل الرإٌا، ٌوبٌل االستمتاع و

 ٌعلمنا البلهوت المسٌحً وٌبجله فً كل مكان.

                  ٌ قدم لٌسوع ومرٌم          مام ا أنألٌس من الصحٌح والحق ت

 خمسٌنات من الصلوات )للتسبٌح بحمدهما(؟ ثبلث

أنا أتساءل بكل صدق: هل ٌمكن أن ٌوجد شخص بهذا 

هذا النسٌان )لنعمه( بحٌث ال ٌرى بالجحود تجاه اإلله و

                                          معقوال  تخصٌص ساعة واحدة  من الساعات األربع 

 والعشرٌن لكل ٌوم من أجل الصبلة لئلله؟ 

                               هذه الساعة مصلٌ ا( الوردٌة ذات )ٌمكن( قضاء ) 

 الخمسٌنات الثبلثة.

ا تكرٌس وقت                                              أرى أنه من العدل ومن الواجب طبع 

 قصٌر كهذا فً الٌوم لبلبتهال لئلله بهذا النوع من الصبلة.

أفضل                  فً األمور الخٌ رةإن العدد األكبر : أنت ستقول

)عدد  األفضل أن ٌكونمن العدد األصؽر: لذلك فمن 

 .610 كبر منالصلوات( أ
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Sed istum ultra definitum transire 
precando, quasi vetat illius determinatio 
certa.  

O turrim, sed carneam, ecce tibi, Davidis 
filius28, Sap. 11: “Omnia in numero, 
mensura et pondere posuisti”.  

Quod si omnia in re alia quacumque, 

quanto magis in pertinentibus ad latriam, 
cultumque divinum?  

In his autem Psalterium JESU ac29 
MARIAE locum sibi facile principem 
vindicat30 eundem, qui Orationi Dominicae, 
Angelicae Salutationi debetur.  

Et adhuc absque Numero certo vagari 
illud oportere quisquam sentiet?  

Vel Cato ethnicus reclamavit dicens: 
“Omnibus adde modum: modus est 

pulcherrima Virtus”. 
At Psalterium nec prolixitate, nec 

brevitate peccat in Modum iustum: sed in 

mediocritate extremorum inter utrumque 
consistit.  

Quocirca   sicut   fixo   precum  Numero: 

 
                                                           

 ".illiلدٌنا: " 1691فً طبعة عام   28
 .1691ؼٌر موجودة فً طبعة عام   29
 ".vendicatلدٌنا: " 1691فً طبعة عام   30
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لكن تجاوز حدود هذه الصبلة ال ٌسمح لها بؤن تصل 

 لخاتمتها.

ا،  شخصك: "وضعت كل وهو                           هاك، ٌا ابن داوود، برج 

 (.66شًء بمقٌاس، وبعدد، وبقٌمة" )كتاب الحكمة.

ا  ا ألي شًء، ألن ٌكون صالح                                                     وإذا كان هذا )الحد( صالح 

 والعقٌدة اإللهٌة؟أكثر للعبادة 

الصلوات(، فإن وردٌة ٌسوع ومرٌم تستحق من بٌن )

بالتؤكٌد مكانة خاصة، وهذا بفضل أبانا والسبلم علٌك ٌا 

 مرٌم.

من هذا  أبعدن ٌذهب ألوالحالة هذه، من سٌجد ضرورة 

 (؟610) المإكدالرقم 

قال الوثنً كاتون بدون مواربة: "أضؾ لكل شًء 

 فضٌلة رابعة".مقٌاس: فالمقٌاس هو 

ولكن الوردٌة فً مقٌاسها الصحٌح، ال فٌها اسراؾ وال 

 تقصٌر: بل إنها تحافظ على التوازن بٌن هذٌن الحدٌن.

  المحدد  الصلوات  عدد  أن       جلٌ ا   ٌتبٌن               ونتٌجة  لذلك، 
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sic et Mensura sufficientis devotionis, et 
meriti Pondere sibi recte constat. 

Denique legisse me memini, Rationes 

iam dictas a gloriosa Virgine revelatas 
promanasse.  

Quod tametsi non foret: ipsae tamen 
sufficientes sibi pondere suopte stant.  

Vidi quoque Virginem quandam, quae 
post Dominicam Communionem divino 
contuitu vidit Almam Matrem Virginem 
corona triplicata Quinquagenae coronatam: 
in quarum prima Rosae L, in secunda Lilia 
totidem31, in tertia Gemmae item 
quinquaginta cernere videbatur.  

Nec dubito Virginem hanc vera32 vidisse: 
eo, quod Deiparae tales a Fidelibus essent 
oblata33 Coronariae Quinquagenae. 

 

 

 

                                                           
 in : "1691، النص مبهم بسبب خطؤ طباعً. ٌقول نص عام 1691فً طبعة عام   31

quarum hac Rosae L ista Lilia totidem, in tertia etc.  بٌنما نسخة ."
 صحٌحة. 1847عام 

 ".veramلدٌنا: " 1691فً طبعة عام   32
 ".oblataeلدٌنا: " 1691فً طبعة عام   33
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 له مقٌاس تعبد فعال، وقٌمة ٌكافؤ علٌها.

ً قرأت أن األسباب المعروضة ننهاٌة ، أتذكر أنالفً 

 أتت من وحً العذراء المجٌدة.

ولكن حتى لو أنها لم تكن )كذلك(، فهً تبقى قابمة 

 لصبلحٌتها.

ا صبٌة  قد رأت، فً ٌوم أحد بعد المناولة،                                                      رأٌت أٌض 

                                                      أثناء تؤملها، العذراء أم اإلله متوجة  بثبلثة أكالٌل ذات 

وردة،  10خمسٌنات: بدى لها أن )األكلٌل( األول كان فٌه 

 جوهرة. 10( زنبقة، والثالث 10والثانً )

أنا متؤكد من أن هذه الصبٌة قد رأت الحقٌقة: فلٌقدم 

 ( إذن.ة)الثبلثالخمسٌنات المإمنون هذه األكالٌل ذات 
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CAPUT VI. 
Utrum prae altero sit, Pater, an Ave. 
 

Clarissime in scientiis intelligentiae 
Pastor ovium Christi: Egenorum Expellit 
Egestatem Trinitas Felicissima per 
Psalterium Virginis felicium felicissimae.  

De quo curiosa quaerit Saecularium 
aviditas: Utrum nobilius: Dominica Oratio, 
an Salutatio Angelica?  

Hi, si noscent istud Philosophi: “Odiosae 
rerum sunt comparationes”: digitum ori 
imponerent.  

Verum ego neutri contrarius parti, media 
tutissimus ibo: duoque docebo. 

I. PRIUS Dominica Oratio quinque modis 
antecellit Dominicam Annuntiationem.  

1. Auctore: nam eam Christus, at Ave, 

dictavit Archangelus. 
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 الفصل السادس

 هل لـ أبانا قٌمة أكبر أم للسبلم علٌك ٌا مرٌم؟

الثالوث أٌها العالم الجلٌل وراعً رعٌة المسٌح، إن 

                                                         المقدس، وبواسطة الوردٌة اإللهٌة لمرٌم كلٌة القداسة، ت بعد 

 الشقاء عن الفقراء.

وعن هذا ربما ٌتساءل الشخص العادي بذكاء فضولً: 

                  أي  الصبلتٌن أفضل؟

 أبانا أم السبلم علٌك ٌا مرٌم؟

 اصبعهم على فمهم لو كانوا ٌعرفون إنهم لوضعوا

)قول( الفٌلسوؾ )ارسطوطالٌس(: "المقارنة بٌن شٌبٌن 

 مقٌتة".

ا، سؤضع                                                 الحقٌقة، ولكونً ال أرؼب )بالبقاء( محاٌد 

 نفسً فً الوسط بحذر كبٌر وسؤحلل الصبلتٌن:

I.  صبلة السبلم علٌك ٌا مرٌم فً تتفوق صبلة أبانا على

 نقاط: خمس

ان . فبالنسبة للمإلؾ: فً الواقع إن )مإلؾ أبانا( ك6

المسٌح، بٌنما ربٌس المبلبكة جبرٌل هو من نطق بـ السبلم 

 علٌك ٌا مرٌم.
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 صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة ونفس مإمنة، القرن العشرون.
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.6061لوحة مابٌة للطوباوي أالن دٌبلروش، روما،   
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2. Forma orationis: verius enim habet 

rationem Orationis, quam Salutatio.  

3. Contento: complectitur enim expresse, 

et bona petenda omnia, et deprecanda mala, 

at Salutatio tantum implicite. Teste B. 

Alberto Magno, super Missus, ex Augustino.  

4. Fine: Oratio Dominica manifeste fuit 

Ecclesiae data ad orandum, Matth. 6.  

Non sic autem Salutatio.  

5. Adiuncto: Dominica Oratio, magis 

aptatur humanae affectioni, intelligentiae, 

utilitati, et necessitati, ut septem ipsae 

petitiones testantur: Salutatio vero potius 

Christi ac Mariae attinet personam, quam 

miseriam nostram. 

II. ALTERUM: Angelica Salutatio 

quinque de causis antecedit Dominicam 

Orationem. 

1.   Obiecto,     quia     Salutatio    est    ad 

 

 

 



98 
 

. وبالنسبة لشكل الصبلة: )أبانا( لها بنٌة صبلة أكثر 6

 واقعٌة من السبلم علٌك ٌا مرٌم؛

. وبالنسبة لمضمون )الصبلة(: فصبلة )أبانا( تسمً 1

بالتحدٌد سواء كل الحسنات الواجب طلبها أو كل الشرور 

طلب صبلة السبلم علٌك ٌا مرٌم ذلك ت، بٌنما تتجنبهاالواجب 

بشكل ؼٌر صرٌح كما ٌإكد القدٌس البرت الكبٌر فً إشارته 

 إلى كتاب "حول المسٌح" للقدٌس أؼوسطٌن؛

                                      للؽاٌة: فقد سل م )ٌسوع المسٌح( األبانا  . بالنسبة8

(؛ ولكن السبلم 61-161للكنٌسة من أجل أن تصلى )متى. 

 علٌك ٌا مرٌم لٌست كذلك.

. ٌضاؾ إلى ذلك، أن أبانا تبلبم )طلب( )كل( حاجة 1

وضرورة بمحبة انسانٌة وإحساس كما تشهد علٌه الطلبات 

م فهً تتوجه السبعة الموجودة فٌها؛ أما السبلم علٌك ٌا مرٌ

 نا.عوزباألحرى لشخص المسٌح ومرٌم أكثر مما تتوجه إلى 

II وتمتاز السبلم علٌك ٌا مرٌم على األبانا لخمسة .

 أسباب:

 بالنسبة للموضوع: فالسبلم علٌك ٌا مرٌم هً حول .6
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Deiparae personam, quae sola, dignior est 
Ecclesia militante, ad cuius gratiam 
Dominica data est Oratio.  

2. Materia, resp[ondeo]34quia Dominica 
Oratio solis convenit peccatoribus, ut quibus 
necesse sit orare: “Dimitte nobis etc”; 
Christo autem et Mariae, ut ab omni puris 

peccato, convenire nequit: nisi quatenus in 
persona Ecclesiae eam oraverint; at Angelica 
Salutatio etiam ab JESU et MARIA recitari 
sancte potuit.  

3. Fine seu forma: quia in Incarnatione, 
terminus formalis, divinum erat suppositum, 
et non humanum: at hic est infinitus 
formaliter, cum sit Deus.  

Dominicae Orationis autem terminus est 
finitus, utpote collatio bonorum creatorum, 
et aversio malorum, quae formaliter sunt 
finita.  

Quo Salutatio praestantior est Dominica 

Oratione. 
4.  Effectu:  quia  Annunciatio  est index 

 

                                                           
34 "Resp[ondeo]  ؼٌر موجودة فً نص عام 1691" الموجودة فً نص عام ،

1847. 
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من الكنٌسة             أكثر جدارة  التً هً بمفردها  شخص أم اإلله

                                        األرضٌة التً م نحت األبانا من أجل نعمتها.

األبانا )هً الصبلة  : أجٌب بؤنللمخاطب. بالنسبة 6

: أن ٌصلواالمبلبمة( فقط للخطؤة لكونهم هم من ٌحتاج إلى 

"واؼفر لنا خطاٌانا، إلخ." ولكنها ال تناسب المسٌح ومرٌم 

                         هم صل وا له باسم الكنٌسةفالذٌن هم طاهرٌن من كل خطٌبة: 

ا تبلوتها فقط  ؛بقدسٌة                                           ؛ بٌنما كان بإمكان ٌسوع ومرٌم أٌض 

بلم علٌك ٌا مرٌم( . بالنسبة للنٌة المعلنة: )فً الس1

الوصؾ ٌعرض مضمون التجسد اإللهً ولٌس البشري: 

 ( اإلله.     ٌخص  فالنٌة المعلنة هنا إذن ال محدودة ألن )التجسد 

بٌنما المضمون )الموصوؾ( فً األبانا هو محدود بطلب 

 الخٌرات وإبعاد الشرور التً تظهر حقابق محدودة.

 بهذا تمتاز صبلة السبلم علٌك ٌا مرٌم على صبلة األبانا؛

 مرٌمفٌما ٌخص الخاتمة: فالبشارة فً السبلم علٌك ٌا  .8

 

 

 

 

 

 



101 
 

Christi, auctoris Dominicae precationis, 
simul est Novi Testamenti principium, 
quorum neutrum est in35 Dominica Oratio.  

5. Ac summae quaeque Excellentiae 
Christi et Mariae sicut in ea continentur, ita 
et ab eadem dependere censentur.  

Minime vero ab Dominica Oratione, quae 

opus est effectus Christi. 
III. TERTIUM: Utrum in Psalterio partes 

deferendae potiores?  
Respondeo: equidem hic ordinem 

necessitas ullius minime posuerim, sed 
merae congruentiae.  

Congruum namque est, quae sunt 
Sponsi, perire36 illis, quae esse Sponsae 
censetur. 

IV. Quaeris: Cur igitur in Psalterio denae 

Salutationes ponuntur, ad unicam 
Dominicam Orationem?  

Uni, inquam, istae denae postponuntur 

illi subiuncte: quippe Oratio Dominica 

fundamentum est Ecclesiae, cunctorumque 

bonorum: fundamentum vero semper unum 

sit oportet, cui plura inedificari conclavia, 

aut aedificia queunt. 

 
                                                           

 .1847ؼٌر موجودة فً طبعة عام  1691العبارة "" الموجودة فً طبعة عام  35
 .             وتعنً )ٌفض ل(، "paeireلدٌنا: " 1691فً طبعة عام  36
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نفسه توحً بالمسٌح )ٌسوع(، خالق األبانا، وهً فً الوقت 

من هاتٌن  ةبداٌة العهد الجدٌد؛ بٌنما ال توجد وال واحد

 )الحقٌقتٌن( فً األبانا؛

نهاٌة، فإن صفات الكمال للمسٌح ومرٌم التً ال. وفً 1

تتضمنها )السبلم علٌك ٌا مرٌم( موصوفة منها هً ذاتها، 

بٌنما ال ٌوجد حتى )إشارة( إلى هذه الصفات فً األبانا والتً 

 صفات الكمال التً أنجزها )ٌسوع( المسٌح.هً إحدى 

IIIإذن( أي صبلة وردٌة من األثنتٌن هً األفضل؟( . 

بل أرؼب باتباع معٌار األولوٌة، أنا، ف هتًأجٌب: من ج

بل معٌار االحترام ببساطة: فمن اللطؾ أن ٌفضل العرٌس 

 األشٌاء التً تخص العروس.

IV السبلم علٌك ٌا مرٌم بعد  60. أنت تسؤل: لماذا هناك

 كل أبانا فً الوردٌة؟

)السبلم علٌك ٌا  60أجٌب بؤن بعد كل )أبانا( هناك 

هً أساس الكنٌسة وكل األعمال الصالحة: مرٌم( ألن األبانا 

فٌجب أن ٌكون األساس واحد فقط، وعلٌه ٌمكن بناء ؼرؾ 

              ومبان  عدٌدة.
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V. Instas: Cur non potius C et L Pater: et 
solum XV Ave dicuntur?  

Ratio est, inquam: Quia Deipara non est 

basis prima, et potissima Fidei, sed Christus: 
quocirca, nec Psalterium ab Angelica 
Salutatione inchoari condecet.  

2. Adde: Quod CL Pater, nimia prolixitate 

orantibus e vulgo toedium forte paritura 
forent.  

3. Tum denique: Quia ut omnium 
Advocatus est ad Deum Christus: ita 
Mediatrix ad Christum est Maria Mater 
Misericordiae; specialis peccatorum piissima 
Patrona.  

 
 

CAPUT VII. 
Quomodo Veteris Testamenti Scripturae 

possint ad hoc Psalterium aptari? 
 
Venerabilis Defensor, et veritatis 

Indagator    secretorum   S.   Paginae   Dei: 
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V أبانا  610. أنت تستمر: ولماذا إذن ال تتلى بدل ذلك

 السبلم علٌك ٌا مرٌم فقط؟ 61و

السبلم علٌك ٌا مرٌم(  610أبانا والـ  61وأنا أجٌب: )الـ 

 سببها أن األساس األول والمركزي لئلٌمان لٌس أم اإلله بل

المسٌح: لذلك فمن ؼٌر المناسب أن تبدأ الوردٌة بالسبلم 

 علٌك ٌا مرٌم.

ا أن  .6 ا لطو 610                   ٌجب القول أٌض  لها                 أبانا، نظر 

 لناس الذٌن ٌصلون )الوردٌة(.المفرط، ٌمكن أن ٌتعب ا

ا، فكما ٌسوع هو محامً الجمٌع لدى اإلله، 1                                                . وأخٌر 

ابٌن  فإن مرٌم، أم الرحمة، هً الشفٌعة عند المسٌح،              أم الخط 

 الكاملة التقوى. 

 

 الفصل السابع:

 هل تتكلم كتابات العهد القدٌم عن الوردٌة؟

 ، عنها الجلٌل صحؾ اإلله المقدسة والمدافعٌا مفسر 
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Religionis Reddit Reformationem Trinitas 
Gloriosissima per Psalterium Mariae.  

De quo quaeritur: Quaenam37 Psalterio 

B.V.M. queant S. Scripturae verba applicari. 
1. Solutio sat ex jam dictis liquet.  
2. Iuxta 1 Corint. 10: “Omnia in figura 

contigebant illis”, figura sc. Christi venturi: 

cuius sola fuit umbra lex vetus.  
3. Quoniam Incarnatio Christi est quasi 

effectus quidam Legis antiquae: effectus 
autem per causam exponitur.  

4. Licet non cuivis sit fas S. Scripturam 
exponere, sed solis Theologiae Doctoribus, 
ex auctoritate Pontificis Maximi his tamen 
ita est data potestas declarandi, 
interpretandi, definiendi, pronunciandi S. 
Scripturam ubique, ut S. Ecclesiae 
Doctoribus repugnare non debeant.  

Atque tametsi Doctores non sint aequales    

sanctitate,      vel      scientia;      aequales 

 

 

 

                                                           
 ."ecquiلدٌنا: " 1691فً طبعة عام  37
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حرارة إن الثالوث المجٌد، ومن خبلل وردٌة مرٌم، ٌعٌد 

 ؛اإلٌمان إلى بٌوت الدٌن

كلمات من الكتابات  بهذا الصدد ٌمكن التساإل: أي

 ها على وردٌة مرٌم العذراء المقدسة؟المقدسة ٌمكن تطبٌق

                                            الحل  هو واضح بما فٌه الكفاٌة من خبلل األشٌاء  .6

 التً قٌلت فٌما مضى؛

. )كتب القدٌس بولس(: "كل شًء، فً الصورة، 6

(: أي صورة المسٌح 60،66كورنثٌوس  6م" )ٌعود إلٌه

                                         والذي لم ٌكن الناموس القدٌم إال  ظبل   له؛ الذي سٌؤتً،

تجسد المسٌح كان اكتمال الناموس القدٌم: . بما أن 1

 فمن النتابج نرجع إلى السبب؛

مح للجمٌع بتفسٌر الكتابة المقدسة، لكن . ال ٌس8

فقط: الحبر األعظم هو من ٌمنحهم  للعلماء فً البلهوت

سلطة شرح وتفسٌر وإٌضاح وعرض الكتابات المقدسة فً 

 الكنٌسة المقدسة.كل مكان؛ )لذلك( ال ٌجب مناقضة علماء 

وحتى لو لم ٌكن جمٌع العلماء متساوون بالقداسة 

 والعلم، فلهم جمٌعهم قدرة متساوٌة للتعلٌم وسلطة التعلٌم.
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 صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة، القرن التاسع عشر.
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، سٌدة الوردٌة: خلؾ القدٌس دومٌنٌك ٌبدو أن المصدرلوحة مجهولة 

 والقدٌس برناردو.هناك الطوباوي أالن دٌبلروش 
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tamen sunt docendi licentia, vigoreque 
Magisterii. 

Sicut Sacerdotium eiusdem est speciei in 

omnibus: etsi non meriti paris, aut scientiae.  
Est ergo Doctor in glossando Scripturam 

Doctorum Catholicorum imitator.  
5. Et ita factum est in Psalterio JESU, et 

MARIAE, ad Davidicum comparatio, et Vobis 
ostenso, in quo Doctores expresse 
nominantur, et eorum dicta apponuntur.  

6. Verum etsi non ad Literam omnia 
Davidici, possint38 ad Mariae Psalterium 
aptari; possunt tamen allegorice, aut 
tropologice, aut anagogice, aut typice.  

Sic B. Albertus Magnus super Missus est, 
adduxit totum mundum, omnemque 
scientiam, ac virtutem in comparationem.  

7. Nec abs ratione: cum in Verbo 

Incarnato  sint  omnia: unde sicut hoc vere 

 

 

 

                                                           
 ."possuntلدٌنا: " 1691فً طبعة عام   38
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ا          وبالم ثل فإن الكهنوت هو نفسه عند جمٌع الكهنة       أٌض 

 وإمكاناتهم مختلفة. أهلٌتهمولو أن 

                                                 إذن فالعال م فً الدٌن هو من ٌتبع )تعلٌم( العلماء 

 الكاثولٌك اآلخرٌن عندما ٌشرح الكتابات المقدسة؛

ساهموا بمقارنة وهكذا حصل مع العلماء الذٌن  .1

مزمور ٌسوع ومرٌم مع مزمور داوود، وبإظهاره للناس، 

                                          والذي بقً اسمه مكتوب ا فً )كتاب الوردٌة(؛

                                               وحتى لو لم ٌكن ممكن ا تطبٌق جمٌع )كلمات مزمور( . 1

                                                       داوود حرفٌ ا على مزمور )وردٌة( مرٌم، )فهذه الكلمات( مع 

أو ذلك ٌمكن أن )ٌكون لها معنى( استعاري أو مجازي 

 روحً أو تصوري.

 هكذا قارن القدٌس ألبرت الكبٌر )فً مإلفه( "المبعوث"

 الفضٌلة؛عالم والعلم بالكل 

. وهو )استخلص( الخبلصة التالٌة: وكما أن اإلله 1

 تصدر   األشٌاء كل                                   الذي تجسد لحم ا هو ؼٌر محدود، ألن 

 

 

 

 

 



111 
 

infinitum est; sic et Angelica Salutatio 
dignitate, sensu, ac virtute, ut per quam 
Verbum Caro factum est. 

Quocirca neque universi orbis Doctores 
unquam potuerant39, aut poterunt40 
Mysterium Angelicae Salutationis, sive 
Incarnationis aeternae, aut etiam 

temporalis, sat mente complecti.  
Iuxta illud Isaiae 53: “Generationem eius 

quis enarrabit?”.  

8. Denique, cum Incarnatio Christi sit 
Davidici causa Psalterii: causa autem finalis 
vere per effectus suos exponi possit, cumque 
manus Domini non sit abbreviata, omnino 
Spiritus Sanctus quibus voluerit, S. Paginae 
dare potest intellectum.  

Inde permanet41, quod nec S.42 Doctores 

eodem omnes modo eam sint interpretati: et 

quodque hodieque crescit, ac crescet Fides, 

et scientia Biblica: ut volumina    

commentatorum etiam num prodeuntia 

testantur. 

 
                                                           

 ، وتعنى )عرؾ(."notueruntلدٌنا: " 1691فً طبعة عام  39
 ."potueruntلدٌنا: " 1691فً طبعة عام  40
 ."promanatنجد: " ، بسبب خطؤ مطبعً،1691فً طبعة عام  41
 .".ssلدٌنا: " 1847فً طبعة عام  42
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عنه، كذلك فإن السبلم علٌك ٌا مرٌم هً ؼٌر محدودة 

                                                          بؤهمٌتها وبمعناها وبقٌمتها، ألن اإلله تجسد لحم ا من خبللها. 

شًء  قولذلك: "من ٌستطٌع )كتب( النبً اشعٌاء حول 

 (؛11،4عن والدته؟" )اشعٌاء 

ٌح فً مزمور إذن، كما جرى التنبإ بتجسد المس. 4

أكثر: وبما أن اإلله لم  شرحه ، فٌمكنداوود، اآلن وقد حدث

ٌؤخذ منا عطفه، فهو سٌعطً بالتؤكٌد، لمن ٌرٌد، الروح 

 القدس وفهم الكتابات.

بات                 تفسٌر واؾ  للكتا تقدٌملم ٌستطع العلماء حتى الٌوم 

كما تبٌن كتب الشروحات التً تصدر باستمرار والتً تؽنً 

ا؟المعارؾ حول الكتاب المقدس:                             فهل ستزٌد من اإلٌمان أٌض 
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CAPUT VIII. 
De ortu progressuque Psalterii Christi et 

Mariae. 

 
Sapientissime      famulorum      Christi 

Praesul: Ignorantibus Imprimit 

Intelligentiam Trinitas Honorabilissima per 

Psalterium Virginis Almae Matris.  
Ubi queritur de Auctore, et tempore 

inventionis, ac promulgationis.  
Quam ad quaestionem utinam 

moverentur plerique devotione magis, quam 
curiositate.  

Timeo, ne athenisent, ad novitates plus, 
quam veritates intenti.  

Quid enim interest percunctari, quid 
castrum, aut librum, etc. fecerit; cum 
experientia constet, esse bona valde.  

Neque vero etiam referret talibus in 

rebus, malum fuisse principium, dummodo 

effectus sit bonus. 

 

 

 



114 
 

 الفصل الثامن

 نشؤة وتارٌخ وردٌة ٌسوع ومرٌم.

أٌها األسقؾ العالم بٌن عبٌد المسٌح، إن الثالوث 

 الضالٌن بواسطة وردٌة العذراء أم اإلله. عقولالمبجل ٌنٌر 

                                             فً كل مكان، ٌ سؤل من هو مإلؾ الوردٌة، وفً أي 

 .توانتشر تزمن بدأ

هو من ٌعلم إن كان اإلٌمان من ٌدفع أولبك للبحث أم 

 الفضول.

                                                 آمل أن أكون مخطب ا، ولكنً أخشى أنهم ٌرؼبون بسماع 

 الحقٌقة.سماع الجدٌد أكثر مما ٌرؼبون ب

ا أو كتب كتاب ا،                                                        فً الواقع، لم  التساإل عم ن بنى جدار 

إلخ. عندما تبرهن التجربة على أن هذه األشٌاء هً جٌدة 

ا؟       جد 

وما أهمٌة أن بداٌاتها كانت متعبة إن كان الهدؾ منها 

ا؟         رابع 
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An non Praelati, Principesque mali bonas 
condere Leges, et Instituta relinquere 
possunt?  

Sed ad rem. 
I. Angelicam Salutationem confecit S. 

Trinitas: Archangelus Gabriel, eam Divae 
Virgini proposuit: auxit S. Elisabetha, 

perfecit Ecclesia.  
Dominicam Orationem CHRISTUS docuit 

discipulos, ac in eis Ecclesiae toti 
praescripsi, Matth. 6. 

2. Inde porro S. Bartholomaeus 
Apostolus quoque eam, et die centies, et 
centies nocte frequentasse proditur cum 
totidem adgeniculationibus.  

Quo in numero quatuor insunt 
Quinquagenae, quarum tres sic oratae, 
Psalterium Christi Jesu constituunt, et C et 
L Dominicis Orationibus constans; sicut illud 
ex totidem Angelicis Salutationibus dictis 

Mariae efficit Psalterium.  
Quartam vero Quinquagenam adiecit    

Apostolus ob devotionis causa, ipsi Deoque 

notam. 
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أال ٌستطٌع الوالة واألمراء األشرار أن ٌصدروا وٌمنحوا 

 قوانٌن ومإسسات عادلة؟

 مع ذلك، لمن ٌهمه األمر:

. إن الثالوث المقدس هو منبع السبلم علٌك ٌا مرٌم، 6

وربٌس المبلبكة جبرٌل هو من أبلؽها للعذراء الكلٌة القداسة، 

 والقدٌسة الٌصابات هً من أؼناها، والكنٌسة هً من أكملها.

من خبللهم  اعلم الرسل أبانا ونقلهالمسٌح هو من بٌنما 

 (.1.1)متى         قاطبة  للكنٌسة 

ا أن الرسول برثلماوس كان ٌتلو وهو جاثٌ ا . 6                                                    ٌ قال أٌض 

 على ركبتٌه مبة أبانا كل نهار ومبة أبانا كل لٌلة.

منها  العدد مإلؾ من أربع خمسٌنات؛ ثبلثةكان هذا 

تشكل مزمور ٌسوع المسٌح  كانت تصلى بنفس الطرٌقة،

 أبانا. 610الذي كان ٌتؤلؾ من 

مزمور مرٌم  فٌما بعد لما سٌسمىوهكذا كان التحضٌر 

 ( من السبلم علٌك ٌا مرٌم.610بنفس العدد )

برثلماوس أضاؾ للصبلة خمسٌن رابعة  الرسوللكن 

 فقط. لسبب ٌعرفه هو واإلله
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3. Communitas autem Fidelium id est, 
Ecclesia, quae43 comprecandi in Synagoga 
imitaretur exemplum, quod C et L Psalterii 

Davidici psalmos decantabat: eundem sibi 
numerum Orationum Domini repetitarum 
delegit, quas in vicem Psalterii Deo a se 
recitatas offerrent Christi Fideles.  

4. Verum, quod non omnibus tandem aut 
vacabat, aut adhibebat ad eam tot 
Orationum Dominici prolixitatem (nam 
successu temporum fidei decrescere 
fervorem contigit): hinc simul, et Psalterium 
Christi magnam quoque partem decrevit. 

Sicut a B. Virgine Maria revelatum 
legitur.  

5. Deinde Psalterii Mariae sic 
rarescentem usum popularem S. PATRES, in 
vastis Eremi solitudinibus Monastice44 
colentes, exceperunt.  

Hisce desertos Orientis complevit 

eremos saevientium primo necessitas 
persecutionum; deinde vero pia cuiusque 
voluntas.  

Quorum    adumbrat    vitam   Apostolus, 

 
                                                           

 ."quoلدٌنا: " 1691فً طبعة عام  43
 ."Monsticenلدٌنا: " 1691فً طبعة عام  44



118 
 

. بعد ذلك، قامت جماعة المإمنٌن، أي الكنٌسة )التً 1

كانت تتبع طرٌقة الصبلة فً الكنٌس، بتبلوة المزامٌر الـ 

من مزامٌر داوود( بتبدٌل مزامٌر داوود بتبلوة نفس  610

 ها للرب.نالعدد من أبانا التً كان المإمنون بالمسٌح ٌقدمو

ا أنه لم ٌكن الجمٌع ٌثابر علٌها وٌمارسها . ولكن بم8

ا لطول الـ  أبانا )فً الواقع، مع الوقت ضعؾ  610               نظر 

 فقد جرى إنقاصها إلى حد كبٌر.اإلٌمان(، 

ً  به من قبل القدٌسة مرٌم العذراء.                                                       لقد ك تب أن ذلك أوح

بعد ذلك، عاد اآلباء القدٌسون والرهبان الذٌن كانوا  .1

لمقفرة إلى تبلوة مزمور مرٌم الذي ٌسكنون فً الصوامع ا

   كان قد طواه النسٌان.

وإذا كانت ضرورة الهرب من أعمال األضطهاد القاسٌة 

هً السبب فً ملء صوامع الشرق المقفرة فً الماضً، فإن 

 .رؼبتهم بالصبلة هً ما ٌملإها الٌوم

 :بحٌاتها                     لقد بش ر بولس الرسول 
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 والقدٌس دومٌنٌك، القرن العشرون.صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة 
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 : سٌدة الوردٌة، حوالً القرن السادس عشر.المصدرلوحة مجهولة 
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Hebr. 11: “Circumierunt in melotis, in 
pellibus caprinis, egentes, angustiati, 
afflicti: quibus dignus non erat mundus: in 

solitudinibus errantes, in montibus, et 
speluncis, et cavernis terrae.  

Et hi omnes testimonio fidei probati 

etc”.  

Horum omnis vita super terram cum 
esset militia contra Mundum, Carnem, 
Daemonem, 2. Cor. 10: “In carne 

ambulantes non secundum carnem 
militabant”.  

Verum carnis, suique victores, Mundum 
facile contemnentes, Ephes: 

6. “Adversus insidias Diaboli, et contra 
spiritualia nequitiae in caelestibus: arma 
militiae suae, non carnalia, sed potentia 

Deo”, vibrare cogebantur.  
Cumque aliquando nimium quam saeve, 

et pertinaciter infestarentur, communi 

omnes consilio irremissas sese ad Deum, 
Deiparamque preces coniecerunt, opem, 
tentationumque remedium orantes.  

Et exorantur denique. 
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ٌن   نووف   ط  كانوا ٌ" ت از  ى، م ع  ز  ل ود  م ع  ج  ن م  و  ل ود  ؼ                                                     ف ً ج 

ل   ر وب ٌن  م ذ   :    ٌن  ول                    م ك 
 
ت ح ق  ا    و   ال م  م س   :       ل ه م  بالنسبة                                     ل م  ٌ ك ن  ال ع 

ض   ش ق وق  األ ر  ج ب ال و  ي  و  ار  ا                                                    ت اب ه ٌن  ف ً ب ر  م ؽ   .رب       و 

ال ء  ك ل ه م ،   ا ل ه م  ب اإل ٌم ان ،كان                     ف هإ  إلخ.                                م ش ه ود 

 (.14-11، 66)العبرانٌٌن. 

ا ضد العالم  ا مستمر                                                كانت حٌاتهم على األرض صراع 

والجسد والشٌطان: "وإن كانوا ٌعٌشون فً الجسد، فلم 

رسالة إلى أهل  6ٌكونوا ٌتصرفون حسب الجسد" )

(، ولكنهم انتصروا على الجسد وعلى 60،1كورنثوس. 

ذاتهم، ولم ٌحسبوا للعالم أي حساب "ضد مكابد الشٌطان 

وضد أرواح الشر السماوٌة: لم ٌكن سبلحهم فً صراعهم 

-66، 1االستقواء باإلله" )افسوس  سبلح الجسد، بل كان

 ( هو ما بحوزتهم فً الصراع.61

فقد كانوا  ،                                  لب ا ما كانوا ٌ ظلمون بقسوة وشراسةوألنه ؼا

ٌرفعون جمٌعهم صلواتهم بسرعة لئلله وأم اإلله طالبٌن 

 الؽواٌات. ضد والدواءمنهما العون 

ا استجٌب إلى طلبهم.                           وأخٌر 

 معهم رإٌا سماوٌة  حدثت         سوٌة   ٌصلون  فبٌنما كانوا 
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Revelatur divinitus, comprecantibus; ut, si a 
tentationibus se liberatos, contraque eas 
vindicatos vellent, intepescentem iam diu 

per vulgus Christianum Psalterii Jesu et 
Mariae usum ferventium exciperent, et 
constantius frequentarent.  

Ut factum haud secus, ac dictum: 

continuo tentationum modus, finisque est 
subsecutus: simul eremitica illa Monastice 
numero mirifice crevit, et sanctitate, 
utroque in orbe toto, miris et prodigiis 
celebrata.  

Postquam vero (ut rerum sese dant 
omnium vicissitudines) etiam eremitici 
avitus Instituti fervor denique remisisset: 
sensim devotionis, sanctimoniae, 
exercitiorumque collapsa disciplina, et in iis 
Psalterii usus, tantam illam in eremis 
asceticam Monasticen, in parem secum 
ruinam pertraxerunt, devastatore Mahomete.  

Quorum auctor sit Joannes quidam 
Graecus, qui plerasque Sanctorum Patrum 
vitas conscripsit.  
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بؤنه إذا كانوا ٌرٌدون التحرر من الؽواٌات  أوحت لهم

واالنعتاق من تلك العبودٌة فعلٌهم أن ٌرحبوا بحفاوة وٌرتلوا 

مزمور ٌسوع ومرٌم الذي فتر منذ زمن طوٌل عند  باستمرار

 الشعب المسٌحً. 

، ثم انتهت؛ فً التجارب                         حصل الذي قٌل، وحاال  خف ت 

ازادت صوامعالوقت نفسه،               وقداسة  بشكل                    هم الرهبانٌة عدد 

هابل، واحتفل فً العالم كله من أقصاه إلى أقصاه بتلك 

 المعجزات والعجابب.

ولكن بعد ذلك، وكما ٌحصل بتناوب كل األشٌاء، تراخى 

اك: لعدم المثابرة على الصبلة و عدم                                              حماس مإسسة النس 

التمارٌن، ومن بٌنها على المواظبة على تقدٌس الحٌاة و

ا تبلوة الوردٌة                                       قد عم  الخراب كل حٌاة الزهد الرهبانٌة ، ف                  أٌض 

 للصوامع بسبب التدمٌر اإلسبلمً.

ٌذك هذه األحداث ٌوحنا الٌونانً الذي روى عن حٌاة 

 الكثٌر من األباء القدٌسٌن.
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6. Post hos VEN. BEDAM excitavit sibi 
Deus, qui tota Anglia, Britannia, et Francia 
longe, lateque Psalterii Mariani intermissam 

frequentationem, praedicationibus suis 
instauravit.  

Atque ex eo gentes illae: in primis 
Anglicana, in hanc usque diem eo Psalterium 

hoc amore et honore complexa est, ut 
passim in ecclesiis videre esset suspensa, 
fixaque Oraria complura, publicum ad usum 
omnibusque communem, quibus templum 
ingressis ad ea suas fundere preces, Deo 
libare, placuisset.  

Tenuit ea sat diu religio, sed et ipsa 
demum labentibus annis, usuque tritis, et 
deperditis in publico, ut vocababant, 
Patriloquiis, raritatem, ac sui tandem in 
vulgus oblivionem accepit.  

7. S. BENEDICTUS porro, Sacri Ordinis 

amplissimi Patriarcha Dignissimus, ea cura 

et religione sanctum in Psalterio salutatorio 

cultum Dei familiarem sibi perpetuumque 

voluit  et  observavit sic, ut  eo tam divinae 
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الذي أعاد مزمور الجلٌل . بعد هإالء، بعث اإلله بٌدا 1

ا به بالطول وبالعرض فً مرٌم إلى                                             الحٌاة من جدٌد واعظ 

 جمٌع أنحاء انكلترا وبرٌطانٌا وفرنسا.

ا من ذلك ، القت تلك الشعوب، وأولها الوقت                 واعتبار 

الشعب االنؽلٌكانً، لفترة طوٌلة من الزمن، بالحب والتقدٌر 

هذا المزمور )مرٌم(، )بحٌث( كان ٌمكن مشاهدة الكثٌر من 

مكان معلقة فً الكنابس، فً متناول سبحات الصبلة فً كل 

 من ٌدخل إلى الكنٌسة وٌرٌد أن ٌرفع صبلته لئلله بمعٌتها.

استمر ذلك الشكل من التعبد لفترة ال بؤس بها من 

 ندر الزمن، ولكن فً النهاٌة، مع مرور السنٌن، حتى هذا

الباترٌلوكوٌا، كما كانوا ٌسمون السبحات )عدادة ألن 

من ذاكرة ولكنابس بعد أن استهلكت، الصلوات(، اختفت من ا

 .فً نهاٌة المطاؾ الناس

، البطرٌرك لنفسه . بعد ذلك، وضع القدٌس بندكتوس1

المقدسة الواسعة األرجاء، فً  الرهبانٌاتالشهٌر لواحدة من 

 ودابم،   ٌومً  للرب  مقدسأحد مزامٌر السبلم علٌك تمرٌن 
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Monasticae Institutionis Fundator, et Auctor 
fieri mereretur.  

Tanti Patris ab exemplo sacer mox 

chorus Fratrum universus per orbem late 
secum circumtulit Psalterium, et caetera 
praeter consueta Ordinis exercitia divina, 
istud quoque velut privatum quisque in 

delitiis suis secretioribus deamavit interius, 
et in eo Almam Virginem Matrem Sponsam 
Sponsi sui, sancta quadam familiaritate 
cordialius dissuaviavit.  

Ut Doctor quidam Ioannes de Prato 
traditum reliquit. 
8. In illa exercitatus perfectusque schola 

Sanctus OTTO, in Ecclesiae praesidium, ac 

fidei proferendae incrementum a Deo ad 

Episcopatum, adeoque Apostolatum 

evocatus, Selavia tota, cum fide Christiana, 

Psalterium praedicavit, quo novella plantatio 

ad Christum, Christique Matrem precum 

suarum, velut debitum pensum reddere 

docta, consuescebat. 
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ا بحٌث استحق من                                                       بنفس التفانً والتقوى، والتزم به كثٌر 

 أجل ذلك أن ٌصبح مإسس وراعً مإسسة رهبانٌة مقدسة.

ا بؤب كبٌر بهذا القدر، أحاط بسرعة جمٌع                                                 واقتداء 

المقدسة الموجودٌن فً العالم أنفسهم  الرهبانٌةرهبان 

)بمسبحة صلوات( المزمور؛ وباإلضافة إلى الممارسات 

على ، اعتبر كل واحد منهم للرهبانٌةالمقدسة االعتٌادٌة 

ا من بٌن أفراحه                                    المستوى الشخصً مزمور )مرٌم( واحد 

له، ارتبط كل واحد بعبلقة حب                             الداخلٌة األكثر عمق ا، ومن خبل

 مقدسة مع العذراء أم اإلله، عروس عرٌسهم. وصداقة  دافا

 هذا هو ما نقله إلٌنا المعلم ٌوحنا دا براتو.

. فً تلك المدرسة تحضر وارتقى إلى مرحلة الكمال 4

القدٌس اوكتون الذي كان أحد المدافعٌن عن الكنٌسة والذي 

كلفه الرب باألسقفٌة لٌنشر بشارة اإلٌمان فً جمٌع أنحاء 

والتبشٌر بمزمور )مرٌم( مع العقٌدة ببلد السبلفٌٌن، 

 المسٌحٌة.

وهكذا كانت الؽراس الجدٌدة تتعلم من خبلل تلك 

الصلوات الخاصة حب المسٌح وأم المسٌح، وكان ذلك 

 علمه ٌعطٌهم بالمقابل الذي علٌهم أداإ الواجب الصؽٌر

 ٌسوع ومرٌم.
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Quibus praedicabat; orare, et sic eos 
orare condocebat: quos baptizabat, eos et 
Psalteria secum quaqua versus, ad           

orandi assiduitatem capescendam, 
circumportare iubebat.  

Quae coepta pia consuetudo ad omnem 
retro valuit posteritatem: ut hoc ipso etiam 

tempore utriusque sexus viri et45 foeminae, 
cuiusque gradus, et aetatis, e collo suspensa, 
torquis instar, gerant Psalteria. 

9. S. MARIA OEGNIACENSIS una, 
sanctum hac in re caeterarum Virginum Deo 
Sacratarum morem46, in coenobiis 
perfrequentem, suo satis testatur exemplo.  

Proditur de ea, quod in dies singulos 
totum Davidis Psalterium Deo recitaret isto 
eum ritu, ut psalmis singulis singulas 
quoque Salutationes Angelicas subiiceret: 
quarum, ut istorum, numerus demum illum 
Psalterii Mariani CL rite complebat.  

10.    S.      DOMINICUS         LORICATUS 
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ٌعظهم بالصبلة، وكان ٌقودهم للصبلة بواسطة  كان

مزمور )مرٌم(: كان ٌوصً أولبك الذٌن ٌعمدهم بؤن ٌزنروا 

أنفسهم )بمسبحة عداد الصبلة(، بمزمور )مرٌم(، وبؤن 

 ٌحملوها معهم فً كل مكان كً ال ٌتوقفوا عن الصبلة.

مستخدمة فً  ظلتوحالما بدأت هذه العادة المقدسة 

حٌث أن، خبلل نفس الفترة من الزمن، ب جمٌع الرهبانٌات

كانوا  جمٌع الرهبان والراهبات من جمٌع األعمار والظروؾ

 على شكل طوق. بؤعناقهمٌحملون وردٌة معلقة 

فً ذلك العصر نفسه، تشهد القدٌسة مارٌا من . 1

انٌاتٌا، فً أحد األمثلة التً تسوقها، على عادة مقدسة تتعلق 

ا فً أدٌرة أخرى للعذراء                             بمزمور مرٌم كانت منتشرة جد  

 مكرسة لئلله.

                                                    ٌ قال بؤنها كانت تصلً لئلله كل ٌوم بالطرٌقة التالٌة: 

كانت تتلو مزمور داوود بالكامل، ولكنها كانت تضٌؾ لكل 

مزمور السبلم علٌك ٌا مرٌم: عددها الذي كان ٌساوي عدد 

 للوردٌة المرٌمٌة. 610                            المزامٌر ٌطابق تمام ا العدد 

 القدٌس دومٌنٌك لورٌكاتو )اللقب لورٌكا ٌشٌر إلى  .60
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 صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة والقدٌس دومٌنٌك، القرن العشرون.
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 صورة مقدسة: القدٌس دومٌنٌك لورٌكاتو، القرن التاسع عشر.
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(quod sibi cognomen invenit a Lorica, qua 
super nudam constricta illigatus vitam 
exegit).  

Is, inquam, scibitur a S. Petro Damiano, 
quotidia novies istoc, aut decies perorasse 
Psalterium, cum ferratis disciplinis.   

S. BERNARDUS, specialis Mariae     

sponsus, mirifico zelo idem hoc Psalterium, 
propagavit, ex exemplo illustravit, et ad 
Psalmorum Davidis numerum, 
sententiamque concinnavit, sicut et vidi, et 
tenui.  

Fuit id viro divino certum instrumentum 
ad tantam vitae sanctitatem, quantum vidit 
orbis, invidit orcus, hodieque veneratur 
Ecclesia.  

11. S. DOMINICUS post eum, primus 
idem Sacri Ordinis Praedicatorum Dux, et 
Pater inclytus, vel tenera ab aetate Christo 
et Deiparae, in hoc precandi ritu, devotus 

adeo fuit, ut assidue psalterium oraret, 
versaret, gestaret.  

Robustioribus vero annis, in caeteris 

suae Religionis, ac praedicationis exercitiis, 

ad illius 
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ا عل جلده العاري وعاش فٌه(،                                                    الدرع الذي ربطه مشدود 

أقول: هو ذاته، كما ذكر القدٌس بٌٌر دامٌانً، كان ٌتلو كل 

تسع أو عشر مرات فً ذلك الدرع ٌوم هذا المزمور 

 الحدٌدي.

نشر القدٌس برنارد، وهو عرٌس مرٌم الرابع، بحماس 

ا، وصور                                                 منقطع النظٌر ورسم على لوحة مذبح  مزمور 

مزامٌر داوود بنفس عددها ومحتواها، وأنا رأٌت ذلك وأشهد 

 علٌه.

فاعلة كان مزمور )ٌسوع ومرٌم( لئلنسان المإمن أداة 

ٌاة بهذا السمو، والتً أقرها العالم وحسدها ة الحٌسلبلوغ قد

 . فً أٌامنا هذه تبجلها الكنٌسةو ،الشٌطان

من بعده، كان القدٌس دومٌنٌك، أول قابد مجٌد  .66

ا بالوعاظ المقدسة، منذ نعومة أظفاره  رهبانٌةوأبو  هذا          متعبد 

للمسٌح وأم اإلله بحٌث أنه كان ٌصلً الشكل من الصبلة 

م( بشكل متواصل، وكان ٌحمله بٌدٌه، مزمور )ٌسوع ومرٌ

الكثٌرة  ظوعندما بلػ سن الرشد كان ٌنشره كؤحد أشكال الوع

 .فً رهبانٌته
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recitationem, inflictam sibi ferrea catena 
disciplinam, ter ad minus omni die 
repetitam, constanter usurpavit: et ita 

ftrequenter quoque, ut aliquando per diem 
octona, aut dena etiam Psalteria dictum ad 
modum orando persolvisse tradatur.  

12. Iste est Apostolus ille Psalterii, de 

quo alma Dei Virgo non semel ei facta 
revelatione, mandatum, formamque dedit 
eiusdem praedicandi, et vere47 praedicavit, 
circumque tulit per omnem Hispaniam, 
Italiam, Galliam, Angliam, et Alemaniam. 

Praedicavit, et Psalteria publice in 
summos, imos, mediosque distribuit: quo 
cum illius usu Christianam muniret 
Religionem, pietatem accenderet, Ecclesiam 
propagaret.  

Et par fructus respondebat.  
Nec minus zelose suus ille Patris 

Sanctissimi Praedicatorum Ordo et 

frequentavit domi Psalterium: et foris ad 

vulgus   praedicando commendavit,    tanti 
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                                          ٌ روى أنه خبلل تبلوة مزمور )ٌسوع ومرٌم( كان 

، االنضباط نفسه ٌفرض علىٌستخدم سلسلة من الحدٌد ل

لى األقل بشكل وكان ٌقوم بذلك ثبلث مرات فً الٌوم ع

ٌتلو بالٌوم الواحد ثمان  ه كان         ؼالب ا أن اعتٌادي، وكان ٌحدث

 بتلك الطرٌقة . أو عشر وردٌات

إنه هو رسول الوردٌة الذي أعطته العذراء أم  .66

اإلله، لكونها ظهرت له أكثر من مرة، التفوٌض الصرٌح 

بالوعظ بالوردٌة، فوعظ بها ونشرها فً جمٌع أنحاء اسبانٌا 

 وإٌطالٌا وببلد الؽال وانكلترا وألمانٌا.

لقد وعظ بالوردٌة وأعطاها فً التجمعات العامة 

وللفقراء وللناس من كل صنؾ كً ٌمارس الدٌن  لؤلؼنٌاء

 من خبللها، ولكً تتقد التقوى وتنتشر الكنٌسة. المسٌحً

 لها.               وأتت الثمار أ ك

ا منه، فهو  رهبانٌةكن لم ت                                       أبو الوعاظ المجٌد أقل حماس 

فً الدٌر وحسب، بل كان  لم ٌكن ٌتلو الوردٌة بشكل معتاد

                                                الشعب فً الخارج، مقتدٌ ا بالبطرٌرك الكبٌر وحسب  عظ بهاٌ
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exemplo Patriarchae, et Magisterio, et 
quamdiu istud in Ordine hoc Suffragium 
mansit, tam diu Religio haec in Scientia, 

Virtutibus, et Miraculis effloruit.  
Inde floruerunt eximii, ut Albertus 

Magnus, S. Vincentius, et quid numerem 
innumeros? 

13. S. FRANCISCUS, Patriarcha Minorum 
Fratrum humillimus, ille Signifer Stigmatum 
Christi Cherubinus, hoc Psalterium oravit, et 
inaudita tum in seipso, tum in S. Ordine suo 
per idem designavit.  

Ordinique pignus hoc devotionis 
praecipue reliquit usurpatum.  

Certum sum me vidisse de signis 
manualibus Psalterii ipsiusmet S. Francisci.  
14. Certius quoque comperi, quod S. 
Lutgardis, S. Christina Coloniensis, S. 
Cristina Vaga, et mirabilis, plurimique Sancti 
alii, atque Sanctae Psalterium istud sedulo 

trinerunt, et orarunt. 
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، رهبانٌةتعالٌمه؛ وبقدر ما بقٌت صبلة التشفع هذه فً ال

ومنذ ذلك الوقت،                       علم ا وفضٌلة  ومعجزات. رهبانٌةال تازدهر

القدٌس وأزهرت براعم ساحرة، كالقدٌس البرتو الكبٌر، 

 فانسانس؛ وكٌؾ لً بتعدادهم جمٌعهم؟

القدٌس فرنسٌس، بطرٌرك الرهبان الصؽار  .61

الصلب، صلى  سماتالمتواضع، ذلك المبلك الذي حمل 

الوردٌة، وحصل بفضلها على ملكات لم ٌسمع بها من قبل، 

ا بالنسبة لكل   رهبانٌته                                            لٌس فقط بالنسبة له هو، بل أٌض 

 .ةالمقدس

هذه الضمانة التً كان ٌمارسها بإٌمان  رهبانٌةوترك لل

 .خالص

ٌمكننً أن أشهد بؤنً رأٌت ذخٌرة الوردٌة التً كان 

 .القدٌس فرنسٌس ٌحملها بٌدٌه

ا من مصدر موثوق أن 68 القدٌسة                                . وأعلم أٌض 

لوتؽاردا
48

، والقدٌسة كرٌستٌنا دي كولونٌا
49

، والقدٌسة 

فاؼا
50

 بشكل ٌثٌر الدهشة، العدٌد من القدٌسٌن والقدٌسات ، و

 

 

 

                                                           
48 S. Lutgarda di Tongres(+1246): صورة a 144 .صفحة 
49 B. Cristina Stommeln (+1312): صورة a 156 .صفحة. 
50 B. Cristina Stommeln (+1312): صورة a 156 .صفحة. 
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Equidem credo, omnem Religionem, et 
Ecclesiae Sanctae Statum ista in maxima 
semper habuisse devotione.  

Sicut idem Magister51 Ioannes de Monte 
in suo Mariali prosequutus scripsit.  

15. Viciniora nobis commemoro.  
Est Sacrarum Virginum Monasterium 

Gandavi, in quo ab annis fere ducentis istud 
habeant Psalterium quotidie, in 
Canonicarum Horarum vicem, 
persolvendum: inde usque a maioribus sic 
traditum, et acceptum.  

16. Sed et pervetusti codices 
evidentissime testantur ipso facto, me vera 
memorare: sicut in Gandensi Ordinis nostri 
Conventu, aliisque multis terrarum in locis 
doceri potest. 

Neque pene est natio usquam Fidelium, 
ubi non virorum innumerorum, ac mulierum 
antiqua Patriloquia visantur, dictum ad 

modum, numeramque52 disposita, et 
collecta.  

17. Verum enimvero, proh53 dolor abhinc 
annis  70 vel 80  per  quendam,  mihi   bene 
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 اآلخرٌن، كانوا ٌتلون وٌصلون مسبحات الوردٌة الثبلثة

 بشكل منتظم.

أن سلطة و الرهبانٌاتمن جهتً أنا، أعتقد أن كل 

 على الدوام. الكنٌسة المقدسة قد بجلوا الوردٌة

هذا ما كتبه بعدها مباشرة المعلم ٌوحنا دٌلمونتً نفسه 

 فً كتابه المرٌمٌات.

بالقرب منا، فً ؼاند، هناك دٌر عذراوات  هأذكر أن .61

مكرسات ٌتلٌن فٌه الوردٌة، منذ حوالً مبتً سنة، فً 

زمن  ذ                                                   ساعات الصلوات النظامٌة: هذا ما وصلنا ون قل إلٌنا من

 بعٌد.

 ،، تشهد كتابات قدٌمة جدٌرة بالثقةعبلوة على ذلك. 61

، وهو ما على أننً ذكرت أشٌاء حقٌقٌة ،حول هذا الموضوع

فً ؼاند وفً أماكن أخرى  رهبانٌتناٌمكن معرفته فً دٌر 

 كثٌرة فً العالم.

فً جمٌع الببلد المسٌحٌة ٌمكن رإٌة سبحات الوردٌة 

منتظمة وموزعة القدٌمة لعدد ال ٌحصى من الرجال والنساء، 

 .حسب العدد والشكل المذكور

لكن فً الحقٌقة، وا أسفاه، منذ حوالً سبعٌن أو . 61

ا بتخرٌب البنٌة األصلٌة                                                        ثمانٌن سنة، قام شخص أعرفه جٌد 
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notum, ex devotione ipsius singulari, 
divinum hoc Psalterium fuit detruncatum, et 
ad solam Quinquagenam redactum.  

Idque ea de causa, quod homines iam 
tum, etsi Psalterium totum portarent: 
nequaquam tamen perorabant, uti par, et 
oportebat.  

Quare ut desitum revocaret, inque usum 
paullatim restitueret pristinum a parte 
faciliori statuit inchoare: dum usus 
assuetudinem acquisisset orandi, et ab hac 
Quinquagena, suavius homines ad veterem 
Psalterii consuetudinem velut 
manu ducerentur.  

Quibus ex omnibus de plano liquet, quod 

docere, vel praedicare Psalterium Virginis 

Mariae, minime de ulla novitatis nota iustae 

suspectum haberi, culparique possit. 

Adeo ritus est antiquissimus, 

laudatissimus, et honorabilissimus in 

Ecclesia, tametsi per incuriam hominum, et 

temporum iniuriam subinde torpuit 

neglectus. 
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واحدة إنقاصه إلى خمسٌنللوردٌة المقدسة ب
54
. 

وذلك ألن الناس فً السابق، وإن كانوا ٌحملون معهم 

 .الوردٌة كاملة، لم ٌكونوا ٌصلونها كما ٌجب وٌلٌق

نتٌجة لذلك، ومن أجل استعادة استخدام الوردٌة التً 

جرى التفكٌر بالبدء من جدٌد كانت قد هجرت بالتدرٌج، 

بطرٌقة أكثر بساطة إلى أن تإدي الممارسة إلى اكتساب عادة 

ٌدهم، بالهوٌنى، من  الصبلة، واقتٌاد الناس، كما بؤخذهم من

 إلى العادة القدٌمة للوردٌة. هذه الخمسٌن

من هذه األشٌاء كلها، ٌتبٌن بوضوح أن وردٌة العذراء 

بل الشك بها واتهامها بؤنها مجرد                            مرٌم التً ت علم وت تلى ال تق

 شًء جدٌد فً الوقت الراهن.

ا                                                      إن ممارستها قدٌمة بالفعل، وٌثنى علٌها وت بجل كثٌر 

                                                   من الكنٌسة بالرؼم من كونها ؼالب ا ما فترت بسبب كسل 

                                الناس، وأ هملت بسبب ظلم الزمان.

 

                                                           
ٌبدو أن الطوباوي أالن ٌقصد الشرتوزي دومٌنٌك البروسً )سبق وتكلمنا عنه فً   54
 المقدمة(.
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 صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة، القرن العشرون.
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 (.6681-6646دي تونؽرٌس )القدٌسة لوتؽاردا 

 
 (.6668-6610القدٌسة كرٌستٌنا مٌرابٌلٌس )
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CAPUT IX. 
Quoniam modo potuit res ea, diu tam 

miranda et gloriosa, in oblivionem abire? 

 
Devotissime in Christo Pater, Vivis Vincit 

Vastitatem Trinitas Iustissima, per 
Psalterium Virginis Innocentissimae.  

Pro quo turbantur imbecillorum mentes 
eo, quod fieri vix posse videatur, tale 
Psalterium in talem incidisse desuetudinis 
foveam obrutum, verum cesset, et facessat 
ista pusillorum infirmitas. 

I. DEUS enim ab initio mundi, ac 

deinceps per multa annorum saecula, 

praeclare fuit mortalibus universis cognitus, 

cultus a paucioribus; et eo tamen usque in 

altam apud omnes55 demum homines 

oblivionis, ignorantiaeque tenebram devenit, 

ut sub Abrahae tempora vix ulli, 

praeterquam ipsi, notus fuerit et adoratus. 
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 الفصل التاسع

كٌؾ أصبحت تلك الصبلة التً كانت لفترة طوٌلة من 

ا الزمن إعجازٌة ا ومجٌدة     جد   ؟فً طً النسٌان     جد 

 

أٌها األب الورع فً المسٌح، إن الثالوث كلً القداسة، 

تجتاز هذه الحٌاة وبعدالته التً لٌس لها حدود، ٌجعل الناس 

 بنجاح من خبلل وردٌة العذراء الطاهرة.

بهذا الصدد، ٌصٌب القلق نفوس المإمنٌن عندما 

ٌفكرون )لكن ذلك ٌبدو صعب الحدوث!( بؤن الوردٌة ٌمكن 

أن ٌطوٌها النسٌان وتفقد ألقها، وهذا ٌصٌب الناس البسطاء 

 ببعض الكرب.

I. للناس                                       حتى اإلله، عندما خلق العالم، ظهر علن ا

لقرون عدٌدة، لكن القلٌل منهم كان ٌلتزم بعبادته؛ إلى أن 

أصاب النسٌان الكبٌر والجهل باإلله جمٌع الناس إلى درجة 

أنه، فً زمن ابراهٌم، لم ٌبقى وال واحد ٌعرفه وٌعبده ما عدا 

 ابراهٌم نفسه.
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Adeo universa terram, velut diluvium 
quoddam, inundarat idolatria.  

Quod ipsi Deo ter Optimo Maximo inter 

homines evenisse novimus, id Psalterio 
nostro contigere potuisse mirabimur?  

Et quisquam vel extitisse potius illud 
negabit, quam in parem cum ipso Deo 

potuisse recidere oblivionem sibi 
persuaserit? 

II. DE LEGE MOYSI quid dicam: quanta 
fuit haec olim, et quanti?  

Quoties vero, et in quantam vel apud 
ipsos Hebraeos, desuetudinem, contemptum, 
et oblivionem decidit?  

Idque tunc quidem ex culpa gentis; nunc 
autem ex causa iusta Nominis Christiani, in 
orbem introducti, ceremonialia eiusdem, et 
iudicialia quotusquisque, dicam pernovisse?  

Imo vel recogitare animo dignatur? 
III. IURA, Canonesque sacros Ecclesiae 

quis novit?  
Non ignorat idem, quanto cum vigore 

olim, ac56 rigore observantiae Ecclesiasticae 
culta fuerunt.  

Et ipsa tamen magnam partem diu per 

contrarium     usum   neglecta      iacuerunt; 
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 وهكذا اجتاحت عبادة األصنام أرجاء األرض كالطوفان.

ً القداسة من جانب الناس، كما إلله ثبلثذلك مع احدث 

 ذكرنا، فهل ٌدهشنا أنه ٌمكن أن ٌحدث مع الوردٌة؟ 

الوردٌة، كما هو الحال ومن ٌستطٌع نفً أو تؤكٌد أن 

 بالنسبة لئلله، ستخرج من الوجود أو سٌطوٌها النسٌان؟

II . موسى: كم كانت مهمة فً ما  شرٌعةوماذا أقول عن

 مضى وكم كانت قٌمتها!

ولكن كم مرة هً نفسها، وعند العبرانٌٌن أنفسهم، 

                          ه جرت، وا زد رٌت، ون سٌت؟

مع  والٌوم ٌحدثلقد حصل ذلك مع الشعب المختار، 

الشعب المسٌحً الذي نقل للعالم كله شعابره وشرابعه: كم 

ا، وأكثر من ذلك،                                                         منهم ٌمكننً أن أجزم أنهم ٌعرفونها جٌد 

 لدٌهم الرؼبة بفهمها بدقة؟

IIIمن ٌعرؾ الشرابع وقوانٌن الكنٌسة المقدسة؟ . 

من ٌعرؾ حجم القوة والتصمٌم فً ممارسة شعابر 

 الكنٌسة فٌما مضى من الزمان؟ 
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hodie vero antiquata etiam, et prorsus 
abiecta, vix scirentur quidem, nisi psallentes 
quaedam et veterum redolentes chartae 

obscuram eorum memoriam custodissent. 
IV. Quo mirabile57 minus eodem 

ignorantiae corruisse LEGES Imperatorum 
multas in Imperio, multa Iuris civilis placita, 

et sanctiones. 
V. Quot Doctores olim, Gentiles inter, 

Iudeos, ac Christianos, et quanti, iam diu 
pie, vel de nomine solo cognoscuntur, quod 
ne fando quidem inaudiuntur?   

Quot, quanti quamque invicti Haeroes, 

Duces, Reges, pariter cum rerum ab eis 

gestarum memoria: quot mirabilium 

inventores; operumque mirandorum 

mirabiliores artifices, quanta maxima 

quondam   celebritate decantati,   lippisque, 
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ا عندما لكن                                             الخراب أصاب معظم هذه الممارسات أٌض 

                                                   دخلت بعض الممارسات الجدٌدة حٌز التطبٌق؛ فقد أ لؽٌت 

                                                       وأ بطلت بالكامل فً الوقت الراهن، وٌصعب التعرؾ علٌها لو 

                                                     لم ت حفظ ذكرى ؼامضة منها فً بعض األوراق الباهتة والتً 

 ق.لعتتفوح منها رابحة ا

IV .ى القوانٌن العظٌمة                          ال ٌ صدق كٌؾ أن النسٌان طو

 لؤلباطرة الرومان، وتشرٌعات وأحكام القانون المدنً!

V . كم من المعلمٌن كان فً الماضً عند الوثنٌٌن

                                                       والٌهود والمسٌحٌٌن، وكم كانوا مهمٌن؛ لقد كان ٌ كال لهم 

ا، أما اآلن فبقً منهم أسماإهم فقط، وٌعرؾ  ا جد                                                           المدٌح كثٌر 

 !ما ٌقال عنهمعنهم من خبلل 

من األبطال الشجعان، والقادة والملوك، وكم كان  كم

                                        شؤنهم كبٌر، ٌ ذكرون مع أعمالهم العظٌمة!

كم من المخترعٌن لعجابب عظٌمة، وكم من الفنانٌن 

 البدٌعٌن قاموا بؤعمال ساحرة! 

 فكان   كبٌر،  بهم  واإلعجاب كم كانت شهرتهم كبٌرة 

 

 

 

 



151 
 

et tonsoribus noti, aeterno silentur nunc 
volumine ignoriantiae involuti. 

VI. Quo tot abierunt Regna Chaldeorum, 

Medorum, Graecorum, Resque publicae?  
Regnarunt, floruerunt, defluerunt, 

exaruerunt, corruerunt, evanuerunt. 
VII. Modus, ratioque, et ordo vitae 

Ecclesiasticorum sanctissimae iuxta et 
cultissimae, addo in oculis, inque animis 
orbis Christiani totius positae, quo recidit?  

Quantum hic mutatus ab illo?  
Ex omnium crasus ille foret notitia, ni 

veterum in monumentis adhuc spiraret. 
VIII. Sacrarum Religionum Observantiae 

prima facies omnium, iam nunc proh dolor, 
pervetusta, sc.58 vel in obscura transpareat 
umbra, videtur per quam venusta Religio.  

Quae ad instar olim stetere Cedrorum, 
nunc   humi  repunt,   ceu   steriles  rhamni, 
humilesque merycae.  
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الٌوم فبل أحد ٌتكلم ؛ أما ٌعرفهم حتى العمٌان والحبلقٌن

 ابتلعهم النسٌان!عنهم؛ و

VI بالممالك الكبٌرة للكلدانٌٌن والمٌدٌٌن      حل  . ماذا

 واألؼرٌق؟

 والجمهورٌات؟

لقد ازرهرت، ثم بهتت وذبلت، فسقطت على األرض، 

 وتبلشت!

VII .باألنضباط، والسلوك            ، ماذا حل  باإلضافة إلى ذلك

للمتدٌنٌن الذٌن كانوا والحٌاة المنظمة الفضٌلة والمتفانٌة 

 العالم المسٌحً برمته؟فً س لناقدوة ل

 كم تؽٌر هذا العالم بالمقارنة مع الماضً؟

ذلك العالم لم ٌكن لٌعرفه أحد لو لم تحفظه إلى ٌومنا هذا 

 آثار القدماء!

VIII الٌوم ٌبدو الشكل األول لبللتزام الدٌنً فً جمٌع .

ا فً الزمان )كم هو مإلم!(، لرهبانٌا ا جد                                                  ات المقدسة بعٌد 

 بشكل ؼٌر واضح المعالم.  رهبانٌة                      وٌ لمح األلق األصلً لكل 

تلك األشٌاء التً كانت تنتصب فً الماضً كشجر 

األرز، تزحؾ الٌوم على األرض كالزعرور البري الٌابس 

 وشجٌرات الطرفاء الضعٌفة.
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Vigor ille eviguit, obriguit rigor, fervor 
intepuit, observantia, si non caliget, 
convivet59.  

Si quae iam reformationes fiant: heu! 
novitates, et a non nemine phantasiae 
appellantur.  

Adeo, ut multi magna, et plurima sciant 

alia, et propria nesciant regularia. 
IX. Quid igitur amplius movebit corda 

hominum dicta ruina Psalterii?  
Praesertim cum ipse Dominus de sua 

ipsius Religione Christiana praedixerit: 
Putasne Filius hominis veniens, inveniet 

fidem in terra? 

X. Ita nostra fert natura noverca, Platone 
et Aristotele testibus: quod ea sit ipsius 
conditio, rerumque omnium sub sole ratio, 
ut post processum generationis, et 
augmentationis decurrant ad finem 
decisionis: ac deinde rursum altero cursu 
repetito, innoventur ad statum 
regenerationis et reparationis, non in 

numero quidem, sed in specie. 
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لقد ذبلت القوة وخفت الصبلبة، وفتر الحماس، وااللتزام 

 بالكامل.ظبلم فً ال ؽرقإن لم ٌ نفس المصٌر سٌلقى الدٌنً

وإذا أردنا استعادة القاعدة القدٌمة، فالجمٌع، لؤلسؾ، 

 قابل للتحقٌق ومجرد وهم.ٌرون ذلك ؼٌر 

هناك حاالت فٌها العدٌد من رجال الدٌن، وبالرؼم من 

 .رهبانٌتهم أنهم ٌعرفون كل شًء، لكنهم ال ٌعرفون قاعدة

IX ا لماذا قلوب الناس من أجل تدهور  ستهتاج             . إذ 

الوردٌة بٌنما الرب نفسه، فٌما ٌتعلق بدٌانته المسٌحٌة 

لك ن   ذاتها، سبق بالقول: " ل ه  ٌ ج د          و  ان ، أ ل ع  اء  اب ن  اإل ن س                                                  م ت ى ج 

؟ ض  ل ى األ ر   (.6464" )لوقا.                         اإل ٌم ان  ع 

X . ٌعتقد افبلطون و ارسطوطالٌس أن طبٌعتنا السٌبة

هً التً تجعلنا فً هذه الحالة من عدم االستقرار، وهذا هو 

سٌر نحو تحت الشمس؛ فبعد الوالدة والنمو نحال كل األشٌاء 

ة؛ ومن ثم تبدأ دورة جدٌدة، وٌتجدد العالم مع الوالدات الخاتم

الجدٌدة وٌتحول كل شًء، لٌس بالشكل فقط، بل بالجوهر 

ا.        أٌض 
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 صحٌفة تقرٌر قدٌمة إلحدى أخوٌات الوردٌة المقدسة.
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(، التً كانت فً عداد الـ 6166-6686الطوباوٌة كرٌستٌنا ستومٌلن )

"Beginnasium B.V. Mariae،"  :فً كولونٌا، والمعروؾ الٌوم بإسم

 ؽٌناج"، الذي ٌدٌره اآلباء الدومٌنٌكان.ٌبدٌر "
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Quapropter dictorum ratio perluculente 
probat de Psalterio: potius id olim floruisse, 
quam nunquam extitisse. 

Sique tot inter rerum, ac tantarum 
vicissitudines, solum hoc Psalterium nullos 
item manes suos perpessum doluisset; hoc 
vero miraculum iam cum ipsa Ecclesiae 

navicula commune sibi praedicare posset. 
Ipsius igitur occasus, argumentum est 

prisci status.  
Eiusdem reformatio docet, qualis eius 

prima fuerit instituta informatio. 
 
 

CAPUT X. 
De Psalterii Renovatione, ex Deiparae 

revelatione facta. 

 
Eximie servorum Christi Pastor et 

Rector, Mortuis, Mittit, Misericordiam 

Trinitas Misericordissima per Psalterium 

Mariae Matris Misericordiae. 
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أن نظام األشٌاء  هٌتبٌن بوضوح كبٌر من خبلل ما قلنا

ا  ا الوردٌة التً كانت فٌما سبق أكثر ازدهار                                                          هذا ٌشمل أٌض 

 مما تبدو علٌه اآلن. 

األوقات فإذا كانت الوردٌة قد اجتازت الكثٌر من 

آالم وتحملت بشجاعة بطش الجحٌم، العصٌبة وما رافقها من 

 الكنٌسة. مركبة                                     فلٌ علن أن معجزة الوردٌة تعادل معجزة 

ا، فإن ت دهورها هو الدلٌل على قٌمتها األصلٌة،            إذ 

 وعودتها تجعلنا نحًٌ ألق نشؤتها األولى.

 

 الفصل العاشر

 العهدة الجدٌدةب للطوباوي أالن مرٌم والدة اإلله وحً

 .للوردٌة

ٌا راعً ومرشد عبٌد المسٌح الموقر، إن الثالوث 

الرحٌم ٌهب الرحمة لؤلموات بواسطة وردٌة مرٌم، أم 

 الرحمة.
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De quo nolo Reverendissimam 
Paternitatem vestram lateat, quod divina 
clementia hisce fieri temporibus notuit60. 

1. Orator quidam Psalterii Mariae 
Virginis, toto ipso septennio horrificis 
daemonum tentationibus, aliquoties 
sensibiliter, et aliquando visibiliter tentatus 

fuit.  
Et ille pene annis istis omnibus nullam, 

aut parvam habuit consolationem.  
DEO tandem miserante apparuit ei 

Regina clementiae, quae quibusdam 
comitata Sanctis eum intervisens, discussa 
tentatione a praesenti, eum periculo 
liberavit: simul suo ipsum Ubere virgineo 
lactavit.  

Adhaec eundem annulo ex virgineis 
capillis suis ipsius Mariae Virginis facto, sibi 
desponsavit: mandavitque eidem, sub 
inevitabilis mortis periculo, et ultionis 

poena divinae, et61 Psalterium hoc 
praedicaret. 

II. Haec autem credere frequentius non 
valui, humanis ductus rationibus.  

Tandem vero altiore quadam et interiore 
vi coactus sum isti revelationi assentiri. 
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 بهذا الخصوص، ال أرٌد أن أخفً علٌكم ٌا أبتً المبجل

                                                       ما )أرادت( الرحمة اإللهٌة إظهاره علن ا فً الوقت الراهن.

I . الشٌاطٌن المرعبة على شخص كان  تجارب       انقض ت

                                                       ٌصلً وردٌة العذراء مرٌم، لمدة سبع سنوات كاملة، أحٌان ا 

                                    جسدٌ ا، وأحٌان ا أخرى من خبلل الرإى.

وهو لم ٌحصل على أي شًء ٌخفؾ عنه طٌلة هذه 

         تقرٌب ا. ةالسنوات السبع

شفق علٌه بعث إلٌه ملكة الرحمة التً أولكن اإلله الذي 

ها صدررته برفقة بعض القدٌسات وأعطته لٌشرب لبن زا

 العذري، فحررته من تلك الؽواٌات وخلصته من تلك المحنة.

ثم أعطته مرٌم العذراء خاتم خطبة مصنوع من شعرها 

بمهمة الوعظ بالوردٌة إذا لم ٌكن ٌرٌد العذري، وعهدت إلٌه 

 الموت الحتمً وعذاب القصاص اإللهً.

II ًالبشرٌة لم تكن تسمح لً بتصدٌق . وبما أن قدرات

                                                          هذه األشٌاء، فقد حملنً إلهام ا سماوٌ ا وداخلٌ ا على اإلٌمان 

 بهذا الوحً.

 

 

 

 



161 
 

Idque ita, ut non solum ea esse vera 
credam;  

1. Sed sciam quoque personam.  

2. Et per signa infallibilia idipsum 
cognovi; non semel dumtaxat, verum 
persaepe.  

3. Et hoc verum confiteor; et 

quantum scio et quantum credo, sine 

ulla falsitate iuro, haec esse vera 
coram toto mundo.  

Imprecans a Domino nostro Jesu 

Christo pie potius mori omni hora 

morte corporali, quam fallere in dicto, 

vel falli.62 

Credat mihi, qui voluerit: qui autem non 

vult, in Domino quemque relinquo.  
Saepius haec praedicavi et docui.  
4. Et non ego solus hoc scio de illa 

persona, sed plurimi viventes certissime de 

illa cognoverunt, non humana, sed sola Dei 

revelatione. 

 

                                                           
 1691                                                                 هنا، وفً أماكن أخرى، ٌ فضل استخدام نفس الخط المستخدم فً طبعة عام   62

 للتؤكٌد على أهمٌة الجملة. 
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 الحقٌقة، أنا ال أإمن بصحة هذا )الوحً( وحسب:فً 

ا الشخص )الذي حصل معه(؛6                                          . ولكنً أعرؾ أٌض 

ا للعبلمات التً ال تقبل 6 ش الشك، والتً لم أع                            . أٌض 

 تجربتها مرة واحدة فقط، بل مرات كثٌرة؛

. وأشهد بؤن تلك هً الحقٌقة، أمام العالم كله، وبدون 1

وبكل شًء أإمن به، بؤن  أي تزوٌر، أقسم بكل شًء تعلمته،

 هذه األشٌاء حقٌقٌة. 

                                                أطلب من ربنا ٌسوع المسٌح، فً عدالته، أن ٌ مٌتنً 

                                                      على الفور، موت ا جسدٌ ا، إن كذبت بما قلت، أو كذبت على 

 نفسً.

ا فً                                                  فلٌصدقنً من ٌرٌد: أما من ال ٌرٌد، فؤتركه حر 

 الرب.

 .                     وعلمتها أحٌان ا كثٌرة هذه األشٌاءبوعظت 

وحدي من تعلم ذلك من ذلك الشخص، لكن . ولست 8

                                                    هناك آخرٌن كثر، وهم على ٌقٌن أن ذلك الوحً لٌس وحٌ ا 

 ٌؤتً من عند اإلله. بل               بشرٌ ا ببساطة، 
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Quo confidentius dicere audeam, quae 

dixi.  

Verum quia persona haec vivit adhuc, 

non possum eam nominatim manifestare, ob 

pericula vanae gloriae, mundanae varietatis, 

ac etiam tribulationis. Talia enim abscondi 

debent in vita, et post mortem laudari. 

III. At Dubium tamen videri poterit: 

quomodo Lac Virginis Mariae tam gloriosus 

bibere potuit? Quia sic in corruptionem et 

digestionem naturalem transisset. 

Respondeo:  

1. Frivolum est istud. Sic enim potuit 

Lac Virginis aut verum de Mariae Virginis 

Ubere; aut certum aliquod Eliquatum reale et 

corporale, pro tempore causatum in ore esse 

Uber sugentis.  

Sicut lumen causatur in aere, manente 

semper in sole intrinseco lumine.  

Horum utrum fuerit, ignoro. 
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كم أرؼب بالمزٌد من الكبلم بتعمق عن األشٌاء التً 

 قلتها.

                                               لكن بما أن هذا الشخص ماٌزال حٌ ا فؤنا ال أستطٌع 

، وتبدل العالم، واالضطهاد الؽطرسةخشٌة  البوح باسمه

ا.        أٌض 

ٌجب فً الحٌاة، و سرٌةاء ٌجب أن تبقى هذه األشٌ

 تبجٌلها بعد الموت.

IIIبؤي التالً . مع ذلك، ٌمكن أن ٌراود أحدهم التساإل :

 شكل استطاع شرب لبن مرٌم العذراء المجٌد؟ 

 الهضم الطبٌعً؟ نظام بؤي شكل استطاع تجنب تؽٌٌر

 أجٌب على ذلك:

. إنها أشٌاء عدٌمة القٌمة إن كان لبن العذراء، أو 6

إن كان ذلك اللبن مادة أو كان مصدره ثدي مرٌم العذراء؛ 

                                                  حقٌقٌة، أو كان ٌسٌل فعبل  من جسدها؛ أو ماذا حدث فً 

                                                   المعدة بعدما ش رب منه الكثٌر: فالشمس وإن كانت تنٌر 

 السماء بنورها، لكن النور ٌبقى داخل الشمس.

 .قول أي من الشٌبٌن حدث ال أستطٌع
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Illud ex63 i11psa illa persona cognovit, 
quod fuerit suavissimum, candidissimum64, 
et influxerit in os eius, seque maximis cum 

gaudiis diffuderit per omnia ipsius membra 
corporis, vel in substantia, vel in65 
influentia. 

Nec etiam impossibile est, D.66 Mariam 

Virginem etiam nunc habere Lac, aliisque 
communicare.  

Cum Lac non sit de essentia corporis 
gloriosi, sed accidens.  

Sicut, et corpus illud, quod viscera 
Sanctorum implebit, ne sint vacua, 
secundum s. Thomam 4. dist. 44.367. 

Imo dictu mirum foret; Uber B. Virginis 
impotentius esse, quam ubera mortalium 
sint mulierum: quae habent, et generant in 
se lac ex interiori corpore, et id inde 
communicare possunt.  

Nolo equidem hic adeo coarctare, vel 

claudere divinae viam Potentiae.  
4. Quod si non est verum Lac in Uberibus 

Dei Genitricis Mariae (quod durum dictu est) 
saltem      ibi      est       aliquod      corpus  
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 ".in، ال ٌوجد: "1691فً طبعة عام   65
 " )قدٌسة(.D" ، Divamالمقصود بـ   66
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ا و شعر كانت                                           ذلك الشخص بؤن تلك المادة كانت لذٌذة جد 

ا فً جمٌع  ا كبٌر                                                       بٌضاء ناصعة؛ تدفقت فً فمه ونشرت فرح 

 المادٌة والروحٌة.أنحاء جسمه 

                                            . لٌس مستحٌبل  أن ٌكون لدى كلٌة القداسة مرٌم 6

ا                                                         العذراء اللبن وأن تشارك فٌه آخرٌن: فاللبن ال ٌشكل جزء 

من جوهر الجسد المجٌد، ولكنه شًء أكثر من ذلك، من أجل 

-8إعطاء الملء )المجٌد( للقدٌسٌن، باعتقاد القدٌس توما )

 (.88حكم 

ا التفكٌر بؤن ثدي من جهة أخرى، لٌس . 1                        صحٌح 

                                                          القدٌسة العذراء أكثر عقم ا من أثداء النساء العادٌات البلتً 

ٌنتجن اللبن ولدٌهن منه داخل أجسادهن، وهكذا بإمكانهن 

 توزٌعه.

                                                   بالتؤكٌد ال أرٌد أن أكون أنا من ٌضٌ ق أو ٌقص ر طرٌق 

 القدرة اإللهٌة!

ة . فً حال لم ٌكن هناك لبن حقٌقً فً ثدًٌ القدٌس8

مرٌم، أم اإلله )وهو شًء من الصعب البرهنة علٌه!(، لكان 

 ، ٌمكن أن ة بدل اللبن، وهذه هً الحال؛ إذنهناك مادة فرٌد
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 الوردٌة، القرن العشرون. ورهبانصورة مقدسة: سٌدة الوردٌة 
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انٌة للبن مرٌم، فقد حدثت معه نفس                                                                الطوباوي أالن، فً الرإٌة السر 

 للقدٌسٌن دومٌنٌك وبرناردو دا كٌارافاللً.التجرٌة الصوفٌة 
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admirabile, supplens vicem lactis: ex quo 
poterit divina virtute aliquod causari, et per 
influentiam quandam corpus aliud in lactis 

similitudinem mutari.  
5. Quod si nec lac, nec corpus aliud 

lactis loco, ibidem fuerit (quod est dictu 
nimis singulare) nihilo tamen minus 

quisquam Virginem Mariam privare audebit 
potentiam68 communicandi sese ad 
sugendum: ad minus per affluentiae, si non 
per modum substantiae, credibile est ergo 
talem Sponsum Lac suxisse Virginis 
gloriosae, ad modum aliquem supra dictum. 

IV. Sed quo id modo in singulari, ignoro.  
1. Nam, quae sunt in terris, vix cum 

labore agnoscimus: quae autem sunt in 
coelis, quis investigabit? inquit Sapiens, 
cap. 9.  

Nemo enim novit, quae sunt, vel quae est 

gloria Beatorum, nisi Spiritus Dei, et cui 

Dominus voluerit revelare. 
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ا ما هذا األمر قاببل  أن لهذا العنصر القدرة، بمعجزة                                             ٌبرر أحد 

 إلهٌة، على التحول إلى مادة شبٌهة باللبن؛

آخر  ا                                           . ولكن إن لم تكن تلك المادة لبن ا وال عنصر  1 

شبٌه باللبن )وهو أمر من الصعب البرهنة علٌه!(، فهذا 

                                                         ٌعنً أنه ٌ راد منع مرٌم العذراء من إمكانٌة مشاركة لبنها: 

                                                   لكن، إذا ال ٌرٌد أحد تصدٌق أن هذا الشخص قد شرب حق ا 

                                                        لبن العذراء المجٌدة بذلك الشكل المذكور آنف ا، فعلى األقل 

                         لٌ صدق أنه تلقاه روحٌ ا.

IV .قول بؤي طرٌقة بالضبط ستطٌع أن أع أنا ال أبالطب

 حصل ذلك األمر:

من  كاد نعرؾ األشٌاء على األرض: إذنبالفعل، "بال. 6

 (.1661سٌفهم األشٌاء الموجودة فً السماء؟" )الحكمة. 

                                            فعبل  لم ٌعرؾ أحد قط حقابق السماء وماهٌة مجد 

 ؛                                                   القدٌسٌن، إال  الروح اإللهٌة ومن ٌرٌد الرب إظهارها له
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2. Inde accepimus s. Bernardum Mariae 

Virginis Ubera suxisse.  

3. Inde Lac Mariae Virginis in terra, 

caeteras inter reliquias, multis in Ecclesiis 

reperitur.  

4. Parique modo S. Catharina Senensis 

de fonte Lateris Christi copiose bibit.  

5. Et Sanctorum quidam etiam de SS. 

Vulneribus Christi biberunt: ut adusque 

inebrationem spiritus, cum inenarrabilibus 

gaudiis tracti exultarint: quis autem ausit 

affirmare, isthaec meras fuisse, vanasque 

phantasias?  

Praesertim cum Ecclesia refutet 

phantastica, et condemnet, ut quae 

daemonis subiacerant potestati secundum 

Theologos. 

V. DUBIUM alterum de Crinibus occurrit 

B. Virginis Mariae: Quo ea modo decapillare 

se potuit: cum ad gloriam eius capilli et 

decorem pertineant? 

DICO:  
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 صدر. ولكننا نعرؾ أن القدٌس برنارد شرب لبن 6

 العذراء.مرٌم 

ا أن ذخابر من لبن مرٌم العذراء            ونعرؾ أٌض   .1

 فً العدٌد من كنابس العالم؛موجودة 

. وأن القدٌسة كاترٌن دا سٌٌنا شربت بؽزارة، بطرٌقة 8

 مشابهة، من نبع ضلع المسٌح؛

ٌح ح المسبعض القدٌسٌن شربوا حتى من جرا . وأن1

المقدسة: مؤخوذٌن بالنشوة، ابتهجوا حتى ثمالة الروح بفرح 

ا من ٌجرإ على القول بؤن هذه األمور كانت من                                                       ال ٌوصؾ؛ إذ 

نسج الخٌال المحض، فً حٌن أن الكنٌسة التً تدحض 

ا                                                       الرإى المزٌفة وتتهمها بالخضوع لسطوة الشٌطان هً أٌض 

 أقرت بها؟

V القدٌسة مرٌم الرد على سإال آخر حول شعر . ٌجب

 العذراء.

                                            كٌؾ استطاعت أن تصنع خاتم ا من شعرها وهو جزء 

 من زخرؾ جسدها المجٌد؟

 أجٌب أن:

 

 

 



173 
 

1. Vel CRINES fuerunt divina Potentia, 
modo inscrutabili Virgini Mariae sic formati.  

Vel iam diu sic uspiam in mundo 

conservati.  
Utrum autem horum fuerit, ex persona 

tali non cognovi.  
2. Credimus tamen firmiter Mariam 

Virginem in Corpore nunc Assumptam, et 
Crines verissimos et pulcherrimos habere: 
qui non sunt de substantia corporis gloriosi, 
sed tantum de decore.  

Quocirca possunt citra gloriae 
imminutionem Beatissimae Virginis 
removeri.  

3. Credendum est etiam: quod si corpus 
gloriosum habeat potentiam ad crines 
gerendos; ad producendos etiam ex sese 
crines habebit ampliorem, et potentius, 
quam ullum corpus naturale. 

VI. Singulare est autem illud de Annulo.  

Qui quidem optime sentitur a 
quibusdam, rarius autem videtur.  
     Quod supradictis universis est mirabilius.  

Eo quod ibidem quaedam quodammodo 

gloriae subtilitas appareat. 
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ستٌن شعرها، . لقد جدلت مرٌم العذراء بٌدٌها المقد6

                                                    وح فظ منذ ذلك الحٌن فً مكان ما من العالم ال ٌرٌد ذلك 

 الكشؾ عنه.الشخص 

على ٌقٌن راسخ بؤن مرٌم العذراء، التً  . لكننا6

صعدت إلى السماء بجسدها، لها شعر حقٌقً وفً ؼاٌة 

له:  الجمال، وهو لٌس جوهر جسدها المجٌد بل مجرد زٌنة

ال ٌقلل من مجد القدٌسة  بالنتٌجة، فإن نقصانه المحتمل

 العذراء؛

. نستنتج من ذلك أنه إذا كان لجسد مجٌد القدرة على 1 

أن ٌكون له شعر، فسٌكون له قدرة أكبر على إعادة انتاج 

 الشعر بنفسه، وبشكل أكثر كثافة من الجسد الطبٌعً.

VI ًثم إن أمر الخاتم الذي ٌعتبره الكثٌرون قصة ف .

 أبعد الحدود ال ٌمكن وصفه.ؼاٌة الجمال وخارقة إلى 

فً الواقع، من بٌن كل ما قٌل، هً الواقعة األكثر 

ا، فهً شعاع نور من السماء:                                سحر 
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1. Et quantum ad me, hunc Annulum 
tetigi, non sine magno gaudio, nec humano, 
sed longe altius maiore.  

2. Credant mihi, qui voluerint: 
quia iureiurando hoc affirmo.  

Si autem noluerint; quid ad me? 

Haec, quae dico; aliter, quam 

dicam, probare non possum, nec 

audeo.  
Plurima tamen cognovi huiusmodi signa 

facta admiranda.  
3. Posito etiam casu, quod huiusmodi, 

quae narro, omnino sint falsa (quod 
nequaquam credo) nihilominus tamen 
remanet ac constat Dignitas et Veritas 
Psalterii Virginis Mariae, ex dictis hucusque 
capitulis, ac porro producendis. 

VII. Unum tamen dicam:  
1. Quod carnalis homo non sapit ea, 

quae Dei sunt, vel quae spiritus; iuxta divini 
Verbi sententiam: et nemo novit de hisce 
donis, nisi qui accipit. 
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ا وضعت فً اصبعً هذا الخاتم وعشت 6                                           . أنا أٌض 

 تجربة فرح روحً عظٌم؛

ٌشاء فلٌصدقنً، أنا أعلنه وأقسم علٌه: لكن إن . من 6

 لم ٌرٌدوا تصدٌقً، ماذا ٌهمنً؟

                                              ال أستطٌع وال أد عً البرهنة على األمور التً أشهد أنا 

علٌها بشكل مؽاٌر لما أقوله؛ ولكنً أعرؾ أن الحوادث 

 ؛اإلعجازٌة المماثلة التً تثٌر العجب هً كثٌرة

وإذا فرضنا أن األمور التً أإكدها هً خاطبة . 1

بالكامل )وهذا ما ال أعتقده بؤي شكل من األشكال!(، فإن 

وردٌة مرٌم العذراء، اللذان عرضت لهما  استحقاق وحقٌقة

                                          حتى اآلن وسؤعرضه الحق ا، باقٌان وال ٌتؽٌران.

 VII .:ا                         لكنً أقول شٌب ا واحد 

. أن "األنسان المادي ال ٌعرؾ األمور التً تؤتً من 6

عند اإلله، وال تلك اآلتٌة من الروح القدس": تإكد كلمة اإلله 

                       الهبات إال  من ٌتلقاها؛ذلك، وال أحد قادر على معرفة هذه 
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2. Imo, qui acceperunt ista, lumine 

revelationis decedente, revelata vix 

aliquando credere possunt.  

Sic Propheta Ieremias, adveniente 

Spiritu Dei, et mysteria nova revelante, 

credidit, et praedicavit.  

Sed deserente eum lumine divinae 

revelationis ad tempus, ait humano modo, 

cap. 20: “Seduxisti me Domine, et seductus 

sum”.  

3. Idcirco, quamvis haec credi possint69, 

humana tamen apprehendi scientia non 

possunt, multoque minus diabolica 

sapientia.  

Cuius ratio est apud D. Thomam, quia 

divinae revelationis lumen, naturalis 

cognitionis lumen totum excedit.  

Est enim tale, de quo in Psal. 35: “In 

lumine tuo videbimus lumen”. 
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ا أولبك الذٌن تلقوها، عندما سٌؽٌب نور الوحً . 6                                                  وأٌض 

فً ٌوم من األٌام، سٌصعب علٌهم اإلٌمان باألمور التً 

 تلقوها بالوحً.

هذا ما حدث مع النبً ارمٌا عندما نزلت روح اإلله 

 .لتعطٌه الوحً، فاستقبله بإٌمان وأعلنه للجمٌع

طرٌقة خفت نور الوحً اإللهً، تكلم ب ولكن عندما

ت  " :البشر ب  ف اق ت ن ع  ت ن ً ٌ ا ر   (؛60،1" )ارمٌا.                                           ق د  أ ق ن ع 

. لهذا السبب هذه األمور ٌمكن اإلٌمان بها، لكن ال 1

بالعلم وبشكل أقل بكثٌر، ٌمكن فهمها بالمعرفة البشرٌة، 

 .الدنٌوي

ٌمكن شرح ذلك، حسب القدٌس توما، بحقٌقة أن نور 

 .الوحً اإللهً ٌتجاوز بالكامل نور المعرفة الطبٌعٌة

ا المزمور رقم  عندما ٌقول:  11                                ٌإكد هذا األمر أٌض 

 بنورك، نبصر النور"."
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 صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة فً فونتانٌلبلتو.
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 فً اللوحة )القرن السابع عشر(: القدٌسان دومٌنٌك وبرناردو.
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Quare tali carentes lumine, de 
revelationibus divinis iudicabunt, sicut coeci 
de coloribus.  

Atque ideo tali destituti luce viri quoque 
boni ac devoti, in coelestium revelationum 
iudiciis errare possunt, ut saepe compertum 
est.  

Nisi luminis loco signa, aut prodigia, aut 
miracula habeant evidentia.  

4. Iam vero nec exempla Sanctorum 
desunt annulo desponsationis subarratorum 
Christo.  

S.Catharina Martyr annulum tulit 
desponsationis a Christo, similiterque S. 
Catharina Senensis, cuius cor insuper modo 
quodam admirabili, soli Deo noto, in Cor 
Christi fuit transmutatum.  

De quibus pari modo posset dubitari 
quoad materiam, et de qua fuerint 
substantia. 

VIII. Itaque huiusmodi cavillationes soli 

humanae prudentiae, ac scientiae 

innituntur. 
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بؤي شكل سٌحكم المحرومون من ذلك النور على الوحً 

 ان على األلوان؟اإللهً كما ٌحكم العمٌ

ولهذا السبب، فإن الناس الطٌبون التقٌون المحرومون 

، فً تمٌٌز الوحً السماوي وابمن ذلك النور ٌمكن أن ٌخط

                                                     كما هو معروؾ منذ األزل، إال  إذا لمسوا بٌدهم، ولو بدون 

 ذلك النور، عبلمات وإعجازات وعجابب واضحة.

. فً الواقع، هناك أمثلة عن قدٌسات خطٌبات 8

للمسٌح، مع خاتم الوعد: لقد حصلت القدٌسة كاترٌن الشهٌدة 

على خاتم الخطبة من المسٌح، وبالمثل، تحول قلب القدٌسة 

ا، ٌعرفه اإلله وحده، إلى                                                          كاترٌن دا سٌٌنا، بشكل أكثر ؼموض 

ا ٌمكن أن نتساءل عن                                                 قلب المسٌح. حول هذه األشٌاء أٌض 

 طبٌعة ذلك القلب.ماهٌة المادة التً صنع منها الخاتم، وعن 

VIII .هذه مجرد سفسطات تستند إلى العلم  بالنتٌجة

 والمعرفة البشرٌان:
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1. Ac si Deus, in cuius potestate cuncta 
sunt posita, facere non posset, quod per 
naturam fieri non potest.  

Quae haeresis est.  
Cum miracula totam naturam creatam 

transcendant.  
2. Ad haec eum isti in errorem 

impingunt, quod consequenter negare 
debeant esse miracula: contra Fidem 
Ecclesiae et experientiam, de qua equidem 
certissimus sum.  

3. Illam quoque in Collecta profitetur 
Ecclesia, qua dicit70: “Deus, qui Ecclesiam 

tuam novis semper tribuisti coruscare 
miraculis, etc”.  

4. Miraculum est, peccatorum conversio, 
quam in maximis Dei miraculis numerat ex 
S. Augustino (et) S. Thomaso.  

Ita quoque S(S). Eucharistiae 

transubstatio71 summum esse Dei miraculum 

semper      habitum      fuit:    quod     haud 
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. كما لو أن اإلله، الذي فً قدرته كل شًء، ال 6

ٌستطٌع أن ٌفعل ما ال ٌمكن حدوثه فً الطبٌعة. وهذه 

 هرطقة!

ا من                                                   باإلضافة إلى أن الحقابق اإلعجازٌة هً أكثر سمو 

 الطبٌعة المخلوقة برمتها.

ٌرٌدون نفً  على ضبلل كبٌر عندما. لهذا السبب فهم 6

تعالٌم الكنٌسة لالطابع اإلعجازي لهذه العبلمات، بدون اعتبار 

 ما عرفته أنا بالتجربة، وهو ما أنا واثق منه تمام الثقة.لوال 

ا فً إحدى صلوات القداس، 1                                               . والكنٌسة تذكرها أٌض 

ٌستك، امنحها والتً ٌقال فٌها: "أٌها اإلله الذي تعرؾ كن

 السطوع بالمعجزات، إلخ."       دابم ا 

. ٌضع القدٌسان أؼوسطٌن وتوما معجزة هداٌة 8

الخطابٌن فً عداد اإلعجازات اإللهٌه األعظم؛ كما أن 

ا                      أ عتبرت دابم ا أكبر                                        االستحالة الجوهرٌة للقربان المقدس أٌض 
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dubie, citra comparationem, quibuscunque 
maius est revelationibus.  

Qui igitur operatur talia, nihil est, cur 

patrare minora, non queat.  
Quapropter agnoscant huiusmodi 

haesitantes; quod tametsi divinae 
revelationes credi possint, nequaquam 

tamen demonstrari possunt72, nisi illis, qui 
habeant idem lumen revelationis.  

 
 

CAPUT XI. 
Utrum dignitate et Virtute praestet 

Psalterium Davidis, an Deiparae? 
 
Colendissime Rector animarum, 

Veritatem dat Trinitas Laudatissima per 
Psalterium Virginis, quae Mater est Veritatis.  

De quo vanitas quorundam curiosa 
magis, quam docta quaerit: 
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تشبٌه، فامتازت على أي  وأمعجزة إلهٌة بدون أي شك 

 وحً.

ٌستطٌع باألحرى ٌستطٌع القٌام بمثل هذه األمور  إن من

 منها.          أقل شؤن االقٌام بؤمور 

ا إزاء المعجزات، فلٌعترؾ على                                                   لذلك، من ٌبقى متردد 

                                             الوحً اإللهً ٌمكن أن ٌ تلقى بإٌمان، لكن ال أحد األقل بؤن 

                                                 ٌستطٌع البرهنة علٌه، إال  من تلقى نور الوحً نفسه.

 

 الفصل الحادي عشر

ود أم وردٌة أم                               و األكثر قٌمة ومكانة ، مزمور داماه

 ؟اإلله

 

، إن الثالوث المقدس ٌقودنا إلى جلٌلال النفوسٌا دلٌل 

 أم الحقٌقة. هً الحقٌقة بواسطة وردٌة العذراء، التً

بخصوص ذلك، ٌسؤلون بداعً الفضول العبثً أكثر من 

 كونه رؼبة بالتعلم:
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Utrum nobilius sit73 Davidicum, an 

Psalterium Angelicum.  

Ad odiosam hanc comparationem sub 

distinctione respondeo. 

I. Pro Davidico:  

1. Ubi major est devotio et charitas in 

orando, ibi et majus est meritum: huius 

namque pondus ex charitate descendit.  

Per hanc minusculum opusculum bonum 

altioris est meriti, quam praegrande citra 

ipsam.  

2. Causalitate praecellit Davidicum.  

Nam id causa fuit disponens, ac 

praefigurans Angelici.  

3. Significatione: quae expressior inest 

Davidico, quam Angelico.  

4. Antiquitate. 
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 ود أم وردٌة مرٌم؟ما هو األسمى: مزمور دا

ا   بٌنهما.                                          أجٌب على هذه المقارنة الؽٌر محترمة ممٌز 

Iصالح المزمور الداوودي، أقول:. ل 

. عندما تتلى صبلة بتقوى شدٌدة وبحب اإلله، ستكون 6

قٌمتها أكبر: فً الواقع، إن قٌمة الصبلة مرتبطة بقدر حب 

ا ت لٌت حب ا باإلله لها قٌمة أكبر من                                                          اإلله؛ فصبلة قصٌرة جد 

ا ولكنها لم ت تلى حب ا باإلله.                                            صبلة طوٌلة جد 

 فٌما ٌتعلق مزمور داوود أسمى من وردٌة مرٌم . إن6

 سم: فمن جذره استمدت وردٌة مرٌم أصلها وتفتحت؛باال

فٌما ٌتعلق  مزمور داوود أسمى من وردٌة مرٌم إن .1

أكثر من وردٌة                           فمزمور داوود هو فعبل  معبر لمضمون:با

 مرٌم؛

فٌما ٌتعلق ومزمور داوود أسمى من وردٌة مرٌم . 8

ا؛با             لعمر أٌض 
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5. Orandi labore paenali74.  

Nam Davidicum quo prolixius, eo, quam 

Angelicum est, et decursu laboriosius: sed 

meriti quoque maioris, in charitate pari.  

6. Intelligentia planiore. In eo, enim, 

plaeraque pluribus docentur et explicate.  

7. Auctoritate. Quippe ex antiqua Lege, 

nova probatur, non e diverso.  

8. Devotionis usu et frequentatione per 

Ecclesiam, ut in qua idem ad75 Divini Cultus 

partem haud minimam, publicam, 

Ecclesiasticam, et quotidianam inde usque 

ab origine venit.  

9. Extensione maius est, ut quod ad 

plura pateat usu, adque plures. 

 

 

 

 

                                                           
 ".poenaliنجد: " 1691فً طبعة عام   74
 .1847" ناقصة فً طبعة عام adالكلمة "  75



190 
 

فٌما ٌتعلق ود أسمى من وردٌة مرٌم إن مزمور دا. 1

لصعوبة الكبرى فً تبلوته: فً الواقع، إن المزمور با

الداوودي هو أطول ومتعب أكثر فً تبلوته من وردٌة مرٌم، 

 ئلله؛الحب ل                                 ولذلك له قٌمة أكبر إذا ت لً بنفس 

فٌما ٌتعلق ود أسمى من وردٌة مرٌم إن مزمور دا. 1

                                                       لسهولة الكبرى فً الفهم: ففٌه ت علم أمور كثٌرة، وبطرٌقة با

 بسٌطة؛

فٌما ٌتعلق ود أسمى من وردٌة مرٌم . إن مزمور دا1

                                                        لمرجعٌة، ألن السن ة القدٌمة تول د السن ة الجدٌدة، والعكس با

 ؼٌر صحٌح؛

فٌما ٌتعلق ة مرٌم ود أسمى من وردٌ. إن مزمور دا4

لهذه الصبلة، والتً هً صبلة الكنٌسة  الراسخالستخدام با

ا: إنه هو من أصل العبادة أٌ فً شكلها  فً الكنٌسة اإللهٌة                           ض 

 الجماعً، والكنسً و الٌومً؛

فٌما ٌتعلق ود أسمى من وردٌة مرٌم . إن مزمور دا1

ا، ألنه ٌحدثنا ب                                                    تنوع المضمون: فهو فً الحقٌقة واسع جد 

 ن الكثٌر من األشخاص وتقالٌدهم؛ع
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 صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة، القرن العشرون.
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 ، ساندومٌٌرز، كنٌسة القدٌس جٌمس.6111فنان مجهول، سٌدة الوردٌة، 
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10. Voluminosa prolixitate ac mole 

maius est. 

II. Pro Angelico. Hoc antecellit alteri. 

1. Fine. Hoc enim illius causa finalis 

erat.  

Finis autem nobilior est his, quae sunt 

ad finem.  

2. Perfectione effectus, qui fuit Verbo 

Caro factum.  

3. Temporis gratia. Est enim Novi 

Testamenti initium, quod prae vetere est 

nimium quantum.  

Vivus homo picto quanto praestatior?  

At Vetus Testamentum pictura fuit et 

figura Novi.  

4. Causa Efficiente. Nam Angelicum fecit    

SS.    Trinitas,     Archangelus     attulit 
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فٌما ٌتعلق ود أسمى من وردٌة مرٌم إن مزمور دا. 60

مضامٌنه: فهو فً الحقٌقة ٌتناول إلسهاب والتعقٌد فً با

 جمٌع المواضٌع.

II . ًصالح وردٌة مرٌم، أقول:وف 

فٌما ٌتعلق ود دامزمور إن وردٌة مرٌم أسمى من . 6

، هًالمتبلء: با الثمرة التً أنتجتها زهرة                    فالوردٌة، فعبل 

                                                         المزمور الداوودي، والنتٌجة هً أكثر اكتماال  بقدر ما تقترب 

 من خاتمتها؛ 

فٌما ٌتعلق ود دامزمور إن وردٌة مرٌم أسمى من  .6

                            : وهً اإلله الذي تجسد لحم ا؛الحاصلةلنتٌجة با

فٌما ٌتعلق ود دامزمور . إن وردٌة مرٌم أسمى من 1

زمن النعمة الذي بدأ مع العهد الجدٌد، وهو شاسع بالمقارنة ب

مع العهد القدٌم، كما األنسان الحً بالمقارنة مع األنسان 

فً الحقٌقة، إن العهد القدٌم هو كاللوحة القماشٌة الرمزي: 

 المرسومة بالمقارنة مع العهد الجدٌد؛

فٌما ٌتعلق ود دامزمور إن وردٌة مرٌم أسمى من  .8

        من أل ؾ  خالق العمل: فً الحقٌقة، إن الثالوث المقدس هوب

 ربٌس المبلبكة جبرٌل لمرٌم،  ابلؽهالسبلم علٌك ٌا مرٌم، و
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Mariae, auxit Elisabetha, complevit 

Ecclesia.  

Davidicum a peccatore factum est, et76 

traditum Synagogae.  

5. Veritate. Nam docet de praesenti, 

Davidicum de futuro.  

6. Hoc pactum77 in umbra, istud in luce 

fuit.  

7. Effectu: nam est consummatio, 

perfectioque Davidici: hoc enim absque illo 

vanum extitisset.  

8. Exitu. Nam in coelum inducit: 

Davidicum vero ad infernum seu limbum78 

transmittebat. 
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             ود فقد أل فه ، وأكملته الكنٌسة؛ أما مزمور داوأؼنته الٌصابات

                        شخص مذنب، وس لم للكنٌس؛

فٌما ٌتعلق ود دامزمور إن وردٌة مرٌم أسمى من  .1

لحقابق التً ٌتضمنها: إن الوردٌة تخاطب حاضر زمن با

النعمة هذا، بٌنما ٌتكلم مزمور داوود فقط كما لو أنه ٌتكلم 

 عن حقابق مستقبلٌة؛

              بقدر ب عد وعد ود دامزمور إن وردٌة مرٌم أسمى من  .1

 بالزواج عن ٌوم العرس؛

ٌما ٌتعلق ود فدامزمور إن وردٌة مرٌم أسمى من  .1

ل المزمور بالتمام: فً الحقٌقة، إن الوردٌة هً إتمام وإكما

                                      كان سٌبقى عقٌم ا لو لم ٌول د الوردٌة؛ الداوودي؛ فاألخٌر إذن

فٌما ٌتعلق ود دامزمور إن وردٌة مرٌم أسمى من  .4

بالمصٌر بعد هذه الحٌاة: فً الواقع، إن الوردٌة تقود إلى 

السماء، أما مزمور داوود فكان ٌقود إلى الجحٌم أو إلى 

 البرزخ؛
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9. Efficacia. Quia per Angelicum facta 
pax est universalis.  

10. Eventu. Quod Jesus et Maria per 

Angelicum diviniora sint adepti79, quam ex 
altero.  

Christus quidem, Homo Deus factus: 
Maria, autem, Deipara Virgo facta fuit, 

quibus maius facere Deus nequit.  
Quae causae isthuc quoque valent apud 

Jesum et Mariam, quod coronariae preces eis 
tanto gratiosiores80 accidant, pondusque ad 
flectendos maius habeant, quanto pretium 
illis inest divinius. 

III. Dices. Non vox Angelicae 

Annunciationis, sed illa virgineae 

consensionis: “Ecce Ancilla Domini, fiat 

mihi secundum  Verbum   tuum”:  illa, 

inquam, rem 

 

 

                                                           
 " )كسب(.indepti نجد: " 1691فً طبعة عام   79
 ".gratiores نجد: " 1691فً طبعة عام   80
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ود فٌما ٌتعلق وردٌة مرٌم أسمى من مزمور دا. إن 1

بالفاعلٌة: ففً الحقٌقة، صار السبلم من خبلل السبلم علٌك 

 بٌن اإلله والعالم؛

ود فٌما ٌتعلق إن وردٌة مرٌم أسمى من مزمور دا .60

بالنتابج: فٌسوع ومرٌم حققوا معجزات ال تضاهى بواسطة 

ود: مزمور داة السبلم علٌك ٌا مرٌم أكثر مما حققوا بواسط

                                                  فً الحقٌقة، جعل ٌسوع من نفسه انسان ا بواسطة السبلم

 ، ومرٌم العذراء أصبحت أم اإلله: وبواسطة السبلمعلٌك

حقق اإلله فً ٌسوع ومرٌم اكتمال تدابٌره؛ ٌقدم ٌسوع  علٌك

ومرٌم معجزات ال تضاهى من هذا النوع للمسبحٌن بالوردٌة، 

ا األبانا والس ، وهاتان الصبلتان علٌك بلم                               ألنهما ٌحبذان كثٌر 

ً الوردٌة لهما قدرة هابلة على إثارة شفقتهما الن صبلت

 ن تحوٌان على قٌمة خارقة.هاتٌ

III . ربما تعترض بالقول أن فً البشارة، لم تكن كلمات

. العذراء: " موافقةالمبلك، بل كانت كلمات  ب  ا أ ن ا أ م ة  الر  ذ                               ه و 

ل ك    ،المبلك طلب   قبلت  التً  (،6،14)لوقا. "                         ل ٌ ك ن  ل ً ك ق و 
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confecit, ut substantialis effectus ad eam 
fuerit consecutus.  

Respondeo: in Salutatione Angelica, duo 

sunt attendenda.  
1. Nuda verba, sonusque vocis: et sic illa 

Mariae efficacia fuerunt, non Angeli.  
2. Intentio Dei omniumque Coelitum 

formalis, quae Verbis Annunciationis inerat, 
ad Incarnandum Verbum, Deiparamque 
impraegnandam: et ista effectu81 intenti fuit 
productiva.  

In qua ipsa tamen vox Virginis 

continebatur virtute, ut quae nihil penitus 

esset ab intentione Dei dissensura, quo 

Annunciationis Incarnatio sortiretur 

effectum. 

Eandem ad mentem, ad82 modum 
Ecclesia capit Annunciationem, cum 
annuum de ea festum agitat, rem intentam, 
atque    paratam  recolens  potius, quam   
mera  verba, 

 

                                                           
 ".effectus نجد: " 1691فً طبعة عام   81
 ".acنجد: " 1691فً طبعة عام   82
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 الفعلً تبعها.بما أن االتمام 

 أجٌب أن فً السبلم علٌك ٌا مرٌم: 

. إذا نظرنا للكلمات ومعناها، فكلمات مرٌم هً التً 6

 أذت إلى اكتمال الحدث، ولٌست كلمات المبلك؛

إذا نظرنا إلى النٌة المبٌنة للثالوث المقدس  . أما6

                                                     والمتضمنة فً كلمات البشارة، وهً أن اإلله سٌتجسد لحم ا 

فً بطن أم اإلله: فإنها كلمات نٌة اإلله التً أدت إلى اكتمال 

 الحدث.

على كافة األحوال، فإن كلمات العذراء لم تكن لتناقض 

 .علنٌة اإلله، فالتجسد تبع مباشرة البشارة بالف

لقد فهمت الكنٌسة البشارة على الدوام بهذا الشكل، 

وتقدمها على هذا الشكل فً عٌدها السنوي، بالتؤمل فً 

 فً   التؤمل  أكثر من  الكلمات التً قالها المبلك وفً إتمامها
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quae medium rei fuerunt, ac instrumentum. 
 

 

CAPUT XII. 
De utilitate, fructuque multiplici Psalterii. 

 
Laudatissime ovium Christi Medice, 

Iustitiam donat Trinitas Misericordissima 
per Psalterium Virginis iustissimae, notum 
illud: “date, et dabitur vobis”.  

Si igitur quotidie Rosas divinae 

Excellentiae quindenas obtulerimus, spes est 

praemii, fructusque referendi paris, iuxta 

illud Christi: “Centuplum accipietis”. 

Rosas appello, sacras voces Salutationis, 
quam rem intentam, peractamque recolunt 
et spectant, debita cum devotione, ac 
coronarium Psalterium quinquagies supra 
centies singulae pronunciatae, oblataeque 
Deo per Advocatam Divam, Divorum 

Reginam Mariam. 
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الكلمات التً قالتها مرٌم، والتً كانت مجرد وسٌلة وأداة 

 إلكمال الحدث.

 

 الفصل الثانً عشر

 لوردٌةلالعظٌمة  ارثمالالحسنات و

 

، إن الثالوث ٌا عالً المقامٌا طبٌب ؼنمات المسٌح 

ا الرحٌم ٌقودنا إلى عدالة الـ " و  ط  ط وا ت ع  ( 1،14" )لوقا.                   أ ع 

 من خبلل وردٌة العذراء العادلة.

فإذا قدمنا كل ٌوم خمسةعشرة وردة للعذراء كلٌة 

بالحصول على مكافؤة وحسنة  الرجاء نعززالقداسة، فإننا 

ؾ   ، كما جاء فً تعلٌم المسٌح: "تعادلها ع  ذ  م ب ة  ض  "                        ٌ ؤ خ 

 (.61،61)متى. 

الكلمات المقدسة للسبلم علٌك ٌا  تلك               أسم ٌها وردات،

مرٌم التً ٌتؤملها المصلون سواء بنٌة اإلله أم باللحظة التً 

لون الـ نطق بها المبلك، وهم ٌصلونها بتبجٌل كبٌر عندما ٌت

السبلم علٌك فً مسبحة الوردٌة وٌقدمونا لئلله، من  610

 خبلل مرٌم كلٌة القداسة، محامٌة وملكة جمٌع القدٌسٌن.
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 مإمنة، القرن العشرون. ونفسصورة مقدسة: سٌدة الوردٌة 
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 ، كنٌسة القدٌس اولرٌكو، اورتٌسً.6101ٌوسؾ مٌرسا، سٌدة الوردٌة، 
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1. Ave: quasi sine Vae, fructus est, 

liberari a Vae peccati.  

2 Maria: Illuminatrix, vel Illuminata, 

fructum profert illuminationis in mente.  

3. Gratia, meretur in Christo fructum 

gratiae divinae.  

4. Plena: ditat bonorum coelestium 

abundantiam83.  

5. Dominus uti84 facit inimicis posse 

dominari.   

6. Tecum: mentem vertit in SS. 

Trinitatis sedem, ac Templum Dei.  

7. Benedicta: dat benedictionem in85 

donis spiritualibus singularem.  

8. Tu: eximiam in Deipara Dignitatem 

demonstrat, ut eidem olim confirmari 

mereamur.  

 

 

                                                           

 ".abundantiaنجد: " 1691فً طبعة عام   83
 .1691" ناقصة فً طبعة عام utiالكلمة "  84
 .1691" ناقصة فً طبعة عام inالكلمة "  85
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: إن شجرة الوردٌة تعطً ثمار الحفاظ علٌك . السبلم6

 من السقوط فً الخطٌبة، ألن مرٌم بدون خطٌبة؛

ٌر مرٌم: إن شجرة الوردٌة تعطً ثمار تنوٌا . 6

 رها النعمة؛ العقول، الن مرٌم تنٌر وهً تنٌ

. نعمة: إن شجرة الوردٌة تعطً ثمار نعمة اإلله التً 1

 ٌهبها المسٌح؛

ممتلبة: إن شجرة الوردٌة تعطً ثمار الخٌرات ٌا . 8

 الوفٌرة من السماء؛

. الرب: إن شجرة الوردٌة تعطً ثمار النصر على 1

 األعداء؛

. معك: إن شجرة الوردٌة تعطً ثمار ترقٌة العقول 1

 إلى الثالوث المقدس ومقام اإلله فً السماء؛

. مباركة: إن شجرة الوردٌة تعطً ثمار مباركة اإلله 1

 خاصة لعطاٌا الروح؛ال

. أنت: إن شجرة الوردٌة تعطً ثمرة إظهار الجمال 4

                                                        الرابع ألم اإلله لنا، وهكذا، ٌوم ا ما، سنفوض أمرنا لها من 

 كل قلبنا؛
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9. In Mulieribus: misericordiam 

provocat.  

10. Et Benedictus: attrahit 

benedictionem in orationes nostras.  

11. Fructus: Bona Spiritus Sancti 

confert. 

12. Ventris:86 Castitatem adiuvat et 

custodit.  

13. Tui: Virgini Matri proprium orantem 

dedicat.  

14. Jesus: Salvator.  

15. Christus: Unctus. Meretur 

devotionem ad SS. Christi Sacramenta, 

istaque singula sacrae sunt consona 

Scripturae, et nihil adversa.  

Sunt autem piae cuidam virgini revelata. 

Simili87 quindeni fructus Orationis 

Dominicae possent assignari. 

 

                                                           
، فتتؽٌر الترجمة ألن المصطلح 1691النقطتان ناقصتان فً طبعة عام  86

"castitatem" مرتبط بـ "Ventris.لكن معنى الجملة ٌبقى متطابق ." 
 ".similesنجد: " 1691فً طبعة عام  87
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. فً النساء: إن شجرة الوردٌة تعطً ثمرة أن نكون 1

 رحماء؛

ومباركة: إن شجرة الوردٌة تعطً ثمار جلب بركة . 60

 اإلله لصلواتنا؛

. ثمرة: إن شجرة الوردٌة تعطً ثمار الهبات السبعة 66

 للروح القدس؛

. بطن: إن شجرة الوردٌة تعطً ثمار الدفاع 66 

 والحفاظ على الطهارة؛

. ك: إن شجرة الوردٌة تعطً ثمار المشاركة فً 61

 لعذراء؛أخوٌة رهبان وردٌة مرٌم ا

 . ٌسوع: إن شجرة الوردٌة تعطً ثمرة الخبلص؛68

. المسٌح: وهو الذي مسحه اإلله بالزٌت: إن شجرة 61

الوردٌة تعطً ثمار اإلٌمان بؤسرار المسٌح المقدسة وبكل 

 الحقابق التً تحوٌها الكتابات المقدسة.

ا.                                      أ وحً بهذه األشٌاء لبتول مإمنة أٌض 

 ثمرة مماثلة. خمسة عشر                     ٌمكن أن ت نسب لؤلبانا 
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Et tantorum instrumentum meritorum 
Psalterium quisquam Christianus minoris 
iusto aestimarit?  

Quod si ex Collecta, aut quacunque 
precatiuncola in honorem cuiuscunque 
Sancti recitata, fructus pie sit sperandus: 
quanto magis ex oblato Psalterio 

incomparabilium duarum precularum, in 
quibus nihil, nisi pure divinum inesse credi 
debet.  

Quod si etiam honestae cuicumque 
matronae CL munuscola dones, honore 
dignus et favore censearis eiusdem: quanto 
suis. Deipara Coronariis diviniora refundet?  

Hoc totum88 Ipsa devoto cuidam 
revelavit. 

 
 

CAPUT XIII 
De Indulgentiis ad Psalterium promerandis. 

Vicarie Christi Venerandissime cum 
Apostolica dignitate. 

 

                                                           
 ".hoc totum" بدل "velut" لدٌنا 1691فً طبعة عام   88
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أي مسٌحً عاقل لن ٌستخدم الوردٌة التً تقدم مكافآت 

 بهذا القدر؟

صبلة تتلى  أيلواقع، إذا كان من صبلة عادٌة، أو فً ا

على اسم قدٌس، ٌجب أن نؤمل بجزاء علٌها، فٌجب أن ٌكون 

األمل أكبر إذا تلٌت الوردٌة، المإلفة من هاتٌن الصبلتٌن 

 اللتٌن علٌك أن تؤمل منهما أشٌاء خارقة فقط!والفرٌدتٌن، 

                                هبة صؽٌرة لسٌدة نزٌهة، فست عتبر  610إذا أعطٌت 

أم اإلله عجاببها على                                     مستحق ا لعرفانها وشكرانها: ألن تؽدق

 من ٌصلً الوردٌة؟

 ها.المإمنٌن بهً بنفسها أظهرت كل هذه األشٌاء ألحد 

 

 

 الفصل الثالث عشر

 بتبلوتنا  للوردٌة االذي نحصل علٌه ؽفرانال

 

 ، كرسول بابوي: جلٌلال ٌا نابب المسٌح
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I. Pontifex Maximus Joannes XXII, 

Indulgentiam 24 annorum, 34 hebdomadum, 

et 189 dierum concessit orantibus Psalterium 

Mariae: quod CL Salutationibus Angelicis 

constare definit.  

Bullae transumptum vidi: autographum 

Avinione in Conventu nostro asservatur, ut 

audii.  

Item90 60 dies indulget ad clausulam 

cuiusque Salutationis addentibus voces: 

Jesus Christus.  

Centies vero et quinquagies, 60 dies 

Indulgentiae additi supradictis ingentem 

numerum conficiunt. 

 

 

 

                                                           
                  ": الترقٌم ؼالب ا 2" لدٌنا، 1847" كما فً طبعة عام 1بدل " 1691فً طبعة عام  89

 .1847. وقد اخترنا أن نتبع ترقٌم نص عام 1847و  1691ما ٌختلؾ بٌن طبعتً 
 .1847الموجودة فً طبعة عام  "item" بدل "idem" لدٌنا 1691فً طبعة  90
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 I .  الحبر األعظم مكسٌم ٌوحنا الثانً والعشرون منح

ا و ٌوم واحد لمن ٌصلً  18سنة و  68الؽفران لـ                              اسبوع 

 610وهو من نص على أن تكون مإلفة من وردٌة مرٌم، 

 السبلم علٌك ٌا مرٌم.

لقد رأٌت نسخة أصلٌة من الصك: وسمعت أن المخطوط 

 األصلً محفوظ فً دٌرنا فً أفٌنٌون.

ا                        ٌوم ا لمن ٌضٌؾ عبارة:  10                     وهذا الصك ٌمنح أٌض 

 ٌسوع المسٌح، فً نهاٌة كل واحدة من السبلم علٌك ٌا مرٌم.

 10مرة، نحصل على  610وهكذا، بتكرار هذه العبارة 

إلى األٌام األخرى ٌصبح عدد             وإذا أ ضٌفتٌوم مؽفرة آخرٌن، 

ا. ا جد                        المؽفرات كبٌر 

                                                 لن أتطرق إلى الؽفرانات األخرى العدٌدة التً م نحت. 

الحصول  نٌةلكن ٌجب على المصلٌن أن ٌكون عندهم 

          م نعمٌن،  ن ٌكونواألدهم وببذل جه ،على المؽفرات الممنوحة
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Alias complures condonationes factas 
praetereo.  

Monuisse sat fuerit orantes, ut 

intentionem forment ad promerendas datas 
Indulgentias, ut in gratiae statu esse 
studeant, ut pensum operis integer 
praestent a Pontifice praescriptum, atque sic 

pie sperent. 
 
 

CAPUT XIV 
Quis modus sit orandi Psalterium? 

 
Nobilissime animarum Christi nutritor. 

Modos hic referam aliquos, tum ex traditione 

maiorum acceptos, tum ex revelatione 

Virginis Almae. 

I. Modus: directe91 ad Christum orare.  
Et sic Prima Quinquagena oretur ad 

honorem Christi incarnati.  
Secunda, Passi, Tertia, Resurgentis, 

Ascendentis, Paracletum mittentis, ad 

dexteram Patris sedentis, et Venturi ad 
Iudicium.  

 
                                                           

 .1847" الموجودة فً طبعة directe" بدل "directa" لدٌنا 1691فً طبعة  91
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ألعظم؛ وبهذا م بالواجب بدقة كما حدده الحبر اوااللتزام بالقٌا

 تقوى.بالشكل ٌمكنهم األمل 

من أجل أن ٌكونوا جدٌرٌن بالؽفران من خبلل الصلوات، 

أن ٌكون عندهم نٌة الحفاظ على  أخوة الوردٌةٌجب على 

النعمة، وااللتزام بما أمر به الحبر األعظم بدقة، وهكذا 

 ٌمكنهم األمل بتقوى )بالحصول على الؽفران(.

 

 الفصل الرابع عشر

 نصلً الوردٌة؟ كٌؾ

 

ٌا مساند أرواح المسٌح النبٌل؛ سؤعرض اآلن بعض 

أشكال تبلوة الوردٌة التً تعلمتها سواء من خبلل التقالٌد 

 القدٌمة أو من خبلل وحً العذراء مرٌم، أم اإلله.

I ..الطرٌقة األولى: صبلة الوردٌة مع أسرار المسٌح 

ا ب األولى                            بهذا الشكل، فلت صلى الخمسٌن تجسد          تسبٌح 

 آالم المسٌح؛ والخمسٌنالثانٌة باسم  المسٌح؛ والخمسٌن

ا للمسٌح الذي ٌقوم،  ٌصعد إلى السماء، و                                  الثالثة تمجٌد 

ٌجلس على ٌمٌن األب، وٌرسل الروح القدس المخلص، و

 وٌؤتً لدٌنونة العالم.
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صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة مع القدٌس دومٌنٌك والقدٌسة كاترٌنا دا 

 العشرون. سٌٌنا، القرن
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                                                              ٌعقوب كوب ً، سٌدة الوردٌة مع القدٌس دومٌنٌك، والقدٌسة كاترٌنا 

وقدٌسٌن دومٌنٌكان )الدومٌنٌكانً خلؾ القدٌس دومٌنٌك هو الطوباوي 

 ، متحؾ وارسو الوطنً.6116-6181أالن دٌبلروش(، 
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II. Modus: mediantibus Sanctis ad 
Christum orare.  

Et sic Prima offeratur per salutatos B.      

Mariae sensus, aut membra quinque honori 
Jesu Christi.  

Ut per oculos Mariae, quae Jesum 
viderunt, labia quae osculata sunt Jesum 

etc.  
Quo servit, imaginem Deiparae obiecisse 

oculis mentis, aut corporis. 
Secunda: ad quina Christi Vulnera 

singula singulas in orbem, vel ad membra 
omnia, Salutationem Angelicam dicere: quo 
confert, iconem Christi intueri.  

Neque necesse est sensum cogitare 
verborum, sed Vulnerum dolorem, meritum, 
etc. devote meditari.  

Tertia: ad memoriam Sanctorum, 
quorum libuerit.  

Huc coducitur per Altaria, Templi obire 

animo singula, ibique sibi imaginari Angelos, 
Patriarchas, Prophetas, Apostolos, Martyres, 
Confessores, Virgines, Viduas, Coniuges 
sanctos, etc., perque horum honorem, ac 

merita Christo Deo litare preces coronarias. 
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II الطرٌقة الثانٌة: صبلة الوردٌة مع أسرار المسٌح .

 والقدٌسٌن.

األولى للحواس الخمس                            بهذا الشكل، لت قدم الخمسٌن

ت ٌسوع ف   ر  والتً عرفت وشوأعضاء مرٌم كلٌة القداسة، 

المسٌح: كعٌون مرٌم التً رأت ٌسوع، وشفاه مرٌم التً 

ا وضع صورة ألم اإلله من                  قب لت ٌسوع، إلخ.:  أمام                              المفٌد إذ 

 أعٌن الروح والجسد؛

                      ح المسٌح، ولت تلى، من                             ولت قدم الخمسٌن الثانٌة لجرا

لذلك أجل كل جزء من جسده المقدس، السبلم علٌك ٌا مرٌم: 

له قٌمة أكبر تؤمل ؛ وبعناٌة للمسٌح من المفٌد تثبٌت صورة

                                             ح المسٌح وكراماته من التفكٌر بكل كلمة ت لٌت؛آالم جرا

ذلك الثالثة ذكرى للقدٌسٌن المفضلٌن: ل ولتقدم الخمسٌن

ا                                                      من المفٌد استعراض جمٌع مذابح الكنٌسة روحٌ ا، وأٌض 

واألنبٌاء،  النظر بإعجاب إلى المبلبكة، وآباء الكنٌسة،

، والعذراوات، والشاهدٌن على اإلٌمانشهداء، والرسل، وال

              لت قدم باسمهم واألرامل، والقدٌسٌن المتزوجٌن، إلخ.، و

ا ل  هم، صلوات مسبحة الوردٌة.          وتسبٌح 
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III. Modus: in ordine ad Virtutes vertere 
intentionem.  

Ut pro obtinenda Fide unum Ave, aut 

decadem fundere: pro spe item, etc.  
Similiter in ordine ad vitia depellenda. 
IV. Modus: cum fit oratio pro proximis, 

ut pro Ecclesia, Papa, Clero, etc., pro 

Imperatore, Magistratu, etc., parentibus.  
Item, et pro inimicis utrisque iis tam 

vivis, quam vita perfunctis. 
V. Modus: cum oratur in ordine ad 

humana officia, ut pro Pontificatu, Imperio, 
Sacerdotio, Militia, Iudiciis, etc.  

Hosce modos reperi in Mariali nostri F. 
Ioannis de Monte, ubi historiam de Maria 
Comitissa conscribit.  

De qua: part. 592.  
 

 
CAPUT XV 

Quod praedicari, docerique privatim ac 

publice debeat Psalterium. 
Illustrissime Presul, Apostolorum 

imitator.  

I. Dicitur Marc[i] ult[imo]93: “Euntes in 
mundum universum, predicate Evangelium 

omni creaturae”. 

 

 

                                                           
 ." pars 5, c. 64 لدٌنا " 1691فً طبعة عام  92
 1691الفصل األخٌر، أي الفصل السادس عشر من القدٌس مرقس. فً طبعة عام  93
 (.XVI" )وهً خطؤ مطبعً بدل VIٌوجد "
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III بمختلؾ الفضابل: على سبٌل . الطرٌقة الثالثة: التؤمل

المثال، تبلوة السبلم علٌك ٌا مرٌم مرة واحدة أو عشر مرات 

للحفاظ على اإلٌمان، ومثل ذلك من أجل األمل، إلخ.؛ كذلك 

 من أجل القضاء على العٌوب.

IV :بٌنالصبلة من أجل ال. الطرٌقة الرابعة : على        مقر 

من أجل الكنٌسة، والبابا، ورجال الكنٌسة، سبٌل المثال، 

إلخ.؛ ومن أجل االمبراطور، والقضاة، إلخ.؛ ومن أجل 

ا من أجل األعداء؛ وتذكر  األموات األحٌاء و                                      الوالدٌن؛ وأٌض 

 من الجمٌع.على حد سواء 

V الطرٌقة الخامسة: الصبلة من أجل مختلؾ الوظابؾ .

االمبراطور، البشرٌة: على سبٌل المثال وظٌفة البابا، و

 والكهنوت، والجٌش، وعمل القضاة ، إلخ.

عثرت على هذه األشكال من الصبلة فً كتاب المرٌمٌات 

ألخٌنا الراهب ٌوحنا دال مونتً، حٌث ٌروي قصة الكونتٌسة 

 (.16، الفصل 1مارٌا )الجزء 

 الفصل الخامس عشر

لماذا ٌجب الوعظ بالوردٌة وتعلٌمها لكل انسان وفً كل 

 ؟مكان

  ها األسقؾ البارز، ٌا مقلد الرسل:أٌ

I" :وا  . قال ٌسوع ز  ر  اك  م ع  و  ال م  أ ج  ب وا إ ل ى ال ع  ه 
                                             اذ 
   

ل ٌق ة  ك ل ه ا  "                                  ب اإل ن ج ٌل  ل ل خ 
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Atqui Psalterium B.V. Mariae est 

Evangelium: constat enim ex duobus, quae 

implicite, quicquid usquam est in Evangelio, 

complectuntur.  

Ergo praedicari debet omni creaturae, 

omni statui Ecclesiae, ab iis, quibus 

praedicandi necessitatem imperat Officium.  

Nec Psalterii numerus repugnat 

Evangelio; sed in maiorem huius laudem 

meritumque ea cedit repetitio tam sancta et 

salutaris. 

II. Ordinis autem Fratrum Praedicatorum 

proprium est planeque peculiare, Psalterium 

isthoc praedicare.  

1. Idque ex professione, Nomine, 

Instituto, Exemploque S. Patriarchae 

Dominici, qui (ut nuper revelatum est ab 

ipsomet) maximam suorum laborum, 

consiliorum, exemplorumque partem hac in 

cura praecipua cunsumpsit. 
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                                      (: حسن ا، إن الوردٌة هً انجٌل القدٌسة 61،61. س)مرق

 مرٌم العذراء.

فً الحقٌقة، الوردٌة مإلفة من صبلتٌن، وهما تحتوٌان 

 كل االنجٌل.على 

ولهذا ٌجب على الوعاظ الوعظ بالوردٌة لكل مخلوق 

 وفً كل مكان من الكنٌسة.

وٌجب اإلشادة بالوردٌة، لٌس فقط ألنها االنجٌل نفسه، 

ا للعدد  ا أكبر على االنجٌل نفسه نظر  ا تضفً مجد                                                           ولكنها أٌض 

أسرار  تحٌٌانبانا والسبلم علٌك ٌا مرٌم اللتان الكبٌر من أ

 الخبلص المقدسة.

II الوعاظ الكرز بهذه  رهبانٌات. وبالرؼم من ذلك، على

 الوردٌة العجٌبة فً كل مكان:

وٌكون هذا باتباع تفوٌض، وشخص، وأصول، . 6

ومثال القدٌس األب دومٌنٌك الذي )كما بٌنه هو نفسه فٌما 

جهده وتعالٌمه وإلهامه فً هذا العمل          وظؾ جل   مضى

 المتمٌز؛
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2. Idem tum ex Traditione accepimus, 

tum ex relictis scriptorum monumentis, ut 

legi.  

Quo temere magis Dei mandato resistunt 

qui tali praedicationi obsistunt.  

3. Accedit, cum praedicandi officium sit 

propter Fidelium aedificationem ac salutem: 

quid utilius in medium afferri poterit isto 

Psalterio, cuius preculis orbi summam 

utilitatem ac salutem collatam esse constat? 

III. Officium Praedicationis, et 

operationem Psalterii, invicem 

componamus.  

1. Cum praedicatio sit ad faciendam 

animabus medicinam: haec autem Evangelia 

duo Dei sunt beata apotheca: ergo 

praedicanda.  

2. Praedicationis est, illuminare? Ecce 

Luminaria duo haec. 
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علمنا بهذا من خبلل التقالٌد والذاكرة التً نقلها . لقد 6

هً كم إلٌنا الكتاب القدماء، والتً كان لً فرصة قرابتها. 

 ةكبٌرالمباالة أولبك الذٌن ٌعارضون الوعظ بالوردٌة 

 !اإلله باالعتراض على تفوٌض

. باإلضافة إلى ذلك، وبما أن الكرازة هً التبشٌر 1

ن، ماذا ٌمكن أن نقدم أكثر باالنجٌل من أجل خبلص المإمنٌ

                                                     فابدة من الوردٌة، والتً ت ظهر صلواتها بوضوح أنها عون 

 استثنابً من أجل خبلص العالم؟

III وممارسة الوردٌة: الكرازة. لنقارن بٌن مهمة 

كما أن الكرازة تعمل عمل الدواء لؤلرواح، فإن . 6

تدبٌران إلهٌان كامبلن، هاتٌن الصبلتٌن االنجٌلٌتٌن هما 

 لذلك ٌجب الوعظ بهما.و

ان فً تالتنوٌر؟ هاهما نجم . ألٌس من مهمة الكرازة6

 األبانا والسبلم علٌك.
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3. Est, ad Virtutes Ecclesiam promovere? 

Eu94 adjumenta haec et incitamenta. 

4. Est, extirpare vitia? Ecce instrumenta 

sacra duo haec.  

5. Est, Fidem corroborare? Ecce duo hic 

Fidei fundamenta prima.  

6. Est, accendere animos adversus 

Daemonem, Mundum, Carnem; erigere ad 

Deum? Ecce faces et ignes coeli duos hic.  

7. Est, avertere a malo mortis, 

damnationis, etc? Ecce duo gladii hic 

flammei, et plusquam Cherubini.  

8. Praedicationis est, Honorem Christi 

extollere et proferre? Ecce praeconia duo, 

quibus simile nil usquam, nihil95 unquam 

extitit.  

Quid plura?  

In his universa Lex pendet et Prophetae. 

 

                                                           
           " )حسن ا!( eu)هاك(، واستخدامها أفضل من: " "enلدٌنا " 1691فً طبعة عام   94

 .1847الموجودة فً طبعة عام 
 ."nilلدٌنا " 1691فً طبعة عام   95
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. ألٌس من مهمة الكرازة الحث على الفضٌلة فً 1

 هاهما أداتان عجٌبتان فً األبانا والسبلم علٌك.الكنٌسة؟ 

اجتثاث العٌوب؟ هاهما  . ألٌس من مهمة الكرازة8

 أداتان عجٌبتان فً األبانا والسبلم علٌك.

تقوٌة اإلٌمان؟ هاهما  ألٌس من مهمة الكرازة .1

 العنصران األولٌان لئلٌمان فً األبانا والسبلم علٌك.

الهمم ضد الشٌطان، شحذ  ألٌس من مهمة الكرازة .1

والعالم والجسد، وإعبلبها إلى اإلله؟ هاهما لسانان ملتهبان 

 من السماء فً األبانا والسبلم علٌك.

                          إبعاد شر  الموت، واللعنة،  ألٌس من مهمة الكرازة .1

ا من سٌوؾ مبلبكة الشٌروبٌم                                                       إلخ.؟ هاهما سٌفان أكثر بتر 

 فً األبانا والسبلم علٌك.

لمسٌح وتكرٌمه؟ التسبٌح ل لكرازةألٌس من مهمة ا .4

هاهما شهادتان فرٌدتان من نوعهما فً العالم فً األبانا 

ٌ ت ٌ ن   والسبلم علٌك. ماذا ترٌد أكثر من ذلك؟ " ص                              ب ه ات ٌ ن  ال و 

ن ب ٌ اء  
األ  ل ق  الن ام وس  ك ل ه  و            ٌ ت ع 
 (.66،80)متى.  "                                  
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 العشرون.صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة، القرن 
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، كنٌسة القدٌس دومٌنٌك، تشٌنؽولً 6111                            لورنزو لوت و، سٌدة الوردٌة، 

 )ماتشٌراتا(.
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IV. Dices: Ex tali praedicatione, esse 

dispicatui poterit Praedicator.  

1. Haec, inquam, vana est, et vesana 

superbia concionatorum.  

2. Si quaerant alta, si magna, si sancta, 

quid prae duobus istis?  

3. Si nova, si docta, si copiosa explicatu, 

hac ipsum sunt Testamentum Novum, 

scientiarum scientia, divitumque divitiae ac 

thesauri.  

In iis Trinitas SS. eminet; Incarnatio 

residet, Fidei documenta continentur 

universa.  

Quo zelosius praedicanda sunt ab omni 

illo, qui esse Dei, qui coli, adorarique Deum 

desiderat. 

V. 1. ORATIO cum princeps in Ecclesia 

medium sit, a Deo datum Fidelibus, ad 

omnes96, seu bonum obtinendum, seu malum 

avertendum.  

 

                                                           
 ."omneلدٌنا " 1691فً طبعة عام   96
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IV الوردٌة ٌمكن انتقاده.ستقول: من ٌنقل بشارة . أنت 

أنا أرى أن المفترٌن على الوردٌة ٌقولون فقط أمور . 6

 خبٌثة كاذبة وشرٌرة؛

مٌة . إن كانوا ٌبحثون عن صلوات ممتازة وسا6

 ما ٌشبه هاتٌن الصبلتٌن؟ وسماوٌة، فماذا ٌمكن أن ٌجدوا

ة ومبهرة ٌبحثون عن طرق رابعة وتعلٌمٌ كانوا إذا. 1

                               فهاتٌن الصبلتٌن هما قم تً العلم للتعبٌر عن النفس، 

كنوز العهد الجدٌد الثمٌنة: ففٌهما ٌظهر الثالوث  وصندوقً

ٌتجلى التجسد فً كامل ألقه، وتحفظ والمقدس بكل سطوعه، 

 جمٌع عقابد اإلٌمان.

أال ٌعظ بهاتٌن الصبلتٌن بحماس كبٌر من ٌرؼب أن  إذن

 م؟                                       ٌنتمً لئلله، وٌرٌد أن ٌ عبد اإلله وٌ كر  

V .6 إن الصبلة هً قلب الكنٌسة، واإلله أعطاها .

لتجنب                                                    للمإمنٌن من أجل احتٌاجاتهم، سواء ابتؽاء  للخٌر، أو 

 لشر.ا
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2. Cumque una sit partium poenitentiae, 

ad satisfactionem spectans: utroque autem 

summopere Christianum vulgus indigeat, 

omnino necesse est concionatoribus, ad 

orandum Deum exhortari populum.  

3. In Veteri Testamenti cuius rei 

frequentior aut ardentior occurrit 

cohortatio, atque orationis et poenitentiae.  

4. Neque secus in Novo, vel a Christo, vel 

Apostolis aliud perinde inculcatum reperitur.  

5. Neque Ecclesia habet quicquam, quod 

pari instantia intermissa97 frequentet, ac 

eadem illa duo.  

6. In omni Religione vel Ordine nil 

iisdem maiori est curae, vel opere.  

7. Iura ipsa Sacra, et Civilia pariter illa 

praecipunt, adque ea compellunt. 

 

                                                           
، وهً كلمة ال وجود لها: فهً خطؤ "irremissaلدٌنا " 1691فً طبعة عام  97

 .1847"، كما فً طبعة عام intermissaمطبعً بدل كلمة "
: سوؾ 1847أو فً نص عام  1691كثٌرة هً األخطاء المطبعٌة سواء فً نص عام 

نشٌر فقط إلى األخطاء فً الكلمات، ولكن لن نشٌر إلى األخطاء البسٌطة )أحرؾ أو إدؼامات(، 
 بل سنصححها مباشرة.
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، وبما منح ككفارة فً سر االعتراؾ؛ إذن         الصبلة ت  إن . 6

الصبلتٌن، فمن  شعب المسٌحً بحاجة كبٌرة إلى كلتًأن ال

 الواجب أن ٌقوم الوعاظ بحث الشعب على الصبلة لئلله.

ا فً ا، بهذا الخصوص. 1 لعهد القدٌم الدعوة                  تتكرر كثٌر 

 لصبلة والتكفٌر عن الذنوب.الحثٌثة ل

كذلك فً العهد الجدٌد، هناك دعوات للصبلة والتكفٌر . 8

 المسٌح والرسل على حد سواء.عن الذنوب قام بها 

                                               بما أن الكنٌسة التملك شٌب ا من عندها، فهً تقترح . و1

 متواصل، وبدون كلل، نفس الصبلتٌن.بشكل 

هاتٌن الصبلتٌن ال حدود له فً أي إن الحب تجاه  .1

  أو معهد. هبانٌةر ممارسة دٌنٌة، أو فً أي

 ٌقدمان وٌشجعان كبل القانونٌن، الكنسً والمدنً،  .1
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Et Praedicator ad ea mutus, tardusque 

torpesceret?  

8. Sancti demum quo vel perfectiores, 

vel admirabiliores extiterunt, eo 

familiariores frequentarunt oratione, ut nec 

absque his miracula designarint unquam. 

VI. Psalterium vero is talis est orandi 

ritus, qui continent, docet, et eam 

frequentat Orationem, quam solam solus 

docuit Jesus, Salutationem eam, quam Coelo 

delatam accepimus.  

Nihil hae ex homine, nihil aliunde, ex 

Deo solo habent omnia.  

Cum autem divinis sub officiis Ecclesiae, 

fidelibus sit orandum caeteris, quid 

orationum divinius reperire usquam possunt, 

Psalterio Dominico et Angelico SS. 

Trinitatis?  

Quod etiam praedicandi, 

commendandique argumentum par isti 

adinvenire concionatores valebunt? 

 



234 
 

                                : فلم ٌجب أن ٌكون الواعظ واهن اعلى استخدام هذه الصلوات

                     وكسوال  فً الوعظ بها؟

ا، فكلما كان القدٌسون أقرب إلى قمة الكمال، 4                                                    . وأخٌر 

كانوا ٌهرعون للصبلة ببل كلما وٌقومون بؤعمال باهرة، 

انقطاع، ولم ٌكونوا لٌقوموا بالمعجزات بدون مساعدة هذه 

 الصلوات.

VIفالوردٌة هً ذلك الشكل من الصبلة التً . إذن ،

ؾ بها، وتكرمها، والتً ه تشمل ً الصبلة                                        صبلة أبانا، وتعر 

الوحٌدة التً علمنا إٌاها ٌسوع؛ كما هو الحال بالنسبة لصبلة 

 السبلم علٌك التً تلقٌناها كهدٌة من السماء.

هذه الصلوات لٌس فٌها شًء من االنسان، ومن 

 األرض، بل تؤتً بكاملها من عند اإلله.

أثناء شعابر الكنٌسة المقدسة، فعندما ٌصلً المإمنون 

سة من وردٌة ٌسوع ومرٌم ٌمكنهم أن صلوات أكثر قدا فؤي

 ٌجدوا من أجل أن ٌكسبوا رضى الثالوث المقدس؟

من وأي موضوع أفضل من هذا ٌمكن أن ٌجد الوعاظ 

 العظة والحث علٌه؟أجل 
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Hinc98 constanter affirmo: Praedicare 
Psalterium, nihil est aliud, quam inducere 
populum ad devotionem, poenitentiam, 

mundi contemptum, Ecclesiaque 
reverentiam.  

Enimvero, amorem, usumque orationis 
huius in homine, citra mutationem Dexterae 

Excelsi, versari non posse existimo.  
Quocirca dictas in fidelibus operationes 

facto ipso pene necesse fuerit sese declarare.  
Quae vera est populi emendatio, vitaque 

Christiano digna. 
VII. Effectus igitur Psalterii is est, ut 

proclivis in pessima quaeque mundus per 
illud reformetur, dante Jesu, interpellante 
Matre Jesu, cooperantibus Psaltis et 
Praedicatoribus zelotis magis quam 
pomposis.  

1. Scimus istud testibus multis, multis 

in nationibus, sic evenisse: et multa ipsi 

vidimus idem experientia; et audivimus 

multos Pastores cum gaudio idipsum 

expertos commemorare. 

 

                                                           
 .1691" ناقصة فً طبعة عام hincالكلمة "  98
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الذلك، أإكد  ؤن من ٌعظ بالوردٌة ٌدفع ب              ٌقٌن ا راسخ 

الشعب إلى اإلٌمان، وإلى التكفٌر عن الذنوب، وإلى ازدراء 

 الكنٌسة.وطاعة  الدنٌا

أعتقد أن حب هذه العبادة وممارستها ال ٌمكن أن ٌوجدا 

 فً انسان بدون تدخل ٌد اإلله العلً.

، على المإمنٌن واجب التبشٌر باألعمال بالمحصلة

المدهشة التً قام بها اإلله من خبلل الوردٌة، والتً تإدي 

                                         حق ا إلى إصبلح حقٌقً لحٌاة الشعب المسٌحً.

VII وهكذا، فإن الهدؾ النهابً للوردٌة هو إنقاذ العالم .

من هاوٌة الشر: عندما ٌحب الوعاظ الوردٌة أكثر من مجدهم 

أخوة الزابؾ، فإن ٌسوع ٌعطً، بشفاعة أمه كلٌة القداسة، 

 ما ٌطلبون. الوردٌة

عن كٌفٌة هناك الكثٌر من الشهادات التً تحكً . 6

ا عند الكثٌ ا                                 تحقق هذه األمور تحدٌد                        ر من األمم: ونحن أٌض 

رأٌنا بؤعٌننا إعجازات كبٌرة، والكثٌر من الكهنة روى لنا 

 وشهد على وقابع ال تصدق.
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2. Oh99 si huc proles suas ad Psalterii 
usum assuefacerent parentes, quam ad 
omnia tractabiles eos, et habiles forent 

experturi? Quantis domum, posteritatemque 
suam benedictionibus Dei nactam100 
bearent?  

In exemplum nominamus solum 

Dominam Ioannam ex Britannia oriundam, 
Comitissam in Hispania Gusmannicam, quae 
huic suum filiolum Dominicum innutrivit 
disciplinae.  

3. Ad eandem si patres, matresque 
familias servilia sua cohortarentur, 
obsequentioribus, fidisque magis uterentur. 

4. Rem sanam omnino, salutaremque 
Confessarii facerent, si poenitentibus suis 
Psalterii persuaderent usum; aut in 
ulteriorem satisfactionem poenitentiae 
iniungerent, non per obligationem, sed ad 
devotionem pro cumulo meritorum.  

Id quod S. Dominico per quam erat 
familiare, peneque solemne.  

Nec absque eximio animarum fructu. 
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لو أن الوالدٌن ٌعلمون أبنابهم تبلوة الوردٌة،  . آه،6 

 فكم سٌكونون منصاعٌن، ومنقادٌن ومطواعٌن!

 !وألعطت بركات اإلله لبٌوتهم وذرٌاتهم السعادة

ا، وهً قص ة السٌدة ٌوحنا، المولودة                          لنعطً مثبل  واحد 

                   اسبانٌا، التً رب ت انٌا، وكونتٌسة ؼوزمان، فً فً برٌط

 .ابنها دومٌنٌك على هذه الممارسة

رب وربة البٌت ٌعلمان خدمهما تبلوة . لو أن 1

 الوردٌة، لكانوا أكثر طاعة وثقة.

من الحكمة ومن المفٌد أن ٌعلم كهنة االعتراؾ . 8

ها إلى نالنادمٌن تبلوة الوردٌة، أو على األقل لو أنهم ٌضٌفو

ن لٌس باإلجبار، بل بإٌمان الكفارات الواجب أدابها، لك

 وفضٌلة.

،       دابم ا                                             هكذا اعتاد القدٌس دومٌنٌك أن ٌفعل ؼالب ا، بل 

 .للنفوس بدون عظٌم النفعولم ٌكن ذلك 
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 صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة،القرن العشرون
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، سٌدة الوردٌة مع القدٌس دومٌنٌك والقدٌسة المصدرلوحة مجهولة 

 ، متحؾ لٌما.6110روزا، 
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VIII. Utinam et plebani facilem hanc 
pietatem, rudique vulgo percommodam, 
parocchianis inculcatam pervulgarent: alium 

pecoris101 sui vultum, morumque faciem 
essent aspecturi.  

Quod in Regno Daciae, quidam nomine 
Christianus, animarum Curio celebris, 

expertus didicit, et libenter saepius 
commemorare solebat.  

Exercui ipse, inquiebat, meque annis iam 
retro multis exercui praedicando102 officium 
pastorale: diversas omnis argumenti 
materias, generaque dicendi in medium 
proposui, ad omnem modum illas, 
formamque orationis versavi; nulla earum 
parte rerum omissa; quae ad docendum, 
movemdumque mihi facturae videbantur.  

Sed in ventum omnia, ut aiunt, et maris 
in undas ferebam.  

Demum postquam multi et anni steriles 

mihi cederent, et labores perirent inanes, et 
vires adhebescerent labentis aetatis,           
nec fructus inter subditos ullus responderet: 

 
                                                           

" )صدر، قلب(، لكن فً سٌاق النص pectorisلدٌنا " 1691فً طبعة عام  101
 " )رعٌة( هً صحٌحة.pecoris، فإن كلمة "1847لطبعة عام 
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VIII . العبادة البسٌطة آه لو أن القساوسة ٌنشرون هذه

والفعالة للوردٌة، بادئ ذي بدء بٌن أبناء األبرشٌة، وبٌن 

أولبك من الشعب الذي ال ٌتردد على الكنٌسة، فسٌرون 

كونون مسرورٌن                                   سلوك ا مختلف ا لرعٌتهم، والجمٌع سٌ

 بحٌاتهم الفضٌلة.

                                               عاش هذه التجربة شخصٌ ا كاهن اسمه كرٌستٌانو، من 

ا                              جلٌبل  للنفوس، وكان من عادته                     مملكة داسٌا، مرشد 

 رواٌتها.

لة بخدمة الرعٌة كان ٌقول: "أقوم منذ سنٌن طوٌ

ا: عرضت على  لكل          مختلفة   ا                  جموع الناس أفكار                   واعظ 

موضوع، وبؤسالٌب خطابٌة مختلفة، وقدمت بطرٌقة مفصلة، 

الصلوات بدون إهمال أي موضوع؛  أشكالباإلضافة إلٌها، كل 

 لتعلمها أو لتعلٌمها.ا لً مفٌدة، سواء كانت هذه األشٌاء تبدو

لكنً كنت أرمً، كما ٌقال، كل شًء للرٌح وألمواج 

 البحر.

وفً نهاٌة المطاؾ، بعد أن استنفذت سنٌن عمري 

 التقدم   بسبب  بجهود عقٌمة وعدٌمة النفع، وضعفت قواي
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illud experiri statuebam argumentum 

praedicandi, quod isthuc usque adeo 

negligebam, ut vix dum in postremis 

ponerem: Orationem alias quidem praesaepe 

suaseram, ac Psalterii orationem numquam, 

ut nec cathedra mea dignam, aut parem eum 

aestimarem.  

Psalterium denique commendare 

instituo: Almae Virginis Matris Mariae 

patrocinium, in vota per illud vocandum, 

praedico: serius, aut citius, actae supremum 

vitae periculum, et exactae iudicium, instare 

cuique denuncio; nihil hac salutarius 

Oratione Dominica et Angelica Salutatione, 

nilque usurpatu facilius excogitari posse 

perantiqua illa ad Psalterium Christi ac 

Mariae pietate praedico.  

Caepto instebam proposito, repto103 

ingeroque idem, et sic annum occupo 

dimidiatum. Affirmo: 
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فً المإمنٌن، قررت محاولة بالعمر، بدون رإٌة أٌة ثمرة 

ا إلى ذلك  االوعظ بفكرة الوردٌة الذي كنت قد أهملته                كثٌر 

ا إٌاه األخٌر؛ وبالرؼم من أننً أوصٌت  الخٌار ا                   الحٌن، معتبر 

ا بصبلة الوردٌة،                                                      بؤشكال أخرى للصبلة، لكنً لم أوصً أبد 

 مع المنبر. ومنسجمةألننً لم أكن أعتبرها مناسبة 

الوردٌة: لقد أقمت العظات بجدٌة  وهكذا بدأت اقتراح

وبطرٌقة ال لبس فٌها أنه ٌجب التماس عون مرٌم العذراء، 

أن الموت  من أم اإلله من خبلل صبلة الوردٌة، وحذرت

كل انسان: دعوت إلى أنه ال ٌوجد شًء ٌتوعدان والدٌنونة 

                                                        أكثر ٌقٌن ا من األبانا والسبلم علٌك ٌا مرٌم من أجل الخبلص، 

جد شًء أسهل من ذلك التعبد القدٌم لوردٌة وأنه ال ٌو

 المسٌح ومرٌم.

تابعت قصدي الذي شرعت به، وبٌنما كنت أمشً كنت 

أتلو الوردٌة: لم تمض نصؾ سنة، وأنا شاهد على ذلك، 

ا فً النفوس والعادات، أكبر  ا كبٌر                                                             حتى أحدثت الوردٌة تؽٌٌر 
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maior inde animarum104, morumque 
consecuta est mutatio, quam me videre 
unquam memini. 

Haec vis ab usu Psalterii est.  
Quid bene105 Pastor agis?  
Tune106 an Christum praedicas?  
Quae vix ipse capis, ea tamen 

praedicando consectaris: quid agis, nisi ut 
nihil intelligaris?  

“Altiora te ne quaesieris - Eccles. 3 - et 

fortiora te ne scrutatus fueris. Sed quae 
praecepit tibi Deus, illa cogita semper, et in 
pluribus operibus eius ne fueris curiosus. 

Non est enim necessarium ea, quae 
abscondita sunt, videre oculis tuis etc”.  

Manibus tu pertracta tuis, tractareque 
doce Psalterium Christi ac Mariae.  

Hinc fructum speres animaequae tuae, 
proximique saluti.  

Istud ad omnium aptum cadit 

intellectum, et captum. 
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 بكثٌر مما أذكر أننً رأٌت فً حٌاتً".

 إن هذه القوة تؤتً من تبلوة الوردٌة!

ا، فقط ألنك تعظ أٌها الكاهن، هل تعتقد بؤنك                          تفعل خٌر 

 بالمسٌح؟

لماذا تستمر بالوعظ بتلك األمور التً أنت نفسك بالكاد 

، من تظن أنك بشق النفستفهما؟ وإن كنت أنت تفهمها 

 ستقنع؟

"ال تحاول فهم أشٌاء أسمى منك، وال تنافس حقابق 

                      ، تذكر دابم ا ما ٌرٌد من ذلك أعلى من قدراتك. بل على العكس

 وال تحاول فهم كل أعماله.اإلله منك 

فً الواقع، من ؼٌر المبلبم أن تمعن النظر بتلك األشٌاء 

 (.61-66، 1 .اخسٌرتظهر للعٌان، إلخ." )التً لم 

                                         المس بٌدك وعل م تبلوة وردٌة المسٌح ومرٌم!

فبواسطة الوردٌة، ترقب ثمرة خبلص روحك وروح 

 المقربٌن منك.

 متناول الجمٌع.إن الوردٌة سهلة الفهم وهً فً 
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Memineris Pauli107: “Tanquam parvulis in 

Christo lac vobis potum dedi non escam”. 

Quaesita longius, aliisque praedicata, 

hac influunt, effluunt alia.  

Quid alios volare doces, qui vix reptare 

potes?  

Castrum in luto struis hac, illa destruis.  

Non sic non heu108 placere magis 

quaeras, et aures hominum demulcere quam 

salvare animas.  

Sin et tuopte jaculo.  

Psalterio nitere, utere, fruere.  

Tuta tenet, qui alta timet.  

Altus est in humili, clarus in obscuro, qui 

exaltat humilia, et obscura illustrat. 

Obscurum et humile videbitur, 

Psalterium praedicare, sed sapientibus sibi, 

non Deo: qui item exaltat humilia, et 

humiliat alta. 
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ٌح   ما قال القدٌس بولس: "تؤمل فٌ ال ف ً ال م س 
ف                    ك ؤ ط 
         

 

ت ك م  ل ب ن ا ال   ق ٌ  ام ا                         س  ع   (.1،6كورنثوس.  6" )        ط 

إن ما بحثت عنه منذ زمن طوٌل ووعظت به بؤشكال 

 متعددة، تجده بالكامل فً الوردٌة، ولست بحاجة لشًء آخر.

لماذا تعلم األخرٌن الطٌران بٌنما أنت بالكاد تستطٌع 

 الحبو على أربع؟

 لماذا تبنً قلعة من الطٌن تتهدم بعد قلٌل؟

بكسب الناس وجعل نفسك وا أسفاه، لماذا ترؼب 

ا  آلذان الناس بدل أن تنقذ أرواحهم؟         مستساؼ 

هل تعلم أنك معرض للموت، ومن خبلل سهم ترمٌه أنت 

             نفسك تمام ا؟

 ثق بالوردٌة، واستعمل الوردٌة، وتمتع بالوردٌة!

الوردٌة تتجاوز القمم، لكنها ال تنافسها: إنها قمة 

تمجد األشٌاء السطوع فً الظلمة، ألنها قمة التواضع، و

 المتواضعة وتنٌر تلك المظلمة.

ا  إذا بدا ا وضٌع                                                الوعظ بالوردٌة لحكماء هذا العالم أمر 

ا، فإنه لٌس كذلك عند اإلله، فهو ٌمجد األشٌاء                                                   وحقٌر 

 المتواضعة وٌحط من قدر تلك العالٌة.
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Quamobrem, Pastor bone, consilium 
meum placeat tibi: misce praedicandi 
materias, aut cum Psalterio alterna.  

Salutare agnoscitur, et pronis accipitur 
auribus, ac animis, quod facile factu, et esse 
familiare posse intelligitur.  

Hoc Psalterium est, hoc praedicari amat, 

non in doctis humanae sapientae verbis, sed 
in ostensione109 spiritus ac virtutis.  

Crede, Psalterium talis tantaeque 
plenum est ostensionis, et dives 
exemplorum, miraculorum dives. 

IX. Dices. Summorum quorumque 
Virorum, et Doctorum monimenta forte nihil 
de isto meminerunt, aut ipsi nescierunt de 
Psalterio.  

Mirum, inquam, satis videtur, 
quemadmodum (cognitis illis penitusque 
perfectis110, quae hucusque dixi) summi in 
Ecclesia   viri  virtutem   Psalterii   potuerint 
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أن تسمع نصٌحتً:  حاوللذلك، أٌها الكاهن الفضٌل، 

ل بٌن مواضٌع العظات، وعظ بالوردٌة على األقل مرة   بٌن                                                  بد 

 .واآلخر حٌنال

هناك عبلج ناجع، تعترؾ به النفوس الراؼبة به وتشعر 

 به مباشرة، عندما تتلمس أنه سهل التفعٌل ولطٌؾ.

                                                هذا العبلج هو الوردٌة؛ كن راؼب ا بالوعظ بها، لٌس 

االنسانٌة، لكن بإظهار ثرابها بالكلمات الثقافٌة للمعرفة 

 وقٌمتها.

 ضع ثقتك بها!

بالكثٌر من هذه المعجزات، وهذا لٌس  تزخرالوردٌة 

ا للكثٌر من                                                       للعدد الكبٌر من القصص المثالٌة، ولكن أٌض 

 األفعال اإلعجازٌة.

IX سوؾ ترد على بالقول: إن األعمال القدٌمة لمعلمٌن .

ٌة، أو على األقل لم                                    شهٌرٌن لم تنقل إلٌنا شٌب ا عن الورد

                          ٌكونوا ٌعرفون شٌب ا عنها.

                                                 لكنً أقول أن هذا األمر ؼٌر معقول إلى حد  ما )وأنا 

ا األعمال القدٌمة التً اشتؽلت علٌها(: كٌؾ ٌمكن                                                         أعرؾ جٌد 

 لهإالء العلماء الكنسٌٌن أن ال ٌعرفوا قٌمة الوردٌة إن كانوا 
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دومٌنٌك والقدٌسة كاترٌنا دا صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة مع القدٌس 

 سٌٌنا، القرن التاسع عشر.
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 ، سٌدة الوردٌة والقدٌس دومٌنٌك.المصدرلوحة مجهولة 
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ignorasse, cum agnoverint111 tamen vim et 
efficaciam Orationis Dominicae, et Angelicae 
Salutationis?  

Cum tanta spiritus vehementia et 
frequentia ad Deum, sine intermissione 
orandum ac deprecandum docuerint plebem 
et compulerint?  

Cum nec de aliis hodie pervulgatis 
precularum formulis, quiequam meminerint, 
nec forte sciverint (praeter Canonicas), ut 
enim sacrae picturae et sculpturae 
praestabant plebi vicem historiae; ita globuli 
precarii instrumentum erant illi vulgaris 
Psalterii.  

De nomine vane et curiose quaeritur, 
cum de re sancta consentitur.  

Quod si igitur prisca Patrum et 
veneranda Antiquitas, Psalterii rem agnovit, 
usurpavit, praedicavit quo sub cumque 
nomine: quis sanus ac pius, ut ignotum ac 

ignobile ausit ducere, vel dicere Psalterium 
Christi et Maria? 
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 هم من ٌمجد روعة وقوة األبانا والسبلم علٌك ٌا مرٌم؟

لوا الشعب وٌقنعوه بالصبلة                                                كٌؾ استطاعوا أن ٌ ؤه 

لم القدس و والتضرع لئلله إن لم ٌكونوا متقدٌن بالروح

 لئلله؟         أصدقاء  ٌكونوا 

كٌؾ ٌمكن أن ال ٌذكروا، أو ال ٌعرفوا أشكال الصبلة 

ا فً أٌامنا هذه )باستثناء الصلوات                                                           المختلفة، والمنتشرة جد 

االعتٌادٌة( إن كانت الرسوم والمنحوتات الدٌنٌة تروي 

ا مقدسة فً الصور سبحة فٌها محبات الو ،                          للشعب قصص 

 دٌة؟عبلمة واضحة عن الور

حول اسم الوردٌة بٌنما الجمٌع ومماحكة نقاش هناك 

 متفقٌن حول طبٌعتها المقدسة.

، إن كان اآلباء القدماء قد عرفوا، واستخدموا، إذن

ووعظوا بالوردٌة، ولو بؤسماء مختلفة، فؤي شخص عاقل 

ومإمن ٌمكن أن ٌقول وٌإكد أن وردٌة ٌسوع ومرٌم ؼٌر 

 معروفة وموضع جدل؟
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X. Revelavit vero etiam aliquoties 
gloriosa Veritatis Amica Virgo Maria.  

1. Quod Angelica Salutatio in maxima 

semper fuerit reverentia, idque vel in 
cunabulis112 Ecclesiae Christianae.  

Hoc ita docebat: Apostoli Dominicae 
Annunciationis virtutem, accepto Spiritu 

Sancto multo praeclarius quibuscumque 
posteris, pernoverunt: simul et agnoverunt, 
se per ipsam primitias Spiritus accepisse.  

2. Quippe fonti Veritatis propinquiores 
ac luminis, addo: cognoverunt etiam, quod 
Divorum Diva Deipara in Testamento Novo 
causa rerum sacrarum fuerit secunda, Filius 
prima.  

Ex quibus clarissime perspexerunt, nihil 
sese donorum gratiae habere, nisi Virgine 
Maria mediante.  

Addebatque Maria: Apostoli utebantur 

hac Oratione, ac113, utraque Dominica et 

Angelica Salutatione, hac, inquam, vel ipsa 

adhuc vivente. 
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X . لقد كشفت العذراء المجٌدة مرٌم، أم الحقٌقة، مرات

 كثٌرة أن:

. أن السبلم علٌك كانت على الدوام فً أعلى مراتب 6 

 الشرؾ، وذلك منذ فجر الكنٌسة المسٌحٌة.

ا أن الرسل، أكثر ممن خلفهم، كأوحت  انوا                                         السٌدة أٌض 

فً الواقع، لقد أدركوا فً  ٌتؤملون فً عظمة بشارة الربز

 ٌوم العنصرة أنهم تلقوا بواكٌر الروح القدس بواسطة مرٌم؛

. وهً أضافت أنهم، ولكونهم قرٌبٌن من مصدر 6

الحقٌقة والنور، أدركوا أن أم اإلله كلٌة القداسة كانت السبب 

 ثانً ألحداث العهد الجدٌد كما كان المسٌح السبب األول له.ال

ا أنهم تلقوا عطاٌا الروح القدس                                                     لذلك فهم أدركوا جٌد 

 شفاعة مرٌم العذراء.ب

ا أن الرسل كانوا ٌتلون كلتا                                                      وأظهرت القدٌسة مرٌم أٌض 

هم كانوا أنكشفت السٌدة الصبلتٌن، األبانا والسبلم علٌك، و

 ل صعودها للسماء.حتى قباألخٌرة  ٌتلون
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Verum sic, ut eam, referrent ad Mariam 

subesse gratiae, et futurae gloriae, ac divinae 

providentiae, prout ab aeterno B. Maria in 

Deo Ideam Sui habuit existentem.  

Quae ratio est mundi reparati.  

3. Addebat porro Virgo Maria; quod ipsa 

sciens virtutem Annunciationis Dominicae, 

devotius eam dixerit.  

Nam secundum esse humanum naturale, 

colebat Mariam secundum aliud esse 

divinum gratiae et gloriae.  

4. Adiungebat: quod Dominus Jesus, qua 

homo in hoc mundo frequentissime orabat, 

non necessitate, sed ad exemplum.  

Subiunxit item: Angeli, Sanctique in 

coelis etiam nunc114 assidue illam Deiparae 

offerunt Salutationem, mente non voce. 

Sciunt enim quod mediante Salutatione 

futura, Angelorum ruina sit reparata, 

mundusque renovatus. 
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هم كانوا ٌصلون لمرٌم ألنها كانت هً األقرب إلى 

الرحمة ومجد الرب والعناٌة اإللهٌة، حسب التدابٌر التً 

 .منذ األزل عن مرٌم كلٌة القداسة كانت موجودة بذهن اإلله

 .تخلٌص العالمب بدأتالتً هً 

ا أنها هً نفسها كانت 1                                                  . لقد كشفت العذراء مرٌم أٌض 

تعٌد إحٌاء عظمة بشارة الرب بحمٌة كبٌرة؛ فهً عاشتها 

 .      شخصٌ ا

وهكذا كانت بطبٌعتها البشرٌة تعبد مرٌم بوجودها الذي 

 ال نظٌر له من الرحمة والمجد. 

ا أن الرب ٌسوع بطبٌعته البشرٌة . 8                                                كشفت السٌدة أٌض 

ا، بل كان ٌصلً                                                 ؼالب ا السبلم علٌك فً هذا العالم، لٌس قسر 

      حب ا.

ا أن المبلبكة والقدٌسٌن فً السماء                                                  وكشفت مرٌم أٌض 

، بل بالصوت            دابم ا، لٌس  ٌرفعون صبلة السبلم علٌك ألم اإلله

 .بالروح

ا أن السبلم علٌك ٌا مرٌم تقٌهم من                                                   إنهم ٌعلمون جٌد 

 والدة العالم. الببلء الذي تسببه الشٌاطٌن، وأنها تعٌد
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Haec vero sunt admiranda, multumque 

valere debent ad Psalterium.  

Novi personam, cui haec breviter dicta, 

multoque plura sunt revelata. 

 

 

CAPUT XVI 

Da Fraternitate convenienter sub Psalterii 

nomine instituta. 

 

Amantissime Fautor et Defensor 

Communitatis filiorum Christi. 

I. Societas serventium Mariae Virgini in 

Psalterio, iam olim per sanctos Patres fuit 

inehoata: qui Dei nutu virtutem illius et 

efficaciam cognoverunt.  

Praesertim vero S. Dominicus 

Praedicatorum Ordinis Patriarcha inclytus, 

divino fretus auxilio, ad multarum salutem 

animarum, specialiter ad hoc electus a Deo 

fuit, et in orbem missus cum signis, et 

portentis. 
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هذه األشٌاء تبعث على الذهول وتعطً الوردٌة مكانة 

 مرموقة.

، والتً الوحىأنا أعرؾ الشخص الذي حدثت معه هذه 

 باختصار هنا.وردت 

 

 الفصل السادس عشر

 استعادة أخوٌة الوردٌة المقدسة

 

                                         ٌا معٌن ومحامً مل ة أبناء المسٌح الحبٌب:

I ًإن أول جماعة من الراؼبٌن بخدمة العذراء مرٌم ف .

                                                         الوردٌة تعود إلى زمن اآلباء القدٌسٌن، الذٌن أدركوا مسبق ا 

 قٌمتها وفعالٌتها بمشٌبة من اإلله.

القدٌس ى اإلله، بشكل فرٌد من نوعه، نادمع ذلك، 

، وهو المإسس المتمٌز وجه الخصوصدومٌنٌك على 

الوعاظ، بٌنما كان ٌتوسل عون اإلله من أجل  لرهبانٌة

ٌنشر الوردٌة فً كل العالم كً خبلص الكثٌر من النفوس، ل

 من خبلل عبلمات ومعجزات.
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Is iam olim inchoatam, ac sensim 
denique collapsam Fraternitatem Mariae, ab 
interitu vindicavit, ac restitutam ita 

illustravit, ut ad novam lucem orbis 
abstupuerit Christianus, teste Ioanne de 
Monte in Mariali.  

II. Consistit autem Fraternitatis illius 

institutum in tribus.  
1. Quod operum merita Sanctorum 

omnia communia sint115, tam post vitam in 
aeternum, quam in vita: idque non 
Communicatione solum universalis116, sed 
illa quoque particulari.  

2. Quod Fratres et Sorores orare 
consueverint in dies integrum Mariae 
Virginis Psalterium.  

Et si quando illud quis omiserit, pro illa 
die, seu diebus, privatus meritis censeatur, 
in particulari et solummodo quo ad 
coronarias preces. Si117 omissa resumpserit 

die postmodum alia, in eorundem 
communem redit participationem. 
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فؤعاد الحٌاة ألخوٌة مرٌم التً كانت موجودة منذ زمن 

                                                     بعٌد، ولكنها كانت قد تدهورت شٌب ا فشٌب ا، وبعد إعادة 

                              بحٌث كان المإمنون بها ٌ سحرون  تبلػ المجدتؤسٌسها جعلها 

ب ما ٌخبرنا به ٌوحنا دال بالنور الذي كان ٌؽمر العالم، حس

 .المرٌمٌاتمونتً فً كتاب 

II:جلبت استعادة األخوٌة ثبلث منافع . 

فً الحٌاة . المشاركة فً حسنات األعمال الصالحة، 6

لكل  شركةلحٌاة األبدٌة: هذه الحسنات هً الدنٌا كما فً ا

األعضاء، ولكن مع ذلك كانت هناك حسنات خاصة تعزى لكل 

 عضو على انفراد؛

. التبلوة الٌومٌة لوردٌة العذراء مرٌم، المطلوبة من 6

األخوة واألخوات الرهبان: فً الواقع، من لم ٌكن ٌتلو 

                                                      الوردٌة لٌوم أو أكثر، كان ٌ حرم من تلك الحسنات الخاصة 

                                                    التً كانت ستضٌفها له مسبحات الوردٌة التً أ هملت؛ مع 

أؼفلها فهو تالٌة الصلوات التً استدرك فً األٌام الذلك، إذا 

ا؛                             سٌكسب الحسنات الخاصة أٌض 
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 صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة، القرن التاسع عشر.
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 سٌدة الوردٌة، القرن الثامن عشر، كنٌسة القدٌس إلٌجٌو، براغ.
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3. Quod in ea Fraternitate nulla rei 

cuiusquam, sub discrimine, metuve peccati 

mortalis, aut venialis, agnoscitur obligatio. 

Sciendum est autem, duo ipsius genera 

esse meritorum.  

Prius ex solo Psalteriorum penso diurno 

persoluto.  

Et huius omissio privat pro tunc in 

paenam omissi pensi merito.  

Alterum est ex aliorum operum bonorum 

usu, et exercitio, ut orationum, 

meditationum, dictorum, factorum, 

ieiuniorum etc.  

Et talium meritis non destituuntur 

Psalterium omittentes Fratres aut Sorores: 

nisi coutemptus mortalis, aut affectata 

malitia, aut pura et supina interveniat 

negligentia: secus si causa fuerit 

rationabilis, ut infirmitas, labor, occupatio, 

tepor humanus, oblivio, aliudve tale. 
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فً هذه األخوٌة ال ٌوجد أي فرض وال أي ألتزام، . 1

خشٌة المخالفة والخطٌبة القاتلة أو  مؽبةلٌس هناك أي  إذن

 أو العرضٌة.

ٌجب أن نعلم أن هناك نوعٌن من الحسنات: األول،  

الٌومً لصبلة الوردٌة: فً هذه الحالة،  القٌامٌنجم فقط عن 

                                                    من ٌهملها ٌ حرم من الحسنة عقاب ا على الواجب المهمل؛ 

النوع الثانً من الحسنات ٌؤتً من الممارسة والقٌام 

باألعمال الصالحة، كالصلوات األخرى، والتؤمل، والكلمات، 

 واألعمال، والصٌام، إلخ.

بالرؼم من ذلك، فإن األخوة واألخوات الذٌن ٌهملون 

                                                      الوردٌة ال ٌحرمون من هذه الحسنات إال  إذا حاولوا الحصول 

علٌها بالتحاٌل الصرٌح، أو بالقلٌل من اإلرادة: أما أولبك 

الذٌن لدٌهم سبب وجٌه إلهمال الوردٌة، كالمرض، والعمل، 

ٌان أو أي شًء مماثل، الجسدي، والنس واالنشؽاالت، والتعب

 من حسنات األعمال الصالحة.           فبل ٌ حرمون
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Haec vera est fraternitas charitatis, 
bendedictioque Omnipotentis.  

Nam est in mystico spiramine, non 

carnali semine. 
III. Dices: Omnium Christi fidelium 

merita sunt communia, iuxta illud Psalm. 
118: “Participem me fac Deus omnium 

timentium te etc”, frustra igitur ista fuerit 
communio.  

Respondeo: Tametsi merita fidelium 
ratione totalitatis sint communia, quatenus 
unum omnes corpus sumus in Christo, non 
tamen ratione propriae partialitatis; sicut 
visus non est in pede per proprietatem, sed 
per directionem.  

Etsi in Ecclesia sit communio ex parte 
causae meritorum, Dei sc.118 et Charitatis, ac 
finis gloriae, non tamen est ex parte 
personarum, vel actuum singularium et 
singulorum, per modum soluti pretii debiti, 

aut meritorum augmenti pro illis in specie 
certis, et non aliis. 
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حقٌقٌة فً حب اإلله، وهً بركة هذه هً األخوة ال

خالصة من القادر على كل شًء، ألنها تؤتً من الروح 

 القدس، ولٌس من األنسان.

III سوؾ تعترض على هذا بالقول أن جمٌع الحسنات .

من قبل، حسب ما هو وارد  شركةلكل المإمنٌن بالمسٌح هً 

       شرٌك ا فً المقطع من الكتابات المقدسة الذي ٌقول: "اجعلنً 

ا لٌس 11، 661إلخ." )المزامٌر.                              ل ك ل  ال ذ ٌن  ٌ ت ق ون ك               (: إذ 

 فً حسنات األخوٌة. التشارك                   هناك من داع  لوجود 

وأنا أجٌب أنه بالرؼم من أن حسنات المإمنٌن هً 

مشتركة بمجملها، ألننا جمٌعنا جسد واحد فً المسٌح، لكن 

هً مع ذلك فهً موزعة على كل واحد بشكل مختلؾ: كما 

األقدام التً ال تمتلك حاسة البصر، لكنها تمتلك القدرة على 

 التحرك.

بالحسنات، ابتؽاء الزٌادة فً حب اإلله  الشركةومع أن 

                                                       ومجده، موجودة فً الكنٌسة، لكنها ال ت ثري جمٌع المإمنٌن، 

بل فقط أولبك الذٌن قاموا بؤعمال جدٌرة: فهم وحدهم، ولٌس 

ٌات التً قاموا بها بزٌادة                           ؼٌرهم، سٌ كافؤون على التضح

 حسناتهم؛
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1. Sicut Missa pro defuncto, etsi 
omnibus valeat animabus119 Purgatorii120 ad 
laetitiam; illi tamen personaliter valet ad 

debiti persolutionem aut liberationem, per 
modum suffragii, pro qua nominatim 
intendebatur.  

2. Quia, alias121 orans non magis sibi, 

quam aliis mereretur, cum pro se orare solo 
intendit.  

3. Nec, cum datur eleemosina, aut 
Sacrum Missae patratur pro quodam 
nominatim122, plus illi, quam cuiquam alteri, 
conferret.  

Quod repugnat rationi Iustitiae. 
4. Nec Pontifex Maximus aut Episcopus 

uni maiores, aut magis dare posset 
indulgentias, quam alteri, aut omnibus.  

Quod est erroneum.  
5. Nec aliis alii esse sanctiores possent. 
Quae haeresis est.  

6. Male, irritoque effectu cuncti 
Religiosorum Ordinem   unum,  aut  aliquos 
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                                                  . هذا ٌشبه تمام ا القداس الذي ٌقام ألجل المٌت، فهو 6

إن ساهم فً فرحة كل األرواح فً المطهر، لكنه ٌساهم، 

                                                     بالنسبة له شخصٌ ا، فً دفع دٌنه، أو فً تخلٌصه، من خبلل 

 الصبلة المطلوبة بهذه النٌة على وجه الخصوص؛

ا . وهكذا، من ٌصلً، لٌس من أجل نفسه فقط، بل 6       أٌض 

من أجل اآلخرٌن، ٌنال حسنات أكبر مما ٌناله عندما ٌصلً 

 من أجل نفسه فقط؛

ا، عندما ت قدم الصدقة، أو عندما ٌ قدم 1                                                   . وهكذا أٌض 

تجلب هذه من أجل شخص محدد، إذا لم  القربان فً القداس

األعمال الحسنة منفعة له أكثر من أي شخص آخر، فهذا 

 ض مع العدالة؛ناقٌت

الحبر األعظم أو األسقؾ ٌمكنهم منح الؽفران وال . 8

 لشخص أكثر من آخر، أو للجمٌع: فذلك سٌكون خطؤ؛

. وال البعض ٌمكنهم أن ٌصبحوا قدٌسٌن أكثر من 1

 اآلخرٌن: فهذا سٌكون بدعة؛

                          أن ت عطى منافع لواحدة فقط        وؼبن ا       ظلم ا . كم سٌكون 1

 جمٌع   قبل   ت     أن  سواها، أو عدا   الدٌنٌة ات رهبانٌال من 
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ad beneficia vel ordinis universi, aut 

monasterii admitterent potius, quam 

caeteros, vel omnes.  

7. Sequeretur item, quod nihil operans in 

parem tamen sortem partemque 

communionis veniret cum bene multum 

operantibus.  

Quocirca non omnia semper merita in 

particulari sunt aequaliter communia 

cunctis. 

IV. Quaeres: An particularis 

Communicatio dicta minuat proprium bene 

operantis meritum, ut participatio tua mihi 

cedat in detrimentum. 

Dico: Spiritalia ista differunt a 

corporalibus bonis ac fortunis, quod haec 

communicatione minuuntur123: at ista 

spiritalia, in ampliore plurium participatione 

ipsi operanti ad ampliorem, quoque 

cumulum meritorum excrescunt. 
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فً المنافع وتستثنى من ذلك كل  الرهبانٌاتاألدٌرة إلحدى 

 األخرى.الرهبانٌات 

ا، فمن لم ٌتعب فً العمل ذاته، لن 1                                                . وبالمثل أٌض 

ٌتمكن من المشاركة فً المنافع المشتركة مثل الذي اجتهد 

ا: بالنتٌجة، لٌس دابم ا جمٌع الحسنات الشخصٌة هً                                                       كثٌر 

 للجمٌع بنفس القدر. شركة

IV ًسوؾ تسؤل: ربما ألن مشاركة شخص آخر ف .

ا ٌ نق ص من حسناته                                      المنافع الروحٌة لمن اشتؽل كثٌر 

 الشخصٌة؟

لو كان األمر كذلك، فإن مشاركتك ستكون على حسابً 

 أنا!

ممتلكات الأجٌب بؤن المنافع الروحٌة مختلفة عن 

: فهذه األخٌرة، فً الواقع، تنقص عندما الدنٌوٌة واإلنجازات

نتقاسمها، لكن تقاسم المنافع الروحٌة بٌن من كسبها 

ا:واآلخرٌن جمٌعهم ٌزٌد من عدد الحس                     نات بشكل كبٌر جد 
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1. Sicut, quando diutius, impensiusque 
doces alios, tanto illustrior tibi crescit 
scientia.  

2. Quare si ulla, hac certe in re, 
verissimum illud est Domini, Luc. 6: “Date, 
et dabitur vobis”.  

Et Matt. 20124: “Centuplum accipietis, et 

vitam aeternam possidebitis”.  
Si in terris125 datis id contingit; quanto 

magis spiritale meritorum donum, ipsa 
donatione tali, tanta in charitate, ad usuram 
piam et actualium126 meritorum danti valere 
debebit?  

Hinc S. Dominicus tanta hac exaestuabat 
charitate?127  

Itemque et Sancta Catharina Senensis, 
ut vel infernum invadere nil dubitasset, ad 
maiorem suam, proximorumque salutem.  

Zelator Christi, Imitator Pauli, Rom. 9: 

“Optabam   ego   ipse anathema   esse    a128 
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تعلٌمك وهكذا، فبقدر ما مضى من وقت على . 6

لآلخرٌن وتفانٌك بالتعلٌم، سٌزٌد ذلك من علمك بشكل 

 ملحوظ؛

ا،  وبالمثل. 6 كم هً حقٌقٌة ومإكدة كلمة الرب        أٌض 

ا فٌما ٌتعلق بالحقٌقة: " و  ط  ط وا ت ع   (، و: "1،14" )لوقا.                   أ ع 

ث  ال ح ٌ اة  األ ب د ٌ ة   ٌ ر  ؾ  و  ع  ذ  م ب ة  ض   (.61،61" )متى.                                                        ٌ ؤ خ 

تحدث عن األشٌاء التً تعطى ذه الكلمة تفإذا كانت ه

 للحسنات أكبر؟ قٌمة العطاء الروحًعلى األرض، أفبل تكون 

                                                ألن تزٌد هذه الحسنات، كما ٌقول الحق، إذا أ عطٌت 

 بحب كبٌر؟

ألن تنطبق كلمة الرب على قدٌس كالقدٌس دومٌنٌك 

 ٌفٌض بإحسان كبٌر؟الذي كان 

صالحة لقدٌسة كالقدٌسة  هذه الكلمة وبالمثل، ألن تكون

ا فً أن  كاترٌن دا سٌٌنا التً لم تكن لتتردد تلقً بنفسها             أبد 

 فً الجحٌم من أجل إنقاذ أرواح كثٌرة باإلضافة إلى روحها؟

حٌاته من  قدملقدٌس بولس الذي تكون صالحة لألن 

ر وم ا م ن   أجل المسٌح: " ً م ح  د  ل و  أ ك ون  أ ن ا ن ف س                                                                    ف إ ن ً ك ن ت  أ و 
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صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة، القدٌس دومٌنٌك، البابا ؼرٌؽورٌوس 

وحدة الوردٌة التقٌة، القرن التاسع  ورهبان الوردٌة فًالسادس عشر، 

 عشر.
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سٌٌنا، كنٌسة سٌدة الوردٌة مع القدٌس دومٌنٌك والقدٌسة كاترٌنا دا 

 القدٌسة آؼاتا فً تراستٌفٌري، روما.
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Christo pro fratribus129, et Moysis pro Israele 

ad Dominum clamantis, Exod. 32: “Dele me 

de Libro Vitae, quem scripsisti”.  

Verus hic est fratrum amator, et pastor 

ovium, qui animam ponit pro ovibus, ac 

fratribus adiuvandis. 

V. Dices, aut dubitans aut praefidens: per 

me metipsum, nemine conscio, eandem cum 

aliis constituam mihi communicationem, 

perindeque tantum merebor, quantum 

quicumque vestrum, qui istam initis 

communicationem in publico per 

nominationem, pactumque publicum. 

Respondeo: 

1. Esto possis ita mereri tibi interiori130 

merito, at exteriori131 non potes; hoc enim 

per charitatis exemplum altius habet 

publicae aedificationis meritum.  

Tu vero in candelabro luces; et velut 

tuae     lucis     fulgorem     aliis     invides: 
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ت ً و  ل  إ خ  ج 
ٌح  أل                ال م س 
(؛ أو لموسى الذي 1،1" )أهل رومٌة.               

ن ً م ن  ك ت اب ك   تضرع للرب من أجل خبلص اسرابٌل: "                           ف ام ح 

 (.16،16" )الخروج.                 ال ذ ي ك ت ب ت  

الحقٌقٌٌن رعاة الٌحبون األخوة و                   هإالء هم حق ا الذٌن 

لرعٌة ألنهم ٌقدمون حٌاتهم من أجل مساعدة الشعب ل

 واألخوة.

V .ا سؤ سس أخوٌة من أ                          سوؾ تجٌب بدون شك: "إذ 

أجلً أنا وحدي فقط، مثل األخرٌات، لكن بدون أن أجعلها 

 أنتم الذٌن، وسؤنال، أنا فقط، نفس حسناتكم شراكة

 ".عام ومٌثاقباسم  كؤخوٌة جماعٌة سجلتموها

 أجٌب:

لنفترض أنك تستطٌع الحصول على حسنات . 6

شخصٌة، ولكنك لن تستطٌع أن تشهد علٌها: إن الحسنات 

ا، ألنها  تنهض                                              المربٌة، هً بالفعل مثال لحب أكثر سمو 

 بالشعب.

أنت ملزم أن تضًء من الشمعدان: فلماذا ترٌد أن تحرم 

 اآلخرٌن من نورك؟
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nec laudem Dei publicam exanges aut 
corones, nec quenquam exemplo vel duces, 
vel moves aut ducis, qui tibi soli vivis.  

2. Age, si cunctis eadem, quae tibi, mens 
foret in Ecclesia, ecquae ex convento, et 
communicatio consilio, auxilioque mutuo 
exercitia non132 agerentur?  

Quae cum ulla solemnitate celebrarentur 
Christiana?  

Omnino voluit, vultque Deus non mente 
solum, in occulto, sed voce etiam, ac opere 
in publico laudari, adorari, praedicari.  

3. Quid? si, quod ais, benefaceres in 
mente tecum tacitus, quid opere publico 
inque communi defugeres idem? Vel ipsius 
Opera Dei perfecta sunt et manifesta: et 
charitas, bonumque, sui est diffusivum, ad 
proximi utilitatem, non amat unius intra 
mentis latibulum obscurari et squalere; sed 
“qui bene agit, amat lucem: odit, qui male”.  

Audi Dominum (in) Matth. 5: “Sic luceat 

lux vestra coram hominibus, ut videant 
opera 
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فً الواقع، أنت ال تقدم سبحات الوردٌة للتسبٌح باإلله 

                                                    مع اآلخرٌن، ولست مثاال  ألحد فٌما تفكر ألنك تعٌش من أجل 

 نفسك فقط.

الكنٌسة ٌفكر بنفس . والحالة هذه، إذا كان الجمٌع فً 6

لو لم ٌجتمع البعض للتقرٌر  ستنجزأعمال  الطرٌقة، فؤي

              والعمل سوٌة ؟

أال تتضمن شعابر الكنٌسة جدول باالحتفاالت الواجب 

 القٌام بها؟

بالمثل، فإن اإلله طلب وٌطلب التسبٌح، والعبادة 

والوعظ، لٌس فقط بالنٌة، ولكن بشكل صرٌح بالكلمات 

ا.                 وباألعمال أٌض 

ا، كما تقول، أنك تفضل فعل الخٌر  .1                                              إذا كان صحٌح 

ا فً قلبك، لماذا تتنصل من القٌام بنفس الخٌر فً عمل                                                        سر 

 علنً وجماعً؟

كما أن أعمال اإلله نفسه هً جمٌلة وتعطى للجمٌع، 

 لصالحكذلك هو الحب والخٌر هما عطاٌا ٌجب نشرها 

القرٌب، ولٌس لكً تبقى محفوظة ومخبؤة ومنسٌة فً 

ا  ٌعمل  من  ذلك، إن  من  ب القلوب؛ وأكثرؼٌاه  ٌحب        جٌد 
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vestra bona, et glorificent Patrem vestrum, 

qui in Coelis est”.  

4. Aspice Ecclesiam, ecce habet ea 

Apostolos, Prophetas, Martyres, Confessores, 

Virgines, Praelatos, Religiosos etc., non 

mente sola tales, sed facto et opere 

manifesto.  

Ratio liquet.  

Nec enim solo spiritu constat homo, sed 

et corpore: quo circa etiam opera necesse, 

est hominum sint qua spiritalia, qua et 

corporalia. 

Quale quid vel in ipsis Sacramentorum 

institutis conspicimus.  

5. Eccl.stes133 4: “Vae soli, quia cum 

ceciderit, non habebit sublevantem se”.  

Et Prov. 18: “Frater, qui adjuvatur a 

fratre, est quasi civitas firma”. 
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ا فٌكرهه.                                  الضوء؛ وأما من ٌعمل شر 

ا  اصؽً للرب: " ك م  هك ذ  ا  ن ور  ً  أم                            ف ل ٌ ض  ، ل ك                      ام  الن اس 

ات   م او  د وا أ ب اك م  ال ذ ي ف ً الس  ٌ م ج  ن ة ، و  س  م ال ك م  ال ح  ا أ ع  و  "                                                                                   ٌ ر 

 (.1،61)متى. 

رسل، وأنبٌاء، . إذا نظرت للكنٌسة، فسترى أن لها 8

وشهداء، ومجاهرٌن بعقٌدتهم، وعذراوات، وقساوسة، 

ورجال دٌن، إلخ.: ولكنهم لٌسوا هكذا فً القلب فقط، لكن 

ا باألفعال وباألعمال.                         أٌض 

والسبب واضح: فكما أن األنسان لٌس روح وحسب، بل 

ا، فإن أعمال البشر ٌجب أن ال تكون مثالٌة فقط،                                                 جسد أٌض 

ا.                  بل ملموسة أٌض 

ا.                                                ٌمكن أن نرى ذلك فً تؤسٌس األسرار المقدسة أٌض 

، إ ذ  ل ٌ س  ث ان  ل ٌ ق ٌم ه   . "1 ق ع  ه  إ ن  و  د  ح  ٌ ل  ل م ن  ه و  و  و  "                                                                          و 

ٌن ة   (، و: "8،60)الجامعة.  ص  ن ع  م ن  م د ٌن ة  ح  "                                          ا أل خ  أ م 

ال خ ٌ ط  ال م ث ل وث  ال   (. بالفعل، وبدون شك: "64،61)أمثال.                               و 

ا ٌع  ر  ع  س   (.8،66" )الجامعة.                    ٌ ن ق ط 
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Omnino enim Eccl.stes134 4: “Funiculus 

triplex difficile rumpitur”.  

Suis igitur meritis confidat, sibique 

placeat: quia, 1 Petr. 4: “Iustus vix 

salvabitur”. 

VI. Ad hanc igitur Fraternitatem 

devotionis et liberae voluntatis, non ullius 

necessitatis, veniant Peccatores.  

1. Quia nativo ligna succo virentia, aut 

aquis oppleta, ignem haud facile capiunt 

sola, nisi iam ardentibus adiiciantur.  

2. Veniant Iusti: quia carbo vivus 

emoritur solus: aliis iunctus vivis, gliscit 

ardentius.  

3. Veniant Religiosi: quia unum in 

pomario pomum, rosa in roseto una, tritici 

granum unicum nihili aestimatur: adiectum 

vero ad cuniculum, hunc auget ipsum, et 

unum augetur numero plurimorum. 
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ا ٌمكنه أن ٌتوكل على حسناته، وٌكون راضٌ ا                                                   فمن إذ 

ل ص   عن نفسه، إذا كان " ه د  ٌ خ  بطرس.  6" )                              ال ب ار  ب ال ج 

 (؟8،64

VI .6 . ا فلٌؤت الخطؤة إلى هذه األخوٌة بتقوى وإرادة                                               إذ 

                                        قسر، ألن الحطب الذي ق طع لتوه، أو المبلل حرة، دون 

                                                     بالماء، ال ٌشتعل بسهولة إن لم ٌ ضاؾ إلى حطب آخر متقد.

. فلٌؤت إلٌها الصالحون: ألن جمرة واحد مشتعلة 6

 تنطفا؛ لكن إذا أضٌفت جمرات أخرى فإن اللهب ٌشتد.

. فلٌؤت إلٌها المتدٌنون: ألنه كما أن تفاحة واحدة فً 1

ردة واحدة فً بستان ورود، فإن حبة قمح بستان تفاح، وو

                                                       واحدة، لٌس لها أٌة قٌمة؛ لكنها إذا ز رعت فً التربة فإن 

 التربة تخصبها، ومن حبة واحدة تنبت حبات كثٌرة.
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4. Veniant Mechanici: unus enim lapis, 

trabs una castrum haud constituit, sed 

multa. 

5. Veniant Peregrinantes: quia comes 

facundus in via, pro vehiculo est.  

6. Veniant Praelati: quia sol absque 

stellis noctem luce non afflaret.  

7. Veniant Infirmi iuxta et Sani: haec 

enim Fraternitas est Scala Coeli et 

devotionis.  

8. Veniant pueri; ac mortui quoque 

inscribantur: et eorum vel cognatus, aut 

amicus, aut alius quincunque pius, in dies 

aliquid, etsi nec, quam unum Pater Noster, 

aut Ave, plus comprecetur pro iis, ad modum 

suffragii, faciatve eleemosynam etc., nomine 

Confraternitatis.  

Sentient tamen omnes, et experientur 

illud Psalm. 132: “Ecce, quam bonum et 

quam135 iucundum est fratres habitare in 

unum”. 
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. لٌؤت إلٌها العمال: فً الواقع، ال ٌبنى قصر بحجرة 8

احدة، بل ٌحتاج إلى عدد كبٌر واحدة أو بعارضة خشبٌة و

 ا.منه

فً الطرٌق . لٌؤت إلٌها الحجاج: ألن صحبة ممتعة 1

 هً  كالسفر فً عربة.

سطع فً اللٌل، لٌؤت إلٌها القساوسة: ألن الشمس ال تو

 وم فقط.لكن هناك ضوء النج

ا: فهذه األخوٌة 1                                               . لٌؤت إلٌها المرضى واألصحاء مع 

 هً سلم السماء والصبلة.

ا: 4                                                 . لٌؤت إلٌها الصبٌة؛ وفٌها األموات مسجلٌن أٌض 

م، أو صدٌق لهم، أو أي ففً أي ٌوم، ٌستطٌع أحد أقاربه

شخص مخلص آخر، ٌصلً لراحة نفسهم صبلة أبانا أو 

سم األخوٌة: البسٌطة، أو ٌقدم الصدقة، إلخ. بإالسبلم علٌك 

ا  لٌجربها الجمٌع، وسٌلمسون بٌدهم ما ٌقول المزمور: " ذ          ه و 

ا ة  م ع  و  ك ن  اإل خ  م ل  أ ن  ٌ س  م ا أ ج  س ن  و  " )المزامٌر. !                                                         م ا أ ح 

611،6.) 
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صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة، القدٌس دومٌنٌك والقدٌسة كاترٌنا دا سٌٌنا، 

 القرن العشرون.



288 
 

 
.6180القدٌس دومٌنٌك،  برناردو كافاللٌنو، رإٌا  
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Quibus de causis Diva Maria suo sponso 
mandavit graviter, et singulariter, isthanc 
suae laudis Confraternitatem, dudum 

collapsam rursus ad observantiam pristinam 
instaurare, ad maiorem Dei Deiparaeque 
gloriam, Salutem mundi, et vitiorum 
extirpationem. 

 
 

CAPUT XVII. 
De Inscriptione in Fraternitatis 

Nomenclaturam facienda. 
 

Cultor Dei, et Ecclesiae Sponse 
colendissime.  

Convenit ex aequo et iusto, ut nomina 
Fratrum ac Sororum in Confraternitatis 
Album inscribantur ob rationes Theologicas, 
Politicas, et Tropologicas. 

I. Theologica Ratio:  

1. Ob Librum Vitae: quia Cultores Christi 
et Mariae “in Libro Vitae tuo omnes 
scribentur”, Psalm. 138. 
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                                أعطت القدٌسة مرٌم شخصٌ ا عرٌسها لهذه األسباب، 

التً آلت سبحانها،  المهمة الحازمة بإعادة احترام أخوٌة

ا إلى الخراب، إلى سابق عهدها من أجل تمجٌد اإلله                                                      مجدد 

 ولخبلص العالم واجتثاث المفاسد.وأم اإلله، 

 

 الفصل السابع عشر

 تسجٌل األسماء فً سجل األخوٌة

 

ٌا عارؾ اإلله وعرٌس الكنٌسة الوفً: إن تسجٌل 

أسماء األخوة واألخوات فً سجل األخوٌة ٌنسجم مع القانون 

 .ومعنوٌةوالعدالة، وهذا على قاعدة الهوتٌة، ومدنٌة 

I:أسباب الهوتٌة . 

األخوٌة ٌستحضر كتاب الحٌاة: بالفعل، إن . إن سجل 6

سٌسجلون جمٌعهم فً سفر " ،من ٌحب المسٌح ومرٌم

 (؛ 611،61األحٌاء" )المزامٌر. 
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Desertores autem136 contemptores, vel 

osores eorum, Psalm. 68, “deleantur de 

Libro Vitae, et cum iustis non scribantur”.  

2. Ratio: In signum peregrinationis, et 

devotionis salvaturae.  

Ita filii Israel et Aegyptum intrantes, et 

exeuntes inde, in desertum sunt descripti, 

Num. 26. 

3. Ratio: Ob professionem quandam, qua 

se quisque specialem Christi ac Mariae 

servulum, in Psalterii cultu esse, censerique 

velle profitetur, ad participandum omnium 

Fraternitatis meritorum, in vita et post 

mortem, communicationem.  

Ita Laevitae a Moyse, Num 11, numerati 

sunt atque descripti.  

4. Ratio: In signum divinae punitionis 

devitandae.  

Sicut qui signo Thau signabantur, ab 

occisione servabantur, Ezech. 
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ا  ومن ٌخون، أو ٌزدري، أو ٌكره المسٌح ومرٌم، " و              ل ٌ م ح 

ت ب وا ٌق ٌن  ال  ٌ ك  د  م ع  الص  ، و  ٌ اء  ف ر  األ ح  " )المزامٌر.                                                          م ن  س 

 (؛14،61

. ٌعد سجل األخوٌة أولبك الذٌن سٌكونون أتقٌاء بؤنهم 6

سٌبلؽون نهاٌة رحلة الحج الدنٌوٌة سالمٌن معافٌن: بنفس 

اسرابٌل سواء عندما دخلوا مصر  بنًالطرٌقة جرى إحصاء 

وما  61،6أو عندما خرجوا فً النهاٌة إلى الصحراء )العدد. 

 ٌتلوها(؛

. ٌسمح سجل األخوٌة بالوفاء بالوعد الذي ٌتعهد كل 1

واحد من خبلله بؤن ٌصبح، بالتسجٌل الطوعً وتبلوة 

ا للمسٌح ومرٌم، وبهذا ٌستطٌع        خادم االوردٌة،                                   خاص 

المشاركة بجمٌع حسنات األخوٌة، سواء فً الحٌاة أو بعد 

ا إلى                                                     الموت: بنفس الطرٌقة أحصى موسى البلوٌٌن استناد 

 (؛66،66العدد. االسم )

تبلفً قصاص اإلله: . سجل األخوٌة ٌعنً ضمان 8

حرؾ                                                   بنفس الطرٌقة، أ نقذ أولبك الذٌن كانوا ٌحملون عبلمة 

 (؛1-1،8من القتل )الخروج. التاو 
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5. Ratio Theologica: In signum Electionis 

divinae, et conservationis.  

Sic, Apoc. 7, recesentur descripti ex 

omni tribu Israel 144000 signatorum, qui a 

plagis Angelorum quatuor praeservati 

fuerunt.  

Atque Psaltae Christi ac Mariae haud 

paullo137 digniores sunt censendi, quam 

Iudei, nec Moyse minor est Maria, nec 

Angelica Salutatio, scriptura Moysis est 

inferior. 

II. Politicas Rationes quinas assignamus, 

ob quas rite inscriptiones in Rebuspublicis 

frequentantur.  

1. Ratio: Heroum et nomina in tabulis, et 

in historiis res fortiter gestae consignari 

volunt, ut aetatem ferant ac memoriam, 

gloriamque tueantur.  

Quanto iustius coronarii Psaltae Dei in 

piorum nomenclaturam inscripti 

observantur? 
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. سجل األخوٌة هو شهادة اصطفاء من اإلله، وشهادة 1

ً     أ        ع د  وحبه والخبلص: بنفس الطرٌقة،  ، من كل قبٌلة      حص

                                                            من قبابل اسرابٌل، المبة وأربع وأربعون ألف ا الذٌن أفلتوا من 

 (.4-1،6المبلبكة األربع )القٌامة.  آفات

                                     المسٌح هم أقل جدارة  بالتسجٌل من شعب منشدي لعل 

 اسرابٌل؟ 

 من موسى؟                                  لعل مرٌم كلٌة القداسة أقل مكانة  

 موسى؟ صحؾلعل السبلم علٌك ٌا مرٌم أقل قٌمة من 

II ثم هناك األسباب المدنٌة الخمسة التً ٌتطلبها .

 تسجٌل المواطنٌن:

. من أجل الحفاظ على ذكرى عصر من العصور، 6

ونقلها إلى األجٌال البلحقة، ولحفظ األفعال المجٌدة منها، 

تابة األسماء فً الكتب، وتسجٌل األعمال البطولٌة فً ٌجب ك

المإلفات التارٌخٌة: لعل مرتلً مسبحة الوردٌة لٌس لهم 

بتسجٌل  الصالحٌن عند اإللهمن بٌن                  الحق بؤن ٌ ذكروا

 أسمابهم؟
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2. Ratio Civilis usurpat confraternitates 

alias rectas et licitas, atque pro his 

nominum inscriptiones, ad hasce etiam 

pecunias certas dependendas.  

Ut sunt Fraternitates Sancti Antonii, 

Sebastiani, Annae, etc, nec absque Pontificis 

Maximi approbatione.  

Quibus, et statae138 poenae in139 certa140 

quaedam sunt decretae et pendendae.  

Quo admirabilior Psalterii est 

Fraternitas, quae istorum quicquam nescit, 

vel admittit: atque ideirco tamen 

inscriptionis tanto observantior.  

3. Ratio. Magistratuum, Dignitatum, 

Officiorumque gradus, ac ordines in Ecclesia 

perinde ac in Politia diligenter, magnifice ac 

solicite conscribuntur, in spem fidemque 

memoriae. 
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. ال توجد مدٌنة لٌس فٌها أخوٌات أخرى، مصادق 6

دفع مبلػ من                                        علٌها وقانونٌة فً كل شًء، ال ٌ طلب فٌها

اء فً لوابحهم: على سبٌل المثال، أخوٌة المال لتسجٌل األسم

القدٌس انطونٌو، وأخوٌة القدٌس سباستٌان، وأخوٌة 

على، باإلضافة إلى مصادقة  القدٌسة آنا، إلخ.، التً حصلت

الحبر األعظم، نظام داخلً ٌحدد المبالػ الواجب دفعها فً 

 بعٌنها. شروط

أال تستحق اإلعجاب أكثر أخوٌة الوردٌة التً ال تطلب 

وال تقبل أي مبلػ من المال، وتعامل من ٌتسجل فٌها بتقدٌر 

ا؟            كبٌر جد 

 فً مناصبهم                                   أم ا أسماء القضاة الكبار والموظفون . 1

واألحكام المتعلقة بهم، سواء من طرؾ الكنٌسة أو من طرؾ 

، وخط رسمً وعناٌة خاص الدولة، ٌجري تدوٌنها باهتمام

 هم.                                     فابقة، أمبل  وبانتظار إمكانٌة حفظ ذكرا
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Matriculas item observant complurium 
instituta, ut Academica, Cathedralia, 
Parochialia, Baptismalia, etc.  

Et vero Marianae laudis officium, quanto 
fit prae istis talibus humanae dignitatis, 
nemo non plenissime141 videt.  

4. Ratio: Codices sunt ac iudices 

reddituum, donationum etc. in Curiis, 
Collegiis, Urbibus, etc.  

Quae par autem donatio, vel redditus, 
etc, meritorum communicationi 
Fraternitatis nostrae.  

5. Ratio: Tyrones, ac Veterani milites 
iuxta unum in librum militiae sub signis 
inscribuntur, unde et lustratur exercitus.  

At Confratres nostri profitentur 
militiam, sese militaturos bonam, sub signo 
Psalterii Jesu, ac Mariae, adversus Carnem, 
Mundum, et Cacodaemonem. 

Quid est igitur, quod tali, tantaeque 

Confraternitati     permissum           minus, 
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وبالمثل، هناك الكثٌر من المإسسات التً تستخدم 

السجبلت، على سبٌل المثال: األكادٌمٌات، والكاتدرابٌات، 

ا                                                   واألبرشٌات، والمعمودٌات، إلخ. فإذا كان ذلك صالح 

بشرٌة، أال ٌكون من ٌقوم  باستحقاقات المرتبطةلؤلسماء 

  بذلك بكثٌر؟بخدمة التسبٌح لمرٌم أحق 

. فً األسقفٌات، وفً الكلٌات، وفً المدن، إلخ.، هناك 8

كتب الحسابات وقضاة العابدات والتبرعات، إلخ.: أال ٌصلح 

فً  الشركةذلك أكثر ألخوٌتنا حٌث التبرعات واإلٌرادات هً 

 الحسنات؟

ا فً                        . ٌ سجل الجنود، المجندو1                          ن منهم والقدماء، مع 

نفس السجل، وعندما ٌكون هناك استعراض للجٌش، ٌحملون 

نفس الشارات العسكرٌة. أال ٌصلح ذلك أكثر ألخوتنا 

والدنٌا  حتشدٌن لخوض معركة الحق ضد الجسدالم

 تحت راٌة وردٌة ٌسوع ومرٌم؟ والشٌطان

                                      ت منح أخوٌة متمٌزة مثل هذه، وٌسمح لها ألي سبب إذن 

 من أٌة مإسسة أخرى؟ بؤقل
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صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة فً بومبً، مع القدٌس دومٌنٌك والقدٌسة 

 كاترٌنا دا سٌٌنا، القرن العشرون.
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 : القدٌس انطونٌو اباتً مع الوردٌة.المصدرلوحة مجهولة 
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aut laudabile quiddam142 censeant Aristarchi 
ac Momi, quam cuivis alteri communitati, 
quod143 in Album inscribendi Fratres ac 

Sorores pie receptum morem custodiant? 
III. Tropologicae, sive Morales Rationes 

suppetunt plures, quae ad eminentiorem 
virtutum perfectionem Inscriptiones amant 

et observant.  
1. Ratio: Ob Fidei Receptionem144.  
Viris enim pene innumeris in Album 

relatis devotio crescit inscriptis et 
admissionis ad communionem dubium 
cessat. 

2. Ob spem salutis certiorem.  
Haec enim cum peccatoribus vacillare 

posset, mirifice roborantur ii cognito, tot 

sibi Confratrum merita in subsidium esse 

parata, quae cum poenitentibus invita 

patrocinentur ad satisfactionem: tum in vita 

perfunctis suffragentur ad liberationem, aut   

maiorem 
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البحة، أال ٌجدر حفظ أسماء أخوة وأخوات األخوٌة، فً 

ونقل ذكراهم بورع إلى األجٌال القادمة، أكثر من إحصاء 

 أسماء مختلؾ األمراء النببلء فً التارٌخ؟

III ا، هناك األسباب المعنوٌة، المبنٌة على                                              . وأخٌر 

المستوفى ، والتً تنظر إلى التسجٌل الفلسفة األخبلقٌة

 من القلب على أنه بلوغ كمال الفضابل:والنابع 

. سجل األخوٌة مثله مثل شهادة الترحٌب: بهذا 6

الشكل، ٌزداد إخبلص المسجلٌن فً السجل، الذٌن ال ٌحصى 

 ؛بالشركةعددهم، وٌتبدد أي شك حول قبولهم 

 . إن سجل األخوٌة ٌعزز األمل بالخبلص.6

فً الواقع، ٌمكن أن ٌتزعزع األمل عند المذنبٌن، ولكنه 

ن إلى حسنات األخوة ٌزداد بشكل ال ٌعقل عندما ٌنظرو

صلون وبتؤثرهم بهذه القوة، ٌ المقدمة لمساعدتهم؛العدٌدة 

 إلى كرسً االعتراؾ نادمٌن؛
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ad gloriae cedant coronam.  
Verum namque Gregorianum illud 

opinor: impossibile est, multorum preces 

non exaudiri.  
Quod si inscriptionis liber non ipsis 

subiiceret oculis tantum numerum 
inscriptorum: multis forte is aegre ad fidem 

accederet145, quamque pene desertam a 
plerisque Fraternitatem putaret, ipse quoque 
tanto minoris duceret, desereret citius.  

Litera146 scripta magis, quam vox audita, 
movet, expertus loquor.  

3. Ob exemplum: quod solus 
inscriptorum numerus inspectus de se 
praebet, praesertim tepidis, aut peccatorum 
nausea adoppletis, ut solo viso hoc albo 
tanto sui similium multorum; 
dissimililiumque, vel rubore, vel terrore, vel 
spe et amore frugis melioris afficiantur. 
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وعندما ٌتركون هذه الحٌاة، سٌتلقون الصلوات 

لنفوسهم، إما من أجل تخلٌصهم من المطهر، أو من أجل 

 الحصول على إكلٌل مجد أكبر.

ا،  مثل القدٌس ؼرٌؽورٌوس، أإمن بقوة بؤنه            أنا أٌض 

 ".الجماعة            ت قبل صلوات                  "من المستحٌل أال  

وإذا كان سجل األخوٌة، الذي ٌبٌن بوضوح العدد الكبٌر 

ا  فً الدخول إلى هذه  اآلخرٌن                         للمسجلٌن، ال ٌرؼ ب كثٌر 

أن األخوٌة  الجمٌعاألخوٌة، فبدون السجل، ٌمكن أن ٌظن 

                     ن أقل مٌبل  للدخول فً نو                            ستنتهً ٌوم ا ما، وعندها سٌكو

 بسهولة.أخوٌة ٌمكن أن تتبلشى 

                                                   االسم المسجل ٌ قنع أكثر من خطابات المدٌح، وأنا أقول 

 ذلك عن خبرة؛

، ٌكفً أن ٌرى سجل األخوٌة هو كالتعلٌم: فً الواقع. 1

، السجل القرؾالفاترون، وأولبك الملٌبون بالذنوب حتى 

وعدد المسجلٌن، الشبٌهٌن بهم ولكنهم مختلفٌن، حتى 

والشجاعة لبدء حٌاة  ٌشعروا بالخجل، أو القلق، أو الثقة

 مستقٌمة؛
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4. Ob animi demissionem inscriptorum, 
qui gaudent promiscuo maximorum, 
medioximorum, infimorumque numero 

permisceri humilitate pari.  
Non parva demissio est, se servum inter 

conservos Jesu et Mariae confiteri; se 
aliorum etiam minimorum merita expetere, 

se humiliter supplicem Deo esse velle, se 
tumores arrogantium, invidorumque 
rancores flocci pendere?  

Digni tales, qui se humiliarunt, ut 
exaltentur. 

5. Ob Iustitiam q. d.147 inscripti: 
profiteor aequum, iustum, debitum esse, ut 
Christo ac Mariae, in isto praesertim ac 
singillatim148 divino cultu Psalterii sancte 
deserviatur.  

Citra enim opem istorum iustus fieri, 
esse perstareque nemo valet.  

6. Ob Religionis cultum exteriorem in 

Ecclesia.  
Qui   cum   publicus  sit  in  exemplarem  

 

                                                           
 ".qua deاختصار لـ: "  147
 ".singulatimلدٌنا: " 1691فً طبعة عام   148



306 
 

. ٌظهر سجل األخوٌة المساواة الموجودة بٌن جمٌع 8

المسجلٌن الذٌن ٌستمتعون بكونهم فً نفس األخوٌة، ببل 

 فوارق طبقٌة اجتماعٌة، وبكرامة متساوٌة.

ا                                                     المساواة لٌست قلٌلة الشؤن؛ اعتبار المرء نفسه عبد 

الشعور بالحاجة إلى حسنات وبٌن عبٌد ٌسوع ومرٌم، 

عدم ولئلله،  ا        متواضع   ا                       الرؼبة بؤن ٌكون متعبد  واآلخرٌن، 

 مبلقاة تجبر المتكبرٌن وؼضب الحاسدٌن؛

. سجل األخوٌة هو تحقٌق للعدالة تجاه المسجلٌن فٌه: 1

ألولبك  شاكرٌنأعتقد بؤنه من المنصؾ ومن الحق أن نكون 

بتقوى  الذٌن ٌخدمون، بشكل فرٌد من نوعه، المسٌح ومرٌم

 فً صبلة الوردٌة السماوٌة هذه.

 ؟ابتهاالتهممن ٌمكنه الوصول إلى العدالة بدون 

؟                        من ٌمكن أن ٌكون عادال 

؟                        من ٌمكن أن ٌبقى عادال 

)وضعوا ثقتهم فً  لقد استحقوا المجد أولبك الذٌن

 األخوٌة( بتواضع.

 . إن سجل األخوٌة ٌفٌد فً إظهار الممارسة الدٌنٌة 1
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aedificationem, publica quoque, 
solemnique149 incriptione velut contestandus 
est.  

Neque tamen possessae religionis 
normam tibi, formamque isthic inesse 
persuaseris, sed communis quaedam 
devotionis ac pietatis Christianae.  

7. Ob Obedientiam, Dei et Ecclesiae 
mandatis exinde sanctius exhibenda, in quod 
propositum sua velut nomina deponunt 
inscripti.  

8. Ob Prudentiam: Prudens enim ad 
certos150 in futurum easus, ac eventus, 
horum occupat iniuriam, hacque 
inscriptione sibi tot parat amicos, quot in 
confratrum sese resignat et commendat 
societatem sanctam, talium, quorum cor 

unum est, et anima una.  
9. Ob Charitatem fraternitatis diligitur 

attentius, et inscriptio fit diligentius, quae 

velut quaedam est ad mutuo diligendum, ac 

perseverandum compromissio. 
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ق أن                                                  فً الكنٌسة علن ا: مثال على البناء المشترك، من الح

 ورسمً. ٌظهر على المؤل بتسجٌل علنً

ونٌة مع ذلك، ال تظن أنك تملك بهذا التسجٌل وثٌقة قان

جماعة صبلة ورحمة ٌت     عط                             تضمن لك نعمة اإلله: لكنك أ  

 مسٌحٌة؛

. إن سجل األخوٌة ٌجعل المسجلٌن ٌكتبون أسمابهم 1

إلظهار تصمٌمهم حتى النهاٌة على طاعة اإلله بقدسٌة 

 واالمتثال لتعلٌمات الكنٌسة؛

. إن سجل األخوٌة ٌتحسب للظروؾ واألحداث التً 4

لذلك الكثٌر من                                            ستقع حتم ا: فالتسجٌل ٌكبح عنفها ألنه ٌ عد  

الحلفاء بقدر عدد األخوة وٌحمً شراكتهم المقدسة حٌث 

 ؛الجمٌع قلب واحد وروح واحدة

كً ٌكون  ،المحبة لصالح. إن سجل األخوٌة هو 1

                               ولكً ٌنفذ باجتهاد كبٌر، تمام ا لتسجٌل اعتبار كبٌر، ل

  كاالتفاق على المحبة المتبادلة واستمرارها.
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Quibus enim semel fuit decretissimum, 
dare sua tantilia, et accipere tot aliorum 
merita tanta, per mutuam 

communicationem, quid opisisti, quid 
auxilii, consilique invicem aliis in 
quibuscumque rebus praestare sese paratos 
affirmare ipsa videntur inscriptione? 

Atque ea ex causa arctius est vinculum 
fratres inter spirituales151 charitatis, quam 
carnales sanguinis fratres.  

Quis tam barbarus ab omni humanitate 
remotus, non illius memoriam animae 
incideret suae, a quo libente volente mille 
auri talenta dona abstulisset?  

Quid igitur?  
Non is inter fratrum album mihi 

aeternum consignatus numeraretur; qui 
suam mibi animam, animaeque corporisque 
merita sua dedisset, et quicquid posset, 
aeternum sese debere mibi ultro 

profiteretur?  
At haec mens est, haec vox inscriptionis. 
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 ،مرة واحدة فً الحٌاةسٌمكنه،  بالفعل، من ٌتسجل

ا من  الصؽٌرة وٌتلقى بالمقابله أشٌاءتقدٌم                      حسنات كثٌرة جد 

اآلخرٌن: من ٌستطٌع تعداد الثروات، والمساعدات والنصابح 

ٌقدمها التسجٌل التً المتبادلة، المتوفرة ألي ظرؾ كان، 

 ذاته؟

ولهذا السبب بالضبط فإن عبلقة المحبة التً تربط 

األخوة الروحٌٌن ببعضهم هً أقوى من تلك التً تربط بٌن 

 األخوة فً الدم.

ا للجمٌل لهذا الحد وخالٌ  من سٌكون  ا من األنسانٌة                                ناكر 

 وبدون مصلحة بحرٌة ذكرى لمن تلقى منه بحٌث ال ٌحفظ أي

 ألؾ مثقال من الذهب؟ هبة

 ماذا أقول أكثر من ذلك؟

                                              كل مسجل ٌ درج فً السجل األبدي لؤلخوة: ألن ٌعتبر 

ا بالحٌاة األبدٌة من قدم حٌاته وحسنات روحه وجسده،                                                        جدٌر 

 طاقاته؟وكل 

                                     حسن ا، هذا هو المعنى العمٌق للتسجٌل؛
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صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة، القدٌس دومٌنٌك والقدٌسة كاترٌنا دا سٌٌنا، 

 القرن العشرون.
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 صفحة تؤمبلت فً أسرار الوردٌة )القرن الخامس عشر(.
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10. Ob misericordiam Confratribus, si 
opus fuerit152, exhibendam prius, ac 
promptius, quam alienis.  

Quocirca si in pari certarent agone duo, 
hic confrater, ille non frater, et hic mille 
aureos offerret mibi, ut adsisterem sibi 
agonizanti: spretis aureis ad confratrem 

advolarem potius pari in articulo 
constitutum.  

Quia sua is merita mibi communicavit: 
“Quae sunt super millia auri et argenti”, 
Psalm. 118.  

11. Ob Pacem: quae per inscriptionem, 
damnata capitali discordia, coalescere in 
tanto constantiorem potest concordiam.  

Quis enim illi foret noxiae153, vel damno, 
cum quo in eodem se Deo velut devovit 
meritorum consortio?  

S. Dominicus sane vel hoc praecipuo 
usus medio, non privata solum dissidia    

simultatesque rescidit, cumque fibris  elisit, 
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األعمال الخٌرٌة التً  لصالحإن سجل األخوٌة هو . 60

، بسخاء  ، عند الضرورة،ٌقوم بها المسجلٌن                  تجاه األخوة أوال 

 ومن ثم تجاه اآلخرٌن.

، إذا كان هناك متسابقٌن فً مباراة، وكان بهذا الشكل

ا منهم أخ واآلخر لٌس كذلك، وقدم لً هذا األخٌر ألؾ                                                       واحد 

ذهبٌة لمساعدته فً معركته، فسؤهرع باألحرى لنجدة األخ 

 .المباراةالموجود فً نفس 

           خ ٌ ر  ل ً فهو، فً الواقع، شاركنً بحسناته التً هً "

ة   ف ض   (؛661،16لمزامٌر. " )ا                             م ن  أ ل وؾ  ذ ه ب  و 

إن سجل األخوٌة هو لصالح السبلم: التسجٌل ٌضع . 66

 .ا      دابم   ا                                نهاٌة للخبلؾ القاتل، وٌزهر وبام  

بالفعل، من ٌمكنه أن ٌهٌن أو ٌإذي من ٌتقاسم معه 

 الحسنات مع اإلله واآلخرٌن؟

فً الواقع، لم ٌجتث القدٌس دومٌنٌك بهذه الوسٌلة 

 الشخصٌة من جذورها وحسب، اإللهٌة الخبلفات والعداوات 
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sed bella quoque publica, et inveterata 
composuit, adeoque orbem quasi universum 
animorum facta immutatione vertit in 

melius, ac reformavit.  
12. Ob cumulum meritorum: Inscriptis154 

enim manet praemium non personale 
dumtaxat, sed etiam universale omnium 

aeque ac singulorum.  
Eo, quot orbi toti de se spondeant 

exemplum in Psalterio serviendi Christo ac 
Mariae.  

Ad extremum, cum tot ac tales sint, 
tantaeque causae Inscriptionis; par est, et ad 
exemplum illustre, si quot annis semel, in 
Oratorio Fraternitatis aut Paroecia, 
inscriptorum Fratrum ac Sororum, publico 
exque libro recitarentur.  

Id quod olim in festo Annunciationis 
Mariae Virginis consueverat observari, quod 
est princeps festum, ac proprium institutae 

Fraternitatis de Psalterio. 
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ا بٌن الفرق فً المدٌنة؛ المختلفة القدٌمة                            ولكنه صالح أٌض 

وبعد أن تؽٌرت النفوس، جلب الهدوء والسبلم فً كل 

 األراضً؛

إن سجل األخوٌة هو لصالح زٌادة الحسنات: فً . 66

حسنات، الالواقع، إن المسجلٌن ٌحصلون على مكاسب من 

ا حسنات كل هً وهذه الحسنات لٌست فقط حسناتهم، بل                 أٌض 

 اآلخرٌن مع حسناتهم.

بخدمة المسٌح ومرٌم فً                       فهم وعدوا كلهم سوٌة  

 الوردٌة.

، بما أن أسباب التسجٌل كثٌرة وذات قٌمة كبٌرة، إذن

                                            لو مرة واحدة فً السنة، كمثال مجٌد، أن ت قرأ وٌستحسن، 

ا، فً قاعة الخطابة فً األخوٌة أو فً األبرشٌة، أسماء                         جهار 

 األخوة واألخوات المدونة فً السجل.

كان ٌراعى هذا التقلٌد فً عٌد بشارة مرٌم فً الماضً 

العذراء الذي هو العٌد الربٌسً والخاص لتؤسٌس أخوٌة 

  الوردٌة.
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Locis tamen in aliis id festis agebatur: 
per Hispaniam et Italiam ipsa festivitate 
Sancto Dominico sacra et solenni ea fiebat 

proclamatio: ut qui tantae Confraternitatis 
innovatae reparator at mirificus illustrator 
extitisset.  

Prodit M.155 Thomas de Templo, haud 

vane observatum esse, quod quandiu ista 
floruit per orbem Fraternitas, ipsum omnium 
honorum affluentia ac prosperitate usum 
fuisse.  

Ipsa quoque Dei Virgo Maria nonnullis 
revelavit, sese per eandem Ecclesiae 
innumera bona collaturam.  

Quo ea cuique et Fraternitas colenda 
sanctius est; ritusque in eam inscribendi 
religiosus observandus. 

Narrat P. F.156 Ioannes de Monte in 
Mariali, de celebri quodam eximie scientiae 
viro, qui nostra, inquit, memoria (cum S. 

Dominicus et S. Franciscus suis orbem 
praedicationibus, pariter exemplis et 
miraculis illustrarent) Dei elementia raptus in 
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مع ذلك، فً بعض األماكن، كان ٌجري إعبلن األسماء 

فً أٌام مقدسة أخرى: فً اسبانٌا وفً اٌطالٌا، كانت القراءة 

الرسمٌة لؤلسماء تجري فً ٌوم عٌد القدٌس دومٌنٌك، كما 

وأعادها إلى هذا  رمم األخوٌةلوكان ذلك فً حضور من 

 األلق العظٌم بؤعجوبة.

ا بلؽنا عن المعلم توما دٌل تٌمب                        ٌو أنه كان هناك حماس 

ا فً األخوٌة، وأنه طٌلة فترة سطوع شمس هذه                                                كبٌر 

األخوٌة فً العالم، كانت هناك ثروات ووفرة من كل 

ا العذراء مرٌم أم اإلله بنفسها والخٌرات.  أوحت للكثٌرٌن       أٌض 

 بؤنها ستجلب للكنٌسة خٌرات ال تحصى من خبلل األخوٌة.

ا، فلٌقدس الجمٌع العذراء  مرٌم، ولٌكرم أخوٌتها،                             إذ 

 ولٌحترم بإخبلص شعٌرة التسجٌل فً أخوٌة مرٌم.

ٌخبرنا الراهب ٌوحنا دال مونتً، فً كتابه المرٌمٌات، 

عن رجل شهٌر ذو علم فرٌد )عاش فً الزمن الذي كان فٌه 

ٌنٌرون العالم بوعظهم، القدٌسٌن دومٌنٌك وفرنسٌس 

 ة، من رحمة وبمثالهم وبالمعجزات(، رأى وهو فً حالة نشو
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coelestibus praegrande volumen ostenderit, 
quod clara in luce ad instar solis, circum 
radiis effulgentibus corruptum, resplendebat, 

in quo Confraternitatis de Psalterio Fratrum 
et Sororum nomina, pereleganti forma 
visebantur perscripta.  

Scriptorem autem S. Dominicum et S. 

Franciscum assidere visos; quippe qui omni 
conatu et zelo indefesso, suae 
peregrinationis ac praedicationis tempore, 
quam plurimus ad idem divini cultus 
stadium vocare et accendere certatim 
adlaborabant.  

Ritum vero Inscriptionis S. P.157 
Dominicus omni cura diligentiaque 
obeservabat, et ipse, quotquot erant 
praeordinati, conscribebat. 

 
 

CAPUT XVIII 

De multiplici, in spiritualibus item ac 

temporalibus, Utilitate, ex Inscriptionis 
ritu, dimanante. 

O  vigilantissime  ovium  Christi Custos,  
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ا ٌنشر              كالشمس حزم ا  من حوله                                   اإلله، فً السماء كتاب ا كبٌر 

                                                  من النور الناصع البٌاض، وفٌه كانت ت رى أسماء أخوة 

 وأخوات أخوٌة الوردٌة مكتوبة بخط فً ؼاٌة الجمال.

ورأى أن اللذان كانا ٌكتبان وهما جالسان كانا القدٌسٌن 

، فهما كانا ٌحاوالن بكل جهد  ٌنٌك وفرنسٌس؛دوم                                فعبل 

شتى الطرق الممكنة  وبحماس ال ٌكل، أٌنما كانا ٌعظان، إٌجاد

 إذكاء نفس حب الصبلة فٌهم. و الجمٌعلجذب 

ثم كان ٌرى أن القدٌس األب دومٌنٌك كان ٌراقب بكل 

بشكل حثٌث مراسم التسجٌل، وكان ٌدون هو بنفسه عناٌة و

 اصطفاءهم. جرىأسماء أولبك الذٌن 

 

 الفصل الثامن عشر

التً نحصل علٌها  البلمحدودةالمنافع الروحٌة والمادٌة 

 .بالتسجٌل فً األخوٌة

 

 ، ساهرال   المسٌح    رعٌة    وراعً    حارس  ٌا 
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et Pastor, quot, et quanta in Ecclesiam, 
inque orbem Christianum, divina humanaque 
donorum commoda, ex Inscriptionis ritu, et 

inscripte Fraternitatis Marianae 
communicatione descendant, nemo ea satis 
enumerare, minus pro dignitate 
commendare potest.  

Poterant illa tamen, velut aggesta 
quaedam cumulatim inspici, in divinis istis 
Psalterii Oraculis duobus, Oratione, inquam, 
Dominica, et Angelica Salutatione.  

Et, si recte colligamus, adque summa 
velut capita revocemus omnia, illorum dena 
ex Oratione Dominica158, et Salutatione vero 
Angelica159 quindena hic160 proponere161 
licebit. 

Quae duo Evangelica cum omnem 
Psaltarum Christi ac Mariae certatim 
exerceant conatum, ac industriam sibi 
vendicent: paria quoque et infinite maiora 

loboribus     praemia       esse        reposita, 
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المنافع المربٌة والبلمربٌة التً تنالها  تعدادمن ٌستطٌع 

الكنٌسة والعالم المسٌحً من التسجٌل فً سجل أخوٌة مرٌم 

 وٌعبر عن رونقها؟ كة المسجلٌن فٌها،شركلٌة القداسة ومن 

أنا أستطٌع أن أشهد بؤن صبلتً أبانا والسبلم علٌك ٌا 

لهما فً الحقٌقة قٌمة كبٌرة مرٌم السماوٌتٌن فً الوردٌة 

 بالحصول على ثراء روحً ؼٌر محدود.

كم من النعم التً ال تعد وال تحصى ٌمكن الحصول علٌها 

مرة فقط، مع  61                                      إذا ت لٌت عشرة من السبلم علٌك ٌا مرٌم، 

 كل أبانا!

األبانا والسبلم علٌك هما الصبلتان االنجٌلٌتان اللتان 

ومرٌم بنشاط وحماس،  ٌتمرن بهما مصلً وردٌة المسٌح

كما فً مباراة كل واحد فٌها ٌرؼب فً أن ٌكون بالمكانة 

 األولى.

 بكثٌر.توقعاتهم وهم سٌنالون جزاء تعبهم الذي ٌتجاوز 
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صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة فً بومبً، القدٌس دومٌنك والقدٌسة كاترٌنا 

 دا سٌٌنا، القرن العشرون.
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 .6111الوردٌة، ؼوٌدو رٌنً، سٌدة 
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nemo est quem sacra Fides dubitare citra 

nefas concedat.  

Nam “recipit unusquisque, prout gessit 

in suo corpore”, 2 Cor 5162. 

I. Oratio Dominica quidem suis ipsa 

verbis quibus constat, dena Dona optima 

insinuat, quibus ita merentes gratia Dei 

Psaltas factos163 donare dignatur.  

1. Inscripte Fraternitatis bonum est: in 

filios Dei adoptatio164: quia, Pater Noster, 

orant Psaltae.  

Qui enim propriis culparum demeritis 

fuerant reprobi, Fraternitatis consortio 

tantae Dei efficiantur filii.  

2. Coelestis Societatis imitatio per 

gratiam.  

Quia orant: Qui es in coelis: id est, 

Beatis ipsis, per gratiam et gloriam. 
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إن لم ترٌدوا  بهذا الخصوص                     ال تجعلوا للشك مكان ا 

س ب  م ا  ارتكاب إثم بحق اإلٌمان المقدس: " اح د  ب ح                                      ل ٌ ن ال  ك ل  و 

ن ع    (.1،60أهل كورنثوس.  6حتى آخر ٌوم فً حٌاته" )        ص 

I .وازي كل واحدة صبلة األبانا مإلفة من عشر جمل، ت

 خوة الوردٌةمنها عشر منافع مذهلة ٌقدمها اإلله كجابزة أل

 الجدٌرٌن:

، ٌطلبون الوردٌة: "أبانا"، فهم ٌصلً أخوة. عندما 6

ٌكونوافً نعمة أن  من خبلل تسجٌلهم  فً أخوٌة الوردٌة،

 ما مضىعداد أبناء اإلله: فً الواقع، بالرؼم من أنهم كانوا فٌ

هم ٌعودون لٌعٌشوا بنوة فبعٌدون عن اإلله بسبب خطاٌاهم، 

 اإلله بمشاركتهم فً أخوٌة كبٌرة كهذه؛

. عندما ٌصلً أخوة الوردٌة: "الذي فً السماء"، 6

نة فهم ٌطلبون أن تصبح األخوٌة، بعون اإلله، صورة عن مدٌ

بالنعمة  السماء، وأن ٌتساوى المسجلون فٌها مع القدٌسٌن

 والمجد؛
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3. Sanctificatio Nominis Dei in Ecclesia; 

quod orent toties: Sanctificetur, etc.  

Si enim Nomen Dei et Mariae uno in 

Psalterio quinquagies supra centies 

sanctificatur, quoties in ore, in corde 

Fratrum omnium, atque Sororum?  

Et vere165 hi, orationis, vi, sancti fiunt 

ipsi.  

4. Regni Dei adventus, tum in Politiae, 

tum in Ecclesiae, tum in Gloriae divinae 

regnum, quod orent: Adveniat Regnum 

tuum.  

Atque ita, qui ante servi fuerant, nunc 

liberti Dei in ipsius regno sunt.  

5. Dei voluntatis impletio, quod orant: 

Fiat voluntas tua etc.  

6. Temporalium sufficentia magis, quam 

abundantia, quod orant: Panem nostrum etc.   

vitae  necessarium  mortali, et   spiritali   in 
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، فهم . عندما ٌصلً أخوة الوردٌة: "فلٌتقدس اسمك"1

من أجل  ٌطلبون نعمة نشر اسم اإلله المقدس فً العالم

مرة فً كل  610الكنٌسة: بالفعل، إذا تكرر اسم اإلله ومرٌم 

االسم المقدس على شفاه وفً  وردٌة، فكم مرة سٌكون هذا

 قلوب جمٌع األخوة واألخوات!

 كم عددهم الذٌن سٌتقدسون لقوة هذه الصبلة!

. عندما ٌصلً أخوة الوردٌة: "لٌؤت ملكوتك"، فهم 8

ٌطلبون نعمة أن ٌؤتً ملكوت اإلله فً العالم، وفً الكنٌسة، 

 ا                                                       وفً مملكة مجد اإلله، لكً ٌتمكن أولبك الذٌن أصبحوا عبٌد  

 ن ٌستعٌدوا بالنهاٌة حرٌتهم فً ملكوت اإلله؛أ

، . عندما ٌصلً أخوة الوردٌة: "لتكن مشٌبتك، إلخ."1

 فهم ٌطلبون نعمة أن ٌفعل الجمٌع مشٌبة اإلله؛

. عندما ٌصلً أخوة الوردٌة: "خبزنا، إلخ." فهم 1

 الفانً،   للعٌش فً هذا الجسد  فقط  ما ٌكفً  ٌطلبون نعمة
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Sacramentorum digna usurpatione.  
Hae quidem166 honorem167 causae 

generales omnium, tantum, seu168 par, apud 

multos Deique diu, suique immemores, 
valuerunt; ut nulla eis cederet dies, quin 
tremendo S. Missae Sacrificio supplices 
prius adstitissent: quam ad suae 

concederent officia vocationis.  
7. Dimissio peccatorum, quod orent: Et 

dimitte169. Hine oh quanta peccatorum facta 
est, fitque conversio stupentibus Angelorum 
choris, et exultantibus.  

8. Fraterna Charitas et pax intus et 
foris, qua publica, qua privata.  

Effecta ea testantur luculenter non nisi 
orbi universo, quod orent: Sicut et nos 
dimittimus debitoribus nostris170. 
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مشاركة كرٌمة باألسرار المقدسة للحٌاة فً الروح القدس، و

حقٌقً وضروري للبشر الذٌن هذه األسرار التً هً عون 

                  أال  ٌمضً ٌوم واحد  ٌطلبونهم اإلله وأنفسهم؛ ثم  نٌنسو

بدون أن ٌذهبوا لحضور القربان المقدس فً القداس بتقوى، 

 بواجباتهم الحٌاتٌة؛ ٌقومواقبل أن 

. عندما ٌصلً أخوة الوردٌة: "واؼفر لنا خطاٌانا"، 1

 فهم ٌطلبون من اإلله مؽفرة خطاٌاهم.

 آه، كم هداٌة لخطابٌن حصلت وتحصل هكذا!

 المبلبكة! جوقاتتبهج إنها تدهش و

لمن  . عندما ٌصلً أخوة الوردٌة: "كما نحن نؽفر4

أخطؤ إلٌنا"، فهم ٌطلبون من اإلله نعمة الحب األخوي وسبلم 

القلوب والسبلم فً العالم، وفً المجتمع وفً العابلة: إن 

 العالم؛ كل    فً   ووفٌرة   مجربة الصبلة   هذه   ثمرات
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9. A171 tentationibus liberatio, quod 

orent: Et ne nos, etc.  

Et hoc experti sumus in multis; qui 

positi172 in Fraternitatem tantae 

communionis evaserunt in Samsones, 

Davides etc.  

10. Liberatio a malis tum colpae, tum 

poene, quod orent: Sed libera nos, etc.  

Atque hinc vidimus, ut notorium, 

infirmos multos, contribulatos ac tantum 

non pene desperatos, redditos sibi, Deo, 

vitaeque novae; ut primum sese in 

Fraternitatem hanc conscribi consenserunt, 

et Psalterium pie frequentare instituerunt.  

Unde Psalterii merito mulierem caecam 

vidi illuminatam: aliam malo daemone 

obsessam ac rabidam, perfecte liberatam. 
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. عندما ٌصلً أخوة الوردٌة: "وال تدخلنا فً 1

: كم التجاربالتجارب"، فهم ٌطلبون من اإلله التحرر من 

مرة رأٌنا بؤعٌننا أن أولبك الذٌن دخلوا فً هذه األخوٌة ذات 

 المشاركة الكبٌرة قد أصبحوا مثل شمشون أو داوود، إلخ.!

لكن نجنا من الوردٌة: ". عندما ٌصلً أخوة 60

ب والشرٌر"، فهم ٌطلبون من اإلله نعمة التحرر من شر الذن

 ومن شر القصاص.

باإلضافة إلى ذلك، كم مرة رأٌنا فً الواقع أن الكثٌر من 

المرضى والموجوعٌن، بعضهم فً حالة مٌإوس منها، قد 

ما طلبوا التسجٌل فً هذه عادوا إلى اإلله ولحٌاة النعم عند

 وعزموا على تبلوة الوردٌة بورع؟ األخوٌة

كنت أعرؾ امرأة عمٌاء استعادت النظر بصبلة الوردٌة؛ 

وامرأة أخرى، ٌلبسها الشٌطان، كانت ؼضوبة، وتحررت 

 بالكامل.
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Ista, aliaque talia, et efficacia Dominicae 
Orationis obtineri posse, nos Fides 
Christiana docet, inde, ex quo eandem 

divinam nos Orationem Christus docuit: 
simul quoque in eadem bona petenda omnia, 
et quaecunque mala depraecanda, 
comprehendit: tum denique et 

consecuturum effectum velut promisit istis.  
Matt. 7, Luc. 11: “Quaerite et invenietis: 

pulsate et aperietur vobis, petite, et 

accipietis. Omnis enim qui petit, accipit: et 
qui quaerit, invenit; et pulsanti aperietur”.  

Et ne rerum quicquam petendarum 
excepisse videri possit; addidit, Marci173 11: 
“Quicquid orantes petieritis, credite, quia174 
accipietis, et fiet vobis”.  

Atque praedicta capita dena in ipsis 
verbis Dominicis expressa esse, sat ipsa 
loquuntur. 

II. Salutatio Angelica nunc sua175 ratione 

quindena Bona in sese contineat, patentibus 
rite     parata;   quae  Psaltis    Marie    tum 
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تعلمنا العقٌدة المسٌحٌة أنه بتبلوة صبلة األبانا ٌمكن 

 الحصول على منافع مماثلة، وأكثر من ذلك.

ا ٌسوع المسٌح علمنا أن نصلً من أجل أن ٌعطٌنا                                                   أٌض 

خٌر وٌبعد عنا كل شر، ووعدنا بؤن هذا الرجاء اإلله كل 

ع وا  سٌتحقق عندما قال: " ل ب وا ت ج د وا. ا ق ر  ا. ا ط  و  ط  ؤ ل وا ت ع                                                        ا س 

 8 .                ٌ ف ت ح  ل ك م  
م ن   ل ب  ٌ ج د ، و  م ن  ٌ ط  ذ ، و  ؤ ل  ٌ ؤ خ                                                                   أل ن  ك ل  م ن  ٌ س 

ع  ٌ ف ت ح  ل ه    (.60-66،1؛ لوقا. 4-1،1" )متى.                        ٌ ق ر 

بعض ومن أجل أن ال ٌشك أحد بؤنه ال ٌمكن طلب 

ل ب ون ه  ح ٌن م ا  فً الصبلة، أضاؾ ٌسوع: " األشٌاء                                 ك ل  م ا ت ط 

، ف آم ن وا أ ن  ت ن ال وه ، ف ٌ ك ون  ل ك م   ل ون   (.66،68" )مرقس.                                                        ت ص 

                                                  ومن المإكد أنه عندما ت تلى الكلمات العشرة األساسٌة 

 واب.لؤلبانا، فلن تكون بدون ث

II .ة عشركذلك السبلم علٌك ٌا مرٌم تتضمن خمس 

 بحلمه   وٌستحقها، ٌمنحها اإلله                           امتٌاز، أ عد ت لمن ٌطلبها 

 

 

 

 

 

 



335 
 

 
 صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة، القرن العشرون.
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  Überlingenسٌدة الوردٌة، كنٌسة القدٌس نٌقوال، القرن الثامن عشر،

 )توربٌنػ، ألمانٌا(.
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pro Salutationis dignitate, tum pro merito 

Virginis, clementer a Deo concedantur176, 

pari via modoque declarabo.  

Quindenis ea voculis constat plane 

divinis: ne quis vel apicem in ea vacare 

mysterio putet, ecce tibi Fructus seu Effecta 

illius totidem perinde divina recensebo 

dumtaxat.  

Bonum primum est, Liberatio a Vae 

maledictionis Evae: per Ave.  

2. Mentis illuminatio, per inspirationes 

scientiarum informationes, et gratiam; per 

Maria id est177 Illuminatrix.  

3. Gratiae donatio singularis servis suis 

peculiaribus conferenda: quia Gratia, orant.  

4. Abundantia gratiae per plenitudinem 

Spiritus      Sancti: quia      Plena     orant,  
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سواء للقوة التً فٌها أو لحسنات  ،لمصلً وردٌة مرٌم

 العذراء مرٌم: سوؾ أعددها بنفس الطرٌقة ونفس المنهج.

كلمة مدهشة، وال  61تتؤلؾ السبلم علٌك ٌا مرٌم من 

هذه  قمممن     ة  واحد      قمة  ٌجب أن ٌخطر ببال أحد أن ٌلؽً 

الصبلة السماوٌة: واآلن سؤدهشك بالثمرات والمنافع الرابعة 

 التً تتضمنها صبلة السبلم علٌك ٌا مرٌم:

السبلم علٌك"، فهم عندما ٌصلً أخوة الوردٌة: ". 6

 حواء؛ أذىٌطلبون منها قبل كل شًء نعمة التحرر من لعنة 

ٌا مرٌم"، التً تشع عندما ٌصلً أخوة الوردٌة: ". 6

ا، ف                                                هم ٌطلبون منها نعمة النور ونعم ا باطنٌة لمعرفة         نور 

 حقٌقة األشٌاء بعمق؛

عندما ٌصلً أخوة الوردٌة: "نعمة"، فهم ٌطلبون . 1

 مرٌم المخلصٌن نعمة خاصة؛ خدممنها أن ٌعطى 

 فهم   ٌا ممتلبة"،" الوردٌة:  أخوة   ٌصلً  عندما. 8
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et singularem Mariae plenitudinem 

praedicant. 

5. Dominium libertatis, Galat. 4: “Qua 

Libertate nos Christus liberavit”; quia in 

Dominus, Dominae Mariae Dominationem 

singulariter extollunt.  

6. Assistentia Dei in hac mundi vita. 

Quia, Tecum, orant famuli de societate 

Mariae.  

7. Benedictio Angelica: quia, Benedicta, 

orantes Mariae benedictionem venerantur 

Angelicam, item et ipsi ab Angelis 

benedicendi.  

8. Privilegii specialis possessio, prae 

aliis, danda Psaltis, quod in Tu, Deipare 

demonstrent praecellentias alias supra 

mulieres. 
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حون      ٌسب  ون منها نعمة الروح القدس حتى االمتبلء، وٌطلب

 بالكمال االستثنابً الذي ٌشع من مرٌم كلٌة القداسة؛

"، فهم 1 حون      ٌسب                                          . عندما ٌصلً أخوة الوردٌة: "الرب 

باتحاد إرادة مرٌم كلٌة القداسة الكامل مع إرادة اإلله، 

"، ألن                                                 وٌطلبون منها نعمة توحٌد إرادتهم مع إرادة "الرب  

 (.8،16حررنا من العبودٌة" )ؼبلطٌة. المسٌح "

معك"، فجمٌع عندما ٌصلً أخوة الوردٌة: ". 1

المسجلٌن فً أخوٌة مرٌم ٌطلبون منها نعمة حماٌة اإلله فً 

 هذه الحٌاة الدنٌا؛

. عندما ٌصلً أخوة الوردٌة: "مباركة"، فهم 1

بمباركة المبلك لمرٌم، وٌطلبون منها نعمة أن ٌسبحون 

ا من مبلبكتهم الحارسٌن؛ٌكونوا                                        مباركٌن هم أٌض 

. عندما ٌصلً أخوة الوردٌة: "أنت"، فهم ٌسبحون 4

بامتٌازات أم اإلله مقارنة مع كل النساء األخرٌات، وٌطلبون 

 األخوٌة؛   فً   للمسجلٌن   واحد   امتٌاز   نعمة   منها

 

 

 

 

 



341 
 

9. Misericordiae impetratio, quod, in 

mulieribus, eximiam Matrem misericordiae 

eminere confiteantur.  

10. Benedictio specialis: quia in dies 

centies et quinquagies Dei Filio dicunt, Et 

benedictus, qui benedicentes se benedicit. 

11. Fructus naturae, gratiae, et gloriae. 

Quia in Fructus, fructuum Fructum 

Mariae certatim cohonorant Jesum.  

12. Perfectio corporis in natura, 

moribus, et fortuna, quantum saluti 

expedierit.  

Quia in, Ventris, voce laudant 

nobilissimum, et purissimum, Virginitatis 

templum, et Trinitatis Triclinium.  

13. Familiaritas Mariae specialis in 

uno178  donorum   aliquo179:   quod   in  Tui,  
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بٌن النساء"، فهم عندما ٌصلً أخوة الوردٌة: ". 1

                                                  ٌسبحون بسمو  أم الرحمة "على جمٌع النساء"، وٌطلبون 

 منها نعمة الرحمة؛

. عندما ٌصلً أخوة الوردٌة: "ومباركة"، فهم 60

ٌطلبون منها نعمة مباركة خاصة من ابن اإلله الذي ٌسبحون 

 مرة فً الٌوم كً ٌبارك الذٌن ٌباركونه؛  610له 

هون                 ثمرة"، فهم ٌنز  عندما ٌصلً أخوة الوردٌة: ". 66

                                  ا وحقٌقة ، وٌطلبون منها نعمة ثمرة                      ٌسوع، ثمرة مرٌم حق   

 لنعمة والمجد؛الحٌاة وا

بطن"، فهم ٌسبحون عندما ٌصلً أخوة الوردٌة: ". 66

الثالوث  وسكنىلها، التً هً معبد العذرٌة الطاهر والنبٌل 

المقدس، وٌطلبون منها قضاء هذه الحٌاة الجسدٌة فً 

األعمال الصالحة وحسن الختام من أجل بلوغ الخبلص 

 األبدي؛

"، فالمسجلون فً 61                                                . عندما ٌصلً أخوة الوردٌة: "ك 
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specialem Mariae proprietatem quandam 

designant, quae illa cumque fuerit.  

14. Salus gratiae, et gloriae: pro qua 

orant in Jesus, Matth. 1.  

Ipse enim salvum faciet populum suum 

a peccatis eorum: praesertim tales suae 

Salutis praeconis et Psaltas, Nominis sui 

cultores perpetuos.  

15. Dignus honor Sacramentorum: 

quem, dum vivunt, illis praestabunt180, et a 

quibus muniti dignius et vivis decedent, ut 

confessi, contriti, Viatico cibati, et inuncti.  

Quod Christus, id est, Unctus, toties 

frequentent pro181 corde, et ore Psaltae 

coronarii Christi, et Mariae. 

III. Dices: Non video, quemadmodum ex 

Angelica Salutatione dicta quindena bona 

promanent.  

Doleo caecitatem: et quia caecus es, in 

foveam cadis. 
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األخوٌة ٌطلبون نعمة الصداقة الخاصة مع مرٌم، وهبة 

 واحدة من فضابلها السامٌة؛

ٌسوع"، فهم ٌطلبون عندما ٌصلً أخوة الوردٌة: ". 68

ب ه  م ن   منها نعمة خبلص الجسد والروح: " ل ص  ش ع                                أل ن ه  ٌ خ 

اٌ اه م   ط  رٌن بالخبلص                     (، وبشكل خاص المبش  6،66" )متى.              خ 

 األوفٌاء؛ ، أصدقاءهأخوة الوردٌةو

، وهو المسٌح": " عندما ٌصلً أخوة الوردٌة. 61

"الممسوح باإلله"، فهم ٌطلبون منها نعمة التقرب من 

بعظٌم الشرؾ، طٌلة حٌاتهم، والخروج من المقدسة األسرار 

ا الصفح عن هذه الحٌاة بجدارة بعد أن ٌتوبوا وٌطلبو

ومسحوا بالزٌت خطاٌاهم فً االعتراؾ، وتناولوا القربان 

 المقدس.

III ًمن المرجح أن تقول: ال أرى كٌؾ ٌمكن أن تؤت .

 هذه المنافع الخمسة عشر من السبلم علٌك ٌا مرٌم!

 ٌإلمنً عماك! وألنك أعمى ستقع فً حفرة!
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Audi igitur, si videas minus.  
1. Christiano addubitare nefas est: quin 

ista, pluraque et maiora Bona divinae insint 

Salutationi, atque eadem in Maria gratia 
plena extiterint.  

2. Cum igitur huiusce plenitudinis 
confessio, et laudatio digna, a Psaltis 

quotidie fiat, ac toties; cumque in divinis 
Salutationis voculis eadem contenta quoque 
pie ac rite memorentur, et Virgini, ex 
ipsiusmet accepta thesanro hoc offerantur in 
iisdem voculis, ceu phialis a Deo fictis ad id 
factisque.  

3. Cum denique Veritas Christus 
spondeat, pro dato reddendum danti 
centuplum, vel in hoc etiam mundo, fore: 
cquis esse Christianus potest, quem sancta 
Fides et Spes iuste sinant, vel Deo 
discredere, vel Bono diffidere, quin possit, et 
velit, ut Verba haec sua sint Verba vitae, 

sintque res ipsa illius, qui dixit et facta 

sunt.  
Ex quibus duo admiranda et adnotanda 

se fecerunt. 
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ا: ا اصؽً إذا كنت ال تبصر جٌد                                  إذ 

ال ٌمكن أن ٌشك المسٌحً بؤن فً السبلم علٌك ٌا . 6

مرٌم هناك لٌس فقط هذه الحسنات، بل حسنات أخرى ذات 

 قٌمة أكبر، وهً سامٌة فً مرٌم، الممتلبة نعمة.

ه 6 مرٌم وٌسبحون لها،  أخوة الوردٌة                   . فً الواقع، ٌنز 

ومً، وبنفس القدر وهً الممتلبة نعمة، بالتعبد الٌ

ٌستحضرون بورع وتواضع ما تتضمنه الكلمات القدسٌة 

للسبلم علٌك من نعمة، وٌقدمون نفس الكلمات للعذراء كً 

 تضمها إلى كنزها مثل أكواب طافحة باألعمال الصالحة. 

                                                . وبما أن المسٌح، الذي هو الحقٌقة، وعد أن ٌ عطى 1

ن ٌكون هناك من أعطى فً هذه الدنٌا مبة ضعؾ، هل ٌمكن أ

ٌمكنه أن ٌصدق ال  والرجاء                           مسٌحٌ ا عنده اإلٌمان المقدس 

ا أن تكون آراءه كلمات                                                          اإلله أو ٌشك بهذا الوعد، وٌزعم أٌض 

ار  حٌاة مماثلة لكلمات الذي " . ه و  أ م ر  ف ص  "                                           أل ن ه  ق ال  ف ك ان 

  (؟11،1)المزامٌر. 

 اء التً قٌلت حتى اآلن، هناك شٌبانمن بٌن األشٌ

 ن ٌجب التؤكٌد علٌهما:عظٌما
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Prius Dignitas, vis et Potestas, Opulentia 

divina, et sanctitas Salutationis Ave, etc. 

Alterum felicitas Psaltarum, quibus eam 

inspirare mentem dignatus est Deus, ut sibi 

adlubescere sinerent ad eam tantam 

Fraternitatem Psalterii adque ipsum 

divinum, non iam solummodo Davidicum 

Psalterium: in, et cum quo versantes, velut 

in Fluminis impetu, qui laetificat Civitatem 

Dei; quique sanctificavit tabernaculum eius: 

quomodo, vel mente capi potest, quin 

penitissime ab eo non permadescant. 

IV. Quapropter ecce tibi, quisque Psaltes 

Mariae corollas quindecim offert quotidie, 

sed generis eas triplicis: unam in 

Quinquagena prima, Rosarum, et liliorum; 

alteram in secunda, Gemmarum; tertiam in 

postrema, Stellarum.  

Quis autem voces Salutatorias non 

intelligit longe vincere rosas suavitate; 

gemmas, praetiositate; stellas, claritate? 
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ٌمة، والفاعلٌة، والثروات أول شًء هو الكرامة، والق

 السماوٌة وقداسة السبلم علٌك ٌا مرٌم؛

الشًء الثانً هو سعادة أخوة الوردٌة الذٌن  ألهمهم 

تنالهم عظمة أخوٌة الوردٌة اإلله بالدخول فٌها، ووعدهم بؤن 

وتبلوة مزمور الوردٌة العجٌب )ٌؤتً هذا االسم من المزمور 

 الداوودي(.

الوردٌة، نقٌم كما لو على مجرى بالوردٌة، وبواسطة 

(: 81،1                                                نهر ٌ بهج مدٌنة اإلله و"منزله المقدس" )المزامٌر. 

إن المنزل الذي نستوعبه بسهولة سٌكون على الدوام 

 كالبستان المروي.

IV هاك النهر فهو قرٌب منك، ٌا أخا الوردٌة الذي .

من                                                    تقدم لمرٌم كل ٌوم إكلٌبل  من ثبلث خمسٌنات من الزهور،

ولى من الورود والزنابق؛ األ ثة أنواع مختلفة: الخمسٌنثبل

الثالثة واألخٌرة من  الثانٌة من الجواهر؛ والخمسٌن الخمسٌن

النجوم. من هو الذي ال ٌإمن بؤن كلمات السبلم علٌك تفوق 

بما ال ٌوصؾ الورود فً جمالها، والجواهر فً قٌمتها، 

 والنجوم فً برٌقها؟
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Denique haec vidit et audivit a Virgine 
Maria supradictus Sponsus eiusdem Mariae 
Virginis, et plurima de similibus 

mirabilissima. 
 
 

CAPUT XIX 

Quod horum melius: Psalterium Orare voce, 
vel mente? An Praedicare? Dictare? 

Propugnare id defendendo? 

 
Domine servorum Christi fidelium 

metuende.  
Humana non quiescens aviditas, saepius 

multa quaerit impulsa lenitate182, quam 
Devotione ducta. 

I. Quaestio: Utrum praestet: Orare 

Mente, an voce Psalterium? 
Dico:  
1. Scienti mentaliter id orare, haud 

necesse est uti voce, Augustini vox est: 
Oratio mentalis  sine  voce  valere potest, 
sed vocalis, 
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هذه األشٌاء، وأشٌاء عرٌس العذراء مرٌم ذاته لقد رأى 

 .ثر روعة، وسمعها من مرٌم العذراءأخرى من هذا القبٌل أك

 

 الفصل التاسع عشر

              عال  أم بصمت؟                    تبلوة الوردٌة بصوت   ماهو األفضل:

وهل من األفضل الوعظ بالوردٌة أم التبشٌر بها من 

 خبلل الكتابات التً تدافع عنها؟

 

ٌا أسقؾ عبٌد المسٌح المإمنٌن المقدام: إن النهم 

                                                  البشري للمعرفة ال ٌعرؾ الراحة، وؼالب ا ما تطرح بعض 

 األسبلة بدافع الؽرور المعرفً أكثر مما هو بدافع التقوى:

Iاألول هو: ما األفضل: تبلوة صبلة الوردٌة  . السإال

؟                    بصمت أم بصوت عال 

 أنا أجٌب:

من ٌتلو الوردٌة بصمت، ال ٌجب علٌه بالضرورة أن . 6

، كما ٌإكد القدٌس اؼوسطٌن فً إحدى                                                   ٌقوله بصوت عال 

 كتاباته: "الصبلة التً تتلى بصمت ٌمكن أن تكون صحٌحة، 
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nequaquam est meritoria, sine mente 

devota.  

2. Vocale simul et mentale Psalterium 

melius est, quam alterum solum, quod ei 

duplex insit bonum; Poenalitas maior a 

corporis actu et a contentione mentis.  

3. Talis Psalterii usus esse potest 

aeternae vitae meritorius, utpote pure 

voluntarius, nullo Ecclesiae praecepto 

mandatus, et ex se bonus, ut supra patet. 

II. Quaestio: Utrum melius: Orationem 

isthanc orare ad sensum Verborum: an 

Rerum?  

Dico:  

1. Meditationes de183 Christi 

Incarnatione, Passione, Gloria; deque 

Sanctis, de  virtutibus  et  vitiis pluris sunt 

in Psalterio 
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                                                    ولكن الصبلة التً تتلى بصوت عال  لٌس لها قٌمة بؤي شكل 

                                   من األشكال إن لم ٌكن الذهن مإمن ا".

                                           . مع ذلك، فإن تبلوة الوردٌة بصوت عال  وبذهن 6

ا أفضل من تبلوتها بصمت ألن ذلك ٌتضمن خٌر                                                 مإمن مع 

 بسبب عمل الجسد والذهن.                        مضاعؾ: فالجهد أكبر فعبل  

                                               . إن تبلوة الوردٌة ذهنٌ ا وبالصوت له حسنات أكثر 1

                                                        للحٌاة األبدٌة، ألنها خٌار حر  ال ٌملٌه أي فرض من الكنٌسة، 

ا بحد ذاته كما رأٌنا آنف ا؛                                            وهً أمر جٌد جد 

II السإال الثانً هو: أٌهما أفضل: تبلوة هذه الصبلة .

 ار؟بتؤمل معنى الحٌاة أم معنى األسر

 أجٌب: 

. إن تؤمل أسرار التجسد، وآالم المسٌح، ومجد 6

 فً   هً  والمفاسد،  الفضابل  وتؤمل والقدٌسٌن،   المسٌح
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quam ad verborum sensum attentio; quia 

rerum alia, atque alia novitate meditatarum 

tollit fastidium.  

2. Psalterium hoc potius est institutum 

ad sese sub Deo colligendum, quam ad 

publice orandum idem in Ecclesia: cum 

liberae sit Devotionis, et non Necessitatis.  

3. Oportet ut Psaltes Mariae saltem 

intendat orare attente, tametsi actu non 

oret attente.  

Attentio enim actualis ad merendum 

necessaria non est, in hoc praesertim orandi 

modo libero: quid184 idcirco potest orari inter 

ambulandum, etc, modisque aliis 

quibuscunque libuerit, potest addere, 

demere, dividere partes Psalterii ad 

placitum. 

III. Quaestio: Utrum melius: Psalterium 

Praedicare, an Orare? 

Dico (caeteris paribus): Praedicare 

praestat. 
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                                                       الوردٌة أفضل من التمع ن بمعنى الكلمات، ألن التؤمبلت تفتح 

                                                         سببل  كثٌرة لرإٌة الوردٌة كشًء جدٌد دابم ا ولٌس تكرارٌ ا.

له . لقد تؤسست الوردٌة قبل كل شًء لبلجتماع باإل6

                                                      جماعة، حتى قبل أن تكون من أجل تبلوتها علن ا فً الكنٌسة 

 .ا     فرض   ت                    لكونها خٌار حر  ولٌس

ا . ٌجب على من 1ٌ                                صلً وردٌة مرٌم أن ٌكون مرك ز 

                                                        أثناء الصبلة، ولو أنه ال ٌفلح بذلك فعلٌ ا طٌلة وقت الصبلة: 

                                                     فً الواقع، لٌس من الضروري التؤمل دابم ا بتركٌز أثناء 

ة، على صبلة                                                الوردٌة التً تترك حرٌة الصبلة بؤشكال عد 

سبٌل المثال: أثناء المشً، إلخ.، وبؤي شكل آخر ٌرٌده 

المصلً، كما أنه من الممكن إضافة أو تبدٌل األسرار، أو 

 تبلوة الوردٌة على أجزاء، حسب رؼبة كل شخص.

III . السإال الثالث هو: أٌهما أفضل: الوعظ بالوردٌة أم

 ؟صبلتها فقط

أجٌب، كما فً السابق، بؤن، من بٌن األمرٌن، ٌمتاز 

 الوعظ على الصبلة.
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Nam illud, quanto est communis bonum, 

ac utilius; tanto et melius.  

Quanquam quoad fervorem privatae 

devotionis, Orare potest alteri praestare. 

IV. Quaestio: Quid istorum melius est185; 

Confessiones excipere, et in poenitentiam 

iniungere Psalterium: an idem contra 

oppugnantes propugnare, an orare tantum? 

Distinguo:  

1. Quoad vero bonum proximi praedicta 

praecellunt isti soli orare; 

2. quoad vero bonum suum proprium; 

ipsum Orare posset iis antestare.  

3. Quanquam, Reconciliare, id in poenam 

dare, defensare, sunt quasi orare.  

S. Augustinus, enim: “Omne opus bonum 

est oratio”, et vere.  

V. Quaestio: Utrum melius: Dictare 

quaedam ad calamum de Psalterio, an idem 

praedicare?  

Dictare, inquam. 
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ا.                                                     فً الواقع، من األفضل أن ٌكون الخٌر مشترك ا ومفٌد 

                                                    ولكن، مع ذلك، عندما ٌصلً الشخص بإٌمان مت قد فإن ذلك 

 ٌتفوق على الوعظ.

IV السإال الرابع هو: ما األفضل: االعتراؾ وتقدٌم .

الوردٌة ككفارة، أم الدفاع عن الوردٌة ضد أعدابها، أم 

 صبلتها فقط؟

 األشٌاء:أجٌب بالتمٌٌز ٌن 

. فٌما ٌتعلق بالقرٌب، فإن األشٌاء التً قٌلت فٌما 6

 سبق أفضل من الصبلة وحدها؛

. لكن فٌما ٌتعلق بالمنفعة الشخصٌة، فإن الصبلة 6

 وحدها ٌمكن أن تتفوق على األمور األخرى؛

. مع ذلك، فإن تقدٌم الوردٌة فً االعتراؾ ككفارة 1

ٌقول القدٌس والدفاع عنها هما كصبلتها: فً الواقع، 

اؼوسطٌن: "أي عمل صالح هو صبلة"، واألمر هو كذلك 

      حق ا.

V السإال الخامس هو: ما األفضل: كتابة مإلفات عن .

 الوردٌة بالقلم، أم الوعظ بها؟

 إنها الكتابه، أإكد:
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 صورة مقدسة، القرن التاسع عشر.
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 المدرسة الفبلمنكٌة، سٌدة الوردٌة، القرن الخامس عشر.
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1. Quia dictator, est Doctorum doctor; 
qui inde simpliciores ad praedicandum 
erudiunt.  

2. Et quia in dictatione maior est 
contemplatio, ad vitam contemplativam 
propius accedens; quam praedicatio, quae 
activam ad vitam pertinet.  

3. Scriba est tanquam Moyses quidam, 
Verbum Domini revelans Aaroni.  

Praedicatores vero sunt velut Aaron in 
verbo subjectus Moysi.  

4. Quanquam respectu laboris, charitatis, 
aut necessitatis ipsum Praedicare, altioris 
esse meriti potest, quam Dictare.  

VI. Quastio. Utrum melius: scribere sub 
altero dictante, an orare, praedicare, 
reconciliare? etc.  

Dico.  
1. Scribae Doctorum Sanctorum, si 

fuerint in gratia, merentur Aureolam 

Doctorum, et gloriae societatem, etsi non 
paris cum Magistris.  

2. Quia vero isti per magnam quotidie 
poenam habent in mente subinde invita, 

inque corporis labore; 
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بالفعل، إن من ٌكتب هو معلم المعلمٌن، وهإالء . 6

 ٌعلمون البسطاء بالموعظة؛

. وبما أن فً الكتابة تؤمل أكبر، فمن ٌكتب ٌكون أقرب 6

 للحٌاة التؤملٌة ممن ٌعظ، والذي هو فً الحٌاة الفاعلة؛

موسى الذي ٌبوح لهارون بكلمة من ٌكتب هو مثل . 1

الوعاظ هم بالفعل هارون الجدٌد الخاضع لموسى  الرب:

 الجدٌد الذي ٌقدم لهم الكلمة؛

. مع ذلك، ففٌما ٌتعلق بالجهد، والحب والتضحٌة، فإن 8

 الوعظ ٌمكن أن ٌكون له حسنة أكبر من الكتابة.

VIبإمبلء من  . السإال السادس هو: ما األفضل: الكتابة

آخر، أم تبلوة الوردٌة، أم الوعظ بها، أم االعتراؾ بها، 

 إلخ.؟

 أجٌب: 

                                                 . إن كت اب الحكماء القدٌسٌن، إذا بقوا فً النعمة، 6

ٌستحقون هالة الحكماء والمشاركة فً مجدهم وإن لم ٌكونوا 

 على مستوى معلمٌهم؛

                                               . عندما ٌعًٌ التعب الجسدي والذهنً الكت اب بسبب 6

 لٌومً الكبٌر الذي ٌقومون به، فإن الشٌطان ٌدفعهم الجهد ا
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item tentationes saepe diaboli pulsantur de 
omittenda scriptione, de valetudine sibi inde 
laedenda, etc.  

Ideo quoad haec talia, maioris esse 
meriti queunt, ut qui in poena maiore 
versentur: praeterquam quod causa salutis 
sint multis, ex eorum scriptorum usu 

procurandae.  
Verum ex pura devotione scribere 

oportet, non aviditate lucelli.  
3. Magni item sunt meriti, qui conscripta 

communicant aliis ac evulgant.  
Isti enim sunt velut aurigae, quibus vasa 

doctrinae Sancti Spiritus deferuntur in 
orbem.  

Et tales par est, ut in Fraternitate 
Psalterii recenseatur, qui etsi minus facto, 
ac voto tamen id orant, et offerunt: quin 
etiam in aequivalenti Christum et Mariam 
colunt. 

VII. Denique unum hic referam, ab ipsa 
Virgine Maria cuidam sibi devoto revelatum 
infra annos quatuor, quae aiebat: “Ego 
impetravi a Filio meo, quod omnes in ista 

Confraternitate habere possint in Confratres 
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أو أنهم ٌمرضون: عندما تحدث ته إلى عدم الكتابة، بإؼواآ

هذه األمور، فهم ٌنالون حسنات أكثر ألنهم ٌعانون مشقة 

أكبر؛ لكن من أجل الحصول على الحسنات، ٌجب أن ٌكون 

 المرض قد أصابهم بسبب اإلٌمان ولٌس لطمعم بالكسب؛

كتاباتهم باآلخرٌن  ون                      . بالمثل، فإن من ٌبل ؽ1

فهم بالفعل كعربات  وٌنشرونها سٌحصلون على حسنة أكبر:

 فً الدنٌا. الخٌل التً تنقل مذهب الروح القدس

وهذا حق أن ٌكونوا مسجلٌن فً البحة أخوٌة الوردٌة، 

هم وصلواتهم: فهم ٌصلون وٌقدمون الوردٌة من خبلل أعمال

 .نفس القدرون المسٌح ومرٌم بفً الحقٌقة، هم ٌكرم

VII.  ا، سؤورد اآلن العذراء مرٌم  أوحت به      وحٌ ا                  أخٌر 

ها، منذ أقل من أربع سنوات، قالت فٌه: إلى أحد أتقٌاب

 حصلت من ابنً على أن بإمكان جمٌع من فً هذه األخوٌة "
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suos totam Curiam coelestem, in vita et in 
morte: quoad omnium meritorum cum 
Sanctis Communicationem, ac si ipsi Beati 

in hac mortalitate unam eandemque cum 
ipsis haberent Fraternitatem.  

Admirabatur, ille, nil credens dicto.  
Cui illa: “Cur non credis eos sodales 

esse: cum Psaltae mei in mundo id agant186, 
quod Beati in coelis omnes semper 
faciunt?”. 

Unde S. Gregorius infert: “Homines 
venite ad Angelorum Ordines, quorum 
tenuerunt in vita actus officiorum. 

 
 

CAPUT XX. 
De Gestatione Psalterii 

 
Episcope Christi famulorum piissime. 
I. Quaeritur: An ait conveniens ad 

zonam, vel manum, aliterve circumferre 

secum Patriloquium, sive Coronam 
Rosariam? 
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مملكة السماء، فً الحٌاة وفً  لحاشٌةأن ٌكونوا أخوة 

الموت، وأنهم سٌشاركون فً كل حسنات القدٌسٌن كما لو أن 

للطوباوٌٌن فً هذه الحٌاة الدنٌا نفس األخوٌة الواحدة 

 معهم".

، ولم ٌستطع تصدٌق  الكلمات التً                                هو كان مذهوال 

ال تصدق أنهم مرتبطون  سمعها. وقالت مرٌم له: "لماذا

نفس األخوٌة فً الوقت الذي ٌقوم فٌه أخوة ببعضهم ب

                                                  الوردٌة فً الدنٌا ما ٌقوم به الطوباوٌون دابم ا فً 

 السماء؟".

ا أن البشر سٌنضمون                                               ٌقول القدٌس ؼرٌؽورٌوس أٌض 

اسهم ف ً مهامهم على                                        إلى جوقات المبلبكة الذٌن كانوا حر 

 األرض.

 

 الفصل العشرون

 هل ٌجب حمل مسبحة الوردٌة؟

 

 ٌا أسقؾ عبٌد المسٌح العطوؾ:

I . ربما ٌتساءل أحدهم: هل من المناسب أن ٌحمل

الشخص مسبحة الوردٌة، معلقة على حزام خصره أو فً 

 ٌده، أو معلقة فً عنقه؟
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Dico: Id decet, et expedit: ob humanae 
memoriae labilitatem; ob paratiorem usum 
in promptu; ob exemplum bonum, quod in 

utroque Testamento omnibus est mandatum. 
II. An exemplum istud sit meritorium? 
Dico: si fiat citra hypocrysim187, et cum 

pietatis augendae intentione, ad alios in 

eundem Dei cultum pertrahendos; hoc 
vere188 non potest non esse meritorium.  

In simili casu quid legitur in 
revelationibus S.189 Brigittae, quae et ipsa 
mirifica cum devotione Psalterium hoc trivit 
et visitavit.  

Et ego de hoc certissimus sum. 
III. Utrum utilius: Portare in manifesto, 

an non portare, sed orare tamen in occulto? 
Dico:  
1. Quoad exemplum aedificationis, 

maxime aeternum, necessarium Ecclesiae; 
utilius est gestare.  

At quoad efficaciam impetrationis, 
utilius est Orare: caeteris paribus.  

Quia Charitas utriusque mensura est ac 
poudus. 
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أجٌب: هذا مناسب ومفٌد، سواء ألن الذاكرة البشرٌة 

قصٌرة األجل أو لكً تكون فً متناول الٌد من أجل صبلتها، 

أو كً تكون شهادة ٌطلبها العهدٌن، القدٌم والجدٌد، من 

 الجمٌع.

IIهل ستهب هذه الشهادة حسنات؟ . 

كانت أجٌب: بالتؤكٌد، سٌكون لهذه الشهادة حسنات، إذا 

بدون نفاق وبنٌة زٌادة التقوى، من أجل تشجٌع اآلخرٌن 

 على ممارسة الصبلة نفسها.

، الوحى التً تحدثت عنهاتقول القدٌسة برٌجٌت هذا فً 

وهً نفسها كانت تصلً الوردٌة بتقوى مدهشة وكانت 

 تحملها على مرأى من الجمٌع.

ا بهذا الشًء. ا مقتنع جد                                    وأنا أٌض 

III فابدة: حمل مسبحة الوردٌة علن ا، أم . ما هو األكثر                                   

؟                             عدم حملها وتبلوتها فً السر 

 أجٌب:

مٌع عندما أنه من الضروري حمل الوردٌة أمام الج. 6

قدوة من أجل الكنٌسة، وهو الشًء                       ٌكون ضرورٌ ا الشهادة ك

 عندما    تبلوتها   المفٌد  من   بٌنما         دابم ا؛  ٌحصل  الذي 

 

 



369 
 

Si ex maiori charitate pro Salute plurium 

quis gerat tantum, et non oret; sine dubio 

magis meretur.  

Sin autem ex minore charitate, minus 

promerebitur: aequaliter, si cum aequali.  

2. Verum tamen ex parte laboris in 

orando, et fructus; orare, quam portare, 

fuerit salutarius. 

IV. An conveniat saeculares Dominos 

Dominasque id gestare? Et vel maxime: quia 

tenentur ex Officio recte factorum 

exemplum minoribus de sese praebere: 

hocque magis, quia aliis bonis operibus 

subinde minus vacare, aut sese impendere 

valent, aut nolunt.  

V. An Ecclesiasticos, Plebanos, 

Religiosus id gestare conveniat?  

Quid obstat? 
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حد                                                   تكون هناك حاجة للحصول على النعم: لكن األمر متساو  ب

لكلٌهما: فإذا كان  والمعٌار                          ذاته، ألن الحب  هو المقٌاس 

بدافع حبه الكبٌر لخبلص أحدهم ٌحمل مسبحة الوردٌة 

فهو ٌستحق أكثر بالتؤكٌد؛ وأما إذا كان  الكثٌرٌن وال ٌصلٌها،

 دافع هو ٌستحق بقدرإذن ٌستحق أقل؛ هو ، فرأفةبدافع أقل 

 .فٌهالحب 

. مع ذلك، فإن ثمرة الحسنات تتؤتى عن واجب الصبلة 6

الدإوب: صبلة الوردٌة هو أكثر فابدة للخبلص من مجرد 

 حملها.

IVذا الذٌن ٌعٌشون فً هواألسٌاد السٌدات . هل ٌلٌق ب

ا: فهم                                                            العالم حمل الوردٌة؟ بالتؤكٌد، بل أكثر من ؼٌرهم أٌض 

ٌكونوا قدوة فً الفعل أمام  ملزمون، لمكانتهم بٌن الناس، أن

لمقام الرفٌع الذي ٌشؽلونه ألنهم ال وهذا لهم، أتباع

أو تكرٌس أنفسهم ألعمال  اإلجتهادٌستطٌعون أو ال ٌرٌدون 

 صالحة أخرى.

Vوعامة الناس  اإلكلٌروس مل. هل من المناسب أن ٌح

؟ بالتؤكٌد! ومن ٌمنع من المإمنٌن، ورجال الدٌن الوردٌة

 ذلك؟
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 صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة، القرن العشرون.
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 سٌدة الوردٌة بٌن القدٌس دومٌنٌك والطوباوي أالن، القرن الثامن عشر.

 

 

 

 



373 
 

Ipsi, plus laicis caeteris, ad Christi 
Mariaeque cultum obligantur: ipsi, vi status 
sui, exemplo esse bono, quacumque in re 

sacra, laicis esse tenentur: an190 constat, 
quod Laici eos imitari non ira possunt in 
victus temperantia, in vestitus modestia: 
nec in Scientia, Doctrina, Disciplina, nec in 

Orationibus publicis Ecclesiae, etc., ob 
diversitatem status altioris: verum in 
comprecando, gerendoque Psalterio hoc 
imitari populus Clerum sacrum, ceu patres 
suos filii possunt.  

En Exemplum: Legitur, apud M. Thomam 

de Templo S. Dominici socium in 
praedicando Psalterio: Per id aetatis in 
Hispania Episcopum quendam maximum, 
plebis suae sibi commissae depravatos mores 
haud quaquam ad frugem honam reducere 
valuisse: quicquid diu, perque saepe, quin 
assidue attentaret.  

Demum multis irrito expertis eventu, 

ipsius sedet     animo,      per           Psalterii 
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ح منخرطون أكثر من البلمتدٌنٌن فً عبادة المسٌفهم 

فً أي  هم ملزمون بؤن ٌكونوا قدوة لبلمتدٌنٌنومرٌم: 

                        : من البدٌهً أال  ٌستطٌع حقٌقة مقدسة بحكم نعمة موقعهم

البلمتدٌنٌن أن ٌحذوا حذوهم فً االعتدال فً المؤكل، 

، وال والمسلك الملبس، وال فً العلم والمذهبالتواضع فً و

فً الصلوات الكنسٌة، إلخ.، بحكم اختبلؾ حالة الكمال؛ ومع 

ذلك، ٌمكن للشعب تقلٌد االكلٌروس المقدس فً الصبلة 

 وحمل الوردٌة أمام الجمٌع مثلما ٌقلد األبناء آباءهم.

ولكم هذا المثال: فً الكتابات التعلٌمٌة لتوما المعبدي، 

رفٌق القدٌس دومٌنٌك فً الوعظ بالوردٌة، نقرأ أن فً ذلك 

الزمان، فً اسبانٌا، استطاع اسقؾ شجاع، بواسطة 

إلى بداٌة عهدها فً الوردٌة، أن ٌعٌد الحٌاة المتدهورة 

عٌته ، وبمثابرة، بعد أن أإلٌه        ع هد بهللشعب الذي الحماس 

 الزمان. رالسبل على م

لقد تؤثر الشعب بعمق عندما أوصاهم االسقؾ بالوردٌة 

 قد   تكن  لم  التً كانت طرٌقة ؼٌر معهودة بالصبلة، والتً
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commendationem, sibi hactenus 
intentatum191, experiri.  

Igitur ipse primus grandem satis 

precariam Coronam, e cingulo suspensam 
gerere aspectabilem, novo id loci exemplo. 

Novitas spectaculi admirationem primum 
dedit in vulgus.  

Ad spectaculum vero mox, ut accessit 
praedicatio: iam huius clavi aures 
subtitorum reserabat: huius clava animos 
obduratorum pulsabat: huius vi et gratia, 
cruda ac dura virorum pectora sensim 
subruebat, partim effringebat; dum denique 
robustam inveteratae obstinaciae molem 
funditus eversam, comminutamque 
dissiparet.  

Inter caetera, fuit ista Pastoris boni vox 
pro concione.  

“Ecce- inquit (suum illud spectabile 
Rosarium elata manu praeferens ostentui 

praebebat) - ecce tanta dignitas est, ac plena 
salutis utilitas Psalterii Virginis Matri 
inclytae192 Mariae: ut ego, qui et Pontifex 
sum  
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 جربت حتى ذلك الحٌن.

كان االسقؾ أول شخص ٌحمل مسبحة الوردٌة معلقة 

على حزام خصره، وكان ٌصلً بها، فهو قدوة فً ذلك 

 المكان.

 حداثة هذا األمر أثار إعجاب الشعب فً البداٌة.

العظة، وفتح الواقعة بلك مباشرة، قرن ت ولكن بعد ذلك

                                     بواسطة مفتاح الوردٌة؛ وكان ٌهز  بعنؾ آذان المإمنٌن، 

النفوس البلمبالٌة بقضٌب الوردٌة؛ وبقوة ونعمة الوردٌة 

قلوب الناس القاسٌة                                ٌهدم شٌب ا فشٌب ا وٌحطم جزبٌ اكان 

هم فً آخر لعنادالجدار الصلب  والمتوحشة حتى ٌقوض

 هدم أساساته وتحطٌمها.، بعد المطاؾ

فً إحدى العظات التً ألقاها االسقؾ الراعً الطٌب 

ا إٌاها بٌده،                                                         على المإمنٌن وهو ٌظهر مسبحة الوردٌة رافع 

 مكانه كبٌرة ونفع عظٌم من أجل الخبلص                 قال: "حق ا، هناك 

معلم الفً وردٌة العذراء المجٌدة واألم مرٌم، وأنا، األسقؾ و

 سؤحملها   قانون المدنً والكنسً،فً البلهوت المقدس وال
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vester, et Sacrae Theologiae, simul utriusque 
Iuris Doctor; illud in zona mecum quaqua 
versus, domi foris circumgeram: velut Sacri 

Pontificatus mei, Doctoratus, omniumque 
honorum gloriam summam, gloriaeque 
coronam.  

Dixit: simul tela sub eurum animis fixit 

ignita.  
Exinde ligna porro similia foro subiicere 

perexit193: collapsae, emortuaque pietatis 
sensim194 induxit, usuque ipso ad Psalterii 
Orationem assuefecit, denique iacentem 
pietatem ac honestatem publicam sic erexit, 
ut velut ab anteactae vitae inferis 
existentes, in luce nova sese mirarentur.  

Itaque in alios repente viros mutati, 
vitam pariter, moresque, commutavere. 

VI. Addo, quod vidi.  
1. Tres vidi in Alemania Episcopos, et 

hos ex collo suspensa ferre nuda, et 

conspicua Psalteria.  
O nobiles torques! 
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معً على زناري فً كل مكان، أٌنما ذهبت، ألن إكلٌل 

الوردٌة هو أعظم مجد لً، وهو أعلى من مقامً االسقفً 

 المقدس، وأسمى من مكانتً العلمٌة ومن أي شًء عندي".

بٌنما كان ٌقول هذه األشٌاء، كان ٌطبع فً نفوسهم 

               سهام ا من نار.

ذلك، ألقى عظة فً ساحة، ومسبحة الوردٌة بعد 

                    هم شٌب ا فشٌب ا على فزالمصنوعة من الخشب فً ٌده، وح

  وانطفؤت! اندثرتالصبلة التً كانت قد 

دهم على تبلوة صبلة الوردٌة؛ وهكذا                                                    وشٌب ا فشٌب ا، عو 

أنهض من على األرض الحٌاة الروحٌة واألخبلقٌة بحٌث كان 

استناروا بنور جدٌد كما لو أنهم المإمنون ٌشعرون بؤنهم 

 خرجوا من جحٌم الحٌاة الماضٌة.

ا                                                  لذلك، بتحولهم فجؤة إلى أشخاص آخرٌن، ؼٌروا أٌض 

 حٌاتهم ومواقفهم.

VI:أضٌؾ ما رأٌته أنا شخصٌ ا .                            

أنا رأٌت فً ألمانٌا ثبلثة أساقفة كانوا ٌحملون فً . 6

 نبٌلة! قبلداتأعناقهم وردٌات بسٌطة وظاهرة: ٌا لها من 
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2. Et ipse ego compluribus Episcopis, 
diversis in locis, dedi Psalteria, quae et ii 
manifesto195 cum gaudio et consolatione sua 

interiore, pulcherrimo cum exemplo atque 
spectaculo gestabant.  

3. Apud nostrum P. M.196 Thomas de 
Templo legere me memini: ea in 

veneratione, S. Dominici aetate, habitum 
fuisse Psalterium, ut qui vel novum vitae 
statum ordiretur, aut officium auspicabatur: 
ipsum protinus cum Psalterio, pietatis 
indice, comparere in publico fuerit necesse, 
nisi de viri boni nomine periclitari vellet?  

Quid? Sponsum, vel Sponsam ab 
Psalterio vidisse nudos monstrum, aut 
ominis mali portentum fuisset creditum.  

4. Qui vel addiscendo mechanico opificio 
applicabatur, vel ad navandam literis operam 
ludo includebatur; is una cum Psalterio 
addito in tyrocinium tradebatur.  

Nullus cuiusquam artis, aut artium 
liberalium capessere magisterium  sinebatur, 
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                                               . وأنا بنفسً سل مت للعدٌد من األساقفة، فً أماكن 6

مختلفة، أكالٌل الوردٌة التً كانوا ٌحملونها، بفرح ظاهر 

                                      على مرأى من الجمٌع، مقدمٌن بذلك مثاال  ومتعة داخلٌة، 

ا؛         ساطع 

. أذكر أننً قرأت فً كتابات أبانا المعلم توما المعبدي 1

كانت تتمتع بتبجٌل  أن الوردٌة، فً عصر القدٌس دومٌنٌك،

ا بحٌث أن كل من كان ٌبدأ مرحلة من الحٌاة،  جدٌدة                                       كبٌر جد 

مسبحة ٌحمل  من الضروري أن                    أو ٌشؽل منصب ا، كان

إذا لم ٌكن على مبلبسه بشكل ظاهر للعٌان الوردٌة معلقة 

 !ٌرٌد سمعة سٌبة إلسمه

                                              باإلضافة إلى ذلك، كان من المستحٌل تقرٌب ا رإٌة 

فؤل نذٌر عرٌس أو عروس بدون الوردٌة، فذلك كان بمثابة 

 شر؛

                                                  كانت الوردٌة ت عل م لمن كان ٌتمرن على مهنة ٌدوٌة، . 8

ٌتعلم فن الكتابة، كتتوٌج لفترة التمرٌن؛ أو لمن كان ٌرٌد أن 

ا ألي كان الحصول على التعلٌم فً أي فن                                                     ولم ٌكن مسموح 

  ا للوردٌة؛ وإذا كان أحدهم ٌتحضر                         أو مادة إن لم ٌكن متحمس  
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ni cum Psalterio insignior comparuisset. 
Religionem ingressuri, mercaturam 

peregre secuturi, castra sectaturi, in hostem 

infesta signa illaturi, per mare vela daturi, 
aut quod aliud tale aggressuri, inauspicata 
censebantur omnia, ni Psalterii comitante 
freti tutela sibi consuluissent.  

Atque ea mentes religione imbuebantur 
cum alibi late; tum vero per Hispaniam 
praesertim ac Italiam omnem.  

Nimirum ita sibi persuasum habebant 

pie; Psalterium gestatum esse Dominici 

iudicium istius ac testimonium, quod sibi 

cordi sumeret quisque: Primum quaerite 

Regnum Dei, et iustitiam eius, et haec 

omnia edificientur vobis. Enim vero Dei 

regnum, et justitia ejus per Angelicam 

Salutationem introivit in orbem, perque 

Dominicam Orationem tenetur. Vidi ego 

fessae aetatis, cum veneranda canitie viros, 

anusque decrepitas, qui suopte exemplo, et 

ex majorum memoria repetito sermone ipsis, 

jam superius recitatis, similia testabantur. 
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لدخول ممارسة التجارة مع الخارج، أو اللدخول فً الدٌن، أو 

فً الحٌاة العسكرٌة، أو خوض معركة مع األعداء، أو 

اإلبحار فً البحار، أو االستعداد ألي شًء مماثل، فالعمل 

عون                                              الذي شرع به كان ٌعتبر مشإوم ا إن لم ٌتكل على 

 وحماٌة الوردٌة.

كانت النفوس مفعمة بتلك الروحانٌة فً كل مكان، 

 وخاصة فً اسبانٌا واٌطالٌا.

كان الناس مقتنعٌن بؤن وردٌة القدٌس دومٌنٌك كان 

فٌها أساس روحانً ٌستطٌع الجمٌع أن ٌشهدوا علٌه 

والشعور به فً القلب: "قبل كل شًء ابحثوا عن مملكة اإلله 

 عبلوة علٌها". عطون كل هذه األشٌاء                 وعدالته، وسوؾ ت  

بالفعل، دخلت ممكلة اإلله وعدالته فً العالم بواسطة 

 السبلم علٌك ٌا مرٌم، وٌمكن الحفاظ علٌهما بواسطة األبانا.

، وقد ؼزاهم الشٌب،                              لقد عرفت رجاال  متقدمون بالعمر

وعجابز هرمة، كانوا ٌشهدون، من خبلل تجربتهم الشخصٌة 

كانوا ٌروونها من ذاكرة األجداد، على هذه واألحادٌث التً 

 األشٌاء نفسها التً قلتها فٌما سبق.
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 عٌنة، القرن التاسع عشر.            السٌدة الم  

 

 



384 
 

 
، كنٌسة 6116سٌدة الوردٌة مع القدٌس دومٌنٌك والقدٌسة جوستٌنا، 

ارا(.                                     الوردٌة المقدسة، كوماكٌو )فٌر 
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VII. Quaestio. Cuiusmodi esse deceat 
Coronas praecarias?  

1. Numero, sint decadum quindecim; 

totidemque hae globulis interdistinctae, vel 
signis grandioribus.  

Aut, sit Quinquagena una sic disposita, 
quae ter in orbem repetita praecando 

conficit Psalterium.  
2. Materia, sint qua libuerit: pulchra 

tamen esse praestiterit; tum quod pulchra 
delectent, ut alacritatis irritamenta: tum 
quod pulcherrimarum sint precularum 
instrumenta et indicia.  

3. Nec is delectus formae adscribendus 
vanae est gloriae, sed laudi potius divinae: 
cuius incitamentum, et augmentum, et 
ornamentum laudabiliter rerum ad Dei 
cultum spectantium pretio, ac 
pulchritudine, et magnifica subinde cum 
pompa quaeritur.  

4. Ita amat Ecclesia celebrare Divina 
omnia, quanta licet amplissima cum 
maiestate. 

 

 



386 
 

VII سإال: كٌؾ ٌجب أن تكون المسبحة من أجل .

 الصبلة؟

بالنسبة لعدد الحبات، ٌجب أن تكون مإلفة من . 6

عشرات، كل واحدة منها محددة بنفس العدد من  خمسة عشر

 أكبر؛ أو أن تكون مإلفة من خمسٌنالكرٌات، أو حبات 

صبلة الوردٌة  تبلوةواحدة، تكرر ثبلث مرات، من أجل 

 بالكامل.

. بالنسبة للمادة المصنوعة منها، لتكن حسب الرؼبة: 6

                                                    مع ذلك، ٌ فضل أن تكون جمٌلة، سواء ألن األشٌاء الجمٌلة 

تمتع الناس وتجعلهم متحمسٌن، أو ألنها أدوات ورموز 

ا.                    لصلوات جمٌلة جد 

حسب الرؼبة، وال ٌجب التفكٌر  ٌكون اختٌار الشكل. 1

فع رلئلله، من أجل  بها من أجل االختٌال بها، بل للتسبٌح

، ٌجب محاولة تزٌٌن األشٌاء التً وإعبلء هذا التسبٌح

والعظٌمة بفخامة من حٌث  الرابعةنخصصها لعبادة اإلله 

                 القٌمة  والجمال.

بهذا الشكل،  . تحب الكنٌسة االحتفال باألسرار اإللهٌة8

 بؤبهة قدر المستطاع.
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Quae sordida sunt, sordescant adhuc, 
pulchris pulchra quadrantque, placentque.  

5. Qua causa imagines Christi, Mariae, et 

Sanctorum, et picturas, Ecclesia consectatur 
insigniores197: adesas carie, deformesve 
statuas abruit198 humo, quae pieturarum 
tabulae ducto situ marcuerunt, ut 

offendicula renovet oculorum.  
Signa igitur rebus signatis conformia 

sunt.  
6. Credo talia B. Virginem cuidam devoto 

sibi aliquando revelasse.  
7. Hoc scio: saepius apparuit Augusta 

Divorum Diva Regina cum illustri in manibus 
Psalterio.  

Dixitque; etsi quandoque indigni sint 
mortalium quidam speciosis aut pretiosis 
Psalteriis; ego tamen, cui deserviunt, eis 
dignissima sic designor. 

VIII. Encomia nunc Typica S. Scripturae 

Psalterium pauca quaedam congeramus. 
Calculi praecarii. 
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المشوهة تشوه المكان، أما األشٌاء الجمٌلة  األشٌاء

 المكان لروعتها.بقً تفتبهج وتر

. لهذا السبب، تبحث الكنٌسة عن صور ولوحات 1

التماثٌل التً  حطممتمٌزة للمسٌح، ولمرٌم وللقدٌسٌن، وت

، أصابها النخر وتشوهت، واللوحات المتعفنه، المؽطاة بالعفن

 ألنها تمنع العٌون من التؤمل.

الواقع، ٌجب أن تكون الصور قادرة على االرتقاء، فً 

 مثل الحقابق التً تمثلها.

بمثل . أعتقد أن القدٌسة العذراء قد أوحت ذات مرة 1

 ها.هذه األشٌاء ألحد أتقٌاب

. أعلم أن الملكة المهٌبة وقدٌسة القدٌسٌن ظهرت 1

وفً ٌدٌها وردٌة فخمة، وقالت: "ولو أن بعض الفانٌن 

بمثل هذه الوردٌات الرابعة والثمٌنة، لكنً لٌسوا جدٌرٌن 

اأرٌد أن ٌخدمونً بهذه الطرٌقة   مكانتً.ل      نظر 

VIII ا الوردٌة ببعض الشهادات المهمة من                                              . لنكرم إذ 

                                         الكتابات المقدسة، والتً هً حصٌ ات الصبلة:
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1. Sunt Lapides, de monte 
contemplationis excisi, Dan 2.  

2. Lapides grandinis, Jos, 10. in hostes 

fidei de coelo grandinantes.  
3. Sunt Lapides Adiutorii 1 Reg. 4, 

contra Philistaeos mundi opitulantes.  
4. Sunt Lapides fundae Davidis, 1 Reg. 

17, Satanicum Goliam prosternentes.  
5. Sunt Malogranata, Exod. 39, in 

caeteris Aaronici cultus sacris ornamentis 
insignita.  

6. Ansae velorum Tabernaculi, Exod, 26 
et 36. Item.  

7. Sunt Gradus in scala Jacob, Gen. 28. 
8. Sunt Lapides, 3 Reg.  
6. Templi Salomonis, et Apoc. 21, 

murorum Ierusalem. 
9. Sunt ansulae thuribuli Domini, Exod. 

26.  
10 Sunt annuli catenae, qua revinctum 

Angelus ligavit in abysso.  
Istud sciendum; nec obiter: venerendam 

sic antiquitatem consuescere199 adque nos 
transmisisse  morem  sanctum, ut   unquam 
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)دانٌال. األحجار الثمٌنة، المنحوتة من جبل التؤمل . 6

6.) 

. حبات البرد، التً تسقط من السماء ضد أعداء الدٌن 6

 (.60)ٌوشع. 

حجارة المعونة، التً تؤتً للمساعدة ضد . 1

 (.8صموبٌل.  6الفلسطٌنٌٌن فً الدنٌا )

ود، التً صرعت جلٌات الشٌطانً . حجارة مقبلع دا8

 (.61صموبٌل.  6)

المقدسة . حبات الرمان، المرسومة على ثٌاب العبادة 1

 (.11لهارون )الخروج. 

 (.11و  61قدس األقداس، )الخروج.  ستابر. عرى 1

 (.64. درجات سلم ٌعقوب )التكوٌن. 1

( وأسوار 1الملوك.  6. حجارة معبد سلٌمان )4

 (.66القدس )القٌامة. اورشلٌم 

 (.61. عرى مبخرة الرب )الخروج. 1

ً . حلقات السلسلة التً ربط المبلك بها العدو ف60

 الهاوٌة. 

 ٌجب تؤمل هذا بتعمق: كٌؾ أن العادة المقدسة لحجارة 

 



391 
 

Oratio Dominica absque Angelica Salutatione 

diceretur. 

IX. Quaeres denique: Signa Psalterii 

qualiter significent?  

Sicut, inquam, scriptura et voces signa 

sunt rerum ad placitum: ita Psalterium hoc 

in Novo Testamento.  

1. De pervulgato ritu signorum 

precariorum in Veteri Testamento narrant 

Rabbi Moyses, Salomon, et Rabbi Andreas; 

quod uterque sexus Hebraeorum, in 

manibus, inque zonis gestare signa 

consueverit, pro orationum numero, iuxta 

orantis cuiusque devotionem plura, seu 

pauciora: ut velut mensuram proposito 

terminumque suo ponerent, infra quem 

nollent oratum.  

Hoc imperare sibi est, atque tempori.  

2. Unde non incredibile videri debebit, 

vel   ipsos Christi   Apostolos   precationum  
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األبانا والسبلم علٌك ٌا مرٌم قد بدأت تتناقل من جٌل إلى آخر 

 منذ العهد القدٌم.

IX . ا، ٌمكن أن تسؤل: ما هو معنى تقسٌم                                         وأخٌر 

 الوردٌة؟

أجٌب بؤنه، كما أن للكتابة والكلمات عبلمات ترقٌم، 

ا عبلمات  حسب                                               قواعد محددة، فلوردٌة العهد الجدٌد أٌض 

 ترقٌم.

بالنسبة لبلستخدام الشابع لتقسٌم الصبلة فً العهد . 6

القدٌم، ٌروي الحاخام موسى سلٌمان والحاخام اندرٌا أن 

ن على حمل حبل والنساء العبرانٌٌن كانوا معتادٌ الرجال

                                                صؽٌر مجدول فً الٌد ومعلق على الزنار من أجل عد  

بعدد كبٌر أو صؽٌر حسب تقوى كل مإمن: وهكذا  ،الصلوات

فً نٌتهم الصبلة بقٌاس وطول محدد ٌختمون ٌضعون كانوا 

الصبلة بنهاٌته: بهذه الطرٌقة كانوا ٌستطٌعون إدارة رؼبتهم 

 ووقتهم.

. وهكذا ال ٌجب أن ٌبدو ؼٌر معقول أن رسل المسٌح 6

 كً ٌصلوا حسب صؽٌرة للصبلة                            انفسهم كانوا ٌحملون حباال  
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signa tulisse, quo satius ordine, numeroque 

praecarentur.  

Testem se exemplo fecit S. 

Bartholomaeus, quaternas die nocteque 

persolvens Quinquagenas, totidem cum humi 

prostrationibus, ut supra retulimus.  

3. De S. Eligio proditum accepimus, 

parasse eum cathedram sibi, visendam ab CL 

clavis aureis et argenteis: itemque aliis XV 

maioris notae intersertis.  

Secundum quae sic fixa signa Psalterium 

Virginis orasse legi Wismariae Ducatus 

Magnopolensis, in libro de mirabilibus 

mundi.  

 

 

CAPUT XXI. 

De Psalteriorum distributione facta vulgo. 

Auctor singularis, Promotor ac Protector 

famulorum Christi ac Mariae.  
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نٌتهم الشخصٌة بالقدر الذي ٌرضٌهم: القدٌس برثلماوس هو 

ا شاهد ومثال على ذلك، عندما كان ٌتلو أربع خمسٌنات         نهار 

، جاثٌ ا على ركبتٌه طٌلة الوقت، كما أسلفنا سابق ا.                                                         ولٌبل 

                                               . ٌ نقل حتى ٌومنا هذا عن القدٌس الٌجٌو أنه أعد 1

ا فً ؼاٌة الجمال، مإلؾ من  ترصٌعة  610                                     لنفسه مقعد 

ترصٌعات أخرى بحجم أكبر:  61ذهبٌة وفضٌة كانت تتخللها 

عجابب وجدت هذه األشٌاء على المقعد المرصع فً كتاب 

ا  ا نشٌط                                                             العالم لفٌسمارٌا من دوقٌة مانٌوبول الذي كان مناصر 

 لوردٌة العذراء.

 

 الفصل الواحد والعشرون

 مسبحة الوردٌة للشعب تقدمهالعطاء الذي 

 

أٌها االسقؾ الرابع، ٌا مناصر وراعً وحامً عبٌد 

 المسٌح ومرٌم.
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 القرن التاسع عشر.صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة والقدٌس دومٌنٌك، 

 



396 
 

 
                                     سٌدة الوردٌة )تفصٌل(، فورنو )لوك ا(.
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I. Distribuere Psalteria bonum, decorum 

est, et salutare.  

Rationes sibi constant.  

1. Quia elargiri eleemosynas, maxime 

spiritales quale istud, bonum esse quis 

negarit?  

2. Dare in Ecclesias sacros divinorum 

Officiorum libros, est saluti200: quidni et 

manualia Psalteria, quia laicorum libri recte 

appellantur, quin et Doctorum ac 

Principum?  

3. Cuique mandatum est de proximo suo, 

ut eum ad maius usque bonum provehere 

adlaboret: at id talibus fit donativis.  

4. Quia bonum est diffusivum et 

communicativum sui, ex Divo Thoma.  

Forma autem ratioque Fraternitatis 

nostrae in mutua communicatione consistit, 

quare, cum ea in spiritalibus salutaris sit; in 

iathoc quoque  genere largitionis  insigniter    
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I .تقدٌم سبحات الوردٌة لهو أمر عظٌم وجدٌر  إن

 بالخبلص.

 واألسباب واضحة ألن:

ا . 6                                             من ٌستطٌع القول بؤن إعطاء الصدقات لٌس أمر 

ا، وخاصة الصدقات الروحٌة مثل هذه؟                                       جٌد 

. إذا كان تقدٌم الكتب المقدسة إلى كنٌسة من أجل 6

ا بالخبلص، ألن ٌكون كذلك  الصلوات اإللهٌة ا                                   ٌ عد جدٌر        أٌض 

إعطاء سبحات الوردٌة، المسماة بحق كتب البلمتدٌنٌن، 

ا؟                                        والتً ٌستخدمها المعلمون واألمراء أٌض 

القرٌب  رشاد. مطلوب من كل واحد أن ٌبذل جهوده إل1

 إلى الخٌر األعظم: أال ٌحصل هذا بإهداء مسبحة الوردٌة؟

. حسب القدٌس توما، فإن الخٌر ٌنتشر وٌشٌع من 8

 شراكةتلقاء نفسه: إن أساس وعلة أخوٌتنا الربٌسٌة هً 

متبادلة تهدؾ إلى الشفاعة والخبلص األبدي: تقدٌم الوردٌات 

 بسخاء   علٌه  سٌكافؤ   كبٌر فً األخوٌة عبلمة على كرم 
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meritorium201 esse, non erit, opinor qui 
inficiat eam.  

5. Operibus misericordiae corporalibus in 

coelis certa corona manet et laus in terris: at 
in iis dona coronaria, facta indigenis, haud 
in postremis accenseo.  

Quippe, quod uni ex minimis meis 

fecistis, mihi fecistis: ait Dominus; itemque 
Domina Virgo Parens dixerit.  

II. Exemplum propono S. Dominicum, 
qui verus Praedicator S. Evangelii fuit, et 
vere202 huius Plantator Psalterii, ac 
largissimus inter innumeros Distributor. 

1. Saccos iste Rosariorum plenos subinde 
circumvectabat; quos ei Principum, 
Baronum, procerumque pietas suggerebat 
distribuendos.  

2. Ipse vidi iuxta copiosos ac inopes, 
queis tanti esset donativum Psalterium, 
quanti nec pecuniam aestimassent.  

3. Legi quoque de late celebri viro, et ab   
flagitiorum infamia insigni, cui post vitae ad 
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 الحسنات التً لن ٌستطٌع أحد محٌها.ب

رٌة تعطى فً السماء سبحة على األعمال الخٌ. 1

من بٌن األعمال أنا متؤكد أن  المادٌة والتسبٌح على األرض:

مسبحة الوردٌة للشعب: بالفعل، ٌقول  األكثر أهمٌة إهداء

                                                      الرب  "إن ما فعلتموه من أجل أصؽر أبنابً، فعلتموه لً"، 

 وتقول الشًء ذاته الملكة، العذراء واألم.

II ا حقٌقٌ ا                                                    . أسوق مثال القدٌس دومٌنٌك الذي كان واعظ 

                                                    لبلنجٌل المقدس، وزرع حق ا هذه الوردٌة بإهدابها بسخاء 

 اص.لعدد ال ٌحصى من األشخ

                                                . فهو كان ٌحمل معه دابم ا أكٌاس ملٌبة بالوردٌات 6

التً كان ٌقدمها له أمراء، وبارونات وأرستقراطٌٌن 

 مإمنٌن، من أجل توزٌعها.

الوردٌة،  إهداء. أنا نفسً رأٌت بؤم عٌنً كٌؾ أن 6

بنظر األؼنٌاء والفقراء على حد سواء، كان له قٌمة أكبر 

 بكثٌر من المال الذي كان ٌعتبر ال شًء إزاءه.

ا لحٌاته الفاجرة،   ا       مشهور    رجل كان . قرأت عن 1                       جد 
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saniora conversionem, istus potissimum 

saluti dabatur: ac inter Coelites post fata 

gloriae extitisse, quod tam gnaviter, quam 

liberaliter in hoc utrum distribuendorum 

Psalteriorum studium incubuisset. 

 

 

CAPUT XXII. 

De Obiectionum resolutione. 

 

Defensor invictissime fratrum Christi. 

Dicta hactenus, et declarata subire 

calumniam poterunt, vel a malevolis, aut 

imperitis, aut ab horum utrisque.  

Nec mirum, vel novum. 

1. Per quam urentes enim hymes, 

tempestatesque saevas, granum tritici in 

calamum surgit: culmumque progreditur.  

2. Adversis Ecclesia, creverunt et 

adversis Psalteria.  

3. Vere  S. Augustinus:  Falsitas, malitia, 
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الوردٌة، وبتركه للحٌاة  استلم                             اهتدى وبدل حٌاته كلٌ ا بعدما 

ا                                                     التافهة بلػ شاطا الخبلص وع د  من بٌن القدٌسٌن نظر 

لوردٌة ولكرم الذي ال ٌكل وال ٌتعب فً تبلوة ا لحماسه

 أخبلقه  فً عمله بتوزٌع مسبحات الوردٌة.

 

 الفصل الثانً والعشرون

 الرد على االعتراضات

 

عن أخوة المسٌح:                                ها األسقؾ، المدافع الذي ال ٌ قهرأٌ

إن األشٌاء التً قٌلت حتى اآلن ال ٌمكن أن تتحمل مذمة 

 الحاقدٌن والجاهلٌن.

 هذا لٌس باألمر الؽرٌب أو الجدٌد:

                                              بالرؼم من ذلك، فإن حبة القمح تنبت وتصبح ساق ا . 6

                       قاسٌ ا والعواصؾ رهٌبة.ثم سنبلة مهما كان الشتاء 

ا مضت . كما هو حال الكنٌسة، الوردٌة 6     م ا قد          أٌض 

 ؛بالرؼم من المحن التً صادفت طرٌقها

 الزٌؾ، واألذى، والجهل، . ٌقول القدٌس اؼوسطٌن: "1
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ignorantia, et curiositas non cessarunt ab 
initio mundi, Veritatem impugnare nec 
omittent.  

4. Quanta tulit sacra Pagina ab 
Haereticis, Judaeis, Ethnicis?  

Verum, ait Philosophus: Qualis in vita 
quisque fuerit, talia et judicat, et loquitur.  

5. Unde mali, et qui sunt de mundo, 
Divina semper iudicant humano modo, et 
male; sicut de miraculis medici modo 
naturali: de Ecclesiasticis Iuristae iuxta 
leges humanas.  

6. Quare sicut per humanam rationem 
attingere Fidem possibile non est, ita nec ad 
miraculorum, aut prophetiarum, ac 
revelationum divinarum notitiam.  

7. Iuste igitur contra tales, supra se 
sapientes, caecos, et noctuas exclamat 
Isaias, cap. 6: “Excaeca cor populi huius, et 
aures ipsius aggrava, ut non intelligant, et 

non videant”. 
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والفضول، هً أمور موجودة منذ بدء الخلٌقة"، ولن تكؾ 

 الحقٌقة؛عن االعتداء على 

. كم من أصحاب البدع، والحاخامات والوثنٌٌن حاولوا 8

                                                        على مر  القرون الحط  من قٌمة الكتابات المقدسة، ولكن كما 

                                                        ٌقول الفٌلسوؾ: "كل واحد ٌطلق األحكام وٌتكلم بناء  على ما 

 هو فً الحٌاة"؛

. لذلك، فإن الظالمٌن ومن ٌعٌش فً هذه الدنٌا، 1

الحقابق اإللهٌة حسب الطرٌقة البشرٌة                   ٌحكمون دابم ا على 

                                                 ولٌس حسب اإلله؛ هكذا ٌقٌ م األطباء المعجزات بطرٌقة 

                                                      طبٌعٌة، والفقهاء فً القانون ٌقٌ مون الكنٌسة بناء  على 

 القوانٌن البشرٌة فقط؛

الممكن بلوغ اإلٌمان بالعقل ؼٌر من ، فكما أنه . إذن1

معرفة                                        نسانً وحسب، فلن ٌكون ممكن ا الوصول إلى اإل

 المعجزات، واألنبٌاء والوحً اإللهً بواسطته فقط؛

، لم ٌظلم اشعٌاء أإلبك العلماء الخارقٌن، . ولهذا1

ا  ، عندما صرخ: "وطٌور الظبلم ،العمٌانو ل ظ  ق ل ب  هذ                     ؼ 

م ع   ٌ س  ه  و  ن ٌ  ر  ب ع ٌ  ه ، ل ب بل  ٌ ب ص  ن ٌ  م س  ع ٌ  اط  ه  و  ث ق ل  أ ذ ن ٌ  ب  و                                                                                             الش ع 

ٌ ف ه م  ب ق ل ب ه     ب   ه  و   (؛1" )اشعٌاء.                                  ؤ ذ ن ٌ 
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8. Ex eo manavit error Phariseorum ac 
Iudaeorum circa Christum eiusque miracula: 
neque Apostolis crediderunt.  

Verumtamen hactenus de Psalterio in 
medium alia203, soli haud nituntur 
revelationi.  

Posito autem, de illa non dato, quod 

nulla de iis unquam contingisset revelatio: 
dictorum tamen veritas suis, ipsa stat 
constatque rationibus, quae nulli sint 

ratione puri refragabiles.  
Proinde obiectiunculas, inanes velut 

calumnias, secura aspernatur Veritas. 
Proponam tamen nonnullas, ut ex earum 

potioribus reliquarum aestimetur vanitas. 
I. Obiectio: Psalterii Fraternitas est mera 

novitas.  
II. Nec approbata.  
III. Et superstitiosa.  
IV. Et praesumptuosa. 

De I, dico: Nova est quoad 
Restitutionem: at Institutione pervetus est. 
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. من هنا أصل خطؤ الفرٌسٌن والٌهود، حول المسٌح 4

ا. البعض ال                                                       ومعجزاته، فلم ٌصدقوه ولم ٌصدقوا الرسل أٌض 

 ٌصلً الوردٌة ألنها لٌست مكتوبة فً الوحً.

ولو أن الوحً ال ٌتكلم عن الوردٌة، لكن االشٌاء التً 

بصحتها بؤي شكل من  قٌلت حتى اآلن حقٌقٌة وال ٌمكن الشك

 األشكال.

ا بالفعل، إن  مبنٌة على ٌقٌن ال ٌقبل  لكونها               الحقٌقة، نظر 

 .كالنمٌمةالجدل، ترفض االعتراضات الفارؼة 

مع ذلك سؤقارن الحقٌقة ببعض اإلدعاءات الكاذبة لكً 

 الفارؼة. النمٌمةٌرى الجمٌع 

I:االعتراض األول . 

 ق.. أخوٌة الوردٌة هً شًء جدٌد بالمطل6

                    . ولم ٌ صادق علٌها.6

ا.1                     . وهً خرافٌة أٌض 

ا متعالٌة.8                      . وهً أٌض 

حول االعتراض األول، أجٌب: الوردٌة هً جدٌدة من 

ا من جهة لتؤسٌسها.                                                  جهة استعادتها، لكنها قدٌمة جد 
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 مإمنة، القرن العشرون. ونفسصورة مقدسة: سٌدة الوردٌة 
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ٌنا االقلٌمً: 66 القرناؼوسطٌن تشامبٌللً، سٌدة الوردٌة،                         ، متحؾ مس 

القدٌسة مرٌم: القدٌس دومٌنٌك والقدٌسة كاترٌنا، وقدٌسٌن آخرون. حول 

                                                          القدٌس الذي ٌقب ل ٌد القدٌسة مرٌم هو الطوباوي أالن دٌبلروش.
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De II: Negatur falsum.  

1. Nam Psalterii Confraternitas est non 

nisi Angelicae Annuntiationis quotidiana 

festivitas: Annuntiatio enim est idem, quod 

Angelica Salutatio, et huius ac istius eadem 

est sicut utriusque repetita commemoratio.  

Quis vero non approbatam esse in 

Ecclesia Annuntiationem dixerit?  

2. Quis plurimas coire passim 

Fraternitates in solemnitate Annuntiationis 

ignoraret solus: quod orbis et hic sol testis 

contuetur, et exultat Ecclesia?  

Si die Annuntiationis congregantium 

sese in Missis solum paucis communicatio 

permissa et approbata recte laudatur: tanta 

ex omnibus piis operibus meritorum, quanta 

per omnes orbis oras patet, coalita, florens, 

vigensque Fraternitas cuiquam minus 

approbata videbitur.  

Haecve    sciens    volensque    caeca  est 
maledicendi  libido,  ac  destinata   malitia. 
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 باطل:بالنسبة لبلعتراض الثانً، أجٌب: هذا الكبلم 

. فً الواقع، أخوٌة الوردٌة لٌست فقط العٌد الٌومً 6

     فعبل   تصادؾللسبلم علٌك ٌا مرٌم: فبشارة المبلك لمرٌم 

                                                        السبلم علٌك، وعندما ت ذكر إحداها ت ذكر األخرى ألن حقٌقتهما 

 التارٌخٌة متزامنه.

ومن ٌستطٌع نكران أن الكنٌسة لم تصادق على 

 البشارة؟

ألخوٌات من كل نوع تجتمع فً كل الجمٌع ٌعلم أن ا. 6

مكان فً العٌد الرسمً للبشارة، وٌشهد العالم كله تحت 

 الشمس على هذا العٌد الكنسً.

                                               إذا كانت جماعة المسجلٌن فً األخوٌة ت ذكر فً عدد 

قلٌل من القداسات، فً ٌوم البشارة، ولكن ٌظهر كٌؾ أنها 

ل                                              مسموح بها ومصادق علٌها قانونٌ ا، وحسنات األعما

الصالحة الكثٌرة التً تظهر كٌؾ أن األخوٌة منتشرة فً 

: فمن ٌستطٌع القول بؤنها وقوٌةجمٌع ببلد العالم، ومزدهرة 

 لم ٌصادق علٌها؟

عمى فقط ٌمكن لؤلبمعرفة هذه األشٌاء واالعتراؾ بها، 

 .وإصرارأن ٌتكلم بسوء وأذٌة 
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De III: Superstitiosam vocas?  
Parcat tibi Deus de iniuria, et forte 

blasphemia adversus charitatem Christi, 

Mariae, totiusque Communitatis piae. 
De IV: Praesumptuosam appellas?  
Tua est praesumptio non ferenda: qui 

tam sanctam, et salutarem, multisque 

claram ex Deo miraculis, Communionem ore 
sic impuro proscindis.  

Elymae Magi, Act. 13, ea est impietas, 
ubique D. Paulo resistentis: quem vindex 
denique percussit caecitas. 

II Objectio: Per tot istas Communicatas 

orationes populus iniunctas omittet 
poenitentias; Clerus Horas Canonicas 
posthabebit.  

Praeclarae sc. huic rationi, seu 
delirationi, si quod ullum inesset pondus, 
iam ipsa Dominica Oratio, et Angelica 
Salutatio ex corde, ex orbe204 Christiano 

procul eliminato cessarent, in solis 
poenitentiis ac Horis dumtaxat 
reservarentur. 
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الثالث، أجٌب: أنت تدعو األخوٌة فٌما ٌتعلق باالعتراض 

ٌؾ الشابن محك اإلله على هذه الشتٌمة والتجدبالخرافٌة؟ سا

 بحق حب المسٌح ومرٌم وكل أمة المإمنٌن!

ا فٌما ٌخص االعتراض الرابع، فؤجٌب: أنت تدعو     أم  

ال ٌطاق: فؤنت  ؼرور؟ ما تقوله أنت هو بالؽروراألخوٌة 

سة والصحة واإلشعاع، جماعة بهذه القدا تهاجم بفمك النجس

 ٌقوم اإلله فٌها بالكثٌر الكثٌر من المعجزات.

ل ٌم عدم إٌمان ( الذي كان 61الساحر )أعمال الرسل.        ع 

ه أعمى بسبب على القدٌس بولس أٌنما كان، جعل ٌعترض

 أفعاله.

II ،االعتراض الثانً هو أن الشعب سٌهمل الكفارات .

فً الوردٌة، وأن بسبب الصلوات الكثٌرة الواجب تبلوتها 

 االكلٌروس سٌهمل الصلوات القانونٌة.

لكن هذا االعتراض هو حجة ؼٌر معقولة؛ فإن انطفؤ 

حب األبانا والسبلم علٌك فً قلب شخص ترك الدنٌا كما لو 

كانت عبء علٌه، فهل تظن بؤن الكفارات وحدها والصلوات 

 القانونٌة فقط ستبقى محفوظة؟
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Non intelligis eas preces in hisce teneri 

ex praecepto necessitatis: at in Psalterio 

frequentantur ex libero instituto piae 

voluntatis.  

Voluntarie autem sacrificabo tibi.  

Unde pulchre Boetius: Omnia suadent, 

ultra necessarias orationes habere privatas.  

Ratio S. Bernardi est: Quia orationes 

privatae nos adiuvant ut sanctius et utilius 

oremus publicas Ecclesiae.  

Et Apostolus: “Sine intermissione 

orate”.  

Dominus: “Vigilate et orate, ut non 

intretis in tentationem”. 

III Objectio: Si Fraternitates in templo 

Fratrum Praedicatorum, aut FF.205 

Minorum, seu quarumcumque206 Religionum 

congregari solum debeant: iam Parochiae 

desertae nudabuntur, iura earum, et 

emolumenta imminuentur etc.  

1. Hic rancor est, subestque avaritia. 
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القانونٌة باقٌة                                 أال ت ستوعب أن الكفارات والصلوات 

                                       ، بٌنما ت صلى الوردٌة بقرار حر  لئلرادة     سن ة لكونها فرض

 التقٌة؟

 فؤنا سؤقدم لك تضحٌة ألنً أرؼب بذلك.

                                         حسن ا ٌفعل بوزٌو عندما ٌقول: باإلضافة إلى لذلك، 

الصلوات القانونٌة، على كل واحد اختٌار الصلوات التً 

أكثر، ألن الصلوات التً نختارها، كما ٌضٌؾ  تروق له

القدٌس برنارد، تساعدنا على الدخول فً الصبلة أكثر من 

الصلوات القانونٌة، وستكون لها حسنات أكثر ألنها تتلى 

 بقدسٌة أكبر.

ا: "صلوا ببل انقطاع".                                           ٌقول القدٌس بولس أٌض 

وٌقول الرب ٌسوع: "اسهروا وصلوا كً ال تدخلوا فً 

 ".التجربة

III مقرات فً  خوٌاتلؤل. االعتراض الثالث هو: إذا كان

فقط، وفً كنابس رهبان األخوة  كنابس الرهبان الوعاظ

فإن األبرشٌات  األخرى، الرهبانٌاتالصؽار، وكنابس بعض 

 ستصبح مقفرة، وستتضاءل عابداتها وتنقص حقوقها، إلخ.

 هذا حقد وٌخفً وراءه البخل.. 6

 

 

 



415 
 

Age, sanabere: tantum si adlaboraveris, 
id quod orate207 ut in paroecia tua 
Fraternitas Psalterii frequentissima fiat.  

(Id aetatis nec dum inhibuerant illud 
Pontifices): Equidem iam nunc ultra 
quinquaginta millia hominum ex omnibus 
hisce circum locis, et omni ordine ac statu. 

2. Deinde quaerelis tuis contrarias e 
Plebanis accepi commendationes: quod, ex 
quo, Fraternitatem Psalterii Fideles 
acceperunt; coeperunt restitutiones fieri, 
executioni testamenta dari, frequentari 
Missae,donationes conferri in Ecclesiam etc. 

Haec tuo208 procul metui dissonant. 
IV Obiectio: Coiens ad Fraternitates 

vulgus, etsi non modo, sed occasione 
quondam se dante, ad factionum 

conspirationes suis conventiculis abuti 
possunt tutius.  

Quid dicam hic, nisi, narraverunt mihi 

iniqui fabulationes.  
1. Talia malignantium flabella Iustis209 

dare possunt animorum dissidia. 
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ال ٌجب أن تخشى ذلك، بل اطلب فً الصبلة أن تصبح 

أخوٌة الوردٌة كثٌرة العدد فً كنٌسة رعٌتك )وال حبر أعظم 

 منع هذا حتى اآلن(.

قط، تسجل فً بالفعل، حتى اآلن، وفً هذه المناطق ف

 .ورهبانٌةن ألؾ انسان من كل طابفة خمسٌاألخوٌة أكثر من 

                                                  . ثم إن الشعب نفسه ٌكذ ب ما تشتكً منه: فً الواقع، 6

                                                 منذ أن رحب المإمنون بؤخوٌة الوردٌة ر ممت الكنابس 

بفضل وصاٌا التركات، وازدحمت القدادٌس بالناس، وكثرت 

 التبرعات، إلخ. هذه األمور تإكد عكس قولك المتشابم.

IVبع هو: هناك خطر محتمل، وإن لم . االعتراض الرا

ا، عندما ٌجتمع األعضاء فً األخوٌة، أن تتشكل                                                     ٌحصل أبد 

 خبلل االجتماعات طابفة داخل الكنٌسة.

: األشرار ٌقولون على هذا سوىماذا عساي أن أجٌب  

 لً أكاذٌب.

إلى  الٌؤس. هذه االتهامات الخبٌثة ٌمكن أن تجلب 6

 .الصالحٌنقلوب 
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2. At vero Charitas fraternitatis 
dissidentes unit, unitos in concordia servat, 
et omnem detestari proculque fugere 

discordiam docet, si consonare non valeat. 
3. Qui cum Christo et Matre Christi 

colligit, non dispergit.  
4. Unionem quoque Inscriptio stabilit et 

confirmat.  
5. Non ita servos suos peculiares 

Christus et Maria amant frigide, ut 
confoederatos zelosa pietate, ad infandas 
prolabi temere sinant factiones.  

Vah, quam istud est male interpretari 
charitatem Christi?  

Horrent aures piae blasphmiam. 
V Objectio: Somnia, phantasias, 

anilesque fabulas pro miris et magnis et 

Revelatis vendit ea Fraternitas.  
Hisce cum omni pietate, et compassione 

respondeo.  

1. Quae   mira    de   Psalterio,   ex    Dei 
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ألخوٌة ٌزٌل أي خبلؾ، وٌوحد . لكن الحب فً ا6

                                                       الجمٌع فً وبام، وٌعل م إبعاد وتجنب أي انقسام والعٌش فً 

 سبلم.

 . من ٌنضم إلى المسٌح وأم المسٌح ال ٌضل.1

 . التسجٌل ٌرسخ وٌعزز الوحدة.8

. المسٌح ومرٌم ٌحبون بكل حنان عبٌدهم فً 1

صل األمر بموالٌنهما الوردٌة، وبالتؤكٌد لن ٌسمحا بؤن ٌ

 طابشة.فً طوابؾ  إلى نهاٌة بابسةتحمسٌن واألتقٌاء الم

 ون فً تقدٌر حب المسٌح فً هذه الحالة!آه، كم ٌخطب

 .الشتٌمةلهذه  إن آذان البسطاء ترتعد

V االعتراض الخامس هو: تلك األخوٌة تبٌع أحبلم .

وقصص خٌالٌة وحكاٌات للعجابز، وكؤنها أشٌاء مدهشة 

 وعظٌمة وموحى بها.

 هإالء بكل شفقة ورأفة:أجٌب على 

                                             ال ٌ فرض على أحد اإلٌمان بالحقابق المدهشة التً  .6

                                                         أوحً بها عن الوردٌة من اإلله الرحٌم وأم اإلله: فهً ت علن، 
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 .60عٌنة، وهو لقب قدٌم لسٌدة الوردٌة، القرن                    مقدسة: السٌدة الم   صورة
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 : سٌدة الوردٌة.المصدرلوحة مجهولة 
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Deiparaeque misericordia revelantur; et 
tacito nomine, ad aedificationem et 
instructionem commemorantur, ea credere 

nemo attentaverit210.  
Qui vult, et potest, capiat.  
Sed viderit, qui temere contempserit.  
Bene S. Basilius: Malevoli iustis 

iniuriare211 possunt, sed veritatem, etsi 
occulere, opprimere tamen non possunt.  

Atque istud Prophetae, Apostoli, 
Sanctique viri spernentes sese murum pro 
veritate constanter opposuerunt.  

2. Deinde: Fac esse, nullam unquam 
Deus revelationem de Psalterio facere sit 
dignatus: ea tamen est substantia Psalterii, 
ea materies, et forma, ratioque certa, ut ad 
veritatem suam nil opus habeat fulcimento 
revelationum.  

Dixi: seipso firmo stat Psalterium: et 
portae inferi non praevalebunt adversus 

Dominicae Orationis, et Angelicae 
Salutationis Evangelium.  

3. Ad haec, quas novas ac nuperas 
Revelationes commemoro, sicut scio, illas 

non assero adhuc ab Ecclesia esse probatas; 
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بدون البوح بإسم من قام بها، من أجل إعبلء وتعلٌم الناس. 

 فلٌفهم من ٌرٌد ومن ٌستطٌع.

 ومن ازدراها ببل خجل سوؾ ٌندم على ذلك.

عندما قال: ٌستطٌع األشرار  باسٌلٌوسأصاب القدٌس 

اضطهاد الصالحٌن وإخفاء الحقٌقة، لكنهم ال ٌستطٌعون 

 خنقها.

بالفعل، إن األنبٌاء، والرسل والرجال القدٌسٌن الذٌن 

 ابتعدوا عن هذه الدنٌا، تركوا عبر الزمن أسوار الحقٌقة.

الوردٌة: . ثم لنفترض أن اإلله لم ٌتكرم بؤي وحً عن 6

فإن جوهر الوردٌة، ومادتها وقوامها وهدفها، لٌسوا بحاجة 

 لمساعدة الوحً لدعم حقٌقتها.

أكرر القول: الوردٌة تقدم نفسها بنفسها، ولن تتؽلب 

 أبواب جهنم على انجٌل األبانا والسبلم علٌك ٌا مرٌم.

حى، والتً  .1 بؤنها  أقر                                    أما بالنسبة آلخر وأحدث الو 

                                      اآلن لم تلقى قبوال  من الكنٌسة، أتركها صحٌحة، فهً حتى 
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sed tamquam pias cuiusque devotioni, et 
libertati audientium, ac legentium relinquo. 

4. Esto: nondum habeant approbationem, 

approbabiles tamen sunt: nec minus, quam 
earum similes, quas probatorum scriptorum 
passim monumenta loquuntur, neque ipsas 
adhuc solemni attestatione canonica 

approbatas, et tamen non idcirco reprobatas, 
neque Doctrinae, Disciplinaeque, aut 
Canonibus Ecclesiae quicquam repugnantes.  

5. Psalterii quoque, id est, Orationis 
Dominicae, et Angelicae Salutationis 
Divinam dignitatem, quid obstat, quo minus 
Deus gloriosis revelationibus, et miraculosis 
operationibus dignari velit, aut valeat?  

Cum earum finis et usus nostra sit 
sanctificatio, et salutatio. 

 

 

CAPUT XXIII 
De Psalterii et Fraternitatis promotoribus, 

Patronis et protectoribus. 

 
Altissime his  in  oris Praesul  Ecclesiae, 
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بتقوى إلٌمان كل فرد ولحرٌة أولبك الذٌن ٌصؽون إلٌها 

 وٌقرإونها.

. وهكذا فهً بانتظار قبولها: وهً لٌست مختلفة عن 8

، مع ذلك، وهًتلك الكتابات التً تتمتع بشهادة اثبات عامة 

ا ولكنها                                 لم ت قبل بعد بشهادة اثبات كنسٌة: تلقى لم       أٌض 

 والقواعد العقٌدة، ولم تكن متعارضة بشًء مع          استهجان ا

 الكنسٌة. والشرابع

ا لماذا ال ٌطٌب لئلله أو ال ٌمكنه أن ٌرضى بوحى 1                                                  . إذ 

التً مكانة وكرامة الوردٌة مجٌدة وأعمال إعجازٌة لصالح 

 ؟وسٌلة للتسبٌح لهو تطهٌرنا من الخطٌبةهً هدؾ ووسٌلة 

 

 الفصل الثالث والعشرون

، تهاوالمدافعون عن الوردٌة وأخوٌ المناصرون

 والراعون لهما

 ٌا كاهن الكنٌسة النبٌل: الصحٌح هو أن نثنً كما ٌجب 
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Praedicatores, Patroni, propagatores, et 
propugnatores Psalterii debita ipsis laude 
sunt minime defraudandi. 

I. 1. Hi enim sunt maiores Angeli Dei, 
qui minores lumine collustrarunt in coelo ut 
in amore ac honore Dei Creatoris 
praestarent212.  

2. Sunt, ut bonus Abel, Dei cultum 
promoventes, ut Seth, nomen Domini 
invocantes, Genes. 4.  

3. Sunt alter Noe, Genes. 7, in Arca 
Fraternitatis animas multas a diluvio 
peccatorum conservantes: nam foederis 
arcam pro reis, in signum pacis erigunt; ad 
tentatos submitti praecantur columbam, 
cum olivae ramo divinae pietatis,  

4. Sunt Abrahami, captivos eripientes de 
manu gentis peccatricis, Genes. 14.  

5. Sunt, ut Isaac, fodientes puteos 
aquarum gratiae et benedictionis, Genes, 26. 

 

 

                                                           
 .            )بقً ثابت ا( "perstarentلدٌنا: " 1691فً طبعة عام   212



426 
 

على من ٌنشر الوردٌة بالوعظ، والدعم، وتقدٌم السبحات 

 والرعاٌة.

I .6 إنهم بالفعل أعظم مبلبكة اإلله، ألنهم ٌنٌرون .

ٌستطٌعوا بلوغ قمم حب الصؽار بنور الوردٌة السماوي لكً 

 اإلله وجبلل اإلله الباري.

. فهم مثلهم مثل هابٌل الصالح إذ ٌروجون لعبادة 6

 (.8اإلله؛ ومثلهم مثل شٌت إذ ٌبتهلون السم الرب )التكوٌن. 

( إذ ٌنقذون من 1. وهم مثلهم مثل نوح )التكوٌن. 1

ا كثٌرة فً سفٌنة األخوٌة: فهم،                                                    طوفان الخطٌبة أرواح 

ٌبنون تابوت العهد من أجل الخطؤة كعبلمة للسبلم،  بالفعل،

تحمل الحمامة ؼصن زٌتون الرحمة اإللهٌة كً  وٌبتهلون

 وتطٌر فوق الممتحنٌن.

. وهم مثلهم مثل ابراهٌم إذ ٌحررون األسرى من 8

 (.68قبضة الناس الضالة )التكوٌن. 
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II. 6. Hi coeli scalam erigunt, cum Iacob, 

Genes. 28, qua ad Deum peccatores redire 

possunt.  

7. Hi seminant cum Jacob, Genes. 26, 

agros gratiarum, et uberrimam in horreis 

messem condunt.  

8. Horum surgunt, ut Iosephiani 

manipuli, Genes. 37, bonae gratiae et famae, 

et ab aliis in admiratione pariter ac 

veneratione habentur.  

9. Hi, ut Ioseph Aegypti, Genes. 41, 

quidam sunt orbis Salvatores, quem suis 

Psalteriorum comprecationibus sustentat. 

10. Hi, tamquam Moyses, fideles pascunt 

oves precibus: qui per Virgam poenitentiae 

mira et magna designant ad peccatorum 

conversiones  sanctioresque conversationes, 
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. ومثلهم مثل اسحاق إذ ٌحفرون آبار ماء النعمة 1

 (.61والبركة )التكوٌن. 

II .1 ًومثلهم مثل ٌعقوب إذ ٌبنون سبللم السماء الت .

 (.64ٌصعد من خبللها الخطاإون للعودة إلى اإلله )التكوٌن. 

ٌزرعون حقول النعمة  ومثلهم مثل ٌعقوب إذ. 1

 (.61وٌجمعون الحصاد الوفٌر فً الصوامع )التكوٌن. 

حزم التبن،  ترتفعمصر إذ  فً ٌوسؾ. ومثلهم مثل 4

نظر ٌ                                                وهً األعمال الصالحة والن عم، إلى األعلى كً ٌراها و

 (.11إلٌها الجمٌع )التكوٌن. 

. ومثلهم مثل ٌوسؾ فً مصر إذ ٌنقذون العالم بدعمه 1

 (.86وردٌاتهم )التكوٌن. بصلوات 

. ومثلهم مثل موسى إذ ٌرعون ؼنمات المإمنٌن فً 60

مروج الصلوات؛ وهم مثل موسى إذ ٌجعلون المٌاه السماوٌة 

الوفٌرة تنبجس من صخرة التوبة بواسطة عصا الوردٌة، 

 وهم مثل  والتً تجعل الخطابٌن ٌهتدون وٌبلؽون القداسة؛
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ad multas et graves daemonibus plagas 
infligendas, ad liberandos e servitute in 
conscientia vinctos; ad devocandum vel a 

coelo manna gratiae, et Eucharistiae, ad 
evocandum, e petris lachrymas poenitentiae, 
ad perducendos fratres in montem Supernae, 
et aeternae quietis. 

III. 11. Sunt, ut Iosue, siccos per mundi 
Iordanem medium traducentes confratres; 
dum exemplo, merito et eloquio iuxta probos 
improbosque ad Dei cultum formant, ac 
reformant213.  

12. Sunt Samueles, 1. Reg. 8, populi 
instructores, et ad omnem vitae honestatem 
Duces.  

13. Sunt Davides, 1. Reg. 17, in funda 
Psalterii, et quinque limpidissimis lapidibus 
Quinquagenae Goliam sathanae 
prosternentes.  

14.  Sunt   Heliae, 3   Reg. 19,   zelantes 
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، بواسطة قضٌب الوردٌة، ٌلحقون بالشٌاطٌن موسى إذ

 الخطٌبةكثٌرة وخطٌرة لتحرٌر الذٌن قٌدوهم بسبلسل  ا      جروح  

                              إذ ٌ نزلون من السماء من  نعمة مثل موسى و من العبودٌة؛

القربان المقدس، وٌجعلون دموع التوبة تتدفق من الصخور، 

 وٌحملون أخوتهم إلى جبل السماء والراحة األبدٌة.

III .66 ومثلهم مثل ٌوشع إذ ٌجعلون أخوتهم ٌجتازون .

الدنٌا دون أن ٌتبللوا؛ ومثل ٌوشع إذ هم شهود ال  أردن

ٌجعلوا الطٌبٌن وبالدعوة، كً وبالحسنات  كقدوة       ٌكل ون

 ئلله.محبٌن لوالمتواضعٌن على حد سواء 

. مثلهم مثل صموبٌل، إذ ٌدربون الشعب وٌقودونه 66

 . صموبٌل(.6نحو الحٌاة الملٌبة )

لٌس ٌصرعون جلٌات اإلبود، إذ . ومثلهم مثل دا61

 6) بالحجرات الخمسة الطاهرة للخمسٌنبمقبلع الوردٌة، 

 (.61صموبٌل. 

 متحمسون  متعصبون   هم إذ   إٌلٌا،  مثل  . ومثلهم68
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 صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة فً بومبً، القرن العشرون.
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، الكنٌسة البندكتٌة، 6166ٌاكوب كارل ستاودر، سٌدة الوردٌة، 

 موسترلٌنؽٌن.
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zelum Legis, ad contumacium 

internicionem, et resipiscentium salutem. 

15. Sunt Helisaei, in signis et prodigiis 

mira multa virtute Psalterii perpetrantes. 

IV. 16. Ecce invictos Ieremias, catenam 

Psalterii ex collo; ad praedicandam reis 

iniquitatem simul, et poenitentiam 

circumferentes.  

17. Ecce Danieles, per fenestram 

Vulnerum Christi versus domum Dei multum 

orantes.  

18. Ecce Zorobabeles, educentes e 

Babylonica plurimos captivitate.  

19. Ecce Isaias, Incarnationem Christi, 

Passionem, et Doctrinae fontes orando, 

meditandoque sedulo perscrutantes, et 

praedicantes.  

20. Ecce  Esdras  et  Nehemias defossum  
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ون الخطؤة إلى ومقدامون أمام األعداء، وٌقودللناموس، 

 (.61الملوك.  6الخبلص )

عجٌبة ال . ومثلهم مثل ألٌشع، إذ هم ٌقومون بؤشٌاء 61

 بقوة الوردٌة، كعبلمات ومعجزات. تعد وال تحصى،

IV .61 . وهاهم أمثال ارمٌا الذٌن ٌحملون سلسلة

لظالمٌن فً أعناقهم فً كل مكان كً ٌعظوا االوردٌة معلقة 

 .وطرٌق الخبلصبخطاٌاهم 

صلوات كثٌرة . وهاهم أمثال دانٌال الذٌن ٌقدمون 61

 ح المسٌح.متؤملٌن فً جرا

. هاهم أمثال زربابل الذٌن ٌحررون الكثٌرٌن من 64

 عبودٌة بابل.

. وهاهم أمثال أشعٌاء الذٌن ٌتؤملون فً ٌنابٌع 61

المعرفة، بعد أن صلوا وتؤملوا بمثابرة، وٌبشرون بتجسد 

 المسٌح وبآالمه.

لنار  . هاهم أمثال عزرا ونحمٌا الذٌن ٌعٌدون القوة60

                                                         الحب التً انطفؤت ود فنت؛ أمثال عزرا ونحمٌا الذٌن ٌعٌدون 
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ac putiscentem ignem charitatis suscitantes; 
Legem omissam restituentes, et Ecclesiae 
Ierusalem reaedificantes. 

V. 21. Hi sunt Gabrielis socii in Angelica 
Salutatione mundo saepius annunciantes.  

22. Angelorum confratres sunt, pacem 
Confraternitatis hominibus bonae voluntatis 

imprecantes cum divina laude Christi nati 
salvi utero virginali.  

23. Isti sunt Discipuli imitatores Christi, 
et sequaces: sunt Apostoli Evangelium 
Salutationis et Orationis orbi 
commendantes.  

24. Sunt mediatores gentibus, et aegris, 
ut ad Christum sanandi perducantur. 

25. Sunt Spectatores Dominicae 
transfigurationis, agonizationis in horto, 
crucifixionis in monte, et ascensionis testes, 
et praedicatores.  

Haec inveni, et legi in Mariali Ioan. de 

Monte, Praedicatoris, et in praedicatione 
individui comitis S. P.214 nostri Dominici. 
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 الناموس المنسً وٌعٌدون تشٌٌد معبد اورشلٌم.

V .66ٌل، إذ هم اب. مثلهم مثل ربٌس المبلبكة جبر

 ٌبشرون العالم بالسبلم علٌك ٌا مرٌم.

. ومثلهم مثل المبلبكة، إذ هم ٌبشرون أخوة الوردٌة 66

ذوي اإلرادة الطٌبة بالسبلم بٌنما ٌنشدون تسبٌحات الوردٌة 

لد من الرحم العذري لمرٌم.                                                اإللهٌة للمسٌح الذي و 

. مثلهم مثل تبلمٌذ المسٌح، إذ هم أتباع المسٌح 61

مثل الحوارٌٌن، فهم ٌبشرون العالم بانجٌل مثلهم والمإمنٌن؛ 

 األبانا والسبلم علٌك ٌا مرٌم.

العجزة، فهم ٌقودونهم إلى المسٌح كً  . هم شفٌع68ً

 ٌشفٌهم.

تجلً الرب، واحتضاره فً ل. مثلهم مثل الحاضرٌن 61

البستان، وصلبه على الجبل وصعوده إلى السماء، كً ٌكونوا 

 شاهدٌن ومبشرٌن.

ه األشٌاء فً كتاب المرٌمٌات للراهب وجدت وقرأت هذ

نا القدٌس مونتً، الرفٌق الذي لم ٌفارق أبا الواعظ ٌوحنا دال

 دومٌنٌك فً الوعظ.
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CAPUT XXIV. 
De Psalterii detractoribus, ac 

depravatoribus, deque Fraternitatis 

eiusdem vituperatoribus. 
 
Dulcissime ovium Christi Pater et Pastor.  
Non desunt, qui Psalterio Filii et Matris 

Dei, ac earundem in Fraternitate famulis, ex 
certa partim malitia, et invidia diaboli; 
partim ex ignorantia, sed affectata aut 
supina, detrahere nihil vel erubescunt, vel 
exhorrescunt.  

Maledicentiam vero stringunt virulentam 
in praedieta non sine gravi pusillorum 
scandalo, et perturbatione devotorum.  

Quales isti?  
In Typis sunt agnoscendi. 
I. Hi sunt Draco magnus, faciens bellum 

contra Mulierem Virginem, Apoc. 12, qui 
cauda sui erroris trahit tertiam partem 

stellarum coeli, id est, devotorum, et mittit 
eas in terram scandali.  

Heu! Pestilens lingua viperae in 
momento plus uno potest afflatu inficere, 

quam  omnis medicorum   ars,  et  industria 
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 الفصل الرابع والعشرون

 المحتقرون والمضطهدون للوردٌة والمعادون لؤلخوٌة

 

وراعً رعٌة المسٌح: هناك أشخاص  الدمثأٌها األب 

ال ٌخجلون من تشوٌه سمعة وردٌة ٌسوع ومرٌم، ومن 

ٌخدمهما فً األخوٌة، وهذا إما لتعمد األذى وحسد الشٌطان 

                                                   أو للجهل المطبق. فهم ٌشه رون بالوردٌة وأخوٌتها بكل 

م، ٌصدمون الصؽار وٌقلقون المإمنٌن افتراء مسمو

 بالوردٌة. 

 من هم هإالء؟

 ٌمكن التعرؾ علٌهم من مبلمحهم:

                                               فهم مثل التنٌن الكبٌر الذي ٌشن حرب ا ضد السٌدة . 6

                              (، والذي ٌجر  بذٌل خطؤه الجزء 66العذراء )أعمال الرسل. 

الثالث من نجوم السماء، أي أتقٌاء الوردٌة، وٌرمٌهم فً 

 العار.أرض الخزي و

 واحسرتاه!

 واحدة،   بلحظة ٌستطٌع لسان األفعى المإذي، وبعضة
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ad restitutionem valetudinis conatu longe 
proficere.  

Adiuvat eam humanae ad malum naturae 

proclivitas.  
2. Illi sunt, ut Serpens, Genes. 3, 

protoplastarum seductor.  
3. Sunt, ut Eva fatua; qui per sapientiam 

carnis eiici multos faciunt e Paradiso 
devotionis in Psalterio Virginis.  

4. Hi sunt, Genes. 37, fera pessima 
invidiae, qui devorant Iosephos iustiores se 
et persequuntur.  

5. Sunt, ut speculatores terrae 
promissionis, falsa Israelitis de ea 
nuntiantes, Deuter. 2, ut eorum sicophantia 
populus in deserto moriatur. 

II. 6. Sunt viri magni, terram promissam 
Sacrae Scripturae agnoscentes, sed vulgus 
verbis et exemplis a verae vitae via aversum 
ad mortem petrahentes.  

7.    Isti      sunt     Achan     Ierichuntini  
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تدمٌر أكثر مما تستطٌع كل فنون وعناٌة األطباء أن تفعله فً 

 محاولة إعادة العافٌة.

 وهذا ناجم عن المٌل الطبٌعً عند البشر للشر.

الناس  ة(، ؼاو1ٌ. ومثلهم مثل األفعى )التكوٌن. 6

 األولٌن.

مثل حواء الحمقاء، إذ هم ٌجعلون الكثٌرٌن، . ومثلهم 1

                                                       بالمعرفة الحسٌة، ٌ طردون من جنة اإلٌمان بوردٌة العذراء.

. ومثلهم مثل وحوش الحسد الشرسة، إذ ٌفترسون 8

 (.11الصالح )التكوٌن.  يمصرالوٌعذبون أمثال ٌوسؾ 

. مثلهم مثل مستكشفً األرض الموعودة الذٌن 1

كً عنها لخداعهم،  ء مزٌفةٌخبرون االسرابٌلٌٌن بؤشٌا

 (.6ٌموت الشعب فً الصحراء )التثنٌة. 

II .1 مثلهم مثل المرشدٌن الذٌن ٌقودون الشعب إلى .

األرض الموعودة فً الكتاب المقدس، ومع ذلك، بكلماتهم 

ومثالهم، ٌحرفون الشعب عن سبٌل الحٌاة الحقٌقٌة إلى سبٌل 

 الموت.

  ٌجلبون  هم  إذ  أرٌحا، من  عخان  مثل   . مثلهم1
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anathematis cupidi, per dolum, ideoque, Ios. 
7, omnem populum Domini perturbant.  

Vae iis ab eventu lapidationis, et 

combustionis.  
8. Isti sunt, ut Phaenenna215, uxor 

Helencae, 1 Regum 1, devotam orationibus 
prophetissan Annam irrisui hebentes: ac216 

demum maledictione puniendi.  
9. Isti sunt Heli orantem S. Annam 

Fraternitatem aestimantes ebriam, filiamque 
Belial.  

Vae istis a morte praecipite.  
10. Isti sunt, ut Manasses, Prophetarum 

trucidator, et divinae Legis subversor, 4 
Regum 21. 

III. 11. Sunt, ut Nabuchodonosor, 
eversor civitatis sanctae, et templi Dei.  

Vae! Quaerent olim poenitentiae 
spatium, et invenire non valebunt.  

12. Sunt, ut Herodes, infanticida, 

parvulos   rudis   vulgi  scandalizantes    per  

 

 

                                                           
 ."Phenennaلدٌنا: " 1691فً طبعة عام   215
 ."atلدٌنا: " 1691فً طبعة عام   216
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 (.1اللعنة والقبلقل لكل شعب الرب )ٌشوع.  بخداعهم

د  ونار السماء!                                                   وٌح لمن ٌمس باألشٌاء التً تجلب ب ر 

                                                   . ومثلهم مثل فن ن ة، زوجة القانة، إذ ٌحتقرون أمثال 4

 6                                  بالصلوات، ولذلك ٌ عاقبون باللعنة ) ونٌتنبؤ           حن ة الذٌن 

 (.6صموبٌل. 

             آن ا، األخوٌة . مثلهم مثل اٌلً، المقتنعون بؤن القدٌسة 1

التً تصلً، ثملة وأنها بنت الشٌطان. وٌح ألولبك الذٌن هم 

 على حافة الموت.

ؾ الناموس 60                                                 . ومثلهم مثل منس ى، قاتل األنبٌاء ومحر 

 (.66الملوك.  6اإللهً )

III .66 مثلهم مثل نبوخذ نصر، مدم ر المدٌنة المقدسة .                                             

 ومعبد اإلله.

                        من األٌام وقت ا للكفارة، وٌح لهم! ألنهم إذا طلبوا فً ٌوم 

 فلن ٌمنح لهم.

ٌخزون هم مثلهم مثل هٌرودت، قاتل األطفال، إذ  .66

 السلٌط   اللسان  سٌؾ  مستخدمٌن  البسٌط  الشعب  صؽار
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 صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة، القرن العشرون.
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                                                                    جان بات ٌستا تروت ً، سٌدة الوردٌة مع القدٌس لورنزو والقدٌسة كاترٌنا 

 ، كنٌسة القدٌس لورنزو الشهٌد، فٌروالنووفا )فٌرونا(.6144الشهٌدة، 
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linguae detractricis mucronem saevum.  
Fugant illi Jesum ac Mariam in Aegytum, 

dum a devotione recta plebem ad profana 

pertrahunt.  
13. Isti sunt Pharisaei calumniatores 

doctrinae Christi, ac vitae illius insidiatores. 
14. Iidem sunt irrisores pendentis in 

Cruce Domini, proque salute mundi 
exorantis.  

15. Isti sunt Putens Abyssi, Apoc. 9217, 
fumo suae vanitatis mundum oppolentes218, 
et ex eo locustas errorum et scandalorum in 
Dei servos emittentes: Vae mundo a 

scandalo.  
Ab isto, aliisque Vae liberat Liberatricis 

AVE per JESUM CHRISTUM.  
Quare, Psalm. 150: “Laudate eum in 

Psalterio”.  
Psalm 32: “In Psalterio decem 

chordarum psallite illi.  

Cantate Domino CANTICUM novum” 
Angelicae, Salutationis: Cantate Domino 
omnis terra, id est, omnis homo.  

Roman.16: “Salutate MARIAM Deiparam, 

quae multum mecum laboravit in vobis”.  
Cantate sicut cantores in Tabernaculo   

 
                                                           

 ." ناقص9الرقم " 1691فً طبعة عام   217
 ."opplentesلدٌنا: " 1691فً طبعة عام   218
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القادح. فهم ٌرؼمون ٌسوع ومرٌم على الفرار إلى مصر عندما 

 .ةدنسمإلى ال ةالصحٌح التقوىمن الشعب  ٌؤخذون

. مثلهم مثل الفرٌسٌن، المفترٌن على عقٌدة 61

 المسٌح، والمعتدٌن على حٌاته.

، المعلق على الصلٌب 68                                                . مثلهم مثل الهازبٌن بالرب 

 خبلص العالم.والمتوسل 

( الذي ٌمؤل 1. مثلهم مثل ببر األعماق )القٌامة. 61

                                                    العالم بدخان ؼروره، وٌ خرج منه جراد األخطاء والفضابح 

هذا العار، الذي تحررنا منه لعالم وٌل لضد عبٌد اإلله: 

كما تحررنا                                          السبلم علٌك لمرٌم المخل صة مع المسٌح ٌسوع

 .لمصابب األخرى،من جمٌع ا

م ار  " :610لذلك، ٌقول المزمور  م ز  ت ار  و  و 
ب ح وه  ب ؤ                      س 
"؛               

ن م وا ل ه  : "11وٌقول المزمور  ت ار  ر  و 
ة  أ  ات  ع ش ر  ب اب ة  ذ                        ب ر 
                             ". 

"انشدوا للرب النشٌد الجدٌد" للسبلم علٌك ٌا مرٌم، 

ٌ م  "انشدوا للرب كل العالم"، أي كل الناس، " ل ى م ر  ل م وا ع                          س 

ل                  ال ت ً ت ع ب ت  )أم اإلله(  ا كم       أل ج            (، رت لوا 61)رومٌة.          ك ث ٌر 

 وفً     لموسى     األقداس     قدس   فً      كالمرتلٌن
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Moysis, et Templo Salomonis, ut cum 
Angelis Santissimam Trinitatem, et 
Sanctorum Reginam in aeterna felicitate 

laudemus, per JESUM CHRISTUM. Amen. 

 

 

FINIS APOLOGIAE. 
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بد سلٌمان من أجل التسبٌح مع المبلبكة للثالوث المقدس عم

ا لٌسوع  ا وتمجٌد                                                            ولملكة القدٌسٌن فً السعادة األبدٌة، تسبٌح 

 المسٌح. آمٌن.

  

 نهاٌة الدفاع
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PARS SECUNDA 
B. ALANI DE RUPE 

REDIVIVI. 
 
 

DE RELATIONIBUS 
DE REVELATIONIBUS 

DE VISIONIBUS. 
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 الكتاب الثانً:

 تارٌخ، ووحً،

 ورإى )الوردٌة(

 
 Sancti Belgi Ordinisصورة مؤخوذه من: شوكٌه ؾ. هـ. 

Praedicatorum ،606، ص. 6164، دواي. 
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CAPUT I. 
Prologus encomiasticus in Psalterium 
Sponsi ac Sponsae JESU CHRISTI, ac 

Deiparae Virginis MARIAE. 
 
Deus, Canticum Novum, cantabo tibi: in 

Psalterio Decachordo psallam tibi, Psalm. 

143.  
Quo, et cultores Dei adhortatur idem 

Psaltes, Psalm. 97: “Cantate Domino 

Canticum Novum, quia mirabilia fecit”; 
nimirum in Filii sui Incarnatione, Passione, 
et Resurrectione. 

Quae cum in caeteris a Deo profectis in 

nos beneficiis locum facile principem sibi 

vindicent, ut pro iis totam quisque Deo 

animam debeat Christianus: omnino est 

necesse, ut animas quoque nostras ante 

conspectum Dei in ipsius laudes corde toto, 

et ore, ac opere certatim effundamus: neu 

quod ingrati animi lethale nobis crimen 

inhaerescat. 
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 الفصل األول

تمهٌد مدٌح لوردٌة العرٌس والعروس، أي ٌسوع 

 المسٌح ومرٌم العذراء أم اإلله.

 

ات  إل    ٌ ا  " ب اب  ذ  ة . ب ر  د ٌد  ن ٌم ة  ج  ن م  ل ك  ت ر  ت ار                                                           ه ، أ ر  و 
ة  أ          ع ش ر 
           

ن م  ل ك    (.688" )المزامٌر.               أ ر 

ن ٌم ة   ٌحث المنشد ذاته هنا عباد اإلله: " ب  ت ر  ن م وا ل لر                               ر 

اب ب   ج  ن ع  ع  ة ، أل ن ه  ص  د ٌد  (، فً تجسد ابنه 14" )المزامٌر.                                    ج 

 هو، وفً آالمه، وفً بعثه.

بها التً ٌجود  بنعمهإن أفعال اإلله الرابعة مصحوبة 

بقلب ٌحمده علٌها بسخاء والتً تتطلب من كل مسٌحً أن 

 .ومإمن صادق

ا أنه ٌجب علٌنا نحن األمور األساسٌةمن  ، الذٌن ال                        أٌض 

ئلله، نتطلع لنرٌد أن تكون نفوسنا دنٌبة، كما فً سباق، أن 

 للتسبٌح له من كل قلبنا، بالقول وبالفعل.
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Quo magis obsequendum est Psaltae 
momenti219: “Cantate Domino Canticum 
Novum”. 

I. Novum: quippe quod, si D. Bernardum 
audimus220: divinum illud Sponsi est ac 
Sponsae Epithalamium, geminum Novi 
Evangelii, datum ex ore Dei Oraculum.  

Quorum alterum Dei Sponsae Mariae 
paranymphus Gabriel; alterum Sponsus 
Ecclesiae suae Christus reddebat.  

Unde et illud Angelica Salutatio; hoc, 
Dominica Oratio: utrumque ex reipsa nomen; 
praenomen ab Auctore, acceperunt.  

2. Novum quoque idem Canticum, id est, 
Deiparaeque rite colendae modulum, velut 
divinis in auribus gratiosissime 
symphoniacum.  

3. Alterum, quia Novi Testamenti 

principium, Voxque Evangelii prima extitit: 

in qua tanquam seminum minimo Sinapi 

grandis arborum Arbor Evangelium.221 

 

                                                           
219
( "monentiٌذ٠ٕب: " 1691فٟ طجؼخ ػبَ    .     )حش 
220
 ".audivimusٌذ٠ٕب: " 1691فٟ طجؼخ ػبَ  
221
 Novum universumإٌمطخ ٔبلصخ، ٚاٌغٍّخ رزبثغ ثـ " 1691فٟ طجؼخ ػبَ  

virtute residebat." 
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كما ٌقول المنشد، فإن إنشاد ترنٌمة جدٌدة لئلله هو 

 عٌن الصواب.

I القدٌس برنادردو، ترنٌمة جدٌدة، ألنها نشٌد . ٌقول

 الزفاؾ للعرٌس والعروس: إن الصبلة المزدوجة للعهد

 ن فم اإلله.جت مر                            الجدٌد هً فعبل  إلهٌة، ألنها خ

لقد نطق ربٌس المبلبكة جبرٌل بالسبلم علٌك ٌا مرٌم 

لكنٌسته العرٌس المسٌح أعطى ووهو ٌطلبها كعروس لئلله؛ 

 األبانا.

ى السبلم علٌك ٌا مرٌم بالسبلم المبلبكً إذ          لذلك ت دع

                                                       تلقت إسمها من ذات الحدث، بٌنما األبانا ت سمى بصبلة الرب  

 وتؤخذ لقبها من مإلفها.

م أم اإلله بشكل البق، مثل 6                                                 . هذا النشٌد الجدٌد ٌكر 

 سٌنفونٌة عذبة تطرب اآلذان اإللهٌة.

عهد . فً الواقع، إن السبلم علٌك ٌا مرٌم هً بداٌة ال1

ا الكلمة األولى فً االنجٌل التً أنبتت، كما                                                           الجدٌد، وهً أٌض 

 تفعل أصؽر حبة خردل، أكبر شجرة فً العالم، وهً االنجٌل.
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 صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة فً فونتانٌللو، القرن العشرون.
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-6111جٌوفاننً باتٌستا تٌٌبولو، القدٌسة مرٌم الوردٌة )جٌزواتً(، 

 البندقٌة.، 6111
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Novum universum virtute residebat; 
adeoque partes illius singulae, minutaeque 
dein perscriptae222, velut semina plurima 

uno in capite papaverino, continebantur.  
4. Alterum, quia eiusdem Sacri 

Instrumenti Novi Evangelii223 Primus et 
Unicus fuit Deum orandi, colendique Ritus 

Novus, Formularis, ac Universalis, ab ipso 
Domino traditus Discipulis; caeterarum 
exinde subsecutarum in Ecclesia Nova 
praedicandi224 Formularum factus ipse 
Parens, fons et caput.  

Ad quod proinde omnes reliquae; sicut e 
mari progressa, in idem mare terrarum 
flumina demum redundaret225, sic ex una hac 
Oratione Dominica derivatae ad eandem 
retro referantur oportet. 

II. Deinde Novum.  
1. Quia novum e coelo datum id 

hominibus est remedium, ad condonationem 

delictorum nostris etiam, divinis eatenus, 
precibus impetrandam. 

 
                                                           

222
 "praescriptae ٌذ٠ٕب: " 1691 فٟ طجؼخ ػبَ 
223
 ".Evangelici ٌذ٠ٕب: " 1691فٟ طجؼخ ػبَ  
224
 ".praecandi ٌذ٠ٕب: " 1691فٟ طجؼخ ػبَ  
225
 ".redundant ٌذ٠ٕب: " 1691فٟ طجؼخ ػبَ  
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                                                 وكما ٌكون الكل  فً جزء منه، كذلك ٌحتوي كل جزء من 

السبلم علٌك ٌا مرٌم وكل كلمة مقتضبة منها على السماء 

برمتها، مثل البذور التً ال تحصى التً تحتوٌها زهرة 

 الخشخاش.

. إن األبانا الموجودة فً االنجٌل المقدس هً، فً كل 8

الجدٌد، الطرٌقة الوحٌدة والفرٌدة التً حددها المسٌح العهد 

لكل الناس للصبلة للرب وتكرٌمه، والتً عهد بها الرب نفسه 

إلى تبلمذته: وهكذا، فالصبلة الربٌة أصبحت األم الجدٌدة، 

 والمنهل والمبدأ لجمٌع صلوات التسبٌح التً أتت من بعدها.

، فمثل أنهار                                       لذلك، جمٌع الصلوات األخرى ت ناط باألبانا

األرض المندفعة باتجاه البحر التً فً النهاٌة تصب فً نفس 

البحر، كذلك ٌجب أن تلتقً جمٌع الصلوات التً تتفرع عن 

 الصبلة الربٌة.

II:إنها نشٌد جدٌد . 

. ألنها العون الجدٌد الذي منحته السماء للناس كً 6

ٌحصلوا على مؽفرة للذنوب من خبلل صبلتً أبانا والسبلم 

 علٌك الرابعتٌن؛ 
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2. Et vero ipsum est Potestatis 
inexplicabilis, inque Deo infinitae utilitatis 
ac virtutis inenarrabilis, suavitatis quoque 

inaestimabilis.  
3. Divinorum istud solatiorum est 

donativum, revelationum sacrarum 
procurativum226, et miraculorum 

maximorum operativum227.  
Enimvero Salutare illud Angeli novum 

Evangelium, hoc est, Verbum Caro factum, 
donorum, Donum est ter Optimum 
Maximum; Revelationum omnium est 
Magisterium illuminatissimum; miraculorum 
est summorum summum, omniumque 
Summa.  

4. Novum denique: quod nova ex utroque 
Oraculo progenita extitit Ecclesia, 
surgensque crevit augmentata, et 
universorum gratiae charismatum spiritu, 
succo et sanguine corroborata consistit, 

succussata quidem, at nihil unquam 
labefactata. 

III. Iucundum igitur Christiano cui non 
accidit utrumque illud Christi ac Mariae, 

Sponsi Sponsaeque divinum Epithalamium, 
et Canticum, quasi castus quidam Hymen, 
sive Hymeuaeus Hymmus coelestis? 

 
                                                           

226
 ٔبلصخ. "sacrarum procurativum" 1691فٟ طجؼخ ػبَ  
227
 ."operantiumٌذ٠ٕب: " 1691فٟ طجؼخ ػبَ  
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. ألن لها أمام اإلله فاعلٌة رابعة تفوق الوصؾ، 6

وفابدتها المحدودة، وقٌمتها ال توصؾ وؼذوبتها ال تقدر 

 بثمن؛

. ألنها تتلقى الرضا اإللهً، وتفتح الباب للرإى 1

 المقدسة، وتقوم بمعجزات هابلة.

فعل، فً بداٌة االنجٌل، تجسد اإلله من خبلل السبلم وبال

ا، وهذا هو الرضا األكبر، والرإٌا                                                    المبلبكً وأصبح بشر 

                                       األكثر إشراق ا، وأعظم وأبدع معجزة حصلت.

لدت من صبلتً األبانا والسبلم علٌك، 8                                                . ألن الكنٌسة و 

النعمة حاملة  عطاٌاوببزوؼها نمت ونشرت سعفاتها بكل 

معها نسػ الروح القدس وقوة مرٌم ودم المسٌح، والتً ال 

 تسقط مهما اهتزت.

III ا باألؼنٌتٌن                                         . إذن أي مسٌحً لن ٌرحب سعٌد 

اإللهٌتٌن ونشٌدي الزفاؾ، نشٌد المسٌح، عرٌس مرٌم، 

 والعروس، نشٌد عرسهم الطاهر ونشٌد زفافهم السماوي؟
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In iis namque beatum est Angelorum 
Gaudium, Christi ac Mariae iubilaeum et 
iubilum; in iis tota coelestis Curia 

triumphans exultat, et Ecclesia militans in 
acie fortiter dimicat.  

O iucundum Deo, Angelis, et hominibus 
factum spectaculum!  

Ab hoc tali quis oculum, quis animum, 
quis studium, et amorem deflectat unquam, 
vel ad puncti unius momentum? 

IV. Ex utroque unum quoddam coalescit 
et concordat Canticum novum.  

1. Quod ad Davidici Psalterii Decachordi 
modum rite concinnatum, et per quindenas 
ordine, repetitum decades, et compositum, 
adusque repetitionis numerum CL 
completum, ab antiquissima retro Maiorum 
nostrorum memoria consuevit Psalterium 
Christi et Mariae appellari.  

2. Cuius quidem in Ordinis ac Muneris 

Psaltici Mysterio, si recte et penitus 

intuemur,  tria   quaedam   conspicari    licet 
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فً هذه األناشٌد تكمن بهجة المبلبكة المباركة، 

والسعادة األبدٌة للمسٌح ومرٌم، والتً ٌتؽنى بها مكلوت 

السماء إلى ما النهاٌة، بٌنما تنشدها الكنٌسة المناضلة فً 

 شدابد هذه الدنٌا.

وللناس!  ٌا له من مشهد بدٌع نقدمه لئلله، وللمبلبكة

هذه الحقٌقة ولو  ح بنظره وبروحه وبعقله وبقلبه عنمن ٌشٌ

 لمدة لحظة واحدة؟

IV إن هذا النشٌد الجدٌد ٌولد من توافق وانسجام .

 األبانا والسبلم علٌك.

. فهو نشٌد منؽم على ربابة داود ذات األوتار 6 

ا تتناوب بتلحٌن                                                          العشرة، والذي ٌتبع لحن ا بخمسة عشر مقطع 

عبلمة، والذي  610مات لكل مقطع حتى إكمال الـ عشر عبل

سماه القدماء منذ البداٌة وعلى مر الزمن "مزمور المسٌح 

 ومرٌم". 

المزمور الذي ٌعجز -                               . إذا أمعن ا النظر بلحن الوردٌة6

 التعبٌر عنه والذي وهبتنا إٌاه السماء، فمن الممكن أن نبلحظ 
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Magna, et admirari Sancta planeque divina 
venerari, et universalia Iubilaea: Naturae 
reparatae, Gratiae collatae, et Gloriae 

promissae.  
Quibus accedit ter et amplius salutare 

Iubilum Personale Incarnationis, Passionis, 
et in gloriam Resurrectionis Christi.  

3. Quinquagesimum et228 Lege Moysis 
annum fuisse iubilaeum, ignorat nemo: 
nemo, quinquagesimo quoquo anno Romanas 
in orbem Christianum Indulgentiarum 
plenissimarum condonationes, e229 Pontifice 
Maximo dispensatas, Iubilaeum esse, et 
vocari: nescit nemo, transactis annis 
quinquaginta in Sacerdotio, iubilaeam 
solemniter agitare Sacerdotem, in officio, 
Magistratum, in Religione, Professum ad 
factum sibi, per ipsius vitalis temporis 
gratiam, privilegium, ab consuetis 
occupationibus gaudere Iubilaeo.  

Velut olim, vel ab ipso tempore decurso.  
Levitis quinquagenariis, quin et ipsis, 

servitiis, et agris etiam campisque ipsis, ex 
Lege Moysis, requies indulgebatur Iubilaea, 

eorum completo tempore Iubilaeo. 
V. Chistus autem et Maria cum dictorum 

nobis  Iubilaeorum,   seu  Canticorum,  causa 
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ر ونبجل فٌه الٌوبٌبلت اإللهٌة المقدسة والشاملة                                                    ونقد 

الثبلثة: ٌوبٌل خبلص الطبٌعة البشرٌة، وٌوبٌل النعمة التً 

حظٌنا بها وٌوبٌل المجد الموعودٌن به. إنها الٌوبٌبلت التً 

أتت بالخبلص لكل انسان من خبلل التجسد وآالم المسٌح 

 وقٌامته فً مجده.

االحتفال بالٌوبٌل فً العام . فً ناموس موسى ٌجري 1

ا، كان األحبار ٌمنحون المسٌحٌٌن                                                       الخمسٌن؛ وفً روما أٌض 

الؽفران الكامل كل ٌوبٌل خمسٌنً؛ وفً العام الخمسٌن 

لكهنوته، ٌمنح الكاهن، إذا رؼب بذلك، اإلعفاء من المشاؼل 

م ٌ                                                        االعتٌادٌة والتمتع بامتٌاز الٌوبٌل طالما بقً حٌ ا؛ وفً قد

ن ناموس موسى ٌمنح البلوٌٌن، والعبٌد، كما الزمان، كا

ا، فترة راحة ٌوبٌلٌة كل خمسٌن سنة                                                       األراضً والحقول أٌض 

 طٌلة فترة الٌوبٌل.

V ًوهكذا، فإن أناشٌد األبانا والسبلم علٌك ه .

 الرسمً لبلحتفال   والمناسبة  الصحٌحة  الكنٌسة  تسبٌحات
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fuerint et origo; dignum quoque, et iustum 
(quid si, et230 pro merito necessarium) erat, 
solemnem ipsis in Ecclesia, sacrum 

sanctumque, ac perpetuum annun celebrari 
Iubilaeum. 

Neque hunc ab uno aliquo servorum Dei 
statu, ordine, graduque dumtaxtat: verum ab 

universo Fidelium Nominis Christiani 
genere, communem; per omnes orbis oras 
universalem, omni qua diurnarum, qua 
nocturnarum horarum ac temporum 
momento continuum ac irremissum annum 
duci Deo Iubilaeum opertebat in Ecclesia 
Dei.  

Atque vero divinam hanc muneris, 

cultusque generalis Spartham et provinciam 

divina Providentia, velut in Angelica 

Salutatione, et Dominica Oratione fundatrix 

condidit: ita et in Psalterium Christi ac 

Mariae, dicti Cantici quinquagies supra 

centies repetitivum, Spartham eam detulit, 

et mirandorum deposuit operatrix: et hoc in 

spiritu praevidit David, cum exclamavit, 

Psalm.   143:    “Deus     Canticum      novum 
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بالسنة الٌوبٌلٌة المقدسة واألزلٌة للمسٌح ومرٌم اللذان وهبا 

 العالم ٌوبٌل اكتمال الزمان.

                                                  إن الٌوبٌل الذي تحتفل به الكنٌسة تكرٌم ا لئلله لٌس 

ا بدولة أو  ا بعدد من عبٌده، ولٌس مرتبط  أو  برهبنة                                             محصور 

بمرتبة؛ بل على العكس من ذلك، فهو ٌوبٌل عام، لكل صنؾ 

من المإمنٌن بإسم المسٌح؛ وهو شامل، لكل األماكن فً 

عات العالم برمته؛ ومستمر، ال ٌنقطع، فً أي ساعة من سا

 النهار واللٌل، لمدة سنة سرمدٌة.

                                            حق ا إن العناٌة اإللهٌة أسست وشٌدت على السبلم 

المبلبكً للسبلم علٌك ٌا مرٌم والصبلة الربٌة لؤلبانا اسبارطة 

مقدسة كً تكون ملكوت العبادة، للجمٌع: وهكذا، ففً 

ا، فعل هذا النشٌد، المك-وردٌة رر                                               مزمور المسٌح ومرٌم أٌض 

وضع األساس وشٌد                    مرة، أشٌاء  عجٌبة؛مبة وخمسون 

اسبارطة اإللهٌة تلك: وتنبؤ داود بهذا عندما صرخ: "ٌا 

ن م  إلهً، ت ار  أ ر  و 
ة  أ  ات  ع ش ر  ب اب  ذ  ة . ب ر  د ٌد  ن ٌم ة  ج  ن م  ل ك  ت ر                   أ ر 
                                                                

 (.68" )المزامٌر.      ل ك  
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 .61صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة فً بومبً، القرن 
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باتٌستا تٌٌبولً، ظهور سٌدة الوردٌة للقدٌسات الدومٌنٌكٌات، جوفانً 

 ، البندقٌة6184-6181القدٌسة مارٌا الوردٌة )جٌزواتً(، 
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cantabo231 tibi, in Psalterio Decachordo 
psallam tibi. 

 

 
CAPUT II 

De Psalterii Origine, Usu, Revelatione, et 

Propagatione. 

 
I. Origo.  
En Ter Sanctissima Trinitas ex divina 

Mente sua conceptam produxit 
Salutationem: Archangelus Gabriel acceptam 
detulit et pronunciavit ad inclytam Virginem 
Mariam: Spiritus Sanctus per Elisabetham 
expressit particulam tertiam, et adiecit: 
clausulam subiecit denique S. Mater 
Ecclesia.  

Orationem vero Dominicam Auctor Jesus 
Christus orare Discipulos docuit, ac 
mandavit iisdem: qui totam tunc Ecclesiam 

ut constituebant, sic et repraesentabant.  
Hic ortus. 
II. Usus porro. 
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 الفصل الثانً

 ورإاها، وانتشارها.أصل الوردٌة، وتقالٌدها، 

I األصل. الثالوث، ثبلثً القدسٌة، هو من تصور .

السبلم علٌك ٌا مرٌم بعد أن فكر بها فً عقله اإللهً؛ ثم 

ا                                                      استلمها ربٌس المبلبكة جبرابٌل وحملها إلى األرض مبشر 

بها مرٌم العذراء المجٌدة؛ وأكمل الروح القدس الجزء الثالث 

ا، أضافت ا لكنٌسة                                                مضٌف ا إٌاه على لسان الٌصابات؛ وأخٌر 

 خاتمة.الاألم المقدسة 

ا، عندما تخٌل األبانا، ناشد                                               وٌسوع المسٌح أٌض 

ة، وهم لم ٌكونوا فً ذلك تبلمذته وأوصاهم بتبلوة هذه الصبل

ا. كل شكلونالزمان ٌ                                        الكنٌسة وحسب، بل كانوا ٌمثلونها أٌض 

 هذا هو أصل الوردٌة.

 

II:من حٌث التقالٌد . 
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1. Traditur in exemplo S. Bartholomaei 
Apostoli: ut narrat quidam S. Doctor: cui 
solemne fuit et perpetuum, per quamque 

diem centies, totiesque per noctem, nixis 
humi genibus, utramque Deo suppliciter 
orando offerre.  

Quo in numero ter quinquagenario 

Psalterium Christi et Mariae, ex illis CL 
Oraculis huc232 usque repetitis constat.  

Quartam vero Quinquagenam S. 
Bartholomaeus, ex suapte devotione, ob 
causam ipsi Deoque perspectam, velut 
auctarium adiiciebat.  

2. Inde Ecclesia seu Congregatio Christi 
Fidelium, cupiens imitari exemplum orandi 
Synagogae233, ad modum Psalterii Davidici, 
quod CL Psalmis completur: eundem ad 
numerum totidem Orationes Dominicas et 
Angelicas Salutationes iunctim suis in 
comprecationibus usurpavit.  

Verum quia temporum progressu Fidei 
decrescebat fervor, a234 suo illo remittit et 
Psalterii huiusce usus, quod plerisque 
longum nimis, per Dominicae Orationis, et 

Angelicae Salutationis continuatam 
coniunctionem visum fuit235 disiunctionem 
eorum, ac Psalterii, imminutionem 
accipere236. 
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لقدٌس الحواري . كتب أحد الكتاب القدٌسٌن أن ا6

ا على الصبلة لئلله  ا ومثابر   وهو راكع                                             برثلماوس كان معتاد 

 بتبلوة مبة أبانا ومبة السبلم علٌك، فً النهار وفً اللٌل.

تشتمل وردٌة ٌسوع ومرٌم، المإلفة من الصلوات الـ  

 .ةالثبلث خمسٌناتالالمذكورة، على هذا العدد ذو  610

هذه الخمسٌنات  لكن القدٌس برثلماوس كان ٌضٌؾ إلى

الثبلثة خمسٌنة رابعة، لتعبده الشخصً، لسبب ٌعرفه هو 

 واإلله فقط؛

. بعد ذلك، أضافت الكنٌسة المإمنة بالمسٌح إلى 6

                                                      الصلوات القانونٌة، رؼبة  بتقلٌد طرٌقة الصبلة فً الكنٌس 

الٌهودي الذي ٌستخدم مزمور داود المإلؾ من مبة وخمسٌن 

ا مماثبل  من األ  بانا والسبلم علٌك ٌا مرٌم.                        نشٌد، عدد 

لكن مع مرور الزمن ضعؾ اإلٌمان وعادت تبلوة 

المزمور إلى سابق عادتها: فً الواقع، كان المزمور قد 

ا بسبب إضافة األبانا والسبلم علٌك ٌا مرٌم؛                                                         أصبح طوٌبل  جد 

ا تقصٌر المزمور بفصل األبانا والسبلم                     لذلك كان ٌبدو مبلبم  

 نه.ع
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III. Revelatio igitur, ex singulari divina 
clementia, sanctis in eremo Patribus facta 
traditur de Psalterio solius Virginis Mariae. 

1. Cum enim daemonum fatigarentur 
tentationibus, diu multumque molestiis237, 
nec abesset periculi metus saevioris: 
communi habito inter eos consilio, visum in 

Domino fuit, continuas indici cunctis preces 
supplices quibus et privatim per se quisque 
impense deditus, et pubblice universus 
sacrae totius Monastices Ordo, coniunctim 
votis communibus, vigiliis, ieiuniis, et 
poenitentiis apud Deum, Deiparam, 
Coelitesque Divos instanter incumberet, 
exorandae a Sathanicis tentationibus 
liberationi, aut certe Remedio ipsis 
aperiendo praesenti, quo eas ferendo forent, 
et vincendo.  

2. Neque nihil exoratum.  
Nam rite comprecantibus facta 

revelatione fuit consultum, ut 
elanguescentem Psalterii usum Mariani, 
praeter illum Davidici assumerent, ad quod 
Deo, Deiparaeque laudes gratissimas 

quotidie dicerent, simul efficaciter optima 
quaeque coelitus impetrare possent. 
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III اآلباء، . تتناقل األجٌال رإٌا حصلت مع القدٌسٌن

 بفضل فرٌد من اإلله، عن وردٌة مرٌم العذراء.

الشٌطانٌة الرهٌبة تعذبهم لمدة طوٌلة  التجارب. ظلت 6

من الزمان، وكانوا ٌشعرون بتهدٌد خطر شدٌد: عندما 

                                              اجتمعوا سوٌة ، قرروا فً الرب  تبلوة صلوات تضرع 

ا وجماعة ، فً الدٌر المقدس؛ وهكذا، باإلضافة                                                          متواصلة، فرد 

ى امتثالهم لما نذروه على أنفسهم، ومراعاتهم للقدادٌس إل

والصلوات المسابٌة، وللصٌام والتكفٌر عن الذنوب، بدأوا 

بالصبلة لئلله، وألم اإلله والقدٌسٌن فً السماء بحماس شدٌد 

                               إبلٌس، أو على األقل لتلقً دواء   إؼواءاتلطلب الخبلص من 

ا من السماء ٌمك نهم من تحمل هذه   وقهرها. تجاربال                                     ناجع 

. وكان لصبلة التضرع مفعولها: فبٌنما كانوا ٌصلون 6

، بالرؼبة فً تبلوة مزمور مرٌم الذي كان قد بالوحًشعروا، 

 طواه النسٌان، وقاموا بتبلوته مع مزمور داود.
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Continuo ab omnibus communiter 
certatim factum haud secus, ac iussum, toto 
animi affectu et religione sese Psalterio 

devovent: hi nunc illud Christi, Mariae, nunc 
alterum isti vicissim, iunctimque 
frequentant, sed Mariae ut brevius, ita et 
crebrius.  

3. Et conatui par sese tulit eventus.  
Daemonum licentia restringitur, 

remittente procacia vis frangitur, 
tentationum restinguitur aestuatio: et facta 
est tranquillitas magna.  

Haec super accedit virtutum et 
gratiarum auctu magno secutus in eorum 
plerisque profectus.  

Nimirum ea se gratiae rosa, et vis illis 
aperuit Coronae rosaceae238: ea precum 
sanctissimarum fragrantia Deo aspiravit239, 
deprecatrice Virgine Matre, ut mirifico 
nominis, religionis, et sanctitatis 

incremento,  
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كانوا ٌتلون التسابٌح لئلله وألم اإلله بهذا الشكل كل 

ٌوم، وكانوا ٌحصلون على النعم السماوٌة التً كانوا 

 ٌطلبونها.

وكما فً السباق، كانوا ٌتلون مزمور )مرٌم( ببل 

ا واجب                                                    انقطاع، وبكل الروح والتقوى، كما لو كان أمر 

التنفٌذ: وكانوا ٌتلون مزمور المسٌح ومرٌم مرة، ومزمور 

داود بالتناوب مع مزمور )مرٌم( مرة أخرى، أو المزمورٌن 

ا؛ وبما أن مزمور مرٌم كان أكثر سبلسة لذلك  كانوا                                             مع 

 أكثر. نهٌحبو

. وفاقت النتابج التوقعات: انكسر سلطان الشٌاطٌن، 1

وتم القضاء على قوتهم: سكنت الشهوة، وهدأ بحر الؽواٌات 

 وكانت الطمؤنٌنة.

باإلضافة إلى ذلك، تقدم الكثٌر منهم على درب الفضٌلة، 

ا ا من النعم أٌض  ا كبٌر   .                                  ونالوا عدد 

وصل أرٌج  تجلت لهم نعمة الورود، وقوة إكلٌل الورود:

تلك الصلوات المقدسة إلى اإلله، وبشفاعة األم العذراء حصل 

 مدهشة،  معجزات   وحصلت  تحسن هابل بالتدٌن والقداسة،
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gloria quoque miraculorum cunctis gentibus 
Eremitarum ordo ac natio fieret admirationi 
et venerationi.  

4. Demum et huius posteritati, cum 
Patrum suorum lapsa memoria, pene iam ex 
animis quoque fuisset elapsa, ususque simul 
Psalterii refrixisset: sensim Eremitarum 

nomen, Institutum, et numerus item eo 
decrevit usque, ut rarescens in contemptum, 
ac tandem ad interitum corrueret.  

Cecidit, heu! Arbor Ecclesiae tanta, 
Mahometis icta, extirpataque securi: Ioanne 
Graeco teste, et eodem de Vitis Patrum 
scriptore.  

Verum non obrui Psalterium Deus 
permisit, sed transplantavit. 

IV. Propagatio eiusdem id loquitur, passu 
pari cum tempore insecuto progressa.  

1. Nam posteaque240 S. Basilius Magnus 
in Oriente dispersos per deserta, et eremi 

lustra monachos incolas; inde evocatos, 
intraque coenobiorum septa collectos 
aggregasset, ac novis institutis formasset; in 
Occidente quoque241 S. Benedictus 

Monasticam vivendi rationem, iam  olim   iis 
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بحٌث أصبح النساك ومإسستهم محط أعجاب وتقدٌر العالم 

 أجمعٌن.

                                          . مع ذلك، ومع مرور الزمن، عندما خف ت ذكرى 8

آبابهم حتى اختفت من أذهانهم، طوى النسٌان تبلوة مزمور 

ا: ومنذ ذلك الحٌن، ؼاب إسم النساك ومإسستهم                                                        )مرٌم( أٌض 

فً الت رهبانٌتهم                                       شٌب ا فشٌب ا وتقلص عددهم حتى تفرقوا وز

 النهاٌة. 

لؤلسؾ، سقطت شجرة الكنٌسة الكبٌرة، ضربتها 

وقطعتها فإوس اإلسبلمٌٌن: ٌإكد ٌوحنا الٌونانً ذلك 

 وٌورده فً كتابه حٌاة اآلباء.

لكن اإلله لم ٌسمح بؤن ٌطوي النسٌان مزمور )مرٌم(، 

 فؽرسه فً مكان آخر.

IV .6ا مع م ا روٌد   رور الزمن.                                     . كان انتشاره ٌتسع روٌد 

القدٌس باسٌلٌوس الكبٌر الرهبان      لم  فً الشرق، 

وجمعهم فً المتفرقٌن فً الصحارى وفً األماكن المعزولة، 

 بمإسسات جدٌدة. سبع رهبانٌات ونظمهم

ا، بدأ القدٌس بندكتوس  رهبانٌته                                     وفً الؽرب أٌض 

 بلؽها   قد   كان   التً  األماكن فً   المجد  إلى ا وأوصله
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 مقدسة: سٌدة الوردٌة فً بومبً، القرن العشرون. صورة
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جوفانً باتٌستا تٌٌبولً، تؤسٌس الوردٌة، القدٌسة مارٌا الوردٌة 

 ، البندقٌة.6111-6111)جٌزواتً(، 
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locis invectam, quam maxime instauravit, ac 
illustravit: novique factus instituti 
Patriarcha inclytus, cui ante diu insueverat, 

Psalterium Mariae simul et inter suos, non 
tam praecepto ullo, quam usu ipso in 
sanctam consuetudinem introduxit, quae242 
in religionem dein vertit, ac insedit: teste 

ipsius, etsi longe post, filio Benedicti, 
Johanne de Prato.  

2. Ven.243 Beda Anglicanus intervallo 
successit, quis vir, et quantus?  

Tota Psalterium Mariae Anglia, 
Britannia, Francia, plantavit, praedicavit: 
unde suus idipsum saluberrimus usus per 
alias procul oras differebat ac disseminabat.  

Nec ut unam dumtaxat aetatem ferret; 
verum ad hanc usque diem ut cultum, in 
Anglia praecipue, eustodierit: ut minus in 
vigore fuit244 in trunco, ramisque aridis.  

Nam indicia hodieque superant eorum, 

quae inde ab V. Bedae sanctitate, devota 
Rosarii   antiquitas,   in    templis     passim 
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ا       عل م  ؛ةالجدٌد ةٌناللرهب                              فً السابق، وأصبح أب ا مشهور 

الرهبان مزمور مرٌم الذي كان ٌتلوه منذ زمن، لٌس 

                                                        كواجب، بل حب ا بتلك الممارسة التقٌة المقدسة، والتً أراد 

: ٌشهد على ذلك ٌوحنا دا رهبانٌتهأن تصبح حاضرة فً 

 براتو، أحد أتباع بندكتوس بعد وفاته.

، وهو جلٌل. ثم كان كان هناك، بمرور الزمن، بٌدا ال6

انؽلٌكانً )ٌا له من رجل رابع!(، نشر مزمور مرٌم 

بالموعظة فً كل أنحاء انكلترا، وبرٌطانٌا وفرنسا: نقل 

فً مناطق أخرى بعٌدة  المفٌدونشر ممارسة مزمور )مرٌم( 

ا.        أٌض 

ولم تستمر الشهادة على مزمور )مرٌم( فً جٌله فقط، 

                                                         بل بقٌت هذه العبادة حٌة حتى ٌومنا هذا، خاصة  فً انكلترا.

ا. تٌبس لكن، حٌثما ٌقل نسػ الحٌاة               الؽصون أٌض 

: جلٌلحتى ٌومنا هذا ٌسمع صدى عظات القدٌس بٌدا ال

فً الكنابس، حٌث بؤماكن متفرقة، مزمور )مرٌم(  عبادةظلت 

 توجد سبحات الصبلة معلقة لمن ٌرٌد أن ٌؤخذها وٌصلً.
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communes ad usus suspenderat Oraria sive 
Coronas precarias.  

3. Bedam excepit S. Bernardus, qui et 

ipse Psalterium propagavit.  
Ecquid aliud zelosius egisset 

ardentissimus Sposae Mariae Sponsus?  
Neque hic ipsius stetit ardor.  

Ad Mariae Psalterium aliud ipse iuxta 
numerum, et sententias Psalmorum 
concinnavit.  

Id quod vidi, manibusque his pertractavi.  
Inde vir tantus tantam apud Deum sibi 

gratiam adinvenit, ut vel in terra multis 
altior Divis, merito245 Psalterii Ordinis 
sanctissimi, amplissimique Auctor fieret, et 
Fundator.  

Praetereo magnos et multos.  
4. S. Otto, Patris sui S.246 Benedicti 

imbutus spiritu, et disciplina formatus 
eodem in Ordine sacro, Sclavorum dein 

Episcopus factus et Apostolus, cum Fide 
Christiana pariter eam per gentem plantavit 
quoque Psalterium hoc.  

Itaque   instillatum   ea   Divae247   Rosae 
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ا مزمور 1                                             . بعد بٌدا، نشر القدٌس برناردوس أٌض 

)مرٌم(: ماذا ٌمكن لعرٌس مرٌم المتحمس أن ٌفعل أفضل من 

 هذا؟

 .ولكن حماسه لم ٌتوقؾ هنا

)السبلم علٌك ٌا مرٌم( فً مزمور مرٌم مع عدد فطابق 

 المزامٌر )فً مزامٌر داود(، وقام بشرحها.

 لقد لمست بٌدي هذا المإلؾ ورأٌته بؤم عٌنً.

مؤل مزمور مرٌم القدٌس برناردوس باالنسانٌة 

واسعة االنتشار  رهبنةوالمواهب بحٌث تمكن من تؤسٌس 

ا من أعظم القدٌسٌن.                                          وحكمها حتى أصبح واحد 

 لكثٌر من القدٌسٌن اآلخرٌن.حدثت أشٌاء مماثلة مع ا

. عندما انتخب القدٌس أوكتون، المفعم بالروح القدس 8

، وأرسل للشعوب السبلفٌة، ةالمقدس رهبانٌته بنعموالمشبع 

ا   مزمور الشعوب  لهذه   معه  حمل   باإلضافة              )مرٌم( اٌض 

 بقطرات    مروٌة   بنفوس  وهكذا، المسٌحً:   الدٌن  إلى
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succum animis alte imbibit, ut in hoc usque 
tempus gens illa, viri, foeminaeque 
promiscue, pendula de collo gerant Psalteria.  

5. S. Maria de Oegniaco pro more 
singulos in dies Psalterium solidum Davidis 
recitans, cuique Psalmo Salutationem 
Angelicam subjiciebat: quibus et Psalterium 

Mariae rite complebat.  
Unius hoc exemplum est, et similium 

ipsius sacrarum Virginum indicat 
exercitium: at hoc consuetudini plurium 
fidelium praebet argumentum. 

V. De S. Dominico capite subiecto 
dicemus, et alibi:  

1. S. Franciscus unus, de plurimis 
testatur, qui Psalterium Mariae accepit 
[traditum, non excogitavit novum. 

Qui ut accepit,]248 sic et S. Ordini suo 
ferendum tradidit, et usu ipso commendavit 
ita, ut scripto nihil opus esset.  

Certus sum, me de ipsius vidisse rosariis 
unum, quo usus fuisse tenetur.  

Quid hic ego de utriusque sacri Ordinis 

successoribus viris illustribus memorem? 
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ا وإناث ا، ٌحملون                                                         نسػ الوردٌة اإللهٌة، كان الجمٌع، ذكور 

سبحات )مسابح الصبلة( المزامٌر معلقة فً رقابهم، واستمر 

 هذا حتى الٌوم.

. كانت القدٌسة مارٌا االؼناطٌوسٌة تتلو كل ٌوم 1

مزامٌر داود بكاملها، وكانت تضٌؾ فً نهاٌة كل مزمور 

كانت تتلو مزمور مرٌم  السبلم علٌك ٌا مرٌم، وبهذا الشكل،

ا بالكامل.                أٌض 

سات األخرٌات ٌقدفً ذلك، فالعذراوات ال ولم تكن وحٌدة

بحضور عدد  ؛ وكانت تمارسالعبادة                     كن  ٌمارسن مثلها نفس 

 .كبٌر من المإمنٌن

V . ا من الفصل                                            سنتكلم عن القدٌس دومٌنٌك اعتبار 

 التالً.

ٌعرؾ . ٌشهد الكثٌرون على أن القدٌس فرنسٌس كان 1

مزمور مرٌم وأنه أعطاه لجماعته المقدسة لتبلوته، وأوصى 

                                                 به جاعبل  نفسه قدوة  لآلخرٌن بممارسته شخصٌ ا، وهذه 

 الشهادة تفوق أي شًء مكتوب.

ثم إنً متؤكد من أننً رأٌت إحدى سبحات الوردٌة التً 

 .كان ٌستعملها

وا  ا عن رجال الدٌن الشهٌرٌن الذٌن مر  على                                                   ماذا أقول إذ 

 المقدستٌن؟ تٌن الرهبانٌتٌنها
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Quid de aliis innumeris, ut S. Ludgarde, 
S. Christina Coloniensi, S. Christina Vaga 
dicta seu Mirabili, plurimisque aliis, quid 

numerando tempus conteram, aut longum 
faciam?  

Ad altioriem retro me refero memoriam.  
2. S. Augustinus, Ecclesiae Doctor 

incomparabilis, Psalterium Mariae usurpavit.  
Ecquis enim dicere audeat, vel cogitare, 

tantum Virum Psalterium tantum ignorasse, 
quod nos scimus, quod Ecclesia praedicat, et 
frequentat?  

3. Scimus, ut B. V. Maria revelavit; 
scimus S. Hieronymo dictum orandi ritum 
ad calculos numero CL singulare extitisse 
refugium, tum adversum haereticos, tum ut 
in omnibus249 scientiarum genere tantum 
praestaret stylo, quantum orbis admiratur. 

4. Scimus, ut item ter benedicta Mater 

Dei revelavit, S. Ambrosium et S. Georgium 

huiusce    Psalterii  sanctissimam     scivisse 
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ماذا سؤقول عن القامات الدٌنٌة التً ال ٌحصى عددها، 

مثل القدٌسة لودؼاردا، والقدٌسة كرٌستٌنا دي كولونٌا، 

والقدٌسة كرٌستٌنا فاؼا، الملقبة بالعجٌبة، و)قدٌسات( 

ال ٌكفً الوقت لتعدادهن؟ وإذا حاولت أخرٌات ال ٌحصٌن، 

 ذلك، فمتى استطٌع قول كل شًء؟

 لنعد إلى الوراء، إلى ذكرى قدٌمة:

. القدٌس أؼوسطٌن، عالم الكنٌسة الذي ال ٌضاهٌه 2

 أحد، استخدم مزمور مرٌم.

                                                   ومن ٌجرإ على القول أو التفكٌر بؤن رجبل  بهذه العظمة 

ن والذي تعظ لم ٌعرؾ المزمور العظٌم الذي نعرفه نح

 الكنسٌة به وتستخدمه؟

. نعرؾ من الوحً أن القدٌسة مرٌم العذراء هً من 3

أهدت الوردٌة؛ كان القدٌس هٌرونٌموس ٌقول أن طرٌقة 

ا مدهش ا  الهراطقة  ضد                                         الصبلة بمبة وخمسٌن حصاة كان دفاع 

ألنها كانت تعطً حكمة مدهشة من أجل حماٌة الكنٌسة من 

 األخطاء أذهلت العالم.

                                               . نعرؾ من وحً أم اإلله المباركة ثبلث ا أن القدٌس 4

امبروزٌوس والقدٌس جرجس كانا ٌعرفان القٌمة المقدسة 

 القٌمة. وعظٌم                                         لمزمور مرٌم، وكانا ٌعلمان كم كان ضرورٌ ا 
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dignitatem, idque in substantia, in 
quantitate, et qualitate.  

Et eos quisquam de ulla eiusdem orandi 

negligentia et omissione suspectos habere, 
vel cogitare250 poterit? 

VI. Sancti Carthusiani251, dignissimi in 
Psalterio Christi et Mariae famuli, qui 

multum orant pro populo Deus252: idem vel 
in principe loco secretae suae privataeque 
devotionis coluerant semper, et colunt 
Psalterium.  

Id quod exemplis suo loco docebitur. 
 
 

CAPUT III. 
De Sancto Dominico Psalterii Praedicatore 

attestata narratio. 

 
I. Sanctissimus    Dominicus   parentum 
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من ٌمكن أن ٌصدق أو ٌفكر أنهما كانا كسولٌن أو أنهما 

 كانا ٌهمبلن صبلة الوردٌة؟

VI دام مزمور المسٌح ومرٌم                                                 . القدٌسٌن الشرتوزٌٌن، خ 

المتحمسٌن الذٌن كانوا ٌقٌمون الصلوات باستمرار من أجل 

                                                     شعب اإلله، كانوا ٌكرمون دابم ا مزمور مرٌم الذي كان له 

كبٌرة عندهم، وكان له المقام األول فً صبلتهم مكانة 

 الشخصٌة المخفٌة.

 سنشرح هذا باألمثلة فٌما بعد.

هذا هو أساس صبلة الوردٌة وجمعٌة الوردٌة اللتان 

 مازالتا موجودتٌن فً أقدم وأهم الكنابس الدومٌنٌكٌة.

 

 

 الفصل الثالث:

 القصة الحقٌقٌة للقدٌس دومٌنٌك، واعظ الوردٌة.

 

                                                أعطى القدٌس دومٌنٌك، لروعة حٌاته القدسٌة، ألق ا 

، ونور مجده ٌسطع على ولهبانٌته                      عظٌم ا لعابلته األصلٌة 

 الكنٌسة برمتها.
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 صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة فً بومبً، القرن العشرون.



492 
 

 

 
جوفانً باتٌستا تٌٌبولً، ظهور سٌدة الوردٌة للقدٌس دومٌنٌك ومجد 

، 39-1737كنٌسة القدٌسة مرٌم الوردٌة )جٌزواتً(، القدٌس دومٌنٌك، 
 البندقٌة.
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illustrem prosapiam, illustriore vitae 
sanctitate, ad omnem retro posteritatem, eo 
usque nobilitavit, ut ipsius gloriae splendor 

in Ecclesiam universam redundarit.  
Cuius quidem sanctitatis lumini pares 

erant primae ipsius pueritiae igniculi.  
Ut caetera omnia sileamus.  

1. Suum ipse in Christum, inque Matrem 
JESU pietatis affectum, simul ac studium vix 
dum natu maior decenni, et exinde 
continuo, sua in Psalterio Mariae, non in 
manibus versando solum, delectatione; sed 
ad ipsum quoque sedula orandi devotione, 
luculente253 demonstravit.  

2. Neque orare tantum, sed et254 a zonula 
secum gestare pendulum, plus quavis aurea 
gemmatave torque, delectabatur.  

Hausisse illud cum materno lacte potuit, 
aut ab Ecclesiastico, dato eius pueritiae 
rectore   atque  magistro,  imbibisse:   verum    
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فمنذ بداٌات طفولته كانت ترى العبلمات األولى لنور 

قداسته، وكانت تلك البداٌات تبشر بكل األعمال التً قام بها 

 فٌما بعد.

كان عمر القدٌس دومٌنٌك عشر سنوات، كان عنده  فمنذ

ا، بالتقوى تجاه المسٌح وأمه  ا جارف ا، رقٌق ا وحار                                                         شعور 

مرٌم، ومنذ صباه كان ٌستمتع بمزمور مرٌم، لٌس فقط 

ا بصبلته بتعبد المثابر.                                            بمسكه بٌدٌه، بل أٌض 

ا عارم ا بالفرح، لٌس فقط بصبلة 2                                               . كان لدٌه شعور 

ا، مزمور )مرٌم(، بل                                    بحمله معلق ا على حزام خصره أٌض 

ا مما لو كان ٌحمل قبلدة  من الذهب أو الجواهر.                                                        وأكثر أٌض 

لقد وضع الكاهن الذي كان بمثابة المرشد والمعلم فً 

طفولته مزمور )مرٌم( بٌن ٌدٌه مذ كان ٌرضع حلٌب أمه: 

 جعلته  هذه الصبلة عبلمة ال تمحى فً طبع الصبً  وتركت 
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altior homine indoles pueri, altiore digna 
Deo visa fuit disciplina magistra.  

3. Itaque Maria Virgine hoc ipsi 

revelante, cum adhuc circiter, decem esset 
annorum, Psalterium semper portavit, et 
oravit.  

4. Aetatis autem robustioris factus, et S. 

Augustini disciplina regulari perfectus; terna 
in dies singulos psalteria, horis subcisivis, 
Deo sacrabat recitando, cum disciplinis 
totidem ferrea sibi catena inflictis.  

Neque tot sese illi tantaeve dare 
occupationes in animarum procuranda 
salute quibat, ut a gemino isto precationis et 
castigationis sacrificio retardaretur.  

5. Quin magis, si quando ab istis paullo 
maiorem, vel impetrasset, vel surripuisset 
sibi remissionem; subinde novena, ac etiam 
duodena quandoque Psalteria fundebat.  

In quibus noctes, nec raro, pene totas 

exigebat insomnes.  
6.   Unde    mirandum   minus    accidere  

 

 



496 
 

                                                  أقوى إٌمان ا من أي انسان آخر ألن اإلله جعل من )مرٌم 

ه لتجارب تفوق قدرات                                                       ومزمورها( معلمته االستثنابٌة وأعد 

 البشر.

. فً عمر عشر سنوات، أوحت له مرٌم العذراء للمرة 3

مزمور )مرٌم(، ومنذ ذلك الحٌن كان ٌحمله األولى بؤهمٌة 

 وٌصلٌه بشكل دابم.

ا، وهو ٌتحسن وٌتقدم على سن ة 8                                                 . وعندما أصبح راشد 

القدٌس أؼوسطٌن، كان ٌقٌم الصلوات لئلله عدة مرات فً 

الٌوم الواحد، ثبلث مرات مزمور )مرٌم(، وباإلضافة إلى 

ا مماثبل    من                                                  ذلك، كان ٌجلد نفسه بسلسلة من الحدٌد عدد 

 الضربات.

الخبلص  جلبلم تكن المشاؼل المهمة العدٌدة، مثل 

للنفوس، تثنٌه عن التضحٌة المزدودجة: الصبلة وتعذٌب 

 الذات.

. بل على العكس من ذلك، فعندما كان ٌنال نعمة 1

خاصة، كان ٌتلو بعدها مباشرة مزمور )مرٌم( تسع مرات 

ا                                        وأحٌان ا أخرى عشر مرات، كان ٌقضً خبللها                 اللٌالً ساهر 

               أحٌان ا كثٌرة.

 مع  األلفة   تلك  إنه ألمر مثٌر للعجب كٌؾ أن مثل .1
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debet, in tantam Virum tantum sese apud 
Christum ac Mariam insinuare, plane dicam, 
familiaritatem potuisse, ut in secreto miras, 

magnas, et multas ab iis cum divinarum 
aliarum, tum rerum Psalterii Revelationes, 
Visionesque acceperit, in publico autem tot, 
ac tanta patrare admiranda praedicationibus, 

et miraculorum designationibus, valuerit.  
7. Praeter haec vero plura ipsius in 

praedicando zelum proferendoque inter 
vulgus Psalterio adiuvabant: ut, huiusce ab 
Instituto, Sanctitas originis praerogativa, 
dignitas quoque ac prope divinitas: ab Usu, 
orbis Universitas, orandi facilitas, brevitas, 
commoditas; Domini mandatum, Gabrielis 
exemplum, Ecclesiae praeceptum: a Fructu, 
effectus mirandi in rebus qua 
spiritualibus255, qua corporalibus, ut 
exemplorum testari volumina possunt.  

8. Neque sat ardori fuit Praedicatoris; 

psalteria orasse ad hauriendum spiritum, 
commendasse     concionibus      ad     ipsum 
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رجل بسٌط بطرٌقة جلٌلة كتلك،  المسٌح ومرٌم تجلت فً

حى  ا من الو  ا كبٌر  ا عدد                                                          بحٌث استطاع أن ٌتلقى منهما سر  

والرإى الثمٌنة والخارقة التً لم تكن تتعلق بالحقابق اإللهٌة 

ا؛ كما أنه استطاع أن ٌقوم                                                        وحسب، بل بحقابق الوردٌة أٌض 

بمعجزات هابلة واستثنابٌة أمام الناس، سواء فً العظات أو 

 نعم المعجزات.فً 

                 ٌستحضر أسباب ا ال  أثناء العظات فً الناس، كان .1

هم على تبلوة الوردٌة: كان ٌروي كٌؾ أن              تحصى كً ٌحف ز

السٌدة رفعت الوردٌة، التً كانت موجودة منذ بداٌات 

المسٌحٌة، بسبب أصلها اإللهً، إلى مرتبة السبٌل الممٌز 

علٌك ٌا مرٌم فً للقداسة؛ وكان ٌروي كم كانت تبلوة السبلم 

                                                    الوردٌة بسٌطة ، وتناسب جمٌع الثقافات، وسهلة وبمقدور 

الجمٌع، وأن الكنٌسة كانت توصً بها؛ كان ٌروي عن 

ثمارها من خبلل النعم المادٌة والروحٌة الخارقة، تشهد 

 علٌها أعداد ال تحصى من المإلفات عن األمثلة.

 لم ٌكن الواعظ المتحمس ٌكتفً بتبلوة الوردٌة .4

 للؽرؾ من الروح القدس، والتوصٌة به ونشره فً تجمعات 

 

 

 

 



499 
 

propagandum per populum; ex cingulo 
gestasse ad exemplum: verum etiam sibi 
piorum largitione ab plurimus providebat 

Coronis, quas inter plebem pro concione 
distribuebat: atque ita doctrinis, rosariis, 
miraculis undique loca omnia peragrando 
complebat.  

Suo item exemplo, suasuque nobiles, et 
copiosos viros, foeminasque ad distribuenda 
Psalteriorum donativa cohortabatur.  

9. Experientia ipsi compertum erat, 
atque a non paucis, observatum, quod, si 
quando minus aliis doctrinarum, in medium 
allatarum, praedicationibus sese ad 
animarum fructum proficere sibi videbatur, 
continuo ad Psalterii commendationem 
spiritu totoque conatu excurrebat: atque eo 
dicendi argumento recta sentientes 
orthodoxos mirum ad modum accendebat, 
roborabat, haereticos vexabat, exagitabat, 

confundebat: utrosque suspensos, illos 
veneratione, hos admiratione sui ab sese 
dimittebat. 
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الناس، وحمله كشهادة على خصره، ولكنه كان ٌحصل على 

ن المإمنٌن التً كان ٌوزعها السبحات بفضل كرم الكثٌر م

كل مكان على الناس فً التجمعات؛ وهكذا كان ٌطوؾ فً 

ا بالوردٌة وهو ٌقوم  المعجزات.ب                         مبشر 

باإلضافة إلى ذلك، كان ٌحث النببلء بالكثٌر من البراعة 

والحكمة على توزٌع مسبحات الوردٌة كهبات لكل الرجال 

 والنساء.

ون 1 ، وعندما به         وٌ عجبون بعلمه                       . كان الكثٌرون ٌقر 

                                                     كان ٌبدو له أحٌان ا أن مضمون العظة لم ٌكن ٌؤتً بثمار 

للنفوس، لم ٌكن ٌتردد، مباشرة وفً نفس العظة، بؤن ٌوصً 

بالوردٌة بكل اهتمام وعناٌة: كان ٌإجج وٌعزز المستمعٌن 

المإمنٌن بذلك الموضوع الذي كان ٌشرحه بمفاهٌم بسٌطة، 

: وعندما كان ٌؤذن لهم همقوٌقلالهراطقة وٌصدم وٌدحض 

باالنصراؾ، سواء هإالء أو أولبك، كانوا ٌشعرون بالراحة 

 التقدٌر واإلعجاب تجاهه.ب مؽمورٌن
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Signorum vero, et prodigiorum miraculis, 
quot quantis locosque, animosque omnium 
complerit obstupefactos, adque Deum 

reductos, dicere hujus loci non est. Unicum 
tamen ipsa singularitate sua facti quodam 
iure hunc sibi vindicat proprium; Tholosanae 
conversioni enarrandae, instituendaeque 

ibidem tum Fraternitati, tum et Ordinis 
Religioni fundandae. 
 

HISTORIA 

 

II. Tholosa (urbs est praenobilis 
Galliarum, quondam etiam Principatus 
sceptro inclyta) haeresim Albigensium pro 
aris ac focis summa vi ac ope propugnabat.  

1. Vitam, quam perfidiam, citius 
proiecisset, S. Dominicus sua praedicatione, 
miraculis Deus Psalterium tota Italia, 
Hispaniaque iam diu celebrarat, mira cum 

animorum, morumque mutatione (teste 
Gregorio     IX,     in     Bulla   Canonizationis  
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إحصاء العدد الهابل لؤلماكن والنفوس التً  ال ٌمكن

جعلها ترجع إلى اإلله بفضل كل المعجزات والعبلمات واألمور 

 الخارقة التً قام بها.

                                                  والحدث األكثر إثارة  كان بالتؤكٌد هداٌة سكان مدٌنة 

 رهبنةتولوز، حٌث أسس دومٌنٌك األخوٌة التً كانت بادبة 

 الدومٌنٌكان.

 

 القصة

II كان سكان تولوز )وهً مدٌنة شهٌرة من مدن ببلد .

ا لكونها مقر إمارة(، مشهورة الؽال، وكانت                                     فً الماضً أٌض 

ا عن الكنٌسة                                                       ٌقاتلون بقوة وإصرار بدعة األلبٌجٌٌن دفاع 

 والعابلة.

. لقد كانوا مستعدٌن للتخلً عن الحٌاة وال االستسبلم 1

 للبدع.

ة منذ زمن طوٌل كان القدٌس دومٌنٌك قد نشر الوردٌ

فً إٌطالٌا واسبانٌا بعظاته التً كان اإلله ٌثبتها بالمعجزات، 

 وبتؽٌٌر مدهش للنفوس والعادات.

 البابا   دومٌنٌك،   ٌشهد    فً  صك  ترسٌم  القدٌس
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 صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة فً بومبً، القرن العشرون.
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)تصور مسبق لوردٌة  جوفانً باتٌستا تٌٌبولً، النبً داود مع القٌثار

 ، البندقٌة.39-1737مرٌم(، كنٌسة القدٌسة مرٌم الوردٌة )جٌزواتً(، 
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ipsius): “Quo, ait, sagittante delicias 
carnium, et fulgurante mentes lapideas 
impiorum, omnis haereticorum secta 

contremuit, et omnis Ecclesia fidelium 
exultavit”.  

Neque tamen unquam, vel in urbem, vel 
in animos Tholosanorum penetrare sese 

Beatus Dominicus valebat. 
2. Ergo zelo exaestuans, ac dolore, in 

cavernosa proximae sylvae abdita sese 
aliquando solum coniicit, ad Deiparae suae 
impensius opem implorandam.  

Ieiunia precibus iungit, corporisque diras 
castigationes.  

Inter haec triduum tenuerat, poenas de 
se pro Tholosanorum culpis repetens, 
diverberate corpusculum sibi rubis ac 
sentibus non desinebat, dum viribus 
defectus semianimis corruisset.  

3. Collapso, cruentatoque adest athletae 

Patrona  sua caeli Regina  potens,   ac   vultu, 
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ؼرٌؽورٌوس التاسع بؤنه كان، بصلبه لمتع الجسد وتنوٌره 

للعقول المتحجرة لؽٌر األتقٌاء، ٌجعل جماعات الهراطقة 

 ترتجؾ والكنٌسة المإمنة تبتهج.

ا على إحداث خرق                                                  مع ذلك، كان القدٌس دومٌنٌك قادر 

 فً تلك المدٌنة وفً نفوس التولوزٌٌن.

. فً أحد اإلٌام، وهو مفعم بالحماس والمرارة، اعتزل 2

االقدٌس دومٌنٌك فً مؽارة فً الؽابة القرٌبة للتضرع         كثٌر 

                       طلب ا لشفاعة أم اإلله. 

                                               عبلوة  على الصلوات، أضاؾ الصٌام وتعذٌب ا قاسٌ ا 

 للجسد.

بلثة أٌام ٌطلب فٌها بهذه األوضاع النفسٌة، أقام لمرٌم ث

لنفسه القصاص عن ذنوب التولوزٌٌن، ولم ٌكن ٌنقطع عن 

ضرب جسده الضعٌؾ بالعلٌق وبرقوق السٌاج حتى سقط 

                          منهارا  بعد أن خارت قواه.

ا بدمه، اقتربت 3                                          . بعد سقوطه على األرض مضرج 

سٌدته وملكة السماء الجبارة من تلمٌذها، ونادت القدٌس 

رض، بكلمات ونظرة حنونة، دومٌنٌك وهو طرٌح األ

 وأنهضته.

 كان  بالقرب  من  ملكة  السماء  المقدسة  ثبلث  ملكات 
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affatu, amplexuque iacentem excitat velut 
redivivum.  

Divae Reginae Coelitum tres aliae, vultu, 

cultuque persimiles, nisi quod inferiores, 
astabant comites Reginae, quarum quamque, 
sicut assequae, Virgines quinquaginta 
circumsistebant; forma omnes supra 

hominem augustiore, armis illustres.  
Obstupuit viso in medio S. Dominicus.  
4. Ad quem Alma Virgo parens: 

“Dominice, inquit, fili ac sponse intime, 
quia adversum inimicos fidei, inspirante 
JESU, meque opitulante, depugnasti 

fortiter, ecce tibi ipsa, quam invocas, 
adsum auxilio”.  

Dixit: simul Reginae tres humi levatum, 
quasi seminecem, piissime sistunt Mariae.  

Quem illa in virgineos acceptum 
amplexus Osculo fixo dissuaviabat; et apertis 
castissimi pectoris Uberibus appressum 

Lacte suo potavit, integreque restituit.  
Tum his affatur: “Intimis visceribus 

dilectissime fili Dominice, numquid probe 
nosti, et256 qualia arma   Trinitas   ter   

Sanctissima usurpavit,  cum  orbem   totum  
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ٌرافقنها، مشابهات لها بالوجه والزٌنة، لكنهن أقل  ٌاتأخر

منها بشكل ال ٌوصؾ؛  وكانت تحٌط بكل واحدة منهن 

خمسٌن عذراء، الواحدة وراء األخرى، جمٌعهن بمظهر جلٌل 

 بمبلبس فً ؼاٌة البهاء.وٌفوق الطبٌعة البشرٌة، 

                                       كان وجه القدٌس دومٌنٌك ملٌب ا بالنشوة.

له الحنونة: "ٌا دومٌنٌك، ٌا . قالت له العذراء أم اإل4

ابنً وعرٌسً الحمٌم، المتقد بحب المسٌح، بما أنك كافحت 

بشجاعة، وأنا إلى جانبك، ضد أعداء اإلٌمان، أنا اآلن آتً 

 بنفسً لمساعدتك التً طلبتها منً".

هذا ما نطقت به، بٌنما كانت الملكات الثبلثة ٌرفعنه عن 

 كبٌر إلى مرٌم.األرض وهو شبه مٌت وٌحملنه بإجبلل 

ته حلٌب عط                                       ضم ته بعناق عذري، وقبلته قببل  حنونة، وأ

 صدرها الطاهر معٌدة إٌاه إلى الحٌاة بشكل كامل.

عندها نطقت مرٌم بهذه الكلمات: "أسؤل قلبك، أٌها 

طرٌق االبن الحبٌب دومٌنٌك: هل تستطٌع أن تقول لً أي 

عندما قرر تخلٌص العالم                            سلكها الثالوث المقدس ثبلث ا

 أجمعه؟".
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reparare statuisset?”.  
Cui ille: “O Domina mundi, tute nosti me 

praeclarius: per257 Te namque Salus mundo 

venit, per quam, te Mediatrice, mundus 
reparatus est, ac redemptus”.  

Quae arridens familiari sponso: 
“Trinitas, ait, beatissima ad orbis 

expugnanda scelera universa, praecipua 
sibi inter arma delegit Angelicam 
Salutationem, qua nostrum constat 

Psalterium, totius Novi Testamenti 
fundamentum.  

Quocirca, si vis quem optas, in 

praedicando fructum, meum praedica 
Psalterium: et mox persenties ter Max. 
Trinitatis auxilium”.  

Simul addidit tale ei.  
 

SCHEMA PSALTERII 
 

III. “Istius in signum, ait, ecce tres 
mecum Reginae Sanctissimam Trinitatem 
repraesentant.  

1. Harum, ut cernis, Prima Candidissimo 

nitens cultu, Patris designat Potentiam, 
quam   in   Filii    sui,    ex    me   nati 
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ا: أتى خبلص فق                                                    ال لها: "ٌا سٌدة الدنٌا، أنت تعلمٌن جٌد 

العالم من خبللك؛ وبواسطتك أنت الشفٌعة، تجدد العالم 

 وتحرر".

                                       مبتسمة  لعرٌسها العذري: "اختار الثالوث هً قالت و

ٌا مرٌم كؤول سبلح إلصبلح ذنوب المقدس السبلم علٌك 

العالم، وهً بداٌة العهد الجدٌد، ومنها تتؤلؾ وردٌتنا. لذلك، 

إذا أردت أن ٌثمر الوعظ، فعظ بوردٌتً وسوؾ تشعر 

                                    مباشرة  بوجود نجدة الثالوث المقدس".

 وبنفس الوقت، شرحت له أصل الوردٌة:

IIIوقالت له: "ها قد س مح لك برإٌة الملكات الثبلثة .                                                

 البلتً ٌرافقننً: هن صورة الثالوث المقدس.

                                             . الملكة األولى التً تراها زاهٌة  بمبلبس ناصعة 1

ا  البٌاض،                                                 ترمز لكلٌة القدرة لئلله األب الذي أرادنً عروس 
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Sanctissima Incarnatione manifestavit.  
Hanc quoque258 quinquaginta Virgines, 

item candore venerabiles, designant; 

primum Iubilaeum gratiae et gloriae, in et 
ab Patris esse Potentiam259.  

Secunda Regina, ostro260 et purpura 

Rubens Filii denotat Sapientam; quam in 

mundi per Passionem suam redemptionem 
declaravit.  

Illius Comites quinquaginta, pari 

insignes purpura Virgines admonent; 
alterum quinquagesimi anni Iubilaeum 
gratiae et gloriae ex merito Christi passi 

descendere.  
Tertia Regina convestita stellis, 

Clementiam Spiritus Sancti demonstrat, 
quam in redempti orbis sancticatione 

misericorditer ostendit.  
Assistrices ei quinquaginta Virgines, 

stellis undique coruscae, spondent, 

iubilaeum tertium gratiae et gloriae, in et 

ex Spiritu Sancto promanare.  
2.  Porro    noveris:    ego,     ut      trium 
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ابنه كلً القداسة منً. والعذراوات الخمسون لتجسٌد ووالدة 

ا، ٌمثلن نعمة ومجد  ا ٌتؤلقن نور                                                        البلتً تراهن، وهن  أٌض 

الٌوبٌل األول، وهو ٌوبٌل القدرة على كل شًء، هبة اإلله 

 األب.

الملكة الثانٌة، بحمرة مبلبسها األرجوانٌة، تشٌر إلى 

 بها.علم ابن اإلله، وهً التً جلبت الخبلص إلى العالم بح

وأما العذراوات المرافقات الخمسون، بمبلبسهن 

ا، فٌمثلن نعمة ومجد الٌوبٌل الثانً، للعام                                                             األرجوانٌة هن أٌض 

 الخمسٌن، المتؤتً عن آالم المسٌح.

الملكة الثالثة، المكسوة بالنجوم، تمثل رحمة الروح 

القدس التً تجسدت فً تطهٌر العالم الذي تحرر من الخطاٌا 

ذراوات الخمسون المرافقات لها، بمبلبسهن بالرحمة؛ الع

البراقة بالنجوم التً ال تعد وال تحصى، فهن ٌمثلن نعمة 

ومجد الٌوبٌل الثالث الذي ٌمضً فً الروح القدس ومن 

 الروح القدس.

 . وٌجب أن تعرؾ أننً، بصفتً ملكة الملكات الثبلثة، 2
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Reginarum, sic et Iubilaeorum, sum Regina, 
Trium in Via et in Patria; nimirum Legis 
Naturae, Scriptae et Gratiae, quae totidem 

in Beatorum felicitate perennant.  
Quae causa est, cur Beatissima Trinitas 

isthuc mihi numerum261 CL sanctificatum 

dicavit, et consecravit in Psalterio meo.  

Cuius idcirco  
I. Quinquagena, De Incarnatione, pura 

candet.  
II. De Passione Filii, purpurata rubet.  
III. De eiusdem Resurrectione, 

Sanctorumque gloria, stellata coruscat.  
3. Age nunc igitur, mecum hoc capesse 

Psalterium, et constanter id praedica.  
Urbem, hostiumque fidenter invade 

cuneos, et ubi frequentissima convolarit 

multitudo, hoc lauda, commenda; 
Orationem suade, et crede, maxima 
protinus divinae Potentiae mirabilia 

videbis”.  
Dixit: seque super astra recepit. 
IV. 1.     Promisso    fidit,    dicto    paret 
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ا، فً هذه الدنٌا وفً السماء:                                                         وملكة الٌوبٌبلت الثبلثة أٌض 

ا ملكة القانون الطبٌعً وقانون البشر وقانون النعمة                                                             فؤنا أٌض 

 التً ال تتؽٌر وال تتبدل فً ملكوت السماء السعٌد.

                                             لهذا السبب توجنً الثالوث المقدس وسم انً ملكة 

جوهرة: الجواهر  150الوردٌة المقدسة، بمسبحة ذات 

الخمسون األولى الناصعة البٌاض هً جواهر التجسد؛ 

والجواهر الخمسون الثانٌة األرجوانٌة هً جواهر آالم االبن؛ 

والجواهر الخمسون األخٌرة البراقة كالنجوم هً جواهر 

 ٌح ومجد القدٌسٌن.قٌامة المس

. هٌا خذ هذه الوردٌة وعلمها فً كل مكان: أنا 3

 سؤكون معك.

ادخل المدٌنة بشجاعة، بٌن صفوؾ األعداء، وسبح 

بالوردٌة حٌثما ٌجتمع ناس كثٌرون وأوصً بها؛ انصح 

قنً: سترى مباشرة أعظم عجابب                                                 بمسبحة الوردٌة وصد 

 القدرة اإللهٌة.

 قالت ذلك واختفت بٌن النجوم.

IV .1 دومٌنٌك الوعد، وأطاع األمر،   القدٌس        . صد ق 
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 صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة فً بومبً، القرن العشرون.
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 ، سان بطرسبورغ )روسٌا(.25-1724جوفانً باتٌستا تٌٌبولو، البشارة، 
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S. Dominicus apparet in urbe Tholosana: 
simul aedis summae aes omnes campanum, 
divino agitatu, summis in turribus consonat, 

sonitu prorsus peregrino et novo.  

Terror animos, motusque262 cunctorum, 
ac stupor incessunt, pariterque cupido, 

factum cognoscere visu, quod audiebant, et 
discere causam.  

Ad paroeciam eam principem civitas 
advolat pene tota, et ecce: videntur, ante 
cunctis perosus, auditur intrepidus divinus 
suspicitur Psalterii praedicator S. 
Dominicus, cordium sentitur malleator.  

Stuporem ex pulsu campano, maior ex 
predicatione excipit.  

Illius memoriam inter, et sensum huius 
atque praesentiam, medii stant omnes 
pariter atque defixi: neque dum haeretica 
cedebat pervicacia.  

Itaque altior de caelo, horridilisque fit 
vis.  

2.     Virtutes      coelorum      moventur, 
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فً تلك اللحظة، حدثت معجزة، وقرعت  ودخل مدٌنة تولوز.

كل األجراس البرونزٌة للكنٌسة الربٌسٌة على األبراج العالٌة 

 بصوت ؼرٌب ومجهول.

الجمٌع، والرؼبة  اجتاح الهلع واالنفعال والذهول قلوب

فً معرفة ما كانوا ٌسمعون وسببه. ذهب جمٌع سكان 

                                                       المدٌنة تقرٌب ا إلى الكنٌسة الربٌسٌة، وظهر أمام الجمٌع 

القدٌس دومٌنٌك، واعظ الوردٌة المقدام والرابع، الذي طالما 

د القلوب: ولكنهم تركوه ٌتكلم، وكانوا                                                          عارضوه، ألنه كان جبل 

ا مذهولٌن بصوت األجراس أكثر ٌنظرون إلٌه بذهول. كانو

 مما كانوا مذهولٌن بهٌبته كواعظ.

ا فً حضوره، ومضطربٌن                                               كان الجمٌع متؤثرٌن كثٌر 

 ومصدومٌن: لكن ذلك لم ٌكن ٌثنٌهم عن عنادهم بالهرطقة.

وعندها هبت بشكل مفاجا من السماء عاصفة مجلجلة 

ا.             وقوٌة جد 

 البرق  . انفجرت طاقات السموات، وفرقع الرعد، ولمع2
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mugiunt tonitrua, fulgura certatim volantia 
micant; resonant elisa fulmina: quatitur 
urbs, fragoribus orbis uterque successus 

intremiscit.  

Illapsurum metuisses, aut terram coelo, 
ignibus undas miscendas fore.  

Parum hoc: etiam quasi terra levis 
suspensa motu libratur succussorio; iam 

iamque hiatu immani videbatur cunctos 
absorptura.  

Neque aquae cursum tenuere suum, 
retroactae feruntur, et suffunduntur omnia: 
omnisque ventorum vis effusa murmure 
horrendo frendit ac fremit.  

3. Immania haec et miranda: at 
mirabilius, quod in his omnibus vox una 
praedicandis Psalterium nil cederet 
Dominici, quo minus integra ad aures 
audientium accideret. 

 

 

 



520 
 

المباؼت، وسقطت الصواعق واحدة تلو األخرى على األرض 

                                                    محدثة أصوات ا رهٌبة: كانت المدٌنة مصعوقة، وكان جمٌع 

 بٌن لهذا المشهد المخٌؾ.سكانها مرعو

السماء كؤن كان ٌبدوا وكؤن األرض تنخسؾ تحتهم، و

 تمتزج باألرض و األمواج بؤلسنة النار.

، وكان                                         وهذا لٌس كل شًء: أصبحت األرض وحبل 

هوة شاسعة                                           زلزاال  ٌرفعها وٌهزها بقوة؛ كان ٌبدوا وكؤن 

 الجمٌع. ستبتلع

بل كانت تطفح وتتدفق  ولم تكن المٌاه تظل فً مجراها،

فً كل مكان؛ وكانت الرٌاح تهب بشدة وتعول وتصفر بصوت 

 مخٌؾ.

. ظاهرة هابلة وفادحة، ولكن ما كان ٌثٌر الدهشة 3

أكثر هو أن صوت دومٌنك الذي كان ٌعظ بالوردٌة لم ٌكن 

ا مع كل تلك األشٌاء، بل على العكس من ذلك،                                                     ٌنخفض أبد 

ا تمام    ا إلى آذان المستمعٌن.                              فقد كان صوته ٌصل واضح 

 

 

 

 

 

 



521 
 

Ista, quae vincebat omnia, vincebat et 
haeretica pectora.  

Haec frangit, haec mollit, haec mutat, 

tum inter alia sic fatur: “Haec dextera 
Excelsi: irati haec vox263 Numinis est, o 
Cives.  

Date locum Deo: ad ostium cordis vestri 

stat, et pulsat.  
Deus enim est, qui fulminat in nubibus.  
Terret, ut corrigat: non ferit, ne occidat.  

Plaga tamen capitibus imminet: si vultis 
declinate paenam264, et ultimam, aeternam 
exhorrescite.  

Exemplum ab obstinatis Christi JESU 
crucifixoribus, per similia terrefactis 
ostenta, capessite: et ex JESU, Matreque 
JESU propitiam265 sperate salutem.  

Agite, Salvatoris Genitricem Virginem, 
Matrem misericordiae poscite omnes 
Advocatam, Matri piae pius Filius nil 

abnuit.  

Utriusque precem amate, usurpate 
Psalterium.  

Secundum DEUM MARIAM colite, 

execrati haeresim eiurate.  
Et fidite: salutem spondeo, sponsionem   

hanc  meam  affirmabit   gratia    Deiparae, 
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ا                                                   كان صوته الذي تؽلب على كل تلك الوقابع ٌكسب أٌض 

 قلوب الهراطقة.

هم، وأزال ؼبلظة قلوبهم، وؼٌ رهم، ثم قال، من بٌن                                                    هز 

، إنها صوت   ً                                                          ما قال: "أٌها الناس، هذه هً الٌد الٌمنى للعل

                                     مكان ا لئلله: إنه ٌدق على باب قلوبكم.  افسحوااإلله الؽاضب. 

إنه اإلله الذي ٌرعد وٌبرق بٌن الؽٌوم. إنه ٌخٌؾ كً 

ح، وال ٌعاقب كً ٌقتل. لكن العقاب با لمرصاد: إن أردتم                                       ٌصح 

تجنبوا القصاص واخشوا من العقاب األخٌر، وهو العقاب 

األبدي. اتعظوا من الذٌن صلبوا ٌسوع المسٌح الذٌن أرهبتهم 

بخٌر الخبلص على ٌد  الرجاءمعجزات مشابهة، ولٌكن لدٌكم 

                                                     ٌسوع وأم ٌسوع. هٌا، صل وا جمٌعكم للعذراء أم المخل ص، 

                              بن الحبٌب ال ٌمنع شٌب ا عن األم والمحامٌة أم الرحمة، ألن األ

                                                           الحبٌبة. حب وا صبلتهما، صل وا الوردٌة. صل وا لمرٌم بعد اإلله 

                                         مباشرة ، وانبذوا البدع واشهدوا بإٌمانكم.

 وكونوا على ثقة: أعدكم بالخبلص، وستإكد على وعدي 
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Deoque ratam, faciet subita ab hisce quies 
terroribus, et tranquilla securitas.  

Credite: cerno coram centum et 

quinquaginta Potestates, Angelos, vindictae 
Dei administros, a Christo, et a Christi 
Matre Virgine coelitus in vos imissas266, 

poenis scelerum vestrorum exposcendis”.  

4. Has voces Sancti, aliae blattarum 
intersonant voces infaustae, confusique 
eiulatus cacodaemonum eduntur tales: “Vae, 

vae nobis!  
Ab Angelis, per vim maxime Psalterii, 

catenis ignitis religamur, et procul ex orbe 

hoc relegamur in Barathrum, heu, 
infelices!”.  

Horum tanta intendebatur vociferatio, ut 
de Psalterio Praedicatoris vocem pene 
obscurare videretur.  

Obruissent illam, ni Deus voci eius 
vocem virtutis dedisset.  

5. Ostentum istis accessit denique 
horribile aeque ac mirabile.  

Prostabat forte in Ecclesia maiore, 
Deiparae statua, loco edito, atque conspicuo.  
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هذا رحمة أم اإلله، وبمشٌبة اإلله، فإن السكٌنة والهدوء 

 والطمؤنٌنة ستنقذكم من هذه العذابات.

صدقوا: أرى هنا أمامً الصفوؾ المبة والخمسٌن 

أرسلهم المسٌح  للمبلبكة المنفذٌن لعقاب اإلله، الذٌن

 شروركم".لوالعذراء أم المسٌح من السماء للقصاص منكم 

. بٌنما كان القدٌس ٌقول هذا الكبلم، كانت تسمع 4

أصوات الصراصٌر المهلكة، وأنٌن الشٌاطٌن المشوش: 

ا لنا! المبلبكة توثقنا، لقوة الوردٌة الهابلة،  ا، وٌح                                                           "وٌح 

ا عن هذا العالم. بسبلسل من النار، وترمٌنا فً الجحٌم                        بعٌد 

 آه، أٌها التعساء!"

                                             كان ٌ سمع صراخهم المخٌؾ الذي كان ٌبدوا وكؤنه 

ٌطؽى على صوت الواعظ بالوردٌة. كانت تلك األصوات 

على صوته لو لم ٌعط اإلله ذلك الصوت نبرة أشد  ستطؽى

 بكثٌر.

                                              . وفً النهاٌة، حدثت معجزة رهٌبة ومدهشة إضافة  5

 األخرى.إلى المعجزات 

ا فً                                                  كان فً الكنٌسة الكبرى تمثاال  ألم اإلله موجود 

                 مكان عال  وبارز.
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Haec visa cunctis fuit, dexteram in 
coelos porrectam extendere: vice minarum 
tertium repetita, ac si diceret: nisi iussa 

facessatis, peribitis.  
Ita enim gestum statuae mox 

interpretatus est S. Dominicus: “Non plaga, 
inquit, non horrida monstra remittent, ni ab 

pertinacia remittentes, salutem per 
Advocatam misericordiae in Psalterio 
quaesieritis.  

Ergo sacris ipsi precibus in Psalterio 
placate iratam, et elatum267 minaciter 
brachium ea flectet ad misericordiam”.  

V. 1. Iam fibras cordis omnium 
perculerat Deus, percusserat Dominicus.  

Vidisses abiectos humi universos, 
supplices ad Deum, Deiparamque palmas 
tendere, pallere vultus, artus tremere, et 
corpore toto inhorrescere: Audisses imis 
ductos pectoribus gemitus, fractos ructare 

singultus, obscurum mugire rugitus, ululatus 
virumque mulierumque  planctus     resonare 
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رأى الجمٌع التمثال وهو ٌرفع ٌده الٌمنى وٌمدها، ثبلث 

ٌكرر التحذٌر، وكؤنه مرات تجاه السماء، كما لو أنه كان 

 ٌقول: "إن لم تنفذوا األوامر ستهلكون".

ر القدٌس دومٌنٌك هكذا حركة التمثال                                                   فً الواقع، فس 

: "لن ٌبتعد العقاب والعبلمات الرهٌبة حتى تبتعدوا                                                           تلك قاببل 

عن العناد وتطلبوا بواسطة الوردٌة الخبلص على ٌد محامٌة 

الوردٌة المقدسة، الرحمة. لذلك، هدبوا من ؼضبها بصلوات 

                                               وهً ستثنً الذراع المرفوع بالوعٌد وتجعله رحمة .

V .1 كان اإلله قد حطم ألٌاؾ قلوب الجمٌع، ونفذ .

دومٌنٌك إلٌها. كان ٌجب أن ترى كٌؾ كان الجمٌع ٌابسٌن 

جاثٌن على األرض وهم ٌمدون أٌدٌهم المتوسلة إلى اإلله وأم 

اإلله، ووجوههم شاحبة، وأذرعتهم مرتعدة، خابفٌن. كان 

م ٌجب أن تسمع أصوات األنٌن النابع من أعماق قلوبهم، وه

، وٌطلقون بكاء   ا وعوٌبل                                                        ٌشهقون بشكل متقطع، ٌبنون صراخ 

ا لرجال ونساء؛ كان الجمٌع ؼارق ا بالدموع، بمبلبس                                                         مختلط 
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 صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة، القرن الثامن عشر.
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جوفانً باتٌستا تٌٌبولو، سٌدة الوردٌة مع القدٌس دومٌنٌك والقدٌس 

 شٌكاؼو، الوالٌات المتحدة.، 1735-1730جاسنتو، 
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permixtos: madere lacrymis, sordidatos 
squalere cunctos, pectora tundere, spargere 
pulverem, lacerant268 genasque, capillosque, 

misericordiam vocare universos, haud secus, 
quam si viventibus sibi videntibusque funus 
duxissent.  

2. Hoc flexus miserabili spectaculo S. 

Dominicus, vultu ad Deiparae statuam verso, 
humi genua supplex ponit, et orat: “O 
Domina, coeli, terraeque potens Virgo, 

aspice, poenitentes, supplices audi, 
praeteritorum pudor ac dolor praesens, de 
futuris meliora spondet.  

Iras pone, remitte minas, brachiumque 
repone in tuae sinum clementiae”.  

Audiit pia parens, suaque brachium 
statuae contractum composuit.  

Pariter venti, tonitrua, terraeque motus, 
et cuncta resederunt.  

3. Terroribus hisce, periculisque 

perfuncti Tholosani, dederunt manus, 
animosque  singuli in  unius manum  Dei,  et 
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الوحل على بون متسخة، ٌضربون على صدورهم وٌلق

أنفسهم، وكانوا ٌمزقون ركبهم وٌقتلعون شعرهم، وكانوا 

                                               ٌتوسلون الرحمة كلهم سوٌة  كما لو كانوا فً موكب 

 جنازتهم، بالرؼم من أنهم أحٌاء وٌرون.

فت القدٌس دومٌنٌك تلا. أمام هذا المشهد العاطفً، 2

،  إلىوجهه ب                                        تمثال أم اإلله، وركع على ركبتٌه متوسبل 

                                                     وصل ى: "ٌا سٌدة السماء واألرض، أٌتها العذراء القدٌرة، 

انظري واسمعً التاببٌن المتوسلٌن: إن العار من الماضً 

 واأللم من الحاضر ٌعد بؤشٌاء أفضل للمستقبل.

لً وعٌدك، وأعٌدي الذراع إلى ضعً ؼضب                                           ك جانب ا، وأج 

 حضن رحمتك".

 سمعت األم الحنون الكبلم، تحركت وثنت ذراع التمثال.

                                                وفجؤة  هدأت الرٌاح والرعود والزالزل وسكن كل شًء.

تلك المخاطر  عاٌشوا. وضع التولوزٌون الذٌن 3

واألشٌاء المرعبة أٌدٌهم وقلوبهم بٌن ٌدي اإلله الواحد، 

 وتحت قٌادة القدٌس دومٌنٌك.
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ductum S. Dominici.  
Fit pax, et alta quies, admiratio pariter, 

et perfecta animorum mutatio.  

Errores suos dimittunt, haeresum 
tenebrae remittuntur, et lux catholicae fidei 
aperitur.  

4. Die posteri269 novum Cives 

spectaculum tale dederunt.  
Superiniectis sibi camisiis, ardentes 

manibus cereos praetendentes, eandem ad 
Ecclesiam mane primo supplicatum 
conveniebant.  

Ad quos Sanctus Dominicus 
catecheticam de Psalterio instituit 
concionem, quantum satis videbatur, 
sequentibus signis, quae plurima tunc 
ibidem ac deinceps, Deus per servum suum 
operari dignitatus est.  

VI. 1. Haec ita gesta evenerunt tribus 
circiter annis, aut quatuor, ante S. Ordinis 

Praedicatorum institutionem.  
2.   Et   in   perpetuam   rei   memoriam,  
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                                                 حل  السبلم والهدوء العمٌق، كما حصلت معجزة التؽٌٌر 

 الكلً للنفوس.

عندما ابتعدوا عن أخطابهم، زالت ظلمات البدع وطلع 

 الكاثولٌكً.نور األٌمان 

 . فً الٌوم التالً، جدد سكان المدٌنة وعودهم.4

ارتدوا المبلبس البٌضاء، وحملوا الشموع المشتعلة 

 بؤٌدٌهم، وذهبوا للصبلة فً نفس الكنٌسة للٌوم السابق.

عندما اجتمعوا، بدأ القدٌس دومٌنٌك بتعلٌمهم الوردٌة 

ت لفترة اعتبرها كافٌة؛ وفً نفس الوقت، تتالت المعجزا

ا، والتً أراد اإلله القٌام بها                                                           الكثٌرة، كما حدث الحق ا أٌض 

 على ٌد عبده.

VI .1 حدثت هذه األشٌاء حوالً ثبلث أو أربع سنوات .

 الوعاظ المقدسة. رهبنةقبل تؤسٌس 

ع أسقؾ2 ا لذلك الحدث، تبر   فولكو،   تولوز،                                   . وتخلٌد 
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Fulco Tholosanus Episcopus S. Dominico 
eiusque Fratribus, libera donatione facta, 
decimarum Ecclesiae suae partem sextam 

perpetuum donavit.  
3. Atque ibidem prima S. Ordinis 

Fratrum Praedicatorum id temporis 
incunabula poni coepta fuerunt, in Ecclesia, 

dicta Sancti Romani, fundata tamen, ac 
dedicata Sanctissimae Trinitati, et 
beatissimae Virgini Mariae.  

4. Neque Ordinis solum, verum et 
Psalterii porro plantandi ista origo prima 
extitit.  

Atque ea quoque via Psalterium in hunc 
Ordinem intravit, et in eo hucusque 
perseveravit.  

5. Ex cuius utriusque Institutiones270, et 
S. Ordinis in Ecclesia, et Psalterii in hoc 
Ordine, quanta Deus semper Deiparaque sint 
operati, seipso liquet, et in orbe fructus 

constat, quousque nomen patet 
Christianum. 
 

ATTESTATIO 

 
Et  haec   omnia  piissima  Dei   

 
                                                           

270 
 ". Institutione ٌذ٠ٕب: " 1691فٟ طجؼخ ػبَ  
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بإعطاء القدٌس دومٌنٌك ورهبانه الجزء السادس من عشور 

 كنٌسته إلى األبد.

الوعاظ المقدسة، فً  ةٌنارهب. وهنا تشكلت بداٌات 3

الكنٌسة المسماة بكنٌسة القدٌس رومانو التً تؤسست 

 وكرست للثالوث المقدس والقدٌسة مرٌم العذراء.

ا بداٌة  رهبانٌة. لم تكن فقط بداٌات 4                        الوعاظ، بل أٌض 

  انطبلق الوردٌة التً انتشرت من هناك إلى كل مكان.

وفٌها  ،رهبنةوبهذه الطرٌقة دخلت الوردٌة إلى هذه ال

 تناقلتها األجٌال ببل انقطاع حتى هذه اللحظة.

 رهبنة. فٌما ٌتعلق بالتؤسٌس، سواء تؤسٌس 5

، رهبنةالدومٌنٌكان المقدسة أو تؤسٌس الوردٌة فً هذه ال

تتضح بجبلء عظمة األشٌاء التً قام بها اإلله وأم اإلله، 

والجمٌع ٌعرؾ هذه النتابج فً كل العالم، فً كل مكان ٌنتشر 

 ٌه المسٌحٌٌن.ف

   

 شهادة

 الكلمات      هذه    كل    اإلله،   أم   العذراء،    قالت
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Genitrix V. Maria cuidam, quem 
desponsavit per annulum, et 
Psalterium mirandum, ex crinibus 
ipsius Virginis MARIAE, in collo 
sponsi pendens; narravit visibiliter, 

et sensibiliter esse verissima.  
 

 

CAPUT IV. 
De B. ALANO, Deiparae desponsato Psalterii 
Innovatore, attestata narratio in Apolog[ia], 

Cap. X. 
 

I. Clementissimus DEUS Misericordiarum 

et DEUS totius consolationis, ex sua 
dignantissimae miserationis abundantia, et 
perpetua charitate, Psalterium Christi et 
Mariae, iam diu in desidiosa hominum 
oblivione sepultum, benignissime dignatus 
est revelare cuidam Patri Fratri Ordinis 

Praedicatorum.  
1.  Per   quod,   gratia   Dei,  cooperante, 
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الحبٌبة لمن تزوجته بخاتم مصنوع من شعر مرٌم العذراء 

ذاتها، وبمسبحة وردٌة رابعة تتدلى من عنق العرٌس؛ وهذه 

 ملموسة بالواقع وحقٌقٌة بالمطلق.األشٌاء 

هذه هً اللحظة الرسمٌة لتسلٌم الوردٌة المقدسة 

للقدٌس دومٌنٌك، والتً حصلت فً تولوز، تلك المدٌنة فً 

 .1212أعالً الؽارون فً فرنسا، عام 

 

 

 الفصل الرابع

ا ألم  ا                   الطوباوي أالن شخصٌ  ٌروي                     كٌؾ أصبح عرٌس 

 الفصل العاشر( -اإلله ورسول الوردٌة )انظر: الدفاع 

I إن اإلله البارع فً الرحمة والسلوان، الذي ٌفٌض .

ا وحب ا، رضً بوحٌه لراهب من الدومٌنٌكان                                                    طٌبة وعفو 

بوردٌة المسٌح ومرٌم التً كانت قد طواها النسٌان منذ زمن 

 طوٌل.

مت نعمة اإلله بتحقٌق معجزات ال توصؾ 1                                                . وهكذا تكر 
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رإٌا القدٌس دومٌنٌك لسٌدة الوردٌة فً تولوز، فرنسا، عام 

1212 

 
من رإى الطوباوي أالن: جعلتنً سٌدة الوردٌة أرى الحالة الرهٌبة 

: كانت تنشؤ بدع جدٌدة، 13التً كانت اوروبا تؽرق فٌها فً القرن 
ا عن وأخطرها كانت بدعة                                            األلبٌجٌٌن التً نشؤت فً مكان لٌس بعٌد 

                                                                     تولوز، فً ألبً: كانت هذه الحركة تتبع مثبل  مسٌحٌة فً الفقر والمساواة، 
 لكن شٌطان الؽطرسة كان ٌتسلل إلٌها منذ البداٌات.

ا التباع األلبٌجٌٌن طرٌق ا على مراحل، حتى المرحلة األخٌرة                                                              ونظر 
ا بؤنهم أفضل من  ، كان لدٌهمConsolamentumالمسماة                       شعور 

 ؼٌرهم من الكاثولٌك، وكانوا ٌحتقرون وٌحاربون من ال ٌتبع طرٌقتهم.

هذه الؽطرسة أنتجت الهرطقة: فهم كانوا ٌعتبرون أنفسهم فقط 
مسٌحٌٌن ومن ٌمتلك الحقٌقة، وشرعوا بوضع المذهب الكاثولٌكً موضع 

لى وجه الشك فٌما ٌتعلق باألسرار المقدسة، وبالقربان المقدس ع
                                                        الخصوص، ووصل بهم األمر أن ٌعارضوا البابا والكنٌسة علن ا.

كان البابا انوسنس الثالث على وشك أن ٌرسل حملة صلٌبٌة للقضاء 
على التمرد الذي كان ٌجتاح الكاثولٌك فً اوروبا عندما قررت السٌدة 

 التدخل بعطاء نعمتها: وهً الوردٌة المقدسة.

من كاتدرابٌة اوسما، فً  قانونًٌسة واختارت لهذه المهمة رجل كن
ٌلٌا ولٌون )اسبانٌا( كان عابر سبٌل فً تولوز الفرنسٌة، وهو تممكلة كاس

 القدٌس دومٌنٌك.
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نؤى دومٌنٌك دي ؼوزمان الذي  زاء تعنت الكترٌٌن أو األلبٌجٌٌن.إ

                                                                      كان فً ذلك الوقت كاهن ا شاب ا، وقد أعٌاه التعب والٌؤس بعد أن جرب كافة 

لوعظ لتقرٌب الناس للكنٌسة، بنفسه إلى إحدى الؽابات الصؽٌرة طرق ا

 بالقرب من تولوز من أجل الصبلة. )رسوم لٌتٌسٌا الجٌري(.
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ا، وكان ٌصوم وٌجلد نفسه للتكفٌر                                                               كان القدٌس دومٌنٌك ٌصلً ساجد 

                                                                عن ذنوب األلبٌجٌٌن، وكان ٌطلب باستمرار من السٌدة صبلة  قادرة  على 

 لعالم.هزٌمة الشر فً ا
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آذار  25و  24فً لٌلة من اللٌالً، ٌبدو لً أنها كانت اللٌلة ما بٌن 

، رأى القدٌس دومٌنٌك، وهو ٌصلً وٌكفر عن الذنوب فً المؽارة، 1212
سٌدة الوردٌة فً نور ساطع برفقة ثبلث ملكات، وخلؾ كل واحدة منهن 

50 .        بتوال 

ا،                                  والثانٌة ترتدي ثوب ا ارجوانٌ ا،                                       كانت الملكة األولى ترتدي ثوب ا أبٌض 
                                                                 والثالثة بثوب أصفر ذهبً؛ وكانت العذراوات ٌرتدٌن أثواب ا بلون ثوب 

 الملكات البلتً كن ٌتبعهن.

ا، ولم تكن  ا ومعطف ا أخضر                                                               كانت سٌدة الوردٌة ترتدي ثوب ا أحمر 
ا تضع  150تضع على رأسها ؼطاء )لم تكن الملكات والعذراوات الـ            أٌض 

 (.ؼطاء رأس

                                                           كانت سٌدة الوردٌة تنتعل صندل الحجاج، وكانت جالسة  على عرش، 
 ولكنها كانت تبدو وكؤنها ترٌد النزول عنه لمساعدة الخطابٌن المساكٌن.

كان الطفل ٌسوع فً حضنها، وكانت تشٌر للقدٌس دومٌنٌك إلى 
وردة  50وردة بٌضاء، و  50وردة:  150زنبقة و 15إكلٌل مصنوع من 

وردة صفراء. كانت الملكات الثبلثة والعذراوات ٌرمزن إلى  50حمراء، و 
إكلٌل وردٌة القدٌسة مرٌم الذي كانت تهم بتسلٌمه للقدٌس دومٌنٌك لكً 

 ٌهدٌه للكنٌسة للقرون القادمة.

كان إكلٌل الوردٌة هو إكلٌل وصولجان مرٌم، وهو رمز سلطة مرٌم 
عودها إلى السماء، على قوى الشر الذي حصلت علٌه من اإلله األب ٌوم ص

والذي بشرت به وسلمته كعطاء فرٌد فً بعض ظهوراتها فً عصر 
 الرهبنة )رسوم لٌتٌسٌا الجٌري(.
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قالت سٌدة الوردٌة للقدٌس دومٌنٌك: "كما أن اإلله األب بدأ تخلٌص 

العالم بواسطة السبلم علٌك ٌا مرٌم، كذلك تفعل أنت بنشر وردٌتً فً كل 

 بواسطة وردٌتً ستناله!".مكان: كل ما ستطلبه 
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فً تلك اللٌلة المقدسة، وقد شدت من عزٌمته كلمات مرٌم فً 

ا إلى كاتدرابٌة تولوز الفرنسٌة،                                                                   ظهورها، توجه القدٌس دومٌنٌك مجدد 

وحالما دخل إلى الساحة قرعت أجراس الكاتدرابٌة بقوة وبدأ الناس 

وا ٌعرفونه بفضل بالنزول إلى الشارع فوجدوا القدٌس دومٌنٌك الذي كان

عظاته التً كان ٌقٌمها، واقترح علٌهم الصبلة للسٌدة وهم ٌشتمونه 

 وٌهزإون به )رسوم لٌتٌسٌا الجٌري(.
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وفً تلك اللحظة هبت عاصفة مطرٌة قوٌة وزلزلت األرض فً 

                           تولوز، وذ هل سكان المدٌنة.

 
وكان فً تلك األثناء، كان القدٌس دومٌنٌك ٌدعوهم للهداٌة والتوبة، 

ٌعرض علٌهم مسبحة الوردٌة ولكنهم استمروا بشتم القدٌس دومٌنٌك 

 ولعنه...
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                                                             ...ثم س معت صرخة  مشتركة: فجؤة  رفع تمثال السٌدة الحجري الذي 

                                                                       كان منتصب ا أمام الكاتدرابٌة ذراعٌه صوب السماء كما لو أنه دعوة  للتوجه 

 لٌتٌسٌا الجٌري(لقدٌسة مرٌم كً تشفع لهم عند اإلله! )رسوم اإلى 
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                                                        أمام هذه العبلمة السماوٌة، خر  الناس على األرض وهم ٌبكون، 

 وتوسلوا إلى القدٌس دومٌنٌك أن ٌعلمهم صبلة الوردٌة.
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كان الفجر قد انبلج...وتوقؾ الزلزال واألمطار، وعاد ذراعا تمثال 

مع مرٌم إلى مكانهما: كان الناس مازالوا فً مكانهم ٌصلون الوردٌة 

لد عالم جدٌد، عالم رهبان الوردٌة! )رسوم لٌتٌسٌا                                                                        القدٌس دومٌنٌك. لقد و 

 الجٌري(
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inaudita et innumera peracta sunt miracula; 
et praesertim vere271 per praedictum 
Fratrem Praedicatorem, in Psalterio 

specialiter Deo, Deiparaeque devotum.  
2. Ante autem dictus Pater, quam ad eam 

admirandae praedicationis gratiam 
vocatione divina perveniret; Psalterium 

Mariae, sedula devotione quotidiana Deo per 
Advocatam DEI Matrem Mariam offerre diu 
consuevit; quo a tentationibus diaboli, 
carnis, ac mundi liberatus, vel immunem ab 
iis, aut securam Deo vitam in suae 
vocationis exigeret instituto.  

Et quidem a quibusdam est liberatus; 
verum aliarum permolesta importunitate eo 
vehementiore, pugnisque saevioribus 
afflictus fuit, et debuit conflictari.  

3. Nam Deo sic permittente; (ut is, qui 
solus potest, eum faceret ex tentatione 
proventum) quem experta dein Ecclesia 

cognovit (hodieque sentit) ecce septem ipsos 
annos a diabolo fuit crudelissime tentatus, 
verberibu    contusus,   et    flagris     diriter 

 

                                                           
          ثذًل  ِٓ " " vero praesertim ٌذ٠ٕب: " 1691فٟ طجؼخ ػبَ   271

praesertim vere  1847" فٟ طجؼخ. 
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وال تعد وال تحصى على ٌد هذا الراهب الواعظ الذي كان 

                          مإمن ا بوردٌة ٌسوع ومرٌم.

. كان األب المذكور، وقبل وصوله إلى نعمة الوعظ 2

ا منذ زمن طوٌل على تقدٌم                                                         االستثنابٌة بدعوة إلهٌه، معتاد 

ٌومً ومثابر؛  بتعبدوردٌة مرٌم، المحامٌة وأم اإلله، لئلله 

حرر من إؼواءات الشٌطان والجسد وبفضل الوردٌة ت

                                                       والعالم، وبحصانته منها، كان ٌقضً حٌاة  آمنة مع اإلله فً 

 معهد دعوته.

                                                   لكن بالرؼم من تحرره من تلك التجارب، ظل معذب ا بشدة 

ا وجب  بتجارب                                         ال تحتمل ومضاٌقة، وصراعات قاسٌة جد 

 علٌه محاربتها.

ه وحده . كان اإلله ٌرٌد ذلك فً الواقع )كما أن اإلل3

كان ٌستطٌع إخراجه من التجربة: والكنٌسة اختبرت وعرفت 

هذه التجربة، ومازالت تعانً حتى الٌوم(، وظل الشٌطان 

 بسوطه،   ٌضربه  كاملة:  سنوات  بقسوة لمدة سبع ٌختبره
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 صورة مقدسة: السٌدة وأتقٌابها الصؽار، القرن العشرون.
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، متحؾ 1754العذراء، حوالً عام جوفانً باتٌستا تٌٌبولً، تتوٌج 

 كٌمبللً للفن )فورت وورث(، الوالٌات المتحدة.
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vapulavit.  
Adeoque saeva ea fuerunt subinde 

verbera; ut ipsi vitam saepius extorsissent, 

aut eum ad desperationem adegissent; ni 
Alma Dei Virgo, miserata sic afflicto 
quandoque opem tulisset, ac medicinam,  

4. Quodque amplius, tanta vi occulta, 

impetuque tortore saepius exagitabatur a 
desperationis spiritu nequam, ad mortem 
sibi ipsi violenter manibus illatis 
consciscendam; ut dudum ferro animam cum 
sanguine hausisset, aut quo aliocumque 
necis genere vitam proiecisset: idque semel 
decretissima desperatione steterat animo, in 
ipso quodam sacri Ordinis sui templo: nisi 
visibilissime S. Maria eum servasset, ex 
improviso apparens, dissipatrix tentationis. 

5. Iam enim, heu272, manus tentati tracta 
ad ferrum expediendum adigebatur; iam, 
ipso nolente, brachium inflexum, cum 

mucrone stricto, ad guttur proprium  
intorquebatur, 
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وٌجلده بعنؾ. كانت تلك الضربات عنٌفة بحٌث أنها كانت 

لٌؤس أنها كانت تدفعه لتنؽص علٌه حٌاته باستمرار، وبحٌث 

فً أؼلب لوال أن العذراء، أم اإلله، لم تشفق علٌه وترسل 

 النجدة والعبلج للمبتلى. األحٌان

                                                . وأحٌان ا كانت قوة المعذب الؽامضة عنٌفة وجامحة 4

أن الٌؤس كان ٌدفعه إلى قتل نفسه بقسوة، وبٌدٌه،  إلى درجة

                                                    مزهق ا روحه ودمه بالسكٌن، أو بقتل نفسه بؤي شكل آخر.

فً إحدى المرات، وبٌنما كانت روحه تؽرق فً حالة 

 هرهبانٌت                                         ٌؤس، ظهرت له فجؤة  القدٌسة مرٌم فً كنٌسة من ال

 .التجربة               المقدسة، وحل ت 

. وٌا للحسرة، عندما مد ٌده إلى السكٌن فً تلك 5

اللحظة من الٌؤس، وأخرجه من ؼمده، أدار السكٌن تجاه 

ه                                                  نفسه، بدون أن ٌدرك خطورة تلك الحركة، ودفع بحد 

 المسنون إلى عنقه بضربة حاسمة ومستهدفة كانت ببل شك 
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ictu tam valido adque necem certo, ut citra 
moram ac dubium sibi gulam praecisam 
abrupisset: sed misericordiosissima adfuit 

Servatrix Maria, ictusque impetu in medio 
brachium hac involat, distinet, ista 
desperanti alapam infligit, et ait: “Quid o 

miser, quid agis?  

Tu meam si orasses opem, ut alias 
fecisti, in tantum istud periculum haud 
quaquam incurrisses”.  

Dictoque evanuit. 
II. 1. Solus ita relictus miser, post 

pauxillum gravissima, et humanitus, 
incurabili arripitur infirmitate; ut, 
quicunque eum cognovit, certus iudicarit, 
ipsum vicinae mortis filium aliquando fuisse.  

2. Omissa Ecclesia perreptat, in cellam, 
ubi rursum daemonibus  undique  exagitatus,  
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                                                    ستحز  عنقه بالكامل مسببة  الموت الفوري: وعندها ظهرت 

فمنعته                                                بؽتة  مرٌم الحنونة لنجدته، وأمسكت بسرعة بذراعه 

على  الٌابسبتلك الخطوة المجنونة وصفعت الرجل  القٌام من

وجهه
273

، وقالت له: "ماذا تفعل أٌها الشقً؟ لو أنك طلبت 

العون كما فعلت فً المرات األخرى لما كنت تعرضت منً 

 إلى خطر كبٌر بهذا الحجم".

ا  .                                               بعد أن قالت ذلك، اختفت، وظل  الرجل الشقً وحٌد 

II .1 بعد ذلك بوقت قصٌر، أصٌب بمرض عضال .

ا فً جسمه، بحٌث أن كل من كان ٌعرفه كان على                                                      وخطٌر جد 

 ٌقٌن بؤنه على حافة الموت.

 

الكنٌسة، دخل إلى الحجرة حٌث  . بعد خروجه من2

 ضمٌره   تعذب  وبدأت جانب،  أحاطت به الشٌاطٌن من كل 
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 بتحرٌره من عبودٌة الشٌطان.
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conturbatos conscientia, infirmitate nova 
gravatos, cum miserabiliter iaceret, 
ardentissimis cum suspiriis ad Virginem 

Mariam hunc in modum orans clamabat: “Me 
miserum mortis filium!  

Eheu!  

Quid miser agam?  

Coelestia mihi adversantur: coelum mihi 
ferreum est.  

Infestant infera; humana me destituunt.  

Quid cogitem, quid dicam, quo me 
vertam, nescio.  

Sperabam Tuo me, oh miserum, 

opitulatrix Maria, et fortiorem, et 
securiorem fore praesidio: et ecce, proh 
dolor, in graviorem decidi maledictionem.  

Heu me!  

Ad quae natus sum?  
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ا، وهو ٌبكً دون               مفاقمة  مرضه.                                         كان ٌرقد فً سرٌره، ٌابس 

لمرٌم العذراء بهذه الكلمات: "ٌا توقؾ، وٌصلً وٌتضرع 

 مسكٌن، كم أشعر أنً قرٌب من الموت!

 ٌا وٌبله!

 لماذا أنا بابس لهذا الحد؟

 لماذا تعادٌنً السماء بهذا الشكل؟

 لماذا السماء قاسٌة علً بهذا الشكل؟ 

 جهنم تعذبنً؛ والناس تهجرنً.

 لم أعد أعرؾ ماذا أفكر، وال ماذا أقول، وال أٌن أتجه.

                                             مرٌم، كم كنت أشعر بؤنً قوي بمعونتك، ومطمبن ا  آه ٌا

ا لهذا الحد!                                                   بمساعدتك؛ وهؤنا األن، على العكس، بابس 

 ٌا للمرارة!

 لعنة رهٌبة تسحقنً.

 واحسرتاه!

لدت؟               ألي سبب و 
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Cur lucem hanc infelix adspexi?  
Cur Religionem hanc ingressus sum ac 

possessus274?  

Quid mihi contulit tam longum, et 
durum Vocationis servitium?  

Ubi quaeso Veritas illa diceatis275: 

iugum meum suave est, et onus meum leve.  

Ubi illa; quod non sinat tentari ultra, 
quam possumus. 

Vere: Salva Dei reverentia, et offensa: 

mallem potius non esse, aut lapis fuisse, 
quam sic vitae dies decurrere”.  
Sic ille cum Iob et Ieremia clamans 

deficiebat: haesitabatque anceps, 

desereretne de caetero Domini servitium, an 

prosequeretur coeptum. 
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 ٌا لتعاستً، ألي سبب أبصرت النور؟

؟                                                لماذا دخلت هذه الجماعة الدٌنٌة، ولماذا تكرست 

                                             لماذا فرض علً اٌمانً خدمة  طوٌلة وقاسٌة بهذا 

 الشكل؟

إذن أٌن هً حقٌقة كلمات ذلك الذي قال: "إن نٌري 

 عذب، وحملً خفٌؾ؟".

أٌن هً حقٌقة الكلمات أنه ال ٌسمح بؤن تكون التجربة 

 استطاعتنا على تحملها؟أكثر من 

ؽٌر البقة،                                         أعرؾ حق ا أننً أهٌن اإلله بهذه الكلمات ال

ا على  وأتمنى لو أننً لم آت                                  إلى الوجود، أو أن أكون حجر 

 أن أقضً أٌامً هكذا فً حٌاتً".

كان ٌقول هذه األشٌاء وهو ٌتوسل للرب، مثل ٌعقوب 

هذا                                                   وارمٌا، وكان ٌتساءل أي معنى  لبلستمرار بخدمة الرب ب

 الشكل لبقٌة عمره، أم أن الصواب هو هجره.
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III. Cui deliberationi fluctuanti, ecce de 

repente media intervenit Divarum Diva.  

1. Nam ipso multa secum animo 

volvente, et in utramque inclinato, 

intempestae noctis fere medio, decimam 

inter, et undecimam horam, in cella iacentis 

subita coorta luce resplenduit claritas Dei: 

adstititque in ea beatissima Virgo MARIA 

conspicua, salutans ipsum suavissime.  

2. Post multa divina colloquia, Virgo 

LACTE SUO purissimo lethalia daemonum 

vulnera plurima perfudit, et mox integerrime 

consanavit.  

3.  Simul hunc famulum suum, Domino 

JESU CHRISTO praesente, multisque Sanctis 
circumsistentibus, SIBI DESPONSAVIT: 
addiditque  ei ANNULUM   Virginitatis    suae     
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III بٌنما كان هذا السإال ٌطبق علٌه الخناق، ظهرت له .

 مرٌم كلٌة القداسة لمساعدته.      بؽتة  

. وبالفعل، بٌنما كان ٌتخبط بٌن حاالت نفسٌة مختلفة، 1

                                                  ساعة  ٌمٌل إلى شًء وساعة  إلى شًء آخر، وعند منتصؾ 

                                                          تلك اللٌلة المؤساوٌة تقرٌب ا، بٌن الساعة العاشرة والحادٌة 

عشرة، فً الحجرة التً كان ٌرقد فٌها، لمع نور سماوي 

ظهرت فٌه مرٌم العذراء كلٌة القداسة ساطع بشكل مباؼت، و

                                   بجبللتها وسل مت علٌه بؽاٌة العذوبة.

. بعد حوارات مقدسة عدٌدة، نثرت العذراء علٌه لبنها 2

الطاهر، وعلى الجراح القاتلة الكثٌرة التً سببتها الشٌاطٌن، 

                           وش فتها بالكامل على الفور.

. فً نفس الوقت، وبحضور الرب ٌسوع المسٌح 3

 من القدٌسٌن اآلخرٌن الذٌن كانوا ٌحٌطون بها،والكثٌر 

المصنوع تزوجت من عبدها هذا وأعطته خاتم عذرٌتها 

نفسهاالعذري مرٌم كلٌة القداسة بعناٌة من شعر 
276
. 
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٠شعٝ اٌؼٛدح ٌصٛسح اٌغالف ٌزأًِ ٚعٗ أًلْ اٌزٞ رغ١ش شىٍٗ.
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، ابرشٌة القدٌس 17ؼلٌوم كاتشا، الملقب مونكالفو، سٌدة الوردٌة، القرن 

 بربٌتوو، سولٌرو )الٌساندرٌا(.
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Virgineis de crinibus ipsiusmet Mariae 

concinne factum.  

Qui Annulus gloriae est inexplicabilis, et 

inaestimabilis, quem indutum digito gerit, 

desponsat277 modo mirabili sic, ut a nemine 

videatur.  

Ipse autem persentit in eo certa 

adversus omnes diaboli tentationes auxilia.  

4. Pari modo Benedicta Virgo Dei 

Genitrix simul iniectam ei e collo suspendit 

CATENAM ex Crinibus Virgineis contextam: 

in qua inserti haerent centum et 

quinquaginta lapides pretiosi, ac quindecim, 

iuxta numerum Psalterii sui.  

5. Quibus ordine peractis, dixit illi: ut sic     
spiritaliter,     et    invisibiliter    faceret 
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ال ٌمكن وصؾ استثنابٌة خاتم المجد هذا، الذي وضعته 

القدٌسة مرٌم فً إصبعه، ومن خبلله ربطته بشكل إلهً 

 لٌها بزواج وعرس عجاببً دون أن ٌراهم أحد.وسري إ

منذ تلك اللحظة، شعر بؤنه محمً بمعجزة من كل 

 إؼواءات الشٌطان.

. بنفس الطرٌقة، علقت القدٌسة العذراء أم اإلله فً 4

                                                  عنقه، واضعة  إٌاها هً بنفسها، سلسلة مجدولة من شعر 

ا ثمٌن ا موزعة على  150                      عذري كان مثبت ا علٌها   15                       حجر 

 عشرات بعدد صلوات مسبحتها الوردٌة.

. بعد أن قامت بذلك، قالت له السٌدة بؤنها ستفعل ذات 5

ا، مع  أولبك  الذٌن  سٌتلون  بإٌمان                                                           الشًء،  روحٌ ا  وسر 
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dicentibus devote suum Psalterium.  
Idem numerus gemmarum, et in Annulo 

continetur, sed longe alio modo minore.  

6. Post haec eadem Suavissima Domina 
OSCULUM ipsi impressit; dedit et UBERA 
sugenda Virginea.  

De quibus ille sugens avide, videbatur 

sibi cunctis in membris, ac potentiis, 
irrigari, et transferri ad coelestia.  

Et saepius postmodum Alma Parens 
eandem ipsi gratiam contulit lactationis. 

IV. Unde cunctis mortalibus admiranda 
narro.  

1. Haec utriusque orbis Regina, post 
desponsationem, eidem saepius apparens 
velut deficienti robur addidit divinitus, quo 
confortatus ipse alios item animaret 
Deiparae in Psalterio devotos.  

Ad eum vero sic aliquando fata: “Dilecte 
Sponse, inquiebat, ex hoc deinceps non 

debes Me unquam a te alienam existimare, 

nec te vel a  confidenti  in  me,  vel  ab  
servitio  meo   
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صبلتها الوردٌة. كان الخاتم ٌحتوي على نفس عدد األحجار 

                            الكرٌمة، ولكنها أصؽر حجم ا.

. بعد هذه األشٌاء، قبلته السٌدة العذبة، وأعطته 6

 لٌشرب من لبن صدرها العذري.

ا شربه بتبجٌل كبٌر، وشعر   بالسبلم ، وبؤنه ارتقى        أخٌر 

 إلى السماء.

                                     ؼالب ا ما كانت أم الرب  تقدم له نعمة  ومنذ ذلك الحٌن، 

 لبنها العظٌمة.

IV.  إن هذه األشٌاء التً أروٌها جدٌرة بإعجاب جمٌع

 الناس.

. بعد العرس، ظهرت له ملكلة السماء واألرض 1 

                                                   مرات عدٌدة وكانت تتركه مفتون ا؛ جعلته قوٌ ا بشكل ال 

ا على إعطاء                                                   ٌصدق، وأعادت الروح إلٌه كً ٌكون قادر 

ا الشجاعة بواسطة وردٌة أم اإلله.الم                                                  إمنٌن األخرٌن أٌض 

قالت له فً إحدى المرات: >>أٌها الزوج الحبٌب، من  

ا  ا، ال ٌجب أن تعتبرنً بعٌدة  عنك، وال تبتعد أبد                                                            اآلن فصاعد 
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separare: cum me inter et te coniunctio sit 
tanta, ut si per sanctam corporalem 
desponsationem fuissemus desponsati 

toties, quod278 in orbe existunt foeminae, 
non tamen sic forem astricta tibi, et 
addicta, veluti nunc sum per spiritalem 

desponsationem tibi copulata: et hoc non 

ulla carnali copula, quae vilis est ac nihili, 
sed in spiritali, planeque divina.  

In qua virginalis inest generatio, et 

coelestis animarum foecundatio: quam 
nemo vel ratione, vel ex libris sat intelligit, 
nisi qui accipit.  

2. Eia, age igitur, dilectissime Sponse, 
oportet nunc, ut, secundum iura 
sponsalitia, sint cuncta inter nos 
communia.  

Quocirca volo, collatas mihi Gratias, 
iure matrimonii spiritalis, tibi quoque 
communicare.  

3. Scias autem: quod corporale 

Matrimonium in Ecclesia Sacramentum 
sanctum est, prout est figura, et signum 
Matrimonii Spiritalis, inter Christum, et 

Ecclesiam.  
4. Quia vero per Angelicum Psalterium, 

te mihi desponsavi, sicut et Deus Pater me 

per idem in Angelica Salutatione Sibi 
desponsavit ad Filii  sui generationem: ita     
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ا،  ا جد                                                         عن حماٌتً وعن خدمتً: إن االتحاد بٌنً وبٌنك كبٌر 

وأسمى من أي زواج جسدي من هذه الدنٌا، ألنه زواج 

روحً: إن الحب الجسدي ال قٌمة له وال جدوى منه، بٌنما 

 حبنا هو حب روحً وإلهً.

الحب الروحً هو الذي ٌلد فً العذرٌة أبناء جدد إن 

لئلله بإخصاب األرواح، وهذه الحقٌقة عصٌة على الفهم 

                                                        عقلٌ ا وذهنٌ ا بالنسبة للجمٌع ماعدا من عنده هبة تلقٌها.

ع أٌها العرٌس الحبٌب: بما أن الحق عند 2                                             . تشج 

الزواج ٌجعل من كل شًء بٌننا شركة، فؤنا أرٌد أن أتقاسم 

هبت  إٌاها بسخاء.معك، ف                                                     ً هذا الزواج الروحً، النعم التً و 

ا أن الزواج الجسدي هو سر  مقدس فً 3                                              . تذكر أٌض 

الكنٌسة لكونه صورة وعبلمة على الزواج الروحً بٌن 

 المسٌح والكنٌسة.

. وبما أننً تزوجت منك بواسطة الوردٌة المبلبكٌة، 4

ٌة كما زوجنً اإلله األب لنفسه، بواسطة نفس الورد

ا،                                                      المبلبكٌة للسبلم علٌك ٌا مرٌم، إلنجاب ابنه، أنا أٌض 

 وبمشٌبة اإلله، اتحدت معك بالزواج، أنا العذراء الطهور التً 
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quoque (volente sic Deo) ad Eiusdem Filii 
Regenerationem in mundo, per Sacramenta 
et Virtutes, tibi iuncta sum, purissima 

Virgo, et intemerata. 
5. Nec veniat in cuiusquam mentem de hac 
immundi quicquam.  

Haec enim spiritalis generatio sole purior 

est, stellis mundior, amplexum continens 
Trinitatis infinitae, ut in qua consummatur 
haec desponsatio.  

Quoniam Ipsa est, in qua omnia, ex qua 
omnia, et per quam omnia.  

6. Gaude nunc igitur, et laetare, o 

Sponse, gaudere enim me fecisti toties, 
quoties me in Psalterio meo salutasti.  

Et quidem me gaudente saepius tu 
contristabaris, gravissime torquebaris, 

saevissime affligebaris.  
Sed cur?  
Dare tibi dulcia decreveram, ideo multos 

per annos, praebebam amara.  

Eia gaude nunc.  
Ecce     tibi,     ex     donorum    meorum 

abundantia, MONILIA XV dono, iuxta LILIA 

XV Virginalis mei Psalterii”. 

 



570 
 

ببل دنس، لتجدٌد العالم على ٌد ابنً بواسطة األسرار 

 المقدسة والفضابل.

. ال ٌفكر أحد بشًء من الدنس فً هذا الزواج. فً 5

                                                   الحقٌقة، إن الجٌل الروحً )لؤلرواح( هو أكثر نقاء  من 

ألن الثالوث المقدس                                الشمس، وأكثر نظافة  من النجوم، 

ٌحتضنه، وهذا الزواج ٌتم فً ذات )الثالوث المقدس( الذي 

 فٌه ومنه كل شًء وبواسطته ٌوجد كل شًء.

ا، وافرح، أٌها العرٌس، كما جعلتنً 6                                                  . تمتع أنت أٌض 

 أفرح أنا فً كل مرة كنت تسلم علً فٌها بالوردٌة.

ت نعم، صحٌح أنه عندما كنت أنا فً عالم السعادة، أن  

                                                         كنت فً الضٌق ؼالب ا، كنت مثقبل  بشدة، ومبتلٌ ا بقسوة: لكن 

 هل تعرؾ لماذا؟

لقد قررت أن أعطٌك هذه األشٌاء الحلوة، ولهذا السبب 

 كنت أجلب لك أشٌاء مرة لسنوات طوٌلة.

                هٌ ا، تمتع اآلن.

جوهرة، بعدد زنابق  خمسة عشرهؤنا أهبك من عطاآتً 

 مزموري العذري<<.
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CAPUT V. 

De Monilibus XV, B. Alano Sponso a Sponsa 

donatis. 

I Monile: est Remissio Finalis 

peccatorum: “Impetravi tibi, o Sponse, 

omnium peccatorum, quantumcumque 

gravium, remissionem: nec in reatu peccati 
morieris, sed si offenderis, in mundo hoc 

punieris, quia me saepius salutasti per AVE: 
quasi sine VAE”.  

Quod ideo dedit: quia diu iste magnus 
peccator fuit, ac diversis multisque 
peccatorum irretitus generibus degerat.  

Nimirum in exemplum caeteris, ut 
confidant peccatores.  

Idcirco enim Maria innocentem non 

elegit: sicut et Christus Magdalenam sibi 
gratissimam desponsavit, ad fiduciam in 
poenitentia ponendam.      
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 الفصل الخامس

الجواهر الخمسة عشر التً قدمتها العروس مرٌم 

 للعرٌس الطوباوي أالن

I.  الجوهرة األولى: المؽفرة النهابٌة للخطاٌا: "لقد

كل الخطاٌا مهما كانت خطٌرة: حصلت من أجلك على مؽفرة 

                                                      لن تموت بالخطٌبة، وإذا ارتكبت خطؤ  ستعاقب علٌه فً هذه 

                                                  الدنٌا ألنك طالما حٌ ٌت بـ "السبلم علٌك" من هً بدون 

 خطٌبة".

                                               قدمت له هذه القبلدة ألنه كان مذنب ا لردح طوٌل من 

الزمن، وكان قد وقع فً شباك أنواع مختلفة وعدٌدة من 

 الذنوب.

ا مثاال  لآلخرٌن كً ٌضع الخطؤة وكان ذل  رجاءهم                                   ك أٌض 

 فٌها.

ا، فإن مرٌم لم تختر رجبل  بدون ذنوب للزواج                                            هكذا إذ 

                        ، تمام ا كما فعل المسٌح الروحً كً ٌعطً األمل لكل من ٌندم

 .عندما طلب المجدلٌة التً اعترفت بذنبها
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مادٌونا، سٌدة الوردٌة، والقدٌس دومٌنٌك، وقدٌسات دومٌنٌكٌات؛ انطونٌو 

 كٌنسة القدٌس دومٌنٌك، نوتو.
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Quae et ipsa Magdalena huic quoque 
desponsationi, tamquam illius paranympha, 
et promotrix, intererat, cum filia sua 

Catharina Martyre, et ipsa Christi JESU 
sponsata279. 

II Monile: PRAESENTIA280 MARIAE: 
“Ecce, quia saepius obtulisti mihi, MARIA: 

quae est Illuminata: Idcirco hanc tibi do 
coelestem claritatem281, ut Lucem quandam 
semper habeas praesentem, in ME simul 

habebis, et videbis Assistricem me, et 
Adiutricem tuam.  

Idque longe praeclarius et verius, quam 

si Me videres oculis, et tangeres sensibus 
corporis”. 

III Monile: IMPETRANDI gratia PETITA: 
“Quia obtulisti mihi saepius, GRATIA, per 

quam et Deo placui, et pro mundo 
commerui: idcirco do tibi Gratiam 
impetrandi omnia,   quaecunque     orans     

rite       petieris,     ac  
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فؤل حسن، روحانً، ك                                ود عٌت المجدلٌة لتدشٌن الزفاؾ ال

ا روحٌة لٌسوع  ا عروس                                                          تبعتها حاال  ابنتها كاترٌن، وهً أٌض 

 المسٌح ووفٌة له فً االستشهاد.

II.  الجوهرة الثانٌة: حضور مرٌم: "هاك، فؤنا أقدم لك

ع ومبهر، ألنك طالما ابتهلت لً "مرٌم"، حضوري كنور بدٌ

                                                مثل "نجم ا من نور": سآتً دوم ا لمساعدتك ونجدتك، 

وسترانً أكثر وأفضل مما لو كنت ترانً بعٌنٌك أو تدركنً 

 بحواس الجسد الخمسة".

III.  الجوهرة الثالثة: نعمة نٌل كل ما ٌ طلب: "بما أنك                                                

والتً  طالما ابتهلت لً "النعمة" التً جعلتنً أرضً اإلله،

أعطٌك نعمة نٌل  لها لمنفعة العالم، فها أنا إذن              جعلنً واهبة  

أي شًء، والحصول على أي شًء تطلبه فً صبلة 

الوردٌة
282

                                              ، وشٌب ا فشٌب ا سٌكون باستطاعتك بلوغ  أشٌاء  
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subinde maiora etiam, quam desiderabis”.  

Et saepe id ipsum re vera sic idem 

expertus est. 

IV Monile: INFLUENTIA coelestis: “Quia 
saepius mihi donasti lilium hoc, PLENA, 
quippe repletae283 in cunctis potentiis meis, 

et operibus meis, ac gratiis: idcirco ecce tibi 
concedo, ut a capite adusque pedes, intus et 
extra, non sit pars in te, vel potentia, quae 

non sentire possit coelestem influentiam 
sive ad gaudendum, sive tristandum, aut ad 
operandum”.  

Nec factum secus.  
Persentit enim saepissime, omnibus in 

membris Lucem quandam subintrantem, et 
inexplicabili modo ipsum pertrahentem ad 

conformitatem voluntatis beatissimae 
Trinitatis. 

V Monile: PRAESENTIA DEI: “Quia mihi 

saepius obtulisti lilium, DOMINUS, quod est 
ipsa beata Trinitas: ecce, tibi impetravi, ut 
Dominus Deus sit tecum semper 

praesentialissime”.  
Hinc videt in se semper beatissimam 

Trinitatem, seipsam absorbentem, ut iam se 
non videat, sed illam.  
Suntque ibi tres Personae distinctae, et   

nihilominus   una  est   alia  tota,    et    tota 
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 ٌمكنك تخٌله". وكم مرة اختبر صحة هذا العطاء؟أسمى  مما 

IV.  الجوهرة الرابعة: مساعدة السماء: "بما أنك طالما

ابتهلت لً "ممتلبة"، كزنبقة ملٌبة بالفضٌلة، والحق 

ا أقدم لك موهبة الشعور بمساعدة اإلله،                                                          والنعمة، ها أنا إذ 

بالحواس الخارجٌة والداخلٌة، بالطول والعرض، وبكامل 

 الجسد، فً أفراح وأتراح الحٌاة، وفً كل عمل تقوم به".

.و                  هذا ما حصل فعبل 

                                                  فً الواقع، كان ؼالب ا ما ٌشعر فً أعماق كٌانه بنور 

ٌسطع فً داخله، كان ٌقوده بشكل ٌعجز الوصؾ عنه إلى 

 االتحاد الكامل مع مشٌبة الثالوث المقدس.

V.  الجوهرة الخامسة: حضور اإلله: "بما أنك طالما

ابتهلت لً "الرب"، كزنبقة الثالوث المقدس، فها أنا حصلت 

                                       ك على حضور الرب اإلله فً داخلك دابم ا".ل

                                             منذ ذلك الحٌن، كان ٌشعر دابم ا بحضور الثالوث 

المقدس فً داخله، الذي كان ٌدمجه فً ذاته، بحٌث أنه لم 

ٌكن ٌرى نفسه، بل الثالوث الكلً القداسة. كان ٌرى فٌه 

 ثبلثة أشخاص متمٌزٌن، حٌث كان الواحد منهم بكامله  فً 
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extra illam; et quicquid videtur in una, 
totum videtur et in alia.  

Sed nec visio ista est imaginaria, nec 

corporalis, sed est fidei, sub lumine altiore, 
quam sit lumen omnis scientiae creatae.  

Ita tamen sentit, aut videt, secundum 
maiorem in sese, vel minorem 

praeparationem, ac devotionem.  
Si quando enim est indevotus, aut 

mundanis occupatus, vel otiosus, diffugitiva 
visio: et aliquantisper deinde vix reddit, 
sicut antea in se praevia cum devotione, et 
poenitentia. 

VI Monile: PRAESENTIA SANCTORUM: 
“Quia tu obtulisti mihi saepius, TECUM: eo 
quod Tabernaculum fui SS. Trinitatis: ecce 
tibi do, ut videas in te, et sentias totam 

Curiam coelestem: imo et totum mundum 
distincte et clare”.  

Et fit ita. Vidit in se Sanctos, Sanctas et 

Angelos.  
Nominatim, ad quos singulari fertur 

devotione.  
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اآلخر، وحٌث كان الكل فً كل واحد منهم، وحٌث كٌنونة كل 

ا فً األشخاص اآلخرٌن.                                   شخص تتجسد أٌض 

بالرؼم من ذلك، لم تكن تلك الرإٌا من نسج الخٌال، وال 

                                               بالحواس، ولكنها كانت نابعة  من إٌمانه الذي كان مرتبطة 

                                             نوره ٌفوق بشدته ضوء جمٌع العلوم التً أ بدعت.

ر كثهكذا كان ٌشعر وٌرى بقدر ما كان استعداده وتقواه أ

 أو أقل.

                ، أو كان مشؽوال  ٌتعبد                            وإذا حصل أحٌان ا أنه لم ٌكن 

بؤمور الدنٌا، أو ال ٌعمل شًء، كانت الرإٌا تختفً لوقت 

والتكفٌر عن  بالتعبد ،صٌر، ثم كانت تعود كما كانت علٌهق

 الذنب.

VI.  الجوهرة السادسة: حضور القدٌسٌن: "بما أنك

طالما ابتهلت لً "معك"، كقدس األقداس للثالوث المقدس، 

ها أنا أسمح لك أن ترى وتشعر فً داخلك كل ملكوت 

 السماء، ومعه العالم أجمعه، بشكل ممٌز وواضح".

 لفعل.وحصل هكذا با

كان ٌرى بداخله القدٌسٌن والقدٌسات والمبلبكة، كان 

 ٌعرؾ أسمابهم، وكان ٌتعبدهم بتقوى مدهشة.
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Quodque speciale est: ita sentit cum 
sensu, et luce quadam illuminante, non sine 
magno gaudio: aliquoties etiam cum magna 

contritione.  
VII Monile: LOQUELA SANCTORUM: 

“Quia obtulisti mihi, BENEDICTUS, eo quod 

benedictum fuit meum eloquium, et ecce, 

dono tibi eloquium meum, et Sanctorum, ut 
nostram audias loquelam”.  

Et fit ita.  
Audit in se pene semper vocem aliquam, 

vel Patris, aut Filii, aut Spiritus Sancti, aut 
Mariae, vel Santorum: neque vox ea est 
imaginaria, aut corporea, sed quaedam alia 
clara, et distincta, mentem afficiens, et 
erudiens: cuius in rerum natura simile 
nescio. 

VIII Monile: OMNISCIENTIA quaedam: 
“Quia mihi obtulisti saepe, TU, quae est vox 
demonstrantis, et referentis, et 

supportantis: Doctorum vero sunt haec, 

docere, referre, supportare populi 
infirmitates: idcirco ecce    dono      tibi  
scientiam      non      humano acquisitam 

ingenio, sed mea gratia datam”. 
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                                          األكثر روعة  هو أنه كان ٌشعر فً داخله بنور  واألمر

ا عظٌم ا، وٌجعله شدٌد الندم على ذنوبه.                                                         ٌؽمره وٌفرحه فرح 

VII.  الجوهرة السابعة: طرٌقة كبلم القدٌسٌن: "بما أنك

طالما ابتهلت لً "مباركة"، لطرٌقتً المباركة بالكبلم، ها أنا 

أمنحك القدرة على فهم لؽتً ولؽة القدٌسٌن كً تستطٌع 

 اإلصؽاء إلى حواراتنا".

فً داخله  ٌسمع                                    وحصل هكذا بالفعل: فهو ؼالب ا ما كان 

                                        ، أحٌان ا لؤلب، أو لبلبن، أو للروح القدس، األحادٌثما ٌشبه 

                                                   وأحٌان ا لمرٌم وللقدٌسٌن: ولم ٌكن ذلك الصوت من نسج 

ا من نوعه،  ا بالحواس، ولكنه كان فرٌد                                                        الخٌال، وال مرتبط 

ا،  ا وممٌز  وكان ٌصدر من القلب وٌثقؾ: ال ٌوجد فً                 واضح 

 الطبٌعة حقٌقة تشبه هذه الحقٌقة.

VIII.  الجوهرة الثامنة: معرفة الحقابق السماوٌة

، كطبٌب ٌصؾ "أنت" "بما أنك طالما ابتهلت لًواألرضٌة: 

ا للعبلقة                                                           الدواء، وٌساعد وٌنقذ المعلولٌن من الناس، وتؤكٌد 

                    علم ا ال ٌمكن للذكاء  والثقة والعاطفة )بٌننا(؛ ها أنا أعطٌك

 البشري أن ٌكتسبه، ألنه مشبع بنعمتً".
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Hinc ab omni scientia divina, morali, et 
humana versatus est et paratus: nec libris 
indiget, ut inquirat.  

Plus orando reperire potest pro brevi284 
tempore cum B. Maria, quam die toto285 in 
optima Bibliotheca versando.  

Eidem quoque B. Virgo revelavit 

Scientiarum origines, et subtilitates: quas si 
homines scirent, humanas scientias, ob 
harum imperfectionem maximam, 
contemnerent. 

IX Monile: INNOCENTIA AB MULIERIBUS: 
“Quia obtulisti mihi lilium hoc: IN 

MULIERIBUS, scil. sanctis: non enim est laus 
inter malas esse benedictam.  

Idcirco ecce dono tibi hanc gratiam, ut 
numquam mulieres tibi noceant, vel minimum. 

Sed et quia me in Sponsam assumpsisti, 
addo tibi Domicellarum mearum, id est, 

Sanctarum omnium praesentiam, auxilium, et 
obsequiam”.  

Unde,   saepius   vidit286  S. Annam  cum  
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ا فً كل العلوم  ا وخبٌر                                                  ومنذ ذلك الحٌن أصبح ضلٌع 

 اإللهٌة واألخبلقٌة واإلنسانٌة: ولم ٌعد بحاجة للكتب للتعلم.

كان ٌتعلم أكثر وبوقت قصٌر وهو ٌصلً لمرٌم العذراء 

ا.                                                  أكثر مما لو بقً ٌوم ا بكامله فً مكتبة ؼنٌة جد 

ا مبادئ وأسرار العلوم                                                  وكشفت القدٌسة مرٌم له أٌض 

اإلنسانٌة: لو كان الناس ٌعرفونها الزدروا تخمٌنات البشر 

 للعٌوب الهابلة الموجودة فٌها.

IX.  :بما أنك الجوهرة التاسعة: البراءة من النساء"

ا طالما ابتهلت لً لٌس مباركة أنت بٌن  "،النساءبٌن "       مسبح 

السٌبات، بل كزنبقة مباركة بٌن القدٌسات: فها أنا أمنحك 

ا فرصة  للوقوع بالخطٌبة ولو بالحد                                                            نعمة أال تكون النساء أبد 

 األدنى.

ا مساعدة                                                      وبما أنك أردتنً كعروس لك، فؤنا أقدم لك أٌض 

 وسند وتفانً وصٌفاتً، أي كل القدٌسات".

ً أؼلب األحٌان، كان ٌرى القدٌسة منذ ذلك الوقت، وف

 حنا  مع  االبنة  مرٌم  كلٌة  القداسة،  والقدٌسة  المجدلٌة، 
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 صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة والقدٌس دومٌنٌك، القرن التاسع عشر.
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، شٌنؽولً، كنٌسة القدٌس دومٌنٌك 1539لورنزو لوتو، سٌدة الوردٌة، 

 )تفصٌل(.
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filia Maria, S. Magdalenam, S. Catherinam287 
Virginem et Martirem, et Senensem, et 
Agnetem, aliasque plurimas, non sine magna 

devotione, et Angelica delectatione. 
X Monile: ELOQUENTIA: “Quia saepius 

obtulisti mihi istud: ET BENEDICTUS, qui 

est Verbum Sapientiae: idcirco ecce dono 

tibi Benedictionem, ut in Lingua tua et 
Sermone gloriam sentias coelestem: inque 
ea videas Magnalia Dei.  

Quod enim vides in te toto, videbis et in 
lingua”.  

Et ita videt ac sentit.  
Quia SS. Trinitas ab illo tota videtur in 

ipso Toto, et tota in qualibet eius parte, 
aeque potens, et aeque perfecta.  

Adhaec ait B. Virgo: “Istam habebis 

gratiam, ut Orando, vel Docendo; si 
attenderis debita cum fide et devotione, 
senties in te Christum loquentem ea, quae 

debes, et Me quoque respondentem tibi sive 

oraveris288, sive docueris, sive legeris”.  
Et fit ita.  
1.  In    lingua    enim     sentit     gaudia 
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والقدٌسة الشهٌدة كاترٌن العذراء، والقدٌسة كاترٌنا دا 

سٌٌنا، والقدٌسة آنٌٌس، والعدٌد من القدٌسات األخرٌات، ولم 

ا مبلبكٌ ا.                                            ٌكن ذلك بدون تقوى  شدٌدة  وسرور 

X.  :بما أنك طالما الجوهرة العاشرة: العلم فً الكبلم"

ها أنا أقدم لك  "،         ومباركة  " ككلمة معرفة بـ ابتهلت لً

المباركة كً تستطٌع أن تتكلم وتناقش، وأن ترى فً نفسك 

 معجزات اإلله وتتمكن من سماع سنفونٌات المجد السماوٌة.

                                        إن ما سٌتجلى فً داخلك سٌ رى فً كلماتك".

ا كان ٌرى وٌسمع هذه الحقابق عندما كان             وهكذا تمام  

الثالوث المقدس ٌتجلى بملبه فٌه وكان هو ٌرى األشخاص 

 الثبلثة بكلٌتهم، وتساوٌهم، وقدرتهم، وكمالهم.

أضافت القدٌسة العذراء إلى ذلك ماٌلً: "أهبك هذه 

النعمة: عندما تصلً أو تعلم، إذا حرصت على إٌمانك 

المسٌح فً داخلك ٌقول لك ما وحٌاتك الروحٌة فستسمع 

ٌجب أن تقوله؛ وسؤتكلم أنا معك هكذا عندما تصلً، وعندما 

 تعلم، وعندما تتؤمل".

 وحصل بالفعل هكذا.

 وبالفعل،  عندما  كان  ٌتكلم،  كان  ٌشعر  بفرح  ال  .1
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persaepe inexplicabilia: non gustu289 sensus, 
sed alio modo, quem exprimere non valet.  

Idque praesertim post SS. Eucharistiae 

sumptionem.  
2. Mirabile istud: crebro sentit 

sensibilissime quasi aliquem hominem 
imbibitum et infusum sibi, habentem caput 

in capite suo, et brachia in brachiis suis, 
sicque de membris aliis; iuxta illud S. 
Augustini: “Nec tu me mutabis in te, sed tu 

mutaberis in Me”.  
3. Et iste homo imbibitus est in eo, quasi 

omnia faciens, loquendo, ambulando etc., 
iuxta illud: “Non vos estis, qui loquimini, sed 
Spiritus Patris vestri qui loquitur in vobis”.  

Hic tamen modus est difficilis, et 
poenosus, maxime cum devotio deest, et 
Fides magna. 

XI Monile: PRAESENTIA CHRISTI: “Quia 
obtulisti mihi Virginitatis lilium hoc: FRU-

CTUS, qui est Filius meus, in quo omnis 

inest Spiritus Sancti fructus, qui inprimis 
cor, animamque sibi vindicat: corde enim  
magis, 
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ٌوصؾ، ولم ٌكن ذلك نتٌجة حاسة الذوق، ولكن ٌعجز 

 التعبٌر عنه.

                                              كان ٌشعر بذلك خاصة  بعد تناول القربان المقدس.

ا ٌفوق التصور! فؽالب ا ما كان ٌشعر بشكل  .2                                                 كان أمر 

ٌتمثل وٌتدفق فٌه؛ الرأس فً ملموس، بحضور انسانً 

الرأس، والذراع فً الذراع، وبالمثل جمٌع األعضاء األخرى، 

كما قال القدٌس اؼوسطٌن: "أنت لن تؽٌرنً فٌك، بل أنت 

."  ً              ستتؽٌر ف

. وكان هذا الحضور االنسانً الذي تمثل فٌه ٌتبعه فً 3

جمٌع تحركاته؛ فً الكبلم، وفً المشً، إلخ...، مثل القول: 

بٌكم التً تتكلم ألالقدس روح ال"لستم أنتم من ٌتكلم، لكنها 

 فٌكم".

                                                 لكن هذه التحركات كانت صعبة  ومتعبة ، خاصة  عندما 

ا باإلٌمان والرحمة.                             كان فاتر 

XI.  :بما أنك الجوهرة الحادٌة عشرة: حضور المسٌح"

التً هً ابنً الذي  "،ثمرة" كزنبقة العذرٌة بـ ابتهلت لً

تسكن فٌه كل ثمرات الروح القدس، والذي ٌرٌد لنفسه القلب 

 والروح  أكثر من أي شًء  آخر. وأنا  حبلت  به  فً  قلبً،  
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quam carne concepi: hanc Deo reddidi, 
Deum corde recepi, qui ex mea se carne 
vestivit.  

Idcirco ecce in corde tuo, hanc tibi dono 
benedictionem; ut sentias ibi distincte totius 
Fili mei vitam”.  

Et factum est ista.  

1. Nam in corde suo quasi quendam 
mundum sentit, intra quem Domini JESU 
vitam intuetur, scilicet Incarnationem, 
Passionem, et Glorificationem.  

Et secundum istud, vel ad gaudia, vel ad 
compassionem cor eius movetur.  

2. Item in imo cordis sui lucem 
persentit290 mirabilem, qua mirifice 
confortatur ad bona quaeque agenda; 
adversaque perpetienda, et ad mala irae, 
accidiae291, caetararumque passionum 
repellenda.  

3. Si quando lux ea recesserit, iam tum 

continuo, se ad omnia experitur 
impotentem.  

XII, XIII, XIV, XV Monilia praefatus 
Sponsus non scripsit. 

 
                                                           

290 
(.٠شؼش ثأػّبلٗ" )persentiscitٌذ٠ٕب: " 1691فٟ طجؼخ  

 

291 
."acediaeٌذ٠ٕب: " 1691فٟ طجؼخ  

 



592 
 

ولٌس فً جسدي: عندما قدمت قلبً لئلله، وجدت اإلله فً 

 قلبً، وهو الذي تقمص جسدي.

                                قلبك هذه البركة: أن تستطٌع فعبل   لذلك ها أنا أهب

". وهذا ما حصل فً قلبك الشعور بالحٌاة الكاملة البنً أنا

        تمام ا.

فً قلبه ما ٌشبه الكرة، منذ ذلك الحٌن، كان ٌشعر  .1

ٌرى فً داخلها بذهول حٌاة الرب ٌسوع، وهً التجسد، 

 واآلالم، والمجد.

      تارة   ثروالتؤ                                          ونتٌجة  لذلك، كان ٌجتاح قلبه الفرح تارة ، 

 أخرى.

ا 2 ا، فً أعماق قلبه، كان ٌرى بجبلء نور                                                   . وهكذا أٌض 

ا ٌجلعه ٌشعر بالراحة فً القٌام بؤي عمل خٌ ر، وتحمل                                                         بدٌع 

 المحن وقهر شرور الؽضب والكسل واألحاسٌس األخرى. 

. لكن عندما كان ٌنطفا هذا النور، كان ٌشعر مباشرة 3

 بؤنه ؼٌر أهل ألي شًء.

II . س المذكور آنفا الجواهر المتبق ة،ٌوضح العرٌلم                                 

 عشر،  الثانٌة عشر والثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة
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Causa nescitur: creditur, quod adeo 
secreta fuerint, et sublimia, ut mortalibus 
ea non iudicarit manifestanda. 

 
 

CAPUT VI 
De modo considerandi B. V. Mariam292 inter 

Orandum: Revelatio, ad B[eatum]293 
Alanum, Mariana. 

 

I. Accidit, ut B. V. Maria novello suo 

Sponso appareret petenti: “Ecquo meliore 

modo Deipara, Coelitesque Divi coli 
possint”.  

Cui Sponsa: “Sponse mi, imaginem mei 

tuae mentis oculis obiice, et apprehende 
eam, non secundum Esse humanum pure, 
vel natura, quod minimum est, sed 

secundum Esse aliud quadruplex. Adverte.  
I. Esse Gratiae cum sim Templum 

universarum Dei gratiarum, quarum   
quaelibet 

 

                                                           
292 

          " ثذًل  ِٓ considerandae B.V. Mariaeٌذ٠ٕب: " 1691فٟ طجؼخ  

"considerandi B. V. Mariam َ1847" فٟ طجؼخ ػب.
 

293 
 ." ٔبلص.B" حشف 1847فٟ طجؼخ  
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 ٌةعتقد أنها كانت سر   ٌ  األسباب:  بٌانرد ٌولم 

 كشفهاجب ٌبؤنه ال  ٌحكمة إلى الحد الذي جعله ٌوسام

 .ننٌللفا

 

 السادس الفصل

 العذراء السٌدة بتؤمل أالن للطوباوي مرٌم القدٌسة وحً

 الوردٌة فً

I حصل ذات مرة أن ظهرت القدٌسة مرٌم لعرٌسها .

الجدٌد بٌنما كان ٌسؤلها: "ما هً أفضل طرٌقة لتكرٌم أم 

 اإلله والقدٌسٌن فً السماء؟"

                                            رد ت علٌه العروس: ٌا عرٌسً، ضع فً ذهنك صورة 

لً وتؤملها، وال تتوقؾ فقط عند حٌاتً فً الدنٌا أو عند 

مرتبة الثانٌة بالنسبة طبٌعتً البشرٌة اللتان تؤتٌان فً ال

 للمظاهر األربعة األساسٌة لوجودي. اصؽً إلى:

                                                      . حٌاتً فً النعمة؛ فؤنا معبد كل ن عم اإلله، وكل واحدة 1
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 حٌاة الطوباوي أالن بالصور

 
ولد الطوباوي أالن فً بلور سٌر رانس، فً منطقة برٌطانٌا 

النبٌلة، وولد فً مٌبلدٌة: كان من عابلة دٌبلروش  1428الفرنسٌة عام 

 قصر العابلة، على ضفاؾ نهر رانس.
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بلور سٌر رانس هً بلدة صؽٌرة فً منطقة برٌطانٌا الفرنسٌة؛ 

وكان قصر دٌبلروش ٌقع أسفل النهر، على مصب نهر رانس حٌث تبدو 

مٌاهه تمتزج بالسماء، وحٌث الطبٌعة البرٌة الخضراء تمؤل النتوءات 

 ة )رسوم اٌلٌنا بٌا(.الشاطبٌة المحٌطة بالحٌا
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تلقى الطوباوي أالن النداء الباطنً منذ الصؽر: ترك بلور سٌر 

الدومٌنٌكان فً دٌنان التً  رهبانٌةرانس منذ كان حدٌث السن ودخل فً 

                                     تبعد عن بلور عشرة كٌلومترات تقرٌب ا.
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عرؾ أالن منذ صؽره قصص الوردٌة وظهورات سٌدة الوردٌة 

                 : كٌؾ أنها سل مت 1212فً تولوز، فً فرنسا، عام للقدٌس دومٌنٌك، 

، فً الوقت الذي كانت 1212للقدٌس دومٌنٌك دي ؼوزمان، فً عام 

                                                                الكنٌسة تعانً من اضطرابات كبٌرة بسبب هرطقة األلبٌجٌٌن، إكلٌبل  من 

                                                    زنبقة، ولهذا السبب س مٌت الوردٌة، ووعدته: "بدأ اإلله  15وردة و 150

علٌك ٌا مرٌم؛ ضع ثقتك بً ٌا دومٌنٌك، وصلً تخلٌص العالم بالسبلم 

 وانشر الوردٌة: كل ما ستطلبه فً الوردٌة ستناله".

وزرعت سٌدة الوردٌة فً األرض أداتٌن كبٌرتٌن للخبلص من خبلل 

الدومٌنٌكان، وأخوٌة الوردٌة: كبلهما من أجل نشر  رهبنةالوردٌة: 

 وردٌتها والتروٌج لها.

جح قساوسة قصر دٌبلروش، وكانوا هم كان الدومٌنٌكان على األر

ؾ كل العابلة على الوردٌة )رسوم اٌلٌنا بٌا(.                                                   من عر 
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لم ٌدخل أالن الصؽٌر مع الدومٌنٌكان بالصدفة: فهو تعلم وعود الوردٌة 

الخمسة عشر وتؤمل فٌها بقوة فً قلبه، وكان ٌتوق بشدة إلى الدخول فً 

 دٌة.خدمة ٌسوع فً الكهنوت وخدمة مرٌم فً الور
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كانت أم أالن الصؽٌر هً معلمته ومدرسته فً اإلٌمان: على ضرٌحها 

داخل كنٌسة بلور سٌر رانس صورتها مع إكلٌل الوردٌة بٌن ٌدٌها، وهذا 

                                                           شًء جدٌد تمام ا فً برٌطانٌا حٌث ال ٌوجد فً أي ضرٌح أي تجسٌد 

 لمسبحة الوردٌة فً ٌد المتوفى )رسوم اٌلٌنا بٌا(.
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 )رسوم اٌلٌنا بٌا(. 1440أالن للذهاب إلى دٌنان حوالً عام ؼادر 
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                                                                  عاش أالن فً دٌر دٌنان للرهبان الجدد حتى أصبح كاهن ا دومٌنٌكٌ ا عام 

                                                              تقرٌب ا: ما إن دخل أالن فً دٌر دٌنان حتى بدأ ٌصلً الوردٌة أمام  1454

 مرٌم العذراء بكل سعادة.
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 ة األخٌرة: كانت بارٌس وجهته.فً ٌوم العٌد ذاك، رأى أالن أمه للمر
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ا لتبلمٌذ السنوات                                                                  فً بارٌس، برع أالن فً دراسة البلهوت واختٌر استاذ 

 األولى لتدرٌس كتاب األحكام لبطرس لومباردو )رسوم اٌلٌنا بٌا(.
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، بدأ ما ٌمكن أن نسمٌه لٌل الروح المظلم بالنسبة للكاهن 1457فً عام 

                                         ن فجؤة  كما لو أن نور اإلٌمان قد انطفا فً الشاب واألستاذ أالن: شعر أال

 روحه.
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روى أالن نفسه أن الشٌطان عذبه طٌلة السنوات السبع للٌل الروح 

 المظلم، ولم ٌكن له أي عزاء )رسوم اٌلٌنا بٌا(.
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 لكن بالرؼم من اللٌل المظلم، أكمل أالن واجبه كمدرس فً بارٌس.
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ا فً د1464فً عام  ٌر الدومٌنٌكان فً دواي بصفة                       ، كان أالن موجود 

إلى تجمع هولندا: كان العام السابع من لٌل الروح  رهبانٌةموفد من ال

 المظلم، وكان تعذٌب الشٌطان له قد بلػ أوجه )رسوم اٌلٌنا بٌا(.
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                                                              فً العام األخٌر ذاك، جعل الحزن أالن مهمبل  فً إقامة القداس وتبلوة 

الشٌطان المستمر ٌدفع به إلى الٌؤس لوال الوردٌة المقدسة. كان بطش 

 نجدة ودواء العذراء أم اإلله التً أخذتها الشفقة علٌه.
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                                                                 أحٌان ا، كانت القوة الؽامضة للمعذب الرهٌب جامحة  ال تكبح بحٌث دفع 

                                            قتل نفسه بعنؾ، بٌده هو، مزهق ا روحه ومرٌق ا  محاولة الٌؤس بؤالن إلى

 بؤي شكل من األشكال )رسوم اٌلٌنا بٌا(. دمه بسكٌن، أو إلى قتل نفسه
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فً لحظة من الٌؤس، دفع الشٌطان أالن إلى اإلمساك بسكٌن واخراجه من 

 ؼمده )رسوم اٌلٌنا بٌا(.
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ه ودفع الحركة، تلك خطورة ٌدرك أن بدون نفسه، تجاه السكٌن أدار       بحد 

 عنقه       ستحز   شك ببل كانت ومستهدفة حاسمة بضربة عنقه إلى المسنون

 ...الفوري الموت        مسببة   بالكامل
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 وبشكل مفاجا، ٌد اسقطت بقوة السكٌن...
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 بذراعه بسرعة وأمسكت لنجدته، الحنونة مرٌم       بؽتة   ظهرت وعندها

 )رسوم اٌلٌنا بٌا(. المجنونة الخطوة بتلك القٌام من فمنعته
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 الشقً؟ لو أٌها تفعل ماذا: "له وقالت ، وجهه على الٌابس الرجل وصفعت

 إلى تعرضت كنت لما األخرى المرات فً فعلت كما العون منً طلبت أنك

 ".الحجم بهذا كبٌر خطر

ا أالن      وظل   اختفت، ذلك، قالت أن بعد  .)رسوم اٌلٌنا بٌا(       وحٌد 
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شعر بؤنه ٌفارق الحٌاة، وسؤل الرب  .فً صومعته فً دواي قصٌر، بوقت ذلك بعد

 لماذا أراده فً خدمته إن كان علٌه أن ٌقاسً كل ذلك العذاب.
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 المؤساوٌة اللٌلة تلك حوالً منتصؾ ٌتساءل عن تلك األشٌاء، كان بٌنما

 ٌرقد كان التً الحجرة فً عشرة، والحادٌة العاشرة الساعة بٌن         تقرٌب ا،

 العذراء مرٌم فٌه وظهرت مباؼت، بشكل ساطع سماوي نور لمع فٌها،

 .العذوبة بؽاٌة علٌه       وسل مت بجبللتها القداسة كلٌة
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 شعرها من مجدولة عنقه سلسلة فً اإلله المباركة أم العذراء علقت

ا 150 علٌها       مثبت ا كان العذري  بعدد عشرات 15 على موزعة       ثمٌن ا      حجر 

 .الوردٌة )رسوم اٌلٌنا بٌا( مسبحتها صلوات
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 لٌشرب وأعطته للعرٌس،       قبلة   السٌدة أعطت ،عدٌدة مقدسة حواراتبعد 

ا،  بالسبلم وشعر كبٌر، بتبجٌل شربه. العذري صدرها من حلٌب  وبؤنه        أخٌر 

                                           وعلى الفور ش فٌت جراحه القاتلة التً سببتها  .السماء إلى ارتقى

 الشٌاطٌن.
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الثبلثة وملكات الوردٌة  المسٌح ٌسوع الرب وبحضور الوقت، نفس فً

البلتً كن ٌحطن بها، أرادت مرٌم أن ٌكون عرٌسها الجدٌد فً الزفاؾ 

 السرانً...)رسوم اٌلٌنا بٌا(



621 
 

 
 الشعر من بعناٌة المصنوع عذرٌتها وضعت القدٌسة مرٌم فً إصبعه خاتم

 .نفسها القداسة كلٌة لمرٌم العذري
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 الشٌطان إؼواءات كل من بمعجزة محمً بؤنه منذ تلك اللحظة، شعر أالن

 )رسوم اٌلٌنا بٌا(.
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omnem Sanctorum gratiam longissime 
antecellit.  

2. Esse Gloriae meum per Christum, est 

prae omni omnium Sanctorum gloria.  
3. Meum Esse Dei quadantenus294. 

Nimirum quo in idea est mea SS. Trinitas per 
essentiam, praesentiam, potentiam: sicut et 

in caeteris creaturis.  
Sed altiori295 modo est in me per 

gratiam: qua facta sum Triclinium summae 
Trinitatis, quoad esse Naturae, Gratiae, et 
Gloriae.  

4. Esse, quo sum Mater Filii Dei.  
II. Cum itaque in Deo rerum ideae sint 

omnium propriissime296: mea quoque 
similitudo inest Eidem pariter propriissime: 
mea quoque similitudo inest eidem pariter 
propriissime.  

Quae idea, ut est in Deo, aliud non est 
secundum rem, quam ipse Deus, sed 

secundum Rationem distincta, scil.297 
quatenus a nobis298 in Deo concipi mente 
potest.  

Quocirca, me si in Patria cerneres Esse 

Naturae humanae, Gratiae, Gloriae, et 
Trinitatis in me contuereris.  

 

 
                                                           

 (.ثّب أْ، ف١ّب ٠خص" )quantenusٌذ٠ٕب: " 1691فٟ طجؼخ   294
 ."altioreٌذ٠ٕب: " 1691فٟ طجؼخ   295
 ."propissimaeٌذ٠ٕب: " 1691فٟ طجؼخ   296
 "..scاخزصبس٘ب " 1691فٟ طجؼخ ": scilicet"اخزصبس ٌـ   297
 ."vobisٌذ٠ٕب: " 1691فٟ طجؼخ   298
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 منها تفوق بما ال ٌوصؾ نفس النعمة عند القدٌسٌن.

. حٌاتً فً المجد إلى جانب المسٌح، الذي ٌفوق بما 2

 ال ٌوصؾ مجد كل القدٌسٌن.

الثالوث  سكنى. حٌاتً فً اإلله، ألن روحً أصبحت 3

المقدس فً الجوهر والحضور والقدرة بشكل ٌفوق بما ال 

ٌوصؾ المخلوقات األخرى: فً الحقٌقة، بنعمة اإلله، أنا 

 وث المقدس.أصبحت موزعة قدرة ونعمة ومجد الثال

 . حٌاتً فً نفسً، ألننً أم ابن اإلله"4

II إن اإلله ابتدع منذ البداٌة صورتً كً ٌكون البشر" .

 على شاكلتً.

وهً صورة أعدها اإلله قبل والدتً فً الدنٌا، والتً ال  

 ٌمكن تخٌل سطوعها.

ولكن عندما ستؤتً إلى السماء سترانً بهذه الصورة 

ونة بالثالوث المقدس، وهذه البشرٌة للنعمة والمجد مسك

 الصورة تفوق بما ال ٌوصؾ الصورة السابقة.
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 صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة، القرن التاسع عشر.
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ستٌفانو مارٌا لٌنٌانً، سٌدة الوردٌة مع القدٌس دومٌنٌك والقدٌسة روزا 

 ، كارافاجو.1705-1700دا لٌما، حوالً 
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Hinc idea Mariae est299 item quadruplex: 
Naturalis, quoddam praepulchrum; Gratiosa, 
quod pulchrius; Gloriosa, quid isto300 

divinius.  
Divina denique, quae, est SS. Trinitas in 

me esse ideale existens.  
Et haec Maria est omnium Domina, quae 

mundum fecit universum, et quae in eo sunt 
omnia conservat, et gubernat, tamquam 
primum in perfectione ideatum inter omnes 
creaturas.  

Et ista est Maria, quam primo intelligo, 
cognosco, et amo: voloque a meis famulis 
intelligi, cognosci et amari.  

Ea enim potissimum est Mater Dei, Verbi 
Incarnati, uti fuit in me per suam 
Essentiam.  

Ad illam primo referatur Angelica 
Salutatio.  

Quia natura mea humana nullam habuit 

benedictionem, nisi propter Mariam 
Deiparam in me existentem.  

Et haec idea mei, potior, et prima debet 
mente apprehendi.  

Similiter, et imago Christi et Sanctorum.  
Hinc  adverte, dilecte301 Sponse  mi, nec 

                                                           
299
" فٟ طجؼخ Mariae est         ثذًل  ِٓ "" est Mariaeٌذ٠ٕب: " 1691فٟ طجؼخ  

1847. 
300
 ."istaٌذ٠ٕب: " 1691فٟ طجؼخ  
301

 dilecte Sponse mi, nec non Unigeniti اٌغٍّخ: " 
Filii mei Jesu Christi pro animae tuae profectu notabilem 
dictu perque saecula mirabilem sequentem modum orandi 

videlice  َ1691" ٔبلصخ فٟ طجؼخ ػب. 



628 
 

إن أمومة مرٌم لها أربعة أنواع: فمرٌم هً األم الجمٌلة 

                                                       من حٌث الطبٌعة؛ ولكن أمومتها أكثر جماال  من حٌث النعمة؛ 

وأمومتها من حٌث المجد هً أجمل بشكل ال ٌمكن قٌاسه؛ 

اإلطبلق هً أمومتها اإللهٌة، والتً أصبحت واألجمل على 

 من خبللها سكنى الثالوث المقدس.

لذلك أنا مرٌم ملكة كل شًء فً السماء وعلى األرض: 

فؤنا من ٌصون هذه األشٌاء وٌتحكم بها ألنً الصورة األولى 

 لكل الكابنات التً خلقها اإلله.

لذلك فمن الضروري أن تفكروا بمرٌم، وأن تعرفوا مرٌم 

أن تحبوا مرٌم، وأن تجعلوا عبٌدها ٌفكرون بها وٌعرفونها و

 وٌحبونها.

وأنا، عندما أصبحت أم كلمة اإلله الذي تجسد، جمعت 

بٌن الطبٌعة البشرٌة واإللهٌة. وفقط بالبشارة المبلبكٌة 

ً  الطبٌعة البشرٌة باألمومة اإللهٌة.                                            تباركت ف

أنا الصورة التً خرج منها أشخاص المسٌح 

 ٌن. لذلك، ٌا عرٌسً الحبٌب،  حافظ  على  الطرٌقة والقدٌس
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non Unigeniti Filii mei Jesu Christi pro 
animae tuae profectu notabilem dictu perque 
saecula mirabilem sequentem modum orandi 

videlicet”. 
 

MODUS ORANDI 

 
Ad membra Christi et Mariae 

considerata. Ex Deiparae Instructione302. 

 
Ad I Quinquagenam303 

 

“In Capite meditare maximam:  
1. Inesse Dominationem Regiam, ratione 

et Meritorum, et Praemiorum, et SS. 
Trinitatis, in eo ceu Triclinio suo, existenti.  

2. In Visu meditare omnium scientiarum 
illuminationem: idque in merito, praemio, et 
deitate.  

Ubi et tui est visio clarissima.  
3. In Odoratu meditare omnium 

gratiarum fragantiam.  

In me enim est omnis gratia vitae et 
veritatis.  

4. In Ore meditare summam omnium 
donorum Dei abundantiam, suavitatem, 

saporem, et eloquentiam.  
5. In Gutture meditare eloquentiae, 

vocisque sonum ac modulationem, quo Deus 

caelitesque omnes mirifice delectentur”. 

                                                           
302
 .1691" ٔبلصخ فٟ طجؼخ Ex Deiparae Instructioneاٌغٍّخ: " 
303
 ".Ad Quinquagenam Iٌذ٠ٕب: " 1691فٟ طجؼخ  
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 التالٌة فً الصبلة لٌذكر التارٌخ أن ابنً الوحٌد ٌسوع

ً  روحك. ق                                                       المسٌح ٌعطٌك اٌاها بؤعجوبة التباعها من أجل ر 

 

 أشكال الصبلة

أوحت به أم الذي تؤمل فً أجزاء جسد المسٌح ومرٌم 

 اإلله

 فً الخمسٌن األولى:

. تؤمل فً ذهنً، فهً المكافبة السامٌة عن 1"

.  ً                                                    الحسنات وموزعة الثواب، ألن الثالوث المقدس ٌسكن ف

2  ً اللتان تجعبلن كل العلوم التً تنورها                 . تؤمل فً عٌن

باإلله تستحق كل األلق؛ فمن خبلل عٌنً ستتمتع برإٌة 

 ساطعة.

ً  كل نعم الحٌاة 3                                                    . تؤمل فً شم ً، عطر جمٌع النعم: فف

 والحقٌقة.

 . تؤمل فً رهافة الذوق فً فمً عندما ٌتكلم.4

تؤمل فً موسٌقٌة وعذوبة لحن حنجرتً، فً الكبلم . 5

 ، والتً ٌستمتع بها اإلله وكل القدٌسٌن".وفً الؽناء
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Ad II Quinquagenam. 
  
“1. In Aure meditare, quod vox tua 

sonet, irremisse in auribus meis, omniumque 
Sanctorum harmonia, virtutum, et 
charismatum.  

2. In Stomacho meditare quasi 

apothecam omnis suavitatis et delectationis.  
3. In Uberibus meditare omnem inesse 

consolationem, et dulcedinem.  
4. In Brachio sinistro: omnem contineri 

gratiae naturalis et gloriae benedictionem. 
5. In dextero, omnium gaudiorum 

infinita genera”.  
 

Ad III Quinquagenam. 
 

“In Utero mediteris potentiam filiandi 
immensam, et maternam reverentiam 
quantam maximam.  

2. Ad Foemora Fortitudinem summam. 
3. Ad Genua, salvandi gratiam, et a malis 

liberandi indefessam.  
4. In Tibiis, Unctionem, plusquam 

omnium Sacramentorum. 
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 فً الخمسٌن الثانٌة:

                                              . تؤمل فً سمعً، كً ترن  كلماتك دابم ا فً أذنً 1"

 وآذان القدٌسٌن كلحن ٌإلؾ بٌن كل الفضابل وعطاٌا النعمة.

 . تؤمل فً بطنً، خزانة كل فرح ودماثة.2

 ، نبع كل عزاء وعذوبة.صدري. تؤمل فً 3

 تؤمل فً ٌدي الٌمنى، التً تقبض على كل فرح".. 4

 فً الخمسٌن الثالثة:

. تؤمل فً حضنً، حبلً العظٌم الذي مجد عذرٌتً 1"

 إلى أقصى حد.

2.  ً                        . تؤمل فً قوة خاصرت

، صبلتً التً ال تكل  من أجل انقاذكم 3  ً                                                   . تؤمل فً ركبت

 وتحرٌركم من الشرور.

، اللتان هدهدتا مسٌح . 4  ً  الرب.                                  تؤمل فً ساق
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5. In Pedibus, meditare donum agilitatis, 
constantiae etc.  

Atque ista talia in Corpore beato”. 

IV. “In Animam304 vero longe maxime, et 
proprie meditari potes, et orare simul, eundo 
per Intellectum, Voluntatem, Memoriam, 
Irascibilem potentiam, et Concupiscibilem: 

item per Sensum communem Imaginativam, 
Phantasiam, Aestimativam, et 
Reminiscentiam.  

Item per Potentias quinque sensuum 
interiorum.  

In singulis istis veneraberis spiritalia, in 
esse rebus creatis in mundo hoc infinities 
meliora, dignora, veriora, sanctiora, puriora, 
clariora etc.”. 

V. Cogitati Sponso: “Quomodo possent 

illa esse vera idea et imaginata?”. Domina 
respondit: “Tripliciter esse vera possunt.  

1. Ratione ostendo.  

Nam SS. Trinitas est ubique per 
essentiam, potentiam, et praesentiam: ideo 
est et in qualibet imagine creata, praesertim 
in idea S. Mariae, quae ab aeterno fuit in 

mente divina concepta, Deoque desponsata.  
Et   ita   SS.  Trinitas   praesentialius est 
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، أدوات الحركة واالستقرار، إلخ. 5  ً                                               . تؤمل فً قدم

 وتؤمل فً نفس األشٌاء عند جسد المسٌح المقدس".

IV ا هكذا إذا                                               . "سٌكون بامكانك التؤمل والصبلة جٌد 

استخدمت أجنحة القدرات الفابقة للروح: الفكر، واإلرادة، 

والذاكرة، وقوة الؽضب والشهوة؛ وأجنحة الحس السلٌم: 

 لخٌال، والتمٌٌز، والتذكر.التصور، وا

ستطٌر بواسطتها نحو الحقابق الروحٌة، التً هً أجمل 

، وأقدس، وأنقى، وأكثر                                                بما ال ٌوصؾ، وأجدر، وأصح 

                                                روعة ، إلخ.، من األشٌاء المخلوقة فً هذا العالم".

V وعلى سإال العرٌس: "هل بإستطاعة الحقابق .

"، أجابت المخلوقة أن تتؤمل فً كمال الحقابق السماوٌة؟

 الملكة: "نعم، هذا ممكن مع القدرات الثبلثة للروح:

. االرتقاء بالفكر، فإن كان الثالوث المقدس فً كل 1

ا                                                      شًء: فً الجوهر، وفً القدرة والحضور، فهو سٌكون أٌض 

فً كل صورة مخلوقة، وهذا ألنً كنت أنا الصورة األولى، 

بعدها منذ األزل، التً ابتدعها ذهن اإلله، وأصبحت من 

ا  بكل                                                           عروس اإلله. وهكذا فإن الثالوث المقدس أكثر  ارتباط 
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in qualibet re creata, quam forma insit 
materiae, aut locatum in loco.  

Ibi enim est Esse divinum, in quo non 

inest falsitas.  
2. Exemplum ecce visibile.  
Continuo Sponsus ille intuebatur in 

Sponsa Deipara, et in omni etiam sui parte, 

totum mundum, mundosque alios 
innumeros, et esse quodlibet in quolibet 
videbatur.  

Haec visio corporis.  
3. Quoad animam: videbatur sibi 

Sponsus mente et voluntate in B. Mariae 
mentem omnes animae partes illabi, et 
absorberi, et mutari, sic, ut iam non esset, 
qui prius, sed quasi ipsa Maria omni videns, 
sentiens, potens.  

Hic quale reperit Osculum Sponsus, 
qualia suxit Ubera divina etc., ipse, cui 
revelatum est, scit.  

Et nemo scit, nisi qui accipit. 
VI. Deinde pari modo, Deipara mediante, 

vidit  eadem  in  imagine Christi: itemque  et 
Sanctorum. 
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شًء مخلوق من ارتباط الصورة بالمادة أو من ارتباط 

 باألرض. العمارة

                                            فمن أي مخلوق ٌمكنك أن ترجع ٌقٌن ا إلى اإلله.

ا، وكان 2                                                . بعدها مباشرة ، رأى العرٌس مثاال  واضح 

ٌرى فً العروس وأم اإلله كل الدنٌا وكل نجوم السماء، وكل 

ا )فٌها( مرات ال  لها.  حصر                                           ما كان فً أي شًء كان موجود 

 هذه هً الرإٌا الجسدٌة.

. كان العرٌس ٌرى روح مرٌم كلٌة القداسة من خبلل 3

ه أن روحها موجودة فً ذهن الفكر واإلرادة، وكان ٌبدوا ل

مرٌم كلٌة القداسة، وأنها كان ترى وتسمع وتعمل من خبلل 

 الروح.

                                                  أثناء هذه الرإى، أعطت السٌدة قبلة  للعرٌس، وأعطته 

لٌشرب حلٌب صدرها العذري، إلخ.، كما ٌشهد هو على ذلك 

 .بوحهفً 

                                             ال ٌمكن ألحد استٌعاب هذه األمور إال  من اختبرها.

VI،فالذي كان ٌراه فً صورة أم اإلله، كان  . وبالمثل

 ٌراه فً صورة المسٌح والقدٌسٌن.
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 صورة مقدسة: سٌدة التاج، القرن العشرون.
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Et videbantur quodammodo Sancti 
abhorrere coli et ideari in humanis nostris 
mentibus, secundum puram naturam 

humanam, quam nihili reputant.  
Quod tamen ita se honorari patiantur, 

id faciunt in ordine ad SS. Trinitatem”.  
Subdit caelorum Regina305. 

VII. “Gradum autem et differentiam 
adverte istam, inquit Sposa306.  

Adorandum quod est, honorari tamen 
cupiunt in ordine ad SS. Trinitatem in 
Christo, Me, et Sanctis, est duplex.  

1. Principale, SS. Trinitas est, cuius 
intuitu fit adoratio.  

2. Minus principale, sive secundarium 
adorationis: in hoc Christus exedit307 Me in 
infinitum: Ego vero item alios 
inaestimabiliter antesto.  

Ratione primarii aequalis, est adoratio, 
inaequalis ratione secundarii.  

Unde SS. Trinitas, quo ad ideam Mariae, 

est Sponsa omnium Beatorum, et Christi: ita 

et Christus, qui est omnium salvandorum 

Sponsus”. Et ad istum modum novellus ille 

Sponsus frequenter habet colloquium cum 

Christo, et Maria prorsus familiare. 

 

                                                           
 .1691" ٔبلصخ فٟ طجؼخ Subdit caelorum Reginaاٌغٍّخ: "   305
 .1691فٟ طجؼخ " ٔبلصخ inquit Sponsaاٌىٍّبد "  306
.)اثزؼذ( "exceditٌذ٠ٕب: " 1691فٟ طجؼخ   307

 



640 
 

وكان ٌبدوا له أن القدٌسٌن لم ٌكونوا ٌحبون أن ٌكرمهم 

لبشرٌة البسٌطة، التً الناس وٌتصورونهم حسب طبٌعتهم ا

 لٌس لها أي قٌمة فً نظرهم.

ولكنهم ٌقبلون أن ٌكرموا بهذه الطرٌقة، وهم ٌفعلون 

 ذلك حسب التصنٌؾ الذي أراده الثالوث المقدس.

VII .قالت العروس: "إذن احترم مراتبهم واختبلفهم .

بالعقٌدة ٌجب أن ٌتلقى الثالوث المقدس، والمسٌح، وأنا 

 ة والتكرٌم بطرٌقتٌن مختلفتٌن.والقدٌسٌن، العباد

 . ٌجب عبادة وإجبلل الثالوث المقدس.1

. وأنا ٌجب تعبدي بالعقٌدة، ألن المسٌح رفعنً فوق 2

 السموات، ووضعنً قبل جمٌع المخلوقات بشكل مطلق.

إن ما ٌمكن قوله فً العبادة ال ٌمكن قول مثله )فً 

 .العقٌدة(

ً  منذ وهكذا ٌجب عبادة الثالوث المقدس الذي ف            كر ف

البداٌة كعروس لكل القدٌسٌن وللمسٌح، كما المسٌح هو 

 عرٌس لكل من تخلص".

                                                     بهذا الشكل، ؼالب ا ما كان العرٌس الجدٌد ٌقوم بحوارات 

 حمٌمٌة مع المسٌح ومع مرٌم.
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CAPUT VII 
Revelationes breves B[eato] Alano ab 

Deipara factae. 

 
1. SS.308 Trinitati nil gratius accidit ab 

hominibus, atque Laus in Psalterio, tum illo 
Davidico, in cuius quolibet psalmo implicite 

continentur309 Pater et Ave totum: tum in310 
isto nostro Christi aut Mariae.  

Quare Laudate Dominum, et Dominam in 
Psalterio.  

2. Hoc autem perplacere Deo, revelavit 
Deipara quondam venerab.311 Bedae, S. 
Dominico, S. Catherinae Senensi: et 
novissime cuidam suo novello Sponso: qui 
Psalterium orare iam diu consuevit.  

3. Psalmos quoque sic in choro psallere, 
ut sibi, ad arae dexteram stare Christum, ad 
sinistram arae B. Mariam, imaginaretur ad 
quos alternatim psalmos intentione 

dirigebat.  
Sic etiam S. Dominicus psallere solebat.  
4. In Psalterio Mariae autem praecipue 

praesenti312  sponsus ille   iubilationem   

cum 
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 السابع الفصل

حى  اإلله أالن من أم الطوباوي تلقاها التً القصٌرة       الو 

ا أن ٌسبح الناس 1 ا جد                                                    . إن الثالوث المقدس ٌحب كثٌر 

فً الوردٌة، كما كان فً الماضً مع مزامٌر داود التً كان 

األبانا والسبلم علٌك كل مزمور منها ٌتضمن بشكل مستتر 

 فً مزمورنا لٌسوع ومرٌم.

 لذلك، سبحوا للملك وللملكة فً الوردٌة.

أم اإلله كم كان اإلله ٌحب كشفت  فً الماضً. 2

بٌدا، والقدٌس دومٌنٌك، والقدٌسة كاترٌنا دا  جلٌلالوردٌة، لل

ا منذ زمن  ا لعرٌسها الجدٌد الذي كان مولع                                                        سٌٌنا، ومإخر 

 دٌة.طوٌل بتبلوة الور

. عندما كان ٌتلو األبانا والسبلم علٌك فً الخورس، 3

كان )الطوباوي أالن( ٌتخٌل المسٌح على ٌمٌن المذبح ومرٌم 

كلٌة القداسة على ٌساره، وكان ٌتلو الوردٌة بالتناوب مع 

 الصلوات.

ا على تبلوة الوردٌة  ا كان معتاد                                                    القدٌس دومٌنٌك أٌض 

 .بهذه الطرٌقة

. عندما كان العرٌس الجدٌد ٌتلو مزمور مرٌم، كان 4

                                                       ٌشعر بسبلم تام، وبفرحة   ال توصؾ. فً  تلك  األثناء،  كان 
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inexplicabili gaudio admirandam.  
In tali accidit aliquando, ut B. Sposa 

Virgo Maria perbreves ei revelationes plures 

facere dignaretur.  
Quae sunt huiusmodi, et verba sunt 

Deiparae313. 
I. “S. Maria, quicquid a Deo petierit, 

protinus impetrabit: quicumque 
quantumcumque, quoties, et 
quantumcumque obstiterint314 petendo 
contrarium”. 

II. “Sic ordinavit Deus, nulli se 
misericordiam facturum, nisi ad plenum 
votum S. Mariae”. 

III. “Mundus iam pridem defecisset, nisi 
B. Maria suo eum sustentasset patrocinio”. 

IV. “Adeo deamat salutem cuiusque 
peccatoris, ut parata esset, si vellet Deus, 
quotidie poenas mundi et inferni perpeti 
(absque peccato), pro cuiusque satisfactione.  

Ideo nemo despiciat peccatores, qui 
tanti sunt Deiparae”. 

V. “Minimus  B. Mariae  cultus exhibitus, 
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                                                     ٌطٌب أحٌان ا للعذراء مرٌم، عروسه المقدسة، أن تبوح له 

 بالكثٌر من الكشوفات القصٌرة.

 وهً مذكورة فٌما ٌلً عن لسان أم اإلله.

I.  سٌطلبه سٌناله بكل تؤكٌد: "ٌا قدٌسة مرٌم، أي شًء

أي شًء كان، مهما كان كبٌر، ومهما كان عدد المرات، 

 ومهما كانت قٌمته، ومهما كانت قوة العوابق".

II.  هكذا أمر اإلله، أال  ت عطى الرحمة ألحد إال  بشفاعة"                                                

 مرٌم كلٌة القداسة".

III.  هلك لوال أن مرٌم كلٌة القداسة لم سٌ"إن العالم كان

 بنجدتها". تسعفه

IV. "  ا إنقاذ كل الخطابٌن إلى درجة                                                    إنها )السٌدة( تحب جد 

أنها، لو سمح اإلله لها، مستعدة لمعاناة آالم الدنٌا والجحٌم 

أجل هداٌة الجمٌع. لذلك ال  كل ٌوم )ما عدا الخطٌبة( من

 أحد الخطابٌن، فهم ذو شؤن كبٌر عند أم اإلله". ٌزدر

V.  كان  ولو  مرٌم،               ٌ قدم للقدٌسة  عبادة"إن أصؽر فعل 
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vel unica Salutatione, pluris est, quam 
millecuplo maior aliis Sanctis impensus 
(comparatione Sancti ad ipsam facta) quanto 

coelum maius est quavis stella”. 
VI. “Tanto etiam plus misericordiae inest 

eidem, prae cunctis Sanctis” 
VII. “Nulli faerunt in Novo Testamento 

Sancti, quorum opera maxima non 
spectarint ad Laudem Genitricis Dei.  

Unde S. Dominicus, S. Franciscus, S. 
Vincentius, S. Thomas, S. Bernardus etc.315, 
vixerunt ei in316 Psalterii cultu devotissimi”. 

VIII. “Qui ei servierint in Psalterio 
constanter, accipient specialem gratiam 
aliquam.  

Ita S. Dominicus, S. Franciscus, etc., 
meriti sunt fieri Sacrorum Ordinum 
fundatores, S. Dominicus dici meruit Filius 
Dei, Frater Christi, Filius, et Sponsus 
Mariae”. 

IX. “Dominus JESUS post sumptionem  SS. 
Eucharistiae, et specierum consumptionem 
non    desinit   esse    in    sumente,   gratia 
permanente.  
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صبلة السبلم علٌك ٌا مرٌم مرة واحدة، ٌساوي ألؾ مرة  

                                       ت قدم للقدٌسٌن: إن السٌدة تفوق ببل حدود  عبادةمن أي أكثر 

 دٌسٌن، بقدر ما السماء تفوق ببل حدود أي نجمة".الق

VI.  إن رحمة السٌدة تفوق بما ال ٌوصؾ رحمة"

 القدٌسٌن".

VII.  ا من العهد الجدٌد، ال ٌوجد البتة قدٌس لم ٌقدم                                                      "اعتبار 

ا ألم اإلله".                               أعظم أعماله تسبٌح 

لقدٌس دومٌنٌك، والقدٌس األمر بالنسبة ل كان وهكذا

قدٌس والقدٌس توما، والفرنسٌس، والقدٌس فانسانس، 

الذٌن كانوا فً ؼاٌة التقوى بتعبدهم لمرٌم برناردوس، إلخ.، 

 فً المزمور".

VIII.  أولبك الذٌن سٌخدمون بمثابرة سٌدة الوردٌة سٌنالون"

 بعض النعم الخاصة.

مثلما حصل مع القدٌس دومٌنٌك والقدٌس فرنسٌس، 

مقدسة،  لرهبانٌاتوؼٌرهم بنٌلهم استحقاق المإسسٌن 

                                                 ما استحق القدٌس دومٌنٌك )فً الرإٌا( أن ٌ سمى ابن ومثل

 اإلله، وأخ المسٌح، وابن وعرٌس مرٌم".

IX.  عندما ٌجري تناول القربان المقدس، ٌظل الرب"

ٌسوع فً الشخص الذي ٌتناوله حتى بعد المناولة طالما بقً 

 فً النعمة.
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Imo melius est in anima pura, quam sub 
speciebus: quia huius esse sui317 sub 
speciebus finis et causa est istud esse in 

anima.  
Et hoc tanto et melius illo, quantum 

anima est prae nudis speciebus.  
Sed aliter tamen est in hisce, aliter in 

anima.  
Novellus sponsus post Synaxim, 

sensibiliter et spiritualiter, persentit in sese 
Christum.  

Sicut et S. Catherina Senensis, multique 
Sancti”. 

X. “Advocata nostra plus non318 diligit, 
quam quisquam quemquam possit unquam”. 

XI. “Unicum Ave dictum pretiosius est, 
quam sub coelo quicquam, aut quam ullum 
donum corporis, animi, vitae, ect., 
temporale”. 

XII. “Cultus Sanctis praestitus est quasi 

argenteus, factus mihi aureus, Christo 
gemmeus, SS. Trinitati, quasi stellatus”. 

XIII.   “Sicut    in    mundo   plus   stellis 
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فً الروح النقٌة ألن ؼاٌة  القربان المقدس خبزٌسطع 

 وسبب الشكلٌن )االفخارستٌٌن( هو البقاء فً الروح.

ا من                                            وحضور المسٌح فً روح )نقٌة( أكثر سطوع 

حضور المسٌح فً األشكال العارٌة )الخبز والخمر(، ولو 

 أنهما شكلٌن مختلفٌن لحضور المسٌح.

ٌتلقى المناولة، كان ٌشعر عندما كان العرٌس الجدٌد 

                                                        بالمسٌح حٌ ا فٌه، حسٌ ا وروحٌ ا، مثلما حصل فً الماضً مع 

 القدٌسة كاترٌنا دا سٌٌنا والكثٌر من القدٌسٌن اآلخرٌن".

X.  إن محامٌتنا تحب )نا( أكثر مما ٌستطٌع أي شخص"

 آخر".شخص )أن ٌحب( 

XI.  إن تبلوة السبلم علٌك مرة واحدة أثمن من أي شًء"

                                           لسماء، وأثمن من أي خٌر فان  للجسد، وللروح، آخر تحت ا

 وللوجود، إلخ.".

XII.  ،إن العبادة التً تقدم للقدٌسٌن كؤنها من فضة"

والمقدمة لً كؤنها من ذهب، والمقدمة للمسٌح كؤنها مرصعة 

 بالجواهر، والمقدمة للثالوث المقدس كؤنها سطوع النجوم".

XIII.   جمٌع "كما  أن الشمس فً  العالم  تساعدنا أكثر من 
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 صورة مقدسة: السٌدة والنفس فً الشدابد، القرن العشرون.
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جوفان تومازو ؼوارٌنو، سٌدةالوردٌة، القرن السابع عشر، مونتورو 

 سوبرٌوري، كنٌسة ربٌس المبلبكة مٌخابٌل.
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cunctis sol potest; sic ego plus Sanctis 
adiuvo servulos meos”.  

XIV. “Servitia Sanctis facta quasi nihili 

sunt, nisi meis sint meritis et lumine, post 
Christum, vivificata”. 

XV. “Veri Psaltae mei morientur 
Sacramentis praemuniti: nec ante perdent 

loquelam, aut usum rationis”. 
XVI. “Praestitum mihi servitium, Sanctis 

universis praestat gaudium”. 
XVII. “Haec Nomina JESUS et MARIA, 

duae sunt fornaces charitatis, quibus 
torrentur et distorquentur daemones: at 
piorum mentes iis purgantur, accenditur 
devotio, caro castigatur”. 

XVIII. “Sicut ad generationem Filii Dei, 
et reparationem mundi, Deus Salutationem 
elegit: ita, qui spiritaliter alios generare et 
reformare zelant, oportet me per Ave 
salutent”. 
XIX. “Sic319 per me Deus ut per viam, venit 

ad homines: sic et hos item per me ad 

virtutes et gratias ire, post Christum, 

necesse est”. 
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 أنا أساعد عبٌدي الصؽار أكثر من القدٌسٌن".النجوم، كذلك 

XIV.  إن إجبلل القدٌسٌن لن ٌكون له نفع كبٌر إذا لم أقدمه"

                                   أنا للمسٌح مقرون ا بحسناتً ونوري".

XV.  ًمزامٌري الحقٌقٌٌن لن ٌموتوا بدون تلق  ً                                                  "إن مرتل

األسرار المقدسة، ولن ٌفقدوا القدرة على التواصل واستخدام 

 العقل حتى النهاٌة".

XVI. ن اإلجبلل المقدم لً ٌفرح القدٌسٌن"."إ 

XVII.  المسٌح ومرٌم هما فرنان لئلحسان، اللذان  ً                                                 "إن إسم

ٌتقدان وٌعذبان الشٌاطٌن،  وٌجعبلن أذهان األتقٌاء نقٌة، 

                                             وٌلهبان الحٌاة الروحٌة وٌجعبلن الجسد عفٌف ا".

XVIII.  كما أن اإلله اختار السبلم علٌك ٌا مرٌم كً ٌولد ابن"

ا أن ٌحٌونً بالسبلم اإلله وٌصلح العالم                                      ، فمن الضروري أٌض 

علٌك أولبك الذٌن ٌقدمون أنفسهم بحماس لتولٌد وتجدٌد 

 اآلخرٌن". 

XIX.  وكما بلػ اإلله البشر من خبلل حٌاتً، فمن الضروري"

ا للمسٌح من خبلل نجدتً ونعمتً".                                                أن ٌصلوا هم أٌض 
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XX. “Scias, quod me Deus Pater accepit 
in Sponsam, Filius in Matrem, Spiritus 
Sanctus in Amicam, SS. Trinitas in 

Triclinium; et sic amo coli”. 
XXI. “Veri Psaltae mei plerosque in 

gloria antecellent: communiter ponentur in 
prima hierarchia, dicta Epiphania”. 

XXII. “In corporibus gloriosis unio 
Sanctorum; et spiritalis, et per imaginem 
quilibet in quolibet etiam corpore: in me 
vero maxime: hi amplexus sunt spiritales, et 
quilibet320 sponsus, et sponsa castissimo 
cum gaudio charitatis”.  

XXIII. “In dies aliquos e Purgatorio 
eripio”. 

XXIV. “Si homines caperent, et 
cogitarent de visione beatifica, ad summam 
charitatem, fidem, spem, timoremque Dei 
brevissime pervenirent”. 

XXV. “Mi sponse, volo cogites Christum 

totum esse in te, caput eius in tuo capite, 
pedem in pede, et sic de membris caeteris. 
Talem  te  cum videre  non  possum  quin  te 
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XX.  ،ا له ا له، واالبن أم                                                         "اعلم أن أبانا اإلله أرادنً عروس 

                                                      والروح القدس صدٌقة  له، والثالوث المقدس موزعة  للنعم، 

 وأنا أحب أن تتعبدونً بهذه الصفات".

XXI.  ًا ف ً  وردٌتً الحقٌقٌٌن مكانة  خاصة  جد                                                     "سٌكو لمصل

المجد: سٌكونون فً السماء فً المرتبة األولى، المساة 

 ظهور". 

XXII.  :إن الروح القدس ٌتجلى فً أجساد القدٌسٌن المجٌدة"

جمٌعهم لهم نفس جمال الوجه، مثل جمالً أنا، وما بٌنهم 

 ٌوجد ٌوبٌل الحب العفٌؾ للعرٌس والعروس".

XXIII. ًفً ٌوم الوفاة ألحرر )متعبدي وردٌتً  "سآت

 الحقٌقٌٌن( من المطهر".

XXIV.  ،إذا التفت الناس إلى تؤمل الحقابق السماوٌة"

ا قمم اإلحسان، واإلٌمان، والرجاء،                                                       سٌبلؽون بوقت قصٌر جد 

 وخشٌة اإلله".

XXV.  :ٌا عرٌسً، أرٌدك أن تتؤمل فً حضور المسٌح فٌك"

ا بالنسبة                                         رأسه فً رأسك، وقدمه فً قدمك، وهكذا أٌض  

 لؤلعضاء األخرى.

 إنً أرى المسٌح  فٌك عندما أعانقك بحنان  كً  أجعلك
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intime complectar, et tu omnia superabis 
adversa”. 

XXVI. “Missa est memoria Passionis Filii 

mei, velletque adhuc pati pro Missam 
audientibus toties, quoties si posset: supplet 
autem merito suo infinito”. 

XXVII. “Beata Maria, quoties videt 

Novellum sponsum sibi induisse Christum, 
dulcissime et reverentur eum appellare 
gaudet nomine Sponsi.  

Atque tum ille sentit mirabilem in 
membris suis influentiam”. 

XXVIII. “Celebrantes Missam esse tantae 
charitatis debent, ut vellent crucifigi pro iis, 
pro quibus sacrificant”. 

XXIX. “Saepius quasi concipio, et pario 
Christum, ratione virtutum per meos 
famulos: et ipsum, et hos amplector, etc.”. 

XXX. “Devotionis actus piissimus est, ad 
articulos fidei, quasi scalam, mente 

ascendere in Deum, et imaginari ad singulos, 
ac si res significata esset revera praesens”. 

XXXI.    “Angelos       inter321     homines  
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 تتؽلب على كل المحن".

XXVI.  إن القد اس هو ذكرى آالم ابنً الذي مازال ٌرٌد أن"                                                

                                             أجل أولبك الذٌن ٌصؽون إلى القد اس، مرات بقدر ٌتؤلم من 

 عدد الحاضرٌن، ومكافؤتهم بحسناته التً ال نهاٌة لها".

XXVII.  ٌسر  مرٌم المقدسة أن تنادي العرٌس الجدٌد بعذوبة                                                

وحنان بلقب عرٌس فً كل مرة تراه ٌتقمص المسٌح. وهو 

 ٌشعر بؤنه مستفٌد بشكل رابع".

XXVIII. لقداس بإحسان "ٌجب أن ٌشعر أولبك الذٌن ٌقٌمون ا

                                                  كبٌر بحٌث ٌرؼبون فً أن ٌ صلبوا من أجل أولبك الذٌن 

 ٌقدمون إلٌهم القربان".

XXIX.  الوردٌة أبنابً، على قدم  رهبان"أنا اعتبر عبٌدي

                                                  المساواة مع المسٌح تقرٌب ا، وأعانقهم نفس العناق".

XXX.  إن االرتقاء إلى اإلله عى سلم حقابق اإلٌمان وتصور"

لحقابق السماوٌة تتجلى فً ا كل حقٌقة منها كما لو أن

ا". روعتها                         هو فعل عبادة تقً جد 

XXXI.  هناك عبلقة روحٌة ما بٌن البشر والمبلبكة. ولهذا" 
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spiritalis est desponsatio: idcirco magna eis 
debetur reverentia, sunt enim custodes 
singulares, ego custos omnium universalis: 

et sic mei, sicut oculi Domini, sunt super 
bonos, et malos”. 

XXXII. “Deus est omnium piorum, et 
cuiusque Sponsus ardentissimus 

praesentissimus.  
Desponsatio autem fit, aestimando sese 

nihili, et maximi semper Deum: et Deo se 
resignando, quoad esse, intelligere, velle, 
agere, pati, posse et omnia”. 

XXXIII. “Sponse novelle, peccator eras 
magnus, ego oravi pro te, cum desiderio 
sustinendi pro te, fieri si posset, omnes 
paenas, ut salvareris.  

Quia peccatores conversi, sunt gloria 
mea”. 

 
 

CAPUT VIII. 
Visio B. Alano facta, de assumpta B. V. 

Maria322. 
 

I.  Psalterium     Mariae    cunctis   diaboli, 
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السبب ٌجب أن ٌكون تقدٌرنا لهم كبٌر: فهم فً الواقع 

ناس، الحراس الشخصٌٌن، بٌنما أنا الحارسة الشاملة لكل ال

، كما عٌنً اإلله، ترٌان  ً  الطٌبٌن والسٌبٌن".                             وعٌن

XXXII. والمعٌن ألبناءه  "إن اإلله هو العرٌس الحبٌب

المإمنٌن. والزفاؾ ٌكون عندما ٌعتبر المرء نفسه ال شًء 

                                                      وٌسلم ذاته كلها ودابم ا لئلله كً ٌكون هو من ٌفكر وٌشاء 

 وٌعمل وٌتؤلم وٌقدر على كل شًء".

XXXIII.  ا، لكنً صلٌت                                                    "ٌا عرٌسً الجدٌد: أنت كنت مذنب ا كبٌر 

جلك، إن                                               من أجلك رؼبة  منً فً أن أتحمل أنا كل اآلالم من أ

                                                  كان ممكن ا، كً أنقذك؛ ألن الخطابٌن الذٌن ٌهتدون هم 

 مجدي".

 

 الثامن الفصل

 السماء إلى العذراء مرٌم أالن لصعود الطوباوي رإٌا

 

Iوفجور   مكابد  كل  على تنتصر  مرٌم   وردٌة  . إن 
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carnis, et mundi machinamentis adversatur, 
et inquinamentis: quia per salutationem Dei 
Verbum, ad hoc Caro factum, venit in 

mundum.  
Unde s. Hieronymus ait: “Merito Maria 

est omnium Regina, quae Verbum Dei 

generando, omnia regeneravit in mundo”.  

Id quod in Assumptae praemio 
declaratur. 

Novellus quidam Mariae Sponsus, in ipsa 
B. V. Mariae in coelos Assumptae festivitate, 
post coelestium Sacramentorum 
perceptionem, breve per spatium graditur ad 
superna, et admirandam Virginis Mariae 
Assumptionem intuetur; velut tunc323 gesta 
fuerit, cum Ierosolymis ea in 
circumstantium corona Apostolorum 
obdormivit.  

1.  Vidit animam illius, septies clariorem 
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الشٌطان والجسد والدنٌا، ألن بواسطة السبلم علٌك ٌا مرٌم 

                                             أتت كلمة اإلله إلى العالم وتجسدت لحم ا ودم ا.

قال القدٌس هٌرونٌموس: "من المنطقً هذا الصدد، ب

                                                       أن مرٌم هً ملكة كل البشر، فبوالدتها لكلمة اإلله ول دت كل 

 أشٌاء الدنٌا".

 هذا بٌت مقدمة ترنٌمة الصعود.

فً ٌوم عٌد صعود القدٌسة مرٌم العذراء إلى السماء، 

                                                     وبعد أن تلقى السر  السماوي المقدس، شعر العرٌس الجدٌد 

تاز السموات، وتؤمل فً صعود مرٌم                    لمرٌم فجؤة  بؤنه ٌج

العذراء العجٌب فً اللحظة التً كان ٌحدث فٌها، عندما ظلت 

ثابتة فً نشوة الحب
324

القدس بٌن الرسل اورشلٌم ، فً 

 الذٌن كانوا ٌحٌطون بها.

 . رأى )العرٌس الجدٌد( روح )القدٌسة مرٌم(، األكثر 1

 

 

 

 

 

                                                           
                                               اٌزٞ ػبدح  ٠ؼٕٟ "ٔبَ، غفٟ"، فٟ ٘زٖ اٌحبٌخ ٠ش١ش  "obdormivit اٌفؼً اٌالر١ٕٟ "  324

 ئٌٝ اٌزأًِ ثبٌٕظش فٟ ٔشٛح حت رخذس اٌمذساد اٌحغ١خ.
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، كنٌسة القدٌسة آؼاتا، 1589اٌركولً راماتسانً، سٌدة الوردٌة، 

 كاستٌلٌونً ارشٌفٌا )انكونا(.
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sole, de corporis templo progredientem: et 
inter Filii Sponsi Jesu Christi brachia mira 
celeritate prosilientem, praesente Ecclesiae 

triumphante, ea praesertim Angelorum 
choro, hominum custodiae destinato.  

Ut ad coeli ventum portas erat, vox 
audita Jesu fuit: “Attolite portas principes 

vestras, et elevamini portae aeternales; et 
introibit Rex et Regina Gloriae”: simul 
intrabat idem Dominus fortis, et potens in 

praelio cum Sponsa, innitente super 
Sponsum suum.  

2. Hic effusa coeli gaudia pariter et 
agmina se obviam ferunt325, flexisque 
poplitibus, Angelicam ei Salutationem 
dissona symphonicae326 concordia 
acclamant, ineffabili cum triumpho, 
reverentia, laetitia, et maiestate.  
Nullus Coelitum visebatur absque Psalterio 

aliquo musico, nihil nisi puram Angelicam  

Salutationem  resonante   mirae327 
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ا من الشمس بسبع مرات، وهً تشع من معبد جسدها                                                   سطوع 

وترتمً بسرعة عجٌبة بٌن ذراعً االبن والعرٌس ٌسوع 

المسٌح فً حضور الكنٌسة المنتصرة، ٌتقدمها خورس 

 المبلبكة المندوبٌن لحراسة البشر.

صوت                                              حالما بلؽت )القدٌسة مرٌم( أبواب السماء، س مع 

ٌسوع: "ارفعً أٌتها األبواب جبهاتك، ارتفعً أٌتها األبواب 

القدٌمة؛ ولٌدخل ملك وملكة المجد"
328

: فً نفس الوقت 

ا فً المعركة"                                         "كان الرب ٌدخل قوٌ ا وقادر 
329

، مع العروس 

 التً كانت تستند إلى عرٌسها.

. وانطلقت أفراح السماء بٌنما كانت حشود السماء 2

ٌهتفون، راكعون على ركبهم، بالسبلم علٌك تتبلقى، وكانوا 

ٌا مرٌم بلحن متساوق ٌعجز عنه الوصؾ كان ٌرافق مسٌرة 

 النصر بٌن التبجٌل واالبتهاج والفخامة )لكل السماء(.

وردٌة  -                                      لم ٌكن ٌ رى أي مخلوق سماوي بدون قٌثار 

                                                       موسٌقٌة، وكان ٌ سمع فقط تردٌد السبلم علٌك ٌا مرٌم بلحن 
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cum specialis melodiae suavitate.  
3. Inter caetera etc. 
 

SCHEMA PSALTERII. 
 
II. Organi ad instar praegrandis: quod 

unum alia centum et quinquaginta 

contineret Psalteria: quorum quodque 
fistulis item C et L constabat: ac rursus in 
unaquaque fistula, modo admirabili, C et L 
modulationes resonabant, in tanta 
consonantia, ut nil supra.  

Musarchus eo ludebat S. Archangelus 
Michael, quem circum CL concentores 
stabant: adstabat hisce Christi Angelus 
Minister330, cum Viator fuerat.  

Concentu videbantur posse vel mortui 
suscitari.  

Auditor talium Sponsus in mirificum 

Christi, ac Mariae sese rapi sentiebat 

amorem. 
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 ساحر وفً ؼاٌة العذوبة.

 . هذا هو الوصؾ:3

 

 الوردٌة -شكل المزمور 

II الوردٌة( ٌمكن مقارنته بؤداة موسٌقٌة  –. )المزمور

وردٌة، كل واحد منها  -مزمور 150                     ضخمة، وكان مإلف ا من 

                                قصبة؛ وفً كل قصبة كان ٌ عزؾ مبة  150مإلؾ بدوره من 

                                               وخمسٌن لحن ا فابق الوصؾ، مإلف ا بشكل متساوق، ال 

 تضاهٌه أي موسٌقى. 

كان ربٌس المبلبكة مٌخابٌل ٌدٌر الجوقة، ٌحٌط به 

                                                موسٌقٌ ا، وإلى جانبهم المبلك الحارس للمسٌح عندما  150

ا )فً الدنٌا(.                         كان حاج  

كان ذلك الؽناء ٌبدو كؤنه ٌستطٌع البعث من الموت
331
! 

كان العرٌس )الجدٌد( ٌشعر وهو ٌسمعهم بؤنه مفتون 

 بالحب الساحر للمسٌح ومرٌم.

 

 

 

                                                           
331

"، ٚ٘ٛ motui٘ٛ خطأ ِطجؼٟ ثذي: " 1847" فٟ طجؼخ mortuiٌّصطٍح "ا 

 اٌغبثمخ ٌىٛثشزب٠ٓ.ِصطٍح ِٛعٛد فٟ اٌطجؼبد 
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4. Chori autem sic alternabant; ut, 
postquam illustre illud Psalterium 
cecinissent, Ave Maria, gratia plena, 

Dominus tecum, responderet universa 
caelorum curia: Benedicta tu in mulieribus, 
et benedictus Fructus ventris tui JESUS 

CHRISTUS.  

Cuius solius mera fiebat repetitio, simul 
et melodiarum variatio alia usque, et alia: 
neque unquam eadem reddebatur vocum 
sententia, et intelligentia.  

Isto Psalterio infinita Dei Sapientia capi 
videbatur332.  

5. Audivit porro a Ductore suo Sponsus 
ille sibi dici: “Omnis mundus per hoc 
Elogium333 est redemptus, et Rex caelorum 
incarnatus, et reparatae Angelorum sunt 

ruinae.  
Ea causa Angelici spiritus hoc Novum 

Canticum Deo resonabunt in334 aeternum”.  

Accedentes autem Coelites ad Mariam 
omnes diversis ordinibus (in quorum singulis 
non plures CL memorabantur) istud ei 
Psalterium quisque suum offerebat.  

 

 

                                                           
332 

 Isto Psalterio infinita Dei Sapientia capiاٌغٍّخ " 
videbatur 1691" ٔبلصخ فٟ طجؼخ.

 

" ٌىٓ اٌىٍّخ غ١ش ِٛعٛدح فٟ اٌمٛا١ِظ  Eulogium ٠ٛعذ " 1691فٟ طجؼخ   333

 .1847"، وّب فٟ طجؼخ ػبَ  Elogium اٌالر١ٕ١خ، ٚسثّب ٘ٛ خطأ ِطجؼٟ ٌىٍّخ "
334 
" ٔبلصخ.in" 1691فٟ طجؼخ  
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. كانت الجوقات تتناوب بهذا الشكل: بعد الؽناء على 4

ممتلبة نعمة، ذلك المزمور المجٌد: "السبلم علٌك ٌا مرٌم، ٌا 

الرب معك"، كان ملكوت السموات برمته ٌجاوب: "مباركة 

 أنت بٌن النساء، ومباركة ثمرة بطنك ٌسوع المسٌح".

ا، وهكذا                                                        بعد لفظ هذا اإلسم، كان ٌبدأ مباشرة لحن ا جدٌد 

ا نفس المعنى ونفس الفهم للكلمات.                                                           دوالٌك: لم ٌكن ٌتكرر أبد 

وردٌة ٌكمن علم ال-كان ٌبدوا وكؤن فً ذلك المزمور

 اإلله البلمحدود.

ه ٌقول له: "بهذا . ثم سمع العرٌس )الجدٌد( مرشد5

                                                    الحكم تحرر العالم بؤكمله، تجسد ملك السموات، وأ صلحت 

 أضرار المبلبكة.

لهذا السبب ستعزؾ األرواح المبلبكٌة هذا النشٌد الجدٌد 

 لئلله إلى أبد اآلبدٌن". 

رواح( السماوٌة فً بعد ذلك اقتربت من مرٌم جمٌع )األ

حشودها المختلفة )لم ٌكن عدد كل واحد منها ٌتجاوز الـ 

(، وكان كل واحد )من األرواح المبلبكٌة( ٌتقدم إلٌها 150

 وردٌته. –مع قٌثار 
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6. Admiranti nimium sponso, quidam 
assistentium aiebat: “Quid miraris?  

Numerus iste sacratissimus est, 

figuratus in Arca Noè335; in Tabernaculo 
Moysis; in Templo Salomonis: idque per 
varios denarios numeros saepius sub hoc 

mysterio iteratos; in Ezechielis quoque novo 

templo viso commensuratos.  
In Davidicis Psalmis hoc numero CL per 

Ecclesiam usitatis: qui omnes de Christo, et 

Matre Christi, praecinuerunt.  
Haec enim verum et vivum est SS. 

Trinitatis Psalterium; adeoque totius 

utriusque Ecclesiae.  
Ideo in paris numeri Psalterio preces 

offeruntur hominum, laetificantur Coelites, 
honoratur Deus.  

Quae ut universis praedicares Deo esse 
gratissima, idcirco hic nunc audire et 
videre te tanta voluit idem Deus. 

III. PRAEDICARE autem Psalterium 

grandis postulat orbis necessitas, ob 
instantia mala.  

Quisquis id arripuerit, sentiet vim ex eo 

et praesidium:  qui spreverit, venturis  malis 

 
                                                           

335 
٠ٛعذ  1691فٟ طجؼخ  

“Noe” 
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ا، قال له أحد 6                                                   . وألن العرٌس )الجدٌد( كان مذهوال  جد 

الحاضرٌن: "قل ما الذي ٌذهلك؟ هذا العدد هو كلً القداسة 

وله رمز فً سفٌنة نوح، وفً قدس األقداس لموسى، وفً 

 معبد سلٌمان، والتً كان لها قٌاسات من مضاعفات العشرة

: وهكذا قٌاس المعبد الجدٌد الذي رآه حزقٌال، بشكل ؼامض

ومزامٌر داود المستخدمة حتى الٌوم فً الكنٌسة، ذات العدد 

 المسٌح وأم المسٌح.ب ٌنبؤ، والتً كل واحد منها كان 150

الوردٌة( هو المزمور الجدٌد -فً الحقٌقة، )المزمور

 150                                                    الذي أعطاه الثالوث المقدس الٌوم للكنٌسة، وفٌه ت رفع 

                                                      صبلة لنفوس البشر، وتفرح الكابنات السماوٌة وٌ مجد اإلله.

هكذا شاء اإلله أن تتمكن أنت، هنا، من سماع ورإٌة 

( 150مثل هذه األشٌاء العجٌبة كً تعظ الجمٌع بؤن هذه الـ )

ا لئلله.                      صبلة محببة جد 

IIIعظ: "فً هذه اللحظة الحرجة فً العالم . )هكذا( ست

هناك حاجة طاربة للوردٌة بسبب الشرور الضاؼطة. كل من 

ا: ومن  سٌزدرٌها                                                          سٌمسكها  بٌده  سٌجد  فٌها  قوة   وسند 

 

 

 

 
 
 
 



671 
 

involvetur.  
Vastitas imminet orbi miseranda: cui 

solum, quod orbem reparavit olim, etiam 

nunc336 mederi potest Psalterium 
Angelicum”.  

Audiit ista Sponsus, et oculos forte ad 
subiectum sibi mundum deflectens, videbat 

Tria immanissima per eum debacchari.  
1. Ab Aquilone cernebat barathrum 

immensae profunditatis, de quo fumus 
obscuro igne permixtus evolans mundo 
vastitatem inferebat.  

Et vox quasi aquila volantis audita est, et 
clamantis: “Vae, vae carni et sanguini, 
quorum incendio mundus totus succensus 
flagrat”.  

2. Parte diversa conspicabatur 
horrificum belli apparatum circumferri, ac 
detonare per orbem cum immensa clade, 
tempestatesque, tonitruaque, fulminaque 

intervenientia mundum omnem quatere.  
Quae inter mulieris vox ab aere vocife-

rabatur: “Vae, vae, vae mundo a malis”. 

 

                                                           
336 
ب( ثذًل  ِٓ "٠etiamnumٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ    etiam                        " )ٚا٢ْ أ٠ض 

nunc 1847" فٟ طجؼخ. 
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علٌه الشرور المستقبلٌة. العالم مهدد بخراب  ستجرفه

مزري: الوردٌة المبلبكٌة فقط ٌمكنها أن تتدبر أمر هذا 

 الخراب كما فعلت فً الماضً عندما استعادت العالم".

سمع العرٌس هذه األشٌاء، وعندما استدار بالصدفة 

كارثٌة تقع )على بنظره باتجاه العالم تحته، رأى ثبلثة مشاهد 

 العالم(.

. كان ٌظهر من الشمال لجة سحٌقة ٌخرج منها نار 1

ا إلى العالم.                                    ودخان أسود ٌجلب دمار 

ا،                                             عندها س مع صوت نسر كان ٌطٌر وٌصرخ: "وٌح 

ا للحم والدم، لقد أكلتهما النٌران، وهما اآلن ٌشعبلن                                                        وٌح 

 العالم الذي سٌحرق كل شًء". 

العرٌس الجدٌد( ٌرى . فً منطقة أخرى، كان )2

ا رهٌب ا للحرب ٌدنو من العالم وٌنقض  علٌه محدث ا                                                           استعداد 

                                                     كارثة  هابلة من العواصؾ، والرعود، والصواعق المفاجبة، 

 والتً كانت تزلزل العالم برمته.

                                                   وفً خضم هذه األحداث، كان صوت ا قوٌ ا ورن ان ا إلمرأة 

ا  للعالم  بسبب ا،  وٌح  ا،  وٌح   الشرور".                                              تصرخ:  "وٌح 
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 صورة مقدسة: السٌدة والنفس المإمنة بالوردٌة، القرن التاسع عشر.
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، برٌكسٌن اٌم تالً 1735سٌمون بٌنٌدٌكت فاٌستنبرؼر، روزنكرانسبند، 

 )النمسا(.
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Et alia occlamabat: “Quia non est 
misericordia in mundo: non petas amplius 
clementiam in coelo.  

Nam Finis venit, venit finis”.  
3. Parte alia cernebat idem innumeras 

cacodaemonum catervas, duabus plagis 
orbem pene omnem praecipitantes in hiatum 

inferni: ab CL fornacibus horrendi, cum 
infinitorum diversitate cruciatuum.  

O clamor, o horror, quantus inde 
prodibat!  

Dictas tres plagas audivat deberi tribus 
mundi malis, Luxuriae, Avaritiae, Superbiae, 
et contra haec valere Psalterium. 

IV. Interea Reginam coeli Rex JESUS 
choros super Angelorum evectam, sic 
affatur: “Mater mea o337 Sponsa, et Virgo 

Regina: Tibi338 SS. Trinitati par est 
praesentari, tuaque per merita mundo 
subveniri.  

E  terris  huc   qui  invehuntur, protinus 

 

                                                           
337 
 ".oًل ٠ٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 

338
 ".٠Teٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   
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و)صوت( آخر ٌصرخ: "بما أن الرحمة لم تعد موجودة فً 

العالم، ال تطلب الرحمة من السماء: من المإكد أن النهاٌة 

 آتٌة، النهاٌة آتٌة".

ا ال  آخر، كان. فً م3                                 كان )العرٌس الجدٌد( ٌرى عدد 

كل العالم بٌحصى من حشود الشٌاطٌن التً كانت تقذؾ 

                     تقرٌ ب ا، بواسطة ثبلثة
339
أعماق الجحٌم المخٌؾ  إلىأسواط،  

                                       فرن ا، عدا عن العذابات اآلخرى من كل صنؾ  150ذو الـ 

 ولون.

كانا ٌصدران من ذلك المكان! ٌا للضجٌج والرعب اللذان 

علم )العرٌس الجدٌد( أن سبب تلك األسواط الثبلثة كانت 

الشرور الثبلثة للعالم: الشهوة، والبخل، والؽرور، وأن 

 الوردٌة فقط كان بإمكانها الوقوؾ فً وجهها.

IV عندها، قال الملك ٌسوع، بعد أن أصعد ملكة .

أٌتها العروس السماء فوق جوقات المبلبكة: "ٌؤ أمً، 

العذراء والملكة، حان وقت تقدٌم حسناتك للثالوث المقدس 

 لكونك أتٌتً لنجدة العالم.

 هإالء الذٌن ٌؤتون هنا من األرض ٌقدمون عطاٌاهم من 

 

 

                                                           
النص األصلً هنا عن سوطٌن اثنٌن، لكن بعد ذلك بقلٌل ٌتحدث عن  ثٌتحد  339

                                      األسواط الثبلثة المذكورة آنف ا وٌحددها.
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SS. Trinitati sese devoventes, sua ipsi 
meritorum offerunt dona.  

Tuus Ipse Ductor ero: acceptura es 

namque Regnorum coelestium 
possessionem”.  

Dixit: dictoque citius, ecce, coram 
adstare videbat novellus Sponsus novum. 

 
SCHEMA PSALTERII 

 
REGINAE XV supra mortales340 

augustissimae apparebant: et suae singulis 
pene341 stabant Domicellae.  

1. Priores quinae suis cum L puellis, 
ROSAS totidem mirae pulchritudinis 
praeferebant: quarum primae aureis 
litteris342 visebatur inscriptum, Ave; 
secundae: Maria; tertiae: Gratia; quartae: 
Plena; quintae: Dominus.  

2. Alterae quinque cum puellis L quinas 

GEMMAS deferebant maximi pretii: harum 

primae incisum videbatur: Tecum; secundae: 

Benedicta tertiae: Tu; quartae: In mulieribus 

 
                                                           

340
 supra         ثذًل  ِٓ " "٠supramortalesٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  
mortales 1847" فٟ طجؼخ. 

341
 .)خٍف( "٠poneٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  
342
 ".٠litterisٛعذ: "ًل  1691فٟ طجؼخ  
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الحسنات للثالوث المقدس. سؤكون أنا مرافقك: فً الحقٌقة، 

 أنت اآلن ستحصلٌن على ملكوت السموات". 

قال هذا الكبلم، وبعدها ها هو العرٌس الجدٌد ٌرى أمامه 

ا")رإٌا(  ا مثٌر                 مشهد 

 

 الوردٌة-رإٌا المزمور

ملكة عظٌمة ال مثٌل لهن بٌن نساء  خمسة عشرظهرت 

 األرض، تحٌط بكل واحدة منهن وصٌفاتها.

حملن ٌ. كانت الخمس األولى، مع فتٌاتهن الخمسٌن، 1

ا مماثبل  من الوردات الرابعة الجمال: كان                                                        بٌن ٌدٌهن عدد 

لسبلم علٌك"، مكتوب بحروؾ من ذهب على األولى: "ا

وعلى الثانٌة: "مرٌم"، وعلى الثالثة: "نعمة"، وعلى 

 الرابعة: "ممتلبة"، وعلى الخامسة: "الرب".

حملن ٌ. كانت الخمس األخرى، مع فتٌاتهن الخمسٌن، 2

ا على الجوهرة  ا: كان محفور                                                 خمس جوهرات نفٌسة جد 

 األولى:  "معك"، وعلى  الثانٌة: "مباركة"، وعلى  الثالثة: 
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quintae: Et benedictus.  
3. Posteriores quinae cum L puellis 

Deiparae praeferebant quinque STELLAS.  

Quarum inerat primae, Fructus; 
secundae, Ventris; tertiae, Tui; quartae, 
JESUS; quintae, CHRISTUS. 

Tunc suus Matri Filius aiebat: 

“Dulcissima Genitrix, Sponsa charissima: 
tria coelorum sunt Imperia summa; triaque 
Unum sunt: Paternum, Filiale et Spiritale, 

et suae horum cuique Regna sunt quinque.  
Te coelorum Reginam, non participem 

solum et consortem, ut omnes sunt Coelites, 

verum Imperiorum etiam Potentem esse par 
est.  

Age: ecce tibi”. 
 

I. IMPERIUM PATERNUM. 
 

V. Huius REGNA sunt quinque Patri 

Convenientia: 1. Paternitas;  2. Unitas;  3. In 
Potentia; 4. Aeternitas; 5. Creatio.  
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"أنت"، وعلى الرابعة: "بٌن النساء"، وعلى الخامسة: 

 "ومباركة".

. كانت الخمس األخٌرات، مع فتٌاتهن الخمسٌن، 3

حملن أمام أم اإلله خمس نجمات. كان على النجمة األولى: ٌ

"ثمرة"، وعلى الثانٌة: "بطن"، وعلى الثالثة: "ك"، وعلى 

 الرابعة: "ٌسوع"، وعلى الخامسة: "المسٌح".

عندها قال االبن لؤلم: "أٌتها األم الحنون والعروس 

الؽالٌة: الممالك العظمى للسماء هً ثبلث، والثبلث فً اتحاد: 

)ملكوت( األب، و)ملكوت( االبن، و)ملكوت( الروح القدس؛ 

 وكل واحدة منها تتؤلؾ من خمس ممالك.

الحق أن تكونً ملكة السماء، لٌس فقط حلٌفة وصدٌقة 

 ًكجمٌع القدٌسٌن، بل أن تكونً ربة الممالك. تشجعً: ه

 لك:"

 األول: ملكوت األب الملكوت

V :1. الممالك التً ٌتؤلؾ منها ملكوت األب هً خمس .

ة       األبو 
343

. الكون 5. الخلود؛ 4. السٌادة؛ 3. الشبه؛ 2؛ 

 المخلوق.

 

 

 

                                                           
343 

 ا٤ثٛح ٟ٘ ثصّخ ا٦ٌٗ ػٍٝ خٍمٗ.
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Singula, et omnia Tremenda, Adoranda, 
Divina.  

Hic ergo Diva Virgo Parens, PATRI 

Imperatori supplex Omnipotenti sic 
humillime fatur.  

AVE PATER: Entium Ens344.  
Ecce pro Me, proque omnibus Meis, hanc 

offero Rosam, tua mihi dudum gratia 
donatam. 

Simul de manu Reginae primae Rosam, 
Ave inscriptam, accepit; obtulitque Patri pro 
Imperiali Regno Paternitatis.  

Accepta Rosa Paternitatis345, Pater 
inquit: “Digna, gloriosaque Rosa haec? Ob 
hanc aeternum eris Regina regni Paterni, 
tamquam MATER Entium omnium 
singularis. 

Quia per AVE, genuisti Creatorem 
omnium Filium meum”.  

Sponso videbatur Curia coelestis tota     

hanc  Libro  inscribere   donationem   Mariae, 

 

                                                           
344 
.)أٔذ و١ٕٛٔخ اٌىبئٕبد( "٠Ens ENTIUM Esٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 

345 
".Paternitatis: "وٍّخ ٛعذًل ر 1691فٟ طجؼخ  
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كان )هذا الملكوت( ٌبعث على الخشٌة من اإلله 

 والخضوع إلٌه.

عندما تقدمت القدٌسة العذراء واألم متوسلة، وبتواضع 

"السبلم كبٌر، إلى ملكوت األبوة لئلله الكلً القدرة، قالت: 

 علٌك ٌا أبتً، ٌا كٌنونة الكابنات.

ها أنا أقدم عن نفسً وعن جمٌع )مصلً الوردٌة( هذه 

لقت من نعمتك". هبت إٌاها عندما خ                                                 الوردة التً و 

فً تلك األثناء، استلمت )القدٌسة مرٌم( من ٌد الملكة 

                                                     األولى وردة  مزٌنة بالكتابة "السبلم علٌك"، وقدمتها لؤلب 

 األبوة. من أجل ملكوت

بعد استبلم وردة األبوة، قال األب: "هذه الوردة ذات 

 قٌمة ومجد!

بفضلها ستكونٌن ملكة ملكوت األب إلى أبد اآلبدٌن، كؤم 

واحدة لجمٌع الكابنات. فبواسطة السبلم علٌك أنت ولدت 

 ابنً، خالق كل شًء".

 كان ٌبدو للعرٌس )الجدٌد( أن الحاشٌة السماوٌة برمتها 
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eiusque Psaltis factam. 
II. UNITATIS Regi, Regnoque 

praesentata, Rosam offerens MARIA, ait: 

“AVE Rex LUMINUM.  
Ecce Unitatis346 infinite, ex qua cuncta 

manant; Rosam, MARIA, pro me, meisque 

offero, ut seis, et vis”.  

Accepta, Rex ait: “Benedicta347, Tu eris 
Regina in Regno Unitatis meae.  

Entiumque cunctae Unitates, ac 

singulae tuae subesse volo potestati”. 
III. POTENTIAE Regi, regnoque 

sistebatur.  
Quae Rosam GRATIA offerens ajebat: 

“AVE Rex Gratiosissime: ecce donum hoc 
pro me, proque servis meis Psaltis.  

Placeat oro, et placet”.  
Cui Rex: “Placet et placat, placabitque.  
Esto meae tu Regina Potentiae: subesto-

que tibi omnis in coelo, terraque potentia.  

Quia tu genuisti Potentiam Patris 

Filium, qui mundi est Gratia”. 
IV.     AETERNITATIS    Regi,   Regnoque 

 

                                                           
346 
".٠Unitatiٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 

347 
".!٠Benedictaٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  
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كانت تكتب فً كتاب هذا العطاء الذي قدمته مرٌم لمصلحة 

 مصلً وردٌتها.

II عندما تقدمت لئلله، ملك ملكوت الوحدة، قدمت مرٌم .

وردة وقالت: "السبلم علٌك ٌا ملك األحٌاء، هاك وردة الشبه 

البلمحدود، منها تجعل كل شًء ٌنبثق؛ أنا مرٌم، أقدمها عنً 

 الوردٌة(، كما أنت تعلم وترٌد.وعن )مصلً 

بعدما استبلمها، قال الملك )اإلله األب(: أنت ستكونٌن 

الملكة المباركة لملكوت وحدتً. أرٌد أن تكون وحدة جمٌع 

 المخلوقات تحت سلطتك".

III تقدمت )القدٌسة مرٌم( لـ )اإلله األب(، ملك ممكلة .

"،                                               السٌادة، وهً تمد  له وردة )مكتوب علٌها(: "نعمة

وقالت: "السبلم علٌك ٌا ملك الخٌر: هذا العطاء من أجلً 

ومن أجل عبٌدي مصلً الوردٌة. آمل أن تتقبلها وأن 

 تحبها".

)أجابها( الملك: "أحبها وأتقبلها، وأرحب بها. فلتكونً 

فً السماء وعلى  سلطان خضع لك كلسلطانً: لٌأنت ملكة 

 للعالم.                                         األرض. فؤنت ولدتً ابن قدرة األب، وهو رحمة  

IV تقدمت  )القدٌسة  مرٌم(  لـ )اإلله(  ملك  ملكوت . 
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 صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة، القرن العشرون.
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                                                            جوزٌبً باروتو، سٌدة الوردٌة، القرن السابع عشر، مصل ى القدٌس 

 اٌفرٌدو، كٌراسكو )كونٌو(.
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adducta, supplex aiebat: “Accipe meam, 
servorum meorum Rosam, PLENA”.  

Cui Rex: “Tu Genitrix Aeternitatis, 

Plenae, promerito348 Regina capesse 
Aeternitatis Regnum hoc”. 

V. CREATIONIS Regi, Regno Rosam 
similiter offerens, DOMINUS: idem recepit 

Regnum Regina creationis, quia genuit349 
Creatorem Filium.  

Hic quanta omnia gaudia? 
 

II. IMPERIUM FILIALE 
 
Huius regna Gaudiorum sunt quinque 

iuxta Filii Attributa: 1. Filiatio; 2. Verbum; 
3. Sapientia; 4. Redemptio; 5. Providentia.  

Horum singulorum Regi Regnoque sis-

tenda Virgo humillima Ductorem sequebatur. 

 

 

                                                           
348 
".٠promeritumٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 

349 
ب ِٓ اٌىزبة اٌّطجٛع ػبَ                                                                      خطأ ِطجؼٟ ٌـ "" )ٌٚذد، خٍمذ( وّب ٠جذٚ ٚاضح 

اٌزٞ اعزخذِٗ وٛثٕشزب٠ٓ وّصذس. 1498
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وقالت متوسلة: "تقبل منً وردة "ممتلبة" من أجلً الخلود، 

 ومن أجل عبٌدي )مصلً الوردٌة(".

لً وقال لها الملك: "أنت، ٌا أم األمتبلء والخلود، تقب

                   جزاء  على حسناتك". أٌتها الملكة ملكوت الخلود هذا

V قدمت )القدٌسة مرٌم( بنفس الطرٌقة الوردة لـ .

 مخلوق.)اإلله األب(، ملك ملكوت الكون ال

قال الرب: "تقبلً أٌتها الملكة ملكوت الكون المخلوق، 

 ألنك ولدت االبن الخالق".

بعد هذه األشٌاء، كانت أفراح )األرواح السماوٌة( ال 

 توصؾ.

 

 الملكوت الثانً: ملكوت االبن

ٌتؤلؾ هذا الملكوت من الممالك الخمس، وهً األفراح 

ة؛ 1التً هً خصابص االبن:  . 4. العلم؛ 3الكلمة؛ . 2           . البنو 

 . العناٌة اإللهٌة.5الخبلص؛ 

كانت العذراء التً علٌها التقدم إلى ملوك هذه المملكات 

 بتواضع. المرشدتتبع 
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I. Ergo Regi FILIATIONIS pro Regno 
Filiorum Dei, proque se et suis, rite praefata, 
Gemmam TECUM offert.  

II. Item Gemmam, BENEDICTA, Regi pro 
Regno VERBI Incarnati dat: et id recipit 
Regina. 

III. Pro Regno SAPIENTAE Regi donat, 

Gemmam TUI Reginaque fit Sapientae.  
IV. Pro Regno REDEMPTIONIS Gemmam 

dat, IN MULIERIBUS, fitque Regina 
Sapientae. 

V. Pro Regno PROVIDENTIAE dat 
Gemmam, ET BENEDICTUS, recipitque 
Regnum.  

Hic rursum nova Coelitum gaudia, 
laudesque mirificae consonabant. 

 
III. IMPERIUM SPIRITALE. 

 
Huic  Regna  sunt  item   quina350,  ut  et 

 

 

                                                           
350 
".٠quintaٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  
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I وهكذا، بعد أن توجهت بنفس الكلمات، أهدت )اإلله .

ة، من أجلها  ومن أجل )مصلً وردٌتها(                              االبن(، ملك البنو 

 الجوهرة "معك" لملكوت أبناء اإلله.

II ا، أهدت الملك )اإلله االبن( جوهرة                                             . وهكذا أٌض 

"مباركة" من أجل الكلمة التً تجسدت؛ واستلمت الملكة 

 )الملكوت(.

IIIالعلم، أهدت الملك )اإلله االبن(  . ومن أجل ملكوت

 جوهرة "أنت"، وأصبحت ملكة العلم.

IV أجل ملكوت الخبلص، أهدت )اإلله االبن( . من

 جوهرة: "بٌن النساء"، وأصبحت ملكة العلم.

V )من أجل ملكوت العناٌة اإللهٌة، أهدت )اإلله االبن .

                                    جوهرة: "ومباركة "، واستلمت مملكتها.

ا أفراح )األرواح( السماوٌة التً ٌعجز                                                 وسمعت مجدد 

 عنها الوصؾ وتسبٌحات رابعة.

 

 ملكوت الروح )القدس( الملكوت الثالث:

ا  خمس  ممالك،  وهً                                                   لـ  )اإلله الروح القدس(  أٌض 
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Spiritus Sancti Attributa: 1. Spiritus 
Sanctus; 2. Dona; 3. Missio; 4. Bonitas; 5. 
Conservatio. 

I. Regi SPIRITUI Sancto supplex stellam, 
FRUCTUS, offert.  

Cui Rex: “Amica charissima, posside 

Regnum omnium Spirituum: de hisce fiat 

voluntas tua.  
Quia Fructum de Spiritu Sancto 

concepisti volens”. 
II. Pro DONORUM Regno stellam, 

VENTRIS, offerenti Rex ait: “Esto Regina 
Donorum Dei; nec ullum donum naturae, 

morum, gratiae, seu gloriae, cuiquam 
dabitur, nisi te cooperante et mediatrice”. 

III. Pro MISSIONIS Regno stellam, TUI, 
offerenti Rex ait: “Sicut per Ventrem tuum 

benedictum bona omnia data mundo sunt: 
ita per factam ad te Missionem Filii 
innotuit summa Processionis meae missio.  

Quare   tu    esto    Regina   omnium   in 

utroque orbe missionum, nec ullus fiat 
motus tuo sine nutu”. 
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. 3. العطاٌا؛ 2                 . الروح المقد س؛ 1خصابص الروح القدس: 

 . الحراسة.5القدوم؛ الطٌبة؛ 

I قدمت )القدٌسة مرٌم( متضرعة للملك الروح القدس .

 نجمة: "ثمرة".)اإلله( 

وقال لها الملك: "أٌتها الصدٌقة الؽالٌة، استولً على 

ملكوت األرواح أجمعٌن: لتكن مشٌبتك علٌهم. ألنك رضٌت 

 أن تحملً )فٌك( ثمرة الروح القدس".

II وقال لها الملك )اإلله الروح القدس( عندما قدمت .

نجمة: "بطن" من أجل ملكوت العطاٌا: "كونً ملكة عطاٌا 

                                                        اإلله؛ ولن ٌعطى أحد عطاء  مادٌ ا، أو معنوٌ ا، من نعمة أو 

                                            من مجد، إال  من خبللك أنت، المعٌنة والوسٌطة".

III وقال لها الملك )اإلله الروح القدس( عندما قدمت .

 بطنكنجمة: "ك" من أجل ملكوت القدوم: "وكما أنه من 

فٌك                                                    المبارك أ عطً العالم كل الخٌرات، فمن خبلل قدوم االبن 

 .لخلقًتجلى القدوم األعظم 

لذلك، ستكونٌن ملكة قدوم السماء واألرض، ولن ٌتؽٌر 

               شًء إال  بإذنك.
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IV. PRO BONITATIS Regno Stellam, 
JESUS, donanti Rex ait: “Tu Regina 
Bonitatis esto: nec ullam ego cuiquam, nisi 

te mediante communicabo”. 
V. Pro CONSERVATIONIS Regno stellam, 

CHRISTUS, danti Rex ait: “Nihil ex hoc, vel 

in natura, vel gratia, Te sine, conservari 

volo. Tu enim genuisti Servatorem orbis 
Regina Conservatrix”.  

Gaudia hic rursus immensa.  
 

ECCE NUNC CORONIDEM. 
 
VI. Denique SS. Trinitati praesenta351 

offerebat SE IPSAM pro Se, servulisque suis 
Psaltis.  

Cui Deus: “Facta tibi dona, in352 

aeternum esse rata Volo, Iubeo.  
Tu nobile Triclinium esto SS. Trinitatis.  
Ego sic  ero tota  in  te, et tu  in Me tota 

 

                                                           
351 

".٠praesentataٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ 
 

352 
".٠inٛعذ: "ًل  1691فٟ طجؼخ 
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IV وقال لها الملك عندما قدمت نجمة: "ٌسوع" من .

أجل ملكوت الطٌبة: "ستكونٌن أنت ملكة الطٌبة. وأنا لن 

ا منها بدون وساطتك".                               أعطً أحد 

V وقال لها الملك عندما قدمت نجمة: "المسٌح" من .

                                                 أجل ملكوت الحراسة: "ال أرٌد أن ٌ حرس شًء، سواء من 

الطبٌعة أو من النعمة، بدونك. فً الحقٌقة، أٌتها الملكة التً 

 ، أنت التً ولدت منقذ العالم". ال تتؽٌر وال تتبدل

ا.                                     بعد ذلك، عمت األفراح العارمة مجدد 

 

 ةاتمواآلن إلٌكم الخ

VI فً النهاٌة، قدمت )القدٌسة مرٌم( نفسها للثالوث .

المقدس من أجل نفسها ومن أجل عبٌدها المنشدٌن للمزامٌر 

 مصلً الوردٌة. -

وقال لها اإلله: "تدبٌري ومشٌبتً أن تكون العطاٌا 

المقدمة لك صالحة إلى األبد. أنت ستكونٌن الموزعة السخٌة 

 للثالوث  المقدس.  بالصعود  والتمجٌد  الفرٌد، أنا  سؤكون 
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mutata: non assumptione, sed glorificatione 
singulari.  

Tunc Voluntati nil abnuam unquam”.  

Ad haec: “Quia DONA illa XV ordinasti 
ad mea X Praecepta: ad meas X Virtutes 
potissimas; contra X Vitia mundi; ad 

Naturae X Praedicamenta instauranda; 

idcirco volo, in coelis, in terris hoc sub 
numero lauderis in Psalterio”.  

Ad ultimum versa ad sponsum 
inquit, Sponsa: “Quae vidisti, 

audisti: praedica.  

Nil timueris: Ego tecum sum; te 

adiutabo, cunctosque Psaltas meos.  
In resistentes353 tibi, Ego 

vindicabo: disperibunt; ceu 

expertus, multos iam vidisti mala 

morte extinctos. Cap.354 13.4. 

Nunc porro adverte sic”. 

 

                                                           
353 
.)أٌٚئه اٌز٠ٓ ٠ٍحْٛ( "٠restitantesٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 

354 
".٠cٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  
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ً  أنا. ولن بالكامل فٌك. وأنت ستكونٌن مزروعة بالكامل               ف

ا مشٌبتك.                    أرفض أبد 

بوصاٌاي الـ  15وأضاؾ: "وبما أنك ربطت العطاٌا الـ 

المتعارضة مع عٌوب العالم  10، وبفضابلً الفرٌدة الـ 10

للطبٌعة )البشرٌة( الواجب  10، ومع األنماط الـ 10الـ 

ح لك فً السماء وعلى األرض                            إصبلحها؛ لذلك أرٌد أن ٌ سب  

 فً الوردٌة".( 150بهذا العدد )

فً النهاٌة، توجهت العروس )القدٌسة مرٌم( للعرٌس 

                                                    )الجدٌد( وقالت: "ع ظ باألشٌاء التً رأٌتها وسمعتها. ال 

                                                  تخشى شٌب ا؛ أنا سؤكون معك؛ سؤساعدك أنت وجمٌع مصلً 

 وردٌتً.

سؤقتص من أولبك الذٌن سٌعترضونك: سوؾ ٌهلكون؛ 

 بشعة.كما اختبرت ورأٌت: الكثٌرون ماتوا مٌتة ف

                    لكن اآلن كن متنبه ا.
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 صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة فً بومبً، القرن التاسع عشر.
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 لوحة مجهولة المصدر: سٌدة الوردٌة.
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CAPUT IX. 

Pars altera Visionis. 
De Monarchicae conflictu Misericordiae cum 

Justitia, etc.355 
 

NOTA 
 
Sic monet sub finem capitis B. 

Alanum B. Virgo: “In coelo pax 

summa; discordia nulla; nec Dei 

mutatio est: sed humano captui sic 

repraesentatur diversitas 

temporum, Legis et Evangelii; 

iraeque Dei ad Gratiam versae”. 

 

 

 

 
                                                           

355 
 ٠De Monarchicae Misericordiaeٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

conflictu cum Iustitia, etc.”.."
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 الفصل التاسع

صراع ملكة الرحمة ضد )ممالك( . االجزء الثانً للرإٌ

 .العدالة، إلخ

 

 مبلحظة

                                                  تذك ر القدٌسة العذراء الطوباوي أالن فً نهاٌة الفصل 

، ات                                               تقرٌب ا بهذا: "فً السماء سبلم تام، وال وجود للخبلف

واإلله ال ٌتؽٌر وال ٌتبدل، ولكن بسماعه البشري تجسد هكذا 

محى لطؾ تبدل الزمن، منذ زمن الناموس إلى زمن االنجٌل؛ 

 اإلله ؼضبه".
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I. Clavis, aut Vas Misericordiae est 

Psalterium Mariae: qualis, Genes.356 24, 

Hydria Rebeccae, Viatorum refocillatrix de 
Fonte Matris Misericordiae.  

Sic Visionis pars altera docet, docetque 

in Psalterio deprecari Mala: sicut prior, Bona 
petere.  

Sponsi igitur novelli Visionem illam 
serenissimam sequitur alia illinc 
severissima: hinc Misericordissima.  

Ecce novum. 
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Iًمفتاح ووعاء الرحمة: نبع أم  . إن وردٌة مرٌم ه

رفقةالرحمة، كما كان فً الماضً إناء ماء 
357
النبع الذي  

 كان ٌروي عطش الحجاج.

الذي ٌعلمنا  لتعلٌم فً الجزء الثانً من الرإٌاهذا هو ا

االبتعاد عن الشرور، وقبل ذلك ٌعلمنا طلب الخٌر بواسطة 

 الوردٌة.

بعد هذه الرإٌا الوادعة للعرٌس الجدٌد، تبعتها رإٌا 

ٌة.                      أخرى، مهٌبة ومعز 

 ها هً )الرإٌا( الجدٌدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
357 

: وبٔذ سفمخ ػشٚط اعحبق. عؼٍذ اعحبق ٠غشَ ثٙب 24،16أظش عفش اٌزى٠ٛٓ. 

ٚدٚاثٗ ِٓ عشرٙب.ثفؼً ٠ُٕ ػٓ ط١جزٙب ػٕذِب أػطزٗ ١ٌششة ٘ٛ 
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SCHEMA PSALTERII. 
 
Instituta iam aeternorum trium in coelis 

Imperiorum Imperatrix, et Regnorum XV 
Regina Maria erat, eratque suum 
Misericordiae Imperium auspicatura: 
faeliciter358!  

Ter, o359 amplius: ecce, parte alia e 
diverso, Tria Nova Imperia; inde iam ab 
homine orbeque lapso, in orbe usurpata Deo; 
motu grandi sese movent, ac velut adversum 
Novam DEI, Deiparaeque Misericordiam 
insurgunt.  

Res ita geri visa fuit.  
DEUS, lapsu protoplastarum iratus, velut 

omissa Clementia, regere subiectum 
coeptavit in virga ferrea suae Potentiae, 

Iustitiae, et Veritatis: nunc, accepta a Filio 
satisfactione, placatus, sui in orbem Imperii 
frena laxavit Misericordiae: cuius per 

Imperium triplex novum hoc antiquari 
necesse fuit Vetus usurpatum Imperium 
trinum.  

Itaque Trinum360, Istius  Imperatricis361, 

 

 

                                                           
358 

، ٚفٟ اٌحم١مخ أْ اٌىٍّخ اٌالر١ٕ١خ "٠foeliciterٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

.1699" وّب ٘ٛ ِٛعٛد فٟ طجؼخ ػبَ feliciterاٌصح١حخ فٟٙ "
 

359 
".٠o, etٛعذ: "اٌالر١ٕ١خ  1691فٟ طجؼخ  

 

360 
)ٟٚ٘ وٍّخ أعٕج١خ ثّؼٕٝ  "٠Trinunaٛعذ: "اٌالر١ٕ١خ  1691فٟ طجؼخ  

"صبٌٛس"؟(.
 

361 
".٠Imperatrixٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 



704 
 

 الوردٌة -رإٌا المزمور 

فً  ةالثبلثاألبدٌة  مالكالمعلى                      ن صبت مرٌم إمبراطورة 

السموات وملكة الممالك الخمسة عشر، وكانت تهم بتؤسٌس 

 الرحمة خاصتها بسعادة.ملكوت 

، فً الطرؾ المقابل، ثبلث إمبراطورٌات ؼضبتعندها 

آتٌة من عالم اإلنسان، العالم المتداعً والمؽتصب من اإلله، 

                                                          وكانت تبدوا ثابرة  ضد ممالك الرحمة الجدٌدة لئلله وأم اإلله.

هكذا بدى )للعرٌس الجدٌد( أن األشٌاء تحدث. وضع 

                                األجداد الرحمة جانب ا، وبدأ ٌقود  اإلله الساخط بسبب انحطاط

 والعدالة والحقٌقة. عصا قدرتهالمخلوقات بواسطة 

ب )اإلله( عن طٌب خاطر                                             عندما حانت الساعة، رح 

بقربان االبن، وأطلق عنان الرحمة فً إمبراطورٌة الدنٌا؛ 

لكن من أجل )تؤسٌس( هذه اإلمبراطورٌة الثبلثٌة الجدٌدة، 

براطورٌة الثبلثٌة القدٌمة المؽتصبة                       كان ال بد  من إزالة اإلم

 )من اإلله(.

 لذلك،  اجتمعت  )ملكات(  هذه  اإلمبراطورة  الثبلثة : 
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Potentia, Iustitia, et Veritas, habitis velut 
Comitiis: “Istam362, aiunt, Dominam 
Misericordiam Unam omnia regere?  

Si permittimus, peribimus, peribit Lex 
de malis cessante Dei Potentia et Iustitia 
contra eosdem: et Veritatis sententia de 

malorum damnatione.  

Ergo: belligerare placet?”  
Perplacet cunctis.  
Res miranda!  
Apparebat Sponso visibilissime, ac si 

corporis cerneret oculis talia:  
 

I. POTENTIA IMPERI PATERNI. 
 
II. Imperatrix haec ingenti mole movet 

se; primaque graditur in acie.  
REGINAE eam sequuntur QUINAE, 

truces: 1. Maledictio. 2. Ignorantia. 3. 
Obduratio. 4. Inopia. 5. Servitus.  

Similes his turbae minaces aderant 
innumerae, ordine nullo, et multo cum 
murmure mixtae.  

Hincque stabant.  

Stabat atque363 inde Monarcha Mariae 
Misericordia cum POTENTIA. 

 

 

                                                           
362 
"، ٟٚ٘ وٍّخ ًل ٚعٛد ٌٙب )أٚ سثّب أْ ٠Itan’aiuntٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

"، أٞ "٘ىزا لبٌٛا"(.ita" ٘ٛ خطأ ِطجؼٟ فزىْٛ "nحشف "
 

363 
".٠atٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  
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القدرة، والعدالة، والحقٌقة، وقلن: "أترٌد ملكة الرحمة أن 

 كل شًء بمفردها؟ إذا استسلمنا سنهلك.تحكم 

                                             إذا د مر الناموس ستنكفا قدرة اإلله وعدالته عن 

 األشرار، كما سٌتوقؾ الحكم بالحقٌقة إلدانة السٌبٌن.

ا محاربتها؟".                          هل نرٌد إذ 

  ً ب الجمٌع بهذا االقتراح. وعندها ترآءى أمام عٌن                                                   رح 

ا: ا بدٌع                                 العرٌس )الجدٌد( مشهد 

 ٌة األب. قدرة إمبراطور1

II كانت هذه اإلمبراطورة تتحرك بكتلتها الضخمة .

 وكانت تتقدم الجمٌع فً المعركة.

. الجهل؛ 2. اللعنة؛ 1كان ٌتبعها خمس ملكات ؼادرات: 

 . العبودٌة.5. الفقر؛ 4. القسوة؛ 3

ٌهة الشب المتوعدةوخلفهن أعداد ال تحصى من الحشود 

 وصخب هابل.نهن بفوضى بالملكات من حٌث المظهر ٌتبع

وصلت ملكات القدرة إلى هناك وتوقفن أمام مرٌم ملكة 

 الرحمة.
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Haec armis freta Misericordiae, 
Virtutum; et meritis Christi, suis et 
Sanctorum, albis equis insidentium; illatis in 

turbam adversam signis felicibus, Venit, 
Vidit, Vicit.  

Severam illam paternam Potentiam 
capit, cum Reginis eius, et copiis universis.  

Omnes gigantae magnitudinis erant, et 
fortitudinis hactenus invictae.  

Ad eas, manibus post terga revinctas, 
Monarcha Maria sic fatur: “Dominae 
potentissimae: iustum est, ut Dei voluntas 
impleatur, Sapientia perficiatur, Bonitas 

conservetur.  
Cum igitur hic placuit Me 

indignissimam singulari gratia sua dicere 
Imperatricem Misericordiae, plane 

necessarium erat, totis a me viribus 
Imperium meum defensari.  

Vos ab annis iam retro quater millenis 

cominatae misericordiam364 ab orbe 
profligastis, solis conclusam coelis.  

Nunc (ita visum Deo) Ego, vestrique 
omniumque Potens, Autoritate SS. Trinitatis 

vos absolvo; absolutasque365 pronuncio.  
Simul           Misericordiae,         Reginas 

 

 

                                                           
364 
)اٌزٞ ٠حىُ(، ٟٚ٘ أفضً ِٓ وٍّخ " ٠domiataeٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

"cominatae ٚاٌزٟ ًل ٚعٛد ٌٙب. 1847" فٟ طجؼخ
 

365 
".٠absolutosqueٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 



708 
 

وضعت مرٌم ثقتها بفرق الرحمة والفضٌلة وحسنات 

 المسٌح، وحسناتها هً وحسنات القدٌسٌن.

كانت هذه الفرق جالسة على ظهر أحصنة بٌضاء هزمت 

 جٌش األعداء.

أتت )الفرقة(، ورأت، وانتصرت، وأسرت قدرة األب 

 هن.قاتلٌالصارمة مع ملكاتها وجمٌع م

ه حتى ذلك                                    كن  جمٌعن بحجم هابل وفخر ال ٌعلى علٌ

 الحٌن.

قالت الملكة مرٌم لهن، وأٌدٌهن موثوقة خلؾ 

ظهورهن: "أٌتها الملكات القادرات: الحق أن تكون مشٌبة 

ج العلم، وأن تظهر الطٌبة.                                         اإلله، وأن ٌتو 

أن أكون إمبراطورة الرحمة، بالرؼم  بما أن اإلله رضً

من عدم استحقاقً لهذه النعمة الخاصة، كان ال بد من الدفاع 

 عنها بكل ما أوتٌت من قوة.

                                                 منذ أكثر من أربعة آالؾ سنة وأنتن تهددن وت بعدن عن 

 العالم الرحمة الموجودة فً السماء فقط.

 ع، واآلن )كما حكم به اإلله(،  أنا،  ملكتكن  وملكة الجمٌ
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 ، القرن التاسع عشر.عونصورة مقدسة: سٌدة ال
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بٌاتو انجٌلٌكو، سٌدة الوردٌة، القرن الخامس عشر، كنٌسة القدٌسة مرٌم 

 فوق مٌنرفا البازٌلٌكٌة، روما.
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instituto366; quin magis367 restituo regnis.  
I. Quare Tu, MALEDICTIO, cede: succede 

mea BENEDICTIO in Regno AVE, quod est 

sine Vae.  
II. IGNORANTIA, diu nimium mundo 

gravis, abscede: succede huc ILLUMINATIO 

in MARIAE368 Regnum.  

III. Tuque OBDURATIO, duras nimis 
fuge: accede bona GRATIA, ad regnum 
GRATIAE369 dictum.  

IV. Vah, FATUITAS370 gigantea, bonorum 
hucusque omnium evacuatrix; abscede: 
tuque sufficientiae PLENITUDO succede, et 

regna in regno PLENA.  
V. SERVITUS dira quid urges? Cede. 

Accede tu LIBERTAS Filiorum Dei, et regna 
in Regno DOMINUS.  

Audite nunc: quaeque remote regnis, 
quaeque promotae, et suffectae regnatis, 
quique371 Psaltae mei subditi famulamini 

Christo et mihi: audite, iura capessite 

vestra.  

 

 

                                                           
 ".٠instituoٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   366
 ."(magis)ظشف ِمبسٔخ لذ٠ُ ٠ؼبدي " "٠mageٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   367
ٕٚ٘ب ٠ٍضَ ٚعٛد اٌّضبف، ٌىٓ اٌطٛثبٚٞ  "٠MARIAٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   368

 .أًلْ ٠زبثغ رغٍغً اٌغالَ ػ١ٍه
 ".٠GRATIAٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   369
 سثّب ثّؼٕٝ "اٌششا٘خ"(.) "٠FACULTASٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   370
 .)خّغخ( "٠quinqueٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   371
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ات. وفً                                                    وبسلطة الثالوث المقدس، أحل كن وأعتبركن حر 

نفس الوقت أعٌنكن ملكات الرحمة، بل أكثر من ذلك، أعٌد 

 إلٌكن الممالك.

I ًب منك بركتً فً                                       . لكن أنت، أٌتها اللعنة، تؽٌري: قر 

ا !".                                              ملكوت "السبلم علٌك"، التً لٌس فٌها "وٌح 

II ا فً الدنٌا لزمن                                                      . أٌتها الجهالة، ٌا من كنت قوٌة  جد 

 طوٌل، تؽٌري: أٌها التنوٌر، تقدم هنا فً ملكوت "مرٌم".

III :ة                                                 . وأنت، أٌتها القسوة، انعتقً من الحقابق المر 

ت الذي إسمه أٌتها اللطافة الطٌبة، اقتربً من الملكو

 "لطؾ".

IV ابتعد أٌها الشح  الهابل الذي أباد كل األشٌاء الجٌدة .                                                     

، واحكم فً                                                       حتى اآلن: وتولى أنت، أٌها االمتبلء، على الشح 

 ملكوت "الممتلبة".

V وأنت أٌتها العبودٌة القاسٌة، لماذا اإلصرار؟ .

اختفً!: اقتربً أنت، ٌا حرٌة أبناء اإلله، واحكمً فً 

 رب".ملكوت "ال

اسمعننً اآلن: اجعلن األشٌاء الماضٌة تتقدم وتتجدد فً 

 ممالككن.

وأنتم ٌا مصلً الوردٌة جمٌعكم، ٌا رعاٌاي الذٌن 

 اسمعوا!:  امتٌازاتكم:  خذوا  ٌخدمون المسٌح وٌخدموننً،
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Volo, ut  Psaltae  mei  in vita, in  morte, et 
post mortem, habeant Benedictionem, 
Illuminationem, Gratiam, Plenitudinem, ac  

Libertatem: immunesque, securique 
regnent372 a373 Maledictione, Caecitate, 
Obduratione, Inopia, et Servitute.  

Quia parent mihi in Paternae Potentiae 

iam Misericordiae374 Regnis dictis: Ave 
Maria, Gratia, Plena, Dominus”. 

 
II. IUSTITIA IMPERII FILIALIS. 

 
III. Imperatrix haec, cognita sororis 

captivitate, in arma ruit, vocatque suas in 
arma socias Reginas quinas. Advolant hae 
saevae, saeviorum cum turba malorum: 1. 
Peregrinatio; 2. Infamia; 3. Severitas; 4. 
Immisericordia; 5. Fortuna mala.  

Conferunt: inferuntque signa infesto in 

aciem Deiparae Misericordiosissimae 
Monarchae.  

Fit vis; vimque vis melior vincit Mariae, 
et revinxit Iustitiam: capitque eius copias. 

Vulnerata   caput   ac    pedes     Iustitia, 

 
                                                           

 ".٠regnantٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   372
 ".٠abٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   373
 ".٠misericordisٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   374
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لمصلً الوردٌة، فً الحٌاة وفً الموت، أرٌد أن ٌكون 

وفً ما بعد الموت، البركة، والتنوٌر، واللطؾ، واالمتبلء، 

والحرٌة، وأن ٌحكموا سالمٌن آمنٌن من اللعنة، والعمى، 

والقسوة، والفقر، والعبودٌة. "ألنهم ٌطٌعوننً فً ممالك 

قدرة األب، المسماة اآلن ممالك الرحمة؛ السبلم علٌك، مرٌم، 

 لبة، نعمة، الرب".ممت

 

II .عدالة إمبراطورٌة االبن 

III ملكاتها الخمس . بعد علمها بؤسر أختها، حملت

. انقضٌن القاسٌات حربسبلحها ودعت إلى الالحلٌفات 

. 3. العار؛ 2. المنفى؛ 1ترافقهن جموع الشرور العدابٌة: 

  . ببس المصٌر.5. الببلدة؛ 4القسوة؛ 

على أم اإلله، ملكة                           اجتمعن سوٌة  وأعلن  الحرب 

 الرحمة.

حصل الهجوم، وانتصرت جٌوش مرٌم الشجاعة على 

 .مقاتلٌهاالعدالة، وأسروا 

 وٌدٌها   جرٌح   قالت  العدالة  لرحمة  مرٌم،  ورأسها 
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revinctaque manus, sic inquit ad Mariae 
Misericordiam Dei: “Vulnerasti cor meum, 
soror mea: sagittae enim tuae acutae: cum 

carbonibus desolatoriis. Penetrant, 
incedunt”.  

Cui contra Maria clementissima. “Diu 

dureque nimis in Adae filios es dominata.  

Finem tibi impero, modumque statuo.  
Volo (sic namque divina375 placuit 

Sapientae Filii): ex hoc Imperare 

Misericordiam volo.  
Tua hinc facessant Dominatrices truces.  
Et tu:  

I. PEREGRINATIO, cessa exules, caeloque 
extorres abiicere miseros mortales, inque 
terris peregrinos et limbo.  

Cede: accede Regina mea 

HOSPITALITAS, capesseque regnum, Tecum.  

II. INFAMIA, infanda, infensaque nomini 
humano, cede: succede FAMA BONA; cape 
regnum, Benedicta.  

III. SEVERITAS, desaevito nunc, abcede 
regno: fugasti diu Mediatorem, vel 

retardasti.  
Tu, MEDIATIO, cape regnum, Tu.  

IV. IMMISERICORDIA: cede,  fuge  Regna 

 
                                                           

 ".٠divinaeٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   375
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وقدمٌها موثوقة: "لقد جرحت قلبً ٌا أختً: ارمً نبالك 

 الحادة والملتهبة لتدمر حٌثما تصل".

أجابتها مرٌم الرحٌمة: "لقد سٌطرت بقسوة لزمن طوٌل 

 على أبناء آدم، لذلك آمر بوضع نهاٌة إلمبراطورٌتك.

( أن تسود الرحمة. بعلم االبن اإللهًولذلك آمر وأرٌد )

ا بالشكل لتتصرؾ قاسٌاتك المسٌ                            طرات من اآلن فصاعد 

 التالً:

I أنت، أٌها المنفى، توقؾ عن إنزال الفانٌن البإساء .

إلى دهالٌز جهنم ٌهٌمون منفٌون ببل أرض وببل سماء. 

 ابتعد: واقتربً ٌا ملكة الترحٌب وخذي ملكوت "معك".

II :أٌها العار المخجل والوخٌم على إسم اإلنسان .

                               الطٌبة حل ً محل ه، وخذي ملكوت:  ارحل! تعالً أٌتها السمعة

 "مباركة".

III أٌتها القسوة، تكالبت بقسوة حتى اآلن: ابتعدي عن .

الملكوت: لطالما رفضت واحتجزت الوساطة. وأنت، أٌتها 

 المصالحة، خذي ملكوت "أنت". 

IV ،ًأٌتها    الببلدة،    ارحلً    من    هنا،    اؼرب . 
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tu376, o PIETAS in regno, In Mulieribus.  

V. MALA FORTUNA, cede; accede BONA, 
ad regnum: Et Benedictus”.  

Hic Maria: “Audite Edictum omnes.  
Volo, ut in Psalterio meo Psaltae 

habeant in me Triclinio SS. Trinitatis: 1. 

Hospitalitatem; 2. Famam apud Deum bonam; 

3. Mediationem Filii, meam, et Sanctorum; 4. 
Pietatem; et 5. Fortunam bonam: vacentque a 

contrariis omnibus.  

Quia parent mihi in regnis, Tecum, 
Benedicta, Tu, In Mulieribus, Et Benedictus”. 

 

 
III. VERITAS IMPERII SPIRITALIS. 

 
IV. Haec, istis cognitis: in arma se, 

quinasque socias, regnumque totum iniicit; 
molitur omnia; excogitat nova; vetera 
exaggerat nova377: invadit Mariam, pugnat; 
at expugnatur ab illa, Spiritu Sancto 
adiuvante; captaque cum suis tribunali 
sistitur SS. Trinitatis.     

 

                                                           
 ".٠tuaٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   376
".٠novaٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   377
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 النساء".فً ملكوت "بٌن  التؤثرواحكم أنت أٌها 

V اؼرب ٌا ببس المصٌر: واقترب ٌا حسن المصٌر من .

 ملكوت "ومباركة".

 .قراريوأضافت مرٌم: أنتم جمٌعكم، اسمعوا 

ً  موزعة الثالوث                                            أرٌد أن ٌرى مصلً وردٌتً ف

. 3. السمعة الحسنة أمام اإلله. 2. الترحٌب. 1المقدس: 

. 5. التعاطؾ. 4وساطتً أنا، ووساطة االبن والقدٌسٌن. 

حسن المصٌر؛ وأن ٌتحرروا من األشٌاء المناقضة لها ألنهم 

ٌطٌعوننً فً ممالك: معك، ومباركة، وأنت، وبٌن النساء، 

 ومباركة".

 

III)الحقٌقة فً إمبراطورٌة الروح )القدس . 

 

IV ًعندما رأت الحقٌقة هذه األشٌاء ألقت بنفسها ف .

شًء،                                              المعركة مع الحلٌفات الخمس وممالكهن، أعد ت كل 

 ووضعت )خطط( جدٌدة، وزادت عدد الجٌوش.

اكتسحت مرٌم بمساعدة الروح القدس، ومعها حشودها، 

وحاربت، وانتصرت، وأسرت الحقٌقة واقتادتها إلى محكمة 

: "إنها هً التً                                                          الثالوث المقدس حٌث قالت مرٌم بصوت  عال 
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Ubi, Maria sic inquit378 ab alto: “Haec 
est, quae filios Adae hactenus Patriae 
Veritate privavit, tenuitque atra sub Umbra 

vinctos.  
Abstine nunc: et exue imperium.  
Et suae quoque cedite Dominatrices: 1. 

Infructuositas; 2. Infoecunditas; 3. Paupertas; 

4. Captivitas; 5. Mors mala.  

Regnis hisce nostris abscedite dictis: 

Fructu, Ventris, Tui, Jesus, Christus.  
In haec vero succedite felices vos 

Reginae, Spiritus Sancti: 1. Fructuositas; 2. 

Foecunditas; 3. Abundantia; 4. Libertas; 5. 
Sanitas et Vita beata.  

Volo, ut Psaltae mei hisce gaudeant: 

careant contrariis”. 
 

CATASTROPHA 
 
V. SS. Trinitas tanti spectatrix 

conflictus, ab379 Potentia, Iustitia, Veritate 
captivis implorata, respondet: “Filiae 

charissimae: mea vos inter filia PAX, esto 
arbitria.  

Ipsam audite”.  
Hic           stabat       pulcherrima     Pax,    

 
                                                           

378 
.)ثذأ اٌىالَ( "٠infitٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 

379 
".٠aٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  
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حرمت أبناء أبانا آدم من الحقٌقة، وقٌدتهم فً ظلمتها 

 الكبٌبة: تراجعً اآلن، واتركً اإلمبراطورٌة.

ا ٌا ملكاتها:  . 3. العقر؛ 2. العقم؛ 1                               وابتعدن أنتن أٌض 

 . ببس المٌتة.5. األسر؛ 4البإس؛ 

ماة: ثمرة، بطن، ك، ٌسوع، وابتعدن عن ممالكنا المس

 المسٌح.

وادخلن مكانهن أنتن، ٌا ملكات الروح القدس الزاهرة: 

. الصحة 5. الحرٌة. 4. الوفرة. 3. الخصب. 2. اإلثمار. 1

 بة.انوالحٌاة اله

أرٌد أن ٌتمتع مصلً وردٌتً بهذه األشٌاء، وأن ٌكونوا 

 محصنٌن ضد األشٌاء المناقضة لها".

 

 الخاتمة

V .القدرة والعدالة والحقٌقة األسٌرات الثالوث ت ناد

 المقدس الذي كان ٌشاهد الصراع الهابل للحكم فً القضٌة.

أجابهن: "ٌا بناتً الؽالٌات، لتكن ابنتً سبلم هً الحكم 

 بٌنكن. اصؽٌن إلٌها".

 كانت هناك المحبوبة سبلم، وقالت:
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 صورة مقدسة: سٌدة لورٌتو، القرن العشرون.
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مجهول من سٌٌنا، سٌدة الوردٌة، نهاٌة القرن السادس عشر، فنان 

 أبرشٌة القدٌس بطرس اد مٌنسوالس، كنٌسة دي سٌنالونؽا.
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et ait: “Detur cuique quod suum est: et fiet 
Pax in virtute tua.  

O ter, SS. Trinitas, geminam decerno 

Sententiam.  
Priorem: MARIA sibi optimam partem 

elegit, quae, est, Misericordiae, in Regnis XV.  

Quare quicumque in Psalterio Christi 
seu Mariae hisce fideliter in XV Regnis 

deservierint hi caeterarum esse iam 
devinctarum sub imperio non debent 
obnoxii: sed in solius Mariae Monarchia 

gaudere beati”.  
Annuit Omnipotens, ratumque iussit: 

totaque coeli Curia acclamavit.  
Rursum mox voce terribili, Pax proclamat 

alteram sententiae partem pro captivis: 

“Dominentur porro Potentia, Iustitia, et 

Veritas: verum super eos durum iugum 

suum imponant, qui Misericordiae regnis 

sub signo Psalterii Christi aut Mariae 

subesse recusant; idque vel ex contemptu, 

superbiae vel accidiae380 neglectu, aut alio 

quo vitio suo”. 

 
                                                           

380 
".٠Acediaeٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  
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                                              "لٌعط  كل واحد ما له، ولٌعم السبلم بٌن جٌوشكن.

                           ثبلثة ، أنا أقرر حكم مزدوج.أٌها الثالوث المقدس 

األول هو: اختارت مرٌم لنفسها الجانب األفضل فً 

 ، وهً الرحمة. خمسة عشرالممالك ال

وردٌة المسٌح ومرٌم  –لذلك، كل من فً مزمور 

، ال ٌجب أن خمسة عشرسٌخدمهما بإخبلص فً الممالك ال

ٌخضع إلمبراطورٌة )الملكات( األخرٌات، المنهزمات؛ بل 

 ".ادة الكاملة فً ملكوت مرٌم الخاصبالسعسٌتمتع 

ً  القدرة وحكم بإقرار ذلك، وصف ق حاشٌة كل  ت                                       وافق كل

 السماوي. الملكوت

هٌب القسم الثانً من الحكم ثم أعلنت سبلم بصوت ر

 .لؤلسٌرات

"بدورهن، لتمارس القدرة والعدالة والحقٌقة سلطانهن 

فً مجالهن: لكن لٌفرضن نٌرهن القاسً على أولبك الذٌن 

وردٌة المسٌح ومرٌم فً  –ٌرفضون الخضوع لراٌة مزمور 

ممالك الرحمة؛ وهذا )الرفض سٌكون( من خبلل الؽرور 

 المحتقر، والكسل المهمل، وذنوبهم".
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Ad haec SS. Trinitas aiebat: “FIAT ET 
AETERNUM sic Fiat”.  

Voxque Coelitum una conclamabat: “Fiat 

Fiat. Amen, Amen”.  
VERITAS subridens sibiicit381: 
VI. “Certe, o ter beata Maria, Imperatrix 

dignissima: Regnum tuum erit minimum: 

nostrum maximum.  
Quia pars minor dabit se sub signa 

Psalterii orandi, portandi, propagandi.  

Arcta enim via est, quae ducit ad 
coelum, et pauci intrant per eam.  

Pars potior nostro sub iugo gemet, 

serviet, luet, aetermumque luet”. 
 
 

CAUTELAE ADMONITIO. 
 
 
Denique ad Sponsum versa suum 

Diva Maxima sic monet: “Cave, 
putes, in coelis bella geri, seri 

discordias.  

Cave sic putes.  

Pax ibi infinita est.   

Verum      tua,     hominumque 

 

                                                           
381 
.)أضبف( "subiciit" ٠ٛعذ: 1691فٟ طجؼخ  
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أضاؾ الثالوث المقدس لهذه األشٌاء: "لٌكن ذلك، 

 ولٌكن ذلك إلى األبد".

القدٌسون جمٌعهم ٌهتفون: "لٌكن ذلك، لٌكن ذلك. كان 

 آمٌن، آمٌن".

 أضافت الحقٌقة وهً تبتسم: 

VI ،أٌتها القدٌسة ثبلث ا، أٌتها اإلمبراطورة الجلٌلة" .                                                  

ا، ومملكتنا كبٌرة                                                       من المإكد أن مملكتك ستكون صؽٌرة جد 

ا.       جد 

قسم الذي سٌنضوي تحت لواء الصبلة وحمل ألن ال

ا. ونشر الوردٌة                   سٌكون ضبٌبل  جد 

فً الحقٌقة، إن السبٌل الذي ٌقود إلى السماء ضٌق، 

 وقلٌلون من ٌدخلون عبره.

القسم األكبر ٌبن وٌتوجع، مستعبد، وٌتطهر تحت نٌرنا، 

 وهذا التطهٌر ال ٌتوقؾ".

 

 تنبٌه!

فً النهاٌة، توجهت قدٌسة القدٌسٌن إلى عرٌسها 

                ات ت شن  الحروب وحذرته: "حذار من االعتقاد أن فً السمو

محدود. الهنا السبلم                                     وت زرع الفتن. حذار من االعتقاد بذلك. 

 بالفعل   حدثت أنها  لو   كما  األشٌاء هذه       حق ا  رأٌت أنت 
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a te docendorum causa, haec quasi 
gesta vidisti, ut factam ab ira in 

Gratiam mutatione quasi Dei, et 

Psalterii gratiam praedices ad 

hominum captam”.  
Dixit, simul osculum ei affixit, et Ubera 

sugenda praebuit in signum veritatis.  
Tantoque delibutus382 gaudio exundavit; 

ut ad humana terrenaque omnia sibi 
videretur stomachari.  

Sic ille Sponsus redditus humanis, et 
homini suo, verissime intellexit, viso isti 

conforme illud esse, quod in Assumptione 
canit Ecclesia: Hodie Maria caelos ascendit, 
GAUDETE: quia cum Christo REGNAT in 

aeternum. 
 
 

CAPUT X. 
De Angelicae Salutationis Excellentiis 

Sponso Mariae revelatis383 ab Jesu. 
 

Vidit:  audivit novellus  Mariae  Sponsus 

 
                                                           

382 
" delibutusٌىٕٙب خطأ ِطجؼٟ ٌىٍّخ " "٠delibitusٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

..1847وّب فٟ طجؼخ 
 

".٠revelationisٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   383
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لفابدتك أنت ولمصلحة الذٌن ستعلمهم من أجل تبشٌر الناس 

 بنعمة اإلله والوردٌة التً أتت لتحوٌل الؽضب إلى رحمة".

بعد أن انتهت من كبلمها، وفً نفس الوقت، قبلته 

اعطته ٌشرب من وأ  لحقٌقة )الرإٌا(.                     لبنها العذري تؤكٌد 

ا بحٌث أن كل  شربوبعد أن                                    اللبن، امتؤل وفاض فرح 

 األشٌاء البشرٌة والدنٌوٌة بدت له مقرفة.

البشرٌة  أمورهوهكذا، بعد أن عاد العرٌس )الجدٌد( إلى 

ما تتؽنى به درك أن تلك الرإٌا كانت مطابقة لوإلى إنسانٌته، أ

: "الٌوم تصعد مرٌم إلى السموات، الكنٌسة فً صعود مرٌم

 ابتهجوا ألنها تقوم ملكها مع المسٌح إلى أبد اآلبدٌن".

 

 الفصل العاشر

ٌسوع  أوحى بهاالتً  محسنات السبلم علٌك ٌا مرٌ

 لعرٌس مرٌم )الجدٌد( 

                                                      أ نعم  على  العرٌس  الجدٌد  بؤكثر  مما  ٌستحق  برإٌة 
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immeritus; ut sequitur: Jesus ait Matri: 
“Dulcissima Mater Sponsa: perplacet, Te in 
Angelica Salutatione laudari.  

Ideo in hac praeconia, tuae Dignitatis 
contenta, Sponso revelare tuo placet”.  

Ad quem versus ait: “Fili mi: visibiliter 

apparens tibi, pando; quid Matri Dei384 

offers nescius; cum AVE dicis et 
devotius385”.  

Sponsus: “O cordium Amor, et Gaudium 

dulcissime JESU: de Tua summa gratia et 
pietate, qua me indignissimum 
peccatorem386 dignatus es visitare, gratias, 

non, ut debeo, refero, sed ut valeo: simul 
humillime rogo; doce quae nescio”.  

JESUS: “Fili mi: audi per similia mundi 
magnalia, quae in Matre DEI sunt 

excellentiae387. 

 

 

                                                           
384 
.)ٌٟ، خبصزٟ( "٠meaeٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 

385 
.)ِإِٓ، ِزؼجذ، ِخٍص( "٠devotusٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 

.)اٌخطبئ١ٓ( "٠peccatorumٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   386
 

387 
.)٤لصٝ دسعخ( "٠Excellentiaٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  
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وسماع ٌسوع الذي كان ٌتكلم مع األم: "أٌتها األم والعروس 

الحنون، ٌروق لً التسبٌح لك فً السبلم علٌك ٌا مرٌم بحٌث 

لعرٌسك )الجدٌد( بالصفات السامٌة الفابقة أنً أرٌد أن أبوح 

 الوصؾ الكابنة فً التسبٌح لك.

نظر )ٌسوع( إلى )العرٌس الجدٌد( وقال: "ٌا بنً، أنا 

ظهرت لك فً الرإٌا ألقول لك مالذي تقدمه ألم اإلله عندما 

 تقول السبلم علٌك بتقوى".

                                              أجاب العرٌس: "ٌا حب  وفرح القلوب، أٌها المسٌح 

رك على نعمتك العظٌمة وتعاطفك: لقد تكرمت الحنون: أشك

اء العدٌم القٌمة، وأنا أعٌد لك بقدر                                                            علً بزٌارتً، أنا الخط 

قٌمتً
388

، أرجوك لقٌام به؛ إذن،  ولٌس بقدر ما ٌجب علً ا

 بتواضع كبٌر: علمنً األشٌاء التً ال أعرؾ".

و )قال( ٌسوع: "ٌا بنً، اسمع ما هً الصفات السامٌة 

اإلله، والتً تشبه األشٌاء العظٌمة فً الدنٌا  التً تمتلكها أم

 من بعض الجوانب. 

 

 

 

 

 

                                                           
388 
 وم١ّخ.ء ٠ؼزجش اٌطٛثبٚٞ أًلْ ٔفغٗ ًلشٟ 
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 حٌاة الطوباوي أالن بالصور

 الجزء الثانً

 
جرت المصادقة على أخوٌة الوردٌة المقدسة التً  1470أٌار  15بتارٌخ 

 فً دواي.  1464دشنها أالن عام 
نفس الكنٌسة، من المرجح أن رإى أالن العظٌمة لسٌدة الوردٌة حدثت فً 

 فً نهاٌة السنوات السبعة المظلمة.

 
                                        ، ن قل أالن إلى روستوك حٌث أصبح دكتور فً 1470فً ذات العام 

بؤطروحة حول كرامة السبلم علٌك ٌا  1471أٌلول  4البلهوت بتارٌخ 

 .1475إلى شهر أٌار عام  1471مرٌم. علم فً روستوك من عام 
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أالن فً تورنً باألسقؾ فٌرٌكو  التقى 1475فً شهر حزٌران من عام 

 وسلمه كتاب الدفاع عن الوردٌة.

 
بعد اللقاء مع األسقؾ فٌرٌكو والعظة فً أخوٌة دواي، ذهب أالن إلى 

 1475آب  15                                                 زولً لبلستراحة بضعة أٌام، ولكنه مرض فجؤة  هناك فً 

 )رسوم اٌلٌنا بٌا(.
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ا أن رإٌا أالن لصعود العذراء إلى الس ماء حدث فً نفس                                                 من المرجح جد 

 .1475آب  15الٌوم 

 
                                                                ت وجت مرٌم ملكة من اإلله األب وٌسوع، وكان المبلبكة من حولها ٌعزفون 

 مزمور مرٌم وهم ٌرنمون السبلم علٌك ٌا مرٌم بلحن عذب وساحر.
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، وكان ٌحٌط وهو ٌعزؾكان القدٌس ربٌس المبلبكة مٌخابٌل ٌدٌر الجوقة 

                                      ذلك الؽناء السماوي ٌسمو بالقلوب حق ا!                     عازف ا. كان ٌبدو أن  150به 

 )رسوم اٌلٌنا بٌا(

 



735 
 

 
                                                                 عندها رأى أالن من جهة الشمال هوة  سحٌقة  ٌخرج منها نار ودخان أسود 

 ٌدمران للعالم.

 
وسمع صوت نسر كان ٌحلق وٌصرخ: "الوٌل، الوٌل للعالم، سٌحترق كل 

 شًء".
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ا ال ٌحصى من حشود الشٌاطٌن التً ك كل العالم بانت تقذؾ                                            ثم رأى عدد 

 150أعماق الجحٌم المخٌؾ ذو الـ  إلى                             تقرٌ ب ا، بواسطة ثبلثة أسواط، 

 عدا العذابات اآلخرى من كل صنؾ ولون.ما        فرن ا، 

عندها، قال الملك ٌسوع، بعد أن أصعد ملكة السماء فوق جوقات المبلبكة: 

ك للثالوث "ٌؤ أمً، أٌتها العروس العذراء والملكة، حان وقت تقدٌم حسنات

المقدس لكونك أتٌتً لنجدة العالم. أنت اآلن ستحصلٌن على ملكوت 

 السموات" )رسوم اٌلٌنا بٌا(. 
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 ثم ظهرت خمس عشرة ملكة عظٌمة؛ ٌحٌط بكل منهن وصٌفاتها.

 
بت مرٌم إمبراطورة الملكوت الثبلث األبدٌة فً السموات وملكة الممالك                                                                      ن ص 

 ملكوت الرحمة خاصتها بسعادة. الخمسة عشر، وكانت تهم بتؤسٌس
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إمبراطورة العالم المتداعً والمعادي  عضبت ، فً الطرؾ المقابل،وعندها

                                                              لئلله، وقالت لمرٌم كلٌة القداسة: "."أٌتها القدٌسة ثبلث ا، أٌتها 

ا. ألن  ا، ومملكتنا كبٌرة جد                                                                       اإلمبراطورة الجلٌلة، مملكتك ستكون صؽٌرة جد 

سٌكون  لواء الصبلة وحمل ونشر الوردٌةقسم الذي سٌنضوي تحت ال

ا. فً الحقٌقة، إن السبٌل الذي ٌقود إلى السماء ضٌق، وقلٌلون                                                                      ضبٌبل  جد 

من ٌدخلون عبره. القسم األكبر ٌبن وٌتوجع، مستعبد، وٌتطهر تحت نٌرنا، 

 وهذا التطهٌر ال ٌتوقؾ" )رسوم اٌلٌنا بٌا(.
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المرض واسم مرٌم على شفتٌه، فً                                    فارق أالن الحٌاة بعد عشرٌن ٌوم ا من 

                         عام ا. كانت القدٌسة مرٌم  47، عن عمر ٌناهز 1475أٌلول من عام  8

                                                                 إلى جانبه أثناء مفارقته لهذه الحٌاة ممسكة  بٌده وهو ٌشد بقوة على 

 مسبحة الوردٌة.
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دفن أالن فً كنٌسة الدومٌنٌكان، فً زولً، المبلصقة للدٌر الذي مات فٌه. 

ا تحت أرضٌة الكنٌسة التً لم تعد مكرسة، والذي لم ماٌزال قب                                                          ره موجود 

ا. أملنا أن تصبح هذه الكنٌسة ٌوم ا من األٌام أول مزار للوردٌة                                                                        ٌفتح أبد 

 ولؤلخوٌة ٌكرس له )رسوم اٌلٌنا بٌا(.
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LXXII EXCELLENTIAE SALUTATIONIS 
ANGELICAE. 

 

I. PSALTERIUM. 
 

Quinquagena Prima389. 
“1. Ea est Paradisus: in quo Novus Adam 

et Eva, Christus et Maria, sunt ad 
regenerationem hominum positi. 
Bern[ardus].  

2. Est ea Coelum sidereum, stellis 
Virtutum, Gratiarum, Scientiarum et 
Meritorum390. Aug[ustinus].  

3. Est Sol mundi ornatum391, quo is 
regitur, illuminatur, incalescit igne 
castitatis. Ansel[mus].  

4. Est Fons vitae in Ecclesia, quo 
lavantur scelerati, sanantur infirmi, 
potentur392 sitibundi, scientiarum horti 
rigantur. Aug[ustinus].  

5. Est Arbor vitae, suscitans mortuos: 
sanans infirmos, conservans vivos. 
Hieron[ymus]”. 

II. Quinquagena. 

“6.  Est  Arbor  scientiae  boni   et  mali, 

 

  

                                                           
 ".٠Quinquagena primaٛعذ: "ًل  1691فٟ طجؼخ   389
 .)ص٠ٓ( "٠Meritorum ornatumٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   390
391 
 ".٠ornatumٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  
 .)ٔفظ اٌّؼٕٝ( "٠potanturٛعذ: " 1691طجؼخ فٟ   392
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 الحسنات االثنتان والسبعون

 للسبلم علٌك ٌا مرٌم

 الوردٌة األولى

 الخمسٌن األولى

ضع فٌها 1                                                   . "إن السبلم علٌك ٌا مرٌم هً الجن ة التً و 
ومرٌم الجدد من أجل إعادة تكوٌن آدم وحواء والمسٌح 

 الناس )القدٌس برناردوس(.

. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً السماء التً تتؤلق فٌها 2
نجوم الفضٌلة والنعم والعلوم والحسنات )القدٌس 

 أؼوسطٌن(.

. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً الشمس التً ٌقوم العالم 3
 لموس(.وتنٌره بؤشعة نقابها الساطعة )القدٌس أنسٌ بفضلها

. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً نبع الحٌاة الكنسٌة الذي 4
ٌطهر الخطابٌن، وٌشفً المعلولٌن، وٌروي العطشى، وٌروي 

 حدابق المعرفة )القدٌس أؼوسطٌن(.

. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً شجرة الحٌاة التً تبعث 5
األموات، وتشفً المرضى، وتعٌن األحٌاء. )القدٌس 

 هٌرونٌموس(".

 الثانٌةالخمسٌن 

 . "السبلم  علٌك  ٌا  مرٌم  هً  شجرة معرفة  الخٌر 6
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 صورة مقدسة: سٌدة بورتوسالفو، القرن العشرون.
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اؼوسطٌنو مٌلٌسً، سٌدة الوردٌة مع القدٌس دومٌنٌك والقدٌسة كاترٌنا 
دا سٌٌنا، القرن السابع عشر، كنٌسة القدٌس بطرس ال تٌرٌنو، برللو اي 

 ً )فلورنسا(.بودجو البل كروتش
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cuius gustu docentur mei bona facere, fugere 
mala. Ans[elmus].  

7. Est Hortus amoenitatis cum virtutum 

floribus, e quibus unguenta conficere est in 
salutem vivis et defunctis. Ans[elmus].  

8. Est Minera metallorum, ad meos 
ditandos et armandos, depellendis hostibus. 

Alber[tus Magnus].  
9. Est lapifudina393 gemmarum, id est 

virtutum, ad coronandas animas. 
Aug[ustinus]394.  

10. Est Stella maris, in mundi fluctibus, 
et peccatorum tenebris, qua dirigamur et 
illuminemur, ut portum intremus. 
Bern[ardus].” 

III. Quinquagena. 
“11. Est Corona gloriae, constans 

gemmis meritorum, et auro charitatis: qua 
Mater mea coronatur, quoties salutatur. 
Aug[ustinus]. 

12. Est Vestis regia Mariae, qua peccato-
res conteguntur, ornantur iusti. Bern[ardus].  

 
 

                                                           
 .)ٔفظ اٌّؼٕٝ( "٠lapifodinaٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   393
 ".٠Bern(ardus)ٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   394
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والشر التً علمتنً فعل الخٌر وتجنب الشر )القدٌس 
 أنسٌلموس(.

. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً حدٌقة االستراحة بؤزهار 7

الفضٌلة التً ٌمكن أن ٌستخرج منها البلسم لخبلص األحٌاء 

 أنسٌلموس(.واألموات )القدٌس 

. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً منجم ذهب ثرواتً 8

والمدٌنة المحصنة التً تصد هجوم األعداء )القدٌس ألبرتو 

 الكبٌر(.

. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً منجم الجواهر، أي 9

 الفضابل، التً هً تاج النفوس )القدٌس أؼوسطٌن(.

. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً نجمة البحر التً تنشر 10

ٌاء بٌن أمواج العالم وظلمات الخطاٌا، وترشد حتى الض

 الرسو فً المٌناء )القدٌس برناردوس(".

 الخمسٌن الثالثة

. " السبلم علٌك ٌا مرٌم هً تاج المجد المصنوع 11

من جواهر الحسنات ومن ذهب اإلحسان: تتوج أمً بهذا 

 التاج عند كل سبلم علٌها )القدٌس أؼوسطٌن(.

مرٌم هً الثوب الملكً لمرٌم  . السبلم علٌك ٌا12 

ابٌن وٌزٌن الصالحٌن )القدٌس برناردوس(.                                                       الذي ٌكسو الخط 
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13. Est Castrum Trinitatis Sidereum, 
non lapideum. Bern[ardus].  

14. Est Viridarium amoenitatis cum 

fructibus gratiae et virtutum.  
In eo columba Spir[itus] Sanct[i] 

requiescit, pullius gratiarum enutrit: 
philomela solatii spiritalis meditatur: fragrat 

fama et virtus. Bern[ardus].  
15. Est Civitas gemmis auroque 

constructa militantis Ecclesiae. 
Bernard[us].” 

 
II. PSALTER[IUM]. 
I. Quinquagena. 

“16. Ave est Templum Salomonis, in quo 
Hostiae, Vota, Sacramenta Deo offeruntur, 
peccata delentur, tribulationes pelluntur, 
auxilia impetrantur Sanctorum; melodiae 
Beatorum audiuntur; Dei Filius incarnatur. 
Aug[ustinus].  

17. Ave est Vitis Engaddi, quae 

Balsamum  mundo  protulit,    quo   sanantur 
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. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً الحصن السماوي للثالوث 13

 المقدس )القدٌس برناردوس(.

. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً الحدٌقة الخبلبة بثمار 14

النعمة والفضابل، حٌث ترقد حمامة الروح القدس بٌن براعم 

كالعندلٌب أؼانً العزاء الروحً، وتنشر النعمة وهً تؽنً 

 عطر السمعة الحسنة والفضابل )القدٌس برناردوس(.

. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً المدٌنة المبنٌة بجواهر 15

 وذهب الكنٌسة المقاتلة )القدٌس برناردوس(".

 

 الوردٌة الثانٌة

 الخمسٌن األولى.

تقدم . " السبلم علٌك ٌا مرٌم هً معبد سلٌمان الذي 16

فٌه األضاحً لئلله، والنذور، واألسرار المقدسة، وحٌث 

                                                     ت محى الذنوب، وت بعد المحن، ونحصل على نجدة القدٌسٌن، 

                                                      وحٌث ت سمع أنؽام األرواح السماوٌة، وحٌث تجسد ابن اإلله. 

 )القدٌس أؼوسطٌن(.

. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً كرمة إنؽادي التً تنتج 17

 لذي ٌشفً المرضى، وٌنٌر بصٌرة البلسم من أجل العالم، وا
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aegri, illuminantur caeci, vivi utuntur, et 
mortui unguntur. Aug[ustinus].  

18. Est Scala et Stella Iacob, qua itur, 

rediturque caelo. Hieron[ymus].  
19. Arca395 Testamenti, in qua sunt 

tabulae Legis sapientae divinae, et manna 
consolationis. Bern[ardus].  

20. Est Arca Noè, qua mundus a 
peccatorum diluvio liberatur, et ab 
inundatione tribulationum protegitur 
Ansel[mus].” 

II. Quinquagena. 
“21. Ave est Iris Clementiae, dantis 

veniam superbiae, auro avaritiae, virori 
vanae laetitiae, inconstantiae etc. 
Aug[ustinus].  

22. Est Mons Dei, quo terrena 
deseruntur, cor surgit, Sodomaeum 
incendium effugitur. Hieron[ymus].  

23. Est campus seminum virtutum. 

Basil[ium]. 

 

 

                                                           
 ".٠Est Arcaٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   395
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                                                  العمٌان، وٌسعؾ األحٌاء، وٌ دهن به من ٌحتضر )القدٌس 

 أؼوسطٌن(.

                                               . السبلم علٌك ٌا مرٌم هً نجمة ٌعقوب وسل مه الذي 18

 نصعد به وننظر إلى السماء )القدٌس هٌرونٌموس(.

. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً تابوت العهد )القدٌم( 19

                                                  الذي كان ٌحفظ ألواح ناموس معارؾ اإلله ومن  السلوان 

 )القدٌس برناردوس(.

. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً سفٌنة نوح التً تنقذ 20

العالم من طوفان الخطاٌا وتقٌه من فٌضان العذابات )القدٌس 

 أنسٌلموس(".

 الثانٌة الخمسٌن

. "السبلم علٌك ٌامرٌم هً قوس قزح الرحمة التً 21

جلبت المؽفرة بعد الؽرور والبخل فً الثروات والكفر، إلخ. 

 دٌس أؼوسطٌن(.)الق

. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً جبل اإلله الذي ٌجعلنا 22

نترفع عن األشٌاء الدنٌوٌة، وحٌث ٌعود القلب للحٌاة، وحٌث 

 حرٌق سدوم. )القدٌس هٌرونٌموس(. نتجنب

. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً حقل بذار الفضابل 23

 )القدٌس باسٌلٌوس(.
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24. Est Organum laetificandis coelis: 
Cythara excitandae in Ecclesia latitiae, 
Symphonia peccatis fugandis. Amb[rosius]; 

Beda. 
25. Est Sylva solitariae devotionis: ubi 

ferae sub iugo stant poenitantiae, cursuque 
veloci fugiunt mundum. Damasc[enus]”. 

III. Quinquagena. 
“26. Ave est Pratum amoenitatis, in quo 

pascuntur greges Christi. Ansel[mus].  
27. Est Flumen suavitis, fertilitatis, quo 

Ecclesiae terra fovetur, rigatur. Basil[ius].  
28. Est Mare divitiarum; absque 

procellis, quo tute itur ad astra. Albert[us].  
29. Est Domus et hospitium Trinitatis, 

et Triclinium. Ric[hardus] de S[ancto] 
Vic[tore].  

30. Est Statera operum humanorum. 
Damas[cenus].” 
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                                        . السبلم علٌك ٌا مرٌم هً األرؼن الذي ٌسر  24

                                                      السموات، والقٌثار الذي  ٌ فرح الكنٌسة؛ وهً اللحن الذي 

 )القدٌس امبروزٌوس؛ القدٌس بٌدا(.ٌطرد الذنوب 

. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً ؼابة الصبلة الفردٌة 25

حٌث ٌجري التكفٌر عن الذنوب تحت النجموم، و االبتعاد عن 

                                            العالم بخطى  سرٌعة )القدٌس ٌوحنا الدمشقً(".

 الثالثة. الخمسٌن

. "السبلم علٌك ٌا مرٌم هً مرج الملذات حٌث 26

 )القدٌس انسٌلموس(.ترعى رعٌة المسٌح 

. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً النهر الساحر والخصب 27

 الذي ٌؽذي وٌروي أرض الكنٌسة )القدٌس باسٌلٌوس(.

. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً البحر الهادئ، بدون 28

عواصؾ، الذي نصل عبره إلى السماء بؤمان )القدٌس 

 ألبرتوس الكبٌر(.

الوث المقدس . السبلم علٌك ٌا مرٌم هً بٌت الث29

 الذي ٌؤوي وٌقٌت )القدٌس رٌكاردوس دي سان فٌكتور(.

. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً مٌزان أعمال البشر 30

 )القدٌس ٌوحنا الدمشقً(".
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III. PSALTER[IUM]. 
 

I. Quinquagena. 

“31. Ave est Bibliotheca scientiarum 
divin[arum] et hum[arum]. Amb[rosius].  

32. Est Gazophyl[acium] thesaurorum 

Dei: unde bona coeli, Christi, etc., egenis 

nobis dispensantur. Damasc[enus].  
33. Est Fabrica mundi reparati. 

Aug[ustinus].  
34. Est Vallis, qua humilitatem 

reperimus. Hayimo[n].  
35. Est Horreum misericordiae, e quo 

animae nutriuntur.” 
II. Quinquagena. 

“36. Est Altare Dei viventis, nostrae396 
requies. Orig[enes].  

37. Est Thymiama sanctae fragantiae; 
cum quo opera nostra offerimus in odorem 
suavitatis. Bed[a].  

38. Est Liber vitae iustorum. 
Damasc[enus]. 

39.  Est  Via  coeli,  qua  ad  patriam,  et 
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".٠nostraٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  
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 الوردٌة الثالثة

 األولى. الخمسٌن

. "السبلم علٌك ٌا مرٌم هً مكتبة المعارؾ اإللهٌة 31
 واإلنسانٌة )القدٌس امبروزٌوس(.

. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً حجرة كنوز اإلله التً 32
تنزل منها خٌرات السماء على المحتاجٌن، وخٌرات المسٌح، 

 ٌوحنا الدمشقً(.إلخ. )القدٌس 

. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً المشؽل من أجل إصبلح 33
 العالم )القدٌس أؼوسطٌن(.

. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً الوادي الذي نحصل فٌه 34
 على التواضع )هاٌمون(.

ٌا مرٌم هً صومعة قمح الرحمة  السبلم علٌك. 35
 ي ٌؽذي األرواح".الذ

 الثانٌة. الخمسٌن

ٌا مرٌم هً مذبح اإلله الحً،  . " السبلم علٌك36
 ومبلذنا )اورٌجٌنٌس(.

. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً العطر ذو األرٌج الطٌب 37
 الذي ٌرفع معه أعمالنا ذكٌة الرا بحة )القدٌس بٌدا(.

. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً كتاب الحٌاة للصالحٌن 38
 )القدٌس ٌوحنا الدمشقً(.

 إلى السماء التً . السبلم علٌك ٌا مرٌم  هً الدرب 39
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 صورة مقدسة: صعود مرٌم كلٌة القداسة إلى السماء، القرن العشرون.
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 تمثال خشبً لسٌدة الوردٌة، القرن السابع عشر، كٌراسكو )كونٌو(.
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patrimonium pervenitur. Ansel[mus].  
40. Est Scutum, quo ignea tela 

nequissimi extinguuntur; vincuntur adversa. 

Bern[ardus].” 
III. Quinquagena. 

“41. Ave est Arcus, et sagitta hostibus 
vulnerandis, ut ad triumphum Imperatoris 

perveniatur. Bas[ilius].  
42. Est Camisia Castitatis, Velum 

honestatis, Zona dignitatis, Annulus 
coelestis desponsationis.  

43. Est Sertum florum, beatis 
coronandis. Aug[ustinus].  

44. Est Ianua coeli, salvandis animabus. 
Alber[tus Magnus].  

45. Est Clibanus, ubi cibus397 est Panis 
Angelorum, dans vitam mundo. Bern[ardus].” 

 
IV. PSALTER[IUM]. 

 

I. Quinquagena. 

“46.  Ave  est   Murus,  et seps  civitatis 

 

 
                                                           

397 
ٟٚ٘ وٍّخ ًل ٚعٛد ٌٙب، ٌٚٛ وبٔذ اٌىٍّخ  "٠caetusٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

"coetus"ٌىبْ اٌّؼٕٝ "ٚحذح ".
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 تقودنا إلى الوطن وإلى الثواب )القدٌس انسٌلموس(.

. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً الدرع الذي نطفا فٌه 40
النبال المشتعلة لجمٌع الشرور و ننتصر على المحن )القدٌس 

 برناردوس(.

 الثالثة. الخمسٌن

. "السبلم علٌك ٌا مرٌم هً القوس الذي ٌرمً 41
اإلمبراطور النصر )القدٌس  حققاألعداء كً ٌالسهام على 
 باسٌلٌوس(.

السبلم علٌك ٌا مرٌم هً رداء العفة، وحجاب . 42
 الوقار، وزنار األدب، وخاتم الزواج السماوي.

السبلم علٌك ٌا مرٌم هً إكلٌل الزهور الذي ٌتوج  .43
 الطوباوٌٌن )القدٌس اؼوسطٌن(.

اء التً تدخل السبلم علٌك ٌا مرٌم هً بوابة السم. 44
 منها األرواح سالمة )القدٌس ألبرتوس الكبٌر(.

لفرن الذي ٌصنع فٌه السبلم علٌك ٌا مرٌم هً ا .45
 الذي ٌعطً الحٌاة للعالم )القدٌس برناردوس(". خبز المبلبكة

 

 لرابعةالوردٌة ا

 الخمسٌنة األولى

 . "السبلم علٌك ٌا مرٌم  هً  سور  المدٌنة  وسٌاج 46
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contra hostes. Ans[elmus].  
47. Est Nubes rorida, unde mundus 

rigatur, floret, fructificat. Aug[ustinus].  

48. Est Apotheca charismatum, morbis 
medendis. Bern[ardus].  

49. Est Speculum puritatis, in quo 
Aetherea contemplamur. Ans[elmus].  

50. Est Microcosmus, quo exterior 
Microcosmus398 est reformatus”. 

II. Quinquagena. 

“51. Ave est Vas potentiae Patris, 
sapientae Filii, Bonitatis Spir[itus] Sanct[i]. 
Bern[ardus]. 

52. Est Seraphina Civitas beatorum. 
Augustin[us].  

53. Est Iustitiae thronus Thronorum 
Sanctorum, ad quem pax facta est.  

Estque Dominium Dominationum. 
Bas[ius].  

54. Est Potentia Potestatum, contra 

potestates tenebrarum. Petr[us] Damian[us]. 
55. Est  Directorium  principatuum, quo ad 
coelum ducimur. Blesens[is]”. 

 

                                                           
398 
.)اٌىْٛ اٌىج١ش؟( "٠macrocosmusٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  
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 األعداء )القدٌس انسٌلموس(.الدفاع ضد 

السبلم علٌك ٌا مرٌم هً الؽٌم المحمل باألمطار . 47

 الذي ٌروي العالم لكً ٌزهر وٌثمر )القدٌس اؼوسطٌن(.

السبلم علٌك ٌا مرٌم هً خزانة النعم التً تشفً  .48

 من الشرور )القدٌس برناردوس(.

السبلم علٌك ٌا مرٌم هً المرآة النقٌة التً نتؤمل . 49

 فٌها حقابق السماء )القدٌس انسٌلموس(.

علٌك ٌا مرٌم هً وعاء قدرة األب وعلم  السبلم .50

 وطٌبة الروح القدس )القدٌس برناردوس(. االبن

السبلم علٌك ٌا مرٌم هً مدٌنة الطوباوٌٌن . 52

 السماوٌة )القدٌس اؼوسطٌن(.

. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً محكمة العدالة العلٌا 53

                                           لتً حل  تحتها السبلم؛ السبلم علٌك ٌا مرٌم هً للقدٌسٌن ا

 .السٌادة على جمٌع الممالك )القدٌس باسٌلٌوس(

السبلم علٌك ٌا مرٌم هً السٌطرة الكاملة على . 54

 سلطة الظلمات )القدٌس بطرس دامٌانوس(.

السبلم علٌك ٌا مرٌم هً جواز السفر لكل الممالك،  .55

 سً(".والذي نذهب به إلى السماء )بلٌسٌن
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III. Quinquagena. 
“56. Ave est Providentia maxima, qua 

Provinciae399, ad magna bona disponuntur. 

Aug[ustinus]. 
57. Est quasi Inspiratio prima 

Angelorum pro humanitate Christi 
exaltanda, contra Luciferi superbiam. 

Bern[ardus].  
58. Est Spes prima400 Patriarcharum, 

conferens ad Incarnationem. Aug[ustinus].  
59. Est Regina Prophetarum: ad quam 

causae Prophetiae sunt ordinatae. 
Hieron[ymus].  

60. Fides401 Apostolorum, qua mira sunt 
operati. Amb[rosius]”. 

 
V. PSALTERII. 

 
I. Quinquagena. 

“61. Ave  est   Martyrum  fortitudo,  qua 

 

 

                                                           
399 
.)ٌٍؼٕب٠خ ا١ٌٙ٦خ( "٠Providentiaeٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 

400 
".٠primaٛعذ: "ًل  1691فٟ طجؼخ  

 

401 
".٠Est Fidesٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  
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 الخمسٌن الثالثة

. "السبلم علٌك ٌا مرٌم هً أوج تؤلق مدٌنة تنعم 56

 بثروات ضخمة )القدٌس اؼوسطٌن(.

السبلم علٌك ٌا مرٌم هً النشٌد المبلبكً للتسبٌح . 66

 بإنسانٌة المسٌح ضد ؼرور إبلٌس )القدٌس برناردوس(.

الكنٌسة آلباء  رجاءالسبلم علٌك ٌا مرٌم كانت أقدم  .58

بالتجسد ٌنبؤ
402
 )القدٌس اؼوسطٌن(. 

. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً ملكة النبوءات: فإلٌها 59

 كانت موجهة جمٌع النبوءات )القدٌس هٌرونٌموس(.

السبلم علٌك ٌا مرٌم هً إٌمان الحوارٌٌن الذي . 60

 امبروزٌوس(".أحدث أشٌاء إعجازٌة )القدٌس 

 

 الوردٌة الرابعة

 األولى الخمسٌن

 . "السبلم علٌك ٌا مرٌم  هً  حصن  الشهداء  الذي 61

 

 

 
                                                           

402
، ٚاٌزٟ عزغحك 15، 3ئشبسح ٚاضحخ ئٌٝ اٌّشأح اٌزٟ رٕجأ ثٙب فٟ عفش اٌزى٠ٛٓ ٖ ٘ز 

            سأط اٌح١ خ.
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cuncta devicerunt supplicia. Albert[us].  
62. Est Doctorum403 scientia: per quam 

se regulant et judicant. Dion[isius].  

63. Est Potestas Pontificum, quam super 
Ecclesiae Sacramenta acceperunt: quatenus 
Incarnationem continet. Albert[us].  

64. Est Confessorum perseverantia, in 

tribulationibus, dum ad regnum 
pertingerent. Raban[us].  

65. Est Vita Religiosorum, qua mundo 
moriuntur conformiores Deo. Cassiod[orus]”. 

II. Quinquagena. 
“66. Ave est Gloria Sacerdotum: per 

quam acceperunt in Corpus Domini veram et 
mysticam potestatem. Beda.  

67. Est Puritas Virginum, qua Deo 
desponsantur, voluptates respuunt caeteras, 
angelice conversantes. Hieron[ymus].  

68.  Est   Mundi   principium  et  regula,  
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.)ٌٍؼطب٠ب( "٠Datorumٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  
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)القدٌس البرتوس  العذاباتجعلهم ٌنتصرون على كل 

 الكبٌر(.

السبلم علٌك ٌا مرٌم هً علم العلماء الذي ٌمٌزون . 62

 وٌحكمون من خبلله )القدٌس دٌونٌزٌوس(.

السبلم علٌك ٌا مرٌم هً سلطة األحبار التً  .63

                              على التجسد حٌ  ا من خبلل أسرار  استلموها لكً ٌحافظوا

 الكنٌسة المقدسة )القدٌس البرتوس الكبٌر(.

. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً صبر المإمنٌن على 64

العذاب وهم ٌسٌرون على درب ملكوت السماء )القدٌس 

 رابانوس ماوروس(.

. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً حٌاة المتدٌنٌن الذٌن 65

 الدنٌا )كاسٌودوروس(". ٌرتقون إلى اإلله وٌموتون فً

 الثانٌة الخمسٌن

. "السبلم علٌك ٌا مرٌم هً مجد الكهنة: بحصولهم 66

 على سلطة حقٌقٌة وروحٌة على جسد الرب )القدٌس بٌدا(.

. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً طهر العذراوات الذي به 67

تزوجن باإلله وٌرفضن أي أشكال آخرى للحب محافظات على 

 هٌرونٌموس(.مبلبكٌتهن )القدٌس 

 . السبلم علٌك ٌا مرٌم هً التعلٌم األول للعالم؛ تعلم 68
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qua ad pauperes, divites, et404 nobiles 
mensurare discitur. Bern[ardus].  

69. Est Tolerantia poenitentium, per 

eam enim innumeri poententias peregerunt, 
et salvati sunt. August[inus].  

70. Est Auxiliatrix incipientum.  
71. Est Robur proficentium.  

72. Est Contemplatio perfectorum”. 
Sponsus, cessante JESU, supplex agit 

gratias pro his cunctis; fateturque, vidisse 
JESUM, esse tanti, ut pro eo sit martyrium 
continuum usque ad iudicii diem non 
defugiendum.  

Speciales agit gratias dicendi JESU: quod 

eadem illa S. Iacobus Maior olim revelarit S. 

Dominico, quando in Hispania pene ad 

mortem usque decumbebat: verum ea ex 

revelatione sic fuit spiritu, et corpore 

recreatus, ut protinus convaluerit. 
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 واألؼنٌاء والنببلء )القدٌس برناردوس(. التمٌٌز بٌن الفقراء

. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً صبر التاببٌن فً تحمل 69

الكثٌر من الكفارات لٌكونوا من المنقذٌن )القدٌس 

 اؼوسطٌن(.

. السبلم علٌك ٌا مرٌم هً مسعفة من ٌكون فً 70

 بداٌاته.

            ٌسٌر قدم ا. . السبلم علٌك ٌا مرٌم هً القوة لمن71

 . السبلم علٌك ٌا مرٌم هً التؤمل لمن ٌبلػ الكمال".72

بعد أن انتهى ٌسوع من كبلمه، شكره العرٌس )الجدٌد( 

 ،                                                      بتواضع على كل تلك الكلمات، وشهد بؤنه رأى ٌسوع جلٌبل 

                                                            وأن عدم تمكنه من لقابه حتى ٌوم الدٌن كان عذاب ا ممٌت ا له. 

ا شكر ٌسوع جزٌل الشكر لكلماته                   التً سمعها أٌض 

القدٌس دومٌنٌك فً الوحً الذي تلقاه من القدٌس ٌعقوب 

بعد ذلك  ى شفى الموت، ولكنالكبٌر فً اسبانٌا: كان عل

                                                    الوحً استعاد قواه النفسٌة والجسدٌة وش فً على الفور.
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ٌراسكو )كونٌو(، القرن السابع عشر، تمثال سٌدة قوس النصر فً ك

 الوردٌة )تفصٌل(.
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CAPUT XI. 
De Signo Praedestinationis, vel 

reprobationis Revelatio. 

 

Sponsi novelli modus dicendi Angelicam 

Salutationem peculiaris erat iste: AVE 

Maria, o misericordisissima: pro nobis Virgo 
Mater Dei facta; gratia plena, Dominus 

tecum: benedicta tu in Mulieribus.  
Et benedictus Fructus ventris tui JESUS 

CHRISTUS, homo verus et verus Deus: pro 
peccatoribus natus, passus, resuscitatus, et 

Sacramentis honoratus; quem Virgo 
concepisti per Spiritum Sanctum, cum 
Gabrieli respondisti hoc verbum 

humillimum: Ecce Ancilla Domini, fiat mihi 
secundum verbum tuum. Amen.  

Apparens ei aliquando B. Maria dictam 

formulam commendat, sibi esse pergratam: 
quod totidem pene excellentias Deiparae 
eximias, et singulares in ea continerentur, 
quot categorematicae voces.  

Denique his Diva concludit, dicens: 
“Dulcis Sponse: secretum iam pandam tibi 
divinae Providentiae.  

I. Scias, et secure intelligas, quod et sine 
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 الفصل الحادي عشر

 األبدٌة العبلمات التً تسبق اللعنةالوحً حول 

 

ا على تبلوة السبلم علٌك ٌا                                                   كان العرٌس الجدٌد معتاد 

مرٌم بهذه الطرٌقة الفرٌدة: "السبلم علٌك ٌامرٌم الرحٌمة، 

أٌتها العذراء وأم اإلله، الممتلبة نعمة، الرب معك، مباركة 

بطنك ٌسوع المسٌح: اإلنسان  أنت بٌن النساء، ومباركة ثمرة

لد من أجل الخطؤة، وتعذب،                                                         الحقٌقً واإلله الحقٌقً، الذي و 

ا فً األسرار المقدسة.                                      وقام، وعاش ممجد 

أنت، أٌتها العذراء، حبلت به من الروح القدس عندما 

جاوبت جبرابٌل بكل تواضع: هوذا أنا أمة الرب، لٌكن لً 

 كقولك. آمٌن".

فً ظهوراتها له، ابتهجت القدٌسة مرٌم مرات كثٌرة 

بالفضابل  تنطقبتلك الصبلة المحببة التً كانت كل كلمة منها 

 السامٌة الفرٌدة ألم اإلله.

                                                    بعد الكبلم، ختمت )القدٌسة مرٌم( قابلة : "أٌها العرٌس 

                                         الحنون: اآلن سؤشرح لك سر  العناٌة اإللهٌة.

Iٌاء  التً  سٌتوجب  علٌك                            . اعرؾ  وافهم  ٌقٌن ا  األش 
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mora aliis patefacias: quod signum 
probabile est, et propinquum 
aeternae damnationis; Horrere, et 
attediari405, et negligere 
Salutationem Angelicam, totius 

mundi reparativam.  
II. Habentibus vero devotionem 

hanc406, Signum est Ordinationis et 
Praedestinationis permagnum ad 
gloriam.  

III. Propterea, qui tenet me in 

hac Salutatione, semper me teneat: 

donec ad me in Paradisum 

perveniat. 

CAPUT XII. 
De JESU CHRISTI Passione ineffabili  

Revelatio JESU. 
 

I. Psalterium SS. Trinitatis mirifice 

conscientiam trepidantem confortat: 
errantem dirigit, et perficientem confirmat, 
Merito    Domini  nostri  JESU CHRISTI,  et 

beatissimae  
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ا( إعبلنها على اآلخرٌن بدون تؤخٌر.                                                  )بعدها، أنت أٌض 

للطرٌق التً تإدي  )هل تعرؾ ما هً( العبلمة الظاهرة

 إلى اللعنة األبدٌة؟

هو كره السبلم علٌك ٌا مرٌم، مجددة العالم، والبلمباالة 

 منها. االنزعاجبها 

II ستكون السبلم علٌك ٌا مرٌم بالنسبة لمن ٌحبها .

 العبلمة الكبرى للمسٌرة إلى المجد.

III بواسطة السبلم علٌك  ً                                                . ألن أولبك الذٌن انضموا إل

ً  فً الجنة.ٌا مرٌم هم                                           معً إلى األبد إلى أن ٌصلوا إل

 

 الفصل الثانً عشر

 ؤسرار آالمهب)للطوباوي أالن(  ٌسوع وحً

 

Iإن وردٌة الثالوث المقدس، ولكرامات ربنا ٌسوع . 

                         قدم عزاء  مدهش ا للضمابر المسٌح والقدٌسة مرٌم العذراء، ت

الضالة: فمن ٌخطا ٌجد الطرٌق، ومن ٌسٌر على درب 

                             ٌؤتٌه التحفٌز )للمضً قدم ا(.الفضٌلة 
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Virg[inis] Mariae, qui conscientias fidelium 
floribus virtutem ornant, et fructibus 
donorum Spiritus Sancti foecundant.  

Unde suavissimum, et mirabile, 
temporibus nostris revelatum, narro 
EXEMPLUM. 

Quidam ad Psalterium Christi et Mariae, 

cum aliquando devotius oraret, raptus est in 
Spiritu, non naturaliter, nec phantastice, sed 
per veram Dei virtutem et Potestatem.  

Quo in Raptu sentiebat se a Christo esse 
totaliter absorptum, et quasi in ipsum 
mutatum.  

Sentiens in capite Coronam spineam; in 
manibus, et pedibus sensibiliter Domini 
JESU STIGMATA.  

Proprium velle et nosse auferebatur ab 
eo; dabaturque ei velle, et nosse Christi: ut, 
secundum hoc, iam in coelo se esse videret: 
et seipsum tamen etiam orante407 in terris 

intueretur.  
Quod mirabile est homini: sed non illi, 

qui fecit mirabilia magna solus. 
II. Illi Dominus JESUS, in Spiritu, sic 

aiebat: “Tu, aliique  complures,  te  maiores, 
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هذه )الكرامات( تزٌن ضمابر المإمنٌن بؤزهار الفضٌلة، 

 بالعطاٌا، ثمرات الروح القدس.وتؽمرهم 

ا  ً                             سؤروي مثاال  لطٌف ا وبدٌع   به فً أٌامنا.       أوح

شعر أحدهم، بٌنما كان ٌصلً وردٌة ٌسوع ومرٌم 

بتقوى شدٌدة، بؤنه مخطوؾ، بنعمة ومشٌبة اإلله؛ لم ٌكن 

ا فقط. ا، ولكن روح                                               ٌشعر بؤنه مخطوؾ عقبل  وجسد 

بؤنه تمثل أثناء ذلك االنخطاؾ النشوانً، كان ٌشعر 

المسٌح بالكامل، وكؤنه تحول إلى المسٌح، وكان ٌشعر بإكلٌل 

الشوك على رأسه، وبؤلم سمات الرب ٌسوع فً ٌدٌه 

 وقدمٌه.

                منه، وأنه أ عطً       س لباكان ٌشعر وكؤن عقله وإرادته قد 

علم وإرادة المسٌح: كان ٌبدو له وكؤنه فً السماء مع أنه 

 الصبلة. كان ٌرى نفسه على األرض فً وضعٌة

إنه شًء خارق بالنسبة لئلنسان، ولكن لٌس بالنسبه 

 قام بؤعاجٌب عظٌمة. –لوحده  -لمن 

II ًقال له الرب ٌسوع، فً الروح: "أنت والكثٌرٌن ف . 
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dicere soletis: Ecce Dominus JESUS 
CHRISTUS tantum per medium diem 
sostinuit passionem: et, cum Deus esset, 

facile id facturus erat.  
Quin graviora longe sustinere potuisset, 

si voluisset; non tamen fecit.  

Nos vero servi eius, annis multis 

gravissime tribulamur a mundo, carne, 
diabolo: nec sumus Deus, aut ferrei.  

Cur ergo tantilli tanta, tamque diuturna 

patimur: cum Christus exiguo spatio 
passionem complerit?  

Veni ergo, et vide, quae tibi 

ostenduntur”. 
Dixit.   
Et ecce subito erant in regio palatio: 

inque cubiculo regali.  
Hic aderat puella ineffabilis ab decore, 

modesta408, omnique virtute: et coram ea 
Angelus Gabriel, respondente: “Ecce Ancilla 

Domini, fiat mihi secundum verbum tuum”. 
Eodem             instanti            verborum 

 

                                                           
408 
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الماضً معتادٌن على القول: الرب ٌسوع المسٌح تحمل 

كان من السهل علٌه القٌام اآلالم نصؾ ٌوم فقط، وبما أنه إله 

 بذلك.

 بل لو أنه أراد لتحمل أشٌاء شاقة أكثر، ولكنه لم ٌفعل.

أما نحن، عبٌده، معذبٌن بشكل قاس، ولسنٌن طوٌلة، 

من العالم، ومن الجسد، ومن الشٌطان؛ ولسنا اإلله، ولسنا 

 من حدٌد.

وبٌنما نحن البإساء نقاسً المحن الكثٌرة باستمرار، 

 آالمه بزمن وجٌز.  استكمل المسٌح

ا وانظر إلى األشٌاء التً سؤرٌك أٌاها"                                               تعال إذ 

                                               قال )هذا(، وفجؤة  وجدا نفسٌهما فً قصر ملكً، فً 

 حجرة الملك.

كان هناك فتاة جمالها ال ٌوصؾ، متواضعة، وفٌها كل 

الفضابل، وكان أمامها المبلك جبرابٌل وهً تقول له: "هوذا 

 .أنا أمة الرب، لٌكن لً كقولك"

 هذه  الكلمات،  بها فً نفس اللحظة التً  كانت  تلفظ  
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completorum, suis ille sponsus oculis, sole 
tunc clarioribus, intima Virginis Mariae 
viscerum penetralia perspiciens subito 

factum Puellum vidit minimae qualitatis, 
instar aviculae parvulae, se a cunctis 
membris absolutissime perfectum hominem.  

Monente JESU, vide diligenter: videbat 

in qualibet puelluli parte totum inesse 
mundum: ac rursus in mundi parte qualibet 
intra puellum esse Ierosolymam urbem, in 
qua passus fuit.  

Atque tunc, et exinde continuo puellus 
tantillus aliter non est passus: quam sub 
extremum vitae patiebatur.  

Et aiebat: “Sic a principio meae 
Conceptionis ad horam usque mortis, 
continue cruciatus pertuli pro te, et cunctis 

Adae filiis.  
Vide porro diligenter”. 
III. Et illico videbat puellum JESUM in 

Cruce  suffixum:  quae   ad   arboris    instar 
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ا من شعر                                                  العرٌس )الجدٌد( أن عٌناه أصبحتا أكثر إشعاع 

الشمس، وأنه كان باستطاعتهما النظر فً داخل البطن 

الطاهر لمرٌم العذراء؛ ورأى أنها حبلت فً تلك اللحظة بطفل 

ا خرج للتو من البٌضة،  ا صؽٌر                                                      صؽٌر الحجم، ٌشبه عصفور 

 ومكتمل الشكل فً سابر أعضاء جسمه.

 له ٌسوع: "انظر بانتباه". وقال

بٌده، وكان ٌبدو العالم كان ٌرى الصبً الصؽٌر ٌمسك 

القدس التً عانى  اورشلٌم أن عٌناه كانتا تحدقان بمدٌنة

 فٌها.

وكان ٌرى الصبً الصؽٌر ٌتعذب كما لو أنه ٌتعذب فً 

 اآلالم.

وقال له )ٌسوع(: "أترى كٌؾ أننً قاسٌت العذابات 

أجل جمٌع أبناء آدم منذ بداٌة الحمل  المستمرة من أجلك ومن

 بً حتى ساعة موتً. انظر اآلن بتمعن:

III وفً تلك اللحظة، رأى الصبً الصؽٌر ٌسوع معلق ا .                                                

 

 

 



779 
 

 
 .20صورة مقدسة: صعود مرٌم كلٌة القداسة إلى السماء، القرن 



780 
 

 
 رسم جداري نذري لسٌدة الوردٌة، كٌراسكو )كونٌو(.
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immensae stabat, spectaculo tam miserando, 
ut ex Crucifixi compassione omnis creatura, 
non solum naturalis, sed et coelestis emori 

posse videretur.  
Tunc ea spectanti aiebat Jesus: “En 

quanta pro te pertuli.  

Scias, aliisque praedices:  

1. Ego pro quolibet peccato particulari 
continue, et distincte sic passus sum: 
tamque acerbe, ut si vitae mihi fuissent tot, 

quot in terris animata degebant, tot omni 
momento potuissem mortibus extingui, nisi 
Deus vitam mihi sustentasset.  

2. Patiebar item ea pro omni bono tuo, 
virtute, et ordinatione per Ecclesiam 
instituenda.  

3. Item pro quolibet dono gloriae 

singulis promerendo tanta sustinebam.  
Ut si, quot sunt arenae409 usquam, quot 

in coelo stellae, tot totae410 mihi 

suppetissent, et singulae tamen vitae 

fuissent, sicut Angelorum, immortales: 
extingui nihilominus potuissem quovis 
instanti: ni me Dei potentia conservasset. 

RATIO. 
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اعلى خشبة الصلٌب الضخم، وكان المنظر  بحٌث كان        مإثر 

 اوٌة إلى حب المسٌح.ٌدفع جمٌع الكابنات األرضٌة والسم

عندها، وبٌنما كان ٌتؤمل تلك األشٌاء، قال ٌسوع: 

 "انظر كم تعذبت من أجلك.

 أخبر اآلخرٌن بما رأٌت:

                                                 . أنا أتعذب هكذا دابم ا من أجل كل مذنب؛ وهو عذاب 1

فظٌع كما لو أن لً حٌوات بعدد المخلوقات التً تعٌش على 

أن اإلله ٌرسلنً األرض، وأموت بهذا الشكل بنفس القدر، لو 

 إلى األرض.

                                             . أنا عانٌت هذه األشٌاء حب ا بك، من أجل تؤسٌس 2

 كهنوت للكنٌسة.

. أنا عانٌت من عذابات كثٌرة من أجل أن ٌستحق 3

 الجمٌع عطاء المجد.

                                              لو كان ممكن ا لً أن أحٌا حٌوات بعدد الناس على 

األرض وفً السماء، )حٌوات( بعدد حبات رمل البحر ونجوم 

السماء، ألردت أن أموت فً كل لحظة إذا سمح لً اإلله األب 

 بذلك.

 هل ترٌد معرفة السبب؟
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Quia verbum Dei in me quantum erat, 
tantum amabat, salutem, et dolebat 
perditionem singulorum, et maxime 

offensam Dei.  
Is tamen ingens dolor fui411 ligatus sic, 

ut non redundaret in corpus meum, nisi 

quantum ad assumptos a me communes 

defectus: et quantum sinebat Divinitas.  
Sicut enim gloria mea erat ligata, ne in 

corpus meum redunderat: sic et poena.  

Utque gloria, sic, et poena illi 
aequabatur, itemque Merita mea, et 
Virtutes”. 

IV. Interea, videns haec, et audiens, 
tametsi intra se Christum sentiret.  

Simul tamen, et se intra Christum 
sentiebat: sed sicut regulatum, et motum.  

Ad arborem Crucis accessit propius.  
Et ecce in momento sensit, nesciens 

quomodo, se esse intra B. V. Mariae 

Claustrum, ceu templum:  hic  totus mundus 
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ا لكونً كلمة اإلله، أتوق لخبلص الناس،                                                 ألننً، نظر 

 وأتؤلم لكل من ٌقع فً الضبلل، و)ٌإلمنً( أكثر إهانة اإلله.

لشخصً اإللهً ولن ٌنتهً إلى أن إن العذاب مبلزم 

 ذنوب العالم.حمل على عاتقً كل أ

ن بشخصً اإللهً حتى هكذا فإن المجد والعذاب مرتبطا

 االمتبلء.

ا".                                              والعذاب ٌعادل مجدي، وكراماتً وفضابلً أٌض 

IV كان )العرٌس الجدٌد( ٌرى وٌصؽً كما لو أنه كان .

ٌسمع المسٌح فً داخله؛ وفً نفس الوقت كان ٌشعر 

 بانجذاب ودوران حول )صلٌب( المسٌح.

بالقرب من خشبة الصلٌب، شعر )العرٌس عندما كان 

                                                      الجدٌد( فجؤة ، وبدون أن ٌفهم كٌؾ ذلك، أن القدٌسة مرٌم 

العذراء كانت تحتوي )ذلك المنظر الواسع( كما لو كان فً 

 معبد.
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clarior et pulchrior cernebatur, quam in se 
ipso.  

Audit Puellum in Cruce clamantem: 

“Miseremini mei, o filii Adae: pro quibus sic 
patior”.  

Nunc oro universos haec audituros, per 
Domini JESU CHRISTI passionem; ut, quae 

subiicientur, sinceris mentibus capiant, 
contra mala praesentia et proxime instantia; 
ne412 improvisi obruantur.  

Ecce:  
 

SCHEMA PSALTERII. 
 
V. Arbor stabat infinitae magnitudinis, 

omnibus plena fructibus, et in ea Beati 
omnes.  

Trifurcata uno e trunco dividebatur 
triramis.  

Quisque trium ramus, erat rursum 

quinqueramis: et in singulis Puer crucifixus, 
qui sic spectanti loquebatur: “Ecce, quae, 
quantaque patior.  

Sed intellige, quae cernis Incarnationi 

meae TRIA inerant INFINITA:  
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 كان المنظر فً ؼاٌة الجمال والروعة!

كان )العرٌس الجدٌد( ٌسمع الصبً الصؽٌر )ٌسوع( 

 على الصلٌب: "ٌا أبناء آدم، ارحمونً! ٌبتهلوهو 

 فؤنا أتعذب هكذا من أجلكم".

اآلن، أطلب منكم، أنتم الذٌن تسمعون هذه األشٌاء، من 

أجل آالم الرب ٌسوع المسٌح: تقبلوا برحابة صدر األشٌاء 

التً سؤقولها فٌما ٌلً من أجل تجنب الشرور المباؼتة 

                         الحالٌة والقادمة قرٌب ا.

 هاكم:

 رإٌا الوردٌة

V ،رأٌت شجرة هابلة الحجم، ملٌبة بكل أنواع الثمار .

 جلس جمٌع القدٌسٌن.وعلٌها ٌ

كان ٌتفرع من جذعها الوحٌد ثبلثة أؼصان، كل واحد 

منها ٌتفرع إلى خمسة أؼصان أخرى، وفً وسطها كان 

                                                    هناك الطفل )ٌسوع( مصلوب ا وهو ٌقول لً، أنا الذي كنت 

 أشاهد ذلك: "هذه هً عذاباتً وحجمها.

ا من                                                   انظر إلى العذابات البلمحدودة، لٌس فقط اعتبار 

 بل فً ثبلث درجات: التجسد،
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1. Essentia, seu Dei verbum.  
2. Unio hypostatica naturae finitae ad 

infinitam.  

3. Et Potestas gratiae, ac gloriae. 
Secundum quoque413 horum, ab instanti 

Conceptionis meae erant tres crucifixiones 

infiniti cruciatus.  

1. VERBI, quo ad Desiderium et 
voluntatem infinitam satisfaciendi Patri, ex 
infinito in homines Amore: adeo, ut si Deus 

esset mortalis potuisset mori infinities, si 
voluisset.  

At quia Deus mori non potuit: ideo vel 
sic in ME voluit mori, quantum licuit, amore 
vestri.  

O homnites, talem nec agnoscitis 
amorem?  

Vos igitur pii omnes attendite, si est 

dolor et amor, sicut dolor et amor meus! 
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. )عذابات( كونً )إله( عندما كنت أنا كلمة اإلله )قبل 1

 التجسد(؛

. )عذابات( اإلتحاد األقنومً بٌن الطبٌعة البشرٌة 2

 واإللهٌة.

. )عذابات( القٌامة بالنعمة وبالمجد3
414
. 

                                             منذ لحظة الحبل بً، كنت كما لو أننً ص لبت ثبلث 

 مرات:

                                               . بصفتً كلمة )اإلله(، )كنت أتعذب( رؼبة  وإرادة  1

 هم. لبشر عند األب لحبً البلمحدود لمنً إلصبلح خطاٌا ا

. لدرجة أن )كلمة اإلله، قبل التجسد( لو استطاع أن 2

                                       مخلوق ا ألحب  أن ٌموت مرات ال نهاٌة لها. ٌكون

ولكن بما أن )كلمة( اإلله لم ٌكن ٌستطٌع أن ٌموت، 

 .                                   لذلك أردت أن أتجسد كً أموت حب ا بكم

 . أٌها الناس، لماذا ال تضعون ثقتكم فً هذا الحب؟3

أنتم جمٌعكم، ٌا من تحبونً، كونوا أتقٌاء، وتفكروا إن 

 ً وحبً.                            كان هناك ألم ا وحب ا مثل ألم

 

 

 

                                                           
414
 ٘زا اٌؼزاة اٌضالصٟ ٠حذد ِؼبٌُ أعشاس اٌٛسد٠خ اٌخّغخ ػشش. 
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VI. I. QUINQUAGENA, ad Infinitatem 
Passionis Dominicae EX VERBO ortam 
oranda.  

ARBOR haec magna est Oratio 
Dominica, et Angelica Salutatio: Rami 
quinque sunt: utriusque priores quinae 

dictiones ex relatione Christi Domini415. 

I. RAMUS: AVE. “Quia pro liberatione 
vestra ab omni, Vae maledictionis EVAE, ecce 

SIC morior in Cruce inde a conceptione. 
Morior, Pater vester, per et Creationem, 

et hanc Recreationem.  
Iam omnium patrum qui fuerunt, sunt, 

erunt, amores coniungantur; mei tamen 
affectus partem nec minimam attingent.  

Et eum sceleribus adhuc crucifigitis, cui 

oratis, PATER NOSTER”. 
II. RAMUS: MARIA. “Quia et pro Mariae 

salute, et pro mundi Illuminatione,  sic patior 
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VIاألولى من أجل آالم الرب لكونه  . لتتلى الخمسٌن

 كلمة اإلله.

الجدٌد( ٌنظر إلى تلك الشجرة الضخمة،  كان )العرٌس

المإلفة من أبانا والسبلم علٌك ٌا مرٌم: كانت األؼصان 

الخمسة هً الكلمات الخمسة األولى فً الصبلتٌن )حسب 

 وحً ٌسوع(.

الؽصن األول: "السبلم علٌك". "هكذا أنا أموت على 

الصلٌب، منذ اللحظة األولى للحبل بً، من أجل عتقكم من 

 نة حواء.مصابب لع

 أموت أنا، أبوكم )باربكم( الذي خلقكم وخلصكم.

فلٌحضر هنا، مع حبهم، جمٌع اآلباء اآلخرٌن، أولبك 

الذٌن كانوا فً الماضً، وفً الحاضر وفً المستقبل: فهم 

 لن ٌصلوا بحبهم إلى جزء ضبٌل من حبً.

 ال تصلبوه لذنوبه، بل صلوا من أجله: "أبانا".

هكذا أتؤلم وأنا مصلوب، من الؽصن الثانً: "مرٌم". "

 لحظة سبلم )المبلك( على مرٌم عندما  )دخلت فٌها(  بنوري 
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 .20صورة مقدسة: صعود مرٌم كلٌة القداسة إلى السماء، القرن 
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اثنان من أماكن العبادة المكرسة لسٌدة الوردٌة التً ال تحصى: مزار 

كنٌسة القدٌسٌن فٌلٌب بومبً )القرن التاسع عشر(، ومصلى الوردٌة فً 

 وٌعقوب )القرن السابع عشر(، فً نازو )مٌسٌنا(.
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Crucifixus.  
Quis? Ens entium, cui oratis: QUI ES, 

existens in omnibus per Essentiam, 
praesentiam, potentiam, verius quam anima 
vestra in vobis existat.  

Iam mors corporis sit dolorosa, quanto 

plus animae?  
Et mea infinities acerbior est.  

Et ubi vestra compassio?”. 
III. RAMUS: GRATIA. “Quia ad gratiam 

orbi impetrandam crucifixus sum, SIC 

dolorose et amorose.  
Quis? Lux et gloria coelorum, cui oratis: 

IN COELIS.  
Qua morte? Si coelorum mors esse 

posset: omnia viventia extinguerentur.  
Ego plus vitae sum vestrae necessarius: 

Ego plus igne amoris in vos exaestuor416 

quam, si creata omnia unus ignis forent, 
aestuare is posset.  

Et quae vestra redamatio?”. 

IV.  RAMUS:  PLENA.  “Quia   plenissima 
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 لكً )أخلص( العالم ، أنا كٌنونة الكابنات.

لذلك صلوا لً: "أنت الذي"، ألنً موجود فً الجمٌع، 

ا من                                                       فً الكٌنونة، وفً الوجود، وفً القدرة، وأكثر رسوخ 

 الروح التً تسكنكم.

                                     الجسد مإلم ا للجمٌع، وموت الروح أكثر  فإذا كان موت

                                                 إٌبلم ا، فإن )موتً( أكثر وأكثر إٌبلم ا بما ال ٌوصؾ.

 رحمتكم؟" أٌن هً إذن

                                               الؽصن الثالث: "نعمة". "ص لبت بقسوة حب ا من أجل 

 الحصول على النعمة للعالم.

 من أنا؟

أنا نور السماء ومجدها، فصلوا لهذا النور: "فً 

 السماء".

وات تموت لماتت جمٌع كانت السم وأي موت! لو

 الكابنات الحٌة؛ لكنً ضروري أكثر من أجل حٌاتكم.

أنا أشتعل بنار الحب لكم أكثر مما لو اشتعلت كل األشٌاء 

 المخلوقة فً نار واحدة.

 وبماذا كافؤتمونً؟"

 الؽصن الرابع: "ممتلبة". "ذقت أثناء الصلب أقصى حد 
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cum infinitate doloris, amoris ac meriti 
crucifixus patior, ad removendam vestram 
inanitatem a bonis, atque donandam 

plenitudinem meam gratiae et gloriae.  

At quis? Sanctus Sanctorum, cui orates: 
SANTIFICETUR.  

Qua morte?  
Iungite omnium martyrum, omnium 

viventium mortes, cruciatus et cruces in 

unam; nulla tamen erit similis ad infinitum 
comparatio.  

Bestiae discruciatae et morienti 
compatimini: ubi compassio mei?”. 

V. RAMUS: DOMINUS. “Quia ad 
hominum liberationem a servitute diaboli; ad 
acquisitionem regni et dominii.  

Sic patior.  
Quis?  
Dominus vester nobilissimus, 

liberalissimus, amabilissimus, cui dicitis: 
NOMEN TUUM; cui omne genuflectitur, in 

quo et baptizati estis, et nomen habetis ac 

donum Christianum, et inscriptionem in 
Libro vitae.  

Qua morte?    
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لؤللم من أجل أن تكونوا جدٌرٌن بحب اإلله لكم؛ من أجل 

 إبعادكم عن خواء الثروات وإعطابكم امتبلبً بالنعمة والمجد.

 من أنا؟

 أنا قدٌس القدٌسٌن، صلوا لهذا القدٌس: "لٌتقدس".

 وأي موت!

لو مات القدٌسٌن الشهداء مصلوبٌن جمٌعهم فً نفس 

 شكل من األشكال.اللحظة فموتهم ال ٌضاهً موتً بؤي 

فإن كنتم تشفقون على دابة صؽٌرة تتؤلم وهً تحتضر، 

ً  أنا؟"                         فلم ال تشفقون عل

الؽصن الخامس: "الرب". "أنا تحملت العذاب من أجل 

تحرٌر البشر من عبودٌة الشٌطان، ومن أجل تفعٌل ملكوت 

 الرب.

 من أنا؟

أنا ربكم النبٌل، والكرٌم، واللطٌؾ؛ صلوا له: "إسمك"، 

ا إٌانا أما ا مانح                                                        مه تنثنً الركب، و)بإسمه( تعمدتم به أٌض 

العطاء بؤن نسمى مسٌحٌٌن، من خبلل التسجٌل فً كتاب 

 الحٌاة.

 وأي موت!
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Nullis unquam effabili, etiam Angelorum 
omnium linguis.  

Et vos me in Cruce lamentatem non 

auditis?  
Miseremini mei, saltem vos amici mei.  
Videte cruciatus et mortes una in morte, 

et cruciatu meo innumeros.  

Numerate tamem aliquos.  
Pro decem praeceptorum Dei violatione 

vestra, et impletione mea sic in quolibet 

quinque ramorum crucior: ecce 
quinquaginta cruciatus ac mortes, infiniti 
amoris, doloris et meriti.  

Cur igitur ad minus Angelicis 
Salutationibus quinquaginta me in 
Psalterio dignamini: sic me redamatis?  

Sic, mihi condoletis: ita mecum 

commeremini vobis? Et quomodo mecum 
conregnare et congaudere poteritis?”. 

VII. II. QUINQUAGENA, ad infinitatem 

Passionis Dominicae ex UNIONE hypostatica 
ortam, oranda.  

Attende  nunc   modos,   et  fines   meae 
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التوجد كلمة، وال حتى من كلمات المخلوقات المبلبكٌة، 
 تستطٌع التعبٌر عنه بشكل كامل.

 أنٌنً على الصلٌب؟وأنتم، أال تسمعون 

 اشفقوا علً، أنتم ٌا أصدقابً على األقل.

المصلوب الذي مات وعذاباته التً ال  سماتانظروا إلى 
 تحصى!

                   حاولوا أن تعد وها!

أنا مصلوب على هذه األؼصان الخمس ألداوي آثامكم 
 بمخالفة الوصاٌا العشر لئلله.

الخمسون المإلمة للمصلوب قد جعلتكم  الجراحهاهً  
 ٌرٌن بحبً البلمحدود.جد

ا لماذا ال تكاف ون )هذا الحب( على األقل بصبلة السبلم ب                 إذ 
 علٌك ٌا مرٌم خمسٌن مرة؟

 أهكذا تبادلونً الحب؟

؟  ً                     أهكذا تتؤلمون عل

 أهكذا ترٌدون أن تتعذبوا معً؟

                                                وكٌؾ ٌمكنكم أن تكونوا فً الملكوت وتتمتعون سوٌة  
 معً؟"

VII من أجل آالم الرب                            . الخمسٌن الثانٌة. ل ت صلى

 البلمنتهٌة بسبب اإلتحاد األقنومً.

 انظر بعٌن االهتمام إلى آالم صلبً التً ال تنتهً والتً 
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Crucifixionis ex Unionis factae modis.  
I. RAMUS: TECUM. “En VERBUM 

INCARNATUM hic Crucifixum: ut mundus 

haberet Secum DEUM, fixum, profugato 
Diabolo.  

Quod Verbum?  

Cui oras: ADVENIAT REGNUM TUUM.  
Rex Regum est.  

Qua morte morior?  
Ineffabili, inaestimabili, incessabili 

usque ad finem mundi.  

Si servus morti Domini, aut Regis non 
compatiatur, proditor aestimatur: et mihi 
quis debite compatitur?  

Plerique adhuc me denuo saepius 

crucifigunt”. 
II. RAMOS: BENEDICTA. “Hic patior 

ratione Unionis factae Homini417 cum Deo: ut 

genus humanum reciperet benedictionem.  

Sed quis?  
Dominus Libertatis, a quo recepistis 

libertatem filiorum Dei Naturalem, 

Moralem, Spiritalem, cui oratis: FIAT 

VOLUNTAS TUA. 
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 سببها اإلتحاد األقنومً )للطبٌعة البشرٌة مع تلك اإللهٌة(".

الؽصن األول: "معك". "إن الكلمة التً تجسدت 
مصلوبة هنا من أجل أن ٌحمل العالم معه اإلله المصلوب 

 الذي طرد الشٌطان.

 من هو كلمة )اإلله(؟

 هو من تطلب منه: "لٌؤت ملكوتك".

 هو الملك األعظم.

 وأي موت!

ال ٌوصؾ، وؼالً الثمن، ومستمر ال ٌنقطع حتى نهاٌة 
 العالم.

فإذا لم ٌتؤلم العبد إزاء موت السٌد أو الملك أال ٌعتبر 
 كافر؟

 ومن هو الذي ٌتؤلم بهذا القدر من أجلً؟

 إنهم كثٌرون أولبك الذٌن ماٌزالون ٌصلبوننً ببل
 انقطاع".

الؽصن الثانً: "مباركة". "أنا أتعذب هنا )على 
الصلٌب( نتٌجة للعهد بٌن اإلنسان واإلله كً ٌتمكن الجنس 

 البشري من تلقً البركة.

 من أنا؟

أنا رب الحرٌة الذي تلقٌتم منه حرٌة أبناء اإلله فً 

الشخصٌة، وفً الفعل، وفً الكٌنونة، والذي تطلبون منه: 

 "لتكن مشٌبتك".
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Qua morte?  
Quantam velle non possent omnes 

creatae omnium voluntates conjunctae in 

unam.  
Vae iis, qui Liberatorem ingrati non 

honorant?  

Qui exhonorificant?  

In gehenna sub daemonibus aeternum 
servient”. 

III. RAMOS: TU. “Hic patior ratione 

Unionis facta418 Dei cum homine: ut Divinitas 

hominibus clare demonstrata innotesceret.  
Quis homo patior?  

Motori unitus primo, danti omnibus 
motum: quo cessante perirent omnia, cui 
oratis: SICUT IN COELO.  

In quo primum est motor omnium 
mobilium.  

Qua passione?  
Si cui ab orbis initio ad finem forent 

omnia coeli fulmina, tonitrua, tempestates 
sustinendae; nil tamen ad meae id poenae 
minimum foret”. 

IV. RAMOS: IN MULIERIBUS. “Hic  patior 
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وأي موت! لقد كانت إرادة الموت قوٌة بحٌث أنه لو 

 واحدة لما عادلتها. اجتمعت كل اإلرادات المخلوقة فً إرادة

ر! مون المحر                                               وٌبل  ألولبك الجاحدٌن الذٌن ال ٌكر 

                          وٌبل  ألولبك الذٌن ٌهٌنونه!

ا للشٌاطٌن فً جهنم".                                           سٌبقون إلى األبد عبٌد 

الؽصن الثالث: "أنت". "أنا أتعذب هنا )على الصلٌب( 

                                                   نتٌجة  للعهد بٌن اإلله واإلنسان من أجل أن ٌتجلى اإلله 

               بصراحة  للبشر.

 من هو اإلنسان الذي تعذب؟

هو المتحد مع )اإلله(، الباعث األول الذي ٌحرك كل 

 شًء، والذي سٌهلك كل شًء بدونه.

 إنه ذلك الذي تصلون له: "كما فً السماء".

 فً )السماء( ٌسكن المحرك األول لكل األحٌاء.

وأي آالم! فإن استطاع أحد ما تحمل كل صواعق 

بدء الخلٌقة إلى نهاٌتها، فلن  ورعود السماء وعواصفها، منذ

ا من آالمً". ا جد  ا صؽٌر                                    ٌعادل جزء 

 الؽصن الرابع؟  "بٌن النساء".  "أنا  أتعذب  هنا  )على 
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 .20صورة مقدسة: وردٌة مرٌم، القرن 
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لوتشانو برونزو، سٌدة الوردٌة مع القدٌس دومٌنٌك والقدٌسة كاترٌنا دا 

 .1626سٌٌنا، 
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ratione humanae naturae cum Divina unitae.  

Ut amabilem misericordiam mererer 
mortalibus.  

Quis?  
Qui terram supportat, e terra omnes 

format, cui dicis: ET IN TERRA.  

Qua morte?  
Si quam a419 singulis, quae in terra 

sunt, pati oporteret, ab igne exustionem, 
submersione ab aqua, etc., arrosionem a 
corvis, dilacerationem a feris, etc., idque ad 

finem orbis: nihil ad passionem foret meam.  
Ideo immites, non compassi sponte mihi, 

devorabuntur cum Dathan et Abyron; 
incendentur cum Sodoma etc.”. 

V. RAMOS: ET BENEDICTUS. “Hic patior 
Homo Deus quasi maledictus: ut cunctis octo 
Beatitudines commererer.  

Quis?  
Mundi totius nutricius, et singulorum, 

cui oratis: PANEM NOSTRUM QUOTIDIANUM.  
Qua morte?  
Si  omnes  omnium  fames,  sitesque una 
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                                                         الصلٌب( نتٌجة  للعهد بٌن الطبٌعة اإللهٌة وتلك البشرٌة لكً 

 أحصل على الحب الرحٌم من أجل الفانٌن.

 من أنا؟

العالم وٌخلق كل شًء من التراب، والذي  ٌسندأنا من 

 تقول له: "كذلك على األرض".

وؼمرته وأي موت! إذا احترق كل ما على األرض 

المٌاه، ومزقته الؽربان والوحوش، إلخ.، )منذ البداٌة( حتى 

                                        نهاٌة العالم، فلن ٌكون شٌب ا إزاء آالمً.

بحٌث ال ٌرٌد أن ٌكون إلى  عدٌم اإلحساسمن سٌكون 

رض مثل داثان وأبٌرام؛ جانبً فً اآلالم ستبتلعه األ

 مثل سدوم، إلخ.". وسٌحترق

قاسً اللعنة، أنا الؽصن الخامس: "ومباركة". "أنا أ

 اإلنسان اإلله، من أجل أن ٌستحق الجمٌع التطوٌبات الثمانٌة.

 من أنا؟

أنا من ٌعطً القوت لكل مخلوقات الدنٌا، والذي تطلبون 

 منه: " أعطنا خبزنا كفاؾ ٌومنا ".

                                                 وأي موت! إن كان ممكن ا تحمل كل الجوع والعطش لكل 
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forent animabus perpetiandae adusque finem 
mundi, nil ad meum sitis cruciatum.  

Et non compateris Nutritori tuo?  

Tu igitur mihi pro iis alteram 
Quinquagenam, infinitosque cruciatus meos 
reduc minimum ad eum considerationis 
numerum ac modum: quia in iis quinque 

modis, finibusque Crucifixionis passus, ac 
mortuus sum, ad promerendas hominibus 
Decem Virtutes: scil[icet] Theologicas tres: 
Fidem, Spem, Charitatem; Cardinales 
quatuor: Prudentiam,   Iustitiam, 
Temperantiam, Fortitudinem; Morales tres 
alias: Humilitatem, Laetitiam Spiritalem, 
Liberalitatem in Deum et egenos.” 

VIII. III. QUINQUAGENA ad Infinitatem 
Passionem Dominicae, ex ANIMA CHRISTI 
ortam, oranda.  

Ecce fili: tristis est anima mea usque ad 
mortem: mortem autem Crucis; idque inde a 

conceptione mei, in parte inferiore: nam 
superior semper in Visione beata  fuit,    contrarii 
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                                                          )المخلوقات الحٌة(، حتى نهاٌة العالم، فلن ٌكون شٌب ا مقابل 

                        عطشً عندما كنت مصلوب ا.

 من ٌطعمكم؟ الشفقة علىلم ال ٌكون عندكم القلٌل من 

ا، ق الثانٌة من أجل  دم لً أنت، بإسم الجمٌع، الخمسٌن       إذ 

عذاباتً التً ال تنتهً، تلك الكمٌة القلٌلة )من السبلم علٌك 

 ٌا مرٌم فً أسرار األلم الخمس(.

بما أن العذابات التً قاسٌتها فً الصلب حتى الموت 

كانت خمسة من أجل أن ٌستحق البشر الفضابل العشر، أي 

ة؛ و )الفضابل( البلهوتٌة الثبلثة: اإلٌمان، والرجاء، والمحب

)الفضابل( الربٌسٌة األربعة: الفطنة، والعدل، واالعتدال، 

والثبات؛ و )الفضابل( األخبلقٌة الثبلثة: التواضع، والسعادة 

 الروحٌة، وحب اإلله للصؽار".

VIIIالثالثة. للصبلة من أجل المحدودٌة آالم  . الخمسٌن

الرب التً قاساها المسٌح فً الروح. "انظر ٌا بنً، روحً 

 حزٌنة حتى الموت، وموت الصلٌب.

وكان هذا )الحزن( ٌؤتً من أعماق روحً، منذ الحبل 

 ، وال ٌمكن مطوبةبً، بٌنما كانت قمم )الروح( تنعم بالرإٌا ال
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incapax.  
Causa doloris mei infinita erat charitas, 

gratia, et Virtus; pietas et odium peccati.  
Voluit autem Anima mea se per omnia 

conformare Verbo et Unioni; quibus 

contendebat compati, quantum possibile420 
erat Voluntati.  

Unde vicissim a Verbo causabatur in 
anima dolor infinitus, quem infinita capiebat 
Voluntas mea, plura vel maiora usque pati 
appetens.  

Iam Fines Passionis intellige plures. 
I. RAMUS: FRUCTUS. “En passum ob 

acquirendos mundo Fructus XII, ut sunt: 

Gaudium, Pax, Patientia etc.  
Quis? Largitor omnium, cui oratis: DA 

NOBIS HODIE.  
Qua Passione?  

Si omnia tyrannorum omnium ingenia 
conflata cruciatus varios excogitarent et 
diros: ii tamen ad meos nihil forent. 

 

 

                                                           
 ".٠possibiliٛعذ: " 1691طجؼخ فٟ   420
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 أن ٌحصل خبلؾ ذلك.

مردها فضابلً  البلمحدودة على المعاناة كانرتً إن قد

، والنعمة، والرحمة وكره الخطٌبة.                                                    )البلمحدودة(: البر 

كانت روحً متحدة بعمق مع طبٌعتً اإللهٌة بحٌث 

 ٌمكن تحمل العذاب فوق أي حد.

فً الحقٌقة، كان األلم البلمحدود الذي كان كلمة اإلله 

تستطٌع تحمله،  ٌشعر به ٌعادل ما كانت إرادتً البلمحدودة

                                  فلم ٌكن ممكن ا معاناة أشٌاء أسمى.

 اآلن فقط ٌمكنك إدراك المكانة الرفٌعة لآلالم".

الؽصن األول: "ثمرة". "لقد كابدت اآلالم من أجل 

الحصول للعالم على الثمار اإلثنتا عشر، وهً: الفرح، 

 السبلم، الصبر، إلخ.

 من أنا؟

ن: "أعطنا أنا من ٌهب بسخاء كل األشٌاء، وله تصلو

 كفاؾ ٌومنا".

وأي آالم! لو اخترعت جمٌع العقول الذكٌة والمتهورة 

ا أقسى التعذٌبات ومختلفها، فلن تكون شٌب ا                                                            لجمٌع الطؽاة مع 

 إزاء )عذاباتً(.
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Corporale enim nil ad spiritale aequari 
potest.  

Si dato pomo, aut pane vitam servare 

posses vilissimo, non negares: et Animae 
meae nil de tuae421 affectu, effectuque 
das?”. 

II. RAMUS: VENTRIS. “En passum: ut 
omnes regenerantur in filios Dei adoptivos. 

Quis?  

Qui habet Clavem David ligandi, et 
solvendi etc., cui oras: ET DIMITTE NOBIS 
DEBITA NOSTRA.  

Qua paena?  

Tanta pro singulis delictis: ut si 
minimus animae cruciatus verteretur a Deo 
in corporalem, creata422 omnia interirent 

corporea.  
Si pro daemonibus sic doluissem, 

salvari potuissent; et omnia in mei gratiam 
perpeti nil dubitarent”. 

III.    RAMUS:   TUI.    “En    passum:   ut  

 

 

                                                           
421 
".٠tuoٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 

422 
".٠creataeٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  
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ا أن تعادل                                                  فً الواقع، )اآلالم( الجسدٌة ال ٌمكن أبد 

 )اآلالم( الروحٌة.

إذا كان بإمكانك إنقاذ حٌاة شخص بتقدٌم ثمرة أو رؼٌؾ 

 خبز عدٌم القٌمة له، فهل ترفض ربما؟

ا ال تقدم لروحً فتات ا من عاطفتك ومن بؤسك؟"                                                     لماذا إذ 

"قاسٌت اآلالم من أجل تؽٌٌر الؽصن الثانً: "بطنك". 

 الجمٌع إلى أبناء لئلله بالتبنً.

 من أنا؟

أنا من ٌمتلك مفاتٌح داوود للحل والعقد، إلخ. وله 

 تصلً: "واؼفر لنا خطاٌانا".

 وأي عذاب!

إنه ٌعادل كل الخطاٌا مع بعضها، والذي لو أن اإلله 

ل أصؽر عذاب من عذابات روحً إلى )عذابات( جسدٌة                                                    ٌحو 

 جمٌع المخلوقات. لماتت

لو أنً تعذبت هكذا من أجل الشٌاطٌن ألمكنها الخبلص؛ 

                                                  وآمنوا حق ا بؤنً أتحمل كل شًء بفضل نعمتً اإللهٌة".

". "أنا قاسٌت اآلالم من أجل انتزاع                                                     الؽصن الثالث: "ك 
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homines a captivitate peccati et inferni eriperem.  

Quis?  
Rex Misericordiae, cui oras: SICUT ET 

NOS DIMITTIMUS DEBITORIBUS NOSTRIS. 
Qua justitia?  

Maiore, quam omnium sit damnatorum.  

Ut quantum gloria Christi, essentialis 
excedit creatam omnium beatorum: tantum 

superet animae meae tristitia aliam 
quamcumque.  

O ingratae hominum animae, et nil 

compassione mihi respondent?”. 
IV. RAMUS: JESUS. “En passum, ut 

salvetur mundus per me.  

Quis sum ille?  
Liberator in omni tentatione, 

tribulatione, etc., cui oras: ET SE NOS 
INDUCAS IN TENTATIONEM.  

Qua morte? 
Collige omnes, quae fuerunt, sunt et 

erunt tentationes, tribulationes, et423 

mortes, etc., nil omnes ad hanc unam 
meam.  

Mea enim est secundum maiorem 

potestatem,  notitiam, amorem,  etc.,  quibus 

 
                                                           

423 
".٠etٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  
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 البشر من عبودٌتهم للخطٌبة وللجحٌم.

 من أنا؟

أنا ملك الرحمة، الذي تصلً له: "كما نحن نؽفر لمن 

 وأساء إلٌنا". أخطؤ

 وأي عدل!

 عدل ٌفوق كل أشكال الظلم.

فكما ٌفوق مجد المسٌح مجد جمٌع القدٌسٌن بما ال 

 ٌوصؾ، كذلك ٌفوق حزن روحً أي )حزن بشري( آخر.

ٌا أرواح البشر الجاحدة، لماذا ال تبادلونً بشًء ٌسٌر 

 من شفقتكم؟

الؽصن الرابع: "ٌسوع". "قاسٌت اآلالم لكً ٌكون 

 لم على ٌدي.خبلص العا

من أنا؟ أنا من ٌنجً من كل التجارب، والمحن، 

 والموت، إلخ. وله تصلون: "وال تدخلنا فً التجربة".

                                             وأي موت! لو اجتمعت سوٌة  كل التجارب، والمحن، 

والموت، فً الماضً وفً الحاضر وفً المستقبل؛ لن ٌكون 

                              شٌب ا إزاء موتً )على الصلٌب(.

                      ا  وحجم ا  بسبب بؤسً،                           إن  موتً ٌفوق كل شًء  وزن  
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كارلو تشٌرٌزا، سٌدة الوردٌة مع القدٌس دومٌنٌك والقدٌسة كاترٌنا دا 

 ، كارونا، كنٌسة ٌوحنا المعمدان.1650سٌٌنا، 
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nec mensura, nec modus est ullus”. 
V. RAMUS: CHRISTUS. “En passum: ut ex 

me haberetis Unctiones Sacramentorum. 

Quis?  
Fortis et potens in proelio contra omne 

malum, cui oras: SED LIBERA NOS A MALO.  

Qua morte?  
Immortali.  
Quia infinita est voluntas et amor, 

dolorque moriendi pro quolibet peccato et 
peccatore, et mundo. 

Et tam parva hominum est compassio 
mei: qui in omnibus adsum omnibus, 

rego424, posco425, servo, salvo.  
O ingratos!  
Ecce quae in quinque his ramis Crucis 

patiar, ad Novos Choros Angelorum 
reparandos ex decimo Hominum.  

Et non devotius ac frequentius in 
Psalterii Quinquagena, quinquagies 

salutarer? 
Angelica Salutatio initium fuit Passion-

is meae, sicut et Incarnationis, et Evangelii. 

 

                                                           
 .)أسعٛ، أصٍٟ( "٠rogoٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   424
 .)٠مٛد ئٌٝ اٌّشػٝ( "٠pascoٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   425
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 ومثالً، وحبً، إلخ."

الؽصن الخامس: "المسٌح". "أنا قاسٌت اآلالم لكً 

 تتلقوا منً المسح بالزٌت فً األسرار.

 من أنا؟

المعركة ضد الشر، وله تصلً: أنا القوي والقادر فً 

 "لكن نجنا من الشرٌر".

 وأي موت!

                                              ولن ٌنتهً الموت طالما هناك خطٌبة  واحدة ومذنب 

( المحدودة، والحب واأللم.  ً                                                       واحد فً العالم، ألن اإلرادة )ف

 إلى هذا الحد؟ قلٌللماذا تعاطؾ البشر معً 

مع ذلك أساعد الجمٌع فً كل شًء، وأرشدهم، وأبحث 

 وأخدمهم، وأنقذهم!عنهم، 

أٌها الجاحدون! انظر ماذا أعانً فً هذه األؼصان 

الخمسة للصلٌب إلصبلح الجوقات التسعة للمبلبكة لمصلحة 

 )الجوقة( العاشرة، وهً جوقة البشر!

وى وتكرار لخمسٌن مرة فً وربما لن تحٌٌنً بتق

 )الثالثة( للوردٌة؟ الخمسٌن

، وبداٌة التجسد كانت السبلم علٌك ٌا مرٌم بداٌة آالمً

ا.                واإلنجٌل أٌض 
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Nec de potentia Dei ordinaria esse 
maior potuit sensibilis passio mea”. 

IX. His dictis, ecce videbat ille ab 

innumeris daemonibus innumeras animas e 
mundo raptari in barathrum.  

1. Audivit horribiles vociferationes.  
2. Vidit Iustitiam divinam equo rufo 

vectam cursu incito volare ad orbis 
devastationem, dictumque ei est: eam iam 
iam instare mundo.  

3. Ideo Dei Clementia ostendit remedia, 
in Psalterio Christi, ab orationibus 
requirenda, per Mediatricem Dei Matrem, cui 
nil a Deo negatur.  

4. Denique terribilissima Vox intonuit 

his    verbis: “Per  Angelicam   Salutationem 
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 إن آالمً تعادل قدرة اإلله".

IX )بعد سماع هذه الكلمات، رأى )العرٌس الجدٌد .

ا ال تعد وال تحصى تجرها شٌاطٌن كثٌرة من الدنٌا إلى                                                         أرواح 

 الهوة.

 الرهٌب. . سمع صراخها1

. رأى2
426

عدالة اإلله على حصان أصهب ٌطٌر  

 بسرعة هنا وهناك لكً ٌدمر العالم.

 قٌل له: "من هذه اللحظة، هً ستسود العالم".

. حٌنها أظهرت له  رحمة اإلله وسابل العبلج التً 3

ٌجب علٌه التزود بها: صلوات وردٌة المسٌح، بشفاعة 

          له شٌب ا.الوسٌطة أم اإلله التً ال ٌرفض لها اإل

. فً النهاٌة، أرعد صوت رهٌب بهذه الكلمات: "كما 4

                                              خل صت بالسبلم علٌك ٌا مرٌم كل شًء فً مرة واحدة 

ا  أن أصلح  بالسبلم علٌك ٌا                                                           بواسطة االبن؛ فؤرٌد  اآلن  أٌض 

 

 

 

 

 
                                                           

426
"( اٌزٟ Vidi                                          ثمٟ ث١ز ب ع١شح رارٟ ِٓ سؤٜ اٌطٛثبٚٞ أًلْ )" 1600ػبَ  فٟ ٔص 

 ".Viditثفؼً فبػٍٗ غبئت ثص١غخ اٌّفشد: " 1847عشٜ رصح١حٙب فٟ ٔص ػبَ 
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semel omnia reparavi, per Filium: per 
eandem et nunc depravatum mundum 
reparare volo in iis, qui voluerint me 

laudare in Psalterio, et puras conservare 
conscientias”. 

 
 

CAPUT XIII. 
De Poenis inferni. Revelatio ad Sponsum 

Mariae. 

 

I Quia Oratio, iuxta S. Ambrosium est 

potissimum homines cum Deo reconciliandi 
remedium; et Regina orationum est 
Psalterium: quare vim ei inesse ad idem 
maximam oportet: praesertim cum vim ex 
Christi hauriat Vita, Passione, et Gloria, 
Deiparae accedentibus Sanctorum meritis.  

II. Unde quidam devotus in Psalterio 
Christi, maxime circa Passionem, in  corpore 
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مرٌم العالم الفاسد بواسطة أولبك الذٌن سٌسبحون لً 

 بالوردٌة، وأحفظ ضمابرهم نقٌة".

 

 الفصل الثالث عشر

للعرٌس )الجدٌد( لمرٌم  ٌوحً)ٌسوع المصلوب( 

 الجحٌمعذابات ب

I بحسب القدٌس امبروزٌوس، فإن الصبلة بالنسبة .

 للناس هً أفضل وسٌلة للمصالحة مع اإلله.

والوردٌة هً ملكة الصلوات للقدرة الهابلة التً 

 تحتوٌها هذه الصبلة.

تستمد )الوردٌة فً الحقٌقة( قوتها من الحٌاة، ومن آالم 

ا.المسٌح، ومن مجده، ومن حسنات أم اإلله والقدٌسٌن         أٌض 

IIأحد أتقٌاء وردٌة المسٌح .
427

، وبٌنما كان ٌتلو 

 األسرار المإلمة، كان ٌشعر بآالم المسٌح فً جسمه.

 

 

 

 
                                                           

427
رمٟ ٚسد٠خ اٌّغ١ح )أٚ  ثب٤حشٜ ا٤عشاس اٌّإٌّخ ٌٍٛسد٠خ( ٘ٛ ٔفغٗ اٌطٛثبٚٞ  

"أحذ أرم١بء  أٚ                                                                  أًلْ. فٙٛ ًل ٠زوش اعّٗ أثذ ا  فٟ إٌص، ٠ٚش١ش ئٌٝ ٔفغٗ ثبٌمٛي "فالْ"،

 "اٌؼش٠ظ اٌغذ٠ذ ٌّش٠ُ".أٚ اٌٛسد٠خ"، 
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suo sentit saepius verissime Passionem 
Christi.  

Ille, cum Sacrum Missae celebraret, vidit 

in Sacra Hostia JESUM Crucifixum: et hunc 
audivit ita dicentem: “Tu me iterum 
crucifigis”.  

Et ille: “O Domine JESU Christe: quomo-

do scelus tantum infelix patrare possum?”.  
Et Dominus: “Tua peccata me crucifigu-

nt: malo crucifigi, quam Deum iis peccatis 

offendi, quibus ante eum offenderas.  
Sed etiamnum me crucifigis, omissione, 

si non commissione.  

Habes scientiam, licentiam, et officium 
praedicandi: reus malorum es, quae prohi-
bere potes, si Psalterium meum praedices.  

At factus es canis mutus, non valens 

latrare, cum luporum plenus sit mundus.  
Ni te emendaris, in Patre Omnipotente 

iuro, de falso prandio mundanorum 

comedes”.  
III. Ad vocem hanc, ecce, videbat infinit-

um quasi barathrum hiare, inque eo Ecclesi-
asticos, Religiosos, Principes,  Dynas-tas, 

turbasque discumbere: et ignis, grando,  nix, 
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فً أحد األٌام، وبٌنما كان ٌقٌم القداس، رأى فً 

ناولة المقدسة ٌسوع المصلوب، وسمعه ٌقول: "أنت الم

 تصلبنً للمرة الثانٌة".

فقال هو: "ٌا ربً ٌسوع المسٌح، كٌؾ لً أن أرتكب 

 جرٌمة بهذه الشناعة؟".

فقال له الرب: "ذنوبك تصلبنً: أفضل أن أصلب أنا 

                                                  على أن ٌ هان اإلله بتلك الذنوب التً أنت تهٌنه بها.

بارتكاب الذنوب، فؤنت تقوم بذلك صلبنً وعندما ال ت

 عندما تهمل.

أنت لدٌك اإلعداد البلزم، والحرٌة، ومهمة الوعظ: أنت 

مسإول عن الشرور التً بإمكانك منعها لو فقط تعظ 

                                                     وردٌتً. لكنك أصبحت كلب ا أخرس، عاجز عن النباح، بٌنما ب

 العالم ملًء بالذباب.

ى كل إن لم تصلح نفسك، أعدك أمام األب القادر عل

 شًء بؤنك ستؤكل طعام الدنٌوٌٌن الخاطا".

III ،ة  سحٌقة تنفتح واسعة                                                 . بعد هذه الكلمات، رأى هو 

وفٌها ٌرقد رجال كنسٌٌن، ومتدٌنٌن، وأمراء، وملوك، 

د، وثلج، وجلٌد، وصفٌرعواصؾ؛                                                        كثٌرون ؼٌرهم؛ ونار، وب ر 
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glacies, et spiritus procellarum pars calicis 
eorum erant: item serpentes, quaeque orbis 
habet abominabilissima.  

His ingurgitabantur ad sumnum inulti428, 
immane ululantes.  

Circumstabant daemones, specie     
mulierum, quibus turpius nil excogitari 

potest: quae monstra telis ignitis 
discumbentium  genitalia igniebant pertusa, 
ignitosque serpentes aspidas, bufones, etc., 
in nuda eorum corpora imitebant429: et alia 
aliis saeviores succedebant cruciatrices 
formae430. 

Noverat is multos ante in vivis agentes. 

Ad quem Jesus: “Ecce, tua haec 

requies: praedicare si diutius 
cesses. Praedica Psalterium meum.  

Iuro: Ego pugnabo, cum tota 

Curia coelesti, contra omnes te hac 

in re impugnantes.  

Et fac431, quod praedicas432, ne 
cum his discumbas, quos433 vidisti; 

qui dicunt, et non faciunt”, c.8.6. 

 

                                                           
428
.)ثبٌضشٚسح، ثبٌمٛح( "٠invitiٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 

429
)سثّب خطأ ِطجؼٟ ٌىٍّخ  "٠imittebantٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

"imitebant)".
 

430
".٠formaeٛعذ: "ًل  1691فٟ طجؼخ  

 

431
.)٠ؼشض( "٠dicٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 

432
".٠praedicesٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 

433
".٠quasٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 



826 
 

ا من الكؤس المر  الذي ٌتجرعونه. ا ٌسٌر                                                         وكل ذلك كان جزء 

وكانوا بٌن األفاعً، مؽمورٌن حتى رإوسهم بؤقرؾ ما 

 فً العالم، وهم ٌصرخون بؤعلى أصواتهم.

كانوا محاطٌن بشٌاطٌن على شاكلة نساء مخٌفات بشكل 

ال ٌوصؾ؛ كانت هذه الكابنات المرعبة تؽرز وتحرق 

اسلٌة للموجودٌن بسهام من نار؛ وكانت تدخل األعضاء التن

                                                       حٌ ات ملتهبة، وأفاعً وضفادع، إلخ، فً مإخراتهم العارٌة؛ 

 ومن ثم تدخل أشٌاء مإلمة أكثر قسوة من السابقة.

ؾ على الكثٌرٌن ممن كانوا فً عالم األحٌاء.                                              تعر 

فقال له ٌسوع: "سٌكون هذا مكان الراحة لك إن أهملت 

 الوعظ.

، وأعدك: أنا سؤكافح مع كل ملكوت             بش ر بوردٌتً

 السماء ضد من ٌقؾ بوجهك فً الوردٌة.

                                                 وع ش الذي تعظ به كً ال تكون ٌوم ا من األٌام من بٌن 

 أولبك الذٌن تراهم، أولبك الذٌن كانوا ٌقولون وال ٌفعلون".
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 .20صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة والنفس التقٌة،القرن 
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دومٌنٌك والقدٌس فرنسٌس داسٌزي، القرن  سٌدة الوردٌة مع القدٌس

 السابع عشر، روفو )باري(.
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 الفصل الثانً عشر والثالث عشر بالصور.

 
 من رإى الطوباوي أالن: بٌنما كنت أصلً الوردٌة...
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... انخطفت روحً وشعرت بؤننً تمثلت المسٌح، وشعرت بإكلٌل الشوك 

وقدمً )رسوم لٌتٌسٌا  الرب ٌسوع فً ٌدًٌ جراحعلى رأسً، وبؤلم 

 الجٌري(
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                                                                  وفجؤة  وجدت نفسً مع المسٌح فً قصر ملكً، ورأٌت فتاة  )مرٌم( جمالها 
ال ٌوصؾ، متواضعة، وكان أمامها المبلك جبرابٌل وهً تقول له: "هوذا 

 أنا أمة الرب، لٌكن لً كقولك".
ا من الشمس، وأنه                                                         الحظت حٌنها أن عٌناي أصبحتا أكثر إشعاع 

أنها حبلت فً تلك و ،ً الرإٌة فً داخل البطن الطاهر لمرٌمباستطاعت
ا خرج للتو من البٌضة،  ا صؽٌر                                                                  اللحظة بطفل صؽٌر الحجم، ٌشبه عصفور 

  ومكتمل الشكل فً سابر أعضاء جسمه.
، وكان ٌبدو أن عٌناه كانتا بٌدهالعالم كان الصبً الصؽٌر )ٌسوع( ٌمسك 

 عانى فٌها.القدس التً اورشلٌم تحدقان بمدٌنة 
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 وكنت أرى الصبً الصؽٌر ٌتعذب كما لو أنه ٌتعذب فً اآلالم.

وقال ٌسوع لً: "أترى كٌؾ أننً قاسٌت العذابات المستمرة من أجلك 

ومن أجل جمٌع أبناء آدم منذ بداٌة الحمل بً حتى ساعة موتً!" )رسوم 

 لٌتٌسٌا الجٌري(.
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                       معلق ا على خشبة الصلٌب فً تلك اللحظة، رأٌت الصبً الصؽٌر ٌسوع 

ا للشفقة بحٌث كان ٌدفع جمٌع الكابنات                                                                الصخمة، وكان المنظر مثٌر 

 األرضٌة والسماوٌة إلى حب المسٌح المصلوب.

 قال ٌسوع لً: "أنظر كم تعذبت من أجلك!".

اقتربت من خشبة الصلٌب والحظت، وبدون أن أفهم كٌؾ ذلك، أن القدٌسة 

 المنظر الواسع كما لو كان فً معبد. مرٌم العذراء كانت تحتوي ذلك

كان ٌتفرع من جذع الصلٌب الضخم الوحٌد ثبلثة أؼصان، كل واحد منها 

ٌتفرع إلى خمسة أؼصان أخرى، وفً وسطها كان هناك الطفل ٌسوع 

قال لً أن أالمه بدأت مع السبلم علٌك ٌا مرٌم التً قالها ربٌس و         مصلوب ا، 

 المبلبكة جبرابٌل لمرٌم.
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ا ال تعد وال تحصى تجرها شٌاطٌن بعد س                                                          ماع هذه الكلمات، رأٌت أرواح 

عدالة اإلله على حصان أصهب ٌطٌر ، ورأٌت كثٌرة من الدنٌا إلى الهوة

 بسرعة هنا وهناك لكً ٌدمر العالم )رسوم لٌتٌسٌا الجٌري(.
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حٌنها أظهرت لً  رحمة اإلله وسابل العبلج: صلوات الوردٌة بشفاعة 

                                إلله التً ال ٌرفض لها اإلله شٌب ا.الوسٌطة أم ا

                                                                سمعت عندها صوت ا جلٌبل  ٌقول: "كما خل ص ابنً العالم بواسطة السبلم 

ا أن أصلح العالم بالسبلم علٌك ٌا مرٌم التً ٌتلوها                                                                       علٌك، فؤرٌد اآلن أٌض 

 مصلً الوردٌة".
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ٌسوع فً أحد األٌام، وبٌنما كنت أقٌم القداس، رأٌت فً المناولة المقدسة 

 المصلوب، وسمعته ٌقول: "أنت تصلبنً للمرة الثانٌة".

 فقلت: "ٌا ربً، كٌؾ لً أن أرتكب جرٌمة بهذه الشناعة؟".

فقال له: "ذنوبك تصلبنً، وعندما ال بصلبنً بارتكاب الذنوب، فؤنت تقوم 

بذلك عندما تهمل. أنت لدٌك اإلعداد البلزم، والحرٌة، ومهمة الوعظ: أنت 

ور التً بإمكانك منعها لو فقط تعظ وردٌتً. لكنك مسإول عن الشر

                                                                   أصبحت كلب ا أخرس، عاجز عن النباح، بٌنما العالم ملًء بالذباب" )رسوم 

 لٌتٌسٌا الجٌري(.
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ا كثٌرة،  ة  سحٌقة تنفتح واسعة، ترقد فٌها أرواح                                                                         بعد هذه الكلمات، رأى هو 

د، والثلج، والجلٌد، وشٌاطٌن   على شكل األفاعً.                                                 معذبه بالنار، والب ر 

فت على الكثٌرٌن ممن كانوا فً عالم األحٌاء.                                               تعر 
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 قال ٌسوع لً: "سٌكون هذا مكان الراحة لك إن أهملت الوعظ.

                                                                 بش ر بوردٌتً، وأنا أعدك: أنا سؤكافح مع كل ملكوت السماء ضد من ٌقؾ 

 بوجهك فً الوردٌة. 

أولبك الذٌن تراهم،                                                  وع ش الذي تعظ به كً ال تكون ٌوم ا من األٌام من بٌن 

 أولبك الذٌن كانوا ٌقولون وال ٌفعلون" )رسوم لٌتٌسٌا الجٌري(.
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CAPUT XIV. 
Ad Christum passum compassionis Visio 

extatica. 

 

I. Vidit aliquando praefatus Mariae 

Sponsus quasi omnes creaturae in coelis ac 
terris, Christo passo compaterentur luctu, 
planctuque admirando: haud secus quam si 
omnia cum Deo essent commoritura.  

Et qui haec vidit, sic attonitus haesit, ut 
sibi moriendum esse putaret.  

Sed manus Domini confortavit, et 
elevavit eum: factaque vox dixit: “Tantum 
compatimur Domino: non quidem ullius 
doloris, sed voluntatis ac desiderii 

compassione”. 
II. Visaque ei SS. Trinitate, quasi profuse 

fleret; haec dixit ei: “Vides haec: non ut 

credas inesse tristitiam, doloremve mihi: 
sed ut intelligas, si corpus mortale mihi for-

et par Divinitati, isto pariter flerem,   
doloremque 
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 الفصل الرابع عشر

، آالم فً حالة نشوةوهو  ٌشاهد، )العرٌس الجدٌد(

 المإثرةالمسٌح 

I العرٌس الجدٌد لمرٌم وهو . فً إحدى المرات، رأى

فً حالة نشوة أن جمٌع المخلوقات فً السماء وعلى األرض 

كانت متؤثرة أشد التؤثٌر أمام المسٌح المتؤلم، وكانوا ٌنظرون 

                                                      إلٌه متؤلمٌن وباكٌن؛ كان ٌبدو فعبل  وكؤن جمٌع الكابنات 

 كانت تحدق )بابن( اإلله.

، و ا ٌنظر مذهوال  كان ٌشعر                                          وكان )العرٌس الجدٌد( أٌض 

 بتؤثر كبٌر.

                                               ولكن ٌد الرب أفاقته وأنهضته، وس مع صوت ا ٌقول: 

ا بالحب                                                   "لنتعاطؾ مع الرب لٌس بالدموع فقط، بل أٌض 

 والرؼبة".

II ًوقال له باستمرار. ورأى الثالوث المقدس ٌبك ،

)اإلله األب(: "ال تظن برإٌتك لهذا المنظر أن الحزن واأللم 

.  ً              موجودون ف

                                       ل أن أجعلك تدرك أنه لو كان لً جسد فان  بل هذا من أج

قادر على احتواء األلوهٌة لبكٌت هكذا ابنً المصلوب 

 ولتؤلمت ببل حدود.
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dolerem eundem cum Filio passo, in 
immensum.  

Et tu me si, Beati, contuereris, prae 

compassionis excessu tu teipsum te non 
caperes, plusque condoleres passo JESU, 
quam sua ipsius Mater cum sub Cruce staret 

lacrymosa”. 

III. Deinde434 ad JESUM, pia quadam 
versus confidentiae familiaritate, quaerit ex 
eo: “O JESU: tuque doles?”.  

Cui JESUS:  
“1. Non facto, nam semel hoc transiit; 

sed voto et desiderio vellem, prae amore 

infinito, infinities, pro peccatoribus pati, ut 
salventur.  

2. Deinde, tametsi carnae crucifixus non 
sim; at sum tamen in membris, et Ecclesia, 

et in quotidianis scelerum peccatis, quibus 
gravius afficior, quam illa crucifixione in 
Calvaria.  

Sed affectio est voluntatis, non sensus: 

scil[icet], sic vellem dolere, si mortali in 
corpore tenerer. 
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ا ٌتؤملونه بت ؤثر المحدود: لو كانت عندك                            والقدٌسٌن أٌض 

                                          نفجر صدرك تؤلم ا على آالم المسٌح، ولما كان هذا التؤثر ال

التً كانت تبكً تحت الصلٌب                                بالتؤكٌد شٌب ا مقابل أمه ذاتها 

 ببل عزاء".

III  عندها، استدار )العرٌس الجدٌد( نحو ٌسوع .

                                           وسؤله برق ة: "ٌا ٌسوع، لم تستمر بالعذاب؟". (المصلوب)

 )أجابه( ٌسوع:

                                                  . "لم ٌعد عذاب ا قاسٌ ا تحملته مرة  واحدة ، بل هو 1

عذاب حب المحدود أتوق إلٌه، واستعذبه، وأرؼب به إلى ما 

 هاٌة، من أجل خبلص الخطؤة.الن

                                             . بهذا الشكل، أنا لم أعد مصلوب ا بجسدي، لكنً 2

مصلوب بؤعضابً، أي بالكنٌسة والخطاٌا الٌومٌة التً 

تنهكنً أكثر وأكثر من الصلب على الصلٌب؛ إن آالمً هً 

آالم حب، لم تعد قاسٌة، بالرؼم من أنً مازلت أرؼب 

 د.                                     باإلحساس باأللم لو لم ٌكن لً جسد ممج  
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Quod si tamen Psalterium meum 
frequentarent miseri, et mea sic 
participarent merita: Advocatus 

peccatorum facile Iustitiam placarem 
divinam”. 

 
 

CAPUT XV. 
Cur XV Orationis Dominicae                                 

in Psalterio. 

 

S.435 Bernardus, dilectissimus436 JESU 

Mariaeque Sponsus, postquam diu 
multumque orasset JESUM; ut cognoscere 
posset, ecqua in re vel maxime conformari 
Christo valeret, passoque compati iis437, qui 
ipsius se devotissimum esse vellet obsequio?  

Contigit ipsa Dominica passionis, ut per 

raptum in excessu mentis videret ea 
Christum facie, vultuque438 quo439 fuerat, 
cum duceretur ad necem.  

Miserabile spectaculum; saxisque 
luctuosum!  

Et vero collamentante cunctis, S. 
Bernardo, vox accidit: “Bernarde mi, adiuva 

me, tanta patientem pro te”.  
Is     accurrens     Crucem     succollabat: 

                                                           
435 
".٠Sanctusٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 

436 
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437 
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أٌها الرحماء، إذا تقربتم من حبً بواسطة وردٌتً، 

 فؤنا، محامً الخطؤة، سؤقربكم من اإلله من خبلل عدالتً!". 

 

 الفصل الخامس عشر

 فً الوردٌة؟” أبانا“ 15لماذا 

 

لٌسوع كان القدٌس برناردوس، وهو العرٌس المفضل 

ٌسوع  ، ٌتضرع على الدوام كً ٌحظى برإٌاومرٌم

االمصلوب، وأن ٌكون إلى جانبه  لكً ٌعبر له عن         متعبد 

 احترامه وتعاطفه معه.

                                                 فً أحد الشعانٌن، حدث أنه شعر بنفسه مخطوف ا بنشوة 

                                                      ورأى المسٌح وجه ا لوجه بٌنما كانوا ٌحملونه إلى الموت.

ا! ا مإلم ا ومإثر                             كان مشهد 

، وبٌنما كان القدٌس برناردوس ٌبكً بؽزارة، عندها

                                                     سمع مع الجمٌع صوت ا ٌقول: "ٌا برناردوس، ساعدنً! انظر 

 كم من العذابات أكابد من أجلك".

 هرع برناردوس، وحمل  الصلٌب  على  كتفٌه  وقال: 
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“Patere, ait, hoc Domine, ut patiar”.  
Cui Dominus: “Quisquis amat mecum 

portare Crucem; is in dies mihi passo 

recitet XV PATER et AVE, per amnum 
solidum: et complerit numerum Vulnerum 
meorum”.  

Forte numerus foret, 5475. 

 
 

CAPUT XVI. 
Cur in Psalterio CL Salutationis sint; 

revelatio B. V. Mariae440. 
 

Id a B. V. Maria audire gaudemus, 

rationibus XX allatis:  
“1. Quia in DAVIDICO Psalterio sunt CL 

Psalmi, in queis Pater et Ave typice 
continentur, ut in flore fructus.  

2. Quia GAUDIA CL potiora habui in 

conceptione et gestatione Filii, mentalia  per 

 

 

 
                                                           

440 
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 عنً أساعدك ٌاربً!"."د

وقال له الرب: "من ٌحب حمل الصلٌب معً، لٌتلو 

أبانا والسبلم  15كرمى آلالمً، كل ٌوم ولمدة سنة كاملة، 

 علٌك ٌا مرٌم، وسٌعادل عدد جراحً".

5475وهً بعدد 
441
. 

 

 س عشرسادالفصل ال

السبلم “ 150لـ لقدٌسة مرٌم العذراء توحً بمعنى اا

 الوردٌةفً ” علٌك ٌا مرٌم

ؤن أسباب ب أوحتلنبتهج ألن القدٌسة مرٌم العذراء 

 ( عددها عشرون.150)السبلم علٌك الـ 

، هو عدد مزامٌر داود، والتً كانت نبوءة 150. 1

 تبشر باألبانا والسبلم علٌك كما )تبشر( الزهرة بالثمرة.

التً حظٌت بها ما  الفابقة، هو عدد األفراح 150. 2

 بٌن 
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raptus, visiones, revelationes, et 
inspirationes.  

3. Quia CL GAUDIA442 habui ex Filii 

Nativitate, et enutritione.  
4. Quia CL GAUDIA habui in Filii 

Praedicatione ex eius dictis, factisque.  
5. Quia CL DOLORES diversos potiores 

ex Filii Passione pertuli.  
Quantum enim amavi, tantum compassa 

dolui.  
6. Ob CL DONA, praecipua, quae mundo 

Christus contulit a443 suo in eum ingressu ad 
exitum usque.  

7. Ob CL DOLORES Christi patientis, 
quorum quilibet decem habuit respectus: I. 
Ad Deum; II. Animam suam; III. Corpus; IV. 
Sanctos; V. Ad me; VI. Ad Discipulos; VII. 
Iudaeos; VIII. Iudam; IX. Gentes; X. ad 
Purgatorios.  

Deinde in 15444 est summe passus, 

scilicet in sensibus: V interioribus, V 
exterioribus, V potentis superioribus: ut in 
Intellectu, voluntate, Appetitu concupiscibili 
et irrascibili, et motrice potentia.  

8. Ob CL GAUDIA Filii et mea per eius 
Resurrectionem nata.  
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من نشوات بانخطاؾ، ورإى،  الحمل )بابنً( ووالدته؛

 ووحى، وإلهامات.

، هو عدد األفراح التً نعمت بها ما بٌن والدة 150. 3

 ابنً ونموه.

، هو عدد األفراح التً نعمت بها عندما كان 150. 4

 ٌبشر بالكلمات وباألعمال.

، هو عدد اآلالم العظمى التً قاسٌتها خبلل آالم 150. 5

 صلب ابنً.

ا بقد ا.                   كان ألمً كبٌر                       ر ما كان حبً كبٌر 

التً قدمها المسٌح  السامٌة، هو عدد الفوابد 150. 6

 للعالم من دخوله إلٌه إلى خروجه منه.

، هو عدد األوجاع التً عاناها المسٌح فً 150. 7

                                                   الجسد وفً الروح وفً األلوهٌة، حب  ا بً، وبالقدٌسٌن، 

 وتبلمذة الٌهود، وبٌهوذا، وبشعوب وأرواح المطهر.

: خمس 15ذاباته الجسدٌة األكثر قسوة هو وعدد ع

                                                عذابات داخلٌة، وخمسة حسٌ ة، وخمسة روحٌة )العقل، 

 واإلرادة، والعاطفة، والطاقة الحٌوٌة(.

، هو عدد األفراح التً عشناها أنا وابنً عند 150. 8

 قٌامته.
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 .22صٛسح ِمذعخ: اٌطفً ٠غٛع ٚٚسد٠خ ِش٠ُ، اٌمشْ 
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اٌٛسد٠خ ِغ اٌمذ٠ظ د١ٕ١ِٚه ٚاٌمذ٠غخ وبرش٠ٕب،  اٌٛٔغٛ دٞ وٛسدٚثب، ع١ذح

 ، سٚفٛ )ثبسٞ(.1624
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9. Ob CL FRUCTUS Passionis Dominicae. 
10. Ob CL Virtutes ad salutem 

praeficuas445: ut sunt Theologicae, 

Cardinales, Capitales, Morales, octo 
Beatitudines, etc.  

11. Ob CL VITIA virtutibus iis opposita.  
12. Ob CL MISERIAS mundi: ut sunt 

fames, sitis, algor, aestus, nuditas, infamia, 
iniuria, morbi, discordia, ignis, aqua446, 
bestiae, servitutes, ignorantia, etc., et 
horum partes. 

13. Ob CL TERRORES mortis: ut 
infirmitas, tristitia, terror, timor, haesitatio, 
daemonum insultario, remorsus 
conscientiae, dimissio bonorum, privatio 
usus membrorum, impatientia, stupor. Et 
horum partes.  

14. Ob CL TERRORES Iudicii: qui sunt 
horror Iudicis, terror assistentium, 
insultatio daemonum, revelatio peccatorum, 

infamia infinita, timor, pavor conscientiae, 
desperatio,  malignitas,  desiderium   mortis,  
creaturarum 

 

                                                           
445 
".٠proficuasٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  
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".٠aquaeٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  
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 ، هو عدد ثمرات آالم الرب.150. 9

، هو عدد الفضابل األساسٌة من أجل 150. 10

الخبلص، أي )الفضابل( البلهوتٌة، والربٌسٌة، واألخبلقٌة، 

 الثمانٌة، إلخ.والتطوٌبات 

، هو عدد الرذابل التً تتناقض مع ما ٌقابلها 150. 11

 من الفضابل.

، هو عدد مآسً العالم، وهً: الجوع، 150. 12

، العري، العار، الشتابم، األمراض،                                                      العطش، البرد، الحر 

الخبلفات، الحرابق، الفٌضانات، الوحوش، العبودٌة، الجهل، 

 إلخ، والحقابق المماثلة لها. 

، وهً: العجز، الحٌاة مهددات، هو عدد 150. 13

الحزن، الرعب، التردد، هجوم الشٌاطٌن، تؤنٌب الضمٌر، 

خسارة الممتلكات، الحرمان من استخدام أعضاء الجسد، 

اء، انهٌار القوى، وأشٌاء مماثلة.                                       الضر 

، هو عدد كروب ٌوم الحساب، أي: الخوؾ 150. 14

اتهام الشٌاطٌن، من القاضً، ارتعاش من ٌحكم علٌهم، 

ظهور الخطاٌا، الخزي البلمحدود، الرٌبة، القلق من الندم، 

 فقدان  الرجاء،  الشعور  بالخجل،  الرؼبة  بالموت،  إزدراء 
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ira insurgens: et horum partes. 
15. Ob CL POENAS inferni potiores, 

contra vitia totidem: et similes Purgatorii.  

Quae sunt immensae ex parte animae, 
corporis, daemonum, Dei, loci, ignis, 
sensuum, gloriae perditae447, aeternitatis 
damnationis. 

16. Ob CL GAUDIA Beatorum potiora448.  
17. Ob CL GAUDIA Beatorum Mariae et 

Christi in coelis generaliora.  
18. Ob CL AUXILIA Psaltis danda 

praecipua.  
19. Ob CL DIES aut HORAS praemonitio-

nis de morte Psaltis piis faciendae: intra 
quas disponant domui suae animae.  

20. Ob CL GAUDIA specialia quasi danda 
Psaltis nomine cultus in Psalterio praestiti: 
quibus paria erunt gaudiis et praemia 
coronaria”. 

Ad haec Sponsus: “O dulcissima cordis 

iubilatio Maria: qui ista perpenderet, tuis in 

Psalterio laudibus se totum impenderet”.  

 

                                                           
447 
".٠perditaٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 

448 
 "Ob CL GAUDIA Beatorum potiora: "اٌغٍّخ 1691فٟ طجؼخ  

.                             ، فٟٙ ئر ا ِحزٚفخ ٠غت ئدساعٙب16ثب٦ضبفخ ئٌٝ اٌشلُ  1847ٔبلصخ فٟ طجؼخ 
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 المخلوقات األخرى، وأشٌاء شبٌهة بها.

، هو عدد عذابات الجحٌم العظمى، مقابل هذا 150. 15

من الرذابل، وتعذٌبات جسدٌة وروحٌة مماثلة:  العدد

الشٌاطٌن، والمكان، ونار اإلله، والضمٌر، والمجد المفقود، 

 وأبدٌة اللعنة.

 ، هو عدد أفراح المطوبٌن.150. 16

لمرٌم المقدسة  الفابقة، هو عدد األفراح 150. 17

 والمسٌح فً السماء.

لً ، هو عدد المساعدات النادرة المقدمة لمص150. 18

 الوردٌة.

، هو عدد أٌام و ساعات اإلحساس المسبق 150. 19

بالموت الممنوحة لمصلً الوردٌة األتقٌاء؛ ٌهٌبإون أثنابها 

               س كنى أرواحهم.

، هو عدد األفراح الفرٌدة الممنوحة لمصلً 150. 20

الوردٌة المتحمسٌن: فهم سٌنالون من مسبحة )الوردٌة( 

 لهم".على عدد مماثل من األفراح كجابزة 

اسمعوا هذه الكلمات، )قال( العرٌس )الجدٌد(: "ٌا 

مرٌم، ٌا فرح القلب العذب: من ٌعتبر هذه األشٌاء، سٌستخدم 

 كل ما عنده بالتسبٌح لك فً الوردٌة".
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Cui Sponsa: “Dico tibi: Beati in gloria 
irremisse Pater et Ave cum miris gaudiis 
decantant, gratias agentes Deo pro gloria 

data, et orantes pro mundo”. 
 
 

CAPUT XVII. 

De Fraternitatis Ortu, Statutis, Fructibus, 
et Statu. Revelatio Mariae ad Sponsum. 
 

I. APPARENS aliquando beatissima Maria 

Sponso suo novello, sic loquebatur: “Dulcis 

Sponse, diligenter adverte: pulchra tibi 
aperiam, varia, utilia, et scitu quidem449 
necessaria, quorum quaedam alias 

Beatissimo Patri tuo, Sponso meo 
DOMINICO, in ipso Festo ANNUNCIATIONIS450 
DOMINICAE revelavi, magnis cum prodigiis.  

Atque ut istius, illi factae revelationis, 
modus cunctis per orbem sit manifestus: fac 

universi audiant Matrem Veritatis  
narrantem 

 

                                                           
449 
".٠quedamٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 

450 
".٠ANNUNTIATIONISٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  
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ا أن المطوبٌن فً                                                وأجابته العروس: "أقول لك أٌض 

المجد ٌكررون ببل انقطاع األبانا والسبلم علٌك، بٌن أناشٌد 

المجد الرابعة، وهم ٌحمدون اإلله على المجد الذي تلقوه 

 لعالم".وٌصلون من أجل ا

 

 الفصل السابع عشر

وحً للعرٌس )الجدٌد( بؤخوٌة تالقدٌسة مرٌم 

 ونظامها فوابدها، وودستورها)الوردٌة(: ظهورها، 

 

فً إحدى المرات، عندما ظهرت القدٌسة مرٌم لعرٌسها 

ا باألشٌاء                                                             الجدٌد، قالت هذا: "أٌها العرٌس الحبٌب، تمع ن جٌد 

                وستكون لك عون ا الساحرة التً سؤبوح لك بها؛ ستلهمك 

ا هذه األشٌاء التً سؤرٌها لك وأوحٌت بها فٌما مضى،                                                        كبٌر 

 من بٌن معجزات كبٌرة، ألبٌك الطوباوي وعرٌسً دومٌنٌك.

 أنا التً هً أم الحقٌقة سؤظهر لك الوحً الذي بحت به 
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de Sponso meo dilectissimo DOMINICO, et de 
Confraternitate, per eundem sub Nomine 
meo, de Psalterio inchoata: cuius 

Confraternitatis Confratres dicebantur 
FRATRES JESU CHRISTI ET VIRGINIS 
MARIAE, sub forma Psalterii Angelici 

orandi”. 

 
NARRATIO 

De Ortu primo Fraternitatis Psalterii. 

 

II. 1. S.451 DOMINICUS, indutus Virtute 

ex alto, et452 Vir factus vere Apostolicus, 
Hispaniarum terras, (in quas se iam ante 
Saracenus nominis Christiani hostis 
infuderat), late praedicando peragrarat, 
suisque doctrinis saluberrimis informatas 
complerat: cum ecce iam ad exteras circum 

nationes spectaret; contigit (annis ferme  
quindenis  ante gloriosum obitus  sui   diem; 

 

 

                                                           
451 
".٠Sanctusٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 

452 
".٠etٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  
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لعرٌسً الحبٌب دومٌنٌك كً تنشر وتجاهر فً كل الدنٌا 

                                                    باألخوٌة التً تحمل اسمً بالوردٌة، وحٌث ٌ دعى كل أخوة 

هم مبلبكة األخوٌة أخوة ٌسوع المسٌح والعذراء مرٌم ألنهم 

 الوردٌة".

 

 سرد

 منشؤ أخوٌة الوردٌة

II .1 كان القدٌس دومٌنٌك، بعد أن أنعم علٌه بؤن .

أصبح تلمٌذ المسٌح، ٌجوب أراضً اسبانٌا بالطول والعرض 

)حٌث كان المسلمون أعداء الدٌانة المسٌحٌة ماٌزالون 

موجودٌن(، وكان ٌحث الناس وٌقٌم العظات بتعالٌمه السامٌة 

ا.من حٌن                                       آلخر بٌن الشعوب المجاورة األخرى أٌض 

قبل ٌوم وفاته المجٌد
453
                            بحوالً خمسة عشر ٌوم ا )قبل  

 

 

 

 

 

                                                           
453

ػٍٝ ا٤سعح ٚلغ أعش اٌمذ٠ظ د١ٕ١ِٚه ػٍٝ ٠ذ لشاصٕخ ِب ث١ٓ شٙش أ٠ٍٛي ٌؼبَ  

اٌذ١ٕ١ِٚىبْ  س٘جٕخػٍٝ ا٤سعح؛ أٞ ثضغ شٙٛس لجً ًٚلدح  1214آراس ٌؼبَ  25ٚ  1213

 .1221آة  6(، ٚعجغ عٕٛاد لجً ٚفبرٗ فٟ 1215)حصٍذ فٟ ػبَ 
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nondum auspicato sacri Ordinis 
Praedicatorum Instituto, sed ipse454 sub 
Regula S. Augustini professo Canonico), ut 

non procul ab S. Iacobo455 Compostellae, in 
pyratarum manus, cum F. Bernardo 
peregrinationis comite incideret.  

Qui utrumque raptum ad suarum navium 

classem, nobilem praedam adducunt456.  
His multis prius quaestionibus excussos, 

ac plagis etiam tortos, vilissima inter 
servitia ad remos addixerunt.  

Illi ceu feros inter lupos agni, Christi 
Nomine freti fidentesque omnia, Spiritu 
supra hominem altiore, ferre fortiter, et nihil 
ab assuetis457 sibi diurnis noctisque458 Dei 
laudibus remittere: quamvis barbara inter 
infidelium capita Praemiatorum.  

2. Iamque trimestre ipsis remorum duros 
inter labores cesserat, mira cum patientiae 
constantia exantlatos: cum ecce Ego, (quae 

Divae sunt verba): “Misericordiae Mater 

dilectum hunc meum intuens Sponsum, 
totis visceribus charitatis super eo 
commovebar.  

Iratam459  igitur  sceleratis,  me  volente 

 

                                                           
454 
".٠ipsoٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 

455 
".٠Iacobiٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 

456 
".٠abducuntٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 

457 
."ab assuetis         ثذًل  ِٓ " "٠a suetisٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 

458 
".٠nocturnisqueٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 

459 
".٠iratumٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  
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فً  قانونًالوعاظ، وهو كان ماٌزال قسٌس  رهبنةوالدة 

القدٌس اؼوسطٌن(، وقع هو ورفٌقه بالتجوال،  رهبنة

ا                                                        الراهب برناردو، بٌن أٌدي القراصنة، فً مكان لٌس بعٌد 

 عن مزار القدٌس جاكومو دي كومبوستٌبل.

إلى اسطول  الكبٌرةبعد خطفهما، اقتاد القراصنة الؽنٌمة 

 سفنهم.

                                             وبعد التحقٌق معهما وتعذٌبهما، أ رسبل للتجذٌؾ.

كانا كحمبلن بٌن ذباب شرسة؛ متوكلٌن بشكل كامل على 

حمبل كل شًء الروح )القدس(، ت االمسٌح، وتحرسهم

المعتادة  اا لٌل نهار عن تسبٌحاتهمبشجاعة دون أن ٌنقطع

 له بالرؼم من وجودهم بٌن صٌادي المسٌحٌٌن القساة.لئل

. كان قد مضى ثبلثة شهور وهم ٌكدون بمشقة على 2

المجاذٌؾ متحملٌن كل شًء بصبر ال مثٌل له: "عندما، أنا 

)هذه هً كلمات مرٌم كلٌة القداسة(، أم الرحمة، نظرت إلى 

ا عرٌسً الحبٌب وتؤثرت                         عمٌق ا له. أسخطتنً تلك        تؤثر 

 البحر، وقررت التدخل: بٌنما  كانوا  ٌمخرون  عباب  القسوة
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 .20صورة مقدسة: الطوباوي أالن دٌبلروش، القرن 
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فٌدرٌكو باروتشً، سٌدة الوردٌة، القرن السادس عشر، سٌنٌؽالٌا، مكتبة 

 األبرشٌة لصور الفن المقدس )تفصٌل(.
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ac mandante ipsis mare pervolitantibus, 
coelum omne vertitur, et atris nubibus 
involutum, noctem fert horrificam: 

emissique ruunt et in mare460 praeliantur 
venti: fit saeva tempestas”.  

Fulgura coruscant, tonant aethera; 
fulmina volant, mària vertuntur; horrescunt 

omnia.  
Densus super improbos effunditur imber; 

dixisses, coelum ruere.  
Interea fervet inferius quoque pontus; et 

rabide tumet in immensum.  
Quicquid agant perduelles contis, remis, 

omnique contra nisu; nihil agunt: denique 
desperati fata complorant.  

3. Dum461 solus haec inter cum socio S. 
Dominicus turbatus nihil afflictus462: 
masculo animo463 nactus464, erectusque 
Spiritu, profanorum465 desperatione visa, 
animos ipsis solita praedicatione revocare 

conatur.  
“Fratres, ait, irato Deo res agitur. 
Tantae inferorum superumque466 minae; 

ventorum ac undarum irae tantae, non sunt  

 

                                                           
460 
."in mare               )ضخُ( ثذًل  ِٓ " "٠immaneٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 

461 
".٠dumٛعذ: "ًل  1691فٟ طجؼخ  

 

462 
)غ١ش لٍك أٚ  "٠tubatus nihil, nihil afflictusٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

.حض٠ٓ(
 

463
".٠animaeٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 

464 
.)ٔج١ً( "٠mactusٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 

465 
".٠profanorumqueٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 

466 
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السماء وجهها؛ تلبدت بؽٌوم سوداء، وهبط لٌل ؼٌرت 

الرٌاح وهبت بقوة على البحر؛ انطلقت  عصفتمخٌؾ. 

عاصفة رهٌبة؛ لمع البرق، وأرعدت السماء؛ طارت 

الصواعق؛ كان البحر فً إعصار، وكانت األمواج تؤرجح 

السفٌنة بعنؾ هنا وهناك؛ كانت األمطار الؽزٌرة تتساقط على 

 األشرار؛ وكان ٌبدو وكؤن السماء تنهار.

بدو مضطربة، فً الوقت نفسه، كانت أعماق البحر ت

 وكانت تنتفخ بؽضب عارم.

 رؼم كل ماعلى أي نتٌجة  ونٌحصلاألعداء لم ٌكن 

قاموا به مجهود  ورؼم كلبالقضبان وبالمجاذٌؾ،  قاموا به

. الوضع؛ لمجابهة                                       وفً النهاٌة ٌبسوا وبكوا مصٌرهم المر 

 كانا. الوحٌدان اللذان  لم ٌكونا قلقٌن ومفجوعٌن 3

هذه األحداث. عندما خضم القدٌس دومٌنٌك وأخاه، حتى فً 

رأى )القدٌس دومٌنٌك( ٌؤس األشرار، حاول القدٌس بروح 

ناشدهم ورجولٌة ومفعمة بالروح القدس أن ٌهز نفوسهم، 

بهذه الكلمات: قال لهم: "أٌها األخوة، هذه )العاصفة( آتٌة 

 من عند اإلله الؽاضب.

ا على عقب، إن قلب كل األشٌاء الدنٌوٌ                             ة والسماوٌة رأس 
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sine Numinis ira.  
Placandus Deus est: et placabuntur  

caetera.  

Dexteram Dei vindicem vestra concitant 
scelera, mària turbant.  

Illa animis execrati damnate; venia467 
orate Deum: Deiparam Mariam, maris 

stellam, implorate supplices opitulatricem: 
Credite; mirabilem in aquis Dominum, 
vobisque propitium, erit experiri”.  

Dixit sed in ventos.  
4. Desperatorum barbaries hisce fit 

rabies: saeviuntque hi animis in recta 
monentem; isti, ut fatuum, sannis 
proscindunt: alii flagris etiam concidunt: et 
quod sancto gravissimum accidit, Deum, 
Divamque Coelitum diris impetunt 
blasphemiis: ac unde impios poenituisse 
oportuit: sese sacrilegiosius impiant.  
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ضب واألمواج الهابل، هً عبلمات على ؼوهٌجان الرٌاح 

 اإلله.

 ٌجب التصالح مع اإلله كً تهدأ جمٌع األشٌاء.

إن آثامكم هً التً سببت تدخل ٌد عدالة اإلله، فهً 

 البحار. ترفع التً

قلبكم؛ أطلبوا عبروا عن ندمكم على آثامكم من كل 

المؽفرة من اإلله؛ ادعوا متوسلٌن المسعفة نجمة البحر، 

 مرٌم أم اإلله.

آمنوا وصدقوا: ستختبرون أعاجٌب الرب الذي 

 سٌسعفكم فً العاصفة".

 ذهب كبلمه أدراج الرٌاح.

ك الٌابسٌن من سخطهم، . زادت قسوة أولب4

                                 ضب ا ضد من كان ٌقول أشٌاء صالحة.واستشاطوا ؼ

                                           وسخروا منهما كم لو أنهما كانا ٌقوالن أشٌاء   أهانوهما

ال معنى لها؛ ثم جلدوهما بالسٌاط بقوة، وقاموا بؤفظع ما 

ٌمكن القٌام به ضد المقدس: أهانوا اإلله وقدٌسة القدٌسٌن 

 بؤقذع التجدٌفات.

                                                    وبدال  من الندم، لطخ أولبك اآلثمٌن أنفسهم أكثر بتدنٌس 

 المقدسات.
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Pars namque oestro caecati Saracenico 
dannarant468 Fidem: pars obruti flagitiis 
proiecerant poenitentiam.  

Fustuarium Vir divinus acceptum, et 
opprobria, gaudens pro Christo, facile 
posthabebat; verum ad Deum animo votisque 
versus blasphemias impiorum deprecabatur.  

5. Nox interea, procellarum additur nocti 
(erat autem beatissimae Annunciationis 
praecedens diem insequentem), quae ipsa 
Dominici stimulabat zelum, ut ad 
reverentiam tantae miserationum Reginae 
cruda, iam funus suum plorantia, 
improborum pectora detorquere rursum 
molli sermone attentaret.  

Animarum zelator, et salvator 
perditorum, dictis agreditur469 mansuetare 
feros; humillime, et devote, ut licuit, 
admonet: Deum orentque470 propitium in 
rebus de oratis471 certum Servatorem 

JESUM, ac Servatricem MARIAM. 
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البعض منهم، وقد أعمتهم الروح المسلمة، قد ارتد كان 

                                                      عن اإلٌمان، والبعض اآلخر، وقد قب حتهم الفاحشة، كانوا قد 

 تركوا حٌاة الخبلص.

                                                   لم ٌكن رجل اإلله )القدٌس دومٌنٌك( ٌولً اهتمام ا لما 

تلقاه من جلد وإهانات، بل كان ٌستمتع بها من أجل المسٌح، 

                            أعماق قلبه طالب ا منه العفو  وكان ٌتوجه لئلله وٌصلً له من

 عن تجدٌفات األشرار.

. تلت لٌلة أخرى لٌلة العواصؾ تلك )كانت اللٌلة 5

السابقة لعٌد البشارة المقدس(، وكان )التارٌخ( ٌشجع 

دومٌنٌك الذي ال ٌكل وال ٌتعب على المحاولة مرة أخرى 

بعظة تلفت األنظار إلعادة قلوب أولبك اآلثمٌن القاسٌة، الذٌن 

 كانوا ٌبكون نهاٌتهم، إلى تقوى ملكة الرحمة العظٌمة.

                                                كان )القدٌس دومٌنٌك( الذي كان مهتم ا بخبلص أرواح 

                                                          أولبك الٌابسٌن ٌتكلم إلٌهم بتواضع كبٌر وطٌبة محاوال  تهدبة 

العنٌفٌن قدر المستطاع، وحثهم على ابتهال مساعدة اإلله، 

 وخبلص ٌسوع، ونجدة مرٌم.
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6. Interim472 suavissimorum auditus 
Nominum desperata efferat pectora: ut, 
quam ante, trucius ferocirent, ac JESUM 

MARIAMque infandius blasphemarent.  
Atque quo minus iis ultima inferre 

Dominico vacaret, maior ab473 decumana 
irruente unda horror omnes obruens 

praesentem interitum minatur.  
Praelia ventorum per, et ruinam 

nimborum, fremitumque fluctuum, et 
noctem geminam auferuntur incerti: ipse 
gubernator excussus in undas perit; remi 
dissidiunt, abrumpitur clavus: quassata et 
fessa carinae latera fatiscunt ipsaque mortis 
mora morte est acerbior desperatis.  

7. Dum ii per ludibria procellarum sic 

iactantur, quasi undis eos absorbere 

dedignantibus: parthenica474 instabat 

Annunciationis   festiva solemnitas, surge-

nte, et obscurum transparente iam sole. 
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. على العكس من ذلك، عندما سمعوا تلك األسماء 6

ا وؼضب ا فكالوا                                                       العذبة، ازدادت تلك القلوب شراسة وسوء 

 لٌسوع ومرٌم تجدٌفات أشنع من قبل.

لم ٌكد دومٌنٌك ٌنتهً من لفظ الكلمات األخٌرة وإذ 

 بهبلك وشٌك.                                       بموجة عارمة ومرعبة تفاجا الجمٌع مهددة  

فً تلك اللٌلة الثانٌة، هبت العواصؾ من كل صوب، 

بالذٌن لم وانهالت األعاصٌر، وارتفعت األمواج، وقذفت 

ا وهلك،  ٌتوبوا                                               خارج )السفٌنة(؛ ارتمى قابد الدفة خارج 

وسقطت المجاذٌؾ، وتحطمت دفة السفٌنة؛ تمزقت جوانب 

السفٌنة التً ضربتها األمواج وقذفت بها؛ وكان تؤخٌر موت 

 أولبك الٌابسٌن أقسى من الموت نفسه.

. كانوا مرعوبٌن من هول تلك العواصؾ، ولكن 7

ابتبلعهم: كان فجر عٌد بشارة                              األمواج لم تكن بعد قادرة  على 

 مرٌم العذراء قد انبلج، وكانت الشمس تشرق وتمزق الظلمة.
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S. Dominicus autem impense precibus ad 
Annunciatam insistebat.  

Vitae licet securum, sui tamen 

immemorem, infelicium pyratarum cura 
salutis habebat solicitum: pro hac dum orat, 
sua ecce Advocata Maria soli apparens, 
dieque475 in luce corrusca476 Sponso adest; et 

talibus alloquitur: “Eia Dominice: feliciter477 
certa viriliter: perissent caeteri: tu servas 
unus.  

Age, quia servatos vuis478 indignos aura 
hac; tuis ego velificabo votis: parcam, 
amore tui, [nihil Filio]479, nihil mihi, tibi 

nihil parcentibus sacrilegis. 
Vindictae pars est suspendisse 

vindictam: ut irruat gravior.  
Optionem offerto: vel aeternum 

dispereant: vel Psalterium meum accipiant: 
et vitam  vivant saniorem, inita invicem,   te 
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                                                   فً تلك األثناء، كان القدٌس دومٌنٌك مستؽرق ا بصلواته 

 .لسٌدة البشارة

كان قلقه على خبلص القراصنة المشإومٌن ٌجعله 

 .                                               مضطرب ا، ولم ٌكن مهتم ا بحٌاته وإن كانت فً أمان

وإذ بمحامٌته مرٌم تظهر له وحده  بٌنما كان ٌصلً لها،

من العرٌس فً ضوء الٌوم الجدٌد،               اقتربت بهٌة   فقط؛

وقالت: "تابع كفاحك بشجاعة ٌا دومٌنٌك من أجل خبلصهم: 

 فهم سٌهلكون إن لم تنقذهم أنت.

                                           تشجع! إذا رفعت عالٌ ا صلواتك لطلب خبلص هإالء 

الٌابسٌن، فؤنا سؤحمل )هذه الصلوات( إلى السماء: أنا 

احترام                                              سؤؼفر حب ا بك ألولبك المدنسٌن الذٌن لٌس عندهم 

 البنً، وال لً أنا، وال لك.

إذا أرادوا الخبلص فؤنا سؤوقؾ القصاص الذي أنزل 

علٌهم. أنا أعطٌهم الخٌار: إما أن ٌموتوا قانطٌن إلى األبد، 

                                                       أو أن ٌقبلوا بوردٌتً وٌعٌشون حٌاة  مستقٌمة مباشرٌن معك 

 بؤخوٌة، تكون أنت مإسسها، على إسم ٌسوع ومرٌم.
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 .20سٌدة الوردٌة فً بومبً، القرن  صورة مقدسة:
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فٌدرٌكو باروتشً، سٌدة الوردٌة، القرن السادس عشر، سٌنٌؽالٌا، معرض 

 األبرشٌة لصور الفن المقدس.
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autore Fraternitate JESU et MARIAE 
noncupanda.  

Si adplacebit improbis: placet, ut signo 

Crucis obiecto tempestatem ponas 
placatam. 

Ipsa Filium eis placabo. 

Sin: tute solus cum fratre supergradiens 

undis, exibis ab undis; caeteris ponto, et 
orco absorbendis.  

Haec illis ex me certus denuncia480”. 
8. Sic481 S. Dominicus haud secus, 

minas482, ac iussum mandata facessit: minas, 
irasque praedicat, intentat mortes, 
contumaciam arcta483 ea vi spiritus ac oris; 
dum pectora adamantina rumpat, expugnet, 
vinctaque constringat.  

Affatu demum meliore, de JESU, de 
MARIA, utriusque de Psalterium484 de 
Fraternitate rudes informat, poenitentiam 
edocet, ac persuadet: Deo sensim intimis 

gementium penetralibus illabente.  
Huc    plurimum   adiuvabat:   quod    solo  

 

                                                           
 ".٠denunciasٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   480
 ".٠sicٛعذ: "ًل  1691فٟ طجؼخ   481
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إذا قبل الٌابسون بذلك، قم برسم عبلمة صلٌب )على 

 البحر( والعاصفة ستهدأ. أنا سؤصالح ابنً معهم.

عدا ذلك، فاألكٌد أنك أنت فقط وأخوك ستسٌران فوق 

                                                      المٌاه وتخرجان )حٌ ٌن( من البحر؛ أما اآلخرٌن فسٌبتلعهم 

 الجحٌم. قل لهم بكل ثقة ما أقوله لك".

. أخبرهم القدٌس دومٌنٌك بهذه الكلمات كما قالتها له 8

)السٌدة( بالضبط: بالعزٌمة بشرهم بعقابهم وبالموت، 

وبعذوبة الكلمات استطاع التخفٌؾ من عنادهم إلى أن تمكن 

القلوب القاسٌة كالفوالذ واستمالتها واالستحواذ  من كسر تلك

 .قوةعلٌها، وضمها إلٌه ب

بكلمة تدخل القلوب، أخبر أولبك الرجال عن ٌسوع، 

وعن مرٌم، وعن وردٌتهما، وعن األخوٌة؛ علمهم طرٌق 

                                                    الخبلص وأقنعهم، ودخل اإلله شٌب ا فشٌب ا فً قلوبهم وهم 

 ٌذرفون الدموع.

ا على ذلك )التؽٌٌر( أن تلك العاصفة الهابلة                                                        ساعد كثٌر 
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Crucis, vocisque obiectu tempestas tanta 
momento resedisset.  

Et vox, suntque vota una omnium 

supplicum; mandata se facturos, tantum ipse 
imperet.  

Perfidiam, scelera, vitam anteactam, 
seque ipsos detestati, poenitentiam eiulatu 

magno spondent; Psalteria de manu 
Servatoris sui accipiunt; acceptant, 
coeuntque Fraternitatem omnes unam ac 
novam, sub auspicio JESU, et MARIAE, 
tituloque Psalterii.  

Vidisses humi provolutos, infusos fletu, 
squalore sordidatos, ad pedes inter haustas 
aquas arreptare Dominici, veniam485, 
opemque precari.  

9. Nam postquam ad hanc vocem: “In 

Nomine JESU CHRISTI, et MARIAE Matris ei-
us piissimae, quiesce”; foris quidem facta  
quies 
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 عبلمة الصلٌب وقول بضع كلمات.رسم هدأت بمجرد 

ا وٌعبرون عن                                              وها هم )القراصنة( ٌتوسلون جمٌع 

موافقتهم: كانوا مستعدٌن لتنفٌذ وصاٌا )القدٌسة مرٌم( كما 

 .اٌؤمرهم )القدٌس دومٌنٌك( به

كانوا مستعدٌن لترك الحٌاة الماضٌة القابمة على 

المظالم واآلثام، )وقالوا(، وهم ٌبكون، أنهم ٌرٌدون حٌاة 

الوردٌة من ٌد منقذهم، وأمسكوا بها الخبلص. أخذوا سبحات 

                                                        بؤٌدٌهم، واجتمعوا كلهم سوٌة  فً األخوٌة التً كانت راٌتها 

 ٌسوع ومرٌم، وكان اسمها الوردٌة.

كنت تراهم ٌتوسلون العفو والعون، صاؼرٌن، وهم 

ٌذرفون الدموع، متدثرٌن بؤسمال بالٌة، وٌقتربون من أقدام 

 دومٌنٌك وهو ٌسحبهم خارج )الماء(.

. وبعدما قال: "بسم ٌسوع المسٌح وأمه التقٌة، 9

 اهدأي!"، سكن كل شًء  وهدأ  فجؤة؛  ولكن  السفٌنة  كانت 
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erat, et securitas; at intus ipsa navi mors 
admissa obnotabat486.  

Adeo prora rupta latera carinae lacera, 

fundus impactu scopuli disruptus, totis tot  
hiatibus undas hauserant exundantes; ut in 
navi, velut in mari, hi natarent, illi super 
tabulata starent.  

Omnes tamen super omnia prodigia,  
unum istud prodigiosius obstupescebant: 
quod tantos inter et nubium imbres defusos, 
et illisos fluctuum nimbos, et ingurgitatas 
hiatibus aquas: solum Dominicum mador 
nullus attingeret siccum, et medium.  

Quo securiores apud talem Sanctum, et 
sibi de periculo navis non mergendae quasi 
spondebant: orare tamen opem non 
omittebant.  

Verum ex improviso, ecce divinius 
conspicitur cunctis spectaculum. 

10. Nam487 Augustissima Dei Virgo Mater 
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880 
 

ا على عقب: الجإجإ مبعوج، والجوانب متصدعة،                                                رأس 

والعنبر الذي تكسر بسبب صدمه لصخرة فً القاع كانت فٌه 

شقوق واسعة، والمٌاه تدخل بؽزارة بحٌث كان ٌبدو لهم 

السفٌنة وكؤنهم فً البحر مع أنهم كانوا على أرضٌة 

 الخشبٌة.

وكان جمٌعهم مندهشٌن من أعجوبة أكبر بكثٌر: وهً 

أنه بالرؼم من األمطار الؽزٌرة، والؽٌوم التً أنزلتها، 

وبالرؼم من أمواج البحر التً ضربتهم، والمٌاه التً دخلت 

القدٌس دومٌنٌك،  واحدة من الشقوق، لم تصب قطرة ماء

                  وبقً جاف ا بٌنهم.

لطمؤنٌنة لوجود قدٌس مثله بٌنهم، وهم كانوا ٌشعرون با

وبؤمان أكثر من خطر ؼرق السفٌنة وإن لم ٌنقطعوا عن طلب 

 العون.

ا سماوٌ ا.                                   وفجؤة  رأى الجمٌع مشهد 

 . كانت مرٌم العذراء الجلٌلة، أم اإلله، تعلو الجمٌع، 10
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MARIA supra astitit omnes, multa manifesta 
in luce, et maiestate admirabilis, amabilis 
gratia, vultu, cultuque spectabilis488.  

Fit stupor et horror: spe, metuque 
palpitant corda dum stant intenti ora489, 
oculisque defixi: sic fatur ab alto Diva: 
“Fortunati infortunio hoc viri!  

Fidite: meum audistis Dominicum; me 
audite.  

Ab uno, ecce, discite Dominico fiduciam 

in JESUM, inque me MARIAM: sic pietas 
virtusque viri meretur.  

Sic servo: quos sub Psalterii mei signa 

recipio.  
Ante soli conspiciebar, indignis occulta 

vobis, quod incognita ac infensa: nunc aper-
ta vobis, sita490 me dignatis et placata: ut c-

redatis: ut imperata paratius, ut   promissa 
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                                                      متؤلقة  بنور ساطع وجمال ساحر، بؽاٌة اللطؾ، بهٌة الوجه 

 وبؽاٌة الرقة.

                                               انتابهم الذهول والخوؾ: كانت القلوب تتراقص أمبل  

                                                    وخوف ا، وبٌنما كانت وجوههم مذهولة وعٌونهم تحدق بها، 

: "أٌها الناس تكلمت                                             )العذراء( القدٌسة مرٌم من عل 

 المحظوظٌن فً هذه البلٌة!

 كونوا على ثقة!

 أوكد لكم ما سمعتموه من دومٌنٌك!

 تعلموا اإلٌمان بٌسوع وبً أنا، مرٌم، من دومٌنٌك فقط.

إن الرحمة والفضٌلة عند اإلنسان هما ما ٌستحق 

 الثواب.

 دٌتً.هكذا سؤنقذ جمٌع من سٌنضوي تحت راٌة ور

فٌما قبل، كان )دومٌنٌك( فقط ٌرانً، أما أنتم فلم تكونوا 

ترونً ألنكم لم تكونوا جدٌرٌن بذلك، ولم تكونوا تثقون بً، 

وكنتم تعاملوننً كعدوة؛ أما اآلن، فؤنا ظهرت لكم ألنكم 

تقربتم منً، وسؤكون خٌرة معكم لكً تإمنون وتتبعون 

التً قطعتموها  بؤمانة وصاٌاي، ولكً تحترمون بحب الوعود

 على أنفسكم".
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devotius, expleatis.  
Dixit, et in aethram491 recepta recessit. 
11. Simul omnes, sibi velut redditi, in 

arena, super undas eminente, se navemque 
stante492 conspicantur: mirantur exaustam 
aquis: prius ruptam, laceram, foedam, nunc 
undique integram, sanam ac solidam.  

Dum ea in statione, et admiratione 
attoniti, mutique velut in porto, coelum, et 
pontum undique circumspectant: 
suggrediens suaviter placida unda navim 
sublevat: datque natatui.  

12. Tunc S[anctus] Pater Dominicus, 

secreto Sponsae monitu, ad silentia alta 

tenentes, neque seipsos sat noscentes, sic 

loquitur: “Viri fratres: haec est mutatio 

dexterae Excelsi:   haec   gratia   Salvatoris  

JESU;   haec 

 

 

 

                                                           
491 
".٠aetheraٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  
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".٠stantemٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  
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 اء، واختفت.قالت هذا، ثم نظرت باتجاه السم

. فً تلك اللحظة، عادوا إلى وعٌهم، ورأوا طرؾ 11

                                                  شاطا فً عرض البحر وسفٌنتهم راسٌة  علٌه وهم علٌها: 

كانت المٌاه، وقد دمرتها كانوا منذهلٌن ألن السفٌنة كانت 

آلن سالمة وكاملة ومتٌنة متشققة، وممزقة، ومخٌفة، وهً ا

 ها.بكل أجزاب

تلك االستراحة، كما لو كان كانوا منذهلٌن وصامتٌن فً 

، وكانوا ٌنظرون إلى السماء وإلى البحر من حولهم:                                                        مٌناء 

حٌنها، هدهدت موجة وادعة السفٌنة، ورفعتها وجعلتها 

 تعوم.

. عندها، وبوحً داخلً من العروس، تكلم األب 12

القدٌس دومٌنٌك إلٌهم وهم مازالوا بصمت عمٌق ألنهم لم 

أنفسهم: "أٌها األخوة: لقد  ٌكونوا قادرٌن على فهم حتى

 أنقذتنا ٌد اإلله! لقد تكرم ٌسوع المنقذ علٌنا بنعته!
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 .20صورة مقدسة: عٌد جمٌع القدٌسٌن الدومٌنٌكان، القرن 
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سٌدة الوردٌة، القرن السابع عشر، متحؾ القدٌسة مرٌم العزاء، 

 التومونتً )كوزٌنتسا(.
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Misericordia, Matris JESU, MARIAE est.  
Laudate Deum; glorificate JESUM; 

magnificate MARIAM; Salutate MARIAM, 

quae mecum laboravit in naufragio.  
Cantate Domino Canticum Novum 

Psalterii: quia mirabilia fecit.  

Equidem Psallam Deo meo, Divaeque 

quamdiu493 fuero.  
Ecce spondet MARIA Patrona nobis: quae 

vasa, quas merces, quaeque alia ex navi 

allevanda, iactatu494 facto, et iactura, 
proiecistis; cuncta simut, et salva 
Britannico in littore495 cumulata, recipietis; 

medias tantum fugite terras; et satis, ac 
ventis date vela secundis”. 

13. Fauces, vocemque viris pavor, amor, 
stupor, honorque Dei ac Divae velut obligata 
tenebant: altius tamen animi clamabant 
tacitorum.  

Vix pauca haec reddebant omnes, actis 

pro se quisque gratiis: “O JESU, o MARIA; ita  

voveo: DEUS, Canticum  Novum cantabo tibi;  

 

                                                           
493 
".٠quam diuٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 

494 
.)ِشِٟ( "٠iactuٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 

495 
.اٌّؼبدي ٌٗ "litore: "ِصطٍح ٠ٛعذ 1691فٟ طجؼخ  
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 لقد شملتنا القدٌسة مرٌم أم ٌسوع برحمتها.

                                                 سبحوا لئلله، ومجدوا ٌسوع، وبجلوا مرٌم؛ حٌ وا مرٌم 

 التً اهتمت )بكم( أثناء ؼرق السفٌنة.

 انشدوا للرب نشٌد الوردٌة الجدٌد ألنها قامت بمعجزة.

طالما بقٌت وأنا بالتؤكٌد سؤمدح اإلله، ومرٌم )العذراء( 

      حٌ ا.

هاهً )القدٌسة( مرٌم العون قد أعادت إلٌنا األمتعة، 

والبضابع، وكل األشٌاء األخرى التً رمٌتم بها من السفٌنة 

أثناء الؽرق من أجل التخفٌؾ من وزنها: سوؾ تجدونها 

كلها كاملة، مكومة على الشاطا البرٌطانً، ولكن ال تبقوا 

 وجهة الرٌاح المإاتٌة.فً تلك األرض، بل صوبوا أشرعتكم 

. كان الخوؾ، واالنفعال، والدهشة، واإلذعان لئلله 13 

والقدٌسة )مرٌم(، ٌكم أفواه وأصوات أولبك الرجال؛ ولكن 

 مع ذلك، كان ٌرتفع )أنٌن( من أعماق تلك األرواح الخرساء.

                                                 كانت بالكاد ت سمع هذه الكلمات القلٌلة المعبرة عن  

أنذر على نفسً: ٌا إلهً،  شكرهم: "ٌا ٌسوع، ٌا مرٌم؛

سؤرنم لك ترنٌمة جدٌدة: سؤنشد لك على أنؽام قٌثار الوردٌة 

 ذو األوتار العشرة.

 

 

 



889 
 

in Psalterio Decachordo [psallam tibi. 
Laudabo Deum vita mea]496, psallam Deo 
meo, quamdiu fuero”.  

Et quae talia promiscue.  
14. Mox, velut procul in obscuro, circum 

horribiles se tollunt ululatus et ploratus 
cacodaemonum: “Vae, vae, vociferabantur, 

vae nobis!  
Hic Dominicus nos enervat, et 

immortaliter enecat.  

Heu nostram harpagat praedam; nostra 
evinculat mancipia; captivos nostros in 
suos vindicat libertos; nosque, heu, nos in 

nervum dat suum Psalticum; hoc nos flagro 
nerveo diflagellat, inque nervat vinctos; et 
religatos procul in tartara relegat. Vae 
nobis!”. 

15. Interea cursum tenuere rates, 
portumque propinqui in Britannicum, sese 
penetrabant: et cunctis ordine periculis perf-

uncti, felix Psalticum Celeuma cantabant. 
Hic, ut praedictum, eiecta reperiunt 

universa: ac vina etiam, quae cum vasis 
plurima eiecerant: nunc quam prius, 

pretiosora497. 

 
                                                           

496 
 psallam tibi. Laudabo): اٌغٍّخ ث١ٓ لٛع١ٓ ٛعذًل ر 1847فٟ طجؼخ  

Deum vita mea) 1691، ٌٚىٕٙب ِٛعٛدح فٟ طجؼخ.
 

497 
".٠pretiosioraٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  
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سؤسبح لئلله طٌلة حٌاتً، وسؤنشد إللهً ما بقٌت 

       حٌ ا".

                                وكانت ت سمع تمتمات أخرى مماثلة.

. فً هذه األثناء، كان ٌرتفع من بعٌد، فً الظبلم، 14

 عوٌل وأنٌن الشٌاطٌن: "كانوا ٌصرخون: الوٌل، الوٌل لنا!

 دومٌنٌك هذا ٌدمرنا وٌعذبنا على الدوام.

واحسرتاه! إنه ٌسرق ؼنابمنا، وٌعتق عبٌدنا؛ ٌؤخذ 

جلدنا بسوطه، وٌضعنا أسرانا وٌحررهم؛ ٌقٌدنا بوردٌته، وٌ

فً السجن بٌن السجناء، وٌثبتنا موثوقٌن بسبلسل فً أعماق 

 الجحٌم.

           وٌل  لنا".

. فً هذه األثناء، كانت السفٌنة تتابع طرٌقها 15

وتقترب من المٌناء البرٌطانً؛ وكانوا ٌؽنون أنشودة الوردٌة 

 الفرحة وهم ٌجتازون كل المخاطر دون مشاكل.

ء البرٌطانً(، وكما جرى إخبارهم )عندما بلؽوا المٌنا

من قبل، وجدوا جمٌع األشٌاء التً كانوا قد رموها، وحتى 

                                                     الخمور التً كانوا قد رموها مع الزجاجٌات، كانت سلٌمة  

 أكثر من السابق.
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لطوباوي أالن ٌحصل من مرٌم كلٌة القداسة ا

 هاأخوٌة الوردٌة التً بدأ أصلعلى نعمة رإٌة 

 .1214م القدٌس دومٌنٌك عا

 

 
بعد الرإٌا المجٌدة فً تولوز الفرنسٌة بسنتٌن،  كان القدٌس دومٌنٌك 

الوعاظ  رهبنةقبل والدة  .ٌجوب األراضً االسبانٌة بالطول وبالعرض

بوقت قصٌر، حدث أنه وقع هو ورفٌقه بالتجوال، الراهب برناردو، بٌن 

ا عن مزار القدٌس جاكومو دي                                                             أٌدي القراصنة، فً مكان لٌس بعٌد 

 كومبوستٌبل.
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                                                               بعد خطفهما وتعذٌبهما، أ رسبل للتجذٌؾ. تحمبل كل شًء بشجاعة دون أن 

 سوم اٌلٌنا بٌا(.المعتادة لئلله )ر الٌل نهار عن تسبٌحاتهم اٌنقطع
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                                                             كان قد مضى ثبلثة شهور عندما أتت لٌلة مخٌفة: هبت عاصفة  رهٌبة، 

.                            وٌابسٌن بكوا مصٌرهم المر 
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تلت لٌلة أخرى لٌلة العواصؾ تلك )كانت اللٌلة السابقة لعٌد البشارة 

المقدس(، كان دومٌنٌك ٌحاول أن ٌحثهم على ابتهال مساعدة اإلله، 

ونجدة مرٌم. لكنهم لم ٌرٌدوا اإلصؽاء إلٌه، بل أنهم وخبلص ٌسوع، 

أساإوا معاملته، فانقضت موجة هابلة على السفٌنة وكسرت الصاري 

الربٌسً فٌها، وسقط جمٌع القراصنة فً البحر، ماعدا القدٌس دومٌنٌك 

 والراهب برناردو اللذان بقٌا بمعجزة على السفٌنة المحطمة.
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سة تظهر للقدٌس دومٌنٌك وتقول له: "أنا أعطٌهم وهاهً مرٌم كلٌة القدا

الخٌار: إما أن ٌموتوا قانطٌن إلى األبد، أو أن ٌقبلوا بوردٌتً وٌعٌشون 

                                                           حٌاة  مستقٌمة مباشرٌن معك بؤخوٌة، تكون أنت مإسسها، على إسم 

 ٌسوع ومرٌم".
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،                                                                     بل ػ القدٌس دومٌنٌك القراصنة هذه الكلمات كما قالتها له السٌدة بالضبط

وجعل العاصفة تهدأ برسم عبلمة صلٌب وبضع كلمات فقط. وإذ بهم 

ٌقولون باإلجماع، وهم ٌتوسلون، أنهم سٌنفذون أوامر مرٌم كلٌة القداسة 

 )رسوم اٌلٌنا بٌا(. 
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ظهرت القدٌسة مرٌم للقراصنة الذٌن اهتدوا إلى جادة الصواب ودخلوا فً 

لهم أمتعتهم وسفٌنتهم لٌكملوا أول أخوٌة للوردٌة فً التارٌخ، وأعادت 

 رحلتهم.
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 هذه هً قٌمة أخوٌة الوردٌة المقدسة )رسوم اٌلٌنا بٌا(.
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Confraternitatem, in alios mutati viros, 
sancte colunt: seque in Psalterio ad diversa 
poenitentiae devovent instituta. 

 
STATUTA FRATERNITATIS PSALTERII. 

 

III. Eodem simul tempore continuo 

Regina Psalterii et Patrona Fraternitatis, 
hanc ipsam certis legum terminis definivit.  

Quas ut sancitas esse, perennesque 
voluit: ita S. Dominico revelatas dictavit, 
ista sub formula tali. 

I. “Haec mea Confraternitas Psalterii, in 
Nomine JESU CHRISTI, et VIRGINIS MARIAE 
esse fundata debet.  

Fratres autem et Sorores esse quicunque 
ex omni statu Ecclesiae possunt: et 
subiectas observabunt ceremonias, sive 

Statuta: facta prius sui declaratione, de 
perseverantia in ea Fraternitate: datoque 

simul nomine in Album inscribendo.  
Quae nomina, ut et Defunctorum, semel 

in anno publice legentur”. 
II. “Caput   huius   Fraternitatis  est,  ut 
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بعد أن تحولوا إلى أناس آخرٌن، بجلوا األخوٌة بتقدٌس 

المإسسات كبٌر، وكرسوا أنفسهم للوردٌة فً العدٌد من 

 الدٌنٌة.

 

 دستور أخوٌة الوردٌة

III بعد ذلك مباشرة ، حددتها ملكة الوردٌة وسٌدة .                                             

 األخوٌة بمصطلحات معٌارٌة، وأرادت أن تكون ثابتة وأبدٌة.

                                                وهكذا أملتها على القدٌس دومٌنٌك موحٌة  بها بهذا 

 الشكل:

Iسم ٌسوع إ                                  . أخوٌة وردٌتً هذه، ٌجب أن ت ؤسس ب

 العذراء.المسٌح ومرٌم 

ذلك، ٌمكن للجمٌع أن ٌكون من بٌن  باإلضافة إلى

الكنٌسة، وٌجب  حاالتمن  حالةاألخوة واألخوات، من أي 

علٌهم مراعاة الشعابر المشار إلٌها، أي الدساتٌر: علٌهم قبل 

فً هذه األخوٌة،  سٌثابرونكل شًء أن ٌصرحوا بؤنهم 

ا و  ل.أن ٌعطوا أسمابهم للتسجٌل فً السج            علٌهم أٌض 

ا، على وهذه األسماء، ٌجب قراءة                          أسماء األموات أٌض 

 الجمٌع مرة واحدة فً السنة".

II الفردٌة  الحسنات . "مبدأ هذه األخوٌة هو أن جمٌع  
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omnia pia cuiusque, et omnium merita 
suique sint, ac omnibus communia”. 

III. “Decreta haec, seu Cerimoniae, 

minus observatae, nullam penitus culpam 
importabunt, sed privationis poenam: qua 
pro sola parte omissionis careant parte 

satisfactiorae Communicationis; idque in 

solo precum penso: stante interim 
caeterorum meritorum Communitatis 
participatione”. 

IV. “Ad receptionem et ingressum in 
Fraternitatem hanc498 nulla unquam 
pecuniae499 pendetur directe, vel indirecte: 

nisi libera sponte ad ecclesiae ornamenta, 
ad luminaria, caeteraque divino cultui 
necessaria, 

 

 

 

                                                           
 inٟٚ٘ رؼبدي " "٠Fraternitatis huiusٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   498

Fraternitatem hanc 1847" اٌّٛعٛدح فٟ طجؼخ. 
 .       )ٔمذ ا( "٠pecuniaeٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   499
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هً شركة لجمٌع )األعضاء( ولجمٌع )المسجلٌن  والجماعٌة

 فً األخوٌة(".

III إذا لم ٌ متثل بشكل كامل لهذه الضوابط" .                                        

الصادرة
500

          سٌ حرم من  ه                               ، لن ٌترتب على أحد أي  ذنب، لكن

 .فقط )الحسنات(

من ٌهمل )تبلوة الوردٌة( ال ٌمكنه المشاركة فً شركة 

)الخاصة(؛ أما الحسنات إذا لم ٌعوض عنها بصلواته 

 المشاركة فً كافة حسنات األخوٌة األخرى فتبقى كما هً".

IV ،فٌما ٌتعلق باالستضافة والدخول فً هذه الوردٌة" .

                                                       ال ٌ دفع أي مبلػ سواء بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر،  إال  إذا 

ة ا من إرادة حر                          كان نابع 
501

، حسب تقوى كل واحد، من أجل 

ٌاء األخرى الضرورٌة زٌنة الكنٌسة، والقنادٌل واألش

 للعبادة".

 

 

 

 

 

                                                           
500
ِش١ّ٠خ راد آفبق ٚاعؼخ:  طبئفخثذا٠خ اٌمٛاػذ ٚاعؼخ إٌطبق اٌزٟ رغؼً ِٓ ا٤خ٠ٛخ  

 "اٌمبػذح" ا٤ٌٚٝ اٌّّٙخ ٟ٘ حش٠خ اًلشزشان.

 ففٟ ا٤خ٠ٛخ ٠أرٟ ِٓ ٠ش٠ذ اٌصالح، ثذْٚ أٞ فشض ثبٌّشبسوخ، ٚثذْٚ حبعخ ٌٍزجش٠ش.
501
عّغ ا٤ِٛاي ٚأٞ اٌمبػذح اٌّّٙخ اٌضب١ٔخ ٥ٌخ٠ٛخ ٟ٘ اٌّغب١ٔخ اٌىبٍِخ: ِّٕٛع  

 ِغبّ٘خ رطٛػ١خ.
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pro cuiusque devotione”. 
V. “Quilibet Sacerdos Anno quolibet tres 

Missas dicet: unam de S. Cruce; alteram de 

Domina; tertiam pro Defunctis in 
Fraternitate. 

A non Sacerdote502 qualibet hebdomada 

unum dicent Psalterium: Die autem festo 

solemni503, praeter hebdomadarium, Filio, 
Mihique integrum praesentabunt 
Psalterium.  

Pro Infantibus autem, infirmis, aliterve 
impeditis: quotidie unum Pater et Ave, a 
quocumque504 licet, offeratur.  

Et tantundem pro Defunctis, qui quos 
dederit inscribendos, sic per modum 
suffragii participaturis”. 

VI. “Ad ingressum quisque primum rite 

confessus SS. Eucharistiam sumet: ipso die, 
aliove post tempore oportuno. 

 

                                                           
502 
 a                          )اٌغ١ش وٕٙٛر١١ٓ( ثذًل  ِٓ " "٠Non Sacerdotesٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

non Sacerdote 1847" اٌّٛعٛدح فٟ طجؼخ.
 

503 
ٟٚ٘ وٍّخ ًل ٚعٛد ٌٙب، ِٓ اٌّإوذ أٔٗ خطأ  "٠sosenniٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

.1847" وّب فٟ طجؼخ solemniِطجؼٟ ٌىٍّخ "
 

504 
".٠quocunqueٛعذ: " 1691طجؼخ فٟ  
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V على كل كاهن إقامة ثبلثة قدادٌس كل سنة: قداس" .

الملكة )القدٌسة من أجل الصلٌب المقدس، والثانً من أجل 

مرٌم(، والثالث من أجل المتوفٌن من األخوٌة؛ ومن لٌس 

بكاهن، علٌه تبلوة الوردٌة مرة واحدة فً األسبوع؛ أما فً 

أٌام األعٌاد الرسمٌة
505

                               ، فٌقدم لً والبنً وردٌة  كاملة  

 باإلضافة إلى )الوردٌة( األسبوعٌة.

 بشكل من األشكال، ونعاجزال وأما الصؽار والمرضى، 

 هم تبلوة أبانا والسبلم علٌك مرة واحدة كل ٌوم.إمكانفب

والمنفعة كبٌرة للمتوفٌن الذٌن كانوا مسجلٌن: فهم 

سٌكونون شركاء بالتساوي )فً الحسنات( من خبلل الصبلة 

 رواحهم".أل

VI فٌما ٌتعلق بالدخول، فقبل كل شًء على كل واحد" .

الٌوم نفسه االعتراؾ كما ٌجب، وتناول القربان المقدس فً 

 أو فً وقت مناسب آخر فٌما بعد.

 

 

 

 

 

                                                           
وبْ ٠َٛ ا٤حذ ٘ٛ ٠َٛ اٌصالح ا٤عجٛػ١خ فٟ أخ٠ٛخ اٌٛسد٠خ؛ أِب فٟ أ٠بَ اٌؼطٍخ   505

 ا٤خشٜ فشثّب وبٔذ رؼمذ اعزّبػبد طبسئخ ٤خ٠ٛخ اٌٛسد٠خ.
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 .20صورة مقدسة: القدٌس دومٌنٌك، القرن 
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ا بإسم تٌودور دٌرٌكو، سٌدة الوردٌة،                                                                  دٌرك هٌندرٌكز، والمعروؾ أٌض 

 ، متحؾ كابودٌمونتً )نابولً(.1578
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Dicentque ad sui oblationem, Filio 
Mihique factam, septies Pater et Ave, contra 
VII peccata capitalia pro Fratribus ac 

Sororibus”.  
VII. “Ultra Paschalem Confessionem, ter 

in Anno confitebuntur, scil[icet] in 

Pentecostes, S. Dominici, et Natalis Festis”.  

VIII. “Pro Defuncto, vel Defuncta in 
Fraternitate quilibet unum Pater et Ave 
dicet. 

Aderuntque exequiis illius: si commode 
poterint; sicque honorabunt se invicem, ut 
salventur”. 

IX. “Haec Confraternitatis formula, 
habeatur propalam in tabula, sic506, ut 
cuivis esse cognita possit”. 

X. “Denique, uti praedicta: non mando, 

sed moneo:  
1. Qui voluerit omni die offerre 

Missas507, Psalterium Mariae, cum CL Ave et 

XV Pater: benefecerit.  

 

                                                           
 ".٠sicٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   506

)ػٍٝ ا٤لً(، ٚاٌّؼٕٝ ٠زغ١ش: فٟ طجؼخ  "٠minusٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   507

٠ٛعذ: "لذاد٠ظ  1847ٚسد٠خ ِش٠ُ ٚاحذ ػٍٝ ا٤لً"، ث١ّٕب فٟ طجؼخ -٠ٛعذ " ِضٚس 1691

 .ٌٍمذَ ٌٍٚغ١بق 1691ٚسد٠خ ِش٠ُ". ا٤فضً ٘ٛ ِب عبء فٟ طجؼخ -ِٚضِٛس
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ومن أجل تكرٌس أنفسهم، علٌهم تبلوة األبانا والسبلم 

علٌك، البنً ولً، سبع مرات مقابل الخطاٌا الربٌسٌة السبع، 

 ولمصلحة األخوة واألخوات".

VII إلى االعتراؾ فً عٌد الفصح، علٌهم . "باإلضافة

االعتراؾ ثبلث مرات )على األقل( بالسنة، أي فً أعٌاد 

 العنصرة، والقدٌس دومٌنٌك، والمٌبلد".

VIII ًمن أجل المتوفى أو المتوفٌة، على كل واحد ف" .

 األخوٌة تبلوة أبانا والسبلم علٌك.

وعلٌهم حضور جنازتهم إن كان باستطاعتهم )المشاركة 

فٌها( بدون صعوبات؛ وهكذا ٌكرم بعضهم البعض ألنهم 

 أنقذوا".

IX بشك . "ٌجب تعلٌق قوانٌن األخوٌة هذه على لوح

 كً ٌعلم بها الجمٌع". علنً

X فً الختام، هذه األشٌاء التً قلتها حتى هذه" .

اللحظة، وتلك األشٌاء )التً أضٌفت(، فؤنا ال آمر بها، بل 

 أنصح بها.

وردٌة  -دم )لً( كل ٌوم مزمور. من ٌرٌد أن ٌق1

مرٌم
508
على األقل، مع مبة وخمسٌن السبلم علٌك وخمسة  

                       عشر أبانا فحسن ا ٌفعل.

 

                                                           
508
ٚسد٠خ -" ٟ٘ خطأ ِطجؼٟ )"لذاد٠ظ ِٚضِٛسMissas" 1847فٟ طجؼخ ػبَ  

 " )ػٍٝ ا٤لً(.minusاٌزٟ ف١ٙب " 1691ػبَ  أْ ا٤فضً طجؼخِش٠ُ"(، ثح١ش 
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2. Melius, qui Maius Psalterium Christi, 
cum CL Pater et Ave superaddiderit509. 

3. Optime fecerit: qui Maximum 

Psalterium Christi et Mariae, cum CL Pater et 

Ave, cumque XL510 Credo, Pater et Ave 
[obtulerit]511.  

4. Longe is optime: qui cum totidem 

puncturis, seu disciplinae ictibus, quorum 

aliquod quasi litarit.  
5. Iam vero omnes is explerit numeros, 

qui praedictis addiderit Animam velut ac    
vitam, mimirum MEDI[T]ATIONEM512 Vitae, 

Mortis, ac Gloriae Christi”. 

“Istis, post Missae Sacrificium ter 
Sanctissimum, haud mihi gratius, 
quicquam est aliud.  

Quo certius Filii praesidium, meumque 
patrocinium constabit Psaltis nostris.  

Ego illis Mater ero, Magistra, et Amica: 

in  primis513 autem  Filius  Meus  Pater   eis, 

 
                                                           

 ".٠super addideritٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   509
 .سثّب ثغجت خطأ ِطجؼٟ "٠XVٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   510
 .)ع١مذَ( "٠obtuleritٛعذ: "ًل  1847فٟ طجؼخ   511

ٚ٘ٛ ِصطٍح أفضً ِٓ  "٠meditationemٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   512

"mediationem 1847" اٌّٛعٛد فٟ طجؼخ. 
 ".٠inprimisٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   513
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. وٌفعل أحسن من ٌضٌؾ )للقداس وللوردٌة( مزمور 2

ٌسوع األكبر، مع مبة وخمسٌن أبانا وخمسة عشر أبانا 

 والسبلم علٌك.

ا من ٌتلو مزمور ٌسوع ومرٌم 3                                             . وٌفعل حسن ا جد 

األكبر مع مبة وخمسٌن
514
صبلة اإلٌمان، واألبانا والسبلم  

 علٌك.

. وأفضل بكثٌر، باإلضافة إلى صبلة )الوردٌة(، القٌام 4

 بتجرٌحات وضربات تؤدٌبٌة خفٌفة.

ا، فسوؾ ٌتجاوز5 ٌسلم روحه  من كل الحدود                      . وأخٌر 

باإلضافة إلى  وشخصه لتؤمل حٌاة المسٌح وموته ومجده

 ".األشٌاء التً قٌلت

من هذه األشٌاء بعد القربان  "ال شًء أحب على نفسً

                     المقدس ثبلث ا للقداس.

ومن المإكد أن أخوة الوردٌة سٌحصلون على عون 

 ابنً وحماٌتً.

                                                       أنا سؤكون لهم أ م  ا، ومعلمة  وصدٌقة ؛ وابنً سٌكون لهم 

ا.                               أب ا، ومعلم ا، وصدٌق ا خاص 

 

                                                           
صالح  ٠CL Credo, Pater et Ave( "150ٛعذ: " 1847فٟ طجؼخ ػبَ   514

" XV Credo, Pater et Aveفٕٙبن: " 1691ا٠٦ّبْ، أثبٔب ٚاٌغالَ(: أِب فٟ طجؼخ ػبَ 

صالح  150                                    اٌّضِٛس ا٤وجش، فّٓ اٌّشعح أٔٙب حم ب صالح ا٠٦ّبْ، أثبٔب ٚاٌغالَ(: ٚثّب أٔٗ  15)

 ا٠٤ّبْ، ٚا٤ثبٔب ٚاٌغالَ.
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Magister, et Amicus erit. 
Et sic volo de utroque sentiant, sperent, 

et confidant”. 

 
FRUCTUS FRATERNITATIS PSALTERII515. 

 

IV. “Porro Charissime Dominice: quo 

cordi magis sit illa tibi Fraternitas, et plus 

liquido cognoscant omnes eiusdem eximios 
Fructus, horum tibi manifesto”. 

 
I. Psalterii: 

I. Quinquagena. 
 “1. Vacare culpa avaritiae, simoniae, et 

sacrilegii.  
2. Coelestis proximorum.  
3. Pax Regnorum, Rerumpublicarum  

Civitatum, Villarum.  

4. Communicatio orationum mutua, cum 
Christo, et Mecum.  

5. Offensarum remissio, et reconciliatio.  
6. Elemosyna516.  
7. Recte consulere proximo.  
8. Fraterna correctio.  
9. Conscientiarum puritas. 

 
                                                           

515 
.)ا٦و١ًٍ، اٌزبط، اٌّغجحخ( "٠Coronariaeٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 

516 
".٠Eleemosinaٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  
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                                                  وأحبذ أن ٌإمنوا بً، وأن ٌكون عندهم رجاء  وثقة  فً 

 وفٌه".

 ثمار أخوٌة الوردٌة

IV،لتكن تلك                                     . "عبلوة  على ذلك، ٌا عزٌزي دومٌنٌك

الحدود، ولٌعترؾ الجمٌع  األخوٌة محور اهتمامك إلى أبعد

 سؤبٌن لك بعضها". صراحة بثمارها االستثنابٌة التً

 المزمور األول:

 الخمسٌن األولى

. الحصانة ضد البخل، والسٌمونٌة )شراء المناصب 1"
 الكهنوتٌة(، وتدنٌس المقدسات.

 . حضور القدٌسٌن.2

. السبلم فً الممالك والجمهورٌات، وفً المدن 3
 والمزارع.

 أنا         ٌة  حولً سو . المشاركة فً الصلوات مجتمعٌن4
 .والمسٌح

 . الصفح عن اإلهانات والمصالحة.5

 . الصدقة.6

 النصٌحة الحسنة للقرٌب.إسداء . 7

 . تصحٌح األخطاء بشكل أخوي.8

 . نقاء الضمٌر.9
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10. Satisfactio pro peccatis plenior per 
Communicationem”. 

II. Quinquag[ena]. 

 “11. Animarum e Purgatorio liberatio. 
12. Vita magis Angelica, et Christiana. 
13. Corroboratio spei certioris, ob 

peculiares tam multorum preces.  

14. Cuiusque meritorum augmentatio. 
15. Consolatio afflictorum”. 

III. Quinquag[ena]. 
 “16. Religio: quod enim monastica 

potest inter Fratres Communicatio: idem et 
haec fraterna. 

17. Dispositio melior ad maiora bona. 
18. Facies et forma Christianitatis 

Christo et Apostolis, et Ecclesiae primitivae 
conformior.  

19. Fortitudo contra tentationes.  
20. Gaudium spiritale de tam gratiosa 

societate”. 

 

 

 

 



914 
 

. الؽفران الكامل للذنوب بفضل الشركة )فً 10
 الحسنات(".

 الثانٌة الخمسٌن

 . تحرٌر األرواح من المطهر.11"

 . حٌاة مبلبكٌة ومسٌحٌة أكثر.12

. تعزٌز الرجاء بفضل الصلوات الخاصة للكثٌرٌن 13
 )من أعضاء األخوٌة(.

 واحد.. زٌادة الحسنات لكل 14

 . مواساة المنكوبٌن".15

 الثالثة الخمسٌن

. الرابطة المقدسة )لؤلخوٌة(: إن ما ٌحدث 16"
ا فً هذه األخوٌة.                                              للرهبان فً دٌر  ما ٌحدث أٌض 

 . استعداد أفضل تجاه خٌرات السماء.17

. التقلٌد المطابق للمسٌحٌة فً عصر المسٌح 18
 والرسل والكنٌسة القدٌمة.

 ارب.. التحصن ضد التج19

 . الفرح الروحً فً جماعة النعمة هذه".20

 

 

 

 



915 
 

II. Psalterii: 
I. Quinquag[ena]. 

“21. Securitas conscientiarum, quod non 

obliget, non gravet, sed sublevet.  
22. Infantiae, pueritiae, adolescentiae 

formatio, et manuductio ad omnem 
honestatem.  

23. Praesidium contra communes vitae, 
ac mundi calamitates et miserias.  

24. A mala morte praeservatio.  
25. Excellentia huius Fraternitatis prae 

aliis quibuscunque particularis alicuius 
instituti”. 

II. Quinquag[ena]. 
 “26. Facilitas gratuita ad eam 

ingrediendam.  
27. Amor fratrum spiritalium, quam 

carnalium, maior.  
28. Timor Dei castior, magisque filialis. 
29. Perfectio vitae activae quoad 

proximum, maior.  

30. Devotio vitae Contemplativae 
promptior elevatu sui, et ascensu cordis. 
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 المزمور الثانً

 األولى الخمسٌن

. راحة الضمٌر، بدون تؤنٌب، وال ظلم، بل السمو 21"
 به.

لٌمهم ع. تثقٌؾ األطفال، والصبٌة، والشباب، لت22
 .النزٌهةالحٌاة 

. الحماٌة من المصابب والمآسً الٌومٌة فً الحٌاة 23
 وفً العالم.

 . الوقاٌة من الموت الرديء.24

 ألخرى".. سمو هذه األخوٌة فوق كل المإسسات ا25

 الثانٌة الخمسٌن

 . سهولة ومجانٌة الدخول )فً األخوٌة(.26"

هو أسمى من الحب . الحب بٌن األخوة الروحٌٌن 27
 الدم.)بٌن األخوة( ب

                                             . الخشٌة من اإلله هً أكثر نقاء  وبنوة  بكثٌر.28

 مع المقربٌن.         انسجام ا. حٌاة أكثر 29

ء الذات                                         . مٌبل  أكثر لحب الحٌاة التؤملٌة فً ارتقا30
 وزهد القلب.
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 .20صورة مقدسة: سٌدة الورٌدة و الطوباوي أالن دٌبلروش، القرن 



918 
 

 
ا بإسم تٌودور دٌرٌكو، سٌدة الوردٌة،                                                                  دٌرك هٌندرٌكز، والمعروؾ أٌض 

 ، متحؾ كابودٌمونتً، نابولً )تفصٌل(.1578
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Plurium ipsa dies erit, et Experientia 
magistra.  

Haec et plura Sponso meo Dominico 

revelavi”. 
 

STATUS517 FRATERNITATIS. 
REVELATUS SPONSO NOVELLO. 

 

V. Nunc et tu, tanti Patris fili, novelle 

Sponse mi, audi disciplinam Matris tuae.  
1. Post Sponsi mei Dominici 

obdormitionem, grassante per orbem peste 

saevissima: et quam haec, saeviore alia 
regnante, avaritia, acidiaque518 tam in 
Clero, quam populo: simul perierunt sensim 

Psalterium, et Fraternitas, et conscriptio 
fratrum.  

2. Huius tamen prima fundationis 

facies, et imago per Hispaniam et Italiam 
incripta in tabulis, in parietibus, et vel in 

ipsis inusta vitris passim custodita, ad 
posteritatis memoriam, superaverunt.  

 

                                                           
: 1699)صّشح(، ث١ّٕب ٔغذ فٟ طجؼخ  "٠Fructusٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   517

"Fructus ٟ1847طجؼخ " وّب ف. 
 ".٠Acediaqueٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   518
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 ستعلمهم الخبرة أشٌاء كثٌرة كل ٌوم.

                                               أنا ب حت بهذه األشٌاء، وبالكثٌر من األشٌاء األخرى 

 لعرٌسً دومٌنٌك".

 

 دستور األخوٌة كما أوحً به للعرٌس الجدٌد

 

V،ا، ٌا عرٌسً  . "اآلن                                     اسمع تعالٌم أمك أنت أٌض 

 الجدٌد وابن األب العظٌم.

. بعد أن رقد عرٌسً دومٌنٌك، اجتاح وباء الجشع 1

                                                       والتراخً الرهٌب العالم، أكثر شراسة  من قبل، فسٌطرا على 

               ا شٌب ا فشٌب ا رجال اإلكلٌروس والشعب على حد سواء: كان

 فٌها.وتسجٌل األخوة  سبب خراب الوردٌة واألخوٌة

)لؤلخوٌات  وأساسات. مع ذلك، مازالت هناك آثار 2

القدٌمة( مبعثرة هنا وهناك فً إسبانٌا وإٌطالٌا، مكتوبة على 

ا                                                     ألواح، وعلى جدران، ومطبوعة حتى على الزجاج، تخلٌد 

 للذكرى لؤلجٌال البلحقة.
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3. Quodque amplius: Ordo S. Dominici, 
de Poenitentia dictus, ab hisce progressus 
initiis existere coepit.  

4. Quin et exemplo, monituque S. 
Dominici cuncti Fratres et Sorores Ordinis 
sui infallibiter, et incessabiliter summa cum 

devotione mihi famulabantur, et Filio meo 

in hoc SS. Trinitatis Psalterio, ut minimum 
quisque Fratrum, velut diurnum debitum, in 
dies integrum Psalterium offeret.  

Atque ideo. 

5. Quam diu duravit hoc 

Psalterium in tali Ordine Sancto519; 
tam diu scientia, sapientia, 
observantia, miraculis, fama et 

gloria, apud Deum et homines in 

immensum floruerunt.  

Quando vero defecit520 hoc 

Psalterium, Ordo Praedicatorum in 
quam plurimis defecit: ut iam 

parietes, picturae, et libri, et 

epitaphia defunctorum produnt, 

etsi linguae hominum id dicere 

nollent.  
6. Quin imo istis in primitiis spiritus, ea 

 

                                                           
 .ٚ٘ٛ خطأ ِطجؼٟ "٠Sanctosٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   519
 .)ٌُ ٠ٛعذ، ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن( "٠deficitٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   520
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دومٌنٌك، رهبانٌة القدٌس . واألمر األعظم هو أن 3

 من هذه األصول.  اوجوده تالكفارة، استمد رهبانٌة المسماة

لطالما  رهبانٌته. فً الواقع، إن األخوة واألخوات فً 4

خدمونً وخدموا ابنً فً وردٌة الثالوث المقدس هذه بتقوى 

عظٌمة وحب بحٌث كان كل واحد منهم ٌقدم على األقل 

 مً.                                        الوردٌة كاملة  كل ٌوم كما لو أنه واجب ٌو

 ولهذا السبب:

، ةالمقدس الرهبانٌة الوردٌة فً هذه استمرار طٌلة. 5

، واحترام بشكل المحدود والمعارؾ العلوم اازدهرت فٌه

 الدٌن، والشهرة فً المعجزات، والمجد عند اإلله والناس.

 رهبانٌة        مباشرة   تلكن عندما ضعفت الوردٌة، ضعف

وٌات(، الوعاظ: واآلن فقط جدران ولوحات وكتب )األخ

ونقوش القدماء وحدها تشهد على ما ال ٌمكن للناس أن 

 تروٌه.

 . هإالء  )الناس(  األؼنٌاء  بثروات  الروح،  كانوا 6
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communis omnium erat persuasio: si quis 
una die Psalterium omisisset, se diem 
perdidisse putabat.  

7. Per idem Psalterium tot, ac tanta 
designata miracula et prodigia 
compleverunt Hispaniam, Italiam, 

Franciam, ac orbem pene totum: ut sua 

frequentia evaserint communia: et, si literis 
mandanda forent, plura inde grandescerent 
volumina.  

8. Per hoc peccatorum, et peccatricum521 
admirandae sunt perfectae conversiones: 
vulgo in templis, in angulis fletus, 

gemitusque ciebantur: pectorum tunsiones 
resonabant: fervebant poenitentiae, etiam 
vel in pueris, tenerisque puellis 
admirabiles; hodie incredibiles.  

Credidisses fere de plerisque Angelos in 
terris versari.  

9. Quid?  Fidei  ardor quantus adversus 

 

 

                                                           

 521
 ".٠peccatriciumٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ 
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                                                      مقتنعٌن بؤن أي منهم سٌهلك ٌوم ا إن أهمل )قول( الوردٌة 

 لٌوم واحد.

فكم من المعجزات الهابلة والعجابب حصلت بواسطة . 7

اسبانٌا وإٌطالٌا  جمٌع أنحاءالوردٌة والتً تردد صداها فً 

                                وفرنسا، وفً كل العالم تقرٌب ا!.

وكانت المعجزات التً فاقت عدد المعجزات حتى تلك 

 اللحظة كثٌرة وعظٌمة!

                                               ولو كان ممكن ا تجمٌعها وكتابتها لن تكفً مجلدات 

 خرافٌة لذلك.

. وسنبقى مذهولٌن أمام الهداٌات العجٌبة للخطابٌن 8

ات، كانت الكنٌسة وفً المزارً كل مكان؛ فً والخطاءات: فف

تفٌض الدموع وٌعلو األنٌن، وكان ٌسمع )الخطاإون 

التاببون( وهم ٌضربون على صدورهم؛ وكانت االعترافات 

 لٌافعات وٌافعٌن رقٌقٌنحماسٌة، والشًء العجٌب أنها كانت 

ا؛ أشٌاء تبدوا الٌوم صعبة التصدٌق!                                        أٌض 

لربما ظننت لقسم األعظم )من المإمنٌن( لو أنك رأٌت ا

 أن مبلبكة تسكن األرض.

 . ألي سبب )كان ٌحث ذلك(؟9
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haereticos optimum quemque terrebat?  
Pro Fide, vel vitam dispondisse, lucrum, 

ut est, summum ducebatur”. 

VI. “Simon Monfortius522 invictus heros, 
toto cum exercitu Magistro Dominico meo 
Psalterium condidicit, et usitare suevit: 

perque id hostes vicit, fudit, fugavit, 

extirpavit.  
Fidem pene hominum, et historiarum 

superant, quos coelitus abstulit ab hoste 

triumphos.  
1. Ad Albigium cum quingentis, decem 

haereticorum millia stravit, fugavit.  
2. Alias cum suis triginta trium millium 

victor erat.  
3. Alias denique cum suis tribus 

millibus, Regem Aragonum523 eiusque plus 

viginti millium exercitum ad Tolosam 
internecione delevit: praelioque simul, et 
bello victor debellavit.  

4.      Contigit     quandoque,      ut      in 

 

                                                           
522 
".٠Monsfortiusٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 

523 
".٠Arragonumٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ  

 



926 
 

ألن حمٌة إٌمانهم كانت تطرد الهراطقة، فكان الكل 

 كً ٌنال المكافؤة األبدٌة. الدٌنٌرؼب بؤن ٌقدم حٌاته من أجل 

VI تعلم البطل سٌمون دي مونفور الذي الٌقهر" .

ا على تبلوتها مع                                                       وردٌتً من المعلم دومٌنٌك، وكان معتاد 

جمٌع الجنود، وهزم بواسطتها األعداء وفرقهم، وطردهم، 

 واجتثهم.

حصلوا علٌه من الذي  لقد فاق نصر رجاله على األعداء

 المآثر )البطولٌة( التً ٌتحدث عنا التارٌخ. السماء إلٌمانهم

. فً ببلد األلبٌجٌٌن، استطاع )سٌمون دي مونفور( 1

بخمسمبة رجل هزٌمة عشرة آالؾ هرطقً وإجبارهم على 

 الفرار.

. انتصر مرة أخرى بثبلثٌن من رجاله على ثبلثة آالؾ 2

 منهم.

ا، فً معركة بالقرب من تولوز، 3                                              . ومرة أخرى أٌض 

ثة آالؾ من رجاله ملك األراؼونٌٌن وجٌشه الذي هزم بثبل

كان تعداده ٌفوق عشرٌن ألؾ )رجل(، واستطاع أن ٌكسب 

 الحرب برمتها فً معركة واحدة.

 . لقد كانوا الٌقهرون بفضل قوة الوردٌة اإللهٌة التً 4
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improvvisos524, ac inermes hostes525 irrueret: 
et vi divina Psalterii, quod familiariter 
gerebant, erant tamen innumerabiles526.  

5. Imo non plures centum aliquando 
Monfortiani527 videbantur adversariis 
omnem pene terram innundare528; verum ex 

Angelorum meorum assistentia.  

Haec vis Psalterii erat, et deprecatio 
Sancti Dominici, haereticorum mallei.  

Haec militia terra, marique, in pace, 

inque privato domi nihilo minora, et plura”. 
VII. “Psalterii fructus, et opus est 

plurimum529:  
1. reparatio, aut novorum constructio, 

at dotatio templorum, xenodochiorum530, 
altarium: multarum, et magnarum 
Revelationum, Signorum et Prodigiorum 

designatio; Sanctitas vitae, morum 
honestas, et candor animorum; mundi 
contemptus: honor et exaltatio Ecclesiae; 

Principum iustitia: aequitas 

communitatum, pax civium, domorum531 
disciplina;  

2.         nec        operarios,         servitia, 

 

                                                           
 ".٠improvisosٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   524
 .)اٌؼذٚ( "٠hostisٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   525
 .)ًل ٠مٙش(: ٟٚ٘ اٌزشعّخ ا٤فضً "٠invulnerabilesٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   526
 ".٠Monsfortianiٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   527
 ".٠inundareٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   528
 ".٠pluriumٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   529
 .ٚ٘ٛ خطأ ِطجؼٟ "٠nosodochiorumٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   530
 .ٚ٘ٛ ِصطٍح ِؼبدي ٣ٌخش "٠domuumٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   531
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كانوا ٌحملونها معهم على الدوام عندما كانوا ٌتعرضون 

                                     أحٌان ا ألعداء خطٌرٌن بشكل ؼٌر متوقع.

. كان ٌبدو لؤلعداء أن مبة رجل ال أكثر من رجال 5

                                                       مونفور ٌمؤلون كامل المساحة تقرٌب ا، ألنه فً الحقٌقة كانت 

 مبلبكتً تؤتً لمساعدتهم.

قوة الوردٌة فً كلمات القدٌس  )دون الحدٌث عن(

دومٌنٌك )المسمى( مطرقة الهراطقة، والذي لم ٌكن جٌشه 

الشعبً، على األرض وفً البحر، وفً أدٌرته الوادعة، ٌقوم 

ا أعظم".                                                   بؤمور أقل أهمٌة، بل على العكس، كانت أمور 

VII:إن ثمار ومآثر الوردٌة ال توصؾ . 

استضافة . ترمٌم وبناء وتزٌٌن كنابس جدٌدة، و1

حى العظٌمة،                                                    الؽرباء، والمذابح؛ نعمة الكثٌر من الو 

والعبلمات، والعجابب؛ قداسة الحٌاة، والعادات الشرٌفة؛ 

ازدراء الدنٌا؛ إكبار وتمجٌد الكنٌسة؛ سداد حكم األمراء؛ 

السكٌنة فً المدن، والسبلم بٌن المواطنٌن، والتربٌة فً 

 البٌت.

 لخدم، وعن الكسبة؛ . دون الحدٌث عن العمال، وعن ا2
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صورة مقدسة: سٌدة الوردٌة مع القدٌس دومٌنٌك والطوباوي أالن 

 .20دٌبلروش، القرن 
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الٌساندرو دافانتساتً، سٌدة الوردٌة مع القدٌس دومٌنٌك والقدٌسة كاترٌنا 

وقدٌسٌن آخرٌن، القرن السابع عشر، بادٌا فً سان فٌدٌلً، بوبً 

 )ارٌتسو(.
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mercenariosque silebo.  
Tu vel ex uno de caeteris aestimes licet.  
Hi manum non prius ad opus 

applicassent, quam me Filiumque in 
Psalterio salutassent: nec indormissent 
prius, ni flexis humi poplitibus in eo die Deo 

cultum delibassent.  

Multos scio, cum in lecto veniebant532 in 
mentem de sueto suo ad Psalterium penso 
non persoluto, vel de latere coniugis ad 

illud prosiliisse.  
3. Ea Psalterium apud iuxta bonos et 

improbos in existimatione fuit: ut, si qui 

essent devotiores, sequela fieret talis: sunt 
Fratres Mariae de Psalterio.  

Qui licentior moribus, aut improbior 
videbatur, ex proverbio: non est de 

Fraternitate Psalterii, dicebatur.  
4. De Ordine meo et tuo sic habeas533: si 

quis alia [in]534 re negligentior notabatur, 

quam primum535 audiebat: Frater, aut non 

dicitis Psalterium Beatae Virginis, aut 
indevote oratis.  

Certe citius in choro Fratres ad Psalter-

ium orantes reperiebantur abditi,  quam 

 

 

                                                           
 ".٠veniebatٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   532
 ".٠habeٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   533
 .1691اٌّٛعٛدح فٟ طجؼخ  "٠inٛعذ: "ًل  1847فٟ طجؼخ   534
 ".٠quamprimumٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   535
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 فجمٌعهم كانوا محط اهتمام وتقدٌر.

                                                 وهم لم ٌكونوا ٌباشروا عمبل  إال  بعد أن ٌسلموا علً 

ونوا ٌذهبون إلى النوم قبل أن ابنً فً الوردٌة؛ ولم ٌكوعلى 

تموا ٌومهم بوقت مخصص للصبلة لئلله جاثٌن على ٌخ

 .ركبهم

ا أن الكثٌرٌن عندما كانوا ٌذهبون إلى الفراش                                                       أعلم جٌد 

وٌتذكرون أنهم لم ٌقوموا بواجبهم الٌومً الذي اعتادوا علٌه 

ا من سرٌ ر الزوجٌة )من                                         بتبلوة الوردٌة، كانوا ٌقفزون فور 

 .أجل تبلوة الوردٌة(

                                               . إن الوردٌة موضع تقدٌر األخٌار واألشرار على حد  3

سواء، لكن األكثر تقوى فقط هم من سٌكونون أخوة مرٌم فً 

 الوردٌة.

ا من الفاجرٌن أخبلقٌ ا ٌستحق                                                  عندما كان ٌ رى واحد 

 اللوم، كانت العادة القول أنه ال ٌنتمً إلى أخوٌة الوردٌة.

ا، ٌجب أن  رهبانٌتًوالتً هً  رهبانٌتك. فً 4               أٌض 

، كان ٌ قال له: ٌا                                                        تعلم أنه عندما كان أحدهم ٌصبح مهمبل 

أخً، إما أنك ال تقول وردٌة القدٌسة مرٌم، أو أنك ال تصلً 

                                                  بتقوى! وكان ٌ رى أخوة مستؽرقٌن فً تبلوة الوردٌة فً 

 الجوقة أكثر ممن كانوا فً الؽرؾ والمكتبة.
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in dormitorio, vel studio.  
5. Audiant nunc cuncti, quanta gloria 

mea tunc honorabatur in isto Ordine.  

Videant536, quanta nunc est distantia? 
Ubi nam537 prisca miraculorum in eo 

frequentia?  

Ubi sanctorum par copia virorum?  

Ubi disciplinae vigor, et rigor vitae?  
Ubi zelus, et tot salutes animarum? 
Quantum Ego, et Filius amamus 

perfectionem, et salutem vestram; dolemus 
tantum nunc in Psalterio teporem, et 
acidiam538.  

Dico hoc, si dolere possemus humanitus: 
sed nunc imber abiit, et recessit”. 

Sed caveant sibi, qui sic Me, et Filium 
meum privabunt honore Psalterii.  

Studeant per me Reginam Pietatis, Mise-

ricordiae, et  Praedicatorum, resurgere,   et ad 

pristina Patrum antiquorum, ac Sororum 

citius, et devotius redeant Psalteria. 

 

 
                                                           

 .          )وبْ ٠ شٜ( "٠Vibebatٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   536
 ".٠nonٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   537
 ".٠acediamٛعذ: " 1691فٟ طجؼخ   538
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                                               . فلٌسمع الجمٌع بؤي مجد  ك نت  أ كرم فٌما مضى!5

 الجمٌع كم المسافة كبٌرة منذ ذلك الحٌن!         ول ٌ ر  

( ذلك العدد الكبٌر من ةرهبانٌأٌن هو اآلن )فً ال

 ذلك الزمان؟كما فً المعجزات 

                                        ماذا حل  بذلك العدد الكبٌر من القدٌسٌن؟

 التدرٌب تلك وصبلبة الحٌاة تلك؟  قوةأٌن 

 ذلك الحماس لتخلٌص الكثٌر من األرواح؟ أٌن

أنا وابنً نتوق إلى كمالكم وخبلصكم، ونحن اآلن 

 متؤلمان لبلمباالة واإلهمال تجاه الوردٌة.

أقول لك أنه لو كان باستطاعتنا أن تكون لنا الطبٌعة 

                                                         البشرٌة حتى اآلن، لكن ا ذقنا العذاب، لكن الدموع انتهت اآلن 

 وأصبحت ذكرى بعٌدة".

                                         ر  ألولبك الذٌن سٌحرمونً وسٌحرمون ابنً من حذا

 شرؾ الوردٌة!

لٌحاولوا النهوض من جدٌد بفضلً، أنا ملكة 

الدومٌنٌكان العطوفة والرحٌمة، ولٌعودوا بؤسرع ما ٌمكن 

 وبإٌمان أكبر لوردٌات اآلباء واألخوات فً الماضً.
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FINIS PARTIS SECUNDAE. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plures sese ferent in Sermonum occasione 
revelationes partibus subiectis. 
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 نهاٌة الجزء الثانً

 

 

 تروي األجزاء التالٌة والعظات الكثٌر من الوحى األخرى.
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 وعود سٌدة الوردٌة الخمسة عشر للقدٌس

مٌبلدٌة(  0505دومٌنٌك دي ؼوزمان الواعظ )

 مٌبلدٌة( 0464وللطوباوي أالن دٌبلروش الواعظ )

 

أنا )مرٌم(، أعد بحماٌتً الخاصة ونعمً العظٌمة لمن  .0

 ٌتلو وردٌتً بتقوى.

                                                  أنا )مرٌم(، أعد بنعم  خاصة  لمن ٌواظب على وردٌتً. .5

ا فتاك ا فً وجه جهنم: ستدمر  .3                                               ستكون الوردٌة سبلح 

 بدع.العٌوب، وستخلص من الذنوب، وستبدد ال

الوردٌة ستجعل الفضٌلة واألعمال الصالحة تزهر،  .4

وستجعل األرواح تنال واسع الرحمة اإللهٌة؛ )الوردٌة( 

ستبدل حب الدنٌا بحب اإلله فً القلوب؛ )الوردٌة( ستسمو 

بمن ٌتلوها إلى الرؼبة بالخٌرات السماوٌة واألبدٌة. آه، كم 

 من األرواح ستطهر بهذه الوسٌلة!

، )مرٌم(، من خبلل الوردٌة، لن من ٌضع ثقته بً .5

 ٌكون مصٌره التهلكة.

                                                  من ٌتلو وردٌتً بتقوى متؤمبل  أسرارها، لن ٌبتلى: من  .6

ا سٌزداد نعمة ؛  اء  سٌهتدي؛ ومن كان صالح                                                  كان خط 
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                           وسٌصبح أهبل  للحٌاة األبدٌة.

                                                من ٌإمن حق ا بوردٌتً لن ٌموت قبل أن ٌتلقى أسرار  .7

 الكنٌسة المقدسة.

ً، فً الحٌاة وعند ساعة الموت، من ٌتلو وردٌت .8

                                             سٌؽمره نور اإلله وسٌتلقى نعم ا ال تعد وال تحصى، 

 وسٌشارك فً حسنات القدٌسٌن فً السماء.

أنا )مرٌم(، سؤنقذ األرواح المإمنة بوردٌتً من  .9

 المطهر على الفور.

 سٌنعم أبناء وردٌتً بمجد عظٌم فً السماء.  .01

 ما تطلبه فً وردٌتً ستناله.  .00

 وردٌتً، سؤعٌنه فً كل ما ٌحتاجه.من ٌنشر   .05

أنا حصلت على وعد من ابنً بؤن جمٌع أعضاء   .03

                                                   أخوٌة الوردٌة سٌكونون أخوة  لقدٌسً السماء، سواء فً 

 الحٌاة أو فً ساعة الموت.

من ٌتلو وردٌتً بإخبلص، هو ابنً الحبٌب، هو أخو   .04

 وأخت ٌسوع المسٌح.

إن التقوى لوردٌتً هً عبلمة كبٌرة على حتمٌة   .05

 الخبلص.
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فنان مجهول، سٌدة الوردٌة والطوباوي أالن دٌبلروش، القرن السابع 

 عشر، زولً، دٌر اآلباء الدومٌنٌكان.

 

 


