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الوردٌة المقدسة:
مزمور ٌسوع ومرٌم
األعمال الكاملة للطوباوي أالن دٌبلروش
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تارٌخ مسبحة الوردٌة
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ومرٌم :التكوٌن ،تارٌخ ورؤى الوردٌة المقدسة ،الطبعة
األولى ،باشراؾ :دون روبٌرتو باوال؛ الترجمة االٌطالٌة
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مجانا
تنزٌله
وٌمكن
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رقم  :2الطوباوي أالن دٌبلروش ،مرٌمٌات ،باشراؾ:
دون روبٌرتو باوال (منشور فقط على الموقع
 www.beatoalano.itو ممكن تنزٌله مجانا).
رقم  :3حٌاة مرٌم فً األدبٌات المرٌمٌة القروسطٌة،
باشراؾ :كرٌستوفورو مارٌانً ،روما( 2013 ،منشور فقط
على الموقع  www.beatoalano.itو ٌمكن تنزٌله
مجانا).
رقم  :4الطوباوي أالن دٌبلروش :الصبلة الوردٌة
المقدسة ،مزمور ٌسوع ومرٌم ،مقدمة وترجمة ،المجلدات
 ،5-1بإشراؾ :دون روبٌرتو باوال ،روما( 2015 ،النص
متوفر للطباعة لدى دار  Ancillaللنشر ،وٌمكن تنزٌله
مجانا من الموقع .)www.beatoalano.it
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العنوان األصلً للمؤلؾ :األب الراهب ٌوحنا اندرٌا
كوبنشتاٌن ،من الوعاظ:
Beati fr. Alani redivivi Rupensis, tractatus
mirabilis de ortu et progressu Psalterii Christi et
 ،Mariae eiusque Fraternitatisفرٌبورغ( 1619 ،بعدة

طبعات الحقة).
وٌتضمن األعمال الخمسة للطوباوي أالن:
Apologia; Relationes, Revelationes et
;Visiones
Sermones
S.
Dominici
Alano
rivelati;Sermones et tractaculi; Exempla seu
miracula .

عنوان الطبعة البلتٌنٌة األخٌرة لكوبنشتاٌن:

“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.

الموقع www.beatoalano.it
األعمال متوفرة بالكامل ومجانا على الموقع؛ سعر األعمال
المطبوعة ،اآلن ودابما ،وبرؼبة صرٌحة من القٌم على الموقع،
سٌكون السعر الصافً لتكلفة العمل (نفقات الطباعة ،ودار النشر،
والباعة) .ولن تضاؾ إلى سعر التكلفة األصلٌة أٌة مبالػ متعلقة
بحقوق المؤلؾ أو بمرابح ،ال اآلن وال بعد اآلن.
على الؽبلؾ :ظهور العذراء للطوباوي أالن دٌبلروش ،القرن السادس
عشر ،زول (الؽبلؾ بإشراؾ :مارٌا ؼراتسٌا كوماندوتشً).
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هـ .سناٌرز ،ظهور العذراء للطوباوي أالن دٌبلروش ،القرن ،17
كوبفٌرستٌشكابٌنٌت ،درسدن :سٌدة الوردٌة تظهر للطوباوي أالن وتسلمه
خاتما مصنوعا من شعرها (األلوان متؽٌرة؛ نقدم الحقا المنقوشة األصلٌة)

16

تمهٌد
بعد تسع سنوات من النسخة األٌطالٌة األولىٌ ،سعدنا
أن نقدم للكنٌسة النسخة الثانٌة ألعمال الطوباوي أالن
دٌبلروش ،من الوعاظ ،وهو أول وأكبر منشد لسٌدة الوردٌة.
كتب الطوباوي أالن ،أن من ٌصلً الوردٌة ٌرى
بالتجربة أن الشر ٌزول ،والخٌر ٌزدهر؛ وأن الشٌطان
ٌهرب ،والجحٌم ٌرتعد؛ وأن الحزن ٌبتعد ،والفرح ٌأتً؛ وأن
قٌود الخطٌبة تنفك؛ وأن ٌنابٌع من الماء تتفجر من القلوب
القاحلة؛ وأن الشقاء ٌتبلشى؛ وأن الحٌاة الدٌنٌة تصبح ملٌبة
بالحماسة؛ وأننا نبلػ ؼاٌة الحٌاة منتصرٌن؛ وأن القدٌسة
مرٌم تفتح أبواب الرحمة على مصراعٌها أمام األموات.
هذه النعم التً نوهب إٌاها تستند إلى الوعد الكبٌر
الذي أعطته سٌدة الوردٌة للقدٌس دومٌنٌك عام ،1212
وللطوباوي أالن بعد ذلك بقرنٌن ،فً عام  “ :1464كل ما
تطلبه فً وردٌتً ستناله” .إنها تحد الختبار فعالٌتها
اإلعجازٌة ،نقوم به بمفردنا ،وبصحبة أخوة األخوٌة الخصبة
التً أرادتها هً كعون لمصلً الوردٌة ،أي ألخوٌة الوردٌة
المقدسة!

كان الطوباوي أالن رسول األمل فً العصر الوسٌط،
ولكنه مازال كذلك ،بنفس الطرٌقة ،لعالمنا الراهن.
17

لم ٌتردد فً القول ،فً قرون ملٌبة بالحروب ،بأن
“الحرب هً أكبر الشرور” (الكتاب الثالث).
وكشؾ أن اإلله األب توج القدٌسة مرٌم ملكة لمملكة
الرحمة (الكتاب الثانً) ،وأن من ٌختارها كملكة بالصبلة لها
فً الوردٌة سٌعٌش حٌاته هذه فً مملكة رحمتها :وأنه
سٌنهض من جدٌد ولو كان خطاءا كبٌرا ،ولن ٌضل إلى األبد
مهما كان بعٌدا عن اإلله.
وفً عصور ملٌبة باألحكام القاسٌة كتلك العصور ،روى
الطوباوي أالن ،ألول مرة ،قصصا عن الرحمة فقط ،وبنهاٌة
سعٌدة دابما ،ولم ٌحكً البتة عن اإلدانة ،والخاتمات
الحزٌنة.
لقد أعاد االعتبار للصورة األنثوٌة فً زمان كانت فٌه
المرأة منقوصة القدر كثٌرا :فطالب باألخوٌات المختلطة،
وكشؾ أن القدٌسة مرٌم ظهرت له بدون حجاب مكشوفة
الشعر.
ٌا مرٌم ،بشفاعة الوردٌة وانتمابنا ألخوٌتك ،اجعلٌنا فً
عداد أخوة الوردٌة فً الجنة.
المخلص لك ،دون روبٌرتو باوال 25 ،آذار 2015
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مقدمة
جذور وتارٌخ الوردٌة ،أو مزمور ٌسوع
ومرٌم ،وأخوٌتها
 .1الرؤى المؤسسة للوردٌة وأخوٌتها:
ظهورات سٌدة الوردٌة للقدٌس
دومٌنٌك دي ؼوزان
( 25آذار 1212؛  25آذار .)1214
ظهرت الوردٌة ،أو ما ٌسمى بـ مزمور ٌسوع ومرٌم،
فجأة فً عام  ،1212عندما اقتحمت السٌدة التارٌخ
بظهورها للقدٌس دومٌنٌك دي ؼوزمان فً مدٌنة تولوز ،فً
فرنسا (.)1221-1170
كانت تسود الكنٌسة الفرنسٌة فً ذلك العصر حركة
هرطقٌة مسٌطرة بقوة على الشعب ،وهً حركة األلبٌجٌٌن،
أو ما ٌسمى بالكاتارٌٌن.
كان البابا انوسانس الثالث آنذاك ٌعد حملة صلٌبٌة
إلٌقاؾ التمرد عندما تدخلت السٌدة واختارت كاهنا شابا من
رجال الكنٌسة االسبانٌة الشرعٌٌن ،دومٌنٌك دي ؼوزمان
( ،)1221-1170الذي كان موجودا فً تولوز ،فً فرنسا،
كً ٌقٌم الموعظة.
19

فنان مجهول :سٌدة الوردٌة ،كنٌسة القدٌس اٌلٌجٌو ،براغ.
20

ٌروي الطوباوي أالن دٌبلروش ¹أن القدٌس دومٌنك
كان راكعا على األرض فً حرش ٌبعد قلٌبل عن مدٌنة تولوز
وهو ٌصلً بدون توقؾ تألما لبدعة األلبٌجٌٌن وٌعذب نفسه
تكفٌرا عن الذنوب ،متوسبل نجدة ملكة السماء ،عندما ظهرت
له سٌدة الوردٌة ببهاء مجدها.
كان ذلك على األرجح لٌلة ما بٌن  25 - 24آذار من
عام  ،1212وهً لٌلة عٌد بشارة القدٌسة مرٌم العذراء
الذي بقً لقرون عدٌدة عٌد الوردٌة.
كانت القدٌسة مرٌم ترتدي جبة حمراء وفوقها معطفا
ملكٌا أخضر ،جالسة على عرش وفً قدمٌها حذاء ،وكانت
تبدو وكأنها ترٌد النزول بإحدى قدمٌها عن العرش لتبلقً
القدٌس دومٌنٌك.
كان بصحبة السٌدة ثبلث وصٌفات ،إحداهن بمبلبس
بٌضاء ،والثانٌة بمبلبس حمراء ،والثالثة ترتدي مبلبس
صفراء.
________________
 1انظر الطوباوي أالن دٌبلروش ،الوردٌة المقدسة :مزمور ٌسوع ومرٌم،
الكتاب األول ،الفصل الثالث.

21

فنان مجهول ،سٌدة الوردٌة ،القرن السادس عشر ،مونتً كالفو ،اٌربٌنو:
ٌظهر فً اللوحة الطوباوي أالن دٌبلروش خلؾ القدٌس دومٌنٌك.

22

وكان لكل وصٌفة حاشٌة من خمسٌن فتاة عذراء.²
ثم أتت الوصٌفات الثبلثة لٌأخذن القدٌس دومٌنٌك،
الذي كان جامدا كالحجر لرؤٌته السٌدة ،وأحضرنه أمام قدمً
ملكة الوردٌة.
قالت سٌدة الوردٌة وهً تقدم للقدٌس دومٌنٌك إكلٌبل
مؤلفا من  15زنبقة و 150وردة جورٌة (ومنها تأتً
األسرار الخمسة عشرة للوردٌة)“ :خذ وردٌتً واتلوها:
سترى أعاجٌب كبٌرة! كل ما ستطلبه فً وردٌتً ستناله”.³
لم ٌذكر الطوباوي أالن تارٌخ ذلك ،لكن ٌمكن تخمٌنه:
بما أن  25آذار هو ٌوم العٌد القدٌم للوردٌة وأخوٌتها ،فعلى
األرجح أن السٌدة ظهرت للقدٌس دومٌنٌك فً اللٌلة ما بٌن
 24و 25آذار لعام .1212
وفً المكان الذي ظهرت فٌه سٌدة الوردٌة للقدٌس
دومٌنٌك دي ؼوزمان بنٌت كنٌسة الٌعقوبٌٌن (التً وسعت

________________
 ²أسست سٌدة الوردٌة بهذه الرؤٌا العدد المقدس للمسبحات الثبلثة للوردٌة
والخمسة عشر “أبانا” و المبة وخمسٌن “السبلم علٌك ٌا مرٌم”.
 ³انظر الطوباوي أالن دي الروش ،الوردٌة المقدسة :مزمور ٌسوع
ومرٌم ،الكتاب الثانً ،الفصل الثالث.

23

ٌعقوب فٌنٌالً ،العذراء التً تقدم المسبحة الوردٌة للقدٌس دومٌنٌك،
القرن السابع عشر ،كنٌسة بٌٌفً دي انتٌلبل (فلورنسا).

24

أكثر من مرة حتى عام  ،1385ولكن على نفس الطراز
األصلً لؤلعمدة المركزٌة) ،وهً الكنٌسة الدومٌنٌكٌة
األفخم :بطراز ؼوطً ،على شكل حرؾ  Mمن اسم مرٌم
 ،Mariaمقسمة فً الوسط بثمانٌة أعمدة ضخمة ٌتفرع من
كل واحد منها عند التاج ثمانٌة أؼصان.
تمثل األعمدة شجرة الوردٌة ،وهً ثمانٌة أعمدة مثل
عدد الحروؾ التً تشكل كلمة الوردٌة بالبلتٌنٌة:
.Rosarium
وعدد األؼصان التً تتفرع من كل عمود هو ثمانٌة،
كما هو عدد الحروؾ التً تشكل كلمات “السبلم علٌك ٌا
مرٌم” بالبلتٌنٌة.Ave Maria :
إنها رمزٌة معبرة للوردٌة ،مثل “شجرة” السبلم علٌك
ٌا مرٌم.
هذه الرمزٌة موضحة أٌضا فً بعض الصور القدٌمة
حٌث ٌرى فٌها القدٌس دومٌنٌك وهو ٌؽرس شجرة الوردٌة
بٌنما ٌقوم الطوباوي أالن بسقاٌتها.
فً منتصؾ هذه الكنٌسةٌ ،توارى خلؾ األعمدة التً
ترتفع عالٌا فً وسطها مصلى ظهور سٌدة الوردٌة للقدٌس
دومٌنٌك حٌث ٌوجد المذبح الربٌسً ،وفوقه لوحة كبٌرة
تجسد ذلك الظهور ،وعلى المذبح شجٌرتً ورد ذهبٌتٌن
تزٌنان لوحة السٌدة التً تسلم مسبحة الوردٌة للقدٌس
دومٌنٌك.

25

تولوز ،كنٌسة الٌعقوبٌٌن ،الواجهة الخارجٌة للكنٌسة المبنٌة فً الحرش
الذي حدث فٌه ظهور سٌدة الوردٌة للقدٌس دومٌنٌك.
26

تولوز كنٌسة الٌعقوبٌٌن ،داخل الكنٌسة ،وفً عمق الصورة ٌظهر المصلى
حٌث ظهرت سٌدة الوردٌة للقدٌس دومٌنٌك.

27

تولوز ،كنٌسة الٌعقوبٌٌن ،المصلى حٌث حدث ظهور سٌدة الوردٌة للقدٌس
دومٌنٌك.

28

تولوز ،كنٌسة الٌعقوبٌٌن ،من الخارج؛ فً األسفل :تفصٌل من مصلى
ظهور سٌدة العذراء للقدٌس دومٌنٌك ،والذي ٌبدو منفصبل عن الكنٌسة
لكونه الكنٌسة األولى التً شٌدت.
29

كنٌسة الٌعقوبٌٌن( ،فً األعلى)؛ الباحة والرواق المعمد للدٌر،
فً الثبلثٌنٌات (فً األسفل).
30

تولوز ،كنٌسة الٌعقوبٌٌن ،داخل الكنٌسة ،الثبلثٌنٌات.

31

تولوز ،كنٌسة الٌعقوبٌٌن ،داخل الكنٌسة ،وفً عمق الصورةٌ ،ظهر وكأنه
متوارٌا مصلى ظهور سٌدة الوردٌة للقدٌس دومٌنٌك :تتفرع من األعمدة
الثمانٌة (مثل الحروؾ الثمانٌة لكلمة  ،)Rosariumثمانٌة أؼصان (مثل
عدد حروؾ .)Ave Maria
32

الموضوع الوحٌد للمذابح الجانبٌة أٌضا هو ظهور
السٌدة للقدٌس دومٌنٌك وتسلٌمه مسبحة الوردٌة.
ٌبلصق الكنٌسة دٌر الدومٌنٌكان وباحته المحاطة
بالرواق.
تحتضن كنٌسة الٌعقوبٌٌن رفات القدٌس توما
األكوٌنً 4اعتبارا من عام  :1369خلؾ ضرٌحه هنالك طبلء
قدٌم جدا مزٌن برسم جداري على شكل مربعات وفٌه سلسلة
طوٌلة من الرسوم المرموزة ،و ،”AM“ :أي “Ave-
 ،”Mariaبالتناوب مع وردة حمراء ترمز إلى ورود مسبحة
الوردٌة.
وبما أن ذلك الطبلء ٌعود إلى فجر الكنٌسة (القرن
الثالث عشر) ٌمكننا التخمٌن أن الكنٌسة بكاملها كانت مزٌنة
برسوم جدارٌة تمثل رسوما مرموزة تتناوب مع “Ave-
 ”Mariaوالورود.
بالقرب من كنٌسة الٌعقوبٌٌن تقع ساحة الكاتدرابٌة
حٌث أرسلت سٌدة الوردٌة فً لٌلة الظهور ذاتها ،القدٌس
دومٌنٌك لمواجهة الهراطقة األلبٌجٌٌن بسبلحه السماوي
وهو مسبحة الوردٌة المقدسة.
____________________
 4رفات القدٌس توما األكوٌنً ،المتوفى فً  7آذار  1274فً دٌر
فوسانوفا ،بالقرب من التٌنا ،والذي أمر بنقله إلى كنٌسة الٌعقوبٌٌن البابا اوربان
الخامس فً عام ٌ ،1396بٌن أهمٌة الكنٌسة بالنسبة للدومٌنٌكان .انتهى بناء
كنٌسة الٌعقوبٌٌن فً عام  1385وكرست للقدٌس توما األكوٌنً.
33

تولوز ،كنٌسة الٌعقوبٌٌن ،الطبلء األصلً مع تناوب كلمة “ Ave
 ”Mariaوالوردة (فً األعلى)؛ ضرٌح القدٌس توما األكوٌنً (فً
األسفل).
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ٌروي الطوباوًٌ أالن أنه عندما وصل القدٌس
دومٌنٌك إلى ساحة كاتدرابٌة تولوز فً تلك اللٌلة بدأت
األجراس تقرع فجأة ،واحتشد الناس فً الساحة ،وعندما
أنذرهم القدٌس دومٌنٌك بأن ٌهتدوا وهو ٌظهر لهم ،على
أؼلب الظن ،نفس المسبحة الوردٌة على شكل إكلٌل مؤلؾ
من  15زنبقة و  150وردة (بٌضاء وحمراء وصفراء) التً
سلمتها إٌاه السٌدة فً الرؤٌا ،هبت عاصفة مفاجبة وزلزلت
األرض.
بٌنما كانت األرض تبدو وكأنها تنشق البتبلعهم حدثت
معجزة عظٌمة :رفع تمثال السٌدة ،الذي كان على األرجح
منتصبا أمام كاتدرابٌة تولوز ،ذراعٌه فجأة ،وبدأ األلبٌجٌٌن،
مصعوقٌن من تلك المعجزة ،بتردٌد صبلة المسبحة الوردٌة
مع القدٌس دومٌنٌك.
وعندما هدأت العاصفة وانتهى الزلزال ،أنزل تمثال
السٌدة ذراعٌه ،وعاد األلبٌجٌٌن ،متأثرٌن بعمق بما رأته
أعٌنهم ،إلى جادة الصواب و تركوا البدع.
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تولوز ،الكاتدرابٌة القدٌمة والساحة (فً األعلى)؛ فً الداخل ،نسخة عن
تمثال السٌدة الذي رفع ذراعٌه فً لٌلة  24آذار ( 1212فً األسفل).

36

تولوز ،الشارع الذي سار علٌه القدٌس دومٌنٌك لٌلة ظهور سٌدة الوردٌة
للذهاب إلى الكاتدرابٌة .وهو مازال بحالة جٌدة جدا.

37

تولوز ،فً نهاٌة الشارع ،دخل القدٌس دومٌنٌك إلى الساحة ،وبدأ جرس
الكاتدرابٌة ٌقرع بمعجزة ،وهرعت الناس إلى الساحة.

38

كاتدرابٌة تولوز القدٌمة ،فً الثبلثٌنٌات ،عندما كانت الساحة ماتزال ؼٌر
منظورة جٌدا بسبب البٌوت التً هدمت الحقا.
39

كاتدرابٌة تولوز القدٌمة ،فً األربعٌنٌات ،بعد هدم البٌوت التً كانت فً
الساحة.
40

داخل كاتدرابٌة تولوز القدٌمة المكرسة للقدٌسة اتٌٌن ،فً الثبلثٌنٌات.

41

نافذة زجاج ملون ،ونسخة عن تمثال السٌدة التً رفعت ذراعٌها ٌخلدان
تلك الذكرى إلى األبد.
42

فً داخل كاتدرابٌة تولوز القدٌمةٌ ،بدو أن الزمن توقؾ عند لٌلة المعجزة
تلك فً عام .1212
43

فً األعلى :داخل كاتدرابٌة تولوز القدٌمة ،فً األسفل :نافذة وردٌة
لكاتدرابٌة تولوز القدٌمة .كل تفاصٌل كاتدرابٌة تولوز القدٌمة ترٌد إعادة
إحٌاء معجزة هداٌة األلبٌجٌٌن.
44

مازالت كاتدرابٌة تولوز القدٌمة حتى الٌوم تحتفظ
ببنٌتها القدٌمة كما كانت :فقد بنٌت الكاتدرابٌة الجدٌدة بجانب
تلك القدٌمة بدون المساس بالكنٌسة القدٌمة وساحة
المعجزة.
من الخارجٌ ،مكننا مشاهدة الجرس الضخم الذي قرع
فً تلك اللٌلة ،وتحته توجد قاعدة ٌعلوها صلٌب من الحدٌد،
وربما هً القاعدة التً كان ٌنتصب فوقها تمثال السٌدة الذي
رفع ذراعٌه.
داخل الكاتدرابٌة القدٌمة ،تبدو ذكرى تلك المعجزة أكثر
وضوحا فً النوافذ الزجاجٌة واللوحات التً تمثل القدٌس
دومٌنٌك وقدٌسٌن دومٌنٌكان آخرٌن ،وخاصة فً لوحة
المذبح الربٌسً والتمثال الكبٌر الموجود على المنبر القدٌم،
واللذان ٌجسدان السٌدة وهً ترفع ذراعٌها إلى األعلى،
تخلٌدا لتلك المعجزة القدٌمة التً شهدت علٌها مدٌنة تولوز
برمتها.
بعد ذلك بسنتٌن ،فً عام  ،1214عندما كان القدٌس
دومٌنٌك موجودا على سواحل اسبانٌا ،فً منطقة القدٌس
جاكومو دي كومبوستٌبل ،اختطفه القراصنة مع الراهب
برناردو ،وبعد ستة شهور من العبودٌة على المجاذؾ،
عشٌة عٌد بشارة القدٌسة مرٌم العذراء ،أي لٌلة ما بٌن 24
و  25آذار ،ضربت عاصفة السفٌنة وألقت بالقراصنة فً
البحر.
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تولوز ،داخل الكاتدرابٌة القدٌمة .كل شًء ٌعود بنا إلى معجزة تمثال
السٌدة الذي رفع ٌدٌه إلى األعلى.
46

وههً سٌدة الوردٌة تظهر للمرة الثانٌة للقدٌس
دومٌنٌك وتكلفه بمهمة ثانٌة ،وهً تأسٌس أخوٌة الوردٌة،
لؤلخٌرٌن وألولبك الذٌن كانوا فً خطر أكبر بعٌدا عن
الخبلص ،ودعوة القراصنة الذٌن كانوا ٌؽرقون إلٌها،
بوعدهم لٌس فقط بخبلص أرواحهم ،ولكن أٌضا بإنقاذ
حٌاتهم ذاتها إن انضموا إلى األخوٌة.
وأما إن رفضوا ،فسٌبتلعهم الموت.
لكنهم وافقوا ،وفجأة هدأت العاصفة ،وفً فجر الـ 25
من آذار لعام  ،1214استقبلت أخوٌة الوردٌة القراصنة
الذٌن كانوا أول أعضابها.
بذلك تصبح أخوٌة الوردٌة القفة الجدٌدة التً ستجمع
بها السٌدة ،وهً روت جامعة السنابل الجدٌدة ،السنابل أي
األرواح ،التً كان الحصادون ٌهملونها أو ٌرمون بها،
وتضعهم فً بٌت رحمتها ،أخوٌة المسبحة الوردٌة المقدسة،
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ب .زٌنالً ،سٌدة الوردٌة بٌن القدٌس دومٌنٌك والطوباوي أالن ومصلً
الوردٌة ،اولٌجٌو.1510 ،
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كً تجد تلك األرواح عابلة جدٌدة من أخوة وأخوات
روحٌٌن ،وٌنشدون سوٌة التسابٌح لٌسوع ومرٌم من خبلل
ترتٌل مزمور المسبحة الوردٌة ذات الحبال العشرة.
ألخوٌة المسبحة الوردٌة ثبلث خصابص أرادتها
السٌدة :المجانٌة الكاملة (ممنوع استجداء المال) ،واالشتراك
الحر ،ومشاعة الحسنات بٌن األخوة ،بمعنى آخر ،فإن
صلوات الوردٌة التً تتلى ،فً الماضً وفً الحاضر ،تصبح
كالمٌراث الروحً بمتناول جمٌع المسجلٌن فً األخوٌة ،فً
الحٌاة وفً الموت.
ٌعتبر األب رٌكاردو بارٌلً ،من الوعاظ ،أن األخوٌات
القدٌمة توازي “أخوٌات العذراء” القدٌمة التً كانت تعرؾ
مزمور الصٌػ المبة والخمسٌن للصبلة ]…[ ،وكانوا
ٌمجدون بشكل خاص عٌد البشارة ،وذكرى القدٌس بطرس
الشهٌد والقدٌس دومٌنٌك ألسباب واضحة؛ وأخٌرا ،كانوا
ٌعرفون وٌمارسون أشكاال من الصبلة مرتبطة بأفراح مرٌم
وآالم المسٌح […] نجد أخوٌات مماثلة عند الفرنسٌسكان.
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ورقة توثق تأسٌس إحدى أخوٌات المسبحة الوردٌة (فً األعلى)؛ لوحة
مجهولة الهوٌة :أخوة فً إحدى األخوٌات (القرن .)16
50

كانت األخوٌات المرٌمٌة فً مرحلة تدهور فً القرن
الخامس عشر ،ولكن أالن استطاع أن ٌؤثر علٌها وٌعٌد
إحٌابها من خبلل العمل الذي قام به فً دواي.5
ٌقول والز“ :كانت أخوٌات القدٌسة مرٌم (العذراء)
تنشر ،باجتماعها ،اإلٌمان بالعذراء المجٌدة ،وكان ٌذهب
إلٌها وٌرتادها أتقٌاء علمانٌٌن( :فقد نشأت) عام  1255فً
مانتوفا ،و عام  1256فً فلورنسا ،وعام  1258فً
بٌروجا ،وعام  1259فً بٌاتشنسا ،وعام  1288فً
اوربٌنو ،وكانت تدعى :تجمعات وجمعٌات القدٌسة مرٌم
العذراء والقدٌس دومٌنٌك .فً عام  ،1346اجتمع أخوة
وأخوات مقاطعة توتونٌكا فً بازٌلٌا […] تستحق الذكر
بشكل خاص أخوٌة سٌدة البشارة الكلٌة القداسة التً أسسها
الكاردٌنال ٌوحنا دا توركوٌمادا ( )1498-1420تكرٌما
للقدٌسة مرٌم العذراء فً كنٌسة مٌنٌرفا الرومٌة عام
]…[ .1460

__________________
5

.100
51

انظر ر .بارٌلً ،من الوعاظ ،مسبحة الوردٌة ،مزمور العذراء ،ص-99 .

جوستو دالمانٌا ،البشارة ،1451 ،كنٌسة القدٌسة مرٌم دي كاستٌللو،
جنوة .حول األبرٌق ،بالقرب من المبلك جبرابٌل ،توجد مسبحة وردٌة ذات
 150حبة.
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، فً مٌنٌرفا،فً مصلى كنٌسة سٌدة البشارة الكلٌة القداسة
 من25  ٌقومون فً الـ، لمدة خمسة قرون،كان الباباوات
.6 ”)آذار من كل نة برباسة االحتفال بعٌد (أخوٌة الوردٌة
 بدأت المسبحة الوردٌة وأخوٌتها،منذ ذلك الحٌن
تنتشر فً كل مكان بجهود جماعة الدومٌنٌكان المستحدثة
Eam “ حسبما قالت سٌدة الوردٌة للقدٌس دومٌنٌك
” (“علم الجمٌعprecandi formula omnes doces
 وظهرت هنا وهناك فً لوحات مذابح،7)”تبلوة هذه الصبلة
ً وفً الوثابق المكتوبة والمبان،الدومٌنٌكان المرسومة
.الجنابزٌة

__________________
6

“Ad propagandam pietatem in Gloriosissimam Virginem

apud conventus fraternitates B. Mariae dirigebantur a piis laicis
frequentatae, e.g. ab anno 1255 Mantuana, 1256 Florentina,
1258 Perusina et Papiensis, 1259 Placentina, 1288 Urbevetana,
quae vocatur "congregatio societatis B. Mariae V. et S.
Dominici". Anno 1346 "fratres et sorores de fraternitate B.
Virginis provinciae Teutoniae conventus Basileensis [...]
Particulari memoria digna est confraternitas SS. Annuntiatae in
honorem B. Mariae V. auctore cardinali Ioanne de Torquemada
apud ecclesiam Minervitanam de Urbe anno 1460 condita [...] In
capella SS. Annuntiatae Minervitana Papae per quinque saecula
sacris interfuerunt in die 25 martii", in: A. WALZ O.P.,
Compendium historiae Ordinis Praedicatorum, p. 196.

 مزمور: الوردٌة المقدسة، من الوعاظ، انظر الطوباوي أالن دٌبلروش7
. الفصل الثالث،ً الكتاب الثان،ٌسوع ومرٌم
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صورة مقدسة ،القرن العشرون :القدٌس دومٌنٌك وهو ٌقوم بتوزٌع
سبحات الوردٌة على الشعب.
54

كتب األب راٌموندو سبٌاتسً ،من الوعاظٌ ،قول:
“القول بأن األب القدٌس دومٌنٌك هو أول من أسس عقٌدة
الوردٌة فهذا رأي شابع تأكد فً وثابق لٌون العاشر ،وبٌوس
الخامس ،وؼرٌؽورٌوس الثالث عشر ،وسٌستوس الخامس
وأحبار آخرٌن ،وهم الذٌن كتبوا“ :تأسست وردٌة أم اإلله
الحنونة بفضل القدٌس دومٌنٌك من الرهبان الوعاظ؛ ٌعتقد
بأنه كان مبدعها بوحً من الروح القدس”.8

 .2الوردٌة المقدسة وأخوٌتها،
من نهاٌة القرن الثالث عشر حتى منتصؾ القرن
الخامس عشر.
تكثر الشهادات على الوردٌة ،ما بٌن القرنٌن الثالث
عشر و الخامس عشر ،والتً تؽطً مدة أكثر من قرنٌن ،ما
بٌن القدٌس دومٌنٌك دي ؼوزمان والطوباوي أالن
دٌبلروش.
 .2.1أمثلة عن الكتابات ما بٌن القرنٌن  13و :15
أ) ٌروي الراهب توما دي كانتٌمبري ،من الوعاظ،
__________________
"Rosarium almae Dei Genitricis istitutum per B.
Dominicum Ord. Fratrum Praedicatorum, auctorem, Spiritu
Sancto, ut creditur, afflatum excogitatum”,
⁸

ر .سبٌاتسً الواعظ ،وقابع وحكاٌا دٌر القدٌس سٌستوس فً آبٌا ،ص.356 .
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مصادر ؼٌر معروفة :سٌدة الوردٌة ،القرن الثامن عشر.
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 قصة الشابة مارؼرٌت،1244  و1240 ًما بٌن عام
 كانت أختا. سنة21  عن عمر1237  المتوفٌة عام،دٌبرٌس
 من دٌر الدومٌنٌكان فً مدٌنة لٌل،روحٌة للراهب سٌجٌري
 وكانت تتلو ٌومٌا القسم الثالث من،)1244 (المؤسس عام
)”quinquagenam de psalterio“( ]مزمور [مرٌم
 مرة40 ” كانت تتلو كل ٌوم وهً جاثٌة على ركبتٌها أبانا:
.9” مرة50  والمزمور، مرة40 والـسبلم علٌك ٌا مرٌم
 من،ً كتب الراهب ٌوحنا دي ماٌل،1243 ب) فً عام
Abbreviatio in gestis et “  فً مؤلفه،الوعاظ
 ٌمارس الكثٌرون هذا الشكل: ”miraculis sanctorum
 الكثٌر من، فً الواقع.الرقمً للسبلم على القدٌسة العذراء
، مرة150 السٌدات والعذراوات ٌكررن الـسبلم علٌك ٌا مرٌم
 وٌقلن أنهن ٌتلٌن مزمور،وفً النهاٌة ٌرتلن المجد لؤلب
.10 ”القدٌسة العذراء الذي له نفس عدد األبٌات بهذا الشكل
________________
9

“Cotidie quadrigentas oraciones dominicas et tociens

Ave Maria dicebat et hoc cum flexionibus totidem, sed et de
psalterio quinquagenam…”, cit. in: G. G. MEERSSERMAN O.P.,
“Les Frères Precheurs et le Mouvement Dévot en Flandre au XIII
siècle”, in: Archivum Fratrum Praedicatorum, v. XVIII (1948) p.
69-130, in: S. ORLANDI O.P., Libro del Rosario della Gloriosa
Vergine Maria, pag. 3.
10
“Iste modus et numerus salutandi beatam Virginem
teneri a plurimis consuevit. Multae enim matronae et virgines,
centies et quinquagies hoc faciunt, et per singulas salutationes
Gloria Patri subiungunt, et sicPsalterium beatae Mariae cantare
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 القرن،15  واألسرار الـ، تمثال سٌدة الوردٌة: صرح مجهول الهوٌة
.السابع عشر

___________________
se dicunt propter eundem numerum psalmorum”, cit. in: G. G.
MEERSSERMAN O.P.: Etude sur les ancìennes Confrèires
Dominicaines. Les Congrégations de la Vierge, in: Archivum
Fratrum Praedicatorum, v. XXII, (1952) pag. 44, nota 44, in: S.
ORLANDI O.P., Libro del Rosario, pag. 4.
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 ٌروي الراهب ٌوحنا دي،1251 ج) فً عام
Bonum “ : فً مؤلفه الشهٌر، من الوعاظ،كاستٌنبري
 قصة شاب ٌعرفه من،universale de apibus” ¹¹
منطقة برابانتً (فبلندر) كان ٌتلو ٌومٌا مزمور مرٌم المؤلؾ
 أو سبلمات،من ثبلث خمسٌنات السبلم علٌك ٌا مرٌم
 إن ما نروٌه حول الثبلث خمسٌنات سبلمات، “إذن:مبلبكٌة
 من1251  حدث فً السنة الـ، السبلم علٌك ٌامرٌم،مبلبكٌة
، رأٌت وعرفت فً مناطق برابانتً شابا كرٌما.تجسد الرب
وكان بالرؼم من انؽماسه الكامل بالحٌاة الدنٌا مؤمنا مخلصا
 وكان ٌتلو كل ٌوم الخمسٌنات الثبلث،للقدٌسة مرٌم العذراء
.¹²”لـ السبلم علٌك ٌا مرٌم

___________________
،24  الفصل،ً الكتاب الثان، ، من الوعاظ، انظر توما دا كانتٌمبري¹¹
.8  و6 الفقرتٌن
¹² “Quid igitur de triplici quinquagena in salutatione versus

angelici Ave Maria, anno ab Incarnatione Domini M.CC.LI
contigerit, referamus. Vidi et cognovi juvenem in Brabantiae
partibus

generosum,

qui

quamvis

esset

totaliter

saeculo

deditus, beatae tamen Virginis Mariae devotus, quotidie tres
dictas

quinquagenas

in

salutationibus

exsolvebat”,

in:

TOMMASO DA CANTIMPRE’ O.P., Bonum universale de apibus,
Lib. II, cap. XXIX, § 6 e 8; cit. in: S. ORLANDI O.P., Libro del

Rosario, pag. 4.
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ماتٌا برٌتً ،القدٌس دومٌنٌك ،كنٌسة القدٌس دومٌنٌك ،تافٌرنا،
كاتانزارو :سٌدة الوردٌة وهً تشفع لدى ابنها اإللهً البتهال القدٌس
دومٌنٌك كً ال ٌقتص من العالم لخطاٌاه.
60

د) كتب أ .والز فً “ Compendium historiae

“ :”Ordinis Praedicatorumفً الصبلة الخاصة ،لم
تكن تتلى السبلم علٌك ٌامرٌم (أو السبلم المبلبكً) مرات
عدٌدة وحسب ،بل ؼالبا ما كانت تستعمل حبال صؽٌرة بعقد
تعد بها السبلم علٌك ٌا مرٌم .هذه الطرٌقة فً عد الصلوات
كانت تسمى أٌضا أبانا أو الوردٌة”.¹³
هـ) ٌقول توماس اسر أن روماوس دي لٌفٌا ،المتوفى
عام “ ،1261كان ٌحمل دابما حببل صؽٌرا ذو عقد ٌعد
بواسطته السبلم علٌك ٌا مرٌم ألؾ مرة بالٌوم الواحد”.14
و) توفى الطوباوي الفرنسٌسكانً فرنسٌس فٌنٌمبٌنً،
من فابرٌانو ،بتارٌخ  22نٌسان  ،1322وبقً جسده
معروضا لثبلثة أٌام .من بٌن جموع الناس التً كانت تهرع
لتكرٌمه كان هناك امرأة تقٌة تلؾ على حزام خصرها مسبحة
الوردٌة ،أو ما كان ٌسمى أبانا لتبلوة مزمور القدٌسة
العذراء.
_________________
¹³ “In privata prece non solum salutationes angelicae

eum

cordulae

fila

saepius

etiam

verum

multiplicabantur,

nodulis, quibus oratio Ave Maria numerabatur, usui erant. Qui
rosaria

vel

Paternoster

etiam

preces

numerandi

modi

vocabantur”, in: A. WALZ O.P., Compendium historiae Ordinis
Praedicatorum, p. 195.
Cf. T. ESSER O.P., Zur Archaologie der Paternoster-

14

Schnur, p. 20ss., in: A. WALZ O.P., Compendium historiae Ordinis
Praedicatorum, p. 195.
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جوزٌبً تشٌزاري ،المدعو فارس اربٌنو ،سٌدة الوردٌة والقدٌس
دومٌنٌك ،1589 ،كنٌسة القدٌس دومٌنٌك ،تشٌزٌنا.
62

أمسكت المرأة التقٌة بطرؾ مسبحتها الوردٌة ولمست
ٌدي الطوباوًٌ المتوفى الذي شد علٌها بٌن أصابعه
بأعجوبة مانعا إٌاها من أن تبتعد.
لدٌنا رواٌتٌن مختلفتٌن لهذه المعجزة:
“بٌنما كان هو راقدا ،أثناء المأتم حول التابوت ،دخلت
لتكرٌم الجسد القدسً امرأة تقٌة معتادة على لمس (الرفات)
بالمسبحة الوردٌة .وعندما رفعت طرؾ الوردٌة التً كانت
تحملها مربوطة إلى حزامها وضعتها على ٌد الرجل القدٌس.
وهو أخذها وشد بٌده علٌها بٌنما كانت المرأة تصلً وهً
تنظر بتمعن فً وجهه .وعندما كانت تهم بالذهاب شعرت أن
شٌبا ٌمسك بها ألن الرجل القدٌس كان ٌمسك بالمسبحة
الوردٌة ،وفجأة أطلقت المرأة صرخة”.15

________________
“Dum jaceret illo triduo in feretro, accessit pia femina,

15

sanctum corpus veneratura, et rosario, ut solet tactura,
haerentis cingulo rosarii partem extremam elevavit, et super
sancti viri manum collocavit. Cepit ille et manus strinxit, dum
mulier, in vultum eius intendens, orabat; ut recedere voluit,
sensit se detineri, rosario a sancto viro apprehenso, et repente
clamavit”, in: BOLLANDISTAE, Acta SS., aprilis t. III, pag. 92, in:
S. ORLANDI O.P., Libro del Rosario, p. 7–8.
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ؼاسبار دٌتسٌانً :1750 ،السٌدة تعطً مسبحة الوردٌة للطوباوي
أالن ،وإلى جانبه القدٌس دومٌنٌك وهو ٌتأمل.
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الرواٌة الثانٌة عن حٌاة الطوباوي كتبها ابن أخٌه (أو
 “كان من بٌن الحضور امرأة تقٌة:أخته) الراهب دومٌنٌك
مخلصة لئلله وللقدٌس الراهب فرنسٌس؛ فأمسكت بحبات الـ
) ووضعتها فً ٌد (الرجل، أو مسبحة القدٌسة مرٌم،أبانا
)القدٌس لئلخبلص الكبٌر الذي كان عندها تجاه (الرجل
 أي حبات الـ، بأن مسبحتها، كعادة النساء،القدٌس العتقادها
) ستتقدس بمبلمستها (الرجل،أبانا والـسبلم علٌك ٌا مرٌم
 ثم أرادت تلك المرأة العودة إلى بٌتها بعد أن قامت.القدٌس
 ولكنها لم تكن تستطٌع ألن حبل،بما ٌملٌه علٌها إٌمانها
.61”المسبحة كان معلقا من أحد أطرافه بتنورتها
ز) تنسب إلى القدٌس فٌنتشٌنسو فٌرٌري تسبٌحة
،”Goigs del Roser“ : عنوانها،باللؽة الكاتاالنٌة العامٌة

______________
16

Cf. BOLLANDISTAE, Acta SS., aprilis t. III, pag. 988:

“Adest mulier Deo devota et sancti Fr. Francisci; et accipiens

signa Pater noster, id est coronam beatae Virginis, posuit eam
in manu sancti ex devotione quam habebat et maxime ad
sanctum; putans, ut moris est mulierum, suam coronam sive
signa dominicae orationis et coronae Virginis ex tactu sancti
facere sancta. Praedicta vero mulier, completa devotione sua
volens redire ad propria, non poterat quia cordula coronae ex
una parte erat ligata in gonna”, in: S. ORLANDI O.P., Libro del
Rosario, p. 7-8.
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فان دٌك ،سٌدة الوردٌة ،القرن  :17خلؾ القدٌس دومٌنٌك
ٌرى الطوباوي أالن دٌبلروش.
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أي “أفراح الوردٌة” ،والتً تتلى فٌها أسرار الفرح السبعة
للقدٌسة العذراء :17البشارة ،مولد العذراء ،عبادة المجوس،
القٌامة ،صعود المسٌح إلى السماء ،هبوط الروح القدس،
ارتقاء العذراء ،وفً النهاٌة تجري الدعوة للدخول فً أخوٌة
العذراء مرٌم ،فً كنٌسة الرهبان الوعاظ.18
ح) أشرؾ مكسٌم ؼورس على دراسة مخطوط
دومٌنٌكانً ٌعود لبداٌات القرن  14مصدره دٌر بواسً.19
المصادر الربٌسٌة لهذا المخطوط هً
 ”Fratumللراهب جٌراردو دي فراشٌه والـ “ Bonum
 ”comune de apibusللراهب توما دي كانتٌمبري ،كبلهما
دومٌنٌكان من الجٌل األول للرهبان بعد وفاة دومٌنٌك.
“ Vitae

_________________
“ 17كان ربٌس دٌر التشٌسترشنسٌٌن ،ستٌفان ،من سالً فً انكلترا ،فً
بداٌة القرن الـ ٌ ،13عد حتى ( 15فرح) .بٌنما كان آخرون ٌعدون ،15 ،10 ،8 ،7
وحتى  ،”20فً :س .اورالندي ،من الوعاظ ،كتاب الوردٌة ،ص.9 .
“Manà Vostra Senyorìa / als Frares Predicadors, / que de

18

vostra Confrarìa, / fossen istituidors, / i aixis ells la han fundada/
obeint vostre voler, / dignament intitulada / Verge i Mare del
Roser. / Puix mostreu vostre poder / fent miracles cada dia: /
” Preseveren, Verge Maria, / als confratres del Roserاقتباس فً :

ي .لٌفً“ ،أناشٌد ومدابح راهب بٌمونتً فً القرن الـ  ،”14فً :األرشٌؾ
التارٌخً اإلٌطالً ،مجلد رقم  ،10السنة  ،)1928( 86ص ،100-91 .فً س.
اورالندو ،من الوعاظ ،كتاب الوردٌة ،ص17.-15 .
Cf. M. GORCE, Le Rosaire et ses antécédentes
historiques d’après le manuscript 12483, fond francais de la
Bibliotèque Nationale, Paris, 1931, in: S. ORLANDI O.P., Libro del
Rosario, p. 18-32.
19
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مصدر مجهول :سٌدة الوردٌةٌ :حٌط بها إكلٌل المسبحة الوردٌة.
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ٌنقص ذلك المخطوط التمهٌد وثبلثون فصبل من الجزء
األول.
العمل األصلً كان ٌتألؾ من ثبلثة أجزاء ،كل منها
موزع على  50فصل :هذا التوزٌع مقصود ألنه ٌتبع وردٌة
العذراء المقسمة إلى ثبلث سبحات فً كل منها  50السبلم
علٌك ٌا مرٌم.
المخطوط الذي نملكه الٌوم ٌبدأ بالفصل رقم  31بالحث
على تبلوة السبلم الملكً .بعد الثناء على الصبلة ومدٌح
مرٌم كعبلج لمشاكل العالمٌ ،ؤكد المؤلؾ أن العذراء اختارت
فً عملها لخبلص الناس (النظام) كعون لهم ،أي نظام
الدومٌنٌكان.20
ٌتبع ذلك شرحا مطوال لرمز الوردة ،الزهرة الفاضلة،
أي العطرة ،والتً ٌفعل كل شخص خٌرا بتتوٌج رأسه بها
ألن هذه الورود تحارب األلم ،أي الشر.²¹

_________________
Cf. M. GORCE, Le Rosaire, fol. 11v.

20

²¹ “…Pour se la vertuese rose/ Ciascun met en son chief

et pose. / Met chapiau de rose en ton chief / La douleur oste et
le meschief... », cit. in: M. GORCE, Le Rosaire, fol. 32r.
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الونسو كانو ،سٌدة الوردٌة ،ؼرناطة ،اسبانٌا،
القرن السابع عشر.
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بعد هذا الوصؾٌ ،قارن المؤلؾ األسرار الخمسة لفرح
مرٌم مع البتبلت الخمسة التً تتألؾ منها الوردة.²²
أسرار فرح مرٌم الخمسة هً :البشارة؛ مٌبلد ٌسوع؛
القٌامة؛ صعود المسٌح إلى السماء؛ ارتقاء العذراء وتتوٌج
مرٌم.²³
لم ٌتناول الوصؾ أسرار الفرح وحسب ،بل أٌضا آالم
مرٌم والتً هً آالم ٌسوع المسٌح الخمسة.24
ٌروى فً هذا المخطوط عن شاب تقً بعثت السٌدة
فٌه الحٌاة من جدٌد (نحن هنا فً عام  1250تقرٌبا) ،وكان
معتادا على تحٌة القدٌسة العذراء بتبلوة السبلم علٌك ٌا مرٌم
المبة والخمسٌن.25
ٌعلق المؤلؾ على هامش النص بكتابة كلمة:
 ،Rosariusوفً النص ٌوضح أن تقوى المبة وخمسٌن
سبلم تدعى مزمور سٌدتنا.
ثم ٌتابع الكبلم عن تكرٌس الورود والزنابق لمرٌم

_______________
²² « Des V joies enlumina/ La rose à ses V barbiaux », cit.
in: M. GORCE, Le Rosaire, fol. 39v.
²³ Cf. M. GORCE, Le Rosaire, fol. 45.
²⁴ “Les douleurs cinq qu’eust Jhesuschrist”, cit. in: M.
GORCE, Le Rosaire, fol. 42.
“D’un jone homme que Notre Dame resuscita qui la
saluoit par cent et cinquante Ave Maria”, cit. in: M.
GORCE,
Le Rosaire, fol. 48v.
25
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فنان مجهول ،سٌدة الوردٌة ،القدٌس الٌجٌو ،براغ ،القرن .17
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العذراء قاببل بأن على المسٌحً أن ٌتؽذى على مرٌم
“ ،”mangies Mariaأي“ :أكل مرٌم” كما ٌتؽذى
بالقربان المقدس ،فمرٌم هً زهرة المسٌح.26
فً الجزء الثانًٌ ،تابع المؤلؾ الحدٌث عن أهمٌة
السبلم علٌك ٌا مرٌم ،كون مرٌم هً النجمة التً ترشد
المؤمنٌن بها فً رحلة حجهم الشاقة على األرض حافظة
إٌاهم من كل شر.
وٌسمً مزمور مرٌمla Paternostre - “ :

 ،Damedieu ” 27أي“ :أبانا أو المسبحة الوردٌة لسٌدة
اإلله” ،وٌوصً بتبلوة المزمور كل ٌوم ألن السبلم علٌك ٌا
مرٌم هو حٌاة ،و من ال ٌتلوها هو مٌت.28
وأخٌراٌ ،دعو القدٌس دومٌنٌك بـ رسول مرٌم الكبٌر
الذي كان له قبل أن ٌموت الرؤٌا السماوٌة ألبناءه
الدومٌنٌكان مجتمعٌن تحت عباءة مرٌم.29
بعد تلك الرؤٌا السامٌة ،استدعى القدٌس دومٌنٌك

______________
Cf. M. GORCE, Le Rosaire, fol. 64v.

26

²⁷ Cf. M. GORCE, Le Rosaire, fol. 156.
²⁸ “Il est mort”, in: M. GORCE, Le Rosaire, fol. 163.
“Saint Dominicque fut prud’hom/…/ Te préchant: Ave
Maria… », in: M. GORCE, Le Rosaire, fol. 238v.
29
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فً األعلى :كنٌسة القدٌس دومٌنٌك البازٌلٌكٌة ،فً بولونٌا ،حٌث توفى
القدٌس دومٌنٌك عام  :1221ضرٌحه محاط بتماثٌل ملكات الفضٌلة التً
رآها القدٌس فً رؤٌاه (انظر الطوباوي أالن ،الكتاب  .)3مقابل المصلى
حٌث ٌوجد قبر القدٌس دومٌنٌكٌ ،وجد مصلى أخوٌة الوردٌة القدٌمة.
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أبناءه الدومٌنٌكان وقص علٌهم رؤٌته ،وحثهم بقوة على
تكرٌم السٌدة السماوٌة.30
ٌختتم ؼورس دراسته“ :من المعروؾ ماذا ٌعنً
بالنسبة للمؤلؾ الدومٌنٌكانً تبجٌل سٌدتنا مرٌم […]
تخبرنا هذه الفقرة بأن مهمة القدٌس دومٌنٌك هً انقاذ العالم
بالتبشٌر بوردٌة العذراء هذه من خبلل نشر عبادته
المزدهرة.³¹
ط) من خارج دابرة الدومٌنٌكان ،كتب عن الوردٌة
راهبان :الراهب ؼوتٌٌه دو كوٌنسً (توفى فً سواسون عام
 ،)1238وهو الذي روى شعرا فً “ Les Miracles de
 ”Notre Dameعن عبادة التقٌة اواللٌا فً صبلة الـ 150
السبلم علٌك ٌا مرٌم؛ والراهب سٌزارٌو من هاٌشترباخ
(مٌونٌخ منذ عام  ،1199متوفى حوالً سنة  ،)1240الذي
كتب فً ”Dialogus miracolorum“ ³²عن مزمور
العذراء ،الموزع على ثبلثة مقاطع كل واحد منها مؤلؾ من
 50السبلم علٌك ٌا مرٌم.
______________
“Les freres apele an chapitre/…Et leur conte la

30

vision/…Mult leur admoneste et prie/ Qu’ils honneurent Dame
Mariae…” in: M. GORCE, Le Rosaire, fol. 238v.
³¹ Cf. M. GORCE, Le Rosaire, pag. 75, in: S. ORLANDI O.P.,
Libro del Rosario, p. 18-32.
CESAREO
DI
HEINSTERBACH,
Dialogus
miracolorum, lib. VIII, cap. 24 e 37, in: A. MEISTER, Die
Cf.

³²

Fragmente der Libri VIII Miraculorum des Caesarius von
Heisterbach, p. 165.
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لوحة مجهولة الهوٌة ،سٌدة الوردٌة ،القرن  :17تظهر للقدٌس دومٌنك
رؤٌا نظام الدومٌنٌكان ،كعباءة مرٌم :تحت العباءة ،الدومٌنٌكانً بذراعٌن
مفتوحتٌن هو الطوباوي أالن دٌبلروش.
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ي) فً نهاٌة القرن الثالث عشر ،نشر كتاب
“praedicatorum

sermonum

”Rosarium

للفرنسٌسكانً برناردو دي بٌستٌس (متوفى سنة .)1300
استعمل الشٌرتوزٌون أٌضا اعتبارا من القرن الثالث
عشر مصطلح “الوردٌة” “ ”Rosariumللداللة على دٌوان
“ ،”clausulaeللتبلوة التأملٌة للـسبلم علٌك ٌا مرٌم ،و
ظهرت باستمرار كلمة  ،Rosenkranzوهً الترجمة
األلمانٌة لـ .Rosarium
ك) كان عند الشرتوزي انرٌكو دي كالكار (-1328
 )1408عادة تبلوة الخمسة عشر عشرٌة للوردٌة مسبوقة
بـ أبانا.³³

 .2.2نماذج من الوثابق الكنسٌة التعلٌمٌة،
واإلدارٌة والدستورٌة ،ما بٌن القرنٌن  13و :15
كثٌرة هً الوثابق التً تثبت االنتشار الفوري للمسبحة
الوردٌة وألخوٌتها:
__________________
ٌ ³³ؤكد بعض المؤلفٌن أن ممارسة وردٌة الخمسة عشر سرا ٌجب نسبها
إلى انرٌكو دي كٌلكار .ولكنه لم ٌكن سوى مقدرا كبٌرا لها وناشرا لها فً
الشرتوزٌات ،كما ٌبرهن علٌه بوضوح تام تارٌخ الوردٌة السابق له.

77

المعلم ؼلٌوم دي كولونٌا ،سٌدة زهرة البٌقة ،1410 ،كولونٌا ،متحؾ
فالراؾ رٌشارتزٌ :حمل الطفل ٌسوع بٌده مسبحة الوردٌة.
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أ) فً  25أٌار  ،1255وصؾ الراهب همبرتوس دا
رومانز ( -1200حوالً  ،)1277وكان المعلم العام الخامس
من الوعاظ ،أخوٌة مانتوفا فً رسالة القبول بالمشاركة فً
المنافػ الروحٌة للوعاظ بهذه الكلمات“ :تجمع تقً ،وجمعٌة
حمٌدة ،تكرٌما لسلطانة السماء ،القدٌسة مرٌم العذراء ،والدة
اإلله”.34
ب) فً  13أٌار  ،1258كتب البابا الكساندر الرابع
( )1261-1254ألخوٌة الوردٌة فً بٌروجٌا ،ومنحها
الؽفران لـ ٌ 100وم.
حٌا الحبر األعظم األخوٌة بهذه الكلمات“ :أٌها األبناء
األحبة ،والمدراء ،واألخوة واألخوات جمٌعا فً أخوٌة
القدٌسة مرٌم العذراء فً بٌروجٌا ،سبلما وبركة رسولٌة.
[ ]...نثمن عالٌا ما سمعناه عن تأسسٌس أخوٌة لكم،

_________________
“Devota vestra congregatio, et laudabilis societas in

34

honorem Reginae coeli Matris Dei B. Virginis Mariae in domo
fratrum nostri Ordini instituita ad Dei gloriam et ipsius Dei
Genitrici laudem, et devotionem fidelium”, in: HUMBERTUS
(Humbertus da Romans), Litt.: Fideli et grata, 1255 maii 25, in:
La Theologie du Saint Rosaire, cura: M. CHERY, p. 8-9.

79

ؼراتسٌو كوسالً ،سٌدة الوردٌة ،1579 ،كنٌسة الصلٌب المقدس،
بوسكومارٌنؽو (الٌساندرٌا).

80

 […] ولكً تسٌر األمور من.تكرٌما للقدٌسة مرٌم العذراء
جٌد إلى أفضل […] منحنا مرة واحدة فً الشهر […] مبة
.35”ٌوم ؼفران
 سمح البابا الكساندر الرابع ألخوٌة،1260  أٌار4 ًف
.36الوردٌة فً مٌبلنو بإقامة القداس فً مقرها
،1261 ج) فً أمر المجلس اإلقلٌمً الرومانً لعام
منع على الرهبان الجدد حمل الـ أبانا (سبحات الوردٌة) من

__________________
“Dilectis filiis rectoribus confratribus, et sororibus

35

universis

fraternitatis

B.

Mariae

Perusinis

salutem,

et

apostolicam benedictionem. […] percipimus, fraternitas vestra
in honorem gloriosae Mariae Virginis sit laudabiliter institute.
[…] Quod ipsa de bono in melius augmentetur […] centum die de
injuncta […] relaxamus”, in: ALEXANDER PAPA IV, Bull.: Dilectis
filiis, in: La Theologie du Saint Rosaire, cura: M. CHERY, p. 11.
36

“Alexander, Episcopus, servus servorum Dei, universis

Christi fidelibus de Congregatione B. Virginis ac de Societate
seu Scola fidelium Mediolan. […] ex indulto Sedis Apostolicae
[…] ecclesiastica Sacramenta […] celebrentur in locis eisdem”,
in: ALEXANDER IV, Bull.: De studio, in: La Theologie du Saint

Rosaire, cura: M. CHERY, p. 14-15.

81

لوقا بومبٌللو ،سٌدة الوردٌة بٌن القدٌس دومٌنٌك والقدٌسة كاترٌن ،القرن
 ،16كنٌسة القدٌسة مرٌم العجوز فً بٌٌفً دي ؼوساؼو :فً األعلى،
القدٌس أالن دٌبلروش خلؾ القدٌس دومٌنٌك ،والقدٌس بطرس الشهٌد
خلؾ القدٌسة كاترٌن دا سٌٌنا .فً األسفل ،القدٌس دومٌنٌك ٌعطً الوردٌة
للشعب :هناك أٌضا البابا ،وأساقفة وسادة من الناس ٌقفون بٌن الشعب
للداللة على المساواة فً أخوٌة الوردٌة.
82

 وأولبك الذٌن تجرأوا على حمل هكذا،العنبر أو من المرجان
.37”(سبحات وردٌة) ثمٌنة حرموا منها
د) نقرأ فً دستور أخوٌة القدٌسة مرٌم العذراء لدٌر
 “عندما ٌصبح رجل:ً ماٌل1265 القدٌس تروند لعام
 ٌجب علٌه تبلوة مزمور من مزامٌر داوود،الكنٌسة كاهنا
 أحٌاء،ألخوته وألخواته وللمحسنٌن فً هذه األخوٌة
 من، أما ؼٌر رجال الكنٌسة. مرة واحدة فً السنة،وأموات
 تبلوة، مرة واحدة فً السنة، فٌجب علٌهم،األخوة واألخوات
 ومزمور أٌضا،مزمور من مزامٌر القدٌسة العذراء لؤلحٌاء
.38”لؤلخوة وألخوات وللمحسنٌن األموات
_______________
37

“In capitulo provinciali Romano anni 1261 fratribus

conversis inhibetur, quod paternoster de ambra vel corallo non
portent, qui portare praesumpserint per priores priventur
iisdem", in: T. ESSER O.P., Zur Archaologie der PaternosterSchnur, p. 12, in: A. WALZ O.P., Compendium historiae Ordinis
Praedicatorum, p. 195.
38

unum

“Clericus vero qui sacerdos fuerit, dicet singulis annis

Psalterium

Davidicum

pro

fratribus,

sororibus

et

benefactoribus huius fraternitas, vivis pariter ac defunctis. Laici
vero fratres et sorores dicent quolibet anno unum psalterium de
beata Virgine pro vivis et unum similiter pro defunctis fratribus,
sororibus et benefactoribus”, cit. in: G. G. MEERSSERMAN O.P.:
“Etude

sur

les

Congrégations

ancìennes
de

la

Confrèires

Vierge,

in:

Dominicaines.
Archivum

Les

Fratrum

Praedicatorum, v. XXII, (1952) p. 42, in: S. ORLANDI O.P., Libro
del Rosario, pag. 5.

83

امبروجٌو بٌرؼونٌون ،العذراء مع الطفل والمسبحة ،حوالً -1500
 ،1523متحؾ رٌجكس ،امستردام.

84

هـ) فً أحد اآلالم لعام  ،1268منح أسقؾ كامٌرٌنو،
ؼوٌدو ،أربعٌن ٌوما مؽفرة لمن شارك بتقوى فً “األخوٌة
الموجودة فً كنٌسة القدٌسة مرٌم لؤلخوة الوعاظ  ،فً سان
سٌفٌرٌنو”.39
و) منح بونتٌوس دي بونزونٌبوس ،نابب اسقؾ
كرٌمونا ،اربعٌن ٌوما مؽفرة ألخوة القدٌسة مرٌم العذراء،
الموجودة فً كنٌسة الدومٌنٌكان فً كرٌمونا.44
ز) تعود رهبانٌة ؼاند ،وهً األقدم فً فبلندر ،إلى عام
1233؛ وهً تأسست عندما اجتمعت نساء تقٌات فً
مستشفى دٌر بٌلوك تحت قٌادة اآلباء الدومٌنٌكان الموجودٌن
هناك منذ عام .1228
فً عام  ،1242تأسست الرهبانٌة األولى المستقلة

______________
“Ad Ecclesiam Sanctae Mariae Fratrum Praedicatorum

congregationibus

in

dioecesis,

Camerini

39

Sancti

Severini,

ejusdem Virginis”, in: GUIDUS, Litt.: Ad divini, in: La Theologie
du Saint Rosaire, cura: M. CHERY, p. 16.
]…[ Congregationibus Beatae Mariae Virginis
DE

PONTIUS

in:

dierum”,

XL

indulgentiam

“In

dare

40

possint

PONZONIBUS, Litt.: Nos Pontius, in: La Theologie du Saint

Rosaire, cura: M. CHERY, p. 19.
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فرٌدرٌخ هٌرلٌن ،نوردلٌنؽٌن ،متحؾ شتادتٌشس:1465-1462 ،
راهبات أخوٌة الوردٌة المقدسة مع مسبحات الوردٌة بٌن الٌدٌن.
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 والتً كانت القاعدة األولى فٌها تطلب من النساء،عن الدٌر
.التقٌات تبلوة مزمور مرٌم
 طلب ٌوحنا سٌرساندرز من،1277 فً تموز لعام
Psalterium Beatae Virginis الراهبات تبلوة مزمور
 كل سنة، أي مزمور القدٌسة مرٌم العذراء،Mariae
.41بمناسبة الذكرى السنوٌة لوفاته
ًظهر تشبٌه عناصر المزمور لزٌنة من الزهور ف
، (القدٌسة الٌزابٌث1342 نظام رهبانٌة فبلمنكٌة تعود لعام
 والتً نصت على التبلوة الٌومٌة لـ،)فً منطقة جنت أو ؼاند
drie hoedekins die men mount Onser “
 أي “ثبلث قبعات صؽٌرة،”Lieven Vrauwen sautere
.42”تسمى مزمور سٌدتنا
نصوص عدٌدة ٌذكرها مٌسٌرمان واورالندي تؤكد

____________________
41

Cf. G. G. MEERSSERMAN O.P., “Les Frères Precheurs

et le Mouvement Dévot en Flandre au XIII siècle”, in: Archivum
Fratrum Praedicatorum, v. XVIII (1948) p. 85-87, cit. in: S.
ORLANDI O.P., Libro del Rosario, p. 5-7.
42

Cf. G. G. MEESRSSERMAN O.P.,

La predication

domenicaine dans les congregations marianes en Italie au XIII
siècle, in: Archivum Fratrum Praedicatorum, vol. XVIII (1948), p.
1145-1146.

87

فرٌدرٌخ هٌرلٌن ،نوردلٌنؽٌن ،متحؾ شتادتٌشس :1465-1462 ،رهبان
أخوٌة الوردٌة ٌصلون ومسبحات الوردٌة بٌن الٌدٌن.

88

أن تبلوة مزمور العذراء ،وأخوٌتها ،كانت تمارس منذ القرن
الثالث عشر فً مدن لٌل (فً كنٌسة  ،بالقرب من المقر
القدٌم للدومٌنٌكان) ،وسان-تروند ،ونامور ،وؼاند ،إلخ.43
ح) فً عام  ،1288أبلػ المعلم العام السابع للوعاظ،
مونٌو دا زامورا ( ،)1300-1237المنافع الروحٌة للوعاظ
إلى أخوٌة الوردٌة فً فٌتٌربو.44
ط) ٌذكر الطوباوي أالن فً كتاب “الدفاع” صك البابا
ٌوحنا الثانً والعشرون ( 45)1334-1316الذي منح
بموجبه الؽفران لمدة  24عاما ،و 34اسبوعا وٌوم واحد،
لمن تلى وردٌة الـمبة وخمسٌن السبلم علٌك ٌا مرٌم كاملة.
__________________
;Cf. S. ORLANDI O.P., Libro del Rosario, pag. 95

43

La predication
domenicaine dans les congregations marianes en Italie au
XIII siècle, in: Archivum Fratrum Praedicatorum,
vol.
XVIII
(O.P.),

MEESRSSERMAN

G.

G.

cf.

(1948), p. 947-948.
“Omnibus viris congregationis societatis Beatae Mariae

44

Virginis, et B. Dominici”, in: MUNIUS ZAMORENSIS O.P., Litt.: Et
coeli, 1288, in: La Theologie du Saint Rosaire, cura: M. CHERY,
p. 20.
Cf. BEATO ALANO DELLA RUPE, Il Santissimo Rosario:

45

Salterio di Gesù e di Maria, Apologia, cap. XIII.

اشتهر البابا ٌوحنا الثانً والعشرون لمنحه ما ٌسمى بـ “المٌزة السبتٌة”،
لمن ارتدى فً حٌاته تعبدا قبلدة القدٌسة مرٌم العذراء الكرملٌة :تلت السٌدة فً أول
سبت بعد موتها هذا النص :سٌأتً فً المطهر وسٌأخذ أبناءه األبرار من النار
وسٌحملهم إلى السماء .كان هو أٌضا البابا الذي أمر بأن تقرع األجراس فً

89

فرٌدرٌخ هٌرلٌن ،نوردلٌنؽٌن ،متحؾ شتادتٌشس ،1465-1462 ،تفصٌل.

_____________________
الصباح وفً المساء من أجل السبلم علٌك ٌا مرٌم ،وعند الظهر من أجل صبلة
التبشٌر المبلبكً تذكٌرا بالساعة التً حدثت فٌها بشارة المبلك لمرٌم المقدسة.
ٌذكر الطوباوي أالن أٌضا ،فً الفصل  13من كتاب الدفاع ،الؽفران لمدة 60
ٌوما الذي منحه البابا اوربان الرابع ( )1264-1261لمن أضاؾ للسبلم علٌك ٌا
مرٌم عبارةٌ“ Jesus Christus :سوع المسٌح” .هذا ٌجعلنا نعتقد أن السبلم
علٌك ٌا مرٌم ،فً عصر الطوباوي أالن ،كانت تنتهً بـ “ثمرة بطنك”Ventris :
 ،Tuiوأن الكلماتٌ “ ،Jesus Christus :سوع المسٌح” ،قد أضٌفت الحقا
بعد الؽفران الذي منحه البابا اوربان الرابع.
90

ٌشهد الطوباوي أالن بأنه رأى نسخة مصدقة عن
األصلٌة ،وأن المخطوط األصلً كان محفوظا فً دٌر
الدومٌنٌكان فً افٌنٌون.
ي) اعتبارا من  ،1288لم ٌعد ٌعثر على أٌة وثٌقة
رسمٌة حتى  17آب  ،1439عندما منح البابا اوجٌنوس
الرابع الؽفران الكامل ألعضاء أخوٌة الوردٌة عند دنو
األجل.46
مع ذلك ،فإن اإلشارة إلى أخوٌات الوردٌة (المسماة
جمعٌات القدٌسة مرٌم العذراء) قد أدرجت فً المرتبة
األخٌرة فً وثٌقة ضخمة للمزاٌا المعطاة للدومٌنٌكان ،وهذه
عبلمة واضحة على تدهور أخوٌات الوردٌة ،فً القرن
الخامس عشر ،كما أكد علٌه الطوباوي أالن فً مؤلفاته.
ك) فً  9تشرٌن األول لعام  ،1456منح البابا
كالٌستوس الثالث (حبرٌته امتدت من عام  1455إلى عام
 )1458الؽفران الكامل عند دنو األجل ألعضاء أخوٌة
الوردٌة فً تاراسكونا ،فً مقاطعة بروفٌنسا ،شرط أن
ٌصوموا كل ٌوم جمعة لمدة سنة كاملة.
__________________
]…[ “Indulgentiam […] in Societate Beatae Virginis

46

plenariam in mortis articulo”, in: EUGENIUS PAPA IV, Bull.:
Advesperascente, 1439 aug. 17, in: Bullarium Sacri Ordinis
Praedicatorum, vol. III, p. 110.
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مصدر مجهول :الطوباوي أالن دٌبلروش ،القرن .20
92

 ٌستعمل البابا دابما مصطلح،فً هذا الصك
 بدل التسمٌة المعهودة،” أخوٌة/ Confraternita“
 ومن.47”Congregatio vel Societas Beatae Virginis“
 الطوباوي أالن،هنا نشتم رابحة حضور أكبر منشد للوردٌة
.دٌبلروش بٌن الدومٌنٌكان
:الصك

ً ف،1464  حزٌران12 ل) بتارٌخ
 ٌؤكد البابا بٌوس الثانً الؽفران الذي منحه البابا،Ievamus
48
Societas :  وٌسمً األخوٌة باسم فرٌد،اوجٌنوس الرابع
Dum

.peregrinantium

_________________
47

mortis

“B. Mariae […] honorabilem Confraternitatem […] in

articulo

plenam

remissionem

eisdem

apostolica

auctoritate concedere valeret […] in dictum annum […] jejunium
teneatur

[…].

Si

quomodocumque

[…]

jejunium

adimplere

in

commode

toto

vel

in

nequiverit,

eo

parte
casu

confessor praedictus jejunium ipsum in alia pietatis opera
eisdem

personis

commutare

valeat,

prout

animarum

praedictarum personarum saluti viderit expedire”, in: CALISTUS
PAPA III, Bull.: Generis tui claritas, 1456 oct. 9, Romae, apud S.
Petrum, in: Bullarium Sacri Ordinis Praedicatorum, tom. III, p.
355.
48

Cf. PIUS PAPA II, Bull.: Dum levamus, 1464 iun. 12, in:

Bullarium Sacri Ordinis Praedicatorum, tom. III, p. 431.
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كارلو تشٌنٌانًٌ ،سٌدة الوردٌة ،القرن السابع عشر.
94

 .2.3أمثلة عن الشهادات الرسومٌة ما بٌن
القرنٌن الثالث عشر و الخامس عشر:
أ) تمثل إحدى اللوحات المزدوجة من مدرسة ؼوٌدو
دا سٌٌنا الموجودة فً مكتبة سٌٌنا للصور والتً تعود إلى
القرن الثالث عشر ،الطوباوي اندرٌا ؼاللٌرانً ،المتوفى سنة
 1251ومدفون فً كنٌسة القدٌس دومٌنٌك.
تمثل اللوحة الطوباوي راكعا أمام صلٌب المسٌح ،وفً
ٌده الٌسرى أبانا ،أي الوردٌة ،وفٌها خمسون حبة.
نجد الطوباوي اندرٌا ؼاللٌرانً والمسبحة الوردٌة فً
ٌده مرة أخرى فً لوحة لـ لورنزو دي بٌترو ،الذي ٌقال له
“العجوزة” ،محفوظة فً مكتبة سٌٌنا الوطنٌة للصور.49
ب) فً مشهد القدٌس فرنسٌس داسٌزي الذي ٌظهر
للبابا ؼرٌؽورٌوس التاسع ،والتً رسمها جوتو عام 1295
فً كنٌسة القدٌس فرنسٌس فً اسٌزيٌ ،ظهر فارسا بمعطؾ
صلٌبً وهو ٌتلو صبلته الوردٌة الطوٌلة.54
ج) ٌحتوي متحؾ أبرشٌة كورتونا على لوحة خشبٌة
تمثل مشاهد من حٌاة القدٌسة مارؼرٌت دي كورتونا التً
رسمها مارؼرٌتونً دارٌتسو فً نهاٌة القرن الثالث عشر.
______________

95

Cf. S. ORLANDI O.P., Libro del Rosario, p. 96.

49

Cf. S. ORLANDI O.P., Libro del Rosario, p. 96-97.

50

أ) ؼوٌدو دي سٌٌنا ،الطوباوي اندرٌا ؼاللٌرانً ،لوحة مزدوجة (تفصٌل)،
نهاٌة القرن الثالث عشر ،مكتبة الصور فً سٌٌنا.

96

جوتو ،ظهور القدٌس فرنسٌس داسٌزي للبابا ؼرٌؽورٌوس التاسع،
حوالً عام  ،1295كنٌسة اسٌزي البازٌلٌكٌة العلٌا :على الجانب فارس
صلٌبً وهو ٌتلو الوردٌة.

97

جوتو ،ظهور القدٌس فرنسٌس داسٌزي للبابا ؼرٌؽورٌوس التاسع،
حوالً عام  ،1295كنٌسة اسٌزي البازٌلٌكٌة العلٌا :تفصٌل ٌمثل الفارس
الصلٌبً الذي ٌتلو صبلته الوردٌة الطوٌلة.

98

لورنزو دي بٌترو ،المسمى العجوزة ،خزانة الذخابر (تفصٌل)،1455 ،
سٌٌنا ،مكتبة الصور الوطنٌة.

99

ج) مجهول ،القدٌسة مارؼرٌت دا كورتونا ،حوالً عام  ،1280كورتونا،
متحؾ األبرشٌة.

100

القدٌسة مارؼرٌت دي كورتونا ،من المرتبة الدومٌنٌكٌة
الثالثة ،والتً أسست أخوٌة المدابح ( ،)Laudiتحمل فً
ٌدها مسبحة وردٌة كبٌرة.
د) فً المكتبة المٌدٌسٌة البلورنسٌة فً فلورنسا ،فً
المخطوط المٌدٌسً الباالتٌنً ،على ظهر الورقة  ،121توجد
منمنمة تعود لعام ( 1401ولو أن التارٌخ ٌتراوح حتى
 ،)1501نجد فٌها مالك اللوحة أمام قدمً السٌدة التً ترضع
الطفل ٌسوع ،وبٌن ٌدٌها مسبحة الوردٌة.
هـ) فً كنٌسة القدٌسٌن جوستو وكلٌمٌنتً ،فً
كاستٌلنوفو بٌراردنٌا ،سٌٌنا ،محفوظ لوح مرسوم لٌوحنا دي
باولو ٌعود لعام  ،1426عنوانه :السٌدة مع الطفل ومبلبكة
ٌعزفون الموسٌقى .تحمل فٌه السٌدة بٌن ٌدٌها مسبحة
وردٌة كبٌرة.
و) فً جنت (ؼاند) ،فً كنٌسة القدٌس بافون ،فً
لوحة الحمل المتعددة الجوانب لـ ٌان فان آٌش ،نرى ناسكا
ومعه مسبحة وردٌة كبٌرة.
ز) فً لندن ،فً المعرض الوطنً ،توجد لوحة قماشٌة
لـ ٌان فان آٌش تعود لعام  :1434صورة شخصٌة للزوجٌن
ارنولفً .فً اللوحة مرآة إطارها مؤلؾ من بعض أسرار
الوردٌة ،وإلى جانبها مسبحة وردٌة من طراز ذلك العصر
(ٌذكر الطوباوي أالن أن مثل تلك المسابح الوردٌة كانت
تعلق أٌضا فً الكنابس التً ٌستخدمها المؤمنٌن).
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د) مخطوط مٌدٌسً بالبلتٌنٌة ،ظهر الورقة  ،121منمنمة من عام ،1401
فلورنسا :التاببة تحمل فً ٌدها مسبحة الوردٌة.
102

هـ) ٌوحنا دي باولو ،السٌدة مع الطفل ومبلبكة ٌعزفون الموسٌقى،
كاستٌلنوفو بٌراردنٌا ،سٌٌنا ،كنٌسة القدٌسٌن جوستو وكلٌمٌنتً.1426 ،
103

و) ٌان فان آٌش ،لوحة الحمل المتعددة الوجوه (تفصٌل الناسك مع
الوردٌة) ،جنت ،كنٌسة القدٌس بافون.1432 ،
104

ز) ٌان فان آٌش ،صورة شخصٌة للزوجٌن ارنولفً ،لندن ،المعرض
الوطنً :1434 ،على الجدار فً العمق ،مسبحة وردٌة معلقة ،وحول
المرآة هناك عشرة من أسرار الوردٌة الخمسة عشر.

105

ح) ٌان فان آٌش ،صورة شخصٌة للزوجٌن ارنولفً ،لندن ،المعرض
الوطنً :1434 ،تفصٌل المسبحة الوردٌة؛ حول المرآة هناك عشرة من
أسرار الوردٌة الخمسة عشر.
106

ح) فً انفٌرسا ،المتحؾ الملكً للفنون الجمٌلة ،توجد
لوحة قماشٌة لـ ٌان فان آٌخ :عذراء الٌنبوع ،تعود إلى عام
 .1439نرى فٌها مسبحة الوردٌة تتدلى من ٌد الطفل
ٌسوع.
ط) فً لوحة “صورة شخصٌة لـ جٌراردو دي
فٌلبلمانٌا” للرسام بٌتشً دي لورنزو ،والتً تعود إلى
النصؾ األول من القرن الخامس عشر ،نرى مسبحة وردٌة
فً ٌد شخصٌة الصورة.
فً اللوحة الثبلثٌة
ي)
 ”Altarpieceللرسام “ ،”The master of Flémalleالتً
تعود إلى عام ( 1427متحؾ العاصمة للفنون ،نٌوٌورك)،
فً اللوح الجانبً منها سٌدة تحمل مسبحة وردٌة كبٌرة.
“ The Mérode

 )2.4سبحات الوردٌة ،ما بٌن القرنٌن الثالث
عشر والخامس عشر:
أ) فً مدٌنة نانت ،بالقرب من سٌدات المشفى للعناٌة
اإللهٌة العظٌمة ،كانت محفوظة لفترة من الزمن مسبحة
وردٌة للقدٌس فٌنتشٌنسو فٌرٌري ( .)1419-1350كانت
المسبحة مؤلفة من خمس عشرٌات من خمس حبات كبٌرة،
ومنتهٌة بصلٌب.
ب) كانت مسبحة القدٌسة رٌتا دا كاشا الوردٌة التً
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ح) ٌان فان آٌخ ،عذراء الٌنبوع ،1439 ،انفٌرسا ،المتحؾ الملكً للفنون
الجمٌلة.
108

ط) بٌتشً دي لورنزو ،صورة لـ جٌراردو دي فٌلبلمانٌا ،النصؾ األول من
القرن الخامس عشر.
109

The Master of Flemanne, The Mérode altarpiece, 1427,

)ي

Metropolitan Museum of Art, New York

110

كانت معتادة على تبلوتها كما هو مصور على تابوتها
( ،)1447-1377محفوظة فً دٌر القدٌسة رٌتا ،فً كاشا.
ج) مسبحة القدٌس فرنسٌس دي باوال الوردٌة التً
كان ٌصلٌها باستمرار ( ،)1507-1416معروضة فً مقام
دي باوال المقدس.
هنالك صورة قدٌمة تجسد رؤٌا القدٌس فرنسٌس دي
باوال لسٌدة الوردٌة.
عندما كان البابا سٌستوس الرابع ٌرٌد تكرٌس القدٌس
فرنسٌس دي باوال كاهنا ،رد علٌه بأنه كان ٌرؼب فقط بأن
تكون لدٌه سلطة مباركة الوردٌات المقدسة والشموع
إلعطابها للمرضى.51

 .2.5نماذج عن األوابد الجنابزٌة ما بٌن القرنٌن
الثالث عشر والخامس عشر.
أ) فً فلورنسا ،فً الرواق المعمد المسقوؾ لكنٌسة
القدٌس اجٌدٌو ،بالقرب من مستشفى سانتا مارٌا نووفا،
توجد شاهدة قبر لـ مونا تٌسا (متوفاة عام  ،)1327علٌها
تجسٌد لصورتها كاملة وهً مستلقٌة .تمسك المتوفاة بٌن
ٌدٌها المتصالبتٌن كتاب القاعدة والذي تتدلى منه مسبحة
_______________
Cf. FIORINI MOROSINI G., Il carisma penitenziale di San

51

Francesco di Paola, p. 592-596.
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ب) كاشا ،الصندوق الذي احتوى جسد القدٌسة رٌتا دا كاشا الذي لم ٌتعفن
منذ وفاتها ( )1457حتى عام  :1745تحمل القدٌسة رٌتا بٌن ٌدٌها

112

مسبحة الوردٌة (تفصٌل فً األعلى).

كاشا ،مذخر ٌحتوي على مسبحة الوردٌة للقدٌسة رٌتا (القرن الخامس
عشر).

113

كاشا ،وردٌة القدٌسة رٌتا (القرن الخامس عشر).

114

ج) نقش على الخشب من عام  :1513رؤٌا القدٌس فرنسٌس دي باوال
لسٌدة الوردٌة.
115

أ) قبر مونا تٌسا ( ،)1327+فلورنسا ،الرواق المعمد لكنٌسة القدٌس
اجٌدٌو :تتدلى مسبحة الوردٌة من حزام الخصر.
116

وردٌة ضخمة ونستطٌع التمٌٌز بوضوح بٌن السبلم علٌك ٌا
مرٌم واألبانا.52
ب) فً فلورنسا ،باإلضافة إلى ذلك ،نجد فً كنٌسة
الشرتوزة ،على شاهدة قبر مونا البا دٌلً اتشاٌولً فً
بووندٌلمونتً (متوفاة عام  ،)1370تجسٌد لها مستلقٌة،
تتدلى مسبحة وردٌة تمسك بها بٌن ٌدٌها المضمومتٌن قلٌبل.
تتألؾ المسبحة من أكثر من خمسٌن حبة ،مقسمة بشكل ؼٌر
منتظم بواسطة أربعة صلبان صؽٌرة.55
ج) ربما كان للمسبحة أو أبانا التً كانت القدٌسة
كاترٌن دا سٌٌنا تمسك بها بٌن ٌدٌها نفس الشكل عندما
اقتطعت منها صلٌبا صؽٌرا من الفضة لتتصدق به على أحد
الفقراء“ :فكرت القدٌسة بنزع صلٌب صؽٌر من الفضة قلٌل
القٌمة كانت تضعه مكان العقد فً الحبل الذي كان ٌسمى
أبانا؛ ألن بٌن كل عدد محدد من (السبلم علٌك ٌا مرٌم) هناك
صبلة للرب( ،صبلة أبانا) .وهً األبانا التً كانت بٌن ٌدي
العذراء المقدسة”.54
________________
Cf. S. ORLANDI O.P., Libro del Rosario, pag. 97.

52

Cf. S. ORLANDI O.P., Libro del Rosario, pag. 97.

53

“Cogitanti occurrit crux quaedam argentea parvae

54

quantitatis quae, iuxta consuetudinem, solet inseri filo inter
nodulos illos qui Paternoster vulgariter appellantur, eo quod ad
ipsorum numerum oratio dominicalis replicatur. Hoc igitur
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ب) قبر مونا البا دٌلً اتشاٌولً ،فً بووندٌلمونتً ،كنٌسة الشرتوزة فً
فلورنسا .1370 ،تمسك بٌن ٌدٌها مسبحة وردٌة ،مقسمة بواسطة
صلبان صؽٌرة مثل وردٌة القدٌسة كاترٌن دا سٌٌنا (مثال ج).

____________________
paternoster sacra virgo habens in manibus”, in: BOLLANDISTAE,
Acta Sanctae Sedis, t. II, apr. al g. 30, in: S. ORLANDI O.P., Libro
del Rosario, pag. 98.

118

د) قبل الثورة الفرنسٌة ،أي قبل فقدان الكثٌر من
الشهادات الفنٌة ،استطاع األب توما مارٌا ماناكً (-1713
 ،)1792أن ٌكتب وصفا لقبرٌن كانا موجودٌن فً الكنٌسة
الدومٌنٌكانٌة للقدٌس جاك ،فً بارٌس.55
إن ما وصفه ماناكً ٌنطوي على أهمٌة كبٌرة بالنسبة
لتارٌخ مزمور مرٌم.
القبر األول هو قبر أالن دي فٌلبٌٌر ،وهو سٌد من
تابور ،توفى بتارٌخ  13كانون الثانً  :1358كان على
قبره 56تجسٌد لثبلثة أشخاص؛ من بٌنها صورة شخص،
الذي فً الوسط ،كان ٌتدلى من بٌن ٌدٌه مسبحة ذات 150
حبة موزعة على عشرٌات بواسطة حبات أكبر.
القبر الثانً هو قبر اومبرتو الثانً دو ال توردٌبان،
الذي تنازل عن منصب دلفٌن لمصلحة ملك فرنسا ،والذي
أصبح دومٌنٌكانً عام  1349لٌصبح بعدها بطرٌرك
الكساندرٌا و راعً أبرشٌة رانس .توفى عام .1354
________________
Cf. MAMACHI T. M. O.P. - POLLIDORIUS F. M., O.P.,

55

Annalium Ordinis Praedicatorum, t. I, p. 326-29, in: S. ORLANDI
O.P., Libro del Rosario, p. 98- 99.
56

دمر القبر خبلل الثورة الفرنسٌة ،لكن بقً منه نسخة مصورة عن
التجسٌد موجودة فً المكتبة الوطنٌة الفرنسٌة فً بارٌس ،فً مجموعة مقتنٌات
ؼٌنٌٌر (نسخة مصورة  Pe Ijورقة رقم .)82
119

د) رسم على قبر االن دي فٌلبٌٌر ،متوفى عام  .1358ترى بٌن ٌدي
الشخص فً الوسط مسبحة وردٌة كبٌرة ذات  150حبة.
120

كان على قبره البرونزي صورته فً المنتصؾ ،مع
قبعة البطرٌرك والصولجان.
على جوانب القبر كان هناك عدة صور لرهبان
دومٌنٌكان ،اثنان منهما كانا ٌحمبلن بٌدٌهما مسبحة الوردٌة.
هـ) وضح المؤرخ الدومٌنٌكانً لوٌس الونسو جٌتٌنو
( ،)1946-1877فً مؤلفه ”“Origen del Rosario
“أصل الوردٌة” ،بالصور قبرٌن ٌعودان للقرن الرابع عشر،
واحد فً البرتؽال واآلخر فً اسبانٌا.57
القبر األول هو قبر سٌدة بٌاترٌس ،الزوجة الثانٌة
للملك ٌوحنا األول ،توفٌت فً عام  1307ودفنت فً كنٌسة
دٌر الروح القدس ( )Toroفً زامورا ،فً اسبانٌا.
ٌتدلى من عنق سٌدة بٌاترٌس مسبحة وردٌة كبٌرة.
على جوانب القبر نجد تجسٌدا لقدٌسٌن وقدٌسات
دومٌنٌكان.
النصب الجنابزي الثانً ٌوجد فً فالبلدولٌد ،فً
اسبانٌا ،فً دٌر القدٌسة مارٌا ال لاير الشٌسترشنسً.
________________
Cf. L. GETINO ALONSO O.P., Origen del Rosario y

57

Leyendas Castellanas del siglo XIII sopre S.to Domingo de
Guzman, Vergara, 1925, p. 39-40, in: S. ORLANDI O.P., Libro del
Rosario, pag. 99.
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د) رسم قبر اومبٌرتو الثانً دو ال تور دو بان ،متوفى سنة  .1354على
جانبً المتوفى هناك دومٌنٌكانٌان ٌحمبلن بأٌدٌهما مسبحة وردٌة.
122

هـ )1قبر بٌاترٌس البرتؽال ،ملكة كاستٌلٌا و لٌون ،توفٌت عام 1307
ودفنت فً كنٌسة دٌر الروح القدس ( )Toroفً زامورا ،فً اسبانٌا.

123

هـ  )2قبر مارٌا دي مولٌنا (البرتؽال) ،ملكة كاستٌلٌا ولٌون ،توفٌت عام
 1321ودفنت فً دٌر القدٌسة مارٌا ال لاير ،فً فالبلدولٌد ،اسبانٌا.
124

ٌوجد هناك قبر سٌدة مارٌا دي مولٌنا (مارٌا
البرتؽال) ،الملقبة بـ الكبٌرة ،ملكة كاستٌلٌا ولٌون حٌث
توفت عام  1321وكتبت قبل وفاتها بأنها ترٌد أن تدفن
بثوبها الدومٌنٌكانً.
فوق التابوت نرى صورة من المرمر للملكة مستلقٌة
ومن عنقها تتدلى مسبحة وردٌة جمٌلة.58
و) فً متحؾ الفنون الجمٌلة فً دٌجون ،فً فرنسا،
محفوظ قبر فٌلٌب لو آردي الذي نحته جان دو مارفٌل ما بٌن
عام  1383ونهاٌة عام .1410
على جوانب النصب الجنابزي ٌوجد رهبان دومٌنٌكان
مع مسبحة الوردٌة.

 )3القرنٌن الرابع عشر والخامس عشر:
تدهور مسبحة الوردٌة وأخوٌتها ،وقدوم الطوباوي
أالن دٌبلروش من الوعاظ
تشهد نهاٌة القرن الرابع عشر ؼروب شمس أخوٌات
الوردٌة و صبلة الوردٌة.
______________
[1] Cf. S. ORLANDI O.P., Libro del Rosario, p. 99-100.
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58

و) جان دو مارفٌل ،قبر فٌلٌب لو آردي ،نحت ما بٌن  1383و ،1410
دٌجون ،متحؾ الفنون الجمٌلة.
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ٌقدم لنا األب راٌموندو سبٌاتسً من الوعاظ وصفا
ممتازا“ :وبسبب هشاشتنا األنسانٌة ،مع مرور الزمن ،فتر
اإلٌمان حتى سقط فً ؼٌاهب النسٌان .لكن العذراء كانت
ساهرة وبحثت مجددا إلٌقاده فً قلوب الناس .وكما أرادت
من البطرٌرك القدٌس دومٌنٌك المؤسس ،أرادت أٌضا أن
ٌعود دومٌنٌكانً للتبشٌر والوعظ بالصٌؽة المباركة للصبلة.
ذلك الدومٌنٌكانً كان الطوباوي أالن ،معلم الدومٌنٌكان”.
ولد أالن دٌبلروش
 )Rocheأو ( )Alain Van der Clip59باللؽة الفلمنكٌة،
حوالً عام  ،1428فً بلور على نهر رانس فً برٌتانٌا.64
( Alanus de Rupe, Alain de la

كان من بٌت العابلة النبٌلة ()De la Roche؛ وكان لها
قصر ،بقٌت منه حتى الٌوم آثار من السور وحجر المدخل

________________
Ippolito Marracci riporta anche, come nome erroneo:

59

Alarius: “Alanus de Rupe (cuidam, sed male, Alarius)”, in:
MARRACII HIPPOLYTI, Bibliotheca Mariana, in: Monumenta

italica mariana, n. 2, p. 15.
60

لم ٌضؾ المؤلفون المعاصرون أي شًء على السرد الممتاز للسٌرة التً
كتبها  ،QUETIF-ECHARD 852-849, 1,المبنٌة على وثابق مجالس
الدومٌنٌكان العامة ،وعلى وثابق تجمع هوالندا ووثابق أرشٌؾ لٌل المفقودة.
127

فنان مجهول ،الطوباوي أالن دٌبلروش ٌستلم الوردٌة من مرٌم كلٌة
القداسة ،بداٌات القرن  ،16زول ،دٌر اآلباء الدومٌنٌكان ،المبلصق
لكنٌسة توما األكوٌنً .من المبلحظ الهالة حول رأس الطوباوي أالن كما
فً صور أخرى لكونه طوب بعد زمن قصٌر جدا من وفاته.

128

مدفونة تحت التراب جزبٌاٌ ،طل على مصب نهر رانس فً
مشهد مازال ساحر الجمال حتى الٌوم.
تعلم صبلة الوردٌة فً البٌت ،كما ٌشهد على ذلك
النصب الجنابزي الموجود فً كنٌسة بلور على نهر رانس
الذي كانت العابلة تملكه بدون شك ،والذي نحت علٌه صورة
امرأة نبٌلة من القرن  15تحمل مسبحة وردٌة بٌن ٌدٌها،
عبلمة على التقوى التً تفتقدها القبور األخرى الموجودة فً
نفس الكنٌسة (ولنفس عابلة دٌبلروش) ،وفً المناطق
المتاخمة.
إن التأرٌخ المؤكد فً القرن  ،15واسم العابلة الواضح
على لوح القبر ،والمسبحة الوردٌة المنحوتة بٌن الٌدٌن ،ال
ٌترك مجاال للشك حول المرأة النبٌلة المدفونة فٌه :ربما
كانت والدة الطوباوي أالن وهو من أمر ببناء قبر أمه وأراد
أن تكون الوردٌة بٌن ٌدٌها.
توجد فً نفس الكنٌسة مجموعة أعمال خشبٌة تمثل
للوهلة األولى سٌدة الوردٌة التً تعطً مسبحة الوردٌة
للقدٌس دومٌنٌك وللقدٌسة كاترٌن دا سٌٌنا :ولكن بما أن
المكان هو مكان والدة الطوباوي أالن ،فإن تلك المجموعة
التمثالٌة ربما كانت تجسد الطوباوي أالن بالذات ،فوجه
القدٌس بدون لحٌة وقاعدة التمثال ٌفتقدان إلى اإلسناد
الواضح للقدٌس دومٌنٌك ،أي الكلب الذي ٌحمل المشعل بٌده.

129

بلور على نهر رانس ،فً برٌتانٌا ،مسقط رأس الطوباوي أالن دٌبلروش،
كما كانت تبدو فً منتصؾ ( 1950فً األعلى) وكما تبدو الٌوم (فً
األسفل).
130

بلور على نهر رانس ،كنٌسة القدٌسٌن بطرس وبولص ،فً وسط البلدة.
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بلور على نهر رانس ،داخل كنٌسة القدٌسٌن بطرس وبولص :المذبح
الربٌسً (فً األعلى) ،و (فً األسفل) سٌدة الوردٌة وعلى جانبٌها ،من
المرجح ،الطوباوي أالن دٌبلروش والقدٌسة روزا دا لٌما.
132

بلور على نهر رانس ،داخل كنٌسة القدٌسٌن بطرس وبولص :فً صحن
الكنٌسة األٌسر ،حٌث توجد المجموعة الخشبٌة لسٌدة الوردٌةٌ ،وجد قبر
السٌدة النبٌلة من عابلة دٌبلروش ،القرن  ،15وهً تحمل بٌن ٌدٌها
المسبحة الوردٌة :ربما كانت هً أم الطوباوي أالن.
133

بلور على نهر رانس ،صورة توضٌحٌة خارج كنٌسة البلدة تؤكد أن السٌدة
النبٌلة لـ بلور على الرانس تعود إلى القرن .15
134

بلور على نهر رانس ،داخل كنٌسة القدٌسٌن بطرس وبولص :تفاصٌل
للوجه ولمسبحة الوردٌة فً قبر السٌد النبٌلة لـ بلور على نهر رانس ،من
القرن الـ  ،15العابد لعابلة دٌبلروش.
135

بلور على نهر رانس ،داخل كنٌسة القدٌسٌن بطرس وبولص :تفاصٌل
لمسبحة الوردٌة وشعار النبالة لعابلة دٌبلروش على قبر السٌد النبٌلة لـ
بلور على نهر رانس ،من القرن الـ .15
136

فً الصحن األخر لكنٌسة القدٌسٌن بطرس وبولص ،فً بلور على نهر
رانس ،توجد لوحة قبر لسٌدة ،من المؤكد أنها من نفس عابلة دٌبلروش.
137

بلور على نهر رانس ،داخل كنٌسة القدٌسٌن بطرس وبولص :بالقرب من
قبر السٌدة النبٌلة لـ بلور على نهر رانس ،الذي ٌعود إلى القرن ،15
ٌوجد قبر لمحارب.
138

139

بلور على نهر رانس ،داخل كنٌسة القدٌسٌن بطرس وبولص :كل شًء
ٌبدو أنه ٌتحدث عن حٌاة الطوباوي أالن ،من قبر المرأة مع الوردٌة ذات
الشعار نفسه والعصر نفسه (القرن  )15للمحارب (ربما كانا والدي
الطوباوي أالن) ،وتمثال الدومٌنٌكانً إلى جانب سٌدة الوردٌة (فلكونه ببل
لحٌة وبدون كلب ،ربما ٌكون الطوباوي أالن بذاته).
140

بلور على نهر رانس ،داخل كنٌسة القدٌسٌن بطرس وبولص :بجانب مذبح
سٌدة الوردٌة ٌوجد زجاج ملون ٌمثل نوتر دام دو “ٌ ”Souhaitiéروي
قصة أصل أخوٌة الوردٌة كما فً رؤٌا الطوباوي أالن دٌبلروش.
141

بلور على نهر رانس ،قصر دو بٌو ،القرن  :12هكذا كان ٌبدو قصر
دٌبلروش.

142

المركز التارٌخً لـ بلور على نهر رانسٌ ،نتهً بعد أمتار قلٌلة من
الطرٌق.
143

بلور على نهر رانس :فً األعلى ،تفصٌل من جدار قدٌم ألحد البٌوت؛ فً
األسفل ،كنٌسة القدٌسٌن بطرس وبولص.
144

والقدٌسة إلى جانبه أٌضا ربما تكون القدٌسة روزا دا لٌما.
تمثال الطوباوي أالن الموجود فً مصلى نوتر دام
“ ،”Souhaitiéفً بلور ،فً القسم األسفل من البلدة،
ٌذكرنا بشهرة قداسته بٌن قومه.
مازلنا ال نعرؾ اسم العماد لـ أالن ،ولكننا نعرؾ أنه
لبى النداء الداخلً فٌه منذ حداثة سنه ،فقد دخل دار رهبانٌة
الدومٌنٌكان وهو ٌافع فً دٌنان ،فً أبرشٌة سان-مالو ،على
بعد حوالً عشر كٌلومترات من بلور حٌث بقً حتى إعبلن
إٌمانه ،ومن ثم انتقل إلى مدٌنة لٌل.
فً دٌنانٌ ،شهد على المرحلة االنتقالٌة للشاب أالن
تجسٌد له على زجاج نافذة ملون فً كنٌسة القدٌس المخلص
( )Saint Sauveurالقرٌبة جدا من دار الرهبنة القدٌمة
للدومٌنٌكان حٌث أمضى مراهقته وشبابه األول.

145

المشهد حول مصلى نوتردام دو ال ( ،)Souhaitiéفً القسم األسفل من
بلور على نهر رانس.

146

بلور على نهر رانس ،مصلى نوتردام دو ال ( ،)Souhaitiéفً القسم
األسفل من بلور على نهر رانس.
147

بلور على نهر رانس ،مصلى نوتردام دو ال ( ،)Souhaitiéفً القسم
األسفل من بلور على نهر رانس.

148

بلور على نهر رانس ،مصلى نوتردام دو ال ( ،)Souhaitiéفً القسم
األسفل من بلور على نهر رانس.

149

بلور على نهر رانس ،مصلى نوتردام دو ال ( ،)Souhaitiéفً القسم
األسفل من بلور على نهر رانس ،وتفاصٌل من تمثال صؽٌر للسٌدة وبرج
الجرس.
150

بلور على نهر رانس ،مصلى نوتردام دو ال ( :)Souhaitiéداخل
الكنٌسة ،وعلى الجانب األٌمن ،تمثال الطوباوي أالن دٌبلروش.

151

بلور على نهر رانس ،مصلى نوتردام دو ال ( :)Souhaitiéالمذبح
الربٌسً وتمثال الطوباوي أالن دٌبلروش (فً األعلى)؛ فً عمق الكنٌسة،
السفن التً نذرها البحارة الذٌن نجوا من الؽرق (فً األسفل).

152

بلور على نهر رانس ،مصلى نوتردام دو ال ( ،)Souhaitiéالمذبح
الربٌسً.
153

بلور على نهر رانس ،مصلى نوتردام دو ال ( :)Souhaitiéمنظر
الكنٌسة من المذبح الربٌسً.
154

بلور على نهر رانس ،مصلى نوتردام دو ال ( :)Souhaitiéداخل
الكنٌسة ،على الجانب األٌمن ،تمثال الطوباوي أالن دٌبلروش.
155

بلور على نهر رانس ،مصلى نوتردام دو ال ( :)Souhaitiéعلى الجانب
األٌمن ،تمثال الطوباوي أالن دٌبلروش.

156

بلور على نهر رانس ،مصلى نوتردام دو ال ( :)Souhaitiéتمثال

157

الطوباوي أالن دٌبلروش.

بلور على نهر رانس ،مصلى نوتردام دو ال ( :)Souhaitiéتمثال
الطوباوي أالن دٌبلروش.
158

بلور على نهر رانس ،مصلى نوتردام دو ال ( :)Souhaitiéتمثال
الطوباوي أالن دٌبلروش.

159

بلور على نهر رانس ،مصلى نوتردام دو ال ( :)Souhaitiéتمثال
الطوباوي أالن دٌبلروش.
160

بلور على نهر رانس ،مصلى نوتردام دو ال ( :)Souhaitiéتمثال
الطوباوي أالن دٌبلروش.

161

بلور على نهر رانس ،مصلى نوتردام دو ال ( :)Souhaitiéمرٌم
والوردو التً ترافق األماكن التً ٌبجل فٌها الطوباوي أالن.
162

بلور على نهر رانس ،محراب مصلى نوتردام دو ال (.)Souhaitié
163

بلور على نهر رانس ،محراب مصلى نوتردام دو ال (.)Souhaitié

164

بلور على نهر رانس ،المنظر الخبلب الذي ٌحٌط بمصلى نوتردام دو ال
(.)Souhaitié

165

بلور على نهر رانس ،المنظر الخبلب الذي ٌحٌط بمصلى نوتردام دو ال
( )Souhaitiéوالذي تأملته عٌنً أالن عندما كان ٌافعا.
166

بعٌدا قلٌبل عن المركز التارٌخً لـ بلور على نهر رانس وعن مصلى
نوتردام دو ال (ٌ )Souhaitiéوجد الموقع الذي كان ٌنتصب فٌه قصر
دٌبلروش :فً األعلى صورة بانورامٌة للمكان الذي ولد فٌه الطوباوي
أالن ،وفً األسفل ،مدخل بٌت عابلة دٌبلروش.

167

بلور على نهر رانس ،الموقع الذي كان ٌنتصب فٌه قصر دٌبلروش حٌث
ٌوجد الٌوم المرج الكبٌر المقابل لبٌت عابلة دٌبلروش العابد للقرن الثامن
عشر.

168

بلور على نهر رانس ،الموقع الذي كان ٌنتصب فٌه قصر دٌبلروش ،مدخل
بٌت العابلة (فً األعلى) ،والمدخل من الفٌلبل إلى المرج الكبٌر حٌث كان
قصر دٌبلروش.

169

بلور على نهر رانس ،الموقع الذي كان ٌنتصب فٌه قصر دٌبلروش ،منظر
نهر رانس الرابع ،كما رأته عٌنً الطوباوي أالن عندما كان صبٌا.

170

بلور على نهر رانس ،الموقع الذي كان ٌنتصب فٌه قصر دٌبلروش ،مصب
نهر رانس على أهبة الدخول فً قناة المانش.
171

بلور على نهر رانس ،الموقع الذي كان ٌنتصب فٌه قصر دٌبلروش:
التحصٌنات القدٌمة لقصر دٌبلروش.
172

بلور على نهر رانس ،الموقع الذي كان ٌنتصب فٌه قصر دٌبلروش:
اإلطبللة على نهر رانس (الصورة فً األعلى) ،والمرج حٌث كان ٌنتصب
قصر دٌبلروش.

173

بلور على نهر رانس ،الموقع الذي كان ٌنتصب فٌه قصر دٌبلروش:
المنظر الذي تأملته عٌناي الصبً أالن مازال ٌحتفظ بجماله الساحر.

174

بلور على نهر رانس ،الموقع الذي كان ٌنتصب فٌه قصر دٌبلروش :ؼرؾ
الطابق األول فً القصر كما تبدو من خبلل التنقٌبات التً جرت حدٌثا تحت
المرج.

175

بلور على نهر رانس ،الموقع الذي كان ٌنتصب فٌه قصر دٌبلروش :ؼرؾ
الطابق األول فً القصر كما تبدو من خبلل التنقٌبات التً جرت حدٌثا تحت
المرج.

176

بلور على نهر رانس ،الموقع الذي كان ٌنتصب فٌه قصر دٌبلروش :ؼرؾ
الطابق األول فً القصر كما تبدو من خبلل التنقٌبات التً جرت حدٌثا تحت
المرج.
177

بلور على نهر رانس ،الموقع الذي كان ٌنتصب فٌه قصر دٌبلروش :ؼرؾ
الطابق األول فً القصر كما تبدو من خبلل التنقٌبات التً جرت حدٌثا تحت
المرج.

178

بلور على نهر رانس ،الموقع الذي كان ٌنتصب فٌه قصر دٌبلروش:
شجٌرات الورد المزهرة.
179

بلور على نهر رانس ،الموقع الذي كان ٌنتصب فٌه قصر دٌبلروش:
شجٌرات الورد المزهرة.
180

بلور على نهر رانس ،الموقع الذي كان ٌنتصب فٌه قصر دٌبلروش :المرج
الذي ٌؽطً آثار قصر دٌبلروش.

181

بلور على نهر رانس ،الموقع الذي كان ٌنتصب فٌه قصر دٌبلروش :هذا
البرج ،الذي تحول عبر القرون إلى برج حمام ،ربما هو األثر الوحٌد
البارز الذي بقى من أبنٌة القصر.

182

بلور على نهر رانس ،الموقع الذي كان ٌنتصب فٌه قصر دٌبلروش :فً
خرابط قدٌمة.

183

بلور على نهر رانس ،الموقع الذي كان ٌنتصب فٌه قصر دٌبلروش :فً
خرابط قدٌمة.

184

دٌنان ،على بعد كٌلومترات قلٌلة من بلور على نهر رانس ،حٌث دخل
الطوباوي أالن دار الرهبنة الدومٌنٌكانً :قصر الدوقة الذي رآه الشاب
أالن وهو ٌبنى.

185

دٌنان ،قصر الدوقة (القرن الخامس عشر).
186

دٌنان ،داخل قصر الدوقة ،تمثال حجري لراهب دومٌنٌكانً ،من القرن
 ،16عثر علٌه عام  1962أثناء التنقٌبات األثرٌة فً مصلى دٌر
الدومٌنٌكان فً دٌنان :لعله الطوباوي أالن دٌبلروش؟

187

دٌنان ،داخل قصر الدوقة ،لوحة للقدٌس دومٌنٌك دي ؼوزمان ،من عام
 ،1593مصدرها الكنٌسة القدٌمة الدومٌنٌكانٌة فً دٌنان.

188

دٌنان ،داخل قصر الدوقة ،تمثال السٌدة والصولجان (رمز الوردٌة) ،من
القرن السادس عشر ،مصدرها على األرجح الكنٌسة القدٌمة الدومٌنٌكانٌة
فً دٌنان.

189

دٌنان ،داخل قصر الدوقة ،تمثال مبلك ٌوم القٌامة ،من القرن ،16
مصدرها على األرجح الكنٌسة القدٌمة الدومٌنٌكانٌة فً دٌنان.
190

دٌنان ،داخل قصر الدوقة ،تمثال القدٌس روكو ،من القرن السادس عشر،
مصدرها دٌنان :على حزام الخصر ٌحمل مسبحة وردٌة كبٌرة.

191

فً األعلى :شظاٌا من لوح المذبح الذي عثر علٌه عام  1962أثناء
التنقٌبات فً الدٌر الدومٌنٌكانً القدٌم فً دٌنان .من المرجج أن أالن رآه
لكونه ٌعود إلى النصؾ األول من القرن  .15فً األسفل :شرفة قصر
الدوقة ،ومشهد كنٌسة سان مالو ،وبرج الساعة ،وكنٌسة القدٌس المنقذ.

192

دٌنان ،التحصٌنات القدٌمة للمدٌنة.

193

دٌنان ،التحصٌنات القدٌمة للمدٌنة.

194

دٌنان ،كنٌسة القدٌس مالو (.)Saint Malo

195

دٌنان ،كنٌسة القدٌس مالو ( :)Saint Maloنافذة زجاجٌة ملونة تمثل
سٌدة الوردٌة.

196

دٌنان ،كنٌسة القدٌس مالو ( ،)Saint Maloفً الداخل :تجسٌد
قروسطً ؼرٌب للشٌطانٌ ،سحقه جرن الماء المقدس.

197

دٌنان ،دٌر الفرنسٌسكان القدٌم ،تأسس فً القرن الثالث عشر معاصرا
للدومٌنٌكان.

198

دٌنان ،البٌوت القدٌمة فً المركز التارٌخً.

199

دٌنان ،البٌوت القدٌمة فً المركز التارٌخً.

200

دٌنان ،البٌوت القدٌمة فً المركز التارٌخً.

201

دٌنان ،البٌوت القدٌمة فً المركز التارٌخً وبرج الساعة ،على بعد أمتار
قلٌلة من دٌر الدومٌنٌكان القدٌم.

202

دٌنان ،بانوراما من الخمسٌنٌات لكنٌسة القدٌس المنقذ ،وخلفها ممتلكات
دومٌنٌكانٌة (فً األعلى)ٌ .مكننا أن نلحظ دٌر الراهبات الدومٌنٌكانٌات
القدٌم من القرن ( 17فً األعلى ،وفً األسفل ،كما ٌبدو الٌوم).

203

دٌنان ،الطرٌق القدٌمة التً كانت تفصل إقطاعة الدومٌنٌكان عن كنٌسة
القدٌس المنقذ.

204

دٌنان ،مصلى القدٌسة كاترٌن ،بجانب الدٌر القدٌم للراهبات
الدومٌنٌكانٌات.
205

دٌنان ،كنٌسة القدٌس المنقذ ،كما نراها من الممتلكات القدٌمة للدومٌنٌكان
(فً األعلى) ،والدٌر القدٌم للراهبات الدومٌنٌكانٌات ،وهو الٌوم مكتبة
(فً األسفل).

206

دٌنان ،أسوار وحدٌقة الدٌر القدٌم للراهبات الدومٌنٌكانٌات.

207

دٌنان ،سماء وحدٌقة الدٌر القدٌم للراهبات الدومٌنٌكانٌات.

208

دٌنان ،كنٌسة القدٌس المنقذ التً فٌها نافذة زجاجٌة ملونة مكرسة
للطوباوي أالن.

209

دٌنان ،كنٌسة القدٌس المنقذ :كانت مبلصقة لممتلكات الدومٌنٌكان
الشاسعة .دار الرهبنة كان على بعد أمتار قلٌلة من هذه الكنٌسة.

210

دٌنان ،تفصٌل من خارج كنٌسة القدٌس المنقذ.

211

دٌنان ،تفصٌل لباب مدخل كنٌسة القدٌس المنقذ (فً األعلى)؛ داخل
الكنٌسة (فً األسفل).

212

دٌنان ،داخل كنٌسة القدٌس المنقذ ،نافذة ملونة فً الصحن الجانبً
األٌسر :فٌها تجسٌد للطوباوي أالن.

213

دٌنان ،داخل كنٌسة القدٌس المنقذ ،نافذة ملونة فً الصحن الجانبً
األٌسر :تفصٌل لصورة الطوباوي أالن.

214

دٌنان ،داخل كنٌسة القدٌس المنقذ :مذبح أخوٌة الوردٌة ،فً الصحن
الجانبً األٌسر ،على بعد أمتار قلٌلة من النافذة الملونة للطوباوي أالن.

215

دٌنان ،داخل كنٌسة القدٌس المنقذ :تفصٌل من مذبح أخوٌة الوردٌة.

216

دٌنان ،داخل كنٌسة القدٌس المنقذ :تفصٌل من المذبح الربٌسً.

217

دٌنان ،واجهة كنٌسة القدٌس المنقذ :من الجهة الٌمنى للشارع كان تبدأ
األراضً الدومٌنٌكانٌة القدٌمة حٌث كان دار الرهبنة.

218

دٌنان ،جانب من دار الرهبنة الدومٌنٌكانً القدٌم ،وهو الٌوم مقر مسرح
الٌعقوبٌٌن ،وفً عمق الشارع ،نلحظ كنٌسة القدٌس المنقذ.

219

دٌنان ،الكنٌسة القدٌمة لدار الرهبنة الدومٌنٌكانً القدٌم ،وهً الٌوم ؼٌر
مكرسة ،وتستعمل كمكتب تذاكر للمسرح.

220

دٌنان ،مبان أخرى ،بعضها كان ٌشكل جزءا من دار الرهبنة الدومٌنٌكانً
القدٌم .تعود واجهة المسرح إلى عام  1962تقرٌبا.

221

دٌنان ،مسرح الٌعقوبٌٌن( :فً األعلى) :مبان تخص دار الرهبنة
الدومٌنٌكانٌة القدٌمة ،وسقؾ برج الساعة ()Tour de l'Horloge؛
(فً األسفل) :الكنٌسة القدٌمة لدار الرهبنة.

222

دٌنان ،مسرح الٌعقوبٌٌن( :فً األعلى) ،الكنٌسة القدٌمة وبجانبها بقاٌا دار
الرهبنة الدومٌنٌكانٌة القدٌمة؛ (فً األسفل) داخل المبنى ،وهو الٌوم مبنى
المحكمة.
223

دٌنان ،ساحة مسرح الٌعقوبٌٌن.

224

دٌنان ،برج الساعةٌ :قع مسرح الٌعقوبٌٌن فً قلب المركز التارٌخً،
بالقرب من برج الساعة.

225

دٌنان ،مسرح الٌعقوبٌٌن ،من الخارج (فً األعلى) و من الداخل (فً
األسفل).

226

دٌنان ،مسرح الٌعقوبٌٌن :داخل كنٌسة دار الرهبنة الدومٌنٌكانٌة القدٌمة،
واألسوار التً تربط الكنٌسة بالدٌر.
227

دٌنان ،مسرح الٌعقوبٌٌن :داخل كنٌسة دار الرهبنة الدومٌنٌكانٌة
القدٌمة :بٌن هذه الجدران عاش الشاب أالن مراهقته وشبابه األول.

228

دٌنان ،مسرح الٌعقوبٌٌن :داخل الكنٌسة الصؽٌرة لدار الرهبنة
الدومٌنٌكانٌة القدٌمة ،واألسوار التً تربط الكنٌسة بالدٌر :هذا هو الممر
الذي كان ٌستخدمه الرهبان الجدد للذهاب إلى الكنٌسة.

229

دٌنان ،مسرح الٌعقوبٌٌن :داخل كنٌسة دار الرهبنة الدومٌنٌكانٌة القدٌمة:
تحدد القناطر حدود الكنٌسة وتساعد على فهم مخطط دار الرهبنة.

230

دٌنان ،مسرح الٌعقوبٌٌن :داخل كنٌسة دار الرهبنة الدومٌنٌكانٌة القدٌمة:
األسوار والقناطر حٌث كانت توجد المذابح.
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السماء فوق دار الرهبنة الدومٌنٌكانٌة القدٌمة فً دٌنان.

232

دٌنان ،مسرح الٌعقوبٌٌن ،عند فجر ٌوم صٌفً.

233

دٌنان ،عام  1950تقرٌبا :الموقع الذي كانت مبنٌة علٌه دار الرهبنة
الدومٌنٌكانٌة (وتفصٌل من الموقع فً األسفل) :الصورة تنقصها واجهة
المسرح حٌث جرت تنقٌبات عام  1962وعثر على أعمال من الكنٌسة
القدٌمة.

234

بتكبٌر الصورة أكثر ،تشاهد بنٌة دار الرهبنة التً نستطٌع بالكاد التعرؾ
علٌها من خبلل النوافذ المقنطرة خلؾ الكنٌسة.

235

دٌنان ،مسرح الٌعقوبٌٌن :من خبلل األبحاث التً جرتٌ ،مكن التأكٌد أنه
كان ٌوجد هناك المقر القدٌم لدار الرهبنة الدومٌنٌكانٌة :فً هذا البناء أعد
أالن نفسه لكً ٌصبح أب دومٌنٌكانً.
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فً هذه الكنٌسة ٌوجد أٌضا مذبح مكرس ألخوٌة
المسبحة الوردٌة.
بعد ذلك ،درس أالن الفلسفة والبلهوت فً بارٌس ،فً
دٌر القدٌس جاك ،وفً عٌد العنصرة لعام  1459كلفه
المجلس العام للدومٌنٌكان بمهة تدرٌس طبلب الفلسفة (نظام
السنتٌن) ،فً جامعة السوربون الممٌزة" ،األحكام" لبطرس
لومباردو.
درس فً بارٌس حتى عام  ،1464وبقً فً مدٌنة لٌل
كقارئ وواعظ ،وعمل بنشاط كعضو فً تجمع هولندا
اإلصبلحً الذي كان ٌرٌد إعادة أدٌرة الدومٌنٌكان إلى
االمتثال لؤلصول :61ولهذا الؽرض كان فً لٌل ،من عام
 1459إلى 1464؛ ثم فً دواي ،بالقرب من لٌل ،من 9
تشرٌن األول ( 1464تارٌخ مجلس تجمع هولندا) حتى عام
1468؛ وأخٌرا فً ؼاند ،من  1468إلى .1470

___________________
 61بتارٌخ  9تشرٌن األول ،1464عقد معلمو الرهبنة الدومٌنٌكانٌة الذٌن
كانوا ٌستلهمون مثال احترام القواعد "تجمع" فً لٌل ،وسمً ذلك المٌثاق "تجمع
هولندا اإلصبلحً" ،ألن فكرة استعادة تقالٌد األصول الدومٌنٌكانٌة نشأت فً
امستردام ،فً هولندا.
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بارٌس ،دٌر القدٌس جاك ،حٌث كان الطوباوي أالن ٌقٌم فً فترات
التعلٌم فً السوربون ،من  1459إلى .1464
238

بارٌس ،كنٌسة القدٌس جاك القدٌمة ودٌر الٌعقوبٌٌن ،حٌث أقام الطوباوي
أالن لبضع سنوات وحٌث درس القدٌسٌن البٌرتو الكبٌر وتوما األكوٌنً.
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بارٌس ،كنٌسة القدٌس جاك القدٌمة ودٌر الٌعقوبٌٌن ،حٌث أقام الطوباوي
أالن لبضع سنوات وحٌث درس القدٌسٌن البٌرتو الكبٌر وتوما األكوٌنً.

240

هكذا ٌبدو الموقع الٌوم حٌث كانت توجد الكنٌسة القدٌمة ودٌر الدومٌنٌكان
فً بارٌس :كانا قابمٌن بٌن الشوارع الحالٌة ،شارع سان جاك وشارع
سٌفلو ،وشارع فٌكتور كوزان وشارع لٌتر ،بالقرب من البانتٌون.

241

مقابل موقع الدومٌنٌكان ،توجد كنٌسة القدٌسة اٌتٌٌن ،وبجانبها برج
جرس كنٌسة القدٌسة جٌنٌفٌٌؾ ( :)Saint Genevièveفً كنٌسة
القدٌسة اٌتٌٌن نجد خرٌطة على الرخام للموقع الدومٌنٌكانً القدٌم.
242

بجانب الموقع الدومٌنٌكً تقع جامعة السوربون فً بارٌس حٌث علم
الطوباوي أالن دٌبلروش من  1459إلى 1461؛ فً الصورة الجانبٌة،
فً محارٌب الكنٌسة هناك تماثٌل لدومٌنٌكان ،اساتذة فً السوربون.
243

244

بارٌس ،كنٌسة القدٌس جاك دو البوشري (القرن  ،)12قرٌبة جدا من دٌر
الدومٌنٌكان ،المدعوٌن ٌعاقبة :من مجمع األبنٌة بقً برج الجرس فقط.

245

بارٌس ،برج جرس كنٌسة القدٌس جاك القدٌمةٌ :عطٌنا ارتفاع البرج فكرة
عن الفخامة التً كانت علٌها كنٌسة القدٌس جاك دو البوشري فً بارٌس،
والتً دمرت خبلل الثورة الفرنسٌة.

246

أثناء التدرٌس فً بارٌس ،كان من بٌن تبلمٌذ أالن
المخلصٌن ،الراهب مٌكابٌل فرانسوا دو لٌل ( Michael
 )François de lille, 1435-1502الذي سعى الحقا
لئلعبلء من شأن التقوى المرٌمٌة لمعلمه وحماسه لنشر
المزمور أو ماٌسمى مسبحة مرٌم العذراء الوردٌة وأخوٌتها
بهذه الكلمات" :كان معلم البلهوت الموقر الطوالوي أالن
[ ]...الذي كان لً شرؾ أن أكون تلمٌذه عدة مرات،
متحمسا جدا فً حبه للعذراء المجٌدة ،وكان ٌنطق بالسبلم
المبلبكً عندما كان ٌذهب وٌتكلم وٌعظ ،واستمال أكثر من
ألؾ شخص لتبلوة المزمور الذي نال ببل شك ثوابه علٌه فً
الجنة من العذراء المجٌدة ".62

__________________
Cf. MICHELE DI FRANCESCO DI LILLA O.P., “Quodlibet

62

de veritate Fraternitatis Rosarii, seu Psalterii beatae Mariae
Virginis”, Colonia, 1476. Il testo riportato è la prima versione in
volgare pisano dei primi del 1500 (parte IV n.8), in: S. ORLANDI
O.P., Libro del Rosario, p. 174-175.

كولونٌا .1476 ،النص المقتبس هو النسخة األولى بلؽة بٌزا العامٌة فً
بداٌات القرن السادس عشر (الجزء الرابع رقم ،)8.فً :س .اورالندو الواعظ،
كتاب الوردٌة المقدسة ،ص.175-174 .
247

التجربة التً مر بها الطوباوي أالن مع "مرٌم المرضعة" ،كما هو الحال
بالنسبة لقدٌسٌن متصوفٌن آخرٌن ،مثل القدٌس برنارد دا كٌارافاللً
(الرسم فً األعلى).
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بٌن عامً  1465و  ،631468وبعد سبع سنوات
مظلمة قاساها أالن من عذاب الشٌطان ،حدثت معه الرؤى
العظٌمة لسٌدة الوردٌة :فهً عندما قامت بإعطاءه لبنها

__________________
 63برأي اورالندي ،ربما حدثت الرؤى فً لٌل أو فً دواي ،عام .1464
ولذلك كتب" :فً رواٌته لهذا الوحًٌ ،عترؾ أالن بأنه عانى لسبع سنوات قحوال
روحٌا وإؼراءات جسدٌة.
لذلك فإن تارٌخ هذه األزمة الروحٌة ٌعود إلى عام  ،1457عندما كان
ماٌزال فً برٌتانٌا []...
وٌبدو أن رؤٌا عام  1464كان عبارة عن ثواب سماوي لوفابه بتبلوة
المزمور المرٌمً كل ٌوم خبلل األزمة الروحٌة ألعوام .1464-1457
على األقل هكذا كان أالن ٌعتقد [ ]...ثم إن أالن ٌعرض لنا كٌؾ أن العذراء
روت ظمأه من صدرها ،ووضعت فً إصبعه الخاتم المصنوع من شعرها ،وكلفته
بالدعوة لمزمورها وألخوٌتها ،مهددة إٌاه ،من طرؾ المسٌح ،بالموت الرهٌب إن لم
ٌنجز المهمة المكلؾ بها .من جهة أخرى ،امتثل أالن لهذا الوحً دون أن ٌطلب أن
ٌكون اآلخرٌن ملزمٌن بتصدٌقه.
روى قصة رؤٌا مطابقة ،دون أن ٌذكر اسم صاحبها ،فً عظة أقامها فً
روستوك فً عٌد العنصرة لعام .1471
وبعد ذلك بزمن قلٌل ،شرح المعنى المجازي لذلك فً رسالة موجهة إلى
الشرتوزي جاك دي مارٌٌنً؛ وفً شهر أٌار لعام  1475رواها مجددا فً عظة فً
دواي.
فً حزٌران لنفس السنة ،دافع أخٌرا عنها أمام اسقؾ تورنٌه لتبرٌر
وعظها فً األبرشٌة .إذن ٌبدو أن أالن قد أدرج المزمور المرٌمً فً أخوٌة دواي
عام  ،1464بعد استبلم المهمة مباشرة.
ٌشكل هذا التارٌخ منعطفا فً حٌاته :وهً بداٌة الدعاٌة للمزمور المرٌمً
وأخوٌته" .فً :س .اورالندو ،كتاب الوردٌة ،ص.51-50 .
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اوراتسٌو جٌنتٌلٌسكً ،سٌدة الوردٌة ،1617-1613 ،المكتبة المدنٌة
للصور ،فابرٌانو
250

العذري لٌشربه ،ووضعت فً عنقه مسبحة وردٌة ذات
 150جوهرة ،وفً اصبعه الخاتم المصنوع من شعر مرٌم،
جعلت منه عرٌسها الجدٌد ،وجعلته ٌتأمل فً رؤى الوردٌة
التً حدثت مع القدٌس دومٌنٌك ،وكلفته بنشر وردٌتها
وأخوٌتها فً كل مكان.
بعدها تلقى من سٌدة الوردٌة خمس عشرة جوهرة
أو هبات خاصة جدا من النعمة ،من جانب مرٌم الوردٌة
الكلٌة القداسة.
ههً قصة الرؤٌا كما رواها الطوباوي أالن فً
الكتاب الثانً للرؤى والوحً:
"لقد تكرمت العناٌة اإللهٌة بالمعجزات التً ال
توصؾ وال تحصى من خبلل راهب واعظ كان مؤمنا بشكل
خاص بوردٌة ٌسوع ومرٌم.
كان األب المذكور آنفا ،قبل وصوله إلى نعمة الوعظ
العظٌمة تلك تلبٌة لنداء ربانً فً داخله ،معتادا لفترة طوٌلة
من الزمن على تقدٌم وردٌة مرٌم ،محامٌة اإلله وأمه ،للرب
بإٌمان جاد وٌومً؛ وبفضل الوردٌة تحرر من إؼواء
الشٌطان والجسد والعالم ،وبحصانته منها قضى حٌاة آمنة
مع اإلله فً مؤسسة إٌمانه.
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ؼوسفٌٌن فان دٌر فٌدٌن ،األسرار الخمسة عشر للوردٌة ،حوالً
 ،1520-1515متحؾ العاصمة للفن ،نٌوٌورك.

252

مع ذلك ]...[ ،وبمشٌبة الرب ،حاول الشٌطان
إؼواءه بقسوة شدٌدة لسبع سنوات كاملة ،وضربه بسوطه,
وتلقى هزات عنٌفة من الجلد .كانت تلك الضربات قاسٌة جدا
بحٌث أنها كانت تنؽص علٌه حٌاته باستمرار وتدفعه للٌأس
لوال أن العذراء أم اإلله لم تأت ؼالبا لنجدة وعبلج المبتلً.
وأحٌانا كانت قوة الجبلد الخفٌة ال تكبح وال ترحم
بحٌث أن الٌأس دفعه لمحاولة قتل نفسه بٌده مهرقا روحه
ودمه بسكٌن ،أو إلنهاء حٌاته بأٌة وسٌلة أخرى .فً إحدى
المرات ،بٌنما كان ٌؽرق فً حالة واعٌة من ٌأس روحه،
ظهرت مرٌم كلٌة القداسة أمام عٌنٌه فً كنٌسة جماعته
المقدسة ،وأزالت الؽواٌة.
فً تلك اللحظة من الٌأس ،عندما مد ٌده للسكٌن،
لؤلسؾ ،مخرجا إٌاها من ؼمدها ،وببل إدراك لخطورة تلك
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رسم قدٌم من القرن  17تقرٌبا ،قطعة من لوحة المذبح ،حٌث أعطت
سٌدة الوردٌة للطوباوي أالن مسبحة الوردٌة ذات الخمسة عشر سرا.
بٌعت اللوحة فً مزاد وهً من مجموعة مقتنٌات خاصة.
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الخطوة ،وجه ذراعه تجاه نفسه وقذؾ بحدها المسنون إلى
عنقه بضربة حاسمة ودقٌقة كانت ستقطع حنجرته بالكامل
مسببة الموت الفوري :فً هذه اللحظه ،ظهرت له فجأة مرٌم
الحنونة لنجدته ،وأمسكت بذراعه بسرعة فمنعته من القٌام
بتلك الخطوة المجنونة وصفعت الرجل الٌابس على وجهه،64
وقالت له" :ماذا تفعل أٌها الشقً؟ لو أنك طلبت من العون،
كما فعلت فً المرات السابقة ،لما تعرضت لخطر بهذا
الحجم" .ثم أؼمً علٌه ،وبقً التعٌس لوحده.
بعد ذلك بوقت قصٌر ،أصٌب بمرض عضال وخطٌر
جدا فً جسمه ،بحٌث أن كل من كان ٌعرفه كان على ٌقٌن
بأنه على حافة الموت.

_______________
" 64صفعة" القدٌسة مرٌم تتطابق مع المصطلح البلتٌنً "،"alapa
وهً الصفعة التً كانت تعطى للعبد لحظة إعتاقه :فالسٌدة تبشر الطوباوي أالن
بتحرٌره من عبودٌة الشٌطان.
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فنان مجهول من ماركً ،سٌدة الوردٌة ،بلدٌة سان جورج ،القرن :16
النعم التً وهبتها سٌدة الوردٌة للطوباوي أالن ووعدت بها كل من ٌؤمن
بها.
256

بعد خروجه من الكنٌسة ،دخل إلى الحجرة حٌث أحاطت
به الشٌاطٌن من كل جانب ،وبدأت تعذب ضمٌره مفاقمة
مرضه؛ كان ٌرقد فً سرٌرهٌ ،ابسا ،وهو ٌبكً دون توقؾ،
وٌصلً وٌتضرع لمرٌم العذراء بهذه الكلماتٌ" :ا مسكٌن،
كم أشعر أنً قرٌب من الموت! وا حسرتاه! لماذا أنا بابس
لهذا الحد؟ لماذا تعادٌنً السماء بهذا الشكل؟ جهنم تعذبنً؛
والناس تهجرنً .لم أعد أعرؾ ماذا أفكر ،وال ماذا أقول ،وال
أٌن أتجه .آه ٌا مرٌم ،كم كنت أشعر بأنً قوي بمعونتك،
ومطمبنا بمساعدتك؛ وهأنا األن ،على العكس ،بابسا لهذا
الحد! ٌا للمرارة! لعنة رهٌبة تسحقنً .واحسرتاه! ألي سبب
ولدت؟ ٌ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 بأن تكون التجربة أكثر من
استطاعتنا على تحملها؟
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لوحة مجهولة الهوٌة ،سٌدة الوردٌة ،القرن  .17القدٌس دومٌنٌك ٌستلم
مسبحة الوردٌة من ٌدي الطفل ٌسوع (على الٌمٌن) ،بٌنما ٌكتب الطوباوي
أالن دٌبلروش رؤٌا القدٌس دومٌنٌك (على الٌسار).
فً القرن السابع عشر ،نرى الطوباوي أالن مجسدا بلحٌة وبذراع
مكشوؾ للداللة على حبه للعمل وعدم كلله فً نشر الوردٌة المقدسة.
خلؾ القدٌس دومٌنٌك ،نرى شاب دومٌنٌكانً وهو بحالة تبجٌل عمٌق
لرؤٌا القدٌس دومٌنٌكٌ ،حمل زنبقة بٌده .ربما ٌكون الطوباوي أالن ذاته
مرسوما بحبه البلمحدود للقدٌسة مرٌم العذراء سٌدة الوردٌة.
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أعرؾ حقا أننً أهٌن اإلله بهذه الكلمات الؽٌر البقة،
وأتمنى لو أننً لم آتً إلى الوجود ،أو أن أكون حجرا على
أن أقضً أٌامً هكذا فً حٌاتً".
كان ٌقول هذه األشٌاء وهو ٌتوسل للرب ،مثل ٌعقوب
وارمٌا ،وكان ٌتساءل أي معنى لبلستمرار بخدمة الرب بهذا
الشكل لبقٌة عمره ،أم أن الصواب هو هجره.
بٌنما كان هذا السؤال ٌطبق علٌه الخناق ،ظهرت له
بؽتة مرٌم كلٌة القداسة لمساعدته.
وبالفعل ،بٌنما كان ٌتخبط بٌن حاالت نفسٌة مختلفة،
ساعة ٌمٌل إلى شًء وساعة إلى شًء آخر ،وعند منتصؾ
تلك اللٌلة المأساوٌة تقرٌبا ،بٌن الساعة العاشرة والحادٌة
عشرة ،فً الحجرة التً كان ٌنام فٌها ،لمع نور سماوي
ساطع بشكل مباؼت ،وظهرت فٌه مرٌم العذراء كلٌة القداسة
بجبللتها وسلمت علٌه بؽاٌة العذوبة.
بعد حوارات مقدسة عدٌدة ،نثرت العذراء علٌه لبنها
الطاهر ،وعلى الجراح القاتلة الكثٌرة التً سببتها الشٌاطٌن،
وفجأة شفً بالكامل.
فً نفس الوقت ،وبحضور الرب ٌسوع المسٌح والكثٌر
من القدٌسٌن اآلخرٌن الذٌن كانوا ٌحٌطون بها،
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نماذخ من ذخابر شعر ولبن القدٌسة مرٌم ،وهً ذخابر جمعت من
ظهورات قدٌمة .هذه الذخابر ملكٌة خاصة.
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تزوجت من عبدها هذا وأعطته خاتم عذرٌتها المصنوع
بعناٌة من الشعر العذري لمرٌم كلٌة القداسة نفسها.65
ال ٌمكن وصؾ استثنابٌة خاتم المجد هذا ،الذي وضعته
القدٌسة مرٌم فً إصبعه ،ومن خبلله ربطته بشكل إلهً
وسري إلٌها بزواج وعرس عجاببً دون أن ٌراهم أحد .منذ
تلك اللحظة ،شعر بأنه محمً بمعجزة من أٌة محاولة
شٌطانٌة إلؼوابه.
بنفس الطرٌقة ،علقت القدٌسة العذراء أم اإلله فً
عنقه ،واضعة إٌاها هً بنفسها ،سلسلة مجدولة من شعر
عذري كان مثبتا علٌها  150حجرا ثمٌنا موزعة على 15
عشرات بعدد صلوات مسبحتها الوردٌة.
بعد أن قامت بذلك ،قالت له السٌدة بأنها ستفعل ذات
الشًء ،روحٌا وسرا ،مع أولبك الذٌن سٌتلون بإٌمان
صبلتها الوردٌة .كان الخاتم ٌحتوي على نفس عدد األحجار
الكرٌمة ،ولكنها أصؽر حجما.

__________________
 65نحٌل القارئ إلى الصورة التً تعود إلى القرن  ،17المنشورة بنص
علٌها ،لتأمل جبللة المشهد.
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جورجٌو فازاري ،سٌدة الوردٌة ،1568 ،فلورنسا ،كنٌسة سانتا مارٌا
نوفٌلبل البازٌلٌكٌة :على الٌسار ،القدٌس دومٌنٌك ٌهب للشعب مسبحة
الوردٌة؛ على الٌمٌن ،الطوباوي أالن ٌقبل ٌد سٌدة الوردٌة.
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بعد هذه األشٌاء ،أعطته السٌدة العذبة قبلة ،وأعطته
لٌشرب من لبن ثدٌها العذري.
شربه بتبجٌل كبٌر ،وبدى له أن السكٌنة بلؽته أخٌرا،
وأنه ارتقى إلى السماء.
ومنذ تلك الساعة ،ؼالبا ما كانت أم الرب تقدم له
نعمة لبنها العظٌمة.
إن هذه األشٌاء التً أروٌها جدٌرة بإعجاب جمٌع
الناس.
 .1بعد العرس ،ظهرت له ملكلة السماء واألرض
مرات عدٌدة وكانت تتركه مفتونا؛ وجعلته قوٌا بشكل ال
ٌصدق ،وأعادت الروح إلٌه كً ٌكون قادرا على إعطاء
المؤمنٌن األخرٌن أٌضا الشجاعة بواسطة وردٌة أم اإلله.
قالت له فً إحدى المرات<< :أٌها الزوج الحبٌب،
من اآلن فصاعدا ،ال ٌجب أن تعتبرنً بعٌدة عنك ،وال تبتعد
أبدا عن حماٌتً وعن خدمتً [ ]...هكذا كنت فً الضٌق
ؼالبا ،كنت مثقبل بشدة ،ومبتلٌا بقسوة :لكن هل تعرؾ لماذا؟
لقد قررت أن أعطٌك هذه األشٌاء الحلوة ،ولهذا السبب كنت
أجلب لك أشٌاء مرة لسنوات طوٌلة .هٌا ،استمتع بها اآلن.
هأنا أهبك من عطاآتً خمس عشرة جوهرة ،بعدد زنابق
مزموري العذري>>.
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لوٌجً ؼراناتا ،وردٌة مرٌم العذراء كلٌة القداسة ،أم اإلله ،محامٌتنا،
روما :1585 ،على جانبً السٌدة نرى القدٌس دومٌنٌك والطوباوي أالن
دٌبلروش.
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 اإلله األب ٌستلم من المسٌح ومن مرٌم وردٌات،فً التفاصٌل فً األسفل
.األخوٌة
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لم ٌوضح العرٌس المذكور آنفا الجواهر المتبقٌة،
الثانٌة عشر ،والثالثة عشر ،والرابعة عشر ،والخامسة
عشر ،ولم ٌرد إٌضاح األسبابٌ :عتقد أنها كانت سرٌة
ومتسامٌة إلى الحد الذي جعله ٌقرر بأنها ال ٌجب أن تكشؾ
للفانٌن".66
هذا الوحً جعل من أالن منشد سٌدة الوردٌة.
بقً أالن فً ؼاند حتى  13أٌار  ،147067الٌوم
الذي أرسل فٌه إلى روستوك ،فً جامعة مٌكلٌمبرغ
المتمٌزة ،للحصول على درجة الدكتوراه فً البلهوت.68
ولكن أالن ،قبل أن ٌؽادر ،عاد إلى دواي ،وأسس فً
كنٌسة نوتر دام الدومٌنٌكانٌة أخوٌة الوردٌة.
ولكن لماذا أسس الطوباوي أالن أخوٌة الوردٌة فً
كنٌسة نوتر دام الصؽٌرة فً دواي ،ولم ٌؤسسها فً لٌل ،أو
فً ؼاند ،أو فً بارٌس ،حٌث كان ٌعمل أستاذا؟
_____________
 66انظر الطوباوي أالن دٌبلروش ،الوردٌة المقدسة :مزمور ٌسوع ومرٌم،
الكتاب الثالث ،الفصل .5-4
 67بما أنه لٌس لدٌنا أخبار عن أالن بٌن عامً  1466و ٌ ،1468زعم
البعض أنه عاد إلى برٌتانٌا للتبشٌر فٌهاٌ .مكننا الظن أٌضا بأنه عاد إلى وطنه
بسبب وفاة والدته.
ٌ 68تبٌن لنا من سجبلت جامعة روستوك بأن تسجٌله جرى بتارٌخ 30
تشرٌن األول .1470
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لٌل ،كنٌسة نوتردام دو ال ترًٌ :كانت الكنٌسة موجودة فً عصر
الطوباوي أالن :أعٌد بناء الواجهة القدٌمة بطراز عصري.

268

لٌل ،كنٌسة نوتردام دو ال ترًٌ فً مشروعها األصلً الذي لم ٌكتمل.

269

لٌل ،كنٌسة نوتردام دو ال ترًٌ ،بداٌات القرن العشرٌن :صدر
الكنٌسة وبرج الجرس.

270

لٌل ،مبلك كنٌسة نوتردام دو ال ترًٌ (فً األعلى) وتكٌة الكونتٌسة ،فً
شارع دو ال مونٌه الحالً (فً األسفل)ٌ :بدو المبلك الؽامض وكأنه ٌنظر
إلى الفضاء الفارغ بالقرب من تكٌة الكونتٌسة.

271

ٌبدو وكأن المبلك ،الذي ال ٌنظر باتجاه كنٌسة نوتردام دو ال ترًٌ ،بل
باتجاه شارع ال مونٌهٌ ،رٌد أن ٌذكر بمكان مقدس لم ٌعد موجود :بٌت
مرمم ،فراغ شاسع بٌن البٌوت ،ربما كان هنا ذلك الدٌر الدومٌنٌكانً الفخم
وكنٌسته ،الذٌن دمروا أثناء الثورة الفرنسٌة؟

272

273

مازالت البقاٌا التً جمعت ؼٌر كافٌة لتحدٌد مكان الكنٌسة القدٌمة ودٌر
الدومٌنٌكان .والكثٌر من األسبلة التً مازالت دون جواب ،والتً ٌجب أن
تكون موضع دراسة معمقة ،تدور حول شارع دو ال مونٌه .على الٌمٌن،
الكنٌسة والدٌر الدومٌنٌكانً .فً األعلى :الساحة الكبٌرة فً القرن 17؛
فً األسفل :شارع دو ال مونٌه وساحة لٌون دور ،فً القرن .17
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فً لوحة ؾ .واتو ،زٌاح لٌل( ،فً األسفل) ،عام ( 1787اللوحة
موجودة فً متحؾ تكٌة الكونتٌسة ،فً شارع ال مونٌه)ٌ ،بدو أن الرسام،
قبل الثورة الفرنسٌة مباشرة ،لم ٌرسم لوحة تارٌخٌة صادقة بقدر ما أنه
رسم زاوٌتٌن لمدٌنة لٌل القدٌمة ،وهما البرج القدٌم لجرس كنٌسة القدٌسة
اتٌٌن ،وساحة تبدو وكأنها ساحة ببلس دو لٌون دور ،ولٌس الساحة
الكبٌرة (الؼراند ببلس).
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ؾ .واتو ،زٌاح لٌل :1787 ،إذا كان برج الجرس فً اللوحة مجرد
إضافة فنٌة ،وإذا كانت الساحة المرسومة هً ساحة ببلس لٌون دور ،فإن
زٌاح الدومٌنٌكان وهم ٌخرجون من شارع دو ال مونٌه الحالً له معنى،
ألن التقالٌد تقول بأن كنٌستهم ودٌرهم كانوا هنا.
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ٌبدو أن كل شًء ٌمكن أن ٌفهم من خبلل لوحة واتو :كانت كنٌسة
الدومٌنٌكان حٌث ٌنطلق زٌاح الدومٌنٌكان فً شارع ال مونٌه الحالً؛
والمبنى على زاوٌة الشارع بقً كما هو.
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هذه هً زاوٌة الشارع ذاتها قبل الثورة الفرنسٌة.
278

شارع دو ال مونٌه ،عند برج الجرس المرسوم فً لوحة واتو.
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الفراغ ،داخل أبنٌة شارع دو ال مونٌه (فً األسفل) ،خلؾ كنٌسة نوتردام
دو ال ترًٌ (فً األسفل) .فً األعلى ،خرٌطة لمدٌنة لٌل من القرن السابع
عشر.
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الفراغ وبقاٌا شارع دو ال مونٌه.
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لم تكن كنٌسة ودٌر الدومٌنٌكان بعٌدٌن عن تكٌة الكونتسة ،فً شارع دو
ال مونٌه الحالً .هنا ٌوجد المتحؾ القروسطً ولوحة ؾ .واتو :الدراسات
والبحوث لم تنتهً بعد.
282

من المؤكد أن الطوباوي قد شاهد وعرؾ تكٌة الكونتٌسة :فإٌمانهم
بالوردٌة برهان على عبلقتهم مع الدومٌنٌكان.

283

لوحات جدارٌة تروي تارٌخ تكٌة الكونتٌسة ،التً تأسست عام ،1236
وهً معاصرة تقرٌبا لدٌر الدومٌنٌكان.

284

فوق شارع دو ال مونٌه ،مقابل تكٌة الكونتٌسة وآثار الدومٌنٌكانٌ ،وجد
ممر لكنٌسة نوتردام دو ال ترًٌ.

285

فوق شارع دو ال مونٌه ،عند المبلك الذي ٌنظر بشكل ؼٌر مفهوم بعكس
اتجاه كنٌسة نوتردام دو ال ترًٌ ،هنالك كشك مرٌمً موجود فً مكان برج
جرس كنٌسة الدومٌنٌكان بالضبط فً لوحة واتو.

286

لوحة ؾ .واتو :زٌاح لٌل ،تعود لعام  ،1787تفصٌل من الجانب
األٌسر...

287

...بالمقارنة مع ساحة لٌون دور الراهنة ،فً لٌل :المظهر الخارجً للقصر
مع الدرج الكبٌر بقً مماثبل لما كان علٌه فً الماضً.

288

تفصٌل من الجانب المركزي للوحة ؾ .واتو :زٌاح لٌل ،عام ...1787

289

...بالمقارنة مع ساحة ببلس لٌون دور المعاصرة ،لٌل :نرى البٌوت
مشابهة إلى حد بعٌد لتلك الموجودة فً اللوحة ،وخلؾ السقوؾٌ ،برز
برج الجرس (ٌعلوه دٌك) ومشؽل كنٌسة نوتردام دو ال ترًٌ القدٌمة،
كماٌبدو واضحا من الصورة الراهنة أٌضا.

290

تفصٌل من الجانب األٌمن من لوحة ؾ .واتو :زٌاح لٌل ،عام ...1787

291

...بالمقارنه مع شارع دو ال مونٌه المعاصر :العمارات على الزاوٌتٌن
تتطابق مع تلك الموجودة فً لوحة واتو (فً األعلى ،صورة من عام
 ،)1914وبرج الجرس المرسوم كان بٌن المبنى األول على الزاوٌة
والبٌت ذو السقؾ على شكل .M

292

هكذا كان برج جرس كنٌسة القدٌسة اتٌٌن ،المرسوم فً لوحة واتو،
والذي كان موجودا بالقرب من الساحة الكبٌرة"."place la grande
293

...برج الجرس الذي كما رسمه واتو لؤلبهة ألنه مختلؾ كلٌا عن األصلً:
على الواجهة له ثبلثة أعمدة ونافذتٌن كبٌرتٌن ،بٌنما لبرج جرس كنٌسة
القدٌسة اتٌٌن نافذة صؽٌرة واحدة وأربعة أعمدة جانبٌة تنتهً بسقؾ ذو
سنام.
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ربما هً تلك الكنٌسة التً حدثت فٌها ظهورات سٌدة
الوردٌة للطوباوي أالن؟
ٌمكننا فقط تخمٌن ذلك لتزامن التوارٌخ :ففً عام
 1464تحدد التقالٌد تارٌخ ظهورات سٌدة الوردٌة
للطوباوي أالن ،وفً تلك السنة كان موجودا فً دواي.
وفً نفس العام  ،1464أسس أخوٌة الوردٌة فً تلك
الكنٌسة ،وطلب المصادقة علٌها عندما كان على أهبة السفر
إلى روستوك.
ثم إن كنٌسة نوتردام بقٌت بمعجزة بعد الثورة
الفرنسٌة ،وبالتالً ،بعد تدنٌس القسم األعظم من الكنابس
فً فرنسا؛ والمعجزة األكبر هً أنها بقٌت بعد قصفها بقنبلة
عام  1944أثناء الحرب العالمٌة الثانٌة التً دمرت صدر
الكنٌسة وفتتت الرسوم الجدارٌة الجصٌة التً كانت تؽطً
أعمدة الكنٌسة ما عدا أعمدة الجناح األٌسر (إذا نظرنا باتجاه
المذبح الربٌسً) حٌث كانت ٌجتمع أعضاء أخوٌة الوردٌة،
وبقٌت سلٌمة كما نراها الٌوم.
من بٌن جمٌع كنابس الدومٌنٌكان التً مر بها
الطوباوي أالن ،هً الكنٌسة الوحٌدة التً بقٌت ،بٌنما كنابس
دٌنان ،وبارٌس ،ولٌل ,وؼاند ،وروستوك ،فً مدمرة الٌوم:
ربما هً تلك الكنٌسة التً حدثت فٌها ظهورات سٌدة الوردٌة
للطوباوي أالن؟
لعل التارٌخ ٌستطٌع أن ٌعطً اإلجابة على هذا السؤال.

295

خرابط من القرن  ،17تعطً فكرة عن دواي كما رآها الطوباوي أالن.

296

دواي ،صورة من ذلك العصر لكنٌسة نوتردام التً أسس فٌها الطوباوي
أالن أخوٌة الوردٌة عام  .1470ربما هذه هً الكنٌسة التً ظهرت له
فٌها سٌدة الوردٌة؟ أم فً كنٌسته الدومٌنٌكانٌة؟
297

كنٌسة نوتردام فً دواي ،من الجانب ،ومصلى أخوٌة الوردٌة .تعود
الصور إلى ما قبل تارٌخ القنبلة التً دمرتها خبلل الحرب العالمٌة الثانٌة،
فالكنٌسة إذن مازالت كما رأتها عٌنً الطوباوي أالن.

298

دواي ،كنٌسة نوتردام :الجناح الذي كانت تجتمع فٌه أخوٌة الوردٌة التً
أسسها الطوباوي أالن .كانت أخوٌة الوردٌة تجتمع بعد ظهر ٌوم األحد فً
الساعة .17

299

دواي ،كنٌسة نوتردام :صدر الكنٌسة .سببت القنبلة خبلل الحرب العالمٌة
الثانٌة انهٌاره ،ولكن جناح أخوٌة الوردٌة بقً سلٌما بمعجزة.

300

دواي ،كنٌسة نوتردام :بجانب الواجهة الخارجٌة للكنٌسة ،هناك تمثال
للسٌدة مع الطفل.

301

دواي ،كنٌسة نوتردام :تفصٌل من الواجهة .الواجهة أصلٌة كما كانت علٌه
أٌام الطوباوي أالن.

302

دواي ،كنٌسة نوتردام :جناح الكنٌسة حٌث كانت تجتمع أخوٌة الوردٌة مع
الطوباوي أالن.

303

دواي ،كنٌسة نوتردام :تفصٌل من الواجهة .تعتبر الكنٌسة صرحا وطنٌا
فً فرنسا نظرا لقدمها.

304

دواي ،كنٌسة نوتردام :الواجهة الخارجٌة.

305

دواي ،كنٌسة نوتردام :الجناح من الخارج ،مقر أخوٌة الوردٌة القدٌمة،
التً أسسها الطوباوي أالن عام .1470

306

دواي ،كنٌسة نوتردام :تفصٌل من واجهة الجانب األٌمن من الكنٌسة.

307

دواي ،كنٌسة نوتردام :تفصٌل من الجانب األٌمن للكنٌسة.

308

دواي ،كنٌسة نوتردام :تفصٌل من الجانب األٌمن للكنٌسة.

309

دواي ،كنٌسة نوتردام :تفصٌل من الجانب األٌمن للكنٌسة.

310

دواي ،كنٌسة نوتردام :تفصٌل من صدر الكنٌسة.

311

دواي ،كنٌسة نوتردام :تفصٌل من الجانب األٌسر للكنٌسة.

312

دواي ،كنٌسة نوتردام ،عام  ،1940قبل سقوط القنبلة فً الحرب
العالمٌة الثانٌة على صدر الكنٌسة وتدمٌرها .مازالت ترى األعمدة
المرسومة .خلؾ المنبر ،كانت تجتمع أخوٌة الوردٌة.

313

دواي ،كنٌسة نوتردام :داخل الكنٌسة كما ٌبدو حالٌا.

314

دواي ،كنٌسة نوتردام :تفصٌل من جناح أخوٌة الوردٌة :ربما كانت صورة
البشارة هً ذاتها التً استخدمها الطوباوي أالن من أجل الصبلة .من
المدهش أن أعمدة األخوٌة لم تصب بأذى من جراء القنبلة ،بخبلؾ أعمدة
الكنٌسة األخرى التً فقدت الطبلء الذي كان ٌؽطٌها.

315

دواي ،كنٌسة نوتردام :تفصٌل من جناح أخوٌة الوردٌة :لوح من الرخام
ٌذكر تأسٌس أخوٌة الوردٌة على ٌد الطوباوي أالن دٌبلروش عام
.1470جدٌر بالمبلحظة قسم من الكتابة" :فً كنٌسة نوتردام القدٌمة،
تأسست فً عام النعمة  ،1470على ٌد الطوباوي أالن دٌبلروش ،وهو د
ومٌنٌكانً من دٌر دواي ،أولى أخوٌات الوردٌة.

316

فً كنٌسة نوتردام توجد لوحة للطوباوي أالن دٌبلروش ،تحٌط به هالة،
وهو ٌستلم من ٌسوع الطفل خاتم الزواج المطعم فً مسبحة الوردٌة،
بٌنما تلمس سٌدة الوردٌة صدرها تذكٌرا باللبن العذري لمرٌم.

317

318

دواي ،كنٌسة نوتردام :تفصٌل من الجناح المقابل لجناح األخوٌة .كانت
جمٌع األعمدة حتى سقوط القنبلة مزخرفة كعمود الجناح الذي كانت
األخوٌة تجتمع فٌه ،وهو العمود الوحٌد الذي لم ٌفقد طبلءه المرسوم
بأعجوبة.

319

دواي ،كنٌسة نوتردام :تفصٌل من الصحن األٌسر حٌث كانت توجد أخوٌة
الوردٌة القدٌمة.

320

دواي ،كنٌسة نوتردام :داخل الكنٌسة ،إذا نظرنا من المذبح الربٌسً.

321

دواي ،كنٌسة نوتردام :الصدر والجناح األٌسر ،حٌث كانت تجتمع أخوٌة
الوردٌة ،إذا نظرنا من المذبح الربٌسً.

322

جان بٌلجامب (دوايTriptyque de ،)1535-1470 ،
( l’Immaculée Conceptionاللوح الثبلثً للحبل ببل دنس)،

 ،1526دواي متحؾ الشارتروز :فً اللوح الجانبً األٌسر ،دونس
سكوتو والطوباوي أالن دٌبلروش مع أخوٌته الوردٌة فً دواي وهو ٌدافع
عن مذهب الحبل ببل دنس (الذي أصبح عقٌدة عام .)1854
323

جان بٌلجامب (دوايTriptyque de ،)1535-1470 ،
( l’Immaculée Conceptionاللوح الثبلثً للحبل ببل دنس)،

 ،1526دواي متحؾ الشارتروز :فً اللوح الجانبً األٌمن (اللوح
األوسط ناقص) البابا سٌستوس الرابع ،القدٌس ٌارولٌم والقدٌس امبروجو
ٌمجدون مذهب الحبل ببل دنس لمرٌم.

324

دواي ،متحؾ الشارتروز ،جان بٌلجامب (دواي،)1535-1470 ،
( l’Immaculée Conception Triptyque deاللوح الثبلثً
للحبل ببل دنس) :1526 ،الطوباوي أالن مع راٌة الوردٌة بٌن ٌدٌه،
وبرفقة رهبان أخوٌة الوردٌة فً دواي ،بٌن علماء البلهوت المناصرٌن
للحبل ببل دنس لمرٌم .الراهب إلى جانبه هو الفرنسٌسكانً دونس سكوتو.
على الطرؾ ،فً األسفل :البابا سٌستوس الرابع.

325

326

لم ٌبقى أثر للكنٌسة والدٌر الدومٌنٌكانٌٌن القدٌمٌن ،نعرؾ فقط أنه حٌث
كان ٌوجد البٌت كانت هناك الكنٌسة.

327

مقابل الكنٌسة والدٌر القدٌمٌن للدومٌنٌكان كانت توجد كنٌسة القدٌس آمً
الجامعٌة حٌث حدثت المعجزة القربانٌة فً دواي عام  :1218سقط خبز
القربان المقدس على األرض وظهر ٌسوع الطفل أوال ،ثم ٌسوع المتألم،
وأخٌرا ٌسوع المجٌد :تأكد الطوباوي أالن بهذه المعجزة القربانٌة فً
تقسٌمه للوردٌة إلى أسرار الفرح ،وأسرار األلم ،وأسرار المجد.

328

فً السنة الدراسٌة األكادٌمٌة  ،71-1470فً
روستوك ،أكمل أالن سنة الدكتوراه فً البلهوت ،وفً 4
أٌلول لعام  1471أصبح دكتور ومعلم فً البلهوت من
خبلل التعلٌق على كتب األحكام لبطرس لومباردو ،و مناقشة
األطروحة حول جبلل السبلم المبلبكً ،أو ما ٌسمى السبلم
Principium super III
علٌك ٌا مرٌم ،بعنوان:

Sententiarum.

فً روستوك ،عقد أالن صداقة مع أخوٌة شٌرتوزة
مارٌٌنه (دمرت فً نهاٌة القرن  ،16وهً اآلن منطقة
صناعٌة فً روستوك) ،وخاصة مع الشرتوزٌٌن جاك كارتو
وجان سبان اللذان خصص لهما بعض كتاباته.69
من عام  1470إلى  ،1475بدأ أالن بقطؾ أول
ثمار جهوده :فقد منح تجمع دومٌنٌكان هولندا اإلصبلحً
ألخوٌة الوردٌة فً دواي ،70المشاركة بالمنافع الروحٌة
__________________
Cf. T. KAEPPELI O.P., Scriptores Ordinis Praedicatorum
Medii Aevi, I, p. 1151-1156, n. 81, 87.
69

 70تذكر لوحة فً كنٌسة نوتردام ،فً دواي ،الحضور التارٌخً ألالن فً
جناح الكنٌسة الذي أسس فٌها أخوٌة الوردٌة عام  .1470أما انجٌلو والز
الواعظ ،فٌعتقد أن أخوٌة دواي ربما تأسست "إما من عام  1464إلى عام
 ]...[ ،1468أو فً عام  ،1470كما ٌذكر الكثٌرون"
("sive ab anno 1464 ad 1468 [...] sive anno 1470 prout diversi
diversae referunt)", in: A. WALZ O.P., Compendium historiae
Ordinis Praedicatorum, p. 197.

329

ؼاند فً عصر الطوباوي أالن :نرى الكنٌسة الدومٌنٌكانٌة القدٌمة فً
الوسطٌ ،جاورها دٌر وكنٌسة القدٌس مٌخابٌل ربٌس المبلبكة.

330

ؼاند ،كنٌسة الدومٌنٌكان :من الكنٌسة القدٌمة بقً فقط جزء من الجدار
بعد هدمها عام .1880

331

ؼاند :الفراغ الكبٌر الذي تركه هدم الكنٌسة الدومٌنٌكانٌة القدٌمة :فً
مكانها هناك منزل أبٌض.

332

333

ؼاند :كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة؛ فً الصورة األخٌرة نرى الكنٌسة أثناء
هدمها.

334

335

ؼاند ،صورتٌن نادرتٌن لكنٌسة الدومٌنٌكان قبل هدمها عام 1880
بسنوات قلٌلة.

336

ؼاند :داخل كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة.

337

ؼاند :تفصٌل من المذبح الربٌسً لكنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة.

338

ؼاند :تفصٌل من الجانب األٌسر لكنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة.

339

ؼاند :تفصٌل من الجانب األٌمن لكنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة.

340

ؼاند ،ؼرفة مبلبس الكهنة لكنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة ،حالٌا ملحقة
بجامعة ؼاند (جنت) المسماة باند .الرسوم الجدارٌة كانت موجودة منذ أٌام
الطوباوي أالن .تطل النوافذ على القناة المابٌة على طول الدٌر.

341

ؼاند ،ؼرفة مبلبس الكهنة لكنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة ،حالٌا ملحقة
بجامعة ؼاند (جنت) المسماة باند :القدٌس دومٌنٌك.

342

ؼاند ،دٌر الدومٌنٌكان القدٌم.

343

ؼاند ،دٌر الدومٌنٌكان القدٌم ،إحدى النوافذ فً الطابق العلوي كانت نافذة
حجرة الطوباوي أالن.

344

ؼاند ،دٌر الدومٌنٌكان القدٌم ،إحدى نوافذ حجر الرهبان الدومٌنٌكان.

345

ؼاند ،دٌر الدومٌنٌكان القدٌم الذي عاش فٌه الطوباوي أالن من عام
 1464إلى عام .1468

346

347

ؼاند ،دٌر الدومٌنٌكان كما كان ٌبدو فً بداٌة القرن الماضً (فً األعلى)؛
كنٌسة القدٌس مٌشٌل ،المبلصقة لدٌر الدومٌنٌكان ،كانت موجودة منذ أٌام
الطوباوي أالن.

348

بالسٌر بمحاذاة األسوار القدٌمة نصل إلى مدخل دٌر الدومٌنٌكان القدٌم،
وهو الٌوم مقر جامعة ؼاند (جنت) ،المسماة باند .على المدخل ،توجد
ؼرؾ الرهبان الدومٌنٌكان (الصورة فً األسفل).

349

ؼاند ،مدخل دٌر الدومٌنٌكان القدٌم ،وهو الٌوم جامعة ؼاند ،التً ٌقال لها
باند :هذا ما تبقى من النوافذ الزجاجٌة الملونة لكنٌسة الدومٌنٌكان (فً
األعلى) ،وتفصٌل من دٌر الدومٌنٌكان القدٌم (فً األسفل).
350

ؼاند ،داخل دٌر الدومٌنٌكان القدٌم :األدراج (فً األعلى) والسقؾ القدٌم
من اآلجر (فً األسفل).

351

ؼاند ،داخل دٌر الدومٌنٌكان القدٌم :ؼرؾ الطابقٌن األول والثانً.

352

ؼاند ،دٌر الدومٌنٌكان القدٌم :داخل إحدى ؼرؾ الرهبان.

353

ؼاند ،دٌر الدومٌنٌكان القدٌم :الطابق األرضً ،قاعة طعام الرهبان
الدومٌنٌكان.

354

فً جامعة باند مازالت محفوظة لوحة من الدٌر القدٌم :القدٌس دومٌنٌك
وهو ٌؽرس شجٌرة الورد الدومٌنٌكانٌة :على الٌمٌن الطوباوي أالن.

355

تفصٌل ٌجسد الطوباوي أالن دٌبلروش.

356

ٌبعدان قلٌبل عن دٌر الدومٌنٌكان داران للراهبات "بٌؽٌناج" فً ؼاند
(تحرٌؾ لـ ،“Beginnasium” :وٌعنً جمنازٌوم القدٌسة مرٌم
العذراء) .فً الصورة :كنٌسة دٌر الراهبات من القرن  ،13وحوله كانت
توجد بٌوت الراهبات.

357

دار راهبات "بٌؽٌناج" من القرن  .13دور الراهبات هذه هً فارؼة الٌوم
وبٌوت الراهبات القدٌمة بٌعت كأمبلك خاصة.

358

ؼاند ،دار راهبات "بٌؽٌناج" من القرن  :13بٌوت الراهبات.
359

ؼاند ،دار راهبات "بٌؽٌناج" من القرن  :13بٌوت الراهبات.

360

ؼاند ،دار راهبات "بٌؽٌناج" من القرن  :13بٌوت الراهبات المتحلقة
حول الكنٌسة.

361

ؼاند ،دار راهبات "بٌؽٌناج" من القرن  :13تفصٌل من أبواب بٌوت
الراهبات.
362

ؼاند ،دار راهبات "بٌؽٌناج" من القرن السابع عشر.

363

ؼاند ،دار راهبات "بٌؽٌناج" من القرن  ،17تفصٌل من الكتابة فوق
بوابة الدخول :بٌؽٌناج هو تحوٌر لئلسم الجمٌل لـ“Beginnasium :
” ،Beatae Mairiae Virginisوٌعنً "جمنازٌوم القدٌسة مرٌم
العذراء" .ومن ثم فكلمة "بٌؽٌنة" تعنً " :جمنازٌة القدٌسة مرٌم العذراء
".

364

ؼاند ،دار راهبات "بٌؽٌناج" من القرن  :17مصلى على مدخل المبنى
(فً األعلى) ،وعلى األرجح دار الضٌافة للضٌوؾ (فً األسفل).

365

ؼاند ،دار راهبات "بٌؽٌناج" من القرن  :17بٌوت الراهبات.

366

ؼاند ،دار راهبات "بٌؽٌناج" من القرن  :17الكنٌسة فً قلب دار
الراهبات.

367

ؼاند ،دار راهبات "بٌؽٌناج" من القرن  :17المسٌح المصلوب على جانب
الكنٌسة (فً األعلى)؛ وتمثال صؽٌر للسٌدة العذراء فوق باب الدخول لبٌت
إلحدى الراهبات (فً األسفل).

368

فً دور الراهبات "بٌؽٌناج" ،الؽٌر مأهولة اآلن ،تفوح ذكرى وعبق حٌاة
الراهبات القدٌمات.

369

ؼاند وضواحٌها ،الحٌاة النشٌطة والهادبة للراهبات.

370

ضواحً ؼاند ،صور قدٌمة للراهبات.

371

ضواحً ؼاند ،صور قدٌمة للراهبات.

372

ؼاند ،صور قدٌمة للراهبات وهن ٌصلٌن.
373

ؼاند ،صور قدٌمة للراهبات وهن ٌصلٌن.
374

للتجمع ذاته للتبلوة الٌومٌة للمزمور أو الوردٌة المرٌمٌة :
ففً رسالة بتارٌخ  15أٌار  ،1470وافق النابب العام
األسقفً لتجمع هولندا ،األب ٌوحنا اكسكورٌا (كان اسمه:
 )John Uyt den Hoveعلى طلب أخوٌة دواي
للمصادقة (التً أسسها عام  ،1464على األرجح فً نفس
السنة التً حدثت معه فٌها ظهورات سٌدة الوردٌة ،)71الذي
قدمه الطوباوي أالن نفسه ،مانحا الشركة فً االستحقاقات
الروحٌة للوردٌة بهذه الكلمات:
«

omnium

communicatione

in

fundata

meritorum spirituali e oratione psalterii

"( »virginis Mariaeتأسست بمشاعة كل االستحقاقات
الروحٌة وبصبلة مزمور مرٌم العذراء").

_______________
 71حسب اورالندي (
 ،)79,فإن رؤى سٌدة الوردٌة ربما حدثت بٌن عامً  1464و .1468

cf. S. Orlandi o.p., libro del rosario, p. 41,

ٌمكن ان نستنتج من دراسة اورالندي أنه إذا كانت الرؤى تعود لعام
 ،1464فإن السنوات المظلمة السبعة بدأت عندما كان ماٌزال فً برٌتانٌا ،عام
 ،1457وهذه الرؤى إذن حصلت على األرجح فً دواي ،ربما فً كنٌسة نوتردام
حٌث أسس األخوٌة فً نفس السنة.
وأما لو أن الرؤى حدثت عام  ،1468لكانت السنوات المظلمة السبعة
بدأت عندما كان ٌدرس فً بارٌس ،ولكانت حدثت فً دٌر الدومٌنٌكان القدٌم فً
ؼاند ،وفً كنٌسته التً هدمت فً نهاٌة القرن .19
375

كنٌسة القدٌس دومٌنٌك ،نٌكاسترو (كاتانزارو) ،مذبح أخوٌة الوردٌة
المقدسة.

376

دستور األخوٌة الذي أوحت به سٌدة الوردٌة للطوباوي
أالن ٌقضً فقط بثبلثة أمور ضرورٌة:
 .1استحقاقات رهبان األخوٌة األحٌاء واألموات هً
مشاع للجمٌع.
 .2التسجٌل والمشاركة فً األخوٌة مجانٌان بالكامل.
 .3ال ٌوجد فً األخوٌة أي فرض ٌعاقب علٌه
باعتباره ذنبا إن لم ٌؤدى.
فً كتاب وردٌة مرٌم العذراء المجٌدة ،هناك نص بلؽة
بٌزا العامٌة من عام ٌ ،1505تحدث عن المجانٌة المطلقة
لؤلخوٌة" :بالنسبة [ ]...لكٌفٌة التمأسس ،أي الدخول فً
هذه األخوٌةٌ ،جب العلم أوال أنها تأسست و تمأسست فقط
للمشاركة الحرة بالصبلة ،بحٌث أنه فً تلك المؤسسة ال ٌجب
إعطاء أي شًء دنٌوي ،ال فً الدخول ،وال فً الخروج ،وال
فً البقاء .وإذا جعلها البعض (حمانا الرب منهم) وسٌلة
استجداء ،أو طلبوا أو أخذوا من أجلها أموال ،فهؤالء،

377

كنٌسة القدٌس دومٌنٌك ،المٌتسٌا تٌرمً (كاتانزارو) ،بشارة القدٌسة مرٌم
العذراء :إن السبلم علٌك ٌا مرٌم هً إعبلن حب أرسله اإلله بواسطة
ربٌس المبلبكة جبرابٌل .ردت مرٌم على هذا اإلعبلن" :لٌكن لً كقولك"،
وهو فعل حالة رؼبوٌة ٌترجم على الشكل التالً" :أرٌد من كل قلبً أن
ٌحدث هذا" .إعبلن الحب المزدوج هذا ٌشكل زواجا بٌن اإلله والقدٌسة
مرٌم ،وٌتٌح لئلله أن ٌصبح لحما ،فً البطن الطاهر لمرٌم.
378

كاألنبٌاء الدجالٌنٌ ،جب أن نقرؾ منهم وٌجب إقصابهم عن
األخوٌة ،وأخشى أنه ٌجب معاقبتهم من مرٌم العذراء
المجٌدة نفسها ،مثل أولبك الذٌن ٌدنسون وٌلطخون سمعة
أخوٌتها".72
فرض مجلس تجمع هولندا فً عام  1473على
األخوة الرهبانunum Psalterium Beatae " ،
( "Mariae Virginisمزمور أو وردٌة مرٌم العذراء)
كصبلة قصٌرة تتلى لؤلحٌاء ولؤلموات :للمرة األولى ٌنص
على هذه الصبلة فً تنظٌم الدومٌنٌكان.
فً كولونٌا عام  ،1472كتب أول " Tractatus
 ،"de Rosario B. Mariae Virginisوفً فرانكفورت،
فً كنٌسة الدومٌنٌكان ،عام  ،1474بنً مذبح ألخوٌة
الوردٌة.
فً عام  ،1475فً مدٌنة لٌل ،شارك أالن فً مجلس
تجمع هولندا ،وفً تلك المناسبة زار أخوٌة الوردٌة فً
دواي ،وقدم العظات ألعضاء األخوٌة لمدة ثمانٌة أٌام.

_________________
 72انظر مٌكٌلً دي فرنشٌسكو دي لٌل ،كتاب وردٌة مرٌم العذراء المجٌدة،
نص بلؽة بٌزا العامٌة ،1505 ،الفصل  ،5فً :س .اورالندو ،الوعاظ ،ص.
.157-156

379

كنٌسة الوردٌة فً جامعة الدومٌنٌكان ،Angelicum ،روما ،مذبح
سٌدة الوردٌة (ربما كان مذبح أخوٌة الوردٌة).

380

من أجل هذه المناسبة ألؾ أالن بعض الكتابات البالؽة
األهمٌة فً تارٌخ المزمور ،أو وردٌة مرٌم ،وأنهى كتابه
"الدفاع" عن مزمور مرٌم.73
فً دواي ،ألقى أالن العظة لمدة ثمانٌة أٌام على
المسجلٌن فً األخوٌة حول الشراكة الروحٌة.
قام أحد المستمعٌن ،وهو عضو فً أخوٌة الوردٌة فً
دواي ،بتسجٌل الجزء الجوهري من حدٌثه الذي نشر بعد
وفاة أالن فً كتابLivre et ordonnance de la " :
la

de

psaultier

du

confrère

devote

 ،74" glorieuse Vierge Marieوهً وثٌقة أكٌدة عن
تدرٌسه ،وكما كتب بارٌلً" ،حدٌث مكتوب ،لٌس من أالن،
ولكنه له بروحه وٌمكن أن ٌستشهد به وكأنه له".75

__________________
73

العنوان البلتٌنً الدقٌق هو:

Mariae, ad Ferricum de
،Cluniaco, ep. Tornacensem

V.

Apologeticus seu tractatus
responsorius de Psalterio

وهو ٌتطابق مع الكتاب األول من مجموعة

كوبشتاٌن.
النص ذكره :س .اورالندو ،من الوعاظ ،كتاب الوردٌة ،ص.65-58 .
وهو نص باللؽة الفرنسٌة القدٌمة ،مع تأثٌرات فبلمنكٌة ،ولكنه مازال مفهوما.
 75انظر ر .بارٌلً ،من الوعاظ" ،الوردٌة ،مزمور مرٌم" ،ص.65 .
74

381

بومًٌ ،مزار سٌدة الوردٌة ،المذبح الربٌسً.

382

فً هذا النص ،ألقى أالن العظة حول ضرورة التسجٌل
فً أٌة أخوٌة من أجل التشارك بمجل أفضال أخوٌة الوردٌة.
إن سجل األخوٌة هو فً الواقع مثل "كتاب الحٌاة".
وإن تبلوة المسجلٌن فً األخوٌة الٌومٌة لصبلة
الوردٌة تدرجهم فً شبكة هابلة من التضامن الروحً ألن
مرٌم الكلٌة القداسة تجمع صلواتهم معا .
الؽفران الذي كان ٌبشر به أالن كان واسعا جدا (عشرة
آالؾ سنة) كما هً واسعة حماٌة القدٌسة العذراء ،ولٌس
فقط من الخطاٌا فً الحٌاة ،بل أٌضا من« :الصاعقة والرعد،
وقاطعً الطرق ،واللصوص ،والقتلة ،وكل األعداء
الجهنمٌٌن» ،وكل هذا بدون إنفاق قرش واحد ألن أالن لم
ٌكن ٌرٌد أن «ٌعطى مال».
فً نهاٌة شهر حزٌران من عام  ،1475ذهب أالن
إلى تورنً ،الؽٌر بعٌدة عن دواي ،للقاء األسقؾ فٌرٌكو
وتسلٌمه "الدفاع عن الوردٌة"

76

كتبرٌر فً مواجهة

االنتقادات التً أثارها األسقؾ ،وبعدها مباشرة زار

_________________
 76فً حقٌقة األمر ،لم ٌرؼب الطوباوي أالن مطلقا أن ٌدعى مزمور مرٌم
بـ "الوردٌة" ،أو "إكلٌل" ،أو "مسبحة" لكون هذه األسماء لها معانً مادٌة
ودنٌوٌة  .بالرؼم من ذلك ،بعد موت أالن مباشرة ،أصبحت كلمة "الوردٌة" تعنً
مزمور ٌسوع ومرٌم.

383

تورنً ،كاتدرابٌة نوتردام ،حٌث حصل اللقاء فً عام  1475بٌن أالن
واألسقؾ فٌرٌكو وتسلٌم "الدفاع".

384

تورنً ،واجهة كاتدرابٌة نوتردامٌ ،حٌط بها القصر األسقفً كما ٌبدو الٌوم
(فً األعلى) ،وكما كان فً زمان الطوباوي أالن (فً األسفل).
385

تورنً ،بهو كاتدرابٌة نوتردام .على األرجح كانت التماثٌل موجودة فً
عصر الطوباوي أالن.
386

تورنً ،داخل كاتدرابٌة نوتردام ،كما نراها من المدخل (فً األعلى) ،ومن
المذبح الربٌسً (فً األسفل).

387

تورنً ،داخل كاتدرابٌة نوتردام :بنٌت النافذة الوردٌة فً فترة الحقة
للطوباوي أالن (فً األعلى)؛ وجرى الكشؾ عن قبور أساقفة تورنً عام
( 2010فً األسفل).

388

تورنً ،كنٌسة القدٌس جاك ،القرٌبة جدا من كاتدرابٌة نوتردام :أقام
الطوباوي أالن على األرجح هنا أثناء توقفه القصٌر فً تورنً.
389

تورنً ،كنٌسة القدٌس جاك ،نافذة زجاجٌة ملونة تمثل سٌدة الوردٌة،
عبلمة على قدم انتماء الكنٌسة للدومٌنٌكان.

390

أصدقاؤه الشٌرتوزٌٌن فً اٌرٌنٌس ،77وخاصة ربٌس الدٌر
Laurentius
(
موسكٌسٌلٌوس
لورنتٌس
.)Musgheselius

قبل بداٌة العام الدراسً الجدٌد فً روستوك ،توقؾ
أالن لبعض الوقت فً ؼاند ،ثم تابع حتى وصل إلى دٌر
الدومٌنٌكان فً زولً.
تذكر بعض التقالٌد أنه أقام فً هذا الدٌر ،كقارئ
وكواعظ ،منذ عام  1474عندما لم ٌكن ٌعلم فً روستوك.
فً  15آب  ،1475فً العٌد الرسمً الرتقاء
العذراء ،مرض أالن فجأة ،وبعد عشرٌن ٌوم انطفأت روحه
بسكٌنة واسم مرٌم على شفتٌه حسب الرواٌة التقلٌدٌة
القدٌمة ،فً  8أٌلول من عام  ،1475أو مساء  7أٌلول
حسب رواٌة أخرى ،عن عمر ٌناهز  74سنة.
كتب الراهب مٌكٌلً دي فرنشٌسكو دي لٌل ،وهو
معاصر وتلمٌذ للطوباوي أالن" :فً عام  ،1475أي فً
تلك السنة ،بل فً ذات الٌوم الذي تأسست فٌه هذه األخوٌة

________________
 77هٌرٌنٌس كانت كنٌسة الشرتوزة القدٌمة فً شٌرك ،القرٌبة من تورنً،
فً مقاطعة هٌنولت (بلجٌكا).

391

الكنٌسة الشرتوزٌة القدٌمة فً شٌرك ،والتً كانت تسمى "شٌرتوزة
اٌرٌنٌس" فً العصر الوسٌط ،بجوار تورنً ،فً مقاطعة هٌنولت
(بلجٌكا) ،حٌث ذهب أالن لزٌارة أصدقاءه الشرتوزٌٌن وربٌس دٌرهم
لورنزو موسكٌزٌلً ( )Laurentis Musgheseliusبعد أن سلم
"الدفاع" لؤلسقؾ فٌرٌكو.

392

روستوك ،خرٌطة من القرن  :17كما كانت تبدو مدٌنة روستوك
القروسطٌة (فً األعلى) ،والجامعة المسماة ( Collegium
 )Magnumالتً كان بجانبها قاعة االحتفاالت الكبرى والكنٌسة (فً
األسفل).

393

روستوك ،جامعة مٌكلٌمبرغ الشهٌرة ()Universitätsplatz, 1
حٌث درس أالن البلهوت من عام  1470إلى  ،1475السنة التً توفى
فٌها ،كما تبدو فً الوقت الراهن (فً األعلى) ،وكما كانت تبدو فً القرن
السادس عشر (فً األسفل).

394

جامعة روستوك ،كتاب أصلً لتسجٌل وقسم الطبلب ،عام  .1419رأى
أالن هذا الكتاب ولمسه بٌده.
395

جامعة روستوك ،سجل أصلً لتسجٌل الطبلب .فً السطر  20للعمود
الثانً نجد ذكر" :الراهب أالنوس دٌروبً" ،و"الراهب ادرٌانوس دي
مٌرا" الذي جمع مبلحظات أخٌه عند وفاته.
396

روستوك ،داخل الجامعة (فً األعلى) ،والباحة الداخلٌة حٌث ٌوجد عملٌن
فنٌٌن من العصر الوسٌط ،األول هو تجسد لسٌدة الوردٌة والثانً للقدٌس
ربٌس المبلبكة مٌكابٌل .ربما كان الطوباوي أالن من أمر بهما.

397

روستوك ،الباحة الداخلٌة للجامعة :سٌدة الوردٌة .الطفل ٌسوع ٌحمل بٌن
ٌدٌه مسبحة وردٌة كبٌرة ،وٌمدها للعالم.
398

بجانب الجامعة ،توجد كنٌسة الجامعة القدٌمة ،وهً الٌوم تتبع للطابفة
االنجٌلٌة (فً األعلى) ،وباحة الدٌر القدٌم (فً األسفل) :كانا موجوٌن فً
زمان الطوباوي أالن.
399

كنٌسة القدٌس مٌخابٌل القدٌمة والدٌر القدٌم ،وهً الٌوم تتبع للطابفة
اللوثرٌة ،ومكتبة قروسطٌة لجامعة روستوك أٌضا.

400

كنٌسة ودٌر الدومٌنٌكان القدٌمٌن فً خرٌطة من القرن  .17كانت
الكنٌسة موجودة بٌن الشوارع الحالٌة ( Steinstraße,
 )Johannisstraße, kistenmacherstraßeبالقرب من أسوار مدٌنة
( )wallstraßeوباب المدٌنة المسماة (.)Steintor

401

مطبوعة من عام ( 1820فً األعلى :خلؾ البٌت نرى كنٌسة
الدومٌنٌكان؛ مطبوعة من عام ( 1841فً األسفل) :تظهر الكنٌسة فً
الصورة مع أنها هدمت عام .1830

402

روستوك ،متحؾ ) ،)Kunsthistorisce Museumلوح مذبح مكرس
للسٌدة ،القرن  :15على األرجح لوح المذبح حٌث كان الطوباوي أالن
ٌقٌم القداس الٌومً فٌه .مصدره كنٌسة القدٌس ٌوحنا الدومٌنٌكانٌة
القدٌمة ( ،)domenikanerKlosterKirKe St. Johannesبعد
تدمٌرها عام .1831

403

روستوك ،متحؾ ) ،)Kunsthistorisce Museumالمسٌح المصلوب
(فً األعلى) والمذبح الربٌسً ( )Dreikönigsaltarللكنٌسة
الدومٌنٌكانٌة القدٌمة (فً األسفل).
404

بالقرب من هذه األسوار كان ٌوجد دٌر وكنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمٌن،
المدمرٌن عام .1830
405

األسوار القدٌمة لمدٌنة روستوك التً كانت موجودة أٌام الطوباوي أالن.

406

باب قدٌم لمدٌنة روستوك ،المسمى ٌ ،Steintorقع بجوار دٌر
الدومٌنٌكان القدٌم.
407

باب قدٌم لمدٌنة روستوك ،المسمى  ،Steintorوالذي كان موجودا فً
زمن الطوباوي أالن :بالقرب منها ،كان ٌقع دٌر وكنٌسة الدومنٌنٌكان
القدٌمٌن.
408

روستوك ،خرٌطة لدٌر شرتوزة مارٌانً  ،Certosa di Marianeheفً
القرن ( 16فً األعلى) .لم ٌبقى شٌا من أبنٌة الشرتوزة التً دمرت عام
( 1630فً األسفل).
كانت شرتوزة مارٌانً تقع على الطرٌق بٌن روستوك وفارنموندي ،بٌن
محطة مارٌانً للسكة الحدٌدٌة الحالٌة ومحطة فارنوؾ.

409

قصاصة من مخطوط مصدره شرتوزة مارٌانً ،من القرن  ،15محفوظ
فً مكتبة جامعة روستوك.

410

لوح قبر أحد الدومٌنٌكان ،استاذ الدراسات البلهوتٌة فً جامعة روستوك،
موجودة فً كنٌسة الجامعة .لو أن الطوباوي أالن مات فً روستوك لكان
له نفس الشاهدة والقبر فً كنٌسة الجامعة.
411

كتاب مطبوع من الدٌر الدومٌنٌكانً القدٌم فً روستوك مؤرخ فً عام
 ،1473محفوظ فً مكتبة جامعة روستوك :من المؤكد أن الطوباوي
أالن أمسك هذا النص بٌدٌه لكونه كان ٌدرس فً الجامعة آنذاك.

412

روستوك ،المتحؾ :تفاصٌل من لوحة من عام  1705تحكً قصة نشوء
دٌر الدومٌنٌكان فً روستوك .القدٌس دومٌنٌك وراهبات دٌر القدٌسة
كاترٌن دا سٌٌنا الدومٌنٌكانٌات ومسبحة الوردٌة بأٌدٌهم.
413

قصاصة من مطبوعة من عام  1418ألول ترجمة ألمانٌة لمؤلفات
الطوباوي أالن ،محفوظة فً روستوك لدى مكتبة الجامعة .وهً تبرهن
على عظمة شهرته كقدٌس التً انتشرت بعد وفاته مباشرة.

414

المقدسة فً كولونٌا ،78أي فً ٌوم مٌبلد مرٌم العذراء
المجٌدة ،فارق هذه الحٌاة بإٌمان كبٌر جدا".79
دفن فً كنٌسة الدومٌنٌكان فً زولً المبلصقة للدٌر
الذي مات فٌه.
بعد سنوات قلٌلة ،أحرقت الكنٌسة ،وأعٌد بناؤها فً
عام  1511كنٌسة فخمة وضخمة كما نراها الٌوم ،ومن
المؤكد أنها بنٌت تكرٌما للمعلم الكبٌر أالن الذي دفن فٌها.
لكن مصابب هذه الكنٌسة لم تنتهً بعد ،وهً حتى
ٌومنا هذا ؼٌر مكرسة.80

_________________
ٌ 78عتقد فٌلٌبو ارجٌبلتً أن الطوباوي أالن مات "فً عام  ،1475فً
ٌوم مٌبلد مرٌم العذراء ،بالضبط فً تلك السنة وذلك الٌوم التً أسست فٌه أخوٌة
الوردٌة فً كولونٌا التً روج لها مؤلفنا (الطوباوي أالن) بحرارة شدٌدة .فً:
F. ARGELATI, Biblioteca degli volgarizzatori, p. 394.
79

”Cf. MICHELE DI FRANCESCO DI LILLA, “Quodlibet

نسخة بلؽة بٌزا العامٌة ،من بداٌات القرن  ،16الجزء الرابع ،رقم  ،8فً:
ORLANDI S., Libro del Rosario, pag. 175

 80فً البداٌة احتل البروتستانت الكنٌسة ،ثم صادرتها الدولة وأصبحت
مكتبة زولً ،ومن بعدها أصبحت قاعة حفبلت موسٌقٌة ومعارض ،وأخٌرا ،فً عام
 ،2012أصبحت مقرا لمكتبة فخمة .أما دٌر الدومٌنٌكان القدٌم فهو الٌوم مقر
معهد موسٌقى ،ومكتبة الدٌر القدٌمة التً كانت موجودة فً بناء مبلصق للكنٌسة
القدٌمة تحولت إلى مطعم.

415

زولً ،خرٌطة للمدٌنة فً القرن  ،16وتفصٌل من كنٌسة الدومٌنٌكان
القدٌمة المسماة ”.“Broerenkerk
416

زولً ،كنٌسة الدومٌنٌكان الجدٌدة "القدٌس توما األكوٌنً" ،قرٌبة جدا من
المركز التارٌخً الذي تحٌط به األقنٌة (فوق).
417

زولً ،كنٌسة الدومٌنٌكان الجدٌدة "القدٌس توما األكوٌنً" :الدٌر ورواق
الدٌر.
418

زولً ،كنٌسة الدومٌنٌكان الجدٌدة "القدٌس توما األكوٌنً" :تمثال
لمجهول على الواجهة ،مع مسبحة الوردٌة فً الٌدٌ ،بدو كأنها تجسد
الطوباوي أالن دٌبلروش.

419

زولً ،كنٌسة الدومٌنٌكان الجدٌدة :فً ؼرفة الكهنه توجد لوحة للطوباوي
أالن تذكر باإلجبلل الكبٌر تجاه المعلم الذي استمر فً زولً حتى القرن
 17على األقل.

420

زولً ،داخل كنٌسة الدومٌنٌكان الجدٌدة المكرسة للقدٌس توما األكوٌنً.

421

زولً ،تفصٌل من األرؼن ذو القصبات لكنٌسة الدومٌنٌكان الجدٌدة
المكرسة للقدٌس توما األكوٌنً.

422

زولً ،كنٌسة الدومٌنٌكان الجدٌدة "القدٌس توما األكوٌنً" ،الدٌر :تمثال
قدٌم لسٌدة الوردٌة أو سٌدة االنتصارات.

423

زولً ،كنٌسة الدومٌنٌكان الجدٌدة "القدٌس توما األكوٌنً" ،لوحة قدٌمة
للطوباوي أالن موجودة فً مطعم اآلباء الدومٌنٌكان.

424

زولً ،كنٌسة الدومٌنٌكان الجدٌدة المكرسة للقدٌس توما األكوٌنً ،لوحة
قدٌمة للطوباوي أالن وهو ٌتصدر اللوحة وبدون تصحٌح لؤللوان.

425

زولً ،كنٌسة الدومٌنٌكان الجدٌدة المكرسة للقدٌس توما األكوٌنً ،لوحة
قدٌمة للطوباوي أالن ،تفصٌل من رؤٌا الطوباوي أالن الذي ٌتسلم الوردٌة
ذات  150حبة مضٌبة فً عنقه من السٌدة والطفل ٌسوع.

426

زولً ،كنٌسة الدومٌنٌكان الجدٌدة المكرسة للقدٌس توما األكوٌنً ،لوحة
قدٌمة للطوباوي أالن ،تفصٌل لنظرة الطوباوي أالن.

427

زولً ،كنٌسة الدومٌنٌكان الجدٌدة المكرسة للقدٌس توما األكوٌنً ،لوحة
قدٌمة للطوباوي أالن ،تفصٌل لسٌدة الوردٌة والطفل ٌسوع اللذان ٌضعان
مسبحة الوردٌة ذات  150حبة فً عنق الطوباوي أالن.

428

زولً ،كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة ،المسماة  ،Broerenkerkوالتً تبعد
حوالً  1كم من الكنٌسة الجدٌدة إذا سرنا بمحاذاة أسوار زولً القدٌمة.

429

زولً ،كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة ،المسماة  :Broerenkerkتشمخ
الكنٌسة وتملا القلب بالسعة لرؤٌتها.

430

زولً ،كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة ،المسماة  :Broerenkerkالكنٌسة
الٌوم مخصصة ومستخدمة كمكتبة بالرؼم من أن مقبرة الرهبان
الدومٌنٌكان مازالت بداخلها ،ومن بٌن القبور قبر الطوباوي أالن
دٌبلروش.

431

زولً ،كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة ،المسماة  :Broerenkerkتفصٌل من
العمارة بالطوب.

432

زولً ،كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة ،المسماة .Broerenkerk

433

زولً ،كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة ،المسماة .Broerenkerk

434

زولً ،كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة ،المسماة .Broerenkerk
435

زولً ،كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة ،المسماة .Broerenkerk
436

زولً ،كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة ،المسماة .Broerenkerk

437

زولً ،كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة ،المسماة .Broerenkerk

438

زولً ،كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة ،المسماة .Broerenkerk

439

زولً ،كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة ،المسماة ( Broerenkerkفً
األعلى) ،والسماء فوق الكنٌسة (فً األسفل).
440

زولً ،كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة ،المسماة .Broerenkerk

441

زولً ،كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة ،المسماة .Broerenkerk

442

زولً ،المكتبة القدٌمة ،وهً الٌوم مطعم ،بجانب كنٌسة الدومٌنٌكان
القدٌمة ،المسماة .Broerenkerk

443

زولً ،كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة ،المسماة .Broerenkerk

444

زولً ،المكتبة القدٌمة (فً األعلى) ،وكنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة ،المسماة
.Broerenkerk
445

زولً ،الواجهة الجانبٌة لكنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة ،المسماة
.Broerenkerk
446

زولً ،الواجهة الجانبٌة لكنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة ،المسماة
.Broerenkerk
447

زولً ،الواجهة الجانبٌة لكنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة ،المسماة
.Broerenkerk

448

زولً ،صدر كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة ،المسماة .Broerenkerk

449

زولً ،صدر كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة ،المسماة .Broerenkerk

450

زولً ،المتحؾ ،لوحة من القرن  17تصور كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة
المسماة .Broerenkerk

451

زولً ،المتحؾ ،رسم من القرن ٌ 15صور كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة
المسماة  Broerenkerkكما رآها الطوباوي أالن (فً األعلى)؛ منطقة
الكنٌسة والدٌر القدٌمٌن كما ٌبدوان الٌوم (فً األسفل).

452

زولً ،المتحؾ ،رسم من القرن ٌ 15صور كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة
المسماة  Broerenkerkكما رآها الطوباوي أالن.
453

زولً ،المتحؾ ،رسم من القرن ٌ 15صور كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة
المسماة  Broerenkerkكما رآها الطوباوي أالن.
454

زولً ،كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة  Broerenkerkفً خرٌطة
من القرن السابع عشر.

455

زولً ،كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة  ،Broerenkerkفً
الستٌنٌات .جمٌع األبنٌة التً تحٌط بها حالٌا لم تكن موجودة بعد.

456

زولً ،داخل كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة  ،Broerenkerkكما
كانت تبدو عندما كانت مستخدمة كصالة احتفاالت موسٌقٌة (فً
الثمانٌنٌات تقرٌبا).
457

زولً ،داخل كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة  ،Broerenkerkكما
كانت تبدو قبل ترمٌمات عام .2012

458

زولً ،داخل كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة  ،Broerenkerkكما
كانت تبدو قبل ترمٌمات عام .2012

459

زولً ،داخل كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة  ،Broerenkerkكما
كانت تبدو قبل ترمٌمات عام .2012

460

زولً ،داخل كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة  ،Broerenkerkكما
كانت تبدو قبل ترمٌمات عام .2012

461

زولً ،داخل كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة  ،Broerenkerkكما
كانت تبدو قبل ترمٌمات عام .2012

462

زولً ،داخل كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة  ،Broerenkerkكما
كانت تبدو قبل ترمٌمات عام .2012

463

زولً ،داخل كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة  ،Broerenkerkكما
كانت تبدو قبل ترمٌمات عام .2012
464

زولً ،داخل كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة  ،Broerenkerkكما
كانت تبدو قبل ترمٌمات عام .2012

465

زولً ،داخل كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة  ،Broerenkerkكما
كانت تبدو قبل ترمٌمات عام .2012

466

زولً ،داخل كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة  ،Broerenkerkأثناء
ترمٌمات عام  :2012إذا نظرنا من جانب المذبح القدٌم نرى نافذة
الواجهة المسدودة بجدار.

467

زولً ،داخل كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة  ،Broerenkerkأثناء
ترمٌمات عام .2012
468

زولً ،داخل كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة  ،Broerenkerkأثناء
ترمٌمات عام .2012
469

زولً ،داخل كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة  ،Broerenkerkأثناء
ترمٌمات عام .2012
470

زولً ،داخل كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة  ،Broerenkerkأثناء
ترمٌمات عام .2012
471

زولً ،داخل كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة  ،Broerenkerkأثناء
ترمٌمات عام .2012

472

زولً ،داخل كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة  ،Broerenkerkأثناء
ترمٌمات عام .2012
473

زولً ،داخل كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة  ،Broerenkerkأثناء
ترمٌمات عام .2012
474

زولً ،داخل كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة  ،Broerenkerkأثناء
ترمٌمات عام .2012
475

زولً ،داخل كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة  ،Broerenkerkأثناء
ترمٌمات عام .2012

476

زولً ،داخل كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة  ،Broerenkerkأثناء
ترمٌمات عام .2012

477

زولً ،داخل كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة  ،Broerenkerkأثناء
ترمٌمات عام .2012
478

زولً ،داخل كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة  ،Broerenkerkأثناء
ترمٌمات عام .2012
479

زولً ،داخل كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة  ،Broerenkerkأثناء
ترمٌمات عام .2012
480

زولً ،داخل كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة  ،Broerenkerkأثناء
ترمٌمات عام .2012

481

زولً ،داخل كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة  ،Broerenkerkأثناء
ترمٌمات عام .2012
482

زولً ،داخل كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة  ،Broerenkerkأثناء
ترمٌمات عام .2012
483

زولً ،داخل كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة  .Broerenkerkركبت
الرفوؾ عام  2012عندما أصبحت الكنٌسة القدٌمة مكتبة.

484

زولً ،بجانب صدر كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة ،Broerenkerk
ٌرى قسما من الدٌر القدٌم الذي كان ٌطل على بستان وحدٌقة فً الماضً.
ربما كانت إحدى تلك النوافذ نافذة الحجرة التً مرض واحتضر فٌها
الطوباوي أالن.

485

زولً ،صدر كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة  ،Broerenkerkوقسما
من الدٌر القدٌم .أعٌد بناء أجزاء من الدٌر .الساحة الصؽٌرة الحالٌة كانت
تشكل جزأ من حدٌقة دٌر الدومٌنٌكان (أو الوعاظ) وبستانه الكبٌر.

486

زولً ،جزء من الدٌر الدومٌنٌكانً القدٌم الملحق بكنٌسة الدومٌنٌكان
القدٌمة المسماة .Broerenkerk
487

زولً ،الباب الذي كان ٌصل الدٌر بالحدٌقة ،الملحق بكنٌسة الدومٌنٌكان
القدٌمة المسماة .Broerenkerk

488

زولً ،الباب الذي كان ٌصل الدٌر بالحدٌقة والبستان القدٌمٌن ،المبلصق
تقرٌبا ألسوار زولً.

489

زولً ،المسافة التً كانت تفصل أسوار المدٌنة القدٌمة عن دٌر
الدومٌنٌكان القدٌم .فً الصورة ،قسم من الدٌر الذي أعٌد بناءه ،وفً
عمق الصورة نلمح مكتبة الدٌر القدٌمة.

490

زولً ،من أسوار المدٌنة ٌظهر صدر كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة
 ،Broerenkerkوالقسم الذي أعٌد بناءه من الدٌر القدٌم.

491

زولً ،الدٌر الدومٌنٌكانً القدٌم ،ونافذة إحدى الؽرؾ.
492

زولً ،دٌر وكنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة  Broerenkerkفً
لوحة مرسومة من القرن السابع عشر.

493

زولً ،مكتبة دٌر الدومٌنٌكان بجوار كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة
"."Broerenkerk

494

زولً ،مكتبة دٌر الدومٌنٌكان بجوار كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة
.Broerenkerk

495

زولً ،مكتبة دٌر الدومٌنٌكان بجوار كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة
.Broerenkerk
496

زولً ،داخل مكتبة دٌر الدومٌنٌكان (فً األعلى) ،ومن نوافذه ،منظر
كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة ( Broerenkerkفً األسفل).
497

زولً ،داخل مكتبة دٌر الدومٌنٌكان :المدخل من الباحة السابقة (فً
األعلى) ،ورواق الدٌر القدٌم (فً األسفل).
498

زولً ،ما تبقى من دٌر الدومٌنٌكان القدٌم قبل إعادة البناء فً القرن
العشرٌن.
499

زولً ،رواق دٌر الدومٌنٌكان القدٌم من الخارج.

500

زولً ،باب دخول دٌر الدومٌنٌكان القدٌم المحاذي لكنٌسة الدومٌنٌكان
القدٌمة المسماة "ٌ ."Broerenkerkؤدي الباب إلى الرواق والطوابق
العلٌا.

501

زولً ،داخل رواق دٌر الدومٌنٌكان القدٌم ،بجانب باب الدخول :األبواب
المسدودة كانت تصل بالكنٌسة.

502

زولً ،داخل رواق دٌر الدومٌنٌكان القدٌم ،من باب الدخول :الباب الصؽٌر
المسدود كان ٌؤدي إلى أرؼن الكنٌسة.

503

زولً ،داخل رواق دٌر الدومٌنٌكان القدٌم إذا نظرنا من باب الدخول.
504

زولً ،داخل رواق دٌر الدومٌنٌكان القدٌم إذا نظرنا من باب الدخول.

505

زولً ،داخل رواق دٌر الدومٌنٌكان القدٌم.

506

زولً ،داخل رواق دٌر الدومٌنٌكان القدٌم.

507

زولً ،دٌر الدومٌنٌكان القدٌم ،نافذة إحدى ؼرؾ الطابق الثانً.

508

زولً ،دٌر الدومٌنٌكان القدٌم ،نافذة مطلة فً الكنٌسة موجودة فً ردهة
الطابق الثانً.

509

زولً ،األسوار والقناة بالقرب من كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة
"."Broerenkerk
510

زولً ،األسوار والقناة بالقرب من كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة
"."Broerenkerk
511

زولً ،األسوار وأحد األبراج بالقرب من كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة
المسماة "."Broerenkerk

512

زولً ،البرج والقناة بالقرب من كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة
"."Broerenkerk
513

زولً ،األسوار والبرج بالقرب من كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة
"."Broerenkerk

514

زولً ،األسوار والبرج بالقرب من كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة
"."Broerenkerk

515

زولً ،الطبٌعة فً القناة وعلى ضفافها ،بالقرب من كنٌسة الدومٌنٌكان
القدٌمة المسماة "."Broerenkerk
516

زولً ،األسوار والقناة بالقرب من كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة
"."Broerenkerk
517

زولً ،األسوار والبرج بالقرب من كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة المسماة
"."Broerenkerk
518

زولً ،المتحؾ ،تمثال خشبً للسٌدة الطاهرة ،القرن  .15من المحتمل أن
التمثال كان موجودا فً كنٌسة الدومٌنٌكان ألن الرسام ج .بٌللٌؽامبً رسم
الطوباوي أالن ودونس سكوتو كما رسم الهوتًٌ الحبل ببل دنس.
519

زولً ،المتحؾ ،تمثال خشبً للقدٌسة بربارة ،القرن .15
520

ومع ذلك ،مازال قبر وجثمان الطوباوي أالن ،الذي لم
ٌفتح قط ،تحت أرضٌتها ،ولكن ال ٌعرؾ بدقة فً أي مكان
.81
من الكنٌسة دفن
تطل إحدى النوافذ من الكنٌسة على الدٌر السابق وعلى
إحدى الؽرؾ التً احتضر فٌها أعظم منشد لسٌدة الوردٌة.
عندما مات أالن ،وبما أنه كان عابر سبٌل فً زولً،
بقٌت مدوناته وكتاباته فً روستوك ،بٌنما كانت رسابله فً
حوزة المرسل إلٌهم.
الكتابات الوحٌدة التً نشرها من قبل كانت أطروحة
الدكتوراه عن جبلل السبلم علٌك ٌا مرٌم ،أي
"،"Principium super III Sententiarum
و"الدفاع" عن الوردٌة.82

__________________
 81جرت فً الستٌنٌات حفرٌات أثرٌة تحت خورس الكنٌسة حٌث كان ٌظن
أن الطوباوي أالن دفن ،ولكن البحث لم ٌستمر للعدد الهابل للقبور التً كشؾ عنها
فً مكان ضٌق لهذه الدرجة من الكنٌسة العظٌمة.
ٌبدو أن الطوباوي أالن لم ٌكن ٌرٌد مؽادرة تلك الكنٌسة التً نتمنى أن
تصبح – بمشٌبة اإلله ومرٌم كلٌة القداسة – فً ٌوم من األٌام أهم األماكن المقدسة
للوردٌة الكلٌة القداسة وألخوٌتها.
 82قام كابٌلً بتصنٌؾ كتابات الطوباوي أالن دٌبلروش ،مخطوطات
ومؤلفات مطبوعة وطبعات :انظر KAEPPELI O.P., Scriptores Ordinis
Praedicatorum Medii Aevi, p. 1151-56.

521

زجاج نافذة ملون لكنٌسة ؼٌر معروفة فً برٌتانٌا :الطوباوي أالن مع
الوردٌة وراٌة أخوٌة الوردٌة.
522

فً  25أٌار عام  ،1476أصدر مجلس تجمع هولندا
لدومٌنٌكان هارلم أمرا لجمٌع الرهبان بتجمٌع وإرسال كل
كتابات أالن ،المنسوخة واألصلٌة ،إلى مقره ،وتسلٌمها لنابب
أسقؾ تجمع هولندا.83
أطلق على أالن لقب "طوباوي" بعد وفاته وفق
التقالٌد ،مع أنه لم ٌعثر على وثٌقة رسمٌة لعقٌدته التً
نشأت على مستوى األبرشٌة فقط كما هو الحال بالنسبة
لجمٌع القدٌسٌن قبل مجمع ترنتو المسكونً ،والتً ربما
فقدت أو أتلفت.
انتهى تجمٌع كتاباته بعد سنتٌن ،فً عام ،1478
عندما انتخب ادرٌان فان دٌر مٌر ( )1505+نابب اسقفً
عام ،أي ربٌس تجمع هولندا خبلل المجلس الذي انعقد فً
زولً فً  22نٌسان .147884
بناء على المواد التً جرى تجمٌعها والكتابات التً
تركها أالن فً روستوك ،جمع ادرٌان فان دٌر مٌر كتٌبٌن:

______________
Cf. A DE MEYER O.P., La Congregation de Hollande ou la
reforme dominicaìne en territoire bourguìgnon, de Meyer, p. 77.
84
Cf. A DE MEYER O.P., La Congregation de Hollande ou la
reforme dominicaìne en territoire bourguìgnon, de Meyer, p. 84
83

523

 ،Master of Bellaertالمسٌح أمام بٌبلطس ،حوالً عام ،1475
متحؾ بوٌجمانس فان بٌونٌنجٌن ،روتردامٌ .جري هذا المشهد فً شوارع
هارلم ،وعلى الٌسار هناك دٌر الدومٌنٌكان القدٌم.
524

""( "Instructorium Psalteriiتعالٌم الوردٌة")،85
دفاعا عن ذكرى أالن ومذهبه المرٌمً ،و
Compendium
Plalterii
Beatissmae
"
"( 86"Trinitatis Magistri Alaniملخص مزمور
الثالوث المقدس للمعلم أالن") ،وهو مؤلؾ نشر للمرة األولى
فً انفٌرسا حوالً نهاٌة عام ٌ ،1480لخص كل مذهب
أالن لنشر المزمور أو ما ٌسمى الوردٌة المرٌمٌة
وأخوٌتها 87على نطاق أوسع.
________________
85

هذا الكتٌب لم ٌطبع قط ،وتوجد منه نسخة فًCod. Lat. " :

[ "Monac.شٌفرة مٌونٌخ البلتٌنٌة]  ،13573الورقات :142-123
" Instructorium psalterii sponsi et sponsae Christi Jesu
 ."et gloriosae Virginis Marieaنسخة سابقة لـ  19نٌسان ،"1486
فً س .اورالندي ،من الوعاظ ،كتاب الوردٌة ،ص.44 .
86

Cf. T. KAEPPELI O.P., Scriptores Ordinis Praedicatorum

Medii Aevi, n. 83.

 87ذكر فٌلٌبو ارجٌبلتً ،وهو شارح من القرن  ،17أن هذا المؤلؾ نشر
فً "بحث مزمور الثالوث المقدس .وأضاؾ" :وطبع هذا البحث وأدرج فً المؤلؾ
ذو العنوان :كتاب وردٌة مرٌم العذراء المجٌدةٌ ]...[ ،بدو فعبل أن هذا المؤلؾ
الصؽٌر للطوباوي أالن هو ذاته الذي ٌنسبه إلٌه ربٌس الدٌر ترٌتٌنو ( de
 )Scriptoris Ecclesiasticis DCCCLالمكتوب باللؽة البلتٌنٌة بعنوان:
 ]...[Compendium Psalterii Marianiوترجمه راهب دومٌنٌكانً
مجهول االسم إلى لؽة بٌزا العامٌة .واختصر أالن بذاته ملخص األعمال إلى 30
فصل ،تروي خمسة عشر منها المعجزات التً حصلت بفضل المزمور ،والخسمة
عشر األخرى عن المعجزات التً حدثت بفضل السبلم المبلبكً ،أي السبلم علٌك ٌا
مرٌم" .فً ؾ .ارجٌبلتً ،مكتبة الناشرٌن ،ص.394-393 .
525

مطبوعة من القرن السادس عشر تقرٌبا :على الٌسار صورة الطوباوي
أالن.

526

حوالً عام  ،1480نشر بعض الشرتوزٌٌن من شرتوزة
مارٌٌنً فً روستوك ،وهم معجبٌن وأصدقاء ألالن كان
بحوزتهم الكثٌر من أوراقه (ٌجوز التساؤل عما إذا كانت
نسخ عن المواد التً نشرت فً هولندا أم هً وثابق
أصلٌة) ،فً لوبٌك مجموعة من كتابات أالن ،من بٌنها بعض
األبحاث المرٌمٌة ،وبعض الرسابل بمحتوى مذهبً ،وأٌضا
بعض األسرار عن وحً القدٌسة مرٌم ،بعد عام .1463
كانت هذه المجموعة بعنوانDe immensa dignitate :
ac

precelsae

Psalterii

utilitate

et

.intemeratae Virginis Mariae
قام بعض الشرتوزٌٌن من ذلك الدٌر ذاته ،والذٌن
سافروا عام  1493من أجل تأسٌس شرتوزة مارٌفرٌد
بالقرب من ؼرٌبشولم فً السوٌد ،بطباعة هذا المؤلؾ فً
استوكهولم عام  ،1498ثم مرة أخرى فً لوبٌك عام
 ،1506فً الوقت الذي كانت تصدر فٌه ترجمات ألمانٌة
فً اؼوستا وفً اولما قبل القرن السادس عشر.
بٌن عامً  1479و  ،1509قام جان نٌسٌن ،وهو
رجل كنٌسة نظامً من باردلشولم فً هولشتاٌن ،بنسخ كل
ما عثر علٌه عن الطوباوي أالن.88
______________
 88انظر س .اورالندو الواعظ ،كتاب الوردٌة ،ص.49 .
527

خرابط قدٌمة لمدٌنة لوبٌكا ،فً القرن السادس عشر ،حٌث جرى ،فً عام
 ،1463طباعة المجموعة األولى ألعمال الطوباوي أالن دٌبلروش،
بعنوانutilitate Psalterii De immensa dignitate et :
precelsae ac intemeratae Virginis Mariae

528

شرتوزة مارٌفرٌد ،او ؼرٌبشولم ،فً السوٌد ،حٌث أعٌد طباعة فً عام
 1498كتاب De immensa dignitate et utilitate Psalterii

529

عندما دمرت شرتوزة مارٌفرٌد ،او ؼرٌبشولم ،فً السوٌد ،فً بداٌات
القرن السادس عشر ،بنً بجانبها قصرا ملكٌا.

530

شرتوزة مارٌفرٌد القدٌمة ،او ؼرٌبشولم ،وهً الٌوم كنٌسة لوثرٌة.

531

داخل شرتوزة مارٌفرٌد القدٌمة ،او ؼرٌبشولم ،وهً الٌوم كنٌسة لوثرٌة.
532

لقى أثرٌة فً شرتوزة مارٌفرٌد القدٌمة.

533

534

نصب الشرتوزٌٌن الترحٌبً القدٌم فً مارٌفرٌد أو ؼرٌبشولم.
535

تفصٌل من نصب الشرتوزٌٌن الترحٌبً القدٌم فً مارٌفرٌد أو ؼرٌبشولم.
536

تعتبر المجلدات الثبلثة المحفوظة فً مكتبة كٌٌل
الجامعٌة المجموعة القدٌمة األكثر ؼزارة عن أالن.89
فً القرن السابع عشر ،بدأ الدومٌنٌكانً األب الراهب
ٌوحنا اندرٌا كوبنشتاٌن 90بترتٌب جمٌع كتابات أالن وطبع
فً فرٌبورغ عام  ،1619وفً كولونٌا عام 1624
(تبعتها طبعات عدٌدة حتى الطبعة األخٌرة التً صدرت فً
اٌموال عام  ،91)1847كتابB. Alanus de Rupe " :
Redivivus, de Psalterio seu Rosario Christi

 ،" et Mariae tractatusوهو مؤلؾ ٌتضمن أعمال

________________
89

قام هوؼبلند ،من الوعاظ ،بكتابة وصؾ مفصل لهذه األجزاء الثبلثة،

Dissertatio critica de scriptis Ven. P. Alani de Rupe Fr. Ordinis
Praedicatorum in: Analecta sacri Ordinis Praedicatorum, an. 2,
(1895), p. 113-22.
90

كان كوبنشتاٌن قد كتب:

De fraternitate sanctissimi Rosarii

،beatae Virginis, ortu, progressu, atque praecellentia, vol. I-III
الذي نشر ألول مرة فً كولونٌا عام  ،1613وأعٌدت طباعته فً فرٌبورغ عام
1619؛ وفً هاٌدلبرغ عام 1629؛ وألؾ أٌضاClavis praedicandi :
 ،Rosariiالذي نشر فً كولونٌا عام  .1613سبقت هذه األعمال التً لها روح
أعمال أالن ،المجموعة العظٌمة لكوبنشتاٌن عن مؤلفات أالن ببضعة سنوات.
91
ولدٌنا طبعة فً عام  1665بعنوانCOPPENSTEIN JOANNES :
ANDREAS O.P., “Beati fr. Alani redivivi Rupensis, tractatus

mirabilis de ortu et progressu Psalterii Christi et Mariae eiusque
fraternitatis », Venetiis, apud Paulum Baleonium, 1665.

537

واحدة من الطبعات العدٌدة لمجموعة أعمال الطوباوي أالن دٌبلروش التً
أشرؾ علٌها كوبنشتاٌن.
538

الطوباوي

أالن

دٌبلروش

الخمسة:

;Apologia

Revelationes et Visiones; Sermones S.
et

Sermones

;rivelati

Alano

Dominici

.tractaculi; Exempla seu Miracula
اعتمد كوبنشتاٌن بشكل خاص على طبعة الشرتوزٌٌن
لعام .1498
المؤلؾ موزع على الشكل التالً :الكتاب األول،
 ،Apologiaوهو إشادة بالوردٌة وأخوٌتها ،كتبه أالن
ألسقؾ تورنً فٌرٌكو دا كلونً؛ الكتاب الثانً،
 ،Revelationes et Visionesجمع فٌه القصص
القدٌمة ووحً ورؤى الوردٌة؛ الكتاب الثالثSermones ،
ٌ ،S. Dominici Alano rivelatiنقل فٌه عظات القدٌس
دومٌنٌك عن الوردٌة والتً حصل علٌها أالن بالوحً من
ذات القدٌس المؤسس لمذهبه؛ الكتاب الرابعSermones ،
 ،et tractaculiوفٌه أطروحة الدكتوراه للطوباوي أالن
عن جبلل السبلم المبلبكً أو السبلم علٌك ٌا مرٌم؛
وملحقاته ،وهً بحث عن المٌزات الكهنوتٌة الخمسة عشر،
وأخٌرا ،كتٌب عن األسرار الخمسة عشر لـ أبانا والمبة
والخمسون لـ السبلم علٌك ٌا مرٌم؛ الكتاب الخامس،
ٌ ،Exempla seu Miraculaجمع فٌه األمثلة عن
الرجال والنساء المؤمنٌن بالوردٌة .وبهذه األمثلة تختم
أعمال أالن التً جمعها كوبنشتاٌن.

539

كولونٌا ،مطبوعة من عام .1530

540

تنسب ألالن أعمال أخرى ؼٌر واردة فً مجموعة
Compendium Psalterii B.mae
:كوبنشتاٌن
Trinitatis et S. Mariae; La Confraire du
Psautier de Notre Dame; Expositio in

 فصبل بعدد15 (موزعة علىregulam S. Augustini
.92)ًأسرار المزمور المرٌم
بالرؼم من أن عبادة الطوباوي أالن انتشرت بسرعة
 فقد، وخاصة بٌن الدومٌنٌكان،وبقٌت حٌة لقرون عدٌدة
.أصبحت طً النسٌان خبلل القرن األخٌر
_________________
ٌورد اٌبولٌتو ماراتشً فً القرن السابع عشر عناوٌن أعمال الطوباوي

92

"Alanus de Rupe (cuidam, sed male, Alarius) , :أالن
Batavo, Deiparaeque Virginis (erga quam eximio amore
ferebatur)
pientissimus
cultor,
eiusque
Rosarij
ferventissimus Promotor, multarum virtutum titulis, et
caelestium revelationum gloria clarissimus, inter alia
ingenji sui celestisque sapientiae insignia monumenta,
Marianae Bibliotecae consecravit: De dignitate Rosarij
B. Virginis lib. I; Apologiam pro eodem ad Ferricum de
Cluniaco, Episcopum Torniacensem; De Fraternitate
Rosarij lib. I; Compendium Psalterii Mariani, lib. I; De
Miraculis Sanctiss. Rosarij lib. I; in Cantica Canticorum
lib. I singula Salomonis verba ad Christum et B.
Virginem, se invicem colloquentes accomodando; De
15 Laudibus Psalterij B. Mariae, secundum 15 lapides
in Rupe altissima Angelicae Salutationis repertos”, in:
MARRACII
HIPPOLYTI,
Bibliotheca Mariana, in:
Monumenta italica mariana, n. 2, p. 15.
541

بٌتر باولوس روبنس ،سٌدة الوردٌة .1640-1577 ،خلؾ
القدٌس دومٌنٌك نرى الطوباوي أالن.

542

بقٌت عدة رسوم له وتماثٌل ومطبوعات نراه فٌها
محاطا بهالة القداسة.
ٌحتفل بعٌده فً الثامن من أٌلول ولو أن عبادته لم
تؤكد بعد ،وال ٌبدو أن هناك كنابس باسمه.93

 .4تطور الوردٌة من الطوباوي أالن ،اعتبارا من
القرن الخامس عشر حتى ٌومنا هذا.
 :4.1الصكوك البابوٌة فً القرنٌن الخامس عشر
والسادس عشر الخاصة بالوردٌة وأخوٌتها.
كانت الوردٌة المقدسة على مر الزمن ثروة عابلٌة عند
الدومٌنٌكان ،وكان الرهبان الوعاظ هم المروجون الدؤوبون
على نشرها.

_________________
 93نقرأ فً “Acta Sanctorum”, cura: J. STILINGO et
alii, vol. III, septembris 3, p. 205, si legge: «Alanus de
Rupe, Ordinis Praedicatorum, Beatus vocatur hodie
apud Raissium, et apud scriptores Ordinis sui, qui
eidem longa texuerunt elogia. At nihilo reperio de cultu
ipsius publico; et Saussayus eum veneralibus tantum
” ،aggregavitوٌعنًٌ" :حتفل راٌسٌو وكتابه الٌوم بأالن دٌبلروش من الوعاظ

كطوباوي ،وكالوا له المدٌح مطوال .لكن لم ٌعثر على شًء ٌخص عبادته".
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زجاج نافذة ملون لكنٌسة القدٌس بٌٌر ،اٌنون ،برٌتانٌا :ؼالبا ما نرى
الطوباوي أالن محاط بهالة.
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كان ربٌس دٌر كولونٌا ،األب جاك سبرنؽر
( ،)1496+المروج األكثر نشاطا لتقوى الوردٌة بعد أالن،
وأسس أخوٌة للوردٌة فً كنٌسة اندرٌا فً كولونٌا مستلهما
أخوٌة دواي.
تقول التقالٌد أٌضا أن السٌدة ظهرت لؤلب جاك
سبرنؽر.
وبهذا الصدد ،كتب األب سبٌاتسً" :فً عام ،1475
ظهرت القدٌسة العذراء لربٌس دٌر كولونٌا أٌضا ،وهو أٌضا
من الوعاظ.
قالت له العذراء أنه إذا كانت كولونٌا ترٌد التخلص
من األعداء الذٌن كانوا ٌحاصرونها ،فٌجب الوعظ بالوردٌة
ونشر ممارستها.
وبهذه الطرٌقة فقط ٌمكن انقاذ المدٌنة.
أبلػ ربٌس الدٌر الفقٌه الجمٌع بأمر ملكة المبلبكة،
وبعد أن اعتنق الشعب الوردٌة ومارس تبلوتها تحررت
المدٌنة".94
إذن فإن تأسٌس أخوٌة الوردٌة فً كولونٌا حرر
المدٌنة من هجوم دوق برؼونٌا شارل المتهور الذي بدأ عام
.1474
_________________
 94ر .سبٌاتسً ،من الوعاظ ،وقابع وحكاٌا دٌر القدٌس سٌستوس فً آبٌا،
ص.913-953 .
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معلم سان سٌفٌرٌنو ،سٌدة الوردٌة ،لوح متعدد الجوانب ،كنٌسة القدٌس
اندرٌا ،كولونٌا :1510 ،تفصٌل ٌمثل الطوباوي أالن (مع قبعة المعلم،
ومسبحة الوردٌة بٌن ٌدٌه) ،واألب جاك سبرنؽر خلؾ الطوباوي أالن،
وإلى جانبه بعض مصلً الوردٌة فً أخوٌة كولونٌا.
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فٌما ٌلً رواٌة لؤلحداث فً نص معاصر مترجم إلى
لؽة بٌزا العامٌة" :فً عام الرب  ،1475أي عندما كان
شارل ،دوق برؼونٌاٌ ،حاصر نٌوس ،وهً حصن عظٌم على
نهر الراٌن ،95ولدى رؤٌة سكان المدٌنة المقدسة تحؾ بهم
المخاطر الكبٌرة ]...[ ،تدبروا األمر [ ]...داعٌن حامٌها ،أي
الملوك (المجوس) ]...[ ،وعدهم أب موقر مؤمن بتقوى
مرٌم العذراء المجٌدة [ ]...ربٌس دٌر األخوة الرهبان
الوعاظ (األب جاك سبرنؽر) [ ]...بتأسٌس أخوٌة العذراء
المجٌدة وتقوى وردٌتها القدٌمة ...كً تتكرم العذراء المجٌدة
وتدافع عن المدٌنة المذكورة وتحمٌها من المخاطر التً كانت
تحدق بهؤالء .حدث شًء عجٌب ...فبٌنما كان ٌخشى من
إراقة دماء كثٌرة ،فجأة ،وبمعونة مرٌم العذراء المجٌدة
والقدٌسٌن ،أتى األمل الكبٌر بالسبلم المقبل".96

_________________
 95وهو حصن نٌوس على الضفة الٌسرى لنهر الراٌن ،مقابل دوسلدورؾ.
Cf.
MICHELE
DI
 96انظرررررر مٌخابٌرررررل دي فرنسرررررٌس دي لٌرررررل
” FRANCESCO DI LILLA, “Quodlibetكولونٌررا ،1476 ،نررص بلؽررة بٌررزا
العامٌة من بداٌات القرن السادس عشر ،الفصل الخامس)
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كولونٌا ،كاتدرابٌة كولونٌا ،حٌث تحفظ ذخابر الملوك المجوس.
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ذلك النصر الرابع دفع االمبراطور فٌدرٌك الثالث
(عضو فً األخوٌة مع زوجته الٌونورا ( )1467+وابنهما
ماكسٌمٌلٌان) ،للحصول من ممثل البابا فً ألمانٌا ،األسقؾ
الٌساندرو نانً ماالتٌستا ،على مرسوم الؽفران ألخوٌة
الوردٌة فً كولونٌا.
كان أول أسقؾ ٌصادق على أخوٌة وردٌة بإسم الحبر
األعظم سٌستوس الرابع ،وانضم هو نفسه إلٌها.
فٌما ٌلً نص الرسالة بتارٌخ  10أٌار :1476
"نسخة عن رسالة الٌكساندر ،اسقؾ فورلً ،ممثل
البابا فً ألمانٌا ،بخصوص التأكٌد والمصادقة على أخوٌة
وردٌة العذراء مرٌم.
بفضل الرب والكرسً الرسولًٌ ،توجه الٌساندرو،
اسقؾ فورلً ،بكامل سلطانه كممثل للبابا ،لكونه سفٌر
بابوي وواعظ فً ألمانٌا ،إلى المؤمنٌن المسٌحٌٌن الذٌن
سٌقرأون أو سٌسمعون باهتمام هذه الرسالة( ،نتمنى)
الخبلص األبدي فً الرب.
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بٌنتورٌكٌو ،لقاء فرٌدرٌك الثالث مع الٌونورا البرتؽال ،سٌٌنا ،مكتبة
بٌكولومٌنً.1507-1502 ،
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نثمن عالٌا هذه التجمعات العظٌمة ،اإللهٌة والقدسٌة
للمؤمنٌن فً الكنابس وفً األماكن المقدسة ،ونعنً بذلك
األخوٌات المبجلة ،التً تحمل فً األماكن التً توجد فٌها
ثمارا عظٌمة من اتقاد فً اإلٌمان ،وهذا شرؾ لها وامتٌاز.
فنحن حقا بحاجة دابما للحماٌة الحنونة ولعون مرٌم
العذراء المجٌدة ،أم اإلله ،سبحانها ،والتً ال ٌنكر لها ابنها
(الذي ٌحبها) شٌبا؛ وٌجب علٌنا نحن أن نعز ونجل بحب
كبٌر ،وبشؽؾ وبعناٌة شدٌدة أخوٌتها أٌنما وجدت.
كتب القدٌس برناردو أننا ال نقدر على شًء بدون
مرٌم ،وأننا بدونها بؤساء ولما كان هناك أي عمل صالح.
لذلك نثنً على أخوٌة العذراء الكلٌة القداسة ،والتً
تدعى أخوٌة الوردٌة التً هً فقط تضع بكل حب صالح
األعمال للمشاركة بها بٌن األخوة الوعاظ فً كولونٌا ،التً
شٌدت منذ زمن لٌس قصٌر كحصن دفاعً آمن تسبٌحا بمرٌم
العذراء ومجدا لها ،ولمنفعة الكثٌرٌن.
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كولونٌا ،كنٌسة القدٌس اندرٌا ،سٌدة الوردٌة :1623 ،تفصٌل لؤلب جاك
سبرنؽر ،مؤسس أخوٌة كولونٌا ،ومعه سجل األخوة الرهبان.
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من المعلوم أن القدٌس دومٌنٌك ،أول أب لهذه الطابفة،
هو من بشر بها ،ولكنها مع مرور الزمن هجرت وأصبحت
طً النسٌان؛ وأما الٌوم فاألخوٌة أعٌدت إلى الحٌاة على
أسس أكثر صبلبة وثباتا ،وٌزداد ٌوما بعد ٌوم عدد المؤمنٌن
المسٌحٌٌن الذٌن ٌشعرون بالرؼبة فً أن ٌصبحوا أخوة
لمرٌم العذراء ،وٌشعرون بأن نعمة اإلله قد جددت حٌاتهم.
ونحن أٌضا ،اسوة بأولبك الذٌن دفعهم إٌمانهم الكبٌر،
نرٌد أن نكون موضع ترحٌب وفً عداد المسجلٌن (فً
أخوٌة الوردٌة).
ولذلك نرد باإلٌجاب على االلتماسات التً أتت أٌضا من
جبللة امبراطور الرومان المهٌب ،وبموجب السلطة الباباوٌة
الممنوحة لنا بشكل خاص ،نوافق ،ونؤكد ونصادق على
أخوٌة الوردٌة متكلٌن على رحمة اإلله القادر على كل شًء
وعلى سلطانه وسلطان الرسل القدٌسٌن بطرس وبولس،
ونمنح عطفا األن ولؤلبد للجمٌع ولكل أخ وأخت فً األخوٌة
(الوردٌة) خبلل األعٌاد الربٌسٌة الخمسة ،عٌد البشارة،
وعٌد الزٌارة ،وعٌد ارتقاء العذراء ،وعٌد مولد العذراء،
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هانس بورؼماٌر ،صورة لؤلمبراطور فرٌدرٌك الثالث ازبورغ،1468 ،
متحؾ كونستٌستورٌشس ،فٌٌنا :فرٌدرٌك الثالث ()1493-1415
أمبراطور األمبراطورٌة الرومانٌة المقدسة الذي تسجل فً أخوٌة الوردٌة،
وسعى لموافقة البابا سٌستوس الرابع علٌها.
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وعٌد التطهٌر ،مبة ٌوم مؽفرة لكل ٌوم عٌد فً كل مرة
ٌتلون فٌها أو ٌسمعون فٌها تبلوة وردٌة القدٌسة العذراء
خمسون السبلم علٌك وخمسة أبانا؛ ونمنح أٌضا أربعٌن ٌوم
مؽفرة (للتكفٌر عن الذنوب) لمن ٌشارك أٌام السبت،
وعشٌات األعٌاد ،أو أٌام العطلة األسبوعٌة ،فً انشاد السبلم
الملكً الذي سٌقوم به األخوة الوعاظ بعد صبلة الساعة
األخٌرة أمام مذبح القدٌسة العذراء الذي تجتمع األخوٌة فٌه.
لقد أعطٌنا أوامرنا بكتابة هذه الرسالة لكً ٌثق الجمٌع
بهذه األمور ،ومن أجل ضمان الصحة القانونٌة لها طلبنا أن
تكون مختومة من قبل أمٌن سرنا بالخاتم الكبٌر البٌضوي.
كولونٌا ،عام تجسد الرب  ،1476فً العام التاسع
إلعبلن الخمس عشرٌة ،الٌوم العاشر من شهر آذار ،السنة
الخامسة ،بفضل العناٌة اإللهٌة ،لحبرٌة األب المقدس
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هانس بورؼماٌر ،صورة لؤلمبراطورة الٌونورا البرتؽال (-1434
 ،)1467زوجة األمبراطور فرٌدرٌك الثالث ازبورغ ،حوالً :1468

كانت الملكة الٌونورا مسجلة مع زوجها الملك فرٌدرٌك الثالث وابنها
ماكسٌمٌلٌان فً أخوٌة الوردٌة فً كولونٌا .بعد موتها المبكر ،سعى
زوجها الملك لدى البابا سٌستوس الرابع للموافقة على األخوٌة.
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.97" والحمد لئلله، البابا سٌستوس الرابع،فً المسٌح
____________________
“Alexander Dei et apostolice sedis gratia episcopus
Forlivensis cum plena legati de latere potestate per totam
Germaniam
nuncius
et
orator,
universis
et
singulis
christifidelibus presentes litteras inspecturis visuris pariter et
audituris, salutem in Domino sempiternam. Et si gloriosos
celestis curie concives et sanctos, ymmo et ecclesias, sacra
loca, seu fraternitates laudabiles ad ipsorum laudem et
honorem institutas maximo non immerito devotionis fervore
venerari debeamus (utpote qui eorum pijs patrocinijs pariter et
auxilijs
plurimum
indigemus)
singularissime
tamen
gloriosissimam Dei Matrem Virginem Mariam omni laude
dignissimam (quam eciam Filius nichil negans honorat) eiusque
fraternitatem vel loca summo studio, summa affectione, atque
summa diligentia incessanter amplecti venerarique tenemur.
Sine ea siquidem, devoto teste Bernardo, nichil possumus, sine
ea miseri sumus, sine ea factum est nichil. Ut igitur eiusdem
beatissime Virginis laudabilis fraternitas de rosario nuncupata
in sola liberali bonorum operum communicatione per fratres
ordinis predicatorum in Colonia nuper certis sub limitibus ad
maximam huius Virginis laudem et gloriam et multorum
edificationem salubriter instituta, ymmo pocius renovata, quia
per beatissimum illius ordinis primum patrem Dominicum legitur
predicata licet ad tempus neglecta fuerit et oblivioni tradita,
firmior et securior habeatur, nec non et indies augeatur, eoque
libencius christifideles eiusdem Virginis confratres effici
concupiscant quo in pretacta fraternitate dono celestis gracie
uberius conspexerint se fore refectos, moti ex singulari ad eam
devotione, in qua et recipi atque inscribi volumus atque
petimus, pijs eciam supplicationibus. Serenissimi Romanorum
imperatoris semper augusti super hoc inclinati, pretactam
fraternitatem autoritate apostolica nobis specialiter concessa
approbamus, confirmamus et ratificamus, de omnipotentis Dei
misericordia et beatorum Petri et Pauli
97
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 وبطلب،1478  أٌار عام12 ً ف،بعد ذلك بسنتٌن
 فرنسٌس الثانً دوق برٌتانٌا وزوجته،من األمراء الكاثولٌك
 ومن جاك سبرنؽر نفسه الذي حضر إلى،الدوقة مارؼرٌت
، تموز لنفس السنة3 ً ف،1478 روما فً ربٌع عام
)1484-1471( أصدر البابا سٌستوس الرابع
__________________
apostolorum eius autoritate confisi, omnibus et singulis
utriusque sexus dicte fraternitatis confratribus et sororibus in
quinque precipuis festivitatibus, scilicet Annunciationis
Visitationis Assumptionis Nativitatis et Purificationis centum
dies indulgentiarum in qualibet festivitatum dictarum die, atque
quotienscumque per se vel per alium rosarium beate Virginis
quod quinquaginta Ave Maria cum quinque Pater noster continet
legerint vel legi fecerint, seu sabbatis, profestis, atque festivis
diebus ad Salve Regina quod post completorium apud eosdem
fratres predicatores coram altari beate Virginis in quo eadem
fraternitas predicta est cantatur interfuerint, XL dies
indulgentiarum pro qualibet vice de iniunctis eis penitencijs
misericorditer in Domino relaxamus, presentibus, perpetuis
futuris temporibus duraturos. In quorum omnium et singulorum
fidem et testimonium premissorum, presentes litteras nostras
scribi, et per secretarium nostrum subscribi, sigillique maioris
et oblongi iussimus et fecimus appensione communiri. Datum
Colonie.
Anno
incarnationis
dominice
M°,CCCC°,LXXVI°.
Indictione nona, die vero decima mensis Marcij, pontificatus
sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Sixti, divina
providentia pape quarti anno quinto. Deo Gracias”, in:
ALEXANDER (Episcopus Forliviensis), Litt. Etsi gloriosos, 1476
mart. 10, in: ALANUS DE RUPE, De dignitate et utilitate Psalterii
praecelsae ac intemeratae Semper Virginis Mariae”, a cura dei:
CERTOSINI DI MARIANEHE DI ROSTOCK, Lubecca, 1498, p. 7-8.
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أول صك ؼفران لمن ٌتلو الوردٌة :الصك " Pastoris

.98"Aeterni
ورد هذا الصك بنصه الكامل" :البابا سٌستوس الرابع،
عبد عبٌد اإلله ،وتخلٌدا لهذا الحدث.
نحن بالنٌابة عن الراعً األزلً على األرض ،وإن لم
نكن جدٌرٌن بهذا المقام ،نرؼب بشدة سوق ؼنمات الرب
التً عهدت السماء إلٌنا بها ،بمشٌبة اإلله ،إلى الحظٌرة
السماوٌة .نمنح بسخاء ،من أجل إعدادهم للمجد األزلً،
مؽفرات وكفارات كً ٌرفعوا صلواتهم التقٌة إلى العلً.
وبواسطة هذه الصلوات وأعمال صالحة أخرى سٌكون
بإمكانهم تلقً ثواب الؽبطة األزلٌة بسهولة.
ولهذا السبب ،رحبنا فً كنٌسة دٌر الرهبان
الدومٌنٌكان الوعاظ فً كولونٌا بأخوٌة المؤمنٌن من كبل
الجنسٌن ،المسماة (أخوٌة) وردٌة القدٌسة مرٌم العذراء التً
تأسست تكرٌما لـ السبلم علٌك ٌا مرٌم.

________________
 98انظر البابا سٌستوس الرابع،

SISTO PAPA IV, Pastoris Aeterni,

3 julii 1478, in: Bullarium Sacri Ordinis Praedicatorum, tom. III,
p. 566.
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أ .دورٌر ،عٌد سٌدة الوردٌة ،براغ :1506 ،سٌدة الوردٌة تتوج بإكلٌل
األمبراطور ماكسٌمٌلٌان األول ،ابن األمبراطور فرٌدرٌك الثالث لهامبورغ
واألمبراطورة الٌونورا البرتؽال ،والمسجل فً أخوٌة الوردٌة.
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ٌجتمع األخوة واألخوات (فً األخوٌة) ثبلثة أٌام فً
األسبوع لتبلوة خسمة عشر أبانا ومبة وخمسٌن السبلم علٌك
ٌا مرٌم تكرٌما للقدٌسة مرٌم العذراء ،كما تنص علٌه قوانٌن
األخوٌة.99
ٌطلق اسم الوردٌة على مجموع صلوات أبانا والسبلم
علٌك ٌا مرٌم ،وأصبح عدد رهبان األخوٌة من كبل الجنسٌن
فً كولونٌا و فً المدن والبلدات األخرى كبٌرا جدا.
لذلك نحن نرؼب أن ٌكرس األخوة نفسهم بثقة واٌمان
لتلك الصلوات ،وأن ٌستعٌدوا بواسطتها وبرحمة اإلله القادر
على كل شًء الحٌاة بفضل النعمة اإللهٌة ،ونرؼب معتمدٌن
على سلطان الرسولٌن القدٌسٌن بطرس وبولس ،ونأمر من
خبلل السلطة الرسولٌة أن ٌتلقى وأن ٌحصل جمٌع األخوة
من كبل الجنسٌن سواء من (أخوٌة) مدٌنة كولونٌا أو أي
مكان آخر ،اآلن وفً المستقبل ،إذا تابوا واعترفوا بصدق
_______________
 99فً الواقع ،نص على هذا فً كولونٌا فقط ،بٌنما األحكام التً أرادتها القدٌسة
مرٌم كانت تنص على ٌوم األحد فقط.
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مٌلودزو دا فورلً ،سٌستوس الرابع ٌعٌن ببلتٌنا حاكم مكتبة الفاتٌكان،
 ،1477روما ،معرض الفاتٌكان للصور.
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من خبلل إضافة صبلة أبانا وصبلة السبلم علٌك ٌا مرٌم (فً
الوردٌة) فً أعٌاد مولد العذراء والبشارة وارتقاء القدٌسة
مرٌم العذراء ،باإلضافة إلى االعتراؾ ،على فرج (الؽفران)
لسبع سنوات وسبع أربعٌنات ،اآلن وفً المستقبل ،ودابما.
ونرؼب أٌضا ،إذا كان األخوة المذكورٌن الذٌن ٌتلون
أبانا والسبلم علٌك ٌا مرٌم (فً الوردٌة) قد منحوا من قبل
ؼفرانا آخر أبدي أو لمدة معٌنه ،أو منصوص علٌه ألجل
محدد ،فإن تلك األحكام لم ٌعد لها قٌمة منذ هذه اللحظة.
لذلك ،فهو ؼٌر مسموح ألي شخص كان أن ٌنكر هذا
الموافقة المكتوبة التً تأمر ،وتعلن ،وتنص على المشٌبة
والترخٌص ،أو أن ٌتجرأ على معارضتها.
ولٌعلم من ٌتجرأ على القٌام بذلك أنه سٌجلب لنفسه
ؼضب اإلله القادر على كل شًء والقدٌسٌن الرسولٌن
بطرس وبولس .روما ،كنٌسة القدٌس بطرس ،عام تجسد
الرب  ،1478فً الثالث من تموز ،السنة السابعة
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لودفٌػ برٌا ،سٌدة الوردٌة :1500 ،البابا سٌستوس الرابع عند أقدام
سٌدة الوردٌة.
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.100"لحبرٌتنا
______________
“Sixtus IV Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad
Perpetuam Rei Memoriam.
Pastoris aeterni vices, meritis licet insufficientibus, in
terris gerentes, oves Dominici gregis Nobis caelitus traditas ad
caulas Facultis aeternae perducere Supernis desideriis
exoptamus, ac illas ad preparandum sibi perennem gloriam
Indulgentis, & remissionibus sedulo invitamus, ut eo devotius
orationes Altissimo effundant, quo per illas, & alia pia opera,
quae in hac mortali vita exercuerint, facilius attingere poterunt
praemia felicitatis aeternae. Cum itaque sicut accepimus, in
Ecclesia Domus Ordinis Fratrum Praedicatorum Coloniem,
quidam confraternitas utriusque sexus Fidelium, de Rosario
Beatae Virginis Mariae nuncupata, ad honorem Angelicae
salutationis instituta, cuius Confratres, & Consorores tribus
diebus
cuiuslibet
Hebdomadae
orationem
dominicalem
quiendecim, & Angelicam Salutationem centum & quinquaginta
vicibus, omnibus tribus diebus eiusdem hebdomadae ad
honorem
ejusdem
B.
Mariae
Virginis
juxta
ipsius
Confraternitatis instituta dicere consueverunt, quas quidem
orationes, & salutationes Rosarium Appellant, ac extra
Civitatem Colonien in aliis Civitatibus, & loci sint quamplures
utriusque sexus eiusdem Confraternitatis Confratres.
Nos, cupientes, ut ipsi Confratres eo sedulius, & devotius
orationibus praedictis intendant, quo ex hoc dono caelestis
gratiae uberius conspexerint se refectos, de Omnipotentis Dei
misericordia, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus
auctoritate
confisi, volumus, & Apostolica Auctoritate
ordinamus, quod omnes, & singuli Confratres utriusque sexus,
tam in dicta civitate Colonien., quam alibi ubicumque nunc, &
pro Tempore existense, vere paenitentes, & confessi qui
orationem Dominicam, & Angelicam salutationem modo
praemisso dixerint, in singulis Nativitatis, Annunciationis, &
Assumptionis ejusdem B. Marię Virginia Festivitatibus, septem
annorum, & totidem quadragenarum, de iniunctis eis
paenitentiis
relaxationem
habeant,
&
consequantur.
Praesentibus perpetuo duraturis.
100
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___________________

Volumus autem quod si dictis Confratribus orationem, &
salutationem praedictas dicentibus, aliqua alia Indulgentia in
perpetuum, vel ad certum tempus nondum elapsum duratura,
per Nos concessa fuerit, praesentes literae nullius sint roboris,
vel moment. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam
nostre approbationis, constitutionis, declarationis, relaxationis
voluntatis, et concessionis infringere vel ei ausu temerario
contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit,
indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli
apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Rome apud
sanctum Petrum. Datum Romae apud S. Petrum Anno
Incarnationis
Dominicae
Millesimo
Quadringentesimo
Septuagesimo Octavo, Tertio Kalendas Julii, Pontificatus nostri
Anno Septimo”, in: SIXTUS PAPA IV, Pastoris Aeterni, 1478 maii
30, in: Bullarium Sacri Ordinis Praedicatorum, tom. III, p. 566. Il
testo riportato è stato desunto da: Beatus ALANUS DE RUPE
o.p., De dignitate et utilitate Psalterii praecelsae ac intemeratae
Semper Virginis Mariae”, a cura dei: CERTOSINI DI MARIANEHE
DI ROSTOCK, Lubecca, 1498, p. 6-7.
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فً العام التالً ،فً  12أٌار  ،1479أصدر البابا
سٌستوس الرابع صكا جدٌدا لمنح مٌزات أخرى وؼفرانا
للوردٌة .وهو صك ،Ea quae ex fidelium :الذي
نورده كامبل نظرا ألهمٌة هذه الوثٌقة بالنسبة للوردٌة:
" البابا سٌستوس الرابع ،عبد عبٌد اإلله ،وتخلٌدا لهذا
الحدث.
من أجل أن ٌبقى إٌمان المؤمنٌن ،أولبك األتقٌاء،
راسخا ،نعززه بقوة موافقتنا ،لمجد اإلله القادر على كل شًء
ومرٌم العذراء المجٌدة ،وندعوا هؤالء المؤمنٌن ،بالؽفران
والتبربة من الخطاٌا ،إلى القٌام باألعمال الصالحة بسعادة،
وأن ٌكون أجرهم نعما إلهٌة كما ٌحبون.
وبما أن األمراء الكاثولٌك ٌلتمسون االعتراؾ بهذه
العبادة ،نحن لمسنا فً الرب إرادته فً أن نرحب بذلك.
فً الواقع ،لقد عرض علٌنا منذ وقت قصٌر ،االبن
الحبٌب ،الدوق النبٌل فرنسٌس ،واالبنة الحبٌبة فً المسٌح،
الدوقة النبٌلة مرؼرٌت ،زوجته ودوقة برٌتانٌا ،أن فً دوقٌة
برٌتانٌا (نظرا لزٌادة إٌمان المؤمنٌن) ،من وقت قرٌب
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قبر فرنسٌس الثانً دي برٌتانٌا ومرؼرٌت دي فوا،1507-1502 ،
كاتدرابٌة نانت :هم من دفع البابا سٌستوس الرابع لبلعتراؾ بالوردٌة
وأخوٌتهاٌ .حٌط بالقبر ملكات الفضٌلة األربعة (العدل ،القوة ،الحذر،
االعتدال).
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وحتى ٌومنا هذا ،تجددت طرٌقة أو شكل من أشكال الصبلة
التقٌة والورعة ،والتً كانت تمارس قدٌما ،وهً أن أي
شخص ،ممن ٌرؼب بالصبلة بتلك الطرٌقة ،كان ٌتلو فً أي
ٌوم ،تكرٌما لئلله وللقدٌسة مرٌم العذراء ،لمواجهة األخطار
التً تهدد العالم ،التحٌة المبلبكٌة ،أو السبلم علٌك ٌا مرٌم
مرات عدٌدة ،بعدد األسرار فً مزمور داوود 150 ،مرة
بالضبطٌ ،تخللها أبانا أو الصبلة الربٌة كلما تبل السبلم علٌك
ٌا مرٌم عشرة مرات.
وٌطلق العامة على هذا الشكل أو الطرٌقة فً الصبلة
اسم مزمور – وردٌة مرٌم العذراء.
لذلك ٌرؼب الدوق والدوقة ،الذٌن ٌدفعهم إٌمانهم
الصادق والفرٌد ،أن ٌوافق الكرسً الرسولً على هذا الشكل
أو الطرٌقة فً الصبلة من أجل إسكات أفواه المنتقدٌن.
باإلضافة إلى الدوق والدوقة ،رجانا بكل تواضع الكثٌر
من المؤمنٌن اآلخرٌن الموافقة على هذا الشكل أو الطرٌقة
بالصبلة ،ومنح مكاسب أخرى ،بعطؾ رسولً ،إضافة إلى
تلك السابقة.
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تفاصٌل لوجوه فرنسٌس الثانً دي برٌتانٌا ومرؼرٌت دي فوا ،كاتدرابٌة
نانت.
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لذلك ،مرحبٌن بهذه االلتماسات الحثٌثة ،نحن نزكً
كثٌرا عند الرب هذا العبادة التقٌة للدوق وللدوقة ،والمؤمنٌن
اآلخرٌن ،ونوافق بمقتضى السلطة الرسولٌة ،اعتبارا من
اللحظة الراهنة ،على هذا المزمور ،أي أنه ٌجب تشجٌع
الشكل المذكور سابقا للصبلة ،ونقرر ونعلن أن الصبلة بتلك
الطرٌقة مشروعة لجمٌع المؤمنٌن.
وبؽٌة حث المؤمنٌن بالمسٌح على القٌام بأعمال تقوى
والصبلة بحرارة بتلك الطرٌقة المذكورة آنفا من أجل أن
ٌحصلوا بعد ذلك على خبلص روحهم بسهولة أكبر ،نمنح
باسم الرب ،وبشكل دابم ،مسٌحًٌ الكنٌسة الكاثولٌكٌة ،فً
الحاضر وفً المستقبل ،الراؼبٌن بالصبلة بالطرٌقة المشار
إلٌها أعبله ،فً كل مرة ٌصلون فٌها خمسٌن من ذلك
المزمور بالطرٌقة المذكورة ،ؼفرانا لخمس سنوات،
باإلضافة إلى ؼفران األربعٌن ٌوما (السابق) ولو كان هناك
تعارض مع أٌة دساتٌر وأنظمة كنسٌة أخرى.
وبما أنه من الصعوبة بمكان إرسال هذه الرسالة
بنسختها األصلٌة إلى أي مكان ربما ٌحتاج إلى ذلك ،فنحن
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فرنسٌس الثانً دي برٌتانٌا ٌتزوج بإمرأته األولى ،مرؼرٌت دي برٌتانٌا،
ابنة عمه ،التً توفت بشكل مبكر وبدون انجاب عام  .1469ثم تزوج
من مرؼرٌت دي فوا التً أصبحت ،إلى جانب فرنسٌس الثانً ،المدافعة
عن الوردٌة وأخوٌتها .وهما والدي آنا دي برٌتانٌا.
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ً ونجٌز بموجب السلطة الباباوٌة نسخها على ٌد كاتب،نرٌد
 مع إمضاء وخاتم األسقؾ أو من،عدل فً كل مقر اسقفٌة
 وأن تكون عندما تعرض موثوقة،ًهو بمنصب كنسً رسم
 كما لو أنها الرسالة،فً كل شًء ومن أجل كل شًء
.األصلٌة
 ؼٌر مسموح ألي شخص كان أن ٌنكر هذا،لذلك
 وتنص على المشٌبة، وتعلن،الموافقة المكتوبة التً تأمر
. أو أن ٌتجرأ على معارضتها،والترخٌص
ولٌعلم كل من ٌتجرأ على القٌام بذلك أنه سٌجلب لنفسه
ؼضب اإلله القادر على كل شًء والقدٌسٌن الرسولٌن
.بطرس وبولس
 عام تجسد، كنٌسة القدٌس بطرس،مترخ فً روما
 الٌوم الثامن من الخامس عشر من شهر أٌار،1479 الرب
.101" السنة الثامنة لحبرٌتنا،
________________
“Sixtus episcopus servus servorum Dei ad perpetuam
rei memoriam ea que ex fidelium devotione ad Dei omnipotentis
et gloriose Virginis Marie laudem et gloriam pie ordinate sunt ut
firma permaneant nostre approbationis robore solidamus, ac
fideles ipsos ad pietatis opera exercenda indulgencijs et
remissionibus libenter invitamus, ut exinde reddantur divine
gracie aptiores, cum catholicorum principum illud exposcit
devocio, et hoc conspicimus in Domino salubriter expedire.
Sane pro predilecti filij nobilis viri Francisci ducis, et dilecte in
Christo filie nobilis mulieris Margarethe eius conthoralis ducisse
Britannie nobis fuit nuper propositum, quod in ducatu Britannie
et pluribus alijs locis (crescente fidelium devotione) ab aliquo
tempore citra innovatus
101
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__________________
(nel Bullarium alla parola innovatus viene riportata questa
nota: :فً مصنؾ الصكوك وردت عند الكلمة انوفاتوس هذه المبلحظة
«Innovatus a Beato Alano de Rupe, Auctor siquidem Rosarii fuit
S. Patriarcha Dominicus») est certus modus sive ritus orandi

pius et devotus, qui eciam antiquis temporibus observabatur,
videlicet quod quilibet volens eo modo orare dicit qualibet die
ad honorem Dei et beatissime Virginis Marie et contra
imminencia mundi pericula totiens angelicam salutationem
scilicet Ave Maria quot sunt psalmi in psalterio davitico,
videlicet cencies quinquagesies, singulis decem salutationibus
huiusmodi, orationem dominicam semel proponendo. Et iste
ritus sive modus orandi, psalterium Marie Virginis vulgariter
nuncupatur. Dominus dux et ducissa prefati propter singularem
et sinceram quam ad ipsam beatam Virginem gerunt
devotionem, cupiunt ritum sive modum orandi praedictum ad
obstruendum
ora
aliquorum
detrahentium
per
sedem
apostolicam approbari. Quare pro parte ducis et ducisse ac
aliorum fidelium plurimorum nobis humiliter fuit supplicatum,
quotenus ritum sive modum orandi huiusmodi approbare,
aliasque super premissis oportune providere de benignitate
apostolica dignaremur. Nos igitur tam ducis et ducisse quam
aliorum fidelium piam devotionem plurimum in Domino
commendantes, huiusmodi supplicationibus inclinati, prefatum
psalterium sive modum orandi predictum autoritate apostolica
tenore presentium approbamus, illumque tollerandum fore, ac
cunctis fidelibus eo modo orare licere decernimus et
declaramus. Et ut omnes et singuli christifideles ad devotionis
opera et predicto modo orandum eo ferventius inducantur, quo
exinde facilius animarum suarum salutem consequi speraverint,
universis et singulis christifidelibus prefato modo orare
volentibus ubilibet existentibus, presentibus, et futuris, pro
qualibet vice qua sicut premittitur oraverint, pro qualibet
quinquagena prefati psalterij, quinque annos et totidem
quadragenas
indulgentiarum
misericorditer
in
Domino
relaxamus, presentibus perpetuis futuris temporibus duraturos,
non ostantibus constitutionibus ac ordinationibus apostolicis,
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 بلؽت،بفضل هاتٌن الوثٌقتٌن الباباوٌتٌن بهذه األهمٌة البالؽة
 فقد أحصى كوبنشتاٌن من:أخوٌات الوردٌة أوج ازدهارها
ً مبتً ألؾ مسجل ف،1479  إلى عام1475 عام

________________
ceterisque contrarijs quibuscumque. Et quia difficile foret
presentes litteras ad singula loca in quibus illis opus esset
originaliter deferri, volumus et apostolica autoritate concedimus
quod illarum vero transsumpto manu duorum notariorum
alicuius ecclesiastice curie subscripto, et sigillo alicuius prelati
seu persone in dignitate ecclesiastica constitute munito, fides
detur in omnibus et per omnia ac si ipse originales littere
exhibite forent vel ostense. Nulli ergo omnino hominum liceat
hanc
paginam
nostre
approbationis,
constitutionis,
declarationis, relaxationis voluntatis, et concessionis infringere
vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare
presumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum
Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum
Rome apud sanctum Petrum. Anno incarnationis dominice
Millesimo quadringentesimo septuagesimonono, octavo ydus
may pontificatus nostri anno octavo”, in: SIXTUS PAPA IV, Ea
quae ex fidelium, 1479 maii 12, in: Bullarium Sacri Ordinis
Praedicatorum, tom. III, p. 567.
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اوبالدو ؼاندولفً ،سٌدة الوردٌة ،القرن السابع عشر ،كنٌسة القدٌس
دومٌنٌك البازٌلٌكٌة ،بولونٌا.
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التً

انتشرت

فً

أرجاء

كافة

أخوٌات الوردٌة
األمبراطورٌة.102
بعد عامٌن من مرسوم الؽفران لؤلسقؾ الكساندر نانً
ماالتٌستا ،السفٌر البابوي فً ألمانٌا ،لصالح أخوٌة كولونٌا،
دعم األسقؾ نٌقوال دي تولٌنتٌس ،السفٌر البابوي لدى
الدوق مكسٌمٌلٌان دي برؼونٌا ،أخوٌة المزمور
 ،Confraternitas de Psalterioالتً اتخذت مقرها
فً دٌر الدومٌنٌكان فً لٌل.103
االنتشار األوسع لصنٌعة أالن كان على ٌد المعلمٌن
العامٌن الدومٌنٌكان الذٌن نشطوا للتروٌج للوردٌة.
التدخل األول لمعلم من الوعاظ ،والذي خلؾ أثرا ،كان
األذن الذي أعطاه من روما المعلم لٌوناردو دي مانسوٌتٌس
عام  1479لؤلب كورنٌلٌوس فٌتسٌل من دٌر لٌبزٌػ من
أجل الدعوة للمزمور أو وردٌة القدٌسة مرٌم العذراء،
بتأسٌس أخوٌتها وتفوٌض آخرٌن لهذا الؽرض.

__________________
J. A. COPPENSTEIN O.P. De Fraternitate Sanctissimi
Rosarii Beatae Virginis, ortu, progressu, atque praecellentia, p.
376-382.
103
Cf. M. D. CHAPOTIN, Attraverso la storia domenicana,
Paris, 1903, p. 130-34, in: A. DUVAL O.P., Rosaire, in:
Dictionnaire de spiritualité, tom. XIII, Paris, 1989, p. 937-980.
102
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فلورنسا ،كنٌسة سانتا مارٌا نوفٌلبل ،مصلى سٌدة الوردٌة ،القرن السابع
عشر ،ومقر أخوٌة الوردٌة.
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وفً  12شباط  ،1480أسس راهبان دومٌنٌكٌان
من تجمع هولندا ،البرت بٌترز وجان دٌرفورت ،أخوٌة
الوردٌة فً بولونٌا ،فً كنٌسة الدومٌنٌكان ،حاملٌن معهم
من روما نسخة عن صك البابا سٌستوس الرابع.104
وفً العام  1480ذاته ،قام الراهبان الدومٌنٌكٌان
األلمانٌان بتأسٌس أخوٌة الوردٌة فً البندقٌة ،فً دٌر
كاستٌللو للدومٌنٌكان.105
فً عام  1481تأسست أخوٌة الوردٌة فً فلورنسا،
فً كنٌسة القدٌس مرقس ،وفً روما فً كنٌسة القدٌسة
مرٌم فوق مٌنٌرفا ،وفً عام  1492فً كنٌسة الٌعقوبٌٌن
فً تولوز ،فً فرنسا ،وهً كنٌسة ظهورات سٌدة الوردٌة
للقدٌس دومٌنٌك.
ٌتضح من سجبلت المعلمٌن العامٌن الدومٌنٌكان أن
الكثٌر من الدومٌنٌكان األلمان واإلٌطالٌٌن ،خاصة بٌن عامً
 1487و  ،1509قد فوضوا للدعوة للوردٌة ولتشٌٌد
األخوٌات ،المسماة  Fraternitates Rosarii,أو
.Societates Psalterii B.M.V.
_____________
Cf. G. G. MEESRSSERMAN O.P., Ordo Fraternitatis.
Confraternite e pietà dei laici nel medioevo, p. 1214.
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Cf. G. G MEESRSSERMAN O.P., Ordo Fraternitatis.
Confraternite e pietà dei laici nel medioevo, p. 1215.
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بولونٌا ،أخوٌة الوردٌة ،كنٌسة القدٌس دومٌنٌك البازٌلٌكٌة.

580

حصل

المعلم

برثلماوس

كومازي

(

Fr.

 )Bartholomeus Comatius de Bononiaفً 15
تشرٌن األول لعام  ،1484من البابا انوسنس الثامن ،على
«semel in vita et semel in
الؽفران التام
»( «mortis articuloسواء فً الحٌاة أم على حافة
الموت) لجمٌع المنتسبٌن إلى أخوٌة الوردٌة.
ٌتضمن هذا الصك أٌضا ثناء على تعبد رهبان األخوٌة
"لقدٌسة الوردٌة مرٌم العذراء" ( “Beatae Virginis
”.106)de Rosario
بعد صك سٌستوس الرابع ،أقر األحبار األعظمٌن
صراحة بالعبلقة الوطٌدة بٌن حركة الوردٌة وجماعة
الدومٌنٌكان ،وأوكلوا إلى المعلم العام للرهبان الوعاظ إدارة
حركة الوردٌة ،ومنحوه هو وأتباعه حصرا صبلحٌة بناء
أخوٌات جدٌدة للوردٌة ،بحٌث أن أخوٌات الوردٌة التً
تأسست بدون ترخٌص من المعلم العام للدومٌنٌكان لم ٌعترؾ
بها من قداسة البابا.

__________________
Cf. INNOCENTIUS PAPA VIII, Bull: Vivae vocis oraculo,
1484 oct. 15, in: La Theologie du Saint Rosaire, cura: M. CHERY,
p. 59.
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روما ،كنٌسة القدٌسة مرٌم فوق مٌنرفا البازٌلٌكٌة ،فً القرن السابع عشر
(فً األعلى) ،وكما تبدو علٌه اآلن :فً المبنى األبٌض المبلصق للكنٌسة
ٌوجد رواق األخوٌة المعمد ورسوم جدارٌة تمثل األسرار الخمسة عشر.
582

داخل الرواق المعمد لكنٌسة مٌنرفا :فً صدر الرواق تهٌمن صورة
الطوباوي أالن دٌبلروش (فً األعلى) .وفً األسفل رؤٌا القدٌس دومٌنٌك
لسٌدة الوردٌة ووالدة الشجرة الدومٌنٌكانٌة الكبٌرة.
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لوحة الطوباوي أالن دٌبلروش فً كنٌسة مٌنرفا فً روما مع الكتابة:
"B. Alanus Brito secundus reparator et
( "praedicator ab Virginis institutusالطوباوي أالن،
البرٌتانً ،المصلح والواعظ الثانً الذي عٌنته العذراء).
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منح األحبار األعظمون للرهبان الوعاظ أٌضا صبلحٌة
الدعوة إلى المزمور أو وردٌة القدٌسة العذراء دون قٌود
جؽرافٌة كانت تفرضها القوانٌن الكنسٌة فً ذلك العصر.
من جهة أخرى ،كان ٌمكن تأسٌس األخوٌات فً
الكنابس الدومٌنٌكانٌة فقط ،واستثنابا فً الكنابس األخرى فً
األماكن التً لم ٌستقر فٌها الدومٌنٌكان بعد.
وفً هذه الحالةٌ ،قول مرسوم تشٌٌد الكنٌسة صراحة
أنه إذا أسس الدومٌنٌكان دٌرا فً تلك المدٌنة الحقا فٌجب أن
تنتقل األخوٌة إلى كنٌستهم.
تعبٌر آخر عن العبلقة الحمٌمة بٌن الدومٌنٌكان وحركة
الوردٌة هو أن المعلمٌن العامٌن منحوا جمٌع المسجلٌن فً
أخوٌات

الوردٌة

المشاركة

فً

الخٌرات

الروحٌة

للدومٌنٌكان.107

_______________
Cf. Acta S. Sedis... pro Societate SS. Rosarii, II, p. 1027

107

-1028.
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سجل قدٌم للمسجلٌن فً أخوٌة الوردٌة (" Agrégés à la
 )"Confrérie du Très Saint Rosaireكان موجودا فً كنٌسة
القدٌس اٌبولٌتو فً باردونٌكٌا (تورٌنو) .تأسست األخوٌة فً  17كانون
الثانً عام  ،1568ثم تدهورت لتعود بعدها إلى سابق عهدها على ٌد
القس دون تورنو ،وبقٌت من عام  1873إلى عام .1907
586

تابع الباباوات الذٌن خلفوا البابا سٌستوس الرابع
المسٌرعلى نفس نهج سلفهم.
فً  4آذار  ،1488توج البابا انوسنس الثامن
( )1492-1484الوردٌة بؽفران مع الصكSplendor :

 ،Paternae Gloriaeوكتب فٌه" :ولذلك فنحن أٌضا،
تشجٌعا ألخوٌة الوردٌة التقٌة التً تأخذ اسمها من مسبحة
الوردٌة ،والتً ظهرت إلى النور على ٌد الوعاظ ،108وأكد
علٌها سلفنا البابا سٌستوس الرابع ،نؤكد بدورنا  ،بسلطتنا
الباباوٌة ،وبحكم عام ،ونصادق علٌها ،من أجل أن ٌثق
المؤمنون المسٌحٌون من كبل الجنسٌن ،وبإٌمان ٌكبر
باستمرار ،فً أخوٌة الوردٌة التقٌة ،ومن أجل ترؼٌبهم
بالتسجٌل فٌها ،وأن ٌصبحوا أخوة وأخوات ،وٌتمكنوا من
رؤٌة نعمة السماء عندما ستشملهم رحمة اإلله القادر على
كل شًء والقدٌسٌن الرسولٌن بطرس وبولس.
وباالتكال على قدرتهم وشفاعتهم وعلى شفاعة
القدٌسة مرٌم العذراء ،نمنح جمٌع أولبك الذٌن سٌتلون
خمسٌن وردٌة كل ٌوم ،الؽفران لـ  60ألؾ سنة ونفس العدد
أربعٌنات ،بشكل مستمر وإلى األبد [.]...
________________
 108فً بعض المبلحظات لشارح قابمة الصكوك ،هنالك إسنادات واضحة
للطوباوي أالن.
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مدٌنة الفاتٌكان ،كنٌسة القدٌس بطرس البازٌلٌكٌة ،ضرٌح ونصب البابا
انوسنس الثامن :على جانبً النصب هناك ملكات الفضٌلة التً وصفها
الطوباوي أالن.
588

، ال ٌجب أن ٌتجرأ أحد على انتهاك ما أمرنا به،لذلك
، أو ٌعارض ذلك بتسٌب وبتصمٌم، وصادقنا علٌه،ومنحناه
.أو أن ٌتهور وٌتجاسر باالعتراض علٌه
ولٌعلم من ٌتجرأ على انتهاك ذلك أنه سٌجلب لنفسه
ؼضب اإلله القادر على كل شًء والقدٌسٌن الرسولٌن
.بطرس وبولس
 عام، فً روما،نشر فً كنٌسة القدٌس بطرس
 السنة، الٌوم الرابع من آذار، من تجسد الرب1488
.109"السابعة لحبرٌتنا

_____________
“Nos igitur, cupientes devotissimam Confraternitatem
de Rosario, seu capelluto nuncupatam, & a Predecessore nostro
Sixto Papa quarto, in inclito Ordine Praedicatorum innovatam, &
confirmatam, quam etiam auctoritate Apostolica, tenore
praesentium approbamus, & confirmamus, & ut Christi Fideles
utriusque sexus, eo libentius devotionis causa, ad illam
devotissimam Confraternitatem de Rosario constuant, ac
Confratres, & Consorores effici, ac inscribi concupiscano, quo
ex hoc uberius caelestis gratiae dono conspexerint se fore
refectos, de Omnipotentis Dei Misericordia, & Beatorum Petri, &
Pauli Apostolorum ejus auctoritate confisi, ac Beatissime
Virginis Mariae meritis, & intercessionibus, omnibus, Rosarium
quinquagenarium dicentibus, toties, quoties id dixerint,
sexaginta
millia
Annorum,
&
totidem
quadragenas
Indulgentiarum de perpetuis futuris temporibus duraturis. […]
109
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. القرن السابع عشر، تمثال سٌدة الوردٌة:نصب مجهول المصدر
_____________________

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae
ordinationis, concessionis approbationis, relaxationis, &
voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis
autem hoc attentare praesumpserit indignationem Omnipotentis
Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit
incursurum. Datum Romae apud Sanctum Petrum Anno
Incarnationis
Dominicae
Millesimo
Quadringentesimo
Octuagesimo Octavo, Quarto Kalendas Martii, PontificaTus
nostri Anno Septimo”, in: INNOCENTIUS PAPA VIII, Splendor
Paternae Gloriae, 1491 febr. 26, in: Bullarium Ordinis
Praedicatorum, tom. IV, p. 67.

590

 وبطلب من المعلم العام،1495  حزٌران13 ًف
Joachinus Turriani de

( ً ٌواكٌم تورٌان،للوعاظ

-1492(  أكد البابا الكساندر السادس،)Venetiis
 الؽفران،Illius qui perfecta :) بالصك1503
 ومنح،والمٌزات الممنوحة للمسجلٌن بأخوٌات الوردٌة
 فقد ضاعؾ الؽفران الذي منحه أسبلفه سابقا ألخوٌة:أخرى
.110الوردٌة
أراد أن ٌقام القداس فً األخوٌات مرة واحد فً السنة
 خاصة أولبك الذٌن، وعلى األخوة أن ٌشاركوا فٌه،على األقل
ًلم ٌكونوا حاضرٌن فً تبلوة الوردٌة من أجل المشاركة ف
.111المكاسب الروحٌة لؤلخوٌة

______________
“Omnes indulgentias a praedecessoribus nostris
Romanis Pontificibus concessas auctoritate apostolica, tenore
praesentium duplicamus, perpetuis futuribus temporibus
duraturis”, in: ALEXANDER PAPA VI, Bull.: Illius qui perfecta, in:
La Theologie du Saint Rosaire, cura: M. CHERY, p. 72.
111
“Si dicti confratres, istam confraternitatem praedictam
observare non valentes, annuatim dicant, aut dicere faciant
unam Missam, ut tandem partecipent, et communicent ad
invicem in bonis spiritualibus […] eos fieri participes”, in:
ALEXANDER PAPA VI, Bull.: Illius qui perfecta, in: La Theologie
du Saint Rosaire, cura: M. CHERY, Paris, 1869, p. 72-73.
110

591

بٌنتورٌكٌو ،البابا الكساندر السادس فً تأمل أمام قبر قٌامة المسٌح
المجٌد ،1495-1492 ،شقق بورجا ،مدٌنة الفاتٌكان.
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وسمح للرهبان فً أخوٌة الوردٌة أن ٌسجلوا أمواتهم
وأقاربهم وأصدقابهم فً كتاب األخوٌة لكً تطالهم الرحمة
 "نرٌد ونقرر بقوة سلطتنا الباباوٌة أن:فً الصبلة من أجلهم
لكل أخ وأخت (فً األخوٌة) ٌرؼب بمساعدة أرواح أقاربهم
أوفقٌدٌن آخرٌن فً المطهر كتابة أسماء أقاربهم وأسماء
.112"اآلخرٌن الموجودٌن فً المطهر
ٌختم الصك بالعبارة التحذٌرٌة التً رأٌناها فٌما
.113سبق

_______________
“Volumus, et Actoritate Apostolica decernimus, quod
omnes et singuli confratres, et consorores, animabus suorum
parentum, et aliorum defunctorum in purgatorio existentium
succurrere volentes, singulariter nomina suorum suorum
parentum, et aliorum defunctorum in purgatorio existentium
exarent, vel exare faciant”, in: ALEXANDER PAPA VI, Bull.: Illius
qui perfecta, in: La Theologie du Saint Rosaire, cura: M. CHERY,
112

p. 73.

“Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam
nostrae
ordinationis,
approbationis,
confirmationis,
concessionis, relaxationis, & voluntatis infringere, vel ei ausu
temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit,
indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli
Apostolorum ejus se noverit incursurum”, in: ALEXANDER PAPA
VI, Bull.: Illius qui perfecta, in: La Theologie du Saint Rosaire,
113

cura: M. CHERY, p. 73.
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مدٌنة الفاتٌكان ،كهوؾ الفاتٌكان ،قبر قدٌم للبابا الكساندر السادس (فً
األعلى)؛ روما ،كنٌسة القدٌسة مرٌم فً مونسٌراتو :القبر الحالً للبابا
الكساندر السادس والبابا كالٌستوس الثالث (فً األسفل).
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ً أكد البابا ٌولٌوس الثان،1504  أٌار4 ًف
Ineffabilia
:) فً الصك1513-1503(
.114 على صكوك الؽفران السابقة،Gloriosae
 أكد البابا لٌون العاشر،1514  أٌلول14 ًوف
ً) ف1521  إلى عام1513 (دامت حبرٌته من عام
ً على صكوك الؽفران الخاصة الت،115Ad sacram :الصك
. فً فرنسا،ًمنحت سابقا ألخوٌة آنج
 بتارٌخ،Vivae vocis oraculo116 :وفً الصك
 منح البابا لٌون العاشر الؽفران لؤلخوٌات،1518  أٌار22
.البلتً زرن خمس كنابس حراسٌة فً مدٌنة روما
6  بتارٌخ،Pastoris Aeternis117 :وفً الصك
 صادق البابا لٌون العاشر على،1520 تشرٌن األول عام
_________________
“Omnes libertates, immunitates et indulgentias, a
predecessoribus nostris Romanis Pontificibus, sive privilegia,
aut alia indulta conventui vestro Coloniensi, et ordini de
Confraternitate B. Virginis Mariae de Rosario noncupata, quae
perstitit primitus in praedicto conventu Coloniensi, et etiam in
toto Ordine concessa, auctoritate apostolica confirmamus", in:
JULES PAPA II, Bull.: Ineffabilia Gloriosae, in: Bullarium Ordinis
Praedicatorum, tom. VII, p. 114.
115
Cf. LEO PAPA X, Bull.: Ad sacram, 1514 sept. 14, in: La
Theologie du Saint Rosaire, cura: M. CHERY, p. 78-84.
116
Cf. LEO PAPA X, Bull.: Vivae vocis oraculo, 1518 maii
22, in: La Theologie du Saint Rosaire, cura: M. CHERY, p. 85-86.
117
Cf. LEO PAPA X, Bull.: Pastoris Aeternis, 1520 oct. 6, in:
Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. IV, p. 392.
114
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رافابٌل سانسٌو ،صورة لٌولٌوس الثانً ،1511 ،معرض لندن الوطنً
(فً األعلى)؛ رافابٌل دا مونتٌلوبو ،تمثال البابا لٌون العاشر،1541 ،
موضوع على قبره ،كنٌسة القدٌسة مرٌم فوق مٌنرفا البازٌلٌكٌة ،روما
(فً األسفل).
596

ما أصدره أسبلفه عن الوردٌة وأخوٌتها.
فٌما

ٌلً

مقتطؾ

طوٌل

من

الصك:

"ٌجدد

لٌون،األسقؾ ،عبد عبٌد اإلله ،وٌؤكد وٌزٌد المٌزات
والؽفران الممنوحٌن ألخوٌة الوردٌة المقدسة ،من أرشٌؾ
الوعاظ ،ولتخلٌد هذا الحدث [.]...
ونظرا للطلب المتواضع من ملوك من العالم وأشخاص
آخرٌن ،نحن والكرسً الرسولً ،نعطً بحرارة وبإٌمان
وعن طٌب خاطر ضمان موافقتنا وتجدٌدها مدركٌن بأننا نقوم
بما ٌرضً الرب.
ومن المؤكد ،بما أنه قدمت لنا منذ عهد قرٌب من
األبناء األحبة رؤساء األدٌرة والرهبان الوعاظ فً كولونٌا،
عرٌضة مكتوب فٌها أنه فً ٌوم من األٌام ،حسبما تروي
إحدى القصص ،أسس القدٌس دومٌنٌك أخوٌة لرهبان من
كبل الجنسٌن أخذت أسمها من القدٌسة مرٌم العذراء الوردٌة
ذاتها ،تكرٌما للسبلم علٌك ٌا مرٌم ،وأنها أصبحت شابعة فً
مناطق مختلفة من العالم ،ومعها معجزات كبٌرة.
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سٌدة الوردٌة ،كنٌسة القدٌس بطرس ،فً روشمول ،من توابع باردونٌكٌا
(تورٌنو).
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وبالرؼم من أن األخوٌة قد أهملت مع مرور الزمن حتى
طواها النسٌان ،حتى عام  ،1475عندما طؽت الحروب
الطاحنة على مدٌنة كولونٌا وأبرشٌتها ،فجددت تلك األخوٌة
تسبٌحا وتمجٌدا للعذراء (مرٌم الوردٌة) وأعٌد تأسٌس
كنٌسة الجماعة ذاتها (الدومٌنٌكان) كً تتخلص المدٌنة
وأبرشٌتها (كولونٌا) من تلك الحروب بفضل كرامات وشفاعة
العذراء.
وفً (األخوٌة) كانت تستخدم طرٌقة جدٌدة فً الصبلة،
وهً أن رهبان وراهبات األخوٌة كانوا ٌقومون سوٌة أو كل
بمفرده ،ثبلث مرات فً األسبوع ،تكرٌما لئلله والعذراء
(مرٌم) ،بتبلوة السبلم علٌك ٌا مرٌم مرات كثٌرة بعدد مزامٌر
داوودٌ ،تخللها أبانا واحدة كل عشرة من السبلم علٌك ٌا
مرٌم ،وذلك من أجل حماٌة العالم من األخطار التً تهدده.
وسمً هذا الشكل للصبلة مزمورا ،أو وردٌة القدٌسة
مرٌم العذراء بالعامٌة.
بعد ذلك ،قام السفٌر البابوي الكساندر ،الذي كان آنذاك
اسقؾ فورلً ،وبموجب سلطة الكرسً الرسولً ،فً تلك
المناسبة السعٌدة ،لكل ألمانٌا إلى جانب السفٌر (ٌدفعه
599

مذبح أخوٌة الوردٌة ،كنٌسة الوردٌة فً لٌتشً.
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إٌمان فرٌد من نوعه ،ورؼبة منه ومتلمسا أن ٌرحب به فً
األخوٌة) إزاء طلب فرٌدرٌك الثالث ،األمبراطور الخالد الذكر،
بالتأكٌد على إعادة تأسٌس تلك األخوٌة فً تلك الكنٌسة
وصادق علٌها بقوة السلطة البابوٌة.
ومنح ٌ 160وما مؽفرة لكل من المؤمنٌن فً
األخوٌة ،سواء رهبان أم راهبات ،فً كل مرة ٌتلون فٌها
الوردٌة ،لنواٌاهم أو لنواٌا ؼٌرهم ،فً األعٌاد الخمسة
للقدٌسة العذراء مرٌم ،وهً عٌد البشارة ،وعٌد الزٌارة،
وعٌد ارتقاء العذراء ،وعٌد مولد العذراء ،وعٌد التطهٌر؛ أو
إذا قاموا بتشجٌع آخرٌن على تبلوتها ،أو شاركوا فً أٌام
السبت أو أٌام العطلة بإنشاد صبلة السبلم الملكً الذي تتلى
بعد الصبلة األخٌرة فً نفس كنٌسة القدٌسة العذراء ،اعتبارا
من ٌوم انشاء األخوٌة ومباركتها من قبل السفٌر البابوي
ذاته.
وكان البابا سٌستوس الرابع ،سلفنا الحبٌب ،بالمناسبة
السعٌدة ،من أراد أن ٌعاد تأسٌس األخوٌة ،وأن ٌحصل كل
راهب أو راهبة ،الذٌن كانوا ٌقومون على حماٌة (العالم من
األخطار المحدقة) ،سواء فً مدٌنة كولونٌا أو فً أي مكان
آخر ،فً ذلك الوقت ومستقببل ،وندموا بصدق واعترفوا
بذنوبهم ،على سبع سنوات من الؽفران ونفس العدد من
األربعٌنات ،إذا تلوا بتلك الطرٌقة (صبلة الوردٌة) أبانا و
السبلم علٌك ٌا مرٌم فً أعٌاد القدٌسة مرٌم العذراء (وهً)،
عٌد مولد العذراء ،وعٌدي البشارة و ارتقاء العذراء.
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سالوتسو (كونٌو) ،كنٌسة القدٌس ٌوحنا ،مذبح الوردٌة كلٌة القداسة،
.1660
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باإلضافة إلى ذلك ،فقد قام (البابا سٌستوس الرابع) ،إزاء
توسل دوق ودوقة برٌتانٌا فً ذلك الوقت ،بإقرار هذا الشكل
من الصبلة ،وهً المزمور (المرٌمً) بقوة نفس السلطة،
وقرر وأعلن أنه ٌجب الترحٌب بها (بٌن الصلوات) ،وأن
ٌسمح لجمٌع المؤمنٌن بالصبلة بتلك الطرٌقة ،وأن ٌحث
المؤمنٌن بالمسٌح على الصبلة التقٌة ،مجتمعٌن أو منفردٌن،
بتلك الطرٌقة فً أي مكان ٌشاؤون.
وأنه سٌعفى عنهم ،باسم الرب ،فً الحاضر وفً
المستقبل ،من القصاص فً الحٌاة الدنٌا ،لمدة (من الزمن
تعادل) خمس سنوات وخمس أربعٌنات ،إذا تلوا المزمور
(بالطرٌقة المذكورة سابقا) فً أي مكان ،كما هو وارد فً
رسابل (الؽفران) المذكورة آنفا ،والتً أراد لها أن تكون
أزلٌة.
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باسكال اودونً ،سٌدة الوردٌة ،مذبح أخوٌة الوردٌة ،كنٌسة القدٌس
ٌوحنا ،سالوتسو (كونٌو).
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 وهو أٌضا سلفنا حمٌد، منح البابا انوسنس السابع،بعد ذلك
 من شهر تشرٌن13  ٌوم،1483  فً عام الرب،الذكر
األول (وكان المعلم العام للدومٌنٌكان آنذاك برثلماوس دي
 أثناء زٌارته ألحد المجالس العامة،)كوماتٌس من بولونٌا
، حسبما ورد على لسان المعلم العام برثلماوس،للدومٌنٌكان
ً وألولبك الذٌن سٌصبحون أعضاء ف،)لكل من كان (عضوا
 وقاموا بتبلوة مزمور واحد فً األسبوع للقدٌسة،األخوٌة
 ومرة، الؽفران الكامل لجمٌع ذنوبهم فً الحٌاة،العذراء مرٌم
.118واحدة عند دنو المنٌة

_____________
“Confraternitatis SS. Rosarii privilegia, & indulgentias
innovat, firmat & auget. Ex Archivo Ordinis.
Leo episcopus, Servus Servorum Dei, ad Perpetuam rei
memoriam.
[…] Cum a Nobis, praesertim per seculares Principes, &
alias personas Nobis, & Apostolicae Sedi gratas, & devotas,
humiliter petitur, nostrae approbationis, & innovationis libenter
adiicimus firmitatem, prout in Domino conspicimus salubriter
expedire. Sane pro parte dilectorum Filiorum Priorum, &
118
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__________________
Fratrum Domus Praedicatorum Coloniensium nuper exhibita,
petitio continebat, quod olim, prout in Historiis Legitur, a Sancto
Dominico quaedam Confraternitas utriusque sexus fidelium, de
Rosario ejusdem B. Mariae Virginis nuncupata, ad honorem
Angelicae Salutationis instituta, & in diversis mundi partibus
predicata fuit, & sequentibus signis: sed cum ipsa
Confraternitas decursu temporis fere neglecta fuisset, & in
oblivionem transivisset, ac anno millesimo quadringentesimo
septuagesimo quinto, Civitas, & Dioecesis Coloniensis gravibus
bellis premeretur, eadem Confraternitas, ad laudem, & honorem
praefatae Virginis, ut civitas, & dioecesis praedicta meritis, &
intercessionibus ejusdem Virginis ab eis bellis liberaretur, in
Ecclesia dictae Domus innovata, & de novo instituta fuit cum
certo modo orandi, videlicet, quod Confratres, & Sorores
ejusdem Confraternitatis tribus diebus cujuslibet hebdomandare
ad honorem Dei, & prefatae Virginis, ac contra imminentia
mundi pericula, legerent conjunctim, vel divisim toties
Angelicam Salutationem, quot sunt Psalmi in Psalterio Davidico,
singulis decem Salutationibus hujusmodi Orationem Dominicam
semel, praeponendo, & modum orandi hujusmodi Psalterium,
sive Rosarium ejusdem, B. Virginia vulgariter appellatum. Quam
quidam Confraternitatem in dicta Ecclesia de novo institutam,
postmodum bonae memoriae Alexander Episcopus Foroliviensis
tunc Apostolicae Sedis cum potestate, legati de latere per
totam Germania Nuncius, singolari devotione permotus, & se in
eadem Confraternitate recipi, atque conscribi volens, & petens,
ad preces clarae memoriae Federici III, Romani Imperatoris
auctoritate Apostolica approbavit, confirmavit, & ratificavit, ac
omnibus, & singulis utriusque sexus Fidelibus dictae
Confraternitatis Confratribus, & Consororibus, in singulis
quinque ipsius Beatissimae Mariae Virginis praecipuis
Festivitatibus scilicet
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__________________
Annunciationis,
Visitationis,
Assumptionis,
Nativitatis,
Purificationis, centum, & quoties per se, vel per alium dictum
Rosarium legerent, vel legit facerent, seu sabbatis, & Festivis
diebus decantationis Salve Regina, quae post Completorium in
dicta Ecclesia ejusdem Beatissimae Virginis, ubi dicta
Confraternitas instituta extitit, & quam ipse Nuncius antea
consecraverat, cantabatur, interessent, XL dies Indulgentiarum
concessit. Et post vero felicis recordationis Sixtus Papa IV,
Praedecessor noster accepto per eum, quod Confraternitas
hujusmodi in dicta Ecclesia sic de novo instituta fuerat: voluti, &
ordinavit, quod omnes, & singulis Confratres utriusque sexus,
Confraternitatem praedicatam servantes tam in dicta Civitate
Coloniensi, quam etiam alibi ubique locorum, tunc, & pro
tempore existentes, vere paenitentes, confessi, qui Orationem
Dominicam, & Salutationem Angelicam praedictam, modo
praemisso dicerent, in singulis Nativitatis, Annunciationis,
Assumptionis ejusdem B. Virginis Mariae Festivitatibus
Indulgentiam septem annorum, & totidem quadragenarum
consequerentur. Et deinde, supplicationibus tunc Ducis, &
Ducissae Britanniae inclinatus, praefatum Psalterium, seu
modum orandi eadem auctoritate approbavit; illumque
tolerandum fore, ac cunctis fidelibus eo modo orare licere
decrevit, & declaravit, ac ut omnes, & singuli Christi Fideles ad
devotionis opera, ad dictum modum orandi, frequentius
inducerentur, universis, & singulis Christi Fidelibus modo
praedicto orare volentibus ubilibet, ac tunc, & pro tempore
existentibus, pro qualibet vice, qua sic, ut praemittimur, orarent,
pro qualibet quinquagena praefafi Psalterii quinque annos, &
totidem quadragenas de injunctis paenitentiis in Domino
relaxavit, prot in ipsi Sixti Praedecessoris literis desuper
confectis, quas perpetuo durare voluit, plenius continetur. Et
successive piae memoriae Innocentius Papa VIII, etiam
Praedecessor noster, cum anno Domini MCCCCLXXXIII (1483)
die XV mensis Octobris quandam
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 القرن، مصلً الوردٌة مع مسبحة الوردٌة فً ٌدٌه:لوحة مجهولة الهوٌة
.السادس عشر

___________________
Bartholomaeus de Comatiis de Bononia, tunc dicti Ordinis
Generalis Magister, cum ejusdem Ordinis Provincialibus
Capitulum Generale in alma Urbe celebraret, Bartholomei
Generalis vivae vocis oraculo, omnibus qui tunc erant, & in
futurum essent de dicta Confraternitate, & per hebdomandam
dicerent Psalterium B. Mariae Virginis hujusmodi, plenariam
omnium peccatorum suorum remissionem semel in vita, &
semel in mortis articulo”, in: LEO PAPA X, Bull.: Pastoris
Aeternis, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. IV, p. 392.
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منح البابا ادرٌان السادس (حبرٌته دامت عام واحد
ً ف،1523  نٌسان1 ً) ف1523 إلى1522  من،فقط
 الؽفران لمدة خمسٌن،Illius qui Dominicum :الصك
سنة لمن ٌتلو الجزء الثالث من الوردٌة فً مصلى أخوٌة
 والؽفران الكامل للرهبان الذٌن ٌمسكون بٌدهم،الوردٌة
.119شمعة مباركة عند دنو أجلهم بعدما ٌصلون الوردٌة
كتب البابا كلٌمنس السابع (الذي دامت حبرٌته من عام
) بعض صكوك الؽفران بخصوص1534  إلى عام1523
:1524

نٌسان

4

بتارٌخ

صك

:الوردٌة

 أكد فٌه الؽفران الممنوح من البابا،120Considerantes
:1530  نٌسان10 ادرٌان السادس؛ وصك آخر بتارٌخ
__________________
“Unam quinquagenariam Rosarii, sive Psalterii
noncupatam, recitassent, pro qualibet die, qua id fecissent,
quinquaginta annos de injunctis eis poenitentiis misericorditer
in Domino relaxavimus; volentes, quod confratres praefati, qui
cum cereo benedicto dictae confraternitatis, illum in honorem
ejusdem Virginis Mariae in manibus tenendo, ab hac luce
migrassent, et ante oram obitus, dictum Rosarium, sive
Psalterium, semel tantum recitassent, remissionem et
indulgentiam omnium peccatorum suorum in mortis articulo
consequerentur, prout in dictis literis, plenius continetur”, in:
ADRIANUS PAPA VI, Bull.: Illius qui Dominicum, 1523 apr. 1, in:
La Theologie du Saint Rosaire, cura: M. CHERY, p. 97.
120
Cf. CLEMENS PAPA VII, Bull: Considerantes, 1524 apr.
4, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. IV, p. 430.
119
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صورة مجهولة المصدر :البابا ادرٌان السادس (فً األعلى)؛ قبر البابا
ادرٌان السادس ،كنٌسة القدٌسة مرٌم الروح ،روما.
610

 ،121Ineffabilia Gloriosae Virginisمنح فٌه
الؽفران ألخوٌة الوردٌة التً كانت تجتمع من أجل الصبلة فً
مصلى سٌدة الوردٌة فً كنٌسة فٌكتورٌا للدومٌنٌكان ،فً
بلدة كاالهورا فً اسبانٌا؛ وصك آخر بتارٌخ  2كانون األول
لعام  ،122Cum itaque :1530منح فٌه ؼفرانا لمصلى
قدٌسة الوردٌة مرٌم ،فً كنٌسة القدٌس دومٌنٌك ،فً
المكسٌك.
وأخٌرا ،جعل البابا كلٌمنس السابع ،فً  8أٌار
 ،1534بمبادرة فردٌة ،Etsi temporalium :الؽفران
والمٌزات الممنوحة للوردٌة وألخوٌتها دابمة ،وقلص عدد
مرات تبلوة الوردٌة كاملة فً األخوٌات إلى مرة واحدة فً
األسبوع.
فٌما ٌلً المبادرة الفردٌة ،Etsi temporalium
كاملة" :عندما ننظر إلى الحقابق اإللهٌة واألزلٌة ،وندرك
أنها أفضل من الحقابق الدنٌوٌة والزابلة ،فإن األشٌاء العابرة
لن تسبب لنا الؽم بعد.

_______________
Cf. CLEMENS PAPA VII, Bull: Ineffabilia Gloriosae
Virginis, 1530 mart. 23, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum,
tom. IV, p. 476.
122
Cf. CLEMENS PAPA VII, Bull: Cum itaque, 1530 dic. 2,
in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. IV, p. 439.
121
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جولٌانو بوجاردٌنً ،صورة البابا كلٌمنس السابع ،حوالً عام ،1532
متحؾ التارٌخ األلمانً "Deutsches Historisches
 ،"Museumبرلٌن (ألمانٌا).
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والحالة هذهٌ ،جب األخذ بعٌن االعتبار كم كان تأسٌس
الوردٌة صحٌا ومثمرا لدٌننا ،وكم كان العون الذي قدمته
وتقدمه الٌوم كبٌرا للناس العادٌٌن ذكورا وإناثا []...
أثبت سٌستوس (الرابع) ،فً رسالة تأسٌس (األخوٌة)
المشار إلٌها آنفا ،والتً نرٌد أن نشٌر إلٌها هنا صراحة ،أن
رهبان وراهبات (األخوٌة) الوردٌة ،مطالبٌن وملزمٌن بتبلوة
مزمور (الوردٌة) القدٌسة مرٌم العذراء كامبل ،كرامة
للعذراء ،مرة واحدة فً الٌوم ،من أجل أن ٌبلؽوا وٌحصلوا
بشكل كامل على الؽفران.
مع ذلك ،وبما أن الكثٌر من العوابق الناجمة عن
االنشؽاالت المتعددة والكثٌرة ،ونظرا لصعوبة االلتزام (بهذه
النشاطات) ،فؽالبا ما ٌنسحب الناس (من األخوٌة) بالرؼم
من الحب الذي ٌربطهم بالصبلة (الوردٌة)؛ ومن أجل أن
نفتح طرٌق السماء (لهم) ،وإعادتهم لمراعاة الدٌن،
وباإلضافة إلى ذلك ،نرٌد ونأمر ،آملٌن أن نجعلهم ٌحصلون
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مصلى سٌدة الوردٌة ،القرن  ،16كنٌسة دومٌنٌكان فٌكتورٌا ،كاالهورا،
اسبانٌا :الكنٌسة التً منحها البابا كلٌمنس السابع الؽفران عام .1530
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 بتوسٌع المساحة الزمنٌة،على خبلص روحهم بسهولة أكبر
 وبما أنهم كانوا.للٌوم الواحد ونمددها لتصبح اسبوعا كامبل
 نقرر أن،ملزمٌن بواجب (تبلوة الوردٌة فً األخوٌة) كل ٌوم
 كما لو أنهم راعوا،بإمكانهم الحصول على (الؽفران) بالكامل
ً (حتى ولو تلوا الوردٌة) مرة واحدة فقط (ف،الحكم القدٌم
.123 بدل تبلوتها كل ٌوم،)األسبوع
_______________
“Etsi temporalium cura non sollicite angat, tanto
accuratius aciem considerationis extendere Nos decet, quanto
divina humanis, & perpetua temporalibus digniora cognoscimus.
Considerantes igitur, quam Religioni nostrae salubre, &
fructuosum fuerit Rosarii institutum, quantaque exinde
provenerint, & quotidie proveniant bona, quam ob rem tum laici,
tam masculi, quam faeminae […]. Sed quoniam Sixtus in literis
praedictis, quas hic pro expressis haberi volumus, instituendo
confirmavit, quod dicti Rosarii confratres, & sorores, ad
consequendas, adi piscendes, & indulgentias praedictas
integraliter obtinendas, & pro earum totali assecutione
tenerentur, & obligarentur semel in die ad honorem Virginis
integrum Psalterium B. Mariae Virginis perfecisse, propter quod
nonnulli multitudine ac negotiorum varietate impediti, hoc sibi
difficillimun
fore
puntantes,
ab
hujusmodi
saepius
retrahebantur, & in amore hac eorum devotione tebescebant; Ad
aperiendum igitur coelorum semitas, & ut serventius inducantur,
quo exinde facilius animarum suarum salutem consequi
speraverint volumus, & ordinamus, quod spatium unius diei, ad
spatium integrae hebdomadae amplietur, & dilatetur, & quod in
una die, & una vice fortasse tenabantur, pro die dies, pro vice
vices assignamus, & nihilominus illud idem consequantur, ac si
ritus antiquus integraliter servaretur”, in: CLEMENS PAPA VII,
Motu Proprio: Etsi temporalium, 8 maii 1534, in: Bullarium
Ordinis Praedicatorum, tom. IV, p. 524.
123
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تمثال سٌدة الوردٌة ،القرن السادس عشر ،مصلى سٌدة الوردٌة ،كنٌسة
دومٌنٌكان فٌكتورٌا ،كاالهورا ،اسبانٌا.
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نشر البابا بولس الثالث ( ،)1549-1534من خبلل
الصك ،124Rationi congruit :صكا للبابا كلٌمنس
Etsi
السابع الذي منعه الموت من نشره ،وهو:
.temporalium
فً  20نٌسان  ،1537سمح البابا بولس الثالث فً
الصك ، Romanus Pontifex:بنقل أخوٌة فٌكتورٌا
الوردٌة ،من كنٌسة الدومٌنٌكان التً كانت قد هدمت ،إلى
الكنٌسة الجدٌدة ،وبوضع الصورة القدٌمة فً المصلى
الربٌسً للكنٌسة الجدٌدة.125
أكد البابا بٌوس الرابع ( ،)1565-1559فً
مبادرته الشخصٌة ،Dum praelara :بتارٌخ  28شباط
 ،1561على صكوك الؽفران السابقة التً منحت لكنٌسة
القدٌسة مرٌم فوق مٌنرفا ،ومنح الؽفران للرهبان الذٌن
زاروا ،بعد االعتراؾ ،مصلى الوردٌة فً نفس الكنٌسة
الدومٌنٌكانٌة فً األعٌاد المرٌمٌة ،التطهٌر ،والبشارة،

_____________
Cf. PAULUS PAPA III, Bull: Rationi congruit, 1534 nov. 3,
in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. IV, p. 533.
125
Cf. PAULUS PAPA III, Bull: Romanus Pontifex, 1537 apr.
20, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. IV, p. 557.
124
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تٌتسانو فٌتشٌلٌو ،صورة البابا بولس الثالث (تفصٌل) ،القرن السادس
عشر ،متحؾ كابودٌمونتً ،نابولً.
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 وتقدمة ٌسوع، ومولد العذراء، وارتقاء العذراء،والزٌارة
.126 والحبل ببل دنس،إلى الهٌكل
Cum : وبمبادرة شخصٌة،1561  شباط28 بتارٌخ

 منح البابا بٌوس الرابع لكنٌسة،sicut accipimus
القدٌسة مرٌم فوق مٌنرفا الدومٌنٌكانٌة الحق الحصري
.بطباعة صور سٌدة الوردٌة
ٌرد فً هذا الصك سردا موجزا لسٌر اجتماعات
 "علمنا أن:األخوٌة فً كنٌسة القدٌسة مرٌم فوق مٌنرفا
ً تقٌم ف:أخوٌة وردٌة مرٌم المجٌدة فوق مٌنرفا الموقرة
) زٌاحا مهٌبا لرهبان (األخوٌة،أول ٌوم أحد بالشهر
 تكرٌما للقدٌسة،)بالشموع والمشاعل المتقدة (فً الكنٌسة
مرٌم العذراء؛ وأنها تشعل أٌضا الكثٌر من الشموع على
مذبح مرٌم العذراء المجٌدة؛ وأنها تسعى من أجل زٌادة
.127" المخلصٌن ألم اإلله،إٌمان وتقوى المؤمنٌن بالمسٌح
________________
Cf. PIUS PAPA IV, Motu Proprio: Dum praeclara, 1561
febr. 28, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 64.
126

“Cum sicut accipimus, quod venerabilis Societas
gloriosae Mariae de Rosario super Minervam singulis mensibus
in prima Dominica mensis, Processionem Solemnem Confratrum
dictae Societatis cum calendis, & facibus accensis in dicta
Ecclesia, in honorem B. M. Virginis celebret, multasque
candelas ad Altare ejusdem gloriosae Virginis Mariae accendat,
multaque alia opera exerceat in fidei, & devotionis Christi
fidelium Deiparae devotorum, augmentum”, in: PIUS PAPA IV,
Motu Proprio: Cum sicut accipimus, 1561 febr. 28, in: Bullarium
Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 64.
127
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بارتولومٌو باساروتً ،صورة للبابا بٌوس الرابع.
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فً  25أٌلول  ،1563نشر البابا بٌوس الرابع صك:
 ،Unigenitiومنح بموجبه الؽفران الكامل ،والذي ٌنطبق
بالمسٌح
للمؤمنٌن
أٌضا،
األموات
على
(" )"Christifidelesالذٌن زاروا مصلى سٌدة الوردٌة
الواقع فً كنٌسة القدٌس فانسانس ،فً بلٌزانس ،اسبانٌا،
أٌام عٌد الفصح وعٌد القدٌس فانسانس.128
فً  7كانون الثانً  ،1566انتخب بابا الدومٌنٌكانً
الراهب مٌكابٌل ؼٌسلٌري الذي اتخذ اسم بٌوس الخامس
(.)1572+
وكان هو بابا الوردٌة بامتٌاز.
فً نفس سنة انتخابه ،فً  16حزٌران ،1566
ومن أجل التروٌج ألخوٌات الوردٌة ،أصدر الصك:
 ،Injunctum nobisوالذي منح القدٌس بٌوس الخامس
بموجبه الؽفران الكامل ،فً عٌد البشارة ،للمؤمنٌن
(" )"Christifidelesالذٌن ٌعترفون ،وٌشاركون بالقربان
المقدس وٌتلون الوردٌة فً الكنابس ،أو فً المصلٌات حٌث
توجد أخوٌة للوردٌة؛ والؽفران لمدة عشر سنوات وعشر
أربعٌنات لمن ٌتلو الوردٌة فً أعٌاد ارتقاء العذراء ،ومولد
مرٌم ،والتطهٌر؛ والؽفران ألربعٌن ٌوما فً باقً أٌام

__________________
Cf. PIUS PAPA IV, Bull: Unigeniti, 1563 sept. 25, in:
Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 93.
128
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اوؼست كراوس ،صورة للقدٌس بٌوس الخامس ،القرن العشرون.

622

السنة؛ والؽفران لسبعة أٌام لمن ٌنطق باألسماء المقدسة
.129لٌسوع ومرٌم
 أكد القدٌس بٌوس الخامس،1569  حزٌران29 ًف
 باإلضافة إلى تأكٌده،Inter desiderabilia :فً الصك
 أن تأسٌس أخوٌات جدٌدة للوردٌة هو،الؽفران السابق
 وأن التسجٌل، أو بمن ٌفوضه،محصور بالقابد العام للوعاظ
.130ًفً األخوٌة مجان
.ًفقد أكد القول بأن التسجٌل فً األخوٌة مجان
،وأن معلم الوعاظ هو فقط المخول بإنشاء األخوٌات
.إما شخصٌا أو بالتفوٌض
 ترك القدٌس بٌوس الخامس وثٌقة،من جهة أخرى
: وهً الصك،بالؽة األهمٌة عن الوردٌة المقدسة

__________________
Cf. PIUS PAPA V, Bull: Injunctum nobis, 1566 iun. 16, in:
Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 126.
129

“Statuimus quod nulli licitum existat, minusque aliquis
capellam SS. Rosarii in quavis ecclesia, sive loco erigere,
praeter dictum Generalem, aut ab eo deputatum, ac praefatum
Ambrosium (Salvius, all’epoca Generale dell’Ordine dei
Domenicani), minusque aliquis confratrer, seu vir, sive mulier
aliquid eidem confraternitati pro illius ingressu, vel alia quavis
de causa persolvere”, in: PIUS PAPA V, Bull: Inter desiderabilia,
1569 iun. 29, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 214.
130
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روما ،كنٌسة القدٌسة مرٌم الكبرى البازٌلٌكٌة (سانتا مارٌا مادجوري)،
نصب (فً األعلى) وقبر القدٌس بٌوس الخامس (فً األسفل).
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 وفٌه،1311569  أٌلول17  بتارٌخ،Consueverunt
 أثناء انتشار بدعة،تأكٌد رسمً بأن القدٌس دومٌنٌك
 وإلى قمة مرٌم، "وعندما رفع عٌنٌه إلى السماء،األلبٌجٌٌن
 رأى "طرٌقة للصبلة،132" أم اإلله الحبٌبة،العذراء المجٌدة
 وتقٌة بالقدر،والتضرع لئلله بالؽة السهولة وبمتناول الجمٌع
ً والت، أو مزمور القدٌسة مرٌم العذراء، وهً الوردٌة:ذاته
من خبللها تكرم العذراء كلٌة القداسة بتبلوة السبلم علٌك ٌا
، بعدد (أسرار) مزمور داوود،مرٌم مبة وخمسٌن مرة
 مع بعض،ٌتخللها كل عشر مرات تبلوة أبانا مرة واحدة
التأمبلت التً تشمل حٌاة الرب سٌدنا ٌسوع المسٌح
.133"بكاملها
_________________
Cf. PIUS PAPA V, Bull: Consueverunt, 1569 sept. 17,
Romae, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 223.
131

“Levans in Coelum oculos, et montem illum Gloriosae
Virginis Mariae Almae Dei Genitricis”, in: PIUS PAPA V, Bull:
Consueverunt, 1569 sept. 17, Romae, in: Bullarium Ordinis
132

Praedicatorum, tom. V, p. 223.

“Modum facilem, et omnibus pervium, ac admodum
pium, orandi, et praecandi Deum, Rosarium, seu Psalterium
eiusdem Beatae Mariae Virginis nuncupatum, quo eadem
Beatissima Virgo Salutatione Angelica centies, et quinquagies
ad numerum Davidici Psalterii repetita, et Oratione Dominica ad
quamlibet Decimam cum certis meditationibus totam eiusdem
Domini Nostri Iesu Christi vitam demonstrantibus, interposita,
veneratur”, in: PIUS PAPA V, Bull: Consueverunt, 1569 sept. 17,
133

Romae, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 223.
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السٌدة والقدٌس بٌوس الخامس ،القرن السابع عشر ،كنٌسة القدٌس
اندرٌا ،برونزونً فً فال ستورال (جنوة).
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 بفضل الوردٌة،وكتب القدٌس بٌوس الخامس أن
 وقد التهبوا، "المؤمنٌن بالمسٌح:وأخوٌات الوردٌة
 تحولوا فجأة إلى أشخاص،بالتأمبلت واشتعلوا بهذه الصلوات
 وتبدى نور اإلٌمان، وأبعد عنهم جحٌم البدع،آخرٌن
.134"ًالكاثولٌك
، "نحن أٌضا:وهذه شهادة على قوة وفعالٌة الوردٌة
 وبرؤٌتنا لهذه الكنٌسة المقاتلة،بسٌرنا على خطى أسبلفنا
التً عهد بها اإلله إلٌنا مشوشة فً هذه األٌام بسبب البدع
 ومظلومة ومبتلٌة بشدة بالعادات، والحروب الكثٌرة،الكثٌرة
 والممتلبة باألمل، نرفع أعٌننا الممتلبة بالدمع،السٌبة للناس
 ونحث وندعو، لتلك القمة التً منها ٌأتً كل العون،أٌضا
 حبا من أجل،جمٌع المؤمنٌن بالمسٌح بالقٌام بنفس الشًء
.135"الرب
_________________
“Coeperunt Christifideles meditationibus accensi, his
precibus inflammati in alios viros repente mutari, haeresum
tenebrae remitti, et lux Catholicae Fidei aperire”, in: PIUS PAPA
V, Bull: Consueverunt, 1569 sept. 17, Romae, in: Bullarium
Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 223.
134

“Nos quoque illorum praedecessorum vestigia
sequentes, Militantem hanc Ecclesiam divinitus nobis
commissam, his temporibus tot haeresibus agitatam, tot bellis,
pravisque hominum moribus atrociter vexatam, et afflictam
cernentes, lacrymabundos, sed spei plenos, oculos, in montem
illum, unde omne auxilium provenit, levamus, et singulos
Christifideles ad simile faciendum benigne in Domino hortamur,
et monemus”, in: PIUS PAPA V, Bull: Consueverunt, 1569 sept.
17, Romae, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 223.
135
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روما ،كنٌسة القدٌسة مرٌم الكبرى البازٌلٌكٌة ( Santa Maria
 :)Maggioreالبابا فرنسٌس ٌصلً أمام قبر القدٌس بٌوس الخامس،

 14آذار .2013
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بعد ذلك بسنتٌن ،فً عام  ،1571كان األسطول التركً
على وشك ؼزو اٌطالٌا ،وكان فً خلٌج لٌبانتو.
كتب األب سبٌاتسً فً هذا الصدد" :كان الجٌش
التركً آنذاك فً خلٌج لٌبانتو.
فً  3تشرٌن األول ،تحرك الكاثولٌك (أسطول البندقٌة)
من أجل المعركة]...[ .
فً  7تشرٌن األول شاهدوا الجٌش التركً [( ]...و)،
وخبلل خمس ساعات ،من الساعة  17إلى الساعة ،22
دمرت وشتت سفن األعداء ]...[ .وحرر  15ألؾ مسٌحً،
كان األتراك قد أسرهم.
وعندما وصل خبر األنتصار ،أقٌم فً جمٌع ببلد
المسٌحٌٌن احتفال كبٌر.
ولكن االبتهاج الصارخ كان ال ٌمكن احتوابه فً الببلد
الحلٌفة وفً الفاتٌكان.
لكن الخبر لم ٌكن مفاجبا بالنسبة للحبر األعظم.
كانت مشاكل الجامعة تحاصره وكان ٌنهض كل لٌلة
للصبلة.
وحدث أنه فً تلك الساعة التً كانت المعركة على
وشك األنتهاء بنجاح [( ]...القدٌس بٌوس الخامس) اقترب
من النافذة ،ورفع عٌنٌه إلى السماء.
استدار وقال" :هذا لٌس وقت التفكٌر ،ولكنه وقت شكر
اإلله ،ألن جٌشنا ،فً هذه الساعة ،على وشك االنتصار
بالمعركة".
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تورٌنو ،كنٌسة القدٌسة مرٌم المساعدة البازٌلٌكٌة ( Santa Maria
 ،)Ausiliatriceالقدٌس بٌوس الخامس فً رؤٌا النصر فً معركة

لٌبانتو ،القرن السادس عشر.
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لوحظ أٌضا أنه بٌنما كانت األخوٌة تقود الزٌاحات العامة ،فً
نفس الوقت ،كان الجٌش ٌنتصر.
وبدأت الرٌاح تهب فً مصلحتنا.
من جهة أخرى ،لم ٌكن هناك من أمل إذا قارنا بٌن
المعسكرٌن بشكل مباشر 20 :ألؾ مسٌحً ،ضد  120ألؾ
تركً؛  200سفٌنة مقابل .300
من الذي ؼٌر اتجاه الرٌاح ،التً كانت تلوي رماح
وقذابؾ األتراك ضدههم ،إن لم ٌكن تدخل قوة مرٌم؟
فسبحانها إلى أبد اآلبدٌن".136
تقول المنقوشة الموجود تحت لوحة المعركة ،فً قصر
الدوجٌٌن» :ال القوة واألسلحة وال الزعماء ،بل سٌدة
الوردٌة هً من ساعدنا فً االنتصار«.
بمناسبة نصر لٌبانتو الذي حصل ٌوم األحد 7
تشرٌن األول  ،1571جعل القدٌس بٌوس الخامس ،فً
الصك ،Salvatoris :من عٌد الوردٌة المقدسة تخلٌدا

________________
 136انظر ر .سبٌاتسً ،القدٌس دومٌنٌك ودٌر القدٌس سٌستوس فً آبٌا،
ص.364-361 .
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لوحة مجهولة المصدر :القدٌس بٌوس الخامس وهو ٌصلً الوردٌة.
بتارٌخ  7تشرٌن األول  ،1571حدثت معه رؤٌا النصر فً معركة
لٌبانتو؛ القرن السابع عشر.
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 ٌحتفل به فً أول ٌوم أحد،لذكرى قدٌسة النصر مرٌم
.137من شهر تشرٌن األول
 صك، أصدر القدٌس بٌوس الخامس صكا آخر،بعد ذلك
،1570  آب27  بتارٌخ،Exponi nobis :الؽفران للوردٌة
.138ألخوٌة مسٌنا
كان البابا ؼرٌؽورٌوس الثالث عشر (حبر أعظم من
.) من بٌن أعظم باباوات الوردٌة1585  إلى1572
1  بتارٌخ،Monet Apostolus139 :ففً الصك
 رفع عٌد الوردٌة لمرتبة عٌد رسمً للكنٌسة،1573 نٌسان
 والذي كان قد أسس له القدٌس بٌوس،الكاثولٌكٌة برمتها
 "نعلن: فً أول ٌوم أحد من شهر تشرٌن األول،الخامس
 فً أول ٌوم أحد من، كل عام،إقامة العٌد الرسمً للوردٌة
ً فً الكنابس الت، فً جمٌع أنحاء العالم،شهر تشرٌن األول
]...[ ٌوجد فٌها مذبح أو مصلى مكرس لسٌدة الوردٌة
_______________
“In die festivitatis eiusdem Beatae Mariae del Rosario
de caetero die septima mensis octobris annis singulis perpetuis
futuris temporibus, loco illius, quae secunda dominica maii
celebrare solebat, celebrandae, ac quam ad hujusmodi
transmutamus in memoriam dictae victoriae”, in: PIUS PAPA V,
Bull: Salvatoris, 1572 mart. 5, in: Bullarium Ordinis
Praedicatorum, tom. V, p. 295.
138
Cf. PIUS PAPA V, Bull: Exponi nobis, 1570 aug. 27,
Romae, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 250.
139
GREGORIUS PAPA XIII, Bull: Monet Apostolus, 1573
apr. 1, Romae, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V, p.
137

318.
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مدٌنة الفاتٌكان ،كنٌسة القدٌس بطرس البازٌلٌكٌة ،قبر البابا ؼرٌؽورٌوس
الثالث عشر :فً األسفل ،هناك ملكتٌن لفضابل الوردٌة.
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.140"ونرٌد أن ٌكون هذا صالحا باستمرار
 أصدر البابا ؼرٌؽورٌوس،1583  و1573 ًبٌن عام
الثالث عشر العدٌد من الصكوك األخرى التً تتضمن منح
: نذكر من بٌنها صك:الؽفران ألخوٌات الوردٌة كل بمفردها
 وفٌه،1577  تشرٌن األول10  بتارٌخ،Exponi nobis
منح الؽفران الكامل للمؤمنٌن الذٌن ٌزورون مذبح سٌدة
Ad :الوردٌة فً كنٌسة القدٌسة مرٌم فوق مٌنرفا؛ وصك
 ومنح فٌه،1577  تشرٌن األول24  بتارٌخ،augendam
الؽفران الكامل لمن حضر الزٌاح بالشموع كل أول ٌوم أحد
، فً كنٌسة القدٌس دومٌنٌك،فً الشهر فً أخوٌة الوردٌة
 نحٌلكم إلى،فً بولونٌا؛ وأما فٌما ٌتعلق بالمنح الخاصة
.141الصكوك كل على حدة

______________
“Festum solemne sub nuncupatione Rosarii in prima
domenica mensis octobris singulis annis celebrandum
instituerimus […] per universi orbis partes in illis videlicet
ecclesiis, in quibus altare, vel Capella Rosarii fuerit. […]
perpetuo valere volumus”, in: GREGORIUS PAPA XIII, Bull: Monet
Apostolus, 1573 apr. 1, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum,
140

tom. V, p. 318.
141
Cf. GREGORIUS PAPA XIII, Bull: Dudum siquidem, 1575
aug. 1, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 335; Bull:
Salutem cunctarum, 1576 oct. 11, in: Bullarium Ordinis
Praedicatorum, tom. V, p. 345; Bull: Ad augendam, 1577 mart.
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_____________________
12, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 349; Bull:
Omnium saluti, 1577 maii 8,
in:
Bullarium
Ordinis
Praedicatorum, tom. V, p. 327; Bull: Exponi nobis, 1577 oct. 10,
in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 352; Bull: Ad
augendam, 1577 oct. 24, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum,
tom. V, p. 353; Bull: Ad augendam, 1578 nov. 8, in: Bullarium
Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 356; Bull: Cum sicut
accepimus, 1579 ian. 3, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum,
tom. V, p. 356; Bull: Saluti omnium, 1579 mart. 19, in: Bullarium
Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 328; Bull: In specula, 1579 iun.
3, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 359; Bull:
Gloriosi Principis, 1579 iul. 15, in: Bullarium Ordinis
Praedicatorum, tom. V, p. 362; Bull: Omnium saluti, 1579 iul. 21,
in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 328; Bull:
Omnium saluti, 1579 aug. 13, in: Bullarium Ordinis
Praedicatorum, tom. V, p. 328; Bull: Ad augendam, 1579 aug. 29,
in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 367; Bull:
Desiderantes,
1580
mart.
22,
in:
Bullarium
Ordinis
Praedicatorum, tom. V, p. 397; Bull: Pastoris aeterni, 1582 mart.
5, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 409; Bull:
Omnium saluti, 1582 iul. 31,
in:
Bullarium
Ordinis
Praedicatorum, tom. V, p. 329; Bull: Omnium saluti, 1582 oct. 28,
in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 329; Bull:
Omnium saluti, 1582 sept. 1, in: Bullarium Ordinis
Praedicatorum, tom. V, p. 330; Bull: Omnium saluti, 1582 nov. 6,
in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 330; Bull:
Omnium saluti, 1582 dic. 17, in: Bullarium Ordinis
Praedicatorum, tom. V, p. 330; Bull: Salvatoris et Domini, 1583
ian. 15, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 417; Bull:
Romanus Pontifex, 1583 ian. 13, in: Bullarium Ordinis
Praedicatorum, tom. V, p. 418; Bull: Omnium saluti, 1583 febr.
21, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 330; Bull:
Omnium saluti, 1583 iul. 7, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum,
tom. V, p. 330; Bull: Cupientes, 1583 dec. 24, in: Bullarium
Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 426.
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: الباباوات،بعد البابا ؼرٌؽورٌوس الثالث عشر
 لعام1585 سٌستوس الخامس (حبر أعظم من عام
 ؼرٌؽورٌوس الرابع عشر (حبر أعظم من عام،142)1590
 كلٌمنس الثامن (حبر أعظم من،143)1591  إلى عام1590
 بولس الخامس (حبر،144)1605  إلى عام1592 عام
______________
Cf. SIXTUS PAPA V, Bull: Cum sicut accepimus, 1585
nov. 17, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 441; Bull:
Dum ineffabilia, 1586 ian. 30, in: Bullarium Ordinis
Praedicatorum, tom. V, p. 444; Bull: Super gregem Domini, 1588
oct. 28, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 468.
143
Cf. GREGORIUS PAPA XIV, Bull: Apostolicae servitutis,
1591 sept. 25, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V, p.
480.
144
Cf. CLEMENS PAPA VIII, Bull: Quaecumque, 1592 aug.
5, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 492; Bull:
Salvatoris, 1593 ian. 13, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum,
tom. V, p. 503; Bull: De salute, 1593 ian. 18, in: Bullarium Ordinis
Praedicatorum, tom. V, p. 504; Bull: Dum praecelsa, 1593 apr.
19, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 505; Bull:
Cum Beatus Dominicus, 1593 nov. 22, in: Bullarium Ordinis
Praedicatorum, tom. V, p. 511; Bull: Cum sicut, 1594 maii 14, in:
Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 521; Bull: Decet
Romanum, 1594 nov. 19, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum,
tom. V, p. 590; Bull: Ea sane, 1595 iul. 18, in: Bullarium Ordinis
Praedicatorum, tom. V, p. 532; Bull: De salute, 1595 sept. 11, in:
Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 537; Bull: Decet
Romanum, 1597 aug. 27, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum,
tom. V, p. 543; Bull: Noveritis, 1597 sept. 13, in: Bullarium
Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 544; Bull: Ineffabilia, 1598
febr. 12, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 548;
Bull: Ineffabilia, 1598 febr. 12, in: Bullarium Ordinis
Praedicatorum, tom. V, p. 549; Bull: Ineffabilia, 1598 febr. 12, in:
Bullarium Ordinis Praedicatorum,
142
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 ؼرٌؽورٌوس،145)1621  إلى عام1605 أعظم من عام
 إلى عام1621 الخامس عشر (حبر أعظم من عام
 إلى1623  اوربان الثامن (حبر أعظم من عام،146)1623
 الكساندر السابع (حبر أعظم من عام،147)1644 عام
 كلٌمنس التاسع (حبر أعظم،148)1667  إلى عام1655
______________
tom. V, p. 549; Bull: Cum sicut, 1599 oct. 2, in: Bullarium Ordinis
Praedicatorum, tom. V, p. 559; Bull: De salute, 1601 febr. 13, in:
Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 575; Bull: Exponi
nobis, 1601 febr. 23, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V,
p. 575; Bull: Noveritis, 1602 sept. 23, in: Bullarium Ordinis
Praedicatorum, tom. VII, p. 229.
145
Cf. PAULUS PAPA V, Bull: Cum Sicut, 1606 apr. 13, in:
Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. VII, p. 245; Bull: Cum
certas, 1606 nov. 3, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V,
p. 645; Bull: Exponi nobis, 1608 apr. 14, in: Bullarium Ordinis
Praedicatorum, tom. V, p. 659; Bull: Piorum hominum, 1608 apr.
15, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 660; Bull: Ex
pastoralis officii, 1608 sept. 28, in: Bullarium Ordinis
Praedicatorum, tom. V, p. 661; Bull: Vivae vocis oraculo, 1608
sept. 18, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 669;
Bull: Cum olim, 1608 sept. 20, in: Bullarium Ordinis
Praedicatorum, tom. V, p. 669.
146
Cf. GREGORIUS PAPA XV, Bull: De pastoralis, 1621 iul.
6, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. VI, p. 1.
147
Cf. URBANUS PAPA VIII, Bull: Nuper, 1634 maii 8, in:
Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. VI, p. 94; Bull: Exponi
nobis, 1651 sept. 18, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom.
VI, p. 114.
148
Cf. ALEXANDER PAPA VII, Bull: Ad augendam, 1656
iun. 1, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. VI, p. 114; Bull:
Ad augendam, 1658 apr. 8, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum,
tom. VI, p. 114; Bull: In supremo, 1664 maii28, in: Bullarium
Ordinis Praedicatorum, tom. VI, p. 208; Bull: Cum sicut, 1666
oct. 7, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. VI, p. 222.
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 كلٌمنس العاشر (حبر،149)1669  إلى عام1667 من عام
 الطوباوي،150)1676  إلى عام1670 أعظم من عام
 إلى عام1676 انوسنس الحادي عشر (حبر أعظم من عام
 بالنسبة للطوباوي انوسنس الحادي عشر ٌجب أن.)1689
31  بتارٌخ،Nuper pro parte:نذكر بشكل خاص الصك
 وفٌه ٌوجز جمٌع صكوك الؽفران الباباوٌة،1679 تموز
 الكساندر الثامن (حبر،151)المتعلقة بالوردٌة وأخوٌتها
ً انوسنس الثان،152)1691  إلى عام1689 أعظم من عام
،153)1700  إلى عام1691 عشر (حبر أعظم من عام
_______________
Cf. CLEMENS PAPA IX, Bull: Exponi nobis, 1668 febr. 22,
in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. VI, p. 234.
150
Cf. CLEMENS PAPA X, Bull: Ad ea, 1671 febr. 28, in:
Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. VI, p. 272; Bull:
Coelestium munerum, 1671 febr. 16, in: Bullarium Ordinis
Praedicatorum, tom. VI, p. 272; Bull: Ex injunctis, 1671 sept. 26,
in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. VII, p. 386.
151
Cf. INNOCENTIUS PAPA XI, Bull: Exponi nobis, 1679
iun. 15, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. VI, p. 341;
Bull: Ad ea, 1679 iun. 15, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum,
tom. VI, p. 342; Bull: Exponi nobis, 1679 iun. 16, in: Bullarium
Ordinis Praedicatorum, tom. VI, p. 342; Bull: Nuper pro parte,
1679 iul. 31, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. VI, p. 1 ;
Bull: Cum sicut, 1688 ian. 28, in: Bullarium Ordinis
Praedicatorum, tom. VI, p. 375.
152
Cf. ALEXANDER PAPA VIII, Bull: Cum sicut accepimus,
in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. VI, p. 394.
153
Cf. INNOCENTIUS PAPA XII, Bull: Exponi nobis, 1692
mart. 12, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. VI, p. 393;
Bull: Exponi nobis, 1697 nov. 14, in: Bullarium Ordinis
149
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 إلى عام1700 كلٌمنس الحادي عشر (حبر أعظم من عام
 بندكتوس الثالث عشر (حبر أعظم من عام،154)1721
 أكدوا جمٌعهم على الصكوك،155)1730  إلى عام1724
.الممنوحة للوردٌة وأخوٌتها ومنحوهما صكوكا جدٌدة

سٌدة الوردٌة مع القدٌسة كاترٌن دا سٌٌنا والقدٌسة روزا دا لٌما (القرن
.)التاسع عشر

__________________
Praedicatorum, tom. VI, p. 423.
Cf. CLEMENS PAPA XI, Bull: In supremo, 1712 mart. 8,
in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. VI, p. 477; Bull: Exponi
nobis, 1713 febr. 18, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom.
VI, p. 492; Bull: Exponi nobis, 1713 febr. 25, in: Bullarium Ordinis
Praedicatorum, tom. VI, p. 493.
155
Cf. BENEDICTUS PAPA XIII, Bull: Exponi nobis, 1724
sept. 22, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. VI, p. 539;
Bull: In supremo, 1725 apr. 10, in: Bullarium Ordinis
Praedicatorum, tom. VI, p. 556; Bull: Cum nos, 1725 aug. 8, in:
Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. VI, p. 568; Bull: Cum nos,
1725 sept. 15, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. VI, p.
572; Bull: Quanta Ecclesiae, 1726 iun. 16, in: Bullarium Ordinis
Praedicatorum, tom. VI, p. 594; Bull: In supremo, 1726 iun. 16,
in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. VI, p. 596; Bull:
Pretiosus in conspectu, 1727 maii 23, in: Bullarium Ordinis
Praedicatorum, tom. VI, p. 646; Bull: Exponi nobis, 1728 febr. 23,
in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. VII, p. 507.
154

640

لورٌتو ،كنٌسة البٌت المقدس البازٌلٌكٌة ،نصب للبابا سٌستوس الخامس:
تحت تمثاله تجسٌد ألربعة من ملكات فضابل الوردٌة.
641

صورة للبابا ؼرٌؽورٌوس الرابع عشر (فً األعلى)؛ تمثال للبابا كلٌمنس
الثامن ،القرن السابع عشر ،كنٌسة القدٌسة مرٌم الكبرى ( Santa
 ،)Maria Maggioreروما (فً األسفل).
642

كارافاجو ،صورة للبابا بولس الخامس ،تفصٌل ،القرن السابع عشر (فً
األعلى)؛ قبر البابا ؼرٌؽورٌوس الخامس عشر ،تفصٌل ،القرن السابع
عشر ،كنٌسة القدٌس اؼناطٌوس فً كامبو مارتسٌو ،روما (فً األسفل).
643

جان لورنزو برنٌنً ،قبر البابا اوربان الثامن ،1647-1628 ،كنٌسة
القدٌس بطرس البازٌلٌكٌة ،مدٌنة الفاتٌكان :عند قاعدة النصب هناك
ملكتٌن لفضابل الوردٌة ،اإلحسان والعدل؛ فً المنتصؾ ،مبلك الموت
ٌكتب شاهدة قبر البابا.

644

جان لورنزو برنٌنً ،قبر البابا الكساندر السابع:1678-1672 ،
تجسٌد لمكات فضابل الوردٌة ،وفً المنتصؾ ،مبلك الموت مع ساعة
رملٌة للزمن الذي ٌمضً (فً األعلى)؛ قبر البابا كلٌمنس التاسع،
 ،1671كنٌسة القدٌسة مرٌم الكبرى ،روما :على الجانبٌن هناك تجسٌد
لملكتٌن لفضابل الوردٌة ،اإلحسان واإلٌمان (فً األسفل).

645

قبر البابا كلٌمنس العاشر ،كنٌسة القدٌس بطرس البازٌلٌكٌة ،مدٌنة
الفاتٌكان :على الجانبٌن ملكتٌن لفضابل الوردٌة (فً األعلى)؛ قبر
الطوباوي انوسنس الحادي عشر (بعد التطوٌب ،نقل رفاته إلى كنٌسة
القدٌس بطرس تحت مذبح) .كنٌسة القدٌس بطرس البازٌلٌكٌة ،الفاتٌكان:
على الجانبٌن ملكتٌن لفضابل الوردٌة ،اإلٌمان والقوة (فً األسفل).
646

قبر البابا الكساندر الثامن ،القرنٌن  :18-17على الجانبٌن ملكتٌن
لفضابل الوردٌة ،اإلٌمان والحذر (فً األعلى)؛ قبر البابا انوسنس الثانً
عشر ،القرن  :18على الجانبٌن ملكتٌن لفضابل الوردٌة ،اإلحسان والعدل
(فً األسفل) .كبل النصبٌن موجودٌن فً كنٌسة القدٌس بطرس
البازٌلٌكٌة ،مدٌنة الفاتٌكان.
647

صورة للبابا كلٌمنس الحادي عشر ،القرن ( 18فً األعلى)؛ قبر البابا
بندكتوس الثالث عشر ،القرن  ،18كنٌسة القدٌسة مرٌم فوق مٌنرفا ،روما
(فً األسفل).
648

 :4.2أمثلة من شهادات فنٌة عن الوردٌة ،من
نهاٌة القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر.
بقدر ما ساهم كتاب الوردٌة للطوباوي أالن حٌوٌا فً
ازدهار وثابق بابوٌة فقد كان له تأثٌرا كبٌرا على الفن أٌضا:
فعدد الشهادات الفنٌة عن الوردٌة ال ٌحصى تقرٌبا ،اعتبارا
من القرن الخامس عشر:
أ) بدأت تظهر كتب عن الوردٌة واألسرار الخسمة
عشر بعد رحٌل الطوباوي أالن بسنوات قلٌلة :كان الكتاب
األول هو ،Unser lieben frauen Psalter :الذي نشر
عام  ،1483ومرة أخرى عام  ،1492وفٌه طبعت خمس
عشرة مدالٌة للوردٌة؛ فً عام  ،1488قام فرنسٌسكو
دومٌنٌك بعمل منقوشة خشبٌة لسٌدة الوردٌة مع األسرار
الخمسة عشر ،وهً الٌوم محفوظة فً المكتبة الوطنٌة فً
مدرٌد؛ فً العدٌد من طبعات وردٌة مرٌم أو المزمور ،تظهر
السٌدة جالسة على عرش ،وأمامها رهبان الوردٌة جاثٌن
على ركبهم.
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أ) صفحة مأخوذة من كتاب ،Unser lieben frauen Psalter
القرن الخامس عشر :أسرار الفرح.
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أ) صفحة مأخوذة من كتاب ،Unser lieben frauen Psalter
القرن الخامس عشر :أسرار األلم.
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أ) صفحة مأخوذة من كتاب ،Unser lieben frauen Psalter
القرن الخامس عشر :أسرار المجد.

652

أ) فرنسٌسكو دومٌنٌك ،سٌدة الوردٌة ،1488 ،نقش على الخشب ،مكتبة
مدرٌد الوطنٌة.
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أ) فرنسٌسكو دومٌنٌك ،سٌدة الوردٌة ،1488 ،نقش على الخشب ،مكتبة
مدرٌد الوطنٌة :تفصٌل ٌمثل دومٌنٌكانً وهو ٌنشد لمرٌم المقدسة :ربما
ٌكون الطوباوي أالن دٌبلروش.
654

ب) هناك لوحتان أللبرٌشت دورٌر ،تمثبلن أباه وأمه،
عابدتان لعامً  1490و :1495وفً ٌدي كبلهما مسبحة
الوردٌة.
ج) فً المتحؾ الوطنً فً براغ ،محفوظة لوحة عٌد
الوردٌة الشهٌرة أللبرٌشت دورٌر ،تعود لعام  ،1506تمثل
ٌسوع الطفل وسٌدة الوردٌة متوجٌن بأكلٌلٌن من الورود
(التً كان الطوباوي أالن ٌسمٌها " ،"Sertiأي أكالٌل
الزهور) والبابا سٌستوس الرابع واألمبراطور مكسٌمٌلٌان.
د) فً رسم توضٌحً لكتاب قدٌم عن الوردٌة ،نشر
فً لٌبسٌا عام  ،1506بعنوانDer spiegel :
Bruderschafft

des

Hochlobligher

 ،"Rosenkrantz Marieنرى راهب دومٌنٌكانً
(الطوباوي أالن؟) ،ومعه مسبحة أبانا ،أي مسبحة الوردٌة
كبٌرة الحجم ،وعند كل تبلوة لـ السبلم علٌك ٌا مرٌم ،تجمع
العذراء مرٌم من فمه ورودا وتضعها فً سلة.
ه) فً عام  ،1504رسم بارتٌل بٌهام (-1477
 )1508دوق بافارٌا ،البرٌشت الرابع ،وبٌده مسبحة وردٌة
كبٌرة.
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أ) سٌدة الوردٌة ورهبان الوردٌة ،نقش على الخشب مأخوذ من كتاب:
مزمور السٌدة أو مزمور الوردٌات الثبلثة ،طبعة عام .1495
656

ب) البرشت دورٌر ،صورة لؤلم بربارة هولبر ،حوالً ،1493-1490
نورمبرغ ،المتحؾ الوطنً األلمانً :بٌن ٌدٌها مسبحة الوردٌة.

657

ب) البرشت دورٌر ،صورة لؤلب البرشت ،الذي ٌقال له "العجوز"،
 ،1490معرض اوفٌتسً ،فلورنسا :بٌن ٌدٌه مسبحة وردٌة كبٌرة.

658

659

ج) ا .دورٌر ،عٌد سٌدة الوردٌة ،براغ :1506 ،اإلكلٌل هو رمز مسبحة
الوردٌة التً هً عبارة عن إكلٌل من الزهور.
660

د) طبعة قدٌمة لكتابDer spiegel hochlobligher :
 ،bruderschafft des Roserkranz Marieلٌبسٌا:1515 ،

ٌبدو وكأنه حقا الطوباوي أالن ،الراهب الذي تأخذ السٌدة من فمه وردة.
الوردة هً رمز السبلم علٌك ٌا مرٌم التً تتلى بتقوى.
661

هـ) بارتٌل بٌهام ،دوق بافارٌا ،البرشت الرابع :1504 ،بٌن ٌدٌه مسبحة
وردٌة ثمٌنة.

662

و) فً عام  ،1509رسم هانس بالدونػ ؼرٌن شابا
بٌده مسبحة الوردٌة.
ز) فً كولونٌا ،فً كنٌسة القدٌس اندرٌا ،وهً
كنٌسة الدومٌنٌكان القدٌمة ،وفٌها دفن القدٌس البرتو الكبٌر
الواعظ ( )Sant’Alberto Magnoومقر أخوٌة الوردٌة،
أسسها جاك سبرنؽر الواعظ فً  8أٌلول ٌ ،1475وجد
لوح مذبح أخوٌة الوردٌة الذي رسمه معلم سان سٌفٌرٌنو،
ٌطلق علٌه اسم :سٌدة المعطؾ.
على جانبً اللوح المتعدد األوجه ،نجد صور القدٌسٌن
دومٌنٌك وبطرس الشهٌد وهما ٌرفعان معطؾ مرٌم؛ أما على
الجوانب األخرى للوح فهناك صور للقدٌستٌن دوروتً
وسٌسٌل.
تحت معطؾ سٌدة الوردٌة (التً تحمل فً عنقها
مسبحة وردٌة ضخمة) ،هناك راهبٌن دومٌنٌكان :الطوباوي
أالن فً األمام ،مع الوردٌة وقبعة المعلم ،جاثٌا على ركبتٌه
على معطؾ مرٌم؛ واألب جاك سبرنؽر فً الخلؾ وهو
ٌصلً.
ح) فً نفس كنٌسة القدٌس اندرٌا فً كولونٌا ،ومن
نفس عصر اللوح المتعدد ،هناك تمثال خشبً لسٌدة الوردٌة:
العذراء مرٌم وهً تحمل فً ٌدها مسبحة وردٌة كبٌرة.

663

و) هانس بالدونػ ؼرٌن ،رجل مع مسبحة الوردٌة.1509 ،

664
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ز) معلم سان سٌفٌرٌنو ،سٌدة الوردٌة ،1510 ،كنٌسة القدٌس اندرٌا،
كولونٌا .فً الوسط القدٌسة مرٌم الوردٌة والرهبان؛ تحت معطفها ،على
الجانبٌن ،القدٌسٌن دومٌنٌك وبطرس الشهٌد .فً اللوحٌن الخارجٌٌن
(الصفحة السابقة) ،هناك القدٌستٌن دوروتً و سٌسٌل .أمام قدمً مرٌم،
الطوباوي أالن (مع القبعة ،والمسبحة الوردٌة بٌن ٌدٌه وهو راكع على
معطؾ مرٌم) ،واألب جاك سبرنؽر ،خلؾ الطوباوي أالن.

666

كولونٌا ،كنٌسة القدٌس اندرٌا :تمثال سٌدة الوردٌة ،حوالً عام .1510
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كولونٌا ،كنٌسة القدٌس اندرٌا :تمثال سٌدة الوردٌة ،حوالً عام :1510
تفصٌل لمسبحة الوردٌة كبٌرة.
668

ط) فً عام  ،1510رسم ولؾ تراوت فً كتابه
The
الوردٌة،
فً
تأمبلت
and

freudenreicheschmerzensreiche

 ، glorious Rosenkranz Maryالموجود فً متحؾ
) ،Badische Kunsthalle (Karlsruheالمنظر
السماوي ألسرار الوردٌة الخمس عشر ،وعلى األرض
القدٌس دومٌنٌك وهو ٌهدي مسابح الوردٌة لجمٌع المسجلٌن
فً األخوٌة.
ي) فً عام  ،1527رسم ٌوس فان كلٌؾ شابة
تحمل بٌن ٌدٌها مسبحة الوردٌة.
ك) فً روما ،فً كنٌسة سٌستٌنا ،رسم مٌكٌل آنجٌلو
ما بٌن عامً  1536و ٌ 1541وم الحساب الشهٌر:
.Giudizio Universale
فً واحد من المشاهد الكثٌرةٌ ،رفع أحد القدٌسٌن
بمسبحته الوردٌة روحٌن من المطهر.
ل) ٌظهر موضوع إرضاع اللبن  lactatioفً
منمنمة لمخطوط ٌعود للقرن السادس عشر ،ونرى فٌه
القدٌس برناردو الذي ٌعٌش نفس التجربة الصوفٌة ألالن،
وهً لبن مرٌم.
ٌشاهد نفس موضوع إرضاع اللبن فً لوحة قماشٌة
للرسام الونسو كانو تعود لعام  ،1650بعنوان  :رؤٌا
القدٌس برناردو ،محفوظة فً متحؾ برادو فً مدرٌد.
669

The freudenreicheschmerzensreiche ،ط) ولؾ تراوت
glorious Rosenkranz Mary, Museum and
 القدٌس:Badische Kunsthalle, Karlsruhe, 1510

.دومٌنٌك وأخوٌة الوردٌة فً تأمل أسرار الوردٌة الخمس عشر
670

ٌوس فان كلٌؾ ،صورة إمرأة ،حوالً  ،1527-1520معرض اوفٌتسً،
فلورنسا :تحمل اإلمرأة بٌن ٌدٌها مسبحة وردٌة كبٌرة.

671

ٌوس فان كلٌؾ ،السٌدة مع الطفل ،1530 ،فٌٌنا ،متحؾ
 :Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerieبٌن
ٌدي الطفل ٌسوع مسبحة وردٌة كبٌرة.

672

مٌكٌآلنجٌلو بووناروتًٌ ،وم الحساب ،مصلى سٌستٌنا ،الفاتٌكان:
طوباوي ٌنشل نفسٌن من المطهر بمسبحة الوردٌة.
673

مٌكٌآلنجٌلو بووناروتًٌ ،وم الحساب :تفصٌل للوردٌة التً تنشل نفسٌن
من المطهر.

674

ن) منمنمة على الرق ،تصور رؤٌا القدٌس برناردو و "إرضاع اللبن".

675

ن) الونسو كانو ،رؤٌا القدٌس برناردو (“Lactatio Sancti

)” ،Bernardiمدرٌد ،متحؾ برادو.1650 ،

676

أما فً متحؾ ابروتسو الوطنً ،فً مقاطعة آكوٌبل،
هناك لوحة قماشٌة لمٌكٌآلنجٌلو بونكوري تعود لعام
 ،1703تجسد مرٌم المرضعة للقدٌس دومٌنٌك والذي حدث
فً ظهور تولوز ،فً فرنسا ،عام .1212
م) فً مكتبة ستادبٌبلٌوتٌك فً نورمبرغ ،محفوظة
منمنمة تجسد أحد الحرفٌٌن من القرن السادس عشر وهو
ٌهم بتصنٌع مسابح الورٌة.
ن) فً فلورنسا ،فً مكتب الرسوم والمطبوعات،
ٌوجد مسودة رسم لٌاكوبو بالما الشاب ،من القرن السادس
عشر  ،لسٌدة الوردٌة وقدٌسٌن.
س) أما منقوشة" :سٌدة الوردٌة" للفنان دومٌنٌكو
كانوتً فتعود للقرن السابع عشر.
ع) فً فٌٌنا ،فً متحؾ كونستٌنستورٌش ،توجد
لوحة قماشٌة لمٌكٌبلنجٌلو مٌرٌزي دا كارافاجٌو تعود لعام
 ،1607باسم "سٌدة الوردٌة" .وفٌها تجسٌد للقدٌس
دومٌنٌك وهو ٌستلم من مرٌم الكلٌة القداسة التكلٌؾ بنشر
الوردٌة .الدومٌنٌكانً اآلخر الذي ٌشٌر إلى مرٌم كلٌة
القداسة هو القدٌس بطرس الشهٌد.
ؾ) فً كولونٌا ،فً كنٌسة القدٌس اندرٌا ،وباإلضافة
إلى لوح مذبح أخوٌة الوردٌة ،هنالك أٌضا لوحة أخرى تعود
لعام  1623وهً تمثل سٌدة الوردٌة وأخوٌتها ،مع العدٌد
من المسجلٌن فٌها ،ومن بٌنهم باباوات وملوكٌ ،حٌط بها
من كل طرؾ جموع لمبلبكة ترمً بمسابح الوردٌة على
المسجلٌن باألخوٌة.
677

مٌكٌآلنجٌلو بونكوري ،سٌدة الوردٌة تعطً لبنها العذري للقدٌس دومٌنٌك
لشفابة من جراح الشٌاطٌن ،1733 ،متحؾ آكوٌبل.
678

س) صانع مسابح الوردٌة ،منمنمة ،هاوسبوخ ،ستادبٌبلٌوتٌك نورمبٌرغ.

679

س) صانع مسابح الوردٌة ،منمنمة ،هاوسبوخ ،ستادبٌبلٌوتٌك نورمبٌرغ
(تفصٌل).

680

ع) ٌاكوبو بالما الشاب ،من القرن السادس عشر ،سٌدة الوردٌة وقدٌسٌن،
مكتب التصامٌم والطباعة ،فلورنسا.

681

ؾ) دومٌنٌكو كانوتً ،سٌدة الوردٌة ،نقش ،القرن السادس عشر.

682

ص) مٌكٌآلنجٌلو مٌرٌزي دا كارافادجو ،سٌدة الوردٌة ،1607 ،متحؾ
كونستٌنستورٌش ،فٌٌنا.
683

ص) مٌكٌآلنجٌلو مٌرٌزي دا كارافادجو ،سٌدة الوردٌة ،1607 ،متحؾ
كونستٌنستورٌش ،فٌٌنا (تفصٌل).

684

كولونٌا ،كنٌسة القدٌس اندرٌا ،سٌدة الوردٌة.1623 ،

685

كولونٌا ،كنٌسة القدٌس اندرٌا ،سٌدة الوردٌة ،تفصٌل ٌمثل أسرار الوردٌة
الخمسة عشر.

686

كولونٌا ،كنٌسة القدٌس اندرٌا ،سٌدة الوردٌة ،تفصٌل ٌمثل مبلبكة
ٌجمعون صلوات أخوٌة الوردٌة.
687

كولونٌا ،كنٌسة القدٌس اندرٌا ،سٌدة الوردٌة ،تفصٌل ٌمثل أرواح
المسجلٌن فً األخوٌة فً المطهر وهً ترفع بسبحات الوردٌة.

688

كولونٌا ،كنٌسة القدٌس اندرٌا ،سٌدة الوردٌة ،تفصٌل ٌمثل الحكام ،وربما
الملوك المجوس الثبلث؛ ذخابرهم محفوظة فً الكنٌسة الربٌسٌة فً
كولونٌا.
689

كولونٌا ،كنٌسة القدٌس اندرٌا ،سٌدة الوردٌة ،تفصٌل ٌمثل القدٌس
دومٌنٌك( ،فً الوسط) ،واألب جاك سبرنؽر وهو ٌسجل األسماء فً سجل
األخوٌة (على الٌسار) ،والطوباوي أالن دٌبلروش (ٌسمٌه آخرون مٌشٌل
دو لٌل) وهو ٌحضر سبحات الوردٌة لتوزٌعها على الرهبان (على الٌمٌن).

690

كنٌسة القدٌس اندرٌا القدٌمة ) (Kirche St. Andreasفً كولونٌا
حٌث أسس جاك سبرنؽر أخوٌة الوردٌة فً  8أٌلول  ،1475فً ذات
الٌوم الذي توفً فٌه الطوباوي أالن دٌبلروش.

691

كنٌسة القدٌس اندرٌا فً كولونٌا كما هً الٌوم بعد أن دمرت جزبٌا خبلل
الحرب العالمٌة الثانٌة :هنا أسس األب جاك سبرنؽر أخوٌة الوردٌة فً 8
أٌلول  ،1475فً الٌوم الذي توفً فٌه الطوباوي أالن دٌبلروش.

692

فً منتصؾ اللوحة نرى
الراهب جاك سبرنؽر الواعظ،
فً كولونٌا ،والطوباوي أالن
أحٌانا فً أعمال من القرن
التطوٌب).

القدٌس دومٌنٌك ،ومن حوله
وهو مؤسس أخوٌة الوردٌة
دٌبلروش (بلحٌة كما نجده
السابع عشر ،محاط بهالة

ص) فً جنوة ،فً المعرض الوطنً فً قصر سبٌنوال،
هناك لوحة ثبلثٌة للقدٌس دوناتو ،رسمها ٌوس فان كلٌؾ
فً القرن السابع عشر ،وفً اللوحة المركزٌة منها نشاهد
عبادة الملوك المجوس.
وعلى اللوح الجانبً األٌمن ٌوجد رجل ٌحمل بٌده
مسبحة وردٌة كبٌرة جدا.
ق) فً كتاب  Alanus Redvivusالذي ٌعود لعام
 ،1691لـ ج .أ .كوبنشتاٌن ،نرى شجٌرة الوردٌة الكبٌرة
فً المنتصؾ ،والقدٌس دومٌنٌك الذي زرعها وهو ٌشتؽل
تربتها ،والطوباوي أالن الذي ٌسقٌها.
ر) كثٌرة هً صور الطوباوي أالن التً انتشرت فً
تلك الفترة :نذكر من بٌنها منقوشة هـ .سناٌر ،ونشاهد فٌها
السٌدة وهً تقدم للطوباوي أالن الخاتم المصنوع من
شعرها.

693

ر) ٌوس فان كلٌؾ ،لوح ثبلثً للقدٌس دوناتو ،حوالً عام ،1520
جنوة ،المعرض الوطنً فً قصر سبٌنوال.
694

“Beatus Alanus Redivivus: de : لكتاب1691 عام
Psalterio seu Rosario Christi et Mariae,

طبعة

 لؤلب ٌوهانس اندرٌاس،eiusdemque Fraternitate Rosaria”
 والطوباوي، القدٌس دومٌنٌك ٌؽرس شجرة الوردٌة:كوبنشتاٌن الواعظ
.أالن ٌسقٌها
695

ت) هـ .سناٌر ،ظهور سٌدة الوردٌة للطوباوي أالن دٌبلروش ،منقوشة من
القرن  16السٌدة تعطً الطوباوي أالن خاتم الزواج المصنوع من شعرها.
696

فً هذه اللوحة نرى أالن ٌتقلد راٌة أخوٌة الوردٌة.
فً كٌراسكو (كونٌو ،فً اٌطالٌا) ،بٌن  1647و
 ،1688شٌد قوس النصر الذي تهٌمن علٌه صورة سٌدة
الوردٌة ،ومن بٌن صور القدٌسٌن نرى أٌضا الطوباوي أالن
دٌبلروش مع راٌة األخوٌة.
وفً رٌكاناتً ،فً كنٌسة القدٌسٌن اؼوسطٌن
ودومٌنٌك ،نحت تمثال كبٌر فً القرن السابع عشر للطوباوي
أالن وفً ٌده مسبحة الوردٌة .فً هذا التمثال ،كما فً
لوحات أخرىٌ ،ظهر أالن ملتحً.
ش) فً متحؾ كنٌسة القدٌسة سابٌنا البازٌلٌكٌة فً
روما ،محفوظة لوحة قماشٌة للرسام ساسوفٌراتو (جوفانً
باتٌستا سالفً) من عام  :1643سٌدة الوردٌة .تسلم فٌها
السٌدة مسبحة الوردٌة للقدٌس دومٌنٌك والقدٌسة كاترٌن،
وهً تجسٌد كان شابعا جدا فً القرن السابع عشر (من بٌن
الصور األكثر شعبٌة ،تبرز سٌدة الوردٌة لمدرسة لوقا
جوردانو التً تبجل فً مقام سٌدة الوردٌة فً بومبً).

697

كٌراسكو (كونٌو) ،قوس النصر ،القرن السابع عشر :سٌدة الوردٌة ومن
حولها القدٌس دومٌنٌك والطوباوي أالن.
698

كٌراسكو (كونٌو) ،قوس النصر ،القرن السابع عشر :تفصٌل لتمثال
الطوباوي أالن دٌبلروش.

699

رٌكاناتً ،كنٌسة القدٌس دومٌنٌك ،تمثال الطوباوي أالن دٌبلروش (القرن
السابع عشر).

700

ث) ساسوفٌراتو (جٌوفانً باتٌستا سالفً) ،سٌدة الوردٌة ،1643 ،روما،
متحؾ كنٌسة القدٌسة سابٌنا البازٌلٌكٌة.

701

مدرسة لوكا جوردانو ،سٌدة الوردٌة ،القرن السابع عشر ،مقام سٌدة
الوردٌة ،بومبً.

702

ت) فً نابولً ،فً كنٌسة القدٌس دومٌنٌك ،محفوظة
لوحة الرسام سولٌمٌنا فرنسٌسكو (حوالً عام :)1700
الثالوث المقدس ،السٌدة والقدٌس دومٌنٌك ،وفٌها السٌدة
ترسل القدٌس دومٌنٌك ،بعد تتوٌجه بمجد وردٌتها .إلى جانب
مرٌم ،صورتان لمن ٌبدو أنهما الطوباوي أالن والقدٌسة
كاترٌنا دا سٌٌنا.
ث) فً كنٌسة القدٌسة مرٌم الوردٌة ،فً البندقٌة،
رسم جانباتٌستا تٌبولو عام  1739لوحة :تأسٌس
الوردٌة .فً هذا الرسمٌ ،ستلم القدٌس دومٌنٌك الوردٌة من
السٌدة ،وٌتهاوى الهراطقة األلبٌجٌٌن على درج كبٌر.

 :4.3وثابق السلطة التعلٌمٌة الكنسٌة ،من القرن
التاسع عشر إلى ٌومنا هذا.
تابعت سلطة التعلٌم الكنسً الطرٌق التً سارت علٌها
فً القرون األخٌرة :البابا بٌوس السابع (حبر أعظم من عام
 1800إلى عام  ،156)1823وؼرٌؽورٌوس السادس
عشر (حبر أعظم من عام  1831إلى عام ،157)1846
________________
Cf. PIUS PAPA VII, Bull: Ad augendum, 1808 febr. 16, in:
La Theologie du Saint Rosaire, cura: M. CHERY, p. 323-327.
157
Cf. GREGORIUS PAPA XVI, Bull: Benedicentes Domino,
1832 ian. 27, in: La Theologie du Saint Rosaire, cura: M. CHERY,
p. 327-330.
156
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فرانشٌسكو سولٌمٌنا ،الثالوث المقدس ،السٌدة والقدٌس دومٌنٌك ،القرن
الثامن عشر ،كنٌسة القدٌس دومٌنٌك ،نابولً.
704

فرانشٌسكو سولٌمٌنا ،الثالوث المقدس ،السٌدة والقدٌس دومٌنٌك ،القرن
الثامن عشر ،كنٌسة القدٌس دومٌنٌك ،نابولً ،تفصٌل ٌمثل القدٌس
دومٌنٌك (على الٌسار) ،وربما الطوباوي أالن دٌبلروش (على الٌمٌن)

جانباتٌستا تٌبولو ،تأسٌس الوردٌة ،1739 ،البندقٌة ،كنٌسة القدٌسة
مرٌم الوردٌة ،تفصٌل.
705

جانباتٌستا تٌبولو ،تأسٌس الوردٌة ،1739 ،البندقٌة ،كنٌسة القدٌسة
مرٌم الوردٌة.

706

والطوباوي بٌوس التاسع (وهو البابا الذي أعلن عقٌدة الحبل
ببل دنس لمرٌم ،وكان حبر أعظم من عام  1846إلى عام
 ،158)1878منحوا صكوك ؼفران خاصة للوردٌة
وألخوٌتها.
فً نهاٌة القرن التاسع عشر ،حدث منعطفا تجدٌدٌا فً
سلطة تعلٌم الوردٌة على ٌد البابا لٌون الثالث عشر (حبر
أعظم من عام  1878إلى عام  ،)1903والذي أطلق علٌه
"بابا الوردٌة" ،إلصداره  22وثٌقة عن الوردٌة وأخوٌتها:
نذكر

من

بٌنها

الرسالة

التعمٌمٌة:

Supremi

 ،Apostolatusلعام  ،1883والتً ٌوصً فٌها بالوردٌة
فً الكنٌسة وفً البٌت ،وٌشجع على تأسٌس أخوٌات
الوردٌة وزٌاحاتها من أجل هزٌمة البدع وكل الشرور التً
ابتلى العالم بها.
_____________
Cf. PIUS PAPA IX, Bull: Expositum est nobis, 1859 febr.
16, in: La Theologie du Saint Rosaire, cura: M. CHERY, p. 330332; Bull: Postquam Deo, 1867 apr. 12, in: La Theologie du Saint
Rosaire, cura: M. CHERY, p. 332-336; Bull: Instante, 1868 aug.
18, in: La Theologie du Saint Rosaire, cura: M. CHERY, p. 337338; Bull: Ad augendam, 1869 febr. 12, in: La Theologie du Saint
Rosaire, cura: M. CHERY, p. 339.
158
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قبر البابا بٌوس السابع ،القرن التاسع عشر ،كنٌسة القدٌس بطرس،
الفاتٌكان :على الجانبٌن ،ملكتٌن لفضابل الوردٌة.
708

البابا بٌوس السابع (فً األعلى)؛ والطوباوي بٌوس التاسع (فً األسفل).
709

قبر البابا لٌون الثالث عشر ،كنٌسة القدٌس ٌوحنا ان التٌرانو ،روما :على
الجانب األٌمن ،ملكة فضٌلة الوردٌة :اإلٌمان.

710

فً الواقع ،سٌدة الوردٌة ،التً كان االبتهال لها أكبر
عندما "كانت األخطاء القاتلة منتشرة بشكل واسع أو فساد
العادات واألخبلق أو هجوم األعداء األقوٌاء الذي كانوا
ٌهددون وجود كنٌسة اإلله المقاتلة [( ]...وصل) منها العون
وبفضلها ،وهً التً منحت الطمأنٌنة والسبلم من السماء.
من هنا نشأت تلك األسماء الممٌزة التً كانت الشعوب
الكاثولٌكٌة تحٌٌها بها :مساعدة المسٌحٌٌن ،المنقذة
والمعزٌة ،قاهرة الحروب ،سٌدة االنتصارات ،حاملة
السبلم".159
باإلضافة إلى ذلكٌ ،ذكر البابا لٌون الثالث عشر نشأة
الوردٌة ،بفضل القدٌس دومٌنٌك" ،وباألتكال خاصة على هذه
الصبلة ،ولٌس على القوة ،ولٌس على األسلحة ،وهو كان
أول من أدخلها باسم (الوردٌة المقدسة) ،وأذاعها إما
________________
“Haec autem tam magna et plena spei in augustam
caelorum Reginam pietas luculentius emicuit, cum errorum vis
late serpentium, vel exundans morum corruptio, vel potentium
adversariorum impetus militantem Dei Ecclesiam in discrimen
adducere visa sunt. […] Hinc insignes illi tituli, quibus eam
catholicae gentes christianorum, Auxiliatricem, Opiferam,
Solatricem,
bellorum
Potentem,
Victricem,
Paciferam,
consalutarunt”, in: LEO PAPA XIII, Ep. Enc.: Supremi
Apostolatum, 1883 sept. 1, in: Enchiridion delle Encicliche, vol.
159

III, p. 256-257.
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مطبوعة من عام  :1650القدٌس دومٌنٌك ٌؽرس شجٌرات الوردٌة
وأخوٌتها (على الٌمٌن)؛ والطوباوي أالن ٌعتنً بشجٌرات الوردٌة
وأخوٌتها (فً األمام ،على الٌسار)؛ األب جاك سبرنؽر ٌقدم ثمار شجٌرات
الوردٌة وأخوٌتها للشعب (فً الخلؾ ،على الٌسار) .ثمار شجرة الوردٌة
هً نعم الوردٌة التً وضحها البابا لٌون الثالث عشر.
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. فً كل مكان، أو بواسطة تبلمٌذه،بشخصه مباشرة
 أن،ً باإللهام و بوحً ربان،وبما أنه كان ٌعلم جٌدا
 وهً أداة فعالة، بواسطة هذه الصبلة،المؤمنٌن ٌستطٌعون
 هزٌمة األعداء وإجبارهم على وقؾ،)للحرب (على الشٌطان
 ومن المعلوم أن األحداث أثبتت.جرأتهم اآلثمة والحمقاء
 منذ أن اعتنق الشعب، ففً الواقع.صوابٌة التوقعات
المسٌحً هذه الطرٌقة فً الصبلة التً علمها القدٌس
، بدأت القوة تعود لئلٌمان، ومارسها كما ٌجب،دومٌنٌك
 وقوضت مناورات ودسابس، من جهة،وللرحمة والتوافق
.160" من جهة أخرى،أصحاب البدع

______________
“(S. Dominicus) non vi, non armis, sed ea maxime
precatione confisus, quam Sacri Rosarii nomine ipse primus
instituit, et per se, per suos alumnos longe lateque disseminavit.
Dei enim instinctu ac numine sentiebat futurum, ut eius
precationis ope, tamquam validissimo instrumento bellico, victi
hostes profligatique vesenam impietate audaciam ponere
cogerentur. Quod reipsa evenisse compertum est. Etenim ea
orandi ratione suscepta riteque celebrata ex institutione
Dominici Patris, pietas, fides, concordia restitui, haereticorum
molitiones atque artes disiici passim coepere: ad haec, plurimi
errantes ad sanitatem revocati”, in: LEO PAPA XIII, Ep. Enc.:
Supremi Apostolatum, 1883 sept. 1, in: Enchiridion delle
Encicliche, vol. III, p. 258-259.
160
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مطبوعة قدٌمة لسٌدة الوردٌة واألسرار الخمسة عشر( ،القرن السادس
عشر).
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ثم ٌروي البابا ،فً ختام الرسالة تقرٌبا ،أصل الوردٌة:
"إن الحاجة للمعونة اإللهٌة الٌوم لٌست أقل مما كانت علٌه
(فً الماضً) عندما أدخل دومٌنٌك العظٌم ممارسة الوردٌة
المرٌمٌة لشفاء جروح المجتمع.
فقد رأى بوضوح ،بنور من السماء ،أن العبلج األكثر
فعالٌة للشرور فً عصره [ ]...هو شفاعة تلك العذراء عند
اإلله والتً سمح لها "بالقضاء على كل أشكال البدع" [.]...
لذلك ،وباعتبار هذه األسباب ،فنحن ال نحث بحرارة
جمٌع المسٌحٌٌن على القٌام بدون كلل بتبلوة الوردٌة ،جهارا
أو على انفراد ،فً بٌوتهم وبٌن عاببلتهم ،وحسب ،ولكننا
نرٌد أٌضا أن ٌكرس كل شهر تشرٌن األول فً السنة الجارٌة
وٌخصص لسلطانة الوردٌة السماوٌة.
ولهذا ،نقرر ونأمر أن ٌجري االحتفال الرسمً فً
جمٌع أنحاء العالم المسٌحً بسٌدة الوردٌة لهذه السنة
بإٌمان خاص وعبادة باهرة [.]...
نصادق بقوة على أن تقوم أخوٌات الوردٌة التً تتبع
تقالٌد قدٌمة بالقٌام بزٌاحات رسمٌة فً شوارع المدٌنة،
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صورة مقدسة ،القرن  :20سٌدة الوردٌة ،كنٌسة القدٌس سٌلفسترو
األول ،تشٌفٌتانوفا دٌل سانٌنو ،اٌزٌرنٌا.
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.161"إلشهار إٌمانها على المؤل
 عمم البابا لٌون الثالث عشر،1887  أٌلول20 ًف
: وأكد فٌها،Vi è ben noto :رسالته حول الوردٌة
 قررنا أن نرفع لمرتبة، ابتداءا من هذه السنة،"وهكذا
،الشعٌرة المزدوجة من الدرجة الثانٌة فً عموم الكنٌسة
 نتوق بشدة، ولنفس الؽرض.االحتفال الرسمً بعٌد الوردٌة
 وخاصة،إلى أن ٌتوجه الشعب الكاثولٌكً اإلٌطالً دابما

_____________
“Igitur, divini necessitas auxilii haud sane est hodie
minor, quam cum magnus Dominicus ad publica sananda
vulnera Marialis Rosarii usum invexit. Ille vero caelesti pervidit
lumine aetatis suae malis re medium nullum praesentius
futurum […] et Virginem illam, cui datum est “cunctas haereses
interimere”, deprecatricem apud Deum adhibuissent. […]
Quamobrem non modo universos christianos enixe hortamur, ut
vel publice vel privatim in sua quisque domo et familia pium hoc
Rosarii officium peragere studeant et non intermissa
consuetudine usurpent, sed etiam integrum anni labentis
octobrem mensem caelesti Reginae a Rosario sacrum
dicatumque esse volumus. Decernimus itaque et mandamus, ut
in orbe caholico universo hoc item anno solleoni Deiparae a
Rosario peculiari religioni et cultus splendore celebrentur. […]
Magnopere probamus sodalitates a Rosario Virginis sollemni
pompa vicatim per urbes, accepta a maioribus consuetudine,
publicae religionis causa procedere”, in: LEO PAPA XIII, Ep.
Enc.: Supremi Apostolatum, 1883 sept. 1, in: Enchiridion delle
Encicliche, vol. III, p. 262-265.
161
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صورة مقدسة قدٌمة ،القرن التاسع عشر:
 :peccatorumالوردٌة هً القلب الطاهر لمرٌم ،مبلذ األرواح ،وخاصة
الخطأة منها.
Maria, Refugium
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فً شهر تشرٌن األول المقبل ،وباندفاع إٌمانً خاص ،إلى
هذه العذراء العظٌمة ،وأن ٌقتحم قلب األم فٌها بعذوبة".162
فً عام  ،1888حث البابا لٌون الثالث عشر فً
المنشور ،Superiore anno :المسٌحٌٌن على المواظبة
على تبلوة الوردٌة خبلل شهر تشرٌن األول وأكد ؼفران
العام السابق "لسبع سنوات وسبع أربعٌنات كل مرة تتلى
فٌها الوردٌة" ،وأضاؾ:
"باإلضافة إلى ذ لك ،نمنح الؽفران الكامل ألولبك الذٌن
ٌتلون ،فً الفترة المذكورة ،وبعد االعتراؾ والمشاركة فً
القربان المقدس ،لعشرة أٌام على األقل ،الوردٌة بالطرٌقة
المشار إلٌها أعبله ،فً الكنٌسة ،أو فً البٌت إذا كان هناك
سبب وجٌه.
ثالثا ،نمنح أٌضا صفحا شامبل عن اآلثام وإعفاءا من
القصاص ألولبك الذٌن ٌشاركون بروح مطهرة فً الولٌمة
اإللهٌة ،فً ٌوم عٌد الوردٌة ،أو فً الٌوم الثامن للعٌد،

_____________
Cf. LEO PAPA XIII, Litt: Vi è ben noto, 1887 sept. 20, in:
Enchiridion delle Encicliche, vol. III, p. 1414.
162
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.Regina Sacratissimi Rosarii :19

 القرن،صورة مقدسة قدٌمة
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 حسب، فً أٌة كنٌسة،بالصبلة لئلله وأم اإلله الكلٌة القداسة
.163"رؼبتنا نحن
 عمم البابا لٌون الثالث عشر،1891 فً عام
 ودعا فٌها إلى المواظبة على،Octobri mense:المنشور
 لٌتذكروا ان ٌتضرعوا من، وخاصة.صبلة الوردٌة "ببل كلل
 الخبلص األبدي للجمٌع ولسبلمة:أجل الخٌر األسمى
.164"الكنٌسة
 كم سٌكون مشهد مبلٌٌن، "آه:وٌختم الرسالة
، فً المدن وفً القرى،ًالمؤمنٌن فً كل العالم الكاثولٌك
_____________

“Septem annorum itemque septem quadragenarum
apud Deum Indulgentiam singulis vicibus concedimus. Eis vero
qui supra dicto tempore decies saltem vel publice in templis, vel
iustis, de causis inter domesticos parietes eadem peregerint, et
criminum confessione expiate, sancta de altari libaverint,
plenariam admissorum veniam de Ecclesiae thesauro
impertimus. Plenissimam hanc admissorum veniam et poenarum
remissionem his omnibus etiam largimur, qui vel ipse Beatae
Virginis a Rosario die festo, vel quolibet ex octo insequentibus,
animae sordes eluerint et divina convivial sancte celebraverint,
et partier ad mentem Nostram in aliqua sacra aede Deo et
Sanctissimae eius Matri supplicaverint”, in: LEO PAPA XIII, Ep.
Enc.: Superiore Anno, 1884 aug. 30, in: Enchiridion delle
Encicliche, vol. III, p. 326-327.
164
“Sine intermissione consistant. Prima sit illis cura de
summo bono, aeterna omnium salute, deque incolumitate
Ecclesiae exposcenda”, in: LEO PAPA XIII, Ep. Enc.: Octobri
mense, 1891 sept. 22, in: Enchiridion delle Encicliche, vol. III, p.
163

684-685.
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صورة مقدسة قدٌمة ،القرن التاسع عشر :سٌدة الوردٌة والقدٌس
دومٌنٌك :القدٌس دومٌنٌك ٌكبح العدالة اإللهٌة بشفاعة سٌدة الوردٌة.
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، جمٌبل ومفٌدا، على األرض وفً البحر،وفً األرٌاؾ
، وأفكارهم وأصواتهم،موحدٌن تسبٌحاتهم وصلواتهم معا
 وٌدعون إلى،وهم ٌسلمون على مرٌم فً كل ساعة من الٌوم
.165"مرٌم وٌأملون من مرٌم كل شًء
ًكرر البابا لٌون الثالث عشر نفس المفاهٌم ف
 مانحا،1892  لعام،Magnae Dei Matris المنشور
Mariale

،نفس الؽفران لمن أقام صبلة "الوردٌة المرٌمٌة
.166" لـ "أم الرحمة165"Rosarium

 أعاد البابا لٌون الثالث،1893  أٌلول لعام8 ًف
عشر اقتراح منشور تعمٌمً جدٌد بخصوص الوردٌة
: حٌث ٌرى أسرار الوردٌة،Letitiae sanctae :المقدسة
 كعبلج لمحاربة الشرور، والمجد، واأللم،أسرار الفرح
_____________
“Quam praeclarum et quanti erit, in urbibus, in pagis, in
villis, terra marique, quacumque patet catholicus orbis, multa
piorum centena millia, sociatis laudibus foederatisque precibus,
una mente et voce singulis horis Mariam consalutare, Mariam
implorare, per Mariam sperare omnia!”, in: LEO PAPA XIII, Ep.
Enc.: Octobri mense, 1891 sept. 22, in: Enchiridion delle
Encicliche, vol. III, p. 690-692.
166
Cf. LEO PAPA XIII, Ep. Enc.: Magnae Dei Matris, 1892
sept. 8, in: Enchiridion delle Encicliche, vol. III, p. 736-737.
167
Cf. LEO PAPA XIII, Ep. Enc.: Magnae Dei Matris, 1892
sept. 8, in: Enchiridion delle Encicliche, vol. III, p. 738-739.
165
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صورة مقدسة قدٌمة ،القرن التاسع عشر:عٌد بشارة القدٌسة مرٌم
العذراء :كان الرهبان ٌسمون ” ،“Sodalibus B. V. Mariaeأي
"رفاق"" ،أصدقاء" القدٌسة مرٌم العذراء.
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 النفور من العٌش المتواضع؛ كره:الثبلثة للمجتمع العصري
.168التضحٌة؛ وإؼفال الخٌرات األزلٌة
 أثنى البابا لٌون الثالث،ًفً ختام المنشور التعمٌم
 "إنها كالحشود المقاتلة:عشر كثٌرا على أخوٌات الوردٌة
.]...[ التً تخوض معارك المسٌح بقٌادة ودعم ملكة السماء
 لٌس فقط أبناء األب، فمن العدل أن ٌعمل الجمٌع،إذن
 وهم الملزمون بالتأكٌد أكثر من،الجلٌل القدٌس دومٌنٌك
 ولكن أٌضا جمٌع أولبك الذٌن ٌهتمون،ؼٌرهم بسبب تقواهم
 وخاصة فً الكنابس التً شٌدت فٌها هذه األخوٌات،بروحهم
 وتطوٌرها، على مضاعفة أعدادها،ًبشكل قانون
.169"ومساندتها

_________________
Cf. LEO PAPA XIII, Ep. Enc.: Laetitiae sanctae, 1893
sept. 8, in: Enchiridion delle Encicliche, vol. III, p. 786-801.
168

“Haec sunt veluti agmina et acies, praelia Christi […]
pugnantes, auspice et duce Regina caelesti. […] Magno igitur
studio
in
talibus
sodalitiis
condendis,
amplificandis,
moderandis, par est contendere et eniti non unos inquimus
alumnos Dominici Patris, quamquam illi ex disciplina sua debent
summopere, sed quotquot praeterea sunt animarum curatores,
in sacris praesertim aedibus ubi illa iam habentur legitime
instituta”, in: LEO PAPA XIII, Ep. Enc.: Laetitiae sanctae, 1893
sept. 8, in: Enchiridion delle Encicliche, vol. III, p. 800-801.
169
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صورة مقدسة قدٌمة ،القرن التاسع عشر :شهر أٌار :الوردٌات التً تتلى
هً أكالٌل من الزهور تسلم على أطباق لمرٌم كلٌة القداسة.
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 عمم البابا لٌون الثالث عشر،1894  أٌلول8 ًف
، وفٌه ٌمجد مرٌم الشفٌعة،Iucunda semper :المنشور
 الذي أعطانا بطٌبته، أٌها األخوة الموقرٌن،مؤكدا "إنه اإلله
 وأراد أن ٌأتٌنا كل شًء على ٌد،الرحٌمة وسٌطة بهذه القوة
.170"مرٌم
: فً الرسالة التعمٌمٌة،1895  أٌلول عام5 ًف
 طلب البابا لٌون الثالث عشر،Adiutricem popul
الصبلة من أجل عودة األخوة المنفصلٌن فً الكنٌسة
 واضعا بالوردٌة نفس الثقة التً كانت لدى القدٌس،الوحٌدة
.171دومٌنٌك دي ؼوزمان
 نشر البابا لٌون الثالث،1896  أٌلول عام20 ًف
 وفٌها،Fidentem piumque :عشر الرسالة التعمٌمٌة
 للتعبٌر سواء، "الوردٌة:ٌؤكد أن أسمً مسبحة مرٌم هما
،) (و،]...[ ،عن عطر الورود أم عن جمال إكلٌل الورود
______________
“Deus autem, Venerabiles Fratres, qui nobis talem
Mediatricem, benignissima miseratione providit, quique totum
non habere voluit per Mariam”, in: LEO PAPA XIII, Ep. Enc.:
Laetitiae sanctae, 1893 sept. 8, in: Enchiridion delle Encicliche,
170

vol. III, p. 903.

“Unus multorum instar Dominicus est Gusmanus, qui
utraque in re elaboravit, marialis Rosarii confisus ope, feliciter”,
in: LEO PAPA XIII, Ep. Enc.: Adiutricem populi, 1895 sept. 5, in:
Enchiridion delle Encicliche, vol. III, p. 919.
171
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صورة مقدسة قدٌمة ،القرن التاسع عشر :سٌدة الوردٌة :تبلوة الوردٌة
هو تقدٌم الكثٌر من أزرار الورد لمرٌم الكلٌة القداسة ،االستمتاع بصحبتها
هً وابنها ٌسوع.
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.172" ألنه ٌناسب كثٌرا الصبلة المشتركة،مزمور مرٌم
:ثم ٌقدم البابا إشارات من سٌرته الذاتٌة إلى طفولته
"حافظوا على العادة التً ازدهرت كثٌرا عند أسبلفنا عندما
 تعتبر، فً المدن وفً األرٌاؾ،كانت العاببلت المسٌحٌة
 أمام صورة للعذراء من، بعد متاعب النهار،االجتماع مساءا
.أجل تبلوة الوردٌة بالتناوب واجبا مقدسا
وهً كانت تبتهج كثٌرا لهذا التكرٌم الوفً والمتفق
 وتؽدق، وكأم محاطة بأبنابها كانت تسعؾ األتقٌاء،علٌه
.173" رهنا للسبلم من السماء،ًعلٌهم عطاٌا السبلم المنزل
_______________
“Appellatio adhaesit propria Rosarii, velut si rosarum
suavitatem venustatemque sertorum contextu suo imitetur. […]
Eiusdem autem Rosarii formula ad precationem communiter
habendam optime accommodata est; ut non sine causa nomen
etiam “psalterii mariani” obtinuerit”, in: LEO PAPA XIII, Ep. Enc.:
Fidentem piumque, 1896 sept. 20, in: Enchiridion delle
Encicliche, vol. III, p. 1000-1003.
173
“Atque ea religiose custodienda est vel redintegranda
consuetudo, quae apud patres viguit, cum familiis christianis,
acque in urbibus aeque in urbibus atque in agris, id sanctum
erat ut, decedente die, ab aestu operum ante effigiem Virginis
rite convenientes, Rosarii cultum alterna laude persolvent. Quo
ipsa fideli concordique obsequio admodum delectata, sic eis
aderat perinde ac bona mater in corona filiorum, pacis
domesticae impertiens munera, quasi pacis praenuncia
caelestis”, in: LEO PAPA XIII, Ep. Enc.: Fidentem piumque, 1896
sept. 20, in: Enchiridion delle Encicliche, vol. III, p. 1002-1003.
172
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صورة مقدسة قدٌمة ،القرن التاسع عشر :سٌدة الوردٌة .تحٌط بها أسرار
الوردٌة الخمسة عشر.
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فً  12أٌلول عام  ،1897فً الرسالة التعمٌمٌة:
ٌ ،Augustissimae Virginisمدح البابا لٌون الثالث
عشر فٌها أخوٌة الوردٌة وٌصادق على الوردٌة على الدوام:
"من بٌن الجمعٌات ،نحن ال نتردد بإعطاء األخوٌة ،التً
تأخذ اسمها من اسم الوردٌة المقدسة ،موقعا رفٌعا.
فً الواقع ،إذا أخذنا بعٌن االعتبار نشأتها ،فهً من
بٌن األكثر قدما؛ ألنه معروؾ أنها تأسست على ٌد األب
القدٌس دومٌنٌك نفسه؛ ثم إنه إذا اعتبرنا مٌزاتها ،فهً ؼنٌة
جدا نظرا لسخاء السابقٌن لنا [.]...
ولذلك ،فالشركاء الذٌن ٌمارسون تقوى الوردٌة،
تنطبق علٌهم بشكل خاص كلمات القدٌس بولس التً وجهها
إلى تبلمٌذ المسٌح الجدد" :لقد أتٌتم إلى جبل صهٌون ،وإلى
مدٌنة اإلله الحً ،اورشلٌم السماوٌة ،وإلى ربوات هم محفل
مبلبكة" (عبرانٌٌن ،أصحاح .)22 ،12
هل ٌمكن أن ٌكون هناك شًء أعظم وأعذب من تأمل
اإلله والصبلة له سوٌة مع المبلبكة؟
كما أنه على أولبك الذٌن تقاسموا خدمة الرب بطرٌقة
ما على األرض أن ٌكون عندهم أمل كبٌر وثقة بأنهم
سٌنعمون ٌوما ما بصحبة المبلبكة المباركة فً السماء.،
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القدٌس فرانشٌسكو دي باوال ،نقش على الخشب ،القرن السادس عشر:
القدٌس فرنشٌسكو دي باوال ،وهو معاصر للطوباوي أالن ،كان مخلصا
جدا لوردٌة مرٌم الكلٌة القداسة.
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باإلضافة إلى آخرٌنٌ ،سمٌها انوسنس الثامن
"األخوٌة التقٌة".174
ٌعزي بٌوس الخامس لتأثٌرها النتابج التالٌةٌ» :تحول
المؤمنون بسرعة ألشخاص آخرٌن؛ وتتبدد ظلمات البدع؛
وٌتبدى نور اإلٌمان الكاثولٌكً«.175
وٌشهد سٌستوس الخامس بإٌمانه العمٌق بها نتٌجة
لمبلحظته للثمرات الوفٌرة لهذه المؤسسة بالنسبة للدٌانة.
وأخٌرا ،أثراها آخرون كثٌرون بؽفرانات ثمٌنة وثرة،
أو بوضعها تحت حماٌتهم الخاصة من خبلل االنتساب إلٌها،
ومبدٌن لها عطفهم بطرق شتى.
واقتداءا بهذه األمثلة من أسبلفنا ،فنحن أٌضا ،أٌها
األخوة الموقرٌن ،نحثكم ونهٌب بكم ،كما فعلنا سابقا عدة
مرات ،أن تتركرموا وتبذلوا عناٌة خاصة جدا بهذه الجٌش
المقاتل؛ كً تنضم إلٌه كل ٌوم حشودا جدٌدة بفضل جهودكم
[.]...

______________
Cf. INNOCENTIUS PAPA VIII, Bulla: Splendor paternae
gloriae, 1491 febr. 26, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom.
IV, p. 67.
175
Cf. PIUS V, Bulla: Consueverunt Romani Pontifices, 17
sept. 1569, in: Bullarium Ordinis Praedicatorum, tom. V, p. 223.
174
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ولٌعلم شعب (اإلله) عظمة قٌمة وفعالٌة هذه األخوٌة،
وفابدتها فً سبٌل الخبلص األبدي للبشر.
ونلح علٌكم أكثر فً هذه التوصٌة ألن تجلٌا جمٌبل جدا
للتقوى المرٌمٌة عاد للظهور منذ عهد قرٌب :الوردٌة
»الدابمة«.
نحن باركنا عن طٌب خاطر هذه المبادرة ،ونرؼب
بحرارة أن تعملوا بعناٌة مفرطة وحماس على تنمٌتها.
وٌحذونا األمل الكبٌر بأن التسابٌح والصلوات التً
تخرج بدون توقؾ من أفواه وقلوب الجماهٌر الؽفٌرة ،والتً
تجمع  ،بتناوبها نهارا ولٌبل ،فً كل بقاع العالم ،ما بٌن
تناؼم األصوات وتأمل الحقابق اإللهٌة ،ال ٌمكن إال أن تكون
صالحة".176

______________
“In his minime dubitamus praeclarum dignitatis locum
assignare sodalitati, quae a Sanctissimo Rosario nuncupatur.
Nam sive eius spectetur origo, e primis pollet antiquitate, quod
eiusmodi institutionis auctor fuisse feratur ipse Dominicus
pater; sive privilegia aestimentur, quamplurimus ipsa ornata est,
Decessor Nostrorummunificientia. Piissima igitur Rosarii
176
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_______________
prece inter sodales utentibus ea maxime convenire possunt,
quibus Paulus Apostolus novos Christui asseclas alloquebatur:
“Accessistis ad Sion montem, et civitatem Dei viventis,
Ierusalem caelestem, et multorum millium Angelorum
frequentiam” (Hb.12,22). Quid autem divinius quidve suavius,
quam contemplari cum Angelis cum iisque precari? Quanta nisi
spe liceat atque fiducia fruituros olim in Caelo beatissima
Angelorum societate eos, qui in terris eorum ministerio sese
quodammodo addiderunt? His de causis Romani Pontifices
eximiis usque praeconiis Marianam huiusmodi sodalitatem
extulerunt, in quibus eam Innocentius VIII “devotissimam
Confraternitatem” appellat; Pius V affirmat, eiusdem virtute
haec consecuta: “Coeperunt Christi fideles in alios viros repente
mutari, haeresum tenebrae remitti et lux catholicae fidei aperiri;
Sixtus V, attendens quam fuerit haec institutio religioni
frugifera, eiusdem se studiosissimum profitetur; alii denique
multi, aut praecipuus eam indulgentiis, iisque uberrimus auxere,
aut in peculiarem sui tutelam, dato nomine variisque editis
benevolentiae testimoniis, receperunt. Eiusmodi Decessorum
Nostrorum exemplis permoti. Nos etiam, Venerabiles Fratres,
vehementer hortamur vos atque obsecramus, quod saepe iam
fecimus, ut sacrae huius militiae singularem curam adhibeatis,
atque ita quidem, ut, vobis adnitentibus, novae in dies evocentur
undique copiae atque scribantur […]. Noscant ceteri e populo,
atque ex veritate aestiment, quantum in ea soliditate virtutis sit,
quantum utilitatis ad aeternam hominum salutem. Hoc autem
contentione poscimus maiore, quod proximo hoc tempore
iterum viguit pulcherrima in sanctissimam Matrem pietatis
manifestatio per Rosarium, quod “perpetuum” appellant. Huic
Nos institutio libenti animo benediximus; eius ut incrementis
sedulo vos naviterque studeatis, magnopere optamus. Spem
enim optimam concipimus, laudes precesque fore validissimas,
quae, ex ingenti multitudinis ore ac pectore expressae,
numquam conticescant; et per varias terrarum orbis regiones
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فً  5أٌلول  ،1898وفً الرسالة التعمٌمٌة:
 ،Diuturni temporisبعد ذكر "األصل ،السماوي ولٌس
األرضً ،لتلك الصبلة"( 177الوردٌة)ٌ ،ذكر البابا لٌون الثالث
عشر أعمال سابقٌه من أجل تطوٌر عبادة الوردٌة :فقد
صادق سٌستوس الخامس على العادة القدٌمة لتبلوة الصبلة؛
وأسس ؼرٌؽورٌوس الثالث عشر عٌد الوردٌة؛ وأدرجه
كلٌمنس الثامن فً قابمة األعٌاد؛ وعممها كلٌمنس الحادي
عشر على كامل الكنٌسة؛ وأدرجها بندكتوس الثالث عشر فً
كتٌب الصلوات الرومانً.
وٌذكر أخٌرا مبادراته الشخصٌة لتعمٌق الحب للوردٌة،
وهو تكرٌس شهر تشرٌن األول للوردٌة المقدسة وإضافة

_______________
dies noctesque alternando, conspirantium vocum concentum,
cum rerum divinarum meditatione coniungant”, in: LEO PAPA
XIII, Ep. Enc.: Augustissimae Virginis, in: Enchiridion delle
Encicliche, vol. III, p. 1066. 1072 1075.
177
“Caelesti potius quam humana eius precationis
origine”, in: LEO PAPA XIII, Ep. Enc.: Diuturni temporis, in:
Enchiridion delle Encicliche, 1898 sept. 5, vol. III, p. 1122-1123.
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صورة مقدسة ،القرن العشرٌن :سٌدة الوردٌة فً بومبً.
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" (ملكةRegina Sacratissimi Rosarii" :ابتهال
 [نسبة لمدٌنة178 لبلبتهاالت اللورٌتٌة،)الوردٌة المقدسة
.]لورٌتو
ً ٌعد البابا بسن تشرٌع كنس،وفً نهاٌة الرسالة
 مع قناعتنا بأن هذا، فنحن أٌضا، "ولذلك:بخصوص الوردٌة
 كسلسلة من الجواهر الزاهٌة المرتبة،العفو وهذا الؽفران
ً قررنا بعد تفكٌر مل،جٌدا والتً تزٌد من بهاء مسبحة مرٌم
 والؽفرانات الخاصة، واالمتٌازات،سن تشرٌع حول الحقوق
 لٌكن هذا الدستور شهادة علنٌة عن حبنا ألم اإلله.باألخوٌة
ً وفً نفس الوقت دافعا ومكافأة لتقوى المؤمنٌن لك،الجلٌلة
 من الحصول على، فً الساعة األخٌرة من حٌاتهم،ٌتمكنوا
.سلوان عونها والنوم قرٌري العٌن فً حضنها
 بشفاعة،وهذه هً الرحمة التً نطلبها من اإلله
.179"سلطانة الوردٌة المقدسة
_______________
Cf. LEO PAPA XIII, Ep. Enc.: Diuturni temporis, in:
Enchiridion delle Encicliche, 1898 sept. 5, vol. III, p. 1124-1125.
177

“Itaque Nos etiam, rati his beneficiis atque Indulgentiis
Marialem Coronam pulchrius collucere, quasi gemmis
distinctam nobilissimis, consilium, diu mente versatum,
maturavimus edendae Constitutionis de iuribus, privilegiis,
Indulgentiis, quibus Sodalitates a Sacratissimo Rosario
perfruantur. Haec autem Nostra Constitutio testimonium amoris
esto erga augustissimam Dei Matrem, et Christi fidelibus
universis incitamenta simul et praemia pietatis exhibeat, ut
178
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.ً سٌدة الوردٌة فً بومب: القرن العشرٌن،صورة مقدسة

____________________

hora vitae suprema possint ipsius ope relevari in eiusque gremio
suavissime conquiescere. Haec ex animo Deum optimum
maximum, per Sacratissimi Rosarii Reginam, adprecati,
caelestium bonorum auspicium et pignus vobis”, in: LEO PAPA
XIII, Ep. Enc.: Diuturni temporis, in: Enchiridion delle Encicliche,
1898 sept. 5, vol. III, p. 1124-1127.
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لكن البابا لٌون الثالث عشر لم ٌتمكن من إنجاز هذا
التشرٌع الخاص بالوردٌة ،فترك فراؼا كبٌرا فً فً تعالٌم
الوردٌة.
أوصى البابا بٌوس العاشر بالوردٌة فً العدٌد من
خطاباته.
فً عام  ،1921فً الرسالة التعمٌمٌةFausto :
 ،appetente dieبمناسبة العٌد المبوي السابع لوفاة
القدٌس دومٌنٌك ،أثنى البابا بندكتوس الخامس عشر على
انتشار الوردٌة وأخوٌتها :كانت مرٌم نفسها "من أرادت أن
تستفٌد من صنٌع دومٌنٌك لتعلٌم الكنٌسة ،الزوجة السرانٌة
البنها ،الوردٌة المقدسة ،هذه الصبلة الشفهٌة والذهنٌة،
المؤلفة من التأمبلت فً األسرار الربٌسٌة للدٌن ،ومن تبلوة
خمسة عشر أبانا وخمسة عشر عشرات من السبلم علٌك ٌا
مرٌم".180
فً عام  ،1937كتب البابا بٌوس الحادي عشر عن
الوردٌة فً الرسالة،Ingraviscentibus malis :
______________
“Quam grate autem complexa sit caelorum Regina
pientissimum servum, ex eo facile colligitur, quod huius
ministerio usa est, ut Sanctissimum Rosarium Ecclesiam, Filii
sui Sponsam, edoceret: illam precationem scilicet quae cum
simul voce et mente fiat – mysteriis religionis potissimis
contemplandis, dum oratio dominica quindecies totidemque
decades salutationum Mariae iterantur”, in: BENEDICTUS PAPA
XV, Ep. Enc.: Fausto appetente die, in: Enchiridion delle
Encicliche, 1921 iun. 29, vol. IV, p. 728-729.
181
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القدٌس بٌوس العاشر (فً األعلى)؛ البابا بندكتوس الخامس عشر أثناء
قداس تتوٌجه :راكعا ،أثناء تكرٌس المناولة (فً األسفل).
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 ونصحت،حٌث أكد أن الوردٌة "نشرها القدٌس دومٌنٌك
.]...[ وأوحت بها العذراء أم اإلله
كانت جموع الناس الصالحٌن من كل األعمار والفبات
تتلوا (الوردٌة) بكثٌر من التقوى كسبلح رهٌب لطرد
 ولنٌل الفضٌلة بٌسر، وللحفاظ على الحٌاة نزٌهة،الشٌاطٌن
.]...[  لنٌل السبلم الحقٌقً للبشرٌة،أكبر؛ وبكلمة واحدة
، فنحن نتضرع ونتوسل للقدٌسة العذراء،وأما األن
التً انتصرت فً الماضً وطردت طابفة األلبٌجٌٌن الرهٌبة
.181" لتمسح لنا األخطاء الجدٌدة،من ببلد المسٌحٌٌن

__________________
“Quem S. Dominicus mirabiliter provexerit, non sine
Deiparae Virginis instinctu supernoque admonitu […] innumera
prorsus cohors sanctissimorum hominum cuiusvis aetatis;
cuiusvis
condicionis,
non
modo
carissimum
habuere,
piissimeque recitarunt, sed etiam veluti potentissima arma ad
fugandos daemones, ad vitae integritatem conservandam
virtutemque alacrius adipiscendam, ad pacem denique
conciliandam hominibus nullo non tempore adhibuerunt. […]
Quae teterrimam Albigensium sectam e christianorum finibus
propulsavit victrix, ipsamet, supplicibus efflagitata precibus,
novos etiam depellat errores”, in: PIUS PAPA XI, Litt.:
Ingraviscentibus malis, 1937 sept. 29, in: Enchiridion delle
Encicliche, vol. V, p. 1240-1243.
181
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 "لٌكن:ٌختم البابا الرسالة بنصٌحة فً ؼاٌة الجمال
ً قدوة ف،اآلباء واألمهات فً العابلة على وجه الخصوص
 بعد متاعب، عند الؽروب،هذا أٌضا؛ وخاصة عندما ٌلتموا
 الوردٌة، هم أوال، وٌتلون، بٌن جدران المنزل،النهار
 جامعٌن بٌن، ثم معا،المقدسة راكعٌن أمام صورة العذراء
.الصوت واإلٌمان والشعور
 ال ٌمكن إال أن ٌنتج،وهً عادة جمٌلة جدا وصحٌة
 الطمأنٌنة والسكٌنة والوفرة بالعطاٌا، فً إطار العابلة،عنها
.182"السماوٌة

_________________
“Ac peculiari modo patres matresque familias, hac
etiam in re, suae suboli exemplo sint; cum praesertim, inclinato
iam die, intra domesticos parietes e laboribus, e negotiis
redeunt omnes, tum coram sacratissima caelestis Matris
immagine una voce, una fide, unoque animo Sacrum Rosarium
filiorum circulus, parentibus praeeuntibus, recitent. Pulcherrima
haec quidem est ac salutifera consuetudo, ex qua procul dubio
fieri non potest quin familiaris convictus serena tranquillitate
fruatur, ac superna munera impetret”, in: PIUS PAPA XI, Litt.:
Ingraviscentibus malis, 1937 sept. 29, in: Enchiridion delle
Encicliche, vol. V, p. 1246-1247.
182
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صورة مقدسة ،القرن العشرٌن :البابا بٌوس الثانً عشر :فً مركب
القدٌس بطرس توجد مرساة النجاة وفضٌلة اإلٌمان المسٌحٌة (اإلمرأة
وبٌدها الصلٌب)ٌ .سوع القلب المقدس ،وبٌده القربان المقدس
(االفخارستٌا) ،هو اإلحسان اإللهً.
746

) الذي مجد1958-1939( وأما البابا بٌوس السابع
مرٌم العذراء بعقٌدة صعود مرٌم العذراء روحا وجسدا إلى
Ingruentium : فقد أوصى بالوردٌة فً الرسالة،السماء
.1951183  أٌلول عام15  بتارٌخ،malorum
26  بتارٌخ،Grata recordatio :فً الرسالة
 ٌدعو القدٌس ٌوحنا الثالث والعشرون إلى،1959 أٌلول
.184تبلوة الوردٌة بتقوى خاصة
 بتارٌخ،185Mense Maio :وفً الرسابل التعمٌمٌة
15  بتارٌخ،186Christi Mater :؛ و1965  نٌسان29
-1963(  أوصى الطوباوي بولس السادس،1966 أٌلول
.) بتبلوة الوردٌة1978
 بتارٌخ،187Marialis Cultus :فً الدعوة الباباوٌة
. ٌصؾ البابا طبٌعة الوردٌة التأملٌة،1974  شباط2
______________
Cf. PIUS PAPA XII, Epist. Enc.: Ingruentium malorum,
1951 sept. 15, in: Acta Apostolicae Sedis, an. 43 (1951), p. 577582.
184
Cf. IOANNES PAPA XXIII, Epist. Enc.: Grata recordatio,
1959 sept. 26, in: Acta Apostolicae Sedis, an. 51 (1959), p. 673678.
185
Cf. PAULUS PAPA VI, Litt. Enc.: Mense Maio, 1965 maii
29, in: Acta Apostolicae Sedis, an. 57 (1965), p. 353-358.
186
Cf. PAULUS PAPA VI, Litt. Enc.: Christi Mater, 1966
sept. 15, in: Acta Apostolicae Sedis, an. 58 (1966), p. 345-349.
187
Cf. PAULUS PAPA VI, Adhort ap.: Marialis Cultus, 1974
febr. 2, in: Acta Apostolicae Sedis, an. 66 (1974), p. 113-168.
183
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صور مقدسة ،القرن العشرٌن :القدٌس ٌوحنا الثالث والعشرون (فً
األعلى)؛ والطوباوي بولس السادس (فً األسفل).
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Rosarium Virginis

:فً الرسالة التعمٌمٌة
 أعاد البابا ٌوحنا بولس الثانً التأكٌد على،188Mariae
: وبشهادته الخاصة أٌضا،قٌمة الوردٌة فً العصر الحدٌث
."لقد رافقتنً الوردٌة فً لحظات الفرح وفً المحن
 ووجدت،ًوعهدت إلٌها بالكثٌر من األمور التً تقلقن
.فٌها السلوى
 تشرٌن األول29 ً ف،أربع وعشرون سنة خلت
ً وبالكاد قبل انتخابً على الكرسً الرسول،1978189
ً الوردٌة هً صبلت: فاتحت نفسً وقلت،بأسبوعٌن
.المحببة
!ٌا لها من صبلة رابعة
.190"رابعة ببساطتها وعمقها
________________
IOANNES PAULUS PAPA II, Litt. Ap. Rosarium Virginis
Mariae, 2003 oct. 16, in: Acta Apostolicae Sedis, an. 95 (2003),
p. 5-36.
189
Cf. IOANNES PAULUS PAPA II, Allocutio, 1978 oct. 29,
in: Osservatore Romano, 3-11-1978.
188

“Temporibus enim laetitiae sicut et tristitiae Nos est
corona haec precatoria comitata, cui tot commendavimus
sollicitudines,
in
qua
magnam
semper
repperimus
consolationem. Viginti quattuor abhinc annos, die XXIX mensis
Octobris anno MCMLXXVIII, duabus vix hebdomadis ab
electione Petri ad Sedem, aperientes animum fere Nostrum sic
sumus elocuti: «Carissima Nobis precatio Rosarium est. Oratio
mirabilis! Miranda nempe sua in simplicitate atque etiam
altitudine”, in: IOANNES PAULUS PAPA II, Litt. Ap. Rosarium
Virginis Mariae, 2003 oct. 16, in: Acta Apostolicae Sedis, an. 95
190

(2003), n.2.
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صورة مقدسة ،القرن الواحد والعشرٌن :القدٌس ٌوحنا بولس الثانً.
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Rosarium Virginis

الفقرة رقم  ،19من الـ
 ،Mariaeتترك إمكانٌة استبدال أسرار الفرح بأسرار النور،
أي أسرار الحٌاة العامة لٌسوع ،التً تبدأ بالعماد فً نهر
األردن إلى تأسٌس المناولة (األفخارستٌا)" ،لتقدٌر"
المؤمنٌن الحر.
حدد فً الرسالة الباباوٌة أن هذه اإلضافة هً دمج،
لكن دون تعدٌل على البنٌة بأي شكل من األشكال.
إن أسرار النور لٌست بجدٌدة :فهً كانت موجودة فً
"األبٌات" أو األسرار المبة والخمسون لـ السبلم علٌك ٌا
مرٌم التً حدد بنٌتها الطوباوي أالن ،إلى جانب األسرار
الكبٌرة الخمس عشر لـ أبانا ،ألن كل واحدة من السبلم علٌك
ٌا مرٌم أو السبلم المبلبكً ٌقابلها "سر" من حٌاة ٌسوع
المسٌح ومرٌم.192
_______________

“Quae sunt lucis mysteria […] non detrahens ullam
necessariam rem traditae huius precationis formulae”, in:
IOANNES PAULUS PAPA II, Litt. Ap. Rosarium Virginis Mariae,
2003 oct. 16, in: Acta Apostolicae Sedis, an. 95 (2003), n.19.
191

 192ابتكرت هذه الفقرات على األرجح فً الشرتوزات ،اعتبارا من القرن
الثالث عشر ،وبلؽت أوجها عندما كان ادولؾ دي اٌسٌن ربٌسا لدٌر ترٌؾ فً القرن
الخامس عشر .فقد نشر الـ  clausolaeالتً كتبها دومٌنٌك هٌلٌون دي
بروسٌا ( ،)1460-1382وهو راهب شرتوزي معاصر له ،وهً شروحات
قصٌرة على الفصول الخمسٌن لحٌاة ٌسوع (الطفولة ،الحٌاة العامة ،اآلالم) ،التً
كانت تضاؾ إلى السبلم علٌك ٌا مرٌم الخمسٌن فً الوردٌة الخمسٌنٌة .فً ذلك
العصر ،كانت السبلم علٌك ٌا مرٌم تتضمن الجزء األول فقط من السبلم علٌك ٌا
مرٌم.
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البرتو دا كاستٌللو ،وردٌة مرٌم العذراء المجٌدة ،البندقٌة ،طبعة عام
 :1578ؼبلؾ الكتاب.

__________________

من المؤكد أن الطوباوي أالن كان على معرفة بهذه الـ clausolae
للصداقة التً كانت تجمعه بالشرتوزٌٌن ،ولذلك ألؾ الـ  clausolaeلمزمور

مرٌم ،او الوردٌة ذات الخمسٌنات الثبلثة.
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كانت تضاؾ هذه األسرار على شكل فقرات ،ألن الجزء
الثانً للسبلم علٌك ٌا مرٌم (ٌا قدٌسة مرٌمٌ ،ا أم اإلله،
إلخ ).كان ماٌزال موجودا على المستوى المحلً ،كما تشهد
دراسات ج .روزاتً عن الطوباوي انطونٌو دا سترونكونً
الذي عاش بٌن عامً  1371و  1450تقرٌبا.193
أدخلت الوردٌة التً نعرفها اآلن فً القانون الكنسً
أثناء حبرٌة القدٌس بٌوس الخامس ،عام  :1568194ومنذ
ذلك التارٌخ أصبح الجزء الثانً من السبلم علٌك ٌا مرٌم
فقرة ثابتة فً السبلم المبلبكً ،ولذلك لم تعد الفقرات القدٌمة
ضرورٌة ،أي األسرار الصؽٌرة للسبلم علٌك ٌا مرٌم التً
أشاعها فً الكنٌسة البرتوس كاستٌلبلنوس الواعظ
( )Albertus Castellanus O.P.عام  ،1510فً كتاب
األٌقونات عن أسرار الوردٌة :كتاب مرٌم العذراء المجٌدة.
وهكذا فإن الفقرات المدرجة بٌن الجزء األول والثانً
للسبلم علٌك ٌا مرٌم ،كما نراه الٌوم ؼالبا فً األماكن
المقدسة المرٌمٌة ،تعقد تبلوة الوردٌة ،ألنها فقرة مرتبطة
بفقرة أخرى.
_________________
193

Cf. G. ROSATI, L’Ave Maria e i Francescani, p. 117-125.

ٌ 194قول ج .روزاتً ،فً نفس الدراسة ،أن السبلم علٌك ٌا مرٌم التً
أدخلها القدٌس بٌوس الخامس فً الكنٌسة فٌها  31كلمة ،من السبلم علٌك إلى
آمٌن ،15+1+15 ،وأن قلب الصبلة هً كلمة "ٌسوع".
753

البرتو دا كاستٌللو ،وردٌة مرٌم العذراء المجٌدة :فً الوردٌة كانت تتأمل
أسرار الوردٌة الـ  15الكبرى المرتبطة بكل أبانا (فً األعلى) ،واألسرار
الـ  150الصؽرى المرتبطة بالسبلم علٌك ،ومن بٌنها أسرار النور.
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Rosarium ٌختم الطوباوي ٌوحنا بولس الثانً الـ

 "أتبنى بطٌب خاطر: بهذا الشكلVirginis Mariae
الكلمات التً ٌختم بها (الطوباوي بارتولو لونؽو) التضرع
 "ٌا وردٌة مرٌم:الشهٌر إلى ملكة الوردٌة المقدسة
 ٌا قٌد الحب الذي، ٌا سلسلة عذبة تربطنا باإلله،المباركة
 وٌا، وٌا برج النجاة من بطش الجحٌم،ٌجمعنا بالمبلبكة
. نحن لن نهجرك أبدا،مٌناء أمنا عندما ٌؽرق الجمٌع
.أنت ستكونً عزاء لنا فً ساعة االحتضار
.لك القبلة األخٌرة فً الحٌاة التً تنطفا
 ٌا،وسٌكون اسمك العذب آخر لفظة تخرج من شفاهنا
 أٌتها، ٌا مبلذ الخطابٌن، ٌا أمنا الؽالٌة،ملكة وردٌة بومباي
.الملكة معزٌة البؤساء
 الٌوم وإلى أبد،كونً فً كل مكان أٌتها المباركة
.195" فً السماء وعلى األرض،اآلبدٌن
________________

“Nostras libenter voces permoventes illas facimus
quibus pernotam claudit Supplicationem ad Virginem Rosarii
Sancti: «O benedictum Mariae Rosarium, dulcis cum Deo nos
alligans catena, amoris nos vinculum cum Angelis coniungens,
salutis turris contra inferorum impetus, tutus communi in
naufragio portus, te non solacio. A te extremum vitae
evanescentis osculum. Et postremum labiorum nostrorum erit
effatum suave tuum nomen, o Regina Rosarii Pompeiani, o cara
Mater nostra, o peccatorum Refugium, o Princeps maerentium
consolatrix. Esto ubique benedicta, et hodie et in sempiternum,
terris item atque in caelis”, in: IOANNES PAULUS PAPA II, Litt.
Ap. Rosarium Virginis Mariae, 2003 oct. 16, in: Acta Apostolicae
Sedis, an. 95 (2003), n. 43.
195
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البابا بندكتوس السادس عشر وهو ٌتلو صبلة الوردٌة فً حدابق الفاتٌكان
(عام .)2006
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األب القدٌس ،البابا فرنسٌسٌ ،ذكر شعب اإلله فً مناسبات عدٌدة بتبلوة
الوردٌة والتمسك بها .لتحفظه مرٌم فً كل لحظة من حبرٌته.
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الفٌدٌنا ،سان روكو ،كنٌسة القدٌس روكو ،القرن التاسع عشر :الوردٌة
تقود خطى الكنٌسة نحو الرب.
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ملحق :الحٌاة القدٌمة للطوباوي أالن دٌبلروش ،مكتوبة فً
القرن السابع عشر
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وعود سٌدة الوردٌة الخمسة عشر للقدٌس
دومٌنٌك دي ؼوزمان الواعظ ( 1212مٌبلدٌة)
وللطوباوي أالن دٌبلروش الواعظ ( 1464مٌبلدٌة)
 .1أنا (مرٌم) ،أعد بحماٌتً الخاصة وأضمن الرحمة لمن
ٌتلو بتقوى وردٌتً.
 .2أنا (مرٌم) ،أعد رحمة خاصة لمن ٌواظب على وردٌتً.
 .3ستكون الوردٌة سبلحا فتاكا فً وجه جهنم :ستدمر
العٌوب ،وستخلص من الذنوب ،وستبدد البدع.
 .4الوردٌة ستجعل الفضٌلة واألعمال الصالحة تزهر،
وستجعل األرواح تنال واسع الرحمة اإللهٌة؛ (الوردٌة)
ستبدل حب العالم بحب اإلله فً القلوب؛ (الوردٌة) ستسمو
بمن ٌتلوها إلى الخٌرات السماوٌة واألبدٌة .آه ،كم من
األرواح ستطهر بهذه الوسٌلة!
 .5من ٌضع ثقته بً( ،مرٌم) ،من خبلل الوردٌة ،لن ٌكون
مصٌره التهلكة.
 .6من ٌتلو وردٌتً بتقوى ،متأمبل أسرارها ،لن ٌكون
مصٌره الشقاء :فإن كان خطاءا فسٌهتدي؛ وإن كان صالحا
فسٌزٌد نعمة؛ وسٌصبح أهبل للحٌاة األبدٌة.
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 .7من ٌؤمن حقا بوردٌتً لن ٌموت قبل أن ٌتلقى سر
الكنٌسة المقدس.
 .8من ٌتلو وردٌتً ،فً الحٌاة وعند ساعة الموت،
سٌؽمره نور اإلله وسٌتلقى نعما ال تعد وال تحصى،
وسٌشارك فً حسنات القدٌسٌن فً السماء.
 .9أنا (مرٌم) ،سأنقذ األرواح المؤمنة بوردٌتً من المطهر
على الفور.
 .10سٌنعم أبناء وردٌتً بمجد عظٌم فً السماء.
 .11ستحصل على ما تطلبه من خبلل وردٌتً.
 .12من ٌنشر وردٌتً ،سأسعفه فً كل ما ٌحتاجه.
 .13أنا حصلت على وعد من ابنً بأن جمٌع أعضاء أخوٌة
الوردٌة سٌكونون أخوة لقدٌسً السماء ،سواء فً الحٌاة أو
فً ساعة الموت.
 .14من ٌتلو وردٌتً بإخبلص ،هو ابنً الحبٌب ،هو أخو
وأخت ٌسوع المسٌح.
 .15إن اإلٌمان بوردٌتً هو عبلمة كبٌرة على حتمٌة
الخبلص.
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هـ .سنٌرز ،ظهور العذراء للطوباوي أالن دٌبلروش ،القرن السابع عشر،
كوبفٌرستٌخكابٌنٌت  ،Kupferstichkabinettدرسدن.
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