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 الطوباوي أالن دٌبلروش من الوعاظ

 الوردٌة المقدسة:
 مزمور ٌسوع ومرٌم

 :الخامسالمجلد 
من رهبانٌة للطوباوي أالن دٌبلروش  األعمال الكاملة

 الوعاظ

 :الرابعالكتاب  ملحق

 أسرار الوردٌة الخمسة عشر

 والكتاب الخامس

 األمثلة
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 ، من الوعاظالطوباوي أالن دٌبلروش

(Plöuer sur Rance, 1428, + Zwolle 1475) 

 الوردٌة المقدسة:
 مزمور ٌسوع ومرٌم

 األعمال الكاملة للطوباوي أالن دٌبلروش
 الخامسالمجلد 

 ملحق الكتاب الرابع:

 أسرار الوردٌة الخمسة عشر

 والكتاب الخامس

 األمثلة

 :المقدمة والترجمة باشراؾ

 دون روبٌرتو باوال

 
 الوردٌةسٌدة عٌد  :5102-01-7، روما

 

  من اإلٌطالٌة إلى العربٌة عدنان معبل هترجم
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 .4، رقم Studia Rosariana: سلسلة

: الطوباوي أالن دٌبلروش، مزمور ٌسوع ومرٌم: 1رقم 
التكوٌن، تارٌخ ورإى الوردٌة المقدسة، الطبعة األولى، باشراؾ: 
دون روبٌرتو باوال؛ الترجمة االٌطالٌة األولى، باشراؾ: ؼاسباري 
ٌمً، البٌرتا                                                                   باوال، روزٌنا مورونً، دون روبٌرتو باوال، ان الٌزا ماس 

 Ancillaص متوفر للطباعة لدى دار )الن 2006كاردٌللو، روما، 
                                     للنشر، وٌمكن تنزٌله مجان ا من الموقع 

www.beatoalano.it.) 

: الطوباوي أالن دٌبلروش، مرٌمٌات، باشراؾ: دون 2رقم 
روبٌرتو باوال )منشور فقط على الموقع 

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

: حٌاة مرٌم فً األدبٌات المرٌمٌة القروسطٌة، 3رقم 

 )منشور فقط على 2013باشراؾ: كرٌستوفورو مارٌانً، روما، 

                  ن تنزٌله مجان ا(.مكٌو  ww.beatoalano.itw الموقع

: الطوباوي أالن دٌبلروش: صبلة الوردٌة المقدسة، 4رقم 
، بإشراؾ: 5-1ٌسوع ومرٌم، مقدمة وترجمة، المجلدات  مزمور

)النص متوفر للطباعة لدى دار  5105دون روبٌرتو باوال، روما، 

Ancilla ٌله مجان ا من الموقع نزللنشر، وٌمكن ت                     

ww.beatoalano.itw.) 

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

Beati fr. Alani redivivi Rupensis, tractatus 

mirabilis de ortu et progressu Psalterii Christi et 

Mariae eiusque Fraternitatis ،عدة مع ) 1619، فرٌبورغ
 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. 

 toalano.itww.beawالموقع 

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

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

 بحقوق المإلؾ أو بمرابح، ال اآلن وال بعد اآلن.

السابع ، القرن قوس النصر ،لطوباوي أالن دٌبلروشتمثال ل على الؽبلؾ:
 )الؽبلؾ بإشراؾ: مارٌا ؼراتسٌا كوماندوتشً(. كٌراسكو، كونٌو، عشر

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

 :الواعظتارٌخ الوردٌة وحٌاة الطوباوي أالن دٌبلروش 
 6........ص. .......................الفهرس...................

 18.....ص. ....................تمهٌد..........................
مقدمة: أصل وتارٌخ الوردٌة أو مزمور ٌسوع ومرٌم، 

 20............ص. .............ٌتها...............................وأخو
الرإى التؤسٌسٌة للوردٌة وأخوٌتها: ظهورات سٌدة  .0

آذار  25؛ 1212آذار  25الوردٌة للقدٌس دومٌنٌك دي ؼوزمان )
 20......ص. ...................................................(1214

حتى  13الوردٌة المقدسة وأخوٌتها، من نهاٌة القرن  .5
 56...ص. ..........................................15منتصؾ القرن 

والقرن  13مابٌن القرن  الكتابات: نماذج من 2.1
 56....ص. ...........................................................14

 والتنظٌمٌة ،:  نماذج من الوثابق التعلٌمٌة الكنسٌة2.2
 78ص.  .................15 والقرن  13مابٌن القرن  ،والدستورٌة
 13مابٌن القرن  الشهادات الفنٌة )رسوم(: نماذج من 2.3

 96.........ص. .............................................14والقرن 
والقرن  13: نماذج من المسبحة الوردٌة، مابٌن القرن 2.4

 108......ص. .......................................................14
 01: نماذج من الصروح الجنابزٌة ما بٌن القرن 5.2

 005..........................................................02ن والقر
الوردٌة وأخوٌتها، وقدوم  تدهور: 15و  14القرنٌن  .1

 126 ص............................الواعظ الطوباوي أالن دٌبلروش 
الطوباوي أالن، من نهاٌة القرن  على ٌدتطور الوردٌة  .4

 244...ص. ........................................حتى ٌومنا هذا 15
لوردٌة وأخوٌتها فً با المتعلقةالبابوٌة  الصكوك: 4.1

 244.......ص. .....................................16و  15القرنٌن 
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: نماذج من الشهادات الفنٌة حول الوردٌة، من نهاٌة 4.2
 021........ص. ...........................18حتى القرن  15القرن 

حتى أٌامنا  19: الوثابق التعلٌمٌة الكنسٌة، من القرن 4.3
 714...........ص. ....................................هذه.............
 701...........ص. .............المراجع.............. فهرس

لطوباوي أالن دٌبلروش القدٌمة، المكتوبة فً املحق: حٌاة 
 794.........ص. ..................................السابع عشرالقرن 

 

 المجلد الثانً
 الكتاب األول، الدفاع عن الوردٌة المقدسة:

تقدٌم دفاع الطوباوي المعلم أالن دٌبلروش لـ فٌرٌكو، 
 59..........ص. .........................................مطران تورنً

ٌسوع ومرٌم على  مزمورالفصل األول: لماذا ٌطلق اسم 
 17........ص. ................................دٌة؟.................الور

                                 أبانا أوال  ثم السبلم علٌك ٌا مرٌم  نتلوالفصل الثانً: لماذا 
 41.....ص. ..........................الوردٌة ؟..................... فً

، مزمورالفصل الثالث: هل من األفضل تسمٌة هذه الصبلة 
 44.....ص. ............؟...........م الوردٌةأم مسبحة، أم سلسلة، أ

 02 ...ص.أبانا فً الوردٌة؟ 15 ٌوجدالفصل الرابع: لماذا 
السبلم علٌك ٌا مرٌم فً  150 ٌوجدالفصل الخامس: لماذا 

 70...ص. .......................ٌسوع ومرٌم؟.................وردٌة 
ك ٌا علٌالفصل السادس: هل لـ أبانا قٌمة أكبر أم لـ السبلم 

 92.........ص. ..............................مرٌم؟.....................
الفصل السابع: هل تتحدث كتابات العهد القدٌم عن 

 012ص. .......................................................الوردٌة؟
وتارٌخ وردٌة ٌسوع  نشؤةالفصل الثامن: 

 002..ص. ......................................................ومرٌم..
الفصل التاسع: كٌؾ أصبحت تلك الصبلة التً كانت لفترة 
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طوٌلة من الزمن إعجازٌة ومجٌدة لذلك الحد فً طً 
 047.ص. ......................................................النسٌان؟

 للطوباوي أالن اإلله مرٌم والدة وحًالفصل العاشر: 
 029.........ص. .....................وردٌة........لل العهدة الجدٌدةب

                                                 الفصل الحادي عشر: ماهو األكثر قٌمة ومكانة ، مزمور 
 087.....ص. .........................داإود أم وردٌة أم اإلله؟.......

العظٌمة  ارثمالالفصل الثانً عشر: الحسنات و
 511 ..ص.......................................................لوردٌةل

بتبلوتنا   االذي نحصل علٌه الؽفرانالفصل الثالث عشر: 
 500.......ص. ..............................................للوردٌة...

 502...ص. ...ر: كٌؾ نصلً الوردٌة؟..الفصل الرابع عش
لماذا ٌجب الوعظ بالوردٌة وتعلٌمها الفصل الخامس عشر: 
 550....ص. ........................لكل انسان وفً كل مكان؟.......

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

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

 البلمحدودةالفصل الثامن عشر: المنافع الروحٌة والمادٌة 
 150..ص. .........األخوٌة........التً نحصل علٌها بالتسجٌل فً 
تبلوة الوردٌة بصوت  ماهو األفضل:الفصل التاسع عشر: 

الوعظ بالوردٌة أم التبشٌر بها من                            عال  أم بصمت؟ وهل من األفضل 
 121..ص. ...................خبلل الكتابات التً تدافع عنها؟........

رون: هل ٌجب حمل مسبحة الفصل العش
 107.ص. ......................................................الوردٌة؟

مسبحة  تقدمهالفصل الواحد والعشرون: العطاء الذي 
 192..ص. ......................................الوردٌة للشعب........
 411.ص. والعشرون: الرد على االعتراضات الفصل الثانً

والمدافعون عن  المناصرونالفصل الثالث والعشرون: 
 452....ص. ............هما..........، والراعون لتهاالوردٌة وأخوٌ
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والعشرون: المحتقرون والمضطهدون الفصل الرابع 
 419.ص. ...............خوٌة..................للوردٌة والمعادون لؤل

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

 421..ص. ...............راء وأم اإلله....ٌسوع المسٌح ومرٌم العذ
، رإاهاالوردٌة، وتقالٌدها، و أصلالفصل الثانً: 

 470.......ص. ..............................................وانتشارها
 واعظالفصل الثالث: القصة الحقٌقٌة للقدٌس دومٌنٌك، 

 490....ص. .................................الوردٌة...................
كٌؾ أنه  ا                   الطوباوي أالن شخصٌ  ٌروي الفصل الرابع: 

ا ألم اإلله ورسول الوردٌة )انظر: الدفاع  الفصل  -                                                أصبح عرٌس 
 217.ص. .....................................................العاشر(..

الفصل الخامس: الجواهر الخمسة عشر التً قدمتها 
 271...ص. ..........العروس مرٌم للعرٌس الطوباوي أالن.........

تؤمل بالفصل السادس: وحً القدٌسة مرٌم للطوباوي أالن 
 292.....ص. ......................السٌدة العذراء فً الوردٌة.......

حىالفصل السابع:   أالن الطوباوي تلقاها التً القصٌرة       الو 
 041.....ص. ...............................................اإلله أم من

 مرٌم العذراءصعود الطوباوي أالن ل االفصل الثامن: رإٌ
 029........ص. .........................السماء................... إلى

. صراع ملكة الرحمة االفصل التاسع: الجزء الثانً للرإٌ
 710...........ص. ...ضد )ممالك( العدالة، إلخ......................

التً كشفها  مات السبلم علٌك ٌا مرٌالفصل العاشر: حسن
 759.ص. ............ٌم )الجدٌد(...................ٌسوع لعرٌس مر

العبلمات التً تسبق الوحً حول الفصل الحادي عشر: 
 770.....ص. .............................................األبدٌة اللعنة

ؤسرار ب)للطوباوي أالن(  ٌسوع بوحالفصل الثانً عشر: 
 771........ص. .............................................آالمه......
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كشؾ للعرٌس ٌالفصل الثالث عشر: )ٌسوع المصلوب( 
 851....ص. ..................)الجدٌد( لمرٌم عن عذابات الجحٌم...

فً حالة وهو  ٌشاهد، الفصل الرابع عشر: )العرٌس الجدٌد(
 840...ص. ..............................المإثرة، آالم المسٌح نشوة

فً ” أبانا“ 15 هناكالفصل الخامس عشر: لماذا 
 842..ص. ........................................الوردٌة؟.............

معنى توحً بالفصل السادس عشر: القدٌسة مرٌم العذراء 
فً ” السبلم علٌك ٌا مرٌم“ 150الـ 

 847....ص. .....................................الوردٌة...............
وحً للعرٌس )الجدٌد( تالفصل السابع عشر: القدٌسة مرٌم 
 فوابدهاو، ودستورهابؤخوٌة )الوردٌة(: ظهورها، 

 827.ص. .....................................................ونظامها.

 

 المجلد الثالث
ً  بهاالكتاب الثالث: مواعظ القدٌس دومٌنٌك التً            اوح

 للطوباوي أالن:

التً أوحى بها ” أبانا“الفصل األول: الموعظة األولى حول 
ٌسوع المسٌح للقدٌس دومٌنٌك، فً تولوز، ومن ثم للعرٌس الجدٌد 

 24...ص. ......................................................لمرٌم...
وحً لـ )الطوباوي أالن(، ٌالفصل الثانً: القدٌس دومٌنٌك 

العرٌس الجدٌد )لمرٌم(، بالموعظة التً أوحت بها أم اإلله إلٌه فً 
 66.........ص. ......,,,,,,,,,,,,..........................الماضً.....

للعرٌس )الجدٌد( أن  تكشؾ الفصل الثالث: القدٌسة مرٌم
 116...ص. ..................الوردٌة تخلص  من الساحرات.........

 ةالفصل الرابع: الموعظة الثالثة للقدٌس دومٌنٌك: رإٌ
 162..ص. .......الجحٌم. أعماقفً  02الـ الضالة  وحوشمثبتة لل

 168.....ص. ................ء............أسد الكبرٌا (0
 172.....ص. ..............سد...............كلب الح (5
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 176..ص. .........خنزٌر الملل...................... (1
 182....ص. .....الؽضب.................. بازٌلٌسق (4
 192....ص. ...........................الجشعضفدع  (2
 204.ص. .............ب الشراهة..................ذب (0
 208...ص. ...............................البذخماعز  (7
 216...ص. ..............................الشك...دب  (8
 222...ص. ..........الٌؤس.................... حوت (9

 228...ص. ............ؼرفٌن الؽرور................ (01
 242....ص. ....................ٌةهاأحادي قرن الكر (00
 254....ص. ...........التوبة............عدم ؼراب  (05
 264ص. ............لردة.....................عاهرة ا (01
 270...ص. .......الحرب......................وحش  (04
 294...ص. ............................الكفر....تنٌن  (02

شعب  االفصل الخامس: ملكات الفضٌلة الخمسة عشر. رإٌ
القدٌس دومٌنٌك للعرٌس الجدٌد  أوحى بهابرٌتانٌا التً 

 318..ص. .................................................لمرٌم.......
 340.ص. ة.الفصل السادس: ملكات الفضٌلة الخمس عشر

 350.....ص. ...........................ملكة التواضع........ (0
 356.............ص. ..................الصداقة..........ملكة  (5
 372........ص. ......................ملكة فرح السماء...... (1
 378..........ص. ...................ملكة الصبر.............. (4
 386........ص. ....................ملكة الرحمة.............. (2
 396..ص. ........................................القناعةملكة  (0
 404.......ص. ..................................ملكة العفة... (7
 404...ص. .................حكمة......................الملكة  (8
 424....ص. ........................................القوةملكة  (9

 451.ص. .....................................عدالة..الملكة  (01
 432......ص. ..................ن................ملكة االٌما (00
 438.....ص. ...................................ملكة األمل.. (05
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 444....ص. ..................................ملكة اإلحسان (01
 450......ص. ................لندامة..................ملكة ا (04
 456.......ص. ...............ة الدٌانة...................ملك (02

 

 المجلد الرابع
 الكتاب الرابع: مواعظ وكتابات الطوباوي أالن

الفصل األول: الموعظة األولى: تمهٌد للبحث حول كتاب 
األحكام الثالث لبطرس لومباردو، للراهب أالن دٌبلروش، من 
الوعاظ، من مقاطعة فرنسا، وذو الجنسٌة البرٌطانٌة )فً فرنسا(، 
للحصول على الدكتوراه فً علوم الدٌن، من جامعة آلما روستوك، 

. موضوع 1471سطٌن لعام فً الٌوم الثامن من عٌد القدٌس اؼو
ل  البحث:  و  ة               ال م ح  ر  ان        إ ل ى            الص خ  ر  ان           م ٌ اه ،           ؼ د  و         م ٌ اه            ٌ ن اب ٌع        إ ل ى            والص 

 24..ص. ...........................................(114)مزمور رقم 
 الجواهر التً ٌجب تقدٌمها لمرٌم العذراء:

 68...ص. ...............................ة النقاء.........ماس  (0
 84.........ص. .........األحمر.............. الحكمةٌاقوت   (5
 92.......ص. .............نعمة.......................لإلإة ال  (1
 102.....ص. ................لكمال.....................ٌشب ا  (4
 112....ص. ...................................القدرة.صفٌرة   (2
 124....ص. ...................عقٌق الرحمة األبٌض........  (0
 134..ص. ....................الزواج................... زمرد  (7
 140....ص. ..................ع االسم الحسن............جز  (8
 150........ص. ...............ع الرخاء..................جز  (9

 160.......ص. ...................الصحة............زبرجد  (01
 172.....ص. ........................ٌل أم اإلله...........بر (00
 182ص. ........................................الثراءتوباز  (05
 194.ص. ................................عقٌق الصحة...... (01
 206ص. .........................ة الشافٌة.........الٌاقوتٌ  (04
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 218 ..ص..........................جمشت الحقٌقة.........  (02

الفصل الثانً: الموعظة الثانٌة للمعلم أالن، موضوعها: 
موه، ألن ساعة   –اقتربت )الدفاع  الدٌنونة                            اخشوا اإلله وكر 

 240ص ....................................................(.........14

 246......ص. ..............الدٌنونةابق التً تسبق ٌوم الحق (أ 

 293....ص. ...........الدٌنونةالحقابق التً تحدث فً ٌوم  (ب 

 357..ص. .............الدٌنونةالحقابق التً تحدث بعد ٌوم  (ج 

أالن حول عظمة  تقًلالمعلم لالفصل الثالث: بحث عقابدي 
الحٌاة الكهنوتٌة، حول الموضوع: السبلم علٌك ٌا مرٌم، ٌا ممتلبة 

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

 سلطانللالخمس عشرة  زات السامٌةمتٌااالالفصل الرابع: 
 453ص. ......................................................ًالكهنوت

 وهًالكهنوتٌة، زات متٌابللالنجمات الخمس الخارقة  (0
 453.....ص. ................................................جوهرها..

الحٌاة الكهنوتٌة زات متٌاالالمصادر الخمسة  (5
 529..ص. .....................................................المقدسة

الحٌاة الكهنوتٌة زات متٌاالالحصون الخمسة  (1
 597.ص. ......................................................المقدسة

الفصل الخامس: ملحق صؽٌر لمزمور ٌسوع المسٌح 
 667...ص. .........................وتً..........................الكهن

المعلم أالن، ألحد  الفصل السادس: درجات الدٌن للطوباوي
 )كلٌة القداسة(وزٌٌن، فً مدرسة مرٌم الرهبان الشرت

 681.ص. .......................................................للعدالة.

صبلة على  والثناءاتالفصل السابع: النعمات الخاصة 
 687..ص. ....................................سبلم علٌك ٌا مرٌم....ال

                                                         الفصل الثامن: المٌزات الثبلثون لرجال الدٌن التً أ وحً بها 
 699....ص. ......................وي المعلم أالن...............للطوبا
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وحً بها أالفصل التاسع: طرٌقة تؤمل الوردٌة، وكٌؾ 
 713....ص. ..........................للقدٌس دومٌنٌك................

أن الفصل العاشر: الجفاؾ فً الصبلة، واألشٌاء التً ٌجب 
 735....ص. ..................مل الوردٌة..........لتؤتؤخذ بالحسبان 

 5..انظر المجلد رقم .......ار ٌجب تؤملها فً الوردٌة...أسر

 

 المجلد الخامس

األسرار الخمسة عشر لوردٌة  :ملحق للكتاب الرابع

 22..ص. ...............دٌبلروش من الوعاظ.........ن الطوباوي أال

 الكتاب الخامس: األمثلة: 
 أ ( أمثلة عن رجال أتقٌاء

 من ادرٌان   الشمامسة ربٌس تنتشل الوردٌة: 1مثال 
 442...ص. ..........................................المؤساوي سقوطه

 بؤعجوبة السجن من تحرر الذي المدرسة معلم: 2مثال 
 460..ص. ....(....................... المجٌدة العذراء وردٌة  بفضل)

 474....ص. ...: الجندي البرٌطانً الذي ال ٌقهر...3مثال 
ا كان الذي األسقؾ: 4 مثال  ،(األلبٌجٌٌن) لبدعة        مناصر 

 494...ص. ................................ مرٌم وردٌة بفضل  واهتدى
 510....ص. .........................ٌعقوب المرابً: 5مثال 
 مرٌم وردٌة بفضل العجٌبة، إلٌودات الوثنً هداٌة: 6 مثال

 528...ص. ............................................ المجٌدة  العذراء
 544......ص. ...لكاردٌنال المخلص )للوردٌة(..: ا 7 مثال
 562.ص. .....أالن....... التقً: الجندي البرٌطانً 8 مثال
 566....ص. ........ونت برثلماوس اإلٌطالً...: الك9مثال 
 582ص. . العذراء مرٌم وردٌة حمل فابدة حجم: 10مثال 
 فً دٌر ربٌس بطرس، الراهب الجلٌل األب: 11 مثال

 588...ص. ....................................... الشرتوزٌٌن  رهبانٌة
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ا ٌسوع رأى الذي الشرتوزي الراهب: 12مثال   على       ساخط 
 594.ص. ......... مرٌم القدٌسة تدخل لوال لضربه         ومتؤهب ا  العالم،

 اإلله عند محبذة الوردٌة تبلوة تبدو كٌؾ: 13مثال 
 614.......ص. ............................................. والقدٌسٌن

 أالن، الطوباوي مع حدث الذي العجٌب الظهور: 04مثال 
 622..ص. .............................العذراء لمرٌم الجدٌد  العرٌس

                               : الراهب الذي أصبح عالم ا بشكل02مثال 
 011..ص. .......................................................مفاجا

مع  مع المجٌدة العذراء وردٌة صبلة المفٌد من: 00مثال 
 014.ص. .............................. الجسدٌة  الكفاراتاللجوء إلى 

 بمدٌنة الفوز إلى تإدي الوردٌة: 17مثال 
 660ص.  ........................................................  السماء

أمثلة قصٌرة عن معجزات )الوردٌة( فً زمننا الحاضر 
 670...ص. .....................”............بانااأل“زعة حسب( )مو

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

 706..ص. ...............: البارون بطرس.........18مثال 
 وردٌة قوة بفضل فرنسا من مجرم كونت هداٌة: 19 مثال

 712...ص. ............................................... العذراء  مرٌم
ر...........20مثال   722..........ص. ....                             : هداٌة نبٌل مبذ 
                                             : الوردٌة تنقذ قرصان ا من الشٌطان )على هٌبة( 21مثال 

 734......ص. ..............................خادم.......................
 ٌا) علٌك السبلم فقط ٌتلو كان الذي الراهب: 22مثال 

 738....ص. .................................................... (مرٌم
 744ص. ..........................وص: األمٌر الفون23مثال 

 ب( أمثلة عن نساء تقٌات
 760..ص. ......الرومانٌة : معجزة كاترٌنا الجمٌلة1مثال 
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 796ص. ....ابٌنٌدٌكتا، من فلورانس الخطاءة: مرآة 2مثال 
  876ص................: بٌنٌدٌكتا االسبانٌة..........3مثال 
  920 .....ص.......................البتول الكساندرا: 4مثال 
  934 ص..............…...ة لوسٌا االسبانٌة: النبٌل5مثال 
 948.ص. ........…...تٌسة مارٌا االسبانٌة : الكون6مثال 
 إصبلحه جرى الذي والدٌر المعتزلة الراهبة: 7مثال 

 962.ص. ................................................ الوردٌة  بفضل

 وردٌة بفضل  هٌلٌن اإلنكلٌزٌة المومس هداٌة: 8مثال 
 984........ص. .......................................... العذراء  مرٌم

    996     ..ص.  . .       الذكر        الخالد          دومٌنٌكا           الكونتٌسة      مثال  :  9     مثال 
       وردٌااة     صاابلة           المتزوجااات  (       للنساااء )        المفٌااد    ماان  :   10     مثااال 

     1012   ص.    ...   ... .                ................     .....                  ..................         العذراء      مرٌم
ا...        البتول  :   11     مثال       1016   ص.    ...  .. .                         التً مزقها الذبب إرب 

    مااااااااااااتن     تااااااااااااً                   : األخااااااااااااوات الثبلثااااااااااااة البل  12     مثااااااااااااال 
     1018    .ص.    ...      ......                                       .......................................     .....      مإمنات

                                                : مارٌا اإلٌطالٌة التً لم تكن ترٌد )صبلة( الوردٌاة   13     مثال 
     1022    .ص.             ............ . . .  ..        ........              األخوٌة........               و)االنضمام( إلى 
             الساااااابلم علٌااااااك  “                      : الراهبااااااة التقٌااااااة بفضاااااال 14     مثااااااال 

 1032    ص.       .......  ..                                           ...........................................  ”.      ٌامرٌم
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 (.00، القرن عة خشبٌةطباالوردٌة تنقذ األرواح من المطهر )
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(: األول على الٌسار 00القرن ، خشبٌة طباعة)الوردٌة  وسٌدة الوردٌة ومصل

  ربما ٌمثل الطوباوي أالن دٌبلروش.
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 مبلحظات منهجٌة:

ا  ا من       نظر                                             للعدد الكبٌر لطبعات كوبنشتاٌن، اعتبار 

 0847، فقد وضعت الطبعة األخٌرة لعام 0009عام 

 .0090للمقارنة مع طبعة عام 

النص المنشور هو نص الطبعة األخٌرة لعام 

، أدرجت فٌه الكلمات الناقصة الموجودة فً طبعة 0847

)منوه بها فً مبلحظات(؛ وأما المصطلحات  0090عام 

المإلفٌن الواردة فً النص باختصار فقد وضعت وأسماء 

بالكامل )وضعت األحرؾ الناقصة فً الطبعتٌن، طبعة عام 

 ، بٌن قوسٌن(.0090وطبعة عام   0847

 جرىحٌثما بدا كبل النصٌن تالفٌن أو ؼٌر مفهومٌن 

 0054وعام  0099الرجوع إلى طبعات كوبنشتاٌن لعام 

 ووضعت النتٌجة فً مبلحظة.

النسختٌن جرت مقاربة نسخة نقدٌة للنصٌن بمقارنة 

من خبلل إضافة مبلحظات حول االختبلفات التً عثر علٌها 

 واستخدام المصطلح األصح للترجمة.

الترقٌم الذي اعتمد ٌتبع الترقٌم األصلً لنص عام 

 ، ولكن عبلمات الترقٌم واألحرؾ الكبٌرة والمقاطع 0847
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ا وردت فً طبعة المكتوبة باألحرؾ الموصولة أدرجت كم

 بدون التنوٌه لذلك فً المبلحظات. 0090عام 

"، واستبدل jحرؾ " 0847حذؾ من نص عام 

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

" بالحرفٌن aeاألحٌان استبدل حرفً العلة المتصلٌن "

"oe 0090" كما ٌظهر فً نص عام. 

أجل  ، ومن5110فً الترجمة اإلٌطالٌة األولى لعام 

التقٌد بالنص البلتٌنً، سمٌت الوردٌة المقدسة بـ: "مزمور 

 ٌسوع ومرٌم".

فً الطبعة الثانٌة، استبدل مصطلح "مزمور ٌسوع 

ا بالنص األصلً ولكنه األصعب على                                                  ومرٌم" األكثر تقٌد 

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

لمصطلح:  "مزمور الوردٌة"؛ كما هو الحال بالنسبة

"الصبلة الربٌة" الذي أصبح: "أبانا"؛ ومصطلح: "السبلم 

 المبلبكً" الذي أصبح: "السبلم علٌك ٌا مرٌم".

، ال ٌبدو النص 5110بالمقارنة مع طبعة عام 

كنسخة مكررة بل بحث معمق للطبعة ذاتها إلى حد ٌصبح 

ضح إلى حد  : فقد ب سط النص اإلٌطالً وو                                                      فٌه عمبل  مستقبل 

ت جركبٌر؛ وصححت بعض أخطاء الترجمة عندما 

 المضاهاة بٌن الطبعات.
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، 07النصر، القرن الؽبلؾ األول: تمثال الطوباوي أالن دٌبلروش، قوس 

 كٌراسكو )كونٌو(.
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، سٌدة الوردٌة تسلم خاتم مصنوع من العجوزالؽبلؾ األخٌر: ٌان فان كاسل 

 .0025 -0040 شعرها للطوباوي أالن دٌبلروش، 
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 ملحق الكتاب الرابع:

من األسرار الخمسة عشر لوردٌة الطوباوي أالن دٌبلروش 

 فً كتاب: الواعظالوعاظ، التً صورها ألبرتو دا كاستٌللو 

 وردٌة مرٌم العذراء المجٌدة )القرن السادس عشر(.
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 أسرار الفرح
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ARTICULI MEDITANDI 

AD PSALTERIUM 
 

PRO QUINQUAGENA I. 
 

DECAS I. 

 

AVE MARIA, Gratia plena, Dominus 

tecum, Benedicta Tu in mulieribus, et 
Benedictus fructus ventris tui JESUS 
CHRISTUS. 

 
1. Amabilissimus: qui ab aeterno a Deo 

Patre suo est genitus, et pro nobis secundum 
hominem praedestinatus, qui cum Patre et 
Spiritu Sancto unus est Deus, et1 Dominus par 

in gloria, aequalique in essentia. Amen. 
2. Amabilissimus, qui in principio coelum 

creavit, et Angelos, quos in novem 
sapientissime distinxit ordines, suaeque 
aeternae beatudinis, ac gloriae fecit esse 

participes. Amen. 
3. Amabilissimus, qui Luciferum cum suis 

Angelis de coelo eiecit, quia Creatori suo 

similis esse voluit, bonosque a Deo in sua   

charitate solidavit,  quod  ex   tunc  usque  in 

 
                                                           

1

 .0690"، ٌىٕٙب ِٛخٛدح فٟ ؽجؼخ  et ال ٠ٛخذ " 0699ٚ 0847فٟ ؽجؼزٟ   
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 أسرار للتؤمل فً الوردٌة

 

 الخمسون األولى: 

 

 العشر األولى:

 أبانا...

                                               السبلم علٌك ٌا مرٌم، ٌا ممتلبة نعمة، الرب  معك، 

بطنك، ٌسوع  مباركة أنت بٌن النساء، ومباركة ثمرة

 المسٌح:

اإلله، منذ بدء الخلٌقة؛ ه وأبخلقه  الذي اللطٌؾ. 1

                                              تجسد إنسان ا من أجل خبلصنا، وكان مع األب والروح و

ا فً المجد وفً الكٌنونة. آمٌن.                                                القدس رب ا واحد 

فً البدء خلق السماء والمبلبكة،  الذي اللطٌؾ. 2

وقسمها إلى تسع طبقات، وجعلها شرٌكة فً ؼبطته ومجده 

 األبدٌٌن. آمٌن.

الذي طرد إبلٌس ومبلبكته من السماء  اللطٌؾ. 3

                                                     ألنه أراد أن ٌكون مثل خالقه، ومك ن الصالحٌن بحبه لكً 
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perpetuum manebunt, quales2 eos creavit. 

Amen. 
4. Amabilissimus, qui potenter mundum 

creavit, et elementa cuncta, solem, stellas, 
lunamque sua produxit omnipotentia, 
imponens singulis ordinem proprium et 

officium. Amen. 
5. Amabilissimus, qui terram super Maria 

fundavit, mirabiles et diversas creaturas in eis 
creavit, quas sapientissime gubernat, 
prudentissime disponit, ac potenter in esse 

conservat. Amen. 
6. Amabilissimus, qui paradisum 

voluptatis in Oriente plantavit, arborem vitae, 

scientiaeque boni et mali, in eius medio 
locavit, in quo primum hominem posuit, quem 

post praecepti praevaricationem inde eiecit. 
Amen. 

7. Amabilissimus, qui sanctos 

Patriarchas elegit, de quorum semine homo 
fieri decrevit, quibus notitiam sui, ac timorem 

inspiravit, et multa de futuris revelavit. Amen. 
8. Amabilissimus,   qui    suam    ex    te 

 
                                                           

2

 خطأ ِطجؼٟ. ثغجت”qualis“  ٔدذ 0690 فٟ ؽجؼخ 
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 . آمٌن.هو ٌبقوا منذ ذلك الحٌن وإلى األبد كما خلقهم

الذي خلق الدنٌا بقدرته، وخلق جمٌع  اللطٌؾ. 4

العناصر بقدرته الكلٌة: الشمس، والنجوم، والقمر، وأعطى 

  . آمٌن.اووظٌفته اكل منها مكانه

البحار، وخلق  أعلى مناألرض  جعلالذي  اللطٌؾ. 5

 وٌنظمها ٌقودهاالتً  ،فٌها مختلؾ المخلوقات العجٌبة

 وٌحافظ على وجودها بقدرة هابلة.عظٌمة،  بحكمة

، فً الشرق فردوس الملذات وضعالذي  اللطٌؾ. 6

وؼرس فً مركزه شجرة الحٌاة، )وإلى جانبها شجرة( 

التمٌٌز بٌن الخٌر والشر؛ ووضع فٌه أول إنسان، وطرده 

 ى أوامره. آمٌن.أن عصمنه بعد 

الذي اصطفى اآلباء القدٌسٌن، واختار من  اللطٌؾ. 7

، وكشؾ لهم عن إدراكه                               نسلهم )مرٌم( كً ٌتجسد إنسان ا، 

كانت ستحدث. وخشٌته، والكثٌر من األمور األخرى التً 

 آمٌن.

                                   الذي بش ر العالم، من خبلل األنبٌاء،  اللطٌؾ. 8
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Incarnationem, Passionem, Resurrectionem, et 

in Coelum Ascensionem, per Prophetas mundo 
denunciavit3: quos ad hoc divina providentia 

praeordinavit. Amen. 
9. Amabilissimus, qui in Matrem suam 

dignissimam ab aeterno praelegit, et sponsam, 

Conceptionemque tuam: ac sanctam 
Nativitatem parentibus tuis per Angelum 

praenunciavit, et vitae seriem. Amen. 
10. Amabilissimus, qui te praesentatam 

in Templo, omni grata4 replevit, o dignissima 

Virgo, ac omni virtute pulcherrime te5 
decoravit: sic quod in Templum suum 
dignissimum mirabiliter consecravit. Amen. 

 
 

 

 

 

                                                           
3

 ”denuntiavit“ ٔدذ:  0690 فٟ ؽجؼخ  
4

 "، ٚ٘زا طس١ر. gratiaٔدذ " 0699ٚ  0690فٟ ؽجؼزٟ   
5

 " ٔبلظخ. te" 0699ٚ  0690فٟ ؽجؼزٟ   
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بتجسده فٌك )مرٌم(، وباآلالم، وبالقٌامة والصعود إلى 

السماء؛ لقد اختارتهم العناٌة اإللهٌة من أجل هذا 

 )الواجب(. آمٌن.

العظٌمة                           الذي اختار منذ البدء أم ه  اللطٌؾ. 9

                           ل به، وبش ر والدٌه، بواسطة بكعروس )لؤلب اإلله(، والح

 والحٌاة التً أعقبت. آمٌن.المبلبكة، بالمٌبلد المقدس 

الذي مؤلت نعمة تلك التً قدمتك للهٌكل،  اللطٌؾ. 11

تلك  ؛)مرٌم( العذراء العظٌمة، وحبٌتها بكل فضٌلة عظٌمة

 فً هٌكل )بطنها( العظٌم.  رابعالتً عبدتك بشكل 
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                       سر  الفرح المصور األول:

 بشارة المبلك لمرٌم.

 
 بانا األول نتؤمل اآلباء القدٌسٌن الذٌن كانوا ٌسؤلوناأل                       سر  الفرح األول: فً سر  

 (.1616تجسد المسٌح )هذه الصورة من طبعة 
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 .تكهن بها العهد القدٌمنتؤمل مرٌم التً  األول                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم األول          سر  الفرح 
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 األنبٌاء                                                                   : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثانً نتؤمل مرٌم العذراء التً بشر بها األول          سر  الفرح 

 ن.والقدٌس
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 بشرربٌس المبلبكة جبرابٌل الذي نتؤمل  الثالث                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم األول          سر  الفرح 

 .ٌم فً الهٌكل بمٌبلد مرٌمالقدٌسة حنا ثم القدٌس ٌواخ
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                               مرٌم العذراء التً ق دست فً حضن نتؤمل  الرابع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم األول          سر  الفرح 

 .منذ أول لحظة ةالقدٌسة حن
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 .مٌبلد مرٌم كلٌة القداسةنتؤمل  الخامس                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم األول          سر  الفرح 
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مرٌم كلٌة القداسة إلى تقدٌم نتؤمل  السادس                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم األول          سر  الفرح 

 .الهٌكل
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القدسً مع  حدٌث مرٌم العذراءنتؤمل  السابع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم األول          سر  الفرح 

 .اإلله والمبلبكة فً الهٌكل



47 
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مرٌم العذراء التً قدمها الكاهن نتؤمل  الثامن                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم األول          سر  الفرح 

ا لٌوسؾ  .            عروس 
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ا نتؤمل  التاسع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم األول          سر  الفرح                                       مرٌم العذراء التً اختارها اإلله أم  

 .له لتواضعها
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بشارة ربٌس المبلبكة جبرابٌل نتؤمل  الرابع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم األول          سر  الفرح 

 .لمرٌم العذراء
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DECAS II. 

 
Pater noster. Ave Maria. 

 
1. Benignissimus, qui te per Angelum suum 
Gabrielem reverentissime salutavit, qui suum 

in te adventum tibi pronunciavit6, dicendo voce 
serena: Ave gratia plena. Amen. 

2. Benignissimus, cuius Angelus te 
turbatam animavit, et concipiendi modum 
indicavit, virtusque7 altissimi te tunc 

obumbravit, et ad consentendium inclinavit. 
Amen. 

3. Benignissimus, cui consensum 

proebuisti: Ecce Ancilla Domini, dum dixisti, 
quem mox Virgo permanens concepisti, et 

centum et quinquaginta gaudia tunc habuisti. 
Amen. 

4. Benignissimus, qui conceptus statim in 

anima poenam infinitam sensit atque 

tristitiam, quae etiam erat tanta, ut omnia 

excederet Inferni tormenta. Amen. 

 

                                                           
6

 ." pronuntiavit ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  

7

 ." virtus quoque ٔدذ: " 0690ؼخ فٟ ؽج  
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 العشر الثانٌة:

 أبانا...

                                               السبلم علٌك ٌا مرٌم، ٌا ممتلبة نعمة، الرب  معك، 

ة ثمرة بطنك، ٌسوع مباركة أنت بٌن النساء، ومبارك

 المسٌح:

                              ذي حٌ اك بإجبلل كبٌر، على لسان ال الرإوؾ. 1

بصوت فرح:          ، قاببل                                 مبلكه جبرابٌل، وبش رك بمجٌبه فٌك

 السبلم علٌك ٌا مرٌم، ٌا ممتلبة نعمة. آمٌن.

                                    الذي شد  مبلكه من عزٌمتك، وكنت قلقة،  الرإوؾ. 2

، وأخبرك بؤنك س  ً وأنك                                  تحبلٌن عندما تكتنفك قدرة العل

 ستقبلٌن. آمٌن.

قبولك، بقولك: "ها عن له  عبرتالذي  الرإوؾ. 3

"، وحبلت على الف لت ور، وأنت عذراء، ون                             أنا أمة الرب 

ا. آمٌن. 151بنفس الوقت على               فرح 

                                    الذي، عندما ح بل بك، شعرت على الفور  الرإوؾ. 4

 بؤلم وحزن هابل ٌفوقان كل عذاب الجحٌم. آمٌن.
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5. Benignissimus, qui existens in utero 

tuo Ioannem8 Baptistam visitavit, quem 
nondum natum sanctificavit, et parenti illius 

loquelam reddidit, ac Elisabeth spiritum 
praebuit. Amen. 

6. Benignissimus, cui9 Angelus in somnis 

Ioseph apparuit, ne te repudiaret, admonuit, 
quem etiam novem mensibus in thalamo 

virginali fovisti, et portando nullum onus 
sensisti. Amen. 

7. Benignissimus, cum quo in Bethelem10 

perexisti, et vilissimum stabulum pro hospitio 
elegisti, ubi Virgo permanens Dei Filium 
peperisti, et centum et quinquaginta gaudia 

tunc iterum habuisti. Amen. 
8. Benignissimus, quem pannis involuisti, 

ac in praesepio, humiliter reclinasti; flexisque 
genibus reverentissime adorasti, quia eum Dei 
Filium esse cognovisti. Amen. 

9. Benignissimus, cuius Nativitatem 

Angeli pastoribus nunciaverunt, quem 

pastores sollicite quaesierunt, inventumque 

adoraverunt, visaque et audita ab Angelis 

retulerunt. Amen. 

 

                                                           
8

 ." Iohannem ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  

9

 ." cuius ٔدذ: " 0699ٚ  0690 فٟ ؽجؼزٟ  
10

 ." Bethlehem ٔدذ: " 0699ٚ  0690 فٟ ؽجؼزٟ  
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، ٌوحنا المعمدان قبل أن ٌولد           الذي ق دستالرإوؾ . 5

 رددت ،وأنت فً بطن )مرٌم(، عندما زارت )ألٌصابات(

  الروح للٌصابات. آمٌن. ألبٌه ووهبت القدرة على الكبلم

الذي ظهر مبلكه لٌوسؾ فً الحلم  الرإوؾ. 6

ره بؤن ال ٌطلقك، والذي ؼذٌتٌه لتسعة شهور فً المهد                                                       وحذ 

 العذري، ولم تشعري بثقل حمله. آمٌن.

الذي ذهبت به إلى بٌت لحم، واخترت  الرإوؾ. 7

ا لئلقامة به، وفٌه ولدت ابن اإلله و أنت عذراء،                                              اسطببل  فقٌر 

ا. آمٌن. 151لت مرة أخرى على نو              فرح 

الذي قمطته وأضجعته فً المذود؛  الرإوؾ. 8

وركعت متعبدة بإجبلل كبٌر ألنك كنت تعرفٌن أنه كان ابن 

 اإلله. آمٌن.

بشر المبلبكة الرعاة بوالدته،  الذي الرإوؾ. 9

 وروواوبحثوا عنه على الفور، وعثروا علٌه، وعبدوه، 

 األشٌاء التً رأوها وسمعهوها من المبلبكة. آمٌن.
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10. Benignissimus, cui caput tuum 

virgineum saepius inclinasti, et oculis 
castissimis frequenter inspexisti fragrantiam 

sui corporis in naribus sensisti, et labiis 
frequenter oscula impressisti. Amen. 
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أ،  برأسك العذري علٌه حنٌتالذي  الرإوؾ. 11         كثٌر 

                                                  ونظرت إلٌه مطوال  بعٌنٌك الطاهرة، وتنشقت بؤنفك عبق 

 جسده الصؽٌر، وقبلته بشفتٌك مرات كثٌرة. آمٌن.
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 :الثانً                 سر  الفرح المصور

 زٌارة مرٌم العذراء للقدٌسة ألٌصابات.

 
 .مٌبلد القدٌس ٌوحنا المعمداننتؤمل  األبانا         : فً سر  الثانً          سر  الفرح 
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ربٌس المبلبكة جبرابٌل الذي بشر نتؤمل  األول                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثانً          سر  الفرح 

 .زكرٌا، فً الهٌكل، بوالدة ٌوحنا المعمدان
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القداسة للقدٌسة زٌارة مرٌم كلٌة نتؤمل  الثانً                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثانً          سر  الفرح 

 .ألٌصابات
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تحٌة مرٌم كلٌة القداسة للقدٌسة نتؤمل  الثالث                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثانً          سر  الفرح 

 .ألٌصابات
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ألٌصابات، الممتلبة بالروح  نتؤمل الرابع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثانً          سر  الفرح 

 .                                   القدس، التً اعترفت بمرٌم أم  ا لئلله
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نشٌد مرٌم العذراء التً ؼنت نتؤمل  الخامس                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثانً          سر  الفرح 

 .التعظٌم
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عمل مرٌم كلٌة القداسة الدإوب  نتؤمل السادس                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثانً          سر  الفرح 

 .فً بٌت ألٌصابات



73 
 

 



74 
 

 
مٌبلد النبً المجٌد ٌوحنا  نتؤمل السابع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثانً          سر  الفرح 

 .المعمدان
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 .ختان القدٌس ٌوحنا المعمدان نتؤمل الثامن                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثانً          سر  الفرح 
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زكرٌا الذي بارك اإلله بعد أن  نتؤمل التاسع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثانً          سر  الفرح 

 .استعاد القدرة على الكبلم
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مرٌم العذراء التً عادت إلى  نتؤمل العاشر                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثانً          سر  الفرح 

 .بٌتها بعد والدة ٌوحنا المعمدان
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82 
 

DECAS III. 
 

Pater noster. Ave Maria. 

 
1. Clementissimus, quem uberibus tuis 

virgineis saepissime lactasti, et amore 

ardentissimo semper adamasti, manibus 
mundissimis humiliter tractasti, vestisti, 

atque cibasti. Amen. 
2. Clementissimus, in carne pro nobis 

circumcisus, mandatisque legalibus per omnia 

subiectus, cui flenti et dolenti es compassa, 
atque more matrum es pie lacrymata. Amen. 

3. Clementissimus, cuius Nativitatem 

stella Magis indicavit, atque ad quaerendum 
vehementer instigavit, quam praeeuntem usque 

Ierusalem sequebantur, et ubi natus esset Rex 
Iudaeorum scicitabantur11. Amen. 

4.   Clementissimus,   quem    tecum    in 

 

 
 

 

                                                           
11

 ." sciscitabantur ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  
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 ة:لثالعشر الثا

 أبانا...

                                               السبلم علٌك ٌا مرٌم، ٌا ممتلبة نعمة، الرب  معك، 

مباركة أنت بٌن النساء، ومباركة ثمرة بطنك، ٌسوع 

 المسٌح:

الرحٌم الذي أرضعته باستمرار من ثدٌٌك  .1

                                                 العذرٌٌن، وأحببته دابم ا بشؽؾ كبٌر، وأخذته بٌدٌك 

 الطاهرتٌن، وألبسته وأطعمته. آمٌن 

                                           الرحٌم الذي خ تن من أجلنا، امتثاال  لتعالٌم  .2

الناموس فً كل شًء، وكنت مثل كل األمهات تتؤلمٌن معه 

 ٌبكً وٌتؤلم. آمٌن.  وتبكٌن بورع وهو

المجوس على والدته،                         الرحٌم الذي دل ت النجمة .3

ودفعتهم بقوة للبحث عنه، فتبعوا )النجمة( التً كانت 

عن مكان ملك الٌهود حٌث سؤلوا  أورشلٌمأمامهم حتى 

لد. آمٌن.                  الذي و 

 الرحٌم الذي عثر علٌه )المجوس( معك، فً  .4
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stabulo vili invenerunt, in terraque prostati12 

reverenter adoraverunt, munera etiam mystica 
devote praebuerunt, nam aurum, thus et 

myrram Domino obtulerunt. Amen. 
5. Clementissimus, quem in Templum13 

praesentasti, ubi Deum Patrem suppliciter 

adorasti, unigenitumque suum sibi obtulisti, et 
immenso gaudio repleta tunc fuisti. Amen. 

6. Clementissimus, quem senex Simeon 
per Sanctum Spiritum cognovit esse Filium, 
pro Redemptione cuius par turturum obtulisti, 

et sic ad civitatem tuam humiliter rediisti. 
Amen. 

7. Clementissimus, quem Herodes 

interficere voluit, sed ipse aliter disposuit, 
Angelus Sanctus in somnis Ioseph apparuit, ut 

tecum fugeret in Aegiptum14 admonuit. Amen. 
8. Clementissimus, cum quo nocte media 

fugisti cum anxietate summa, famen, sitim in 

itinere patiendo, ac corporis defectum prae 
teneritudine incurrendo. Amen. 

 
                                                           

12

 .، ٟٚ٘ طس١سخ" prostrati ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  

13

 .، ٟٚ٘ طس١سخ"Templo ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  

14

 ." Aegyptum ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  
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اسطبل فقٌر، وركعوا بإجبلل على األرض، وعبدوه، 

انٌة، وأعطوا الرب ذهب ا،                                                وقدموا )له( هداٌا سر 

ا. آمٌن. ا ومر                         وبخور 

الذي قدمته إلى الهٌكل، حٌث تعبدت اإلله الرحٌم  .5

                                                      األب، وقدمت له ابنه الوحٌد، فؽمرتك سعادة عارمة . آمٌن.

، بواسطة الروح الشٌخ. الرحٌم الذي عرؾ سمعان 6

القدس، أن )ذلك الطفل( كان ابن )اإلله(، والذي قدمت 

ا من الٌمام من أجل افتداءه، وهك ذا عدت إلى مدٌنتك                                    زوج 

 . آمٌن.منخفضة الجناح

                ٌرٌد قتله، لكن   س. الرحٌم الذي كان هٌرودو7

                                           كان مختلف ا: فقد ظهر لٌوسؾ فً الحلم مبلك ا، )هو( تدبٌره 

 وحذره بؤن ٌهرب وإٌاك إلى مصر. آمٌن.

. الرحٌم الذي هربت به، فً منتصؾ اللٌل، وأنت 8

فً ؼاٌة القلق على )الطفل ٌسوع( الذي كان منهك الجسد 

 خبلل السفر. آمٌن.  وعانى من الجوع والعطش، سنهلصؽر 
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9. Clementissimus, cum quo castissime, 

et humillime, laboriosissime et pauperrime, 
verecundissime, ac sanctissime inter paganos, 

in Aegypto habitasti per septem annos. Amen. 
10. Clementissimus, quem ad terram 

tuam ex admonitione Angeli reduxisti, ubi una 

cum ipso dulciter vixisti, in summa sanctitate, 
ac morum gravitate. Amen. 
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ٌن سبع سنٌن، ب مكثت معه فً مصر. الرحٌم الذي 9

األوثان، بكامل الطهارة والتواضع والعمل الدأوب عبدة 

 والحٌطة والقداسة. آمٌن. والفقر

. الرحٌم الذي عدت به إلى وطنك، بعدما أخبر 11

معه  (، وعشتسالمبلك )القدٌس ٌوسؾ بموت هٌرودو

 . آمٌن.حشمةهناك بؽاٌة القداسة وال
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 الثالث:سر الفرح 

 مٌبلد ٌسوع فً بٌت لحم.

 
 طٌبة اإلله األب بجعل االبن ٌؤتً إلى النور. نتؤمل األبانا         : فً سر  الثالث          سر  الفرح 
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مرٌم العذراء التً رجت اإلله أن  نتؤمل األول                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثالث          سر  الفرح 

 ٌنزع من تفكٌر ٌوسؾ أي شك بها.
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مرٌم العذراء التً ذهبت، وهً  نتؤمل الثانً                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثالث          سر  الفرح 

 على وشك الوالدة، إلى ٌوسؾ فً بٌت لحم من أجل إحصاء السكان.
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والدة ٌسوع المسٌح من مرٌم  نتؤمل الثالث                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثالث          سر  الفرح 

 كلٌة القداسة.
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مرٌم العذراء التً لفت الطفل  نتؤمل الرابع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثالث          سر  الفرح 

 المذود.ٌسوع بالقماش بسبب البرد، ووضعته فً 
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مرٌم العذراء التً توسلت إلى  نتؤمل الخامس                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثالث          سر  الفرح 

 اإلله، عندما رأت الطفل ٌسوع ٌبكً من الجوع، وحصلت بمعجزة على الحلٌب كً ترضعه.
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المبلك الذي بشر الرعاة بوالدة  نتؤمل السادس                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثالث          سر  الفرح 

 ٌسوع المسٌح.
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102 
 

 
ؼناء المبلبكة للمجد فً العبل فً  نتؤمل السابعمرٌم                        : فً سر  السبلم علٌك ٌاالثالث          سر  الفرح 

 لٌلة المٌبلد المقدسة.
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 قدوم الرعاة لعبادة ٌسوع الطفل. نتؤمل الثامن                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثالث          سر  الفرح 
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106 
 

 
ٌسوع و إعطابه الطفل ختان  نتؤمل التاسع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثالث          سر  الفرح 

 اسم.
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108 
 

 
المجوس الذٌن اتبعو النجمة  نتؤمل العاشر                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثالث          سر  الفرح 

 وسجدوا متعبدٌن لٌسوع الطفل.
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DECAS IV. 

 
Pater noster. Ave Maria. 

 
1. Dulcissimus, qui tecum15 annis 

singulis in Ierusalem, ascendit, ubi pro 

Redemptione mundi tecum exoravit, sicque 
salutem plurimorum a Patre impetravit. Amen. 

2. Dulcissimus, quem semel in Ierusalem 
per triduum perdidisti, et inter notos et    
cognatos lachrymose quaesivisti, quibus    

diebus nec bibere, nec comedere, nec dormire 
potuisti: sed diebus singulis inconsolabiliter 
flevisti. Amen. 

3. Dulcissimus, quem invenisti post 
triduum, sedentem in Templo in medio 

Doctorum, audientem illos, ac interrogantem, 
Sacramque Scripturam eis exponentem. Amen. 

4. Dulcissimus, qui tibi semper in 

omnibus fuit obediens, surrexitque de medio 
tecum revertens, quem cum lacrymis prae 

gaudio, amplexabaris, et16 osculo virgineo. 
Amen. 

 
                                                           

15

"، اٌّغزخذَ فٟ tecum ربٌفخ؛ ٚاٌّظطٍر: " " tecum " اٌىٍّخ 0690 فٟ ؽجؼخ  

ب ػٍٝ وٍّبد أخشٜ غ١ش ِمشٚءح ثشىً ٚاػر 0699رؤوذٖ ؽجؼخ  0847ؽجؼخ                                                              . ٚ٘زا األِش ٠ٕطجك أ٠ؼ 

 .0847ٌزأو١ذ ِب خبء فٟ ؽجؼخ  0699، ٚاٌزٟ ِٓ أخٍٙب اعزخذِذ ؽجؼخ 0690فٟ ؽجؼخ 

16

  .0699ٚ  0847ٔبلظخ ٌىٕٙب ِٛخٛدح فٟ ؽجؼزٟ  " et " 0690 فٟ ؽجؼخ  
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 ة:رابعالعشر ال

 أبانا...

                                               السبلم علٌك ٌا مرٌم، ٌا ممتلبة نعمة، الرب  معك، 

مباركة أنت بٌن النساء، ومباركة ثمرة بطنك، ٌسوع 

 المسٌح:

إلى اورشلٌم  لذي كان ٌذهب معكا العذب .1

بذلك نال )القدس(، وٌصلً معك من أجل خبلص العالم، و

 من األب خبلص الكثٌرٌن. آمٌن.

فً القدس ثبلثة أٌام، وكنت  الذي تهت عنهالعذب . 2

هل واألقارب؛ ولم تستطٌعً                         تبحثٌن عنه باكٌة  عند األ

                   وأنت تبكٌن ٌابسة .  طوال تلك األٌاموالنوم  الشرب واألكل

 آمٌن.

الذي عثرتً علٌه بعد ثبلثة أٌام، وكان العذب . 3

ا فً الهٌكل بٌن الحكماء وهو ٌصؽً إلٌهم وٌسؤلهم،                                                       جالس 

 وٌفسر لهم الكتاب المقدس. آمٌن.

الذي طالما أطاعك فً كل شًء، وقام من العذب . 4

                                                      بٌن )الحكماء(، وعاد إلٌك، وعانقتٌه سعٌدة  وأنت تبكٌن، 

                           وقب لته قبلة  عذرٌة. آمٌن.
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5. Dulcissimus, qui tibi, et Ioseph 

obsequiosissimus erat semper et 
familiarissimus, tecumque quotidie de 

coelestibus loquens, ac divina secreta tibi 
plurima pandens. Amen. 

6. Dulcissimus, qui anno aetatis17 suae 

duodecimo, revelavit tibi ore suo divino 
maximam animae suae poenam, quam a sua 

conceptione sustinuit, et usque ad mortem 
continue pati habuit. Amen. 

7. Dulcissimus, qui tibi etiam omnem 

numerum Salvandorum, mirabiliter revelavit, 
et damnandorum qui unquam fuerunt, sunt, et 
erunt a mundi initio, quos congregabit ac 

separabit in extremo iudicio. Amen. 
8. Dulcissimus, quem Ioannes in Iordane 

baptizavit, ubi Sacramentum Baptismi 
inchoavit, super quem tunc Spiritus Sanctus 
de coelo venit, et cui Pater testimonium verum 

dedit. Amen. 
9. Dulcissimus, qui quadraginta18 diebus 

ieiunavit, et sine cibo corporali in deserto 
perduravit, ubi formam ieiunandi 
praemonstravit, et iugiter suum Patrem pro 

peccatoribus interpellavit. Amen. 

 

                                                           
17

ٚ  0847ربٌفخ، ٌىٕٙب ِؤوذح فٟ ؽجؼزٟ  " aetatis " وٍّخ 0690 فٟ ؽجؼخ  
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ا معك الذي كان على الدوام خدوالعذب . 5                 م ا وودود 

وٌكشؾ لك الكابنات السماوٌة ومع ٌوسؾ، وهو ٌتكلم عن 

 الكثٌر من األسرار اإللهٌة. آمٌن.

الذي كشؾ لك، فً السنة الثانٌة عشرة من العذب . 6

عمره، من فمه اإللهً، عن ألم روحه الكبٌر الذي قاساه 

 منذ حبلت به، والذي استمر معه حتى الموت. آمٌن.

عدد أولبك  كشؾ لك على نحو مذهل الذيالعذب . 7

الذٌن سٌنجون وأولبك الذٌن سٌدانون؛ فً الماضً، منذ 

الذٌن سٌجمعهم وبداٌة العالم، وفً الحاضر وفً المستقبل؛ 

 وٌفصل بٌنهم فً ٌوم الدٌن. آمٌن.

                                       الذي عم ده ٌوحنا فً األردن، حٌث بدأ سر  العذب . 8

وكان األب  العماد؛ فهبط الروح القدس علٌه من السماء،

أ. آمٌن.                    علٌه شهٌد 

ببل طعام فً                            الذي صام أربعٌن ٌوم ا، وظلالعذب . 9

                                              الصحراء، فكان قدوة  فً الصوم، وكان ٌتضرع ألبٌه 

 باستمرار من أجل الخطؤة. آمٌن.
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10. Dulcissimus, quem Diabolus ter 

tentavit, sed ipse sapienter eum superavit, 
primo in deserto, super pinnaculum templi, 

secundo, et19 tertio in monte excelso. Amen. 
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به الشٌطان ثبلث مرات، لكنه العذب . 11                                   الذي جر 

                                                   ؼلبه بحكمة، بداٌة  فً الصحراء، ثم على جناح الهٌكل، 

ا. آمٌن. ا على جبل عال  جد                                           وثالث ا وأخٌر 
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 سر الفرح الرابع:

 ٌسوع إلى الهٌكل.تقدٌم 

 
 .وصؾ اإلله لموسى كٌفٌة تطهٌر النساء بعد الوالدة نتؤمل األبانا         : فً سر  الرابع          سر  الفرح 
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ذهاب مرٌم العذراء والقدٌس  نتؤمل األول                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الرابع          سر  الفرح 

 .ٌوسؾ والطفل ٌسوع إلى الهٌكل
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تقدٌم مرٌم العذراء ابنها الصؽٌر  نتؤمل الثانً                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الرابع          سر  الفرح 

 .لئلله بواسطة الكاهن
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عندما أخذ سمعان العجوز الطفل  نتؤمل الثالث                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الرابع          سر  الفرح 

 .ٌسوع بٌن ذراعٌه وبارك اإلله
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تسبٌح النبٌة حنا كلٌة القداسة  نتؤمل الرابع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الرابع          سر  الفرح 

 .للمسٌح المبارك
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إخطار المبلك لٌوسؾ بؤخذ  نتؤمل الخامس                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الرابع          سر  الفرح 

 .ٌسوع إلى مصر
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اء شجرة التمر على ٌسوع انحن نتؤمل السادس                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الرابع          سر  الفرح 

 .إلى مصر السفرالطفل كً ٌؤكل من ثمارها خبلل 
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130 
 

 
دخول ٌسوع الطفل إلى مصر  نتؤمل السابع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الرابع          سر  الفرح 

 .وسقوط كل األصنام
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بقتل جمٌع عندما أمر هٌرودوس  نتؤمل الثامن                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الرابع          سر  الفرح 

 .األبرٌاء رؼبة بقتل المسٌح
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وٌوسؾ فً  مرٌم العذراءكسب  نتؤمل التاسع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الرابع          سر  الفرح 

 .سبل العٌش بمشقة
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عودة ٌوسؾ مع الطفل ٌسوع و  نتؤمل العاشر                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الرابع          سر  الفرح 

 .مرٌم العذراء إلى الناصرة
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DECAS V. 

 
Pater noster. Ave Maria 

 
1. Elegantissimus, cui Ioannes 

testimonium perhibuit, ac digito suo 

demonstravit, dicens: Ecce Agnus Dei summi, 
qui tollit peccata mundi. Amen. 

2. Elegantissimus, qui sibi duodecim20 
elegit Apostolos, Petrum et Andream, ac decem 
alios, qui devote cuncta, quae habebant, 

propter amorem Iesu prompte relinquebant. 
Amen. 

3. Elegantissimus, qui vocatus est ad 

nuptias in Galilaea, ubi matrimonium sua 
praesentia confirmavit, ibique primum signum 

fecit, mutans aquam in optimum vinum. Amen. 
4. Elegantissimus, qui de Templo 

potenter eiecit ementes et vendentes cum 

flagello quod fecit, et cathedras vendentium 
columbas evertit, ac nummulariorum21 aes 

audaciter effudit. Amen22. 

 
                                                           

20

 ." 12 ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  

21

 ." numulariorum ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  

22

 .ٔبلظخ ثغجت خطأ ِطجؼٟ " Amen " 0690 فٟ ؽجؼخ  
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 ة:خامسالعشر ال

 أبانا...

                                                      السبلم علٌك ٌا مرٌم، ٌا ممتلبة نعمة، الرب  معك، مباركة 

 أنت بٌن النساء، ومباركة ثمرة بطنك، ٌسوع المسٌح:

الذي شهد علٌه ٌوحنا، وأشار إلٌه بإصبعه  البدٌع .1

الخطاٌا من  ٌقتلع                                  قاببل : "هاهو مبلك اإلله العظٌم الذي 

 العالم". آمٌن.

،  الذي اصطفى لنفسهالبدٌع . 2                 إثنا عشر رسوال 

بطرس، وأندراوس، وعشرة آخرٌن؛ الذٌن تركوا على 

                                            الفور كل ما كانوا ٌملكون حب  ا بٌسوع. آمٌن.

                                    الذي د عً إلى العرس فً الجلٌل، ورفع البدٌع . 3

م هناك ا                                          الزواج بحضوره )إلى مرتبة السر  المقدس(، وق

 . آمٌن.فاخرالماء إلى نبٌذ        محٌبل   ىاألول بالمعجزة

ا وطرد بقوة من الهٌكل البدٌع . 4                                    الذي صنع سوط 

طاوالت باعة أولبك الذٌن كانوا ٌشترون وٌبٌعون، وقلب 

 الحمام، وذرى دراهم الصرافٌن بشجاعة. آمٌن.
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5. Elegantissimus, qui, et alios 72 sibi 

elegit discipulos, quos ante faciem suam misit 
binos et binos, dans illis potestatem, ut 

daemonia fugarent ac cunctas infirmitates in 
suo nomine curarent. Amen. 

6. Elegantissimus, cuius pedes 

Magdalena cum lacrymis rigavit, ac capillis 
sui capitis devote tersit, quae omnium suorum 

peccatorum accepit veniam a Domino propter 
veram poenitentiam. Amen. 

7. Elegantissimus, qui per triennium cum 

discipulis Iudaeis praedicavit nequissimis, 
quibus multa et varia ostendit signa, quae 
nunquam fuerunt audita. Amen. 

8. Elegantissimus, qui leprosos multos 
mundavit, caecis visum, claudis gressum 

reparavit, mortuis reddidit vitam, infirmis 
sanitatem, a daemonibus obsessis plenam   
libertatem. Amen. 

9. Elegantissimus, qui multas 
fatigationes sustinuit in corpore, ieiunando, 

vigilando a sua iuventute, praedicando, 
laborando, et orando, Iudaeorumque insidias 
frequenter patiendo. Amen. 
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ا الذي اصطفى لنفسه اثنٌن وسبعٌالبدٌع . 5           ن تلمٌذ 

اثنٌن أمامه، وأعطاهم القدرة على آخرٌن، وأرسلهم اثنٌن 

                                        طرد الشٌاطٌن وشفاء كل عل ة باسمه. آمٌن.

الذي بللت المجدلٌة قدمٌه بدموعها، البدٌع . 6

، ونالت مؽفرة الرب لكل بإخبلصوجففتها بشعر رأسها 

 بتوبتها الصادقة. آمٌن.ذنوبها 

الذي، مع التبلمٌذ، وعظ الٌهود الذٌن كانوا البدٌع . 7

                                                  ٌعارضوه، وقدم لهم دالبل إعجازٌة عدٌدة لم ت فهم قط. 

 آمٌن.

                                       الذي شفى الكثٌر من الب رص، وأعاد البصر البدٌع . 8

إلى للكفٌفٌن، وجعل المشلولٌن ٌمشون، وأعاد الحٌاة 

ر الموسوسٌن من الشٌاطٌن.                                                    الموتى، وشفى المرضى، وحر 

 آمٌن.

                              تحم ل المشاق الجسدٌة الكثٌرة،  الذيالبدٌع . 9

                                                 بالصوم وبالسهر منذ كان صبٌ ا، وبالكرازة، وبالعمل 

 . آمٌن.الكثٌرة حٌل الٌهودل وبالتعرضوالصبلة، 
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10. Elegantissimus, cui occurrebant in 

die Palmarum, sternentes in via vestes et 
ramos olivarum, quem cantantes et laudantes 

Ierusalem introduxerunt, sed paulo23 post cum 
opprobrio ingenti eiecerunt. Amen. 
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 ."paule ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  
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الذي ذهبوا للقابه ٌوم الشعانٌن، فارشٌن البدٌع . 11

ورحبوا به فً القدس  الدرب بالمعاطؾ وأؼصان الزٌتون،

ا . علٌهم                                                   بؤناشٌد المدٌح، ولو أنهم بعد ذلك بقلٌل قتلوه عار 

 آمٌن.

 

 

  



144 
 

                  سر  الفرح الخامس:

 اء الهٌكل.فقهالعثور على ٌسوع بٌن 

 
ا لنا.        عالم ا واإلله األب الذي وهبنا ابنه                                       سر  الفرح الخامس: فً سر  األبانا نتؤمل             معلم 
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الفقهاء فً  ٌسوع عندما جادل نتؤمل األول                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الخامس          سر  الفرح 

 الهٌكل وهو فً الثانٌة عشرة من عمره.
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ٌسوع المسٌح الذي عمده  نتؤمل الثانً                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الخامس          سر  الفرح 

 القدٌس ٌوحنا المعمدان فً نهر األردن.
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ٌسوع عندما جربه شٌطان  نتؤمل الثالث                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الخامس          سر  الفرح 

 الجحٌم فً الصحراء.
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ٌسوع عندما قام بؤول معجزة  نتؤمل الرابع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الخامس          سر  الفرح 

 فً عرس قانا فً الجلٌل.
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ٌسوع عندما اختار الحوارٌٌن  نتؤمل الخامس                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الخامس          سر  الفرح 

 اإلثنا عشر وجعل من بطرس راعً الكنٌسة.
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تجلً المسٌح على جبل  نتؤمل السادس                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الخامس          سر  الفرح 

 طابور.
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ٌسوع عندما كان ٌكرز بعقٌدته  نتؤمل السابع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الخامس          سر  الفرح 

 المقدسة.
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 العجٌبة لمرٌم المجدلٌة. الهداٌة نتؤمل الثامن                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الخامس          سر  الفرح 
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162 
 

 
ٌسوع الذي كان ٌقوم  نتؤمل التاسع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الخامس          سر  الفرح 

 بالمعجزات باقتدار.
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قٌامة معجزة بعث لعازر إلى  نتؤمل العاشر                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الخامس          سر  الفرح 

 الحٌاة. 
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II. QUINQUAGENA 
Quinquagena de CHRISTI Dolorosa Passione a 

Coena usque ad Sepulchrum24. 

 
DECAS I. 

 

Pater noster, Ave Maria. 
 
1. Familiarissimus, qui Coenam suam 

Ultimam cum discipulis comedit, quos antea 
de mundo sibi elegit, vestesque suas post 

Coenam confestim deposuit, et linteo se 
praecingens aquam in pelvim misit. Amen. 

2. Familiarissimus, qui genua flexit 

humillime25, pedes discipulorum lavit, tersit, 
obsculabaturque lacrymose, atque post suam 

traditionem discipulis revelavit, quos ut 
permanerent in fide praevisavit26. Amen. 

3. Familiarissimus, qui tunc consecravit 

panem et vinum, in verum Corpus et 
Sanguinem suum discipulisque omnibus illud 

dedit, quos tunc in Sacerdotes et Pontifices 
ordinavit. Amen. 

 

 

 

                                                           
24

 Quinquagena de " دذ اٌؼٕٛأْ 0690 فٟ ؽجؼخ  

Christi dolorosa Passione a Coena usque ad Sepulcrum " " : ًلج 
II Quinquagenae ". 

25

 ." humilime ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  

26

 .ثغجت خطأ ِطجؼٟ " praeservavit ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  
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 خمسون الثانٌةال

 خمسون آالم المسٌح، من العشاء حتى القبر.

 

 

 :األولىالعشر 

 أبانا...

                                               السبلم علٌك ٌا مرٌم، ٌا ممتلبة نعمة، الرب  معك، 

مباركة أنت بٌن النساء، ومباركة ثمرة بطنك، ٌسوع 

 المسٌح:

األخٌر مع التبلمٌذ  عشاءهالذي تناول  الحنون .1

                                                     الذٌن اختارهم من بٌن الناس لنفسه، وبعدها مباشرة  خلع 

                                                ثوبه، وحزم نفسه بفوطة، ووضع ماء  فً وعاء. آمٌن.

ر، بتواضع كبٌ جثى على ركبتٌهالذي  الحنون. 2

وجففها، ثم كشؾ لهم عن  وؼسل وهو ٌبكً أقدام التبلمٌذ

 اإلٌمان. آمٌن.( فً أقوٌاءوا )ظلالخٌانة له، وأوصاهم أن ٌ

س الخبز والنبٌذ بجسده ودمه،  الحنون. 3                                     الذي كر 

 . آمٌن.رسم الكهنة واألساقفةوبذلك وقدمهما لكل التبلمٌذ، 
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4. Familiarissiums, qui post Coenam 

sermonem pulcherrimum fecit suis discipulis 
longum et profundum, qui deinde Ierusalem 

exivit tristissime in hortum ubi orare consuevit 
saepissime. Amen. 

5. Familiarissimus, qui in horto ter cum 

lacrymis ad Patrem oravit, ut calicem ab eo 
auferret suppliciter Patrem rogavit, sed tamen 

ut fieret Patris Voluntas, non sua, orationem 
conclusit cum anxietate, et tristitia summa. 
Amen. 

6. Familiarissimus, qui in oratione tertia 
usque ad mortem agonizavit, guttasque 
sanguineas tunc abundanter sudavit, quem 

tunc Angelus sanctus confortavit, ut mundum    
redimeret sua Passione animavit. Amen. 

7. Familiarissimus, qui ab oratione 
surrexit, et ad discipulos dormientes iterum 
perrexit, quos admonuit, ut vigilarent et 

orarent, ut ne27 tentationes diaboli fallentis 
intrarent. Amen. 

8. Familiarissimus,  qui  Iudaeos   quem 
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. فٟ 0699ٚ  0847، ٌىٕٙب ِٛخٛدح فٟ ؽجؼزٟ " ne "ال ٔدذ 0690 فٟ ؽجؼخ  

 ut tentationes " ثؼذ٘ب ثم١ًٍ، ٚاٌدٍّخ ٟ٘: " non ٔدذ ِىبٔٙب " 0699ؽجؼخ 

diaboli fallentis non intrarent ". 
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                              تحدث إلى تبلمٌذه حدٌث ا جمٌبل   الذي الحنون .4

                      حزٌن ا باتجاه البستان  أورشلٌم                          وطوٌبل  وسامٌ ا؛ ثم خرج من 

ا الصبلة فٌه. آمٌن.                                   الذي كان معتاد 

ثبلث مرات، وهو  خاطب األبالذي  الحنون. 5

                                               ٌبكً، وطلب منه متوسبل  أن ٌبعد عنه )ذلك( الكؤس، 

لكن أن تكون مشٌبة األب، ولٌس )مشٌبته( هو؛ 

ا وهو ٌصلً. آمٌن.وك                                           ان مهموم ا وحزٌن ا كثٌر 

. الحنون الذي اشتد علٌه كرب الموت 6

ا بٌنما )القرٌب( فً الصبلة الثالثة، وت ق دم ا ؼزٌر                         عر 

ٌواسٌه وٌحثه على تخلٌص  كان المبلك المقدس

 العالم من خبلل آالمه. آمٌن.

. الحنون الذي نهض عن األرض بعد أن 7

لى التبلمٌذ النابمٌن،                       صل ى، وذهب مرة  أخرى إ

وحثهم على البقاء ٌقظٌن والصبلة كً ال ٌؽوٌهم 

 الشٌطان المخادع. آمٌن.

                                    . الحنون الذي سؤل الٌهود عم ن كانوا8
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quaererent interrogavit, quos tunc virtute 

divina ter in terram prostravit, et alia signa 
ibi ostendit mirabilia fortissima protestate28 

divina. Amen. 
9. Familiarissimus, qui a suis discipulis 

flebiliter est derelictus, et a Iudaeis impiis 

cum immenso strepitu comprehensus, cum 
catenis in collo et brachiis, et funibus in 

corpore dire est ligatus. Amen. 
10. Familiarissimus, qui sic ad civitatem 

poenalissime est tractus, per vicosque et29 

plateas confusibiliter ductus, et Annae 
Pontifici primo est praesentatus, a quo de 
doctrina sua fuit interrogatus. Amen. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 ." potestate : "اٌىٍّخ اٌظس١سخ ٔدذ 0699ٚ  0690 فٟ ؽجؼزٟ  

 
29

 . 0699ٚ  0690)ٚ( ٔبلظخ، ٌىٕٙب ِٛخٛدح فٟ ؽجؼزٟ  " et " 0847 ؽجؼخفٟ  
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ٌبحثون، فسقطوا على األرض ثبلث مرات بمشٌبة 

معجزات باهرة أظهرت القدرة اإللهٌة بذلك اإلله، و

 وعجٌبة أخرى. آمٌن.

 . الحنون الذي تركه تبلمٌذه بشكل محزن،9

،      عال   سط صراخالٌهود القبض علٌه بقسوة، و وألقى

                ، وقٌ دت ذراعٌه فً عنقه ببل رحمة ووضعت سلسلة

 وجسده بالحبال. آمٌن.

بشكل مإثر،                               . الحنون الذي ج ر  فً المدٌنة11

م أوال   وهم ٌقودوه                                      بسرعة فً الطرق والساحات، وق د 

                                              إلى ربٌس الكهنة حن ان الذي استجوبه عن عقٌدته. 

 آمٌن.
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               سر  اآلالم األول:

 سمانٌة.ثالجاحتضار ٌسوع فً 
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 ٌسوع الذي أرسله األب كً ٌتحمل اآلالم من أجلنا. نتؤمل بانا           : فً سر  األاألول اآلالم    سر  
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دخول ٌسوع إلى اورشلٌم على أتان  نتؤمل األول                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم األول اآلالم    سر  

 مع جحشها.
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ا ضد ٌسوع وخٌانة  نتؤمل الثانً                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم األول اآلالم    سر                                    عقد القادة مجلس 

ا.                                ٌهوذا له من أجل ثبلثٌن دٌنار 
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تؤسٌس ٌسوع، فً العشاء األخٌر،  نتؤمل الثالث                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم األول اآلالم    سر  

 للقربان المقدس على المذبح.
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 ؼسل ٌسوع ألقدام جمٌع رسله. نتؤمل الرابع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم األول اآلالم    سر  
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ٌسوع بعظته األخٌرة لتعلٌم  قٌام نتؤمل الخامس                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم األول اآلالم    سر  

 رسله.
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ٌسوع عندما صلى فً بستان  نتؤمل السادس                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم األول اآلالم    سر  

                    الزٌتون وتعرق دم ا.
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عندما قاد ٌسوع معه رسله الثبلثة:  نتؤمل السابع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم األول اآلالم    سر  

 بطرس وٌعقوب وٌوحنا.
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خٌانة ٌهوذا لٌسوع بقبلته الشرٌرة  نتؤمل الثامن                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم األول اآلالم    سر  

 والظالمة.
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" Ego sumٌسوع عندما قال: " نتؤمل التاسع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم األول اآلالم    سر  

 )أنا هو(، وسقط جمٌع الحراس على األرض.
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عندما قطع بطرس أذن خادم ربٌس  نتؤمل العاشر                          فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم : األول اآلالم    سر  

 الكهنة وأعادها ٌسوع إلى مكانها.
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DECAS II. 

 
Pater noster. Ave Maria. 

 
1. Gratiosissimus, quem Annas de multis 

interrogavit, cui ad interrogata mansuete 

respondit, ubi a servo gravissime est alapatus, 
irrisus, illusus et contumeliose iniuriatus. 

Amen. 
2. Gratiosissimus, qui Petrum se 

negantem humiliter respexit, et ad flebilem 

poenitentiam fortissime commovit, quem 
deinde ducebant ligatum de domo Annae, cum 
strepitu horribili usque in domum Caiphae. 

Amen. 
3. Gratiosissimus, quem Caiphas dolose 

examinavit, et Dominum respondentem morte 
dignum pronunciavit, ubi iterum a Iudaeis 
multa sostinuit opprobria, irrisiones, 

subsannationes et gravissima verbera. Amen. 
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 :الثانٌةالعشر 
 أبانا...

                                               السبلم علٌك ٌا مرٌم، ٌا ممتلبة نعمة، الرب  معك، 

مباركة أنت بٌن النساء، ومباركة ثمرة بطنك، ٌسوع 

 المسٌح:

                                          الحبٌب الذي سؤله حن ان عن أمور كثٌرة، وهو  .1

                                                أجاب بكل سماحة عن كل ما سؤله )حن ان(، ولطمه أحد 

شتموه الخدام بقسوة، واستهزأوا به وسخروا منه و

 . آمٌن.هوأهانو

. الحبٌب الذي نظر إلى بطرس بتواضع وهو ٌنكر 2

ثم اقتادوه  ؛                    إلى حد  البكاء ندم ا الرجل معرفته به، فتؤثر ذلك

                                             ، وهم ٌصٌحون بشكل رهٌب، من بٌت حن ان إلى بٌت ا      موثق  

 قٌافا. آمٌن.

. الحبٌب الذي استجوبه قٌافا بدهاء، وأصدر حكمه 3

أخرى استهزاء                                   بؤن الرب ٌستحق الموت، وتجرع مرة  

 الٌهود له، وسخرٌتهم منه وضربهم المإلم له. آمٌن.
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4. Gratiosissimus, quem Caiphas hora 

prima misit ad Pilatum, per sanctissimas 
manus suas poenalissime ligatum, ubi iterum 

a Iudaeis maligne est accusatus: sed a Pilato 
in nullo culpabilis notatus. Amen. 

5. Gratiosissimus, quem Pilatus misit ad 

Herodem, qui tunc praesens erat in Ierusalem, 
a quo de multis est interrogatus iterum, sed 

JESUS nullum penitus dedit ei responsum. 
Amen. 

6. Gratiosissimus, quem tunc Herodes 

cum suis conspuebat, subsannabat, et 
illudebat, ei30 vestem albam induebat, et 
confusibilissime ad Pilatum remittebat. Amen. 

7. Gratiosissimus, qui in reductione ad 
Pilatum, saepius ad terram corruit in plateis 

propter longum vestimentum, quem Pilatus 
denuo examinabat, et a morte liberare 
cogitabat. Amen. 

8. Gratiosissimus, cuius corpus Deificum, 
a ministris confusibiliter fuit denudatum, et in 

collo et in31 brachiis et tibiis adstrictus, ad 
columnam fuit dire ligatus. Amen. 

 

                                                           

 
30

 .)ٌٗ(  ثّؼٕٝ ِؼبدي ٌٗ " sibi ٔدذ" 0690 فٟ ؽجؼخ 

 
31

 .0654ٚ  0847ٔبلظخ، ٌىٕٙب ِٛخٛدح فٟ ؽجؼزٟ  " in " 0690 فٟ ؽجؼخ 
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بلطس، وٌدٌه                                    الحبٌب الذي أرسله قٌافا أوال  إلى بٌ .4

ا المقدستٌن مقٌدتٌ                                     ن بشكل رهٌب، ثم اتهمه الٌهود مجدد 

 لكن بٌبلطس لم ٌجد أنه مذنب بشًء. آمٌن. خبث؛ب

. الحبٌب الذي أرسله بٌبلطس إلى هٌرودس الذي 5

، وسؤله هٌرودس عن أمور كثٌرة، أورشلٌمكان حٌنها فً 

 جواب. آمٌن.أي  عطهلكن ٌسوع لم ٌ

. الحبٌب الذي بصق هٌرودس ومن معه علٌه، 6

ا ، ثم                                                   وكان ٌسخر منه وٌستهزأ به، وجعله ٌرتدي رداء  أبٌض 

ا. آمٌن. ا إلى بٌبلطس وهو مشوه ا جد                                                أرسله مجدد 

. الحبٌب الذي سقط مرات عدٌدة على األرض فً 7

الطرقات وهو عابد إلى بٌبلطس بسبب الرداء الطوٌل، 

                                              واستجوبه بٌبلطس مرة  أخرى وكان ٌرٌد تحرٌره )من 

 الحكم( بالموت. آمٌن.

من  جسده المقدس العبٌد . الحبٌب الذي جرد8

قٌدوه بوحشٌة على العمود، فشدوا ، وبل حٌاءب المبلبس

 عنقه وذراعٌه ورجلٌه. آمٌن.
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9. Gratiosissimus, qui fuit cum virgis 

plumbatis, atque scorpionibus usque ad 
mortem flagellatus, adeo quod ministri cum 

dimittebant, quoniam prae fatigatione amplius 
flagellare non valebant. Amen. 

10. Gratiosissimus, cuius corpus 

sanctissimus vulneribus erat plenum, a vertice 
capitis usque ad plantas pedum, ex quibus 

sanguis sacratissimus copiose manavit, et 
usque ad terram guttatim distillavit. Amen. 
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لد، بسٌاط من حبٌبات الرصاص، . الحبٌب الذي 9                               ج 

                                                     حتى شارؾ على الموت تقرٌب ا، بحٌث أن العبٌد توقفوا عن 

جلده ألنهم لم ٌعودوا قادرٌن على االستمرار من شدة 

 التعب. آمٌن.

ح ا                                          . الحبٌب الذي كان جسده المقدس مثخن ا بالجر11

خرج الدم  من أعلى رأسه إلى حافة قدمٌه، و )من الجراح(

 بؽزارة، وسالت قطراته حتى بلؽت األرض. آمٌن.المقدس 
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 سر اآلالم الثانً:

 جلد ٌسوع على العمود.

 
لد بقسوة. نتؤمل بانا           : فً سر  األالثانً اآلالم    سر                         ٌسوع الذي ج 
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سوع الذي اقتادته حنة وصفعه ٌ تؤملن األول                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثانً اآلالم    سر  

 الجندي.
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عندما نكر القدٌس بطرس ٌسوع  نتؤمل الثانً                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثانً اآلالم    سر  

 ثبلث مرات، ثم بكى بمرارة.
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الحكم على ٌسوع بالموت أمام  نتؤمل الثالث                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثانً اآلالم    سر  

 قاٌفا.
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 ضرب ٌسوع فً بٌت قاٌفا. نتؤمل الرابعمرٌم                        : فً سر  السبلم علٌك ٌا الثانً اآلالم    سر  
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عندما اقتٌد ٌسوع إلى بٌبلطس،  نتؤمل الخامس                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثانً اآلالم    سر  

ا.                          وشنق ٌهوذا لنفسه ٌابس 
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عندما أرسل بٌبلطس ٌسوع إلى  نتؤمل السادس                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثانً اآلالم    سر  

 .هٌرودوت
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عندما أعاد هٌرودوت ٌسوع إلى  نتؤمل السابع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثانً اآلالم    سر  

                                          بٌبلطس، ولم ٌجد بٌبلطس ٌسوع مذنب ا بؤي ذنب.
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استجواب بٌبلطس لٌسوع وإجابة  نتؤمل الثامن                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثانً اآلالم    سر  

 ٌسوع بؤن مملكته لم تكن فً هذه الدنٌا.
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220 
 

 
عندما طلب الشعب تحرٌر برنابا  نتؤمل التاسع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثانً اآلالم    سر  

 وصلب ٌسوع.
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جلد ٌسوع على العمود بوحشٌة  نتؤمل العاشر                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثانً اآلالم    سر  

 وعنؾ.
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DECAS III. 

 
Pater noster. Ave Maria. 

 
1. Humillimus, quem de columna32 tunc 

soluerunt33, et super cathedram ignominiose 

posuerunt, vestem coccineam, et purpuram34 
eum induerunt, flexisque ante eum genibus 

velut fatuo illuserunt. Amen. 
2. Humillimus, quem cum corona spinea 

poenaliter coronabant: cuius spicula acuta 

usque ad cerebrum penetrabant, atque 
arundinem pro sceptro illi dederunt, cum quo 
eius caput spinosum frequenter percusserunt. 

Amen. 
3. Humillimus, quem Pilatus sic 

castigatum foris eduxit: Ecce Homo, ad 
Iudaeos malignos dixit. Sed Iudaei pessimi de 
hoc non contenti: Crucifige, Crucifige, eum 

clamabant voce ingenti. Amen. 

 

                                                           

 
32

 .ثغجت خطأ ِطجؼٟ " columa ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 

33

)راثٛا/أراثٛا(. ث١ذ أْ  " solverunt ٔدذ: " 0699ٚ  0690زٟفٟ ؽجؼ  

"solverunt" ِٓ رٕبعت اٌغ١بق أوثش " soluerunt  وبٔٛا ِؼزبد٠ٓ( اٌّٛخٛدح فٟ ؽجؼخ( "

0847. 

34

 ." purpuream : "اٌىٍّخ اٌظس١سخ ٔدذ 0699ٚ  0690 زٟفٟ ؽجؼ  
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 العشر الثالثة

 أبانا...

                                               السبلم علٌك ٌا مرٌم، ٌا ممتلبة نعمة، الرب  معك، 

النساء، ومباركة ثمرة بطنك، ٌسوع مباركة أنت بٌن 

 المسٌح:

. المتواضع الذي فكوه عن العمود، وحملوه ببل 1 

                                                خجل على منصة، وألبسوه ثوب ا قرمزٌ ا وأرجوانٌ ا، 

 ركبهم أمامه. آمٌن. ٌثنونوسخروا منه وهم 

جوه بطرٌقة مإثرة بإكلٌل من 2                                               . المتواضع الذي تو 

ه حتى الدماغ؛ الشوك؛ وكانت شوكاته الحادة تخترق رأس

ا                                                  وأعطوه قصبة  كصولجان، كانوا قد ضربوا بها مرار 

ا هامته )مع إكلٌل( الشوك. آمٌن.                                        وتكرار 

االم. 3 بعد أن                                تواضع الذي اقتاده بٌبلطس خارج 

عاقبه، وقال للٌهود القساة: "ها هو اإلنسان". لكن الٌهود 

الفظٌعٌن، ممتعضٌن من ذلك، صرخوا بؤعلى صوتهم: 

 ". آمٌن.هأصلب، ه"أصلب
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4. Humillimus, quem cum ingenti strepitu 

ad domum iudicii trahebant, et cum latronibus 
impiis ante Pilatum statuebant, voce tunc 

terribili furiose clamaverunt, sanguis eius 
super nos, atque nostros filios, impie dixerunt. 
Amen. 

5. Humillimus, qui fuit iniuste a Pilato 
ad mortem condemnatus, qui vere erat Rex, et 

dominantium Dominus, creator omnium, ac 
conditor legis, et Filius Dei Omnipotentis. 
Amen. 

6. Humillimus, qui crucem per plateas 
laboriose portavit, et ad terram saepius sub 
cruce se prostravit, tandemque sub cruce 

totaliter defecit, tunc Simon Cireneus ad 
crucem manus adiecit. Amen. 

7. Humillimus, qui cum ineffabili poena 
et labore, cum latronibus pervenit ad montem 
Calvariae, ubi vestes eius per caput spinosum 

detrahebant, et omnia corporis sui vulnera 
poenaliter renovabantur. Amen. 

8. Humillimus, quem sic nudatum cum 
videbas, confestim velamen de tuo capite 
sumebas,   cum  dolore  immense  et  lacrymis 
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وه .4 إلى             ٌحون عالٌ اوهم ٌص                    المتواضع الذي جر 

مكان إصدار الحكم ووضعوه أمام بٌبلطس، مع لصوص 

ؼاضبٌن: "نحن  مخٌؾ وهم وصاحوا بصخبمجرمٌن، 

ادمه". هكذا قالوا  سفكوأبناإنا نتحمل   . آمٌن.     كفر 

. المتواضع الذي حكم علٌه بٌبلطس بالموت، وهو 5

                                              الذي كان الملك ورب األرباب حق ا، وخالق كل شًء، 

 اإلله كلً القدرة. آمٌن.ومإسس الناموس، وابن 

. المتواضع الذي كان ٌحمل الصلٌب فً الساحات، 6

                                                     وؼالب ا ما كان ٌسقط على األرض تحت وطؤته، إلى أن انهار 

 وحمل الصلٌب سمعان القٌروانً. آمٌن.

 جبل الجلجثة ، مع اللصوص،. المتواضع الذي بلػ7

بعناء وجهد ال ٌوصفان، حٌث جردوه من ثٌابه )بخلعها( 

الشوك، وانفتحت كل جراح جسده  (مع إكلٌلالرأس )من 

 بؤلم. آمٌن.

                                                 . المتواضع الذي عندما رأٌته )أنت ٌا مرٌم( عارٌ ا 8

ا ؼطاء رأسك،                                                      بهذا الشكل، وأنت تبكٌن ألم ا، أخذت فور 

 واقتربت منه، ولفٌت به خاصرتٌه العذرٌتٌن. آمٌن.
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accessisti, lumbosque eius virgineos cum isto 

praecinxisti. Amen. 
9. Humilllimus, qui super crucem fuit 

tunc flebiliter prositus35, et cum funibus in 
membris crudeliter extensus, cuius manus 
benedictissimae, fuerunt cum clavis obtusi 

cruci affixae. Amen. 
10. Humillimus, cuius pedes sanctissimi, 

cum clavo grossissimo fuerunt transfixi, sicque 
eius membra virginea potuerunt cuncta 
dinumerari. Amen. 

 
DECAS IV. 

 
Pater noster. Ave Maria. 

 
1. Innocentissimus, quem cum Cruce, in 

altum elevabant, et sic sua vulnera poenaliter 
dilatabant, quae denuo36 Sanguinem 

fundebant, qui super tuam vestem et faciem 
copiose distillabat. Amen. 

 

                                                           
35

 .)ِىبْ( " positus : "اٌىٍّخ اٌظس١سخ ٔدذ 0699ٚ  0690 زٟفٟ ؽجؼ  

36

 .ثّؼٕٝ ِشادف         )ِدذد ا( " de novo ٔدذ " 0690 فٟ ؽجؼخ  
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على الصلٌب بمرارة،  وهضعو . المتواضع الذي9

 رقوابوحشٌة، وخ بالحبال التً أوثقوها أطرافه، شدواو

 على الصلٌب. آمٌن. وثبتوه بالمسامٌر ٌدٌه المقدستٌن

قدمٌه المقدستٌن  ؼرزوا . المتواضع الذي11

رافه العذرٌة. ط                           ، بحٌث أصبح ممكن ا عد  كل أبمسمار ضخم

 آمٌن.

 

 ة:رابعالعشر ال

 أبانا...

                                               السبلم علٌك ٌا مرٌم، ٌا ممتلبة نعمة، الرب  معك، 

مباركة أنت بٌن النساء، ومباركة ثمرة بطنك، ٌسوع 

 المسٌح:

                                    الذي رفعوه عالٌ ا مع الصلٌب، فتوسعت البريء  .1

جراحه التً سالت دماإها من جدٌد، كما سالت بؽزارة على 

 ثوبك )أنت( وعلى وجهك. آمٌن.
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 :اآلالم الثالث    سر  

 ٌسوع بإكلٌل الشوك.

 
 قسوة وحدة آالم ٌسوع. نتؤمل بانا           : فً سر  األالثالث اآلالم    سر  



231 
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                               عندما أ لبس ٌسوع ثوب ا ملكٌ ا،  نتؤمل األول                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثالث اآلالم    سر  

                               وت وج بإكلٌل من الشوق باحتقار.
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عندما وضعوا بٌن ٌدي ٌسوع  نتؤمل الثانً                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثالث اآلالم    سر  

                           قصبة  كصولجان استهزاء  به.
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عندما سخروا من ٌسوع وضربوه  نتؤمل الثالثعلٌك ٌا مرٌم                : فً سر  السبلمالثالث اآلالم    سر  

 بالقصبة.
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عندما قام عبٌد بٌبلطس بعبادة  نتؤمل الرابع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثالث اآلالم    سر  

 ٌسوع ساخرٌن منه.
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إحضار ٌسوع أمام بٌبلطس وهو  نتؤمل الخامس                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثالث اآلالم    سر  

 متوج بالشوك.
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عندما قال بٌبلطس للناس أنه  نتؤمل السادس                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثالث اآلالم    سر  

 ٌرٌد إطبلق سراح ٌسوع.
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عندما لم ٌرد الشعب أن ٌصؽً  نتؤمل السابع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثالث اآلالم    سر  

 دى بصلب ٌسوع.لبٌبلطس ونا
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عندما سؤل بٌبلطس ٌسوع إن كان  نتؤمل الثامن                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثالث اآلالم    سر  

 ابن اإلله.



247 
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عندما كان بٌبلطس ٌرٌد إطبلق  نتؤمل التاسع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثالث اآلالم    سر  

 سراح ٌسوع لكن الشعب هدده باللجوء إلى قٌصر.
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عندما عرض بٌبلطس ٌسوع على  نتؤمل العاشر                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الثالث اآلالم    سر  

 الشعب أثناء محاكمته.
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2. Innocentissimus, cui Mater37 

lacrymosa dolenter assistebas, pendentem in 
cruce Filium cum summo dolore aspiciebas, et 

usque ad mortem tunc doluisti, quod in tantis 
poenis auxilium illi nullum ferre potuisti. 
Amen. 

3. Innocentissimus, qui te sub cruce stare 
videbat, et cum immensa compassione 

discipulo commendabat, ubi pro filio summi 
Dei tibi dabatur Ioannes filius Zebedei38. 
Amen. 

4. Innocentissiums, qui fuit in cruce a 
Scribis, et Senioribus, a Pontificibus, et 
ministris multipliciter illusus, sed ipse fuit in 

omnibus patientissimus, obnixe etiam oravit 
pro suis crucifixoribus. Amen. 

5. Innocentissimus, qui latroni in Cruce 
Paradisum promittebat, et omnia eius peccata 
ibidem39 remittebat, ut nemo de suis desperet 

peccatis, cum Regnum Coelorum videat latroni 
dari gratis. Amen. 

6.  Innocentissimus,  qui  in   Cruce   est 

 

                                                           
37

 .0699ٚ  0847ٔبلظخ، ٌىٕٙب ِٛخٛدح فٟ ؽجؼزٟ  " Mater " 0690 فٟ ؽجؼخ  

 
38

 ." Zebedaei ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 

 
39

)فٟ ٔفظ(: ٠جذٚ اٌّمظٛد "اٌٛلذ"، ِب ٠الئُ  " eidem ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 

 ." )فٟ ٔفظ اٌٛلذ(  ibidem ز١ث ٔدذ " 0699ٚ  0847ؽجؼزٟ 



253 
 

ا، وكنت تبكٌن  .2                                               البريء الذي كنت )أنت( أمامه أم  

ه من كبٌر إلى ابنك الذي أخذتٌن بؤلم                  متوجعة  وأنت تنظر

                                                   الصلٌب وكنت مفجوعة  إلى أن مات، ألنك فً تلك اللحظات 

 األلٌمة لم تكونً قادرة على تقدٌم أي مساعدة له. آمٌن.

. البريء الذي رآك عندما كنت تحت الصلٌب، 3

                                               التلمٌذ بك شفقة  علٌك، عندما أ عطٌت  ٌوحنا ابن  وأوصى

 ر. آمٌن.                          زبدي بدال  من ابن اإلله األكب

وهو على . البريء الذي سخر منه الكتبة والشٌوخ 4

ا مع  الصلٌب، ومن كبار الكهنة                            وعبٌدهم، وكان هو صبور 

الجمٌع، وكان ٌصلً بكل ما أوتً من قوة من أجل صالبٌه. 

 آمٌن.

. البريء الذي وعد اللص المصلوب بالجنة، وؼفر 5

رى أن له جمٌع خطاٌاه، كً ال ٌقنط أحد من ذنوبه عندما ٌ

 . آمٌن.            مجان ا للص   قد أعطًالسماء  ملكوت

 البريء   الذي   صرخ   وهو   على   الصلٌب: . 6
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locutus: “Eli, Eli40, lamasabacthani41”? Quae 

verba lacrymosa, in lacrymas convertunt etiam 
corda saxea. Amen. 

7. Innocentissimus, qui etiam in Cruce 
usque ad mortem sitivit: “Sitioque”, cum rauca 
voce clamavit, cui acetum amarum in spongia, 

praebebant impii cum virga arundinea. Amen. 
8. Innocentissimus, qui iterum in Cruce 

locutus est in summa poena, dicens: 
“Consummatum est”. Et ultimo clamavit tam 
valide: quod omnia cum terra tunc coeperunt 

tremere. Amen. 
9. Innocentissimus, qui in Cruce spiritum 

suum Patri commendabat, quando tam alte et 

flebiliter clamabat. Et inclinato capite, cum 
angustia tradidit suum Spiritum ineffabili. 

Amen. 
10. Innocentissimus, qui permisit Sathan 

subtus Crucem sedere, qui observabat si posset 

aliquid in eo habere, ut animam eius raperet, 
et usque ad tartara perduceret. Amen. 

 

                                                           

 
40

 ." Hely, Hely ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 

 
41

 ." lamasabatani ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 
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"إٌلً، إٌلً، لما شبقتنً؟" )ٌا إلهً، ٌا إلهً، لم 

تركتنً؟(؛ وهذه الكلمات المإثرة تجعل القلوب المتحجرة 

 آمٌن.تبكً. 

. البريء الذي عطش على الصلٌب، قبل أن ٌموت، 7

وقال بصوت باهت: "شتٌو )عطشان("، فقدم له المجرمون 

ا بالمرارة، من خبلل اسفنجة على قصبة. آمٌن.                                                     خبل  ممزوج 

البريء الذي قال للمرة الثانٌة، وهو ٌتؤلم على . 8

 ".تمالصلٌب: "لقد 

ٌاء، وفً النهاٌة، صرخ بقوة بحٌث أن كل األش

 . آمٌن.تزلزلومعها األرض، بدأت 

على وهو ألب إلى اروحه ب عهد. البريء الذي 9

 الصلٌب عندما صرخ بشدة وبحسرة.

                                          ونك س رأسه وأسلم روحه فً عذاب ٌفوق الوصؾ. 

 آمٌن.

بالجلوس تحت  للشٌطان. البريء الذي سمح 11

                                                   الصلٌب كً ٌراقب ما إذا كان ٌستطٌع أن ٌجد فٌه شٌب ا 

 للقبض على روحه وحملها إلى الجحٌم. آمٌن.
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 الرابع: اآلالم    سر  

 .الجلجثةٌسوع ٌحمل الصلٌب إلى 

 
 توالً محن ٌسوع ومعاناته.  نتؤمل                : فً سر  األباناالرابع اآلالم    سر  
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عندما أرسلت زوجة بٌبلطس الخابفة  نتؤمل األول                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الرابع اآلالم    سر  

                                  من ٌقول لبٌبلطس أال  ٌحكم على ٌسوع.
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                               عندما ؼسل بٌبلطس ٌدٌه داللة  على  نتؤمل الثانً                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الرابع اآلالم    سر  

 أنه بريء.
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عندما أطلق الشعب اللعنات قابلٌن  نتؤمل الثالثٌك ٌا مرٌم                  : فً سر  السبلم علالرابع اآلالم    سر  

 أن دم ٌسوع ٌقع على كاهلهم هم وأبنابهم.
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عندما أمر بٌبلطس بقراءة الحكم  نتؤمل الرابع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الرابع اآلالم    سر  

                بؤن ٌ صلب ٌسوع.
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حمل ٌسوع للصلٌب وذهابه إلى  نتؤمل الخامس                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الرابع اآلالم    سر  

 جبل الجلجثة.
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عندما القت أم ٌسوع التقٌة  نتؤمل السادس                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الرابع اآلالم    سر  

 والؽالٌة ابنها.
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عندما اقتٌد ٌسوع إلى الموت  نتؤمل السابع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الرابع اآلالم    سر  

 ووضع الصلٌب على سمعان القٌروانً.
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تنبإ ٌسوع بالشر الذي سٌتبع وهو  نتؤمل الثامن                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الرابع اآلالم    سر  

 ذاهب إلى الموت.
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عندما اقتٌد ٌسوع، الحمل البريء،  نتؤمل التاسع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الرابع اآلالم    سر  

 إلى الموت.
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276 
 

 
عندما طبع ٌسوع وجهه على كفن  نتؤمل العاشر                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الرابع اآلالم    سر  

 الفٌرونٌكا.
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DECAS V. 

 
Pater noster. Ave Maria. 

 
1. Karissimus42, in cuius morte 

poenalissima, dolebant cuncta elementa. Terra 

horribiliter tremebat, arbores et reliqua in ea 
se movebant. Amen. 

2. Karissimus43, in cuius etiam morte 
saxa sunt scissa, et monumenta defunctorum 
perspicue patefacta, Velumque Templi 

pretiosum fuit divisum a summo usque 
deorsum. Amen. 

3. Karissimus44, propter quem sol est 

obscuratus, quando in altum cum cruce fuit 
Deus elevatus, et multa signa alia tunc 

fuerunt45 facta quae ab Evangelistis non sunt 
omnia notata. Amen. 

4. Karissimus46, cuius latus Longinus in 

Cruce aperuit, ex quo sanguis et aqua largiter 
manavit. Quod cum piissima Mater vidisti, 

prae compassione valde doluisti. Amen. 

 
                                                           

42

 ." Carissimus ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  

43

 ." Carissimus ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  

44

 ." Carissimus ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  

45

 .ثغجت خطأ ِطجؼٟ " feruntur ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  

46

 ." Carissimus ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  
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 ة:خامسالعشر ال

 أبانا...

                                               السبلم علٌك ٌا مرٌم، ٌا ممتلبة نعمة، الرب  معك، 

مباركة أنت بٌن النساء، ومباركة ثمرة بطنك، ٌسوع 

 المسٌح:

الطبٌعة لموته كل عناصر  الذي حزنت العزٌز .1

 كابناتت األشجار والرتعدالمإلم؛ فزلزلت األرض، وا

 األخرى. آمٌن.

ا عند موته، الذي   العزٌز. 2                              تصدعت الصخور أٌض 

 وانفتحت قبور األموات أمام أعٌن الجمٌع.

وانشقت خٌمة الهٌكل الثمٌنة من أعبلها إلى أسفلها. 

 آمٌن.

فع                                 الذي بسببه أظلمت الشمس عندما ر    العزٌز .3

                                                  اإلله عالٌ ا مع الصلٌب، وحدثت معجزات أخرى كثٌرة لم 

 ٌشر اإلنجٌلٌون إلٌها جمٌعها. آمٌن.

ى الذي فتح لونجٌنوس خاصرته عل العزٌز. 4

ا . وعندما رأٌت  ذلك،                               الصلٌب، فخرج منها دم ا ؼزٌر                           وماء 

ا شفقة  علٌه. آمٌن.التقٌةأٌتها األم                                    ، تؤلمت  كثٌر 
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5. Karissimus47, quem de Cruce 

deposuerunt Ioseph, et48 Nicodemus, cum 
nonnullis49 aliis praesentibus. Et super tua 

genua ipsum reclinaverunt, et cum lacrymis 
uberrimis tecum tunc planxerunt. Amen. 

6. Karissimus50, quem cum tristitia 

ineffabili in gremio tenebas, cuius vultum et 
pectus cum lacrymis rigabas. O Mater 

dolorosissima quot quaerimonias et gemitus 
tunc dabas, quando Filium tuum dulcissimum 
sic mortuum cernebas. Amen. 

7. Karissimus51, cuius corpus sanctissim-
us plenum cruore, cum aqua lavabant. Et 
coronam spineam de capite trahebant, quod 

Nicodemus unguento pretioso52 perungebat, et 
S. Ioseph syndone munda involuebat53. Amen. 

8. Karissimus54, quem ad sepuchrum cum 
infinitis lacrymis portabant, et dolore 
inaestimabili cuncti, qui aderant: quem tunc 

sequebaris cum infinita tristitia, positumque 
in sepulchro adorasti cum summa reverentia. 

Amen. 
9.  Karissimus55, ad  cuius  sepulchrum 

                                                           
47

 ." Carissimus ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  

48

 .0847ٌىٕٙب ٔبلظخ فٟ ؽجؼخ  " et ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  

49

 ." non nullis ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  

50

 ." Carissimus ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  

51

 ." Carissimus ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  

52

 ." precioso ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  

53

 ." involvebat ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  

54

 ." Carissimus ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  

55

 ." Carissimus ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  
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الذي أنزله ٌوسؾ نٌقودٌموس مع   العزٌز .5

 ن الصلٌب.ع الحاضرٌن اآلخرٌن

ا ؼزٌرة .  ، وبكوا معك دموع                                               ووضعوه على ركبتٌك 

 آمٌن.

الذي أخذته فً حضنك بحزن ٌفوق   العزٌز .6

                                  الوصؾ، وبللت  وجهه وصدره بالدموع.

                                                 أٌتها األم الحزٌنة، كم اشتكٌت  وبكٌت  وأنت تنظرٌن 

 آمٌن.                       إلى ابنك الحبٌب مٌت ا. 

                                       الذي ؼسلوا جسده المقدس المدم ى بالماء،   العزٌز. 7

وانتزعوا من رأسه إكلٌل الشوك، ودهنه نٌقودٌموس بزٌت 

                                         ثمٌن، ولف ه القدٌس ٌوسؾ بكفن نظٌؾ. آمٌن.

حمله جمٌع الحاضرٌن إلى القبر الذي  العزٌز . 8

ا ؼزٌرة وٌتؤلمون بشدة؛ وأنت كنت                                                 وهم ٌبكون دموع 

ضع فً تتبعٌه بحزن شدٌد                                    ، وعبدته بتبجٌل كبٌر عندما و 

 القبر. آمٌن.

                                    الذي   وضعوا   على   قبره   صخرة ،    العزٌز . 9
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lapidem advoluerunt56, quem postea Iudaei 

cum custodibus signaverunt. Deinde tecum ad 
civitatem cuncti remeabant, in viaque57 

continue uberrime plorabant. Amen. 
10. Karissimus58, in cuius Passione, o 

Virgo et Mater dolorosissima, centum et 

quinquaginta dolores mortales es passa, 
quinquaginta ante eius mortem, et centum 

post tui reversionem in Ierusalem. Amen. 

 
 

III QUINQUAGENA. 
Articulorum de Resurrectione, Ascensione et 

Gloria Christi, et Virginis Mariae Assumptione 

Gloriosa, etc. 

 

DECAS I. 
 

Pater noster. Ave Maria. 

 
1. Laudabilissimus, cuius anima ad 

infernum descendit,  et  portas illius potenter 

 
                                                           

 
56

 ." advolverunt : "اٌىٍّخ اٌظس١سخ ٔدذ 0699ٚ   0690 فٟ ؽجؼزٟ 

 
57

 ." via ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 

58

 ." Carissimus ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  
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 ثم قام الٌهود بوضع الحراسة علٌه.

إلى المدٌنة، وكانوا ٌبكون بعد ذلك، عاد الجمٌع معك 

ا( ؼزٌرة  وهم سابرٌن على الطرٌق.                                                   ببل انقطاع )دموع 

 آمٌن.

الذي تحملت فً آالمه أنت، أٌتها العذراء العزٌز . 11

؛ خمسون منها قبل                                                         واألم المتؤلمة، مبة وخمسٌن عذاب ؤ قاتبل 

 موته، ومبة بعد عودتك إلى اورشلٌم. آمٌن.

 

 الخمسون الثالثة

القٌامة، وصعود المسٌح ومجده، وأسرار الصعود أسرار 

 المجٌد لمرٌم العذراء، إلخ.

 

 :ولىالعشر األ

 أبانا...

                                                      السبلم علٌك ٌا مرٌم، ٌا ممتلبة نعمة، الرب  معك، مباركة 

 أنت بٌن النساء، ومباركة ثمرة بطنك، ٌسوع المسٌح:

 ت حطمالحمٌد الذي نزلت روحه إلى الجحٌم، و .1
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 الخامس:         سر  اآلالم 

 موت ٌسوع على الصلٌب.

 
 آالم وموت ٌسوع المبارك. نتؤمل                : فً سر  األباناالخامس اآلالم    سر  
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                           عندما ع لق ٌسوع على الصلٌب  نتؤمل األول                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الخامس اآلالم    سر  

 بؤلم فظٌع.
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                          عندما ص لب ٌسوع بٌن لصٌن. نتؤمل الثانً                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الخامس اآلالم    سر  
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عندما صلى ٌسوع من أجل  نتؤمل الثالث                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الخامس اآلالم    سر  

                  صالبٌه قدوة  لنا.
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 وعد ٌسوع، وهو على الصلٌب، نتؤمل الرابع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الخامس اآلالم    سر  

 بالفردوس للص التابب.
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عندما عهد بؤمه للقدٌس  نتؤمل الخامس                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الخامس اآلالم    سر  

 ٌوحنا اإلنجٌلً.
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عندما كان ٌسوع على  نتؤمل السادس                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الخامس اآلالم    سر  

 الصلٌب وانحجبت الشمس عن العالم كله لثبلث ساعات.
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عندما عطش ٌسوع وهو على  نتؤمل السابع                      ر  السبلم علٌك ٌا مرٌم : فً سالخامس اآلالم    سر  

ة ممزوجة بالخل.                                  الصلٌب فؤعطوه مر 
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ٌسوع على الصلٌب الذي أكد أن  نتؤمل الثامن                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الخامس اآلالم    سر  

 المكتوب عنه قد تم.
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موت ٌسوع على الصلٌب، ثم  نتؤمل التاسع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الخامس اآلالم    سر  

 قٌام الجندي بفتح جنبه بالرمح.
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                          ٌسوع الذي أ نزل عن الصلٌب  نتؤمل العاشر                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الخامس اآلالم    سر  

 ووضع فً قبر جدٌد.
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confregit, Luciferumque in abissum religavit59, 

aliosque damnatos austere increpavit. Amen. 
2. Laudabilissimus, qui deinde ad Patres 

detentos in Lymbo venit: illorumque tenebras 
suo fulgore abegit. Cuiusque pedibus omnes se 
straverunt, et laetitia lacrymosa reverenter 

adoraverunt. Amen. 
3. Laudabilissimus, qui cum Patribus60 in 

Lymbo tam diu permansit, quousque tertia die 
a mortuis resurrexit. Quos Patres die tertia de 
Lymbo eduxit, et Corpus suum glorificum a 

morte resurrexit. Amen. 
4. Laudabilissimus, qui cum claritate 

ineffabili et gloria inenarrabili, cum caterva 

Angelorum, et cuneo Patrum Sanctorum, tibi 
primum apparuit, et dulciter te salutans ab 

omni tristitia liberavit. Amen. 
5. Laudabilissimus, qui secundo Mariae 

Magdalenae, tertio apparuit Mariae 

Salomonae61 et Cleophe, quarto Petro Apostolo 
se manifestavit, hinc  Discipulis   in    Emmaus 
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 ." relegavit ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 

 
60

 .ثغجت خطأ ِطجؼٟ " partibus ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 

61

 ." Salome " اٌىٍّخ اٌظس١سخ ٔدذ 0699ٚ  0690 زٟفٟ ؽجؼ  
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أبوابه، وأوثقت إبلٌس فً الهاوٌة، وحكمت بقسوة على 

 الملعونٌن اآلخرٌن. آمٌن.

أبعد الظلمات ببهابه عن اآلباء الذٌن  الحمٌد الذي .2

 عندما بلؽهم. (دهلٌز جهنماللٌمبو )كانوا فً 

وتبجٌل وهم  وسجد الجمٌع عند قدمٌه، وعبدوه بفرح

 ٌبكون. آمٌن.

الحمٌد الذي ظل مع اآلباء فً اللٌمبو )دهلٌز  .3

 الجحٌم( إلى أن قام من بٌن األموات فً الٌوم الثالث. 

من الدهلٌز، فً الٌوم الثالث،  وأخرج هإالء اآلباء

 وبعث جسده المجٌد من الموت. آمٌن.

ظهر فً البداٌة لك )ٌا مرٌم( ببهابه الحمٌد الذي  .4

من  جٌشمن المبلبكة و حشدومجده الفابقً الوصؾ، مع 

اآلباء القدٌسٌن، وحٌاك بمحبة، وخلصك من كل حزن. 

 آمٌن.

. الحمٌد الذي ظهر بعد ذلك لمرٌم المجدلٌة، ثم 5

لمرٌم أم سالومة وكلٌوباس، وبعدها للرسول بطرس، 

ا تجلى بؤعجوبة للتبلمٌذ الذٌن كانوا ٌقصدون                                                  وأخٌر 

 عمواس. آمٌن.
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pergentibus mirabiliter se revelavit. Amen. 

6. Laudabilissimus, qui sexto apparuit 
undecim discipulis, in monte Sion62 in 

coenaculo clausis, septimoque apparuit Iacobo 
Minori, a Coena Domini usque tunc ieiunanti. 
Amen. 

7. Laudabilissimus, qui apparuit Ioseph 
ab Arimathia63 octavo, Thomae in fide 

fluctuanti nono, decimo piscantibus discipulis, 
undecimo in Monte Thabor ibidem congregatis. 
Amen. 

8. Laudabilissimus, qui cum discipulis 
edebat, eodem die quo in coelum ascendebat, 
ultimo in monte Oliveti apparuit, coram 

omnibus discipulis quos elegit. Amen. 
9. Laudabilissimus, qui elevatis 

discipulis benedixit manibus suis, et ut nomen 
suum mundo denunciarent illis praecipit.  

Et post ad te suam Matrem  dulcisimam64 
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 ." Syon ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  
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 ." Arimatia ٔدذ: " 0699ٚ  0690 زٟفٟ ؽجؼ 
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ظهر بعد ذلك للحوارٌٌن األحد عشر  . الحمٌد الذي6

                                                    فً العل ٌ ة على جبل صهٌون، ثم ظهر لٌعقوب األصؽر الذي 

                                              كان صابم ا منذ عشاء الرب حتى ذلك الحٌن. آمٌن.

، ثم لتوما 7  ً                                                 . الحمٌد الذي ظهر بعدها لٌوسؾ الرام

                                                         الذي كان متذبذب ا فً اإلٌمان، وبعد ذلك للتبلمٌذ الذي كانوا 

ثم )للتبلمٌذ( المجتمعٌن على جبل ٌصطادون السمك، 

 طابور. آمٌن.

الحمٌد الذي أكل مع التبلمٌذ، فً نفس الٌوم . 8 

االذي صعد فٌه إلى السماء، عندما ظهر  على جبل        أخٌر 

 الزٌتون، أمام جمٌع التبلمٌذ الذٌن اختارهم. آمٌن.

. الحمٌد الذي رفع ٌدٌه وبارك التبلمٌذ، وأمرهم 9

 للعالمٌن.بالتبشٌر باسمه 

                                                   وبعد ذلك اقترب منك، أنت أمه الحنون، فعانقك عناق ا 
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accessit, cum amplexu deifico, et osculo vale 

dixit65. Amen66. 
10. Laudabilissimus, quem cum lacrymis 

prae gaudio; humiliter adorasti cordeque 
virgineo, rogans ne diu differret, qui te ad se 
assumeret. Amen. 

 
DECAS II. 

 
Pater noster. Ave Maria. 

 
1. Misericordiosissimus, qui in coelum 

ascendit cum Sanctis animabus, et cunctis 
Angelis ad custodiam hominum deputatis: cum 

gloria inaestimabili, et gaudio ineffabili. 
Amen. 

2. Misericordiosissimus, cui tota Curia 
Coelestis Paradisi, occurrebat cum reverentia 
decenti, in organis, et cytharis, psallendo cum 

infinitis gaudiis. Amen. 
3. Misericordiosissimus, quem Chori  

Angelici cum tripudio ducebant, quo usque ad 
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ا وقبلك، وقال لك: "الوداع". آمٌن.                                        رابع 

. الحمٌد الذي عبدته وأنت تذرفٌن دموع الفرح 11

ا أن                                                  وبقلب طاهر وتواضع، وطلبت منه اال  ٌإجل كثٌر 

 . آمٌن.إلى قربهٌؤخذك 

 

 

 العشر الثانٌة:

 أبانا...

                                                      السبلم علٌك ٌا مرٌم، ٌا ممتلبة نعمة، الرب  معك، مباركة 

 أنت بٌن النساء، ومباركة ثمرة بطنك، ٌسوع المسٌح:

ال  ابتهاجالذي صعد إلى السماء بمجد والرحٌم  .1

ٌوصفان مع األرواح المقدسة، ترافقه جمٌع المبلبكة، 

 ة الناس. آمٌن.بحراس المكلفة

 فردوس السماء بكاملهاذهبت حاشٌة  . الرحٌم الذي2

للقابه بإجبلل كبٌر على وقع عزؾ اآلالت الموسٌقٌة 

 والقٌثارات التً كانت تنشد المزامٌر بفرح عارم. آمٌن.

 إلى  بحبورجوقات المبلبكة  واكبته. الرحٌم الذي 3
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 :              سر  المجد األول

 قٌامة ٌسوع من بٌن األموات.
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 قٌامة المسٌح التً ٌنبؽً لنا أن نفرح لها. نتؤمل                          المجد األول: فً سر  األبانا    سر  
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ٌسوع الذي ٌحرر أرواح اآلباء  نتؤمل األول                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد األول    سر  

 القدٌسٌن من دهلٌز الجحٌم )اللمبو( حٌث كانت محبوسة.



317 
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بعث من الموت إلى ٌسوع الذي ٌن نتؤمل الثانً                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد األول    سر  

 الحٌاة المجٌدة.
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ٌسوع الذي ظهر ألمه قبل ؼٌرها  نتؤمل الثالث                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد األول    سر  

 بعد قٌامتة.
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ٌسوع الذي ظهر لمرٌم المجدلٌة  نتؤمل الرابع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد األول    سر  

 بصورة المزارع.
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ٌسوع الذي ظهر للمارٌات  نتؤمل الخامس                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم األول المجد    سر  

 الثبلث فً ٌوم قٌامته.
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ٌسوع الذي ظهر للقدٌس بطرس  نتؤمل السادس                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد األول    سر  

 وشهود آخرٌن.
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ٌسوع الذي ظهر، بعد قٌامته،  نتؤمل السابع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد األول    سر  

 للقدٌس ٌعقوب الصؽٌر.
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ٌسوع الذي ظهر لتلمٌذٌن كانا  نتؤمل الثامن                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد األول    سر  

 ذاهبٌن إلى عمواس.
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ٌسوع الذي ظهر فً ٌوم قٌامته  نتؤمل التاسع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد األول    سر  

 لعشرة تبلمٌذ.
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ٌسوع الذي ظهر للرسل، وأظهر  نتؤمل العاشر                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد األول    سر  

 للقدٌس توما الجراح.
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Summae Trinitatis thronum perveniebat, cum 

quanto gaudio hoc fiebat et tripudio, nullus 
poterit explicare eloquio. Amen. 

4. Misericordiosissimus, quem Trinitas 
aeterna, cum gloria intronixabat67 infinita, 
coronam dans illi Maiestatis potestatemque 

super omnia, quae sunt in coelo, et in terra 
creata. Amen. 

5. Misericordiosissimus, qui in immensa 
sua potestate, regnat super omnia cum summa 
maiestate. Ipse enim est aeterna beatitudo, 

Sanctorum omnium et Angelorum, qui sunt in 
Coelo. Amen. 

6. Misericordiosissimus, cuius claritatem 

inspicere desiderant, sine fine omnes qui cum 
eo regnant. Est enim immensa et infinita, 

illuminans singulos secundum sua merita. 
Amen. 

7. Misericordiosissimus, cuius dulcedine 

infinita perfunduntur, quotquot unquam ad 
coelum assumuntur. Eiusque infinita 

fragrantia totum replet coelum, durans per 
cuncta saecula usque in aevum. Amen. 

8. Misericordiosissimus, qui summum et 

 
                                                           

 
67
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أن وصل إلى عرش الثالوث المقدس: حدث ذلك بابتهاج 

 وفرح ال ٌمكن ألحد أن ٌصفه بالكلمات. آمٌن.

الرحٌم الذي وضعه الثالوث األزلً على عرش . 4

وأعطاه تاج الجبللة والسلطان على كل شًء المجد األزلً، 

 آمٌن.مخلوق فً السماء وعلى األرض. 

ٌسود بجبللة على بسلطانه البلمحدود الرحٌم الذي . 5

 كل شًء إلى أبد اآلبدٌن.

فهو الطوبى األبدٌة لجمٌع القدٌسٌن والمبلبكة فً 

 السماء. آمٌن.

الرحٌم الذي ٌخطؾ بهاءه أبصار جمٌع من  .6

 ٌسودون معه.

فهو بالفعل ؼٌر محدود وأبدي، وهو ٌنٌر كل واحد 

 بحسب حسناته. آمٌن.

جمٌع من ذهب إلى  عذوبتهؽمر ت . الرحٌم الذي7

 .السماء

ال تنتهً.        قرون اوٌمؤل عطره كل السماء، وٌدوم 

 آمٌن.

 . الرحٌم الذي هو الفرح األبدي والسرمدي لكل من 8
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aeternum est gaudium, cunctorum supernorum 

civium. Quem honorant trementes et adorant, 
et sine fine Sanctus, Sanctus, Sanctus68 

dicentes honorant. Amen. 
9. Misericordiosissimus, cuius charitas 

est immensa, laus continua et aeterna. Cuius 

Maiestas est tremenda, maxima, infinita, ac 
inaestimabilis eius gloria. Amen. 

10. Misericordiosissimus, cuius Nomen 
est tam magnum, virtuosum, faecundum69, 
atque dignum, quod omne genu tunc flectatur, 

quando Jesus nominatur. Amen. 

 
DECAS III. 

 
Pater noster. Ave Maria. 

 
1. Nobilissimus, cuius pulchritudo est 

mirabilis, sapientia ineffabilis, cuius in coelo 

facies coruscat, cuntosque beatos dulcissime 
illuminat. Amen. 

2. Nobilissimus, cuius Corpus gloriosum 

 
                                                           

68

 .ٔبلظخ، ثغجت خطأ ِطجؼٟ " Sanctus " آخش 0690 فٟ ؽجؼخ  

69
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 ٌسكن السماء.

ه وهم نه وٌبجلونخاشعٌن، وٌعبدو ٌسجدون له

 ٌقولون: "ٌا قدوس، ٌا قدوس، ٌا قدوس". آمٌن.

والتسبٌح )له( أبدي  الرحٌم الذي رحمته واسعة،. 9

وال ٌنقطع، وجبللته مهٌبة، وعظٌمة، وال حدود لها، ومجده 

  ال ٌقدر بثمن. آمٌن.

ه، ومثمر . 11 ا، ومنز                                            الرحٌم الذي اسمه عظٌم جد 

 وٌركع الجمٌع عندما ٌنطق باسم ٌسوع. آمٌن.وكرٌم، 

 

 

 ة:الثالثالعشر 

 أبانا...

                  الرب  معك، مباركة السبلم علٌك ٌا مرٌم، ٌا ممتلبة نعمة، 

 أنت بٌن النساء، ومباركة ثمرة بطنك، ٌسوع المسٌح:

النبٌل الذي جماله رابع، وعلمه ٌعجز عنه  .1

الوصؾ، ووجهه ٌشرق فً السماء وٌنٌر بلطؾ جمٌع 

 المطوبٌن. آمٌن.

 . النبٌل الذي جسده المجٌد هٌكل األلوهٌة، وٌسود 2
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                  سر  المجد الثانً:

 ء.صعود ٌسوع إلى السما

 
نتؤمل تمجٌد الطبٌعة البشرٌة فً صعود ٌسوع إلى  نتؤمل بانا           : فً سر  األالمجد الثانً    سر  

 السماء.
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ٌسوع الذي جعل من القدٌس  نتؤمل األول                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الثانً    سر  

ا أعظم ا وعهد إلٌه برعٌته.                                     بطرس حبر 



343 
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ٌسوع الذي أرسل حوارٌٌه  نتؤمل الثانً                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الثانً    سر  

 للكرازة فً كل أنحاء العالم.
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ٌسوع الذي تناول الطعام مع أمه  نتؤمل الثالث                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الثانً    سر  

 والحوارٌٌن قبل الصعود إلى السماء.
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                               ٌسوع الذي حٌ ا جمٌع أتباعه قبل  نتؤمل الرابععلٌك ٌا مرٌم                : فً سر  السبلمالمجد الثانً    سر  

 الصعود إلى السماء.
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ٌسوع الذي صعد إلى السماء  نتؤمل الخامس                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الثانً    سر  

 وبارك األم وبقٌة الموجودٌن.
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ؼٌمة عن  ٌسوع الذي وارته نتؤمل السادس                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الثانً    سر  

 أنظارهم وهو ٌصعد إلى السماء.
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ظهور المبلكٌن للحوارٌٌن  نتؤمل السابع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الثانً    سر  

 مبشرٌن بالمجًء الثانً للمسٌح. 
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ٌسوع الذي قدم نفسه لؤلب الذي  نتؤمل الثامن                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الثانً    سر  

 كلل رأسه بتاج المجد.
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ٌسوع الذي ٌجلس إلى ٌمٌن األب  نتؤمل التاسع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الثانً    سر  

 بمجد متساوي.
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الذي ٌصلً لؤلب من أجل  ٌسوع نتؤمل العاشر                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الثانً    سر  

 قد اتحد معنا بواسطة طبٌعته البشرٌة.خطاٌانا، و
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est deitatis templum, qui in throno summo 

regnat, cuius regnum finem nescit. Amen. 
3. Nobilissimus, qui humanam naturam 

in coelo sublimavit70 super omnia, quae 
unquam creavit, quique Patrem71 petivit, ut 
Spiritum Sanctum discipulis daret, quem 

promisit. Amen. 
4. Nobilissimus, qui quinquagesima die 

misit Sanctum Spiritum, discipulis in terra 
promissum, qui super singulos in specie ignis 
apparuit, et linguarum, sicut ipse voluit. 

Amen. 
5. Nobilissimus, qui suos discipulos per 

mundum universum misit, quos per Spiritum 

Sanctum ferventer ignivit, qui ubique 
praedicabant, et in nomine Jesu miracula 

immensa faciebant. Amen. 
6. Nobilissimus, qui post suam in coelum 

Ascensionem, te reliquit in terris ad 

discipulorum consolationem, cuius amor te 
urgebat, et ad videndum eum in sua gloria 

incitabat. Amen. 
7. Nobilissimus, qui preces tuas         

exaudivit,  et  Angelum  suum  ad  te misit, ut 

 
                                                           

 
70

 .ثغجت خطأ ِطجؼٟ " subliminavit ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 

 
71

 .)ِٓ األة( " ab Patre ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 
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 ال نهاٌة له. آمٌن. وملكوتهعلى قمة عرشه، 

السماء، . النبٌل الذي ارتقى بالطبٌعة البشرٌة إلى 3

فوق جمٌع مخلوقاته، وطلب من األب أن ٌعطً التبلمٌذ 

 الروح القدس الذي كان قد وعد به. آمٌن.

. النبٌل الذي أرسل، فً الٌوم الخمسٌن، الروح 4

                                               القدس الذي وعد به التبلمٌذ فً األرض، فحط  على كل 

 واحد )منهم( على شكل ألسنة من نار كما شاء هو. آمٌن.

رسل رسله إلى جمٌع أنحاء العالم، . النبٌل الذي أ5

بعد أن أجج فٌهم حرارة اإلٌمان من خبلل الروح القدس، 

وكرزوا فً كل مكان، وكانوا ٌقومون بالمعجزات الهابلة 

 بسم ٌسوع. آمٌن.

. النبٌل الذي تركك فً األرض بعد صعوده إلى 6

                                                       السماء، كً تواسً التبلمٌذ، وأنت ثابرت  على ذلك حب ا به، 

 تظري لقاءه فً مجده بفارغ الصبر. آمٌن.وكنت تن

 . النبٌل الذي استجاب لصلواتك، وأرسل لك أحد 7
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suum adventum tibi nunciaret, et quod in 

Christo te glorificare vellet. Amen. 
8. Nobilissimus, qui suos Apostolos per 

mundum dispersos congregavit, ut interessent 
tuis exequiis ordinavit, et Angelos cunctos 
convocavit, quos ad hominum custodiam 

deputavit. Amen. 
9. Nobilissimus, qui discendit tunc de 

caelo, cum Sanctorum, et72 Angelorum infinito 
numero, cum summa73 maiestate et immensa 
gloria, tibique apparens salutavit te voce 

dulcissima. Amen. 
10. Nobilissimus, quem tunc in sua gloria 

vidisti, et tuum illi reddens Spiritum prae 

amore defecisti, quem assumens, et astringens 
frequenter deosculabatur, et velut Sponsus 

suavissimus illi iungebatur. Amen. 

 
DECAS IV. 

 
Pater noster. Ave Maria. 

 

                                                           
 .0699ٚ  0847ٔبلظخ، ٌىٕٙب ِٛخٛدح فٟ ؽجؼزٟ  " et " 0690 فٟ ؽجؼخ 72

)أػظُ/أوجش( ٔبلظخ، ٌىٕٙب ِٛخٛدح فٟ ؽجؼزٟ  " summa " 0690 فٟ ؽجؼخ 73
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                                                     مبلبكته كً ٌبشرك  بقدوم المسٌح، وأنه كان ٌرٌد تمجٌدك. 

 آمٌن.

جمع حوارٌٌه المنتشرٌن فً العالم،  . النبٌل الذي8

واستدعاهم لٌكونوا حاضرٌن عند انتقالك، واستدعى جمٌع 

 المبلبكة الذٌن كلفهم بحراسة الناس. آمٌن.

النبٌل الذي نزل من السماء، مع حشود القدٌسٌن . 9

والمبلبكة الهابلة، وظهر لك بجبلل ومجد ال حدود لهما، 

 . آمٌن.العذوبة                         وسل م علٌك  بصوت فً ؼاٌة 

، له ، وأسلمت روحك                          النبٌل الذي تؤملت  فً مجده. 11

، كنت تعانقٌه وتقبلٌه إلٌه وبٌنما كان هو ٌؤخذك ؛    حب ا     مت  و

ا، و  حنون. آمٌن. كان ٌضمك إلٌه كعرٌسهو          كثٌر 

 

 

 

 

 ة:الرابعالعشر 

 أبانا...

                                                      السبلم علٌك ٌا مرٌم، ٌا ممتلبة نعمة، الرب  معك، مباركة 

 أنت بٌن النساء، ومباركة ثمرة بطنك، ٌسوع المسٌح:
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                  سر  المجد الثالث:

 .       العلٌ ةنزول الروح القدس على الرسل فً 

 
 الروح القدس و عطاٌاه. نتؤمل بانا           : فً سر  األالمجد الثالث    سر  
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368 
 

 
مرٌم والنساء األخرٌات ٌصلٌن مع  نتؤمل األول                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الثالث    سر  

 الرسل لتلقً الروح القدس.
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الروح القدس الذي نزل على الرسل  نتؤمل الثانً                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الثالث    سر  

 فً ٌوم عٌد العنصرة.
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عندما كان الرسل ٌتكلمون لؽات  نتؤمل الثالث                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الثالث    سر  

 مختلفة وكان الجمٌع مسرورٌن.
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قٌام القدٌس بطرس، فً إحدى  نتؤمل الرابع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الثالث    سر  

 عظاته، بهداٌة ثبلثة آالؾ شخص.
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عندما كان المسٌحٌون ٌقومون  نتؤمل الخامس                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الثالث    سر  

 بالمناولة وٌثابرون فً الصبلة.
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ٌقوم  القدٌس بطرس الذي نتؤمل السادس                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الثالث    سر  

 بمعجزة بقدرة المسٌح الذي قام.
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قٌام المبلك بتحرٌر الرسل من  نتؤمل السابع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الثالث    سر  

 السجن.
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 ضرب الرسل لحبهم للمسٌح. نتؤمل الثامن                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الثالث    سر  
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384 
 

 
لقابد المبة  سرطب سٌدقلا دٌمعت نتؤمل الثامن مرٌم ٌا علٌك السبلم     سر   فً: الثالث المجد     سر  

  .كورنٌلٌوس الرومانً
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انتشار الرسل فً العالم للكرازة  نتؤمل العاشر                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الثالث    سر  

 بدٌن المسٌح.
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1. Onnipotentissimus, qui cum Corpore et 

Anima te secum tulit, et ad Portas Coelestis 
Paradisi sursum ascendit, cum gloria te illuc 

introducens inenarrabili, et gaudio ineffabili. 
Amen. 

2. Onnipotentissimus, qui cunctos suos 

Angelos praecepit adunari, honore nempe 
digno te, voluit honorare, ut cum canticis 

Angelicis introducereris, et aeterna gloria 
semper fruereris. Amen. 

3. Onnipotentissimus, cuius Sancti 

Angeli te devote salutabant, flexisque suis 
genibus reverenter adorabant, in tympanis et 
choris te magnifice collaudabant, et immensis 

vocibus laetanter personabant. Amen. 
4. Onnipotentissimus, qui te cum infinita 

Gloria, ac tota Coeli Curia ad sanctam 
perduxit Trinitatem quam humillime adorasti, 
et te illi totam devote obtulisti. Amen. 

5. Onnipotentissimus, qui te cum Patre 
suo et Spiritu Sancto gloriose intronizabat74. 

Et   Corona   Gloriae   te   sanctissimam 

 

                                                           
74

 ." intronisabat ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  
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ا الذي القدٌر  .1 ا، وصعد عالٌ  ا وروح                                     أخذك معه جسد 

السماء، وأدخلك فٌها بمجد وفرح ال  فردوسإلى أبواب 

 ٌوصفان. آمٌن.

 الذي استدعى جمٌع مبلبكته، وأراد أنالقدٌر . 2

ا كً تدخلً  ؤناشٌد مبلبكٌة          مصحوبة  ب                            ٌمنحك شرف ا رفٌع 

 إلى أبد اآلبدٌن. آمٌن.وتنعمً بالمجد 

الذي كانت مبلبكته المقدسة تحٌٌك القدٌر . 3

لك  وتسبح)لك(،                         تقدم لك التبجٌل راكعة   إخبلص، وكانتب

 أصوات، وبروعة على وقع قرع الطبول وأناشٌد الجوقات

 فرح مدوٌة. آمٌن.

ا، الذيالقدٌر . 4 ا عظٌم         قادتك                               بعد أن )ألبسك( مجد 

لثالوث المقدس الذي عبدته كل حاشٌة السماء أمام ا

 ، وقدمت له بورع كل نفسك. أمٌن.كبٌر بتواضع

الذي أجلسك على عرش المجد، مع أبٌه القدٌر . 5

 والروح القدس.

 وتوجك أنت، ٌا قدوسة، بإكلٌل المجد.
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coronabat. Teque Reginam coeli, et terrae, 

tunc constituit, et super omnem creaturam 
potenter sublimavit. Amen. 

6. Onnipotentissimus, qui te Matrem 
suam dignissimam nihil negans honorat. Sed 
quidq.75 petieris promptissime tibi donat, 

suaque sapientia aeterna te illuminat, et 
claritate perpetua praecunctis76 te illustrat. 

Amen. 
7. Onnipotentissimus, qui te omni 

beatitudine, implevit, et dulcedine, teque 

secum regnare fecit, et cuncta creata tibi 
subiecit. Amen. 

8. Onnipotentissimus, qui te omni gloria, 

et gaudio, omni honore et gratia replevit, et 
omnem thesaurum Regni Coelestis tibi 

commisit, ut quantum placet inde sumas, 
nosque cum illo ditare valeas. Amen. 

9. Onnipotentissimus, cuius es Mater et 

Filia, nec non77 Soror et Sponsa, Templum, et 
Habitaculum ac totius Trinitatis dignissimum 

Triclinium. Amen. 
10.    Onnipotentissimus,    qui    nullum 

 
                                                           

 
 ثـ: " 0690ٚاٌزٟ ٠ؼجش ػٕٙب فٟ ؽجؼخ  " quidq ٔدذ: " 0847 فٟ ؽجؼخ75

quidquid  ثـ: " 0699"، ٚفٟ ؽجؼخ quidque "؛ فٟ وٍزٟ اٌسبٌز١ٓ اٌزشخّخ ٟ٘: "أٞ شٟء". 

 
 ." prae cunctis : "اٌىٍّخ اٌظس١سخ ٔدذ 0690 ؽجؼخفٟ 76

 ." necnon ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 77
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بك ملكة السماء واألرض، ورفعك بقدرة  على            ونص 

 فوق جمٌع المخلوقات. آمٌن.

مك، لكونك أمه الكرٌمة، وال ٌنكر القدٌر . 6                                        الذي كر 

، وٌنٌرك على الفورنه ٌهبك إٌاه إ                      علٌك شٌب ا تطلبٌه، بل 

 قبل الجمٌع. آمٌن. ٌناألبدٌونوره بعلمه 

طوبى ولطؾ، وجعلتها  الذي ؼمرتها بكلالقدٌر . 7

 تسود معك، وهً أخضعت لك كل المخلوقات. آمٌن.

القدٌر الذي ؼمرك بكل مجد وفرح، وكل شرؾ . 8

السماء كً تؤخذي  ملكوتونعمة، وعهد إلٌك بكل كنوز 

منها قدرما ٌحلو لك، وتتمكنً من خبللها من إؼنابنا نحن. 

 آمٌن.

 القدٌر الذي أنت أمه وابنته، وأخته وعروسه. 9

ا، والهٌكل والمسكن،  للثالوث المقدس.  والعشاء اإللهً                        أٌض 

 آمٌن.

رق القدٌر الذي. 11 ا إن لم ٌكن           أال  ٌ خل      د                     ص أحد 
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salvare statuit, nisi tibi devotus, aut tuus 

amator esse voluerit, quare ad tantam 
Reginam recurramus, eiusque interventum 

devote poscamus. Amen. 

 
DECAS V. 

 
Pater noster. Ave Maria. 

 
1. Pulcherrimus, qui suos Apostolos, in 

terra ab eo electos per Martyrii palmam, 

assumpsit ad Gloriae suae aulam. Amen. 
2. Pulcherrimus, qui Martyres suos in 

fide confortavit, et in poenis roboravit, et sic 

cum mundi victoria coelorum intraverunt 
aeterna Regna. Amen. 

3. Pulcherrimus, qui Confessores sanctos 
sua sapientia illuminavit, ac virtute omni 
decoravit, et sic cuncta temporalia pro nihilo 

duxerunt, et Regna coelestia digne 
promeruerunt. Amen. 
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، كً ا               أن ٌكون صدٌق   شؤ                مإمن ا بك  ولم ٌ نلجؤ نحن إلى        ك 

 ملكة بهذه العظمة، ونتوسل مساعدتها بتقوى. آمٌن.

 

 

 

 ة:الخامسالعشر 

 أبانا...

                                                      السبلم علٌك ٌا مرٌم، ٌا ممتلبة نعمة، الرب  معك، مباركة 

 أنت بٌن النساء، ومباركة ثمرة بطنك، ٌسوع المسٌح:

أخذ رسله الذٌن اصطفاهم فً  الفابق الجمال الذي .1

 ، إلى سكنى مجده. آمٌن.الشهادة سعفةب فوزهمباألرض، 

شهدابه باإلٌمان،  خفؾ عنالفابق الجمال الذي . 2

ملكوت فدخلوا فً  د من عزٌمتهم فً مواجهة العذاب،وش

 . آمٌن.الدنٌا ًازوا ففبعد أن  السماء األبدي

الفابق الجمال الذي أنار قدٌسٌه المعترفٌن بعلمه، . 3

أن ال قٌمة لؤلشٌاء الدنٌوٌة، وزٌنهم بكل فضٌلة، فاعتبروا 

 واستحقوا بجدارة ملكوت السماء. آمٌن.
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                  سر  المجد الرابع:

ا إلى السماء. ا وجسد                                               انتقال القدٌسة مرٌم روح 

 
 مجد مرٌم العذراء المجٌدة. نتؤمل                : فً سر  األباناالمجد الرابع    سر  



395 
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زٌارة العذراء المجٌدة لؤلماكن  نتؤمل األول                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الرابع    سر  

 التً تؤلم فٌها المسٌح.
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عندما كانت مرٌم المجٌدة تعلم  نتؤمل الثانً                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الرابع    سر  

 .الجمٌع اإلٌمان المسٌحً
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عندما أخبر المبلك مرٌم العذراء  نتؤمل الثالث                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الرابع    سر  

 بانتقالها السعٌد.
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عندما وجد جمٌع الرسل أنفسهم  نتؤمل الرابع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الرابع    سر  

                                              سوٌة  بإعجاز من أجل حضور انتقال مرٌم العذراء.
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مجًء ٌسوع مع الحاشٌة  نتؤمل الخامس                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الرابع    سر  

 السماوٌة إلى انتقال مرٌم.
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انتقال مرٌم إلى األفراح  نتؤمل السادس                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الرابع    سر  

 السماوٌة.
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تتوٌج الثالوث المقدس لمرٌم  نتؤمل بعالسا                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الرابع    سر  

 بتاج المجد. 



409 
 

 
 



410 
 

 
ضعت مرٌم على ٌمٌن  نتؤمل الثامن                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الرابع    سر                             عندما و 

 االبن.
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حضور الرسل رقاد مرٌم قبل  نتؤمل التاسع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الرابع    سر  

ا. ا وجسد                                         صعودها المجٌد إلى السماء نفس 
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مرٌم العذ اء، وقد صعدت إلى  نتؤمل العاشر                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الرابع    سر  

ا، وهً تصلً دابم ا لبلبن من أجل الخطابٌن. ا وجسد                                                             السماء نفس 
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4. Pulcherrimus, qui Virgines castissimas 

de mundo clegit, suaeque aeternae gloriae 
participes effecit cum quo etiam utriusque 

sexus Sancti, in coelis regnant infiniti. Amen. 
5. Pulcherrimus, qui in extremo Iudicio 

cuncta districte iudicabit, ubi omnes ab Adam 

natos congregans malos a bonis separabit, 
electos salvabit, reprobosque in aeternum 

damnabit. Amen. 
6. Pulcherrimus, qui est Verbum Patris, 

Filius Virginis, Agnus Dei, salus mundi, hostia 

sacra, caro vita. Amen. 
7. Pulcherrimus, qui est laus78 

Angelorum, gloria Sanctorum, visio pacis, flos, 

et fructus Virginis Matris. Amen. 
8. Pulcherrimus, qui est splendor Patris, 

Princeps pacis, Panis vivus, Potus beatus, 
Vasque divinitatis. Amen. 

9. Pulcherrimus, qui est lumen coeli, 

pretium79 mundi, gaudium nostrum, Panis 
Angelorum, iubilus cordis,  spes  salutis,  Rex 
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الفابق الجمال الذي اختار عذراوات الدنٌا . 4

الطاهرات، وجعلهن شرٌكات فً مجده األبدي، )واختار( 

عدد ال ٌحصى من القدٌسٌن من كبل الجنسٌن كً ٌسودوا 

 معه فً السماوات. آمٌن.

الفابق الجمال الذي سٌحكم بقسوة على كل شًء . 5

 نبٌ مٌزكل أبناء آدم، وٌ فً ٌوم الحساب، عندما ٌجمع

األشرار واألخٌار، وٌنقذ المصطفٌن، وٌدٌن الشرٌرٌن إلى 

 أبد اآلبدٌن. آمٌن.

الفابق الجمال الذي هو كلمة األب، وابن العذراء، . 6

وحمل اإلله، وخبلص العالم، والخبز المقدس، واللحم الحً. 

 آمٌن.

الفابق الجمال الذي هو تسبٌحة المبلبكة، ومجد . 7

 قدٌسٌن، ورإٌة السبلم، وزهرة وثمرة األم العذراء. آمٌن.ال

هو بهاء األب، وأمٌر السبلم،  الفابق الجمال الذي. 8

 والخبز الحً، والشراب السماوي، وضامن اإلله. آمٌن.

الفابق الجمال الذي هو نور السماء، وقٌمة الدنٌا، . 9

 والرجاءوفرحنا نحن، وخبز المبلبكة، وفرح القلوب، 
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et Sponsus Virginitatis. Amen. 

10. Pulcherrimus, qui est praemium 
nostrum, et gaudium aeternum, fons amoris, 

dulcedo pacis, requies vera, vitae perennis. 
Amen. 

 

 
 

 
FINIS Sermonum B. Alani. 
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 وعرٌسها. آمٌن. بالخبلص، وملك البتولٌة

الجمال الذي هو مكافؤتنا، والفرح األبدي، الفابق . 11

ونبع الحب، وحبلوة السبلم، والراحة الحقٌقٌة للحٌاة 

 األبدٌة. آمٌن.

 

 نهاٌة مواعظ الطوباوي أالن
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                  سر  المجد الخامس:

 تتوٌج مرٌم ملكة على السماء واألرض.

 
 مجد الثالوث المقدس. نتؤمل بانا           : فً سر  األالمجد الخامس    سر  
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مجد مرٌم العذراء، أم اإلله، كلٌة  نتؤمل األول                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الخامس    سر  

 القداسة.
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مجد المبلبكة القدٌسٌن والنفوس  نتؤمل الثانً                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الخامس    سر  

 السماوٌة المطوبة.
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مجد اآلباء القدٌسٌن فً العهد  نتؤمل الثالث                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الخامسالمجد     سر  

 القدٌم.
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 مجد األنبٌاء. نتؤمل الرابع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الخامس    سر  
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 مجد الرسل. نتؤمل الخامس                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الخامس    سر  
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 مجد الشهداء. نتؤمل السادس                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم الخامسالمجد     سر  
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 مجد علماء الكنٌسة. نتؤمل السابع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الخامس    سر  
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 مجد كهنة االعتراؾ. نتؤمل الثامن                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الخامس    سر  
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 مجد العذارى. نتؤمل التاسع                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الخامس    سر  
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 مجد كل القدٌسٌن. نتؤمل العاشر                            : فً سر  السبلم علٌك ٌا مرٌم المجد الخامس    سر  
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 الطوباوي أالن دٌبلروش،

إلى النور العابد
82

 

 الكتاب الخامس:

 األمثلة

 
 .16طباعة خشبٌة: مرٌم الوردٌة كلٌة القداسة ومصلً الوردٌة، القرن 
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"، ٠ؼٕٟ "ػبئذ إٌٝ إٌٛس"، "ػبئذ إٌٝ اٌس١بح"، ِٚب Redivivusاٌّظطٍر "  

 شبثٗ ِٓ اٌؼجبساد.
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EXEMPLUM I.83 
De Adriano Archidiacono lapso, sed ex incitis 

erepto per usum Psalterii. 

 

ADRIANUS genere Nobilis: corpore iuxta, 

scientia et eloquentia excelsus, in 
Archidiaconum Caesaraugustanae Civitatis in 
Hispaniis mirifice est sublimatus. 

In quo dignitatis gradu mirum in modum 
ecclesiasticos caepit reformare defectus, et 
verbum Dei, ubique discurrens, seminare. 

Quod videns diabolus, eidem tentationes 
carnis erga quandam Comitis filiam Ioannam, 

vehementissimas immisit.  
Sic res agebatur, ut illa semper confiteri, 

et eius consiliis, tanquam devoto, vellet 

obedire. 
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ب ٠زجغ رشل١ُ  ."I Exempla mascula ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ                            اٌزشل١ُ أ٠ؼ 
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 المثال األول

ادرٌان من سقوطه  84الوردٌة تنتشل ربٌس الشمامسة

 .المؤساوي

 

وشخص استثنابً  نبٌلةنال ادرٌان، وهو من سبللة 

ببنٌته الجسدٌة وبمعرفته وفصاحته، لقب ربٌس الشماسٌن 

 فً مدٌنة سرقسطة فً اسبانٌا.

وحالما تبوء هذه المكانة، شرع بمحاربة عٌوب رجال 

 الدٌن وهو ٌنشر فً كل مكان كلمة اإلله.

حاول ؼواٌته بإؼراءات عندما رأى الشٌطان ذلك، 

ونت، والتً كانت تبوح له                             جسدٌة تجاه جوفان ا، ابنة الك

 بؤسرارها، وتصؽً بإٌمان إلى نصابحه.
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ثمٟ ِٕظت سئ١ظ اٌشّبِغخ ززٝ ِدّغ رشٔزٛ، ٚوبْ ٠ؼبدي سئ١ظ اٌسغبثبد اٌؼبَ   

، ٚرٌه                  أٔٗ ٌُ ٠ىٓ وبٕ٘ ب ِٓ أُ٘ اٌّشرجبد فٟ ِدٍظ اٌىبرذسائ١خ ِغ ذ ِشرجزٗفٟ األثشش١خ. وبٔ

  ثغجت االِز١بصاد اٌّزشاوّخ ػجش اٌمشْٚ.
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Verum post ventum verborum, venit 

pluvia carnis: et qui vitam ducebat 
Apostolicam, heu!, tunc cum praefata, quasi in 

dies persemiannum85 vitam agebat impudicam 
et brutam.  

Moxque ab eo devotio discessit, coepitque 

vehementius risibus, iocis, rumoribus, ac 
spectaculis delectari, officiumque suum 

negligere, parum praedicare, ac remisse non 
rigide, contra vitia, ceu prius, sed ommino 
tepide.  

Cervice elata, et oculis sublimibus 
incedere, vestimentis se nimium pretiosis 
induere: mirabantur, et dolebant cuncti, qui 

eum agnoscebant, de tanta mutatione. 
Post haec profana gaudia, mox advenit 

eorum cognita tristitia. 

 

 

 

 

 
                                                           

 
85

 ." per semiannumٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 



447 
 

بعد رٌاح الكلمات، أتت عاصفة الجسد: فذلك الذي 

                     كما قلت سابق ا، أصبح  كان ٌعٌش حٌاة الرسل، وا أسفاه،

                                        ٌعٌش حٌاة  فسق وانحبلل استمرت لستة أشهر.

وسرعان ما خسر تقواه، وبدأ ٌحب الفكاهة، 

واأللقاب، ومجموعات األصدقاء، والعروض المسرحٌة، 

فؤهمل واجباته، وأصبحت عظته ضعٌفة وباهتة، ولم تعد 

كما كانت فً الماضً، بل أصبحت فاترة  الرذابلحازمة ضد 

        تمام ا.

كان ٌمشً ورأسه مرفوع، وعٌنٌه إلى األعلى، وكان 

أ، وكان كل من ٌعرفه متفاجب ا                                                   ٌرتدي مبلبس ثمٌنة جد 

                       ومتؤسف ا لذلك التؽٌٌر.

 لكن بعد أفراح الدنٌا تؤتً أتراحها المعروفة.
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Cum enim affatibus mulierum, et 

cantilenis, et choreis in sonitu tympani, et 
cytarae gauderet, iam alvus86 tumescere 

coepit87 Ioannae.  
Quo viso Pater, nimis88 et flagellis a filia 

casum exposcit89.  

Quae praefatum accusat gravissime 
Archidiaconum: tantoque odio Ioanna in 

Adrianum est debaccata90, ut cum omni 
malignitate et astutia in plurimis illum 
accusaret, novos modos fingens suae ab eo 

deceptionis, ut etiam magica se fascinatam arte 
affirmaret.  

Mox armati milites ad Adrianum 

comprehendendum mittuntur.  
Comprehensus est summo cum dedecore 

et confusione: ligatur coram omni populo 
civitatis Caesaraugustanae91: ad Episcopum 
deducitur.  

A quo protinus excommunicatus 
incarceratur.  

Sed   die   post   quarto    per   ementitos 
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فبٌنما كانت جوفانا تستمتع باألحادٌث مع النساء، 

الطبول والقٌثارات، بدأ بطنها  واألؼانً والرقص على وقع

 ٌنتفخ.

الحظ أبوها ذلك، وأجبر االبنة، تحت التهدٌد والعقاب، 

 على أن تروي له ما حدث.

، وكانت بقسوةاتهمت جوفانا ربٌس الشمامسة 

أنها اتهمته بسوء  ؼاضبة وحاقدة على ادرٌان بحٌث

وكانت تلفق األكاذٌب كما فعلت ، وكراهٌة أمام الجمٌع

  عندما قالت أنه أؼواها باستخدام السحر. 

 وعلى الفور أرسل جنود مسلحٌن العتقال ادرٌان.

ا بالسبلسل ،                                             بعد إلقاء القبض علٌه، اقتادوه مقٌد 

 ،  كل سكان مدٌنة سرقسطة، على مرآى من                م هان ا وخج بل 

ورماه فً                          لى الفور بحرمانه كنسٌ ا،إلى األسقؾ الذي قام ع

 السجن.

 تظاهروا بؤنهم بعد أربعة أٌام، قام بعض أقاربه الذٌن 
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habitum Clericos, ipsius affines, inde 

eiicicitur92; eiectusque in graviora incidit 
pericula.  

Nam fugiens, a praefato Comite cognitus, 
et iterum comprehensus ad Regios carceres 
pertrahitur, tanquam qui Regis Neptem 

violasset, et Nobilem parentelam regni 
infamasset.  

Quinimo, tanquam Reipublicae per 
duellis93 in lacum vinctus ad serpentes, heu, 
miser ille deiicitur.  

Ibi victurus in ultima miseria frigoris, 
famis, sitis, ac vestimentorum tegumentis 
privatus, fuit annis tribus continuis.  

Ad haec in isto carceris lacu sex mala 
quaedam94 incurrit.  

Primum, fuit maledictionis et 

excommunicationis ab Episcopo intortae.  
Secundum, perditionis omnis scientiae, 

prae tristitia.  
Tertium, amicitiae omnis et gratiae apud 

Principes et Dominos.  
Quartum amissae eloquentiae in 

praedicationibus, et vocis in conversationibus. 

 
                                                           

 
 ." eiicitur : "ٔدذ اٌىٍّخ اٌظس١سخ 0699ٚ  0690 فٟ ؽجؼز92ٟ
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 فٟ ؽجؼزٟ)ثبٌزسذ٠ذ( ٔبلظخ، ٌىٕٙب ِٛخٛدح  " quaedam " 0690 فٟ ؽجؼخ94
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رجال دٌن بمساعدته على الهرب؛ لكن بعد أن خرج من 

 أسوأ. هناك، كانت النتٌجة

                                               فً الواقع، أثناء هربه، تعرؾ علٌه الكونت وأ لقً 

ا واقتٌد إلى سجون الملك، ألن المرأة                                                     القبض علٌه مجدد 

التً اؼتصبها كانت ابنة أخ الملك، وهو كان قد ألحق العار 

 قرٌبة الملك. بالنبٌلة

 كؤنه                                      وهكذا، لؤلسؾ، ر مً ذلك السجٌن المسكٌن، 

عدو للدولة، فً هور بٌن الثعابٌن، حٌث قضى ثبلث 

ا، وعطش ا، وٌقاسً البرد،                                                   سنوات متتالٌة ٌتضور جوع 

 وبدون مبلبس تؽطً جسده.

 القى فً ذلك السجن المابً ستة شرور:

)الشر( األول كان اللعنة والحرمان الكنسً اللذان 

 ؛بههما األسقؾ أنزل

             عرفة، نتٌجة  )الشر( الثانً كان خسارة كل أنواع الم

 للحزن؛

)الشر( الثالث كان خسارة كل الصداقات والسمعة 

 الحسنة، عند األمراء وسادة القوم؛

)الشر( الرابع كان خسارة الببلؼة )التً كان ٌتمتع 

 بها( عندما كان ٌعظ بالناس وٌخاطبهم؛
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Non enim valebat loqui aliter quam 

leprosus. 
Quintum, perditionis omnis Dominii 

Ecclesiastici et temporalibus. 
Sextum, amissae libertatis  in tentatione. 

Quibus sex malis intolerabiliter et in 

immensum affligebatur.  
Cum autem interea95 Sanctissimus 

Dominicus iis in partibus praedicaret, 
scandalum audivit maximum per Adrianum 
patratum.  

Cognoscensque Spiritu Prophetico, eum 
adhuc in vivis degere, licentia Dominis accepta, 
ad eum intrat, salutatoque et ad patientiam et96 

poenitentiam monito, coepit de Domino JESU 
CHRISTO, ac de Sanctis multis plurima 

praedicare. 
Sed quanto ampliora de illis dicebantur, 

tanto impatientior reddebatur.  

Quod cernens Beatus Dominicus, ad 
fontem misericordiae eum deducens, coepit de 

fructibus Psalterii MARIAE praedicare, 
promittens  illi: quod si vellet  Psalterium  tale 
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ا على ففً الواقع لم ٌكن قاد                      التعبٌر عما ٌرٌد إال          ر 

ا  ؛       متمتم 

)الشر( الخامس كان خسارة أي مكانة كنسٌة 

 ومدنٌة؛

)الشر( السادس كان خسارة الحرٌة، لسقوطه ضحٌة 

 الؽواٌة )مع ابنة الكونت(.

ا من هذه الشرور الست.                                          لقد كان ٌتعذب كثٌر 

فً أحد األٌام، وصل القدٌس دومٌنٌك إلى نواحً 

 هاشنٌعة التً ارتكبٌحة ال)سرقسطة(، وبلؽه عن الفض

 ادرٌان.

ا لعلمه، من خبلل النبوة، بؤنه كان ما           زال حٌ ا، ٌ                                        ونظر 

                ؛ وبعد أن حٌ اه هبرإساذهب للقاءه بعد أن طلب اإلذن من 

                                                 ودعاه للصبر والتوبة، تحدث معه مطوال  عن الرب ٌسوع 

 المسٌح وعن الكثٌر من القدٌسٌن.

عنهم، كان لكن بقدر ما كان دومٌنٌك ٌطٌل الحدٌث 

 هو ٌبدو عدٌم الصبر.

عندما رأى القدٌس دومٌنٌك ذلك، اصطحبه إلى نبع 

 الرحمة، وشرع ٌحدثه عن ثمرات وردٌة مرٌم، وٌإكد له 
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  ً  الوردٌة.                     سٌدة الوردٌة ومصل

 
 .1461(، 1511-1435روجر فان دٌر فاٌدن، فٌلٌب األول دي كروي )
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 تنتشل ربٌس الشمامسة ادرٌان من سقوطه المؤساوي: الوردٌة رسم توضٌحً للمثال األول

 .)رسم لٌتٌتسٌا الجٌري(
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dicere in dies singulos, et recipere Confraternit-

atem, quae est97 per Communicationem 
singularem omnium meritorum: quod haud 

dubie ab omni adversitate liberaretur.  
Credidit ille, et Dominico facta 

confessione, et suscepta absolutione, 

Psalterium coepit devotius dicere.  
Sub finem unius mensis apparuit Virgo 

MARIA, deferens ei litteras98 suae absolutionis 
a peccatis, et a sententia excommunicationis, 
ab Episcopo.  

Nam S. Dominicus non absolverat eum 
nisi sub conditione succurrendi, et periculi 
imminentis, et futurae approbationis a 

Maioribus.  
Atque ita liberatus est99, a primo malo 

scilicet a vae maledictionis, per AVE 
benedictionis MARIAE.  

Ad finem secundi mensis apparuit ei Virgo 

MARIA, Parvulum JESUM tenens in ulnis, qui 
parvulum libellum dextera gerebat, in quo erat 
scriptum Sancti Ioannis Evangelium: “In 
principio erat Verbum”. 

Cum  igitur  ille  captivus  legisset:  “Et100 
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أنه إذا تلى وردٌة مرٌم كل ٌوم وانضم إلى أخوٌة 

التً كانت الشركة المذهلة لكل حسنات )الوردٌة(، 

 )أعضابها(، فسوؾ ٌتخلص من كل بلٌة.

                                             صد ق ادرٌان ذلك، واعترؾ أمام القدٌس دومٌنٌك، 

 ، وبدأ بتبلوة الوردٌة بتقوى شدٌدة.مؽفرةونال ال

وقبٌل نهاٌة أول شهر، ظهرت له مرٌم العذراء، 

ٌعفٌه من وأرته مرسوم األسقؾ الذي ٌؽفر له ذنوبه و

 عقوبة الحرمان الكنسً.

 احتمال بشرطفً الحقٌقة، أعفاه القدٌس دومٌنٌك 

 .هبرإسامصادقة بعد ، والموت( الوشٌكب) المجازفة

وبهذا الشكل تحرر من الشر األول، أي من شر 

 اللعنة، من خبلل "السبلم علٌك" المباركة لمرٌم.

وفً نهاٌة الشهر الثانً، ظهرت له مرٌم العذراء، 

الطفل ٌسوع الذي كان ٌمسك فً ٌده الٌمنى وفً حضنها 

ا، مكتوب   لذي كان علٌه انجٌل القدٌس ٌوحنا )ا ا                      كتٌب ا صؽٌر 

 الكلمة". ٌبدأ بـ(: "فً البدء كان

ا"،السجٌن: "والكلمة صار  قرأوحالما   تحرر        جسد 
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Verbum caro factum est”, a secundo malo, 

scilicet ignorantiae est liberatus. 
Nam scientiam omnem, quam perdiderat, 

recuperavit, cum augmento multiplici per 
MARIAM, quae est illuminativa in omni 
scientia.  

In fine tertii mensis fuit liberatus a tertio 
malo displicentiae Principum et Nobilium, per 

tertium bonum, quod dicitur: GRATIA.  
Sicque fuit e carcere liberatus, et a 

Dominis honorabiliter visitatus et susceptus.  

In fine quarti mensis a quarto malo 
scilicet ineloquentiae, fuit liberatus per 
MARIAM, quae est plena communicationis 

bonorum.  
Nam ipsi apparuit Virgo MARIA, et cum 

Virgineo osculo reddidit ipsi eloquentiam cum 
multiplici augmento. Sicque ut prius, 
praedicavit: singularissime vero de Psalterio 

Virginis MARIAE, per quod fuit liberatus, et de 
eius Confraternitate.  

In fine quinti mensis, fuit a quinto malo 
liberatus,  perditionis   suorum   Dominorum101: 
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 من الشر الثانً، أي من )خسارة( كل علم.

لتً كان قد فقدها د معارفه افً الواقع، لم ٌستع

من خبلل "مرٌم" التً تعطً النور لكل  وحسب، بل زادها

 علم.

فً نهاٌة الشهر الثالث، تخلص من الشر الثالث، 

عند األمراء والنببلء، من  الطٌبةوهو )خسارة( السمعة 

 خبلل الخٌر الثالث التً تعبر عنه )كلمة(: "نعمة".

نببلء( وهكذا تحرر من السجن، وكان األمراء )وال

 .احترامب ٌذهبون للقاءه، ورحبوا به

فً نهاٌة الشهر الرابع، تخلص من الشر الرابع، أي 

التً تمتلك الشركة  ة، من خبلل مرٌممن خسارة الببلؼ

 )"ممتلبة"( فً الحسنات. الكاملة

فً الواقع، ظهرت له مرٌم العذراء، وأعادت له 

 الببلؼة بقبلة عذرٌة، وزادته منها إلى أقصى الحدود.

كما فً الماضً، لكنه )كان ٌعظ(  للوعظوهكذا عاد 

رتاه.                                                    خاصة  بوردٌة مرٌم العذراء وأخوٌتها اللتان حر 

الخامس، فً نهاٌة الشهر الخامس، تخلص من الشر 

 وهو خسارة مٌزاته.
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nam Virgo MARIA apparuit illi nocte media, et 

dedit ei baculum pastoralem cum mitra et 
annulo Pontificali, et die tertio insequenti, 

litterae Papales confirmationem ipsius in 
Episcopum afferebant.  

In fine sexti mensis Virgo MARIA apparuit 

ei, ferens virgam auream in manu, qua caput 
eius levi tactu percutiens ait: “Exi ab eo”.  

Moxque ab eo draco ignitus exivit.  
Sicque ab omnibus phantasies 

tentationum factus est liber.  

Deinde Domina MARIA eum ad renes 
rursus eadem virga tetigit dicendo: “Exi ab eo”: 

statimque serpens ab eo102 exiens, illum103 a 

tentationibus carnis reddidit liberum.  
Nam in carceribus annorum trium spatio 

semper vexabatur mollitiei peccato: qua 
tentatione maxime gravabatur.  

Et per DOMINUS factus est Dominus: et 

per TECUM factum104 est liber a tentationibus 
inimicorum.  

Sic itaque postmodum diu vivens, totam 
Ecclesiam    istius    patriae    reformavit,     et 
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فقد ظهرت له مرٌم العذراء فً قلب اللٌل، وسلمته 

وخاتمه، وبعد ثبلثة أٌام صدر صولجان وتاج األسقؾ 

                            مرسوم بابوي بتعٌٌنه أسقف ا.

فً نهاٌة الشهر السادس، ظهرت له مرٌم العذراء 

، وقالت فق                                            تحمل فً ٌدها قضٌب ا ذهبٌ ا، ولمست به رأسه بر

 له: "أخرج منه".

                                      على الفور تنٌن ا من النار؛ وهكذا تخلص  فخرج منه

 من جمٌع ؼواٌات الخٌال.

                               ة القداسة بلمسه مرة  ثانٌة على ثم قامت مرٌم كلٌ

خصره، بنفس القضٌب، وقالت: "أخرج منه"؛ فخرج على 

 الجسد. تجارب                                     الفور ثعبان ا من أسفل بطنه، وتحرر من 

على فً الحقٌقة، خبلل سنوات السجن الثبلثة، كان 

لشهوة، وكانت هذا التجربة تضؽط ا تجربةل عرضةالدوام 

ا.              علٌه كثٌر 

                         ح أسقف ا،  وبواسطة "معك" فبواسطة "الرب"، أصب

 )أي مرٌم( تحرر من تجارب األعداء.

 حٌاته الطوٌلة  طوالوهكذا بذل نفسه لكنابس وطنه 
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Psalterium cum praefata Confraternitate Beatae 

MARIAE ubique disseminans, Beatam MARIAM 
quam plurimum honorari fecit.  

Denique ipsa ei apparente ante mortem 
suam, devotissime disposuit se ad mortem.  

Et tandem dies suos complevit in bono, et 

annos suos in multa Gloria. 
 

 
EXEMPLUM II. 

De quodam Rectore Scholarium, qui per votum 

Psalterii Virginis Gloriosae, mirabiliter a 
carcere fuit liberato105. 

 

Erat quidam Rector Scholarium106, vitae 

perversae, qui per filios civium, Scholares suos, 

omnes fere pulchras Matres Scholarium suorum 
corrumpebat, per filios poscens crines Matrum, 

et sic magicis suis artibus, inclinabat ad se, 
quas volebat.  

Interea cum magni viri coniux prudenter 

adverteret     sollicitum     filium     suum    pro 

 
                                                           

105

 De quodam Rectore ٘ٛ " 0847اٌؼٕٛاْ األطٍٟ فٟ ؽجؼخ   

Scholarium mirabiliter a carcere liberato  زٟفٟ ؽجؼ"، ٌىٕٗ ِذِح فٟ إٌض 
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ٌنشر وردٌة القدٌسة مرٌم )العذراء( وهو المتبقٌة 

ا لمرٌم كلٌة وأخوٌتها فً كل مكان، و                               جلب تكرٌم ا عظٌم 

 القداسة.

رت له، هً نفسها، قبل وفاته، وفً الختام، ظه

                  ته كً ٌموت تقٌ ا.وهٌؤ

وهكذا أكمل أٌامه بالصبلح، وسنٌن حٌاته بتؤلق  

 عظٌم.

 

 المثال الثانً

معلم المدرسة الذي تحرر من السجن بؤعجوبة )بفضل 

 .107وردٌة العذراء المجٌدة(

 

                                           كان هناك معلم مدرسة ٌعٌش حٌاة  فاسقة، وكان 

الجمٌبلت طبلبه أمهات بلمٌذه أبناء بلدته؛ فكان ٌؽوي ت

وٌطلب من األبناء إحضار )خصبلت( من شعرهن، وكان 

 هن باستخدام فنون السحر.البلتً ٌرؼب بٌؽوي 

 فً أحد اإلٌام، الحظت زوجة أحد النببلء أن ابنها كان 
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crinibus suis: inquirit a filio, qua de causa hoc 

posceret?  
Negat ille dicere, sed tandem verberibus a 

filio extorsit, ut veritatem confiteretur.  
Dat illa crines de cribro, quibus receptis a 

Magistro, coepit incantatione cribrum quasi a 

daemonibus agitari, et tumultum domi 
mirabilem excitare.  

Advertit uxor, refert viro suo: capitur 
Rector pro scelere, et carcere damnatur 
perpetuo in pane et aqua.  

Erat autem in illa catasta, alter captivus, 
quondam etiam, ut patuit ex ipsius narratione, 
nefandus et enutritus ibidem.  

Qui dum audiret sibi socium advenisse, 
consolabatur eundem et ad patientiam 

prudenter exhortabatur. 
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                                                 ٌبحث عن شعر منها، فسؤلته، متظاهرة  بعدم االكتراث، 

 لماذا ٌرٌده.

لم ٌكن ٌرٌد التكلم، لكن اإللحاح بالسإال جعله ٌعترؾ 

 بالحقٌقة.

عندها أعطته خصبلت من شعرها ملفوفة بقماش، 

ب من بعٌد وطلبت منه أن ٌعطٌها للمربً، )وكانت هً تراق

ماذا سٌحدث(
108

؛ فبدأت الشعرات تتحرك بشكل دورانً 

كل شًء فً ذلك البٌت فً حالة  بفعل الشٌاطٌن، وكان

 .فوران

أخبرت المرأة زوجها بكل شًء، فقام األخٌر بالقبض 

كم علٌه بالسجن مدى الحٌاة لهذه                                                   على المربً الذي ح 

 .الخبز والماء ٌقتات علىالجرٌمة، 

ا  ا                        )السجناء( سجٌن ا محكوم  كان من بٌن                علٌه هو أٌض 

بالسجن لحٌاته الفاسدة، وكان موجود هناك منذ زمن 

 طوٌل، كما روى هو نفسه.

عندما رأى األخٌر رفٌق )السجن( الجدٌد، واساه 

 وكان ٌحضه بلطؾ على الصبر.
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                                         مصلو  الوردٌة، القرن السادس عشر، النمسا.
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 وردٌة  بفضل ،بؤعجوبة السجن من تحرر الذي المدرسة معلم: الثانًرسم توضٌحً للمثال 

 .)رسم لٌتٌتسٌا الجٌري(  المجٌدة العذراء
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Quaesivit ergo Rector, quomodo 

patientiam obtinere posset: ille vero refert se, 
et hanc, et alia bona obtinuisse, per orationem 

quae dicitur Dominae nostrae PSALTERIUM: et 
ad hanc hortatur suum concaptivum; obediit 
ille dicens: “Si, ut eam praedicas, tam utilis est, 

quomodo nondum liber hinc es?”.  
Ille ait: “Fuissem, iam pluries: utique 

requisitus, ante triginta annos, si exire vellem; 
sed nolui, et necdum volo; poenitendum enim 
primum est mihi.  

Et item, timeo, sentiens inclinationes 
meas malas: in pristina me relapsurum.  

Sed et panis et aqua, quibus sustentor, 

gratissima sunt mihi super omnia cibaria, per 
hanc Sanctam MARIAM, cui servio: et ago 

poenitentiam”.  
His talibus auditis, inclinatur ad 

Psalterium Magister Scholarium109: et alter 

orabat pro socio.  
Ille    vero   Rector   orans,    toto     anno 
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عندها سؤله المعلم كٌؾ السبٌل للصبر، فؤجابه بؤنه 

كل خٌر، بفضل صبلة تسمى  نال لٌس الصبر فحسب، بل

ا(.                                                "وردٌة سٌدتنا"، ودعى رفٌق سجنه )لتبلوتها مع 

وافق المعلم على ذلك، لكنه قال له: "إذا كانت 

)الوردٌة( مفٌدة لهذا الحد، كما تقول، فكٌؾ لم تتحرر )من 

 السجن(.

فؤجابه الرجل: "لو أردت ذلك لكنت تحررت من 

منذ ثبلثٌن سنة، إن                                   السجن منذ زمن طوٌل؛ فقد ط لب منً، 

كنت أرٌد الخروج، لكنً لم أرد ذلك؛ فالشًء األكثر أهمٌة 

 بالنسبة لً هو التوبة.

وبنفس الوقت، أنا أخشى أن أعود للشعور بمٌولً 

ا )فً ذنوب( الماضً.                                          السٌبة، والسقوط مجدد 

والخبز والماء اللذان أقتات علٌهما، هما القوت الذي 

ً أخدمها، وبذلك أنا أكفر عن تحبه مرٌم كلٌة القداسة الت

 ."ذنوبً

عندما سمع المعلم هذه الكلمات، كرس نفسه 

 للوردٌة، وكان ٌصلً مع رفٌقه )فً السجن(. 

                                                   لكن المعلم، مع أنه كان ٌصلً، كان على الدوام قلق ا 
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murmurabat, et impatiens fuit; in secundo 

autem murmurabat magis; in tertio vero 
amplius.  

Tandem fatigatus in carcere, ad 
Benedictam MARIAM sic dicebat: “Si me, 
Domina, liberare digneris servum tuum, totam 

vitam meam tuis voluntatibus trado, et 
devoveo”.  

Mox astitit illi Misericordiae Mater: et an, 
quod dixit, minime adhuc pigeat, sciscitatur.  

Permanebat ille constans in voto.  

Et illa liberatum ad longe distantem 
locum populosum transposuit liberum: quo 
suum illud obsequium, ut spopondit, perficeret.  

Rexit itaque ibi Scholas, et Scholares 
docuit orare Psalterium Mariae.  

Et sic Scholarium fere tria millia infra 
breve tempus idem frequentare coeperunt. 

Mane enim ante, quam Scholas intrabant 

Magistro orante, et ipsi Psalterium orabant. 
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                                                       ومضطرب ا، وأصبح أكثر قلق ا واضطراب ا فً السنة الثانٌة، 

 وأكثر بكثٌر فً السنة الثالثة. 

لقدٌسة التجؤ إلى ا، نالسج وقد أعٌاهفً أحد األٌام، 

أٌتها الملكة، إذا تكرمت بتحرٌر عبدك : "      قاببل  المباركة 

 فسوؾ أقدم لك كل حٌاتً، وسوؾ أكرس نفسً لخدمتك".

له أم الرحمة، وسؤلته ما إذا  فً تلك اللحظة، ظهرت

كان سٌفً بالوعد الذي قطعه على نفسه دون أن ٌندم على 

 ذلك.

 فؤكد على الوفاء بوعده بالتمام والكمال.

ا طلٌق ا إلى مكان                                               فحررته من السجن، ونقلته حر 

ا عن مكان السجن، كً ٌقوم بالخدمة التً                                                       مؤهول، بعٌد جد 

 وعد بها.

س تلك المنطقة، وكان                          أصبح الرجل معلم ا فً مدار

 ٌعلم التبلمٌذ صبلة وردٌة مرٌم.

حوالً ثبلثة آالؾ تلمٌذ  التزموهكذا، بوقت قصٌر، 

 الوردٌة. بتبلوة

ففً كل صباح، قبل بدء المدرسة، كانوا ٌجدون 

 المعلم وهو ٌصلً الوردٌة، وكانوا ٌصلون معه.
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Sicque ad parentes transivit haec devotio.  

Et dum a Schola recedebant, iterum 
devotissime se commendabant Virgini MARIAE, 

eius Psalterium replicando.  
Emergebant ergo duo casus eodem in 

loco.  

Primus, ignis consumpsit omnes fere 
domos, praeter huius Magistri; caeterorumque, 

quorum filii psallebant MARIAE Psalterium; et 
inter medios ignes Schola ipsa posita, 
permansit illaesa, ad Psalterii virtutem 

declarandam.  
Secundus casus fuit ex discordia.  
Cum enim praedictus locus ab armatis 

captus fuisset, et in praedam datus hostibus, 
per Virginem MARIAM servabatur huius 

Rectoris domus, et caeterorum dicentium 
Psalterium.  

Nemoque illos praedabatur: nec fores, 

neque fenestras invenire potuerunt praedones, 
sive ullum aditum, sed et quasi nihil, aut parum 

ibi esset, vacui recesserunt.  
Tandem per B[eatam] Virginem 

saepedictus    Magister,    ut     alibi     similiter 
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ا، ألن                                          وانتقلت هذه الصبلة إلى أهالٌهم أٌض 

ٌصلون لمرٌم  )التبلمٌذ(، لدى عودتهم من المدرسة، كانوا

 العذراء بتبلوة وردٌتها.

وقعت حادثتٌن فً ذلك المكان: أول شًء، حدث ثم 

التهم الكثٌر من المنازل، ما عدا بٌت المعلم والبٌوت حرٌق 

 التً كان األبناء ٌتلون وردٌة مرٌم فٌها.

وبقٌت المدرسة سلٌمة بالرؼم من وجودها فً قلب 

 الحرٌق؛ وهذا عبلمة واضحة على قوة الوردٌة.

الحدث الثانً كان عملٌة نهب: فقد قام جنود أعداء 

لمعلم وبٌوت أولبك بؽزو ذلك المكان ونهبه، لكن بٌت ا

الذٌن كانوا ٌتلون الوردٌة نجت من ذلك بفضل مرٌم 

                                                      العذراء، ولم ٌ نهب بٌت واحد منها؛ فالجنود لم ٌستطٌعوا 

                                                        العثور على أبواب أو نوافذ، أو أي مدخل آخر، فعادوا بؤٌد  

 فارؼة، )بؽنٌمة( زهٌدة أو ببل شًء.

ا، قامت القدٌسة مرٌم العذراء بنقل المعلم إ لى                                                أخٌر 

ا تلك الثمرات ذاتها،                                                         مكان آخر بعٌد كً ٌحمل إلى هناك أٌض 
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fructificaret, trasponebatur longe ab eo loco, et 

similiter inter numerosos Scholares110 ibidem 
Virginis MARIAE cultum vehementer exaltabat. 

Eratque Schola in maioris Ecclesiae 
gremio: ubi de more suo faciens Scholares suos 
psallere Virgini Mariae Psalterium, convocabat 

pupularem frequentiam, maxime iuvenum 
parentes, ut sic per parvulos dilataret hoc 

Virginis placitum obsequium.  
Aliquando illis psallentibus, super 

quoddam altare apparuit pulcherrima Domina, 

pulcherrimusque vir considentes super sedem 
Angelici operis, expectantes finem Psalterii.  

Quo finito descendit Domina nostra Mater 

MARIA, et genua flectens, poposcit ab eo (qui 
suus erat Filius, et Salvator mundi) 

benedictionem servorum, et Psaltarum eius.  
Consentit ille, deditque benedictionem: 

quam statim mira et insolita sequebatur 

devotio, et commotio cordium, et dicta111 
suavitas devotionis succendebat omnes, 

clamabantque  singuli  mirabilem, et pulchram 
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مرٌم العذراء، وبنفس الطرٌقة، وكان ٌبشر بحماس بوردٌة 

 لتبلمٌذه الكثٌرٌن.

هناك، كانت المدرسة داخل الكنٌسة الكبٌرة، حٌث 

كان ٌجعل تبلمٌذه ٌتلون وردٌة مرٌم العذراء، وكان إقبال 

ا، على وجه الخصوص أهالً  ا جد                                               الناس علٌه كبٌر 

من تعظٌم مكانة مرٌم العذراء التبلمٌذ، وهكذا كان ٌزٌد 

 تبلمٌذ.)بوردٌة( ال

فً إحدى المرات، بٌنما كانوا ٌتلون الوردٌة، ظهر 

                                                  على المذبح سٌدة  ورجبل  فً ؼاٌة الجمال، جالسٌن على 

                                                 عرش من صنع المبلبكة، وظبل  هناك حتى نهاٌة الوردٌة.

كلٌة  عندما انتهت تبلوة )الوردٌة(، نزلت مرٌم

ن العرش(، وطلبت من الرجل                           القداسة، أم نا وملكتنا، )ع

)الذي كان ابنها، مخلص العالم( مباركة عبٌدها مصلً 

 الوردٌة.

فوافق ومنحهم مباركته، وتؤثرت جمٌع القلوب بهذه 

الرإٌة العجٌبة والمدهشة؛ وألهبت دماثة تلك الرإٌة العذبة 

 الجمٌع، وشهد الجمٌع على رإٌة السٌدة المشرقة والفاتنة.
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Dominam se vidisse. 

Tandem Ordinem intrans Praedicatorum, 
praefatus Magister, sanctissimeque illic vivens, 

praedicator magnus effectus hoc Psalterium 
iugiter praedicabat: Virginemque MARIAM 
colendam, laudandam, extollendam sollicite 

procurabat, fineque sancto quievit in pace. 
 

 
EXEMPLUM III. 

De quodam Bellatore Britone fortissimo. 

 

Quibus temporibus Beatus Dominicus 

cum in Terra Albigensium Christianis 
praedicabat, bella itidem exercebantur contra 
infideles.  

In castris fidelium plurimi militabant 
Britones, inter quos miles bellicosus, et fortis: 

sed vita nefandus.  
Hos ergo Britones movebat S. Dominicus, 

ut inter tot pericula commendarent se Virgini 

gloriosae, psallendo eius Psalterium.  
Coepit ergo miles ille cum aliis dicere 

Psalterium    Virginis,    portans    Patriloquium, 
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، دخل المعلم رهبنة الوعاظ، وعاش هناك فً النهاٌة

ا، وكان ٌوصً باستمرار تقٌةحٌاة  ا كبٌر                                            ، وأصبح واعظ 

فً سبٌل تكرٌم وتعظٌم  ماسبالوردٌة، وكان ٌبذل نفسه بح

ومات       تقٌ امرٌم العذراء والتسبٌح لها، وانتهت حٌاته 

 بسبلم.

 

 المثال الثالث

             الذي ال ٌ قهرالجندي البرٌطانً 

 

فٌه  ٌقومفً العصر الذي كان القدٌس دومٌنٌك 

للمسٌحٌٌن، فً مناطق األلبٌجٌٌن، وكانت الحروب  بالوعظ

ضد الهراطقة، كان هناك الكثٌر من البرٌطانٌٌن  قابمة

ٌقاتلون فً صفوؾ المسٌحٌٌن، من بٌنهم جندي قوي 

ا، لكنه كان ٌعٌش حٌاة )أخبلقٌة( شرٌرة. وبارع                                          جد 

القدٌس دومٌنٌك ٌدعو )الجنود( البرٌطانٌٌن، كان 

المحاطٌن بالمخاطر الكثٌرة، للتوكل على مرٌم العذراء 

 المجٌدة بتبلوة وردٌتها.

 فبدأ ذلك الجندي، ومعه جنود آخرٌن، تبلوة وردٌة 
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 منمنمة مصلً الوردٌة، القرن السادس عشر.
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intentione tamen magis evadendi periculum, 

quam alia sancta: ut patebat ex vita eius.  
Et vero in periculis belli evasit plurimis.  

Contigit aliquando, ut iter agens nemus 
intraret, ubi incidit in latrones multos, qui 
exclamantes cogerunt112 eum ad defensionem: 

ille concite extraxit gladium, cui appendebat 
eius Patriloquium: quia id ex more equitando 

dicebat.  
Eximens igitur gladium (simul appendit, 

et illud) coepitque percutere latrones.  

At illi fugere et clamare, nec audere 
diutius dare113.  

Quod miratus multum, illis fugientibus, 

gladium reposuit in vaginam suam: et tum 
primum advertit haerere, et Patriloquium.  

Accipiens igitur quod reverenter ad 
brachium suum suspendit.  

Latrones   iterum  congregati   veniunt  ad 

 
 

                                                           
112
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مرٌم العذراء؛ وكان ٌحمل سبحة الوردٌة بنٌة تجنب 

المخاطر أكثر مما كان من أجل ؼاٌات مقدسة )والتً لم 

ا لسلوكه(.                         تكن عنده نظر 

                                          فً الحقٌقة، خرج سالم ا من الكثٌر من مخاطر 

 الحرب.

فً إحدى المرات، بٌنما كان ٌجتاز إحدى الطرق، 

ٌن دخل فً دؼل حٌث صادؾ زمرة من قطاع الطرق الذ

                                                  خرجوا فجؤة  وهم ٌصرخون بؤعلى أصواتهم؛ وعلى الفور، 

كً ٌدافع عن نفسه، أستل سٌفه الذي كان قد ربط علٌه 

ا على تبلوتها عندما كان                                                     سبحة الوردٌة؛ فهو كان معتاد 

 ٌذهب على الخٌل.

أخرج السٌؾ من ؼمده )الذي كانت سبحة الوردٌة 

 مربوطة به(، واستعد لقتال قطاع الطرق.

لبك كانوا ٌهربون وٌصرخون، ولم ٌحاولوا لكن أو

 الهجوم بؤي شكل من األشكال.

ا لفرارهم، وبٌنما كان ٌعٌد                                                 اندهش )الجندي( كثٌر 

السٌؾ إلى ؼمده، التفت بنظره إلى سبحة الوردٌة التً 

 كانت معلقة علٌه.

                                              فك  سبحة )الوردٌة(، وعقدها باحترام على ذراعه.

 للؽابة، خرج علٌه بٌنما كان الجندي ٌتابع اجتٌازه 

 

 



482 
 

exitum nemoris, eodemque milite illic114 

veniente115 insurgunt iterato in eum.  
Qui evaginato gladio, multos, et fere 

omnes vulneravit.  
Contigit, ut unus atrociter vulneratus 

pergeret ad oppidum pro medicina vulnerum, 

quo idem miles ibat, et agnoscens militem, cum 
reverentia locutus est, ei dicens: “Parce mihi, si 

aliquid magni de te dicam: tu es ille utique, qui 
hodie effugisti; et sic vulnerasti nos?  

Sed vidimus ipsi, quando primum fugasti 

nos, gladium tuum quasi totum ignitum, et 
territi nimis non audebamus stare, nec 
appropinquare: et sic attoniti tam insolito 

fulgore, fugimus clamantes.  
Et quando iterato aggressus es nos: 

vidimus te habere scutum super brachium, in 
quo depictus erat Crucifixus, et B[eata] Virgo, et 
Sancti multi, et116 propter quod non poteramus 

te laedere, sed bene sensimus ictus 
tuos. 
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مرة  قطاع الطرق، الذٌن كانوا قد اختبؤوا، وانقضوا علٌه

 .ثانٌة

لكنه جرح الكثٌر منهم، بل جمٌعهم، بسٌفه الذي 

 أخرجه من ؼمده.

ا، قد ذهب كً  ا منهم، جرحه بلٌػ جد                                                حدث أن واحد 

                                     نفس البلدة التً كان متجه ا إلٌها ذلك ٌضمد جراحه إلى 

 إن ال تقتلنًالجندي، والتقى به وقال له باحترام كبٌر: "

أشٌاء مهمة؛ ألست ذلك الذي هاجمناه الٌوم  لكقلت 

 وجرحتنا هكذا؟

المرة األولى التً هربنا منك فٌها، رأٌنا سٌفك 

ا لذهولنا، لم        مشتعبل   على البقاء وال االقتراب؛  نجرإ                     ، ونظر 

 اللمعانذلك  أمامونحن نصرخ مذهولٌن  فررناهكذا و

 الخارق.

ا، رأٌنا أنك كنت تحمل فً                                               وعندما هاجمناك مجدد 

ا مرسوم علٌه المسٌح المصلوب، والقدٌسة                                                  ذراعك ترس 

مرٌم، وقدٌسٌن كثٌرٌن؛ وبسبب ذلك )الترس الذي كان 

 لكننا تلقٌنا ضرباتك.ٌحمٌك(، لم نستطع مهاجمتك، و
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Et ecce adhuc ipsum scutum video ad 

brachium tuum”.  
Miratur ille ad utrumque valde, negans, 

quod ille asserebat, tam de gladio, quam de 
scuto.  

Tandem Brito ille miles oravit, ut sciret, 

quae haec essent cum ipse assereret, quia 
adhuc videret.  

Vidit tandem et ipsemet scutum tale 
quale is dixerat, et miratus est, cum tamen 
suum esset Patriloquium.  

Et intellexit, hoc propter virtutem 
Psalterii MARIAE Virginis fieri miraculum. 
Contigit quoque, ut idem miles in taberna 

existens, observaretur fere a triginta haereticis 
armatis: cui dictum est, iam mortem illi 

imminere propter illos.  
Negavit ille: sed adhuc se victurum 

asserebat.  

Et posuit suum Patriloquium super caput 
suum, et exivit imperterritus ad eos, confidens 

de B[eata] V[irgine].  
Et occurens illis, omnes territi fugerunt, 

et corruerunt plurimi ex illis. 
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 وهو نفس الترس الذي معك اآلن على ذراعك".

ا لهذه األشٌاء، وأجاب بؤن ما                                               اندهش الرجل كثٌر 

ا، سواء فٌما ٌتعلق بالسٌؾ أو بالترس.                                                     ٌقوله لٌس صحٌح 

بٌنما كان الجندي البرٌطانً ٌصلً لكً ٌعرؾ حقٌقة 

جل ٌإكد بؤنه رآه فً ذلك الحٌن؛ رأى الترس ماكان ذلك الر

ا )ٌلمعوهو  أنه قد عقد                               ، كما جرى وصفه، وتعجب كثٌر 

 على ذلك الذراع( سبحة الوردٌة خاصته.

وأدرك أن تلك المعجزة مصدرها قوة وردٌة مرٌم 

 العذراء.

حدث بعدها أن ذلك الجندي البرٌطانً كان فً إحدى 

من الهراطقة الحانات، وهجم علٌه حوالً ثبلثون 

 كان ٌبدو أنهم ٌرٌدون قتله. المسلحٌن؛ و

ا. نهزملم ٌ                                           الرجل، بل كان واثق ا بؤنه سٌقتلهم جمٌع 

            تصمٌم متكبل  وضع وردٌته فً عنقه، واقترب منهم ب

 على القدٌسة مرٌم العذراء.

، واحترق الكثٌر مذعورٌنوعندما اقترب منهم فروا 

 منهم.
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Propter quod admirabatur et alloquebatur 

eos, quare intacti sic fugerent, et corruerent 
solo timore?  

Et arrodentes117 tres de melioribus ex 
illis, videntes praedicta, ruerunt ad pedes eius, 
laudantes eius fidem et postulantes eundem pro 

eis orare.  
Quod ille recusabat, nihil boni de se 

suspicans, sed dixit se cessaturum a verberibus.  
Tunc narraverunt illi quid vidissent, et 

causam huiusmodi formidinis, et fugae, 

dicentes: “Vidimus te armis igneis armatum, et 
Christum vulneratum te protegentem, ex cuius 
vulneribus spicula procedebant, quae nos 

terrebant.  
Et in alia parte vidimus Beatam Virginem 

cum funiculo terribili fugantem, et terrentem 
nos.  

Unde non audebamus resistere, nec in 

nobis mansit aliqua118 fortitude. 
Vidimus etiam Angelos, te custodientes.  

Propter quod nunc convertimur ad fidem”. 
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ٌسؤل نفسه                                   كان )الجندي( مذهوال  لما حدث، وكان 

 .صابوا بشًءمذعورٌن، حتى قبل أن ٌ ربهمه عن سبب

وبٌنما كان ٌجهد فً فهم ذلك، ركع )اللصوص( 

الثبلثة األكثر صبلبة عند قدمٌه، لدى رإٌتهم األشٌاء التً 

من  قٌلت، وأطروا على إٌمانه، وطلبوا منه أن ٌصلً

 أجلهم.

ا كما كانوا ٌتخٌلون،                                                  لكنه رد علٌهم بؤنه لٌس صالح 

 بهم بؤي شكل من األشكال.وأنه لم ٌكن قد أصا

ماكانوا قد رأوه، وسبب ذعرهم  فقصوا علٌه

وفرارهم، وقالوا: "لقد رأٌناك مؽطى بدرع من ألسنة النار، 

ٌحمٌك، وكانت تخرج من جراحه أشعة  الجرٌحوالمسٌح 

 ا.دبت الذعر فٌن

مرٌم تهددنا بحبل  ورأٌنا فً الجهة األخرى القدٌسة

 مخٌؾ، فؤسرعنا بالفرار.

على إبداء أٌة مقاومة، وخارت جمٌع  نجرإلذلك لم 

 قوانا.

ا مبلبكة تحرسك.                          رأٌنا أٌض 

 لذلك فنحن اآلن نرٌد أن نهتدي لئلٌمان".
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Tertio contigit, quod quidam Comes 

committeret bellum: hunc militem praefecit in 
Capitaneum fere mille armigeris, ipse in armis, 

et in vexillo suo, et singulorum suorum posuit, 
pro signo Psalterium Manuale: confidens de 
Beatae Virginis auxilio.  

Multi autem erant ex adverso haeretici 
circiter vigintimillia119.  

Congressione autem facta ad invicem fere 
omnes de viginti millibus interempti sunt.  

Princeps autem militiae haereticorum 

fugit ad praedictum Capitaneum, petens 
gratiam, et narravit ei, quae viderat cum suis in 
hoc bello pro parte sua, et suorum, et dixit: 

“Quia vidimus te armatum igneis armis”.  
Dixitque rursum, quod in parte dextera 

sui exercitus videssent Beatam Virginem 
Mariam, gladium vibrantem super eos, quo 
deiiciebantur et terrebantur.  

Sed magis, quia videbant ante exercitum 
Christianorum Christum vulneratum, ex cuius 

vulneribus spicula ignea procedebant, eos 
vulnerantia. 
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فً المرة الثالثة حدث أن أحد الكونتات كان ٌنوي 

ا على حوالً ألؾ مقاتل:                                                      شن حرب، وعٌن ذلك الجندي قابد 

فقام هو بعقد سبحة الوردٌة على كل سٌؾ من سٌوؾ 

ساعدة القدٌسة )مقاتلٌه( وعلى الراٌة، ووضع كامل ثقته بم

 )مرٌم العذراء(.

كان هناك فً المقابل الكثٌر من الهراطقة، حوالً 

              عشرون ألف ا. 

هجموا على بعضهم البعض بالتناوب، وهزموا 

                                       الجنود الهراطقة العشرٌن ألؾ  شر هزٌمة.

عندها أتى قابد جٌش الهراطقة إلى القابد العدو، 

مع جنوده وطلب منه العفو، وروى له األشٌاء التً رآها 

ا من ألسنة  : "لقد رأٌناك ترتدي درع                                                        أثناء المعركة قاببل 

 النار".

ثم قال أنهم رأوا على الجانب اآلخر من جٌشه 

                                                    القدٌسة مرٌم العذراء وهً تشهر سٌف ا من النار، ولذلك 

 فروا مذعورٌن.

ا للجٌش  عبلوة على ذلك، كانوا ٌرون                     المسٌح قابد 

منها أشعة من نار  المسٌحً، وجراحه التً كانت تخرج

 تخترق أجسادهم.
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العقود األولى  -هانز فٌرتٌنؽر، الكونت باالتٌن جورج فٌتلزباخ، نهاٌة القرن الخامس عشر 

 من القرن السادس عشر.
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Sed et multitudinem viderunt virorum, armis 

igneis armatorum, qui eos protegebant, et 
caeteros terrifice posternebant, propter quod 

fugerunt, et corruentes interfecti sunt.  
Nullus autem de dicti Capitanei exercitu 

cecidit. 

Quod videns ille Capitaneus haereticorum 
conversus est ad fidem. 

Hac victoria mirabiliter obtenta, Beatus 
Dominicus coepit eum monere120 ad 
poenitentiam, ut confiteretur, cognoscens tanta 

mirabilia circa se facta: vultum avertit ille 
dicens, nondum se satiatum de mundialibus, 
sed adhuc superesse sibi tempus poenitendi, 

prius velle amplius bellare, postea poenitere.  
Instabat tamen S. Dominicus, ut saltem 

confiteretur.  
Et annuit ille, coepitque B. Dominico 

confiteri.  

Et cum coepisset confiteri, audiebat 
vocem ad aures duas, dictantem sibi 

quaecumque121 prius  fecisset,  in  quibus etiam 
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ا من الرجال مع سٌوؾ ملتهبة كانوا  ا حشد                                                   ورأوا أٌض 

ٌدافعون عنهم، فارتعبوا منهم؛ لذلك هربوا وسقطوا على 

 األرض فً تخبط كبٌر.

                                          ثم أنه لم ٌ صب أي واحد من جٌش ذلك القابد.

اهتدى إلى  بعد أن رآى قابد الهراطقة تلك األشٌاء

 اإلٌمان.

وبعد النصر المدهش الذي حققه ذلك القابد، قام 

القدٌس دومٌنٌك، بعد أن رأى المعجزات الكثٌرة التً 

حصلت معه، بدعوته إلى الهداٌة لكً ٌعترؾ؛ لكن القابد 

قال بصوت حزٌن أنه لم ٌشبع بعد من أمور الدنٌا، وأن 

تل ثم ٌهتدي مازال لدٌه الوقت كً ٌتوب، وأنه ٌرٌد أن ٌقا

 بعد ذلك.

                                               مع ذلك، كان القدٌس دومٌنٌك ٌلح  علٌه لكً ٌعترؾ 

 على األقل.

 فوافق وبدأ االعتراؾ مع القدٌس دومٌنٌك.

  األشٌاء                صوت ا ٌذكره بكل الما بدأ باالعتراؾ، سمعوح
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locis, cum omnibus suis circumstantiis.  

Propter quod miratus convertit se retro, 
ut videret, sibi haec suggerentem, et insinuavit 

haec etiam Dominico, sed ipse neminem 
videbat.  

Beatus tamen Dominicus orans, vidit 

B[eatam] Virginem Mariam eidem peccata sua 
dictantem, et sic eum confiteri monentem.  

Finita vero Confessione conversus 
B[eatum] Domenicus ad Beatam Virginem, 
quaesivit de poenitentia ipsi iniungenda.  

Et illa dixit, ut ei bonam poenitentiam 
iniungeret.  

Per annum ergo cilicium portavit, circulo 

ferreo praecinctus, et armatus permansit sine 
exutione.  

Tandem factus est conversus in Ordine 
Praedicatorum, et Beatissimum individualiter 
sequebatur Dominicum usque ad mortem S.122 

Dominici, etiam aliis recedentibus.  
Et Dominico interrogante, an ne ipse 

etiam vellet recedere? 
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 ظروؾ. ةالتً قام بها فً الماضً، وفً أي مكان، وفً أٌ

ه ذكرإلى الخلؾ كً ٌرى من كان ٌ        مندهش ا استدار 

لم ٌر  األخٌر لكن وباح بذلك للقدٌس دومٌنٌكتلك األشٌاء، ب

ا.        أحد 

عندها شرع القدٌس دومٌنٌك بالصبلة، ورأى القدٌسة 

بذنوبه، وبؤن علٌه الجندي  ذكرمرٌم العذراء التً كانت ت

ا.                االعتراؾ أٌض 

دومٌنٌك للقدٌسة بعد انتهاء االعتراؾ، صلى القدٌس 

 العذراء وسؤلها عن الكفارة التً ٌجب أن ٌعطٌها له.

 .مهمة                          فقالت له بؤن ٌعطٌه كفارة  

                                            وهكذا حمل سوط التعذٌب لمدة عام، مطوق ا خصره 

                                                     بسلسسلة حدٌدٌة كان ٌحملها دابم ا حتى عندما كان ٌرتدي 

 الدرع.

ا                        وفً النهاٌة أصبح راهب ا  فً رهبانٌة الوعاظ،        جدٌد 

                     ، خبلف ا لآلخرٌن الذٌن تهالقدٌس دومٌنك حتى وفاوتبع 

 هجروه.

وعندما سؤله القدٌس دومٌنك إذا كان ٌرٌد هو اآلخر 

 ٌتبعهأن ٌنصرؾ عنه، أجاب بالنفً، بل أنه كان ٌرٌد أن 
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Dixit, non: sed in omni loco sequi velle 

eum, quocunque isset.  
Sanctissimo vero123 Dominico defuncto, 

in bona vita perseverans, fine sancto 
consumatus est etiam et ipse. 
 

 
EXEMPLUM IV. 

De quodam Episcopo haeretico, per Psalterium 
Mariae converso. 

 

Contigit tempore S. Dominici ipsi124 

praedicante in Albigio, cum non proficeret 

praedicando, conquerebatur de hoc B[eatae] 
Virgini, quod ea dirigente illuc venerat, nec 
tamen proficiebat. Oranti apparuit B[eata] Virgo 
Maria intimans ei causam. “Non est mirum, 
quod non proficis praedicando, quoniam aras 

in terra non madefacta, nec compluta: scire 
enim dabes, ait, quod quando reformaturus 
erat Deus mundum, misit pluviam gratiae       

suae  Salutationem 
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 إلى أي مكان ٌذهب إلٌه.

                     واظب على العٌش حٌاة   بعد وفاة القدٌس دومٌنٌك،

ا نهاٌة    .صالحة                            شرٌفة، وبلػ هو أٌض 

 

 المثال الرابع

ا لبدعة )األلبٌجٌٌن(، واهتدى                                                   األسقؾ الذي كان مناصر 

 بفضل وردٌة مرٌم.
 

عندما كان القدٌس دومٌنٌك ٌعظ فً ببلد األلبٌجٌٌن 

                                         ٌحصل على نتابج من تلك العظات، كان حزٌن ا  أن دونمن 

                                العذراء التً ذهب إلى هناك بناء   أمره للقدٌسة شكىف ،لذلك

 على أمرها، لكنه لم ٌكن ٌفلح بشًء.

ظهرت له القدٌسة مرٌم العذراء وهو ٌصلً، 

                                               وأوضحت له السبب قابلة : "ال تتعجب من أنك ال تحصل 

 على شًء من عظاتك!

ا ال تمطر السماء                                                 أنت فً الواقع ترٌد أن تحرث أرض 

ا، ولٌست مرو ٌة: اعلم أن اإلله، عندما حانت                       علٌها أبد 

بسبلمه المبلبكً ساعة تخلٌص العالم، أرسل أمطار الرحمة 

 )السبلم علٌك ٌا مرٌم(.
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sc[ilicet]125 Angelicam.  

Nam per eam reformavit, quod prius 
formaverat, sic igitur praedica meum126 

Psalterium cum Orationibus, et viis 
scientialibus, et de caetero proficies”.  

Quod audiens B.127 Dominicus laetus sicut 

illa proposuit, sic fecit, et profecit.  
Percepit igitur post huiusmodi 

praedicationem statim sequi, fructus Verbi, 
ipsaque gloriosa V[irgine] Maria coeperit fama 
celebrari, simulque et ipse.  

Cuius famam audivit quidam Episcopus 
vir magnae litteraturae, et is haereticus.  

Hic propterea quod Dominicus praedicaret 

huiusmodi, quae sibi videbantur quasi puerilia, 
et muliebria, scil[icet] Ave Maria, cum magis 

ipse cuperet audire alta, et insolita, 
contempsit128 hanc praedicationem, simul et 
Praedicationem, ut qui praedicaret secundum 

suam opinionem, non nisi orationes vetularum.  
Quare commovebat alios contra eum, ita 

ut etiam verberaretur Dominicus per eundem 
Episcopum    satis    atrociter,    sed    divinitus 
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                                                 فً الحقٌقة، لقد خل ص ما كان قد خلقه فً المبدأ من 

خبلله: إذن، عظ بوردٌتً، فهً الصبلة التً تإدي إلى 

 الحكمة، وستحصل على نتابج عظٌمة".

قام القدٌس دومٌنٌك، تملإه الفرحة، بما قالته له، 

 وحصل )على ما كان ٌرؼب به(.

بعد كل عظة ولمس لمس الٌد أن الثمرات، 

)بالوردٌة(، تتبع مباشرة الكلمات، وبدأ ٌنشر عبادة مرٌم 

 العذراء المجٌدة بذات الوقت.

علم األسقؾ بذلك، وهو )رجل( ذو اطبلع ومعرفة 

كبٌرة كان قد انضم إلى هرطقة )األلبٌجٌٌن(، ولذلك كان 

ٌزعم أن عظات القدٌس دومٌنٌك حول السبلم علٌك ٌا مرٌم 

تناسب النساء العجابز، بٌنما هو صبٌانٌة و               لٌست إال  أشٌاء 

سمع بها من       لم ٌ  كان ٌحبذ سماع أشٌاء رفٌعة المستوى و

قبل؛ وكان ٌزدري تلك العظات والواعظ، ألنه كان ٌعظ 

 عجابز.النساء لل صلوات ت سوىلٌسوهً أفكاره هو، 

لذلك السبب كان األسقؾ ٌثٌر الناس ضد دومٌنٌك 

تدخل إلى هٌبة، لكن اإلله وكان ٌسًء معاملته بطرٌقة ر

 جانبه.
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sanatus est.  

Brevi post, dum idem Episcopus oraret, 
rapitur per visum, et obdormiens videbatur sibi 

e terra inundationem videre, abyssalem129 
aquam130 insurgere, omnia obruentem, et ad se 
appropinquantem.  

Circumspiciens igitur locum131 ad 
fugiendum, vidit quemdam132 scil[icet] Sanctum 

Dominicum, prout ipsum praedicantem videret 
super aquas illas pontem aedificare, in quo 
ponte erant centum et quinquaginta turres, et 

quotquot fugissent ad pontem, salvabantur, 
ipso Dominico accipiente eos, et dirigente 
altrinsecus.  

Alii vero submergebantur.  
Accessit autem et ipse, ut salvaretur, 

versus pontem ad B[eatum] Dominicum petens 
humiliter recipi.  

A quo correctus, tandem tamen receptus, 
et ultra pergens, pervenit in fine pontis ad 

quendam hortum plenum floribus, et omni 

amaenitate conspicuum. 
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ت مع ذلك األسقؾ رإٌا لبعد ذلك بوقت قصٌر، حص

بٌنما كان فً حالة من النشوة، بدا له أنه رأى  ٌصلً: وهو

ا ؼزٌرة تتدفق من أعماق األرض وتؽرق وتؽطً كل                                                  مٌاه 

 شًء، وأنها كانت تقترب منه.

                                                  وبٌنما كان ٌتلفت من حوله بحث ا عن مكان ٌلجؤ إلٌه، 

                                                   رأى رجبل  ٌشبه القدٌس دومٌنٌك، تمام ا كما رآه أثناء 

ا فوق تلك المٌاه ٌقوم على مبة                                                      العظات، وهو ٌشٌ د جسر 

 .دعامةوخمسٌن 

وكان كل من ٌصعد إلى الجسر ٌنجو؛ وكان القدٌس 

 هم وٌؤخذهم إلى مكان آمن.رحب بدومٌنٌك ٌ

 اآلخرون فقد كانوا ٌؽرقون فً المٌاه.وأما 

ا من الجسر كً ٌنجو، طلب                                              وعندما اقترب هو أٌض 

ا  من القدٌس دومٌنٌك أن ٌنتشله إلى األعلى.       صاؼر 

أمسك به القدٌس دومٌنٌك وانتشله، ثم مشى حتى 

لم  ل إلى حدٌقة ملٌبة بالزهور؛ مكاننهاٌة الجسر حٌث وص

 ٌكن قد رأى بروعته.
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 .15المصدر، القرن  مجهولة
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ا كان الذي األسقؾ: الرابعرسم توضٌحً للمثال   بفضل  واهتدى ،(األلبٌجٌٌن) لبدعة        مناصر 

 .)رسم لٌتٌتسٌا الجٌري(  مرٌم وردٌة
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In quo vidit Dominam quandam sedentem 

in solio regali, cum Parvulo, quae erat Beata 
Virgo Maria. 

Ad quam cum caeteris ingrediens: caeteris 
dabantur serta de floribus.  

Illi enim salutabunt Virginem salutis 

regratiantes eidem de salvatione133 per pontem, 
et Pontificem scilicet Sanctum Dominicum.  

Quod Episcopus videns similiter egit.  
Cui Domina Regina dixit increpando, quod 

non esset dignus evadere.  

Consolabantur tamen eundem alii 
dicentes, ne timeret, si tantum vellet se 
emandare134.  

Accepitque ab eadem Regina signum, sive 
sertum sicut caeteri, et humiliter inclinabat.  

Qua visione disparente rediit ad se 
multum consolatus, et coepit volvere135, quod 
esset admonitio ad credendum, praedicationi, 

quam contempserat tam famosi praedicatoris. 
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                                          ورأى هناك ملكة  جالسة  على عرش، ومعها طفل 

 )بٌن ذراعٌها(: لقد كانت القدٌسة مرٌم العذراء.

                     واحد ٌتلقى إكلٌبل  من ولدى الوصول إلٌها، كان كل 

 الزهور.

ثم كانوا ٌحٌون عذراء النجاة، وٌشكرونها على 

إنقاذها لهم من المٌاه بواسطة ذلك الجسر وعلى ٌد القدٌس 

 دومٌنٌك الذي بناه.

 )وصل( أمامفعل األسقؾ كما فعل اآلخرون، و 

                          أنه لم ٌكن ٌستحق أن ٌ نقذ الملكة: لكنها عاتبته وقالت له 

 )من المٌاه(.

                                              ثم واسته وقالت له أال  ٌخشى، ألنه كان باستطاعته 

 معالجة األمر إذا أراد ذلك.

وبالمثل، كما حصل مع اآلخرٌن، تلقى هدٌة من 

 الملكة، وهً إكلٌل الزهور، وركع أمامها بتواضع.

ا                                                   عندما اختفت الرإٌا، عاد )األسقؾ( إلى وعٌه، مفعم 

 استدعتهبالعزاء والرضى، وبدأ ٌفكر أن )تلك الرإٌا( قد 

لئلٌمان بالوعظ بالوردٌة، وبذلك الواعظ المتمٌز الذي طالما 

 احتقره.
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Incoepit136 igitur dicere Psalterium quod 

audierat, et continuavit diu.  
Venerunt interim tribulationes guerrarum 

in suum populum, propter quod cogitavit se 
totum conferre ad praedicandum, et laudandum 
Beatam Mariam Virginem.  

Quo ut prius obdormiente habuit visionem 
huiusmodi.  

Invenit se inter montes in loco lutoso 
cum pluribus valde infixum, et cum conarentur 
exire quibusdam existentibus usque ad genua, 

aliis usque ad corrigiam, aliis usque ad 
corrigiam, aliis usque ad collum, residebant, 
nec exire poterant.  

Et cum non potuisset nec ipse, nec alii 
exire, intuens sursum, vidit137 quandam 

Reginam in monte cum viro uno138 scil[icet] 
Sancto Dominico prospicientem, et luto infixis 
catenam139 de centum et quinquaginta annulis 

aureis, et quidecim140 aureis lapidibus 
mittentem:   per   quam   multos   extrahebant, 
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سمعها مرات شرع بتبلوة الوردٌة التً كان قد 

 كثٌرة، واستمر بتبلوتها لزمن طوٌل.

قرر حدثت حروب بٌن أبناء شعبه، وفً ذلك الزمان، 

لتسبٌح بالقدٌسة مرٌم تكرٌس نفسه بالكامل للوعظ وا

 العذراء.

                                              فعاد مرة  أخرى إلى حالة النشوة، وحصلت معه هذه 

الرإٌا: وجد نفسه مع آخرٌن فً مستنقع محاط بالجبال، 

ٌحاولون الخروج منه لكن بدون جدوى، ؼارقٌن وكانوا 

من كان                                   هم من كان ؼارق ا حتى الركب، ومنهممن؛ فٌه

ونوا ، ولم ٌكعنقحتى الخصر، وآخرٌن حتى ال       ؼارق ا

 قادرٌن على الخروج منه.

وبما أنهم لم ٌكونوا قادرٌن، ال هو وال اآلخرٌن، على 

ورأى على الخروج منه، رفع )األسقؾ( عٌنٌه إلى األعلى، 

 كان ٌبدو أنه القدٌس دومٌنٌك وهما                   القمة ملكة  مع رجل

، ورمٌا على أولبك الذٌن كانوا ؼارقٌن فً إلٌهم انٌنظر

الوحل سلسلة مإلفة من مبة وخمسٌن حلقة ذهبٌة 

                                      )متناوبة( مع خمس عشرة كرٌ ة من الذهب.

 )تعلق( الكثٌرون بها، وخرجوا من الوحل، وصعدوا 
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et extractos in monte salvabant, lavabant, et 

cibabant.  
Petiit et igitur ipse adiutorium: qui etiam 

liberaliter cum caeteris extractus est, et lotus.  
Quo facto dixit eidem Regina illa: “Ecce 

prius in diluvio aquarum te liberavi, et iam141 

induto142 hoc infixus remansisses, si te per 
meum adiutorium non liberassem”.  

Erat enim adhuc infirmus in fide huius 
Psalterii, et sine perfecta emendatione sui.  

Et ait Regina: “Esto ergo firmus et 

persevarans in servitio meo”; et dispaurit haec 

visio, mansitque multum consolatus, et etiam 
pax reddita est. 

Igitur terminatis guerris et 
tribulationibus, ex eo magis devote continuavit 

Psalterium Mariae Virginis.  
Ad fortiorem equidem confirmationem ex 

benigna dignatione Mariae, contigit postea, ut 

Episcopo orante tertia quaedam visio ei 
demonstraretur.  

Videbaturque143 ei dum esset in Ecclesia 
quadam,  orans,  se  videre  juvenem  quendam, 
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 باتجاه الجبل ناجٌن، واؼتسلوا وتناولوا الطعام.

ا المساعدة، ونال الرحمة،   مثل                                         طلب )األسقؾ( أٌض 

 اآلخرٌن، )فتعلق بالسلسلة( وارتفع إلى األعلى، واؼتسل.

                     إلٌه قابلة : "أنقذتك  بعد ذلك، توجهت الملكة بالحدٌث

                                                    فً السابق من الؽرق فً المٌاه، واآلن كنت ستبقى عالق ا 

 فً ذلك الوحل لو لم أحررك بمساعدتً".

من ذلك، كان إٌمانه )بقدرة( الوردٌة مازال  لكن

                                     ضعٌف ا، ولم ٌكن قد ؼٌر رأٌه بالكامل.

فً  وال تعرؾ الكلل         كن صلب ا إذن أضافت الملكة: "

 خدمتً!".

ا، وعادت                                                 ثم تبلشت تلك الرإٌا، وشعر بالراحة كثٌر 

 إلٌه السكٌنة.

انتهت الحروب ومعاناتها، واستمر بتبلوة وردٌة 

 وى شدٌدة.مرٌم العذراء بتق

ا على عودة الطمؤنٌنة من خٌر مرٌم،                                                    بعد ذلك، وتؤكٌد 

حدث ذات ٌوم أن دخل األسقؾ فً حالة النشوة للمرة 

                                                   الثالثة وهو ٌصلً فً الكنٌسة: بدا له أنه ٌرى مبلك ا 
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Angelum sc[ilicet] facientem corrigiam, et 

accepit ab eo Patriloquium suum, quod 
vertebatur in lapides pretiosos, ex quibus 

confecit plurima Patriloquia habentia lapides 
adeo claros144, ut illustrarent suo lumine totam 
Ecclesiam.  

Qua corrigia perfecta, praesentavit 
eandem B[eatae] Virgini.  

Quam ipsa accipiens, et laudans eidem145 
dixit, quia sibi valde grata esset, monebatque ut 
plures similes mitteret, corrigias plenas, 

similesque et ab aliis sibi fieri procuraret, quo 
sic sua amicitia dignior esse posset.  

Ex qua visione subtracta, confirmatus 

mansit et consolatus, haeresi omni derelicta 
penitus et malis rumoribus postpositis, Beatae 

Virgini devote serviens: eandem prae omnibus 
exaltabat.  

A qua, et ipse bonum finem positus est, et 

in gloria sempiterna feliciter exaltatus. 

 
 

                                                           

 
144

 ."caros ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 

 
145

 .)ٔفغٙب( "eandem ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 



511 
 

                                           ح صبٌة كانت تحمل )فً ٌدها( حببل  طوٌبل  لصنع بمبلم

 )سبحات الوردٌة(.

ه فتتحول إلى كان )المبلك( ٌؤخذ )الحبات( من وردٌت

ا كبٌر  من سبحات  حجارة                                             ثمٌنة ، وكان ٌصنع منها عدد 

 الوردٌة بؤحجار ثمٌنة ساطعة تؽمر كل الكنٌسة بالنور.

بعد أن انتهت من الحبل، ذهبت )الصبٌة المبلبكٌة( 

ا،                                                        إلى القدٌسة مرٌم التً رحبت بها بحفاوة وشكرتها كثٌر 

أن تقدم لها وردٌات أخرى، وأن تطلب من  اوطلبت منه

 اآلخرٌن تصنٌعها كً ٌكونوا جدٌرٌن بصداقتها.

بعد انتهاء الرإٌا، ارتفعت حالته المعنوٌة وشعر 

ة األلبٌجٌٌن بالكامل؛ وبتخلصه من بالراحة، وهجر هرطق

بتقوى وكان  عقابدهم الشرٌرة، خدم القدٌسة مرٌم العذراء

 ٌعظمها أمام الجمٌع.

                                                  وأما هً، فقد وهبته )نعمة( المٌتة  الصالحة، وارتقت 

 به إلى فرح المجد األبدي.
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EXEMPLUM V. 
De Jacobo quodam usurario. 

 

Erat in Italia quidam Usurarius maxime 

famosus, et nominatus habens villas, civitates 

et castra.  
Quid multa? 
Comitibus fuit potentior.  

Similiter in plurimus villis, et terris 
paucos habuit.  

Qui quodam tempore audivit praedicari 

Psalterium Beatae Virginis a S. Dominico, et 
proponens ipsum legere acquirebat sibi ad 

legendum Patriloquium pretiosissimum, quod 
non solum devotionis causa, sed forsan magis 
causa ostentationis portavit, et triennio 

continuavit. 
Contigit, ut tactus aliquando devotione 

quandam capellam intraret, ubi modo 
inconsueto audivit vocem Immaginis146 Mariae 
terrificam, sibi dicentem: “Iacobe, Iacobe, 

redde rationem mihi et filio meo, sicut exigis 
distincte a tuis subditis, etiam de minimis”. 

Hoc autem audivit pluries.  

Unde tandem adeo territus fuit, ut fugeret 
de Ecclesia. 
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 المثال الخامس

 المرابً ٌعقوب.

 

ا، ٌملك         مشهور                         ٌعٌش فً إٌطالٌا مراب  كان             جد 

ت ا،        فٌلبل   أخرى.        كثٌرة   وممتلكات                ومدن ا وقصور 

ا على كان  تالمقاطعات،             متسلط                وعلى الفٌلبل 

 واألرٌاؾ.

فً ٌوم من األٌام، سمع القدٌس دومٌنٌك وهو ٌعظ 

ابوردٌة  حصل على و على تبلوتها؛                    مرٌم العذراء مشجع 

ا للوردٌة لتبلوة )ا لوردٌة(؛ لكنه كان                                 سبحة ثمٌنة جد 

لٌس من أجل التقوى بقدر ما كان من أجل  ،ٌحملها

 المظاهر؛ واستمر على هذا النحو لمدة ثبلث سنوات.

ا كنٌسة صؽٌرةإلى فً أحد األٌام دخل            ، مدفوع 

لمرٌم كلٌة        صورة   سمع فٌهابؤعجوبة و بشعور اإلٌمان،

 قلٌا ٌعقوب،                              باعثة  الخوؾ فٌه، وقالت له: " القداسة تتكلم

لً والبنً مقدار )الفابدة( الذي تطلبه من مدٌنٌك، بالضبط 

 وبؤدق التفاصٌل".

تكررت تلك الكلمات مرات عدٌدة، فهرب من الكنٌسة 

ا  .       مذعور 
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Ipso veniente domum, terror ille cordis 

sui non cessavit.  
Inquirentibus autem uxore et filiis, cur 

turbaretur.  
Cui rem narranti, dixerunt fantasiam 

esse.  

Et quid facerent si haec omnia 
redderentur interrogabant.  

Propter quod non habuit cor reddendi, sed 
ei suadebant, ut se, et omnia sua Beatae Mariae 
commendaret.  

Contigit deinde post duos annos, ipso 
equitante cum multa comitiva, quasi potens in 
divitiis suis, ecce lupi et ursi invaserunt eum, 

aliis non videntibus, sed solum vocem 
audientibus, et rumores.  

A quibus ex equo tractus, equo 
strangulato, miserabiliter mordebatur et 
vulnerabatur in capite, et147 brachiis, et per 

totum corpus a bestiis.  
Alii qui cum eo erant, hortabantur, ut 

clamaret  ad  Beatam  Virginem,  quod  et  fecit 
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اعندما عاد إلى البٌت، كان قلبه ماٌزال   .       مرتاع 

عن سبب اضطرابه بهذا  سؤلته الزوجة واألبناء

 هم ما حدث.ٌلع             الشكل، فقص  

سؤلوه عما سٌحدث أجابوه بؤنه كان مجرد تخٌل، و

 ابتزه(.كل )المال الذي                    )لهم( إذا لم ٌرد  

تكن لدٌه الشجاعة إلعادته، وكان ٌصؽً لذلك لم 

                                                       لنصابحهم، وهكذا لم ٌسل م مرٌم كلٌة القداسة جمٌع كنوزه.

                                              بعد سنتٌن من ذلك الٌوم، وبٌنما كان ذاهب ا على 

عبر ممتلكاته، انقضت  حصانه برفقة الكثٌر من اآلخرٌن،

ودببة لم ٌكن اآلخرٌن قادرٌن على رإٌتها،  علٌه ذباب

 فقط.  الصراخ والجلبة لكنهم كانوا ٌسمعون

اسقطته تلك الوحوش عن صهوة حصانه، وبعد أن 

، وجرحته فً رأسه مزرٌةخنقت الحصان، هاجمته بطرٌقة 

 جسده. سابروساقٌه وفً 

 ن الذٌن كانوا معه، فقد كانوا ٌناشدونه كً و         أم ا اآلخر
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proponens se emendare, et sic liber ad minus a 

morte evasit corporis.  
Eum sic graviter vulneratum, in villam 

deduxerunt, et curam eius egerunt.  
Redeunti igitur illi domum, volentique se 

emendare, obviavit amor mulieris et filiorum, 

nec vitam sic mutavit, ut proposuerat.  
Qui post duos annos iterum aequitavit148 

cum magna comitiva, et ecce statim fulgura et 
tonitrua sonare coeperunt horribiliter.  

Et mox ipse solus a turbine abreptus est, 

et deportatus sursum a daemonibus cum equo 
ad sex miliaria149.  

At ille clamabat ad B[eatam] Virginem 

Mariam promittens emendationem.  
Cui mox Maria adfuit, cum Patriloquio 

fulmineo, et cunctis qui aderant ad nocendum 
fugatis   daemonibus   reduxit   eum   in   equo 
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ٌتوسل للقدٌسة )مرٌم(؛ ووعدها بإصبلح )الشر الذي قام 

                                                فتركته )الوحوش( على الفور، واستطاع أقل ه الفرار به(، 

 من الموت.

                                                عندها، قام األصدقاء بحمله مثخن ا بالجراح الخطٌرة 

                   إلى فٌل بل وعالجوه.

                   ولو أنه كان راؼب ا  لكنه عندما عاد إلى البٌت،

(، تخلى عن نٌته بتؽٌٌر حٌاته قام بهالذي  الشربإصبلح )

 أنه كان قد وعد به. مع                     حب ا بزوجته وأبنابه، 

                      وبٌنما كان ذاهب ا على ، ٌنٌأخرسنتٌن  بعد مضً

حصانه برفقة مجموعة كبٌرة من األشخاص، بدأت السماء 

 بؽتة تبرق وترعد بشكل مخٌؾ.

زوبعة هوجاء، هو فقط من دون                وفجؤة  ابتلعته

علق بحصانه إلى اآلخرٌن، ورفعته الشٌاطٌن وهو م

 )ارتفاع( ستة أمٌال.

ا إٌاها بتؽٌٌر فتوسل للق                                       دٌسة مرٌم العذراء واعد 

 حٌاته.

وعلى الفور أتت مرٌم كلٌة القداسة لنجدته بوردٌة 

وبعد أن أبعدت عنه جمٌع الشٌاطٌن التً  ؛تشبه البرق

كانت تعذبه، أخذته بٌده، أمام جمٌع )األصدقاء( الحاضرٌن، 

 وأعادته إلى األرض، وهو مازال على صهوة جواده.
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sedentem propria manu ad terram.  

Quo facto Virgo Maria disparuit.  
Territus vero equus visione daemonum, 

quasi furiosus per diversa prata currebat.  
Demum intravit domunculam quandam in 

via, et valde sunt territi illi ad quos declinabat 

ex visu terribili equi, et insidentis.  
Et sic evasit iterum.  

Non tamen adhuc habens cor reddendi, 
sed150 propter infamiam sui et suorum distulit 
promissum implere.  

Confessus est non tamen habens cor 
restituendi per usuram ablata.  

Super quod ipso dolente Confessor 

absolvit eum, admonuitque ne ipsum 
saluberrimum servitium Mariae Virginis 

desereret.  
Post  haec   multa   bona   faciebat,  et  in 
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 بعدها مباشرة، اختفت مرٌم العذراء.

لمروج، فً كل خبط عشواء بٌن ا ٌجريكان الحصان 

ا ا من رإٌة الشٌاطٌن.و                  االتجاهات، مهتاج                            مذعور 

ا على اوفً               لطرٌق، وذ عر                                 النهاٌة اقتحم بٌت ا صؽٌر 

المرعب و )الرجل( الذي  الحصان سكان البٌت لرإٌة اقتحام

 ٌمتطٌه.

                                            وبهذه الطرٌقة فر  )من الموت( للمرة الثانٌة.

مع ذلك لم ٌكن لدٌه الشجاعة إلعادة األموال بسبب 

العار )الذي سٌلحقه( بنفسه وبؤفراد أسرته، وكان ٌماطل 

 اء بوعده.فً الوف

( بؤن القوة لكاهن االعتراؾ                   ذهب لبلعتراؾ )قاببل  

 تنقصه لكً ٌعٌد األموال التً ابتزها بالربا.

 كاهن االعتراؾ كٌؾ كان ٌتؤلم لهذا األمرعندما رآه 

ا خدمة مرٌم العذراء                                                           منحه الؽفران، وحث ه على أال  ٌترك أبد 

 المتواضعة التً كان قد باشر بها.

 بالكثٌر من األعمال الصالحة،  منذ ذلك الحٌن قام

 

 

 

 

 

 



522 
 

diversis locis Monasteria construxit, et 

eleemosynas largiebatur abundantissime.  
Apparuit post hoc eidem B[eata] V[irgo] 

Maria visibiliter, et151 interrogans eum, an ne 
vellet adhuc restituere non sua?  

Ipso respondente, quia non haberet cor ad 

hoc faciendum, B[eata] Virgo dulciter 
interrogavit, an reddere vellet si ipsa daret 

unde satisfaceret.  
Annuit ille, et ecce dabantur illi per 

Imperatricem Coelestis Paradisi dona 

innumera.  
Mox ille conspexit domum plenam 

divitiis, quas attente contemplans cupiditate 

tentatus est, et adhuc illa152 per Virginem sic 
indulta retineret cum suis.  

Affuit tamen Virgo Maria comminans ei, 
quod datam substantiam, simulque et suam 
auferret cum ipsius vita, nisi aquiesceret et 

votum adimpleret.  
Propterque153    territus     coepit    ubique 
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العطاء فً  ٌجزلوبنى أدٌرة فً أماكن مختلفة، وكان 

 الصدقات.

فً أحد األٌام، ظهرت له القدٌسة مرٌم العذراء 

 وسؤلته لم ال ٌرٌد إعادة األموال التً لم تكن له.

 ٌقوم بذلك.أجابها بؤنه لم تكن لدٌه الشجاعة لكً 

فقالت له القدٌسة العذراء بعذوبة بؤنها ستعطٌه كل ما 

 كان ٌرؼب به إذا أعاد تلك األموال.

وافق على ذلك، وقامت ملكة الفردوس السماوي 

 بإؼداق العطاٌا الكثٌرة علٌه.

                                             عندما رأى بٌته ملٌب ا بتلك الكنوز، نظر إلٌها 

ا، وكان الجشع ٌؽرٌه باالحتفاظ بؤمواله و معها                                             مسحور 

 األموال التً وهبته إٌاها مرٌم العذراء.

                                                    لكن مرٌم العذراء تدخلت منذرة  إٌاه بالوفاء بنذره إن 

لم ٌرد أن ٌخسر الكنوز التً أعطتها له، ومعها أمواله 

 وحٌاته نفسها.

                                                  ذ عر لتلك )الرإٌا(، وباشر بالكتابة إلى مصارفه فً 
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terrarum ad suos bancos scribere et publicare 

restitutionem, et restituire singulis.  
Quod et154 factum est.  

Et ecce evacuata sunt omnia bona illa.  
Remanserunt autem solum illi cuncta 

priora, de quibus faciebat multa bona.  

Appropinquante vero eius vitae termino, 
intimavit eidem Virgo Maria ut suae domui 

disponeret, quia ab hac luce esset migraturus.  
Fuit enim annosus satis.  
Qua disposita moritur Ecclesiasticis 

munitus Sacramentis.  
Adstabant illi innumeri daemones, 

miserabiliter eius animam susceptam 

discerpentes: clamante ipso itaque 
miserabiliter; at illis portis infernalibus 

appropinquantibus apparuit quaedam Regina 
pulcherrima cum Michaele Archangelo 
arrestans  eos,  quaerensque  quare sic servum 

suum deportarent? 

 
 

 
                                                           

 
154

 .)ٚ( ٔبلظخ "et" 0690 فٟ ؽجؼخ 



525 
 

 لمال( للجمٌع.منطقة كً تنشر )خبر( إعادته )اكل 

                 فحصل هذا تمام ا.

 ثرواته. كل استردتوهكذا 

، فً السابقفقط األموال التً كانت عنده لدٌه  تبقت

 وكان ٌقوم بالكثٌر من األعمال الخٌرٌة بها.

عندما وصلت حٌاته إلى خاتمتها، شجعته مرٌم 

أسرته، ألنه كان فراد ألاألخٌرة  وصٌته تركالعذراء على 

                  راحبل  إلى السماء.

ا بالعمر.                               لقد كان متقدم ا جد 

وبعد أن رتب كل شًء، وتلقى األسرار المقدسة من 

 الكنٌسة، أسلم روحه.

)عندما لفظ أنفاسه األخٌرة(، كان أمامه عدد ال 

ٌحصى من الشٌاطٌن التً انقضت على روحه، وعذبته ببل 

 رحمة، وهو ٌصرخ بشكل ٌثٌر الشفقة.

لكن عندما وصلوا إلى بوابات الجحٌم، ظهرت ملكة 

تهم، قففً ؼاٌة الجمال، مع ربٌس المبلبكة مٌكابٌل، وأو

 وسؤلتهم لم ٌؤخذون معهم عبدها.
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صاحب  :51بداٌة القرن  – 51رودرٌؽو دي اوزونا، تعبد المجوس )تفصٌل(، نهاٌة القرن 

  اللوحة لدٌه سبحة كبٌرة للوردٌة.
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)الطوباوي بارتولو  تً تربطنا باإلله"وردٌة مرٌم المباركة، أٌتها السلسلة العذبة ال"ٌا 

 ، متحؾ فالراؾ رٌشارتز، كولونٌا. 5441لونؽو(. ستٌفان لوكنر، السٌدة بٌن الوردات، 
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Allegant ipsi, eum esse suum, 

proponentes peccata omnia.  
Quibus Virgo Regina respondit: “Suscipite 

stateram, et ponderetur155 mala omnia contra 
bona: aliqua enim bona fecit”.  

Quod factum est.  

Sed mala statim deorsum descenderunt, 
bonis ascendentibus.  

Tunc B[eata] Virgo suis bonis apposuit 
unum parvum Patriloquium, et mox pars 
bonorum descendit praeponderando omnibus in 

altera parte iacentibus mali156.  
Dixitque gloriosa Virgo Maria, quod 

maioris esset meriti suum Psalterium, quam 

omnia157 sua mala.  
Sic igitur datus est, et redditus Virgini 

Mariae. 
Quod videntes daemones numerosi (et 

non  audentes accedere: sed  Beatam  Virginem 

blasphemantes, et se invicem verberantes) 
fugerunt. 
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 فزعموا أنه خاصتهم، وقدموا قابمة بجمٌع ذنوبه.

                                                  أجابتهم الملكة العذراء: "خذوا مٌزان ا، وزنوا جمٌع 

أعماله الصالحة والطالحة: فهو قام ببعض األعمال 

 الصالحة".

 قالت لهم! ففعلوا كما

لكن )كفة المٌزان( لؤلعمال الشرٌرة هبطت على 

الفور إلى األسفل، وصعدت كفة األعمال الصالحة إلى 

 األعلى.

فقامت القدٌسة العذراء بإضافة سبحة وردٌة صؽٌرة 

ا فً كفة األعمال الصالحة، فنزلت على الفور )كفة                                                   جد 

ح المٌزان( التً كانت تحتوي على األعمال الصالحة، وأصب

وزنها أكبر من جمٌع األعمال الشرٌرة التً كانت فً 

 )الكفة( األخرى.

وقالت مرٌم العذراء المجٌدة أن لوردٌتها قٌمة أكبر 

 من جمٌع األعمال الشرٌرة.

                      وس ل م لمرٌم العذراء.        ست رد           وهكذا أ  

ت الشٌاطٌن بعددها الكبٌر عندما رأت ذلك )لم                                                فر 

ٌجرإوا على االقتراب، ولكنهم كانوا ٌجدفون بحق مرٌم 

 العذراء وٌضربون بعضهم البعض(. 
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Atrocissime tamen custodem illius 

Usurarii omnes impetunt clamoribus, et 
verberibus improperantes, quod cum eum tam 

diu habuisset tot vinculis ligatum, et tamen 
evader permisisset.  

Et similiter quare ei dicere Psalterium 

permisisset.  
Et confusi redierunt cum strepitu mirabili 

in infernum.  
Ipse vero liberatos a daemonibus ascendit 

cum Virgine Gloriosa ad superna, et syderea 

Regna, quod et nobis sui concedat famulis 
JESUS CHRISTUS cum Virgine MARIA. Amen. 
 

 
EXEMPLUM VI. 

De quodam Pagano Eliodato, per Gloriosae 
V[irginis] Mariae Psalterium mirabiliter 

converso. 

 

Erat quidam paganus nomine Eliodatus, 

qui  primo  sex mala  Evae  incurrit,  et  postea 

sex bona Mariae habuit. 
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وهم  انقض جمٌع أولبك الشٌاطٌن بشراسةعندها 

ا )الشٌطان( الذي كان  وٌشتمون وٌضربون ٌزعقون        حارس 

ا بالسبلسل  على المرابً                                         ألنه تركه ٌهرب بعد أن كان مقٌد 

 كل تلك الفترة الطوٌلة.

ا بتبلوة الوردٌة.                                  وألنه سمح له أٌض 

ٌصرخون بشكل هم و مهتاجٌنثم عادوا إلى الجحٌم 

 مخٌؾ.

وهكذا صعد ذلك الرجل، بعد أن تحرر من الشٌاطٌن، 

: إن ٌسوع                                         مع مرٌم المجٌدة إلى ملكوت السماء والع لى

بهذا علٌنا،  ٌمكن لهم أن ٌنعمواالمسٌح ومرٌم العذراء 

 نحن عبٌدهم. آمٌن.

 

 المثال السادس

ٌبة، بفضل وردٌة مرٌم العذراء هداٌة الوثنً إلٌودات العج

 المجٌدة.

 

قد جلب على                                   كان هناك رجبل  وثنٌ ا اسمه إلٌودات 

 .ثم نال بركات مرٌم الست، نفسه لعنات حواء الست
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Fuit quoddam bellum contra paganos, in 

partibus Hispaniarum, sc[ilicet] in Regno 
Granatae158, in quo Christiani inter caeteros 

captivos, quendam militem potentem cum sua 
uxore, et prole coeperunt, qui adducti in terram 
Christianorum, fuerunt venditi.  

Filius, qui cum eis erat captivus, iam 
annorum viginti, mox incepit maximis 

tribulationibus aggravari.  
Primo enim accepit tristitiam, ita 

magnam de sua comprehensione, ut desperans, 

se ipsum saepius vellet occidere.  
Secundo, ad hanc devenit miseriam, ut 

perderet omnium membrorum suorum usum.  
Tertio devenit ad tantam miseriam et 

calamitatem, ut panem et aquam, atque 

vestimenta vilissima vix posset hebere, qui 
tamen antea, cum esset liber inter paganos, 
et159 filius magni et potentissimi militis 

nutriebatur.  
Quarto, habuit istam calamitatem, quod 

vulnera     quae     in     bello     susceperat    sic 
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ا فً  الحربأثناء                                       ضد الوثنٌٌن، فً اسبانٌا، وتحدٌد 

مملكة ؼرناطة، تمكن المسٌحٌون من أسر الكثٌرٌن، من 

، مع زوجته وأبنابه، واقتٌدوا إلى مدٌنة بٌنهم جندي مقدام

 مسٌحٌة وبٌعوا.

ا معهم، بدأ فجؤة                                                  االبن العشرٌنً، الذي كان أسٌر 

 عظٌمة: لفاجعاتٌتعرض 

بالحزن الشدٌد ألسره؛ )الشر( األول، كان الشعور 

ا لدر ا كثٌر  جة أنه حاول مرات كثٌرة قتل                          فقد كان محبط 

 نفسه؛

)الشر( الثانً، كان الوصول إلى حالة من التعاسة 

 بحٌث أنه فقد القدرة على استخدام أطرافه؛

من الفقر والبإس     ى  )الشر( الثالث، كان بلوغ مستو

ٌستطٌع الحصول على الخبز والماء،  ٌكادبحٌث أنه 

ومبلبس حقٌرة؛ وهو الذي كان ٌمتلك فً الماضً، عندما 

ا بٌن الوثنٌٌن، أفضل األشٌاء لكونه ابن                                                    كان ٌعٌش حر 

 جندي شجاع وكبٌر؛

: فالجراح التً أصٌب بها بلٌة)الشر( الرابع، كان 

 أثناء الحرب تعفنت لدرجة أنها أصبحت تثٌر الؽثٌان وملٌبة 
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putruerunt, ut foetore, et vermibus horridis 

replerentur quam plurimum, ita ut tanquam a 
cloaca foetor ab eo evaporaret.  

Quinto, ut prae furia a daemonibus quam 

plurimis in corpore suo vexabatur.  
Sexto, venit ad hanc furiam, ut per 

imaginationem videret apertum infernum, et 
semper diceret se illuc iturum, et nunquam ab 

illo liberandum.  
Semper in illis malis invocavit diabolum, 

Christum vero et Matrem eius Mariam totis 

viribus blasphemavit.  
Et haec sex mala recte sunt contraria sex 

verbis in hoc ultimo puncto salutationis Mariae 

positis, scil[icet] FRUCTUS, VENTRIS, TUI, 
JESUS CHRISTUS, AMEN.  

Sanctissimus Dominicus per Hispanias 
praedicans, audit de tanta illius pagani miseria 
in Compostella, ubi tunc praedicabat: 

veniensque ad eum, sciens quod esset paganus, 
ait: “O fili, vis sanus fieri?”.  

Cui ille: “Ita Domine”.  
Et  Dominicus: “Esto Christianus,  et mox 

eris in toto salvus”. 
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بالدٌدان، وكان الرابحة المقرفة تلوث )الهواء( مثل مجرور 

 المٌاه الوسخة؛

 سببته له)الشر( الخامس كان العذاب الجسدي الذي 

 الشٌاطٌن الكثٌرة التً كانت تهاجمه؛

كان ٌرى قد )الشر( السادس، كان بلوغ حد الهذٌان؛ ف

                                                    الجحٌم ٌنفتح على مصراعٌه، وكان واثق ا من أنه سٌنتهً 

 فٌه بدون أي إمكانٌة للخبلص.

خبلل تلك الشرور التً أصابته، كان ٌناشد الشٌطان 

على المسٌح وأمه  ما أوتً من قوة                      دابم ا، وكان ٌجدؾ بكل 

 مرٌم.

                                ستة هً تمام ا عكس الكلمات الستة هذه الشرور ال

الموجودة فً القسم األخٌر من السبلم علٌك ٌا مرٌم، وهً: 

Fructus,  Ventris,  Tui, Iesus,  Christus,  Amen 

 )ثمرة، بطن، ك، ٌسوع، المسٌح، آمٌن(.

 الذي كان ٌعظ فً اسبانٌاسمع القدٌس دومٌنٌك، 

ة ذلك الوثنً الكبٌرة؛ لٌعظ فً كومبوستٌبل، بمعاناوأتى 

وقال له، بالرؼم من معرفته بؤنه وثنً: "ٌا  فذهب إلٌه

 بنً، هل ترٌد الشفاء؟".

 فؤجابه: "نعم  ٌا سٌدي!".

                                اهتدي للمسٌحٌة، وسوؾ تكون آمن ا قال دومٌنٌك: "

 !"على الفور
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Hic paganus ille exclamabat, dicens: 

“Absit hoc a me, ut dimittam legem partum 
meorum. Non etiamsi deberem habere omnia 

bona mundi”.  
Cum igitur S. Dominicus nihil sic 

proficeret cum eo, ait ad eum rursus: “Fili, scio 

duas contilenas160 virtuosissimas, quas si 
centum et quinquaginta vicibus qualibet die 

decantaveris, in brevi totus eris curatus”.  
Paganus ait: “Utique dicere volo, dum 

tamen non fuerint contra legem meam”.  

Ad quem S. Dominicus sancta verbositate 
et fraude respondit: “O fili, haec carmina non 
sunt contraria divinae legi, imo sunt pro ipsa, 

nec sunt quae tibi repugnabunt, sed te potius 
adiuvabunt”.  

Cui Eliodatus: “Utique haec iam dicere 
cupio, dum tamen non fuerit de Christo vestro, 
et Maria.  

Et Dominicus: “Carmina, inquam, illa, o 
fili, quae dicam tibi sunt valde gaudiosa, 

fructuosa,   et   utilia  contra  omnia  adversa, 
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فصاح الوثنً: "هٌهات أن أترك دٌانة آبابً، حتى لو 

 حظٌت بكل خٌر العالم".

فقال له القدٌس دومٌنٌك مرة أخرى، بما أنه لم 

ا: إذا ٌستطع إقناعه: "ٌا بنً، هناك انشودتٌن فعالتٌن           جد 

مرة فً الٌوم، وفً أي مكان تجد نفسك فٌه،  151 تلوتهما

ا".                                       فإنك ستشفى بالكامل فً وقت قصٌر جد 

، لكن فقط إذا أتلوهماقال الوثنً: "إذن، أنا أرٌد أن 

 لم تكن ضد مبادبً".

تبلعب فً الكلمات فؤجاب القدٌس دومٌنٌك على ذلك ب

ٌنطوي على احترام: "ٌا بنً، هذه القصابد لٌست مخالفة 

للناموس اإللهً، بل على العكس، فهً تإٌده؛ وهً لٌست 

ا".مبادبكمتناقضة )مع                      (، وستفٌدك كثٌر 

                                                )أجابه( إلٌودات: "أرٌد أن أتلوها، ٌكفً أال  تكون 

 عن مسٌحكم ومرٌم".

ن القصابد التً فقال )القدٌس( دومٌنٌك: "ٌا بنً، إ

 مطمبنة، ومفٌدة ونافعة فً مواجهة كل سؤقولها لك هً 
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 ، دٌتروا: تتدلى سبحة وردٌة كبٌرة من المكتبة.5441ٌان فان اٌك، القدٌس جٌروم، 
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 مرٌم وردٌة بفضل العجٌبة، إلٌودات الوثنً هداٌة: السادسرسم توضٌحً للمثال 

 .الجٌري()رسم لٌتٌتسٌا   المجٌدة  العذراء
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quae non solum proficiunt in ore Paganorum et 

Iudeorum, quia a quocunque dicantur, eandem 
semper retinent virtutem.  

Sic igitur Sanctissimus hic Pater 
Dominicus pie decepit istum miserum 
paganum, ita ut ad votum Dominici dederit 

consensum.  
Docuit igitur Beatissimus Dominicus eum 

orare PATER NOSTER ex integro, et 
Salutationem Angelicam, celatis nominibus 
MARIA et JESUS CHRISTUS, explicite quamvis 

in verbis positis habeantur implicite.  
Cum igitur paganus ille coepisset dicere 

illas cantilenas, et diceret161 se nescire 

retinere, Dominicus pro eo orans, eas protinus 
retinere perfectissime, eundem fecit, dicens, 

quod in hoc posset perpendere quantae virtutis 
essent tales cantilenae, quae ita in momento ei 
dedissent scientiam et perfectam memoriam, 

homini penitus ignaro.  
Itaque Psalterium ille Eliodatus coepit 

psallere Virginis Mariae, non tamen intentione 
Christiana, imo162 contraria omnino et 
affectione   mundana,   semper   plus   petendo 
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فقط للوثنٌٌن ؛ ولٌس                          إذا ق ٌلت ، وتجلب المنفعة المحن

 نفس المنافع".ب تعود علٌهكل من ٌتلوها  إن والٌهود، بل

 المبتلًوهكذا أقنع األب القدٌس دومٌنٌك بلطافة الوثنً 

الذي لبى رؼبة دومٌنٌك: فعلمه القدٌس دومٌنٌك صبلة 

األبانا كاملة والسبلم علٌك ٌا مرٌم؛ ومع أنه أخفى األسماء 

ها بقٌت مضمرة فً الصرٌحة لمرٌم وٌسوع المسٌح، لكن

 األسماء التً بدلها بها.

ا إٌاها، لكنه  ا ومنشد                                                        بدأ الوثنً بتبلوة )الصلوات( مردد 

 لم ٌكن ٌفلح بتذكرها بالرؼم من تكرارها.

فصلى القدٌس دومٌنٌك من أجله، فؤصبح ٌتذكرها 

بالتمام والكمال، وبعد تبلوتها، أنشد تلك األناشٌد التً كان 

ا أل نها أعادت له فً لحظة، هو الذي كان                     ٌعتبرها فعالة جد 

 ٌنسى كل شًء، الذكاء والذاكرة التامة.

وهكذا بدأ إلٌودات تبلوة وردٌة القدٌسة مرٌم 

مسٌحٌة، بل على راء، ولو بدون نٌة )الصبلة( بطرٌقة العذ

ا لحبه للدنٌا، كان ٌطلب                                                     العكس من ذلك تمام ا؛ ونظر 
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salutem corporis, quam mentis.  

Mira res!  
S. Dominico sic discendente, paganus ille 

orans modo, quo dictum est, mox post 
completionem primi Psalterii sui, miram coepit 

intus sentire iucuntitatem, ac si Paradisi 

delitiis interesset. 
Secunda autem die post Psalterii 

decantationem mox divina virtute recepit 
vigorem membrorum suorum. 

Tertia die sub lecto suo invenit magnum 

thesaurum, et sic se redemit, et in posterum 
scil[icet] post susceptionem Baptismatis 
plurima ex illis fecit bona in Ecclesiis et 

domibus pauperum.  
Nam ibi erant ultra centum millia 

aureorum antiquorum: eratque thesaurus 
absconditus unius Regis pagani.  

Quilibet autem aureus sex, vel septem 

valebat aureos modernos.  
Erat etiam ibi argenti quam plurimum in 

caverna subterranea quadrata, quam  Eliodatus 
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 بكثٌر من خبلص الروح.خبلص الجسد أكثر 

                        )ثم حصلت( واقعة عجٌبة !

القدٌس دومٌنٌك، وبٌنما كان ذلك  انصرؾعندما 

فً داخله        فجؤة   الوثنً ٌصلً بتلك الطرٌقة، بدأ ٌشعر

، كما لو أنه كان ، بعد أن أكمل أول وردٌةبسعادة مدهشة

 فً الجنة.

                                                  فً الٌوم الثانً، بعد أن تلى الوردٌة، استعاد فجؤة  

 أطرافه بمعجزة إلهٌة.قوة 

ا،  ا كبٌر                                                وفً الٌوم الثالث، وجد تحت سرٌره كنز 

، أي بعد أن ثموبهذا الشكل أعتق نفسه )من العبودٌة(، 

تلقى العماد، قام بالكثٌر من األعمال الصالحة، )فقام ببناء( 

 الكنابس والبٌوت للفقراء.

فً الحقٌقة، كان )فً ذلك الكنز( أكثر من مبة ألؾ 

 ٌة قدٌمة خبؤها هناك ملك وثنً.قطعة ذهب

وكل قطعة ذهبٌة قدٌمة كانت تساوي ست أو سبع 

 قطع ذهبٌة معاصرة له.

ا )تحت سرٌره( كهف ا تحت األرض )ذ  ا                                            كان هناك أٌض 

 شكل( مربع، وفٌه الكثٌر من الفضة، اكتشفه إلٌودات 
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sub strato suo in tugurio, quod volens aptare 

suum locum, casu discooperuit.  
De quibus S. Dominico disponente 

plurima bella contra paganos fuerunt persoluta.  
Quarto163 vero die post Psalterii 

persolutionem, daemones qui eum vexabant, 

clamando et ululando per aera, eum dimiserunt.  
Quinto164 die Domina nostra cuncta eius 

vulnera sanavit, dixitque ei, quod oporteret 
eum in fonte vitae lavari, si optare, ab omnibus 
plene curari.  

Sexta die, dicto Psalterio suo, raptus fuit 

in visione coelesti, ubi vidit Sanctorum gloriam 
apparebatque ei, quod cuncta a Christo 

diiudicabantur, quorum plurimi ad 
damnationem perpetuam ibant, paucissimi ad 

gloriam deputabantur.  
Cum autem ipse cum aliis deberet 

accipere damnationem, advenit Regina 

pulcherrima, quae pro ipso oravit, ut illi 
parceretur.  

Cui Iudex: “nunquam, ait, isto165 aliquid 
boni fecit”. 
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 بالصدفة تحت ببلط كوخه عندما قرر ترمٌم مسكنه.

وضع )تلك األموال( تحت تصرؾ القدٌس دومٌنٌك، 

 واستخدمت فً الحرب ضد الوثنٌٌن.

فً الٌوم الرابع، بعد أن انتهى من الوردٌة، حررته 

الشٌاطٌن التً كانت تعذبه، وكانت تصرخ وتصٌح فً 

 الهواء.

شفت سٌدتنا كل جراحه، وقالت له  خامس،فً الٌوم ال

أنه ٌجب علٌه أن ٌؽتسل فً نبع الحٌاة
166
كان ٌرؼب  إن 

 بالشفاء التام.

بعد أن تلى وردٌته، حدثت معه  فً الٌوم السادس،

رأى فٌها مجد القدٌسٌن والمسٌح القاضً،  ،رإٌا إلهٌة

ن إلى ، والقلة ذاهبٌوالكثٌرٌن ذاهبٌن إلى اللعنة األبدٌة

 المجد.

                 شفٌعة  من أجل أن  ،أتت ملكة فً ؼاٌة الجمال إلٌهو

                                                      ٌ ؽفر له، كما هو الحال بالنسبة آلخرٌن لحقت بهم اللعنة.

                                                 )قال( لها القاضً: "إن هذا الرجل لم ٌفعل قط شٌب ا 

ا".          صالح 
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Cui Domina: “Imo Domine.  

Nam sex Psalteria nobis decantavit.  
Cum haec ille paganus vidisset, postea ad 

se reversus, se baptizari curavit, et in 
CHRISTUM et MARIAM firmiter credidit, et 
multa bona fecit, vitam in servitio Gloriosae 

Virginis MARIAE finivit, et sic ab ea167 
assumptus est in coelum. Amen. 

 
 

EXEMPLUM VII. 
De Cardinali quodam devoto. 

 

Maria loquitur ad Sponsum suum novellum 

ALANUM dicens: 
 

“O dulcis Sponse exemplum tibi dico de 

quodam Cardinali Sancti Dominici 

contemporaneo, qui prius fuerat socius 
Dominici in Scholis Oxoniae, postmodum vero 
devotus S. Dominici168, et familiaris erat, et ita 

eius meritis, et praecibus Ordinem 
Cisterciensem intravit in Hispaniis?  

Hic igitur postmodum Cardinalis Sanctae 

Mariae Transtyberim169, factus: cum aliquando 
Romae Dominicum meum de Psalterio    meo   

praedicantem   ferventissime 
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                                                )ردت علٌه( الملكة: "لكنه ٌا رب  قد تبل ست وردٌات 

 من أجلنا". 

بعد أن عاد الوثنً إلى وعٌه، بعد تلك الرإٌا، قرر أن 

ٌتلقى العماد، وآمن بقوة بالمسٌح وبمرٌم، وقام بالكثٌر من 

 األعمال الصالحة.

أنهى حٌاته فً خدمة مرٌم العذراء المجٌدة، وهً 

 أخذته إلى السماء. آمٌن.

 

 لمثال السابعا

 الكاردٌنال المخلص )للوردٌة(.

 

أالن، وقالت له: تكلمت مرٌم مع عرٌسها الجدٌد 

عاش فً  ك عن كاردٌنال، سؤروي ل"أٌها العرٌس اللطٌؾ

زمان القدٌس دومٌنٌك، كان رفٌق دومٌنٌك فً المدرسة فً 

 له. ا      مخلص   ا      صدٌق   أصبح كسونٌا، ومن بعدهاوا

السٌسترسٌٌن، فً اسبانٌا،                        أصبح راهب ا فً رهبانٌة 

 بفضل حسناته وصلواته.

                                           ثم ع ٌن كاردٌناال  فً كنٌسة القدٌسة مرٌم فً 

تراستٌفٌري، وعندما علم بوجود دومٌنٌك فً روما الذي 

 كان ٌعظ بوردٌتً، ذهب لسماعه بحماس كبٌر، وأدهشه 
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audisset, mirabiliter compunctus, et allectus 

suavitate fructuum Psalterii accersito 
Dominico modum specialem illud orandi 

didicit.  
Talem scilicet, ut Quinquagenam diceret 

ad honorem Incarnationis filii mei parvuli. 

Aliam ad honorem Christi Passionis, et 
meae ad eum compassionis.  

Tertiam vero ad honorem septem 
Sacramentorum Ecclesiae, quae derivata sunt 
a Christi Passione, et Incarnatione, et ad 

honorem sibi devotorum, et contra peccata 
sua, quae in saeculo commisit, et in officio 
tali, et dignitate propter varias occupationes 

saeculares.  
Ipsam quoque primam Quinquagenam 

diceret ad honorem, ut Deus daret ipsi gratiam 
bene vivendi, per Incarnationem Christi.  

Secundam, ut daret ei bene mori, per 

Christi Passionem et mortem.  
Tertiam, ut donaret illi perfecte honorare 

Sacramenta, et signanter Sacramentum 
Eucharistiae  et Poenitentiae  in 
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ه جمال ثمرات الوردٌة، وأرسل الستدعاء دومٌنٌك كً                                                     وشد 

ٌعلمه تلك الطرٌقة الخاصة فً الصبلة القابمة على تبلوة 

ا لتجسد ابنً الطفل، والخمسٌن                                                   الخمسٌن األولى تكرٌم 

ا                                         الثانٌة تكرٌم ا آلالم المسٌح وفاجعتً به، و الخمسٌن        أخٌر 

من ، النابعة ة                                           الثالثة تكرٌم ا ألسرار الكنٌسة المقدسة السبع

آالم وتجسد المسٌح، من أجل المإمنٌن به، ومن أجل 

خطاٌاه التً ارتكبها فً حٌاته وأثناء قٌامه بواجباته، ومن 

 أجل كرامة جمٌع أنواع العمل. 

ا تبلوة الخمسٌن األولى                                             وهكذا )كان ٌمكن( أٌض 

 ا لتجسد المسٌح، وطلب نعمة الحٌاة السعٌدة من       تكرٌم  

                                                      اإلله؛ والخمسٌن الثانٌة تكرٌم ا آلالم المسٌح وموته، وطلب 

من اإلله؛ والخمسٌن الثالثة لطلب  نعمة المٌتة الصالحة

                                              تبجٌل األسرار المقدسة من اإلله، وخاصة  سر تناول 

 القربان المقدس وسر االعتراؾ، مع التوبة )عن الخطاٌا(، 
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بٌلدنٌسً، كبلوس ستالبورغ دٌر راٌخً و فراو مارؼرٌت فون راٌن،  -ماٌستر دٌر ستالبورغ 

 ، معرض ستادٌلشس كونستٌنستٌتوت اوند ستادتٌشً، فرانكفورت.5154
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 .)رسم لٌتٌتسٌا الجٌري(  للوردٌة المخلص الكاردٌنال: السابعرسم توضٌحً للمثال 



552 
 

contritione, confessione, et satisfactione, ut sic 

non gustaret mortem sine perfecta, et devota 
perceptione Sacramentorum, omniaque 

debebant fieri cum disciplinis.  
Et hos modos me docente saepius 

BEATUS DOMINICUS praedicavit, qui sunt modi 

optimi contra omne malum, et pro omni bono.  
Sic igitur Cardinalis ille mox Sancti170 

Viri dictis obediens, viribus totis coepit dicere 
Psalterium, et consulere aliis et praedicare.  

Tandem procuravit, ut in Ordine suo 

Cisterciense171 a multis diceretur.  
Cum igitur post annos quinque (Diabolo 

cooperante) contra Summum Pontificem pene 

universi, uno animo causa recuperandi 
Dominium Imperiale (quibusdam Nobilibus ad 

hoc populum Romanum incitantibus) 
insurrexissent, ipsum Summum Pontificem 
cum omnibus Cardinalibus fugere latenter 

coegissent ad quoddam Castrum prope 
Romam, insequebantur eum172, et obsidione 

fortissima vallaverunt.  
Cum  ergo alimoniis carerent, et  in  dies 
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واالعتراؾ )بالذنوب(، والكفارة؛ وأن ال ٌذوق الموت قبل 

)أن ٌبلػ( الكمال وٌتلقى األسرار المقدسة بورع وتقوى، 

 وبمقتضى التعالٌم )المسٌحٌة(.

                                             كان القدٌس دومٌنٌك ٌعظ عادة  بهذه الطرٌقة فً 

                                                        الصبلة التً أنا علمته إٌاها، والتً ت بعد كل شر وتؤتً بكل 

 خٌر.

بتبلوة الوردٌة بكل ما أوتً  وهكذا بدأ ذلك الكاردٌنال

ا على  من قوة، وبالوعظ بها والنصح بها للجمٌع،             متقٌد 

 الرجل القدٌس.كلمات ذلك الفور ب

ا، بذل ما فً وسعه كً ٌتلوها الكثٌرون فً                                                وأخٌر 

 رهبانٌته السٌسترسٌة.

بعد خمس سنوات، أقنع الشٌطان بعض النببلء 

ٌنتفضوا جمٌعهم ضد الحبر  بتحرٌض سكان روما لكً

من أجل استعادة السٌطرة على اإلمبراطورٌة؛  األعظم

ا إلى األعظم، مع جمٌع الكرادلة، للهر فاضطر الحبر            ب سر 

 أحد القصور بالقرب من روما.

ا. فً تلك  ا شدٌد                                            لكنهم تبعوه وحاصروه حصار 

  فؤكثر األثناء، ندرت المواد الؽذابٌة، وكانت تتناقص أكثر
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deficerent, nimia potus, et ciborum penuria, ut 

multi Ecclesiasticorum summa egestate 
compulsi, carnes comederent equorum, et 

mulorum suorum.  
Praefatus Cardinalis, se cum tota 

Ecclesia Romana, in tanto periculo cernens 

esse positum, confidenter Psalterium meum 
praedicavit omnibus in Castro inclusis, 

promittens eis et affirmans, quod si hoc 
dixerint, mox auxilium adfore non dubitarent.  

A Summo Pontifice usque ad minimum 

Castri famulum omnes dixerint173 Psalterium 
meum, modo nunc174 dicto summis cum 
fletibus et gemitibus.  

Res autem statim magnae pietatis meae 
tunc secuta est.  

Nam die tertia Romani obsidentes 
castrum, sic terrore fuerunt percussi, 
attonitique et compuncti ad poenitentiam, ut 

armis obiectis175 multi fugerent.  
Nobiles autem, et principales depositis 

armis, et solis camisiis acceptis, nudi cum 
capistris collo alligatis ad castrum 
properabant misericordiam postulantes et 

pacem.  
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إلى أن حدث شح شدٌد بالؽذاء والشراب بحٌث اضطر 

أحصنتهم وبؽالهم وم الكثٌر من رجال الكنٌسة إلى أكل لح

ة  .                       تحت ضؽط الضرورة الملح 

عندما رأى ذلك الكاردٌنال نفسه مع كل أفراد كنٌسة 

روما فً خطر كبٌر بهذا الحجم، حث جمٌع أولبك الذٌن 

كانوا حبٌسً القصر على االتكال على وردٌتً، ووعدهم 

 تلوها. إذاعلى الفور  صلبؤن النجدة ست

ظم إلى أصؽر تبل الجمٌع وردٌتً، من الحبر األع

خادم فً القصر، ولٌس بالكلمات وحسب، بل وهم ٌذرفون 

 الدموع وٌنتحبون.

                                          تبعت ذلك مباشرة  عبلمة من عبلمات حبً للخٌر.

ففً الٌوم الثالث، دب الذعر فً قلوب الرومان الذٌن 

 السبلح كانوا ٌحاصرون القصر، ورمى الكثٌرون منهم

وا مذهولٌن  ن بصدق.ٌنادمو               وفر 

النببلء والزعماء من القصر، بعد أن ألقوا ثم اقترب 

فقط، وأعناقهم مطوقة بالحبال،  أسلحتهم، مرتدٌن القمصان

 ٌتوسلون الرحمة والسبلم.
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Qua laetius et festinantius concessa qui 

prius erant hostes, Summum Pontificem 
Romani perduxerunt, maxima cum gloria, 

atque eum in sedem suam collocaverunt.  
Nec de hoc satis est.  
Nam praefatus Cardinalis legatione 

fungens missus ad fideles, qui bellabant 
contra impios Saracenos in Terra Sancta, cum 

praedicasset ibidem Psalterium meum, de 
hostibus mirabilissimam obtinuit victoriam.  

Nam tantum tria millia Christianorum 

tunc habuerunt victoriam, contra plusquam 
centum millia infidelium.  

Nam omnes alii Christiani qui illuc 

venerant176, aut a paganis erant captivati, aut 
occisi, aut pestilentia erant consumpti.  

Et quamvis Christiani erant valde pauci, 
et hostes undique quasi innumeri indubie177 
tamen Terram Sanctam illa hora 

recuperassent, si mansissent constantes et 
bellassent, sed consilio habito et dessidentes, 

post victoriam praedictam ad propria 
redierunt”. 
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ولبك الذٌن كانوا ؤالعفو ب ومنح الحبر األعظمرأؾ 

إلى روما بموكب عظٌم  باصطحابهقاموا من قبل، ف        أعداء  

  وحملوه إلى كرسٌه الرسولً.

ذلك             عندما أ رسلهذا لٌس كل شًء: فً الحقٌقة، 

                                                      الكاردٌنال والٌ ا على المإمنٌن الذٌن كانوا ٌقاتلون فً 

ا                                                  األرض المقدسة ضد المسلمٌن الشرسٌن، انتصروا نصر 

 بالوردٌة. هم                        مذهبل  على األعداء ألنه وعظ

فً الواقع، نجح ثبلثة آالؾ مسٌحً فقط بالتفوق 

 ألؾ وثنً.على )جٌش( من أكثر من مبة 

ا                                                    فً الحقٌقة، جمٌع المسٌحٌٌن الذٌن كانوا هناك، إم 

                                                     أنهم أ سروا من الوثنٌٌن، أو ق تلوا، أو أن األوببة قضت 

 علٌهم.

                                                 أم ا فً تلك المرة، وبالرؼم من أن المسٌحٌٌن كانوا 

                                                   قل ة واألعداء كثرة، فمن المإكد أنهم كانوا سٌستعٌدون 

لو أنهم نزلوا مٌدان كامل األرض المقدسة، فً ذلك العصر، 

ء )للوردٌة(؛ لكنهم عقدوا المعركة وهم مازالوا أوفٌا

ا  ولم ٌتفقوا، فعادوا إلى بٌوتهم بعد ذلك النصر.       مجلس 
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Nam audierunt Soldanum cum omnibus Regibus 

suis, et infinita multitudine contra eos velocius 
properare.  

Quid ultra?  
“Cardinalis ille post haec, in incoepto178 

perseveravit usque ad finem vitae, qui 

admonitus, a me ipsa, per dies 150, ante 
mortem suam maximam fecit poenitentiam 

ieiunando, flendo, se disciplinando, vigilando, 
et peccata sua confitendo.  

Sed contigit ei in fine trium dierum179, 

quod os suum aperire non valeret.  
Cum igitur cunctis desperarent illum 

posse Eucharistiam suscipere, die tertia illi 

apparui, et manu virginea linguam eius 
contingens, eidem et sensum, et perfectum 

reddidi eloquium.  
Ob hoc quoque Sacramentis devotissime 

susceptis, in tantum flevit in susceptione 

Corporis Domini filii mei, ut nullus 
praesentium, tantum unquam  vidisset  fletum 
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 لٌهم أن السلطان، ومعه كل الملوكاألخبار إ توصل

ا، كانوا ٌتقدمون بسرعة                                                  )حلفابه( و حشود كبٌرة جد 

 ضدهم.

 فما الذي حدث بعد ذلك؟

بعد تلك األحداث، واصل ذلك الكاردٌنال عزمه )على "

وقام بكفارة عظٌمة بعد ؛ حٌاتهتبلوة الوردٌة( حتى نهاٌة 

                                                  تحذٌري له قبل موته بمبة وخمسٌن ٌوم ا؛ فصام، وبكى، 

 ، وسهر اللٌالً، واعترؾ بذنوبه.         أد ب نفسهو

 قبل موته بثبلثة أٌام، لم ٌعد ٌستطٌع فتح فمه.لكن 

ا على انوا حك وألن الجمٌع                             زٌنٌن ألنه لم ٌكن قادر 

له حاسة الذوق            له وأعدت                               تناول القربان المقدس، ظهرت  

ا( على الكبلم بطرٌقة                                                        بلمسة من ٌدي العذرٌة، و)أصبح قادر 

 صحٌحة.

األسرار المقدسة بإٌمان عظٌم،  تلقىوهكذا، بعد أن 

ا أثناء تناول جسد الرب ا لم                                 بكى كثٌر                          ابنً، لدرجة أن أحد 

                                                 قط من قبل رجبل  على فراش الموت ٌبكً إلى ذلك الحد.ٌر 
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ab uno hominem180 morti proximo.  

Nam oculi eius videbantur quasi duo 
rivuli parvi aquam stillantes.  

Cor vero eius prae nimia contritione 
intus vehementissimis agitabatur motibus, ut 
longius a cubili eius sonus motionis cordis 

ipsius perpenderetur.  
Mira res!  

Sic singultibus filius ille salutis aeternae 
nimiis agitabatur, et suspiriis immensis prae 
peccatorum suorum contritione, et amore 

Christi, et desiderio coelestis Curiae, quod cor 
suum quasi vas plenum mero optimo, et recenti 
est fractum, et contritum.  

Sicque cum fracto sanguine cordis per os 
emisso, spiritum inter manus Filii mei 

assistentis efflavit, et ad gaudia aeterna ipso 
perducente pervenit”.  

Propterea, o viri Ecclesiastici, hanc 

historiam notate, et ad Confratriam Psalterii 
mei gaudentes181 redite, ut per hanc cives 

efficiamini Curiae Coelestis. Amen. 
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 ٌنٌرصؽ جدولٌنفً الواقع، كانت عٌناه تبدوان مثل 

.               ٌتدفقان ماء 

      ت سمع  ٌخفق بقوة لندمه الكبٌر، وكانتوكان قلبه 

ا عن سرٌره.                         خفقاته بعٌد 

                                            كان م دهش ا كٌؾ كان ذلك االبن ٌترنح فً جفبلته 

ا           أسف ا على                                             الكثٌرة )خاشٌ ا( من أجل خبلصه األبدي، متنهد 

                                                   خطاٌاه، وحب ا بالمسٌح، ورؼبة  بملكوت السماء؛ انكسر 

 ملًء بنبٌذ جدٌد فاخر وانسكب )على األرض(.قلبه كإناء 

وهكذا، عندما تحطم قلبه، خرج الدم من فمه، وأسلم  

روحه بٌن ٌدي ابنً الذي كان بجانبه، واصطحبه هو 

 بنفسه إلى الفرح األبدي".

لذلك، ٌا رجال الكنٌسة، اعتبروا من هذه القصة، 

كً تحصلوا بواسطتها على  الوردٌةواذهبوا بفرح ألخوٌة 

 حق اإلقامة فً ملكوت السماء. آمٌن.
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 ، المعرض الوطنً، لندن.5445بونو دا فٌرارا، القدٌس جٌروم فً الصحراء )تفصٌل(، 
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EXEMPLUM VIII. 
De Alano Britanno Milite devoto. 

 

MILES quidam devotus, nomine Alanus 

de Valle Coloram Galliae prope Dinanuum in 

Britannia, ibat ad terram Albigensium cum 
Comite Montisfortis182, et multis aliis de 
Britannia ad expugnandos, tempore, quo 

B[eatus] Dominicus ibidem contra haereticos 
spiritu bellando, praedicabat mirabilia de 
Psalterio Virginis Mariae, per quod multo plures 

ad fidem Christi, quam per quascunque alias 
praedicationes convertebat.  

Hic ergo devotus miles ex Doctrina et 
admonitione B[eati] Dominici Psalterium 
Virginis Mariae omni die dicebat, devote 

meditando articulos Christi Incarnationis, et 
Passionis, et genibus flexis infallibiliter oravit.  

Huic ergo militi Christi, et Virginis 
Mariae, mirabilia contigerunt per Psalterium 
Virginis Mariae.  

 
 

                                                           
182
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 المثال الثامن

 أالن. إمنالجندي البرٌطانً الم

 

                               كان هناك جندٌ ا مإمن ا اسمه أالن
183

، من وادي 

فً مقاطعة  الؽال، بالقرب من دٌنانكولورا فً ببلد 

برٌطانٌا؛ وكان ٌشارك فً المعارك فً أراضً األلبٌجٌٌن، 

 مع الكونت مونفور والكثٌر من البرٌطانٌٌن اآلخرٌن.

فً ذلك المكان، وفً نفس الوقت، كان القدٌس 

هم عن                             روحٌ ا ضد الهراطقة، وكان ٌعظح دومٌنٌك ٌكاف

معجزات وردٌة مرٌم العذراء، والتً كان بواسطتها ٌهدي 

 إلى اإلٌمان بالمسٌح أكثر من أٌة عظة أخرى.

                                                 كان الجندي المإمن ٌتلو ٌومٌ ا وردٌة مرٌم العذراء 

                                                  بناء  على تعالٌم ونصابح القدٌس دومٌنٌك، متؤمبل  فً 

       دابم ا ن ٌصلً )الوردٌة( أسرار تجسد المسٌح وآالمه، وكا

                       وهو جاثٌ ا على ركبتٌه.

ا                                               حدثت مع جندي المسٌح ومرٌم العذراء هذا أمور 

 مدهشة بفضل وردٌة مرٌم العذراء.

 

 
Nam cum aliquando comparuisset in campo, ac 

acie, cum paucis valde, maxima multitudine 

                                                           
183

سثّب وبْ اعُ اٌدٕذٞ اٌّؤِٓ ٘زا، اٌزٞ زشسرٗ ِش٠ُ ِٓ األػذاء، ٚأطجر   

ب د١ٕ٠ ب.                                                                د١ٕ١ِٚىب١ٔ ب، ٘ٛ اٌزٞ أٌُٙ اٌطٛثبٚٞ أالْ ثبخز١بسٖ اعّ 
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conclusus haereticorum, iam fatigatus resistere 

non valebat Domina nostra Dei Mater 
misericordiosissima Virgo Maria apparuit, 150 

lapides terribiliter et visibiliter in hostes 
proiecit, sicque hostibus in terram prostratis, 
cum suis liberatus est.  

Et alia multa similia ibidem contigerunt.  
Alia vero die, cum in terra sua naufragium 

passus esset, Regina quaedam pulcherrima 
visibiliter passagium, et pontem sibi faciebat ex 
150 monticulis, sicque illaesus per mare 

ambulans ad terram deductus est.  
Tandem iste Alanus ad propriam terram 

rediens fundavit Conventum Dimensivus 

Fratrum Ordinis Praedicatorum Beato Dominico 
adhuc vivente, factusque est Praedicator 

Maximus in eodem Ordine.  
Cumque qui184 totam Franciam 

praedicando circuisset, et ad diem dum ex 

devoto orandum Psalterium B[eatae] Virginis 
multos edocuisset, Aurelianis sanctissime obiit. 

 

                                                           
184
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                                نزل إلى ساحة المعركة مع قل ة من فً إحدى المرات، 

ا من عدد ؼفٌر من                                                    )الجنود اآلخرٌن(، فوجد نفسه محاصر 

الهراطقة، ولم ٌكن ٌعرؾ كٌؾ السبٌل لمواجهتهم من شدة 

 الذعر.

فظهرت له أم اإلله الرحٌمة، سٌدتنا مرٌم العذراء، 

ا على األعداء الذٌن انبطحوا  151وقذفت أمام الجمٌع                                 حجر 

 مع اآلخرٌن. مسٌره ثم واصلعلى األرض، 

 بعد ذلك حدث معه الكثٌر من )العجابب( المشابهة.

                                              ففً مرة  أخرى، ؼرقت سفٌنته فً ببلده، ورأى ملكة 

ا قابم ا على مبة فً ؼاٌة الجمال تبنً له م ا وجسر                              عبر 

                                   ، فعبر البحر ووصل إلى البر سالم ا.ركٌزةوخمسٌن 

ا عظٌم ا وطنهوعندما عاد أالن إلى                     ، أسس دٌر 

فً الوقت الذي كان ٌعٌش فٌه لرهبان رهبانٌة الوعاظ، 

ا فً نفس  ا عظٌم                                             القدٌس دومٌنٌك، وأصبح واعظ 

 الرهبانٌة.

الكثٌرٌن تبلوة                                    كان ٌعظ فً جمٌع أنحاء فرنسا، وعل م

وردٌة مرٌم العذراء بتقوى كل ٌوم، ومات كالقدٌسٌن فً 

 اورٌلٌانا.
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Sepelieruntque eum ex causa singularissima 

coram altari Virginis Mariae ibidem in 
Conventus eiusdem Ordinis.  

Cuius os et ambae manus propter Virginis 
Mariae Psalterium, nimio splendore et candore 
post eius mortem ad modum Chrystalli 

claruerunt. 
 

 
EXEMPLUM IX. 

De Bartholomaeo Comite Italiae. 

 

FUIT in Italia Comes quidam 

Bartholomaeus nomine, potentia, vitiis, et 
iniquitatibus famosissimus, qui semel confessus 
Beato Dominico ibidem praedicanti (solebat 

autem confiteri magnis viris et Doctoribus, 
forte propter iactantiam, vel quandam 

curiositatem qui ei applaudentes, non quo 
modo185 iam faciunt Confessores magnorum 
Dominorum, et Principum, proh dolor!, de 

factis suis ipsum minime repraehendebant) 
cognovit se nunquam bene fuisse confessum.  
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                           د فن أمام مذبح مرٌم العذراء
186

، فً دٌر رهبانٌته، 

لمع فمه وٌداه، بفضل وردٌة لسبب خاص: فعندما مات، 

 كالجوهرة.ٌم العذراء، بنور ساطع وناصع مر

 

 المثال التاسع

 الكونت اإلٌطالً برثلماوس.

 

كان فً إٌطالٌا كونت اسمه برثلماوس، ذابع الصٌت 

ورذابله، وشروره؛ وعندما اعترؾ فً إحدى لقوته، 

المرات للقدٌس دومٌنٌك الذي كان ٌعظ فً تلك األماكن 

ا مشهورٌن وعلماء                                                  )كان من عادته أن ٌعترؾ له أناس 

كانوا ٌسعون إلٌه، سواء لشهرته أو للفضول؛ فهو لم ٌكن 

فٌن الذٌن لم ٌكونوا ٌلوموا السادة الكبار مثل باقً المعتر

واألمراء على أعمالهم(، اكتشؾ أنه لم ٌكن قد اعترؾ قط 

 بشكل جٌد.

 

 

 

 

                                                           
186

ب د١ٕ٠ ب، فّٓ اٌّشخر أٔٗ وبْ ٠ش٠ذ                                                                                إْ وبْ أالْ لذ اخزبس اعُ اٌدٕذٞ اٌّؤِٓ اعّ 

                                                                                          أْ ٠ ذفٓ أِبَ ِزثر ِش٠ُ اٌؼزساء. ٌمذ خشٜ اٌجسث ػٓ لجش اٌطٛثبٚٞ أالْ فٟ و١ٕغخ صٌٟٚ اٌمذ٠ّخ، 

ٚاٌزٟ ٌُ رؼذ ِىشعخ، فٟ ِٕطمخ اٌخٛسط فمؾ، ٌىٓ ِٕطمخ خٕبذ اٌى١ٕغخ ز١ث وبٔذ اٌّزاثر 

 ، ٌُ ردشٞ ف١ٙب اٌسفش٠بد ززٝ ربس٠خٗ.ِٛخٛدح
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Nam non187 consueverat dicere aliis 

Confessoribus, nisi tantum spumam suorum 
peccatorum (ut multi nunc faciunt) Beatus 

autem Dominicus (qui hanc specialem gratiam a 
DEO habebat, quod omnium sibi confitentium 
conscientias, et peccata omnia, et eorum 

gratias cognoscebat) sentiebat, et clarissime 
videbat innumerabilia peccata in eius 

conscientia, de quibus nunquam fuerat 
confessus, et de quibus antea nullam sibi 
faciebat conscientiam.  

Huic igitur compuncto valde et 
poenitenti, et bonum propositum habenti 
B[eatus] Dominicus, ut in posterum perfecte 

posset conscientiam suam examinare, iniunxit 
quotidie dicere Psalterium Virginis Mariae, 

modo quo solebat magnis et nobilibus hoc 
iniungere.  

Dansque ei Psalterium 150 signorum 

parvorum, et 15 grossorum inter quaslibet 
denarias positorum (sive tria serta) pro 

exemplari iussit, ut curaret sibi fieri pulchrum 
Psalterium, sive Patriloquium, cuius grossa 
quindecim  signa  essent   varia,   ad  quae  legi 
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ا على رواٌة  عن  مور سطحٌةأ                                  فً الواقع، كانت معتاد 

 اآلخرٌن )كما ٌفعل اآلن الكثٌرون(. لكهنة االعتراؾخطاٌاه 

لكن القدٌس دومٌنٌك )الذي نال نعمة خاصة من اإلله 

جمٌع من كان ٌعترؾ له، وجمٌع ذنوبهم  سرٌرةبمعرفة 

ذنوبه التً ال  بوضوح كامل وحسناتهم( كان ٌسمع وٌرى

       مدرك الم ٌكن والتً لم ٌعترؾ بها قط، و تعد وال تحصى،

 لها فٌما سبق.

ا، وكانت نواٌاه حسنة؛ شجعه  ا ونادم ا جد                                                    كان ممتعض 

القدٌس دومٌنٌك، لكً ٌتمكن من دراسة وجدانه بعمق أكثر 

فٌما بعد، على تبلوة وردٌة مرٌم العذراء كل ٌوم بالطرٌقة 

                                           التً كان ٌقترحها عادة  على الكبار والنببلء.

أعطاه سبحة وردٌة ذات مبة وخمسٌن حبة صؽٌرة، 

ما عشرة )وخمس عشرة )حبة( كبٌرة كانت تفصل بٌن كل 

طلب منه أن ٌصنع لنفسه بعناٌة و (،سبحاتثبلث  ٌعادل

، بخمس عشرة حبة ، أو سبحة األبانامتمٌزةكبٌرة وردٌة 

 من أجل أنكبٌرة بؤلوان مختلفة، لتبلوة صلوات األبانا، 
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Pater Noster consuevit, ex quorum visu 

Psalterium dicendo posset totam vitam suam, 
et peccata revolvere, Dei gratias et beneficia 

recolere, Christi Incarnationem, et Passionem, 
Beatorum gloriam, et poenas damnatorum 
meditari et recogitare.  

Quinque prima grossa signa primi serti 
debebant esse talia:  

Primum variis coloribus depictum, 

signans eius varia peccata, et 150 mundi 
peccata, et totidem poenas et miserias.  

Secundum pallidum, designans mortem et 

150 eius pericula.  
Tertium rubeum, designans Iudicium, tam 

particulare quam universale188, et 150 eius 
horribilia.  

Quartum nigrum designans infernum et 

eius 150 generales poenas.  
Quintum aureum, designans gloriam 

Paradisi189, et eius 150 gaudia generalia.  
Alia autem quinque grossa signa, quae 

fieri  curarat,  pro  secundo  serto  talia   erant: 
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لدى رإٌتها أثناء تبلوة ، بكل حٌاته وخطاٌاه ٌعٌد التفكٌر

                                               ، وٌتذكر ن عم اإلله وكرمه، وٌتؤمل وٌمعن التفكٌرالوردٌة

فً تجسد المسٌح وآالمه، وفً مجد القدٌسٌن وقصاص 

 الملعونٌن.

كان ٌجب أن تكون الحبات الخمسة الكبٌرة للسبحة 

)ٌجب أن تكون( ملونة  الحبة األولىاألولى بهذا الشكل: 

بؤلوان مختلفة، للداللة على الخطاٌا المختلفة، خطاٌا العالم 

 .ونفس العدد عقوبات ومعاناةالمبة والخمسون، 

الحبة الثانٌة )ٌجب أن تكون( صفراء، للداللة على 

 الموت وتهدٌداته المبة والخمسٌن.

الحبة الثالثة )ٌجب أن تكون( حمراء، للداللة على 

ٌوم الدٌنونة أم ٌوم الدٌنونة الخاص سواء أٌوم الدٌنونة؛ 

 ا المبة والخمسٌن الرهٌبة.م، وحقابقهالعام

للداللة على  الحبة الرابعة )ٌجب أن تكون( سوداء،

 المبة والخمسٌن المختلفة. القصاص شكالوأالجحٌم، 

الحبة الخامسة )ٌجب أن تكون( ذهبٌة، للداللة على 

 مجد الفردوس، وأفراحه المبة والخمسٌن المتعددة األشكال.

الكبٌرة للسبحة  وكان ٌجب أن تكون الحبات الخمس

 الثانٌة بهذا الشكل:
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Primum fuit imago Crucifixi, designans 

CHRISTI Passionem cum 150 Fructibus 
eiusdem nobis inde venientibus.  

Secundum imago MARIAE, cum CHRISTO, 

designans CHRISTI Incarnationem hebentem 
150 gaudia Virginis Mariae.  

Tertium fuit anulus190, designans 

desponsationem MARIAE Virginis cum Deo 

Patre, et per istam animae devotae cum Deo, 
quae habet etiam totidem privilegia.  

Quartum fuit agnus designans Dei 

misericordiam praestandam omnibus 
Psalterium MARIAE Virginis orantibus 150 
globos.  

Quintum fuit lapis ad modum solis cum 

multis radiis, habens Christi faciem ad modum 

Veronicae, designans 150 benedictiones, quae 
provenient Beatis ex Christi clara visione, et 
signanter psallentibus hoc Psalterium Virginis 

MARIAE.  
In  tertio autem Serto erant  alia  quinque 

grossa signa admirandae significationis. 
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الحبة األولى )ٌجب أن ٌكون علٌها( صورة صلب 

المسٌح، للداللة على آالم المسٌح وثمراتها المبة 

 والخمسٌن التً نلناها بفضل آالمه.

الحبة الثانٌة )ٌجب أن ٌكون علٌها( صورة مرٌم مع 

                                                  المسٌح )الطفل(، داللة  على تجسد المسٌح وأفراح مرٌم 

 المبة والخمسٌن. العذراء

ا، للداللة على                                                 الحبة الثالثة )ٌجب أن تكون( خاتم 

قران الروح  فضلهوباإلله األب، ومرٌم العذراء  قران

 .التً ستنال مزاٌا بنفس المقدارالمكرسة لئلله، 

م بل  الحبة الرابعة )ٌجب أن تكون(  ، للداللة على        ح 

 رحمة اإلله التً ستنزل على كل من ٌصلً حبات وردٌة

 مرٌم العذراء المبة والخمسٌن.

ا على شكل الحبة الخامسة )ٌجب أن تكون(                حجر 

شمس وأشعة كثٌرة: )ٌجب أن ٌكون على الشمس( وجه 

المسٌح )على الكفن( للقدٌسة فٌرونٌكا، للداللة على 

البركات المبة والخمسٌن التً تضفٌها رإٌة المسٌح البهٌة 

سٌتلون وردٌة ، وخاصة على أولبك الذٌن مطوبٌنعلى ال

 .مرٌم العذراء

فً سبحة )الوردٌة( الثالثة، )ٌجب( أن ٌكون خمس 

 بدٌع:                      حبات كبٌرة ذات معنى  
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Primum fuit ad modum pomi pulcherrimi, 

designans 150 fructus Paradisi, qui dabuntur 
psallentibus hoc Psalterium. 

Secundum fuit quoddam poculum191 

vacuum ad modum alabastri, in quo intus erant 
Sanctorum Reliquiae, designans 150 auxilia 

quae dabuntur Psalterium orantibus.  
Tertium fuit ad modum clavis, designans 

quod claves inferni elongabuntur a talibus, et 
claves coelorum 150 modis cum thesauris 
coelorum illis conferentur. 

Quartum fuit denarius in quo fuit Nomen 

Jesus, designans Sanctam Eucharistiam, cum 
qua decedent Oratores Psalterii Virginis Mariae.  

Quintum fuit quadratum intus vacuum ad 

modum alabastri factum, designans Sacramenta       

Ecclesiae,     quibus        anima 
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الحبة األولى )ٌجب أن تكون( على شكل تفاحة جمٌلة 

ا، للداللة على ثمرات الجنة المبة والخمسٌن التً                                                   جد 

 ستعطى ألولبك الذٌن سٌتلون هذه الوردٌة.

االحبة الث على شكل                                 انٌة )ٌجب أن تكون( كوب ا فارؼ 

                                            برعم وردة، الحتواء ذخابر القدٌسٌن، داللة  على 

المساعدات المبة والخمسٌن التً ستعطى لمن سٌصلً 

 الوردٌة.

الحبة الثالثة )ٌجب أن تكون( على شكل مفتاح، 

                                                  للداللة على أن مفاتٌح جهنم ست بعد عنهم، وأن مفاتٌح 

                                                السماء مع كنوزها المبة والخمسٌن سوؾ ت سل م لهم.

                                            ة الرابعة )ٌجب أن تكون( قطعة  نقدٌة، وعلٌها الحب

                                               )ٌجب( أن ٌ حفر اسم ٌسوع، للداللة على االفخارستٌا 

المقدسة التً سٌموت بعد تناولها أولبك الذٌن ٌصلون 

 وردٌة مرٌم العذراء.

على شكل مكعب الحبة الخامسة )ٌجب أن تكون( 

فارغ من الداخل، للداللة على أسرار الكنٌسة  كوب،

 ة والتً هً دواء للروح، وفٌها ٌجدون المنافع المقدس
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iniungitur192, et in his sunt 150 beneficia, 

secundum hominis quindecim potentias 
multiplicatas per decem Dei mandata, et 

totidem merita et praemia, ut alibi dictum est 
expressius. 

Sic itaque Comes iste infra annum tantum 

profecit, ut diabolum sibi invidentem, et 
inimicantem, et eum vigilare volentem, cum 

iam193 ulterius resistere non valeret, proiecto 
Psalterio suo ad collum diaboli, ipsum ad 
nutum suum captivum traheret.  

Quem ad terram deiiciens, et pedibus 
proculcans, clamantem, et horribiliter 
ululantem, cum promitteret is, se nunquam ei 

nociturum, dummodo iam eum abire 
permitteret, caesum ad placitum dimettens 

nunquam ad eum rediit.  
Videns praefatus Comes virtutem Psalterii 

gloriosae Virginis Mariae, per quod sic diabolum 

arctaverat, cum haberet quoddam castrum 
pulcherrimum inabitabile omnino propter 

daemonia ibidem inhabitantia, horribiles 
insolentias facientia, fecit ibidem in 
Parietibus   et   cameris   per   totum   castrum 
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لقدرات اإلنسان الخمسة عشرة ة قابلالم مبة والخمسٌنال

مضاعفة بوصاٌا اإلله العشرة، ونفس المقدار من الحسنات 

                                       والمكافآت، كما ق ٌل بوضوح فً موضع آخر.

ا فً عام واحد؛ لا أحرزوهكذا                                  كونت تقدم ا كبٌر 

بسبب                                                وعندما شن الشٌطان علٌه حرب ا أثناء قٌامه اللٌل

ال للحظة ، وألنه لم ٌكن ٌرٌد أن ٌتساهل معه والؽٌرة

 أخرى، ربط وردٌته على عنقه وأخضعه لسلطته.

ا وداثم  ان س علٌه بقدمٌه، بٌنما ك              طرحه أرض 

وهو ٌقسم له بؤنه لن  الشٌطان ٌصرخ وٌعول بشكل رهٌب

ا إلٌه بعد                                                         ٌإذٌه إذا تركه ٌنصرؾ؛ ولم ٌعد )الشٌطان( أبد 

 ذلك.

بعد أن رأى الكونت قٌمة وردٌة مرٌم العذراء 

                                         شد  بها على عنق الشٌطان؛ أمر برسم الكثٌر  المجٌدة، التً

من صور سبحة الوردٌة على جدران كل القصر وؼرفه، 

 بسبب الشٌاطٌن التً  مؤهولألن قصره الجمٌل كان ؼٌر 
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Patriloquia multa depingi.  

Et sic daemones more solito de nocte 
venientes et horribiliter ululantes, ingredi de 

caetero nullatenus ausi sunt.  
Tandem autem Dominam nostram rogavit, 

ut gaudium aliquo194 coeleste sibi dignaretur 

ostendere.  
Paulo post cum devote orando Psalterium 

suum legeret, vidit Angelum Dei de manibus 
ipsius Patriloquium ex 150 lapidibus pretiosis 
accipientem, et in coelo cum gaudio magno 

deferentem, quod dabat B[eatae] Virgini.  
Moxque illud in manibus eius, isti 150 

lapides crescebant in montes lapidum 

pretiosorum, ex quibus ipsa construebat 
palatium magnitudinis et pulcheritudinis 

propemodum infinitae.  
Quod videns Bartholomaeus, statuit apud se, 
non iam unum tantum dicere Psalterium, sed 

multa, sic ut in omni loco et tempore, tam  
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 بطرٌقة مخٌفة.انت تؽزوه وتستعرض نفسها متوعدة ك

ومنذ تلك اللحظة، لم تعد تجرإ الشٌاطٌن، التً كانت 

                                               تؤتً دابم ا فً اللٌل وتزعق بشكل رهٌب، على دخول 

 )القصر(.

ا، طلب من سٌدتنا أن تتكرم وتجعله ٌرى )على                                                 أخٌر 

ا من أفراح السماء.                               األقل( واحد 

ٌصلً بورع وهو بعدها بوقت قصٌر، وبٌنما كان 

                                                   ٌتلو وردٌته، رأى مبلك ا من مبلبكة اإلله ٌؤخذ منه سبحة 

ا ثمٌن ا من ٌدٌه إلى                                                   وردٌته ذات المبة وخمسٌن حجر 

 السماء وٌسلمها للقدٌسة )مرٌم( العذراء بفرح كبٌر.

ٌدٌها، تحولت حجارة )سبحة الما أمسكت بها بوح

رة ، إلى جبال من الحجاالمبة وخمسٌنوردٌته الثمٌنة( 

ا بحجم وجمال ال حدود لهما.                                                      الثمٌنة بنت )مرٌم( بها قصر 

                       عزم على أال  ٌتلو وردٌة بعد أن رأى برثلماوس ذلك، 

واحدة فقط، بل وردٌات كثٌرة، بحٌث ٌصلً فً كل مكان 

                    كان ماشٌ ا، أو كان  م             كان واقف ا، أأوفً كل وقت، سواء 
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stando, quam ambulando, quam aliud faciendo, 

semper oraret, quo in coelo plura construeret 
palatia.  

Postmodum vero Domina nostra ei 
apparente, et suum obitum denunciante195, 
cum devotione maxima, decessit. Amen. 

 
 

EXEMPLUM X. 
Quam utile sit solum portare Psalterium 

Mariae Virginis. 

 
REX quidam magnus volens familiam 

suam inducere ad orandum Virginis Mariae 
Psalterium, portabat in zona sua magnum 
Patriloquium, quod tamen non orabat.  

Sicque videntes universi Regem suum hoc 
portare, fecerunt et ipsi similiter, et quod 

magis est, illud orabant.  
Quid amplius?  
Rex iste raptus ad Iudicium Dei, se 

pertrahi sibi videbatur, condemnandus ad 
tormenta inferni, quoniam vix boni aliquid 

fecerat,   sed   mala   plura  in   bellis,   rapinis, 
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 ثٌر من القصور فً السماء.، كً ٌبنً الكآخربشًء ٌقوم 

بساعة موته،  أخبرتهبعد ذلك، ظهرت له سٌدتنا 

ا. آمٌن.                                       فمات وهو مإمن ا إٌمان ا كبٌر 

 

 المثال العاشر

 حجم فابدة حمل وردٌة مرٌم العذراء.

 

سبحة وردٌة كبٌرة  ٌحمل ماءكان أحد الملوك العظ

عابلته بتبلوة وردٌة                    رؼبة  منه فً إقناع على حزام خصره

 مرٌم العذراء، مع أنه لم ٌكن ٌصلٌها.

وهكذا، فجمٌع الذٌن كانوا ٌرون الملك ٌحمل 

)الوردٌة( كانوا ٌفعلون نفس الشًء، بل أكثر من ذلك، 

 ألنهم كانوا ٌتلونها.

 وماذا بعد؟

بعدما مات، رأى الملك أنه اقتٌد إلى دٌنونة اإلله، 

حٌم؛ فهو قام بعمل صالح                            وأنه ٌجب أن ٌ دان بعذاب الج

 بسٌط، لكنه كان قد ارتكب الكثٌر من الذنوب؛ من حروب، 
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 .51كرٌستوؾ شورؾ، رجل مع الوردٌة، القرن 
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 .)رسم لٌتٌتسٌا الجٌري(  العذراء مرٌم وردٌة حمل فابدة حجم: العاشررسم توضٌحً للمثال 
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blasphemiis, superbia, gula, et sic de aliis 

perpetraverat.  
Cumq. contra eum daretur sententia 

damnationis, Virgo MARIA adfuit, dicens, se 
habere pro eo aliquid boni, simul porrexit in 
medium illud PATER NOSTER, quod Rex iste 

portaret, non tamen ipsum orarat.  
Itaque in statera sunt posita mala summa, 

et de parte alia Patriloquium suum. 
Mira res!  
Tunc daemones contra Virginem MARIAM 

furentes, et blasphemantes, coeperunt 
summam partem staterae velle gravare, 
dicentes: “Maria iniuste fecisti196 illi 

aequalitatem”.  
Quid plura?  

Conversa MARIA ad Regem, ait: “Ecce tibi 
impetravi a Filio meo propter illud modicum 
servitium,  quod  exibuisti  mihi, ut  redeas  ad 
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، وشراهة، وأشٌاء أخرى تكبروسرقات، وتجدٌفات، و

 متعددة.

وعند إصدار الحكم علٌه، اقتربت مرٌم العذراء قابلة 

                                                   بؤن عندها شٌب ا ما فٌه خٌر لمصلحته، وفً هذه األثناء 

أشارت إلى سبحة الوردٌة
197
التً كان الملك ٌحملها )فً  

 .هاحٌاته( لكنه لم ٌكن ٌصلٌ

 أكبروضعت )فً إحدى كفتً( المٌزان  من أجل ذلك

األخرى وضعت سبحة عماله الشرٌرة، وفً )الكفة( أ

 وردٌته.

الشًء العجٌب )أن الوردٌة كانت تزن أكثر من 

 الخطاٌا(!

عندها بدأت الشٌاطٌن الؽاضبة على مرٌم العذراء، 

وهً تلعن، بتثقٌل الكفة األعلى للمٌزان، قابلٌن أن مرٌم 

 .     ظلم اارتكبت 

 وماذا حدث بعد ذلك؟

التفتت مرٌم نحو الملك وقالت: "لقد حصلت لك من 

 بنً، بفضل تلك الخدمة الصؽٌرة التً أدٌتها لً، أن تعود ا
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vitam, et ad stateram de parte tua apponas”.  

Interim Rex in domo sua mortuus iacebat, 
ad sepulturam mox efferendus.  

Et ecce subito cunctis videntibus, 
surrexit, et ait: “O benedictum sit Psalterium 
Virginis MARIAE, per quod sum liberatus a 

damnatione gehennae.  
Itaque in cunctis emendatus, nec dum198 

de caetero Psalterium MARIAE portavit: verum 
etiam devotissime oravit.  

Istud putatur accidisse, cuidam Regi 

Hipaniarum, tempore S[ancti] Dominici 
Praedicatoris. 
 

 
EXEMPLUM XI. 

De R[everendo] P[atre] F[rate] Petro Chartusiano 
Priore. 

 

PRIMAM Chartusiam quae est sita in 

dioecesi Grationapolytana199, estque Mater et 

origo omnium Monasteriorum Ordinis 
Chartusiensis200,    transibat      quidam     Prior 

 
                                                           

 ."necdum ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 198 

 ."Grationapolitana ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 199 

 ."Carthusiensis ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 200 



591 
 

                                               إلى الحٌاة وتضٌؾ )أعماال  صالحة فً كفة( المٌزان 

 لمصلحتك".

                                                  فً تلك األثناء، كان الملك ٌرقد مٌت ا فً بٌته، وكان 

                        ٌجب أن ٌ إخذ إلى القبر.

الجمٌع، عاد إلى الحٌاة  على مرأى من       فجؤة ،  هلكن

التً بفضلها تحررت وردٌة مرٌم العذراء،          مباركة  وقال: "

 لعنة الجحٌم".من 

ومنذ ذلك الحٌن لم ٌعد ٌحمل  ؛ثم ؼٌر حٌاته بالكامل

ا بورع  منقطع                                                   وردٌة مرٌم وحسب، بل كان ٌصلٌها أٌض 

 النظٌر.

 

 المثال الحادي عشر

 األب الراهب بطرس، ربٌس دٌر فً رهبانٌة الشرتوزٌٌن.

 

ذهب ربٌس دٌر من رهبانٌة الشرتوزٌٌن إلى الكنٌسة 

 الشرتوزٌة األولى، الواقعة فً أبرشٌة ؼراسٌونابولٌتانا، 
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Ordinis eiusdem, et causa devotionis ibidem 

moram trahebat, nam fuit devotissimus Domino 
JESU.  

Hic quadam vice coram altari se 
prosternens diutissime oravit pro liberatione ab 
adversis, suum Monasterium gravissime 

insectantibus.  
Nam suum Monasterium in partibus regni 

Hispaniae gravissime fuit a guerris infestatum, 
et a potentibus oppressum, in tantum ut omnes 
redditus, et Monasterii bona in rapinam essent 

conversa.  
Illo sic diebus singulis divisim, spatio 

dierum 15201 in oratione perdurante, tandem 

subito raptus in Spiritu non sicut solebat (erat 
enim eius totius devotionis) sed altiori modo, 

vidit manifestissime Dominum JESUM 
CHRISTUM in gloria mirabili Passionis 
apparentem, et quindecim arma miri decoris 
gestantem, hoc est, quinque tela, quinque 
hastas, et quinque lanceas: quae omnia 

CHRISTI Sanguine rutilabant, et veluti sydera 
micabant.  
Cui ait piissimus MARIAE Filius: “Non  
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جمٌع أدٌرة رهبانٌة الشرتوزٌٌن، وكان  ومنبع              والتً هً أم  

ا، ألنه نذر ح  ٌاته للرب ٌسوع.                                 ٌصلً لفترات طوٌلة جد 

                                            كان ٌجثو على ركبتٌه أمام المذبح وٌصلً طوٌبل  

التً كانت تضؽط بشكل خطٌر على  الشدابدللخبلص من 

 دٌره.

  مملكة اسبانٌا( فً واقع)ال دٌرهكان فً الواقع، 

                                                  مرهق ا من قسوة الحروب، وتحت رحمة المتسلطٌن، لدرجة 

             أضحت ؼنٌمة . أن كل موارده وخٌراته

وبٌنما كان  .كل ٌوم                خمسة عشر ٌوم ا،صلى لمدة 

                                                 ٌصلً شعر بانخطاؾ فً روحه، لٌس كما كان ٌحدث عادة  

معه )بسبب روحانٌته العالٌة(، لكن بشكل مختلؾ، ورأى 

فً رإٌا، بمجد آالمه  الرب ٌسوع المسٌح ٌظهر له

ا خارق ةالمهٌب، ٌحمل خمس  :الجمال، وهً                عشرة سبلح 

، وخمس رمخمس   ً وكانت  ،اح                         جرابد، وخمس عص

باألحمر من دم المسٌح، وكانت تلمع          مصبوؼة  جمٌعها 

 كالنجوم.

ً  القداسة: ال تخش  ٌا                                            قال له )ٌسوع( ابن مرٌم كل
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Timeas Petre, his enim armis cuncta vinces 

adversantia”.  
Cui ille cum tremore: “O Domine quid 

designant haec arma tam gloriosa?”  
Ad quem Dominus ait: “Sunt, inquit, 

quindecim Orationis Dominicae excellentiae, 

quae a cunctis repugnantibus valent liberare: 
vade ergo et praedica Psalterium meum, et 

cum tuis perora; et mox senties auxilium 
meum”.  

Quae autem sunt202 hae virtutes tam 

mirabiles, et quantae, patuit in effectu.  
Nam cum hoc praedicasset, rediens ad 

terram suam infra breve tempus, universi 

corruerunt hostes, raptores rediderunt203 
ablata, religiosi ipsius convaluerunt in cunctis: 

in tantum vice alia raptores pro praeda 
intrantes eorum agros et vineas ac 
Monasterium; subito facti sunt furiosi, aut 

daemoniaci, vel paralysi resoluti, ut non 
possent exire, nec se movere de loco, nisi 

poenitentia facta, 
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 المحن بهذه األسلحة". كلبطرس، فؤنت ستنتصر على 

ٌرتعد: "ٌا ربً، ما داللة هذه األسلحة فؤجابه وهو 

 المجٌدة؟.

قال له الرب: "إنها الطاقات الخمس عشرة لؤلبانا، 

 القادرة على التخلٌص من كل مكروه.

؛ رعٌتكاذهب إذن، وبشر بوردٌتً، وتكلم عنها مع 

 عندها ستشعر بمساعدتً".

ماهً هذه الفضابل العظٌمة وما  كشؾ له بالكاملثم 

 عددها.

د تلك الفضابل، فهلك جمٌع ته إلى أرضه بعد عود                             مج 

بون ما كانوا قد سلبوه، واستعاد رجال                                                         أعدابه، وأعاد السبل 

شجاعتهم؛ وعندما دخل اللصوص مرة  دٌرهالدٌن فً 

                                                     أخرى فً الدٌر لنهب الحقول والكروم، ج ن  )البعض منهم( 

                                                   فجؤة ، وركبت الشٌاطٌن )آخرٌن(، و )البعض اآلخر( أصبح 

، و  لم ٌكن باستطاعتهم التحرك وال الخروج من ذلك          مشلوال 
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poenitentia facta et petita cum humilitate ab 

eodem Priore indulgentia, qui tamen erant 
plusquam quingenti equites.  

Haec narrat Ioannes de Monte, qui asserit 
Chartusiensem204 hunc carnalem fuisse 
cognatum suum. 

 
 

EXEMPLUM XII.205 
De Chartusiano vidente JESUM iratum orbi 

telis feriendo, ni B[eata] Virgo intercessisset. 

 

Nota Lector: 
Sequentis exempli non auctor fit Alanus, sed 

eius Collector, seu transcriptor posthumus, id 
huc inservit206, occasione Chartusiani207, 

acciditque recens Anno 1479, quo exeunte hic 
liber impressus est; Alano annis quatuor ante, 

fatis perfuncto. 

 

Chartusiensis quidam gloriosissimae Dei 

Genitrici, valde devotus, et amabilis erat, eo 
quod singulis diebus temporibus congruis 
Psalterium gloriosissimae semper Virginis 

MARIAE   cum   certis   meditationibus   eidem 
devote diceret. 
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 نفسه وطلبوا العفو من ربٌس الدٌر المكان حتى تابوا

 صاؼرٌن.

 فارس. 511كانوا أكثر من  

روى هذه األشٌاء ٌوحنا دٌل مونتً الذي كان ٌإكد 

 ذلك الشرتوزي كان أحد أقاربه. أن

 

 

 المثال الثانً عشر

ا على العالم،  الذي رأىشرتوزي الراهب ال                         ٌسوع ساخط 

                                      ومتؤهب ا لضربه لوال تدخل القدٌسة مرٌم.

 

تنبٌه للقارئ: أالن لٌس مإلؾ المثال التالً، بل كان 

 أحد تبلمٌذه الذي جمع كتاباته بعد )الوفاة(.

)المثال( الذي حدث عام أدرج ذلك الشرتوزي هذا 

بع هذا الكتاب فً نهاٌة ذلك )العام( تقرٌب ا؛ أم ا 9741                                                       ، وط 

 أالن فقد مات قبل ذلك بؤربع سنوات.

 

كان هناك راهب شرتوزي متقد اإلٌمان بؤم اإلله 

المجٌدة، وكان ٌتلو وردٌة مرٌم العذراء المجٌدة بتقوى كل 

 .، فً أوقات الفراغ، وٌتؤمل فً أسرارهاٌوم
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 ، مكتبة نوشاتل الجامعٌة )سوٌسرا(5155كتاب الصلوات، 
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  الشرتوزٌٌن رهبانٌة فً دٌر ربٌس بطرس، الراهب األب: الحادي عشررسم توضٌحً للمثال 

 .)رسم لٌتٌتسٌا الجٌري(
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Quamobrem quadam vice, dum post 

horam Completorii eius Psalterium, cum suis 
meditationibus valde devote complevisset, 

illico oculi eius somno gravabantur, et in 
Spiritu aliquandiu raptus ductus est in regale 
ac solemne palatium ubi vidit maximam 

turbam, variis ornamentis ornatam.  
Inter caetera vidit Regem cunctis 

decoribus redimitum, cui infiniti astiterunt 
famulantes. 

Ipsa etiam astitit Regina venustissima a 

dextris eius, tenens dexteram Dei plenam, 
ignitis et flammeis telis, qui ad modum 
iaculaturi desuper in terram manum levaret.  

Ad quem Regina: “Noli, ait, mi Fili 
amantissime, noli, sed parce miseris 

peccatoribus, ut poenitentiam agant”.  
Tunc Rex ait Reginae: “Nonne iustus in 

omnibus viis meis appellor?  

Cur ergo non iustitiam operer? 
Nonne         vides          quid        mundus 

agit? 
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بعد صبلة المساء، وبعد أن تبل فً إحدى المرات، 

الوردٌة وتؤمل بها بورع، شعر بالنعاس الشدٌد فً عٌنٌه، 

                                                   ولكون روحه كانت مؤسورة  لفترة طوٌلة، اقتٌد إلى قصر 

ا عظٌم ا بمبلبس باذخة.                                             ملكً فخم، رأى فٌه حشد 

الجمٌع، ٌرتدي مبلبس بهٌة،  رأى الملك )ٌسوع( بٌن

ا بعدد ال ٌحصى من الخدم.                               ومحاط 

كانت الملكة الجمٌلة على ٌمٌنه، وكانت تمسك بقوة 

)بٌد( اإلله الٌمنى الملٌبة بالرماح المشتعلة التً كان ٌرٌد 

 رمٌها على األرض لو كانت ٌده طلٌقة.

كانت تقول له الملكة: "ال تفعل ذلك ٌا ابنً الحبٌب، 

هإالء الخطؤة البإساء من أجل ٌكفروا      وف رذلك، بل ال تفعل 

 عن ذنوبهم".

                                                  فؤجابها الملك: "ألست أنا الذي أ سم ى العادل فً كل 

 ما أختار؟

 إذن لم ال ٌنبؽً علً إقامة العدل؟

 أال ترٌن ما الذي ٌحدث فً العالم؟
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Nonne iniquitas in omni statu primatum 

tenet?  
Tu igitur noli impedire iustitiae opera”. 

Cui Regina: “Verum fateor, mi 
amantissime Fili, sed nonne misericordia 
super omnes coelos elevata est?  

Et ideo misericordiam negare non 
poteris.  

Nonne scriptum est: Cum iratus fueris 
misericordiae recordaberis?”. 

Respondit Rex: “Verum dicis, quia 

misericordiam volo, et non rigidam iustitiam, 
sed misericordiam nemo petit; ergo iustitia 
recte operatur208”.  

Respondit Regina: “Licet homines 
misericordiam non postulent, optant tamen ut 

eis tribuatur.  
Et nosti carnem humanam ex corrupta 

materia propagatam, idcirco semper magis 

tendit in corruptionem, quam in perfectionem.  
Et quia resurgere non poterit, nisi 

mediante iuvamine gratiarum.  
Idcirco ego, quae Mater misericordiae et 

gratiarum   dicor,   quam  negare   nequaquam 
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 الظلم فً كل مكان؟أال ٌسود 

 ال تمنعً إقامة العدل اآلن".

                                                    )أجابته( الملكة: "أقر  بذلك ٌا ابنً الحبٌب، لكن ألم 

                              ت رفع الرحمة فوق كل السماوات؟

 ولهذا لن تستطٌع إنكار الرحمة.

                                    ألم ٌ كتب: فً ؼضبك لن تنس  الرحمة؟.

                                              أجاب الملك: "حسن ا ما قلت، ألنً أرٌد الرحمة وال 

لكن مع ذلك ال أحد ٌطلب الرحمة، أرٌد العدالة الصارمة، 

 بمقتضى العدالة". أعملولذلك أنا 

أجابت الملكة: "بالرؼم من أن الناس ال تطلب 

 لهم. تمنحالرحمة، لكنهم ٌرؼبون بؤن 

وأنت تعلم أن جسد اإلنسان مصنوع من مادة قابلة 

لفساد، لذلك فهو ٌمٌل إلى االنحبلل أكثر من مٌله إلى ل

 الكمال.

                                         ولذلك ال ٌمكن له أن ٌنهض من جدٌد إال  بفضل 

 النعمة.

                                                  وأنا، التً أ سمى أم الرحمة والنعمة، ال ٌمكن لً أن 
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potero, quia plena sum, quam plenitudinem 

ante tui conceptionem Angelus mihi 
annunciavit, inquiens: AVE GRATIA PLENA 

DOMINUS TECUM. 
Eandem igitur gratiae plenitudinem in 

miseris egentibus effundam. 

Et hanc unam mihi petitionem exaudire 
velis peto”.  

Respondit Rex Matri: “Pete, et Filius nihil 
tibi negat”. 

Tunc Mater Regina ait: “Quamquam mi 

Fili totus mundus a capite usque ad pedes 
langueat209, et non sit210 sanitas a maiore usque 
ad211 minorem, et quamvis tua Catholica 

Sancta Ecclesia valde periclitetur212, et 
coinquinatis membris regatur, nihilominus ego 

Mater gratiarum unam grantiunculam in 
mundum tanquam dulce electuarium effundam, 
ut quicunque sumpserint, et debito modo 

utentur, integre curentur”.  
Et adiecit Regina dicens: “Ecce est hic homo,   

qui    me   speciali   servitio   in   tribus  
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بؤي شكل من األشكال، فؤنا ممتلبة بها،  على أحد أنكرها

 :                                                        وكنت ممتلبة بها قبل الحبل بك، عندما بشرنً المبلك قاببل 

 "السبلم علٌك، ٌا ممتلبة نعمة، الرب معك". 

االمتبلء بالنعمة على البإساء  فرقلذلك سؤ

 المحتاجٌن إلٌها.

 الموافقة على طلبً الوحٌد هذا". أطلب منك

 أجاب الملك أمه: "ابنك ٌمنحك كل ما تطلبٌن!".

مهما عانى  الناس من فقالت األم الملكة: "ٌا بنً، 

                  الشفافٌة موجودة  أعلى الرأس إلى أخمص القدم، ولم تعد 

فٌهم من أكبرهم إلى أصؽرهم، ومهما تعرضت كنٌستك 

على أطراؾ  وتقؾ، المخاطرالكاثولٌكٌة المقدسة إلى 

مرٌضة، فإنً سؤهب نعمة صؽٌرة للناس، مثل دواء حلو، 

كً ٌتمكن كل من ٌتلقاه وٌستعمله بشكل صحٌح من الشفاء 

 بالكامل". 

وأضافت الملكة هذه الكلمات: "ها هو، إنه هو
213
 

 ٌشٌد بً من الرجل الذي ٌخدمنً بشكل رابع بالوردٌة و

 

 

 

 

 

                                                           
213

 اٌمذ٠ظ د١ٕ١ِٚه. رؼٕٟاٌغ١ذح   
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Quinquagenis, AVE MARIA, et quindecim 
PATER NOSTER, loco Psalterii venerari solet, et 

in eis meam Conceptionem, Incarnationem 

tuam, Nativitatem tuam, Humanitatem, Vitam 
et Passionem tuam, meamque compassionem, 
usque ad tuam Mortem; insuper de gaudiis tuae 
Resurrectionis, meditari devote solet. Nunc 
igitur peto, ut quicunque meum Psalterium 

cum his meditationibus devote ad me flexis 
genibus competenti tempore dixerit, ut ille 
salvus sit, et nulla mala morte moriatur, 

neque alio aliquo periculo deprimatur, et214 
tuam indignationem ab eo averte quaeso”. 

Tunc Rex depositis ignitis et flammeis 
telis, amplexatus est Reginam dicens: “Mater215 
amantissima, non est fas tibi negare salutis 

operationem, quia haec omnia quae enarras 
salutis fuere exordia.  

Quicumque216 igitur ea sic, ut petis 

devote sine culpa mortali impleverint a me 
misericordiam, gratiam, et vitam aeternam 

consequentur.  
Et omnem gratiam, qualemcunque  etiam 
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خمسة عشر أبانا، خبلل ثبلث خمسٌنات فً السبلم علٌك و

، وبشرٌتك                                     متؤمبل  بورع فً حبلً، وتجسدك، ووالدتك، 

ا، أفراح وحٌاتك، وآالمك، وآالمً                           حتى موتك، وأخٌر 

 قٌامتك.

                                               اآلن أطلب منك وأرجوك أن ت نقذ كل من ٌتلو وردٌتً

                               بنفس الوقت، جاثٌ ا على ركبتٌه، ٌتؤمل فٌها بإخبلص، و

            ، وأن ت بعد أي خطر آخر ٌتهدده                           وأال  ٌموت مٌتة  سٌبة، وأال  

 ؼضبك عنه".

عندها، ألقى الملك رماح النار واللهب، وعانق الملكة 

: "ٌا أمً الحبٌبة، ال ٌمكن أن أنكر علٌك فعل اإلنقاذ،                                                          قاببل 

 ألن كل هذه األشٌاء التً تروٌنها كانت بداٌات الخبلص.

إذن، كل من ٌقوم باألشٌاء التً تطلبٌنها بإخبلص 

والحٌاة  ون خطٌبة قاتلة سٌنال منً الرحمة والنعمةوبد

 األبدٌة.

ً  أن تمنحً، بفضل خاص منك، وٌمكنك أنت         مصل

أي نعمة  التؤمل فٌهاوالذٌن ٌخدمونك بتبلوتها  وردٌتك

 ترٌدٌن".
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tu217 tuis famulis, in tui Psalterii servitio, et 

eiusdem meditationibus tibi famulantibus 
optaveris eandem eis benigno favore indulgere 

poteris”.  

His dictis Regina Regem amicissime est 
amplexata, et humiliter inclinans, iterum 

residebat apud Regem in sede deaurata, multis 
adiunctis choris Sanctorum.  

Et statim reductus est Spiritus huius 
hominis ad corpus.  

Qui quidem bonus vir, quasi gravi somno 

soporatus, evigilabat, et hanc visionem mente 
volvebat218.  

Et ecce hora matutina, cum iam iterum 

complesset primam Quinquagenam Psalterii 
Gloriosae Virg[inis] Mariae cum consuetis 

meditationibus, apparuit ei B[eata] Virgo Maria 
visibiliter in maxima claritate.  

Qua visa frater ille valde turbatus est.  
Cui B[eata] Virgo Maria dixit: “Amice, ne 

paveas, sum, inquit, illa Regina, quam hac 

nocte in spiritu vidisti.  
Ecce vidisti tunc Regem potentem tela 

ignita et flammea tenentem, vidisti et me 

tenentem eius manum paratam iaculari ea in 
terram. 

Tu   igitur  diligenter  ausculta,  et   quae  
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بعد هذه الكلمات، عانقت الملكة الملك بحنان، وانحنت 

ا إلى جانب الملك على عرش ذهبً                                                  بتواضع وجلست مجدد 

 بٌن جوقات القدٌسٌن.

 وعلى الفور عادت روح ذلك الرجل إلى جسده.

واستٌقظ الرجل الطٌب كما لو أنه كان فً نوم عمٌق، 

 التفكٌر فً تلك الرإٌا.واستمر ب

فً الصباح، بعد أن انتهى من تبلوة الخمسٌن األولى 

والتؤمل فٌها، ظهرت له  من وردٌة مرٌم العذراء المجٌدة

 القدٌسة مرٌم العذراء ببهاء عظٌم.

ا   ذلك الظهور. أمام                  خاؾ الراهب كثٌر 

لقدٌسة مرٌم العذراء: "ال تخش ٌا صدٌقً، قالت له ا

 أنا الملكة التً رأٌتها هذه اللٌلة بروحك.

أنت رأٌت الملك القادر وفً ٌدٌه رماح من النار 

واللهب، ورأٌتنً أنا أمسك بٌده المستعدة لرمً األرض 

 بها.

 إذن اصػ باهتمام، وقم باألشٌاء التً سآمرك بها، 
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 .51العقود األولى من القرن  – 51هانس فٌرتٌنؽر، رجل مع الوردٌة، نهاٌة القرن 
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ا ٌسوع رأى الذي الشرتوزي الراهب: الثانً عشررسم توضٌحً للمثال   على       ساخط 

لوحة لماتٌا برٌتً، المسٌح الصاعق ورإٌا )  مرٌم القدٌسة تدخل لوال لضربه         ومتؤهب ا  العالم،

 .(1681تافٌرنا، كنٌسة القدٌس دومٌنٌك، حوالً عام القدٌس دومٌنٌك، 
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mandavero, imple, et plures tecum salvabis, 

qui alias valde periclitarentur.  
Per tela ignita et flammantia quae vidisti 

in manu Regis, fuerunt designatae diversae 
plagae horribilissimae, quibus filius meus 
iustissime propter peccatorum enormitate219 

mundum plagare decrevit.  
Sed ego quae Mater gratiarum et 

misericordiae vocor, retraxi manum eius, ne in 
furore suae indignationis hoc ageret, et 
misericordiam obtinui.  

Tu igitur eo modo quo me in meo 
Psalterio venerari soles, hoc diutius ne 
differas apud te, sed in publicum edoceas 

scriptis et verbis.  
Adeo220 etiam quamvis ad meum 

Psalterium, multae concessae sint221 
indulgentiae, ego tamen ultra illas devote sine 
culpa mortali, et flexis genibus Psalterium 

meum orantibus, pro qualibet Quinquagena 
multa maiora addam.  

Rursum, quicunque in hoc Psalterio, cum 
praenominatis articulis perseveraverit, in ea222 
extrema hora ipsius pro fideli servitio, 

plenariam  remissionem  a  poena  et  a   culpa 
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                                              وستنقذ الكثٌرٌن معك، وإال  سٌتعرضون لخطر كبٌر.

كانت تلك الرماح النارٌة التً رأٌتها بٌد الملك 

مصوبة على بعض الشرور الرهٌبة، وابنً قرر القصاص 

 .لهول خطاٌاه كما تقتضً العدالة من العالم

لكن أنا، التً أدعى أم النعم والرحمة، أمسكت بٌده 

 ، وحصلت على الرحمة.ؼضببفورة كً ال ٌقوم بذلك 

أنت معتاد تكرٌمً                                إذن، ال تإجل طوٌبل  )الصبلة( التً 

                                                بها، أي وردٌتً، بل علمها للناس، كتابة  وشفهٌ ا.

                                             أن وردٌتً م نحت الكثٌر من المؽفرات، لكنً أنا  ولو 

ألولبك الذٌن  بكثٌر سؤمنح، باإلضافة إلٌها، مؽفرات أكثر

 .تاببٌنشاكرٌن وردٌتً بورع، كل خمسٌن من ٌصلون 

 بهذا الشكل، كل من سٌواظب على )تبلوة( الوردٌة،

العفو ، ، باإلضافة إلى األسراره فً ساعته األخٌرةسؤمنح

 عن جمٌع خطاٌاه،  المسإولٌةومن  لقصاصاالكامل من 
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omnium suorum criminum ei indulgebo.  

Hoc autem auribus tuis incredibile non 
videatur: quod si hoc licet Filii mei Vicario 

terrestri scilicet Papae, cui hanc potestatem 
dedit, multo magis licebit mihi, Regis coelestis 
Matri, quae GRATIA PLENA, appellor, et si 

plena, ergo largissime meis caris223 gratiam 
effundam.  

Idcirco ut fidelis miles perage negotium 
Reginae coelestis, ut errantes per me ad viam 
vitae reducantur, et ut tu224 in illa die 

recipiens coronam laetitiae quam iustus 
Iudex225 datarus est tibi”.  

Et his dictis evanuit. 

Considerans devotus vir rem gestam, et 
negotium Reginae sibi commisum, docuit et 

scripsit quantum potuit, emittens scripta sua 
ad diversa loca, quibus, tam spirituales, quam 
saeculares se emendare possint, ut 

misericordiam et gratiam in praesenti, et 
gloriam in futuro consequi valeant. Amen. 
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ا إلخبلصه بخدمته.                     نظر 

؛ فإن كان هذا                                   ٌجب أال  ٌبدو هذا ؼٌر معقول لمسامعك

ا للكاهن الوكٌل فً أرض ابنً،  البابا، الذي أعطاه  أي                                  جابز 

ا أكثر لً أنا، )أنا التً  ( أم أكون                                                 هذه السلطة، فسٌكون جابز 

ً بالممتلبة نعمة؛ فإن )كنت( نملك السماوات، وٌدعون

النعمة بسخاء على أولبك  فرقممتلبة )نعمة(، فإنً سؤ

 علٌهم. أنا الذٌن أنعمت

جندي مإمن، أكمل صنٌع ملكة السماء لذلك، بوصفك 

كً ٌهتدي كل من أضل )الصراط المستقٌم( إلى طرٌق 

الحٌاة؛ وأنت ستحصل فً ٌومك األخٌر على إكلٌل الفرح 

 الذي سٌسلمك إٌاه القاضً العادل".

 كلمات، اختفت.بعد هذه ال

الواجب والعمل اللذان عهدت ب                  بعد أن تفكر ملٌ ا 

بقدرما استطاع، وأرسل إلى  م وكتب                      الملكة بهما إلٌه، عل  

من  الروحانٌٌن والعلمانٌٌن                                أماكن مختلفة كتاباته التً تمك ن

تصحٌح أخطابهم والحصول على الرحمة والنعمة فً الوقت 

 ، والمجد فً المستقبل. آمٌن.الحاضر
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Revelata sunt haec Patri Chartusiensi226 

in die Annunciationis227 Gloriosissimae 
Virginis Mariae hora Completorii, Anno 

Incarnationis Dominicae 1479. 

 
 

EXEMPLUM XIII.228 
Gratum Deo, Coelitibusque usui esse 

Psalterium, ostenditur. 
 

N[ota] L[ector]: 
Transcriptoris haec inserta lancina est, non 

Alani stylus, tempusque arguunt. 

 

Quidam de Patribus, qui obierunt Anno 1431, 

in domo Trevirensi Chartusiensis Ordinis in 

scriptis reliquit, qualiter unus illorum, qui se in 
Rosario exercere consuevit, deductus fuit in 

spiritu usque ad coelum empyreum, ubi inter 
multa arcana vidit et audivit, etiam clarissime 
vidit, quod idem Rosarium praesentabatur 

Altissimo, et quod Beatissima Virgo Maria, cum 
Verginibus suis, et omnes Angeli, et Sancti 
universi ab Adam, usque ad illud tempus 

accesserunt, et Onnipotenti Deo gratias 
egerunt, et benedixerunt, pro sanctis exercitiis,       

quae      fiunt       circa        illud  
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أوحً بهذه األشٌاء لهذا األب الشرتوزي فً ٌوم 

بشارة مرٌم العذراء المجٌدة، فً ساعة صبلة المساء، عام 

 من تجسد الرب. 9741

 

 المثال الثالث عشر

 عند اإلله والقدٌسٌن. محبذةكٌؾ تبدو تبلوة الوردٌة 

 

                                                تنبٌه للقارئ: هذا المقطع لٌس ألالن، لكنه أ درج من 

 الناسخ للنص: ٌدل بوضوح على ذلك األسلوب والظروؾ.

 

فً  1431كتب أحد اآلباء الشرتوزٌٌن، المتوفى سنة 

 انخطؾالوردٌة،  كان كعادته ٌتلودٌر ترٌفٌري، أنه بٌنما 

إلى السماء حٌث تؤمل فً أسرار )السماء( وعرفها،        روحٌ ا

ورأى القدٌسة مرٌم العذراء مع عذراواتها، وجمٌع 

المبلبكة والقدٌسٌن، منذ آدم وحتى ذلك الحٌن، ٌقتربون من 

له الوردٌة شاكرٌن،  وٌقدموناإلله القادر على كل شًء، 

ا له ألعمال )الرحمة(  راسمٌن                                        إشارة الصلٌب تقدٌس 

                             ت إدى فً السماء وعلى األرض من التً كانت  المباركة

 الوردٌة.خبلل 
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Rosarium in coelo, et in terra.  

Et oraverunt pro cunctis Religiosis, et 
devotis hominibus, qui se in illo exercent, ut 

gratia, ex pax eis adiungatur in terris, et gloria 
accrescat in coelis.  

Idem vidit et audivit quod praedicti 

omnes Sancti et Angeli Dei, ipsum Rosarium 
devotissime decantabant cum suis 

meditationibus, addentes ad quamlibet 
meditationem, seu clausulam ibi additam 
Alleluia, iucundissimo cum cantu.  

Quoties etiam nomen Beatissimae Virginis 
Mariae ibi nominabant, humiliter se 
inclinabant.  

Ad nomen vero JESU CHRISTI genua 
devotissime singuli flectebant, iuxta dictum 
Apostoli: In Nomine Domini nostri Jesu Christi 
omne genuflectatur229 coelestium, terrestrium 
et infernorum”.  

Dictum fuit etiam illi clara et aperta voce, 
quod quoties qui dictum Rosarium compleret, 

cum suis meditationibus adiunctis, toties 
plenam perciperet omnium peccatorum 
remissionem.  

Vidit etiam innumeras, pulcherrimas, 
lucidissimas,      immarcescibiles,      odoriferas 
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ن والمإمنٌن الذٌن وصلوا من أجل كل رجال الدٌ

                                   كً ٌ رحموا فً األرض وٌنعموا بالسبلم،  كانوا ٌتلونها

                                               وباإلضافة  إلى ذلك، كً ٌنعموا بالمجد فً السماء.

ثم رأى وسمع جمٌع قدٌسً ومبلبكة اإلله وهم ٌتلون 

بإخبلص الوردٌة وٌتؤملون فٌها، وٌنشدون بشكل ساحر 

 عند كل تؤمل أو فقرة. سبحوا للرب

وكلما لفظوا اسم القدٌسة مرٌم العذراء كانوا ٌنحنون 

 بإجبلل.

ظون اسم ٌسوع المسٌح، فكانوا وأما عندما كانوا ٌلف

كما قال الرسول )بولص(: ون على ركبهم بخشوع، ٌجث

ل ى " م ن  ع  م اء  و  ب ة  م م ن  ف ً الس  ك  م  ٌ س وع  ك ل  ر  ث و  ب اس  ً  ت ج                                                                                  ل ك 

ت  األ ر ض   م ن  ت ح   (.11-11، 2" )فٌلبً. أصحاح                               األ ر ض  و 

ه كلما تبل ثم قٌل له، بصوت واضح ونقً، أن

فران الوردٌة، باإلضافة إلى التؤمبلت فٌها، فإنه سٌنال الؽ

 الكامل عن جمٌع ذنوبه.

ا،  ا عدد ال ٌحصى من السبحات الجمٌلة جد                                                رأى أٌض 

بٌضاء، وأبدٌة، ومعطرة، مخصصة ألولبك الذٌن ٌتلوها 

 بورع.

 

 

 

 



620 
 

Coronas, quae reservantur his qui se devote 

exercent in eodem.  
Et toties additur illi huiusmodi Corona in 

Coelo, quoties quis sertum huiusmodi ad 
laudem Dei et eius Genitricis dixerit.  

Idem Pater non semel, sed pluries 

aliquando una die gaudia coelestia vidit, et 
audivit.  

Et quandoque etiam in corpore 
consolationem magnam, ac confortationem 
percipere solebat, secundum quod se in ipso 

Rosario devote exercere poterat.  
Et licet se in suis scriptis non nominarit, 

ipsum tamen eundem qui haec scripsit, fore 

minime dubitamus.  
Talis enim conversationis fuit inter 

Fratres, tantae devotionis, patientae, 
litteraturae, gratiae et fortitudinis etiam in 
corpore, licet rigide vixerit, et prae cunctis 

caeteris merito huiusmodi meruerit habere 
revelationes.  

Sic tamen eadem quae divinitus cognovit, 
prudenter occultare scivit, ut communi 
Fratrum     conversationi       non      ostenderit 
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ا لئلله                                                   وفً كل مرة ٌتلو فٌها سبحة )الوردٌة( تسبٌح 

و )لمرٌم( أمه، فإنه سٌنال نفس المقدار من سبحات 

 )الحسنات( فً السماء.

لم ٌحدث مع ذلك األب )الشرتوزي( تلك الرإٌا فقط، 

أفراح السماء  دثت معه مرات أخرى، ورأى وسمعبل ح

 .عدة مرات فً نفس الٌوم

                                                وكان عادة  ٌشعر فً جسده عزاء  وراحة  كبٌرة بقدر 

 ما كان ٌتلو الوردٌة بخشوع.

وبالرؼم من أنه لم ٌذكر اسمه فً كتاباته، ال ٌراودنا 

 الشك أنه هو )الشخص( الذي كتب هو عنه هذه األشٌاء.

فً الحٌاة بٌن الرهبان،  ا     خاص   ا       أسلوب   بالفعل كان له

ا،  ا، وعلم ا، ولطف ا، وقوة جسدٌة أٌض  ا، وصبر  ا شدٌد                                                           وورع 

بالرؼم من عٌشته المتقشفة، و )لهذا السبب( استحق قبل 

 .هظهر الوحً لٌ جمٌع أنال

السماوٌة، عرؾ   الكابنات  وهكذا، فإن ما عرفه عن 

 كٌؾ ٌخفٌه بحذر، ولم ٌكن ٌظهر أي خصوصٌة فً أحادٌثه 
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 .51ادرٌان اٌزنبرانت، رجل مع الوردٌة، النصؾ األول من القرن 
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لوحة )  والقدٌسٌن اإلله عند محبذة الوردٌة تبلوة تبدو كٌؾ: الثالث عشررسم توضٌحً للمثال 

 .(1488ألمبروجٌو دا فوسانو، الملقب بورؼونٌونً، معرض صور برٌرا، مٌبلنو 
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singularitatem, sed solatiosus et consolatus 

cunctis existeret. 
 

 
EXEMPLUM XIV. 

Pulchra visio B[eato]230 ALANO Sponso novello 

Mariae Virginis facta231. 

 

Quidam devotus Beatissimae semper 

Virginis Mariae, in Psalterio, in quodam festo 
Magno Virg[inis] Mariae fuit raptus veraciter ad 

superna.  
Videbaturque sibi, quod ex omni mundi 

parte voces audirentur terribilissime clamantes: 
“Vindictam, vindictam, vindictam, de 
habitantibus in terra”.  

Post istos autem cernebat, quod e coelo 
erumperent tanquam flumina ignea supra terrae 

habitatores. 
Illicoque periit hominum innumerabilis 

multitudo; ad clamorem autem pereuntium 

caeteri coeperunt232 clamare pro auxilio.  
Subito de coelis advenit navis syderea, 

stellis ornata multisque alis albis alata, et haec 

per   aera    ferebatur,    miro    modo   desuper 
tecta. 
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                                                 مع الرهبان، وعاش بٌن الجمٌع مفعم ا بالعزاء وراحة 

 الوجدان.

 

 المثال الرابع عشر

أالن، العرٌس  الظهور العجٌب الذي حدث مع الطوباوي

 الجدٌد لمرٌم العذراء

 

فً أحد األعٌاد الرسمٌة المكرسة لمرٌم العذراء 

خلص لوردٌة ، وهو شخص م      فجؤة   أحدهم إلى السماء طؾخ

 .القدٌسة مرٌم العذراء

                                             وكان ٌبدو له أنه ٌسمع أصوات ا، من جمٌع أنحاء 

العالم، تصٌح بشكل رهٌب: "االنتقام، االنتقام، االنتقام من 

 أولبك الذٌن ٌعٌشون على األرض". أجل

ا من النار تخرج وتنسكب من السماء                            ورأى أنهار 

 على سكان األرض.

ا ال تحصى من الناس، وهم ٌصرخون                                            وهلكت أعداد 

 ، بٌنما كان اآلخرون ٌتوسلون العون.        وٌ بادون

                                          ظهرت فجؤة  فً السماء سفٌنة  سماوٌة، مزٌنة 

 وكانت تطٌر فً الهواء                                بنجوم، ولها أجنحة  بٌضاء كثٌرة، 

 فوق البٌوت بشكل ؼٌر معقول.
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Erat autem tantae magnitudinis, ut 

innumeri in eam intrare potuissent. 
Quid ultra?  

Cernebat L de parte una navis, et L de 
parte alia, et L supra tectum, qui cum urnis 
aquam infundebant, extinguentes 

horribilissimum, quod ardebat, incendium.  
At in capite navis tanquam patrona 

residebat quaedam Domina, tam mirabilis, ut 
sit inexplicabile.  

Iris Dei ambiebat navem illam.  

Porro Regina hominibus periclitantibus 
sic ait: “O miseri filii hominum ad Me 
confugite, ne praesenti in hoc diluvio pereatis. 

Et sicut dudum mundus a diluvio 
peccatorum est liberatus per Salutationem 

Angelicam, sic et nunc venite ad Me per 
eamdem Salutationem”.  

Quid amplius?  

Videbat quod universi, qui hanc 
Salutationem accipiebant haberent auxilium.  

Veniebant autem columbae candidissim-
ae, quae eos ad arcam deportabant. 
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ا، وكانت تتسع لعدد ال ٌحصى )من                                                  كانت كبٌرة  جد 

 (.البشر

 )وماذا حدث( بعدها؟

ا( على جانب  ن جوانب م                           رأى خمسٌن )شخص 

السفٌنة، وخمسٌن على الجانب اآلخر، وخمسٌن )آخرٌن( 

السطول إلخماد حرٌق بكانوا ٌقذفون الماء  فوق السطح

 رهٌب كان ٌلتهم )األرض(. 

                                            على دفة السفٌنة كان هناك سٌدة رابعة  بشكل ال 

 ٌوصؾ.

 وكان هناك قوس قزح سماوي فوق السفٌنة.

الذٌن كانوا فً تكلمت الملكة بهذه الطرٌقة مع الناس 

ً  كً ال تهلكوا                                                         خطر: "ٌا أبناء البشر المساكٌن، تعالوا إل

 فً هذا الطوفان.

                                          فكما حدث فً الماضً وأ نقذ العالم من طوفان 

  ً ا إل                                                           الخطاٌا بواسطة السبلم علٌك ٌا مرٌم، تعالوا أنتم أٌض 

 اآلن من خبلل السبلم علٌك ٌا مرٌم".

 وماذا حدث بعدها؟

أولبك الذٌن كانوا ٌتلون السبلم علٌك رأى أن جمٌع 

 ٌا مرٌم كانوا ٌحصلون على المساعدة.

عندها وصلت حمامات ناصعة البٌاض وحملتهم إلى 

 السفٌنة.
 



628 
 

Et Beatissima Maria convivium magnum 

in escis totius iucunditatis, et in vino divino 
inebriationis eis faciebat.  

Post haec mandabat haec Domina Angelis 
trium Quinquagenarum, qui incendium 
extinguebant in monte altissimo, et in 

brevissimo tempore aedificaverunt CIVITATEM 
mirae magnitudinis cum TURRIBUS C et L ubi 

omnes Psalterii Virg[inis] Mariae Oratores 
fuerunt positi, ut praeservarentur ab incendio, 
quo nunc pene totus mundus in omni statu 

devoratur. 
Et ait benignissima Maria: “Sicut qui 

Navim Noè contempserunt, omnes in diluvio 

perierunt, sic omnes qui Me et Psalterium 
meum contemnunt, temporibus novissimis, 

proculdubio233 in isto peribunt”.  

Et heu, heu, quis dicere posset quantum, 
et quale fuit hoc diluvium?  

Non enim puto humana lingua id exprimi 
posse.  

Nam ut brevius concludam tanquam, alter 
infernus videbatur.  

Nullibique  misericordia  apparebat,   nisi 

ubi Maria invocabatur. 
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طعام                                            وحضرت لهم القدٌسة مرٌم )العذراء( مؤدبة  من 

ا. لذٌذ ا وخمر فاخر جد                       جد 

السٌدة مبلبكة الخمسٌنات  بعد )المؤدبة(، أرسلت

ا  الثبلث ا، وبوقت قصٌر جد                                                إلطفاء حرٌق على جبل عال  جد 

ا، ومبة وخمس فٌها                         شٌدوا مدٌنة  هابلة الحجم           ن برج 

ٌة مرٌم العذراء ( جمٌع مصلً وردمؤمنووضعوا فٌها )فً 

                        كل العالم تقرٌب ا فً كل  الذي التهم كً ٌنجوا من الحرٌق

 .فً هذا الزمان )الحٌاة( ظرؾ من ظروؾ

وقالت الحبٌبة مرٌم )كلٌة القداسة(: "كما هلك 

بالطوفان كل أولبك الذٌن ازدروا سفٌنة نوح، فإن جمٌع 

فً                                                   أولبك الذٌن ٌزدرونً أنا ووردٌتً سٌهلكون حتم ا فٌه

 آخر الزمان".

لكن وا أسفاه! من ٌستطٌع وصؾ هذا الطوفان أو 

 الحدٌث عنه؟

                                                 ال أعتقد أن هناك لسان ا بشرٌ ا ٌمكنه أن ٌفصح عنه. 

                     كان ٌبدو جحٌم ا آخر. :مختصر القول

       ت بتهل                                          لم ٌكن هناك رحمة  ألي كان، إال  حٌثما كانت 

 مرٌم.
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Et heu, heu, quid dicam?  

Persona quae haec vidit, plurimos vidit 
qui debuissent ex officio ad Mariam confugere 

tali in tempore diluvii, qui tamen magis eam 
blasphemabant, et cum blasphemiis suis 
turpissima morte, tali in diluvio ad tartara 

decurrebant.  
Plurimos autem vidit viros ac mulieres 

simplices, qui in simplicitate sua ad Mariam 
cum Psalterio suo confugientes, ab ea habebant 
benedictionem, et praeservationem: inter quos 

vidit quosdam Ecclesiasticos, quoad primum 
genus, et quosdam laicos, quoad secundum, qui 
eadem die sunt mortui tempore pestis, 

Ecclesiastici quidem duo, aut tres; Laici vero 
quinque, vel sex, quos novit, maxima cum 

devotione decedebant.  
Et hoc est quod dicit Dominus in 

Evangelio: “Servus sciens voluntatem Domini, 

et non faciens plagis vapulabit multis: 
nesciens234 vero plagis vapulabit paucis”, Luc. 

12.  
Propterea, ut conscientiae nostrae purae 

habeantur, tempore isto periculosissimo Virgo 

Mater, cum Filio, in eorum salutentur Psalterio. 
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 ً أن أقول؟نوا أسفاه، ماذا عسا

الكثٌرٌن رأى الشخص الذي تؤمل فً هذا السٌنارٌو 

مجبرٌن على اللجوء إلى مرٌم أثناء الطوفان؛ لكن أولبك 

ا هلكوا بموت رهٌب، وكانوا                                                        الذٌن كانوا ٌجدفون بها كثٌر 

 ٌسقطون مع تجدٌفاتهم من ذلك الطوفان إلى الجحٌم.

نساء المتواضعٌن الذٌن ثم رأى الكثٌر من الرجال وال

وٌنالون ، ببساطتهم ومع وردٌتهم، إلى مرٌم ونكانوا ٌلجإ

من بٌنهم بعض االكلٌروس رأى منها البركة والخبلص؛ و

والدنٌوٌٌن بمكانة عالٌة ٌموتون فً تلك الكارثة: رجبلن أو 

ثبلثة رجال اكلٌروس وخمسة أو ستة دنٌوٌٌن كان ٌعرفهم 

 ماتوا بإٌمان كبٌر.

ب د  وهذا ما ٌقوله الرب فً اإلنجٌل: " أ م ا ذل ك  ال ع                          و 

ل م   ت ه ،                  ال ذ ي ٌ ع  اد  ال  ٌ ف ع ل  بح س ب  إ ر  ت ع د  و  ال  ٌ س  ة  س ٌ د ه  و  اد                                                                        إ ر 

ا ب  ك ث ٌر  ر  لك ن    .                   ف ٌ ض  ا  )العبد(         و  ل  م  ٌ ف ع  ل م ، و                                     ال ذ ي ال  ٌ ع 

ب  ق ل ٌبل   ر  ب ات ، ٌ ض  ر  ت ح ق  ض  -47، 12" )لوقا. أصحاح                                        ٌ س 

48.) 

الزمن  إذن، لكً نحافظ على ضمابرنا نقٌة فً هذا

 الخطٌر، فلنحًٌ األم العذراء واالبن فً وردٌتهم.
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EXEMPLUM XV. 
De Monacho facto repente docto. 

 

Devotissiumus quidam Monachus in 

Psalterio Beatissimae Virginis Mariae, post 

tempora longa, merito huius Psalterii fuit 
raptus ad superna, ubi vidit Regem Angelorum 
in gloria suae Maiestatis.  

In cuius conspectu fuit liber infinitae 
Magnitudinis in quo omnis scientia ad plenum 
descripta erat.  

Istum ergo famulum Mariae Virginis, 
Maria perducens ad Filium, obtinuit ab eodem 

Filio suo, ut legeret in eo libro.  
Legit, et secundum diversa folia, 

plenitudinem scientiae habuit.  

Sicque rediens ad seipsum, mirabatur, et 
scire cupiebat, si haec vera essent. 

Itaque libros intuetur, et omnia intelligit 
plenissime: cum aliis loquitur Monachis, et 
omnes superabat, in tantum, ut putarent eum 

daemoniacum, qui summus daemonum fuit 
inimicus. 
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 المثال الخامس عشر

                           أصبح عالم ا على نحو مفاجا.الذي الراهب 

 

                                            بعد )تبلوته( الوردٌة لوقت طوٌل، انخطؾ راهب ا 

ا لوردٌة القدٌسة مرٌم العذراء إلى السماء حٌث  ا جد                                                         مخلص 

 رأى ملك المبلبكة فً مجد جبللته.

، ٌحتوي على الحجم كان ٌوجد أمامه كتاب هابل 

 وصؾ كامل لجمٌع العلوم.

إلى االبن، وطلبت من اقتادت مرٌم العذراء هذا العبد 

 االبن أن ٌقوم ذلك الرجل بالقراءة فً الكتاب.

قرأ الرجل فً الكتاب، وبعد عدة صفحات امتلك 

 الكمال فً العلم.

ا، وكان ٌرؼب فً       تعجب  عندما عاد إلى وعٌه كان م

معرفة ما إذا كانت األشٌاء )التً رآها فً الرإٌا( قد حدثت 

 فً الواقع.

الكتب، وكان ٌفهم كل شًء فقام بإلقاء نظرة على 

 بوضوح شدٌد.

وعندما كان ٌتكلم مع الرهبان اآلخرٌن كان ٌتفوق 

ا لدرجة أنهم كانوا ٌعتقدون أن الشٌطان                                                   علٌهم كثٌر 

 مستحوذ علٌه، ألن الشٌطان قد شن حرب علٌه.
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 .51هانس مٌملٌنػ، رجل مع الوردٌة، القرن 
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 أالن، الطوباوي مع حدث الذي العجٌب الظهور: الرابع عشررسم توضٌحً للمثال 
 )رسم لٌتٌتسٌا الجٌري(. العذراء لمرٌم الجدٌد  العرٌس
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Postmodum autem, ut antea, vivendo, 

docebat, et235 praedicabat semper, et 
frequentius de Virgine Maria sibi in suo 

Psalterio quotidie psallendo meruit haec dona, 
et postmodum ad236 Regna Sempiterna 
pervenit237. 

 
EXEMPLUM XVI. 

Fructuosum est orare Psalterium Virginis 
Gloriosae, cum receptione disciplinae. 

 
PRAEFATIO. 

 

“Laudate eum in Psalterio, etc.”, 

Psal[mus] 150.  
Quoniam in laudibus Sponsi et Sponsae 

JESU CHRISTI, et dulcissimae semper Virginis 
Mariae, tota est hominum salus dicente S. 

Bernardo in sermone quodam de 
Sponso et Sponsa: “Bonus enim in terris est 
Psalmus, ideo iucunda decoraque laudatio”. 

Propterea: “lauda anima mea Dominum, 
quamdiu238 vita te comitatur”.  

Sed quid tantis salutatoribus nostris pro 
immensis beneficiis referam gratiarum 
actiones239? 
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لكنه حافظ على هذه المواهب طٌلة حٌاته، وتابع فً 

بها وتبلوتها على الدوام  والوعظوردٌة مرٌم العذراء تعلٌم 

 إلى أن بلػ الملكوت األبدي.

 

 المثال السادس عشر

 اللجوء مع المجٌدة العذراء وردٌة صبلة المفٌد من

 .الجسدٌة  الكفارات  إلى

 

 تقدمة

م ار  "   م ز  ت ار  و  و 
ب ح وه  ب ؤ                      س 
(: 151، إلخ" )المزمور               

 وهذا ألن فً التسبٌح للعرٌس ٌسوع المسٌح وعروسه

الخبلص الكامل للناس، كما كتب  الحبٌبة مرٌم العذراء

القدٌس برنارد فً عظة عن العرٌس والعروس: "من 

                                              الصواب تعظٌمكما فً األرض بتسبٌحة جمٌلة وقٌ مة.

 الحٌاة". طواللذلك، سبحً ٌا روحً للرب 

 لكن كٌؾ لً أن أشكر ضٌوفنا الكبار )ٌسوع ومرٌم

 ( التكرٌمات لهم؟بتقدٌم
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Proculdubio240: “Cantabo Dominum241 

Canticum novum”, scil[icet] Angelicum, et: 
“laudabo eos in Psalterio”, Virginis Mariae, 

scil[icet] AVE MARIA.  

Nam Salutatio Angelica est Summum 
Evangelium, quoniam est caput et origo, et 

Master Domini JESU, ac universorum 
Evangeliorum.  

1. Per quod Deus est Incarnatus, 
secundum Anselmum.  

2. Maria Dei Mater effecta, quo Deus nihil 

maius facere potest in pura creatura, secundum 
S. Thomam.  

3. Diabolus est superatus, secundum S. 

Augustinum.  
4. Mundus renovatus, secundum B. 

Hieronymum.  

5. Infernus evacuatus, secundum 
Basilium.  

6. Peccata remissa, secundum Gregorium.  

7. Virtutes reparatae, secundum 
Remigium.  

8. Sapientia mundo praestita, secundum 
Fulgentium.  
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ا، وهو السبلم علٌك  ا جدٌد                                                     بالتؤكٌد: سؤنشد للرب نشٌد 

العذراء. فً الواقع، ٌا مرٌم، وسؤسبح لهم فً وردٌة مرٌم 

إن السبلم علٌك ٌا مرٌم هً خبلصة اإلنجٌل، فهً مبدأ 

  األناجٌل عن الرب ٌسوع وافتتاحٌتها وبداٌتها.

                                              نتٌجة  )للسبلم المبلبكً، أي السبلم علٌك ٌا مرٌم(  .1

ا                    فإن اإلله تجسد لحم 
242
 ؛

من خبلل هذا اإلله  وصنعأصبحت مرٌم أم اإلله، و. 2

)معجزاته( المخلوق النقً أسمى
243
 ؛

الشٌطان     ه زم. و3
244
 ؛

. وتجدد العالم4
245
 ؛

الجحٌم       أ فرؼت  . و5
246
 ؛

                . وؼ فرت الخطاٌا6
247
 ؛

الفضابل تعٌدواست. 7
248
 ؛

ا للعالم8                             . وأ عطً العلم مجدد 
249
 ؛

 

 

                                                           
242

 أظش اٌمذ٠ظ أغ١ٍّٛط.  
243

 أظش اٌمذ٠ظ رِٛب األو٠ٕٟٛ.  
244

 أظش اٌمذ٠ظ اغٛعط١ٓ.  
245

 أظش اٌمذ٠ظ خ١شَٚ.  
246

 أظش اٌمذ٠ظ ثبع١ٍ١ٛط.  
247

 .غش٠غٛس٠ٛطأظش اٌمذ٠ظ   
248

 أظش اٌمذ٠ظ س١ّ٠د١ٛط.  
249

 أظش اٌمذ٠ظ فٌٛد١ٕغ١ٛط.  
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9. Infirmi sunt sanati, secundum 
Damascenum.  

10. Mortui sunt suscitati, secundum 
Didimum. 

Quid amplius?  
11. Sane per hoc Psalterium (quod dicitur 

quasi Salutarium a Salutatione), salus aeterna 
est mundo condonata, iuxta Nazianzenum.  

12. Coelestia reparata, iuxta Gregorium. 

13. Trinitas Beatissima placata, iuxta 
Ambrosium.  

14. Imo captivi sunt liberati, et servi 
redempti, secundum Orosium.  

15. Sedentes in tenebris, et umbra mortis, 

viderunt lucem humanae salutis, quae illuminat 
omnem hominem, venientem in hunc mundum 
iuxta Ioannem, et Chrysostomum.  

16. Exules quoque et pauperes reducti 
sunt   in   Regnum  proprium,  et  Paradisum250 

 
 

 

                                                           
 ."Paradysum ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  250



641 
 

. وشفً المرضى9
251
 ؛

              . وب عث األموات11
252

 . 

 بل أكثر من  ذلك!

. فمن خبلل هذا المزمور )أي الوردٌة(، المسمى 11

ا "                                           التحٌة" من "تحٌة )المبلك لمرٌم("، فقد م نح        أٌض 

الخبلص األبدي للعالم
253
 ؛

ت الحقابق اإللهٌةرد. واست12
254
 ؛

الثالوث المقدس وافقت. و13
255
 ؛

                             . وح رر السجناء، وأعتق العبٌد14
256
 ؛

. ورأى أولبك الذٌن كانوا جالسٌن فً الظلمات 15

وفً ظل الموت نور الخبلص البشري ٌضًء كل إنسان 

ٌؤتً إلى هذه الدنٌا
257
 ؛

                                             . وأ عٌد المنفٌون والفقراء إلى مملكتهم وإلى 16

 

 

 

 

                                                           
251

 أظش اٌمذ٠ظ ٠ٛزٕب اٌذِشمٟ.  
252

 أظش اٌمذ٠ظ د٠ذ٠ّٛط.  
253

 أظش اٌمذ٠ظ ٠ٛزٕب إٌظ١ظٟ.  
254

 أظش اٌمذ٠ظ غش٠غٛس٠ٛط.  
255

 أظش اٌمذ٠ظ اِجشٚص٠ٛط.  
256

 أظش اٌمذ٠ظ اٚسٚص٠ٛط.  
257

 ٠ٛزٕب ر٘جٟ اٌفُ. أظش اٌمذ٠ظ  
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delitiarum, secundum Haymonem.  

Quid ulterius?  
Dico quod omnes mundi creaturae simul 

sumptae nequeunt compraehendere258 
sufficienter Salutationis Angelicae laudes 
inennarabiles.  

Solus ipse potest, qui solus per hanc est 
natus de Intemerata Virgine semper Maria.  

O igitur omnes laudate Deum in Psalterio, 
idest259, in Pater Noster, et Ave Maria, 

secundum numerum Psalmorum Davidicorum, 

quia haec Cantica Canticorum Novi Testamenti.  
Sicut fecit quidam Religiosus nuper, ut 

sequitur. 

 
HISTORIA. 

 
Cum quidam Religiosus Spiritu Sancto 

inspirante diu Psalterium Mariae Virginis 

orasset260, et flagellis ac virgis se acriter 
disciplinaret, die quadam instantissime coepit 

Mariam  Virginem  rogare,  ut   sibi   dignaretur 
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فردوس الؽبطة األبدٌة
261
. 

ا؟                          ماذا ٌمكن أن ٌقال أٌض 

العالم كلها لن سؤقول )فقط( أنه لو اجتمعت مخلوقات 

                                                  تستطٌع التعبٌر بشكل كاؾ  عن تسبٌحات السبلم علٌك ٌا 

 مرٌم الفابقة الوصؾ.

لد                الوحٌد الذي و   ؛فقط )ٌسوع( ٌمكنه )أن ٌعبر عنها(

إلى أبد اآلبدٌن  الطاهرةمن  بواسطة )السبلم علٌك ٌا مرٌم(

 مرٌم العذراء.

األبانا إذن، سبحوا لئلله بانشودة الوردٌة، أي ب

                             وفق ا لعدد مزامٌر داوود، فهً بلم علٌك ٌا مرٌم، والس

 أنشودة األناشٌد فً العهد الجدٌد.

كما فعل أحد رجال الدٌن فً زمان لٌس بالبعٌد، كما 

 ٌلً.

 

 قصةال

 

ا كان هناك رجل دٌن ٌصلً وردٌة مرٌم العذراء ،       كثٌر 

من الروح القدس، وكان ٌإدب نفسه بقسوة بنعمة 

                                                  مستخدم ا األسواط والفسابل؛ وفً أحد األٌام بدأ ٌطلب 

 

 

                                                           
261

 أظش ا٠ّٟٛٔ.  
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viam ostendere, per quam omnes homines ad 

eam et Filium suum possent cito, et feliciter 
inter tot mala et adversa, in quibus nunc totus 

mundus immersus est, pervenire: cui sic 
ferventissime oranti apparuit Beatissima Virgo 
Maria peccatorum Advocata, et dixit ei: “Haec 

est castissime262 Sponse vera salutis via omni 
specie lapidum pretiosorum fundata, omni 

specie FLORUM decorata, et omni specie 
STELLARUM seminata, videlicet: quotidie, vel 
pluries Filio meo et mihi Psalterium meum 

offerre, vespere, mane, et meridie, ut 
quindecim263 Pater noster, et totidem Ave 
Maria, addendo horum cuilibet decem Ave 

Maria, sic erunt in toto 150 Ave Maria, sicut 
sunt264 in Psalterio 150 Psalmi, in quibus Pater 

Noster et Ave Maria sunt figurata et implicite 
contenta”.  

Et cum quaesisset, quare in tali numero 

sibi magis placebat?  
Plures ei rationes265 pulcherrimas 

assignabat alibi positas.  
Dixit  igitur:  “Haec  est vera  salutis  via, 

 
                                                           

 ."charissime ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 262 

 ."XV : "0690 فٟ ؽجؼخ  263

ٚ  0847ٔبلظخ، ٌىٕٙب ِٛخٛدح فٟ ؽجؼزٟ  "sunt ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  264

0699 . 

ثغجت خطأ ِطجؼٟ، ث١ّٕب ٔدذ   "orationesٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  265

"rationes)0699ٚ  0847فٟ ؽجؼزٟ  " )أعجبة. 



645 
 

                                            مرٌم العذراء أن تتكرم وت بٌن له السبٌل الذي  بإلحاح من

إلٌها وإلى ابنها،  ٌمكن لكل الناس أن ٌصلوا من خبلله

، مجتازٌن الشرور والمحن الكثٌرة التً              عاجبل  وبسعادة

  ؼرق فٌها العالم أجمٌعن.

                                               بٌنما كان مستؽرق ا فً الصبلة، ظهرت القدٌسة مرٌم 

محامٌة الخطابٌن، وقالت له: "أٌها العرٌس العذراء، 

، مرصوفة بكل الحقٌقٌة الؽالً، هذه هً طرٌق الخبلص

ضروب الجواهر الثمٌنة، ومزٌنة بكل أصناؾ الزهور، 

              البنً، مرة  أو النجوم؛ وهذا ٌعنً: من ٌقدم لً و       المعة  ك

ا أو منتصؾ النهار،                                                    أكثر فً الٌوم، مساء  أو صباح 

عشر أبانا والخمسة عشر السبلم وردٌتً ذات الخمسة 

السبلم علٌك  151علٌك ٌا مرٌم، مضاعفة عشر مرات، أي 

ٌا مرٌم، كما هو عدد مزامٌر )داوود( المبة وخمسٌن، 

 والتً فٌها وصؾ وتجلً األبانا والسبلم علٌك ٌا مرٌم".

ك وأن هنا( أكثر، 151وسؤلها لم ٌروق لها العدد )

ا صلوات أخرى فً ؼاٌة الجما ل                              أٌض 
266

 . 

 التً  الحقٌقٌة للخبلص فقالت: "هذه هً الطرٌق

 

 

 
 

                                                           
266

  "Rationes" اٌّمظٛد ثٙب "orationes وّب ٘ٛ ِٛخٛد فٟ ؽجؼخ ،"

 .4261وٛثٕشزب٠ٓ ٌؼبَ 
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 ، متحؾ العاصمة للفنون، نٌوٌورك.5151لوكاس كراناش العجوز، 
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)رسم لٌتٌتسٌا   مفاجا نحو على       عالم ا أصبح الذي الراهب: الخامس عشررسم توضٌحً للمثال 

 .الجٌري(



648 
 

quam ob dilectionis meritum tibi ostendi, per 

quam possunt omnes venire ad Me in 
gratiarum benedictionem, si dicatur cum 

disciplina centum et quinquaginta ictuum, 
cum virga, aut 
per compressionem, vel punctionem carnis, in 

foemore, in manibus, in cruribus, in pectore, 
sive alibi.  

Quae disciplina punctionum est Regia 
disciplina: nam potest fieri ubique, semper, 
facillime, secretissime, et pro omni bono 

faciendo, et omni malo fugiendo.  
Nam sicut cuidam hesternis temporibus 

revelavi famulo meo, qui quondam flagellis se 

acriter disciplinare solebat, sed tandem cum 
locus suus esset in medio Fratrum multorum 

sui Ordinis, et prae verecundia flagellis 
semper sonantibus, se cedere non auderet, ob 
hoc tentationibus fugatis per priores 

disciplinas, innumeris redeuntibus, carnis, 
diaboli, et mundi, adeo ut pene in omnibus 

deficiens prope, heu, desperaret, dignata sum 
ego   Mater  misericordiae   ipsi apparere. 
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بٌنتها لك كعبلمة على حبً لك: فمن خبلل هذه )الطرٌق( 

ٌستطٌع الجمٌع أن ٌؤتوا لعندي كً )ٌنالوا( بركتً ونعمتً 

ٌجلدون وهم إذا تلوا )المبة وخمسٌن السبلم علٌك ٌا مرٌم( 

مرة، أو بالضؽط بقوة على اللحم،  151أنفسهم بؽصن 

 والصدر، أو أي موضع آخر. ٌنوالساق لب واألٌدي      والص  

هذه الكفارة الجسدٌة بالضؽط بشدة )على اللحم( 

وٌمكن القٌام بها فً أي مكان )مفٌدة( إلى أبعد الحدود، 

ا، سواء لنٌل كل خٌر أو لتجنب أي                                                     وأي وقت بسهولة وسر 

 شر.

ً الحقٌقة، وكما كشفت فً وقت مضى ألحد ف

ا على تؤدٌب نفسه بقسوة باستخدام                                                   عبٌدي، كان معتاد 

ا ألنه كان ٌسكن مع رهبان آخرٌن من                                                   األسواط، لكن نظر 

                                                  رهبانٌته، لم ٌعد ٌجلد نفسه خجبل  من أن ٌسمع اآلخرون 

 )ضربات السوط(.

مع ذلك، وبفضل االنضباط والتؤدٌب، كان قد تجاوز 

الجسد، والشٌطان والعالم، التً كانت  تجارباضً فً الم

تعود للظهور مرات ال تعد وال تحصى؛ وٌا لؤلسؾ، أصابه 

 الٌؤس لعدم قدرته على مواجهتها.

 عندها، تكرمت أنا، أم الرحمة، وظهرت له.
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Cumque trepidaret, ipsi aio: Non dubites 

fili, nam ego sum Mater Dei”.  
Ac ille inquit: “Si Mater Dei estis, 

supplico propter merita vestra, Filiique vestri, 
ac totius Ecclesiae militantis, ut liberare me 
dignemini ab istis tentationibus, per omnia 

mihi importabilibus et damnabilibus”.  
Ad quem ego: “Haec, inquam, o fili tibi 

contigerunt, quia arma tua proiecisti, et 
mundum rapidis hostibus stultius te 
exposuisti.  

Arma dimisisti, filiam iustitiae, sororem 
religionis, amicam poenitentiae, Dominam 
humilitatis, Ducissam fortitudinis, Magistram 

Castitatis, Fabricatricem devotionis, Amicam 
Sanctorum, Nutricem omnium bonorum, 

Medicamque omnium malorum, Domicellam 
meam carissimam267, et devotorum mihi 
sponsam, videlicet, disciplinam quam abire, 

deficere, et turpiter perire permisisti.  
Quot enim ictus tibi dabas, tot flagellis 

igneis daemonia cuncta feriebas. 
Quot  ictus tibi dabas, tot muros  ferreos 
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بٌنما كان فً حالة اهتٌاج كبٌر، قلت له: "ال تخش ٌا 

بنً، أنا أم اإلله!". فؤجاب: "إن كنت أم اإلله، أتوسل إلٌك 

لحسناتك وحسنات ابنك والكنٌسة المقاتلة برمتها أن 

 لتً لم أعد أتحملهاتتكرمً وتحررٌنً من هذه التجارب ا

 وأتذمر منها".

)فؤجبته(: "لقد حدث هذا معك ألنك رمٌت أسلحتك، 

                                    واجهت بؽباء أعداء  شرسٌن وأنت أعزل.و

إن السبلح الذي رمٌته هو ابنة العدالة، وأخت 

الدٌانة، وصدٌقة الكفارة، وملكة التواضع، ودوقة القلعة، 

القدٌسٌن، ومعلمة الطهارة، وصانعة اإلٌمان، وصدٌقة 

وحاضنة كل خٌر، ومداوٌة كل الشرور، وهو وصٌفتً 

الؽالٌة وعروس المإمنٌن بً؛ أي أنه الكفارة الجسدٌة التً 

 ، وأضعتها، وهجرتها بشكل مخزي. تركتها

كنت ،      ضرب انفسك  توسعكنت  بقدرمافً الحقٌقة، 

 .جلدات النارب تضرب كل الشٌاطٌن

  ا       جدران   تضعكنت ،      ضرب اكنت توسع نفسك وبقدرما 
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tentationibus obiiciebas: quot verbera 

suspiciebas, tot scuta coelica, contra 
daemonum tela opponebas.  

Quos ulterius ictus tibi conferebas, tot 
arma Angelica recipiebas, tot turres aureas et 
castra argentea tibi fabricabaris268.  

Quot ictus recipiebas, a tot ictibus 
poenarum viventes, et defunctos liberabas, tot 

gaudia mihi, omnibusque Sanctis et Angelis 
generabas, totque tristitias ad269 te deponebas, 
totidemque carnis spurcitias, ac tot mentis 

inconcupiscientias270 a te depellebas, 
quinimo271 tot tristitiis ac vinculis, atque 
carceribus daemonia cuncta afficiebas, 

vinculabas, et incarcerabas”.  
At ille ait: “O Domina mea, iam pro certo, 

per omnia verissimum esse, comperi, quod 
narrastis.  

Nam cum dudum infinitis peccatis, etiam 

gravissimis repletus essem, et horribilissimis, 
ut iam nullo modo a peccatis abstinere 

possem, post huiusmodi disciplinas mox 
statim supra meam spem, et omnium meorum 
confessorum resurrexi, et mox     omnes  alios,  

etiam  devotissimos  in oratione, 
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 التجارب. من الحدٌد فً وجه

وبقدرما كنت تتلقى من ضربات، كان ٌزداد عدد 

 التروس السماوٌة التً كنت تصد بها رماح الشٌاطٌن.

                                          وكلما كنت توسع نفسك ضرب ا أكثر، كنت تتلقى 

ا من  ا ذهبٌة، وكنت تبنً قبلع                                                    أسلحة  مبلبكٌة، وأبراج 

 الفضة.

فكنت تحرر األحٌاء كنت تتلقى الكثٌر من الضربات، 

تعطٌنً كنت من الكثٌر من ضربات القصاص، و واألموات

ا، وكنت تبعد عنك                                                    وتعطً كل المبلبكة والقدٌسٌن أفراح 

الجسد، وتدفع عنك  ومن نجاساتالكثٌر من األحزان 

شهوات العقل، وتقٌد وتعٌق وتسجن جمٌع الشٌاطٌن 

 بالكثٌر من السبلسل والقٌود والسجون.

 .تقولٌنلكتً، أقر بحقٌقة كل ما فؤجاب: "ٌا م

الجسٌمة                 ؼارق ا بالخطاٌا بالفعل، عندما كنت 

ا على مواجهة الذنوب، كنت والفظٌعة د استم                                        ، ولم أعد قادر 

 أكثر  كل الذنوبضد  أكافحالشجاعة بالتكفٌر الجسدي كً 
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vigiliis, abstinentiis272, ieiuniis caeterisque 

exercitiis devotionis superavi, adeo ut 
maximum videretur mihi martyrium sufferre 

potuisse.  
Ob hoc funibus, cordis et flagellis 

durissimis saepius corpus meum cruentabam, 

maximo cum fervore et potestate.  
Sed quando disciplinas huiusmodi 

dimisi, 
omnia etiam facillima, fuerunt mihi 
difficillima.  

Quamvis autem in principio difficile erat 
minimum ictum recipere, tamen paulo post 
facillimum fuit etiam horrendas suscipere 

percussuras, imo etiam gaudiosum, adeo ut 
quandoque quando tristitiis magnis, et 

tentationibus eram afflictus per huiusmodi 
disciplinas redderem me laetum prae omnibus 
aliis, fortemque contra peccati 

temperamenta273, sic ut maluissem pati omnia 
mundana supplicia, quam unum solum 

peccatum mortale committere ex certa 
scientia.  

Sed heu, me miserum, de omni bono 

spirituali nauseam nunc habeo et taedium, et 
omni malo praessus274 sum, et immersus in 
profundum.  

Verumtamen,   o   Regina    misericordiae 
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)مثل( الصلوات، وقٌام  للرحمةمن أي ممارسة أخرى 

التقوى األخرى،  ممارساتواللٌل، والتقشؾ، والصوم، 

 كنت أشعر )من خبللها( بؤنً قادر حتى على االستشهاد.و

                                              وهكذا ؼالب ا ما كنت أجرح جسدي إلى أن ٌسٌل منه 

ا. وحماس                   الدم مستخدم ا بقوة                               الحبال واألسواط المإلمة جد 

مع ذلك، عندما كنت أهمل الكفارات الجسدٌة كانت 

ا تعود لتصبح فً ؼاٌة الصعوبة بالنسبة                                                        األشٌاء السهلة جد 

 لً.

نفسً أنزل بأن  فً البداٌة كان ٌصعب علًأنه  ومع

ضرب  أكثر سهولة أصبح عندي             شٌب ا فشٌب ا ضربة، لكنأقل 

جعلنً أشعر برضا عن كان ٌما نفسً ضربات فظٌعة، 

 النفس كذلك.

فرٌسة األحزان والتجارب أقع فً الواقع، عندما كنت 

)كنت أتجاوز( كل تجارب الخطٌبة بالكفارات الفظٌعة، 

ا قوٌ ا لدرجة أ نً كنت أفضل أن ن                                     الجسدٌة وكنت أعود فرح 

الدنٌا وال أن أرتكب بوعً خطٌبة ممٌتة  كل عذابأقاسً 

 واحدة.

لؤلسؾ، وٌا لتعاستً، أقرؾ وأضجر من  ً اآلن،لكن

 الجحٌم.أعماق وؼارق فً  مقهوركل خٌر روحً، وأنا 
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super hoc misero mihi indulge, quia ut melius 

nosti, verecundia has dimisi et pudore”.  
Cui illi275: “Fili da mihi manum tuam”.  

Qua humiliter oblata, apprehendit 
dexteram, et ait: “Fili, regiam nunc tibi 
ostendo disciplinam, facilimam 

generalissimam, et fructuosissimam, sicque 
digitis suis pellem manus suae, ictibus paucis 

coepit comprimere”.  
Loquensque ei, dixit: “Sentisne fili a Me 

istas puncturas?”.  

Tunc ille clamans prae dolore: “Oh, oh, 
oh, Domina, inquit, et sentio, et scio quod 
secretius et humilius me isto possum cruciare 

modo quam flagellis multis”.  
Et ego ad eum: “Redi ergo, ad priora, et 

contra omnia mala, et tui, et tuorum, et pro te, 
et pro tuis, hanc facito poenitentiam 
secundum Psalterium, ut ad minus 

quinquaginta suscipias puncturas de sero ante 
lectum, post matutinas totidem, et in die etiam 

totidem”. 
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ً )أنا( الشقً، فؤنا أهملت ٌا ملكة الرحمة، ارحمٌن

                                                     )الكفارة الجسدٌة(، كما تعلمٌن، خجبل  وخوف ا من الخزي.

 فؤجابت: "ٌا بنً، اعطنً ٌدك!"

                                                 مد  ٌده باحترام، وأمسكت )بٌده( الٌمنى وقالت: "ٌا 

بنً، سؤشرح لك اآلن عن كفارة جسدٌة لٌس لها مثٌل، فً 

رة". وذات منفعة كبٌؼاٌة السهولة، وفً متناول الجمٌع، 

وشرعت بالضؽط على جلد ٌده بضؽطات خفٌفة، وتكلمت 

                                            معه قابلة : "هل تشعر بهذه الضؽطات ٌا بنً؟".

فصرخ من األلم وقال: "آخ! آخ! آخ! ٌا ملكتً، إنً 

، وأعترؾ بؤنً استطٌع، بكل سرٌة وببساطة، أن أشعر به

أنزل بنفسً )كفارات جسدٌة( بهذه الطرٌقة أكثر مما أفعل 

 بالسٌاط".

فؤجبته: "عد إذن )إلى حماسك( السابق؛ ولكً تقاوم 

ومن تحب،  تجمٌع الشرور، أنت ومن تحب، ولمصلحتك أن

ا )على ٌدٌك(  خبللالكفارة قم بهذه                                  تبلوة الوردٌة، ضاؼط 

لنوم، ، قبل الذهاب لفً المساء خمسٌن ضؽطة على األقل

ا، وخبلل النهار".                                  ونفس الشًء صباح 
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 .5144العجوز، رجل مع الوردٌة، بارتلماوس بروٌن 
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 مع المجٌدة العذراء وردٌة صبلة المفٌد من: السادس عشررسم توضٌحً للمثال 

 .)رسم لٌتٌتسٌا الجٌري(  الجسدٌة  الكفارات
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Sicque disparui.  

Et ille, ut docuit, fecit, et nunc facit, et 
ad priora, imo etiam ad multo maiora et276 

sanctiora devenit.  
Sponsus: “O Domina supplico, quatenus 

brevi compendio intimeris277, quid vobis sit 

faciendum, a cunctis peccatoribus 
pauperculis?”.  

Maria respondit: “Audi Augustin[um] 
discipulum meum loquentem; inquit enim: - Si 
volumus Jesu Christo et Mariae eius Matri 

dulcissimae summe placere, totum nostrum 
eius offeremus corpus et animam, interiora et 
exteriora-.  

Propterea parum placent Deo oracula, 
quae sunt sine poenitentia, nec poenitentia 

placet sine corporis poena, simulque 
disciplina”.  

Haec ille in quodam sermone de me. 
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ثم اختفٌت
278
. 

وفعل هو كما أشارت علٌه، واستمر بذلك، وبلػ 

 مستوٌات أعلى من السابقة.

)قال( العرٌس )لمرٌم(: "أٌتها الملكة، أسؤلك 

: هل  باستطاعتك أن تبٌنً لنا ما هً الطرٌق            متوسبل 

األقصر التً ٌمكن للخطابٌن المساكٌن أن ٌسلكونها 

 )للوصول( إلٌكم؟".

طٌن: قال أجابت مرٌم: "اسمع ماذا قال تلمٌذي اؼوس

أنه إذا أردنا أن نرضً ٌسوع المسٌح ومرٌم، أمه الحبٌبة، 

 فسنقدم كل جسدنا وكل روحنا، وقلبنا وأفعالنا.

الصلوات بدون التوبة لٌست موضع لذلك فإن 

استحسان كبٌر، والتوبة لٌست صادقة بدون الكفارة 

 الجسدٌة، أي بالتؤدٌب الذاتً.

 هذا ما كتب عنً فً إحدى الخطب".

 

 

 

 

 
EXEMPLUM XVII. 

                                                           
278

اٌمظخ ِش٠ٚخ ثؼ١ّش اٌّزىٍُ، وّب ٌٛ أْ اٌغ١ذح لبِذ ثزارٙب ثشٚا٠خ اٌٛلبئغ   

 ٚاٌطٛثبٚٞ أالْ ثىزبثزٙب وّب عّؼٙب ِٓ فُ ِش٠ُ.



662 
 

Schemata Psalterii, eius meritum  

designantia in Coelis. 

 

Sponsus novellus Gloriosissimae Virginis 

Mariae fuit aliquando raptus in Spiritu, 

postquam diu Psalterium Virginis Mariae 
oraverat: in quo raptu vidit sibi assistentem 
Beatissimam Virginem Mariam totius mundi 
Reginam, quae sic eum allocuta est: “Cur, 
inquit, more solito non deservis mihi in 
Psalterio meo?  

Recte incepisti, sed accidia279 multum 
tepescis, cum deberes de die in diem proficere 

orando.  
Et ne modicam putes mercedem esse, 

quam tibi dabo si fideliter mihi in Psalterio 

meo servieris, ultra eam quam accepisti: veni 
mecum, gloriam enim280, et excellentiam tibi 

manifestabo ampliorem”.  

Sic itaque Maria Virgine ducente ad 
coelestia pervenit Palatia281.  

Ubi primo vidit CIVITATEM in gloria 
inenarrabilem,  ex  argento,  auro,  et  crystallo 
ac margaritis miro modo compositam.  
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 المثال السابع عشر

 الفوز بمدٌنة السماء.تإدي إلى الوردٌة 

 

بٌن الحٌن واآلخر، كان العرٌس الجدٌد لمرٌم العذراء 

المجٌدة ٌنخطؾ بروحه، بعد أن ٌكون قد صلى وردٌة مرٌم 

، : فً واحدة من حاالت النشوة تلكلفترة طوٌلةالعذراء 

الفابقة القداسة، ملكة العالم أجمع، رأى أمامه مرٌم العذراء 

                                       قابلة : "لماذا ال تخدمنً بوردٌتً كما هً  حدثت إلٌهوت

 العادة؟

بدل  ت بشكل جٌد، لكن همتك فترت لضجركلقد بدأ

ا بعد ٌوم.                                أن تتحسن بالصبلة ٌوم 

                                              وال تظن أن مكافؤتً، عبلوة  على تلك التً ستنالها 

بإخبلص )فً السماء(، ستكون صؽٌرة إن خدمتنً 

بوردٌتً: تعال معً، فإنً سوؾ أكشؾ لك بشكل عجٌب 

 عن روعة المجد".

 وهكذا بلػ القصور السماوٌة بقٌادة مرٌم العذراء.

وأول ما رآه هناك كانت مدٌنة المجد المشٌدة بشكل 

 رابع من الفضة، والذهب، والجواهر، واآللا.

 

 

 

 



664 
 

In cuius muro altissimo erant 150 turres 

gloriae282 ineffabilis283, in quibus Angelorum 
erant excubiae, et Epithalamium coeleste, 

scilicet AVE MARIA concinnebant in immensum 
dulcius super omnem mundi harmoniam.  

Postmodum infra Civitatem erat Castrum 

infinitae gloriae, magnitudinis, et altitudinis 
immensae, ex omni lapide pretioso confectum, 

in quo erant 150 propugnacula pulcherrima, in 
modum turrium.  

Ibique erant Patriarchae, Prophetae, ibi 

etiam Apostoli, Martyres, Confessores, ac284 
Virgines, gaudentes inenarrabili laetitia.  

Atque infra hoc Castrum HORTUS fuit 

Paradisi amoenissimus 150 habens 
distinctiones.  

Ibi erant lilia, ibi rosae, ibi flores, ibi 
arbores, ibi universi fructus desiderabiles, 
odorque superans omnem hic desiderabilem 

fragrantiam.  
Atque in illis arboribus erant aviculae ex omni 

specie, quae omnes concinnebant Psalterium 
Virg[inis] Mariae, dicendo Pater noster, Ave 
Maria, cum tanta suavitate, ut haec melodia    

potuisset    omnem    mundi    fugare miseriam.  
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ا جمالها  151العالً  كان ٌوجد على طول سورها              برج 

ال ٌوصؾ، تحرسها المبلبكة وهً تؽنً ببل نهاٌة نشٌد 

عرس )اإلله األب لمرٌم كلٌة القداسة( السماوي، أي السبلم 

ما ال علٌك ٌا مرٌم، األكثر عذوبة من أي لحن على األرض ب

 ٌقارن.

ا قلعة  فخمة  إلى                                                    فً مدٌنة )السماء(، كان هناك أٌض 

لة الحجم واالرتفاع، مبنٌة بكل أصناؾ أبعد الحدود، هاب

                           حصن ا دفاعٌ ا ساحر الجمال،  151الحجارة الكرٌمة، ولها 

 مثل األبراج.

كان ٌقٌم فٌها اآلباء، واألنبٌاء، والرسل، والشهداء، 

وكهنة االعتراؾ، والعذراوات، الذٌن كانوا ٌزهون بفرح ال 

 ٌوصؾ.

، داخل القلعة كانت توجد حدٌقة الفردوس الساحرة

 .أزهار حوض 151وفٌها 

كان فٌها زنابق، وورود، وأزهار، وأشجار، وثمار 

 من كل نوع، وعطر أطٌب من عطر كل التوابل الموجودة.

وكان على األشجار طٌور من كل صنؾ، وكانت تؽنً 

وردٌة مرٌم العذراء، وهً تؽرد األبانا والسبلم علٌك ٌا 

 العالم.مرٌم بعذوبة ولحن قادر على طرد كل البإس من 
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Quid amplius?  

In huius Paradisi medio PALATIUM285 fuit 
Imperiale Trinitatis, ex stellis radiosissimis 

miro modo fabricatum; ibique erant 150 
thalami, cum totidem admirandis tabernaculis, 
in quibus Virginum et Sanctorum inenarrabilis 

aderat multitudo, qui assidue decantabant 
salutare Angelicum, cum gaudio inaestimabili, 

et inenarrabili.  
Aderantque Angeli in Psalteriis suavissime 

sonantes, totusque mundus resonabat in 

vocibus eorum.  
In medio autem Palatii fuit Tribunal, sive 

Thronus infinitae gloriae, ubi residebat ille 

Sponsus animarum, Dominus JESUS 
CHRISTUS.  

Qui Matri et Virgini advenienti assurgens, 
eam considere secum fecit.  

Tunc illa virginea voce ait illi: “O Fili 

dulcissime, quae Sponso meo promisi, placeat 
quaeso tuae pietati cofirmare286”.  

Tunc     ille    ait:    “Mater    et    Sponsa 
Carissima287, quae postulas impetrasti, 
voluntas tua fiat”. 
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ا؟                      ماذا كان هناك أٌض 

ا  الفردوسفً منتصؾ )حدٌقة(                 كان هناك قصر 

بشكل رابع من نجوم  ا                                  إمبراطورٌ ا للثالوث المقدس، مشٌد  

ا  ٌم         مسكن ا ٌق 151و حجرة 151متؤلقة، وكان فٌه             فٌها عدد 

                                                 ؼٌر معقول من العذراوات والقدٌسات البلتً كن  ٌؽنٌن 

 السبلم علٌك ٌا مرٌم بفرح كبٌر ال ٌوصؾ. 

بعذوبة  القٌثاراتوكان هناك المبلبكة ٌعزفون على 

 العالم كله. تمؤلسماوٌة، وكانت أصواتهم 

وفً منتصؾ القصر كانت المحكمة، أي العرش 

ا عرٌس األرواح، الرب بمجده البلمحدود، حٌث كان                           جالس 

 ٌسوع المسٌح.

       واقف اوعندما رأى األم العذراء قادمة، نهض 

 أجلسها إلى جانبه.و

فقالت له بصوتها العذري: "ٌا ابنً الحبٌب، أرجوك 

 أن تمنح من خٌرك ما أنا وعدت به عرٌسً )الجدٌد(.

فؤجابها: "ٌا أمً وعروسً الحبٌبة، فلٌكن لك ما  

 ترؼبٌن!". تطلبٌن، ولٌكن ما

 

 

 

 
 



668 
 

Tunc subridens, Maria ait: “Ego promisi 

Sponso meo totam hanc Civitatem cum 
omnibus habitantibus in ea, et simile spopondi 

cunctis servientibus mihi in Psalterio meo”.  

Tunc piissimus Sponsus JESUS CHRISTUS 
ait: “Et ego, o Sponsa Carissima288, tui amore 

me eis cum omnibus postulatis in aeternum 
condono, si perseveraverint in Psalterio nostro, 

ut de his omnibus suam faciant voluntatem”.  

Et tunc videbatur praefato Sponso, quod 
Maria Virgine apprehendente manum eius, 

ducebatur ad amplexus dulcissimi JESU, 
bibitique de omnibus vulneribus eius 
ambrosiam aeternorum gaudiorum, secreta Dei 

ibi cognovit admirabilissima.  
Aitque ei Dominus JESUS CHRISTUS: 

“Adde, et fortuis orare memento, et attentius si 
Civitatem tuam volueris facere ampliorem, et 
suaviorem”.  

Sic volens, nolens coelestia dimisit, et in  
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فقالت له مرٌم بابتسامة عذبة: "أنا وعدت عرٌسً 

مع من ٌقٌمون فٌها،  ٌقٌم لٌوم واحد( فً هذه المدٌنة )أن

 ووعدت نفس الشًء لكل من ٌخدمنً بوردٌتً".

فرد علٌها العرٌس الحبٌب ٌسوع المسٌح: "وأنا 

                                    حب ا بك، وإلى األبد، لكل أولبك الذٌن  سؤمنح هذا العطاء،

 ون فً وردٌتنا وٌرؼبون بها من صمٌم قلوبهم".واظبسٌ

حٌن ذلك بدا للعرٌس )الجدٌد( أن مرٌم العذراء 

 رحٌقتمسك بٌده وتؤخذه لمعانقة ٌسوع الحبٌب، وارتشاؾ 

 ، وفهم أسرار اإلله البدٌعة.األفراح األبدٌة من جراحه

                   ٌح: "تذك ر أن تصلً وقال له الرب ٌسوع المس

                                       بحماس وانتباه كً توس ع وتجم ل مدٌنتك".

وهكذا كان علٌه، ولو أن لم ٌكن ٌرؼب، ترك )مدٌنة( 

ا على األرض                  مكتبب ا بعد تركه                                   السماء، فوجد نفسه مجدد 

 لمدٌنة بذلك المجد العظٌم.

 

 



670 
 

 
 .51ماٌكل سٌتو، رجل مع الوردٌة، القرن 
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)رسم لٌتٌتسٌا   السماء بمدٌنة الفوز إلى تإدي الوردٌة: السابع عشررسم توضٌحً للمثال 

 .الجٌري(
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terra se tristem reperit, de tantae gloriae 

dimissione.  
Ut ergo resolvantur289 dubia torpentia 

excitentur, et290 coelestia acquirantur 
Palatia291, nos more solito salutemus Mariam, 
et Filium suum in eorum Psalterio, dicentes 
semper mente serena: Ave Maria gratia plena, 

etc. 

 
 

MIRACULA BREVISSIMA292 
moderna circa Orationem Dominicam. 

 
PRAEFATIO. 

 

Quemadmodum leges et ordinationes 

Sanctorum abierunt in sui oblivionem; sic 
fidelium negligentia, et mundi tanta Psalterii 

Mariae Virginis indigne sepelivit bona, quod 
non ferens pia Dei Genitrix, haec reformari 
nostris temporibus saepius praecepit, multis 

cum signis et prodigiis dicens suo novello 
Sponso.  

Sicut   mundus   per   Ave    Maria    fuit 
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إذن، فلٌحسم المترددون أمرهم ولٌستفق المتراخون 

                                                   من أجل نٌل مدٌنة السماء، ولنحًٌ دابم ا مرٌم وابنها 

بوردٌتهما قابلٌن مسرورٌن: السبلم علٌك ٌا مرٌم، ٌا 

 إلخ. ممتلبة نعمة،

 

ا من معجزات )الوردٌة( من                                            معجزات مختصرة جد 

 هذا الزمان.

 )مقسمة بحسب( األبانا.

 

 تمهٌد

 

القدٌسٌن، فإن  مبادئ وتعالٌمكما طوى النسٌان 

ا خٌرات وردٌة                                                    إهمال المإمنٌن جعل النسٌان ٌطوي أٌض 

 مرٌم العذراء العظٌمة.

لطالما لكن أم اإلله الحبٌبة، لعدم قبولها هذا األمر، 

طلبت فً عصرنا الحاضر، من خبلل عبلمات ومعجزات 

كثٌرة، أن تعود )الوردٌة( إلى سابق عهدها؛ وقالت 

دد  ، والجحٌم وهن،                                           لعرٌسها الجدٌد ما ٌلً: "كما أن العالم ج 
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renovatus, infernus evacuatus, coelum 

reparatum, sic et novissimis his temporibus 
pessimis tali suffragio, ipsa eadem piissima Dei 

Genitrix Maria mundum iterum ad Sanctas Dei 
leges reformare intendit.  

Addens plurima se gratiarum genera 

collaturam his, qui Psalterii huius cultores 
erunt, et praedicatores: qui vero eius erunt 

depravatores, aut impugnatores, non dubitent, 
quia contra se provocent Reginam 
misericordiae, quod saepius iam, heu!, heu!, 

expertus sum.  
Nam omnes pene tales hoc impedientes, 

aut corruerunt in maximum peccatum, aut 

scandalum, vel gravissimum damnum, aut in 
mortem pessimam.  

Quapropter o293 vos universi fideles 
Domini nostri JESU CHRISTI, et MARIAE 
Virginis filii, attendite quaero fidem vestram, 

considerate mortem vestram certam, et horam 
incertam, temporaque in praesenti 

periculosissima, nec non et futura supplicia 
aeterna.  

Pro  quibus  bonis  acquirendis,  et  malis 
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والسماء استردت، بفضل السبلم علٌك ٌا مرٌم، فإن أم 

اإلله، مرٌم كلٌة القداسة، ترؼب بإعادة العالم من جدٌد، فً 

 هذا الزمن المنحرؾ، إلى ناموس اإلله المقدس".

الوردٌة بحب  وأضافت أنها ستجزل النعم لمن سٌتلو

 وٌنشرها.

)الوردٌة( على ٌقٌن من أنهم لن  ولٌكن أعداء

                                                       ٌستطٌعوا شٌب ا أمام ملكة الرحمة؛ وأنا متؤكد من هذا منذ 

 زمن بعٌد، لؤلسؾ، لؤلسؾ!

بالفعل، إن جمٌع أولبك الذٌن منعوا )الوردٌة(، إما 

ا، أو لحقت بهم      ذنب ا ارتكبواأنهم  ا جد  فضٌحة، أو                          خطٌر 

                                         لحق بهم خراب عظٌم، أو ماتوا مٌتة  فظٌعة.

لذلك، أنتم جمٌعكم، أٌها المإمنون بربنا ٌسوع 

أرجوكم أن تكونوا حرٌصٌن المسٌح، ابن مرٌم العذراء، 

على إٌمانكم: وكونوا متؤكدٌن من موتكم، ولو أنكم ال 

 تعرفون الساعة والزمان.

                                                إن )الزمان( الراهن لجد  خطٌر؛ لٌس أقل خطورة  من 

 فً المستقبل. )الجحٌم( األبدي عذاب

 نٌل تلك الخٌرات، وتجنب الشرور، امسكوا  فمن أجل
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fugiendis accipite, et orate Psalterium Virg[inis] 

MARIAE, laudando Sanctam Trinitatem semel 
ad minus in die in hoc beatissimo Psalterio.  

Ad quod et si non moveant praedicta, 
saltem moderna provocent exempla.  

Nec enim dicere ausi essemus, nisi 

certificati indubie poenitus294 fuissemus.  
Tanquam enim Doctor veritatis loquor, 

pro divina veritate, pro naturali, pro moribus 
quoque, ac pro totius militantis295 Ecclesiae 
universali salute. 

 
NARRATIO. 

Agnovi in Waldenshusen296 quendam, qui 

homagium diabolo fecerat, Christo et Baptismo 
negato, sed miro modo per Psalterium hoc 

acceptum, filiationem recuperavit divinalem: 
quia Pater noster orabat297, inde etiam 

postmodum298 promeruit, ut Pater esset 

multorum aliorum Deo servire volentium. 
Vidi etiam mortuos hoc suffragio esse 

resuscitatos. 
Quinimo et299 morti  quasi  condemnatos 
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)بسبحة( وردٌة مرٌم العذراء وصلوها، وسبحوا للثالوث 

المقدس، بالوردٌة المقدسة، مرة واحدة فً الٌوم على 

 األقل.

إن األمثلة وفً حال لم تكن )األمثلة( السابقة كافٌة، ف

                                            ٌمكنها أن تحفزكم؛ ونحن نضمن صدقها، وإال  لما  الجدٌدة

 تجرأنا على تقدٌمها لكم.

وأنا أشهد على ذلك، كونً معلم الحقٌقة اإللهٌة، 

واإلنسانٌة، واألخبلقٌة، من أجل خبلص كل مإمن فً 

 الكنٌسة الكاثولٌكٌة.

 

 القصة

الدنشوزن كان ٌعبد فتعرفت على شخص فً 

بعد أن ارتد عن المسٌح وسر العماد؛ لكنه، الشٌطان، 

بطرٌقة بدٌعة، وعن طرٌق وردٌة أهدٌت له، استرد نسبه 

 وبنوته اإللهٌة )بصبلة(: "أبانا".

                                              ثم استحق أن ٌصبح )هو ذاته( أب ا لكثٌرٌن كانوا 

 ٌرٌدون خدمة اإلله.

ا أموات ا ب عثوا إلى ا  لحٌاة بهذه الصبلة،                                    لقد رأٌت أٌض 
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in pestilentia, hoc salutari antidoto a morte 
vidi esse ereptos; quia: Qui es in Psalterio 

repetebant. 

Consequenter perpendi propriis oculis, 
aliquos Religiosos omni vanitati deditos, qui 
salubri hac medicina prorsus coelestiales sunt 
effecti, quia; In Coelis. 

Deinde meretrices et usurarios per hoc 

castimoniae vinculum saepius pendi300 de novo 
esse sanctificatos; quia: Sanctificetur. 

Exinde blasphemos et omni malignitate plenos, 

incorrigibilesque per hoc fidei oraculum, scio 
perductos ad ommimodam nominis Dei 
reverentiam, quia; Nomen tuum. 

Fuit etiam quidam Rex privatus suo regno 
proprio, tempore nostro, qui per hoc Psalterium 

acceptum proprium recipit regnum; quia: 
Adveniat Regnum tuum. 
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ا أموات   رأٌتكما  صابٌن مو عادوا للحٌاة بهذه الصبلة، ا             أٌض 

نجوا منه بواسطة هذا الترٌاق  الموت بالطاعون على شفٌر

الوردٌة: نهم كانوا ٌكررون )فً األبانا( فً الصحً، أل

 "الذي فً".

كانوا ثم رأٌت بؤم عٌنً بعض رجال الدٌن الذٌن 

             حق ا وحقٌقة  ، ثم بلؽوا القداسة لؽرورا أشكالكل متعلقٌن ب

فً األبانا(: "فً  بصبلتهمبواسطة هذا الدواء الصحً، )

 السماء".

 االلتزامهذا  من خبللكما أن البؽاٌا والمرابٌن، 

                                                    األخبلقً، ؼالب ا ما كانوا ٌكفروا )عن أخطابهم( حتى آخر 

 خطؤ، وأصبحوا قدٌسٌن )بصبلة(: "لٌتقدس"، )فً األبانا(.

ؼٌر قابلٌن ثم رأٌت مجدفٌن مؤلى بالشرور و

لئلصبلح، وقد بلؽوا أقصى درجات احترام اسم اإلله من 

ى الصبلة، )وتبلوتهم فً األبانا فً خبلل المواظبة عل

 الوردٌة(: "اسمك".

ا، فً عصرنا هذا، ملك مخلوع                                              كما كان هناك أٌض 

عن طرٌق الوردٌة  وقد استعاد ملكه عن عرش مملكته،

الوردٌة(: "لٌؤت فً بانا األ                           التً كان ٌتلوها )مصلٌ ا فً 

  ملكوتك". 
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Gaudium habui aliquando summum, quia 

perpendi quosdam apostatas a religione, et a 
Sancta Dei Ecclesia apud infideles metu 

poenarum conversantes: sed gaudioso hoc 
suffragio, sic ad divinam redierunt voluntatem, 
ut martyrium fortissime pertulerint.  

Inter quos quidam Antonius301 fuit de 
ordine Fratrum Praedicatorum temporibus 
nostris; quia: Fiat voluntas tua. 

Habui prodigium insigne per hoc 
oraculum salutare in clara experientia, quod in 

quibusdam terris, ubi fuit aurae permaxima 
intemperies, nociva supra modum hominibus, 
atque omnibus, sed praedicato hoc coelesti 

suffragio, optata cunctis redit serenitas; quia: 
Sicut in coelo. 

Inde experimento probavi sterilitatem in 
quibusdam terris, et pestiferam cladem 
horribilissime grassantem, sed stella hac 

adveniente  amanda, scil[icet] Psalterio  Beatae 
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ممن ارتدوا عن  ا     بعض   رأٌت بسرور عظٌم         وأحٌان ا 

إٌمانهم، وانفصلوا عن الدٌن وعن كنٌسة اإلله المقدسة، ثم 

، بل واجهوا كذلك ئلرادة اإللهٌة وحسبل        تلبٌة   لٌسعادوا 

الشفاعة المقدسة  االستشهاد بكل شجاعة، بفضل صبلة

  هذه.

كان من بٌنهم رجل اسمه انطونٌو، من رهبانٌة 

الوردٌة(: "لتكن فً بانا فً األ ٌصلًاألخوة الوعاظ، )

 مشٌبتك".

التجربة العمٌقة كم هً إعجازٌة أنا أعرؾ من خبلل 

تقلبات ضربتها فً بعض البقاع التً هذه الصبلة المفٌدة: 

ن شاعت أكل شًء، وبعد بالبشر وبرهٌبة للطقس، أضرت 

الطقس الجمٌل صبلة الشفاعة السماوٌة هذه، عاد فٌها 

 (: "كما فً السماء".مصلٌنتبلوة األبانا فً الوردٌة ب)

ثم لمست لمس الٌد، فً بعض المناطق التً كانت 

 ، كٌؾ كانت بركة )ٌسوع تفاقم باستمرارالمجاعة فٌها ت
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 .)رسم لٌتٌتسٌا الجٌري( لؤلمثلة القصٌرة عن األبانا والسبلم علٌك ٌا مرٌمرسم توضٌحً 
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V[irginis] Mariae, terrigenis, terrisque illorum 
est benedictio collocata302; quia: Et in terra. 

Pretiosissimam Eucharistiam, novi 

multos, prae peccatorum suorum pondere 
habere in nausea, et in irreverentia, sed habito 
hoc remedio devotionis, in toto singularem 

senserunt in tam mirabili Sacramento 
suavitatem, adeo ut saepius vellent 

communicare, eo quod ibi videbant 
sensibilissime ingentia opera Dei.  

Cuius clementia divinitus illustrati, 

Christum Jesum ibidem sensibiliter 
intuebantur; quia: Panem nostrum 
quotidianum. 

Laeta etiam mente aliquoties perpendi, 
quosdam immisericordes, et feroces tanquam 

Leones, ut in quodam milite, quem non novi 
nomine, sed fama, qui acceptis armis Psalterii 
huius,  sic  dabat,  et  abundanter  erogabat, ut 
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ومرٌم( تنزل على السكان وأراضٌهم عندما انتشرت النجمة 

المحبوبة، أي وردٌة القدٌسة مرٌم العذراء، )ألنهم كانوا 

 ٌصلون فً أبانا الوردٌة(: "كذلك على األرض". 

عرفت الكثٌرٌن ممن كانوا ٌشمبزون من االفخارستٌا 

فداحة ذنوبهم، لكنهم بعد أن المقدسة وٌستهترون بها، ل

                                             اء اإلٌمان هذا شعروا برق ة استثنابٌة تجاه هذا تلقوا دو

ا بالمناولة  أصبحواالسر المقدس بحٌث أنهم                          ٌرؼبون كثٌر 

أعظم معجزات  بصورة ملموسة ألنهم كانوا ٌرون فٌها

 اإلله.

)فً ٌسوع المسٌح كانوا ٌدركون بصورة محسوسة 

وبهم، )ألنهم أنارت الرحمة اإللهٌة قل السر المقدس(، وقد

 ".كفاؾ ٌومنا أبانا الوردٌة(: "صلون فً نوا ٌكا

                                          الحظت أحٌان ا بسرور كٌؾ أن البعض ممن كانوا 

قساة ببل رحمة، بصورة خاصة أحد الجنود الذي لم أكن 

                                                   أعرفه شخصٌ ا، لكنً سمعت عنه؛ بعد أن تسلح بالوردٌة، 

ا بحٌث أنه فاق                                                       كٌؾ كان ٌؽدق العطاء وٌسخى سخاء  مثمر 
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datores omnes clementia in terris illis 
superabat303; quia: Da nobis hodie. 

Miro modo virum cognovi, qui in tantam 

corruit desperationis voraginem, ut nemo, 
agnoscens eum, posset aliquid de eius salute 
sperare, sed accepto huius Psalterii spei bravio, 

in spe superabat, et opere multos etiam 
devotissimos, quem agnovi; quia: Et dimitte 

nobis debita nostra. 

Novi etiam praepotentem in mundo 
Baronem et Comitem qui immortale odium 

gerebat, contra similem sibi in potentia 
Principem, et propterea mala contigere 
innumerabilia, sed accepto pacis oraculo, pax 

tanta est confirmata304 inter eos, ut hi duo 
putarentur, tanquam Avunculus et Amicus; qui: 
Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. 
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فً المنطقة، )ألنه كان ٌصلً باإلنسانٌة كل فاعلً الخٌر 

 أبانا الوردٌة(: "اعطنا خبزنا".فً 

                                          فت رجبل  كان قد سقط فً هاوٌة الٌؤس بحٌث أن وعر

أ من معارفه لم ٌكن ٌظن  أنه قادر على النهوض من                                                     أحد 

فً الوردٌة، تجاوز  الرجاءلكنه بعد أن تلقى ضمان جدٌد؛ 

فً اإلٌمان واألعمال )الصالحة( الكثٌر من المإمنٌن ممن 

أبانا الوردٌة(: "واؼفر كنت أعرفهم، )ألنه كان ٌصلً فً 

 خطاٌانا". لنا

ا، فً الدنٌا، بارون متصلؾ وكان كونت                                                وعرفت أٌض 

ا، كان ٌكره أحد األمراء                            الذي كان ٌعادله فً القوة ،  ،                          أٌض 

ال حصر  خبلفات، ولذلك كان )بٌنهما(                   كراهٌة  ال حدود لها

لها؛ مع ذلك، عندما تلقى صبلة السبلم )هذه(، شاع السبلم 

م وابن أخ، )ألنه كان ع                                  بٌنهما لدرجة أنه كان ٌ عتقد أنهما 

 أبانا الوردٌة(: "كما نحن نؽفر لمن أساء إلٌنا".ٌصلً فً 
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Oculis etiam propriis vidi quendam a 

diabolo possessum, sed cum portabat onus 
Psalterii huius Evangelicum, continuo 

liberabatur: cum autem illud dimittebat, statim 
ab inimico vexabatur, et similia plurima saepius 
vidi et audivi; quia: Et ne nos inducas in 

tentationem. 

Praeterea305 conspexi viros et mulieres, 

qui mihi dixerunt defunctos sibi apparuisse, sub 
verissimis fidei indiciis tanquam cruce 
signatos, qui dicebant quod cito essent liberati 

a poenis, quia pro eis Psalteria haec dicebantur 
a quibusdam devotis mulieribus, religiosisque 
viris; quia: Sed libera nos a malo. Amen. 

Haec idcirco dixerim XV Exempla super 
Dominicam Orationem, quoniam si verba 

Sanctorum et Doctorum, ac Praedicantium, et 
consilia dantium maximae sunt efficaciae in 
quamplurimis306, nulli dubium, quin per verba 

Dominicae Orationis, aequalia possunt fieri, et 
maiora.  
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ا وقد تملكه الشٌطان،  ؤ بؤم عٌنً، شخص                                                رأٌت أٌض 

)الخفٌؾ(،  اإلنجٌلً لكنه عندما كان ٌحمل عبء الوردٌة

عندما كان ٌهمل شعر( على الفور بالتحرر؛ و)كان ٌ

ا فرٌسة العدو، وؼالب ا ما رأٌت                                                       )الوردٌة(، كان ٌقع فور 

أبانا الوردٌة(: "وال )بصبلة فً  مشابهة وقابعوسمعت 

 تدخلنا فً التجربة".

                                            إضافة  إلى ذلك، عرفت رجاال  ونساء  قالوا لً، 

ا )من عبلمة الصلٌب،  راسمٌنمقسمٌن بإٌمانهم                 أن أرواح 

ا قالت )لهم( بؤنها تحررتو المطهر( ظهرت لهم من       فور 

 العذاب عندما قام بعض النساء المإمنات والرجال المتدٌنٌن

(: "لكن نجنا أبانا الوردٌةفً  مصلٌن)لهم بتبلوة الوردٌة 

 من الشرٌر".

عن األبانا  الخمسة عشرلقد استشهدت بهذه األمثلة 

ألنه إذا كانت كلمات ونصابح القدٌسٌن والعلماء والوعاظ 

 ذات فعالٌة عظٌمة فإن كلمات األبانا هً بنفس الفاعلٌة، بل

 أكثر منها.
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Quodlibet autem XV horum verborum, 

ordinatur ad decem Dei mandata iure divino, ut 
merito tali iure etiam in Oratione Dominica 

numerus Sanctus Psalterii Trinitatis 
sanctissimae habeatur. 

Et pari modo quindecim verba sequentia 

Annunciationis Dominicae ordinantur, iure 
naturali et divino ad Christi decem Mandata, 

quindecies autem decem sunt centum 
quinquaginta.  

Ex quo patet, quod duae hae orationes 

duo devotissima in numero et virtute includunt 
Psalteria, ut merito sint Psalteria nuncupanda. 
 

 
EXEMPLA QUINDECIM 

brevissima, circa AVE MARIA. 

 

Virginis quoque MARIAE Epithalamium 

(ipsa  Regina   Clementiae   cooperante)   signis 
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 عشرة الخمسثم إن كل واحدة من هذه الكلمات 

، كما هو الحال العشرمرتبة بإرادة إلهٌة، وفق وصاٌا اإلله 

فً األبانا إذ ٌوجد، بإرادة )اإلله(،  نفس العدد المقدس )من 

ا( مزمور                                                   األبانا الموجودة فً الوردٌة، المسماة أٌض 

 الثالوث المقدس.

فً  الخمس عشرةفإن الكلمات وبنفس الطرٌقة، 

بشارة الرب مرتبة بإرادة إلهٌة بحسب نصابح المسٌح 

ومضاعفة )كلمات بشارة المبلك لمرٌم(  ؛العشر)اإلنجٌلٌة( 

تكون النتٌجة مبة  العشر)بنصابح المسٌح اإلنجٌلٌة( 

 .وخمسٌن

ٌظهر بجبلء أن هاتٌن الصبلتٌن تشكبلن،  هنامن 

ا وقوة ، مزمورٌن  ا ٌته، ولذلك من الصواب تسمللتقوى                     عدد 

 .مزامٌر

 

                خمسة عشر مثاال  

ا عن السبلم علٌك ٌا مرٌم.                                مختصر 
 

 لقد رفعت الكثٌر من اإلعجازات، القدٌمة منها  
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plurimis nedum antiquis, verum etiam novis est 

supra modum magnificatum.  
Nec immerito, cum ex tali exordio sit 

Verbum Dei factum Caro. 
Aspexi aliquoties quadam in Ecclesia 

peccatores hoc suluberrimo antidoto, talem 

habuisse contritionem, tantamque lacrymarum 
copiam, ut non fuerit dubium quin Maria 
apparuerit ibi, et manum apposuerit; quia: Ave. 

Beata etiam MARIA cuidam indocto tali 
libro scientiarum copiam contulit, et 

sapientiam, et intelligentiam, ut putares eum 
in Scholis esse peritissimum, quia MARIA, quasi 
illuminatrix. 

Clarissima etiam huius mundi Advocata 
Maria cuidam adhuc viventi, contulit pro 

gratiarum munere omni die sentire in se 
aliquod gaudium paradisi, excedens omne 
gaudium mundi; quia: GRATIA. 

Dulcissima    haec    Angelorum    Regina, 
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مرٌم العذراء )بفضل والجدٌدة، من شؤن وقٌمة نشٌد عرس 

 ملكة الرحمة ذاتها(.

ا فً بداٌة )السبلم علٌك ألن كلمة اإلله صارت                             جسد 

 ٌا مرٌم(.

ارأٌت فً  بفضل هذا                                 كنٌسة خطابٌن ندموا ندم ا شدٌد 

الترٌاق الصحً، وبكوا بؽزارة، بحٌث لم ٌكن هناك شك أن 

                                                   السٌدة كانت حاضرة  هناك وأنها ساعدتهم، ألنهم )كانوا 

 ٌصلون(: "السبلم علٌك".

      علم ا ألحد األمٌٌن القدٌسة مرٌم )العذراء( وهبت و

ا وحكمة وذكاء على         جدارة  بحٌث كان ٌعتبر األكثر                    ؼزٌر 

المستوى التدرٌسً، )وهذا ألنه كان ٌصلً( لمرٌم التً 

 كانت تنٌر عقله.

كما وهبت مرٌم كلٌة القداسة، محامٌة هذا العالم 

األسمى، ألحد الناس، ومازال على قٌد الحٌاة، نعمة سماع 

الجنة تفوق كل أفراح كل ٌوم، فً داخله، بضعة أفراح من 

 الدنٌا ألنه )كان ٌصلً فً السبلم علٌك ٌا مرٌم(: "نعمة".

  وفً أٌامنا هذه، أعطت ملكة المبلبكة الدمثة إلحدى
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        ، مصل ى 41 -5441انطونٌو دي بوتشو بٌزانو، الملقب البٌزانٌللو، شعار عابلة بٌللٌؽرٌنً، 

فٌرونا: ٌحمل الشخص، الذي ٌبدو أنه القدٌس روكو، بٌللٌؽرٌنً، كنٌسة القدٌسة اناستازٌا، 
 بٌن ٌدٌه. سبحة كبٌرة للوردٌة
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"ٌا وردٌة مرٌم المباركة... ٌا رابطة الحب التً توحدنا مع المبلبكة" )الطوباوي بارتولو 

 لونؽو(.

 .5415لوحة مجهولة االسم، السٌدة مع الطفل، 
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cuidam Matronae valde miserabili et egenti, 

temporibus nostris in Francia, divitiarum 
maximam copiam contulit, in tantum, ut 

postmodum esset Mater et Nutrix cunctorum 
pauperum; quia: PLENA. 

Emerita Maria Psalterii huius medio his in 

diebus captivos plurimos, de carcere liberavit, 
quando votum fecerunt Psalterii; quia: 

DOMINUS. 
Felicissima307 praeterea308 Maria Psalterii 

istius virtute, quendam delirum, et rabidum in 

tantum, ut alios laniaret, per appositionem 
Psalterii in ipsius collo mox liberavit, et 
tanquam agnum mansuetum effecit, in 

Picardia, me presente309; quia: TECUM. 
Gloriosa rursus Maria Psalterii huius 

medio cuidam non loquenti per tempora multa, 
reddidit loquelam.  
Cum enim Psalterium oscularetur, et collo suo 

aptaretur310, mox perfectum suscepit linguae   
beneficium:  quia  BENEDICTA,  quasi 

benedicens et loquens. 
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ا ومحتاجة، ثروات وفٌرة كانت المربٌات،                                  فقٌرة جد 

فؤصبحت أم ومربٌة كل الفقراء، ألنها )كانت تصلً فً 

 بة".السبلم علٌك ٌا مرٌم(: "ممتل

وفً هذه األٌام، حررت مرٌم الوردٌة الحبٌبة الكثٌر 

 من األسرى الذٌن نذروا "للرب" )تبلوة( الوردٌة.

حررت القدٌسة مرٌم  فً بٌكاردي،               عبلوة  على ذلك،

                                قدرة كبٌرة، رجبل  فاقد العقل كان الوردٌة )العذراء(، ب

ٌهاجم بشراسة )اآلخرٌن(: فعندما وضعت )سبحة( الوردٌة 

ا كالحمل؛ وحدث هذا أمام على                                                   عنقه أصبح على الفور ودٌع 

 عٌنً )وأنا أصلً(: "معك".

ثم أعادت مرٌم )العذراء( المجٌدة النطق لشخص  

 كان قد فقد القدرة على الكبلم.

فً الواقع، بٌنما كان ٌقبل )سبحة( الوردٌة، التً 

وضعت فً عنقه، استعاد على الفور نعمة الكبلم بالكامل؛ 

ن ٌصلً( "مباركة"، أصبح ٌتكلم وٌعبر بصورة وألنه )كا

 جٌدة.
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Honorabilissima ulterius huius mundi 

Imperatrix cuidam coeco ab annis multis ipsius 
Psalterii remedio subvenit, perfectum illi 

restituendo visum; quia: TU, quod est 
demonstrativum, et relativum, secundum 
Priscianum. 

Immensae etiam pietatis haec Maria 
cuidam in Francia ad mortem condemnato, 

inauditam per Psalterii huiusvotum311 praestitit 
clementiam.  

Nam ille carceres et vincula talia 

confregit, quae vix fabri frangere possent, 
multis diebus, et sic evasit.  

Quinimo, et alium patibulo affixum, huius 

Psalterii voto Maria liberavit. 
Mox enim post votum de patibulo saltavit, 

et per medium stipatorum sic cucurrit, 
quousque libertatem in quadam Ecclesia 
acceperit; quia: IN MULIERIBUS, quae sunt 
naturaliter piae, secundum Augustin[um]. 
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                     بدواء الوردٌة لنجدة   ثم أتت إمبراطورة هذا العالم

رجل كان أعمى لسنوات طوٌلة وأعادت له البصر بالكامل، 

ألنه )كان ٌصلً( "ك"، )وهو ضمٌر( إشارة ونسبة )فً 

آن واحد(
312
. 

لمرٌم )كلٌة القداسة(، فً فرنسا، ومنح الحب الكبٌر 

                                                     لرجل كان محكوم ا باإلعدام، وقد نذر نفسه للوردٌة، فضبل  

 ال ٌصدق.

فً الواقع، لقد استطاع تحطٌم قضبان وسبلسل 

حدٌدٌة لم ٌكن بمقدور الحدادٌن كسرها إال بصعوبة فابقة 

 من السجن. ارفرال هكذا استطاعبعد أٌام كثٌرة، و

                                              وحررت مرٌم )كلٌة القداسة( رجبل  آخر كان قد نذر 

 على منصة المشنقة. وهو معلقنفسه للوردٌة، 

وما لبث أن نذر نفسه للوردٌة، قفز من المنصة 

ا، ألنه وركض بٌن الحراس إلى أن                            بلػ كنٌسة وأصبح حر 

(: "بٌن النساء"؛ النساء القدٌسات سامٌة)كان ٌصلً لل

بطبٌعة الحال
313
. 
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 أظش ثش٠شبٔٛ.  
313

 أظش اٌمذ٠ظ اغٛعط١ٓ.  
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Carissima314 amplius haec Domina, his in 

diebus cuidam pauperculae Psalterii voto se 
astringenti in iudicio contra ditissimos 

sententiam optimam concessit, nolente Iudice.  
Tribus enim vicibus cum se Iudex 

aestimaret contra eam proferre sententiam, pro 

muliere causam approbavit per omnia; quia: ET 
BENEDICTUS; Christus enim, secundum 
Augustinum est benedictus Iudex omnium. 

Laudabilissima haec Maria Psalterii huius 
fructificatione cuidam mulieri sterili praestitit 

filium, qui postea moriens, Mariae meritis 
iterum rediit ad vitam, quem et vidi in partibus 
Hollandiae; quia: FRUCTUS. 

Misericordiae consequenter Regina huius 
Psalterii virtute cuidam meretrici tantam 

contulit gratiam, ut nunc in Picardia stans, 
semper cum cilicio, et catena ferrea ad corpus, 
et supra terram dormiens, ieiunando in pane et 
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هذه األٌام، منحت الملكة العزٌزة على القلب وفً 

كانت قد نذرت نفسها للوردٌة إحدى النساء الفقٌرات التً 

ا                                                  حكم ا فً مصلحتها فً محاكمة ضد أشخاص أؼنٌاء جد 

 بالرؼم من أن القاضً لم ٌكن إلى جانبها.

 فً الواقع، بٌنما كان القاضً ٌستعد للنطق بالحكم

ا حق السٌدة، ألنها                                                      ضدها، لثبلث مرات، أنهى القضٌة مإكد 

القاضً )كانت تصلً( "ومباركة": إن ٌسوع هو بالفعل 

المبارك للجمٌع
315
. 

                                            ووهبت مرٌم الفابقة المقام ابن ا إلحدى النساء 

العاقرات التً كانت قد فوضت أمرها )لها( بالوردٌة: وفٌما 

ا إلى                                                      بعد، كان )االبن( على شفٌر الموت، لكنه عاد مجدد 

الحٌاة بفضل حسنات مرٌم؛ وأنا بذاتً عرفته فً نواحً 

 "ثمرة". هوالندا؛ ألن )أمه كانت تصلً(:

وفً هذه األٌام، منحت ملكة الرحمة، بفضل قوة 

الهوى؛ فكانت تحمل على الوردٌة، نعمة هابلة إلحدى بنات 

 ر                                        ا وسلسلة  حدٌدٌة على جسدها، وكانت تكف               الدوام قضٌب  

 

 

 

 

 

                                                           
315

 أظش اٌمذ٠ظ اغٛعط١ٓ.  
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aqua, horrendissimam cunctis faciat 

poenitentiam, quae et Spiritum Prophetiae, et 
Sanctorum consiliorum in multis dignoscitur 

habere; quia: VENTRIS.  
Venter enim Mariae, secundum 

Ambrosium est templum totius continentiae. 

Nobilissima similiter haec Maria 
temporibus novissimis istius Psalterii 

potestate, cuidam abiecto, et spreto ad 
homibus316 potentiam, super omnes tantam 
praestitit in317 inimicos, ut ad suam 
voluntatem, viverent, aut morerentur; qui: TUI.  

Qui enim est Mariae, teste Anselmo, de 

Mariae participabit possessiva potestate. 

Omnipotentis Dei haec piissima Mater, 
Psalterii318 huius virtute concessit dudum S. 

Catharinae Virgini et Martyri, Sponsam esse 
filii Dei.  
Et eidem, eadem piissima S. Catharinae 

Senensi Ordinis Praedicatorum, innumeris cum  
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على األرض  تنام :بقسوة من أجل الجمٌع ذنوبهاعن 

 على الخبز والماء فقط. تقتاتو

ؤ( روح النبوة،                                              )ووهبت مرٌم كلٌة القداسة أٌض 

ؤ نصابح قدسٌة للكثٌرٌن، )ألنهم كانوا                                                وقدمت أٌض 

ٌصلون(: "بطنك": بالفعل، فإن بطن مرٌم هو المعبد )الذي 

ٌقٌم فٌه( الزهد واالعتدال بالكامل
319
. 

 ، بقدرة الوردٌة،أٌامنا هذه، وهبت مرٌم المتؤلقةوفً 

                       قوة  كبٌرة  على أعدابه                                رجبل  كانت الناس تزدرٌه وتحتقره

بحٌث كان ٌحٌٌهم أو ٌمٌتهم كما ٌشاء، ألنه )كان ٌصلً( 

"ك": بالفعل، من ٌؤتً من مرٌم ٌتشارك معها بنفس 

القدرة
320
. 

وفً ما مضى من الزمان، وهبت كلٌة القداسة أم 

الشهٌدة كاترٌنا  وردٌة، القدٌسةاإلله كلً القدرة، بقوة ال

 نعمة أن تصبح عروس ابن اإلله.العذراء 

ثم منحت )مرٌم( كلٌة القداسة نفس )نعمة أن تصبح 

 عروس المسٌح( للقدٌسة كاترٌنا دا سٌٌنا من رهبانٌة 

 

 

 

 

                                                           
319

 أظش اٌمذ٠ظ اِجشٚص٠ٛط.  
320

 أظش اٌمذ٠ظ أغ١ٍّٛط.  
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signis et prodigiis concessit, quia: JESUS, qui 
est Sponsus animarum, secundum Augustinum. 

Piissima demum haec Clementiae Regina, 

alteri cuidam morienti, istis temporibus 
apparuit, qui hoc Psalterium orabat, quae 
daemonia ab eo fugavit, supra modum 

laetificando eum, et horam mortis eidem 
denunciando.  

Qui cum devotione tanta obiit, ut non 
sciam me audivisse, aut vidisse, de tam devote 
morienti nostris in temporibus.  

Ipse enim, tanquam securus321, daemonia 
videbat, et eorum parvipendes322 tentamenta 
doctus e celo323 irridebat.  

Sicque videns Christum advenientem 
libera voce dicit: “In manus tuas commendo 

Spiritum meum”; et hoc dicto quasi ridens 

exspiravit, quia: CHRISTUS, secundum 
Hieronymum habet dare unctiones 

Sacramentorum atque bene vivendi et moriendi 
potestatem.  

His cognitis, laudate Mariam in suo 
Psalterio, etc. 

 
                                                           

 .ثغجت خطأ ِطجؼٟ "secundus ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  321

)ِغ  "parvipendens ٔدذ اٌىٍّخ اٌظس١سخ: " 0699ٚ  0690 فٟ ؽجؼزٟ  322

 ػذَ األخز ثبٌسغجبْ(.
 )ِٓ اٌغّبء(. "coelo ٔدذ اٌىٍّخ اٌظس١سخ: " 0699ٚ  0690 فٟ ؽجؼزٟ  323
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                                         إضافة  لعدد ال ٌحصى من العبلمات والمعجزات، الوعاظ، 

ألنها )كانت تصلً(: "ٌسوع"، الذي هو عرٌس 

األرواح
324
. 

ا، ظهرت ملكة الرحمة الكلٌة القداسة، فً هذه                                                   وأخٌر 

األٌام، لرجل محتضر كان ٌصلً الوردٌة، وطردت منه 

 بساعة الوفاة.الشٌاطٌن، فكان فً ؼاٌة السرور، وأخبرته 

ا؛فمات ت ا و             قٌ ا كثٌر                               ال أذكر أن سمعت أو رأٌت أحد 

 ٌموت بهذا الورع فً أٌامنا هذه.

الشٌاطٌن، ولم ٌكن ٌقٌم                    ظل هادب ا لدى رإٌةفكان ٌ

أي اعتبار لتجاربهم وؼواٌاتهم، ولم ٌكن ٌعٌرهم أي انتباه 

 الستؽراقه )فً حقابق( السماء.

أضع بصوت عال: "وعندما رأى المسٌح ٌقترب، قال 

نفسً بٌن ٌدٌك"، وعندما قال هذا الكبلم، وهو ٌبتسم، أسلم 

الذي ٌعطً المسوح روحه، ألنه )كان ٌصلً( "المسٌح"، 

المقدسة كً ٌحٌى وٌموت اإلنسان بصورة جٌدة
325
. 

سبحوا لمرٌم فً  عرفتم هذه األشٌاء،لطالما 

 وردٌتها، إلخ.

 

 

 
 

                                                           
324

 أظش اٌمذ٠ظ اغٛعط١ٓ.  
325

 أظش اٌمذ٠ظ خ١شَٚ.  
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 ، متحؾ كونستهٌستورٌشٌز، فٌٌنا.5155مارتن شافٌنر، رجل مع الوردٌة، 
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 .)رسم لٌتٌتسٌا الجٌري(  بطرس البارون: الثامن عشررسم توضٌحً للمثال 



708 
 

EXEMPLUM XVIII. 
De Petro Barone. 

 

Erat quidam Baro nomine Petrus, 

Beatissimi Dominici consanguineus, et 

cunctorum excellentissimus patrator 
flagiotiorum, et ita obstinatus in aviditate 
peccandi, ut omnino converti non posse 

videretur.  
In cuius praesentia dum plura de 

laudibus, et virtute Psalterii B[eatae] V[irginis] 

Mariae, eiusdemque Confratriae, a quam 
pluribus recitarentur, sic ait: “Ecce iam 

desperaveram, sed tanta a viro Dei audire volo 
mirifica”.  

Itaque Nobilium comitatus caterva ad 

Ecclesiam properat, non pro sua conversione, 
sed tantum pro spectanda viri sancti novitate.  

Cuius dum praedicationem audivisset, 
nondum conversus, sed timore vehementi 
agitatus ad propriam domum rediit.  

Altera sequitur festiva dies, in qua 
Ecclesiam iterum intrare pro consuetudine 
cogitur,  et  nescius Dominicum iterum  reperit 

praedicantem. 
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 المثال الثامن عشر

 البارون بطرس.

 

القدٌس  رباءكان هناك بارون اسمه بطرس، من أق

؛ ةٌسخسال بكل األعماله قٌامدومٌنٌك، وذابع الصٌت ل

ا لم ٌكن  وكان                                               شدٌد التوق الرتكاب الذنوب بحٌث أن أحد 

 ٌعتقد بإمكانٌة هداٌته.

   

الكثٌرون معه عن تسبٌحات وردٌة  وعندما تكلم

                                                       القدٌسة مرٌم العذراء وقوتها، وعن أخوٌتها، قال: "حسن ا، 

أنا اآلن فقدت كل رجاء، بٌد أنً أرؼب بسماع هذه 

 ك".اعنها رجل اإلله ذ تحدثاألعاجٌب التً ٌ

                                            بناء  علٌه، ذهب إلى الكنٌسة مصحوب ا بحشد من 

االستماع لؤلشٌاء النببلء، لٌس من أجل الهداٌة، لكن لمجرد 

 الجدٌدة )التً( سٌقولها ذلك الرجل.

بعد أن أصؽى لعظته، عاد إلى بٌته، ولم ٌكن قد 

                                                اهتدى بعد، لكنه كان قلق ا بسبب شعور قوي بالخوؾ.

ا                                                  فً ٌوم العطلة التالً، شعر بنفسه من جدٌد مدفوع 

بحكم العادة إلى دخول الكنٌسة؛ وبدون أن ٌعرؾ، وجد 

 وهو ٌعظ. )القدٌس دومٌنٌك(

 
 



710 
 

Quem cum Dominicum esset intuitus, 

sciretque eum tantis sceleribus obnoxium, ut 
converti non possit326, nisi exterior confusio 
adiuvaret, oravit Deus327 magis voce: “O 
Domine JESU, videant isti, si placet tibi, qualis 
est iste, qui intrat ibi”.  

Et subito Deo volente, viderunt hunc 
Baronem a daemonibus ligatum et tractatum 

horrendissime.  
Clamor oritur in sermone, abscondunt se 

videntes non hominem, sed diabolum se videre 

aestimantes. 
Cumque in populo clamor, et timor 

invalesceret, agnoscens Dominicus horam 

divinae clementiae, ad hunc Baronem misit 
Psalterium Beatae Mariae Virginis 

pulcherrimum, sive Patriloquium, per quendam 
Religiosum nomine Bertrandum, exhortans eum 
ad poenitentiam, nec non ad legendum 

huiusmodi328 Mariae Psalterium.  
Accepit iste Baro peccatorum Capitaneus 

omnium, ipsumque devote legit Psalterium. 

 
                                                           

 ."posset ٔدذ: " 0699ٚ  0690 زٟفٟ ؽجؼ  326

 ."Deum : "اٌىٍّخ اٌظس١سخ ٔدذ 0699ٚ  0690 زٟفٟ ؽجؼ  327

 .ثغجت خطأ ِطجؼٟ "huius ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  328
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ا أن                                                  رآه )القدٌس( دومٌنٌك، بٌد أنه كان ٌعرؾ جٌد 

ا على أن ٌهتدي بسبب الخطاٌا                                                    ذلك الرجل لم ٌكن قادر 

ة                            الكبٌرة التً ت ثقل وجدانه                               لوال أن تدخلت من الخارج هز 

                     "ٌا ٌسوع الرب، لٌر  له بصوت عال: لى من أج، وصعنٌفة

                                                    هإالء، إن كنت راضٌ ا، من هو هذا الرجل الذي دخل هنا!"

وفً اللحظة ذاتها، شاء اإلله أن ٌروا البارون تعذبه 

 الشٌاطٌن وقد أوثقته.

علت األصوات فً أثناء الخطبة، وؼطوا وجوههم 

كً ال ٌرون، مقتنعٌن بؤنهم كانوا ٌرون )فً البارون( 

 .                    شٌطان ا ولٌس إنسان ا

ب ٌزداد بٌن وبٌنما كانت األصوات تعلوا والرع

عن طرٌق رجل دٌن اسمه للبارون  الناس، أرسل دومٌنٌك

                                               ، مدرك ا أن ساعة الرحمة اإللهٌة )قد حانت(، سبحة برتراند

ا إٌاه على                                 ة  لوردٌة القدٌسة مرٌم العذراء،جمٌل                 مشجع 

 الهداٌة وتبلوة وردٌة مرٌم.

ن، بذلك وتبل الوردٌة رحب البارون، زعٌم كل الخطابٌ

 بورع.
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Sed supra modum timens, petit a S. 

Dominico, pro se fieri preces apud Dominum.  
Deinde sibi confiteri petit, auditur, et 

absolvitur.  
Primo, a plurimis sententiis 

excommunicationis maioris, gravibus cum 

disciplinis ut moris est.  
Secundo, ab irregularitatibus quasi 

innumeris.  
Et tertio, ab omnibus peccatis.  

Et ex revelatione Beatae Mariae facta 

Dominico, imponitur ei ab eodem pro 
poenitentia, ut in dies legat unum Mariae 
Psalterium.  

Quod cum humiliter acceptasset, et 
Confratriam Psalterii Virginis Mariae, iussu 

Dominici assumpsisset, proprium nomen libro 
huiusmodi Fraternitatis, propria manu 
inscribendo dedit, et329 subito illi, qui viderunt 

illum facie diabolica, cernebant nunc divino 
nutu, aspectum Angelicum, tribus sertis 

rosarum330 pulcherrimis adornatum, propter 
tres Psalterii Quinquagenas. 

Successu vero temporis meritis 

Gloriosissimae Virginis Mariae, consecutus est 

 
                                                           

 .ٔبلظخ "dedit, et : "0699ٚ  0690 زٟفٟ ؽجؼ 329 

 .ثغجت خطأ ِطجؼٟ "Rosarium ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  330
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فً تلك اللحظة استولى علٌه خوؾ كبٌر، وطلب من 

 القدٌس دومٌنٌك أن ٌصلً للرب من أجله.

فً المقام                                   ثم طلب أن ٌعترؾ؛ فاعترؾ وؼ فر له: 

الكثٌر من الحرمانات الكنسٌة )لخطاٌاه( له            األول، ؼ فر 

رت العادة؛ وفً )وأعطً( كفارات كما ج،              األكثر فداحة  

لمرات ال تعد  احترامه للشعابرعدم المقام الثانً، ؼفر له 

ا  ؛وال تحصى  كل الذنوب )األخرى(.         ؼ فرت له         وأخٌر 

وعندم ظهرت القدٌسة مرٌم )العذراء( )للقدٌس( 

                                                   دومٌنٌك، أعطت )البارون( كفارة  بتبلوة وردٌة مرٌم كل 

 ٌوم.

بؤخوٌة  بتواضع، وبالتحاقه بقبول )البارون( ذلك

بإٌعاز من )القدٌس( دومٌنٌك، كتب  وردٌة مرٌم العذراء

بخط ٌده اسمه فً كتاب األخوٌة، وعلى الفور، الناس الذٌن 

                                               رأوه )سابق ا( بوجه شٌطانً، أصبحوا ٌرون، بمشٌبة 

                                                          إلهٌة، وجه ا مبلبكٌ ا مزٌن ا بثبلثة أكالٌل من الورود كما هً 

 ٌة. خمسٌنات الورد ثبلث

 ن، نال البارون، بفضل حسنات مرٌم مع مرور الزم
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gratiam, ut devotissimus efficeretur. 

Tandem in cunctis agendis bene 
illminatus, ac prospere agens, postquam 

uxorem, et totam familiam induxisset ad 
frequentationem, et assiduitatem praedicti 
Psalterii una cum illis perseverando hoc Sancto 

in proposito, praenunciationem331 obitus sui, et 
suorum, a Maria Vergine obtinuit.  

Et apparentibus sibi Christo et Maria 
Virgine, promeruit hic peccator poenitens, per 
idem Psalterium, inter manus eiusdem Christi, 

et Mariae Spiritum tradere, non sine multorum 
qui astabant singulari devotione, ex praesentia 
Domini JESU et Virginis MARIAE. 

 
 

EXEMPLUM XIX. 
Quidam Franciae Comes  

flagitiosus conversus virtute  

Psalterii Virginis Maria. 

 

Comes quidam maximus fuit in Francia, 

qui totam vitam in adulteriis et fornicationibus 
ducens,   ita  in  his  obstinatus  erat,   ut   nec 

 
                                                           

 ."praenuntiationem ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 331 
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 أنه أصبح شدٌد التقوى.العذراء المجٌدة، نعمة 

ا،  بؤفعاله وأعماله الصالحة، بعد أن        مشرق ا         وأخٌر 

أقنع زوجته وكل أفراد عابلته بتبلوة الوردٌة بمواظبة، 

ا معهم فً هذا التصمٌم، تلقى من مرٌم العذراء   العلم                                                   ومثابر 

 ساعة موته وموت افراد أسرته.ب

وبظهور المسٌح ومرٌم العذراء لهذا الخطاء التابب، 

وحه وٌضعها استحق بجدارة، بفضل الوردٌة، أن ٌسلم ر

ا دهشة الكثٌرٌن ممن كانوا                                                       بٌن ٌدي المسٌح ومرٌم، مثٌر 

 شاهدٌن على حضور الرب ٌسوع ومرٌم العذراء.

 

 التاسع عشرالمثال 

هداٌة كونت مجرم من فرنسا بفضل قوة وردٌة مرٌم 

 العذراء.

 

كان فً فرنسا كونت جبار ٌعٌش حٌاته كلها بٌن 

 الزنا والفسق، ولم ٌكن هناك سبٌل لتقوٌمه، بحٌث أن ال 
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sermonibus, nec consiliis, nec exemplis, ullo 

modo converti valeret.  
Quod videns uxor eius Nobilissima 

(zelotipiae agitata ardore) deliberavit etiam 
adulterari, nedum propter libidinem, sed etiam 
in adulteri vindictam mariti.  

Res stupenda!  
Ubi haec animo firmavit, et cubile intravit 

somni gratia, inter dormiendum subito rapta 
est in visione, et ecce ostenduntur ei 
horribilissima tormenta, quibus in inferno 

puniuntur adulteri post hanc vitam.  
Unde tanto horrore concussa est, ut pene 

amens efficeretur, frequenterque clamaret 
dicens: “Ibi est fornax, volens huc intrare, 
claudite domum”.  

Tandem ad se reversa, mutavit 
propositum, et pro facienda confessione, ad S. 
Dominicum devotius properavit.  

Cui compatiens idem Dominicus, pro 
poenitentia Psalterium Mariae Virginis iniunxit.  

Quod  dum  una  cum  Confratria  devote 
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                                                    العظات وال النصابح وال القدوات كانت قادرة  على هداٌته 

 بؤي شكل من األشكال. 

عندها قررت زوجته النبٌلة )مدفوعة بنار الؽٌرة( أن 

ا؛ لٌس لشبقها، لكن بصورة خاصة                                                     ترتكب الزنا هً أٌض 

 من أجل االنتقام من زوجها الزانً.

 )فحدث( شًء استثنابً!

عندما قررت )القٌام( بهذا الشًء وذهبت للنوم، 

                                    مة ودخلت حالة من النشوة؛ وب ٌ ن لها انخطفت وهً ناب

الزانون فً الجحٌم بعد  العذاب الرهٌب الذي ٌخضع له

 الحٌاة الدنٌا.

ا رهٌب ا لدرجة أنها، وقد فقدت عقلها،                                                 فذعرت ذعر 

م كانت تزعق مكررة هذه الكلمات: "هنا ٌوجد فرن؛ فإن كنت

 على أنفسكم". وتال ترٌدون الدخول هنا، اؼلقوا البٌ

عندما عادت إلى وعٌها، ؼٌرت نٌتها وذهبت إلى 

 القدٌس دومٌنٌك لبلعتراؾ.

شفق علٌها القدٌس دومٌنٌك، وطلب منها التكفٌر 

 )بصبلة( وردٌة مرٌم العذراء.

 الرهبان  ، معقبلت األمر بكل ورع، وصلت الوردٌة
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، متحؾ والترز آرت، 5155 – 5155لوحة مجهولة االسم، صورة لرجل مع الوردٌة، 
 بالتٌمور.
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 وردٌة قوة بفضل فرنسا من مجرم كونت هداٌة: التاسع عشررسم توضٌحً للمثال 

 .)رسم لٌتٌتسٌا الجٌري(  العذراء  مرٌم
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acceptasset, et Psalterium ipsum per quindecim 

dies orasset332, consilio B[eati] Dominici (qui 
dicti etiam mariti salutem zelabat) sub cervicali 

eiusdem mariti Psalterium, sive Patriloquium 
ipsum, tribus noctibus continue posuit, 
committens negotium Domino JESU CHRISTO 

et Reginae continentiae, et Virginitatis Mariae.  
Et ecce prima nocte horrendissimis 

tremoribus offensae Dei agitari coepit, ab uxore 
quoque magnis333 cum lacrymis auxilium 
petere.  

Secunda nocte videbatur sibi in 

somniis334, quod ad Dei iudicium traheretur, et 
de omnibus peccatis suis accusaretur.  

De quo cum evigilasset, usque ad mortem 
territus fuit, coepitque335 uxorem in reverentia, 

et amore habere.  
Tertia vero nocte trahitur ad poenas 

inferni et poenas fornicantium intuetur, 

easdem scilicet quas prius viderat sua 
conthoralis, nec solum intuetur, sed et illas 

parumper experitur. 
Venit igitur ad illum Angelus Domini, qui 

eum  acriter  corripuit, praecipue de  adulterio, 

 
                                                           

 et Psalterium ipsum per quindecim : "0690 فٟ ؽجؼخ  332

dies orasset"  ٟ0699ٚ  0847ٔبلظخ، ٌىٕٙب ِٛخٛدح فٟ ؽجؼز. 

 .ثغجت خطأ ِطجؼٟ "magis ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  333

 .ثغجت خطأ ِطجؼٟ "somnis ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  334

 ."cepitque ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 335 
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                                        لمدة خمسة عشر ٌوم ا متبعة  نصٌحة القدٌس فً األخوٌة، 

ا( ا بخبلص الزوج أٌض   ؛                                               دومٌنٌك )الذي كان مهتم ا جد 

لٌال  لثبلث ة الوردٌة تحت وسادة الزوجوضعت سبحو

على الرب ٌسوع المسٌح ومرٌم، ملكة  بذلك                 متتالٌة، متكلة  

 الطهارة والبتولٌة.

فً اللٌلة األولى، بدأ )الزوج( ٌهتاج ألنه أهان اإلله، 

 وطلب مساعدة الزوجة وهو ٌبكً بؽزارة.

وفً اللٌلة الثانٌة حلم بؤنه سٌق إلى الحساب أمام 

 ذنوب.                                 اإلله، وأنه ات هم بكل ما ارتكب من

االحترام والحب                                 استٌقظ شدٌد االضطراب، وبدأ ٌكن  

 للزوجة.

ا إلى القصاص                                                   فً اللٌلة الثالثة، )شعر بنفسه( منجر 

ورأى قصاص الشهوانٌٌن، أو باألحرى  ،فً جهنم

 ه فحسب، بلالذي رأته زوجته من قبل؛ ولم ٌر القصاص

 ة.اختبره لبره

، فاقترب منه مبلك من مبلبكة الرب ووبخه بعنؾ

 من بٌن ماقال: "تعال،  للزنا على وجه الخصوص، وقال له

 

 

 

 

 



722 
 

et inter caetera dixit: “Veni, veni, et in 

posterum emenda te, ac Psalterium 
Beatissimae Virginis Mariae, per quod 

conversus es, fidelius ora, diligeque uxorem, et 
intra Confratriam eiusdem Psalterii cum 
omnibus tuis, ut quae336 per te mereri non 

vales aliorum meritis accipias”.  

Rediit igitur homo de inferno, et ab uxore 

veniam petit, eique perpetuam fidelitatis 
spopondit fidem.  

Beatum quoque Dominicum adiit cum 

suis, confitentur omnes, et Confratriae 
inscribuntur.  

Ipse vero sic Conversus Psalterium Beatae 

Virginis Mariae manibus suis ubique deferebat, 
non solum in Ecclesiis, verum etiam in bellis, 

in domo propria, et in Regali Palatio337: 
omnibusque frequentius eiusdem Psalterii et 
Confratriae excellentiam praedicabat.  

Sicque ex propria uxore multos habuit 
filios, Deo donante, cum qua diu vixit in 

prosperitate, sanitate, fama, bonorum omnium 
opulentia, et sanctitate eximia. 

Qui   tantem   Maria   Virgine   apparente 

 
                                                           

 .)اٌزٞ/اٌزٟ( "quod ٔدذ: " 0699ٚ  0690 زٟفٟ ؽجؼ 336 

 ." Pallatio ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 337 



723 
 

بمثابرة وردٌة       وصل   ،نفسك فً المستقبل ، وصححاقترب

زوجتك،        وأحب  القدٌسة مرٌم العذراء التً اهتدٌت بفضلها، 

وادخل فً أخوٌة الوردٌة مع كل أفراد أسرتك كً تنال من 

 ".ستحقهال ت ماحسنات اآلخرٌن 

عاد الرجل من الجحٌم، وطلب الصفح من زوجته، 

 ووعدها باإلخبلص األبدي.

دومٌنٌك مع أفراد أسرته،  القدٌس إلىثم ذهب 

 واعترؾ الجمٌع وسجلوا أنفسهم فً األخوٌة.

بعدما اهتدى كان ٌحمل بٌدٌه )سبحة( وردٌة القدٌسة 

ا فقط فً الكنٌسة المرٌم العذراء فً كل مكان؛              ، لكن أٌض 

                                          ، وفً بٌته، وفً قصر الملك. وكان ؼالب ا ما المعاركخبلل 

 الوردٌة وأخوٌتها. عظمةبٌعظ الجمٌع 

من زوجته بنعمة من بناء الكثٌر من األوأصبح عنده 

بسعادة وصحة وشهرة ووفرة        طوٌبل   اإلله، وعاش معها

 .من كل الخٌرات، وقدسٌة

ا،  ظهرت لهم مرٌم العذراء ومات )كبلهما(          وأخٌر 
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eodem die, eademque hora devotissime 

obierunt, atque Parisiis in Ecclesia maiore 
(quae in honore eiusdem Inviolatae Virginis 

Mariae, consecrata est) in uno eodemque 
tumulo sunt humati. 
 

 
EXEMPLUM XX. 

De Nobili Prodigo Converso. 

 

IUVENIS quidam in Germaniae partibus, 

mortuis parentibus, malorum consortio 
depravatus, haereditatem praeclaram in ludo, 

in tessaris338, et tabernis totam dissipavit; 
hic339 postea vagabundus et miser per patriam 
ferebatur.  

Qui etsi alias stultus, castitatem tamen 
corporis conservavit.  

Cuius quidam Miles, Patruus eius, non 
modicum misertus, obviamque340 eum quadam 
die habens alloquitur dicens: “Male tibi 

competit,    Consobrine    carissime341,    taliter 
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 )ِٓ ٕ٘ب(. "hinc ٔدذ اٌىٍّخ اٌظس١سخ: " 0699ٚ  0690 فٟ ؽجؼزٟ 339 

 )ثٍمبئٗ(. "obviumque ٔدذ اٌىٍّخ اٌظس١سخ: " 0699ٚ  0690 فٟ ؽجؼزٟ  340

 ."charissime ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 341 



725 
 

بنفس الٌوم ونفس الساعة بتقوى، ودفنا فً نفس القبر، 

فً بارٌس، فً الكنٌسة الكبٌرة )المكرسة لمرٌم العذراء 

 فابقة الطهارة(.

 

 المثال العشرون

 هداٌة نبٌل مبذر.

 

وقد أفسدته  ،كل ما ورث من نواحً ألمانٌا بدد شاب

اللعب بالنرد والحانات. ببعد وفاة والدٌه،  صحبة الفاسدٌن

ا ٌطوؾ فً وطنه. ا ومشرد                                     فؤصبح فقٌر 

بالرؼم من رعونته، فقد حافظ على طهارة  لكن

 جسده.

                                               فً أحد األٌام، التقى به عم ه، وهو جندي، وقال له  

                                                    فق ا علٌه: "أٌة حماقة أصابتك، ٌا ابن أخً العزٌز، كً شم

 تنحرؾ بهذا السوء؟ 
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aberrare, qui clarus genere, in probum virum 

et Magistrum evadere potuisses, nisi te talis 
insania rapuisset”.  

Cuius verba cum quasi muliebria iuvenis 
derideret, subiunxit Miles: “Est ne aliquid 
dilecte mi, quod in gratiam mei tu facere 

auderes?”.  
At ille: “Est inquit utique”.  

Et Miles: “Volo ergo ut Gloriosam Dei 
Genitricem Mariam salutes in342 Salutatione 
Angelica quinquaginta vicibus omni die.  

Cui cum cachinnando responderet: 
“Utinam hoc semel queo, omni die dicerem”.  

Patruum institit dicens: “Hoc facere 

modis omnibus oportebit, si forte oculis 
misericordiae te Virgo Gloriosa respiciat, et 

pro tua miseria Filium suum interpellet”.  

Ad cuius verba iuvenis annuit et recessit.  
Inde post annum contigit Patruum videre 

iuvenem quem, si promissum servasset, 
interrogat.  

Et   ille:   “Servavi,   inquit,    et   nollem 
ullatenus non servasse. 
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                           ، كان بإمكانك أن تصبح رجبل  سلٌل النببلءأنت النبٌل 

ا!"                   محترم ا ومعلم 

وبما أن الشاب كان ٌهزأ من تلك الكلمات )مثل 

كلمات( المخنثٌن، أجاب الجندي: "ٌا )ابن أخً( الحبٌب، 

                               هل ٌمكنك أن تصنع لً معروف ا؟".

 أجاب: "أجل!".

ً مرٌم أم اإلله                                 قال الجندي: "إذن، أتمنى أن تحٌ  

 مرة كل ٌوم". خمسٌنالمجٌدة، بالسبلم علٌك ٌا مرٌم، 

                                         فؤجابه الرجل مقهقه ا أنه ٌستطٌع قول )تلك 

 الصلوات(، وأنه سٌتلوها كل ٌوم.

: "ٌجب أن تقول )الصلوات( كاملة  )إن                                                     تابع العم قاببل 

أردت( أن تنظر إلٌك العذراء المجٌدة بعٌن الرحمة وأن 

 تطلب من ابنها )نجدتك( فً بإسك".

 وافق الشاب على هذه الكلمات وانصرؾ.

بعد عام من ذلك الٌوم، رأى العم الشاب، وسؤله إن 

 كان قد وفى بوعده.

ال أرٌد أن أخلؾ به فقال له: "لقد وفٌت بوعدي، و

 بؤي شكل من األشكال.
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Remissius enim est mihi quam ante erga 

mundana”.  

Cui Patruus (qui et ipse Virgini Gloriosae 

in suo Psalterio semper devote famulabatur) 
cum ingenti gaudio dixit: “Ergo et sic sequenti 
anno servitium Matri Christi, in Salutationibus 

duplicabis”.  
Et iuvenis: “Fiat”, inquit.  

Exacto autem secundo anno, reversus est 
ad Patruum, dicens: “Iam suffragante Matre 
Christi, omnis vecordia, miseriaeque mei 

status evanuerunt, et firmo benefaciendi 
proposito voluntatis meae constantia 
stabilitur”.  

Cui Patruus devotissimus V[irginis] Mariae 
Psaltes, cum lacrymis dixit: “Benedixit343 

pietatis Mater, et tibi quoque carissime344 
gratias refero, qui salubri consilio credidisti.  

Nihil ergo restat, nisi ut anno praesenti, 

propositum tuum fixum experiar.  
Et si dignum invenero, condignas tibi 

nuptias praeparabo.  
Tu  autem  medio tempore  Auxiliatricem 
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فً الواقع، أشعر بؤنً متحرر أكثر من األشٌاء 

 الدنٌوٌة بالمقارنة مع مما كنت علٌه فً السابق".

ا كان ٌخدم                                             فقال له العم بفرح كبٌر )وهو أٌض 

بإخبلص العذراء المجٌدة على الدوام فً وردٌتها(: "إذن، 

المسٌح فً إن كان األمر كذلك، فإنك ستضاعؾ خدمتك ألم 

 السبلم علٌك ٌا مرٌم" العام القادم.

 رد الشاب: "نعم!".

لقد فً نهاٌة العام الثانً، عاد إلى عمه وقال له: "

زال الجنون وأوضاعً البابسة بشفاعة أم المسٌح، ولدي 

 اإلرادة الصلبة فً تصمٌمً على فعل الخٌر".

قال له العم، مصلً وردٌة مرٌم العذراء المخلص، 

ٌبكً: "لتبارك أم الشفقة؛ وأشكرك ٌا عزٌزي ألنك وهو 

 آمنت بالنصٌحة النافعة.

                                             ال أرؼب بشًء آخر هذه السنة إال  أن أراك مصمم ا 

 على عزمك.

. ا جلٌبل                                                    وإذا رأٌتك قوٌ ا فً إٌمانك، سؤرتب لك عرس 

ا فً  فً هذه األثناءقم                           بتبجٌل منجدتك كثٌر 
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ً  الوردٌة )تفص  .51ٌل(، القرن                              رسم منمنم لمصل
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tuam in Salutationibus ternae Quinquagenae 

sedulus honorato”.  

Consentit iuvenis, et stabilis inventus est.  

Evoluto anno fecit Patruus, quod 
promiserat iuveni.  

Constituit nuptias, et instaurato convivio, 

ex utraque parte convenerunt parentelae. 
Positis quoque mensis, et lotis manibus 

cum iam Sponsus et Sponsa commesturi, 
pariter consedissent, ex inopinato memor 
Sponsus, nondum Salutationes trium 

quinguagenarum, se illa die, more solito 
dixisse, repente surgens, susurrans Patruo, ut 
paululum induciaret fercula ministrando.  

Quo annuente, iuvenis solus intrat 
thalamum, solvit Matri Christi, quod voverat 

tanto devotius, quanto clementius se 
probaverat exauditum.  

Nec mora, uti ultimam Salutationem 

tertiae Quinquagenae iam complevit, apparuit 
ei  Gloriosa  Virgo  Maria, lucidior super solem, 
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 للسبلم علٌك ٌا مرٌم". الثبلثالخمسٌنات 

ا )فً   ه(.عزم                           وافق الشاب، وظل راسخ 

 بعد مضً سنة، قام العم بما وعد الشاب به.

 الطرفٌن. أقرباءوجهز الولٌمة، ووصل رتب العرس، 

بالقرب من بعد العرس، جلس العرٌس والعروس 

طاولة ولٌمة )العرس(، والمزامٌر تعزؾ الموسٌقى؛ فتذكر 

للسبلم  الثبلثالعرٌس أنه لم ٌكن قد تبل بعد الخمسٌنات 

 علٌك ٌا مرٌم كما جرت العادة.

تقدٌم                                           نهض واقف ا، وهمس للعم بؤن ٌنتظر قلٌبل  قبل 

 األطباق.

إلى ؼرفة النوم،  بمفرده وافق العم، ودخل الشاب

، ألنها استجابت له وعده ألم المسٌح بإخبلص نجزوأ

 وجرب رحمتها.

ما لبث أن تبل السبلم علٌك ٌا مرٌم األخٌرة من 

، ظهرت له مرٌم العذراء المجٌدة، أكثر الثبلثالخمسٌنات 

 ث طٌات فً                                      إشراق ا من الشمس، وأشارت للشاب إلى ثبل
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tres plicas in tunica sua clarissima iuveni unam 

anteriorem, et duas laterales, ostendens, in 
quarum qualibet erant scriptae quinquaginta 

Salutationes, litteris aureis.  
“Ecce, inquit, Salutationes tuae litteris 

aureis scriptae, quibus me tribus Quinquagenis 

sedulus honorasti”.  
Et quia in345 corpore tuo, licet vanus346 et 

vagus, tamen virginitatis, munditiam servasti, 
mox te lenta347 febris corripiet, et ad me tertia 
die, sine ulla carnis corruptione pervenies”.  

Hoc dicto Virgo Gloriosa disparuit.  
Iuvenis antem egressus, hortabatur omnes 

laetari, et gaudere, se vere348 ab appetitu 

comedendi destitutum ad praesens, cum eis 
esse non posse excusat349.  

Singulis quoque ad mensam sedentibus, 
iuvenis interim lectum ascendit.  

Et facto prandio Sponsam suam et amicos 

in thalamum convocavit, et eis quid sibi 
contigerat indicavit.  

Mortuus est autem iuvenis die tertia, ut 
praedixit.  
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                                                        جب ته المشرقة، واحدة أمامٌة، واثنتان على الجانبٌن؛ وعلى 

كل واحدة منها مكتوب بحروؾ من ذهب خمسٌن السبلم 

 علٌك ٌا مرٌم.

وقالت )مرٌم كلٌة القداسة(: "ها هً مكتوبة بحروؾ 

من ذهب السبلم علٌك ٌا مرٌم خاصتك، والتً كرمتنً بها 

 .الثبلثبمثابرة بتبلوة الخمسٌنات 

 فً جسدك، على نقابك العذري وبما أنك حافظت

                    ، فستلم  بك اآلن حمى بالرؼم من أنه متقلب وؼٌر مستقر

فً  فسادشدٌدة، وستؤتً إلً فً الٌوم الثالث بدون أي 

 لحمك".

 بعد أن قالت العذراء المجٌدة ذلك، اختفت.

االحتفال، و ستمتاعبلدعا الجمٌع لخرج الشاب، و

ا. ا ألنه لٌس جابع                                                   وقال أنه ال ٌستطٌع أن ٌكون حاضر 

الشاب ن لتناول الطعام، ذهب ٌبٌنما كان الجمٌع جالس

 إلى السرٌر.

بعد انتهاء الؽداء، استدعى عروسه وأصدقابه إلى 

 ؼرفة النوم، وكشؾ لهم عما حدث معه.

ا.                                                    ومن ثم، مات الشاب فً الٌوم الثالث كما كان متوقع 
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Sponsa vero eius, nulli postmodum 

nubere volens, in sancta virginitate, atque in 
servitio Psalterii350 Virg[inis] Mariae usque ad 

finem vitae feliciter permansit. 
 
 

EXEMPLUM XXI. 
Psalterium servat Piratam351  

a familiari spiritu. 

 

Miles quidam habens Castrum, omnes 

praetereuntes sine misericordia spoliabat.  
Licet autem cunctis abundaret peccatis, 

Gloriosam tamen Virg[inis] Mariam quotidie in 
sua Salutatione Angelica honorabat.  

Quadam vice sanctus quidam Monachus 

pertransiit, quem praedictus miles spoliari 
praecepit.  

Vir autem sanctus rogavit praedones, ut 
ipsum ad suum Dominum deducerent, quia 
haberet ei aliqua secreta revelanda.  

Adductus autem ad militem, rogavit, ut 
totam familiam suam convocaret, et352 eum 
praedicantem audiret.  

Quod cum factum esset, dixit: 
“Nequaquam  hic estis omnes,  ergo diligenter 
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لم ترد العروس أن تتزوج من أحد بعده، وعاشت 

                                                  حٌاة  قدسٌة حتى نهاٌة حٌاتها، عذراء، فً خدمة مرٌم 

 عذراء الوردٌة.

 

 المثال الحادي والعشرون

ا الوردٌة تنقذ  .بهٌبة( خادممن الشٌطان )        قرصان 

 

ا، وكان ٌسلب كل من كان ٌمر                                                كان ألحد الجنود قصر 

 أمامه ببل رحمة.

                                كان ؼارق ا فً كل أنواع الخطٌبة، وبالرؼم من أنه 

ا( لها السبلم                                                          كان ٌكرم مرٌم العذراء المجٌدة كل ٌوم )مصلٌ 

 علٌك ٌا مرٌم.

قدٌس، فقام  ب                               فً إحدى المرات، مر  من هناك راه

 ه.لبالجندي بإرسال من ٌس

ؼٌر أن الرجل القدٌس رجا اللصوص أن ٌقتادوه إلى 

ا  .                                      زعٌمهم ألنه ٌجب علٌه أن ٌكشؾ له أسرار 

الجندي، طلب الرجل استدعاء قصر  إلىعندما وصل 

 كل خدمه وسماع ما كان ٌرٌد قوله.

 بعد استدعاء )الخدم(، قال: "لستم جمٌعكم بعد،  
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quaerite, et invenietis adhuc aliquem”.  

Et invenerunt Camerarium Militis abesse, 
et adduxerunt eum.  

Tunc dixit Sanctus: “Vere ille est, quem 
quaero”.  

Cum ergo venisset ad medium, et videret 

virum Dei, volutatis hinc inde oculis, et capite, 
sicut insanus, se agitabat, et accedere propius 

non audebat.  
Tunc vir sanctus dixit: “Adiuro te in 

nomine Dei Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, 

ut qui sis, dicas, et quare huc veneris”.  
Cui ille: “Heu! Cogor prodere secretum 

meum.  

Ego non sum homo, sed sum diabolus.  
Et quatuordecim annis cum illo Milite 

habitavi, quia Princeps noster me huc misit, ut 
die qua353 miser suae Mariae solitum non 
offerret     honorem,     in    sua    Salutatione, 
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 ".شخص آخرابحثوا بهمة وستعثرون على 

ؤ، فؤحضروه  ً  الجندي كان ناقص                                            وجدوا أن محظ

 أمامه.

 فقال القدٌس: "إنه هو بالضبط من أبحث عنه!".

المتعبد وهو ٌدنو منه، أصبح  ولدى رإٌته الرجل

                                                  ٌهتز كالمجنون محرك ا عٌنٌه ورأسه من جانب إلى آخر، 

 ولم ٌعد ٌجرإ على االقتراب.

قال الرجل القدٌس: "أحلفك باسم اإلله األب واالبن 

 والروح القدس أن تقول من تكون، ولماذا أتٌت إلى هنا".

ي.                                                 )فؤجاب( الرجل: "وا أسفاه! أنا مضطر لخٌانة سر 

                           لست إنسان ا، بل أنا شٌطان. أنا

وسكنت أربع عشرة سنة مع ذلك الجندي، ألن أمٌرنا 

أرسلنً إلى هنا لكً أراقب بدقة الٌوم الذي ال ٌقدم فٌه 

الرجل الشقً التكرٌم المعتاد لمرٌم فً تحٌتها المبلبكٌة
354

 ، 
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diligentius observarem, eumque a Deo 

potestate accepta continuo strangularem, et355 
sic nostro consortio perpetuo sociaretur”.  

His dictis diabolus evanuit.  
Miles autem haec audiens expavit, et ad 

pedes Monachi provolutus, veniam petiit, et 

vitam suam in melius commutavit, devotiusque 
quam ante Gloriosam Virginem salutavit.  

Quapropter universi, ut ab insidiis 
daemonum, per Virginem Mariam liberemini, in 
Psalterio suo eam quotidie honorate. 

 
 

EXEMPLUM XXII.356 
De F[rate] Converso,  
solum Ave orante. 

 
Nota: Et haec Transcriptoris solius insertura 
est: Non Alani relatae357, nam profiteri hic 

assolet; legi et stylus reclamat. 

 

Tempore S. Bernardi, venit quidam 

devotus miles, devotionis gratia, ad S. 
Bernardum,   petens   humiliter  se   recipi   ad 

Fratrum Congregationem. 

 
                                                           

 .ثغجت خطأ ِطجؼٟ "ut ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 355 
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باستمرار، وكنت وأنا، بإبعاده عن اإلله، كنت سؤعذبه 

 سؤضمه إلى جماعتنا إلى أبد اآلبدٌن".

 بعدما قال الشٌطان ذلك اختفى.

لدى سماع الجندي لهذه األشٌاء تملكه الرعب، فسجد أمام 

قدمً الراهب، وطلب الصفح، وؼٌر حٌاته إلى األفضل، 

 وأصبح ٌحًٌ العذراء المجٌدة بورع أكثر من ذي قبل.

تخلصكم مرٌم العذراء من لذلك، أنتم جمٌعكم، ولكً 

 أشراك الشٌاطٌن، كرموها بوردٌتها كل ٌوم.

 

 المثال الثانً والعشرون

 الراهب الذي كان ٌتلو فقط السبلم علٌك )ٌا مرٌم(.

 

                                           مبلحظة: هذا المقطع أٌض ا لٌس ألالن، بل للناسخ 

: بالفعل، إن األسلوب ، كالعادةالذي ٌقول ذلك بصراحة

 األدبً مختلؾ.

 

القدٌس برنارد، ذهب أحد الجنود األتقٌاء فً عصر 

                                      د طالب ا منه بتواضع أن ٌقبلوه فً محفل ى القدٌس برنارإل

 األخوة الرهبان.
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 ، ستادبٌبلٌوتٌك نومبرغ.51ستٌفان بٌلماٌر، صانع الوردٌات، القرن 
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خادم ( بهٌبة) الشٌطان من        قرصان ا تنقذ الوردٌة: الحادي والعشرونرسم توضٌحً للمثال 

 .)رسم لٌتٌتسٌا الجٌري( المؤساوي
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Quem statim Beatissimus Pater Bernardus 

gaudenter suscepit, atque habitum fratrum 
Laicorum eidem tradidit.  

Qui aliam orationem in Monasterio 
discere non potuit, quam Salutationem 
Angelicam, quam etiam frequenter cum mira 

devotione ruminabat.  
Videns autem B[eatus] Bernardus hominis 

simplicitatem et bonam conversationem, 
quamvis esset illiteratus, in choro tamen 
Monachorum Sacerdotum more eum stare fecit.  

Qui bonus homo, Virginem Gloriosam 
sincero amore diligebat, atque ei devotissime in 
sua Salutatione serviebat.  

Tandem vocante Domino, diem clausit 
extremum, atque ad gaudia aeterna feliciter 

pervenit.  
Sepultusque est in Coemiterio, ubi alii viri 

Religiosi sepulturam accipiebant.  

Post paucos autem dies super sepulchrum 
eius, excrevit quoddam lilium pulcherrimum, et 

in quolibet lilii folio erat scriptum litteris 
aureis: AVE MARIA. 
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              بسرور، وسل مه  على الفور القدٌس األب برنارد رحب

 ثوب الرهبان الدنٌوٌٌن.

ا على  تعلم صبلة أخرى ؼٌر                             فً الدٌر، لم ٌكن قادر 

صبلة السبلم علٌك ٌا مرٌم التً كان ٌكررها باستمرار 

 بورع فابق.

عندما رأى القدٌس برنارد بساطة الرجل وطبعه 

فً خورس الرهبان الكهنة، مع أنه كان  الطٌب، وضعه

ا لطٌبته.                      أمٌ ا، نظر 

                                             كان ذلك الرجل الطٌب ٌحب العذراء المجٌدة حب ا 

ا، وكان ٌخدمها ب ا )مصلٌ ا(                     خالص  لها السبلم                      تقوى كثٌر 

 علٌك ٌا مرٌم.

فً النهاٌة، عندما استدعاه الرب، ختم حٌاته على 

 األرض وبلػ بسعادة األفراح األبدٌة.

                                               د فن فً المقبرة التً كان ٌ دفن فٌها رجال الدٌن 

 اآلخرٌن.

بعد بضعة أٌام، نمت على قبره زنبقة رابعة الجمال، 

                  كان مكتوب ا بؤحرؾ  الزنبقتوٌجة من زهرة وعلى كل 

 ذهبٌة: السبلم علٌك ٌا مرٌم.
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Sanctus autem Bernardus praecepit eiici 

terram, ut viderent, ubi suas, lilium haberet 
fixas radices.  

Et eiecta terra, viderunt hastile lilii, ex 
ore defuncti procedere.  

Tandem iubente sancto viro, inscisus est 

defunctus, et viderunt lilii radices esse in corde 
fixas.  

Atque in corde insciso, invenerunt 
scriptum in ipso litteris aureis, AVE MARIA.  

Quod cum vidissent, admirati sunt 

universi, intelligentes id ideo accidisse indubie, 
quia Salutationem Angelicam, et358 cordiali 
devotione assidue proferebat. 

 
 

EXEMPLUM XXIII. 
De Principe Alphonsio359. 

 

PRINCEPS quidam erat Nobilis et potens, 

tantum plenus vitiis, quantum rebus, cuius 

uxor divino iudicio lumen oculorum amiserat, 
eo   quod   virum   suum   ad    mala    facienda 
frequenter instigabat. 

 
                                                           

 
358
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                                                   أمر عندها القدٌس برنارد أن ت زال التربة لمعرفة أٌن 

 ثبتت نبتة الزنبق جذورها.

بعد إزالة التربة، رأوا أن ساق الزنبقة كان ٌخرج من 

 فم المتوفى.

                                            وبترتٌب من القدٌس برنارد، ش ق  جسد المتوفى، 

 أوا أن جذور الزنبقة كانت راسخة على قلبه.ور

                                          وبشق القلب، رأوا مكتوب ا فٌه بحروؾ من ذهب 

 السبلم علٌك ٌا مرٌم.

                  ذ هلوا مدركٌن، ببل  عندما رأى الجمٌع هذه األشٌاء

أدنى شك، ما كان قد حصل، ألنه كان ٌتلو السبلم علٌك ٌا 

 مرٌم بدأب وجد، وبإٌمان حقٌقً نابع من القلب.

 

 الثالث والعشرون المثال

 .األمٌر الفونصو

 

ا نبٌبل  وقوٌ ا، وملٌب ا بالعٌوب بقدر ما                                                        كان هناك أمٌر 

           كان ثرٌ ا.

كانت زوجته قد فقدت بصرها بتدبٌر إلهً، ولذلك 

 كانت تحرض رجلها على القٌام بؤعمال شرٌرة.
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Sed et propter amborum iniquitates 

Principes alii terram ipsius invadebant, omnia 
diripientes, omnia vastantes, ipsumque cum 

uxore ad quandam civitatem alienam fugere 
compellentes.  

Accidit autem ut Beatissimus Dominicus, 

ad hanc Civitatem praedicandi gratia 
declinaret, qui in die Nativitatis CHRISTI 

egregium sermonem fecit in Maiori Ecclesia de 
Psalterio Gloriosae Virginis Mariae.  

Ad hanc etiam Ecclesiam eo die praefatus 

Princeps nomine Alphonsius360, venit, tum 
propter solemnitatem diei, tum ad videndum 
virum sanctum361, tum etiam362 ad vitandum 

scandalum.  
Raro enim aut nunquam, Ecclesiam 

frequentabat.  
Hic audiens in praedicatione Dominici 

mira de dignitate, et virtute Psalterii Virginis 

MARIAE, praesertim, quia quicunque hoc 
devote peroraret, Dominium, Virgine MARIA 

iuvante, et protegente, obtineret super hostes 
suos:    proposuit   orare   Psalterium    Virginis 
Gloriosae. 

 
                                                           

360
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 tum ad videndum virum : "اٌدٍّخ 0699ٚ  0847فٟ ؽجؼزٟ  
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ب( etiam: "0699ٚ  0847فٟ ؽجؼزٟ   ٔبلظخ، ٌىٕٙب ِٛخٛدح فٟ ؽجؼخ           " )أ٠ؼ 

0690. 
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وبسبب خبثهم، ؼزا أمراء آخرون أراضٌهم وسلبوا 

ودمروا كل شًء مجبرٌن )األمٌر( وزوجته على الهرب 

 إلى مدٌنة أخرى.

                                             ثم حدث أن مر  القدٌس دومٌنٌك، برحمة من اإلله، 

مٌبلد المسٌح، قدم خطبة لٌعظ فً تلك المدٌنة. وفً ٌوم 

ممٌزة فً الكنٌسة الكبرى حول وردٌة مرٌم العذراء 

 المجٌدة.

فً                                              ذهب األمٌر الذي كان ٌ دعى الفونصو إلى الكنٌسة

من أجل أن  وٌوم ألبلحتفال فً ذلك ال سواءذلك الٌوم، 

 ٌرى الرجل القدٌس، أو كً ٌتحاشى الفضٌحة.

إلى  الرجلذلك  فً الواقع، كان من النادر أن ٌذهب

                    لم ٌكن ٌذهب بتات ا. أنه ، أوالكنٌسة

لدى سماعه فً عظة )القدٌس( دومٌنٌك الحقابق 

                                                   العجٌبة عن قٌمة وقوة وردٌة مرٌم العذراء، وخاصة  أن 

                                               من ٌصلٌها بتقوى ٌصبح قوٌ ا على أعدابه، بمساعدة 

العذراء  وحماٌة مرٌم العذراء، عزم على تبلوة وردٌة

 المجٌدة )مرٌم(.
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Prandio facto, accersivit Beatum 

Dominicum, et si vera essent, quae de Psalterii 
virtute, praedicaverat, interrogabat.  

Cui Dominicus: “Omnia, inquit, vera sunt, 
quae de virtute Psalterii Virginis Beatissimae 
praedicavi.  

Et tu, si ipsum orare volueris, et 
Confratriam eiusdem Psalterii recipere, 

polliceor tibi, quod omnia, quae de virtute 
Psalterii praedicavi, senties, immo maiora, 
quam a me audisti”.  

Audiens Alphonsius haec, et reddens363, 
spopondit orare MARIAE364 Virginis Psalterium, 
et illius Confratriam humiliter recepit.  

Post hoc Dominicus inde recessit.  
Et Alphonsius365 quotidie Ecclesiam 

frequentabat, suum Psalterium devote 
persolvens, atque in tali Civitate, et in isto 
Mariae Virginis servitio, per integrum annum 

perseverabat.  
Anno revoluto, eodem die, quo Psalterium 

Mariae et Confratriam ipsius susceperat,  in 
Ecclesia more solito  Psalterium 
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بعد الؽداء، استدعى القدٌس دومٌنٌك وسؤله إن كانت 

 قوة الوردٌة التً وعظ بها حقٌقٌة.

أجاب )القدٌس( دومٌنٌك: "كل شًء صحٌح، أي 

 عن قوة وردٌة القدٌسة العذراء.الذي وعظت به 

وإذا أردت أن تصلٌها، وتنضم إلى أخوٌة الوردٌة، 

أعدك أن تلمس لمس الٌد ما وعظت به عن قوة الوردٌة؛ 

 بل أكثر مما سمعته منً".

الفونصو هذه األشٌاء، وضع ثقته ووعد  بعد أن سمع

بصبلة وردٌة مرٌم العذراء، وسجل اسمه بتواضع فً 

 أخوٌتها.

 ذلك، انصرؾ )القدٌس( دومٌنٌك.بعد 

وكان الفونصو ٌذهب إلى الكنٌسة كل ٌوم وٌتلو 

بتقوى وردٌته؛ وثابر على خدمة مرٌم العذراء لمدة سنة 

 كاملة فً تلك المدٌنة.

بعد مضً سنة، وفً نفس الٌوم الذي رحب فٌه 

 بوردٌة مرٌم وأخوٌتها، كان كالعادة فً الكنٌسة ٌكمل 
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suum devote complevit, petens misericordiam 

et gratiam a Virgine Gloriosa.  
Finita autem Missa maiori, cum omnes ab 

Ecclesia ad prandium recederent, Alphonsius366 
solus in devotione sua, in Ecclesia permansit.  

Et ecce apparuit ante eum, Virgo quaedam 

pulcherrima, tenens in ulnis suis Infantem 
speciosissimum.  

Qua visa Alphonsius, obstupuit 
vehementer.  

Quae dixit ad Alphonsium367: “O 

Alphonsi368, ecce toto isto anno mihi in 
Psalterio meo devote servisti, nunc veni tibi 
dare consolationem pro servitio, quod mihi 

exhibuisti.  
Impetravi tibi remissionem omnium 

peccatorum tuorum a Filio meo, quem cernis in 
ulnis meis.  

Insuper habebis omnem gratiam, quam 

tibi Sponsus meus Dominicus pollicitus est, 
immo maiorem.  

Si tamen perseveraveris in servitio meo.  
Dabo etiam tibi Patriloquium, quod 

semper tecum deferas: et non praevalebunt 

adversum  te  inimici  tui”,  deditque ei statim 
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                                                      وردٌته بتقوى، طالب ا الرحمة والنعمة من )مرٌم( العذراء 

 المجٌدة.

القداس االحتفالً، عندما كان الجمٌع فً نهاٌة 

)ٌخرجون( من الكنٌسة لٌذهبوا إلى الؽداء، بقً الفونصو 

 لوحده فً الكنٌسة لتقواه.

وظهرت أمامه )مرٌم( العذراء بؽاٌة الجمال، وكانت 

 تحمل بٌن ذراعٌها الطفل )ٌسوع( البدٌع.

                        س حر الفونصو لرإٌة ذلك.

تنً بإخبلص قالت اللفونصو: "ٌا الفونصو، لقد خدم

فً وردٌتً طٌلة هذا العام؛ وأنا أتٌت اآلن لكً أساعدك 

 للخدمة التً قدمتها لً.

ً  المؽفرة                                                لقد حصلت لك من ابنً أن ترى بٌن ذراع

 عن جمٌع خطاٌاك.

باإلضافة إلى ذلك، ستتلقى كل النعم التً وعدك بها 

عرٌسً القدٌس دومٌنٌك، بل أكثر من ذلك إذا واظبت على 

 خدمتً.

ا سبحة الوردٌة كً تحملها دابم ا معك، سؤ                                               هدٌك أٌض 

 ولن ٌؽلبك أعداإك بعد ذلك".
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  (مرٌم ٌا) علٌك السبلم فقط ٌتلو كان الذي الراهب: الثانً والعشرونرسم توضٌحً للمثال 

 .)رسم لٌتٌتسٌا الجٌري(
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 .الجٌري()رسم لٌتٌتسٌا الفونصو  األمٌر: الثالث والعشرونرسم توضٌحً للمثال 
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Patriloquium mirae pulchritudinis, et confestim 

disparuit.  
Alphonsius369 tenes Psalterium manuale, 

quod sibi Virgo MARIA tradiderat, gaudensque 
et stupens rediit ad uxorem suam, narravitque 
ei omnia quae facta fuerant: quae noluit fidem 

praestare verbis sui mariti.  
Ad quam ille: “Tange, inquit, 

Patriloquium, quod Virgo Maria mihi donavit”, 
quae tangens, statim visum recepit, videns illa 
tantum miraculum credidit, et Virginis 

Gloriosae Psalterium, deinceps devotissime 
orare coepit.  

Post hoc Alphonsius370 exivit contra 

inimicos suos quos omnes de sua terra eiecit, et 
omnia ablata recuperavit, ut in brevi nomen 

eius longe lateque divulgatum sit: adeo ut 
Principes et Reges, qui bella gerebant contra 
infideles, certarent pro Alphonsio: quia 

cuicunque adhaesit, victoriam obtinuit. 
Nullus   in   bello   Alphonsium371  capere, 
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أعطته سبحة وردٌة جمالها رابع، واختفت على 

 الفور.

أخذ الفونصو الوردٌة التً سلمتها له إٌاها مرٌم 

العذراء، وعاد إلى زوجته بفرح كبٌر وذهول وروى لها كل 

 ما حدث.

 كلمات زوجها.لم تكن الزوجة قادرة على تصدٌق 

فقال لها: "المسً سبحة الوردٌة التً أهدتنً إٌاها 

مرٌم العذراء". وما لبثت أن لمستها استعادت البصر على 

 الفور.

آمنت لدى رإٌتها معجزة بهذا الحجم، وبدأت منذ ذلك 

 الٌوم بصبلة وردٌة )مرٌم( العذراء المجٌدة بإخبلص كبٌر.

عدابه، بعد هذا )الحدث(، خرج الفونصو على أ

وطردهم من جمٌع أراضٌه واستعاد كل ما كانوا قد سرقوه؛ 

وذاع صٌته بطول الببلد وعرضها، وتحالؾ الملك واألمراء 

الذٌن كانوا ٌقاتلون الكفار معه ألن كل من كان ٌتحالؾ معه 

 كان ٌنال النصر.

 وفً المعركة، لم ٌكن باستطاعة أحد أسر الفونصو، 
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nullus vulnerare, nullusque adversus eum 

praevalere potuit.  
At semper ante congressum pugnae 

Virginis Gloriosae Psalterium flexis genibus 
devote dicere consuevit: nec ullum voluit 
habere servum, qui Psalterium Virginis Mariae 

dicere nollet, omnes quippe servos orare 
Psalterium Mariae Virginis compellebat.  

Vidensque tantam Psalterii virtutem, fecit 
depingi, et sculpi Psalteria manualia in sigillis, 
in scutis, et vexillis suis.  

Tandem volens Virgo Maria praestare 
praemium Alphonsio372 pro sibi exhibito 
Servitio devoto, Alphonsius373 aegrotare coepit, 

hic ille maximam contritionem pro peccatis 
habuit, et confessionem suam de tota vita fecit: 

cui quidam Sacerdos nomine Ioannes, 
Ecclesiastica ministrabat Sacramenta.  

Quae postquam devotissime susceperat, 

apparuit ibidem Virgo Gloriosa cum Filio suo, 
qui  animam Alphonsii374, praedicto  Sacerdote 

vidente, quasi columbam, nive candidiorem 
susceperunt, et ad coelestia regna perduxerunt. 
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 وال جرحه، وال التفوق علٌه.

معركة، ٌتلو وردٌة ال                           وكان دابم ا، قبل الدخول فً 

                                                    )مرٌم( العذراء المجٌدة جاثٌ ا على ركبتٌه بخشوع؛ ولم 

ٌكن ٌرٌد أي خادم ال ٌرٌد تبلوة وردٌة مرٌم العذراء ألنه 

 كان ٌدعو جمٌع الخدم إلى صبلتها.

ا لقوة الوردٌة العظٌمة،  طلب رسم ونحت                              ونظر 

سبحات الوردٌة على األختام، وعلى التروس، وعلى 

 الراٌات.

ا، بمشٌبة مرٌم العذراء مكافؤة الفونصو وأخ                                          ٌر 

لخدمته المخلصة التً قدمها لها، بدأ الرجل ٌمرض، وندم 

ا على خطاٌاه. ثم قام باالعتراؾ الشامل لحٌاته                                                         ندم ا كبٌر 

 وتلقى األسرار الكنسٌة من كاهن اسمه ٌوحنا.

بعد تلقٌها بورع شدٌد، ظهرت له العذراء المجٌدة مع 

 وأخذاها إلى ملكوت السماء.  فس الفونصوابنها، واستلما ن

رأى ذلك الكاهن )نفس الفونصو( بصورة حمامة و

 بٌضاء.
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Ad quae et nos suos Psaltas eadem 

Beatissima Angelorum Regina, perducere 
dignetur. Amen. 

 

 

 

FINIS EXEMPLORUM SEXUS VIRILIS. 
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ا، لتتكرم القدٌسة ملكة                            المبلبكة بؤخذنا نحن أٌض 

 مصلً وردٌتها، )إلى السماء(. آمٌن.

 

 

 نهاٌة األمثلة عن الرجال
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EXEMPLA 

DEVOTI SEXUS FOEMINEI. 
___________ 

 
EXEMPLUM I. 

De Catherina375 Pulchra Romana, Prodigium. 

 
PRAEFATIO. 

 

NARRAVIT Gloriosus ille Magister Ioannes 

de Monte in suo Mariali, quod etiam reperi in 

libro Fratris Thomae de Templo.  
Tempore quo Beatissimus Dominicus 

Praedicatorum Ordinis Dux, et Pater inclitus, 
praedicabat376 in orbe terrarum famosissimus 
plurimis in regnis populos incessanter ad 

Virginis Inviolatae Mariae laudem hortabatur, 
et ad Angelicam ipsius Psalterii Confratriam.  

Contigit Romae eum praedicare, in totius 
mundi maiorum Praelatorum audientia: 
admonuitque figuris et exemplis fortissime, 

Gloriosam  Virginem  esse  salutandam  in eius 
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 تقٌاتأمثلة عن نساء 

---------- 

 المثال األول

 معجزة كاترٌنا الجمٌلة، الرومانٌة.

 

 تقدمة

 

                                                  روى المعلم المجٌد ٌوحنا الجبلً ]دٌل مونتً[ واقعة  

ا فً كتاب الراهب توما  الهٌكلً ]دٌل تٌمبٌو[.                                 وجدتها أٌض 

فً العصر الذي كان فٌه القدٌس دومٌنٌك، المرشد 

الناس، وكانت  الجلٌل وأبو رهبانٌة الوعاظ، ٌعظ فً

ا الشعوب ببل                                                  شهرته )ذابعة( فً كل ممالك األرض مشجع 

انقطاع على التسبٌح لمرٌم العذراء الفابقة الطهارة، و)على 

 التسجٌل( فً أخوٌة الوردٌة المبلبكٌة.

صادؾ أن ٌعظ فً روما فً االجتماع الربٌسً 

)القادمٌن( من جمٌع أنحاء األرض، وحثهم  لمطارنةل

بلل الحكاٌات الرمزٌة واألمثلة، على تحٌة بحرارة، من خ

 العذراء المجٌدة فً وردٌتها.
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Psalterio: mirantur omnes de verborum 

affluentia, stupent de prodigiorum potentia. 
Quibus ita ait: “O fideles, et377 Domini, 

caeterique fidelium fidei amatores, audite 
verbum singulare, vobisque omnibus salutare, 
ut sciatis vera esse, quae dixi, accipite 

Psalterium Virginis Mariae, et hoc orando 
passionem Christi devote recordemini.  

Ita vobis annuncio378, quod Spiritum Dei 
experiemini.  

Nec enim stare potest in aliquo loco 

tanta flamma sine calefactione: nec lux tam 
immensa, sine illuminatione; nec medicina tam 
divina sine sanatione”.  

Quid plura?  
Audiunt omnes, et mirantur, sermonibus 

attoniti divinis, concipiuntque multi (ne dum379 
popularium, verum et magnorum Ecclesiae 
Praelatorum, puta venerandorum Cardinalium, 

et honorandorum quam plurimi Episcoporum) 
Psalterium hoc praedicatum orare, quatenus 

possent aliquam Dei gratiam experientia, 
perpendere.  

Res mirabilis! 
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                                       د هش الجمٌع للحدٌث المقنع، وذهلوا لقوة 

 المعجزات.

األساقفة األتقٌاء والمإمنون المحبون قال لهم: "أٌها 

لئلٌمان، اسمعوا هذا الحدٌث الفرٌد والمفٌد لكم جمٌعكم. 

ولكً تعلمون أن األشٌاء التً قلتها حقٌقٌة، خذوا وردٌة 

 .وأنتم تصلونها مرٌم العذراء وتؤملوا بخشوع آالم المسٌح

 ختبرون بذلك الروح القدس.أقول لكم أنكم ست

أن ٌوجد فً أي مكان مثل هذه  ، ال ٌمكنفً الواقع

؛ العظٌم ببل إنارة النورالنار الكبٌرة ببل حرارة؛ وال مثل هذا 

 وال مثل هذا الدواء المدهش بدون شفاء".

 وما الذي )حدث( بعد ذلك؟

                               وف تنوا وذهلوا للخطبة الرابعة،  ،أصؽى الجمٌع

ا من                                                  وشرع الكثٌر منهم )لٌس فقط من الناس، بل أٌض 

ة، والكرادلة المبجلٌن، واألساقفة الكنٌس مطارنة

لكً بصبلة الوردٌة التً كان ٌعظ بها  المحترمٌن(

 نٌل بعض النعم اإللهٌة. ٌستطٌعوا

 حدث( شًء خارق!ثم )
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 .5441مارتن شونؽاور، إمرأة مع الوردٌة، 
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 .الجٌري()رسم لٌتٌتسٌا   الرومانٌة الجمٌلة، كاترٌنا معجزة: رسم توضٌحً للمثال األول
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Civitate perturbata, facta est orationum 

varia multiplicatio, statu in omni, prout a S. 
Dominico fuit auditum.  

Itaque vidit mane, vespere, et meridie 
ubique380 viros et mulieres Psalteria manualia 
deportantes.  

Nec verebantur columnae mundi 
Cardinales et Episcopi, tanta divinitatis in 

manibus et zonis deferre fidei nostrae insignia 
orthodoxae.  

Ex miraculis enim Dominicus381 perceptis, 

non dubitabat Virg[ine] Maria operante, sibi in 
tali exercitio divinum adfore auxilium: quid 
ultra referam?  

Omnes qui hoc tenuerunt382 Psalterium, 
aliquod perpenderunt divinae pietatis indicium: 

ex quibus omnibus tantum unum narro 
prodigium. 

 

 
NARRATIO 

 
Erat Romae meretrix quaedam super 

omnes famosissima in decore, eloquentia, 

ornatu, et mundana laetitia, quae ex Dominici 
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وقد  كان الكثٌر من السكان، من كل طبقات المجتمع،

 ذهلتهم عظة القدٌس دومٌنٌك،  ٌتلون )الوردٌة(.

، وفً  ا، ومساء                                            وكان ٌ رى فً كل مكان، صباح 

                                               النهار، رجاال  ونساء  ٌحملون الوردٌة فً أٌدٌهم.

وكان الكرادلة واألساقفة، أعمدة العالم اإللهٌة، 

، بٌن أٌدٌهم وعلى حزام الخصر، بوقار كبٌر ٌمسكون

 راٌات إٌماننا الكاثولٌكً.

ومن المعجزات التً سمع بها )القدٌس( دومٌنٌك، لم 

بشفاعة  ٌكن هناك أدنى شك فً أن تلك الصبلة اإللهٌة،

                           مرٌم، كانت عون ا )للجمٌع(.

ا؟نماذا عسا                  ً أن أقول اٌض 

حصلوا على بعض  كل أولبك الذٌن جربوا الوردٌة

عن الرحمة اإللهٌة: من بٌنها سؤروي معجزة  البراهٌن

 واحدة فقط.

  

 القصة

  

كان هناك فً روما بابعة هوى، األكثر جاذبٌة من 

بٌن الجمٌع، لجمالها وفصاحتها ولباسها، والمباهج 

 سبحة  بإعطابها)القدٌس( دومٌنٌك  أنعم علٌها .الدنٌوٌة
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manibus sanctissimis meruit habere 

Psalterium, quod sub tunica abscondens, 
frequentius per diem illud orabat, et heu, 

nihilominus stupro et impudicitiae prae 
omnibus vacabat.  

Post illam enim plus viri currebant, quam 

ad quaslibet huscemodi383 vanitatis mulieres.  
Perseveravit igitur haec mulier, nomine 

Catherina384 cognomento Pulchra, propter 

incomparabilem venustatem in suo Psalterio, 
Ecclesiam semel ad minus in die visitans, ubi 

Psalterium suum orans, ista meditabatur.  
Primam Quinquagenam dicebat, ad Christi 

infantiam, ubi Christus portabat totam futuram 

Passionem, etsi non in executione, tamen in 
intentione, et mente.  

Secundam vero Quinquagenam dicebat in 

Christi Passione vere exhibita in sua reali 
Passione secundum humanitatem.  

Tertiam vero orabat ad Christi Passionem 

secundum Deitatem, non quia Deitas haberet 

pati secundum seipsam, sed quoniam Deitas est 
infinita, et tantum amat naturam humanam 
(prout   Dominus   Jesus385   Christus    saepius 
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وكانت تواظب على صبلتها  المقدستٌن. هالوردٌة من ٌدٌ

لم ٌكن تحت جبتها، ولكن لؤلسؾ،  إٌاها الٌوم، مخبؤة طوال

 أحد ٌفوقها فً هتك العرض والبذاءة.

 كان الرجال ٌجرون خلفها أكثر من أي إمرأة أخرى

 بهذا الؽرور.

كانت هذه اإلمرأة، واسمها كاترٌن، وملقبة بالجمٌلة، 

حة( وردٌتها الذي ، لجمال )سبمثابرة )على تبلوة الوردٌة(

زٌارة الكنٌسة، مرة واحد فً الٌوم على على و ؛ال ٌضاهى

فٌها على هذا  األقل، التً كانت تصلً الوردٌة وتتؤمل

والقلب  النحو: كانت تتلو الخمسٌن األولى )متؤملة(، بالخٌال

   المستقبلٌة.بآالمه  رضًعندما  والذهن، فً طفولة المسٌح

الثانٌة متؤملة فً آالم المسٌح ثم كانت تتلو الخمسٌن 

 فً معاناته اإلنسانٌة الحقٌقٌة.

ا، كانت تصلً )الخمسٌن( الثالثة )م تؤملة( فً                                        وأخٌر 

، لكن تؤلمأن اإلله ٌمكن أن ٌلٌس  آالم المسٌح بصفته إله؛

ا لدرجة أنه لو                                                        ألن )المسٌح( ٌحب طبٌعتنا اإلنسانٌة كثٌر 
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revelavit) ut si mortalis esset, procul dubio 

moreretur.  
Ideo quia sapientia Dei aeterna, in se mori 

non potuit, humanitatem assumpsit, quae pati 
et mori, pro toto genere humano voluit.  

Cum igitur haec Catherina Pulchra sic 

orando perseveraret, contigit aliquando, ut386 
vagabunda more solito, per Romanam 

Civitatem discurreret.  
Et ecce, subito, vir pulcherrimus, et 

mirabilis ei astans, dixit illi: “Heu, inquit, 

Catherina387, quid hic stas? Habesne domum?”.  
Cui illa: “Habeo, inquit, et cuncta 

pulcherrime disposita”.  

Cui ille: “In hac, inquit tecum volo 
coenare”.  

Cui illa: “Libentissime, inquit, faciam, et 
quaecunque volueris, libentius propinabo”.  

Sic manu ad manum euntes pervenerunt 

ad ipsius domum, ubi plurimae consimiles 
invenerunt388 puellae. 
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إله، فمن المإكد أنه كان سٌموت كان ٌمكن له أن ٌموت 

مرات ال حصر لها )كما كشؾ عنه مرات كثٌرة الرب ٌسوع 

 المسٌح(.

لذلك، وبما أن حكمة اإلله هً أزلٌة، ولٌس فٌها 

إمكانٌة الموت، فقد تقمصت الطبٌعة البشرٌة وأرادت من 

 وتموت من أجل كل البشر. تتؤلمخبللها أن 

 كاترٌن الجمٌلةمواظبة على صبلة )الوردٌة(، كانت 

                                     ؼالب ا ما تذهب للتنزه فً مدٌنة روما.

وعلى حٌن ؼرة، اقترب منها رجل وسٌم ورابع وقال 

 لها: "ٌا كاترٌن، لماذا أنت هنا؟

 ألٌس عندك بٌت؟"

أجابت: "نعم، عندي بٌت، وكله مرتب بصورة 

 تامة!".

 قال لها: "أرٌد أن أتناول الطعام عندك".

لك كل ما ترؼب عن  فؤجابت: "بكل سرور. وسؤقدم

 طٌب خاطر".

ا بٌد وبلؽا بٌتها حٌث كان هناك  الكثٌر                                              وهكذا مشٌا ٌد 

 من الشابات مثلها.

جرى تحضٌر الطعام، وجلس هذا الضٌؾ المجهول 

 إلى جانب كاترٌن  الجمٌلة، وتناولوا الشراب.
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Coena paratur, et sedet, hic ignotus 

hospes, cum pulchra Catherina389 et bibebant: 
et quicquid tangebat hospes, sive potum, sive 

aliquid simile, mox in sanguineum colorem 
vertebatur, non sine singulari odore, et sapore 
suavissimo.  

Cui illa admirans dixit: “Quid est Domine, 
aut sum insana, ut cuncta quae tangitis fiunt 

sanguinea”.  
At ille: “Nescis, inquit, quod Christianus, 

nec bibere, nec manducare aliquid debet, nisi 

Sanguine Christi fuerit tinctum?”.  

Sicque illa plurimum miratur de tanto 
hospite, et eum iam tangere veretur.  

Ait tamen illi: “Domine, ut video, magnae 
in vultu estis reverentiae.  

Quis quaeso estis?  
Et unde venistis?”.  
Cui ille: “Cum erimus in thalamo tibi 

dicam quae postulas”.  

Sicque     suspensa     thalamum    paravit 
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                                            لكن أي شًء كان الضٌؾ ٌلمسه، سواء كان شراب ا 

مشابه، كان ٌصبح بلون أحمر كالدم، وٌفوح  أو أي شًء

ا. ا بصورة خارقة، )وكان ٌكتسب( طعم ا عذب ا جد                                                    عطر 

أما هً فقد انذهلت، وقالت له: "سٌدي، هل أنا جننت 

 أم أن كل ما تلمسه ٌصبح بلون الدم؟"

فقال لها: "أال تعلمٌن أن المسٌحً ال ٌجب أن ٌشرب 

دم المسٌح؟"                                    أو ٌؤكل شٌب ا قبل أن ٌتناول )جسد و(
390
. 

ا بذلك الضٌؾ، ولم تكن تجرإ                                               هً كانت مفتونة جد 

 على مبلمسته.

                                           مع ذلك قالت له: "ٌا سٌدي، أرى أن لكم وجه ا 

ا. ا جد               موقر 

                                      من أنتم، لطف ا منكم، ومن أٌن أتٌتم؟".

فؤجابها: "عندما سنكون فً ؼرفة النوم سؤقول لك 

 ما تطلبٌن".

 ذهبت هً وهكذا، جهزت ؼرفة الزواج بسرور، و
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lectum prior intrans ipsa, hospitem ad se 

introendum invitat.  
Res cunctis mortalibus stupenda et 

inaudita!  
Subito vir ille puerilem formam induens, 

gestabat in capite coronam spineam, in 

humeris crucem, et stigmata in manibus et 
pedibus, ac innumera per totum corpus vulnera.  

Aitque Catherinae391: “O Catherina, 
Catherina392, iam a tua cessa stultitia, ecce 
iam vides Passionem Christi Infantiae, pro qua 

tuam primam orasti Quinquagenam.  
Quoniam a prima hora meae conceptionis 

usque ad mortem, continue portavi in corde 

meo hanc poenam, quae tanta fuit pro te, ut si 
omnes arenae maris essent pueri, et quilibet 

eorum tantam haberent poenam, quantam 
habent393 omnes homines moriendo394, 
nequaquam omnes simul sumpti, tantam 

sustinerent angustiam, quantam pro te 
sustinui. 
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                                 أوال  إلى السرٌر ودعت الضٌؾ إلٌه.

ا لم ٌسمع به إنسان )حدث حٌنها(  من قبل!                              شٌب ا بدٌع 

                                             فجؤة  اتخذ ذلك الرجل هٌبة طفل على رأسه إكلٌل 

                                                    شوك، وعلى كتفٌه صلٌب ا، وندبات على الٌدٌن والقدمٌن، 

 وعدد كبٌر من الجراح على كامل جسده.

كاترٌن، ٌا كاترٌن، ضعً اآلن وقال لكاترٌن: "ٌا 

                نهاٌة  لحماقتك!

المسٌح الطفل الذي كنت تصلٌن  اآلن أنت ترٌن آالم

 فً الخمسٌن األولى. له

فؤنا حملت فً قلبً على الدوام، منذ اللحظة األولى 

ا(                                                        للحبل بً وحتى موتً، هذا األلم، والذي عانٌت منه )أٌض 

لو تحولت كل حبات رمل البحر  لدرجة أنهمن أجلك أنت، 

 واحد منهم عانى من ألم أكبر من آالمإلى اطفال، وكل 

 وال حتى لو أخذت؛ على شفٌر الموت الذٌن همجمٌع الناس 

ا  ، ستكون                                               )حبات الرمل هذه التً تحولت إلى أطفال( كلها مع 

                                            قادرة  على تحمل اآلالم التً قاسٌتها من أجلك".
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  .51القرن  الوردٌة، مع إمرأة ،ٌان فان آٌك
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"ٌا وردٌة مرٌم المباركة... ٌا برج الخبلص أثناء هجوم الجحٌم" )بارتولو لونؽو(: مارتن 

 . ٌحمل الطفل ٌسوع بٌن ٌدٌه سبحة كبٌرة للوردٌة. 51ٌزوسكٌند، السٌدة مع الطفل، القرن 
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Stupet illa hoc viso et audito.  

Et mox iterum mutatur in speciem 
virilem, secundum effigiem illam, quam habuit 
tempore Passionis, et ait: “Ecce vides filia, 
quanta pro te sustinui, quae excedunt omnes 
poenas inferni.  

Quia potestas mea patiendi non fuit 
humana, sed divina. 

Tanta fuit mea Passio, ut si haec esset 
divisa per cunctas creaturas, omnes mundi 
creaturae simul morerentur, et 

corrumperentur”.  

Quo dicto, mox in solarem se transmutat 
claritatem, tamen cum stigmatibus gloriosis, in 

quibus omnibus cuncta erant, immo infinita, 
quia quodlibet ibi fuit in quolibet, et stupendum 

et admirandum ibi valde cernebatur.  
Quoniam in qualibet plaga, cernebatur 

totus mundus pati, secundum modum illius 

plagae, puta vulneris lateris, sive manus, etc.  
Et ait: “Ecce vides, filia, quanta in 

Deitate     patior     nunc     pro    te,    et    tua 
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 هً كانت مذهولة لما كانت ترى وتسمع.

ا هٌبة رجل ٌشبه صور )المسٌح(                                                فجؤة ، اتخذ مجدد 

فً آالمه، وقال: "ٌا بنٌتً، ها أنت ترٌن كم تؤلمت من 

 أجلك؛ وهو ما ٌفوق جمٌع آالم الجحٌم.

بشرٌة، وإنما وذلك ألن قدرتً على التؤلم لم تكن 

 كانت إلهٌة.

                                                لقد كانت آالمً هابلة بحٌث لو )أمكن لها( أن ت وزع 

على كل المخلوقات، لماتت كل مخلوقات العالم على الفور 

 وتفسخت".

بعد ما قال هذا، سطع مثل نور الشمس، وشوهدت 

ا،  فً الندبات المجٌدة                                    بصورة مدهشة ورابعة كل األشٌاء مع 

 )ندبة(. )وظهرت( كل الحقابق فً كل

                                              كانت ت رى فً كل ندبة معاناة كل العالم، وفً كل 

 ندبة: فً األضبلع، وعلى الٌد، إلخ.

وقال: "هل ترٌن ٌا ابنتً كم من )اآلالم( عانٌت فً 

 األلوهٌة من أجلك ومن أجل خبلصك!
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salute.  

Cum enim, secundum Apostolum, omnia 
sint in me, et ego in omnibus: in cunctis istis te 

video, te amo, et paratus sum in his omnibus 
poenam, quam vides in aeternum pati pro tua 
salute, et eo395 quod amor meus sit infinitus, 

secundum Dionysium, et cuncta in me 
existentia sint396 infinita, secundum eundem.  

Agnosce igitur Dei clementiam, et recole 
Christi Passionem triplicem, pro qua tres 
Quinquagenas dixisti, et in posterum397 te 

emenda, quatenus sicut fuisti exemplum totius 
malitiae et spurcitiae, sic imposterum ita 
vivas, ut sis speculum puritatis et398 

munditiae.  
Nec quod tibi appareo, pro tuis meritis 

facio, sed pro poenitentiae exemplo, et 
quoniam Fratres tui, de Confratria Matris 
meae Inviolatae, pro te oraverunt, ut in tua 

conversione, multi convertantur, sicut in tua 
iniquitate innumeri antea diabolici 

efficiebantur”. 

 
                                                           

 
395

 )ٌذسخخ أْ( ٔبلظخ. "eo : "0690 فٟ ؽجؼخ 

 
396

 .)أوْٛ/٠ىْٛٔٛ( "sunt ٔدذ: " 0699ٚ  0690 زٟفٟ ؽجؼ 

397

 ."imposterum ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  
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 .0699ٚ  0690)ٚ( ٔبلظخ، ٌىٕٙب ِٛخٛدح فٟ ؽجؼزٟ  "et : "0847 فٟ ؽجؼخ  
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ً  أنا، وأنا فً كل                                             وهذا كً تكون كل األشٌاء ف

شًء
399

. ففً كل لحظة أراك، وأحبك، وأنا مستعد ألتؤلم 

فً كل لحظة من أجل خبلصك، ألن حبً ال نهاٌة له، ومن 

ً  له الحٌاة األبدٌة                          ٌحٌا ف
400
. 

اعترفً إذن بطٌبة اإلله، وبجلً آالم المسٌح المثلثة 

 ث )فً الوردٌة(. والخمسٌنات الثبل توتلمن أجلها التً 

                       وكما كنت مثاال  لكل إثم  ،من أجل المستقبلصححً نفسك 

ا للنقاء والصفاء.                                                      وخبث، لتكن حٌاتك فً المستقبل نموذج 

إن أنا ظهرت لك، فلم أفعل ذلك لحسناتك، وإنما من و

ا عن الهداٌة، وألن أخوتك فً                                                 أجل )أن أعطً( نموذج 

ٌهتدي أخوٌة أمً الطاهرة قد صلوا من أجلك لكً 

جرؾ الشٌطان الكثٌر  مثلماالكثٌرون، من خبلل هداٌتك، 

 .شروركمن األشخاص من خبلل 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
399

 أظش اٌمذ٠ظ ثٌٛض.  
400

 ٟ.دأظش اٌمذ٠ظ د١ٔٛ٠  
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Quid plura?  

Disparet visio, nec fuit inanis: quoniam 
haec Catherina401 dolorem in manibus et 

pedibus sensit Christi Passionis, et aliis in 
partibus.  

Surgit igitur, poenitentiam agit, et in 

crastinum confitetur Dominico.  
Qui iniunxit pro poenitentia Psalterium 

more solito cum receptione Confratriae Virginis 
Gloriosae, quam nondum402 habuerat in facto, 
sed tantum in intentione, et proposito.  

Ubi notandum est quantum haec 
Confratria valet in facto, cum tantum valuerit 
isti in proposito.  

Cum igitur devotius Virginem Mariam 
salutaret, apparuit ei eadem Domina, cum S. 
Catherina403 Martyre dicens: “Ecce filia 
multum peccasti, plurimum poenitere oportet: 
accipe ergo qualibet die tres disciplinas, 

quarum quaelibet sit quinquaginta ictuum, 
quae faciunt Psalterium poenitentiale.  

Nec,  inquit,  opus   est   semper   habere 
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 ماذا حدث بعد ذلك؟

كانت تشعر                                        اختفت الرإٌا، ولم تكن عبث ا، ألن كاترٌن

بآالم المسٌح فً ٌدٌها، وفً قدمٌها، وفً باقً أجزاء 

 )جسدها(.

نهضت، وقررت تؽٌٌر حٌاتها، وذهب فً الٌوم التالً 

 إلى )القدٌس( دومٌنٌك كً تعترؾ.

أعطاها الوردٌة ككفارة )كما كانت عادته(، واالنضمام 

                                                         إلى أخوٌة )مرٌم( العذراء المجٌدة التً لم تكن مسجلة  فٌها

 عد بالرؼم من نٌتها وعزمها على ذلك.ب

لنبلحظ أي قٌمة كبٌرة لؤلخوٌة، فقد استطاعت )أن 

 . النٌة فقطالهداٌة( بواسطة ب تقوم

، ظهرت بورع شدٌد بٌنما كانت تحًٌ مرٌم العذراء

"ٌا ابنتً، لقد         قابلة : لكة مع القدٌسة كاترٌن الشهٌدةلها الم

الكثٌر من الذنوب، وٌجب علٌك أن تكفري عن ذلك:  ارتكبت

كل ٌوم بثبلث كفارات جسدٌة، وكل واحدة منها  نستقومٌ

 خمسٌن ضربة: هذه هً وردٌة الكفارة. من مإلفة

  إنماالعصا،  أن تستخدمًلكن لٌس من الضروري 
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virgam, sed unguibus te purges404, vel 

comprimas carnem tuam, in omni tempore et 
loco.  

Poterisque contra tentationes, et pro 
bonis impetrandis universis, semper hanc 
facere poenitentiam.  

Et haec est poenitentia Regalis, occulta, 
et naturalis, quae est Regina cunctarum 

poenitentiarum”.  

Ita haec omnia peragit, ut audivit.  
Cumque omni die sic poeniteret, Beatus 

Dominicus aliquando divina virtute sublimatus, 
vidit nocte quadam toti mundo stupenda. 

Perpendebat enim quod de domo 

Catherinae405 ex membris cuiusdam Pueri 
prodibant quinquaginta quinque flumina, quae 

ad Purgatorium descendebant, in quorum 
adventu, animae purgandae confortabantur, et 
consolabantur.  

O, in quantas voces laudis erumpebant!  
O quantas benedictiones tali 

Catherinae406 propinabant! 

 
                                                           

 
404

)لشطبد(، ٟٚ٘ وٍّخ أطر فٟ  "pungas ٔدذ: " 0699ٚ  0690 زٟفٟ ؽجؼ 

 .0847" )٠طٙش( اٌّٛخٛدح فٟ ؽجؼخ purges اٌغ١بق ِٓ "
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على  نتضؽطٌأن أن تقرصٌن نفسك باألظافر، أو  ٌمكنك

 (.تشابٌناللحم متى وأٌن )

                                                 ٌمكن القٌام بهذه الكفارة دابم ا لمواجهة اإلؼراءات 

 ولنٌل كل خٌر.

إنها الكفارة األسمى، وهً سرٌة وسهلة، وهً ملكة 

 جمٌع الكفارات".

 ففعلت ما سمعته، وكانت تقوم بتلك الكفارة كل ٌوم.

فً أحد األٌام، دخل القدٌس دومٌنٌك، بمشٌبة اإلله، 

              ، ورأى أشٌاء  صبلة اللٌلفً حالة من النشوة فً أثناء 

 تدهش العالم بؤسره.

ٌسوع( كان فً بٌت كاترٌن، وكان رأى أن الطفل )

خرج من ندباتهٌ
407
كانت تنزل خمسة وخمسون جدول ماء  

حتى المطهر، وكانت مٌاهها ترٌح وتواسً النفوس 

 مطهرة.ال

 كانت تعلوا بالتسبٌح! األصواتكم من 

 كاترٌن!كانت تبارك وكم 

 

 

 

 

                                                           
407

ب ثأػؼبء اٌّغ١ر اٌّىٍِٛخ، أٞ ٔذثبرٗ     ّ                                                                        وّب عٕشٜ ف١ّب ثؼذ، األِش ٠زؼٍك دائ

 اٌخّظ.



788 
 

Resonabat terra in voces earum408.  

Ibi enim liberabantur animae, et conforta-
bantur, ac solabantur409, atque de poenis eripie-

bantur, eo quod haec Catherina410 Passionem 
Parvuli meditabatur, atque ad defunctos fideles 
eam devotius applicare conabatur.  

O mira res!  
O, nova rerum materies!  

Intuetur postmodum venire virum in 
Cameram Catherinae411, et ex corpore eius, 
scil[icet] de quinque vulneribus, quinquagintaq-

uinque412 fontes derivari, qui totam Ecclesiam 
militantem, et mundum praesentem fovebant, 
et irrigabant.  

Ibi arbores, et plantulae pullulabant, aves 
vero et pisces vivificabantur, homines signanter 

illuminabantur, et balneabantur.  
O quanta suavitas!  
O quanta mundi laetitia!  

Nam ibi haec universa Catherinam413 
benedicebant et universorum Creatorem pro illa 

orabant.  
Et duo haec miranda facta sunt, pro prima 

Quinquagena et secunda.  

At  ubi  haec Catherina poenitens tertiam 

                                                           

 
408

 ."eorum " ٔدذ: 0699ٚ  0690 ؽجؼزٟفٟ  
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 كانت األرض تجلجل ألصواتهم.

         وت واسى،                                      كانت النفوس )فً المطهر( ت حرر وت عزى 

وتعفى من عقابها، ألن كاترٌن كانت تتؤمل فً آالم الطفل 

)ٌسوع( وكانت تبذل جهدها بورع شدٌد لتطبٌقها )على 

 نفوس( المإمنٌن الموتى.

                                             كم كان )القدٌس دومٌنٌك( مذهوال  لتتمة الرإٌا!

كانت إلى بٌت كاترٌن، و وصول رجلرأى بعد ذلك 

ح الخمسة، خمسة من جسده، أو باألحرى من الجراتتدفق 

ا كانت تؽذي وتروي الكنٌسة المقاتلة بؤكملها                                                        وخمسون نبع 

 . راهنوالعالم ال

وكانت تنبت فٌها أشجار وشجٌرات، وتتكاثر فٌها 

طٌور وأسماك، وكانت الناس تسترخً فً ذلك النور وتلك 

 المٌاه.

              كم كان عذب ا!

ؤ فً العالم!                                كم )كان هناك( فرح 

هناك تبارك كاترٌن وخالقها، كانت جمٌع المخلوقات 

 وتصلً من أجلها.

حدث هذان الحدثان المذهبلن خبلل الخمسٌن األولى 

 والثانٌة.

 مع ذلك، عندما بدأت كاترٌن الخمسٌن الثالثة من 
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Quinquagenam insonuit, vidit Dominicus venire 

Gigantem infinitae magnitudinis, luce solari 
clariorem, ex quo quinque prodibant fontes, de 

quibus oriebantur flumina 
quinquagintaquinque414, quae non per terram, 
nec ad Purgatorium descenderunt, sed ad 

coelum, modo mirabili conscendebant, atque ex 
illis totus Paradisus Coelestis irrigabatur.  

Tantaque fuit eorum suavitatas415, ut de 
illis S. Angeli portarent, et pro his gratias 
Domino immensas redebant.  

Cum haec Dominicus videret, ut narrat 
Thomas de Templo, coepit valde mirari, cur 

haec fiebant de domo Catherinae416 

peccatricis?  
Cui Maria astans, inquit: “Cur Dominice 

nunc miraris in talibus?  
Nescis, quod peccatorum sum amica, et 

quod in manu mea posita est Dei clementia?  

Ita ergo volui, tibi de hac filia ostendere, 
quatenus mundo praedices, quod nullo modo 

debeant, pro quantiscumque417 peccatis, 
peccatores  desperare, sed  semper  in  Domino 
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عمبلق هابل )وردٌة( الكفارة، رأى دومٌنٌك وصول 

الحجم، وأسطع من ضوء الشمس، تنبع منه خمسة ٌنابٌع 

ا لم تكن تنزل إلى األرض،                                                    ٌتفرع عنها مبة وخمسون نهر 

وال إلى المطهر، وإنما كانت تصعد بطرٌقة مدهشة إلى 

 السماء وتسقً فردوس السماء برمته.

ا بحٌث ك وكان االنسجام بٌنها ا جد  ان القدٌسون                   كبٌر 

حسنات ال حصر لها وٌقدمونها  ن منهاالمبلبكة ٌؽرفو

 للرب.

                                              كان )القدٌس( دومٌنٌك مذهوال  لرإٌة هذه األشٌاء، 

( لماذا كانت نفسه لسؤكما ٌروي توما دٌل تٌمبٌو، )وكان ٌ

 هذه األشٌاء تحدث فً بٌت الخطاءة كاترٌن.

اقتربت منه مرٌم )كلٌة القداسة( وقالت له: "لماذا 

 شٌاء؟تندهش ٌا دومٌنٌك من هذه األ

أال تعرؾ أننً صدٌقة الخطابٌن، وأن اإلله وضع 

 ؟يٌدالرحمة فً 

أردت أن أظهر لك هذه االبنة لكً تعظ بالعالم أن 

ا أن                                                          الخطابٌن، مهما كانت ذنوبهم كبٌرة، ال ٌنبؽً لهم أبد 
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chlamidem meam confugere cum 

Catherina418”.  
Addidit Dei Mater Maria: “Vidisti 

Dominice haec tam miranda, audi, et 
praedica, quae nunc dicam, tam pia et sancta, 
videlicet, quod impetravi a Filio meo, quod 

omnes orantes Psalterium meum, et qui erunt 
de Confratria mea, hanc eandem habebunt 

excellentiam, quam habuit Catherina419.  
Etsi420 non videant eam, sicut homines 

non vident Deum, nec Angelos, nec daemones, 

nec merita sua, nec virtutes, quinimmo nec 
vident magnetis virtutem, nec stellarum; 
quanto minus videbunt hic hanc eorum 

gloriam?  
Sed hanc intuebuntur post mortem.  

Confortare ergo, o Dominice, et praedica 
Psalterium meum, et Confratriam, quoniam 
haec, quae ista Catherina421 habet, omnibus422 

impetravi, non ut videant, sed ut habeant”. 
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                                                 ٌقنطوا، وإنما علٌهم أن ٌفوضوا أمرهم للرب، وخاصة  

أولبك الذٌن ٌرٌدون أن ٌلوذوا بمعطفً، كما )فعلت( 

 كاترٌن".

هذه  ٌا دومٌنٌك، أنت رأٌتأضافت أم اإلله مرٌم: "

                                                    الحقابق المذهلة حق ا: اسمع وعظ باألشٌاء المإكدة التً 

وهً أن كل من  سؤقولها لك، التً حصلت علٌها من ابنً،

ٌصلً وردٌتً، وأولبك الذٌن سٌشاركون فً أخوٌتً، 

 سٌكون لهم ذات االمتٌازات التً حصلت علٌها كاترٌن.

 ولو أنهم لن ٌروه )بؤعٌنهم، فما الذي ٌهم؟(.

)وال حتى( البشر ٌرون اإلله، وال المبلبكة، وال 

 الشٌاطٌن، وال حسناتهم، وال الفضابل.

فإن هم ال )ٌستطٌعون( رإٌة أثر المؽناطٌس أو 

 النجوم )فكٌؾ لهم أن( ٌرون مجدهم هنا؟

 لكنهم سٌرونه بعد الموت.

تً واألخوٌة؛ اطمبن ٌا دومٌنٌك، وعظ بوردٌ

فاألشٌاء التً نالتها كاترٌن حصلت علٌها أنا للجمٌع، ولو 

 أنهم لن ٌرونها، لكنهم سٌنالونها".

 

 

 

 

 



796 
 

Quid plura?  

Dominicus Domino gratias pro Dei 
misericordia egit immensas.  

Haec autem Catherina423 Reclusorium 
intravit, et mox cuncta pauperibus distribuit.  

Quae tantae fuit sanctitatis postea, ut 

maximi Sancti pro revelationibus ad illam 
confugerent.  

Cui ante dies quindecim mortis suae 
apparuit Dominus JESUS, cum Virgine Maria, et 
S. Catherina424 denunciantes ei obitum.  

Quae postmodum425 sanctissime obiit.  
Cuius animam tres virgines Sanctae, 

quarum una dicebatur, Joanna, alia Marta, et 

tertia Lucia, viderunt de corpore exeuntem sole 
elariorem, et inter brachia JESU evolantem.  

Sepulta est in Ecclesia S. Ioannis 
Lateranensis.  

Ex qua re, universi, pensate, quanta virtus 

est in Psalterio Virginis Mariae, si cum Christi 
Passione devote dicitur.  

Laudemus Virginem Mariam, et Filium 
eius, in Psalterio praedicto. Amen. 
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 ما الذي )حدث( بعد ذلك؟

ا للرحمة اإللهٌة.                                                   شكر )القدٌس( دومٌنٌك الرب كثٌر 

دخلت كاترٌن بعد ذلك فً دٌر، ووزعت على الفور 

 كل أشٌابها للفقراء.

                                               نتٌجة  لذلك، بلؽت كاترٌن مرحلة من القداسة بحٌث 

 أن أعظم القدٌسٌن لجإا إلٌها كً ٌستلهموا منها.

وقبل وفاتها بخمسة عشر ٌوم، ظهر لها الرب ٌسوع 

 مرٌم العذراء والقدٌسة كاترٌن وأخبرها بساعة موتها.مع 

 .      تقٌة  ثم ماتت 

ثبلث قدٌسات عذراوات، األولى اسمها جوفانا، 

والثانٌة مارتا، والثالثة لوسٌا، رأٌن روحها تخرج من 

                                              جسدها، أكثر إشراق ا من الشمس، وتطٌر بٌن ذراعً 

 ٌسوع.

                                        د فنت فً كنٌسة القدٌس ٌوحنا فً التٌرانو.

هذه الواقعة، فكروا جمٌعكم كم من  تناد إلىاالسب

                                                القوة تكمن فً وردٌة مرٌم العذراء إذا ت لٌت بورع 

 ( فً آالم المسٌح.متؤملٌن)

 لنسبح لمرٌم العذراء وابنها فً الوردٌة. آمٌن.
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EXEMPLUM II. 
Speculum peccatricis  

Benedictae Florentinae. 

 

Fuit quaedam mulier in Civitate Florentia 

Tusciae, nomine Benedicta (de qua etiam 
habetur in legenda S. Dominici) Nobilibus orta 
natalibus, et incomparabili decorata 

pulchritudine.  
Annos adolescentioris vitae perdidit: et 

consumpsit lubricis discursibus.  

Tandem facta est ibidem publica meretrix, 
in laqueum maximum perditionis animarum.  

Quam videns Beatissimus Dominicus, 
Sponsus singularis Beatissimae Virginis Mariae, 
miratus est nimiam eius pulchritudinem, simul, 

et eius turpitudinem, et doluit vehementer de 
ipsius, et multarum animarum, Christi 

Sanguine redemptarum perditione.  
Dei autem nutu peccatrix illa, post 

sermonem Dominici, ex eius sermone 

compuncta, venit ei ad confessionem.  
Cui post caetera, confessione facta: “Vis, 

inquit    Dominicus,    ut    Dominum    nostrum 
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 الثانًالمثال 

 مرآة الخطاءة بٌنٌدٌكتا، من فلورنسا.

 

إمرأة فً مدٌنة فلورنسا، فً توسكانا، كان هناك 

ا فً حٌاة القدٌس ) ،(مبروكة)بٌنٌدٌكتا اسمها                              مذكورة أٌض 

 (، من عابلة نبٌلة وذات جمال خارق.دومٌنٌك

أفسدت سنٌن شبابها وحرقتها فً أحادٌث خطٌرة إلى 

ا للعامة، م ا على                         أن أصبحت مومس  ا كبٌر                        شكلة خطر 

 النفوس.

عندما رآها القدٌس دومٌنٌك، عرٌس القدٌسة مرٌم 

العذراء البلمع، فتنه جمالها الكبٌر، وفً نفس الوقت، أسؾ 

ا ألخبلقها التً )كانت تقود( إلى الضٌاع )لٌس فقط(                                                      كثٌر 

ا كثٌرة  افتداها دم المسٌح.نفسها ا( نفوس                                                ، )بل أٌض 

تؤثرت تلك الخطاءة بكلماته، بعد خطبة دومٌنٌك، 

 بمشٌبة اإلله، وذهبت إلٌه لبلعتراؾ.

فً نهاٌة االعتراؾ، قال لها )القدٌس( دومٌنٌك، من 

  بٌن ما قال: "هل ترٌدٌن أن أصلً لربنا ٌسوع المسٌح
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JESUM CHRISTUM, Sponsum suum, et 

dulcissimam Mariam, Matrem suam, orem pro 
te?  

Ut te reponant in illum statum, qui magis 
tibi expediens est pro tua salute?”.  

Cui illa: “Etiam, Pater dulcissime: 

rogoque humiliter, et deprecor, ut sic facias”.  

Surgensque Dominicus a sede 

confessionis, mox pro illa oravit. 
Et statim multitudo daemonum corpus 

mulieris intravit, et per annum integrum, sic 

ligata, et obsessa permansit, non sine magno 
totius populi stupore, atque terrore, et 
signanter amasiorum eius, et aliorum multorum 

hominum carnalium.  
Quid plura?  

Post annum Dominicus rediens, suam 
captivam visitavit.  

Tunc illa fletibus et suspiriis maximis 

deprecabatur eum, ut sibi manus porrigat 
pietatis, liberando eam ab hostibus humani 

generis.  
Quod ille libenter annuit, signoque Crucis 

facto,   virtute  Psalterii  Virginis   Mariae   (per 
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كً ٌعٌداك إلى تلك  من أجلكوأمه وعروسً مرٌم الحنونة 

 )الحٌاة( األكثر مواءمة لخبلصك؟"

)أجابت(: "نعم ٌا أبانا الحنون، أطلب ذلك منك بكل 

 تواضع، وأرجوك أن تقوم به!".

عندما خرج )القدٌس( دومٌنٌك من ؼرفة االعتراؾ 

 صلى على الفور من أجلها.

ا دخل عدد كبٌر من الشٌاط ٌن إلى جسد                              وفور 

المرأة
426

، وظلت متلبسة بمس من الشٌاطٌن لعام كامل ما 

                                                   أثار دهشة ورعب جمٌع الناس وخاصة  عشاقها والكثٌر من 

 الرجال الشهوانٌٌن.

 ماذا )حدث( بعد ذلك؟

 بعد سنة، عاد )القدٌس( دومٌنٌك وزار أسٌرته.

فاستحلفته بإلحاح وهً تبكً وتتحسر أن ٌشفق 

 رٌرها من أعداء الجنس البشري.علٌها وأن ٌساعدها لتح

وافق دومٌنٌك بطٌب خاطر، ورسم عبلمة الصلٌب، 

 التً كان ، بشفاعة مرٌم الوردٌة )كل الشٌاطٌن وطرد منها

 

 

 

 
 

                                                           
426

فٟ طالرٗ اٌدس١ُ اٌزٞ وبٔذ ٟ٘ ػشػخ ٌٍغمٛؽ ف١ٗ  ٌٙب اٌمذ٠ظ د١ِٕٚه ٠ج١ٓ  

 ػٕذِب رّٛد. 
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 .5455لوحة مجهولة المصدر، سٌدة مع الوردٌة، 
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quod magnalia semper solitus erat facere) 

daemones omnes ab illa fugavit, qui erant 
numero quadringenti quinquaginta.  

Ob hoc ipsi in poenitentiam iniunxit, 
diebus singulis, tria dicere Virgini427 Mariae 
Psalteria, in quibus sunt tot, scilicet 

quadringenta, quinquaginta AVE MARIA, contra 
tot praedicta daemonia. 

Res dolenda!  
Audi, quid sequitur.  
Postquam illa infelicissima peccatrix fuit 

ab illis liberata, et sibi derelicta, in ea 
incoeperunt428, carnis iterum incendia excitari, 
carnales cogitationes succrescere, et nova 

desideria carnalium pomparum ebullire.  
Amatores pristini ad eam redeuntes, cum 

eam primae gloriae, et corporis pulchritudini 
cernerent restitutam ad peccandum 
sollicitabant, adeo, ut miserrima illa Dei 

misericordiae, et gratiae oblita, pristinis 
actibus malignis, profundiusque, quam antea 

consueverat, semetipsam manciparet. 
Ad eam pene innumerabiles corrunt, et fit 

theatrum diaboli gravius, quam unquam fuerat. 

 
                                                           

 
427

" )ٌٍؼزساء(، Virginis ٟ٘ خطأ ِطجؼٟ ثذي: " "Virgini : "0847 فٟ ؽجؼخ 

 .0690وّب ٘ٛ اٌسبي فٟ ؽجؼخ 

428

 ."inceperunt ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  



805 
 

، 451الذٌن كان عددهم  ،(ٌقوم بؤعمال عظٌمة بواسطتها

وأعطاها كفارة أن تتلو كل ٌوم ثبلث وردٌات لمرٌم 

 السبلم علٌك ٌا مرٌم بعدد الشٌاطٌن. 451العذراء، أي 

 ٌا له من أمر محزن!

 اسمع ماذا حصل بعد ذلك.

                                                 بعد أن ح ررت الخطاءة التعٌسة منهم وت ركت لنفسها، 

ا )فٌها(،  تطلع األفكار بدأت و                                      بدأت نٌران الجسد تتلظى مجدد 

 اللذات.رؼبات وتؽلً فً جسدها ال، والشهوانٌة

عاد إلٌها عشاقها السابقون عندما رأوا أنها قد عادت 

، وكانوا من جمال وألق جسديإلى سابق عهدها 

ٌحرضونها على ارتكاب الذنوب إلى أن نسٌت المسكٌنة 

رحمة اإلله ونعمته فعادت إلى أعمالها األثٌمة السابقة 

 سلمت لها بإفراط أكثر من ذي قبل.استو

وعادت  .كان ٌهرع إلٌها عدد ال ٌحصى )من الرجال(

 من جدٌد، وأكثر مما مضى، لتكون سٌنارٌو مإلم للعروض

  الشٌطانٌة.
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Novum spectaculum.  

Dominicus piissimus, praefatae 
Benedictae audiens ruinam, innumerorum 

hominum perniciem, ad eam concitus Dei 
spiritu veniens.  

Cum tamen longinquis tunc esset in 

partibus, eaque reperta in domo, miserorum 
stipata solatiis429, cunctisque divina luce 

fugatis, facie terrifica ad eam conversus ait: 
“Estne, inquit, o filia verum, quod Christo, et 
Virgini Mariae promiseras, vitam ducere 

immaculatam?  
Agnoscens quidem, iam cognosce 

grandem iacturam, tibi a Domino imminere in 

vindictam, nisi te cito poeniteat recidivasse”.  

Quod illa audiens, cum tremore tacens, et 

obstupescens, non audebat loqui.  
“Tunc430, inquit vir Dei, sequere me”.  

Et duxit eam eadem hora, sicut tunc fuit, 

meretricali habitu indutam, in maiorem 
Ecclesiam, in qua populorum multitudo maxima 

advenerat, ibique pro tribunali sedens, 
confessionem illius maledictae audivit, cunctis 
videntibus, et in immensum stupentibus. 
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مرة أخرى  بٌنٌدٌكتاعلم القدٌس دومٌنٌك بسقوط 

 وهبلك الكثٌر من الرجال، فذهب إلٌها تدفعه روح اإلله.

                                                بعدما وصل إلى مكان سكناها، رآها فً البٌت محاطة  

بسلوى )العشاق( البإساء، فؤبعدهم جمٌعهم بنور )نظرته( 

: "ٌا  اإللهً، وتوجه إلٌها بالكبلم،                        بوجه متوعد، قاببل 

المسٌح ومرٌم  صحٌح أم ال أنك قد وعدت ذاابنتً، هل ه

             حٌاة  نزٌهة؟ العذراء بؤن تعٌشً

كنت تعلمٌن أنك اإلله سٌعاقبك بقسوة أكبر إن  تأن

 هذا العقاب. سقطت مرة ثانٌة؛ وقد حانت ساعة

لدى سماعها ذلك والتزمت الصمت، ولم تكن  ارتبكت

 من ذهولها. تتجرأ على الكبلم

 فقال لها رجل اإلله: "اتبعٌنً!".

، بثوب المومس، علٌه فاقتادها فً الحال كما كانت

إلى الكنٌسة الكبرى، ٌتعقبها حشد كبٌر من الناس. وهناك، 

جلس فً زاوٌة االعتراؾ وأصؽى العتراؾ تلك المسكٌنة، 

 بٌنما كان الجمٌع ٌنظرون إلٌها بقلق كبٌر.
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Nova Dei manus, et stupenda.  

Confessione facta, ait Dominicus ad eam: 
“Vis filia pro tua et aliorum salute, te 

dulcissimae Matri committere, 
misericordiae?”.  

Ad quem illa paupercula, tremens, ac 
stupens ait: “Etiam Domine: fiat eius 
voluntas”.  

Cum igitur Dominicus (qui in omnibus 
suis petitionibus, ad votum exaudiebatur) 
paululum pro ipsa orasset, subito cunctis 

cernentibus, a quadrigentis et quiquaginta 
daemonibus, ut prius, est arrepta, et coram 
omnibus horribiliter vexata.  

Capitur, catenatur, ligatur, et ululans ac 
clamans, maximo cum stridore, et horrore 

omnium, qui adstabant431, ad domum 
deducitur.  

Dominicus autem subito disparens, post 

horam repertus est Parisiis.  
Sic igitur illa misera per annum, et 

amplius obsessa permansit, et quotidie 
horribiliter vexabatur.  

Tempus tamen qualibet die habebat 

quietum  et  liberum,  quo  tria  Virginis Mariae 
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                  اإلله متوسبل  عونه.                       )وابتهل( مرة  أخرى إلى

بعد االعتراؾ، قال لها )القدٌس( دومٌنٌك: "ٌا ابنتً، 

هل ترٌدٌن أن أفوض أمرك ألم الرحمة العذبة من أجل 

 خبلصك وخبلص اآلخرٌن؟

قالت المسكٌنة وهً ترتعد مضطربة: "نعم ٌا سٌدي. 

 لٌكن كما ترؼب!".

)فصلواته كانت              قلٌبل  أمامها صلى )القدٌس( دومٌنٌك

 451 ا أمام جمٌع الحاضرٌن                         دابم ا مستجابة(، فدخل فٌه

 .فظٌعة                                         شٌطان ا كما حدث فً السابق، وعذبوها بصورة 

ب وهً مقٌدة كانت تزعق وتصرخ بشكل رهٌ 

بالسبلسل، ثم نقلت إلى بٌتها وسط ارتباك وحٌرة الذٌن 

 كانوا حاضرٌن.

                                              ثم اختفى دومٌنٌك فجؤة ، ووجد نفسه بلحظة واحدة 

 فً بارٌس.

وهكذا ظلت تلك البابسة لمدة عام أو أكثر مسكونة 

                                           بالشٌاطٌن، وكانت ت عذب ٌومٌ ا بصورة رهٌبة.

وء، لحظات من الهد تعٌش بضعمع ذلك، كان 

)وكانت تستفٌد( منها لتبلوة وردٌات مرٌم العذراء الثبلث 

 بمثابرة.
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Psalteria frequenter orabat.  

Nec eam tunc illo tempore vexare 
poterant, vel impedire, licet ad extra 

percussionibus tabularum, aut murmure vocum, 
seu tractionibus vestimentorum eius, vel 
crinium, molirentur pauperculam illam a 

servitio Dei Matris impedire. 
Cum igitur tantis tribulationibus 

agitaretur, B[eatae] V[irginis] Mariae, et 
Dominici captiva paupercula, contigit quadam 
Vigilia Mariae Virginis, quod attonita, et in 

spiritu rapta (Dominico iterum iam subito ad 
eam Dei nutu, reverso, et pro illa suppliciter 
Deum orante) cernit se ad tribunal Christi, in 

infinitum terribiliter pertrahi, agminibus 
Sanctorum, sole fulgentioribus vallati, liberque 

ingens ad modum cellae, vel camerae est 
delatus, signis maledictionis, et inferni 
consignatus. 

In eo perfecte tota vita BENEDICTAE 
illius erat depicta, simul et descripta. 
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لم تكن )الشٌاطٌن( خبلل تلك اللحظات قادرة على 

إزعاجها أو منعها )من تبلوة الوردٌة( مع أنهم كانوا 

عن خدمة أم اإلله من خبلل ٌحاولون إعاقة المسكٌنة 

صرٌر القوابم أو همهمة األصوات، أو من خبلل شد 

 مبلبسها أو شعرها.

بٌنما كانت العذابات الكثٌرة تنهش المسكٌنة أسٌرة 

القدٌسة مرٌم العذراء و)القدٌس( دومٌنٌك، دخلت فً حالة 

من النشوة، فً عشٌة لمرٌم العذراء، وانخطفت نفسها 

نفسه من جدٌد، بإرادة اإلله، إلى  )وجد القدٌس دومٌنٌك

                                               جانبها، وكان ٌصلً متوسبل  اإلله من أجلها(، ووجدت 

نفسها أمام محكمة اإلله، متهمة أمام صفوؾ النهابٌة من 

 القدٌسٌن بهاالت من النور الساطع.

ا،                                                 أ حضر كتاب ا هابل الحجم، بحجم ؼرفة عالٌة جد 

 وفٌه أختام اللعنة والجحٌم.

 مصورة ومروٌة فٌه بكاملها. ٌكتابٌنٌدكانت حٌاة 
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Iubetur illa paupercula primi folii 

picturam et scripturam intueri, et legere. 
Quae scriptura tanti erat terroris, et 

oneris, ut multo libentius fornacem incendii, 
centum quinquaginta stadiorum intrasset, 
quam ut solum primum folium respexisset. 

Tunc tremens ac stupens, clamare altis 
vocibus coepit dicens: “Heu!, heu!, me 

maledictam, et non benedictam, cur misera 
veni in mundum?  

Cur male fortunata, prae aliis filii432 Evae, 

et filiabus, tot malis repleta sum?  
Vae mihi miserae, maledictionis filiae. 
Vae parentibus qui me genuerunt, et non 

me docuerunt: et heu!433, vae amplius his qui 
primo me deceperunt.  

Heu!, heu!, me, quo pergam?  
Quo ibo? 
Ubi latitabo? 

Quo fugiam? 

 

                                                           

 
432

 ،(ثبٌّمبسٔخ ِغ األثٕبء" )  filiis : "ثذي ِطجؼٟ خطأ ٟ٘"   Filii : "0847 ؽجؼخ فٟ 

  .0699ٚ  0690 زٟؽجؼ  فٟ اٌسبي ٘ٛ وّب

 
433

)٠ب ٌألعف!( ٔبلظخ، ٌىٕٙب ِٛخٛدح فٟ ؽجؼزٟ  "!Et heu : "0847 فٟ ؽجؼخ 

0690  ٚ0699. 
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المسكٌنة بالنظر إلى مصورات الورقة األولى       أ مرت 

 وبقراءة المكتوب فٌها. بتدقٌق

كان المكتوب ٌرعبها وٌكربها لدرجة أنا كانت تفضل 

أن تنظر إلى الورقة  والمرحلة  151عبور تنور حارق بـ 

 األولى.

"وا                                          فبدأت بالصراخ بصوت عال، مضطربة  وتابهة : 

 حسرتاه! وا حسرتاه!

                                     لست مبروكة. لم  أتٌت إلى هذه الدنٌا؟، وأنا ملعونة

منحوسة بهذا الشكل بالمقارنة مع أبناء وبنات         لم  أنا 

 حواء آخرٌن، وملٌبة بكل هذه الشرور؟

 لً أنا بنت اللعنة البابسة!       وٌح  

 وا أسفاه، وٌل للوالدٌن اللذٌن أنجبانً ولم ٌعلمانً.

 وا أسفاه!

 .خدعنًكانوا أول من ألولبك الذٌن       وٌل  

 وا أسفاه، وا أسفاه!

 إلى أٌن سؤتجه؟

 سؤذهب؟إلى أٌن 

 أٌن سؤختبا؟

 أٌن سؤهرب؟
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 .54كرٌستوفانو اللوري، القدٌسة كاترٌنا دا سٌٌنا، القرن 
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ا" )بارتولو لونؽو(.                                                            "ٌا وردٌة مرٌم المباركة...لن نتركك أبد 

 .51مصدر مجهول، سٌدة الوردٌة، القرن 
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Quid dicam, aut quid faciam? 

Heu!, heu!, me miseram! 
Infernum apertum ad me suscipiendum 

intueor, iudicem mihi terribiliorem inferno, 
conspicio. 

Heu!, me, cur iuvenis non sum mortua? 

Cur non in cunis sum extincta? 
Sed, heu!, prolixa, vita mala, ad has 

extremas miserias sum deducta. 
O si scivissem ista tanta pericula, et bene 

cognovissem, utique sancte vixissem. 

O si mundus et mundane mulieres ista 
quae video cognoscerent, quid huiusmodi 
cogitarent?  

Quid dicerent? 
Quid facerent? 

Vae mihi abominationis filiae, et 
confusionis, miseriae et omnis immunditiae, 
baratro horribilis turpitudinis, et omnis 

iniquitatis. 
Brevia fuerunt mea gaudia, et ecce, heu!, 

heu!,  pro  illis  intueor,  ante  me,  mihi parata 
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 ماذا سؤقول وماذا سؤفعل؟

 وا أسفهاه, وا أسفاه! ٌا لبإسً!

ا لئلمساك بًإن والقاضً                                ً أرى الجحٌم مفتوح 

 المتعنت الذي )سٌحكم( علً بالجحٌم.

 وا أسفاه!

                      لم  لم أمت وأنا شابة؟

                     لم  لم أمت فً المهد؟

 بل، وا أسفاه!

وصلت، بعد هذه الحٌاة الشرٌرة الطوٌلة، إلى أقصى 

 درجات التعاسة.

آه، لٌتنً أدركت هذه المخاطر الكبٌرة، وتجنبتها 

 !تقٌةبالعٌش 

العالم تؤتً لتعرؾ ما أراه، آه، لو أن العالم ونساء 

 فماذا سٌفكرون؟

 ماذا عساهم ٌقولون؟

 وماذا عساهم ٌفعلون؟

                                                 وٌل  لً، أنا بنت الضٌاع واالنحبلل والعار وكل أنواع 

 الفظٌع وكل إثم. الخزيالقذارة، وهاوٌة 

 لقد كانت مباهجً عابرة، وا أسفاه! وا أسفاه!

 أمامً"  بسببها، أرى عذاباتً األبدٌة جاهزة
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esse aeterna supplicia. 

Sicque clamans, et in terram corruens, 
coram summo Iudice, dolore immenso 

agitabatur. 
Ad quam Iudex iratus terrifica voce ait: 

“Surge, inquit, surge, fac quod dixi, et lege in 

tuo libro coram omnibus quae fecisti”. 

Legitque illa primam primi folii 

marginem, et vidit. 
Cunctaeque litterae et apices sibi videnti 

cum figuris varia inferebant tormenta, ut434 

longe facilius fuisset, et dulcius, mitiusque 
corporis mortem sufferre, quam libri illius, 
minimae litterae sufferre dolorem. 

Res horrenda! 
Vellet, nollet, haec misera, primi folii 

paginam libri mortis, legit cum tantis 
clamoribus, suspiriis, lamentis et doloribus, ut 
viribus deficiens, quasi mortua, ante Iudicem 

procumberet. 
Quam tamen atrocius435 terribilissimus 

Iudex inclamans, consummare totius libri sui 
scripturam iubet. 

Cumque    folium   aliud,    ad    legendum 

 
                                                           

 
434

 .)ٚ( "et ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 

435

 .ثغجت خطأ ِطجؼٟ "attrocius ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  
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قاضً األرض أمام  كانت تصرخ وترمً بنفسها على

 مهتاجة من األلم الفظٌع. القضاة

، قال لها القاضً الؽاضب بصوت حازم: "انهضً

الجمٌع قفً على قدمٌك وافعلً ما قلته لك، واقربً أمام و

 فً كتابك األشٌاء التً قمت بها!"

قرأت أول كلمة من الورقة األولى، والحظت أن 

الحروؾ والفواصل كانت تتخذ فً عٌنٌها مظهر عذابات 

كان من األسهل علٌها واألهون )الجحٌم( المتنوعة؛ و

واأللطؾ أن تقاسً موت الجسد من أن تعانً من أصؽر 

 حرؾ فً ذلك الكتاب.

 !ا   ب  رهٌ    ب اكان شٌ

ا، قرأت البا ا أو كره  بسة الصفحة األولى من                          طوع 

أن  إلىوتنوح وتتعذب،  تتحسرووهً تزعق  كتاب الموت

 قواها فانهارت أمام القاضً وكؤنها مٌتة.خارت 

قال لها القاضً الصارم والمهٌب بصوت جهوري أن 

  تقرأ الكتاب بؤكمله حتى النهاٌة.

 الورقة  عندما قلبت المسكٌنة )الصفحة( كً تقرأ
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verteretur, sic clamavit paupercula illa, cum 

tanto terrore, pavore, et tremore, prae timore 
poenarum sequentis scripturae, ut etiam 

lapides, et caetera inanimata, si eam audissent 
et intellexissent, cum ea flevissent. 

Propterea astantes ipsi, compatientes ad 

Iudicis genua sunt provoluti veniam 
postulantes isti miserrimae pauperculae. 

Quos Iudex longe repellens, gravius se per 
eam offensum fuisse, et animas quam plurimas 
per eam perdidisse, asserebat: et ideo iuste 

istum librum, quem ipsa fecerat, totum legere 
debebat, et tandem ex illo condignam, sicut 
meruerat, suscipere sententiam pro meritis 

suis. 
Tunc unus de astantibus, qui ut sibi 

videbatur, erat S. Dominicus (qui totam rei 
visionem clarius, quam ipsamet cernebat) ad 
illam miserrimam conversus, aiebat: “Ad 

Mariam, Matrem Dei, cui in Psalterio servivisti,    
nunc    celerius    clama,   ut    tui 
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من الهم والخوؾ ونبض القلب  بقوةالثانٌة صرخت 

 والتً ،الموجود فً تلك الصفحة ورعب العذابالمتسارع 

وفهمتها لو سمعتها الحجارة واألشٌاء الجامدة األخرى 

 لبكت معها.

 وا علىركعفأولبك الذٌن كانوا هناك  علٌها أشفق

 طالبٌن العفو لتلك المسكٌنة التعٌسة. ركبهم أمام القاضً

                                                لم ٌ رد القاضً أن ٌستجٌب لهم إلهانتها الفادحة له 

ا كثٌرة  قد تاهت بسببها.                                              مدة  طوٌلة وألن نفوس 

الذي لهذا السبب كان ٌجب علٌها أن تقرأ الكتاب 

                                                      كانت قد كتبته هً بؤكمله، ثم ٌ حكم علٌها بالحكم العادل 

 الذي تستحقه ألعمالها.

عندها، توجه إلٌها أحد الحضور، وكان ٌبدو لها أنه 

القدٌس دومٌنٌك )الذي كانت تراه بوضوح، أكثر من ذاتها 

ا لمرٌم، أم اإلله،                                                    هً(، وقال: "هٌا ارفعً صوتك سرٌع 

 ً تؤخذها الرحمة بك".بؤنك خدمتها فً الوردٌة ك
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misereatur". 

Tunc fortiter gemens et suspirans, ad Dei 
Genitricem Mariam conversa, humiliter ait: “O 

Domina, dulcissima misericordiae Mater, et 
Regina, miserere mei maledictissimae 
peccatricis, in tantis angustiis pro delictis 

meis, heu! heu!436, hic jam stantis”. 

Tunc Domina nostra, pro ipsa Iudicem 

orans, et obsecrans, tandem sub spe emendae, 
illum placabat. 

Benignius, quam ante, illam Iudex tunc 
alloquens ait: “Ecce filia, iam poenitentiae 
tempus tibi concedo. 

Vide ergo bene, ut437 diligenter, per 

poenitentiam cuncta deleas peccata, quae 
scripsisti in tuo mortis libro. 

Si autem aliter feceris, damnationis aeternae 
de te dabo sententiam, in die, qua non speras”. 

Sic itaque disparente visione ad se rediit, 

et Dominicum in Ecclesia secum praesentem 
conspexit.  

Cui    celerius    confessa    attentius,    et 

 
                                                           

436

 .)ٌألعف( اٌثب١ٔخ ٔبلظخ "!heu " ، وٍّخ0847 فٟ ؽجؼخ  

 
437

)ف١ّب ٠خض( ٔبلظخ، ٌىٕٙب ِٛخٛدح فٟ ؽجؼخ  "ut وٍّخ " 1966و  1961 في طبعتي 

0847. 
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ا،                                                  فتوجهت إلى مرٌم، أم اإلله، باكٌة  ومحزونة  جد 

                                                   وقالت لها صاؼرة : "سٌدتً الملكة وأم الرحمة العذبة، 

اشفقً علً أنا الخطاءة الملعونة، )وانظري( إلى سجودي 

 بسبب ذنوبً.

 هنا". اشفقً علً، فؤنا

تدخلت ملكتنا لدى القاضً لمصلحتها، وتوسلت إلٌه 

 وأقنعته بؤن ٌتحلى بالصبر وٌرضى بالصلح.

فتوجه إلٌها القاضً بعطؾ أكثر من ذي قبل وقال 

 لتكفٌر عن ذنوبك.ل                                 لها: "ٌا ابنتً، اآلن سؤعطٌك وقت ا 

ا بمحاربة كل الخطاٌا التً كتبتها فً                                                     إذن، اهتمً جٌد 

 وببل هوادة.كتاب الموت خاصتك 

أما إذا فعلت عكس ذلك، فسؤحكم علٌك باللعنة األبدٌة 

 فً الٌوم الذي ال تتوقعٌه".

قال هذا واختفت الرإٌا، وعندما عادت إلى وعٌها 

 رأت دومٌنٌك إلى جانبها فً الكنٌسة.

 اعترفت له على الفور بؤدق التفاصٌل، وسؤلته عما 
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postulat modum, quo terrificum oportet delere 

librum. 
Ad quam ille: “Commenda te filia Virgini 

Mariae. 
Quae enim te sic iuvit hodie, te sibi 

servientem etiam in futurum adiuvabit, 

indubio, alio enim propero, et cum reversus 
fuero, sicut Dominus pro te mandabit, tibi 

manifestabo”. 

Itaque trium mensium spatio, quotidie 
viribus totis dulcissimam in Psalterio suo, 

salutabat Mariam. 
Adveniente Dominico, cum Missam 

celebraret, rapta fuit in spiritu, quasi trium 

horarum spatio, in quo dulcissimam Virginem 
intuetur se sic alloquentem: “Filia, filia, de 

modo delendi librum tuum infernalem saepius 
me rogasti, et ecce, Ego Mater misericordiae 
adveni, ut artem, et modum doceam te, 

qualiter ipsum totaliter delere poteris”. 

Moxque LILIUM dulcissima Maria 

proferens     pulcherrimum     aureis      litteris 
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 ٌجب أن تقوم به كً تمحً ذلك الكتاب الرهٌب.

 )أجابها(: "ٌا ابنتً، توكلً على مرٌم العذراء!

الٌوم أتت لنجدتك، وإذا خدمتها ستسعفك فً 

 المستقبل.

اآلن ٌجب أن أذهب إلى مكان آخر، لكن عندما أعود 

 سؤبٌن لك ما ٌرٌد الرب منك".

كل ٌوم، وبكل ما                                   لمدة ثبلثة أشهر تقرٌب ا، كانت تحًٌ 

 أوتٌت من قوة، مرٌم الحنون فً وردٌتها.

عندما عاد )القدٌس( دومٌنٌك، وفً أثناء االحتفال 

                                                   بالقداس، انخطفت نفسها لمدة ثبلث ساعات تقرٌب ا، ورأت 

العذراء الحبٌبة تقول لها: "ٌا ابنتً، ٌا ابنتً: لطالما 

حمة سؤلتنً كٌؾ السبٌل لمحً كتابك الجهنمً، وأنا أم الر

 أتٌت ألعلمك سر القدرة على محً )كتاب( الموت بالكامل.

وعلى الفور، قدمت لها مرٌم الحنون زنبقة فابقة 

 الجمال، مكتوب علٌها بحروؾ ذهبٌة، وقالت لها: "اقربً 
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                                                                                   منمنمة، ملكة برٌطانٌا آن ا تقطؾ الورود وتضفرها على شكل "ربطات"، وهً إكلٌل من الورد 

 .51للوردٌة، القرن ٌرمز 
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                                                                 "ٌا وردٌة مرٌم المباركة...أنت ستكونٌن عزاء  لنا فً ساعة االحتضار"

 )الطوباوي بارتولو لونؽو(.

 ، متحؾ العاصمة للفنون، نٌوٌورك.5415 – 5415مدرسة دٌرٌك بوتس، ما بٌن 
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inscriptum, dedit Benedictae dicens: “Lege 

filia, et in hoc dele tua peccata”.  
Ista autem erat lilii scriptura: Memorare 

gravitas peccati, et in hoc erga te 
misericordiam Dei. 

Et cum illa obmutesceret prae confusione 

Domina nostra eam alloquens, ait:  
“1. Dico tibi filia, quod tanta est gravitas 

minimi peccati mortalis, et tam odibilis Deo, et 
omnibus Sanctis, curiaque coelestis Paradisi 
adeo detestabilis, ut438 nisi impossibile esset, 

quod Ego, et omnes Santi in coelo existentes, 
uno solo mortali peccaremus peccato, mox in 
infernum caderemus, et in aeternum 

damnaremur. 
2. Ob hoc filia, nonne Lucifer, et tot 

daemonum millia, propter unicum solum 
peccatum mortale, subito de coelo sunt 
expulsi, et in aeternum damnati? 

Cur igitur o filia, tu magis demerueris, 
quam omnes isti in numero peccatorum, et sis 

indignior, miserabilior, et439 in infinitum 
minor, et ipsis, et nobis sine ulla 
comparatione, nunquid parva misericordia, et 

gratia tibi facta est? 

 
                                                           

438

)اٌزٞ/اٌزٟ/ِب( ٔبلظخ، ٌىٕٙب ِٛخٛدح فٟ ؽجؼزٟ  "ut : "وٍّخ 0690 فٟ ؽجؼخ  

0847  ٚ0699. 

 
439

)ٚ( ٔبلظخ، ٌىٕٙب ِٛخٛدح فٟ ؽجؼزٟ  "et" :كلمة 0699و  0847 في طبعتي 

0847  ٚ0699. 
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 ٌا ابنتً، و)بالقٌام( بذلك ستمحٌن ذنوبك".

 فداحةكان مكتوب على الزنبقة ما ٌلً: "تذكري 

 الخطٌبة ورحمة اإلله لك".

وتوجهت سٌدتنا لها هً أصبحت خرساء من الخجل، 

 بالقول:

. أقول لك، ٌا ابنتً، إن فداحة أصؽر خطٌبة 1"

ا عند اإلله وجمٌع القدٌسٌن ومذمومة  مذمومةممٌتة                                         كثٌر 

عند ملكوت الجنة فً السماء، بحٌث لو أمكن لً أنا 

ولجمٌع القدٌسٌن فً السماء أن نرتكب خطٌبة واحدة 

نا اللعنة إلى ممٌتة لسقطنا على الفور فً الجحٌم وألصابت

 األبد.

)هل تعلمٌن( ٌا ابنتً أن إبلٌس وآالؾ مإلفة من  .2

الشٌاطٌن قد طردوا على الفور من السماء بسبب خطٌبة 

 ممٌتة واحدة، ونزلت علٌهم اللعنة إلى األبد؟

إذن ٌا ابنتً انت تجاوزتً أولبك بعدد الخطاٌا، وأنت 

ا وحقارة  منهم، ومختلفة   ا عن ا.                                               أقل جدارة، وأكثر بإس             جد 

                                  لعلك نلت رحمة ضبٌلة  ونعمة زهٌدة؟
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Ergo tanta misericordia debet te movere, 

ut redeas ad clementiam et gratiam, per 
misericordiam conditoris”.  

Quod audiens Benedicta, singultus, et 
fletus virtute huius lilii dabat abundantissime. 

Post hoc440 benedicta virgo in mulieribus 

Maria, SECUNDUM protulit LILIUM, ipsi 
Benedictae legendum.  

In quo erat scriptum: Memorare 
innocentissimae Christi mortis, et Sanctorum 
poenitentias attende.  

“Si, inquit Domina nostra, Deus Pater in 
tantum odio habuit peccatum, ut proprio Filio 
suo non pepercerit, sed triginta tribus annis, 

eum ad mundi iniurias exposuerit, et sine 
peccato441 finali morte turpissima condemnari 

fecit, propter solum inobedientiae peccatum 
Adae, nunquid ergo Deo debes 
quamplurimum442 regratiari, qui usque nunc 

dedit tibi poenitendi tempus sine poena tui 
peccati, cum tamen ipse Dei Filius, a principio 

 
                                                           

440

 .)٘زٖ األش١بء( "haec ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  

 
441

فٟ ؽجؼخ  ٔدذ 0847 فٟ ؽجؼخ" )ثال خط١ئخ( sine peccato          ثذال  ِٓ " 

0690" : eum"  ؛ ٚفٟ ؽجؼخ)ٛ٘(0699 " sic)٘ىزا( ". 

 
442

 ."quam plurimum ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 
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هذه الرحمة الواسعة ٌجب أن تدفعك إلى اللوذ برحمة 

 اإلله الذي ؼفر لك وأنعم علٌك".

ا ؼزٌرة لقوة                                                كانت تسمع هذا وهً تؤن وتبكً دموع 

 قة.هذه الزنب

قدمت مرٌم العذراء، المباركة بٌن النساء،  عندها

 رأها.قلبٌنٌدٌكتا زنبقة ثانٌة لكً ت

كان مكتوب علٌها: "تذكري موت المسٌح البريء، 

 وقلدي كفارات القدٌسٌن".

ا قالت سٌدتنا: "إذا كان اإلله األب ٌب           ؽض كثٌر 

 الثالثةضه فً              ابنه، بل عر   الخطٌبة بحٌث إنه لم ٌوفر

والثبلثٌن من عمره إلى إهانات الناس، ومع أنه كان ببل 

خطٌبة
443
جعلهم ٌحكمون علٌه بموت شابن فً النهاٌة  

 بسبب الخطٌبة الوحٌدة بعصٌان آدم.

ا اإلله الذي لم  أال ٌحب علٌك إذن أن تشكري                     كثٌر 

  ابن اإلله قاسى                                        ٌقتص منك ومنحك وقت ا آخر للتكفٌر، بٌنما 
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suae conceptionis, usque ad mortem inclusive, 

pro te semper fuit omni instanti, in tot 
angustiis mortis, quot Deum offendisti 

peccatis.  
Et insuper, non vides, quod qui magis 

fuerunt Deo grati, uti Prophetae, Apostoli, 

Martyres, Confessores, ac Virgines, ac Sancti 
omnes, qui444 fuerunt in mundo magis 

tribulati? 
Et tu miserrima tanta mala fecisti, et 

tamen tot temporibus expectata es 

misericorditer, et nullam poenam sustinuisti”. 

Quae verba cor Benedictae penetrabant 
velut sagittae acutae, et fontes in ea 

provocabant copiosos lacrymarum. 
TERTIUM LILIUM proferens sapientissima 

Maria tradidit Benedictae legendum, in quo erat 
hoc scriptum: Memorare punctionis peccati 
primi hominis, et omnium iustorum 

peccantium. 
Quod exponens Maria, ait: “O filia 

Benedicta, nunquid non debet tibi tua vita 
multum   displicere,   ex  recognitione   Divinae 
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منذ اللحظة من أجلك فً كل لحظة،  قلق الموتعلى الدوام 

مرات كثٌرة بعدد  ،لحبل به حتى لحظة الموتاألولى ل

  المرات التً أهنت فٌها اإلله بخطاٌاك.

ا عند اإلله من                                                ثم أال تعرفٌن أن أولبك األكبر قدر 

أنبٌاء ورسل وشهداء وكهنة االعتراؾ وعذراوات وجمٌع 

ا فً الدنٌا؟                                         القدٌسٌن كانوا مبتلٌن جد 

                            قد ارتكبت ذنوب ا كثٌرة، ومع أٌتها المسكٌنة وأنت 

نبت لفترة طوٌلة من الزمن ذلك فلم تنالً أي                                      قد ر حمت وج 

 قصاص".

لكلمات فً قلب بٌنٌدٌكتا مثل سهام دخلت هذه ا

، وكانت تسٌل )على وجنتٌها( جداول ؼزٌرة من مدببة

 الدموع.

قدمت مرٌم برصانة ال حدود لها الزنبقة الثالثة لكً 

                                                      تقرأها، وعلٌها كان مكتوب ا: "تذكري اآلالم )التً سببتها( 

 خطٌبة اإلنسان األول، وخطاٌا جمٌع الذٌن اختارهم اإلله".

                                          م ذلك قابلة : "ٌا ابنتً بٌنٌدٌكتا: ربما ال شرحت مرٌ

ا على حٌاتك التً أنقذت برحمة                                                       ٌنبؽً لك أن تؤسفً كثٌر 

 

 

 

 

 



834 
 

misericordiae, cum videas Protoplastum Adam, 

cum sua consorte Eva, de Paradiso expulsum, 
mortis damnationem, toti suae posteritati 

inferentem, et sic esuriei, siti, frigori, calori, et 
infinitis mundi calamitatibus, usque in finem 
mundi subiectum: sicut patet. 

Ecce coram te vides divinae ultionis 
gladium ubique, et undique punire omni hora 

Adae peccatum, et tamen tu tanta, et tot mala, 
toties tam foetida, tam horrenda, a tot annis 
commisisti, nec pro eis correpta fuisti, sed 

semper dulciter suportata445. 
Nonne tibi, o filia, hoc magnum, et non 

modicum apparet? 

Et amplius, nonne totus mundus pene in 
diluvio periit propter peccatum luxuriae, non 

solum homines, sed etiam animalia cuncta et 
insensibilia, et quod maius est pueri innocentes 
innumeri? 

Et tu tantis peccatis repleta, non vis ad 
Deum converti, quae nec adhuc aliquid mali 

passa fuisti? 
Vide,  inquit, Sodomam, et Gomorram, et 
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رٌن آدم أول إنسان وقد طرد من الجنة مع عندما تإلهٌة 

زوجته حواء، والحكم علٌه بالموت وسابر ذرٌته، باإلضافة 

إلى التعرض للجوع والعطش والبرد والحر وكوارث الدنٌا 

 البلمحدودة حتى نهاٌة العالم، وهو ما ٌراه )الجمٌع(!.

ها أنت ترٌن أمامك سٌؾ القصاص اإللهً لمعاقبة 

خطٌبة آدم فً كل مكان وفً كل ساعة: مع ذلك أنت 

ا من الخطاٌا أكثر  طوالارتكبت  ا كبٌر                                           سنوات كثٌرة عدد 

ا ولم ٌقتص منك علٌها، بل قدمت لك المساعدة                                                       رعب ا وقبح 

              بمحبة دابم ا.

 ؟قٌمة هابلة ذا       مذهبل  وٌا ابنتً، أال ٌبدو لك هذا 

ا عندما هلك العالم كله فً الطوفان                                                  )أتذكرٌن( أٌض 

ا                                                   بسبب خطٌبة الشهوة؛ ولم ٌهلك الناس وحسب، بل أٌض 

                                                    كل الحٌوانات والنباتات، وخاصة  عدد ال ٌحصى من األطفال 

 األبرٌاء؟

وأنت الؽارقة بخطاٌا ال نهاٌة لها، أال ترٌدٌن أن 

 تهتدي لئلله مع أنه لم ٌقتص منك بؤي عقاب؟

 فت: "انظري إلى سدوم وعمورة والمدن التً وأضا
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civitates alias eis coniunctas, in quibus in igne 

de coelo descendente perierunt, innumerabiles 
fere innocentes, cum eorum parentibus: et tu 

habitaculum omnium vitiorum et peccatorum, 
manes illaesa. 

Nonne Patres omnes sic in deserto 

perierunt446? 
Quinimo447 Moyses et Aaron sanctissimi 

mortui sunt propter solam gloriam, aut448 
murmurationem? 

Et tu tam abominabile scortum, tam 

nefandis plena peccatis, necdum punita pro 
eis, non recognoscis erga te clementiam 
Iudicis, tam severi, et terribilis aliis?”. 

Quae verba audiens Benedicta, tantis 
obsorbebatur449 fletibus, et gemitibus ut pene 

moreretur. 
QUARTUM LILIUM clementissima Mater 

Maria, protulit filiae suae Benedictae. 
In quo erat scriptum: Memorare quomodo 

et vocata, et tot Regna gentium, et Iudaeorum 

a Christo non sunt tracta. 
Quod   exponens   fons   pietatis    Sancta 
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ا ومات كانت  مجاورة لهما،                                    كٌؾ أمطرت السماء علٌها نار 

عدد هابل من )األطفال( األبرٌاء مع آبابهم؛ أما أنت، 

 المسكونة بكل العٌوب والخطاٌا، بقٌت سالمة معافاة.

ألم ٌمت
450
 جمٌع اآلباء فً الصحراء؟ 

ألم ٌمت القدٌسان موسى وهارون ألنهما همسا 

ا ضد السماء؟                  همس 

وأنت أٌتها المومس البابسة والملٌبة بالخطاٌا 

                                                       الشابنة ولم ٌ قتص منك بعد عقاب ا علٌها، ألن تعترفً بؤن 

                                                   القاضً القاسً والصارم مع اآلخرٌن قد كان رحٌم ا معك؟

لهذه الكلمات، كانت بٌنٌدٌكتا تبكً لدى سماعها 

 وتنشج ببل توقؾ، وكادت أن تموت.

قدمت مرٌم، أم الرحمة، الزنبقة الرابعة البنتها 

 بٌنٌدٌكتا.

ٌت، بٌنما    د عكان مكتوب علٌها: "تذكري بؤي طرٌقة 

 الكثٌر من الممالك الوثنٌة والٌهودٌة لم تستهوي المسٌح".

 مة مصادقة على قالت مرٌم كلٌة القداسة ونبع الرح
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 صورة لمارؼرٌت اوؾ تٌوكسبٌري، جامعة اكسفورد.
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 "ٌا وردٌة مرٌم المباركة... لك أنت آخر قبلة فً الحٌاة التً تنطفا"
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 .54بٌتر باولوس روبنس، سٌدة الوردٌة، القرن 
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Maria ait: “Nunquid non, o filia, magna tibi 

gratia facta est, quod Christus te vocavit, 
totque Reges paganorum, Duces, et Nobiles, 

tam pulchros iuvenes, et pulchras mulieres, 
fortissimos, ditissimos, utriusque sexus, tot 
annis iam ad legem suam non traxit, te autem 

pauperculam, miseram et miserabilem, et 
minimam omnium, carnalem, et lubricam, ad 

sui cognitionem adduxit?  
Pensa haec ergo et pensa an non tibi hoc 

magnum videatur, quod illi sunt filii diaboli, 

et cum daemonibus ambulant, in cunctis 
peccatis, et vadunt per viam mortis 
descendentes in infernum, et tu indignissima, 

a Deo in baptismo es vocata, Angelis sociata, 
et in via salutis constituta. 

Cogita haec, et recognita451 in hoc, 
quanta est tibi gratia et benignitas et 
clementia ostensa, et tamen plus omnibus 

Iudaeis et paganis sine omni comparatione 
Deum tuum offendisti. 

2. O quanti putas sunt Iudeai, et  pagani, 
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ابلة عندما دعاك المسٌح، هألم تنالً نعمة ذلك: "ٌا ابنتً، 

وهو الذي جذب إلنجٌله لسنوات طوٌلة القلٌل من الملوك 

بلء والقلٌل من الوثنٌٌن والقلٌل من القادة والقلٌل من النب

الشباب الجمٌلٌن والشابات الجمٌبلت والقلٌل من األقوٌاء 

 ك أنتؼنٌاء من كبل الجنسٌن، بٌنما جذبوالقلٌل من األ

أنت )المخلوقة( المعدمة والبابسة والحقٌرة  ،لمعرفته

 والمسكٌنة والبذٌبة والفاسقة؟

إذن تؤملً فً هذه األشٌاء وفكري إن كان ٌبدو لك 

الشٌاطٌن فً كل  ٌذهب أبناء الشٌطان مع)نعمة( أن 

                                                   الذنوب وٌمشون فً طرٌق الموت نزوال  إلى الجحٌم، وأنت 

اإلله بالعماد واتحدت مع المبلبكة          اشتراك  أٌتها الدنٌبة 

 ضعت على طرٌق الخبلص.    وو  

تؤملً بهذه األشٌاء واعترفً بمقدار ما منحت من 

مٌع نعمة وفضل ورحمة مع أنك أهنت اإلله أكثر من ج

 الٌهود والوثنٌٌن بما ال ٌقارن.

 أو فكري كم ٌهودي ووثنً ٌصومون فً هذه  .2
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qui nunc ieiunant, cilicia continuo portant, et 

se acriter disciplinant, silentium tenent, 
misericordiae opera implent, et tamen cum his 

omnibus ad inferna trahuntur. 
Et tu plena miseriis et peccatis, huc 

husque sine poenitentia et bonis a Deo 

expectaris, et in viam salutis a me et Angelis 
custodiris. 

3. O quot452 essent conversi et fideles453, 
et talia circa eas fierent, quanta putas 
facerent pro amore Dei, si tanta faciunt cum 

errore saeculi454? 
Unde, inquit, nunc vide attentius, 

quoniam in hoc tibi magis datur, quam si omni 

die 24 montes aurei tibi donaretur, et tu 
tamen haec non cogitas, neque times”.  

Quo illa audiens, et dentibus stridens prae 
terrore, et timore quasi exanguis reddebatur, se 
cunctis miseris, miserabiliorem cognoscens. 

Deinde QUINTUM LILIUM pulcherrimum 
protulit Benedicta Dei Mater et Regina 

Benedictae Ancilla suae. 
In quo sic scriptum erat: Memorare 

poenas mundanas, temporibus praeteritis 

peccatoribus in isto mundo inflictas. 
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اللحظة، وٌحملون على الدوام القضبان وٌإدبون أنفسهم 

بشدة وٌلتزمون الصمت وٌقومون بؤعمال الرحمة، لكنهم 

 مع ذلك ٌسٌرون باتجاه الجحٌم.

وأنت الطافحة بالشقاء والذنوب فإن اإلله كان 

انتظارك، مع أنك )لم تقومً بؤٌة( كفارة أو عمل صالح، ب

 نحرسك على طرٌق الخبلص.وأنا والمبلبكة 

باستطاعة المإمنٌن )نٌل نعمة( أنه هل تعتقدٌن  .3

 ؟حدثت معهم األشٌاء )التً حدثت معك( ولهداٌة كهذه، 

 ارتكبوا ول           حب ا باإلله  ٌكونوا لٌفعلونه مما الذي لو

 ن من العالم؟ٌ، مخدوع       كثٌرة   (     نوب اذ)

                           أنك أ عطٌت أكثر مما لو أنك  بإمعانإذن، الحظً 

                                             ت كل ٌوم أربعة وعشرٌن جببل  من الذهب، ومع ذلك      أ عطٌ

 أنت ال تفكرٌن بذلك وال تخشٌن )اإلله(".

لدى سماعها ذلك أصبحت شاحبة، وكانت تصر على 

ا، ألنها أدركت أنها األكثر تعاسة بٌن                                                        أسنانها خوف ا وفزع 

 جمٌع التعساء.
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Quod exponens Benedicta Mater Maria, 
ait: “Nunquid455 scis quam poenam habuit 
Saul, quam poenam Cain, quam poenam 

Pharao, Datan et Abyron: et multi alii456? 
Quanti quaeso fuerunt suspensi pro uno 

furto?  

Quanti incensi, combusti, et iugulati pro 
una luxuria?  

Quanti autem flagellati, incarcerati, 
adiudicati, exactionati, et tribulati pro uno 
solo peccato, a principio mundi? 

Et tu cum infinita feceris mala, et nihil 
horum  passa  fueris;  nunquid457  parum    tibi 
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حٌنها، قدمت العروس
458
المباركة وأم اإلله لعبدتها  

 بٌنٌدٌكتا الزنبقة الجمٌلة الخامسة.

علٌها: "تذكري القصاص الجسدي الذي كان مكتوب 

 أنزل فً الماضً على الخطابٌن وهم أحٌاء".

قالت أم )اإلله( وهً تقدم لبٌنٌدٌكتا )الزنبقة(: " أال 

تعرفٌن ما القصاص الذي أنزل بشاإل، )وأي( قصاص 

)أنزل( بقابٌل، )وأي( قصاص )أنزل( بفرعون و داتان 

 وعبٌرون وآخرٌن كثٌرٌن؟

 سرقة بسٌطة!              كم واحد ش نق ل

قٌامه بعمل  د                              كم واحد ح رق حٌ ا أو ذ بح لمجر

 شهوانً واحد؟

لد وس جن وح كم علٌه                                                  وكم واحد، منذ بدء الدنٌا، ج 

                              ون فً واضط هد لذنب واحد بسٌط؟

ا ا بسٌط                          ارتكبت ذنوب ا ال تعد وال  أنك                      أٌبدو لك أمر 
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videtur? 

Quinimmo, in vita donis459 naturae et 
fortunae dotata et servata fuisti, indigna omni 

dono, et immerita, cum plus omnibus tu 
promerueris”. 

Quod illa audiens, et conscientia 

remordente, ita esse confitens, in immensum 
confusa, pedibus eius provoluta460, fletibus 

irremediabilibus, humiliter461 veniam 
praecabatur462. 

SEXTUM LILIUM, protulit Regina pietatis 

Maria, quod talem scripturam in se continebat: 
Memorare poenas praesentium et futurorum in 
hoc saeculo463 viventium. 

Quod exponens ipsa Magistra omnium 
scientiarum, Domina nostra Maria, inquiebat: 
“Sane filia Benedicta, plerique hodie bonae 
vitae corruerunt, et tu erigis464. 

Multique hodierna die, propter unum 

solum mortale morientur. 
Quidam enim miles dormiens, et sui 

scorto cohabitans, in somno subito morietur, 
pro hoc solo peccato.  

Et quidam in Anglia pro uno solo peccato 
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                            تحصى، ولم ٌ قتص منك بسببها؟

بل على العكس، ففً حٌاتك استمرت العطاٌا الطبٌعٌة 

والنجاح التً حباك )اإلله( بها؛ ومع أنك ؼٌر جدٌرة وال 

تستحقً أي معروؾ فقد نلت )من اإلله( أكثر من جمٌع 

 )اآلخرٌن(".

عندما سمعت ذلك، )شعرت( بتؤنٌب الضمٌر، 

وارتمت أمام قدمٌها شدٌدة واعترفت بصحة ذلك؛ 

 وهً تبكً ببل توقؾ.وطلبت المؽفرة صاؼرة  االضطراب

مرٌم، ملكة الشفقة، الزنبقة السادسة  لها قدمت

أن فً هذه الدنٌا قصاص فً مكتوب علٌها: "تذكري 

 فً )الحٌاة( األبدٌة". سٌتواصل)الحٌاة( 

شرحت معلمة كل العلوم، سٌدتنا مرٌم، قابلة: "ٌا 

                                                        ابنتً بٌنٌدٌكتا، فً الحقٌقة إن الكثٌرٌن ممن عاشوا حٌاة  

 مستقٌمة سقطوا )فً الخطٌبة(، بٌنما أنت تنهضٌن.

هذا الٌوم سٌموت الكثٌرون بسبب خطٌبة واحدة 

 ممٌتة.

فهناك جندي ٌنام إلى جانب عشٌقته وسٌموت بلحظة 

 هذه الخطٌبة الوحٌدة. وهو نابم بسبب

                                            وشخص آخر فً انكلترا سٌ قطع رأسه بسبب خطٌبة 
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irae decollabitur. 

Et in hac Civitate Florentiae465, tres pro 
uno peccato comburentur.  

Hoc die466 plerique in una mensa, pro 
peccato gulae extinguentur. 

Quinimmo, et quidam Religiosi sine 

observantia viventes, propter proprietatis 
vitium singulariter, ac cum toto Conventu in 

Alemaniis467, comburentur, et cum oppido 
adiacente maiori pro parte, quia participes 
sunt peccatis illorum et etiam defendunt illos. 

Et tu, scelestissima, usque nunc remanes 
impunita. 

Item hodie aliqui efficienter468 leprosi, 

aliqui rapidi, aliqui daemoniaci, aliqui 
infirmi, aliqui submergentur, aliqui 

damnabuntur. 
Et tu omnibus illis peior, non agnoscis Dei 
misericordiam, te vocantem? 

O quanti sunt et erunt in hoc mundo, qui 
si inspirationem quam habes, et occasiones 

conversionis  haberent,  totis viribus  ad  Deum 
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 واحدة وهو أنه ؼضب.

وفً مدٌنة فلورنسا هذه، سٌحرق ثبلثة أشخاص 

 وهم أحٌاء بسبب خطٌبة واحدة وهً الشراهة.

ا، بعض رجال الدٌن الذٌن ال فً ألمانٌا،         وأٌض 

الفقر( وعندهم توق للتملك سٌحرقون مع ٌلتزمون )بنذر 

الدٌر بالكامل باإلضافة إلى البلدة القرٌبة ألن أؼلبهم شركاء 

 فً خطاٌاهم وٌساندونهم.

 وأنت أٌتها اآلثمة ماتزالٌن حتى اللحظة بدون عقاب!

ؤ، وبشكل مفاجا، البعض سٌصاب                                        الٌوم أٌض 

بالبرص، وآخرون سٌفقدون عقولهم، وآخرون سٌتلبسهم 

طان، وآخرون سٌمرضون، وآخرون سٌخسرون الشٌ

 الحظوة، وآخرون سٌخسرون السمعة الطٌبة.

وأنت األسوأ منهم جمٌعهم ال تعترفً برحمة اإلله 

 ك؟صطفاالذي ا

، لو حدثت  ا ومستقببل                                                  كم واحد فً هذا العالم، حاضر 

 كما حدث معك أنت لعاد معهم الظهورات وفرص الهداٌة 
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per poenitentiam redirent. 

Vide ergo ista, quoniam in hac 
misericordia tibi exhibita, magis tibi donatur, 

quam si centum mundi aurei tibi donarentur. 
Vide ergo, et audi quae dico, et 

convertere ad Deum toto corde”. 

Illa haec audiens, et voces lamentabiles 
proferens, peccataque sua confitens, 

cappellam469 totam sic lacrymis implebat, ut 
etiam eius vestimenta viderentur, undique 
madefacta simul cum terra. 

SEPTIMUM LILIUM dedit Domina nostra 
inclyta et benignissima Maria, praefatae 
Benedictae: in quo sic scriptum continebatur: 
Memorare damnationem hominum 
praecedentium, praesentium et futurorum. 

Quod exponens Mater pietatis, ait: “Non 
est aliquis damnatus, qui si esset, ubi tu es, 
summe non poeniteret470. 

Et rursum plerique sunt damnati, et 
erunt, qui si tuam471 gratiam habuissent, vel 

haberent, procul dubio salvati essent. 
O quanti sunt, pro uno solo peccato 

mortali  damnati, et tu quae  tanta  commisisti 

flagitia, adhuc es indamnata? 
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 إلى اإلله بكل قواه وقام بالتكفٌر عن ذنوبه.

انظري إذن إلى هذه األشٌاء، فقد نلت الرحمة فٌها 

                                      أكثر مما لو أ عطٌت مبة عالم من الذهب.

انظري إذن واصؽً لؤلشٌاء التً أقولها لك، واهتدي 

 اإلله من أعماق قلبك".إلى 

بعد سماعها هذه األشٌاء، أقرت بصوت واهن 

ا بالدموع التً كانت تبلل                                                        بخطاٌاها، وكان كل وجهها مسطر 

 مبلبسها وتتساقط على األرض.

قدمت سٌدتنا المجٌدة مرٌم الحنونة إلى بٌنٌدٌكتا 

 الزنبقة السابعة.

وكان مكتوب علٌها ما ٌلً: "تذكري لعنة البشر فً 

 ضً والحاضر والمستقبل".الما

وعلقت أم الرأفة على ذلك بالقول: "لو أمكن ألي 

ا.                                   ملعون أن ٌكون فً مكانك لندم جد 

ولو نال جمٌع الملعونٌن فً الحاضر وفً المستقبل 

 النعمة التً نلتها أنت لنالوا الخبلص ببل شك.

كم واحد لحقت بهم اللعنة بسبب خطٌبة ممٌتة واحدة، 

                                    ذنوب ا بهذا الحجم لم ٌ قتص منك بعد! وأنت التً ارتكبت
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O quanti usque ad mortem fuerunt iusti, 

et in morte peccantes, fuerunt, et sunt 
damnati? 

Iusto Deo, iuste hoc faciente, vel 
permittente. 

Et tu, misera adhuc es viva! 

O quanti propter solum peccatum 
ignorantiae sunt damnati, et damnabuntur, et 

tu quae tanta perpetrasti scelera, ex certa 
malitia affectata, adhuc es reservata, et 
impunita? 

Cognoscis quae dico? 
Si credis, convertere, si non credis, 

iterum adverte quae dicuntur. 

Hodie puella una 12472 annorum propter 
solum peccatum luxuriae, cum proprio patre 

occisa, in aeternum est damnata. 
Et hodie in Hispania puer octo annorum 

submergetur, et473 solum propter peccatum 

luxuriae, quod cum sorore egit, et si non 
consummavit, tamen inchoavit, in aeternum 

damnabitur. 
Quid plura? 
Hodierna die quaedam Domina 

pulcherrima  et   nobilissima  choreas  ducens, 
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ا حتى مماته ولحقت به اللعنة ألنه                                                   كم واحد كان صالح 

                          ارتكب ذنب ا فً لحظة موته!

 إن اإلله عادل، وما ٌقوم أو ٌعد به ٌتفق مع العدالة.

 وأنت أٌتها البابسة ماتزالٌن حٌة!

حق به اللعنة لمجرد أنه ارتكب كم واحد لحقت وستل

خطٌبة الجهل، وأنت التً ارتكبت هذه الذنوب العظٌمة بكل 

 مكر ووعً ماتزالٌن تحت الحماٌة وببل عقاب؟

 هل تعلمٌن ما أقول لك؟

إن آمنت اهتدي، وإن لم تإمنً انتبهً لما سؤقول 

 لك.

باللعنة  بنت عمرها اثنتا عشرة سنة           ٌوم أ دٌنتال

               فق تلها أبوها. الرتكابها خطٌبة الشهوة األبدٌة

 ًثمانوالٌوم، فً اسبانٌا، سٌؽرق طفل عمره 

سنوات بسبب خطٌبة واحدة تتعلق بالشهوة ارتكبها مع 

حاول فعلها؛ وستلحقه اللعنة  وإنماأخته، ولو أنه لم ٌفعلها 

 األبدٌة.

ا؟              وماذا أٌض 

الٌوم ستموت بصورة مفاجبة سٌدة مشهورة وفً 

 ال وهً تقود الرقصات، بحضور الجمٌع، ألنها ؼاٌة الجم
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coram omnibus subito morietur et propter 

chorearum peccatum damnabitur in aeternum. 
Quinimmo, quidam ab omnibus bonus, et 

quasi Sanctus habetur in Lombardia, qui 
solum propter peccatum negligentis 
confessionis, et non perfectae conscientiae 

suae examinationis, morietur, et in aeternum 
damnabitur, cum tamen de hoc nullam haberet 

conscientiam remordentem. 
Timeant ergo cuncti inposterum474 grosse 

confiteri, et negligenter, sicut heu! hodie quam 

plures faciunt. 
Hodie etiam in hac Civitate quatuor 

morientur, et unus Burgensis damnabitur, 

propter solam negligentiam, quod filios suos, 
et etiam servos, diligenter secundum Deum non 

erudivit. 
Quidam etiam Curatus, sive Pastor, in 

sua persona bonus, sed quia negligenter nimis 

rexit oves suas, et in examinatione 
Confessionis, non correxit, subito morietur, et 

damnabitur.  
Quidam   etiam   Religiosus   de   Cellario 
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                                              ارتكبت ذنب ا فً الرقص وستلحقها اللعنة األبدٌة.

ا، أحدهم فً لومباردٌا ٌحسبه الجمٌع رجبل                                                وأٌض 

 ، ا وعادال  وبسبب الخطٌبة الوحٌدة التً ارتكبها                صالح 

باهتمام، سٌموت  باعترافه بإهمال، بدون أن ٌحاكم ضمٌره

وسٌحكم علٌه باللعنة األبدٌة ألنه لم ٌكن ٌشعر بتؤنٌب 

 الضمٌر.

منتبهٌن إلى أن ال ٌعترفوا بصورة إذن لٌكن الجمٌع 

                                                  فظة وال مبالٌة كما ٌفعل الٌوم الجمٌع تقرٌب ا لؤلسؾ.

ا، سٌموت فً هذه المدٌنة أربعة أشخاص،            الٌوم أٌض  

وستلحق اللعنة األبدٌة بؤحد البورجوازٌٌن إلهمال واحد 

فقط: وهو أنه لم ٌعتنً بتربٌة أبناءه و خدمه على االمتثال 

 )لوصاٌا( اإلله.

ا وستلحق اللعنة األبدٌة بؤحد  وسٌموت                                 أٌض 

القساوسة، أي راعً )نفوس(؛ وهو شخص صالح لكنه 

ا فً قٌادته لرعٌته والمبالً فً أثناء االعترافات.                                                          مهمل جد 

ا، سٌموت   من  أحد األدٌرةدٌن فً رجل                    الٌوم أٌض 
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hodie corruens fracto collo morietur, et 

damnabitur, propter hoc quod non habebat 
firmum propositum vivendi secundum Statuta, 

et Regulam sui ordinis, ad quod propositum 
habendum, ad minus in voto, et intentione sub 
periculo peccati mortalis, quilibet Religiosus 

obligatur. 
Est autem et alius Religiosus in alio 

Monasterio, qui hodie in pestilentia subito, 
morietur, et damnabitur, singularissime 
propter hoc, quod negligenter, et vagabunde 

dicebat officium divinum. 
Et tu misera peccatis plena, quae plus in 

una hora peccasti, quam omnes isti quatuor in 

sua vita, non timebis, nec expavesces? 
Cum tamen hodie in hac hora durae475 

sociarum tuarum in lupanari a ribaldis nunc 
iugulantur et damnantur. 

O si nunc tibi haec contingerent, quid 

faceres, diceres, aut cogitares?  
Vide ergo, vide, et pensa, quod in inferno 
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وستلحق به اللعنة  ،لكسر عنقهجراء سقوطه الذي سٌإدي 

على العٌش  التصمٌم الراسخألنه لم ٌكن لدٌه  ،األبدٌة

بحسب المبادئ األساسٌة والقواعد المتبعة فً رهبانٌته: 

أقله بالرؼبة  ،وهو التصمٌم الواجب توفره فً كل رجل دٌن

                                      أو النٌة، وإال  فهو ٌرتكب خطٌبة ممٌتة.

ا رجل دٌن آخر فً دٌر آخر سٌموت الٌوم                                   هناك أٌض 

                                                   فجؤة بالطاعون وسٌ لعن لمجرد أنه تبل الصلوات الٌومٌة 

 بإهمال وببل رؼبة.

التً ارتكبت ٌتها البابسة الملٌبة بالخطاٌا، وأنت أ

                                                     ذنوب ا فً ساعة واحدة أكثر من أربعتهم فً حٌاتهم كلها، 

 ألن تخافً أو تفزعً؟

الٌوم بالضبط، وفً هذه الساعة، اثنتان
476

من  

بٌت الدعارة ستتعرضان للخنق من قبل بعض  زمٌبلتك فً

 اآلثمٌن وستلعنان.

إلى ذلك مالذي كنت  اآلن لو أنك تعرضت أنت 

ستفعلٌنه، )ومالذي كنت( ستقولٌنه أو )مالذي كنت( 

 ستظنٌنه؟

 ن الكثٌرٌن فً الجحٌم هم إإذن الحظً بانتباه وفكري 
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sunt multi te meliores, salvo statu, qui tamen 

nunquam  salvabuntur. 
Et in omnibus illis magis rea, adhuc non 

es damnata? 
Quid amplius vis audire?  
Cernis quanta tibi bona Deus fecit? 

Nec tamen facit aliis, te in immensum 
melioribus. 

Vide ergo et pensa bene, et nota, quae 
dixi477: ne post haec ad infamiam tuam 
rediens, ruat super te absque misericordia, Dei 

ira. 
Nam in hoc dono, plus tibi donatum est, 

quam si tibi fuissent dati, tot mundi, lapidum 

pretiosorum, quot sunt stellae in Coelo”. 

Sic igitur haec audiens, supradicta 

paupercula, signanter mortes subitaneas sibi 
conviventium, et se ream supra modum 
agnoscens: palpitare coepit, coram Virgine 

gloriosa, venae franguntur, et sanguis per 
omnes corporis meatus fluit, et quasi 

exanimata, prae cordis angustia remansit. 
Ad quam, post populi478 astantis 

clamorem,   Dominicus   adveniens   de   Missa 
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ا       قد ل  مع ذلك فأفضل منك، و                         عنوا ولن ٌستطٌعوا أبد 

 الخبلص.

بٌنما أنت التً عندك ذنوب أكثر منهم جمٌعهم لم 

            ت لعنً بعد!

 ماذا ترٌدٌن سماع أكثر من ذلك؟

ا  آلخرٌن لم ٌفعله مع ا                            انظري كم فعل اإلله معك خٌر 

ا.                       األفضل منك بكثٌر جد 

                                             انظري وفكري ملٌ ا، وخذي بالحسبان ما قلت كً ال 

ٌنصب ؼضب اإلله علٌك ببل رحمة إن عدت بعد هذا إلى 

 )حٌاتك( الفاضحة.

هبت أكثر مما لو أ عطٌت عوالم من                                                   فً الواقع، لقد و 

 الحجارة الثمٌنة بعدد نجوم السماء".

رفٌقتٌها                                       لدى سماعها ذلك، )ص دمت( المسكٌنة لموت 

المفاجا قبل كل شًء، ثم إلدراكها أنها خطاءة فظٌعة. 

وبسبب االهتٌاج، أمام العذراء المجٌدة، أصبح قلبها ٌخفق 

بسرعة كبٌرة فانفجرت أوردتها وسال الدم على طول 

 جسدها وماتت.

 وبعودة  ؛كان الناس الحاضرون ٌصرخون بقوة
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(in qua tribus horis illis steterat, quibus 

praefata Benedicta in raptu fuerat, supplicius 
pro illa orando) cuncta quae dicta, et facta 

fuerant, erga filiam suam, agnoscens, et eam 
per manum apprehendens, ac in virtute 
Psalterii Virg[inis] Mariae, consignans, mox 

illam fere mortuam, integrae restituit sanitati: 
populo universo astante, et vidente, atque 

immensas in coelum laudes proclamante. 
Post hebdomadam dierum, cum 

divotissimum479 Pater Dominicus celebraret in 

Ecclesia B[eatae] Virginis, et illa Benedicta 
praefata, praesens esset, vidit Dominicum in 
crucifixi specie cum stigmatibus omnibus, et 

corona spinea, ad altare procedentem, cum 
assistentia Virginis Mariae, et plurimorum 

Angelorum. 
Cumque facta fuisset consecratio, 

apparuit Christus visibiliter in Crucem 

extensus, cum omnibus signis Passionis, 
stillabatque super Dominicum Sanguinem 

Divinissimum, et eum perfecte sibi 
configuravit.  

Quo facto, vidit a dextris librum 

maximum,   quem   prius   viderat   in   iudicio, 
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                                                 دومٌنٌك من القداس )كان خبلله ٌصلً متوسبل  من أجلها 

عات كانت فٌها بٌنٌدٌكتا فً حالة من النشوة( لمدة ثبلث سا

، أمسك ٌدها ورسم وما سمعت ابنته                  عارف ا بكل ما رأت

عبلمة )الصلٌب( )بسبحة( وردٌة مرٌم العذراء، فؤعاد 

المٌتة على الفور إلى الحٌاة أمام أعٌن كل الناس 

 الحاضرٌن الذٌن كانوا ٌرفعون التسبٌحات إلى السماء.

وبٌنما كان األب التقً دومٌنٌك ٌرأس بعد سبعة أٌام، 

القداس فً كنٌسة القدٌسة مرٌم، كانت بٌنٌدٌكتا حاضرة 

ورأت دومٌنٌك فً هٌبة ٌسوع المصلوب، بالندبات وإكلٌل 

                                                    الشوك، ذاهب ا باتجاه المذبح تصحبه مرٌم العذراء وعدد 

 كبٌر من المبلبكة.

وعندما قام بتكرٌس المناولة ظهر أمام عٌنٌها 

ا على الصلٌب مع عبلمات اآلالم وكان الدم  المسٌح                                           ممدد 

ا به.اإللهً ٌنزل على دومٌنٌك                                    جاعبل  إٌاه شبٌه ا شبه ا تام 

رأت بعد ذلك، على الجانب الٌمٌنً، الكتاب الضخم  

                                               الذي رأته سابق ا فً ساعة الحساب وقد أصبح ناصع 

 

 

 

 

 

 



866 
 

candidissimum factum, sed nondum scriptum. 

Cumque vehementius super hoc 
miraretur, clara voce audivit Dominum JESUM 

CHRISTUM sibi dicentem: “Filia Benedicta 
librum tuum septem liliis delevisti, ab omni 
specie septem peccatorum mortalium: vide ut 

de caetero rescribatur, non ut prius, picturis 
infernalibus nigris et horribilibus, sed literis 

albis, rubeis. 
Sin autem: vindictam rursus de te 

accipiam, et corrues”. 

Quod audiens illa, vehementer territa, et 
ad poenam priorem venire pertimescens, 
propius accendens480, et ad pedes dulcissimae 

Virginis  Mariae se prosternens, misericordiam 
petebat, ne ut sicut481 prius tantis afficeretur 

poenis. 
Tunc misericordiae Regina, clamidem 

suam elevans, ex variis lapidibus pretiosis, de 

collo suo traxit Patriloquium pulcherrimum, 
dicens: “Hoc filia mihi donasti, et ego illud 

tanquam torquem Imperialem, in collo meo 
defero. 

Filiusque meus, quem cernis in Cruce 

pendentem, similiter pro torque Regali, habet 
suum   sertum,   collo   suo   impositum   mirae 
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 بعد. مكتوب فٌه شًءالبٌاض ولم ٌكن 

بٌنما كانت تحت تؤثٌر الدهشة الكبٌرة مما رأت، 

عال: "ٌا سمعت الرب ٌسوع المسٌح ٌقول لها بصوت 

لسبعة كتابك ذا العٌوب ا طبتابنتً بٌنٌدٌكتا، لقد ش

ا الربٌسٌة بكل أشكال                                    ها بفضل الزنابق السبع: احرصً جٌد 

على إعادة كتابته من البداٌة بحروؾ بٌضاء وحمراء 

 األسود والفظٌع.ولٌس بلون الجحٌم 

ا إلٌك للقصاص منك وسٌكون                                           وإال  سؤعود مجدد 

 هبلكك".

لدى سماعها ذلك، وقد دب الرعب فً قلبها خشٌة أن 

ٌكون مصٌرها ذلك العقاب الذي رأته فٌما سبق، اقتربت من 

مرٌم العذراء وجثت أمام قدمٌها وطلبت متوسلة رحمتها 

      بق ا.كً ال ٌكون مصٌرها ذلك العقاب الذي رأته سا

عندها نهضت ملكة الرحمة بمعطفها المرصع 

بالجواهر الكرٌمة من كل صنؾ، ورفعت سبحة وردٌتها 

المدهشة وقالت: "ٌا ابنتً، أنت قدمتها لً وأنا أحملها 

 على رأسً مثل تاج ملكً.

ا                                                    وابنً الذي ترٌنه معلق ا على الصلٌب عنده هو أٌض 
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pulchritudinis, et valoris, quae tu nobis 

dedisti, et in quibus librum tuum mortis, cum 
adiunctione liliorum482, delevisti. 

Nunc ergo filia, constanter age. 
Ecce Psalterium meum, in quo 

inposterum483 tua peccata et aliorum delebis, 

tibi commendo. 
Et in prima Quinquagena, quae est ex 

lapidibus pretiosis albis, et claris: scribes in 
libro articulos Incarnationis Filii mei, et Dei 
JESU CHRISTI, meditando dignitates meas in 

ordine ad Filium, secundum omnes corporis 
mei partes, scilicet quam reverenter caput ei 
inclinavi, auribus eius vocem audivi, manibus 

maternis, et Virgineis, eius tenerrima, et 
pulcherrima membra contrectavi, ac materna 

ministeria impendi, per singula membra 
discurrendo usque ad pedes. 

Litteris autem rubeis scribes cum 

secundo   serto:  quod  dices  devote,  ad horas 
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ا  خارق الجمال والروعة أهدٌته لنا أنت؛ ومن        ملكٌ ا      تاج 

خبللهما، باإلضافة إلى الزنابق، أنت محٌت كتاب الموت 

 خاصتك.

 فكونً مثابرة.اآلن ٌا ابنتً، أما 

اسلمك وردٌتً التً ستمحٌن بها من الٌوم  هاك،

ا ذنوبك وذنوب اآلخرٌن.                            فصاع 

)وكما( أن الخمسٌن األولى )مإلفة( من خمسٌن 

ا كرٌم ا أبٌض، فستكتبٌن كتابك )بحروؾ بٌضاء(                                                  حجر 

ناصعة )عندما ستتلٌن( أسرار تجسد ابنً اإللهً ٌسوع 

أعضاء حصلت علٌها فً مزاٌاي التً          متؤملة  المسٌح 

رأسً الذي كان  :وهً ؛جسدي المختلفة بمبلمستها البنً

للتان بهما كنت أسمع صوته، وٌداي ٌنحنى علٌه، وأذناي ا

األمومٌتان والعذراوان اللتان بهما كنت ألمس أعضاء 

 اً كنت أخصه بهعناٌة األم التجسده الطرٌة والمدهشة، و

 جسده من الرأس حتى القدمٌن. أنحاءجمٌع فً 

ثم )بتبلوة( السبحة الثانٌة ستكتبٌن )كتابك( بحروؾ 

 ابنً. حمراء عندما تتلٌن بورع ساعات آالم
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Passionis Filii mei: quod sertum est de rubeis 

lapidibus pretiosis, meditando scilicet hic 
quinquaginta articulos Passionis Filii mei, et 

habendo ante te Crucifixi Imaginem, et cuilibet 
vulneri Ave Maria offerendo, nec non cum hoc 
meditando dolorem illius partis. 

Litteras autem aureas scribes cum tertio 
Serto, quod erit ad honorem Sacramentorum 

Sanctorum, et contra tua peccata, et pro 
imaginibus, habebis imagines tuae484 
Ecclesiae, et tuae patriae, de una, in aliam 

meditando, spiritualiter discurrendo485, et hoc 
designanter per tertium sertum, ex signis 
aureis compositum. 

Sed igitur filia, praedicto in Psalterio 
mihi, et Filio meo devote servias, sicut 

incoepisti486, et quoties nobis Psalterium 
obtuleris, tot torques Imperiales, infiniti 
valoris existentes487 collis nostri honore 

condigno ac regio ciscumaptabis”. 

Igitur Missa sic miraculose  consummata, 
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ة حمراء، ثمٌن( جوهرة 51هذه السبحة )مإلفة من 

وفٌها ستتؤملٌن أسرار
488
آالم ابنً الخمسٌن، وستتؤملٌن  

ا بؤلم كل عضو من أعضابه واضعة  أمامك صورة                                                أٌض 

 الصلب ومصلٌة السبلم علٌك ٌا مرٌم لكل ندبة من ندباته.

ثم ستكتبٌن )كتابك( بحروؾ من ذهب )بتبلوة( 

                                                       السبحة الثالثة )من الوردٌة( والتً ستكون تكرٌم ا لؤلسرار 

                             ، وستضعٌن صورة  لكنٌسة بلدتك المقدسة وضد خطاٌاك

 عندكلتٌهما بتطواؾ روحً، وستتوقفٌن فً وستتؤملٌن 

هذا فً السبحة الثالثة )من الوردٌة( المإلفة من حبات 

 ذهبٌة.

ستخدمٌنً وابنً بإخبلص فً هذه  إذن ٌا ابنتًهكذا 

 من لنا نالوردٌة كما )قلت( فً البداٌة؛ وبقدر ما تقدمٌ

بؤكالٌل ملكٌة فابقة القٌمة  وردٌات ستتوجٌن رأسٌنا

 ".اإلكرام واإلجبلل البلبقٌن بالملوك( وستقدمٌن لنا)

 فً لحظة المناولة فً ذلك القداس الرابع، أمسك 
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in qua V[irgine] Maria partem Hostiae, et 

Sanguinis Christi accipiens Dominico sibi 
familiarissimo, communicavit, in signum 

summae, et singularissimae489 amicitiae 
tamquam490 Sponsa cum Sponso, eumque iuvit 
ad vestes Ecclesiae deponendum, et humiliter 

ei valefaciens, et Benedictam consignans (de 
qua praedicta acta sunt) cum gratissima facie 

disparuit. 
Atque post Benedicta ista, a daemonibus 

omnino liberata et in bono proposito 

confirmata, in servitio Psalterii Christi et 
Virg[inis] Mariae, usque in finem permansit, 
in491 omni sanctitate devotionis, et 

poenitentiae fervore, adeo, ut Domina nostra 
postea ipsi saepius appareret: et plurima 

Dominici facta, quae nemo hominum sciebat, 
revelaret, quae in Legenda F[ratis]492 Thomae 
de Templo pro parte sunt scripta, qui fuit 

Hispanus, et S[ancti] P[atris] N[ostri] Dominici 
socius. 
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القدٌس دومٌنٌك رقاقة الخبز المقدس )المؽمسة فً كؤس( 

دم المسٌح وناولها لمرٌم العذراء، عبلمة على عظمة 

صداقتهما الفرٌدة، وقامت )مرٌم فً نهاٌة القداس( 

                                                      بمساعدته على خلع ثوب الكهنوتٌة تمام ا كما تفعل العروس 

عهد مع عرٌسها؛ وفً النهاٌة، بعد أن حٌاها بتواضع، 

تحدثنا لمرٌم كلٌة القداسة( ببٌنٌدٌكتا ) دومٌنٌك )القدٌس

 .عن أنظارهم(، فقبلت واختفت عما حصل معها

بعد ذلك، عندما تحررت بٌنٌدٌكتا بالكامل من 

نٌتها المستقٌمة، ثابرت حتى  علىالشٌاطٌن وكلها تصمٌم 

النهاٌة فً خدمة وردٌة المسٌح ومرٌم العذراء بتقوى 

ن سٌدتنا كانت تظهر لها مرات كثٌرة إ بحٌث متقدوتكفٌر 

الكثٌرة التً لم ٌكن ٌعرفها  دومٌنٌكوتكشؾ لها عن مآثر 

والتً كانت مكتوبة فً "األسطورة" للراهب توما دٌل  أحد

 رفٌق القدٌس أبانا دومٌنٌك. تٌمبٌو االسبانً
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 ٌة.، تفصٌل ٌجسد إمرأة مع الورد51المعلم دٌر بروكر مارتنستافل، القرن 
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 "ٌا ملكة الوردٌة...ٌا مبلذ الخطابٌن"

 )الطوباوي بارتولو لونؽو(.

 .5445كتاب الصلوات لكاترٌن دي كلٌؾ، 
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Ex qua Legenda, et pluribus aliis legendis 

facta, quae nunc de Dominico dicta sunt, 
fuerunt extracta: et sunt nuper per 

revelationem Christi, et Virginis Mariae, 
confirmata cum signis magnis, et portentis. 

Et de omnibus his fidem, et testimonium, 

sub iuramento fidei Trinitatis perhibeo, sub 
periculo omnis maledictionis, mihi infligendae, 

in casu, quo deficio a veritatis recto tramite. 
Propterea convertimini a via vestra mala, 

et redite ad Christum et Virginem Mariam, 

Matrem nostram, per Psalterium suum 
divinissimum. 

Quoniam ut nuper revelatum est 

temporibus istis, ab ipsis, eorum voluntas est, 
un praedicetur, doceatur, et ab omnibus 

dicatur, contra omne malum amovendum, at 
pro omni bono acquirendo: et signanter contra 
mala, toti mundo, in proximo imminentia, nisi 

adsit in populis poenitentia. 
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نقلوا سطورة" هذه "األمن  "أسطورٌون" كثر استمد

                                                   إلى ٌومنا هذا األعمال العظٌمة للقدٌس دومٌنٌك: أ كدت 

من خبلل ظهورات                                      حدٌث ا )هذه األعمال العظٌمة( مرة أخرى 

  المسٌح ومرٌم العذراء وعبلمات ومعجزات كبٌرة.

                                               وأنا أشهد على كل ذلك ٌقٌن ا وأقدم ضمانتً وأدعو 

ا كً ٌنزل بً شتى أنواع القصاص                                                      الثالوث )المقدس( شاهد 

 ن كنت خرجت عن صراط الحقٌقة المستقٌم.إ

إذن، اهتدوا واتركوا حٌاتكم
493

الشرٌرة وعودوا  

بواسطة الوردٌة المقدسة ألن       أم نا للمسٌح ومرٌم العذراء

إرادتهم: وهً عن )ٌسوع ومرٌم( قد كشفا فً عصرنا هذا 

من قبل الجمٌع  وتتبل       وت علم)بالوردٌة المقدسة( وعظ       أن ٌ  

                                                  القتبلع جمٌع الشرور ونٌل كل خٌر، وخاصة  الشرور التً 

لم ٌكفر الناس عن  نتهدد العالم أجمع فً المستقبل إ

 خطاٌاهم.
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Propterea omnes: Laudate eum in Psalterio 

decem chordarum, scilicet dicendo, quindecim 
Pater Noster, et cuilibet addendo decem Ave 

Maria, quae sunt in numerum centum 
quinquaginta; sicut sunt in Psalterio Davidico 
150 Psalmi, in quibus omnibus dulcissima Virgo 

Maria fuit praefigurata. 
Quod nobis omnibus concedat JESU 

CHRISTUS MARIAE, et Dei Filius, in saecula 
saeculorum Benedictus. Amen. 
 

 
EXEMPLUM III. 

De Benedicta Hispana. 

 

Erat virgo nomine Benedicta, filia 

Comitis Nobilissimi in Regno Hispaniae cognata 
Sanctissimi Dominici Patriarchae Ordinis 

Fratrum Praedicatorum Almi. 
Fuitque vane494 in domo parentum 

educata, cum omni gloria mundana. 

Erat corpore pulcherrima, elegantissima, 
et fortissima, ultraque multas alias, corpore 
excelsa, doctaque in omni vanitate saeculi, ac 

mundana eloquentia. 
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إذن، سبحوا جمٌعكم )لئلله( فً مزمور )الوردٌة( 

األوتار العشرة، أي بتبلوة خمسة عشر أبانا وإضافة  يذ

، والتً السبلم علٌك ٌا مرٌم إلى كل واحدة منهاعشرة 

، 151                                       مبة وخمسون وفق ا لعدد مزامٌر داوود الـ  مجموعها

 فً كل واحد منها رإٌة مسبقة للمحبوبة مرٌم العذراء.

أعطنا )نعمة الوردٌة( ٌا ٌسوع المسٌح، ٌا ابن مرٌم 

 ، المبارك إلى دهر الداهرٌن.واإلله

 

 المثال الثالث

 بٌنٌدٌكتا االسبانٌة.

 

كان هناك فتاة عذراء اسمها بٌنٌدٌكتا، ابنة كونت 

نبٌل فً المملكة االسبانٌة وقرٌبة للقدٌس دومٌنٌك مإسس 

 رهبانٌة األخوة الوعاظ المقدسة.

 المظاهر االجتماعٌةتربت فً بٌت عابلتها على 

 ومباهج الدنٌا.

ا، وذكٌة وجرٌبة، وكانت تعرؾ أكثر كا                                              نت جمٌلة جد 

 وكانت ذات خبرة فً كلاالهتمام تجذب من األخرٌات كٌؾ 

 .ألحادٌث االجتماعٌةوا  المظاهرما ٌخص 
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Insuper cantare, discantare modo 

mirabili, scivit adeo quod495 nullus esset Cantor 
Ecclesiasticus, qui se illi in arte musica 

praeferre auderet. 
Quinimmo in simphonia, in cythara496, 

organisque ac huiusmodi musicalibus 

instrumentis scivit peroptime ludere. 
Ad scacos, aleas, et huiusmodi 

saecularium497 ludos, tam bene ludebat, ut ab 
omnibus Magistra vocaretur. 

Quinimmo, cum fortissima esset498, in 

hastiludiis, et spatareorum artibus, sic edocta 
fuit, ut in talibus nullum reperiret victorem. 

Quod autem gravius est, cum gratiis 

mundanis redundaret, dissolutissima in habitu 
fuit, semper in choreis, duellis, spectaculis 

existens, cunctosque ad sui amorem alliciebat. 
Veniebantque quam plurimi, ex diversis 

Regni partibus, sola eius fama allecti, immo 

etiam per convivia Nobilium Pater et Mater pro 
carminibus et choreis ducendis, etiam de nocte, 

eam conducebant, ut videlicet verbis, et 
responsis suis convivas laetificaret. 
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كانت تعرؾ الؽناء والترنٌم بصورة رابعة وتتخطى 

على  ٌجرإالجمٌع بحٌث لم ٌكن هناك أي منشد كنسً 

 ادعاء األولوٌة أمامها بالقدرات الموسٌقٌة.

ا ترقص بصورة رابعة على موسٌقى كانت                                    أٌض 

 القٌثارات واألرؼن واآلالت الموسٌقٌة األخرى.

أ وكانت بارعة فً لعبة الشطرنج والنرد وألعاب      جد 

 اجتماعٌة أخرى بحٌث أن الجمٌع كان ٌنادٌها بالمعلمة.

ا فً مبارٌات الرمح                                                  ولكونها مقدامة كانت ماهرة جد 

ن ٌوجد أحد قادر على على الخٌول وفً فنون السٌؾ ولم ٌك

 هزٌمتها فً هذه المضامٌر.

ا فً                                                لكن األمر األكثر فظاعة أنها كانت متحررة جد 

طرٌقة لبسها، مع أنها كانت تتمتع بنعم دنٌوٌة وافرة، 

شاهد المبارزات، وكانت قد بٌن الموسٌقى وم            كانت دابم او

 قلوب الجمٌع. استمالت

بقاع  وكان الكثٌر )من المعجبٌن( ٌؤتون من شتى

 المملكة تجذبهم شهرتها.

ها اوفً أثناء الدعوات إلى مؤدبات النببلء كان والد

ٌصطحبانها معهما لقٌادة األؼانً والرقصات المسابٌة، 

 ها.ردود                                            وبطبٌعة الحال لكً ت بهج المدعوٌن بؤحادٌثها و
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Cumque ista fieret, et iam quasi viginti 

annorum esset, quidam miles sic vagam eam 
prospiciens, de illa tentatus, cogitavit, qualiter 

illam decipere posset. 
Dicebat enim intra se: piscis extra aquam 

non potest stare, nec cerva extra sylvam sine 

captione. 
Non enim poterit esse, ut haec quae se tot 

periculis iniicit, vana existens, quin capiatur 
aliquando, aliquando non effugere poterit. 

Itaque magnum Convivium Patri et Matri 

faciens, maxima cum culpa499, et500 simul, et 
illam Benedictam pro laetificatione Convivarum 
recepit, quam etiam prae omnibus conviviis 

praeoptavit. 
Cumque sic cuncti in Convivio 

laetarentur, choreisque, et cantilenis vanis et 
ludis iucundissimis laetarentur, interea miles 
ille munuscula offert praedictae Benedictae, 

scilicet annulum aureum, cum torque 
pulcherrima, sed occulte. 

Quae libenter, sicut ab aliis consueverat, 
recepit. 

Cum igitur cuncti gauderent in ludis 

istius Benedictae et supra  modum  mirarentur 
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أحد  اتقد                                     عندما كان عمرها عشرٌن عام ا تقرٌب ا، 

بالنظر إلى كونها متحررة إلى ذلك الحد، ، وبحبهاالجنود 

 كان ٌحاول أن ٌفهم كٌؾ السبٌل إلى التقرب منها.

لنفسه: "ال ٌمكن للسمكة أن تعٌش خارج كان ٌقول 

الماء وال للظبٌة أنت تعٌش خارج الؽابة بدون أن ٌمسك 

 بها.

أن تلك المرأة التً تعرض نفسها إلى  ال ٌمكن     فعبل  

                ، أال  ت مسك مرة بالعٌش بٌن المظاهر ،كل تلك المخاطر

واحدة على األقل، أو أن ال تستطٌع الهرب مرة واحدة على 

 األقل".

باذخة ودعى والدي وهكذا رتب الجندي مؤدبة فخمة 

ا بحجة تسلٌة                                                        بٌنٌدٌكتا قبل جمٌع اآلخرٌن، ودعاها هً أٌض 

 الضٌوؾ. 

خبلل المؤدبة، وبٌنما كان الجمٌع ٌستمتعون بالرقص 

واألؼانً المسلٌة، قدم الجندي لبٌنٌدٌكتا هدٌة حب عبارة 

.عن خاتم من الذهب وعقد فً ؼاٌة الجمال، لكن بال      سر 

قبلت بٌنٌدٌكتا بها عن طٌب خاطر كما قبلت من قبل 

ا من آخرٌن.                       ؼٌرها أٌض 

 بٌنما كان الجمٌع ٌتسلى بؤلعاب بٌنٌدٌكتا وكانوا 
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de eius prudentia, et facundia humana, miles 

ille dans caeteris vinum in copia fortissimum, 
illico Benedictae, vinum defaecatum in scypho 

offerebat, et in ampulla, vinum albissimum, 
loco aquae fraudulenter propinabat. 

Quid plura? 

Virgo mundana, iam ebria effecta, capitur.  
Cum enim omnes sui, nimis esset vino 

absorpti, et gaudiis attoniti, heu illa misera 
cum milite cuncta Castri habitacula et loca 
alia501 visura, sola, cum solo exivit: atque per 

hunc modum horribili caeno luxuriae, se ipsam 
turpiter polluit. 

Rediensque ad suos, longe amplius 

dissolutior apparere coepit. 
Sic igitur latenter in illo anno, saepius 

cum milite praefato habitavit, filiumque in sui 
totius prosapiae, et suam infamiam concepit, 
peperitque in domo paterna. 

Flevit illa, Parentes quoque, et omnes qui 
illam noverant, universaque Civitas concitatur, 

 

                                                           

 
501

ٔدذ  0699)األِبوٓ اٌّس١طخ(؛ ٚفٟ ؽجؼخ  "locula ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 

"localia)ٓأِبو( ". 



887 
 

 كان الجندي ٌصبمذهولٌن لشطارتها وأناقة أسلوبها، 

ا ذا  وفً  درجة عالٌة من الكحول                        لآلخرٌن وبإسراؾ خمر 

ا بخمر أبٌض )آخر( كان  ا مخلوط  ا أبٌض                                                         كؤس بٌنٌدٌكتا خمر 

 قد وضعه فً قارورة بدل الماء.

المحبة للحٌاة االجتماعٌة فوقعت فً ثملت العذراء 

 الشرك.

كانا منؽمسٌن فً و                               ؼفا )والداها( قلٌبل  بسبب الخمر

لؤلسؾ، خرجت تلك البابسة مع الجندي لكن، االحتفال، 

لرإٌة ؼرؾ القصر وأماكنه األخرى، لوحدها معه هو فقط؛ 

 بوحل الشهوة الفظٌع. لوثهاهكذا و

               أكثر فسق ا بما عندما عادت إلى والدٌها، بدأت تصبح 

 ال ٌقارن.

                       تقً ؼالب ا بذلك الجندي وهكذا، فً تلك السنة، كانت تل

ا، ف                                       جالبة  العار لنفسها ولعابلتها، وولدته                حملت منه ابن ا        سر 

 فً بٌت أبٌها.

لم تكن تبكً لوحدها فقط، بل كان والدٌها ٌبكٌان 

ا وكل من كان ٌعرفها، وكانت كل المدٌنة متؤسفة،                                                     أٌض 
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ac Regnum, his rumoribus, supra modum 

dolens, admiratur. 
Cum igitur a servis, et Ancillis domus 

opprobria, et irrisiones quam plurimas 
pateretur, et a Patre auctorem stupri 
perquirente, scorpionibus gravissime cederetur, 

et nullo modo vellet indicare, tanquam 
animosa, tandem cum nimium quasi deficeret 
flagellata, ait Patri: “Convoca, inquit, Pater 
domum tuam totam, et huiusmodi sceleris 
indicabo, nunc indubie, auctorem”. 

Cumque omnes advenissent, illa coram 
omnibus ait: “Tu Pater es solus, qui hunc 
genuisti filium; et tu Mater mea ipsa es, et 

nulla alia, quae ipsum peperisti”. 
Et cum omnes stuperent, ait illa: “Non 

miremini Nobilissimi Proceres, quia hoc de 
Patre meo, et de Matre mea dixi; quoniam hi 
sunt, qui in omni pompa et vanitate ad 

universa Regni spectacula, me quasi in 
Principem vanitatum, deducentes 

instituerunt”. 
Propterea ait illis: “Filium nutrite 

vestrum. 
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 والناس فً المملكة كانوا ٌتحدثون عن ذلك بؤلم وحٌرة.

بم وسخرٌة خدم لقد كانت تتعرض للكثٌر من شتا

الفاعل و  ن( األب ٌحاول كشؾكا)ووصٌفات المنزل؛ و

لم تكن أما هً ف)جعلها تتكلم( تحت تؤثٌر ضربات السوط، 

كال الكشؾ عمن )قام باالؼتصاب(، ترٌد بؤي شكل من األش

موقفها. لكن فً إحدى المرات، وقد شعرت بؤنها  ولم تؽٌر

إلى حد ال ٌطاق، قالت ألبٌها: فقدت )قواها( لتعرضها للجلد 

بٌت وسؤشٌر فً " ٌا والدي، استدع للحضور كل أفراد ال

 النهاٌة إلى فاعل ذلك العمل الخبٌث".

عندما اجتمع الكل، قالت أمام الجمٌع: "أنت لوحدك 

ذاتك، ولوحدك  أنجبت هذا االبن؛ وأنت ٌا أمًٌا أبً 

 ولدتٌه!".

             ت صعقوا أٌها بٌنما كان الجمٌع مذهولٌن، قالت: "ال 

أدخلنً فهم من السادة النببلء ألنً قلت ذلك ألبً وألمً: 

إلى عالم البذخ والمظاهر لحفبلت المملكة جاعلٌن منً 

 أمٌرة المظاهر".

                           ثم قالت لهم: "رب وا ابنكم.
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Nam ex quo me sic contemnitis: quare me 

tale quid facere fecistis?  
Iam ex hinc volo discedere, valete: toti 

mundo publica manebo”. 

Sicque desperans, cunctis domus paternae 
offensis et immenso odio repletis, in Regno 

Hispaniarum est effecta publica meretrix. 
Septem annis omni voluptati502 et 

impudicitiae se conferens, cunctos fere ad se 
concitavit. 

Nam solennissima facta est meretrix, ob 

hoc etiam ditissima effecta, domicellas huius 
facinoris coacervavit, ut quasi Ducissa una de 
maximis putaretur. 

Habuit famulos, quasi milites 
ornatissimos. 

Et in omnis duellis astabat summa cum 
pompa, eratque duellantium post victoriam 
foeda consolatio. 

Quinimo, cum sciret perfectissime 
omnem artem militandi, ut dictum est, ipsa in 

armis,     contra     quoscunque     in      duellis, 
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لم جعلتمونً بهذا إذن فإن كنتم تحتقرونً بعد ذلك، 

 الشكل؟

 أرٌد أن أذهب من هنا!

 الوداع!

 أرٌد أن أصبح عاهرة كل الناس!".

عابلتها إهانات بكره كبٌر، بكت، وبعد أن أوسعت كل 

 أصبحت عاهرة فً مملكة اسبانٌا.

ا           مستمٌلة  أمضت سبع سنوات بٌن متع الجسد        عدد 

ا )من الرجال( إلى أن أصبحت عاهرة شهٌرة وعندما  .                                           كبٌر 

ا كانت  )ٌعادلنها(  وصٌفات تستقطب                       أصبحت ؼنٌة كثٌر 

                                            إثم ا، وكانت ت عتبر واحدة من أكبر الؽاوٌات.

 تدون البذلة العسكرٌة.كان خدمها ٌر

 هً كانت تشارك فً كل السباقات ببذخ، وكانت

 .فابزالترضٌة الشابنة للمباري ال

وبما أنها كانت تتقن فنون القتال، كما قٌل، كانت 

 وكانت تتفوق                                       تقاتل بالسٌؾ فً المبارزات ضد أي  كان،
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pugnabat: et lancea sua omnes sigillatim, 

devinciebat503, immo adeo fortis erat et 
praevalida, ut cum duobus viris luctando, 

auderet confligere, et eos, licet fortissimos, 
substernere. 

Propterea cuncti cupiebant eam, et se 

felices aestimabant si eius frui concubitu, 
potuissent. 

Ob hoc propter eam, multi fuerunt occisi, 
luxuriae zelo, et ob illam plurimi 
depaupertati504 sunt. 

Fama eius universitas peregravit 
Provincias, ac Regiones in illis partibus. 

Quando ergo duellum quoddam uno 

tempore, ipsamet intrasset, dictum fuit hoc 
Dominico sanctissimo, eius videlicet cognato, 

quod ibi esset una mulier duellans, quae plus 
praedicaret una die, quam ipse praedicare 
posset uno mense. 

Militibus ergo Nobilissimis stipata, ad 
illam clam accedens, ait: “O filia satis mundo 

deservisti, servias505 nunc quaeso Creatori 
tuo”. 

Adducebat  tunc de Christo et de Sanctis 
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 )فً القتال( بالرمح.       خاصة   الجمٌععلى 

باإلضافة إلى ذلك، كانت قوٌة ومفعمة بالحٌوٌة  

ا، وكانت تهزمهما                                        بحٌث كانت قادرة على مقاتلة رجلٌن مع 

 مهما بلؽا من القوة.

لوصول خططون لون إلٌها وٌطمحٌولذلك كان الجمٌع 

 .إلى حضنها

                                             أجلها ق تل الكثٌرون للحمٌ ة المفرطة، وبسببها فمن 

 خسر الكثٌرون كل شًء.

وذاع صٌتها فً كل مكان؛ فً جمٌع مقاطعات 

 ومناطق )اسبانٌا(.

 ؛منازلةات مرة أن كانت على وشك البدء بحدث ذ

لقدٌس دومٌنٌك، الذي كان أحد أقاربها، بوجود إمرأة قٌل لو

ا فً ٌوم واحد أكثر مما ٌجمع                                                     مبارزة كانت تجمع جمهور 

 .بالعظاتهو فً شهر 

)الخدم باللباس الرسمً( ٌجعل اقترب منها بدون أن 

، ٌبلحظونه الذٌن كانوا ٌحٌطون بها الممٌزٌنالعسكري 

فٌه الكفاٌة،  وقال لها: "ٌا ابنتً، لقد خدمت الدنٌا بما

                                  واآلن، حب ا بالسماء، اخدمً خالقك".

 جلب لها الكثٌر من األمثلة على المسٌح والقدٌسٌن.
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eius quamplurima exempla. 

Quae cuncta tanquam deliramenta, 
sprevit, dicens: “O Dominice Dominice, si me, 

vel unam de ancillis meis haberes in privato, 
aliud faceres, quam nunc me facere doces”. 

Cui ille: “O filia, filia, die tertio in 

proximo futuro, de his inter te, et me Deus 
iudicabit”.  

Mira res, et omnibus mortalibus stupenda! 
Die tertia, mulier illa sex mala incurrit. 
Nam die illa, omnium sensuum 

vivacitatem perdidit, adeo ut pene rabida esset 
effecta, habebat tamen quaedam parvula lucida 
intervalla rationis alicuius. 

Ob hoc mox contemnebatur ab omnibus: 
suique famuli, cunctis direptis bonis suis, 

pauperem illam solam reliquerunt semper 
impatientem, et Deum blasphemantem. 

Sic ergo Benedicta Evae filia, post tantam 

gloriam,    cuius   finis   est   carnalis   
voluptas, 
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كؤنها هذٌان، وقالت:  لكنها ازدرت كل تلك األشٌاء

ً  أو على  ا عل                                                   "ٌا دومٌنٌك، ٌا دومٌنٌك، لو حصلت سر 

                                                   إحدى وصٌفاتً فإنك بالتؤكٌد ستفعل شٌب ا مختلف ا عما 

 تعلمنً إٌاه اآلن".

فقال هو: "ٌا ابنتً، ٌا ابنتً، بعد ثبلثة أٌام سٌكون 

                                       اإلله قاضٌ ا بٌنً وبٌنك فٌما )تزعمٌن(".

 الناس! لكلٌا له من شًء رابع ومذهل 

 .شرورستة فرٌسة لاإلمرأة  وقعت بعد ثبلثة أٌام

                                              فً ذلك الٌوم فقدت فجؤة  القدرات الحسٌة وأصبحت 

صفاء الذهن بٌن الحٌن من  سرٌعةومضات  لكن معتهذي، 

 .واآلخر

. وبعد أن قام بسبب ذلك أصبح الجمٌع ٌحتقرهاثم 

                                                     خدمها بسرقة كل ممتلكاتها تركوها لوحدها، وكانت دابم ا

 قلقة وتجدؾ ضد اإلله.

 فً سبٌل  عاشتهالذي                             وهكذا بعد الكثٌر من الزهو  
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(secundum Bernardum) primam Evae 

maledictionem habuit, videlicet, sensuum 
perditionem!  

Contra hoc verbum Benedicta, sic 

maledicta. 
Secunda hebdomada, secundam Evae 

maledictionem incurrit, scilicet ignobilitatem, 
contra Mariae nobilitatem, per Tu, designatam. 

Nam universa familia eius, ut dictum est 
ab ea discedens, cuncta secum abstulit, clam 
diffugientes, et nudam ipsam dimiserunt.  

Post haec statim tertio similiter, tertiam 
Evae maledictionem, videlicet, 
Inhonorationem. 

Quoniam omnes, qui eam cognoscebant, 
in nullo ei compatientes, eam subsannabant, 

irridebant, et parvuli pueri, ut in fatuam lutum, 
et lapides in eam proiecerunt, et nemo eos 
cohibebat. 

Quarta hebdomada, cum in nullo se 
emendabat, quinimmo et ex impatientia Deum 

blasphemabat,  subito  lepra  horribilissima  est 
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الجسدمتع 
506

، جلبت ابنة حواء بٌنٌدٌكتا على نفسها لعنة 

  حواء األولى، وهً فقدان )القدرات( الحسٌة!

(، بل على العكس، بٌنٌدٌكتا" )مبروكةفهً لم تعد "

 أصبحت ملعونة.

لعنة حواء الثانٌة، جلبت لنفسها فً األسبوع التالً، 

تً اختٌرت من ، على العكس من كرامة مرٌم الالخزيوهً 

 خبلل "ك".

قٌل، سبق وفً الواقع، الذ كل خدمها بالفرار، كما 

ها وفً أثناء هربهم بدون علمها سلبوها كل أمبلكها وتركو

 فً عزلة تامة.

فً )األسبوع( الثالث، )تعرضت( للعنة حواء و

 .خزيالثالثة، وهً ال

فكل الذٌن كانوا ٌعرفونها لم ٌكن عندهم أي تفهم لها، 

فقد )أصبحت( مختلة العقل، وكانوا ٌسخرون منها 

بها، وكان األطفال ٌقذفونها بالوحل والحصى ولم  نووٌهزإ

 ٌكن ٌمنعهم أحد من ذلك.

فً األسبوع الرابع لم تكن قد تحسنت بالمرة، وكانت 

                                                    تلعن اإلله بنفاذ صبر، فؤصٌبت فجؤة  ببرص رهٌب، وتعفن 
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percussa, cuntaeque carnes eius 

computruerunt, tantusque foetor ex illa 
emanabat, ut nullus mortalium hunc sufferre 

aequanimiter posset, adeo ut esset sibimet ipsi 
intolerabilis, quae olim florida, et fragrans 
aromatibus redolebat. 

Ob quod ex intolerabili cordis dolore 
impatientissima efficiebatur. 

Nam per hanc lepram subito facta est 
turpissima, contra verbum pulchritudinis 
Mariae videlicet: In Mulieribus. 

Postmodum autem, cum nec sic se 
emendaret, quin tam507 maledictionem Evae 
conquisivit, corporis imbecillitatem, ac 

impotentiam. 
Nam haec illa, quae olim, ut duo homines 

fortissimi, et amplius, fortis erat, et robusta, 
facta est tam imbecillis corpore, ut nec manum, 
nec pedem movere, immo, nec seipsam pascere 

posset, sed in tugurio, longe ab hominibus 
separato, sola derelicta erat. 

Devotam  tamen  unam et  Sanctam  (Deo 
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مقاومة ولحمها: فلم ٌكن باستطاعة إنسان االقتراب 

وكان ذلك ال ٌطاق بالنسبة  ؛الرابحة المقززة الصادرة عنها

فً هً التً كانت تعبق بالعطور الفواحة عندما كانت  :إلٌها

 .رٌعانها

لقد كانت تشعر بمرارة ال تطاق فً قلبها )لتلك 

 .شدٌدة الؽضبالحال(، ولذلك أصبحت 

على العكس             فجؤة  شنٌعةبسبب هذا البرص أصبحت ف

 من جمال مرٌم )فوق كل( النساء )"بٌن النساء"(.

لكن بما أنها لم تهتدي مع ذلك فقد أصابتها لعنة 

 حواء الخامسة، وهً عجز الجسد وضعفه.

كانت فً الماضً قوٌة وذات بؤس، بقوة  فهً التً

 رجلٌن، أصبحت عاجزة ال تستطٌع تحرٌك ٌدٌها وال

قدمٌها، ولم تكن تستطٌع تناول الطعام، وكانت تعٌش 

                                    وحٌدة  مهجورة فً كوخ فً مكان معزول.

 بفضل رحمة اإلله، بقً عندها خادمة واحدة موثوقة 
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miserante) recepit, et habuit famulam, quae, ut 

poterat, ei propter Deum deserviens 
impendebat ei obsequia necessaria. 

Eratque nulli alteri cura de illa, cum 
omnes eam fugerent, sicut Dei maledictionem, 
cunctique dicerent, damnum esse, ei in aliquo 

subvenire.  
Quippe quae tanta mala fecit in mundo et 

tot animas perdidit vanitatibus, et luxuriis suis. 
Ideoque quod abominabilius est, ipsa illa 

dudum508, tam florida et opulenta, et lasciva, 

sine viribus, et sensibus abominabilis omnibus, 
assidue iacebat in coeno foetorum propriorum 
stercorum suorum. 

Fuitque in isto modo trium annorum 
spatio in tantum cruciata, ut assiduitate 

adhaesionis, et decubationis ad cubile, carnes 
eius essent corrosae, et vermibus conspersae. 

Consequenter sextam maledictionem Evae 

habuit, infamiam universalem, adeo, ut 
proverbium in illis terris de illa publice 

curreret. 
Cum enim aliquis voluisset alteri maius 

malum   imprecari,   dicebat  in  hunc  modum: 
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                                                ومنذورة لئلله كانت تخدمها )حب ا باإلله( وتقدم لها 

 المساعدة الضرورٌة

لم ٌكن ٌعتنً بها أحد آخر، فالجمٌع كانت ٌتحاشاها 

كما ٌتحاشون لعنة اإلله، وكانوا ٌقولون أن مساعدتها فٌها 

 مجازفة.

ا( على الخطاٌا الكثٌرة التً قامت )كان هذا                                        قصاص 

بها فً الدنٌا، ألنها قادت الكثٌر من النفوس إلى الهبلك 

 بترهاتها وأعمالها الفاسقة.

                                              لكن الشًء األكثر فظاعة  هو أنها بعد أن كانت فً 

الماضً مشرقة وؼنٌة ومستهترة قد أصبحت ببل قوى 

 لمؽثً.، وترقد اآلن فً وحل ؼابطها الكل الحواسومنفرة 

ثبلث سنوات،  طوال                  مسم رة على السرٌر  تبقٌ

وبسبب الوضعٌة الثابتة )أصٌبت بجراح( قرحة الفراش، 

 وتمزق لحمها وامتؤل بالدٌدان.

 الفضٌحة،وهكذا أصٌبت بلعنة حواء السادسة، وهً 

 إذ كانوا فً تلك البقاع ٌتكلمون عنها للتهكم فً كل مكان.

 ر ألحد آخر كان ٌقول فإذا أراد أحدهم تمنً الشر األكب
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faciat tibi Dominus sicut Benedictae facere 

dignatus est. 
Et haec maledictio fuit contra 

Benedictionem Mariae, quae notatur in verbo: 
Et Benedictus. 

Cum igitur in fine trium annorum 

Sanctissimum Dominicus praedicando ad illa 
loca rediisset, singulariter ad visitandum509 

suam Captivam, ad eam veniens, ab ea non est 
cognitus. 

Nam oculos perdiderat, totaque eius facies 

sic erat corrosa, ut pene ossa paterent. 
Quia tamen semper parumper habebat 

aliquid rationis, licet modicum, sic 

Sanctissimus Dominicus coepit ei praedicare 
multa de Christo, et Sanctis eius; sed frustra. 

Illa autem, ut audivit, simulque 
cognosceret Dominicum adesse, viribus quibus 
poterat, non poenitebat, sed potius ira 

inflammata, Sanctum maledicebat Dominicum, 
et ipsum omnium malorum et ruinarum suarum 

causam asserebat, libenter, ut dicebat, eum 
occideret, si posset. 
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 له هكذا: "لٌجازٌك الرب كما جازى بٌنٌدٌكتا".

هذه اللعنة كانت نقٌض بركة مرٌم الموجودة فً 

 كلمة: "ومباركة" )فً السبلم علٌك ٌا مرٌم(.

إلى تلك البقاع للوعظ بعد عندما عاد القدٌس دومٌنٌك 

نهاٌة السنوات الثبلث، ذهب بمفرده لزٌارة أسٌرته، وقدم 

 نفسه لها لكنها لم تتعرؾ علٌه.

كانت قد فقدت البصر، وكان كل وجهها متآكل بحٌث 

 أن العظام كانت ظاهرة.

                             تؤتٌها أحٌان ا ومضات من صفاء لكن بما أنها كانت 

بؤشٌاء كثٌرة عن  الذهن فقد بدأ القدٌس دومٌنٌك ٌعظها

                               المسٌح وعن قدٌسٌه، لكن عبث ا. 

تعرفت علٌه، لكنها  نٌك ٌتكلملقدٌس دومٌوبٌنما كان ا

( التً الواهنة               ؼضب ا، بقواها ) استشاطتفقد بدل أن تهتدي 

أنه كان        قابلة  تملكها، ولعنت القدٌس دومٌنٌك ماتزال كانت 

لو سبب كل ما أصابها من شرور ومصابب؛ وقالت له بؤنها 

 استطاعت لقتلته بٌدٌها.
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Quae Dominicus libenter sufferens, ait: “O 

filia, elige quod vis, aut statim mori infra 
mensem, et sic intrare gehennam 

sempiternam: aut commendare te V[irgini] 
M[ariae] et510 dicere omni die Psalterium 
suum”. 

Persuasitque devote agendo, ut se poneret 
totis viribus in communicationem Confratriae 

Virginis Mariae, et bonorum omnium, quae in 
ea fiunt per devotos Psaltes eius, ut sic saltem 
meritis eius posset iuvari, perdita recuperare, 

et etiam ad maiora pervenire. 
Quae audiens territa simul et compuncta, 

proposuit Psalterium dicere, et Confratriam 

illam intrare, toto posse. 
Rogavitque Dominicum, quatenus posset 

modo debito ab eo informari, et quantocius 
incipere et dicere possit. 

Sic igitur post sex mala Evae, incoepit511 

in512 Dei gratia per Virginem Mariam sex 
suscipere513 beneficia. 
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تحمل )القدٌس( دومٌنٌك هذه األشٌاء دون أن ٌرد 

علٌها بشًء، وقال لها: "ٌا ابنتً، اختاري اآلن ما 

خبلل شهر وٌكون مصٌرك جهنم  نأن تموتٌترٌدٌن: إما 

إلى األبد، أو أن تفوضً أمرك لمرٌم العذراء بتبلوة 

 وردٌتها كل ٌوم".

وبحدٌثه اللطٌؾ معها أقنعها بؤن تضع ثقتها بكل ما 

أوتٌت من قوة فً شراكة األعمال الصالحة ألخوٌة مرٌم 

العذراء التً ٌحصل علٌها مصلً وردٌة )مرٌم كلٌة 

هً أن تستفٌد على األقل من  تطٌعالقداسة( فٌها كً تس

استعادة ما قد خسرته ونٌل أكثر حسنات )األخوٌة( من أجل 

ا.               من ذلك أٌض 

بتها                                               لدى سماعها ذلك، وقد أخافها )الجحٌم( ورؼ 

)وعود مرٌم كلٌة القداسة(، قبلت أن تتلو الوردٌة وأن 

 تنضم إلى األخوٌة إلى األبد.

لكً  كل شًء طلبت من )القدٌس( دومٌنٌك أن ٌعلمها

 ؤسرع ما ٌمكن.تتمكن من البدء بتبلوتها ب

وهكذا، بعد شرور حواء الستة، بدأت بفضل من اإلله 

 بتلقً ست منافع بواسطة )وردٌة( مرٌم العذراء.
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ماء وعلى األرض. "ٌا ملكة الوردٌة...كونً فً كل مكان مباركة، الٌوم وإلى األبد، فً الس

 آمٌن" )الطوباوي بارتولو لونؽو(.
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Nam in fine primae hebdomadae 

postquam incoepit514 Psalterium dicere omnis 
vigor sensus perfectissime est ei restitutus, 

cum augmento scientiae virtutum, et morum. 
In fine vero secundae hebdomadae fuit 

nobilitata, per hoc, quod nobiles coeperunt eam 

visitare, et proventus nobilium ei donare. 
In fine vero tertiae hebdomadae, tugurium 

eius totum videbatur lucidum, singulis 
noctibus, audiebanturque voces chororum 
canentium scilicet Angelorum, de poenitentia 

eius laetantium, adeo, ut universi, timere 
Deum, et honorare eam, coeperunt515. 

Et ita quae sic prius erat confusa, 

velociter a Deo, et B[eata] Virgine sic mirifice 
est honorata. 

In fine autem quartae hebdomadae Virgo 
Maria apparens ei, et suo Lacte Virgineo totum 
corpus eius liniens, a lepra eam curavit, 

pristinamque ei cum augmento, pulchritudinem 
reparavit. 

Sub  quintae  finem  hebdomadae  rursum 
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فً نهاٌة األسبوع األول منذ أن بدأت بتبلوة الوردٌة 

إحٌاء الوعً                                     أ عٌد لها استخدام الحواس بالكامل مع 

 بالفضابل األخبلقٌة.

إذ أن  االحترام؛                                    ثم فً نهاٌة األسبوع الثانً أ عٌد لها 

ا من ٌزورونها وٌقدمون لها وا ءبعض النببلء بد          جزء 

 إٌرادات النبالة.

               كان ٌ رى كوخها  وفً نهاٌة األسبوع الثالث، كل لٌلة،

                                                 مضٌب ا وكان ٌ سمع تردد أصوات جوقة، بالتؤكٌد جوقة 

المبلبكة الفرحٌن بهداٌتها، فبدأ الجمٌع بخشٌة اإلله 

 واحترامها.

أصبحت بوقت وهكذا تلك التً كانت مهانة من قبل، 

دٌر عند اإلله والقدٌسة قصٌر وبصورة رابعة ذات تق

 )مرٌم( العذراء.

ثم فً نهاٌة األسبوع الرابع ظهرت لها مرٌم العذراء 

ونثرت لبنها العذري على كل جسدها فشفٌت من البرص 

 واستعادت جمالها المعهود وزادت منه. 

                                             فً نهاٌة األسبوع الخامس تقرٌب ا، ظهرت لها أم 
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apparens Deipara, potum ei praebuit, ex cuius 

gustu, robustior, quam fuit ante, evasit: ut 
robur facile virorum quatuor iustum haberet. 

Ad sextae finem hebdomadae ipsius fama 
deperdita in integrum est restituta: ut una in 
ore omnium maxima cum laude celebraretur, ut 

de cuius516 salute, tum admirarentur, tum 
gauderent, tum eidem gratularentur. 

Et vero, multis donis gratiosior, quam 
prius apparuit. 

Fama igitur eius cogita517 Rex quidam, 

admiratione raptus, et in Deiparam devotione, 
et reverentia in ipsam, statuit ipse secum, et 
constanter affirmavit propalam, aliam se in 

uxorem ducturum nullam, praeter Benedictam. 
Proceres obstupuere omnes, coram quibus 

Sponsalia Regifice protinus518 celebrantur: 
atque ea ratione, totius eius, et personae, et 
prosapiae abolita fuit infamia. 

Ut vero iam Regina, rerum pariter cum 
Rege posita fuit, prima ipsi cura, Regnum 

totum  ad   Deiparae   reducere   cultum,  atque 
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                                                اإلله مرة أخرى، وقدمت لها شراب ا. وبعد أن تذوقته 

صبحت( أكثر قوة من ذي قبل، )واستطاعت( النهوض )أ

قوة أربعة رجال بالمقارنة  أصبح لها)من السرٌر(؛ واآلن 

 )مع الماضً(.

 سمعتهابالكامل  فً نهاٌة األسبوع السادس استعادت

التً كانت قد خسرتها، وكان الجمٌع ٌتحدث عنها مادحٌن 

ا، كانوا و ومسرورٌن لشفابها وكانوا مندهشٌن              إٌاها كثٌر 

 ها.ٌهنبون

تتلقى من الهداٌا أكثر من السابق. بعد أن  أصبحتو

ها مسامع ملك كان ٌكرم أم اإلله وٌبجلها، بلؽت شهرت

                                                     أ عجب بها هذا األخٌر، وقال أمام الجمٌع، بعد أن قرر فً 

 نفسه، أنه لن ٌرؼب بإمرأة أخرى زوجة له سوى بٌنٌدٌكتا.

ا، وأقٌم االحتفال                                               تعجب جمٌع االرستقراطٌٌن كثٌر 

بالعرس الملكً أمامهم، وبذلك شطب العار الذي لحق 

 وبعابلتها.بشخصها 

حالما أصبحت ملكة، بمستوى الملك، كانت فكرتها 

 األولى هً جعل المملكة برمتها تتجه إلى عبادة أم اإلله 
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inducere Psalterium, continuo constructae 

olim, quae in Regno fuerunt Ecclesiae 
Bethicae519, per ipsam copiosius dotantur, 

lateque praedicatur Psalterium, ac laete a 
cunctis accipitur. 

Bellis regnum intus, in visceribus 

aestuabat, ac circum undique bella tonabant, ab 
Saracenis, Rex longis fessus malis bellorum, 

Reginam experitur, sibi divinitus submissam. 
Et ipsa illa Spiritus plena Dei bellantis, sic 

Regem consolabatur: “Domine mi Rex, si ita 

placet, unum oro, ut Regni sceptrum, 
clavumque moderetur, remque gerat publicam, 
in pace: bella mihi committat. 

Verum quod ego ad Psalterium oratura 
fuissem, id tua Maiestas rite persolvi curet, 

nomine meo. 
Per   manum   foeminae   Deus    hostium 

 
 

 

                                                           
519

)ِٓ ثبسر١ٕ١ىب(، ٚ٘ٛ خطأ  "Parthenicaeٔدذ: " 0699ٚ  0690 زٟفٟ ؽجؼ  

 .0654" وّب ٘ٛ ِٛخٛد فٟ ؽجؼخ Barthenicae               ِطجؼٟ ثذال  ِٓ "



915 
 

                                               وتبلوة الوردٌة. وجم لت الكنابس القدٌمة فً بٌتٌكا
520
 

)االسبانٌة(، وأدخلت فٌها الوعظ بالوردٌة التً رحب بها 

 الجمٌع بفرح.

كانت الحروب األهلٌة تعصؾ بالمملكة من الداخل، 

 ومن الخارج كان ٌؤتً تهدٌد المسلمٌن بالحروب.

الملك،  أعٌت شرور الحروب التً ال تنتهً بعد أن

لجؤ إلى الملكة )زوجته( التً كانت السماء قد أرسلتها 

 لمساعدته.

وكانت هً نفسها، الممتلبة بقوة الروح القدس، 

تواسً الملك قابلة: "سٌدي الملك، إن كان ٌروق لك، فؤنا 

ا: وهو أن تمسك بصولجان ودفة                                                  أطلب منك شٌب ا واحد 

 ة وأن تحكم المملكة )فً زمن( السلم.قٌادة المملك

)فإنً أطلب منك( أن تعهد بها  ،لحروببالنسبة لأما 

؛ وبٌنما أنا أصلً الوردٌة فلتهتم جبللتك بالقٌام بما   ً                                                        إل

 بؤمانة. سؤقترحه علٌك

 على ٌد إمرأة. األعداءإن اإلله سٌهزم ؼطرسة 
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deiiciet superbiam. 

Crede mi Rex, hac in dextera validius 
mihi robur inesse, quam in vestro corpore toto 

vigere possit. 
Assensit Rex, rem Numine divino geri 

sentiens, et ad postulata annuit. 

Nulla dies erat, qua non Regina prius 
diceret Psalterium, quam in aciem prodiret. 

Eodem, et exercitum suum cohortata est, 
nec vel curam verrere521, alio quenquam 
permisit, quin secum tempus certum Psalterio 

recitando impenderet. 
Ipsa vero suis precationibus, secretas 

adhibebat poenitentias. 

Atque ita, in campum in hostes invadens, 
obvios quosque fudit, fugavitque: nec raro 

accidit, ut iam fusi, fugatique essent ante, 
quam ipsa appareret. 

Nimirum haec vis Psalterii est, 

Deiparaeque patrocinium. 
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كً ألن فً ٌدي الٌمنى هذه قوةٌثق بً ٌا مل
522
أكبر  

 فً جسدك. تملكهامن القوة التً 

وافق الملك عندما سمع أن اإلله بذاته سٌقود العمل 

 ما طلبت منه. وأعطاها

لم ٌمض ٌوم واحد لم تتلو الملكة فٌه الوردٌة قبل أن 

 تنزل إلى ساحة المعركة.

ا )على تبلوة الوردٌة( ولم                                               وكانت تحض جٌشها أٌض 

تكن تسمح ألحد بالنزول )إلى ساحة المعركة( إن لم ٌكن قد 

 تبل الوردٌة لبعض الوقت قبل ذلك.

ا إلى  صلواتها كفارات.                               فً الحقٌقة، كانت تضٌؾ سر 

وهكذا نزلت إلى المعركة وانتصرت وأجبرت جٌوش 

                                                    األعداء على الفرار؛ وؼالب ا ما كانوا ٌنسحبون وٌهربون 

 قبل أن تظهر لهم.

بالتؤكٌد، )كان ٌحصل( ذلك بفضل قوة الوردٌة  

 ومساعدة أم اإلله.

 

 

 

 

 

 
                                                           

522
 ٟٚ٘ لٛح عجسخ اٌٛسد٠خ.  
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Non certum dumtaxat523, sed ita frequens erat, 

ut solemne videretur, a centum Regiis 
quandoque adversariorum mille fusos fuisse, 

alias a quinque hostes centum, a quingentis 
item alias, ad tria fere millia hostium caesa, 
occubuisse. 

Nihil vero celebratius ore omnium 
ferebatur, quam Reginae in bellis summa 

felicitas524, atque victoria525. 
Has ipsi Soldano sui Saraceni526 dilaudare 

nunquam satis poterant, ut apud ipsum in 

summa esset admiratione pariter et 
veneratione. 

Ut pax reddita regno fuit, iam omnis 

Reginae cura et industria eo incumbebat, ut 
Beatae Mariae Virginis cultum in Psalterio, iam 

Regno toto celebratum, ad perpetuam 
constantiam stabiliret. 

Quae527 Confraternitati528 valere 

plurimum, ut scivit, sic et eandem promovit. 
Et inde, ut longiorem vitam sancte duxit, 

demum ab Patrona praemonita mortis fuit: 
idque die quinquagesimo supra centesimum, 
ante supremam diem. 

In ipsa morte conspicuum habuit JESUM 
et  MARIAM  ipsam  dulcissime  visitantes,   ut  

                                                           
523

 ."duntaxat ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  

 
524

 ."foelicitas ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 

 
525

 ."victoriae ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 

526

 ."Sarraceni ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  

527

 ."quoٔدذ: " 0699، ٚفٟ ؽجؼخ "quam ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  

 
528

 ."Confraternitatem ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 
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ولم )ٌحدث ذلك( مرة واحدة فقط، بل كان ٌتكرر 

ا، بحٌث أن مبة )جندي( من جنود الملك على  انتصار                كثٌر 

 أن ٌنتصر                         ٌبدو شٌب ا اعتٌادٌ ا، أو ألؾ من أعدابهم كان

 أن ٌهزم خمسة )من جنود الملك( على مبة من األعداء، أو

 خمسمبة )من جنود الملك( حوالً ثبلثة آالؾ منهم.

أطرى الجمٌع على نجاحات الملكة الكبٌرة 

 وانتصاراتها العسكرٌة.

ا،                                                حتى أن سلطان المسلمٌن نفسه كان ٌمدحها كثٌر 

                      ام ا وإعجاب ا كبٌرٌن.وكان ٌكن لها احتر

عندما عاد السبلم إلى ربوع المملكة عملت الملكة 

بحماس واهتمام كً تبقى تقوى وردٌة القدٌسة مرٌم 

فً المملكة ٌتلوها، راسخة فً  العذراء، التً كان جمٌع من

 المستقبل.

لتحقٌق )ذلك(، أسست الملكة أخوٌة )الوردٌة( 

ا.                 ودعمتها كثٌر 

ا، بعد حٌاة  طوٌلة فً الفضٌلة، أخبرتها                   وأخٌر 

ة( بساعة موتها بمبة وخمسٌن المعٌنة )مرٌم كلٌة القداس

 .ٌوم قبل حٌنه

نها بمودة، افً ساعة موتها، رأت ٌسوع ومرٌم ٌزور

 وأسلمت روحها برضى كبٌر.
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 .51                                 آن ا دي برٌطانٌا والفضابل، القرن 
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السمها تفرح السماوات وٌرتعد  واألرض، التً"ٌا ملكة االنتصارات الجلٌلة...ٌا ملكة السماء 

 الجحٌم".

: ٌحمل الطفل ٌسوع 51فرانشٌسكو دي ستٌفانو، الملقب البٌزٌللٌنو، السٌدة مع الطفل، القرن 
 فً عنقه سبحة وردٌة كبٌرة. 
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satis perfuncta cessit: mirabile dictu, visu, 

mirabile dictu, visu, audituque mirabilius, aere 
circum universo, variae dulcisonae Castrum 

nunc advolitabant aviculae, nunc gregatim 
canebant529 cum suavissimo concentu. 
 

 
EXEMPLUM IV. 

De Alexandra Virgine. 

 

Alexandra, Virgo Sancti Dominici 

praedicationibus, in Regno Aragoniae530, iam 
ante a multis annis, nomen suum Psalterii 

Confraternitati dederat: perraro tamen 
Psalterium persolvebat, aliis dedita vanitatibus. 

Matutinum namque tempus se comendo 

perdebat, gratiam vanissimi cuique531 
aucupabatur, et iam plurimos irretierat, sed et 

deluserat. 
Non pauca propter ipsam duella sunt 

patrata, et homicidia. 

Cum igitur a quodam qui ipsam cupiebat 
sibi desponsare, immane fuisset in publico 
peractum  duellum,  ipsa  inspectante, adeoque 

 
                                                           

 
529

)زطذ ػٍٝ اٌمظش(، ث١ّٕب ٔدذ  "sedebantٔدذ: " 0699ٚ  0690 زٟفٟ ؽجؼ 

"canebant 0847" )وبٔذ رغشد( فٟ ؽجؼخ. 

 
530

 ."Arragoniae ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 

 
531

 .)ِٕٚٗ/ِٚٓ رٌه( "cuiusque ٔدذ: " 0699ٚ  0690 زٟفٟ ؽجؼ 
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و أن الجمٌع رأوا : وهحدث( شًء عجٌبثم )

إلى القصر من كل نوع تؤتً من السماء  وسمعوا عصافٌر

                                  ، ثم حط  السرب بكامله )على القصر( بعذوبة تؽردوهً 

                                وكان ٌؽرد لحن ا فً ؼاٌة الجمال.

 

 المثال الرابع

 الكساندرا البتول.

 

عندما كان القدٌس دومٌنٌك ٌعظ فً مملكة اراؼون 

)كانت هناك( فتاة عذراء )اسمها( الكساندرا، وكانت قد 

منذ سنوات كثٌرة، سجلت اسمها )فً كتاب( أخوٌة الوردٌة 

ا ما كانت تتلوها لكونها مشؽولة بالترهات.                                                     لكنها نادر 

تجمٌل ً كانت تضٌع كل الفترة الصباحٌة فً فه

نفسها، وكانت تبحث عن صداقة األكثر سخافة، وكانت قد 

 فتنت الكثٌر منهم بالتضلٌل.

ا لٌس بالقلٌل من المبارزات و                                                من أجلها أقٌم عدد 

ا من جرابم   القتل.                     ارتكب عدد 

      علن ا دخل ، فإلى أن أتى رجل كان ٌرؼب بها زوجة

 وهً كانت موجودة. عندما  من أجلها، باسلة مبارزةفً 
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etiam digladiante, ut plures lancea incursatos 

suo robore, ac celeritate ex equo deiiceret, 
suo532 quoque supra vires sese in congressu, 

probare sponsae contendit; ut quasi vitam suam 
despendisset, cum pluribus aliis vitam eriperet, 
victor. 

Demum veluti533 iam omnes profligasset, 
ipsam sic gloriabundus appellat Alexandram: 
“Etsi plures adforent, tui amore tamen, onus 
conserere534 manus non dubitarem”. 

Vix ei haec vox exciderat, iam ex pugilum 

numero, se offert unus, ipsumque in duellum 
deposcit, qui et ipse ambibat Alexandram. 

Age, inquit, si vir es, et audes experire 

mecum. 
Dictum, factum. 

Concurrunt lanceis: mutuisque ictibus, 
ambo corruunt. 

Tumque535 animam cum sanguine 

vomunt, diras invicem vomunt certatim 
blasphemias, et infelices spiritus exhalant. 

Circumstabant utriusque, tum ab 
sanguine, tum ab familiaritate illis addictissimi 

 

                                                           

 
532

 .                            )ِٓ وبْ ٠شغت ثأْ ٠ظر ػش٠غ ب( "sponsusٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 

 
533

 ."velutٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 

 
534

)أِبَ اٌد١ّغ عأٔبي ٠ذن(؛ ٘زٖ  "omnibus conferreٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 

خٗ اٌّششٚع( وّب ٘ٛ ِٛخٛد فٟ ؽجؼزٟ " )عأٚاonus conserereاٌؼجبسح أوثش ِالءِخ ٌٍغ١بق ِٓ "

0847  ٚ0699. 

 
535

ب( "dumٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ   .       )أ٠ؼ 
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الرماح األخرى برمحه هو، وكان بدء القتال، كان ٌهاجم 

                  ورؼبة  )بؤن ٌصبح(  ؛ٌرمٌهم من على صهوة الحصان

فنسً  عرٌسها بالزواج منها، هزم المنافسٌن اآلخرٌن؛

وبهزٌمة )المنافسٌن( اآلخرٌن هزٌمة نكراء  حٌاته،

 )أصبح( هو الفابز.

ا  ا، بعد أن هزم الجمٌع، نادى الكساندرا معتد                                                   أخٌر 

: "مع                                        أنهم كثٌرون، لكنً سؤفوز بٌدك حب ا بك.                  بنفسه قاببل 

 ال تشكً فً ذلك!".

لم ٌكد أن ٌنهً كبلمه حتى تقدم واحد من المنافسٌن 

ا كان ٌرؼب بؤلكساندرا.                                                  وتحداه فً مبارزة، فهو أٌض 

 وقال له: "تشجع، أنت رجل. تجرأ وبارزنً".

 وكما قٌل كان.

                                          عدٌا سوٌة ، وبضربة رمح متبادلة سقط كبلهما.

جدفان بشراسة وهما ٌتقٌآن الدم من الربتٌن، كانا ٌ

 سلم التعٌسان روحٌهما.أثم 

ا هناك أقارب وأصدقاء  القتٌلٌن، ومن وقع                               كان حاضر 
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amici, occisi, qui saevo turbati spectaculo, ac 

ut foeda utriusque nece, in Alexandram 
exarserant536 animis: nec ab armis 

abstinuerunt, irruunt in unam, omniumque 
petitam gladiis, contrucidant, nec melior sors 
illos excepit, qui ipsam comitabantur amici, 

quorum537 plerique mortem oppetierunt.  
Alexandra credebatur extincta, tot ictibus 

fuerat dilacerata: verum ipsa non valens mori, 
semper Confessorem altis vocibus petebat.  

Res horrenda valde!  

Cum homicidae cernerent, et audirent 
eam Confessorem petentem, ne eos accusaret, 
caput eius praescindunt, et illud in puteum 

caenosum proiiciunt. 
Dominicus, tunc Oxoniae existens, in 

Spiritu cognovit per omnia rem sic gestam. 
“Neque continuo, sed post centum et 

quinquaginta dies Dominicum, Sponsum meum 

charissimum, inquit Maria, ad  locum  in 

 
 

                                                           

 
536

 ."exarseruntٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 

537

 .ٔبلظخ "quorum" 0690 فٟ ؽجؼخ  
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الصدمة للمشهد الشنٌع وموت كلٌهما الفظٌع، احتدوا 

وأخذوا األسلحة واتجهوا صوبها                     عضب ؤ على الكساندرا 

؛ ولم ٌكن حظ األصدقاء وانقضوا علٌها بسٌوفهم وقتلوها

الذٌن كانوا بصحبتها أفضل، فالقسم األعظم منهم القى 

 حتفه.

                                              كان ٌ عتقد أن الكساندرا مٌتة، فضربات )السٌوؾ( 

التً اخترقتها كانت كثٌرة؛ لكنها، ولعدم تمكنها من الموت، 

 وبصوت عال كاهن اعتراؾ. كانت تطلب باستمرار

 ثم )حدث( شًء رهٌب!

عندما انتبه القتلة وسمعوا أنها كانت تطلب كاهن 

االعتراؾ، قطعوا رأسها ورموه فً ببر ملًء بالطٌن كً ال 

 تتهمهم.

علم )القدٌس( دومٌنٌك الذي كان حٌنها فً 

 اوكسونٌا، من خبلل الوحً، بالواقعة كما حدثت.

 رسلت دومٌنٌك، عرٌسً "لكن لٌس فً الحال، بل أ
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quo caput Alexandrae iacebat, destinavi”. 

Qui ad eum tandem veniens, Alexandram 
de ore putei evocat. 

Mox illa per caput, quasi noviter fuisset 
abscissum coram Dominico extra puteum fuit 
praesentata, ac ut prius, petebat Confessorem. 

Quae, confessione facta Dominico, et 
Communione Sancta suscepta, atque Sancta 

Extrema Unctione peruncta summa cum 
devotione, gratias Dominico mox plurimas 
referebat. 

Dicebatque se indubie fuisse damnatam, 
nisi meritis servata fuisset Confraternitatis 
Psalterii mei. 

Addebat, quod cum daemones 
innumerabiles, voluissent animam eius rapere, 

Benedicta     Maria    semper    assistens,    eam 
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إلى المكان الذي كان  ٌوم 151بعد  –قالت مرٌم  –الؽالً 

ٌرقد فٌه رأس الكساندرا
538

 ." 

ا إلى )ذلك عندما وصل )القدٌس                           دومٌنٌك( أخٌر 

 المكان( نادى الكساندرا من فوهة الببر.

فطفى رأسها فجؤة على سطح الببر، أمام )القدٌس( 

دومٌنٌك، كما لو أنه كان قد قطع منذ قلٌل، وطلبت كاهن 

 االعتراؾ كما فعلت فً السابق.

اعترفت للقدٌس دومٌنٌك وتناولت المناولة المقدسة 

 األخٌرة.المقدسة مسحة                     بورع كبٌر، وم سحت ال

ا )القدٌس( دومٌنٌك                                             "بعدها مباشرة شكرت كثٌر 

                                                       وقالت له أنها كانت ست لعن لو لم ت نقذ بفضل حسنات أخوٌة 

 وردٌتً".

ا، أن مرٌم )كلٌة القداسة( المباركة التً                                                     وأضافت أٌض 

ألن وحافظت علٌها حٌة  عفتهاساعدتها على الدوام قد أس

 حها.الشٌاطٌن كانت ترٌد خطؾ رو

 

 

 

 

 

                                                           
538

                                                                       اٌسذ٠ث اٌّجبشش اٌزٞ ف زر ثظٛسح ِفبخئخ ٠دؼٍٕب ٔفُٙ و١ف أْ سٚا٠بد اٌمذ٠ظ   

 د١ٕ١ِٚه ٟ٘ ثٛذ ِش٠ُ و١ٍخ اٌمذاعخ ٌٍطٛثبٚٞ أالْ ظً فٟ ِالزظبرٗ، ثُ أػ١ذ رشر١جٙب ثؼذ ِٛرٗ.
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defendebat, et in vita eam viventem 

conservabat. 
Dicebatque ulterius: quod pro damnatione 

illorum occisorum ducentis annis debebat esse 
in poenis Purgatorii, et pro ornatu vano, et 
pompa, quibus innumeros peccare fecerat, ad 

quingentos annos, erat adiudicata gravissimis 
poenis Purgatorii. 

Sperabat tamen multum in auxilio 
Confratrum Psalterii cito se liberandam fore. 

Sic igitur in terra sancta capite honorifice 

sepulto a turba populorum, quorum plurimi 
cum maxima devotione sunt compuncti, et ad 
Confraternitatem Psalterii mei suscipiendam 

permoti. 
Nam plurimi caput abscissum audierant 

loqui: fuit enim vivens fere duobus diebus 
continuis, post Confessionem Dominico factam, 
ad Confraternitatis meae laudem, et ad 

complendum quendam numerum Psalteriorum, 
quem Dominicus captivae meae pro poenitentia 

imposuerat. 
Post    dies    150    apparuit    praefata539 

 
                                                           

 
539

، ث١ّٕب ٔدذ "apparuit praefataٔدذ: " 0699 ٚ 0847زٟ فٟ ؽجؼ 

"praefata apparuit 0690" فٟ ؽجؼخ. 
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ا أنه  تتعذب فً المطهر لمدة علٌها أن                 وقالت اٌض 

مبتً سنة ألنها جلبت اللعنة إلى )المتنافسٌن( المقتولٌن، 

بسبب أن تقضً خمسمبة سنة )أخرى( فً عذاب المطهر و

والبذخ التً جعلت عدد ال ٌحصى من  ترهات المظاهر

 األشخاص ٌرتكبون الذنوب.

ا بمساعدة األخوة الرهبان كً تتحرر                                                  وكانت تثق كثٌر 

.        عاجبل 

وهكذا قام عدد كبٌر من األشخاص المحزونٌن بدفن 

الرأس فً مقبرة بكل احترام، وقرر الكثٌر منهم الدخول فً 

 أخوٌة وردٌتً.

لكثٌر منهم قد سمع رأس فً الواقع، كان ا

                                                 )الكساندرا( وهو ٌتكلم: "بالفعل، هً ظلت حٌة  طوال 

                                                   ٌومٌن تقرٌب ا بعد االعتراؾ )للقدٌس( دومٌنٌك للتسبٌح 

بؤخوٌتً وإكمال عدد محدد من الوردٌات التً كان 

 )القدٌس( دومٌنٌك قد أعطاها ككفارة ألسٌرتً".

  ٌوم، ظهرت الكساندرا )للقدٌس( دومٌنٌك 151بعد 

 

 

 

 

 

 



932 
 

 
 .51منمنمة )مصدر مجهول(، القرن 
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 .)رسم لٌتٌتسٌا الجٌري(  البتول الكساندرا: الرابعرسم توضٌحً للمثال 
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Alexandra Dominico, tanquam stella fulgida, et 

tria ei dixit:  
primum se missam esse ab omnibus 

fidelibus defunctis, ut diceret ei, quod omnes 
fideles defuncti rogarent eum, ut Psalterium et 
Confraternitatem Psalterii Mariae Virginis 

praedicaret, et ut eorum amici et parentes 
viventes in ista Confraternitate in hoc 

concordarent, ut ipsi defuncti possent esse 
participes in eorum meritis, sicut et viventes, 
de eorum misericordia; promittebantque sese 

vices reddituros in gloria, in millecuplum 
amplius. 

Secundo, gratias agebat S. Dominico de 

sua liberatione. 
Tertio aiebat: Angelos et Sanctos 

plurimum laetari, de hac Psalterii 
Confraternitate: et quod Angeli et Sancti 
Psaltas Beatae Mariae, suos Confratres, 

vocabant540, et similiter amabant541: utpote 
quod Deus, eorum sit Pater, et Beata Virgo 

Maria, Mater. 
Quibus completis, disparuit, et ad gloriam 

me ducente pervenit. 

 
                                                           

 
540

 .)ع١ٕبدْٚ( "vocabuntٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 

 
541

 .)ع١سجْٛ( "amabuntٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 
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مشرقة كالنجمة، وقالت له ثبلثة أشٌاء: بادئ ذي بدء، 

                                                        أنها أ رسلت من قبل جمٌع المإمنٌن المتوفٌن لٌقولوا له أن 

جمٌع المإمنٌن المتوفٌن ٌتوسلون إلٌه أن ٌعظ بالوردٌة 

 هموأخوٌة وردٌة مرٌم العذراء، وأن ٌكون أصدقاء

أن المتوفٌن  من على ٌقٌناألخوٌة وأقاربهم األحٌاء فً 

ٌمكنهم )بصلواتهم( أن ٌزٌدوا حسناتهم كما ٌمكن لؤلحٌاء 

ٌترحموا علٌهم؛  أن )فً صلواتهم على نفوس األموات(

                                كانوا ٌعدون برد  المجد مبة ضعؾ.أنهم و

 ثم شكرت القدٌس دومٌنٌك لتحرٌره لها.

ا أن المبلبكة والق ن بؤخوٌة ون مبتهجٌدٌس                            وقالت أخٌر 

الوردٌة وأنهم قد اتخذوا مصلً وردٌة مرٌم كلٌة القداسة 

                                                      أخوة لهم فً األخوٌة وأنهم ٌإثرونهم؛ وأن ذلك كان ممكن ا 

 ألن اإلله هو أبوهم ومرٌم العذراء هً أمهم.

"بعد قول هذه األشٌاء اختفت، واقتدتها أنا إلى 

 المجد".
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EXEMPLUM V. 
De Praenobili Lucia Hispaniae. 

 

Fuit in Hispania, tempore S. Dominici, (ut 

narrat Iohannes de Monte in suo Mariali) 

devotissima mulier, a iuventute serviens Deo, 
et Mariae Virgini in suo Psalterio, et542 eiusdem 
Dominici beatissimi doctrina et exhortatione. 

Haec Lucia erat claro exorta genere, sed 
erat longe clarior fide. 

Quae desponsata militi concepit, 

impraegnata543 vero infidelibus invadentibus 
Regnum Granatense544, illius (Deo permittente) 

marito occiso, a545 vastantibus armatis, ipsa 
capta trahitur, cum multis aliis ad infidelium 
terras, mancipaturque servitio saevissimi 

Tyranni, et ancilla ancillarum facta, vilia in 
dies peragebat officia. 

Nec parcebant impii praegnanti, sed 
verberibus, et tormentis eam saepius 
afficiebant. 

Advenit    igitur    tempus    parturitionis: 

 
                                                           

542

 .)ِٓ( "exٔدذ: " 0699ٚ  0690 فٟ ؽجؼزٟ  

 
543

 ."impregnataٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 

544

 ."Granatiٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  

545

 ."e: "اٌىٍّخ اٌّشادفخ ٔدذ 0690 فٟ ؽجؼخ  
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 المثال الخامس

 النبٌلة لوسٌا، من اسبانٌا.

 

كان فً اسبانٌا، فً عصر القدٌس دومٌنٌك )كما 

( إمرأة فً "المرٌمً"ٌروي ٌوحنا دٌل مونتً فً كتابه 

ؼاٌة التقوى كانت تخدم اإلله ومرٌم العذراء فً وردٌة 

                                               )مرٌم( منذ صباها )متبعة ( تعالٌم ونصابح القدٌس 

 دومٌنٌك.

كان )اسمها( لوسٌا، وكانت قد ولدت فً عابلة 

 فً اإلٌمان.متمٌزة ، وبارزة

                                         كانت قد تزوجت جندٌ ا وحملت منه عندما ؼزا 

الوثنٌون مملكة ؼرناطة، وشاء اإلله أن ٌقتل المخربون 

خذ مع الكثٌر من )النساء( األخرٌات إ                    زوجها وأن ت ؤسر وت  

ٌة شرس عبدة لطاؼ ،إلى مناطق الوثنٌٌن وتصبح خادمة

باألعمال  إجبارها على القٌامكان ٌعاملها كؤنها أحط الخدم ب

 األكثر وضاعة.

ولم ٌكن عند أولبك األشرار أي اعتبار لها، وهً 

 كانوا ٌضربونها وٌجلدونها.                     الحامل، بل ؼالب ا ما

 وعندما حانت ساعة الوالدة، فً منتصؾ لٌلة مٌبلد 
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nocte media Natalis Domini, nemine sciente, 

ipsa sola in medio bovum546, et pecorum, 
tanquam iumentum, deiecta est. 

Et tamen hac in tribulatione Psalterium 
Mariae nunquam postposuit. 

Rem novam fecit cum illa Maria. 

Eadem enim hora, cum vehementissime 
doloribus parturiens angustiaretur de primo 

partu. 
Et (cum tenerrimae esset aetatis, scilicet 

14 aut 15 annorum, et ob hoc verecunda, et rei 

inexperta, et nescia) dolens547 sensit, et 
remedia nesciebat, deficientibus humanis 
auxiliis, ut valuit, Psalrium548 Mariae accepit, 

et quantum dolor permisit, tantum de nocte 
salutare V[irginem] Mariam coepit. 

Regina clementiae, quae sua viscera, sibi 
servientibus claudere nescit, angustiatae adest: 
obstetricis peragit officia, puerum balneans549, 

scindit umbellicum: et quia  defuit 

 
                                                           

 
546

 )ث١ٓ اٌث١شاْ(. "boum ٔدذ: " 0699ٚ  0690 فٟ ؽجؼزٟ 
547

 .)آالَ اٌٛالدح( "doloresٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  
548

" Psalterium                      ٟ٘ خطأ ِطجؼٟ ثذال  ِٓ " "Psalrium: "0847 فٟ ؽجؼخ  

 .0699ٚ  0690وّب ٘ٛ ِٛخٛد فٟ ؽجؼزٟ 

549

 .)٠غغً( "balneatٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  
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علم أحد، بٌن الثٌران  الرب، وضعت ولٌدها وحدها، بدون

ا كالحٌوانات.                             واألؼنام، تمام 

ولم تهمل )تبلوة( وردٌة مرٌم حتى فً أثناء تلك 

 المعاناة.

 لها مرٌم على )نعمة( مذهلة. فنالت

ا                                              فً ساعة آالم الوالدة، بٌنما كانت تتوجع نظر 

، عمرها                                                       لكونها الوالدة األولى لها )فهً كانت صؽٌرة السن 

عشرة سنة ولذلك كانت خرقاء وؼٌر  أربع عشرة أو خمس

مهٌبة وعدٌمة الخبرة(، شعرت بآالم المخاض. وبما أنها لم 

ا لعدم وجود أي مساعدة من                                                    تكن تعرؾ ماذا تفعل، ونظر 

شخص، استطاعت فقط أن تمسك )بسبحة( وردٌة  أي

ا لمرٌم العذراء بقدرما                                                         مرٌم، وفً )تلك( اللٌلة صلت كثٌر 

 كان األلم ٌشتد علٌها.

ا( أمام                                                  أتت ملكة الرحمة، التً ال تؽلق قلبها )أبد 

أولبك الذٌن ٌخدمونها، إلى جانب المفجوعة وأخذت مكان 

ة.                                                  القابلة المولدة؛ ؼسلت الطفل وقطعت له حبل السر 

ا لتعمٌده، وصل فجؤة  كاهن ا                                                        وبما أنه لم ٌكن هناك أحد 
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baptista, subito advenit Sacerdos, facie 
venerabilis, Claritate ineffabilis, habens 
spineam Coronam in capite, et stigmata in 

manibus, non cruentata, sed fulgore stellarum 
fulgentia. 

Hic cum Diacono, et Subdiacono, et Sacro 

Chrismate veniens, puerum baptizavit, et 
MARIANUM nominavit.  

Mariaque Dei Mater puerum tenebat, et 
sic ex nomine Mariae, Commatris Luciae, 
MARIANUS est vocatus. 

Mirabatur Lucia, et prae admiratione 
doloris est oblita. 

Baptismo itaque facto tradidit Maria 
filiolum Luciae, dicens: “Ecce filia filium tuum, 
confortare et persevera, imposterum enim de 

coelo tibi spondeo auxilium affuturum”. 

Sicque disparuit visio, et Lucia manet 
cum filio in vilissimo stabulo, laeta de visione. 

Stupet, quod dolor omnis abiit, et fortem 
se plus quam unquam reperit. 
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ا، وكان على رأسه إكلٌل شوك،                                       ذا مظهر جلٌل ٌشع نور 

وكانت ٌداه تحمبلن ندبات ؼٌر دامٌة لكنها كانت تضًء 

 كالنجوم الساطعة.

وصل مع شماس ونابب شماس )ٌحمل معه( 

 .و                                  المٌرون، وعم د الطفل وأسماه مارٌان

            وسم ً )ابن( كانت مرٌم أم اإلله تمسك بالطفل، 

 على اسم االشبٌنة مرٌم. ولوسٌا مارٌان

 نها نسٌت األلم بؤعجوبة.كانت لوسٌا مفتونة لدرجة أ

                                                    بعد تلقً العماد، سل مت مرٌم الطفل إلى لوسٌا قابلة : 

 .                        خففً عن نفسك وسٌري قدم ا"ٌا ابنتً، ها هو ابنك، 

 أعدك بؤن المساعدة ستؤتٌك من السماء فً المستقبل".

ثم اختفت عن أنظارها، وبقٌت لوسٌا مع ابنها فً 

 التً حدثت معها.االسطبل المتواضع مفعمة بالفرح للرإٌا 

                                            كانت مشدوهة ألن األلم زال نهابٌ ا، وكانت تشعر 

 بنفسها أقوى من أي وقت مضى.
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Recepit ergo filium suum et super paleas, 

tanquam Maria filium suum JESUM in 
praesepio, inter pecora posuit. 

Permansit autem haec Lucia ibidem usque 
ad diem Purificationis Mariae Virginis, semper 

Mariam in suo Psalterio collaudando. 

Et subito mane illius diei, ad eam venit 
quidam iuvenis, facie rutilans, qui ait: “Quia 

filia, non es purgata more Christianorum 
praeparata te, ut more fidelium purgeris”. 

Quae ait: Domine, nec hic est Ecclesia, 

nec Sacerdos, nec populus fidelis. 
Ait ille: “Imo, inquit, nunc te ducam ad 

Ecclesiam pulcherrimam, ubi videbis miranda, 

et audies stupenda”. 

Atque per hunc modum haec Lucia, 

puerum baiulans in ulnis, sequebatur iuvenem, 
intrantque Ecclesiam mirabilissimam, ubi in 
facie Ecclesiae occurrit Magdalena, et 

Sanctissima Anna, Mater Mariae, quae Luciam 
excipientes ad manus, introduxerunt usque ad 

chorum. 
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أخذت ابنها ووضعته على القش بٌن األؼنام، كما 

 .ودالمذ)وضعت( مرٌم ابنها ٌسوع فً 

ظلت لوسٌا هناك إلى ٌوم التطهٌر لمرٌم العذراء 

 وهً تسبح لمرٌم بوردٌتها.

                                             فجؤة ، فً صباح ذلك الٌوم، أتى إلٌها شاب بوجه 

                                                      ساطع وقال لها: "ٌا ابنتً، بما أنك لم تتطهري وفق ا لما 

)تتطلبه( التقالٌد المسٌحٌة، استعدي للتطهٌر، فؤنت قد 

 تلقٌت العماد".

سٌدي، هنا ال ٌوجد كنٌسة وال كاهن وال أجابته: "ٌا 

 أناس مإمنٌن".

اآلن إلى  رد علٌها: "على العكس من ذلك. سؤقودك

كنٌسة فً ؼاٌة الجمال حٌث سترٌن وستسمعٌن أشٌاء 

 عجٌبة".

وهكذا، تبعت لوسٌا الشاب وهً تحمل )ابنها( بٌن 

وصلوا أمام كنٌسة ساحرة. وعند عتبة الكنٌسة و ،ذراعٌها

                                                          كان هناك لمبلقاتها المجدلٌة والقدٌسة حن ا، أم مرٌم، اللتان 

 واصطحبتاها إلى الخورس. لوسٌاأمسكتا بٌد 
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 ، ستادبٌبلٌوتٌك نورنبرغ.5444منمنمة من مخطوط ٌعود لعام 
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 .)رسم لٌتٌتسٌا الجٌري(  اسبانٌا من لوسٌا، النبٌلة: الخامسرسم توضٌحً للمثال 
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Hoc facto, apparuit gloriosa Virgo Maria, 
quae Luciae ait: “Beneveneris filia: saepius 
praesentasti mihi Filium meum per Psalterium 

meum; et nunc te ipsi praesentabo, pro tua 
purificatione, cum filio tuo”. 

Accepitque Maria eam ad manum, et ad 

cancellos eam introducens, ubi fuit sedes 
Imperialis Mariae, iuxta magnum altare sedere 

eam iussit. 
Venitque Sacerdos ille, qui filium eius 

baptizavit, et cum ineffabili melodia peragit 

Missam. 
Iamque ad offertorium deventum erat.  
Itaque Maria hanc suam Luciam primum 

offerre iubet cereum sibi datum. 
In quo erant tres partes, in qualibet parte 

erant quinque lucernae, modo mirabili 
adornatae. 

Quod cum esset maximae magnitudinis 

fuit tamen levius cera usuali. 
Quia quoque lis oritur inter Luciam et 

Mariam, quae harum prima osculari manum 
Sacerdotis Pontificis deberet. 

Tandem  Maria  coegit  Luciam,  ut primo 
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ا: ظهرت مرٌم العذراء المجٌدة للوسٌا وقالت له

لً ابنً مرات كثٌرة فً                             "أهبل  بك ٌا ابنتً: لقد قدمت

 لتطهٌرك". وردٌتً، واآلن أنا سؤقدمه لك، مع ابنك،

 منصة الدرابزٌنأمسكت مرٌم بٌدها وأدخلتها إلى 

حٌث ٌوجد عرش مرٌم الملكً، ودعتها إلى الجلوس بجانب 

 المذبح الربٌسً.

ثم أتى ذلك الكاهن الذي كان قد عمد ابنها، وترأس 

 القداس بعذوبة ال توصؾ.

عندما وصل إلى تقدمة الذبٌحة اإللهٌة، طلبت مرٌم 

 ودعتها إلى عرضه.من لوسٌا شمعدان، 

                                            كان مإلف ا من ثبلثة أجزاء، وكل )جزء( كان فٌه 

 خمسة مصابٌح مزٌنة بفخامة.

                           ( خفٌف ا بالمقارنة مع باقً الشمعدانوكان )ذلك 

ا. الشمعدانات ا جد                          مع أنه كان كبٌر 

ا سإال بٌن لوسٌا ومرٌم حول من   منهما                                      برز أٌض 

 س.                                      أن تقبل أوال  ٌد الكاهن الذي ٌقٌم القداٌجب 

 بٌد أن مرٌم حثت لوسٌا على أن تكون األولى فً 
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oscularetur, dicens: “Hodie tu es purificata: 

dudum autem ego fui purificata; primum ergo 
decet te osculari”. 

Itaque Lucia osculabatur Christi 
celebrantis Deificam manum, et postmodum 
Maria. 

Sic ad suas sedes reversae, primum Lucia 
habuit locum. 

Et cum in fine Missae omnes 
communicarent, primo Lucia communicabat, 
deinde Maria. 

Communicatione facta, cognoscebat, et 
perpendebat mysteria incredibilia, et laeta, 
atque iucunda per Mariam deducitur usque ad 

Ecclesiae portam, et dixit ei Maria: “Tene filia 
quod accepisti, et persevera in opere incepto, 

ducam enim te nunc ad terram tuam”. 
Et subito circa decimam horam, haec 

Lucia se reperit in medio Ecclesiae S. Iacobi, 

cum suo parvulo. 
Nam ipsa oriunda erat de Compostella550, 

sed longe ad Regnum Granati fuit maritata. 

 

                                                           
550

 ."Campostellaٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  
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                                                         تقبٌل )ٌد الكاهن( قابلة: "الٌوم أنت تتطهرت، أم ا أنا فقد 

ا؛ إذن فمن المبلبم أنت تكونً                                                    تطهرت منذ زمن طوٌل جد 

            أوال  الٌد". أنت من ٌقبل

وهكذا قبلت لوسٌا الٌد اإللهٌة للمسٌح المقٌم 

                       مباشرة  )قبلتها( مرٌم.للقداس، ثم بعدها 

.                                          ثم عادتا إلى مكانٌهما، وجلست لوسٌا أوال 

وعندما ذهبتا للمناولة فً نهاٌة القداس، تناولت 

 مرٌم. تبعتها        أوال  ثم القربان لوسٌا

بعد تناول القربان المقدس، تؤملت فً األسرار 

                                                         العجٌبة )اإللهٌة(، ثم قادتها مرٌم، فرحة  ومشرقة ، إلى باب 

وقالت لها: "حافظً ٌا ابنتً على ما نلته،  الكنٌسة،

 وثابري على العمل الذي بدأته؛ فاآلن سؤعٌدك إلى أرضك".

وفً الحال، حوالً الساعة العاشرة، وجدت لوسٌا 

 نفسها، مع ابنها، فً كنٌسة القدٌس ٌعقوب.

هً كانت باألصل من كومبوستٌبل، لكنها تزوجت فً 

 مملكة ؼرناطة البعٌدة.
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Permansit haec reclusa omnibus diebus 

vitae suae, et Marianus parvulus filius eius cum 
ea, erantque simul reclusi. 

Et post gloriosam mortem matris (cuius 
animam gloriosa Virgo Maria perduxit ingenti 
cum laetitia ad gaudia aeterna) permansit hic 

Marianus Eremita in omni virtute conspicuus, 
timens mundanam gloriam, semper in servitio 

permanens Psalterii Mariae Virginis multis cum 
revelationibus. 

Et sic Maria Virgine ei apparente, beato 

fine quievit. 
Ergo o mulieres et parvuli (hoc instructi 

exemplo) Mariam Virginem laudate in Psalterio 

suo, dicentes semper: AVE MARIA, etc. 
 

 
EXEMPLUM VI. 

De Maria Comitissa Hispaniae. 

 

Maria, cuiusdam potentissimi Comitis 

filia, in Regno Hispaniarum, fuit per patrem et 
matrem551  docta  et  coacta  simul,  et  allecta  

 
                                                           

551

، ٔدذ 0690ٚ  0847فٟ ؽجؼزٟ  "per patrem et matrem"         ثذال  ِٓ   

"per partem ثغجت خطأ ِطجؼٟ 0690" فٟ ؽجؼخ. 
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بالدٌر فً عزلة لبقٌة حٌاتها، وظل ابنها ظلت لوسٌا 

 مارٌانو معها فً العزلة.

ً اقتادت مرٌم العذراء تالاألم المجٌد ) بعد موت

المجٌدة روحها بحبور كبٌر إلى األفراح األبدٌة(، ظل 

                                                 مارٌانو هناك بصفة ناسك ٌطفح بكل الفضابل، متجنب ا 

العذراء،                                           المجد الدنٌوي، ودابم ا فً خدمة وردٌة مرٌم 

 والكثٌر من الظهورات التً حدثت معه.

وختم حٌاته بصبلح خبلل ظهور من ظهورات مرٌم 

 العذراء.

لذلك، أٌتها النساء واألطفال، الذٌن تعلمتم من هذا 

المثال، سبحوا لمرٌم العذراء بوردٌتها بتكرار: السبلم علٌك 

 ٌا مرٌم، إلخ.

 

 المثال السادس

  االسبانٌة. مارٌا الكونتٌسة

 

مملكة  من كونتات قويابنة كونت  مارٌا)كانت( 

 اسبانٌا.

ا وأحٌان ا                                                      كان أبوها وأمها قد عل ماها، أحٌان ا فرض 
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verbis, donisque pomorum nonnunquam etiam 

verberibus compulsa ante prandium orare unam 
Quinquagenam Psalterii Virginis Mariae; et post 

prandium secundam manibus coniunctis, et 
genibus flexis; et tertiam, ante dormitionem. 

Haec igitur ad annos pubertatis, et 

discretionis perveniens, iussu parentum, viro 
tradita est. 

Quae licet erat maritata, Divinum tamen 
illud propositum non dimisit: sed cum devotis 
meditationibus, et disciplinis tribus in die, 

quarum quaelibet habuit quinquaginta ictus ad 
minus, continuavit (quod enim nova testa capit, 
inveterata sapit). 

Et quia habuit decem filios et filias, eos 
diligentissime in timore Dei (ut matrum 

bonarum interest) enutrivit. 
Post hoc, Episcopus quidam, Magister 

Parisiensis, et Theologiae Doctor, et in utroque 

Iure similiter, civitatem huius Dominae 
Comitissae intravit, et in ea pro viribus 

praedicare coepit. 
Tandem Maria praedicta ad eum ivit, 

dicens: ab eo se velle scire exercitium, per quod 
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بإقناعها من خبلل الكلمات )الجمٌلة( وبتقدٌم الكرز لها، 

                                               وأحٌان ا أخرى بإجبارها من خبلل الضرب، صبلة خمسٌن 

من وردٌة مرٌم العذراء قبل الؽداء، )وخمسٌن( ثانٌة بعد 

                                                     الؽداء مضمومة الٌدٌن وجاثٌة  على ركبتٌها، )والخمسٌن( 

 الثالثة قبل النوم.

بلؽت على هذه الحال سن البلوغ والرشد، وقرر 

 والداها تزوٌجها.

تصمٌم المقدس حتى بعد ذلك ال مارٌالم تهمل 

الزواج، وثابرت على ذلك متؤملة بخشوع )فً الوردٌة(، 

ضربة  51ب نفسها ثبلث مرات فً الٌوم من خبلل ؤدٌوبت

األشٌاء القدٌمة ، ولها نضارتها )األشٌاء الجدٌدة كل مرة

 (.نكهتهالها 

أصبح عندها عشرة أبناء وبنات، وربتهم بعناٌة على 

 خشٌة اإلله )كما ٌلٌق باألمهات الصالحات(.

بعد ذلك، ذهب اسقؾ بارٌس، وهو معلم ودكتور فً 

تلك السٌدة  البلهوت والقانون )المدنً والكنسً(، إلى مدٌنة

 الكونتٌسة، وبدأ بالوعظ هناك بقوة.

                         إلٌه سابلة  إٌاه إن كان  مارٌا)الكونتٌسة( ذهبت 
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pervenire posset ad vitam perfectionis. 

At ille, cognito quod esset maritata, 
respondit, quod Septem tenere deberet. 

Primo, amorem mariti. 
Secundo, fidelitatem ad eundem. 
Tertio, misericordiam ad proximum. 

Quarto, iustitiam ad familiam. 
Quinto, ut fugeret loquacitatem. 

Sexto, ut semper aliquid boni operaretur. 
Septimo ut Ecclesiam Dei honoraret552, et 

filios suos semper in timore Dei custodiret. 

Cui illa dixit: se pro viribus ea observasse, 
sed velle amplius proficere. 

Tunc Episcopus: “O Domina Maria, cum 

sis maritata, non est bene possibile te maiora 
posse facere: sed his contenta Domino 

famulare”. 
Rursus illa: “O dulcissime Domine, si 

consilium dare non vultis, saltem sub brevitate 

vitam meam audite, ne errem, quae sum 
indocta”. 

At ille: “Libenter”, inquit. 

Tunc  illa  narravit  se  in  die  tres dicere 
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                                                  بإمكانه أن ٌعلمها ممارسة  تستطٌع من خبللها أن تبلػ 

 حٌاة الكمال. 

بها بؤنه ٌنبؽً لها عندما رأى أنها كانت متزوجة، أجا

الزوج؛ والثانً (: األول أن تحب تمارٌن) أن تقوم بسبعة

                                                      أن تكون مخلصة  له؛ والثالث اإلحسان إلى القرٌب؛ والرابع 

االستقامة فً العابلة؛ والخامس تجنب الثرثرات؛ والسادس 

                                                        القٌام دابم ا بفعل الخٌر؛ والسابع تكرٌم كنٌسة اإلله وحفظ 

                             أبنابها دابم ا فً خشٌة اإلله.

ها ترٌد فؤجابته بؤنها تقوم )بتلك األشٌاء( باهتمام، لكن

                 أن تحرز تقدم ا. 

، بما أنك متزوجة مارٌا)فقال( لها األسقؾ: "ٌا سٌدة 

فلٌس من الممكن أن تفعلً أكثر من ذلك؛ لذلك، ارضً 

 بخدمة الرب بهذه )التمارٌن(".

                                                لكنها ردت علٌه: "ٌا سٌدي الخٌ ر، إذا كنت ال ترٌد 

أن تقدم لً نصٌحة فعلى األقل اسمع حٌاتً باختصار كً ال 

 خدع ألنً مبتدبة".أن

 فؤجالها: "عن طٌب خاطر!".

 فروت له أنها كانت تتلو كل ٌوم الخمسٌنات الثبلث 
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 .)رسم لٌتٌتسٌا الجٌري(  االسبانٌة مرٌم الكونتٌسة: السادسرسم توضٌحً للمثال 



958 
 

Quinquagenas Psalterii Virginis Mariae, cum 

triplici genere meditationis, et triplici 
disciplina, dicens: “Quando dico Primam 

Quinquagenam habeo pro obiecto Mariam 

Virginem, et ad singula membra, potentias, et 
actos553 earum dico unum AVE MARIA, puta ad 

oculos, qui Filium Dei viderunt; unum, ad 
aures, qui vocem Angelicam audierunt; 

unum554, et sic de singulis consequenter. 
Et sic faciendo, dixit, quod555 sentiebat ex 

membris Virginis, in membra sua descendere, 

ineffabilem dulcedinem, superantem omnem 
mundi consolationem. 

Secundam vero Quinquagenam dicebat in 

honorem Passionis Christi: et tunc habebat pro 
obiecto Christum Crucifixum, sic meditando: 

quod capillis avulsis dicebat unum AVE MARIA.  
Deinde Coronae Spinae, et sic de aliis 

membris, usque ad pedes inclusive descendens. 

Sicque dicendo, et meditando, sentiebat 
ex Christi membris dulcedinem multo maiorem 

in se descendere, quam prius, sic ut  tota  esset 
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لوردٌة مرٌم العذراء، وأنها كانت تتؤمل فٌها ثبلث مرات 

)فً الٌوم( وتإدب نفسها، وقالت: "عندما أتلو الخمسٌن 

األولى )من الوردٌة( اثبت نظري على مرٌم القدٌسة، وأتلو 

ٌا مرٌم لكل عضو فً جسدها، ولكل حالة من  السبلم علٌك

حاالتها وعمل من أعمالها. على سبٌل المثال، واحدة 

)السبلم علٌك ٌا مرٌم( للعٌنٌن اللتٌن رأتا ابن اإلله؛ 

وواحدة )السبلم علٌك ٌا مرٌم( لؤلذنٌن اللتٌن سمعتا 

 الصوت المبلبكً؛ وهكذا دوالٌك )لؤلطراؾ( األخرى".

 كل عضوا بهذا كانت تشعر بؤن من وقالت أنها بقٌامه

كان ٌنزل فً أعضاء جسدها عذوبة ال  العذراء من جسد

 توصؾ تفوق أي سلوى فً العالم.

                                                  ثم كانت تتلو الخمسٌن الثانٌة )من الوردٌة( تكرٌم ا 

آلالم المسٌح، وكانت تمعن النظر فً المسٌح المصلوب 

من أجل وتتؤمل بهذا الشكل: كانت تتلو السبلم علٌك ٌا مرٌم 

شعث، ثم )السبلم علٌك ٌا مرٌم( من أجل إكلٌل الشعر الم

                                             الشوك، وهكذا نزوال  إلى سابر األعضاء األخرى حتى 

 القدمٌن.

وبالتبلوة والتؤمل بهذه الطرٌقة )الخمسٌن(، كانت 

تشعر بؤن من أعضاء جسد المسٌح كانت تنزل علٌها 

 سٌح، عذوبة هابلة بحٌث أنها كانت تتحول بكلٌتها إلى الم
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quasi in CHRISTUM conversa, et tota plena 

compassione et amore Christi, in tantum, ut 
totus mundus sibi esset poena, prae amore 

illum cogitandi, aut sentiendi. 
Tertiam vero Quinquagenam dicebat, 

circa altaria singula ad imagines Sanctorum 

suae Ecclesiae et Capellae, dicendo omnibus 
Angelis novem vel decem AVE MARIA: Ioanni 

Baptistae unum; Iohanni Evangelistae unum, et 
sic de aliis, meditando etiam vitam Sanctorum 
illorum, et se ab illis confortari postulans, et 

confirmari. 
Ita in istis meditationibus rapiebatur 

frequenter ad Dominum, ut perderet usum 

sensuum exteriorum: velut S. Elisabeth556 
Landgravia. 

Et haec cum ieiuniis et disciplinis fecit, 
ut dictum est: procurabatque omnes pauperes 
dicere Psalterium. 

His igitur a Pontifice auditis, quasi extra 
se constitutus, prae admiratione, flens, aiebat: 
“O Maria, filia mea carissima557: ecce ego558 
sum  Episcopus;  et  Doctor  in Theologia, et in 
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                                              مفعمة  بالشفقة وحب المسٌح بٌنما كان كل العالمتصبح و

ذلك الحب الذي كان عندها  بالمقارنة معا          عذاب ا له ٌبدو

 وكانت تشعر به )فً روحها(.

ثم كانت تتلو الخمسٌن الثالثة )من الوردٌة( أمام 

صور القدٌسٌن على كل واحد من مذابح كنٌستها 

ا السبلم عٌك ٌا مرٌمصلوات  عشر ؛        والمصل ى           ، تكرٌم 

علٌك ٌا مرٌم(  ؛ واحدة )السبلم)لخوارس( المبلبكة التسعة

)السبلم علٌك  من أجل )القدٌس( ٌوحنا المعمدان، وواحدة

لقدٌس( ٌوحنا اإلنجٌلً، وهكذا دوالٌك ٌا مرٌم( من أجل )ا

ا فً حٌاتهم وسابلة                                                        من أجل باقً القدٌسٌن، متؤملة اٌض 

 إٌاهم العزاء والتشجٌع.

 ةشدٌد بلهفة                                      وفً أثناء التؤمل، ؼالب ا ما كانت تشعر 

لدرجة فقدان الحواس الخارجٌة مثلما كان ٌحدث  تجاه الرب

 للقدٌسة الٌزابٌث النؽرافٌا.

وأضافت أنها كانت تقوم بهذه )التؤمبلت( بالتوازي 

مع الصٌام والتؤدٌب، وكانت مهتمة بؤن ٌقوم جمٌع الفقراء 

 بتبلوة الوردٌة.

ا بعمق  قال وهو ٌبكً لدى سماع األسقؾ لذلك،              متؤثر 

 ، ٌا ابنتً الؽالٌة: أنا أسقؾ، ودكتور مارٌاٌا : "وبإعجاب
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utroque Iure annis pene viginti, nec tamen 

unquam audivi talem modum spiritualis559 
exercitii.  

Propterea ex hac hora tu eris Magistra 
mea, et ego tuus ero discipulus”. 

Statim ille Patriloquium posuit in zona 

sua, cunctis videntibus, et in crastinum coepit 
praedicare Psalterium Virginis Mariae: et 

populus videns, quod praedicabat, et portabat 
in zona sua Psalterium tantus Pontifex, 
plures560 conversi sunt tam per exempla, quam 

per verba Sancti Episcopi, ad Psalterium 
Virginis Mariae dicendum, dicentes: “Si hic tam 
magnus Dominus portat et legit Psalterium 

Mariae, utique aliquid magni est”.  

Nos igitur merito, cum simus peccatores, 

facere debemus similiter. 
Itaque tota terra illa, longe, lateque plena 

fuit Psalterii huius devotione. 

Tandem Domina nostra Virgo Maria, 
apparuit     praefatae      Comitissae      Mariae, 
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فً علم البلهوت والقانون )المدنً والكنسً( منذ حوالً 

 عشرٌن سنة، لكنً لم أسمع قط بمثل هذا التمرٌن الروحً.

ا من هذه اللحظة، ستصبحٌن معلمتً                                               لذلك، اعتبار 

 تلمٌذك".وأنا 

وعلى الفور، أمام أعٌن الجمٌع، وضع سبحة وردٌة 

على حزام خصره، وبدأ من الٌوم التالً الوعظ بوردٌة 

ا مثله ٌعظ مرٌم العذراء                                           . وعندما رأى الناس أسقف ا بارز 

بالوردٌة وٌحمل على حزام خصره )سبحة( الوردٌة، اقتنع 

ة أو الكثٌر منهم بتبلوة وردٌة مرٌم العذراء سواء للقدو

ا بهذا السمو                                                        لعظات األسقؾ القدٌس، قابلٌن: "إذا كان سٌد 

                                                 ٌحمل وٌتلو وردٌة مرٌم، ففٌها ببل شك شٌب ا عظٌم ا.

 إذن ٌنبؽً لنا بحق أن نفعل كذلك، فنحن خطاإون".

وهكذا انتشرت تقوى الوردٌة فً تلك الببلد فً كل 

 مكان بالطول والعرض.

ا، ظهرت سٌدتنا مرٌم العذراء   للكونتٌسة                                   وأخٌر 
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praenuncians ei obitum suum, eaque moriente 

astitit illi, et animam eius in modum solis 
fulgentem561 innumerabili comitiva Angelorum 

et Sanctorum perduxit ad gaudia sempiterna, ut 
etiam a mortalibus fuit auditum. 
His auditis laudate Mariam, ut haec fecit Maria 

in Psalterio Angelico, sic562 et vos mereamini 
una cum ipsa perduci ad Regna Coelestia. 

Amen. 
 
 

EXEMPLUM VII. 
De Moniali conservata, et Monastero reformato 

per Psalterium. 

 

COMES quidam erat dives, et multis 

stipatus liberis, decenti suae origini nuptui 
cunctos tradere pertimescens, quandam filiam 

tenerrimam corpore, specie pulcherrimam, 
annis iuvenculam, Beato Benedicto devovit, 
Monialibus eiusdem ordinis eam committens, 

quasi cum eis vitae tramitem peracturam. 
Induitur  virgo,  et  post haec, ut reliquae 
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ساعة انتقالها إلى الحٌاة األخرى؛ وكانت وأخبرتها ب مارٌا،

)مرٌم العذراء( وبصحبتها حشد من المبلبكة والقدٌسٌن إلى 

جانبها وهً تحتضر، ثم قادت روحها الساطعة كالشمس 

 إلى األفراح األبدٌة كما ٌذكر الكثٌرون.

بواسطة الوردٌة المقدسة،  مارٌابعدما سمعتم ما فعلته 

ا جدٌرٌن بؤن ت قادوا معها إلى                                                         سبحوا كً تكونوا أنتم أٌض 

 ملكوت السماء. آمٌن.

 

 المثال السابع

والدٌر الذي جرى إصبلحه بفضل  المعتزلة الراهبة

 الوردٌة. 

 

كان هناك كونت مٌسور الحال وعنده عدد كبٌر من البنات. 

ا( على  ه نشؤتإقامة أعراس البقة ب                            وخشٌة أال  ٌكون )قادر 

لجمٌع )بناته( نذر للقدٌس بٌنٌدٌكتوس االبنة األكثر رقة 

كانت ماتزال ٌافعة، فعهد بها إلى راهبات وجمال، والتً 

 تسلك السبٌل المستقٌم فً الحٌاة معهن.رهبانٌته كً 

 استلمت الفتاة العذراء لباس الرهبنة، ثم عاشت حٌاة 
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nobilium filiae, dilitiis affluit. 

De ordine enim servando, ista Monialium 
congragatio, modicum, aut nihil curabat, sed 

tanquam grex per devia gradiens, in foveam 
vitiorum praecipitabatur. 

Hanc praefatam Virginem loci illius 
Confessor, sic alloquitur: “Estne tibi exercitium 
aliquod, quo te ab otio custodiens, Deo et 

Beatae Virgini purius famuleris?”. 
Ad quem illa: “Rem ignotam a me 

interrogas, Pater, tenera sum, et delitiis 

assueta: si laboris quid sit agendum, certe non 
assuevi”. 

Ad quem563 ille: “Non est molestiae, neque 

magni laboris, sed magni solatii, et virtutum 
est congeries”. 

Cui illa: “Quid, inquit, hoc est, de quo 
tam laudabiliter praedicas?  

Indica mihi quaeso Pater, ne differas”. 

Cui ille: “Psalterium, inquit, Mariae 
nomen habet, et ex 150 Salutationibus 

Angelicis contextum, post singulas tamen 
decem Salutationes, Orationem Dominicam 
semper    adiungendo:   quia    sic   de    Beato 

Dominico audivi. 
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 اللهو مثلها مثل بقٌة بنات النببلء.

ا أو قلٌبل  بالتقٌد                                                       لم ٌكن دٌر الراهبات هذا ٌهتم كثٌر 

فً هاوٌة الخطاٌا مثل قطٌع بالقواعد، بل كان قد سقط 

 خرج عن الطرٌق.

تكلم كاهن االعتراؾ فً ذلك )الدٌر( مع تلك البتول 

: "هل تقومٌن ببعض التمارٌن التً تحفظك من   الكسل                                              قاببل 

 بطهارة؟". وٌجعلك تخدمٌن اإلله والقدٌسة العذراء

)أجابت(: "أنت تسؤلنً ٌا أبتً عن شًء ال أعرفه؛ 

اللهو؛ فإن كان هناك عمل أقوم به  فؤنا شابة ومعتادة على

                                 فؤنا فعبل  لست مستعدة للقٌام به".

)فرد علٌها(: "عمل ؼٌر ممل وؼٌر مجهد، لكنه 

 ٌشعرك بالراحة وٌزٌد من الحسنات".

 ذا؟هفؤجابته: "ما الذي تتكلم عنه بمدٌح ك

 أشر إلً به ٌا أبتً، وبدون تؤخٌر، أرجوك!".

وهً مإلفة من أجاب: "الوردٌة تحمل اسم مرٌم، 

صلوات  11صبلة السبلم علٌك ٌا مرٌم، وتتناوب كل  151

ما أبانا واحدة، كما سمعت السبلم علٌك ٌا مرٌم مع صبلة 

  قٌل عن القدٌس دومٌنٌك.
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)رسم   الوردٌة  بفضل إصبلحه جرى الذي والدٌر المعتزلة الراهبة: السابعرسم توضٌحً للمثال 
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Hoc indubie filia, exercitium est, de cuius 

laudis excellentia iam sermo habitus est”. 
At illa: “Experimento, inquit, sciam, si ita 

est, ut hortaris”. 
At ille: Audi igitur modum, quem tibi 

aperiam, secundum quem te in ipso exercitare 

debeas. 
Primam Quinquagenam leges ad aliquod 

punctum Incarnationis Christi, ruminando et 
meditando. 

Secundam dices ad aliquod punctum 

salutiferum Passionis eius meditando. 
Tertiam dices pro peccatis tuis, et cum 

hoc suffragia Sanctorum tibi specialium in 

devotione flagitando, et eorum exemplum564 
imitando”. 

His saluberrimis documentis introrsum 
tacta, et obtemperans puella, hilari mente, et 
magna cum devotione incoepit565. 

Ista   occupatione  tali,  a  multis   malis, 
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هذا ٌا ابنتً هو ببل شك التمرٌن األسمى والجدٌر 

 بالثناء للقٌام بحوار )مع السماء(".

فردت علٌه: "سؤعرؾ ذلك بالتجربة إن كان هكذا 

 كما تقول!".

ا ما سؤقوله لك عن                                             فقال لها: "إذن اسمعً جٌد 

 الطرٌقة التً ٌجب علٌك أن تتمرنً بها.

أن تتلً الخمسٌن األولى وأنت تفكرٌن وتتؤملٌن  ٌجب

 فً نقاط محددة من تجسد المسٌح.

وتبلوة )الخمسٌن( الثانٌة وأنت تتؤملٌن فً بعض 

 النقاط التً تفٌدك من آالمه.

وتبلوة )الخمسٌن( الثالثة من أجل خطاٌاك، باإلضافة 

تقدسٌنهم أكثر إلى طلب الصبلة على نفس القدٌسٌن الذٌن 

 اء بهم".واالقتد

                                                  تؤثرت الشابة عمٌق ا بهذه التنبٌهات المفٌدة، ورحبت 

 بها وتلت )الوردٌة( بروح مسرورة وبورع كبٌر.

 من أمراض كثٌرة  العملبفضل ذلك  الشابة سلمت
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quibus illud Monialium laborabat Monasterium, 

perstitit immunis: ac non solum sanitatem 
mentis, verum etiam corporis pulchritudinem 

ineffabiliter acquisivit. 
Quia antea in saeculo continuo 

infirmabatur, quae infirmitas maxima causa 

fuit, quod ad religionem data fuit a parentibus. 
Parentes igitur de eius sanitate 

percipientes, ac eam pulcherrimam esse 
scientes, professionem eius impedire conantur 
(nondum enim professa erat) ac Nobilissimum 

Regis Hispaniae filium, ei sponsum dare 
volebant: sed ipsa plus timens Deum, quam 
parentes, profitetur tempore suo. 

Ipsa igitur sic professa (quia unaquaeque 
monialium, suum amicum, et amasium habuit, 

cum quibus chorisare, et potare consueverunt, 
et plura pessima agere) multi Nobiles, eam 
Nobilem scientem566 et pulchram in amicam 

elegerunt, et litteras ad talia amorosa567 
provocantes miserunt. 

Ex   quibus  ipsa  angustiata,  litteras   in 
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كانت تصٌب دٌر الراهبات ذاك؛ ولم تنل الصحة الجسدٌة 

ا جمٌلة الجسد بشكل استثنابً.                                                 فحسب، بل أصبحت أٌض 

وبما أن والدٌها كانا قد قدماها للرهبانٌة الدٌنٌة ألنها 

فً السابق تمرض بسهولة عندما كانت بٌن الناس،  كانت

عندما علموا بؤن لكن وخاصة بسبب هشاشتها الجسدٌة، 

ا، حاولوا منعها                                                       صحتها جٌدة ورأوا أنها أصبحت جمٌلة جد 

( وكانوا ٌرؼبون مكرسة                 )فهً فعبل  لم تكن  التكرٌسمن 

 النبٌل. بتزوٌجها من ابن ملك اسبانٌا

لكنها كانت تخشى اإلله أكثر من والدٌها، وهكذا قامت 

 )الدٌنً( فً حٌنه. بالتكرٌس

أن جمٌع الراهبات كان عندما أصبحت مكرسة )وبما 

لهن أصدقاء وعشاق ٌؽنٌن معهم فً الخورس، وٌشربن 

كان الكثٌر من االرستقراطٌٌن، فقد  ،وٌفعلن أشٌاء سٌبة(

لعلمهم أن )جوفانا( كانت نبٌلة وجمٌلة، ٌرؼبون بها 

                                              صدٌقة ، وكانوا ٌبعثون إلٌها رسابل ٌصرحون فٌها 

 بمشاعرهم.

 فً المجرور  لكنها لقلقها كانت ترمً بالرسابل

 

 

 

 

 



974 
 

cloacam proiecit, solummodo amorem suum, in 

Deo JESU suo, et in Matrem eius, gloriosam 
ponens. 

Sed humani generis inimicus, ista videns, 
et ei invidens, caeteras Moniales commovit 
super eam, quod non sicut aliae, ipsa faciebat, 

et ideo aliae ipsae despicientes, 
persequebantur, et hypocritam nominabant. 

Nec ob hoc, ab incoepto568 destitit; sed 
Virginem Mariam devotius invocabat, petens, ut 
eam in patientia confortaret. 

Aliquando igitur ea sic orante: Virgo 
Gloriosa semper Benedicta, litteras portans, 
ante eam posuit, in quibus sic scriptum erat: 
Maria Dei Mater, Ioannae filiae Dei salutem. 

Ac ulterius tria documenta in ea 

continebantur, quae si opere perficeret, ad 
perfectionem citius perveniret. 

Quorum primum fuit, ad Psalterium 

incoeptum569 continuaret devotius. 
Secundum, ut quantum posset removeret 

removeret a se phantasias malas et otium. 
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 ٌسوع وأمه المجٌدة فقط. إلهها               واضعة  حبها فً 

ذلك، مع شعور الحسد  لبشرلكن عندما رأى عدو ا

تجاهها، حرض الراهبات األخرٌات ضدها ألنها لم تكن 

نها وٌنادٌنها دتتصرؾ مثلهن، ولذلك كن ٌزدرٌنها وٌضطه

 بالمنافقة.

لم تتخل عما شرعت به بسبب ذلك، بل كانت تبتهل 

 لمرٌم العذراء بتقوى أشد طالبة منها الصبر والسلوان.

العذراء المجٌدة )و( كانت                          أحٌان ا، فً أثناء الصبلة، 

 ها أمامها، مكتوبرسالة وتضع )لها(                     المباركة دابم ا تحمل

  فٌها: "مرٌم أم اإلله تحًٌ جوفانا ابنة اإلله".

باإلضافة إلى ذلك، كان فٌها ثبلث نصابح إن هً 

 قامت بها على الفور فإنها ستبلػ الكمال بسرعة.

 تستمرأنه ٌجب علٌها أن هً )النصٌحة( األولى 

 .شرعت بهاالوردٌة التً كانت قد ب

 والكسل)النصٌحة( الثانٌة كانت إبعاد األفكار السٌبة 

 عنها بقدرما تستطٌع.

 

 

 

 
 



976 
 

Tertium ut depingeret in singulis cellae  

suae locis bona documenta a malo retrahentia, 
et ad bonum instigantia. 

Ut sunt de Christi Passione, de Regno 
Coelesti, de morte, de inferno, et sic de aliis, 
secundum suarum tentationum exigentiam. 

Quarum ratio ista erat, quia ipsa saepe ex 
tentatione perdebat memoriam resistendi 

tentationibus. 
Quae omnia devote complevit Ioanna570. 
Contigit postmodum, ut quidam Abbas 

Sanctus causa reformationis, declinaret ad 
illum conventum, sed ab amatoribus, et amasiis 
earum, pessime iniuratus, et verberatus, 

coactus est recedere, non sine magno dolore. 
Post (temporibus non multis transactis) 

ad Conventum eundem rediit, non 
reformationis causa; sed visitandi gratia, ut 
moris est. 

Receptus   ergo   humaniter   ab   eis    in 
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)الفكرة( الثالثة ان ترسم فً كل مكان من حجرتها 

 ر باتجاه الخٌر. النصابح الجٌدة كً تبتعد عن الشر وتسٌ

رسوم حول آالم المسٌح، وملكوت على سبٌل المثال 

السماء، والموت، والجحٌم، وحول األشٌاء األخرى بحسب 

 ما تقتضٌه تجاربها.

                                             السبب فً ذلك هو أنها ؼالب ا ما كانت تنسى كٌؾ 

 تقاوم التجارب فً أثنابها.

 قامت جوفانا بكل هذه األشٌاء بتقوى.

دٌر طٌب ذلك الدٌر للقاء زار ربٌس فٌما بعد، 

                                                  الراهبات، لكنه ش تم بصورة شرٌرة وأسٌبت معاملته من 

                                                     قبل عشاق )الراهبات(، وأ جبر على المؽادرة بؤلم كبٌر.

( على تلك الزٌارة ثم )لم ٌكن قد مضى وقت طوٌل

عاد إلى نفس الجماعة، لٌس من أجل االلتقاء بها، بل من 

 أجل زٌارتها كما تنص علٌه القاعدة.

 استقبلنه بكٌاسة، وفً الساعة الثانٌة من اللٌل، بٌنما 
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secunda hora noctis, in visione positus, vidit 

amoenissima, simul et horrenda.  
Nam vidit quondam cellam, quasi luce 

sole amictam, et intus Dominam Reginam 
pulcherrimam cum comitatu utriusque sexus 
ineffabilis pulchritudinis. 

Aderat, et cum eis quaedam puella orans. 
Circumstabant autem cellam illam571 

innumeri doemones in omni horrenda specie 
animalium, modis suis voces emittentes; sed 
quasi telis emissis, inde propulsa sunt cuncta 

daemonum agmina.  
Sicque discedentes per alias cameras sunt 

diffusa572, ubi ad quasdam intrabant sub specie 

bufonis, quidam sub specie serpentis, quidam in 
effigie draconis, Monialibus carnalia, et 

immunda proponentes, et propinantes. 
Et omnes illae, tanquam potum 

dulcissimum, venena illa mortifera receperunt. 

Ac etiam per ora earum, ac singula 
membra alia intrabant. 
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وأشٌاء كابنات سماوٌة كان ٌنفذ )الزٌارة(، رأى فً رإٌا 

فظٌعة: فقد رأى حجرة تحٌط بها أشعة الشمس، وفً 

ك سٌدة، ملكة فً ؼاٌة الجمال محاطة داخلها كان هنا

 بالقدٌسٌن والقدٌسات رابعات الجمال.

 وكان معهم شابة تصلً.

كان ٌحٌط بتلك الحجرة عدد ال ٌحصى من الشٌاطٌن 

بصورة حٌوانات شنٌعة، وكانوا ٌصرون بؤسنانهم بطرق 

 مختلفة.

أشعة  لكن حشد الشٌاطٌن )لعدم قدرته على مقاومة(

، ابتعد من هناك، وهام فً كل النور تلك التً كانت تضربه

 حٌث كان الشٌاطٌن مكان، وتبعثر فً الحجرات األخرى

بعضهم على هٌبة ضفدع، وآخرون على هٌبة  ونٌدخل

ثعبان، وؼٌرهم بصورة تنٌن، واضعٌن أمام الراهبات 

 كن ٌؤكلنها. ونجسة كابنات حٌة

كما لو أنها                               وكن  جمٌعهن  ٌشربن تلك السموم

 مشروبات حلوة.

 وكانت تدخل من خبلل أفواههن، أو من خبلل أعضاء

  أخرى، كابنات )نجسة( أخرى.
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 "المحبة من قلوبنا تتدفق"ٌا ملكة الوردٌة المجٌدة، نحن المإمنون أبناإك...
 )الطوباوي بارتولو لونؽو(.

 .51السٌدة وعدد من األتقٌاء )تفصٌل(، القرن 
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Haec igitur ille videns, et talem miseriam 

fere in omnibus considerans, clamans, et 
eiulans, evigilansque pene exanimis factus est, 

prae angustia et terrore, et sic tanquam 
mortuus delatus ad quandam cellam, ibidem ad 
tempus iacuit, sed Deo volente postea 

convaluit. 
Eo igitur volente discedere Ioannam 

vocavit, et quae haec erant, quae viderat, 
diligenter inquisivit. 

Ipsa igitur negare non valens Dominam 

illam fuisse V[irginem] Mariam, cum Sactis, ad 
quos habebat devotionem in Psalterio suo, 
dicebat. 

Quod audiens vir Dei gavisus est valde, ac 
eam adhortatus est ad constantiam in Psalterio. 

Consideransque virtutem Psalterii, 
proposuit sancta astutia reformare Conventum. 

Nam emit cuilibet Patriloquium pulchrum, 

et pretiosum, dans singulis Monialibus  unum  
sub pacto tali, ut  in  dies573 
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عندما رأى كل ذلك، وقد تحقق )حالة( البإس التً 

، كان ٌصرخ وٌؤن اللٌلةفٌها( جمٌعهن، فً تلك  ٌؽرقن)كن 

علٌه بسبب الؽم والرعب؛ وعندما فقد وعٌه  أؼمًإلى أن 

                                                    ح مل إلى حجرة حٌث ظل لبعض الوقت، لكنه تعافى بعد ذلك 

 بإرادة اإلله.

قبل أن ٌنصرؾ استدعى جوفانا والبلتً كن هناك 

)فً تلك اللٌلة( وطلب منهن )أن ٌخبرنه( بالتفصٌل بما 

 رأٌنه )فً تلك اللٌلة(.

، فقالت أن تلك لم تكن )جوفانا( قادرة على اإلنكار

السٌدة كانت مرٌم العذراء التً كانت تعبدها فً الوردٌة 

 ومعها القدٌسٌن.

ا لدى سماعه ذلك،                                           ابتهج الرجل المإمن كثٌر 

 وشجعها على المثابرة فً الوردٌة.

ا لمعرفته قوة الوردٌة، خطرت بباله حٌلة                                              ونظر 

 مقدسة إلصبلح تلك الجماعة.

مٌنة لكل واحدة فقد اشترى سبحة وردٌة جمٌلة وث

 منهن، وأعطى واحدة لكل راهبة مع الوعد أن تقوم كل 
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singulae unum Psalterium dicerent, addends, et 

promittens,  se nunquam cum violentia, earum 
velle reformare Conventum. 

Receperunt singulae laetanter, tum quia 
laetabantur in pulchritudine Patriloquii, tum 
quia non volebant574 reformari. 

Mira res! 
Quas violentia, ac Patris istius devoti 

potestas emendare non poterat, virtus Psalterii 
Mariae reformavit.  

Nam vix annus peractus est, et ita seipsas 

instituerant575, ut omnes vanam gloriam 
abiecerint, et ad Abbatem praedictum 
scribentes, notificaverunt ei, quod in omnibus 

voluntati eius, paratae essent obedire. 
Ipsis igitur reformatis, vitam postmodum 

cum praefata Ioanna laudabilem duxerunt, 
perseverantes in576 Psalterio V[irginis] Mariae, 
per quod tantam gratiam promeruerant. 
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ا أنه لم ٌكن                                                        واحدة بتبلوة الوردٌة كل ٌوم، مضٌف ا ومإكد 

 ٌرٌد إصبلح جماعتهن بالقوة.

رحبن )بالوردٌة( بفرح ألنهن كن مسرورات لجمال 

                                            سبحة الوردٌة، وألنهن لم ٌكن  مجبرات على إصبلح 

 أنفسهن. 

 ثم )حدث( شًء عجٌب!

وسلطة ذلك األب المإمن فالذي لم تستطع قوة 

 )ربٌس الدٌر( إصبلحه، أصلحته قوة وردٌة مرٌم.

لم ٌكد ٌمضً عام واحد حتى قررن أنفسهن ترك  

، ثم كتبن لربٌس الدٌر ذاك ٌبلؽنه أنهن كن الترهات

 فً كل شًء. طاعتةلمستعدات 

 ، مع جوفانا،                          صلحن عشن حٌاة  ٌ ثنى علٌهابعد أن 

ء التً استحقٌن بفضلها وردٌة مرٌم العذرا فًمثابرات 

ا.                   نعمة واسعة جد 
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EXEMPLUM VIII. 
De Helena Anglicana meretrice577 per 
Psalterium Virginis Mariae conversa. 

 

Mulier quaedam fuit, secundum saeculi 

fastum Nobilis genere, sed ignobilis valde 
moribus. 

Ab anno enim duodecimo, usque ad 

tricesimum continue vacans libidini, 
cunctarum fuit meretricum exemplum. 

Et quoniam fuit pulchra nimis, universos 

ad sui trahebat concupiscientiam, non solum 
naturaliter, verum etiam arte magica. 

Ob hoc habuit tantae pecuniae copiam, ut 
possent duobus Comitibus in maximis rebus, 
maximas concedere pecunias, quod verum est, 

quamvis incredibile videatur. 
Haec igitur interemptrix animarum, simul 

et corporum adveniens aliquando ad concionem 
causa trahendi Nobiles viros ac potentes ad se, 
et parumper subsistens, audivit quasdam laudes 

Psalterii Beatae Mariae Virginis praedicari.  
In   quibus    intellexit,   quod    summum 
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 المثال الثامن

بفضل وردٌة مرٌم   هٌلٌنهداٌة المومس اإلنكلٌزٌة 

 العذراء.

 

كان هناك إمرأة نبٌلة السبللة فٌما ٌخص مظاهر 

 لدنٌا، لكنها كانت مذمومة األخبلق.ا

فمنذ الثانٌة عشرة من عمرها وحتى الثبلثون كانت 

ؼارقة باستمرار فً الشهوات، وكانت األولى من بٌن جمٌع 

 العاهرات.

ا فقدوبما  كانت تستمٌل الجمٌع                          أنها كانت جمٌلة جد 

ا  ةالعادٌ هوة الجنسٌةإلٌها، ال من خبلل الش                فحسب، بل أٌض 

 باستخدام فنون السحر.

على الكثٌر من المال بحٌث استطاعت  توفرتوهكذا 

أن تقرض مبالػ كبٌرة الثنٌن من الكونتات كانا بحاجة 

                                           . وكان ذلك حقٌقٌ ا ولو أنه ٌبدو ؼٌر معقول.ملحة

                                          تذهب قاتلة األرواح واألجساد تلك أحٌان ا إلى  كانت

الرجال البارزٌن واألقوٌاء؛ الشعابر )الكنسٌة( كً تستمٌل 

ا لوردٌة ة                              ندما توقفت قلٌبل  فً أثناء العظوع                      ، سمعت مدٌح 

 القدٌسة مرٌم العذراء.

 أعظم دواء  تواكتشفت أن وردٌة مرٌم العذراء كان
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remedium ad conversionem morum, et bonam 

mortem, atque ad habendum divinas 
revelationes, esset hoc Psalterium V[irginis] 

Mariae. 
Et non immerito: quoniam per 

Salutationem Angelicam, revelationes 

Prophetarum cunctorum sunt impletae, et 
Oratio Dominica data est Apostolis pro summo 

remedio impetrandum578 universorum Dei 
beneficiorum. 

Itaque haec compuncta, et si non 

conversa cogitavit operam dare ad Psalterium 
V[irginis] Mariae orandum non ut converteretur, 
sed ut in operibus suis magis, ac magis 

prosperaretur. 
Exiens ergo haec meretrix nomine 

Helena, cum sodalibus suis de Ecclesia, casu 

reperit virum Psalteria deferentem venalia, a 
quo unum emit, et in zona tunicae inferioris 

appendit. 
Tandem paulatim haec Domina Helena 

coepit orare, cum sibi vacabat, hoc Psalterium. 
Cumque per dies quindecim hoc orasset, 

tanta compuctio in eam venit, et timor iudicii, 

et   mortis,   ut   subsistere  non   valeas,    nec 
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 . الوحً اإللهًللهداٌة األخبلقٌة وللموت ولتلقً 

وهذا حق، ألنه بفضل الوردٌة تحقق الوحً عند 

 جمٌع األنبٌاء.

أعطٌت للرسل كؤعظم دواء من  كما أن صبلة األبانا

 أجل طلب كل نعمة من اإلله.

فكرت فكانت مستاءة لكنها لم تكن نادمة،  ،وهكذا

بالشروع بصبلة وردٌة مرٌم العذراء، ال من أجل الهداٌة، 

 بل من أجل ازدهار نشاطاتها.

هذه المومس، التً اسمها هٌلٌن، لمحت بالصدفة 

                          مع رفٌقاتها رجبل  كان ٌبٌع  وهً خارجة من الكنٌسة

ام سبحات الوردٌة، فاشترت منه واحدة وعلقتها على حز

 جبتها السفلٌة.

                                                  وهكذا بدأت السٌدة هٌلٌن بصبلة الوردٌة شٌب ا فشٌب ا 

 كلما سمح الوقت بذلك. 

                                            وبعد أن صلتها لخمسة عشر ٌوم ا شعرت فً نفسها 

 بندم كبٌر وبخوؾ من الدٌنونة والموت لم تكن قادرة على 
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comedere, nec dormire, sed ad confessionem 

oporteret eam properare. 
Et confessa est cum tanto lacrymarum 

fonte, et suspiriis; ut simile Confessori 
nunquam fuerit manifestum. 

Confessione autem peracta, et orante ipsa 

coram Maria Virgine Psalterium, ab ipsa hanc 
audivit vocem: “O Helena, Helena, dura mihi, 

et Filio meo fuisti Leoena, sis mihi imposterum 
ovicula, et tibi communicabo et579 me, et mea”. 

Ex quibus verbis haec animata, mox 

cuncta quae habuit, indigentibus tribuit: et 
Reclusorium intrans, poenitentiam 
gravissimam egit. 

Sed non sine divinis consolationibus; 
saepissime enim vidit inter manus Sacerdotis 

Filium Dei, mentesque hominum cognoscebat, 
et futura agnoscebat. 

Verum et post Communionem visa fuit, 

non mulier, sed tanquam in Christum mutata, 
iuxta dictum Christi Domini580 ad 
Aug[ustinum]:  “Nec  me  mutabis  in  te, sed tu 
mutaberis in me”. 
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معارضتهما وال مقاومتهما وال نسٌانهما، وشعرت بحاجة 

 ماسة لبلعتراؾ.

بحٌث  ،اعترفت ودموعها تتدفق بؽزارة وهً تتنهد

ا مشابه ا.لم ٌكن قد حدث قط مع  هأن                             كاهن االعتراؾ أمر 

بعد انتهاء االعتراؾ، وبٌنما كانت تصلً الوردٌة 

مع صوت صادر عنه ٌقول:                   لمرٌم العذراء، س   أمام )تمثال(

                                                   "ٌا هٌلٌن، ٌا هٌلٌن، لقد كنت لبوة  من أجلً ومن أجل 

ا كونً لً  ؼنمة، وأنا سؤجعل منك                               ابنً، ومن اآلن فصاعد 

 ".شرٌكة لً وفً نعمً

دب الحماس فٌها لهذه الكلمات، فوزعت على الفور 

امت جمٌع ثرواتها على الفقراء، ودخلت معتزلة فً دٌر وق

ا.                    بكفارة قاسٌة جد 

ا ما رأت )فً                                                 ولم ٌكن ذلك بدون عزاء إلهً؛ فكثٌر 

خبز القربان( بٌن ٌدي الكاهن ابن اإلله؛ وكانت تعرؾ كٌؾ 

 تقرأ أفكار الناس، وكانت تتوقع ما سٌحدث.

بصورة إمرأة، لكنها فً  بعد المناولةثم شوهدت 

 المسٌح كما قالتحولت إلى المسٌح،  قد الحقٌقة كانت

للقدٌس اؼوسطٌن: "لست أنت من ستحولنً إلٌك، بل أنت 

."  ً               ستتحول إل
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، 5151ماستر اوؾ ذا ماؼدالٌن لٌجند )معلم اسطورة المجدلٌة(، مرٌم المجدلٌة باكٌة، 
 المعرض الوطنً، لندن: تحمل المجدلٌة سبحة كبٌرة للوردٌة فً عنقها.
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  العذراء  مرٌم وردٌة بفضل  هٌلٌن اإلنكلٌزٌة المومس هداٌة: الثامنرسم توضٌحً للمثال 

 .)رسم لٌتٌتسٌا الجٌري(
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Tentationes plurimas patiebatur 

daemonum, sed Maria Virgo in omnibus ei 
auxiliabatur. 

Dicebatque haec Helena, quod 
sensibilissime cognoscebat haec duo oracula, 
Pater Noster, et Ave Maria, esse duo vascula 

Deitatis, in quibus omne pulchrum visu, omne 
suave olfactu, omne sapidum gustu, et 

delectabile tactu, et intellegibile intellectu, et 
appetibile affectu, continetur, et per quae 
Trinitas fideles consolatur. 

Addebatque quod essent duae lucernae, 

quibus fideles illuminantur ad superna 
contemplanda: immo aiebat, quod in his duobus 

epitalamiis, post Dominici Corporis 
sumptionem, perpendebat totam Curiam 

Coelestem, et totum mundum. 
Sic ut essent duo maxima Regna, in 

quibus unaquaeque dictio fuit unum Castrum, 

vel palatium. 
Unde secundum significationem illius 

perspiciebat quasi unum mundum Benedictio-
nis in Maria, etc. 
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كانت تعانً من تجارب كثٌرة للشٌاطٌن، لكن مرٌم 

                                  العذراء كانت تؤتً لنجدتها دابم ا.

بؤن  من ؼٌر رٌب                                وكانت هٌلٌن تقول أنها كانت تقر  

هاتٌن الصبلتٌن، األبانا والسبلم علٌك ٌا مرٌم، كانتا 

على كل أعجوبة نراها، وكل قارورتٌن إلهٌتٌن تحتوٌان 

)صبلتان( سابؽتان،  ؛ابه لذذنت، وكل نكهة عطر نتنشقه

سهلتان على الفهم، مرؼوبتان ومحبوبتان، ٌواسً الثالوث 

 ا المإمنٌن.مدس( به)المق

وأضافت أن )األبانا والسبلم علٌك ٌا مرٌم( كانتا 

ران المإمنٌن للتؤمل فً كابنات                                                     المصباحٌن اللذٌن ٌنو 

 السماء.

 تفهمجسد الرب أنها كانت  تناولوكانت تإكد، بعد 

من خبلل هذٌن النشٌدٌن أن ملكوت السماء والعالم كانا مثل 

خص ة تن أو قصرٌن، واحدبقلعتٌ شبٌهتٌنٌن تهابل مملكتٌن

 ًخص الشٌطان وهت ىخركة )واألالبر ملكوت ًمرٌم وه

 اللعنة(. ملكوت
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Unde tanquam Deo reverentiam his 

duobus oraculis581 faciebat, quia fuit experta 
saepissime totam Trinitatem ibidem existere. 

Et sibi fuit dictum aliquoties, quod 
veneratione latriae, haec essent veneranda, 
quia eadem adoratione, adoratur signum, et 
signatum in rebus divinis: secundum S. 
Thomam, et S. Augustinum. 

Profecitque haec S. Helena in his sic 
perfecte, ut suo exemplo tota Anglia fuerit ad 
devotionem non modicam permota.  

Unde post dies multos, Dominus Jesus 
cum Maria Virgine apparuit, et finem eius ipsi 
praedicens, tandem morientem recepit, et velut 
Columbam candidissimam ad sydera deportavit, 

astantes odorem senserunt suavissimum, et 

spirituale gaudium. 
Eia582 ergo universi huius Helenae 

exemplo  accipite  Psalterium  Virginis  Mariae, 
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الصبلتٌن ألنها كانت  بهاتٌن وهكذا كانت تبجل اإلله

مقتنعة تمام القناعة بؤن الثالوث المقدس كان ٌقٌم )فً 

 ملكوت البركة لمرٌم(.

وقٌل لها أنه، بحسب القدٌس توما والقدٌس 

عبادة )الثالوث المقدس( بٌنما ٌجب تبجٌل اؼوسطٌن، ٌجب 

ألن )الثالوث المقدس( هو العبلمة األصلٌة  ،)المخلوقات(

 تحمل فً ذاتها( الطابع اإللهً. ف)المخلوقات  وأما

تطورت هٌلٌن فً اإلٌمان إلى مرحلة الكمال، وكانت 

قدوة ساعدت على نشر تقوى )الوردٌة( فً جمٌع أنحاء 

 ببلد االنكلٌز.

ٌة حٌاتها الطوٌلة ظهر الرب ٌسوع ومرٌم فً نها

 العذراء وأخبراها بساعة موتها.

فً لحظة الموت استلمت )مرٌم( )روحها( الناصعة 

                                                  البٌاض كالحمامة وحملتها إلى السماء، وشم  الحاضرون 

 رابحة فً ؼاٌة العذوبة وشعروا بفرح روحً.

                                                إذن، إقتداء  بهٌلٌن، امسكوا جمٌعكم بوردٌة مرٌم 
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ut possitis peccata cavere, merita cumulare, 

divinas visiones habere, et ad coelestia regna 
pertingere. Amen. 

 
 

EXEMPLUM IX. 
De Dominica Comitissa,  

notabile exemplum. 

 

Exemplum legitur, de quadam Nobili 

Comitissa Dominica, quae post primas Nuptias, 

primo defuncto marito, a mariti consanguineis, 
modis inauditis est perturbata. 

Nam illius Civitates et Castra diripientes, 
universa vastarunt. 

At illa mortis timens iacula, latebras 

petit, sola diffugiens nuda, tenebras in desertis 
cavernosas583 quaerebat. 

Nulli enim illorum, quorum dudum fuit 
Comitissa; tyrannorum metu, eam quovis modo 
suscipere audebant hospitio. 

Nova rerum facies dominans dudum, nunc 
ut malefactrix profligatur, et servi sublimantur. 
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العذراء كً تستطٌعوا أن تحفظوا أنفسكم من الخطاٌا 

 الحسنات وتتلقوا ظهورات إلهٌة وتبلؽوتزٌدوا من او

 ملكوت السماء. آمٌن.

 

 المثال التاسع

 مثال الكونتٌسة دومٌنٌكا الخالد الذكر.

 

التً عانت                                     ٌ روى عن الكونتٌسة النبٌلة دومٌنٌكا

بعد اضطهاد أهل زوجها بطرٌقة وحشٌة عندما مات زوجها 

  مباشرة. العرس

ا على  فقد نهبوا مدنه وقصوره وقلبوا كل شًء           رأس 

 عقب.

 بحثت عن ملجؤ خشٌة أن تتلقى ضربة ممٌتة.

فقد هربت لوحدها عارٌة وكانت تبحث عن مؤوى فً 

 الكهوؾ المظلمة فً األماكن المقفرة.

لم ٌجرإ أحد من أتباع الكونتٌسة على استضافتها 

                 خوف ا من الطؽاة.

لقد أدى النظام )السٌاسً( الجدٌد إلى اعتبار 

 ، وإلى تمجٌد العبٌد. )الكونتٌسة( مجرمة
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Illi grandibus in epulis gloriantur, haec 

fame tabescit. 
Scelesti illi impietatis alumni, vestibus 

gloriantur expulsae Dominae, simul et divitiis, 
haec paupercula nunc, et584 abiectissima 
ranarum et bufonum, in spelunca tremens, ac 

timens, efficitur socia. 
Pene fame, et siti moritur misera, nec Dei 

recolens, saevas prorumpit in blasphemias. 
O quam durum post mundi huius gaudia 

haec flebilia depromere carmina? 

O heu! 
Quanto gravius post praesentis saeculi 

necem, mortuorum suscipere infinitorum 

tormenta?  
Sed parum est quod dico, a fletu homines 

abstinere non potuissent, si miseram hanc 
lugentem vidissent. 

Quid quaeso audire vultis de heu! mortis 

filia, impia illa et misera malis plurimis dudum 
assueta, ut solent mundi Domini et Dominae, in 

quibus cuncta regnant vitiorum genera. 
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فبٌنما كانوا هم ٌتفاخرون بالمآدب الفخمة كانت هً 

 فرٌسة الجوع.

ً  الظلم، ٌتنعمون بمبلبس                                                كان أولبك اآلثمٌن، موال

انت المسكٌنة تسكن وثروات السٌدة التً طردوها، بٌنما ك

 فً مؽارة، ترتجؾ خابفة، برفقة الضفادع البابسة.

ا وعطش ا، وعندما كانت                                              كانت التعٌسة تموت جوع 

 تفكر باإلله كانت تنفجر باللعنات الشنٌعة.

كم هو قاس ترنٌم أؼان واهنة بعد المباهج فً هذه 

 الدنٌا!

وا أسفاه، ما أفظع عذاب أشكال الموت المتعدد فً 

 الحٌاة فً القرن الحالً!نهاٌة 

                                            لكن ما قلته لٌس كافٌ ا: لو رأى أي إنسان تلك 

ا ببل شك.                                        المسكٌنة وهً تبكً لبكى هو أٌض 

وا أسفاه، ما الذي ٌمكن سماعه )منها( أكثر من 

 ذلك؟

فٌها كل  ة،بابس)لقد أصبحت( بنت الموت، جاحدة و

الشرور، كما هو الحال بالنسبة ألسٌاد وسٌدات العالم الذٌن 

 ٌعٌشون فً شتى أنواع  الرذٌلة.
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Furens igitur illa, et blasphemans Dei 

Maiestatem gladium arripuit, et ter loca per 
incerta se in pectoribus, confodit. 

Resupinaque prae doloribus concidens, 
manus extendit, pedes deiicit, et cuncta adsunt 
mortis indicia. 

Heu!  
Misera illa tartarorum legiones intuetur, 

quorum numerus solarium radiorum 
excedebat585 copiam. 

Heu!  

Quanti dolores, quanti gemitus, cum 
nefandissimas horrendissimasque supra id, 
quod aestimari potest, intuetur tartarorum 

legiones. 
O quanta suspiria, heu! quantae 

calamitates, cum misera illa intuetur 
damnationis eorum inenarrabilem 
turpitudinem, inexcogitabilem obscuritatem, 

non intelligibilem tenebrarum copiam, et ignis 
infernalis infinitam horribilitatem. 

Caveant igitur sibi mundani, nec ad 
tartara perveniant talis tyranni. 

Demum illa, plus quam misera, obsidione 

triplici vallata, scil[icet] mortis naturalis, 
spiritualis, et gehennalis, nil aliud nisi 
desperationem, et Dei blasphemias cogitare 

valuit. 
Quippe quae permittebat, ipsa Dominante, 

blasphemos in curia sua regnare. 
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انتابها ؼضب عارم، وهً تهٌن جبللة اإلله، فؤمسكت 

 بسكٌن وطعنت صدرها ثبلث طعنات.

سقطت على األرض محتضرة نتٌجة الجراح، ومدت 

الموت ٌدٌها إلى األمام، وبسطت قدمٌها، وكانت عبلمات 

 ظاهرة.

لؤلسؾ! رأت البابسة جٌوش الشٌاطٌن فً الجحٌم 

 التً كان عددها ٌفوق عدد أشعة الشمس.

ا لؤلسؾ! لقد تعذبت وانتحبت ا جد  لرإٌة جٌوش             كثٌر 

 بما ٌفوق الخٌال. الجحٌم البؽٌضة والشنٌعة

آه كم تؤوهت، وأي مصٌبة تلك، عندما رأت البابسة 

أذى لعنتهم الذي ال ٌمكن التعبٌر عنه، والظلمة القاتمة 

 البهٌمة وامتدادها الشاسع، ورعب نار جهنم البلمحدود. 

لٌنتبه ناس هذا العالم كً ال ٌنتهوا فً الجحٌم على 

 ٌد ظالم كهذا!

ا، لكون البابسة أسٌرة موت مثلث، طبٌعً                                            أخٌر 

وروحً وجهنمً، لم تكن قادرة على التفكٌر سوى بالٌؤس 

 وشتم اإلله.

عندما كانت صاحبة ملك، كانت تسمح للمجدفٌن 

 بإدارة ببلطها.

 

 
 

 



1004 
 

 
 .)رسم لٌتٌتسٌا الجٌري(  الذكر الخالد دومٌنٌكا الكونتٌسة مثال: التاسعرسم توضٌحً للمثال 
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)رسم   العذراء مرٌم وردٌة صبلة المتزوجات( للنساء) المفٌد من: العاشررسم توضٌحً للمثال 

 .لٌتٌتسٌا الجٌري(
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Sed ubi abundavit iniquitas, 

superabundavit et gratia: solebat enim 
iuvencula, ex B[eati] Dominici praedicatione 

audita, Psalterium orare V[irginis] Mariae. 
Ipsa enim de manibus Sanctissimi 

Dominici in Hispaniis Psalterium acceperat 

V[irginis] Mariae (qui iam eo tempore fuit 
canonizatus), sed adveniente saeculari586 

potentia, Psalterium postposuit in voto, et 
verbo, quamvis in zona, et collo Regale semper 
portabat Psalterium. 

Mira res, et ubi plurimum laudanda est 
Dei clementia, et praedicanda semper Virgo 
Maria. 

Instante morti587 articulo terrifico, affuit 
B[eata] Virgo Maria, pulcherrimis tribus 

comitata puellis, earum conductor cum baculo 
suo S. Dominicus astabat, legiones tartaricas, 
grandibus percutiens ictibus.  

Qui et ictuum coelicorum Dominici non 
ferentes             potentiam,          advenientibus 
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النعمة: فعندما كانت  تفٌضالظلم  ٌكثرلكن أٌنما 

صبٌة كانت تصلً وردٌة مرٌم العذراء بعد سماع عظة 

 القدٌس دومٌنٌك.

مرٌم العذراء من ٌدي قد استلمت فً اسبانٌا وردٌة ل

 ب(.   و                            القدٌس دومٌنٌك )كان قد ط  

لكن بعد ذلك، وقد هٌمنت علٌها أمور السلطة 

السٌاسٌة، نسٌت وعدها بتبلوة الوردٌة مع أنها كانت تحمل 

                                               دابم ا سبحة الوردٌة على حزام خصرها وفً عنقها.

التسبٌح برحمة اإلله إلى  حق)حدث( شًء رابع ٌست

 ما النهاٌة والوعظ بمرٌم العذراء على الدوام.

فً لحظة الموت الرهٌبة واألخٌرة، دنت منها 

القدٌسة مرٌم العذراء مصحوبة بثبلث فتٌات فً ؼاٌة 

الجمال، وكان معهن القدٌس دومٌنٌك الذي كان ٌضرب 

 جٌوش الجحٌم بعصاه ضربات شدٌدة.

 ومة قوة ضربات دومٌنٌك ولعدم قدرتهم على مقا
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diffugientes latissimam praebuere viam. 

Tunc B[eata] Maria, ad Evae filiam 
conversa, inquit: “O filia, filia, mei es oblita, et 

ecce in tua miseria, et necessitate, tui 
misericordissime sum recordata.  

Dudum tu588 in589 iuvencula, Me in 

Psalterio meo salutabas, monitis 
singularissimi mei Sponsi et Praedicatoris 

Dominici: nunc autem per tempora multa, post 
tergum tuum me proiecisti. 

Sed quia carissimus590 meorum 

amicorum Dominicus pro te rogavit, audi nunc 
vocem meam. 

Si spondes mihi Psalterium offerre 

meum, et vitam restaurabo tibi, et universa 
quae perdidisti, adiiciam bona”. 

Tunc moritura, immo moriens, non voce 
sed mente coniecta, promittit, se hoc facturam. 

Mandatque Maria Dominico, qui 

appropinquans moriturae tangit vulnera, et ait: 
“Quia      tres       Quinquagenas      dereliquisti, 

 
                                                           

 
588

 .)ثبٌفؼً/فٟ اٌٛالغ( "enimٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 

 
589

 .0699ٚ  0847ٔبلظخ، ٌىٕٙب ِٛخٛدح فٟ ؽجؼزٟ  "in: "0690 فٟ ؽجؼخ 
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لهم  السماوٌة، فروا أمامهم تاركٌن خلفهم الطرٌق مفتوحة

 ٌواصلون سٌرهم.

عندها توجهت القدٌسة مرٌم )العذراء( البنة حواء 

بالقول: "ٌا ابنتً، ٌا ابنتً، لقد نسٌتٌنً، لكنً تذكرتك فً 

 بشفقة. بإسك وحاجتك

فً الماضً، عندما كنت شابة، كنت تحٌٌنً فً 

وردٌتً )متبعة( نصابح عرٌسً الواعظ والفرٌد دومٌنٌك؛ 

 ثم أدرت لً ظهرك لزمن طوٌل.

لكن بما أن صدٌقً العزٌز دومٌنٌك صلى من أجلك، 

 اسمعً اآلن صوتً.

إذا وعدتنً بتقدٌم وردٌتً لً فسؤعٌد بناء حٌاتك 

 لتً خسرتها".وسؤرد لك كل األمبلك ا

لعدم قدرتها على الكبلم،  بعقلها وافقت المحتضرة

 الموت، واعدة بؤنها ستتلو )الوردٌة(. ٌروهً على شف

فعهدت مرٌم بها للقدٌس دومٌنٌك الذي اقترب من 

 منها ولمس جراحها وقال: "بما أنك هجرت الخمسٌنات 
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tria mortifera vulnera es permissa incurrere. 

Nunc quia dudum orasti et proponis 
dimissas resumere: tria salutis tibi dantur 

remedia. 
Continuo quae fuit mortua, aut tanquam 

mortua, surrexit sanissima. 

Et quia fuit vestimentis denudata, S. 
Dominicus vestimenta uxoris illius Tyranni, 

terram huius Dominae possidentis, tribuit 
atque illam cum apparenti Comitiva, ad 
palatium reducit proprium, divinaque Potentia 

egit Dominicus, ut in tortoris speciem 
Tyrannus verteretur, et in illius concubinam, 
uxor Tyranni: sic Domina, tanquam secunda, 

Princeps, cuncta recepit perdita, et omnes 
praestant homagium. 

Hic illa accepit universos hostes suos 
captivos, et quaecunque voluit ad nutum, per 
omnia illis fecit. 

Ac tandem tota possessione sibi reddita, 
narrat    universis     Virg[inis]      Mariae,     et 
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ة( فقد وصلت )إلى حد( أن تسببً لنفسك الثبلث )للوردٌ

 ح ممٌتة.اثبلثة جر

واآلن بما أنك عبرت منذ قلٌل عن عزمك على صبلة 

وتبلوة الخمسٌنات )الثبلث( التً كنت قد هجرتها، فقد 

                                        م نحت )من قبل مرٌم( ثبلثة أدوٌة للشفاء".

وعلى الفور، نهضت تلك التً كانت على حافة 

 بكامل صحتها.الموت، إن لم نقل مٌتة، 

وبما أنها كانت بدون مبلبس، أعطاها القدٌس 

دومٌنٌك مبلبس زوجة الطاؼٌة الذي اؼتصب ممتلكات 

وبقدرة اإلله،  .السٌدة، وعادت إلى قصرها بموكب خٌالً

جعل القدٌس دومٌنٌك مصٌر الطاؼٌة وخلٌلته بٌن ٌدي 

الجبلد، وبهذا الشكل أستعادت السٌدة اإلمارة والممتلكات 

 التً كانت قد خسرتها، وقدم الجمٌع احترامهم لها.

زجت بكل أعدابها فً السجن، وكانت هً من ٌقرر 

 كل شًء كما ٌحلو لها.

ا، بعد أن استعادت ممتل  كاتها، قصت على                             وأخٌر 
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S.591 Dominici potentiam: quae postea tanti 

fervoris, erga Psalterium V[irginis] Mariae 
extitit, ut in maximis Festivitatibus, suis in 

Palatiis, idem per seipsam praedicaret, et 
universos ad dicendum hoc hortaretur, et 
cogerent, pulchra cunctis dans Psalteria. 

Denique vivens sancte inposterum592, 
gloriosa morte est defuncta: cui Gloriosissima 

V[irgo] Maria apparuit cum S. Dominico, qui 
animam illius ad sydera tulerunt, grandi cum 
Coelestium tripudio.  

Propterea pro veritate obtinenda, et 
morum, et causarum et salutis, patet quod 
merito est dicendum V[irginis] Mariae 

Psalterium saepissime, per Beatum Dominicum 
terris in multis praedicatum, per se dictum, 

portatum, et aliis distributum. Amen. 
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 .ٔبلظخ ".S: "0699ٚ  0690 زٟفٟ ؽجؼ 
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 الجمٌع عظمة مرٌم العذراء والقدٌس دومٌنٌك.

كبٌر تجاه وردٌة مرٌم ال استمرت بحماسهابعد ذلك، 

العذراء، بحٌث كانت تعظ هً نفسها )بالوردٌة( فً 

االحتفاالت الكبٌرة التً كانت تقٌمها فً قصورها، وكانت 

تنصح الجمٌع وتحثهم على تبلوتها، وكانت تعطً كل 

 شخص سبحات جمٌلة للوردٌة.

تت مٌتة وفً النهاٌة، بعد أن عاشت حٌاة صالحة، ما

مجٌدة: فقد ظهرت لها مرٌم العذراء المجٌدة مع القدٌس 

ابتهاج المبلبكة  وسطدومٌنٌك وحمبل روحها إلى السماء 

 .والقدٌسٌن البلنهابً

إذن، من أجل الحفاظ على الحٌاة والممتلكات  

والصحة، ٌنبؽً تبلوة وردٌة مرٌم العذراء التً وعظ بها 

زعها على اآلخرٌن فً القدٌس دومٌنٌك وتبلها وحملها وو

 كل مكان. آمٌن.
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EXEMPLUM X. 
Coniugatas decere, ut orent Psalterium 

B[eatae] V[irginis] M[ariae]. 

 

Legitur de Blancha, matre S. Ludovici 

Regis Francorum quod, cum rogaret 
Beatissimum Dominicum, ut pro ea orare vellet, 
quatenus Dominicus dignaretur ab ea 

sterilitatem auferre, et proles ad servitium 
suum, et honorem conferre. 

At ipse consuluit, et persuasit, ut ipsamet 

Psalterium Virginis Gloriosae devote peroraret, 
multaque Patriloquia emeret ad dandum 

omnibus illud legere volentibus. 
Quae cum devote fecisset, post breve 

spatium, precibus B[eatae] V[irginis] Mariae, 

concepit, et peperit Nobilissimum, 
pulcherrimum, et devotissimum filium 

Ludovicum, et alias proles Regias subsecutas. 

 
 

 

 



1015 
 

 المثال العاشر

 من المفٌد )للنساء( المتزوجات صبلة وردٌة مرٌم العذراء.

 

                                                 ٌ روى أن بٌانكا، أم القدٌس لودفٌك ملك الفرنسٌٌن، 

طلبت من القدٌس دومٌنٌك أن ٌصلً من أجلها كً ٌشفٌها 

 تبجٌله.خدمته ولالرب من العقم وٌعطٌها أبناء 

بخشوع وردٌة مرٌم العذراء  نصحها بشدة بؤن تصلً

المجٌدة وأن تشتري الكثٌر من سبحات الوردٌة وتقدمها 

 لكل من ٌرٌد تبلوتها.

بتقوى، حبلت بعد وقت  بعد أن قامت بهذه األشٌاء

قصٌر بفضل صبلة )وردٌة( القدٌسة مرٌم العذراء، وولدت 

بقٌة السبللة ثم ابنها لودوفٌك النبٌل والجمٌل والتقً، 

 الملكٌة.
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 .)رسم لٌتٌتسٌا الجٌري(  الذبب مزقها التً العذراء الفتاة: الحادي عشررسم توضٌحً للمثال 
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)رسم لٌتٌتسٌا  مإمنات متن البلتً الثبلث األخوات: الثانً عشررسم توضٌحً للمثال 

 .الجٌري(
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EXEMPLUM XI. 
De Virgine a lupo discerpta. 

 

Virgo quaedam erat in territorio 

Beluacensi593, ex594 Francia oriunda, quae 

Psalterium Beatissimae semper Virginis Mariae 
legere consueverat. 

Haec dum vice quadam, cum alia sua 

socia, sylvam595 transiret, duos famelicos lupos 
obvios habuit: dum unus luporum, mox per 
guttur, sociam suam arripiens iugularet: ipsa 

Psalterii observatrix, in tanta angustia, Mariam 
inclamans, petit, ut eam non permittat mori, 

antequam confiteatur, et communicet. 
Mira res! Lupus eius ubera abrumpit, 

ventrem596 discerpit, viscera vorat, mox tamen 

a supervenientibus597 liberatur, et adhuc triduo 
vivit in quo sincere confitetur, devote 

communicat, fiducialiter moritur, a Maria in 
extremis visitatur, et ad Coelorum gaudia 
producitur598. 

Tunc noluisset pro auro599 totius  mundi  
quod 

 
                                                           

593

فٕدذ:  0699، أِب فٟ ؽجؼخ "Deluacensi ٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  

"Delvacensi". 
594

 .)فٟ( "inٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  

595

 ."silvamٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  

596

 .ثغجت خطأ ِطجؼٟ "venremٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  

 
597

 ثغجت خطأ ِطجؼٟ. "upervenientibusٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 

 
598

 .       )ٔ مٍذ( "perduciturٔدذ: " 0699ٚ  0690 فٟ ؽجؼزٟ 

599

 )اٌز٘ج١خ ٟ٘ ػٍّخ لذ٠ّخ(. "aureoٔدذ: " 0699ٚ  0690 فٟ ؽجؼزٟ  
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 المثال الحادي عشر

 .      إرب ا الذبب مزقها التً البتول

 

كانت تعٌش فتاة عذراء من أصول فرنسٌة فً أرض 

 ا الوحوش.سودهت

كانت معتادة على تبلوة وردٌة القدٌسة مرٌم العذراء 

 باستمرار.

تجتاز الؽابة مع صدٌقة لها ذات مرة، بٌنما كانت 

ذببٌن مفترسٌن: على الفور انقض واحد منهما  صادفت

على رقبة الصدٌقة وذبحها؛ أما هً، التً كانت تتلو 

مرٌم كً ال  إلى الوردٌة، وفً ذلك الكرب العظٌم، ابتهلت

 تدعها تموت قبل أن تعترؾ وتتناول القربان المقدس.

 )حدثت( واقعة ال تصدق!

اءها؛ مزق الذبب ثدٌٌها وبقر لها بطنها، والتهم أحش

ا من قبل بعض األشخاص الذٌن وصلوا                                                   لكنها ح ررت سرٌع 

                                                     فجؤة  هناك، وظلت حٌة لثبلثة أٌام اعترفت خبللها وتناولت 

 القربان المقدس وماتت بسبلم.

فً اللحظات األخٌرة )من حٌاتها(، زارتها مرٌم )كلٌة 

 القداسة( واقتادتها إلى أفراح السماء.

 الوردٌة          ال  عن صبلة ترؼب بكل ذهب العالم بدللم تكن 
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Psalterium non orasset, per quod obtinuit 

tantam misericordiam. 
 

 
EXEMPLUM XII. 

De tribus Sororibus, vita Sancte functis. 

 

Tres Sorores simul habitabant, in 

castitate, et in contemptu saeculi600 Deo 
serviebant, atque Psalterium B[eatae] V[irginis] 
Mariae devote frequentabant, quae etiam in 

omni crescentes sanctitate, et devotione, in 
tantam gratiam Sanctissimae Trinitatis, ac 

totius Coelestis Curiae profecerunt, meritis, et 
precibus, eiusdem V[irginis] Mariae, ut ab ipsa 
dignae habitae fuerint, saepius, et familiariter 

ab Ea visitari. 
Tandem vero post multas apparitiones 

Maria eis iterum apparuit, duabus comitata 
Virginibus et Martyribus, scil[icet] Catherina601 
et Agnete, in maximo rerum discrimine602, quae 

singulae habebant coronas in manibus, quas 
dictis tribus Virginibus singulatim obtulit 
gloriosa Virgo Maria, dicens: “Iam  securas  vos 
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 ."seculiٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ 

601

 ."Catharinaٔدذ: " 0690 فٟ ؽجؼخ  
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)فٟ  "in maximo rerum discrimine ٔدذ: " 1847 فٟ ؽجؼخ 

" )ثفخبِخ ػظ١ّخ(؛ in maximo decore ٔدذ " 0690اٌٍسظخ اٌسبعّخ ِٓ اٌس١بح(؛ ٚفٟ ؽجؼخ 

 ." )ثجٙبء ػظ١ُ(in maximo splendore ٌذ٠ٕب " 0699ٚفٟ ؽجؼخ 
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                                     التً نالت من خبللها رحمة  بهذا القدر.

 

 المثال الثانً عشر

 .مإمناتاألخوات الثبلث البلتً متن 

 

                        تعٌش سوٌة  فً خدمة اإلله كانت األخوات الثبلث 

وفً العفة وبإزدراء للدنٌا، وكن ٌتلٌن بتقوى وردٌة 

 القدٌسة مرٌم العذراء.

ا وإٌمان ا، ونلن بفضل هذه الصلوات                                              ازددن ورع 

الملكوت السماوي، حسنات ونعم من الثالوث المقدس و

بزٌارتهن مرات كثٌرة وكانت مرٌم العذراء تتكرم علٌهن 

 ة.بمودالتحدث إلٌهن و

ا،  ا         أخٌر                                         بعد ظهورات كثٌرة، تجلت مرٌم لهن مجدد 

بؤلق كبٌر، برفقة عذراوات وشهداء، القدٌسة كاترٌن 

 )االسكندرٌة( والقدٌسة انٌٌس.

مرٌم العذراء  اكن ٌحملن بؤٌدهن ثبلث سبحات قدمته

 المجٌدة لكل واحدة من العذراوات الثبلث، قابلة: "أخبركن 
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reddo de Regno Filii mei, sed et cras 

introducemini”. 

Post Completorium vero diei sequentis, 

iterum venit illuc S. Maria, cum dictis suis 
pedissequis in claritate, et odore ineffabili, et 
singulae tres vestiebant singulas veste candida, 

et Angeli cantabant ad singulas expirantes: 
“Veni Sponsa Christi accipe coronam quam tibi 

Dominus praeparavit in aeternum”. 

Et sic ingrediuntur Coelos cum iubilo. 
Quarum ab exemplo, plures ad meliora 

provocati sunt.  
Ad Virginis Dei Genitricis gloriam, 

Rosarii, eius exaltationem Confratrumque 

consolationem603. 
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 Ad Virginis Dei Genitricis "اٌدٍّخ  0699ٚ  0690 فٟ ؽجؼزٟ 

gloriam, Rosarii, eius exaltationem Confratrumque 

consolationem" 0847، ٌىٕٙب ِٛخٛدح فٟ ؽجؼخ ٔبلظخ. 
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                                              ٌقٌن ا )بؤنكن على وشك الدخول( إلى ملكوت ابنً، 

ا!".                      وستدخلن هناك ؼد 

فً الٌوم التالً، بعد صبلة المساء، ظهرت القدٌسة 

ا لهن مع القدٌستٌن بنور وعبٌر ال ٌوصفان،                                                    مرٌم مجدد 

ا. وبٌنما كن ٌلفظن                                                     وألبسن كل واحدة منهن ثوب ا أبٌض 

المبلبكة تؽنً من أجلهن: "تعالً،  أنفاسهن األخٌرة كانت

ٌا عروس المسٌح، وتلقً التاج الذي أعده الرب لك إلى 

 األبد".

 وهكذا دخلن فً ملكوت السماء بابتهاج.

 دفعت أمثولتهن الكثٌرٌن إلى أن ٌكونوا أفضل.

                                                لمجد عذراء الوردٌة أم اإلله، وتهلٌبل  )بالوردٌة(، 

                    وعزاء  لؤلخوة الرهبان
604
. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
604

 .4261٘زٖ اٌدٍّخ األخ١شح غ١ش ِٛخٛدح فٟ ٔغخخ وٛثٕشزب٠ٓ ٌؼبَ   
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EXEMPLUM XIII. 
De Maria Itala, nolente Psalterium et 

Confraternitatem. 

 

Romae degebant Maria Itala605, Matrona 

Nobilis genere, et Domina satis magna coram 
mundo, sed coram Deo maior606, et nobilior 
virtutibus. 

Cui dum B[eatus] Dominicus in 
Sacramentali Confessione imposuisset, per 
annum unum quotidie orare Mariae Psalterium 

(non tamen obligando eam ad peccatum mortale 
si dimitteret, sed solummodo dando hoc ei 

augmentum gratiae, et meritorum, si hoc 
oraret) illa acceptare recusavit dicens: “Alias 
orationes habeo Pater, et ieiunare solita sum, 

et etiam gero semper cilicium, cum corda 
catenata, et sic in dies607 per Romanas 

Ecclesias pro Indulgentiis discurrens, otium 
non habeo; et insuper Confratrias multas 
habeo, propterea onus istius Psalterii 

assumere non audeo. 

 
                                                           

605

 .ثغجت خطأ ِطجؼٟ "Halaٔدذ: " 0699ٚ  0690 فٟ ؽجؼزٟ  
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، ث١ّٕب "sed coram Deo maior ٔدذ: " 0699ٚ  0847 فٟ ؽجؼزٟ 

 ."sed maior coram Deo : "0690ٔدذ فٟ ؽجؼخ 
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 المثال الثالث عشر

التً لم تكن ترٌد )أن تصلً( الوردٌة  مارٌااإلٌطالٌة 

 )واالنضمام( إلى األخوٌة.

 

سٌدة من  تعٌش فً روما اإلٌطالٌة مارٌا، وهً كانت

 سبللة نبٌلة.

كانت سٌدة عظٌمة مع الناس، لكنها كانت أعظم 

 وأنبل مع اإلله لفضابها.

عندما أعطاها القدٌس دومٌنٌك، فً سر االعتراؾ، 

كفارة أن تصلً كل ٌوم، لمدة سنة، وردٌة مرٌم )لكن بدون 

أي خطٌبة ممٌتة، إن كانت قد ارتكبتها، بل لمجرد زٌادة 

لكنها رفضت )تلك الكفارة(                            النعم والحسنات إن صل تها(.

عندي صلوات  فؤنا قابلة: "ٌا أبتً، لٌس عندي وقت؛

ا. بل أكثر من علً تبلوتها(، وٌجب أخرى )                         أصوم كثٌر 

                                                      ذلك، فؤنا أحمل دابم ا سلسلة التكفٌر، وأذهب كل ٌوم إلى 

                                                  كنابس روما )لشراء( الؽفران؛ وإضافة  إلى ذلك، فؤنا 

 منتسبة لؤلخوٌة؛ لذلك ال أستطٌع أن أتحمل عبء الوردٌة.
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Spero etiam Sanctorum meritis et 

laboribus sine istius Psalterii lectura et 
Confratria me salvari posse”. 

Quod ille audiens, vehementer admiratus 
est tantam istius foeminae devotionem, et 
sanctitatem, laboravitque in persuadendo 

acceptationem praefati Psalterii, sed nihil 
profecit. 

Cumque sic recessisset mulier a s[ancto] 
viro, confundebatur, hoc sibi sub viro, tantae 
sanctitatis, et famae contigisse.  

Quapropter consilio Spiritus Sancti, 
interius inspirantis, per cuncta Romanae Urbis 
Monasteria, et Hospitalia pergens, maximis 

cum eleemosynis608, supplicabat omnibus, 
quatenus pro sua causa singulari intercedere 

dignarentur. 
Nunquam enim609 sic vexata, et tribulata 

fuit, haec sancta mulier: ipsa quidem in somnis 

saepius cernebat infernum super se apertum, 
quasi paratum ad se610 recipiendum. 

Unde tanto oppressa timore fuit, ut vires, 
et colorem amitteret. 

Cum intra dies circiter duodecim,  nullibi 
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                                           كلً ثقة بؤنه باستطاعتً أن أ خلص بفضل حسنات 

القدٌسٌن واألعمال الصالحة حتى بدون تبلوة الوردٌة 

 )وبدون االنضمام( إلى األخوٌة".

                                      لدى سماعه ذلك، أ عجب بشدة بورع اإلمرأة 

وتقواها، ومع أنه استمر بمحاولة إقناعها بالقبول بالوردٌة 

ا بشًء.                               لكن ذلك لم ٌكن مفٌد 

بعد أن استؤذنت من الرجل الورع باالنصراؾ، فكرت 

 بما قاله لها ذلك الرجل الشهٌر والقدٌس.

بدافع من الروح القدس الذي كان ٌلهم روحها، زارت 

جمٌع أدٌرة مدٌنة روما ومبلجبها، وقدمت فٌها صدقات 

ا راجٌة  إٌاهم أن ٌشفعوا لها من أجل نٌة لها                                                       كبٌرة جد 

 خاصة.

لم تكن تلك المرأة التقٌة قط مضطربة ومعذبة بذلك 

كانت تحلم برإٌة الجحٌم ٌنفتح تحتها كما                   الشكل، وؼالب ا ما

 لو أنه ٌرٌد أن ٌبتلعها.

ا وكان الخوؾ )من أن تن                             تهً إلى الجحٌم( ٌقهرها جد 

 حتى أنها فقدت قواها ولونها.

 وبما أنها، لمدة اثنا عشر ٌوم، لم تلق مساعدة فً 

 

 

 

 



1028 
 

 
( تصلً أن) ترٌد تكن لم التً مارٌا اإلٌطالٌة: الثالث عشررسم توضٌحً للمثال 

 .)رسم لٌتٌتسٌا الجٌري(  األخوٌة إلى( واالنضمام)   الوردٌة
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)رسم لٌتٌتسٌا   مرٌم ٌا علٌك السبلم بفضل التقٌة الراهبة: الرابع عشررسم توضٌحً للمثال 

 .الجٌري(
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reperiens auxilium, prope Minervam 

accessisset, et ibidem de Mariae Psalterio 
B[eatum] Dominicum mirabilia prolixe 

praedicare  audivisset, in Ecclesia ibidem 
mansit, ut eius Missam mereretur audire. 

Et ecce B[eato] Dominico celebrante, 

mulier haec subito ad superna in spiritu 
rapitur, ubi ad Dei iudicium 

horribilissimumque611 adducta, de inobedientia 
ad S. Dominicum servum Christi, fuit maxime 
reprehensa. 

Cumque per aliquot menses audivisset se 
condemnari ad sustinendum a daemonibus 
poenas gravissimas, et iam inenarrabilem 

poenarum acerbitatem experiri inciperet: ipsa 
in poenis Mariae Virginis pietatem rogitans, 

adiutorium eius intensissime deprecabatur. 
Cui Virgo Maria apparens, et eam 

apprehensa612 eius dextera, de poenis 
extrahens, dixit: “O filia, filia, quia613 ex 
ignorantia inobediens fuisti, ideo 

misericordiam consequeris”. 

Tunc subito, praedicta Matrona, vidit 
ipsum     Dominicum     quasi      Confessionem 
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أي مكان، ذهبت إلى الكنٌسة فً مٌنٌرفا، وسمعت هناك 

عظة طوٌلة للقدٌس دومٌنٌك عن عجابب وردٌة مرٌم؛ 

 وظلت هناك فً الكنٌسة لسماعه وهو ٌقٌم القداس.

بٌنما كان القدٌس دومٌنٌك ٌقٌم )القداس(، سمت 

اإلمرأة بروحها إلى كابنات السماء حٌث وجدت نفسها أمام 

عت بشدة لعصٌانها عبد اإلله دٌنونة اإلله الرهٌب                                   ة، وق ر 

 ك.ٌالقدٌس دومٌن

كم علٌها بتحمل قصاص                                       عندما سمعت أنه ح 

الشٌاطٌن الرهٌب لبضعة أشهر، ولكونها بدأت تشعر 

عذراء الذي ال ٌوصؾ، تضرعت إلى مرٌم البقسوة العقاب 

وهً تتؤلم أن ترأؾ بها، وكانت تتوسل إلٌها بشدة كً 

 تساعدها.

العذراء، وأمسكت )بٌدها( الٌمنى، ظهرت لها مرٌم 

وحررتها من العذاب، وقالت )لها(: "ٌا ابنتً، ٌا ابنتً: بما 

 أنك عصٌت بسبب قلة خبرتك، فاآلن ستنالٌن الرحمة".

 رأت المرأة بعد ذلك مباشرة القدٌس دومٌنٌك وهو 
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audientem, et Virg[inis] Mariae Psalteria pro 

poenitentia imponentem. 
Ex quibus Maria unum accipiens dixit ei: 

“Ecce filia ponam hoc meum Psalterium in 
statera, contra universitas tuas poenitentias 
corporales”. 

Quod cum fecisset, et stateram, in qua 
eius erant poenitentiae, in aera, usque ad 
aequivalentiam elevasset: “Ecce, inquit Maria, 
quantae virtutis sit Psalterium meum”. 

Et post haec ostendit ei, per aliam 

visionem, quod Psalterii sui Confratria, in 
tantum excellit Sanctorum aliorum 
Fraternitates, in quantum ipsa Maria omnes 

Sanctos antecellit. 
Quod cum vidisset, et plura alia de 

laudibus huius Psalterii, et de eius Fraternitate, 
per Beatam Virginem audivisset enarrari, ait 
mulier: “Vae mihi peccatrici, quod tanta bona, 

tam diu ignoravi”. 

Ad  se  igitur postea rediens,  et  B[eatum] 
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كفارة )تبلوة( وردٌة مرٌم ٌسمع االعتراؾ وٌعطً 

 العذراء.

أخذت مرٌم )كلٌة القداسة( واحدة، وقالت: "ٌا  

ابنتً، سؤضع وردٌتً هذه فً )كفة( المٌزان، )وفً الكفة 

 األخرى ستوضع( كل كفاراتك الجسدٌة".

حالما وضعت )مرٌم كلٌة القداسة( )الوردٌة فً كفة 

ث كانت إلى األعلى، حٌ المٌزان(، ارتفعت الكفة األخرى

 ، ونزلت )كفة الوردٌة( إلى األسفل.الكفارات موضوعة

 قالت مرٌم: "ها هً قٌمة وردٌتً".

وبعد ذلك مباشرة، كشفت )مرٌم كلٌة القداسة( لها، 

من خبلل رإٌا، أن أخوٌة الوردٌة تفوق ببل حدود أخوٌات 

 القدٌسٌن اآلخرٌن بقدر ما تفوق مرٌم جمٌع القدٌسٌن.

عها بصوت القدٌسة مرٌم لدى رإٌتها ذلك وسما

الكثٌر من التبجٌل للوردٌة وألخوٌتها، قالت المرأة: "وٌح 

لً، أنا الخطاءة، إلهمالً هذه الخٌرات العظٌمة كل هذا 

 الوقت".

ثم عادت إلى وعٌها، واقتربت من القدٌس دومٌنٌك 

 عندما رأته ٌمر بجانبها، وروت له كل ما سمعت ورأت؛ 
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Dominicum ante se614 transeuntem 

conspiciens, atque ad eum humillime accedens, 
omnia quae viderat et audiverat enarravit ei, et 

poenitentiam prius refutatam una cum 
Confratria ab eo devotissime suscepit, et 
eiusdem Psalterii, et Confratriae, in se, et suis 

quamdiu615 vixit, fautrix, et promotrix extitit, 
fovitque Beati Dominici ordinem novellum, 

tanquam Mater filios. 
Cui tandem Beatissima Virgo Maria in morte 
apparuit, et animam ipsius, ad supernam 

Civitatem cum gloria deduxit; corpus vero 
ipsius apud Fratres Praedicatores, honorifice 
est sepultum. 

 
 

EXEMPLUM XIV. 
De quadam devota Moniali, 

et Salutationis Angelicae merito. 

 

Monialis quaedam in quodam erat 

Monasterio, laudabilem valde ducit616 
conversationem, quae tandem Domino iubente, 
infirmitate gravi correpta est et ingravescente 

languore  agonizare,  perque  septem  dies, tam 
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وقبلت بإٌمان كفارته التً كانت قد رفضتها فً السابق مع 

 األخوٌة.

أصبحت طوال حٌاتها مرٌدة ونصٌرة الوردٌة ثم 

وأخوٌتها، من أجل نفسها ومن أجل أفراد عابلتها؛ ودافعت 

عن رهبانٌة القدٌس دومٌنٌك الجدٌدة كما تدافع األم عن 

 أبنابها.

فً النهاٌة، ظهرت القدٌسة مرٌم العذراء لها فً 

 لحظة موتها، واقتادت روحها بجبلل إلى مدٌنة السماء.

 سدها باحترام فً مقبرة األخوة الوعاظ. ثم دفن ج

 

 المثال الرابع عشر

 الراهبة التقٌة بفضل السبلم علٌك ٌا مرٌم.

 

 كان هناك راهبة فً دٌر تعٌش حٌاة تستحق الثناء.

فً النهاٌة، شاء اإلله أن تصاب بمرض خطٌر كان 

 ٌتفاقم أكثر فؤكثر.

 وتحملته لمدة سبعة أٌام، وسط  قاومت األلم الفظٌع
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gravem sustinuit cruciatum, ut cunctae sorores 

admirarentur: tandem post diem septimum, 
Spiritum felicem, feliciter reddidit617 Deo.  

Post paucos dies apparuit praefata 
defuncta cuidam sorori sibi familiari, dicens: se 
esse in statu gratiae; et post breve colloquium 
subiungit defuncta dicens: “Si possem redire 
ad corpus, ut unum dumtaxat618 AVE MARIA 

orarem transeundo et sine magna devotione, 
Ego propter meritum illius unius AVE MARIA 
vellem adhuc semel sustinere tantum 

cruciatum per dies septem, quantum sustinui 
ante mortem meam”. 

Quapropter universi, laudate assidue 

Virginem Gloriosam in suo Psalterio, dicentes 
semper mente serena: AVE MARIA, GRATIA 

PLENA. 
 
 

 
 

 
 
 

FINIS EXEMPLORUM 
TOTIUSQUE OPERIS ALANEI 
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 دهشة جمٌع الراهبات فً الدٌر.

ا،  فً الٌوم السابع، أسلمت روحها التقٌة بسعادة         أخٌر 

 لئلله.

بعد أٌام قلٌلة لراهبة كانت صدٌقة  المتوفاةظهرت 

لها، وقالت لها بؤنها نالت الخبلص؛ وبعد حوار قصٌر، 

"آه لو أستطٌع العودة للجسد كً أصلً فً  :ةٌالمتوفقالت 

لحظة الموت صبلة السبلم علٌك ٌا مرٌم مرة واحدة، ولو 

كان بدون خشوع كبٌر. ومن أجل )نٌل( حسنة هذه السبلم 

علٌك ٌا مرٌم الوحٌدة أود أن أقارع مرة أخرى لسبعة أٌام 

                                               )أ خر(، ذلك األلم الفظٌع الذي قاسٌته قبل موتً".

عكم للعذراء المجٌدة فً وردٌتها إذن، سبحوا جمٌ

 قابلٌن بقلب صاؾ: السبلم علٌك ٌا مرٌم، ٌا ممتلبة نعمة.

 

 

 

 نهاٌة األمثلة

 وجمٌع أعمال أالن.
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 مبلحظة المشرؾ على أعمال الطوباوي أالن:

بكل تؤكٌد اإلجابة بؤن  نافً ختام هذه الدراسة، ٌمكن

الوردٌة قد انتشرت فً العالم بفضل أعمال أعظم منشد 

لسٌدة الوردٌة، الطوباوي أالن دٌبلروش: الوردٌة المقدسة 

، 1212السٌدة للقدٌس دومٌنٌك فً عام  التً أوحت بها

وطواها النسٌان فً القرن الخامس عشر، ثم عادت 

وي أالن زدهار بصورة رابعة بفضل حماس الطوبالبل

وهو الذي ظهرت له سٌدة  ؛حمٌتهدٌبلروش وشؽفه و

أعاد الحٌاة ألخوٌات  1471، وفً عام 1464الوردٌة سنة 

 الوردٌة القدٌمة فً دواي.

ب أالن دٌبلروش مباشرة على مستوى األبرشٌة،                                            طو 

كما ٌإكده الكثٌر من اللوحات التً تعود إلى القرن السادس 

كن ٌنبؽً رفعه إلى مرتبة نراه بهالة القداسة، ل إذعشر 

ا:  وتكرٌسهطوباوي على مستوى الكنٌسة الجامعة          قدٌس 

                                                        نتمنى أن نراه قرٌب ا بٌن القدٌسٌن األكثر أهمٌة فً العالم 

 المسٌحً.

  

تنوٌه: هذه السلسلة، كما هو الحال بالنسبة لكافة 

ؼاٌتها  ت مركز الدراسات عن الوردٌة، لٌسمطبوعا

تكلفة الصافً للعمل دون اقتطاع                        الربح، بل ت باع بسعر ال

أرٌد نتكلؾ علٌها: إننا سنتٌم واحد من مبٌعات الكتب، بل 

ا ودابم ا، بسعر التكلفة                                                        أن ت وزع هذه الكتب، الٌوم وؼد 
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أن ال تتؽٌر إرادتً الصافً للعمل، دون أي زٌادة، و

ا  . ٌمكن تصوٌر هذه الكتب ألي سبب كان                  الراسخة هذه أبد 

الضوبً، وأن تنشر بؤي وسٌلة                    ضوبٌ ا وعلى الماسح

إعبلمٌة أو ورقٌة، من قبل أي كان ٌرؼب بذلك، وبدون 

                                                ترخٌص، لكن شرٌطة أال  ٌكون بهدؾ الربح، أو باألحرى 

                                                       أن تنشر مجان ا أو بسعر التكلفة الصافً، وباإلشارة دابم ا 

 إلى المصدر، وبدون تؽٌٌر أي كلمة فً النص.

                شخصٌ ا فً أماكن  من قبلً أؼلب الصور تم التقاطها

الوردٌة وحٌث عاش الطوباوي أالن دٌبلروش، خبلل 

بها مع أخوٌة القدٌس لوقا للوردٌة فً  تالرحبلت التً قم

برٌنٌستٌنو، التً أشكرها من القلب؛ أما فٌما ٌتعلق بباقً 

مقتنٌات فنٌة، ومتاحؾ، ومن ن كتب وخذت ع              الصور، فقد أ  

ة دقٌقة للمواقع خبلل البحث فً ؼوؼل للصور، بدون إشار

كافة المواقع الفنٌة باعتبارها صور  علىلكونها موجودة 

عمومٌة. لكن إن كان هناك إهمال لئلشارة إلى بعض 

المصادر ؼٌر العمومٌة، عن طرٌق الخطؤ، ٌرجى أن ٌشار 

إلى ذلك على عنوان البرٌد اإللكترونً: 

obertopaola@virgilio.itdonr وسٌصار إلى ،

 إضافتها وتصحٌحها فً الطبعات المقبلة للكتاب.

،  Wikipediaأشكر على وجه الخصوص مواقع 

Paternoster  ،Pinterest  ،Web Art  ومواقع ،

 المكتبات الجامعٌة للخدمات الممتازة التً قدمتها.

mailto:donrobertopaola@virgilio.it
mailto:donrobertopaola@virgilio.it
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                                          فً نهاٌة هذا العمل، أود االعتذار شخصٌ ا عن 

                                                 تواضعه فً النسخة التصوٌرٌة: فقد أشرفت شخصٌ ا، فً 

هذه الطبعة، على الجزء المتعلق بالمحتوى النصً 

والتصوٌري، ولو أنً ال أجٌد استخدام البرامج التطبٌقٌة 

بصورة ممتازة. على أٌة حال، إن كانت جودة الؽبلؾ 

الخارجً بمستوى منخفض، فإن المحتوى، أي أعمال 

ا: أنا شخصٌ ا، الطوباوي أالن دٌبل                                     روش هً حق ا قٌ مة جد 

الذي حظٌت بنعمة اإلشراؾ على أول ترجمة إٌطالٌة، منذ 

                                                   عشرٌن عام ا تقرٌب ا، أعدها بصدق من بٌن أفضل األعمال 

 الدٌنٌة الكبلسٌكٌة للنصح بها ولقراءتها والتؤمل فٌها.

ٌا مرٌم الوردٌة المقدسة، وٌا أالن دٌبلروش 

ة منذ أن لبٌت بالمحٌا من نظرتما إلً بعٌون  ؛ب       المطو  

عمر مبكر، وعهدتما إلً بهذا الواجب النداء الكهنوتً فً 

السامً الذي ٌتجاوز كل حدود شخصٌتً المحدودة، أقدم 

لكما الٌوم هذا العمل الذي حاولت أن اقوم به بكل حب 

وتفان، وآمل أن تنزل علً وعلى أعضاء أخوٌة القدٌس 

البركات الموعودة لمصلً وردٌتكما. دون  لوقا للوردٌة،

 روبٌرتو. 
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وعود سٌدة الوردٌة الخمسة عشر 

للقدٌس دومٌنٌك دي ؼوزمان الواعظ 

مٌبلدٌة( وللطوباوي أالن  0505)

 مٌبلدٌة( 0464دٌبلروش الواعظ )

 

أنا )مرٌم(، أعد بحماٌتً الخاصة ونعمً العظٌمة  .0

 لمن ٌتلو وردٌتً بتقوى.

لمن ٌواظب على                أعد بنعم  خاصةأنا )مرٌم(،  .5

 وردٌتً.

ا فتاك ا فً وجه جهنم: ستدمر  .3                                               ستكون الوردٌة سبلح 

 العٌوب، وستخلص من الذنوب، وستبدد البدع.

الوردٌة ستجعل الفضٌلة واألعمال الصالحة تزهر،  .4

وستجعل األرواح تنال واسع الرحمة اإللهٌة؛ )الوردٌة( 

)الوردٌة( ستسمو  ستبدل حب الدنٌا بحب اإلله فً القلوب؛

بمن ٌتلوها إلى الرؼبة بالخٌرات السماوٌة واألبدٌة. آه، كم 

 من األرواح ستطهر بهذه الوسٌلة!

من ٌضع ثقته بً، )مرٌم(، من خبلل الوردٌة، لن  .5

 ٌكون مصٌره التهلكة.

                                               من ٌتلو وردٌتً بتقوى متؤمبل  أسرارها، لن ٌبتلى:  .6
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ا سٌ اء  سٌهتدي؛ ومن كان صالح              زداد نعمة ؛                                        من كان خط 

                           وسٌصبح أهبل  للحٌاة األبدٌة.

                                          من ٌإمن حق ا بوردٌتً لن ٌموت قبل أن ٌتلقى  .7

 أسرار الكنٌسة المقدسة.

من ٌتلو وردٌتً، فً الحٌاة وعند ساعة الموت،  .8

                                             سٌؽمره نور اإلله وسٌتلقى نعم ا ال تعد وال تحصى، 

 وسٌشارك فً حسنات القدٌسٌن فً السماء.

واح المإمنة بوردٌتً من أنا )مرٌم(، سؤنقذ األر .9

 المطهر على الفور.

 سٌنعم أبناء وردٌتً بمجد عظٌم فً السماء.  .01

 ما تطلبه فً وردٌتً ستناله.  .00

 من ٌنشر وردٌتً، سؤعٌنه فً كل ما ٌحتاجه.  .05

أنا حصلت على وعد من ابنً بؤن جمٌع أعضاء   .03

                                                   أخوٌة الوردٌة سٌكونون أخوة  لقدٌسً السماء، سواء فً 

 ساعة الموت.الحٌاة أو فً 

من ٌتلو وردٌتً بإخبلص، هو ابنً الحبٌب، هو   .04

 أخو وأخت ٌسوع المسٌح.

إن التقوى لوردٌتً هً عبلمة كبٌرة على حتمٌة   .05

 الخبلص.
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شعرها للطوباوي االن  المصنوع من خاتمالٌان فان كٌسٌل العجوز، سٌدة الوردٌة تسلم 

 .1652 – 1646دٌبلروش، 


