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 ا صم   ا  ال        ة ا س  ة ا ط را  ...
 بقلم :ًابونا رويس يعقوب

 +الصنت :ًتظلًدقدتـاًاؾعذراءًؿرقمًؾؾؽلًؼدوةًالًؿنقل

هلاًيفًؿؼدرتفاًعؾىًاؾصؿتًادلؼدسً،ًؽانًأؿاؿفاًأنًتمودثً  

عنًادلعهزاتًواألقاتًاؾيتًوؾوًبداػعًتعؾقمًاؾؽـقيةًوتنلقمفاًً  

وؽانًأؿاؿفاًأنًتمودثً...ًذفدتفاًخاللًأؼاؿةًربًاجملدًيفًبقمفاًؼللًاؾؽرازةًاؾعؾـقةً

عنًػرتةًاحلؿلًاإلهليًوعؿاًحدثًيفًأحشائفاًبقـؿاًاجلـنيًاإلهليًقمغذىًؿنًدؿفاً

ؿـونًؽانًأؿاؿفاًأنًتـمؼلًؿنًؽـقيةًألخرىًبعدًاؾؼقاؿةًؾقملاركًبفاًادلؤ...اؾطافرً

وؿعًذؾكًأخمارتًاؾصؿتًادلؼدسًحمىً...وؾمعظًاؾشعبًمباًعرػمهًعنًاؾربًاإلؾهً

ؽاـتًحتػظًمجقعًفذاًاؾؽالمًؿمػؽرةًبهًيفًؼؾلفاً"ذفدًهلاًاؾؽمابًادلؼدسً

(.2:91ؾو")  

 +اللالو : ملًتذؽرًأحادقثًؾيقدتـاًاؾعذراءًإالًيفًثالثًؿواضع

(صاباتأؾق-رئقسًادلالئؽةًجربائقل-عرسًؼاـاًاجلؾقل)  

حمدثي العذراء :إؿاًأبـفاًاهللًاؾؽؾؿةًأوًؿعًادلالكًادلردلًأوًؿعًأؾقصاباتً

.اؾعهوزًزوجةًاؾؽافنًاؾوؼورًأوًؿعًاخلدمًاؾعاؿؾني  

نوعية الكالم :أؿاًتودلًؿنًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًحاجةًاؾغريًأوًأدمػيارًعنًذىءً

ًًًًًًًًًًًًًًراعمفاًفيًهللًؽعلدةًأوًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًؿلفمًأوًدعوةًؾطاعةًأبـفاًأوً

"تعظمًـػييًاؾربً"ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًصالةًػقفاًمتهقدًهللًوحدهً  

تذكز أُم ستعطي حسابًا عّ كى كوٌة ختزج .. هيتِا ُفلز قبى أْ ُتلوٍ وهو قوياًل 
تعوٍ ًّ .. عِدًا تتخدث أْ خترب بلٍ صِع اهزب بم  أُت ًطاهب.. ًّ فٌم 
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 (مســرى 2) نياحة القديس بائيسة 

وؾدتًيفًؿـوفًؿنًأبوقنًغـقنيًتؼقنيًودلاً.ًيفًؿنلًفذاًاؾقومًتـقوتًاؾؼدقيةًبائقيةً

اؽنيًوصارتًتؼللًؽلًؿنًقؼصدفاًوتؼضيًتويفًواؾدافاًجعؾتًؿـزهلاًؿأويًؾؾغرباءًوادلي

ةًػهعؾتًؾهًحاجمهًحمىًـػذًؿاهلاًػاجمؿعًبفاًؼومًأردًقاءًاؾيريةًوحوؾواًػؽرفاًإىلًاخلطق

ذقوخًذقفقتًػوزـواًعؾقفاًحزـاًعظقؿاًوادمدعواًاؾؼدقسًعرفًباؿرهًبقمفاًداراًؾؾدعارةًػ

صـعمهًؿنًاخلريًؿعفمًقوحـاًاؾؼصريًوؽؾػوهًباؾذفابًإؾقفاًؾقصـعًؿعفاًرمحةًعوضًؿاً

ودلاًأتيً.ًوؿياعدتفاًعؾيًخالصًـػيفاًػأراعفمًاؾؼدقسًودأهلمًأنًقياعدوهًبصؾواتفمً

ػؾؿاًأعؾؿمفاًتزقـتًوادمدعمهً"ًأعؾؿيًدقدتكًبوجودي9ًً"ًإىلًحقثًتؼقمًؼالًؾؾىادؿةً

12ًؿزً"ً)إذاًدرتًيفًواديًادلوتًالًأخافًذراًألـكًأـتًؿعي9ًًػدخلًوفوًقرتلًؼائالً

دلاذاًادمفـتًباؾيقدًادليقحًوأتقتًفذاًاألؿرًاؾرديءً؟9ًً"ًودلاًجؾسًـظرًإؾقفاًوؼالً(93ًًً

ؿا9ًً"ًػارتعدتًوذابًؼؾلفاًؿنًتأثريًؽالمًاؾؼدقسًاؾذيًأحينًرأدهًوبدأًقلؽيًػيأؾمهً"ً

ػؾفذاًأـاًأبؽيً"ألـيًأعاقنًاؾشقارنيًتؾعبًعؾيًوجفك9ً"ًػأجابفاًبؼوؾهً"ًاؾذيًقلؽقكً؟ً

"ًـعمًوؾؽنًؾقسًيفًفذاًادلؽانً"ًػأجابفاًبؼوؾهً"ًوفلًؾيًتوبةً؟ً"ً"ًاؾتًؾهًػؼ"ًعؾقكً

ػأخذفاًؾيًأحدًأدقرةًاؾرافلاتًاؾؼرقلةًؿنًجللً"ًخذـيًإىلًحقثًتشاء9ًً"ًػؼاؾتًؾهً

ذقفقتًودلاًأؿييًاؾوؼتًؼالًهلاًـاؿيًفـاً،ًأؿاًفوًػؼدًـامًبعقداًعـفاًودلاًوؼفًقصؾيً

نًـورًـازالًؿنًاؾيؿاءًؿمصالًباألرضًوؿالئؽةًاهللًحاؿؾنيًصالةًـصفًاؾؾقلًرأيًعؿوداًؿ

روحًبائقيةًودلاًاؼرتبًؿـفاًوجدفاًؼدًؿاتتًػيهدًوصؾيًحبرارةًودؿوعًراؾلاًإىلًاهللًأنً

وبعدفاً"ًانًتوبمفاًؼدًؼلؾتًيفًاؾؾوظةًاؾيتًتابتًػقفا9ًً"ًقعرػهًأؿرفاًػهاءهًصوتًؼائالً

مًمباًجريًػؿهدواًاهللًاؾذيًقؼللًاؾمائلنيًوقغػرًوارافاًاؾرتابًعادًإىلًاؾشقوخًوأعؾؿف

ً.ًهلمًخطاقافمً

 آم  .   ر    ا م    ائم  . صالة   ه ا    سظ      مط   
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                                  ألقاب ورموس السيدة العذراء
     :من حيث عظمتها وصلتها باهلل  -أ

 (.9:  54مش)      :مىلقبَا باملللة، القائنة عً ميني املل -1
 ".سٌدتنا وملكتنا كلنا"ونقول عنها فً القداس اإللهً . ٌمٌن السٌد المسٌحعلىً  

 (72: 91ٌو ) "هذه أمكٌا ٌوحنا"         -:"أميا القدٓضة العذراء"ىقْل عيَا أٓضا ًَ  -2

 .للمسٌح بوالدتها أوصلت سكان األرض إلى السماء  (21:82تم)ضله ٓعقْب ىزمش هلا بّ  - 

            تحقق فٌها قول الرب لها فً المزمور ألنها       -:ّقد لقبت العذراء أٓضا  بالعزّس-4

نك، فإن الملك قد اشتهى حس. اسمعً ٌا ابنتً وانظري، وأمٌلً أذنك، وانسً شعبك وبٌت أبٌك"
اة بأطراف موش  كل مجد ابنة الملك من داخل، مشتملة(. "45مز" )ألنه هو ربك وله تسجدٌن
 لٌمان، أي عذراء النشٌدولذلك لقبت بصدٌقة س".بالذهب مزٌنة بأنواع كثٌرة

 التً حملت ألبٌنا نوح غصنا  من الزٌتون،        :ّىلقبَا أٓضا  بلقب احلنامة احلضية -4
 (. 99:  8تك )رمزا  للسالم، تحمل إلٌه بشرى الخالص من مٌاه الطوفان 

السالم لك أٌتها العذراء "وهو ٌقول . وهو خارج من الهٌكلوبهذا اللقب ٌبخر الكاهن ألٌقونتها 
 .حملت بشرى الخالص بالمسٌحهً التً و". مرٌم الحمامة الحسنة

 . بالسحابة مصر شبهتها النبوة فً مجٌئها إلىو الرتفاعها :ّتصبُ العذراء أٓضا  بالضحابة -6

فترتجف أوثان . مصرهوذا الرب راكب على سحابة سرٌعة وقادم إلى  :وحً من جهة مصر"
 (.72:  96مت )ٌجئ على السحاب  الرب  و(. 9:91أش )" وٌذوب قلب مصر داخلها. مصر

 :ألقابها ورموزها من حيث أمومتها للسيد المسيح -ب                         

                                             - :(ثٔؤطْكْس)ّمً األلقاب اليت ّصفت بَا العذراء  -7

وهذا اللقب الذي أطلقه علٌها المجمع المسكونً المقدس المنعقد فً أفسس سنة " . والدة اإلله"أي 
 (43:  9لو )خاطبتها القدٌسة ألٌصابات " أم ربً"وبهذا اللقب . م 439

                                                                 -:ّمً ألقابَا أٓضا  اجملنزة الذٍب -8

إلى  أما الجمر الذي فً داخلها، ففٌه الفحم ٌرمز... وأحٌانا  شورٌة هرون  (تً شوري)ها ونسمٌ
 (.71:  97عب )" إلهنا نار آكلة"إلى الهوته، كما قٌل فً الكتاب  ناسوت المسٌح، والنار 

 .ٌدل على عظمة العذراء المجمرة من ذهب،و
ألنه كما أن السماء هً مسكن هللا، هكذا          :ّتلقب العذراء أٓضا  بالضناء الجاىٔة -9

 .مسكنا  هلل العذراء مرٌم أثناء الحمل المقدسكانت 
 أو " أعمال مجٌدة قد قٌلت عنك ٌا مدٌنة هللا"   :ّتلقب العذراء كذلم مبدٓية اهلل -11

                                       (82مز).." وهو العلً الذي أسسها "  "نة الملك العظٌممدٌ"
وبهذا اللقب تتشفع بها الكنٌسة فً  ّبَذِ الصفة لقبت باللزمة اليت ّجد فَٔا عيق 11

 6 "...أنت هً الكرمة الحقانٌة الحاملة عنقود الحٌاة ٌا والدة اإلله"الثة،وتقول لها صالة الساعة الث
 



 :ّبصفة ٍذِ األمْمة هلا ألقاب أخزى ميَا -81
                     .(1:  9ٌو )" الحقٌقً الذي ٌنٌر كل إنسان النور" أم النور الحقٌقً +
 (35:  9لو " )لذلك القدوس المولود منك ٌدعى ابن هللا.  "أم القدوس +
 (79:  9مت )وقد دعً إسمه ٌسوع ألنه ٌخلص شعبه  أم المخلص،  +
                                              :ّمً رمْسٍا أٓضا  العلٔقة اليت رآٍا مْصى الييب - 1
                        العلٌقة التً رآها موسى النبً فً البرٌة، "ونقول فً المدٌحة  (.7:  3خر )

 "مثال أم النور طوباها حملت جمر الالهوتٌة، تسعة أشهر فً أحشاها ولم تمسسها بأذٌة
                                                           :ّمً رمْسٍا أٓضا  تابْت العَد -14

  رمزا  لنقاوة ،(91:  75خر ) من خشب السنط الذي ال ٌبالذهب من الداخل والخارج وكان
 لما ٌحمله التابوت فً داخله من أشٌاء ترمز إلى السٌد وكانت رمزا  أٌضا  . العذراء وعظمتها

            " ون التً أفرختقسط من ذهب فٌه المن، وعصا هر"   ٌهففقد كان ٌحفظ  المسٌح
 (.رمزا  لكلمة هللا المتجسد)ولوحا الشرٌعة  ،(4:  1عب )

                                                  :ٍّلذا تصبُ العذراء أٓضا  بقضط املً -84

             ٌحٌا به، الحً الذي نزل من السماء، كل من ٌأكله  ززا  للسٌد المسٌح، الخبألن المن كان رم
 .قسط المن مسٌح ٌشبه بالمن، فالعذراءوما دام السٌد ال(. 41،  48،  37:  6ٌو )

 :ّتصبُ العذراء أٓضا  بعصا ٍزٌّ اليت أفزخت -86
مع أن العصا أصال  ال حٌاة فٌها  (.8 - 6:  92عد )أي أزهرت وحملت براعم الحٌاة بمعجزة 

 .صف فً ابصالٌة األحدورد هذا الو. . وثمرا   ٌمكن أن تفرخ زهرا  
كان ٌحل فٌها الرب، والعذراء حل               :(قبة مْصى)ٔنة اجاجمنا  خب ىزمش هلا-81

التً صنعها  القبة"وهكذا نقول فً االبصلمودٌة . وفً األمرٌن أظهر هللا محبته لشعبه. فٌها الرب
 ".لهاالتً هللا داخ.. شبهوك بها ٌا مرٌم العذراء  موسى على جبل سٌناء،

                                                               :ّتصبُ العذراء بالباب الذي يف املصزق -81
ٌُفتح وال ٌدخل منه إنسان"ذلك الذي رآه حزقٌال النبً وقال عنه الرب    . هذا الباب ٌكون مغلقا ، ال 

 (7، 9:  44حز )" ألن الرب إله إسرائٌل دخل منه فٌكون مغلقا  
 :باب اخلالص -ّألىَا ٍذا الباب الذي يف املصزق، ّصفت بأىَا باب احلٔاة  -89

  السٌدة العذراء قٌل عنها فً سفر حزقٌال إنها الباب الذي دخل منه رب المجد وخرج
 . لذلك تكون العذراء هً باب الحٌاة...(7:  44حز )

 :شبَت أٓضا  بقدس األقداس -22
ومرٌم . س الكهنة مرة واحدة كل سنة، لٌصنع تكفٌرا  عن الشعب كلههذا الذي كان ٌدخله رئٌ

-:ألقابها أيضا   ومن.العذراء حل فً داخلها رب المجد مرة واحدة ألجل فداء العالم كله
  ابنة  -زٌنة نفوسنا     -المركبة الشاروبٌمٌة  -فخر جنسنا  -شورٌة هارون  -القبة الثانٌة 
 7 .وأشهر ما تلقب به كلٌة الطهر... إلخ...سً الملككر -ل هللا الدسم جب -صهٌون 
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ً

 راءمحًًًًًًًًًوردةًًفوًأنًتزرعًيفًررققًؿنًحتلفمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ـلضاتًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًوتزرعًيفًؼؾوبفمًًًًًًًًً..يفًخقاهلمًحؽاقةًمجقؾةًًوتزرعً

فوًأنًترؿيًهلمًبطوقًاؾـهاةًيفً                          ال تنتظر املقابل ثم   ؼةصاد

ًومتـوفمًثوبكًًًً..ًوتلينًهلمًجيرًاألؿانًيفًحلظاتًاخلوفً .. اؾغرقًًحلظهً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاملقابل تنتظر ال ثم  ..يفًحلظاتًاؾعريًؽيًتيرتفم

ًفوًأنًتلقعًدؿوعكًؽيًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًوترتاؼصًبقـفمًأدلاًؽيًمتـوفمً .. تشرتيًهلمًاؾػرح

ً. ثم ال تنتظر املقابلًً الًتػيدًػرحفموتلؽيًبعقداًعـفمًؽيً..ًاؾيعادة

عهزفمً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًفوًأنًتموولًاىلًعؽازًؽيًترحمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

  ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًوتموول..ًوتموولًاىلًؿرآةًؽيًتؼومًعقوبفمً..ً

 .ثم ال تنتظر املقابل ...ًجػاػفمتلؾلًًًؿطرًؽيً اؾي

ًًوتـزفًهلمًدؿوعكًعـدً ..   فوًأنًخترتعًهلمًاهلواءًعـدًاخمـاؼفمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 .ال تنتظر املقابل ثم  ..وتؼمطعًهلمًؿنًجيدكًعـدًجوعفم..ًعطشفمً

ثًؽيًتلًًًفوًأنًتشعلًأـاؿؾكًؽيًتضيءًهلمًاؾطرققًوحترؼأقاؿكًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً..هلمًاؾظالمًًًتـريًًؽيًػقفمًاؾدفءًًومتـوفمًعقـقكًبدونًتردد

 ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاملقابل ثم ال تنتظرًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً8 



ًًىؾعوتياعدفمً..ًعـدًاؾمعنرًًًًاؾوؼوفًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعؾى وًأنًتياعدفمفًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً !..املقابل ال تنتظر ثم  عـداؾقأسًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاألؿلًعدفمًعؾىاوتيً..عـدًاحلزنًًاؾػرح

00ًفوًأنًحتمػظًهلمًيفًداخؾكًمبياحةًمجقؾةًؿنًاألحالم

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًوأنًمتؾكًؼدرةًػائؼةًعؾىًاؾغػرانًهلمً..محةًوادلودةًوؿياحةًذادعةًؿنًاؾر

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعـفمً فوًأنًتردًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً !..املقابل ثم ال تنتظر اؾقكًاداؤوا ؿفؿا

 اآلخرقنًوحترصًعؾىًبؼائفمًصػوةًبقضاءًيفًأعني..ًؽؾؿاتًاؾيوءًيفًغقابفمً

 . املقابل تنتظر ال ثم  ..وحتػظفمًؿفؿاًغابواًعـك  ..

ًً..ًاحيادفمًاىلًؿنًقفؿفمًأؿرهً فوًأنًترتجمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً..

ًهلم وتدعوً،أحالؿفمًاىلًؿنًالًقؽمؿلًحؾؿفمًاالًبهًًوحتؿل

ً.املقابل ثم ال تنتظر... دواكًؿعًباؾيعادةًؿعًدواكًاذاًؽاـتًدعادتفمً

تماثرًًًًًًًًًًًًًًًًوتـصتًاىلًفؿوؿفمًو .. فوًأنًمتمصًحزـفمًومتمؾيءًبهًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً..

ًً.ثم ال تنتظر املقابل.. وحتؿلًعـفمًؿاًالًقيمطقعونًمحؾهًؿنًؿماعبًاحلقاة..ًبفاً

وتؼدمً..ًذفقةًاحلقاةً دونفوًأنًتؼدمًهلمًدعوةًاىلًاحلقاةًحنيًقػؼًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

اؾؾهوءًاىلًًًًًًدعوة وتؼدمًهلمًًًً..هلمًدعوةًؾؾوؾمًحنيًقػؼدونًادلعـىًاجلؿقلًؾؾوؾمً

 .ثمًالًتـمظرًادلؼابل .. ؼؾلكًحنيًتغؾقًاؾؼؾوبًيفًوجوففم

ًوآخــيــــــرً 

 
  ..ٓو أْ تتحزد ًّ أُاُيتم ًّ أجؤٍ

  ..ًشاعزن وأحالًم وأْ ال تفزض عوئٍ

   ..تصطاد قووبٍٔ يف املاء اهعلز وأْ ال

 ثٍ ال تِتظز املقابى
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 ..نش ف م  كتب  تع   
 .مءمر  ءر ذعن عظم    ع 

م 134قزريا جممع أفسس املسكوني املقدس الذي إنعقد سهة عظمة العذراء

مو أساقفة العامل ووضع مقدمة قانوى اإلمياى اليت ورد فيًا  00 0حبضور

                  حلقيقي ومنجدك أيتًا العذراء القديسة ا نعظمك يا أم الهور:

 ... نفوسها وخمص والدة اإللٌ ألنك ولدت لها خممص العامل أتي

  ط     ظ األسس  ضع ا م مع ا مس       ه ا م  مظ  
  :سِشزحٕ األْ ٓذا ًا 

: سبحتوا كما ورد فً ت هً القديسٌ المطوبٌ التً يستمر تطويبوا مدي األجيال :اهعذراء 

 (.4::1لو) هوذا منذ األن جميع جميع األجيال تطوبنً 

الملكٌ عن  قامت:  14والعذراء تلقبوا الكنيسٌ بالملكٌ وفً ذلك أشار عنوا المزمور 

 . يمين الملك

 يضعون ولذلك فإن كثيرا من الفنانين حينما يرسمون صورة العذراء

 ويبدو المسيحتاجا علً رأسوا وتبدو فً الصورة عن يمين السيد  

  :العذراء فً تحيٌ المالك جبرائيل لوا  تبجيل 

 (.2ًً912ؾوً)ًؿلارؽةًأـتًيفًاؾـياءً  .اؾربًؿعك.ًاؾيالمًؾكًأقمفاًادلؿمؾكةًـعؿةً

أليصابات التً صرخت بصوت عظيم  أي ببركٌ خاصٌ شودت بوا أيضا القديسٌ

 (.2ًً931ؾوً)ًًبطـك ؿلارؽةًأـتًيفًاؾـياءًوؿلارؽةًفيًمثرة:  وقالت لوا

نفسوا وقالت فً شعور  وأمام عظمٌ العذراء تصاغرت القديسٌ أليصابات فً عينً

أمام الرب وأنى  بعدم اإلستحقاق مع أن أليصابات كانت تعرف أن إبنوا سيكون عظيما

 (.41،  44:  4لو ) يأتً بروح إيليا وقوتى 

 (.2ًً932ؾوً"ً)ًتأتيًأمًربيًإؾي أقنًؾيًفذاًأنًؿن“

                 ومكانتوا لدي الرب أنى بمجرد من أوضح األدلٌ علً عظمٌ العذراء ولعل

  القدس وأحس  وصول سالموا إلً أليصابات إمتألت أليصابات من الروح

 31 : جنينوا فارتكض بابتواج فً بطنوا وفً ذلك يقول الوحً اإللوً 



ت أليصابات من ارتكض الجنين فً بطنوا وإمتأل أليصابات سالم مريم فلما سمعت

 (.14:4لو) الروح القدس 

من ! القدس  إنوا حقا عظمٌ مذهلٌ أن مجرد سالموا يجعل أليصابات تمتلئ من الروح

أليصابات  من القديسين تسبب سالمى فً أن يمتلئ غيره من الروح القدس؟ ولكن هوذا

 بطنً هوذا حين صار سالمك فً أذنً ارتكض الجنين بابتواج فً: تشود وتقول 

 والكشف امتألت أليصابات من الروح القدس بسالم مريم وأيضا نالت موهبٌ النبوة

 الرب أمنت بما قيل لوا من قبل: فعرفت أن هذه هً أم ربوا وأنوا 

المبارك الذي  كما عرفت أن ارتكاض الجنين كان عن إبتواج وهذا االبتواج طبعا بسب

 (.34ً–2ً9ً32ًؾوً)ًؿلارؽةًفيًمثرةًبطـكً :فً بطن العذراء 

 ،  العذراء تتجلً فً اختيار الرب لوا من بين كل نساء العالم عظمٌ

 انتظر التدبير اإللوً أالف السنين حتً اإلنسانٌ الوحيدة التً

 شرحى المالك  وجدها ورأها مستحقٌ لوذا الشرف العظيم الذي 

  :جبرائيل بقولى 

ًاؾروحًاؾؼدسًحيلًعؾقكًوؼوةًاؾعؾيًتظؾؾكًػؾذؾكً

 اؾؼدوسًادلوؾودًؿـكًقدعيًإبنًاهللً)ًؾو24ً9ً2ً(. أقضا

: هلذا قاي عِٔا اهوحي اإلهلي اهِساء                               اهعذراء يف عظٌتٔا تفوق مجيع
مجيعا أُت ففقت عوئّ                                      بِات كجريات عٌوّ فضال أَ    

اإلهلي أخذت ًدحية  اهِص  ا                                     ا   وهعوٕ ًّ ٓذ( 13:  13أَ )   
تِى ًجوم واحدة ًِّٔومل                         ومل  ُساء كجريات ُوّ كزاًات: اهلِيسة    
 

 
 
 
 



 
 



 

  

  

  
  قرروا يروحوا يصيفوا ع البحرقرروا يروحوا يصيفوا ع البحر... ... اتنين متجوزين من عشرين سنة  اتنين متجوزين من عشرين سنة  

لكن الزوجة كانت مشغولة  لكن الزوجة كانت مشغولة  .... .... الفندق اللى قضوا فيو شير العسل زمان  الفندق اللى قضوا فيو شير العسل زمان      بنفسبنفس  
وصل الزوج ع الفندق  وصل الزوج ع الفندق  ......ف اتفقت مع زوجيا انو يسافر لوحده وىى ح تلحقو بعد يومين  ف اتفقت مع زوجيا انو يسافر لوحده وىى ح تلحقو بعد يومين  

فوجد كمبيوتر بالغرفة ومتوصل بكابل االنترنت فق ال يبعت ايميل  فوجد كمبيوتر بالغرفة ومتوصل بكابل االنترنت فق ال يبعت ايميل  . . ودخل الغرفة  ودخل الغرفة  
تب الرسالة وىو بيكتب عنوان البريد  تب الرسالة وىو بيكتب عنوان البريد  بعد ما كبعد ما ك... ... لزوجتو يطمئنيا فيو على احوالو  لزوجتو يطمئنيا فيو على احوالو  

االلكترونى لزوجتو أخطأ فى كتابة حرف فى العنوان وبالطبع راح االيميل لشخص تانى  االلكترونى لزوجتو أخطأ فى كتابة حرف فى العنوان وبالطبع راح االيميل لشخص تانى  
وتصادف انو كان ألرملة لسة راجعة من مراسم دفن زوجيا اللى توف اه اهلل بنفس اليوم  وتصادف انو كان ألرملة لسة راجعة من مراسم دفن زوجيا اللى توف اه اهلل بنفس اليوم  

عت على االرض  عت على االرض  وقوق... ... الست االرملة فتحت الكمبيوتر بتاعيا لتقرأ ايميالت  التعازى  الست االرملة فتحت الكمبيوتر بتاعيا لتقرأ ايميالت  التعازى  .. .. 
مغمى علييا بلحظة دخول ابنيا اللى حاول يسعفيا بكل الطرق ولم يف لح فى اف اقتيا نظر  مغمى علييا بلحظة دخول ابنيا اللى حاول يسعفيا بكل الطرق ولم يف لح فى اف اقتيا نظر  

... ... وصلت بخير  وصلت بخير  .. .. زوجتى العزيزة  زوجتى العزيزة  ..... " ..... " االبن الى كمبيوتر والدتو وقرأ الرسالة التالية  االبن الى كمبيوتر والدتو وقرأ الرسالة التالية  
ويمكن تتف اجئى ألنك ح تعرفى عن طريق االنترنت ألنو دلوقتى بقى فيو كمبيوتر  ويمكن تتف اجئى ألنك ح تعرفى عن طريق االنترنت ألنو دلوقتى بقى فيو كمبيوتر  

يقدر الواحد يبعت اخباره ألىلو و احبابو يوم بيوم انا بقى لى ساعة واصل  يقدر الواحد يبعت اخباره ألىلو و احبابو يوم بيوم انا بقى لى ساعة واصل  عندىم و عندىم و 
بعد  بعد  ......وتاكدت انيم جيزوا المكان وكل شئ ومش باقى غير وصولك لعندى ىنا  وتاكدت انيم جيزوا المكان وكل شئ ومش باقى غير وصولك لعندى ىنا  

اشتقت لك كتير ومشتاق اشوفك وباتمنى تكون رحلة سريعة زى رحلتى  اشتقت لك كتير ومشتاق اشوفك وباتمنى تكون رحلة سريعة زى رحلتى  ........ ........ يومين  يومين  
  !!!!!!الن ىنا الحر شديد قوى قوىالن ىنا الحر شديد قوى قوى    مش ضرورى تجيبى معاكى مالبس كتيرةمش ضرورى تجيبى معاكى مالبس كتيرة: : مالحظة  مالحظة  .. .. 
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      الي      الم ي  
 

 1/4  الى 3/1     الم     

                " .                                                 

 

 1/5  الى 3/4     ال  ع   

 " .                                                                                            

                           

 

 1/6  الى 3/5     ال د  ي  

.                            .                                     

                      ""  

 

 1/7  الى 3/6     الم ت  ي 

                                                               

"                 " 

 

 1/8  الى 3/7        لى ال لي  

.                                                                                                                 

                              " "  

 

 1/9  الى 3/8     ال         ل لم  

.                                                               

                ""  

 

1/31  الى 3/9     ال  ا   ال  يم     
.                                                                                                        

                 " "  

 

 1/33  الى 3/31     المج  د   

                                                                                            

 .                  

                        ""  

 

  1/3  الى 3/33     ا      

.                                                                                                   

           "       

 

 1/3  الى  3/3     ال      

                                                                

"                          " 

  


