
 ١٩٤سـالة لرا
 

امرامرأة جأة جميعميعاألجي األجي ال تطوبال تطوبهااه  
 

(Arabic – All generations will call me blessed.) 
 

 ااههال تطوبال تطوب األجي األجيميعميعأة جأة جامرامر :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 اح األول إنجيل لوقاوِمنحأاألصاأل  نقرعادِمن د اِدالسس واألربالثاِم  إلىعيننواألر بعين  : 
 

ذ نْوذا مفه .ِهمِتأاع ضلى اِتإ ظر نَهنّأل .ىِصخِل م باِهللاىوِح رهجوتبتَ .ب الرى نفِسمِظ تعمير مفقالتْ " 
اآلنج األميع جي١."ىِنال تطوب 

 

 ما عفتْرشَ البِف ةريميعى جاألج ايل والعورص.ام أةركَا  لهرامواته قدى قلوِب ِفاسيتهاليين ِم المنرشَ الب 
 اكنَ ه.اِءس النِّنيى برأة أخْرما الهاِدعت اس ال النّى قلوِبا ِفانتهمكَف .سيح الموعس يب الرأم مير ماءذر العِةيسدالِقكَ
عولِكاتٌظيم نم كَن مريمالع اء ِفذرى عِتظم؟اه.إن م ا يعلى ِنزيد ِفصكّ سان العنْالم يظرإ ونليهالٍلا بإجار  وإكب
وحالبير  وتقِدب ِهمثيل وبِهى ِد جِه.ةير الفَى ة الِتريدى أجمتْعاألج اُليا على تطويبه.كَ وإن انب عاس  النّض

 نوا ِمذرحوا وتَمج أحهٍلر بج آخَضعب و.ِةادب الِعن ِمب تقرٍةجرى دا إلهلي إهمِتى نظرالوا ِفغَطوا و أفربجهٍل
وِعضها الوضالالِئع شْ خَ.اق بهية أني إنظر ليأنّ وكَهمهمو ضوا ألنفِسعآخَ إلهاًهم غَر ياإللِهر ولِك. ِداِح الونم ن 
أفرطوا ومنتح وا الذر يحسبعلي فاختالفُ همأى ِم الرِشن ياى أنّ ويكِفرشَم البة هبطوم ٢.ميعِفى قلوِب الج  

 

 لقدج اح األول  بإنجيل لوقااءحاألص :زكَأن كَاري ناًاِه كَانوام راأتههمأ  واسليصنَتْانَ كَاتُاب سيبة مم ري
العو .اءذركَزأو اريليصا انَكَ اتُاببارأن يمو  اِهللااملميكن له ما وأ تْانَذ كَإ .لدليصابا ِكانَ وكَراًاِقات عالهما متقدمن ي
 تكلب ِطنا ألريكَا ز يفْخَ ال تَ:الك الم له فقاَل.وٍفخَب بطراضف ليكَى اله ِفاريزكَل ب الرالكم رظه .اهماِم أيىِف
قدِم ستْعوام رأ أتكليصاتُابتِل سدلك ناً ابوتس يِهمي زكَ فقاَل.ناوح ا ِلريكَ:الِكلم أ فَيا شَنَأ ىنِّ هذا ألعلمخٌي 
وامىأِترم تقدأ ىة ِفماِميأ ف.اهجابالم وقاَلالك نَأ : لها جبائيُلرفُاِق الوقد اِهللام .كِل أللتُِس وأرمبشِّأ وكبهذارك . 
تَنْأا وهتكون وال تقِدتاًاِم ص أ رنإ  تتكلملى اليىم الِذوهذا أل فيِه يكون نكلم تص ى الِذىالِم كَقْديِت س٣.ِه وقِتى ِفم 
 

 اءذرلى عإ .ةراِصا نَهم الجليل اسن ِمٍةدينَلى مإ  اِهللان ِمالك المائيُلرب جَلِسس أراِدر السه الشّىوِف 
طخْمة ِلوبرِمٍلج نب ِتيد اوداس مهي فُوس واسمالع اِءذرم ريم.إ خَل فدليها الموقاَلالك : "سسالمأأ   لِك لِكالميتهيتها الما المنعنعمم  
ْعليْعليهااه..  الرالرببم عِكعِك م..م م بالنِّ النِّىى ِف ِفتِِتنْنْأأاركة اركة ب ساِءاِءس".فلم ا رأتهاض ِمبتْطر ِهالِم كَنتْ وفكرم ا عأى سنالتَِه هِذ تكون ةحي. 
 .وعس يهينَم وتسناً ابدين وتِلبلين ستحِتنْأا  وه اِهللادنْة ِعمع ِنِتدج و قدِكنّ أل.ميرا م يىاِف ال تخَ:الكا الم لهفقاَل

هذا يكونظيماً عواب العِلن ىي دفقالتْ.ىع م ريِلم كَ:الِكلم فَينَأ هذا و يكونأ تُا لسرفُعر أ ف.؟الًججابالم الك 
  فقالتْ." اِهللا اِهللاننى ابى ابععدد ي ينِكنِك ِم ِمولودولود الم الموسوس القد القدضاًضاًييأأ  ككذِلذِل فِل فِل..لِكلِك تظِل تظِلة العلِِّة العلِِّ وقو وقو عليِك عليِكحلُّحلُّ ي يسس القد القدوحوحالرالر" :ا لهوقاَل
مريم:نَأوذا  ها أمة الرب.كقوِل ى ِل ليكنك. ى ِمِضفمِدنْ ِعنها المفيا نَتأمِلوب .الكما جاءن ع القدِةيسالع ذربكِلاء ِةم 
 ٤.سمى خَا ِفهونوجز .اى بها والتحِلابه على اكتسرصح نَا أن بنَردجا يهِتيِصخْى شَ ِفِصفَاٍت فُِشكتَ ن.اِهللا
 

: لها الً قاِئاه إلياءج  حينائيُلرب جالكالم بذلك هدشَ قد ....بب بالر بالر المتمسك المتمسكننؤِمؤِمالمالم  ععتِضتِضالمالم  مريممريم  قلبقلب: : أوالًأوالً 
مى النِّ ِفِتاركة أنْبولكن .اِءس: ا ِسمِه هِذر ؟ةركَالب. أوضحتهم رينْ ِعمدمتْا قامارِة بزي أليصسيبِت نَاتَاباهم عة طي
المجوقالتْ ِهللاد ع نفِسن اه :ألنالر باِت إلى  نظراعض أشَ و.ِهِتأماتُ تْارابإلى أليص انإيم مرم ويطولةقاِئا بته 
ا ري زكَرشِّب لياء ج حينالك المأن ٌلاِثم مفٌوِق مثَد ح لقد.ب قبل الرنا ِم لها قيَل متم ي أنتْنَآمى لِتى ِلطوب: اهل

ابأن مرُأتهأليص اتَابتِل سدله  ناًابوتس يِهمي زكَ قاَل .ناوحِلاري كَكَ": الِكلميأأ  فَفَيعلما شَا شَنَنَأأ  ىىنِّنِّ هذا أل هذا ألعلميخٌخٌيوام وام رىىأِتأِترم م تقدتقدمةةم 
                                                

    لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع،                               ٤٨ – ٤٦: ١ إنجيل لوقا ١
  ٢٨ – ٢٧: ١١إنجيل لوقا  ٢
 ،                                ٢٥ – ٥: ١إنجيل لوقا  ٣
     ٣٨ – ٢٦: ١إنجيل لوقا  ٤
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ى ول لد مقبريا غَري زكَفُوِق مان كَ."كك كقوِل كقوِلىى ِل ِل ليكن ليكن..ببة الرة الرا أما أمنَنَأأوذا وذا هه" :اه بقوِلابته فأجميرا م أم..""؟؟ااههاِماِمييأأ  ىىفِِف
الِكمالر ذِل ِلبقاَلك له الم أل: الكنكلم تص ى الِذىالِم كَقْديِت سِه وقِتى ِفم. تَنْأا هتكون إ تاًاِم صلى اليىم الِذو 

هذا فيِهيكون .إن اإليم اني جُلعالقلب عاًتِض مراًِسنكَ مأم انكَوإذا .اِهللا ام سر انقلباإلنس ص قَدى  الِذ اِهللا كالميِتسم 
 ١.هدحان وان واإليم بااليمِهوِلقب  إلىحتاجا ي مبِعستوي ى ال الِذرىشَن البه بالِذولهال قب استح وإن.ِه وقِتىِف
 

 تْبطوا هسيبِت نَاِتاب أليصِةار بزيمير ماءذرالع تْا قاممدنِْع ....ببلرلر ِل ِلةةددججمم الم المةةممظِِظعع الم المنفس مريمنفس مريم: : ثانياًثانياً 
تنفِتح عينَا اإلنسان على  حين ."ببى الرى الر نفِس نفِسممظِِظتعتع":  بالقولميرم تْاب فأج.اهاِن إليماءذرة العيسد الِقاتُابليصأ

 :الِكلمِل مير م قالتْ لقد.بلرد اب عتعاِدُل كَونَه ٍةامر كَنِم س ليه أنّدرك ي.سلطان والجاللعظمِة اِهللا كلى القدرِة وال
وذا أنَها أمة الروقالتْ.ب أم أ امليصألنّ:اتاب هنظر إلى اتض حينَ.ِهِتاع أم ما ننظرنَا أنّنَاِت إلى ذوا عنَ ِهللابيد ستطيع 
أننم ِف اَهللاجد ى عِهِتظم.صُل بهذا نحعلى م صلتْا حِه علي مريم:س وِن اِهللاالم عتَمهوم تَعيهوب تَكَره.قاَل لقد الم الك 
 بخُشُوع ن مىد ينيباء م الساب باحفتَم إن. "اِءاِءسس النِّ النِّىى ِف ِفتِِتنْنْأأاركة اركة بب م م..عِكعِك م مببالرالرا ا هه عليْ عليْممنعنعا الما الميتهيتهأأ   لِك لِكالمالمسس" :لها
تذلُليِسنكَ ويوير تواضعأم امر بالس اِءم "ألناَهللا اَهللاألن   ييقاومقاوم  المالمستكبرينوو  ستكبرينأمأما المتواِضتواِضا المععونونفي في عطيهمِن ِنعطيهم ععم٢."ةةم 
 

 تْاب فأج.صِلخَم كَا إلى اِهللاهاجتَحاء مريم العذر تْفر علقد ....ببالص الرالص الرة بخَة بخَبتهجبتهج الم الموح مريموح مريمرر: : ثاِلثاًثاِلثاً 
أليصنَاتَاب تَسيباه معبرة عنب ِةهجوِح را بخَهالص ربو":  إذ قالتْاهتبتهجى باِهللاوِح رىِصخِل م".خَ إن الص 
الربه ِسو رالب هِةجالح والفَِةقيقي رقيِقح الحقاَل.ى د اوب النَدِفى ى مزورِهمى والخَاِد الحمسين:ر ِلد ى بهة ج
 الك الم قاَللقدو .صخِل الماهنَع موعس يم اس إن.ِدا إلى األبنَع وتبقى مرِمة تستَماِئة دجهالص بلخَِل إن .كالِصخَ
ليفَوسحين ظه رِف له فْفْخَخَتَتَ  الال: لمى حأن تأخُ تأخُ أن ذ مذ مررييممام ام رأتكرأتك..ألن ى حل بِهى حل بِه الِذ الِذ ألنفيه ا ِما ِم فيهننالر الر وح القدفستِل فستِل..سسوح القد دداب ناًناً اب  
وتدوتدععو اسو اسممههي ي سسوعألنّ ألنّ..وع ههي خِلخِل يصشَ شَص عبعبهِم ِمه نخَ خَن طايطاياهاهمكَ.م مِسا أن معى كَ الِذيخَ الشّانانأوِح  قدإ ىِهليبالر س وح القد
:  وقاَلِهاِعر على ِذوعس يبىذ الصيكل أخَوح إلى الهى بالر أتَ حينب الرحسيى مر ي أن قبَلوتَرى المي  الهأنّ

اآلنقُقُ تطِل تطِلاآلنع ع ببدكدكي ي ا سا سييددح ح سسبقوِل قوِلب ككبس المالم بسألن ألن ع ع ينَنَيىىقد قد أب أب صصرا خَا خَتَتَرالصكأأى ى  الِذ الِذالصكععدددتَتَدههقد قد امامو و جهِِهجج ميع الشّميع الشّ جع٣.وِبوِبع  
 

 رابعاًابعاًر : :ميرمميرم  أكبأكبرِف ِفشَريٍكشَريٍك  ر ى آالم الرى آالم الربب.... ألنّألنّ": مكتوبههقد قد و هِِه وببلكم لكم ألجل الم ألجل الم سيح ال أنفقط  فقط نوا بِهنوا بِه تؤِم تؤِمسيح ال أن 
 اد أر لقد.ن قليلم بزالكا المهرشّ ب أندعى طريق اآلالم با ِفهري ساءذر العأتْد بلقدو. "هِِهوا ألجِلوا ألجِللملم تتأ تتأ أن أنضاًضاً أي أيبْلبْل
يتخليتَفُوس ا ِسهحتىا رظه رله م الكالر ِفب ى حلم وأعلمهقيقة الح.ا كَ مانهالً سأن تر نَى ابفَلا الِطهق مطاًم 
مضى ِم ِفعاًجزحيٍدوي ِم القشِّطه كلِّن ٍباِن ج.إذ لم يكن له ما مع ِفِضوزل نْى الموما توفرا له وليفَوساٌل ملي ا جد
اًكانماسباًنَ م.لقد أ ِس تنبمعانِفخُ الشي ِهيكل بقوِلى الهتِِتوأنْوأنْ" :ا لهأي ضاًضاً أيي ي ججوزكِِكى نفِسى نفِس ِف ِفوزس س يو ."فٌفٌيلقدج تْازة نَ طع
مى ِفةوجعميم فؤاِد صوِهاه ىتنظر بع ياِمن دٍةعنِد إلى الجىالر اِنومىي طعنبح رٍةبنْ جبي س٤. الصليِبعلى وع 
 

  تْتْانَانَ فكَ فكَممييررا ما موأموأم" :ةار العبِه هِذِهنجيِلإى  ِف لوقا البشيرسجُلي ....ببالم الرالم الرى كَى كَة ِفة ِفررتفِكتفِك م مظظحفَحفَتَتَ  مريممريم: : ساًساًاِماِمخَخَ 
  فلمفلم": الً قاِئفَوس ويمير من عشير لوقا البى كتبر أخٍْةباسنَى م وِف."اى قلبهى قلبه ِف ِفة بِهة بِهررتفِكتفِك م مالمالم هذا الكَ هذا الكَميعميعظ جظ جفَفَححتَتَ
ييفهفهمما الكالمالِذ الِذا الكالم ى قالهى قالهله له ماام..ثم نَ نَ ثم زلََلزم م ععههمما وجا وجاءاِصاِص إلى النّ إلى النّاءروكَ وكَ..ةِِةر انعاًعاًاِضاِض خَ خَانله له متْتْانَانَ وكَ وكَ..اامأم أم هتَ تَه حفَفَحظ جظ جميعهِِه هِذ هِذميع  

األمور ِفور ِفاألمى قلبهااى قلبه..وأم وأم ا يا يسسوعفكَ فكَوع انانيتقد يتقد مى الِحى الِح ِف ِفمكمةِِةكموالقام والنِّ والنِّةِِة والقام ععمنْنْ ِع ِعةِِةمداساس والنّ والنّ اِهللا اِهللاد".لقد ج ى فيِه الِذ الوقتُاء 
تْفهمم ريمم ِفا حظتهوس رعلى تالميِذدته الر تأكيٍدبكلِّو .ب استع انالبشير بالِقون دِةيسالع ذراءم ريى ِك ِفمِةتاب 

تفاصيل أحاثدلِت  تحتاجلكيسِة القدة المبنتِفا نَتنَلي .طوبالمكتوب ع.كّلكّل"  ألنم م ا سا سبفكِت فكِتقَقَب بكِت كِتب ب٥."اانَنَ ألجل تعليِم ألجل تعليِمب  
 

  أسألك أجل المكتوِبن ِمكأشكر.. اوىما السانَأب: الِة الصلكى ِتى ِفِع متشترك ِلوكعأد: عزيزى القارئ 
ال جي األميعى جأة الِتر الم..وعس ي أموِفى مقِدمِتهم ..ِدجا إلى المبقونَ س الذينيسيكر قد سين ِمة ألتعلمكِمة وِحمعِن

تطوبالِتى ..اهص أرفعوعسم يتِكالّ.. ِفى اسعلى م عِدكاِدق وقلتَ.. الص نا مي  :ي نخَارجاًم هال أخْرج قبْل إلى. 
   

 :ىك ِفها ستجد ذِلير أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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  ١: ١١ ، الرسالة إلى العبرانيين ٢٠ – ١٨&  ٤٥  & ٤٨  & ٣٨: ١ إنجيل لوقا ١
  ٦: ٤             ، رسالة يعقوب   ٤٨  & ٤٦  & ٣٨: ١ إنجيل لوقا ٢
  ٣٠ :٢ ،  إنجيل لوقا        ٢١: ١    ، إنجيل متى١٢: ٥١ ،   سفر المزامير ٤٦: ١ إنجيل لوقا ٣
   ٣٤ :١٩ ،  إنجيل يوحنا ٣٥ & ١٢: ٢ ،  إنجيل لوقا ٢٤ – ١٨: ١ متى، إنجيل   ٢٩: ١لرسول إلى مؤمنى فيلبى رسالة بولس ا  ٤
٥
  ٤: ١٥ ،   رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  ١١: ١١٩  ، سفر المزامير             ٥٢ – ٥٠ &  ١٩ : ٢ إنجيل لوقا  
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