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 هي أسرة القديس توما اإلكوينى ؟ من

 
نحن مجموعة من شباب كاتدرائية يسوو  المكول لبابوال الوايوليول 

لقضوايا عاتقنا نشر الفوور الووايوليوي  وي الدديود مون ا أخذنا عكى ،بالمنيا 
توموووا اإلكوووويني   هوووذا  القوووديس وووووين أسووورةب   قمنوووا.  بوووين شووودت كنيسووو نا

لووايوليوي   ومون ا القديس الذي كان له دور كبير  ي الالهووت المسويحي
، ولوويس  مجموعووة موون الو يبووات المهذذووة لهووذا ال وور  أصوودرناخاللهووا 

الهدف هو مجد الونيسوة الوايوليويوة  وي ذود ااتهوا بوف الهودف هوو مجود 
ال دذووت ، بووف نهوودف إلووى ال نهوودف إلووى إرسوواد اواعوود   وونحنمسووي  ال

محاولة  هم الوذات ييوداك كوي نن كو  مون اواتنوا إلوى الهدموة والمحبوة نحوو 
 اآلخرين .
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 كويني ؟القديس توما اإلمن هو 

 
   

 
 

   
 
 
 
 

 من ذوو   ووي عووا  الووذي ،( Thomas d`Aquin ) اإلكوووينى تومووا
 أيوور عظيموواك  الهوتيوواك  ترايوواك  وتوور    5221 – 5221   عشوور الثالوو  القوورن
 الهالصووووة"  وتُد بوووور. الوايوليويووووة الونيسووووة  ووووور  ووووي يوووو ير ومووووا ا  طووووويالك 

 ويموننوووا.  م لفاتوووه أعظوووم   La somme Théologique  "  الالهوتيوووة
 ومركزهوووا، األشوووياد يميووو  مذووودر هوووو اهلل أن  وووي الالهووووتي موافوووه تكهوووي 
 خوووال  مووون والدميووو  الحقيقوووي مدنوووا  يجووود مويوووود فوكووو  اإلنسوووان وبال وووالي
 .اهلل م  األساسية عالا ه

 الوااوووو  يح وووور  الووووذي منهجووووه  ووووي ذيوووواك  مثوووواالك  األكوووووينى تومووووا ويبقووووى
  منوووه،  وووي المدرو ووة اإلنسوووانية الدكووو  مووون وينهوووف كبيووراك، اذ رامووواك  اإلنسوواني
 رغيووووو األخالايوووووين لكمفوووووورين ال نوووووور دون لوووووه، الم وووووا  الالهووووووتي والفوووووور

  . Circéron   شيرشون أمثا  المسيحيين
 

   اليسوعي ميشيف نادر لبب.  الحرية إلى مدعوون ك اب عن  
 

 



 6 

عقيدة مريم العذراء البريئة من  نبذه عن   .1
 الخطيئة األصلية )الحبل بها بال دنس( سدن

 
 : نص ومضمون العقيدة

 
إننا "   ي تحديد  واا   1854ديسمبر  8ذدد الدقيدة البابا بيوس ال اس   ي 

ندكن ونحدد أن ال دكيم القائف أن ال وباوية مريم الدوذراد اود عذومن منوذ الكحظوة األولوى 
لكحبووف بهووا موون كووف دنووس اله ي ووة األصووكيةإ والوول بندمووة وإندووا   ريوودين موون اهلل القووديرإ 

يسوو  المسوي  مهكو  الجونس البشوريإ هوو تدكويم مووذى بوه مون  اس حقاااتونظراك إللى 
 " ووايت من يم عكى يمي  الم منين اإليمان به إيماناك ياب اك ال ي زعز اهلل، 

  
 شرح النص:

 

 ال يدني أن مريم الدذراد اد ذبكن بها أمهوا ذنوة بقودرة الورو  القودسهذا ال حديد 
يسووو إ  القديسووة ذنووة اوود ذبكوون بمووريم  بابنهووادون الدالاووة موو  ريووف كمووا ذبكوون الدووذراد 

وإن النسوادإ بيود أن الدوذراد و وهوذا هوو مضومون الدقيودة و  بشووف طبيدوي كموا تحبوف سوائر
ذبكوون بهووا أمهووا عكووى طريقووة سووائر البشوورإ  وو ن نفسووها الشووريفة كانوون ذاصووكة عكووى ندمووة 

إ ومن يم خالية من كف خ ي ةإ منذ خكقها اهلل وأتحدها بالجسود  وي أذشواد ذنوةإ القداسة
فريوود إال باسوو حقااات ابنهووا  ووادي ولووم تحذووف الدووذراد الفائقووة ال هوور عكووى هووذا اإلندووا  ال

البشرإ ومن يم هي مثكنا مف داة بد  كريمإ بيد أن ندمة الفداد لوم توون لهوا ندموة تبريور مون 
خ ي ة ت  ي نفسها ال اهرة بف ندمة مناعة وعذمة تقي نفسها الوريمة من ال كوث به ي ة 

لوان نفسه من مكحقات األبوين األولينإ ول ن كانن الدذراد مريم لم تد   ولم تدذم  ي ا
صوميماك  وي تذوميم  ارتباطااله ي ة الجدية كالموتإ  ما الل إال ألن مذيرها كان مرتب اك 
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اهلل األ لي بمذير ابنها اإللهي. إنها ذواد الجديدة ال ي تشوار  مو  مد  الجديود  وي والدة 
 البشرية إلى ذياة يديدة بفدف سفل دمه الزكي.

يم الدووذراد كووان سوور مناعووة وواايووة وذمايووة وعذوومة سوور الفووداد بالنسووبة لموور أي أن 
إ أي أنهووا األولووى  ووي الئحووة المهكذووين. واوود تحميهووا موون ال كوووث به ي ووة أبوينووا األولووين

منوه  مه وارةالهاصإ بف ألنها كنن منوذ األ    الس حقااهامنحها اهلل هذ  الهبة الفريدة ال 
مووريم الدووذراد محووالة بالندمووة  تدووالى ذ ووى تذووير أموواك البنووه الحبيووتإ ولهووذا السووبت خكقوون

 المبررة أي شبيهة بحواد األولى ابف السقول.
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 المقدمة-2

 Bernadaيرناديووون  ماريوووا بالقّديسوووة 

Sobir   ولوووووودت  موووووواريBernarde 

Soubirousيناير/كوووووووووووووووووانون الثّووووووووووووووووواني   7  ؛
ن  ، َكانَووووووووو4471أبريف/نيسوووووووووان  41- 4411

 وووي ينووووب  Lourdesبنوون طحووواْن ْمووون  بكوودْة 
، بدوووود موتْهووووا، بَقووووى 4484إ 41إلووووى يوليو/تموووووْ   44 وووورنس  براير/شووووباْل 

مواووو  رئيسوووي  موووا ا  Lourdesيسوووَم بيرناديووون عفيووو  ، والضوووري   وووي 
ووذُب ماليوويَن الوايوليوول ُكووّف َسووَنة. اداسوو ها بالونيسووة  أعكنوونواد لكحوو، ، َيج 

 ةيدالشووووووووف ة، كالقّديسوووووووو4111/كانون األو  ديسوووووووومبر 4 ووووووووي الوايوليويووووووووة
عيودها مشوهوُر  والفقوراد يوو الدائكوة  ة، وشوفيدلبشهاْص المرضى ةالوايوليوي

 أبريف/نيسان.  41 ي
يسودها مون ياليوون  عاما وتم اك شواف 211القديسة من  هذ ان قكن 

بوف انول تشودر  أبوداالذور لم ي  ير يسدها ال اهر   يعاما  قط وهو كما نرى 
ائكوة م واضودة وكوان ع  ويالقديسوة  هذ ولدت  .نها نائمةأكو 

، وكانون او صوحة  ألسوود سيدظرو هم المادية تسود من 
سوووون صوووو ير كانوووون تدووووانى موووون مشوووواكف   وووويضووووديفة وهووووى 

وكانون  2511هضمية بدد نجاتها من وبواد الوووليرا سونة 
ال وونفس وكانوون ذياتهووا الروذيووة ت ووأير    وويتدووانى موون ضووي  

 أنهووالوون رئيسووة الوودير لكرهبنووة اا وعنوودما تقوودمنكثيوورا موون سووود ذال هووا الذووحية 
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سوف توون ذمف يقيوف عكويهم بسوبت ذال هوا الذوحية . خوال  ذياتهوا القذويرة 
بالزيون المقودس   يون مسوحة المرضوى  وكانون  األاوفدهنن ياليوة مورات عكوى 

 2581ابريوف  21الموا و   األربدادتدهور مس مر و ى يو    يذال ها الذحية 
اديووة عشوورة عانوون موون ذالووة اخ نووا  كثيوورا و ووى تمووا  السوواعة الح  أالمهوواا دادت 

المود أة ، يوم  أموا صو ير  أخور كرسويعكوى   أريكهاومددت  كرسي جكسن عكى  
وكوان عمرهوا  الساعة الثالثة والربو  بدود الظهور ذوالي  يروذها ال اهرة  أسكمن
 .   سنة 51

يبقووى يسوودها كمووا هووو لي بووار  منووه الشوودت  أنواوود سووم  المسوو ولين عوون الوودير 
  توابوت مذونو   ويابريف وبدد الل اواموا بوضو  يسودها  21 ذ ى يو  السبن

شووهود الديووان الووذين وادوووا عكووى  أمووا افووا  أب إغالاووهموون الحديوود والهشووت وتووم 
اذوود ريووا  باذوو  السووال   ، سوواين .وموونهم  ديفووراين . األذووداثصووحة تكوول 

هبووووات ديوووور ار  أنالدولووووة  ،  موووووين  واوووود ذوووودث 
 نيفرس  ساافة بكد أبمساعدة القديس  ييكدارد  

ذذكوا عكى موا قوة مون المسو ولين عون الودير بوأن 
يقومووووووا بووووود ن يسووووودها بونيسوووووة صووووو يرة كانووووون 

الونيسوووة  هوووذ مهذذوووة لكقوووديس يوسووو  وكانووون 
ابريووف  11يووو    وويالوودير وكووان هووذا  أسوووارداخووف 
ا و اوووام 2581مووايو سووونة  53و ووى يوووو   2181

 . كنيسة القديس يوس    يبد ن الجسد 
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 حياتِها المراحل المبكّرة في-3
 

 يوون  الكقووت الووذي  يووه هووي ُعرْ وون  عالميوواك  َكانوون  بنووَن  رانسووواسبيرناد
-1825طحوووووان، و وي وووووه لوووووويز     (1871-1807)سووووووبيريوس
أطفوواْ  الووذين نجوووا موون تسوودة  أربدووة  غّسووالة، وَكانووَن األكبوور سووناك ْموون  1866
 .لويز تسدة أطفاْ   ي الحقيقة تَولدَ   قد.أطفا 

يناير/كوانون  9،  ويسوانن بييور،  وي الونيسوْة األبرشويْة المحكيّوةْ بيرنادين ُعّمدت  
 لبيرنادين االشووبين  َكانوون   الروذيووة األ الثوواني  الووذي َكوواَن اكوورى   وواف أبويهووا. 

                                   ، أخن أّمها.Casterot بيرنارد
 

 عائلة بيرناديت- 4
 

 
 
 
 
 

دائكوووة عاشوووا  وووي  قووور مووودا . اَكوووَر َسوووق ن  الذووودوباُت عكوووى  رنسوووا وال
ال يوور عووادْي، يَد موودوَن عكووى ذووب هم  االنسووجا الجيووراَن بووأّن الدائكووَة عاشوون   ووي 

 ودعْم ألذدهما اآلخر ووالئهم الديني.
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 وي ُعموْر وهوى ُرؤى غامضوْة  بوام ال ت بيرناديون ، بَودأَ الفقور ي اليأْس، مر ، و 
َكانوون   ووي تقريبا  بأكمكهووا ن قووةْ . المبدوود وال ووي سوون حدث عنهووا  يمووا أربدووة عشوورَ 
عبور سوّ ة شوهوْر،  أم ود الوذي المباركوةاألذداْث. ظهور موريْم الدوذراد  منضجيْ، 

 أنهومكموا كانوا اريبين من بدضهم البدض  . Soubirousلون ال إغايَة لدائكْة 
ُأصووويبوا بسوووووْد الحووووخ المسوووو مْر خووووال  واووووْن الظهوووووْر ومووووا بدوووود األذووووداث  ووووي 

Lourdes.  االضوو هادإلووى  وأدىبيرناديوون وعائك هووا، عكووي حاكموواَت مالكبّوورت 
  ْمن ْابف الدديد ْمن  غيْر الم منين والسك اْت عكى ذّد سواد.

هوووم عكوووى األذوووداْث المقكقوووْة وإيموووان مكو ولوووونهم  عكوووى أيوووة ذوووا  ويووودوا سوووال 
َأّكووووودت  الونيسوووووَة  عنووووودماوظوووووروْف مديشووووو هم الُمريدوووووْة. يوووووادت  ال دزيوووووُة أيضووووواك 

 .الظهوَر ضمن  قط بضدة َسَنوات الوايوليويةَ 
أمووا بالنسووبة إلووى بيرناديوون، وايهوون  بمفردهووا الفقوور و القداسووة  ووي واوون واذوود. 

نفوس ظورْف الحيواْة تحون   ويايهوة هواتين الحوال ين و نحن َاد  َنْجُد صودوبة  وي م
 .اأّي شرول. ولون باإليماْن والندمْة، هي َكانن  اادرة عكى الَدي ش مدهم سوي

 

َكانةةةةةَت بيةةةةةَت  Bolyطاحونةةةةة 
 بيرناديت األول

 

 بيرناديووووون  مووووون مووووويالد  أاوووووف ْمووووون  َسوووووَنةبدووووود 
 ، أّمهووووا لووووويز 4411 نو مبر/تشوووورين الثّوووواني 
طفْكهوووا   وووي ذبكوووى  هوووي وَعانووون  يووور  ذووورْ  

أذووَد عشووَر بدوود ، وعووادت  Bartresبيرناديوون إلووى ممرضووة  ووي   أرسووكن الثووانيْ 
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ن هنووا   وووي النهايوووة ْلوووي َيُوووووَن تسووودة أشووهر بَود وووَد َأن  مووواَت ال فووَف األصووو َر. كوووا
ط .  قوأربدوة   ممونه ن عاشووا، الوذيSoubirousأطفاَ  ولودَو إلوى لوويز و رانسووا 

ووون  وووي ذوووادث بدووود ياليوووة سووونوات،  رانسووووا أعموووَى  وووي الدووويْن اليسووورى  وووي  َطح 
 ، ال ي َكانن  أيضاك بيَن الدائكَة.Bolyطاذونْة 

 
  4481Soubirous   رنسوووا  وووي ياكيكوووة وذووودين مجاعوووة  وووالمحاصووويف َكانووون  

 44. َتجّولوا من مأوى إلوى مخور. بيرناديون َكانون  بدمور Boly  ْمن  طاذونةْ طرد 
بينموا َخورَ  أبويهوا إليجواد الدموْف ُكوّف  األصو ر الثالية أخواتهاعكي سنةك والُمَرااَوَبة 

و ْة، بكوود أك سوو يوو .  رانسوووا ُأيبووَر َأن  ُيذووبَ  عامووف نهوواري. عنوودما وبوواد كوووليرا 
الربووو الحوواد  لبقيووة موون َكانوون  تَدوواني و بيرناديوون تقريبوواك إلووى ذووّد الموووْت،  أصوواب

ل سوواعد عائك هووا عكووى  دلووة  ووي ذانووْة عّمْ هوواناذياتهووا. َعمكوون  لف وورة موون الواوون ك
 .البقاد

، الدائكووة َكانوون  4481مووايو  الضوو يف إيجووارهمولووون  شووكوا  ووي تسووديد 
دم َكاَن ْعن َدُ  شوفقُة وَسومَ  لهوم لكَبقواد  وي ال ابن نولو مأوىبال هذا الواْن  ي 

 ن  َكانَواسوم الزنزانوة"  Cachot. " مبنى مكوه ال ي َكانن   ي  ارغة نزانَة سجن 
اموة ، الدائكوة َكانون   وي مرذكوةاود  مربوَ .  وي هوذ  ال 41عكوى  مساذ ها زيدتال 

َسووجن و يْن. ْموون  أكيوواْس ال حوو اينووان اتهووم بسووراة،  رانسوووا طدووا بوودون و . الفقوور
 .ترك ه بسمدة الك  إنلون بدد ال هم بدد اكيف، ولون ر ضن لثمانية أياْ ،

كووووانوا  Cachotاألمسوووويات  ووووي  .نيموووو منقوووور ظكوووووا  ووووي ظووووالْ  هووووذ  الف
 مش ركَة.  ي صالةَ يقضونها 
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بيرناديون سوبحْة  ام كوون و األطفوا َ وا َارَأ لويز و رانسوا السبحة وعّكَمو
 َمدها.  ها وَذمكَ 

 بيرناديت رؤى -5
 

 خريوون، موون عمرهووا 41 ووي بيرناديووْن و ، 4484 براير/شووبال  44 ووي
موووُ  ذ بووواك َمووو  أخْ هوووا و صوووديقتَ  ، Lourdesخوووار   Massabielle وووي كهوووْ   ةج 

ذيوو   Lourdesعنوودما َكوواَن ْعن ووَدها تجربووُة ال ووي غيّوورت  ذياَتهووا بالوامووف وبكوودَة 
. هو َكاَن عكى الُرؤى هوذا اليووْ  الوذي بيرنا بأنّهوا َكواَن ْعن وَدها  أدعونديون عاشن 

 وي   واافوة "young  lady"شوابّة صو يرة"سوم ها " ال ويرؤيوة  44رؤيوة مون  أو 
 وي بواديد األمور  .لوم يوروا شوي ا كّوة  ي الذهرْة. أخ ها وصوديقها صوّرذا بوأنّهم

أّمهوووا ذّرم  هوووا ْمووون  ْاهووواب، لوووون بيرناديووون أاندووون  أماهوووا لكَسوووما  لهوووا لكوووْذهاب. 
    لم تّدعي بوونها مريمبيرنادين و  اميّوز  نفسهتُ  َلم   السيدة

عكوووي كونهوووا تقوووو  سوووواْن المدينوووة،  أذاسووويسذركووون اّذوووة بيرناديووون 
َأن  َيُوووووَن ْعن وووَدها مووور  عقكوووي، وطَكبوهوووا َأن   اع قووودوها. الوووبدض ال َ  أ الحقيقوووة 

َضوَ   ووي لجوْد.  ونهووا  وويي بدَكوواَن ْعن ووَدها عودد كبيوور ْموون  النواْس الووذين   بدوود الولتُوو 
ْبحز  بأنّهم َكانوا  اع قدوارذكْ ها اليوميْة، البدض بدا   الفضو  واآلخرون الذي 

 مدجزة. َيش هدونَ 
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التي حدثت  تواريخ الظهورات
في لورد لبرناديت 

  سوبيروس
 
 

 11 الخميس) -:الظهور األول
 (1181فبراير 

 

خريوون برناديوون سوووبيروس البال ووة موون      
 سونة، 21وأخ هوا تيونيون سنة،  14 الدمر

 إلوووىاألخشووواب.  مشووووا  سووونة لجمووو  25وصوووديق هم الذووو يرة يانّيوووه أبوووادي 
تهوووّم برناديووون  ما ابييوووف ورأوا هنوووا  كهفووواك أماموووه يووودو  ميوووا . وبينموووا كانووون

 .ريوو  صوفةاع، سومدن صوووت سوبيروسوبهك  ذووذائها ويواربهوا ل دبوور الجوودو 

 كوةيلوهو   ورأت سويدة يما إلوىدها نظورت مرة أخورى، عنو تهذا الذو وتوّرر 

 إلووى. وأشووارت السوويدة أبوويض وذووزا  أ ر  و هوورتين عكووى اوودميها ردادمو سووية بوو
ب صبدها لالا راب منها. تجّمدت برنادين  وي موانهوا وذاولون بشووف  برنادين

المسبحة والركو  ورسوم إشوارة الذوكيت عكوى ويههوا. إال أنّهوا لوم  تكقائي سحت
ة اات صوكيت كبيور يدة ال وي تحموف مسوبحبذلل ذ ّوى اامون السو تس    القيا 
و ي أيناد صالتها رأت برنادين السيدة وهي تُفكون  إشارة الذكيتوُمش  بدمف 

تكو األخرى لون دون أن تحوّر  شوف يها. دامون هوذ   خر ات المسبحة الواذدة
تكحوخ الف يوات األخريوات أي شويد مون هوذ  الرؤيوة  دايقة. ولم 21الرؤية نحو 

 .كما أطكدن والدتها عكى الل هم بما ذدثلون برنادين أخبرت
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 (1181فبرايددددددر  11األحدددددد  ) -:الظهةةةةةةور ال ةةةةةةاني     
 

 لى الوه  بالرغم من مدارضة إ شدوٌر يحّ م عكيها الذهاب ان اب برنادين      
محاوالت  والدتها لهذا األمر. وبدد

إلانا  أّمها، نجحن برنادين  عديدة
وهّمن بالذهاب إليه م  صديق يها 

 ياية مكي ة بالماد  مدها خذتوأ
المقّدس لرّشه عكى الدذراد إاا رأتها 

 .هنا  مرة أخرى

الموا  ركدن  إلىوعند وصولهّن      
وصّكين المسبحة. رأت برنادين 

وبيدها السبحة  قامن برّ  الماد المقّدس باّتجاهها واالن  الدذراد السيدة
 من عند   ااهبي بديداك". عند اهلل،  ابقي. وإن لم تووني من لها: "إن ي ن

 .برنادين الماد المقدس أكثر كانن السيدة الدذراد تب سم أكثر  أكثر تر  وذينما كانن 

 .الدذراد  رغن الزياية من الماد واصكن برنادين الذالة واخ فن السيدة وذينما 

 
 (1181فبراير 11الثالثاء ) -:الظهور ال الث 

 

يووون  وووي الوهووو . واهوووت مدهوووا بدوووٌض مووون  وووي الذوووبا  البووواكر ركدووون برناد     
الوهو  وطكبون  إلوىالقريوة وأع وهوا اكمواك ووراوة. دخكون برناديون  مون البوال ين

. وكوان الول "اك بي لي اسمل عكى هذ  الوراوة لوو سومح ي"السيدة ال الي:  من
واود سوومدن برناديون اإليابوة: "الوول لويس ضوروريّاك". يووم  .منهووا النواس موا طكبوه
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 "هوف "األخور  ويهوذا الدوالم ولوون   ويبالسدادة  أعد ال  اأن"السيدة: االن لها
 أيابووون  ."يومووواك  الوهووو  عكوووى مووودى خمسوووة عشووور إلوووىتوووأتي سووو  ك فين و 

االوون لهووا السوويدة: "أرغووت برؤيووة الوثيوور موون النوواس  برناديوون: "ندووم، أعوود  يووم
ال ي تسم  بها برنادين وبوضوو  صووت الدوذراد  هنا". وكانن هذ  المرة األولى

 أاف من نذ  ساعة". الدذب. واد دا  هذا الظهور المقّدسة

 

 (1181فبراير  11الجمعة ) -:الظهور الرابع
 

 ما ابييوف وشودرت بانجوذاب كهو   إلوىرناديون خائفوةك مون الوذهاب يلم تدود ب     

 نسواد مون بيونهنّ  روذوّي يحّثهوا عكوى ال وّيوه إليوه. كموا اهوت مدهوا سون أو سوب 

 الدووذراد سووال  المريمووّي لثاليووة مووّرات ظهوورترناديوون. وبدوود تالوتهووّن لكيخالووة ب

شوومدة مباركووة ودا  الوول لنذوو  سوواعة. و ووي الوول اليووو  أخووذت برناديوون مدهووا 
اع ووادت القيووا  بووه كووف يووو  عكووى موودى  وموون هنووا عووادة المجووة لكم ووارة بالشوومو 

الدذراد والوذي وا و  األخيور  يوه الثالو  مون   يهم األربدة عشر يوماك ال ي ظهرت
  1858 .مارس من عا 

 

 1858)رفبراي 02السبت ) -:الظهور الخامس

 

 الرؤيووة اي موو  موو  برناديوون  ووي هووذا اليووو  مووا يقووارب الثاليووين شهذوواك. توووّررت

 االووون .وعنووود ان هائهوووا االووون برناديووون بنفسوووها الم م نّوووة القكيوووف عووون الرؤيوووة

 وهوي وبوضو  أنها ولمّرة أخرى شواهدت "السويدة الجميكوة"، ال وي اب سومن لهوا

صووالة اذوويرة ومميّووزة المقّدسووة برناديوون  السوويدة واوود عّكموون .الوهوو داخووف 
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 أخووور ذياتهوووا. إلوووىواامووون بذوووالتها كوووف يوووو   وال وووي اذ فظووون بهوووا لنفسوووها

 

 (1181فبراير  01األح  ) -:الظهور السادس 

 

برناديون واود  الوهو  مو  إلوىذضر  ي هوذا اليوو  موا يقوارب الم وة شوه       
 الجمو  إلوىذركات برنادين. ظهرت الدذراد ل نظر  تماماك مدى ال أني  ي أدركوا

 تحّمووف ". وكووان عكووى برناديووناله وواة إلووى"صووّكوا بدينيهووا الم بل  ووين واالوون: 

 .يواكومي المقابكة ال ويكة ال ي ذدين بدد ظهر الل اليوو  مو  مفوّو  الشورطة

 الول الوهو  مورة إلوىوبقين م  الل هادئة ويدكها أباها تدود  بوأن ال توذهت 

 ي.أخر 
 

 (1181فبراير  02الثالثاء ) -:الظهور السابع

 

الوهو .  إلوىاا  األب بوميان أن ال ذّ  ألي أذد أن يمندهوا مون الوذهاب      
 الل اليو  كان هنا  ما يقارب الم ة شه  عكى األاف من بينهم الودك ور و ي

 أع  هوواالدووذراد دو وس والوثيوور موون الشهذووّيات المهّمووة  ووي المدينووة الذوو يرة. 
 .وذدها هيا يدنيها سر 
 

 (1181فبراير  01األربعاء ) -:الظهور ال امن

 والحزن بواد   الوه  نحو م  ين أو ياليم ة شه  ورأوا ويه برنادين إلىذضر 

 ل  مووووو م؛ عكيوووووه واووووود  ذفووووون بركب يهوووووا عكوووووى األر  وتواّفووووون عوووووّدة مووووورات

 كبووونط الوّفارة...الوّفوووارة... الوّفوووارة.... واووود االووون بدووود الووول، أّن السووويدة
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 يووا اديسووة مووريم.. صووّكي أليكنووا نحوون منهووا القيووا  بووذلل ك وفيوور عوون اله ووأة

 اله أة
 

 (1181فبراير 08الخميس ) -:الظهور التاسع

 

 الظهووور امو ب الوهو  ولموّرة أخورى بالنواس. واود بودى مظهور برناديون  وي هوذا

كووي واغ سووكي موون النبوو  وك ااهبووي اشووربي نالدووذراد اآلغريبوواك نظووراك لمووا اال ووه لهووا 
الوهو . ورأت برناديون موادك  إلوى. وأشوارت الدوذراد موريم النابن بجانبه الدشت

أن تحفور بدمو  أكثور  تلثاليوة موراتس    الشرب منها. ذاولون  اذرة موذكة لم
الرابدة اس  اعن أن تشرب من الماد وغسوكن نفسوها يوم   أكثر. و ي المحاولة

بدوود أن ذفوورت  الحاضوورين أنهووا مجنونووة لووون أككوون موون الدشووت. اووا  بدووض
  أيابون هوذا مون ايوف اله وأة .برناديون  وي الول المووان انبثقون ميوا  غزيورة

وأصب  يسو  الول النبو  لم وة ألو  ل ور مون المواد يوميواك. وأطكو  عكيوه الوثيور مون 
ذماموات لك بور  بهوذا  أايمونوال يوزا  لهوذا اليوو  واود  مواد المدجوزة". "النواس

 ميا  خاصة بالشرب أيضاالماد ويويد 
 
 (1181فبراير 02السبت ) -:الظهور العاشر 

 

شه . واامون برناديون لمورة أخورى  533ما يقارب  ذضرالظهور الداشر     
 .ال وبوووووووووووة كالمد ووووووووووواد بأعموووووووووووا واامووووووووووون بشووووووووووورب ميوووووووووووا  النبووووووووووو  الم د ّقوووووووووووة 
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 (1181فبراير  01ألح  ا) -:الظهور الحادي عشر
 

برناديوون  لوهوو ا إلووىتبوو  مووا يقووارب األلوو  وم ووة وخمسووون شهذوواك برناديوون 
دار  إلوىبدود الظهوور تسوواها الشورطة . تذكى و تمشي عكى ركب يها عالمة ال وبوة

 .هددها بالسجن الذي القاضي
 

 (1181مارس 1االثنين ) -:الظهور ال اني عشر

 

 بداك إلذذادات الشرطة ذضر  ي الول اليوو  موا يقوارب األلو  وخمسومائةت    

د واالغ سووا  موون النبوو . وكووان ااموون برناديوون موورة أخووري بشوورب المووا .شووه 
الذي يحضر  يه القّسيس مبي ديزيرات راات هذا الوواهن برناديون  األو  اليو 
 ارب يم اا  بدد الل:"ما هذا السال  ال ي ت حّكى به هذ  الف اة، ما وعن بداّة

 طفكوة إلوىبالنسوبة  مسو حيالالسووينة  وموا هوذ  القداسوة الرائدوة  إن الول  هذ 

 ؛ إنهوا نقيّوة وطواهرة، ويميكوة أيضواك. لقود شودرت وكوأنّني وااو ٌ ل قوو  بوذلل ككّوه

، التيوووتالمدجووزة المد ووورف بهوووا األولووى كوووايرين  .وذووودين"عكووى ع بوووة السووماد
 . كيكوم راَت ْمن  بيْ ها  وي القريوْة المجواورةْ   1 ن، َمشّ  شهرها ال اس   يالحبكى 

 Loubajac عووووادت شووووفين و  ل  سووووف اراعهووووا المشووووكو   ووووي الينبووووو  الشووووا ي
سون ين كانون أموه اود  شوفوا: طفوف ابون ومون الوذينالحوا . لبكدتها ل كد ابنها  وي 

يدواني مون عموى  وي  وريف كوان ا دن األمف بشفائه  كجأت إلى مدونة الدذراد،
 .عينيه و  اة عمياد ُأعيد لها البذر

 

 

 



 21 

 (1181مارس  0الثالثاء ) -:الظهور ال الث عشر
 

برناديوون  ئة وخمسووون مشوواهداك. وسوومدنذضوور  ووي هووذا اليووو  ألووٌ  وسوو ما    
 . أريود مون النواس أنبنواد كنيسوةتقوو : "ااهبوي واطكبوي مون القّسيسوين  الدوذراد

هنووا ". وعنوودما رأت برناديوون األب بيرامووا  كانوون مدامك ووه  ظّووة يووداك  إلووىيووأتوا 
 القّسويس  وي المسواد ل قوو  لوه إلوىونسوين أمور الونيسوة تمامواك. وعنود عودتهوا 

 منها اّسيس األبرشية أن تسأ    كتبقّية الرسالة كانن ترتج . نمخريولثالية 

داخوووف  ال ووويتزهووور الوووردة  إنوأن تد ووى عالموووة وهووي  السوويدة أوالك عووون اسوومها
 . الم ارة رغم  ذف الش اد

 

 

 

 (1181مارس  2 األربعاء) -:الظهور الرابع عشر
 

األربدوة  إلوى الثاليوة مالف الوه  موا يقوارب إلى ي صبا  اا  اليو  ذضر      
الموووان بدوود  إلووىشووه ، لووون لووم يحوودث أي شوويد. عووادت برناديوون  مالف

ااموون بسوو ا  السوويدة عوون اسوومها.  الظهوور وكمووا طكووت منهووا اّسوويس األبرشووّية
كانون السويدة تكريود    إنوالواهن يذور بأي ككمة. اب سمن السيدة دون أن ت فّو 

 ة .كنيسة   فذ  عن اسمها وتزهر الورد
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 (1181مدددارس 1الخمددديس ) -:مس عشةةةرالظهةةةور الخةةةا 

  
نحووو الوهوو . واوود ظكّوون برناديوون  مووا يقووارب الدشوورون ألوو  شووه  توّيووه    

توّيهوون لرؤيووة  الوهوو  وذووين خرويهووا سوووبيروس ياليووة أربووا  السوواعة داخووف
لووون  تريوود أن تُبنووى كنيسووة هنووا.صووام ة و السوويدة اّسوويس األبرشووّية واالوون لووه أن 

تبو   . وذوّ م عكوى برناديون سو ا  السويدة عون اسومهاسابقاك  ما طكبه بيراما  كّرر
الظهوورات، دا  عشورين يومواك. وخوال  الول لوم توذهت برناديون  الل توّا   ي

 هنووووووا . إلووووووىالووووووذهاب  إلووووووىيقودهووووووا  الوهوووووو  ولووووووم تشوووووودر بشوووووويد إلووووووى

  
 (1181مارس  08الخميس ) -:ظهور السادس عشرال

       
أل ها بيرناديوون عوون اسوومها و ووي هووذا اليووو  صووادف عيوود البشووارة وهووذ  الموورة سوو

 أي هوووا"االتيوووه  الذوووالة" وعكم هوووا ذبوووف بهوووا بوووال دنوووس ال وووي"أنا السووويدة وأيابووون
 "إليلذبكن بها بال دنس صكى أليكنا نحن المك ج ين  ال يالقديسة مريم 

تقو  بيرناديوون :يمدوون يووديها إلووي صوودرها  عيوود البشووارة تدكوون السوويدة اسوومها.
األر  ور دووون عينيهوووا نحوووو السوووماد  كمووون يذوووكي بدووودما كانووون تبسووو هما نحوووو

نوووا ال ووواهرة ال وووووين  أي ال وووي ذبوووف بهوووا بوووال دنوووس  موووا كوووان مووون  أواالووون لوووي 
بيرنادين إلي إن أسرعن نحو الواهن توردد الوكموات ال وي سومد ها مون السويدة 
السووماوية ال ووي ال تنسوواها إا لووم تووون تدوورف مدناهووا ارتبوول الووواهن عنوود سووما  

لدقيوودة اإليمانيوة ال وي أعكنهووا البابوا بيوووس ال اسو  ابووف اسوم السويدة انهووا ككموات ا
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سنوات كدقيدة إيمانية وهو أنوا الدوذراد أ  اهلل منوذ لحظوة تووينهوا  وي أذشواد  4
 أمها بري ة من دنس اله ي ة.

 

 (1181أبريل  2األربعاء ) -:السابع عشر الظهور 

الوهو .  إلوىبرناديون سووبيروس لالع وراف   واّو  النواس منهوا الوذهاب  اهبون
كدادتهووا ذامكووةك مدهووا شوومدة مضووادة  ووي يوودها اليسوورى، وبيوودها  بووذلل وااموون

دا  الشوودكة موون الريووا . وأينوواد انجووذابها الروذووّي الووذي  اليمنووى ااموون بحمايووة
 خموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووس عشووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورة

 الكهووت نحووو أصووابدها لووم يكحووخ الوودك ور دو وس أي ذوور  عكووى دايقووة. اّتجووه

تبو  الول أطوو  تواّو  ذودث بوين  .ذقواك الدوذراد يدها وممون بوأن برناديون رأت 
 . الظهورات

 

 (1181يوليو  11الجمعة ) -:الظهور ال امن عشر

 

الدووذراد الورمكووّي،   ووي يووو  عيوود تجكّووي
شوووودرت برناديوووون بحوووووا ز يحّثهووووا عكوووووى 
 الوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووذهاب

الثامنوة مسوادك  الوه .  وذهبن  وي إلى
هنووا . ذيوو  ااموون السووك ات  ووي  إلووى

اتباعواك  السواب  بو غال  الوهو  الظهوور
لكمرسووو  الذووادر  ووي الداشوور موون يونيووو 

 والذي ينّ  عكى إغوال  2151عا  
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الموان. ركدن برنادين عكى الضفة األخرى مون نهور غواي  مو  خال هوا لوسويف. 
اكيكووة سووابقة.  اذوويرة انجووذبن روذيّوواك بدموو  كمووا ذوودث لهووا موون شووهور وبف وورة

شوويد"، لوّنهووا بدوودها عوون الووذي اال ووه لهووا الدووذراد، أيابوون: "ال  وذينمووا ُسووْ َكن
الدوذراد بهوذا القودر مون الجموا  مون ابوف كالوذي شواهدته  االون أنهوا لوم تشواهد

 .المرة  ي هذ 
 

الم مثّكوووة  ذياتهوووا ال بيديّوووة الم منوووة إلوووىوبدووود هوووذا الظهوووور، عوووادت برناديووون 
وخووووال  هووووذ  الظهووووورات وبدوووودها  الوووورب لبقيووووة ذياتهووووا إلووووىبوووواإلخالص الوامووووف 

مهم كما واب دد أيضواك النواس   وثيرين كشهبرنادين محّط إعجاب الأصبحن 
الفقووراد الوود ا  عوون  أهكهووا صوودوبةك  ووي الوول  ويوو  لهوو الد النوواس وويوود عنهووا 

الوول بقيوون  ضوو وطات الداّمووة المهووّددة لهووم  لووون برناديوون وموو  أنفسووهم أمووا 
هادئووة  محا ظووةك عكووى طبيد هووا المّ سوومة بالبسوواطة واألمانووة والموّرسووة هلل. بقيوون

والسوك ات،  س هزاد الظاهر عكى ويو  المحّققين اآلتين مون الونيسوةوم قّبكة لال
ذودث  مقّدمةك مقاومة واضحة  ي ويه محاوالتهم وإصرارهم الفخ عكى تورار ما

أينووواد الظهوووورات.  اد الووول ككّوووه مووون رغبوووة برناديووون بوووأن تذوووب  راهبوووة  قوووّررت 
 اتّبووا  إلووىيوور نيفيوورس. ونظووراك لضوود  صووّح ها ال ووي ال تهّولهووا د إلووى الوودخو 

أذود  ، أذبّون برناديون االع نواد بالمرضوى كموا أنهوا االون: "الالقووانين الذوارمة
  "الدير إلىذاو  إيباري عكى الذهاب 
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 نَتائِج ُروآها-6

 

  األهميةمن  عالين رؤى برناديت نالت مستوى إ
 

لنهايووة سووّبَت  ووي ا ؤي هووا كبهووا إلووى الووواهْن المحكووي  لْبنوواد مذووكى  ووي مواووْ  ر      
اآلن  Lourdes. إّن مكجوأَ سويدتْنا Lourdesعدد ْمن  المذوكيات والونوائْس  وي 

إذوودى الونووائْس بَنوون   ووي الحوو،  الوووايوليوْي الرئيسووْي  ووي الدووالْم.  موااوو  إذودى
شوهَ  وُكّرسون   18222ُتسووَن  الداشر يمون  Piusالمواْ ، كنيسة القديس 

 فرنسا.لَكاَن السفير البابوي   الذيرون الثّال  والدشيوذنا ْمن ْابف الباباْ  
 

 ، فرنسا.Lourdesفي  Lourdesتم ال سيدتِنا 
 

عوووال  ُذّقوووَ   17، ينبوووو منوووذ أن َذفوووَر بيرناديووون ال 482 وووي الَسوووَنواْت الوووو     
 ات" عكميووو موضوووحين"وطالبن الونيسوووة بدموووف"غيووور  ال بوووي Lourdesبمو وووْت 

اذوود اد أّي تفسووير مخوور.  ووي إيجوو  شووكني  ووصووارمة يووداك و حوصووات طبيووة" ال
 Lourdes. لجنووة Lourdesبموواْد  المكووْل لووويس ابوونَكانوون   ُمَداَلَجووة المدجووزات  

تحكيووَف مرّكووَز أيضوواك عكووى الموواْد، وَويووَد عمكوون ال ووي َ حذوون  بيرناديوون بَود ووَد َأن  
الوذي  اسو ثنائيالذي بينموا هوو َيح ووي عكوى الوثيور مون مدودن، َيح ووي ال شويَد 

يماناك وصالَة الوذي َنسَت إليه. بيرنادين بنفسها االن  بأنّها َكانن  إ يُفّسُر الدال َ 
 سوووان  Lourdesموون الحجووا  يووزورون  802220222تقريبووا  .عالجووا المرضووى

 1224عووا    الدووالم.  أنحووادموون يميو    ُكووّف َسووَنة، َمو  األ ووراْد 480222ذوو  
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اآلن  Lourdesإلوى بيرناديون،  4484 الدوذراد  ويْ  ظهوور 482الوو كان الذكرى
هذا الموان  يمي  الدالم يأتون لزيارة مركز رئيسي ذي  ذجا  كايوليويون ْمن  

مووون الووودنس وي كبوووون شوووفاعة  ةلكدوووذراد البري وووالوووندم ويذوووّكوا  لينوووالواالمقووودس و 
لوكموة الورب  وي ذياتهوا واود ان ق هوا  كانون م يدوة برناديون، تكول الف واة ال وي
 .خاللها لك وبة والقداسة نا منوتدعو  الدذراد ل نقف إلينا رسال ها

 ادرته وذّبه وعخ اهلل يه ار الضدفاد والم واضدين لُيظهر
 

لنكن متواضةعين كبرناديةت ونتشةبّا بالقديسةين فةي 
  .نصل إلى القداسة اتضاعهم، حتى

 

 الَسَنوات التالية-7
 

 neversبرناديت سوبيروس في

ر أخوووووات محبووووة ، ااموووون برناديوووون باالل حووووا  بوووودي2511 ووووي يوليووووو عووووا      
إشوبا  رغب هوا الم مثّكوة غيكودارد، وهوو مقوّر األبرشوّية، ممكوةك  وي  سوان نيفيورس  وي

 توووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووريس  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي

 إلوووى وابوووف أن ت ووور  لوووورد وعائك هوووا الحبيبوووة اهبووون برناديوووناهلل.  إلوووىذياتهوووا 

 -. أخبوووورت األخوووون موووواري2511الوهوووو   ووووي الرابوووو  عشوووور موووون يوليووووو عووووا  
يميوو  الراهبووات بقذووة الظهووورات بوامكهووا   ووي بدايووة ذياتهووا الرهبانيووة برناديوون
 لم ُيسم  لها بدد الل بذكر شيد عنهوا. أع ون بدوض الراهبوات األر و  وال ي

 مقاماك برناديون أعمواالك وضويدة وعانون كثيوراك مون اإلاالالت إال أنهوا ابكون الول

ذدر رذت. واد ُأع ين مها  غر ة مشفى الدير، ذي  أصوبحن ممرضوة ب كّكه
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نون تدواني مون الربوو كموا أصويبن بالسوف و قودت الوالسويو  مون لونهوا كا مم ا ة
وام ب يسمها بالجرو ، واي مدن مداناة المور  مو  المدانوات الدقكيّوة  عظامها

السويدة الدوذراد السواب   ووي لقوو  وموا الول إال تحقيو  كوف يوو .  ل دويش بوذلل
 "الدووالم، بووف  ووي الدووالم اآلخوور أعوود أن أيدكووْل سووديدة، لوويس  ووي هووذا "لووورد

،   وانوون تهورب موون المجود الباطووف اكانون م واضوودة يودوعنودما صوارت راهبووة   
كووان يحاربهووا  ووور الوبريوواد بسووبت   إااهبووات االر  إذوودىسووأل ها  األيووا و ووى اذوود 

 هوذا واود لويبودون تفويور اائكوة كيو  يووون   أياب هواظهور السويدة الدوذراد لهوا 
 لي .ل ظهر  ذقارتيت السيدة الدذراد خ ار ا
   

 1879 –يت في الموِت بيرناد-8
 

 ،لكفحوو ْ  يسوم موارى بيرناديون  وي القبوْر، نُوْبش إ عوا بوال بدود ياليوون سونْة     
محموو   ال وابوت رَأى و، المود نْ  جوارةذرُْ دن   ذينما.ظهر سبت اداس هاوهنا 

منضوودة م  وواة بق دووة اموووا   رىأخوو يهوووةعكووي مسووندين وم  ووى بقمووا ، و ووي 
و  الجل بيضواد.تم شو  ال وابوت ايور  أيلوم يوون  ،سوْم  وي ذالوة ذفوخ مثواليْ َوش 

أّن أيوووديها  الذظووووا. األخووووات الكوووواتي َد ناهوووا  ابوووف ياليوووون سووونةك لرائحوووة كريهوووة
  .بدض الّشيد  الى اليسارَسق ن  

ذضوووووووْر أسووووووقْ    وووووويال ووووووابوت  تووووووم  وووووو  "
Nevers ،نائبوووه الرئيسوووي، و  البكووودْة، وعمووودة

لووووووووووووم تالذووووووووووووخ اى  وبدووووووووووووض الوهنووووووووووووة ".
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؛ ّّ  ."كان رطت  الذي ى برداد رهبن ها غالجسم رائحّة
الدضوالْت ب ممسول الجكودُ  ،باه واالويوه َكواَن أبيضواك  ،كيسوارْ الرأس كانون مائكوة ل"

الحوايوت َكانون   ،الدوين ُغ ّيون  بوالجفونْ  تجويفوات ،بالدظوا ْ  الصقة والدضالت
يفووون الدوووين  أهوووداب ،وَتمّسوووون  بووواألاواْس  وووو  الديوووونْ عكوووى الجكوووْد  محوووددة
الَفووّم َكوواَن مف وووَ  بدووض الّشوويد  ،تموودد وتقكوو األنوو   ،ون  بالجكوودْ تُمّسوو األيموون

ْوُن َأن  يُرى بأّن األسناَن موا  الَون   عكوى  تقاطدوناأليودي، ال وي  ،بموانهواوهو يُم 
ئة تحمووف. األيوودي مووا  الَوون  بشوووف مثووالي بقيوونصوودرْها،  الدوورو   ،سووبحة ُمَ َذوود 
 ."عكي السواعد بَر ت  

 أ يكوونعنوودما   ةمووا  الَوون  سووكيمُ  األصوواب  وأظووا ر ف االيوودىمثوو " األاوودا  بُْه وون  
، م ذوووّكت الضووودي  جسوووم ال  ظهووور، عكوووي الووورأسْمووون   الحجووواَب ر ووو  و  االردئوووة

وموا  اَ   أس، تُمّسوَل بوالر شدرها القذير إنُوْيَد و ومشدود يداك  ي ُكّف طرف. 
 األيسور، الجانوت مثواليَ الحفوَخ الذالوة ْمون   كان وا  وي  واألانوانيَور بُط بالجمجمْة، 

 ووو . المدوودة يّو وون  ومووا الووورْ  عنوود ْموون   األيموون لكجسووْم َكوواَن أعكووى اكوويالك ْموون  
 .يداك مثف بقّية الجسمْ  ةوَكانن  مشدود

ْوُن َأن  يُداَد  بأنه كان م ذكت يدا  " الجسمَ  السوفكية مون  األيزاد.لفه وغسيكهيُم 
منووه  ويوود ي ذوْن الوون يجووَة الوربوو وهووو. تحولوون لكووون اسووود خفيوو اوود الجسووم 

 كمياْت كبيرْة يداك   ي ال ابوْت."
َبّ َن موُه ّوَط بالهارصويْن و مَغسكن  الراهبواُت الجسوَم، وَوضو   وي توابوت يديود 

الجثووو  تووو دفن بووودريات م فاوتوووة  وووي بدوووض  إنمووون المدوووروف . بوووالحريْر األبووويضْ 
ُمودْهُش  ي ذالة بيرناديون هوذا ال حنويْط  تدريجيامن ال ربة وممون ت حنط  أنوا 
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 وي مود ْن  كانون   ال وي يداك. أمراضها وذالة يسْمها  ي وان الموَت، والرطوبة
وصوووورة المسوووي   ن، السووبحَة صووودئَكووواَن رطوووت  الووردادمذووكى القوووّديْس يوسووو   

 تحكف الجسد. كف هذا يبد  عكي ،  تحولن لكون اخضرالمذكوَب 
ْم يسوو عوونتدريوو  مخوور  ووو  ، 4141أبريف/نيسووان  1بدوود عَشوور سوونوات،  ووي 
الفحوووو   ووووي  Comteوالوووودك ور  Talonالوووودك وُر  واصووووفبيرناديوووون الموووووّارة. 

، مفوّو  الشورطة، وممثكوو محوموْة الونيسوَة والبكودياَت. Neversذضوْر أسقْ  
لْو ابَوووة  يكسووووا كوووف مووونهم  وووي غر وووة منفذوووكةبَود وووَد َأن  َ حوووَ  األطبووواَد الجسوووَم، 

 بدضهم البدض. مشاورةتقاريرْهم الشهذيْة بدون 
األطبواْد يووردن تقرير بشوف مثالي َم  بدضوهم الوبدض وأيضواك َمو    قريرانُ ال  ت اب

. كوان هنوا  عنذوُر يديوُد واذود يَ دكّوُ  بحالوْة الجسوْم. هوذا 4121و ديفيد ْمون  
ب وودو مكووَ  كالسوويوْ ، "والووذي ت ال ووي"راوو  الدفوون الف ووري وطبقووة المكووْ   ايوودو اَن و 

 .ىالنبْش األولْ عمكية أيناد  الجسْم غسيف ن يجَة  يوون إن من المح مف
  Talonالجسووَم  سووكيَم وعووديم الرائحووَة ."  الوودّك ور بوودا ال ووابوت  وو   "عنوودما 

."   إّن يسووبت ضوويقااك: "مووا كووان هنووا  رائحووَة الوو دّفْن وال شووية حديوودَكوواَن أكثووَر ت
ووف الجسووْم إلووى منضوودة بوودون أّي كووان موون الممووون الهيوووف الدظمووي كامووُف، و  َذم 

عكوى أكثور أيوزاْد  مويوود ي بَود ض األماكْن، َلوناه موا  اَ   اخ فى مشوكة. الجكد
 الجسْم. البدض ْمن  الدروْ  ما  اَلن  مرئية."

القّديْس يوس   ي ذضووْر  كنيسة ي   د ن الجسم أعيدالل اليو  مسادك  8 ي 
أبريف/نيسوووووانإ Nevers ،1 "ومفوووووّو  الشووووورطة Forestierاألسوووووقْ ، األ  

 Comte، الدّك ور 4141
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ال ى النووبش الثالوو  والنهووائي لكجسووْم. هووذ  َكانوون  المناسووبةَ ايوورى ، 4118 ووي 
 مواصووكةطُْكووَت  Comte. الوودك ور بيرناديوونجسووْم المقدسووة ليوواَر اآلخاللهووا  اخووذ

ت وورُ  وَ ، رَبووَط الجسووَم  ووي الضووماداْت ان هووى. عنوودما الجووزد الجراذووي اتاإليوورادْ 
انوا  غ وى الويوه  ،وإلوى ال وابوتْ يسوم بيرناديون يم ريو   ، قط الويَه واأليدي

ْهيووَ  م موون ألنووههووذا َكوواَن تقكيوود مدووروَف ل يوواْر  ووي  رنسووا، . موون الشووم  خفيوو 
بووأّن بووالرغم موون أن الجسووْم ُذووّنَط، الذووب ة السوووداد إلووى الويووْه والديووون ال ووائرْة 

 .الجمهورغير ساَر عكى  ان با واألنْ  يَد ياْن 

يرناديوووون الموووووّارة سووووكيمُة، الهيوووووف مول ،ْموووون  هووووذا الفحووووْ  َأسوووو ن ُ، بووووأّن يووووس
َعووانى ْموون  تووأييراْت الرطوبووْة  ووي  ه  ، يَوب وودو أنوو اوود ابووف الدظمووي كامووُف،  قووط الجكوود

 . ،ولم ي حكف، لون الجسَم ال يَوب دو أن  َ سدَ ال ابوْت. 
موود وناك  ووي ابوور رطووت لثاليووون سوونْة  إعجووابيبقووَى بيرناديوون الجسووم بشوووف      
. إلووى يومنووا هووذا، يسووم بيرناديوون مذوودر عميوو  ْموون  ا االب هووسووبْت ر وو   ذ ووى

جموووواْ  كانوووون َاهب    وووورَ  لووووورْد. إّن ويووووَه بير باإللهوووواْ  وْموووون  الك ووووْز الووووذي ُيحوووويُط 
 وَسَيب قى لنا دائماك الويه الذي ذّدَ  إلى عيوْن أّ  الرْب.السريالْي، 

ُهوووو  عكوووى َاهبووون  لنَووووو  ، وتَن ظوووُر  قوووط نوووداَد الموووالَ  لكنوُ  ة كوووم لوووو كانووون سوووكيم
ها َأن  تَوه ربيأاداْمها. اهلل َلم  يُر    أخواتهواوال ت ور  ، عالمنوا البوائس ْمن   نهائيا َّ  د 

 .هي ما  اَلن  بينناذياَتها  هم  أع   نلكذي
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 صالة إلى مريم، سيدة لورد -9
  

لقوود اخ وورْت أن تظهووري نفسوول مشووّدة  ال هوور، الفائقووة أي هووا الدووذراد ال وباويووة    
لقوووود أظهوووورْت لك فكووووة القديسووووة  ة، الدذوبووووة، والجمووووا ،  ووووي م ووووارة لووووورد.بالحيووووا

  بوال دنووس ". واآلن، أي هوا الب وو  ال وواهرة، يوا أّ  الرذموة ، يووا الرذموة،برناديون أن
شفاد المرضى ، يوا ُمدزيّوة الحزانوى ، أنوْن تدور ين اذ يايواتي، مشواككي، ومالموي ، 

رد، أصووبحن  هووذ  الم ووارة مووالااك انظووري إلووّي بدووين الرذمووة.بظهور   ووي م ووارة لووو 
م ميزاك توو عين منوه الوْندم. الوثيورون اود نوالوا الشوفاد لدككهوم، الجسودية والروذيوة، 

 لذلل،  أنا متي وايقاك  ي شفاع ل الوالدية.
اسوووو مدي لووووي أي هووووا األّ  الُمْحبّووووة، هووووذا ال كووووت الهوووواص. يووووا سوووويدة لووووورد، يووووا أّ  

نون هوذ  ل اإلله طكبوي الهواص، إاا كاالمسي ، صّكي أليكي.اس مدي لي من ابن
     ممين.هي إرادة اهلل 
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 المراجع-11 

 
  الوايوليوية اإلسوندريةموا  كنيسة. 

 
 www.catholicpilgrims.com 
 
 http://truthway.net 
 

   مار نرساى الوكدانية. ساليةإر موا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.catholicpilgrims.com/
http://www.catholicpilgrims.com/
http://truthway.net/
http://truthway.net/
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رة القديس توما سلسة إصدارات أس
 اإلكويني

 
 . كتيب شفاعة القديسين 

 . كتيب األيقونات والتماثيل 

 CD  اليسوعية.الكتاب المقدس الطبعة 

 . كتيب القديس شربل مخلوف 

  أوالً. أحبنيكتيب 

  لألبب الألدكتوأ أيألوب  اإللهيشريط كاسيت القداس

 زكى الفرنسيسكانى .

 ى .كتيب مستلمة األيقونة العجائبية كاثرين البوأ 

 . كتيب القديسة بيرناديت سوبيريوس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


