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لصاحب الغبطة والقداسة

 البابا األنب�ا تواضروس الثاني
 بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

صغرية وهي: األربعاء والجمعة وصوم الربامون وصوم نينوى. 

هذه  ترتيب  من  الكنيسة  فلسفة  أن  هذا  يف  الرائع  واألمر 

األصوام – خاصة الكبرية – هو يف إنها فرصة جادَّة وحقيقية 

لإلنسان؛  الروحي  الجهاز  أعضاء  وصيانة  وتجديد  إلصالح 

ص كلَّ صوم من هذه األصوام األربعة ملخاطبة  والكنيسة تُخصِّ

عضٍو معيَّ من أعضاء الجهاز الروحي األربعة.

أجل  من  الصوم  مع  رحلتنا  مًعا  لنبدأ  واآلن، 
صيانة أعضاء جهازنا الروحي:

صوم الميالد:
ص صوم امليالد البتويل من أجل  الكنيسة بحكمة بالغة تَُخصِّ

ذلك  ودليلنا عىل  وتنشيطها،  الروحية  األذن  وتجديد  إصالح 

أنَّها ترتِّب لنا قراءات األحد األول والثاين من هاتور – قبل 

ثنا يف فصول اإلنجيل الخاص بهام  بدء الصوم مبارشة – لتحدِّ

عن َمثَل الزارع والزرع، والذي فيه تنتهي قراءة املَثَل بالعبارة 

فَلْيَْسَمْع« )مت 13: 43، لو  ْمعِ  الشهرية: »َمْن لَُه أُُذنَاِن لِلسَّ

تسمع؟  أُذنك  هل  وتنبِّهه:  منَّا  كُالاًّ  تسأل  فالكنيسة   .)8  :8
وهل تطيع ما تسمعه؟ هل أُذنك ُتيِّز صوت الله يف مخدعك 

لك  الله  رسائل  وتستوعب  تفهم  هل  حياتك؟  أو  قاليتك  أو 

وتطيعها؟ أم أنَّك تسمع ورسعان ما تنىس أو تتناىس؟ أو رمبا 

ال تسمع قط؟ أو إنك بعدما سمعت مضيت حزيًنا ومل تعمل 

شيئًا؟ )مت 19: 22(.

قولهم:  اآلباء  عند  الرهبانيَّة  العبارات  أشهر  من  ولعلَّ 
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ل واألحد  ر قراءته يف األحد األوَّ هذا الفصل من اإلنجيل تتكرَّ

منتصفه،  يف  امليالد  صوم  يبدأ  الذي  هاتور  شهر  من  الثاين 

وسرنكِّز عىل آية واحدة هامة فيه، وهي آية: »َمْن لَُه أُُذنَاِن 

ْمعِ فَلْيَْسَمْع«. لِلسَّ

يه  نسمِّ ما  الروحيَّة،  حياتنا  مسرية  يف  الهامة  األشياء  من 

بالجهاز الروحي يف اإلنسان، فالله عندما خلق اإلنسان، خلق 

له مجموعة من األجهزة الجسديَّة املتناسقة ليك تعمل بتناغم 

مًعا، وأهم هذه األجهزة الجسديَّة: الجهاز الهضمي، والجهاز 

التنفُّيس، والجهاز العصبي وغريها. كذلك أيًضا يوجد باإلنسان 

جهاٌز نفيِسٌّ يلزم أن يعمل بتناغم ليكون اإلنسان كائًنا سوياًّا، 

النفيس  الجهاز  عمل  يف  توافق  عدم  أو  خلٍل  أيَّ  إنَّ  حتى 

ه ُمعتاَلاًّ نفسياًّا. لإلنسان، يَُصريِّ

وهناك أيًضا جهاز روحي يقود اإلنسان، وهذا الجهاز يتمثَّل 

يف: األُذن، والَعْي، والفم، والقلب. والثالثة أعضاء األوائل يف 
يف  جميعهم  ويصبُّون  اإلنسان،  رأس  يف  تتواجد  الجهاز  هذا 

القلب. ويقول اآلباء، إنَّه كام أنَّ لإلنسان أُذنًا خارجية، فإنه 

خارجية،  عيًنا  لإلنسان  أنَّ  وكام  داخلية،  أُذٌن  للقلب  يوجد 

هكذا للقلب عٌي داخلية، وباملثِل، كام أن لإلنسان فاًم خارجياًّا، 

عِ لهذه  كذلك يوجد للقلب فٌم داخيل، فالقلب هو مركز التجمُّ

األجهزة الروحية وهو املسؤول عن إداراتها.

واليشء الجميل هنا، أن كنيستنا املجيدة تعلِّمنا عرب تاريخها 

ا؛ فقد وضعت لنا مجموعة من األصوام:  وبأصوامها أمًرا هاماًّ

أربعة أصوام كبرية هي: صوم امليالد، والصوم الكبري، وصوم 

أصوام  أربعة  وكذلك  العذراء،  السيِّدة  وصوم  الرسل،  اآلباء 

»عىل ابن الطاعة تحلُّ الرَبكة«، والطاعة هي بالسمع )األُذن 
أُذن  كانت  فإن  الروحيَّة.  الحياة  مدخل  وهي  الروحية(، 

اإلنسان مريضة فال قيمة وال جدوى ملا بعد ذلك.

يف  األول  )األحد  هاتور  من  الثالث  األحد  قراءات  تأيت  ثمَّ 

ْمعِ فَلْيَْسَمْع«  صوم امليالد( تكراًرا للوصية »َمْن لَُه أُُذنَاِن لِلسَّ

الكنيسة  لنا  م  تُقدِّ )لو 14: 35(، ويف آخر آحاد شهر هاتور 
ب واللطيف  الحكيمة إنجيل الشاب الغني، ذلك الشاب املهذَّ

وسأله  وقار،  بكلِّ  له  وَسَجَد  يسوع،  الربِّ  إىل  م  تقدَّ الذي 

سؤااًل كبرًيا عىل شابٍّ يف مثِل سنه: »َماَذا أَْعَمُل ألَِرَث الَْحيَاَة 

األَبَِديََّة؟« )مر 10: 17(، ويا له من سؤاٍل ينمُّ عن شخٍص مهتم 

بخالصه! يدعونا أن نفرح به. ثمَّ بدأ يسوع يسأله إن كان قد 

وكان  حداثته،  منذ  كلها  حفظها  بأنَّه  فأجابه  الوصايا؟  حفظ 

هذا أيًضا أمًرا جيًِّدا. حينئٍذ ملس الربُّ موضع أوجاعه، فقال 

ٌء َواِحٌد. اِْذَهْب ِبْع كُلَّ َما لََك َوأَْعِط الُْفَقَراَء،  له: »يُْعِوُزَك َشْ

لِيَب«.  الصَّ َحاِماًل  اتْبَْعِني  َوتََعاَل  اَمِء،  السَّ يِف  كَْنٌز  لََك  فَيَُكوَن 

فيقول عنه الكتاب: »َمَض َحِزيًنا، ألَنَّه كَاَن َذا أَْمَواٍل كَِثرَيٍة« 

ي البعض هذا الشاب »بالشاب  )مر 10: 21، 22(، ولذلك يسمِّ
ألنَّه  حزيًنا  لقد مض  الغني«.  »الشاب  عن  عوًضا  الحزين« 

لرغباته  موافٍق  غري  سمعه  ما  كان  إذ  يسمع،  أن  يستطع  مل 

ما  يسمعوا  أن  ميكنهم  ال  منَّا،  البعض  وهكذا  طموحاته.  أو 

تُلبِّي  ال  كانت  إن  للدعوة  يستجيبون  وال  ليس عىل هواهم، 

ون آذانهم فال تسمع ما  شهواتهم وتُحقِّق طموحاتهم، بل يسدُّ

ال يعجبهم. وهناك الكثريون الذين يستمعون لحديثك الطويل 

معهم، ولكن ال يتذكَّرون منه سوى كلمتي فقط يسمعونهام، 

ا ليك يحاسبوك عليهام، أو ليستغلوها، تاركي باقي الكالم  إمَّ

سمٌع  عندهم  فالسمع  يعجبهم،  ال  أو  يعنيهم،  ال  ألنه  الجيِّد 

كان  لهذا   .SELECTIVE LISTENING انتقايئ 

ًصا إلصالح األُذن وإعادة الحساسية الروحية  هذا الصوم مخصَّ

لها، لتصري أُُذنًا سامعة صحيحة.

فالكنيسة  املفِرحة،  بقراءاته  كيهك  شهر  يأيت  ذلك  بعد 

لنا  م  تُقدِّ املستَِمعة،  وغري  املريضة  لألذن  مثااًل  أعطتنا  بعدما 

نا القديسة  مثااًل رائًعا لألُذن املستمعة واملطيعة يف شخص أُمِّ

العذراء،  للسيِّدة  والعظمى  األوىل  فالفضيلة  مريم.  العذراء 

من  وغريها  اإلله  والدة  وكونها  وطهارتها  قداستها  بجانب 

جيِّدة،  أُذنًا  امتلكت  أنها  هي   – الرائعة  والصفات  الفضائل 

فقد استطاعت أن تسمع جيًِّدا، وأن تطيع جيًِّدا، حينئٍذ قالت: 

كََقْولَِك« )لو 1: 38(، وذلك  يِل  . لِيَُكْن  بِّ الرَّ أََمُة  أَنَا  »ُهوَذا 
رغم كَْون الرسالة املُرَسلة لها أمًرا خطرًيا بالنسبة لفتاة صغرية 

نا  ب أُمَّ يف مثل عمرها. وتظل الكنيسة طوال شهر كيهك تُطوِّ

العذراء، ال لسبٍب سوى ألنَّها امتلكت األُُذن الجيِّدة. تُرى يا 

الله بطريقة صحيحة؟  أُذنك تسمع كلمة  الحبيب، هل  أخي 

هل تسمع الوصيَّة جيًِّدا؟ هل تنصت لإلرشاد الروحي جيًِّدا؟ 

الصوم وصيانة جهازنا الروحى
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وهكذا. فهل عيُنك يا أخي عنٌي رحيمة؟

علينا كآباء أن تكون أعيننا ممتلئة بالرحمة، والَعني الرحيمة 

للسرية، ومن  دينونة وإمساك  ينا من خطايا كثرية، ومن  تُنجِّ

طلبة  الصوم  هذا  خالل  تُردِّدها  التي  الكنيسة  صلوات  أكرث 

»يا ربُّ ارحم«، »ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك«، »ارحمنا 
الرحمة،  نَيْل  أجل  من  عات  ترضُّ وهي  ارحمنا«،  ثمَّ  الله  يا 

الَعنْي الرحيمة.  فكم بالحرى نكون يف حاجة أن نقتني نحن 

الفعل،  ذات  يف  أُمِسكْت  التي  الخاطئة  املرأة  حال  ولنتذكَّر 

وكيف أحاطتها الجموع أصحاب العيون الرشيرة تريد رجمها، 

األرض،  انحنى عىل  أن  إلَّ  الحنون  الربِّ يسوع  كان من  فام 

فابتدأوا  األرض،  عىل  منهم  واحٍد  كلِّ  خطايا  يكتب  وبدأ 

فيُلقي  عينيه،  أمام  مكتوبة  خطيته  واحٍد  كلُّ  ويقرأ  يعربون 

ا يسوع  الحجر من يده وميرُّ َخِجاًل تاركًا املرأة مع يسوع، أمَّ

فلم يشأ أن يُشهِّر بأحٍد، أو يكشف هوية أيًّا منهم، بل تركهم 

الرحمة،  َعنْي  لينظروا رحمته وِسرته عليهم، ويتعلَّموا معنى 

ثمَّ قال للمرأة: أين أولئك املشتكون عليِك، أََما دانك أحٌد، وأنا 

ل أُدينِك، اذهبي ول تُخطئي أيًضا. هذا هو املسيح، وهذا هو 

اإلنجيل، إنها َعني الرحمة.

إذن، الصوم الكبري كلُّه هو من أجل إصالح وتجديد الّعني. 

لتُذكِّرنا بتعليمها  الكنيسة  الكبري تعود  الصوم  ويف نهاية هذا 

الرؤيا،  سفر  قراءة  عند  األُُذن،  وتجديد  إصالح  عن  ل  األوَّ

ْمعِ  لِلسَّ أُُذنَاِن  لَُه  »َمْن  رة:  واملتكرِّ واملنرية  الجميلة  بالعبارة 

بتعليم  امليالد  صوم  يف  تعلَّمناه  ما  نقرن  حتى  فَلْيَْسَمْع«، 

إصالح وتجديد العني يف الصوم الكبري.

ونستمر في رحلة اإلصالح.
صوم الُرسل:

يه  هو الصوم الثالث، وهو صوم الخدمة إلصالح الفم، ونسمِّ

أيًضا صوم الكرازة، والكرازة هي بالفم: »يِف كُلِّ األَْرِض َخَرَج 

 ،)4  :19 )مز  كَلِاَمتُُهْم«  الَْمْسُكونَِة  أَقَْص  َوإَِل  َمْنِطُقُهْم، 

وأيًضا: »ِبَكاَلِمَك تَترََبَُّر َوِبَكاَلِمَك تَُداُن« )مت 12: 37(. لهذا 

ظهرت يف الرهبنة فلسفة الصمت »َضْع يَا َربُّ َحاِفظًا لَِفِمي، 

« )مز 140(، وقول القديس أرسانيوس:  وبَابًا َحِصيًنا لَِشَفتَيَّ

ا عن صمتي فلم أندم قط«. »كثرًيا ما تكلَّمت وندمت، أمَّ
الفم إذن، هو العضو الذي علينا أن نُكرِّسه للشهادة والكرازة، 

ولُِنطق كل ما هو للبنيان، ولتمجيد اسم الله وتسبيحه، فالفم 

مل يُعَط لنا لننطق كالًما سيئًا أو رديئًا، أو كالًما ُمعرِثًا وهادًما، 

أو لنلعن به الناس املخلوقني عىل صورة الله، أو ننقل أخباًرا 

خاصة عن الناس أو نُسبِّب عرثة لهم. والعامل اليوم يعاين من 

الذي ل يخلو من معصية، نتيجة سوء استخدام  الكالم  كرثة 

 ،)SOCIAL MEDIA( الجتامعي  التواصل  وسائل 

األمور  يف  يعرف،  ل  وَمْن  يعرف  َمْن  يتكلم،  صار  فالجميع 

املفيدة والضارة، ويتداول آلف األخبار الصحيحة والكاذبة، 

فالجميع  الصادقة،  غري  وأيًضا  والدقيقة  األمينة  واملعلومات 

والِخداع.  والزيف  الكذب  يُغلِّفه  عالَم  يف  بَدلِوه  يُلقي  صار 

ونتذكَّر هنا أن الكذب هو إحدى الفئات الثامنية التي أشار 

إليها الروح يف سفر الرؤيا والتي لن تدخل ملكوت السموات 

)انظر: رؤ 21: 8(.
إصالح  هي  الصوم،  هذا  ترتيب  يف  الكنيسة  ففلسفة  إذن 

الفم واللسان ليكون كالمنا ُمملًَّحا مبلح، ألن الفم هو وسيلة 

الخدمة والشهادة والكرازة، فهو بالحقِّ صوم الخدمة والكرازة 

وزرع اسم املسيح يف كلِّ قلب. وبهذه الصورة الحلوة يصري 

 ُ »أَُخربِّ ُمعيًنا شديًدا لإلنسان ليك يشهد للمسيح  الصوم  هذا 

للكهنة  وليس  مسيحي  لكلِّ  رضوري  وهو  إِْخَوت«،  ِباْسِمَك 

والرهبان فقط.

هل يف صمتك وخلوتك تقول »تََكلَّْم يَا َربُّ ألَنَّ َعبَْدَك َساِمٌع« 

)1صم 3: 10(؟ احذر أن تكون أُذنك متعطِّلة عن السمع أو 
تسمع  ل  أنها  أو  فقط؟  لها  يروق  ما  تسمع  أنها  أو  مريضة، 

كلَّه  امليالد  صوم  تجعل  بأن  الكنيسة  تهتمُّ  لذلك  إطالقًا! 

م الكنيسة  ًصا لهذا األمر – إصالح األذن الروحية – وتُقدِّ مخصَّ

عىل مدى شهر كيهك كلِّه، التسابيح الروحيَّة الجميلة للسيِّدة 

العذراء، صاحبة األُُذن املفتوحة.

بَِقَى ملحٌق صغري هنا، وهو أنَّنا بعد صوم امليالد نعرب عىل 

نينوى، وهذا  إل صوم  كلها حتى نصل  اإللهي  الظهور  أعياد 

)يونان(  بإنساٍن  يختص  فهو  األُُذن،  عىل  قائٌم  أيًضا  الصوم 

قاوم صوت الله ودعوته للكرازة ألهل نينوى، ولقته تجارب 

ليسمع  عاد  منها،  الله  اه  نجَّ وبعدما  ذلك،  بسبب  شديدة 

املدينة  عن  عفا  أنَّه  كيف  أراه  الله  ولكنَّ  ًرا،  ُمترضِّ ويذهب 

للتوبة  فهبُّوا  الله  لصوت  الجيِّد  سامعهم  أجل  من  بأرسها 

ونالوا املغفرة والنجاة.

لنا  فرصة  الكنيسة  قد جعلته  امليالد  أنَّ صوم  نرى  وهكذا 

ل  األوَّ العضو  فاألذن هي  وتجديدها.  الداخليَّة  أُُذننا  إلصالح 

الروحيَّة.  مسريته  اإلنسان  به  يبدأ  الذي  الروحي  الجهاز  يف 

عىل  املسرية  تعتمد  الرهبانيَّة  والحياة  الرهباين  التدبري  ويف 

إل  الشيخ  أو  األب  من  األبوي،  التسليم  وهي  هامة،  قاعدة 

تلميذه، وهذا األمر ل يتم إلَّ من خالل التعليم املنطوق من 

األب، واألُذن السامعة واملطيعة لالبن. وطوىب ملن ميلك األُُذن 

الجيِّدة القادرة عىل السمع والطاعة والعمل.

الصوم الكبير:
صته الكنيسة من أجل إصالح َعنْي اإلنسان  هذا الصوم خصَّ

وصيانتها، وتجديد نظرته الداخليَّة. ففي أحد الرفاع نقرأ من 

األصحاح السادس إلنجيل متى الرسول، اآليات من )1- 18(، 

ل  ل الفصل السادس يف األحد التايل له؛ أي يف األحد األوَّ ثمَّ نكمِّ

الَعني  عن  يسوع  الربُّ  يُكلِّمنا  الجزء  هذا  ويف  الصوم،  من 

 ، الَْعنْيُ ُهَو  الَْجَسِد  اُج  »رِسَ فيقول:  الرشيرة  والَعني  البسيطة 

َوإِْن كَانَْت  ًا،  نرَيِّ َعيُْنَك بَِسيطًَة فََجَسُدَك كُلُُّه يَُكوُن  فَِإْن كَانَْت 

يَرًة فََجَسُدَك كُلُُّه يَُكوُن ُمظْلِام« )مت 6: 23،22(.  َعيُْنَك ِشِّ

ذات  وعنٌي  حاسدة،  وعنٌي  ناقدة،  وعنٌي  شهوانيَّة،  عنٌي  فهناك 

النظرة  صاحبة  العني  هناك  وأيًضا  لألمور،  معكوسة  نظرة 

والَعني  للنميمة،  واملحبَّة  لألخبار  الناقلة  والعني  السوداويَّة 

الديَّانة والرشيرة. تُرى من أيِّ نوٍع هي عيُنك يا أخي؟

عن  فيه  ونقرأ  التجربة،  أحد  الثاين،  األحد  ذلك  بعد  يأت 

الشيطان  ويحاول  العامل«  ماملك  كلَّ  »أراه  الَعني:  تجربة 

إغراءه بها إن خرَّ وسجد له، وهكذا يف تجربة تحويل الحجارة 

خبًزا، فالثالث تجارب كانت بإغراءات منظورة بالَعني، وعلَّمنا 

الربُّ يسوع كيف نغلبها. ونصل إل األحد التايل مع َمثَل البن 

أو  أبيه،  إل  ينظر  ومل  أبيه  ثروة  إل  نظر  الذي  ذاك  الضال، 

ة. يستمع له، فدخل يف تجربة ُمرَّ

كيف  ونقرأ  السامريَّة،  املرأة  مع  الرابع  األحد  إل  ونصل 

قائلة:  وعشريتها  مدينتها  ألهل  لتكرز  املرأة  هذه  انطلقت 

أسبوع  وقبل  فََعلُْت«.  َما  كُلَّ  يِل  قَاَل  إِنَْسانًا  انْظُُروا  وا  »َهلُمُّ
)مريض  أعمى  املولود  إنجيل شفاء  الكنيسة  لنا  م  تُقدِّ اآللم 

البرص  وأعطاه  عينيه،  يسوع  الربُّ  فتَّح  وكيف  العينني(، 

س من  املقدَّ الصوم  نبتغيه نحن يف  أيًضا، كمثال ملا  والبصرية 

نَيْل البصرية والستنارة والتجديد لعيون قلوبنا الداخليَّة.

إنَّ أهمَّ َعنْي علينا اقتناؤها يف هذا الصوم هي الَعني الرحيمة، 

لذلك تلحُّ الكنيسة عىل ذلك بتكرارها ملديحة »طوىب للرحام 

أشكال  من  صورة  أي  تشمل  هنا  واملساكني  املساكني«،  عىل 

البعيدين  او  الخطاة،  أو  الضعفاء  أو  الفقراء  فرمبا  املسكنة؛ 

دة العذراء: صوم السيِّ
الكنيسة،  يف  األصوام  أجمل  من  هو  العذراء  السيِّدة  صوم 

وهو أقرص األصوام الكبرية وأَحبُّها لقلوب الجميع، وقد رتَّبته 

الكنيسة من أجل إصالح القلب وتجديده.

الرئييس يف هذا الصوم هو إلصالح وتجديد قلبنا،  فجهادنا 

أي  له،  لة  املوصِّ الروحية  القنوات  دنا  جدَّ قد  نكون  بعدما 

األُذن والعني والفم، وذلك مبحاوله اقتناء القلب النقي. فنحن 

قلبنا هو  ليكون  القلب،  نقاوة  إل  أن نصل  أجل  نجاهد من 

سنا حياتنا  ، الفِرح بالله. ونحن الذين كرَّ القلب املسبِّح، املُصلِّ

لله، وانطلقنا إل الربيَّة محبًة يف اسمه القدوس، وبدأنا جهادنا 

مع األُذن ثُمَّ مع الَعني ثُمَّ مع الفم، مثابرين عىل ذلك كلَّ يوم 

لنقتني القلب النقي، مصلِّني كل يوم قائلني: »قلبًا نقيًّا اخلق 

ده يف أحشايئ« )قطع الساعة  يفَّ يا الله وروًحا مستقياًم جدِّ

الثالثة(؛ هل نَعي هذه الكلامت التي نُصلِّ بها؟ فنحن نُجاهد 

يَُعاِيُنوَن  ألَنَُّهْم  الَْقلِْب،  لأِلَنِْقيَاِء  نقيًّا: »طُوىَب  قلبنا  يكون  ألن 

ة أن  اللَه« )مت 5: 8(، فهل صارت عينك الداخليَّة مستعدَّ

الله وتُعاينه يف األحداث ويف األشخاص ويف كلِّ موقف  ترى 

يف هذا الزمان الذي تعيشه؟ كثري من اآلباء قالوا: إنَّ هدف 

الحياة الواحد هو نقاوة القلب. فكلُّ إنسان يجاهد يف حياته 

املوهوبة من الله لقتناء نقاوة القلب يف مخدعه ويف حياته، 

معه،  والحياة  ومعاينته  فيه،  الله  لسكنى  اًل  مؤهَّ يصري  حتى 

وهذا هو ما يريده الله منَّا »يَا ابِْني، أَْعِطِني قَلْبََك« )أم 23: 

ام الله يقول له:  26(، وعندما يأت الوقت ويقف اإلنسان قدَّ

ها قلبي أمامك يا ربُّ نقيًّا كام أردته مني، مبداخله الثالثة: 

السيِّدة  صوم  يف  اإلنسان  قلب  ويصري  والفم.  والَعني  األُذن 

حياة  يُظِهر  لله  مسكًنا   – الجميل  الصوم  ذلك   – العذراء 

ل  أوغسطينوس: »نحن  القديس  قال  والتسبيح، كام  النقاوة 

ب العذراء مريم ألنها حملت املسيح يف بطنها، بل نحن  نطوِّ

ب العذراء مريم ألنها قبل أن تحمله يف بطنها حملته يف  نطوِّ

قلبها«.

فخالصة جهادنا أن يحلَّ املسيح يف القلب، ول ينازعه آخر 

الرتبُّعِ  تعوقه عن  أي خطيَّة  أو  أو صورة  أو شهوة  فكرة  أو 

نقيًّا  القلب  لحفظ  اإلنسان  جهاد  ويكون  العرش،  هذا  عىل 

ٍظ  هدفًا ساميًا لنا يف هذا الصوم، حسب القول: »فَْوَق كُلِّ تُْحفُّ

اْحَفْظ قَلْبََك، ألَنَّ ِمْنُه َمَخاِرَج الَْحيَاِة« )أم 4: 23(. وأُذكِّركم 

َداَم  األناشيد: »َما  نشيد  سفر  يف  الواردة  باآلية  األحباء  أيها 

َرائَِحتَُه« )نش 1: 12(، أي:  أَفَاَح نَاِرِديِني  الَْملُِك يِف َمْجلِِسِه 

ومالًكا  به  وفِرًحا  قلبك،  عرش  عىل  مسرتيًحا  املسيح  مادام 

عليه، فإن رائحتك الخاصة )نارديني(، واملتمثِّلة يف كلِّ كلمة 

الذكيَّة؛ كام  املسيح  برائحة  تفوح  نظرة، سوف  أو  أو سلوك 

كِيَُّة  يكتب بولس الرسول لنا بالروح : »ألَنََّنا َرائَِحُة الَْمِسيِح الذَّ

للِه« )2كو 2: 15(.

وهكذا تصري غاية رحلة حياتنا الطويلة هي أن ميلك املسيح 

سة. وحينام يأت وقت انتقالنا  عىل قلوبنا، ليجعلها قلوبًا مقدَّ

للسامء نُرنِّم ونُسبِّح بالفرح، إذ نكون قد أكملنا تقديس كلِّ 

أجهزتنا الروحيَّة، فصارت أواين ملجد الله.

هذه هي فلسفة الكنيسة يف األصوام الكبرية، وبالطبع هناك 

هدٌف  له  منها  فكلٌّ  الصغرية،  لألصوام  روحيَّة  أخرى  معاٍن 

ومعنى خاص، وجميعها للمساندة يف مسريتنا الروحيَّة. ونحن 

الكبرية،  األصوام  من  ل  األوَّ الصوم  مسرية  بداية  أعتاب  عىل 

صوم امليالد، علينا أن نبدأ هذا الصوم ونحن ُمدركون ألهميَّة 

ل هذه األعضاء  الروحي؛ وأوَّ الصوم يف صيانة أعضاء جهازنا 

تُفيدنا  التي  واألقوال  واآليات  القراءات  فُنِعد  األُذن،  هو 

وتدعونا لتقديس السمع، ويقظة الذهن والطاعة للوصيَّة يف 

صوم امليالد.



مقاالت
عدد مارس 2023

التاسعة نذكر موت السيد املسيح عيل الصليب،  صالة الساعة 
الطعام؟  مبباركة  الخاص  اإلنجيل  من  الفصل  هذا  إذن  فلامذا 
يبدوا أن نظام االنقطاع كان عموًما إيل الساعة التاسعة، فيصيل 
الناس هذه الساعة بإنجيلها املناسب، ثم يتناولون طعامهم. وملا 
اليومية  الصالة  يتغري نظام  السنة صوًما، وليك ال  كانت غالبية 
بني اإلفطار و الصوم، بقي هذا الفصل من اإلنجيل عيل مدار 
انقطاع، يذكرنا مبباركة  التي ليس فيها  األيام  السنة.. حتى يف 

الرب للطعام قبل الكل أيًا كان املوعد..
بعد  الثالثة  هي  النهار  من  التاسعة  الساعة  أن  واملعروف 
السادسة  من  األغلب  عيل  يبدأ  النهار  أن  اعتبار  عيل  الظهر، 
بحث هذه  داعي الستفاضة يف  ال  الحاالت،  أية  وعيل  صباًحا. 
النقطة، مادامت فرتة االنقطاع تتغري من شخص إيل آخر، كام 

إننا تركنا تحديدها ألب االعرتاف ولحالة الصائم الروحية...

والمهم عندنا هو الوضع الروحي لفترة 
االنقطاع.

بفرتة  خاصة  قوانني  يف  أو  شكليات  يف  ندخل  أن  نريد  فال 
بها  يستفيد  التي  الطريقة  نتحدث عن  أن  نريد  إمنا  االنقطاع، 
ينقطع  الطعام. ألنه قد  انقطاعه عن  اإلنسان روحيًا من فرتة 
إنسان عن الطعام إيل التاسعة من النهار أو غيل الغروب أو إيل 
ظهور النجم، وال يستفيد روحيًا، إذ كان قد سلك بطريقة غري 

روحية. فام هي الطريقة الروحية إذن؟

فترة  تكون  أن  تكون  أن  ينبغي   -1
االنقطاع فترة زهد ونسك.

الطعام،  عن  منقطًعا  تكون  ال  أي  للجسد.  مبا  فيها  تهتم  فال 
وتظل تفكر متى تأكل.. إمنا ينبغي أن تكون فرتة االنقطاع فرتة 
زاهدة ناسكة، ترتفع فيها متاًما عن مستوي الكل وعن مستوي 

املادة وعن مستوي الطعام.

تأكل  ال  االنقطاع  فترة  وبعد   -2
بشهوة.

فالذي ينقطع عن الطعام، ثم يأكل بعد ذلك ما يشتهيه، أو 
يتخري أصنافًا معينة تلذ له، هذا ال يكون قد أخضع جسده أو 
أمات شهواته. وإذ يأكل بشهوة، أو إذ يأكل ما يشتهي، يدل عيل 

الروحية  الناحية  من  الصوم  تعريف 
سنذكره بالتفصيل فيما بعد.

ولكن ما هو تعريف الصوم من الناحية 
الجسدية؟ الصوم هو انقطاع عن الطعام 
من  خال  طعام  يعقبها  الوقت،  من  فترة 

الدسم الحيواني.

1- الصوم االنقطاعي :-
 البد من فرتة انقطاع )الصوم االنقطاعي(، ألننا لو أكلنا من 
وحتى  صامئني.  وليس  نباتيني  لرصنا  انقطاع،  بدون  اليوم  بدء 
الصوم يف اللغة هو االمتناع أو االنقطاع. فال بُد إذن أن منتنع 

عن الطعام لفرتة معينة.
فرتة االنقطاع عن الطعام تختلف من شخص آلخر.

من  نذكر  كثيرة  ألسباب  وذلك 
: بينها

1- يختلف الناس يف درجتهم الروحية. فهناك املبتدئ الذي 
ال يستطيع أن ينقطع عن الطعام لفرتة طويلة. وأكرث من هؤالء 
يفعل  كان  كام  صوًما،  األيام  يطوي  أن  يستطيع  الذي  الناسك 

آباؤنا الرهبان و املتوحدون و السواح.
2- يختلف الصامئون يف سنهم. فمستوي الطفل أو الصبي 
يف الصوم، غري مستوي الشاب أو الرجل الناضج، غري ما يستطيعه 

الشيخ أو الكهل.
 3- يختلف الصامئون أيًضا يف صحتهم، فام يحتمله القوي 
نظام  لهم  يكون  قد  املريض  أن  كام  الضعيف.  يحتمله  ما  غري 
أمراضهم  نوعية  تكون  االنقطاع حسبام  يعفون من  أو  خاص، 

وطريقة عالجهم.
فالبعض  عملهم.  نوعية  يف  كذلك  الصامئون  يختلف   -4
والبعض  كبري.  جسدي  مجهود  إيل  تحتاج  بأعامل  يقومون 
يف  ساعات  بضع  مكاتبهم  إيل  فيها  يجلسون  مريحة  أعاملهم 

اليوم. واحتامل هؤالء لالنقطاع غري احتامل أولئك.
األسبوع  الصائم  يبدأ  فقد  التدرج.  نظام  أيضا  هناك   -5
األول من صومه بدرجة انقطاع معينة، تزداد عيل مر األسابيع، 
حتى يكون انقطاعه يف آخر الصوم أعيل بكثري من نقطه البدء. 

وهذا التدرج نافع وينصح به اآلباء الروحيون.

لهذا  ادني  حد  يوجد  قد  انه  علي 
االنقطاع.

فالصوم  آخر.  إيل  صوم  من  األدىن  الحد  هذا  يختلف  ورمبا 
والحد  األصوام.  باقي  من  أعيل  األدىن  حده  يكون  مثاًل  الكبري 

األدىن يف أسبوع اآلالم يكون أعيل مام يف الصوم الكبري نفسه
والبعض كانوا يطوون الفرتة من بعد خميس العهد إيل قداس 
العيد. وأيام الربامون يف أصلها تطوي أيضا. أما الضعفاء فلهم 
هامة  قاعدة  نضع  أن  فيمكننا  ذلك،  كل  ومع  خاص.  تسهيل 

وهي:

أب  إرشاد  حسب  تكون  االنقطاع  فترة 
االعتراف.

وذلك حتى ال يبالغ فيها البعض فتتبعهم جسديًا، وقد تتعبهم 
روحيًا أيضا إذ تجلب لهم أفكاًرا من املجد الباطل. كام أن العض 
الصوم.  فائدة  تفقده  بطريقة  يتهاون  قد  األخرى  الناحية  من 
من  أنه  عيل  األمر.  هذا  اعرتاف عيل  أب  أن يرشف  واألفضل 
نسأل  أن  نود  االنقطاع،  فرتة  يف  للكنيسة  العام  النظام  جهة 

سؤاال:

عن  االنقطاع  بين  عالقة  هناك  هل 
الطعام والساعة التاسعة؟

يبدو أن هناك عالقة.. ألنه يف طقس الكنيسة الخاص بصالة 
مبباركة  الخاص  اإلنجيل  فصل  اختيار  نالحظ  التاسعة  الساعة 
أننا يف  )لو 9: 10-17(. وواضح  الجوع  الطعام بعد فرتة من 

انه مل يستفيد روحيًا من فرتة االنقطاع، ومل يتعلم منها الزهد و 
النسك..! أنظر ما قاله دانيال النبي عن صومه »مل آكل طعاًما 
فائدة..!  بال  يبنيه،  ما  يهدم  يكون  وهكذا  شهيًا« )دا 10:3(. 
وليس الصوم هو أن نبني ونهدم ثم نبني ثم نهدم، بغري قيام..!

فترة  نهاية  ب 
َّ

َرق
َ

ت
َ
ت وال   -3

لتأكل. االنقطاع، 
أن جاء موعد الكل، فال ترسع إليه. وحبذا لو قاومت نفسك، 
ولو دقائق قليلة وانتظرت. أو إن حل موعد تناولك للطعام، قل 
الكتاب ونتأمل  نقرأ  أو  نأكل،  الوقت ثم  لنفسك: نصيل بعض 
الذي  الطعام.. الزهد  الوقت ثم نأكل، وال تتهافت عيل  بعض 
كان لك أثناء فرتة االنقطاع، فليستمر معك بعدها. فهذه هي 

الفائدة الروحية التي تنالها.

اجعل روحياتك هي التي تقودك، وليس 
الساعة.

وادخل إيل العمق. العمق الذي يف االمتناع عن الطعام. الذي 
االرتفاع عن مستوي الكل، وعن مستوي املادة، وعن مستوي 

الجسد. وبالنسبة إيل فرتة االنقطاع ، الجوع يف الصوم.

2- عنصر الجوع في الصوم :-
يأكلون دون أن يشعروا  الطعام، ثم  ينقطعون عن   كثريون 
باالحتياج إيل الطعام، ودون أن يصلوا إيل الشعور بالجوع، وإىل 
روحية.  فوائد  من  فيه  ما  وأخذ  عليه  والصرب  الجوع  احتامل 

وقدم لنا الكتاب أمثله للجوع يف الصوم:

السيد المسيح صام حتى جاع، وكذلك 
الرسل.

قيل عن السيد املسيح له املجد يف صومه األربعيني إنه »جاع 
»مل  البشري  لوقا  معلمنا  رواية  وحسب   .)2  :4 )مت  أخرًيا« 
 .)2  :4 )لو  أخرًيا«  جاع  متت  وملا  األيام.  تلك  يف  شيئًا  يأكل 
أثنني  يف  أخري،  مناسبة  يف  جاع،  أنه  املسيح  السيد  عن  وذكر 
مستوي  أن  يقول  البعض  لعل  ولكن   .)12 )مر11:  البصخة 
صوم السيد صعب علينا، فلنتحدث عن صوم البرش، وفيه أيًضا 
عنرص الجوع. قيل عن القديس بطرس الرسول إنه »جاع كثرًيا 
بولس  القديس  حديث  ويف   .)1  :10 يأكل« )أع  أن  واشتهي 
الرسول عن خدمته هو وزمالئه، قال » يف تعب وكد، يف أسهار 
مراًرا كثرية، يف جوع وعطش، يف أصوام مراًرا كثرية »)2كو 11: 

27(. وقال أيًضا »تدربت أن اشبع وان أجوع« )يف 4: 12(.
وقد طوب الله حالة الجوع فقال:

 »طوباكم أيها الجياع اآلن، ألنكم ستشبعون »)لو 6: 21(.
وأن كان جوع لعازر املسكني قد أهله للجلوس يف حضن أبينا 
إبراهيم، عيل اعتبار أنه استويف تعبه عيل األرض عيل الرغم من 
أن ذلك كان بغري إرادته، فكم باألكرث ينال خرًيا يف األبدية من قد 

جاع ههنا بإرادته، نسًكا وزهًدا، وتقربًا إيل الله.

 وقد درب الرب شعبه في البرية بالجوع.
بك  سار  فيها  التي  الطريق  كل  »وتتذكر  الشعب  لهذا  وقال 
القفز.. فَأََذلََّك وأجاعك وأطعمك  األربعني سنه يف  الرب هذه 
املن الذي مل تكن تعرفه وال عرفه آباؤك ليك يعلمك انه ليس 
بالخبز وحده يحيا اإلنسان، بل بكل ما خرج من فم الرب يحيا 

اإلنسان« 
منه  ستهرب  وأجاعك«،  »أذلك  عبارة  من  يهرب  الذي  إن 
عبارة »وأطعمك املن يف الربية«… عيل أن بني إرسائيل تذمروا 

عيل تدريب الجوع، فهلكوا يف الربية

الجوع  في  كماله،  إلي  يصل  الصوم  إن 
واحتماله.

فإن كنت ال تجوع، فأنت مل تصل إيل عمق الصوم بعد. وإن 
أطلت فرتة انقطاعك حتى وصلت إىل الجوع، ثم أكلت مبارشة، 

الصوم والجسد

لطيب الِذكر مثلث الرحمات المتنيح 

قداسة البابا 
األنبا شنودة الثالث
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فأنت إذن مل تحتمل الجوع ومل متارسه. وبالتايل مل تنل الفوائد 
الروحية التي يحملها الجوع.

فما هي الفضائل الروحية التي يحملها 
الجوع؟

والشعور  الغرور  عن  بضعفه  يشعر  الجوع،  ميارس  الذي 

إيل  النفس، وتشعر بحاجتها  فتُذلُّ  الجسد،  يذل  والثقة  بالقوة 

رب  يا  أسند  له:  وتقول  بالصالة  الله  إىل  فتلجأ  تسندها،  قوة 

ضعفي بقوتك اإللهية، فأنا بذايت ال أستطيع شيئًا.

أكثر  صالة  جائع،  وهو  اإلنسان  صالة 
ا.

ً
عمق

ممتلئة  صلوات  منه  تخرج  ال  بالطعام،  املمتلئ  الجسد  أن 

و  الصوم  وميتزج  بالصوم،  الصالة  متتزج  دامئًا  ولذلك  بالروح. 

الصالة. وحينام يريد الناس أن يصلوا يف عمق، نراهم يصومون. 

وحتى  عمقها،  لها  اآلالم  أسبوع  يف  الناس  صلوات  وهكذا 

القراءات كذلك حينام تقال بصوت خافت من الجوع..

إن تسجيل لحن من ألحان البصخة، خالل أسبوع اآلالم، يكون 

الصوم..  روحيات  وله  صامئًا،  كان  لُه  َسجَّ الذي  ألن  ُعمق،  له 

وتسجيل نفس اللحن يف غري أيام الصوم، وصاحبة ُمْفِطر، يجعل 

اللحن يفقد الكثري من عمقه الروحي، ورمبا يتحول إيل مجرد 

أنغام وموسيقي. إن الله يحب أن يشعر اإلنسان بضعفه، لكيام 

ولذلك  بالضعف.  الشعور  عيل  يساعد  والجوع  قلبه.  ينسحق 

تصلح فيه املطانيات metanoia، وال تصلح ملن هو ممتلئ 

بالطعام. نصيحتي لك: أن شعرت بالجوع فال تأكل. وإمنا أحتمل 

وجاع  يوًما  أربعني  صام  املسيح  السيد  الجوع.إن  بركة  وخذ 

أخريا. وملا نصحه الشيطان أن يأكل رفض أن يأكل عيل الرغم 

من جوعه. وأعطانا بذلك درًسا.. لذلك أحتمل الجوع وأيًضا:

إن شعرت بالجوع، ال تهرب منه.
ببعض  االنشغال  طريق  عن  بالجوع،  الشعور  من  تهرب  ال 

األحاديث، أو ببعض املسليات، أو عن طريق النوم، ليك متيض 

فرتة الجوع دون أن تشعر بها.. فإنك بالهروب من الجوع، إمنا 

تهرب من بركاته ومن فوائده الروحية، وتهرب من التدريب 

عيل فضيلة االحتامل وفضيلة قهر الجسد.. إننا نريد أن نستفيد 

من الجوع، وليس أن نهرب منه.

ال  إنك  قل  الجوع،  عليك  ضغط  إن 
تستحق األكل.

قل لنفسك: أنا ال أستحق آكل بسبب خطاياي. وهكذا 
تنسحق نفسك من الداخل، يف الوقت الذي يسحقها فيه أيًضا 

والعجب  والخيالء  الكربياء  عنك  تتخيل  وهكذا  الجسد.  تعب 

بالذات. وإن يصيل. أما الشبعان كثرًيا ما ينيس الصالة ولذلك 

غالبية املتدينني يصلون قبل األكل. وقليلون هم الذين يصلون 

بعد االنتهاء من األكل أيًضا، إال يف الرسميات..

أن  ينبغي  الصوم،  في  الجوع  تدريب 
يكون بحكمة.

حًقا إن الذين شعروا بالفائدة الروحية التي تأيت من الجوع، 

املبالغة  التدريب  بهذا  أقصد  ال  إين  عيل  مدته..  يطيلون  كانوا 

فيه  يقف  أن  يستطيع  ال  وضع  إيل  الصائم  يصل  بحيث  فيه، 

عيل قدميه للصالة من شدة اإلعياء. وقد يفضل أن يصيل وهو 

ساجد، ليس عن خشوع وإمنا طلبًا للراحة واسرتخاء الجسد يف 

حدود  يف  بحكمة،  التدريب  هذا  يف  السلوك  يجب  إمنا  تعب 

احتامل الجسد. ومع ذلك أقول لك كلمة رصيحة وهي:

ال تخف من الجوع، فهو ال يستمر معك.
ما  لتحتمل  تتسع  احتياجها  من  أزيد  تعطيها  كلام  فاملعدة 

هو أكرث.. ويزداد اتساعها يف حالة الرتهل، مع ضعف جدران 

املعدة. وإن مل تعطها ما يصل بها إيل االمتالء تشعر بالجوع، فإن 

صربت عيل الجوع ومل تعط املعدة ما ميلؤها، تبدأ يف أن تكيف 

وال  لكثري..  تتسع  تعود  ال  التدريب  وبتوايل  وتنكمش.  نفسها 

يستمر الجوع، فالقليل يشعرها بالشبع. واإلنسان الحكيم هو 

ا في الصوم، أي 
ً
إن اشتهي جسدك سمك

صوم، فال تعطه.
ليس فقط السمك، بل كل املشتهيات مهام كانت حالال. ألنك 

يف الصوم تضبط شهواتك.

املعارشات  عن  يبعدون  الصامئني  ولكن  الزواج حالاًل؟  أليس 

الجسدية يف الصوم ضبطًا ألنفسهم )1 كو 7: 5(. بل هكذا فعل 

أيًضا امللك داريوس األممي )دا 6:8(.

٥- الطعام النب�اتي :-
أن  بقي  الجوع،  وعن  االنقطاع  فرتة  عن  الصوم  يف  تحدثنا   
نظام  انه  كيف  ونرشح  الصوم،  يف  النبايت  الطعام  عن  نتحدث 

إلهي، وأنه األصل يف الطبيعة، إذ أن أبانا آدم كان نباتيًا، وأمنا 

حواء كانت نباتية. وكذلك أوالدهام إيل نوح.

 إن اهلل خلق اإلنسان نباتًيا.
فلم يكن آدم وحواء يأكالن يف الجنة سوي النباتات: البقول 

والثامر. وهكذا قال الله آلدم وحواء »إين قد أعطيتكم كل بقل 

يبذر بذًرا عيل وجه كل األرض. وكل شجر فيه مثر شجر يبذر 

الحيوانات  حتى  بل   .)29  :1 )تك  طعاًما«  يكون  لكم  بذًرا، 

إيل ذلك الحني كانت نباتية أيضا، إذ قال الرب »ولكل حيوان 

األرض وكل طري السامء، وكل دابة عيل األرض فيها نفس حية، 

أعطيت كل عشب أخرض طعاًما« )تك 1: 30(.

ا 
ً

وبعد طرد اإلنسان من الجنة، بقي أيض
نباتًيا.

من  يأكل  أن  أعطي  األرض،  ومثار  البقول  جوار  إيل  ولكنه 

عشب األرض، أي من الخرضاوات، فقال له الرب بعد الخطية 

»وتأكل عشب الحقل« )تك 3: 18(. ومل نسمع أن أبانا آدم 
مرض بسب سوء التغذية، وال أمنا حواء. بل نسمع أن أبانا آدم 

-وهو نبايت- عاش 930 سنة )تك 5:5(. وهكذا طالت أعامر 
أبنائه وأبناء أبنائه يف هذه األجيال النباتية.. )تك5(.

بعد  اللحم  بأكل  لإلنسان  يصرح  ولم 
فلك نوح.

وحدث ذلك يف زمن مظلم كان فيه »رش اإلنسان قد كرث عيل 

َف  بُّ أَنَُّه َعِمَل اإِلنَْساَن يِف األَْرِض، َوتَأَسَّ األرض« حتى »َحِزَن الرَّ

 .)6  ،5  :6 التكوين  )سفر  بالطوفان  العامل  واغرق  قَلِْبِه«،  يِف 

دابة  »كل  وبنيه  نوح  ألبينا  الله  قال  الفلك،  رسّو  بعد  وهكذا 

حية تكون لكم طعاًما، كالعشب األخرض، دفعت إليكم الجميع. 

غري أن لحاًم بحياته دمه ال تأكلوه« )تك 9:3،4(. وملا قاد الله 

شعبه يف الربية، إطعامه طعاًما نباتيًا.

الُْكْزبََرِة،  كَِبْزِر  »َوُهَو  املن  هو  النبايت  الطعام  هذا  وكان 

أَبْيَُض، َوطَْعُمُه كَِرقَاق ِبَعَسل« )سفر الخروج 16: 31(. وكان 

كانوا  كام  الهاون  يف  يدقونه  أو  ويطحنونه  يلتقطونه  الشعب 

أيًضا يطبخونه يف القدور ويعملونه مألت. وكان طعمه كطعم 

قطايف بزيت )عدد 11: 8(.

ذلك  فعل  باللحم،  لهم  صرح  ولما 
بغضب.

الطعام  الترصيح بسبب شهوتهم، وتذمرهم عيل  وكان ذلك 

ورضبهم  شهوتهم،  الرب  فأعطاهم  بدموع.  اللحم  وطلبهم 

رضبه عظيمة »وإذ كان اللحم بعد بني أسنانهم قبل أن ينقطع، 

جًدا،  عظيمة  رضبة  ورضبهم  شعب،  عيل  الرب  غضب  حمي 

الشهوة(  قبور  )أي  هتأوة  قربوت  املوضوع  ذلك  أسم  فدعي 

ألنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا« )عدد11، 33، 34(.

ا طعام دانيال 
ً

واألكل النباتي كانا أيض
النبي وأصحابه.

 إذ كانوا يأكلون القطاين أي البقول )دا 1:12(، هؤالء الذين 
وضعوا يف قلوبهم أال يتنجسوا بأطايب امللك وال بخمر مرشوبه 

)دا 10: 3(.

الذي يضبط نفسه، ويحفظ نظام معدته، فهو ال يكرث من تناول 

الطعام حتى ترتهل معدته، وال يبالغ يف منع الطعام عنها بحيث 

تنكمش إيل وضع أقل من احتياج جسده.

وفيه  نافع  األمر  هذا  في  فاالعتدال 
حكمة.

٣- الصوم والسهر :-
 االمتالء بالطعام يساعد عيل ثقل الجسد، وبالتايل عيل النوم. 
الهضم،  بعمليات  مثقل  غري  فيكون جسده خفيًفا،  الصائم  أما 

وميكنه السهر. والصوم مع السهر يعطي استضاءة للفكر. وكل 

القديسني الذين اتقوا الصوم، اشتهروا أيًضا بالسهر. نالحظ أن 

التالميذ بعد العشاءين، ثقلت عيونهم بالنوم وهم يف البستان، 

)مت  واحدة  ساعة  وال  الرب  مع  يسهروا  أن  يستطيعوا  ومل 

يف  الخنت  يأيت  أن  صالحك  من  ليس  أخي،  يا  وأنت   .)40  :26

ألُولَِئَك  »طُوَب  يقول  الكتاب  بينام  نامئًا،  فيجدك  الليل  نصف 

الَْعِبيِد الَِّذيَن إَِذا َجاَء َسيُِّدُهْم يَِجُدُهْم َساِهِريَن« )إنجيل لوقا 

12: 37(. تدرَّب إذن عيل الصوم، فالصوم يتمشَّ مع السهر. 

ونقصد بالسهر، السهر مع الله، وقضاء الليل يف الصالة.

٤- نوع الطعام في الصوم :-
أن  بقي  االنقطاع،  وفرتة  الجوع  عن  الصوم  يف  تحدثنا   
أحدثكم عن نوع الطعام. ويهمني هنا أن أذكركم بقول دانيال 

النبي عن صومه:

»مل آكل طعاًما شهيًا« )دا 10: 3(. لذلك إن صمت، أعطيت 
إذن  ابعد  بالحقيقة.  صمت  قد  تكون  ال  يشتهيه،  ما  جسدك 

عن املشتهيات ليك تقهر جسدك وتخضعه إلرادتك. ال تطلب 

صنًفا مختاًرا بالذات، وال تطلب أن تكون طريقه صنع الطعام 

تطلب-  أن  -دون  أمامك  وإن وضع  يلذ لك.  الذي  باألسلوب 

أريد  الذي تحبه نفسك، ال تكرث منه يف أكلك.. وال  صنف من 

أمامك  » إن وضع  القديسني  اآلباء  أقول لك كام قال أحد  أن 

طعام تشتهيه، فأفِسده قلياًل ثم كله«. ولعله يقصد بإفساده، 

مثل  األقل:  عيل  طعمه..  يغري  شيئًا  كمثال  عليه  تضيف  أن 

هذا الصنف املشتهي، ال تأكل كل ما يقدم لك منه. وكام قال 

أحد اآلباء »ارفع يدك عنه، ونفسك ما تزال تشتهيه«. أي أن 

تضبط  وأنت  الصنف،  أكله من هذا  يكمل  أن  يطلب  جسدك 

نفسك ومتنعها عنه.

يقدمها  كثيرة  أسئلة  أمام  ونقف  هنا 
البعض:

هل النباتني واملسل الصناعي )السمن( يحل آكله يف الصوم 

هل  فطاري؟  أم  صيامي  طعام  الدميكس  الجبنة  هل  ال؟  أو 

السمك نأكله يف هذا الصوم أم ال نأكله؟ ما رأيك يف الشوكوالتة 

الصيامي..؟ إلخ.

أسئلة كثرية ميكن اإلجابة عليها من جهة تركيب تلك األطعمة، 

وميكن من ناحية أخرى أن تٌبَحث روحيًا: فالسمن النبايت، إن 

مع  يتفق  نباتيًا  طعاًما  تكون  مهدرج  نبايت  زيت  مجرد  كانت 

حرفية الصوم. أما إن كنت تأكلها شهوة منك يف طعم السمن، 

فاألمر يختلف: تكون من الناحية الشكلية صامئًا، ومن الناحية 

الروحية غري مستفيد.

الصوم  من  نأخذ  أن  نريد  ال  ونحن 
شكلياته.

تركيبها  يف  يوجد  هل  هو:  املقياس  الدميكس،  الجبنة  كذلك 

عنرص حيواين؟ هذا من الناحية الشكلية. ولكن روحيًا: هل أنت 

تحب الجبنة وترص عيل أكلها منفًذا رغبات جسدك يف الصوم

وكذلك بالنسبة للشوكوالتة الصيامي: هل أنت تشتهي هذا 

أما  الكاكاو؟  من  بكوب  تستبدله  ال  وملاذا  بالذات؟  الصنف 

السمك، فهو أصاًل طعام حيواين. وقد رصح به للضعفاء الذين 

ال يحتملون كرثة األصوام. ولكن ال يرصح به يف أصوام الدرجة 

األويل. ومع ذلك:
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حزقيال  آكل  النباتي  الطعام  وكان 
النبي في صومه.

لنفسك  »وُخذ أنت  الرب  له  إذ قال  إلهي،  بأمر  وفعل ذلك 

قمًحا وشعرًيا وفوًل وعدًسا ودخًنا وكرسنة« )حز 4:9(.

هادئ  خفيف،  طعام  النباتي  والطعام 
ومهدئ.

ليس فيه ثقل اللحوم، دهونها وشحومها، بكل تأثري ذلك عيل 

الحيوانات: املتوحشة منها  أنه حتى يف  الجسد ونالحظ  صحة 

هي آكله اللحوم، واألليفة منها هي آكله النباتات. واملعروف 

أن النباتيني أكرث هدوء يف طباعهم من آكيل اللحوم

والعجيب أن غالبية الحيوانات التي نأكلها هي من الحيوانات 

آكله النباتات كالبهائم والغنام و املاعز والطيور الداجنة.

تضعف  لم  النباتية  الحيوانات  وتلك 
بالطعام النباتي.

كالحصان،  أو  كالجمل  بأن صحته  اإلنسان  قد نصف  إننا  بل 

وهام نباتيان. وكانوا قدميًا يقيمون رياضة هي مصارعة الثريان، 

إلثبات القوة مبصارعة هذه الحيوانات الجبارة يف قوتها، وهي 

نباتية. إذن أكل النبات ل يضعف األجساد.

ومنهم  النباتيين،  أعمار  طالت  وقد 
المتوحدون و السواح.

كان برنارد شو Bernard Shaw الكاتب املشهور نباتيًا، 

وقد عاش 94 سنة ومل يصبه أي مرض طوال حياته.. وما أكرث 

أول  بول  األنبا  القديس  و  أعامرهم.  طالت  الذين  النباتيني 

السواح، عاش مثانني سنة كسائح مل ير خاللها وجه إنسان، أي 

أعامًرا طويلة.  السواح عاشوا  املائة سنة. وغالبية  عاش حوايل 

كلها زهًدا،  كانت حياتهم  بل  نباتيني فحسب،  ومل يكن هؤلء 

و  قوية.  صحتهم  كانت  ذلك  ومع  زهيدة.  أطعمتهم  وكانت 

سنة،   105 عاش  الرهبان  أب جميع  انطونيوس  األنبا  القديس 

وكانت حياته صوًما مستمًرا، وكان قويًا يف صحته مييش عرشات 

األميال ول يتعب..

أن  أريد  ال  النباتي  الطعام  موضوع 
أبحثه علمًيا بل عملًيا، في حياة البشرية 

منذ آدم..
الرئيسية   amino acids األمينية  األحامض  إن  حًقا 

موجودة بغني يف الربوتني الحيواين أكرث مام يف الربوتني النبايت، 

التي توجد فيه عيل أية الحالت بنسب أقل، ولكنها كانت كافية 

النباتيون يف صحة  الرهبان و  الذين ذكرناهم، وعاش بها  لكل 

قوية. ومع ذلك ل ننيس أن الكنيسة تسمح يف بعض األصوام 

بالسمك، ول شك أنه يحوي بروتيًنا حيوانًا. كام أن هناك فرتات 

طويلة من اإلفطار.

يفيد  فالصوم  الصوم،  من  إذن  تخف  ال 
الجسد.

٦- فائدة الصوم للجسد:-
 للصوم فوائد عديدة للجسد، نذكر بعًضا منها فيام ييل:

أجهزة  لبعض  راحة  فترة  الصوم   -1
الجسد.

إنها فرتة تسرتيح فيها كل األجهزة الخاصة بالهضم والتمثيل، 

األكل  يرهقها  التي  هذه  واملرارة،  الكبد  و  واألمعاء  كاملعدة 

أو  املتواصل  األكل  وبخاصة  تركيبه  يف  املعقد  والطعام  الكثري، 

الذي يف غري مواعيد منتظمة، كمن يأكل ويرشب بني الوجبات، 

يف الضيفات ويف تنازل املسليات والرتفيهات وما أشبه. فرتتبك 

طعام  عيل  هضم،  إيل  يحتاج  جديد  طعام  يدخل  إذ  أجهزته 

يف  أما  هضمه..!  ينتهي  أن  أوشك  طعام  عيل  مهضوم،  نصف 

الصوم ففي خالل فرتة النقطاع تسرتيح أجهزة الجسم هذه. 

ويف تناول الطعام تصلها أطعمة خفيفة ل تتعبها. وكذلك يريحنا 

أن  أجمل  وما  الوجبات(.  بني  األكل  )عدم  تدريب  الصوم  يف 

يتعود الصائم هذه التدريب، ويتخذه كمنهج دائم حتى يف غري 

أوقات الصوم، إل يف الحالت الستثنائية. من فوائد الصوم أيضا 

للجسد أن:

2- الطعام النب�اتي يريح من مشكلة 
الكوليسترول.

نسبة  إزادة  يف  ودهونها  بشحومها  اللحوم  أخطر  ما   
الجلطات، حتى  تكوين  الدم، وخطر ذلك يف  الكوليستريول يف 

النصائح يف  ويقدمون  األمر،  جًدا يف هذا  يشددون  األطباء  أن 

حرًصا  ذلك،  إيل  وما  والسمن  والبيض  اللحم  دسم  عن  البعد 

عيل صحة الجسد، وبخاصة بعد سن معينة ويف حالت خاصة، 

الطاقة  قدر  عيل  ويحاولون  النبايت،  بالطعام  أيًضا  وينصحون 

إرجاع اإلنسان إيل طبيعته األويل وإيل طعام جنة عدن.. ومن 

فوائد الصوم أيًضا للجسد أنه:

من  الصائم  يتخلص  بالصوم   -3
والترهل. والبدانة  السمنة 

و  الشحوم  من  كمية  اإلنسان  فيها  يحمل  التي  البدانة  هذه 

الدهون، ترهقه وتتعب قلبه الذي يضطر أيًضا أن يوصل الدم 

إيل كتل من األنسجة فوق املعدل الذي أراد له الله أن يعوله.. 

باإلضافة إيل ما تسببه السمنة من أمراض عديدة للجسد. ويرص 

ويضعون  وزنه.  إنقاص  عيل  الجسد  صحة  أجل  من  األطباء 

 ،regime الريجيم.  يسمونه  عليه  يسري  أن  لبد  حكاًم  له 

يضبط  بان  مريًضا-  يعتربونه  -الذي  البدين  اإلنسان  ويأمرون 

نفسه يف األكل، بعد أن كان يأكل بال ضابط.

إن الصائم الذي يضبط نفسه، ال يحتاج 
إلي ريچيم.

يف  ألنه  الجسدي،  العالج  من  أسمي  روحي،  كعالج  والصوم 

نفس الوقت يعالج الروح و الجسد و النفس مًعا.. ليت اإلنسان 

جسده  وسيصلح  لله،  محبته  اجل  من  روحي،  بهدف  يصوم 

تلقائيًا أثناء صومه. فهذا أفضل من أن يصوم بأمر الطبيب ليك 

كبرًيا  جزاًءا  يقيض  اإلنسان  أن  ملأساة،  إنها  حًقا  وزنه..  ينقص 

من عمره، يريب أنسجة لجسمه، ويكدس يف هذا الجسم دهونًا 

وشحوًما… ثم يقيض جزًءا آخر من عمره يف التخلص من هذه 

الكتل التي تعب كثرًيا يف تكوينها واقتنائها..! ولو كان معتدًل، 

ولو عرف من البدء قيمة الصوم و نفعه، ما أحتاج إيل كل هذا 

الجهد يف البناء و الهدم.. لعل هذا يذكرين بالتي تظل تأكل إيل 

أن يفقد جسدها رونقه. ثم ينصحها األطباء أن تصوم وتقلل 

الله،  اجل  ليس من  األكل،  تقلل  وهكذا  الريجيم.  وتتبع  الكل 

وإمنا من أجل جامل الجسد 

ألنها  الصوم،  بركة  تأخذ  ل  الوقت  نفس  ويف  تآكل،  ل  فهي 

ليست محبة يف الله تفعل هذا..! أما كان الجدار بكل هؤلء أن 

يصوموا، فتستفيد أجسادهم صحيًا، ول تفقد رونقها، ويف نفس 

الله،  الله. صوموا إذن ألجل  الروح وتقرتب إىل  الوقت تسمو 

قبل أن يرغمكم العامل عيل الصوم بدون نفع روحي. ولعلَّ من 

فوائد الصوم أيًضا، وبخاصة فرتات النقطاع والجوع، أن:

كثير  عالج  علي  يساعد  الصوم   -4
من األمراض.

ومن أهم الكتب التي قرأتها يف هذا املجال، كتاب ترجم إيل 
الرويس  للعامل  بالصوم(  )التطبيب  باسم   1930 سنة  العربية 
وقد   .Anton Alexei Souvorin سوفورين  ألكيس 
ذكر هذا العامل أن الصوم يساعد عيل طرد السموم من الجسم 
الصوم  يتبقى  قد  جزًءا  أن  إل  املختلفة،  اإلخراج  بعمليات 
ل  إذ  صومه،  يف  الجسم  إن  أيًضا  العامل  هذا  ويقول  لطرده.. 
يجد ما يكفيه من غذاء، تتحلل بعض أنسجته، وأولها الدهون 
منها  يتخلص  وهكذا  واملتقيحة،  املصابة  واألنسجة  الشحوم  و 
الطويل  النقطاعي  الصوم  أن  العامل  هذا  جاء  وقد  الجسد. 
اعرض  وغني  األمراض.  من  كثرًيا  يعالج  خاص،  بنظام  املدى، 
هل هناك  كتابه..  ورد يف  ما  اخترب  لعامل  كرأي  للدراسة  بحثه 

فوائد أخري يقدمها الصوم للجسد؟ نعم:

ا 
ً

خفيف الجسد  يجعل  الصوم   -5
ونشيًطا.

آباؤنا الذين أتقنوا الصوم، كانت أجسادهم خفيفة، وأرواحهم 

منطلقة. كانت حركاتهم نشطة وقلوبهم قوية، كانوا يقدرون 

عيل امليش يف اليوم عرشات الكيلومرتات دون تعب. يتحركون 

جًدا.  صافية  كانت  بل  أذهانهم  تثقل  ومل  كاأليائل.  الربية  يف 

وقد  وللذهن.  للروح  و  للجسد  نشاطًا  الصوم  منحهم  وهكذا 

وجدوا يف الصوم راحتهم، ووجدوا فيه لذتهم، فصارت حياتهم 

كلها صوًما.

يضعف  النبايت  الطعام  أو  الصوم  إن  إذن  أحد  يقل  ل   -٦
الصحة، ألنه يف الواقع يقويها. أليس الصوم مجرد عالج للروح، 

النبايت  الطعام  أن  أبًدا  نسمع  ومل  أيًضا.  للجسد  عالج  هو  إمنا 

من  لحاًم  يأكلوا  مل  فتية  الثالثة  و  دانيال  إن  أحًدا  أضعف  قد 

البقول فصارت صحتهم أفضل من  بأكل  امللك، واكتفوا  مائدة 

غريهم )دا 1: 15(. واآلباء السواح، وآباء الرهبنة الكبار، كانوا 

أضعف  الصوم  أن  أبًدا  نسمع  ومل  جًدا يف صومهم،  متشددين 

صحتهم، بل كانت قوية حتى يف سن الشيخوخة. وأبونا آدم مل 

يقل أحد إنه مرض وضعف بسبب الطعام النبايت، وكذلك أمنا 

حواء، وكل اآلباء قبل فلك نوح.. فاطمئنوا إذن عيل صحتكم 

الجسدية.

الذي يتعب الجسد ليس هو الصوم، بل 
األكل.

تتعب الجسد كرثة األكل، والتخمة، وعدم الضوابط يف الطعام، 

وكرثة الخالط غري املتجانسة يف الطعام، ودخول أكل جديد عيل 

الطاقات  أيضا  الجسد  يتعب  كام  الجسد.  يهضم داخل  أكل مل 

الحرارية الزائدة التي تأيت من أغذية فوق حاجة اإلنسان. وما 

أكرث األمراض التي سببها األكل.

أن  فكرة  من  تتحرروا  أن  يجب  لذلك 
الصوم يتعب الصحة.

الزائد  األمهات  حنو  من  أوًل  نبتت  رمبا  خاطئة،  فكرة  إنها 

عيل صحة أبنائهن حينام كانت األم تفرح إذ تري ابنها سميًنا 

يكون  قد  بينام  الصحة!  أن هذه هي  وتظن  الجسم،  وممتلئ 

السمني أضعف صحة من الرفيع حنو األمهات الخاطئ كان مينع 

األبناء من الصوم، أو كان يخيفهم من الصوم. ونقول إنه حنو 

خاطئ، ألنه ل يهتم بروح البن كام يهتم بجسده، كام لو كانت 

األم  أبنائهن فقط. ويف إشفاق  أمهات ألجساد  األمهات  أولئك 

عيل جسد ابنها كانت تهتم بغذاء هذا الجسد، دون أن تلتفت 

إيل غذاء روحه!

قديسين  أطفال  عن  سمعنا  ذلك  ومع 
كانوا يصومون.

بجبل  املتوحد  مرقس  القديس  هؤلء  أمثله  من  ولعل 

أنطونيوس الذي بدأ صومه منذ طفولته املبكرة، واستمر معه 

املتوحدين  رئيس  شنودة  األنبا  القديس  وكذلك  حياة.  كمنهج 

يف  منتصبًا  ويظل  للرعاة  طعامه  يعطي  طفولته  يف  كان  الذي 

الصالة وهو صائم حتى الغروب وهو بعد التاسعة من عمره. 

كان الصوم للكل كباًرا وصغاًرا. منحهم صحة وقوة.

الماء  و  الدهن  من  أجسادهم  وقد خلص 
الزائدين.

وهكذا حفظت لنا كثري من أجساد القديسني دون أن تتعفن. 

الرب هذه األجساد مكافأة عيل  بها  التي حفظ  الربكة  بسبب 

كانت  األجساد  أخري ألن  ومن جهة  قداستها، هذا من جهة. 

من  فيها  ما  قلة  التعفن  بسبب  التعفن،  أسباب  عن  بعيدة 

رطوبة ومن دهن. قد تحفظ اللحوم فرتة طويلة بال تعفن، إذا 

دوها( أي عرضوها للحرارة التي تطرد ما فيها  حوها )قدَّ شوَّ

من ماء وتذيب ما فيها من دهن، فتصبح يف جفاف يساعد عيل 

بال  بالصوم،  القديسني  حفظها. إيل حد ما هكذا كانت أجساد 

دهن بال ماء زائد، فلم يجد التلف طريًقا إليها...
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مقاالت
عدد مارس 2023

 هذا   التعبري   الجميل   الذي   تخرج   منه   املعاين   الكبرية   الروحانية  
 التي   ممكن   أن   تستقي   من   هذا   الوضع ،   أن   يضع   املسيح   وهو  
 إله   الكون   نفسه   يف   وضع   إنسان   يخضع ،   وكلمة   يخضع   هنا  
 تدل   عيل   أن   املسيح   مل   يكن   مثل   األوالد   األشقياء   الذين   آباؤهم  
 وأماتهم   يأمرونهم   بشئ   فيعملون   ضده ..  ال   أتصور   بتاتا   أنه  
 حدث   شئ   من   هذا   القبيل ،   فكلمة   خاضعا   لهام   مبعني   إيجايب ،  
 وهو   تعبري   كبري   وجميل   يعطينا   فرصة   ألن   نفهم   الكرامة   التي  
 أعطاها   الله   ملريم   ويوسف ،   بأن   الكتاب   املقدس   يعرب   بأن   ملك  
 السموات   واألرض   جعل   نفسه   يف   هذا   الوضع   أن   يكون   خاضعا  

 ملريم   ويوسف .
وهنا   الكتاب   املقدس   يقدم   املسيح   معلام   باملثال   وكان   ينفذ  
 لها   رغباتها   ويلبي   طلبها   وهناك   قصص   كثرية   يف   أرض   مرص   كان  
 املسيح   يتدخل   يف   بعض   املواقف   ويرشد   أمه   خاصة   أنها   كانت  
 صبية   صغرية   يف   سن  13  أو  14  سنة   وكانت   تضيق   من   بعض  
 املواقف   خصوصا   عندما   تكون   مضطهدة   لكن   هو   من   وقت  

 آلخر   كان   يعطيها   اإلرشاد   والتوجيه . 
وقلنا   إنه   رشف   ملريم   كأم   بأن   أول   معجزة   جهارية   صنعها  
 املسيح   كانت   هي   معجزة   تحويل   املاء   إيل   خمر   يف   عرس   قانا  
 الجليل ،   استجابة   لطلب   العذراء   مريم ،   فهذا   تكريم   ملريم  
 ورشف   ملريم   وبالتايل   رشف   لألمومة   كلها ،   واملسيح   نفسه   أخذ  
 يردد   يف   العهد   الجديد   لكل   إنسان   أكرم   أباك   وأمك   وهو   األمر  
 الصادر   يف   الوصية   الخامسة   الذي   جاء   يف   سفر   الخروج ،   مام   يدل  

 عيل   أن   اإلنسان   مطالب   بذلك   يف   العهد   الجديد . 

شفقة   الوالدين : 
وإذا   كنا   نسمع   أحيانا   عن   أب   غضب   عيل   ابنه   وطرده   من  
 بيته ،   أو   أم   دعت   عيل   ابنها   وغضبت   عليه ،   فتأكد   متاما   أنه   ليس  
 من   السهل   أن   األب   أو   األم   يفعالن   ذلك ،   إال   إذا   كان   فعال   إثارة  
 ابنه   جعلته   ينيس   حنانه   ورقته ،   ألن   الكتاب   املقدس   يقول   كام  
 يشفق   األب   عيل   البنني   يشفق   الرب   عيل   خائفيه  ) مز  103:13(،  
 فمنسوب   لألب   أنه   يشفق   عيل   أوالده ،   فهذه   الشفقة   إذا   فقدها  
 األب   يف   بعض   األحيان   ففي   الغالب   يكون   مصدرها   أن   االبن  
 فعل   فعلة   شنيعة ،   بحيث   إنه   آثار   األب   وأطفأ   جذوة   الشفقة  
 يف   قلبه   نحو   ابنه ،   وتوجد   صورة   عملية   لهذه   املسألة ،   أبشالوم  
 قام   عيل   أبيه   داود   وقاد   جيشا   ضد   أبيه   وكان   يقصد   أن   يقتل  
 أباه   ليحل   محله   يف   امللك ،   وخرج   داود   متغطي   باملسوح   وهذه  
 عالمة   أنه   متأمل   كيف   يقوم   ابنه   عليه ،   وأصبح   ابنه   يقود   حركة  
 ضد   أبيه ،   فهذه   مسألة   كانت   شنيعة   جدا ،   ولذلك   كانت   موجعة  
 لقلب   داود ،   ولو   أن   داود   نفسه   وجد   فيها   نوعا   من   الجزاء  
 اإللهي   عيل   أخطائه   أو   عيل   خطاياه ،   حتي   عندما   شتمه   واحد  
 اسمه   شمعي   بن   جريا ،   تحمس   واحد   من   رجاله   وأراد   أن   يرضب  

هذه   الوصية   التي   جعلها   الرب   أول   وصية  
 في   اللوح   الثاني ،   وهي   وصية   إكرام   الوالدين  
 أكرم   أباك   وأمك   في   مقابل   الوصية   األولي  
 في   اللوح   األول ،  وهي   وصية   إكرام   اهلل  
 نفسه   أنا  الرب   إلهك   ال   يكن   لك   آلهة   أخري  
 أمامي   وأيضا   هي   أول   وصية   اهلل   أعطاها  
 بوعد ،   وهذا   نوع   من   أنواع   التشجيع   لألوالد  
 أن   يكرموا   والديهم ،   هناك   وصايا   فيها   نهي  
 مثل   ال   تقتل ،   ال   تسرق ،   ال   تزني ....  إلي   آخره ،  
 إنما   هذه   وصية   بلغة   العصر   الحاضر   فيها  

 حوافز .
 إن   الله   يعطي   تشجيعا ،  يعطي   وعدا   أكرم   أباك   وأمك   ليك  
 تطول   أيام   حياتك   عيل   األرض   التي   يعطيك   الرب   إلهك   وهذا  
 تكريم   ونوع   من   الحض   فهو   أمر   مصحوب   بوعد   ليك   يكون  
 هناك   سالحان   معا   يف   وصية   واحدة ،  السالح   الذي   يسمونه   سالح  
 الضغط   ثم   سالح   الحض ،  فيجمع   ما   بني   الضغط   والحض ،  مبني  
 أن   ربنا   يشجع   األوالد   عيل   أن   يكرموا   والديهم   وهذا   يدل   عيل  
 إهتامم   الله   بأنه   يعطي   هذه   الوصية ،  وهذا   تكريم   للوالدين ،  
 وبيان   أن   الله   ليس   فقط   يرس   بذلك   ولكن   أيضا   من   يخالف   هذه  
 الوصية   يقع   تحت   طائلة   الحكم   اإللهي ،  بأنه   كرس   وصية   أمر  
 الله   بها ،  فيحرم   نفسه   من   التشجيع   ومن   الحض   ومن   املكافأة  
 التي   وعد   الله   بها   الذين   يسمعون   هذه   الوصية   وأن   هذا   نوع  
 من   أنواع   الوفاء ،  أن   الله   يريد   أن   يكون   عندنا   فضيلة   الوفاء   ملن  
 أحسن   إلينا ،   وأول   من   أحسن   إيل   اإلنسان   من   البرش   أبوه   وأمه ،  
من   أعطي   اإلنسان   أو   أحسن   إليه   كمثل   ما   يحسن   إليه   أبوه  
 وأمه؟ ،  وبالتايل   الله   يريد   أن   يقول   إذا   الواحد   مل   يكرم   أباه   وأمه  
 بالتايل   ال   يكرم   الله   نفسه ،   وأيضا   هذا   تكريم   آخر   لألب   واألم   أن  
 الله   جعل   هذه   الوصية   بهذه   الصورة ،   وفعال   كام   قال   الرسول  
 يوحنا  : » من   ال   يحب   أخاه   الذي   يراه   كيف   يحب   الله   الذي  
4:20(،   هذه   لها   ارتباط   بالوصية   الخامسة ،    ال   يراه؟ « )1 يو  
 ألنه   إذا   مل   يكرم   اإلنسان   أباه   وأمه   وهم   أول   ناس   أحسنوا   إليه ،  
 وكانوا   رس   وجوده   يف   الحياة ،   فال   خري   له   بعد   ذلك   يف   زعمه  
 أنه   يعبد   الله .  فالله   يرفض   عبادة   هذا   اإلنسان   ويعتربه   كاذبا  
 يف   عبادته   ألنه   إذا   كان   مل   يكرم   أباه   وأمه   فبالتايل   ال   يكرم   الله ،  
 ألن   دامئا   إكرام   اإلنسان   لله   يكون   مصحوبا   بالوفاء   لله   واالعرتاف  
 بفضله ،   وكام   جاء   يف   املزامري: »  باريك   يانفيس   الرب   وال   تنيس  
 كل   حسناته « ) مز  103:1(،   فالحقيقة   كون   اإلنسان   ال   يكرم  
 أباه   وأمه   هذا   معناه   أنه   أغفل   حسنات   األب   واألم ،   ومثل   هذا  
ً ،   والله   ال   ميكن   أن   يقبل   عبادة   من   ً   عاقا  اإلنسان   يكون   إنسانا
 هذا   اإلنسان ،   ألن   هذه   العبادة   كاذبة   وال   ميكن   أن   تكون   عبادة  
 صادقة ،   ألنه   إذا   كان   تنكر   ألبيه   وأمه   وهم   أول   من   أحسنوا  
 إليه ،   بل   رس   وجوده   يف   هذه   الحياة ،   فالله   ال   يصدق   أبدا   عبادته  

 له ،   بل   يعترب   عبادته   نافية   وكاذبة   وال   قيمة   لها . 
والله   نفسه   أعطانا   صورة   لهذا   التكريم   يف   موقف   املسيح   له  
 املجد   من   مريم   ومن   يوسف ،   وكون   الكتاب   املقدس   نسب   إيل  
 املسيح   أنه   كان   خاضعا   ألبويه .  وكلمة   أبويه   هنا   يوسف   يعترب  
 أبا   للمسيح   بصفة   اعتبارية ،   فيوسف   ليس   له   دور   األب   ألنه   مل  
 يكن   أبا   حقيقيا   بل   كان   أبا   إعتباريا ،   وكلمة   أب   اعتباري   هنا   مثل  
 الطفل   اليتيم   فعمه   أو   أحد   من   األقرباء   يف   األرسة   رباه   فيعترب   أبا  
 له   عيل   الرغم   من   أنه   ليس   من   صلبه ،   لكنه   يعترب   أبا   اعتباريا ،  
 فاإلنسان   الذي   يربيه   أو   الذي   يرعاه   يعترب   كاألب ،   ورمبا   يف  
 بعض   األحيان   أهم   من   األب ،   ففي   الكتاب   املقدس   كلمة   أبويه ،  
 املقصود   بها   مريم   ويوسف ،   لكن   يوسف   ال   يعد   أبا   حقيقيا  
 ألن   العذراء   مريم   كانت   طاهرة   وكانت   بتوال ،   إمنا   يوسف   يعد  
 أبا   اعتباريا   عيل   أساس   أنه   رعاه   وصاحبه   يف   كل   رحالته ،   حتي  
 وصل   سيدنا   له   املجد   إيل   سن  16  سنة ،   وكان   هو   النجار   الذي  
 يعول   األرسة   ويرعي   األرسة ،   فمن   هنا   ممكن   أن   يعترب   يوسف  
 أبا   اعتباريا   عيل   هذا   النحو .  املهم   إذا   كان   الكتاب   املقدس   يقول  
 إن   املسيح   نفسه   بجالله   وهو   اإلله   كان   خاضعا   ملريم   ويوسف . 

 شمعي   بن   جريا ،   وقال   كيف   يجرؤ   هذا   الكلب   عيل   سيدي  
 امللك ،   فقال   له   داود   اتركه   إن   الرب   قال   له   اشتم   داود ،   ومعني  
 ذلك   أن   داود   اعترب   أن   شتيمة   شمعي   ابن   جريا   كانت   جزاءا   عادال  
 عيل   أخطائه ،   وهذا   يدل   عيل   تقوي   داود   أنه   اعترب   نفسه   كام  
 قال :  خطيئتي   أمامي   يف   كل   حني ،   فصارت   خطيئته   تطارده ،  
 ولذلك   عندما   رأي   أن   ابنه   قام   عليه   اعترب   أن   هذه   العملية   هي  
 يف   الواقع   مقابل   خطيئته   أمام   الله ،   ألنه   إذا   أرضت   الرب   طرق  
 إنسان   جعل   حتي   أعدائه   يساملونه ،   املبدأ   املوجود   يف   الكتاب  
 املقدس .  فكون   االبن   يقوم   عيل   أبيه   هذه   عملية   أخذها   داود  
 بكل   االتضاع   واعترب   أنها   مقابل   جزاء   لخطيئته ،   ولذلك   اتضع  
 جدا   وتغطي   مبسوح   وهو   مطرود   من   امللك ،   وترك   عاصمة  
 ملكه   ومتيش   متغطيا   باملسوح ،   املهم   انتهت   املسألة   بأن   أنصار  
 داود   انترصوا   عيل   رجال   أبشالوم ،   وشاء   الله   أن   أبشالوم   تعلق  
 رأسه   يف   أغصان   البطمة   ثم   رضب   ومات   واعترب   ذلك   قضاء   إلهيا ،  
 فلام   مات   أبشالوم   كان   داود   يف   حالة   مرة   وأخذ   يبيك ،   ويقول   يا  
 ابني   أبشالوم   يا   ابني   أبشالوم   وكان   بكاؤه   مستمرا ،   وهذا   يدل  
 عيل   مشاعر   األب   بالرغم   من   أن   ابنه   عاق   وكان   يريد   أن   يقتل  
 أباه .  ومل   تكن   املسألة   مجرد   مسألة   حرب   فقط   بل   كانت   حربا  
 نفسية   وثورة   أدبية ،   وجعل   الناس   يقومون   عيل   أبيه ،   كل   هذه  
 الفظاعة ،   ومع   ذلك   داود   أخذ   يبيك ،   لدرجة   أن   يوآب   غضب  
 جدا   عيل   داود   وهو   رئيس   الجيش ،   وقال   له   اليوم   يوم   انتصار  
 وأنت   تبيك ،   إذا   مل   متسح   عينيك   وخرجت   للشعب   وطيبت  
 قلوب   الناس   كلنا   سننرصف   عنك ،   هذه   هي   مشاعر   األبوة   عند  
 داود   نحو   ابنه   عيل   الرغم   من   أن   ابنه   كان   عاقا ،   فشفقة   األب  
 عيل   االبن   مذكورة   يف   الكتب   املقدسة   إنها   منوذج   أو   دليل   عيل  

 رمز   لشفقة   الرب   عيل   الناس . 
إكرام   الوالدين   يأخذ   صورا   كثرية   جدا   منها   أسلوب   التعامل  
 مع   الوالدين ،   أسلوب   الحديث ،   اللهجة   الطيبة ،   وعدم   الرنفزة  
 والصوت   العايل   يف   الحديث   والعصبية ،   والوجود   يف   حرضة   األب  
 واألم   يقتيض   آدابا   معينة ،   يف   طريقة   الجلوس ،   وعدم   شتيمة  
 الوالدين   أو   إهانتهام ،   عادة   األم   تكون   مظلومة   ألن   االبن   يفرق  
 يف   املعاملة   بني   أبيه   وأمه   ألنه   يخاف   أباه   أن   يرضبه   أو   يطرده ،  
 فاألم   حنونة   ورقيقة   واالبن   يستغل   هذا   الحنان   ولذلك   نحن  
 نعطي   اإلكرام   لألب   أكرث   من   األم   نتيجة   الخوف ،   لكن   املفروض  
 أن   تأخذ   نفس   الدرجة   من   إكرام   ابنها   أو   بنتها ،   واإلكرام   ال  
 يكون   بالنواحي   السلبية   فقط   ولكن   بالنواحي   اإليجابية ،   أيضا  
 نخدمهم   ونساعدهم   ونحملهم   كام   حملونا   وال   نستنكف   من  
 قيامنا   بهذا   الواجب .  نحملهم   باملعني   املادي   للكلمة ،   إن   الواحد  
 فعال   يحمل   أباه   وأمه   يف   حالة   الحاجة   إيل   ذلك   ألنه   ال   يقدر   أن  
 مييش ،   فنحملهم   يف   شيخوختهم ،   ونحملهم   أيضا   مبعني   أننا  
 نحمل   متاعبهم ،   فاألب   واألم   يف   مرضهم   أو   يف   شيخوختهم   تكون  
 لهم   متاعب ،   مبعني   أنك   تخدمه   يف   شيخوخته   أو   يف   مرضه   أو  
 يف   عجزه ،   ليس   فقط   أنك   تحرض   له   الدكتور   أو   الدواء ،   ولكن  
 قد   يقتيض   األمر   أنك   أنت   تحمله   فعال ،   هناك   مثل   عامي   يقول : 
 الولد   للكفن   والبنت   للعفن   أي   أن   البنت   تحمل   أوساخ   أمها  
 وتنظفها   وتحميها   هذا   هو   العفن ،   والولد   للكفن   أي   يشرتي  
 الكفن   وينفق   عيل   جنازة   أبيه   أو   جنازة   أمه ،   وال   يرتكهام  
 آلخرين   يقومون   بهذا   الواجب ،   ال .....  أنت   عليك   قبل   أي  
 إنسان   آخر   أنك   أنت   تقوم   بهذه   الخدمة ،   فهنا   إكرام ،   لكن  
 هناك   معني   آخر   لإلكرام ،   وهو   اإلعالة ،   اإلعالة   أي   أنه   يعول  
 أباه   وأمه   يف   شيخوختهام   أو   يف   عجزهام   أو   يف   مرضهام   وينفق  

 عليهام . 
فاإلكرام   ليس   فقط   أن   االبن   يكون   مؤدبا   يف   عالقته   بأبيه   وأمه ،  
 يف   أدب   الخطاب   أو   أدب   الحضور   يف   حرضة   األب   واألم ،   وكيف  
 يقابلهام   وكيف   يقف   يف   حرضتهام   وما   إيل   ذلك ،   ولكن   أيضا  
 أنه   يعول   األب   واألم   يف   الشيخوخة   ويف   املرض   وينفق   عليهام ،  
 ويعترب   أن   هذا   اإلنفاق   وهذه   اإلعانة   واجب   وليس   فضال   منه ،  

 ألنه   يرد   جميل   أبيه   وأمه . 

عيد األم . . . ووجوب إكرام الوالدين

6

بقلم المتنيح:
 نيافة األنبا غريغوريوس

أسقف الثقافة القبطية والبحث العلمى
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تأمالت في مزمور »إلي متي 
يارب تنساني ؟«

الجميل  ىف مزامري معلمنا داود النبى أنها تعبرّ عن حياة 

أن  باألكرث  الجميل  الروحية بصورة صادقة.. بل  اإلنسان 

هذه الكلامت مل تأِت مبشيئة إنسان، ولكن تكلرّم بها داود 

بالروح القدس، أى أن هذه الكلامت يُكلرّم  النبى مسوقاً 

بها اإلنسان الله، وقد أعطاها الله لإلنسان ليكلرّمه بها

مراحلها  بكل  الروحية  اإلنسان  حياة  عن  تعبرّ  وهى 

حاالت  يناسب  ما  فيها  اإلنسان  فيجد  حاالتها..  وكل 

كام  السقوط،  حاالت  الضعف،  حاالت  الروحى،  الفتور 

يجد ما يناسب حاالت التوبة، والنرصة، أيضاً يجد مشاعر 

والتأمل  الله،  إحسانات  وتذكُّر  والرجاء،  والشكر  الفرح 

ىف خالصه العجيب.. من أجل ذلك اعتب اآلباء القديسون 

بل  روحية،  حياة  اعتبوها  كام  للصالة،  مدرسة  املزامري 

حديقة مملوءة باألمثار الحسنة..

أما بالنسبة لآلباء الرهبان، فكانوا يعتبون املزامري هى 

ليس  لكن  الروحى..  تكوينهم  ىف  ىشء  أهم  أو  حياتهم، 

الرهبان فقط بل كل املتدينني سواء ىف العهد القديم أو 

ىف العهد الجديد

بصنوج  والقيثار،  باملزمار  بأنغام  املزامري  وترتَل 

ىف  كتبها  املزامري  النبى  داود  كتب  وعندما  التسبيح.. 

صورة شعرية بحيث إنها تصلح ألن تكون تراتيل وأغاىن 

روحية، وتقال بنغامت املوسيقى ىف صلوات كلها عاطفة 

من عمق املشاعر

الصلوات..  من  كثري  ىف  الكنيسة  وضعته  املزمور  وهذا 

فنصلرّيه ىف صالة باكر، وصالة الستار، والخدمة األوىل من 

صالة نصف الليل. فهو من املزامري التى تتكرر كثرياً 

يسقط  أن  ميكن  اإلنسان  أن  كيف  يعرف  الله  وألن 

اليأس وعدم الرجاء؛ أعطاه هذه  مرات كثرية ىف مشاعر 

الكلامت املطمئنة ىف صورة صالة

إلى مىت يارب تنسانى إلى االنقضاء 
وتكررت  الفتور،  ومرات  الضعف  مرات  تكررت 

املحاربات، وبدأ اليأس يتسلل إىل روح اإلنسان فرصخ إىل 

: إىل متى يارب تنساىن إىل االنقضاء أو إىل متى  الله قائالً

تنساىن كل النسيان.. وكأن الرب قد نسيه 

العجيب أن الله نفسه هو الذى أعطانا هذه الكلامت، 

إذ أن كل الكلامت قد كُتبت بقيادة الروح القدس. لكن 

الذى  نفسه  هو  لربنا،  عتاباً  تعتب  التى  الكلامت  حتى 

الكلامت  حتى  أنه  واألعجب  بها!  نعاتبه  لىك  لنا  يعطيها 

التى تعتب وكأنها إيقاظ لله؛ إذا توهمنا أنه يغفل عنا أو 

قد نسينا.. فحتى هذه الكلامت، الله نفسه يعطينا إياها 

ىف  معه  اإلنسان  يدخل  أن  يريد  وألنه  قلبنا،  يطمنئ  لىك 

يكون  أن  مانع  ال  الروحى..  األدب  حدود  ىف  إمنا  حوار 

هناك حوار عىل مستوى العتاب أو األنني أو الرصاخ، أو 

حتى اإليقاظ، كام أيقظوه إذ كان نامئاً ىف السفينة قائلني: 

أما تباىل »أما يهمك أننا نهلك؟« )مر4: 38( مل يقولوها 

أو  العتاب  بلهجة  يقولونها  إمنا  االنتهار  أو  التذمر  بلهجة 

الرصاخ أو االستنجاد

إىل متى يارب تنساىن إىل االنقضاء.. أنا أشعر أن معونتك 

قد تخلرّت عنى، وهذا ما أعتبه نوعاً من النسيان، أشعر 

قد  أننى  أحس  وتسندىن..  تؤازرىن  تعد  مل  نعمتك  أن 

وحيٌد  أننى  شعرت  وحينام  املعركة،  ىف  وحيداً  أصبحت 

عرفت مرارة السقوط، وعرفت حقيقة ضعفى

حىت مىت تصرف وجهك عىن 
أحد  يعنى  فهذا  إلينا  متطلعاً  الله  وجه  يكون  عندما 

أمرين؛ فإما أن عينيه تحرسنا أى أن عنايته تؤازرنا.. أو 

مجده  نبرص  حينام  يعزينا  الله  وجه  اآلخر  الجانب  من 

يعطى  الله  بوجود  اإلحساس  بوجوده..  نشعر  حينام  أو 

فمن  قلب..  استقامة  أيضاً  يعطيه  كام  املخافة،  اإلنسان 

اإلنسان  إحساس  وأيضاً  اإلنسان،  مساندة  النعمة  عمل 

واحدة  لحقيقة  جانبني  ميثالن  األمرين  فكال  لله،  برؤيته 

وهى أن وجه الله يسري أمامنا 

المزامير مدرسة الصالة

بقلم مثلث الطوبى والرحمات المتنيح:
 نيافة الحبر الجليل

 األنبا بيشوى
مطران دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير 
بلقاس ببرارى  دميانة  العفيفة  القديسة 

إليه  ترضع  إرسائيل  شعب  عىل  الرب  غضب  وعندما 

من  تُصعدنا  فال  وجهك  يَِس  مل  »إن   : قائالً النبى  موىس 

ههنا« )خر33: 15(، عندما يغضب الرب من أحد يشعر 

هذا اإلنسان وكأن الله قد أدار وجهه، إذ أنه ال يريد أن 

ينظر الرش.. ال يريد أن ينظر إىل الخطية

حتى متى ترصف وجهك عنى.. فأنا يارب حينام تنساىن 

إىلرّ  تنظر  أن  تريد  ال  أنك  أشعر  أسقط  وحينام  أسقط، 

بسبب خطيتى.. فإىل متى أشعر أن وجهك ينرصف عنى 

بسبب خطاياى

فى  المشورات  هذه  أردد  مىت  إلى 
نفىس 

إىل متى أجعل هموماً ىف نفىس، وأوجاعاً ىف قلبى كل يوم.. 

واملشورات  نفىس«.  ىف  املشورات  هذه  أردد  متى  »إىل 
حينام  نفىس..  ىف  هموماً  أجعل  متى  فإىل  الهموم،  تعنى 

الله  إىل  يخطىء  وحني  يسقط،  وحني  اإلنسان،  يضعف 

يشعر بهموم تدهم قلبه وتغمر حياته وتقلقه 

فعندما  الله،  مع  املصالحة  مثرة  هو  بالسالم  اإلحساس 

يفقد  الله  بينه وبني  أنه ال يوجد مصالحة  اإلنسان  يشعر 

واألوجاع  الهموم  تبدأ  سالمه  يفقد  وعندما  سالمه. 

واألحزان فيقول »ملا سكتُّ بليت عظامى من زفريى اليوم 

كله. ألن يدك ثقلت عىلَّ نهاراً وليالً« )مز32: 3، 4(

بخطيته،  اعرتاف  بال  ويسكت  اإلنسان  يخطئ  حينام 

يشعر أنه قد دخل ىف خصومة مع الله ويزداد التعب ىف 

بهذه  يشعر  أو  خطيته  يكتم  أى  يسكت  فعندما  داخله. 

الخصومة يقول »ملا سكتُّ بليت عظامى من زفريى اليوم 

كله. ألن يدك ثقلت عىلَّ نهاراً وليالً.. أعرتف لك بخطيتى 

وال أكتم إمثى. قلت أعرتف للرب بذنبى وأنت رفعت آثام 

خطيتى« )مز32: 5-3(0

»إىل متى أردد هذه املشورات ىف نفىس«.. هذه الهموم 
الخزى  حزن  الهزمية،  حزن  يوم؛  كل  قلبى  ىف  واألحزان 

ى اإلنسان وتفقده كرامته كصورة  والعار، ألن الخطية تعررّ

لله، بل أحياناً كثرية تفقده إنسانيته، فيحتقر نفسه

إلى مىت يرتفع عدوى علىَّ 
اإلنسان الضعيف أمام الخطية يشعر أن الشيطان أعىل 

له  الشيطان  وكأن  بقدميه..  يطأه  الشيطان  أن  أو  منه، 

السلطان والجبوت! إىل متى يارب يذلرّنى الشيطان بهذه 

الصورة؟ إىل متى يرتفع عىلَّ ويدوسنى بقدميه؟

من  الكثري  ومثله  املزمور  هذا  ىف  دامئاً  نالحظ  هنا 

مزامري داود النبى، أنها تبدأ بروح الحزن والبكاء واألنني 

هى  هذه  والفرح..  الرجاء  بروح  وتنتهى  والرصاخ، 

الله، ومن بعد سقوطه.. بدأت  قصة اإلنسان منذ خلقه 

بالسقوط وانتهت بالخالص والفداء.. هذا يجعلنا نعرف 

قوة اآلية التى تقول »ال تشمتى ىب يا عدوىت إذا سقطت 
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أقوم. إذا جلست ىف الظلمة فالرب نوٌر ىل« )مى7 :8(0

يعود  اليائسة وضعفه وسقوطه  حالته  أن عرض  وبعد 

ليقول

انظر واستجب ىل يارىب وإلهى 

تسـاندها صـورة  والـضعـف  للسـقوط  القامتة  الصورة 

ذخرية  اإللهية..  معونته  وثبات  الله  أبوة  لثبات  مرشقة 

ورصيد ال ينتهى

تأىت  أن  فالبد  قليالً،  نسيتنى  وإن  أنك  يارب  أعرف  أنا 

ومبراحم  تركتك،  »لحيظة  يقول:  كام  أيضاً..  وترتاءف 

وجهى  حجبت  الغضب  بفيضان  سأجمعك.  عظيمة 

الرب«  وليك  قال  أرحمك  أبدى  وبإحسان  لحظة،  عنك 

)أش54: 7، 8(0

أنر عيىن لئال أنام نوم الموت 
أنا يارب إن اظلمت عينى عن رؤية بهاء مجدك، سوف 

أسلك ىف الظلمة، وسوف تنام نفىس عن الجهاد، وتتوقف 

مقاصدك  ومعرفة  اإللهية  النعمة  إرشاقة  رؤية  عن 

تنزعه  ال  القدوس  »روحك  املرتل  يقول  السامية..كام 

منى« )مز50: 11(

ليست املشكلة ىف أن يضعف اإلنسان ىف بعض املواقف 

أو يسقط ىف بعض الخطايا، إمنا املشكلة أن يصل إىل حالة 

ال يشعر ىف داخله بالتبكيت عىل الخطية، أو يستسلم لها. 

وراءها..  ويسعى  الخطية  يحب  أن  ذلك  من  األسوأ  أو 

القدوس  »روحك  فقال  النبى  داود  يخشاه  كان  ما  هذا 

أنت  إن  يارب  ألنه   .)11 )مز50:  منى«  تنزعه  ال 

ىف  أصري  شاول  مع  فعلت  كام  القدوس  روحك  نزعت 

الله إىل ذهن  الكتاب: »أسلمهم  يقول  الرفض كام  حالة 

مرفوض ليفعلوا ما ال يليق« )رو1: 28(0

ويجاهد  ويحارب  الخطية،  بكراهية  يشعر  من  يوجد 

ضد الخطية، وإذا سقط يرسع ليقوم. وآخر يربد ضمريه 

السيد  قال عنهم  كاملاء، هذا مثل من  اإلثم  حتى يرشب 

)مت24:  الكثريين«  محبة  تربد  اإلثم  »ولكرثة  املسيح 

0)12

أنر عينى لئال أنام نوم املوت.. نوم املوت، نوم الغفلة.. 

فالنفس التى تدخل ىف نوم املوت هى التى تكون الظلمة 

قد طغت عليها فتصري النفس مظلمة، مقفرة  خالية من 

إليه،  النبى يخىش أن يصل  كل صالح، هذا ما كان داود 

أريد  وإلهى،  يارىب  ىل  واستجب  انظر  قائالً  لله  فيرصخ 

ال  لىك  داخىل  ىف  يعمل  يظل  القدوس  روحك  أن  يارب 

تدخل محبة الخطية إىل حياىت

قويت  قد  إنى  عدوى  يقول  لئال 
عليه 

اإلنسان ىف  أن يسقط  يحارب وليس ىف مقاصده  العدو 

املشكلة،  هو  الخطية  ىف  السقوط  فليس  فقط،  الخطية 

خاصة بعد أن صنع السيد املسيح الفداء والخالص، فيمكن 

هدف  ليس  الخطية..  ىف  سقوطه  بعد  يقوم  أن  لإلنسان 

يفيد  ماذا  ألنه  الخطية،  ىف  اإلنسان  يسقط  أن  الشيطان 

الشيطان من سقوط اإلنسان؟! إمنا هدف الشيطان هو أن 

يقوى عىل هذه النفس حتى تستسلم له وتتعبد له كإله، 

أو لىك تنفصل عن الله نهائياً إذا سقطت ىف اليأس وقطع 

الرجاء.. هذا هو الهدف النهاىئ الذى يريد أن يصل إليه. 

أما إسقاط اإلنسان ىف الخطية مرة أو مرتني أو أكرث فهذه 

الذى  األساىس  الهدف  إىل  ليصل  يستخدمها  مجرد وسائل 

يريده.. لذلك يقول املرتل أنر عينى لئال أنام نوم املوت.. 

لئال يقول عدوى إىن قد قويت عليه 

تحت  أصبح  أنه  إال  عليه«  »قويت  كلمة  تعنى  ماذا 

الضعف  مدة  طول  من  يارب  أخاف  الكامل..  سلطاىن 

والسقوط أن يقوى عىّل العدو

أنا  إن  يتهللون  يحزنونىن  الذين 
زللت 

يقـرب  زللت وكلام سقطـت، ألن هذا  كلام  يفـرح  إنه 

أحد  عىل  فيها  ينترص  مرة  ينتظرها..كل  التى  النهاية  من 

اإلنسان..  لهالك  متّهد  خطوة  ألنها  مبذلته،  يفرح  األبرار 

لنسمع ما قاله داود النبى ىف مرثاة لشاول امللك: »كيف 

أسواق  ىف  تبرّشوا  ال  جت.  ىف  تخربوا  ال  الجبابرة؟  سقط 

بنات  تشمت  لئال  الفلسطينيني  بنات  تفرح  لئال  أشقلون، 

الغلف« )2صم1: 19، 20(0

جت  ىف  إبليس.  ململكة  رمز  هؤالء  الفلسطينيني  بنات 

وىف أسواق أشقلون كانوا  يعبدون آلهة الفلسطينيني مثل 

داجون، فإن هزموا جبابرة إرسائيل كانوا يقّدمون الذبائح 

عىل  انترص  الذى  هو  إلههم  أن  ويعتربون  الوثنى،  لإلله 

يهوه إله إرسائيل.. فداود يبىك ىف حزٍن قائالً ال تبرشوا وال 

تخربوا ىف جت أو ىف أشقلون لئال تفرح بنات الفلسطينيني، 

لئال تشمت بنات الغلف

يهتفون  يتهللون؛  يحزنوننى  الذين  يقول:  داود 

التهاىن واملديح إللههم بعلزبول من  ويفرحون، ويقدمون 

لئال  االنقضاء  إىل  يارب  تنساىن  ال  لذلك  سقوطى..  أجل 

يفرح هؤالء الذين يعرّيوننى، والذين يعرّيونك أنت أيضاً

أما أنا فعلى رحمتك توكلت 
قلبك  الرحمة ىف  من  جداً  كبرياً  أن ىل رصيداً  أعرف  أنا 

الكبري املحب.. ال أقول ىل رصيد من الدالة أو رصيد من 

املقدار أو القيمة، لكن الرصيد الذى عليه اتكل هو رصيد 

رحمتك

الكربياء.  برضبة  املصابون  الخمسينيون  هؤالء  مساكني 

أن  يجب  ويقولون:  وقديسني،  أبراراً  أنفسهم  فيعتربون 

تطالب بنصيبك ىف ربنا، طالب بنصيبك كقديس 

الروحية  الحياة  مدرسة  يعلّمنا ىف  الذى  النبى  داود  أما 

فيقول »أما أنا فعىل رحمتك توكّلت«.. ليس ىل أى نصيب 

ال  النصيب  وهذا  فقط..  الرحمة  من  نصيبى  إال  عندك 

آخذه إال لكوىن فقرياً محتاجاً، أنا اتّكل عىل هذه الرحمة

بخالصك  قلبى  يبتهج 
مشاعر  من  اإلنسان  ينقل  أنه  املزمور  هذا  ىف  الجميل 

الفرح  مشاعر  إىل  والضعف،  بالتيه  واإلحساس  الضياع 

بالخالص والتنعم مبراحم الرب.. يأىت اإلنسان وهو حامل 

أردد  متى  »إىل  له  ويقول  وأحزانها،  الخطية  هموم  كل 

هذه الهموم ىف قلبى كل يوم«.. ويخرج من املزمور ليقول 

»يبتهج قلبى بخالصك«

أسبح الرب المحسن إلىَّ 
د سائالً، أنا دخلت إليه أخذت  أنا أعرف أن الرب ال يرُّ

بالخريات.. إله محسن، طبيعته  الً  ومحمَّ وخرجت ممتلئاً 

اإلحسان  والكرم ىف معاملته مع كل الطالبني إليه

أرتل السم الرب العالى 
هذا اإلله العاىل ىف صفاته، السامى جداً ىف كامالته، هو 

فنظرتنا  واحتامله..  قلبه  واتساع  مبحبته  عاٍل  علوه:  ىف 

علو  والسمو،  القداسة  علو  أنه  علوه   ىف  لله  كمسيحيني 

اآلخرين..  ضعفات  احتامل  عىل  والقدرة  الحب  درجات 

وكل  الخليقة  كل  ىف  بحثنا  فإذا  قداسته..  ىف  منفرد  إنه 

أو  الفداء  يصنع  أن  يستطيع  من  فيها  نجد  لن  الكائنات 

الخالص، ال يوجد إال الله القادر عىل كل ىشء وحده

يتبعونه.. أما  يُهلِك من  لكنه  إلهاً،  أن يصري  إبليس  أراد 

الله فجاء لىك تكون لنا حياة ولىك يكون لنا أفضل )انظر 

يو10: 10(، فمن منهام أحق باأللوهية؟ 

قال إبليس إن الله يريد أن ينتزع األلوهية لنفسه، وإنه 

الله  ضد  ثورة  إبليس  وأثار  والسيطرة،  التسلط  يحب 

العىل«  مثل  أصري  الله..  كواكب  فوق  »أرفع كرىس  قائالً 

)أش14: 13، 14(0
لكن الله الذى ال يحب السيطرة أو السلطة أثبت ذلك 

واحتمل  مجده،  وأخفى  نفسه  أخىل  عندما  الخليقة  لكل 

من  وخليقته..  ألوالده  محبته  أجل  من  والهوان  العار 

ملك  الرب  أن  الرب..  »سبحوا  املرتل  يقول  ذلك  أجل 

عىل خشبة« )مز95: 10(.. كام قال هو نفسه: »وأنا إن 

 ..)32 الجميع« )يو12:  إىلَّ  أجذب  األرض  عن  ارتفعت 

الحب  طريق  عن  الرئاسة  انتزع  قد  الله  أن  هذا  معنى 

عندما ملك عىل قلوب الجميع

يدانيه  ال  الذى  العاىل  فهو  العاىل..  الرب  السم  أرتل 

أحد ىف درجة محبته، ألن درجة محبته عالية جداً.. هذا 

مسيطر  أو  متسلط  أنه  عاٍل  معنى  ليس  الله،  علو  هو 

ومتجرب.. كال، الرب عاٍل ألنه منفرد ىف قداسته؛ ال يدانيه 

الكاملة،  النقاوة  الكاملة، ىف  البساطة  القداسة، ىف  أحد ىف 

ىف هذه  الكامل..  والحب  اإلنارة  الكاملة، ىف  الشفافية  ىف 

الكامالت غري املتناهية.. هذا ما تعنيه الكلمة أن الرب عاٍل

عنا. فهو  العلو  يفصله هذا  الله ىف علوه هذا، ال  ولكن 

ينبوع متدفق من النعم والخريات.. كيف ذلك؟ 

كلام كان خّزان املياه عالياً، تنحدر منه املياه بقوة. لكن 

إىل  تصعد  أن  للمياه  ميكن  ال  منخفضاً،  مستواه  كان  إذا 

تنقطع  ال  متدفقة  قوة  يعطى  الله  فعلو  العليا..  األدوار 

من الحب ومن النعمة، لذلك يقول »أسبح الرب املحسن 

«.. هذا الرب العاىل الذى خالصه ال يتوقف وال ينضب،  إىلَّ

ومحبته أقوى من املوت

ىف هذا املزمور ندخل إىل الصالة ونحن نشعر بخطايانا، 

وحينام نردده نشعر أن الله لن ينسانا. وأنه مهام طالت 

حربنا ضد الخطية، فإن الرب سوف يصنع خالصاً عظيامً 

كام يقول »من أجل شقاء املساكني وتنهد البائسني: اآلن 

أقوم يقول الرب أصنع الخالص عالنية« )مز11: 5(0

هذا المزمور 
يعطينا رجاء أن نستمر فى الجهاد

ولو إلى سنوات طويلة
وال نيأس من الجهاد

بل لننَس ما وراء ونمتد إلى ما هو قدام
 آمين

ً
 أبديا

ً
وإللهنا المجد دائما
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إىل مكان واحد ولتظهر اليابسة وكان كذلك« )تك 9:1( وفعالً 

توصل العلامء حديثاً إىل أن جميع املحيطات مجتمعة فعالً إذ 

هى متصلة معاً بقاع واحد. وهذه الحقيقة مل تكن معروفة قبل 

اإلكتشافات الجغرافية ىف القرنني 15،16.

4- تت�ابع ظهور النب�اتات:
يذكر سفر التكوين أيضاً »وقال الله لتنبت األرض عشباً وبقالً 

كجنسه« )تك 11:1(  يعمل مثراً  ذا مثر  وشجراً  بذراً«  ويبذر 

فعالً هذا  أنبتت  التى  والحفريات  العلم  مع  متاماً  يتفق  وهذا 

الرتتيب ىف ظهور النباتات األعشاب ثم بقول ثم أشجار.

5- تت�ابع ظهور الكائن�ات الحية:
الحية  الكائنات  فإن  )ص1(  التكوين  ملا جاء ىف سفر  طبقاً   
ثم  الربمائيات  ثم  املائيات  ثم  النباتات  األىت:  بالرتتيب  ظهرت 

وهذا  اإلنسان...  أخرياً  ثم  الثدييات  ثم  املنقرضة  الزواحف 

يتفق متاماً مع العلوم البيولوجية والعلوم الجيلوجية.

6- خلق اإلنسان من تراب األرض:
من  تراباً  آدم  اإلله  الرب  »وجبل  التكوين  لقد جاء ىف سفر 

أثبت وأوضح  الحديث  الكيامىئ  األرض« )تك 7:2( والتحليل 

ان جسم اإلنسان مؤلف من عنارص كلها ترجع إىل تراب األرض.

7- إشارة إلى كروية األرض:
عىل  »الجالس  الله  عن  سفره  ىف  النبى  إشعياء  ذكر  لقد   
السنني  البرشية آالف  كرة األرض« )إش 22:40( ولقد ظلت 

تعتقد ان األرض مسطحة حتى جاء جاليليو )1564-1642م( 

وأكتشف كروية األرض. وكان ذلك بعد حواىل ألفى سنة من 

زمن إشعياء النبى.

8- الكتاب المقدس أشار للجاذبي�ة األرضية:
األرض  يعلق  الحال  الشامل عىل  »ميد  البار  أيوب  قال  لقد   
عىل ال شئ« )أى 7:26(. هذا ىف الوقت الذى كانت فيه الكثري 

إرتكاز األرض عىل قرن حيوان كبري  الخرافات شائعة عن  من 

اسمه )أطلس(.

المياه  دورة  إلى  أشار  المقدس  الكتاب   -9
فى الطبيعة:

 لقد قال سليامن الحكيم »كل األنهار تجرى إىل البحر والبحر 

الله، والكتاب كله  الله، هو كالم  الكتاب املقدس هو أنفاس 

من  الله  خطة  لنا  ليوضح  الله  كتاب  هو  الله.  من  به  موحى 

جهة اإلنسان.. من بداية خلقته إىل سقوطه إىل فدائه، إىل تدبري 

املجىء الثاىن ثم الدينونة العامة ثم الحياة األبدية. هو كتاب 

روحى خالىص بالدرجة األوىل. كتاب يوضح تعامالت الله مع 

البرش عىل مر العصور منذ آدم إىل يوحنا الراىئ مروراً بأخنوخ 

واألنبياء.  وموىس  ويوسف  ويعقوب  واسحق  وإبراهيم  ونوح 

الله  فكر  لنفهم  والسامرية...  وزكا  وتوما  وبولس  وبطرس 

ولكنه  تاريخ،  كتاب  هو  ليس  املقدس  الكتاب  الله.  وطريقة 

تاريخ  دراسة  ىف  كثرياً  وساعدنا  التاريخية،  األخطاء  من  يخلو 

الكون والبرشية. والكتاب املقدس ليس هو كتاب علم، ولكنه 

يخلو من األخطاء... العلمية سواء املنترشة وقت كتابة األسفار 

أو ظهرت بعدها. ولكنه يساعدنا ىف دراسة الظواهر الكونية. 

وجاء وقت اجتمع بعض من أعداء الكتاب املقدس واستخرجوا 

نظرهم وحسب  )ىف  علمياً  املقدس خمسني خطاً  الكتاب  من 

النظريات املوجودة وقتها(.

هذه،  العلمية  النظريات  خطأ  اكتشفوا  األيام  مبرور  ولكن 

وثبت صحة الكتاب املقدس.سنتكلم عن شهادة العلم الحديث 

يحتاج  وال  لنفسه  يشهد  الكتاب  كان  وإن  املقدس.  للكتاب 

كل  من  الكتاب  ندرس  حينام  نفرح  ولكننا  آخر.  لشهادة 

الجوانب.

 : نريد أن نقرر الحقائق التالية :
ً
أوال

1– الكتاب املقدس يحوى حقائق علمية كثرية ولكنها مكتوبة 

بأسلوب بسيط يناسب كل الناس، ألنه كتاب كل البرش.

2– الكتاب املقدس مل يحتوى عىل األخطاء العلمية الكثرية، 

التى كانت شائعة ىف وقت كتابة األسفار املقدسة.

3– الكتاب املقدس أخرب عن كثري من األمور العلمية، والتى 

مل تكتشف إال حديثاً.

على  تدل  الىت  النقاط  بعض  ثانًي�ا: 
الكتاب  مع  الحديث  العلم  توافق 

المقدس:
:

ً
1– الكون ليس أزليا

فسفر التكوين يذكر »ىف البدء خلق الله السموات واألرض« 

)تك 1:1(. وهذا يشري بوضوح إىل أن الكون له بداية وهذا ما 
يقره العلم الحديث اآلن وما يتفق عليه جميع العلامء.

2- كانت األرض فى بدايتها بدون حياة:
فسفر التكوين يذكر »وكانت األرض خربة وخالية وعىل وجه 

الغمر ظلمة« )تك 2:1( هذا يشري إىل أن األرض ظهرت أوالً 

خالية من الحياة، وشكل األرض مل يستقر إذ كانت األرض خربة 

)without form( وهذا ما يقره العلم الحديث.إذ يقول 
أن األرض كانت كتلة منصهرة من السوائل ذات األبخرة التى 

كانت تتجمع وتتساقط ثانية عىل شكل مياه. ومل تظهر الحياة 

إال بعد أن تجمدت القرشة الخارجية لألرض بينام باطن األرض 

الزال ىف حياة سيولة وإلتهاب، وهذا ما يظهر أحياناً ىف الرباكني، 

من  الحمم  وتخرج  األرضية،  القرشة  من  جزء  يضعف  عندما 

باطن األرض ىف شكل معادن منصهرة.

3- إجتماع المياه جميعها إلى مكان واحد:
 إذ يذكر سفر التكوين »وقال له لتجتمع املياه تحت السامء 

ليس مبآلن إىل املكان الذى جرت منه األنهار إىل هناك تذهب 

راجعة« )جا 7:1( وهذه حقيقة علمية عرفت بعد ذلك بعد 

تقدم علوم الجغرافيا والطبيعة.

الخاليا  تنوع  الى  أشار  المقدس  الكتاب   -10
فى الكائن�ات الحية المختلفة:

 يقول القديس بولس »ليس كل جسد جسداً واحداً بل للناس 
آخر«  وللطري  آخر  وللسمك  آخر  وللبهائم جسد  واحد  جسد 

)1كو 39:15( وهذا ما أقره العلم حديثاً إذا أثبت أنه يوجد 
إختالف ىف تركيب األنسجة لكل نوع من الكائنات الحية حتى 

التحاليل الحديثة ميكنها ان متيز بني أنسجة جسم اإلنسان  أن 

وأنسجة جسم الحيوان، وأنسجة جسم السمك. 

هذه بعض األمور التى توضح توافق العلم الحديث والكتاب 

املقدس. وسنذكر قصة واقعية جميلة كيف أن الكتاب املقدس 

يلهم العلامء املؤمنني بالله.

القصة:
)متى مورى( رائد علم جغرافيا املحيطات  املعامل   اكتشف 
أن األسامك تتحرك ىف املياه ىف طرق محددة كام يسري الناس ىف 

الشوارع، وقام برسم أول خريطة لهذه املسالك سنة 1854م. 

ولهذا االكتشاف قصة لطيفة وجميىل. 

الفراش.  ومالزماً  مريضاً  مورى(  )متى  كان  يوم  ذات  ففى 

قراءته..  عىل  ومواظب  جداً  املقدس  الكتاب  يحب  وكان 

وبسبب مرض كان ابنه يقرأ له ىف الكتاب املقدس.. وكان يقرأ 

الثامن وىف أحد آيات  املزمور  املزامري.. وبالتحديد  له ىف سفر 

ىف  السالك  البحر  »وسمك  تقول  آية   ..8 رقم  اآلية  املزمور، 

سبل املياه« )مز 8:8(. اآلية داقت بذهنه، فطلب من ابنه أن 

يقرأ املزمور تاىن.. وعندما وصل هذه العبارة، قال البنه: كف 

السمك ميىش  أن  قال  املقدس  الكتاب  دام  فام  ابنى..  يا  اليوم 

ىف مسالك، فالبد أنها موجودة.. وربنا يساعدىن لكيام أكتشفها! 

القدس هى  بالروح  النبى  داود  أنشدها  التى  اآلية  كانت  لقد 

رس إلهام هذا العامل الكبري ىف هذا االكتشاف العجيب.. أنها آية 

أكرث من 2800 سنة من  قبل  بالروح  النبى  داود  قالها  بسيطة 

هذا االكتشاف!! ولكنه كالم الله. وكالم ملك امللوك ال يسقط 

أبداً.. يارىب يسوع املسيح يا من تهدى السمك طريقه ىف عمق 

 ،)3:23 الرب« )مز  سبل  إىل  نفىس  »اهدى  واملحيطات  البحار 

»احفظنى ىف سبل الصديقني ألرضيك بحلو الثامر« )أم 20:2(.

الكتاب  لصحة  تشهد  اآلثار  ا: 
ً

ثالث
المقدس:

الكتاب  تثبت صحة  التى  جداً  الهامة  العلوم  من  اآلثار  علم 

املقدس، وبفضل االكتشافات األثرية والحفريات تأيد صحة كثري 

مام ورد ذكره ىف الكتاب املقدس سواء من جهة األشخاص أو 

املدن أو العوائد. 

أوال العهد القديم:
)نينوى(..  ألواح جنوب رشق مدينة  األثريون عىل  + عرث 
الوارد  العادات  بعض  عن  األلواح  هذه  محتويات  لنا  تكشف 

ذكرها فى سفر التكوين :
- مام جاء ىف هذه األلواح نعرف إنه كانت عادة أن الزوجني 

شهادة العلم واآلثار للكتاب المقدس

9

بقلم نيافة الحبر الجليل:
األنبا مكسيموس

مطران كرسى بنها وتوابعها
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خاضعاً أمام شلمنارص مقدماً له الجزية )2مل 3:17(.. واملسلة 

تصور حمالت ملك أشور العظيم، منها ثالثة ضد بنهدد والرابعة 

ضد حزائيل ملىك دمشق، وهذه كلها تتفق مع رواية الكتاب 

املقدس. 

الفاخرة بعد  العامل يوتا مدينة نينوى بقصورها  + أكتشف 
أن كانت مطمورة تحت الرمال حواىل ألفني سنة، كام أكتشفت 

املتحف  ىف  اآلن  وهى   - نينوى  خرائب  ىف  أشورية  صفائح 

وحواء  آدم  سقوط  وكيفية  الخلق  قصة  بها  مدون  الربيطاىن- 

وقصة الطوفان وبرج بابل...

+ وجاءت مخطوطات وادى قمران : ىف صيف سنة 1947م 
كان راعى األغنام / محمد الديب من قبيلة التعمرية قد فقد 

حجراً  فألقى  كهف،  فتحة  فرأى  عنها،  يبحث  بدأ  املاعز،  أحد 

صغرياً، فسمع صوت رنني أواىن!! ىف اليوم التاىل أحرض صديق 

له ودخال الكهف، فوجد 7 جرار ىف كل منها مخطوطات عىل 

)كاندو االسكاىف(..  الجلد.. فباعاها إىل خليل اسكندر جاهني 

اشرتاها وأرسلها إىل دير مرقس الرسياىن بالقدس، اهتم رئيس 

أفضل  1948م  سنة  فرباير  وىف  املخطوطات..  بجميع  الدير 

نقل  ثم  الرشقية،  لألبحاث  األمريكية  بالجامعة  الدير  رئيس 

املخطوطات إىل أمريكا لتخضع لدراسة علمية دقيقة فوجدوا 

إشعياء  لسفر  كاملة  مخطوطة  مثالً  املخطوطات  هذه  ضمن 

لسفر  كاملة  غري  أخرى  ومخطوطة  ق.م،   125 سنة  إىل  ترجع 

إشعياء، ومخطوطة لسفر حزقيال وأسفار أخرى...)حواىل 500 

التى وجدت، وجدت مطابقة متاماً  األسفار  مخطوطة وجميع 

بالذات  إشعيا  أن سفر  السبعينية. واملهم  الرتجمة  ملا كتب ىف 

السيد املسيح وكلها تحققت متاماً ىف  النبوات عن  يحوى أهم 

العهد الجديد.

الجديد:  العهد   :
ً
ثاني�ا

+ عرث األثريون سنة 1870م عىل متثال )ارطاميس = ديانا( 
عىل  عرثوا  وكذلك   .)23:19 )أع  أفسس  مدينة  ذكره،  الوارد 

الوارد  الهتاف  صيغة  عىل  عرثوا  كام  أرطاميس،  هيكل  أطالل 

الألفسسيني«  التى  أرطاميس  هى  »عظيمة   )28:19 )أع  ىف 

منقوشة هناك. 

بولس  ضد  أورشليم  ىف  حدثت  التى  املظاهرة  وعن   +
الحفريات  )أع 28:21(، كشفت  الهيكل  إىل  أممياً  أدخل  ألنه 

دخول  تقول: )ممنوع  والالتينية  اليونانية  باللغتني  كتابة  عن 

األجانب عرب هذا الحاجز املحيط بالهيكل وما يتبعه وكل من 

يُقبض عليه داخل الحاجز سيكون مسئوالً عن موته شخصياً. 

+ سنة 1960م ُعرث عىل حجر ىف قيرصية منقوش عليه اسم 
بيالطس البنطى. 

حسدا(  بيت  )بركة  عىل  1888م  سنة  األثريون  عرث   +
بالقرب  القدمية  )يو 2:5( ىف شامل رشق املدينة  املذكورة ىف 

من كنيسة القديسة حنة بأورشليم. 

المسيح:  بالسيد  الخاصة  اآلثار 
المقدسة: الصليب  خشبة   +

التى عرث عليها امللكة هيالنة ىف القرن الرابع امليالدى، واآلن 

طوله  والصليب  القسطنطينية،  ىف  وجزء  روما  ىف  منها  جزء 

ويوجد  90كجم،  ووزنه  250سم،  العرضية  والخشبة  480سم، 

مرص  ىف  قطعة صغرية  ويوجد  القدمني...  لسند  درجة  أسفله 

أحرضها )أ. مرقس، أ. أثناسيوس(. 

+ إكليل الشوك:
دى  نوتردام  بكاتدرائية  ومحفوظ  إكتامالً  اآلثار  أكرث  وهو   

بارى.

العاقرين يقومان بتبنى من يسهر عىل رعايتهام فريد أمالكهام 

الرب  الذى خاطب  إبراهيم  بعد املامت. ومن هنا نفهم قول 

بيتى  الرب ماذا تعطينى وأنا ماض عقيام ومالك  السيد  »أيها 
هو اليعازر الدمشقى« )تك 2:15،3(.

الزوجة  تعطى  أن  األلواح  هذه  ىف  دونت  عادة  هناك   -
فعلته  ما  أطفاالً. وهذا  لها  تنجب  لزوجها لىك  العاقر جاريتها 

سارة إذ قدمت جاريتها هاجر لزوجها إبراهيم، وكذلك راحيل 

قدمت جاريتها ليئة لزوجها يعقوب. 

رب  كلامت  أن  األلواح  تلك  سجلتها  التى  العادات  ومن   -
البيت وهو عىل شفا املوت ترسى كوثيقة قانونية. هكذا جاء 

ىف )تك 49:4( وكيف أن يهوذا صار رأساً لعائلة يعقوب بناًء 

عىل وصيته قبل موته. 

باسم  وتعرف  األرسة  آلهة  أن  األلواح  لنا هذه  وتكشف   -
)الرتاقيم( كانت ىف غاية األهمية ملن ميتلكها، كانوا يعتقدون 
أنها تجلب له الرثاء والنجاح والحق ىف املرياث... وهكذا نفهم 

قد  آلهته  وأن  يعقوب،  هروب  اكتشف  حينام  البان  ثار  ملاذا 

اختفت ىف نفس الوقت. 

بها  مر  التى  واألماكن  املدن  أسامء  اآلثار  لنا  تحفظ   +
إبراهيم مثل دوثان، شكيم.. 

نتيجة حفرياتهام ىف  الكسيس مالون  العاملان كيل،  + يذكر 
بنار  أبيدت  أنها  تظهر  سدوم  منطقة  أن  امليت  البحر  منطقة 

هائلة ومل تسكن بعد ذلك. 

+ كام حفظت اآلثار أسامء بعض امللوك الذين ورد ذكرهم 
اسم كدرلعومر  وأيضاً  أمرافل ملك شنعار،  )تك 14( مثل  ىف 

ملك عيالم، وكذلك باسم أريوك وتتعال. وىف ألواح مكتشفة ىف 

وهم  األربعة  امللوك  هؤالء  من  ثالثة  أن  مذكور  املنطقة  تلك 

)كدرلعومر، أريوك، تدعال( اتحدوا ىف حملتهم عىل بابل. 
+ كام أثبتت الحفريات التى أجريت ىف موقع مدينة أريحا 
كام  الخارج.  من  سبب  أى  دون  أسوارها سقطت  أن  القدمية 

عىل  املدينة  سور  فوق  مبنية  كانت  املنازل  بعض  أن  أثبتت 

نحو ما يخربنا سفر يشوع عن منزل راحاب الزانية كام أثبتت 

املدينة  »احرقوا  فيها  مبا  أحرقت  أريحا  مدينة  أن  الحفريات 

بالنار مع كل ما بها إمنا الفضة والذهب وأنية النحاس والحديد 

جعلوها ىف خزانة بيت الرب« )يش 24:6(.

+ ونتيجة الحفريات أيضاً أنهم عرثوا عىل أسامء بعض املدن 
 ،)3:10 )يش  لخيشة  مثل  يشوع  سفر  ىف  املذكورة  الكنعانية 

بيت شمس )يش 10:15(، تعنك )يش 21:12(. 

مخازن  مدينتني  لفرعون  »فبنوا  الخروج  سفر  ىف  جاء   +
فيثوم ورعمسيس« )خر 11:1(. وىف سنة 1884 ُوجدت أطالل 

العظيمة  املخازن  بقايا  وظهرت  األرض،  ىف  مطمورة  فيثوم 

مصنوعة من لنب مخلوط بتنب. 

والبقية  النبى  إرميا  أن  الكتاب  يقول  بابل  سبى  بعد   +
الباقية من بنى إرسائيل جاءوا إىل مرص إىل تحفنحيس )إر 43( 

العامل برتى موقع مدينة تحفنحيس وهى مدينة  وقد اكتشف 

حصينة عىل حدود مرص. 

+ كام ال تزال أسامء مدن فلسطني بأسامئهم القدمية إىل هذا 
اليوم )غزة، اشقلون، يافا، أشدود، جت، بيت حربين، برئ سبع، 

أريحا، أورشليم، النارصة، بيت لحم...(.

ديبون  مدينة  أطالل  ىف  كالين  د.  اكتشف  1869م  سنة   -
)يش 17:13( الحجراملوآىب الذى ُوجد محتوياً عىل 34 سطراً 
بالحروف الفينيقية والتى تحىك حرب ميشع ملك موآب عىل 

يهورام ملك إرسائيل كام هو مذكور ىف )2مل 6:3-27( وضد 

األدوميني. 

- ومن آثار أشور املؤيدة للكتاب مسلة شلمنارص السوداء 
املحفوظة ىف املتحف الربيطاىن وهى تصور هوشع ملك إرسائيل 

المقدسة: المسامير   +
 إحداها ىف كنيسة الصليب ىف روما، ومتتلك باريس قطعتني 
من تلك املسامري.. واحد ىف دير )سان دينيس(، واآلخر ىف دير 

)سان جرما دى برية(. 
+ عنوان الصليب:

 ويوجد ىف روما مقاسه 320مم × 210مم.
+ األكفان المقدسة:

أنها صولجان،  عىل  للمسيح  أعطيت  التى  القصبة  كذلك   -
يوسف  فوقه  حنط  الذى  التحنيط  حجر  الحربة،  واألسفنجة، 

الرامى جسد الرب يسوع، وعامود الجلد وعصابة الرأس التى 

غطوا بها عينى الرب ىف بيت قيافا. 

- كام أكتشف ىف مدينة أكويال من أعامل نابوىل سنة 1280م 
املسيح،  السيد  عىل  البنطى  بيالطس  حكم  يتضمن  لوح  عىل 

الجليل  وإىل  يوليوس  من  مرسل  خطاب  صورة  عىل  وكذلك 

السيد  لشكل  دقيق  وفيه وصف  روما  الروماىن ىف  املحفل  إىل 

املسيح. 

+ النسخ األثرية للكتاب: 
االخميمية: النسخة   -1

 وترجع للقرن الثالث امليالدى، محفوظة ىف لندن. 
االسكندراني�ة: النسخة   -2

بيد  ونسخت  اإلسكندرية،  ىف  اكتشفت  باليوناىن،  مكتوبة 

)تكال( سنة 325م. محفوظة ىف املتحف  سيدة مرصية اسمها 

الربيطاىن. 

الفاتيكاني�ة: النسخة   -3
 مكتوبة باليوناىن بأمر امللك قسطنطني سنة 328م. محفوظة 

ىف الفاتيكان. 

السين�ائي�ة: النسخة   -4
اكتشفت ىف دير سانت كاترين سنة 1844م أهداها تشندروف 

مكتبة  ىف  حفظت  روسيا.  إمرباطوراً  اسكندر  إىل  مكتشفها 

تنجراد، وبعد قيام الثورة الشيوعية أشرتتها الحكومة الربيطانية 

بـ 100.000 جنيه اسرتلينى. محفوظة اآلن باملكتبة الربيطانية 

)مكتوبة سنة 350م( وهناك النسخة اإلفرامية، بردية البهنسا 
ويكفى أن نعرف أن هناك حواىل 5300 مخطوطة كاملة للعهد 

من  مخطوطة ألجزاء  اليونانية وحواىل 24000  باللغة  الجديد 

العهد الجديد. وكلها مطابقة ملا ىف أيدينا. 

المقدس: الكتاب  جداول 
ويرجع تاريخ بعضها إىل القرن الثالث امليالدى، وكل جدول 

يحوى أسامء األسفار وملخص كل سفر.. ومن هذه الجداول : 

أ- جدول مورتورى.. ومحفوظ مبيالن. 
ب- جدول أوريجانوس.. ومحفوظ بلندن. 

ج- جدول يوسابيوس.. ومحفوظ بلندن.
د- جدول الودكية.. ومحفوظ بلندن.

ه - جدول سالميس.. ومحفوظ بلندن.
و- جدول غريغوريوس.. ومحفوظ بلندن.

صحة  عىل  اآلثار  علم  شهادة  عىل  األمثلة  بعض  هذه   -
الكتاب وسالمته من التحريف. 

والله  الكتاب  حفظ  هو  الكتاب،  أوحى  الذى  الله  روح   -
ساهر عىل كلمته.

صحة  عىل  اآلثار  علم  شهادة  عىل  األمثلة  بعض  هذه   -
الكتاب وسالمته من التحريف. 

والله  الكتاب  حفظ  هو  الكتاب،  أوحى  الذى  الله  روح   -
ساهر عىل كلمته.



مقاالت
عدد مارس 2023

النجدة  يقدم  والذي  ويسعف  ويعني  يخفف  الذي  الشخص 
أحيا  أن  عىل  يساعدين  الذي  الشخص  هو  مبعنى  أي  واملعونة 
حيايت عىل طبيعتي بكل ما فيها من ضعف وقوة مميزات أو 

عيوب.

 )neged( النظير 

وهذه الكلمة تأيت مبعنى
part opposite الجزء املعاكس

Counterpart النسخة املتطابقة 
Mate الرفيق 

الذي يقف بالتوازي أو عىل مسافة أو الذي يقف أمام الشخص
أي مبعنى أنه الشخص الذي يشبهني جداً ويف نفس الوقت هو 

مكمل يل، فهذه الشفره األلهيه لالرتباط ..... )معني نظريه( 
»املعني  هذا  عن  نبحث  ونحن  الحياة  رشيك  اختيار  يف 

النظريه« لبد اوًل ان نعرف من نحن 
اإلرتباط ألنه  قبل  لألجابه عليه  من انا؟ سؤال مهم جدا 

له  فاصنع  وحده  ادم  يكون  ان  جيداً  ليس  الله  الرب  قال 
الربية  الله من الرض كل حيوانات  الرب  معينا نظريه وجبل 
وكل طيور السامء فاحرضها اىل ادم لريى ماذا يدعوها وكل ما 
دعا به ادم ذات نفس حية فهو اسمها فدعا ادم باسامء جميع 
البهائم وطيور السامء وجميع حيوانات الربية واما لنفسه فلم 
يجد معيناً نظريه فاوقع الرب اإلله سباتاً عىل آدم فنام فاخذ 
الضلع  اإلله  الرب  وبنى  واحدة من اضالعه ومال مكانها لحامً 
هذه  ادم  فقال  ادم  اىل  واحرضها  امراة  آدم  من  اخذها  التي 
الن عظم من عظامي ولحم من لحمي هذه تدعى امراة لنها 
اباه وامه ويلتصق بامراته  من امرء اخذت لذلك يرتك الرجل 

ويكونان جسدا واحداً  
الله  صورة  عىل  صورته  عىل  النسان  الله  فخلق   27:1 تك 
خلقه ذكرا وانثى خلقهام وباركهام الله وقال لهم امثروا واكرثوا 

وامالوا الرض واخضعوها.

الزواج تدبير إلهى 

أغلب  لالسف  ولكن  البرش  وليس  الله  أسسه  نظام  الزواج 
مفاهيمنا عن الزواج مستمدة من املنظور البرشي وليس اللهي

الله  بها  قدس  التي  والقدسية  الهمية  مدى  جدا  وظاهر 
الزواج فلقد خلق الله النسان يف جنة عدن ومتم أول ارتباط يف 

البرشية فيها  »ليس جيدا..«تك2 
ودعاها  الربية  حيوانات  كل  عىل  سلطان  آدم  الله  أعطى 
تحيا معه  أنثى وكل مجموعة  له  ذكر  أنَّ كل  بأسامئها فوجد 
ووجد نفسه وحده ﴿أما لنفسه فلم يجد معيناً نظريه﴾ .. ماذا 
فعل الله؟ كل املخلوقات صنعها الله بكلمة إلَّ آدم صنعه ليس 
فلم يصنعه  الله  اإلنسان كريم يف عيني  بنفخة ألنَّ  بل  بكلمة 
بكلمة بل صنعه بنفخة.. وعندما أراد أن يصنع حواء مل يصنع 

معها كام صنع مع آدم بل ألقى ُسبات عىل آدم 
وأخذ منه ضلع.. إذاً آدم أصل حواء وهي أُخذت 
املجتمع يُشبه املرأة والرجل أنهام  منُه.. أحياناً 
أعداء.. وتوجد فيه أفكار تُحقر املرأة.. وأفكار 
تقول أنَّ الرجل متسلط و..... وهذه أمور تُنشئ 

عالقات غري سوية . 

النظير  المعين  مفهوم 

ليك تنشأ عالقة سوية بني الرجل واملرأة لبد أن 
نأخذ فكر الله.. معني نظريه.. هو يحتاجها وهي 
تحتاجه.. ﴿الرجل ليس من دون املرأة ول املرأة 
) 1كو 11 : 11(..  الرب﴾  الرجل يف  من دون 
املرأة ليست تافهة يف نظر املسيحية بل العالقة 
عالقة تكامل وليس تنافس.. جيد أن نعرف أنَّ 
املرأة والرجل معاً  يتكامل مع اآلخر  كٍل منهام 

يحتاج  يتزوج  ل  الذي  حتى  وحده  يحيا  من  منهام  يوجد  ول 
معني نظريه.. األب الراهب له أخ راهب معني نظريه وهكذا 
املكرس و... نحن يف الخدمة الخادم له معني نظريه.. وهكذا كل 
واحد منا يحتاج معني نظريه.. إذاً لبد أن يكون لنا فكر روحي 
جنس  ينظر  ول  نظريه  معني  معنى  نعرف  ليك  متزن  متكامل 

آلخر نظرة إحتقار أو نظرة إستقالل. 

اهلل خلق اإلثنان مختلفان لكي يتكامال 
وليس ليتنافرا . 

كل جنس لبد أن يحرتم اآلخر ويتعامل معه بنقاوة وإحرتام 
الظروف  بعض  أحياناً  محرتم..  إنساين  ككيان  معه  ويتعامل 
النفسية تجعل طرف يحتقر اآلخر.. ل.. جيد أن تبني حياتك 

عىل قواعد ثابتة 
هذا هو ما صنعه الله فلقد خلق ألدم حواء املعني النظري اي 

الشخص املناسب املتوافق وليس الشخص الذي أمتناه واريده 

مبعرفتى من انا سوف أعرف ما يناسبنى فالنضوج هو التكوين 
األساىس ىف الحياة.

فأحدى أهم اسباب فشل الزواج هو اىن اريد ان أغري الطرف 
األخر حتى يناسبنى و لكن الحل ىف قبول اآلخر لذلك لبد أن 

أعرف من أنا: 
خالل  من  الزواج  نرى  أن  لبد  الحياة  لرشيك  اختيارنا  يف 

املنظور اللهي وليس املنظور البرشي

وكنسية  كتابي�ة  مباىء 

22 ايها النساء اخضعن لرجالكن كام للرب* 23 لن الرجل 
هو راس املراة كام ان املسيح ايضا راس الكنيسة و هو مخلص 
الجسد* 24 و لكن كام تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء 
لرجالهن يف كل يشء* 25 ايها الرجال احبوا نساءكم كام احب 
يقدسها  ليك   26 نفسه لجلها*  اسلم  و  الكنيسة  ايضا  املسيح 
لنفسه  يحرضها  ليك   27 بالكلمة*  املاء  بغسل  اياها  مطهرا 
او يشء من مثل ذلك  كنيسة مجيدة ل دنس فيها و ل غضن 
بل تكون مقدسة و بال عيب* 28 كذلك يجب عىل الرجال ان 
يحبوا نساءهم كاجسادهم من يحب امراته يحب نفسه* 29 
فانه مل يبغض احد جسده قط بل يقوته و يربيه كام الرب ايضا 
للكنيسة* 30 لننا اعضاء جسمه من لحمه و من عظامه* 31 
من اجل هذا يرتك الرجل اباه و امه و يلتصق بامراته و يكون 
اقول  انا  لكنني  و  الرس عظيم  الثنان جسدا واحدا* 32 هذا 
فليحب  الفراد  انتم  اما  و   33 الكنيسة*  و  املسيح  نحو  من 
رجلها*  فلتهب  املراة  اما  و  كنفسه  هكذا  امراته  واحد  كل 

أف 22:5 

المسيحى  للزواج  مفاهيم  أستخرج 

الحب الحرتام العطاء الطاعة الخضوع القداسة 
املرأة  دور  والحب  العطاء  الرجل  دور  البذل 

الخضوع والطاعة 
 .. السبعة  أرسارها  من  رس  جعلته  الكنيسة 
أمام  ويتم   .. الكهنوت  طريق  عن  يتم  وجعلته 
اإلتحاد   .. نقاءِه  عىل  للدللة  الكنيسة  مذبح 
الزيجي يف املسيحية له كرامة عظيمة ألنه يحل 

فيه الروح القدس . 
يرى البعض أن الزواج هذا ليس له أي كرامة 
الغنويس  الفكر  من  بهذا  وجاءوا   .. وُمحتقر   ..
أنه  عىل  الجسد  يخص  ما  كل  مع  يتعامل  الذي 
كذلك – أي حقري – أكل .. نوم .. زواج .. الجسد 
ألوان  الجسد لون من  .. واعتربوا أن كل أعامل 
إلرضاء  الخري  أعامل  لكن  الرش  إله  إلرضاء  الرش 

إله الخري . 
ليس  ولكن  عظيمة..  كرامة  لها  البتولية  إن 
ذلك معناه أن نحتقر الزواج ألنه رس.. فنجدنا أحياناً ننظر له 
أو مجتمع مسيحي  ألننا يف مجتمع غري مسيحي  دونية  نظرة 
ليسمع  يحرض  ُمصىل..  أنه  عىل  إكليل  يحرض  ل  روحاين..  غري 

معنى وكالم اإلكليل. 
بالزوجة والزوج مثل احتفالها  الكنيسة جعلت اإلحتفال  إن 
باملسيح والسيدة العذراء.. اإلتحاد هذا الله باركه.. والكنيسة 
سمحت  الكنيسة  وكأن  الصالح..  بالنسل  اإلتحاد  لهذا  تدعو 

بالزواج لتأتوا لها بأولد.. وأولد نافعني للكنيسة . 
متزوجني  أبرار  هناك  أن  تقول  أحاديث  نجد  ما  جداً  قليل 
ما  جداً  وقليل  اإلنجيل..  حياة  عاشوا  لكنهم  أولد..  ولديهم 
عىل  وهو  يسوع  ربنا  أن  ننىس  ول  قديسة..  أم  عن  نتحدث 

الجبل كان معه موىس وإيليا.. املتزوج واملتبتل. 
علينا أن نعرف إنها عالقة يف املسيح وليست خارج املسيح.. 
إنها عالقة مقدسة.. وليك  إل  الغريزة  فيها  يتدخل  إنها  ورغم 

سر الزيجة

بقلم رئيس التحرير الراهب القس 

غبريال األورشليمى
األراضى المقدسة
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ِمْن   %40 ِبنسبة  الغالِبيَّة  ِّثل  يمُ َوهذا  العاطفى  اإلشباع   -1
الشباب، 44% ِمْن الشابَّات.

ِمْن   %24  ، الشباب  ِمْن   %14 َوِبنسبة  إِستقرار  الزواج   -2
الشابَّات. 

3- الزواج داِفع حسىِّ أْو جسِدى ِبنسبة 38% ِمْن الشباب، 
16% ِمْن الشابَّات. 

 %18  ، الشباب  ِمْن   %8 ِبنسبة  اإِلنجاب  ِبداِفع  الزواج   -4
ِمْن الشابَّات. 

الشابَّات نسِبتها أكرث ِف العاِطفة َواإِلستقرار َواإِلنجاب ، بينام 
الشباب ِعندهمُ الداِفع الحسىِّ ِبنسبة أكرب

ومن دوافع الزواج 

ويراقبه  اآلخر  طرف  كل  ويسند  النفس  خالص  عىل  يعني 
ويشجعه عىل حياة مقدسة، ومن اجل العرشة والرفقه والسند 
واملعونه فهو معني ساموى ومعني أرىض والخروج من العزلة.

 
الزواج  مفاهيم خاطئة عن 

هل الزواج يحل مشكلة العزلة الحقيقة أن إجابة هذا السؤال 
يعيشا  أن  يكن  الزوجني  ألن  ذلك  بالسلب،  تكون  أن  يكن 
بينهام،  حقيقى  اتحاد  مثة  يكون  أن  دون  واحد،  سقف  تحت 
الصعب  من  بينهام  شاسعة  مسافة  هناك  تكون  بالعكس  بل 
حقيقياً،  اتحاداً  يكون  أن  يجب  الزواج  ألن  ذلك  اجتيازها!! 

وليس مجرد تعايش، أو حتى تعاطف!! 

التعايش:  زواج 

هو مجرد اتفاق بني اثنني، رمبا عن غري اقتناع كامل، أو قناعة 
الدفني،  بالندم  أو كليهام إحساس  كاملة، ففى أعامق أحدهام 
يكمن  السبب  رمبا  الرشكة،  هذه  عن  الكامل  الرىض  بعدم  أو 
إىل  ارتباطات عاطفية قدية، لألسف مل تصل  أو  ف طموحات 
مبتغاها! أو خالفات ف التأثيث واملاديات! أو إحساس بإمكانية 
اختيار فضل! أو شكوك متعلقة باملاىض أو الحارض! أو موافقة 
جاءت عن ضغط األرسة أو الظروف أو كرب السن أو الخوف من 
افالت القطار أو تكرار فسخ الخطوبة!.. وهكذا يتفق الزوجان 

يكون  أن  يجب  الزواج  نحو  ناضج  فكر  لدينا  يكون 
لدينا فكر روحي. 

الزواج  أهان  جتمع  ممُ ِف  وِدين  موجمُ أنّنا  شٍك  ِبالَ 
دنس  ِبها  لِلزواج  النظرة  َوجعل  ِقيمتهمُ  ِمْن  َوأنقص 
مِكْن يكمُون قَْد إِرتبط ِف ذهِننا  َوعدم لِياقة، حتَّى أنّهمُ ممُ
ا ِمْن ِجهتنا فَِمْن كرثِة كالمنا َعْن  ِبالدنس، أمَّ الزواج 
الّذى  َوأّن  دمُونيَّة،  لِلزواج  نظرتنا  أصبحت  القديسني 

لَْم يستطع الرهبنة يتّزوج َوكأنّهمُ َعْن غري إِقتناع.

 
الزواج  انطباعات عن 

توجد بعض إِنطباعات َعْن الزواج ِف رأى الشباب 
َو الشابَّات: 

1- الشباب 
ل َوتمُصِبح الزوجة رقيبة  ريَّة الرجمُ الزواج قيد يِحد حمُ
ل  َوتّحممُ لإِِلرتِباط  داِعى  أرى  الَ  فاته،  تّصُّ كمُّل  عىل 
مسئولية أمُرسة، َولِكْن لوال اإِلحتياج إىَِل اإِلستقرار ما 

كمُنتمُ أرتِبط.
ل  الرجمُ بني  جسدية  لعالقة  رشعيَّة  فمُرصة  الزواج 

جّرد رمُخصة  َواملرأة أّى ممُ

ة  المسِيحيَّ النظرة  بينما 
َوِرحلة  َونَْفِس  عاِطِفى  َوإِشباع  إِستقرار  الزواج 
عنِي نظرِي آلدم ِف  إِتجاه امللكمُوت، حيثمُ أوجد الله ممُ
ِعالقة راقية نقيَّة طاِهرة َوهى تعبرِي َعْن حمُب داِخىِل، 
ذاتها ضاع  ِف حد  الِعالقة جسديَّة  إِْن صارت  َولِكْن 

هدف قمُدسيَّة الزواج.

ات  2- الشابَّ
الزواج خمُوف ِمْن املجهمُول 

ِبعدم  ور  ِشعمُ ينتابِنى  الزواج  سرية  تأِت  ِعندما 
اإِلرتياح 

ل  َقّدمة لِلرجمُ الِعالقة الجسديَّة ِف الزواج هى ِخدمة ممُ
ان ِف أسريمُه الربىء ،  َو ِسجن صغرِي ِفيِه يتحّكم السجَّ الزواج همُ
م نَْفَسهمُ لِلسجِن ِبِإرادتِِه الواعية  َواألعجب أنّهمُ األسرِي الربىء يمَُقدىِّ
فَهمَُو  الصحِيح  املسِيِحى  الرأى  ا  أمَّ  ، واعية  آراء غري  هِذِه  كمُّل 
َقّدسة لِلملكمُوت ، َوالِعالقة الزوجيَّة تمُّعرِب َعْن  أّن الزواج ِرحلة ممُ

الحمُب الداِخىِل بني الزوجني
كمُّل هِذِه اآلراء الخاِطئة جاءت نتيجة التكِوين الَنْفِس لِلشخص 
ول أّن  ول أنَّها أسرِية لِلزوج ، أْو الّذى يقمُ نذمُ ِوالدتِِه ، التَّى تقمُ ممُ
الزواج قيمُود عليه ، هذا نتيجة تكوينه الشخِص َوالَنْفِس ، َولِكْن 

ناك مرونة َوتنازمُالت بني الطرفني  البمُد ِمْن أْن يكمُون همُ
البمُد أْن يكمُون ِف التكِوين الَنْفِس لإِِلنسان َوتكِوينه اإِلجتامِعى 
ة الشخصيَّة ، َوهذا يجعلهمُ  أْن يبِنى عىل نظريات صحِيحة َوقوىِّ

أنّهمُ قاِدر أْن يسرِي ِبرأى الطرف اآلخر 
بعض  ناك  همُ  ، َمْن حولهمُ  يمُطِيع  اإِلنسان  تجعل  ِبالَنْفَس  الِثقة 
غري  زواج  حالِة  رأت  إِذا   ، ولة  الِطفمُ نذمُ  ممُ الَنْفَسيَّة  الرتكيبات 
ف ينطِبع ِفيها إِنطباع غري صحِيح  صحِيحة ِفيها سيطرة أْو تّعسمُ

َعْن اإِلرتباط 
وِحى ، البمُد أْن يكمُون ِعند  األمر يحتاج لِتأنىِّ َوصلوات َونمُضج رمُ
ر  ل َومعِرفة رأى الله ، اإِلنسان الحمُ ب َوتّعقمُ اإِلنسان وعى َوتجاومُ
ر أّن الزواج  ِف داِخله الَ يعِرف معنى السقمُوط ، َوِبالتاىِل الَ يشعمُ

ِسجن أْو قيمُود 
جّرد ِعالقة جسديَّة فَهذا نِتاج املمُجتمع  َو ممُ ا رأى أّن الزواج همُ أمَّ

َوثقافاته َوهِذِه نظرة فقرية قاِصة 
ِف الحياة املسيحيَّة الِعالقة الجسديَّة ِمْن أسمى الِعالقات التَّى 
َقّدسة  ّقدسة ، ألِّن املرأة ممُ ِكن أْن يتخيّلها برش ، ألِنَّها ِعالقة ممُ يمُ

َقّدس ِف املرأة  ل ممُ ل َوالرجمُ ِف الرجمُ
َو  َو تعبرِي َعْن الحمُب الزوِجى َوتأكِيد لهمُ ، همُ َو رِس ، همُ الزواج همُ
ِبالِعالقة  الزواج  يرتِبط  أْن  أبداً  يلِيق  الَ   ، القمُدس  وح  الرُّ ِرباط 
عىل  َوليس  الحمُب  عىل  عتِمد  ممُ يكمُون  أْن  يِجب  ألِنّهمُ  الزوجيَّة 

َو أرقى ِبكثرِي  أساس الِعالقة الجسديَّة أْو اإِلنجاب بل همُ
لو إعتربنا أن غاية الزواج أربع أنواع أكتب نسبه كل منها كام 

ترى لتستكمل ف النهايه نسبه ال%100 
1- الزواج لمُون ِمْن ألوان اإِلشباع العاِطِفى

2- الزواج إِستقرار 
3- الزواج داِفع حسىِّ أْو جسِدى 

4- الزواج ِبداِفع اإِلنجاب 

مختلفة  الدول  تتفق  كام  متاماً  »التعايش«  عىل 
للطرفني  أفضل  فهو  السلمى،  التعايش  عىل  األنظمة 
من الدخول ف حرب، وهذا كله شئ آخر غري الحب، 

وغري االتحاد. 

العاطفة: زواج 
 

فنحن  لله،  الحمد  يقوال:  إذ  زوجان  يسرتيح  رمبا 
نعيش  نحن  بل  »التعايش«  مستوى  عىل  نحيا  ال 
الخطوبة،  قبل  ما  أيام  منذ  حار،  حب  »عاطفة« 
وأيام الخطوبة، وحتى اآلن! وهذا شئ طيب، ولكنه 
خاضع  برشى،  شئ  العاطفة  ألن  ملاذا؟  يكفى!  ال 
إلمكانيات البرش وطبيعة النفس اإلنسانية لذلك فهى: 

أ- غري ثابتة وغري دامئة. 
شديدة  كراهية  تصري  أن  ويكن  متقلبة،  ب- 

لألسف. 
العطاء  ترغب ف  تحسن وال  ذاتية، ال  أنانية،  ج- 

دون مقابل. 
بعاطفة  بدأت  التى  الزيجات  من  فكثري  هنا  من 
مشبوبة، عامدها مشاعر نفسانية، وتعبرياتها مستمدة 
من الشاشة الصغرية أو الكبرية، رسعان ما تهاوت أمام 

أول اختبار: 
فلوىس... وفلوسك!! 

قريبك هذا... ملاذا هذا االهتامم به؟ 
فالن... أنا أعرف.. إنك كنت مرتبطة به، وتفضلينه 

عنى!! 
ملاذا أنت مهتم بفالنة؟! 

وهكذا متزق الغرية والذاتية حياة الزوجني، وتتحول 
ويرتد  النقيض،  إىل  تنقلب  بل  رساب،  إىل  العاطفة 
كل طرف إىل العاطفة الوحيدة البديلة وهى األرسة 
األصلية، ويجد كل طرف من أرسته أذناً صاغية، وعاطفة بديلة 

مشبوبة، وينتهى كل شئ.

الزيجى:  الحب 

من هنا كان الزواج عىل املستوى اإلنسان »سبب مزيد من 
املستوى  الزواج عىل  لها، ومن هذا يصري  العزلة وليس عالجاً 
اإللهى« شيئاً آخر، ففيه اتحاد حقيقى وكيان باملسيح، أنه حب 
ف  برشيكه  ومرتبط  باملسيح،  مرتبط  الطرفني  من  فكل  ثالىث! 

املسيح، متاماً كأضالع املثلث.. 
هذا هو الحب الحقيقى الصامد فهو: 

1- حب كيان لكيان، ليس عىل مستوى الحس أو العاطفة 
فقط، بل عىل مستوى الكيان اإلنسان كله. 

2- حب روحى، ففيه فعل الروح القدس، والنعمة اإللهية، 
التى تخرج كل طرف من عزلته وأنانيته، وتدخل به إىل اتحاد 

صادق بالرشيك. 
3- حب ثابت، ثبات الله، الذى يبارك الرشيكني، ويشبعهام 

من رسم نعمته كل يوم. 
4- حب معطاء، فكل رشيك يعطى رشيكه، ال من عنده، بل 

من فيض الحب اإللهى املنسكب ف قلبه. 
وظروفه  الرشيك  سلبيات  كل  يحتمل  محتمل،  حب   -5

الصحية والنفسية والروحية، متاماً كام يحتملنا املسيح! 
إن الخروج الحقيقى من العزلة ال يكون إال باالتحاد باملسيح 
أو  البتولية،  بالرب من خالل  الذى يقرتن  الواحد،  للفرد  سواء 
للزوجني، الذين يقرتنان بالرب من خالل رس الزيجة. يسوع... 

هو الحل! 

الزواج بي�ن األخذ والعطاء 

فقبل  العميقة،  املشاركة  عامل  اىل  الفردية  عامل  من  االنتقال 
متام  مستقل  فأنت  وحدك،  ملكك  والعامل  الحياة  الزواج 
ولكن  يناسبك  قد  ما  قراراتك عىل حسب  اتخاذ  يف  االستقالل 
بعد الزواج هناك رشيك لك يف الحياة قد دخل اىل عمق عاملك 
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للزواج  الصحيح  اإلختي�ار 

يفضل أن نتكلم عن اإلختيار اإليجاىب ونفهم منه كيف نتجنب 
األخطاء 

أهم املواضيع هل الزواج املسيحى سهل نجاحه 
النها معجزة ان يكون االثنان واحد فال يحتاج اىل فهلوة لكن 
البد أن تؤمن أنه عمل الله ىف األثنني، مهام درست وتعلمت إن 

مل تؤمن باملعجزة سيفشل زواجك.
 

كيف أعرف إرادة هللا 

ملاذا أتزوج وما هى الدوافع بني اإليجاىب والسلبى
متى أتزوج 

من أتزوج ما هى صفات عطيه الله ىل 
توافق الشخصيات وهل شخصيته صحيحه أم ال 

يجب أن أكون تفهمت ما حدث ىف املاىض لئال ابدأ مبشاكل 
وأحداث املاىض.

 
كيف أعرف إرادة هللا هناك مفاتيح رئيسية 

كيف  ونرى  الكتاب  وقراءة  والصوم  الصالة  النعمة  وسائط 
تكلم الله ىف القلب وليس مجرد إنجذاب عاطفى وأنا متعادل 
رضورى  وهذا  اإلعرتاف  وأب  بإخالص  الله  صوت  منتظر 
للمساعدة وأساىس، واألرسة البد أن تبارك ألن لها خربة واسعة 
من  نقلل  وال  وصلواتهم  الوالدين  ملباركة  الشخص  إىل  تضاف 

رأيهم وأب االعرتاف يساعد أكرث.
األبواب املفتوحة ألن هناك االبواب املغلقه ىف جميع األمور 
تعطى إنطباعات غري مريحة ولو إستمرت األمور هكذا سندخل 

ىف رصاعات مستقبليه.

 
الدوافع ولماذا الزواج 

  26–1 تك  األرض  عىل  تاسس  رس  أول  اإليجابية  الدوافع 

إمثروا وأكرثوا 

تك 2 خلق آدم من تراب األرض الن ليس جيد أن يكون آلدم 

وحده، أثنني خري من واحد والخيط املثلوث ال ينقطع رسعاً 

من يشعر باالكتفاء وال يوجد ىشء يحتاجه من اآلخر سوف 

لآلخر  باإلحتياج  طرف  كل  يشعر  أن  فالبد  زواجه  ىف  يتعب 

ويشعر اىل االحتياج لعطية من الله لتكمل نقائصة 

معينا نظرية اى مثله نظرية ىف االهمية اى مساويه لها ملكات 

عقليه ونفسية ومادية ونظري مثل الرجل 

ارسة بها ابناء لنأىت بقديس للحياة وخادم وشاهد للمسيح 

الطهارة  ىف  الحيا  الخارجيه  العرثات  من  للطرفني  حامية 

والنقاوة.

مبحض اختيارك وعليك أن تأخذ ذلك يف حسبانك وأنت تتخذ 
قراراتك واختياراتك، ولالسف فالكثريين من املتزوجيني يريدون 
أن يعيشوا يف عامل الفردية واالستقاللية داخل العالقة الزوجية، 

محتفظني بأرسارهم وقراراتهم وأفكارهم وبالتايل حريتهم.
االنتقال من عامل االخذ اىل عامل املسئولية والعطاء 

االنسان منذ والدته يأخذ أكرث بكثري من ما يعطي ولكن يف 
اخر،  لشخص  الحياة  كل  نعطي  بأن  قراراً  نتخذ  نحن  الزواج 
املسيح  أحب  كام  امرأته  الرجل  »حب  نفيس  من  أكرث  أحبه 

الكنيسة....« 
الزواج هو امتحان للعطاء والبذل والتنازل

 
الزواج وزنة 

الزواج هو وكالة سوف تعطي عنها حساب وهذه الوكالة لها 
إمكانياتها الجديدة ومسئولياتها الجديدة، فالزواج هو إمكانية 
تجسيد امللكوت وتأكيد ملبدأ العطاء الذي هو أفضل من االخذ 
أيضاً الزواج هو مسئولية تكوين ارسة واالهتامم بها ورعايتها 
فهذه االرسة الجديدة سواء زوجتك أو اوالدك ليست ملكك بل 

هي ملك الرب.

 
الزواج والوحدة 

بعض  يف  بعضها  الرتوس  تعشيق  مثل  الزوجني  بني  الوحدة 
فيصريان ترس واحد يستمر يف الدوران برسعة أكرث وتأثري أعىل 
فالزواج هو العالقة الوحيدة التي تحدث فيها الوحدة الكاملة  

»يصري االثنان ....«، »ماجمعه الله ال يفرقه....« 
والنفس  الروح  مستوى  عىل  هي  الكاملة  الوحدة  وهذه 
والجسد ففي هذه الوحدة تكون عىل طبيعتك مع االخر دون 
تكلف أو اصطناع بدون أقنعة أو رياء وكأنك تجلس وتعيش 

مع نفسك 

أهداف الزواج : 
1- يجب أن يكون الزواج مبني عىل كرامة الرس . 

2- أن يكون مبني عىل نُضج نفيس وجسدي وروحي . 
3- عىل دراسة وتأين ومشورة . 
4- ربح امللكوت وخالص النفس 

5- الخروج من الذات ومامرسة حب العطاء 
6- اإلستقرار والثبات النفىس والجسدى 

7- تقديم ابناء نافعني للمسيح والكنيسة 
آخر  ُمعني  هناك  يكون  أن  اإلرتباط  فكرة  يف  املفروض  من 
 .. امللكوت  نربح  ليك  ُمعني روحي  أوالً  ويكون  األول  للطرف 
فهذا دافع صحيح .. أن أخلُص باآلخر وأُعينه وهو أيضاً كذلك 
الكتاب  اليمني واليمني يف  الدبلة تكون يف  الخطوبة  .. يف فرتة 

املقدس رمز للمعونة .. أما اليسار فهو الحب الحقيقي . 
امرأة فاضله من يجدها ألن مثنها يفوق الآليلء بها يثق قلب 
زوجها فال يحتاج إيل غنيمة تصنع له خرياً ال رشاً كل أيام حياتها 

تطلب صوفاً وكتاناً وتشتغل بيدين راضيتني ام 1٠:٣1 

الحفاظ عيل األرسة املسيحية هو حفاظ عيل الكنيسة بأكملها 

السلبي�ة  الدوافع 

هناك من يحيا مبفرده وهناك من يشعر بالوحده –  إلحاح 
األفضل أن تبقى مبفردك من أن تختار الشخص  الوالدين –  
الخطأ –  الزواج ليس مرشوع إجتامعى –  احرص اال يكون 
من  الخروج  ملجرد   – فشلت  عاطفيه  عالقه  لعالج  الزواج 
البيت لكرثة املشاكل – للخروج من الفقر – الرغبة ىف السفر 
– الشات السطحى – للحفاظ عىل املرياث – مجرد القرابه 

– لياخذ إقامة ىف بلد.
 

مىت أتزوج 

ليس فقط النضج املادى ولكن حينام اصبح قادراً عىل العطاء 
الذى بال حدود –  القدرة عىل الصرب واالحتامل والعطاء هو 
االخر  الطرف  ضعف  اسند  أن  واقدر  الزواج  نجاح  مفاتيح 
من  بعواطف  يلعب  ال  الذى  العاطفى  العطاء    – بالنعمه 
حوله وله عطاء ومسؤلية للطرف االخر وله قدرة عىل تسديد 
االحتياجات العاطفية للطرف االخر –  عطاء مادى يعرب عن 
  – والبذل  املحبة  عىل  مبنى    – والحياة  املشاعر  ىف  النضج 

العطاء الجسدى اساعد باملجهود 

من أتزوج 

الزواج هو عطية ربنا ممكن ان تكون جميله 
اوال املشاركة ىف الحياة الروحية مت ٣2:14 

الزواج املسيحى الناجح كاملىش عىل املاء اى تجاوز الضيقات 
قليل  يا  له  قال  نجنى  يارب  ورصخ  والصعوبات  والتجارب 

االميان ملاذا شككت وسكنت الريح 
ال تشك ىف قدرة الله التى تنجح زواجك امسك يديه وسوف 
يصنع معك ما هو فوق العقل وميىش بك عىل املاء لئال تغرق 

ىف املشكلة 
اليوجد زواج بال زوابع فالبد ان يكون مبنى عيل الصخر 

كل من تالمس مع املسيح نال شفاء 
حياتك بدون املسيح بها غرق وموت البد ان متسك به وسوف 

يعرب بك الصعاب 
احرتام  الجديرده  االرسة  مع  متوافقه  تكون  ان  البد  االرسة 
امتزاج  يصلح  هل  جيد  بشكل  االقرباء  مع  معامالت  محبه 

االرستني 
والجسد  االرسة  مع  خالفاته  وتصفيه  املاىض  مع  التعامل 

ومتاعب حدثت باملاىض 
القدرة عىل االنصات والحوار 

القدرة عن التعبري العاطفى 
القدرات االجتامعية البد من توافق 

املسؤلية اى ميكن االعتامد عليه 
املهنه اى لديه ثبات ىف وظيفته 

بعض  هناك  الزواج  تعيق  جسدية  وامراض  نفسية  امراض 
جوهرى  ىشء  اى  اخفاء  تم  لو  وممكن  تقال  ان  البد  امراض 

ممكن يتم االفصاح عنه لئال يعيق استمرار الزواج ..
وللحديث بقية ..
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القديس العظيم البابا كيرلس السادس
بابا اإلسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية الــ 116

م  قَدَّ أن  بعد  النطرون،  بوادي  الربموس  دير  يف  الرهبنة  سلك 

صدمت  التي  )تلك   1927 سنة  يوليو  يف  العمل  من  استقالته 

منه،  إغراًء  مرتبه  برفع  استبقاءه  الذي حاول  الرشكة  صاحب 

ولكن عازر كان قد وضع يده عىل املحراث ومل يحاول أن ينظر 

القس بشارة  البابا معه راهبًا فاضًل؛ وهو  الوراء(. فأوفد  إىل 

فأصطحبه  تيج(  أبو  مطران  مرقس  األنبا  )الحًقا:  الربمويس 

إىل الدير وعند وصولهم فوجئوا بإضاءة األنوار ودق األجراس 

القمص  رأسهم  وعىل  الرهبان  وخروج  الضيافة  قرص  وفتح 

شنوده الربمويس، أمني الدير الستقباله، ظًنا منهم أنه زائر كبري! 

الرهبنة  درجة يف سلك  أول  قبلوه عىل  األمر  تحققوا  وعندما 

فوًرا مستبرشين مبقدمه، إذ مل يسبق أن قوِبل راهب يف تاريخ 
الدير مبثل هذه الحفاوة واْعترُِبَت هذه الحادثة نبوة لتقدمه يف 

سلك الرهبنة وتبوئه مركًزا ساميًا يف الكنيسة.

تتلمذ لألبوين الروحيني القمص عبد املسيح صليب والقمص 

ذلك  يف  بهم  عامًرا  الدير  كان  الذين  أولئك  الصامت،  يعقوب 

الوقت، وعكف عىل حياة الصلة والنسك. ومل متض سنة واحدة 

السيدة  كنيسة  راهبًا يف  رسامته  االختبار حتى متت  عىل مدة 

ميينه جسد  وعن  الهيكل  أمام  ساجًدا  فكان  الدير،  يف  العذراء 

إيسيذوروس.  القديس  يساره جسد  وعن  األسود  موىس  األنبا 

 1644 سنة  أمشري   17 السبت  يف  وذلك  مينا  بالراهب  ودعي 

فم  من  الدعاء  هذا  وسمع  م.   1928 سنة  فرباير   25 املوافق 

معلمه القمص يعقوب الصامت قائًل »ِس عىل بركة الله بهذه 

الروح الوديع الهادئ وهذا التواضع واالنسحاق، وسيقيمك الله 

أميًنا عىل أساره املقدسة، وروحه القدوس يرشدك ويعلمك«.

فازداد شوقًا يف دراسة كتب اآلباء وسري الشهداء، وأكرث ما كان 

كتاباته  فاتخذ كثرًيا من  كتابات مار إسحق  يقرأ هو  أن  يحب 

شعارات لنفسه مثل »ازهد يف الدنيا يحبك الله«، و«من عدا 

وأرشدت  تبعته  منها  هرب  ومن  منه،  هربت  الكرامة  وراء 

عليه«. مم جعله يزداد باألكرث منًوا يف حياة الفضيلة ترسًم عىل 

خطوات آباءه القديسني ومتثًل بهم. والتحق باملدرسة اللهوتية 

القس كيرلس شلبى
كنيسة السيدة العذراء مريم
والبابا كيرلس بمدينة السالم

النصارى  طوخ  ببلدة  ولد  عازر،  اسمه 
بدمنهور في مصر في الجمعة 2 أغسطس 
سنة 1902، ووالده هو يوسف عطا المحب 
ومنقحها  كتبها  وناسخ  للكنيسة 
األرثوذكسية  أمه  خدمة  في  المتفاني 

حريًصا على ِحفظ تراثها.

ورجال  للكهنوت  حبه  املبكرة  الطفولة  منذ  عازر  ابتدأ 

الكهنوت فكان ينام عىل حجر الرهبان.. فكان من نصيبهم وال 

الرباموس يف  بلدة طوخ هذه كانت وقٌف عىل دير  سيم وأن 

ذلك الوقت ولذلك اعتاد الرهبان زيارة منزل والده لِم ُعِرَف 

عنه من ُحب وتضلع يف طقوس الكنيسة.

بجيش شهدائنا  متشبًها  لها  نفوسنا  تشتاق  حياة فضىل  بدأ   
األقباط وآباء كنيستنا حمة اإلميان الذين ارسوا مبادئ اإلميان 

املسيحي للعامل أجمع املبنية عىل دراستهم العميقة يف الكتاب 

ألنه  معه؛  والرب  طرقه  جميع  يف  ُمْفلًِحا  عازر  فكان  املقدس 

ِبَقدر ما كان ينجح روحيًا كان ينجح علميًا. إذ بعد أن حصل 

باإلسكندرية  امللحة  رشكات  إحدى  يف  عمل  البكالوريا،  عىل 

 1921 سنة   Cook Shipping »شيبينج »كوك  واسمها 

دراسة  عن  عمله  يعطله  ومل  واإلخلص  لألمانة  مثال  فكان 

الكنسيّة تحت  والقوانني  والتفاسري  والطقسية  املقدسة  الكتب 

إرشاد بعض الكهنة الغيورين.

نسكية  حياة  يف  ويجاهد  يعمل  سنوات  خمس  هكذا  ظل 

كاملة، فعاش راهًب زاهًدا يف بيته ويف عمله دون أن يشعر به 

احد، فكان ينام عىل األرض بجوار فراشه ويرتك طعامه مكتفيًا 

بكرسة صغرية وقليًل من امللح.

للبرية انطالق 
للنطلق  الدامئة؛  اإللهية  للعرشة  التواقة  نفسه  اشتاقت 

األكرب  أخيه  مقاومة  من  وبالرغم  فيها،  والتواجد  الصحراء  إىل 

يف  قبوله  وطلب  الـ113،  البطريرك  يوأنس  األنبا  ساعده  فقد 
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القديسين بشفاعة  إيمانه 
 حدث أن داهمه اللصوص مرة يف قاليته التي بناها بنفسه 
يف الكنيسة الصغرية داخل الطاحونة ظًنا منهم أنه يختزن ثروة 

ثم  رأسه،  عىل  قاسية  رضبة  رضبوه  بأن  عليه  واعتدوا  كبرية 

فروا هاربني بعدما تحققوا أنه ال ميلك شيئًا سوى قطعة الخيش 

فأخذ  القديس  أما  الكتب.  وبعض  عليها  ينام  التي  الخشنة 

نزفًا شديًدا حتى  تنزف  أخذت  رأسه  األرض ألن  يزحف عىل 

العجايبي وصىل أسفلها وهو  أيقونة شفيعه مارمينا  وصل إىل 

يف شبه غيبوبة ويف الحال توقف النزيف وقام معاىف. عىل أن 

عالمة الرضب هذه يف جبهته مل تزل موجودة إىل يوم إنطالقه 

إىل األمجاد الساموية إال أنه مل يبق يف هذا املكان الذي تقدس 

إذ  طوياًل  يوميًا  املقدمة  اإللهية  والذبيحة  املرفوعة  بالصلوات 

أثناء الحرب العاملية الثانية. ويف الثالثاء 28 أكتوبر عام 1941 

ظنه اإلنجليز املحتلون أنه جاسوًسا وطلبوا إليه مغادرة املكان 

فخرج متوجًها إىل بابلون الدرج وأقام يف فرن بكنيسة السيدة 

العذراء.

عاش يف العامل وهو ليس من العامل تعلق بالسامويات وزهد 

باألرضيات

وعرف معنى الغربة التي قالها مخلصنا فلم يعز عليه مكان 

أنه  متاًما  يحس  كان  ألنه  بيديه وسهر.  فيه وعمل  تعب  مهام 

ليس له ههنا مدينة باقية وإمنا يطلب العقيدة، فشابه معلمه 

الذي مل يكن له أين يسند رأسه.

طوائفهم  مختلف  عىل  الكثريون  كان  وتقواه  صيته  ولذياع 

بطبع  فقام  صلواته.  وطلب  منه  للتربك  إليه  يسعون  ومللهم 

القبطية  باللغتني  القوي(  الله  )بسم  عليه  به  خاص  كارت 

والعربية، ثم إحدى اآليات التي كان يعيشها القديس ويحياها 

مثل )ماذا ينتفع اإلنسان لو ربح العامل كله وخرس نفسه(، أو 

اآليات  من  غريها  أو  نفسه(  عن  فداًء  اإلنسان  يعطي  )ماذا 
املُحببة إليه وكان يوزعها عىل زائريه كام أصدر مجلة بسيطة 

شهرية أطلق عليها اسم »ميناء الخالص«.

ويف عام 1944 أُْسِنَدت إليه رئاسة دير األنبا صموئيل بجبل 

الشباب  التف  ما  ورسعان  مبغاغة.   kalamwn القلمون 

املتحمس الذين استهوتهم الحياة الرهبانية حوله، الذين زهدوا 

صادقة  بأبوة  فاحتضنهم  إليه  وقصدوا،  وزيفه  العامل  مجد  يف 

نفوسهم  أشبع  ما  ورعايته  رحابه  فوجدوا يف  قلبه،  لهم  وفتح 

الجوعى وروى ظأم قلوبهم، وتتلمذ العديد عىل يديه فرتعرع 

املباين وبنى أسواره  أقام لهم  أيضا ما  الدير وازدهر، ورسعان 

عىل  تسابقوا  الذين  الذين  الغيورين  تشجيع  بفضل  املتهدمة 

تدشني  من  متكن  قصري  وقت  ويف  للدير  وقفا  أموالهم  رصد 

كنيسة الدير ببلدة الزورة )التابعة اآلن ملركز مغاغة محافظة 

املنيا(.

بني  مطران  أثناسيوس  األنبا  املتنيح  منحه  ذلك  أثر  وعىل 

سويف يف ذلك الوقت رتبة األيغومانوس )القمصية( الذي قال 

يومها »اشكر إلهي الذي خلق من الضعف قوة كملت به نعمته 

يف االبن املبارك القمص مينا وأتم هذا العمل العظيم«.

ولكن كام هو معروف عن قديسنا الحبيب أنه كثري التعلق 

بشفيعه مارمينا وقد رأينا كم حاول أن ينفرد يف بريته بصحراء 

صغرية  كنيسة  ولو  بناء  عىل  فصمم  له  يتسنى  ومل  مريوط 

باسم شفيعه العجايبي يعيش فيها إىل أن يكمل غربته بسالم، 

املنح  من  القدمية  مرص  يف  وهناك  الرب  أعانه  قد  وبالفعل 

والهبات والهدايا املتواضعة التي كان يتلقاها من أفراد الشعب 

الصالة  طالبني  يقصدونه  كانوا  والذين  طريقه  عرفوا  الذين 

للشفاء من العلل وغريها، استطاع بربكة ربنا يسوع أن يبني له 

قالية وكنيسة باسم حبيبه مارمينا وذلك سنة 1949. ثم توسع 

يف البناء فأقام داًرا للضيافة كان يستقبل فيها الشباب الجامعي 

النواة  ليقيم فيها مقابل قروش زهيدة. فكانت لهذه  املغرتب 

ألن  اإللهية  بالعرشة  سعدوا  الشباب  أولئك  ألن  كبرية،  بركة 

هذا املكان الطاهر مل يقهم وحسب من أجواء العامل الصاخب، 

الكثريون من  ولكن أضفى عليهم روحانية عميقة حتى خرج 

من  العلمية  للشهادات  حاملني  ليسوا  املتواضع  املكان  هذا 

جامعاتهم ولكن فوق ذلك كله رهبانًا أتقياء، تدربوا عىل حياة 

كانوا  حيث  والسهر،  الدامئة  الصالة  وحياة  والزهد  الفضيلة 

ليبدأ  الليل  منتصف  مع  يوم  كل  يستيقظ  معلمهم  يشاهدون 

داخل  صغري  مصباح  ضوء  عىل  الكتاب  فصول  وقراءة  الصالة 

حجرته املتواضعة. وقبل أن يطرق الفجر أبوابه اعتاد أن يغادر 

صومعته ويتجه نحو فرن الكنيسة ومن دقيق النذور يبدأ عمل 

القربان ويشمر عن ساعديه ويعجن العجني، ثم يقطعه أحجاما 

ويتلوا  يعمل  ويظل  هادئ  فرن  يف  ويضعه  ويختمه  متساوية 

املزامري حتى يفرغ منه وعرقه يتصبب ثم يتوجه إىل الكنيسة 

إيل  ويعود  اإللهية  األرسار  يقدس  ثم  التسبحة  صلوات  ليتلوا 

مكتبته وقاليته وخدمته. فكانت حاجاته وحاجات الذين معه 

ويخدم  ويطبخ  لنفسه  ثيابه  يغسل  الطاهرتان،  يداه  تخدمها 

الرسير   : لآلن  هي  كام  باقية  هذه  حجرته  أن  عىل  الجميع. 

البسيط، املكتبة، املالبس الخشنة التي كان يرتديها كل يشء كام 

هو قبل رسامته إىل آلن

وقد قام غبطته برسامة أخيه األكرب قمًصا عىل هذه الكنيسة 

باسم القمص ميخائيل يوسف ليرشف عىل هذا املكان الطاهر، 

تقدس  حيث  فيه  الصلوات  وتالوة  القداسات  عمل  ويواصل 

بنيته  الذي  البيت  »وقدست هذا  الرب  يقول  البيت كام  هذا 

ألجل وضع اسمي فيه إىل األبد وتكون عيناي وقلبي هناك كل 

األيام« )مل 3:9(. كام كان يحلوا له وهو بطريرك أن يتوجه 

إليه ليخلوا قليال »ليمأل البطارية« أي ليأخذ شحنة روحية عىل 

حد تعبريه.

كباقي إخوته الرهبان، فرسمه األنبا يؤانس قًسا يف يوليو سنة 

لَُه الله أن يقف أمامه عىل مذبحه املقدس  1931 م.، وهكذا أهَّ

ودوماديوس  مكسيموس  امللوك  أوالد  كنيسة  يف  مرة  ألول 

بالدير، كل ذلك قبل أن يتم ثالث سنوات يف الدير. فكان قلبه 

بعد  ال سيام  يوم،  بعد  يوًما  التهابًا  يزداد  لخالقه  حبًا  امللتهب 

رسامته وحمله األرسار اإللهية بني يديه.

ده َوحُّ
َ
ت

فقصد  فيها،  والتوحد  الربية  يف  اإلنفراد  إىل  نفسه  اشتاقت 

وجيزة  مدة  عارصه  الذي  املتوحد  رصابامون  القمص  مغارة 

متتلمًذا عىل يديه، فكان نعم الخادم األمني. ثم توجه إىل األنبا 

يؤنس البطريرك وطلب منه السامح له بالتوحد يف الدير األبيض 

وتعمريه إن أمكن، وفعال مىض إىل هناك وقىض فيه فرتة قصرية، 

ثم أقام فرتة من الوقت يف مغارة القمص عبد املسيح الحبيش، 

فكان يحمل عىل كتفه صفيحة املاء وكوز العدس أسبوعيًا من 

دير الربموس إىل مغارته العميقة يف الصحراء حتى تركت عالمة 

يف كتفه إىل يوم نياحته.

بعلمه  وأعجب   1934 عام  يؤنس  األنبا  البطريرك  زاره 

وروحانيته وغريته، وشهد بتقواه مؤماًل خرًيا كبرًيا للكنيسة عىل 

يديه

للحق شهادته 
وأمر  الرهبان  من  سبعة  الدير عىل  رئيس  أن غضب  حدث 

إليه  أرسع  األمر  هذا  املتوحد  الراهب  بلغ  فلام  بطردهم 

وتطوع  املطرودين  مع  خرج  ثم  منه،  حدث  ما  مستنكًرا 

املقر  إىل  معهم  توجه  ثم  النفيس،  أملهم  وتخفيف  لخدمتهم 

أمر  األمر  البطريرك  يوأنس  البابا  استطلع  وعندما  البابوي 

بعودتهم إىل ديرهم وأثنى عىل القديس املتوحد.

دير  تعمري  إعادة  أمر  يف  غبطته  استأذن  قديسنا  أن  إال     
عىل  يحصل  مل  إذ  ولكن  مريوط،  بصحراء  القديم  مارمينا 

نقل  -الذي  القدمية  املقطم يف مرص  الجبل  إىل  توجه  املوافقة 

الحكومة  من  طاحونة  هناك  واستأجر  والصالة-  الصوم  بقوة 

إلهية  بعرشة  مستمتًعا  فيها  وأقام  سنويًا  قروش  ستة  مقابل 

أحب  لقد  حًقا   .1936 عام  يونيو   23 الثالثاء  يف  وذلك  قوية 

القديس سكنى الجبال كام أحبها آباؤه القديسني من قبل الذين 

وصفهم الكتاب املقدس بأن »العامل مل يكن مستحقا لهم ألنهم 

عاشوا تائهني يف براري وجبال ومغاير وشقوق األرض« )عب 

38:11(. »لعظم محبتهم يف امللك املسيح« )القداس اإللهي(.

وهناك انصهرت حياته من كرثة الصوم والصالة والسهر حتى 

تحولت إىل منار ثم إىل مزار بعد أن فاحت رائحة املسيح الزكية 

منه وتم القول اإللهي ال ميكن أن تخفى مدينة كائنة عىل جبل.
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تتبعه الجموع يف حب وخشوع.

فعال كان مثال الراعي الصالح للتعليم ال بالكالم وال باللسان 

من  حقيقية  عينة  إنه  الصالحة.  والقدوة  والحق  بالعمل  بل 

أكرث  الذات  وتقديس  الصالة  كنيسة  القديسني  أجدادنا  كنيسة 

منها كنيسة املنابر والوعظ الكثري...

فهو رجل الصالة نعم إنه رجل الصالة الذي أدرك ما يف الصالة 

من قوة فعالة فكانت سالحه البتّار الذي بواسطتها استطاع أن 

يتغلب عىل أعضل املشكالت التي كانت تقابله.

وفوق ذلك فقد حباه الله موهبة الدموع التي كانت تنهمر 

تُعطى  ال  هذه  الدموع  وموهبة  مصليًا  كان  طاملا  مآقيه  من 

الله  أمام  انسكابًا  نفسه  يسكب  فكان  القلوب،  لُِمْنَسِحقي  إال 

ويذوب يف حرضته، فإذا ما كنت معه مصليًا أحسست أنك يف 

السامء ويف رشكة عميقة مع الله.

حيث  يوم  أي  فجر  املختلفة  الكنائس  يزور  كان  ما  كثريا 

فكان  الرب  كرم  يف  والخاملني  منهم  العاملني  ويرى  يفاجئهم 

معلام صامتا مقدًما نفسه يف كل يشء قدوة مقدًما يف التعليم 

نقاوة ووقاًرا وإخالًصا.

ألبينا  التي  العالية  الروحانية  وهذه  املقدسة  الحياة  وهذه 

الرعاة والرعية فحذوا حذوه وفتحت  ألهبت قلوب  البار فقد 

املصلني  بالعابدين  البيع  وامتألت  الصلوات  وأقيمت  الكنائس 

باباه من كل قلبه وأصبح كل  بالروح والحق. وأحب الشعب 

الكنيسة بل من خاصته.  بأنه ليس مجرد عضو يف  فرد يشعر 

الشفاء،  نعمة  لنوال  يقصده  مريضا  حرضته  يف  نرى  وأصبحنا 

مكروبا وشاكيا حاله طالِبًا للصالة من أجله ليخفف الرب كربه. 

وقد وهبه الله نعمة الشفافية الروحية العجيبة فكثرًيا ما كان 

أو  ويطمئنه  عنه  يحدثه  أن  يريد  مبا  الطلب  صاحب  يجيب 

ينصحه مبا يجب أن يفعله يف أسلوب وديع، حتى يقف صاحب 

الطلب مبهوتًا شاعًرا برهبة أمام رجل الله كاشف األرسار.

وهكذا يفتح بابه يوميًا الستقبال أبناءه فقريهم قبل غنيّهم، 

صغريهم قبل كبريهم ويخرج الجميع من عنده والبهجة تشع 

من وجوههم شاكرين تغمرهم راحة نفسية ملا يلمسونه من 

األبوة  عاطفة  فيهم  تثري  صدر  وسعة  أناه  طول  من  غبطته 

الحقيقية الصادقة.

الناصر عبد  الزعيم 
والبابا كيرلس في محبة الوطن

كان للبابا كريلس السادس دور عظيم من أجل تحرير األراىض 

األرثوذكسية  الكنائس  املحتلة عام 1967، حيث طاف  العربية 

العاملي من أجل مساندة مرص ورسم لذلك  الكنائس  ومجلس 

الكنيسة  خارجية  وزير  مبثابة  كان  الذي  صموائيل  األنبا  نيافة 

وتم الحوار مع الكنيسة اإلثيوبية واإلمرباطور هيالساليس حتي 

اقتنع بإلغاء العالقات مع إرسائيل األمر الذي أدي إيل قطع أكرث 

من أربعني  دولة افريقية العالقات مع إرسائيل حينذاك.

وحاكم  شعب  بإثيوبيا  وطيدة  عالقات  كريلس  للبابا  كان 

جاثليق  بطريرك  برسامة  قام   1959 يونيو   28 ففي  وكنيسة، 

إلثيوبيا وعقدت اتفاقية بني كنيستي مرص وإثيوبيا لتأكيد أوارص 

املحبة بينهام ويف نوفمرب سنة 1959 أريس حجر األساس لدير 

الشهيد مارمينا العجايبي بصحراء مريوط، وأعاد له جزءا من 

جسده، وبني به كنائس وكاتدرائية تشابه يف مجدها الكاتدرائية 

القدمية يف املدينة األثرية.

املرشقية  األرثوذكسية  الكنائس  رأس مؤمتر  يناير 1965  ويف 

أبابا عاصمة إثيوبيا، وهو يعترب أول مجمع مسكوين  يف أديس 

الحديثة،  العصور  يف  الخلقدونية  غري  األرثوذكسية  للكنائس 

العامل  والكرازة يف  بالخدمة  تتعلق  مهمة  أموراً  املؤمتر  وناقش 

املعارص وعالقة الكنائس املجتمعة بالكنائس األخرى.

للكنائس  مسكوين  أرثوذكيس   مجمع  آخر  ذلك  كان 

هو  إلثيوبيا  جاثليق  بطريرك  آخر  كان  وأيضا   ، األرثوذكسية 

قبل  من  يرسم  إثيويب  بطريرك  آخر  كريلس  البابا  رسمة  الذي 

األرثوذكسية   الكنيسة  بعدها  وانفصلت  املرصية  الكنيسة 

اإلثيوبية، وبدايات الخالفات بعدها.

»ناصر« يفتتح الكاتدرائي�ة الجديدة 
رويس« بـ»األنب�ا 

جسد  السادس  كريلس  البابا  استقبل   1968 يونيو   25 وىف 

قرنًا  عرش  أحد  زهاء  مرص  أرض  عن  غيبته  بعد  مارمرقس 

مذابح  تحت  بنى خصيًصا  مزار خاص  وأودعه ىف  الزمان،  من 

أنشأها  التى  األرثوذكسية  القبطية  مرقس  القديس  كاتدرائية 

البابا كريلس السادس وافتتحها يف احتفال عظيم.

أبريل   2 الزيتون يف  كنيسة  قباب  تجلت عىل  مريم  العذراء 

الـ116  البطريرك  السادس،  كريلس  البابا  عهد  يف  1968م، 

للكنيسة، وكان أول من شاهدها هم عامل يف مؤسسة نقل عام 

بشارع طومان باي.

للباباوية اختي�اره 
»َوأُْعِطيُكْم ُرَعاًة َحَسَب قَلِْبي، فرََيُْعونَُكْم ِبالَْمْعِرفَِة َوالَْفْهِم« 
)إر 3: 15(. إن اختيار قداسة البابا مل يكن بعمل إنسان ولكن 
الرسويل  كرسيه  تبوأه  وقصة  القبطية  لكنيتنا  الله  من  املختار 

ينزل  الذي  يسوع  الرب  اسم  متجيد  وإىل  العجب  إىل  تدعو 

األعزاء عن الكرايس ويرفع املتضعني.

الرتشيح  لجنة  السادس، وكان عىل  املرشحني  ترتيبه بني  كان 

حسب الئحة السبت 2 نوفمرب 1957 أن تقدم الخمسة رهبان 

املرشحني األوائل للشعب. ويف اللحظة األخرية للتقدم بالخمسة 

السادس  وتقدم  الخامس،  تنحي  عىل  الرأي  أجمع  األوائل، 

ليصبح الخامس. ثم أجريت عملية االختيار للشعب لثالثة منهم 

القرعة  إجراء  وبقى  املنتخبني  أصوات  ترتيبا يف  فكان آخرهم 

الهيكلية يف األحد 19 إبريل 1959 ومل يخطر ببال أحد أن يكون 

إنجيل القداس يف ذلك اليوم يتنبأ عنه إذ يقول هكذا »يكون 

هي  هذه  وكانت  آخرين«  يصريون  واألولون  أولني  اآلخرون 

نتيجة القرعة.

بالقمص  وأتوا  السامء  فرحة  معلنة  الكنائس  أجراس  ودقت 

بابا  السادس  كريلس  البابا  ليكون  املتوحد  الربمويس  مينا 

اإلسكندرية املائة والسادس عرش من خلفاء مارمرقس الرسول. 

االنتخاب  يف  تدخلت  الله  عناية  أن  الشعب  أيقن  ذاك  وعند 

ومن الطريف أن يكون عيد جلوسه يلحق عيد صاحب الكريس 

اعتاد  -كام  أم املخلص  بينهام عيد  الكاروز، يتوسط  مارمرقس 

أن يدعوها غبطته- وكتبت تقاليد رئاسة الكهنوت عىل ورقة 

مصقولة طولها مرت وعرضها 7 سنتيمرتات.

املستقبلية،  مرشوعاته  عن  الصحفيني  أحد  وقتئذ  سأله  وقد 

فكانت إجابته »مل أتعود أن أقول ماذا سأفعل ولكن كام رأى 

يرتفع  البناء  وكان  القدمية  مبرص  مارمينا  كنيسة  بناء  الشعب 

قلياًل قلياًل هكذا سريون مرشوعات الكنيسة«.

القدس  الروح  ائتمنه  أن  القليل فال عجب  أمينا يف  كان  لقد 

عىل الكثري، ومنذ ذلك االختيار اإللهي والبابا كريلس هو الراهب 

الناسك املدبر باجتهاد.

باباويت�ه
وال  الروحية  القيم  ومنو  اإلميان  بانتعاش  قداسته  عهد  متيز 

يقدس  أن  قلبه  يف  وضع  إمنا  غبطته  الن  راجع  ذلك  أن  شك 

-أي من أجل رعيته- عىل مثال معلمه الذي  ذاته من أجلهم 

قال: »ألجلهم أقدس أنا ذايت«. فحياته هو والراهب مينا كانت 

هي وهو البابا كريلس يف ملبسه الخشن وشاله املعروف وحتى 

يف  مرتني  إال  يأكل  يكن  فلم  البسيط  ومأكله  السميك  منديله 

الساعة  والثانية  ظهًرا  والنصف  الثانية  الساعة  األوىل  اليوم 

الحربي  قداسه  بعد  واحدة  مرة  األصوام  ويف  مساًءا،  التاسعة 

وصلواته  سهره  ويف  مساًءا  الخامسة  الساعة  بعد  ينتهي  الذي 

فجر  من  الرابعة  الساعة  قبل  نومه  من  يصحوا  فكان  كذلك 

كل يوم ليؤدي صلوات التسبحة ويقيم قداس الصباح وبعدها 

يستقبل أوالده.. وهكذا يقيض نهار يومه يف خدمة شعبه ويف 

اإللهية.. ال يعرف  التأمل يف األسفار  الوحدة حبيس قاليته يف 

ساعة للراحة حتى يحني ميعاد صالة العشية فيتجه إىل الكنيسة 
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كيرلس  البابا  بقداسة  االعتراف 
السادس

املجمع  اجتمع  م،  يونيو2013  املوافق 20  الخميس  يوم  ويف 

األنبا  البابا  برئاسة  األرثوذكسية  القبطية  للكنيسة  املقدس 

توارضوس الثاين، وتم االعرتاف بقدسية البابا كريلس.

السادس: كيرلس  البابا  فضائل 
تحدث قداسة البابا شنودة الثالث املتنيح  يف تذكار السنوية 

االويل لنياحة البابا كريلس السادس قائال

كان  فقد  عديدة.  فضائل  فيه  تتمثل  رجالاً  كريلس  البابا  كان 

ا يف التفكري، وكان  ا. وكان حكيماً عميقاً إنساناًا بسيطاًا هادئاًا وديعاً

أنه  أذكر  أنني  بل  قداساته  ويف  صالته  يف  بالبكاء  ا  أيضاً يتميز 

عندما وقعت القرعة الهيكلية عىل قداسته ليكون بطريركاًا جاء 

لزيارة وادي النطرون، وعندما أىت إىل دير الرسيان طُلَِب مني 

به  للبابوية، فتكلمت قليالاً وإذ  املختار  إلقاء كلمة تحية لألب 

ميسك منديله وميسح عينيه من الدموع، وتأثرت كثرياًا ببكائه 

أمام جميع الناس.

يف  أنه  الناس  وظَنَّ  وتضايق  غضب  وإذا  القلب،  طيب  كان 

وتُرجع  تُرضيه  كلمة  أقل  يبتسم..  للوقت  تجده  كبرية،  ثورة 

االبتسامة إىل وجهه.

كان الناس يعجبون من َصْفَحُه وهدوئه وطيبة قلبه، وكانت 

إىل  الناظر  ويشعر  كله،  وجهه  معها  رقيقة يرشق  ابتسامة  له 

أنه أمام إنسان بسيط، وليس أمام شيخ يف حوايل العقد  عينه 

السابع من عمره. لذلك كان محبوباًا من الكل وله شعبية كبرية 

ا.. حتى أن آالف الطلبة كانوا يأتون إليه يف أيام االمتحانات  جداً

تكون  أن  بسيطة  فرتة  يف  استطاع  وصلواته.  بركته  يلتمسون 

البطريركية تجدها  العادة، فعندما تذهب إىل  له شعبية فوق 

مزدحمة بالناس.. الكل يأتون إليه طالبني الصلوات أو الربكات 

أو حل املشكالت.

كثريون مل يأتوا إليه ليك يعطيهم آراء عميقة أو صالة طويلة، 

وإمنا يكفيهم أن يقول لهم كلمة »إن شاء الله ربنا يحلها« وهذا 

يقنعهم أكرث من آالف اآلراء املُْقِنَعة.

املحيطة  الشوارع  تعطلت  البابا،  تنيح  عندما  لذلك   
األخرية  النظرة  إللقاء  أتوا  الذين  الناس  كرثة  من  بالبطريركية 

عليه. عرشات األلوف سدوا كل الطرق، حتى أن رجال البوليس 

ا حتى  وبذلوا مجهوداًا كبرياًا يُْشَكرون عليه من السادسة صباحاً

يأخذ  أن  يريد  الكل  تنقطع..  ال  والوفود  مساء  عرش  الحادية 

بركة البابا الراحل.

ا  عجيباًا يف ازدحام  وكان يوم الصالة عىل جثمنه الطاهر يوماً

الناس.

السادس كيرلس  البابا 
الحاشية: على  والقضاء 

كان أول بابا يف جيلنا الحارض فتح بابه لكل إنسان، كل فرد 

كان يستطيع أن يجلس معه ويكلمه بال مانع وال عائق، وهكذا 

ِفكرة  عىل  يقيض  أن  واحد  لكل  ومبقابلته  بشعبيته  استطاع 

حاشية البطريرك، ألن كل إنسان يستطيع أن يعطيه املعلومات 

األمور بطريق مبارش  فيعرف حقائق  أذنه مبارشة،  الالزمة يف 

وليس عن طريق آخر. لذلك كان يعرف تفاصيل التفاصيل يف 

كنيستنا املقدسة.

ذاكرة  غريه،  بها  يتمتع  أن  يندر  قوية  بذاكرة  متيز  لقد 

يلم  أن  عادي  عقل برشي  يعرس عىل  بأشياء  تلم  أن  تستطيع 

بها، فكان يعرف كل الخدام ومشاكلهم يف دقة عجيبة، ويذكر 

بي�ان رسيم من المقر البابوي حول 
العذراء ظهور 

وأكد املقر البابوي للكنيسة يف بيان له صدر يف 4 مايو 1968م، 

يوم  مساء  منذ  »إنه  البيان:  نص  جاء  حيث  العذراء،  ظهور 

يف  العذراء  السيدة  ظهور  تواىل   ،1968 سنة  أبريل   2 الثالثاء 

الكنيسة القبطية األرثوذكسية التي تحمل اسمها بشارع طومان 

باي بحي الزيتون بالقاهرة«

وقال املقر البابوي: »كان هذا الظهور يف ليال مختلفة كثرية 

وأحيانا  الكامل  بالجسم  فأحيانا  مختلفة  بأشكال  بعد،  تنته  مل 

تارة  املتأللئ، وذلك  النور  بها هالة من  العلوي، يحيط  بنصفه 

القباب،  خارج  وأخرى  الكنيسة  بسطح  القباب  فتحات  من 

العلوي  الصليب  أمام  وتنحني  فوقها  وتتميش  تتحرك  وكانت 

فيضئ بنور باهر، وتواجه املشاهدين وتباركهم بيديها وإمياءات 

رأسها املقدس، كم ظهرت أحيانا بشكل جسم كم من سحاب 

كالحمم  روحانية  أشكال  انطالق  يسبقه  نور  بشكل  أو  ناصع 

شديد الرسعة«.

السادس  كيرلس  البابا  ني�احة 
وأخريا دخل البابا قاليته واستودع روحه بيد الله الذي خدمه 

يف 9 مارس 1971، ودفن تحت مذبح الكاتدرائية التي أنشأها، 

ويف 25 نوفمرب 1972 م نقل جسده يف احتفال مهيب إيل دير 

شفيعه  بجوار  ليكون  وصيته  حسب  مبريوط  مارمينا  الشهيد 

مارمينا.
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السادس: كيرلس  البابا  شخصية 
الكثريين.. وكان وقاره  كان قوي الشخصية، وله هيبته عند 

يطغى عىل الذين يقابلونه كام تطغى عليهم محبته. وكان قوي 

بل  يتزعزع،  أن  وال ميكن  اعتنقه.  فيام  متمسًكا  عنيًفا  اإلرادة 

وال  األحداث  فيه  تؤثر  ال  الجبال.  من  جبل  كأنه  ثابتًا  راسًخا 

املقاومات، وإمنا يكفي أن يكون مقتنًعا بفكرته.. واستطاع أن 

ينجح يف كل األمور التي أمسكتها يداه، وكل الذين وقفوا ضده 

الوداعة  بني  َجَمَع  إنسانًا  كان  أحد..  منهم  ينجح  مل  يف طريقه 

والقوة.. والبساطة والحكمة.. والبكاء والحزم.. جمع بني أمور 

من  شيئًا  اآلخر  والبعض  بعضها  بني  أن  الناس  يظن  قد  كثرية 

التناقض.

البابا كيرلس السادس رجل تعمير:
ففي  فيه.  حل  مكان  كل  يف  تعمري  رجل  كريلس  البابا  كان   

طاحونة الهواء يف مرص القدمية بنى فيها حاجًزا ومذبًحا، ومهد 

يقيم  وكان  الخاصة.  لحياته  صغرية  كنيسة  فيه  ليعد  املكان 

القداس يوميًا. ويأيت إليه أحد الشاممسة يف الرابعة صباًحا يف 

وهذا  القداس...  معه يف خدمة  يشرتك  ليك  النايئ  املكان  ذلك 

دليل عىل محبة الناس له.

ر  وعندما ذهب إىل مرص القدمية بنى هناك كنيسة وبيوتًا وعمَّ

املكان، وأوجد هذه الفكرة الجميلة لرعاية الطلبة الجامعيني يف 

حضن الكنيسة. فالطالب يحرض القداس اليومي ويكون تحت 

طريق  إىل  ويوجهه  اعرتافه  ويأخذ  ورعايته،  الراهب  إرشاف 

فإين   – كلها  املنطقة  تعمري  سبب  املكان  لهذا  وتعمريه  الله.. 

مزارع،  كلها  املنطقة  كانت  هناك  ساكًنا  كنت  عندما  أتذكر 

أرض  قطعة  واشرتى  واحد  كل  ع  تََشجَّ الكنيسة  هذه  وبإنشاء 

يشع  املكان  هذا  وصار  املكان،  ر  وعمَّ لنفسه  سكًنا  وبناها 

بالروحانية وله طابع خاص.

هذه  فبنى  أيًضا.  بالتعمري  اهتم  بطريركًا  ُرسم  وعندما 

الكاتدرائية الضخمة التي نقف فيها اآلن وبنى الكلية اإلكلرييكية 

الكنيسة  ورمم  املطبعة  ومبنى  بها  امللحق  الطلبة  ومنزل 

الجديدة  الكنائس  عرشات  عهده  يف  وبُني  الكربى.  املرقسية 

كنيسة  بناء  من  وانتهى  مريوط  صحراء  يف  مارمينا  دير  وبََنى 

ووضع  للضيوف.  واسرتاحة  الرهبان  وقاليل  الحجم  متوسطة 

أساًسا لكاتدرائية ضخمة، وكنت أراه بنفيس يف كنيسة مارمينا 

يقف يف وسط العامل ويرشف عىل البناء بنفسه.. ويكاد يكون 

كل مكان من تخطيطه ومن رسمه وإرشاده كشخص خبري يف 

البناء.. كان شعلة من النشاط ال يهدأ، وال يعطي راحة لنفسه، 

الكثريون ينصحونه بأن يسرتيح وأن يخفف من العمل،  وكان 

أخبارها،  الكنيسة وعن  يسأل عن  كان  ولكنه يف عمق مرضه 

التي تصل إىل حوايل 12 سنة وكأنها جيل  الفرتة  وهكذا قىض 

كبري مملوء بصالح األعامل. وباملفاهيم الصالحة..

السادس كيرلس  البابا 
ونشر الكرازة خارج مصر:

الكنيسة  تاريخ  يف  َسيُكتب  القطر،  خارج  يف  الكرازة  ونرش 

القبطية أن أول كنيسة بُنيت يف اسرتاليا ويف كندا ويف الواليات 

املتحدة والكويت ولبنان وغريها كانت يف عهده.

البابا كيرلس السادس وحبه للعلم:
للعلم.  ومحبًا  يخدم،  أن  يريد  خادم  كل  يشجع  رجاًل  كان 

وعندما كان راهبًا يف دير الرباموس أصدر مجلة اسمها »ميناء 

الخالص« وكان ينسخ منها نسًخا بعدد رهبان الدير، وملا أسس 

كنيسة يف مرص القدمية أصدر نرشة أخرى مطبوعة باسم »ميناء 

الخالص«. ويف عهد بابويته أنشأ فكرة املطبعة وعندما يبني لها 

مكان خاص وتؤدي رسالتها يف خدمة الكنيسة سيذكر الجميع 

البابا  حياة  عن  تحدثنا  ومهام  إنشائها.  يف  كريلس  البابا  فضل 

كريلس ال نستطيع أن نحرص األعامل التي قام بها.

فيسأله  الشخص  عىل  ويسلم  بأسامئهم  يقابلونه  الذين  كل 

بشخصه  واهتاممه  بأبوته  ويُشعره  وثيقة،  بطريقة  حاله  عن 

وبأن له مركًزا خاًصا يف عقل الرجل وقلبه. كان عجيبًا يف هذه 

لجسده  راحة  يعطي  ال  جعله  واحد  بكل  واهتاممه  الذاكرة، 

إال  البطريركية  أن مرت عليه 8 سنوات يف  ما  وفكره، ولذلك 

وتكاثرت عليه األمراض، ومل يعد هذا الجسد قويًا كام كان يف 

أول عهده، فالنري الشديد الذي تحمله البابا كريلس كان عظياًم 

وسط تجارب متنوعة وضيقات كثرية.. أمراض كان يحتملها يف 

صمت عجيب دون أن يشكو ألحد.. كان املرض يهزه هزات قد 

تًْقلِق راحة األطباء املعالجني لقداسته، ومع ذلك مل يتكلم.. وإذا 

سأله أحد عن صحته قال وهو يبتسم »الحمد لله كويس«. كان 

يؤمن بأن الله يستطيع أن يتدخل أكرث من األطباء ويشفي أكرث 

القداس  يسمع  أن  يحرص  كان  مرضه  فرتات  ويف  الدواء.  من 

اإللهي، لذلك أمر أن توضع سامعة يف حجرته الخاصة تُْنَقل إليه 

صلوات الكنيسة يوميًا.

السادس كيرلس  البابا 
الكنسية: والطقوس 

مل يكن يستخدم كتابًا يف قداساته وصلواته يف كافة املناسبات 

لذلك كان يصيل من قلبه. وأعرتف إنه يعترب أستاًذا يف الطقوس 

الكنيسة  أن طقوس  تعلمون  وأنتم  الحارض،  الكنسية يف جيلنا 

تؤخذ بالتسليم وكان خبرًيا بالكنيسة وطقوسها خربة عجيبة.
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واقرتابه منا وبذل دمه الثمني لخالصنا }الذي فيه لنا الفداء 

بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته{ )اف 1 : 7(.

لهذا يدعونا اإلنجيل ان نحيا ىف مجد البنوة لله }ألنكم قد 

اشرتيتم بثمن فمجدوا الله يف اجسادكم ويف ارواحكم التي 

هي لله { )1كو 6 : 20(.

فرح هللا بتوبتن�ا ورجوعنا إليه ..
+ رفع الله من شأن املؤمنني به ليصريوا أبناء وبنات لله 
بالتبنى }وأما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصريوا 

ليس من دم  باسمه. الذين ولدوا  املؤمنون  اي  الله  اوالد 

وال من مشيئة جسد وال من مشيئة رجل بل من الله{ )يو 

.)13-12:1
 الننا ابناء وبنات لله فان الله يحبنا ويريد ان يهبنا حياة 
الفرح والرسور والسالم والشبع . يريد ان نفرح بخالصه 

العجيب لنا ففى ميالد املخلص برش املالئكة الرعاة قائلني 

لجميع  يكون  عظيم  بفرح  أبرشكم  انا  فها  تخافوا  ال   {
هو  مخلص  داود  مدينة  يف  اليوم  لكم  ولد  انه  الشعب. 

املسيح الرب. 

يف  مضجعا  مقمطا  طفال  تجدون  العالمة  لكم  وهذه 

مذود. وظهر بغتة مع املالك جمهور من الجند الساموي 

االرض  وعىل  االعايل  يف  لله  املجد  وقائلني.  الله  مسبحني 

السالم وبالناس املرسة{ )لو 10:2–14(.

يعلن مرسته  السامء  من  اآلب  رأينا صوت  العامد  وىف   
باالبن }وصوت من الساموات قائال هذا هو ابني الحبيب 

الذي به رسرت{ )مت 3 : 17(.

من  نقلنا  الذى  أبنه  ىف  اآلب  مرسة  موضع  رصنا  نعم   
عامل الظلمة اىل ملكوت النور ىف محبته }أنظروا اية محبة 

اعطانا االب حتى ندعى اوالد الله من أجل هذا ال يعرفنا 

العامل النه ال يعرفه{ )1يو 3 : 1( .

+ ان الله القدوس محب النفوس يطلب منا ان نكون 
قديسني كام ان أبانا الساموى قدوس وكامل وهذا يحتاج 

بل كحكامء  ال كجهالء  نسلك  وان  وتدقيق  إىل حرص  منا 

ويحتاج منا ذلك ان نسلك يف النور كأبناء النور الن لنا أعداء 

محاربني والشيطان يسعى إىل هالكنا وسقوطنا حتى بعد 

الحقيقية  املعرفة  ونور  باملعمودية  البنوة  مجد  أخذنا  ان 

او حتى عن  نسيان  او  أو سهو  قد نخطئ عن جهل  فإننا 

طيش وإرصار عىل البعد فإن الله وضع لنا التوبة واالعرتاف 

والرجوع اىل الله بابا للرجاء والقيام من جديد وهذا ما أكد 

انه هكذا يكون فرح يف  }اقول لكم  الصالح  عليه املخلص 

السامء بخاطئ واحد يتوب أكرث من تسعة وتسعني بارا ال 

يحتاجون اىل توبة{ )لو 15 : 7(. 

وهكذا يأمر الله ىف كل زمان الناس ان يتوبوا }فالله االن 

عريس  هو  انه  عىل  املجد  له  املسيح  السيد  أكد   +
نفوسنا الذى جاء لريفعنا باملحبة لنكون ىف أتحاد روحى به 

}اتقدرون ان تجعلوا بني العرس يصومون ما دام العريس 
فحينئذ  عنهم  العريس  يرفع  ايام حني  ستأيت  ولكن  معهم 

يصومون يف تلك األيام{ )لو 5 : 34،35(. 

نعم اننا مدعوين للعرس الساموي ال عىل مستوى جسدي 

ولكن  محبته  الله وعظمة  قداسة  الفاهمني  غري  يظن  كام 

العالقة  اإللهية. هذه  الروح والفرح واملحبة  عىل مستوى 

الفريدة بني النفس البرشية والله والتى أعلنها لنا الكتاب 

االبد  }واخطبك لنفىس اىل  القديم  العهد  املقدس حتى ىف 

واخطبك لنفيس بالعدل والحق واالحسان واملراحم{ )هو 

.)19 : 2
}اخطبك لنفيس باالمانة فتعرفني الرب{ )هو 2 : 20(. 
}الن  عنه  بعده  عىل  ويعاتبه  شعبه  عىل  الله  يغار  نعم 

لينقروا  الحية  املياه  ينبوع  أنا  تركوين  رشين  عمل  شعبي 

ألنفسهم ابارا آبارا مشققة ال تضبط ماء{ )ار 2 : 13(.

لقد كلم الله اآلباء باألنبياء قدميا بطرق متعددة وأنواع 

خالقنا  ألنه  لخالصنا  وسعيه  محبته  للبرش  ليعلن   ، شتى 

أما   ، أبنائه  مبحبة  يفرح  حقيقى  وكأب  سعادتنا  ويهمه 

من  ونأخذ  املعطى  وننىس  بالعطية  نهتم  ما  فكثريا  نحن 

الله الهبات لىك ما ننفقها بعيدا عنه عىل الشهوات، وهذا 

ما فعله االبن الضال فلقد طالب بنصيبه ىف املرياث لىك ما 

بدد  وعندما  السوء  أصدقاء  مع  البعيدة  الكورة  يف  يبدده 

معيشته تخلوا عنه وتركوه بعد ان غلبُه الشيطان وسلبه 

غناه وتعرى من ثياب البنوة واملجد، ولكن الله كأب صالح 

 . فقده  ما  وعوضه  فرحا  استقبله  إليه  االبن  رجع  عندما 

لنا محبته وخالصه  ليعلن  املسيح  السيد  إلينا  وهكذا جاء 

إلى  حياتنا  ليحول  يسوع  الرب  أتى 
فرح، ويعيدنا إلى حالة الفردوس األولى 
هذا  فقدنا  أن  بعد  الفرح،  لحالة  أي 
ماء  حول  لقد  الخطية.  بسبب  الفرح 
يستخدمونه  اليهود  كان  الذي  التطهير 
والمعنى  مفرح  خمر  الى  التطهير  في 
الروحي أن كل من يحاول أن يطهر نفسه 
ومن  فرح.  إلى  المسيح حياته  له  يحول 
وقد  معه   

ً
أمينا يبقى  اهلل  فإن  يهمل 

يسمح له ببعض بالضيقات والتجارب أو 
االحتياج لكي يطلب الناس اهلل ويتوبوا 

فمن يحبه الرب يؤدبه )عب5:12،6(.

وتكتشف  لتعرفه،  نفس  كل  وراء  يسعى  املسيح  السيد 

محبته واملحبة تتحول إىل فرح. وهذا ما نراه يف مثار الروح 

يسكبها  التي  فاملحبة  ..الخ،  وسالم  وفرح  محبة  القدس، 

الروح القدس فينا تتحول إىل فرح داخلنا ونستعيد الحالة 

الفردوسية األوىل، بعد أن حولتنا محبة العامل للقلق والهم 

واالضطراب. لهذا يقول القديس أغسطينوس ) أي عجب 

بل  الجليل،  قانا  عرٍس  اىل  املسيح  السيد  جاء  قد  كان  إن 

وقد جاء إىل هذا العامل لعرٍس؟ حًقا إن كان يأيت إىل عرس 

فإنه البد أن يجد هنا عروًسا. ولهذا يقول القديس بولس 

}ألين خطبتكم لرجٍل واحٍد ألقدم عذراء عفيفة  الرسول؟ 

للمسيح{ )2 كو 11: 3(.

اقتناها  الذى  البرشية  النفس  عريس  هو  املسيح  أن 

قيود  من  حررها  كعربوٍن.  القدس  الروح  وأعطاها  بدمه 

الشيطان؛ مات من أجل خطاياها، وقام ألجل تربيرها )رو 

4: 25(. من يقدم لعروسه مثل هذه األمور!( .

+ حضور السيد املسيح لعرس قانا الجليل كنبع للفرح 
عىل  بنا  يرتبط  ان  يريد  البرشية  للنفس  حقيقى  وعريس 

مستوى الروح والحق. لقد حرض السيد املسيح عرس قانا 

الجليل مع تالميذه والقديسة مريم العذراء ليبارك عرس 

قانا الجليل ويعلن لنا نفسه أنه فرحنا الدائم ويريد لنا ان 

نفرح معه وبه.

بكونه  يسوع  الرب  املعمدان  يوحنا  القديس  قدم  كام   
العريس الروحي الحقيقي للنفس البرشية وللكنيسة }من 

له العروس فهو العريس وأما صديق العريس الذي يقف 

ويسمعه فيفرح فرحا من اجل صوت العريس اذا فرحي 

هذا قد كمل{ )يو 3: 29( ان فرح الخادم االمني لله هو 

ىف  معه  ويحيا  ويحبه  الله  من  ليقرتب  أحد  كل  يدعو  ان 

إميان واثق وتوبة حقيقية وأتحاد روحى وان يحيا القريب 

والبعيد ىف محبة ملن أحبهم وأن يختفي ويتوارى الخادم 

ويظهر الله ىف حياة كل أحد.

بقلم الراهب القمص 

أفرايم األنبا بيشوى

عريس نفوسنا الحقيقى
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االباء القديسني لكن اإلميان يحتاج منا لحياة وفقاُ ملعتقداتنا 

السليمة والتى صنعت القديسني. نعم نؤمن بالله وابوته ، 

فهل نحيا كابناء وبنات له ، نؤمن بخالصة ونعرتف بفدائه 

ونشهد لها بسلوكنا وأقوالنا وأفكارنا؟ .

ونتعلم  لقيادته  ننقاد  فهل  القدوس  بروحه  نؤمن  نحن 

عمل  كل  ىف  معنا  ونشاركه  بهدايته  نتحرك  وهل  منه؟ 

صالح؟.

نؤمن بالكنيسة املقدسة فهل نحن فيها أعضاء مقدسة ؟.

نؤمن بقيامة األموات فهل نعد أنفسنا لقيامة الصديقني 

واالبرار؟.

نؤمن بحياة الدهر اآلىت ، فهل نعد أنفسنا للحياة الدامئة 

مع الله ؟.

ورثة الملكوت السماوى ...
الننا ابناء وبنات لله فنحن ورثة ملكوت الساموات الذي 

شبهه الرب الدخول اليه بالعرس الروحى الذى نفرح فيه 

الساموات  }حينئذ يشبه ملكوت  املالئكية  والحياة  باملجد 

العريس{  للقاء  وخرجن  مصابيحهن  أخذن  عذارى  عرش 

)مت 25 : 1( امللكوت الساموى يا أحبايئ ليس أكال ورشب 
}الن ليس ملكوت الله اكال ورشبا بل هو بر وسالم وفرح 

يف الروح القدس{)رو 14 : 17(.

باملحبة  السامء هى حياة مالئكية نفرح فيها   الحياة ىف 
اإللهية ونسبح الله شاكرين لنعمته ومنتد ىف املعرفة وننمو 

ىف املحبة ونفرح بالنرصة والتتويج كام أكد عىل هذا رب 

وال  يزوجون  ال  االموات  من  قاموا  متى  النهم   { املجد 

 :  12 )مر  الساموات{  يف  كمالئكة  يكونون  بل  يزوجون 

.)25

أنت يارب فرحي الدائم ...
أتحاد روحى  لتكون ىف  نفوسنا  يا من خطبت  الهى   +
دائم بك ومعك ، انت ينبوع حبي ومصدر فرحتى وسعادىت 

ورسورى، انت العريس الحقيقي والدائم والوىف لكل نفس 

تعرفك وتحبك. نعم يارب أريد ان أحيا معك حياة الفرح 

واالمتالء والسالم والتسبيح.

واملباركة  واملطلوبة  السعيدة  للحياة  يارب  تدعونا   +
ولكن نحن نبتعد عنك يا واهب السعادة والفرح واملحبة 

وإعالن  خالصنا  اىل  السعى  ىف  مستمر  فانت  حباُ  والنك 

دعوتك لنا للدخول اىل الحياة املالئكية السعيدة ولو حتى 

الهزيع األخري. يا قابل توبة الخطاة أقبل توبة  اتينا ىف  ان 

بكل  اليك  الراجعني   ، ونهاراُ  ليالً  لك  الصارخني  شعبك 

بك  فيفرح  الخالص،  وثياب  الرب  رداء  لتلبسهم  قلوبهم، 

شعبك .

+ أعطى يارب لكنيستك مجد بهاء اتحادها بك وأقتنينا 
هو  القدوس  اسمك  سواك.  أخر  نعرف  ال  ألننا  يالله  لك 

مزينة  كعروس  ونفوسنا  كنيستك  لتكون  علينا.  دعى  قد 

لعريسها، ال يشوبها عيب وال دنس بل أغسلنا من خطايانا 

بدمك الثمني وكن لنفوسنا طهراً وخالصنا وقداسًة لنستحق 

ان نوجد بال لوم أمامك ىف اليوم األخري ، أمني.

نفعل  ان  ايضا  توصينا  وهي   )5  :  2 {)يو  فافعلوه  لكم 

وصايا الله لتحل بركته ومحبته ىف قلوبنا ويثبت فرحه فينا.

أول معجزات الرب يسوع ...
كان ىف البيت ستة أجران، أى أحواض كبرية، ميألونها ماًء 

ليغتسلوا به ىف التطهريات اليهودية حسب الناموس، وكل 

جرن يسع حواىل 80 لرتا. وقال املسيح للخدام أن ميألوها 

ذاق  فلام  الحفل.  لرئيس  يقدموا  أن  أمر  ثم  متاما،  باملاء 

الجيد، فعاتب  النوع  أنه من  املتحول إىل خمر، شعر  املاء 

العريس لتقدميه الخمر الجيدة ىف النهاية، واألقل جودة ىف 

البداية، ومل يكن يعلم أن الخمر الثانية قد تحولت من املاء. 

وشعر الخدام، بل وكل الذين ىف الحفل بعد ذلك، أنهم أمام 

معجزة عظيمة، فهى معجزة خلق، إذ خلق املسيح من املاء 

مادة جديدة مل تكن موجودة. هذه أول معجزات املسيح، 

الصغرية. فلنسأل  السيدية  األعياد  الكنيسة أحد  وتعتربها 

القدوس  روحه  بعمل  ويفرحنا  حياتنا  يبارك  ان  الرب 

السيام حياة كل ارسة لتكون نواة مقدسة كنيسة الله التى 

اقتناها بدمه الكريم.

االستعداد لالتحاد بالعريس السماوي ...
لخالصنا  وسعيه  لخطايانا  ومغفرته  لنا  الله  ابوته   +
ان  يجب  بنا  واالتحاد  للرشكة  وسعيه  الدامئة  ورعايته 

وبخالصه،  به  واإلميان  له،  واإلخالص  بالوفاء  منا  تقابل 

نحن مدعوين للعرس السامىئ واالتحاد بالعريس فهل نقبل 

إليه  الرجوع  الساموي من خالل  بالعريس  الدعوة ونتحد 

واملحبة والصالة القلبية والتناول أم نهمل الدعوة ونتهاون 

التهاون  وبهذا  أحبنا  من  مبحبة  ونستهني  أمر خالصنا  عن 

والالمباالة نهلك ونخرس ابديتنا }فكم عقابا ارش تظنون انه 

يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي 

قدس به دنسا وازدرى بروح النعمة{ )عب 10 : 29(. 

الساميئ  العريس  دعوة  قبول  نحرص عىل  ان  أذن  علينا 

ونقرتب إليه تائبني عن خطايانا ، واثقني من قبوله لنا بل 

من حرصه عىل خالصنا وسعيه للحلول فينا واألتحاد بنا. 

يجب ان نسعى إىل محبة عريس نفوسنا بنفس راغبة ونعد 

. ان  بالعريس  االن  الساموى واالتحاد من  للعرس  أنفسنا 

الله القدوس يريد نفوس طاهرة تحبه وتنفتح عىل معرفته 

الحقيقية ، الله يريد منا القلب واملحبة ويقول لنا } يا ابني 

اعطني قلبك ولتالحظ عيناك طرقي{ )ام 23 : 26(.

 ويريد الله ان نرجع اليه ونخلص ىف محبته بطهارة وبر ، 
وهو يريد ان يهبنا الفرح الدائم والكامل والشبع واالرتواء 

وكفرح  بنوك  يتزوجك  عذراء  الشاب  يتزوج  كام  النه   {
العريس بالعروس يفرح بك الهك{ )اش 62 : 5(.

الثقة  هو  اإلميان  إن   .. وملكوته  وخالصة  بالله  إمياننا 

بالله وتصديق مواعيده ، اإلميان هو صلة بالله وحياة معه 

أول  الرب  }مخافة  الله  القديسني مع  الله  كام سار رجال 

ومحبته واإلميان أول االتصال به{ )سري 25 : 16( اإلنسان 

البار باإلميان يحيا مع الله ويطيعه ويصدق مواعيده .وان 

اإلنجيل  لنا  أعلناها  محددة  عقائد  عىل  يقوم  اإلميان  كان 

املقدس وسارت عليها الكنيسة عرب تاريخها كام سلمه لها 

يامر جميع الناس يف كل مكان ان يتوبوا متغاضيا عن ازمنة 

الجهل{ )أع 17 : 30(. 

الن الله رحوم } لكنك ترحم الجميع النك قادر عىل كل 

 :  11 يتوبوا{ )حك  ليك  الناس  خطايا  عن  وتتغاىض  يشء 

ألعطيهم   { بالخالص  والفرح  للرجوع  يدعونا  ولهذا   )24

جامال عوضا عن الرماد ودهن فرح عوضا عن النوح ورداء 

تسبيح عوضا عن الروح اليائسة فيدعون اشجار الرب غرس 

الرب للتمجيد {)اش 61 : 3(.

الخمر... من  المسيحية  موقف 
لقد علمنا السيد املسيح أنه ليس ما يدخل الفم ينجس 

اإلنسان بل ما يخرج من الفم من رشور ومن القلب من 

ان  بعد  تفهمون  أال   { اإلنسان  ينجس  الذي  ذاك  خطايا 

املخرج.  اىل  ويندفع  الجوف  اىل  الفم مييض  يدخل  ما  كل 

ينجس  وذاك  يصدر  القلب  فمن  الفم  من  يخرج  ما  وأما 

االنسان. الن من القلب تخرج أفكار رشيرة قتل زىن فسق 

رسقة شهادة زور تجديف. هذه هي التي تنجس اإلنسان 

اإلنسان.{ )مت  ينجس  فال  بأيد غري مغسولة  األكل  وأما 

.)20–17:15

لكن  نجاسة  أو  حرام  ليس  ذاتها  ىف  والخمر  املادة   
فهذا  بها  يسكر  أو  يدمنها  و  اإلنسان  عىل  تسيطر  عندما 

هو املحرم، بل من االشياء التى متنع من دخول امللكوت. 

األرسار  يف  نستعمل  ونحن  السكر  مينع  املقدس  والكتاب 

املقدسة خمر غري مسكرة. وكام يقول الكتاب } كل االشياء 

تحل يل لكن ليس كل االشياء توافق كل االشياء تحل يل لكن 

ال يتسلط عيل يشء.{ ) 1كو 12:6( أن كل األشياء تحل يل 

لكن ليس كل األشياء توافق أو تبني، فال يجب ان نستعبد 

لشئ ويتحول ايل أدمان لدينا.

أكيل  كان  إن  وهي  هامة  لقضية  يشري  الجديد  والعهد 

قضية رشب  كانت  إن  أي  آكله.  فلن  أخي  يعرث  ما  طعام 

الخمر حتى وإن كانت ليست بدافع الُسْكْر ستكون سبب 

عرثة لآلخرين فال يجب رشب الخمر مطلقاً.

عن  املسيح  السيد  يتأخر  مل  أفراحنا...  يشاركنا  املسيح 

الذهاب واملجاملة ىف عرس قانا الجليل بل هو سبب فرحنا 

ومباركاً افراحنا ومشاركا فيها متى كانت مقدسة. املشاركة 

الفرح أو االحزان هي اروع صور املحبة، وخاصة تلك  ىف 

الذى جعله  الزواج  الرب  يُبذل فيها تعب، وقد كرم  التى 

من أرسار الكنيسة. وهنا تظهر محبة العذراء وأمومتها، ىف 

إحساسها باحتياج من حولها دون أن يطلبوا. فيبدو أن عدد 

متوقعا،  كان  أكرث جدا مام  كان  الُعرس  إىل  الذين حرضوا 

ففرغت الخمر املعّدة، وهي عصري العنب، املختمر طبيعيا، 

بحب،  العذراء،  وأرسعت  كحول،  إضافة  أو  تقطري  دون 

تطلب من املسيح إنقاذ أهل الُعرس من هذا الحرج. ومل 

املسيح بدء معجزاته وبشارته  الرب يسوع  تدبري  يكن ىف 

مريم  للقديسة  اكراما  املعجزة  لكنه صنع  الوقت  ذلك  يف 

املسيح  أن  ىف  العذراء  إميان  ويظهر  لشفاعتها.  واستجاب 

ما  كل  يعملوا  أن  الخدام  من  طلبها  ىف  شفاعتها،  يقبل 

يأمرهم به. وقد قالت القديسة مريم للخدام } مهام قال 
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رهبنت�ه:
 1534 سنة  قنا،  محافظة  لفرشوط  التابعة  الدابة  بقرية  ُولد 

إىل  فسلامه  برتبيته  اهتاماّ  تقيني  أبوين  من  م.(،   1818( ش. 
معلم تقي يهذبه ويعلمه. وإذ بلغ الخامسة والعرشين انطلق 

إىل دير القديس أنبا أنطونيوس )سنة 1559 ش. تقريبًا / 1843 

الكتاب  يف  دراسة  مع  والعبادة  التأمل  يف  حياته  ليقيض  م.( 
حبًا  املتسع  بقلبه  وكان  وتعاليمهم،  القديسني  وِسيرَ  املقدس 

يخدم املرىض والشيوخ.

بسيته املقدسة يف الرب اجتذب أنظار الكل إليه، فسيم قًسا 

باملسئولية  الشعور  فيه  ازداد  رهبنته؛  من  سنوات  ست  بعد 

وصار  به،  الكثيين  تعلق  فزاد  وخدمته  عبادته  من  وضاعف 

موضع إرشاد الكثيين وتعليمهم.

بعد ثالث سنوات سيم قمًصا، فازداد اتضاًعا وتفانيًا، كام قام 

برشاء بعض األرايض لحساب الدير.

القدس: مطران 
الكريس  خال  تقريبًا(  م.   1855 )سنة  ش.   1571 عام  يف 

عىل  مطرانًا  أنطونيوس  أنبا  دير  قمص  فسيم  األورشليمي 

القدس، تتبعه مطرانية الدقهلية وجزء من الغربية والقليوبية 

جائع  لكل  محبًا  فكان  األب  هذا  اجتهاد  تزايد  والرشقية. 

وعريان ومريض وسجني وغريب، دون متييز بني مسيحي أو غي 

مسيحي، يشعر بااللتزام مظهًرا محبته نحو كل إنساٍن.

مع وداعته الحانية كان حازًما فعندما ظناّ قنصل الروس أنه 

املقدس،  للقرب  املالصق  الهيكل  فيقتني  القبط  إغراء  يستطيع 

السقف  حتى  األرض  من  له  يرصاّ  أن  مستعد  إنه  له  قائاًل 

جنيهات ذهبية كثمٍن له، أجابه املطران: »وكم من الجنيهات 

يكون هذا؟« ويف زهو قال: »مليونان«، عندئذ ابتسم املطران 

يف هدوء يقول: »أتريد أن نتشبه بيهوذا اإلسخريوطي ونبيع 

سيدنا بدراهم؟« ومل يعرف القنصل مبا يجيب عليه.

لذا أرصاّ أن يبقى معهم يف العراء، فتضايق الكل وخرج بعض 

عظامء يافا يسألونه أن يقدموا له خدمة، فأجابهم: »إن كنتم 

تريدون حًقا أن ترضوين، فابحثوا يل عن منزل أشرتيه يأويني 

أنا وأوالدي، إذ كيف ينام إنسان عىل رسير داخل حجرة بينام 

أحشاؤه يف الشارع؟ ومل متِض سوى ساعة تقريبًا حتى قدموا له 

بيتًا اشرتاه، بات فيه الجميع.

السلطان: دير  مشكلة 
ادعى األثيوبيون ملكيتهم لدير السلطان، وبالرغم من مساندة 

بعض دول الغرب استطاع بجهود مضنية أن يثبت حق األقباط 

يف الدير.. وقد أثار األثيوبيون )األحباش( يف جيلنا الحايل نفس 

املشكلة باستيالئهم عليه رغم صدور ُحكم يف صالح األقباط.

والتعمير: للبن�اء  حبه 
التابعة له، وتجديد  اتسم عهده ببناء كنائس كثية يف البالد 

للعائالت  ورعايته  محبته  يتجاهل  أن  دون  البعض،  عامرة 

الفقية بسخاء.

بقياّ يجاهد حتى تنيح يف 26 مارس سنة 1899 م. وكان قد بلغ 

الثانية والثامنني من عمره ، وتم تجنيزه يف األرايض املقـدســة 

مقر كرسيه وُدِفنرَ مبقربة اآلباء املطارنة بدير القديس العظيم 

األنبا أنطونيوس مبدينة يافا.
ً
بركة صالته تكون معنا جميعا

آمين

ألوالده: محبت�ه 
إذ كان األنبا باسيليوس منطلًقا إىل أورشليم من دمياط، بلغ 

يافا يف الغروب ومل يكن ممكًنا أن يكمل الطريق، عندئذ عرض 

عليه األرمن أن يبيت يف منزٍل لهم، أما هو فلم يحتمل أن يرتك 

أوالده يبيتون تحت األشجار حتى الصباح وينام هو يف منزل، 

الشفيع العظيم لمدينة أورشليم

القديس العظيم
األنبا باسيليوس 
الثانى »الكبير«

الشهير بالِمفضال
تعيد كنيستنا القبطية األرثوذكسية بعيد نياحته 

يوم ١٧ برمهات - ٢٦ مارس من كل عام

بقلم رئيس التحرير الراهب القس 

غبريال األورشليمى
األراضى المقدسة
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القبطي واليوناين، وأما يف العرص الفرعوين حيث كان يظهر كنحت 
أو رسم يف مقابرهم، والعنب أصبح أكرث أهمية يف الفن القبطي 
املسيح(،  السيد  )لدم  يرمز  الذي  الكرمة  عصري  منه  يصنع  ألنه 
وأما أغصان الكرمة وأوراق العنب فرتمز إىل اآلية التي قيلت يف 
أنجيل معلمنا يوحنا البشري )أنا هو الكرمة وأنتم األغصان. الذي 
يثبت يف وأنا فيه هذا يأيت بثمر كثري( )يوحنا 15: 5(. وهذا الفن 
مييل إىل الجامل وهذا واضح من تنسيق أوراق األكانتس وعناقيد 

العنب بفروعها الخارجية.
وأيضاً يوجد بحامل األيقونات حجر به حفر عىل هيئة )سمكة(، 
والسمكة يف مرص الفرعونية تحمل معنى رمزي كمصدر للطعام، 
ولكن هناك تعبريات يف الديانة املرصية تُشري عىل أن السمك له 
دور يف الديانة. وأما السمكة يف الفن القبطي فتحمل عدة معاين 
نفسه  املسيح  السيد  أستخدم  حيُث  الله(،  ملؤمني  )ترمز  منها: 
السمك كتعبري رمزي عندما دعى بعض من تالميذ صيادي للناس 

)مت 13: 44، لو 4: 10(.
فنجد بخورس املوعوظني بكنيسة العذراء األثرية املعمودية من 
الناحية البحرية، وبجانبها مغارة منحوتة تؤدي إىل باب الكنيسة 
الخورس  بسقف  ويوجد  صخرية.  وغرفة  البحرية  الناحية  من 
بعض األفرسكات دائرية مزخرفة بداخلها صلبان وحولها أكاليل 
مجدولة ومزخرفة من )القرن السادس امليالدي(، كام يوجد يف 
القديم،  املحجر  جدران  يف  قُطعت  طاقات  عدة  الشاميل  الحائط 
بها زخارف عىل شكل القوقعة وبداخل الطاقة أفرسكات للصلبان 
القبطية  باللغة  عليها  ومكتوب  بسوهاج،  األحمر  الدير  تشبه 
ربنا  املسيح  يسوع   – املسيح مخلصنا  كاآليت: )يسوع  وترجمتها 
املسيح  – يسوع  إلهنا  املسيح  – يسوع  املسيح رجائنا  – يسوع 
ملكنا – يسوع املسيح ابن الله(، وحول هذه الطاقات من ناحية 
املؤمنني،  أفرسكات سقف خورس  تشبه  زخارف  القوقعة،  نقش 
حيُث توجد زخارف الكأس والقلب تشكل نصف دائرة أو قوس 
حول الطاقات من أعىل. وتعلو الطاقات صفني من زخارف أوراق 
الكرمة، وبعض فروع الزيتون والزخارف النباتية األخرى، وسلسلة 
من الزخارف السداسية املتداخلة عىل هيئة أقراص خلية النحل. 
الكتابات  وبها  النباتية  بالفروع  املحاطة  الصلبان  بعض  وتوجد 
القبطية عىل الزخارف بشكل مخترص مثل: )يسوع املسيح البداية 
 – يسوع  رجاءنا   – يسوع  خالصنا   – واآلخر  األول  أو  والنهاية 
بها  طاقات  وتوجد  يسوع(.  ربنا   – يسوع  إلهنا   – يسوع  ملكنا 
الثامن  )للقرن  األرجح  عىل  تاريخها  ترجع  الصليب  لصور  بقايا 

والتاسع والعارش امليالدي(.

دير السيدة العذراء مريم والقديس
األنبا مقروفيوس المعروف بدير الجنادلة

للراهب القس:
ثاؤفيلس الشنودى

لوحات  بأنها  املذكرات  إليها  أشارت  التي  اللوحات  بعض  أيضاً 
صورة  وتبني  املنازل،  بعض  يف  القديسني  متثل  التي  الفريسكو 
فوتوغرافية أخرى صفني من هؤالء األشخاص ويحتفظ لنا الصف 
العلوي بالنصف السفيل من صور هؤالء األشخاص، بينام يصور لنا 
الصف السفيل ثالثة أشخاص واقفني بالوضع األمامي، ومنهم أثنان 
ملتحيان بينام أتلف وجه الشخص الثالث، وميسك كل منهم كتاباً 
يف يده اليرسى، بينام يتوىل أثنان منهم تدعيم الكتاب الذي يحمله 
كل منهام بيده اليمنى ويرفع الشخص الثالث يده اليمنى بعرض 

صدره وهم جميعاً يرتدون رداء وعباءة.
كاآليت:  رسجه  بوادي  أخرى  للوحة  رشحاً  الكتاب  أوضح  كام 
وتوجد لوحة ألسد رأسه نصف مائل ولكن العينني مرسومتان يف 
الوضع األمامي، ونالحظ أن ذيله قد انثنى فوق ظهره. ويف الجزء 
لبعض  عناية  بدون  رسمت  التي  الصور  من  عدداً  نجد  العلوي 
األشخاص وقد وقفوا جميعاً يف الوضع األمامي وهم يحملون كتباً. 
وقد تردد الحديث كثرياً عن لوحه )الثالثة فتية يف آتون النار( مبا 

يفيد أنها اكتشفت هنا يف )وادي رسجه(.
وبالنسبة لكنيسة العذراء األثرية بدير الجنادلة، فيتكون حامل 
األيقونات من أحجار جمعت من العرص األول املسيحي، محفور 
)عالمة  الفرعوين  الحياة  مفتاح  مثل  الرسومات  بعض  عليها 
األونخ( ويرمز إىل الصليب. )مفتاح الحياة هو رمز الحياة األبدية 
كرمز  الفراعنة  املرصيني  يستعمله  وكان  املرصيني،  القدماء  عند 
للحياة بعد املوت، وكان يحمله ملوك الفراعنة. فالرأس البيضاوي 
النيل، والجزء  الرأيس ميثل مسار  النيل، والجزء  ميثل منطقة دلتا 

األفقي ميثل رشق البالد وغربها(.
ويف املسيحية الصليب هو فخر حياتنا ورمز خالصنا من الخطية، 
ألنه يشري إىل صليب الجلجثة الذي تأمل عليه السيد املسيح ومات 
وشكله.  زخرفته  يف  اآلخر  عن  صليب  كل  ويختلف  يحيينا.  ليك 
وأختلف الفنانون يف ربوع مرص يف تزين هذه العالمة وجعلوا منها 
أشكاالً مختلفة متيز كل إقليم عن األخر. كام يف أرمنت وأخميم 
العالمة يف  والفيوم واألقرص وأسنا وأدفو، وهذا قد متيزت هذه 
بعض األديرة القدمية مثل البجوات وباويط ودير الجنادلة. وأهتم 
األحجار  عىل  املختلفة  الصلبان  من  الكثري  بنقش  القبطي  الفنان 
بطريقة متداخلة، وعىل هيئة ورود وأزهار نباتية. وبعض األحجار 
نحت عليها أغصان الزيتون متداخلة يف منظر مجسم وكأنها لوحة 

حية أو سيمفونية من روعة جامل النحت الحجري.
بأوراقها  )الكرمة  مثل  نباتية  رسوم  بنحت  اهتم  وكذلك 
الفن  يف  الهامة  الرموز  من  العنب  ويعترب  العنب(،  والعناقيد 

يف  ويقع  العذراء(،  السيدة  )دير  أيضاً  ويسمى  الجنادلة  دير 
منطقة املحاجر إىل الغرب من قرية )دير الجنادلة( عىل الضفة 
أسيوط.  محافظة  جنوب  25كم  وحوايل  النيل،  نهر  من  اليرسى 
والدير يف جرف صخري، وهو مكون من كنيستني يف عمق الجبل 
العذراء  )السيدة  اسم  عىل  ُمكرسة  واحدة  القديم،  املحجر  أو 
باسم السيدة العذراء مريم  مريم(، وتحتوي عىل هيكلني واحداً 
باسم  الثانية  والكنيسة  ميخائيل.  املالئكة  رئيس  باسم  والثاين 
)كنيسة الرسل(. والدير نفسه محاط بثالثة جدران عىل الجانبني، 

مع وجود مدخلني ملغارة الكنيسة.
كنيسة السيدة العذراء مريم بُنيت يف فم املحجر القديم الذي 
إىل  املقدسة  )العائلة  بزيارة  مرتبطة  أنها  كام  الداخل،  إىل  ميتد 
مرص(. وهو الكهف الذي اسرتاحت فيه العائلة املقدسة. وأيضاً 
ملا جاء )القديس األنبا مقروفيوس بعد رهبنته عىل يد القديس 
السيدة  األثرية كنيسة باسم  املغارة  األنبا مويسيس(، شيد بهذه 
خوارس(،  )لثالثة  وتقسيمها  فيها  النحت  وأبتدأ  مريم،  العذراء 
ولكن بدون حوائط داخلية، بل تقسيمها من ناحية السقف بنظام 
)التقسيم األفقي(، وهذا من حكمة األنبا مقروفيوس ألن املغارة 
صخرية، وهذا التقسيم العجيب من نوعه الذى )أنفرت به هذه 
الكنيسة(، وتوجد بهذه الكنيسة بابان )باب من الناحية القبلية 
واألخرى من الناحية البحرية(، والبابان ضيقان يف مساحة العرض 
الكنيسة،  إىل  الداخلني  ليعلم  الروحية  الناحية  )ومن  والطول 

الدخول باتضاع وانحناء الرأس إىل األسفل لبيت الله(.
وكافة  الجدارية،  اللوحات  من  العديد  توجد  الكنيسة  وبهذه 
الكنيسة  يف  والسقوف  والجدران  املنافذ،  من  املعامرية  العنارص 
هذه  امليالدي(.  السادس  )القرن  يف  األرجح  عىل  ُرسمت  قد 
)القرن  يف  الجص(  من  )طبقة  مبكر  وقت  كانت يف  الجداريات 
الحادي عرش أو الثاين عرش من امليالد(، وطالؤها مع سلسلة من 
مع  بالتواصل  الحائط  شامل  عىل  واملالئكة  القديسني  أفرسكات 

أفرسكات الرسل.
البالسرت الجص طريقة خاصة يف تنفيذ  تتطلب طبقة املالط أو 
)فرتوفيوس(  و  )بلينيتوس(  من  كالً  أشار  وقد  املثالية  الطريقة 
لهذه الطريقة. وقد ذكر بلينيتوس إىل أنه تُستخدم ثالث طبقات 
الربسوالن،  ومسحوق صخور  الجص  من  األوىل  املُزينة،  املباين  يف 
ومزيج  الجص  من  والثالثة  الُرخام،  وبودرة  الجص  من  والثانية 
بلينيتوس  عند  الجص  ومادة  الُرخام،  وبودرة  الجص  من  سائل 

ُمكونة من )الجري وقليل من الجبس(.
وأما فرتوفيوس فيذكُر أن عدد الطبقات الالزمة لصناعة البالسرت 
تتكون من ست طبقات، ثالث منها من الجص والربسوالن والرمل 
التي قبلها متاماً، ويُطلق عليها  توضع فوق بعضها قبل أن تجف 
اسم االندماج الرميل، حيُث تتكون من )الجبس وتراب األحجار 
الرسوبية أو الرُبكانية والرمل(، وهي ذات قدرة عىل عدم وصول 
الرطوبة وتكون األمالح، ثم ُهناك ثالث طبقات أخرى من الجص 
الجبس  الُرخام والقليل من  ببودرة  لفرتة طويلة  املمزوج ُمسبقاً 
عىل  يُصور  ثم  الرخامي(  )األسمنت  اسم  عليها  ويُطلق  والجري، 

الطبقة األخرية وهي التزال رطبة.
وقد ذكر كتاب األديرة األثرية يف مرص تأليف )ك.ك. والرتز( 
ترجمة )إبراهيم سالمة إبراهيم( يف صفحة ) 460– 461(، عن 
لوحة  اكتشاف  )تم  اآليت:  توماس(  القديس  )دير  رسجه  وادي 
وقد  البقعة،  هذه  يف  أجريت  التي  الحفائر  أثناء  الرباين  العشاء 
أشار إليها باختصار ]الدكتور طومسون[ يف مجلة اآلثار املرصية 
]الدكتور  أكرث  بتفصيل  إليها  عاد  وقد  األول،  املجلد   )JEA(
سومرز كالرك[ ولكن مل يستطع هو أو املذكرات التي دونت عن 
وميكن  اللوحة،  لهذه  الدقيق  املكان  تحديد  يف  املساعدة  الحفائر 
القول بأنها موجودة يف قبة إحدى الكنائس. وبالرجوع إىل صورتها 
نرى  الحفائر،  عن  دونت  التي  باملذكرات  املرفقة  الفوتوغرافية 
إىل مائدة مستطيلة وهو يرتدي  الوسط جالساً  السيد املسيح يف 
عباءة حمراء، ويقدم كأساً إىل أحد تالميذه ويجلس التالميذ عىل 
جانبيه، وإن كانت صور البعض منهم قد أتلفت. وقد رسمت صور 
األحمر.  الصلصال  باستخدام  سميكة  محددة يف خطوط  التالميذ 
وتوجد  والخرضاء.  الصفراء  األصباغ  بعض  أيضاً  استخدمت  كام 
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دونتها  الجمهورى  العرص  إطار  تاريخية يف  أحداثا  املليك، وعاش 

صفحات التاريخ املرصي الحديث.

وعمله   وتعليمه  نشأته 
وقداسة البابا شنودة الثالث إسمه العلامين قبل الرهبنة »نظري 

جيد روفائيل«، َولَد يف 3 أغسطس 1923م، أي أنه يف3 أغسطس 

العصور يف جميع  التاريخية أن مالمح أي عرص من  والحقيقة 

وأوضاعه  الثقافية،  معطياته  خالل  من  تتحدد  العامل،  أنحاء 

السياسية واالجتامعية واالقتصادية، وإنتاجه الفكري بشكل عام 

مارسه  أو  تعلمه  ما  بكل  العرص  لهذا  منوذًجا  الفرد  يظل  ولكن 

أى  من  أو  الفلسفي  أو  الديني  املستوى  عىل  سواء  إعتنقه  أو 

وبناء  تكوينها.  يف  عديدة  ظروف  لعبت  سياسية  إيديولوجيات 

عىل ذلك  تتفاوت أدوار األفراد تبًعا لطبيعة عملهم أو األدوار 

املنوطني أو املكلفني ببامرستها، فرجل الدين منوذج يف جانب من 

والطبيب  املهندس  وكذلك  السيايس  وأيًضا  الحياة،  تلك  جوانب 

والفالح والصانع والتاجر واليوتيوبري يف أيامنا هذه. ولكن يبقى 

الفنان- أديبًا أو شاعًرا أو رساًما أو ممثالً-منوذًجا وشاهًدا صادقًا 

فيها،  يتحرك  التي  البيئة  وأيًضا  يعيشه،  الذي  العرص  لواقع هذا 

إذا صدق يف تعبريه، وامتلك األداة الناجحة للرتجمة عن األفكار 

واملشاعر واألحداث. ومن هذا املنطلق تأيت قيمة وأهمية السرية 

الذاتية، ألنها تكشف لنا عن أحداث املايض وتعطي لنا صورة عن 

يف  الحارض  وضع  من  ومتكننا  والزمان،  املكان  فكرة  بني  العالقة 

مكانه الصحيح، ومن ثم نستطيع أن نسري نحو املستقبل بخطى 

السرية  قيمة  تربز  اإلطار  هذا  ويف  مدروسة.  أسس  وعىل  ثابتة، 

الذاتية كأداة لفهم جوانب تاريخية معينة. ومن هنا تأيت أهمية 

-1971(  117 الـ  البطريرك  الثالث  شنودة  البابا  قداسة  سرية 

واملدرس،  والضابط،  اإلسكندرية،  وبطريرك  بابا  فهو  2012م( 

والراهب،والشاعر، واألديب، والصحفي الذي تََربىَّ يف كنف العرص 

2023م القادم تحتفل الكنيسة القبطية مبرور مائة عام عىل َمْولِده 

والدته  توفيت  وقد  أسيوط،  ملحافظة  التابعة  »سالم«  بقرية 

عقب والدته. وكان له َشِقيَقان هام: روفائيل جيد، وشوقي جيد 

»فيام بعد: القمص بطرس جيد«. وقد تلقى نظري تعليمه األوىل 
اإلبتدايئ والثانوى، بعدة مدارس يف مدن مرص. ويرجع ذلك إىل 

طبيعة عمل أخيه األكرب روفائيل التي فرضت عليه االنتقال من 

مكان آلخر، فهو الذي تويل تربيته بعد وفاة َوالِِديه. وقد اِلتََحَق 

مبرحلة البكالوريا)الثانوية العامة حاليًا( مبدرسة اإلميان الثانوية 

بشربا، وبعد تخرجه فيها اِلتََحَق بجامعة امللك فؤاد األول )جامعة 

القاهرة حاليا( كلية اآلداب قسم التاريخ وتخرج يف عام 1947م، 

التدريس  مبهنة  عمل  كام  املسلحة.  بالقوات  اِلتََحَق  وبعدها 

كمدرًسا للغة العربية واإلنجليزية ببعض املدارس األجنبية مبرص.

راهًبا روفائي�ل  نظير جيد 
وقد ذكر البابا شنودة الثالث يف أكرث من حديث ولقاء لقداسته 

يف  طالباً  كان  أن  منذ  عنده  موجودة  كانت  الرهبنة  فكرة  أن 

الدنيا بكثري.  الجامعة. فقد شعر أن هناك شئ أسمى من هذه 

وقد اِشتاَق ألن يكون راهباً. وعاش الفكرة يف حياته وأشعاره قبل 

أن يلتحق بالدير. فكتب قصيدة معرًبا عن حبه للرهبنة  بعنوان 

»غريباً« نذكر بعض أبيات منها:
 في أساليبي

ً
 عشت في الدنيا ... غريبا

ً
غريبا

 ... يحار الناس في ألفي
ً
 لم أجد سمعا

ً
غريبا

نزياًل مثل آبائي ... وأفكاري وأهوائي
وهكذا بعد أن أدى واجبه الوطني)العسكرية(، وتأهل للحياة 

القسم  اإلكلرييكية  الكلية  يف  وتخرجه   بشربا،  مبنزله  الرهبانية 

ِ مدرساً  املسايئ عام 1949م، وكان األول عىل الخريجني، ولتفوقه ُعنينِّ

بها. وفجأة ترك كل ىشء من أجل املسيح كام ورد بالكتاب قائالً: 

ٌء َواِحٌد: اِْذَهْب ِبْع كُلىَّ َما لََك َوأَْعِط الُْفَقَراَء، فَيَُكوَن  »يُْعِوُزَك َشْ
لِيَب«.« )مر10: 21(.  اَمِء، َوتََعاَل اتْبَْعِني َحاِماًل الصىَّ لََك كَْنٌز يِف السىَّ

لمحات من حياة
البابا شنودة الثالث
1923-2012م

د.ماجد عزت إسرائي�ل

إشراف صفحة قبطيات: د. ماجد عزت إسرائي�ل

القدماء،  أجدادنا  يمارسه  كان  األدب  فن  من  قديم  نوع  الذاتية  السيرة  كتابة 
العصور  الفن منذ  األقباط هذا  الزمن. وقد عرف  ولكنه مر بتغيرات مع مرور 
اللغة  في  تعرف  والتي  القصص  أو  الميامر  دونوا  عندما  الميالدية  األولى 
والشهداء  والرسل  األنبياء  ألخبار  »الجامع  أي  ْنِكساُر«،  »السِّ باسم  اليونانية 
السنة  وآحاد  أيام  في  المرقسية  الكرازة  كنائس  في  المستعمل  والقديسين 
ويحوي  األرثوذكسية،  القبطية  الكنيسة  في  يستخدم  كتاب  وهو  التوتية«. 
في  السنكسار  ويقرأ  القبطية.  الشهور  حسب  مرتبة  قديسين،  وسير  أخبار 
الكنائس أثناء القداس قبل قراءة اإلنجيل كل يوم بعد قراءة فصل اإلبركسيس، 
لم  1923-2012م(  الثالث)  البابا شنودة  وقداسة  الرسل.  وسير  وأعمال  أي قصص 
يكتب سيرته الذاتية، ولكنه ترك لنا شذرات من حياته ضمن عظاته أو كلماته 

أو قصائده أو من خالل لقاءاته الصحفية أو مؤلفاته. 
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فذهب نظري لدير الرسيان العامر بربية شيهيت بوادي النطرون. 

وُرِسَم راهبًا باسم »أنطونيوس الرسياين« يف يوم السبت املوافق 

الرهبنة: »قد وجدت فيها حياة  18 يوليو 1954م،وقد قال عن 

مليئة بالحرية والنقاء«. ويف عام 1955م من رهبنته متت سيامته 

قًسا. وأسند  نيافة األنبا ثاؤفيلس رئيس دير الرسيان إليه إدارة 

تركها  أن  بعد  وذلك  الدير.  واملخطوطات يف  االستعارية  املكتبة 

الراهب القس مكاري الرسياين)األنبا صموئيل أسقف الخدمات 

العامة(. وما بني عام)1956-1962م( عاش الراهب أنطونيوس 

الرسيان  دير  تبعد عن  مغارة  الكاملة يف  الوحدة  الرسياين حياة 

وكانت  والصالة.  للتأمل  الرهبانية  حياته  مكرًسا  أمياالً   7 نحو 

الوحـدة والزهد والنسك والصالة  تََعنَّى حياة  الرهبنة يف حياته 

والتسبيح، وهي فلسفة الديانة املسيحية، والجامعة التي تـخرج 

فيها مئات البطاركة واألساقفـة الذين قـادوا الكنيسة بالحكمة.

ا
ً

أسقف شنودة  األنب�ا 
شنودة«  »األنبا  باسم  الرسياين«  الراهب»أنطونيوس  ُرِسَم    
القداسة  صاحب  بيد  الكنسية.  والرتبية  الدينية  للمعاهد  أسقًفا 

أسقف  أول  وكان  السادس)1959-1971م(.  كريلس  البابا 

للتعليم املسيحي، وعميد الكلية اإلكلرييكية، وذلك يف يوم األحد 

املوافق)30 سبتمرب1962م(. وقد متت سيامته مع األنبا صموئيل 

بدأ  أسقًفا  سيامته  وعقب  الخدمات)1962-1981م(.  أسقف 

االجتامعات الروحية التعليمية وهي التي استمرت حتى نياحته 

يف عام 2012م، وأصدر نيافته مجلة الكرازة يف يناير 1965م. وقد 

أََوفَّده قداسة البابا كريلس السادس إىل العديد من بعض الدول 

األوروبية لرعاية شعب الكنيسة القبطية. 

بطريركًيا شنودة  األنب�ا 
 9 الثالثاء  يوم  يف  السادس  كريلس  البابا  قداسة  تنيَّح  أن  بعد 

مارس 1971 أجريت انتخابات البطريرك الجديد يف يوم األربعاء 

)13 أكتوبر1971م(، والتي أسفرت عن تتويج قداسة البابا شنودة 
املرقسية  الكاتدرائية  يف  البابوية  كريس  عىل  وجلوسه  الثالث 

الـ  البابا  الكربى بالقاهرة يف)14 نوفمرب 1971م(، وبذلك أصبح 

117 يف تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية األرثوذكسية. وقد عارص 

قيادات  ثالث  )1971-2012م(  بني  ما  حربيته  خالل  قداسته 

فرتة حربيته وقعت  أثناء  رئاسة حكم مرص، ويف  تولت  سياسية 

بدور ديني وسيايس ملحوظ؛ فعارص  فقام  األحداث  العديد من 

قداسته الرئيس أنور السادات)1970-1981م( الذي أصدر قرارا 

النطرون يف سبتمرب1981م، بينام  بإلغاء تعيينه، ونفيه إىل وادي 

الرئيس محمد حسني مبارك)1981-2011م( هو صاحب قرار 

»مبارك« يف  الرئيس  ى  تََنحَّ يناير 1985م، وبعد  البابا يف  عــودة 

رئيس  طنطاوي  حسني  محمد  املشري  عارص  2011م،  فرباير   11

 17-  2011 فرباير   11( بني  ما  املسلحة  للقوات  األعيل  املجلس 

مارس 2012م( حتى رحيله، ويف عهده وقعت حادثة ماسبريو)9 

أكتوبر 2011م(.

منهم  أسقًفا   )100( من  أكرث  سيامة  متت  قداسته  عهد  ويف 

من  أكرث  وكذلك  للشباب.  أسقف  أول  وأيًضا  عموم،  أساقفة 

القاهرة  مدينتي  يف  الشاممسة  من  كبرًيا  وعددا  كاهًنا   )400(
اهتامًما  قداسته  أوىل  وقد  املهجر.  بالد  وكنائس  واإلسكندرية 

مسؤولياته  كرثة  من  الرغم  وعىل  القبطية.  املرأة  لخدمة  خاًصا 

العديدة واملتنوعة إال أنه كان يحاول دامئًا قضاء ثالثة أيام أسبوعيًا 

يف دير القديس األنبا بيشوي بربية شيهيت. وقد ساهم قداسته 

يف اِنتعاش الحياة الرهبانية الديرية، ففي عهده تم سيامة املئات 

من الرهبان والراهبات. وكان قداسته أول بطريرك يقوم بإنشاء 

القبطية خارج مرص. وأعاد تعمري عدد كبري  العديد من األديرة 

من األديرة التي اندثرت. وأيًضا زادت عدد اإليبارشيات وفروع 

الكلية األكلرييكية حيث بلغت 16 فرعاً يف مرص وخارجها. كام تم 

تشييد العديد من الكنائس سواء داخل مرص أو خارجها، وانتقلت 

الكنيسة القبطية األرثوذكسية من كونها كنيسة محلية إىل كنيسة 

عاملية. ويف حربيته تم تقديس وعمل املريون املقدس والغاليالون 

 ،1993  ،1987 التالية:1981،  امليالدية  السنوات  يف  مرات  سبعة 

قاَم قداسته برحالت رعوية  1995، 2004 ، 2005 ، 2008. كام 

نحو  بلغت  العامل،  أنحاء  جميع  يف  البلدان  من  لكثري  ورسمية 

ودرجة  الجوائز  من  العديد  عىل  قداسته  وقد حصل  رحلة،   80

العلمية يف  واملؤسسات  الجامعات  الفخرية من بعض  الدكتوراه 

العامل. وظل عطائه وخدمته للكنيسة حتى تنيـح )تويف( يف يوم 

السبت املوافـق)17 مارس 2012م(، بعد أن قـيض عىل األرض 

نحو 14 يـوم و7 شهور و88 عاًما، ودفن يف مزار خاص بدير األنبا 

بيشوي العامر بربية شيهيت يف 20 مارس 2012م.

ألقابه الثالث-  شنودة  البابا 
الكرازة  وبابا  اإلسكندرية  بطريرك  هو  الثالث  شنودة  والبابا   
السيد  خليفة  هو  والبطريرك  املهجر.  بالد  وسائر  املرقسية 

األب  فمعناه  األبوة،  مفهو  من  مأخوذ  وإسمه  ورسله،  املسيح 

أنه مل  إال  املسئول عن كل يشء،  كان هو  البابا  أن  األول، ورغم 

يكن ميتلك اِتِّخاذ القرار منفرداً، ألن الكنيسة القبطية تتميز–عىل 

القرار  العصور–مبسحة دميقراطية ال تخلو منها عملية صنع  مر 

قمـة  البابا  احتالل  من  الرغم  فعىل  الدينية،  املؤسسة  هذه  يف 

الهرم القيادي يف املؤسسة الكنسية، وما له من قداسة دينية، إال 

أن  إىل  ذلك  ويرجع  القرار،  باتخاذ  االنفراد  يستطيع  ال  كان  أنه 

قداسته قدر مسؤليته كـ«رئيس األساقـفة«، منفذاً وثيقـة تكريز 

يرعانا بكل  األساقفة: »ليك  تقول عىل لسان بعض  البابا. والتي 
الرأفـة والوداعـة«، ونرش الكرازة يف شتى بقاع املسكونة، فخدم 

البابا شنودة لقب  األقباط عىل قداسة  بأمانه. وقد أطلق  شعبه 

»معلم األجيال« لتعاليمه املستنرية. ولكرثة محارضاته ومؤلفاته 
الروحية،  منها  بلغت نحو)140( كتابًا يف مجاالت متنوعة  التي 

والالهوتية والعقائدية ويف الخدمة والرعاية. ولوطنيته وعروبته 

ومواقفه محليًا وعربيًا لقبوه  بـ»بابا العرب«. 
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شاعًرا الثالث-  شنودة  البابا 
  ولقد عرف عن قداسة البابا شنودة الثالث حبه للشعر منذ 
من  العديد  ونرش   ،1939 عام  منذ  الشعر  أتَقَن  فقد  حداثته. 

لرتانيم  أغلبها  وتحولت  األحد.  مدارس  مبجلة  الشعرية  قصائده 

روحية. وقد نرشت معظم قصائده التي كتبها خالل نحو70 عاًما 

البابا  »ديوان  باسم  كتاب  يف  ما بني)1939-2009م(  وبالتحديد 

شنودة« قدم له الدكتور محمد ساملان وصدر يف عام 2012م عن 

الهيئة العامة للكتاب ويضم نحو 38 قصيدة ومقطوعة شعرية. 

ويضم نحو 600 بيت شعرىًا. وهنا نذكر عىل سبيل وليس الحرص 

قصيدة »ذلك الثوب« أو »هو ذا الثوب خذيه«، وأيًضا قصيدة 

»أبواب  الدنيا. وكذلك قصيدة  »غريبًا« عشت يف  »غريب« أو 
الجحيم«، وقصيدة »األبطال« وهي التي كتبها إىل الذين أدركوا 

الَْحيَاَة   َ ليِ »ألَنَّ  بولس  القديس  مع  فهتفوا  الحقيقية  الحياة  رس 

أَْن  اْشتيَِهاٌء   َ 21(. »ليِ  :1 )يف  بٌْح.«  ريِ ُهَو  َوالَْمْوُت  يُح  الَْمسيِ َي  هيِ

ا.« )يف 1: 23(. وفيام  دًّ يحيِ، َذاَك أَفَْضُل جيِ أَنْطَليَِق َوأَكُوَن َمَع الَْمسيِ

يىل نص قصيدة »هو ذا الثوب خذيه« التى نظمها يف عام 1946م:

هوذا الثوب خذيه ... إن قلبى ليس فيه
أنا ال أملك هذا الثوب ... بل  ال  أدعيه

هو من مالك أنت ... لك أن تسترجعيه 

فانزعى الثوب إذا ... شئت وإن شئت اتركيه
إنما قلبى لقد ... أقسمت أال تدخليه
أنا ال أملك قلبى ... وكذا لن تملكيه
إنه ملك لربى ... وقد استودعنيه 

 قربك منه ... هو ذا قلبى اسأليه 
ً
عبثا

المصرية  المسلحة  بالقوات  ضابًطا 
شنودة  البابا  بعد:  روفائيل)فيام  جيد  نظري  تخرج  أن  وبعد 

بالقوات  ايِلتََحَق  1947م،  عام  يف  القاهرة  جامعة  ىف  الثالث( 

املسلحة املرصية مبدرسة املشاة؛ وتخرج فيها وكان أول الخريجني 

ُر عام 1947. وحًقا عرب تاريخه عرف  من الضباط االحتياط يف أواخيِ

عنه حبه لله وللوطن فلم يكتف بكتابته املقاالت كدعاًم للجيش 

املرصي، والتي كان منها »ندافع عن أرضنا«، وأيًضا »سيناء مقربة 

اإلرسائيليني«، بل أرص عىل زيارة جنود القوات املسلحة املرصية 

»حلة  بإهدائه  قاموا  وقد  ملؤازرتهم.  مرة  من  أكرث  بالجبهة 

عسكرية« كهدية تذكارية له. ويف أحد كلامته لجنودنا البواسل 

أشهر  بثامنية  الحرب  قيام  قبل  أي  1973م  فرباير  وبالتحديد يف 

عظيمة،  بالدكم  قائالً:«إن  1973م  فرباير  يف  الجنود  إىل  تحدث 

من  باستمرار  نصيل  إننا  واَجَب،  رشف  عنها  والدفاع  ومحبوبة 

دون  بسالم  الحرب  تنتهي  أن  ونرجو  الله  يحفظكم  أن  أجلكم 

نفقد أي واحد منكم وال حتى شعرة من رأسه، وإذا كانت  أن 

عندنا....... غالية  فهي  وطنكم  أجل  من  رخيصة  أرواحكم 

ولقد  إل.  أهدتها  التي  العسكرية  الحلة  عىل  قيادتكم  أشكر 

إرتديت هذه الحلة مدة تطوعي يف الجيش.. إنني أفارقكم إىل 

 6 يف  الحرب  قامت  وعندما  قلبي«.  يف  مطبوعة  وصوركم  حني 

القبطية  الكنائس  من  الثالث  شنودة  البابا  طلب  1973م  أكتوبر 

األرثوذكسية الصالة من أجل مرص. ويذكر لقداسته قيامه بزيارة 

املصابني جراء الحرب عدة مرات. وكان أولهاً يف يوم 22 أكتوبر 

لجنة  قداسته  شكل  كام  1974م.  مارس   24 يف  وثانيها  1973م، 

موقف  لدعم  العاملي  العام  الرأي  ملخاطبة  الخارجي  لإلعالم 

القوات املسلحة املرصية  العامل. ولذلك مل تنىس  أمام دول  مرص 

بيانًا  إصدرت  مارس2012م  نياحته يف17  فبعد  الوطنية،  مواقفه 

نصه: »فقدت مرص والعامل أجمع مبسلميه ومسيحييه، رجل دولة 

من الطراز النادر، عمل بكل طاقاته عىل ترسيخ القيم املسيحية 

السمحة، وأعىل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.... ينعي املشري 

للقوات  األعىل  املجلس  رئيس  العام،  القائد  طنطاوي،  حسني 

القوات  حرب  أركان  رئيس  عنان،  سامي  والفريق  املسلحة، 

األعىل،  املجلس  وأعضاء  األعىل،  املجلس  رئيس  نائب  املسلحة، 

املرصي  الشعب  املسلحة،  القوات  وقادة وضباط وصف وجنود 

بخالص العزاء وبالغ الحزن واألىس البابا األنبا شنودة الثالث بابا 

اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية الــ 117.... البابا شنودة 

هو أحد الرموز الوطنية املرصية، التى تفانت ىف العطاء من أجل 

هذا الوطن، وسعيه الدائم للحفاظ عىل وحدة النسيج الوطني، 

داعني الله أن يتغمده بالرحمة، ويلهم أبناءه من الشعب املرصي 

إصدر  2012م  مارس   19 االثنني  يوم  ويف  والسلوان«.  الصرب 

العام لوفاة  الحداد  بيانا بإعالن  للقوات املسلحة  املجلس األعىل 

قداسة البابا شنودة الثالث ونصه:» بسم الله الرحمن الرحيم..

السيد  ق  َصدَّ  »8« رقم  رسالة  املسلحة  للقوات  األعىل  املجلس 

املشري »حسني طنطاوي« رئيس املجلس األعىل للقوات املسلحة 

يوم  العربية عن  لجمهورية مرص  العام  الحداد  إعالن حالة  عىل 

شنودة  البابا  قداسة  لوفاة  مارس2012(   20( املوافق  الثالثاء 

الثالث–بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية والله املوفق 

املجلس األعىل للقوات املسلحة«.
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