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  “ هكــذا أيضــًا قيامــة األمــوات: ُيــزَرع فــي فســاد 
وُيقــام فــي عــدم فســاد ُيــزَرع فــي هــوان وُيقــام 
فــي مجــد ُيــزَرع فــي ضعــف وُيقــام فــي قــوة 
روحانيــاً ”  جســمًا  وُيقــام  حيوانيــًا  جســمًا  ُيــزَرع 
) 1كــو15: 42 – 44 (
 

هــذا التغيــر مــن الفســاد لعــدم الفســاد يأخــذ مَعنــًا ســنينًا 
قــد يصــل آلالف الســنني )فــآدم مــات منــذ آالف الســنني(. ولكــن 
ــرت  ــن ظه ــط، ولك ــام فق ــدة إىل 3 أي ــت امل لَ ــع املســيح اخُتِ م
ــة حــدوث القيامــة للجســد البــري. لكــن ال ُيقــال عــن  إماكني
املســيح أنــه مــات يف فســاد )مــز16: 10( جفســده حــى 
بعــد موتــه ظــل متحــدًا بالهوتــه، الــروح إنفصلــت عــن اجلســد 
باملــوت، ولكــن الالهــوت ظــل متحــدًا بروحــه وظــل متحــدًا 

جبســده حففظــه مــن الفســاد. 
   

من أقوال أبونا بيشوى اكمل عن القيامة: 
vمل َتِس القيامة حياة اإلنسان فقط بل جسده أيضًا. 

vفالقيامــة بعثــت يف روح اإلنســان احملبــة والفــرح والســالم 
وعــدم اخلــوف والرجــاء وعــدم اليأس. 

vأمــا جســدنا فالقيامــة بعثــت فيــه احليــاة والطهــارة والنرصة 
مــن جديــد. 

منأقوالالقديسأمربوسيوس:
ــي  ــع إىل المســاء باجلراحــات ال ــرب أن يرتف ــل ال ــد قب vلق
لهــا ألجلنــا ومل يشــأ أن ميحوهــا حــى ُيظهــر هلل اآلب  محَتّ

ــا.  مثــن خالصن
ــة  ــر القيام ــذا بك ــوت اكن يف آدم هك ــر امل vهلــذا مكــا أن بك

هــو يف املســيح. 

رسـالة شبابية تصدر عن اجتماع أبي سيفين للشباب الجامعي والخريجين
mail us .. yanbo3_alm7ba@yahoo.com
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عندمــا قــام المســيح فــي يــوم األحــد لــم يتــرك تالميــذه حزانــى 
بــل أعطاهــم فرحــًا. لذلــك فــكل يــوم جمعــة )الــذي هــو تــذكار 

ــه يــوم أحــد )تــذكار القيامــة(. الصليــب( ل

    ال ُتعلِّمنــا القيامــة فقــط أنــه ال مســتحيل،وتعطينا الفــرح فــي 
حياتنــا، بــل هــي تعطينــا أيضــًا نوعــًا مــن الرجــاء ضــد اليــأس.

باإلحبــاط  اليوميــة  حياتــه  فــي  أحيانــًا  اإلنســان  ُيصــاب      
واليأس،ولكــن فــي القيامــة ينفتــح بــاب الرجــاء والنصــرة أمــام 
ــم وكل  ــذا العال ــود ه ــذي يق ــو ال ــكل ه ــط ال ــان،فاهلل ضاب اإلنس
الخليقــة ممســوكة فــي يــد اهلل ولذلــك علــى الــدوام يوجــد الرجــاء 
ويوجــد األمــل. اهلل ال يتــرك خليقتــه أبــدا، فهــو يعتنــي باإلنســان 
أينمــا كان. األمــر الوحيــد الــذي ال يريــده اهلل فــي اإلنســان هــو 
الخطيــة لذلــك إن قــام اإلنســان مــن خطايــاه ســيجد يــد اهلل الحانيــة 

تنظــر إليــه وتعينــه.

    القيامــة فــرح نعبــر عليــه فــي حياتنــا فــي صلواتنــا الصباحية، 
نعبــر عليــه فــي كل أســبوع فــي يــوم األحــد. نعبــر عليــه أيضــًا 
ــوم 29 مــن الشــهر القبطــي حيــث  ــة فــي ي فــي الشــهور القبطي
ــي  ــرة الخماســين الت ــي فت ــه ســنويًا ف ــر عن ــل بالقيامــة. نعب نحتف

تمتــد إلــى خمســين يومــًا بعــد عيــد القيامــة.

    ُنصّلــي يــا إخوتــي األحبــاء مــن أجــل بالدنــا العزيــزة لكيمــا 
يباركهــا اهلل بــكل بركــة ويحفظهــا مــن كل شــر،ويعطيها النعمــة 
بســواعد  اقتصادهــا  األمــام ويتقــدم  إلــى  فتنطلــق  والمعونــة 
أبنائها،وتنطلــق مصــر لتكــون فــي المكانــة التــي تســتحقها. 
نصلــي أن يحفــظ اهلل بالدنــا وكل المســئولين فيهــا وكل أحــد فــي 

ــا. ــي حياتن ــة خالصــة ف ــًا ِنيَّ ــا جميع منصــب وأن يعطين

  بقلم  قداسة البابا تواضروس الثاني

 عيــد القيامــة هــو العيــد األول فــي مســيحيتنا، فلــوال القيامــة مــا 
ــدس وال  ــاب مق ــت كنيســة وال كان كت ــت المســيحية وال كان كان

ــوات وال كان أي شــيء. كانــت صل

    وهــذا العيــد ال نحتفــل بــه يومــًا واحــدا، ولكــن حســب 
الطقــس الكنســي نحتفــل بــه لمــدة خمســين يومــًا، ونعتبــر أن هــذه 
الخمســين يومــًا يــوم أحــد طويــل، ُتصّلــي فيهــا الكنيســة بنغمــة 
الفــرح، حتــى صلــوات الجنــازات ُنصّلــي بهــا بنغمــات الفــرح.

    يــا إخوتــي األحبــاء إْن كّنــا نحتفــل بعيــد القيامــة مــن المــوت.. 
فيوجــد أمــوات فــي الفكــر، وأمــوات فــي الــروح، وأمــوات فــي 

الرجاء.

ــت هــو  ــي الفكــر، والفكــر المي ــاس هــم أمــوات ف     بعــض الن
الفكــر الحرفــي أو الفكــر الناموســي، وهــو الفكــر الــذي ال يفكــر، 
هــو إنســان لكــن ال يفكــر، ربمــا أقــرب مثــال إلينــا فــي الكتــاب 
ــيًا  ــًا فريس ــانًا يهودي ــو شــاول الطرسوســي، كان إنس ــدس ه المق
متعصبــًا، وكان متعلمــًا تعليمــًا راقيــًا،وكان يفتخــر أنــه تعلًّــم عنــد 
قدمــي غماالئيــل أشــهر ُمعّلمــي اليهــود فــي زمانه،لكــن لألســف 
كان فكــره ميتًا،فــكان يضطهــد كنيســة اهلل بإفــراط، ولكــن اهلل لــم 
ــه الســيد المســيح  ــت المناســب ظهــر ل ــي الوق يشــأ أن يتركه،فف
وهــو مســافر عــن طريــق دمشــق وتبــدَّل الحال،وقــام مــن هــذا 

الفكــر الميــت وصــار القديــس العظيــم بولــس الرســول.

    اإلنســان الميــت فــي الــروح هــو الــذي يعيــش فــي الترابيــات 
واألرض وال يرفــع نظــره إلــى الســماء،هذا اإلنســان ينطبــق 
عليــه قــول الكتــاب: “أنــا عــارف أعمالــك أن لــك اســمًا أنــك حــي 
وأنــت ميــت”)رؤ1:3(. بْيــن النــاس لــك إســم أنــك حــي ومــن اهلل 
يقــول لــك أنــك فــي نظــري ميــت. وأحــد أمثلــة الكتــاب المقــدس 
ل  هــو َزّكا العشــار. تقابــل مــع الســيد المســيح تبــدَّل الحال،وتحــوَّ
زكا الــذي كان ُممِســكًا بمالــه)أو بمعنــى أدق المــال هــو الذي كان 
ــه  ــام الســيد المســيح أن نصــف أموال ــن أم يمســكه ويقيده(،ويعل
ــه أربعــة أضعــاف.  ــرد ل ــد وشــى بأحــد ي للمســاكين،وإن كان ق
ويتخّلــى عــن المــال ويتحــول إلــى إنســان قديــس وبــار،أو علــى 

األقــل إنســان قائــم مــن مــوت الــروح.

    نــوع آخــر مــن األمــوات هــم األمــوات فــي الرجــاء. وهــؤالء 
البشــر الذيــن ليــس لهــم رجــاء. ال أدري كيــف يحيــون؟!. وأحــد 
ــا  ــت به ــي كان ــة الت ــم المجدلي ــي مري ــدس ه ــاب المق ــة الكت أمثل
المســيح  الســيد  مــع  تقابلــت  عندمــا  شــياطين،ولكن  ســبعة 
وأخــرج منهــا شــياطين الخطيــة تابــت وقامــت وصــار لهــا 
رجاء،وأعطاهــا المســيح أن تكــون أول مبّشــرة بقيامته،فهــي 

ــذ. ــائر التالمي ــى س ــة إل ــر القيام ــت خب ــي نقل الت

    القيامــة أيضــًا تمنــح فرحــًا بعد الحــزن. كان التالميذ يعيشــون 
فــي حــزن فقــد ُصِلب الســيد المســيح ُمعّلمهــم أمامهم،ولكن 

قيامـــة المسيـــح

@PopeTawadros

“ لو أنه قام عقب انصراف الحراس بعد اليوم الثالث كان لهم ما يقولون وما يقاومون به 
ويعاندون. لذلك بادر وسبق فقام، ألنه كان يلزم أن يقوم وهم بعد يحرسون.”  

         ) القديس يوحنا الذهبي الفم (
2



بقلم  مثلث 
الرحمات قداسة 

البابا شنوده 
الثالث

إذًا التوبة
قيامة لألحياء 
ُتخلِّصهم من 
عثرات الحياة 
الدنيا، ومن 

حروب الشياطين

أنواع
القيامة

األموات ألنك ميت. 
 التوبة قيامة لألحياء: 

يقيمه  أن  أو  الخاطئ  بتوبة  تكون  القيامة       
يعقوب  معلمنا  رسالة  في  ولذلك  آخر،  شخص 
َعْن  َخاِطئًا  َردَّ  “َمْن  يقول:  الخامس  اإلصحاح 
َضاَلِل َطِريِقِه، ُيَخلِّص َنْفسًا ِمَن اْلَمْوِت، َوَيْسُتُر 
الخاطئ معتَبر  )يع5: 20(.  اْلَخَطاَيا”  ِمَن  َكْثَرًة 
من  ُيخلِّصه  فالذي  الظالم،  في  سائر  ألنه  ميت 
من  وأنقذه  الموت  من  أقامه  قد  يكون  الضالل 

الموت، ويستر كثرة من الخطايا. 
 هناك طريق للحياة وطريق للموت: 

     لقد أعطى الرب حرية إرادة فهناك إنسان 
يختار الحياة وإنسان يختار الموت. الذي يختار 
الحياة هو من يسير في الفضيلة. ولكن الذي يختار 
الموت هو من يسير في الخطيئة. والسيد المسيح 

يقول: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. 
بك:   اطلب من الرب أن ُيَتوِّ

بني يا      إن لم تستطع أن تتوب فصّلي قائاًل: توِّ
رب فأتوب. وهذه اآلية الجميلة وردت في سفر 
ّب  الرَّ َأْنَت  أَلنَّك  َفَأُتوَب،  ْبِني  “َتوِّ ها:  أرميا ونصَّ

ِإلِهي” )سفر إرميا 31: 18(. 
     إذًا التوبة قيامة لألحياء ُتخلِّصهم من عثرات 
الحياة الدنيا، ومن حروب الشياطين ومن أعوان 

الشياطين. 
األحياء  قيامة  قلناه على  الذي  الكالم  نفس       
ينطبق أيضًا على غير المؤمنين وعلى الملحدين 
من  كل  على  والسامريين،  والكنعانيين  واألمم 
ال  ألنه  قلت،  كما  أيضًا  اهلل.  عن  بعيدين  كانوا 
ويحيا،  يرجع  أن  مثلما  الخاطئ  موت  يشاء 
أَلْدُعَو  آِت  َلْم  “أَلنِّي  قال:  ألنه  المسيح  خلصهم 

َأْبَرارًا َبْل ُخَطاًة إلى التَّْوَبِة” ) مت 9: 13(. 
أمـوات  ولكنهـم  بالجسـد  أحيـاء   الخامليـن 

روحيـًا: 
     بقي أيضًا من موت األحياء الناس الخاملين 
حضورهم،  عدم  مثل  حضورهم  يكون  الذين 
الحياة  على  الدليل  شيئًا.  يضيف  ال  فحضورهم 
هو الحركة، الشخص الحي يتحرك في كل اتجاه. 
أبدًا.  الطيب  العمل  في  يتحركوا  ال  هؤالء  لكن 
هؤالء  عن  اهلل  قال  لذلك  عدمه.  مثل  وجودهم 
الخاملين في سفر إرميا: “َمْلُعوٌن َمْن َيْعَمُل َعَمَل 

ّب ِبِرَخاٍء” )سفر إرميا48: 10(.  الرَّ
الرب  إذًا نشطاء وكاملين في عمل       كونوا 
أحياء  هم  الذين  األحياء  الموتى  من  تكونوا  وال 

وُيحَسبون موتى. 

الموتـى  قيامـة  القيامـة:  هنـاك نوعـان مـن    
األحيـاء.  وقيامـة 

 قيامة الموتى: 
     قيامة الموتى معروفة، وهي قيام الميت من 
المسيح  والسيد  أخرى.  مرة  حيًا  ليصبح  الموت 
يايرس وهي في  ابنة  أقام  األموات:  أقام 3 من 
البيت، وأقام ابن أرملة نايين وكانوا سائرين به 

في الشارع، وأقام لعازر وهو داخل القبر. 
 قيامة األحياء: 

أما قيامة األحياء، فمعناها كما قال الشاعر: 
“ ليس من مات فاستراح بميت

إنما الميت ميت األحياء ”.   
ومعنى “ميت األحياء” أي أنه حي لكنه ُيعتبر 

ميتًا. 
 أمثلة للمائتين روحيًا: 

 + راعي كنيسة ساردس: 
كنيسة  أسقف  أو  ساردس  كنيسة  مالك  أو 
رسالة  المسيح  السيد  له  أرسل  الذي  ساردس، 
قائاًل: “َلَك اْسمًا َأنَّك َحيٌّ َوَأْنَت َمْيٌت”)رؤ 3: 1(.
الشعوب  من  شعب  وترعى  موجود  أنك  أي   
وبالرغم  وَتزور  وتتكلم  وتعظ 

من هذا فأنت ميت. 
 + جميـع الخطاة موتى روحيًا 

وإن كانوا يحيون جسـديًا: 
والكتاب المقدس يتكلم كثيرًا 
الروحي  الموت  هذا  عن 
حيث  إقامة.  إلى  المحتاج 
أمواتًا  ُكْنُتْم  ِإْذ  “َوَأْنُتْم  يقول: 
ِبالذُّنوِب َواْلَخَطاَيا، الَّتي َسَلْكُتْم 

ِفيَها َقْباًل” )أف 2: 1(. 
الخطية  في  سائر  واحد  فكل 
ُمعتَبر عند اهلل ميت، ومحتاج 

أن يقوم من األموات،
مهما كان في وظيفة كبيرة، ومهما كان يعمل 
ميت.  اهلل  عند  معتبر  لكنه  كبيرة،  مشروعات 
ألن اهلل هو الحياة، فالرب يسوع المسيح يقول: 
ُهَو  “َأَنا  َواْلَحَياُة” )يو11: 25(.  اْلِقَياَمُة  ُهَو  “َأَنا 
ريُق َواْلَحقُّ َواْلَحَياُة” )يو14: 6(. فما دام هو  الطَّ
الحياة يكون المنفصل عنه بالخطيئة، منفصل عن 
النور حيث يقول:  الحياة، يعتبر ميت. واهلل هو 
“َأَنا ُهَو ُنوُر اْلَعاَلِم” )يو8: 12(. فالمنفصل عنه 
الظلمة.  في  ويعيش  النور،  عن  منفصل  يكون 
َفُيِضيَء  األموات  ِمَن  َوُقْم  النَّائُم  َأيُّها  “اْسَتْيِقْظ 
من  وقم  استيقظ  أي   .)14 )أف5:  اْلَمِسيُح”  َلَك 

“ُدحرج الحجر بعد القيامة من أجل النساء ليؤمنوا أن الرب قام ناظرين الحق أن القبر 
بدون جسد  “     )القديس يوحنا الذهبي الفم( 3



من القماش . 
فسبحاه   ، موته  من  تعجبا  تكفينه  وعند 
بالتسبحة المشهورة “قدوس اهلل قدوس القوى 
قدوس الحى الذى ال يموت الذى ُصلب عنا 
ارحمنا”.. وقد أُُدخلت هذه العبارة فى العبادة 

بواسطة القديس أغناطيوس الثيئوفورس
) حامل اإلله ( بطريرك أنطاكيه ، وبحسب 
التقليد فهو الولد الذى أقامه السيد المسيح فى 
الوسط وقال لتالميذه : “من وضع نفسه مثل 
هذا الولد فهو األعظم فى ملكوت السموات” 

)مت 18: 4( 
 وقاما بدفنه وحدهما .. إذ لم يشترك التالميذ 

فى دفنه. 
 ومن التأمالت الجميلة عن القبر أنه لم يكن 

خاص بالسيد المسيح، وهكذا : 
  ·  فى مولده ، لم يكن له منزل ُيولد فيه. 

  ·  وفى حياته ، لم يكن له موضع يسند رأسه 
دخوله  وفى  فيه.    ينام  خاص  سكن  أى  فيه. 
أورشليم ، لم يكن له مركبًة خاصة فاستعار 

أتانًا من أحد الناس. 

وفى الفصح ، لم يكن له مكانًا يصنعه فيه ، 
فاستعار علية مريم أم مار مرقس. 

رسمى .   مقر  له  يكن  لم   ، تعليمه   وفى 
 فاستعار سفينة بطرس ، والجبل ، والشاطئ 
وحتى فى دفنه ، لم يكن له قبر، فُدفن فى قبر 

يوسف الرامى 
 فنال هذان القديسان العظيمان كرامًة لم ينلها 
أحد آخر ، وهى تحنيط جسد الرب والدخول 
أقدس موضع على  الذى صار  قبره  إلى  به 

األرض وتحول بعد ذلك إلى كنيسة. 

بقلم
أبونا بيجول
األنبا بيشوي

  وبحسب 
التقليد فهو الولد 
الذى أقامه السيد 
المسيح فى الوسط 
وقال لتالميذه : 

“من وضع نفسه 
مثل هذا الولد فهو 
األعظم فى ملكوت 

السموات” 

 من  
قديسى 
 القيامة  

٢-  القديس 
نيقوديموس 

 مـن قديسـى القيامة .. سـير عطـرة تحدثنا 
فـى عيـد القيامـة الماضـى عـن واحـد منهـم 
وهـو المـالك ميخائيـل “مبـوق القيامـة” .. 

 وفـى هـذا العـدد نـود أن نحدثكم عـن قديس 
آخـر من قديسـى القيامـة، هو : 

 القديس نيقوديموس 
 اسم يونانى معناه “المنتصر على الشعب”.
كان فريسيًا وعضوًا فى مجمع السنهدريم . 
إلى  أواًل  الذى جاء  اليهود  أحد رؤساء   كان 
يسوع لياًل بسبب الخوف من اليهود ليباحثه 
فى األمور الدينية وَعَلمه الرب عن الميالد 
من فوق. وقد اقتنع بكالم السيد المسيح ودافع 
هاجمه  عندما  السنهدريم  مجمع  فى  عنه 
الفريسيون قائاًل : “ ألعل ناموسنا يدين إنسانًا 
لم ُيسمع منه أواًل ويعرف ماذا فعل ، أجابوا 
وقالوا له : ألعلك أنت أيضًا من الجليل ؟ فتش 

وانظر ..” )يو7: 50(. 
 أتى بمزيج مر وعود نحو مائة منًا

) = 29 أقة  أى حوالى 40 كيلو جرام ( 
لوضعها على جسد الرب. 

فى  ونيقوديموس  يوسف  القديسان   اشترك 
وتكريمًا  له  محبًة  الرب  جسد  ودفن  تحنيط 
مستحق  بأنه  اتهامه  من  لبراءته  وتأكيدًا 

الصلب . 
 ويبدو أن هناك خالفًا ظاهريًا بين البشائر 
األربعة بخصوص التحنيط ولكن فى الحقيقة 

هى مكملة لبعضها وليست مختلفة. 
 فيوسف ونيقوديموس هما اللذان حنطا فعاًل 

جسد الرب. 
وفى  وأطيابًا  حنوطًا  فأعددن  النساء   أما 
السبت  مضى  ما  وبعد   .. استرحن  السبت 
اشترين حنوطًا إلكمال ما أعددن ثم مضين 
والمسيح  مدحرجًا  الحجر  فوجدن  القبر  إلى 

قد قام. 
الرب تحولت  التى المست جسد   والحنوط 
أخذها  فقد   ، المقدس  الميرون  زيت  إلى 
التى  الحنوط واألطياب  بعد مع  فيما  الرسل 
الزيتون  زيت  إليها  وأضافوا  النسوة  أعدتها 

وقدسوه بكلمة اهلل . 
الرب  جسد  ونيقوديموس  يوسف   ولف 
بأكفان من كتان نقى لجودة وسمو هذا النوع 

“كل من ال يعترف أن يسوع المسيح جاء في الجسد فهو ضد المسيح وكل من ال 
4يعترف بشهادة الصلب هو من الشيطان  “     )القديس يوحنا الذهبي الفم(



áeÉ«≤dG ó«Y ‘ áØ∏àîŸG Üƒ©°ûdG äGOÉY                                 

É¡ÑgGòeh É`¡°SÉæLCG ±ÓàNG ≈∏Y á«ë«°ùŸG Üƒ©°û∏d

øe ƒ∏îJ ’ ó«©dG Gò¡H á°UÉN äGOÉYh ó«dÉ≤J

: ºµ«dEG É¡°†©H π≤æf áaGô£dG

É¡ÑgGòeh É`¡°SÉæLCG ±ÓàNG ≈∏Y á«ë«°ùŸG Üƒ©°û∏d

øe ƒ∏îJ ’ ó«©dG Gò¡H á°UÉN äGOÉYh ó«dÉ≤J

: ºµ«dEG É¡°†©H π≤æf áaGô£dG

ó`«dÉ`≤àdG øe í``°üØdG ó`«Y ‘ ¬FGógEGh ¢†«ÑdG ≠Ñ°U IOÉY â°ù«d                         

Ú«≤«æ«ØdG ¤EG É``¡îjQÉJ ™``Lôj ÉÃQh Ω nóp≤dG øe ¬dƒ≤æe IOÉY »g πH á«ë«°ùŸG 

 GƒfÉµa ¿ƒdhC’G ¿ƒ«ë«°ùŸG ÉeCG  .á°†«ÑH ¬«dEG kGRƒeôe ≥dÉÿG ¿hóÑ©j GƒfÉc øjòdG

øFÉc êôîj Éªc È≤dG øe kÉ q«M í«°ùŸG áeÉ«≤d õeôc í°üØdG á°†«H ¤EG ¿hô¶æj

 .á≤∏¨ŸG á°†«ÑdG øe »M

:¢†«ÑdG
 AGógEG 

 :É«°ShQ ‘
 ó«©dG

:É«fÉŸ
CG ‘

 ó«©dG

 :¥öûdG ‘
 ó«©dG

: É°ùfôa ‘
 QƒædG âÑ°S 

:É«aÓ°SƒZƒj ‘ ó«©dG

Ö`«∏◊Gh õÑÿG AGógEG IOÉY âdGR Ée É°ùfôØH øjQƒ∏dGh ¢SõdC’G iôb ‘                     

»````Øîj ¿CG IOÉ```©dG äôLh .í°üØdG ó«Y ‘ á©Ñ qàeh á«Yôe ¥ƒ∏°ùŸG ¢†«ÑdGh

á``é¡∏H º``¡d ¿ƒ`dƒ`≤j ºK ó«©dG Ωƒj ìÉÑ°U ÉjGó¡dG √òg ºgO’hCG øY π``gC’G

 ."É`¡aÉ``°ûàcEG iƒ`°S º````µ«∏Y É```ªa É``¡bô`°Sh kÓ«d AÉL ÖfQC’G ¿EG"  áj qóL

á∏eÉM äÉ«æ¨ŸGh Úæ¨ŸG ÜÉÑ°ûdG øe äÉYƒª› Ωƒ≤J É°ùfôa øe IÒãc øcÉeCG ‘h

í```°üØdG ó``«Y á`∏«d iô`≤dGh ∫RÉæŸG ≈∏Y ä’ƒéH áØ∏àîŸG á«≤«°SƒŸG ä’B’G

√ò``g π``ãe ≈∏Y Ö``©°ûdG qøp nÁh í«°ùŸG ó«°ùdG áeÉ«bh Ω’B’G ó«°TÉfCG ¿hó°ûæjh

¢SÉædG ¿EÉa IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ h .IójÉ©ŸG π«Ñ°S ≈∏Y ÉjGó¡dG ¢†©ÑH äÉYƒªéŸG

.¢†«ÑdG ¢ù≤ØH kÉ°†©H º¡°†©H ¿hójÉ`©j º``¡°SÉæLCG ±ÓàNG ≈∏Y 

 kÉ`«æWh kGó«Y IöUÉ«≤dG ó¡Y ‘ í°üØdG ó«Y ó n© oj ¿Éc É«°ShQ ‘                               

Ú∏FÉb kÉ````°†©H º````¡°†©H ¿ƒ` q«ëjh ´QGƒ°ûdG ‘ ¢†«ÑdG ¿ƒ∏ªëj ¢SÉædG ¿Éµa

ÌcCG ‘ ™Ñà oj ∫Gõj ’ ó«∏≤J Gògh .(ΩÉb kÉ≤M) IQÉÑ©H º¡«∏Y ÜÉé o«a (ΩÉb í«°ùŸG)

 .»Hô©dG ¥öûdGh ÉjQƒ°S ‘ á`«ë«°ùŸG iô≤dG

í°üØdG Ωƒ``j ìÉÑ°U …ó¡j ¿Éc öûY ¢ùeÉÿG ¢ùjƒd ∂∏ŸG ¿CG i nhô oj                          

.√öüb AÉ°ùf ¤EG ÖgòdÉH á q«∏ r£e á«YÉæ°U á°†«H     

π`HÉ`≤àj å«M ,(í°üØdG ó«Y á∏©°û`H) ±ô o©j Ée ∑Éæg ,É«fÉŸCG ‘                             

¢†©H ‘h ,í``°üØdG ó«Y πÑb âÑ°ùdG Ωƒj ‘ ¿GÒ÷Gh AÉbó°UC’Gh ∞jôdG ¿Éµ°S

 ¥GôMEÉH IójÉ©ŸG π«Ñ°S ≈∏Y í°üØdG ó«Y øe ÚæK’G Ωƒj hCG óMC’G Ωƒj ≥WÉæŸG 

‘ í``°üØdG ó`«Y ó«dÉ≤J ô¡°TCG øe zí°üØdG ó«Y á∏©°T{ ó n© oJh  .QÉé°TC’G ´hôa

áeÉ«b Ωƒj ¤EG í°üØdG ó«Y QÉ```f õ``eô``àa »``ë«°ùŸG ó```«∏≤àdG ‘ ÉeCG É«fÉŸCG 

.í«°ùŸG ó«°ùdG

¿Gƒ`dCÉH ø`jõŸGh ¿ƒ∏ŸG ¢†«ÑdG ≥∏°S ¿ƒ«ë«°ùŸG ™Ñ qnJG ¥öûdG ‘                                 

∫É``ØWC’G Ωƒ```≤j ó``«©dG Ωƒj ‘h .¢ùHÉ«dG π°üÑdG Iöû≤H hCG ,¥ƒbÈdÉc QÉgRC’G

IÉ``«M O qoó` nŒ …CG ,(IÉ«◊G OóŒh ™«HôdG ¤EG á°†«ÑdG õeôJ).¢†«ÑdG öùc á°ùaÉæÃ

äÓFÉ©dG ÚH kÉ°UÉN ≈æ©e ó«©dG Gò¡dh .ÉæfÉgPCG ≈a í«°ùŸG ´ƒ°ùj áeÉ«bh í«°ùŸG

ìÉ``Ñ°U á``«ëàdG ¿ƒ``µJh AÉbó°UC’Gh á∏FÉ©dG AÉ≤∏d áÑ°SÉæe ’hCG ƒ¡a ,á«ë«°ùŸG

 .(ΩÉb kÉ≤M) `H á```«ëàdG O n oÎa zΩÉ```b í``«°ùŸG{ hCG ô`«îH ºàfCGh ΩÉY πc :óMC’G

á``æjõH ¬``æ«jõJh â«ÑdG Ò°†– É¡«a ºàj IÒãc äGÒ°†– ó«©dG QÉ¡f ≥Ñ°ùj  

π``ãe ó``«©dG Rƒ`eôH äR qpô oW »àdGh ó«©dÉH á°UÉÿG ¢TQÉØŸG ¢T nôØ oJ å«M áªFÓe

 .IÉ«◊G OóŒh ™«HôdG ¤EG õeôJ »àdG QÉgRC’Gh ÖfGQC’Gh â«cÉàµdG

  
     

“ إرادة النجاح مهمة، لكن األهم منها إرادة التحضير للنجاح”  
) بوبي نايت(         5

“ كما أنه عند تسليمه الروح زلزل األرض، هكذا عند قيامته زلزلها أيًضا لُيعلن أن الذي مات 
)األنبا بولس البوشي( هو الذي قام.. ”        5



    يعود الإحلاد بني اآن واآخر اإىل الظهور, والعجيب اأن بع�ض من ال�ضباب تعجبهم الفكرة, يجدون فيها ذواتهم وّتر�ضى غرورهم 

, فهم يتمّردون على املُ�ضّلمات والثوابت , ويظنون يف ذلك اأنهم مثقفون وعباقرة اأحيانًا, ويبحثون عن بطولت على ح�ضاب 

اهلل!!, وبينما �ضعى البع�ض للتحرر من فكرة الإله فاإنه يوجد على اجلانب الآخر َمن اعترب اأن كل ظاهرة يعجز عن تف�ضريها 

اأو اخ�ضاعها اإلهًا, مبا يف ذلك احل�ضرات واحليوانات والكواكب. وبينما ُيَعد من يعبد املخلوق وثنيًا فاإن امللحد هو الذي ينكر 

ُنوَعاِت, ُقْدَرَتُه  ُموَرُه َغرْيَ امْلَْنُظوَرِة ُترَى ُمْنُذ َخْلِق اْلَعاَلِ ُمْدَرَكًة ِبامْلَ�ضْ
ُ
نَّ اأ

َ
اهلل, ولكن لالأ�ضف فاإن كالهما قد �ضال الطريق »لأ

ُهْم ِباَل ُعْذٍر« )رو1: 20(, واأما املوؤمن فهو من يعرف اهلل ويحبه ويحيا له. َة َوَلُهوَتُه, َحتَّى اإِنَّ ْرَمِديَّ ال�ضَّ

 ملاذا اأحَلد البع�ض:

    رمبا كان الفقر واملر�ض واملوت والكوارث واحلروب والظلم. وعدم ا�ضتجابة ال�ضالة, وتطور العلوم وكربياء قلب الإن�ضان 

وعجزه عن تف�ضري بع�ض الظواهر, وغريها تعد من الأ�ضباب التي قد تدفع الإن�ضان اإىل الإعتقاد بعدم وجود اإله ي�ضيطر على 

الكون . ولكن اهلل اأعطى احلرية للنا�ض لكي يفعلوا ما ي�ضاءوا ثم هناك دينونة, وبالتايل ما يحدث من معاناة هو ب�ضبب �ضرور 

الإن�ضان وانف�ضاله عن اهلل.

    واأما بخ�ضو�ض املر�ض فاإن اهلل و�ضع للطبيعة قوانينًا كل من ك�ضرها ُيعاَقب, واأما عن الفقر فاإن اهلل اأعطى النا�ض مواهبًا 

متعددة خمتلفة, واأما عن الكوراث فمنها ما هو توازن بيئي اأو ب�ضبب طمع الإن�ضان مثل ثقب الأوزون واإتالف ماليني الهكتارات 

فيها خري  التي  بالطريقة  ي�ضتجيب  اهلل  فاإن  ال�ضلوات  واأما عن  الآخرين,  وردع  الإن�ضان  لتحذير  هو  ما  ومنه  الغابات,  من 

الإن�ضان. واأما التطاول على اهلل ب�ضبب الإكت�ضافات وتطور العلم وكربياء قلب الإن�ضان, فهناك فرقًا بني اخللق وال�ضنع, مثل 

الطني والأواين التي ُت�ضَنع منه, واخللية احلية منها الكائنات احلية, ومثل الفرق بني اجلن�ض والنوع... الخ.

اأي�ضًا والكهرباء  الهواء  باأن  الب�ضطاء يردون على ذلك  الإن�ضان وي�ضمعه ويلم�ضه, فان  بالثقة فقط مبا يراه      وبينما نادوا 

واملغناطي�ضية كلها موجودة واإن كنا ل نراها, بل وحتى املح�ضو�ض نف�ضه ل ي�ضلوا اإىل كل اأ�ضراره اأي�ضًا, ثم يظل ذلك اللغز 

مثل الكابو�ض جاثمًا على �ضدورهم: »ماذا بعد ..« فقد عجزوا يف النهاية اأمام امللل واملر�ض واملوت, وهكذا ت�ضبح حياتهم بال 

معنى, فتكرث حالت النتحار بينهم, اإن الإن�ضان مييل يف طبيعته اإىل وجود اإله ُي�ضعِره بالطماأنينة, ومع ذلك فهناك الإحلاد 

اإثبات عدم وجود اهلل, بينما العملي هو الإقتناع النظري بوجود اهلل بينما  النظري والإحلاد العملي, والنظري هو حماولة 

َيت اخلطية »اإحلاد حلظى!« وِلعلنا نذكر اأن القدي�ضة بائي�ضة كانت توؤمن بوجود اهلل  الت�ضرفات مغايرة لذلك, ومن هنا �ُضمِّ

ولكن نظريًا فقط .

    كما اأننا وبينما ن�ضخر من الوثني, نن�ضنى اأننا قد نعبد اآلهة اأخرى مثل املال والطعام واجلن�ض, وقد نخاف النا�ض ول نخاف 

اهلل, ن�ضاحلهم ونعتذر لهم بينما ل نفعل ذلك مع اهلل.

    اإن املوؤمن احلقيقي هو الذي له عالقة حية مع اهلل , ولذلك ُيدَعى هوؤلء : »يعرفون اهلل .. يخافون اهلل .. يحبون اهلل » اإنه 

يوؤمن باأنه خليقة اهلل , ومع اأن اهلل خل�ضه, واإنه �ضانع اخلريات, وهو يرتّجى ملكوته. يقول القدي�ض بول�ض الر�ضول »لكنني 

ل�ست اأخجل لأنني عالمِ مبن اآمنت وموقن اأنه قادر اأن يحفظ وديعتي اإىل ذلك اليوم« )2تي1: 12(.

الأنبا مكاريو�ض الأ�سقف العام

يطل من جديد بوجهه القبيح
اإللحـــاد

6
“ وأما كون الرب قد ألقى الثياب في المقبرة لما قام، فلكي يعلمنا أنه في القيامة الجامعة 

)األنبا بولس البوشي( ال يحتاج أحد إلى لباس، وال إلى شيٍء مما يستعمل في الدهر. ”  



  
     

ÜÉÑ°ûdG á∏Ä°SCGÜÉÑ°ûdG á∏Ä°SCG

ó```dƒ```dG á`©«ÑW â`fÉ`c É``ÃQh .äÉ```æÑdG ió```d ¬```æY ∞`∏à o Üƒ∏°SCÉH kÉ«ØWÉY O’hC’G »qHô of ΩÉY ¬LƒH ÉæfCG ßMÓof          

ø`e É¡jód ÉÃ âæÑdG á©«ÑW ∞∏àîJ Éªæ«H ,á«JGòdG á«dÓ≤à°S’Gh ´Éaóf’Gh IQOÉÑŸÉH õ«ªàJ (ájôcP äÉfƒeôg øe ¬jód ÉÃ)

º``à¡J º```` nK ø```eh ,É¡«dEG »ªàæJ áYƒª› øe kAõL ¿ƒµJ ¿CG ¤EG kÓ«e ÌcCGh ódƒdG øe kkAhóg ÌcCG É¡∏©Œ ájƒãfCG äÉfƒeôg

AÉ«°TCG ¬H º¡£HôJ øjòdG ¢UÉî°TC’ÉH hCG AÉ«°TC’ÉH ÌcCG ºà¡j ób …òdG ódƒdG ºà¡j É‡ ÌcCG á«°üî°ûdG äÉbÓ©dGh ¢UÉî°TC’ÉH

ôYÉ°ûŸG IAGôb ≈∏Y √Qób ÜÉ°ûdG øe ÌcCG IÉàØdG ¿ƒµJ ¿CG ™Ñ£dÉH Gòg ≈∏Y ÖJÎj  .(kÓ``ãe á``«°VÉjQ) á`æ«©e ¬£°ûfCG hCG

kÉ`ÑdÉ`Z ∂dP  §HôJ »gh ,ΩÉY ¬LƒH ó°ù÷G äÉcôM hCG äƒ°üdG áª¨f hCG ¬LƒdG äGÒÑ©J õ««“ ∫ÓN øe øjôNBÓd á«∏NGódG

¢ü``î°ûdG ¬`H ô©°ûj Ée êÉàæà°SGh AGô≤à°SG ≈∏Y IQó≤dG É¡jód ¿ƒµj Ée kGÒãch ,¬©e πeÉ©àJ …òdG ¢üî°û∏d á«°ùØædG ádÉ◊ÉH

ICGôŸG óªà©J Éªæ«H ,áë°VGƒdG ájOÉŸG áqdOC’Gh ≥£æŸG ≈∏Y óªà©j ΩÉY ¬LƒH πLôdG ó‚ Gò¡d  ICGôŸG iód ó r© oH øY QÉ©°ûà°S’G øe ´ƒf ¬``æµdh ,É``¡≤£æj áæ«©e äÉª∏c ≈∏Y OÉæà°SE’G ¿hO ÉÃQ ôNB’G

á«°üî°ûdG ¥ÉªYCG ±É°ûàc’ ádhÉ ‘ IOhóëŸG ®ÉØdC’Gh äÉª∏µdGh ájOÉŸG ádOC’G Oô› ≈ q£ nîàj ¿CG kÉ``«ØWÉY kÉ q«cP ¿ƒµj »`c πLôdG ≈∏Yh .QƒeC’G ≈∏Y ºµ◊G ‘ …ô£ØdG É¡°SÉ°ùMEG ‘ ΩÉY ¬LƒH

kÉ«ØWÉY áqn«cP ¿ƒµJ »c ICGôŸG ≈∏Yh .º¡∏NGóH Ée ¢ù qo°ù–h QÉ©°ûà°S’G k’hÉ o ,øjôNB’G ™°Vƒe ‘ ¬`°ùØf kÉ`©°VGh ¬JGP R ohÉŒ ∫ÓN øe øjôNB’G ôYÉ°ûÃ ¢SÉ°ùME’G ∫hÉë oj ¿CGh ,É¡©e πeÉ©àj »àdG 

.áë«ë°U ÒZ èFÉàf ¤EG …ô£ØdG É¡°SÉ°ùMEG  É``gOƒ`≤j ÓÄd ,ájOÉŸG ádOC’Gh IOôéŸG ®ÉØdC’G πª¡Jh ¢üî°ûdG ¥ÉªYCG AGô≤à°SG ≈∏Y óªà©J ’CG 

,ø```«Wô``°T ∑É``æg ¿CG í`°VGh ."äGƒNCÉc IQÉ¡W πµH ø¡∏eÉ©a äÉKó n◊G ÉeCG" :¢ShÉKƒª«J ¢ùjó≤∏d ∫ƒ°SôdG ¢ùdƒH ∫ƒ≤j    

 Ió```MGh ¢ù``«dh Iô``«Ñc áYƒªéŸ ájƒNCG áÑ É`¡fCG  : ÊÉãdGh ,äGƒ¡°ûdG ¬«∏Y ≈¨£J ’ kGôgÉW Ö◊G ¿ƒµj ¿CG ƒg : ∫hC’G

ÖfGƒ÷G â¨W GPEG á«MhôdG ÉæJÉ«M ≈∏Y É¡éFÉàf É¡dh .É¡£Ñ°V hCG É¡«∏Y QÉ°üàfE’G Ö©°üj áØ«æY á«ØWÉY äÉbÓY ¤EG ∫ƒëàJ

á```«ë£°ùdG ábÓ©dÉa á«°ùØædG ÉgQÉKBG É¡dh ,±GôWC’G πc á©ª°S ¤EG IAÉ°SEG »¡a á«YÉªàL’G É¡éFÉàf É`¡d kÉ`°†jCGh ,á`jó°ù÷G 

´É``aó`fG á¶MÓe ∂æµÁh .Ö`Ñ°S …C’ ±GôWC’G óYÉÑàj ÚM á∏µ°ûe íÑ°üJh É¡àdGREG Ö©°üj â≤ qnª© nJ GPEG øµdh É¡fÉ«°ùf øµÁ

.ájô°SC’G hCG á«YÉªàL’G äÉbÓ©dG ∞©°V hCG »MhôdG hCG »∏≤©dG hCG »°ùØædG ÆGôØdG ÖÑ°ùH ¢UÉî°TC’G ¢†©H

ójó`©dG ‘ ¬`ª qoµ– ‘ kÉeÉg kGQhO ¿É°ùfE’G IOGQEG Ö©∏J PEG OGQCG GPEG ,ádƒ¡°ùH ¬ØWGƒY ‘ ¿É°ùfE’G ºµëàj ábÓ©dG ájGóH ‘      

hCG kÉ``≤ªY á`bÓ`©dG äOGR Éª∏c .ádÉ©a ÒZ §Ñ°†dG IOGQEG É`æ¡a  ..Ö``ëj ¿CG ó`jô`j ÜÉÑ°ûdG ¢†©H øµdh - IÉ«◊G ∞bGƒe øe

.ájGóÑdG øe ¬∏≤Y ¿É°ùfE’G π pª© oj ¿CG ø o°ùë nj ,Ö©°UCG ºµëàdG íÑ°üj ,á«æeR IÎa

≈∏Y ∂dòdh ,¬JCGôeGh πLôdG ÚH ábÓ©dG øY π«∏cEG πc ‘ CGô≤ oJ »àdG 5 ¢ù°ùaCG ‘ Ö◊G øY ¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ç qnó– óbh      

»``°üî°ûdG ±ó``¡dGh ,»``∏≤©dG Ö`fÉ÷G ,»MhôdG Ö`fÉ`÷G …ƒb Éª∏µa  .¬Lhõàj …ò∏d ¬qÑ oM ôN qnój ¿CG -áHÉ°Th ÜÉ°T- Éæe πc

.Ú©j ÜôdGh É¡£Ñ°Vh áØWÉ©dG ¬«LƒJ ≈∏Y IQó≤dG OGOõJ

‘ øµdh ,á«≤∏ÿG Üƒ«©dGh πcÉ°ûŸGh çOGƒ◊G ‘ ≈°SÉ°SCG A»°T ¿ƒµJ kÉfÉ«MCG ,≥F’ ÒZ kÉÄ«°T π«ªŒ á«∏ªY iCGh πc â°ù«d    

.º``gô``«Zh Ú«fÉæØdG ¢†`©H πãe ôNCG ¢Vô¨d Ωóîà°ùJ ¿É«MC’G ¢†©H 

ø```e á```jhOC’G ≥`∏N ÜôdG ....»∏©dG óæY øe äBG Ö£dG" ñGÒ°S øH ´ƒ°ûj ôØ°S ‘ ∫ƒ≤j ¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ¿CG ≈°ùæf ’h      

 .É¡gôµj ’ ø p£ nØdG πLôdGh ¢VQC’G

?Ú°ùæ÷G ÚH »ØWÉ©dG AÉcòdG ∞∏àîj πg

?á«YÉªàLG áÁõg ΩCG á«£N ôNB’G ¢ùæ÷G ÖM πg

?áØWÉ©dG hCG Ö◊G §Ñ°V ≈∏Y IQób ∑Éæg πg

?¬∏dG IOGQEG ó°V π«ªéàdG äÉ«∏ªY πg

“ المالئكة التي قّدمت األخبار الساّرة لرعاة بيت لحم اآلن ُتخبر بقيامته. السماء بكل خدمتها 
تخبر عنه، طغمات األرواح العلوّية ُتعلن عن االبن أنه الله حتى وهو في الجسد. ”   

)القديس كيرلس الكبير(         
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القديس
سلوانس الراهب

رهبنته 
القديس مقاريوس، وسار  الطوباوي بدير   ترهب هذا 

الكثير  والسهر  الطويل  بالصوم  نفسه  وأجهد  الفضيلة  في 
له اهلل لرؤية المناظر  واإلتضاع والمحبة حتى صار أبًا عظيمًا وقد أهَّ

اإللهية. وكان يوصي تالميذه دائمًا بأن ال يهملوا شغل اليد، وأن يتصدقوا 
بما يفضل عنهم، وقد وضع هذا األب أقوااًل نافعة في الجهاد الروحي

قصة 
ـــال لهـــم  ـــذه فـــي عمـــل أيديهـــم فق ـــام رآه راهـــب كســـالن منهمـــكا مـــع تالمي  فـــي أحـــد األي

ال تعملـــوا للطعـــام الفانـــي فإنـــه مكتـــوب: “إن مريـــم اختـــارت لنفســـها نصيبـــًا صالحـــًا ال 
ـــق  ـــه الكنيســـة واغل ـــًا وادخل ـــذه “اعـــط األب كتاب ـــال لتلمي ـــا ســـمعه الشـــيخ ق ـــا” فلم ـــَزع منه ُين

ـــعة  ـــاعة التاس ـــت الس ـــا أت ـــك، ولم ـــذ ذل ـــل التلمي ـــؤَكل” ففع ـــيئًا ي ـــده ش ـــدع عن ـــرأ وال ت ـــه ليق علي
ـــه نحـــو  ـــك كان الراهـــب شـــاخصًا بعيني ـــاء ذل ـــم يدعـــوا الراهـــب، وفـــي أثن ـــذه ول أكل الشـــيخ وتالمي
ـــا أكل  ـــيخ: “أم ـــال للش ـــة وق ـــن الكنيس ـــرج م ـــوع خ ـــه الج ـــتد ب ـــوه وإذ اش ـــن يدع ـــرًا م ـــاب منتظ الب
ـــم تدعنـــي لـــألكل معهـــم؟” فأجابـــه: “أنـــت رجـــل  اإلخـــوة اليـــوم؟” فأجابـــه: “نعـــم” فقـــال: “فلمـــاذا ل

ـــح”. ـــب الصال ـــك النصي ـــام جســـدي ويكفي ـــى طع ـــك إل ـــة ب ال حاج
ـــد لمريـــم  ـــا ابنـــي ال ب ـــم األخ أنـــه قـــد أخطـــأ فضـــرب مطانيـــة مســـتغفرا فأجابـــه الشـــيخ قائـــال “ي     فعل
ـــًا  ـــم وصـــار مداوم ـــذا التعلي ـــن ه ـــع األخ م ـــم” فانتف ـــت مري ـــا ُمدَح ـــا ألن بمرث ـــى مرث ـــاج إل ـــن أن تحت م

ـــه. ـــا يفضـــل عن ـــا بم ـــه ُمتَصدِّق ـــل بيدي ـــى العم عل
نياحته..

لما أكمل جهاده بشيخوخة صالحة أعلمه اهلل بوقت نياحته فاستدعى
الرهبان القريبين منه وتبارك منهم...

ثم تنيح بسالم وكان ذلك يوم 9 أبريل )1 برموده ( .

صالته فلتكن مع جميعنا
آميــــــن

“هذه التي كانت قباًل خادمة للموت قد تحّررت اآلن من جريمتها بخدمة صوت المالئكة 
8القّديسين، وبكونها أول كارز باألخبار الخاصة بسّر القيامة المبهج.“   ) القديس كيرلس الكبير(



“عندما يذهب )إلى أبيه( حاماًل الغلبة والنصرات بجسده القائم من األموات... عندئذ تقول 
بعض القوات: “من ذا اآلتي من أدوم بثياٍب حمٍر من بصرة، هذا البهي بمالبسه؟”    

)العالمة اوريجانوس (         
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سفـــــــــــر 
حبقـــــوق
النبــــي

   نجــد النبــي هنــا فــي تســاؤل مســتمر وفــي 
صــراع مســتمر مــع اهلل فــي الصالة،ولذلــك 
اه  ــمَّ ــائل”، وس ــي المتس ــم “النب ــه اس ــق علي ُأطِل
جيــروم “الُمصــاِرع مــع اهلل” مثــل يعقــوب الــذي 

ــى الفجــر. صــارع مــع اهلل حت
    بــدأ النبــي الســفر بصــالة لحبقــوق يشــتكي 
فيهــا مــن الفســاد الــذي يــراه فــي شــعبه.ويجيبه 
بواســطة  بأنــه ســيؤدبهم  اهلل علــى صراخــه 
ــة  ــد أن رأى شراس ــي بع ــود النب الكلدانيين،ويع
هــؤالء الكلدانييــن يصــرخ هلل. وفــي االصحــاح 
الثانــي نجــد النبــي علــى مرصــده وعلــى حصنه 
التــي  شــكواه  علــى  اهلل  يجيبــه  أن  منتظــرًا 
اشــتكى منهــا فــي االصحــاح األول،ويجيبــه 

هنــا اهلل بأنــه يســتخدم هــؤالء الكلدانييــن كعصــا 
ــد  ــم ســينقلبون بع ــب لشــعبه،ولكن لكبريائه تأدي
أن يــؤدوا دورهم،وفــي االصحــاح الثالــث نجــد 
ــه يــرى عهــد  ــاًل ُمرنِّما،وفــي صالت النبــي متهل

ــة. ــر البرك ــتقبل فينتظ الخــالص المس
االصحاح األول:

    فــي جســارة يصــرخ النبــي إلــى اهلل قائــاًل 
ــّرة  ــه م ــمع،يصرخ إلي ــو ال يس ــوه وه ــه يدع أن
ــعب  ــاد الش ــذي س ــم ال ــل الظل ــن أج ــّرات م وم
ــة  ــاءت إجاب ــن. وج ــص المظلومي ــو ال ُيخّل وه
الــرب علــى تســاؤل النبــي هكذا:”انظــروا بيــن 
ــل  ــي عام ــروا حيرة،ألن ــم وابصــروا وتحّي األم
عمــاًل فــي أّيامكــم ال تصّدقــون بــه إن ُأخبــر بــه: 

ــن....” )حــب1: -5 6( ــم الكلدانّيي ــذا مقي فهأن
    حقــًا إن اهلل يصمــت زمانــًا. ال تجاهــاًل 
ــا  ــام مــن جانبه،إّنم ــُدث، وال لعــدم اهتم ــا َيْح لم
مــن  تأديــب  دون  لرجــوع  فرصــة  ليعطــي 
جانبه،فــإن لــم يرجــع اإلنســان عــن شــّره يقــوم 
وســيله  كل  بالتأديب،مســتخدمًا  نفســه  الــرب 

للبنيــان.
ــردوس،  ــن الف ــد طــرد آدم م     إن كان اهلل ق
إّنمــا لكــي بطــرده يــرّده إليــه. وهكــذا إن كان اهلل 
ســمح للشــعب باألْســر إّنمــا ليبعــث فيهــم الشــوق 
إلــى الحرّيــة الداخلّيــة والحنيــن ال إلــى الرجــوع 
ــا  ــا العلي ــة فحســب وإّنم ــليم األرضّي ــى أورش إل

أيضــًا.
االصحاح الثاني:

    “علــى مرصــدي أقف،وعلــى الحصــن 
ــاذا  ــول لّي،وم ــاذا يق ــب ألرى م أنتصب،وُأراق

ُأجيــب علــى شــكواي؟!”)حب1:2(
ــاؤالت  ــا تس ــي أفكارن ــدور ف ــا ت ــرًا م     كثي
الــرب  علــى  نعرضهــا  أن  ال  بنــا  يليــق 
فحســب،وإّنما نقــف كمــا علــى مرصــد نترقــب 
إجابــة الــرب علينا،نقــف كمــا علــى حصــن 
مطمئّنيــن بإيمــان وثقــة أكيــدة أن اهلل محــب 
البشــر ال يخفــي أســراره عّنــا،وال يعمــل إال 
مــا هــو لبنياننــا. هكــذا وقــف النبــي بعــد تقديــم 
ــى المرصــد ينتظــر ســماع صــوت  تســاؤله عل
الــرب داخله،وعلــى الحصــن يحتمــي فيــه حتــى 
ال يتحــّول التســاؤل إلــى زعزعــة إيمان.هــذا 
ــا إال شــخص  ــا هم ــذا الحصــن م المرصــد وه

ــوع. ــا يس رّبن
ــب وتقــف لترصــد      مــا دامــت النفــس تطل
كلمــات الــرب واســتجابة،محتمية فيــه كحصــن 
لها،منتصبــة للجهــاد الروحي،فإنــه بــدوره ال 
يبخــل عليهــا إذ يقــول النبي:”فأجابنــي الــرب 
وقال:اكتــب الرؤيــا وانقشــها علــى األلــواح لكــي 
ــا إلــى ميعــاد، وفــي  يركــض قارئهــا ألن الرؤي
النهايــة تتكّلــم وال تكــذب،وإن توانــت فانتظرهــا 
ألنهــا ســتأتي إتيانــًا وال تتأخر”)حــب2: -2 3(.
ــق فــورًا إّنمــا  ــا قــد ال تتحّق    هــذا وإن الرؤي

فــي الميعــاد المحــّدد فــي مــلء الزمان،لــذا يليــق 
ــة  ــة ال محال ــا حادث ــًا أنه ــي أن ينتظــر واثق بالنب

حتــى وإن بــدت متأخــرة.
ــا  ــا التــي يتحــّدث عنهــا هن     مــا هــذه الرؤي
ــق  ــذي يتحّق إال تلــك الخاصــة بســّر الصليــب ال
فــي مــلء الزمــان حيــن يتجّســد كلمــة اهلل،هــذا 
الــذي ســّجل المحّبــة اإللهّيــة ِبَدِمــه المبــذول 
ال بحبــر و ورق وإّنمــا َرَســَمه علــى لوحــي 
الصليب أو عارضتيه الطولّية والعرضّية،مجتذبا 

ــه. ــكل إلي ال
ــب  ــى الصلي ــدس إل ــروح الق ــض بال     لنرك
لنقــرأ مــا قــد َنَقَشــه اإلبــن الوحيــد الجنــس 
ُمعِلنــًا لنــا األســرار اإللهّيــة الفائقة..هنــا ال نجــد 
الكلدانّييــن األشــرار يهلكــون وإّنمــا إبليــس ذاتــه 
ــم كل  ــًا وتحّط ــاروا تمام ــد انه ــّياطينه ق وكل ش

ــوه. ــلطان اختلس س
االصحاح الثالث:

    إذ وقــف النبــي علــى المرصــد يترقــب 
كلمــة اهلل وإذ انتصــب علــى البــرج اإللهــي 
نــا تهّللــت نفســه فــي داخلــه بالرغــم مــن  ُمتحصِّ
ــا كان  كل الظــروف القاســية المحيطــة به،وفيم
النبــي يئــن مــن أجــل شــعب اهلل إذا بــاهلل يكشــف 
لــه خّطتــه الخالصيــة عبــر العصــور التــي 
ــارة  ــكًا بقيث ــل ُممِس ــب فتهّل ــى الصلي ــت عل َتجلَّ
مزمــور  أوتارهــا  علــى  ليضــرب  الــروح 
شــعبك  لخــالص  قائاًل:”خرجــت  تســبحة، 
ــّرير  ــت الش ــحقت رأس بي ــالص مسيحك،س لخ
معّريــا األســاس حتــى العنق.ســاله”)حب13:3(
    يختــم النبــي تســبحته بالكشــف عن خالص 
اهلل لإلنســان،فإن كان العــدّو قــد صــّوب ســهامه 
ــًا  ــه تمام ــه وتحّطم ــد علي ــي ترت ــا لك ــا إّنم ضّدن
فــال يكــون لــه ســلطان علينــا وال موضــع فينــا.
ــوُن  ــن، َواَل َيُك ــُر التِّي ــه اَل ُيْزِه ــَع َأنَّ       “َفَم
ْيُتوَنــِة،  َحْمــٌل ِفــي اْلُكــُروِم. َيْكــِذُب َعَمــُل الزَّ
ــَن  ــُم ِم ــُع اْلَغَن ــا. َيْنَقِط ــُع َطَعاًم ــوُل اَل َتْصَن َواْلُحُق
ــُج  ــي َأْبَتِه ــَذاِوِد، َفِإنِّ ــي اْلَم ــَر ِف ــَرِة، َواَل َبَق اْلَحِظي
ــّيد  ّب السَّ ــرَّ ــي. َال ــِه َخاَلِص ــَرُح ِبِإل ّب َوَأْف ــرَّ ِبال
ــيني َعَلى  تــي، َوَيْجَعــُل َقَدَمــيَّ َكاأَلَياِئــِل، َوُيَمشِّ ُقوَّ

ُمْرَتَفَعاِتــي...” )حــب3: -17 19(.
والضيــق  باأللــم  الســفر  بــدأ  هكــذا      
الداخلّيــة  المتاعــب  بســبب  المــرارة  مــع 
النبــي فــي حــوار  والخارجّية،لكــن إذ دخــل 
مفتــوح مــع اهلل ووقــف كمــا علــى مرصــد 
ــال  ــرى أعم ــًا لي ــن منتصب ــى حص يترّقب،وعل
والفرح،مــدركًا  بالبهجــة  الســفر  اهلل..انتهــى 
ــم  ــّدد أرجله ــّوة أوالده ، ُيش ــو ق ــه ه أن اهلل نفس
بروحــه  بهــم  لينطلــق  العلــو  إلــى  ويرفعهــم 

األحــداث. كل  فــوق  القــدوس 

حبقـوق  اسـم  معنـى   
المعانـق”،  أو  “المحتضـن 
وكان مـن سـبط الوي كأحـد 

الهيـكل. فـي  الُمَغنِّييـن 



  
     

... n⁄É©dG ‘ πLQ ≈æZCG

¢ù``à«L π``«`H¢ù``à«L π``«`H

Ihô``K ¤EG π```°Uƒ``J …ò``dG âaƒ°ShôµjÉe »````°ù°SDƒ````e ó````MCG "¢ùà«L π«H"     

.Q’hO ¿ƒ«∏H áÄe ¤EG π°üJ á«°üî°T

ø`````«KÓ`````ãdG ¬`Zƒ∏H óæY kGÒfƒ«∏e íÑ°ü«°S ¬fCG ¬«ªq p∏©Ÿ OOôj ¿Éc ¢ùà«L π«H   

π`````«H ¿CG PEG ,¬````fCÉ````°T ø``````e É¡«a π∏b »àdG á∏«∏≤dG äGôŸG óMCG √òg âfÉch ,kÉeÉY

.!!ÉeÉY ÚKÓãdGh óMGƒdG ¬Zƒ∏H óæY GÒfƒ«∏H íÑ°UCG

,Ió````ëàŸG äÉ``j’ƒ```dG ‘ πJÉ«°S ‘ Ω1955 10- 28- ‘ ¢ùà«L π«H ódh

√ qó```L º```¡d ¬n ```c nô````````` nJ Q’hO ¿ƒ«∏e …hÉ``°ùj ¿ÉªàFG ¥hóæ°U ™e á«æZ á∏FÉY øe

Ωó````îà°ùj ¿CG ¢†`````aQ ¬````æµdh ,(É```µjôeCG ‘ »``````æWƒ`dG ±ô°üŸG ¢ù«FQ ÖFÉf)

.¬àjQƒWGÈeGh ¬°ùØf AÉæH ‘ kGóMGh kGQ’hO

äÉbhCG ’h âbƒdG ™««°†J Öëj π«H øµj ⁄ ,è°VÉf ƒgh ≈àMh √ô¨°U òæe    

."¬``«a …ÒµØJ πc ™°VCG Å°T …CG π©aCG ¿CG ™«£à°SG" :kÉªFGO OOôj ¿Éc h ,ÆGôØdG

»›Èe áYƒª› "º°SÉH ácô°T ødCG ∫ƒHh ¢ùà«Z π«H CÉ°ûfCG ,Ω1969 ΩÉY ‘ 

≈∏Y É`````````¡dÓ```N ¿ÉÑdÉ£dG ± qnô©nJ ∫ƒ– á£≤f ∂dP ¿Éch ,"ôJƒ«Ñªµ∏d ójÉ°S ∂«d

Gƒ```≤≤M º`¡æµdh ,kGÒÑc kÉMÉ‚ ≥q p≤ o– ⁄ ácô°ûdG √òg øµdh ,QƒeC’G øe ÒãµdG

.Ió«Øe IÈNh k’ƒ≤©e kÉëHQ É¡dÓN øe

∫ƒ````H í```Ñ°UCGh ,º``¡°SC’G ¥ƒ°S âaƒ°ShôµjÉe â∏NO Ω1986 QGPBG 13 ‘

AÉ«æZCG ≈æZCG øe ¢ùà«L π«H íÑ°UCGh ,ÚjÓŸG ÜÉë°UCG øe ¢ùà«L π«Hh ødCG

Ω1986 QGPBG »``````ah .É`````¡°ùØf á``````≤jô£dÉH ¬JÉ«M ¢û«©j πX ¬æµdh ,ÉcÒeCG 

1200 ∫G Ö``Yƒà°ùàd IójóL ™bGƒe ¤EG IójóL Iôe âaƒ°ShôµjÉe â∏≤àfG 

Gòµgh ìÉ```‚ ¤EG ìÉ`‚ øe âaƒ°ShôµjÉe â≤∏£fGh .óf’ ∑QÉH ‘ ∞Xƒe

¤EG ¢ù``````à«Z π``````«``ÑH π```````°ü«d  Ió``````MGh Iƒ`````£îH π````````«e ∞dC’G á∏MQ äCGóH

.⁄É©dG ‘ πLQ ≈æZCG

Ωó```©d ô`````«°ûjh .(»``````°SÉFôdG Ö```°üæŸG) ájƒdhC’Gh IóMƒdG ºbQ ƒg  : 1 ºbQ

ƒ````¡a ,ô```````NBG ≈∏Y OÉ``````ªàY’G Ωó```©d Gò``¡H ô```«°ûjh .º°ù≤æj ’ ƒ¡a ,ΩÉ``°ù≤fE’G

.(óMGh ¬dEÉH ø`eDƒ```f) á`````«gƒ```dCÓd Ò°ûj  ƒ¡a ∂dò`````````d .ø```````jô````````NBÓd Qó°üŸG

ÜôdG) ¬````©e ∞`````∏àîj hCG ¬©e ≥p`````Ø qnàj m¿É````K ó````Lƒ`j ’ ,¬«dEG êÉ«àMG ‘ πµdG 

»g kÉ````°†jCG √ò```````gh ,¬∏dG iƒ````°S á````````¡dBG ó`````Lƒ``j Óa Gò¡dh .(óMGh ¬dEG ∂¡dEG

(1) º````bQh .≈```dhC’G á````«°UƒdG

.(30 :10ƒj) "ó``````````MGh ÜB’Gh É```fCG" ÜB’G …CG ∫hC’G ΩƒæbCÓd kÉ°†jCG ô`«°ûj 

ó````````°ùL π`````H ÚæKG ó©H É```````°ù«d qGPEG kGó`MGh Gó```````````°ùL ¿É````````æK’G ¿ƒ```````````µjh 

(8 :10ôe) óMGh

ó````b ø````«æKG ∑É`æg .ôNBG ∑Éæg qn¿CGh ,±ÓàNG ∑Éæg qn¿CG Ò°ûj (2) ºbQ : 2 ºbQ

.ô°û∏d hCG  í``dÉ`°ü∏d ¿ƒ``µj ó`````````b ±Ó`````ÿGh ¿É`````````````Ø∏àîj  ó`````````bh ¿É````````≤Øàj

∫hCG ƒ````gh .ô````°û∏d hCG ô`«î∏d Ò°ûoj ób …CG ,¢üædG ≈∏Y óªà©j (2) ºbôa ∂dòd

¬∏dG øY ∫É````°üØf’G »æ©j ƒ¡a ¿É`°ùfE’G •ƒ≤°ùd Ò°ûjh  .¬ª«°ù≤J øµÁ ºbQ 

π```©L …ò`dG É``æeÓ°S ƒ¡a ó°ùéà∏d Ò°ûj ºbôdG Gò¡a ¬∏d áÑ°ùædÉHh .¬àehÉ≤eh

√ó```````°ùéàH  ¬∏dG √OGQCG É````e Gò``````````¡````a (14:2-16±CG)  kGó```````MGh ø```````«æK’G 

»`````fÉ``````ãdG Ωƒ```````æ``bCÓd ô`````````«°ûj (2) º``````bô`````````a ∂dò``````````d .(20:17-23ƒj)

.ó```°ùéàŸG ¬`∏dG í``«°ùŸG …CG

 …CG  Gƒ```````£«ëj ’ ø`«ª«≤à°ùe ø`« qn£îa ,á«°Sóæg ¢UGƒN ¬d ºbQ ∫hCG : 3 ºbQ

∫ƒ`````W) OÉ````©HCG á``KÓK Ωõ∏jh .kÉ`ª°ùL ¿É```f q pƒµj ’ rÚ në r£°S …CG ∂dòc .á`MÉ``°ùe

π```eÉ``ch »≤«≤M ƒg ÉŸ Ò°ûj (3) ºbQ kGPEG .ó°ùL øjƒµàd (´É```ØJQGh ¢VôYh

ø`````e º`````bQ ƒ```````g (3) ºbôa ∂dòd .…ôgƒLh »q∏ och Úàeh »`©bGhh º` qn°ù o›h

.º```«fÉ``bC’G å```∏ãe ¬∏dGh .»¡dE’G ∫É``````````ªµ∏d ô`````````«°ûjh á``````∏eÉ`````µdG ΩÉ````````````bQC’G

É```eCG »``≤«≤◊G ƒ````g ¬∏dÉa ."¢Shó`b ¢Shób ¢Shób"  :á`∏FÉb íÑ°ùoJ áµFÓŸGh

.¢Só`````≤dG ìhô```dG …CG å```dÉ```ãdG Ωƒ```æbCÓd ô``«°ûj (3) º`bQh A»°T Óa ¿É°ùfE’G

êô````N ¿É```fƒjh ,ådÉãdG Ωƒ«dG ‘ ΩÉb í«°ùŸÉa ,áeÉ«≤dG ºbQ ƒg (3) ºbQh   

äô``````¡X á```≤«∏î∏d å```dÉ```ãdG Ωƒ```«dG ‘h ,ΩÉ```jCG á``KÓK ó©H äƒ◊  ±ƒL øe 

ø```HG äƒ`````ŸG øe ¢UÉ`````î°TCG (3) ΩÉ``````bCG í```«°ùŸGh  ,Qhò`ÑdGh ôªãdGh IÉ«◊G

.¢SôjÉj áæHGh QRÉ©dh ÚjÉf á∏eQCG

:Microso� á›ÈdG ábÓªY IO’h 

Ω1974 ΩÉ`Y ∫hC’G ¿ƒ`fÉc ô¡°T ‘ âfÉch π«Ñd â```Kó``M á«fÉK ∫ qoƒ n– á£≤f 

ø````e áî°ùf É``¡dÓ`N iCGQ ,¢ù``à`«L π«`H IQÉjõ``d ¬≤jô`W ‘ ødCG ∫ƒH ¿Éc ÉeóæY

ô``Jƒ````«Ñªµd IQƒ```°U ±Ó¨dG ≈∏Y âfÉch .Popular Electronics á∏›

ô````°üY ¿CG ∑QOCGh ,¢ùà«L ¤EG Égô°†MCGh ALTAIR 8800 ¬ª°SG »°üî°T

á```HÉàc ‘ ÒµØàdÉH CGóÑa ¢SÉæ∏d kGô q paƒàe ¿ƒµ«°Sh CGóÑ«°S »°üî°ûdG ôJƒ«ÑªµdG

¿É`````ch ô`Jƒ«ÑªµdG âªª°U »àdG ácô°ûdÉH ¿ÉæK’G π°üJG .ôJƒ«Ñªc πµd èeGôH

kÉ````›É````fôH É``````ª¡æe Ö∏£a ED ROBERTS É¡ÑMÉ°Uh MITS É`````¡ª°SG 

kÉ````›É````fô````H √É`````ëæeh ™``````«HÉ`````°SCG 8 Ió`````Ÿ ¿ÉæK’G qÖµfÉa ,ôJƒ`«Ñªµ∏d kÓ````¡°S

Gò````g ¿Éc kÓ``©ah .kÉ©FGQ ∂dP ¿Éc" :ROBERTS ∫ƒ≤jh BASIC á`````¨∏H 

ÖÑ°ùdG Gò`g ¿Éch ,"»°üî°ûdG ôJƒ«ÑªµdG n⁄ÉY ¤EG áÑ°ùædÉH ∫ƒ– á£≤f ôeC’G

â````````````≤```ãÑfG »`````à``dGh MICROSOFT á````````````cô``````°T IO’ƒ`````````d »°ù`````«FôdG 

.MICROCOMPUTER SOFTWARE ø```````````````````````````````````````````````````````````````e

 IOQÉ````ÑdG Gõ```à«ÑdG π```cCÉj ¿Éch .kGóHCG á≤Ø°U ’ øe π°†aCG á≤Ø°U …CG" ó≤à©j ¿É``c

 13 â`````aƒ`````°Shô```µjÉe ácô°T »ØXƒe OóY ¿Éc .ÖàµŸG ‘ π«∏dG ∫GƒW ≈≤Ñjh

™`````«ªL QÉ```àNGh π```°û«°S ¤EG Gƒ```∏≤àfG Égó©H ,Q’hO ¿ƒ«∏e ∫hCG â©ªL ÉeóæY

 kÉ`````©FGQ π````ª©dG ¿É```````c É```````ª¡eh .ø```dCGh π```«H ™e Gƒ```````∏≤àæj ¿CG ø```````````«ØXƒ``````ŸG

.√hQ qƒ`````£j ¿CG Ö````éj ∫ƒ≤j π``«H ¿Éc

:ΩÉeC’G ¤EG ≥jô£dG

 äÉ``YÉ°S π`ªY ™e ,ÚeÉY Gƒ`°†bh Ú›ô`ÑŸG π°†aCG øe 30 ¢ùà«L π«H ™ªL 

á`Ñ q p« ofl âfÉc èFÉàædG .Windows Rhóæjh ´GÎN’ á`dhÉfi ‘ ,á``«aÉ°VEG

.â````bƒ```dG ∂```dP ‘  kÉ``````«∏ªYh k’É©a kGôeCG ¿Éc"¢ShÉŸG"  ´Gô`àNG ø`µdh ,∫ÉeBÓd 

“قّدم المالك لهما رسالة للكرازة بالقيامة بين التالميذ: “اذهبا سريًعا، قوال لتالميذه أنه قد 
قام من األموات، ها هو يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه. ”     

)القديس كيرلس األورشليمي(        
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ِليِب. َوَكاَن َمْكُتوبًا:»َي�ُضوُع  َعُه َعَلى ال�ضَّ “َوَكَتَب ِبياَلُط�ُض ُعْنَوانًا َوَو�ضَ
ِرُيّ َمِلُك اْلَيُهوِد" ا�ضِ الَنّ

على  امل�ضيح  راأ�ض  فوق  َرت  �ُضمِّ التي  اللوحة  الِعلَّة هي  اأو  الالفتة      

لأجلها,  ِلب  �ضُ التي  تهمته  اإىل  وت�ضري  امل�ضلوب  ف  وَت�ضِ ال�ضليب, 

ح�ضب العادة املتبعة مع املحكوم عليهم باملوت �ضلبًا.

�ضري اإليها يف اأحداث ال�ضلب:
ُ
هناك ثالث لفتات اأ

ي�ضوع  اأن  عن  يعلن  مناد  بها  ودار  ُكِتبت  التي  الأوىل:   الالفتة 

و�ضاحر  للنامو�ض  خُماِلف  لأنه  عليه  القب�ض  مطلوب  النا�ضري 

وكا�ضر لل�ضبت,اإن عرف اأحد مكانه فلُيِدل عليه. وكان العنوان هو: 

مطلوب القب�ض عليه.

النا�ضري  ي�ضوع  باأن  فعاًل  الأمر  اأنه �ضدر هذا  التلمود  وُذِكر يف      

ِلب. مطلوب القب�ض عليه, واأنه ُقِب�ض عليه بالفعل وحوِكم و�ضُ

 الالفتة الثانية: هي التي ُكِتب عليها "ِعلَّته" اأي �ضبب حماكمته 

اأحد اجلنود  ال�ضلب,وكان يحملها  اإجراءات  و�ضلبه, وهي من بني 

والتهمة  الإ�ضم  ُيكَتب  وعليها  ال�ضلب,  موكب  بها  متقدمًا  الرومان 

والعقاب.وكان الغر�ض منها �ضفافية الق�ضاء, ومن جهة اأخرى ردع 

ر يف الثورة اأو القتل اأو اإعالن نف�ضه َمِلكًا. واأما اليهود  اأي اإن�ضان ُيفكِّ

فقد كانوا يحكمون باملوت على املقرتفني جرائم كبرية منها ال�ضحر 

الالفتة  ُتعلَّق  كانت  الأحيان  بع�ض  اهلل.ويف  على  والتجديف  والقتل 

ُمِرمًا  نف�ضه  ُمعِلنًا  العار,  هذا  حاماًل  عليه  املحكوم  �ضدر  على 

ُم�ضتِحق للقتل. بينما ي�ضري بني اأربعة من اجلنود.

الالفتة الثالثة: هي الالفتة التي تو�ضع فوق راأ�ض امل�ضلوب ويف 

ِلب على �ضليب من خ�ضبتني  حالة امل�ضيح اأ�ضارت الالفتة اإىل اأنه �ضُ

متعار�ضتني ولي�ض حرف  T   ال�ضائع وهو ال�ضكل الذي اعتمده التقليد 

القبطي. وقد تكون هذه الالفتة هي ذاتها التي حمَلها اجلندي اأمام 

املوكب اأو املعلَّقة يف رقبة املحكوم عليه, ولكن يبدو لنا من القرائن 

الكتابية و�ضياق الأحداث اأنها خمتلفة كما �َضيجيء.

ماذا ُكتمِب على الالفتة:

علته  ُكِتَبت  اأنه  لوقا(   - مرق�ض   - )متى  الثالثة  الإجنيليون  يقول 

"ملك اليهود" ولكن القدي�ض يوحنا ُي�ضيف عبارة "ي�ضوع النا�ضري", 
ا ي�ضوع الذي من النا�ضرة,  فاليهود ل ي�ضفوه اأبدًا باأنه امل�ضيح واإنَّ

ف�ضاألهم  النا�ضري؟"  ي�ضوع  هو  "اأاأنت  �ضاألوه:  عليه  القب�ض  وعند 

اأي�ضًا: "من تطلبون"؟ فقالوا: "ي�ضوع النا�ضري" )يو 18:  7(واملرة 

الوحيدة التي دعوه: "امل�ضيح" كان ا�ضتخفافًا "تنّباأ لنا اأيها امل�ضيح 

من �ضربك" )متى26: 68(.

ي�ضوع  اإىل  ي�ضيفون  كانوا  لليهود  كرازتهم  الر�ضل  بداأ  وعندما      

النا�ضري "ي�ضوع امل�ضيح النا�ضري" "فقال بطر�ض لي�ض يل ف�ضة ول 

ذهب ولكن الذي يل فاياه اأعطيك با�ضم ي�ضوع امل�ضيح النا�ضري قم 

وام�ض )اأع 3: 6 و 4: 10(.

املوجهة من  التهمة  بناءًا على  َكَتب بيالط�ض ذلك كتبه      وعندما 

"لي�ض  نعم  قالوا:  ملككم  اأاأ�ضلب  �ضاألهم:  وعندما  اأنف�ضهم,  اليهود 

ال قي�ضر" وملّا اعرت�ض  لنا ملك 

هو  اأنه  يكتب  باأن  الروؤ�ضاء  بع�ض 

بيالط�ض  عليهم  رّد  ذلك:  قال 

بل  احلاكم  وكربياء  باحتقار 

قد  َكَتبت  "ما  عنيد:  وكطفل 

لهم  يرتك  ل  اأنه  اأي  َكَتبت...." 

باأنها  دافع  ول  للنقا�ض,  مال 

فكرتهم.

اإعالن �سلطان روما على اليهود:

اتها  طيَّ يف  الالفتة  حملت  كما      

روما على  �ضلطان  واأن  ال�ضليب,  ُمعلَّق على  يعني: هوذا ملككم  ما 

فاإن  وبالتايل  اليهود,  ملك  اأنه  قيل  الذي  حتى  قتلت  فقد  اليهود, 

ِلب!. الذي ُح�ِضب ملكًا عليهم قد �ضُ

واأر�ضلها,  بنف�ضه  الالفتة  كتب  الذي  هو  بيالط�ض  اأن  ويظهر      

فاأ�ضاب بذلك هدفني معًا, الأول: اأنه اأهان كرامة اليهود, والثاين: 

عى اأنه َمِلك يف  اأنه ق�ضى على �ضبح التهام القائل باأن هناك من ادَّ

اليهودية,

اللغات التي كتبت بها الالفتة:

العربية  اللغة  الرتتيب:  وبح�ضب  ثالث  بلغات  الالفتة  ُكِتَبت      

ثم  الأحداث,  فيها  متت  التي  املدينة  تخ�ض  والتي  )الوطنية( 

الالتينية اأو الرومانية وهي لغة احلاكم الروماين, ثم اليونانية وهي 

اللغة العامة ولغة الآداب والفنون, اأي اللغة الدينية واللغة الر�ضمية 

واللغة الأدبية,وهذه هي اللغات الثالثة الرئي�ضية يف العال اآنذاك.

ولأن املكان على ُبْعد دقائق من �ضور املدينة, ولأن ال�ضلب حدث يف 

رون  مو�ضم الف�ضح فقد قراأها مئات الآلف وعادوا اإىل بالدهم ُيَب�ضِّ

بامل�ضلوب, ول تكن الالفتة فوقه تدل عليه لعتربوه مرمًا عاديا 

ُحِكم عليه بالقتل.

ملاذا ثار بيالط�ض:

ا�ضطّروه  واأنهم  اليهود,  ر من  ُحو�ضِ باأنه  �ضعر      كان بيالط�ض قد 

واأكرهوه على القرار الذي ل يكن بوّده التوقيع عليه, لقد وجد اأمامه 

عاءات اليهود ما يربر قتله, كما حتدثت  �ضابًا نبياًل, ول يجد يف ادِّ

عنه بروكول زوجته ب�ضكل يوحي اأنه اإله اأو على الأقل نبيًا, اأما الآن 

فكتب  ما,  نحو  على  لنف�ضه  الثاأر  اأراد  فقد  لتهديدهم  ر�ضخ  وقد 

بنف�ضه كلمات الالفتة, وملا اعرت�ضوه جاء رد فعله عنيفًا حا�ضمًاً.

اإىل هذه ال�ضرامة واحل�ضم وهو  اأحوجه      ولكن ولالأ�ضف ما كان 

عن  وك�ضف  ا�ضتاأ�ضد  لقد  امل�ضيح,  ب�ضلب  امل�ضريي  القرار  اأمام 

الوجه الروماين ذو ال�ضلطة احلا�ضمة اأمام قرار ب�ضيط هنّي, بينما 

اأي�ضر  اأيهما  د من براءته,  تاأكَّ اأكرث من  اإنقاذ �ضخ�ض هو  َجُب عن 

َفته!. َقْتل رجل اأم تغيري �ضِ

تافهة  قرارات  يف  كثريًا  نت�ضدد  اأن  معنا  احلدوث  كثري  اأمر  اإنه      

بينما نت�ضاهل ونتخاذل اأمام قرارات خطرية.

ة امل�سيح( الالفتة )ِعلَّ

“ بعد قيامته ُرؤي يسوع على الجبل في الجليل، هناك سجدوا له.”   
11          ) القديس جيروم(



      ميكن تلخي�ض القواعد الأ�ضا�ضية لرتبية الطفل فيما يلي:

مكافاأة ال�سلوك اجليد مكافاأة �سريعة دون تاأجيل:  -  1
    املكافاأة والعقاب منهج تربوي اأ�ضا�ضي يف تاأ�ضي�ض الطفل وتطويره, وهي اأي�ضًا 

اأداة هامة يف خلق احلما�ض ورفع املعنويات وتنمية الثقة بالذات حتى عند الكبار 

اأي�ضًا,

ع على �ضلوكه اجليد املقبول يت�ضجع على تكرار هذا ال�ضلوك      والطفل الذي ُي�ضجَّ

م�ضتقباًل.

الطفل  يلتزم  عندما  الإخراج  عملية  تنظيم  على  الطفل  تدرب  فرتة  يف  مثال: 

�ض. على الأم اأن تبادر فورًا بتعزيز ومكافاأة هذا ال�ضلوك  بالتبول يف املكان املَُخ�ضّ

اجليد اإما عاطفيًا وكالميًا )بالتقبيل واملدح والت�ضجيع( اأو باإعطائه قطعة حلوى.. 

يكافاأ عن كل  لياًل حيث  فرا�ضه  يتبول يف  الذي  الطفل  ينطبق على  ال�ضيء  نف�ض 

ليلة جافة.

اأنواع املكافاآت:

الجتماعية: املكافاأة   -  1
املقبول  التكيُّفي  ال�ضلوك  تعزيز  يف  الفعالية  من  كبرية  درجة  على  النوع  هذا      

واملرغوب عند ال�ضغار والكبار معًا.

ما املق�سود باملكافاأة الجتماعية؟

ة عن      الإبت�ضامة- التقبيل- املعانقة-  املديح- الهتمام- اإمياءات الوجه املُعربِّ

التنفيذ  �ضهلة  عاطفية  تعبريات  والتقبيل  واملديح  فالعناق  وال�ضتح�ضان  الر�ضا 

والأطفال عادة ميالون لهذا النوع من الإثابة.

مثال: الطفلة التي رغبت يف م�ضاعدة والدتها يف بع�ض �ضوؤون املنزل كرتتيب غرفة 

النوم مثاًل ول جتد اأي ت�ضجيع من الأم, فاإنها تلقائيًا لن تكون متحّم�ضة لتكرار 

هذه امل�ضاعدة يف امل�ضتقبل.

    ومبا اأن هدفنا هو جعل ال�ضلوك ال�ضليم يتكرر م�ضتقباًل فمن املهم اإثابة ال�ضلوك 

ذاته ولي�ض الطفل.

الأم  ِقَبل  �ضلوكها من  اإثابة  فتها ميكن  ونظَّ النوم  رتَّبت غرفة  التي  الطفلة  مثال: 

اأفتخر  الغرفة جميلة. وترتيبك لها وتنظيفها عماًل رائعًا  التايل: ) تبدو  بالقول 

اأن نقول لها  اأكرب يف نف�ضية البنت من  به يا ابنتي احلبيبة(. هذا القول له وقع 

)اأنِت بنت �ضاطرة(

املادية: املكافاأة   -  2
اأن الإثابة الجتماعية تاأتي يف املرتبة الأوىل يف تعزيز      َدلَّت الإح�ضاءات على 

ال�ضلوك املرغوب بينما تاأتي املكافاأة املادية يف املرتبة الثانية, ولكن هناك اأطفال 

لون املكافاأة املادية . يف�ضِّ

ما املق�ضود باملكافاأة املادية؟

اإعداد  يف  الطفلة  اإ�ضراك  نقود-  اإعطاء  لعبة-  �ضراء   - حلوى  قطعة  اإعطاء      

احللوى مع والدتها تعبريًا عن �ضكرها لها- اللعب بالكرة مع الوالد- ا�ضطحاب 

الطفل يف رحلة ترفيهية خا�ضة )�ضينما- حديقة حيوانات- �ضريك.. الخ(

مالحظات هامة:

د ول تاأخري وذلك مبا�ضرة بعد  تردُّ بال  عاجاًل  تنفيذًا  املكافاأة  تنفيذ  يجب   -  1
ال�ضلوك  باإعطاء املكافاأة هو مطلب �ضائع يف  ال�ضلوك املرغوب؛ فالتعجيل  اإظهار 

الإن�ضاين �ضواء للكبار اأو ال�ضغار.

اإعطاء املكافاأة ل�ضلوك م�ضروط من قبل الطفل )اأي  2 - على الأهل الإمتناع عن 
فاملكافاأة  منه(  املطلوب  ال�ضلوك  تنفيذ  قبل  املكافاأة  اإعطائه  الطفل  ي�ضرتط  اأن 

يجب ان تاأتي بعد تنفيذ ال�ضلوك املطلوب ولي�ض قبله.

ال�ضلوك ال�ضيء مكافاأة عار�ضة اأو ب�ضورة غري مبا�ضرة.   مكافاأة  عدم   -  3
    ال�ضلوك غري املرغوب الذي ُيكافاأ حتى ولو ب�ضورة عار�ضة من �ضاأنه اأن يتعزز 

ويتكرر م�ضتقباًل.

مثال: الأم التي ت�ضاهلت مع ابنتها يف ذهابها اإىل النوم يف وقت حمدد بحجة عدم 

عة بعدم  رغبة البنت يف النوم ثم ر�ضخت الأم لطلبها بعد اأن َبَكت البنت, متذرِّ

ل بكاء و�ضراخ ابنتها. قدرتها على حَتمُّ

حتليل:

    يف هذا املوقف تعلَّمت البنت اأن يف مقدورها اللجوء اإىل البكاء م�ضتقباًل لتلبية 

ها على الر�ضوخ. مَّ
ُ
رغباتها واإجبار اأ

مثال اآخر: اإغفال الوالدين للموعد املحّدد لنوم الطفل وتركه مع التليفزيون هو 

مكافاأة وتعزيز غري مبا�ضر من جانب الوالدين ل�ضلوك غري ُم�ضَتَحب, يوؤدي اإيل 

�ضراع بني الطفل واأهله اإذا اأجربوه بعد ذلك على النوم يف وقت حمدد.

فيه ول عنف: ق�سوة  ل  عقابا  ال�سيئ  ال�سلوك  معاقبة   -  2
ب�ضورة  ال�ضلوك  تر�ضيد  يف  والعقاب  الثواب  مببداأ  تاأخذ  ل  تربوية  عملية  اأي      

متوازنة وعقالنية تكون نتيجتها انحرافات يف �ضلوك الطفل عندما يكرب.

    العقوبة يجب اأن تكون خفيفة ل ق�ضوة فيها؛ لأن الهدف منها هو عدم تعزيز 

بج�ضده  ال�ضرر  واإحلاق  الطفل  اإيذاء  ولي�ض  م�ضتقباًل  ال�ضيء  ال�ضلوك  وتكرار 

وبنف�ضيته, كما يفعل بع�ض الآباء يف تربية اأولدهم.

وحيدًا  الولد  كان  اإذا  وبخا�ضة  عواطفهن  )بفعل  اأمهات  جند  النقي�ض  وعلى      

اأولدهن على ال�ضلوكيات اخلاطئة في�ضبح الطفل ُعر�ضة  يف الأ�ضرة( ل يعاقب 

لل�ضراع النف�ضي اأو النحراف عندما يكرب.

اأنواع العقوبة:

- التنبيه لعواقب ال�ضلوك ال�ضيء       - التوبيخ      - احلجز ملدة معينة     - العقوبة 

اجل�ضدية.

اأو  والإهانة  كالتحقري  املوؤذية  القا�ضية  العقوبات  عن  متامًا  الإمتناع  يجب      

يف  تتمثل  الطفل  لدى  �ضلبية  اأفعال  ردود  تخلق  لأنها  العنيف؛  اجل�ضدي  ال�ضرب 

الكيد والإمعان يف عداوة الأهل والتم�ضك بال�ضلوك ال�ضلبي الذي عوِقب من اأجله 

ملجرد حتّدي الوالدين, والدخول يف �ضراع معهم ب�ضبب ق�ضوتهم عليه.

مالحظات هامة:

عدم معاقبة ال�ضلوك ال�ضيء:

اأخيه بعد �ضجار  مثال: بينما كان الأب والأم جال�ضني اندفع البن الأكرب ي�ضفع 

ب  يوؤدِّ اأن  الأب  الأم من  الطفلني فطلبت  بني  املعركة  ون�ضبت  لعبهم  اأثناء  عنيف 

هيثم على هذه العدوانية لكن الأب رد قائاًل: )الأولد يظّلوا اأولد يتعاركون لفرتة 

ثم يعودوا اأحباء بعد ذلك(

ع البن الأكرب على تكرار اعتدائه على اأخيه ويجعل  حتليل: هذا الرد من الأب ُي�ضجِّ

الأخ الأ�ضغر يح�ض بالظلم وعدم امل�ضاواة   

لطفلك والعقاب المكافأة

“ بعد قيامته أيًضا إذ أرسلهم لألمم أوصاهم أن يعّمدوهم في سّر الثالوث.” 
12          ) القديس جيروم(



وبعــد غيــاب ثــالث عــرة ســنة، مهنــا 10 ســنني يف عهــد 
اإلمرباطــور البزينــي هرقــل، وثــالث ســنني قبــل الغــزو العــريب 
لإلســكندرية؛ رجــع البابــا بنيامــني إىل مقــر كرســيه. فبــدأ يف 
ــة  ــذ مجمــع خلقيدوني ــذي تصــَدّع من ــاء ال ــادة البن احلــال يف إع
يف  الفــاريس  التخريــب  مث  لألقبــاط،  البزينــي  واالضطهــاد 
هرقــل،  أضلَّهــم  الذيــن  جــذب  يف  فأخــذ  القصــرة،  غزوهتــم 

فرجــع مهنــم كثــرون.
تعمري األديرة:

هبــا  ــه البابــا بنيامــني إلتفاتــه حنــو األديــرة الــي خَرّ     وَجّ
فــرَمّ  إصالحهــا،  يف  واجهتــد  ملــرص  تُلّكهــم  أثنــاء  الفــرس 
أديــرة بريــة شــهيت، وبــدأ بديــر األنبــا بيشــوي إذ وجــد أن 
بقيــة  إىل  بالبنــاء  امتــد  مث  تامــًا.  بــوه  خَرّ قــد  اكنــوا  الرببــر 
أديــرة تلــك املنطقــة الــي يه احلصــن احلصــني إلميــان الكنيســة، 
وا اإلميــان  واخلزانــة األمينــة حلفــظ تــراث اآلبــاء الذيــن ســَمّ

ــل. ــل إىل جي الرســويل مــن جي
ــن  ــا ضــاع م ــِي مَعّ ــن ُتغ ــة مل تك ــاين احلجري ــى أَنّ املب     ع
تــراث أديب كنــي نتيجــة حريــق اإلســكندرية. واكن معروفــًا يف 
ــكندرية  ــة يف اإلس ــة الباباوي ــارخي أن املكتب ــة مــن الت تلــك احُلْقب
الكنيســة  قوانــني  لــل  األصليــة  والوثائــق  املراجــع  حتــوي 
اكن  اإلســكندرية  بابــاوات  وإىل  الكنســية.  املجامــع  وقــرارات 
يلجــأ اآلبــاء رؤســاء الكنائــس األخــرى يف العــامل يســألوهنم عــن 
النصــوص األصليــة ومضاهــاة مــا عنــدمه مــن نســخ علهــا. 
ــة  ــذه املكتب ــق مصــر ه ــه التحقي ــى وج ــروف ع ــن املع ــس م ولي
الكبــر  كرلــس  البابــا  أيــام  تارخيــي  وجــود  هلــا  اكن  الــي 
ــه بأقــل مــن مائــي  ــل الغــزو الفــاريس مث العــريب بعــد نياحت قب

عــام.
العودةملهامالرعايةوتثبيتاملؤمنني:

    عــاد البابــا بنيامــني إىل مقــر كرســيه واهنمــك يف تثبيــت 
ــوع.  ــن لك ن ــزاة م ــا الغ هب ــي خَرّ ــس ال ــر الكنائ ــني وتعم املؤمن
ويف هــذه األثنــاء اكن املســيحيون يف البلــدان األخــرى مــا زالــوا 
الغــزو  اكرثــة  مــن  ــوا  يتعَمّ ومل  الغبيــة  باملجــادالت  منشــغلني 
الفــاريس مث العــريب، والــي اكنــت بســبب انقســامهم حــول 
ــرة.  ــم الصغ ــات عقوهل ــى إماكني ــو ع ــي تعل ــة ال ــور العالي األم
وملــا اشــتد النقــاش بــني األســاقفة حــول موضــوع َعويــص: “هــل 
أن  اإلمرباطــور  رأى  مشــيئتان؟”  أم  واحــدة  مشــيئة  لمســيح 
ــد مجمــع يف القســطنطينية لبحــث هــذا املوضــوع،  يدعــو إىل َعْق
حــره  بــل  فيــه؛  مندوبــون  القبطيــة  للكنيســة  يكــن  مل  ولكــن 
البطريــرك اخللقيــدوين قــرش الــذي تــرك البــالد هنائيــًا إثــر 
هَيّــأ  الــذي  العــاص  بــن  معــرو  وبــني  بينــه  املعاهــدة  توقيــع 
الفرصــة لألنبــا بنيامــني ليتســَمّ مقاليــد رائســته ويعيــش يف مقــر 

باإلســكندرية. كرســيه 
    وحســنًا مل حيــر بابــا الكنيســة القبطيــة هــذا املجمــع 
ــن  م م ــَدّ ــا هت ــادة إمعــار م ــه وإع ــِمّ أشــتات رعيت ــَرّغ لِ حــى يتف

ــم. ــدمه وأديرهت معاب
أغاثوتمليذالبابابنيامني:

    اكن يعيــش مــع البابــا بنيامــني إنســان مملــوء نعمــة وحمكــة 
ــًا يف الكنيســة. ويف زمــن اإلمرباطــور  امســه “أغاثــو”. واكن ِقَسّ
هرقــل اكن يرتــدي زّي العمانيــني يف مدينــة اإلســكندرية ويطــوف 
ليــاًل بيــوت األرثوذكســيني املختفــني مــن اضطهــاد البطريــرك 
اخللقيــدوين قــرش، وذلــك لُيثِبّهتــم ويقــي حواجئهــم ويناوهلــم 
ــة  ــه ُقَفّ ــى كتف ــل ع ــار اكن حيم ــة، ويف الهن ــن األرسار املقدس م
جنــار  بأنــه  املُضَطِهديــن  أمــام  ويتظاهــر  النجــارة  آالت  فهــا 
حــى ال يعرتضــوا ســبيله. ومكــث هكــذا 10 ســنوات يقــوم هبــذه 
ــَظ للكنيســة أبناءهــا وقادهتــا إىل  ــة، حَفَف ــة اخلفي اخلدمــة الفدائي

حــني رجــوع البابــا بنيامــني إىل مقــر كرســيه.
    فمــا عــاد البابــا إىل كرســيه، أقامــه وكيــاًل لــه يف تدبــر 
البيعــة، وعــى األخــص أنــه ُأصيــب يف ســنتيه األخرتــني مبــرض 
ــو هــذا خــالل هاتــني  ــه أغاث َدَم ــه أقعــده عــن العمــل، َفَ يف رجلي

الســنتني خدمــة االبــن البــار بأبيــه احملبــوب.
رسامةمطرانإلثيوبياوإرسالهمعراهبقديس:

    قــام البابــا بنيامــني برســامة مطــران جديــد إلثيوبيــا وأرســله 
ــته  ــرف بقداس ــوت ُع ــكال هميان ــب امســه ت ــه راه ــاك ومع إىل هن
زال  وال  اإلثيــويب،  للشــعب  جليلــة  خدمــات  أَدّى  وقــد  وتقــواه، 
مونــه وجيُلّونــه حــى هــذا اليــوم، ويقولــون أنــه  اإلثيوبيــون يكِرّ
ــس الرهبنــة اإلثيوبيــة يف بــالدمه، وهــو شــفيع إثيوبيــا  أول َمــن أَسّ

ــا ورؤســاهئا. وملوكه
انتقالالبابابنيامنيإىلداراخللود:

   أبــدى القديســون عطفهــم عــى هــذا البابــا املجاهــد الصبــور، 
ينقلــه  أن  إليــه  ضارعــني  المســاوي  اآلب  لــدى  فيــه  فشــفعوا 
مهنــم  هلل  فتقَبّــل  البقــاء،  دار  إىل  الشــقاء  دار  مــن  رسيعــًا 
هــذه الشــفاعة وأرســل إىل صفِيّــه بنيامــني البابــا أثناســيوس 
مقــر  عــن  بعيــدًا  النــي  مثلــه  عــاىن  )الــذي  الرســويل 
كرســيه(، وبصحبتــه قديَســنْي آخَرْيــن. فظهــر لــه ثالثهتــم يف 

ــاكر. ــة األب ــه إىل بيع ــرب انتقال ـَّـروه بق حــم وبشـ
    ومــا أن انبلــج جفــر تلــك الليلــة حــى فاضــت روح األنبــا 
بنيامــني بــني يــدِيّ اآلب. واكن انتقالــه يف اليــوم الثامــن مــن هشــر 
 39 قــى  وهبــذا  656م.  عــام  ينايــر(،   17( املبــارك  طوبــة 

)617-656م(. املرقــي  الكــريس  عــى  عامــًا 

جهاد من أجل
إعادة البناء

البابا بنيامين األول

“أن السيد المسيح قام بعد انتهاء يوم السبت مع نسمات بداية األحد. كأن النسوة وقد 
حملن الطيب وانطلقن نحو القبر يمثلن كنيسة العهد الجديد التي انطلقت من ظلمة 

حرف السبت إلى نور حرية األحد.”     ) القديس أمبروسيوس(
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ó```YÉ``°ùJ ¿CG ø```µÁ »```àdG π```ª◊G ™```æe π`FÉ°Sh ºgCG øY QÉ°üàNÉH çóëàf ±ƒ°S   

.Iô```°SCG π````µd IÉ````«◊G ±hô```X ™````e Ö```°SÉ```æàj É```Ã ÜÉ``‚E’G á«∏ªY º«¶æJ ‘

º``µ«dEGh πeGƒY IOóY Ö°ùM É¡æe π°†aCÓd ÉfQÉ«àNG óªà©j IójóY »g πFÉ°SƒdG √ògh

.π°†aCG πµ°ûH Ö«Ñ£dG ácQÉ°ûÃ QGô≤dG òNCÉJ ¿CG ™«£à°ùàd ¥ô£dG √òg ºgCG

 :iôcòdG ≈bGƒdG • 

.≈ãfC’G º°ùL ‘ á```°†jƒ````ÑdG ¤EG á````jƒ`````æŸG äÉ`````fƒ````«◊G ∫ƒ`````°Uh ™`````æÁ   

äÉfƒeô¡dG ΩGóîà°SG ΩóY ‘ áÑZôdG ä’ÉM ‘ hCG á© p°VôoŸG ΩC’G ™e Ö°SÉæe ¬eGóîà°SG 

.á«°ùæ÷G ¢VGôeC’G øe ájÉbƒ∏d º¡e ¬fCG Éªc ,πª◊G ™æŸ á∏«°Sƒc

  :iƒãfC’G ≈bGƒdG • 

.ºMôdG ≥æY ¤EG …ƒæŸG πFÉ°ùdG Qhôe ≥«© oj    

äÉfƒeô¡dG ΩGóîà°SG ΩóY ‘ áÑZôdG ä’ÉM ‘ hCG á© p°VôoŸG ΩC’G ™e Ö°SÉæe ¬eGóîà°SG

.á```«°ùæ÷G ¢VGô```eC’G øe á```jÉ```bƒ```∏d á```∏«°Sh ô`` nÑ nà© oj ¬fCG Éªc πª◊G ™æŸ á∏«°Sƒc

 :áÑcôŸG πª◊G ™æe ÜƒÑM • 

.ø```«Lƒà°ù«LhÈdGh ÚLhÎ°SE’G Êƒeôg ≈∏Y ,áÑcôŸG πª◊G ™æe ÜƒÑM …ƒà–    

.kÉeƒj 28 πc  IóMGh Iôe ΩÉjCG 7 Ióe É¡d áLÉM ’h kÉeƒj 21 IóŸ Ωƒj πc áqÑ nM ò nNDƒJ

IQhó`dG äGhP øeh ,á``jô¡`°ûdG IQhódG Ω’BG øe ¿ƒfÉ©j øjò∏d Ö°SÉæe QÉ«N Èà©J     

¢VGô``YCG øe ÚfÉ©j »JÓdG øeh ,ôjõ¨dG åª£dG äGhP øeh ,áª¶àæŸG ÒZ ájô¡°ûdG

.ájô¡°ûdG IQhódG

 ‘ hCG Ö∏```≤dG ‘ ¢Vô```e ø``e ¿ƒ`fÉ©j øeh á©°VôŸG ΩCÓd Ö°SÉæe ÒZ QÉ«N Èà©J h     

§```¨°V ‘ ´É``ØJQG hCG ø`«jGô```°ûdG ‘ á``jƒeó`dG äÉ£∏éàdG É¡«a ÉÃ ájƒeódG á«YhC’G

á`````HÉ``°üŸG ICGô```ª∏d hCG Ωƒ`````j π``c π```ª◊G ™æe áÑM òNCG ¿hôcòàj ’ øŸ hCG ,ΩódG

.á`«°VÉŸG ¢ùªÿG äGƒæ°ùdG ∫ÓN …óãdG ‘ ¿ÉWô°ùd â°Vô©J hCG …óãdG ‘ ¿ÉWô°ùH

:Iô qn̈ °ü oŸG πª◊G ™æe ÜƒÑM • 

Ió``MGh áÑM òNDƒ oJ .ÚLƒà°ù«LhÈdG ¿ƒeôg ≈∏Y Iô¨°üŸG πª◊G ™æe áÑM …ƒà–    

ió`ãdG ‘ ¿É`Wô°ùdÉH â``Ñ«°UoCG øŸ Ö°SÉæe ÒZ QÉ«N Èà©J .â«bƒàdG ¢ùØf ‘ Ωƒj πc 

∞``jõ``æd â°Vô©J øŸ hCG ºMôdG êQÉN πªM ádÉ◊ â°V qnô©J øŸ hCG ,¢†jÉÑŸG ¢ùqo«µàH hCG

.¬``ÑÑ°S Ωƒ∏©e ÒZ

 :´QõdÉH á«fƒeô¡dG πFÉ°SƒdG • 

≈∏Y ÜƒÑfC’G Gòg …ƒàëjh ô©°ûdG ¢SƒHO ºéëH …ôWh ™«aQh Ò¨°U ÜƒÑfCG ´QR qºàj    

ø```e ô```Ñà©jh .äGƒ``æ°S çÓK ´QõdG Ωhójh .º°ù÷G ‘ R nôØ oj …òdG ÚLƒà°ù«LhÈdG

ô``«Z QÉ``«N ƒ``gh .ájô¡°ûdG IQhódG ∞bƒJ ÖÑ°ùj óbh ióŸG á∏jƒW πªM ™æe πFÉ°Sh

 äGƒ```æ°ùdG ∫Ó```N …óãdG ‘ ¿ÉWô°ùd â°Vô©J hCG …óãdG ‘ ¿ÉWô°ùH áHÉ°üª∏d Ö°SÉæe

hCG á```«Ñ∏b á```eRC’ â`°Vô©J hCG Ö∏≤dG ‘ OÉM ¢Vôe øe ânfÉY øŸ hCG ,IÒN’G ¢ùªÿG

»````fÉ```©J ø````Ÿ hCG ¿É````jô````°T hCG ¥ô``````Y ‘ á```jƒ```eO äÉ`````£qò `∏éàH â```````Ñ«°UoCG

.¬HÉÑ°SCG ± nô© oJ ⁄ »∏Ñ¡e ∞jõf øe

 :πª◊G ™æe äÉ≤°üd • 

.Iô`°ûÑdG ô```ÑY ΩódG iô› ‘ ÚLƒà°ù«LhÈdGh ÚLhÎ°SE’G øe á«eƒj áYôL á≤°ü∏dG R pôØ oJ    

.áÑcôŸG ÜƒÑ◊G á≤jôW ¢ùØæH πª©J á∏«°SƒdG √ògh ,ΩÉjCG á©Ñ°S Ióe á≤°üd πc ΩhóJ

 :πª◊G ™æe ø≤M • 

.™``«HÉ°SCG 8 Ωhó```j ÊÉãdGh ,kÉYƒÑ°SCG 12 Ωhój ∫hC’G :ø≤◊G √òg øe ¿Gô q paƒàe ¿ÉYƒf ∑Éæg    

.äÓ°†©dG ‘ A§ÑH ÚLƒà°ù«LhÈdG Rôa ¤EG áæ≤◊G …ODƒJh 

  :Ödƒ∏dG •
π`NGO ™``°Vƒj ƒ``gh .Ω nóîà°ùoŸG ´ƒædG Ö°ùëH äGƒæ°S 10 ¤EG 3 ÚH Ée Ödƒ∏dG ≈≤Ñj ¿CG øµÁ     

.áÑ°üîŸG á°†jƒÑdG ¢SGô¨fG ∞bƒj hCG á°†jƒÑdG ¤EG ∫ƒ°UƒdG øe ájƒæŸG äÉfGƒ«◊G ™æÁh ºMôdG

hCG º```Mô``dG ≥``æY ‘ πcÉ°ûe hCG ∞«∏J hCG ,ºMôdG ‘ Üƒ«Y øe ¿ƒfÉ©j øŸ Ö°SÉæe ÒZ QÉ«N ƒgh

hCG á``ŸDƒ``ŸG á`jô¡°ûdG IQhódG äÉ°ü∏≤J hCG ôjõ¨dG åª£dG øe ¿ƒfÉ©j øŸ hCG ,ºMôdG ≥æY ¿ÉWô°S

.kÉŸCG ÌcCG hCG ∫ƒWCG hCG IQGõZ ÌcCG åª£H ¿ƒÑZôj ’ øŸ hCG ,¬HÉÑ°SCG ± nô© oJ ⁄ »∏Ñ¡e ∞jõf

 :π°ùædG ójóëàd á«©«Ñ£dG πFÉ°SƒdG •
Ö```æŒ ∂```æµÁ å```«ëH ÜÉ```°üNE’G ΩÉ```jCG á``bó``H π`°ùædG ójóëàd á«©«Ñ£dG πFÉ°SƒdG O qnó o–    

á```© p°Vô``` òŸG ΩCÓd Ö°SÉ``æe QÉ``«N ƒ```gh .É``¡«a π`ªë∏d ™fÉe hCG ∫RÉY ΩGóîà°SG hCG É¡dÓN ´Éª÷G

.áª¶àæŸG ájô¡°ûdG IQhódG ÜÉë°UC’ hCG

 :πLôdG º«≤©J •
êQÉ`N ¤EG á`jƒæŸG äÉ````fGƒ````«◊G π````ª– »````àdG äGƒ````æ≤dG á````MGô````÷G √ò````g ≥````∏¨J    

.±ò≤dG øe É¡©æªàa Úà«°üÿG

 :ICGôŸG º«≤©J •
IÉ``bÓ```e øe äÉ``°†jƒ``ÑdG ™æ``Á É‡ .ÜƒdÉa »JÉæb qó°S hCG ¥ÓZEGh ™£≤H áMGô÷G √òg Ωƒ≤J    

.ÜÉ°üNEÓd ¢V qoô©àdGh ájƒæŸG äÉfGƒ«◊G

  
     

π rª n◊G ™ ræ ne πFÉ°Sh π rª n◊G ™ ræ ne πFÉ°Sh 

نلنا  وقيامته,  المسيح  موت  في  اشتركنا  أننا  أي  بالروح,  المسيح  في  اعتمدنا  أننا  ”بما 
االنعتاق األول من فساد الجسد في المسيح بالروح. ولكننا ننتظر االنعتاق األخير... في 

)األب مكسيموس المعترف (  الروح.”         
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A believer once asked His Holiness, “The idea of 
atheism contends with me, and I struggle against it, 
but it returns with doubts in the existence of God. 
Please help me to confirm my faith: I am afraid that 
these doubts will prevail 
against my faith.” His Holi-
ness replied...

This is a well-known 
battle waged by the devil.

Nevertheless, there 
are many proofs of the 
existence of this universe. 
Without God, there is no 
explanation as to how the 
universe came to being.

Along the same line, there is no explanation as to 
the existence of life, matter, humans, or nature, ex-
cept that God existed and created them.

We start with the main point, and that is the exis-
tence of life.

         The Existence of Life
The question is: how was life found on the earth?

According to scientists, there was a time when the 
earth was part of the solar system, at a burning tem-
perature degree, that does not allow human, animal 
or plant life. So where did life come from? Who creat-
ed it? And how?

Atheists and other scientists have been confound-
ed at the existence of life. Here is not only meant the 
life of advanced mammals such as man, but even 
the life of a creature as small as an ant, or any insect 
that sets foot on the face of the earth. The existence 
of any one of those insects proves the existence of 
God.

Life is a fairly new concept on earth. Before, the 
earth was a burning mass, where life was 
not possible. Then, life came about 
with the cooling of the earth’s 
crust. The burning center of the 
earth, from where volcanoes 
and hot eruptions come, is not 
fit for life.

So how did life start on earth 
after the crust of the earth cooled 
down?

Normally, rigid lifeless matter 
could not have created life. There-
fore, the puzzle remains in front of 
scientists! The only solution is that 
God, in His supreme power, was the 
One who created life.

         The Existence of Matter
By this we mean rigid nature and 

whatever matter it contains.
Matter did not create itself. The expres-

sion, itself, does not make sense, for 
how can it create itself, when it is non-ex-

istent? How can it have the power to create, 
before it is created? The hypothesis is impossi-

ble. Therefore, the only possibility is that someone 
must have created it. Who is that but God?

Chance does not create things. The word “chance” 
is a non-scientific and illog-

ical word. It needs a defi-
nition. So what is chance? 
What are its powers? And 

does chance have charac-
teristics such as the capa-

bility to create?
We also cannot say that 

matter or nature is eternal. 
It is impossible for matter 

to be eternal, because being eternal proves power, 
whereas matter is weak.

It changes from one state to another: water chang-
es to water vapor, and it could freeze, and turn to ice.

The Existence of Man
Man is this marvelous being that possesses a 

mind, a soul, a conscience, and a will; and cannot 
be brought into existence, with all his wisdom and 
emotions; his high principles, loving truth and jus-

tice, and aspiring towards holiness and perfection? 
There must have been another being who has a 

much elevated power to create man, another being 
who possesses ultimate wisdom, power and will to 

enable Him to create man. This is God.
This is especially amazing when we consider the 
complex features of man. It is enough to mention 

man’s fingerprints, or pitch of voice.
There may be tens of millions of humans coex-

isting in one country, and each of them has an indi-
vidual fingerprint that differentiates him/her from 

another’s. Who is this who can draw fingerprints that 
are individualized for each person? These lines 

change from one person to another, amongst 
thousands of millions on one continent 

like Asia, or Africa. This is marvelous!
The Creator of all of that must be 

someone with limitless power.
One day a believer and an atheist 
met. The atheist told the believer: 

“How would you feel if, after death, 
you discovered that there is no 

heaven or hell, no reward or pun-
ishment, after you have spend 

your life in prayer, fasting and 
abstinence in vain?” The believer 

answered: “I will lose nothing, because 
I find pleasure in spiritual life. But how 

would you feel if, after death, you discov-
ered that there is a reward and punish-

ment, heaven and hell?”

H.H. Pope Shenouda III

”If Easter Day is the Sunday of salvation, the Thomas Sunday is the 
anniversary of redemption and salvation install“

)St. Basil the Great(
17



ــذراء  ــة الع ــن َدهش ــوب ع ــار يعق ــس م ــم القدي  يتكل
مــن جميــع الطغمــات الســمائية ووقفتهــا أثنــاء الصلــب 
ولحظــة المحاكمــة دون أن يتحــرك أحــدًا منهم للشــهاده 
لــه أو الدفــاع عنــه؛ قــد ُيقــدِّم الُعــْذر للرســل والتالميــذ 
إذ خافــوا المــوت، ولكــن هــل تخشــي القــوات الســمائية 

الغيــر المائتــه المــوت؟!!!
ــار  ــل النه ــم يحتم ــدة، ول ــة الجام ــت الطبيع     تحرك
ت خالقهــا، حتــي  أن ُيظِهــر نــوره ألن البشــرية قــد عــرَّ
الصخــور والحجــارة شــهدت لــه، فأيــن أنتــم أيتهــا 

ــم؟!! ــن كنت ــذا، أي ــن كل ه ــات الســمائية م الطغم
    بالبــكاء همســت مريــم بأصــوات األلــم وهــي 
ــل شــاهد  ــا جبرائي ــّم ي تتحــدث لجمــوع الســمائيين: هل
ــُدّق األثمــة المســامير فــي يديــه. ــُه وَي ربــك ُيســَخر ِمْن

النــار لمــاذا  يــا رجــل  يــا ميخائيــل      وأنــت 
ــر آالف األشــوريين؟  تســكت؟!! أيــن ســيفك الــذي دمَّ

ــن  ــن الصالبي ــارك م ــح ن ــَرد رم ــاذا َب لم
)الذيــن صلبــوا رب المجــد(.

    إن كان التالميــذ هربــوا مــن الُمعلِّــم 
أيتهــا  تركتمــوه  لمــاذا  وظــل وحــده، 
الترابيــون  كان  إن  الناريــة،  القــوات 

ــه، لمــاذا أيهــا  ــوا من ــوا مــن المــوت وهرب ــد خاف ق
غبريــال(؟!!! و  ســاكتان)ميخائيل  الالمائتــان 

    إثنــان منكــم ُأهينــا في أرض ســادوم فأضرمتما 
فيهــا بحــر النــار مــن أجنحتكمــا. إهانتكمــا لــم تتأخر 
وثأرتمــا لهمــا، أال تنتقمــان مــن الجســورين بســبب 

إهانــة ربَّكما؟!!!!
ــاكته، رب  ــواق س ــف األج ــان وتق ــك ُمه     المل

ــة!!. ــار هادئ ــبه، والن ــى خش ــق عل ــار ُمعلَّ الن

ر القديــس ماريعقــوب الســروجي      وهنــا َيتصــوَّ
ــد  ــع ألح ــتيقظ التاب ــوه المس ــمائيين ويدع ــد الس أن أح

ــذراء: ــى الع ــب عل ــه يجي ــاء المالئك رؤس
    لــو لــم يشــأ إبنــك لمــا مــات. ال ينقــص المالئكــة 
ــه  ــرب نفس ــز ال ــه، وال يعج ــاع عن ــم للدف ــب لربه الح
الصانــع العجائــب عــن أن ينطــق بكلمة فُيبدِّد مشــورات 
األشــراِر، َصْمتــه ُيْدِهــش كل طغمــة ســمائية، لقــد جــاء 

ــدًا لكــي بآالمــه وموتــه ُيبــدِّد ســلطان المــوت. متجسِّ
    محبتــه جذبتــه لَيِحــّل فــي البطــن ويصيــر إنســانًا، 

ومراحمــه أجبرتــه ليــذوق المــوت ألجــل آدم.
    بمــوت إبنــك َيْبطــل مــوت البشــر، وبــه ُتْفَتــح 
أبــواب الجحيــم الُمْغلقــة. بــه يــزول ســبي آدم المبــدد، 

ــا الشــرير. ــي َعَقْده ــم الت ــَدة اإلث ــل ُعق ــو يح وه
    لــو لــم يــرد لمــا ُأهيــن مــن ِقَبــل الظالميــن، ولــو 

لــم يشــأ لمــا كانــت تحمله الخشــبة.
    أحيــا الموتــى؛ ألــم يكــن قادرًا أن ُيحيي نفســه؟! 
وفتــح أعيــن العميــان؛ ألــم يكــن قــادرًا أن 
ــرص؛  ــر الُب ــه؟! طهَّ ــامير يدي ــّل مس َيح
ألــم يكــن قــادرًا أن يجفِّــف الُبصــاق الذي 
علــى وجهــه؟! َشــّق الحجــارة؛ ألــم يكــن 
ــب اإلنســان؟! وأســقط  ــت قل ــادرًا أن ُيمي ق
ق  ــر المذنبيــن؟! َمــزَّ الجبــال؛ ألــم يكــن قــادرًا أن ُيدمِّ

ــر أعــداءه؟!. الكهــوف؛ ألــم يكــن قــادرًا أن ُيدمِّ
    ســكوته أرهــب طغمــات النــار وأفــواج الــروح 

فكيــف إذًا كان للهبــاء واألعشــاب أن تغلبــه؟!.
أراد بمراحمه أن يذوق اآللم ألجل آدم؟!!!

   القديس ماريعقوب السروجي
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من تأمالت القديس 
يعقوب الســـــروجى

    
الحب سر، والحب 

قوة جبارة، أقوى من الَذّرة والنار 
وطوفان الماء، وأغنى من الِغَنى، وأرّق 

من الرقة وأعجب من المعجزة، بالحب مات 
ابن اهلل وعاش اإلنسان، فتعلَّم الناس كيف ُيِحّبون 

حتى الموت، هناك أنواع من الحب الضار، كما أن هناك 
أنواع من التعبير الضار عن الحب، هناك الحب الباذل 

كما أن هناك الحب األناني، هناك شخص يحب اآلخر بينما 
هناك شخص يحب محبة اآلخر وليس شخصه، وكما أن هناك 
شخصًا ُيْفِرط في التعبير عن محبته، هناك من يقتصد في ذلك، 
وهناك من ُيجيد التعبير ومن ال ُيجيد، كما أن هناك من يريد 
ومن ال يريد، ولكن الثابت والمؤكَّد هو أنك تستطيع بسهولة 

أن تشعر بحب اآلخر متى كان صادقًا، فهو ال يقدر أن 
ُيخفيه، كما أنه ال يمكنك أن ُتخِطئه. فكان الصليب هو 

اكتمال الحب والحب الكامل.
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