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فضيلة حياة الرضا فى حياة العذراء مريم

غري  لكنهم  �شيء  كل  ميتلكون  النا�س  بع�س 

قد  ر  التذُمّ من  النوع  هذا  رين،  ُمتذِمّ بل  فرحني 

واملخطوبني  املتزوجني  النا�س  من  الكثري  ي�شيب 

وَمن يعي�س يف بالدنا اأو يف اخلارج.

ما معنى الر�ضا؟

اإيجابي،  �شعور  وهو  اإمياين  �شعور  هو  الر�شا 

الإن�شان  قبول  عن  ُيعِبّ  الهادئ،  القلب  �شعور 

اللـه على كل  في�شكر  اللـه  له  مها  ُيقِدّ التي  للحياة 

�شيء.

جعلت   ” الكون  هذا  ُيدِبّر  اللـه  باأن  �شعور  هو 

فال  مييني  عن  لأنه  حني  كل  يف  اأمامي  الرب 

اأتزعزع “.

جوانب حياة الر�ضا:

نت من خالل ن�شاأة  1ـ هى طبيعة �شخ�شية: تكَوّ

التي  الف�شائل  اأهم  من  وهذه  وتربيته  الإن�شان 

يجب اأن نزرعها يف تربية اأولدنا.

حياة  يف  يومية  ممار�شة  حياة:  اأ�شلوب  هي  2ـ 

الإن�شان يف العمل، الدرا�شة، واخلدمة.

املالك  اأخبها  عندما  العذراء  اأمنا  نرى 

اأن  بالب�شارة الفريدة من نوعها يف التاريخ، جند 

” هوذا  ها ُيعب عن حياة الر�شا التي حتياها  رَدّ

اأنا اأمة الرب ليكن يل كقولك“

دائمًا  الرا�شي  الإن�شان  جناح:  عالمة  هي  3ـ 

الإن�شان  بالر�شا  يق�شد  ول  حياته..  يف  ناجح 

بالر�شا  الإح�شا�س  �شلبي،  اأ�شلوب  هذا  امل�شتكني، 

نحتاجه،  ما  كل  هو  اللـه  اأن  نعرف  عندما  يبداأ 

طوبى لالإن�شان الذي ميتلئ قلبه باهلل.

4ـ هي حياة الكتفاء: هذا اأ�شعب در�س يتعَلّمه 

حالة  يف  دائمًا  الإن�شان  لأن  احلياة  يف  الإن�شان 

احتياج، فعند الكتفاء ي�شل اإىل القمة.

مثل  الر�شا  بعدم  تبداأ  اخلطية  حياة  لذلك   

الع�شل  تدو�س  ال�شبعانة  النف�س   ” ال�شال:  البن 

“، هذا ال�شبع �شورته الر�شا، فطوبي لكل اإن�شان 
ي�شعر بهذا الر�شا، فالقلب الب�شري لن ميالأه �شيء 

كما يقول الفال�شفة: ” الإن�شان بئر من الرغبات، 

الإن�شان الذي يتذمر دائمًا“. 

�ضفات حياة الر�ضا:

1ـ ال�شعور بالر�شا يف القرارات امل�شريية:

املقارنة  وامل�شئولية:  باخلدمة  الر�شا  2ـ 

لكل  اأن  تعرف  اأن  لبد  الإن�شان،  تتعب  بالآخرين 

اإن�شان وزنة خمتلفة عن الآخر.

3ـ الر�شا بالآخر: رمبا يكون يف الزواج اأو العمل 

من واحد لأنه اإن �شقط   ُ اأو اخلدمة  “ اثنان خرُيُ

اأحدهما يقيمه الآخر “.

احلياة..  هذه  يف  ودور  م�شئولية  اإن�شان  لكل   

  rekam  elbuort ي�شمونهم  النا�س  بع�س 

 ecaep الآخر  والبع�س  م�شاكل،  �شانع 

rekam  �شانعي �شالم، فاأي من الثنني تريد 
اأن تعمل معه.

كيف  املحيطة:  البيئة  اأو  بالظروف  الر�شا  4ـ 

ظروف  من  به  يحيط  ما  رغم  الإن�شان  ر  يتذَمّ ل 

يوم  لكل  ترتيب  للـه  اأن  ت�شعر  باأن  وم�شاكل؟.. 

حلياتك ي�شتخدمه خلال�شك .

  بقلم  قداسة البابا تواضروس الثاني
@PopeTawadros
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اأن  لبد  العذراء،  ال�شيدة  عن  نتكلم  حينما 

نرجع اإىل اأيام اأمنا حواء. واإىل وعد الرب لها اأن 

احلية”.  راأ�س  ي�شحق  املراأة  “ن�شل 

هذه التي �ضتاأتي لقبوها باألقاب كثرية: 

1- �شلم يعقوب: لقبوها ب�شلم يعقوب الوا�شل 

الطلبات  عليه  ت�شعد  والأر�س،  ال�شماء  بني 

وتنزل بال�شتجابات. 

2- احلمامة احل�شنة:  وملاذا َلَقب “احلمامة 

بب�شارة  لنوح  اأتت  التي  احلمامة  احل�شنة”؟ 

وعادت  انتهت  قد  الطوفان  موجة  اأن  اخلال�س 

غ�شن  معها  فاأح�شرت  الأر�س  اإىل  احلياة 

ب�شاطتها  يف  اأي�شًا  احل�شنة  واحلمامة  الزيتون. 

ونقاوتها. ولذلك يف �شفر الن�شيد يقول: حبيبتي 

 .)51 حمامتان” )ن�س1:  “عيناها 

اأي�شًا  العذراء  و�ُشميت  الذهبية:  املجمرة   -3

باملجمرة الذهبية. واملجمرة اأي ال�شورية، وهذا 

داخلها  جند  ال�شورية  لأن  وذلك  لهوتي،  تعبري 

رائحة بخور  تت�شاعد  ثم  بالنار،  الفحم متحدًا 

الطبيعة  اأو  للج�شد  يرمز  “الفحم”  ذكية، 

قيل:  كما  لالهوت  ترمز  و”النار”  الإن�شانية، 

اآِكَلٌة” )عب21: 92(.  اإِلَهَنا َناٌر  نَّ 
َ
اإلهنا نار. “لأ

واخلارج  الداخل  من  بالذهب  م�شفحة  وهي 

رمزًا لقيمتها العظيمة. 

4- تابوت العهد: �شبهوها اأي�شًا بتابوت العهد 

رمزًا  واخلارج،  الداخل  من  بالذهب  ى  املَُغ�شَّ

العهد  تابوت  بداخل  اأن  حيث  العظيمة،  لقيمته 

كان يوجد ق�شط املن الذي يرمز لل�شيد امل�شيح، 

امل�شيح  �ُشمَي  وقد  ال�شريعة  لوحا  اأي�شًا  ويوجد 

كلمة اهلل. 

جميعًا:  واأمنا  اهلل  اأم  العذراء  ال�شيدة   -5

والدة  لأنها  اأوًل  العذراء:  لل�شيدة  متجيد  هناك 

الر�شل  جلميع  اأم  لأنها  “ثيئوطوكو�س”   الإله 

ليوحنا  قال  ال�شليب  على  امل�شيح  ال�شيد  لأن 

احلبيب: “هذه اأمك”. وقال لها: “هذا ابنك”. 

فاأ�شبحت اأم للر�شول وبالتايل اأم جلميع الر�شل. 

واإن كانت ال�شيدة العذراء اأم للر�شل ونحن اأبناء 

ونحن  اأمنا جميعًا  كلنا.  اأمنا  تكون هي  للر�شل، 

ن�شميها : اأمنا القدي�شة مرمي. 

لي�شت  هي  امللكة:  هي  العذراء  ال�شيدة   -6

من  وهذا  ملكة،  اأي�شًا  هي  واإمنا  ًا  مَّ
ُ
اأ فقط 

عظمتها. ويقول عنها الكتاب: “قامت امللكة عن 

ميينك اأيها امللك” كما يف )مز54: 9(. ولذلك 

امل�شيح  تكون عن ميني  الطق�شية  العذراء  �شورة 

“قامت  تاج  هو  راأ�شه  وعلى  تاج  راأ�شها  وعلى 

امللكة عن ميني امللك”.

القديسة 
العذراء 

مريم

بقلم
مثلث 

الرحمات 
قداسة البابا 

شنوده 
الثالث

السيدة 
العذراء هي 
الملكة، هي 
ليست فقط 

ُأمًَّا وإنما هي 
أيضًا ملكة، 

وهذا من 
عظمتها
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العهد  يف  ممتدة  جذورًا  العذراء  لل�شيدة 

والرموز  عنها  ُكتبت  التي  فالنبوات   ، القدمي 

التي اأ�شارت اإليها جعلتنا نراها قبل اأن نراها.. 

ونعرفها قبل اأن نعرفها..

العذراء اأعطتنا فكرة عن :

اإمكانية حلول اهلل فى الإن�شان ) العليقة ( :

جت�شده  عن  يتحدث  اأن  اهلل  اأراد  عندما     

عليقه  يف  ملو�شى  ظهر   ، الإن�شان  يف  وحلوله 

خ�شراء 

) �شجرًة �شغرية ( .. مل ت�شتعل .. وبداأ ي�شرح 

له كيف اأنه �شياأتي ..

بداأ اهلل يهيئ الإن�شان كيف اأنه ميكن اأن يحل 

يف الإن�شان .. دون اأن يتغري الإن�شان ، ودون اأن 

يتغري الالهوت .

الإن�شان  يف  يحل  اأن  ميكن  املحدود  غري  اهلل 

املحدود !!

   وهكذا حل اهلل يف بطن العذراء . دون اأن 

تتغري طبيعتها الب�شرية ، لقد تطهرت وتقد�شت 

ولكن طبيعتها الب�شرية ظلت كما هي ..

واأعطتنا العذراء فكرة اأن اهلل ميكن اأن يحل 

فينا .

اإمكانية حلول اهلل و�شط �شعبه ) اخليمة ( :

اأراد اهلل اأن ي�شنع خيمة لكي يجتمع فيها مع 

�شعبه ، قال الآباء : اأن العذراء هي اخليمة .. هي 

قد�س الأقدا�س التي حل فيها اهلل الكلمة .

    قالوا اأنها هي القبة ) اخليمة .. امل�شكن( ، 

اأي بداية اجتماع اهلل مع �شعبه .

بداية   .. امل�شيحية  الكني�شة  تاأ�شي�س  بداية 

الإن�شان امل�شيحي الذي ي�شلك كابن هلل .. حلول 

اهلل الكلمة يف اأح�شاء العذراء ، هو بداية حلول 

اهلل و�شط �شعبه يف العهد اجلديد .

واأعطتنا العذراء اأي�شًا فكرًة اأن اهلل ميكن اأن 

يحل و�شط �شعبه . 

اإمكانية اإتفاق الداخل مع اخلارج )التابوت(:

خ�شب  من  تابوتًا  ي�شنع  اأن  مو�شى  اهلل  اأمر 

ال�شنط ) الذي ل ي�شو�س ( ويك�شوه بالذهب من 

الداخل ومن اخلارج .

وكني�شتنا يف ت�شبحتها تناجى ال�شيدة العذراء: 

“اأنِت هي التابوت” .. الروح القد�س عندما حل 
عليها وقد�شها وطهرها .. اأعطاها غ�شاءين من 

ذهب.. من الداخل ومن اخلارج .

اإىل ذهب .. مل تتغري  اأن يحول اخل�شب  دون 

طبيعتها . لكنها تقد�شت .

 ، داخليًا  غ�شاًء  لنا  نع  �شُ باملعمودية  ونحن 

غ�شاءًا  لنا  ُي�شنع  وبالتوبة   .. اهلل  اأبناء  ف�شرنا 

خارجيًا .

ال�شمائيني:  �شورة  على  اخلارج  من  ن�شري 

اأباكم” فيمجدوا  اأعمالكم..  “يروا 

فالذهب هو العمق الروحي ..

لي�س من تناق�س بني الداخل واخلارج .. لكن 

يوجد اتفاق .. تناغم .. �شيمفونية رائعة.. وفى 

الت�شبحة، نرتل قائلني: “قلبي ول�شاين ي�شبحان 

الثالوث ..”.

اخلارج  ومن   ،  ) القلب   ( الداخل  من 

)الل�شان( 

توافق  اإمكانية  اأعطتنا  العذراء  فال�شيدة 

الداخل مع اخلارج .

فلتكن بركة القدي�شة العذراء معنا 

دروس 
مــــن 
حيـــاة 

العــــذراء

بقلم
أبونا بيجول
األنبا بيشوي

أراد اهلل أن 
يصنع خيمة 
لكي يجتمع 

فيها مع شعبه 
، قال اآلباء : 

أن العذراء هي 
الخيمة .. هي 

قدس األقداس 
التي حل فيها 

اهلل الكلمة
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الرجــال والنســاء عــادة غيــر واعيــن بــأن لديهــم 
ــم ال  ــك فإنه ــة لذل ــة ونتيج ــة مختلف ــات عاطفي حاج

يعرفــون فطريــاً كيــف يدعــم بعضهــم بعضــا ؟!
فالرجــال عــادة يعطــون فــي عالقاتهــم مــا يريــد 
ــد النســاء.  ــا تري ــن م ــا النســاء تعطي ــال، بينم الرج
ــس  ــر نف ــدى اآلخ ــأ أن ل ــرض خط ــا يفت ــكل منهم ف
الحاجــات والرغبــات ونتيجــة لذلــك ينتهــي كالهمــا 
إلــى عــدم الرضــا واالســتياء.. علــى ســبيل المثــال 
تظــن المــرأة بأنهــا تكــون محبــة عندمــا تســأل كثيــرا 
مــن األســئلة المعبــرة عــن رعايتهــا أو اهتمامهــا، 
ويمكــن أن يكــون هــذا مزعجــاً جــداً للرجــل فربمــا 
يبــدأ يشــعر بأنــه محكــوم ويرغــب فــي مســاحة مــن 
الحريــة، لكــن المــرأة تعتقــد أنهــا لــو حظيــت بمثــل 

ــة. هــذا النــوع مــن الدعــم ســتكون ممتن
وتشــعر المــرأة إن جهودهــا فــي أن تكــون لطيفة 
يتــم تجاهلهــا فــي أحســن األحــوال أو تكــون كزوجــة 
فــي أســوئها. وبطريقــة مشــابهة يظــن الرجــال أنهــم 
ــن  ــا ع ــرون به ــي يعب ــة الت ــن الطريق ــن ولك محببي
ــا  ــة به ــأن الثق ــرأة تشــعر ب ــل الم ــا تجع ــم ربم حبه
ضعيفــة وأنهــا غيــر مدعومة،وعلــى ســبيل المثــال: 
عندمــا تتضايــق المــرأة يعتقــد هــو بأنــه محــب 
ومســاند لهــا حيــن يلقــي تعليقــات تقلــل مــن أهميــة 
ــس  ــر لي ــك إن األم ــول »ال علي ــا يق ــكالتها ربم مش
بتلــك األهميــة« أو ربمــا يتجاهلهــا تمامــا، مفترضــاً 
أنــه يعطيهــا مســاحة كبيــرة لتهــدأ وتدخــل لكهفهــا 

ــة الشــأن وغيــر محبوبــة  . إن الــذي يظنــه دعــم ا يجعلهــا تشــعر بأنهــا قليل
ومتجاهلــة فعندمــا تكــون المــرأة متضايقــة فإنهــا تحتــاج إلــى أن تســمع وتفهم 
ومــن دون هــذا االســتبصار فــي الحاجــات المختلفــة للذكــور واإلنــاث ال يــدرك 

الرجــل لمــاذا تفشــل جهــوده فــي المســاعدة.

أصناف الحب اإلثنى عشر
معظــم حاجاتنــا العاطفيــة المعقــدة يمكــن تلخيصهــا فــي حاجتنــا إلــى 
ــا  ــدة كله ــب فري ــات ح ــاء ســت حاج ــال والنس ــن الرج ــدى كل م ــب إن ل الح
مهمــة بقــدر متســاٍو  يحتــاج الرجــال فــي المقــام األول إلــى الثقــة، والتقبــل ، 
والتقدير،واإلعجــاب، واالستحســان، والتشــجيع. وتحتــاج النســاء فــي المقــام 
ــن. ــق والتطمي ــرام واإلخــالص والتصدي ــة والتفهــم واالحت ــى الرعاي األول إل
ــن أن  ــاذا يمك ــدرك لم ــهولة أن ت ــة تســتطيع بس ــذه القائم ــة ه وبمراجع
ــن  ــة يمك ــذه القائم ــة أن ه ــم أهمي ــوب واألعظ ــه محب ــريكك بأن ــعر ش ال يش
أن توجهــك لتحســين عالقاتــك بالجنــس اآلخــر عندمــا ال تعــرف مــاذا تفعــل 
خــالف ذلــك. ويوضــح الجــدول حاجــات الحــب األوليــة عنــد النســاء والرجــال.
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     رتبت الكني�شة يف �شالة الأجنبية قطعُا خمتارة بعد اإجنيل كل �شاعة يف نظام دقيق، 

ُتلقب  القطع  هذه  بع�س  وفى  العذراء،  �شفاعات  بطلب  دائًما  الثالثة  القطعة  تخت�س 

خال�شنا  �شور  نعمة،  واملمتلئة  احلياة،  عنقود  احلاملة  احلقانية  الكرمة  باأنها  العذراء 

احل�شن املنيع )غري الواقع(، باب احلياة العقلي.

فى القدا�س الإلهي :  هنا يجرى ذكر تطويب العذراء يف اأجزاء عديدة مثل:

 فى حلن البكة: وقبل رفع احلمل ُيقال الن�شيد الكن�شي للعذراء ومطلعه: »ال�شالم ملرمي 

امللكة ونبع الكرمة ‘ التي مل َت�ِشْخ...«.

اإىل  ُي�شري  الذي   )78 )مزمور  من  اأعداد  املقد�س  ال�شوم  يف  ترتل  ال�شكر:  �شالة   بعد 

العذراء باعتبارها مدينة اهلل املقد�شة وهى: »اأ�شا�شاته يف اجلبال املقد�شة الخ«.

عند رفع بخور البول�س: ُيقال يف الأعياد واأيام الفطر حلن: »هذه املجمرة الذهب...«.

من  منا�شبات  خم�س  يف  بالعذراء  اخلا�س  املرد  ويتغري  البرك�شي�س:  قراءة  وبعد   قبل 

ال�شنة القبطية.

الأحدين  يف  عنها  كيهك  �شهر  من  الأولني  الأحدين  يف  تختلف  وهذه  الإجنيل:  مردات 

الآخرين ف�شاًل عن طلب �شفاعتها يف اأيام ال�شنة العادية بعد تطويب قدي�س كل يوم.

 فى قانون الإميان: اأبرزت الكني�شة اأهمية �شخ�شية العذراء مرمي كوالدة الإله يف التقليد 

الكن�شي، بعد انعقاد جممع اأف�ش�س مبا�شرة �شنة 134 م ، وذلك ل�شبط مفهوم التج�شد 

الإلهي ومقاومة بدعة ن�شطور. وهكذا اأ�شافت م�شمون العقيدة التي اأقرها هذا املجمع يف 

مقدمة قانون الإميان والتي مطلعها: »نعظمك يا اأم النور احلقيقي...«.

واأ�شهرها  املوؤمنني  قدا�س  وقبل  ال�شلح  �شالة  بعد  ُتقال  واط�س:   و  اأدام  ا�شب�شم�شات 

»اأفرحي«.

الكاهن  يطلب  الكن�شي  الطق�س  يف  العذراء  ملركز  طبًقا  وبعده:  القدي�شني  جممع   فى 

الكني�شة املنت�شرة يف �شالة املجمع، وكذا يف �شالة  اأع�شاء  راأ�س قائمة  �شفاعتها على 

البكة والطلبة اخلتامية، ثم ُتردد قطعة: »ب�شلوات و�شفاعات ذات كل قدا�شة املمجدة 

الطاهرة املباركة...«.

 ما ُيقال يف التوزيع: ُيردد حلن »خبز احلياة الذي نزل من ال�شماء واهب احلياة للعامل، 

واأنِت اأي�شًا يا مرمي حملِت يف بطنك املن العقلي الذي اأتى من الآب...«.

 من بعد هذا العر�س ال�شريع للرتتيب الكن�شي اخلا�س بال�شيدة العذراء، نالحظ مقدار 

الغنى والوفرة يف ال�شلوات والت�شابيح املخ�ش�شة لتطويب ومتجيد العذراء مرمي.

       ليتنا نقارن ذلك بعالقتنا ال�شخ�شية بالعذراء مرمي يف واقعنا اليومي، لتنطلق قلوبنا 

واأل�شنتنا على الدوام، لنمجد هذه التي قالت عن نف�شها: »هوذا منذ الآن جميع الأجيال 

تطوبني«.

العذراء في 
القداس اإللهي

نيافة األنبا رافائيل

في مزامير السواعي :
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شخصيات قبطية

اللواء
باقي زكي يوسف

صاحــب فكــرة اقتحــام الســاتر الترابــي لخــط بارليــف فــي حرب 
6 أكتوبــر١٩٧٣ بمدفــع مائــي يعمــل بواســطة الميــاه المضغوطة 
ويســتطيع أن يحطــم ويزيــل أي عائــق أمامــه أو أي ســاتر رملــي 
أو ترابــي فــي زمــن قياســي قصيــر وبأقــل تكلفــة ممكنــة مــع ندرة 

الخســائر البشرية.

ــن  ــة عي ــة الهندســة جامع ــي كلي ــي يوســف ف ــي زك ــواء باق تخــرج الل
شــمس ســنة ١٩٥٤ ، وانضــم فــي نفــس الســنة للقــوات المســلحة كضابــط 
ــاء  ــي مشــروع بن ــدب للمشــاركة ف ــات، وأ نت ــي ســاح المركب ــدس ف مهن
الســد العالــي مــن ســنة ١٩6٤ إلــي ســنة ١٩6٧ ، وكان قائــد لتشــكيل مــن 
تشــكيات الجيــش الثالــث الميدانــي، وكان رئيــس لفــرع مركبــات الجيــش 
الثالــث فــي حــرب أكتوبــر١٩٧٣ . تخــرج مــن الجيــش برتبــة لــواء ســنة 
١٩٨٤ ، وتــم تكريمــه بنــوط الجمهوريــة مــن الطبقــة األولــى علــى أعمــال 

اســتثنائية فــي حــرب أكتوبــر.
الضابــط باقــي زكــى يوســف هــو أحــد أبنــاء الكنيســة المصريــة القبطيــة 
ــه، وقصــة اختراعــه لهــذا المدفــع  ــاز بالتديــن واالســتقامة فــي حيات ويمت
المائــي. جــاءت عندمــا انتــدب للعمــل فــي مشــروع الســد العالــي فــي شــهر 
مايــو عــام ١٩6٧، عندمــا ُعّيــن رئيســاً لفــرع المركبــات برتبــة مقــدم فــي 
ــرب  ــن ق ــاهد ع ــرة ش ــذه الفت ــى ه ــة ،وف ــاة” الميكانيكي ــة “١٩ مش الفرق
عمليــة تجريــف عــدة جبــال مــن األتربــة والرمــال فــي داخــل مشــروع الســد 
العالــي بمحافظــة أســوان، فتبلــورت هــذه الفكــرة فــي ذهــن المقــدم باقــي 
وعرضهــا علــى الرئيــس الراحــل جمــال عبــد الناصــر الــذي أمــر بتجربتهــا 
وفــى حالــة نجاحهــا و تنفــذ فــي الحــال، وقــد أُجريــت تجربــة عمليــة عليهــا 
ــال  ــج عــن أعم ــي نت ــاتر تراب ــى س ــاح باإلســماعيلية عل ــرة الب ــي جزي ف
التطهيــر فــي مجــرى قنــاة الســويس الماحــي والــذي يشــبه إلــى حــد كبيــر 

ــد الناصــر  ــاة عب ــت وف ــف، وحال خــط بارلي
دون تنفيــذ تلــك الفكــرة .

للعبــور عــام  تــم االســتعداد  وعندمــا 
بعــض  مــع  باقــي  الضابــط  قــام   ١٩٧٣
ــي  ــط العال ــات الضغ ــع طلمب ــه بتصني زمائ
التــي ســوف توضــع علــى عائمــات تحملهــا 
ــطة  ــق بواس ــا تنطل ــاة ومنه ــاه القن ــي مي ف

المدافــع المائيــة
ــي )خــط  و تصــوب نحــو الســاتر التراب

ــل عــدة ــد نوقشــت مــن قب بارليــف(. وق
أفــكار إلزالــة هــذا الجبــل الترابــي ومنها 
قصــف  بواســطة  إزالتــه  إمكانيــة  مــدى 
مدفعــي أو بواســطة صواريــخ أو تفجيــر 

ــد ــت وبع ــه بالدينامي ــزاء من أج
اســتقر  ومباحثــات  طويلــة  مناقشــات 
رأى األغلبيــة مــن قيــادات الجيــش علــى
زكــى  باقــي  الضابــط  اختــراع  تنفيــذ 

يوســف.
وفــى ســاعة الصفــر يــوم 6 أكتوبــر 

أنطلــق القائــد باقــي زكــى يوســف مــع
جنــوده وقامــوا بفتــح ٧٣ ثغــرة فــى 
خــط بارليــف فــي زمــن قياســي ٣ ســاعات ، 
وســاعد هــذا في دخــول المدرعــات المحملة 
بالجنــود والدبابــات ضمــن الموجــات األولى 
القتحــام ســيناء وعبــور الجيــش المصــري 

إلــى الضفــة
العمــل  وهــذا  القنــاة  لخــط  الشــرقية 
الكبيــر ســاعد وســاهم فــي تحقيــق النصــر 
كميــات  قــدرت  و  والمفاجــئ،  الســريع 
ــت  ــي انهــارت و أ زيل ــة الت ــال واألترب الرم
مــن خــط بارليــف بنحــو ٢٠٠٠ متــر مكعــب 
رجــل   ٥٠٠ إلــى  يحتــاج  العمــل  وهــذا 

متواصلــة. يعملــون ١٠ ســاعات 
أحــد الجنــود المجهوليــن الذيــن تــوارو 
ا فــي الصــورة ‘ اســتطاع بفكرتــه العبقريــة 
تدميــر “خــط بارليــف”، فــي الوقــت الــذي 
ــر  ــه أكب ــا يتصــورون أن ــروس حينه كان ال
ــن  ــم ال يمك ــي العال ــي ف ــاتر تراب ــع وس مان
اختراقــه ســوى بقنبلتيــن نوويتيــن. لكــن 
باقــي زكــى يوســف حطمهــا بمضخــة ميــاه.

ويقول 
اللواء 

باقي زكي 
يوسف : 
“تكريمي 
الحقيقي 

كان عندما 
عشت

اللحظة 
التي 

رأيت فيها 
فكرة من 
أفكاري 

تنقذ البلد. 
أنا ال 

أحتاج بعد 
ذلك

لورقة أو 
شهادة، 

أل ن ربنا 
أكرمني 

جدا بفكرة 
الساتر 

الترابي، 
فبدال من
٢٠ ألف 

شهيد عاد 
٢٠ ألف 

بطل. ربنا 
منحنى 
الفكرة 

ومنحنى 
حقي

تماما.”

 شاهد لقاء  اللواء
 باقي ذكـــــي على
قناة أون تي ڤي
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قم  له  قال  " حيث  " مرمي  با�شم  اأبوها  ب�شر  من  هو  جبائيل  املالك  • اأن 
 " ُتدعى  عذراء  ابنة  وتلد  �شتحبل  فاإنها  حنة  املباركة  زوجتك  اإىل  وام�شى 

مرمي ".

معها  وكانت   ، الثالثة من عمرها  �شن  فى  وهى  الهيكل  اإىل  اأبواها  • اأخذها 
�شتة فتيات كلهن با�شم مرمي ومل تخف ومل تبك .

الفقراء  تخدم  كانت  ‘اإمنا  فقط  ت�شلى  الرب  بيت  يف  العذراء  تكن  مل   •
وت�شارك يف كل الأعمال 

الكهنة  روؤ�شاء  ح�شد  ال�شيطان  اأثار  ال�شماء  اإىل  امل�شيح  ال�شيد  �شعود  • بعد 
ليوحنا  الذهاب  فى  تفكر  وكانت  ذلك  من  فتوجعت  بنفيها  وفكروا  عليها 

اأحد يقدر  احلبيب يف اف�ش�س فظهر لها الرب ي�شوع على �شحابة وقال لها ل 

متيا�س  لتخل�شي  وام�شي  النورانية  ال�شحابة  هذه  اركبي  ‘ قومي  يظلمك  اأن 

الر�شول من �شال�شل احلديد... وبعد اأن اأمن اأهل املدينة كلها والوايل ملا راأوه 

من معجزات وقفت على راأ�شها �شبه حمامة طالبة منها با�شم الإله اأن ترتك 

مرة  ملنزلها  واأعادتها  �شحابة  فاأخذتها  وتعود   املدينة  بهذه  متيا�س  القدي�س 

اأخرى.

• بعد نياحتها ُدفنت داخل ج�شيمانى فى حقل يهو�شافاط باإر�شاد من الروح 
القد�س بوا�شطة الر�شل الأطهار.

ي�شوع  الرب  �شفاه  الذي  عاما   83 منذ  خملعًا  كان  الذي  الرجل  ثاوفينا   •
خطف  اأراد  الذي  ال�شخ�س  نف�س  هو  اأي�شًا  يخطىء  ليعود  اأن  منه  وطلب 

الرب  مالك  ف�شربه  بالنار  ليحرقوه  اليهود  لروؤ�شاء  لي�شلمه  العذراء  نع�س 

ي�شرخ  �شريعًا  وخر  بالنع�س  معلقتان  وظلتا  يداه  فانف�شلت  نار  من  ب�شيف 

اإىل اأن حتنن عليه الآباء الر�شل و�شلوا لأجله وقربوا ج�شده من يديه املُعلقتني 

بتابوت ال�شيدة العذراء، ف�ُشفي.

•وقت نياحة العذراء مرمي مل يح�شر توما الر�شول معهم مثل بقية التالميذ 
لأنه كان ببالد الهند م�شغوًل بعماد كلوديا ابنة ملك الهند لكنه كان اأول من 

اأظهر له الرب �شعود ج�شدها الطاهر.

فى  كان  وميالدها  امللك،  داود  بيت  من  يهوذا  ن�شل  من  يواقيم  اإبنة  • مرمي 
عام 6845 لآدم )الأحد الأول من �شهر ب�شن�س( .

من  )الثاين  ويوافق  الثالثاء   ، لآدم   9645 عام  فى  كان  الهيكل  • دخولها 
كيهك( .

ويوافق الثالثاء ) 92   ، لآدم   1055 عام  فى  كان  امل�شيح  لل�شيد  • ميالدها 
من كيهك (.

ويوافق الثنني ) 42 من   ، لآدم   3055 عام  فى  كان  م�شر  اأر�س  • دخولها 
ب�شن�س (.

• نياحتها كان فى عام 5455 لآدم ، ويوافق الثالثاء ) 12 من طوبه ( وكانت 
�شنى حياتها 85 �شنة و 8 اأ�شهر و 62 يومًا   

بركتها فلتكن معنا

ما ال تعرفه عن العذراء
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ملن  �شادمًا  الأمر  يكون  قد      

العدواين  ال�شلوك  اأن  اإل  ي�شهده 

اأن  ومبا   ، التطور  من  طبيعي  جزء 

زالت  ما  اللغوية  طفلك  مهارات 

ال�شرب  بع�س  يعتب  النمو  طور  يف 

طفلك  لدى  متامًا  اأو الع�ّس طبيعيني 

يف  ال�شديدة  رغبته  ب�شبب  الدارج 

و�شيطرته  حتكمه  وقلة  ال�شتقاللية 

على انفعالته، وبالطبع هذا التف�شري 

العدواين.  ال�شلوك  جتاهل  يعني  ل 

هذا  اأن  يعرف  طفلك  دعي  لكن 

على  وعّرفيه  مقبول  غري  ال�شلوك 

طرق اأخرى للتعبري عن م�شاعره. 

ماذا اأفعل؟

عاقبيه ب�ضكل منطقي:

يف  الكرات  منطقة  اإىل  طفلك  دخل  اإذا      

برمي  الفور  على  وبداأ  املغلقة  اللعب  اأماكن  اأحد 

منها.  الآخرين،اأخرجيه  الأطفال  على  الكرات 

الآخرين  الأطفال  ت�شاهدان  واأنتما  معه  اأجل�شي 

عندما  العودة  ي�شتطيع  اأنه  له  يلعبون،وا�شرحي 

ي�شعر بال�شتعداد لالن�شمام اإىل اللعب واملرح من 

دون اإيذاء اأقرانه.

عب  طفلك  م�شاألة«التحليل«مع  عن  اإبتعدي 

�شوؤاله مثاًل: »هل �شيعجبك الأمر اإذا �شربك اأحد 

الدارجون  الأطفال  ميتلك  بالكرة؟«ل  الأطفال 

الن�شج الكايف لو�شع اأنف�شهم يف مكان طفل اآخر اأو 

تغيري �شلوكهم بناء على التحليل الكالمي،ولكنهم 

يفهمون العواقب.

حافظي على هدوئك:

و�شف  اأو  ال�شرب  اأو  ال�شراخ  ي�شاعد  لن     

طفلك بامل�شاك�س على تغيري �شلوكه، �شتح�شدين 

جديدة  لأ�شياء  اأمثلة  وتعطينه  اأكب  غ�شبًا  فقط 

خطوات  اأوىل  يتعلم  قد  الواقع  ويف  يجربها. 

واأنت  مب�شاهدتك  انفعالته  على  ال�شيطرة 

تتحكمني باأع�شابك.

ار�ضمي حدودًا وا�ضحة:

اأظهر  كلما  فوري  ب�شكل  ال�شتجابة  حاويل     

حتى  تنتظري  ل  العدوانية،  من  �شكاًل  طفلك 

ي�شرب اأخاه للمرة الثالثة لتقويل له«هذا يكفي!«.

ذلك  معرفة  خاطئ،عليه  باأمر  يقوم  عندما 

من  باأ�شلوب »احلّد  املوقف  من  مبا�شرة.اإبعديه 

اثنتني  اأو  دقيقة  )يكفيه  ق�شرية  احلركة« لفرتة 

طريقة  اأف�شل  هذه  الطفل(.  عمر  عن  عام  لكل 

لكي يهداأ، وبعد فرتة �شي�شتوعب الأمر. ويف حال 

عن  بعيدًا  احلال  به  �شينتهي  الع�س  اأو  ال�شرب 

احلدث.

الثبات هو املفتاح: 

ال�شتجابة  نف�س  تكرار  الإمكان  قدر  حاويل     

الفعل  ردة  موقف.ت�شبح  كل  يف  ال�شابقة 

اأخرى- مرة  رامي  املتوقعة«ح�شنًا،ع�ش�شت 

حركتك  من  باحلّد  �شتعاقب  اأنك  يعني  هذا 

الوقت  مع  طفلك  عليه  يتعرف  اأخرى«منطًا  مرة 

اأ�شاء  اإذا  اأنه  املطاف،�شيفهم  نهاية  ويتوقعه.يف 

يف  حركته.حتى  من  باحلّد  �شيعاقب  الت�شرف 

الأماكن العامة حيث ميكن اأن ت�شعري باحلرج من 

�شلوك طفلك، ول تدعي �شعورك بالإحراج يدفعك 

اإىل توجيه النتقادات اإليه لن هناك اأمهات واآباء 

اأي�شًا’ واإذا كان النا�س يحدقون عّلقي على الأمر 

بب�شاطة:«من كان لديه طفل يف عمر ال�شنتني؟« ثم 

عّلمي طفلك الن�شباط بالطريقة املعتادة.

عّلميه بدائل اأخرى: 

معه  راجعي  ثم  طفلك  يهداأ  حتى  انتظري     

ي�شتطيع  كان  اإذا  ا�شاأليه  ولطف  بهدوء  حدث  ما 

تف�شري �شبب انفعاله.اأكدي له )باإيجاز!( اأنه من 

الطبيعي متامًا اأن ي�شعر بالغ�شب،ولكن لي�س من 

املقبول اأن يعّب عنه بال�شرب اأو الركل اأو الع�س.

اأكرث  ا�شتجابة  و�شيلة  اإيجاد  على  �شجعيه       

فعالية،رمبا باحلديث عن الأمر

امل�شاعدة  طلب  اأو  غ�شبي!«  تثري   »اأجمد،اأنت 

من �شخ�سٍ بالغ.

اأن  بعد  »اآ�شف«  طفلك  يقول  اأن  على  اإحر�شي 

يهاجم �شخ�شًا ما:

   قد ل يكون اعتذاره �شادقًا يف البداية،ولكن 

العبة يف ا�شتيعاب الدر�س يف النهاية.اأحيانًا،قد 

على  الدارجني  الأطفال  غ�شب  نوبات  تطغي 

العتذار  عادة  الطبيعي.�شيكت�شب  تعاطفهم 

عندما يوؤذي اأو يجرح �شخ�شًا ما.

كافئيه على ال�ضلوك اجليد:

    بدل الإنتباه لطفلك فقط عندما 

مالحظة  الت�شرف،حاويل  ي�شيء 

�شبيل  اجليدة.على  ت�شرفاته 

احل�شول  طفلك  يطلب  املثال،عندما 

ولي�س  الأرجوحة  لركوب  دوره  على 

دفع طفل اآخر بعيدًا عن طريقه.اثني 

يريده  ما  يقول  عندما  ب�شخاء  عليه 

على  احل�شول  تطلب  اأن  الرائع  »من 

املنا�شب،�شيدرك  الوقت  يف  دورك!« 

مدى قوة تاأثري الكلمات.

م�ضاهدة  اأوقات  قللي 
التلفزيون: 

والبامج  املتحركة  الر�شوم  تكون  قد     

مليئة  �شنًا  الأكب  لالأطفال  امل�شممة  الأخرى 

ال�شرب. بال�شراخ،والتهديدات،والدفع،وحتى 

اإذا  ي�شاهدها،ل�شيما  التي  حاويل ر�شد البامج 

ت�شمحي  العدواين.عندما  ال�شلوك  اإىل  مييل  كان 

لطفلك مب�شاهدة التلفزيون،�شاهديه معه وتكلمي 

معه عن املواقف التي حتدث:«مل تكن هذه و�شيلة 

ما  على  للح�شول  ال�شخ�س  لهذا  بالن�شبة  جيدة 

يريد، األي�س كذلك؟« .

وفري له و�ضائل حركية: 

لالإزعاج  كبريًا  م�شدرًا  طفلك  يكون  قد      

كان  الكبرية.اإذا  طاقته  ي�شرف  مل  ما  البيت  يف 

من  الكثري  له  احلما�شة،ف�شعي  �شديد  طفلك 

الهواء  يف  تكون  اأن  العفوية،وي�شتح�شن  البامج 

الطلق لتخفيف طاقاته وانفعالته. 

 ال تخايف من طلب امل�ضاعدة:

اأحيانًا  الطفل  لدى  العدوانية  تتطلب      

تقدميه. الوالدين  اأحد  ي�شتطيع  ما  يفوق  تدخاًل 

من  كثري  يف  بعدوانية  يت�شرف  طفلك  كان  اإذا 

الأطفال  يزعج  اأو  يخيف  اأنه  الأحيان،وبدا 

من  للحد  املبذولة  اجلهود  تنفع  مل  الآخرين،اأو 

طبيبتك. اإىل  ‘فتحدثي  العدوانية  ت�شرفاته 

خمت�شة  طبيبة  اأو  ا�شت�شارية  اإىل  حتيلك  قد 

هذا  جذور  اكت�شاف  معًا  بالأطفال.ميكنكما 

ال�شلوك وم�شاعدة طفلك على جتاوزه. تذكري اأن 

طفلك ما زال �شغريًا جدًا، واإذا كنت حتاولني معه 

ب�شب وجتديد،يرجح اأن ت�شبح ميوله امل�شاك�شة 

ذكرى من املا�شي خالل وقٍت قريب.

لماذا 
تحدث 
العداونية 
بين 
األطفال؟
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باهلل  روحي  الرب،وتبتهج  نف�شي  م  مرمي:تعظِّ “فقالت   •
خملِّ�شي”)لو64:74-1(

م نف�شي      يقول العالمة اأوريجينو�س:”يحّدث ت�شاوؤل:كيف تعظِّ

بال  اإمنا  النق�شان  ول  الزيادة  يقبل  ل  الرب  كان  اإن  حًقا  الرب؟ 

نف�شي  م  هذا؟:”تعظِّ تقول  اأن  ملرمي  ميكن  مدى  اأي  تغيري،فاإىل 

باأعمايل  بهّية  و�شارت   ) يفَّ )امل�شيح  �شورة  كبت  الرب”...كلما 

اأن  ومتّجد...وكما  الرب  �شورة  كبت  قد  واأقوايل،تكون  واأفكاري 

نا اإذ نخطئ ت�شغر ال�شورة وتبهت”  �شورة الرب تزداد بهاًء فينا،فاإنَّ

    اأما قول العذراء”تبتهج روحي باهلل خملِّ�شي” فيحمل مفهوًما 

اإىل  حتتاج  العظيم  ها  �شموِّ مع  مرمي  القّدي�شة  اأن   ‘ هاًما  لهوتًيا 

توا�شع  اإىل  قالت:”نظر  اإذ  به،  الب�شر،وتبتهج  “اخلال�س” ك�شائر 
اأو  �شهرها  اأو  اأ�شوامها  اأو  اإىل �شلواتها  نظر  اأن اهلل  تقل  اأمته”،مل 

َمِته”،لقد عرفت الطريق 
َ
عدلها اأو حكمتها، لكنه”نظر اإىل توا�شع اأ

الذي به تنطلق اإىل مراحم اهلل وتغت�شب عطاياه وهو “التوا�شع”. 

�شنع  القدير  لأن  بني،  تطوِّ الأجيال  جميع  الآن  منذ  • “فهوذا 
للذين  الأجيال  جيل  اإىل  ورحمته  و�س،  قدِّ وا�شمه  عظائم  بي 

يتَّقونه”)لو84:05-1(

     لقد اأدركت القّدي�شة مرمي عظمة العطّية التي نالتها اإذ متتَّعت 

بواِهب العطايا نف�شه،حتمله يف اأح�شائها،لذا جميع الأجيال )جميع 

بونها من اأجل عمل اهلل معها..  املوؤمنني عب الع�شور( يطوِّ

ماتت،واإمنا  ثم  عا�شت  كعذراٍء  الع�شور،ل  عب  بها  نطوِّ اإننا 

كعذراء جتّلى يف حياتها عمل اهلل اخلال�شي الفائق،

م م�شيئة الآب لكي  ويقول القدي�س اأمبو�شيو�س:”احر�س اأن تتمِّ

ًما للم�شيح “)مر 3: 53(
ُ
تكون اأ

• “�شنع قّوة بذراعه، �شتَّت امل�شتكبين بفكر قلوبهم”)لو1:15(
الذي  امل�شيح  ي�شوع  الرب  اإىل  “بالذراع”  مرمي  ت�شري      

الكبياء  اأغواهم  الذين  وجنوده  اإبلي�س  ولَدته،”وبامل�شتكبين”اإىل 

ا  اأي�شً مرمي  وت�شري  وامل�شَكنة،بل  الُذل  ح�شي�س  يف  ف�شقطوا 

جهالة  يقبلوا  اأن  اأبوا  الذين  الإغريق  حكماء  اإىل  بامل�شتكبين 

بي�شوع  يوؤمنوا  مل  الذين  اليهود  جمهور  عوا،واإىل  اإدَّ كما  امل�شيحّية 

قوا يف اأطراف الأر�س . امل�شيح فتفرَّ

املتَّ�شعني”)لو1:25( ورفع  الكرا�شي،  عن  الأعزاء  • “اأنزل 
ي�شوهم يف       غرق جنود اإبلي�س وحكماء الإغريق وكتبة اليهود وفرِّ

بحر العظمة الفارغة واخليالء الكاذبة،فاأذلَّهم اهلل ورفع عليهم قوًما 

وعطوا”�شلطاًنا ليدو�شوا 
ُ
ات�شعت قلوبهم وخُل�شت �شمائرهم،فقد اأ

هم �شيء”)لو01:91(،ول  احليَّات والعقارب وكل قّوة العدو ول ي�شرُّ

ون  املتكبِّ اأولئك  اأطرافها  ك  يحرِّ التي  الدنيئة  املوؤامرات  فينا  ر  توؤثِّ

الغادرون.

فارغني”)لو1:35( الأغنياء  خريات،و�شرف  اجلياع  • “اأ�شبع 
     يق�شد باجلياع اجُلْبلة الب�شرّية،فاإنَّ جميع النا�س ماعدا اليهود 

اأعوزهم جمد اهلل،وذاقوا مرارة اجلوع،مل يكن هناك من بني النا�س 

ة النامو�س، ولكن قادهم غرورهم  �شوى اليهود الذين ا�شتمتعوا بلذَّ

د،فال  املتج�شِّ لالإله  ال�شجود  والكبياء،فرف�شوا  ال�شموخ  هاوية  اإىل 

يقول  كما  نعمة،  ول  رجاء  ول  علم  ول  اإميان  بال  عادوا  اأن  عجب 

ر�شل جوًعا يف الأر�س 
ُ
د الرب اأ عامو�س:”هوذا اأيام تاأتي يقول ال�شيِّ

ل جوًعا للخبز ول عط�ًشا للماء بل ل�شتماع كلمات الرب”)عا8:11(

ثالثة  عندها  مرمي  قال:”فمكثت  الت�شبحة  اأورد  اإذ  اأخرًيا    

اأ�شهر،ثم رجعت اإىل بيتها”)لو1:65(        يعلِّق العالمة اأوريجينو�س 

على هذا القول الإجنيلي هكذا:”اإن كان ح�شور مرمي عند األي�شابات 

مبتهًجا،واألي�شابات  يرتِك�س  اجلنني  يجعال  اأن  كايف  لها  و�شالمها 

اأ بعد اأن امتالأت بالروح القد�س...اإن كان هذا قد ّت يف �شاعة  تتنبَّ

يوحنا خالل  اأحرزه  الذي  العظيم  م  التقدَّ نتخيَّل  اأن  واحدة،ميكننا 

الثالثة �شهور التي مكثتهم مرمي عند األي�شابات،فاإن كان يف حلظة 

مه،وامتالأت األي�شابات 
ُ
واحدة اأو على الفور رك�س الطفل يف اأح�شاء اأ

من الروح القد�س،اأفلي�س من املعقول اأن األي�شابات ويوحنا قد ازدادا 

يف النمو خالل الثالثة اأ�شهر،وهما بالقرب من والدة الإله،واملخلِّ�س 

نف�شه حا�شر!

     يف هذه الأ�شهر الثالثة كان يوحنا يتقوَّى يف حلبة الأبطال،وُيَعد 

مه مليالد عجيب وتثقيف اأعجب...! اإذ عا�س يف البّية 
ُ
وهو يف بطن اأ

اإىل اأن حان وقت ظهوره لإ�شرائيل”

قالت مريم !!
أبونا تادرس يعقوب ملطي
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»لتمت
 نفسي موت األبرار«

    من اأغرب ما ن�شمع عن ق�ش�س انتقال الأبرار املعا�شرين ق�شة انتقال الرجل البار »عم ب�شارة الق�شي�س« 

- �شقيق املطوب الذكر البابا مكاريو�س الثالث ، ووالد نيافة الأنبا اثنا�شيو�س مطران بني �شويف واملتنيح 

ب�شارة بح�شور  اأبونا ميخائيل  وقد ق�شها  الكبى-  باملحلة  كني�شة مار جرج�س  ب�شارة كاهن  القم�س ميخائيل 

بع�س اأقاربه وكانوا جميعًا �شهود عيان للحظات انتقال هذا البار.

    وقد ا�شتهر بحبه للجميع واإ�شافة الغرباء  وعابري ال�شبيل وُيحكي اأنه يف يوم من الأيام بينما كان جال�شًا بباب بيته اأن مر 

به جماعه من ال�شبان فقال لهم: » اأتف�شلوا » ، وكان من عاداته اأن يرحب باجلميع ويقدم مائدة لكل �شائل فلما جل�س ال�شبان 

قام لوقته مثل اإبراهيم اأب الآباء وطلب من زوجته اأن تقدم طعامًا ل�شيوفه الذين مل يكن يعرفهم .

     اعتذرت الزوجة اإذ مل يكن لديها خبز يكفيهم لأنها كانت مزمعة اأن تخبز يف ذات اليوم ومل يعد يف » امل�شنة » �شوي ب�شع ك�شر، 

فقال لها قدمي ما عندك وربنا يبارك،وكان ال�شبان باخلارج ي�شمعٍون ما دار بني الرجل وزوجته فوجدوها فر�شة لإحراجه واتفقوا 

فيما بينهم اأن ينهوا ما يقدمه لهم من خبز ويطلبوا اأي�شًا، فلما خرج الرجل اإليهم وهو يحمل معه ك�شر اخلبز وبع�س قطع اجلنب حيث 

و�شعها اأمامهم وبارك كعادته ور�شم الطعام بعالمة ال�شليب وقدم لهم لياأكلوا وابتدئوا ياأكلون بنهم و�شراهة لعلهم ينهوا علي الطعام، 

عيوا متامًا واُتخموا من كرثة الأكل وهنا قالوا » يا عم ب�شارة قل لنا ال�شالة اللي قلتها علي الأكل 
ُ
ولكن العجيب اأن الطعام مل يفرغ اإىل اأن اأ

عل�شان ما يخل�ش�س » هكذا كانت يد الرب مع الرجل وبركته كانت حاله عليه .

    كان يوم نياحته ي�شكن معه اأبونا ميخائيل وكان الرجل يبدوا طبيعيًا ويف منت�شف الليل ا�شتيقظ وطلب من احلا�شرين حوله اأن يوقظوا 

اأبونا ميخائيل لأنه �شينتقل للرب، وا�شتغرب اجلميع وحاولوا األ يزعجوا اأبونا ول �شيما اأن الرجل كان اأمامهم بكامل �شحته، ولكن حتت 

اإ�شراره اأيقظوا اأبونا من نومه فلما ا�شتيقظ م�شطربًا وجده طبيعيًا وكان خارجًا من دورة املياه �شائرًا علي قدميه ف�شاأله بلهفة عن حالة 

فطماأنه اأنه بخري ثم ذهب الرجل اإىل �شريره و�شعد اإليه بنف�شه ثم ابتداأ يو�شي اأبونا ميخائيل و�شايا روحية من جهة اخلدمة والت�شبحة 

يف الكني�شة، ومن جهة ال�شعب واملحبة واإخوته واأخواته كلها و�شايا م�شيحية اإجنيلية. وطلب من اأبونا اأن يقراأ له التحليل فا�شطرب 

اأبونا وانزعج جدًا ولكن ا�شطر اأن يفعل كما طلب هذا ال�شيخ الوقور وبينما هو يقراأ التحليل ارتبك اأبونا وتلعثم يف الكالم ففتح 

الرجل الوقور عينه وقال : اأقراأ التحليل كوي�س .

    وبينما كان اأبونا يقراأ التحليل اأغم�س الرجل عينيه فبداأت الن�شوة احلا�شرات ت�شرخ ففتح عينه ثانية وقال: » ملاذا هذا 

الإزعاج وال�شراخ ‘ �شلوا اأح�شن » ، ثم ابتداأ بنف�شه يوزع لهم املزامري كل واحد مزمور وطلب من اأبونا اأن يكمل قراءة 

التحليل وحاملا اأنتهي اأبونا من قراءة التحليل �شلم الرجل البار روحه بيد الرب يف �شالم وراحة القدي�شني، وقد �شهد 

هذا املنظر الروحاين اأكرث من ع�شرة اأ�شخا�س كانوا حا�شرين حول �شريره الذي كانت املالئكة حتوطه باإكرام 

اأبونا ميخائيل ب�شدة وطلب اأن يكملن �شلواتهن  جزيل. وملا �شلم الروح وبداأت ال�شيدات يبكني منعهن 

ومزامريهن التي بداأها معهن عم ب�شارة .

تاريـــــــخ
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ــه  ــاً أن يعفي ــي هللا ملتمس ــل ال توس
كان  ألنــه  المســؤولية  هــذه  مــن 
العــادة أن يكــون  ، وكانــت  متزوجــاً 
البطريــرك بتــوالً . فقــد تمــت رســامته 
رغمــا عنــه فــي عــام 191 م و كان 
ــه مــن  ــا فأت يجهــد نفســه الســتدراك م
العلــوم و المعــارف، وأعطــاه هللا كثيــر 
مــن العلــم و الحكمــة حتــى أصبــح فــي 
مقدمــة علمــاء هــذا الزمــان. وظهــرت 
ــاء  ــه م ــت ل ــم وأعط ــذراء مري ــه الع ل
فشــربه و صــار يفقــه كل مــا يلقــى 

عليــه مــن الــدروس.
كان بتــوالً هــو و زوجتــه ، و إتفقــا 

علــي المعيشــة بطهارة،وعاشــت هكــذا 
ــا  ــدة 48 ســنة، وكان مــاك يظللهم لم
حتــي أمــر زوجتــه بــأن تعيــش مــع 
العــذارى اللواتــي نــذرن العفــة وأنفردن 
للعبــادة. فــي أيامــه ثــار االضطهــاد 
ــي  ــوس وال ــن فســطا لين ــي المؤمني عل
البطريركيــة   علــي  الرومانــي  مصــر 
أوانــي  ســلب  و  أمتعتهــا،  ونهــب 
ــرك و  الكنيســة، وقبــض علــي البطري
نفــاه الــي أوســيم حيــث بقــي فيهــا إلــي 
أن هــدأت نيــران االضطهــاد و تنيــح 

فــي عــام 232 م.

- مشاهير الكنيسة
1- المدرســة الاهوتيــة: أسســها 
ــس الرســول ســنه 68 م  ــس مرق القدي
و كان الغــرض مــن إنشــائها تعضيــد 
الديانــة المســيحية ألنهــا القــت فــي 
وكان  كثيــرة  مصاعــب  اإلســكندرية 
ــببها أن  ــا.و س ــب عليه ــن التغل ــد م الب
ــذي  ــود ال ــن اليه ــره دي الشــعب كان يك
ــك  ــأوا تل ــيحية فأنش ــاس المس ــو أس ه
أن  يريــدون  كانــوا  للذيــن  المدرســة 
ــة  ــول الديان ــة أص ــي معرف ــوا ف يتضلع

المســيحية.
إكليمنــدس  عهــد  وفــي   
المدرســة  تلــك  بلغــت  وأوريجانــوس 
كل  فاقــت  و  المجــد  درجــات  أســمى 
أنشــئت  التــي  النصرانيــة  المــدارس 
فــكان  للميــاد  األولــي  القــرون  فــي 
يــدرس فيهــا الاهــوت و الفلســفة و 
المنطــق والطبيعــة و الرياضــة و الفلــك 

ســيقى  لمو ا و
ــي  ــا ف ــر نوره ــا وأنتش ــد فضله إمت
فطاحــل  منهــا  تخــرج  و  مــكان  كل 
ــة  ــاة البيع ــاوات اإلســكندرية، و حم باب
المقدســة.و علــي الرغــم مــن أنهــا أ 
بمحــن شــديدة و اضطهــدت  صيبــت 
ســبتميوس  ســاويرس  أيــام  فــي 
أنهــا  أال  القيصريــن  وديوكلتيانــوس 
وفــاة  بعــد  رونقهــا  الــي  رجعــت 

رئيســها  منصــب  وكان  المضطهديــن 
ــة . ــي الرتب ــرك ف ــي منصــب البطري يل
وظلــت زاهــرة بالعلــوم و يفــد إليهــا 
المســكونة  أرجــاء  كل  مــن  الطــاب 
ــا  ــس تواله ــر رئي ــام رودن أخ ــي ق حت
عــدد  فتانقــص  مكانهــا  مــن  بنقلهــا 
ــك اإلنشــقاق  طابهــا . و لمــا حــدث ذل
المحــزن الــذي ســببه مجمــع خلكيــدون 
فــي القــرن الخامــس اختفــت معالــم تلــك 
المدرســة وأصبحنــا ال نعــرف عنهــا 
إال أنهــا كانــت مقــر العلــم و مقصــد 

ــاء. العلم

رئاســة  تولــى  2-بنتينــوس: 
م،   181 ســنه  الاهوتيــة  المدرســة 
أتــت  حتــى  وظيفتــه  فــي  واســتمر 
رســالة مــن بــاد الهنــد إلــي البابــا 
ديمتريــوس البطريــرك يلتمــس فيهــا 
تقيــا  عالمــا  لهــم  يرســل  أن  أهلهــا 
ــا  ــار الباب ــع اختي ــان فوق ــم اإليم يعلمه
تخلــي  و  ســرور  بــكل  فقبلــه  عليــه 
عــن رئاســة المدرســة بعــد أن ســلم 

كلمنــدس. زميلــه  إلــي  مقاليدهــا 
أذاع  و  الهنــد  بــاد  إلــي  توجــه   
فيهــا بشــرى الخــاص . وجــد عنــد 
الهنــود نســخة مــن إنجيــل متــى باللغــة 
اإلنجيلــي  بخــط  مكتوبــة  العبرانيــة 
نفســه فســألهم عمــن أتــي بهــا فأجابــوه 
انــه الرســول برثولمــاوس . و رجــع 
إلــي اإلســكندرية وأتــي بهــذه النســخة. 
ــة  ــعرت الكنيس ــن ش ــك الحي ــي ذل ف
ــي  ــاة المســيح إل ــة حي بضــرورة ترجم
اللغــة المصريــة فأخــذ بنتينــوس علــي 
عاتقــه القيــام بهــذا العمــل بمســاعدة 
ــاب  ــذه، واســتطاع أن يخــرج الكت تامي
ــن بلغتهــم ليتعلمــوه  المقــدس للمصريي

ــم و كنائســهم . ــي بيوته ف
ثــم تولــي إدارة المدرســة الاهوتيــة 

مــرة ثانيــة مــدة وجيــزة ثــم تنيــح

كنــا قــد توقفنــا فــي العــدد الســابق 
بسلســة تاريــخ الكنيســة القبطيــة 
األرثوذوكســية مــن القــرن الثانــي 

الميــادي و اليــوم نســتكمله :
ديمتريــوس  البابــا   -9
ــر ــي عش ــرك الثان البطري
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ــه  ــاً أن يعفي ــي هللا ملتمس ــل ال توس
كان  ألنــه  المســؤولية  هــذه  مــن 
العــادة أن يكــون  ، وكانــت  متزوجــاً 
البطريــرك بتــوالً . فقــد تمــت رســامته 
رغمــا عنــه فــي عــام 191 م و كان 
ــه مــن  ــا فأت يجهــد نفســه الســتدراك م
العلــوم و المعــارف، وأعطــاه هللا كثيــر 
مــن العلــم و الحكمــة حتــى أصبــح فــي 
مقدمــة علمــاء هــذا الزمــان. وظهــرت 
ــاء  ــه م ــت ل ــم وأعط ــذراء مري ــه الع ل
فشــربه و صــار يفقــه كل مــا يلقــى 

عليــه مــن الــدروس.
كان بتــوالً هــو و زوجتــه ، و إتفقــا 

علــي المعيشــة بطهارة،وعاشــت هكــذا 
ــا  ــدة 48 ســنة، وكان مــاك يظللهم لم
حتــي أمــر زوجتــه بــأن تعيــش مــع 
العــذارى اللواتــي نــذرن العفــة وأنفردن 
للعبــادة. فــي أيامــه ثــار االضطهــاد 
ــي  ــوس وال ــن فســطا لين ــي المؤمني عل
البطريركيــة   علــي  الرومانــي  مصــر 
أوانــي  ســلب  و  أمتعتهــا،  ونهــب 
ــرك و  الكنيســة، وقبــض علــي البطري
نفــاه الــي أوســيم حيــث بقــي فيهــا إلــي 
أن هــدأت نيــران االضطهــاد و تنيــح 

فــي عــام 232 م.

- مشاهير الكنيسة
1- المدرســة الاهوتيــة: أسســها 
ــس الرســول ســنه 68 م  ــس مرق القدي
و كان الغــرض مــن إنشــائها تعضيــد 
الديانــة المســيحية ألنهــا القــت فــي 
وكان  كثيــرة  مصاعــب  اإلســكندرية 
ــببها أن  ــا.و س ــب عليه ــن التغل ــد م الب
ــذي  ــود ال ــن اليه ــره دي الشــعب كان يك
ــك  ــأوا تل ــيحية فأنش ــاس المس ــو أس ه
أن  يريــدون  كانــوا  للذيــن  المدرســة 
ــة  ــول الديان ــة أص ــي معرف ــوا ف يتضلع

المســيحية.
إكليمنــدس  عهــد  وفــي   
المدرســة  تلــك  بلغــت  وأوريجانــوس 
كل  فاقــت  و  المجــد  درجــات  أســمى 
أنشــئت  التــي  النصرانيــة  المــدارس 
فــكان  للميــاد  األولــي  القــرون  فــي 
يــدرس فيهــا الاهــوت و الفلســفة و 
المنطــق والطبيعــة و الرياضــة و الفلــك 

ســيقى  لمو ا و
ــي  ــا ف ــر نوره ــا وأنتش ــد فضله إمت
فطاحــل  منهــا  تخــرج  و  مــكان  كل 
ــة  ــاة البيع ــاوات اإلســكندرية، و حم باب
المقدســة.و علــي الرغــم مــن أنهــا أ 
بمحــن شــديدة و اضطهــدت  صيبــت 
ســبتميوس  ســاويرس  أيــام  فــي 
أنهــا  أال  القيصريــن  وديوكلتيانــوس 
وفــاة  بعــد  رونقهــا  الــي  رجعــت 

رئيســها  منصــب  وكان  المضطهديــن 
ــة . ــي الرتب ــرك ف ــي منصــب البطري يل

وظلــت زاهــرة بالعلــوم و يفــد إليهــا 
المســكونة  أرجــاء  كل  مــن  الطــاب 
ــا  ــس تواله ــر رئي ــام رودن أخ ــي ق حت
عــدد  فتانقــص  مكانهــا  مــن  بنقلهــا 
ــك اإلنشــقاق  طابهــا . و لمــا حــدث ذل
المحــزن الــذي ســببه مجمــع خلكيــدون 
فــي القــرن الخامــس اختفــت معالــم تلــك 
المدرســة وأصبحنــا ال نعــرف عنهــا 
إال أنهــا كانــت مقــر العلــم و مقصــد 

ــاء. العلم

رئاســة  تولــى  2-بنتينــوس: 
م،   181 ســنه  الاهوتيــة  المدرســة 
أتــت  حتــى  وظيفتــه  فــي  واســتمر 
رســالة مــن بــاد الهنــد إلــي البابــا 
ديمتريــوس البطريــرك يلتمــس فيهــا 
تقيــا  عالمــا  لهــم  يرســل  أن  أهلهــا 
ــا  ــار الباب ــع اختي ــان فوق ــم اإليم يعلمه
تخلــي  و  ســرور  بــكل  فقبلــه  عليــه 
عــن رئاســة المدرســة بعــد أن ســلم 

كلمنــدس. زميلــه  إلــي  مقاليدهــا 
أذاع  و  الهنــد  بــاد  إلــي  توجــه   
فيهــا بشــرى الخــاص . وجــد عنــد 
الهنــود نســخة مــن إنجيــل متــى باللغــة 
اإلنجيلــي  بخــط  مكتوبــة  العبرانيــة 
نفســه فســألهم عمــن أتــي بهــا فأجابــوه 
انــه الرســول برثولمــاوس . و رجــع 
إلــي اإلســكندرية وأتــي بهــذه النســخة. 
ــة  ــعرت الكنيس ــن ش ــك الحي ــي ذل ف
ــي  ــاة المســيح إل ــة حي بضــرورة ترجم
اللغــة المصريــة فأخــذ بنتينــوس علــي 
عاتقــه القيــام بهــذا العمــل بمســاعدة 
ــاب  ــذه، واســتطاع أن يخــرج الكت تامي
ــن بلغتهــم ليتعلمــوه  المقــدس للمصريي

ــم و كنائســهم . ــي بيوته ف
ثــم تولــي إدارة المدرســة الاهوتيــة 

مــرة ثانيــة مــدة وجيــزة ثــم تنيــح

كنــا قــد توقفنــا فــي العــدد الســابق 
بسلســة تاريــخ الكنيســة القبطيــة 
األرثوذوكســية مــن القــرن الثانــي 

الميــادي و اليــوم نســتكمله :
ديمتريــوس  البابــا   -9
ــر ــي عش ــرك الثان البطري
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ــيفريول ) د٣  ــم إرجوكالس ــرف باس      يُع

ويٌعــرف    )  ٣ د   ( وكوليكالســيفريول   )

هـــذا الفيتامــن باســم فيتامــن أشــعة  

الشــــمس . منــذ ٥٠ عامــاً مضــت الحــظ 

ــال  ــن أطف ــط م ــل فق ــاء أن القلي األطبــ

ــن  ــون مـ ــة يعان ــة النامي ــاد اإلستوائيـ الب

تشــوهات يف منـــــــــو العظــام واألســنان 

ــوهات  ــك التش ــها تل ــه يف صـفاتــ تشابــ

 Rickets( الناتجــة عن مرض الكــســــــاح

الـــذين األطفــال  مــن  كثــري  بينــا   )

يعيشــون يف البــاد املعتدلــة املنــاخ أو 

البـــاد الصناعيــة املتقدمــة يـعـــــانون 

العظــام  التشوهـــات يف  مـــن هـــــذه 

واألســنان ، فلـمـــاذا هــذا الفــرق بــن 

الســبب  أن  الجـــواب  ؟  وأخــرى  بيئــة 

) )د  الشــمس  أشــعة  فيتامــن  هــو يف 

 ذلك ألن األطـفـــال يف البـــاد اإلســتوائيـة 

يتـــعرضون ألشـعة الشمـس طـوال الـعـام 

،ويـــحتوي الجـــلد عــي مـــادة تُعــرف 

 Provitamin  ( د  بـــروفيتامن  باســـم 

D ( الــــذي يتحـــول إىل فـيتـامــــن د 

فــأن  ذلــك  وعـــى   )  Vitamin D  (

ــص  ــن نقـ ــون م ــال ال يعـانـ هــوالء األطف

أن  طـاملــــا  االطــاق  عـــي  د  فيتامــن 

أشـــعة الشـــمس موجــودة طـــوال العـــام 

ــواد  ــذه امل ــي هـ ــوي ع ــلودهم تحت وجـ

الــــتي تتحــــول إيل فيتــامـــن ) د (  فـــا 

أعــــراض ملـــرض الكســاح لديهــم ، بينــا 

نجــد األطفــال يف املناطــق املعتدلــة ال 

ــاً  ــمس إال قلي ــة الش ــون ألشــعــ يتعرض

ــايل ال  ــاء وبالت ــل الشتـ ــاء فص ــة أثن خاص

ــدر كاف  ــوين قـ ــم تكـ ــتطيع جلوده تس

مــن فيتامــن ) د (  وكـــذلك الحـــال يف 

البــاد الصناعيــة فالدخــان الــذي ميــأ 

ــة  ــول أشعـ ــع وص ــب ومين ــو يحج الــجـ

الشــمس فــوق البنفســجية إيل الجــلــــد .

   
     يوجــد فيتامــن ) د ( يف الجــن والزبــد 

وأنــواع الســمك ، والبيــض ويصنــع كذلــك 

يف الجلــد عنــد التعــرض ألشــعة الشــمس .

         

          
    

    نقــص فيتامــن ) د (  يســبب مــرض 

ــث أن  ــال ، وحي ــاح Reckets لأطف الكس

فيتامــن ) د (  مســؤول عــن امتصــاص 

الكالســيوم مــن األمعــاء إيل الجســم فــأن 

نقــص  يســبب  الفيتامــن  هــذا  نقــص 

ومــن   ، العظــام  يف  الكالســيوم  عنــر 

ــل  ــوس األرج ــاح تق ــرض الكس ــراض م أع

وظهــور حبــات عــي الضلــوع مثــل حبات 

ــا  ــك تأخــر يف التســنن ك املســبحة وكذل

ــر  ــوس املبك ــة للتس ــنان عرض ــون األس تك

ــن  ــرض ل ــار م ــدي الكب ــبب ل ــا يس . ك

العظــام  لــن  مــرض  ويكــر   . العظــام 

واملرضعــات.  والحوامــل  النســاء  لــدي 

دول  ســكان  ثلــث  أن  لوحــظ  وقــد 

ــن ــص  الفيتام ــن نق ــون م ــج يعان الخلي

      
أكــر  مــن    ) د   ( فيتامــن  يعــد       
ــات  ــمية إذا أُعطــي بجرع ــات ُس الفيتامين

وتشــمل   . طبــي  إرشاف  دون  كبــرية 

ــن  ــن فيتام ــدة م ــات الزائ ــراض الكمي أع

اســتخدامة  عنــد  يحصــل  كــا   ) د   (

ــان  ــهال والغيث ــوائياً ، اإلس ــتخداماً عش اس

والصــداع وارتفــاع نســبة الكالســيوم يف 

الــدم )Hypocalcaemia (وهــي حالــة 

خطــرية جــداً ألنهــا تــؤدي إيل ترســب 

الكالســيوم الزائــد يف الكليتــن والقلــب 

واألنســجة األخــرى مســبباً أرضاراً خطــرية .

        الجرعة تكون مابن ٣٠٠ـ  ٤٠٠ وحدة 
ــة أي مايعــادل ٥ ـ ١٠ ميكروجــرام . دولي

عــي  الجســم  ليســاعد  رضوري     

الكالســيوم  عنــري  امتصــاص 

العظــام  لنمــو  الازمــن  والفوســفور 

 ( بروفيتامــن  تحويــل  بعــد  واألســنان 

حيــث الشــمس  أشــعة  بواســطة   ) د 

نســبة  عــي  املحافظــة   _  2

الــدم. يف  والفوســفات  الكالســيوم 

٣ _ ترســيب عنارص الكالسيوم والفوسفات

عــي  يعمــل  مــا  العظــام  يف 

الطبيعــي. ومنوهــا  تقويتهــا 

. العظــم  خايــا  إنضــاج   _  ٤

املناعــة. جهــاز  تنشــيط   _  ٥

ــة . ــا الرسطاني 6 _ مقاومــة نشــاط الخاي

الطبيعــي   ) د   ( فيتامــن  مســتوى   
   

نانـــو   / فأكـــر   ٣٠ يكــون  أن  يجــب 

لــر.  / نانــو مــول  لــر أو ٧٥   / جــرام 

    
 

ماهو فيتامين  د 

مصادر فيتامين د في الطعام

أهمية فيتامين  د

أعراض نقص فيتامين  د

 وظائف فيتامين  د   في الجسم

١ ـ يســاعد عــي  امتصــاص الكالســيوم 

الدقيقــة  األمعــاء  مــن  والفوســفات 

ــة. ــيوم يف الكلي ــاص الكالس ــادة امتص واع

الكميــات المــطلوبة مـن فـيتاميــن   د   
                       اليـــوميــــــه

نسبة فيتامين   د   في الجسم

أضرار زيادة فيتامين  د

الجرعة اليومية من فيتامين  د

مــادة  إىل  ويتحــول  الكبــد  يعــر 

إيل  الــدم  تيــار  يف  تســري  كيميائيــة 

مــادة  إيل  يتحــول  حيــث   ، الكليتــن 

أخــري وهــي الصــورة الفعالــة للفيتامــن 

وتســمى داي هيدروكــي فيتامــن ) د 

التــي تســاعد الجســم عــي  ( وهــي 

. والفوســفور  الكالســيوم  امتصــاص 

١ _ حديثي الوالدة : عمر ٠ ـ  ١ سنة 

٤٠٠ وحــــــــدة دوليــــــــــة.

2 ـ أطــفـــال : عمر ١ ـ ١٣ سنة 6٠٠ 

وحــــــــــــــدة دوليـــــــــــة.

٣ ـ  يافعن : عمر ١٤ ـ ١٨ سنة 6٠٠ 

وحـــــــــــــدة دوليــــــــــــة.
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١ ـ العــــذراء ســيدة المــطهر 
    البعض يؤمن أن العذراء مرمي تستطيع أن تساعد 
وتسعف أبنائها في املطهر بأن تنتشلهم مــنه أو 
تخفف عنهم وطأة العذاب وأن املطهر قد يــحدث 
في أعياد العذراء اجمليدة ، وكمـــثال السـجون التي 
يطلق املساجني منها في األعــياد وعند الــــعـفو 
امللكي .... أيضاً عندما متنح زوائد فـضائلنا للـعذراء 
فهي تنقلنا لألنفس املـعذبة في املـطهر لتخفيف 
مـدتها ) مبـعني أنه قـد يتحـصل إنسـان مـا علي 
غـفران ٥٠ سنة وميـوت بعد ٣٠ سنة فيكون لـديه 
فائـض غفران ٢٠ سنة كرصيد ميكن أن يتصدق بـه 
علي غيره من األحياء أو األموات في املطهر أو يهـبه 
للـعذراء لـتوزيعه علـي من يشـاء من اخلطاة ( ؟؟؟؟

         يشبهون العذراء بالعلبة التي فيها جـوهـرة 
نأخذها ونرمى العلبـة ، أو كالبيضة نقشر القشرة 
ونأكل الـبيـضة ، بل قـد جترأ البعض وقالوا عنها } 

اخـتنـــا {

       الغفرانات هـي منح مينـحها الباباوات ملن يتلو 
تــالوات خاصـة او يزور أماكـن معينة ، فـي أوقـات 
مـعينـه ، والعـذراء قد نالت من هـذه األنواع الثالث 

كـثيــراً ..       + هـل دم املـسيح غيـر كاف للخالص ؟! إن كان 
غيـر كـاٍف فباطل هو إمياننا أمـا إذا كان كافياً فمـا 

لـزوم املـطـهـر ..
+ هـل هناك خطايا يغفرها دم املسيح وخطايا أخرى 

يغـفرها الـعـذاب فـي املـطـهر ؟!
+ اللـص الـيـمني قال له املسيح } اليوم تكون معى 
في الـفـردوس { معـناها أنه دخل الفردوس في يـوم 
وفـاتـه دون أن يـعـبر عـلى هـذا املسمى ] املطهر [

      هذا الرد خاطئ الهوتياً ألن اجلوهرة أو الذهب من 
خامة والعلبة من خامة أو مادة أخري ، كذلك قشرة 
البيضة مختلفة في مادتها عن البيضة ، فإذا كانت 
العذراء علبةللتجسد فهذا معناه أن جسد املسيح 

ليس مأخوذا منها بل كان موضوعاً فيها } فإذقد 
تشارك األوالد في اللحم والدم اشترك هو أيضاً 

كذلك فيهما لكي يبيد باملوت ذاك الذي له سلطان 
املوت أي ابليس { ) عب ٢ : ١٤ (

      في يـوم ٨ ديسـمبر من كل عام يحتفل البعض 
بعيـد احلبل بالعـذراء بال دنس اخلطية األصليه وهذا 
معناه أنه منذ اللحظة األولى في تكوين العذراء في 
أحشاء أمها قد ؤجدت طاهرة نقية خـاليـة من عار 

اخلـطيـة اجلـديـة ) خـطيـة آدم ( ؟؟؟؟

     كـيف خلصت العذراء قبل سفـك الدم وؤلـدت 
طـاهـرة مـن اخلـطيـة األصليـة ؟! إذا كـان ممـكنـاً 
أن يـخلـص إنسـان كالعـذراء مـن اخلطية األصلية 
بـدون جتسد الرب وصلبه وموته وقيامته ، فلماذا لم 
يُخلص اهلل البشر كلهم بهذه الطريقه ؟ ماحاجته 
أن يخـلى   اهلل ذاته ويأخذ شكـل العبد وأن يُصـلب 

وميــوت ؟!
} ليس بأحد غـيـره اخلــالص { ) أع ٤ : ١٣ ( ثم أنه إذا 
كـانت الـعـذراء قـد خلـصت مـن اخلطية األصلية 

       هذا الكالم ليس له أي سند في الكتاب املقدس 
أو تعـاليـم وأقـوال الـرسل .!!      شـرط الـغـفـران 
هـو التوبة فإذا رجـع الشرير عن جميع اخلطايا التي 
فعلها وحفظ كـل فرائضى وفعل حقاً وعدالً فحياة 
يحيا ال ميوت }كل معاصيه التي فعلها ال تُذكر عليه 
فـي بـره الذي عـمـل يـحيا ) حزقيال ١٨ : ٢١ ـ ٢٢ ( ٢ ـ الـحـــبل بــال دنــس 

3 _ مـــــريم والغفرانــات

٤ ـ تشبيه العــــذراء بعلبــة الجوهــــرة :

أفكــار خاطـئـة عن العــــــذراء

الــــــــــــرد

الــــــــــــرد

الــــــــــــرد

الــــــــــــرد

 فلمـاذا قـالت } تبتهج روحي باهلل مخلصي { لو ١ : ٤٧
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لقاء �شباب جامعة الكويت اللذين يدر�شون بجامعات الأ�شكندريه بكني�شه ال�شيده العذراء �شموحه بح�شور وت�شريف القم�ص

 ثيوؤفان الأنبا بي�شوي والقم�ص اأنطونيو�ص فخرى يوم اخلمي�ص املوافق 2015/5/7

لقاء �شباب و�شابات جامعه بالكويت مع قد�ص اأبونا بيجول - بنادى ال�شعب البحرى بالكويت - يوم الإثنني املوافق 2015/7/27
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حفل تخرج كور�ص اإعداد خدام وخريجى اجلامعة مب�شرح النيل بو�شط البلد بالقاهره يوم اخلمي�ص املوافق 2015/4/30 ويظهر فى ال�شورة 

القم�ص اأنطونيو�ص فخرى – اأ�شقفية ال�شباب

لقاء �شباب جامعة الكويت اللذين يدر�شون فى القاهرة مع القم�ص بيجول الأنبا بي�شوى بكاتدرائية الأنبا روي�ص - اخلمي�ص 2015/5/1

لقاء �شباب جامعة الكويت اللذين يدر�شون بجامعات 6 اأكتوبر مبطرانية 6 اكتوبر بح�شور وت�شريف نيافة الأنبا دوماديو�ص وجمموعة من كهنة 

الإيربا�شيه والقم�ص اأنطونيو�ص فخرى يوم ال�شبت املوافق 2015/5/2
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شفتاك ياعروس تقطران 
شهدًا

         النطــق هــو مــن أعظــم مــا وهبــه هللا لإلنســان وميــزه بــه عــن بقيــة 
الكائنــات، فهــو يســتطيع مــن خاللــه أن ُيعبــر عــن نفســه وعــن احتياجاتــه، 
ــة هــو: التســبيح - الصــالة -  ــّل أفضــل اســتخدام لهــذه الموهب ولكــن لع

التشــجيع - االعتــذار - الترحيــب - المجاملــة - الشــكر.

        وأّمــا أســوأ اســتخدام لهــذه الموهبــة هــو: الثرثــرة والنميمــة 
والشــتم. ويقول الرب في نشــيد األناشــيد موّجها الكالم الى الكنيســة 
عروســه وإلــى النفــس البشــرية: “ شــفتاك ياعــروس تقطــران شــهدًا 
للبنيــان،  هــو  مــا  اإل  تعــرف  ال  طاهــرة  أي  مختونــة  شــفاه  أنهــا   “
كســالى،  كانــوا  لــو  حتــى  تالميــذه  يشــجع  مــدرس  شــفتي  مثــل 
ــل أب كاهــن  ــن، ومث ــوا مخطئي ــو كان ــل أم تشــجع أوالدهــا حتــى ل ومث
يشــجع أوالده الروحييــن.. وال ننســى أن كلمــة واحــدة يمكــن أن تســبب 

ــّل بكلمــة. ــرة يمكــن أن ُتح ــكلة كبي ــن أن مش ــي حي ــكلة ف مش

        حقــا يقــول القديــس يعقــوب عــن اللســان: “بــه نبــارك هللا اآلب و بــه 
نلعــن النــاس الذيــن قــد تكونــوا علــى شــبه هللا “ )يــع9:3 (

        يقــول القديــس أنبــا بيمــن )مــن آبــاء القــرن الرابــع(“ الــكالم مــن أجــل 
هللا جيــد ‘ كمــا أن الصمــت مــن أجــل هللا جيــد أيضــًا ”

األنبا مكاريوس -األسقف العام
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من قصص األنبا ميخائيل مطران أسيوط المتنيح

كان مدخل دير السيدة العذراء بجبل درنكة غير مسفلت 
 فطلب نيافة األنبا ميخائيل من مهندس يدعى شنوده 

أن يقوم برصف المدخل فاعترض المهندس وقال الطريق طويلة
وعالية والمعدات تتلف ورفض، فقال له سيدنا : “ براحتك”.

نام شنوده فرأى فتاة جميلة تحمل طفل بيطلع القطعية 
)الطريق( وكل ما يطلع يقع، فتبص عليه وتقول له: “علشان يعجبك

يا شنوده” بمعنى علشان ترتاح يا شنوده.
 وتكـررت هـذه الرؤيـا أكثـر مـن مـرة حتى جاء شـنوده لسـيدنا وقال له 
أنـا موافـق نرصـف الطريـق يـا سـيدنا فقالـه “ يعنـي كان الزم العـذراء 

تقولـك علشـان توافق؟”
 فقال شنوده “انا تحت أمرك يا سيدنا وفداك المعدات كلها

وفدا العدرا” فقال سيدنا :  “ماتخافش مفيش حاجة هاتتكسر ِارصف
من فوق لتحت” وفعالً رصف الدير من فوق لتحت مسافة كبيرة

وإرتفاع عالي ولم تكسر أية معدات .

األنباميخائيل
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و�ضع اليهود حجرًا كبريًا على باب قرب الرب ي�ضوع 
وو�ضعوا عليه حرا�س واأمروهم باأن يرجموا اأي اإن�ضان 
وكانت  ال�ضلوات.  اإقامة  اأو  التربك  بق�ضد  اإليه  ذهب 
ي�ضوع  الرب  ابنها  لقرب  يوم  كل  تذهب  مرمي  العذراء 
فاأخرب احلرا�س روؤ�ضاء اليهود واأنهم اأبوا اأن يرجموها 
وفى اليوم التايل ذهبت كعادتها للقرب لت�ضلى فانفتحت 
ال�ضماء وجاء جربائيل املالك ليب�ضرها مبوعد انتقالها 
ففرحت جدًا وعادت لبيتها ب�ضالم وظهر لها مرة اأخرى 
وتغادر  اليهود  روؤ�ضاء  لطلب  ت�ضتجيب  اأن  منها  ليطلب 
اإلى بيت حلم فغادرت ومعها 3 عذارى، وطلبت من الرب 
الر�ضل  وباقي  احلبيب  يوحنا  ترى  اأن  نياحتها  وقت 
، ولدى و�ضولها كان  اإلى بيت حلم  فاختطفتها �ضحابة 
هناك بقية التالميذ ف�ضلموا عليها وحذرتهم من اليهود 

الأنهم طلبوا اأن يحرقوا ج�ضدها بعد نياحتها فطماأنها 
وظهرت  عليها،  �ضلطان  لهم  لي�س  اأنهم  احلبيب  يوحنا 
اآيات كثرية وانفتحت ال�ضماء وكان اجلنود ال�ضمائيني 
ي�ضعدون وينزلون حتى انده�س اأهايل املدينة والوايل 
اأي�ضًا وحاول اليهود اإحراق املنزل لكن رد الرب عليهم 

كيدهم واأحرقت اأكرثهم.

وفى احلادى والع�ضرين من �ضهر طوبة ظهرت �ضحابة 
�ضمائية وعليها املركبة ال�ضاروبيمية حتمل رب القوات 
مالئكة  وروؤ�ضاء  مالئكة  حتمل  نارية  مركبة   21 و 
بني  الطاهرة  روحها  ف�ضلمت  وقواها  ال�ضالم  فاأعطاها 
يديه الطاهرتني ثم حمل التالميذ ج�ضد العذراء اإلى 
قبل  يهو�شافاط  حقل  يف  باجل�شمانية  املعروف  املكان 

�ضعود ج�ضدها. 

قصة نياحة العذراء


