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ُه َتْحَفُظ َجِميَع هِذِه اأُلُموِر ِفي َقْلِبَها« )لو2: 51( »َوَكاَنْت أُمُّ
ع ممتلئ بالفرح أمام البْذل  • لَنِقف في تخشُّ  

ية َمْجد أوالد اهلل  لنا من َعِبيد إلى ُحرِّ الالنهائي الذي حوَّ
اضة لهذه المحبة اإللهية، وفي  فتْغمرنا َبْهجة فيَّ

ر أن السيدة العذراء عاشتها في  غمرة هذه البهجة تذكَّ
مها النعمة الفريدة التي أصبغها اهلل عليها  عمقها، لتفهُّ

باختيارها األم البنه الوحيد. 
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اأو  زي��ادة الدخ��ل  ال�شع��ي وراء  ���س/ ه��ل 

الطموح في الحياة العملية خطيئة؟

يقول �لكتاب �أن �لرب ي�شوع نظر �إلى �ل�شاب �لغنى 

و�أحبه

ج/ �لم�شاأل���ة هى ف���ي �لد�فع و�لو�شيل���ة و�لهدف؛ 

فهناك نوعان من �لطموح:

�لأول، هو �لطموح �لذ�تى:

متَدح.
ُ
1- د�ِفعه: �أن �أتمجد و�أ

2- وو�شيلت���ه: ذر�عي �لب�شرية )ذكائ���ي، �إر�دتي، 

�شالبتي، خبر�تي(.

3- هدفه: تمجيد �لذ�ت ولي�س �لم�شيح.

�أما �لثاني فهو �إ�شتثمار �لوزنات، وبالعك�س:

1- د�ِفع���ه: �لأمان���ة هلل فيما �أعطان���ي من مو�هب 

ومز�يا ووزنات.

2- وو�شيلت���ه: �أن �أعم���ل مع �هلل، بق���وة �هلل، �لذى 

�ْشَتِطي���ُع ُكلَّ �َشْيٍء ِفي 
َ
بدون���ه ل �أ�شتطي���ع �شيئًا، وبه »�أ

يِني« )في 13:4(. �ْلَم�ِشيِح �لَِّذي ُيَقوِّ

3- وهدفه: �أن يتمجد �هلل في كل �شيء.

    فالإن�ش���ان �لروح���ي �ل���ذي ُيجاِهد ف���ي �إ�شتثمار 

وزنات���ه �لُمعط���اة ل���ه م���ن �هلل، �إذ� ما نج���ح ين�شب 

َغر نف�س  �لنج���اح هلل. و�إذ� ما ف�ش���ل، ل ُي�ش���اب ِب�شِ

ْعفي  ب���ب، �شَ �أو ياأ����س، بل يقول ف���ي �أعماقه: �أنا �ل�شَّ

ي. وَك�َشلي وعدم �أمانتى. �شامحنى يارب و�أِعنِّ

�س/ انت�شرت بع�س الألفاظ والم�شطلحات بين ال�شباب فهل من الالئق اإ�شتخدامها؟

يِن« )مت12:  ا�ُس �َشْوَف ُيْعُطوَن َعْنَها ِح�َشاًبا َيْوَم �لدِّ اَلٍة َيَتَكلَُّم ِبَها �لنَّ ج/ قال �ل�شيد �لم�شيح »�إِنَّ ُكلَّ َكِلَمٍة َبطَّ

ا كل كلمة بال نف���ع، �أو كل كلمة لي�شت  36(. ول يق�ش���د بالكلم���ة �لبطال���ة مجرد �لكلمة �لخاطئ���ة، و�إنما �أي�شً

ا �أو  للُبني���ان، بل يجب �أن َنِزن كل كلمة نتلفظ بها، فالل�شان �لعفيف ل يلفظ باألفاظ جن�شية. ول يذكر ق�ش�شً

د �أغاني من نف�س �لنوع، بل يخجل من �لنُّطق  فكاه���ات جن�شية، ول يقب���ل �شماعها �إن قيلت من غيره. ول ُيردِّ

���ى �إلى هذ� �لو�شع. ويمنعه �أدبه من �إ�شتخد�م  به���ا، ول فيم���ا بينه وبين نف�شه في َم�ْشَكنه �لخا�س. �إنه ل يتدنَّ

ُلغة ل تتفق و�لأدب �لذي تعّوده، فهذه يا�شديقي لي�شت هي �لرجولة �لحقيقية.

أسئلة الشباب
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���ى تربي���ة �شحيحة في      كان تلمي���ذً� للباب���ا ثاوؤن���ا. وتربَّ

�لمدر�شة �لالهوتية، وَر�َشَم���ُه �لبطريرك �شما�شًا، ولما ر�أى 

عفافه وعلمه �شّيره ق�شًا. وكان مالزمًا خدمة �لكني�شة لياًل 

ونهارً�.

    ذ�ت ي���وم جاء �شابليو�س �لهرطوقي �إلى �لكني�شة طالبًا 

�لبطريرك ليجادله؛ فاأر�شل �إليه �لبابا ثاوؤنا، �لق�س بطر�س 

ف���ازدرى ب���ه �إذ �أر�شل ل���ه �شاب���ًا ليجادله، فاأجاب���ه �لقدي�س 

بطر����س: »�إذ� كن���ت �أظهر �أمامك �شغي���رً� فاإنني عند �لرب 

كبي���ر. وين�شرني علي���ك كما ن�شر د�ود �لنب���ي على جليات 

�لجب���ار«، ثم �أخذ يناظره ف���ي �لحقائق �لدينية حتى �أفحمه 

ًا �أمام �لجميع. و�أخرجه َمخزيَّ

    ولما �أرتقى �لقدي�س بطر�س كر�شي �لبطريرك في �شهر 

�أم�شي���ر �شنة 300م في عه���د ديوكلتيانو����س قي�شر �شاعف 

جهاده، وبعد نهاية �لقرن �لثالث كان �إ�شطهاد �لكني�شة في 

���ع �ل�شعفاء في  م�ش���ر بالغًا �أ�ش���ده، فطاف بالده كلها ُي�شجِّ

ي �لُمعَتِرفين وُيرِجع �إل���ى �لحظيرة �لخر�ف  �لإيم���ان وُيع���زِّ

�ل�شالة.

    وكان ّ�ريو����س �لهرطوق���ي ف���ي ب���دء �أمره تابع���ًا لبدعة 

ميليت����س، غير �أنه �إنف�شل عنه و�أت���ى �إلى �لبطريرك و�أعلن 

خ�شوع���ه له فقبل���ه و�شامه �شما�شًا، ثم �ش���ار فيما بعد ق�شًا 

و�إرتق���ى �إلى وظيف���ة و�عظ لف�شاحته. ولك���ن �شقط ّ�ريو�س 

ف���ي بدعة �شنيع���ة و�أكثر له �لباب���ا �لنُّ�شح ب���دون �أن يهتدي 

ده من وظيفته و�أ�شدر قر�رً� بحرمانه ومنعه من �شركة  فجرَّ

�لكني�شة.

    وف���ي �شن���ة 311م �أم���ر �لقي�شر مك�شيميا����س بالقب�س 

على �لقدي�س �لبطريرك و�أم���ر بقطع ر�أ�شه �إن �أبى �ل�شجود 

لالأ�شنام. ولما علم �أريو�س �لهرطوقي بذلك خاف �أن يتنيح 

قبل �أن يحلَّه ويبقى هو مربوطًا ويغلق في وجهه باب �لإرتقاء 

ف���ي �لوظائف �لكهنوتي���ة؛ فتو�شل �إلى بع����س �لإكليرو�س �أن 

ي�شالح���وه مع �لبطريرك، فظن���و� �أن هذ� �لطلب رجوع منه 

�إل���ى �ل�شو�ب، لكن �لقدي�س بطر����س قال: »في هذ� �لزمان 

وف���ي �لآتي يك���ون ممنوعًا من مج���د �ب���ن �هلل �شيدنا ي�شوع 

�لم�شيح«.

    �ُشِم���َح للبابا بطر�س زيارة مقب���رة �لقدي�س مار مرق�س 

�لر�ش���ول لينال بركته، حيث �شلى هلل م�شتودًعا �إياه �ل�شعب، 

�شائاًل �أن يكون هو �آخر �شهيد في جيله.

ند فكان وجهه كمالٍك، ولم َيْج�شر �أحد      تقدم �لبابا للجُّ

م���ن �لخم�شة جن���ود �أن يقتله، عندئذ دف���ع �لقائد لأحدهم 

م وقطع ر�أ����س �لقدي�س في 29  خم����س قطع م���ن ذهب؛ فتقدَّ

هات���ور �شنة 28����س )�شنة 311م(، وكانت م���دة �إقامته على 

�لكر�شي 11 �شنة.

2- البابا أرشالوس: البطريرك الثامن عشر
    ُوِلَد بالإ�شكندرية، و�إمتاز ِبِعْلِمِه وقد��شِة �ِشيَرِتِه، ولذلك 

ًا وجعله رئي�ش���ًا للمدر�شة �لالهوتية،  ���ره �لبابا ثاوؤن���ا ِق�شَّ �شيَّ

قي���م بعده بطريركًا من 
ُ
وبناء عل���ى و�شية �لقدي�س بطر�س �أ

�شه���ر كيهك �شنة 312م في عه���د ق�شطنطين قي�شر، وكان 

ر �أر�شالو����س و�ألك�شندرو�س من  �لبابا بطر����س �لأول قد َحذَّ

ّ�ريو����س �إذ قال لهما �أنه يمتنع عن قبوله لي�س عن ق�شوة من 

جانبه، ولكن لأن ّ�ريو�س ُمْنِكر لهوت �لم�شيح وُمخاِدع؛ فقد 

ظهر له �ل�شيد �لم�شيح في �ل�شجن م�شقوق �لثوب، ولما �شاأله 

ق ثوبه فال َيْقبله. عن �شبب ذلك �أجابه �أن ّ�ريو�س قد مزَّ

    لكن لما جل�س �لبابا �أر�شالو�س على �لكر�شي �لمرق�شي 

تو�شل �إليه ّ�ريو�س باأن ُيعيده �إلى �شركة �لكني�شة، و�إذ تظاهر 

بالند�م���ة على ما فرط من���ه قبله و�أعاده �إل���ى رتبته �لأولى 

وه���ي وظيف���ة �لق�شي�شي���ة ومبا�ش���رة �لوعظ، وبه���ذ� �لعمل 

خال���ف و�شية �لقدي�س بطر�س، َوِلعلَّ���ُه �أح�شن �لظن باأريو�س 

ومع ذلك فلم ي�شاأ �لرب �أن ُيبقي �أر�شالو�س �شوى �شته �شهور 

ح  وم���ات بعده���ا ف���ي 19 بوؤونه �شن���ة 312م، وبعد موت���ه َر�شَّ

�أريو�س نف�شه لمركز �لبطريركية، ولكن �لإكليرو�س و�ل�شعب 

لم يتفقو� على ذلك.

القرن الرابع

1- البابا بطرس األول: البطريرك السابع عشر:

تاريخ البطاركة

في هذا العدد، 
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ِتِه َوَيُكوَناِن َج�َشًد� 
َ
ُق ِباْمَر�أ ُه َوَيْلَت�شِ مَّ

ُ
َباُه َو�أ

َ
ُجُل �أ �لرَّ َيْتُرُك  "ِلذِلَك 

َو�ِحًد� " )تك 2: 24(

�أن  �أو  و�لديه  �لمرء  َيْهُجر  �أن  �شرورة  يعني  ل  »�لتَّْرك«  هذ�     

ُي�شيء معاملتهما، لكي يتمم مطالب �هلل بالن�شبة للزو�ج. لو كان 

فحينئذ   ،)24 )تكوين2:  في  بكلماته  �هلل  يق�شده  ما  هو  ه��ذ� 

�شتكون �لكلمة متناق�شة مع نف�شها، لأن �لعهدين �لقديم و�لجديد 

و�لأم )خ��ر20: 12(، )تث5: 16(،  �لأب  �إك��ر�م  تاأكيد على  بهما 

19: 19(، و�لتي هي و�حدة من �لو�شايا �لع�شر. بل  )مت15: 4، 

�أول و�شية  �أن تلك �لو�شية هي  بول�س في    )�أف�ش�س6: 2( يكتب 

َعَلى  ْعَماِر 
َ
�لأ ِطَو�َل  َوَتُكوُنو�  َخْيٌر،  َلُكْم  َيُكوَن  "ِلَكْي  بوعد:  تقترن 

ْر�ِس" )�أف 6: 3(.
َ
�لأ

    كلمة "يترك" �لو�ردة في )تكوين2: 24(، هي �لكلمة �لعبرية 

لذ�  عن"،  تخلَّى  �أو  "َفكَّ  ا  َحْرفيًّ تعني  و�لتي   ،)azab )�آ�شب 

يتزوج،  و�أمه حين  �أباه  يترك  �أن  �لرجل يجب  �أن  قال �هلل  فحين 

كان يق�شد �أن �لرجل يجب �أن يتخلى عن �أعلى درجة من درجات 

هذ�  يمنح  لكي  لو�لديه  �شبق  فيما  يعطيها  ك��ان  و�لتي  �لإل��ت��ز�م 

�لإلتز�م لزوجته.

    �هلل لم يق�شد �أن على �لإن�شان �أن يتوقف عن �إكر�م و�لديه، 

فهذ� �لتز�م يجب �أن ي�شتمر مدى �لحياة، ولكن �لمق�شود هو �أنه 

عندما يحين وقت زو�ج �لرجل، يجب �أن ياأخذ و�لديه درجة �أقل 

في م�شتوى �لأولوية في حياته. فزوجته من �لآن ف�شاعًد� يجب �أن 

�لإكر�م  يكن  �لمرء هذ�، ويظل  يفعل  �أن  �لممكن  ًل. ومن  �أوَّ تاأتي 

نف�س  وبالطبع  بهذ�.  �هلل  �أو�شى  فلماذ�  و�إل  لو�لديه،  و�لتقدير 

�لو�شية موجهة للزوجة.

�أرجو �أن تفكر في هذه:

تاأتي  ولكنك  كبير،  ر�تب  لديك  يكون  تمتلكه حين  �لذي  ما   -1

�إلى بيت ل يتو�فق َمن يعي�شون فيه؟ في تلك �لحالة تكون قد  به 

يدعم  �لذي  �لمكان  هو  �أ�شبح  �لبيت  �أن  حيث  �لموقف،  عك�شت 

هذه  �لبيت.  يدعم  �ل��ذي  هو  �لعمل  يكون  �أن  يجب  ولكن  �لعمل، 

حالت  وف��ي  ى،  ُتح�شَ ل  ك��و�رث  في  ت�شببت  �لمعكو�شة  �لأول��وي��ة 

طالق كثيرة.

2- هل تريد �أن َيْكبر �أولدك وهم يرون فيكما مثاًل للزو�ج �لغير 

للو�لد�ن  يمكن  �شيء  �أه��م  �إن  �لحياة؟  في  �لر�شا  ولعدم  �شعيد 

د�  ُي�شدِّ و�أن  �لبع�س،  بع�شهما  ا  ُيِحبَّ �أن  هو  لأطفالهما  يفعاله  �أن 

بيت  في  بالأمان  يتمتعون  �لذين  �لأطفال  بع�شهما.  �إحتياجات 

لديهم  �لزوجي،  للتناغم  نموذًجا  �أمامهم  ويرون  بالحب،  ممتلئ 

حياتهم  في  زو�جهم  في  بالنجاح  يتمتعو�  �أن  في  �أكبر  �إحتمال 

�لالحقة.

في  �آخر  �شيء  �أي  من  �أهمية  �أكثر  �أطفالنا  �أن  �لو��شح  من      

�أو زو�جنا. في �لحقيقة  �أهمية �هلل  حياتنا. ولكنهم لي�شو� بنف�س 

و�لعالقات  �هلل،  مع  �لحميمة  �لزوجين  عالقة  �أن  �لقول  يمكن 

الن  ُي�شكِّ �ل��ذ�ن  �لأم��ر�ن  هما  �لزوجين،  بين  �لُم�ْشِبعة  �لعميقة 

�لأ�شا�س �ل�شحيح لحب وتدريب �لأبناء.

�أبنائنا،  بالزو�ج، لأجل خاطر  �أو  ي باهلل  ُن�شحِّ     ولهذ� فحين 

فنحن في �لحقيقة ل ن�شديهم �أي معروٍف.

خ �لأولويات  هناك ثالثة �أ�شياء يحتاج �أن يفعلها كل منا بينما ُنر�شِّ

�ل�شحيحة وندعمها في حياتنا:

1. �أكتب �أهم �أولويات حياتك بترتيب �أهميتها.

ْدِق هذه �لأولويات ِبُطُرٍق حقيقية. 2. َبْرِهن على �شِ

3. �إ�شتعّد لحماية هذه �لأولويات لبقية حياتك.

قد تبدو �أغلبية قو�ئم �لأولويات ب�شكل ُي�شبه هذه �لقائمة:

1. �هلل: �طلب وجهه وخدمته ب�شكل �شخ�شي.

2. �شريك حياتي.

3. �لأطفال )لو كان لديك �أطفال(.

4. �لكني�شة - طلب �هلل وعبادته.

5. �لعائلة �لكبيرة و�لأ�شدقاء �لمقريبن.

6. �لعمل و�لمهنة.

7. �لهو�يات و�لهتمامات �لأخرى.

هل يُْترَك الوالدين
ألجل الزوج او الزوجة؟

18

    مني���ر فخ���ري عب���د النور وزير التج���ارة وال�سناعة الأ�سبق من 

ال�سخ�سي���ات القبطية الم�سيحي���ة، ُولد في مركز جرجا بمحافظة 

�سوهاج يوم 21 اأغ�سط�س عام 1945 ينتمي لأ�سرة معروفة وهو حفيد 

فخ���ري بك عب���د النور، وال���ذي كان اأح���د اأقطاب الوف���د البارزين، 

واأح���د الم�ساركين في ث���ورة 1919. واأولده �سعد فخرى عبد النور 

ال���ذي �سغل من�سب �سكرتير عام حزب الوف���د وع�سو الهيئة العليا 

بالح���زب اأي���ام رئا�سة ف���وؤاد �سراج الدين بعد وف���اة اإبراهيم فرج من 

�سن���ة 1996 لح���د �سن���ة 2003، وموري����س فخ���رى عبدالن���ور، واأمين 

فخرى عبدالنور )والد منير فخرى عبد النور(.

 تخ���رج مني���ر اأمين فخري عب���د النور من جامع���ه القاهرة وكان 

رج���ل اأعمال و�سكرتي���ر عام حزب الوفد وتم تجمي���د ع�سويته يوم 

1 مار����س �سن���ة 2011 بعد ما تم اإختياره وزيراً لل�سياحة في حكومة 

ت�سيي���ر العم���ال بقي���ادة الفريق اأحم���د �سفيق ي���وم 22 فبراير �سنة 

2011. وبق���ي ف���ي من�سب���ه ف���ي حكوم���ة ع�س���ام �س���رف ث���م حكومة 

كم���ال الجن���زوري اإل���ى 1 اأغ�سط����س 2012 ث���م ُعي���ن وزي���راً للتجارة 

وال�سناع���ة الم�سري ف���ي 16 يوليو 2013 حتى �سبتمبر 2015. وهو 

خبي���ر برلماني و�سكرتير عام ح���زب الوفد الجديد وع�سو مجل�س 

اإدارة البور�س���ة، وع�سو بالمجل�س القومي لحقوق الإن�سان قبل اأن 

يتق���دم با�ستقالته منه في اأعقاب ث���ورة يناير. وع�سو مجل�س اإدارة 

مرك���ز بحوث ودرا�س���ات الدول النامية وكان م���ن مغامرين قالئل 

ف���ي �س���وق الغ���ذاء عبر �سرك���ة فيت���راك لل�سناعات الغذائي���ة. وكان 

نائباً في مجل�س ال�سعب في برلمان 2000 عن دائرة الوايلي. 

ويق���ول اإن���ه عندم���ا كان وزي���راً لل�سياحة ع���ام 2011، ع���دد ال�سياح 

الذي���ن دخل���وا م�س���ر في ذل���ك الع���ام 10 ماليين �سائ���ح باإيرادات 9 

ملي���ارات دولر، مو�سح���اً اأنه عام 2015 كان ع���دد ال�سياح اأقل من 5 

ماليين والإيرادات 3 مليارات ون�سف، مع العلم اأن الحالة الأمنية 

اأف�سل مما كانت عليه كثيراً في 2011.

   وع���ن �سبب تراج���ع ال�سياحة يقول اأن ال�س���ورة الذهنية لم�سر 

ف���ي الخ���ارج »م����س كوي�س���ة«، مو�سًحا اأن اإح���دى م�سئولي���ات وزارة 

ال�سياح���ة العم���ل على تغيي���ر ال�س���ورة الذهنية، ولي�س���ت م�سئولية 

الوزير بمفرده، واإنما و�سائل الإعالم والخارجية ومكاتب التمثيل 

الم�سرية في الخارج.

وي���رى اإن���ه كان يج���ب تطبي���ق الإ�س���الح الإقت�س���ادي ف���ي م�س���ر 

من���ذ 1977، ونّب���ه باأن ع���ام 2017 �سيك���ون �سعباً، لفتاً اإل���ى اأن �سعر 

الجني���ه الم�س���ري �سيتح�س���ن كثي���راً بنهاي���ة 2017. واأن ع���ام 2018 

�سيك���ون ع���ام اإنطالق الإقت�س���اد الم�سري. ويقول اإن���ه بالرغم من 

اأن �سيا�س���ات الحكوم���ة لالإ�س���الح القت�س���ادي �سليم���ة وحتمية اإل 

اأن هن���اك اأخطاًء ُترتكب، م�س���دداً على �سرورة التو�سع في البرامج 

الإجتماعي���ة لم�ساع���دة مح���دودي الدخ���ل عل���ى تحمل اأعب���اء هذه 

ال�سيا�سات.

�شخ�شيات قبطية

منير فخري 
عبد النور

وزير ال�شياحة والتجارة وال�شناعة ال�شبق
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مسابقة العدد
1. ال�شوؤال الول: َمْن هو:

�لقدي�س �لذي �إن�شم �إلى �شيرة �ل�شو�ح وهو �شاب �شغير؟

قدي�س �أخرج �شوكة من ِرجل �أ�شد، َفَردَّ له �لأ�شد �لجميل.

ة بابنها �لأعمى لكى ي�شفيه؟ َمْن هو �لقدي�س �لذي جاءته ُدبَّ

�ذكر �إ�شم �إثنين من �لآباء �ل�شو�ح كانت تاأتيهما وحو�س �لبرية.

2. ال�شوؤال الثاني:

ما هي �لطريقة �ل�شحيحة لدر��شة �لكتاب �لمقد�س ِمن خالل ما تم ذكره في �أعد�د �لمجلة؟

3. ال�شوؤال الثالث:

م�ِشَكت" هل �هلل �أعطى 
ُ
ما معنى "َمْن غفرتم لهم خطاياهم ُغِفَرت وَمْن �أم�شكتموها عليهم �أ

�شلطان للكهنة �أن يغفرو� �لخطايا؟

4. ال�شوؤال الرابع:

�أذكر ما تعرفه عن �لُقربانة طق�شيًا وتاريخيًا؟
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األب
ثيؤبمبتس الراهب

   خجل اأن يعترف لأبيه الروحى:

    كان �لر�هب ثيوؤبمبت�س تلميًذ� للقدي�س مقاريو�س �لكبير. جاء عنه �أنه دخل فى 

تجربة �أفكار �شريرة وقد خجل �أن يعترف بها لأبيه �لروحي. 

    �لتقى �لقدي�س مقاريو�س بال�شيطان �لذي �إعترف له �أنه لم َيُعد له �شديق و�حد في 

ع  �لبرية، ولما �شَيّق عليه جًد�، قال: »نعم لي �أخ و�حد، لكنه و�حد فقط، هذ� �لذي َيْخ�شَ

ل وجهه عني، كما لو كنت خ�شًما له«. فعرف �أنه  لي، على �لرغم من �أنه حينما ير�ني ُيحوِّ

ثيوؤبمبت�س. 

    �إذ �شمع �لقدي�س هذ� �لحديث �أ�شرع بالذهاب �إلى �لبرية �ل�شفلى، وكان �لكثيرون في 

�إ�شتقباله بفرٍح، و�لكل ي�شتاق �أن يدخل �لقدي�س �إلى قاليته، لكنه لم ي�شاأل �إل عن هذ� �لأخ 

ْعف، و�أنه هو نف�شه  عه ُمعلًنا له �أن كل �إن�شان تحت �ل�شَّ حيث �لتقى به، و�شار ي�شنده وُي�شجِّ

مع ن�شكه �ل�شديد ل�شنو�ت طويلة، ومع تكريم �لكل له ومع �شيخوخته، �إل �أن �شيطان �لزنا 

يتعبه. بهذ� دفعه للتوبة باإن�شحاق قلب، عندئذ رفعه �إلى فوق �لتجربة بقوله له: »�إذ� 

َعَدت ِفْكَرٌة )�شريرة( �إلى ذهنك ل تجعل عقلك ينظر �إلى �أ�شفل، بل ليكن  �شَ

مرفوًعا �إلى فوق على �لدو�م، و�لرب يعينك«. 

هه �إلى �لكتاب �لمقد�س، كم�شدر قوة      لقد وجَّ

وغلبة، قائاًل له: »عليك �أن تتلو من �لذ�كرة 

ا من �لإنجيل ومن �لأ�شفار  ن�شو�شً

�لأخرى«.
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مريم العذراء ومصر
ف �أمام ثالثة م�شاهد تاريخية فقط: من  �شوف �أتوقَّ

�لقرن �لأول، و�لقرن �لعا�شر، ومن �لقرن �لع�شرين.

الأول: القرن  • في 
كان����ت رحلة ه����روب �لعائل����ة �لمقد�ش����ة �إلى م�شر 

ُه  مَّ
ُ
ِب����يَّ َو�أ كم����ا ق����ال �لم����الك ليو�شف:«ُقْم َوُخ����ذ �ل�شَّ

ُق����وَل َلَك«
َ
����ى �أ ����َر، َوُك����ْن ُهَناَك َحتَّ َو�ْه����ُرْب �إل����ى ِم�شْ

 

)مت����ى 13:2(، كان����ت رحل����ة �شاق����ة للغاي����ة بالَنَظ����ر 

����ُرق وو�شائل �لمو��ش����الت �لُمتاحة في  �إل����ى حالة �لطُّ

تل����ك �لأزمنة، و�أي�ش����ًا وجود طفل ر�شي����ع و�َشْيخ كبير 

����ة، وق����د �َشَلَك����ت �لعائل����ة �لمقد�ش����ة طريق����ًا  م �شابَّ
ُ
و�أ

غير مع����روف في ذلك �لزم����ان َتجنُّبًا لعي����ون �لأتباع 

ت  َع����ة �أ�شهر مرَّ و�لأع����د�ء، وخالل ثالث �شنو�ت وِب�شْ

�لعائل����ة �لمقد�ش����ة على ُم����ُدٍن وُقرى كثي����رة من �َشرق 

م�ش����ر �إلى غربها، ومن �شمالها �إلى جنوبها، وَحَدَثت 

ُمْعِج����ز�ت كثيرة، وكان ِلَنْهر �لني����ل دوٌر بارٌز في هذه 

�لِرْحَل����ة، وتبارَك����ت بالدن����ا بالع����ذر�ء مري����م حامل����ة 

طفله����ا، ومعهما حار�س �ش����ر �لتج�شد �لقدي�س يو�شف 

�لنج����ار. وفيم����ا بعد �ش����ار ف����ي ُمْعَظ����م مو��شع هذه 

�لرحل����ة كنائ�����س و�أديرة، �لكثير منه����ا عاِمر �إلى هذ� 

�ليوم.

العا�شر: القرن  • في 
62 رق����م  �إب����ن زرع����ة  �ب����ر�آم  �لباب����ا   وف����ي زم����ن 

�شعب����ًا  �لكني�ش����ة  دخل����ت  حي����ث  978م(،   –  975(

ة ب�شب����ب و�شاية �أحد �ليهود  و�إكليرو�����س في تجربة ُمرَّ

د  �أم����ام �لحاك����م بخ�شو�س �آية من �لإنجي����ل �لتي توؤكِّ

ُقوُل َلُك����ْم: َلْو َكاَن 
َ
�أن �لإيم����ان ينق����ل �لجبال:«�ْلَح����قَّ �أ

ِة َخْرَدل َلُكْنُتْم َتُقوُلوَن ِلهَذ� �ْلَجَبِل:  َلُكْم �إِيَماٌن ِمْثُل َحبَّ

�ْنَتِق����ْل ِمْن ُهَنا �إلى ُهَناَك َفَيْنَتِقُل، َوَل َيُكوُن �َشْيٌء َغْيَر 

ُمْمِك����ٍن َلَدْيُكْم« )مت20:17(، ولم����ا �أر�د �لحاكم َنْقل 

م ح�ش����ب َوْعد �لآية، َرَف����َع �لبابا �لقبطي  َجَب����ل �لُمقطَّ

م����ع كل �شعب����ه �ل�شل����و�ت و�لأ�شو�م على م����د�ر ثالثة 

�أيام من �لدموع و�ل�شج����ود، وبظهور �لقدي�س �شمعان 

ك �لجبل م����ن مو�شعه،  ����ق �لَوْعد وَتح����رَّ �لخ����ر�ز َتحقَّ

ت  وَنَظ����َر �لنا�����س �ل�شم�س تحته في معج����زة خارقة َتمَّ

نا �لعذر�ء مري����م �لتي ظهرت للبطريرك  مِّ
ُ
ب�شفاع����ة �أ

و�أر�شدته عن هذ� �لقدي�س �لذي بنقاوة قلبه و�شلو�ته 

لتها �لكني�شة في  ة َحَدَثت �لمعجزة و�لت����ي �شجَّ �لح����ارَّ

تقليدها �لمقد�س.

الع�شرين: القرن  • في 
وبالتحديد ع����ام 1968م وقبيل �فتتاح �لكاتدر�ئية 

�لمرق�شية �لجديدة في منطقة �لأنبا روي�س بالعبا�شية 

بالقاهرة في �شهر يونيو 1968م، وكانت بالدنا وقتها 

تعي�����س �أجو�ء �لح����زن و�لإنك�شار ب�شب����ب نك�شة حرب 

يوني����و 1967م. وقبل �أن تح�ش����ل م�شر على جزء من 

رف����ات �لقدي�����س مارمرق�س كاروز بالدن����ا من كني�شة 

�شان مارك في فين�شنيا باإيطاليا، َتجلَّت �لعذر�ء على 

قب����اب كني�شتها في �شاحية �لزيتون بالقاهرة ب�شورة 

ُمْبِه����رة لم����دة تزي����د عن عامي����ن في ظه����ور متو��شل 

وُمني����ر وُمثير، ون�ش����رت �أخباره �ل�شح����ف �لم�شرية 

و�لأجنبي����ة، و�أ�ش����درت �لكني�شة وقتها بيان����ًا بالَحَدِث 

�لإعجازي و�لذي تباركت في����ه بالدنا ببركة عظيمة. 

كان ذلك ي����وم �لثاني من �أبريل ع����ام 1968م ويو�فق 

24 برمهات.

م �لطهر، حبيبة 
ُ
�إنه����ا �لقدي�شة �لع����ذر�ء مري����م، �أ

�لم�شريين. في �لق����رن �لأول تزور م�شر وتتجول في 

�أر�شه����ا، وفي �لق����رن �لعا�شر ب�شفاعته����ا تنقل �لجبل 

�لكائن حت����ى �لآن في �شو�حي �لقاه����رة، وفي �لقرن 

�لع�شري����ن َتْظَه����ر وُتباِرك �لجموع على م����د�ر �شنو�ت 

و�شنو�ت، و�أي�شًا في ظهور�ت �أخرى كثيرة فيما بعد.

��شفعي فينا �أمام مخل�شنا �ل�شالح

بقلم قداسة البابا تواضروس الثاني
@PopeTawadros
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قال �لعالمة �أوريجانو�س :

قبل ميالد �لمعمد�ن .. تنباأت �ألي�شابات

، قبل ميالد �لرب ي�شوع .. تنباأت �لعذر�ء

وكما بد�أت �لخطية بالمر�أة ثم بلغت �لرجل ، 

�شعف  غلبن  ن�شاء  بو��شطة  �لخال�س  بد�أ  هكذ� 

جن�شهن ..

حواء الأولى :

و�أف�شدت   ، خالقها  بع�شيان  روحها  �شوهت 

خليقة �هلل �ل�شالحة ، ولم تعد تمجد خالقها ول 

تعلن عن بهائه 

حواء الثانية :

بحملها كلمة �هلل ، عاد لنف�شها جمالها �لأول 

على  لتكون  بعودتها  مبتهجة  روحها  و�شارت   ،

�شورة �هلل ومثاله.

و�نطلق �لجميع بالت�شبيح : 

بمجيء �لم�شيح متج�شدً� �نفكت �لأل�شنة ..

• رنمت �لمالئكة : » �لمجد هلل فى �لأعالى «
�ل�شارة  �لأخبار  عن  يتحدثون  �لرعاة  • جاء 

)تمجيد / ت�شبيح (

ي��م��ج��دون   ، ي�����ش��ب��ح��ون  �ل��م��ج��و���س  ج����اء   •
)بمجيئهم وهد�ياهم �لعجيبة (

 ، �ألي�شابات   ، زكريا   ، �لعذر�ء  • ت�شبيحات 
تتغنى بعجائبه ونعمته

   و���ش��م��ع��ان �ل�����ش��ي��خ �ل����ذى ن���ال ����ش���وؤ�ل قلبه

)لكى ينطلق من هذ� �لعالم(

  وحنه �لنبية �لتى �شار فرحها �أعظم من �لتى 

لها رجل

�لروح  من  م�شوقة   : �لعذر�ء  �ل�شيدة  وترنمت 

�لقد�س

 �أن������������ظ������������رو� ت���������ش����ب����ح����ة �ل���������ع���������ذر�ء

) لو 1 : 46 - 55 (

» تعظم نف�شى �لرب «

 �لرب عظيم ، ل يزيده تعظيمنا ، ول ُينق�شه 

عدم تعظيمنا له.

�لرب كامل ، غير قابل للزيادة ، ول للنق�شان..

بو��شطتنا  ، وب��ن��ا   ، ف��ي��ن��ا  ي��ت��ع��ظ��م   :  ل��ك��ن��ه 

» يرو� �أعمالكم فيمجدو� �أباكم ..«

تبتهج روحى باهلل مخل�شى :

تبتهج .. من ل يبتهج بخال�س هذ� مقد�ره ؟!

ُول���دت  ول��ك��ن��ه��ا   .. �ل��ك��ل  ف��اق��ت  ه��ى  �شحيح 

بالخطية وتحتاج �إلى �لخال�س ،

ظن �لبع�س �أنها ُولدت بغير �لخطية �لأ�شلية .. 

هذ� غير �شحيح ..

�أن   ، هامًا  لهوتيًا  مفهومًا  يحمل  �لقول  هذ� 

تحتاج  �لجميع  على  �شموها  مع  مريم  �لقدي�شة 

 ، �لب�شر  �شائر  مثل   ،  » و�لفد�ء  �لخال�س   « �إلى 

رغم �شموها وعلو مقد�رها ..

» نظر اإلى اإت�شاع اأمته « : 

�أ�شو�مها  �أو  �إلى �شلو�تها  �أن �هلل نظر  لم تقل 

�أو �شهرها ..

�إلى مر�حم  لقد عرفت �لطريق �لذى به تنال 

�هلل وتغت�شب عطاياه وهو » �لإت�شاع « 

ب�شبب  مركزه  فقد  قد  �لخير  ع��دو  ك��ان  ف��اإن 

�لكبرياء ، فبالإت�شاع تعود �لنف�س �إلى �هلل.

ف��رف��ع��ه��ا  ، �ت�������ش���اع���ه���ا  �إل�������ى  ن���ظ���ر   �هلل 

» من و�شع نف�شه« ..

 �رت���ف���اع���ه���ا ب�����ش��ب��ب �ل���ن���ع���م���ة �لإل����ه����ي����ة ،

» �لقدير �شنع بى عظائم« 

�إنه �شالح �هلل .

الأج���ي���ال  ج��م��ي��ع  الآن  م��ن��ذ  ه����وذا   «

تطوبنى«: 

قالت هذ� بالروح �لقد�س ، لأجل عمله معى ..

لأجل   ، بتطويبها  �لكني�شة  �شلو�ت  و�م��ت��الأت 

عمل �هلل معها وفيها ، لأجل نعمة �هلل �لتى ُوهبت 

لها ، ولنا ، عن طريقها.

تتمم  �أن  �إحر�س   : �أمبرو�شيو�س  �لقدي�س  قال 

م�شيئة �هلل لكى تكون �أمًا  للم�شيح .

�إننا نطوبها عبر �لع�شور ، ل كعذر�ء عا�شت ثم 

ماتت ، و�إنما كعذر�ء تجلى فى حياتها عمل �هلل 

�لخال�شى �لفائق ..

�إذ  �لم�شيح  لل�شيد  باأمومٍة  �لعذر�ء  لقد تمتعت 

وقبل هذ� حملته  �أح�شائها،  فى  حملته متج�شدً� 

بالإيمان فى قلبها .

و�شعها �لبع�س فى مكان �أكثر من �لطبيعى ..

�شحيح هى مطوبة ومباركة .. لأن �هلل �ختارها 

، ولأنها ت�شتحق �لكر�مة..

لكنا نطوبها ، ولكن ل نعبدها ..

» �شنع قوة بذراعه « = بقوته = بكلمته ، 

بابنه 

ر�أت �لعذر�ء ما �شوف يحدث ) م�شتقباًل ( 

» �شتت الم�شتكبرين « 

�شتت = بمجيئه �إلى عالمنا

نتيجة  �شقطو�  �ل��ذي��ن   ( �ل�شياطين  �شتت 

كبريائهم (.

تسبحة 
العذراء

بقلم
أبونا بيجول
األنبا بيشوي

الرب عظيم ، ال 
يزيده تعظيمنا 

، وال يُنقصه 
عدم تعظيمنا 

له.
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، حكماء �ليهود �لذين رف�شو� �إنجيل �لجهالة 

)بح�شب فكرهم (.

، �ليهود �لذين كانو� يفتخرون بمملكتهم �لتى 

ُنزعت منهم ب�شبب عدم �إيمانهم.

» اأنزل الأعزاء عن الكرا�شى « :

�أنزل ، بنف�شه

ي�شعون  كانو�  �لذين  و�لفري�شيون  �لكتبة   =

للكر��شى �لأولى 

، �ل�شياطين �لذين كانو� ي�شعون لل�شيادِة ..

» يقاوم �هلل �لم�شتكبرين «.

» رفع المت�شعين « :

و�أع��ط��اه��م   ، �ل��ق��وي��ة  ي���ده  ت��ح��ت  �لمت�شعين 

�شلطانًا ...

�ل��وث��ن��ي��ي��ن   ،

�ل������ذي������ن ل��م 

يعرفون  يكونو� 

�هلل ..

رف���ع���ه���م   (

وم����ج����ده����م ، 

ب�شبب �إيمانهم 

.) ..

�لعذر�ء  رفع 

مع بقائها على 

فلم   .. حالها 

منزلها  ي�شبح 

ق�شرً�َ  �لريفى 

خ��ط��ي��ب��ه��ا  ول 

�شار  �ل��ن��ج��ار 

ول���و   ( م���ل���ك���ًا 

�أن��ه��ا م��ن بيت 

بيت   / ملوكى 

د�ود(..

ول�������ك�������ن�������ه 

�لإيمان �لذى يثق فى تحقيق مو�عيد �هلل..

»�أ�شبع �لجياع خير�ت«

�لجياع = �لجن�س �لب�شرى من غير �ليهود

لهم   « و�لأنبياء  بالنامو�س  �أغنياء  �ليهود  كان 

 :9 )رو   « و�لمو�عيد  و�لإ�شتر�ع  و�لعبادة  �لتبنى 

 ) 4

عطيت لهم 
ُ
كهنتهم �نتفخو� بالمنزلة �لتى �أ

قاعدة : » طوبى للجياع ... « 

 �لجياع .. ُي�شبعون 

�ل���ذي���ن ي��ع��رف��ون ح��ق��ي��ق��ة ف��ق��ره��م �ل��روح��ى 

فيتجهون �إلى �هلل لكى ي�شد حاجتهم.

ولكن من ل يعرف حقيقة نف�شه فهو » �ل�شقى 

و�لبائ�س وفقير و�أعمى وعريان «  ) روؤ 3 :17 (.

و�لكتاب �لمقد�س يحدثنا عن �أربعة �أوجه لغنى 

�هلل : 

 .. محبته  غنى   .. نعمته  غنى   .. رحمته  غنى 

غنى مجده .

�شرف الأغنياء = �ليهود

ول  �لإي���م���ان  معهم  ي��ح��م��ل��ون  ل   : ف��ارغ��ي��ن 

�لمعرفة ول �لرجاء �لذى فى �لبركات �لآتية ..

منكم  ُي��ن��زع   : �لأم���م  �إل��ى  �متياز�تهم  ُنقلت 

وُيعطى لأمٍة تعمل �أثماره

» ع�شد اإ�شرائيل فتاه ليذكر رحمة ً:

لم يع�شد �شعب �إ�شر�ئيل » ح�شب �لج�شد « وهو 

�إ�شتهر  �ل���ذى 

ب���ال���ك���ب���ري���اء 

و�ل�����خ�����ي�����الء 

باأنفه  و�شمخ 

م�����ع�����ت�����م�����دً� 

ع���ل���ى ح�����ش��ب��ه 

ون�شبه..

ب�����ل ع�����ش��د 

�إ�����ش����ر�ئ����ي����ل 

»ح���������������ش�������ب 

�لروح«..

�لآية  وُت�شير 

�أي�������ش���ًا �إل����ى 

�ليهود  جمهور 

قبلو�  �ل���ذي���ن 

�ل����رب ف��ادي��ًا 

ومخل�شًا.

�إذ�   *

ك����ان ح�����ش��ور 

مريم  �لعذر�ء 

�إلى �ألي�شابات و�شالمها جعل يوحنا وهو جنين 

�أن  بعد  تتنباأ  و�ألي�شابات   ، مبتهجًا  يرتك�س 

�متالأت بالروح �لقد�س..

�إن كان هذ� كله قد تم خالل �شاعٍة و�حدة   *

�لتى حلت على  �لنعمة  نت�شور مقد�ر  �أن  فلنا   ،

�ألي�شابات ويوحنا طو�ل فترة �لثالثة �أ�شهر �لتى 

لتخدمها  �ألي�شابات  منزل  فى  �لعذر�ء  مكثتها 

فيها ..

فلتكن بركة �لقدي�شة �لعذر�ء معنا.

الذين يعرفون 
حقيقة فقرهم 

الروحى 
فيتجهون إلى 
اهلل لكى يسد 

حاجتهم.
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لل�شيد  م 
ُ
�أ ��ه��ا  �أنَّ مع  �ل��ع��ذر�ء  �ل�شيدة      

ا  مًّ
ُ
�أ كّلنا،  لنا  ا  مًّ

ُ
�أ نعتبرها  �أننا  �إل  �لم�شيح 

�إن�شان  و�أول  روحية.  ا  مًّ
ُ
�أ �لم�شيحيين،  لكل 

كان  ���ا  مًّ
ُ
�أ له  �ل��ع��ذر�ء  ُدع��َي��ت  �لم�شيح  غير 

�لم�شيح  �لر�شول،  �لحبيب  يوحنا  �لقدي�س 

م لنا �لأمومة  َك«، وهنا قدَّ مُّ
ُ
قال له: »هذه �أ

��ا  مًّ
ُ
�أ ُتعَتبر  �ل��ع��ذر�ء  كانت  ف��اإذ�  �لروحية؛ 

لباقي  فكذلك  يوحنا،  مثل  كبير  لر�شول 

�لم�شيحيين.

    و�إذ� كان �لكتاب يقول لنا: »�كرم �أباك 

م نكرمها هي �لعذر�ء مريم، 
ُ
و�أمك«، فاأول �أ

كثيرً�  ولذلك  �لكني�شة،  هي  �أخرى  م 
ُ
�أ ولنا 

من �لنبوء�ت �لموجودة في �لعهد �لقديم، 

�لمق�شود  يكون  �لأنا�شيد  ن�شيد  و�أحيانًا 

بها �لعذر�ء �أو �لكني�شة؛ لأن �لعذر�ء كاأنها 

و�لعذر�ء كانت  �لكني�شة بيت �هلل،  كني�شة، 

بيتًا هلل في وقت من �لأوقات.

منها  ك��ث��ي��رة  رم���وز  �لأم  ول��ل��ع��ذر�ء      

�ل�شورية  َفَبْطن  َمْجَمَرة )�شورية( هارون؛ 

�لُمتَِّقد  و�ل��َف��ْح��م  �ل��ع��ذر�ء،  َب��ْط��ن  ُيعَتبر 

بالنا�شوت.  �لُمتَِّحد  �لالهوت  هو  بالنار 

نقول  ول��ذل��ك  �ل��ع��ذر�ء،  ُتمثِّل  فال�شورية 

تعني  �لتي  �شوري«  »تاي  ��س:  �لُقدَّ في  لها 

»�أي��ت��ه��ا �ل��م��ج��م��رة«، �ل��م��ج��م��رة �ل��ذه��ب، 

بتولية  �إل��ى  يرمز  �لمجمرة  في  و�ل��ذه��ب 

يها »�ل�شماء �لثانية«،  �لعذر�ء. و�أي�شًا ُن�شمِّ

كانت  و�ل��ع��ذر�ء  هلل،  َم�ْشَكن  �ل�شماء  لأن 

ولذلك  للم�شيح،  ولدتها  في  هلل  َم�ْشَكنًا 

�شورة �لعذر�ء �لطق�شية فيها �شورة مالك 

�لثانية.  �ل�شماء  �أنها  َرْمز  ونجوم،  و�ُشًحب 

َبْطِن  في  و�َشَكَن  �ل�شماء،  في  َي�ْشُكن  �هلل 

�لعذر�ء.

تها،  د �لعذر�ء مريم لُقْد�شيَّ     ونحن ُنمجِّ

ولأن����ه����ا و�ل������دة �لإل�������ه، ون��ع��ط��ي��ه��ا لقب 

�لإل��ة«،  »و�ل���دة  يعني  �ل��ذي  »ثيوؤطوكو�س« 

وهذ� �للقب �أخذته �لعذر�ء مريم في َمْجَمع 

�لقدي�س  �َشُه 
َ
ر�أ �لذي  431م،  �شنة  �أَف�ُش�س 

�لأول  كيرل�س  )�لبابا  �لإ�شكندري  كيرل�س 

هرطقة  على  به  َي��ُردَّ  لكي  �لدين(،  عامود 

ن�شطور. و�لن�شاطرة ل يوؤمنون باأن �لعذر�ء 

و�لدة �لإله، ولكنهم يرون �أنها َوَلَدت �إن�شانًا 

�تََّحد به �لالهوت، حتى  عاديًا، وبعد ذلك 

ولكنهم  عليه،  يقولون  ل  �لالهوت  �تِّحاد 

�شاَحَبُه  �أي  �لم�شاحبة  من  نوعًا  يعتبرونه 

�لالهوت في حياته، ولذلك في �لحرومات 

�لثنى ع�شر للقدي�س كيرل�س �لكبير، يقول 

و�ل��دة  �ل��ع��ذر�ء  َيْعَتِبر  ل  م��ن  م��ح��روم  �أن��ه 

�لإله، ومحروم من َيْعَتِبر �أن �لعذر�ء َوَلَدت 

عاديًا  �إن�شانًا 

ث���م �ت���ح���د به 

�لالهوت..... 

�إل�������خ. ل��ذل��ك 

ِم��ْن �أْق��َدم َمن 

�أ����ش���اءو� �إل��ى 

في  �ل����ع����ذر�ء 

�إي��م��ان��ه��م هم 

�ل���ن�������ش���اط���رة 

وِم����ْن َق��ْب��ِل��ه��م 

�ليهود.

اكرم 

اأباك 

واأمك

بقلم
مثلث 

الرحمات 
قداسة البابا 

شنوده 
الثالث

د  نحن نُمجِّ
العذراء مريم 

لُقْدسيَّتها، 
وألنها 

والدة اإلله، 
»ثيؤطوكوس« 
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    مني���ر فخ���ري عب���د النور وزير التج���ارة وال�سناعة الأ�سبق من 

ال�سخ�سي���ات القبطية الم�سيحي���ة، ُولد في مركز جرجا بمحافظة 

�سوهاج يوم 21 اأغ�سط�س عام 1945 ينتمي لأ�سرة معروفة وهو حفيد 

فخ���ري بك عب���د النور، وال���ذي كان اأح���د اأقطاب الوف���د البارزين، 

واأح���د الم�ساركين في ث���ورة 1919. واأولده �سعد فخرى عبد النور 

ال���ذي �سغل من�سب �سكرتير عام حزب الوف���د وع�سو الهيئة العليا 

بالح���زب اأي���ام رئا�سة ف���وؤاد �سراج الدين بعد وف���اة اإبراهيم فرج من 

�سن���ة 1996 لح���د �سن���ة 2003، وموري����س فخ���رى عبدالن���ور، واأمين 

فخرى عبدالنور )والد منير فخرى عبد النور(.

 تخ���رج مني���ر اأمين فخري عب���د النور من جامع���ه القاهرة وكان 

رج���ل اأعمال و�سكرتي���ر عام حزب الوفد وتم تجمي���د ع�سويته يوم 

1 مار����س �سن���ة 2011 بعد ما تم اإختياره وزيراً لل�سياحة في حكومة 

ت�سيي���ر العم���ال بقي���ادة الفريق اأحم���د �سفيق ي���وم 22 فبراير �سنة 

2011. وبق���ي ف���ي من�سب���ه ف���ي حكوم���ة ع�س���ام �س���رف ث���م حكومة 

كم���ال الجن���زوري اإل���ى 1 اأغ�سط����س 2012 ث���م ُعي���ن وزي���راً للتجارة 

وال�سناع���ة الم�سري ف���ي 16 يوليو 2013 حتى �سبتمبر 2015. وهو 

خبي���ر برلماني و�سكرتير عام ح���زب الوفد الجديد وع�سو مجل�س 

اإدارة البور�س���ة، وع�سو بالمجل�س القومي لحقوق الإن�سان قبل اأن 

يتق���دم با�ستقالته منه في اأعقاب ث���ورة يناير. وع�سو مجل�س اإدارة 

مرك���ز بحوث ودرا�س���ات الدول النامية وكان م���ن مغامرين قالئل 

ف���ي �س���وق الغ���ذاء عبر �سرك���ة فيت���راك لل�سناعات الغذائي���ة. وكان 

نائباً في مجل�س ال�سعب في برلمان 2000 عن دائرة الوايلي. 

ويق���ول اإن���ه عندم���ا كان وزي���راً لل�سياحة ع���ام 2011، ع���دد ال�سياح 

الذي���ن دخل���وا م�س���ر في ذل���ك الع���ام 10 ماليين �سائ���ح باإيرادات 9 

ملي���ارات دولر، مو�سح���اً اأنه عام 2015 كان ع���دد ال�سياح اأقل من 5 

ماليين والإيرادات 3 مليارات ون�سف، مع العلم اأن الحالة الأمنية 

اأف�سل مما كانت عليه كثيراً في 2011.

   وع���ن �سبب تراج���ع ال�سياحة يقول اأن ال�س���ورة الذهنية لم�سر 

ف���ي الخ���ارج »م����س كوي�س���ة«، مو�سًحا اأن اإح���دى م�سئولي���ات وزارة 

ال�سياح���ة العم���ل على تغيي���ر ال�س���ورة الذهنية، ولي�س���ت م�سئولية 

الوزير بمفرده، واإنما و�سائل الإعالم والخارجية ومكاتب التمثيل 

الم�سرية في الخارج.

وي���رى اإن���ه كان يج���ب تطبي���ق الإ�س���الح الإقت�س���ادي ف���ي م�س���ر 

من���ذ 1977، ونّب���ه باأن ع���ام 2017 �سيك���ون �سعباً، لفتاً اإل���ى اأن �سعر 

الجني���ه الم�س���ري �سيتح�س���ن كثي���راً بنهاي���ة 2017. واأن ع���ام 2018 

�سيك���ون ع���ام اإنطالق الإقت�س���اد الم�سري. ويقول اإن���ه بالرغم من 

اأن �سيا�س���ات الحكوم���ة لالإ�س���الح القت�س���ادي �سليم���ة وحتمية اإل 

اأن هن���اك اأخطاًء ُترتكب، م�س���دداً على �سرورة التو�سع في البرامج 

الإجتماعي���ة لم�ساع���دة مح���دودي الدخ���ل عل���ى تحمل اأعب���اء هذه 

ال�سيا�سات.

�شخ�شيات قبطية

منير فخري 
عبد النور

وزير ال�شياحة والتجارة وال�شناعة ال�شبق
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طرق دراسة الكتاب المقدس

 : بالُحبِّ ال�سعور  • تنمية 
    �أكدت �لدر��شات �لتربوية على �أن تعبير 

هم لأطفالهم يجب �ألَّ يكون  �لو�لدين عن ُحبِّ

م�شروًط���ا؛ �أي �أن �لطفل ل ُب���دَّ �أن َي�ْشُعر �أن 

انه �شو�ء كانت  و�لديه يتقبَّالنه كما هو وُيحبَّ

قدر�ت���ه ب�شيط���ة �أو ممتازة؛ فه���ذه �لمحبة 

���ة يج���ب �ألَّ يتالع���ب به���ا �لو�لدين  �لِفْطريَّ

�أبًد� حتى في حال���ة �لعقاب �أو تقويم �شلوك 

�لطفل عند �لغ�شب، بل يجب �لتاأكيد عليها 

���ع �لعقاب �لمنا�شب  ف���ي كل �لأحو�ل مع َو�شْ

في حال���ة �لخطاأ دون مبالغة �أو تهديد بفقد 

هذ� �لحب. ول يكون ذلك فقط بتكر�ر �لأب 

ان طفلهما، بل ينبغي  و�لأم بالقول �أنهما ُيِحبَّ

عليهما �إظهار ذلك له فعلًيا ِبُلَغٍة َيْفَهُمها. 

    ُمر�ع���اة �لخ���ط �لفا�شل بي���ن �لت�شجيع 

و�لُمباَلغة في �لت�شجيع؛ فال �شك �أن ت�شجيع 

مات  �لو�ِلَدْين و�لُمعلِِّمين للطفل من �أهم مقوِّ

نجاح���ه و�إبد�ع���ه؛ �إل �أن �لمبالغة في �لثناء 

م لي�س �إل هاوية يجب �لنتباه حتى ل  �أو �ل���ذَّ

د. فالثناء �لز�ئد  يت���م �لوقوع فيها ِبَغْيِر َق�شْ

���اًل وز�ئد �لثق���ة بنف�شه؛  يجعل �لطف���ل ُمدلَّ

وه���و ما قد ي���وؤدي به �إلى �لتر�خ���ي و�إهمال 

�لتز�مات���ه وو�جبات���ه معتق���ًد� �أن���ه �لأف�شل 

حتى و�إن �أخطاأ. 

م      �لأ�ش���و�أ من ذلك ه���و �لمبالغة في �لذَّ

لأنه���ا تدف���ع �ل�شغي���ر �إل���ى �لعمل �ل���دوؤوب 

لإثبات ر�أي و�لديه في���ه باأنه عديم �لجدوى 

وغير ناجح! 

بي���ن  والتوا�س���ل  التن�سي���ق  �س���رورة   •
البيت والمدر�سة والكني�سة: 

    م���ن �لخطاأ �أن يعتم���د �لو�لدين على ما 

يقومان ب���ه فقط من َدْوٍر كبي���ر وخطير في 

تربي���ة �أطفاله���م، دون �لهتم���ام بالتن�شيق 

و�لتو��ش���ل م���ع �لمدر�ش���ة �أو �لكني�ش���ة �لتي 

يتفاعل معها �أطفالهم ب�شورة يومية. َفَدْور 

�لُمعلِّم و�لخادم مهم للغاية، بل �أحيانًا يكون 

دوره في �ل�شفوف �لأول���ى من �لتعليم �أكثر 

تاأثيًر� من دور �لو�لدين نظًر� لنبهار �لطفل 

بمعلم���ه و�إعتب���اره �ل�شخ�شية �لأكث���ر ِعلًما 

ومعرف���ة. وكان �لعال���م �لنف�ش���ي و�لترب���وي 

�لأمريكي �لمع���روف "�إلي�س ب���ول تور�ن�س" 

ق���د ُوِجَد في در��شة ل���ه: �أن �لمعلمون �لذين 

يت�شف���ون بالحما�ش���ة لالإب���د�ع ق���د نجحو� 

ف���ي دف���ع تالميذهم م���ن �لأطف���ال في �شن 

مبكرة. 

 • الإن�سمام اإلى برامج تنمية الإبداع: 

    ب���د�أ ف���ي �لآونة �لأخي���رة �إنت�ش���ار كبير 

لمر�كز تنمية �لن�شاط و�لإبد�ع لدى �لأطفال 

و�لط���الب حتى مر�ح���ل ما قب���ل �لجامعة. 

وتعم���ل تلك �لمر�كز عل���ى �إكت�شاف مو�هب 

���ى �لط���رق �لُمْمِكنة.  �ده���ا وتنميتها ب�شتَّ روَّ

ب �لُمتابع للطفل من توجيه  في�شتطيع �ُلمدرِّ

ْعف في قدر�ت  �لو�لدين لمناطق �لقوة و�ل�شَ

�أبنائهم عن طريق بع�س �إختبار�ت �لذكاء، 

�لإبد�ع���ي،  للتفكي���ر  تور�ن����س  و�إختب���ار�ت 

و�إختبار�ت �لر�شم و�لتعبير.

�َسِريَّة: 
ُ
الأ النزاعات  عن  الطفل  • اإبعاد 

بع����س  وج���ود  �لُم�شتبَع���د  م���ن  لي����س      

�لخالفات في وجه���ات �لنظر بين �لو�لدين 

�ش���و�ء في طريق���ة �لتربية، �أو ن���وع �لدر��شة 

�لت���ي يرغبونها لطفله���م، �أو حتى غير ذلك 

ة؛ �إلَّ �أن عدم �إقحام  �َشِريَّ
ُ
م���ن �لم�شكالت �لأ

�لطفل ف���ي مثل هذه �لم�ش���كالت هو مفتاح 

�لأمان. 

• الإقت���داء ِب�ِسَي���ر ال�سهداء والقدي�سين 
الأبرار: 

ول يمكن �أن نتحدث عن �لتن�شئة �لتربوية 

دون �أن نقت���دي بالقدي�شين �لأب���ر�ر ِحر�شًا 

عل���ى رعاية �لأ�ش���رة وتعليم �لأبن���اء �لكتاب 

�لمقد����س و�لعل���م و�لريا�ش���ة و�لإب���د�ع من 

�ِشْعر وَنْث���ر وكل �أ�شكال �لإب���د�ع �لذي يتَّ�ِشم 

بالنقاء و�لإيمان.

تنمية روح اإلبداع لدى أطفالنا 
باعها ِلَتْنِمَية الَمَلكات      وَن�ْشتْكِمل اأبرز الخطوات الواجب اإتِّ

الإبداعية لدى الطفل منذ �شنوات ُعْمِرِه الأولى.
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    ه���ذه الطريق���ة يمك���ن تطبيقه���ا على كل ف�سول الكت���اب المقد�س 

بعهدي���ه. ق�س�س���اً ونب���ّوات ور�سائل و�سل���وات، والمق�سود به���ا اإكت�ساف 

ر�سائ���ل الرج���اء )الأخبار ال�سارة( م���ن النَّ�س، واإكت�س���اف معاني تدعو 

�س )التحذيرات( من نف�س النَّ�س. للخوف الُمقدَّ

�سرح الطريقة:

����ن وتك����ر�ر  �����س ) �لق�ش����ة �أو �لج����زء م����ن �ل�شح����اح( بتمعُّ �ق����ر�أ �لنَّ

و��شتخرج �لآتي:

• اأول: كل م���ا ف���ي النَّ����س من اآيات اأو اأفكار تدعو للرجاء )اأخبار 
مفرحة(.

اأف���كار اأو مواق���ف تدعو  اآي���ات اأو  • ثاني���ا: كل م���ا ف���ي النَّ����س م���ن 
����س )الخ���وف م���ن الدينون���ة، اأو الخوف م���ن الخطية،  للخ���وف الُمقدَّ

اأو الخوف من اهلل نف�سه(.

مثال عملي: )اإرميا 11:1-17(

�ٍس ِم����َن �ْلَما�ِس َمْنُقو�َشٌة 
ْ
����ُة َيُه����وَذ� َمْكُتوَبٌة ِبَقَلٍم ِمْن َحِديٍد، ِبَر�أ 1- َخِطيَّ

َعَلى َلْوِح َقْلِبِهْم َوَعَلى ُقُروِن َمَذ�ِبِحُكْم.

 
ٍ
ٍر َعَلى �آَكام �ْشَج����اٍر ُخ�شْ

َ
2- َكِذْك����ِر َبِنيِه����ْم َمَذ�ِبَحُهْم، َو�َشَو�ِرَيُهْم ِعْنَد �أ

ُمْرَتِفَعٍة.

ْهِب، َوُمْرَتَفَعاِتَك  ْجَعُل َثْرَوَتَك، ُكلَّ َخَز�ِئِنَك ِللنَّ
َ
3- َيا َجَبِلي ِفي �ْلَحْقِل، �أ

ِة ِفي ُكلِّ ُتُخوِمَك. ِلْلَخِطيَّ

ْجَعُلَك َتْخِدُم 
َ
اُه، َو�أ ْعَطْيُت����َك �إِيَّ

َ
 َوِبَنْف�ِشَك َعْن ِميَر�ِثَك �لَِّذي �أ

ُ
�أ 4- َوَتَتَب����رَّ

ِقُد �إلى  ِبي َتتَّ َرْمُتْم َناًر� ِبَغ�شَ �شْ
َ
ُكْم َقْد �أ نَّ

َ
ْر�ٍس َل����ْم َتْعِرْفَها، لأ

َ
ْعَد�َءَك ِفي �أ

َ
�أ

َبِد؟.
َ
�لأ

ِكُل َعَل����ى �لإِْن�َشاِن، َوَيْجَعُل  ُجُل �لَِّذي َيتَّ : َمْلُعوٌن �لرَّ بُّ 5- هَك����َذ� َقاَل �ل����رَّ

بِّ َيِحيُد َقْلُبُه. �ْلَب�َشَر ِذَر�َعُه، َوَعِن �لرَّ

6- َوَيُك����وُن ِمْث����َل �ْلَعْرَعِر ِفي �ْلَباِدَيِة، َوَل َيَرى �إَِذ� َجاَء �ْلَخْيُر، َبْل َي�ْشُكُن 

ا �َشِبَخًة َوَغْيَر َم�ْشُكوَنٍة. ْر�شً
َ
ِة، �أ يَّ َة ِفي �ْلَبرِّ �ْلَحرَّ

َكَلُه، بُّ ُمتَّ ، َوَكاَن �لرَّ بِّ ِكُل َعَلى �لرَّ ُجُل �لَِّذي َيتَّ 7- ُمَباَرٌك �لرَّ

وَلَها، َوَل  �شُ
ُ
����ُه َيُكوُن َك�َشَجَرٍة َمْغُرو�َشٍة َعَلى ِمَياٍه، َوَعَلى َنْهٍر َتُمدُّ �أ 8- َفاإِنَّ

َر، َوِفي �َشَنِة �ْلَقْحِط َل َتَخاُف، َوَل  ْخ�شَ
َ
، َوَيُكوُن َوَرُقَها �أ َتَرى �إَِذ� َجاَء �ْلَحرُّ

َتُكفُّ َعِن �لإِْثَماِر.

ْخَدُع ِمْن ُكلِّ �َشْيٍء َوُهَو َنِجي�ٌس، َمْن َيْعِرُفُه؟
َ
9- َ�ْلَقْلُب �أ

ْعِط����َي ُكلَّ َو�ِحٍد َح�َشَب 
ُ
بُّ َفاِح�ُس �ْلَقْل����ِب ُمْخَتِبُر �ْلُكَلى لأ َن����ا �ل����رَّ

َ
10- �أ

ْعَماِلِه.
َ
ُطُرِقِه، َح�َشَب َثَمِر �أ

ِف  ُل �ْلِغَنى ِبَغْي����ِر َحّق. ِفي ِن�شْ ُن َما َل����ْم َتِب�ْس ُمَح�شِّ 11- َحَجَل����ٌة َتْح�شُ

ْحَمَق!
َ
اِمِه َيْتُرُكُه َوِفي �آِخَرِتِه َيُكوُن �أ يَّ

َ
�أ

اأول: اإ�ستخرج الأفكار المفرحة وعبِّر عنها ِباأ�سلوبك:

يمحوها. �أن  قادر  �هلل  خطيتي،  كانت  مهما  �أنَّ  رجاء...  • عندي 
كالي عل����ى �هلل، و�أ�شير   • عن����دي رج����اء... �إن����ي �آخذ بركة كبي����رة باتِّ

�شجرة مغرو�شة عند مجاري �لمياه.

 • عن����دي رجاء... �أنَّه حتى لو �أت����ى �لقحط فاإن �لورق لن يذبل و�لثمر 

لن َيُكفَّ بنعمة �هلل.

�لب�شيط����ة  و�أعمال����ي  تعب����ي  �إل����ى  ينظ����ر  �أنَّ �هلل  • عن����دي رج����اء... 
ليجازيني خيرً�.

ثانيا: اإ�شتخرج الأفكار التي تدعو لإكت�شاب الخوف المقد�س:

و�إ�شر�ري على  ب�شب����ب عنادي  • خاي����ف تكون خطاياي بال غفر�ن، 
�لخطاأ وعدم تغييري.

�أوثان  �أعبده كما يجب، وهناك  ِب �هلل عليَّ لأني ل  • خايف من َغ�شَ
ومذ�بح في قلبي كثيرة.

ب�شر. ذر�ع  على  �أتكل  ما  كثيرً�  لأني  �للعنة،  من  • خايف 
�لنا�س. كالم  و�أتَّبع  �هلل،  و�شيَّة  عن  قلبي  يحيد  �أن  • خايف 

�أو  َطَمٍع  و�أ�شقط في  ق قلبي �لمخادع وهو نجي�س.  �شدِّ
ُ
�أ �أن  • خاي����ف 

�شهوِة �أو �إد�نة.

مًا وفي �آخرتي �أحمقًا، لأني لم �أكن �شادقًا  • خايف �أكون �ليوم ُمكرَّ
مع �هلل و�لنا�س.

مالحظات:

† ق����د يك����ون هناك َن�سٌّ يغلب عليه روح �لرج����اء، وَن�سٌّ �آخر يغلب 
�س. عليه روح �لخوف �لُمقدَّ

ْف�س،  َغ����ر �لنَّ † �لرج����اء ينا�ش����ب �لق����ارئ �لذي ُيح����اَرب بالياأ�س و�شِ
و�لخ����وف �لمقد�����س ينا�ش����ب �لق����ارئ �ل����ذي ُيح����اَرب بالته����اون و�لك�شل 

و�لرخاوة.

† َت����و�ُزن �لرج����اء و�لخوف �لمقد�س هو فكر روحي م�شتقيم، يحمي 
�لن�ش����ان من �ل�شقوط في �لكبرياء و�لب����ر �لذ�تي، كما يحميه من �لياأ�س 

وفقد�ن �لرجاء.

تمارين ُمقتَرحة:

- مزمور)54: 7-1(

- ر�شالة كورنثو�س �لولى )6: 11-1(

طرق دراسة الكتاب المقدس
القمص داود لمعيالرجاء و الخوف
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األب
ثيؤبمبتس الراهب

   خجل اأن يعترف لأبيه الروحى:

    كان �لر�هب ثيوؤبمبت�س تلميًذ� للقدي�س مقاريو�س �لكبير. جاء عنه �أنه دخل فى 

تجربة �أفكار �شريرة وقد خجل �أن يعترف بها لأبيه �لروحي. 

    �لتقى �لقدي�س مقاريو�س بال�شيطان �لذي �إعترف له �أنه لم َيُعد له �شديق و�حد في 

ع  �لبرية، ولما �شَيّق عليه جًد�، قال: »نعم لي �أخ و�حد، لكنه و�حد فقط، هذ� �لذي َيْخ�شَ

ل وجهه عني، كما لو كنت خ�شًما له«. فعرف �أنه  لي، على �لرغم من �أنه حينما ير�ني ُيحوِّ

ثيوؤبمبت�س. 

    �إذ �شمع �لقدي�س هذ� �لحديث �أ�شرع بالذهاب �إلى �لبرية �ل�شفلى، وكان �لكثيرون في 

�إ�شتقباله بفرٍح، و�لكل ي�شتاق �أن يدخل �لقدي�س �إلى قاليته، لكنه لم ي�شاأل �إل عن هذ� �لأخ 

ْعف، و�أنه هو نف�شه  عه ُمعلًنا له �أن كل �إن�شان تحت �ل�شَّ حيث �لتقى به، و�شار ي�شنده وُي�شجِّ

مع ن�شكه �ل�شديد ل�شنو�ت طويلة، ومع تكريم �لكل له ومع �شيخوخته، �إل �أن �شيطان �لزنا 

يتعبه. بهذ� دفعه للتوبة باإن�شحاق قلب، عندئذ رفعه �إلى فوق �لتجربة بقوله له: »�إذ� 

َعَدت ِفْكَرٌة )�شريرة( �إلى ذهنك ل تجعل عقلك ينظر �إلى �أ�شفل، بل ليكن  �شَ

مرفوًعا �إلى فوق على �لدو�م، و�لرب يعينك«. 

هه �إلى �لكتاب �لمقد�س، كم�شدر قوة      لقد وجَّ

وغلبة، قائاًل له: »عليك �أن تتلو من �لذ�كرة 

ا من �لإنجيل ومن �لأ�شفار  ن�شو�شً

�لأخرى«.
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اأو  زي��ادة الدخ��ل  ال�شع��ي وراء  ���س/ ه��ل 

الطموح في الحياة العملية خطيئة؟

يقول �لكتاب �أن �لرب ي�شوع نظر �إلى �ل�شاب �لغنى 

و�أحبه

ج/ �لم�شاأل���ة هى ف���ي �لد�فع و�لو�شيل���ة و�لهدف؛ 

فهناك نوعان من �لطموح:

�لأول، هو �لطموح �لذ�تى:

متَدح.
ُ
1- د�ِفعه: �أن �أتمجد و�أ

2- وو�شيلت���ه: ذر�عي �لب�شرية )ذكائ���ي، �إر�دتي، 

�شالبتي، خبر�تي(.

3- هدفه: تمجيد �لذ�ت ولي�س �لم�شيح.

�أما �لثاني فهو �إ�شتثمار �لوزنات، وبالعك�س:

1- د�ِفع���ه: �لأمان���ة هلل فيما �أعطان���ي من مو�هب 

ومز�يا ووزنات.

2- وو�شيلت���ه: �أن �أعم���ل مع �هلل، بق���وة �هلل، �لذى 

�ْشَتِطي���ُع ُكلَّ �َشْيٍء ِفي 
َ
بدون���ه ل �أ�شتطي���ع �شيئًا، وبه »�أ

يِني« )في 13:4(. �ْلَم�ِشيِح �لَِّذي ُيَقوِّ

3- وهدفه: �أن يتمجد �هلل في كل �شيء.

    فالإن�ش���ان �لروح���ي �ل���ذي ُيجاِهد ف���ي �إ�شتثمار 

وزنات���ه �لُمعط���اة ل���ه م���ن �هلل، �إذ� ما نج���ح ين�شب 

َغر نف�س  �لنج���اح هلل. و�إذ� ما ف�ش���ل، ل ُي�ش���اب ِب�شِ

ْعفي  ب���ب، �شَ �أو ياأ����س، بل يقول ف���ي �أعماقه: �أنا �ل�شَّ

ي. وَك�َشلي وعدم �أمانتى. �شامحنى يارب و�أِعنِّ

�س/ انت�شرت بع�س الألفاظ والم�شطلحات بين ال�شباب فهل من الالئق اإ�شتخدامها؟

يِن« )مت12:  ا�ُس �َشْوَف ُيْعُطوَن َعْنَها ِح�َشاًبا َيْوَم �لدِّ اَلٍة َيَتَكلَُّم ِبَها �لنَّ ج/ قال �ل�شيد �لم�شيح »�إِنَّ ُكلَّ َكِلَمٍة َبطَّ

ا كل كلمة بال نف���ع، �أو كل كلمة لي�شت  36(. ول يق�ش���د بالكلم���ة �لبطال���ة مجرد �لكلمة �لخاطئ���ة، و�إنما �أي�شً

ا �أو  للُبني���ان، بل يجب �أن َنِزن كل كلمة نتلفظ بها، فالل�شان �لعفيف ل يلفظ باألفاظ جن�شية. ول يذكر ق�ش�شً

د �أغاني من نف�س �لنوع، بل يخجل من �لنُّطق  فكاه���ات جن�شية، ول يقب���ل �شماعها �إن قيلت من غيره. ول ُيردِّ

���ى �إلى هذ� �لو�شع. ويمنعه �أدبه من �إ�شتخد�م  به���ا، ول فيم���ا بينه وبين نف�شه في َم�ْشَكنه �لخا�س. �إنه ل يتدنَّ

ُلغة ل تتفق و�لأدب �لذي تعّوده، فهذه يا�شديقي لي�شت هي �لرجولة �لحقيقية.

أسئلة الشباب
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1- البابا بطرس االول
���ى تربي���ة �شحيح���ة ف���ي  كان تلمي���ذً� للباب���ا ثاوؤن���ا. وتربَّ

�لمدر�شة �لالهوتية، وَر�َشَم���ُه �لبطريرك �شما�شًا، ولما ر�أى 

عفافه وعلمه �شّيره ق�شًا. وكان مالزمًا خدمة �لكني�شة لياًل 

ونهارً�.

    ذ�ت ي���وم جاء �شابليو�س �لهرطوقي �إلى �لكني�شة طالبًا 

�لبطريرك ليجادله؛ فاأر�شل �إليه �لبابا ثاوؤنا، �لق�س بطر�س 

ف���ازدرى ب���ه �إذ �أر�شل ل���ه �شاب���ًا ليجادله، فاأجاب���ه �لقدي�س 

بطر����س: »�إذ� كن���ت �أظهر �أمامك �شغي���رً� فاإنني عند �لرب 

كبي���ر. وين�شرني علي���ك كما ن�شر د�ود �لنب���ي على جليات 

�لجب���ار«، ثم �أخذ يناظره ف���ي �لحقائق �لدينية حتى �أفحمه 

ًا �أمام �لجميع. و�أخرجه َمخزيَّ

    ولما �أرتقى �لقدي�س بطر�س كر�شي �لبطريرك في �شهر 

�أم�شي���ر �شنة 300م في عه���د ديوكلتيانو����س قي�شر �شاعف 

جهاده، وبعد نهاية �لقرن �لثالث كان �إ�شطهاد �لكني�شة في 

���ع �ل�شعفاء في  م�ش���ر بالغًا �أ�ش���ده، فطاف بالده كلها ُي�شجِّ

ي �لُمعَتِرفين وُيرِجع �إل���ى �لحظيرة �لخر�ف  �لإيم���ان وُيع���زِّ

�ل�شالة.

    وكان ّ�ريو����س �لهرطوق���ي ف���ي ب���دء �أمره تابع���ًا لبدعة 

ميليت����س، غير �أنه �إنف�شل عنه و�أت���ى �إلى �لبطريرك و�أعلن 

خ�شوع���ه له فقبل���ه و�شامه �شما�شًا، ثم �ش���ار فيما بعد ق�شًا 

و�إرتق���ى �إلى وظيف���ة و�عظ لف�شاحته. ولك���ن �شقط ّ�ريو�س 

ف���ي بدعة �شنيع���ة و�أكثر له �لباب���ا �لنُّ�شح ب���دون �أن يهتدي 

ده من وظيفته و�أ�شدر قر�رً� بحرمانه ومنعه من �شركة  فجرَّ

�لكني�شة.

    وف���ي �شن���ة 311م �أم���ر �لقي�شر مك�شيميا����س بالقب�س 

على �لقدي�س �لبطريرك و�أم���ر بقطع ر�أ�شه �إن �أبى �ل�شجود 

لالأ�شنام. ولما علم �أريو�س �لهرطوقي بذلك خاف �أن يتنيح 

قبل �أن يحلَّه ويبقى هو مربوطًا ويغلق في وجهه باب �لإرتقاء 

ف���ي �لوظائف �لكهنوتي���ة؛ فتو�شل �إلى بع����س �لإكليرو�س �أن 

ي�شالح���وه مع �لبطريرك، فظن���و� �أن هذ� �لطلب رجوع منه 

�إل���ى �ل�شو�ب، لكن �لقدي�س بطر����س قال: »في هذ� �لزمان 

وف���ي �لآتي يك���ون ممنوعًا من مج���د �ب���ن �هلل �شيدنا ي�شوع 

�لم�شيح«.

    �ُشِم���َح للبابا بطر�س زيارة مقب���رة �لقدي�س مار مرق�س 

�لر�ش���ول لينال بركته، حيث �شلى هلل م�شتودًعا �إياه �ل�شعب، 

�شائاًل �أن يكون هو �آخر �شهيد في جيله.

ند فكان وجهه كمالٍك، ولم َيْج�شر �أحد      تقدم �لبابا للجُّ

م���ن �لخم�شة جن���ود �أن يقتله، عندئذ دف���ع �لقائد لأحدهم 

م وقطع ر�أ����س �لقدي�س في 29  خم����س قطع م���ن ذهب؛ فتقدَّ

هات���ور �شنة 28����س )�شنة 311م(، وكانت م���دة �إقامته على 

�لكر�شي 11 �شنة.

2- البابا أرشالوس: البطريرك الثامن عشر
    ُوِلَد بالإ�شكندرية، و�إمتاز ِبِعْلِمِه وقد��شِة �ِشيَرِتِه، ولذلك 

ًا وجعله رئي�ش���ًا للمدر�شة �لالهوتية،  ���ره �لبابا ثاوؤن���ا ِق�شَّ �شيَّ

قي���م بعده بطريركًا من 
ُ
وبناء عل���ى و�شية �لقدي�س بطر�س �أ

�شه���ر كيهك �شنة 312م في عه���د ق�شطنطين قي�شر، وكان 

ر �أر�شالو����س و�ألك�شندرو�س من  �لبابا بطر����س �لأول قد َحذَّ

ّ�ريو����س �إذ قال لهما �أنه يمتنع عن قبوله لي�س عن ق�شوة من 

جانبه، ولكن لأن ّ�ريو�س ُمْنِكر لهوت �لم�شيح وُمخاِدع؛ فقد 

ظهر له �ل�شيد �لم�شيح في �ل�شجن م�شقوق �لثوب، ولما �شاأله 

ق ثوبه فال َيْقبله. عن �شبب ذلك �أجابه �أن ّ�ريو�س قد مزَّ

    لكن لما جل�س �لبابا �أر�شالو�س على �لكر�شي �لمرق�شي 

تو�شل �إليه ّ�ريو�س باأن ُيعيده �إلى �شركة �لكني�شة، و�إذ تظاهر 

بالند�م���ة على ما فرط من���ه قبله و�أعاده �إل���ى رتبته �لأولى 

وه���ي وظيف���ة �لق�شي�شي���ة ومبا�ش���رة �لوعظ، وبه���ذ� �لعمل 

خال���ف و�شية �لقدي�س بطر�س، َوِلعلَّ���ُه �أح�شن �لظن باأريو�س 

ومع ذلك فلم ي�شاأ �لرب �أن ُيبقي �أر�شالو�س �شوى �شته �شهور 

ح  وم���ات بعده���ا ف���ي 19 بوؤونه �شن���ة 312م، وبعد موت���ه َر�شَّ

�أريو�س نف�شه لمركز �لبطريركية، ولكن �لإكليرو�س و�ل�شعب 

لم يتفقو� على ذلك.

القرن الرابع

 البابا بطرس األول : البطريرك السابع عشر
 والبابا أرشالوس : البطريرك الثامن عشر 

تاريخ البطاركة

في هذا العدد، 
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القمـص داود ملعي 

�ل����زو�ج �لم�شيح����ي  و �لب����اب �ل�شيق لملك����وت �ل�شماو�ت. 

للتخلُّ�����س من �لكبري����اء و�لأنانية و�لمادي����ة و�لطمع و�لرياء، 

وذلك عن طريق ما يلي: 

اأ- الإحترام:

م����ن �أكث����ر �لم�ش����اكل �لزوجية �لي����وم عدم �لحت����ر�م بين 

�لزوجي����ن؛ تحت����رم زوجتك )زوج����ك( في ر�أيه����ا، كالمها، 

ْعَفها �أمام �لنا�س ومن ور�ء  ته����ا، �أْهلها، �ُشْغَلها، حت����ى �شَ يَّ ُحرِّ

�لنا�س.

الإ�شتماع الجيد: 

    �إ�شتم����ع جيدً� لما تقوله زوجت����ك، �أترك �لجريدة، �إغلق 

نظر �إلى وجهها، ل ُتقاِطع. لماذ� تنزعج �إذً� لو 
ُ
�لتليفزي����ون. �أ

َوَجْدتها ُتطيل �لحديث م����ع �أهلها �أو �أختها �أو �شديقتها؟ �ألم 

تفهم بعد �أنها تحتاج �إليك �أن ت�شمعها؟!! 

ُذن 
ُ
    �لزوج����ة ل تحتاج �إلى حلول عملي����ة �إنما تحتاج �إلى �أ

�شاغية ويد حانية وح�شن د�فئ، وهذ� يكفي لحل �لم�شاكل. 

تقدير �لر�أي: 

تقديرك لر�أي زوجك ُي�ْشِعده، كلمة "معك حق" ُتريحه، �إن 

عدم �إحتر�مك لتعليق زوجتك �أمام �لنا�س يجرحها�، كذلك 

�لتعبير عن �لر�أي حرية، ل بد �أن تتوفر لِكال �لزوجين. 

اإحترام الأهل: 

عه����ا لك باإحتر�م����ك لأهلها.  �إن����ك َتْك�َشب زوجت����ك وُتخ�شِ

�إح����ذري ي����ا �بنتي من �أن ُتخطئي بكلمة ف����ي حق �أھل زوجك 

لأن هذ� ُيهينه، ولو كان مختلف معهم في �لر�أي. وهذ� تنفيذ 

لو�شي����ة "�ك����رم �أب����اك و�أمك" لقد �ش����ار لكل 

منكما 2 �أب، 2 �أم. 

ْعف:  �إحتر�م �ل�شَّ

كان  �إن 

زوجك 

ري  �شعيف �لإر�دة، ل ت�شخري من����ه ول تنتقديه كثيرً�، وَتذكَّ

َكد �أما �لت�شجيع فهو ُلَغة �لحب.  ْقد �أ�شا�س �لنَّ �أن �لنَّ

�إن كان����ت زوجتك ق����د فق����دت ر�شاقتها �إحت����رم محاولتها 

�لم�شتم����رة في �لرجي����م لأن عدم �إحت����ر�م �ل�شعف هو ق�شوة 

تجرح. 

�لإحتر�م ُيكت�َش����ب مثل كل �لف�شائل بالجه����اد و�لمحاولة، 

 وينم����و د�خ����ل كل �أ�ش����رة يحت����رم فيه����ا كل �شخ�����س �لآخ����ر

ا َل َيِحيُد َعْنُه" )�م  ْي�شً
َ
" َربِّ �ْلَوَل����َد ِف����ي َطِريِقِه، َفَمَتى �َشاَخ �أ

 )22:6

ب- الب�شا�شة: 

�لب�شا�ش����ة تعني �لإبت�شامة د�ئمًا، وه����ي �ِشَمُة �لود�عة �لتي 

ه����ي �ِشَمُة �لم�شيحي. ل تظنِّ �أن َوْجَه����ِك �لمكتئب يحفظ لِك 

كر�مت����ِك. ل تظن �أن َوْجَهَك �لغ�شوب هو �أد�ة تاأديب زوجتك 

و�أولدك، �إنم����ا ھو �ِش����رُّ �لقل����ق و�لخ����وف �ل����ذى تزرع����ه في 

قلوبهم. �لب�شا�شة تعبير حب، حين �أقابلك بابت�شامة �أنا �أقول 

لك وب����دون كالم "�أنا �أحبك"، �إطب����ع �لإبت�شامة على وجهك 

كل �شباح. 

ج- التقوى: 

َعِظيَم����ٌة" ِتَج����اَرٌة  َفِه����َي  �ْلَقَناَع����ِة  َم����َع  ْق����َوى  �لتَّ ����ا  مَّ
َ
""َو�أ

)1ت����ي6: 6(. �لتقوى هى �أ�شا�س �ل�شع����ادة �لزوجية، �لتقوى 

ِقَيُة  ُة �ْلُمتَّ
َ
ا �ْلَمْر�أ مَّ

َ
تعنى �لحياة في �لم�شيح. "�ْلَجَماُل َباِطٌل، �أ

بَّ َفِهَي ُتْم����َدُح" )�أم31: 30(. ل تتزوجي رجاًل ل يخاف  �ل����رَّ

����ِك ل تقدرين �أن ُتر�قب����ي زوجك؛ فاإْن لم يكن يخاف  �هلل، �إنَّ

�هلل لن يخاف منِك. 

�لتق����وى تحت����اج �إل����ى �ش����الة بالمز�مي����ر، در��ش����ة 

�إعت����ر�ف  �أب  ������س وتن����اُول منتظ����م،  ُقدَّ �لإنجي����ل، 

�إلت����ز�م  روح����ي،  و�إجتم����اع 

ْوم و�أمانة  ِبِخْدَمٍة، �شَ

في �لع�شور.

أ. ب الزواج املسيحي
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    "...Behold the virgin shall 
conceive and bear a Son..." 
(Isaiah 7:14), it says "Behold, 
the virgin shall be with child 
and bear a son" (Matthew 1:23). 
Every woman is born a virgin 
but no woman can conceive 
while a virgin. So the fact that 
the Prophet Isaiah says, "the 
virgin shall conceive and bear 
a son" definitely means that 
this is not the usual case of a 
virgin who lost her virginity 
and conceived, but of one 
who conceived and bore a son 
while still a virgin. Tradition 
tells us that Simeon the Elder 
(one of the seventy appointed 
to translate the Holy Scriptures 
from Hebrew to Greek version 
know as the Septuagint) 
was afraid to translate that a 
virgin would conceive, because 
the king would mock him. He 
wanted to translate the virgin 
as a "young lady" but he was 
not at ease for this inaccurate 
translation and God revealed 
to him in a vision that he 
would not die before he would 
see Christ the Lord born of a 
virgin. This was fulfilled and 
Simeon the Elder lived about 
three hundred years. When 
the Lord Jesus Christ was born 
and was presented into the 
Temple, Simeon was there and 
carried the Lord Jesus Christ 
in his hands saying "Lord, now 
You are letting Your servant 
depart in peace, According 
to Your word; For my eyes 
have seen Your salvation" 
(Luke 2:29 -30). "And did not 
know her till she had brought 
forth her firstborn Son" (Mt 
1:25). St. Jerome tells us that 

the words know and till in the 
language of Holy Scripture are 
capable of a double meaning. 
The phrase "knowing her" 
in the Holy Bible may refer 
to knowing one intimately 
or as the knowledge of 
understanding, as, for instance, 
"The Boy Jesus lingered behind 
in Jerusalem. And Joseph and 
His mother did not know it" 
(Luke 2:43). The word "till" 
often denotes by its use, a fixed 
time, frequently time without 
limitation, as when God by the 
mouth of the prophet says to 
certain persons, "Even to old 
age I am He." Will He cease to 
be God when they have grown 
old? And the Savior in the Holy 
Gospel tells the Apostles, "Lo, 
I am with you always, even 
unto the end of the world." Will 
the Lord then after the end of 
the world come to forsake His 
disciples, and at the very time 
when seated on twelve thrones 
they are to judge the twelve 
tribes of Israel will they be 
bereft of the company of their 
Lord? Again Paul the Apostle 
writing to the Corinthians says, 
"Christ the first-fruits, afterward 
they that are Christ's, at his 
coming. Then comes the end, 
when He delivers the kingdom 
to God the Father, when He 
puts an end to all rule and 
    all authority and power. For 
He must reign till He has put 
all enemies under His feet"  
(1 Cor 15:23- 25). Granted that 
the passage relates to our 
Lord's human nature, we do not 
deny that the words are spoken 
of Him who endured the Holy 
Cross and is commanded to sit 

afterwards at the right hand 
of the Father. What does he 
mean then by saying, "For He 
must reign, till He hath put 
all enemies under his feet"? Is 
the Lord to reign only until His 
enemies begin to be under His 
feet, and once they are under 
His feet will He cease to reign? 
Of course not, for He will reign 
forever. Another example 
found in the Holy Book of Acts 
"But when the time of the 
promise drew near which God 
had sworn to Abraham, the 
people grew and multiplied in 
Egypt till another king arose 
who did not know Joseph" 
(Acts 7:1718-). We see again in 
this verse the usage of the two 
words "till' and "know". Did the 
people stop multiplying after 
this new king came? Of course 
not for we know that they kept 
multiplying even after the king 
gave orders to the midwives 
to kill all the male newborns. 
(Exodus 1) The Holy Scripture 
is full of verses that use the 
word "till" as a continuing act 
(or status. The Holy Gospel of 
St. Matthew 22:44 states,) 'The 
LORD said to my Lord, "Sit at 
My right hand, Till I make Your 
enemies Your footstool.' In 
the Holy Book of Acts (8:40) 
Philip was found at Azotus and 
passing through, he preached 
in all the cities till he came to 
Caesarea. "Let no one despise 
your youth, but be an example 
to the believers in word, in 
conduct, in love, in spirit, in 
faith, in purity. Till I come, 
give attention to reading, 
to exhortation, to doctrine" 
(1 Timothy 4:1213-). 

How can I prove to someone that St. Mary was truly a virgin 
before and after the birth of our Lord Jesus Christ?
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مسابقة العدد
1. ال�شوؤال الول: َمْن هو:

�لقدي�س �لذي �إن�شم �إلى �شيرة �ل�شو�ح وهو �شاب �شغير؟

قدي�س �أخرج �شوكة من ِرجل �أ�شد، َفَردَّ له �لأ�شد �لجميل.

ة بابنها �لأعمى لكى ي�شفيه؟ َمْن هو �لقدي�س �لذي جاءته ُدبَّ

�ذكر �إ�شم �إثنين من �لآباء �ل�شو�ح كانت تاأتيهما وحو�س �لبرية.

2. ال�شوؤال الثاني:

ما هي �لطريقة �ل�شحيحة لدر��شة �لكتاب �لمقد�س ِمن خالل ما تم ذكره في �أعد�د �لمجلة؟

3. ال�شوؤال الثالث:

م�ِشَكت" هل �هلل �أعطى 
ُ
ما معنى "َمْن غفرتم لهم خطاياهم ُغِفَرت وَمْن �أم�شكتموها عليهم �أ

�شلطان للكهنة �أن يغفرو� �لخطايا؟

4. ال�شوؤال الرابع:

�أذكر ما تعرفه عن �لُقربانة طق�شيًا وتاريخيًا؟
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ِتِه َوَيُكوَناِن َج�َشًد� 
َ
ُق ِباْمَر�أ ُه َوَيْلَت�شِ مَّ

ُ
َباُه َو�أ

َ
ُجُل �أ �لرَّ َيْتُرُك  "ِلذِلَك 

َو�ِحًد� " )تك 2: 24(

�أن  �أو  و�لديه  �لمرء  َيْهُجر  �أن  �شرورة  يعني  ل  »�لتَّْرك«  هذ�     

ُي�شيء معاملتهما، لكي يتمم مطالب �هلل بالن�شبة للزو�ج. لو كان 

فحينئذ   ،)24 )تكوين2:  في  بكلماته  �هلل  يق�شده  ما  هو  ه��ذ� 

�شتكون �لكلمة متناق�شة مع نف�شها، لأن �لعهدين �لقديم و�لجديد 

و�لأم )خ��ر20: 12(، )تث5: 16(،  �لأب  �إك��ر�م  تاأكيد على  بهما 

19: 19(، و�لتي هي و�حدة من �لو�شايا �لع�شر. بل  )مت15: 4، 

�أول و�شية  �أن تلك �لو�شية هي  بول�س في    )�أف�ش�س6: 2( يكتب 

َعَلى  ْعَماِر 
َ
�لأ ِطَو�َل  َوَتُكوُنو�  َخْيٌر،  َلُكْم  َيُكوَن  "ِلَكْي  بوعد:  تقترن 

ْر�ِس" )�أف 6: 3(.
َ
�لأ

    كلمة "يترك" �لو�ردة في )تكوين2: 24(، هي �لكلمة �لعبرية 

لذ�  عن"،  تخلَّى  �أو  "َفكَّ  ا  َحْرفيًّ تعني  و�لتي   ،)azab )�آ�شب 

يتزوج،  و�أمه حين  �أباه  يترك  �أن  �لرجل يجب  �أن  قال �هلل  فحين 

كان يق�شد �أن �لرجل يجب �أن يتخلى عن �أعلى درجة من درجات 

هذ�  يمنح  لكي  لو�لديه  �شبق  فيما  يعطيها  ك��ان  و�لتي  �لإل��ت��ز�م 

�لإلتز�م لزوجته.

    �هلل لم يق�شد �أن على �لإن�شان �أن يتوقف عن �إكر�م و�لديه، 

فهذ� �لتز�م يجب �أن ي�شتمر مدى �لحياة، ولكن �لمق�شود هو �أنه 

عندما يحين وقت زو�ج �لرجل، يجب �أن ياأخذ و�لديه درجة �أقل 

في م�شتوى �لأولوية في حياته. فزوجته من �لآن ف�شاعًد� يجب �أن 

�لإكر�م  يكن  �لمرء هذ�، ويظل  يفعل  �أن  �لممكن  ًل. ومن  �أوَّ تاأتي 

نف�س  وبالطبع  بهذ�.  �هلل  �أو�شى  فلماذ�  و�إل  لو�لديه،  و�لتقدير 

�لو�شية موجهة للزوجة.

�أرجو �أن تفكر في هذه:

تاأتي  ولكنك  كبير،  ر�تب  لديك  يكون  تمتلكه حين  �لذي  ما   -1

�إلى بيت ل يتو�فق َمن يعي�شون فيه؟ في تلك �لحالة تكون قد  به 

يدعم  �لذي  �لمكان  هو  �أ�شبح  �لبيت  �أن  حيث  �لموقف،  عك�شت 

هذه  �لبيت.  يدعم  �ل��ذي  هو  �لعمل  يكون  �أن  يجب  ولكن  �لعمل، 

حالت  وف��ي  ى،  ُتح�شَ ل  ك��و�رث  في  ت�شببت  �لمعكو�شة  �لأول��وي��ة 

طالق كثيرة.

2- هل تريد �أن َيْكبر �أولدك وهم يرون فيكما مثاًل للزو�ج �لغير 

للو�لد�ن  يمكن  �شيء  �أه��م  �إن  �لحياة؟  في  �لر�شا  ولعدم  �شعيد 

د�  ُي�شدِّ و�أن  �لبع�س،  بع�شهما  ا  ُيِحبَّ �أن  هو  لأطفالهما  يفعاله  �أن 

بيت  في  بالأمان  يتمتعون  �لذين  �لأطفال  بع�شهما.  �إحتياجات 

لديهم  �لزوجي،  للتناغم  نموذًجا  �أمامهم  ويرون  بالحب،  ممتلئ 

حياتهم  في  زو�جهم  في  بالنجاح  يتمتعو�  �أن  في  �أكبر  �إحتمال 

�لالحقة.

في  �آخر  �شيء  �أي  من  �أهمية  �أكثر  �أطفالنا  �أن  �لو��شح  من      

�أو زو�جنا. في �لحقيقة  �أهمية �هلل  حياتنا. ولكنهم لي�شو� بنف�س 

و�لعالقات  �هلل،  مع  �لحميمة  �لزوجين  عالقة  �أن  �لقول  يمكن 

الن  ُي�شكِّ �ل��ذ�ن  �لأم��ر�ن  هما  �لزوجين،  بين  �لُم�ْشِبعة  �لعميقة 

�لأ�شا�س �ل�شحيح لحب وتدريب �لأبناء.

�أبنائنا،  بالزو�ج، لأجل خاطر  �أو  ي باهلل  ُن�شحِّ     ولهذ� فحين 

فنحن في �لحقيقة ل ن�شديهم �أي معروٍف.

خ �لأولويات  هناك ثالثة �أ�شياء يحتاج �أن يفعلها كل منا بينما ُنر�شِّ

�ل�شحيحة وندعمها في حياتنا:

1. �أكتب �أهم �أولويات حياتك بترتيب �أهميتها.

ْدِق هذه �لأولويات ِبُطُرٍق حقيقية. 2. َبْرِهن على �شِ

3. �إ�شتعّد لحماية هذه �لأولويات لبقية حياتك.

قد تبدو �أغلبية قو�ئم �لأولويات ب�شكل ُي�شبه هذه �لقائمة:

1. �هلل: �طلب وجهه وخدمته ب�شكل �شخ�شي.

2. �شريك حياتي.

3. �لأطفال )لو كان لديك �أطفال(.

4. �لكني�شة - طلب �هلل وعبادته.

5. �لعائلة �لكبيرة و�لأ�شدقاء �لمقريبن.

6. �لعمل و�لمهنة.

7. �لهو�يات و�لهتمامات �لأخرى.

هل يُْترَك الوالدين
ألجل الزوج او الزوجة؟
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يَّة خ���ادٌم علماني يبيع له عمل يديه،  دي���ن في �لبرِّ    كان لأح���د �لمتوحِّ

���ر ل���ه م���ا يحتاجه. وكان ف���ي �لمدين���ة بالقرب منه، رج���ٌل غنيٌّ  وُيح�شِ

ج���دً�، ولكنه كان مذموَم �لطريق، قليَل �لرحم���ة. وفي �أحد �لأيام، �شار 

د، فوجد جنازًة عظيمًة،  �لعلماني �إلى �لمدينة كعادته ليبيع �ُشغل �لمتوحِّ

مه���ا، وجماعُة �لكهنة وكلُّ �أهل �لمدين���ة. فاإ�شتخبر عن  و�لأ�شق���ف يتقدَّ

���ت تلك �لجنازة، َفِقي���َل له �إنه ُفالن �لَغني كبي���ُر �لمدينة. فم�شى مع  َميِّ

���اٍت كبيرة، َفَعِجَب  �لجن���ازة �إلى �لقبر، وك�ان معه���م �شموٌع وبخوٌر بكميَّ

لذلك.

د وم�شى �إليه، فوجده ُملَقيًا على  َخَذ حاجة �لمتوحِّ
َ
    وبع���د �أن َرَج���َع، �أ

ه من ِرْجَليه. َفَبَكى ُبكاًء ُمّرً�، و�ألقى بنف�شه على  ْبَعًة َتُجرُّ وجهه ميتًا، َو�شَ

�لأر�س وقال هلل:

فني ه���ذ� �لُحْك���م. فذلك �لَغن���ي �لقليل  - "�إن���ي ل���ن �أق���وم حت���ى ُتعرِّ

د �لذي  �لرحمة، كان له كلُّ ذلك �لمجد و�لكر�مة في موته؛ وهذ� �لمتوحِّ

ه من  دً� لك لياًل ونهارً�، ُتخرج���ه هذه �ل�شبعة هكذ� وتجرُّ ل���م َيَزل ُمتعبِّ

رجليه؟!".

وفيما هو يقول ذلك، ظهر له مالٌك قائاًل:

- "وَم���ن �أنت حتى ُتعاِر�س �لربَّ وُتِعيَب ُحْكَم���ُه! ولكن لأجل تعبك مع 

ف���ك �ل�شبب: �إنَّ ذلك  عرِّ
ُ
د �لقدي����س، وخدمتك له، ها �أنا �أ ه���ذ� �لمتوحِّ

�لَغن���ي مع قلة خيره، وقلة رحمته، فقد َعِمَل في عمره كلِّه ح�شنة و�حدة 

�شه عنها في هذه �لدنيا،  مع �لأ�شقف، و�لربُّ لي�س بظالم، فاأر�د �أن ُيعوِّ

���د �لقدي�س، فقد كانت له  حت���ى ل يكون له عن���ده �شيٌء. �أما هذ� �لمتوحِّ

ٌة �شغيرٌة، �شنعها في كلِّ عمره، فُجوزَي عنها ههنا بهذه �لميتة، حتى  زلَّ

�م �هلل َنقّيًا“. يكون ُقدَّ

    فنه�س �لرجل �شاكرً� �هلل، قائاًل: »عادلة هي �أحكامك يا رب«.

املتوحد والغنى
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