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عودّي  ص٨  - »البابا تواضروس الثاني« يلتقي العاهل السَّ

- نيافة »أنبا إرميا« يكرم األمهات المثاليات 
بمناسبة »عيد األم« ص١٠

- احتفال »المركز الثقافّي القبطّي األرثوذكسّي« بترقية 
نيافة »أنبا بنيامين«  ص١٢

عودية  ص٢٠ - الَعالقات الِمصرية السَّ

-اتفاقية التعاُون بين »جامعة عين شمس« و«بيت العائلة 
الِمصرية« ص١٩
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لماذا التجِربة على الجبل؟

   ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والربارّي رئيس دير القديسة الشهيدة دميانة للراهبات

نيافة أنبا بيشوي

كان السيد املسيح »يُْقتَاُد ِبالرُّوِح ِف الرَْبِّيَِّة أَْربَِعنَي يَْوًما يَُجرَُّب ِمْن إِبْلِيَس« )لو ٤: ١-٢(؛ هل كان السيد املسيح يحتاج 
أن يُخترب أو أن يجرَّب؟! وما دام »يسوع املسيح« هو الله الكلمة املتجسد، فام فائدة التجِربة؟! أليس هو نفسه الرب الذي 
وِر َوُهَو الَ يَُجرُِّب أََحًدا« )يع ١: ١٣(؟ أليس هو الله الظاهر ف الجسد، الذي هو بال خطية وحده؟ ما  ُ هو »َغْيُ ُمَجرٍَّب ِبالشُّ

ًما أنه ال بد أن ينجح ف االختبار حتميًّا وبغي نقاش!! فائدة التجِربة بالنسبة للسيد املسيح؟ ألنه من املعلوم مقدَّ

وقد يتساءل البعض: ما هو مفهوم »التجِربة« ف الكتاب املقدس؟ ألنها تَرِد أحيانًا مبعنى اآلالم، وأحيانًا مبعنى محاربات 
الشيطان. وقد تأخذ محاربات الشيطان اآلالم وسيلة لها ف بعض األحيان. 

ولإلجابة عن ٰذلك نقول:

أوالً: إن السيد املسيح قد جاء ف الجسد، لينوب عن البشية ف أمرين أساسيني:

املثالية لإلنسان ف طاعته  الصورة  ًما  البشّي، مقدِّ الجنس  الشيطان ف جسم بشيتنا لحساب  األمر األول: أن يغلِب 
الكاملة لله اآلب.

واألمر الثاين: أن ميوت عىل الصليب نيابة عن الكل، ليوف العدل اإللٰهّي حقه بالكامل، ويكّفر بٰذلك عن خطايا جميع 
البش الذين يقبلوه كفاٍد ومخلِّص.

لٰهذا كان ينبغي أن ينوب عنا ف محاربة إبليس، وينترص عليه ألجلنا.

ثانًيا: إن السيد املسيح أراد أن يُخفي الهوته عن الشيطان، ولٰهذا فقد سمح للشيطان أن يجربه مثل سائر البش، ف 
املجال املناسب ودون أن يُخطئ؛ وبعد ٰذلك »لاَمَّ أَكَْمَل إِبْلِيُس كُلَّ تَْجِربٍَة فَارَقَُه إِىَل ِحنٍي« )لو ٤: ١٣(، وعبارة »إىل حني« 

تعني أن الشيطان بعد ٰهذه املعركة قد ذهب ليستعد للمعركة الكربى عند »الجلجثة«.

كان صوم السيد املسيح وتجِربته عىل الجبل هي املعركة التي أثارت »إبليس«، ليك يُعلِن الحرب القصوى ضد السيد 
املسيح ف معركة الصليب: فهناك فرق بني معركة تقديم املغريات، وبني معركة توجيه الرضبات. عىل الجبل، كان الشيطان 
يقّدم عروًضا اختيارية بدون ضغط. أّما ف معركة »الجلجثة« الكربى، فقد استعمل: الُقيود، والرضب، والسياط، واملسامي، 
واألشواك، واآلالم الرهيبة الجسدية والنفسية، والتعييات. وجاء »إبليس« وهو يحمل معه سيف املوت، مْشهرًا إياه بجسارة 

تتعجب أمامها األلباب!!

ولٰكن »ُهوَشع النبّي« قد تغنَّى ملَهاًم بالروح القدس ف القديم، وهو يرى بَعني النبوة نتائج ٰهذه املعركة: »»أَيَْن َشوْكَتَُك 
يَا َمْوُت؟ أَيَْن َغلَبَتُِك يَا َهاِويَُة؟«.« )اُنظر هو ١٣: ١٤، ١ كو ١٥: ٥٥(. 

حينام خرج مسيح الرب »داود« وهو شاب صغي ملالقاة »ُجليات« الجبار، أخذ السيف الذي كان بيد »ُجليات« وقطع 
رأسه بنفس ٰهذا السيف؛ وكان ٰهذا رمزًا وإشارة إىل ما فعله السيد املسيح الذي أباد سلطان املوت بسيف املوت الذي 
كان إبليس يستخدمه ضد جميع البش؛ وقد رشح معلمنا »بولُس الرسول« ٰذلك بقوله: »... ليَِكْ يُِبيَد ِبالَْمْوِت َذاَك الَِّذي 
لَُه ُسلْطَاُن الَْمْوِت، أَْي إِبْلِيَس، َويُْعِتَق أُولِٰئَك الَِّذيَن ـ َخْوفًا ِمَن الَْمْوِت ـ كَانُوا َجِميًعا كُلَّ َحيَاتِِهْم تَْحَت الُْعبُوِديَِّة.« )عب ٢: 

١٤-١٥(. وٰهكذا أيًضا تتغنَّى الكنيسة ف لحن القيامة: {باملوت داس املوت}.

بعد التجِربة عىل الجبل، ذهب »إبليس« ليحُشد كل قواه، وليتآمر بأقىص ما يستطيع عىل السيد املسيح؛ وكان الهدف 
هو موت املسيح، أو أن يهرُب من املوت منهزًما.
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الحكمة )٢(
نيافة أنبا بنيامين

ة: تحدثنا يف املرة املاضية عن مفهوم »الحكمة«، وبعض صفاتها. ونواصل حديثنا عن صفات الحكمة الخيِّ

٤– مملوءة رحمة: فرتحم الفقي بتدبي ما يحتاجه، وتُحسن إليه. وترحم الضعيف فتمنحه قوة تعالج  ضعفاته. وترحم 
املظلوم فتفكر كيف ترفع عنه الظلم وتُعطيه حقه الواجب. وترحم الشير فتقوده إىل التوبة. وترحم من لديه مشكالت 

فتهب له ُحلواًل لكل مشكالته ... إلخ.

٥– مملوءة أمثاًرا صالحة: فهي تُشبه شجرة كبية مملوءة مثاًرا ناضجة، كل من يحتاج يأخذ منها. فالحكيم هو إنسان: 
ناضج الفكر، راجح الرأي، مملوء معرفة، يقابله الجاهل فيأخذ معرفة، ويلتقيه املتورط فيأخذ نجاًة, ومير به الَوِهن فيأخذ 
عزمية؛ وٰهكذا يقدم معونة إىل كل محتاج؛ فتصي حياته مملوءة مثاًرا صالحة. إنها الحكمة البناءة التي تصنع الخي مع كل 

أحد. فالحكمة غي املثمرة عقيمة ال قيمة لها.

يب: أْي ثابتة غي متزعزعة، ال يشّك فيها أحد، وال تشّك ف أحد. إنها الحكمة الواثقة التي ال يدخل الشك  ٦- عدمية الرَّ
ف تدابيها، بل هي واضحة ورصيحة كالنور الذي يكشف كل يشء؛ لٰذلك ال تجدها حكمة منقسمة: تارة تسي ف اتجاه، 

وتارة أخرى ف اتجاه مضاد، بل لها خط ثابت ال يتورط ف تضادات أو يدخل ف تقاطعات.

٧– عدمية الرياء: ال تعرف املداهنة وال كالم الخداع، ألن ليس لها غرض وال هدف سوى الحق وتثبيت الناس ف ٰهذا 
الحق؛ لٰذلك ال تخطط ف الرس وغي العلن، وال تقول كالًما وتنقضه بكالم آخر، بل تقدم الصدق كل الصدق ف تدابيها 

وُخططها لخي الجميع، ف بساطة غي ملتوية.

٨– ُمذِعنة: أْي تقبل الحوار والتفاوض الذي يصل إىل أفضل الُحلول؛ فاإلنسان الحكيم ال يتمسك برأيه إن كان مخطئًا، 
بل يُذِعن للقول الصحيح، ويرتاجع عن خطئه برسعة، ألن من الرُّعونة وعدم الرزانة املناداة بآراء غي صحيحة ال تتمىش 
م فكرًا مستنيًا لآلخرين. وٰهذه هي الحكمة الوديعة املريحة التي تتمىش مع الخي والرأي  مع الحكمة الصالحة التي تقدِّ

الصائب. ففيام الحكمة تعلِّم اآلخرين، فهي أيًضا تتعلم لتصل إىل الكامل.

)+( أما الحكمة املاكرة الرشيرة التي ال تتمىش مع الصالح واإلميان، فصفاتها: 

١– أرضية: تنجذب إىل املادة، وتخطط لكسب رخيص، وتعرّب دامئًا عن محبة العامل ومباهجه الزائفة والزائلة. تبدو أنها 
تنادي مببادئ نافعة كالربح وتجميع املصالح الذاتية ـ ولو عىل حساب الناس، وترتفع عىل أنقاض غيها. إال أنها تقود إىل 
الكذب واللَِّعب بالكالم واستخدام األساليب امللتوية الشيرة. وٰهذه الحكمة تتدنَّ إىل أسفل، وال ترتفع بغيها إىل أعىل، فهي 

نيا واألمور الفارغة من كل قيمة حقيقية. ُمو والُعلو، بل ُحب الدُّ ال تعرِف السُّ

٢– نفسانية: تُريض أهواء النفس، وتخطط لإلشباع الغريزّي بالحواس، وتزكِّ الذات البشية الخاطئة، ألنها ترتكز حول 
م الجسد، وتُِقيم وزنًا  لألمور التافهة. وكل تدابيها خاطئة، فيها: الغية، والتحزب، واالنشقاق، واالنقسام.  الذات واللذات. تخِدُ
ل نفسها عىل اآلخرين، وتخدع الناس بشعارات جوفاء تفتقر إىل الدليل، وتخلو من النموذج العميّل الصحيح، وتفتخر  تفضِّ
باألمور املخزية، وتكذب عىل الحق دامئًا بدهاء مكشوف وُخطط فاشلة مهام كانت ُمحَكمة، ألن أرجل الش عاجزة مهام 

كانت فائزة، ألنها غي جائزة بل بالفشل حائزة.

أما عن الصفة الثالثة وهي »الحكمة الشيطانية«، ففي العدد القادم بإذن الله.

ِمطران املنوفية
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»القيامة«  

األسقف العام

رئيس املركز الثقاف القبطي األرثوذكيس

بقلم األنبا إرميا

 ف احتفاالتنا بعيد »القيامة املجيد« نتذكر أنه بالقيامة مل يُعد املوت هو نهاية حياة اإلنسان، وإمنا صار جرًسا يعربه 

اإلنسان ليصل من مكان إىل مكان؛ من األرض إىل السامء. فالسامء مكان رائع مل يستِطع اإلنسان تخيله أو إدراكه؛ حتى 

إن معلمنا »بولس الرسول« ف رسالته األوىل إىل أهل كورنثوس حينام أراد الحديث عنه قال: »ما مل ترى عني، وما مل 

تسمع أذن، ومل يخطر عىل بال إنسان: ما أعده الله للذين يحبونه« )٢: 9(. 

ف القيامة يُعطى اإلنسان طبيعة جديدة؛ فهو سيأخذ جسًدا له سامت تختلف عن جسده الذي يحيا به عىل األرض. 

فمع أن جسد اإلنسان قابل للموت وللمرض وللضعف لكن جسد القيامة ال ميوت وال ميرض وال يضعف. وهذا ما ذكره 

معلمنا بولس الرسول: »هكذا أيضا قيامة األموات: يُزرع ف فساد ويقام ف عدم فساد. يُزرع ف هوان ويقام ف مجد. 

يُزرع ف ضعف ويُقام ف قوة.« )١كو ١٥: ٤٢، ٤٣(

ومن هنا نجد أن القيامة ترفع نظر اإلنسان إىل السامء وتعطي معًنى لوجوده فيقول أحدهم: أمتنى بعد نهاية حيايت 

عندما أقف أمام الله أن ال تكون لدي موهبة تُركت بال عمل، وأن أستطيع أن أقول لله إنني استخدمُت كل ما أعطيتني 

إياه. إن كثي من البش يتساءلون عن سبب وجودهم ف هذه الحياة، فهم ال يجدون معًنى لهذا الوجود وال يسَعون إىل 

أن يكون لهم دور أو شأن، وكأن لسان حالهم يردد القول الذي جاء ف الكتاب: »لنأكل ونشب ألننا غًدا منوت!« ١كو١٥: 

٣٢. مثل هؤالء يشعرون دامئا باإلحباط وعدم الرغبة ف الحياة، وهم يحاولون أن يضعوا ألنفسهم هدفًا أو أن يكتشفوا 

رسالتهم ف هذه الحياة معتربين أن الحياة هي فرتة زمنية ستنقيض وتنتهي. لكن القيامة تذكر اإلنسان بأنه خالد، وأنه 

سيحاسب عن حياته وأعامله فيها؛ كام قال الكتاب: » فإًذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابًا لله«. رو ١٤: ١٢ 

وهكذا يفكر: هل استُخدمت لخيه ولخي من حوله، أم ال؟ فيتحرك نحو معنًى وهدف لحياته. وهناك الكثيون الذين 

أدركوا أهمية حياتهم ووهبوها لخدمة كل من حولهم، فصارت حياتهم نوًرا وأمالً ينتشان ف حياة كل من عرفهم، بل 

إن حياتهم صارت خطوات ف طريق اقتفى كثيون آثارهم فيه.

وميكن كلَّ إنسان أن يقوم بأعامل بسيطة، لكن لها أعظم األثر ف حياة اآلخرين وتجلب لهم السعادة. فيقول العامل 

املخرتع ألربت أينشتاين: » فقط الحياة ذات الشأن العظيم هي الحياة من أجل اآلخرين«. يُحىك عن رجل كان يركب 

حافلة النقل العام )األتوبيس( كل يوم ذاهبًا إىل عمله بأحد املصانع ف رحلة تستغرق قرابة الخمسني دقيقة. وف إحدى 

املحطات التي مَير بها كانت تصعد سيدة تحاول دامئًا الجلوس إىل جانب النافذة. ثم تقوم هذه السيدة بإخراج كيس 

من حقيبتها وتقذف بيشء من نافذة الحافلة. وف إحدى املرات سألها أحد األشخاص مباذا تُلقي؟ فأجابته: أُلقي بذور 

زهور، فالطريق ال يزينه يشء وأنا أحب أن أرى الورود عىل جانبي الطريق حتى يصي املنظر جميالً جًدا. قال الرجل: 

إن الورود لن تنمو عىل جانبي الطريق. فقالت: حًقا إن الكثي من البذور سيضيع هباًء، ولكن سيقع البعض عىل الرتاب 

وينمو. فسألها عن املاء، وكيف ستنمو البذور. فقالت: أنا أعمل ما عيّل وستأيت األمطار التي ستجعلها تنمو. صمت 

الرجل وهو غي مقتنع!
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مىض الوقت إىل أن جاء اليوم الذي رفع الرجل فيه برصه ليى الطريق، فإذ به متأله الورود عىل كال الجانبني، فقال 

لنفسه: ما أجمل الطريق! وما أجمل الورود التي زرعت فيه!، وتذكر السيدة وسأل عنها فقيل له إنها ماتت إثر نزلة 

ُشَعبية. وعندما نظر إىل املنظر الرائع تساءل: وماذا استفادت هذه السيدة؟ لقد ماتت دون التمتع بشكل الورود! وف 

اللحظة نفسها سمع صوت طفلة تضحك وتشعر بالسعادة ألجل هذا الطريق الرائع املمتلئ بالزهور، وفهم الرجل ما 

فعلته هذه املرأة العظيمة؛ فإنها وإن مل تتمتع بالزهور إال أنها منحت َمن حولها هدية عظيمة.

والقيامة دعوة إىل األمل

من أجمل ما قيل عن القيامة: »إن أعظم هدية من القيامة هي األمل«. 

قرأت قصة عن أربع شمعات كانت تشتعل بهدوء. وكان الجّو هادئًا وتحدثت الشمعات مًعا. الّشمعة األوىل قالت:  

أنا السالم! العامل ميلء بالغضب والعراكات. ال أحد ميكنه املحافظة عيّل مضاءة«. وهكذا انطفأت شعلة السالم متاًما. 

قالت الّشمعة الثانية: أنا اإلميان! ال أحد يحتاج إيّل . ليس هناك من رضورة أن أبقى مضاءة. وهبّت نسمة خفيفة 

أطفأت شعلة اإلميان. 

ت الشمعة الثالثة بحزن: أنا الحّب! لكّن الناس ال يعرفون أهميتي ويضعونني جانبًا. لقد نسوا أن يحبّوا حتى  وعربَّ

بني منهم. وإنطفأت شعلة الحب. فجأة دخل صبي وشاهد الّشمعات الثاّلثة منطفئة فقال: ملاذا لست مشتعلة؟  املقرَّ

من املفروض أن تشتعيل حتّى الّنهاية. وبدأ الصبي ف البكاء! لكن الشمعة الرّابعة أجابت: ال تَخف، أنا األمل.  بواسطة 

شعلتي ميكننا إعادة إضاءة الشمعات األخرى. وبعينني المعتني وبأمل، أَضاء الولد الشمعات الثالثة املنطفئة.

هكذا القيامة تبعث عىل األمل داخل النفس البشية؛ فيشتعل داخلها كل الصفات والفضائل الجميلة، فيبُزغ اإلميان 

داخلها، وميتلئ اإلنسان ثقة بوجود الله ومحبته وعنايته ورعايته. ومن هذا اإلميان تتدفق املحبة ف قلب اإلنسان لكل 

من حوله فيسعى إىل السالم مع الجميع. 

وأيضا القيامة تفتح باب األمل لكل إنسان متعب أو حزين أو متأمل أو مريض، فالحياة هنا رحلة قصية قد متتلئ 

باملتاعب أو الضيقات، ولكن أعيننا تتجه إىل السامء؛ املسكن والحياة التي لن تنتهي. هذا يهب اإلنسان صربًا وعزاًء ألنه 

يوًما ما سيعرف الحياة دون أمل أو تعب أو مرض أو حزن أو موت.

أيًضا القيامة هي دعوة لبناء الحياة فحياتنا عىل األرض هي استعداد للحياة ف السامء، فيجب علينا أن نهتم ببنائها، 

وأن تكون عىل أفضل نهج ميكن أن يقوم به اإلنسان. فام تصنعه عىل األرض هو الَكنز الذي تختزنه ف السامء وقد 

نصحنا السيد املسيح أن يكون كَنزنا ف السامء: »بل اكنزوا لكم كنوزًا ف السامء، حيث ال يُفسد سوس وال صدأ، وحيث 

ال يَْنُقب سارقون وال يرسقون ..« مت6: ٢0. 

فام ستقوم ببنائه ف هذه الحياة هو ما ستحياه ف السامء، إن حياتنا التي نعيشها عىل األرض هي كمنزل نقوم ببنائه 

ك نحيا ف ظالله إىل األبد. وهكذا وهبت القيامة اإلنسان معًنى لحياته وهدفًا لوجوده ليبني حياة ثابتة مستمرة، تبدأ 

به من األرض وتصل به إىل السامء. 

الله يهبنا كل فرح وسالم وعزاء ويهب مرصنا العزيزة كل خي ورخاء.
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»البابا تواضروس الثاني« يستقبل الرئيس العراقّي 
استقبل قداسة »البابا توارضوس الثاين«، الثالثاء ٣/٨، الرئيس العراقّي 
»فؤاد معصوم«، ف املقر البابوّي. وقد أعرب قداسة البابا عن أمله ف أن 
تُحل مشكالت »العراق«، مشيًا قداسته إىل أن »العراق« بلد له حضارة 
عريقة، وأن الرهبنة وصلت إىل ما بني النهرين، مؤكًدا أن املرِصيِّني يفرحون 

بأّي إنجاز يحدث ف العراق.

عودّي  و يلتقي العاهل السَّ
الكرازة  بطريرك  اإلسكندرية  بابا  الثاين«  توارضوس  »البابا  قداسة  التقى 
عبدالعزيز«  بن  »َسلامن  امللك  السعودي  العاهل   ،٤/9 الجمعة  املَرقسية، 
القبطية  »الكنيسة  ترحيب  عن  قداسته  أعرب  وقد  إقامته.  مبقر  َسعود،  آل 
عودّي إىل »القاهرة«، مشيًا إىل أن تلك الزيارة  األرثوذكسية« بزيارة العاهل السَّ

عودية«. تأيت تأكيًدا لَعالقات األخوة واملحبة التي ترِبط بني »ِمرص« و«السَّ

 كما يستقبل رئيس »ُجمهورية توجو«
رئيس  فخامة   ،٤/١٢ الثالثاء  البابوّي،  املقر  ف  قداسته  واستقبل 
ُجمهورية توجو »Faure Gnassingbé«، الذي وصل »القاهرة« ف زيارة 
استغرقت عدة أيام التقى خاللها: فخامة الرئيس »عبد الفتاح السييس«، 
وفضيلة اإلمام األكرب د. »أحمد الطيب« شيخ األزهر، وعدًدا من املسؤولني 

املرِصيِّني.

العيد الثالث لـ«مجلس كنائس ِمصر«
»الهيئة  الثالثاء ٣/١٥، ف  كنائس ِمرص«،  احتفل »مجلس 
بحضور  وٰذلك  الثالث،  تأسيسه  بعيد  اإلنجيلية«،  القبطية 
قداسة »البابا توارضوس الثاين«، ود. »الَقس أندريه زك« رئيس 
الطائفة اإلنجيلية.ٰهذا وقد ُعنيِّ »الَقس رفعت فتحي« ملنصب 
األمني العام لٰهذه الدورة، و»الَقس چورچ شاكر« ملنصب رئيس 
الداخلية  املجلس  لالئحة  َوفًقا  ٰذلك  ويأيت  التنفيذية؛  اللجنة 
من  طائفة  ميثل  للمجلس  ا  عامًّ أميًنا  عامني  كل  تختار  التي 
الكنائس األعضاء؛ وكان الدور الحايّل عىل »الكنيسة اإلنجيلية«. 

يُذكر أن »مجلس كنائس ِمرص« تأسس قبل ثالثة أعوام.

 نيافة »أنبا بيشوي« يغادر المستشفى 
غادر، مساء األحد ٤/٣، نيافة أنبا بيشوي ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والرباري 
مبرص  الطبّي«  الحياة  »مركز  للراهبات،  دميانة  العفيفة  القديسة  دير  رئيس 

الجديدة حيث خضع لعملية جراحية متت بنجاح.

الثاين«، ولفيف من  نيافته قداسُة »البابا توارضوس  أْن زار  بالذكر  الجدير  من 
اآلباء األساقفة واآلباء الكهنة والرهبان والراهبات.
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الرئيس الفرنسّي يزور القلعة والُمتحف القبطّي 
 François« الفرنيّس الرئيس  قام  زيارته »ِمرص«،  عىل هامش 
األيويّب«  الدين  صالح  »قلعة  بزيارة   ،٤/١9 الثالثاء   ،»Hollande
و»املُتحف القبطّي« مبِنطَقة »مرص القدمية«، حيث رافقه كل من: 
د. »خالد العناين« وزير اآلثار، ود. »عاطف نجيب« املدير العام 
املعادي  أسقف  دانيال«  »أنبا  النيافة  وصاحبا  القبطّي،  للُمتحف 
والبساتني ودار السالم و«أنبا يوليوس« األسقف العام ملرص القدمية 

نائبني عن قداسة »البابا توارضوس الثاين«.

تاريخ أمة بأكملها، مؤكًدا أن  الشديد مبا شاهده من آثار وحضارة تحيك  الفرنيّس إعجابه  الرئيس  ومن ناحيته أبدى 
اختياره لزيارة القلعة واملُتحف القبطّي جاء ليؤكد أن »ِمرص« بلد األمن والتسامح منذ أقدم الُعصور.

كٰذلك بعث رئيس فرنسا برسالة طأمنينة من قلب املُتحف القبطّي دعا فيها بُلدان العامل إىل زيارة »ِمرص«، مؤكًدا أن اآلونة 
املقبلة ستشهد تعاُونًا بني »ِمرص« و»فرنسا« ف مجاالت عديدة من بينها العمل األثرّي.

»تغريدة ِمصرية«
أقامت »أسقفية الشباب«، الجمعة ٤/١، مبعاونة َوزارات 
الوطنية  االحتفالية  والسياحة،  واآلثار  والشباب  الثقافة 

»تغريدة ِمرصية«، ف رحاب »معبد األقرص«.

العناين«  »خالد  د.  الدولة:  رجال  من  االحتفالية  حرض 
وزير اآلثار، ود. »ُمحمد سيد بدر« محافظ األقرص وقيادات 
العامة  الهيئة  رئيس  وزير«  »مصطفى  ود.  املحافظة،  من 
لآلثار املرِصية، وممثلو َوزارات السياحة والثقافة والشباب، 
وممثلو »األزهر«، ومن أحبار الكنيسة أصحاب النيافة: »أنبا 

العام  األسقف  رافائيل«  أسقف دشنا، و»أنبا  تَكال«  نقادة وقوص، و»أنبا  أسقف  بيمن«  للشباب، و»أنبا  العام  األسقف  موىس« 
»أنبا  و  األرثوذكيّس،  القبطّي  الثقاّف  املركز  رئيس  العام  األسقف  إرميا«  و»أنبا  املقدس،  املجمع  سكرتي  القاهرة  وسط  لكنائس 
يوساب« األسقف العام لألقرص، و»أنبا بقطر« األسقف العام للوادي الجديد والواحات، و»أنبا يواقيم« األسقف العام إلسنا وأرمنت.

وبدأ الحفل بعزف النشيد الوطنّي، ثم ألقى نيافة »أنبا موىس« كلمة، مشيًا إىل معنى كلمة »ِمرص« ف اللغة املرِصية 
القدمية وهو: »ِريم إن كِيِمي« أِي »اإلنسان الساكن ف األرض السمراء«. 

غنائية  ِفْقرات  ثم  ِفُرَعونية،  مبالبس  ُعروض  بدأت  ثم 
رَعونية  الِفُ التاريخية  للُعصور  رسًدا  مت  قدَّ واستعراضية 
القبطية  األلحان  من  عدًدا  متضمنًة  واإلسالمية  والقبطية 

والتواشيح العربية اإلسالمية.

القبطية من  الكنيسة  الِفْقرات شباب  تقديم  شارك ف 
إيبارشيات: »األقرص«، و»إسنا وأرمنت«، »نقادة وقوص«، 
التابع  »قيثارة«  فريَقي  مع  باإلشرتاك  األحمر«؛  »البحر 

ألسقفية الشباب و»مثر الروح« التابع إليبارشية املعادي.
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كعادة املركز الثقايفّ القبطّي األرثوذكيّس السنوية، تحت 

اإلسكندرية  بابا  الثاين«  »توارضوس  البابا  قداسة  رعاية 

الرسولية   الخدمة  يف  ورشيكه  املرقسية  الكرازة  وبطريرك 

لتكريم  احتفالية  اقيمت  املركز،  رئيس  إرميا«،  »أنبا  نيافة 

من  التضحيات  أقىص  من  قدَّ الاليت  من  املثاليات،  األمهات 

أجل أبنائهن. يأيت ٰهذا التكريم ضمن االحتفاالت السنوية 

عىل  األرثوذكيّس«  القبطّي  الثقايفّ  »املركز  يحرِص  التي 

من  مناذج  يف  املتمثلة  لألمومة  تكرميًا  باستمرار،  عقدها 

األمهات املثاليات يف كل بقاع »ِمرص«.

بدأت االحتفالية بتقديم من اإلعالمية أ. »ألفت كامل« 

األرثوذكيّس«  القبطّي  الثقاّف  »املركز  حرص  أكدت  التي 

عىل عقد تلك االحتفالية املهمة لتكريم بعض من األمهات 

تلك  عىل  إرميا«  »أنبا  نيافة  حرص  إىل  مشيًة  املثاليات، 

االحتفالية وفاًء لهن ولدورهن الحيوّي واملحورّي ف »ِمرص«.

ف  جميًعا  بكم  أرحب  إرميا:  أنبا  نيافة  كلمة  وجاءت 

بيتكم »املركز الثقاّف القبطّي األرثوذكيّس«، ٰهذا املركز الذي 

األمور، ويعيش معكم ف  باملرِصيني جميًعا ف كل  يتواصل 

األفراح واألحزان.ثم رحب نيافته بكل األمهات الاليت حرضن 

األمهات  أن  مشيًا  »ِمرص«،  ف  والقرى  املدن  مختلِف  من 

املثاليات الاليت اخرِتن اليوم للتكريم هن مناذج قليلة من كل 

األمهات ف »ِمرص«، ويستحَققن التكريم والتقدير. وأضاف 

أنها  كام  واملستقبل،  الحارض  صانعة  هي  األم  أن  نيافته 

صانعة األبطال، مستشهًدا مبقولة »نابُليون بونابرت«: »األم 

ير بيُمناها تستطيع أن تُهز العامل بيرُساها«. التي تُهز الرسَّ

احتفالية القديس »البابا كيرلس السادس«احتفالية تكريم األمهات المثاليات بمناسبة »عيد األم«

األم  أهمية  تؤكد  التي  الِقصص  من  بعدد  نيافته  واستطرد 

عوب، فساق عديًدا من النامذج التي  وَدورها ف صناعة تاريخ الشُّ

بفضل أمهاتهم وصلوا إىل مكانة عاملية يشهد لها التاريخ، ومنهم 

الزعيم »أملهامتا غاندي«، و»نابُليون بونابرت«، وغيهام كثيون.

وبنهاية االحتفالية، قام نيافته، ف رُفقه م. »سامي فهيم« ُعضو 

بتكريم  األرثوذكيّس،  القبطّي  الثقاّف  للمركز  االستشارّي  املجلس 

والواجب  الوطن  شهداء  أمهات  بينهن  ومن  املثاليات،  األمهات 

أمهات شهدائنا ف  وأيضا  والشطة،  املسلحة  القوات  أبطال  من 

املجتمع  ف  وتأثيهن  بفضلهن  املركز  من  وتقديرًا  وفاًء  »ليبيا«، 

بأرسه.

تكريم نيافة »أنبا إرميا« 
درع  بتقديم  الشطة«  رجال  زوجات  »جمعية  قامت  ثم 

الجمعية لنيافة »أنبا إرميا« ملجهوداته وحرصه الدائم عىل تكريم 

بأمهات  الدائم  اهتاممه  مع  ملرص،  واملخلصة  املشفة  النامذج 

الشهداء الاليت فقدن أبناءهن سواء من أبطال الجيش والشطة، 

أو من املدنيِّني الذين سقطوا جراء األحداث اإلرهابية.  
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احتفالية القديس »البابا كيرلس السادس«

الثقاّف  »املركز  من  بتعاون  والفتح«  »أبنوب  بإيبارشية  أقيمت 

القبطّي األرثوذكيّس«، الجمعة ٣/١٨، احتفالية بالعيد الخامس واألربعني 

عىل نياحة القديس »البابا كيلس السادس«، والعيد الثالث عىل اعرتاف 

كنيستنا به قديًسا، وٰذلك ف »كنيسة مار فام مبدينة أبنوب« بأسيوط.

أسقف  لوكاس«  »أنبا  الجليل  الَحرب  نيافة  باستقبال  اليوم  بدأ 

أبنوب والفتح لنيافة »أنبا إرميا« األسقف العام رئيس املركز الثقاّف 

»أسيوط  مبدينة  الكاروز«  ِخْدمات  مركز  ف  األرثوذكيّس  القبطّي 

الجديدة«؛ ثم توجه الَحربان إىل »كاتدرائية الكاروز مار مرقس اإلنجييّل« حيث بدأت االحتفالية بتكريم كل من يحمل 

اسم »كيلس« أو وافق يوم ميالده التاسع من مارس، فوصل العدد إىل ما يزيد عن ١600 اساًم.

املايض  قبل  بالعام  التقليد  ٰهذا  اتّبع  قد  إرميا«  »أنبا  نيافة  أن  يُذكر 

عندما أقام »املركز الثقاّف القبطّي األرثوذكيّس« احتفالية ضخمة مبناسبة 

مرور عام عىل االعرتاف بـ »البابا كيلس السادس« قديًسا.

وف مساء ذاك اليوم، ُعقد االجتامع العام األسبوعّي ف »كنيسة مار 

يوحنا املَعَمدان«، حيث قام صاحبا النيافة »أنبا لوكاس« و»أنبا إرميا« 

بتوزيع هدايا عىل الفائزين ف »مسابقة الصوم الكبي« لألسبوع األول 

منه، وبعدئذ ألقى نيافة »أنبا إرميا« عظة عن قداسة البابا كيلس .

لقاء »دوجما« إلعداد الخدام 

و"املركز  الشباب"  "أسقفية  بني  التعاُون  إطار  ف 

الثقاّف القبطّي األرثوذكيّس"، أقيم لقاء "دوجام" إلعداد 

الخدام، السبت ٤/٧، مبقر املركز.

حارض باللقاء أصاحب النيافة: "أنبا بيشوي" ِمطران 

كفر الشيخ وِدمياط والرباري رئيس دير القديسة دميانة 

للشباب  العام  األسقف  موىس«  »أنبا  ونيافة  للراهبات، 

ونيافة "أنبا رفائيل" األسقف العام لكنائس وسط القاهرة 

سكرتي املجمع املقدس. 

وخالل اللقاء قام عدد من الخدام الحارضين بتقديم 

باقة من الُورود لنيافة "أنبا بيشوي" لتهنئته بالشفاء بعد 

نيافته  شكر  وقد  حديثًا؛  لنيافته  أجريت  التي  العملية 

أصحاب النيافة "أنبا موىس" و"أنبا رافائيل" و"أنبا إرميا" عىل 

تلك اللَّفتة الرائعة.
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اإلسكندرية  بابا  الثاين«  »توارضوس  البابا  قداسة  برعاية 

الرسولية  الخدمة  يف  ورشيكه  املرقسية  الكرازة  وبطريرك 

نيافة »أنبا إرميا« األسقف العام رئيس »املركز الثقايفّ القبطّي 

حفل   ،٣/٢٨ اإلثنني  الرجاء،  ومراكز  املركز  أقام  األرثوذكيّس، 

تكريم لنيافة »أنبا بنيامني« لرتقيته بيد صاحب القداسة »البابا 

صاحب  بُحضور  وٰذلك  »املِطران«؛  رتبة  إىل  الثاين«  توارضوس 

النيافة »أنبا بيشوي« ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والرباري رئيس 

املستشار  وسيادة  للراهبات،  دميانة  العفيفة  القديسة  دير 

ستورية  الدُّ املحكمة  رئيس  نائب  إسكندر«  فهمي  »بولُس 

العليا ، ود. »أرشف صبحي« مدير مراكز »الرجاء«. ولفيف من 

، وم. »عامد فهمي إسكندر«  بينهم:  العامة، من  الشخصيات 

 .»Family Corporation« رئيس مجلس إدارة رشكة

عن  متحدثًا  إرميا«،  »أنبا  نيافة  من  بكلمة  االحتفال  بدأ 

اإلنجازات التي يشهد لها القايص والداين لنيافة »أنبا بنيامني« 

»البابا  الرحامت  مثلث  بيد  املنوفية  كريّس  عىل  تنصيبه  منذ 

شنوده الثالث«، مشيًا إىل َدور نيافته الرائد ف التعليم والتنوير 

حرصه  جانب  إىل  املرقسية،  والكرازة  املنوفية«  بـ»إيبارشية 

من  الصحيحة،  املَسيحية  بالتعاليم  أبنائه  متسك  عىل  الدائم 

خالل مقاالته الرُّوحية التي يكتُبها نيافته بعديد من الصحف 

وكذا  الحلوة«،  »مرص  مجلة  بينها  ومن  واملجالت  والجرائد 

.»ME SAT« حلقاته املنتظمة عىل قناة

وأضاف نيافته أن »أنبا بنيامني« من الشخصيات الحكيمة إذ 

عهد  ف  واقتدار،  حكمة  بكل  عديدة  مهمة  كنسية  ِملفات  أدار 

الثالث«، وما زال ف عهد صاحب  الرحامت »البابا شنوده  مثلث 

القداسة »البابا توارضوس الثاين«. وف ختام كلمته، قام نيافة »أنبا 

إرميا« بتقديم »عصا رعاية« هديًة لنيافة »أنبا بنيامني«. 

احتفال »المركز الثقافّي القبطّي األرثوذكسّي« ومراكز الرجاء
 بترقية نيافة »أنبا بنيامين« ِمطراًنا

لنيافة  بالشكر  بدأها  كلمة،  بيشوي«  »أنبا  نيافة  ألقى  ثم 

أن  مؤكًدا  االحتفال،  ٰذلك  إقامة  عىل  حرصه  عىل  إرميا«  »أنبا 

إىل  مشيًا  بنيامني«،  »أنبا  بُوجود  تشفت  قد  »املِطران«  رتبة 

ارتباط  نتيجة  بنيامني«  »أنبا  بنيافة  ترِبطه  التي  القوية  الَعالقة 

»البابا  الرحامت  مثلث  كان  عديدة  رعوية  أنشطة  ف  نيافتهام 

شنوده الثالث« يكلفهام بها، وكان من بينها: إرشاف نيافتهام عىل 

كنائس »أملانيا« وأديرتها مثاين سنوات، وكٰذلك عندما طلب منه 

نيافة »أنبا بنيامني« تدريس ماديَت »الالهوت النظرّي« والالهوت 

مرصًحا  الكوم«،  بشبني  االكلييكية  »الكلية  بفرع  العقيدّي« 

نيافته أن ٰذلك كان أحد األسباب لتدريسه ف ١٥ معهًدا الهوتيًّا 

ف »ِمرص« وخارجها. وقدم نيافته صورة »السيدة العذراء« هديًة 

»السيدة  يحب  بنيامني«  »أنبا  نيافة  أن  مشيًا  بنيامني«،  »ألنبا 

العذراء« كثيًا.

ثم ألقى د. »أرشف صبحي« كلمة، أشار فيها إىل َعالقته بنيافة 

بنيامني« منذ َخْمس سنوات تعلَّم خاللها كثيًا، إىل جانب  »أنبا 

التي  »الرجاء«  مراكز  تطوير  وف  الخدمة،  ف  الكبية  مجهوداته 

زادت بفضل نيافته من ٤ مراكز إىل ٨١ مركزًا عىل مستوى الكرازة. 

مراكز  ابن  ـ  عطية«  »رصابامون  الَقس  جناب  تحدث  ثم 

»الرجاء« بُحلوان ـ منشًدا زجاًل ف نيافة »أنبا بنيامني«.

معربًا  كلمة،  بنيامني«  »أنبا  نيافة  ألقى  النهاية،  ويف   

تنظيمه  عىل  إرميا«  »أنبا  لنيافة  العميق  وشكره  سعادته  عن 

االحتفال، ولنيافة »أنبا بيشوي« عىل ُحضوره، مؤكًدا ـ يف اتضاع 

النيافة  صاحَبي  من  الكبية  املحبة  تلك  يستحق  ال  أنه  ـ  جم 

»أنبا بيشوي« و »أنبا إرميا«، و »املستشار بولس فهمي« ومن 

الُحضور، طالًبا من الجميع أن يصلوا من أجل نيافته.
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نيافة »أنبا إرميا« في حفل تأبين د. »بطرس غالي« بالجامعة البريطانية 
الثقايفّ  »املركز  رئيس  العام  األسقف  إرميا«،  »أنبا  نيافة  قاله  ما  نلخص 

القبطّي األرثوذكيّس«، خالل الحفل الذي أقامته »الجامعة الربيطانية« لتأبني 

األمني العام األسبق لألمم املتحدة د. »بطرس غايل: إن الحفل يأيت تكرميًا لرجل 

عظيم سِمعُت عنه وعن عائلته الوطنية منذ حداثتي، وكنُت دامئًا أشعر بفخر مبا 

كان أفراد تلك العائلة يقدموه لوطنهم »ِمرص« بالداخل والخارج.

وأضاف نيافته: عندما شاءت األقدار واختارين مثلث الرحامت »البابا شنوده 

الثالث« ليك أكون سكرتيًا لقداسته، سِمحت يل الظروف أن أرى د. »بطرس 

التي  الَعالقة  كانت  كم  وشاهدُت  مبارشًة؛  مًعا  نتعامل  وأن  قرب،  من  غايل« 

تربطه بقداسة البابا قوية، ومليئة بالدعابة والرصاحة! وحىك نيافته عدًدا من  

تلك الدعابات واملواقف.

متدربو »المركز الدبلوماسّي للتدريب واالستشارات«
»ME SAT« في زيارة إلى »المركز الثقافّي القبطّي األثوذكسّي« وقناة 

ف إطار اهتامم »املركز الدبلومايّس للتدريب واالستشارات« 

بتخريج دفعة جديدة من طالب املركز ف »دبلومة الصحافة 

أ. »حسام  الصحفّي اإلعالمّي  بتدريسها  التي يقوم  واالعالم« 

الدين األمي« املذيع بقناة »ME SAT«، قام أعضاء من املركز 

 ME« وقناة  األرثوذكيّس  القبطّي  الثقاّف  »املركز  إىل  بزيارة 

SAT«، من أجل تعرُّف ومعايشة خربة املركز والقناة ف إعداد 

الربامج وتقدميها ومونتاچها.. الخ فتجولوا ف أماكن التصوير 

)Studios( بالقناة حيث استمعوا إىل رشح نظرّي وعميّل عىل الواقع، ثم تفقدوا أروقة املركز ليك يتعرفوا أنشطته من قرب.

وفد من مشيخة األزهر في زيارة
لالطمئنان على صحة نيافة »أنبا بيشوي« 

استقبل »أنبا إرميا« األسقف العام رئيس »املركز الثقاّف 

القبطّي األرثوذكيّس« يوم الخميس ٤/٧، باملركز وفد رفيع 

املستوى من مشيخة "األزهر"، برئاسة فضيلة الشيخ "عبد 

العزيز النجار" املدير العام لُشؤون مناطق الوعظ باألزهر 

"ُمحمد  الشيخ  وفضيلة  اإلسالمية،  البحوث  َمجمع  عضو 

بدراوي" املدير العام للدعوة، وفضيلة الشيخ "ُمحمد عبد 

الله" مدير إدارة الدعوة بوعظ القاهرة، لزيارة نيافة "أنبا 

دير  رئيس  والربارّي  وكفرالشيخ  ِدمياط  ِمطران  بيشوي" 

القديسة دميانة للراهبات لالطمئنان عىل صحته، بعد أن 

أجريت لنيافته عملية جراحية حديثة. حرض اللقاء، وأ. "جرجس صالح"، وم. "فكري فايز".
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تأمالت في »الجمعة العظيمة« 
   بقلم مثلث الرحامت

   قداسة البابا شنوده الثالث بابا اإلسكندرية 
وبطريرك الكرازة املرقسية

عن آالم المسيح 
الرب الذي ال تتفق طبيعته اإللٰهية مع األمل أخذ له طبيعة برشية مثلنا قابلًة لألمل، وتأمل عنا ليك يعرف عنا اآلالم. ٰهذا 

املتواضع الوديع، أسلم ذاته للمتكربين فتعجرف عليه ٰهؤالء القساة؛ بذل ظهره للجالدين، وخده للناتفني )إش ٥٠: ٦(. خداه 

مل مينعهام عن اللطم، ومل يرّد وجهه عن خزي الُبصاق! وتحمل كل  ٰهذا من الرتاب والرماد، من اإلنسان الضعيف الذي لو 

تخلت عنه رحمة الله لحظة لفِنَي وضاع.

ُوجهت إليه اتهامات باطلة، ولٰكنه مل يدافع عن نفسه، ولو دافع، ألمكنه أن يَدَحض كل تهمة ويتربأ؛ ولٰكن بٰذلك نُدان نحن، 

ل أن يحمل الدينونة عنا ويصي هو مذنبًا ليك نتربر نحن، ويُحكم عليه باملوت ليك يحكم لنا بالحياة. ومل يدافع عن نفسه،  ففضَّ

ل نفسه، وليك يُوف للعدل اإللٰهّي حقه عن خطايانا. ألنه تجسد ليك يبُذِ

وخطايانا ما كانت تحتاج إىل دفاع، بل: تحتاج إىل فداء، تحتاج إىل ذبيحة متوت عنها، إىل كفارة، إىل نفس بارة متوت عن 

نفس آمثة، نفس تؤخذ عوًضا عن نفس.

الدفاع الوحيد الذي يدافع به، هو أن يقدم مثن الخطية، أي إنه يقدم دمه الطاهر ليُسفك عن كثيين ملغفرة الخطايا؛ 

فيتنسم اآلب من ذبيحته رائحة الرضا ويقول للبش: لاَّم أرى الدم أعرب عنكم )خر ١٢: ١٣(. دفاع املسيح ليس هو دفاًعا عن 

نفسه، إمنا دفاع عنا، وهو دفاع ليس بالكالم وال باللسان، إمنا هو بالعمل والحق بإرضاء العدل اإللٰهّي، باملوت عنا.

هور، بكل ما فيها  وف بستان »َجثَْسيامين«، استعد املسيح ليحمل خطايا العامل كله، ووقفت أمامه كل خطايا البش ف كل الدُّ

ا حتى املوت ...« )مت ٢6: ٣٨(. كان حزينًّا عىل  من بشاعة ونجاسة؛ كانت كأًسا مملوءًة باملرارة، وقال الرب: »»نفيس حزينة جدًّ

البشية التي وصلت إىل ٰهذا املستوى الحقي، وفقدت الصورة اإللٰهيّة التي ُخلقْت عىل شبهها ومثالها. عجيب أن الرب الذي هو 

ور البشعة لخطايا الناس، الظاهرة والخفية،  مصدر كل تعزية وفرح يقول: نفيس حزينة حتى املوت! ٰذلك ألنه كان أمامه كل الصُّ

مع كل ُصور أفكارهم الداخلية ومشاعر قلوبهم، وما يتصورون ارتكابه من خطايا.

كيف ينحني القدوس ليحمل كل  ٰهذه النجاسة؟!
»يا أبتاه، إن شئت أن تَعرُب  ٰهذه الكأس، وإال فلتُكن مشيئتك« )مت ٢6: ٤٢(. قد يستنكف بار من النظر إىل صورة خطية 

نجسة، فكم باألوىل القدوس الكيّل القداسة وهو ينظر إىل كل النجاسات مجتمعًة، ثم يحملها كأثيم نيابًة عن جميع فاعليها 

ليموت عنا، ويقف ليحتمل كل غضب اآلب وكل ِقصاصه!!

يا إخويت: ال تظنوا أن آالم املسيح كانت هي آالم الجسد فقط، إمنا هناك أيًضا آالم النفس والرُّوح. آالم الجسد كانت تتمثل 

ف الجلد والشوك واملسامي والصلب، وأيًضا ف الرضب واللطم، وحمل الصليب والُوقوع تحته ومشقته ف الطريق، والعطش 

ا حتى املوت«: آالم الحزن  الشديد، وما إىل ٰذلك. ولٰكن كانت هناك آالم أخرى من نوع آخر، عربَّ عنها بقوله »نفيس حزينة جدًّ

عىل البشية الساقطة، واآلالم التي صادفها من خيانة الناس وغدرهم وقسوتهم، وآالمه من جهة ٰهذا الشعب املخدوع الذي 

ا أنهم ال يدرون ماذا يفعلون! وهناك أيًضا آالم املسيح من جهة تالميذه الذين ملَكهم الخوف  يَهِتف ف جهل: اُصلُبه اُصلُبه!! حقًّ
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والشك فهربوا واختبؤوا، وترَّصد بهم رؤساء اليهود ليفتكوا بهم.

كل  ٰهذا والسيد الرب ف بستان، »وهو عامل أن ساعته قد جاءت« )يو ١٣: ١(، »وهو عامل بكل ما يأيت عليه« )يو ١٨: ٤(، 

وهو يصارع حتى صارت قطرات عرقه كقطرات دم.

ومع ٰذلك فقد داس المعصرة وحده )إش ٦٣: ٣(.
حتى تالميذه: تركوه ف  ٰهذه الساعة الحرجة، ومل يستطيعوا أن يسهروا معه ساعة واحدة، عىل الرغم من طلبه ٰذلك منهم 

ثالث مرات، وقوله لهم: اسهروا وصلوا لئال تقعوا ف تجِربة )مت ٢6: ٤١(؛ إين أريدكم أن تسهروا من أجل أنفسكم، وليس 

من أجيل؛ اسهروا، ال ليك تسندوين ف وقت ضيقتي، وإمنا اسهروا ألجل أنفسكم ليك ال تقعوا ف تجِربة، ألن عدوي قد اقرتب، 

والظلمة زاحفة بكل سلطانها، والشيطان مزِمع أن يغربلكم. واملقصود ليس فقط أن يرِضب الراعي، إمنا املقصود أيًضا أن تتبدد 

الرعية. 

ن. رمبا يا  اسهر يا »بطرس« قبل أن يصيح الديك؛ اسهر مع الرب وصارع ف الصالة أيًضا ليك تدخل إىل التجِربة وأنت محصَّ

»بطرس« لو كنَت قد سِهرَت ما كنت أنكرَت! ولٰكن »العني الثقيلة« ال تُبرص التجِربة املقبلة وال تستعد لها. هل الشخص الذي 

يقول ملعلمه: أضع نفيس عنك ولو أدى األمر أن أموت معك، مع  ٰهذا الكالم ال يستطيع أن يسهر معه وال ساعة واحدة؟! إن 

كنَت ال تستطيع أن تسهر معه، فكيف ميكنك أن متوَت معه؟! انتبه إًذا لنفسك واستعد.

ما أقىس التجِربة حينام تأيت ألناس، فتجدهم نياًما وأعينهم ثقيلة! لٰهذا كان الرب متأملًا ألجل تالميذه.

ومع ٰذلك، إن كنتم ال تستطيعون، فناموا اآلن واسرتيحوا. أنا الذي سوف أسهر عنكم. فأنا ال أنعس وال أنام مثلكم، ألين 

ساهر عىل خالصكم.

كان السيد المسيح يحمل آالم جسده، وآالم نفسه، وآالم الناس، وألم خطايا البشر كلها.
 ولعل الخطية كانت أثقل ما حمله املسيح ألجلنا، فالذي بال خطية وحده الرب قد »ُوضع عليه إثم جميعنا« )إش ٥٣(. 

ولعله بسبب ٰهذه الخطايا، عربَّ عن أعظم أمل مر به بقوله لآلب: ملاذا تركتني، أْي تركه للعدل يحتمل كل ِقصاصه الواقع عىل 

البش منذ »آدم«.

إن كانت التوبة سبب فرح السامء، فامذا عن الخطية؟ يقول الكتاب: »يكون فرٌح ف السامء بخاطئ واحد يتوب« )لو ١٥: 

٧(؛ إًذا عىل القياس يكون حزٌن عىل من يسقط. فكم وكم كان حزن املسيح إًذا، ال بسبب سقطة إنسان، إمنا بسبب كل سقطة 

لكل إنسان، مبا يحمل ٰذلك من ماليني املاليني للصورة الكئيبة التي وقفت أمام الرب ليحملها وينوب فيها عن الكل؟!!

ومن النجاسات التي يحملها الرب، خطايانا نحن الخاصة. إن كل خطية، لكل واحد منا كانت قطرة مرارة ف الكأس املر 

الذي كان ال بد للرب أن يشبه. ولو ال أن الرب قد حمل خطايانا ٰهذه ليمحوها بدمه، ما كان ميكن أن يغفر لنا؛ إًذا، فنحن قد 

آملنا الرب وكنا جزًءا من آالمه يوم »الجمعة الكبية«؛ لٰهذا ففي كل خطية نرتكبها ليس غريبًا أن نقول له: »لك وحدك أخطأُت 

والش قدامك صنعُت«.

إن كنا قد آملناك يا رب: فال تسمح أن نتسبب ف أملك مرة أخرى، وال تسمح أن نضيف إىل كأسك قطرات مرة أخرى، انَضح 

علينا بزوفاك فنطُهر، واغسلنا فنبيَّض أكرث من الثلج، وليُكن فرحك بخالصنا أكرث من أملك بسبب خطايانا.



ت
ملفا

16

تأمالت في القيامة
   بقلم مثلث الرحامت
   نيافة »أنبا يوأنس«

 أسقف الغربية

»اخرستوس اَنستي آليثوس آنيستي« ومعناها »املسيح قام بالحقيقة قام«. وعيد القيامة هو أكرب أعياد  املَسيحية  

كلها بال منازع، ألن  املَسيحية  كديانة وككنيسة مل تبدأ مبيالد املسيح وال بكرازته وال مبوته، بل بدأت بقيامته؛ ولٰهذا 

فلقد كان ـ وما زال ـ موضوع القيامة يسيطر عىل أذهان املؤمنني، وحياتنا مرتبطة يف نواحٍ كثية بقيامة الرب؛ ولٰذلك 

وجدُت أن أحدثكم اليوم عن بعض معاين »قيامة السيد املسيح«.

١- المعني الالهوتّي
القيامة هي برهان عىل ألوهية السيد املسيح، وهي برهان من زاوية أخرى عىل صدق  املَسيحية  كديانة وعىل أصل  

املَسيحية  اإللهّي، وٰهذا هو حجر الزاوية ف إمياننا: أن السيد املسيح قد قام، ألنه لو كان السيد املسيح قد مات ومل يُقم 

لاَم كانت له أية ميزة عن أي إنسان آخر؛ ألن املوت يكون قد غلبه وانترص عليه، فألوهية السيد املسيح اتضحت بأنه 

بعد أن مات بإرادته قام بسلطانه وحده.

وكٰذلك لو أن املسيح كان قد ُغلب من املوت، ما كانت لديانته أية قيمة، مهام كانت معجزاته وفضائله وتعاليمه؛ ألن 

قيمة  املَسيحية هي أن فاديها هو رب الحياة وهو الله نفسه. فنحن نعلم، يا أحبايئ، أن البش كلهم وقفوا عاجزين أمام 

ل  املوت بال استثناء، وكام قال الكتاب: »أّي إنسان يحيا وال يرى املوت؟« )مز ٨9: ٤٨(، فاألبرار والصديقون واألنبياء والرْسُ

والقديسون كلهم جميًعا قِوَي عليهم املوت وغلبهم، حتى »العذراء مريم« أم الله قد ماتت، والشخصان اللذان ذُكرا ف 

»الكتاب املقدس« أنهام مل ميوتا بل رُفعا حيَّني، وهام »أخنوخ« و»إيليا«، نعلم ـ طبًقا إلشارة رمزية ف سفر »الرؤيا« ـ 

أنهام سوف يعودان إىل األرض قُبيل نهاية العامل وميوتان شهيدين.

إذاً، كل إنسان ال بد أن ميوت، وكل البش ضُعفوا أمام املوت إال شخص واحد وهو الرب يسوع املسيح؛ وإن كان قد 

ذاق املوت لٰكن حدث ٰذلك بإرادته، وٰهذا هو الفرق بينه وبني البش العاديِّني الذين يأتيهم املوت بغتًة وليس حَسب 

إرادتهم؛ وهو أيًضا قد قِبل املوت ليك يهب الحياة لكل من يؤمن به: »»أنا هو القيامة والحياة، من اَمن يب ولو مات 

فسيحيا، وكل من كان حيًّا وآمن يب فلن ميوت إىل األبد ...« )يو ١١: ٢٥-٢6(.

فالذين ماتوا عىل األرض قبل الفداء وكان لهم إميان بالخالص وفداء املسيح ذهب وخلَّصهم من الهاوية ووهب لهم 

الحياة، أّما الذين آمنوا به بعد الفداء فقد أعطاهم أال يذقوا املوت إىل األبد ويُقصد هنا بالطبع »املوت الروحّي«.

إًذا، فالسيد املسيح هو الوحيد الذي غلب املوت بقيامته، وقام نافًضا أوجاع املوت، قائالً: »»أين شوكتك يا موت؟ 

أين غلبتِك يا هاوية؟«.« )١كو ١٥: ٥٥(؛ ويعني ٰهذا أن السيد املسيح هو رب الحياة وواهب الحياة ورئيس الحياة.

مل يُكن السيد املسيح إنسانًا مجرًدا، وحينام رآه البش ف صورة إنسان كان قد »أخىل نفسه، آخًذا صورة عبد، صائرًا 

ف ِشبه الناس.« )ف ٢: ٧(، أخىل ذاته بإرادته ألجل خالصنا، ولٰكنه ف الحقيقة هو الله الظاهر ف الجسد، ونحن ال نفرِّط 

يق من الصديقني، ولٰكننا نعرِفه إلًٰها قويًّا قامئًا  قَيد شعرة ف ٰهذه العقيدة ألننا ال نعرف املسيح كنبّي أو كرسول أو كصدِّ

ل كلها تنصب عىل موضوع »القيامة« كام نقرأ ف سفر »أعامل الرسل«؛ وٰذلك  من بني األموات. ولٰهذا كانت كرازة الرْسُ
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ألن موضوع »القيامة« كان حدثًا غي عادّي ف تاريخ البشية كلها، ألنه مل يُسمع قط منذ الدهر أن إنسانًا قام بقوة ذاته من 

األموات. يوجد بعض الناس أقيموا من املوت ورُدت إليهم الحياة، ولٰكّن السيد املسيح قام بسلطان الهوته وحده.

٢- المعنى اإليمانّي أو العقيدّي
نحن نؤمن ونعتقد اعتقاًدا راسًخا، أيها اإلخوة األحباء، أن إمياننا مرتبط ارتباطًا وثيًقا مبوضوع »القيامة«، حتى إن الرسول 

بولس يقول: »إن مل يُكن املسيح قد قام، فباطلة كرازتنا وباطل أيًضا إميانكم ...« )١ كو ١٥: ١٤(.

• فلوال »القيامة« لتساوى املسيح مع غيه من أصحاب الرساالت الدينية، واَلنهدم متاًما إمياننا به كابن الله الظاهر ف 

الجسد ألجل خالصنا.

• وأرسار الكنيسة كلها أيًضا مرتبطة بـ«القيامة«:

ففي رس »املعمودية« مثالً: نحن نعتمد عىل اسم »الثالثوت األقدس«، ونغطس ف املاء عىل مثال موت املسيح ودفنه 

وقيامته، كام يقول »بولس« الرسول: »مدفونني معه ف املعمودية، التي فيها أُقمتم أيًضا معه بإميان عمل الله، الذي أقامه 

من األموات.« )كو ٢: ١٢(.

ونحن باملعمودية ننال »امليالد الثاين«: فالطبيعة األوىل التي ورثناها عن »آدم« كانت طبيعة فاسدة، ونحن قد ُولدنا 

قيامة  أيًضا  بإنسان  بإنسان،  املوت  »إذ  ولٰكن:   ،)٥  :٥١ )مز  أمي.«  حِبلْت يب  وبالخطية  ُصوِّرُت،  باإلثم  »ٰهأنٰذا  بالخطية: 

األموات. ألنه كام ف »آدم« ميوت الجميع، ٰهكذا ف املسيح سيحيا الجميع.« )١ كو ١٥: ٢١-٢٢(؛ وٰهكذا، فعىل أساس اإلميان 

مبوت املسيح وقيامته نحن نأخذ طبيعة جديدة ونولَد ميالًدا ثانيًا ف »املعمودية«، وٰهذا »امليالد الثاين« هو الذي يؤهلنا 

للسامء وللحياة األبدية.

لاَم  قام  قد  املسيح  يُكن  لو مل  بـ«القيامة«؛ ألنه  األموات مرتبط  والُخلود وقيامة  األخرى  بالحياة  اإلميان  فإن  وأيًضا   •

استطعنا أن نؤمن بقيامة األموات وال بُوجود حياة أخرى بعد املوت، كام يقول معلمنا »بولُس« الرسول: »فإن مل تُكن قيامة 

أموات فال يكون املسيح قد قام! ... ولٰكن اآلن قد قام املسيح من األموات وصار باكورة الراقدين.« )١ كو ١٥: ١٣ و٢0(.

وٰهكذا يتضح لنا أن قيامة السيد املسيح هو الربهان العميّل عىل ُوجود الحياة األبدية وقيامة األموات.

٣- المعنى الروحّي
إن الرتكيز ف »الكتاب املقدس« كله ف موضوع »القيامة« هو مبعناها الروحّي أِي القيامة من املوت الروحّي وليس 

الجسدّي؛ فالسيد املسيح ال يَعنيه املوت الجسدّي ف يشء، فهو يشء عارض، ولٰكّن االهتامم كله مركز ف املوت الروحّي الذي 

أعتقنا وخلَّصنا منه املسيح مبوته وقيامته.

وعندما قام السيد املسيح، أراد بٰذلك أن يُِقيمنا معه من موتنا الروحّي: »فإن كنتم قد قمتم مع املسيح فاطلبوا ما 

فوق، حيث املسيح جالس عن ميني الله. اهتموا مبا فوق ال مبا عىل األرض ...« )كو ٣: ١-٢(. ولٰكن ما معنى أن يقوم اإلنسان 

املَسيحّي مع املسيح؟! املعنى الروحّي الذي أريد أن أقوله هو: أننا كمؤمنني يجب أن نخترب »القيامة« ف حياتنا، وليك نفعل 

ٰذلك ال بد أن نُدرك دالالت وبركات ٰهذا الحدث العظيم ليك نستطيع أن نعايشه.

ليُعِطنا الرب بهجة قيامته وقوة قيامته، وليهب لنا حياة الفرح وحياة السالم.

وإللٰهنا كل املجد والكرامة من اآلن وإىل األبد. آمني.
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بيت العائلة المصرية

مبناسبة عيد األم، أقامت لجنة الثقافة األرسية لـ«بيت العائلة املرِصية«، اإلثنني ٣/٢١، بالتنسيق مع املؤسسات املعنية 

باملرأة، احتفالية لتكريم »املرأة املرِصية« ف مرسح »معهد املوسيقى العربية«. وخالل االحتفالية، كُرِّمت كل من الكاتبة 

زارة  الصحفية أ. »سكينة فؤاد«، وأ.د. »نادية زخاري« وزير الدولة للبحث العلمّي األسبق، وأ. »فريدة مجاهد« وكيل َوِ

الرتبية والتعليم بالغربية.

وقام بتسليم املكرَّمات درع التكريم كل من نيافة »أنبا إرميا« األسقف العام رئيس املركز الثقاّف القبطّي األرثوذكيّس 

األمني العام املساعد لـ»بيت العائلة املرِصية«، وفضيلة الشيخ د. »ُمحمد جميعة« منسق »بيت العائلة املرِصية«.

احتفالية »بيت العائلة الِمصرية« بعيد األم

جنباتها  بني  "األهرام"  جريدة  أضافت   ،٤/٤ اإلثنني  ف 

ندوًة عن "دور »بيت العائلة املرِصية« ف املجتمع املرِصّي"؛ 

لبيت  العام  األمني  زقزوق"  "حمدي  د.  فضيلة  فيها:  شارك 

املساعد،  العام  األمني  إرميا"  "أنبا  ونيافة  املرِصية،  العائلة 

وفضيلة د. "ُمحمد جميعة منسق بيت العائلة املرِصية، وأ. 

"جرجس صالح" عضو مجلس األمناء ومقرر لجنة الطوارئ، 

لجنة  ومقرر  األمناء  مجلس  عضو  امللك"  عبد  "رسمي  ود. 

و"األب  الشباب،  لجنة  مقرر  عويس"  "مسعد  ود.  التعليم، 

اإلعالم،  لجنة  ومقرر  األمناء  مجلس  عضو  جريش"  رفيق 

حافية ندوة لـ"بيت العائلة الِمصرية" بمؤسسة "األهرام" الصِّ

ود.  األرسية،  الثقافة  لجنة  مقرر  الواحد"  عبد  "چيهان  ود. 

"إسحاق إبراهيم عجبان" مقرر لجنة املتابعة؛ وأدار الندوة 

من جريدة األهرام: أ. "عزت إبراهيم" وأ. "مروة الشبيني" 

ود. "أحمد سيد أحمد". 

عبد  "ُمحمد  أ.  األهرام  تحرير  رئيَس  الوفُد  التقى  وقد 

والتواصل  التنسيق  رضورة  عىل  اتُّفق  حيث  عالم"،  الهادي 

بني جريدة "األهرام" و"بيت العائلة املرِصية" لنش األخبار 

تُصدرها  التي  والدوريات  واملجالت  بالصحف  واملقاالت 

التابعة لها،  مؤسسة "األهرام" وكٰذلك بالبوابات اإللكرتونية 

وكُلف مقرر لجنة املتابعة بتنسيق ٰهذا التواصل ومتابعته. 
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استقبل أ. د. "عبد الوهاب عزت عبد الوهاب" نائب رئيس جامعة عني شمس القائم بأعامل رئيس الجامعة، األربعاء 

٤/6، وفًدا من "بيت العائلة املرِصية"، يجمع ممثيل "األزهر الشيف" و"الكنيسة القبطية األثوذكسية"، لتعزيز أوُجه 

التعاُون بني الجامعة والبيت. وقد تناول اللقاء عقد اتفاقية للتعاُون يشمل أوُجه التعاُون بني املؤسستني كافة، حيث اتُّفق 

عىل عقد سلسلة من الندوات التوعوية والثقافية للبيت ف جميع كليات الجامعة، والُوصول بكل الندوات إىل رشائح 

الطالب شتى، ليس فقط أثناء مدة الدراسة ولٰكن عىل مدار العام كله، وكٰذلك خالل املعسكرات الصيفية، وأيًضا داخل 

املؤسستني،  التعاُون بني  لتنسيق  املرِصية" و"جامعة عني شمس"  العائلة  "بيت  تألفت لجنة من  الجامعية. وقد  املدن 

ولوضع تصوُّر شامل ألُطُر التعاون ومجاالته. 

 حرض اللقاء من »جامعة عني شمس«: أ. د. »طارق منصور« وكيل كلية اآلداب، وأ. د. »هبة شاهني« أستاذ ورئيس قسم 

لُشؤون خدمة  املساعد  الجامعة  أمني  النارص«  وأ. »سمي عبد  للجامعة،  االعالمّي  املركز  اآلداب مدير  بكلية  االتصال واإلعالم 

املجتمع وتنمية البيئة.

العام  القبطّي األرثوذكيّس األمني  الثقاّف  العام رئيس املركز  "أنبا أرميا" األسقف  نيافة  العائلة املرِصية":  ومن "بيت 

املساعد لبيت العائلة املرِصية، وفضيلة الشيخ د. "ُمحمد جميعة" املنسق لبيت العائلة املرِصية، وأ. "جرجس صالح" 

األمني العام الفخرّي ملجلس كنائس الشق األوسط عضو مجلس األمناء مقرر لجنة الطوارئ لبيت العائلة املرِصية، وأ. د. 

إسحاق إبراهيم عجبان" األمني العام ملعهد الدراسات القبطية مقرر لجنة املتابعة لبيت العائلة املرِصية، وأ. د. "چيهان 

عبد الواحد" مقرر لجنة الثقافة األرسية لبيت العائلة املرِصية األستاذ بجامعة املنصورة، وأ. "منى السييس" املقرر املساعد 

للجنة الثقافة األرسية، وأ. د. "مسعد عويس" مقرر لجنة الشباب األستاذ بجامعة ُحلوان.

اتفاقية التعاُون 
بين "جامعة عين شمس" و"بيت العائلة الِمصرية"
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و"اململكة  العربية"  ِمرص  "ُجمهورية  بني  والقوية  التاريخية  الَعالقات  يُنكر  أن  كان،  من  أيًّا  أحد،  يستطيع  لن 
عودية"، شعبني وحكومتني؛ ٰهذه العالقة التي شِهدت تطورات عىل املستويات االقتصادية واالجتامعية  العربية السَّ
عودية" يف قلوب املرِصيِّني جميًعا، وكذا مكانة  التي تحتلها "السَّ الخاصة  والثقافية وغيها كافة، إىل جانب املكانة 

عودّي.  "ِمرص" لدى الشعب السَّ

وخالل ٰهذا التحقيق، نحاول أن نُلقي الضوء عىل السبب األسايّس من االهتامم الكبي بالزيارة التاريخية الحديثة 
عودي امللك "َسلامن بن عبد العزيز" إىل "ِمرص".  للعاهل السَّ

عودية" وملكها الراحل "عبد الله بن عبد العزيز"ـ  رِحمه اللهـ  الذي كان فيام بعد ٢۰١۳/6/۳۰م،  ولنبدأ مبوقف "السَّ
عودية" إىل جانب شقيقتها "ِمرص"  ويّل ف الشأن الداخيّل املرِصّي، وأعلن وقوف "السَّ عندما رفض جاللته التدخل الدُّ
ضد اإلرهاب، وتقديم مساعدات كبية الجتياز ما تعرضت له "ِمرص" من ُضغوط خارجية، وهو ما قوبل أيًضا بتعهدات 
مامثلة من "الكويت" و"اإلمارات"، وأيًضا الزيارة العاجلة التي قام بها األمي "َسعود الفيصل" وزير الخارجية حينذاك 

إىل "فرنسا" ضمن جولته األوروبية ألجل دعم "ِمرص".

عودّي امللك "عبد الله   ثم ننتقل إىل ما بعد إعالن نتيجة االنتخابات الرئاسية املرِصية ٢۰١٤م، حيث كان العاهل السَّ
بن عبد العزيز" أول املهنئني للشعب املرِصّي وللمرشح "عبد الفتاح السييس"، فبعث رسالة أوضح فيها أن املساس بأمن 
عودية"، ودعا إىل عقد مؤمتر ألشقاء "ِمرص" وأصدقائها املانحني مساعدتها ف تجاوز أزمتها  "ِمرص" هو مساس بـ"السَّ
عودّي وقتذاك األمي "َسلامن بن عبد العزيز" ف حفل تنصيب "عبد الفتاح السييس"  االقتصادية. وشارك ويّل العهد السَّ

رئيًسا لـ"جُمهورية ِمرص العربية".

"املغرب"،  قادًما من  "ِمرص"،  إىل  بزيارة رسيعة  العزيز"  عبد  بن  الله  "عبد  امللك  قام  العامل،  إىل  قوية  وف رسالة 
البلدين، ف غرفة  الَعالقات بني  ثنائية لتعزيز  الفتاح السييس" ف ِجلسة مباحثات  الرئيس املرِصّي "عبد  واجتمع إىل 

اجتامعات طائرته، ف زيارة هي األوىل من نوعها بعد االنتخابات الرئاسية املرِصية. 

ثم نأيت إىل الزيارة التاريخية للملك "َسلامن بن عبد العزيز" إىل "ِمرص" التي استغرقت خمسة أيام، حيث قام خاللها 
بلقاءات مهمة محورية من ضمنها لقاؤه وقداسة "البابا توارضوس الثاين" بابا اإلسكندرية بطريرك الكرازة املَرقسية ف 
مقر إقامته، الذي يُعد األول من نوعه، والذي بعثت برسائل مهمة وواضحة أن هناك تغييًا واضًحا ف مسار الَعالقات بني 

عودية الَعالقات الِمصرية السَّ
بقلم: إيهاب حبيب
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عودية"، حيث يُعد تاريخيًّا اللقاء األول الذي يلتقي عاهل َسعودّي وبابا للكنيسة القبطية األرثوذكسية؛ ٰهذا  الكنيسة و"السَّ
إىل جانب لقائه وفضيلة أ.د. "أحمد الطيب" شيخ األزهر، وكذا زيارته ملجلس النواب املرِصّي وإلقائه كلمة تاريخية جاء فيها: 

"السالم عليكم ورحمة الله.

 إنه ملن دواعي رسوري أن أكون معكم يف ٰهذا اليوم، الذي أَسعد فيه بلقاء مجلسكم املوقر. 

إن مجلس النواب املرِصّي، عىل مدى سنوات طوال، أثّر يف تاريخ "ِمرص" ووجهها الحضارّي، وأكَّد َدوره املؤثّر يف تعزيز 
عودّي واملرِصي بأن بلدينا شقيقان مرتابطان  الَعالقات التاريخية بني البلدين الشقيقني. إنه االقتناع الراسخ لدى الشعبني السَّ
وملتصقتان يف املستويات كافة، فأنتم شاركتمونا يف تحقيق األمن واالستقرار والبناء يف اململكة، ونسعد باستضافتكم، وٰهذا 
مرتكز أسايّس للَعالقات عىل جميع املستويات، ال سيام أن "ِمرص" منذ سنوات طويلة مشاركة لنا يف العمل والتنمية والبناء. 

أصحاب املعايل والسعادة: أمامنا تحديات وقضايا ألمتنا، يف مقدمتها القضية الِفلَسطينية التي تتطلب منا جميًعا َوحدة 
الصف والكلمة والتعاُون والتحالف العريّب وانتهاج العمل الجامعّي واالسرتاتيجّي بداًل من التشتت والتفرق، وأن يكون 
العمل من خالل تحالف مشرتك يعمل عىل ترسيخ َوحدة األمة من خالل آليات وأعامل واضحة. ومن املهم أن تتحمل 
سلطاتنا التنفيذية والترشيعية يف ُدولنا مسؤوليتها الكاملة تُِجاه ُشعوبنا ومستقبل أمتنا وطُموحاتها، ونتعاون جميًعا من 

أجل تحقيق األهداف املنشودة. 

عودية" فرصة تاريخية لتحقيق قفزات اقتصادية: إنها فرصة تاريخية أن يُعزَّز التعاون والعمل  إن أمام "ِمرص" و"السَّ
اليومني املاضيني، توقيع  العريّب، ولتحقيق قفزات اقتصادية مهمة. ولقد شِهدنا خالل  املشرتك مع "ِمرص" لرفعة الوطن 
يرِبط  برّي  إنشاء جرس  واتفقنا عىل  الشقيقة،  "ِمرص"  وبني  بينا  التفاهم  واملعاهدات ومذكرات  االتفاقيات  العديد من 
عودية" إىل قارة  ودية"، كام يرِبط بني قاريَت "آسيا" و"أفريقيا"، ويكون بوابة "السَّ بني البلدين الشقيقني "ِمرص" و"السعَّ
وكمعرب  عودية"،  "السَّ عىل  و"ِمرص"  "ِمرص"  عىل  عودية"  "السَّ وانفتاح  التِّجارّي،  التبادل  تعزيز  عىل  ويعمل  "أفريقيا"، 
ياح، ولخلق فرص عمل يف ٰهذه املنطقة، كام اتفقنا عىل إنشاء ِمنطَقة تِجارية حرة  للمسافرين والحجاج واملعتمرين والسُّ

يف َشامل "سيناء" تساهم يف توفي فرص عمل وتنمية اقتصادية وحزمة من الصادرات إىل ُدول العامل. 

ُحلوٍل عملية إلنهائه والقضاء عليه، وهو ما متثَّل يف  وتأيت اآلن قضية "محاربة اإلرهاب"، والرؤى واملواقف إليجاد 
التحالف العسكرّي ضده فكريًّا وعسكريًّا وماليًّا، مع إنشاء القوة العربية املشرتكة.".  

لت  التعاُون ف املجاالت  وننتقل خالل ٰهذا التحقيق إىل االتفاقيات التي كانت ضمن مثار ٰهذه الزيارة التاريخية، التي شِمَ
كافة، بينها التعليم والثقافة واإلسكان والزراعة، وكانت االتفاقيات كالتايل: اتفاقيات "جامعة سيناء"، والتجمعات السكنية 
واالستخدامات  "القاهرة"،  غرب  كهرباء  وِمَحطة  الرضيبّي،  االزدواج  وتجنب  العيني"،  "قرص  مستشفى  وتطوير  بسيناء، 
التجارة  ومجال  اإلسكان،  مجال  ف  والتعاُون  الزراعّي،  والتعاُون  واملوايّن،  البْحرّي  النقل  ومجال  النووية،  للطاقة  السلمية 

والصناعة، ومكافحة الفساد، والعمل والتعليم، والتعاُون الثقاف(.

ٰهذا إىل جانب واحد من املشوعات التنموية املستدامة وهو "جرس امللك َسلامن" الذي يرِبط بني طرَف العامل العريّب 
الخليجية لتصل إىل "ِمرص" و"أوروبا"  البضائع  أياًما كانت تستغرقها  املتوقع أن يوفر  ف كل من "آسيا" و"أفريقيا"، ومن 
وبالعكس، ويُنعش حركة السياحة، ويرفع التبادل التِّجارّي بني البلدين، وكذا بني القارتني، إىل مستويات غي مسبوقة تصل 

إىل ٢۰۰ مليار دوالر، مع ما سوف يوفره ف زيادة عدد الحجاج واملعتمرين من "ِمرص" و"أفريقيا".

عودّي. ومع أن مكائد الحاقدين والتشكيك يف النيات ما زالت،  مثار كثية هي نتاج تلك الزيارة التاريخية للعاهل السَّ
فإن شعب "ِمرص" لعىل ثقة بأن بالده يف قيادة السيد الرئيس "عبد الفتاح السييس" إمنا تسعى جاهدًة لتحقيق أحالمه 

ورسم مستقبل أفضل لألجيال القادمة رغم أنف الحاقدين.
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)ّ١( »Septuagint الترجمة السبعينية« 
أ. جرجس صالح

األمني العام الفخري ملجلس كنائس الشق األوسط

مدير العالقات املسكونية والحوار باملركز الثقاف القبطي األرثوذكيس

عضو األمانة العامة لبيت العائلة املرصية

تُعد »الرتجمة السبعينية« )ترجمة األسفار املقدسة »العهد القديم« من العربية إىل اليونيانية( شهادة قوية لُنصوص »العهد 

القديم«؛ استطاع العالَم اليونايّن أن يتعرف أول مرة عىل األسفار املقدسة عن طريق ٰهذه الرتجمة، وقِبلتها الكنيسة األوىل 

كرتجمة للكتب املقدسة.وكام يقول القديس »أُغسطينوس«، لقد استخدم »چيروم« الرتجمة السبعينية ف ترجمته إىل الالتينية.

لماذا تُرجم »العهد القديم« إلى اليونانية؟
 Demetrius ofفاليون »دميرتيوس  أن  ـ  الرتجمة  إعداد  وقت  معارًصا  كان  الذي  ـ   »Aristeas أريستياس  »رسالة  ف 

بأن  م.(  )٢٨٥-٢٤٧ ق.  فيالدلفيوس«  الثاين  »بطليموس  الحاكم  أخرب سيده  الشهية  اإلسكندرية  مكتبة  مدير   «  Phaleron

الشيعة »اليهودية« تستحق أن يكون لها مكان ف املكتبة امللكية ويجب ضمها إىل املكتبة ف ترجمة يونانية. وِبناًء عىل أمر 

امللك، أرسل »أريستياس« إىل »أليعازر« رئيس الكهنة ف »أورُشليم« يطلب أن ميُدهم مبرتجمني مقتدرين لعمل الرتجمة؛ فأرسل 

رئيس الكهنة اثنني وسبعني شيًخا إىل »اإلسكندرية«، ميثل كل سبط ستة ُشيوخ من األسباط االثَني عَش ومعهم َدَرج الكتاب، ثم 

أُرسلوا إىل »جزيرة فاروس Pharos« املتاخمة »لإلسكندرية«، وف ُهدوء وعزلة ترجموا الناموس ف ٧٢ يوًما، واعترُبت الرتجمة 

مقدسة، واللعنة عىل أّي شخص يضيف إليها؛ ثم أوىص امللك بطبعها )نسخها(.

ٰهذا هو مضمون رسالة »أريستياس« إىل »مليوكرانس«، حِفظها لنا »يوسيفوس« املؤرخ اليهودّي )الذي عاش ف القرن األول 

امليالدّي وعارص خراب »أورُشليم«(، وعلَّق عليها »فيلو« الفيلسوف اإلسكندرّي اليهودّي )٢٥ ق. م.-٤0م( »؛ إنها عمل الوحّي 

اإللٰهّي وهو يصف املرتجمني بأنهم أنبياء.

»اإلسكندرية« وقت »الترجمة السبعينية« 
لقد كانت »اإلسكندرية« مقرًّا لعدد ضخم من يهود الشتات، حيث استقر عدد كبي منهم ف »ِمرص« من عرص »إرميا 

النبّي«، بل رمبا قبل ٰذلك.وبعد تأسيس »اإلسكندر األكرب« ملدينة »اإلسكندرية« )٣٣١ ق. م.(، تجمع أغلبية يهود الشتات ف 

املدينة الجديدة، واحتلوا كل الجزء الشقّي من امليناء الكبي، وازداد عددهم ف تلك املدينة، التي كانت ف ٰذلك الوقت من 

أعظم املراكز الحضارية فكانت مقرًّا َخِصبًا المتزاج الثقافات التي مهدت الطريق لعامل العهد الجديد.

ف ٰذلك الوقت، كانت اللغة العربية قارصة عند »اليهود« عىل االستخدام ف املجامع، وكان ال بد لليهود ف »اإلسكندرية« من 

التحدث باليونانية، فقد كان ٰهذا رشطًا للمواطَنة، وكانت معرفة اليونانية مطلبًا أساسيًّا للتجارة واألعامل والحياة االجتامعية.

كل ٰهذا دعا إىل ترجمة »العهد القديم« إىل اللغة اليونانية لغة الحضارة واألدب ف ٰذلك الوقت، وليك ما توَضع ف »مكتبة 

اإلسكندرية« الشهية التي كانت تجمع أمهات الكتب ف األدب.

يوخ« إىل إمتام الرتجمة حيث إن امللك قد زودهم  وكام يذكر »خطاب أريستياس«، كان »دميرتيوس« أمني املكتبة يَحِفز »الشُّ

بكل ما يلزمهم، فعكفوا عىل العمل وقارنوا النتائج ليك تتفق فيام بينها، وكل ما اتفقوا عليه كانوا يَنسخونه تحت إرشاف 

»دميرتيوس«؛ وبٰهذه الطريقة متت الرتجمة ف اثنني وسبعني يوًما وكانت هي املدة املعيَّنة لهم من قبل.

خطاب »أريستياس« أسطورة أم حقيقة؟
يقول »إرنست فيتفني E. W. Urthwen«: إن ٰهذه املزاعم )يقصد القصة( ال تَزيد عن كونها خرافة قوية توضح مدى 
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الدقة والروعة ف »الرتجمة السبعينية« التي أمتعت وأثْرت الكنيسة املَسيحية؛ وهو يحاول أن يُثْبت أنها متت بعد ٰذلك 

يهود  هم  ترجموها  الذين  »اليهود«  أن  ويّدعي  العربية،  يعرِفون  يكونوا  مل  »اليهود«  ألن  »بطليموس«(  )عرص  العرص 

»اإلسكندرية« وليسوا يهود »ِفلَسطني«.

وردًّا عىل ٰهذا الرأي نقول: إن املجتمع اإلسكندرّي كان مجتمًعا ُمولًَعا باآلداب والفلسفة، وقد نبتت ف ٰهذا املجتمع 

فكرة إنشاء املكتبات؛ ولٰذلك فإن »خطاب أريستياس« ليس فيه ما يجاف الحقيقة. وكام يقول »ه . ب. سويت Swete« ف 

كتابة »العهد القديم« ف اليونانية، إن امللك كان مشغوفًا بالكتب وله ذهن منفتح، وكان ُمولًَعا بالتاريخ، وسياسيًّا محنًكا 

أراد أن يُريض جزًءا كبيًا له نشاطه بني شعبه ف »ِمرص«، فكان رد الفعل هو ابتهاًجا عظياًم من جانب »اليهود«؛ وبٰذلك 

دة ف تلك البيئة املختلطة. تكون اللغة اليونانية هي القوة املوحِّ

وقد صدرت أول طبعة »للرتجمة السبعينية« ف بداية القرن السادس عَش ـ بعد اخرتاع الطباعة. وإنه ما يَبَعث عىل 

االرتياح أن يصل إلينا بعد كل ٰهذا الزمن الطويل نص يونايّن موثوق بصحته؛ ثم توالت طباعتها بعد ٰذلك.

دقة »الترجمة السبعينية«
»الرتجمة السبعينية« تختلف عن النص العربّي من جهة عدم إظهار روعة الشعر العربّي ألن كل لغة لها أوزانها، وليس 

ٰهذا ناتًجا من عدم الدقة بل ملحاولة الرتجمة الحرفية. نعم الرتجمة ال تسي عىل وتيه واحدة، لٰكنها  تُعترب أثرًا رائًعا من 

النواحي التاريخية واالجتامعية والدينية، وهي تحتفظ لنا مبعاين الكلامت العربية. 

وثائق  نوان »شهادة  ُعِ فيقول تحت  السبعينية«،  »الرتجمة  لدقة  أمثلة  الَقس »شنوده ماهر« عن  بكتاب  وكام جاء 

أوغاريت لنبوة »إَِشْعياء« بأن »العذراء« تلد« إن نبوة »إَِشْعياء« القائل: »ولٰكن يُعطيكم السيد نفسه آية: ها العذراء 

تَحبَل وتلد ابًنا وتدعو اسمه »عامنوئيل«.« )إش ٧: ١٤( ترد فيها كلمة »العذراء« بالعربية »َه-َعلَمه« وقد نُقلت بعناية ف 

»الرتجمة السبعينية« باستخدام الكلمة اليونانية »بارثينوس« أِي »العذراء« وهي الكلمة اليونانية التي اقتبسها اإلنجييّل 

»متى« ف )١: ٢٣(.

وكلمة »َعلَمه« العربية تعني »فتاة عذراء ف سن الزواج ولٰكنها غي متزوجة«؛ وٰهذا هو املعنى الذي استُخدمت به 

ٰهذه الكلمة ف جميع مواقع ُورودها ف أسفار »الكتاب املقدس«.

 وليس هناك دليل يُثْبت ما يدعيه بعٌض بأن الكلمة ميكن أن تدل عىل فتاة متزوجة إىل حني والدتها البنها البكر. 

ومع ٰذلك، فلو أننا سلَّمنا جداًل مبا يدعيه أولٰئك بأن املقصود بالكلمة العربية هو مجرد »فتاة« أو »امرأة شابة«، فام هي 

املعجزة إًذا ف أن تحبل »فتاة« أو »امرأة«؟ وكيف يفرسَّ اعتبار النبّي لٰهذا األمر أنه آية يُعطيها السيد الرب نفسه؟ ال 

بد من التسليم إًذا بأن العبارة »َه-َعلَمه« تعني بالتأكيد أن »العذراء تحبل« بطريقة معجزية؛ ٰهكذا جاوب املَسيحيُّون 

قدميًا عىل اعرتاضات اليهود والهراطقة.

ويعتقد املهتمون بالدراسات املقارنة للغات السامية أن النُّصوص األوغاريتية املكتشفة ف »رأس شمر« بسوريا تساهم 

 » btltو»بتلة »glmt العربية؛ فالنصوص األوغاريتية تستخدم كلمتَي »علمه الضوء عىل معنى كلمة »َعلَمه«  إلقاء  ف 

بعينها  التي هي  العربية  »َعلَمه«  أن كلمة  يؤيد  الذي  األمر  البتول«،  العذراء  اإللٰه  بالتبادل كمرتادفتني لوصف »والدة 

»َعلَمه« األوغاريتية تعني »عذراء«.

وحيث إن ِمنطَقة »أوغاريت« خربت سنة ١٤00 ق. م.، ونُصوصها ترِجع إىل ما بني القرنني العشين والخامس عَش 

قبل امليالد، فإنهم يستنتجون من ٰهذا الرتاث الشعبّي لسكان تلك املناطق يحتفظ بروايات تسبق عرص »إِشعياء« بسبعة 

قرون. )د. »إميل ماهر إسحاق« – »الكتاب املقدس أسلوب تفسيه السليم وفقا لفكر االَباء القديم« ص ١9 و٢0 ط ١ 

سنة ١99٧م - القاهرة(.
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القيامة والرجاء القومّي
أ.د. جامل محمد أبو زيد

أستاذ التاريخ وعضو الهيئة اإلستشارية العليا ملجلس علامء وصناع العرب

تؤمن املَسيحية بإلٰه واحد كام رّصح »الكتاب املقدس« يف مواضع عّدة منها: »... اسمع يا إرسائيل: الرّب إلٰهنا رّب واحد. 

وتُحب الرب إلٰهك من كل قلبك، ومن كل نفسك، ومن كل فكرك، ومن كل قدرتك. ٰهذه هي الوصية األوىل.« )مرقس 

١٢:٣٠(، كام تؤمن بأّن »السيد املسيح قام من بني األموات« وهي عقيدة فريدة ومحور التاريخ للَمسيحية، فقيامة السيد 

املسيح فريدة ومتمّيزة وهي لُب اإلميان املَسيحّي. 

فمن أهم ما يسرتعي النظر ف بداية الدعوة باإلنجيل هو تأكيدها موضوع القيامة؛ فقد كان املبشون األوائل عىل يقني 

؛ وٰهذا ما جعلهم  الوقت املعنيَّ أيًضا من قيامة املؤمنني ف  ثَم كانوا متيقنني  كامل من أن »السيد املسيح قد قام«، ومن 

يختلفون عن غيهم من معلمّي العامل القديم؛ فهناك قيامات ف ديانات أخرى، ولٰكن ليس فيها ما يُشبه »قيامة املسيح« إذ 

إن أغلبية ما ف الديانات األخرى أساطي ترتبط بالُفصول ومعجزة الربيع، ولٰكن األناجيل املقدسة تقص علينا قصة شخص 

مات، ولٰكنه غلب املوت وقام ثانيًة. وحيث إن قيامة املسيح ال تُشبهها قيامة أخرى ف الديانات الوثنية، فمن الحق أيًضا أن 

يكون موقف املؤمنني باملسيح من قيامتهم ـ التي هي نتيجة قيامة سيدهم ـ مختلًفا اختالفًا جذريًّا عن أّي يشء ف العامل 

ا أن تكون القيامة ف  الوثنّي؛ فليس هناك ما مييز الفكر العاملّي اليوم مثل عجزه التام أمام املوت؛ لٰذلك كان من الواضح جدًّ

الدرجة األوىل من األهمية لإلميان املَسيحّي. 

ويجب التمييز بجالء بني العقيدة املَسيحية بشأن القيامة وبني الفكرتني اليهودية واليونانية: فقد كان الفكر اليونايّن يعترب 

الجسد عائًقا ف طريق الحياة الحقيقية، فكانوا يتطلعون إىل الوقت الذي تتحرر فيه النفس من قُيودها، وكانوا يفكرون ف 

الحياة بعد املوت باعتبارها ُخلوًدا للنفس دون الجسد، ورفضوا رفًضا باتًّا أّي فكر عن« القيامة«؛ أما اليهود فكانوا مقتنعني 

دوقيِّني( فكانوا يؤمنون بقيامة األجساد، ولٰكنهم كانوا يظنون أنها ستكون األجساد نفسها؛  متاًما بأهمية الجسد )فيام عدا الصَّ

أما املَسيحيُّون فيؤمنون بـ »قيامة األجساد«، ولٰكنها ستكون أجساًدا متغية لتالئم الحياة الجديدة ف السامء. 

كذلك فإنه ال توجد سوى إشارات قليلة إىل »القيامة« ف »العهد القديم«؛ ولٰكن ليس معنى ٰهذا أنها غي موجودة، بل 

ا، يركزون همهم  موجودة ولكن ليست بدرجة بارزة كام هي ف اإلنجيل. لقد كان رجال »العهد القديم« رجااًل عمليِّني جدًّ

وا حياتهم الحارضة ف خدمة الله، ومل يُكن لديهم متسع من الوقت للتفكي ف الحياة اآلتية، ثم ال ننىس أنهم  ف أن يقضُّ

كانوا يعيشون عىل الجانب اآلخر من قيامة املسيح التي أعطت القيامة معناها وأهميتها، وكانوا يستخدمون فكرة »القيامة« 

للتعبي عن الرجاء القومي ّ ف ِوالدة األُمة من جديد )حزقيال ٣٧(. 

وٰهذا ما يقوم به فخامة الرئيس »عبد الفتاح السيىس«: الذي وقف مع الشعب وما يزال، ويحمل رأسه عىل كفيه لىك 

يحمي الَوحدة الوطنية والسالم االجتامعّي. فكل عيد قيامة مجيد وَمسيحيُّو »ِمرص« يف خي.

كل عام و«ِمرص« بخي وسالم وأمان. 
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تأمالت في القيامة لآلباء البطاركة الثالثة المعاصرين
»البابا كيرلس السادس« و»البابا شنوده الثالث« و»البابا تواضروس الثاني«  

أ.د. اسحاق عجبان

آمني عام معهد الداسات القبطية

• القديس »البابا كيرلس السادس« الـسادس عَشر بعد المئة )١٩5٩–١٩7١م(: 

 »يا أحبايئ: ركِّزوا أنظاركم ف الصليب، وتأملوا رحابة صدر املصلوب، واعلموا أن الذي مات عىل الصليب هو نفسه الذي قام 

ف اليوم الثالث من بني األموات، بعد أن فتح لنا بدمه باب الحياة؛ فارفعوا قلوبكم إىل فوق، ولتحلِّق أفكاركم ف املجد. ولتُكن 

حياتكم كلها خيًا، مشبعًة بالرِب، ومليئة بالطهر. إن كنتم قد قمتم مع املسيح فاطلبوا ما فوق حيث املسيح جالس. قيامته التي 

أرشقت علينا أزاحت الخطية الجامثة عىل القلوب؛ إنها قيامة لألرواح من املوت بالخطية، وقيامة لألجساد التي رقدت ف القبور؛ 

إنها القيامة البهيجة التي لنا ف رب الحياة.«.

• مثلث الرحمات »البابا شنوده الثالث« الـسابع عَشر بعد المئة )١٩7١–٢٠١٢م(:  

»كان ال بد أن يقوم السيد املسيح ألن فيه كانت الحياة، والذي فيه الحياة ال ميكن أن يبقي ميّتًا. كان ال بد أن يقوم ألنه هو 

نفسه قد أقام غيه من املوت مبجرد أمره؛ أقام موىت مبجرد كلمة األمر، ألنه هو معطي الحياة. كان ال بد أن يقوم ألن قيامته 

كانت نبوءة وكان ال بد لها أن تتحقق. كان ال بد أن يقوم ألن قيامته كانت ف سلطانه هو، وألن موته كان مجرد وضع مؤقت 

ألداء رسالة، وألن الهوته مل يفارق ناسوته لحظة واحدة وال طرفة عني. كان ال بد أن يقوم ليك يُعلِن بقيامته انتصاره عىل املوت، 

وليُعلِن للناس جميًعا أنه ال شوكة للموت، وليك يعزي التالميذ ويقويهم، وليك يكون هو الباكورة التي عىل شبهها يقوم الكل، 

الله، ويضع لهم قواعد اإلميان، ويسلمهم األرسار  التالميذ أربعني يوًما يحدثهم عن األمور املختصة مبلكوت  وليك ميكث مع 

والطُّقوس، وليك يؤسس املَسيحية.«.

• قداسة البابا تواضروس الثاني الـثامن عَشر بعد المئة ـ أطال اهلل حياته: 

»عيد القيامة املجيد هو عيد أعيادنا، وفرح أفراحنا، وبهجة حياتنا. وفرحة عيد القيامة هي قمة أفراحنا األرضية والساموية، 

وهي أكرب عالمات امللكوت واألبدية التي ال تَفنى؛ إنها اإلنسان الجديد، والقلب الجديد، والروح الجديدة. القيامة هي جوهر 

املَسيحية وقوتها وعملها، ألنه دون قيامة ال توجد كنيسة وال َمسيحية وال مستقبل متاًما. القيامة هي مركز إمياننا، وهي محور 

األمل  هي  القيامة  للمستقبل.  رجاء  يوجد  ال  القيامة  ودون  األرضية،  لحياتنا  سالم  يوجد  ال  القيامة  ودون  الروحّي،  جهادنا 

والرجاء ف األبدية القادمة. قيامة السيد املسيح هي عيد الرجاء الحّي لإلنسانية، ألنه ما دامت قيامة فهناك حياة وهناك رجاء. 

م البذل والتضحية، ويصنع السالم والَوحدة، وميارس املحبة  القيامة أعطت اإلنسان إمكانية االنتصار عىل الش واملوت، ليك يقدِّ

والتسامح.«.

»املسيح قام، بالحقيقة قام.«. كل عام وحرضاتكم جميًعا بكل خي وسالم. وسالًما وبنيانًا للكنيسة املجيدة، يف رعاية قداسة 

»البابا توارضوس الثاين«. وسالًما واستقراًرا وازدهاًرا للوطن الحبيب يف قيادة الرئيس املحبوب »عبد الفتاح السييس«، ولكل 

من يعمل من أجل مصلحة الوطن.   
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القيامة تؤكد إنسانية اإلنسان
رؤية تربوية اجتماعية

أ.د./ رسمي عبد امللك رستم 
مقرر لجنة التعليم 

بـ»بيت العائلة املرِصية«و »املجلس امليّل العام«

هو رس  عظيم   ...« الرسول:  »بولس«  معلمنا  قول  من  مشدوهني  مدهوشني  البش  أمامها  يقف  عجيبة  مشاهد 
التقوى: الله ظهر ف الجسد ...« )١ يت٣: ١6(!! فامذا إذا راجعنا رؤيتنا ف حياة وموت وصليب وقيامة السيد املسيح 

من منظور تربوّي، لنتعرف ما قدمته القيامة من مكانة وقيمة لإلنسان؟ نذكر منه:

)١( اإلنسان هو الهدف والوسيلة: 

املسيح ألجل  السيد  مات  الجميع.  عن  وعوًضا  فداًء  ما جسده  مقدِّ علينا،  الذي  ين  الدَّ ليُوف  جاء  املسيح  السيد 
خطايانا. ويقول مثلث الرحامت »البابا شنودة الثالث«: ]إن السيد املسيح مبوته قد حل مشكلة الخطية، وبقيامته حل 
مشكلة املوت: فبقيامته قد أبطل املوت، و«أنار الحياة والُخلود« )٢يت١: ١0(، وٰهكذا تعني القيامة عودة الحياة مرة 
أخرى لإلنسان الذي اشرتاه السيد املسيح بدمه!!! جاء مسيحنا بوثيقة حب للمقهورين واملظلومني، وتذويب الفوارق 

بني اإلنسان وأخيه اإلنسان دون استعالء أو تفاخر.[.

ما هي ٰهذه الوثيقة؟ إنها وثيقة حب: قرأها السيد املسيح بنفسه عندما ذهب إىل الهيكل موضًحا رسالته التي متت 
، ألنه مسحني ألبش املساكني، أرسلني ألَشفي املنكرسي القلوب،  النبوءة عنها ف »العهد القديم«: »»روح الرب عيلَّ
ألنادي املأسورين باإلطالق وللُعمي بالبرص، وأُرِسل املنسحقني ف الحرية ...« )لو ٤: ١٨، إش 6١:١(، »ليس ألحد حب 
أعظم من ٰهذا: أن يضع اإلنسان نفسه ألجل أحبائه.« )يو ١٥: ١۳(، معلًنا الدعوة إىل حياة أفضل: »... وأّما أنا فقد أَتيت 
ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل.« )يو ١0: ١0(؛ وبٰهذا يعلّمنا كيف نتفاعل مع مشاعر اإلنسانية، وكيف نتفاعل مع 
بني ف األرض بحب وعطاء، للوصول جميًعا لحياة أفضل، وليس كام أجاب »قايني« الله  اآلخر، وكيف نفكر ف آالم املعذَّ

عندما سأله الرب: »»أين هابيل أخوك؟«. فقال: »ال أعلم! أحارٌس أنا عىل أخي؟««!! )تك ٤: ۹(.

)٢( اإلنسان أمام مفاهيم جديدة للقيم لالرتقاء بحياته:

 دعني، عزيزي القاريء، أن أذكر فقط بعض ٰهذه القيم ف املشهد من الصلب حتى القيامة. 

فامذا نشاهد لحظة الصلب؟

انقسم العامل قسمني: قساًم ميثله اللص األيرس، رشًِسا، حاقدا، مغروًرا، عديم اإلميان، أضاع فرصة ذهبية، مل يستِطع 
أن يرى كيف يولَد الفجر ف أحلك الظلامت، وكيف تنفجر الينابيع من قلب الصخر!! وقساًم آخر ميثله اللص اليمني 
الذي بدا بوقفة صامتة متأملة مع النفس وما يشهده، وتساءل ف تبكيت وندم وحية وتعجب، ثم انفجر بصوته معلًنا 
وموجها كالمه إىل زميله: »... أّما نحن فبعدل، ألننا ننال استحقاق ما فعلنا، وأّما ٰهذا مل يفعل شيئًا ليس ف محله«.«!! 
)لو ٢۳: ٤١(، واقتنص أغىل لحظة ف حياة اإلنسان )لحظة احتضاره(، صارًخا: »»اُذكرين يا رب متى جئَت ف ملكوتك«.« 
)لو ٢۳: ٤٢(، وكانت االستجابة أرسع مام نتصور من رب املجد: »إنك اليوم تكون معي ف الفردوس« )لو ٢۳: ٤۳(. 
ا: »طوىب للرجل الذي مل يحسب الرب له خطية  طوباك يا من استطعت أن تراجع نفسك ف أغىل لحظات عمرك! حقًّ

...«! )مز ۳٢: ٢(.

ما القيم التي رأيناها ف مشاهد املحاكمة والصلب والقيامة؟

السيد املسيح حياته  الهمجية، وعمق األصالة ف الش، اختتم  القيم والضوابط، وُمناخ  العواصف والتجرد من  وْسط 
كإنسان عىل األرض بإعطاء درس ف األصول املَسيحية للمبادىء الرتبوية لإلنسانية جميعها، وىف إدارة مواجهة أساليب الغدر 
والحقد من اآلخرين، حتى من املقربني إليه الذين قال عنهم »داُود«: »... آكِل خبزي، رفع عيلَّ عقبه.« )مز ٤١:۹(. ومن 

بني نقاط ٰهذا الدرس:
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واملشبع  املحب  فالقلب  جديد؛  :مبفهوم  التسامح:  )أ( 

اغفر  أبتاه،  »»يا  لآلخر:  املغفرة  حبًّا وال ميلك سوى  يفيض 
لهم، ألنهم ال يعلمون ماذا يفعلون«.« )لو ٢۳: ۳٤(.

)ب( العتاب الصامت: مفهوم جديد أيًضا، بعتاب كله حب، 

ملاذا  صاحب،  »يا  الخائن:  لـ«يهوذا«  يقول  رقيقة  وبعبارة 
العتاب  ابن اإلنسان؟«!! وكٰذلك نظرة  أبقبلة تسلِّم  جئت؟ 
الحانية إىل »بطرس« بعد أن أنكره ثالث مرات، ولٰكنها نظرة 
الحبيب  أيها  أٰهكذا   : له  يقول  وكأنه  الحبيب  عىل  قاسية 
القريب إيلَّ تُنكر حبيبك؟ »عندي عليك: أنك تركت محبتك 

األوىل.« )رؤ ٢: ٤(.

املسيح  السيد  أعلن  لقد  الله:  من  ومنحة  قيمة  الحرية  )ت( 

أن حرية اإلنسان منحة من الله فقط، وليس من إنسان إىل 
إنسان آخر: »فإن حرركم االبن فبالحقيقة تكونون أحراًرا.« 
)يو ٨: ۳6(؛ وحدث ٰهذا من االبن ف عملية الفداء والقيامة. 
لقد سعى السيد املسيح إىل إيقاظ الضامئر البشية، مدافًعا 
الله  ُخلق عىل صورة  الذي  الكائن  ٰهذا  اإلنسان،  قيمة  عن 
ومثاله ) تك١: ٢6(؛ مل ييأس من دعوة الضال ليمنحه حريته، 
السلطة  تجاُوز  أو  الغي  حساب  عىل  ليست  التي  حريته 
والقانون البشّي: »»أعطُوا ما لقيرص لقيرص وما لله لله«.« 
افعلوا  بكم  الناس  يفعل  أن  تُريدون  »وكام   ،)١٧  :١٢ )مر 

أنتم أيًضا بهم ٰهكذا.« )لو 6: ۳١(.

سلوكيات  عن  والتغايض  الصغائر:  عن  واإلعالء  ُمو  السُّ )ث( 

العامل.  ٰهذا  من  ليست  مملكته  اآلخرين، ألن  من  عف  الضَّ
لنا  يقول  لٰذلك  وشهوته!!  سيميض  فالعامل  وكفى،  املسيح 
املسيح  قمتم مع  قد  كنتم  »فإن  الرسول:  »بولس«  معلمنا 
فاطلبوا ما فوق، حيث املسيح جالس عن ميني الله. اهتموا 
مبا فوق ال مبا عىل األرض ...« )كو٣: ١-٢(، »ٰهكذا أحب الله 
العامل حتى بذل ابنه الوحيد، ليك ال يَهلِك كل من يؤمن به، 
بل تكون له الحياة األبدية.« )يو ۳: ١6(. لينتبه كل إنسان 
اإلنسان!!  ولكل  إنسان،  ولكل  له،  املسيح:  فعله  لاِم  منا 
رسيًعا  آيت  أنا  »»وها  »الرؤيا«:  سفر  ف  يقوله  ما  ولنتذكر 
...« )رؤيا  وأجريت معي ألجازي كل واحد كام يكون عمله 
١٢: ٢٢(؛ لذا: بالقيامة لنا رجاء أن كل خي لن يضيع؛ إنها 
من  والتعب  البذل  من  مزيًدا  اإلنسان  يقدم  أن  إىل  دعوة 
أجل الله والناس، مزيًدا من املحبة والتسامح وأعامل الخي 
وٰهكذا  ـ  الصالح  للسامري  كام  ـ  العملية  باملحبة  للجميع، 
نسي مًعا ف مسية املحبة والعطاء التي منحتنا القيامة إياها.

ُنوَن َواأْلَيَام قَاَم الَْمِسيُح ِبالَْحِقيَقِة قَاَم َمْهاَم طَالَْت ِبَنا السُّ

ُه ِمْن إِنَْعام قَاَم الَْمِسيُح َوأَقَاَمَنا َمَعُه َحتَّى نَْحظَى مِبَا أََعدَّ

قَاَم الَْمِسيُح فَتََهلَّلَْت قُلُوٌب َوارْتََفَعْت ُرُؤوٌس فَْوَق الَْغاَمم

قَاَم فَأرَْشَقَْت ُوُجوٌه َواطأَْمَنَّْت نُُفوٌس َواْستََنارَِت اأْلَفَْهام

ا ِف َساَلم وَكُلُّ َعاٍم َونَْحُن ِبَخْيٍ َوَما الَْخْيُ إاِلَّ أَْن نَِعيَش َحقًّ

نَْستَْقِبُل الِْعيَد ِبُكلِّ ِبْشٍ َوِبُكلِّ َساَمَحٍة َوِبُكلِّ الِْوئَام

نَِعيُش الَفِضيلََة ونَْنبُُذ الرَِّذيلََة َونَطْرُُد ِمْن َحيَاتَِنا كُلَّ اآْلثَام

نَبْتَِهُج َونرَُسُّ ِبِقيَاِم الرَّبِّ يَُسوَع ُمَهنِِّئنَي بعُضنا بَْعًضا ِبابِْتَسام

ا َرأُْس اأْلَْعيَاِد َوتَاُجها لاَِم يَْنِطُق ِبِه الِْعيُد ِمْن َمرَام إِنَُّه َحقًّ

َمرَاٍم قَْد يَْصُعُب اإْلِنَْساَن أَْن يُْوِصَفُه َوإِْن ِقيَل ِفيِه أَْحىَل الَْكاَلم

اَلَمِة كُلُّ الَكرَاَمِة كَاَم ِهَي كُلُّ الِوَسام فَالِْقيَاَمُة ِهَي كُلُّ السَّ

يِسيِه َملُِك اأْلَنَام َها لَِجِميعِ ِقدِّ َوِهَي الَْحيَاُة الُْمْنتَظَرَُة الَِّتي أََعدَّ

فَيَا كَِنيَستََنا: تََهلَّيِل َوافْرَِحي، لََقْد قَاَم َملُِكِك، ِبالَْحِقيَقِة قَْد قَام!

َهام َِت السِّ وَكَرَسَ َشوْكََة الَْمْوِت َوَغلََب الَْهاِويََة َوِبَغلَبَِتِه تََكرسَّ

َعاِب َوفَْوَق كُلِّ الِْخَصام َوارْتََفَعْت َرايَتُِك َعالِيًا فَْوَق كُلِّ الصِّ

وِر يُظَلِّلُِك َمْن اَل يَْغَفُل َواَل يََنام ُ َوِعْشِت ُمْنترَِصًَة َعىَل كُلِّ الشُّ

َقـــاَم الَْمِسيـــح
  كلامت الشاعر: صبحي كامل
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مؤتمر صحفّي للرئيسين الِمصرّي والفرنسّي
 ،٤/١٧ األحد  السييس"،  الفتاح  "عبد  الرئيس  عقد 
 François" الفرنيّس  نظيه  بحضور  صحفيًّا  مؤمتًرا 
ًبا يف كلمته باملؤمتر برئيس فرنسا، قائاًل:  Hollande"، مرحِّ

رئيس  بفخامة  أرحب  أن  رسوري  دواعي  ملن  "إنه 
ف   »François Hollande« الفرنسية  الُجمهورية 
القاهرة ضيًفا عزيزًا عىل »ِمرص« قيادًة وحكومًة وشعبًا. 
وأنتهز ٰهذه الفرصة ألُعرب لفخامته عن أصدق مشاعر 
شخصيًّا  له  املرِصّي  الشعب  يُكّنها  التي  والتقدير  الود 
الثنائية  الَعالقات  تشهد  إذ  الصديق،  ولشعبها  ولدولته 

تناميًا ملحوظًا عىل جميع األصعدة مبا يعكس اإلرادة املشرتكة لالرتقاء بها إىل آفاق أرحب ومستًوى أكرث متيزًا. وتأيت زيارة 
طوة جديدة إىل ما  ًدا التطور الذي تشهده الَعالقات بني البلدين، ولتضيف َخُ الرئيس الفرنيّس ف ٰهذا التوقيت لتؤكد مجدَّ
شِهدته زياريت إىل »باريس«، ف شهر نوڤمرب عام ٢0١٤م، من انطالقة حقيقية للَعالقات املرِصية الفرنسية، ورغبة ف تعزيز 

أوارص التعاون عىل مختلِف األصعدة.

الَعالقات  بثوابت  تأكيد: متسِكنا  أَعْدنا  بلَدينا، حيث  بني  الثنائية  الَعالقات  مختلِف جوانب  "أوالند"  والرئيس  أنا  استعرضُت 
الوطيدة القامئة بني »ِمرص« و»فرنسا«، واستمراِر تبادل اللقاءات رفيعة املستوى، ومواصلِة التشاور عىل نحو متعمق بشأن الَعالقات 

ولية. ولية واإلقليمية محل االهتامم املشرتك، واستمراِر التعاُون بني البلدين ف مختلِف املحافل اإلقليمية والدُّ الثنائية والقضايا الدُّ

املتاحة لالستثامر ف  الواعدة  الفرص  بلَدينا، واستعرضنا  التِّجارّي بني  التبادل  اتفقنا عىل تنشيط حركة  املنطلق،  ومن ٰهذا 
»ِمرص« ف مختلِف القطاعات وف املشوعات الكربى التي دشنتها »ِمرص«؛ كٰذلك استأثر تطوير التعاُون ف مجاالت الطاقتني 
التقليدية واملتجددة والنقل بجانب مهم من مباحثاتنا، وٰذلك ف إطار ُخطط »ِمرص« الطَّموح للتنمية وتوفي حاجاتها من الطاقة.

يكتسب أيًضا لقايئ أنا والرئيس "أوالند" أهمية خاصة ف ظل خطورة التهديدات اإلرهابية التي أصبحت تواجهنا جميًعا، 
التحديات،  املبذولة الجتياز  للُجهود  أكرب  تنسيًقا  يستلزم  بات  الذي  األمر  "أوروبا"،  أو ف  األوسط  الشق  ِمنطَقة  سواء ف 
املعالجة األمنية  لها بنجاح من خالل مقاربة شاملة ال تقترص عىل  التصدي  لَفهم طبيعتها واستكشاف سبل  وتعاونًا أكرث 
فقط، ولٰكن تشمل أيًضا التصدي لألفكار املتطرفة والهدامة التي تستند إليها ف أنشطتها، وهو ما يتطلب معالجة فكرية 
وثقافية وإعالمية شاملة. كٰذلك تدعونا ظاهرة املقاتلني األجانب إىل التفكي املدقق ف األسباب التي تدعو بعض العنارص إىل 

االنجذاب إىل الفكر املتطرف.

ولقد تصدت »ِمرص« بقوة لدحر التيارات املتطرفة، إدراكًا منها ملا تحمله أفكارها من فوىض وما تروج له من مربرات 
إلحكام قبضتها عىل مقدرات الشعوب، حيث نؤمن بأن أّي تنظيامت أو جامعات، تعمل أو تحرض عىل تقويض سلطة الدولة 
والسيطرة عىل مساحات من األرايض وعىل إخضاع املجتمعات والشعوب إلرادتها بقوة السالح، إمنا هي تنظيامت وجامعات 

إرهابية يتعني مقاومتها ومكافحتها بشتى الوسائل، وتجفيُف منابع متويلها ومدها بالسالح.

من جهة أخرى، ناقشُت أنا والرئيس "أوالند" ُجهودنا املشرتكة لتسوية األزمات ف املِنطَقة، وف مقدمتها ُجهود إحياء 
الِفلَسطينية وعاصمتها »القدس«  الدولة  الدولتني، وإقامة  الِفلَسطينيِّني واإلرسائيليِّني وصواًل إىل تنفيذ حل  املفاوضات بني 
الشقية، وكٰذلك رضورة ضامن َوحدة األرايض الليبية وسيادتها واستقاللها، ومتكني الحكومة الليبية من االضطالع مبسؤولياتها، 
وَوحدة أرايض »العراق« وتحقيق الَوفاق بني مختلِف مكوناته الوطنية، ودعم ُجهود مكافحة اإلرهاب، إضافًة إىل تنسيق 
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الدولة وَوحدة أراضيها واستقاللها ويُنهي معاناة الشعب  كِيان  الُجهود للتوصل إىل حل سيايّس ف »سوريا« يحافظ عىل 
السورّي املستمرة منذ ست سنوات.

وختاًما، يُهمني التأكيد أن َعالقات التعاون الوثيقة التي تجمع بني »ِمرص« و»فرنسا« ف مجاالت شتى توفر لنا أساًسا 
متيًنا لالرتقاء بَعالقاتنا السياسية واالقتصادية والتجارية واالجتامعية والثقافية. وأود مرًة أخرى أن أرحب بفخامة الرئيس 
»Hollande« والوفد الفرنيّس املرافق له. وإنني عىل ثقة بأن املباحثات التي ستُجرى بني مختلِف املسؤولني املرِصيِّني مع 

نظرائهم الفرنسيِّني خالل ٰهذه الزيارة سوف تُثمر عن تطوير َعالقاتنا الوثيقة وصواًل لتحقيق غايات شعبَينا الصديقني.

الرئيس يلتقي نخبًة من المثقفين
التقى الرئيس "عبد الفتاح السييس"، ف مقر رئاسة الُجمهورية 
ف  والكتّاب،  املثقفني  من  نخبًة   ،٣/٢٢ الثالثاء  الجديدة،  مبِرص 
ُحضور وزير الثقافة، ملناقشة مختلِف القضايا السياسية والثقافية 
أ.  أبرزهم:  شخًصا   ٢٤ اللقاء  حرض  واالجتامعية.  واالقتصادية 
"يوسف القعيد"، وأ. "أحمد عبد املعطي حجازي"، وأ. "ُمحمد 
و"إقبال  النقاش"،  "فريدة  وأ.  زيدان"،  "يوسف  وأ.  سلاموي"، 
"ضياء  وأ.  حامد"،  "وحيد  وأ.  السناوي"،  الله  "عبد  وأ.  بركة"، 
رشوان"، وأ. "فاروق جويدة"، وأ. "صالح عيىس"، وأ. "جالل أمني". 

وأكد الرئيس خالل اللقاء أنه ال أحد يستطيع البقاء ف موقع الرئاسة أكرث من املدة املقررة. وأضاف الرئيس أن الثورتني 
لهام آثار إيجابية وسلبية، وأن البعض يغفل اآلثار السلبية وُوجود مثن لها، قائال: "ف رقبتي 90 مليونًا، وحريص عىل التوازن 

بني أمنهم واستقرار الدولة وبني تأمني الُحقوق والحريات.".

ا  ثقافّيً صالوًنا  ُتِقيم  »الُجمهورية«  مؤسسة 
نوان »سيناء.. إرادة وطن«  بُعِ

نوان »سيناء  أقامت مؤسسة »الُجمهورية« صالونًا ثقافيًّا بُعِ
من جراء  »سيناء«  أهل  معاناة  عن  تحدث  إرادة وطن«،   ..
الرئيس  بها  يقوم  التي  والتنمية  عليهم،  اإلرهابية  الهجامت 
»عبد الفتاح السييس« من خالل تحقيق ُحلم املرِصيِّني وهو 
التي  السياحية  والطفرة  عودّي،  السَّ املرِصّي  الربّي  الجرس 
إىل  أيًضا  الصالون  وتتطرق  الشيخ«.  »رشم  مدينة  تشهدها 

ثروات »سيناء« وكيفية استفادتها ف نهضة البلد.

الجمهورية،  جريدة  تحرير  رئيس  عنبة«  »فهمي  أ.  األوقاف،  وزير  جمعة«  مختار  »محمد  أ.د.  الصالون  ف  شارك 
اللواء »شوقي رشوان« رئيس الجهاز الوطني لتنمية سيناء«، نيافة »أنبا إرميا« األسقف العام رئيس املركز الثقاّف القبطّي 
األرثوذكيّس، والشيخ »عبد الله جهامة« رئيس جمعية مجاهدي سيناء، ورجل األعامل د. »حسن راتب«، اللواء »نرص الدين 

مريس« واإلعالميًّان »سامح دراز« و»وليد شفيق«، وعديد من أبناء »سيناء«.  
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افتتح د. »ُمحمد حسن القناوي« رئيس جامعة املنصورة فّعاليات املؤمتر الطاليّب األول ملكافحة التطرف واإلرهاب، 
الذي أقيم ٥-٤/٦. يهُدف املؤمتر إىل توظيف طاقات طالب الجامعة وتدريبهم عىل املشاركة الجادة لرفعة الوطن، وزيادة 
الشباب عىل  أفكار  املساهمة يف طرح  الجامعة يف  َدور  الوطنّي، وتفعيل  النسيج  الوالء واالنتامء، واملحافظة عىل  روح 

متخذي القرار بالدولة، وتنمية أوارص الصداقة وآفاق التعاُون بني الطالب وقيادات الجامعة.

د. »زك  وأ.  والطالب،  التعليم  لُشؤون  املنصورة  رئيس جامعة  نائب  الباسط«  د. »أرشف عبد  أ.  املؤمتر بحضور:  كان 
نائب رئيس جامعة  البيئة، وأ. د. »أرشف سويلم«  املجتمع وتنمية  لُشؤون خدمة  املنصورة  نائب رئيس جامعة  زيدان« 
املنصورة للدراسات العليا والبُحوث، وأ. د. »حسن راتب« رئيس جامعة سيناء رئيس قناة املحور الفضائية، وأ. د. »سعد 
الدين الهاليل« أستاذ الفقه املقارن بجامعة األزهر، وأ. د. »ُمحمد عطية« وكيل كلية الطب لُشؤون الطالب والتعليم بجامعة 
املنصورة مقرر املؤمتر، ونيافة »أنبا إرميا« األسقف العام رئيس املركز الثقاّف القبطّي األرثوذكيّس األمني العام املساعد لبيت 
العائلة املرِصية، وأ. د. »ُمحيي الدين عفيفي« رئيس َمجمع البحوث اإلسالمية مقرر لجنة الخطاب الديني ل »بيت العائلة 
املرصية«، وأ. د. »چيهان محمود« مقرر لجنة الثقافة األرسية ببيت العائلة املرِصية، والكاتبة الصحفية أ. نشوى الحوف، 

واللواء أركان حرب »ناجي شهودي« مساعد مدير املخابرات الحربية األسبق.

وقد ُعقدت الندوة الثانية من املؤمتر، وحارض فيها كل من: أ. د. »ُمحيي الدين عفيفي«، ونيافة »أنبا إرميا« األسقف 
العام، وأ. د. »چيهان محمود«. 

وتحدث  نيافة »أنبا إرميا« خالل الندوة إىل كون »بيت العائلة املرِصية« أصدق مثال للتكاتف بني املسلمني واملَسيحيِّني 
ف حب الوطن، منوِّها بالسعي إلقامة زيارات متباَدلة بني رجال الدين اإلسالمّي واملَسيحّي أنفسهم، وبني املساجد والكنائس، 
وأن ٰذلك تحقق فعاًل عىل أرض الواقع حيث قامت لجنة الخطاب الديني بجمع مئتي شيخ ومئتي قَسيس من نفس القرى 

واملدن.

كام أشار أ. د. »ُمحيي الدين عفيفي« عن »بيت العائلة املرِصية« وأهم اللجان التي يضمها، مرِّكزًا ف »لجنة الخطاب 
الدينّي« إذ يرى سيادته الرضورة املوضوعة عىل عاتق كل مؤسسات الدولة الحديثة للقيام بواجباتها نحو التصدي ألخطار 

ّد من ألوان التطرف. اإلرهاب والتطرف بتعديل الفكر والثقافة والنشأة، للُوصول بأفراد املجتمع إىل ُسلوك معتدل يَِحُ

وأضافت أ. د. »چيهان محمود« أن دور األرسة مهم ف التصدي لٰهذه الظاهرة، وأن ٰهذا الدور لن يؤيت مثاره دون وضع 
الجامعات  شباب  سيادنها  ت  وخصَّ الشباب،  مشاركة  من خالل  لإلرهاب  ودحرها  تصديها  ف  شاملة  »ِمرص« السرتاتيچية 

يان األمة وربيع حيويتها ف دحض التطرف. املرِصية الذي تراه عصب الحياة ورَشِ

المؤتمر الطالبّي لمكافحة التطرف واإلرهاب بـ »جامعة المنصورة«
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من أهم الشخصيات املسيحية املذكورة ف العهد الجديد وتعترب من أهم النساء من تالميذ املسيح والشاهدة 

يرٍَة َوأَْمرَاٍض:  عىل قيامته وأول الذاهبني لقربه حسب ماذكره االنجيل. )َوبَْعُض النَِّساِء كُنَّ قَْد ُشِفنَي ِمْن أَْرَواٍح رِشِّ

ا َمْريَُم فََكانَْت َواِقَفًة ِعْنَد الَْقرْبِ َخارًِجا  َمْريَُم الَِّتي تُْدَعى الَْمْجَدلِيََّة الَِّتي َخَرَج ِمْنَها َسبَْعُة َشيَاِطنَي()لو٢:٨( )١١ أَمَّ

ِعْنَد  َواآلَخَر  الرَّأِْس  ِعْنَد  َواِحًدا  َجالَِسنْيِ  ِبيٍض  ِبِثيَاٍب  َمالَكَنْيِ  فََنظَرَْت   ١٢ الَْقرْبِ،  إِىَل  انَْحَنْت  تَبْيِك  ِهَي  َوِفياَم  تَبْيِك. 

، َحيُْث كَاَن َجَسُد يَُسوَع َمْوُضوًعا. ١٣ فََقاالَ لََها:»يَا اْمَرأَُة، لَِمَذا تَبِْكنَي؟« قَالَْت لَُهاَم:»إِنَُّهْم أََخُذوا َسيِِّدي،  الرِّْجلنَْيِ

َولَْسُت أَْعلَُم أَيَْن َوَضُعوُه!«. ١٤ َولاَمَّ قَالَْت هَذا الْتََفتَْت إِىَل الَْوَراِء، فََنظَرَْت يَُسوَع َواِقًفا، َولَْم تَْعلَْم أَنَُّه يَُسوُع. ١٥ 

الْبُْستَايِنُّ، فََقالَْت لَُه:»يَا َسيُِّد، إِْن كُْنَت أَنَْت  أَنَُّه  تَبِْكنَي؟ َمْن تَطْلُِبنَي؟« فَظَنَّْت تِلَْك  اْمَرأَُة، لَِمَذا  قَاَل لََها يَُسوُع:»يَا 

قَْد َحَملْتَُه فَُقْل يِل أَيَْن َوَضْعتَُه، َوأَنَا آُخُذُه«. ١6 قَاَل لََها يَُسوُع:»يَا َمْريَُم« فَالْتََفتَْت تِلَْك َوقَالَْت لَُه: »َربُّويِن!« الَِّذي 

تَْفِسيُُه: يَا ُمَعلُِّم. ١٧ قَاَل لََها يَُسوُع:»الَ تَلِْمِسيِني أليَنِّ لَْم أَْصَعْد بَْعُد إِىَل أيَِب. َولِكِن إْذَهِبي إِىَل إِْخَويِت َوقُويِل لَُهْم:إيِنِّ 

، َوأَنَُّه قَاَل لََها هَذا.()يو٢0( أَْصَعُد إِىَل إِلِهي َوإِلِهُكْم«. ١٨ فََجاَءْت َمْريَُم الَْمْجَدلِيَُّة َوأَْخرَبَِت التَّالَِميَذ أَنََّها َرأَِت الرَّبَّ

تعترب من أهم التلميذات ليسوع املسيح، وتعترب رمزا لإلنسان الخاطئ الذي يتوب. ولها مكانة عالية هي أول 

من ظهر لها املسيح بعد موته حسب ما جاء ف إنجيل يوحنا)يو٢0(. واعرتف مبريم املجدلية قديسة ويحتفل بها 

ف ٢٢ متوز - يوليو من كل عام.

شفاها يسوع املسيح بأن أخرج منها سبعة شياطني، وكانت إحدى النساء الاليت كن يخدمنه ف الجليل )لو ٨: 

١-٢(، وكانت حارضة عند صلبه وذهبت إىل القرب مع اثنتني آخرتني فوجدن القرب فارًغا(. ويقول القديس مرقس 

ف إنجيله أنها أول من ظهر لهم السيد املسيح بعد قيامته )مر ١6: 9(، ويضيف القديس يوحنا أن السيد أعطاها 

رسالة لتنقلها إىل االخوة )يو )٢0: ١١-١٨(. من ضمن النساء الاليت يُذكَرن ف اإلنجيل: "املرأة الخاطئة" )لو ٧: التي 

مل يُذكَر اسمها، ومريم من بيت عنيا ومرثا أختها )لو ١0: ٣٨-٤٣(. وبحسب التقليد الشقي فإنهن - باإلضافة إىل 

املجدلية - يُعترََبن ثالثة أشخاص مختلفني، أما حسب التقليد الغريب فإنهم يتبعون القديس غريغوريوس الكبي ف 

اعتبارهن شخًصا واحًدا )املرأة الخاطئة ومريم أخت مرثا ومريم املجدلية(، إال أن رأي القديس أمربوسيوس بعد 

القديسة مريم املجدلية كنموذج  الغريب، يُنظَر إىل  التقليد  ذلك أن يرُتَك هذا السؤال بدون إجابة. وبسبب هذا 

مذهل لإلنسان التائب. ومنذ سنة ١969م أُِخذ ف االعتبار التقليد الشقي ف التقويم الروماين الجديد، وتُعيِّد لها 

الكنيسة الكاثوليكية ف الثاين والعشين من شهر متوز.

القديسة »مريم الَمْجَدلية«




