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هور؟مقــــاالت كيف ُولد يسوع من اآلب قبل كل الدُّ

ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والربارّي 

رئيس دير الشهيدة العفيفة دميانه للراهبات

بقلم: أنبا بيشوي
تم إرسال املقال من قبل نيافته قبل نياحته 

هور ..."؛  نقول يف "قانون اإلميان": "نؤمن برٍب واحٍد: يسوَع املسيِح، ابِن الله الوحيد، املولوِد من اآلب قبل كل الدُّ
هور؟ ٰهذه مسألة تتالمس مع حقيقة من أهم حقائق اإلميان  فكيف نقول إن يسوع قد ُولد من اآلب قبل كل الدُّ

املَسيحّي.

إن يسوع قد تسمى بٰهذا االسم عندما ُولد من "العذراء مريم"، ولٰكن ألن الذي ُولد من اآلب هو هو نفسه الذي 
هور"، ألنه هو نفسه  ُولد من "العذراء" بشخصه الوحيد نفسه؛ ولٰهذا نقول إن يسوع "مولود من اآلب قبل كل الدُّ
هور" من حيث الهوته ومن حيث شخصه وله الجوهر  "ابن الله الوحيد" وليس آخر؛ "مولود من اآلب قبل كل الدُّ
نفسه مع اآلب، ومولود من "العذراء القديسة مريم" يف ِملء الزمان وله الجوهر البرشّي نفسه ولٰكن بال خطية. فقال 
املالك عنه "للقديس يوسف" خطيب مريم إن "الَِّذي ُحِبَل ِبِه ِفيَها ُهَو ِمَن الرُّوِح الُْقُدِس" )مت 1: 20( أْي بدون زرع 

برش، ومل يرث الخطية األصلية، وليس فيه أّي ميل نحو الخطية.

هور: "ٰهذا الذي من أجلنا نحن  واستطرد "قانون اإلميان" يقول عن ابن الله الوحيد املولود من اآلب قبل كل الدُّ
د من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنَّس ..."؛ وعبارة "ٰهذا  البرش، ومن أجل خالصنا، نزل من السامء، وتجسَّ
د وُولد من  أجلنا تجسَّ الذي من  هور هو هو نفسه  الدُّ املولود من اآلب قبل كل  القضية: ألن  ِمفتاح  الذي" هي 
"العذراء"؛ لٰهذا ُدعيَت "العذراء": "والدة اإللٰه" )ثيئوتوكوس(، ألن الذي ُولد منها يسوع هو نفسه ابن الله الوحيد، 

هور، هو نفسه اإللٰه حق من اإللٰه حق إلخ. هو نفسه املولود من اآلب قبل كل الدُّ

وِبناًء عىل ٰذلك، نصلِّ يف القداس اإللٰهّي ونقول: "وباألكرث القديسة املمتلئة مجًدا »العذراء« كل حني والدة اإللٰه 
الله  ابن  الكلمة" طبًعا هو  الحقيقة."؛ و"الله  الكلمة يف  الله  التي ولدت  الطاهرة »مريم«  القديسة  )ثيئوتوكوس( 

الوحيد الواحد من الثالوث. 

قرة 3: إن "الله الكلمة" قد اتخذ طبيعته البرشية  قال "القديس كريلس" يف رسالته إىل "ڤالريان" أُسقف إيقونية الَفِ
ا" فيها توكيد شديد ليك نفهم أن  ا«"؛ وعبارة "خاصًة به جدًّ من »العذراء القديسة مريم« وجعلها »خاصًة به جدًّ
ا، وليس الجسد مبعنى الكنيسة التي هي عامة املؤمنني واملسيح رأْسها يف املعنى العام  جسد املسيح خاص به جدًّ

االعتبارّي عن الكنيسة. 

ب إىل نفسه آالم  وكل ما يُنسب إىل جسده الخاص يُنسب إليه: فمع أنه غري متأمل بحسب طبيعته اإللٰهية، فإنه ينِسُ
ب إىل نفسه موت ٰهذا الجسد: "ٰهكذا تأمل كلمة الله يف الحقيقة بالجسد" )ٰهكذا  جسده ألنه جسده الخاص، وينُسِ
نقول يف القسمة يف القداس اإللٰهّي(. فـ"كلمة الله" أو "الله الكلمة" مات بحسب الجسد، وتألَّم بحسب الجسد أو 
بحسب ناسوته، وُولد من "العذراء" بحسب إنسانيته أْي ُولد منها جسديًّا، فنقول يف التسبحة: "أرشق جسديًّا من 
د "الله الكلمة" مل يتغري يف طبيعته اإللٰهية  »العذراء«، بغري زرع برش، حتى خلَّصنا." )ثيئوتوكية اإلثنني(. وحينام تجسَّ
فنقول أيًضا يف التسبحة: "مل يَزَل إلًٰها، أىت وصار ابن برش، لٰكنه هو اإللٰه الحقيقّي، أىت وخلَّصنا." )ثيئوتوكية الخميس(.



مقــــاالت

5

الحكمة)٧(
بقلم: أنبا بنيامين

ِمطران املنوفية

دور الحكمة كفضيلة ىف كل الفضائل بات واضحاً من خالل حديثنا عن دور الحكمة ىف فضائل املحبة واإلتضاع 
واإلميان والصالح.. واليوم نتأمل دور الحكمة ىف:

)+( فضيلة العفة: تؤدى الحكمة دوراً ىف مجال العفة والطهارة.. كيف ذلك؟. فالعفة تعنى الشبع الروحي 
الداخل من الحياة مع الله بعمق يرفع اإلنسان فوق مستوى الغرائز وضغوطها.. هذه هي العفة الحقيقية.. 
ولحكمة متيز العفة الحقيقية عن غريها.. الن البعض قد يفهمون العفة مبفاهيم مختلفة عن مفهومها السليم..

مبعنى أن يظن البعض إن العفة هي البعد عن الناس وبالذات الجنس اآلخر.. ومجرد التعامل عن قرب أو بروح 
الصداقة قد يظنه هؤالء عدم عفة..فيعيشون منعزلني عن املجتمع.. بعيدون عن الناس مام يكشف عن عيب 

داخل ىف القلب أو الفكر الذي تحتل العرثة مكاناً فيه فيعرث من الناس بينام العيب فيه هو وليس ىف الناس..  

 )*(الحكمة تعلمنا إن النظرة البسيطة الخالية من الشهوة هي عفة حقيقية.. وليس عدم النظر ألحد..إذ كيف 
يستغنى عضو ىف املجتمع عن بقية األعضاء..؟!..

)*(ومن منظار الحكمة نرى الطهارة الداخلية هي األهم.. فطاملا اإلنسان طاهر من قلبه ونقى بفكره يرى كل 
الناس ىف موقع ال يشتهى.. إذ تكون البنت ىف موقع األخت والسيدة ىف موقع األم..وهكذا يرى الرجل كل البنات 
والنساء والصغار منهن والكبار ىف مكانه سامية ال تدعه يخطئ بفكره أو حواسه..وكذلك بالنسبة للمرأة ترى الشباب 

أخوتها والرجال الكبار آباءها..وبذلك تتنقى الضامئر واألفئدة من العرثات والشهوات التي تحارب النفس.

)*(وبهذه الحكمة يتحول الشخص من مجاالت الخطيئة واالشتعال بالشهوات إىل مجال السالم القلبي والسكينة 
الداخلية والنقاء الحقيقي.. لذلك اسأل نفسك ياعزيزى هل تؤثر فيك املناظر الخارجية وتلوث داخلك بالنجاسة ؟!..

أم أنت محفوظ ىف حصون العفة؟ فقد تقابل النار كوباً مملوء باملاء فتنطفئ ىف الحال.. بينام إذا صادفت النار كوبا 
ًمن بنزين ستزداد اشتعاال.. هكذا اإلنسان ن كان داخله نقياً تنطفئ فيه اى محاوالت شيطانية تريد إشعاله بالجنس 

أو إرضام الغريزة مرتفعاً فوق هذه األمور وينعم بالعفة الداخلية وبالطهارة الحقيقية..

)*(والحكمة تكشف لنا أيضا الرس من وراء وجود الجنس ىف اإلنسان وهو التناسل وحفظ النوع بالتزاوج الحالل 
بحسب رشيعة الله.. فهناك فوق بني الجنس والشهوة فالجنس ليس خطيئة ىف ذاته..إذ هو كالرغبة ىف األكل لحفظ 
الرش  ىف  وعنفوانه  الجسد  سطوة  من  يزيد  بها  والتلذذ  األطعمة  شهوة  ولكن  خطيئة  ليس  اإلنسان..واألكل  حياة 
بدون ضابط..هكذا ىف مجال الجنس..نجد العالقات الزوجية ىف إطار الرشعي وطبقاً لوصايا الله ليس خطيئة عىل 
اإلطالق،ولكن االشتعال بالشهوات والسقوط ىف الزنا بدرجاته واستخدام الجنس للتمتع الوقتي الزائف هو الخطيئة 

بل النجاسة ىف أبشع صورها..

)*(ومام الشك فيه أن اإلنسان املتدين ينعم بالحكمة التي تجعله يفرق بني ما هو حالل وما هو حرام،بني ما هو 
رشعي وما هو ضد رشيعة الله،بني ما هو نجس وما هو طاهر ومقدس،بني ما هو باطل وما هو حق،بني ما يرىض الله 

وما يغضبه..هكذا بالحكمة تستنري أذهاننا وتستضئ قلوبنا فنسلك ىف العفة الحقيقية..

واىل اللقاء ىف العدد القادم بأذن الله لنواصل مسرية الحكمة ىف فضائل أخرى...
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»حينما يوجد السالم« 

األسقف العام

رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس

بقلم: أنبا إرميا

»ال يكفى الحديث عن السالم، بل يجب عىل املرء أن يؤمن به؛ وأيًضا ال يكفى اإلميان به، بل يجب عىل الشخص أن 
يعمل من أجله«.. قال »آلينور ُرزفلت«. تحدثنا عن ارتباط طريق السالم بالحياة ونهاية الرصاعات باملوت وبالفناء؛ ما 
دفع العامل إىل السعى نحو السالم وإطالق جوائز للسالم ُدولية، إال أن تحقيق السالم يبدأ من داخل اإلنسان ثم ينطلق 

نحو اآلخرين، إنه رحلة لكل منا إىل أعامق النفس لنكتشف مكنوناتها نحو الله والذات واآلخرين.

سالم مع اهلل
يقول الشاعر »چورچ ِهرِبرت«: »حينام يوجد السالم، يوجد الله«؛ نعم، فالسالم الحقيقى يبدأ ىف حياة اإلنسان 
مع بَدء َعالقته بالله خالقه جابله؛ فالله هو املصدر الوحيد للسالم الذى ال ميكن لألحداث والظروف أن تنتزعه من 
الشخص. ولذا فأنبياء الله وأبراره وقديسوه يتمتعون بسالم هائل ىف حياتهم عىل الرغم من الصعوبات واملشقات التى 
يالقونها من أرشار يرفضونهم!. وطريق السالم هو طريق الخري، فام من إنسان صّديق إال ونجده متمتًعا بهدوء النفس 
والسالم، ىف الوقت الذى أقدام األرشار ال تعرف سبل الراحة والسالم كام ذكر »الكتاب«: »اَل َساَلَم، قَاَل الرَّبُّ لأِلرَْشَاِر«. 
اَلِم﴾؛ لذلك تُعد العودة إىل الله  وىف »القرآن«، نجد السالم يتبع الصالحني: ﴿يَْهِدى ِبِه اللُه َمِن اتَّبََع رِْضَوانَُه ُسبَُل السَّ
بالتوبة أوىل خطوات السالم ىف حياة اإلنسان. فالتوبة هى تغيري اتجاه حياة الشخص، إذ يتجه بكل قلبه نحو الله، 
راغبًا ىف املسري نحو الخري، رافًضا الرش والخطيئة. والتوبة تُرجع الله إىل اإلنسان كام ذكر »الكتاب«: »ارِْجُعوا إَِلَّ أَرْجْع 
إِلَيُْكْم، قَاَل رَبُّ الُْجُنوِد«. وىف »القرآن«: ﴿إاِلَّ الَِّذيَن تَابُواْ َوأَْصلَُحواْ َوبَيَُّنواْ فَأُولَِٰئَك أَتُوُب َعلَيِْهْم َوأَنَا التَّوَّاُب الرَِّحيُم﴾. 
والتوبة الحقيقية تحوِّل اإلنسان من أفعال الرش والخطيئة إىل الخري والفضيلة؛ ومن ثَم نجد القلق واالضطراب ىف 

حياته قد أمَسيا سالًما وطأمنينة. 

سالم مع النفس
يقال: »السالم أمر عفوّى، إنه يوحدنا. يجب أن ننرش السالم، ولكن ما مل يُكن سالم عميق بداخلنا، فال ميكننا أبًدا أن 
نأمل أن نحقق السالم ىف العامل الخارجّى«. يحتاج اإلنسان أيًضا أن يُدرك أعامقه وما بها من رصاعات، حتى يتمكن من 
التصالح مع نفسه والعيش ىف سالم، فال شك أن الرصاعات الداخلية التى متر باإلنسان تفقده سالمه؛ ومن ثم تنعكس 

هذه ىف حياته ومع اآلخرين. لذلك عىل اإلنسان أن يبحث ويفتش داخل نفسه عن أسباب اضطراباته.

السالم الداخلي
بالبرش من  التى متر  املشاعر  بالقلق  املقصود  البرش، وليس  السالم ىف حياة  القلق أحد مظاهر عدم وجود  يُعد 
حني إىل آخر، والتى تُعد ظاهرة إنسانية طبيعية ىف الحياة ونتاًجا طبيعيًّا ملا يتعرضون له من ضغوط ومشكالت، بل 
هو مشاعر ُملّحة تسيطر عىل فكر اإلنسان، فتتأجج حتى تصبح عائًقا كبريًا أمامه عن التفكري بإيجابية ىف تخطى 

الصعوبات واملشكالت.

كذلك الفكر السلبّى عن الذات يضع اإلنسان ىف دائرة ال تنتهى من السلبيات والتوترات وعدم القدرة عىل اتخاذ 
الصحيح من القرارات؛ ومن ثَم يرسع بخطاه نحو الفشل؛ وقد ميتد تأثري الفكر السلبّى ىف بعض األحيان إىل معاداة 

اآلخرين وتجريحهم، وتصيد األخطاء لهم، ما يفقده سالمه مع نفسه ومن حوله.

لذلك من املفيد لإلنسان أن يختىل بنفسه من وقت إىل آخر؛ ليقيّم أفكاره وأعامله ومشاعره الحقيقية وَعالقته 
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بنفسه التى تنعكس مبارشًة عىل اآلخرين. وأود أن أؤكد أن َعالقتَى اإلنسان بنفسه وباآلخرين متشابكتان متداخلتان، 
تؤثر كل منهام ىف األخرى بشدة، وىف األساس: هام نتاج طبيعّى لَعالقته بالله.

ان الحديث عن آثار الحروب املدمرة للمجتمعات وللبرش باملقالة السابقة، وحاجة اإلنسان وبيئته إىل السالم من 
أجل الحياة. فالتاريخ يعلم قيمة السالم عىل مستوى الحضارات واألفراد؛ إذ وجود السالم يحقق استمرارية الثقافات 
كشعوب  وحروب:  نزاعات  من  شعوبها  عانته  ملا  النسيان  طي  وأمست  اندثرت  عديدة  ثقافات  يف حني  املتنوعة، 
“بويبلو” القدمية، وشعب “األناسازي” الذي اختفى ويُظن أن سبب اختفائه وجود رصاعات داخلية عنيفة؛ لٰذلك لن 

ميكننا العيش إذا تصارعنا، وال استمرار وإبداع إذا تحاربنا.

األفراد  حياة  يف  ملحة  بأهمية  للسالم  ولية  الدُّ الجوائز  جاءت  ولذا  السالم؛  أهمية  يف  يفكر  العامل  ما جعل  ٰهذا 
عوب: ومنها جائزة “نوبل للسالم” السنوية التي أوىص بها “ألفريد نوبل” وُمنحت أول مرة عام  واملجتمعات والشُّ
الهندية منذ 1995م عىل اسم “أملهامتا غاندي” قائد بالده إىل  1901م، وجائزة “غاندي للسالم” ومتنحها الحكومة 
الحرية دون رصاصة واحدة، ويف العامل العريب نجد جائزة “اإلمام الحسن بن عّل للسلم الدولية”، وجوائز أخرى يف 

عدد كبري من دول العامل.

أما عن تحقيق السالم، فمن املعروف أنه ال يتأىت بالشعارات أو بصوغ كلامت ينادى بها يف اللقاءات واملؤمترات 
والكتب، بل هو إميان حقيقّي داخل كل نفس تُدرك حاجتها املاسة إىل تحقيقه. نعم، السالم يبدأ من داخل اإلنسان، 
ثم ينترش إىل كل من حوله؛ لذا عىل العامل أن يُدرك أن استعادة السالم الذي فقده هو مسؤولية كل فرد، ويحتاج 
بشدة إىل صدق مع النفس، وتحمل مسؤولية صنعه. وٰهكذا، ينطلق السالم من أعامق البرش أوالً. وقد عرّب عن ٰذلك 
الشاعر األديب اإلنجليزّي “رالف والدو إِمرُسن” قائالً: “ال يشء ميكن أن يجلُِب السالم لك غري نفسك. ال يشء ميكن 
أن يجلُِب السالم لك غري انتصار املبادىء.”؛ كٰذلك قيل فيه: “يبدأ من داخل كل واحد منا. عندما يكون لنا السالم 
الداخّل، فسيكون بوسعنا أن نكون يف سالم مع من حولنا.”؛ فمن يحاول أن يقدم السالم وهو يفتقده يف أعامقه، 

فلن تبوء محاوالته إال بالفشل.

إن أوىل خطوات السالم هي قدرة اإلنسان يف اكتشاف أعامقه وإدراكه احتياجه السالم، بتعبري آخر: فهمه الحتياجه 
إىل تكوين نوع من الوفاق واالنسجام الداخل والهدوء؛ يك يتمكن من عيش حياة هادفة بناءة يستطيع بها استخدام 
قدراته وإمكاناته التي ُوهبت له من الله ومتيز بها. وكام يُقر العلامء والباحثون، فإن لعقل اإلنسان إمكانات هائلة 
مل تُكتشف جميعها بعد، وتحتاج أن تبتعد عن األزمات أو الحروب أو الضغوط الشديدة يك تتأجج قوتها، فالطريق 
نحو الضعف والتشتت مفروش باملخاوف واالنزعاجات. أّما حني يتمتع اإلنسان بالسالم الداخل، فإنه يشعر بنوع 
من الراحة التي متكنه من الهدوء الذهني؛ فيستطيع التفكري منطقيًّا وإيجابيًّا، مستخدًما ما لديه من طاقات إبداعية 
تجعله قويًا من الداخل ال يهتز بسهولة. ويُعد اإلنسان القوّي داخليًا هو األقدر عىل إيجاد حلول ناجحة ملا يعرتضه 
من مشكالت وعقبات وتحديات من العامل الخارجّي، كصمود الصخور الثابتة أمام األمواج العاتية فتتكرس عليها، لٰكن 

فاقدي السالم تحملهم أمواج االضطرابات حيثام تشاء.

إن السالم الداخل هو رحلة اإلنسان إىل أعامق نفسه، حيث يكتشف مكنوناتها وما تحمله من أفكار وأعامل نحو 
الله وذاته واآلخرين. وكام ذكرنا سابًقا، فإن مصدر السالم الحقيقّي هو الله؛ لٰذلك تُعد َعالقة اإلنسان بخالقه أمرًا 
أساسيًّا. وحني يصنع اإلنسان رشًّا يبتعد عن الله؛ ومن ثم يفقد سالمه، فيحيا كبحر مضطربة أمواجه، ال يدري ما به 

من قلق وتوتر ينعكسان عليه واآلخرين.
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قداسة البابا يستقبل وزيرا األوقاف المصري و السوداني 

بالعباسية  املرقسية  بالكاتدرائية  البابوي  باملقر   2020 ديسمرب   23 يوم  الثاين  توارضوس  البابا  قداسة  استقبل 

الدكتور محمد مختار جمعة وزير األوقاف املرصي وبرفقته وزير األوقاف السوداين الشيخ نرص الدين مفرح والدكتور 

عبدالرحيم آدم سليامن رئيس مجمع الفقه السوداين والسفري محمد إلياس سفري السودان بالقاهرة، وحرض اللقاء 

نيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس والقس كريلس األنبا بيشوي سكرتري قداسة 

البابا واملستشار منصف سليامن.

محاضرة “المجئ الثاني والقيامة العامة”

 يف إطار لقاءات “الوعي اإلمياين األرثوذكيس” التي تنظمها لجنة اإلميان والتعليم باملجمع املقدس عقد يوم 1 

ديسمرب 2020 لقاء بعنوان "الوعي اإلمياين األرثوذكيس” لنيافة األنبا أبرآم مطران الفيوم.
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 2020 ديسمرب   22 يوم  بالعباسية  املرقسية  بالكاتدرائية  البابوي  باملقر  الثاين  توارضوس  البابا  قداسة  استقبل 

وفًدا من طلبة كلية القادة واألركان من دول متعددة )جمهورية مرص العربية، اململكة العربية السعودية، اململكة 

األردنية الهاشمية، جمهورية السودان، اإلمارات العربية املتحدة، تنزانيا، لبنان، العراق(.

قداسة البابا يستقبل وفد من طلبة كلية القادة واألركان

الشهيد  بدير  أقيمت 

مارمينا العجائبي مبريوط يوم 

صلوات   2020 ديسمرب   11

عشية مثلث الرحامت املتنيح 

أسقف  مينا  آفا  مينا  األنبا 

ورئيس الدير السابق.

وضع  الصلوات  تضمنت 

الرخامية  املقربة  عىل  الحنوط 

وشارك  جسده،  تحوي  التي 

فيها إىل جانب أسقف ورئيس 

آفا  كريلس  األنبا  نيافة  الدير 

مينا، أصحاب النيافة األنبا دميرتيوس أسقف ملوي وأنصنا واألشمونني واألنبا ثيؤدسيوس أسقف وسط الجيزة واألنبا 

أكليمندس األسقف العام لقطاع كنائس أملاظة والهجانة ورشق مدينة نرص واألنبا ساويرس األسقف العام واملرشف عىل 

أديرة القديسني األنبا توماس السائح بالخطاطبة وسوهاج واألنبا موىس القوي بطريق العلمني ومار بقطر بالخطاطبة.

عشية ذكرى األنبا مينا آفا مينا 
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اتخاذ  األرثوذكسية،  القبطية  الكنيسة  قررت 

كورونا  فريوس  تفىش  ملواجهة  جديدة  خطوات 

حيث  واإلسكندرية،  القاهرة  كنائس  يف  املستجد 

أكدت يف بيان يوم األحد 6 ديسمرب 2020م :”تنويه 

املقبلة،  الفرتة  خالل  الكنسية  الخدمات  بخصوص 

وتطورات  الصحي  الوضع  تطورات  متابعة  إطار  يف 

للتجمعات،  وتجنبًا  املستجد؛  كورونا  فريوس  انتشار 

حاميًة ألبنائنا وللمجتمع وبعد تزايد أعداد اإلصابات 

تقرر  والشعب،  الكهنة  اآلباء  األحباء  من  واملنتقلني 

العمل مبا يل بكنائس القاهرة واإلسكندرية”.

وتابع البيان:” اعتبارا من االثنني 7 ديسمرب وملدة 

شهر تقرر تعليق خدمة مدارس األحد واالجتامعات 

القداسات  خدمة  وتعليق  الخدمية،  األنشطة  وكافة 

متاًما وميكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط 

شاممسة،  خمسة  عن  يزيد  ال  ما  مبشاركة  أسبوعيًا 

وتعليق سهرات شهر كيهك متاًما، واالكتفاء مبتابعة، 

عىل  ستذاع  التي  املسجلة  للسهرات  تسجيالت 

التعليامت،  وتابعت  املسيحية”.  الفضائية  القنوات 

إقامة صلوات الجنازات بكاهن واحد وشامس واحد 

فقط إىل جانب أرسة املنتقل ويفضل أن يكون ذلك 

الثالث وقاعات  يف كنائس املدافن، وإيقاف صلوات 

العزاء وصالة الحميم حتى تتحسن األوضاع، و يقترص 

رسي  بإمتام  يسمح  التليفوين،  االتصال  عىل  االفتقاد 

 4( فقط  املعمد  أرسة  بحضور  واملريون  املعمودية 

اإلكلرييكيات واملعاهد  الدراسة يف  أفراد(، و تستمر 

يلتزم اآلباء  التعليمية بنسبة حضور 25% و  واملراكز 

الشعب  أفرد  وجميع  والشاممسة  املوقرين  الكهنة 

أما  دقة،  بكل  االحرتازية  التعليامت  وتطبيق  باتباع 

األب  يقرر  املرقسية  الكرازة  إليبارشيات  بالنسبة 

مع  باالشرتاك  إيبارشيته  يف  كل  األسقف  أو  املطران 

مجمع الكهنة ما يناسب الوضع الصحي باإليبارشية.

رقد يف الرب يوم 9 ديسمرب 2020 القمص ميخائيل 

عطية كاهن كنيسة رئيس املالئكة ميخائيل باإلسامعيلية.. 

أسقف  بوال  األنبا  دانيال  األنبا  والد  هو  املتنيح  واألب 

ورئيس دير القديس األنبا بوال بالبحر األحمر.

تجنيز  صلوات   2020 ديسمرب   10 يوم  وأقيمت 

صاحبا  الصلوات  ترأس  وقد  عطية،  ميخائيل  القمص 

النيافة األنبا سريافيم أسقف اإلسامعيلية، واألنبا دانيال 

األنبا بوال وعدد من اآلباء كهنة اإلسامعيلية. 

العزاء  الثاين بخالص  البابا توارضوس  وتقدم قداسة 

إىل األنبا سريافيم أسقف إيبارشية اإلسامعيلية، وملجمع 

كهنة اإليبارشية يف وفاة األب الفاضل القمص ميخائيل 

لنيافة األنبا دانيال األنبا  عطية، ويلتمس عزاًءا سامئيًا 

طالبًا  وأبنائه،  محبيه  ولكل  األرسة  أفراد  ولجميع  بوال 

لنفسه البارة النياح والراحة،

وقناة  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز  ويتقدم 

مي سات رئيَسا ومديرين وعاملني بالعزاء لنيافة األنبا 

دانيال أسقف ورئيس دير األنبا بوال أول السواح بالبحر 

عطية  ميخائيل  القمص  نيافته  والد  نياحة  يف  االحمر 

سارافيم  األنبا  ولنيافة  اإلسامعيلية،  مجمع  كهنة  شيخ 

طالبني  اإليبارشية،  كهنة  ومجمع  اإلسامعيلية  أسقف 

من الله نياًحا لروحه الطاهرة وتعزيات السامء ألوالده 

ومحبيه.

نياحة القمص "ميخائيل عطية"  بيان الكنيسة األرثوذكسية
 بالقاهرة واإلسكندرية



11

رقد يف الرب يوم 10 ديسمرب 2020بعد أكرث من نصف قرن من الخدمة 

كندا،   - تورنتو  كهنة  شيخ  عاماً،   91 الـ  ناهز  عمر  عن  املباركة  الكهنوتية 

القمص مرقس مرقس عبد املسيح كاهن كنيسة القديس مارمرقس تورنتو، 

وهو أول كاهن رسم بيد القديس البابا كريلس السادس لتورنتو عام 1964م 

يتقدم املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس وقناة مي سات رئيَسا ومديرين 

وعاملني بالعزاء يف نياحة القمص مرقس مرقس عبد املسيح، طالبني من الله 

نياًحا لروحه الطاهرة وتعزيات السامء ألوالده ومحبيه. 

نياحة القمص "إيليا شكري"
إيليا شكري  القمص  الوقور  األب  يوم 21 ديسمرب 2020  الرب  رقد يف 

اإلكلريييك  املجلس  وعضو  الكبري  بالوايل  دميانة  الشهيدة  كنيسة  كاهن 

اإلعالمي  واملنسق  وأفريقيا  والجيزة  للقاهرة  الشخصية  لألحوال  اإلقليمي 

لقطاع حدائق القبة والعباسية. واألب املتنيح يبلغ من العمر 64 سنة حيث 

ولد يوم 29 يونيو 1956، وسيم كاهًنا يف 5 مارس 2005، ونال رتبة القمصية 

منذ ثالثة أشهر.

يتقدم املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس وقناة مي سات رئيَسا ومديرين 

وعاملني بالعزاء يف نياحة  القمص إيليا شكري، طالبني من الله نياًحا لروحه 

الطاهرة وتعزيات السامء لنيافة األنبا ميخائيل األسقف العام لقطاع كنائس 

حدائق القبة والوايل والعباسية وملجمع كهنة القطاع.

نياحة القمص "مرقس عبد المسيح"

نياحة القمص "سوريال فهمي" 
املبارك  األب   2020 ديسمرب   22 يوم  صالحة  بشيخوخة  الرب  يف  رقد 

الرشقية  بالعباسية  العذراء  السيدة  كنيسة  كاهن  فهمي  سوريال  القمص 

وشيخ كهنة كنائس قطاع القبة عن عمر قارب الثامنني سنة، قىض منها أكرث 

من اثنتني وخمسني سنة يف الخدمة الكهنوتية. 

ولد األب الراحل يوم 19 مايو 1941 وسيم كاهًنا يوم 12 أبريل 196٨ 

ونال رتبة القمصية يف 14 نوفمرب 1975. 

يتقدم املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس وقناة مي سات رئيَسا ومديرين 

السامء  وتعزيات  الطاهرة  لروحه  نياًحا  الله  من  طالبني  بالعزاء،  وعاملني 

والوايل  القبة  كنائس حدائق  لقطاع  العام  األنبا ميخائيل األسقف  لنيافة 

وألرسته  كنيسته  لشعب  سامئيًا  وعزاًءا  القطاع.  كهنة  وملجمع  والعباسية 

املباركة، ولنفسه البارة النياح والراحة النصيب واملرياث مع جميع املقدسني.
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نياحة الراهب "مينا البراموسي" 
رقد يف الرب يوم 14 ديسمرب 2020م الراهب الشيخ القمص مينا الربامويس 

عن عمر قارب الـ ٨٨ سنة بعد أن قىض يف الحياة الرهبانية 61 سنة.

ولد يف 27 فرباير 1933 ، انضم إىل دير الرباموس يوم 26 ديسمرب 1959 

نال   .1960 يناير   21 يوم  الدير،  دخوله  من  من شهر  أقل  بعد  وترهب 

درجة القسيسية يف 24 أغسطس 1963 والقمصية يف 21 نوفمرب 1964. 

رئيَسا  سات  مي  وقناة  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز  يتقدم 

الطاهرة  لروحه  نياًحا  الله  من  طالبني  بالعزاء،  وعاملني  ومديرين 

وتعزيات السامء  لنيافة األنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس دير السيدة 

العذراء )براموس( بوادي النطرون وملجمع رهبان الدير يف نياحة األب 

والراحة  النياح  البارة  ولنفسه  الربامويس،  مينا  القمص  الراهب  املبارك 

النصيب واملرياث يف مجمع األبكار.

نياحة القس "روفائيل ميخائيل"
روفائيل  القس  الفاضل  األب   2020 ديسمرب   23 يوم  الرب  يف  رقد 

ميخائيل كاهن كنيسة رئيس املالئكة ميخائيل باملعرصة، التابعة اليبارشية 

حلوان واملعرصة، عن عمر تجاوز ستني سنة قىض منها ما يقارب 24 سنة 

يف الخدمة الكهنوتية، إثر إصابته بعدوى فريوس كورونا املستجد.

األنبا  نيافة  بيد  ا  ِقسًّ وسيم   1960 أكتوبر   7 يوم  الراحل  األب  ولد 

بيسنتي أسقف اإليبارشية، يف 7 مارس 1997.

رئيَسا  سات  مي  وقناة  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز  يتقدم 

الطاهرة  لروحه  نياًحا  الله  من  طالبني  بالعزاء،  وعاملني  ومديرين 

وتعزيات السامء لنيافة األنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان واملعرصة 

وملجمع كهنة اإليبارشية .

نياحة القمص "إبراهيم صادق " 
إبراهيم  القمص  الفاضل  األب  يوم 27 ديسمرب 2020  الرب  رقد يف 

صادق كاهن كنيسة القديس األنبا أنطونيوس باملنيا، بعد ما يزيد عىل 

24 عاًما يف خدمة الكهنوت. 

سيم األب املتنيح كاهًنا يف 4 أكتوبر 1996، ونال رتبة القمصية يف 3 أبريل 2011.

يتقدم املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس وقناة مي سات رئيَسا ومديرين 

وعاملني بالعزاء، طالبني من الله نياًحا لروحه الطاهرة وتعزيات السامء 

كهنة  وملجمع  وأبوقرقاص  املنيا  عام  أسقف  مكاريوس  األنبا  لنيافة 

اإليبارشية، وعزاًءا سامئيًا ألرسته املباركة ولكل محبيه وأبنائه، ولنفسه 

البارة النياح والراحة، النصيب واملرياث مع جميع القديسني.
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 نياحة الراهب القمص "ميصائيل األنبا بوال " 
رقد يف الرب يوم 13 ديسمرب 2020 الراهب القمص ميصائيل األنبا 

بوال املسؤول عن كنيسة مقر دير األنبا بوال ومستشفى سان بوال بحدائق 

القبة، بعد رصاع مع املرض.

يونيو 19٨6،  بالدير يف 27  ولد يف 7 ديسمرب 195٨ بشربا، والتحق 

وترهنب يف ٨ مارس 19٨7، ونال نعمة الكهنوت يف 7 نوفمرب 1993 بيد 

مثلث الرحامت األنبا أغاثون ثم نال نعمة القمصية يف 16 يوليو 2010 

بيد نيافة الحرب الجليل األنبا دانيال أسقف ورئيس دير النبا بوال العامر 

بالبحر األحمر. خدم فرتة كبريه مبقر الدير بحدائق القبة وعمره وأسس 

مستشفى سان بوال بحدائق القبة.

رئيَسا  سات  مي  وقناة  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز  يتقدم 

ومديرين وعاملني بالعزاء، طالبني من الله نياًحا لروحه الطاهرة.

نياحة القس "بنيامين عزيز"
رقد يف الرب يوم 29 ديسمرب 2020 األب املبارك القس بنيامني عزيز 

صنبوو  إليبارشية  التابعة  باملحمودية  مارجرجس  الشهيد  كنيسة  كاهن 

خدمة  يف  سنة   24 حوال  منها  قىض  سنة   70 قارب  عمر  عن  ديروط، 

الكهنوت.

ولد األب املتنيح يوم 12 أبريل من عام 1951 وسيم كاهًنا يوم 24 

فرباير عام 1997. خدم يف كنائس الشهيد مارجرجس بصنبو، والشهيدة 

عن  مسؤواًل  وكان  بديروط،  كاراس  األنبا  والقديس  ببانوب،  دميانة 

قداسات راهبات دير السيدة العذراء بديروط.

رئيَسا  سات  مي  وقناة  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز  يتقدم 

ومديرين وعاملني بالعزاء، طالبني من الله نياًحا لروحه الطاهرة وتعزيات 

السامء لنيافة األنبا برسوم أسقف إيبارشية صنبو وديروط وملجمع كهنة 

اإليبارشية وعزاًءا سامئيًا ألرسته املباركة ولكل محبيه وأبنائه.

نياحة الخادمة الفاضلة "شيري كمال"
رقدت يف الرب يوم 23 ديسمرب 2020 اثر حادث أليم الخادمة الفاضلة 

العذراء و  السيدة  القس بيشوي بولس كاهن كنيسة  شريي كامل زوجة 

األنبا موىس بوكالة البلح 

يتقدم املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس وقناة مي سات رئيَسا ومديرين 

السامء  الطاهرة وتعزيات  نياًحا لروحها  الله  بالعزاء طالبني من  وعاملني 

ألرستها ومحبيها.
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نياحة القس "موسى عزيز"
رقد يف الرب يوم 30 ديسمرب 2020 األب الفاضل القس موىس 
منوف،  مركز  تتا  بعزبة  جرجس  مار  الشهيد  كنيسة  كاهن  عزيز 
التابعة إليبارشية املنوفية، عن عمر تجاوز ثالثًا وستني سنة، قىض 
منها ما يقارب 29 سنة يف الخدمة الكهنوتية، إثر إصابته بعدوى 

فريوس كورونا املستجد. 
ا، بيد نيافة األنبا  ولد األب الراحل يوم 25 مارس 1957 وسيم ِقسًّ

بنيامني مطران اإليبارشية، يف 17 يناير 1992. 
يتقدم املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس وقناة مي سات رئيَسا 
الطاهرة  لروحه  نياًحا  الله  من  طالبني  بالعزاء  وعاملني  ومديرين 
املنوفية  إيبارشية  مطران  بنيامني  األنبا  لنيافة  السامء  وتعزيات 

وملجمع كهنة اإليبارشية، وعزاًءا سامئيًا ألرسته املباركة. 

نياحة القمص "ويصا أرمل" 
رقد يف الرب يوم 2٨ ديسمرب 2020 القمص ويصا أرمل كاهن 

كنيسة الشهيد مار بقطر شو بأبنوب والفتح
يتقدم املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس وقناة مي سات رئيَسا 
الطاهرة  لروحه  نياًحا  الله  بالعزاء طالبني من  ومديرين وعاملني 

وتعزيات السامء ألرسته ومحبيه

نياحة القمص "إرميا لبيب" 
مع  طويل  جهاد  بعد  2020م  ديسمرب   2٨ يوم  الرب  يف  رقد 

املرض القمص إرميا لبيب كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم برتسا 
وأبو النمرس بالجيزة.

يتقدم املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس وقناة مي سات رئيَسا 
الطاهرة  لروحه  نياًحا  الله  من  طالبني  بالعزاء،  وعاملني  ومديرين 

وتعزيات السامء ألوالده وألرسته ومحبيه. 

الصالة عىل  نادية جورج، وقد متت  الفاضلة  الخادمة  أليم  ثر حادث  الرب يوم 17 ديسمرب 2020م  رقدت يف 

جثامنها الطاهر بكنيسة ماريوحنا الحبيب بباب اللوق 
يتقدم املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس وقناة مي سات رئيَسا ومديرين وعاملني بالعزاء، طالبني من الله نياًحا 

لروحها الطاهرة وتعزيات السامء ألوالدها وألرستها ومحبيها. ولنفسها البارة النياحة والراحة، والنصيب واملرياث مع 

جميع القديسني.

نياحة الخادمة "نادية جورج"
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املركز  إرميا رئيس  األنبا  نيافة  استقبل 

الثقايف القبطي بالكاتدرائية املرقسية مبقر 

2020املهندسة  ديسمرب   1٨ يوم  املركز، 

زينب بشري رئيس مؤسسة بنحبك يا مرص، 

وذلك بعد تربعها بآالف الكاممات مبناسبة 

أعياد امليالد.

وقالت املؤسسة يف بيان، إن التربع 

املستمر  املؤسسة  إطار حرص  يأيت يف 

الكاتدرائية  بني  املثمر  التعاون  عىل 

مرص  يا  بنحبك  ومؤسسة  املرقسية 

بشري  زينب  املهندسة  تتبناه  والذى 

عبد  الرئيس  من  لتوجيهات  تنفيذيا 

الجمهورية  رئيس  السييس  الفتاح 

بأهمية التعاون بينهام وبرعاية قداسة البابا توارضوس الثاين بابا اإلسكندرية بطريرك الكرازة املرقسية الذى يحرص 

توحيد أبناء الوطن من مختلف األديان الساموية عىل العمل ىف الخري والتنمية للنهوض ملرصنا الحبيبة.

الخريية  مبادرتها  عىل  بشري  زينب  املهندسة  برئاسة  مرص  يا  بنحبك  مؤسسة  بجهود  إرميا  االنبا  أشاد  وقد   

واالجتامعية والتنموية تجاه الوطن ولكل طوائف الشعب املرصي وخاصة اهتامم ودعم املؤسسة بتوزيع الكاممات 

مبناسبة أعياد امليالد لتوزيعها خالل االحتفال بأعيادهم، وقد اصطحب األنبا إرميا املهندسة زينب بشري يف جولة 

داخل الكاتدرائية وقام بإهدائها عدد من الهدايا التذكارية، وتم االتفاق عىل عمل مبادرات وتنظيم رحاالت داخل 

شهداء  ومتحف  العامة،  واملكتبة  العرائس،  لتجهيز  أتحبني   واتيليه  معرض  زيارة  تم  كام  املرقسية،  الكاتدرائية 

الكنائس، وشهداء األقباط، وشهداء ليبيا.

نيافة األنبا إرميا يستقبل المهندسة زينب بشير رئيس مؤسسة بنحبك يا مصر
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نظمت مكتبة اإلسكندرية بالقاهرة يوم الثالثاء 22 ديسمرب 2020م، ندوة بعنوان “حقوق اإلنسان واملعايري املزدوجة”

الثقايف القبطي األرثوذكيس إن حقوق اإلنسان  وخالل كلمته أكد نيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز 

يف األديان الساموية عظيمة وتؤكد أهمية قيمة االنسان، حيث خلقه الله عىل صورته التي تتسم بالرحمة والعدل 

واملحبة مع كون هذه الصفات محدودة يف اإلنسان لكنها كاملة يف صفات الله تعاىل.– إن الله خلق االنسان ووهبه 

حقوقا كالحياة وهو الذي يقرر متى يغادرها فحرم القتل وسفك الدماء وإنهاء األفراد، حيث عاقب أخا يقتل أخاه 

بالتيه مدى الحياة ثم جاءت املواثيق والرشائع التي تجرم من يسلب إنسانا حق الحياة وتعاقبه باملوت.

وأكد أنه ال يحق لإلنسان – أيضا – أن يقتل نفسه وينهي حياته فإن فعل ذلك هلك، مشري إىل أن حرية الشخص 

ال تحد من حرية آخر وال تقيض عليها، موضحا أن كل إنسان سوف يحاسب عىل جميع أمور حياته.

وأوضح أن الله عادل عدل مطلق، وأن العدل هو أساس حكمه، وحق من حقوق اإلنسان ويجب عليه أن يكون 

عادال مع اآلخرين، مضيفا أن الله وهب اإلنسان أيضا حقا أساسيا من حقوقه وهو السالم واألمن، فارتبطت حياته 

بهام وأمره بتحقيق السالم واتباعه مع اآلخرين.

وأوضح أنه من حقوق اإلنسان التي وهبها الله لإلنسان هو االحرتام فاإلنسان قيمة عظيمة توجب عليه احرتام نفسه 

واحرتام اآلخر لتقدم املجتمعات وترسيخ التعايش السلمي والبعد عن فظاظة القول واستخدام االسلوب الطيب يف الحديث.

وقال إن الكيل مبكيالني وازدواج املعايري ال توجد عند الله وال يف األديان الساموية وال يوجد متييز بني اإلنسان، مؤكدا 

أن الله حذر من الظلم واملحاباة والرشوة والغش، فتعترب املعايري املزدوجة مكروهة من الله تعاىل يف كافة األديان.

وأضاف نيافته أن الله أسس للخري ومعانيه التي وهبها لإلنسان ليعيش يف كرامة إنسانية، وإنه خلق اإلنسان إلسعاده 

وعامرة الكون دون النظر إىل اللون والجنس والنوع، رافضا أن تغتال سعادة اإلنسان أو براءته أو حقه يف الحياة.

وأوضح نيافة األنبا إرميا أن األديان الساموية اهتمت بحقوق اإلنسان، والحديث عنها ال ينتهي فالله وهبنا لحظة 

للحياة وإدراك الوجود، فالبرش مل يخلق من أجل املوت وظلم اآلخرين إمنا خلق للحياة وللتنعم بالسالم.

يذكر أن تلك الندوة تأيت بحضور الدكتور شوقي عالم مفتي الديار املرصية، ونيافة األنبا إرميا رئيس املركز الثقايف 

القبطي األرثوذكيس، الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة االسكندرية، ومحمد فائق رئيس املجلس القومي لحقوق 

اإلنسان، ومحمد رجايئ عطية نقيب املحامني، والدكتور عل الدين هالل أستاذ العلوم السياسية والدكتورة درية 

رشف الدين وزيرة اإلعالم األسبق، والسفري د.أحمد إيهاب جامل الدين مساعد وزير الخارجية.

اللقاء الفكري لمكتبة اإلسكندرية: األديان السماوية عظمت حقوق اإلنسان
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نظم معهد إعداد القادة بحلوان 

خالد  الدكتور  األستاذ  رعاية  تحت 

كريم  الدكتور  وبرئاسة  الغفار  عبد 

دورة  املعهد  مدير  هامم  حسن 

ديسمرب   27 من  الفرتة  يف  تثقيفية 

فعاليات  إوىل  ديسمرب   31 وحتى 

التسامح والقيم  الدورة بندوة حول 

اآلخر”،  وقبول  “التسامح  املرصية 

احمد  الشيخ  فضيلة  فيها  حارض 

املركز  العام رئيس  إرميا األسقف  األنبا  الجليل  الحرب  بالعباسية ونيافة  النور  الداعية اإلسالمي وإمام مسجد  الرتك 

الثقايف القبطي األرثوذكيس، تخللها إجابة عىل أسئلة الحضور.

املعهد  ينظمها  والتي  بالخارج  العلمية  واملهامت  البعثات  أعضاء  للسادة  مخصصة  الدورة  أن  بالذكر  جدير 

بالتعاون مع اإلدارة املركزية للبعثات ووزارة التعليم العال والبحث العلمي مبشاركة أكرث من 150 دارس من مختلف 

الجامعات الحكومية والجهات البحثية املرصية ومبشارك العديد من الشخصيات الهامة والبارزة يف الندوات وورش 

العمل املقدمة طوال الخمسة أيام التالية.

ندوة ” التسامح والقيم المصرية” بمعهد إعداد القادة بحلوان 

الملتقى السابع لمنتدى تعزيز السلم
الخارجية  وزير  نهيان  آل  زايد  بن  عبدالله  الشيخ  رعاية  تحت 

الدول اإلمارايت، مبشاركة وزراء وممثل حكومات ومنظامت  والتعاون 

دولية وقادة دينيني وشخصيات رفيعة املستوى.

عقد امللتقى تحت عنوان: "قيم ما بعد كورونا: التضامن وروح ركاب السفينة"، 

وناقش عىل مدار 3 أيام من 7 إىل 9 ديسمرب 2020، العديد من املوضوعات التي 

تشغل الوعي الكوين يف هذه املرحلة الحرجة من تاريخ البرشية.

بن  نهيان  الشيخ  للملتقى  االفتتاحية  الجلسة  يف  شارك  وقد  هذا 

مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش اإلمارايت، والشيخ عبدالله بن 

بيه رئيس منتدى تعزيز السلم رئيس مجلس اإلمارات لإلفتاء الرشعي 

رئيس املجلس العلمي األعىل لجامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية، 

العامل  لرابطة  العام  األمني  العيىس،  عبدالكريم  الدكتور محمد  والشيخ 

جمعة  مختار  محمد  والدكتور  السعودية،  العربية  باململكة  اإلسالمي 

وزير األوقاف يف جمهورية مرص العربية والشيخ نور الحق قادري الوزير االتحادي للشؤون الدينية والتحالف بني 

األديان يف جمهورية باكستان، والسفري سام براون باك سفري الحريات الدينية يف وزارة الخارجية األمريكية، وجاسنت 

ويلبي رئيس أساقفة كانرتبري يف لندن، وميغيل موراتينوس املمثل السامي لتحالف الحضارات التابع لألمم املتحدة.
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مفتي  عالم،  شوقي  الدكتور  افتتح 

لدور  العامة  األمانة  رئيس  الجمهورية، 

يوم  اإلثنني،  العامل،  يف  اإلفتاء  وهيئات 

مؤمتر  أعامل   2020 ديسمرب   2٨ االثنني 

أنشطتها  لعرض  املرصية  اإلفتاء  دار 

2020م،  عام  خالل  وإنجازاتها  الختامية 

القادمة،  للمرحلة  املستقبلية  وخطتها 

وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

عمر  املستشار  السيد  بحضور  وذلك 

الدكتور  والسيد  العدل،  وزير  مروان 

والسيد  املالية،  وزير  معيط  محمد 

الدكتور محمد مختار جمعة وزير األوقاف، والسيد املستشار سعيد مرعي رئيس املحكمة الدستورية العليا، السيد 

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واألستاذ الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية مبجلس النواب، ونيافة 

الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، وعدد من كبار العلامء واإلعالميني

مؤسسة “محمد فريد خميس لتنمية المجتمع” تكرم أوائل الثانوية العامة 
العلمى،  العاىل والبحث  التعليم  الغفار، وزير  ، والدكتور خالد عبد  العاملة محمد سعفان  القوي  شارك وزير 

والدكتور مصطفى الفقي املفكر السيايس ومدير مكتبة اإلسكندرية، والدكتور رضا حجازى نائب وزير التعليم ، يوم  

الثالثاء 15 ديسمرب 2020  ، يف فعاليات االحتفال السنوي ملؤسسة محمد فريد خميس لتنمية املجتمع، وذلك لتكريم 

الدفعة  السابعة عرش من املائة االوائل عل الثانوية العامة، والخمسة أوائل الشهادة اإلعدادية عىل كل محافظة.

وذلك بحضور وزير التعليم العال أ. د. خالد عبد الغفار ود. محمد سعفان وزير القوى العاملة وأ. د. رضا حجازي 

نائبا عن وزير الرتبية والتعليم وأ. ياسمني خميس رئيس مجلس إدارة رشكة النساجون الرشقيون وأ. فريدة خميس 

رئيس مجلس أمناء الجامعة الربيطانية وأ. 

د. أحمد حمد رئيس الجامعة الربيطانية ود. 

اإلسكندرية  مكتبة  مدير  الفقي  مصطفى 

ونيافة أنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز 

العام  األمني  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف 

أنبا  ونيافة  املرصية  العائلة  لبيت  املساعد 

قطاع  لكنائس  العام  األسقف  إكليمندس 

أملاظة والهجانة ورشق مدينة نرص نائبا عن 

قداسة البابا وفضيلة الشيخ د. حسن خليل 

نائبا عن فضيلة اإلمام األكرب.

افتتاح أعمال مؤتمر دار اإلفتاء لعرض »إنجازات 2٠2٠« 
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ندوة “المواطنة” بمجلة روز اليوسف

نظمت مجلة روز اليوسف مساء األربعاء 23 ديسمرب 2020م، ندوة بعنوان “املواطنة” مبشاركة الكاتب الصحفي 

أمين فتحي توفيق رئيس مجلس إدارة مجلة روز اليوسف، ونيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف 

القبطي األرثوذكيس األمني العام املساعد لبيت العائلة املرصية، و د. محمد أبو زيد األمري نائب رئيس جامعة األزهر 

واملنسق العام لبيت العائلة املرصية وعدد من شيوخ األزهر الرشيف وبيت العائلة املرصية وأعضاء مجلس النواب 

ولفيف من اإلعالمني والصحفيني واملفكرين.

وخالل كلمته أشار نيافة األنبا إرميا للعديد من األحداث واملواقف عرب التاريخ  تؤكد عىل املواطنة الحقيقية بني 

املرصيني وأعطى نيافته مناذج من اآلباء البطاركة ومنهم البابا يؤانس الرابع عندما حدثت مجاعة كبرية عام 770م 

اثناء الحكم اإلسالمي قام خاللها بتقديم مساعدات للمرصيني جميعاً. وأيضا خالل فرتة البابا بطرس الجول عندما 

عرض عليه قيرص روسيا حامية األقباط يف مرص، فكان رد قداسته "أنتم تعيشون تحت حامية ملك ميوت إمنا نحن 

األقباط فنعيش تحت حامية ملك مل ولن ميوت" وعلم محمد عل بذلك وشكر البابا عىل وطنيته. وكذا موقف البابا 

كريلس الرابع وموقفه يف الوساطة مع الحبشني ونجاحه يف حل مشكالت حينها، وأيضا موقف البابا كريلس الخامس  

عندما عرض عليه املندوب السامي الربيطاين حامية األقباط فكان رد قداسته "ال أحد يحمي األقباط سوى الله.

وتطرق نيافته إىل دور بيت العائلة املرصية مشريًا إنه أنشأ 

قواعد ومعايري محددة  له الئحة تضم  بقرار وزاري ووضعت 

وأي خروج عنها يسعى لعدم ترسيخ املواطنة ومنها إىل انشقاق.

أن  فيقولوا  مصيبة  آية  تحدث  عندما  بأنه  نيافته  وأشار 

لجنة املصالحات خرجت بالقرار ده أو حكمت بذلك لصالح 

فالن، وهنا ال ألوم عىل أحد من املفكرين أو املثقفني أو رجال 

الدين مبا يرددوه بكيف يحل بيت العائلة محل القانون٬ وهنا 

أؤكد لكم أن بيت العائلة املرصية ال يحل محل القانون تحت 

أي مسمى.
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فخامة الرئيس والصديق العزيز/ إميانويل ماكرون  
                             رئيس الجمهورية الفرنسية،

أتوجه إليكم بخالص الشكر عىل دعوتكم الكرمية إلمتام زيارة الدولة إىل بلدكم الصديق، كام أعرب عن تقديري 
باريس، وهو ما يؤكد عىل ما يجمع بني بلدينا من عالقات  التي لقيناها منذ وصولنا إىل  الضيافة والحفاوة  لكرم 
ذات طبيعة اسرتاتيجية وصداقة ممتدة عىل كافة األصعدة، وتوافر إرادة سياسية قوية لالرتقاء بها إىل آفاق أرحب، 
حيث شهدت أوجه التعاون الثنايئ خالل السنوات املاضية خطوات نوعية يف كافة املجاالت السياسية والعسكرية 
واالقتصادية والثقافية، كام يجري التشاور والتنسيق بيننا بصورة منتظمة ودورية إزاء مختلف القضايا محل االهتامم 

املتبادل إقليمياً ودولياً.

ولقد اتسمت املحادثات املنفردة واملوسعة اليوم مع صديقي الرئيس "ماكرون" بالرصاحة والشفافية، وعكست 
وبصورة  استعرضنا  حيث  واإلقليمية،  الثنائية  والقضايا  امللفات  من  الكثري  حول  بيننا  النظر  وجهات  تقارب  مدى 
تفصيلية كافة أوارص التعاون، خاصًة االقتصادية والتجارية واالستثامرية، وكيفية تطويرها لرتتقي إىل مستوى العالقات 

السياسية املتميزة بني بلدينا، التي شهدت كذلك قوة دفع واضحة يف السنوات األخرية.

ويف هذا اإلطار، اتفقنا عىل أهمية العمل املشرتك نحو زيادة قيمة االستثامرات الفرنسية يف مرص، واالستفادة 
من الفرص الكبرية التي توفرها املرشوعات القومية العمالقة يف مرص حالياً، وأكدنا عىل رضورة الدفع قدماً لزيادة 
التوازن به عرب إتاحة الفرصة ملزيد من نفاذ الصادرات املرصية إىل السوق  البلدين وتحقيق  التجاري بني  التبادل 
الفرنيس، باإلضافة إىل تعزيز التعاون يف القطاعات االقتصادية ذات األولوية، خاصًة يف مجال التعليم، والتعليم العال، 
األساسية.  والبنية  والنقل، والصحة،  الرقمي،  السيرباين، والتحول  الذكاء االصطناعي، واألمن  واالتصاالت، وتطبيقات 
كام استعرضنا أوجه التعاون العسكري وسبل تعزيز العالقات الثقافية والعلمية مبا يعكس املرياث الثقايف والحضاري 

الكبري لبلدينا.

ولقد ناقشنا أيضاً أهمية زيادة تدفقات السياحة الفرنسية إىل املقاصد السياحية يف الغردقة ورشم الشيخ واألقرص 
وأسوان، وذلك يف ضوء التدابري االحرتازية املشددة التي تطبقها مرص يف تلك املقاصد والتي جعلت معدالت اإلصابة 
بها تكاد تكون منعدمة، كام أعربت لفخامة الرئيس عن اإلشادة بقرار استئناف الرحالت السياحية بني البلدين اعتباراً 

من 4 أكتوبر ۲۰۲۰.

ويف هذا السياق، تبادلنا الرؤي حول التداعيات الصحية واالجتامعية واالقتصادية النتشار فريوس كورونا املستجد، 
واستعرضت من جانبي الجهود الدؤوبة للتعامل مع هذه األزمة والتي نجحت باقتدار يف تحقيق التوازن الدقيق بني 
تطبيق اإلجراءات االحرتازية الحتواء انتشار الفريوس من جانب، واستمرار النشاط االقتصادي وتفعيل نظام الحامية 
االجتامعية ملعالجة اآلثار السلبية لهذه الجائحة من جانب آخر، مام جعل مرص واحدة من الدول املعدودة التي 

استطاعت تحقيق معدالت منو اقتصادي إيجابية يف العامل.

عىل جانب آخر؛ فلقد كانت املحادثات فرصة مهمة لتأكيد رضورة العمل املشرتك لتشجيع نرش قيم التسامح 

كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
 خالل المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية 
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واالعتدال والتعايش املشرتك بني األديان والحضارات والشعوب، ومحاربة ظواهر التطرف واإلرهاب وكراهية اآلخر 
والعنرصية، مبا يساهم يف تعزيز الحوار بني أصحاب األديان والثقافات املختلفة. كام أكدت عىل رضورة عدم ربط 
اإلرهاب بأي دين، وعدم اإلساءة للرموز واملعتقدات املقدسة، وأهمية التمييز الكامل بني اإلسالم كديانة ساموية 
عظيمة وبني مامرسات بعض العنارص املتطرفة التي تنتسب اسامً لإلسالم وتسعى الستغالله لتربير جرامئها اإلرهابية. 
والتطرف،  الكراهية  لخطاب  للتصدي  دولية  آلية جامعية  لصياغة  الجارية  جهودنا  أيضاً  تناولنا  السياق،  ويف هذا 
وفكر  التسامح  أسس  وترسيخ  اإلنساين  السالم  قيم  نرش  بهدف  األطراف  جميع  من  الدينية  املؤسسات  مبشاركة 

التعايش السلمي بني الشعوب جميعاً.

ولقد شملت محادثاتنا حواراً معمقاً حول موضوعات حقوق اإلنسان والعنرصية واإلسالموفوبيا، وذلك يف ضوء ما 
تشهده القارة األوروبية ومنطقة الرشق األوسط من تحديات متصاعدة واضطرابات ونزاعات مسلحة، مبا يضع عىل 
عاتقنا مسئولية كبرية للموازنة بني حفظ األمن واالستقرار الداخل من جهة وبني الحفاظ عىل قيم حقوق اإلنسان 
مبفهومها الشامل من جهة ثانية. واستعرضت يف هذا الصدد الجهود املرصية الرامية ملزيد من تعزيز حقوق اإلنسان 
لكافة املواطنني دون متييز عرب ترسيخ مفهوم املواطنة وتجديد الخطاب الديني وتطبيق حكم القانون عىل الجميع 
دون استثناء، باإلضافة إىل تحديث البنية الترشيعية، خاصًة إقرار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم مامرسة العمل 
األهل لتسهيل عمل منظامت املجتمع املدين وتعزيز قدراتها التنظيمية واملالية، فضالً عن إطالق أول اسرتاتيجية 

وطنية شاملة لحقوق اإلنسان التي يجري إعدادها مبشاركة أطياف املجتمع املدين.

من ناحية أخرى، حظيت األوضاع اإلقليمية يف رشق املتوسط والرشق األوسط ومنطقة الساحل األفريقي بأولوية 
كبرية خالل مناقشاتنا املطولة، يف ضوء ما متثله من تحديات جمة ومخاطر متصاعدة عىل األمن القومي لبلدينا ومصالحنا 
املتبادلة، واتفقنا عىل أهمية تصدي املجتمع الدول للسياسات العدوانية واالستفزازية التي تنتهجها قوى إقليمية ال 

تحرتم مبادئ القانون الدول وحسن الجوار وتدعم املنظامت اإلرهابية وتعمل عىل تأجيج الرصاعات يف املنطقة.

ويف سياق متصل، أكدنا رضورة استمرار املساعي النشطة لتسوية النزاعات اإلقليمية بصورة سلمية استناداً إىل 
قرارات الرشعية الدولية، وتوافقنا عىل أهمية تهيئة املناخ املالئم الستئناف عملية السالم بني الجانبني الفلسطيني 
واإلرسائيل مبا يتفق مع املرجعيات املتفق عليها ومبدأ حل الدولتني مبا يؤدي إىل إقامة دولة فلسطينية عىل حدود 
4 يونيو 1967 عاصمتها القدس الرشقية، وشددنا عىل أن الحل السيايس الشامل يف ليبيا الذي يعالج كافة جوانب 
األزمة هو السبيل الوحيد لتحقيق االستقرار لهذا البلد الشقيق والحفاظ عىل وحدته اإلقليمية، وأكدنا عىل رضورة 
اجتامعات  عليه خالل  االتفاق  تم  ملا  تنفيذاً  ليبيا  األجنبية من  القوات  كافة  املسلحة وخروج  امليليشيات  تفكيك 
اللجنة العسكرية "5 + 5". كام تم تناول آخر تطورات مفاوضات سد النهضة واملساعي املرصية الرامية للتوصل إىل 

اتفاق قانوين ملزم ومتوازن للملء والتشغيل يراعي مصالح مرص والسودان وإثيوبيا.

فخامة الرئيس "إميانويل ماكرون"،  

ختاماً، فإنني أعرب مجدداً عن امتناين لدعوتكم الكرمية وتقديري ملناقشاتنا البناءة التي أكدت حرصنا املتبادل 
عىل مزيد من تطوير التعاون املثمر بني بلدينا تحقيقا ملصالحنا املتبادلة، وأتطلع إىل استقبالكم يف القاهرة خالل 

العام القادم كضيف كريم عىل مرص.                                                                               شكراً جزيالً.



ت
ملفا

22

»في بدء عام جديد« 
   بقلم مثلث الرحامت

   قداسة البابا شنوده الثالث بابا اإلسكندرية 
وبطريرك الكرازة املرقسية

أهنئكم يا إخويت وأبنايئ ببدء عام جديد، نرجو أن يكون عاًما سعيًدا يف حياة 
كل فرد ِمنَّا، وأن يكون كذلك بالنسبة إىل بالدنا العزيزة، وإىل العامل كله وبخاصة 

املناطق املتوترة وامللتهبة فيه.

وطريقة كنائسنا يف استقبال عام جديد، هي استقباله بليلة صالة كاملة. عىل 
الحارضين  كل  وذلك إلعطاء  تقريبًا،  بدقيقة  الليل  نصف  قبل  األنوار  تُطفأ  أن 
فرصة يُصلِّ فيها كل فرد يف قلبه صالة خاصة من أجل نفسه وُمحبيه، ومن أجل وطنه أيًضا، وما يشاء من طلبات. ثم 
ث إليه يف العام الجديد،  تُضاء األنوار ويعود الجميع إىل الصالة العامة. ونقصد من هذا أن يكون اللَّه هو أوَّل َمن نتحدَّ

ث إليه، واضعني اللَّه يف البدء باستمرار. أفراًدا أو مجتمًعا. ثم يصري هذا منهًجا يوميًا يف أن يكون اللَّه أوَّل َمن نتحدَّ

واملُهم يف العام الجديد، أن يكون جديًدا يف أسلوب حياتنا، وليس يف ُمجرَّد التقويم بأن نستخدم رقم 200٨ بداًل من 
ت إىل األفضل، سواء الظاهر منها يف معامالتنا، أو ما يخص قلوبنا وأفكارنا...  2007... بحيث نشعر فيه أن حياتنا قد تغريَّ
فهل تشعر فعاًل أيها القارئ العزيز بهذه الجدة يف حياتك، وأنك من بداية العام الجديد قد قُمت بتصحيح بعض نقاط 

... أم أنت كام أنت؟! يف ترصفاتك، كان يلزمها أن تتغريَّ

أوَّل واجب علينا يف عامنا الجديد، أن نشكر اللَّه من ُعمق قلوبنا عىل كل ما فعله معنا من خري يف العام املايض سواء 
نحن أو َمن نحبهم.. ذلك ألنه -كام يقول أحد اآلباء- " ال توجد عطية بال زيادة، إالَّ التي بال ُشكر"... وقد قال داود النبي 

يف أحد مزامريه: "سبِّحي يا نفيس الرب، وال تنيس كل إحساناته". والشكَّ أن إحسانات الرب إلينا كثرية جًدا...

يحتاج اإلنسان أيًضا يف بداية العام الجديد، أن يجلس جلسة رصيحة مع نفسه، ال يُجامل فيها ذاته، إمنا يفحص حياته 
بكل دقة، ويرى كيف يسري، وإىل أي مصري؟ وهل توجد له ضعفات ُمعيَّنة، أو أمور يلومه البعض عليها؟ وهل أفكاره 

كلها نقية؟ وهل مشاعر قلبه كلها طاهرة؟ وهل ترصفاته بال عيب، وكذلك كل عالقاته؟

عليه أيًضا يف هذه الجلسة أن يبحث ما هي عالقته باللَّه تبارك اسمه؟ وهل هي عبادة شكلية روتينية يهتم فيها 
ا قلبه فُمبتعد عنه بعيًدا؟! وهل هو أمني يف جميع واجباته الدينية؟ وهل هو  باملظهر فقط، أي يعبد اللَّه بشفتيه أمَّ

ذ جميع وصايا اللَّه؟ وإن مل يكن، فم هي مواضع تقصريه؟ يُنفِّ

ويف هذه الجلسة أيًضا، عليه أن يبحث عالقته مع بعض الفضائل الرئيسية مثل نقاوة القلب ونقاوة الفكر، ومثل 
الوداعة والهدوء، وفضيلة العطاء، وفضيلة العفة، ونزاهة الكلمة وصدقها، ومدى أمانته يف عمله، واستقامته يف أساليبه، 

ومدى عالقته بحياة الدقة والجدية، وما إىل ذلك من الفضائل...

إن كشف النفس فضيلة كربى، ولوم النفس عىل أخطائها فضيلة أخرى. وما أصدق وأعمق قول ذلك األب الروحي: 
"اْحُكم يا أخي عىل نفسك قبل أن يحكموا عليك".
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عىل أن كشف النفس ولوم النفس، ينبغي أن يصحبهام أيًضا تقويم النفس، أي إصالحها. واإلنسان قد ال يقبل أحيانًا 
توبيخ اآلخرين له، ولكنه يقبل ذلك عن نفسه. ولوم اآلخرين له قد ال يكون عن معرفة دقيقة بحقيقته. ولكن لومه 
ا كشفه لنفسه فال إحراج  لنفسه يكون عن معرفة تامة لنفسه. كام أن كشف اآلخرين ألخطائه، قد يحرجه أمام الغري، أمَّ

فيه. وهو كذلك يقبل التوجيه من ضمريه أكرث مام يقبله من أي إنسان.

لذلك اهتم أيها القارئ العزيز بنفسك ومصريها يف العامل اآلخر، وكذلك ُسمعتها يف العامل الحارض. فأنت متلك نفًسا 
واحدة، إن خرستها خرست كل يشء، وإن ربحتها ربحت كل يشء. وقد قال السيد املسيح يف عبارة خالدة: "ماذا ينتفع 

اإلنسان لو ربح العامل كله وخرس نفسه؟!"...

وأنت يف فحصك لنفسك، ويف كشفك ألخطائك وتقصرياتك ونقائصك، احذر كل الحذر من تغطية كل ذلك بتربيرات 
وأعذار ال تستطيع ُمطلًقا أن تريح الضمري، وليست مقبولة عند اللَّه... وقد صدق ذلك اإلنسان الروحي الذي قال: "إن 
طريق جهنم مغروس باألعذار والتربيرات "!! والواقع أنَّ األعذار والتربيرات، إمنا هدفها أن يلّمع اإلنسان نفسه أمام الغري، 

بينام هو مكشوف أمام اللَّه... كام أنَّ الهدف أيًضا هو تغطية الخطية وليس إصالح النَّفس!

وإذ تعرف أيها القارئ العزيز حقيقة نفسك يف بدء عام الجديد، حاول إذن أن تضع لك خطة للعام الجديد تشمل عالقتك 
مع اللَّه والناس ونفسك، بحيث تقودك إىل حياة أفضل. عىل أن تكون خطة عملية وسهلة التنفيذ. وال مانع من أن يكون فيها 

عنرص التدّرج الذي به تصعد السلّم الروحي درجة درجة، وتصل إىل ما ميكن لنفسك أن تصل إليه، ولو بعد حني...

البرشية  اللَّه ال ميكنك أن تفعل شيئًا. فقد جرَّبت ضعف  ويف كل ذلك تطلب املعونة اإللهية. ألنك بدون معونة 
نقائصها  بكل  يا رب،  أمامك  بكل صدق وإخالص: "ه هي نفيس  له  اللَّه، وقُل  أمام  قلبك  افتح  إذن  تُجرِّب.  ومازلت 
وضعفاتها، تطلب إليك أن تتوىلَّ أنت قيادتها. تتوىلَّ قيادة قلبي وفكري وحوايس وإراديت. إنني لك أنت الذي أوجدتني. 

فال ترتك الشيطان يخطفني من يدك"...

وبعد هذه الصالة، اجلس أيًضا وادرس العوائق التي وقفت أمامك يف املايض، تعطلك يف طريق الفضيلة، وتوقف منوك 
الروحي. واطلب من الرب قوة الجتياز كل تلك العوائق. ومن جانبك حاول أن تسد جميع األبواب التي تأيت إليك منها 

الخطيئة... وضع لنفسك قياًم ُمعيَّنة تلتزم بها مهام كانت الظروف الخارجية.

وكام تضع خطة لحياتك الخاصة، ضع لك أيًضا منوذًجا لعالقتك مع اآلخرين، وكيف تسودها املودة والتعاون والبُعد 
عن كل أنواع التصادم. وعىل قدر طاقتك سامل جميع الناس. البعض منهم متنحه من عطائك، والبعض تحتمله يف رقتك، 

والبعض تتحاىش غضبه. وكل هؤالء تُصلِّ من أجلهم: أن يحفظهم الرب بسالمه، وأن يحفظك من أذية أي أحد منهم.

اللَّه من مشكلة  يه  يُنجِّ العزيز وسالمة كل فرد فيه، وأن  الجديد أن تُصلِّ من أجل وطننا  العام  ال تنَس يف بداية 
يه اللَّه من كل مواضع الخلل حيثام ُوِجدت، ويحفظه  البطالة، ومشكلة ارتفاع األسعار فوق قدرة الدخل. وكذلك أن يُنقِّ

يف سالم، ومينح قادته باستمرار الحكمة وُحسن التدبري.
د ضحاياها. ليكن الرب معهم  كام تُصلِّ أيًضا من أجل العامل كله، وبخاصة املناطق امللتهبة التي تكرث حوادثها وتتعدَّ

ومعنا. وليكن هذا العام ُمباركًا وسعيًدا…
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الكتاب المقدس واآلراء الفكرية المعاصرة

   بقلم مثلث الرحامت
   نيافة »أنبا يوأنس«

 أسقف الغربية

1 العهد القديم      

أيها اإلخوة األحباء املباركني سلسلة عضات الصوم املقدس يف هذا العام عن "كتابنا املقدس ومسيحنا القدوس" 

لقد كانت سلسلة العام املايض عن "إمياننا األقدس" وتأيت سلسلة هذا العام كيشء مكمل ملا قلناه يف العام املايض 

يف مثل هذا الصوم...

وقد طلب كثري من أبنائنا أن تكون سلسلة هذا العام تعالج مواضيع روحية لكن الرضورة وحدها هي التي تحتم 

علينا االعداد للمواضيع الدراسية الالهوتية وتحتم علينا أيًضا دوام الحديث عن أمثال هذه املوضوعات اإلميانية ... إن 

عدو الخري يحاول أن يلقي بكل ثقله عىل اإلميان املسيحي محاوال إتالفه أو تشويهه ليك ما يقتنص ما ميكن أن يقتنصه 

ممن دعي اسم املسيح عليهم... ولذلك فنحن مضطرون أن نتحدث وباستمرار عن هذين املوضوعني الذين هام هدف 

كل الهجامت: الكتاب املقدس وشخص املسيح من جهة الهوته.

ويف موضوع الكتاب املقدس وشخص املسيح املبارك والهوته ال تختلف كنيستان مسيحيتان وال يختلف اثنان من املسيحيني.

عىل مدى األجيال آمن املسيحيون إميانا ثابتا بالكتاب املقدس عىل أنه كتاب الله الذي كتب بالروح القدس لكن 

بقدر ما كان إميانا املسيحيني بكتابهم املقدس عظيام بقدر املعارك الشديدة التي خاضها هذا الكتاب إثباتا إلصالته 

كل هذه  من  املغرضني وخرج  من  وفئات  املحدثني  والعقالنيني  الوثنني  الفالسفة  الكتاب  واجه  لقد  والمته  وصحته 

املعارك سلياًم مثبتًا أنه كتاب الله الذي مل ولن يسقط حرف واحد منه.

وعىل مدى األجيال أيضأ آمن املسيحيون بشخص املسيحيون بشخص املسيح املبارك عىل أنه الله الذي ظهر يف 

الجسد... حول هذه العقيدة اجتمع املسيحيون يف العامل كله برصف النظر عن بعض مفاهيمهم اإلميانية واعتربوها 

العقيدة اإلميانية األوىل يف املسيحية.

ومن أجل اإلميان بالهوت املسيح وصحة الكتاب املقدس ككتاب الله استشهد آالف بل ماليني املسيحيني، مفضلني 

أن يجودوا بأرواحهم عىل التفريط يف إميانهم الحي... لكن الرصاع بني املسيحيني وخصومهم يف الرأي من جهة هذين 

املوضوعني مازال قامئا بصورة أو بأخرى ومازالت القضية مطروحة حتى اآلن. إن هذا األمر الذي نتصدى له ال يرهبنا ... 

فلدينا وعد املسيح الذي أسس كنيسته عىل الصخر وأعطى الوعد أن أبواب الجحيم أي قوات الرش مهام بلغت رضاوتها 

ووحشيتها لن تقوى عليها. بقوة هذا الوعد املبارك سلخت الكنيسة املسيحية من عمراها قرابة األلفي عام/ متخطية 

كل العقبات، مصارعة كل املضطهدين مفندة كل البدع والهرطقات، مبددة كل الشكوك، معلنة سمو الفضيلة يف عامل 

عمته الرذيلة والفساد، حاملة مشعل النور وسط مجتمعات غشيتها الظلمة... وهنا نتذكر ما قاله صاحب النشيد عن 

الكنيسة أنها "مرشقة مثل الصباح، جميلة كالقمر، كالشمس، مرهبة كجيش بألوية" )نش 6: 10( 

ويف بداية موضوعنا عن الكتاب املقدس واآلراء الفكرية املعارصة نستطيع أن نلخص ما جاء الكتب من نقد للكتاب 

املقدس يف نقطتني:
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أوال: ما يقال من عدم توافق بني بعض ما ورد يف الكتاب املقدس ونظريات العلم الحديث.

ثانيًا: ما يقال من أخطاء تاريخية يف تفاصيل بعض قصص العهد القديم وتدوين األناجيل وزمن كتابتها...

ونعالج موضوع " الكتاب املقدس واآلراء الفكرية املعارصة" يف عظتني ... عظة هذا املساء نتحدث فيها عن العهد القديم

أوال: القول بعدم توافق الكتاب املقدس والعلم الحديث:

وقبل أن نخوض يف هذه النقطة أمامنا بعض الحقائق:

هناك فارق جوهري بني كتب العلم الحديث والكتاب املقدس ... فالعلم الحديث عبارة عن مجموعة من   )1(

املعلومات ترتاكم عىل مر السنني نتيجة أبحاث اإلنسان إىل أن تثبت صحتها أو خطاها وحينئذ فقط تصبح مجموعة 

من الحقائق... أي أن الرأي الذي ينادي به عامل من العلامء ال يصبح نظرية علمية إال بعد متحيص هذا الرأي بواسطة 

العلامء اآلخرين... وهكذا فإن العلم يشبه الطفل الذي ينمو أما الكتاب املقدس فإنه يشء قديم جداً... هو أشبه بشيخ 

وقور ... وهكذا فإن العلم يبدو إىل جوار الكتاب املقدس كطفل أمام شيخ مهيب.

ومثة يشء أسايس هو أن الكتاب املقدس ليس هو كتاب علم. ولو كان الكتاب املقدس كتابا من كتب العلم لوجب أن 

يكتب من جديد مرة يف كل جيل عىل األقل، ألن كتب العلم التي مىض عليها عرشون سنة أو ثالثون تفقد قيمتها العلمية. 

واستنتاجات أي جيل من البرش تكون هي موضوع البحث يف الجيل الذي يليه واملعرفة العلمية دامئا يف حالة تغيري.

الكتاب املقدس يحوي حقائق علمية مكتوبة بأسلوب غري علمي.  )2(

وذلك ألن للكتاب املقدس هدفًا آخر... ومع كونه كتابا غري علمي فإنه خال من أي خطأ علمي... نحن نسمع كل 

يوم عن اصطالحات علمية جديدة تضاف إىل العلم أما الكتاب املقدس فهو وإن كان كتاب قديم لكنه يحوي حقائق 

علمية صحيحة ... ولو كتب الكتاب املقدس بلغة العلم لفقد قيمته ككتاب الله لكل البرش، يستهدف رسالة خاصة 

إىل كل الفئات من علامء وبسطاء... فالكتاب املقدس كتاب الجميع للعامل والجاهل... لكل االجناس وكل الثقافات إنه 

يحوي رسالة الله للبرش من أجل خالصهم ومن العجيب ولعل ذلك يعترب من املعجزات أن الكتاب املقدس يعرض 

الحقائق العلمية بلغة بسيطة جدا، يفهمها الجميع حتى األطفال بعيدا عن تعقيد األسلوب العلمي.

الكتاب املقدس خال من األخطاء العلمية التي كانت شائعة يف أزمنة كتابته... ولو أن الكتاب املقدس ليس   )3(

كتاب علم باملفهوم العلمي ولكنه ومع ذلك خال من األخطاء العلمية التي كانت شائعة يف أزمنة كتابته فمثال:

+ موىس: عاش يف مرص لغاية سن 40 سنة وتعلم يف املدارس املرصية وتهذب بكل حكمة املرصيني كام يقول الكتاب 

املقدس. ومع ذلك ال نجد أن أسفار موىس الخمسة التي كتبها وهي األسفار الخمسة األوىل يف الكتاب املقدس- ال 

تحتوي شيئاً من الخرافات التي كانت سائدة يف مرص يف عرصه. كانت هناك خرافات كثرية شائعة ولو مل تكن هذه 

الكتابة بإلهام من الروح القدس لظهرت هذه الخرافات فيام كتبه موىس.

+ دانيال: عاش يف بابل وكانت يف ذلك الوقت إمرباطورية عظيمة وال يحوي السفر الذي يحمل اسمه شيئا من 

الخرافات واألساطري البابلية ومنها أن األرض يحملها ثور عىل قرنيه. وعندما تحدث زلزلة يعللونها أن الثور ينقل األرض 

من أحد قرنيه إىل اآلخر ويف كل العبادات الوثنية نجد أمثلة كثرية ملثل هذه األساطري.




