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المسيح قام، بالحقيقة قد قام
أهنئكم أيها األحباء بعيد القيامة المجيد، 
عيـــد القيامـــة هـــو قمـــة أعيادنـــا وفـــرح أفراحنا. 
أهنئكـــم جميًعـــا فـــي كل مـــكان. أهنـــئ اآلبـــاء 
المطارنـــة واآلبـــاء األســـاقفة، واآلبـــاء الكهنـــة، 
الرهبـــان،  واآلبـــاء  والقســـوس،  القمامصـــة 
والشمامســـة، وكل األراخنـــة وأعضـــاء مجالس 
الكنائـــس فـــي اإليبارشـــيات المتعـــددة. وأيًضـــا 
والخادمـــات.  والخـــدام  والشـــباب  الشـــعب  كل 
األطفـــال.  وكل  الصغـــار  وكل  األســـر  وكل 
نســـميه  الـــذي  المجيـــد  القيامـــة  بعيـــد  أهنئكـــم 

بثالثـــة أســـماء:
 ”Passover“ الفصـــح:  عيـــد  نســـميه 
وهو يعني العبور من الظالم إلى النور. وهو 
الليلـــة التـــي نقضيهـــا قبـــل قـــداس القيامـــة فـــي 
ليلـــة أبوغالمســـيس حيـــث ندخـــل الكنيســـة في 
الظـــالم وننتهـــي بالقـــداس في ســـبت الفرح في 
Eas-“ :عيـــد القيامة  النـــور. وأيًضا نســـميه

ter”، وهـــذه الكلمـــة تأتي مـــن East ومعناها 
الشـــرق، فهـــو عيـــد مشـــرقي، والشـــرق دائًمـــا 
ُيعبَّـــر عنـــه بالنـــور. أهنئكـــم أيًضـــا بالتســـمية 
الثالثـــة وهـــي تســـمية »يوم األحـــد«، فهو عيد 
األحـــد، و”Sunday” معناهـــا »يـــوم النور«. 

فهـــذا هـــو يـــوم النـــور، أو »عيـــد النور«.
فـــي أحـــداث القيامة المجيدة وما يســـبقها 
مـــن أســـبوع اآلالم تقابلنـــا شـــخصيات متعددة. 
تاريـــخ  فـــي  األكبـــر  الحـــدث  هـــي  القيامـــة 
البشـــرية الـــذي يـــزرع األمـــل في حياة البشـــر. 
وهـــذا يجعلنـــا نقـــف أمـــام نوعيـــن مـــن البشـــر. 
هنـــاك نـــوع مـــن البشـــر يصنـــع األلـــم، وهنـــاك 
نـــوع آخـــر من البشـــر يـــزرع األمل. فـــي اللغة 
العربيـــة كلمـــة »األلم« وكلمـــة »األمل« بنفس 
الحـــروف وإن كانـــت ليســـت بنفـــس الترتيـــب. 
هنـــاك مـــن يصنـــع األلـــم أو اآلالم فـــي حيـــاة 
البشـــر، وهنـــاك مـــن يـــزرع األمـــل أو اآلمـــال 
فـــي حيـــاة البشـــر. القيامة هي الحـــدث األكبر 
الـــذي حـــدث علـــى األرض يـــزرع األمـــل فـــي 
نفـــوس البشـــر. هيـــا بنـــا نقـــدم بعـــض األمثلة.

إذا قرأنـــا فـــي بدايـــات العهـــد الجديـــد نقرأ 
عن هيرودس الملك، إنســـان صنع األلم، فهو 
المســـئول عـــن قتـــل أطفـــال بيـــت لحـــم، هؤالء 
الذيـــن كان عمرهـــم أقـــل مـــن ســـنتين؛ وكان 
يقصـــد أن يقتـــل المســـيح. يبـــّث األلـــم ويصنع 
والعويـــل  البـــكاء  النتيجـــة  وكانـــت  األحـــزان، 

يمـــآن كل األرجـــاء بســـبب قتـــل األطفـــال.
فـــي  األلـــم  صنعـــوا  للذيـــن  آخـــر  مثـــال 
الســـيد  صلبـــوا  الذيـــن  اليهـــود  البشـــر:  حيـــاة 

المســـيح. آالم الصليـــب كانـــت آالًمـــا متعـــددة 
االســـتهزاء  آالم  ومعنوًيـــا.  ونفســـًيا  جســـدًيا 
وآالم  الشـــوك  إكليـــل  وآالم  المســـامير  وآالم 
الصليـــب نفســـه. وصراخ الجماهيـــر الحاضرة 
التـــي  الشـــديدة  وألفاظهـــم  وشـــتائمهم  وحنقهـــم 
كانـــت موجهـــة إلـــى الســـيد المســـيح على عود 
الصليـــب. هـــذه اآلالم الشـــديدة صنعها اليهود 
الذيـــن صلبـــوا الســـيد المســـيح وانتهـــت بمـــوت 

المســـيح علـــى الصليـــب.
مثـــال آخـــر للذيـــن يصنعـــون األلـــم فـــي 
يهـــوذا.  الخائـــن  التلميـــذ  ذلـــك  البشـــر  حيـــاة 
فـــي  وصـــار  المســـيح  اختـــاره  تلميـــًذا  كان 
وســـط التالميـــذ إخوتـــه، وعـــاش بينهم وشـــاهد 
تعاليمـــه  وشـــاهد  المســـيح  الســـيد  معجـــزات 
واســـتمع إليهـــا. ولكـــن نفســـه الرخيصـــة جعلته 
ـــم المســـيح بالمـــال، ويســـّبب آالًما شـــديدة،  يقيِّ
المـــال، وتكـــون  مـــن  بقليـــل  ويخونـــه ويبيعـــه 

النتيجـــة أنـــه يشـــنق نفســـه ويمـــوت. 
هـــذه أمثلـــة مـــن الذيـــن يصنعـــون األلـــم 
فـــي حيـــاة البشـــر األمثلـــة كثيـــرة. هـــؤالء الذي 
ســـواء  البشـــر،  حيـــاة  فـــي  الظـــالم  يصنعـــون 
ظـــالم العقـــول أو ظـــالم القلوب. هـــؤالء الذين 
يســـّببون الفشـــل فـــي حيـــاة اآلخرين بـــكل أنواع 
الخـــوف والقلق وصراعات المال الشـــديدة بين 
البشـــر التـــي تـــؤدي إلـــى العنـــف وتـــؤدي إلـــى 
الحـــروب. هـــؤالء الذيـــن يصنعـــون اآلالم مثل 
الذين يعاندون. اإلنســـان الرافض والذي يميل 
إلـــى العنـــف، وأيًضا الذين يزرعـــون األكاذيب 
اليـــأس  ويقدمـــون  والشـــكوك  والشـــائعات 
لآخريـــن. كل هـــؤالء وغيرهم يصنعون آالًما. 

هـــؤالء أمثلـــة لمـــن يعيشـــون بـــدون المســـيح.
أمـــا النـــوع اآلخـــر من البشـــر فهـــم الذين 
يزرعـــون األمـــل في حياة البشـــر. كانت قيامة 
المســـيح حدًثـــا قوًيـــا فـــي زراعـــة األمـــل. وهـــو 
الحدث الذي تقوم عليه المسيحية. فالمسيحية 
كلهـــا تقـــوم علـــى قيامـــة الســـيد المســـيح ألن 
ليـــس بأحـــد غيره الخـــالص )أعمـــال 12:4(. 

تأملـــوا معي مريـــم المجدلية 
امـــرأة  تمثـــل  كانـــت  التـــي 
يائســـة تبحـــث عـــن مســـيحها ولم تجـــده، ولكن 
ظهـــور المســـيح لها ثم كالمـــه معها أعاد إليها 
األمـــل، وصارت مريم المجدلية حاملة رســـالة 
إلـــى التالميـــذ وإلـــى الرســـل.  القيامـــة  بشـــرى 
انظـــروا معي تلميذي عمـــواس المتجهين قريًبا 
من أورشـــليم يتحدثان بيـــأس، ثم عندما يظهر 
بينهمـــا المســـيح فـــي أثناء الســـفر ويقول لهما: 
أيهـــا البطيئـــا القلوب واألفهـــام )لوقا25:24(، 
ُمرِســـاًل إليهمـــا الرجـــاء واألمـــل. انظـــروا إلـــى 
جماعـــة التالميـــذ الذيـــن كانوا فـــي حالة خوف 
وحالة حيرة شـــديدة بعد صلب المســـيح، وبعد 
القيامـــة وهـــم فـــي العلية في حالة يأس شـــديد، 
يظهـــر بينهـــم المســـيح. ويقـــول لنـــا الكتاب في 
إنجيـــل يوحنـــا: »ففـــرح التالميـــذ إذ رأوا الرب« 

)يوحنـــا20:20(. هـــو زرع األمـــل.
أنـــت تســـتطيع أن تختـــار أيهـــا الحبيـــب 
أنـــت مـــن الذيـــن  أنـــت. هـــل  مـــن أي فريـــق 
يصنعـــون األلـــم فـــي حيـــاة اآلخريـــن، أم مـــن 
البشـــر؟  حيـــاة  فـــي  األمـــل  يزرعـــون  الذيـــن 
يمكنـــك أن تـــزرع األمـــل بالكلمـــة المشـــجعة، 
وبتقديـــم اآلمـــال وفتـــح بـــاب الرجـــاء وبصنـــع 
الســـالم. أيًضا عندما تتصرف في ســـلوكياتك 

اليوميـــة بإيجابيـــة، فأنـــت تـــزرع األمـــل.
عيـــد  العيـــد،  بهـــذا  أهنئكـــم  أحبائـــي... 
مشـــارق  فـــي  كنائســـنا  كل  أهنـــئ  القيامـــة. 
اإليبارشـــيات  كل  أهنـــئ  ومغاربهـــا.  األرض 
الموجـــودة  األرثوذكســـية  المصريـــة  القبطيـــة 
المتحـــدة  الواليـــات  فـــي  األرض:  بقـــاع  فـــي 
فـــي دول  فـــي أمريـــكا الالتينيـــة،  األمريكيـــة، 
أوروبـــا، فـــي دول أفريقيـــا، في دول آســـيا، في 
فـــي أســـتراليا، ولـــكل  الكراســـي األورشـــليمي، 
أبنائنـــا األحبـــاء في كل مـــكان؛ تهنئتي القلبية 
والخاصـــة لجميعكـــم. وأرجـــو أن تكـــون أفـــراح 
هـــذا العيـــد تمـــأ قلوبكـــم جميًعـــا. أهنئكـــم مـــن 
ربنـــا  عنـــد  المحبوبـــة  أرض مصـــر، األرض 
يســـوع المســـيح، والتـــي عـــاش فيهـــا زماًنـــا مـــع 
القديـــس  العـــذراء مريـــم، ومـــع  القديســـة  أمنـــا 
يوســـف النجـــار. أهنئكـــم جميًعـــا وأطلـــب لكـــم 

كل خيـــر، كل محبـــة، كل ســـالم.
نقول تحية القيامة: 

اخريســـتوس آنســـتي، آليثوس أنستي. 
المســـيح قام، بالحقيقـــة قد قام.
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احتفـــل قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، بقـــداس 
عيـــد القيامـــة المجيـــد 2018م، بالكاتدرائيـــة المرقســـية الكبـــرى 
بالعباســـية، وذلـــك مســـاء يـــوم الســـبت 7 أبريـــل 2018م، وقـــد 
شـــاركه الصـــالة األحبـــار األجـــالء أصحـــاب النيافـــة: )1( األنبـــا 
بطـــرس األســـقف العـــام، )2( األنبـــا مكســـيموس األســـقف العـــام 
لكنائـــس مدينـــة الســـالم، )3( األنبـــا مارتيـــروس األســـقف العـــام 
لكنائـــس شـــرق الســـكة الحديـــد، )4( األنبـــا إرميا األســـقف العام، 
القديمـــة  مصـــر  لكنائـــس  العـــام  األســـقف  يوليـــوس  األنبـــا   )5(
وأســـقفية الخدمـــات، )6( األنبـــا مـــكاري األســـقف العـــام لكنائـــس 
شـــبرا الجنوبيـــة، )7( األنبـــا آنجيلـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس 
شـــبرا الشـــمالية، )8( األنبـــا ماركـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس 
حدائـــق القبـــة والوايلـــي، )9( األنبـــا اكليمنـــدس األســـقف العـــام 
لكنائـــس ألماظـــة وزهـــراء مدينـــة نصـــر وعزبـــة الهجانـــة، )10( 
األنبـــا هرمينـــا األســـقف العـــام لكنائـــس عيـــن شـــمس والمطريـــة، 
ومعهـــم القمص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيـــل عـــام البطريركية 
بالقاهرة، والقمص ديســـقوروس البرموســـي المشـــرف الروحي 
علـــى الكليـــة اإلكليريكيـــة، والقـــس آنجيلـــوس إســـحق ســـكرتير 

قداســـته، واآلبـــاء كهنـــة كنائـــس ديـــر األنبـــا رويـــس.
وقـــد حضـــر العديـــد من المســـئولين للتهنئة بالعيد، ســـواًء في 
القداس مســـاء الســـبت 7 أبريل، أو في المقر البابوي بالكاتدرائية 

المرقســـية باألنبـــا رويس يوم العيـــد )األحد 8 أبريل(، وهم:
من رئاسة الجمهورية:

الســـيد/ مصطفى شـــريف رئيس ديوان رئاســـة الجمهورية، 
نائًبا عــــــــن فخامـــــــــة السيـــــــــد الرئيـــــــــس عبدالفتــــــــاح السيســــــــي 

الجمهورية. رئيـــس 
من مجلس النواب:

الســـيد/ ســـليمان وهـــدان وكيـــل مجلـــس النـــواب، نائًبـــا عـــن 
الدكتور/علـــي عبدالعـــال رئيـــس مجلـــس النواب ورئيـــس االتحاد 

البرلمانـــي العربـــي.

من مجلس الوزراء:
لإلنتـــاج  الدولـــة  وزيـــر  العصـــار  ســـعيد  محمـــد  الدكتـــور/ 
مجلـــس  شـــئون  وزيـــر  مـــروان  عمـــر  والمستشـــار/  الحربـــي، 
رئيـــس  إســـماعيل  شـــريف  المهنـــدس/  عـــن  مندوبيـــن  النـــواب، 
مجلـــس الـــوزراء. الدكتور/ أحمد عماد وزير الصحة والســـكان، 
الســـيد/ طـــارق قابيـــل وزيـــر التجـــارة والصناعـــة، الســـيدة/ نبيلة 
مكـــرم عبـــد الشـــهيد وزيـــرة الدولـــة للهجـــرة وشـــئون المصريين 
بالخـــارج، الدكتـــور/ خالـــد عاطـــف عبـــد الغفـــار وزيـــر التعليـــم 
وزيـــر  البنـــا  المنعـــم  الدكتور/عبـــد  العلمـــي،  والبحـــث  العالـــي 
الزراعة واســـتصالح األراضي، المهندس/ هشـــام عرفات وزير 
النقـــل، اللـــواء/ أبو بكر الجندي وزير التنميـــة المحلية، الدكتور/ 
محمد شـــاكر وزيـــر الكهربـــاء والطاقة المتجـــددة، الدكتور/ خالد 
فهمـــي وزير البيئة، المهندس/ ياســـر القاضي وزير االتصاالت 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات، المهنـــدس/ هاني عازر عضو المجلس 
االستشـــاري لعلمـــاء وخبـــراء مصـــر، الدكتـــورة/ رانـــدا محمـــود 
رزق عضـــو المجلـــس الرئاســـي التخصصـــي للتنميـــة المجتمعية، 
المهنـــدس/ عاطـــف عبـــد الحميد محافـــظ القاهـــرة، اللـــواء/ كمال 

الدالـــي محافـــظ الجيزة.
اإلفتـــاء  ودار  األوقـــاف  ووزارة  األزهـــر  الجامـــع  ومـــن 
المصريـــة: فضيلـــة اإلمـــام األكبر األســـتاذ الدكتـــور/ أحمد الطيب 
شـــيخ الجامـــع األزهـــر، فضيلـــة الدكتـــور/ شـــوقي عـــام مفتـــي 
الديـــار المصريـــة، فضيلـــة الدكتـــور/ محمـــد مختار جمعـــة وزير 
األوقاف، فضيلة الشـــيخ/ عباس شـــومان وكيل الجامع األزهر، 
فضيلـــة الشـــيخ/ جابـــر طايـــع رئيـــس القطـــاع الدينـــي وكيـــل أول 
هشـــام عبدالعزيـــر وكيـــل  الدكتـــور/  األوقـــاف، فضيلـــة  وزارة 
وزارة األوقـــاف للمســـاجد، فضيلـــة الدكتـــور/ أيمـــن أبـــو عمـــر 
مديـــر عـــام المراكـــز الثقافيـــة بـــوزارة األوقاف، فضيلـــة الدكتور/ 
محمـــد عزت مدير عام شـــئون القرآن بوزارة األوقاف، األســـتاذ 
الدكتـــور/ محمد المحرصاوي رئيس جامعـــة األزهر، الدكتورة/ 
إلهام شـــاهين من جامعة األزهر، األســـتاذ/ عبد اآلخر يوســـف 
مديـــر العالقـــات العامـــة بـــوزارة األوقـــاف، األســـتاذ/ زكريا أحمد 

مراســـم مكتـــب فضيلـــة اإلمـــام األكبر.
من السادة الوزراء والمحافظين السابقين:

الســـيد/ منيـــر فخري عبـــد النور وزيـــر التجـــارة والصناعة 
والمشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة الســـابق، المستشـــار/ أحمد 
الزنـــد وزيـــر العـــدل الســـابق، اللـــواء/ عـــادل لبيب وزيـــر التنمية 
المحلية واإلدارية األسبق، الدكتورة/ فينيس كامل جودة وزيرة 
الدولـــة للبحـــث العلمـــي األســـبق، الدكتـــورة/ نادية زخاري وزيرة 
البحـــث العلمـــي األســـبق، الدكتـــور/ رمزي جورج إســـتينو وزير 
الدولـــة للبحـــث العلمـــي األســـبق، الدكتور/ أحمـــد ذكي بدر وزير 
التنميـــة المحليـــة الســـابق، الدكتـــور/ جال مصطفى ســـعيد وزير 
النقـــل الســـابق، الســـيد/ هشـــام زعـــزوع وزير الســـياحة األســـبق، 
الســـيدة/ عائشـــة عبـــد الهـــادي وزيـــرة القـــوى العاملـــة األســـبق، 
الســـيد/  األســـبق،  الصناعـــة  وزيـــر  فـــوزي  إبراهيـــم  الدكتـــور/ 
طاهـــر أبو زيد وزير الرياضة األســـبق وعضـــو مجلس النواب، 
اللـــواء/ مجـــدي أيوب محافظ قنا األســـبق، اللواء/ عماد شـــحاته 
محافـــظ قنا األســـبق، الدكتور/ علي عبـــد الرحمن محافظ الجيزة 
األســـبق، المستشـــار/ عدلـــي حســـين محافـــظ القليوبيـــة األســـبق، 

اللـــواء/ وضـــاح الحمزاوي محافظ ســـوهاج األســـبق.
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والسادة النواب: 
المستشـــار/ أحمـــد ســـعد الديـــن أميـــن عـــام مجلـــس النواب، 
النائب/ ســـعد الجمال، النائبة/ آمنــــة نصــــير، النائبة/ مارجريت 
عــــازر عبـــد الملـــك، النائـــب/ محمـــد أبو حامـــد، النائـــب/ عماد 
جاد، النائب/ مدحت الشـــريف، النائب/ طارق الخولي، النائب/ 
تامر الشـــهاوي، النائب/ شـــادي أبو العا، النائب/ نبيل بولس، 
النائـــب/ فتحـــي قنديـــل، النائب/ ســـمير غطـــاس، النائـــب/ محمد 
مصطفـــي ســـليم، النائـــب/ إيــلـــيــــــا ثـــروت باســـيـــــلي، النائـــب/ 
ثـــروت بخيـــــت، النائـــب/ عمـــر وطنـــي، النائـــب/ محمـــد العقاد، 
النائب/ يســـري األسيوطي، النائبة/ منى منير، النائب/ هـــــاني 
نجيـــــب، النائب/ جــــــون طلعــت، النائبة/ مــاريــان عـازر، النائبة/ 

داليا فؤاد يوســـف.
من جامعة الدول العربية:

السيد/ عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية األسبق.
الدبلوماســـية  البعثـــات  وأعضـــاء  الســـفراء  الســـاده  ومـــن 
فرنســـا،  أســـتراليا،  أوغنـــدا،  الفاتيـــكان،  البرتغـــال،  لســـفارات: 
زامبيـــا، المجـــر، فلســــطين، األرجنتيـــن، صربيـــا، بنمـــا، الواليات 

كنـــدا. األمريكيـــة،  المتحـــدة 
ومن الهيئات القضائية:

المستشـــار/ كامـــل ســـمير جرجـــس رئيـــس مكتـــب التعـــاون 
الدولـــي بمكتـــب النائـــب العـــام نائًبـــا عـــن معالـــي المستشـــار/ نبيل 
أحمد صادق النائب العام، كما حضر الصالة معالي المستشـــار/ 
عـــاء الديـــن فؤاد مديـــر الجهـــاز التنفيذي الدائـــم للهيئـــة الوطنية 
لالنتخابـــات، المستشـــارة/ عـــا عبدالرحمـــن راضي المستشـــارة/ 
بهيئـــة النيابـــة اإلداريـــة. كمـــا أرســـل معالـــي المستشـــار/ محمـــد 
عبـــد المحســـن نائب رئيس محكمـــة النقض ورئيس نـــادي قضاة 
مصـــر برقيـــة تهنئة، وأناب لحضور القداس المستشـــار الدكتور/ 

أيمـــن فؤاد رئيـــس محكمة االســـتئناف.
ومن المجالس القومية والحكومية:

اللـــواء/ عاطـــف يعقـــوب رئيـــس جهـــاز حمايـــة المســـتهلك، 
األســـتاذ/ كـــرم جبـــر رئيـــس الهيئـــة الوطنيـــة للصحافـــة، لـــواء أ. 
ح. محمـــد عبـــد المنعم عبـــد الحافظ أميـــن عام المجلـــس القومي 
لرعاية أســـر الشـــهداء والمصابين بمجلس الوزراء، السيد/ أحمد 
ســـليم أمين عام المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم، األســـتاذ/ ضياء 
رشـــوان رئيس الهيئة العامة لالســـتعالمات، الســـيدة/ هبة ســـعد 
عزيـــز مـــن المجلس القومي للمرأة، أ. أحمد ســـامي عبد الهادي 
مـــن المجلـــس القومـــي لرعاية أســـر الشـــهداء والمصابيـــن بمجلس 
الوزراء، الســـيد/ أشـــرف شلبي ناشـــد وكيل الوزارة - مصلحة 

الضرائـــب العقارية.
من األحزاب واالئتافات:

المستشـــار/ بهـــاء الديـــن أبـــو شـــقة رئيـــس حـــزب الوفـــد، 
الدكتـــور/ عصـــام خليـــل رئيـــس حـــزب المصرييـــن األحـــرار، 
األســـتاذ/ ناجـــي الشـــهابي رئيـــس حـــزب الجيـــل الديمقراطـــي، 
المستشـــار د/ روفائيـــل بولـــس تاوضروس رئيـــس حزب مصر 
القومـــي، األســـتاذ/ محمـــود العايلـــي عضـــو الهيئة العليـــا لحزب 
المصرييـــن األحـــرار، العميـــد/ عـــالء مـــرزوق أميـــن عـــام حزب 

من رجال القوات المسلحة:
لـــواء ا.ح/ مدحـــت النحـــاس مســـاعد وزيـــر الدفـــاع، لـــواء/ 
محســـن عبـــد النبـــي مديـــر إدارة الشـــئون المعنويـــة، لـــواء ا.ح/ 
عبدالغنـــي الصغيـــر رئيـــس هيئـــة التنظيـــم واإلدارة، لـــواء ا.ح/ 
أيمـــن عامـــر قائد المنطقة المركزية العســـكرية، لـــواء ا.ح/ أيمن 
شـــحاته مدير إدارة الشـــرطة العسكرية، نائبين عن السيد الفريق 
أول/ صدقـــي صبحـــي وزير الدفاع واإلنتاج الحربـــي القائد العام 

للقوات المســـلحة.
من السادة نواب ومساعدي الوزراء والمحافظين:

الســـفير/ حمدي ســـند لـــوزا نائب وزيـــر الخارجية للشـــئون 
األفريقيـــة مندوًبـــا عـــن الســـيد/ ســـامح شـــكري وزيـــر الخارجية، 
اللـــواء/ محمد الشـــيخ الســـكرتير العام لمحافظة القاهـــرة، اللواء/ 
محمـــد أيمن عبـــد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشـــمالية 
والغربيـــة، اللـــواء/ أحمـــد تيمـــور نائـــب محافـــظ القاهـــرة للمنطقة 
الشـــرقية، الدكتـــورة/ جيهـــان عبد الرحمن نائب محافـــظ القاهرة 
للمنطقة الجنوبية، الدكتورة/ منال عوض نائبة محافظة الجيزة، 
عميـــد مهنـــدس/ أحمـــد الدميري مديـــر العالقات العامـــة بمحافظة 
القاهـــرة، الســـفير/ أشـــرف منيـــر نائـــب مســـاعد وزيـــر الخارجية 
لشـــئون المراســـم، الســـيد/ خالد الحبشي مدير مكتب نائب مساعد 
وزيـــر الخارجية لشـــئون المراســـم، الدكتـــور/ محمد عبد اللطيف 
مســـاعد وزيـــر اآلثـــار ورئيس قطـــاع اآلثار اإلســـالمية والقبطية.

من األمن القومي:
العميـــد/ حســـام نبيـــل عبـــد الفتـــاح عضـــو مجلـــس الدفـــاع 
الوطنـــي، العقيـــد/ رانيـــا عبـــد العزيـــز منصـــور عضـــو مجلـــس 
الدفـــاع الوطنـــي، نائبيـــن عـــن معالي الوزير اللـــواء/ عباس كامل 

رئيـــس جهـــاز المخابـــرات العامـــة المصريـــة.
من قادة ورجال وزارة الداخلية:

الســـيد اللـــواء/ مجـــدي عبـــد الغفار وزير الداخليـــة مع رأس 
وفـــد رفيـــع المســـتوى مـــن هيئـــة الشـــرطة ضـــم: الســـيد اللـــواء/ 
محمـــود توفيـــق مســـاعد وزيـــر الداخليـــة رئيـــس جهـــاز األمـــن 
الوطنـــي، الســـيد اللـــواء/ عـــادل جعفر مديـــر اإلدارة العامة لأمن 
الوطنـــي بالقاهـــرة، الســـيد اللـــواء/ خالـــد عبد العال مســـاعد وزير 
الداخلية مدير أمن القاهرة، الســـيد اللواء/ جمال ســـلطان مســـاعد 

الوزيـــر للحراســـات والتأمين.
كما حضر القداس:

الســـيد اللـــواء/ عمـــرو لطفي مســـاعد الوزير لقطاع الشـــئون 
اإلداريـــة، الســـيد اللـــواء د./ أحمد العمري مســـاعد الوزير رئيس 
أكاديمية الشـــرطة، الســـيد اللواء د./ ســـعد سرية مســـاعد الوزير 
لقطـــاع الشـــئون القانونيـــة، الســـيد اللـــواء/ إيهـــاب مختـــار مديـــر 
الســـيد  القاهـــرة،  أمـــن  النجـــدة بمديريـــة  لشـــرطة  العامـــة  اإلدارة 
اللـــواء/ نبيـــل هال مســـاعد الوزيـــر مدير اإلدارة العامة لشـــرطة 
الحراســـات الخاصـــة، الســـيد اللواء/ ســـعيد الســـيد وكيـــل اإلدارة 
أشـــرف  اللـــواء/  الســـيد  الخاصـــة،  الحراســـات  لشـــرطة  العامـــة 

الخولـــي وكيـــل اإلدارة العامـــة لشـــرطة الحراســـات الخاصـــة.
ومن قطاع األمن الوطني:

العميـــد/ شـــعبان خليفـــة والمقـــدم/ محمـــد األلفـــي والمقـــدم/ 
منصور. محمـــد 
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حماة مصر، األستاذ/ أحمد فوزي محمود أحمد أمين السياسات 
والتخطيـــط بحـــزب مســـتقبل وطـــن، األســـتاذ/ هانـــي عزيـــز أمين 
عـــام جمعيـــة محبـــي مصـــر الســـالم، المهنـــدس/ إيهـــاب أنيـــس 
القمـــص تادرس ائتالف في حب مصر أملنا، المستشـــار/ نجيب 
حبرائيـــل رئيـــس منظمـــة االتحـــاد المصـــري لحقوق اإلنســـان، م. 
أيمـــن نصـــري باســـيليوس رئيـــس المنظمـــة المســـكونية لحقـــوق 
اإلنســـان والتنميـــة بجنيـــف، الدكتـــور/ فوزي فاضـــل رئيس اتحاد 
عـــام القبائـــل المصريـــة والوفـــد المرافـــق، األســـتاذة/ ناديـــة أبـــو 
قرمـــة أمينـــة المـــرأة بالمجلـــس المصـــري للقبائـــل العربيـــة عـــن 
جنوب ســـيناء، المستشـــار/ رفعت لمعي ســـليمان مستشار العلوم 
الجنائيـــة بالقاهـــرة واألمين العام لحـــزب مصر القومي، الدكتور/ 
ممـــدوح عبـــد الحكيم رئيس ومؤســـس الحركة الشـــعبية في حب 
مصـــر، الدكتـــور/ جمـــال الجوهـــري نائـــب أول رئيـــس الحركـــة 
العســـكريين والمحاربيـــن  مـــن  فـــي حـــب مصـــر، وفـــد  الشـــعبية 
القدامـــى، وفـــد مـــن الهالل األحمـــر المصري، وفد شـــيوخ القبائل 

العربيـــة، وفـــد مـــن شـــباب تحيـــا مصـــر، وفـــد مـــن حملة شـــكًرا.
ومن النقابات:

األســـتاذ الدكتـــور/ حســـين خيـــري نقيـــب األطبـــاء، المهندس/ 
هاني ضاحي نقيب المهندسين، األستاذ/ ماجد حنا أمين عام اتحاد 
المحاميـــن العـــرب، دكتور/ رضا مراد وكيل نقابة صيادلة القاهرة.

ومن رجال اإلعام والصحافة:
األســـتاذ/ عمرو الشـــناوي رئيس قطـــاع األخبار، األســـتاذ/ 
أيمن الحبال رئيس األحداث الجارية والنشرات، الدكتور/ زاهي 
ســـمير فريـــد رئيـــس مجلـــس إدارة جريـــدة ايجيبشـــيان نيوزويك، 
األســـتاذ/ ناجي وليم رئيس تحرير المشـــاهير، اإلعالمية/ ســـارة 
نجيـــب رمـــزي مذيعـــة ومقدمـــة برامـــج بالتليفزيـــون المصـــري، 
اإلعالميـــة/ دينا عبـــد الكريم مذيعة ومقدمة برامـــج بقناة القاهرة 
 ،CRT والنـــاس، األســـتاذ/ حســـام جمـــال كمـــال مذيـــع تليفزيـــون
األســـتاذ/ أكـــرم بشـــارة مخـــرج بالتليفزيـــون المصري، األســـتاذ/ 

عاطـــف كامل اإلعالمـــي، د/ محمـــد العزبي إعالمي.
كما حضر عدد من الشخصيات العامة:

أ/ شـــريف خالـــد إبراهيم الرئيـــس التنفيذي للشـــركة الدولية 
لأمن فالكون جروب، األستاذ/ مصطفى مجدي حسين مستشار 
وزيـــر التعليـــم، الدكتـــورة/ غـــادة فهمـــي ســـفيرة النوايا الحســـنة، 
دكتـــور/ خالـــد حســـن عيســـوي رئيـــس االتحـــاد العـــام للكشـــافة 
والمرشـــدات، الدكتـــورة/ عايدة نصيف األســـتاذ بجامعـــة القاهرة 
عضـــو مجلـــس كنائـــس مصـــر، الدكتـــورة/ منـــال العبثـــي رئيـــس 
الجمعيـــة العموميـــة لنســـاء مصـــر، الفنان/ ســـمير االســـكندراني، 

الفنانـــة/ مادليـــن طبر.
ومن لجنة تطوير الكاتدرائية:

د.م/ منير عبده فام، د.م/ ســـعد مكرم ســـعد، د.م/ محســـن 
عزيـــز، م/ جوزيـــف عبد المســـيح، م. جـــورج منير، مـــع لفيف 
مـــن مهندســـي ومديـــري شـــركات المقـــاوالت والفنييـــن والعامليـــن 

بالمشروع.
وعن الطوائف المسيحية حضر: 

أندريـــه  الدكتـــور/  القـــس  الكنيســـة اإلنجيليـــة برئاســـة  وفـــد 
زكي رئيـــس الطائفـــة، نيافـــة المطران/ منير حنا رئيس الكنيســـة 

األســـقفية، ووفـــد مـــن القساوســـة.

أشـــود  المطـــران/  نيافـــة  األرمينيـــة:  الكنيســـة  مـــن  ووفـــد 
مناتسكنيان مطران األرمن األرثوذكس بمصر وأفريقيا، سعادة 
الســـفير/ أرميـــن ملكونيـــان ســـفير أرمينيـــا، أ/ نوبار ســـيمونيان 

رئيـــس المجلـــس المّلـــي. 
وفـــد مـــن رهبـــان دير الفرنسيســـكان، وحضر أيًضـــا للتهنئة 
كنائـــس  لمجلـــس  الفخـــري  األميـــن  صالـــح  جرجـــس  األســـتاذ/ 

الشـــرق األوســـط.
كما حضر من أعضاء المجلس المّلي العام:

الدكتـــور/ هانـــي كميل رئيـــس الديـــوان البابـــوي، المهندس/ 
نـــادر رياض عضــــو المجــــلس الـمــــّلي العـــام، الســـيد/ فتحي لطف 
هللا عضـــو المجلـــس المّلـــي العـــام، المهنـــدس/ ممــــــدوح فخـــــري 
عضو المجلس المّلي العام، المستشـــار/ منصف ســـليمان عضو 
المجلـــس المّلـــي العـــام، المستشـــار/ كمال شـــوقي عضـــو المجلس 
المّلي العام، أ.د/ رســـمي عبدالملك عضو المجلس المّلي العام.

ومن البرلمانيين السابقين:
األستاذ/ عيد لبيب، األستاذ/ ممدوح رمزي.

قداسة البابا يستقبل السيد/ منير فخري عبد النور 
وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة السابق

واللواء/ عادل لبيب وزير التنمية المحلية واإلدارية األسبق

والمستشار/ أحمد الزند وزير العدل السابق
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الســـالح ويـــًدا تبنـــي، فـــإن المشـــاركة فـــي االنتخابـــات هـــي اليـــد 
التـــي تبنـــي، وهنـــاك اليـــد التـــي تحمي وتحمل الســـالح كما نرى 
في ســـيناء، وأبطالنا في الجيش والشـــرطة يقومون بهذا الدور. 
لـــذا ينبغـــي أن نعمـــل مثلهـــم بأن نشـــارك بتقديم الصـــوت«. وقد 
وّجـــه قداســـته رســـالة لعمـــوم األقباط والشـــعب المصـــري قائاًل: 
»هـــذه المشـــاركة هـــي مـــن أجل الوطـــن الذي نعيش فيـــه، وهذه 
المشـــاركة هـــي التعبيـــر األفضـــل أنـــك مواطـــن مصـــري تحمـــل 
اســـم مصـــر الغالـــي جـــًدا مـــا بين كل أوطـــان العالم، فالمشـــاركة 

هـــي الصـــورة الجميلـــة التـــي نقدمهـــا لـــكل العالم«.

ويهنئ الرئيس السييس بالفوز
وعقـــب إعـــالن النتيجـــة، يـــوم االثنيـــن 2 أبريل 2018م، 
قـــدم قداســـته التهنئـــة للرئيـــس السيســـي النتخابـــه رئيًســـا للبـــالد 

لفتـــرة رئاســـية ثانية:
الهيئـــات  وكافـــة  األرثوذكســـية  القبطيـــة  الكنيســـة  »باســـم 
الكنســـية، وعلى رأســـها قداسة البابا األنبا تواضروس الثاني، 
نرفـــع تهانينـــا القلبيـــة إلـــى فخامـــة الســـيد الرئيـــس عبـــد الفتـــاح 
السيســـي، بمناســـبة ثقـــة شـــعبنا المصـــري األصيـــل، وانتخـــاب 
ســـيادته لقتـــرة رئاســـية ثانيـــة، واثقيـــن أن هللا الـــذي عمـــل معكـــم 
ســـابًقا، ســـيعمل بقـــوة أكبـــر خـــالل الســـنوات القادمـــة فـــي البنائ 
والتعميـــر والتنميـــة ودحـــر اإلرهـــاب، من أجل الشـــباب وأجيال 
المستقبل المشرق لكل المصريين. مع خالص محبتنا وتقديرنا 

لشـــخصكم رئيًســـا وقائـــًدا وفخـــًرا لوطننـــا الغالـــي مصر«.

قداسة ابلابا يف أسبوع اآلالم
+ جمعة ختام الصوم

صلـــى قداســـة البابـــا القـــداس اإللهي يـــوم جمعة ختـــام الصوم 
المقـــدس 30 مـــارس 2018م، بدير الشـــهيد مـــار جرجس للراهبات 
بمصـــر القديمـــة، وقـــد ألقـــى قداســـته عظـــة القـــداس بعنـــوان »كـــن 

قيثـــارة ترتيل هلل”.
+ أحد الشعانين

وصلى قداســـته قداس عيد أحد الشـــعانين والتجنيز العام، يوم 
األحد األول من أبريل 2018م، بكنيســـة الســـيدة العذراء والشـــهيدة 
مارينا بمارينا، بالســـاحل الشـــمالي. اشـــترك في الصالة نيافة األنبا 
بافلـــي األســـقف العـــام لكنائس قطـــاع المنتزه والمشـــرف على خدمة 
الشـــباب باإلســـكندرية، والقـــس آنجيلوس إســـحق ســـكرتير قداســـة 
البابـــا، واآلبـــاء كهنـــة الكنيســـة، وعـــدد من اآلبـــاء الكهنـــة والرهبان، 
وشـــهد القداس مشـــاركة شعبية كبيرة حيث امتأت الكنيسة الفسيحة 
بالمصليـــن. وفـــي عظـــة القـــداس أشـــار قداســـته إلـــى شـــهداء أحـــد 
الشـــعانين بطنطا واإلســـكندرية، الذين استشـــهدوا في أحد الشـــعانين 

مـــن العـــام الســـابق، ثـــم ألقـــى العظة بعنوان »أحد البســـاطة«.
+ خميس العهد

كما صلى قداسته صباح يوم الخميس 5 أبريل 2018م، لقان 
وقداس خميس العهد، بدير الشهيد مار مينا العجائبي بمريوط.

يذكر أن صالة اللقان تقام ثالث مرات خالل السنة الليتورجية 

قرار بابوى رقم 7 لسنة 2018
بخصوص خدمة القس كاراس منير

كاهن كنيسة العذراء واألنبا شنوده بمدينة السام
يتـــم تكليـــف القس كاراس منير راغب تادروس من كنيســـة 
العـــذراء واألنبـــا شـــنوده بمدينـــة الســـالم، للخدمة في كنيســـة األنبا 

أنطونيـــوس هيوارد كاليفورنيـــا بالواليات المتحدة األمريكية.
وعلى ابن الطاعة تحل البركة. 

البابا األنبا تواضروس الثاني 
بابا االسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

قرار بابوي رقم 8 لسنة 2018
بخصوص إنهاء انتداب 

الراهب القس ماركوس سانت أنتوني
يتـــم إنهـــاء انتـــداب الراهـــب القس ماركوس ســـانت أنتوني 
بمدينـــة  رويـــس  واألنبـــا  العـــذراء  الســـيدة  بكنيســـة  خدمتـــه  مـــن 
ماديســـون – واليـــة ويسكونســـن، وعودتـــه إلـــى ديـــره دير ســـانت 

أنتونـــي بكاليفورنيـــا بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة.
وعلى ابن الطاعة تحل البركة.

البابا األنبا تواضروس الثاني 
بابا االسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

قرار بابوي رقم 9 لسنة 2018
بخصوص انتداب القس يسطس منير

كاهن كنيسة األنبا موسى األسود بالوكالة بوسط البلد
يتم انتداب القس يســـطس منير كاهن كنيســـة األنبا موســـى 
األســـود بالوكالـــة بوســـط البلـــد، للخدمـــة بكنيســـة الســـيدة العـــذراء 
واألنبـــا رويـــس بمدينـــة ماديســـون واليـــة ويسكونســـن بالواليـــات 

المتحـــدة األمريكيـــة لمدة ســـتة أشـــهر.
وعلى ابن الطاعة تحل البركة.

البابا األنبا تواضروس الثاني 
بابا االسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

قداسة ابلابا يديل بصوته 
يف االنتخابات الرئاسية

أدلـــى قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي بصوتـــه 
فـــي االنتخابـــات الرئاســـية، يـــوم االثنيـــن 26 مـــارس 2018م، 
لجنتـــه  مقـــر  حيـــث  بالوايلـــي  اإلعداديـــة  الســـرايات  بمدرســـة 
االنتخابيـــة. وعقـــب إدالئـــه بصوتـــه فـــي االنتخابـــات الرئاســـية 
أجاب قداســـته على بعض أســـئلة الصحفيين المتواجدين باللجنة 
االنتخابيـــة. ورًدا علـــى ســـؤال عـــن المشـــاركة فـــي االنتخابـــات 
قـــال قداســـته: »لـــدّي ثقـــة كبيرة فـــي أن المصريين سيشـــاركون 
فـــي االنتخابـــات«، وأضـــاف أن الســـلبية هـــي التـــي تهـــدم. كمـــا 
يـــًدا تحمـــل  باســـتمرار أن  نتعلـــم  أوضـــح قداســـته: »كمـــا كنـــا 
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ربيع أســـرتها«. ثم ألقى قداســـته العظة األســـبوعية بعنوان »األسرة 
جســـر للســـماء«. وفي نهاية العظة كّرم قداســـة البابا أســـر شـــهداء 
حـــادث تفجيـــر الكنيســـة المرقســـية باإلســـكندرية الـــذي وقـــع يوم أحد 

الشـــعانين مـــن العـــام الســـابق وقـــدم لهم بعـــض الهدايـــا التذكارية.

ويستقبل دفعة جديدة من
معيدي »الكورسات املتخصصة«

اســـتقبل قداســـة البابـــا بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية 
باألنبـــا رويـــس، يـــوم الســـبت 24 مـــارس 2018م، صاحبـــي النيافة 
األنبـــا موســـى األســـقف العـــام للشـــباب، واألنبـــا رافائيـــل األســـقف 
العـــام لكنائـــس وســـط القاهـــرة وســـكرتير المجمع المقـــدس، يرافقهما 
مســـئولو خدمة الكورســـات المتخصصة بأسقفية الشباب وأحد عشر 
مـــن خريجـــي الكورســـات المتخصصـــة الذيـــن قاموا بعمل دراســـات 
وأبحـــاث متقدمـــة فـــي عـــدة تخصصـــات خدميـــة. عرض الدارســـون 
علـــى قداســـة البابا أبحاثهم النهائية فـــي تخصصات: الكتاب المقدس 
والعقيـــدة والطقس وتاريخ الكنيســـة واللغـــة القبطية والقيادة واإلدارة 
والتربيـــة وعلـــم النفـــس. وفي ختام اللقاء ســـلم قداســـة البابا شـــهادات 

ج للخريجين. التخـــرُّ

ويستقبل »ماما مايج«

اســـتقبل قداسته بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية 
يـــوم األحـــد 25 مـــارس 2018م، الســـيدة ماجـــي جبـــران، والتي تم 
تكريمهـــا مـــن ِقَبـــل الدولـــة فـــي عيـــد المـــرأة المصريـــة يـــوم األربعاء 
21 مارس. والســـيدة ماجي جبران المعروفة باســـم »ماما ماجي«، 
هـــي أســـتاذة فـــي مجال علـــوم الحاســـب بالجامعة األمريكيـــة، ولكنها 
تركـــت عملهـــا الجامعـــي منذ عـــام 1989م وتفرغت لخدمة األطفال 
الفقراء، وأسســـت جمعية Stephan’s Children الخيرية، والتي 
تهـــدف إلـــى تحســـين أحـــوال األطفـــال المعيشـــية واألســـر التي تعيش 
فـــي المناطـــق األشـــد فقـــًرا فـــي قـــرى صعيـــد مصـــر، وترشـــحت منذ 

عـــام 2012م عـــدة مـــرات لنوال جائزة نوبل للســـالم.

وكهنة اخلليج وخدام ميسساجا
Video Conference من خالل الـ

التقى قداســـة البابا بكهنة منطقة الخليج يوم األحد 25 مارس 
2018م، عبر خاصية الـVideo Conference، وقد ألقى قداسته 
علـــى الكهنـــة كلمـــة بعنـــوان »الحكمة«، من رســـالة القديـــس يعقوب 

األصحاح الثالث. 

الكنيســـة، أولهـــم فـــي عيـــد الغطـــاس، وخميـــس العهـــد، وعيد الرســـل 
علـــى الترتيـــب. وقد ألقى قداســـة البابـــا عظة القداس بعنوان »خمس 

بنود للعهد الجديـــد بخميس العهد«.
+ الجمعة الكبيرة

وختاًما ألسبوع اآلالم، صلى قداسته سواعي الجمعة العظيمة 
بديـــر القديـــس األنبا بيشـــوي بـــوادي النطرون، وشـــاركه نيافة األنبا 
صرابامـــون أســـقف ورئيـــس الدير ومجمـــع رهبان الديـــر. وقد ألقى 
قداســـته عظـــة خـــالل الصلـــوات بعنـــوان »يا أبتـــاه ِاغفر لهم، ألنهم 

ال يعلمـــون ماذا يفعلون«.

قداسة ابلابا 
يتفقد العمل بالاكتدرائية

تفقـــد قداســـة البابـــا أعمـــال التطويـــر والتجديـــدات بالكاتدرائية 
المرقســـية بالعباســـية يـــوم األحـــد األول مـــن أبريـــل 2018م، حيـــث 
كان فـــي اســـتقبال قداســـته اللجنـــة المشـــرفة علـــى األعمـــال وفريـــق 
العامليـــن من الفنانين والمهندســـين والفنييـــن الذين يقومون باألعمال 
المتنوعـــة داخـــل الكاتدرائيـــة. وقد اطمأن قداســـته أثناء الزيارة على 
اســـتعداد الكاتدرائيـــة والتجهيـــزات التـــي تجـــري لصـــالة قـــداس عيد 
القيامة المجيد بها. جدير بالذكر أن أعمال التطوير في الكاتدرائية 
تأتـــي بمناســـبة مـــرور 50 ســـنة علـــى افتتاحهـــا فـــي حبريـــة القديـــس 

البابـــا كيرلس الســـادس البطريـــرك الـ116.

قداسة ابلابا يشارك يف 
احتفايلة »األم املثايلة«

شـــارك قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، ظهـــر يوم 
األربعـــاء 21 مـــارس 2018م، فـــي احتفاليـــة تكريـــم األم المثاليـــة 
التـــي أقامتهـــا وزارة التضامـــن االجتماعـــي فـــي أحد فنـــادق القاهرة، 
السيســـي، والمهنـــدس شـــريف  الفتـــاح  بحضـــور الرئيـــس عبـــد 
إســـماعيل رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، وفضيلة الدكتـــور أحمد الطيب 
وتضمـــن  الدولـــة،  ورجـــال  الـــوزراء  مـــن  وعـــدد  األزهـــر،  شـــيخ 

االحتفـــال تكريـــم 32 ســـيدة حاصلـــة علـــى لقـــب »األم المثاليـــة”.

ويفتتح مؤتمر األرسة
بكنيسة العذراء بسموحة - اإلسكندرية

فـــي مســـاء يـــوم األربعـــاء 21 مـــارس 2018م، افتتـــح قداســـة 
البابا فعاليات مؤتمر »األســـرة جســـر للســـماء« والذي تنّظمه كنيسة 
الســـيدة العـــذراء والقديـــس يوســـف النجـــار بســـموحة باإلســـكندرية، 

والـــذي ُيقـــام بمناســـبة عيـــد األســـرة وقـــد اســـتمر لمدة ثالثـــة أيام.
حضـــر اللقـــاء االفتتاحـــي صاحبـــا النيافة: األنبا باڤلي األســـقف 
العام لكنائس قطاع المنتزه والمســـئول عن خدمة الشـــباب بالمدينة، 
واألنبـــا إياريون األســـقف العـــام لكنائس قطاع غرب اإلســـكندرية، 
والقمـــص رويس مرقس وكيـــل البطريركية باإلســـكندرية، والقس 
آنجيلـــوس إســـحق، والقـــس أمونيـــوس عـــادل ســـكرتيرا قداســـته، 
واآلبـــاء كهنـــة الكنيســـة إلـــى جانب عدد كبير من كهنة األســـكندرية.
وفـــي بدايـــة كلمتـــه، هّنـــأ قداســـته كل األمهـــات بعيـــد األم، وقال 
إن »عيـــد األم هـــو بدايـــة فصـــل الربيـــع، ونعتبـــر أن كل أم هـــي 
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الرفيـــع، وكان بمثابـــة نافـــذة إبـــداع قويـــة فـــي كل مـــا كتـــب، وفـــي 
كل مـــا قـــال وتكلـــم... كان صحفًيـــا متميـــًزا بقلمـــه، وإدارتـــه في كل 
المناصـــب التـــي تواّلهـــا وأدارهـــا بأمانـــة وإخالص للوطـــن ولأدب 
والثقافـــة والتنويـــر. كمـــا كان نموذًجـــا فريـــًدا مـــع زوجتـــه الراحلـــة 
الفنانـــة القديـــرة ســـناء جميـــل، والتـــي رحلـــت منـــذ حوالي 15 ســـنة، 
ولكنـــه ظـــل يرثيهـــا ويتذكرها بأعمق معاني الوفاء، وكأنها لم تغادر 
الحيـــاة الفانيـــة. نتذكـــر هـــذا الكاتـــب الموهوب، وكيـــف حمل صليب 
المـــرض وقًتـــا طوياًل، وقـــد أعطاه هللا عمًرا مبارًكا، وها هو يرحل 
تـــارًكا لنـــا إرًثـــا أدبًيـــا وثقافًيـــا غنًيـــا لأجيـــال القادمـــة. نودعـــه علـــى 
رجـــاء القيامـــة، ونطلـــب تعزيـــات الســـماء لأســـرة المباركـــة، وكل 

أحبائـــه وتالميـــذه الذيـــن نهلـــوا مـــن علمه ومـــن أدبه.
الثالثاء 27 مارس 2018م

تهنئة إخوتنا اإلجنيليني 
بعيد القيامة

بالمقـــر  الثانـــي،  األنبـــا تواضـــروس  البابـــا  اســـتقبل قداســـة 
البابوي بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، يوم الخميس 29 مارس 
2018م، الدكتـــور القـــس أندريـــا زكـــي رئيـــس الطائفـــة اإلنجيليـــة 
بمصـــر علـــى رأس وفـــد مـــن القســـوس مـــن قيـــادات الطائفـــة، حيـــث 

قدمـــوا التهنئـــة لقداســـته بعيـــد القيامـــة المجيـــد.

إقامة ثمانية رهبان جدد 
ألديرة سوهاج وإمخيم

فـــي يـــوم الخميـــس 29 مـــارس 2018م، قـــام أصحـــاب النيافة: 
األنبا بســـاده أســـقف إخميم وســـاقلته، واألنبا باخوم أســـقف ســـوهاج 
والمنشـــاة والمراغـــة، واألنبـــا يوأنـــس أســـقف أســـيوط والمشـــرف 
علـــى ديـــر األنبـــا بيجـــول واألنبـــا بيشـــاي )الديـــر األحمـــر(، واألنبا 
القديـــس األنبـــا شـــنوده رئيـــس  ديـــر  أولوجيـــوس أســـقف ورئيـــس 
المتوحدين بالجبل الغربي بســـوهاج، واألنبا بيجول أســـقف ورئيس 
ديـــر المحـــرق بأســـيوط، بإقامـــة ثمانيـــة رهبان جدد لثالثـــة أديرة من 
أديـــرة الجبـــل الغربـــي بســـوهاج والجبل الشـــرقي بإخميـــم. والرهبان 
الجـــدد هـــم: )1( الراهـــب إرميا الشـــنودي، )2( الراهب آنجيلوس 
الشـــنودي، )3( الراهب مقار الشـــنودي؛ لدير األنبا شـــنوده )الدير 
األبيـــض(. )4( الراهـــب ميخائيـــل لديـــر المـــالك ميخائيـــل بالجبـــل 
الشـــرقي بإخميـــم. )5( الراهـــب مقـــار البيجولـــي، )6( الراهـــب 
يوســـف البيجولـــي، )7( الراهـــب يوحنا البيجولـــي، )8( والراهب 
أغســـطينوس البيجولـــي؛ لديـــر األنبا بيجـــول واألنبا بيشـــاي )الدير 
ُأقيمـــت الصلـــوات بديـــر القديـــس األنبـــا شـــنوده رئيـــس  األحمـــر(. 
المتوحديـــن بالجبـــل الغربـــي بســـوهاج. خالـــص تهانينـــا ألصحـــاب 
النيافـــة: األنبـــا بســـاده، واألنبـــا يوأنـــس، واألنبـــا أولوجيـــوس، 
واآلبـــاء الرهبان الجـــدد، ومجامع اآلباء الرهبـــان بالثاثة أديرة.

 ،Video Conferenceوأيًضـــا شـــارك قداســـة البابـــا عبـــر الــــ
في لقاء خدام ميسســـاجا وخادمات كنيســـة الســـيدة العذراء والقديس 
أثناســـيوس الرســـولي بميسســـاجا بكنـــدا، وذلـــك فـــي اللقـــاء الســـنوي 
لهـــم. وتحـــدث قداســـه البابـــا خـــالل اللقاء عـــن موضوع »االســـتنارة 
فـــي حيـــاة الخـــادم«، كمـــا أجاب قداســـته عقب المحاضرة عن أســـئلة 
الحضور. حضر اللقاء نيافة األنبا مينا أســـقف ميسســـاجا وفانكوفر 

وغـــرب كنـــدا ولفيـــف من اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية.

ويطمنئ ىلع صحة 
نيافة األنبا أرسانيوس

زار قداسة البابا يوم االثنين 26 مارس 2018م، نيافة األنبا 
أرســـانيوس مطـــران المنيـــا وأبوقرقـــاص، بالمستشـــفى لالطمئنـــان 
على صحته. كان نيافة األنبا أرســـانيوس قد ُنِقل لمستشـــفى الســـالم 
بالمهندســـين بعـــد تعّرضـــه لبعـــض المتاعـــب الصحيـــة، يـــوم الســـبت 
24 مـــارس. وقـــد طمـــأن الفريـــق الطبـــي المعالج، قداســـة البابا على 
الحالة الصحية لنيافته. وقد عاد نيافته إليبارشـــيته بســـالم هللا صباح 

الخميـــس 29 مـــارس. خالـــص تمنياتنا لنيافتـــه بموفور الصحة.

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا 
من كنيسة املالك ميخائيل واألنبا بيشوي 

بكنج مريوط
عقـــد قداســـة البابـــا اجتمـــاع األربعـــاء األســـبوعي مســـاء يـــوم 
األربعـــاء 28 مـــارس 2018م، بكنيســـة المـــالك ميخائيـــل واألنبـــا 
بيشـــوي بكنـــج مريوط، بحضور أصحـــاب النيافة: األنبا كيرلس آفا 
مينـــا أســـقف ورئيـــس ديـــر الشـــهيد مار مينـــا بمريـــوط، واألنبا بافلي 
األســـقف العام لكنائس قطاع المنتزه والمشـــرف على خدمة الشـــباب 
قطـــاع  لكنائـــس  العـــام  األســـقف  إياريـــون  واألنبـــا  باإلســـكندرية، 
غـــرب اإلســـكندرية، والقمـــص رويس مرقـــس وكيـــل البطريركية 
باإلســـكندرية، والقـــس آنجيلوس إســـحق والقـــس أمونيوس عادل 
ســـكرتيرا قداســـة البابـــا، والقـــس أبـــرآم إميل ســـكرتير مجلس كهنة 

األســـكندرية. وكان عنـــوان العظـــة »مـــاذا تريـــد أن أفعـــل بك؟«.

قداسة ابلابا ينيع 
الاكتب الكبري األستاذ لويس جريس

ينعـــي قداســـة البابا األنبا تواضـــروس الثاني، رحيـــل الكاتب 
الكبيـــر الدكتـــور لويـــس جريس، الذي أثرى الثقافـــة العربية باألدب 
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نياحة الراهب القمص بيشاي األنبا بيشوي
مـــارس 2018م،   25 األحـــد  يـــوم  الـــرب صبـــاح  فـــي  رقـــد 
الراهـــب القمـــص بيشـــاي األنبـــا بيشـــوي. وهـــو مـــن مواليـــد 23 
فبرايـــر 1949م، وقـــد ترهـــب بديـــر األنبـــا بيشـــوي فـــي 9 ديســـمبر 
1979م، وســـيم قًســـا فـــي 19 مـــارس 1984م، ثـــم قمًصـــا فـــي 20 
مـــارس 2000م. قضـــى مـــا يقـــرب مـــن 39 عاًما في حيـــاة رهبانية 
مباركـــة فـــي خدمات متعددة بالدير، واحتمل بشـــكر صليب المرض 
مواظًبـــا علـــى صلـــوات المجمـــع وخدماته، وعندما لـــم يحضر قداس 
مجمـــع الديـــر صبـــاح األحـــد ذهـــب اآلبـــاء للســـؤال عليه فوجـــدوه قد 
انتقـــل فـــي هـــدوء إلـــى فـــردوس األبرار وقـــد صلى عليـــه نيافة األنبا 
فـــي الصـــالة  صرابامـــون أســـقف ورئيـــس الديـــر، واشـــترك معـــه 
أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا متـــاؤس أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـريان 
العامـــر، واألنبـــا إبيفانيوس أســـقف ورئيس دير القديـــس أنبا مقار، 
واألنبا جورجيوس أســـقف مطاي وتوابعها، واشـــترك معهم رهبان 
مـــن مجامـــع أديـــرة بريـــة شـــيهيت، وبعـــض أفـــراد أســـرته بالجســـد 
ومحبيـــه. خالص تعازينا لنيافة األنبـــا صرابامون، ولمجمع اآلباء 

رهبـــان دير األنبا بيشـــوي.

نياحة الراهب القس ثيئوفيلس املقاري
رقـــد علـــى رجـــاء القيامة يـــوم الجمعة العظيمة مســـاًء 6 أبريل 
2018م، األب الراهـــب القـــس ثيئوفيلـــس المقـــاري، بعـــد رحلـــة 
مـــرض تحملهـــا بـــكل شـــكر. وكان قـــد التحـــق بالديـــر عـــام 1986م 
وتنيـــح عـــن عمـــر 65 ســـنة، وكان مثـــااًل للراهـــب الهـــادئ الوقـــور 
المحـــب لجميـــع إخوتـــه، وتمـــت الصـــالة عليـــه ليلـــة ســـبت الفـــرح. 
خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبا إبيفانيوس أســـقف ورئيـــس الدير، 

ولآلبـــاء مجمـــع رهبـــان ديـــر القديس أنبـــا مقار.

نياحة القمص ماكري عبد اهلل 
كاهن كنيسة الماك بطوسون - شبرا

)أستاذ دكتور الرياضة البحتة بجامعة القاهرة(

أبريـــل  يـــوم االثنيـــن 9  الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة  فـــي  رقـــد 
2018م، القمـــص مـــكاري عبد هللا كاهن كنيســـة المالك بطوســـون 
التابعـــة لمنطقـــة شـــبرا الجنوبيـــة، عـــن عمـــر قـــارب التســـعين عاًمـــا، 
بعـــد أن خـــدم المذبـــح المقـــدس قرابة نصف قـــرن. ُوِلد األب الراحل 
بالمنيـــا فـــي 22 ســـبتمبر 1928م، حصـــل علـــى درجـــة الدكتـــوراه 
فـــي الرياضـــة البحتـــة من ألمانيا عـــام 1962م، وعمل أســـتاًذا بكلية 
العلـــوم جامعـــة القاهـــرة، وأصبـــح رئيًســـا لقســـم الرياضيـــات بالكليـــة 

رسامة قمص وسيامة ثالثة كهنة 
بإيبارشية دمياط كفر الشيخ

فـــي يـــوم األحـــد 25 مـــارس 2018م، بكنيســـة الســـيدة العذراء 
والقديـــس ســـيدهم بشـــاي بدميـــاط، قـــام نيافـــة األنبا بيشـــوي مطران 
دمياط وكفر الشـــيخ ورئيس دير القديســـة دميانة بالبراري، برســـامة 
القـــس مينـــا القمص بولـــس الحديدي قمًصا. شـــارك فـــي صلوات 

القـــداس لفيـــف مـــن اآلبـــاء الكهنة وعدد كبير من شـــعب الكنيســـة.
وفـــي يـــوم األربعـــاء 28 مـــارس 2018م، قـــام نيافتـــه بســـيامة 
ثالثـــة مـــن اآلبـــاء الكهنـــة العموميين للخدمة في محافظة كفر الشـــيخ 
وهـــم: )1( الشـــماس إيهـــاب إدوار باســـم القـــس مينـــا إدوار. )2( 
الشـــماس متى ســـالمة باســـم القس لوقا سامة. )3( الشماس رفيق 
رأفـــت باســـم القـــس ويصـــا رأفـــت. وقـــد تمـــت الســـيامة فـــي كنيســـة 
الشـــهيد العظيـــم مـــار جرجـــس بدســـوق بحضـــور أغلب اآلبـــاء كهنة 
محافظـــة كفرالشـــيخ وعـــدد كبيـــر من الشـــعب وســـط فرحـــة الجميع.
خالـــص تهانينا لنيافة األنبا بيشـــوي، والقمص مينا، واآلباء 

الكهنة الجدد، ومجمع كهنة اإليبارشـــية، وكل أفراد الشـــعب.

قداس األربعني 
للمتنيح األنبا بقطر

ُأقيـــم بكنيســـة الســـيدة العـــذراء بمدينـــة الخارجـــة يـــوم الثالثـــاء 
مـــارس 2018م، قـــداس األربعيـــن لمثلـــث الرحمـــات نيافـــة األنبـــا 
بقطر أســـقف الوادي الجديـــد والواحات. صلى القداس من أصحاب 
النيافة: األنبا بســـاده أســـقف إخميم وســـاقلته، واألنبا لوكاس أســـقف 
أبنـــوب والفتـــح والنائـــب البابـــوي إليبارشـــية الوادي الجديـــد، واألنبا 
بيجـــول أســـقف ورئيـــس ديـــر المحـــرق، كمـــا شـــارك فـــي القـــداس 
اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية وعـــدد مـــن اآلبـــاء الكهنة مندوبـــي عدد من 

اإليبارشـــيات ورهبـــان األديـــرة.
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س بالجامعة  ذاتهـــا عـــام 1976م، ولمـــدة أربـــع ســـنوات. وظـــل ُيـــَدرِّ
لمـــدة تزيـــد عـــن 40 عاًمـــا، حيث جمع بين خدمتـــه الكهنوتية وعمله 
بالجامعة، في وضع استثنائي يندر حدوثه، وذلك لندرة تخصصه، 

وقـــد أخـــذ تصريًحـــا بهـــذا مـــن المتنيـــح البابا كيرلس الســـادس.
كمـــا حصـــل علـــى جائـــزة الدولـــة التشـــجيعية فـــي عهـــد الرئيس 
الراحـــل جمـــال عبدالناصـــر عـــام 1968م. ووســـام العلـــوم والفنـــون 

مـــن الطبقـــة األولـــى عـــام 1970م. 
ســـيم كاهًنـــا فـــي عهـــد المتنيـــح القديـــس البابـــا كيرلـــس الســـادس 
الـــذي اختـــار لـــه اســـم )مـــكاري(، وكلـــف المتنيـــح األنبـــا مكســـيموس 
أســـقف القليوبيـــة آنـــذاك إلتمـــام ســـيامته، فـــي 10 يوليـــو 1970م. 
وُرِســـم قمًصـــا بيـــد قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي فـــي 5 

2013م. مـــارس 
وقـــد أقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه بكنيســـته فـــي الثانيـــة مـــن ظهـــر 
اليـــوم التالـــي. بحضـــور أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا بيســـنتي أســـقف  
حلـــوان والمعصـــرة، واألنبـــا يســـطس أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا 
أنطونيـــوس، واألنبـــا رافائيل األســـقف العـــام لكنائس وســـط القاهرة 
وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، واألنبـــا إرميا األســـقف العـــام، واألنبا 
يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائس مصـــر القديمة وأســـقفية الخدمات، 
واألنبـــا مـــكاري األســـقف العـــام لكنائـــس شـــبرا الجنوبيـــة، واألنبـــا 
ماركوس األســـقف العام لكنائس القبة؛ ومعهم القمص ســـرجيوس 
ســـرجيوس وكيـــل عـــام البطريركيـــة بالقاهـــرة، والعديـــد مـــن اآلبـــاء 
الكهنـــة والرهبـــان. خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبا مـــكاري، ومجمع 

آبـــاء شـــبرا الجنوبيـــة، وأســـرته وكل محبيه.

نياحة القمص صموئيل شكري 
كاهن كنيسة العذراء بمدينة قنا

رقـــد فـــي الـــرب يوم الجمعة 30 مـــارس 2018م، عقب انتهاء 
قداس جمعة ختام الصوم، القمص صموئيل شـــكري بشـــارة كاهن 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء بمدينـــة قنـــا. ُوِلـــد في جرجا، في 5 ســـبتمبر 
1939م. خـــدم بكنيســـة الســـيدة العـــذراء بقنا كأميـــن لخدمة إعدادي، 
ثـــم أصبـــح أميًنـــا عاًمـــا للخدمة بإيبارشـــية قنا. ســـيم كاهًنـــا على نفس 
الكنيســـة فـــي األول مـــن مـــارس 1998م، بيـــد نيافـــة األنبا شـــاروبيم 
أســـقف قنا وقفط. وُرِســـم قمًصا في 9 أغســـطس 2004م. وقد حمل 
صليـــب المـــرض بشـــكر لعدة ســـنين. وقـــد أقيمت صـــالة تجنيزه في 
مســـاء اليوم ذاته بكنيســـته بحضور صاحبي النيافة: األنبا شـــاروبيم 
أســـقف قنـــا وقفـــط، واألنبـــا بيمـــن أســـقف نقـــاده وقـــوص، وعـــدد مـــن 
اآلبـــاء مـــن مجمـــع كهنـــة قنـــا وكذلك عدد مـــن كهنة إيبارشـــيتي نقاده 
وقـــوص، دشـــنا. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبا شـــاروبيم، ومجمع 

اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وأســـرته وكل محبيه.

نياحة القس رويس قديس
كاهن كنيسة األنبا أنطونيوس واألنبا بوال بأبو سمبل

رحـــل عـــن عالمنـــا الفاني فجر يوم األحد 25 مارس 2018م، 
القـــس رويـــس قديـــس كاهـــن كنيســـة القديســـين األنبـــا أنطونيـــوس 
واألنبـــا بـــوال بمدينة أبو ســـمبل بإيبارشـــية أســـوان، وذلك إثر حادث 
مـــرورى أليـــم. وقـــد قـــام نيافة األنبا هـــدرا بصالة التجنيز واشـــترك 
مـــع نيافتـــه العديـــد من اآلباء الكهنة واآلباء الرهبان. خالص تعازينا 
لنيافـــة األنبـــا هدرا، ولمجمع كهنة إيبارشـــية أســـوان، وألســـرته 

محبيه. وكل 

كهنة وإكليروس وخدام وخادمات وشمامسة 
وكل شعب إيبارشية تورينو وروما وتوابعها

يزفون للسماء 
والدة أسقفنا المحبوب

األنبــا برنـــابـــا
المقدسة

فوقية فؤاد ميخائيل
تعزية الروح القدس من فم نيافته، 

ونياًحا لروحها الطاهرة، وعزاًء
ألبونا أنطونيو جيمي وتاسوني مريم

وعزاء لكل األسرة وكل محبيها.
إيبارشية تورينو وروما وتوابعها بإيطاليا

ـــــــــــــ
خالص العزاء ألسرة نيافة األنبا برنابا

لنياحة والدته المباركة
مدحت بشرى وشينسيا رامبا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شعب وشمامسة كنيسة مارجرجس بكاتنيا وجنوب إيطاليا 

يودعون على رجاء القيامة 

والدة نيافة األنبا برنابا 
أسقف تورينو وروما 

ويقدمون العزاء لأسرة 
وألبونا أنطونيو وتاسوني مريم بروما 

القس بوال اإلخميمي 

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت :  3207 953 0128
E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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 metropolitanpakhom@yahoo.com

نحــــــــــــــن نعيـــــــــــــــش 
مشاعــــر اختبــــــــار قـــــــــوة 
قيامـــة الســـيد المسيـــــــــــح 
فـــي حياتنـــا، باالنتصار 
علـــى الخطيـــة، وعـــدم الخـــوف مـــن المـــوت، 
وعـــدم اليأس فـــي الضيقات، واإليمـــان بالحياة 
األبديـــة.. الحيـــاة األفضـــل التـــي أُعطيـــت لنـــا 
َوالنِّْعَمـــِة  اْلَقْصـــِد  »ِبُمْقَتَضـــى  اآلب:  مـــن هللا 
َقْبـــَل  َيُســـوَع  اْلَمِســـيِح  ِفـــي  َلَنـــا  اْعِطَيـــْت  الَِّتـــي 
اأَلْزِمَنـــِة اأَلَزِليَّـــِة، َوِإنََّمـــا ُأْظِهـــَرِت اآلَن ِبُظُهـــوِر 
ُمَخلِِّصَنـــا َيُســـوَع اْلَمِســـيِح، الَّـــِذي اْبَطـــَل اْلَمْوَت 
اإِلْنِجيـــِل«  ِبَواِســـَطِة  واْلُخُلـــوَد  اْلَحَيـــاَة  َوَأَنـــاَر 

)2تـــي9:1و10(.
بطبيعتنـــا  َيعُبـــر  أن  يســـتطيع  كان  َمـــن 
الســـاقطة التـــي كانـــت فـــي قبضـــة الشـــيطان، 
ويعبـــر بهـــا من الموت إلى الحياة، من الُظلمة 
إلـــى النـــور، مـــن الضيـــاع إلـــى الوجـــود فـــي 
أحضـــان اآلب الســـماوي؟! َمـــن كان يســـتطيع 
أن يفعـــل هـــذا كله؟ إنـــه »الرب العزيز القدير، 
الـــرب القـــوي فـــي الحروب« )مـــز8:23(، هو 
وحـــده الـــرب الذي قام منتصًرا بجســـد ممّجد.. 

في احتفالنــا بالقيامــــة 
المجيـــدة التـــي لربنـــا يســـوع 
المســـيح يمكننـــا أن ننظـــر 

للقيامـــة مـــن وجهتين..
أولهمــــــــــــا حقيقـــــــة 

كحدث... القيامة 
وهـــذا األمـــر تؤكده نبوات العهـــد القديم بأكمله 
فـــي كل أســـفاره كمـــا ُذِكـــرت قـــراءات أســـبوع اآلالم 
وســـبت النور، وآخرها كلمات معلمنا داود النبي في 
ســـفر المزامير ليلة أبو غالمســـيس »أنا اضطجعُت 
ونمـــُت ثـــم اســـتيقظُت«. كمـــا تؤكـــد حقيقـــة القيامـــة 
أيًضا قراءات األناجيل خالل أســـبوع اآلالم، وتكرار 
كلمـــات الـــرب يســـوع المســـيح لتالميـــذه عـــن آالمـــه 
وحقيقـــة قيامتـــه، وذلـــك رغم عـــدم فهـــم التالميذ لهذه 
الكلمـــات فـــي وقتهـــا! تؤكـــد القيامـــة أيًضـــا شـــهادة 
الجنـــود الذيـــن يحرســـون القبـــر، وكلماتهـــم لرؤســـاء 
الكهنـــة وشـــيوخ الشـــعب، وإجابـــة رؤســـاء الكهنة لهم 
فـــي )مـــت11:28-15(، كيـــف قبلـــوا الفضة مقابل 
أن ينكروا القيامة بكلمات كاذبة تدينهم هم أنفســـهم. 
يشـــهد أيًضـــا عـــن حقيقـــة القيامـــة الكفـــن المقـــدس 
واألبحـــاث  اإليطاليـــة،  تورينـــو  بمدينـــة  )المحفـــوظ 
العلميـــة التـــي ُأجِريـــت عليـــه مـــن عـــدد كبيـــر مـــن 
العلمـــاء(. أخيـــًرا تؤكد حقيقة القيامـــة ظهورات الرب 
يســـوع لكثيريـــن بعـــد قيامتـــه: للتالميـــذ، والمريمـــات، 
وبطـــرس، وتلميـــذي عمـــواس، ولتالميـــذه عنـــد بحيرة 

وليـــس قـــام فقـــط، لكنـــه صعـــد إلـــى الســـموات 
وجلـــس عـــن يميـــن اآلب بنفـــس الجســـد الـــذي 
اتخـــذه مـــن العـــذراء مريم وُصِلب بـــه عنا لكي 
يفدينـــا، وقـــام بـــه ممجـــًدا لكـــي ينصرنـــا علـــى 
فنـــا أنـــه يوجـــد فـــي  المـــوت. وصعـــد لكـــي يعرِّ
بيـــت أبيـــه منـــازل كثيـــرة كمـــا قـــال: »ِفـــي َبْيِت 
َأِبـــي َمَنـــاِزُل َكِثيـــَرٌة َوِإالَّ َفِإنِّي ُكْنُت َقْد ُقْلُت َلُكْم. 
َأَنـــا َأْمِضـــي أِلُِعـــدَّ َلُكـــْم َمَكاًنـــا. َوِإْن َمَضْيـــُت 
َوأَْعـــَدْدُت َلُكـــْم َمَكاًنـــا آِتـــي َأْيًضـــا َوآُخُذُكـــْم ِإَلـــيَّ 
َحتَّـــى َحْيـــُث َأُكـــوُن َأَنـــا َتُكوُنـــوَن َأْنتُـــْم َأْيًضـــا« 

)يـــو3،2:14(.
احتفالنـــا بعيـــد القيامة هـــو درس قوي في 
أننـــا ال نهـــاب المـــوت، وال نهتـــز أمامـــه ألننـــا 
نؤمـــن بقيامـــة الـــرب مـــن بين األمـــوات، كقول 
معلمنا بولس الرســـول »ِإْن َلْم َيُكِن اْلَمِســـيُح َقْد 
َقـــاَم َفَباِطَلٌة ِكَراَزُتَنـــا َوَباِطٌل َأْيًضا ِإيَماُنُكْم، َأْنُتْم 

َبْعـــُد ِفي َخَطاَياُكـــْم!« )1كو17،14:15(.
نثـــق أن  احتفالنـــا بعيـــد القيامـــة يجعلنـــا 
الذيـــن رقـــدوا لـــم نفقدهـــم؛ ألن أرواحهـــم فـــي 
الفـــردوس وأجســـادهم ســـوف تقـــوم مـــرة أخـــرى 
لكـــن بصـــورة منتصـــرة علـــى المـــوت مثلما قام 

طبريـــة، وظهـــوره ألكثـــر من خمســـمائة أخ، وظهوره 
لتالميـــذه قبـــل الصعود على جبـــل الزيتون.. وغيرها 

مـــن ظهوراتـــه التـــي تؤكـــد قيامته المقدســـة.
فـــي  بـــه  نهتـــم  الـــذي  الثانـــي  األمـــر  أّمـــا 
احتفالنـــا بالقيامـــة المجيدة فهـــو االختبار الروحي 

لقـــوة القيامـــة... 
أن  هـــو  المجيـــدة  القيامـــة  مفاعيـــل  أول   )1
قيامـــة الـــرب تعطينـــا نحـــن المؤمنين ســـلطاًنا خاًصا 
علـــى المـــوت، كمـــا غلـــب الرب نفســـه الموت وداس 
ســـلطانه، لذلـــك صـــار المـــوت والرحيـــل مـــن العالـــم 
فـــي حيـــاة المؤمنيـــن هـــو بدايـــة لحيـــاة جديـــدة فـــي 
األبديـــة، فصرنـــا ال نخـــاف الموت بـــل صار الموت 
لنـــا خالًصـــا وحيـــاة، و صرنـــا ال نحـــزن كالباقيـــن 
الذيـــن ال رجـــاء لهـــم )1تـــس13:4(، لذلـــك فنحـــن 
كمؤمنيـــن نواجـــه حقيقـــة المـــوت برجـــاء فـــي القيامـــة 

والحيـــاة الجديـــدة.
2( أّمـــا االختبـــار الروحـــي الثانـــي هـــو أننـــا 
كمؤمنيـــن يمكننا أن نحتمـــل كل االضطهادات التي 
تأتـــي علينـــا بســـبب إيماننـــا المســـيحي.. بإيمـــان في 
ًبـــا يســـتطيع أن  أن الـــرب يســـوع فيمـــا قـــد تألـــم ُمجرَّ
بيـــن، وبذلـــك نســـتطيع أن نهـــزم كل مـــا  يعيـــن الُمجرَّ
يفقدنـــا ســـالمنا وفرحنـــا فـــي اوقـــات الضيـــق. وبهـــذا 
االختبـــار يســـتطيع كل مـــن يقبل االيمان بيســـوع ان 
يتحمـــل كل االالم التـــي تاتـــي عليـــه بســـبب ايمانـــه 
المســـيحي بـــكل فـــرح وبثبـــات عجيـــب، فقـــوة القيامـــة 

الســـيد المســـيح، »أَلنَُّه ِإْن ُكنَّا ُنْؤِمُن َأنَّ َيُســـوَع 
َماَت َوَقاَم، َفَكَذِلَك الرَّاِقُدوَن ِبَيُســـوَع َسُيْحِضُرُهُم 

للاَّ َأْيًضـــا َمَعـــُه« )1تـــس14:4(.
احتفالنـــا بعيـــد القيامـــة يمحـــو مـــن داخلنا 
أحـــزان فـــراق الذيـــن رقـــدوا كمـــا قـــال معلمنـــا 
بولـــس الرســـول: »اَل َتْحَزُنـــوا َكاْلَباِقيَن الَِّذيَن اَل 
َرَجـــاَء َلُهـــْم« )1تـــس13:4(. وكمـــا قـــال أيًضا 
عـــن نفســـه: »ِلـــَي اْشـــِتَهاٌء َأْن َأْنَطِلـــَق َوَأُكـــوَن 
ا« )في23:1(. َمـــَع اْلَمِســـيِح. َذاَك َأْفَضُل ِجـــدًّ
وأمـــا نحـــن الذيـــن مازلنـــا فـــي هـــذا العالم 
نحمـــل صليـــب الجهـــاد، وهكـــذا ونحـــن نحتفـــل 
بعيـــد القيامـــة ننتظـــر على رجـــاء قيامة األبرار 
حينمـــا نلتقـــي بجميع األحبـــاء مرة أخرى، ليس 
فـــي القـــداس هنـــا على األرض الـــذي هو رمز 
لأبديـــة وعربـــون لهـــا، لكـــن هناك فـــي المائدة 

الســـماوية مع الســـيد المسيح. 
ويقول البابا القديس أثناســـيوس الرســـولي 
»إن  القيامـــة:  تذكـــر  فـــي  االســـتمرار  عـــن 
الصـــوت الرســـولي ينذرنـــا قائـــاًل »اْذُكْر َيُســـوَع 
اأَلْمـــَواِت« )2تـــي8:2(  ِمـــَن  اْلُمَقـــاَم  اْلَمِســـيَح 
دون أن يشـــير إلى زمن محدود، بل أن يكون 
ذلـــك فـــي فكرنـــا في كل األوقـــات. ولكن ألجل 
كســـل الكثيريـــن نحـــن نؤجل من يـــوم إلى يوم. 

فلنبـــدأ إًذا مـــن هـــذه األيام!«

تمنحنـــا قـــدرة علـــى قبـــول اآلالم واالضهـــادات بفـــرح 
ـــر.. ألاننـــا باإليمـــان نتحد مع الرب يســـوع  وبـــال تذمُّ
الـــذي َقِبـــل اآلالم، ونترّجـــي فـــرح القيامـــة المجيـــدة 

بيقيـــن القيامـــة التـــي نؤمـــن بها. 
3( اختبارنـــا للقيامـــة يمنحنـــا نعمـــة ممارســـة 
األســـرار الالزمـــة للخـــالص بذهـــن مســـتنير، يجعلنا 
نمـــارس المعموديـــة كمـــوت وقيامة مع الرب يســـوع، 
والميـــرون كثبـــات فـــي شـــخصه الحـــي، واالعتـــراف 
الخطايـــا  مـــن  للخـــالص  كطريـــق  واإلفخارســـتيا 
نعـــود  ال  لذلـــك  والقيامـــة.  الصليـــب  باســـتحقاقات 
نمـــارس األســـرار كطقس جامد، بـــل كاختبار روحي 

الهوتـــي عملـــي ويومـــي عميـــق.
4( اختبـــار القيامـــة يجعلنا نعيـــش حياتنا بروح 
الرجـــاء، ففـــي كل ضيقاتنا نترّجى النصرة والفرح رغم 
اآلالم، فالتالميـــذ خافـــوا وهربـــوا وأنكروا النهم عاشـــوا 
فـــي ظلمـــة يـــوم الخميـــس وآالم الصلـــب، لكنهـــم لـــو 
نظـــروا لظلمـــة القبـــر من خـــالل كلمات الـــرب ووعده 
بأنـــه فـــي اليـــوم الثالـــث ســـيقوم، لـــم يكـــن ممكًنـــا أن 
يخافوا أو يضطربوا أو يفقدوا ســـالمهم بســـبب اآلالم.

اإلنســـان  يرّكـــز  ال  القيامـــة  بســـبب  كذلـــك 
المســـيحي ذهنـــه فـــي آالمـــه وضيقاتـــه مهمـــا كانت، 
بـــل ينتظـــر دائًمـــا برجـــاء مجـــيء يـــوم الـــرب المفرح 
بعـــد كل ضيـــق، فـــكل صليب تتبعـــه قيامة، وكل ألم 

يتبعـــه فـــرح ونصـــرة...
أخيـــًرا عيـــد قيامـــة مجيـــد.. كلـــه يقيـــن بالـــرب 
مـــن  القيامـــة  مفاعيـــل  كل  تحمـــل  وحيـــاة  القائـــم.. 
ســـلطان علـــى المـــوت، وقدرة على احتمـــال كل ألم، 
وخبرة عميقة في ممارســـة األســـرار، ورجاء ثابت ال 

يتزعـــزع بالفـــرح الـــذي أعـــّده الـــرب لنا.
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هــــــــو  القيامـــــة  عيـــد 
عيـــد األعيــــاد، أو غايــــــــــــة 
المناســـبات  كل  وهــــــــــدف 
وكــــــــــــــل  تسبقـــــــــــــه.  التــــــــي 
تلــــــــي  التـــــــــــي  المناســـبات 
عيـــد القيامـــة نتيجـــة له. ومع هذه الحقيقة نتكلم عن 
شـــواهد ذلـــك: ولعـــل الدليل األول هـــو مزمور قداس 
عيـــد القيامـــة »هـــذا هـــو اليـــوم الـــذي صنعـــه الرب، 
فلنفـــرح ونبتهـــج فيه. آه يارب خلِّص، آه يارب أنقذ. 
مبـــارك اآلتـــي بِاســـم الـــرب« )مـــز26-24:118(.

+ ولكـــن لمـــاذا ُذِكـــر يـــوم القيامـــة علـــى 
أنـــه اليـــوم الذي صنعـــه الرب؟! فاهلل هـــو صانع 
كل األيـــام، بـــل كل شـــيء .. ولإلجابـــة نوّضـــح 

األمـــور التاليـــة: 
1- هللا هـــو مصـــدر الحيــــــــــــاة: ألنـــه هـــو 
الخالـــق  هـــو  لذلـــك  الحيـــاة،  الحيـــاة وواهـــب  مالـــك 
ولكـــن  للجميـــع،  الحيـــاة  وهـــب  إذ  الكائنـــات  لـــكل 
حيـــن دخـــل المـــوت إلـــى العالم بحســـد إبليـــس نتيجة 
دخـــول الخطيـــة إلـــى العالـــم بغوايـــة الشـــيطان لحواء 
فـــأكل، ومـــن خـــالل  أكلـــت وأعطـــت رجلهـــا  التـــي 
هـــذه المعصيـــة فقد اإلنســـان الحيـــاة األبديـــة والحياة 
الروحيـــة والعالقـــة مـــع هللا، لذلك ُطرد مـــن الفردوس 
وحضـــرة هللا، وقيـــل فـــي )تـــك3:6( »ال يدين روحي 
فـــي اإلنســـان لزيغانـــه هـــو بشـــر«.. لذلك بعـــد إتمام 
الفـــداء علـــى الصليـــب ومـــوت الفـــادي وقيامتـــه فـــي 

اليـــوم الثالـــث، أعلـــن الحيـــاة األبدية الغالبـــة للموت، 
ولـــم َيُعـــْد للمـــوت ســـلطان علـــى اإلنســـان وحياتـــه، 
لذلـــك صـــارت الصيحة »أين شـــوكتك يا موت؟ أين 
غلبتـــِك يـــا هاويـــة؟«.. لم يعد للموت ســـلطان، لذلك 
نســـّمي المـــوت اآلن “انتقـــال”، وليـــس نهاية حياة بل 
اســـتمرار للحيـــاة بصـــورة مختلفـــة حتـــى يـــوم القيامـــة 
حيـــث تتحـــد األرواح باألجســـاد، ويقـــوم الجميـــع كما 
ورد في )يو29:5( »تأتي ساعة يسمع فيها كل َمْن 
في القبور صوت ابن هللا، والذين يســـمعون ُيْحَيْون، 
فيخـــرج الذيـــن صنعوا الصالحات إلـــى قيامة الحياة، 

والذيـــن صنعـــوا الســـيئات إلـــى قيامـــة الدينونة«.
2- مفهـــوم الحيـــاة: الحيـــاة المقصـــود بهـــا 
الوجود الباعث للحياة، فكل المخلوقات تســـاهم في 
الحياة اإلنســـانية واســـتمرارها علـــى األرض، بمعنى 
اإلنســـان  يستخدمهـــــــــا  المخلوقــــــــــات  بعــــــــــض  أن 
كغـــذاء كالخضـــروات والفواكـــه والخبـــز والمنتجـــات 
البروتينيـــة ســـواء حيوانيـــة أو نباتيـــة يتغـــّذى عليهـــا 
هـــذه  فوجـــود  الحيــــــــــــاة،  الستمـــــــــــــرار  اإلنســـــــــان 
اإلنســـان..  حيـــاة  اســـتمرار  فـــي  يفيـــد  المخلوقـــات 
وأيًضـــا الشـــمس كطاقـــة ضوئيـــة وحراريـــة تفيـــد فـــي 
إعطـــاء حيــــــــــــاة للمخلوقات، ويدخـــل كذلك المعادن 
بتفـــاوت أنواعهـــا وقيمتهـــا فـــي اقتصاديـــات الحيـــاة، 
إذ تساعـــــــــــد اإلنســــــــــــان كتجـــارة وصناعـــة فـــي أن 
تســـتمر الحيـــاة بالجســـد والـــروح مًعا، ممـــا ينتج عن 
هـــذا االتحـــاد النفـــس أي العقـــل البشـــري الخـــاّلق 

والعاطفـــة الحاضنـــة للصغـــار والضعفـــاء والحـــواس 
التـــي تتصـــل بالحياة.. حًقـــا إنها الحياة عطية هللا..

3- قيامـــة الجســـد: وهـــذا مـــا نحتفـــل به من 
خـــالل عيـــد القيامـــة المجيـــد الـــذي أعطانـــا القيامـــة 
أيًضـــا، وصـــار المـــوت فترة مؤقته لراحـــة الروح في 
الفردوس وراحة الجسد في القبر »“طوبى لأموات 
الذيـــن يموتـــون في الـــرب منـــذ اآلن«. »نعم« يقول 
الـــروح: »لكـــي يســـتريحوا مـــن إتعابهـــم، وأعمالهـــم 
تتبعهـــم«« )رؤ13:14(. هـــذا هـــو الموقـــف اآلن، 
لذلـــك طيلـــة فترة الخماســـين المقدســـة تكـــون التحية 
أي  آنســـتي«،  آليثـــوس  آنســـتي...  »خريســـتوس 
»المســـيح قـــام... بالحقيقـــة قـــام«، وصـــارت القيامة 
فـــي التوبـــة ألن أجـــرة الخطيـــة مـــوت ولكـــن التوبـــة 
حياة من موت فتكون قيامة.. هذا نعيشـــه ليترّســـخ 
فـــي األذهـــان لنعـــرف أن القيامـــة حقيقة معاشـــة فال 

الموت...  نخـــاف 

المجيـــدة.. ذاكريـــن تجســـده العجيـــب..
وفدائـــه البـــاذل.. وقيامتـــه المباركة.. ومجيئه 

الثانـــي.. ليأخذنا إليه..
ألـــم يقـــل لنـــا: “َأَنـــا َأْمِضي أُلِعـــدَّ َلُكـــْم َمَكاًنا، 
َأْيًضـــا  آِتـــي  َمَكاًنـــا  َلُكـــْم  َوأَْعـــَدْدُت  َمَضْيـــُت  َوِإْن 
، َحتَّـــى َحْيـــُث َأُكـــوُن َأَنـــا َتُكوُنـــوَن َأْنُتْم  َوآُخُذُكـــْم ِإَلـــىَّ

14:2-3(؟ )يـــو  َأْيًضـــا” 

نســـتطيع أن نحصي 
- علـــى األقـــل - أربعـــة 
أمجـــاد أخذناهـــا باإليمـــان 
المســـيح،  الســـيد  بقيامـــة 
فـــي  بالعيـــان  وســـنأخذها 
وهـــذه  الســـعيدة،  األبديـــة 

هـــي: األمجـــاد 
فـــي  قديســـون،  فالـــكل  القداســـة:  مجـــد   -1
حضـــرة القـــدوس، وفي عالم القداســـة الكاملة، لهذا 
رأى يوحنـــا الحبيـــب المفدييـــن فـــي رؤيـــاه »ِبِثَيـــاٍب 
والنقـــاوة،  الطهـــر  عالمـــة  )رؤ9:7(.  ِبيـــٍض« 
فهيهـــات أن تطـــال الخطيئـــة األجســـاد النورانيـــة، 

الســـماء ! وســـكان  لـــة،  الُمكمَّ واألرواح 
2- مجـــد الســـعادة: إذ سيســـمع كل مؤمـــن 
يصـــل إلـــى مشـــارف العالـــم اآلخر، كلمـــات الرب: 
اِلـــُح اأَلِميـــُن! ُكْنـــَت َأِميًنـــا  ـــا َأيَُّهـــا اْلَعْبـــُد الصَّ »ِنِعمَّ
ِفـــي اْلَقِليـــِل َفُأِقيُمـــَك َعَلـــى اْلَكِثيـــِر. اْدُخـــْل ِإَلـــى َفَرِح 

)مـــت23:25(. َســـيِِّدَك« 
وهكـــذا نشـــترك جميًعـــا فـــي »َعَشـــاِء ُعـــْرِس 
ومســـبِّحين  ميـــن  مرنِّ )رؤ9-7:19(،  اْلَخـــُروَف« 
العريـــس،  الـــرب  يتحـــد  حينمـــا  المحـــب،  فادينـــا 

العـــروس. بكنيســـته 
3- مجـــد الشـــركة: فنحـــن اآلن فـــي محفـــل 
بالمالئكـــــــــــــة  نلتقـــي  هنــــــــــــــاك  إذ  ليـــن،  ُمكمَّ أبـــرار 
والقديســـين، وعلـــى رأس الـــكل، أم النــــــــــــــور، ســـيدة 

الطهـــر والنقـــاء، وكل مـــن ســـاروا علـــى دربهـــا مـــن 
القديســـين.. فهناك نلتقي: باآلباء: إبراهيم وإســـحق 
ويعقـــوب. واألنبيـــاء: الكبـــار والصغـــار. والرســـل: 
تالميـــذ الحمـــل. والشـــهداء: الذيـــن ســـفكوا دمائهـــم 
ازدروا  الذيـــن  والقديســـين:  المســـيح.  اســـم  علـــى 

بـــاألرض ليمتلكـــوا الســـماء.
4- مجد الخلــــــــــود: فالحيــــــــــاة هناك ليس لها 
نهايـــة.. إنهـــا الخـــروج مـــن الزمـــن، والدخـــول إلـــى 
األبديـــة والـــال محـــدود. هنـــاك نتحـــد باهلل فـــي خلود 
ـــي َأَنا  مقيـــم، تحقيًقـــا لوعـــده الصـــادق واألميـــن: »ِإنِّ
َحـــىٌّ َفَأْنتُـــْم َســـَتْحَيْوَن« )يـــو19:14(، »َمـــْن آَمـــَن 
ِبـــي َوَلـــْو َماَت َفَســـَيْحَيا« )يـــو25:11(، »َمْن َيْأُكُل 
َجَســـِدي َوَيْشـــَرُب َدِمـــي َفَلـــُه َحَيـــاٌة َأَبِديٌَّة، َوَأَنـــا ُأِقيُمُه 

ِفـــي اْلَيـــْوِم اأَلِخيـــر« )يو54:6(.
فليعطنـــا الـــرب أن نقـــوم مـــع المســـيح القائـــم، 
منّفذيـــن وصيـــة معلمنا بولس الرســـول: »َفـــِإْن ُكْنُتْم 
َفـــْوُق، َحْيـــُث  َمـــا  َفاْطُلُبـــوا  اْلَمِســـيِح  َمـــَع  ُقْمتُـــْم  َقـــْد 
ـــوا ِبَما َفْوُق اَل  اْلَمِســـيُح َجاِلـــٌس َعـــْن َيِميـــِن هللِا. اْهَتمُّ
ِبَمـــا َعَلـــى اأَلْرِض، أَلنَُّكـــْم َقـــْد ُمتُّْم َوَحَياُتُكْم ُمْســـَتِتَرٌة 
َمـــَع اْلَمِســـيِح ِفـــي هللِا. َمَتـــى أْظِهَر اْلَمِســـيُح َحَياُتَنا، 
ِفـــي اْلَمْجـــِد«  َفِحيَنِئـــٍذ ُتْظَهـــُروَن أْنتُـــْم أْيًضـــا َمَعـــُه 

)كـــو4-1:3(.
وهكـــذا تمتـــد فرحتنـــا بعيـــد القيامـــة المجيـــد، 
مـــن فرحـــة يـــوم بذاتـــه.. إلـــى فرحـــة عمر شـــامل.. 
إلـــى فرحـــة أبديـــة ســـعيدة.. فلنحتفـــل بقيامـــة الـــرب 

mossa@intouch.com

»أّما الشيوخ المدبِّرون حسًنا فلُيحَسبوا
أهًا لكرامة مضاعفة، وال سيما الذين 

يتعبون في الكلمة والتعليم« 
)1تي17:5(

كهنة ومرتل وشمامسة وخدام وشعب
كنيسة السيدة العذراء مريم بالصف

يتقدمون بالشكر إلى 
نيافة الحبر الجليل
األنبا زوسيام

على رسامته ألبينا الحبيب
بافيل وليم

في رتبة القمصية، 
ويهنئون القمص بافلي وليم، ويتمنون له 

أزمنة سالمة هادئة مديدة، 
وإلى منتهى األعوام

بصلوات صاحب القداسة والغبطة 
البابا المعظم

األنبا توارضوس الثاين
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والشريعة نــــــــــــــــور وتوبيخيــــــــــــــات األدب طريـــــــــــــق 
الحيـــاة« )أم23:6(.

3- الصـــــــــوم: إن الصائــــــــم صوًمـــا مقبواًل 
يعطيـــه الـــرب بـــركات كثيـــرة »حينئـــذ ينفجـــر مثل 
الصبـــح نـــورك، وتنبـــت صحتـــك ســـريًعا، ويســـير 

ِبـــرُّك أمامـــك« )إش8:58(.
4- العيـــــــــــن: »ســـراج الجســـد هو العين، 
فـــإن كانـــــــــت عينـــك بســـيطة فجســـدك كلـــه يكـــون 

نيـــًرا« )مـــت22:6(.
5- الصـــاة: هـــي قضـــاء فتـــرة طويلـــة مع 
هللا فيبـــدأ يعكـــس هللا مـــن نوره عليـــك، مثلما حدث 
مـــع هللا علـــى  وقـــف  النبـــي حينمـــا  مـــع موســـى 
الجبـــل، وعندمـــا نزل لم يســـتطع الناس أن ينظروا 

فـــي وجهـــه وكان يلبـــس برقًعـــا.
6- حيـــاه القداســـة: يقـــول عنهـــا الكتـــاب 
المقـــدس »ألن كل مـــن يعمـــل الســـيئات يبغـــض 
النـــور، وال يأتـــي إلـــى النـــور لئـــال ُتوبَّـــخ أعمالـــه« 
)يو20:3(، »أّية خلطة للبر واإلأثم؟ وأّية شـــركه 
للنـــور مـــع الظلمـــة؟« )2كـــو14:6(، »أنتـــم نـــور 
العالـــم، ال يمكـــن أن ُتخفـــى مدينة موضوعة على 
جبـــل« )مـــت14:5(، »فليضئ نوركـــم هكذا قدام 
النـــاس لكي يروا أعمالكم الحســـنة« )مت16:5(.
ليـــل  يكـــون  »وال  لألبديـــة:  الســـعي   -7
هناك، وال يحتاجون إلى ســـراج أو نور الشـــمس، 

الـــرب اإللـــه ينيـــر عليهـــم« )رؤ5:22( ألن 
نطلب من هللا أن يهبنا أن نسلك في النـــــور 

حتـــى ما نحيا في األبدية في نوره...

1( الظلمة: 
كانــــت الظلمة حـــال 
األرض، ويقـــــــــــول عنهــــــــا 
الكتاب المقدس »وكانــــت 
األرض خربــــــــة وخاليـــــــة، 
وعلـــى وجـــه الغمـــر ظلمـــة« )تـــك2:1(، بـــل هـــي 
النـــور،  فـــي  كانـــت  التـــي  البشـــرية  حـــال  أيًضـــا 
وبســـبب الخطيـــة صـــارت تحيـــا فـــي ظلمـــة، وهي 
حـــال كل إنســـان خاطـــئ. فـــإن كان الـــرب هـــو 
النـــور، لذلـــك فـــكل مـــن يفعـــل الخطيـــة ينفصـــل 
عـــن هللا وبالتالـــي عـــن النور، فيســـلك فـــي ظالم. 
ويقـــول ســـفر األمثـــال عـــن األشـــرار »التاركيـــن 
ســـبل االســـتقامة للســـلوك فـــي مســـالك الظلمـــة« 
)أم13:2(، ويقـــول إشـــعياء النبـــي: »ويـــٌل للذيـــن 
فتصيـــر  الـــرب  عـــن  رأيهـــم  ليكتمـــوا  يتعّمقـــون 
يبصرنـــا  مـــن  ويقولـــون:  الظلمـــة،  فـــي  أعمالهـــم 
ومـــن يعرفنـــا؟« )إش15:29(. فالذيـــن ماتـــوا فـــي 
العهـــد القديـــم دخلـــوا في ظلمة الجحيـــم حيث كان 
الفـــردوس مغلًقـــا حتى أتـــي الرب وأخرجهم وأضاء 
ًحـــا  بنـــوره عليهـــم. فقـــد حـــذر هللا األشـــرار موضِّ
مصيرهـــم إلـــى الظلمـــة »فُيطَرحـــون إلـــى الظلمـــة 
الخارجيـــة، هناك يكون البكاء وصرير األســـنان« 

)مـــت12:8(.

2( النور:
هللا هـــو نـــور وهـــو الـــذي خلق النـــور »ورأي 
النـــور  بيـــن  وفصـــل هللا  حســـن،  أنـــه  النـــور  هللا 
والظلمـــة، ودعـــا هللا النـــور نهـــاًرا والظلمـــة دعاهـــا 
ليـــاًل. وكان مســـاء وكان صبـــاح يوًمـــا واحـــًدا« 
)تـــك4:1-5(. وقـــد تراءى الـــرب في العهد القديم 
في شـــكل نور كما حدث مع موســـى في العليقة، 
وهكـــذا يحيـــا أوالد هللا دائًمـــا فـــي نـــور على عكس 
األشـــرار »الـــرب نـــوري وخالصـــي، ممـــن أخاف؟ 
الـــرب حصن حياتي، ممـــن أرتعب؟ )مز1:27(، 
»ألن عنـــدك ينبـــوع الحيـــاة، وبنـــورك نـــرى نـــوًرا« 
المقـــدس:  الكتـــاب  قـــال  وهكـــذا  )مـــز9:36(، 
»فيـــه كانـــت الحيـــاة، والحيـــاة كانـــت نـــور الناس« 
)يـــو4:1(، »وهـــذا هـــو الخبـــر الذي ســـمعناه منه 
ونخبركـــم بـــه: أن هللا نور وليـــس فيه ظلمة البّتة« 

)1يو5:1(.
ولكن كيف نسلك في النور؟

1- محبـــة األخوة: »من قال إنه في النور 
وهـــو يبغـــض أخـــاه، فهـــو إلـــى اآلن فـــي الظلمـــة، 
مـــن يحـــب أخاه يثبت في النـــور وليس فيه عثره« 

)1يو10-9:2(.
2- كام هللا: »ســـراج لرجلي كالمك ونور 
لســـبيلي« )مـــز105:119(، »الوصيـــة مصبـــاح 

لكـــي يبّشـــراه بالغلبـــة فـــي الحـــرب: »وكان داود 
جالًســـا بيـــن البابيـــن وطلـــع الرقيـــب إلـــى ســـطح 
الباب إلى الســـور ورفع عينيه ونظر وإذا برجل 
يجـــري وحـــده. فنـــادى الرقيـــب وأخبـــر الملـــك، 
فقـــال الملـــك: إن كان وحـــده ففـــي فمـــه بشـــارة. 
وكان يســـعى ويقرب. ثم رأى الرقيب رجاًل آخر 
يجـــري. فنـــادى الرقيـــب البواب وقـــال هوذا رجل 
ـــر«  يجـــري وحـــده. فقـــال الملك وهـــذا أيًضا ُمَبشِّ
)2صـــم26:18(. يـــا ليتنـــا نتعلـــم كيـــف نحمـــل 
بشـــرى القيامـــة المفرحـــة للجميـــع بـــكل غيرة كما 

هذيـــن الرجلين!! 

أمـــا المدلـــول الثالث للركض فهو الســـعي 
الجـــاد والجهـــاد الشـــاق. هـــذا المدلـــول يتحـــدث 
عنـــه بولـــس الرســـول بوضـــوح قائـــاًل: »ألســـتم 
الميـــدان  فـــي  يركضـــون  الذيـــن  أن  تعلمـــون 
جميعهـــم يركضـــون ولكـــن واحًدا يأخـــذ الجعالة. 
هكذا اركضوا لكي تنالوا... إذ أنا أركض هكذا 
ليـــس عـــن غير يقين« )1كو24،26:9(. توجد 
إًذا رابطـــة وثيقـــة بيـــن القيامـــة والجهـــاد. فخبـــر 
القيامـــة ليـــس مجرد خبر مبهج يحرك المشـــاعر 
علـــى  يضـــع  هـــو  بـــل  البشـــرية،  واالنفعـــاالت 
عاتقنـــا مســـئولية الجديـــة فـــي الجهاد الشـــخصي 
حتـــى تصيـــر هـــذه القيامـــة مفَّعلـــة فـــي حياتنـــا. 

كل عيـــد قيامـــة ونحن جميًعا راكضون في 
طريق الخالص!!

يصـــف لنـــا القديس 
يوحنا في روايتـــــــــه عـــــــــن 
قيامة السيـــــــــد المسيـــــــــــح 
رد فعـــل مريـــم المجدليـــة 
عندمـــا أتـــت إلـــى القبـــر 
والظـــالم بـــاٍق فنظـــرت الحجـــر مرفوًعـــا بقولـــه: 
»فركضت وجــــــــــــــاءت إلى سمعـــــــــــــــان بطـــــــــرس 
وإلـــى التلميـــذ اآلخـــر الـــذي كان يســـوع يحبـــه« 
)يـــو2:20(. ثـــم عـــاد أيًضـــا فـــي نفـــس الروايـــة 
ووصـــف رد فعلـــه هـــو وبطـــرس الرســـول عندمـــا 
ســـمعا مـــا قالته مريم لهمـــا قائاًل: »وكان االثنان 
يركضـــان مًعـــا« )يـــو4:20(. وليـــس يوحنا فقط 
هـــو الـــذي نـــوَّه عـــن رد الفعـــل هـــذا، بـــل لوقـــا 
أيًضـــا حيـــث قـــال: »فقـــام وبطـــرس وركض إلى 
القبـــر« )لـــو12:24(. أّمـــا متّـــى فقد انفـــرد دوًنا 
عـــن باقـــي اإلنجيلييـــن بتوضيـــح أمـــر المـــالك 
للمريمتيـــن: »واذهبا ســـريًعا قـــوال لتالميذه إنه قد 
قـــام مـــن األموات« من َثّم كان رد فعلهما أنهما: 
»خرجتـــا ســـريًعا مـــن القبـــر بخوف وفـــرح عظيم 
راكضتيـــن لتخبـــرا تالميـــذه« )مـــت8-7:28(. 

ولعـــّل انطـــالق المريمتيـــــــــــن هـــذا يذّكرنـــا 
بمشـــهد العصفـــور الحـــي فـــي شـــريعة تطهيـــر 

األبـــرص، الـــذي بعدما ُيغَمـــس في دم العصفور 
المذبـــوح علـــى المـــاء الحـــي ُيطَلـــق علـــى وجـــه 

)ال7-6:14(.  الصحـــراء 

هنـــــــــــا  إليـــه  النظـــــــــــر  لفــــــــــت  أود  مـــا 
هــــــــــــو أن رد فعـــل المريمات والتالميذ لخبــــــــــر 

“الركـــض”!! كان  القيامـــة 

والســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه اآلن: لمـــاذا 
الركـــض عنـــد تلّقـــي خبـــر القيامـــة؟ فـــي الواقـــع 
يحمـــل الركض العديد مـــن المعاني والمدلوالت. 

إنـــه يـــدل أواًل علـــى الفرح الشـــديد الممزوج 
بالحـــب. فالـــذي يتلّقـــى خبـــًرا ســـاًرا ال يتوانى من 
شـــدة فرحتـــه عـــن مشـــاركته مـــع أحبائـــه. هـــذه 
هـــو جوهـــر كل كـــرازة فـــي المســـيحية. لقـــد كان 
الركـــض هـــو رد فعـــل األب أيًضـــا لقيامـــة ابنـــه 
مـــن مـــوت الخطيـــة فـــي قصـــة االبـــن الضـــال: 
»وإذ كان لـــم يـــزل بعيـــًدا رآه أبوه فتحنن وركض 

ووقـــع علـــى عنقـــه وقبلـــه« )لـــو20:15(. 

المدلـــــــول الثانــــــــــي للركـــض هو ســـرعة 
انتشـــار خبـــر القيامـــة على يد مبّشـــرين غيورين 
ال يعرفـــون الكســـل أو التوانـــي. يذّكرنـــا ذلك بما 
حدث مع داود عندما تسابق رجالن في الجري 
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اليـــوم تكـــون معي في الفـــردوس«. 3- من أجل 
القريـــب »فلمـــا رأي يســـوع أمـــه، والتلميـــذ الـــذي 
يحبـــه واقًفـــا: يا امرأة هـــوذا ابنك، ثم قال للتلميذ: 
هـــوذا أمـــك«. مـــا أجمـــل أن يمنحنـــا هللا نعمـــة 

اإلحســـاس بمشـــاعر واحتياجـــات اآلخريـــن!!
الســـلوك بالتدقيـــق ال كجهالء بل كحكماء، 
مفتدين الوقت ألن األيام شريرة )أفسس 15:5-

21(، فالزمـــن هـــو العطيـــة الفريدة التـــي يمنحها 
هللا لجميع البشـــر بنفس التســـاوي، ويشـــير علينا 
بولس الرســـول فـــي رســـالته للعبرانيين )13:3(، 
»عظـــوا أنفســـكم كل يـــوم، مـــادام الوقـــت ُيدعـــى 
اليـــوم«، مـــع االهتمام بالتدقيق في كل تصرفاتك 
وكالمـــك »تفاحـــة مـــن ذهـــب فـــي مصـــوغ مـــن 

فضـــة، كلمـــة مقولة في وقتهـــا« )أم11:25(.
المنتصـــر  المســـيح،  بســـالم  االســـتمتاع 
علـــى المـــوت، لنعيـــش حيـــاة االنتصـــار )الحيـــاة 
المســـيح  أجلهـــا  مـــن  جـــاء  التـــي  األفضـــل(، 
قـــوة المعانـــد،  لخالصنـــا، االنتصـــار علـــى كل 
مســـاعدة  إلـــى  ونســـعى  ونغفـــر،  نتســـامح،  وأن 
حقيقيـــة  محبـــة  فـــي  إلينـــا،  يحتـــاج  إنســـان  أي 
وفـــي صمـــت وتواضـــع وفـــرح، وأن نزرع الســـالم 
والرجـــاء فـــي القلـــوب المتألمـــة )مســـتعدين دائًمـــا 
لمجاوبـــة كل مـــن يســـألكم عن ســـر الرجاء الذي 

فيكـــم، بوداعـــة وخـــوف(.
النبـــي )9:25(:  إشـــعياء  قـــال  كمـــا  حًقـــا 
»هـــوذا هـــذا إلهنـــا، انتظرنـــاه فخلصنـــا، هـــذا هو 

الـــرب انتظرنـــاه، نبتهـــج ونفـــرح بخالصـــه«.

وأفـــراح  بهجـــة  فـــي 
القيامـــة، مـــاذا لـــو راجعنا 
حياتنـــا؟ أين نحـــن؟ وإلى 
أيـــن نذهـــب أو نريـــد أن 
لقـــد  وكيـــف؟!  نذهـــب؟ 
حدد الســـيد المســـيح هدف مجيئه: »جئت ليكون 
لهـــم حيـــاة، وليكون لهم أفضـــل« )يو1:10(. ما 
الســـلوك الروحـــي الـــذي يحقـــق ذلـــك )يرانـــا مـــن 
خالله الناس فيمجدوا أبانا الذي في الســـموات(:
وأهوائـــه،  الجســـد،  ســـلطان  مـــن  التحـــرر 
وشـــهواته، وهمـــوم العالـــم، وبروقـــه الفانيـــة، وأن 
نســـمو فـــوق جاذبيـــة التـــراب واألمجـــاد الزائلـــة.
الضعيفـــة  الشـــخصية  الســـمات  ونـــزع 
)االســـتعالء / األنانيـــة / حـــب الـــذات / الحقـــد / 
الدينونة / التجبر / العنف / التطّرف / الكراهية 
/ النفاق / الخداع / التأمر / شهوة التسلق على 
أكتـــاف اآلخريـــن مهمـــا كانـــت النتائـــج / جـــرح 
مشـــاعر اآلخريـــن / عـــدم الوفـــاء لمـــن قدمـــوا لك 
خيـــًرا ومســـاندة خـــالل مشـــوار حياتـــك / الرياء / 
أن تضمر الشـــر لآخرين / التشاور بالسوء..(.
العيـــش فـــي مخافـــة الـــرب، فـــرأس الحكمـــة 
مخافـــة الـــرب، حتـــى نســـتحق أن نقـــول )أبانـــا 
الـــذي فـــي الســـموات...(، ولكـــي نســـتمتع ونـــرى 

أياًمـــا صالحـــة، نتذكـــر َداُوَد فـــي مزموره: »صن 
لســـانك عن الشـــر، وشـــفتيك عن النطق بالغش، 
حـــد عن الشـــر، واصنـــع الخير، اطلب الســـالمة 
بالنقـــاء  االلتـــزام  يتطّلـــب  وهـــذا  واتبعهـــا...«، 
كبخور يشـــتمه هللا رائحة زكية، يتنســـم فيها ملك 
الســـالم رائحـــة اإلنســـان الجديـــد ما بعـــد القيامة، 

ولكـــي نكـــون بحـــق رائحـــة المســـيح الذكية.
صنـــع الخيـــر، فقد جاء الســـيد المســـيح في 
رحلتـــه األرضّيـــة ليرينـــا طريـــق الحيـــاة األفضل، 
وقـــال: »أنا هـــو الطريق والحـــق والحياة«، فكان 
للجميـــع  )أع38:10(،  خيـــًرا«  يصنـــع  »يجـــول 
خطـــوات  تتبـــع  وعلينـــا  واإلنســـانية،  لإلنســـان 
بـــال حـــدود، حتـــى  الـــذي  العطـــاء  فـــي  الفـــادي 
أعطانـــا جســـده ودمـــه )أعلـــى درجـــات العطـــاء(، 
أن يعطي اإلنســـان ذاته ألجل اآلخرين، »فليس 
ألحـــد حـــب أعظـــم مـــن هـــذا أن يضع أحد نفســـه 

ألجـــل أحبائـــه« )يـــو13:15(.
تذكـــر الطلبـــات التـــي طلبهـــا يســـوع علـــى 
الصليـــب، مـــن بينها: 1- مـــن أجل األعداء »يا 
أبتـــاه اغفـــر لهم ألنهم ال يعلمـــون ماذا يفعلون«. 
2- مـــن أجـــل الغريـــب »ثـــم قـــال للـــص الـــذي 
طلـــب منـــه: اذكرنـــي يـــا رب متـــى جئـــت فـــي 
ملكوتـــك.. فقـــال لـــه يســـوع: الحق أقـــول لك إنك 
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بـــدون امتـــزاج وال اختـــالط وال تغييـــر. فموتـــه لـــم 
يكـــن عقوبـــة إنســـانية على خطيـــة ارتكبها، ولكنه 
كان تدبيـــًر أزلًيـــا، مـــن أجـــل أن يحمـــل خطايانـــا، 
وقيامتـــه كانـــت إعالًنا على أن المصلوب لم يكن 
إنســـاًنا عادًيـــا، أو شـــخًصا بـــاًرا، أو حتـــى نبًيا أو 
كائًنـــا روحًيا، ولكنه بالحقيقة هللا الكلمة المتجســـد 
والـــذي قبـــل الموت مـــن أجلنا، ولكنه قام ألنه هو 
الحيـــاة ذاتهـــا، معلًنـــا أن بـــره كابـــن هللا، هـــو ســـر 
موتـــه مـــن أجل خطايانا، وهو أيًضا ســـر قيامته، 
ألجـــل تبريرنـــا. فهـــو هللا البار القـــدوس والذى بال 
خطيـــة وحـــده، ولذلك قـــام ناقًضا أوجـــاع الموت.

ثالًثا: حتمية أخروية مستقبلية
فـــي الرســـالة األولـــى إلـــى أهـــل كورنثـــوس، 
م ُمعلِّمنـــا بولـــس الرســـول حديًثـــا طويـــاًل عـــن  ُيقـــدِّ
يتطـــرَّق لمشـــكلة عـــدم  الـــرب يســـوع، ثـــم  قيامـــة 
لذلـــك وضـــع  العامـــة،  بالقيامـــة  البعـــض  إيمـــان 
للحديـــث  كأســـاس  يســـوع  الـــرب  قيامـــة  أمامهـــم 
معـــه، وســـألهم: »ولكـــن إْن كان المســـيح ُيْكـــَرُز 
قـــوٌم  يقـــول  فكيـــف  مـــن األمـــوات،  قـــام  أنـــه  بـــه 
بينكـــم إن ليـــس قيامـــُة أمـــواٍت؟« )1كو12:15(. 
وبهـــذا شـــرع يعطـــى الكنيســـــــة علـــى مـــر األجيال 
والعصور أعظم تعليم عن قيامة األجســـاد. وبعد 
أن أتـــم إقـــرار هـــذه الحقيقـــة، هتـــف قائـــاًل »ولكـــن 
اآلن قد قام المســـيح من األموات، وصار باكورة 
الراقدين«، فبكـــــــــــور المحصــــــــــــول تؤكد وجـــــوده، 
وهكـــذا قيامـــة المســـيح كباكـــوره إلنســـانيتنا هـــي 

تحقيـــق لقيامتنـــا، وتأكيـــد ألبديتنـــا.

القيامــــــة هـــي قلـــــــب 
مسيحــيــتــنـــــــا، وأســــــــــــــــاس 
كرازتنـــــــا، ومحور الحيــــــاة 
الليتورجيـــة األرثوذكســـية. 
فـــكل يـــوم أحد هـــو تذكار 
للقيامـــة، وكل قـــداس هو اســـتمرار لها، فيه ُتنشـــد 
الكنيســـة متهّللـــة »هـــذا هـــو اليـــوم الـــذي صنعـــه 
الـــرب...«. لقـــد كان البد، بل ومن الضرورة، أن 

يقوم الســـيد المســـيح لعدة أســـباب رئيســـية منها:
أواًل: حتمية خاصية روحية

جـــاء المسيـــــــــــح لكـــــــــي يهبنــــــــــــا البـــــــــــر بعـــد 
بعـــد  التجديـــد  المـــوت،  بعـــد  الحيـــــــــاة  الخطيـــة، 
هزيمـــة  بـــدون  ممكًنـــا  ذلـــك  كان  ومـــا  الفســـاد. 
المـــوت ومحـــو الفســـاد. فالعمـــل الـــذي مـــن أجلـــه 
وأُعِطيـــت  الوعـــود،  رت  وُســـطِّ االنبيـــاء،  تنّبـــأ 
الشـــريعة، وإلجله أيًضا ُوِلد الرب يســـوع، وبســـببه 
مـــن  مـــات مصلوًبـــا، وهـــو خـــالص اإلنســــــــــــان 
المـــــــــــــوت، وتجديد الطبيعة. وما كان ذلك ممكًنا 
دون تحطيـــــــــــم المـــوت، وغلبـــة الهاويـــة. فهو آدم 
خـــالص هللا.  حامـــاًل  الينـــا  جـــاء  الـــذي  الجديـــد 
فقيامـــــــــة الـــرب يســـوع كانـــت إعالًنـــا عـــن كســـر 
شوكــــــــــــة الموت )الفساد(، وعودة الحياة لإلنسان 
المائـــت. فـــكل مـــن اتحـــد بالمسيــــــــــح فـــي موتـــه 

)المعموديـــة( صـــار له نصيب فـــي قيامته، حائًزا 
علـــى الحيـــاة الجديدة والطبيعـــة الجديدة »أَلنَُّه ِإْن 
ُكنَّـــا َقـــْد ِصْرَنـــا ُمتَِّحِديَن َمَعُه ِبِشـــْبِه َمْوِتـــِه، َنِصيُر 
َأْيًضـــا ِبِقَياَمِتـــِه« )رو5:6(. وكمـــا يقـــول القديـــس 
للمـــوت  قـــّدم  إذ  »الكلمـــة،  الرســـولي  أثناســـيوس 
ذلـــك الجســـد الـــذي أخذه لنفســـه، كمحرقة وذبيحة 
خاليـــة مـــن كل شـــائبة، فقد رفع حكـــم الموت فوًرا 

عـــن جميـــع مـــن نـــاب عنهـــم«.
ثانًيا: حتمية الهوتية إيمانية

لقـــد كانـــت قيامـــة الـــرب يســـوع مـــن أقـــوى 
الهوتـــه،  علـــى  الدالـــة  اآليـــة  فهـــي  المعجـــزات، 
فحياتـــه  فيـــه.  التـــى  الحيـــاة  قـــوة  عـــن  والُمعِلنـــة 
كانـــت أقـــوى مـــن المـــوت، وموتـــه كان ســـر حياة 
لـــكل المائتيـــن. وهكـــذا نجـــد الرســـول بولـــس يؤكد 
»َوَتَعيَّـــَن اْبـــَن هللِا ِبُقـــوٍَّة ِمـــْن ِجَهـــِة ُروِح اْلَقَداَســـِة، 
َربَِّنـــا«  اْلَمِســـيِح  َيُســـوَع  اأَلْمـــَواِت:  ِمـــَن  ِباْلِقَياَمـــِة 
)رو4:1 (. وتعّيـــن معناهـــا تبرهن، فالقيامة دليل 
قوتـــه، وتأكيـــد برارتـــه، وإعـــالن ســـلطانه، وبرهان 
الهوتـــه. فالبرغـــم مـــن أن الـــرب يســـوع أعلـــن عن 
الهوته وشـــخصه وطبيعتـــه بطرق كثيرة ومتنوعة 
مـــن آيـــات ومعجزات وبراهيـــن، ولكن تبقي قيامته 
لطبيعتـــه  واألوضـــح  األقـــوى  العالمـــة  المجيـــدة 
الالهوتيـــة والتـــى اتحدت بطبيعتــــــــــه اإلنسانيــــــــــة، 
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