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ع ِبي ُدهََُنَقُو َُمَ َونَ ْبنَِى"
حَ ،ونَحْ نََُ َ
اءَيُ ْع ِطينَاَال َّنجَا ََ
س َم َِ
هذا هو شعار مهرجان الكرازة المرقسية وهو الشعار الذى نادى به نحميا النبى قائالًِ " :إلَهَََال َّ
نح 20:2

أوالً :نقــــــــــــــوم

القيامة هنا هى "قيامة التوبة -والموت هنا هو "موت الخطية ألن الخطية :تدمر الجسد ..وتقتل الروحانية ..وتفقد الخاطئ الحياة األبدية..
فالتوبة هى  :الصحوة الروحية ،التى فيها يقوم اإلنسان ،بوعى كامل ،وإصرار ثابت ( -مثل االبن الضال)  -من منطقة الخطيئة والتعدى ،إلى
حضن المسيح ،وحياة الكنيسة.

مفهوم التوبة واالعتراف فى كنيستنا :
 -1الندمَعلىَالخطية ..من كل القلب ،بحيث يشعر التائب أن ما عاشه هو نوع من الموت الروحى،
واالنفصال عن هللا ،والتدمير المستمر للكيان اإلنسانى.
 -2العزمَعلىَتركها ..فالعزم على ترك الخطيئة يظهر من الجهاد األمين الذى يبذله اإلنسان
 -3واالعترافَأمامَاألبَالكاهن ..وهذا تتمي ًما لكالم السيد المسيح للتالميذ حيث أعطاهم سلطان الح ّل والربط" :كُلََ َماَتَ ْربِ ُ
ضَ
علَىَاأل َ ْر ِ َ
طونَ َهَُ ََ
اء" (مت  ،)18:18ثم يتقدم المعترف للتناول من األسرار
س َم َِ
علَىَاأل َ ْر ِ َ
اءَ ،وكُلََ َماَت َ ُحلونَ َهَُ َ
س َم َِ
ضَيَكُونََُ َمحْ لُوالََفِىَال َّ
يَكُونََُ َم ْربُوطَاَ ِفىَال َّ
المقدسة.

مالمح هامة للتوبة :

 -1سريعة " :ه َُوذَا اآلنَ َو ْقت َم ْقبُول .ه َُوذَا اآلنَ يَ ْو ُم َخالَص" (2كو .)2:6
اء َوقُدَّا َمكَ " (لو .)18-17:15
س َم ِ
ب ِإلَى أ َ ِبى َوأَقُو ُل لَهَُ :يا أ َ ِبى ،أ َ ْخ َطأْتُ ِإلَى ال َّ
 -2حاسمة  " :أَقُو ُم َوأَ ْذ َه ُ
 -3شاملة  :فالتوبة السليمة يجب أن تشمل كل جوانب النفس ،وزوايا الحياة  :إنها توبة الفكر والحواس والقلب واإلرادة واألعمال
 -4مستمرة  :التوبة تجديد ذهنى مستمر ،وقيامة دائمة بعد كل خطية
ً
ثمارا الئقة.
ونطرح
مقدسة،
ال
أعما
ق ِبالت َّ ْو َب ِة" (مت 8:3أن نصنع
 -5مثمرة " :فَا ْ
صنَعُوا أَثْ َمارا ت َ ِلي ُ
ً

ثانيـــًا :نبنـــــــــــى

ينبغىَبعدَالقيام ..أنَيبدأَالبناء!! والبناء هنا:
س َدهََُقَطَ ،بَ َْلَ َيقُوت ُ َهَُ َويُ َر ِبي َِه" (أف ..)29:5
 -1بناء الجسد " :لَ َْمَيُ ْب ِغضََْأَحَدََ َج َ
 -2بناء النفس  :فالشبع بالرب يسوع يجعل اإلنسان يعزف عن أطعمة العالم والشيطان ،ألنها فاسدة ومدمرة للكيان اإلنسانى كله.
 -3بناء الذهن  :فالوجود فى بيت هللا ،وشركة المؤمنين ومجاالت الخدمة ،يبنى الذهن بأفكار مقدسة بناءة
 -4بناء الروح  :إذ تشبع أرواحنا بالمسيح ،وشركة القديسين ،واألسرار الكنسية ،وأنواع الصلوات المختلفة ،والمناسبات الكنسية ،واألصوام
المقدسة ..إلخ.
 -5بناء عالقات مقدسة اجتماعية  :داخل األسرة ،وفى الكنيسة ،ومكان الدراسة والمجتمع..
 ويأتى بعد ذلك التعبير عن هذه العطايا بالخدمةَاألمينةَفىَاألسرة ،ومع األصدقاء ،وفى الكنيسة ،والمجتمع..ت" (مت
اوا َِ
ور ُك َْمَ َه َكذَاَقُدَّا ََمَالنَّ ِ َ
 فتنطبق علينا وصية الرب يسوع" :فَ ْليُ ِض َْسنَ َةََ ،ويُ َم ِجدُواَأَبَا ُك َُمَالَّذِىَ ِفىَال َّ
اسِ ،لك َْىَيَ َر ْواَأ َ ْع َمالَ ُك َُمَا ْل َح َ
س َم َ
ئَنُ ُ
.)16:5
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منَهوَيوشياَ؟

"يوشيا" اسم عبرى معناه "الرب يشفى" ،وقد استخدم الرب يوشيا فعالً ليشفى به ارتداد شعب إسرائيل فى مرحلة من أصعب مراحل تاريخه.

عاماَ .
وهو الملك السادس عشر على مملكة يهوذا ،وقد تبوأ العرش وهو ابن ثمانى سنين ،وظل على العرش لمدة واحد وثالثين ً

ام
فسادا ًا
وشر " َوَلم َي َت َو َ
بدأ يوشيا الطفل الصغير ملكه ،وقد كانت المملكة فى أشد درجات الفساد واالنحدار ..كان آمون أبوه قد مأل البالد ً
َم َ
اضع أ َ
آمو ُن إثما" (2أخ  ،)23:33ومن قبله جده منسى والذى حكم البالد مدة  55سنة ،جعل الشر يتغلغل فى
َّ
الرب َك َما َت َو َ
اض َع َمَن َّسى أَُب ُ
وهَ ،بل ازَد َاد ُ
كل أرجاء المملكة ..لقد استلم يوشيا المملكة بعد  57سنة من الفساد واالرتداد ،وهى المدة التى حكم فيها كل من منسى وآمون.

أوالً :سر البركة فى حياة يوشيا
يرجع سر البركة والصالح فى حياة يوشيا إلى عدة أسباب ،لعل أهمها :األم التقية ،حيث يربط كاتب سفر الملوك بين اسم أمه وبين صالحه

طريق َد ُاوَد
يم فى َعيَنى َّ
الرب َو َس َار فى َجميع َ
وسلوكه المستقيم فيقولَ " :واس ُم أُمه َيدَي َد ُة بن ُت َع َد َاي َة من ُبصَق َةَ .و َعم َل ال ُمس َتق َ
أَبيهَ .وَلم َيحد َيمينا َولَ ش َمال" (2مل  ،)2-1:22و"يديدة" اسم عبرى معناه "محبوبة"
ولعل العامل الثانى كان توبة جده الملك منسى فى آخر أيامه ،فبدأ يصحح مسيرة األمة .

فقد اجتهد منسى فى آخر خمس سنين من حياته أن يعيد تصحيح األمور ،ويبدو أنه اجتهد أن يصلح من حياة ابنه آمون ،ولكنه لم ينجح فى

ذلك ،فقد كان آمون قد تعدى طور التكوين وتشرب الفساد من حياة أبيه ،فبدأ منسى الجد يعلم يوشيا الطفل الصغير محبة الرب وغرس فيه روح
التعبد والخشوع أمام هللا ..ومات منسى وكان يوشيا ابن ست سنين ،وقد أثمرت هذه التعاليم بعد ذلك ..ولعل العامل الثالث هو :وجود بعض
المعلمين األمناء فى هذه الفترة الذين كانوا محيطين بيوشيا ،ومشجعين وناصحين له ،مثل :إرميا النبى ،وحلقيا الكاهن ،وشافان الكاتب ،وخلدة
النبية.

ثانيًا :يوشيا وطلب الرب

عش ََر َةََا ْبتَدََأََ
سنَ َِةَالثَّانِيَ َِةَ َ
نَ ُم ْل ِك َِهَإِ َْذَكَانَََبَ ْع َُدَفَتىََ،ا ْبتَدََأ َ يَ ْطلُ َُ
امنَ َِةَ ِم َْ
سنَ َِةَالثَّ ِ
َاو ََدَأَبِي َِهَ .وفَِىَال َّ
يذكر كاتب سفر األخبار عن يوشيا ََ" :فَِىَال َّ
بَإِلَ َهََد ُ
ت" (2أخ  .)3:34لقد عرف الرب معرفة شخصية وهو فى السادسة عشر
سبُوكَا َِ
س َو َِ
ش ِلي ََمَ ِمنَََا ْل ُم ْرتَفَعَا َِ
ور َ
ارىَ َوالت َّ َماثِي َِلَ َوا ْل َم ْ
تَ َوال َّ
يُ َط ِه َُرَيَ ُهوذَاَ َوأ ُ ُ
من عمره ،ولقد كانت هذه نقطة االنطالق األولى فى حياته.
وما أجمل عبارة "طلبَالرب"! ..شاب فى السادسة عشر من عمره ،كنا نتوقع أن يطلب ذهبًا أو فضة أو ماالً أو زوجة ..إلخ ..من كل هذه
األمور المادية الفانية ،ولكنه يطلب الرب .وهنا نقول لكل شاب :أنه لو امتلكتَكلَالوجود ،ولمَتمتلكَالرب ،ففىَالحقيقةَأنتَالَتملكَشيئا،
وبالعكسَإذاَكنتَتمتلكَالربَ،والَتملكَأىَشئَفىَالوجود ،فأنتَتمتلكَكلَشئَ،ألنكَتمتلكَمالكَكلَالكون.

ثالثًا :يوشيا وإدراك هدف الوجود
عندما بلغ يوشيا سن العشرين ،وبعد أن عرف الرب بأربع سنوات ،تقدم خطوة لألمام وأدرك أنه صاحب رسالة ..لقد ترجم طلبه للرب إلى
سلوك عملى ،لذا فالحياةَالمسيحية ليست صلوات وترانيم فقط ،وليست تقوقع ،بل هى مثالَحىََعملىَفعالَتجاهَقضاياَومشاكلَالمجتمع.
وهكذا فعل يوشيا فأدرك أن دوره هو إصالح ما أفسده الزمن .لم يكن غاية ما يتمناه يوشيا مجرد الوصول إلى العرش ،أو أن يكون صاحب
نفوذ أو صاحب ممتلكات ،بل أنَتكونَالمملكةَللربَولمسيحهَوأنَيرضىَالربَعنَالمملكة .وتقدم يوشيا نحو اإلصالح وبدأ إصالحه بالهدم،
ش ِلي ََم" (2أخ .)5:34
" َو َطه َََّرَيَ ُهوذَاَ َوأُو ُر َ
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ولقد أدرك يوشيا أن إصالحه ال يجب أن يُحد فى أورشليم فقط ،وال يجب أن يرتبط بحدود المملكة التى كان يحكمها ،فكان يدرك أنه مرسل
سىَ َوأ َ ْف َرا ِي ََمَ َوش َْمعُونَََحَتىَ
من أجل أن يصلح كل ما يستطيع أن يصلحه ،ولذلك طهر أيضًا مدن منسى وأفرايم وشمعون ونفتالى " َوفَِىَ ُمد َِ
ُنَ َمنَ َّ
و َن ْفتَاَِلىَ َم ََعَ َخ َرا ِئ ِبهَاَح َْو َلهَا" (2أخ  ،)6:34وهذه كلها مدن المملكة الشمالية.
لقد أشرف يوشيا بنفسه على هدم المذابح والسوارى ودق التماثيل ،ولم يكتف بذلك بل أحرق عليها عظام األموات لتنجيسها ،حتى ال يعاد
بناؤها مرة أخرى ،ولوال هذا لكان أعيد بناؤها فى أول فرصة ممكنة!
كان الفساد قد دخل إلى قدس األقداس ،فأمر يوشيا بإخراج السارية من بيت الرب إلى خارج أورشليم إلى وادى قدرون وأحرقها هناك ،وأخرج
من بيت الرب أيضًا جميع اآلنية المصنوعة للبعل والسارية ولكل أجناد السماء وأحرقها أيضًا فى وادى قدرون ،وهدم بيوت المأبونين ،وهدم
تَ
سبْعََ ،و َه َد ََمَ ُم ْرتَفَعَا َِ
ْثَكَانَََا ْل َك َهنَ َةَُيُوقِدُونَََ ِم َْ
تَ َحي َُ
َّسَا ْل ُم ْرتَفَعَا َِ
ُنَيَ ُهوذَاَ ،ونَج ََ
نَ ُمد َِ
يعَا ْل َك َهنَ َِةَ ِم َْ
مرتفعات األبواب " َوجَا ََءَ ِبج َِم َِ
نَ َج ْب ََعَإِلَىَبِئْ َِرَ َ
بَا ْل َمدِينَ َِة" (2مل ،)8:23وهى المرتفعات التى أقيمت عند أبواب
ارَفَِىَ َبا َِ
س َِ
يسَا ْل َمدِينَ َِةَالَّتَِىَع َِ
عَ َرئِ ِ َ
بَيَشُو ََ
بَالَّتَِىَ ِع ْن ََدَ َم ْد َخ َِلَبَا َِ
األَب َْوا َِ
َنَا ْليَ َ
َ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
َّ
َازَالتَِىَع َِملهَاَ
حَِع ُِليَّ َِةَآح ََ
سط َ
حَالتَِىَ َ
المدينة وقد أقيم عليها تمثال نصفه األعلى على شكل إنسان ونصفه األسفل على شكل ماعز" ،ال َمذابِ َُ
علىَ َ
ُ
ار َهاَ َِفىَ َوا َِدىَ َقد ُْرونََ" (2مل
ب
غ
َ
ى
نَ ُهنَاكَََ َوذَ َّر
بَ َ،ه َد َمهَاَا ْل َم ِلكََُ ،و َركَضَََ ِم َْ
الر َِ
ىَ َب ْي َِ
َار َْ
سىَفَِىَد ََ
ُملُوكََُيَ ُهوذَاَ ،وا ْل َمذَا ِب َُ
َ
حَالَّتَِىَع َِملَهَاَ َمنَ َّ
َ
تَ َّ
 ،)12:23وهى مذابح لعبادة الكواكب كان قد بناها الملك منسى.
َ
َ
سح ََر َةَُ َوا ْل َع َّرافُونَََ
ال
َ
كََ
ل
ذ
ك
و
"
:
الملوك
سفر
كاتب
فيها
يقول
ى
الت
للدرجة
حاول يوشيا أن يقلع الوثنية من جذورها ،وتتبعها فى كل مكان،
َ ِ
َّ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
السف َِرَالَّ َِذىَ َو َج َدهََُ
شيَّاَ ِليُ ِقي ََمَ َكالَ ََمَالش َِّريعَ َِةَال َم ْكت ََ
ور َ
تَالَّتَِىَ ُرئِيَتََْ َِفىَأ َ ْر ِ َ
سا َِ
َوالت َّ َرافِي َُمَ َواأل َ ْ
ُوبَفَِىَ ِ
ش ِلي ََمَأبَا َد َهاَيُو ِ
الر َجا َ
صنَا َُمَ َوج َِمي َُعَ َّ
ضَيَ ُهوذاَ َوفَِىَأ ُ
ب" (2مل .)24:23
الر َِ
ِح ْل ِق َّياَا ْلكَا ِهنََُ َِفىَبَ ْي َِ
تَ َّ
ً
والترافيم يرجح أنها كانت ملكا شخصيًا لألفراد وهى أصنام العبادة فى البيوت ،وهذا يدل على أن يوشيا حاول قلع جذور الوثنية وتتبعها حتى
فى البيوت

رابعًا :يوشيا وترميم الهيكل

فىَالسنةَالثامنةَعشرَللملكَيوشيا أى عندما كان ابن  26سنة  ،بدأ ترميم الهيكل ..فلم يكتف يوشيا بتطهير المملكة من الوثنية والشر والفساد،
بل تحول إلى هيكل هللا ليرممه ويطهره .كان الهيكل قد أ ُهمل نحو  60عا ًما ،ويُحتمل أنه كان يحتاج إلى ترميم ليس فقط بسبب إهمال الشعب له،
ولكن ربما حدث فيه بعض التخريب عند غزو اآلشوريين للمدينة ..وربما يتساءل البعض :لماذا تأخر يوشيا على هذا العمل العظيم؟ فقد بدأ اإلصالح
وهو ابن 20سنة ..ولكن من يدرس تاريخ حياة يوشيا سيكتشف أنه إما تأخر بسبب مشغوليته
بتطهير البالد  -فقد كان الشر يمأل كل أرجاء البالد وكان يحتاج لسنوات طوال حتى يهدمه ويحطمه  -أو ألن هذا العمل كان يحتاج إلى الكثير
من المال الالزم لذلك ،وكانت ميزانية المملكة ال تسمح بذلك.
ولقد أسند يوشيا هذا العمل الضخم إلى علمانيين ،لكى يقوموا به ويشرفوا على إتمامه ،وهم شافان بن أصليا ،ومعسيا رئيس المدينة ،ويوآخ بن
يوآحاز المسجل

سا :يوشيا وسفر الشريعة
خام ً

فى أثناء ترميم الهيكل وجد حلقيا الكاهن سفر الشريعة ولو لم ينشغل يوشيا بترميم بيت الرب لما وجد سفر الشريعة الذى كان حدثًا أعظم من
ومن هنا ترميم الهيكل نفسه .ولعل السؤال الذى البد وأن نفكر فيه هو :كيف يُفقد سفر الشريعة من شعب هللا؟؟ كيف يهمل شعب كتابه المقدس؟
نستطيع أن ندرك أن الخراب الروحى كان سابقًا للخراب المدنى ،ودائ ًما ما يكون هذا هو الترتيب .إنَالعثورَعلىَسفرَالشريعةَبرهانَعلىَأنَ
كلمةَهللاَالَيمكنَأنَتزولَمهماَكانَفسادَالشعبَوانحرافَالكهنة ،فهىَتتحدىَالزمنَوتخزىَاستخفافَوعدمَمباالةَمنَأرسلتَألجلهم.
بعد أن وجدَحلقياَالكاهنَسفرَالشريعة سلمه إلى شافان ،الذى جاء به إلى الملك ،وقرأ منه أمام الملك ،فلما سمع يوشيا الملك كالم الشريعة
"مزقَثيابه" ،وال نقرأ عن أخيقام
أو عكبور أو حلقيا أو عسايا أو خلدة النبية أن أحدًا منهم مزق ثيابه ،فقد كانَيوشياَالملكَهوَصاحبَالقلبَالرقيق ،ربما كان سفر الشريعة ألى
واحد منهم بمثابة اكتشاف كما يكتشف اليوم عالم اآلثار مخطوطة معينة للكتاب المقدس ،ولكن كان سفرَالشريعةَبالنسبةَليوشياَهوَكلمةَهللا،
مصدرَحياتهَووجوده.
لقد بكى يوشيا ومزق ثيابه كدليل على الحزن والتوبة .فقد اكتشف أن حياتهم وحياة آبائهم لم تكن بحسب كلمة الرب
فذهبواَإلىَخلدةَالنبيةَ..وكانتَإجابتهاَتتلخصَفىَأمرينَ..وهما:
قَقَ ْلبُكَََ َوتَ َوا َ
س ِم ْعتَََ َكالَ َم َهُ" (2أخ
ض ْعتَََأ َ َما ََمَ ََِّ
نَأَجْ َِلَأَنَّ َهَُقَ َْدَ َر ََّ
 -1أنذرتَالملكَأنَكلَالدينونةَلنَتأتىَفىَأيامه ،وذلك التضاعه " ِم َْ
ّللاَ ِحينَََ َ
.)27:34
 -2وبالرغم من أن الخراب لن يحدث فى أيامه ،إال أن هذا لم يفرحه ،بل جعله يمزق ثيابه ،فلم تكن نفسه هى المشكلة لديه بقدر ما هو مستقبلَ
األمة.
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إن القلوب الرقيقة تربة خصبة لبذار النهضة ،وهللا يريد رجاالً يستخدمهم ليغير بهم مصير األمم والممالك ،لكنه ال يستطيع أن يستخدم الشخص
األنانى المتمركز على ذاته ..بينما كان يوشيا خارج ذاته ،كل تفكيره فى األمة ومشاكلها ،وكيف يخرج بها من كبوتها ،لذلك أرسل يوشيا وجمع
كل شيوخ يهوذا وأورشليم ،وكل الشعب ،من صغيرهم إلى كبيرهم ،وصعد بهم إلى بيت الرب ،وقرأ هو بنفسه سفر العهد.

سا :يوشيا والفصح
ساد ً

ش ِلي ََم" (2مل ..)23:23
ور َ
لر َِ
ص َُ
فى السنة الثامنة عشر للملك يوشيا ،أى عندما كان ابن  26سنة رتب لعمل الفصح "ع ُِم ََلَ َهذَاَا ْل ِف ْ
حَ ِل َّ
بَ َِفىَأ ُ ُ
وكان الفصح يحمل أجمل المعانى الروحية بالنسبة للشعب ،فهو أكبر األعياد اليهودية وأهمها ،أعطاه هللا للشعب قبل أن يقتل كل بكر من األبكار
المصريين ويفدى كل بكر من أبكار شعبه (خر  ،)12إنه يحمل معنى الفداء واإلنقاذ من العبودية إلى الحرية ،ومن الذل إلى الكرامة ،إنه يشير
ع ْن ُك َْم" (خر .)13:12
إلى فداء الدم ،فلقد قال لهم الرب قدي ًماَ" :فَأ َ َرىَال َّد ََمَ َوأ َ ْعبُ َُرَ َ
لقد أراد يوشيا أن يوصل هذه المعانى إلى الشعب مرة أخرى ،وأن يذكرهم بها ليعيشوها ،حيث كانت قد مضت عليهم سنوات طويلة والشعب
لم يُعيّد عيد الفصح ،وكاد الفصح أن يمحى من ذاكرة األمة.
امَ
نَأَيَّ َِ
س َرائِي ََلَ ِم َْ
صا ،وعمل فص ًحا على أعلى مستوى ،قال عنه سفر األخبارَ " :ولَ َْمَيُ ْع َم َْلَفِصْحََ ِمثْلُ َهَُفَِىَ ِإ ْ
فلقد رتب يوشيا للفصح ترتيبًا خا ً
ُ
ُ
َ
ش ِلي ََم"
ور َ
سك َِ
س َرائِي ََلَلَ َْمَيَ ْع َملُواَكَا ْل ِفص َ
ىَ .وكُلََ ُملُ َِ
ص ُموئِي ََلَالنَّبَِ َِ
َ
شيَّاَ َوا ْل َك َهنَ َةَ َوالالَّ ِويونَََ َوكُلََيَ ُهوذاَ َوإِ ْ
ْحَِالَّ َِذىَع َِملَ َهَُيُو ِ
وكَإِ ْ
س َرائِي ََلَا ْل َم ْو ُجودِينَََ َو ُ
َّانَأ ُ
(2أخ .)18:35
لقد قيل عن الفصح الذى عمله حزقيا :إنه لم يعمل مثله من أيام سليمان ،أما الفصح الذى عمله يوشيا فلم يعمل مثله من أيام صموئيل ،أى منذ
أكثر من خمسة قرون.
ولم يكن يوشيا مجرد ملك يصدر أوامر بعمل الفصح ،ولكنه كان واحدًا ،من المتعبدين والمشاركين

سابعًا :يوشيا ونهايته
مات يوشيا فى ريعان الشباب وعمره  39سنة بعد أن ملك  31سنة ،ودفنوه فى مقبرة الملوك .وكانت الخسارة كبيرة بموته فقد زال عز مملكة
يهوذا ،وذهبت مكانتها ،فقد كان يوشيا آخر الزهور الباقية فى البستان الذى أضاعته الخطية من أرض يهوذا قبل أن تدخل فى ليلها الطويل "فَنَقَلَ َهَُ
ش ِلي ََمَ
ور َ
ش ِلي ََمَفَ َماتَََ َو ُد ِفنَََ َِفىَقُبُ َِ
ور َ
ع ِبي ُد َُهَ ِمنَََا ْل َم ْر َك َب َِةَ َوأ َ ْر َكبُو َُهَ َ
َ
علَىَا ْل َم ْر َك َب َِةَالثَّا ِن َي َِةَالََِّتىَلَ َهَُ َ،و َ
ورَآ َبا ِئ َِهَ .وكَانَََكُلََ َي َُهوذَاَ َوأ ُ ُ
ارواَ ِب َِهَ ِإلَىَأ ُ ُ
س ُ
َ
َ
س َرائِي ََل،
يه َْمَإِلَىَا ْليَ ْو َِمَ َ،و َجعَلُو َهاَف ِريضَةََ َ
شيَّاَ .وكَانَََج َِمي َُعَا ْل ُمغَنِينَََ َوا ْل ُمغَنِيَا َِ
يَنُو ُحونَََ َ
علَىَإِ ْ
تَيَ ْن ُدبُونَََيُو ِ
شيَّاَ .و َرثىَإِ ْر ِميَاَيُو ِ
ع َلىَيُو ِ
شيَّاَفَِىَ َم َراثِ ِ
ْ
ْ
ىَ َمكت ُوبَةََفَِىَال َم َراثَِى" (2أخ .)25-24:35
َو َهاَ َِه ََ
والسؤالَالذىَيواجهناَاآلنَهو :لماذا يسمح هللا بموت هذا الملك المصلح العظيم فى ريعان شبابه؟ ..لماذا يسمح بموته والمملكة فى أشد
االحتياج إليه؟ لماذا يسمح بموته وهو بركة لمجتمعه؟ ..إننا ال نملك إجابة عن هذه األسئلة ،ويجبَعليناَأنَنقبلَبخضوعَوبفرحَإرادةَالربَ
وبإدراكَأنهاَاألفضل ،ألننا ال نعرف المستقبل ،ونحن نظرتنا محدودة وضيقة ..فربما سمح هللا بموته حتى ال يرى الشر فى أيامه ،ربما أشفق هللا
عليه حتى
ال يرى الهيكل الذى رممه وإذا هو خراب ،ويرى الشعب الذى كافح سنين من أجله وهو فى طريقه إلى السبى..
قَقَ ْلبُكَََ َ،وتَ َوا َ
ّللاَ
ض ْعتَََأَ َما ََمَ ََِّ
نَأَجَْ َِلَأَنَّ َهَُقَ َْدَ َر ََّ
لقد كلمه الرب قبل موته بحوالى  12سنة ،أثناء ترميم الهيكل وبعد أن وجد سفر الشريعة قائالًِ " :م َْ
َ
َ
َ
َ
َ
سكَّانِ َِهَ َوتَ َوا َ
س ِم ْعتََُأنَاَأيْضاََ .هأنَذاَأضُمكَََ
امىَ َو َم َّز ْقتَََثِيَابَكَََ َوبَ َكيْتَََأ َ َم َِ
ض ْعتَََأَ َم َِ
علَىَ َهذَاَا ْل َم ْو ِض َِعَ َو َ
س ِم ْعتَََ َكالَ َم َهَُ َ
الربََ،ق َْدَ َ
ِحينَََ َ
علَىَ ُ
امىَيَقُو َُلَ َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ع ْيناكََ" (2أخ  .)28-27:34ولقد أتم هللا ما
سكَّانِ َِهَ َالَت َ َرىَ َ
علىَ َهذاَال َم ْو ِض َِعَ َو َ
سالمََ َ،و ُك ََّلَالش ََِّرَال َِذىَأجْ ِلبُ َهَُ َ
إِلَىَآبَائِكَََفتُضَمََإِلىَقب ِْركَََبِ َ
علىَ ُ
وعد به ,فأخذ يوشيا إليه قبل أن يرى األيام العصيبة.
سىَ ،وبَ ْع َدهََُ
س ََ
الر َِ
يقول كاتب سفر الملوك عن يوشياَ " :ولَ َْمَيَك َْ
بَبِك َُِلَقَ ْلبِ َِهَ َوك َُِلَنَ ْف ِ
بَك َُِلَش َِريعَ َِةَ ُمو َ
س َِهَ َوك َُِلَقُ َّوتِ َِهَ َح َ
ُنَقَ ْبلَ َهَُ َم ِلكََ ِمثْلُ َهَُقَ َْدَ َر َج ََعَإِلَىَ َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َّ
َ
يمَ،ألنَََّغ َ
َنَ ُح ُم َِوَغ َ
سى" (2مل
اإلغاظا َِ
نَأجْ َِلَج َِم َِ
علىَيَ ُهوذاَ ِم َْ
ىَ َ
َم ََ
ضبَ َهَُح َِ
بَلَ َْمَيَ ْر ِج َْع ع َْ
الر ََّ
تَالتَِىَأغاظ َهَُإِيَّا َهاَ َمن َّ
لَ َْمَيَقُ َْمَ ِمثْلُ َهَُ َ.ولَ ِكنَََّ َّ
ضبِ َِهَالعَ ِظ ِ
يعَ ِ
.)26-25:23
فلقد كان يوشيا مل ًكا تقيًا عظي ًما ومصل ًحا ،ولكن إصالحه لم يصل إلى كل األمة ،لم تخترق النهضة أعماق الشعب ،ولم تصل إلى القاعدة
العريضة.
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) ومعناها ترتيب أو نظام.
كلمة طقوس مفردها "طقس" ،وهى مأخوذة من الكلمة اليونانية (
 اهتمام هللا بالطقوس  :نظام الطقس يتمشى مع طبيعة هللا الذى يحب النظام والترتيب فى كل شئ ،وباألخص فى العبادة الرب يسوع والطقس  :احترم الرب يسوع الطقس الموسوى مثل االختتان وشريعة التطهير ،وافتداء االبن البكر كما قيل فى ناموس الربواحترم األعياد والمناسبات والطقوس والعبادات وأسس سر الشكر ،ووضع الطقوس فى الكنيسة المسيحية.
 الرسل والطقوس  :قام اآلباء الرسل بوضع النظام فى الكنائس كما رأوها وتسلموها من المخلص نفسه الطقوس والكتاب المقدس  :الطقس القبطى كل نصوصه مستقاه من الكتاب المقدس ومثال على ذلك طقس القداس اإللهى ..فإنك تجد كل حركاتهمن الكتاب المقدس.

أوالً :محتويات الطقوس

 -1الصلوات الكنسية (الليتورجية) وهى تعنى الصلوات الجماعية (قداس -لقان -أجبية).
 -2األعياد :
 -3أسرار الكنيسة  :وهى تشتمل على جانبين:
أ -عقيدى :تؤيده اآليات الكتابية.
ب -طقسى :كيفية ممارسة هذه األسرار وترتيب الصلوات.
 -4الدورات الزمنية فى الكنيسة:
 -يومية :أجبية  -عشية.

 -أسبوعية :تسبحة.

 سنوية :من خالل القطمارس. -5القراءات الكنسية  :لكل يوم قراءاته.

 -6ألحان الكنيسة  :لكل مناسبة ألحانها.

 -7األيقونات  :ألن لها نظام ُم تبع فى رسمها لتكون أيقونة قبطية.

ثانيًا :مصادر الطقوس
 -1الكتاب المقدس.

 -2التقليد.

 -3القوانين الكنسية:
قانونا (اآلباء الرسل).
 (ً )127 -المجامع المكانية.

 المجامع المسكونية. -قوانين آباء كنيسة اإلسكندرية.

 قوانين آباء كنائس غير االسكندرية ومعترف بهم. -4تعاليم اآلباء الرسل (الدسقولية).

 -6المصادر األثرية.

 -5أقوال اآلباء األولين.

 -7قرارات المجمع المقدس الخاص بكنيستنا القبطية األرثوزكسية ولها صفة محلية.
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ثالثًا :الكتب الطقسية
 -1الكنائسية الطقسية  :القطمارس  -االبصلمودية  -األجبية  -الخوالجى  -خدمة الشماس  -السنكسار  -دالل أسبوع اآلالم  -دورة الصليب
والشعانين  -اللقان والسجدة  -الخدمات الكنسية (المعمودية  -الميرون  -اإلكليل).
 -2طقوس يومية.
 -3طقوس سنوية  :اللقان  -القنديل -السجدة  -دورة الصليب والشعانين  -أسبوع اآلالم  -القيامة  -أعياد سيدية  -أعياد قديسين  -التماجيد.
 -5ترتيب الرسامات  -تدشين الكنائس  -تقديس الميرون.

 -4طقوس األسرار.

 -6حساب األبقطى لتحديد موعد عيد القيامة.
 -7ليتورجية  -أجبية  -قداس:

(تسبحة  -قراءات  -عظة  -أواشى).

(إتمام سر االفخارستيا  -التحاليل  -التناول).

رابعًا :قوة الطقس

تأتى قوة الطقس من أن المسيح له المجد مارسه بنفسه ،ووضعه ،وسلمه لتالميذه ،وتناقله التالميذ حتى وصل إلينا اآلن
 -1المسيح له المجد مارسه  :إذ وضع نفسه نائبًا عن البشرية ،وممثالً لإلنسان ،وسار فى طريق الناموس ليتمم كل فرائضه وطقوسه
 -2بولس ينفذ نفس الطقس فى كرازته وتمسك بما تسلمه هو شخصيًا من الرب
 - 3مارمرقس الرسول نفذ هذا الطقس وسلمه لمدرسة اإلسكندرية .علماؤها سلموه لآلباء :أثناسيوس ،وكيرلس ،وديسقورس ،وهكذا ..حتى وصل
إلينا نحن اآلن كماَهوَبدونَتغيير.

سا :فائدة الطقس وروعته
خام ً

 -1الطقس يجعلنا نحيا األبدية على األرض :
الحظ مثالً طقس القداس اإللهى!..
 فهو حالة تصف األبدية ..حيث المسيح على المذبح (جسد ودم عمانوئيل) ،وحول المذبح األربعة شمامسة (مثل األربعة مخلوقات غير المتجسدينحول العرش السماوى).
 وترى فى الخارج خورسَالشمامسةَكأنهمَمن (صفوفَالمالئكة). ثم أيقوناتَالقديسينَالتىَتمثل (جمهورَالقديسين).بخورا
سا) ،وهو يبخر بالمجمرة
 واألب الكاهن ..مثل (األربعة والعشرين قسي ًً

 -2الطقس يجعلنا نعيش العصر الرسولى :
أ -كنيستناَالقبطيةَاألرثوذكسيةَهىَكنيسةَرسوليةَتقليدية ..حافظت على ما تسلمته من عقائد ونظم وطقوس عذبة وجميلة ،نقلته عبر
األجيال إلى أبنائها سلي ًما وغير منقوص ..فقد قيل عنها :أنها شجرةَالزيتونَاللذيذة.

سا :كيف أستمتع بالطقس؟
ساد ً

 -1بفهم الطقس :

أ -عندما أفهم رمزية الطقس  :الطقس القبطى له رمزية جميلة ،ففى كل حركة طقسية نجد معنى روحيًا وعقيديًا جميالً فعلىَسبيلَالمثال:
 -1الكنيسة كمبنى

كفلك نوح ألننا داخله ننجو من طوفان العالم.

 -3الجرس

يرمز إلى نداء الروح القدس الذى يدعونا للعبادة.

 -2المنارتان
 -4الشموع
 -5القنديل

تمثالن العهدين :القديم والجديد.

إشارة إلى وجود هللا والقديسين.
كالنجم الذى ظهر فى المشرق للمجوس ،يشير على موضع وجود المسيح.
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 -6البخور

 -7المجمرة

هى صلوات القديسين وصلواتنا.

إشارة إلى اتحاد الالهوت بالناسوت فى بطن العذراء.

 -8رحلة القداس اإللهى

هى رحلة الخالص ..ففى كل جزء فى القداس نرى الكنيسة ة ة ة ةةة تقدم لنا الخالص كتاري  ،وكعقيدة ،وكحياة
لكل عضو حى فى جسد المسيح ،الكنيسة.

 -10األصوام

بما تحتوى من طقس خاص فى :القراءات ،واأللحان ،والنغمات ،والصلوات.

 -9أسرار الكنيسة

بما تحمله من جانب :عقيدى وطقسى ،وبما تحمله من رموز جميلة.

ب -عندما أفهم أن الطقس يوحد الكنيسة  :وأعيش الطقوس (كما تسلمتها الكنيسة باآلباء) فهى توحد الكنيسة فى كل أعمالها وأمور عبادتها،
وذلك لتكون متحدة فى خدمتها الدينية ،وطقوسها وألحانها حيث انتشار كنيستنا القبطية األرثوذكسية فى كل بقاع العالم
ج -عندما أفهم أن الطقس يضمن جماعية األداء  :ووحدانيةَالشركة :حيث أن الشعب جزء أساسى من أداء القداس وإتمامه ،فجميعنا نصلى بروح
واحدة وكالم واحد ،فى وقت واحد ،كما أمرنا الرب أن نصلى جمي ًعا

 -2بتذوق وممارسة الطقس :
أ -الطقوس تشبع الحواس ومن األمثلة على استخدام الجسد والحواس  -مع الروح  -فى العبادة:

 -األيادى :نرفعها فى الصالة ،وتستخدم فى السجود ،وفى تقديم العطايا ،وأخذ البركة ،وإيقاد الشموع.

 الصدر :لكى نقرع عليه بأيدينا للتوبة ،وطلب الغفران من هللا. العيون :لسكب الدموع أمام هللا ،واستدرار مراحم الرب. -حاسة النظر :للتمتع بالطقوس المرئية ،واألسرار ،واأليقونات ،وكل المناظر المقدسة.

 -حاسة السمع :نسمع العظات والتعاليم والصلوات ،فنسمع ونعمل بالوصية  ..إل .

ب -الطقوس تشبع كل النفوس وكل األعمار  :طقوس كنيستنا القبطية األرثوذكسية تناسب وتؤثر فى كل النفوس ،وفى كل األعمار على

اختالف أحوالهم :العلمية والروحية واالجتماعية .فهى تؤثر فى األطفال والكبار ،والرجال والنساء ،والمتعلمين وغير المتعلمين ،والمتزوجين
والمتبتلين ،والمؤمنين وغير المؤمنين

ج -الطقس يشرح العقيدة ويحفظها  :الطقس هو التطبيق العملى للعقيدة القبطية األرثوذكسية السليمة ،وهو المدرسة األولى التى تشرح العقيدة من

صغير،
ًا
خالل تطبيقها ..ولعل أكبر دليل هو القداس اإللهى ،فجميعنا قد تعلم من القداس الكثير عن :لهوت السيد المسيح ،وهو ال يزال
من خالل صلواته ،والكثير من القديسين والبسطاء

الطقوس تحفظ العقائد

المسيحية ،وتنقلها إلى األجيال المتتالية ،فى سهولة ويسر .فالطقوس هى خزانة اإليمان ،والعقيدة ،التى

تصونها من التغيير أو التحريف ..كما يتضح ذلك فى األمثلة التالية التى تثبت أن الطقس القبطى ما هو إل تطبيق للعقيدة مثل:

أيضا يحفظ العقيدة.
 -1القــداس  :كل عبارة فيه مليئة بالمعانى الالهوتية (كل كلمة ورائها فكر وتشرح عقيدة) .وهو ً
 -2عند اختيار الحمل  :نجد أن القربانة المختارة تأخذ الرشمين األول واألخير بإبهام األب الكاهن ألن هذه القربانة بعد التقديس ستصبح جسد ابن
هللا ،الذى هو األلف والياء ،البداية والنهاية ،األول واآلخر.

 -3فتح ستر الهيكل :يرمز إلى فتح باب السماء..

 -4رفع البخور فوق المذبح  :يشير إلى عمل الروح القدس فى تقديس األماكن ،وحلول نعمة هللا فى هيكل قدسه

 -5الشورية  :وهنا طقس عملى مرئى إلثبات عقيدة إتحاد الالهوت بالناسوت فى بطن السيدة العذراء ،والتى يرمز إليها ببطن الشورية.
 -6فى طقس رشم الصليب  :أن هللا الواحد مثلث األقانيم ،والتجسد ،والفداء ،وهللا القادر على كل شئ.

 -7عند إيقاد شمعة أمام األيقونة :نجد فى ذلك إشارة إلى حياة هذا القديس المملوءة باإليمان ،واألعمال الصالحة،
وهكذا فى كل األسرار ،وفى كل الممارسات الطقسية ،نجد أن الطقس يحتوى على

عمليا من جيل إلى جيل ..فياليتنا نعلم كيف بذل اآلباء الدم ألجل الحفاظ على أصالة هذه الممارسات
عقائد إيمانية متنوعة ،ويحفظها ويثبتها ً
ون َعلِّم ذلك ألبنائنا.
الطقسية العميقة ،دونما تحريف أو تبديل أو تغييرُ ،
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مثمرا..
يحتاج كل إنسان مهما كان سنه أو قامته ،فى كل زمان ومكان ،إلى احتياجات هامة وضرورية لنموه فى حياته العامة ،والعملية فيكون
ً
ومنَهذهَاالحتياجات:

أوالً :الحاجة إلى المعرفـــة

يتحدث الكثير من المفكرين عن "غيابَالمعرفةَالصحيحة" ،حيث أصبحت األجيال المعاصرة تشعر بأنها فى متاهة عظيمة ،بسبب العولمة
الفكرية السائدة من هنا تأتى حاجة الشباب المسيحى المعاصر إلى "معرفةَومرجعيةَمضمونة" لحياتهم ،وليس سوىَالكتابَالمقدسَوالتقليدَ
نورا لسلوكياتهم ،وأفكارهم ،وقلوبهم .الشك أن الحاجة العظمى لإلنسان عمو ًما ،وبخاصة اإلنسان المعاصر ،هى كل هذا .فهذا
وأقوالَاآلباءً ،
اإلنسان بالذات فى حاجة إلى كلمةَهللا الحية الفعالة ،التى هى روحَوحياة ،لكى ما بكل هذه يشبع كل احتياجاته ،وينير طريقه ،سعيًا إلى السالم
على األرض
لهذا فكل من تفطن بكلمة هللا ،عرف اإلجابة ،وذلك بعكس من أنكر وجود هللا ،أو رفضه ،أو حاول إلغاءه ،كماَفعلتَأطيافَكثيرةَمنَ
البشر!َ..مثل:
 الملحدون ..الذين أنكروا وجود هللا ،ونادوا بأنه ليس هناك إله الوجوديون ..الذين رفضوا وجود هللا ،مثل ذلك الذى قال هلل" :يا أبانا الذى فى السموات ،ابق فيها"!! العبثيون ..الذين نادوا بالالمعنى فى هذا الوجود ،معتبرين أن هذا الوجود زائد عن الحاجة ،وأن اإلنسان يخرج من ظلمة الرحم إلى ظلمةالحياة ،وينتهى إلى ظلمة القبر
 الال أدريون ..الذين نادوا بأنهم ال يدرون شيئًا! الذين يجيبون عن كل األسئلة بعبارة" :لست ادرى ..من أين جئت؟ وإلى أين أنا ذاهب؟ الماركسيون ..الذين ألهوا المادة واإلنسان ..متجاهلين أن المادة محدودة ،واإلنسان مائت!! -نيتشه ..الذى قال :إن هللا قد مات!! ..ولكن الحقيقة واضحة ..لقد مات وانتهى نيتشه!! وبقى هللا حيًا وسيظل حيًا إلى األبد

ثانيًا :الحاجة إلى المرجعيــة

إنه احتياج نفسى هام ،واحتياج حياتى ال غنى عنه!! فاإلنسان لديه احتياجات نفسية هامة مثل :الحاجة إلى الحب ،واألمن ،والتقدير وكذلك الحاجة
إلى المرجعية ،أى أن يكون له مرجع يرجع إليه فى كل خطوات وتفاصيل حياته ،فى الحاضر ،والمستقبل ،وإلى األبد!
ويرىَالدارسونَأنَاإلنسانَعبرَعلىَثالثَمراحلَفىَموضوعَالمرجعيةَ،وهىَ َ:

َ-1مرحلةَالتدينَاألخالقىََ:وهى تواكب عصرَالزراعة ،وفيها كان المرجع ،هو هللا الخالق .فعاش اإلنسان فى إيمان بالقوة العظمى اإللهية،
التى تسقط األمطار ،وتصنع األنهار ،وتنمى البذار ،وتشبع حاجات اإلنسان األساسية .وكان هللا هو "الحقيقةَالمطلقة "Absolute Reality
َ-2مرحلةَالحداثةَ( :َ)Modernismوهى تواكب عصر الصناعة ،حيث بدأ اإلنسان يؤله عقله ،ويترك هللا واإليمان ،ويرى فى العلم بديالً
للدين!! فها هو يصنع السيارة والطيارة والماكينة والقطار ...وها هو يرى فى عقله إمكانيات خالقة ،فأصبح هو المرجع األول واألخير لنفسه ،فما
صا) فهو غير مقبول
يقول به العقل ،هو المقبول ،وما ال يتفق معَالعقل (علميًا وحسيًا وفح ً
إنَالعلمَالسليمَيدعمَاإليمانَالسليم  .فالعلم مثل العين المجردة ،واإليمان مثل التلسكوب ،ال غنى ألحدهما عن اآلخر .وباإليمان يستنير العقل...
هللا" (عب .)3:11
انَنَ ْف َه َُمَأَنَََّا ْلعَالَ ِمينَََأُتْ ِق َنتََْبِ َك ِل َم َِةَ َِ
اإلي َم َِ
"بِ ِ
َ-3مرحلةَماَبعدَالحداثةََ:وهى ما نحياه فى العصر الحاضر ،أو ما يسمى "ماَبعدَالحداثة" ( ..)Post - modernismوفيه تم االبتعاد عن
المرجعين السابقين :هللا ،والعقل ،وصار المرجع هو الـ " ،"Cultureأى "أسلوبَالحياة" ..وأصبح لكل إنسان أو مجموعة من البشر األسلوب
الذى يحبونه ،ويتفق مع مزاجيتهم ،ويحبون أن يعيشوا بحسبه ،بغض النظر عن الخطأ والصواب
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وأصبحت الفلسفة المعاصرة ( )New Age Movementوتتجدد كل فترة ،وتقول:
" ..."All is God - All is good - All is oneأى كما يعتقدون فإنها بدعَخطيرة جدا..
 -1الكل هو هللا  :اإلنسان والنبات والجماد ( ،)Pantheismفكل الكون بمشتمالته "أجزاء" من هللا الواحد!!...
 -2الكل جيد ومقبول  :أى دين ،أى مذهب ،أى سلوك جنسى ،ليس هناك خطأ وصواب!
 -3الكل واحد  :فيقولون أن هذه الفلسفة ستجمع البشرية إلى واحد ،بدالً من األديان التى تفرقنا!!
أين المرجعية؟!..ال توجد!! أين الحقيقة؟! ال توجد حقيقة مطلقة ،بل هناك ،Relative realityأى "حقيقة نسبية" ..وهكذا تاه اإلنسان
لقد تجاسر بعض االنجليكان  -بسبب غياب المرجعية  -أن يتم التصويت على آيات واضحة فى الكتابَالمقدس ،دستورَالمسيحية ،فرفضوا ما
بَه ََُوَ
قاله :معلمنا بولس الرسول ضد الشذوذ الجنسى ،مدعين أن ما قاله السيد المسيح شئ ،وما قاله بولس شئ آخر ،ومتناسين أن "كُلََا ْل ِكتَا َِ
ع َملََصَا ِلحَ"
َامالَُ ،متَأ َ ِهبَاَ ِلك َُِلَ َ
سانََُ َِ
ب الَّ َِذىَفَِىَا ْلبِ َِرِ ،ل ََك َْ
يمَ َوالتَّأْدِي َِ
يخِِ ،للتَّ ْق ِو َِ
يمَ َوالت َّ ْوبِ َ
هللاَ ،ونَافِعََ ِللت َّ ْع ِل َِ
ُموحىََبِ َِهَ ِمنَََ َِ
هللاَك ِ
ىَيَكُونَََإ ْن َ
(2تى .)17،16:3وأنه
ُس" (2بط .)21:1
وحَِا ْلقُد ِ َ
سوقِينَََ ِمنَََالر َ
اسَ ََِّ
سانَ ،بَ َْلَتَ َكلَّ ََمَأُنَ َُ
"لَ َْمَتَأ ْ َِ
تَنُبُ َّوةََقَطََبِ َم ِ
شيئ َ َِةَإِ ْن َ
سونَََ َم ُ
ّللاَا ْل ِقدِي ُ
من هنا تأتى حاجة اإلنسان إلى "المرجعيةَالعليا" ممثلة فى الكتابَالمقدس ،فالكتاب المقدس كلمة هللا الحية ،والتقليد الذى سلمنا إياه اآلباء،
وأقوالهمَوشروحاتهم التى أقرتها الكنيسة (بإجماع األباء) والتقليد واألباء ،ليس فقط كاحتياج نفسى ،بل كاحتياجَعملى ،ليستطيع اإلنسان أن
ورَا ْل ُمت َ َخا ِلفَ َةَ" (رو  ،18:2فى  ..)10:1لهذا نحتاج إلى نور الكلمة أثناء مسيرة الحياة ،لنعرف كيف نختار،
يحكم على كل شئ ،ويميز "األ ُ ُم ََ
وكيف نميز بين الخير والشر ،وبين المقبول وغير المقبول ،والبناء وغير البناء ،وهنا تحكمناَثالثةَمبادئ:
ْسَكُلََاأل َ ْ
"كُلََاأل َ ْ
ق" (1كو .)12:6
اءَت ُوافِ َُ
شيَ َِ
نَلَي ََ
اءَت َ ِحلَََِلى ،لَ َِك َْ
شيَ َِ
َ
ْسَكُلََاأل ْ
"كُلََاأل َ ْ
اءَت َ ْبنَِى" (1كو .)23:10
شيَ َِ
نَلَي ََ
اءَت َ ِحلَََِلىَ ،ولَ ِك َْ
شيَ َِ
"كُلََاأل َ ْ
ىءَ" (1كو .)12:6
ش َْ
ىَ ََ
عَلَ ََّ
طَ َ
سلَّ َُ
اءَت َ ِحلَََِلى ،لَ ِك َْ
شيَ َِ
نَ َالََيَت َ َ

ثالثًا :الحاجة إلى الخـالص
الكتابَالمقدسَهوَدليلَطريقَالخالص ،ففيه يجد اإلنسان المعاصر ركائز الخالص بوضوح ،ليسير على هديها ،فيصل إلى مبتغاه السماوى.
وركائزَالخالصَ -كماَتتضحَفىَكلمةَهللاََ-وهى:

أ -اإليمان
وهنا نتوقف لنقول :أن اإليمان باهلل وحده ال يكفى للخالص ،فإخناتون نفسه كان يؤمن باهلل ،وكذلك أديان كثيرة ..اإليمانَالسليم هو أن نؤمن باهللَ
الواحد ،المثلثَاألقانيم ،وأن االبنَتجسدَألجلَخالصنا ،وفداناَعلىَالصليب ،وقامَمنَاألموات ،وصعدَألجلناَإلىَالسمواتَ،وأرسلَالمعزىَ،
وأسسَالكنيسةَجسدهَ،ووضعَفيهاَاألسرارَالمقدسةَ،راسماَلناَطريقَالحياةَاألبديةَ،بعدَالخالصَمنَالخطيةَ،وتجديدَطبيعتناَالتىَفسدتَ
بالخطيةَوبعدَتغييرَأجسادناَإلىَأجسادَنورانيةَ ..

ب -األسرار المقدسة
فاإليمانَالنظرى بالمسيح ،ال يكفى وحده للخالص ،إذ البد من ممارسة األسرارَالمقدسةَ:المعمودية التى تجددنا ..والميرون الذى به نصير
هيكالً هلل وروح هللا يسكن فينا ،..والتناول الذى به يثبت المسيح فينا ونحن نثبت فيه ،..والتوبة التى تجدد ..لنا عهد المعمودية ..واالعتراف الذى
من خالله تغفر لنا الخطايا ،وسرَمسحةَالمرضى الذى يشفى الروح قبل الجسد وحتى دون الجسد ..والزيجة التى تساعد المدعويين للزواج فى
الحياة الطاهرة ،وبالتالى إلى الخالص .ثم يأتى سرَالكهنوت الذى يخدم كل األسرار السابقة..

ج -األعمال الصالحة

ُونَأ َ ْع َمالََ َم ِيتَ" (يع  .)20:2والرسولَيعقوب يتحدى من يتحدث عن كفاية اإليمان النظرى ،أن يثبت صدق
اإلي َمانَََ ِبد َِ
ألن الكتاب يعلمنا أن " ِ
إيمانه بدون أعمال ،معلنًا أنه قادر أن يرينا إيمانه (غير المنظور) بأعماله (المنظورة).

د -تغيير الجسد

ص ُك َْمَ ِب َخ ْوفََ َو ِر ْعدَةَ"
فهو ختام عملية الخالص التى تستغرق العمر كله" :ت َ ِم ُمواَ َخالَ َ
(فى  ..)12:2ففى خلع الجسد العتيق ،ولبس الجسد النورانى فى اليوم األخير
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رابعًا :الحاجة إلى الخلود

فى أعماق اإلنسان  -كما يقول الفالسفة والمفكرون" :العطشَوالجوعَإلىَالمطلق"
أى إلىَالالنهائى .لذلك ففى أعماق اإلنسان عطشَإلىَالخلودَوالالنهاية .ويستحيل أن يشبع هذا العطش غير المحدود ..إال بكائن غير محدود
هوَهللاَ،متجسدًا فى رب المجد يسوع ،الذى يسكن فى قلوبنا ،ويروى ظمأ نفوسنا وأرواحنا وعقولنا!
َ
َ
َ
ْ
ْ
بَ ِمنَََ
نَيَش َْر َُ
نَ َم َ
شَأيْضَاَ َول ِك َ
اء (األمور المحدودة)َيَ ْعط َُ
نَ َهذَاَا ْل َم َِ
بَ ِم َْ
نَيَش َْر َُ
إن كل ما فى هذا العالم محدود ،ولهذا قال الرب للسامرية" :كُلََ َم َْ
عَ َماءََيَ ْنبَ َُعَ ِإلَىَ َحيَاةََأَبَ ِديَّةَ" (يو -13:4
يرَفِي َِهَيَ ْنبُو ََ
شَ ِإ َلىَاألَبَ َِد ،بَ َِلَا ْل َما َُءَالَّ َِذىَأُع ِْطي َِهَيَ ِص َُ
نَيَ ْع َط ََ
اءَالَّ َِذىَأُع ِْطي َِهَأَنَا (ماء الحياة األبدية) ،فَلَ َْ
ا ْل َم َِ
.)14
من هنا كانت محاوالتَاالرتواءَوالشبعَاإلنسانى ،منَاألمورَالمحدودةَ،فاشلةَوغيرَكافية ،فمثالَ:
مليارديرا ال يشبع ،ويطلب المزيد ،وال يحس بالكفاية!
أ -قد يجتهد إنسان فى جمع المال ،ولكنه حتى بعد أن يصير
ً
ب -وآخر قد يجتهد فى تحصيل العلم ،فيحصل على شهادات دكتوراه كثيرة ،ولكنه
يظل يطلب المزيد ،كما قال أينشتاين" :كلماَازددتَعلما ،ازددتَإحساساَبالجهالة".
ج -وقد يجتهد آخر فى الفكرَوالفلسفة ،ويحاول أن يسبر أغوار الحياة ،والخليقة،
ً
وحائرا ،فالعقل المحدود ،كيف يستوعب هللا غير المحدود؟!
عاجزا
وما قبلها ،وما بعدها ،والموت ،وماذا بعد الموت ..وال يشبع ..بل يقف
ً
د -وقد ينغمس آخر فى ممارسة الخطيئة ،دون أن يشبع إطالقًا ،بل يتحول إلى
"اإلدمان الجنسى" ،وهو نوع من األمراض ،يجتاح العالم اآلن ( ،)sex addictionوكلمة ( )Addictionمستمدة من كلمة ( )Addأى "زيادة"،
فهو يزيد الجرعة باستمرار ،ودون شبع أو اكتفاء..
وهناَيظهرَربَالمجدَيسوع ،ليشبعَنفوسناَوقلوبناَوأرواحنا ،بشخصهَالالنهائىَغيرَالمحدودَ،فالَنشعرَبالحاجةَإلىَشئ ،بلَوحتىَإلىَ
شخص ،أوَموقع ..فالمسيحَيصيرَشبعناَالالنهائى ،كماَكانَآلبائناَالقديسينَالذينَتركواَالعالمَوالمادةَوكلَالمحدودات ،وشبعواَبغيرَ
المحدود ..انحلواَعنَالكلَ،ليتحدواَبالواحد .وصارَشعارهمََ-كماَعلمناَقداسةَالباباَشنودهَالثالث:
 لست أريد شيئًا من العالم ،فليسَفىَالعالمَشئَاشتهيه. لست أريد شيئًا من العالم ،ألنَالعالم أفقرَمنَأنَيعطينى. لست أريد شيئًا من العالم ،فأناَلستَمنَالعالم. لست أريد شيئًا من العالم ،ألنىَأبحثَعنَالباقياتَالخالدات.نَأطلبَمنه.
 لست أريد شيئًا من العالم ،ألنَهناكَ َم َْإن الحاجةَإلىَالخلود هى من أهم احتياجات اإلنسان منذ بدء الخليقة ،لهذا بنى األهرامات ،ووضع التماثيل بجوار الجثمان المسجى فى القبر،
لتتعرف عليه الروح عند القيامة .لهذا قالوا( :قلبَاإلنسانَالمثلثَإنَوضعتَفيهَالكرهَاألرضية ،بقيتَزواياَالمثلثَفارغة ..فالَيشبعَقلبَ
اإلنسان (المثلث) إال هللا المثلث األقانيم).
نورا ،ومعرفة ،وحياة .وصارَالكتابَبالنسبةَإلينا:
من هنا جاءت حاجة اإلنسان المعاصر إلى الكتابَالمقدس ،وممارسة أسرارَالكنيسةَ ً
 -1كــالم اللــه  :الذى يرسم لنا طريق الخالص والحياة األبدية ،ومصدر أسرار الكنيسة السبعة ،التى من خاللها نصير أعضاء فى جسد المسيح،
الكنيسة ،ويسكن فينا المسيح ونشبع به فيكون هو القائد لسفينة حياتنا بالروح القدس.
 -2تاريخ معامالت هللا مع البشر  :فى العهدين القديم والجديد.
 -3مكان لقاء وتفاعل اإلنسان مع هللا  :فى كافة مواقف الحياة من هزيمة إلى نصرةَ َ
إلى مواعيد..
 -4مدرسة اختبارات  :نرى فيها كيف سار رجال هللا مع هللا ..فترى كيف كانت حياتهم ناجحة ومثمرة ،وكيف سار األشرار فى الدنيا واآلخرة.
حسب اختيارهم!!
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 -هلَهىَحالةَاالمتناعَعنَالزواج؟

 -كيفَأفهمَالبتولية؟

نعم ،البتولية ،فى شكلها العام امتناع عن الزواج ..فالشخص البتول ال يتزوج ..ولكن ليس هذا هو كل شئ .فاألعزب ال يتزوج ..وفرق كبير
وجوهرى ،بين األعزب والبتول.
ولنسترجع سويًا كلمات السيد المسيح له المجد ..وهو يُعلّم عن البتولية ،بعد أن عرض لموضوع الزواج والطالق.
ىَلَ ُهمَ،ألَنَّ َهَُ
ْط ََ
ْسَا ْلج َِمي َُعَيَ ْقبَلُونَََ َهذَاَا ْل َكالَ ََمَبَ َِلَالَّذِينَََأُع َِ
ج ..فَقَا ََلَلَ ُه َْم :لَي ََ
نَيَتَ َز َّو ََ
قَأ َ َْ
الََيُوافِ َُ
الر ُج َِلَ َم ََعَا ْل َم ْرأَ َِة ،فَ َ
"قَا ََلَلَ َهَُتَالَ ِميذُهَُ :إِ َْ
نَكَانَََ َه َكذَاَأ َ ْم َُرَ َّ
نَبُ ُ
نَ
تَ .م َِ
اوا َِ
س ُه َْمَألَجْ َِلَ َملَكُو َِ
ص َيانََ َخصَا ُه َُمَالنَّ َُ
ط َِ
ص َيانََ ُو ِلدُواَ َه َكذَاَ ِم َْ
اسَ ،ويُو َج َُدَ ِخ ْ
ونَأ ُ َّمهَا ِت ِه َْمَ ،ويُو َج َُدَ ِخ ْ
يُو َج َُدَ ِخ ْ
تَال َّ
ص َيانََ َخص َْواَأ َ ْنفُ َ
س َم َ
َ
ْ
ْ
نَيَقبَ ََلَف ْليَقبَ َْل" (مت .)12-10:19
عَأ َ َْ
ست َ َطا ََ
ا ْ
إذن ..فالبتول هو ذاك اإلنسان الذى استطاع أن يخصى نفسه ألجل ملكوت السموات.
ولكنَهلَيقبلَكلَالناسَهذاَالكالم؟
َ
َ
َ
َ
َ
نَيَ ْقبَ ََلَف ْليَ ْقبَ َْل" (مت .)12:19
عَأ َْ
ستَطا ََ
تَ .م َِ
اوا َِ
س ُه َْمَألجْ َِلَ َملَكُو َِ
قال ربنا يسوع له المجد" :يُو َج َُدَ ِخ ْ
نَ ا ْ
تَال َّ
صيَانََ َخص َْواَأ ْنفُ َ
س َم َ
ونحن نسأل لماذا لم يقل هذه العبارة حين علم عن الصالة ،عن الصدقة ،عن الصوم ،حين أكمل ناموس العهد القديم ..والجواب واضح ،أن على
الكل أن يقبلوا هذه الفضائل ويسعوا إليها ..كأمر حتمى وضرورى ونافع لخالصهم ..أما عن الذين خصوا أنفسهم من أجل الملكوت ،فليس الكل
يرينََََيُ ْدع َْونَََ َو َق ِلي ِلينَََ ُي ْنتَ َخبُونََ" (مت .)16:20
ً
قادرا ..بل فقط الذين أعطى لهم ،فإن " َك ِث ِ
البتوليةَهبةَوعطيةَمنَهللا..
سا ..وإال ،لما قال رب المجد صراحة" :بَ َِلَ
يخطئ من يظن ،أن البتولية (الرهبنة  -التكريس) فقط جهاد من جانب الفرد ،مهما كان هذا الجهاد مقد ً
نَيَ ْقبَ ََلَفَ ْليَ ْقبَ َْل" (مت .)12:19
عَأ َ َْ
ست َ َطا ََ
ىَلَ ُهمَ ..م َِ
ْط ََ
الَّذِينَََأُع َِ
نَ ا ْ
إذن البتولية ..هبةَوعطية ،يهبها هللا ..ودعوة ألفراد فحص هللا قلوبهم ،وعرف مقدار حرارة الحب التى تضطرم فى حياتهم ،فكانت شهوة
ض" (مز
شيْئَاَفَِىَاأل َ ْر ِ َ
اء؟ َو َمعَكَََ َالََأ ُ ِري َُدَ َ
س َم َِ
قلوبهم االرتباط بالرب ،وجعلوا كل اتكالهم عليه ،فهو الكل فى الكل ،ولسان حالهمََ " :م َْ
نََِلىَفَِىَال َّ
.)25:73
هناَيظهرَمقدارَوعظمَهذاَالحبَالفائق ،للملكَالمسيح ..عريسَالنفسَومشتهىَاألمم ولهذا ،يقدم البتول ،حياته ذبيحة مقدسة ،ذبيحة حب،
على مذبح البتولية ..حقيقة الكل مدعوون للملكوت ،والكل ينشدون الملكوت ،والكل أعضاء فى جسد المسيح ،إال أن نفس البتول تكون بمثابة
العروس الخاص للمسيحَ " ..
ىَام َرأَتَ َهُ"
ىَالر ََّ
ْفَيُ ْر ِض
لر َِ
غي ُْرَا ْل ُمتَ َز ِو َ
ْفَيُ ْر ِض ْ
بَ َ،وأ َ َّماَا ْل ُمت َ َز ِوجَُفَيَ ْهتَمَ ِفىَ َماَ ِل ْلعَالَ ِمَ َكي َ
بَ َكي َ
َّ
جَِ(البتول)َيَ ْهتَمَ ِفىَ َماَ ِل َّ
(1كو .)32-31:7
والبتوليةَبهذاَالمعنى ،بعد أن عرفناها هبةَوعطية ،هى أيضًا زيجةَمقدسة ..نعم ارتباط قوى مقدس مع المسيح عريس النفس ،فهو الذى يقدس
كل رباطات الزيجة ..وهذه الزيجة المقدسة ،تتأكد تما ًما ،وقبل كل شئ ،بعامل الحب.
 عامل الحب الذى يمنح اإلصرار والعزم.. عامل الحب الذى يعطى جهاد الحياة معنى وقيمة. عامل الحب يدفع لمن أعطى له ،إرادة طاهرة غير ثائرة ،وإيمان قوى ،وجرأة عظيمة ،تجعله يدير ظهره للعالم كله ،بكل مشتهياته وبريقه،لينشدَالمسيحَوحده ،فيستضئَبحبهَغيرَالمحدود..
إن البتول ،وقد ثبتَنظرهَوعاطفتهَوإرادته كعروس خاص ،للمحبوب ،يكرسَحياته ،منَأجلَالمسيحَذاته ..وليس من أجل عمل التسبيح
والتأمل (كما فى الرهبنة) ،أو من أجل خدمة هنا وهناك مهما عظمت (كما فى التكريس) ..ولكن فى اتحاد العروس بالعريس السيد له المجد،
ألجل ملكوت السموات.
إن هذا الهدف المقدس هو الذى يجعل لحياة البتول قوة الشهادة .ولنا فى الرهبنة القديس األنبا أنطونيوس ،والقديس األنبا بوال ،والقديس األنبا
باخوميوس ،واألنبا شنوده والكثيرين ..كنماذج عظام فى الرهبنة ..وأيضًا فى التكريس البتولى ،قد حمل إيلياَالنارى أعظم الرساالت ،وهو
بتول ..وكانَسرَقوته ،أنهَثبتَنظرهَفىَإلهَآبائهَالقديسين ..وغار غيرة الرب ،وهكذا عاش القديس بولسَالرسول ،وخدم وكرز كأعظم
كارزعرفته المسيحية .وأمثلة كثيرة أخرى بالكتاب المقدس ،وتاريخ الكنيسة القبطية األرثوذكسية ،مثل القديسة مريم المجدلية ،والشماسة فيبى..
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إنها إذن ،عطيةَوموهبة ..وهى أيضًا فى نفس الوقت زيجةَمقدسة ،ورباطَحب طاهر ،تنشد فيه نفس البتول نشيد الغلبة مترنمة" :أَنَاَ ِل َحبِيبَِىَ
َو َح ِبيَِبىََِلى" (نش .)3:6

هذه الزيجة المقدسة ..وهذا الرباط الحى ،يدرك تما ًما فى وعى وانفتاح ذهن ،ما هو سر الزواج المقدس .ولهذا فالشخص البتول ،ال يحتقر الزواج
أو يزدرى به فهو لم يتبتل هاربًا من الزواج .إنما حياته تفيض حبًا ،وعذوبة .إن له كل المقدرة أن يحيا حياة الزيجة وله كل االستعدادات ..ولذلك،
فهو ينظر إلى الزواج نظرة مقدسة ،وفى خشوع ..ألن سر الزيجة المقدس هو ناموس طبيعى أسسه هللا أوالً منذ البدء حين خلق اإلنسان ،فيقول
هللاَُ َوقَا ََلَلَ ُه َْم :أَثْ ِم ُرواَ َوا ْكث ُ ُرواَ َوا ْمألُواَاأل َ ْرضََ"
ار َك ُه َُمَ َ
الكتاب" :ذَكَرَاَ َوأ ُ ْنثَىَ َخلَقَ ُه َْمَ .و َب َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
احدَا"
قَبِا ْم َرأتِ َِهَ َويَكُون َِ
الر ُج َُلَأبَاهََُ َوأ َّم َهَُ َويَلت َ ِص َُ
سدَاَ َو ِ
انَ َج َ
(تك ِ " ،)28-27:1لذَ ِلكَََيَتْ ُركََُ َّ
(تك  ..)24:2لذلك الزواج فى المسيحية هو عالقة ثالثية بين الزوج وزوجته وهللا ،فهو الذى أراده وباركه وتممه ..الزواجَالمسيحىَلهَأهدافهَ
المقدسة  ،وهى :اتحاد الحب الروحى بين الزوجين بفعل الروح القدس ،التعاون فى الحياة ،خالص النفس ،استمرار النوع اإلنسانى ،وخلق المزيد
من القديسين.
َ
ُ
َ
َ
جَِيَ ْهتَمََفَِىَ َماَ
الََ َهمَ .غي َُْرَا ْل ُمتَ َز ِو َ
نَتَكُونُواَبِ َ
ولكن الموقف فى تقدير اإلنسان البتول يستمده من كلمات القديس بولس الرسول حين قال":فأ ِري َُدَأ َْ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ام َرأَت َ َهُِ .إنَََّبَيْنَََ َّ
َ
َ
َ
بَ
لر َِ
ل
َ
ا
م
َ
ى
ف
َ
َ
م
َ
ت
ه
ت
َ
َ
ة
ج
و
ز
ت
م
ل
ا
َ
َ
ْر
ي
غ
:
ا
ق
َ
ر
ف
َ
َ
اء
ر
ذ
ع
ل
ْفَيُ ْر َِ
جَفَيَ ْهتَمََفَِىَ َماََِل ْل َعا َل َِمَ َكي ََ
بَ ،وأ َ َّماَا ْل ُمتَ َز ِو َُ
الر ََّ
ْفَيُ ْر َِ
بَ َكي ََ
لر َِ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضىَ ْ
ْ
َ َّ
الز ْو َج َِةَ َوا َ َ
ضىَ َّ
ِل َّ
ُ ُ ِ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ضىَ َر ُجلَهَا" (1كو .)34-32:7
ْفَت ُْر َِ
َةَفتَ ْهتَمََ َِفىَ َماَ ِلل َعالَ َِمَ َكي ََ
سدَاَ َو ُروحَاَ .وأ َّما ال ُمتَ َز ِوج َ
سةََ َج َ
ِلتَكُونَََ ُمق َّد َ
فالزواج له مسئولياته ،وله متطلباته ..وإزاء هذا الحب الملتزم ،تتوزع المحبة واالنشغال واالهتمام بين الزوج والزوجة ثم األوالد ..وهذا أمر
طبيعى..
ولكن منَأجلَالحبَالفائقَالذىَاضطرمَفىَقلبَالبتول ..عندما تكون البتولية للمسيح ..سيكون فى المسيح كل االنشغال ،كل الحب ،فيصير
سا له..
سا ورو ًحا وجسدًا ،هيكالً للرب ،وقد ً
البتول بجملته :نف ً
وهو فى كل هذا حين يقدم حياته كلها ذبيحة حب ،ال يستطيع أن يتفاخر أو يحس أنه أتى عمالً ساميًا أكثر من المتزوج لسبب بسيط ،وهو إدراكه
للحقيقة :أن البتوليةَنعمةَوعطيةَمجانيةَمنَفوق ،ولو وقع البتول فى خطأ التفاخر أو التباهى .سقط أوالً من درجة الحب وشوه جمال البتولية.
فالَيزالَالمسيحَأيضاَهوَ ُمقَدِسَسرَالزواج ..والزواجَالمقدسَالَيحرمَصاحبهَمنَعشرةَهللا ،والسموَإلىَأرفعَدرجاتَالعبادة.
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األيقونة كلمة بمعنى ماثل أو شابه ،وهى تعنىَصورةَأوَمثالَلشخصَأوَحدث .وفى اإلصطالح الكنسى "األيقونة" هى صورة يمثل فيها
شخص السيد المسيح ،أو السيدة العذراء أو أحد القديسين ،أو الشهداء ،أو قصة من قصص الكتاب المقدس بعهديه :القديم والجديد ،مرسومة إما
على الخشب بمواصفات خاصة ،وإما على الحوائط ،أو على القماش بألوان معينة ،وخامات خاصة ،وباألخص األيقونة القبطية.
تعتبر األيقونة فى وجدان الشعب ،وباألخص القبطى ناقلةَللنعمة ،حاملةَللقوىَاإللهية ،منبعَاَلحوادثَعجائبيةَوروحية .يتعامل معها اإلنسان
بتقوى عظيمة ،احترا ًما لمن تمثله األيقونة .والروح القدس يتدخل فى رسم األيقونة الكنسية ،لذلك فهو ال ينطق فى األنبياء فقط ،بل هو يوحى
للفنان برسم األيقونة ،فهو الفنان األعظم واألسمى ..والفنان يقرأ سيرة الشخصية الكتابية ،أو التاريخية من اإلنجيل أو السنكسار ،قبل البدء فى
رسم األيقونة ليعيش مع الشخصية ،ويتعايش مع الحدث.

أوالً :أهمية األيقونة
 األيقونة فى الكنيسة هى إعالن أن صاحبها أكمل التشبه باهلل ،من خالل ثباته فى اإليمان إلى النهاية ،جهاده وانفتاحه على النعمة اإللهية حتىاالنتقال.
 األيقونة هى صالة عبر ذاتها ،إطاللة على الدهر اآلتى ..وهى استنشاق لعبيق المجد فى انتظار المجىء الثانى للرب يسوعإن احتياجنا اإلنسانى لما هو مرئى لم تغفله الكنيسة ،من خالل المادة الممسوحة بروح هللا ،حتى ت ُشبع بها الكنيسة حواس المصلين.
 األيقونات هى نوافذ نرى من خاللها عال ًما آخر غير الذى ألفته :حواس الجسد ،فحاجة الحواس دائ ًما إلى شئ جسدى ملموس ينطبع عليها،فتنقله إلى داخل القلب.
 -1األيقونة والجمال اإللهى  :قال أحد النساك" :يكفينىَالنظرَإلىَوجهكَياَأبانا"..
يقصد (األنباَأنطونيوس) ،وهذا تأكيد على أن وجه "األنباَأنطونيوس" ُرسم عليه جمال وجه السيد المسيح بوضوح ،فصار أيقونة حية مجملة
بالروح القدس ،والجمال ينعكس فى القديسين ،ألن كل قديس هو أيقونة بهاء مجد الرب الحال فيه.
ملحوظة :األيقونة ليست عبادة للمادة ,ولكنها تعبد هلل بالمادة .فالمسيحية تقدس المادة.
 -2األيقونة صالة  :األيقونة شاهدة على قلوب البشر ،حيث نبكى  -ونصلى  -ونتضرع إلى هللا بشفاعة صاحب األيقونة ،ونطلب صلواتهم عنا،
وهى شاهدة على صرخات البشر من قسوة العالم .فاأليقونة ت ّحول أنظارنا من األيقونة "كمادة" إلى "الحقيقة بالروح" ،وهى نداء المسيحى فيشتاق
ضا تبث روح القداسة فى القلوب التى صارت فاترة ،وقد أوصانا الكتاب" :ا ْن ُ
ير ِت ِه َْمَفَت َ َمثَّلُواَ ِب ِإي َما ِن ِه َْم" (عب
إلى الصالة ،أي ً
ظ ُرواَإِلَىَ ِنهَا َي َِةَ ِ
س َ
.)7:13

ثانيًا :كيف نقرأ األيقونة القبطية؟

الرمزيةَفىَاأليقونةَالقبطية ولقد برع الفنان القبطى األرثوذكسى فى استخدامه عنصر الرمزية فى األيقونة القبطية ،ووظفها فى عدة أوجه..
علىَسبيلَالمثال:
 -1رمــزية األلــوان  :لعبت األلوان دور هام فى األيقونة القبطية ،فلها دور كبير فى تمثيل العقيدة المسيحية ،وعلىَسبيلَالمثال:
جِ" (مز .)7:51
س ْلنَِىَفَأ َ ْبيَضَََّأَ ْكث َ ََرَ ِمنَََالث َّ ْل َ
 اللون األبيض  :يرمز للنقاء والطهارة القلبية "ا ْغ ِ اللون األحمر  :يعبر عن المجد والفداء وال ُملك. اللون األزرق  :يمثل السماء والحياة السماوية وكل ما هو سماوى. اللون اللبنى  :يمثل الطبيعة البشرية واألرضيات. اللون القرمزى  :هو لون ملوكى أيضًا ،كان يلبسه الملوك فى الماضى. اللون األصفر  :وهو يرمز إلى القداسة التى تنبعث من النور اإللهى. اللون األخضر  :واستوحى الفنانَالقبطى من المصرى القديم استخدام اللون األخضرَالباهت فى تمثيل الشر ،وال يرتديه أحد من القديسين بليرتديه مثالً :يهوذا األسخريوطى ،أو نجعل هذا اللون على التنين الذى يحاربه القديسين
األخضرَالفاتح فيشير إلى التجدد والحياة .وهو يرجع للفن الفرعونى.
 اللون الذهبى  :ووضع الفنان القبطى الذهب فى خلفية األيقونة ،لإلشارة إلى الملكوت األبدى ..فاأليقونة القبطية تمثل نافذةَمنَاألرضياتَإلىَالسماويات ،ننظر منها
إلى بهاء مجد هللا وعظمة قديسيه المستمدة منه.
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 -2رمــزية العناصر  :استعان الفنان القبطى بما حوله من عناصر الطبيعة ،واستخدمها داخل األيقونة فى رمزية رائعة تعبر عن ما كان يتكلم به
الروح القدس داخل آيات الكتاب المقدس ..فدائ ًما ما نجد بجوار القديس زروع ونخيل وأشجار ،إشارة إلى ثمار الروح القدس العاملة به ..كما نجد
قَكَال َّن ْخلَ َِةَ َي ْزهُو" (مز ..)12:92ونجد القديس نفسه يظهر بحجم كبير جدًا ،وهذا تطبيق فعال لنظرية الشخص بطل
لصدِي َُ
آيات الكتاب مثل" :ا َ ِ
الحدث..
 واستخدم طائرَالطاووس للتعبير عن األبدية ،فالطاووس له ألوان جميلة تشير إلى السماء ،كما أن ريش الطاووس ال يتحلل بسهولة فيأخذ وقتطويل جدًا ليتحلل.
 ورأى فى الصدفة رمز للملكوت ،فالصدفةَالتىَتحتوىَاللؤلؤةَفىَأعماقَالبحار تحتاج لتنقيب وفحص حتى نجد بداخلها اللؤلؤة كثيرة الثمن. واتخذ من السمكةَرمز للسيد المسيح نفسه ،حيث أن كلمة سمكة باليونانية تعنى (إخثوس) وهى أول حروف من جملة يسوعَالمسيحَابنَهللاَالمخلص.
 -3رمزيــة المالمــح  :نجد فى الفن القبطى أن الفنان لن يغفل عن الجهادَالروحىَواألصوام ..فنجده اختزل الجسم لحساب الرأس ،فالجسمَ
يكونَضئيلَبينماَالرأسَكبيرةَلتعبرَعنَالحكمة.
كذلك نجد الرأسَدائرى لما فى ذلك من تعبير الهوتى عن التشبه باهلل الذى ال بداية له وال نهاية ،ولقد رأى فىَالعينَاالستنارةَالتىَتنيرَالعقل،
فرسم العين لوزية واسعة ،بينما الرأسَوالجبهة كبيرة واسعة لتعبر عن الحكمة ،واألنفَالطويل لتعبر عن طول األناة ،والفمَالصغير الذى ال
كثيرا ،فكثرة الكالم ال تخلو من معصية .وعلى الشفتين ابتسامة رقيقة بدون ظهور أسنان القديس ،عالمة على أن فرح ذلك القديس كان
يتحدث
ً
فرحَاَروحيا وليس من العالم.
صا  -ومن
 ويرسم الفنان "القديسَبطلَاأليقونة" بحجم كبير ،بينما يتضاءل بجانبه أى شىء أخر ،فتبدو األبنية ،واألشخاص األشرار  -خصو ًقاموا بإضطهاده بأحجام صغيرة ،وكأن الفنان القبطى يريد جذب أنظارنا نحو القديس بطل أيقونته ،ويقول لنا أن كل اآلالم التى مر بها وكل من
قام بتعذيبه كلهم ذهبوا ،ولم يذكر
عنهم التاريخ شئ ،وكل مباهج الدنيا وما ضحى به ذلك القديس كان بالفعل نفاية
لكى يربح المسيح ..كما أن الشخصيات ال ترسم فى حجرات مغلقة ألن مسكنها فى األبدية ،واألبدية ال حدود لها.
 يرسم األشخاص بمالبسَمحتشمة بدون محاولة إبراز أى تفاصيل للجسد ،ألن هؤالء كانوا يعيشون حياة البر والتعفف ،وألن الغرض مناأليقونة ليس إلظهار الجمال الجسدى لهؤالء القديسين ،بل الجمال الروحى ،فنتمثل به.
 يرسم األشخاص القديسين فى األيقونة بكلتاَالعينين دليل على البصيرة الروحية التىتمتع بها هؤالء ،أما األشرار فيرسمون من الجانب فقط ،وال يظهر منهم سوى عين واحدة ،دليل على نقص البصيرة الروحية عندهم ،وتفضيلهم
لألمور المادية عن األبدية (مثل يهوذا).
 يُرسم األشخاص القديسين وقد ظهرت هالةَمنَالنور على رأسهم ،وهذا مأخوذ من الفن الرومانى حيث كان يرسم اإلمبراطور وحول رأسههذه الهالة ،لتفرقته عن بقية األشخاص فى اللوحة.
 يرسم فى أيقونات القديسين بعضَاألحداث التى جرت لهم أو العذابات ،وقد يرسم القديس ممسك بشىء للداللة على شخصيته ،مثل القديسةَدميانة ترسم حولهاَ40عذراء ،واألنبا رويس يرسم ومعه جمل ،والقديس مارمينا معه جملين ،والقديس مارمرقس معه أسد وهكذا ..بحيث تدل
األيقونة على صاحبها ،وقد تحكى بعض األحداث التى مر بها.
 -4واأليقونة ال ترسم بأبعاد ثالثية  :فهذا يعطيها تجسيم ،ولكنها تخضع لبعدين فقط ..فنحن نحيا باإليمان والرجاء.

ثالثًا :أمثلة أليقونات

 أيقونة السيدة العذراء والدة اإلله (الثيؤطوكوس) ..وهى تحمل الطفل يسوع المسيح  :تحمل السيدة العذراء الطفل يسوع على يدها وممس ًكابإحدى يديه برسالة إما مطوية أو مفتوحة ،وأحيانًا يحمل عليها ما يشبه الكرة وباليد األخرى يشير لنا بأصبعه بطريقة خاصة..
هذهَهىَأيقونةَالتجسدَالتىَنرىَفيها ..السيدة العذراء مريم وهى تحمل الطفل يسوع ،نجدها ال تلتفت إليه ،وكأنما تنظر إلى بعيد إلى مستقبل
األيام ،وإلى العذابات التى سيراها ابنها الوحيد ،الذى سيقدم نفسه فديه عن كثيرين .لذلك يرتسم على وجهها صورة آالم
ابنها المستقبلية ،وحزنها يبدو واض ًحا على وجهها ،ألن هذا االبن سيصلب من أجل خالص البشر ،ولكنهم غافلون عن أمر وأهمية هذا الخالص.
َنَيَ ِمينِكََ" (مز .)9:45
ونجد السيدة العذراء تحملَالسيدَالمسيحَكطفلَعنَيسارها :لكى تحقق النبوة " ُج ِعلَتَِا ْل َم ِلكَةَُع َْ
َمالبس السيدة العذراء  :نجدَالعذراءَدائمَاَتلبس:
 اللون األزرق أو السماوى  :ألنها رمز السماء الثانية الذى حل فى بطنها الرب يسوع المتجسد ،فأصبحت سماء لهذا االبن  -ويشير اللوناألزرق إلى الحق السماوى.
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 اللون األحمر القرمزى  :فهو لون معروف بأنه اللون الملكى ،وال يلبسه إال الملوك واألباطرة ،والعذراء بالطبع تلقبها الكنيسة بأنها الملكة ،وأمالملك ،فهى لذلك ترتدى اللون األحمر القرمزى.
 اللون األبيض  :فهو رمز الطهارة ،ودائ ًما نجد أنها تلبس طرحة بيضاء على رأسها فهى العذراء الطاهره النقية التى بال دنس وال غش. النجوم  :نجد على العذراء مريم إما نجمتين أو ثالث نجوم ،واحدة على الكتف األيمن والثانية على الرأس فوق الجبهة بقليل ،والثالثة علىالكتف األيسر ،ولكن ال توضع حين تكون حاملة السيد المسيح ..ألنها عذراء قبل الميالد ،وأثناء الميالد ،وبعد الميالد .ويضيفون فى بعض
األيقونات أحيانًا عدد النجوم الصغيرة ج ًدا على الثوب األزرق ألنها سماء ثانية ،المزينة بالنجوم أى كمال الطهارة.
 وحول رأسها هالة دائرية  :تشير للقداسة. ويحيط بالرداء األزرق كنار ذهبى  :كحمامة موشاة الذهب. مالبس الطفـل يســـوع :
ى الطهارة..
 اللون األبيض  :يرمز للطهارة ،فالرب كل ّضا هو
 اللون األصفر  :يرمز إلى النقاوة ،أى بال خطية كالذهب المصفى ليس به شوائب ،وهو قد شابهنا فى كل شئ ما خال الخطية وحدها ،وأي ًلون النصرةَوالقيامة.
 اللون األحمر  :هو اللون الملوكى ،فهو ملك الملوك ،وهو أيضًارمز الفداء للدم المسال عنا على الصليب عالمة خالصنا.
 اللون البنفسجى  :وهو اللون الوحيد الذى يرتديه السيد المسيح ،ألن االمبراطور فى عصره كان يلبس فقط هذا اللون ،فهو قاصر على األباطرةوالملوك فقط والمسيح هو الملك الملوك ورب األرباب.
 يد الطفل يسوع :
َ
َ
اآلخ َُر" (رؤ  ،)17:1وليس آخر
َاليد األولى (اليمنى)  :نجد أحيانًا أنه يشير بإصبع واحد (السبابة) ألنه واحد مع اآلب .ويقول" :أنَاَه ََُوَاأل َّو َُلَ َو ِضا هو موضع البركة الذى يبارك شعبه وأوالده ويعطيهم الطمأنينة واألمان.
غيرى .هذا أي ً
َاليد االثانية (اليسرى)  :تحمل ما يشبه الكرة فهى رمز للكون كله ،ألنه "ضابطَالكون" و"خالقَكلَشئَبحكمته" ،والكل "منقوشَفىَكفه"..فنحن مركز اهتمامه ،وخالصنا فى يده .وأحيانًا بدالً من الكرة يحمل رسالة مطوية أو مفتوحة ،وأحيانًا فى شكل كتاب .وهذه الرسالة هى رمز
الحكمة .فهو أتى لنا معل ًما وأتى بحكمته اإللهية التى ليست من هذا العالم ،أتى ومعه الدستور السماوى ،الروح المعاش لكى نسير على هذا
وليكون لنا حياة ويكون لنا أفضل.
 -2فى أيقونة القيامة  :نجد السيد المسيح حافى القدمين ،وكذلك فى أيقونة الصعود ،ألن هناك ال توجد خطية ،حيث أرض بال شوك أو حسك .ال
تحتاج إلى الفاصل أو الحاجز الذى نستخدمه ونحن على أرض الشقاء.
 الهالة :يجب أن توضع هالة صفراء لكل من السيد المسيح والسيدة العذراء والمالئكة ولجميع القديسين حول رأسهم .ولكن هالة السيد المسيح
تكون أكبرهم حج ًما ،وفى داخلها الصليب (إشارة إلى أن الخالص تم بالصليب المقدس) ورأسه فى مركز الصليب،
وحول الرأس نقرأ هذين الحرفين "" "W،Aاأللفا واألوميجا" أى "البدايةَوالنهاية

رابعًا :قالوا عن األيقونة

بَ ِب َوجْ هََ َم ْكشُوفََ َ،ك َماَ َ
الر َِ
 قالَالقديسَبولسَالرسول" :نَحْ نََُج َِميعَاَنَ ِاظ ِرينَََ َمجْ ََدَ َّ
َ
َ
وحِ"
بَالر َ
الر َِ
ع ْينِهَاِ ،م َْ
ور َِةَ َ
نَ َمجْ دََإِلىَ َمجْ دَ،ك َماَ ِمنَََ َّ
فَِىَ ِم ْرآةَ،نَتَغَيَّ َُرَإِلَىَ ِت ْلكَََالص َ
(كو .)18:3
 يقولَالقديسَباسيليوسَالكبير( :تكريم األيقونة ينتقل إلى من تمثله األيقونة ،فإنها تمكننا من أن نمر خالل باب مفتوح ونرتبط بصلة معه،وتحركنا وتؤثر علينا كى نقلد الفضائل واإليمان والتقوى التى تحلى بها شخص األيقونة).
 قالَالباباَشنودهَالثالث فى كتابه عن الالهوتَالمقارن الجزء الثانى لماذا نحرمالفن ورجاله من المساهمة فى تنشيط الحياة الروحية للناس لما تتركه األيقونة فى نفوسهم من مشاعر روحية ،وما تقدمه لهم من حياة القديسين
وقصص الكتاب المقدس وتأثيرها عليهم.
 يقولَالدكتورَإيزاكَفانوسَوهوَرائدَالفنَالقبطىَالمعاصر :مع انتشار الكنائس القبطية التى تحتاج إلى ترجمة العقيدة باألعمال الفنية القبطيةالسليمة ،استطاع الفنان القبطى المعاصر أن يخاطب المتلقى فى عصرنا الحالى ويحافظ على تقاليد كنيستنا.
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ذكصولوجيةَنصفَالليلَللقديسةَالعذراءَمريم َ
كلمة ذكصولوجية معناها "تسبيح هلل" -ويوجد ثالث ذكصولوجيات للقديسة العذراء مريم  -واحدة لرفع بخور عشية واخرى لتسبحة نصف الليل
والثالثة لرفع بخور باكر .فى كل ذكصولوجية ترى العذراء مريم فى رموز العهد القديم وفى النبوات عن تجسد الرب يسوع المسيح .وفى ختام
الذكصولوجية نطلب شفاعتها أمام مخلصنا.
عظمتك يا مريم ،العذراء
غير الدنسة ،تشبه عُلو
النخلة التي ،تكلم عنها
سليمان.

Your greatness O Mary: the undefiled
Virgin: is likened to the height of the
palm tree: spoken of by Solomon.

أنت ينبوع ماء الحياة،
الفائض من لبنان ،التي
نبعت لنا منه ،نعمة
الالهوت.

You are the spring of living water: that
flows from Lebanon: for out of you
sprang unto us: the grace of the divinity.

ولدت لنا عمانوئيل ،من
أحشائك البتول ،وصيرنا
وارثين ،في ملكوت
السموات.

You gave birth to Immanuel: out of your
virginal womb: and He has made us heirs:
to the kingdom of heaven.

كالوعد الذي وعد به،
أبانا رئيس اآلباء ،الذي
هو الملك داود ،أتى
وأكمله لنا.

According to the promise: He promised
to our father: King David the Patriarch:
He came and fulfilled to us.

السالم لك أيتها العذراء،
الملكة الحقيقية الحقانية،
السالم لفخر جنسنا،
ولدت لنا عمانوئيل.

Hail to you, O Virgin: the right and true
Queen: Hail to the pride of our race: who
bore to us Immanuel.

نسألك أن تذكرينا ،أيتها
الشفيعة المؤتمنة ،أمام
ربنا يسوع المسيح ،ليغفر
لنا خطايانا.

للمجموعات :لحن

We ask you to remember us: O our
faithful advocate: before our Lord Jesus
Christ: that He may forgive us our sins.

ى
اليونان للقيامة

ىق عيد القيامة يقال العديد من األلحان اليونانية مثل
وتدبيه لخالص العالم والفداء.
السمائية ممجدين الرب يسوع المسيح وقيامته
ر

ومنها

أن الحجر لما ُختم من اليهود
وجسدك الطاهر ُحفظ من الجند،
قُمت في اليوم الثالث أيها
المخلص ،مانحا ً العالم
الحياة .ألجل هذا قوات السموات
هتفوا إليك يا واهب الحياة "المجد
لقيامتك أيها المسيح ،المجد
لتدبيرك ،المجد لملكك يا محب
البشر وحدك".

ً
تذكارا ألحداث صباح القيامة ورد فعل القوات

When the stone was sealed by the Jews and
the soldiers were guarding Your undefiled
Body, You arose on the third day, O Savior,
granting life to the world. For this reason,
the heavenly powers cried out to You, O
Giver of Life, "Glory to Your Resurrection, O
Christ. Glory to Your kingdom. Glory to Your
economy, O You who alone are the Lover of
"Mankind.
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المحفوظات
"إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبنى" نحميا 20 : 2
قطع الخدمة الثالثة من صالة نصف الليل:
 بعين متحننة يا رب انظر إلى ضعفى ،فعما قليل تفنى حياتى ،وبأعمالى ليس لى خالص .فلهذا أسأل :بعين رحيمة يا ربانظر إلى ضعفى وذلى ومسكنتى وغربتى ،ونجنى
 بما أن الديان حاضر ،اهتمى يا نفسى وتيقظى وتفهمى تلك الساعة المخوفة .فإنه ليس رحمة فى الدينونة لمن لم يستعملى أيها المخلص ،فإنك أنت هو محب البشر وحدك
الرحمة .فلهذا أشفق عل ّ
 يا باب الحياة العقلى ،يا والدة اإلله المكرمة ،خلصى الذين التجأوا إليك بإيمان من الشدائد ،لكى نمجد ميالدك (للمسيح)الطاهر فى كل شئ من أجل خالص نفوسنا
 أيها الملك السمائى المعزى ،روح الحق الحاضر فى كل مكان والمالئ الكل ،كنز الصالحات ،ومعطى الحياة ،هلم تفضلوحل فينا ،وطهرنا من كل دنس أيها الصالح ،وخلص نفوسنا
 كما كنت مع تالميذك أيها المخلص وأعطيتهم السالم ،هلم أيضا ً كن معنا وامنحنا سالمك وخلصنا ونج نفوسنا إذا ما وقفنا فى هيكلك المقدس نحسب كالقيام فى السماء .يا والدة اإلله ،أنت هى باب السماء ،افتحى لنا باب الرحمةأقوال آباء قديسين:
 "كما أن النار ال تولد ثلجا ً كذلك من يبتغى الكرامة األرضية لن يتمتع بالكرامة السماوية .كما أن الصاعدين على سلممنخور يتعرضون للسقوط كذلك كل تكريم وتمجيد وسلطان ينافى االتضاع ويطرح صاحبه"
القديس يوحنا الدرجى
 "فلنتب وننتقل من الجهل إلى المعرفة ،من الحماقة إلى الحكمة ،من الفوضى إلى ضبط النفس ،من الظلم إلى البر ،من الالالقديس اكليمندس السكندرى
إله إلى هللا"
 "لذلك علينا أن نترك تكبّر جماعات الدهماء وآرائهم الفاسدة ،ونرجع دائما ً إلى التعليم الذى سلم إلينا من البدء "اسهرواوصلوا" ونثبت فى الصوم ،ضارعين إلى هللا الذى يرى الكل أن ال يدخلنا فى تجربة ألن الرب قال "الروح نشيط ولكن
الجسد ضعيف" القديس بوليكاربوس
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