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 ٔتوطئٌ

 
 

 اآلب واالبن والروح القدس، اإللو الواحد، آمين. باسم
لقد سمح لنا الرّب بنعمو الكثيرة، أن ننطمق من جديد لنكمل ىذه السمسمة من التعميم 
الديني والتي ىي عصارة ثبلثة عقود من العمل الممتزم في حقل الرّب الواسع والغنّي جدًا 

 بآن.
أكثر من عمر ومرحمة، إّنما ىي فعبًل إّن ىذه المواضيع، عمى بساطتيا وتكرارىا في 

دورة طقسية طبيعية ال بّد من التوّقف عندىا واالستفادة منيا في كّل سنّي حياتنا. فنغتني 
بالرب وبكنيستو المقّدسة وال نستغني عنيما. ال بّد أيضًا أن أذّكر أخوتي المسؤولين بأّن 

ّنما بمقدار م ا يطالعون ويفتشون ويسألون ىذه المواضيع ليست البرنامج النيائي، وا 
ويستنبطون، ينيرىم الروح ويغّذييم فيمتؤلوا قداسة وحكمة وفيمًا، فيستحقون حينيا قيادة 
خرافو المنتشرة ىنا وثّمة، ويسمعون صوتو الحسن قائبًل: "كنت أمينًا عمى القميل فسأقيمك 

 عمى الكثير".  والرّب معنا وفيما بيننا.
)كرياكوس(،  احب الّسيادة، المطران أفرامتّم إنجاز ىذا العمل ببَركة ص :مبلحظة

 متروبوليت طرابمس والكورة وتوابعيما لمّروم األرثوذكس.
 
 

 
 ـةوال طبميــــنق

 0202بــــاط ش  

                                                 

 طران سموان موسي )تعاونّية النور(مراجع سمسمة "إيماننا في الكممة واأليقونة" لم  1
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 الكنيسٌ )كمكان للعبادة(
 

إّنو صباح يوم األحد، ىا ىم الناس يتوّجيون إلى 
الكنيسة لئلشتراك في القّداس اإلليي وىم يتشّوقون إلى ما 
ينتظرىم. إّنيم مدعوون إلى حفمٍة خاصة، نحن كذلك 
مدعّوون، لقد دعانا اهلل لنجتمع معًا في الكنيسة. نمّبي الدعوة 

نريد أن نشترك فيما سيحدث، إّننال عائمة اهلل، وحين ألّننا 
نجتمع معًا لنعبده، نسّمى كنيسة اهلل، كنيسة اهلل ال تنحصر 

 في بناٍء فيي نحن الذي نؤمن بو ونعبده.

أّما بناء الكنيسة فيختمف عن أّي بناٍء آخر، فمشكمو معنًى خاص، أحيانًا يكون عمى 
، وأحيانًا عمى شكل باخرٍة تحمينا في الحياِة كما شكل صميٍب، وأحيانًا عمى شكل دائرةٍ 

تحمي الباخرة المسافرين في البحر. وفي حاالت اضطرارية حين ال يكون ىناك بناء 
 لمكنيسة، يجتمع الناس في بيٍت أو في مدرسٍة أو في غابٍة لبلشتراك في القداس اإلليي.

، كذلك داخميا مرّتٌب الحظنا أّن شكل الكنيسة الخارجي يشير إلى أّنيا بيت اهلل
 بطريقٍة تساعدنا عمى عبادة اهلل.

نصل أواًل إلى مدخل الكنيسة حيث ُنضيء شمعة أمام األيقونة، أّما القسم الثاني من 
الكنيسة فيسّمى الصحن، فيو نقف أو نجمس أثناء القداس اإلليي، نرى حولنا األيقونات 

ون ىم أصدقاء ااهلل يعيشون معو . القديسم والدة اإللو والقديسينوىي تمّثل المسيح ومري
في السماء وىم أيضًا جزُء من الكنيسة ويشاركوننا في عبادة اهلل لذلك نضع أيقوناتيم في 
الكنيسة. القسم الثالث من الكنيسة يدعى الييكل، يفُصُل صحن الكنيسة عن الييكل 

األيقونسطاس بشكٍل  نات إسمو األيقونسطاس. ترّتب األيقونات عمىى باأليقو حاجٌز مغطّ 
خاص: من الجية اليمنى لمباب المموكي أيقونة يسوع المسيح وبجانبيا أيقونة يوحنا 
المعمدان. من الجية اليسرى أيقونة والدة اإللو مع الطفل يسوع وبجانبيا أيقونة شفيع 

 الكنيسة.
يقف الكاىن في الييكل يستعّد لمقداس اإلليي. الييكل قسٌم من بناء الكنيسة. 

 أتذكرون أسماء األقسام األخرى؟ الييكل مكاٌن خاٌص مقّدس.
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عندما تكون أبواب الييكل مفتوحًة نرى ما في الداخل. الباب في وسط األيقونسطاس 
 يسّمى الباب المموكي.

ماذا نرى في داخل الييكل عندما تكون األبواب مفتوحًة؟ نرى طاولًة خمف الباب 
 ن أمام المائدة أثناء القداس ويقودنا في الصبلة.المموكي اسميا المائدة، يقف الكاى
مكاٌن يدعى المذبح، أي المكان الذي توضع عميو  ،جانباً  ،في الييكل خمف المائدة

 الكاىن الخبز والخمر لمقداس اإلليي. د  عِ التقدمة إلقامة الذبيحة اإلليية. ىناك يُ 
ة الخاصة، وبيذه الثياب اب الكينوتييقبل أن يبدأ الكاىن بالقداس اإلليي يمبس الث

الخاصة يختمف مظيره عّما ىو عميو في األيام العادية. نحن أيضًا مثل الكاىن يختمف 
 مظيرنا يوم األحد، ألّننا نذىب إلى الكنيسة لنشترك في القداس اإلليي.
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 ٌـام الكنيسـأقس
 

 تتألَُّف الكنيسة ِمن ِبناَءين: مادّي جاِمد وَبَشرّي َحّي...
م ىنا عن الِبناء الجامد. أىم  ما وَصمنا: كانت الكنيسة سنتكمّ 

األولى في عميَّة في َبيِت أّم مرقص اإلنجيمي. ثمَّ نرى الكنائس 
القديمة تُقام في الُكيوف والدَّياِميس وفي َمقابر الش يداء )بسبب 
رت الدٍّيانة المسيحيَّة ِمن ِنير  االضطيادات( وبعدىا عندما تحرَّ

 أصَبَحت الكنيسة ُتؤسَّس عمى بقايا الش يداء. االضطيادات 

ميب )عمى األبواب والقَبب(، تتَِّجو نحو الشَّرق رمز  الكنيسة مكاٌن ُمقدٌَّس َمختوٌم ِبالصَّ
ص. ِّ ّّ   الن ور وانتظار الُمخّل

 
 :أشكالها 
سفينة: مثل سفينة نوح الُمنِقذة من ُطوفان الخطيئة. وىي تنُقل الُمؤمنين إلى  -۱

اهلل وُتخمٍّص َمن يدُخميا.ْ ومنيا أيضًا ُتمقى ِشباك الرَّب ِلَتحمي الَبشريَّة  ممكوت
 ِبإلقاِئيا الَكِممة اإلليية.

صميب: أداة الخبلص الَمسيحّي، َتتوسَّط قّبة ترمز إلى اإلنطبلق إلى فوق  -۲
لى َتَقب ل الن ور اإلليي الُمن  ّب.َسكِ َكَألِسنة النَّار ونور الش موع وا 

 –تجمع كّل العالم الُمَمثَّل ِبالُكرة األرضيَّة  –دائرة: اهلل ىو البداية والنياية  -۳
 استمراريَّة الحياة في المسيح.

 
 في أعمى الكنيسة جرس يدعو المؤمنين إلى كّل ِخدمة.  

 

ثمَّ الَمدخل )حيث  .من الخارج، الباحة القديمة َتجمع بين األحياء واألموات )ُقبور( 
ب الكنيسة مع الزَّيت والش موع. َفَصْحُن الكنيسة حيث يقف الُمؤمنون أيقونة صاح

ويجمسون. )في الصَّحن ُجرُن الَمعموديَّة الذي ُيَذكٍّر الُمؤِمنين ِبالتزاِميم الَمسيح 
وَصميبو. وأيضًا األيقونات الُمخَتمفة ِلمِقدٍّيسين الُمحيطين ِبالَبَشريَّة ِلُمساَعدِتيم عمى 

حو الَممكوت وُكرسي األسقف َتَتصدَُّرىا أيقونة الكاىن األعظم الرَّب يسوع أو التَّقد م ن
 أحد تبلمَذِتو باإلضافة إلى أمكنة الُجموس الُمَخصَّصة ِلمَجوق والُمؤمنين(.



  5   

 ۱ حاشية
 أشكال الكنيسة ىي الشَّائعة في الكنيسة األرثوذكسّية دون َحْصر.  -۱
يا ُنبلحظ قبرًا أو أكثر عمى األغمب يعود إلى أمام بعض الكنائس أو عند َمداخم -۲

 كاىن الرَّعيَّة التي سبقت لو الِخدمة فييا.  
نرى في بعض األحيان أيقونة أحد اآلباء الِقدٍّيسين ِعوضًا عن أيقونة الرَّب يسوع في  -۳

ياس َصدر ُكرسي اأُلسقف )مثبًل أيقونة الِقدٍّيس يوحنا الذَّىبي الَفم في كنيسة النَّبي ال
 الميناء( ألّن يوحنا وأمثالو ُيمثٍّمون الس مطة الَكينوتيَّة الرَّسوليَّة المُقدَّسة.  –
 

وأخيرًا الييكل )ُقدس األقداس( ُيصَعد إليو ِبَدَرجَتين )اإلرتقاء، اإلرتفاع( وىو ِحكٌر 
 عمى ُخدَّام الَمذبح. يفصل الصَّحن عن الييكل أيقونسطاس )أي حامل األيقونات، التي
ميب ىو اإلكميل ألّنو ُينِشئ  ُتمثٍّل ُشيداء المسيح وأحبَّاَءه ُيَكمٍُّميم الفادي َمصموبًا = الصَّ
القيامة(. في األيقونسطاس ثبلثة أبواب: الباب المموكي في الوسط )أوسع( يدخل منو ممك 

يدخل منو الَمجد، في اإلنجيل والقرابين. والبابان عمى الجانَبين ِبمثابة الباب الضيق الذي 
المؤمنون إلى شركة المسيح )طريق المسيح تعني َمصاِعبًا وأثقااًل تسبق الَفَرح األبدي(. 
والييكل يرمز أيضًا إلى الَبتول التي َحِفَظت الرَّب وأعَطتو ِلمعالم )أيَُّتيا الَييكل 

 الُمَتَقدٍّس...(.
ن: السَّيٍّد، يوحنا الَمعمدان األيقونات َتَتقدَّم َمسيرة الشَّعب وىي ُمَرتََّبة إلى اليمي

 )السابق(، المبلك جبرائيل )البشارة(.
لى اليسار: والدة اإللو، صاحب أو شفيع  وا 
الكنيسة، المبلك جبرائيل )المبلك الحارس(. وأمام 
األيقونات َتَتدلَّى القناديل الَممموءة زيتًا )إشارًة إلى 

قاء الَعذارى العاقبلت = الكنيسة بأكمميا ساىرًة ِلمِ 
 الَعريس(.
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 ۲ حاشية
 ال يجوز أن يدخل الييكل سوى ُخدَّامو. -۱
يمكن أن يكون األيقونسطاس بسيطًا )عميو أيقونات َمعدودة( أو كثيفًا )عميو أيقونات  -۲

 كثيرة ومختمفة(. وىذا يعود ِبالدََّرجة األولى إلى مساحة الحائط.
وَبشَّروا بو وعاشوا لو فأقاميم معو إلى جانبو أحبَّاء المسيح ىم تبلِمذتو ِممَّن َسَبقونا  -۳

 في الممكوت.
 كما نقول في "أي يا الممثمون الشاروبيم" أن نستقبل ممك المجد. -ٗ

في الييكل، في الوسط المائدة أو العرش )المبلئكة َتحَتّف = كما الممك وحولو 
اهلل التي يتناوليا الشعب  الحاشية، وحيث تتّم االستحالة( يتوسَّط المائدَة اإلنجيُل، كممةُ 

الُمؤِمن بواسطة الكاىن، وخمفو بيت القربان )فيو ذخائر ِلُمناولة الَمرضى والُمحتاجين 
وأنبوبة الميرون وزيتًا ُمقدَّسًا(. وفي الِختام الشَّاروبيم والّسيرافيم )المبلئكة( يتوسَّطيم 

ّننا حين نتطّمع إلى الكاىن خادم صميُب الرَّب الُمِطّل عمى الُمؤمنين من خبلل الكممة )وكأ
المسيح وناقل الكممة ِلمُمؤمنين، نرى من خبللو ومن خبلل اإلنجيل االبن الَمصموب، 
ِلخبلصنا. عمى المائدة ال ُبدَّ من وجود االنديمنسي )عوض المائدة( وىي تمّثل المسيح 

ميب.  ُمنَزاًل عن الصَّ
ل مغارة ِمن َحَجر = َحَجر الزاوية = ُتَذكٍّرنا إلى يسار المائدة يوَجد المذبح؛ ُحفرة عمى شك

مب أو أّيًا منيم(.  ِبالَمغارة والَقبر، وفي المذبح أيقونة الميبلد أو العشاء السٍّرٍّي أو الصَّ
 تحت المذبح بقايا الِقدٍّيسين َرمزًا ِلُحضورىم حول المسيح ومعنا. 

س الكنيسة قبل أخيرًا ال ُبدَّ من اإلشارة إلى أنَّ اأُلسقف ُيكرٍّ 
إقامة الِخَدم فييا وذلك ِبالَميرون الُمقدَّس، وتَُقدَُّس األواني وأدوات 

 الِخدمة اإللييَّة ِبماٍء ُمقدَّس.
 

 مالحظات
 في حال وجود أّية صعوبة في َتَفي م أّية ِفكرة، يمكن إلغاؤىا َفورًا. 

 ع ن واىتمام يخمقيا المسؤول فييم.ال ُبدَّ ِلؤلوالد ِمن ُمعاَينة كّل ِقسم مع ُمحتوياتو ِبَتمَ  
 ال يجوز شرح ىذا الموضوع من دون تواُجد في الكنيسة. 
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 حاشية:
الذَّخاِئر ىي ِقَطع الَقرابين ُقدٍَّست وُحِفَظت في عمبة خاصة ِلُتوزَّع عند الحاجة عمى  -۱

 الَمرضى والسَّائمين.
ن ولكي يكتسب د ِلتثبيتو في اإليماالَميرون أوالطٍّيب ُيستعَمل ِلَمسِح الطٍّفل الُمعمَّ  -۲

وح القُ   ُدس.مواىب الر 
 الّشاروبيم = الَمبلئكة ذوي السٍّتَّة األجنحة. -۳
 السٍّيرافيم = المبلئكة الَكثيرو اأَلعُين. -ٗ
اإلنديمنسي أو ِعوض الَمائدة التي تسمح بإقامة القدَّاس، بإذن األسقف، خارج  -٘

 الكنيسة.
 ال توجد بقايا قدٍّيسين وىذا يعود ِلَعَدم توف رىا.في بعض الكنائس  -ٙ
 
 

ءأشعيا  

 النّبيّ 



  8   

 العود الجديد
 

اهلل بالوعد  َوفىدعى العيد الجديد. يخبرنا كيف القسم الثاني من الكتاب المقدس يُ 
(، ويعرض ٜٚ-ٚٙ: ۱الذي قطعو لشعبو في العيد القديم "حمف الرب ولن يندم" )لوقا 

(. والتعميم الجديد ۳ٗ: ٘الجديدة التي أعطانا )يوحنا  لنا حياة الرّب يسوع المسيح والحياة
-۱۲: ۱٘ر بو من خبلل الوصية الجديدة التي أوصانا بيا )يوحنا بشٍّ الذي يريدنا أن نُ 

۱۳ .) 
كتابًا(، الكتب األربعة األولى تسّمى  ۲ٚيتأّلف العيد الجديد من كتب عديدة )

القسم الثالث فيو يحتوي عمى  أناجيل، الكتاب الخامس يدعى "أعمال الرسل"، أّما
( كتبيا الرسل ألصدقائيم أو إلى الجماعات المسيحية التي ۲۲مجموعة من الرسائل )

 بّشروىا أثناء رحبلتيم والتي أطمق عمييا "أىل" أو "كنيسة".
كّل كتاب )إنجيل أو رسالة( يضّم مجموعة من الفصول أو اإلصحاحات تزيد أو 

 إصحاح يحتوي عمى آيات أو أعداد. تنقص حسب النّص، وكّل فصل أو
 
ضرورة تأمين "أناجيل" بين أيدي الفتية لمتدّرب عمى استعمالو من خبلل  :مالحظة

مع اإلنتباه إلى أىمّية وضوح  .تقام فور اإلنتياء من التوجيو تمارين متنّوعة
 الحروف والكممات لكسب الفائدة.
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ً  القد    اس اإللو

 
األحد؟ نأتي لنعبد اهلل ونمتقي بو بطريقٍة خاصة. في  لماذا نأتي إلى الكنيسة يوم

البيت نصّمي إلى اهلل، أّما في الكنيسة فنفعل أكثر من ذلك، نمتقي باهلل كعائمة واحدة 
ونشكره عمى كّل األشياء الجميمة التي صنعيا ألجمنا. نحتاج أحيانًا لمعب أو لمقراءة 

مع أصحابنا في حفمٍة أو نزىة. كذلك نفرح  بمفردنا، لكّننا نفرح ونتحّسن أكثر حين نمتقي
 ونتحّمس عندما نذىب إلى الكنيسة لنعبد اهلل مع اآلخرين.

 
نا ىدية، كذلك عندما نذىب إلى الكنيسة نأخذ دما يدعونا أحد إلى حفمٍة نأخذ مععن

معنا ىدية أو تقدمة هلل. بعض الناس يقّدم خبزًا خمرًا، وآخرون يضعون نقودًا في 
يدي أنفسنا إلى اهلل. فكّمما أتينا إلى أكثر من ذلك فأّننا جميعًا في الكنيسة نُ  ة.الصينيّ 

 ىدي نفسي إليك".الكنيسة كأّننا نقول: "ىا أنذا يا رب، أنا أُ 
 

ف نعيش مع بعضنا بمحبٍة وكيف نعبد اهلل. سنتعّمم كذلك سنتعّمم ىذه الفترة كي
لبركة التي نأخذىا كّمما اشتركنا في بعض األشياء عن اليدايا التي نقّدميا هلل وعن ا

 القداس اإلليي.
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ً  القد    )أقسامى( اس اإللو
 

 لقداس اإلليي من أقسام ثبلثة:يتأّلف ا
 التقدمة )حيث يقوم الكاىن بتحضير الذبيحة قبيل البدء بخدمة القداس وفي بدايتو. -۱
 ين )الذي ينتيي بقراءة اإلنجيل والوعظ(.وعوظِ اس المَ قدّ  -۲
كة رَ البَ إلى جسد ودم الرّب ونتناول ونأخذ اس المؤمنين )حيث يتّم تحويل القرابين دّ ق -۳

 ة(.اإللييّ 
يبدأ القداس اإلليي عندما يقف الكاىن في الباب المموكي أمام المائدة ويرفع اإلنجيل 

 ن:عمِ راسمًا بو صورة صميب ثم يُ 
 

 هي مممكة اآلب واالبن والروح القدس كة  مبار  
لى دهر الداهريناآلن وكّل   أوان وا 

 
ما ىي مممكة اهلل؟ مممكة اهلل ىي بيتو، فييا يكون كّل شيء مرتّبًا حسب إرادتو، فبل 
يوجد مثبًل حقٌد وال شرٌّ وال حزن. ليست مممكة اهلل بمدًا أو مدينًة أو مكانًا ما، بل ىي أن 

نكون رين معاممة طّيبة نكون قريبين منو، نعمل كّل ما يريده مّنا. لذلك عندما نعامل اآلخ
كأّننا في ممكوتو. ىكذا كّمما  سعداء وأصدقاء مع اهلل ونعيش

اشتركنا في القداس اإلليي ذىبنا إلى ممكوت اهلل لنبلقي الرب في 
المناولة المقدسة، فمنحسب القداس اإلليي إذًا رحمًة إلى ممكوت 
 اهلل. عندما يبدأ الكاىن بالخدمة يعمن لنا ىدف ىذه الرحمة:

 ممكوت اهلل.
 وفي كّل رحمة نقوم بيا نتعّمم أشياء جديدة، نرى أمكنةً 

ىم من قبل، فنتغّير ألّننا نتعّمم رَ جديدة ورجااًل ونساًء وأطفااًل لم نَ 
 أشياء جديدة.

رحمة نقوم بيا متعبًة ولكّننا ال نمانع  ةحمة، أيّ قد تكون الرٍّ 
 ّمنا أمره.في أن نتعب قميبًل إن أردنا الذىاب إلى مكاٍن يي
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ً  القد    ٍ اإلنجيل()حت   اس اإللو
 
 

د( مسيٍّ ة الكبرى يرّتل الجوق األنتيفونات )األولى لمسيدة والثانية لِ مبة السبلميّ بعد الطٍّ 
سبيح يون )التَّ اإلنجيل(، ثم الّتريصاج –غرى )خروج المسيح إلى البشارة ورة الص  يمييا الدَّ 

ور اإلنجيل فيقرأه الكاىن أو الشماس. وبعد الرسالة يأتي دَ وس اهلل(. قدّ  –قديس ث التَّ ثمَّ المُ 
ألّن اهلل اآلب أحّبنا كثيرًا حتى أّنو أرسل  ر الّسار"، والخبر سارٌّ وكممة إنجيل تعني "الخبَ 

ًا، لذلك يقرأه الكاىن من الباب جدّ  ميمٌّ  ابنو الوحيد يسوع المسيح ليعيش بيننا. فاإلنجيل إذاً 
ة داللة عمى نور المسيح وأيضًا إشارة إلى يوحنا ضاءَ يحمل شمعة مُ  المموكي، وأمامو ولدٌ 

 ابق(.عمدان )السَّ المَ 
 

صغي إلى قراءة اإلنجيل نعرف كيف حين نُ 
 عاش المسيح وكيف يريدنا أن نعيش. يضمّ 

ى أسفار أو أناجيل، وقد سمَّ ب تُ اإلنجيل أربعة كتُ 
كتب ىذه األسفار أربعٌة من أصدقاء يسوع ىم: 

 مرقس، لوقا ويوحنا.متى، 
 
 

 
ب األناجيل األربعة، كان أصدقاء يسوع من الذين عرفوه وعاشوا معو كتَ قبل أن تُ 

وتعّمموا منو، يسافرون من مكاٍن إلى مكان يبّشرون بو. وبعد مّدة بدأوا يكتبون حياة يسوع 
 وتعاليمو حتى يعرف الناس من بعدىم كيف عاش المسيح، ماذا قال وماذا فعل.
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ً  القد    ٍ المناولٌ()حت   اس اإللو
 

اس اإلليي، كيف نقدم قرابيننا هلل، تعّرفنا من خبلل المواضيع السابقة عمى معنى القدّ 
اس نتذّكر ترتيب القدّ وكيف نتناول جسد الرّب ودمو، واآلن سنرجع قميبًل إلى الوراء لِ 

 .اإللييّ 
 
 يرتدي الكاىن مبلبَسو مةقدِ مة. في التَّ قدِ اس: التَّ ل من القدّ دعى القسم األوّ يُ 
 مر.ّد الخبز والخَ عَ ة، ثم يُ الكينوتيَّ 
 

اس الموعوظين. دعى قدّ ويُ  اسعندما يفتح الباب المموكي، يبدأ القسم الثاني من القدّ 
ين. لذلك نقول ن ىم الذين كانوا، في الكنيسة األولى، يتعّممون ليصيروا مسيحيّ والموعوظو 

اس اإلليي. ُنصغي في ىذا القسم إلى عميمي من القدّ وعوظين ىو القسم التَّ أّن قداس المَ 
ورة وعظة. كذلك نرى الكاىن يطوف باإلنجيل في الدَّ سالة واإلنجيل ثم إلى المَ قراءة الرٍّ 

 غرى.الص  
 

نا إلى متَ اس المؤمنين، فيو ينقل الكاىن تقدِ اس: قدّ القسم الثالث من القدّ  ُيدعى
كاىن ي الصمٍّ الشاوربيم، ثم نقول معًا دستور اإليمان. يُ  ل الجوقة تسبيحرتٍّ الييكل بعد أن تُ 

نا تَ مَ قدِ تَ ل حوٍّ يُ وح القدس لِ ير، ثم يدعو الر  ثناء العشاء األخويذكر كبلم يسوع الذي قالو أ
انية )أبانا الذي( ثم نتناول بّ بلة الرَّ مو. نتمو الصَّ سة، أي إلى جسد يسوع ودَ قدَّ ناولة مُ إلى مُ 

 بسبلٍم إلى بيوتنا. ونشكر اهلل ونعود
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ً  القد    ٍ الختام()حت   اس اإللو
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

نأتي إلى القداس اإلليي كعائمة اهلل. نصّمي ونتناول جسد يسوع ودمو، ثم نخرج من 
الكنيسة حاممين اهلل فينا ونعود إلى بيوتنا وأعمالنا. أال نعتقد أّننا نتغّير ألّن اهلل فينا؟ يتغّير 

يش مثل يسوع. ولكن كيف نعرف أن نعيش مثل يسوع؟ ىو يعّممنا. تصّرفنا. نحاول أن نع
نجد ما فعمو وما قالو وما عممو في اإلنجيل. الكاىن يقرأ اإلنجيل في القداس ويفّسره لنا. 

 نقرأ اإلنجيل في البيت، وال نكتفي بوضعو في المكتبة أو عمى الرّف.
 

و ساعد الجميع، فنحاول نحن نقرأ في اإلنجيل أّن يسوع أحّب كّل الناس، نقرأ أنّ 
أيضًا أن نساعد من ىم بحاجة إلينا. نقرأ أّنو سامح من أساء إليو، فنحاول أن نسامح 

 نحن أيضًا.
 

بإحترام كيف نحّب؟ كيف نساعد؟ في البيت نطيع والدينا ونساعدىم. نعامل اآلخرين 
نفسو ليعيش مثل ىناك طرق عديدة كّل واحٍد مّنا يكتشفيا ببرفق خاصة الضعفاء منيم. و 

 يسوع. 
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 دستور اإليمان
 
 

ت جماعات كممة دستور تعني قانون. في بداية المسيحية ونمّو الكنيسة فييا، حاولَ 
حيحة، تعاليم الكنيسة الصَّ آن لِ ة بِ ضادَّ سموميا وتعاليميا الغريبة البعيدة والمُ  كثيرة أن تبثَّ 
ميو الحقًا. لذا، فقد كانت عمٍّ يسيو ومُ دٍّ و وقِ مِ سُ ، وعن رُ الً عن لسان الرّب أوّ  باشرةً المأخوذة مُ 

نسان عظيم وليس ابنًا هلل  وح أو أّن الر   –تمك التعاليم الغريبة )منيا أّن يسوع نبّي وا 
 بن وغيرىا(.و، لكّنو أقّل مرتبة من اآلب واإلس، إلالقدُ 

 
عيفة )وما فوس الضَّ مبًا عمى ذوي الن  ر سَ وبعد أن راجت تمك التعاليم وأصبحت تؤثٍّ 

كانت الكنيسة واحدة(  –عة )من كّل العالم سة الجامِ قدَّ أضعفنا اليوم(، اجتمعت الكنيسة المُ 
دافع عن اإليمان وقّررت التصّدي مبراطور المُ وتحت رعاية اإل ۳۱۱و  ۳۲٘في العامين 

ًة فيما يتعّمق بالثالوث ستقيم الرأي، خاصّ لكّل من حاول ويحاول زعزعة اإليمان المُ 
ي القسطنطيني )نسبًة إلى مكانَ -يقاويس. ووضعت عمى دفعتين دستور اإليمان النٍّ قدَ األ

 حيحة.فاسير غير الصَّ كّل التَّ ّدًا لِ االجتماع( واضعًة حَ 
 

ة التي موات الرئيسيَّ تم الصَّ تمى دستور اإليمان في خَ والحقًا، رتّبت الكنيسة أن يُ 
ستقيم لدى تأكيد اإليمان المُ ة( لِ عموديّ المَ  رّ دمة سِ خِ  –قيميا )خاصًة القداس اإلليي تُ 

 شاركين في حياة الرّب وقيامتو.المُ 
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 د ام الكنيسٌـخ  
 

عندما حّل الروح القدس عمى الرسل انطمقوا إلى اقاصي األرض يبّشرون بإنجيل 
يسوع المسيح. كانوا يعّممون الناس عن يسوع ويعّمدونيم وييتّمون بيم ويساعدون الفقراء 

 اع والمرضى.والجي
ولّما كان عدد المسيحيين يزداد يومًا بعد يوم احتاج الرسل إلى مساعدين، فدعوا 

أن نيمل البشارة ونخدم الموائد، اختاروا أنتم سبعة  اً ة التبلميذ وقالوا ليم: "ليس حسنبقي
 رجاٍل أتقياء ممموئين روحًا وحكمًة ُنعّينيم لبلىتمام بيذه األمور".

فانوس؟ ىؤالء س استرجاٍل وقّدموىم إلى الرسل، أتذكرون الشما اختار الجميع سبعة
. كان الرسل يسافرون من مكان (ٙ)أعمال  مامسة في الكنيسةل الشَّ بعة ىم أوّ جال السَّ الرٍّ 

ما  سون كنائس جديدة، وعندما يؤمن الناس في مكانٍ ؤسٍّ إلى آخر يبّشرون باإلنجيل ويُ 
سل إلى مكاٍن آخر. قبل ذىابيم كانوا يوكمون رجبًل طيبًا ة ينتقل الر  المعموديّ  رَّ ويأخذون سِ 

يعرفون أّنو ممموٌء من روح اهلل ليحّل محّميم. كان الرسل يصّمون ويضعون أيدييم عمى 
 ، ىؤالء الرجال ىم أّول المطارنة.ىؤالء ويعطونيم القوة التي أخذوىا من الروح القدس

 
ن ين ولم تعد تسعيم كنيسة واحدة، فعيَّ وكبرت الكنيسة الجديدة، كثر عدد المسيحي

عدد أصغر من المسيحيين )رعّية(، والكاىن يقيم القداس اإلليي آباًء لِ  الكينةَ  المطارنةُ 
ع المطارنة جمَ عطي المناولة لمشعب. وفي كنيستنا شمامسة وكينٌة ومطارنٌة، أّما رئيس مَ ويُ 
 دعى البطريرك.فيُ 

 
اس يساعد الكاىن والمطران في الكنيسة أثناء الشمّ  :الشمامسة

اس ألّنو يمّف موات ويمبس ثوبًا طويبًل، نعرف أّنو شمّ القداس والصّ 
يو زنارًا طويبًل ويمسك طرفو بيده اليمنى عندما يصّمي حول كتفَ 

 بصوٍت عاٍل في الكنيسة.
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نا عندما كّنا أطفااًل، يسمع خطايانا الكاىن أب الرعية، ىو أب كّل واحد مّنا. عّمد :الكهنة
نا عندما نكبر ويحين بارُك زواجويساعدنا لطمب السماح في االعتراف، ويعطينا المناولة ويُ 

 الوقت لنؤّسس عائمة جديدة.
 

 عّدة رعايا، المطران ييتّم بكّل الرعايا ويرسم الشمامسة والكينة.المطران أب لِ  :المطارنة
 

ّنيم ال أ م الكنسّية، ولكن يجب أن نتذّكردَ قيمون الخِ امسة يُ الكينة والمطارنة والشم
يقيمونيا وحدىم ولكن مع كّل الكنيسة، كّل الذين يجتمعون معًا في الكنيسة، كّل الذين 

الرّب انتقموا إلى السماء من أبناء الكنيسة، كّل القديسين والمبلئكة، ومعنا كّمنا يشترك 
 يسوع المسيح نفسو في الخدمة. 
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ً  الفم    يوحن ا الذهب
 

يس ىو وضع القديس يوحنا الذىبي الفّم معظم القداس اإلليي كما نعرفو. القدّ 
 يسين.ر صداقتنا مع اهلل ونصبح قدّ كبُ تَ صديق اهلل ونحن نجتيد لِ 

ن التي أصبحت دُ المُ  ىولأُ  نا من مدينة أنطاكية، وأنطاكيةيس يوحكان القدّ 
المؤمنون  عيَ وفي أنطاكية دُ "كز البطريركي الحالي. مر اليي فَ دمشق أّما . ةمسيحيّ 
 .(۲ٙ -۱۱أعمال ( "ةٍ ل مرَّ ين ألوّ مسيحيّ 

كان يوحنا متعممًا جدًا، درس في أكبر وأشير جامعة. بعد موت أمو عاش منفردًا 
في الصحراء منصرفًا إلى عبادة اهلل مدة ثماني سنوات، دعاه مطران أنطاكية ليصبح 

 ة.كاىن رعية في المدين
كان القديس يوحنا أبًا لرعيتو ييتّم بحياتيا الروحية والمادية، وكان أىل أنطاكية في 
تمك األيام ال ييتّمون باهلل وال يصّمون وال ينتبيون في القداس بل يتكّممون ويضحكون 

ي مٍّ فيم األب يوحنا أىمية اهلل في حياة رعيتو وكان واعظًا عظيمًا لذلك سُ  ويضّجون.
فم". كان يشرح ألبناء رعيتو كيف يعيشون مع اهلل حسب إرادتو. أحّبو أبناء "بالذىبي ال

 الرعية كثيرًا وصاروا يفيمون معنى محبة اهلل لكّل الناس.
وكان األب يوحنا يتبع وصية يسوع وييتّم بالفقراء، وكانت رعيتو تيتّم بالفقراء 

خوتنا وأن نحّبيم محّبًة والمرضى واليتامى، وكان يؤمن أّن اهلل يطمب مّنا أن نخدم أ
 حقيقيًة.

سمع األمبراطور باألب يوحنا وبمحبتو العظيمة هلل فدعاه ليكون بطريركًا عمى 
القسطنطينية. ولّما أصبح بطريركًا بقي واعظًا عظيمًا يعّمم الناس أن يحّبوا بعضيم 

ن بأنفسيم رين ييتّمو كبٍّ تَ بعضًا. وكانت األمبراطورة مع جماعٍة من أىل القسطنطينية مُ 
أكثر من اىتماميم باهلل واآلخرين. انتقدىم البطريرك يوحنا ألّنيم لم يتبعوا تعاليم المسيح. 
غضبت األمبراطورة وأقنعت زوجيا األمبراطور أن يطرد البطريرك يوحنا خارج المدينة 
لكي تتخّمص منو. أرسل البطريرك يوحنا إلى مكان بعيد جدًا، قاده جنود األمبراطور إلى 

فمات  ضعيفةً  تومنفاه وأجبروه عمى السفر مشيًا عمى األقدام دون راحة. كانت صحَّ 
 القديس يوحنا الذىبي الفم في الطريق.
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 الةـالص  
 

 ما معنى أن نصّمي؟
أن نصّمي يعني أن نتكّمم مع اهلل. نحن ال نرى اهلل أو نسمعو ولكن نرى ما يصنعو. 

. اهلل خمقنا نحن أيضًا، خمق لنا عقبًل لنفكر نرى قوة اهلل وحكمتو في العالم الذي خمقو
حساسًا لنحّب اآلخرين. نحن نختار ما نريد، نطيع أو ال نطيع اهلل. إّن اهلل  ونفيم، وقمبًا وا 

رنا جبِ يريدنا أن نحّبو ونطيعو. أرسل ابنو الوحيد لكي نصبح أوالده من جديد، لكّنو ال يُ 
 عمى ذلك.

النا ونستمع لو أيضًا، عندما نقول لو ما نشعر عندما نّصمي إلى اهلل نخبره عن ح
وما نفّكر بو، نضع أنفسنا في لقاٍء معو. الصبلة تجعمنا أقوياء لنفعل ما يريده اهلل، نحن 

 نطمب منو وىو يعطينا، يعطينا الروح القدس قوة اهلل.
عندما نصّمي ننتبو لكّل كممة نقوليا، نسامح جميع الناس ونحّبيم، نبعد كّل حقٍد 

 غضٍب من قموبنا ونصّمي بسبلٍم.و 
 
 :صّمي هللن  
 لنسّبحو. أ.
 لنشكره. ب.
 لنطمب منو شيئًا. ج.
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 ٌ هللامحب  اس شرط ل  ٌ للن  المحب  

 
متنا إلى داخل الييكل ويضعيا عمى المائدة، نبدأ بعد أن يحمل الكاىن تقدِ 

 باالستعداد لبلشتراك في عطية اهلل. فنضغي إلى الكاىن يقول:
 

 جميعكمم ل  الالسّ 
 نا بعضا  بعض   حب  ن  ل  

 
ىذا يعني أّننا ال نستطيع أن نشترك في عطية اهلل أي المناولة المقدسة ما لم نكن 

 نحب بعضنا بعضًا.
 ماذا يعني أن نحب بعضنا بعضًا؟

نا يسوع أن نحّب جميع الناس وليس فقط القريبين إلينا من أىمنا وأصدقائنا مَ لقد عمَّ 
 ستنا، وعّممنا أيضًا أن نساعد كّل من يحتاج إلى مساعدتنا.وجيراننا وأىل كني

ن بعضيم بعضًا، كان يخبرىم عندما كان الرّب يسوع يعّمم الناس كيف يعاممو 
 تدعى ىذه القصص األمثال وكانت قريبة من حياتيم وواقعيم. قصصاً 

في أحد األيام جاء رجل إلى يسوع 
وسألو: ماذا أعمل ألرضي اهلل. أجابو 

: أحبب اهلل أكثر من أّي شيء في يسوع
العالم وأحبب قريبك كنفسك. نحب قريبنا 
عندما نريد لو الخير الذي نريده ألنفسنا. 
لم يفيم الرجل ما قالو يسوع فسأل: ومن 

 ىو قريبي؟ 
سنرى في الحديث المقبل من ىو 
القريب الذي قصده الرّب يسوع؟ وبأّي 
 مثل رواه لكي يفيمو ويفيمنا مقاصد اهلل

 الحقيقية من اإلنسان.



  21   

 الحـالص   امري  ـ  الس
 

 (ؽع-ؿظ: ضط)لوقا 

 
صوص وىو في كان إنساٌن ييودٌي مسافرًا من أورشميم إلى أريحا، فياجمو الم  
 الطريق وضربوه وسرقوا ثيابو ومالو وتركوه جريحًا عمى حافة الطريق...

 
ولم يتوّقف ليساعده. ثم أتى  يٌّ الوِ  ريح وتابع طريقو، ثم مرَّ فنظر إلى الجَ  كاىنٌ  ومرَّ 

سامري فتحّنن عميو وركع بقربو وضّمد جراحاتو بالرغم من أّن السامريين لم يكونوا يحّبون 
الييود وحممو عمى حماره وأخذه إلى المدينة حيث وضعو في فندق ودفع مااًل لصاحب 

 الفندق لعتني بو.
ىؤالء الثبلثة قريب  أيّ "نظر يسوع إلى الرجل الذي سألو من ىو قريبي وقال لو: 

. فقال لو يسوع: إذىب أنت أيضًا "الذي اعتنى بو وساعده"فأجاب الرجل:  "ريح؟لجَ ا
 (.۳ٚ-۲ٜ :۱۲لوقا واصنع ىكذا. )

 
 

 يمكننا أيضًا تمثيل النص. :مالحظة
 

مسمة(.  6راجع "التوجييات الروحية لفترة التريودي" )الجزء    من ىذه السٍّ
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 رـوم الكبيـالص  
 

وم فترة روحية ممتازة لتدريب اإلنسان المسيحي وتعويده عمى ضبط كّل ما الصَّ 
ة والفكر من أجل حياة روحية ىانئة تطويع اإلرادم الممذات و جْ يوات ولَ الشَّ يختّص بضبط 

طارىا السميم "الكنيسة" أو الجماعة التي تنمو  ملء قواميا الرّب القّدوس وحياة القداسة وا 
آلباء  برات وتجارب سبقَ بة خُ سِ كتَ في المسيح، وتتغّذى منو، وتتعّمم من بعضيا البعض مُ 

 س المانح كّل الخيرات لممؤمنين.دَ وح القُ معونة الر  وا بيا وتجاوزوىا بِ الكنيسة أن مر  
بلة وصوم الجسد. عند الكبلم وم: ىما الصَّ مصَّ ن لِ يَ أّن ىناك ركنين أساسيٍّ  ال ننَس 

عن الصبلة الروحية ال حاجة لمتذكير بخدم الصموات اليومية الموضوعة )مثبًل صبلة 
بًل األحد األول من الصوم ىو النوم الكبرى( وباآلحاد المسّماة بعناوين تعميمية تقديسية )مث

أحد األرثوذكسية( وصواًل إلى األسبوع العظيم المقدس حيث تتكّثف فيو الصموات ليترافق 
موا صِ يَ ة، فيسيرون معو لِ الخبلصيّ  –ة المؤمنون مع الرب يسوع في أواخر حياتو األرضيّ 

 إلى المحطة األىم في حياتيم أال وىي القيامة.
غم أىميتو وارتباطو بالخطيئة األولى )أّما من ثمر ىذه أّما عن صوم الجسد، فر 

ين لو مَ بلزِ ين مُ رَ ين آخَ ومَ صَ (، إاّل أّن آباء الكنيسة يوصوننا بِ ۲تك –الشجرة فبل تأكل 
سان فيو مة لئلنسان، أّما المٍّ ة الزِ فة حيوانيّ سان وصوم القمب. فاألكل صِ وىما: صوم المٍّ 

وباهلل. أّما  ة تربطو بأخيو اإلنسانريّ فة بشَ صِ 
القمب فيو مكان سكن اهلل ومحبتو لئلنسان "يا 

 يا اهلل".    ق فيَّ خمُ بني أعطني قمبك" "قمبًا نقيًا أُ 
 

راجع "التوجييات الروحية لفترة التريودي"  
مسمة( 6)الجزء   من ىذه السٍّ
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 امٌ لعازرـقي
 

  (ػغ-ط: طط)يوحنا 
يو رجل اسمو لعازر، وأختَ نة من كوَّ مُ  سرةى "بيت عنيا" كانت تعيش أُ سمَّ في قرية تُ 

 ا، وكانت ىذه األسرة تعرف الرّب يسوع وتحّبو.مريم ومرت
وفي يوم من األيام مرض لعازر كثيرًا، ولم يكن يسوع في المدينة في ذلك الوقت، 

ا: "يمكننا أن نرسل إلى تفقالت مريم: "إّن يسوع يقدر أن يشفيو، لكّنو ليس ىنا". فقالت مر 
قول لو أّن صديقك لعازر الذي تحّبو مريض جدًا، وأنا واثقة أّنو سيأتي ليشفيو قبل يسوع ون

أن يموت". وأرسمت األختان رسواًل ليخبر يسوع أّن لعازر مريض جدًا ومرضو سيكون 
و قصد أن ال يذىب إلييما لمجد اهلل. ومع أّن الرّب يسوع كان يحّب لعازر وأختيو لكنّ 

ا وجميع تبل أن يصل يسوع كان لعازر قد مات، وكانت مريم ومر وق  يومين لذلك. منتظراً 
 أصدقاء األسرة قد لّفوا جسده باألكفان ودفنوه في قبر، ووضعوا عمى مدخمو حجرًا كبيرًا.

ىينا لما  ا الستقبالو، وبكت وىي تقول: "يا سّيد لو كنتَ وعندما وصل يسوع أسرعت مرت
 قي بي!".رتا، ثِ مات أخي" فقال ليا يسوع: "ال تخافي يا م

وعند مدخل البيت تقّدمت مريم منو وقالت: "لو أتيت قببًل، لما مات أخي!" فقال ليا 
ؤمن يا سّيد أّنو سيقوم في اليوم سيقوم من بين األموات". فأجابت "أيسوع: لعازر حّي و 

سأل:  ن يؤمن بي فمن يموت إلى األبد". ثماألخير!". فرّد يسوع "أنا ىو القيامة والحياة، مَ 
"أين وضعتموه؟ أريد أن أرى". فمضوا بو إلى القبر ومعيم جمع كثير من الناس. فقال 
يسوع لمجمع: "ارفعوا الحجر! فقالت لو مرتا: "يا سّيد لقد مات لعازر منذ أربعة أيام وال بّد 
أّنو أنتن! فقال ليا يسوع: "إن آمنت فسترين مجد اهلل!" ثم رفع عينيو إلى السماء وصّمى 

ب قائبًل: "أشكرك أييا اآلب ألّنك دائمًا تسمع لي". ثم نادى يسوع: "يا لعازر ىمّم لآل
خارجًا!" فخرج لعازر من القبر وىو ممفوف باألكفاف. فقال ليم يسوع: "حّموه ودعوه يأكل" 
ففرحت مريم ومرتا بما صنع يسوع، وآمن كثير من الييود الذين كانوا موجودين بالرّب 

 يسوع.
 
توجييات الروحية لفترة التريودي" راجع "ال 

مسمة(.  6)الجزء   من ىذه السٍّ
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 انينـعالش  
 

 (ؾط – ط: ظط)يوحنا 
 
 

قبل أسبوع من الفصح لدى الييود، قّرر الرب يسوع أن يدخل مدينة أورشميم )مدينة 
السبلم( فأرسل اثنين من تبلميذه إلى مدينة قريبة وقال ليما: "ستجدان جحشًا مربوطًا عند 

ذا سألكم أحد لماذا تأخذانو؟ فقوال لوبلَّ دخل بيت أول المدينة، حُ م إّن : ه وأأتوني بو، وا 
 المعمّم يحتاج إليو".
ا الجحش في المكان الذي حّدده ليم يسوع، ولّما ان إلى المدينة ووجدفذىب التمميذ

م، وما أن أحضراه وضعا عميو ثيابًا وجّيزاه ليركبو المعّمم. ثم انطمق الموكب نحو أورشمي
وصل إلى مدخل المدينة حتى التّفت الجموع حولو وبينيم الكثير من األطفال، فأخذوا 

دخول المموك( وأغصان الزيتون  رمزيفرشون ثيابيم عمى األرض حاممين سعف النخل )
ا )رّب الجنود( في األعالي، نّ وصَ حون بيا وىم يصرخون: "أُ موٍّ )رمز السبلم(. وكانوا يُ 

من يعمل  أنَّ  يظن   كان)فالشعب الييودي في ذلك الحين،  باسم الرّب". اآلتي كٌ مبارَ 
 مميم(.ومان وظُ عب من احتبلل الر  مشَّ ر لِ حرٍّ العجائب ويقيم الموتى إنما ىو الممك المُ 

مًا مشيئة اآلب مٍّ تَ وىكذا دخل الرّب يسوع المرحمة األخيرة من حياتو عمى األرض مُ 
 السماوي ألجل خبلصنا.

 
 
 
 
 
 

 
مسمة(.  6راجع "التوجييات الروحية لفترة التريودي" )الجزء    من ىذه السٍّ
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 امٌـالقي  
 (ػط-ط: ؾظ)متٍ 

 
بيسوع وتبعنو، وكان الرّب يسوع قد  سوة المواتي آمنَّ ة إحدى النٍّ كانت مريم المجدليّ 

 موت يسوع عمى الصميب.شفاىا من الجنون، لذا كانت حزينة جدًا لِ 
فن يسوع في القبر، ذىبت مريم دَ ًا، في اليوم الثالث لِ د، باكرًا جدّ وفي صباح يوم األح

دن القبر مفتوحًا والحجر قد سوة إلى البستان حيث قبر يسوع، وعندما وصمن وجَ مع النٍّ 
في الداخل. فأسرعت مريم المجدلية وأخبرت بطرس ويوحنا  ج جانبًا وليس من أحدٍ حرِ دُ 

ة، فانطمقا فورًا ولّما وصبل إلى القبر لم يجدا فيو جسد ي يسوع عّما شاىدتو مع النسو تمميذَ 
 يسوع فتحّيرا ورجعا إلى البيت.
جوار القبر وىي تبكي ما حدث، فوقفت بِ قة لِ صدٍّ وىي غير مُ  أّما مريم، فذىبت ثانيةً 

تبكين؟"  مَ ين يمبسان ثيابًا بيضاء! ونظر المبلكان وسأالىا: "لِ ثم التفتت فرأت مبلكَ 
د أخذوا جسد رّبي، وال أعمم أين وضعوه!" ثم التفتت إلى الوراء فرأت رجبًل ولم فأجابت: "لق

حالة مريم( فسأليا: "لماذا تبكين؟ ومن الذي  –تعرفو )بسبب الوقت الباكر من الصباح 
نت تبحثين عنو؟" فظّنت أّنو البستاني. فأجابت: "لقد اختفى جسد سّيدي من القبر، فإن ك

حتى آخذه!". فنظر إلييا وناداىا: "مريم" فالتفتت  توعي أين وضمن أخذتو، فأخبرن أنتَ 
إذ عرفت صوتو، فصرخت:  مةً ىِ نذَ إليو مُ 

ري "رّبي". فقال ليا يسوع: "اذىبي وأخبِ 
ولي ليم سألقاىم بعد تبلميذي بما رأيت، وقُ 

قميل! فرحت مريم جدًا، وأسرعت وأخبرت 
 التبلميذ بما جرى، فمّجدوا اهلل!

ات الروحية لفترة راجع "التوجيي 
من ىذه  6التريودي" )الجزء 

 السٍّمسمة(. 
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 اـأحد توم
 (طع – ضظ: ؿط)يوحنا 

 
ين في العمية خوفًا جتمعِ بعد قيامة الرّب يسوع من بين األموات، وفيما كان التبلميذ مُ 

ذ ب يسوع من الييود ألّنيم كانوا قد أشاعوا بأّن تبلميذه أتوا ليبًل وسرقوا جسده من القبر. وا 
يدخل واألبواب مغمقة ووقف في الوسط وقال: "سبلم لكم"، فتعّجب التبلميذ وصاروا 
يتساءلون: "ترى ىل ىذا ىو يسوع؟" )ألّن وجيو كان تغّير بعد الموت والبقاء ثبلثة أيام 
ذ كانوا  في القبر(. فعمم يسوع بما يفّكرون فقال: "انظروا أثر المسامير في يدي ورجمّي. وا 

 بين، أكمل كبلمو قائبًل: "لماذا تشّكون؟" وأخذ طعامًا وأكل أماميم فآمنوا بو.بعد متعجّ 
لكن توما لم يكن موجودًا في تمك الميمة، فمّما أخبروه بما جرى، وكيف حضر يسوع 

المسامير  بينيم وأراىم جراحاتو وأكل معيم، رغم ذلك لم يصّدق وقال: "إن لم أعاين أثر
 ".ؤمنوأضع يديو في جنبو ال أ

ذ كان توما حاضرًا مع التبلميذ في يوم آخر، دخل يسوع مّرة جديدة واألبواب  وا 
مغمقة ووقف في الوسط وقال: "يا توما أنظر أثر المسامير في يدّي ورجمّي وىات يدك 
ليي". فقال  وضعيا في إثر المسامير، وال تكن غير مؤمن! بل مؤمنًا! فقال توما: "رّبي وا 

 توما ألّنك رأيتني، فطوبى )مبارك( لمن يؤمن من دون أن يرى. لو يسوع: "لقد آمنت يا
 
 
 
 
 
 
 
 

مسمة(.  7راجع "التوجييات الروحية لفترة البنديكستاري" )الجزء    من ىذه السٍّ
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 ركٌشفاء مخل ع الب  

 (ػط-ط: ػ)يوحنا 

 
 ركةدعى "بين حسدا" )بِ ركة تُ في مدينة أورشميم وبالتحديد في الييكل، كانت توجد بِ 

رضى من المَ  كبيرٌ  ف خمسة كبيرة جدًا، يرقد فييا عددٌ رَ الغنم( وحول ىذه البركة غُ 
ن ينزل في وآخر، ومَ  ركة بين حينٍ ك ماء البِ حرٍّ ينزل ويُ  المشمولين. وكان يقال أّن مبلكاً و 

 فاء. ىكذا كان المرضى يأممون في الوصول إلى المياه أواًل فورَ اًل ينال نعمة الشٍّ الماء أوّ 
 ّركيا.تح

شمول( مضى لو زمن طويل )مَ  عٌ خمَّ مُ  نسانٌ إحدى الغرف الخمسة، كان يرقد إ في
وىو راقد عمى فراشو. وفي كل مرة كانت المياه تتحرك. كان ال يستطيع الوصول إلى 

 الماء، فبل أحد يساعده، ألن الكل ميتم أن يصل أواًل.
وىناك )فالييكل عظيم جدًا  وفي أحد األيام، كان الرب يسوع في الييكل، يتنقل ىنا

ومساحتو عظيمة( فرأى ذاك اإلنسان المخمع. فأشفق عميو وسألو: "ىل تريد أن تشفى؟" 
نعم يا معمم، لكنو يستحيل "فأجاب الرجل: 

عمّي أن أصل إلى البركة أواًل ألنو ليس من 
أحاول النزول أحد يساعدني. وفي كل مّرة 

م "قُ  . فقال لو يسوع:"!يكون ىناك من سبقني
واحمل سريرك وامش". فنظر الرجل إلى 

صب في شّدة العَ ىشة  مع احساس بِ دَ يسوع بِ 
قدميو. فقام ووقف عمى قدميو وىو غير 

نطمق وىو جمَ ق وأخذ يتممس رِ صدٍّ مُ  يو جزءًا فجزءًا ثم حمل فراشو عمى مرأى الجميع وا 
لذبائح لمرب فالتقاه يسوع ح، ولم يكن يعرف من الذي شفاه. ثم إنو رجع بعد أيام ليقدم ارِ فَ 

 م الرجل أنّ د إلى الخطيئة". فعمِ عُ اآلن فبل تَ  فيتَ قد شُ  نتَ لييكل فقال لو الرب: "ىا أفي ا
 خبر الجميع بذلك. يُ ب يسوع فشكره وأسرع لِ الذي شفاه ىو الرَّ 

مسمة(.  7راجع "التوجييات الروحية لفترة البنديكستاري" )الجزء    من ىذه السٍّ
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 ٌامري  س  المرأة ال
 (ظغ-ػ: غ)يوحنا 

 
ة وفيما كان الرب يسوع عابرًا من منطقة إلى أخرى، وصل عند مدخل مدينة ذات مرّ 

قون منو، فجمس بجانبو يسوع إسميا "سوخار" حيث يوجد بئر ماء كان أىل المدينة يستَ 
مع تبلميذه يستريحون من شّدة الحر ومن مسافة الطريق قبل أن ينطمقوا مكممين من 

 .جديد
 

فطمب يسوع من تبلميذه أن يذىبوا إل أقرب 
دكان ويشتروا طعامًا ليأكموه وبقي وحده. وحدث بعد 
قميل أن إمرأة "سامرية" حضرت لتمؤل جرتيا، فمما 
رأتو عرفت أنو ييودي )كان الييود والسامريون عمى 
عداء( فبادرىا يسوع بالقول: "ىل لي أن أشرب؟" 

تطمب مني وأنت  فتعجبت المرأة وقالت: " لماذا
ييودي وأنا سامرية؟". فقال ليا: "لو عرفتني لطمبت 
مني أن أعطيك ماء حيًا لتشربي!".وصار يحاورىا 
وىو يخبرىا عن ماضييا وحاضرىا وما فييما من 
 خطايا، معمنًا في الوقت نفسو أنو المسيح المخمص. 

ينتيا وىي تصرخ: فمما سمعت المرأة ىذا الكبلم، تركت جرتيا وأسرعت راكضة إلى مد
"ىمم إنظروا انسانًا قال لي كل ما فعمت. إنو المخمص الذي أتى إلى العالم". فجاء إليو 

 كثيرون. ثم أنيم بعد أن تعرفوا إليو، سألوه أن يقيم بينيم بضعة أيام. وآمن بو كثيرون.

 
مسمة(.  7راجع "التوجييات الروحية لفترة التريودي" )الجزء    من ىذه السٍّ
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 عودـ  الص

 (عػ – ؼع: غظ)لوقا 
 
 

لقد مات الرب يسوع عمى الصميب، وقام من بين األموات في اليوم الثالث. وكان 
ة بيم. وكان ويَّ هلل وعبلقتو األخ مة مؤكدًا ليم حقيقة بنوتويظير لتبلميذه ولكثيرين بعد القيا

 ن إلىميم الكثير من األشياء التي كانوا يحتاجو عمٍّ يُ يظير ليم و طوال فترة أربعين معيم 
. فالذي سمعوه وتبعوه ومات فجأًة كانوا فرحين ألن شكوكيم كانت تتبدَّدفيميا ومعرفتيا، و 

يح، المسيح المخمص، الو اسرائيل الحقيقي، الو الحب وتركيم، ىو نفسو الرب يسوع االمس
والعدل والسبلم. وفي اليوم االربعين من بعد قيامتو، وفيما ىم مجتمعون والرب معيم، قال 
ليم: "ال تبرحوا أورشميم إلى أن تمبسوا قوة العبلء! الروح القدس، وستكونون لي شيودًا في 

ه: "وكيف لك أن تتركنا وحدنا"، فأجاب: "ال أورشميم والناصرة إلى أقصى األرض". فسألو 
تخافوا أنا معكم كل األيام إلى انقضاء الدىر". وبينما كانوا واقفين متحيرين، تفاجأوا بو 
ذا بسحابة قد حجبتو عنيم وظير ليم مبلكان بثياب  يصعد عنيم مرتفعًا نحو السماء، وا 

الرب يسوع بيضاء وىما يقوالن: "لماذا أنتم واقفون ىكذا؟ لقد صعد 
عنكم إلى السماء، لكنو سيعود مرة ثانية كما رأيتموه صاعدًا". ثم رجع 

ون دائمًا ومعيم مريم العذراء والنسوة صمّ التبلميذ إلى المدينة، وكانوا يُ 
 األخريات ينتظرون موعد حمول الروح القدس.

 

 

 

 

 

 

 
 
مسمة(. من ىذه ا 7راجع "التوجييات الروحية لفترة البنديكستاري" )الجزء    لسٍّ
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 رةـالعنص

  (طط-ط: ظط)أعمال 
 

 
الرب يسوع المسيح إلى السماء. كان عيد عظيم  دثم أنو بعد عشرة أيام من صعو 

الحصاد. وكان الييود يأتون من كل أقطار العالم لممشاركة في ىذا  في أورشميم، ىو عيد
 العيد الميم.

ذ كان التبلميذ مجتمعين، وفيما ىم يُ  ون، إذا بريح عاصفة تمؤل المنزل الذي صمّ وا 
ت فوق التبلميذ. فامتؤلوا جميعيم من الروح كانوا فيو. وظيرت ألسنة نارية انقسمت وحمَّ 

بمغات عديدة، حتى أنيم لما خرجوا بعدىا صاروا يتكممون مع كل  القدس. وابتدأوا يتكممون
كيف ين؟ فميميٍّ مون جَ تكمٍّ بعضيم: "أليس ىؤالء المُ واحٍد بمغتو حتى دىشت الجموع، وقالوا لِ 

كارى". يم سَ أنَّ  دَّ عجيب ال بُ  رٌّ غتنا. حقًا في األمر سِ مُ ن نسمعيم، كل واحد يتكمم بِ لنا أ
يسوع، إبن اهلل الوحيد، أتى إلى  الربَّ  نَّ أ يشرح ويعمم كيف أنيا بطرس وابتدفوقف حي
م وشفى وبارك مات عن البشر ألجل خطايانا. ثم أن اهلل أبو دًا وبعد أن عمَّ جسٍّ تَ العالم مُ 

سو عن يمينو، جمَ موات وأصعده معو إلى السماوات وأربنا يسوع المسيح أقامو من بين اال
تو دعا ظَ تام عِ ب. وفي خِ الرّ نير أذىان المؤمنين بِ ي الذي يُ عزٍّ دس المُ وح القُ وأعطانا الر  

. فآمن في ذلك اليوم حوالي ثبلثة آالف صاً خمٍّ ًا ومُ الناس إلى التوبة واإليمان بالمسيح ربّ 
 (.۲)أعمال  دون اهللمجٍّ وا إلى الكنيسة وىم يُ شخص إنضمّ 

 
مسمة(.  من 7راجع "التوجييات الروحية لفترة البنديكستاري" )الجزء    ىذه السٍّ
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 سولبطرس الر  
 (-ػ- غ -ع)أعمال 

 

ل طيمة النيار عند باب تسوّ كان رجل يَ ح
الييكل، كان كسيحًا ال يستطيع عمل شيء 
ألنو لم يتعمم مينة، كانوا يحممونو كل يوم 
ليستعطي المارة. ذات يوم وىو جالس مّر 
بطرس ويوحنا أمامو، فناداىما طالبًا صدقة، 

ثم قال لو بطرس: "ليس عندي فمم يعطياه، 
فضة وال مال ألعطيك، لكن باسم يسوع 
الناصري، لك أقول قم. فنيض لمحال وحمل 

يو وأخذ يسبح اهلل. ثم انو إذ اقترب من ازَ كّ عُ 
الييكل صار الجمع ينظر إليو متسائبًل : 
 ذ"أليس ىذا ىو الكسيح الذي كان يشح
 خارجًا، ال بد أن بطرس ويوحنا ىما السبب".

فاه قال بطرس: "ال تنظروا إلينا ألننا لم نفعل شيئًا، بل الرب يسوع المسيح ىو الذي شو 
ن تتوبوا وتعتمدوا باسم يسوع الميسح القائم من بين األموات". وفيما وما عميكم سوى أ

ويوحنا، حيث  جن. فأخذوا بطرسإلى السٍّ  بطرس يتكمم، طمب الييود من الجند أخذىما
راحيما. فمم سَ  بشير بيسوع المسيح فُيطِمقوادول عن التَّ قناعيما بالعُ حاول رؤساء الكينة إ

ين من التيديد وأجابا: "نحن نطيع الرب وال نطيع البشر". فأطمقوىما. مع سولَ الرَّ  فْ يخَ 
 ي ألجميما.صمٍّ يما طيمة وجودىما في السجن، كانت الكنيسة تُ العمم أنَّ 
 

بلسل وربطوه مع السَّ دوا يديو بِ رس وقيَّ وفي حادثة ثانية كيذه، قبض الجند عمى بط
صمي من جية، والكنيسة مت جميع أقفال السجن. فكان بطرس يُ حكِ ييرب. وأُ  الجند لئبلّ 

وقف  ي من جية أخرى إلى أن غفا بطرس. وبغتةً صمٍّ ؤمن( يُ عب المُ يا )أي الرسل والشَّ كمّ 
يك ورداءك واتبعني" ولموقت سقطت عمَ م حااًل والبس نَ بو مبلك الرّب قائبًل: "يا بطرس، قُ 
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عو حتى خرجا من السجن، وكانت األبواب بِ مسمتان من يديو. فأطاع بطرس المبلك وتَ السٍّ 
حرارة الطقس خارجًا، ا شعر بِ اًل أنو في حمم. لكنو لمّ بطرس أوّ  تفتح من تمقاء ذاتيا. ظنَّ 

الرب أرسل  د أنَّ المبلك اختفى عنو. فتأكَّ  ر. ثم إنَّ و تحرّ د أنَّ يد، تأكَّ ين من القَ تَ رَّ ديو الحُ وبيَ 
عة )جماعة المؤمنين األولى( مِ جتَ مبلكو ليساعده. فأسرع إلى المنزل حيث كانت الكنيسة مُ 

وأطَمقو  صمواتيماهلل استجاب لِ  أنَّ كيف رىم بما جرى، و خبَ أ عندىااًل أنو ىو. قوا أوّ صدٍّ مم يُ فَ 
عنو. وال  ند سوف يحضرون بعد قميل لمبحثالجُ  نَّ عيم وخرج بعيدًا ألودَّ  . ثمَّ من السٍّجن

 البشر. كلّ بلصو لِ عبلن عن مجد الرب وخَ زال أمامو عمل كثير ِلئل
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 ولـسبولس الر  

 (ؿ)أعمال 
 

وفيما كانت الكنيسة تنمو وأعداد 
يوم، كان بعض الييود  المؤمنين تزداد كلّ 

المتعصبين )كتبة وفريسيين( يقومون باعتقال 
ّس يمة المَ تُ حاكمتيم بِ يم ومُ جٍّ المسيحيين وزَ 

 ومانية )ألنَّ ين الييودي وبالدولة الر  بالدٍّ 
العبادة كانت لؤلمبراطور( وكان عمى رأس 

اسمو شاول. كان  مٌ ناقِ  يسيٌّ فرّ مرة الييود، زُ 
مسؤواًل عن وضع لوائح باسم المسيحيين 

 وتسميميم إلى السجن.
ذ ىو عند أسوار المدينة ماثمة، وا  ة مُ مّ يَ ذات يوم، كان في طريقو إلى دمشق في مَ 

شديد أقوى من نور الشمس، فسقط عن حصانو عمى  نورٌ  ب لدخوليا، ظير لو فجأةً يتأىّ 
ثم سمع صوتًا يقول: "شاول شاول لماذا تضطيدني"؟! فسأل األرض وأصبح أعمى.

. "د"؟ فأجاب الصوت: "أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطيده!ن أنت يا سيٍّ شاول: "مَ 
وبعدىا سوف تعرف ماذا  ل المدينةادخُ ". فقال لو الرب: "ماذا تريد أن أفعل؟" :وقال شاول

 ."يجب ان تفعل
 جند )وكانوا ال يعرفون شيئًا مما رأوه ألنَّ ساعدة المُ فنيض شاول عن األرض بِ 

ثبلثة بقي فييا  فأدخموه إلى دمشق إلى بيتو ىناك. وبعد أيامٍ  شاول وحده سمع الصوت(،
صالح اسمو حنانيا يدخل إليو ويقول لو: "لقد أرسمني  جلٍ رَ إذا بِ  ب،صائمًا ينتظر أوامر الرَّ 

ى حنانيا لو، عاد إليو صمَّ  لو". وبعد أن ك وتصبح خادماً بصرَ  كَ ل عيدَ يُ الرب يسوع إليك لِ 
 نظره. ثم أن شاول طمب أن يعتمد من حنانيا وأصبح اسمو بولس.

بون ويقولون: ر باسم المسيح. وكان الناس يتعجَّ بشٍّ ثم أنو في دمشق ابتدأ بولس يُ 
جون! فكيف صار ىذا ىو الذي كان يقبض عمى المسيحيين ويضعيم في الس   "أليَس 

بض عمى بولس مقَ بون الفرصة لِ حظة يترقَّ يسوع المسيح. وبات الييود من تمك المَّ تمميذًا لِ 
 ّج بو في السجن.والزَّ 
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 رةـٌ األخيي  ـالوص
 

عجوز بمغ الثمانين من العمر وىو أب  ابراىيم رجلٌ 
از، وأسعد الصغير وىو كر وىو خبّ ين، يوسف البِ دين شابَّ ولَ لِ 

باع ابراىيم جميع ما يممك ا عجز نيائيًا عن العمل ام. ولمّ لحّ 
البنك وراح يتساءل من متاع وأراض بمبمغ كبير، وضعو في 

 . ماً رَّ كَ امو مُ يّ أين يمضي آخر أ
 يتي ومالي وكلّ كر ذات يوم وقال لو: "تعال معي يا والدي الحنون فبَ جاء يوسف البِ 

الراحة م لك كل عناية، وتجد عندنا أسباب أسكن عندي فنقدٍّ  ما أممك ىو لك، تعالَ 
 واليناء".
رح فَ ل بِ قبِ تمك الدعوة، ورافق ولده البكر يوسف إلى بيتو حيث استُ ح األب العجوز بِ رِ فَ 

كبير. فوجد ىنا العناية الزائدة واالىتمام الكبير من قبل أعضاء أسرة ابنو الذين كانوا عمى 
 العجوز. دّ تمبية كل ما يطمبو الجَ استعداد لِ 
ًا، ف تنظيفًا تامّ ظَّ نَ س يوميًا وتُ كنَ غرفة كانت تُ مل جت لو في بيت يوسف أصَ صٍّ وخُ 

ة جميمة ناصعة يريّ رِ رادي حَ ت عمى النوافذ بَ عَ ضِ ة. ووُ ن بباقات الورود والزىور الزكيّ زيَّ تُ 
شيى األطعمة وألّذىا وأفخرىا، أ دّ مجَ ص لِ صَّ خَ ياض. وعمى طاولة الطعام كانت تُ البَ 

يض بدة الطازجة والبَ ر مع الزّ قمَّ فطوره الخبز المُ  وحّصتو كانت الكبرى. ففي الصباح كان
ما يشتيي من مأكوالت طّيبة وحمويات  ير والمساء فكان لو كلّ والعسل الشيي. أما الظّ 

كم جزيل تخموني طعامًا، وأنا أقدّم ل: "يا أوالدي أنتم تُ شيّية. حتى قال ليم الجّد يوماً 
وليفتكم في خدمتي". فأجابت مريم زوجة  مى اىتمامكم العظيمالشكر عمى عنايتكم بي، وع

نفديك ولو ىو لك رخيص ونحن عمى استعداد لِ  ال تشكرنا يا عمي، فكل غالٍ "يوسف: 
 ."بدمائنا

راحة تامة وسعادة وضيافة شعر فييا ابراىيم العجوز بِ  أشُيرة دامت ىذه الحالة عدّ 
 ن.مَّ ثَ ال تُ 

حام، إلى بيت أخيو يوسف ر المَّ يور وجاء أسعد االبن األصغام والش  ت األيّ ضَ مَ 
لى بيتي الذي ىو لك. ال ت يا أبي ألدعوك إأتي"وسارع إلى تقبيل يدّي والده وقال لو: 
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زوجتي وأوالدي مشتاقون لك. سوف تكون عندي وكأنك في  نَّ أ تستطيع أن تتصور كم
 ."الجنة

يو يغادر لمشاىدة أب ل العجوز دعوة ابنو أسعد وغادر بيت ابراىيم الذي غصَّ قبِ 
يو األصغر أسعد بيتو. لكن والده وعده بالعودة بعد فترة من الزمن يقضييا في بيت أخ

كثر من يوم. وكانت سعاد أ زًا يوماً عزَّ مًا مُ كرَّ سعد كان العجوز ابراىيم مُ المحام. وفي بيت أ
زوجتو تقضي معظم أوقاتيا في تحضير المآكل الشيية لعّميا العجوز. تقّدم لو أشيى 

حم المشوي، والحمويات والفواكو عمى أنواعيا. وقد خّصصت لو في البيت أحسن المَّ  قطع
ل بُ سُ  ن لمعجوز كلَّ يؤمٍّ راش ناعم لِ از وفِ غرفة، فييا الكراسي الجميمة المريحة وسرير ىزّ 

 الراحة.
كاىن الضيعة أمام بيت أسعد فصادف ىناك الجّد، فتوّقف قميبًل عندىم  ذات يوم مرَّ 

أنا بخير، بألف خير والحمد هلل مع "تو وأحوالو، فأجاب ابراىيم: حَّ السؤال عن صِ وبادره ب
يا ابراىيم ىذه  ليكَ العناية. وا   آمل أن تدوم ىذه". أجاب الكاىن عمى الفور: "أوالدي

. قال ىذا وتابع سيره، "الوصّية... احفظيا لك: ال تخمع عنك ثيابك قبل النوم واهلل يحفظك
 ر في معنى ىذه الوصّية.فكٍّ غرفتو وىو يُ فدخل العجوز إلى 

جاء الخّباز يوسف بعد بضعة اسابيع إلى بيت أخيو 
أوالده وزوجتو اشتاقوا إليو  وطمب أن يأخذ والده معو ألنّ 

 ل الجد  مانعة شديدة من قبل أسعد وزوجتو، قبِ كثيرًا، وبعد مُ 
ل قبِ ع ابنو وذىب مع يوسف إلى بيتو، حيث استُ عوة وودَّ الدَّ 
 رحيب وسرور واعتنوا بو كثيرًا. تَ بِ 

أبي، "ل يدّي والده وسألو: ذات مساء جاء يوسف إلى بيت والده وأغمق الباب ثم قبَّ 
كتب عمى الموت ألِ  فٌ شرِ وىل أنا مريض مُ "أجاب األب:  "تك؟صيَّ وَ يومًا بِ  رتَ ىل فكَّ 
. أجاب "بتيا اآلنتي، أنا في صحة جيدة والحمد هلل وال حاجة بي إلى التفكير بكتاوصيَّ 

ض ما أو رَ مَ أنت عمى حّق يا والدي، لكن أال يجوز في أي لحظة أن تتعّرض لِ "يوسف: 
أنت عمى حّق يا ". أجاب األب: "تك قببلً زت وصيَّ ألي حادث، فيجب أن تكون قد جيَّ 

حديدي، بينما  قنعم أنا عمى حّق. انظر يا أبي، المال في صندو فقال يوسف: ". "ولدي
رني وشراء آالت جديدة، كما أني أريد أن أؤّمن ع أن أستفيد منيا لتوسيع فُ أنا استطي
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 أنَّ  ، ولكن ىل نسيتَ يّ نَ نعم يا بُ ". أجاب األب: "حسن المدارسب في أرتَّ مم المُ ألوالدي العِ 
 ."سعد ىو أفقر منك، وأوالده كثيرونأخاك أ
رس، ثم أال مدَّ يصمحون لِ  غبياء، والأوالد أخي أ ذلك يا أبي، لكنني أعمم أنّ  لم أنَس "
أخي أسعد ليس بحاجة إلى مساعدة  ر دائمًا مااًل لوقت الحاجة. إذاً كل لّحام يوفٍّ  نّ تعمم أ
 ."سوف أفّكر بيذا". فقال األب: "بل أنا

ر بغير ىذا الحديث وكيف يعمل. كٍّ فَ د يُ عُ ق ولم يَ مِ ومنذ تمك الساعة اضطرب األب وقَ 
ر يوسف ِبكابنو ال و أنَّ تِ قًا وقممًا وكتب في وصيَّ رَ يوسف وَ أخيرًا ذات يوم طمب من ابنو 

ميا إلى ابنو يوسف الذي سارع ىو الوريث الوحيد لو بعد مماتو. كتب ىذه الوصية وسمَّ 
 إلى وضعيا في صندوق من حديد. 

 
ب أن حياتو ستكون أجمل من ر االتو وأعطائيا البنو يوسف تصوَّ بعد كتابة وصيَّ 

جّو البيت تغّير  نَّ ح وريثو الوحيد، لكن خاب أممو، فإابنو يوسف أصب حسن، ألنَّ قبل وأ
ع في ضِ منو غرفتو، ووُ ت بَ مِ ر. وما طال الزمن حتى طُ د ليا أثَ عُ تمامًا، والعناية بو لم يَ 

بلت ضَ فَ تبّدل بِ  عام الشييّ ل بخبز عتيق ويابس. الطَّ حقير بارد. الخبز الساخن تبدَّ  كوخٍ 
د. يزعج الكبير والصغير عمى حّد قوليم. جِ ينما وُ جًا أزعِ الطاولة، حتى أصبح الجّد مُ 
 ر من معاممتيم لو.فتساءل يومًا ما الذي جرى وغيَّ 

مذىاب إلى بيتو، فمّبى الدعوة فورًا وأسرع معو ر أسعد ودعاه لِ جاء ابنو األصغ وفجأةً 
ليتخّمص من ىذا الجّو الكريو، أما يوسف فقد وافق فورًا عمى ذىاب والده مع أخيو 

 األصغر، ونصحو بأن يقبل دعوة أخيو ويذىب معو ويبقى عنده ما يشاء من الزمن.
ولى. حتى األ ةة كما في المرَّ سعد كان االستقبال الحاّر والمعاممة الحسنفي بيت أ
 نَّ تك؟ إوصيَّ بِ  رتَ أبي ىل فكَّ "مو كثيرًا وقال لو: أسعد إلى غرفة أبيو وقبَّ  جاء ذات مساءً 

أستفيد منو كثيرًا. و يمكنني أن ندوق الحديدي دون فائدة، في حال أنّ يعفن في الصّ  كَ مالَ 
لى ثبّلجة لِ ي بحاجة اليوم إلى برّ نّ إ اني، وأيضًا أريد كّ ع دُ سٍّ وَ ن أُ ما أريد أحم، كمَّ اد جديد وا 

أنا  ولدي اسعد، نعم"ب أذنو بارتباك، ثم قال: األ ... حكَّ  "ص أوالدي في الخارجخصٍّ أن أُ 
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. أجاب أسعد: "بكر وعائمتو الكبيرةلىمل أخاك الن أىممك أبدًا كما أني ال أستطيع أن أُ 
ا األب المسكين . أمّ "مممعِ م ال يصمحون لِ يم أغنياء وأوالدىنّ يم ليسوا بحاجة إلى شيء، إنّ "إ

طمب  يَ مبٍّ الذي كان تحت تأثير المعاممة التي القاىا أخيرًا في بيت ابنو يوسف، فأراد أن يُ 
تو، وعين فييا البال. فطمب ورقًا وكتب وصيّ  ن لو أيامًا سعيدة وراحةَ و يؤمٍّ ابنو أسعد عمَّ 

ل يدّي والده خذىا أسعد بعد ان قبَّ و. فأالوحيد لو بعد مماتابنو الصغير اسعد الوريث 
ا صبحت أسوأ ممّ حتى أ ووضعيا في الصندوق. وبعدىا فورًا تغّيرت المعاممة نحو الجدّ 

 كانت عميو عند يوسف. 
طيفة بالكبلم الجاّف، والطعام الّمذيذ بالطعام العبوس، والكممة المَّ ت بِ لَ االبتسامة تبدَّ 

ن ال يشاركيم في طعاميم، حتى د أىل البيت أر. وتعمّ اليابس والغرفة الجميمة بكوخ حقي
رجبًل عاطبًل  نَّ "إأنو لم يكن يجرؤ عمى االعتراض، ألنو كان يتّمقى دومًا نفس الجواب: 

و اهلل أن اليأس في قمبو فأليمَ  . إلى أن دبَّ "أكثر من ىذا عن العمل مثمك ال يستحقّ 
يا ابراىيم ىل حفظت "نده سألو الكاىن: ا جاء عستشير كاىن القرية، فكان أن طمبو ولمّ ي

ابنيو يوسف  لو مععمى الكاىن ما جرى  العجوز بالبكاء، ثم قصَّ  أجيَش  "وصّيتك؟
تك: ال تخمع ثيابك معنى وصيَّ  اآلن فيمتُ "وأسعد، ولما انتيى من حديثو قال لمكاىن: 

يك قبل دَ لَ وَ تك لِ ت وّصييَ عطِ ذ أُ أخطأت يا ابراىيم إ قد". أجاب الكاىن: "عنك قبل النوم
يل نَ قًا لِ م  مَ ىذا كان في الحقيقة تمثيبًل وتَ  يما يحترمانك، ولكنّ أنّ  ك كنت تظنّ األوان، ألنَّ 
 الميراث.

د وقال لمكاىن: فأحنى العجوز رأسو إلى األرض ثم تنيَّ 
أجاب الكاىن: "تعال معي يا  ". ماذا أعمل؟انصحني يا أبتِ "
ز. وىناك ستجد العناية جَّ معُ ى لِ وً اىبات ىو مأمرّ لِ  خي إلى ديرٍ أ

ىذا العمل سيكون  ر العجوز أنّ الكافية والمحّبة الحقيقية". فكَّ 
العار  نّ "إعارًا عميو وعمى أبنائو فأجاب الكاىن عمى الفور: 

يم ال يشعرون نّ إ كل العار يقع عمى أوالدك وحدىم. وعمى كل  
عارض األوالد االتفاق بين الكاىن والعجوز. ولم ي . وتمَّ "بذلك
ىذه الطريقة ىي  ف والدىم بل بالعكس وجدوا أنّ تصر  

 واحد منيم ىو الوريث الوحيد.  كلّ  نَّ رين أكِ فتَ الصحيحة، مُ 
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ي بعدما وفٍّ ة، حتى تُ امًا حموة: راحة جسدية ونفسيّ قضى العجوز ابراىيم في المأوى أيّ 
فن أظير أوالده الحزن والبكاء وخبلل الدَّ  موات.ن عمى أصوات الصَّ فِ دُ تقّدم في السن، فَ 

يم كانوا رًا، ألنّ تمثيبًل وتظاىُ  الّ يكن إ حزنيم لم خسارة والدىم العجوز. ولكنّ ين لِ الشديدَ 
 روة التي تركيا ليم فقيدىم الغالي.يفّكرون في الثَّ 
ة. فحضر الولدان قصير عمى دفنو حتى جاء وقت فتح الوصيّ  ن مضى وقتٌ وما إ

أجاب  "نعم" ".لكما؟ ىل ترك المرحوم وصّيةً "ا القاضي بالسؤال: بادرىمأمام المحكمة و 
ن قرأىا إ مقاضي، ومافًا فيو وصية والده أعطاىا لِ مَّ غَ يبو مُ ن جَ مِ  يوسف الخّباز وسحبَ 

 نَّ تو أيضًا. وبعد أن قرأىا القاضي أيضًا قال: "إحتى تقّدم أسعد الّمحام وأعطاه وصيّ 
. ففرح أسعد "ت آخر الكلّ بَ تِ يا كُ ي وحدىا صحيحة ألنَّ مّحام أسعد ىالوصّية األخيرة لِ 

رفًا م لو ظَ عًا ووقف أمام القاضي وقدَّ سرِ م إذ جاء الكاىن مُ دُ فرحتو لم تَ  المحام. لكنَّ 
 ختومًا، ولما فتحو قرأ ما فيو: مَ 

مغي ما سبقيا من ىذه الوصية تُ  نَّ زة وا  جَ أموالي إلى مأوى العَ  "بعد وفاتي تعود كلّ 
لم يكونا صادقين معي، ونسيا واجباتيما نحو والدىما لذا فيما  ايَ ولدَ  نَّ ألوالدي. إ وصايا

امي يّ ينما اعتنت بي راىبات المأوى في أعيما، بتقدير جزاء طمَ  ي أيَّ نّ ال يستحقان مِ 
 تحسينو..."أموالي لِ  ترك كلّ اىبات، لذا أولئك الرّ ديون ليذا المأوى وأنا مَ األخيرة. وأ

تم ي، وخَ توفٍّ مضاء المُ ىذه الوصية األخيرة تحمل إ نَّ الوصية وقال: "إ قرأ القاضي
 ."عت الجمسةفِ حيحة... رُ يا الوحيدة الصّ نّ كاتب العدل لذا فإ

مان بعضيما. والكاىن مسرور يِ غادر القاضي القاعة بينما أخذ الولدان يتقاتبلن ويتَّ 
 عطي اياىا من اهلل العادل. العدالة السماوية أخذت مجراىا بفضل حكمتو التي أ نّ أل
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ً  ـص  الكـعٍ ومـوأف ب

 
تثاقل الصبي وكمبو في مشيتيما وسط صقع موحش 

ل في زِ نعَ من األشجار والنباتات اليابسة قرب منزليما المُ 
ل من عتدِ مُ  نسيمي   يومٍ جنوب غرب فموريدا. كان ذلك في 

عامًا( من غذاء  ۱۲عدما فرغ مارك )بشير فبراير )شباط( 
سرتو، خرج حامبًل بندقية الخردق ليصطاد بيا أُ األحد مع 

 حيوانات صغيرة. 
شقر وعينين زرقاوين كان مارك وسيمًا، ذا شعر أ

ين. وشعر بارتياح في ريفو البعيد، وقد أحاطت بو شرقتَ مُ 
 اراض فسيحة مكشوفة.

 ونٍ مَ ط بِ طَّ خَ ط الحجم مُ توسٍّ جين مُ ىَ  ، بوبو، وىو كمبٌ مساءفقتو، في ذلك الرِ كان بِ 
مناسبة  ةٍ رَ عِ وَ  عيدان يمشيان في أرضٍ ي. وكان ىذان الجواالن السَّ ع ودّ ربَّ داكن ذو وجو مُ 

  بلب و... األفاعي الساّمة.تيان والكِ مفِ لِ  تماماً 
ين إلى المنزل لمح الفتى عصفورًا عمى نخيمة. وفيما يَ توجٍّ وبينما كان مارك وبوبو مُ 

فوقع عمى شيء شعر بو يتقمب تحت ضغط ق إلى العصفور، وثب فوق حفرة، حدٍّ ىو يُ 
لم، وكانت في بدايتيا شعورًا بانسحاق عقة األصَ مارك بِ  منى. وعمى الفور، أحّس قدمو اليُ 

ة قاسية من حرارة ثائرة. وفيما ىو جمو رجَّ ت أسفل رِ و ضربة فأس، ثم اعترَ ر سببُ خدٍّ مُ 
قًا متصِ ة الكبير مُ امَّ ة السَّ الحيّ ت البندقية من بين يديو: لقد كان رأس سفل، طارَ ع إلى أيتطمّ 
م حذائو وقد اخترقت قدَّ راسة عمى مُ شَ ين بِ قَ طبِ بلت فكانا مُ ضَ مبا العَ ا فّكاىا الصَّ و. أمّ مِ دَ قَ بِ 
ذ كان الفتى يعتصر ألمًا، تفرَّ  رةً باشَ ظم الكاحل مُ مام عَ مد الحذاء لكي ترسخ أنيابيا جِ أ  َس وا 

مجرة كمبو ونيشو ، انتبو مارك إلى زَ طء. عندئذٍ بُ و بِ مَ دَ ر قيا تنخُ ت كأنّ في األفعى التي بدَ 
األفعى لم  ولكنَّ  -ةً عشر مّرات أو خمس عشرة مرَّ  -االفعى. فقد ظل بوبو ينقّض ويعّض 

 م. قو فسال الدَّ م، فانقّض بوبو عمى رأس األفعى ومزَّ دَ ت القَ فمِ تُ 
رجمو منيا، فيما تسّممت  فعى عن قدمو، فحّرري األخمٍّ تَ حظة شعر مارك بِ في تمك المَّ 
 ىي داخل اآلجام.
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ف ترًا من منزلو. وكان حفيوأربعين مِ  عد مئةٍ . كان مارك عمى بُ صراع ضد الموت
ييمع. فقد  عميو أالّ  جدة. فأقنع مارك نفسو بأنَّ منَّ لِ  نداءٍ  يَّ النسيم بين أوراق النخيل يحجب أ

ى إلى ّم األفع، ازدادت سرعة وصول سُ يان الدمرعة جرَ ما ازدادت سُ و كمَّ مو والداه أنّ عمَّ 
معو بضعف  شعرَ  شديدٌ  كة فقد غمبو ألمٌ عن الحرَ  زٌ و عاجِ نّ القمب. حينذاك، الحظ مارك أ

  شة.شوَّ شياء مُ عام وبدأ يرى األ
نياب االفعى حقنت وريدًا بكمية وما لم يعرفو مارك ىو أن أ

دة تعدٍّ م. وكان ىذا يجري في جسده ويشّن ىجمات مُ كبيرة من السّ 
وعمى قمبو، وعمى طاقة جسمو عمى تجميد  سيّ عمى جيازه التنف  

م. لقد كان الصبي في حاجة إلى أعجوبة لكي يقطع مئة وأربعين الدَّ 
رة ثم يصعد الدرج لموصول إلى عِ ة وَ مترًا عبر تضاريس أرضيّ 

 مدخل داره.
كر ندما جاء ابنو البِ منزلو عة لِ ب حشائش الغازون في الساحة األماميّ ذٍّ شَ يُ  جاككان 

، وىو رجل قوي، ممتمئ الجسم، جاكا بي، مارك لدغتو أفعى". أمّ : "يا أصارخاً  طوني
ل عشرات السنين في حقول النفط، فأسرع إلى المنزل ووجد مارك عمى أرض غرفة عمِ 

 إلى جانبو. سارهالجموس فاقد الوعي ووالدتو 
آل ديورانس يبلحظونيا زة كان يَّ مَ ة مُ سكيَّ ت من الصبي رائحة مِ فاحَ 

ما كانت أفاعي "الجرس" تمدغ حيواناتيم. والكممات الوحيدة التي تفّوه بيا كمّ 
مارك خرجت من بين شفتيو بيدوء وسبلم بينما كان يعبر الباب: "لقد 
لدغتني حّية جرس". ثم سقط عمى األرض فاقد الوعي تنيك جسمو 

 نتفاضات عنيفة.ا
ذا لم تور  حذاء مارك وكشفت  سارهقت مزَّ  مًا أرجوانيًا كبيرًا ودميمًا في قدمو اليمنى. وا 

 سعاف. فمّفا ضاغطةَ بًا لئلركوب السيارة طمَ  جاكو  سارهيكن لدييا ىاتف، كان عمى 
ييما، إلى شاحنتيما الصغيرة المكشوفة جل مارك وىرعا، وابنيما بين أيدِ شرايين حول رِ 

 سبعة وعشرين كيمومترًا. لتي َتبُعدُ ة ارعة قصوى نحو العيادة الصحيّ سُ وانطمقا بِ 
رب وجيي و قُ أنفَ  وأبقيتُ  يَّ و بين يدَ خوًا تمامًا، فحضنتُ : "كان جسم مارك رَ سارهتقول 
بلة". وفي صبلتيا، ًا. لم يكن في وسعي أن أفعل شيئًا سوى الصّ تدريجيّ  سو يخفّ وكان تنف  
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لى كمماتٍ   رتُ سِ  ابأنيا تجمب القوة دائمًا: "إذ يا تعدّ كانت أمّ  عادت بالذاكرة إلى طفولتيا وا 
 معي". ك أنتَ ًا ألنّ الموت ال أخاف شرّ  في وادي ظلّ 

قًا في سبيل حياة سابِ عًا، وتجاوز السيارات، مُ سرِ شاحنتو مُ  جاك. قاد عمود القمب
ع وأظير جياز رقِ قَ حنة تُ امن كيمومترين، بدأت الشَّ  لى العيادة بأقلّ وقبل الوصول إ ابنو.

ك تجاوز الحرارة القصوى ثم ثوقف تمامًا فيمدت الشاحنة وجمدت في حرٍّ المُ  نَّ القياس أ
 الطريق.

سعورًا بيديو. انحرف ح مَ إلى الخارج ولوَّ  جاكقفز 
السائقون عنو، فعاد راكضًا إلى الشاحنة وأخذ مارك بين 

و إلى منتصف الطريق وأمسك بجسمو الرخو ذراعيو. حممَ 
 م في اليواء.مَ عَ يمسك بِ المقطوع النفس تقريبًا كما 

نف. وكان السائق عامل المزرعة من ىاييتي ال عُ ضغطت سيارة واحدة كابحيا بِ 
بع وولدىا الفاقد الوعي إلى داخل سيارتو وت سارهيتكّمم االنكميزية ولكنو يفيميا. دفع 

 شارة باليد، نحو العيادة.التي اعتمدت اإل سارهتوجييات 
افظوا عمى استقرار حال الصبي ولكنو كان يحتاج إلى فون ىناك أن يحوظَّ حاول المُ 

أرسموه في صطناعيًا. ثم سًا اجروا لو تنف  أه سوائل و عطاءَ روا إمساعدة تفوق امكاناتيم. فباشَ 
 ة عشر كيمومترًا عن المستوصف.قرب مستشفى. وىذا يبعد ستّ سيارة إسعاف إلى أ

غسل قاربو عندما تمقى نداء من كان الّجراح العام الدكتور مايكل نيكوم في منزلو ي
س سعاف. ويقول نيكوم: "كان تنف  ي المستشفى وانتظر دخول سيارة اإلقسم الطوارئ ف

 ".طبّيةيتًا من الوجية الر مَ بِ الصبي توقّف. واعتُ 
ضات رٍّ مَ اء وعدد كبير من المُ عمى مدى الساعات الثماني التالية، عمل أربعة أطبّ 

ف. ويروي الدكتور نيكوم بعض ما جرى: "كان جياز في معالجة مارك، من دون توق  
 تاه عن العمل".ميَ القمب واألوعية الدموية لدى الصبي عمى حافة االنييار، ثم توقّفت كُ 

زفًا داخميًا. ومما زاد األمور سوءًا قصور ثًا نَ حدِ د مُ جم  منع السّم دم مارك من التَّ 
الساعات األربع عشرة األولى، كان قمب التنفس لديو. ويضيف الدكتور نيكوم: "عمى مدى 

ر ىائل". سيطَ  ضغطٍ الصبي الشيء الوحيد الذي يعمل جيدًا وىذا أيضًا كان يتعرض لِ 
ليس  مباشرةً ماثمة، يؤثٍّر كمية مُ السّم عمى كل عناصر جسم مارك، وىو عندما يتوافر بِ 
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ألطباء مارك ف الخبليا. أعطى اتمِ عمى الدم فحسب بل عمى األنسجة كذلك إذ إنو يُ 
 ّق من دم الخيول المحقونة بسّم األفعى.شتَ صل مُ رعات "انتيفينين" وىو مَ جُ 

 نقاذ حياة الصبي.ة، إللم يكن ىناك حظ، من الوجية الطبيّ 
كيذا،  صعبٍ  ويبلحظ الدكتور نيكوم: "في وضعٍ 

ين أو األولتَ خبلل الساعتين  ن عادةً تظير بوادر التحس  
بوادر مماثمة في حال مارك.  أيَّ  نخسر المعركة. لم نرَ 

فبعد ثماني ساعات، كان وضعو بالخطورة ذاتيا التي 
 كانت عمييا عندما وصل إلى المستشفى".

. مع حمول صباح االثنين، بدأت حال مارك تستقر. فتحّسن ضغط دمو مالك أنقذه
إلى  ا بالنسبةمّ أ في غيبوبة. لَّ قميبًل، وظيرت دالئل عمى نشاط كموي ولكن الصبي ظَ 

ي مارك وفمو وعينيو. ثم نَ ذُ ن أُ م مِ مدَّ ر لِ مِ ستَ ف المُ المظاىر ىواًل كان النَّز  فأشدّ  جاكو  ساره
ضعاف الحجم زء من جسده. كان حجم يديو ثبلثة أكان ىناك الورم المخيف في كل ج

 : "كانت عيناه منتفختين إلى درجة لم نَر معياسارهال عنق لو. وتتذّكر  العادي. وبدا كأنَّ 
العينين، وكان الدم يرشح من الشقين". وىو  يَّ قَ سوى أطراف األىداب عمى طول شِ 
 من الدم. أعطي، إلى اآلن، ثماني عشرة وحدةً 

م مارك اليمنى بسبب م إلى قدَ ق الدَّ ف تدف  مكان توق  اء من إق األطبّ ثاء، قمِ يوم الثبل
نة لكي سنَّ زوزًا مُ و حُ جمُ ت رِ . وُحزَّ منىجل اليُ سفل من الرٍّ تر الجزء األا يستمزم بَ م ممّ الورَ 
 وعية الدموية.التمدد، وىكذا يرفع الضغط عن األ مة منتورٍّ جة المُ ن األنسِ تتمكَّ 

ما كان في المستشفى أبدًا، وجمست ساعات تصمي البنيا وتواسيو: "رب سارهلم تترك 
 و قد يسمع كمماتي، لو وهلل".نّ غيبوبة، ولكنني آمنت بأ

س صل عن جياز التنف  و. وفي اليوم الرابع، فُ عيَ وَ  ث، بدأ مارك يسترد  في اليوم الثال
ع ولكن قطٍّ تَ مَ  وتٍ صَ يو، بِ حظات القميمة األولى، أخبر مارك والدَ االصطناعي. وأثناء المَّ 

ا قال مارك مموع عندة. وامتزج الضحك بالد  واضح، كيف قفز إلى الحفرة وسقط عمى الحيَّ 
ىمالو. بالنسبة إلى األطباء، كان ىذا دليبًل ه غاضبًا منو بسبب إأبو  يكون ل بأالّ و يأمَ أنّ 

 ر دماغ الصبي. عمى عدم تضر  
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 سارهكت ضات الغرفة تاركين مارك مع والديو. دلَّ رٍّ مَ بعد ذلك غادر األطباء والمُ 
مسكت يده المنتفخة. خبلل ىذه المحظات، وبينما كان مارك وأبواه جبين ابنيا المتورم وأ

كر المتواضع إلى اهلل، أخبرىما الصبي عن مون الش  قدٍّ ة يُ تمعين في بوتقة من المحبّ جمُ 
 ر.قفِ ة التي حصمت في الحقل المُ الحادثة غير العاديّ 

و ال درك ىو أنّ أبيض "ظير" أمامو حين أ وبٍ ثَ بِ  صانة عن شخصٍ رَ ث مارك بِ تحدَّ 
بيده وحممو عبر الحقل  يستطيع أن يقطع المسافة بين الحقل والمنزل. أخذه الشخص

 وعمى السبللم!.
ن. وىما حس  ور التَّ ة الصبي في طَ حَّ ناقش مارك وأبوه تمك التجربة بينما كانت صِ 

يتصوران أن تكون قدم مارك اليمنى سقطت عمى وسط األفعى، فتحركت ىذه برشاقة إلى 
عد لدغة بسرعة ب الوراء وغرزت أنيابيا في قدمو. ولما كانت األفاعي تنسحب عادةً 

ة، فمن الممكن أن تكون أنياب األفعى عمقت بجمد حذاء مارك وأن حركة المضغ دفاعيّ 
كانت في الحقيقة جيدًا قامت بو األفعى لبلفبلت من الحذاء. وربّما أفرغت تمك الحركة 

 كمية غير عادية من السم في قدم الصبي.
رض األقل، بناًء عمى عَ  ترين عمىطول األفعى كان قرابة المِ  راء أنَّ بَ ر الخُ وقدَّ 

 م.رَ ربعة سنتيمرات بعد تبلشي الوَ ة أعبلمات األنياب البالغة قراب
تفسير طبيعي. فما أخبر مارك عن  يَّ ة إلى ما جرى بعد ذلك، فيو يفوق أأما بالنسب

مبرىان يومًا. لقد نجح شياء كيذه ال تخضع ذاتيا لِ أ حدوثو ال يمكن أبدًا اثباتو، ولكنَّ 
رة وفي عِ يقة ما، في قطع قرابة مئة وأربعين مترًا فوق تضاريس أرضية وَ الصبي، بطر 

 صعود ثبلث عشرة درجة ومن ثم فتح باب المدخل إلى منزلو. 
ة، ال أدري كيف استطاع الصبي أن يَّ ر الطبّ ظَ ويرى الدكتور نيكوم أنو "من وجية النَّ 

 يفعل ذلك؟".
ن عيَّ مُ ي جراء طبّ إويضيف الدكتور نيكوم: "ليس ىناك 

ب بقاءه حيًا، وىو يدين بنجاتو إلى تمك الّطاقة الدائمة التي سبَّ 
تتوافر بنجاتو لدى أشخاص كثيرين". وختم: "إنو فتى صغير 

عافيتو  الذي أعاد إليو صمب العود ينتسب إلى قوم أقوياء. إنَّ 
 وأبقاه حيًا كان الكثير من العمل الشاق والصبلة".
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 افرـوالمس ً  ـالغن

 
يشة الترف، ال ييتم إال غني عِ  ميرٌ منيف، كان يعيش أ بعيدة، وفي قصرٍ  دٍ في ببل

 مسّراتو، وبتنمية ثروتو الكبيرة، ال يحّب احدًا، وال يقّدم معونة إلى أحد!بِ 
فقير، كان ينتقل من بمد إلى بمد، في طريقو  سافرٌ بالقصر مُ  وفي مغرب يوم، مرَّ 

ل إليو لما رأى القصر الكبير، التجأ إلى صاحبو، وتوسّ إلى الببلد المقّدسة لمحّج والتبّرك. و 
ه ن يستضيفو عنده ليمتو، ليستأنف في صباح الغد رحمتو، ولكن صاحب القصر رّد رجاءَ أ

دي يسمح لي سيّ "بالخروج، قال:  ... وقبل أن ييمَّ "قصري ليس فندقًا أييا الرجل نّ قائبًل: "إ
نعم، عمى أن تغادر المكان "... قال الغني: "؟سئمة قصيرة ال أزيد عميياسالو ثبلثة أن أأ

 ... "بعد ذلك
 "من كان يسكن القصر قبمك؟"قال المسافر:  -
 "أبي..."قال:  -
 "كنو قبل أبيك؟سن كان يومَ "قال:  -
 ."يجدّ "قال:  -
 "عدك؟ومن سيسكنو من بَ "قال:  -
 "ن شاء اهلل !...قال: "ابني إ -

 
 أ ليغادر مكانو، ولكن الغني استوقفو.ضحك المسافر ساخرًا وتييّ  عندئذٍ 

 "ضحكك أييا الرجل...؟ماذا يُ "وقال لو في غضب:  -
يف، أو ساكن في ىذا القصر ض إذا كان األمر كما قمت يا سيدي، فإن كلّ "قال:  -

نك ت ألعنٍّ تَ ك غبي مُ فيو..! أال تعمم أنّ  واحدةً  قامتي ليمةً مسافر مثمي، فمماذا تأبى إ
  "نا...ن، وقبل أن أتركو أقد تترك القصر اآل

. "ج أييا الرجل الحقير من قصري!خرُ "أُ ّدة: ىانة، وقال في حِ م اإلعظَ فشعر الغني بِ 
دي كما تزعم، بل ىو فندق. إنو فندق ليس ىذا قصرك يا سيّ "فقال الرجل في عناد: 
ن صفات الفنادق إال المحّبة التي تجمع في العادة بين قموب حقيقي، ال تنقصو مِ 

 "الء...زَ ن  ال



  44   

الء الفندق يا سّيدي يتحابّون، ويأتنسون بكل غريب يحّل بينيم، ألنيم يعتقدون زَ نُ  نَّ "إ
يم غرباء في قصورىم أو في أنيم جميعًا غرباء في الفندق الذي يجمعيم، كما أنّ 

 "أكواخيم...
رأه و آخر األمر حين ىول، ثم تنبَّ ذُ بِ لمغريب المسافر  تُ نصِ وكان األمير الغني يُ 
 "لك... نصتٌ م! مُ أييا الغريب، تعال! تعال! تكمَّ "يبتعد عنو، فنادى قائبًل: 

 عميو كثيرًا، ولكن، ىل فكّرتَ  يا سيدي، وأظّنك أنفقتَ  ك جميلٌ قصرَ  إنَّ "ل: جُ قال الرَّ 
 "دي؟بيت آخر تعني يا سيٍّ  أيّ "قال الغني:  "ر لك؟آخَ  في بناء بيتٍ 

 نعم، بنيتُ "قال:  "بيت الذي ستسكنو إلى األبد!البيت اآلخر ىو ال"قال المسافر: 
ي أقصد البيت الذي ستخمد فيو أقصد ىذه أيضًا، ولكنّ  ال، لستُ "قال الرجل:  "فاخرة! قبرةً مَ 
من كممات المسافر،  ر الغنيّ . تأثَّ "حسانك إلى الفقراءكثرة إبة في السماء وبِ عمالك الطيٍّ أ

ما استطاع إليو حياتو كميا، فكان يفعل الخير كمّ رت بعد ذلك ب بو في قصره، ثم تغيَّ فرحَّ 
 سبيبًل.
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 ٌـالوصي  
 

 وم عينيو..."ل النَّ ثقِ ي فبل يُ ون جدّ ن عَ "يا رب! كُ 
ي! ال قًا :"جدّ اجفًا قمِ ر ه يوسف وقال لو وليد صوب جدٍّ  والتفتَ 

يك ض إحدى عينَ أريدك أن تنام ىذه الميمة مثل كّل الميالي. أغمِ 
يا  ظني. ال تنَس يقِ ك األجراس تدّق، أخرى... حال سماعِ ح األوافتَ 
 ي... تصبح عمى خير".دٍّ جَ 

من أىل الخير،  كثيرة وأجاب: "وأنتَ  عانٍ ابتسامة ذات مَ  دّ ي الجَ وارتسمت عمى شفتَ 
 والحنان فوق حفيده حتى ترقرقت طيَّ  بّ رسيل الحُ  يا حبيبي". وبقيت عين يوسف تصب  

بيت رقة وعزاء وأمل... "أجل! وعدتو أن أصطحبو إلى مغارة فون دمعة مزيج من حَ الجُ 
د فوق ه ويد، تمدَّ ت عيناه حفيدَ ب وصّمى وتفحصَّ ن صمَّ لحم. ولن أنكث وعدي". وبعد أ

، وامنحنا، في جٍ زعمُ ِفكٍر  عنا كلَّ  يتمتم: "يا رب، يا معين! بارك نومنا، وأقصِ  وفراشو وى
 جيب..."يع المُ ك وحدك السمٍّ شكر أفضالك. إنَّ مدك و ، يومًا آخر نقفو عمى حَ داةِ الغَ 

ما ًا كمّ ه ىزّ شيئًا غريبًا، أقوى منو وأقدر، ييزّ  ، أن يغفو. فكأنَّ حاول يوسف، عبثاً 
تار عن م من النافذة، فأزاح السٍّ راشو وتقدَّ غفاءة ونوم. فترك فِ يو وسعى إلى إأغمض عينَ 

ء. سكنت كل حركة في حنايا بيت لحم اًل الرؤية واالستجبلحاوِ ق مُ ممِ حَ جانبيا وراح يُ 
 ٓ.وانطفأ في حنايا
نور وضياء، فاختفت حواشييا طّي ليل أسود فاحم. وتبّدى الضباب كثيفًا   ىا كل

ن يرى أنامل يديو. ولم يمبث يوسف حتى تفحص حفيده أ رءحتى ليصعب عمى المَ  تثاِقبلً مُ 
 يسيرٍ  سطٍ قِ فوق فراشو عّمو ينعم بِ  ى المحاف فوق سريره ثم مشى ساىمًا وارتمىوسوَّ  ثانيةً 

 من النوم...
ى لو األجواء. ىي أجراس صدَ ي فتَ دوٍّ ممي! رنين األجراس يُ ا، يا أ"وليد! وليد! ىيّ 

كبارًا، يده إمغارة بيت لحم تزف بشرى والدة طفل سوف يتوقف الزمن أمام مَ  جبلاًل وا 
يد وىدف جديد. فيذا جديد ومعنى جد فينسخ ما مضى ويعود ويجري وفي عروقو عزمٌ 

الوجود، فيقمب مفاىيم  نَ نَ ل نواميس الحياة وسُ دٍّ بَ د، بعد لحظات، سيُ ولَ الطفل الذي سيُ 
ب. فمن يكون الحّق بعد ميبلد يسوع، في شفار السيوف ورؤوس قِ ر رأسًا عمى عَ البشَ 
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 ي والقمبجِ سَّ الرماح والحراب، بل الحّق، كل الحّق، في الكممة المعسولة والصوت ال
 الوديع النافض عن حواشيو كل حقد وضغينة وظبلم..."

ع في ارتدائيا. ولم تمبث والدتو حتى سرِ قفز وليد من سريره وىرع إلى ثيابو الجديدة يُ 
يرًا وىو سَ  دَّ وتشُ  ةً بٍّ ب قَ رتٍّ ّرًا وتُ ل زِ بكٍّ فد والعون. فكان ينظر إلييا تُ م لو الرَّ قدٍّ ىرولت تُ 

ه فيو يبلحقو أنممة. وما نسي وليد  جدَّ  د عمى طولو ولو قيدَ و يزيإلى فوق عمَّ  ب  يشرئِ 
مًا، رغَ الوعد؛ وحممو، ولو مُ  ن وفاءِ ب مِ ه لن يتيرَّ جدَّ  نَّ ن: الوثوق من أييَ عنَ تحمل مَ  ينٍ عَ بِ 

شار إليو. ماذا ينقصو من مستمزمات ًا يُ درة قادر، شابّ عمى اإلقرار بأنو قد انقمب، ِبقُ 
 عريض ممون وحذاء ذو كعب عاٍل...  الشباب! طقم ورباط عنق

موصول... وعمينا أن نكون رنا... أمامنا مسافة، ال بأس بيا، لِ ا، يا وليد! لقد تأخّ "ىيّ 
ن يموت صدى كممات يوسف سمع حفيده يقول أ لوافدين عمى مغارة بيت لحم". وقبلل اأوّ 

 ي..."عمى يده: "عيد ميبلد سعيد، يا جدّ  لو وىو يشدّ 
يد فالمغارة. ووجيتما الطرف اآلخر من بيت لحم حيث كنيسة المَ  وغادرا البيت
كل منيما مسرح آلالف المعاني  رُ دْ طى وصَ ه بيده وراحا يستحثّان الخُ فأمسك يوسف حفيدَ 

ف أماميما أكثر فأكثر قس عمى شيء من برودة، والضباب يتكثّ نى. وكان الطَّ واآلمال والمُ 
وليد وتمممل. لقد طفق ينوء، رويدًا رويدًا، تحت  فيعوق سرعة سيرىما. وسرعان ما تضايق

جيش في داخمو يصدي لما شيء حولو ال يُ  صاص. فكلّ أثقل من ذوب الرَّ  عبء صمٍت 
ه نى. وحانت منو التفاتة إلى جدّ الجَ  امِ االندفاع، بسّ  اجِ من حيوية ترغي وتفور ومن أمل موّ 

 تاب:العِ  معسولِ  أطأ الرأس. فسألو بصوتٍ طَ ذا ىو يسير مُ فإ
 ا نزال بعيدين عن المغارة؟جّدي! أمَ  -
 يدٍ يد. وىناك سننسى كل جُ ال، يا حبيبي. بعد عشرين دقيقة سنكون داخل كنيسة المَ  -

د يسوع... لِ ذود حيث وُ فئًا ال مثيل لو، عندما سنجثو أمام المِ وتعب وسنستشعر دِ 
اس عيد س قدّ دٍّ قَ ا أُ الوجود وأن تابع: منذ وعيتُ ن يُ ل أعماقو قبمن أعمق أه وتأوَّ 

واظب عمى ا أة واحدة طيمة حياتي كميا، فأنف مرّ الميبلد في كنيسة الميد. لم أتخمَّ 
و اهلل. فعندما كنت في مَ حِ رَ  ليَّ ي إس منذ زمن. ىي وصّية جدّ قدَّ ذلك الواجب المُ 

ك معي ىذه الميمة، بُ ي معو، تمامًا كما أصطحِ دٍّ ني جَ عمرك، يا وليد، اصطحبَ 
سنة، في مغارة بيت لحم. إنو  أن أواظب عمى حضور قداس الميبلد، كلّ  وأوصاني
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ن س نورثو بعضنا بعضًا، منذ ولد يسوع، ىنا، في قرية بيت لحم. آه! مَ قدَّ تقميد مُ 
ي أمام صمٍّ تاح لي فييا أن أركع وأُ يا آخر ليمة ميبلد يُ د اهلل! لعمَّ يَ يدري! األعمار بِ 

ينطبع عمى صفحات قمبك فبل ما سأقولو لك ولْ جيدًا لِ  مي! أصغِ ذود... وليد، يا أمَ المِ 
ن تزور أ تي إليكَ ت. وصيَّ ت وطغَ مت واقتدرت، وميما استطالَ ظُ ميما عَ  تمتّد إليو يدٌ 

جدًا أضعو  ثقيلٌ  ملٌ يمة المباركة. ىو حِ عام، في مثل ىذه المَّ  مغارة بيت لحم، كلّ 
ني أرى، مرِ ك الطَّ مِ عمى كاىِ  يم، ينظرون إليك، يا اء واألجداد كمّ ذ اآلن، اآلبني. وا 

من يمتنا ت بو عَ ر لما أخذَ ل. فإّياك ثم إياك، التنك  وأمَ  عجابٍ وا   ب  حُ ة، بِ حامل الوصيّ 
ثقال يوسف أن أ ت عمييا، مئات ومئات من السنين... وأحّس يا وحافظَ تْ عَ رَ  قواعد

ثمانين سنة، فارتفعت فظو الوصية طيمة حِ  يو واستأنَس بَ نكِ يا عن مَ نياه تدحرجت كم  دُ 
بعد دقائق:   لو أن يصرخ وطمأنينة. فقد يحقّ  غبطةٍ  ى عينو فمسحت دمعةَ لراحتو إ
ن سيحمل شعمة األمانة!...". أما ت عيناي مَ ق عبدك، يا رب السماء، فقد رأَ "أطمِ 

وليد فقد راح يستعيد ما سمع حتى ال تغيب عن بالو كممة واحدة من تمك الكممات 
، ولن يتنكر إلرادة عاداتإليو من وصل ه. ال! ال! لن ينسى ما د  يا جَ ظ بالتي تمفَّ 
ليي فل اإلي الطٍّ ه عند قدمَ جدٍّ  ةَ الكرام. فور وصولو إلى المغارة سيضع وصيّ  أقاربو

 ه...زرَ فده وأَ فيطمب رَ 
 

يد. فشرع بل إلى كنيسة المَ صِ يَ عدودات لِ لم يبق يوسف وحفيده وليد سوى دقائق مَ 
جّده ال تمسك  يدَ  لو يعدو ويركض لوال أنَّ  وليد يقفز. وودَّ  قَ ع بين خطواتو وطفِ وسٍّ الجّد يُ 

 ال عيدَ  طف يشيعان في حناياه حرارةً وعَ  بٌّ ت من تمك اليد التي يسري فييا حُ بو. لن يتفمّ 
 فوةٍ إليو من غَ  رضيع، وأحب   جنةِ يا أطرى من وَ س  حِ الخشنة يُ  لو بمثميا من قبل؛ فتمك اليدُ 

 در أمو... ى صَ عم
سا ، وحبَ تقّطعًا... وقفا، فجأةً أنينًا مُ  قبل المغارة، َسِمعا بيتٍ  رَ حاذيان آخِ وفيما كانا يُ 

يما. وما لبث األنين حتى عاود الخروج من ذلك البيت العتيق، لينتشر فوق نسائم أنفاسَ 
ي وليد وىو المؤاساة ف رود قموب الكثيرين من البشر.وانتفض خاطرُ بُ جر الباردة كَ الفَ 

يصغي إلى األنين فما تمالك أن ىتف: "لماذا ال ننطمق فننجد، يا جّدي؟". فرّد يوسف 
الموقف يدعو وليد  متأففًا: "سيبدأ القداس بعد دقائق!.. الوصّية أىُم من كل شيء!". ولكن
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فيو  ريا مايَ جا عمى ذلك البيت لِ رٍّ عَ ن يُ ه ورجاه أدٍّ لى اإلسراع في النجدة. فاقترب من جَ إ
ويتعرفا، من ثم، عمى مصدر األنين. فمم يتمالك الجّد حتى أدركتو الشفقة وقال: "لك ما 

سان ل بسرعة!". فأسرعا إلى ذلك البيت، وفتحا الباب وراحا يتممَّ عمنتريد... ولكن لِ 
 طريقيما في الظبلم. 

احتو وأخذا قدّ  ل يوسفل السيكارة!". فأشعَ شعِ تُ ك، يا جّدي؟ أتحمميا فقط لِ تُ احَ "أين قدّ  -
لو  د فوقيا شبح أبي فرج الذي لم يبقَ مدَّ يقتربان... فممحا في الزاوية كومة أسمال تَ 
وىذا البيت العتيق، بعد أن  )الثياب البالية( من خيرات ىذه الدنيا سوى ىذه األسمال

 غتراب.ة حياتو وىاجر ولداه إلى ديار اإلماتت شريك
 

؟ وما حافزك إلى األنين ح الخير! ما بكاقترب يوسف من أبي فرج وقال: "صبا
مكان في  فرج من صدره المكروب دامي الزفرات وىو يقول: "أي   يأب طمقَ ىكذا؟" فأ

الزيت وينطفئ  جسدي ال يؤلمني! آه! ما أظمم األقدار وما أقسى قمبيا! متى يجفّ 
ن. يا رب! عمى جمرات البؤس والحرما الّ  أقع إالسراج؟ أين العدل في ىذا الكون ولم ال

بداء الحرقة يو يسبق لسانو في إمع من عينَ الدَّ  انيمررجى منيم كل نفع؟" و ن يُ لماذا نأى مَ 
 واأللم. 

 إلى الموقد وأشعل فضبلت من حطب ليطرد البرد من البيت؛ لعلَّ  ظرأما يوسف فن
بي فرج حممق بأوجاع ذلك الشيخ المنكود الحظ. أما وليد فراح يُ بعضًا من أ نكٍّ سَ فء يُ الدٍّ 

فتبّدى فريسة رعب وشفقة. وسرعان ما شّبت النار في الموقد وشاع الدفء في أرجاء 
البيت. فتطمع أبو فرج إلى يوسف شاكرًا داعيًا لو ولحفيده بالتوفيق. فابتسم يوسف قبل أن 

 يعمن: "ىّيا، يا وليد! لقد بدأ القّداس... ىيا! تأّخرنا!".
نو أمسك وم حامية صاخبة، غير أكممات المَّ  فارتعد أبو فرج وتصاعدت إلى شفتيو

بيا عن الجبلء واكتفى بأن يقول بصوت منكسر: "ال! ال، يا يوسف. ال تغادرني وحدي. 
إلى جانبي. فالعبور فوق ذلك الجسر صعب  حياتي معدودة الثواني. برّبك! إبقَ  أشعر أنَّ 
 جدًا..."

 بي فرج".ألن أترك ىذا المكان! سأبقى قرب  فصاح وليد: "جّدي!
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ك، اآلن، ن تعمم أنّ ى ىنا... وعميك أحال أن تبقا تقول يا وليد" من المُ ىل تدري م -
حامل وصّية ال شيء في الوجود أقدس منيا. نعود إلى ىنا بعد القّداس وآنذاك 

 يّتسع أمامنا الوقت لتقديم كل رفد وعون.

 
نفاس أبي فرج تتبلحق وأخذت وفجأة راحت أ

 أوصالو ترتجف. فدنا منو يوسف وسألو: "ماذا بك؟"
 
الثواني. كّل شيء فّي ينيار ويعدو إلى نيايتو.  حياتي صارت معدودةَ  لك أنّ  قمتُ  -

... أجل، أنا خائف... البرد شديد... وال ستحمفك باهلل أن تبقى بجانبي. أنا خائفأ
ا وألقم بيا النار. حطب عندي يغّذي النار... يوسف! ىناك في الزاوية كرسي، ىيّ 

ميا وأحرقيا.. أنا بحاجة إلى الدفء... ال شيء االسكممة )الطاولة(، حطٍّ  وال تنَس 
 فء...غير الدٍّ 
داس. فضرب يوسف عمى ت تعمن انتياء القث أجراس كنيسة الميد أن دوَّ ولم تمب

سمع؟ لقد انتيى القّداس! يا لمجريمة ويا لمعار! اه! ماذا أرأسو وصرخ كالموتور: "ربّ 
عن جمل!..  الوصّية! وا خجمي من اآلباء واألجداد. ال! ال، ما نكثت عيدًا وال تقاعستُ 

 ماذا فعمت، يا وليد؟ لوالك لما عرجت عمى ىذا البيت فمضى الوقت دون أن أشعر. أال
حظة األولى... ّتبًا لك! تّبًا لعن اهلل ساعة اصطحبتك، يا وليد! لقد خنت األمانة منذ المَّ 

لك!..." وحاول وليد االقتراب من جّده يحاول تيدئتو فانتيره وأبعده عنو بقسوة وسعى إلى 
 خارج، ولكن صوت أبي فرج كان أسرع فاستعاده وىو يقول: 

الصبي حتى تمعنو وتصّده؟ وىل مؤاساة أو  ال أنت عمى خطأ، يا يوسف. ماذا فعل
مساعدة شيخ عاجز موجع مثمي تستقطب كل ىذا الموم والغضب؟ أنت حافظت عمى 

يمة، رعى العيد وأتم حفيدك، في ىذه المَّ  ا ما فعمت. ولكنّ مّ عِ الوصية طيمة حياتك. ونِ 
ي. الوصية عمى أحسن ما يرتجى ويرغب. ليست الوصية فقط ان تحضر القداس وتصم

فاء، إنيا الصبلة التي تضّمد جرحًا وتأسو حزنًا وتقيل عثرة فيناك صبلة غير صبلة الشٍّ 
جمل عمل رحمة يخرج من قمب طاىر ناصع الحنايا. أوتسري جميبًل لئلنسان. رّباه! ما 

 ال ذبيحة"... ى وليد، في ىذه الميمة، الصبلة الحقيقة... "أريد رحمةً أجل! لقد صمّ 
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، يا وليد، ما أروعيا نظره في عيني حفيده وتمتم: "أصبتَ  استقرَّ فرفع يوسف رأسو و 
بي و وال نصير!..." حينذاك عبل صدر أنسان ال معين لصبلة تخمع بعض األلم عن إ

مو ولكنو ما لبث حتى رمى رأسو فوق بّ قَ فرج وىبط، فأخذ جبين وليد بين يديو يّشمو ويُ 
 يو...غمض عينَ أو  المخدة إلى األبد. فاقترب منو يوسف دامعاً 
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 اإلسـتقالل
 

تشرين الثاني من كّل عام، نحتفل نحن الم بنانّيون ِبعيد اإلستقبلل. وقبل أن  ۲۲في 
 نتكمَّم عن ىذا العيد، سأقول لكم ما ىو اإلستقبلل.

ّية والتَّخم ص من َسيَطرة الَغير، فالقوي  يحاول دائمًا  اإلستقبلل يا أحّبائي ىو الُحرٍّ
رة عمى الضَّعيف )إعطاء أمِثمة حياتيَّة( فإذا استطاع الضَّعيف أن ُيصِبح ُحّرًا السَّيط

 ص من ُحكم القوّي الُمسَتِغّل يكون قد نال استقبللو.)أمِثمة( ويتخمَّ 
ة اإلستقبلل.أّما اآلن فاسمعوني جّيدًا ألِ   خبركم قصَّ

مًا )إعطاء أمثمة عن أنت تعممون بأنَّ تركيا كانت تحتّل لبنان وتحكُمو ُحكمًا ظال
دخال الفساد في اإلدارة(. ولكن عندما انيَزَمت تركيا في الحرب  التَّفِرقة بين الشَّعب وا 
العالميَّة األولى وأَتْت فرنسا ِلَتحلَّ َمحمَّيا، أخبَرت الم بنانيٍّين بأنَّيا لن تحتلَّ ببلَدىم بل 

ومة الم بنانيَّة يحُكمان البمد. لكنَّ ستمنحيم اإلستقبلل إذ ستجعل رئيس الجميوريَّة والُحك
فرنسا لم َتفي ِبَوعدىا إذ لم تسمح ِلمحكومة الم بنانية بأن تحكم، بل َبقَيت ىي تحكم وتستغلَّ 

، وكان الم بناني ون أثناء ۱ٜٗ۳إلى سنة  ۱ٜ۱۱عامًا أي من سنة  ۲٘خيرات الوطن ُمدَّة 
نسا لم َتُكن ُتَمبٍّي َطَمَبيم )ألّنو لم َيُكن ذلك من ىذه الُمدَّة ُيطاِلبون باستقبلليم لكنَّ فر 

 َمصمحتيا( ولم َتفي ِبَوعدىا.
 
 
 

اتَّفق رئيس الجميورية الشيخ بشارة الخوري ورئيس الحكومة رياض  ۱ٜٗ۳في عام 
مح عمى َنيل اإلستقبلل من الُحكومة الفرنسيَّة ولو بالقّوة، فأخذت الحكومة الم بنانّية  الص 

بلد دون تنفيذ األوامر الفرنسّية، فثارت الحكومة الفرنسيَّة واعتَقَمت رئيس تحكم الب
تشرين الثاني  ۱۱الجميورية ورئيس الحكومة وبعض الوزراء والن ّواب. وكان ىذا في 

 في قمعة راَشّيا. ۱ٜٗ۳
ثار الم بنانيون ِلما فَعَمْتو الُحكومة الفرنسّية، فأضربت الُمُدن الم بنانية وسارت 
التَّظاُىرات في الشَّوارع. َنَشَبت معركة عنيفة بين الشَّعب الم بناني والجنود الفرنسيين، ذىب 
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تشرين  ۲۲ضحّيتيا عدٌد كبيٌر من الَقتمى الم بنانّيين. ودامت ىذه المعارك حتى نيار 
ذ . ففي ىذا النيار أدَركت الحكومة الفرنسية بأّنو يجب عمييا أن تَُنفٍّ ۱ٜٗ۳الثاني عام 

َمطاِلَب الم بنانّيين وُتيدٍَّئ الثَّورة، َفأطمقت َسراح رئيس الببلد ورئيس الحكومة والوزراء 
 وُأجِبَرت بذلك عمى إعبلن استقبلل لبنان.

ىكذا نرى كيف أصبح لبنان ُمستِقبلًّ، أّما نحن أحبائي َفقد ُولدنا أحرارًا في عيد 
بائنا وأجدادنا وأبناء وطننا ىم الذين ُعذٍّبوا اإلستقبلل ولكن يجب عمينا أن ال ننسى بأنَّ آ

يتنا وُندافع عن  وُقِتموا في سبيل أن نحيا  أحرارًا، وليذا يجب عمينا أن نحافظ عمى ُحرٍّ
 وطننا ِليبقى ُمستِقبًل ونبقى نحن أحرارًا.
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