
رسالة   احملبة
عطاء.. تطور ..متيزالعدد ) 260( ال�شنة الثالثة والع�شرون كانون الثاين  2017

ة بالأع�صاء ت�صدرها ن�صرة داخلّية خا�صّ

جمعّية الثقافة والتعليم الأرثوذك�صّية
يوحنا 12.15  ) هذه و�ضيتي �أن حتبو� بع�ضكم بع�ضًا كما �أحببتكم (
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القديسون الثالثة 
أقمار الكنيسة

 اإعداد مكتب مدار�س الأحد وال�شبيبة الروحّية
ا معلمي  هوؤلء �لآباء �لأجالء �لقدي�ضون ُيدعون �أي�ضً
وغريغوريو�س  �لكبير  با�ضيليو�س  وهم  �لم�ضكونة 
�لكني�ضة  ُتعيد  �لفم،  �لذهبي  ويوحنا  �لثاولوغو�س 
�لعيد  هذ�  به.تحدد  يوم خا�س  في  منهم  لكل و�حد 
�لك�ضيو�س  �لملك  عهد  على  1100م  �ضنة  �لم�ضترك 
�لعلماء  بين  حدث  �لذي  �لخالف  ب�ضبب  كمنينو�س 
ترتيب  حول  و�ختلفو�  �لثالثة  من  �أعظم  هو  فيمن 
في  و�حدً�  عيدً�  �لكني�ضة  لهم  لذلك ر�ضمت  مقامهم، 
�ضفعاء  �عتبرو�  وقد  �ضفاعتهم  فيه  لتطلب  �ليوم  هذ� 
للمعلمين وللطالب ولكل �لذين على مقاعد �لدر��ضة.

با�ضيليو�س  �لقّدي�ضين  حياة  في  تاأّملنا  �إذ� 
�أكثر  نتاأّكد،  و�أعمالهم  ويوحّنا  وغريغوريو�س 
من �أّي �ضيء �آخر، كيف �أّن مجموعة �ضغيرة من 
�لكني�ضة  �لكثير لتهذيب  �أن تفعل  ت�ضتطيع  �لموؤمنين 
�أن  ن�ضتطيع  �لنفو�س.  خال�س  ولأجل  و�إفادتها 
نرى �أي�ضًا كيف �أّن ما من �أحد ي�ضتطيع �أن يعي�س 
�لذكاء  �أّن  حياتهم  من  �أي�ضًا  نلتم�س  عزلة.  في 
و�لعلم لي�ضا كافيين. عقول �لنا�س يجب �أّن تتكّر�س 
�أن  �لمرء  لكن على  و�لحّق،  و�لحكمة �لإلهّية  لله 
كّل  من  بل  فقط،  عقله  كّل  من  لي�س  �لله  يحّب 
�لثالثة  �لأقمار  عرف  �أي�ضًا.  وقّوته  قلبه ونف�ضه 
�لحاّرة. كانو� رجال كني�ضة، ل  �لن�ضك و�ل�ضالة 
�إّنما  فقط،  بالتب�ضير  يرغبو�  لم  �أكاديمّية.  رجال 
بتطبيق ما ُيب�ّضرون به، ل بالكالم فقط بل بالعمل 
�أجل  من  بالتاأّلم  بل  فقط  �أي�ضًا  بالعمل  ل  �أي�ضًا، 
�إلى �لعالم ل ليب�ّضر فقط  �أتى بذ�ته  كلمة �لله �لذي 

بل ليتاأّلم ويموت من �أجل خال�س �لجميع. �ّت�ضم 
�لثالثة  �لقدّي�ضون  هوؤلء  فيه  عا�س  �لذي  �لزمن 
بالإ�ضطر�ب في �لكني�ضة. لم يكن ، بالتاأكيد، �أقّل 
ظالمًا وقلقًا من زمننا �لحا�ضر، ورّبما حّتى كان 
�لرجال،  هوؤلء  لكن  عديدة.  نو�ٍح  منه في  �أكثر 
كانو� قادرين على حفظ �أمانتهم حّتى �لنهاية. لأّنه 
عندنا  �لما�ضي، نحن  في  �لموؤمنين  هوؤلء  ب�ضبب 

حياة م�ضيحّية في كني�ضة �ليوم. 
طروبارية �لأقمار �لثالثة باللحن �لأول

�لثالثة  بالمد�ئح  ونكّرم  جميعًا  نلتئم  بنا  هلّمو�   «
�ل�ضمو�س  �لمثّلث  لالهوت  �لعظيمة  �لكو�كب 
�لذين �أنارو� �لم�ضكونة باأ�ضّعة �لعقائد �لإلهّية �أنهار 
كّلها  �لخليقة  روو�  ع�ضاًل �لذين  �لجارية  �لحكمة 
با�ضيليو�س  بهم  �أعني  �لإلهّية  �لمعرفة  بمجاري 
بالإلهّيات مع  �لمتكّلم  وغريغوريو�س  �لعظيم، 
�إلى  يت�ضّفعون  لأّنهم  �لل�ضان  �لذهبّي  �لمجيد  يوحّنا 

�لثالوث من �أجلنا نحن �لمحّبين �أقو�لهم«.
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ُة  �لَمَحبَّ َتْح�ِضد،  ل  ُة  �لَمَحبَّ وَتْرِفق،  َتتاأَنى  ُة  �لَمَحبَّ
َما  َتْطُلب  ول  ُتقبِّح،  َتنَتِفخ ول  ول  َتَتفاَخر،  ل 
َتفَرح  ول  �ل�ضوَء  َتُظن  ول  َتحَتد،  ول  ِلنْف�ِضها، 
�َضيٍء،  كلَّ  وَتحَتِمُل  بالَحقِّ  َتْفَرح  َبل  بالإثِم 
وَت�ضِبُر  �ضيٍء،  كلَّ  وترجو  �ضيٍء،  كلَّ  ق  دِّ وُت�ضَ

على كلِّ �ضيٍء)1(.
لُه  �لَم�ضيِح،  َي�ضوَع  �لوحيِد  �بَنه  و�أر�ضَل  �للَه  نا  �أَحبَّ
�للَه  �إن  ِهبًة.  �لَخال�َس  َلنا  قدَم  لَيفدينا.  �لَمجِد، 
حمِة  ِتِه لنا، َطويُل �لأناِة علينا وكثيُر �لرَّ ومن َمَحبَّ
لم  بمجٍد  لنا  َته  محبَّ �للُه  وبرهَن  َحُنِن.  �لتَّ وَجزيُل 
باٍل  �أذٌن ولم يخطر على  به  ت�ضمع  تره عيٌن ولم 

في حياٍة �أبديٍة �ضعيدٍة �أعدها لمحّبيه.
�لف�ضائِل،  وعرو�ُس  �لأولى  يلُة  �لَف�ضِ ِهي  ُة  �لَمَحبَّ

�لمجِد  لُه  �أجاَب  حيث 
من �ضاأله وقال: » ُتِحبُّ 
ُكلِّ  ِمْن  �إِلَهَك  بَّ  �لرَّ
َقْلِبَك، َوِمْن ُكلِّ َنْف�ِضَك، 
َوِمْن ُكلِّ ُقْدَرِتَك، َوِمْن 
َوَقِريَبَك  ِفْكِرَك،  ُكلِّ 
 .  )2(« َنْف�ِضَك  ِمْثَل 
ِة �أنها  وبلَغت �أهميُة �لَمَحبَّ

الَمَحَبُة ال تَسُقُط أبَداً
كلمة العددكلمة العدد

ٌة(  �أ�ضَبَحت �إ�ضمًا للـِه ) �للـُه َمَحبَّ
)3( َكَما قاَل �لكتاُب.

�لأْعَماُل  ِهي  ِة  �لَمَحبَّ �أْعَماَل  �إن 
ٌة  ٌة وَغايُتها َمَحبَّ �لتي َد�ِفُعها َمَحبَّ
ُمَمار�ضَة  ٌة.  َمَحبَّ َوَو�ِضيَلُتها 

ِة يكوُن في ُكلِّ يوٍم ل ِفي يوٍم ما �أو  �أْعَمال �لمحبَّ
�لإْن�َضاِنّيِة  �لِعالَقِة  ُعْمِق  ِفي  تكوُن  ما)4(،  ُمنا�َضبٍة 

وُجُذوِرَها ل ِفي ُق�ُضوِرَها.
�إذ�  فاْتَبُعوَها...  �إليُكم،  �أوماأت  ُة  �لَمَحبَّ �إذ� 
خاطَبتكم،  فاأِطيُعوَها...  �إذ�  ِبَجَناَحْيها،  ْتُكم  َمّ �ضَ

قوَها)5(. ِدّ َف�ضَ
َة ل  ٍة« )6( لأن �لَمَحبَّ ْر ُكلُّ �أُُموِرُكْم ِفي َمَحبَّ » ِلَت�ضِ

َت�ْضُقُط �أَبَدً�... .

ال�شتاذ 
�شامل عي�شى جنمة

�إنجيل لوقا 10: 27.  )3( ر�ضالة يوحنا �لر�ضول �لأولى  �أهل كورنثو�س 13: 4: 8. )2(  �إلى  �لقدي�س بول�س �لر�ضول �لأولى  )1(من ر�ضالة 
خليل  )5( جبر�ن  �لِرْبِحّي.  �لِتَجارّي  �لَطاِبُع  ولالأ�ضِف  َعليِه  َطَغى  فقد   ، �لحبِّ عيد  باإ�ضِم  ُيعَرُف  �لذي  فالنتين،  �لِقدي�س  عيُد  و�أما   )4(  .16:4

جبر�ن. )6( ر�ضالة بول�س �لر�ضول �لأولى �إلى �أهل كورنثو�س 16: 14
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اجتماع الهيئة العامة التاسع والخمسون لجمعية الثقافة 
والتعليم األرثوذكسية

في جو من �لمحبة و�لألفة بين �أع�ضاء �لأ�ضرة �لو�حدة 
عقدت �لهيئة �لعامة �جتماعها �لتا�ضع و�لخم�ضين �ل�ضبت 
 / �لأرثوذك�ضية  �لوطنية  �لمدر�ضة  في   2017/1/21
�لهيئة  رئي�س  بح�ضور  يغنم  فوؤ�د  م�ضرح  �ل�ضمي�ضاني 
�أع�ضاء  وجميع  حمارنه  �إح�ضان  �لدكتور  �لإد�رية 

�لإد�ري  �لتقريرين  �لإد�رية تم خالله مناق�ضة  �لهيئة 
و�لمو�فقة  و�إقر�رهما  �لتقديرية  و�لمو�زنة  و�لمالي 
 /  2016 للعام  و�لر�أ�ضمالية  �لتقديرية  �لمو�زنة  على 
مدقق  �نتخاب  و�إعادة  �لعامة  �لهيئة  قبل  من   2017

�لح�ضابات �لقانوني �ل�ضيد رمزي �ل�ضناع.
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قدس األب قسطنطين قرمش يبارك رئيس وأعضاء الهيئة 
اإلدارية وأسرة مكتب الجمعية وإدارة مدرسة الشميساني 

بمناسبة عيد الظهور اإللهي
وتكريز  بال�ضالة  قرم�س  ق�ضطنطين  �لأب  قد�س  قام 
�لإلهي  �لظهور  عيد  بمنا�ضبة  �لمقد�س  بالماء  �لجمعية 
�ل�ضبت 2017/1/21 بح�ضور رئي�س �لهيئة �لإد�رية 
مكتب  و�أ�ضرة  �لإد�رية  �لهيئة  �أع�ضاء  من  وعدد 
�لجمعية تمنى فيها �أن يحفظ �لرب �لإله ر�ضول �لمحبة 

�لثقافة و�لتعليم �لأرثوذك�ضية وجميع  و�ل�ضالم جمعية 
�لقائمين عليها  وجميع �لعاملين في موؤ�ض�ضاتها �لتعليمية 

وطلبتها وكل من قدم جهدً� لخدمتها منذ تاأ�ضي�ضها.
�أب  تقليد �ضنوي ن�ضعد بها من  �لمباركة �لأبوية  وهذه 
موؤ�ض�س له باع طويل في خدمة �لجمعية وموؤ�ض�ضاتها.



6

ورشات عمل تدريبية لمعلمي وإداريي المدرسة
عمل  ور�ضات  ر�ضيد  طارق  �لدكتور  عقد   •
�إد�رة  حول  �لمدر�ضة  و�إد�ريي  معلمي  لجميع 
�لغ�ضب و�لأ�ضاليب �لحديثة في �لتعامل مع �لطلبة 
ثاني  كانون  8 وحتى 12  من   بالفترة  وحمايتهم 

2017 بو�قع 4 �ضاعات تدريبية لكل مجموعة.  
• عقد �ل�ضيد خالد �لقز�ز ور�ضة عمل لإد�ريي �لمدر�ضة بعنو�ن �لمر��ضالت و�لتقارير �لفنية يومي 31،30 

كانون ثاني بو�قع 10 �ضاعات تدريبية.

• �ضمن برنامج �لتطوير �لحتر�في للمعلمين في �أكاديمية �لملكة ر�نية للتدريب و�لتي ُعقدت بالفترة من  
23 وحتى 25 /1/ 2017  ، ح�ضر �لمعلمون و�لمعلمات :

- خولة عبد �لفتاح، د.عمار �لبو�ل�ضة، ماريا �ضنودي ور�ضة بعنو�ن تعليم كتابة �لق�ضة �ل�ضخ�ضية. 
- جمانة ��ضمير �ريج ن�ضر�لله ور�ضة بعنو�ن تعليم �لطلبة من �لمعرفة �لى �لممار�ضة.

- ريتا بقاعين و�ضو�ضن �لعابد ور�ضة بعنو�ن �لك�ضور و�لك�ضور �لع�ضرية و�لن�ضب �لمئوية بطريقة جديدة
 Empowering student through personal narrative writing ضيما جبر�ن ور�ضة بعنو�ن� -

 Mathematics active learning ،لمعلمات غادة خوري، وجد�ن حد�د، �ضفاء �لق�ضو�س، تمار� قطامي� -
workshop  بالفترة �لو�قعة ما بين20 و 22 كانون ثاني.

- �لمعلمون زها نينو) لغة عربية(، ر�فع �لم�ضني، نائل محمد، �يلي نينو)فيزياء( ووجد�ن حد�د )ريا�ضيات( 
ور�ضات عمل لبرنامج �لبكالوريا.  

Making PYP happen in the classroom  ح�ضرتها رئي�ضة �لمرحلة �ضهير حد�دين يومي 3 و4  - ور�ضة 
�شباط

بعنو�ن  �لدكتور خالد خيري  �أول عقدها  كانون  يتاريخ 14  �لد�عم ور�ضة عمل  �لمركز  معلمو  • ح�ضر 
Learning disabilities related with vision disorders     ضعوبات �لتعلم �لناتجة عن �لإ�ضطر�بات �لب�ضرية�

اأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�سايناأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�ساين
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من �أهم مهام �أنظمتنا �لتربوية �لحالية و�لقائمين عليها 
و�لمنفذين لل�ضيا�ضات �لتربوية �أل وهم �لمعلمون، 
و�لثقافية  �لجتماعية  �أنظمتنا  بق�ضور  �لعتر�ف 
و�ختر�ق �لهام�ضية �لتي نعي�ضها و�لم�ضاركة �لفعلية 
و�لم�ضاركة  �لإن�ضانية  �لح�ضارة  معالم  ر�ضم  في 
و�لعاملة  �لحية  �لإن�ضانية  �لثقافات  بقية  مع  �لفعلية 
�لأحادية.  �ل�ضيطرة  محاولت  تقوي�س  �أجل  من 
ت�ضمن  بطريقة  �لذ�ت  ترميم  �إعادة  فالمطلوب 
و�لت�ضهير  بالما�ضي  �لتغزل  ولي�س  عنها  �لدفاع 

بالخ�ضوم، وعدم �لت�ضليم بالهام�ضية �لثقافية.
لإجر�ء  ملحة  �ضرورة  هناك  �أن  نرى  هنا  من 
�لإ�ضالحات في �أنظمتنا �لتربوية في وطننا �لعربي 
للمز�وجة ما بين �لتر�ث و�لمعا�ضرة، وعلى �لمعلم 
�أن يكون م�ضاركا فاعال في تحقيق هذ� �لهدف و�أن 
�ضوء  في  وخا�ضة  لتنفيذه  �لرئي�ضية  �لأد�ة  يكون 
فعلى  �لعربية.  �لدول  في  �لتعليمية  �لأنظمة  تعدد 
�لمعلم �تخاذ �لموقف �ل�ضليم و�لو��ضح من �لتر�ث 
بحيث ل يتم تجاهله بل �لمحافظة عليه بطريقة ل 

ترف�س �لتغير�ت �لقائمة.
و�لمذهل  �ل�ضريع  �لتغير  �إلى  �لإ�ضارة  من  بد  ول 
�أن  يدرك  �أن  �لمعلم  على  وهنا  �لمعرفة،  في 

وب�ضكل  تت�ضاعف  �لمعلومات 
�ضريع جد�، وبالتالي عليه م�ضاعدة 
�لح�ضول  �أ�ضاليب  تنمية  طالبه في 
على �لمعرفة و�لتفاعل معها دون 
و�أن  و�لتذكر  �لحفظ  �إلى  �للجوء 
التفكير،  اأنماط  تنمية  في  ي�شاعد 
�لجديد  �لمفهوم  يدرك  �أن  وعليه 
هوؤلء  على  يطلق  و�لذي  لالأمية 
�لذين ل يعرفون �لتعلم ثم تطوير 

المعلم الذي نريد
�لعلم  ل�ضتقبال  تعلموه  ما 
�لعمل  يجب  وكذلك  �لجديد، 
على  �لمعلم  قبل  من  �لدوؤوب 
ت�ضجيع �لطلبة على �لتكيف تكيفا 
تنمية  على  وم�ضاعدتهم  �إبد�عيا 

مهار�ت �لتعلم �لذ�تي و�لتعلم �لم�ضتمر وتعلم كيفية 
�لتعلم. 

�لحديثة  �لتربوية  �لأ�ضاليب  تبني  �لمعلم  وعلى 
رئي�س  كم�ضدر  �لإنترنت  ��ضتخد�م  على  و�لقائمة 
وهام للمعلومات، و�أن ينمي �لتجاهات �لإيجابية 
للطلبة لي�ضبحو� م�ضتخدمين فاعلين لالإنترنت و�إن 
مجرد  ولي�س  مو�د  تحرير  في  م�ضاركين  �أمكن 
�أهد�ف  تمرير  خاللهم  من  يتم  �ضلبيين  م�ضتعملين 
في  نحن  وب�ضائع  لأفكار  و�لترويج  �لآخرين، 

غنى عنها.
وفي �لختام على �لمعلم �أن يكون �لقدوة �ل�ضالحة 
تبنيه  في  عامة  للمجتمع  بل  فقط،  لطالبه  لي�س 
مع  تعامله  وفي  �لذ�تي  و�لنقد  �لم�ضاءلة  �أ�ضلوب 
�لجانب �لإيجابي للعولمة وع�ضر �لمعلوماتية،مما 
يوجب عليه �أن يكون مثابر� د�ئم �لتح�ضيل و�لتعلم 
و�لطالع على كل ما هو جديد في حقل تخ�ض�ضه.

د. خليل الأطر�س
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برعاية �لدكتور �إح�ضان حمارنة رئي�س �لهيئة  �لإد�رية 
�لثقافة  لجمعية  �لتابعة  بطر�س  �لقدي�س  �ضبيبة  �أقامت 
�لأر�ضمندريت  قد�س  وبح�ضور  �لأرثوذك�ضية   و�لتعليم 
�ل�ضيدة  لدير  �لروحي  �لرئي�س  عطالله  خري�ضتوفور�س 
�ليك�ضيو�س  �لأب  وقد�س  دبين   - �لحياة  ينبوع  �لعذر�ء 
�لأحد  مد�ر�س  لجنة  مقرر  حد�د  �أمل  و�ل�ضيدة  قاقي�س، 
�لإد�رية  �لهيئة  �أع�ضاء  من  وبع�س  �لروحية  و�ل�ضبيبة 
�ل�ضنة  ر�أ�س  بمنا�ضبة  �ل�ضنوي  �إحتفالها  غفير،  وجمع 
�لجديدة بح�ضب �لتقويم �ل�ضرقي وعيد �لقدي�س با�ضيليو�س 
وذلك  بالج�ضد،  �لم�ضيح  ي�ضوع  �لرب  وختانة  �لكبير 
�لثاني  �لثاني �ضرقي 14 كانون  �ل�ضبت )1 كانون  م�ضاء 
2017 غربي( على م�ضرح فوؤ�د يغنم / �لمدر�ضة �لوطنية 

�لأرثوذك�ضية - �ل�ضمي�ضاني .
  بد�أ �لحتفال بال�ضالم �لملكي تاله دعاء �لفتتاح لالأب 
�ليك�ضيو�س. وعر�س فلم ق�ضيرعن �ل�ضبيبة ون�ضاطاتها. 
)�إ�ضكت�س(  ق�ضير�  م�ضرحيا  عمال  �ل�ضبيبة  �أفر�د  وقدم 
مع  �ل�ضبيبة  �أفر�د  تفاعل  حيث  ومريم«  »مرثا  بعنو�ن 
�لتي  �لق�ضة  لهذه  �لروحي  �لمغزى  لإي�ضال  �لح�ضور 
ُتعّلمنا �أن ل نهتم بالعالم ول بالأ�ضياء �لتي في �لعالم بل 
�أن نجل�س عند قدمي ي�ضوع ن�ضمع كالمه لنعرف ما يريد 

احتفال البيتا
�لن�ضيب �ل�ضالح  �لقد��ضة ونختار  منا فن�ضير على درب 

كما مريم.
 وباأ�ضو�ت مالئكية قامت جوقة �لمرتلين بال�ضبيبة باأد�ء 
ن�ضيد »ربي هبني �أن �أحبك بكليتي«  للقدي�س يوحنا ذهبي 

�لفم  �لتي �ألهبت جو �لمحبة وز�دته حر�رة  و�إيمانا.
وفي كلمتة �أو�ضح قد�س �لأر�ضمندريت خري�ضتوفور�س 
عطالله �لمعنى �لروحي �لعميق من عيد �لميالد �لذي فيه 
تج�ضد �لخالق �آخذً� �ضورة �إن�ضان كامل ليختتن في �ليوم 
�لثامن، و�أن �لم�ضيح يجب �أن يولد في قلوبنا كما مغارة 

بيت لحم لنحيا �لف�ضيلة و�لقد��ضة. 
  في نهاية �لحفل قام �أفر�د �ل�ضبيبة بتوزيع �لماء و�لزيت 
�لمقد�ضين ببركة �لقدي�ضين ديميتريو�س �لفائ�س �لطيب - 
�ليونان  و�لقدي�س بركوبيو�س - قبر�س �ضفيع �لمر��س 
�لقدي�ضين على �لح�ضور لتكون  �لجلدية،  وتوزيع �ضير 
قد�س  وبارك  ود�ئما.  �ل�ضنة  طو�ل  معنا  �ضفاعتهم 
�لبيتا  كعكة  عطالله  خري�ضتوفور�س  �لأر�ضمندريت 
�لحتفال  ختام  كان  وبهذ�  بالعيد،  لالإحتفال  وقطعها 

ر�ئعا ومميز� بح�ضور �لجميع مبتهجين بهذ� �لعيد.

�شبيبة القدي�س بطر�س/ لورين قوا�س
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�أ�ضرتنا ميز�ن مجتمعنا، �إذ� �هتزت قيمها، �هتز ميز�نها، 
�نعكا�س  هو  �ليوم  �أ�ضرنا  تعانيه  وما  تو�زنها،  و�ختل 
لتر�جع �لمثل �لعليا في مجتمعاتنا، وهدم لج�ضور �لتو��ضل 
�لأذهان،  في  يدور  �لذي  �ل�ضوؤ�ل  ويبقى  �أفر�دها.  بين 
�لع�ضيب  �لزمن  هذ�  في  �لمثالية  �لأ�ضرة  دور  نحدد  كيف 
�أبناوؤها  ي�ضتطيع  وكيف  باأ�ضرها؟  �ل�ضعوب  تعي�ضه  �لذي 
مو�جهة �لتحديات، و�لأر�س �لتي نعي�س عليها مزروعة 

باألغام �لف�ضاد و�لعنف و�ل�ضطهاد.
نغفل  �أل  علينا  و�لتفاوؤل،  �لأمن  ي�ضوده  م�ضتقبل  �أجل  ومن 
�لإن�ضانية  قيمه  �ضحي،  مجتمع  بناء  في  �لأ�ضرة  دور  عن 
ر��ضخة في نفو�س �أولدنا ومجتمعنا �لذي ينوء باأثقال همومه 

�لقت�ضادية و�لجتماعية و�ل�ضيا�ضية.
�أ�ضر�رها  طياتها  في  حاملة  �ل�ضنون  بنا  تمر  �أن  وقبل 
�لتربية  ��ضتعادة  على  نعمل  �أن  علينا  �أمو�جها  وتالطم 
ي�ضبط  �لذي  �لأمان  �ضمام  فهي  وتر�بطها،  �لأ�ضرية 
�أبنائنا وتم�ضكهم بعاد�تنا وتقاليدنا و�أخالقياتنا  ت�ضرفات 

بقلم ال�شيدة اإن�شاف كراد�شهأسرتنا ومشقة الطريق

و�لإحباطات  �لعنف  م�ضاهد  عليه  طغت  ع�ضر  في 
تظل  بنا،  تع�ضف  �لتي  �لزو�بع  ق�ضوة  �لنف�ضية.ففي 
�ليائ�ضة،  �لقلوب  �إليها  تطمئن  �ضلبة،  موؤ�ض�ضة  �لأ�ضرة 
�لم�ضافات  فتقرب  بجناحيها،  �لحيرى  �لنفو�س  وت�ضتظل 
غمرة  في  و�لتفاهم  بالحب  �لعالقات  وتعمق  بالتو��ضل 
�لبيت  تقاليد  تفقدها  �أن   �أو�ضكت  �لتي  �لم�ضتجد�ت 
�لأجد�د  من  �لأجيال  يجمع  حيث  وعطائه  بحبه  �لكبير 
ج�ضور  بناء  هدفه  متر�بط  �أ�ضري  جو  في  �لأحفاد  �إلى 
�لذكريات  تلك  �أجمل  ما  �لمتبادل.  و�لإحتر�م  �لمودة 
لياًل  بالحكايا  �أ�ضو�تهن  للجد�ت يوم كانت تهم�س  �لعذبة 
وبال�ضالة و�لدعاء نهارً�  فتعيد حالوة �لتاريخ وعذوبته 
بقلوب تنب�س بالمحبة وت�ضخ في �لنفو�س �ضعادة وتفاوؤًل 
�لله  �أن  متاأكدين  �لعقبات  ونتخطى  �ل�ضعوبات  فنذلل 

برحمته ي�ضير حا�ضرنا وم�ضتقبلنا بيده.
ونورنا  بم�ضاندتك،  �لقد�س،�أع�ضدنا  �لروح  �أيها  هلم 

بحكمتك، فتكون لنا خير رفيق في هذه �لطريق.

�لأ�ضانيد �لقانونية و�ل�ضو�بق �لق�ضائية 
لت�ضهيل  �لإجر�ء�ت  من  وغيرها 

�أعمال �لو�ضاطة.
ثالثة  على  �لو�ضاطة  مدة  تزيد  ول 
فاإذ�  �لإحالة،  تاريخ  من  �أ�ضهر 
�لنز�ع  ت�ضوية  �إلى  �لو�ضيط  تو�ضل 
بذلك  تقرير�  يقدم  جزئيا  �أو  كليا 

الوساطة لتسوية النزاعات المدنية
قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006

تم �إ�ضتحد�ث هذ� �لقانون كعامل م�ضاعد لق�ضاة �لمو�ضوع، 
وطلب  �إتفاق  على  بناء  �لمحاكم  من  �لنز�ع  يحال  حيث 
مقر  في  ق�ضائية  �إد�رة  �إ�ضتحد�ث  وتم  �لدعوى.  �أطر�ف 
هذه  وت�ضكل  �لو�ضاطة(.  )�إد�رة  ت�ضمى  �لبد�ية  محكمة 
و�ل�ضلح  �لبد�ية  ق�ضاة  من  عدد  من  �لق�ضائية  �لإد�رة 
�لو�ضاطة( وي�ضاعدهم في �لإد�رة عدد من  ي�ضمون )ق�ضاة 
)و�ضطاء  ت�ضمية  �لق�ضائي  �لمجل�س  ولرئي�س  �لموظفين. 
خ�ضو�ضيين( من �لق�ضاة �لمتقاعدين و�لمحامين و�لمهنيين 
وغيرهم من ذوي �لخبرة �لم�ضهود لهم بالحيدة و�لنز�هة.

بعد �إحالة �لنز�ع �لمدني بناء على طلب �لأطر�ف، يجتمع 
�لنز�ع  لت�ضوية  وكالئهم  مع  �أو  �لأطر�ف  مع  �لقا�ضي 
وديا... وبعد �أن يتم تحديد موعد �لجل�ضة، يجتمع �لو�ضيط 
�لنز�ع ويتخذ ما ير�ه  للتد�ول بمو�ضوع  �لنز�ع  باأطر�ف 
حل  �إلى  �لو�ضول  بهدف  �لنظر  وجهات  لتقريب  منا�ضبا 
ودي، ويجوز للو�ضيط �إبد�ء �لر�أي وتقويم �لأدلة وعر�س 

املحامي اأ. اإبراهيم 
اأبو �شعيد

ويرفق به �إتفاقية �لت�ضوية �لموقعة من �لأطر�ف لت�ضديقها. 
وتعتبر هذه �لإتفاقية �لم�ضدقة بمثابة �لحكم �لقطعي. و�إذ� 
لم يتو�ضل �لو�ضيط �إلى ت�ضوية  يقدم تقرير� بذلك. وتعتبر 
بما  �أو  بها  �لإحتجاج  �ضرية ول يجوز  �لو�ضاطة  �إجر�ء�ت 
�أي محكمة  �أمام  �لنز�ع  �أطر�ف  تم فيها من تنازلت من 

�أو جهة.
ومن ميز�ت �لو�ضاطة �لق�ضائية، �إذ� تم ت�ضوية �لنز�ع كليا، 

�أن للمدعي �إ�ضترد�د ن�ضف �لر�ضوم �لق�ضائية �لتي دفعها.



10

�لجتماعي  و�لمحيط  �لعمل  في 
في  والإفراط  الزوجية   والخالفات 
�لقلق،  �لمكيفات،  و�إ�ضتعمال  �ل�ضهر 

�لإكتئاب ، �لك�ضل و �لخمول .
الت�شخي�س : يتم باأخذ �ل�ضيرة �لمر�ضية 
يحتاج  وقد  �ل�ضريري،   و�لفح�س 

�لمري�س �إلى عمل بع�س �لفحو�ضات �لب�ضيطة للدم و �لبر�ز  
للتاأكد من عدم وجود �إلتهابات �أو �أمر��س �أخرى .

�لأطعمة  من  �ضابقٌا  �لمذكورة  �لم�ضببات  تجنب   -1 العالج: 
وال�شغوط النف�شية والكحول وال�شهر والتدخين.

2- ممار�ضة �لريا�ضة و�لإبتعاد عن �لك�ضل و �لخمول.
3- �لحمية �لغذ�ئية لالأكل كالألياف و �لخ�ضر�و�ت �لورقية 

و زيادة �ضرب �لماء .
4- تناول �لطعام بهدوء و م�ضغه جيدٌ� و تجنب �لأكل قبل 

�لنوم ب�ضاعتين على �لأقل.
5- �ضرب �ل�ضو�ئل مثل �ليان�ضون و �لبابونج و �لزنجبيل

�لوجبات  �لخ�ضر�و�ت و تجنب  �لفو�كه و  �لإكثار من   -6
�ل�ضريعة و �لأكل �لد�ضم.

7- �لتقليل �أو �لإبتعاد عن �لتدخين باأنو�عه و �ضرب �لكحول 
و �لم�ضروبات �لغازية .

8- هناك بع�س �لعالجات و �لأدوية �لتي ت�ضاعد �لمري�س 
�لأعر��س  من  �لتقليل  �أو  �لمر�س  هذ�  على  �ل�ضيطرة  في 
و�ضدتها و �لتي ت�ضرف وتو�ضف  من قبل �لطبيب �لمعالج 

وح�ضب كل حالة.
�لإناث  لدى  �أكبر  بن�ضبة  و  �لجن�ضين  لدى  �لمر�س  يحدث   
يثالثة �أمثال مما لدى �لذكور ، ون�ضبة حدوثه حو�لي %20 

و يظهر في مقتبل �لعمر و غالبٌا بين 25 – 55 عامًا.
ل ي�ضبب �لقولون �لع�ضبي �أو متالزمة �لقولون  م�ضاعفات 
يتعر�س  ل  كما  �لمري�س،  حياة  على  خطيرة  و  وخيمة 
�أمر��س  �إلى  يتطور  �أو  �ل�ضرطان  �أو  للنزف  به  �لم�ضاب 

�أخرى .
�لم�ضاعد  وهو  نف�ضه  طبيب  هو  �لع�ضبي  �لقولون  مري�س 

�لأول و �لأخير بال�ضيطرة على �أمر��ضه.

يعتبر �لجهاز �له�ضمي من �أكثر �أجهزة  ج�ضم �لإن�ضان تعر�ضًا 
�لغليظة  �لأمعاء  و  �لدقيقة  و�لأمعاء  �لمختلفة  لالأمر��س 

و�لقولون هي �أجز�ء من هذ� �لجهاز �لح�ضا�س و �لدقيق.
م�ضتقبلة   100،000،000 يقارب  ما  �لأمعاء  في  يوجد 
ع�ضبية  تبطن جدر�ن �لأمعاء من �لد�خل وهو نف�س �لعدد 
من �لم�ضتقبالت �لع�ضبية �لموجودة في �لدماغ،  لذلك يطلق 

عليها �أحيانُا �إ�ضم �لدماغ �لثاني .
لهذ�، عند حدوث خلل في �لجهاز �لع�ضبي لالأمعاء تحدث 
هي  �لم�ضاكل  هذه  و�أكثر  �لأعر��س،  وتظهر  �لم�ضاكل 
متالزمة �لقولون �أو �لقولون �لع�ضبي  وهو �إعتالل وظيفي 
موؤقت للجهاز �له�ضمي مما يعني �أن جدر�ن �لقولون �ضليمة 

و لكنها تعاني من عدم �إنتظام وظيفتها و عملها.
حركة  في  بطاأ  �أو  �ضرعة  ي�ضبب  �لوظيفي  �لإعتالل  هذ� 
�له�ضم  عمليات  في  يوؤثر  مما  �لقولون  جدر�ن  وتقل�ضات 
و�لإمت�ضا�س، و عندها تظهر بع�س �لأعر��س و�لم�ضاكل 

�لم�ضاحبة لذلك .
ومن اأهم الأعرا�س الم�شاحبة للقولون الع�شبي و الأكثر 

�شيوعُا و معاناة:
- �إنتفاخ �لبطن و �ل�ضعور بكثرة �لغاز�ت، �أ�ضو�ت قرقرة، 
�ل�ضعور بعدم �إ�ضتكمال �لإخر�ج بعد �لذهاب للحمام، �لمغ�س 
�أو  �لتنف�س  �ضيق  �أحيانٌا  ي�ضاحبها  �لبطن،  و�آلم  �لمعوي 
زيادة في �ضرعة دقات �لقلب، �إ�ضهالت �أو �إم�ضاك ، �لقلق 
و �لتوتر �أو �لإكتئاب، �إرهاق و خمول و �ضعور بالتعب، 

تدهور �لقدرة و�لرغبة �لجن�ضية لدى �لجن�ضين .
�آخر ومن وقت  �لى  مري�س  من  �لأعر��س  هذه  وتتفاوت 

�لى �آخر.
الأ�شباب : �لعو�مل و �لموؤثر�ت  كثيرة ومنها : 1- مثير�ت 
�لقرنبيط  و  �لتو�بل  و  �لحارة  �لأطعمة  �أ-  مثل:    غذ�ئية 
قبل  و�لأكل  �لمقلي  و�لطعام  و�لبقوليات  و�لب�ضل  و�لثوم 

�لنوم بوقت ق�ضير 
ب- �لم�ضروبات �لغازية

ج- �لكحول 
د- �لتدخين �ضو�ء �ل�ضيجارة �أو �ل�ضي�ضة 

�لنف�ضي  �ل�ضغط  مثل   : ع�ضبية  و  نف�ضية  مثير�ت   -2

 IBS   Irritable Bowel Syndrom   القولون العصبي

د. عودة ال�شلمان

الزاوية ال�صحيةالزاوية ال�صحية
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بئر �ل�ضيفية / �لمغط�س
كيلومتر�ت  �أربعة  بعد  على  تقع 
تم  وقد  علياء،  �لملكة  مطار  من 
حفرها موؤخرً� لعمق 1200 مترً� 
�لأر�س وهي �ضمن  تحت �ضطح 
�لمياه  �لوطني لوز�رة  �لم�ضروع 

ل�ضتك�ضاف �لمياه �لعميقة في �لأردن.
�أهمية هذه �لبئر �لتي �أعلن عنها موؤخرً� ) حيث درجة 
حر�رة �لمياه فيه 77 درجة مئوية( �أنها �ضتهيئ �لمجال 
كون  عالجية  ومنتجعات  �ضياحية  م�ضاريع  لإقامة 
مياهها عالجًا فعاًل لأمر��س: �لع�ضالت، �لجلدية، 

�لظهر. وغيرها.
بالإ�ضافة �إلى ما ذكر يوجد في �لأردن ينابيع معدنية 
دير  �ضرق  جنوب   ( �لمحرور  نبع  مثل:  �أهمية  �أقل 
عال(، ونبع مخدة �لمند�ضه ) جنوب غرب �لكر�مة(، 

وعين �ضويمه، وعيون عفر� )غرب �لطفيلة(.
من  للعديد  عالجية  فائدة  ذ�ت  �لينابيع  هذه  باأن  علمًا 
�لأمر��س �لجلدية يق�ضدها �لنا�س من �لأردن وخارجه 
�لم�ضتقبل  في  يتم  �أن  وناأمل  �لكبيرة.  لأهميتها  نظرً� 

�لقريب �إن�ضاء �لمزيد من �لمر�فق �ل�ضياحية فيها.

المياه المعدنية في األردن مقصد سياحي وعالجي
تتفجر مياه �لينابيع �لحارة  في �لأردن على �متد�د حفرة 
�لن�ضاطات  مع  �لينابيع  هذه  �إرتبطت  ولقد  �لإنهد�م. 

�لبركانية و�ل�ضدوع في �لتكوينات �ل�ضخرية.  
النا�س  يق�شدها  التي  الينابيع  بهذه  غني  الأردن 

للعالج وال�شتحمام واأهمها:
نبعًا رئي�ضيًا حارً�  حمامات ماعين: وفيها حو�لي 18 
ف�ضاًل عن �لعديد من �لينابيع �لباردة. وقد �أن�ضئت من 
حولها منتجعات �ضياحية وعالجية، حيث ت�ضل درجة 
�لمياه فيها حو�لي 65 درجة مئوية وتحتوي  حر�رة 
كما  و�لبروم  �ليود  من  مرتفعة  كميات  على  مياهها 

لوحظ وجود ن�شاط اإ�شعاعي ينبعث منها.
جنوب  كيلومتر�ت   3 بعد  على  وتقع  ز�ره:  عيون 
منطقة  في  �لميت  �لبحر  في  ماعين  حمامات  م�ضب 
�أقل من  �لبازلتية. درجة حر�رتها  مغطاة بال�ضخور 
في  ماعين وت�ضب جميع عيون ز�ره  مياه حمامات 

�لبحر �لميت.
ي�ضتعمل  و�حد  نبع  �لأردن  في  يوجد  �لحمة:  ينابيع 
لال�ضتحمام وكمركز �ضياحي يوؤمه �لنا�س للعالج حيث 
تتر�وح درجة �لحر�رة فيه بين 34- 48 درجة مئوية 
وتحتوي مياهه على كلوريد �ل�ضوديوم و�لبوتا�ضيوم 

وكبريتات �لمغني�ضوم وغيرها.  

يو�شف هنديله
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نم يا وحيدي ،فو�لدك ناظر �لآن �إلينا من م�ضارح 
�لأبدية، وحبذ� عا�ضفة وثلوج تقربنا من ذكر تلك 
�لنفو�س �لخالدة. نم يا حبيبي، فمن هذه �لعنا�ضر 
�لجميلة  �لأزهار  تجني  �ضوف  بعنف  �لمتحاربة 
عندما يجيء ني�ضان. كذ� �لإن�ضان يا �بني ل ي�ضتثمر 
وقنوط  مر،  و�شبر  األيم،  بعاد  بعد  ال  المحبة 
متلف. نم يا �ضغيري ف�ضوف تاأتي �لأحالم �لعذبة 
�لى نف�ضك غير خائفة من هيبة �لليل وبط�س �لبرد.

ونظر �ل�ضبي �إلى �أمه وقد كحل �لنعا�س عينيه وقال: 
لقد �أثقل �أجفاني �لكرى يا �أماه و�أخاف �أن �أنام قبل 
من  ونظرت  �لحنون  �لأم  .فعانقته  �ل�ضالة  تالوة 

ور�ء �لدموع �لى وجهه �لمالئكي ثم قالت:
�لفقر�ء  على  رب  يا  �أ�ضفق  ولدي:  يا  معي  قل 
و�حمهم من ق�ضاوة �لبرد �لقار�س و��ضتر ج�ضومهم 
في  �لنائمين  �ليتامى  �إلى  �أنظر  بيدك.  �لعارية 
يا  ��ضمع  �أج�ضامهم.  تكلم  �لثلج  و�أنفا�س  �لأكو�خ 
بين  �ل�ضو�رع  في  �لقائمات  �لأر�مل  ند�ء  رب 

مخالب �لموت و�أظفار �لبرد.
ب�ضيرته  و�فتح  �لغني  قلب  �إلى  رب  يا  يدك  �أمدد 
يارب  �أرفق  �لمظلومين.  �ل�ضعفاء  فاقة  ليرى 
�لليل  هذ�  في  �لأبو�ب  �أمام  �لو�قفين  بالجائعين 
و�رحم  �لد�فئة  �لماآوي  �إلى  �لغرباء  و�هِد  �لظلوم 

غربتهم.
�أنظر يا رب �لى �لع�ضافير �ل�ضغيرة و�حفظ  بيمينك 
�لأ�ضجار �لخائفة من ق�ضاوة �لرياح......ليكن 

هذ� يا رب.
ولما عانق �لكرى نف�س �ل�ضبي مددته و�لدته على 
فر��ضه وقبلت جبهته  ب�ضفتين مرتجفتين ثم رجعت 

وجل�ضت �مام �لموقد تن�ضج له �ل�ضوف رد�ء.
جبران خليل جبران

اختارتها :ناديا عكاوي

هجم �لليل م�ضرعًا على �ضمالي لبنان م�ضتظهرً�  على 
نهار ت�ضاقطت فيه �لثلوج على تلك �لقرى �لمحيطة 
بو�دي قادي�ضا جاعلة تلك �لحقول �له�ضاب �ضفحة 
بي�ضاء تر�ضم عليها �لرياح خطوطًا  تمحوها �لرياح 
�لغ�ضوب  �لجو  مازجة  �لعو��ضف  بها  وتتالعب 

بالطبيعة �لهائلة.
مر�ب�ضه  في  و�لحيو�ن  منازله  في  �لن�ضان  �إختباأ 
يبق غير  ولم  ن�ضمة  حية  و�ضكنت حركة كل ذي 
مخيف  �أ�ضود  وليل  هائج  وزمهرير  قار�س  برد 

وموت قوي مريع.
�إمر�أة  �لقرى  تلك  بين  منفرد  منزل  في  وكان 
وبقربها  رد�ء  �ل�ضوف  تن�ضج  موقد  �أمام  جال�ضة 
وطورً�  �لنار،  �أ�ضعة  �لى  تارة  ينظر  وحيدها 
ع�ضفت  �ل�ضاعة  تلك  في  �لهادئ.  �أمه  وجه  �لى 
�لبيت،فذعر  ذلك  �أركان  وهزت  ب�ضدة  �لرياح 
من  بحنوها  محتميا  �أمه  من  و�قترب  �ل�ضبي 
غ�ضب �لعنا�ضر، ف�ضمته �لى �ضدرها  وقبلته  ثم 
�إبني،  يا  تجزع  ل  وقالت:  ركبتيها  على  �أجل�ضته 
عظمتها  مظهرة  �لإن�ضان  تعظ  �ن  تريد  فالطبيعة 
يا  تخف  بجانب �ضعفه. ل  وقوتها  تجاه �ضغره، 
و�لغيوم  �لمت�ضاقطة  �لثلوج  ور�ء  فمن  ولدي، 
�لمتلبدة  و�لرياح �لعا�ضفة  روح قدو�س كلي عالم 
بما تحتاج �لحقول و�لآكام. من ور�ء كل �ضئ قوة 
ناظرة �لى حقارة �لن�ضان بعين �ل�ضفقة و�لرحمة. 
ل تجزع يا فلذة كبدي فالطبيعة �لتي �بت�ضمت في 
�لربيع و�ضحكت في �ل�ضيف وتاأوهت في �لخريف 
تريد �أن تبكي �لآن، ومن دموعها �لباردة ت�ضتقي 
�لحياة �لر�ب�ضة تحت �أطباق �لثرى. نم يا ولدي، 
�لأديم،   �ضافية  �ل�ضماء  وترى  ت�ضتيقظ  �لغد  ففي 
ترتدي  مثلما  �لنا�ضع  �لثلج  رد�ء  لب�ضة  و�لحقول 

�لنف�س ثوب �لطهر بعيد م�ضارعة �لموت. 

االرملة وابنها
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أسئلة لفحص ذكائك

إعـــــــالن

�إن �أجبت عن �لأربعة �أ�ضئلة �إجابة �ضحيحة في �أقل من 2 دقيقة فاأنت عبقري وفي 3 دقائق ذكي جدً� وفي 
4 دقائق فاأنت ذكي.

�أما �إذ� �أجبت عن 3 �أ�ضئلة فقط �إجابة �ضحيحة في �أقل من 2 دقيقة فاأنت ذكي جدً� وفي �أقل من 3 دقائق فاأنت 
ذكي، وفيماعد� ذلك فعليك �أن ت�ضعى لزيادة ذكائك بمزيد من �لإجتهاد.

�س1:  �أعطى �لو�لد �إبنه دينارً� في �ليوم �لأول ثم �ضاعفه في �ليوم �لثاني وهكذ� دو�ليك �إلى �أن تمكن �لبن 
من �ضر�ء �ضيارة في �ليوم 28، ففي �أي يوم كان بامكان �لبن �ضر�ء در�جة ثمنها ¼ ثمن �ل�ضيارة؟

�س2: ثمن بذلة وربطة عنق 120 دينارً�، فاإن كان ثمن �لبذلة يزيد على ثمن ربطة �لعنق 100 دينار فما 
ثمن ربطة �لعنق؟

�س3: 10 عمال ي�ضنعون 10 ماكنات في �ضبعة �أيام فكم يوم يحتاج 50 عاماًل ل�ضنع 50 ماكنة؟
�س4: حنفية تمالأ حو�س ماء في �أربع �ضاعات فكم �ضاعة تحتاج حنفيتان من نف�س �لقدرة لملء ن�ضف �لحو�س؟
�إجابات �ضحيحة على جميع  �أجابو�  �أول ثالثة  �أ�ضماء  �لقادم مع  �لعدد  في  �ل�ضحيحة  �لإجابات  ن�ضر  �ضيتم 

�لأ�ضئلة. ناأمل ��ضتالم تعليقاتكم و�قتر�حاتكم وتفاعلكم �لإيجابي مع ما ين�ضر في ر�ضالة �لمحبة.

إعادة تشكيل المحكمة الكنائسية
�إيـــرونيـــمو�س  �لأر�ضمندريت  برئا�ضة  �لأرثوذك�ضية  للروم  �لكنائ�ضية   �لمحكمة  ت�ضكيل  �إعادة  تم 
» �لرئي�س �لروحي للرعية �لأرثوذك�ضية في مدينة �لفحي�س « وع�ضوية كل من �لأبوين �لجليلين 

�ضمعان خوري وب�ضاره دحابره. 
 كما تم تعيين ع�ضو �لهيئة �لعامة للجمعية �لمحامي �إبر�هيم �أبو �ضعيد م�ضت�ضارً� للمحكمة �لكنائ�ضية.

�أطيب �لأمنيات لأع�ضاء �لمحكمة �لأجالء بالتوفيق و�لنجاح لخدمة �أبناء �لرعية �لأرثوذك�ضية.
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أعضاء اللجنة الثقافية

من العقيدة األرثوكسية
ما هو �شر الزواج؟

هو �ل�ضر �لذي باركه �لرب ي�ضوع �لم�ضيح بح�ضوره عر�س 
�لماء  بتحويله  للَماَلأ  �أعجوبة  لأول  و�جتر�حه  �لجليل  قانا 
خمرً� )�إنجيل يوحنا 2:1 - 11(. وهذ� دليل و��ضح على �أن 

�لزو�ج يعتبر مباركا في �إيماننا �لم�ضيحي. 
اأيهما اأ�شمى البتولية اأم الزواج؟

ليعلمنا  �أم بتول  �لم�ضيح عا�س بتول وجاء من  �أن  نالحظ 
�أن طريق �لبتولية هي �أ�ضمى و�أعلى روحيا -هذ� �إذ� تمكن 
ومن  �لدن�س  من  خاليا  وذهنه  ج�ضده  حفظ  من  �لإن�ضان 
حياتنا  بذل  على  ت�ضاعدنا  فالبتولية  �ل�ضهو�نية-  �لأفكار 
لّله حتى ن�ضل �لى هدف وجودنا وهو  وقلبنا ب�ضكل �كبر 
�لإتحاد �لد�ئم بالله. �أما من ل ي�ضتطيع ذلك فليتزوج تحت 
ج �أف�ضل من  بركة �لله وكما يقول بول�س �لر�ضول »�لتزوُّ
ق« )1كور 7: 10( . �لله ل يهّمُه �إن كنت ر�هبا �أم  �لتحرُّ
�لو�ضيلة  �لنظر عن  �أن تخُل�س بغ�س  يهّمُه  متزوجا و�إنما 

�لتي تتبعها من �جل خال�ضك.
ما هو هدف الزواج ؟

�ضيئا  �لرتقاء  من  بو��ضطته  نتمكن  �ن  هو  �لزو�ج  هدف 
�لتحاد  �إلى  ن�ضل  حتى  و�لنف�س  �لج�ضد  عفة  �إلى  ف�ضيئا 
خالل  من  �لعيب  من  خالية  طاهرة  كعرو�س  بالم�ضيح 
تاأ�ضي�س �أ�ضرة م�ضيحية، وي�ضاعدنا �لقدي�س بول�س �لر�ضول 
�أحدكم  ي�ضلب  »ل  بقوله:  ذلك  تطبيق  كيفية  معرفة  في 
لكي  حين،  �إلى  مو�فقة،  على  يكون  �أن  �إل  �لآخر، 
لكي ل  �أي�ضا معا  تجتمعو�  ثم  لل�ضوم و�ل�ضالة،  تتفرغو� 
يجربكم �ل�ضيطان ب�ضبب عدم نز�هتكم«)1كور7: 5(. �أما 
لو قلنا �أن هدف �لزو�ج هو �إنجاب �لأولد ل�ضار زو�ج 

�لعاقرين باطال وغير م�ضتوف للهدف، علما بان �لأولد 
بين  �لمتبادل  �لحب  عن  ناتجة  �لله  من  عظيمة  عطية  هم 
�لطرفين، فالأم تخُل�س بتربية �لبنين. لي�س هدف �لزو�ج 
�ضابه.  وما  �لإرث  م�ضاكل  حل  �و  �لجمال  �و  �لمال  هو 
�لمنا�ضب  �ل�ضريك  �ختيار  علينا  ناجحا  زو�جا  نحقق  حتى 
على �أ�ضا�س �لهدف �لحقيقي للزو�ج ولي�س �أي هدف �آخر.
هل تعتبر العالقات الج�شدية خارج �شر الزواج خطيئة؟

يقول بول�س �لر�ضول »...ل ت�ضلو�: ل زناة ول عبدة �أوثان 
ول فا�ضقون ول ماأبونون ول م�ضاجعو ذكور ول �ضارقون 
ول طماعون ول �ضكيرون ول �ضتامون ول خاطفون يرثون 
ا  ملكوت �لله« )1كور6 : 10(، كما �أي�ضا يقول �لرب »َو�أََمّ
ُقوُل َلُكْم: �إَِنّ ُكَلّ َمْن َيْنُظُر �إَِلى �ْمَر�أٍَة ِلَي�ْضَتِهَيَها، َفَقْد َزَنى  �أََنا َفاأَ
ِبَها ِفي َقْلِبِه. » )�إنجيل متى 5: 28(. نالحظ هنا �أنه علينا خلع 

�ل�ضهوة �لرديئة �لتي في د�خلنا من جذورها.
هل يجوز الطالق؟

ِكَتاَب  َفْلُيْعِطَها  �ْمَر�أََتُه  َطَلَّق  »َوِقيَل: َمْن  �لرب  يقول 
َتُه �إَلّ ِلِعَلِّة  ُقوُل َلُكْم: �إَِنّ َمْن َطَلَّق �ْمَر�أَ ا �أََنا َفاأَ َطاَلق32. َو�أََمّ
َيْزِني..«  ُه  َفاإَِنّ ُمَطَلَّقًة  ُج  َيَتَزَوّ َتْزِني، َوَمْن  َيْجَعُلَها  َنى  �لِزّ
)متى 5: 31-32(. نالحظ بو�ضوح �أن �لرب ي�ضوع لم 
يحبذ فكرة �لطالق كونها قد ت�ضبب للطرف �لآخر �للجوء 
�أما من  للزنى، و�أي�ضا نعت �لزو�ج بعد �لطالق بالزنا. 
يزني �ضمن �ضر �لزو�ج فقد �ضنع �ضرخا عميقا بينه وبين 

عرو�ضه كونه تعدى على �ضميم �لعالقة �لزوجية.
بالمحبة  تحّمله  �لإن�ضان  بمقدور  �لأ�ضباب  من  ذلك  غير 
جميع  يتخطيا  �أن  �إلى  �لمتبادلة،  و�لت�ضحية  و�ل�ضالة 

�ل�ضعاب وتظلل نعمة �لله هذه �لأ�ضرة باأكملها.

اإعداد �شائدة ال�شامي
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رئي�س واأع�شاء الهيئة الإدارية جلمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�شية وجميع اأع�شائها 
العاملني واملوؤازرين واأجهزتها الرتبوية والإدارية ي�شاركون اأ�شحاب العزاء حزنهم 

وي�شاألون الله اأن مينحهم ال�شرب،واإلى جنات اخللد: 
• �آل زبانة بوفاة �ملرحومة فوزية زبانة وتعزية خا�ضة للدكتور ماهر ع�ضو �لهيئة �لإد�رية زبانة بوفاة عمته.

• �آل حكيم بوفاة �ملرحوم جورج �ضارل حكيم وتعزية خا�ضة لل�ضيدة �ضاندر� حكيم بوفاة �ضقيقها .
ه�ضام  �ملهند�س  �ملرحوم  و�لدها  بوفاة  �ل�ضمي�ضاين   / �لأرثوذك�ضية  �لوطنية  �ملدر�ضة  من  �لنجد�وي  فرح  �لطالبة   •

�أحمد �لنجد�وي.
• قد�س �لأر�ضمندريت خري�ضتوفور�س عطا�لله �لرئي�س �لروحي لدير �ل�ضيدة �لعذر�ء ينبوع �حلياة / دبني بوفاة 

�إبنة عمه �ملرحومة مي�ضون عطا�لله و�لعز�ء مو�ضول للزميل مو�ضى كامل بوفاة �إبنة عمه.
مي�ضيل  عي�ضى  �ملرحوم  و�لده  بوفاة  �لأ�رشفية    / �لأرثوذك�ضية  �لوطنية  �ملدر�ضة  من  �لأطر�س  فار�س  �لطالب   •
�ملدر�ضة  خريجتي  ل�ضقيقتيه  مو�ضول  و�لعز�ء  �ل�ضمي�ضاين   / �لأرثوذك�ضية  �لوطنية  �ملدر�ضة  طلبة  �أحد  �لأطر�س 

مارلني ومي �لأطر�س
• �لطالبة هبة هل�ضه من �ملدر�ضة �لوطنية �لأرثوذك�ضية / �ل�ضمي�ضاين بوفاة و�لدها �ملرحوم �ضمري خليل هل�ضه و�لعز�ء 

مو�ضول للزميلة ب�ضمة حمارنة �إحدى معلمات �ملدر�ضة �لوطنية �لأرثوذك�ضية �ل�ضمي�ضاين �ضابقًا بوفاة زوجها.
ديفيد  للزميل  مو�ضول  و�لعز�ء  ديفيد«  »�أم  بو�ضه  عي�ضى  نقول  ناديا  �ملرحومة  بوفاة  بو�ضه  و�آل  دحم�س  �آل   •

دحم�س من مدر�ضة �ل�ضمي�ضاين و�لزميل بيرت دحم�س من مكتب �جلمعية بوفاة و�لدتهم.
• �لزميلة �ضاميه كيال من مدر�ضة �ل�ضمي�ضاين بوفاة و�لدها �ملرحرحوم مي�ضال كيال.

لهم الرحمة جميعًا .... الرب اأعطى والرب اأخذ فليكن ا�شم الرب مباركًا.
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من أقوال السيِّد المسيح له المجد
اختارها : اليا�س �شفيق نينـو

»فاإِن ُكنتم قد ُقمتم َمع امل�شيح فاطُلبوا ما َفوق،  حيث امل�شيح 
جال�س عن ميني الله« )كول1:3(  تف�شريها

فاإن ُكنتم قد قمتم مع �لم�ضيح ... فقد �ضبقها »�إن كنتم قد ُمتم مع �لم�ضيح« )كول20:2( وقد ربطهما �لقدي�س 
بول�س �لر�ضول بالمعمودية »مدفونين )متم( معه في �لمعمودية �لتي فيها �أُقمتم �أي�ضًا معه« )كول12:2( �أي 
دخلنا �لمعمودية بطبيعة قديمة وخرجنا منها بطبيعة جديدة وحياة جديدة،  فاطلبو� ما فوق وهي تتنا�ضب مع 
ه« )مت33:6(،   طبيعتنا �لجديدة �لتي تتعلَّق بال�ضماء حيث �لم�ضيح جال�س،  �أي »�أطلبو� �أَوًل ملكوت �لله وبرَّ
عن يمين �لله ...،  �لله روح غير محدود وهو موجود في كل مكان ومالئ �لكل ولي�س له يمين وي�ضار،  

�إّنما هذ� تعبير مجـازي،  و�ليمين في �لكتاب 
�ل�ضلطة،   �لقوة،    -: �إلى  يَرمز  �لمقـد�س 
�لعظمة،  �لإجالل،  �لتكريم،  �لمقام �لرفيع 
... �لخ وقد قال �ل�ضيِّد له �لمجد »من �لآن 
ة،   ُتب�ضرون �بن �لإن�ضان جال�ضًا عن يمين �لُقوَّ
و�آتيًا على �ضحاب �ل�ّضماء« )مت64:26( كما 
ر�آه ��ضتفانو�س قائمًا عن يمين �لله )�ع55:7( 
وهذ� ما ُيحفزنا �أن نتم�ضك بمكاننا عن يمينه له 
�لمجد و�لقوة و�لكر�مة و�ل�ضجود �إلى �لدهور 

�لتي ل نهاية لها،  �آمين .

https://web.facebook.com/Groups
/330184267103467
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