
  بسم الثالوث القدوس األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد أمين 
  " والدة اإلله- الربقيامة"              ليس مثل اهللا يا يشورون يركب السماء في معونتك        

 

  
   روسيا ا$تحادية   – موسكو – جامعة الصداقة بين الشعوب - جرجس فرنسيس تاوضروس  طالب بكلية العلوم

 ٠١٠٢٢٥٣٢٢٩٢   

 com.yahoo@1mrwaheid/          com.gmail@mrwaheid 

٣٩٢

 ���� ���	 
��� ���� ��� ����� ���	 ��� ���� ���	 �����

 ً���� � !� ���  
  

  دراسة يف

  الـــكتــــاب املــقــــدس 
� �

  البناء اهلندسي خليمة االجتماع اجلزء األول 

  دراسة األيقونة الكنسية
  

�د�א�����������א��
	��א���دس� �

  جرجس فرنسيس تاوضروس /   مقدم من
   جامعة الصداقة بين الشعوب –كلية العلوم  - الفرقة الثانية  /    طالب

   روسيا االتحادية –موسكو          
 

Gerges Francis Tawdrous     +201022532292  

E-mail   georgytawdrous@yandex.ru mrwaheid@gmail.com   

Linkedln    https://eg.linkedin.com/in/gerges-francis-86a351a1 

Facebook    https://www.facebook.com/gergis.tawadrous 

Academia   https://rudn.academia.edu/GergesTawadrous 

All my papers   http://vixra.org/author/gerges_francis_tawdrous 
  

  والدة اإلله القديسة 
   عيد صعود السيدة العذراء والدة اإلله   – ٢٠١٦أغسطس 

   مصر –كتب في القاهرة 



  بسم الثالوث القدوس األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد أمين 
  " والدة اإلله- الربقيامة"              ليس مثل اهللا يا يشورون يركب السماء في معونتك        

 

  
   روسيا ا$تحادية   – موسكو – جامعة الصداقة بين الشعوب - جرجس فرنسيس تاوضروس  طالب بكلية العلوم

 ٠١٠٢٢٥٣٢٢٩٢   

 com.yahoo@1mrwaheid/          com.gmail@mrwaheid 

٣٩٣

 ������� ��� 	
�� ��� ���� ����� ������� ���
�� ������� ��� 	
�� ��� ���� ����� ������� ���
�� ������� ��� 	
�� ��� ���� ����� ������� ���
�� ������� ��� 	
�� ��� ���� ����� ������� ���
��        

  ...فيما يلي فهرس البحث 
   

  احملتويات
  الصفحة  الموضوع

    البناء اهلندسي خليمة االجتماع : اجلزء األول
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  ٣٩٨  إيقونة الميالد/  أوال 
  ٤٥٢  أيقونة نجم المزود/ ًثانيا 
  ٤٥٧  إيقونة البشارة/ ثالثا
  ٤٨١  أيقونة الهروب لمصر/ ًرابعا

  ٥٠٢  أيقونة العائلة المقدسة/ خامسا
  ٥٢٠  أيقونة المعمودية/ ًسادسا
  ٥٢٥  قديس يوحنا المعمدان رأس ال/ سابعا
  ٥٢٧   أيقونة التجلي/ًثامنا
  ٥٣٠  أيقونة الراعي / ًتاسعا
  ٥٣٥  أيقونة عرس قانا الجليل / ًعاشرا

  ٥٣٩  أيقونات المعجزات / حادي عشر
  ٥٤١  أيقونة دخول الملك أورشليم / ثاني عشر 
  ٥٤٤  أيقونة العشاء الرباني / ثالثا عشر 
  ٥٤٨  بوتأيقونة الصل/ رابع عشر 

  ٥٧٠  أيقونة المنديل/خامس عشر 
  ٥٧٤  أيقونة تكفين ودفن السيد المسيح/ سادس عشر 
  ٥٧٧  أيقونة القيامة/ سابع عشر 
  ٥٨٩  أيقونة الصعود /ثامن عشر 
  ٥٩٤  أيقونة حلول الروح القدس المبارك/ تاسع عشر 

  ٦٠٢  أيقونات القديسة والدة اإلله / عشرون
  /مالحظة

 وتـم -نة الكنسية  هي البـاب الرابـع مـن دراسـة أوسـع عـن الكتـاب المقـدسدراسة األيقو
وضــع دراســة األيقونــة الكنــسية فــي ملــف منفــرد ألهميتهــا الــشديدة مــع االحتفــاظ بــنفس 

 الدراســة األصــلية -أراقــام الــصفحات الموجــودة فــي الدراســة األصــلية لتجنــب االرتبــاك 
  كاملة توجد على الرابط التالي 

https://www.academia.edu/37493544/A_Study_in_the_Holy_Bible_and_ancient_icons_Arabi
c_version_.doc 
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  الباب الرابع 
  
  
  

  األيقونة الكنسية
   االجتماع والبناء اهلندسي خليمة

  
  
  
  
  
  
  
  والدة اإلله . ق
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  نتوسل إلى اهللا لنبدأ دراسة األيقونات الكنسيةوالدة اإلله . السيدة قشفاعة ببمعونة الخالق العظيم و
  مقدمة

  :السؤال هو-
  ؟ لماذا ندرس األيقونة الكنسية؟ وما هو ارتباطها بدراستنا هذه

جلـــه قمنـــا بدراســـة البنـــاء الهندســـي للهـــرم ان هـــذا الـــسؤال مكمـــل ومطـــابق لـــنفس المبـــدأ الـــذي مـــن أ
  األكبر 

والــدة اإللــه ثيــاب هــارون . وقــد رأينــا كيــف انــه فــي أيقونــة الــسيدة القديــسة العــذراء الملكــة ترتــدي ق
وحتى االن مايزال الـسؤال ... ًفي أيقونة طقسية تاريخية قديمة جدا ومحيرة للغاية! الكاهن األعظم

  اب هارون الكاهن وليس اهللا له المجد والتي هي ثيابه؟ هو نفسه لماذا هي التي ترتدي ثي
  

ًورأينــا فــي أيقونــة القيامــة تــابوت حجــر مــشابه تمامــا للتــابوت فــي الهــرم األكبــر بــرغم ان الــسيد لــه 
 أتـى بفكـرة التـابوت نالمجد لم يدفن في تابوت حجر علـى االطـالق فمـصمم أيقونـة القيامـة مـن أيـ

  .. لى الواقع الحقيقيالحجر هذه حيث انها ال تنطبق ع
  واألهم من ذلك ماذا يريد ان يعلمنا؟ لماذا وضع األلغاز في االيقونة وتركها دون حلول؟ 

  
يجب ان نالحظ ان الشكل الهندسي لخيمة االجتماع هو عبارة عن أيقونات مجسمة، فيمكن رسـم 

وجميـع هـذه ... ودةأيقونة للتابوت او كرسي الرحمـة أو مـذبح البخـور او الخيمـة وهـي بالفعـل موجـ
  األيقونات تكون معبرة عن الهيكل الهندسي لخيمة االجتماع 

  وكذلك الصور المعبرة عن البناء الهندسي للهرم األكبر 
  

  ان اإلدعاء هنا هو
  

ان األيقونة تنقل معلومـة مـشابه لتلـك التـي ينقلهـا البنـاء اهلندسـي يف خيمـة 
كرب وجيعل ذلك اجلميع مصادر لـنفس االجتماع وكذلك البناء اهلندسي يف اهلرم األ

  ...املعرفة
 كما ان األيقونة تشرح التـاريخ واالعمـال والقـصص يف الكتـاب املقـدس وهـو نفـسه 

       احلاوي لنفس هذه املعرفة
  : ًيمكن أيضا ان نضيف هنا ما يلي
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ان اإليقونة هي امتداد للشكل الهندسي الموجود في الكتـاب المقـدس بـصوره المختلفـة مـن  •
لــك نــوح البـــار وخيمــة االجتمــاع ومعبـــد ســليمان الحكــيم وهيكـــل حزيقيــال النبــي والمدينـــة ف

هنـا ال تنفـصل اإليقونـة عـن نفـس هـذا الـسياق .. السماوية التي رآها قـديس يوحنـا الرسـول
  فهي جزء ال يتجزأ من التعليم اإللهي لإلنسان 

يمانية كتابة فقامت برسم ان الكنيسة كانت أحيانا تجد صعوبات في تخزين المعلومات اإل •
 اإليقونات حتى ان اختفت الكتب تبقى اإليقونة شاهدة على اإليمان   

ـــر مـــن شـــعب الكنيـــسة، فتخـــشى  • ـــدى الكنيـــسة فكـــر متطـــور أكث وكـــذلك يمكـــن ان يكـــون ل
الكنيــسة ان يعثــر الــشعب مــن فكرهــا المتطــور فتحفظــه فــي أيقونــة حتــى يــأتي جيــل آخــر 

ًمثال موسى النبي قد أخفي بيانات الكاروبيم الموجود فوق .. .يالءم هذه األفكار المتطورة
وقــد تكــون وجهــت نظــره فــي وقتهــا الخــوف مــن ان ) كرســي الرحمــة(غطــاء تــابوت العهــد 

يعبــد الــشعب الكــاروبيم كأصــنام ولكــن بعــد تطــوير أجيــال كثيــرة تظهــر فكــرة االصــنام فكــرة 
 كمـا فعـل سـليمان الحكـيم فـي بنـاء بلهـاء ال قيمـة لهـا وبـذلك يمكـن إظهـار أبعـاد الكـاروبيم

ًوكــذلك رأينــا ان فكــر بطــرس الرســول كــان مقيــدا جــدا بحيــث انــه يجــد مــن .. معبــد ســليمان ً
والكنيسة في ) ١٠أعمال الرسل إصحاح (الصعب قبول رجل مثل كرنيليوس في الكنيسة 

 فـي هـذه الحالـة تـدخل اهللا لــه! أورشـليم وجـدت صـعوبة فـي قبـول كرنيليـوس كمــؤمن معهـم
 ... المجد بذاته حتى ال يمنع الفكر المتصلب البشر عن اإليمان

ان ) وكـذلك كنيـسة أميـر الـشهداء مـارجرجس(والحظنا في كنيسة رئيس المالئكة ميخائيل  •
نحــن نعــرف ان الــشمس تتعامــد ! الــشمس تتعامــد علــى المــذبح فــي عيــد صــاحب الكنيــسة

الكنيـــسة مـــن الفراعنـــة هـــذه لمـــاذا أخـــذت ...! علـــى وجـــه الملـــك رمـــسيس فـــي عيـــد مـــيالده
الطريقـــة فـــي بنـــاء الكنـــائس وقامـــت بعمـــل مطـــابق لألعمـــال الفرعونيـــة إذا مـــا كانـــت كـــل 

إذن الكنيـــسة وجـــدت نقـــاط مـــضيئة فــــي ! الحـــضارة الفرعونيـــة هـــي عبـــادة أصـــنام وشـــر؟
الحضارة الفرعونية ولكنها لم تكتبهـا صـراحة لـئال يعـود الـشعب ويتـرك اإليمـان المـسيحي، 

ويفـــسر ذلــــك ســـبب بقــــاء ...خـــذ هــــذه النقـــاط المــــضيئة وضـــمتها للبنـــاء الكنــــسيفقامـــت بأ
األهرامــات واآلثــار المــصرية القديمــة رغــم ســيادة المــسيحية علــى مــصر لفتــرة طويلــة بعــد 
انقــضاء الوثنيــة فلــم تهــدم الكنيــسة اآلثــار المــصرية بحجــة الوثنيــة بــل تركــت مــا هــو حــق 

الكنيــسة تملــك كــل الحــق فــي األرض أي ان ويقــول المعلمــون الكنــسيون ان .....  للحــق
الكنيسة يمكنها ان تحصل لنفسها على كافة معارف الحقيقة فكل حـق فـي األرض ينبغـي 

 . على الكنيسة ان تسعى إليه وال تتركه الن شعبها يقتات على هذا الحق
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كنيسة كذلك فاأليقونة كانت كنز الكنيسة العظيم المخفي وهو الثروة الطائلة التي ورثتها ال •
ولــذلك يمكــن ان نــرى ...مــن كــل المعــارف التــي وجــدت علــى األرض عبــر حيــاة اإلنــسان

ال يمكـن القـول ان ! ًأيقونة من أساطير القدماء مشابهة جدا اليقونيـة مـن االيمـان الكنـسي
م يوانمـا االسـطورة القديمـة كانـت تعلـ... الكنيسة نقلت عن االساطير القديمة هذا خطأ تـام

ًن عبــر الــزمن أضــر بهــذا التعلــيم ونقلــه مــشوها فلمــا جــاء االيمــان الكنــسي مــن اهللا واالنــسا
ًأعــاد نفــس التعلــيم القــديم مــرة أخــرى واضــحا وصــحيحا فظهــرت األيقونتــان متــشابهتان مــن  ً

 ! أجل هذا السبب
   

  
  تصور دراسة األيقونة الكنسية 

  ... الصعب اإللمام بهاًهناك الكثير جدا من جوانب الدراسة لأليقونة الكنسية، قد يكون من 
  :  وعلى ذلك فسوف نهتم فقط بدراسة نقطتين لكل أيقونة وهي

  
ابـو سـيفين سـيفين فـي . وكمثال بينمـا يحمـل ق (التصور المنطقي لأليقونة بصورة عامة -١

والـــسؤال المنطقـــي بمـــاذا أمـــسك بالحربـــة بينمـــا يديـــه !.. ديـــه فهـــو يقتـــل داكيـــوس بالحربـــة
  ؟ وما فائدة السيوف إذا كان يقتل بالحربة؟ االثنتين مشغولتين بالسيوف

ًوأيضا نهتم بمعنى األلوان بالنسبة لأليقونة الطقسية والمؤكد أنها طقسية لم تتغير األلـوان  -٢
والـدة . مثل أيقونة الميالد فالثياب الخارجية للـسيدة ق(المستخدمة بها عبر تاريخ الكنيسة 

ان ثيـاب الطفـل أبـن اهللا لـه المجـد الخارجيـة اإلله زرقاء والثياب الداخلية حمـراء فـي حـين 
 ) بيضاء والداخلية حمراء بلون فاتح

  والدة اإلله ان يقودنا لبعض من نور الخالق . نتوسل إلى اهللا بشفاعة ق
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  إيقونة امليالد/  أوال 
  )١(إيقونة الميالد ) ١(

   

  
  ... ان أيقونة العذراء الملكة أحدى أيقونات الميالد هي إيقونة معجزية بكل معنى الكلمة

  ... انها معجزة خارقة توجد أمام البشر كل يوم وكل لحظة
  هو من رسم هذه المعجزة التي ال تقدر بثروة   ) لوقا الرسول. في الغالب ق(ًان قديس عظيم جدا 

  يقة على اإليقونة فيما يلي سنحاول ان نلقي نظرة عم
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  شرح األيقونة 
  والدة اإلله. قسيدتنا ثياب : ًأوال

لــيس هنــاك أي لــبس او ! والــدة اإللــه العــذراء ترتــدي ثيــاب هــارون الكــاهن األعظــم. ان ق - 
احتمــال للخطــأ فــي هــذا االســـتنتاج فهــي بالتأكيــد الــذي ال شـــك فيــه ترتــدي ثيــاب الكـــاهن 

  :  هذه النتيجةلنفحص كل جزء بدقة لنتأكد من!! األعظم
o وهـي واضـحة جبة لها فتحة كفتحة الدرع ال تنشقوالدة اإللـه . ترتدي سيدتنا ق 

ًتماما انه ال يمكن شق هـذه الجبـة وهـي أحـد العالمـات الرئيـسية فـي جبـة هـارون 
َوتكون فتحة رأسها في وسطها٣٢"الكاهن  َ َِ ِ َِ َ َْ ُ َ ْ َ ُ ُ َويكون لفتحتها حاشية حواليه. َ ََْ َ ََ َ َ َ ٌَ ِ ِ ِْ َ ُ َا صنعة ُ َ َْ

ِلحائك\ ِ َ ِكفتحة . ْ َ ْ َ َلدرع يكون لها\َ َ ُ ُ َ ِ ْ  .ال تشق َ ُ  ) ٣٢: ٢٨خرو " (َ
o والــدة اإللــه ويظهــر انهــا توجــد .  علــى كتــف ســيدتنا قتظهــر الجالجــل والرمانــات

َوتــصنع علــى َأذيالهــا ٣٣"ًعلــى ذيــل الثيــاب تمامــا كمــا فــي ثيــاب هــارون الكــاهن  ِ َ َْ َ ُ َ ْ َ َ
ْرمانـــات مـــن َأســـ ْ ِ ٍ َ  ٍمانجوني وُأرجـــوان وقرمـــزُ ٍِ ِ ِْ َْ َُ ُ ْ َعلـــى َأذيالهـــا حواليهـــا. َ ََْ ََ َ َ َِ ْوجالجـــل مـــن . ْ ِ َ ِ َ َ َ

َذهـــب بينهـــا حواليهـــا َْ َ َْ ََ َ َ ٍ ِجلجـــل ذهـــب ورمانـــة جلجـــل ذهـــب ورمانـــة علـــى َأذيـــال ٣٤. َ َ َ ُ ُ ُ ُْ ْ َْ ً َ ً ََ َ ُ َُ ٍَ ٍَ ََ َ
َلجبة حواليها\ َْ َ َ ُِ   ) ٣٤-٣٣ : ٢٨خرو " (.ْ
o  إكليــل مــن ذهــب وهــو اإلكليــل المقــدسوالــدة اإللــه . دتنا قســييوجــد فــوق جبهــة 

المميــز لــرئيس الكهنــة حيــث ال يــضع أي كــاهن الــذهب علــى رأســه ســوى رئــيس 
ــــط  ــــة فق ُوتأخــــذ ٥"الكهن ُ َْ ــــاب وتلــــبس هــــارون \َ َلثي ُ َ ُ ِ ُْ َ َ َ\ ــــة َلقمــــيص وجب  ُ َ َ ِ َ ــــرداء و\ْ َل ِ َ \ َلــــرداء َ 

ِلــــصدرة وتــــشده بزنــــار \َو  ُ َِ ُ  ُ َ َ َ ْ \لــــر ِداء ُوتــــضع ٦َ َ َ ُلعمامــــة علــــى رأســــه وتجعــــل \َ َ ْ َ َ ِ ِ َِْ َ ََ َ َ َإلكليــــل \ْ ِ ْ ِْ
َلمقدس على \ َ َ  َ ُ ِلعمامة\ْ َِ َ  ) ٦- ٥: ٢٩خرو " (ْ
o  ًفي أيقونـات أخـرى مـشابهة جـدا لهـذه األيقونـة يكـون هنـاك نجـوم مـن ذهـب علـى

الكتفــين وهمــا يــشيران إلــى أطــواق الــذهب التــي كانــت توضــع علــى كتــف هــارون 
ٍوتصنع طوقين من ذهب١٣"ن والتي تتصل بها الصدرة الكاه َ َْ ِ ِ ْ ََ ْ َُ ْ َ  ) ١٣: ٢٨خرو "(.َ

o هــذه والــدة اإللــه ثيــاب داخليــة حمــراء أمــا الثيــاب الخارجيــة فهــي زرقــاء. ترتــدي ق 
والــدة اإللــه تقــول . ًاأللـوان للثيــاب تكــون طقــسية الن غالبــا كـل أيقونــات ســيدتنا ق

  !  جية في الغالب زرقاء والداخلية حمراءهذه الرسالة بحيث ان الثياب الخار
o والــدة اإللــه ثيــاب هــارون الكــاهن األعظــم والتــي هــي . الــسؤال لمــاذا ترتــدي ق

  ثياب اهللا له المجد النه هو تبارك اسمه الكاهن األعظم؟
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  ثياب سيدنا ربنا يسوع المسيح : ًثانيا
! ًأبــدا ثيــاب الكــاهن األعظــمًان ســيدنا ربنــا يــسوع المــسيح لــه المجــد يرتــدي ثيابــا ال تــشابه  - 

 نحاول ان نفحص ذلك فيما يلي 
o  ثيـاب مـشقوقة مـن الـصدر ان الثياب التي يرتديها سيدنا ربنا يـسوع المـسيح هـي

وهو أمر عجيب ولماذا يرتدي ثياب مشقوقة تم اعادة تخيطها كما !! ومن الكتف
ة ألربعــة هـو ظــاهر؟ ولكــن هــذا الـشق الــذي نــراه فــي الثيــاب يقـول لنــا انهــا مــشقوق

َُثـم إن العـسكر لمـا كـانوا قـد صـلبوا ٢٣"وأيـن تـم شـق ثيابـه ألربعـة أجـزاء؟ ! أجزاء ََ َْ َ ُ َ َ َ ْ ْ  ِ  ُ
ًيـــسوع َأخـــذوا ثيابـــه وجعلوهـــا َأربعـــة َأقـــسام لكـــل عـــسكري قـــسما ْ ِْ ِ ِ ِ َ َُ َ َ ُ َ َ َ ٍ َ َ َ ُْ َ ُ ُْ َ َ َ َوَأخـــذوا القمـــيص . َ ِ َ ْ ُ َ َ

ًَأيضا َوكـان القمـيص بغيـر خي. ْ ِ ِِ ْ َ ِ ُ َ ْ َ َ ُاطـة منـسوجا كلـه مـن فـوقَ ْْ ََ ْ ِ ٍُ ُ ً .... ) ٢٣: ١٩يـو " (.َُ
 ! هل نفهم نحن أي شيء هنا؟ ما هي عالقة ثياب الصلب بثياب الميالد؟

o أي ثيــاب كــان يرتــدي .... مــا يــزال الــسؤال يحاصــرنا ... ال ينتهــي ذلــك هنــا
؟ النــه تــرك األكفــان فــي القبــر الــرب عنــدما خــرج مــن القــرب يف القيامــة

َنحٱَو٥" ْنــى فنظــر األكفــان موضــوعة ولكنــه لــم يــدخلْ ُ ْ َ ُ َ ُْ ََ َ ً ِ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُثــم جــاء ســمعان بطــرس ٦. ََ َ َُ ْ ُ َُ ْ ِ  ُ
ًيتبعــه ودخــل القبــر ونظـــر األكفــان موضــوعة َ ُ ُ َ َْ َ َ َ َ ْْ َ َ ََ َْ َْ ََ َ َ إذن عنـــدما ... )٦ – ٥: ٢٠يــو " (ُ

 ! ًظهر للتالميذ والمريميات ظهر مرتديا أي ثياب؟
o نحـن ال نعـرف أهميـة ان ! مجـد فـي هـذه األيقونـة مثنيـةتظهر ثياب الـرب لـه ال

! ًتكـــون الثيـــاب مثنيـــة ولكـــن نعـــرف جيـــدا ان صـــدرة هـــارون الكـــاهن كانـــت مثنيـــة
ٍوتصنع صـدرة قـضاء «15" َ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ِ صـنعة حائـك حـاذق كـصنعة -َ ِ ٍ َِ َ َ َْ َْ ٍ َ َ َلـرداء تـصنعها\َ ُ َ ْ َ ِ َ  . ْمـن ِ

َذهـــب وَأســـمانجوني وُأرجـــوان و َ َ ٍَ ُ ُْ  ِ ْ َ ْ ٍ َ َقرمـــز وبـــوص مبـــروم تـــصنعهاَ ُُ َ ْْ َ ٍ َ ٍ ُ َ ٍ ِ ًتكـــون مربعـــة ١٦. ِْ َ  َ ُ ُ ُ َ
ًمثنية  ِْ ٌ طولها شـبر وعرضـها شـبرَ ٌْ ِْ َِ َُ َْ َ ُ كمـا يظهـر فـوق ثيابـه ) ١٦-١٥: ٢٨خـرو " (.ُ

مثــل النجــوم والتــي قــد تــشير إلــى األحجــار الكريمــة الموجــودة علــى صــدرة هــارون 
 الكاهن 
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 الحذاء الساقط: ًثالثا
ميـه وهنـاك يظهر من الحذاء الـساقط مـن قدالسؤال الرئيسي في هذه األيقونة  انبالطبع  - 

  مشهد معجزي غير مفهوم
o  وهـــي القـــدم ( بهـــا حـــذاء ي الـــرب يوجـــدقـــدمأحـــدى كمـــا يظهـــر فـــي األيقونـــة فـــان

 ) القدم ترتدي الحذاء بوضوحاألقرب للقديسة والدة اإلله ونرى 
o  اإللــه يــسقط عنهــا الحــذاء كمــا هــو القــدم األخــرى وهــي األبعــد عــن القديــسة والــدة

 .... ظاهر بوضوح شديد لكن ليس ذلك فقط
o فــان ســير الحــذاء هــو مــا يمــسك الحــذاء بالقــدم وهــو مــشهد غيــر مفهــوم بــالمرة ...

ومـع ذلـك فـسير ... الن السير ليس مربوط في القدم وانما هو مالصق للقدم فقط
فالحذاء .. هنا ثابت هكذاالحذاء هو الواصل بين قدم الرب وبين الحذاء والمشهد 

وانمـا المـشهد ان الحـذاء ... ال يسقط عن القدم وال القدم ترتـدي الحـذاء بـشكل تـام
... منفصل عن القدم ويتدلى للسقوط ولكن سير الحذاء يمنع الحـذاء مـن الـسقوط

 ... بدون أي وضوح منطقي
o ين مــن فيظهــر الحــذاء بــين أثنــ!... ًاســفل نفــس هــذا الحــذاء يــستمر الــسير موجــودا

 .. السيور فوق الحذاء وتحت الحذاء 
o  ان الشرح السابق الخاص بحذاء السيد الرب وسـيور هـذا الحـذاء يمكـن ان نقارنـه

َأجـابهم يوحنـا٢٦ "مع نص الكتاب المقـدس  َ ُ َ َْ َْأنـا ُأعمـد بمـاء ولكـن فـي وسـطكم «: ُ ُ ِ ِ ِ ٍَ َ َْ َ َ ِ ُ  َ َ
ُقائم الذي لستم تعرفونه َ ُ َِ ْ َْ ُْ َ ِ ِ هو ال٢٧. ٌ َ ُذي يـأتي بعـدي الـذي صـار قـدامي الـذي لـست ُ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  ُ َ َ َ َْ

بمستحق َأن َأحل  ُ ْ  ِ َ ْ ُ ِسيور حذائهِ ِ َِ َ ُ  ) ٢٧- ٢٦: ١يو " (.»ُ
o  ما هي عالقـة سـيور الحـذاء فـي الـنص بـسيور الحـذاء فـي األيقونـة؟ هـل نفتـرض

ن ًان ذلـك كلــه مـصادفة؟ هــل هـو ضــروري جـدا للرســام ان يرسـم الحــذاء سـاقط مــ
هـــل ! ًان هـــذه األيقونـــة المقدســـة يكـــون عمرهـــا تقريبـــا الفـــين ســـنة... القـــدم هكـــذا

الكنيسة في الفـين سـنة لـم تهـتم ان تفهـم او تعـدل هـذه اإليقونـة إذا مـا كـان هنـاك 
إال إذا كـــان مـــا فـــي االيقونـــة هـــو حـــق راســـخ فـــي صـــلب ... شـــيء ينبغـــي تعديلـــه

مه للبـشر فتركـت االيقونـة كـل االنسانية وفي صلب الكون والكنيسة تسعى ان تعل
ٕواذن مــا هــي ... هــذه الــسنين مــن أجــل ان يــتعلم اإلنــسان منهــا المعلومــة االلهيــة

 المعلومة اإللهية التي تقولها هذه األيقونة المعجزية العالية؟ 
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 العذراء الملكة . تعليق عام على أيقونة ق: ًرابعا
  ... من المهم ان نفهم ماذا نحن نريد من األيقونة

  ... ن األيقونة هي تعليم إلهي لإلنسانا
فالكتـاب المقـدس هـو التعلـيم اإللهـي .... ًان التعليم اإللهي للبشر يكون منتـشر جـدا ومتـسع للغايـة

فالبناء الفلكي للكون وحركة الكواكب هي أعمـال .... ولكن هناك صور أخرى للتعليم ... لالنسان
 الطقــــوس الكنــــسية وطقــــوس األعيــــاد اليهوديــــة اهللا تبــــارك اســــمه وتهــــدف لتعلــــيم االنــــسان وكــــذلك

  ... كلها تعليم إلهي .. والمسيحية وغيرها 
ال يمكننا ان نحصر التعليم اإللهي في صورة محددة ونقول هذا هو الطريق الوحيد للتعليم اإللهي 

  ًالن الخالق له المجد استغل كل وسيلة وابتكر وسائل عديدة جدا لتعليم االنسان 
  ... هي ما هو الذي نتعلمهالمشكلة هنا 

  سأقدم مثال هنا لتوضيح هذه الفكرة 
يقـــوم اليهـــود بـــذبح ثيـــران كـــذبائح مـــع خـــراف وكبـــاش وغيرهـــا    ... ًفـــي عيـــد المظـــال اليهـــودي مـــثال 

 في اليـوم الثـاني – ثور ١٣أي في اليوم االول من العيد يذبحون ... ولكن الثيران تكون متناقصة
 ٧وهكــذا حتــى اليــوم الــسابع يــذبحون ...  ثــور ١١م الثالــث يــذبحون  فــي اليــو– ثــور ١٢يــذبحون 

  )  ٤٠ – ١٣ : ٢٩عدد ... (ثم اليوم الثامن يذبحون ثور واحد... ثيران 
لمـاذا يتنـاقص عـدد ... ان عيد المظـال هـذا يظهـر طقـس معـين كمـا رأينـا وحتـى ربمـا غيـر مفهـوم

  .... شكل هو أمر إلهي بحث ولكن العيد بهذا ال! الثيران كل يوم من أيام العيد؟
ما يعني كوني أنا ال أفهم السبب في تناقص هذه الثيران ذلك ال يؤثر علـى المعرفـة الموجـودة فـي 

  ! الرب له المجد يعلمها لكل البشر وانا ال أفهم الني جاهل... العيد
 إذن هــذا العيــد ال يمكــن للبــشر ان يقولــوا انــا ال أفهــم... هنــا التعلــيم اإللهــي ســابق للتقــدير البــشري

انا ال أفهـم ولكنـه هـو ... الن اهللا له المجد هو المعلم! ليس مهم ان نتبع الطقوس فيه بهذا الشكل
  ... يعرف ان ذلك أمر مهم فعلينا ان ننتظر ونتعلم

هذا بالتحديد وضع األيقونة فهي تعليم إلهي بها عشرات االسئلة التي سبق االشارة إليها ونحـن ال 
فــي حــين انهــا (ى هــذه األســئلة ولكــن ال يمكــن القــول ان هــذه االيقونــة ليــست هامــة نفهــم اجابــة علــ

الن الخــالق تبـارك اسـمه دفــع .... وال يمكــن القـول دعنـا نتجاهــل هـذه األسـئلة ) ًمعجـزة إلهيـة فعـال
ومــن أجــل ذلــك ... الرســام ليقــوم بهــذا الرســم المعجــزي بهــدف تعلــيم مــا نحــن ال نعرفــه حتــى االن

  ...  لعل أحد يكون لديه إجابة فنتعلمنطرح األسئلة
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  )٢(ايقونة الميالد ) ١ (
  .. ه األيقونة وجدت على النت باللغة االنجليزية وتم ترجمتها فقط هناهذ

يــشرح معنــى هــذه األيقونــة وانــا نقلتهــا عنــه كمــا هــي بــال تغيــر وقمــت  GADEL.infoفــان موقــع 
  ية بترجمتها فقط كأحد صور التعريف باأليقونة المسيح

  
  

  معنى أيقونة سيدتنا المساعدة الدائمة 
  معنى األرقام الظاهرة في األيقونة

 والدة اإلله" الحروف اليونانية األولى من كلمة )١(رقم  .١
الحــرف اليونــاني األول مــن رئــيس المالئكــة ميخائيــل والــذي يظهــر بأســفل وهــو ) ٢(رقــم  .٢

  االم المسيح –المكلف بحمل الحربة 
الحـــرف اليونـــاني األول مـــن رئـــيس المالئكـــة جبرائيـــل والـــذي يظهـــر بأســـفل وهـــو ) ٣(رقــم  .٣

 يحمل الصليب والمسامير 
 ًفم السيدة العذراء صغير بسبب الصمت ألنها تتكلم قليال ) ٤ (رقم .٤
عيــون الــسيدة العــذراء تكــون كبيــرة وتــرى كافــة االضــطرابات وهــي تتوجــه نحونــا ) ٥(رقــم  .٥

 ... ًدائما
والدة اإلله وهو نجم البحر الذي يحمل نور . هو نجم على غطاء رأس السيدة ق) ٦(رقم  .٦

  يقودنا إلى للميناء اآلمن في السماء السيد المسيح للعالم المظلم والذي
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 والدة اإلله أثناء الصلب . رداء أحمر اللون ترتديه سيدتنا ق) ٧(رقم  .٧
والــدة . راحــات أيــدي الــرب يــسوع لــه المجــد توضــع علــى راحــات أيــدي الــسيدة ق) ٨(رقــم  .٨

 اإلله والذي يشير إلى نعمة الفداء
 وهـي - فهـي أمـه-لسيد المسيح له المجدوالدة اإلله اليسرى تدعم ا. يد السيدة ق) ٩(رقم  .٩

 اليد المريحة لكل شخص يدعوها 
ثيــاب خارجيــة زرقــاء غامقــة والتــي يــتم ارتــدائها بواســطة األمهــات فــي فلــسطين ) ١٠(رقــم  .١٠

 مريم هي العذراء واالم. فان ق) إسرائيل(
س خلفية األيقونة كلها مذهبة والتي ترمز للسماء حيـث يملـك الـرب يـسوع ويجلـ) ١١(رقم  .١١

ًالـذهب أيـضا يـشع علـى ثيابهـا والـذي يظهـر . على عرشه وتجلس الملكة عن يمين الملك
 الفرح السماوي الذي يمكن ان تقدمه للقلوب البشرية المتعبة 

 كرمــز للمعجــزات ١٨٦٧التــاج الــذهبي وقــد وضــع علــى الــصورة األصــلية فــي ) ١٢(رقــم  .١٢
 " المساعدة الدائمةسيدة "العديدة والمتنوعة التي زينت األيقونة تحت اسم 

 " يسوع المسيح"الحروف اليونانية األولى من اسم ) ١٣(رقم  .١٣
ًالحذاء ساقط عن القـدم والـذي يـشير للطبيعـة اإللهيـة للـسيد المـسيح، فهـو نـادرا ) ١٤(رقم  .١٤

ان طبيعتــه البــشرية تظهــر فــي القــدم األخــرى حيــث ترتــدي القــدم ! مــا يــسير علــى االرض
 ..)حسب تفسير الموقع(حو مستقر ًاألخرى الحذاء تماما على ن
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  تعليق على اإليقونة
  

  ان الشرح السابق لأليقونة هو شرح الموقع على االنترنت كما تمت اإلشارة 
  مالحظة واحدة اود إضافتها على هذه األيقونة العظيمة وهي 

جانبــه والــدة اإللــه توجــد علــى . ينظــر للخــارج للجانــب األيــسر بينمــا الــسيدة قلــه المجــد الــسيد ان 
   ... ؟فلمن هو ينظر... األيمن

َُألن اآلب يحـب االبــن ويريــه جميــع مــا هــو يعملــه وســيريه َأعمــاال َأعظــم مــن هــذه لتتعجبــوا ٢٠ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َُ َ ًْ ْ َْ َ َِ ُِ ُ ْ َ َ ِ
َُْأنتم   ) ٢٠: ٥يو  (.ْ

  حن ال نفهم هذه المالحظة تقول لنا ان األيقونات محملة بكم هائل من المعلومات ولكن ن
ان االيقونة في الحقيقة هي ثروة الكنيسة الطائلة ان كان يمكننا ان نفهم ما يقوله اهللا له المجد لنا 

  ...  من خاللها
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  )٣(إيقونة الميالد على العرش ) ١(
  

  
  

  ! هناك جناحين في خلفية الصورة ال نعرف من أين يأتي
والــدة اإللــه مطابقــة لأليقونــة األولــى بــاختالف ان الثيــاب الحمــراء هــي الخارجيــة . ثيــاب ق - 

ـــة ... فـــي حـــين ان الزرقـــاء هـــي الداخليـــة ـــاب كمـــا هـــي بيـــضاء خارجي بالنـــسبة لربنـــا فالثي
 ســاقها، ويظهــر فــي قدميــه أحذيــة ورغــم ان األحذيــة هــو يجلــس علــى... وحمــراء داخليــة 

  ! والدة االله يبدو انه يرتدي االحذية في صورة غير مفهومة. توضع على ثياب ق
  !! ًهي بدورها ترتدي أحذية أيضا - 
قــد (الجالجــل واإلطــار المــذهب يظهــران بــصورة معتــادة وهــو يحمــل فــي يــده ورقــة مكتوبــة  - 

  !) ة التي أخذها من أبيه او إلى الوصي-تشير للكتاب المقدس
... ال يظهــر ان فتحــة هــذه الثيــاب ال تــشق، فهــي ليــست مثــل الــدرع وال أســاور اليــد كــذلك - 

  ...وحتى هو نفسه ثيابه ليست مشقوقة كما في األيقونة األولى
والـدة اإللــه وعلـى كتفهـا األيمـن امــا األيـسر فهـو مختفــي . هنـاك نجـم ذهـب علــى جبهـة ق - 

 س على رجلها فيخفي كتفها األيسر بالطفل اإللهي الذي يجل
 والدة اإلله هناك تاج . يالحظ ان هناك تاج على رأسه وكذلك على رأس ق - 
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هل يكتـب بهـذا الـريش !! والدة اإلله يحملون ريش وال نعرف سببه. المالئكة عند قدمي ق - 
 ! السيد الكتاب الذي يحمله في يده؟

هـل ... يحملـون فـروع الـشجر وأثنـين الأثنين مـنهم ...هناك اربعة مالئكة في هذه الصورة - 
قد يتعين علينـا ان نـسال قداسـة بطريـرك الكنيـسة عـن األربعـة المنيـرين .. !نفهم أي شيء

الذين يذكرهم في نهاية كل صالة حيث كانوا سبعة رؤساء مالئكة وهو يذكر اربعـة مـنهم 
ًفقط دائما وال نعرف السبب، هنـا أربعـة أيـضا فـي هـذه االيقونـة ن كـان هنـاك أربعـة أيـ... !ً

ًومــن بعــد هــذا رأيــت أربعــة مالئكــة وقوفــا علــى أربــع "؟  فــي الــنص الكتــابي المبــاركمالئكــة ُ
 ) ١: ٧رؤ "(زوايا األرض،

عتبــة (والــدة االلــه قــدمها علــى عتبــة عاليــة عــن األرض قــد تكــون العتبــة العليــا . الحــظ تــضع ق
  )االيمان
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  ) ٤(إيقونة الميالد ) ١(
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ًوهما يحمالنه معا ...  ارة األولى في هذه اإليقونة هي فرع الشجرة الذي يحمل الورودشاإل - 
الحـظ هـذا ... أن فرع الشجرة هو الصليب وهو عمليـة مـشتركة بـين األم المقدسـة وابنهـا اإللـه - 

... والــدة اإللــه مــن رئــيس المالئكــة الجليــل جبرائيــل بالبــشارة بمــيالد المخلــص. الفــرع أخذتــه ق
 هنــا هــي فــرع الــشجرة وهــي بــشارة الخــالص بالــصليب الــذي ورثــه المخلــص عــن أمــه البــشارة

فلـــيس هنـــاك زواج يمكـــن ان ... المقدســـة والتـــي طلبـــت منـــه بوضـــوح ان يحـــول المـــاء لخمـــر
يحدث بـدون الـصليب وال يمكـن مـيالد أي إنـسان بـدون الـصليب ذلـك بـسبب أن مـيالد إنـسان 

فكـرة ســوف نحــاول مناقـشتها فــي نهايــة (..يش فيــههـي صــورة القيامــة فـي العــالم الــذي نحـن نعــ
  ) البحث

 هو يحمل الكرة األرضية والتي هي من لون مثل ثيابه البيضاء  - 
 والدة اإلله؟؟ . لكن ما هو اللون األزرق التي ترتديه السيدة ق - 
 وما هو اللون البيج الفاتح الذي يوجد عند رجليه  - 
 كون حمراء وبها خطوط بيضاء والدة اإلله ت. مرة أخرى المالبس الداخلية ق - 
 !! والنجوم المنيرة تظل كما هي على كتفها ورأسها!! يرتدي األحذية في قدميه وال تسقط منه - 
والــدة اإللـه عــن الرقبـة فبينمـا الرقبــة ال تـشق ومثــل فتحـة الــدرع . تختلـف األسـاور فــي ثيـاب ق - 

 نجد األساور عادية  
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الــشجرة الــذي يحملــه الــسيد ووالدتــه وهــو يريــد ان ّان هــذه اإليقونــة تريــدنا أن نركــز علــى فــرع  - 
 !! يقول لنا أمر هام ولكن ما هو

ًفـــي أيقونـــة الـــصلب أيـــضا هنـــاك صـــورة ! الحـــظ يـــضع األرض علـــى بطنـــه وال يحملهـــا بيديـــه -
أمـر ! هل يعني ذلك اننا نوجد داخلـه؟! ألربعة نوافذ يتم رسمها على بطنه وهو على الصليب

 ا يحمل األرض على بطنه؟ ولكن لماذ! غريب في الواقع
  !!هناك تركيز على الورود في األيقونة -
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  ) ٥(إيقونة الميالد ) ١(
  

  
 والثيــــاب -والجالجــــل كمــــا هــــي  ويــــسقط الحــــذاء ليقــــول رســــالته الواضــــحة -األيقونــــات الــــسابقة 

!  لكـن ترتـدي ثيـاب زرقـاء داخليـة-كما سبق فـي إيقونـات سـابقة ) شال فقط(الخارجية تظهر إنها 
هــو !!! أمــر غريــب للغايــة الن فــي كــل اإليقونــات الــسابقة الثيــاب الداخليــة كانــت حمــراء!! لمــاذا؟

يظهـر ان الزنـار مـن نفـس لـون !! ًأيضا يغير األلوان لسنا نعرف السبب وهـل هـذه األلـوان طقـسية
ًتقــول هــذه األيقونــة أمــر اســتثنائي جــدا ألنــه بينمــا !! الــرداء ولكــن لــيس الثيــاب الداخليــة البيــضاء

  أصبح لدينا ثوابت من األيقونات السابقة نكتشف أن هذه األيقونة تهدم هذه الثوابت
  !! ًتتغير ألوان ثياب المالئكة أيضا على نحو واضح

ٕا أيــضا ليــست فــي صــورة الــسقف المثلــث وانمــا فــي صــورة أعمــدةنالحــظ الجالجــل هنــ الجالجــل ! ً
وماذا يعنـي ذلـك، العمـود هـو الجالجـل، ونعـرف ان الجالجـل كانـت فـي !! تكون في صورة أعمدة

... ذيل ثياب هارون الكاهن، وان الجالجل والرمانات مسئولة بشكل ما عن الـزواج ومـيالد إنـسان
قــد يفــسر ذلــك ســبب انتــشار األعمــدة والمــسالت ... ن مــيالد إنــسانوأذن األعمــدة هــي المــسئولة عــ

! لكن ميالد إنسان كـان يـرتبط بالقيامـة!! في المعابد القديمة حيث تعبر عن ميالد اإلنسان الجديد
  . فماذا يعني ذلك
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والــدة اإللــه لهــا مثــل فتحــة الــدرع بالــضبط علــى . ًفــي االيقونــة نجــد ايــضا ان فتحــة راس ثيــاب ق
  !  تشق بينما ثيابه هو تظهر انها فضفاضة بشكل واضحالرقبة ال

فـي الحقيقـة ال نعـرف ! ة على ثيابها ظاهرة، لكن ثيابه هـو لونهـا كلهـا ذهبـييماتزال الحواف الذهب
  وهو أمر عجيب ! من أين اتت هذه األلوان بالخصوص البني منها

ن يـدي الطفـل اإللهـي تمـسكان ً هناك نقطة اتفـاق أخـرى فـي كافـة ايقونـات المـيالد تقريبـا وهـي ا-
ان ذلك يقول لنا ان يربط يديه بها بشكل ! بيد والدته القديسة بينما يديها الثانية تظهر وهي تحمله

ال ! مباشــر وظهــر فــي الغالــب ثمانيــة اصــابع فقــط حيــث االبهــام لكــل اليــدين يختفــي داخــل يــد االم
  !فة األيقونات على اإلطالقتشير اإليقونة هنا، هي عالمة تظهر في كاشئ نفهم إلى أي 
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   )٦ (أيقونة الميالد للسيد والسيدة الجالسين على العرش) ١(
  

  
والدة اإلله فان له ظهـر . يه قهذه األيقونة العظيمة تقول لنا أمر هام عن العرش الذي تجلس عل

  .. عجيب كما يظهر
والـدة اإللـه ال تـضعه علـى سـاقها بـل تحملـه علـى . ًيمسك الـسيد فـي يـده الكـرة األرضـية تقريبـا وق

  .. ًهذا العرش الذي يحملهم معا! كيف نفهم ذلك؟!! يدها
ت والــدة اإللــه مالبــس حمــراء خارجيــة وهــي جالــسة علــى العــرش وكانــ. ترتــدي الــسيدة ق -

تجلـس علـى العـرش !! ترتدي ثياب زرقاء خارجية وهي تحمله في ايقونـة المـيالد الطقـسية
 بالثياب الحمراء 

ًمن النـادر جـدا ان !! لكن الملفت هو ثياب السيد له المجد فهو يرتدي ثياب زرقاء داخلية -
نجــد انـــه ال يرتـــدي ثيابـــه الحمـــراء الداخليـــة لعــل الـــصليب مـــر اآلن واصـــبحنا فـــي القيامـــة 

ـــه فـــي عـــرش اهللا . حيـــث تجلـــس ق ) تجلـــس الكنيـــسة فـــي عـــرش اهللا لـــه المجـــد(والـــدة االل
َمــن يغلــب فــسُأعطيه َأن يجلــس معــي فــي عرشــي، كمــا غلبــت َأنــا َأيــضا وجلــست مــع ٢١( َ َ َ َُ ْ َ ُ ْ ْ ْْ َ ََ َ َ ُ ََ ً َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َْ ْ

َِأبي في عرشه ِ ِْ َ   )٢٤ =٢١: ٣رؤ " (.ِ
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  ) ٧(أيقونة الميالد الحاملة عنقود العنب) ١(

  
ًان األيقونـات التــي يكــون فيهـا الــسيد محمــوال يرتــدي القليـل مــن المالبــس والتـي تظهــر جــسده علــى 

  ًنحو شبه عاري، هذه اإليقونات جميعا تقول عدة رسائل 
  ان تؤكد على انه انسان بشري كامل ككل إنسان بشري االولى هي تريد 

ًوهــي تعريــه مــن مالبــسه تمامــا نتيجــة العمــل الــذي يتعــين عليــه ان يقــوم بــه فيمــوت علــى الــصليب 
  !! ًعريانا

  وهنا في هذه األيقونة تقول لنا بوضوح 
عمـل ليـتم والدة اإلله لطفلها اإللهي وهـي شـريكة معـه فـي ال. ان الخمر هو العنب الذي تحضره ق

  المهمة التي أتى من أجلها
  هناك كم ال بأس به من االسئلة، ف.....ًال يبدو ان هذا التفسير كان وافيا  

  قطعة القماش 
 اليـــسرى توجــد قطعـــة مــن القمـــاش األبــيض وهـــي ذيــل الجلبيـــة التـــي والـــدة اإللــه.  قفـــي يــدهنــاك 
فتحة تصل للحقوين ولكن ذيل الجلبية وهذه الجلبية تكون مشقوقة عند فخذه وال! ؟ له المجديرتديها

  !! يستمر على طول الفخذ
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هــذا المــشهد ! والــدة اإللــه عنــدما تحمــل طفلهــا اإللــه. ًالحــظ غالبــا هنــاك قطعــة قمــاش فــي يــد ق(
ًمتكرر مرارا وتكرار  ما هـي هـذه القطعـة مـن القمـاش؟ ال يجـب ان نفـوت الـسؤال ببـساطة فـان ... ً

ة الــرب لــه المجــد وهــو حامــل إكليــل الــشوق تلــك التــي كانــت ُقطعــة قمــاش أخــرى طبــع عليهــا صــور
ال ... تحملهــا القديــسة فيرونيكــا ومــسحت بهــا وجــه الــرب وهــو حامــل الــصليب فــي طريقــه للــصلب

ًمــايزال المنــديل الــذي كــان علــى وجــه متروكــا مــع األكفــان فــي القبــر بعــد القيامــة .. نقــف فقــط هنــا
َلمنديل الذي كٱَو٧"وكان المنديل  ِ ِ ِ َ ْ ٍان على رأسه ليس موضوعا مع اَألكفان بل ملفوفا في موضع ْ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ًَ ْ ًُ َْ َ َِ ْ َ ُ َْ َ ََْ َ

ُوحده َ ْ   ) ٧: ٢٠يو  (".َ
ان قطعة القماش التي توجد في أيقونة الميالد على نحو متكرر ونحن ال نعرف سبب وجودها أو 

  ًأهميتها هي تقول معلومة هامة جدا ولكن ما هي؟   
   

 التــي يرتــديها مفتوحــة مــن الجانــب لتــصل الفتحــة حتــى الحقــوين ولمــاذا؟ ًأيــضا ثيابــه هــذه - 
يوحنــا المعمــدان كــان يرتــدي . ًتمتــد الفتحــة حتــى هــذا المكــان أمــر عجيــب حقــا؟ الحــظ ق

ًمنطقة من جلد على حقوية، ولقد درسـنا سـابقا ان هـذه المنطقـة ربمـا تكـون مـصنوعة مـن 
أمـــر غريـــب ولمـــاذا تمتـــد الفتحـــة ! نطقـــةًجلـــد الثعبـــان والـــذي يكـــون مالئـــم جـــدا ليـــصبح م

ًالجانبيــة لتــصل إلــى هــذا المكــان؟ الحــظ علــى الــصليب مزقــوا ثيابــه ألربعــة أجــزاء وحتمــا 
َمــسار الفتحــة التــي نراهــا هــو مــسار التمزيــق النــه كيــف يمزقــوا ثيابــا واحــدة ألربعــة أجــزاء 

ًرة أيــضا ثيابــه كانــت ًمتــساوية هــذه الفكــرة وجــدناها ايــضا فــي ايقونــة المــيالد األولــى الــشهي
  ! مشقوقة ومخيطة بخيط لتقول انه قد تم تمزيقها

الحقيقــة ذات مــرة ظهــر الــسيد لــه المجــد للقــديس البابــا بطــرس خــاتم الــشهداء وكانــت ثيابــه  - 
وأذن .. بطرس خاتم الشهداء من الذي شق ثيابـك يـارب فقـال اريـوس. مشقوقة فقال له ق

ٕن عرفنــا ان الهرطقــة هــي المعرفــة الخاطئـــة واذا ا... فمــا عالقــة الهرطقــة بتمزيــق الثيـــاب
كان آدم وامراته اكال من الشجرة بناء على معرفة كاذبة فربما يكون هنـاك رابـط لكـل ذلـك 

  ًمعا  
ديها؟ لكـن الحـظ الطرحـة تغطـي تـولماذا تر! والدة اإلله ترتدي طرحة ال تغطي شعرها. ق - 

حة تغطـي رأسـه هـو كـذلك؟ ان هـذه أمر في منتهي العجب ولماذا الطر!! ًرأسه  هو أيضا
ًالرســـالة ال تبـــدو غريبـــة، فـــان الـــسيد تبـــارك اســـمه مـــرارا وتكـــرارا رأينـــه داخـــل ثيـــاب الـــسيدة  ً
القديــسة والــدة اإللــه وحتــى فــي االيقونــة البيزنطيــة نجــد انــه داخلهــا هــي نفــسها وفــي بعــض 

ربمـا ... ًحة تمامـا انها رسـالة واضـ! اإليقونات الروسية او البيزنطية نجد انه داخل بطنها
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والدة . أي ربما يعني ان ق... يريد ان يقول ان حدث الميالد ليس على المستوى الزمني 
ان الـــسبب فـــي ذلـــك ان المولـــود وهـــو ! اإللـــه تظـــل حبلـــى بـــالرب لـــه المجـــد طـــوال الوقـــت

القــدوس ابــن اهللا ربمــا يكــون هــو نفــسه الكنيــسة المولــودة فــي القيامــة أي اننــا فــي كــل هــذه 
والدة اإلله أمنا وسوف نولد في القيامة كل منا جزء مـن سـيدنا ربنـا . اة نظل داخل قالحي

ويعني ذلك ان حالة الميالد لم تحدث بعد وهذا هو سبب وجوده هو نفـسه ! يسوع المسيح
 ...  داخلها او داخل ثيابها او داخل الطرحة التي ترتديها الن الميالد لم يتم بعد

لكـن اليـسرى ! ولمـاذا؟؟ يـده اليمنـى تمـسك بالعنـب! ه اليـسرىالحظ هو يمسك الطرحة بيـد -
نعـرف ان اليـد اليـسرى او الجانـب االيـسر منـه كـان يـرتبط بـاألب كمـا !! تمسك بالطرحـة؟

 حيث ينظر في اتجاه الـشمال لـآلب ليأخـذ الوصـية التـي ينفـذ بهـا ٣رأينا في األيقونة رقم 
أمـر الـصلب قـد صـدر علـى االبـن ان ! امر في منتهي العجب! وكيف يحدث ذلك! عمله

هي التـي و! ًالوحيد تبارك اسمه من اآلب الصالح مرسال بالروح القدس للقديسة والدة اإلله
   ) انها مجرد فكرة ربما خطأ.. هل هذا االستنتاج صحيح(أخبرته باألمر الصادر له 

األرزق وهنـاك قـدم موضـوعة علـى الـرداء الخـارجي !! الحظ ليس هناك أحذية في األقـدام -
 واألقدام تصنع صورة الصليب ! وقدم على الرداء الداخلي األحمر
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  ٧إيقونة الميالد ) ١(

  
  

والدة اإلله تحوي السيد له المجد  . ة تقول لنا أمر هام للغاية وهو ان السيدة قهذه األيقونة العظيم
  ... داخلها

ًهذه األيقونة تظهر أمرا بسيطا فالخالق ببساطة يوجد داخل ثيـاب والدتـه وهـي نفـسها ترتـدي ثيـاب  ً
كــذلك بــسيطة لكــن العالمــات مــا تــزال موجــودة ففتحــة الــرأس كالــدرع ال تــشق لــديها وأســاور اليــدين 

  !! ًأيضا وتظهر ثيابه ليس مثل فتحة الدرع
ًتقريبــا امــا ثيابــه هــو بنيــة والــدة اإللــه تظهــر حمــراء . الثيــاب الخارجيــة صــفراء والداخليــة للــسيدة ق

  !ماذا تقول لنا هذه األيقونة؟.. فتظهر بلون سماوي 
ذلـك بـسبب البـرد ال يبـدو ان ! تمسك بيدها اليمنـى طـرف الـرداء األصـفر لتغطـي ابنهـا بـه ولمـاذا؟

انهـا تريــد ان ... ًمـثال انهـا إشـارة غيـر مفهومــة لمـا تمـسك بالثيـاب وتتكلـف عنــاء رفـع الثيـاب عليـه
هــي تحــاول ان تجعــل نفــسها وســيط بــين اهللا المتجــسد ... تــصنع حجــاب بينــه وبــين الواقــع المحــيط

لشريرة وتقدم نفسها انها تتشفع في البشرية ا! والكون المحيط بحيث يرى الكون المحيط من خاللها
هــل الكوكــب ! لكــن لمــاذا الثيــاب صــفراء؟! بــديل لألشــرار حتــى مــا يــرحمهم ويقبــل شــفاعتها عــنهم

نفهـم لمـاذا الثيـاب ال يمكننـا ان !! سوف يجف مـن المـاء وبـذلك فالـصحراء تـسود الكوكـب بالكامـل
  صفراء؟  
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  )٨(أيقونة الميالد ) ١(

  
  

  ًا تحتويه داخلها بوضوح وهو داخلها هذه األيقونة خطيرة للغاية، فهي حتم
لكـن الثيـاب تختلـف اآلن الثيــاب الخارجيـة حمـراء امــا الداخليـة فزرقـاء ولمــاذا؟ ألننـا نعـرف ان فــي 

  !!  حمراء والخارجية زرقاءالمعتاد الثياب الداخلية تكون
  !!  هو يرتدي ثياب صفراء

لكـن الجالجـل توجـد فـي ! نيـرة كالمعتـادوالدة اإلله الجالجل والنجـوم الم. يظهر في ثياب السيدة ق
  جانب واحد فقط 

يظهر ان هذه األيقونة بها نفس المكونات الموجودة فـي األيقونـات األخـرى لكـن الترتيـب مختلـف، 
  !ولماذا الترتيب مختلف؟

! الثالثة نجوم كما هي وحتى جميعها ظاهرة وكذلك الجالجل وهي توجد على الجانب األيسر فقط
  ! خاصة لونها أصفر ذهبي فهي مصنوعة من الذهبالسيد له ثياب
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  )٩(إيقونة الجلوس على العرش ) ١(
  

  
  

تتميز هذه األيقونة بشكل فريد فالسيد ووالدته القديسة يجلسان على العرش، ويظهر العـرش بـشكل 
فـي ) ١٦: ١سريرنا أخضر نش (كبير يجعلنا نعتقد انه كما لو كان سرير أكثر منه مجرد كرسي 

ً أمور كثيرة جـدا فهـي تحمـل الـوردة او غـصن الـشجرة علـى كتفهـا وهنـاك وردة أخـرى علـى المشهد
  الكتف اآلخر ووردة فوق الرأس محل كل النجوم المنيرة في كافة األيقونات 

اما السيد فهو مايزال يحمل المكتوب في يده ولسنا نعلم هـل هـذا المكتـوب هـو الكتـاب المقـدس ام 
تظهـر الوسـائد !! ا مـن أبيـه او هـو الحكـم بالعقوبـة الـذي آتـي لينفـذههو الوصية التـي حـصل عليهـ

  ! والدة اإلله لتقول شيء ما غير مفهوم فما هي هذه الوسائد؟. والتي تجلس عليها ق
  ! ليس هناك أحذية في أقدام السيد في هذه الصورة

يث هـذه النوعيـة ًلكن في خلفية العرش تظهر صورة الزخارف باالرابيسك تقريبا في حالة عجيبة ح
  ! من الزخارف تنتمي للعصور المتقدمة، وربما كانت موجود في العصر البيزنطي المتأخر

والــدة اإللـه فهنــاك ثيـاب علــى يـدها نازلــة . الـسؤال محـل البحــث هـو الثيــاب التـي ترتــديها الـسيدة ق
يدة ويجلس ألسفل وهناك ثياب تأتي بالعرض على ساقيها أسفل الطفل اإللهي في صورة كأنها مق

الحقيقة انه ال يمكنها التحرك !! الطفل اإللهي فوق هذه الثياب كأنه يؤكد على القيد وما هو ذلك؟
ًأبدا على هذا الوضع انها مقيدة تقريبا وماذا يعني ذلك؟ نحن ال نفهم ً !!  
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لـديها أحذيـة فـي قـدميها أمـر عجيـب للغايـة، فــي أغلـب األيقونـات هـي تتحـرك بقـدمين حـافيتين ثــم 
  ! ندما تجلس على العرش يكون لديها أحذية ولماذا؟ع

والــدة اإللــه والعمــود الرابــع . ظــاهرة للعــرش الــذي تجلـس عليــه الــسيدة ق) قــوائم(هنـاك ثالثــة أعمــدة 
قد يعني ان هنـاك ! (مختفي وهناك مثل وسادة او سجادة تضع قدميها عليها وهي مرتدية األحذية

  )عمود مخفي
ش يمـثالن األسـوار الخارجيـة لأليقونـة وهمـا عمـودان يـستمران حتـى هناك عمودان مـن خـارج العـر

الطــول ( ذراع ١٨أعمــدة معبــد ســليمان طــوال العمــود !!(يــتم الــتالحم بينهمــا بواســطة قبــة مزخرفــة
وهنـاك مالكــان ") ١٥: ٧ملـوك ١" ذراع ١٢ومحـيط العمـود )  ذراع٣٥االجمـالي للعمـود والتيجـان 

  يقفان خلف العرش
مـــثال األعمـــدة مقـــسمة .. بهـــا كـــم هائـــل مـــن الزخـــارف والـــديكورات وال يمكـــن عـــدهاالحـــظ األيقونـــة 

  ألجزاء 
ال نعــرف إذا كانـت هــذه األرقــام !!  ولـم نقــم بعـد القبــة١٨ تقريبـا لكــن األرضــية ١٦االعمـدة نفــسها 

  !! تظهر انها زخارف أكثر منها إشارة تعليمية!! هامة
ًالعرش أيضا فاخر جدا وبه كم هائل من الزخ   ارف واألعمدة وغيرها ً

 مفاصل أساسـية لـسنا نعـرف الـسبب لوجودهـا ولمـاذا ٤والدة اإلله به . قوائم العرش خلف ظهر ق
قـــد يكـــون ذلـــك مـــن قبـــل الزخـــارف او ان بهـــا أســـرار للتعلـــيم لـــست أعـــرف فـــي ! ٣ وليـــست ٤هـــي 

  !!الحقيقة
  



  بسم الثالوث القدوس األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد أمين 
  " والدة اإلله- الربقيامة"              ليس مثل اهللا يا يشورون يركب السماء في معونتك        

 

  
   روسيا ا$تحادية   – موسكو – جامعة الصداقة بين الشعوب - جرجس فرنسيس تاوضروس  طالب بكلية العلوم

 ٠١٠٢٢٥٣٢٢٩٢   

 com.yahoo@1mrwaheid/          com.gmail@mrwaheid 

٤٢٠

  ١٠أيقونة الميالد ) ١(

  
  

المــــيالد تــــشترك هــــذه األيقونــــة مــــع العديــــد مــــن أيقونــــات 
األخرى في العديد من الخصائص والمالمح ولكن الجزء 
الرئيـــسي فــــي هـــذه األيقونــــة يمكــــن ان نـــراه مــــن األســــهم 

  المرسومة في األيقونة الكبيرة
في المعتاد في أيقونات المـيالد نجـد يـدي الطفـل اإللهـي 

  ممسكة بيدي والدته بصورة شبه دائمة 
فـــع ألعلـــى ذلـــك لـــيس المـــشهد هنـــا، فـــان يـــدي الـــسيد ترت

ـــــه تكـــــون  ـــــسة والـــــدة اإلل ـــــة البركـــــة بينمـــــا يـــــد القدي معطي
. ان المــسار العمــودي بــين يــد الــسيد لــه المجــد ويــد ق...منخفـضة عنهــا وهــي تحــصل علــى البركــة

مقدمــة حجــرة فــي ًوالــدة اإللــه كمــا يظهــر فــي األيقونــة هــو تحديــدا العمــود الــساقط مــن العتبــة العليــا 
    األكبر كما درسنا الملك إلى حجرة الملكة في الهرم

 ذراع بينمـا العمـود الخـارجي قيمتـه ٣٩وهذا العمود بـه أثنـين مـن القـيم فهنـاك عمـود داخلـي قيمتـه 
 وهــذه القيمــة هامــة ٧ × ١١٩=  بوصــة ٨٣٣ ذراع وهنــاك عمــود بينهمــا قيمتــه بالبوصــة هــو ٤١

 بوصــة ٨٣٣ نفهــم ان العمــود (٢٣ × ١١٩ = ٢٧٣٧ًجــدا الن الظــاهرة الفلكيــة المــصرية كانــت 
 ٣ ذراع مـن بـاب حجـرة الملكـة وعلـى بعـد ٧.٧٦والذي ربما تشير إليه حركة اليد يكون على بعـد 

المهــم هنــا هــو ان العمــود الــساقط مــن يــد الملــك للملكــة هــو عمــود !) ذراع مــن وجــه العتبــة العليــا
  ... البركة للعطية المنقولة من يد اهللا ألمه القديسة ومنها للعالم
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ان ....  ميالد إنسان هي صورة القيامة في العالم الذي نحن نعيش فيـهإثبات على ان( - 
ونـرى انـه قـام مـن المـوت ... السيد له المجد مزقوا ثيابه ألربعة أجـزاء وهـو علـى الـصليب

وكان عليه بعض الثياب بينما هو ترك الكفن في القبر فمن أين أتت الثياب؟ ونرى كذلك 
اللهـي مـشقوقة مـن االمـام ومـن كتـف الـذراع مـا يعنـي في أيقونة الميالد ان ثيـاب الطفـل ا

ثـم تـم تخيطهـا مـن ) كمـا حـدث وهـو علـى الـصليب(ان الثياب كانت مشقوقة أربعة أجزاء 
ويعني ذلك ان الميالد هو صورة القيامة النه جمع الثياب من الجديـد بعـد ان قـام .. جديد

ومي الثالـث بعـد القيامـة من الموت وهـذا هـو الـسبب انـه ذهـب لعـرض قانـا الجليـل فـي اليـ
ًالن ميالد انسان هو هو القيامة فال يمكن حدوث ميالد انسان دون الصلب اوال يقوم فـي 

ان القضية الخاصة بتعريف الزمن سوف تظل سـؤالنا !! والدة اإلله. ًالقيامة مولودا من ق
  !   ًوربما نرى نورا من بهائه الكامل لنفهم ما هو الزمن؟! حتى النهاية

  



  بسم الثالوث القدوس األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد أمين 
  " والدة اإلله- الربقيامة"              ليس مثل اهللا يا يشورون يركب السماء في معونتك        

 

  
   روسيا ا$تحادية   – موسكو – جامعة الصداقة بين الشعوب - جرجس فرنسيس تاوضروس  طالب بكلية العلوم

 ٠١٠٢٢٥٣٢٢٩٢   

 com.yahoo@1mrwaheid/          com.gmail@mrwaheid 

٤٢٢

 )١١(أيقونة الميالد ) ١(

  

  هذه األيقونة العظيمة ماذا تقول لنا؟ 
انــا أعلــم ان كافــة األيقونــات التــي فيهــا الطفــل اإللهــي 
ًعريان تقريبا بال ثياب هـي تهـدف ان تؤكـد انـه إنـسان 
بـــشري ولـــه ناســـوت إنـــسان كامـــل وهـــي تريـــد ان تؤكـــد 
علــى هــذا المعنــى بــسبب انــه الوســيلة لعبــور الخــالص 

  .. إلينا
ًوالـــــدة اإللـــــه ترتـــــدي ثيابـــــا حمـــــراء داخليـــــة . الـــــسيدة ق

وزرقــاء خارجيــة كالمعتــاد ولكــن الطرحــة الزرقــاء علــى 
رأسها تكون ممـسوكة بيـدي الطفـل اإللهـي وهـو يجـذب 

لــــسنا نعــــرف الــــسبب؟ لــــيس !! الطرحــــة ليكــــون داخلهــــا
هنــاك أحذيــة فــي قدمــه او قــدمها علــى االطــالق فهــي 

ا غيــر مختفــي تجلــس علــى الــسحاب ويظهــر ان شــعره
ًتمامــــا فهــــو ظــــاهر خلــــف ظهرهــــا فــــي إشــــارة عجيبــــة  ً

  !! للغاية

  

  !  ًفي الحقيقة هذه األيقونة تكون صعبة نسبيا وغير واضحة
  لكن الحظ 

قد (والدة اإلله وطفلها يجلسان فوق عتبة أعلى من األرض . ق
حيـث طلـي القـائمتين والعتبــة ) تكـون العتبـة العليـا عتبـة اإليمــان

  ) ١٩=٧: ١٢خرو ( بالدم العليا
 والعتبـة ٤١ و٣٩في الهرم نعـرف ان القـائمتين همـا العمـودان (

 ذراع ٦.١العليا هي التي تدخل إلى حجرة قرين الملكة وطولها 
  ..  بوصة١٢٦او 
يوسـف يحمـل . ق!! هل هم يجلسون في مغارة؟..  الحظ هناك نور نجم يأتي من خارج المغارة-

هـل هـذا معتـاد ان يحمـل وعـاء !!  الغنم يحمل وعاء الماء على كتفهغصن الشجرة في يده وراعي
يظهـر ان راعـي الغـنم يـرتبط بقـديس يوسـف حيـث النباتـات تـرتبط بالمـاء ولكـن !! الماء علـى كتفـه

  ماذا يعني ذلك؟  
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  )١٢) (او الروسية(ايقونة الميالد البيزنطية ) ١(
  

  
جــوم الثالثــة علــى الجبهــة والكتفــين وشــكل الثيــاب هنــاك نقــاط تــم االتفــاق عليهــا ودراســتها مثــل الن

  .. وغيرها
الواقـــع ان ثيـــاب الـــسيد هنـــاك غريبـــة بـــشكل مـــا ولـــم ندرســـها مـــن قبـــل ولكـــن مـــن الـــصعب  -

والـدة اإللـه وهـي تحمـل ابنهـا .  الجزء األساسـي فـي هـذه األيقونـة هـو جلـوس ق-دراستها 
 الحقيقـة ان االيقونـة -تمرار اإلله في وعاء يسكب ماء في عمودين مـن المـاء ينـزالن باسـ

الــسؤال هــو مــا هــو المــاء؟ انــه الــروح القــدس بــنص الكتــاب المقــدس ... تحتــاج فهــم كثيــر
َوفي اليوم األخير العظـيم مـن العيـد وقـف يـسوع ونـادى٣٧" ُ ََ َ َ َُ ََ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ِ ِ َ ِ ْ إن عطـش َأحـد فليقبـل إلـي «: ِ َِْ ِ ِْ َُ َ َْ ٌ َ ِ ْ

ْويشرب َ ْ َ َمن آمن بي كم٣٨. َ َ ََ ِ َ ا قال الكتاب تجري مـن بطنـه َأنهـار مـاء حـيْ َ َ ٍُ ِ ِ ِ َِ ُ َ ْ ْ ْ ِ ْ َ َ ْ َ َقـال هـذا ٣٩. »َ َ َ َ
َعن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين َأن يقبلـوه ألن الـروح القـدس لـم يكـن قـد ُأعطـي  ِ ِ ِ ِْ ُْ َْ ْْ ُْ ََ َ َ َ َْ َ َُ ُ ُ ْ ْ ِ  َ ُ َ َ َِ ُِ ُِ ْ  ِ

َبعد ألن يسوع لم يكن قد مجد ب َ َ ََ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ  َ ُعدْ   )٣٩-٣٧: ٧يو  (ْ
أذن المـــاء هـــو الـــروح القـــدس، ولكـــن أي مـــاء؟ هـــل المـــاء الـــذي نـــشربه نحـــن هـــو الـــروح  - 

هي تجلس داخل الوعاء وينـساب المـاء مـن ابنهـا ومنهـا والمـشهد هنـا يكـون إذا !! القدس؟
كان السيد المصلوب مايزال داخل بطن أمه وهو هناك داخل بطن أمه مضروب بالحربـة 
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مــن جنبــه ويخــرج كأنــه يخــرج منهــا فــي الحــين انــه يخــرج مــن جنــب الــسيد فيخــرج المــاء 
  !! المصلوب الموجود في بطن أمه

لقــد جــرح الجانــب بالحربــة مــرة !! لكــن المــاء ال ينــساب فــي عمــود واحــد بــل فــي عمــودان - 
ان وجـود عمــودان هــو أمـر معــروف فــي الكنيــسة !! ومــن أيــن آتـى العمــود الثــاني؟! واحـدة

د صــنع ســليمان الحكــيم عمــودين للمعبــد وهنــاك عمــوان اســتند عليهمــا والكتــاب المقــدس وقــ
شمشون الجبار ليهدم المنزل ونرى عمـودين ينـزالن مـن رأس الملـك إلـى حجـرة الملكـة فـي 

بينهما توجد العتبة العليا امام ( ذراع ٤١ ذراع والعمود طوله ٣٩الهرم وهما العمود طوله 
بينمــــا فــــي حجــــرة الملكــــة هــــذان ) بوصــــة١١٣ ذراع او ٥.٥علــــى مــــسافة (حجــــرة الملــــك 

 ٦.١ويحمــالن العتبــة العليــا وطولهــا )  بوصــة١٠٣.١٥( ذراع ٥العمــودان بينهمــا مــسافة 
مزيـد مـن التوضـيح يوجـد فـي جـزء -طول حجر العتبة الجيـري كلـه( بوصة ١٢٦ذراع او 

  )الهرم
  !ياه؟لكن من اين تأتي الم! هو يقصد وجود العمودان - 
ًي التي تنقل النعمة من االبن إلى والدته ومنها لنا جميعا، المياه هي ما نعرفه ان المياه ه - 

الحـظ القمـر سـيتحول إلـى (وهذا الفعل يتم من خالل عمودان مـن الميـاه ! التي تفعل ذلك
 ... دم

ْمـن ٣٨(ومـاذا يعنـي ذلـك؟ ! الحظ المياه بنفس لون الثياب الداخلية للقديسة والدة اإلله -  َ
َآمن بي كما قـال  َ َ ََ ِ الكتـاب تجـري مـن بطنـه َأنهـار مـاء حـيَ َ َ ٍُ ِ ِ ِ َِ ُ َ ْ ْ ْ ِ ْ َ َ ِقـال هـذا عـن الـروح الـذي ٣٩.»ْ  ِ  ِ َ َ َ َ َ

ْكان المؤمنون به مزمعين َأن يقبلوه ألن الروح القدس لم يكن قد ُأعطي بعد ألن يسوع لـم  َْ َ َُ ُ ُُ ََ َ َ َ َ َ َ َْ َْ ِ ِ ِْ ُْ َْ ْْ ُْ َُ ْ ْ ُ َ َ َِ ُِ ُِ
ُيكـن قـد مجــد بعـد َْ َ َ ُ ْ َ ْ .. مفهــوم ان المـاء هـو الــروح القـدس فـي القيامــة)... ٣٩-٣٨ : ٧ويـ)(.ُ
َوجـدت حبلـى" والـدة اإللـه . وهو في احشاء ق ْ ُ ْ َ ِ ِروحلـ\ َنِمـ ُ  \ِقـدسْل ُ )... ١٩=١٨: ١مـت" (.ُ

والــدة اإللــه تجلــس . وق!! همــا عمــودا المــاء مــن الــروح القــدس) ٤١، ٣٩(أذن العمــودان 
  داخل الدائرة بين العمودين 
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   )١٣(والدة اإلله تقف فوق القمر. يقونة الميالد وقأ) ١(
 
والــــدة اإللــــه تحمــــل غــــصن . نعــــرف ان الــــسيدة ق - 

وهـو لـه المجـد يحمـل الـصليب ..الـشجرة فـي يـدها 
الحـظ وهـو قـائم مـن المـوت كـان (في يده اليـسرى 

ًيحمــــل الــــصليب بيــــده اليــــسرى أيــــضا ويبــــدو ذلــــك 
ويقـوم بعمـل البركـة بيـده اليمنـى ) سلوك خاص بـه

 مـع مالحظـة -ًأمر هام البركة باليد اليمنى دائمـا(
ًيوحنا المعمدان أيضا يحمـل الـصليب بيـده . ان ق

 !) اليسرى
ًيرتــــدي الــــسيد ثيابــــا واحــــدة بيــــضاء، ولــــيس هنــــاك  - 

 أحذية في قدميه
والــدة اإللــه لــيس لــديها ايــة نجــو منيــرة . الــسيدة ق - 

ـــــى الكتفـــــين او الجبهـــــة ويوجـــــد فقـــــط مالكـــــين  عل
علـــى رأســـها بينمـــا الـــسيد نفـــسه ال يحمـــالن التـــاج 

  يحمل تاج على رأسه  

  

 فوق التاج نرى الروح القدس المبارك مثل حمامة  - 
او (والــدة اإللــه وهــي حاملــة ألبنهــا اإللــه فــي حيــز بيــضاوي كأنــه البيــضة . تظهــر الــسيدة ق - 

 ًوهي تحتويهما معا ) الشكل البيضاوي
ًهي صورة معتادة ويظهر ان القمر دائمـا يـتم و.. والدة اإلله على القمر تحت رجليها. تقف ق - 

االعتمـاد عليـه فـي البنـاء، وفــي بنـاء الكنـائس الروسـية تجـد القمــر يظهـر اسـفل الـصليب فــوق 
الحـظ (لكي يقوم بعمليـة الفـداء ) الشاهد للحق(الكنيسة وهو يقول ان السيد يعتمد على القمر 

يظهـر انـه يعتمـد .. دان لينـشئ الكنيـسةان السيد المسيح أخذ مياه المعموديـة مـن يوحنـا المعمـ
 !) عليه بالفعل

الـــسيدة والــدة اإللـــه فـــي صــورة غيـــر معتـــادة . هنــاك مثـــل بــروش يـــربط الـــرداء الــذي ترتديـــه ق - 
 لوجود مثل هذا البروش لديها 

ًلكن بالتأكيد الرداء الخارجي والذي ترتديه فوق الرداء الـداخلي األحمـر غالبـا والخـارجي أزرق  - 
 ياب معتادة والرداء الخارجي أمر معتاد يظهر في أغلب األيقونات ًغالبا هو ث
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والدة اإللـه وال يوضـع تـاج علـى رأسـه . ال تمنع هاالت الضوء وضع تاج الذهب فوق رأس ق - 
 هو بل يظهر رأسه بشعره فقط 

النقطــة الرئيــسية هــي التــصوير للقديــسة والــدة اإللــه وابنهــا وهمــا داخــل اإلطــار البيــضاوي او  - 
مارمينـا شـيء . ابوسـيفين وايقونـة ق. ربما تقول لنا أيقونة ق!! ( في أمر غريب للغايةالبيضة

 )  ما يفسر هذه األيقونة
 عالمـات ٣وهـي إشـارة مكـررة بوجـود ة حول رأس الـسيد لـه المجـد يهناك ثالثة عالمات رئيس - 

ل رأس  أهرامــات حــول رأس الــسيد لــه والتــي تحتــاج لتفــسير وجــود االهرامــات الثالثــة حــو٣او 
  ) هناك أيقونة تالية تظهر االهرامات الثالثة بصورة صريحة(السيد له المجد 
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  ) ٤١( إيقونة الميالد )١(
ًفــي أيقونــة المــيالد هــذه يظهــر الــسيد مرتــديا ثيابــا بلــون  ً

والـــــدة اإللـــــه ترتـــــدي ثيـــــاب حمـــــراء . غريـــــب وحتـــــى ق
... فـــي صـــورة هـــرمالحـــظ شـــعر ســـيدنا ... (خارجيـــة 

  )يقول؟ماذا يريد ان 
لكـن النقطــة الهامــة هنــا هـي ان الــرداء الخــارجي البنــي 

وهـــذه المعلومـــة نعرفهـــا مـــن ... الفـــاتح يـــأتي مـــن قـــدام
ان الـسالسل الذهبيـة تكـون مـن .. ثياب هارون الكاهن

ُوتجعـــل ٢٥! "لكـــن لمـــاذا؟! قـــدام الـــرداء ولـــيس للخلـــف َ ْ َ َ
ِطرفــــي  َ ِلــــضفيرتين \ََ َْ َ ِ \ ِآلخــــرين فــــي ِ ْ َ ِلطــــوقين \َ َْ ْ  َوتجعلهمــــا ُ َُ ْ َ َ

ِعلى كتفي  َِ َ َ ِلرداء إلى قدامه\َ ِ ُِ َِ َ ." )  ٥٣=٢٥: ٢٨خرو(  
  

ًان اســـم الـــسيد مكتـــوب بجـــوار صـــورته وهـــي يكتـــب ايـــسوس بخرســـتوس وأحيانـــا تـــتم كتـــاب البـــي 
ًأحيانــا ؟ ال نفهــم الــسبب الن اسـمه هــو نفــسه ال يتغيـر فلمــاذا ...او ال يـتم كتابتهــا فتكتــب خـا

علـى كـل !!  نحن ال نعرفهان هناك قصد وراء هذه البي !! ً وأحيانا ال يكتبونهايكتبون 
َلمــا ثبـت ٢٧"انـه يقـول هـي معامــل الـدائرة وأيـن نجــد الـدائرة لـدى الــسيد؟ حـال َ  ُلـسماوات كنــت \َ ْ ُ ِ َ َ 

َهناك َأنا ََ ِلما رسم دائرة على وجه . ُ ِْ َ َ ََ ً ََ ََ َ \ِلغمـر ْ َ نعـرف ان المـاء هـو الناقـل لنعمـة اهللا ) ..٨:٢٧امثـال " (ْ
!! لكـن لمـاذا نحتـاج الــدائرة؟! الينــا) الـروح والقيامـة( الـذين يــنقالن نعمـة المـاء ةعـن طريـق العموديـ

  ًربما نطرحها الحقا .. تبهذه اإليقونة الكثير من التساؤال!!  لماذا يرسم دائرة على وجه الغمر؟
إذا اثــرت قوتـان ضـد بعــضهما علـى مـسافة مــا مـن جــسم .. لنحــاول فهـم ذلـك/ الحـظ فائــدة الـدائرة

كالهمـا ضـد .. د القـوة الثانيـة ضـان القـوة االولـى تكـون .. مـاذا حـدث هنـا.. معين يدور فـي دائـرة
ســـمه انـــى يتخلـــى عـــن ال يرغـــب الخـــالق تبـــارك ا.. اإلنـــسان الـــشرير ضـــد اهللا.. بعـــضهما الـــبعض

الــدائرة تــشمل ارادة اهللا ! االنــسان وال يرغــب ان يجــرده مــن االرادة فمــاذا يفعــل؟ يتــرك الــدائرة تحــدث
هنـا يحتـضن اهللا فـي قلبـه االنـسان الـشرير واالنـسان .. ٕالصالح وارادة االنسان المخالفة هللا الـصالح

رك اســـمه حتـــى يـــتعلم االنـــسان وينتظـــر تبـــا.. يخـــالف ويـــصر علـــى المخالفـــة ويـــرفض بـــاإلرادة اهللا
خالل فتـرة تعلـيم االنـسان يـصنع .. ويعرف كما يحبه اهللا فيوحد اإلنسان ارادته مع ارادة المحب له

االنــسان الخطيــة النــه يــتعلم مــن أخطائــه وهــذا هــو االزدواج منــشأ الــدائرة وكــل خطيــة يــتعلم منهــا 
 مــن مــيالده إلــى قيامتــه فــي االبديــة االنــسان يــدفع الخــالق تبــارك اســمه ثمنهــا فيــصير االنــسان بــار

  اما دائرة االزدواج فهي إكليل الشوق على رأسه الصالح ثمن خطايا أبنائه! ليس فيه شر البتة
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 ) ١٥(أيقونة الميالد ) ١ (

  

  تظهر هذه األيقونة متميزة للغاية 
ان السيد له المجد يجلس على الجانب أوال  - 

ًاآلخر وهو أمر عجيب ويحمل أيضا الكـرة 
  .. األرضية على يده وبطنه او حجره

ــــشجرة او . تحمــــل ق -  ــــه غــــصن ال ــــدة اإلل وال
الــوردة وهــي فــي المعتــاد تحملهــا فــي أغلــب 
ــــات، وقــــد تكــــون معبــــرة عــــن مــــيالد  األيقون

 ويختفي غصن الشجرة تحت يدها.. إنسان
ملفــت للغايــة ثيــاب الــرب لــه المجــد فهنـــاك  - 

ــــرأس  خــــط طــــولي فــــي الثيــــاب مــــن عنــــد ال
فتحــــة الــــرأس تكــــون مثــــل وحتــــى القــــدمين و

وهنـاك فـي الـذيل يوجـد فتحة الدرع ال تشق 
إطــــــــار مــــــــشابه لإلطــــــــار الموجــــــــود حــــــــول 

الرســـالة تتكـــرر ان مـــا ان هـــذه ... الـــرأس
يحيط بـالرأس هـو مـشابه لمـا يحـيط بـذيل 

ـــاب ـــدائرة ... الثي هـــل ذلـــك يقودنـــا لمعنـــى ال
ــــــسها نقطــــــة  ــــــة هــــــي نف ــــــث نقطــــــة البداي حي

  !!  النهاية

  

والدة اإلله هـذه .  مالئكة المعتاد يحملون الصليب ولكن الصليب في جانب قًيوجد أيضا - 
لكن .. في الواقع هي ليست واضحة في الصورة.. المرة وفي الجانب ربما يحملون الحربة

ما يقال هنا انه مع تغير الـسيد لمكانـه لـم يتغيـر موضـع الـصليب معـه وهـو شـيء غريـب 
 !! للغاية

حيـث حجـرة ... هذا المـشهد نـراه فـي الهـرم الكبيـر !! ار الملكًأيضا الملكة هناك على يس - 
 ! والسؤال هو لماذا؟... الملك تقع على يسار حجرة الملك

والدة اإلله وطفلها اإللهي بحيث تغلق الجزء العلوي . هناك شيء مثل قبة تظلل السيدة ق - 
 بيـــضةفـــي شـــكل اللهمـــا وبـــذلك نفهـــم ان الزهـــور كانـــت تغطـــي هـــذا اإلطـــار الـــذي يكـــون 

ويستمر على الجانبين وأسفل اما في األعلـى فهـو يظهـر معبـر ان الـصورة بالكامـل توجـد 
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  ) ًالحظ الشكل البيضاوي يتكرر هنا أيضا (!داخل هذه البيضة على نحو غريب للغاية
 .. يظهر الروح القدس المبارك فوق اإليقونة ولنقل خارج البيضة - 
َلمـا رسـم دائـرة علـ"مرة أخرى  -  ََ ً ََ َِ َ َ  ِى وجـه ْ ِلغمـر\َ ْ َ لمـاذا رسـم دائـرة علـى وجـه  ()٢٧: ٨أمثـال " (ْ

 !)  الغمر؟
ًمن المهم جدا ان نالحـظ ان كافـة نهايـة ثيـاب الـسيد مغطـاة بـنفس هـذا اإلطـار، فاإلطـار  - 

  !!  يغطي الرقبة والذيل واألكمام
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  )٦١(أيقونة الميالد ) ١(

  
  

هــي ان العــالم الــذي نحــن فيــه هــو صــورة العــالم هــذه األيقونــة العظيمــة تقــول لنــا أمــر هــام للغايــة و
! ان الـصورة تـنعكس علـى المـاء.. ًاو لعلنا نعيش داخل عالم بـه األصـل والـصورة معـا... الحقيقي

هذا منطق حقيقي فالمـاء هـو الـذي يعكـس الـصورة وعلـى مـستوى الفيزيـاء يمكننـا ان نـرى صـورتنا 
  !لكن ماذا يعني ذلك؟... في الماء

  
ة المـــيالد فـــي الكاتدرائيـــة يقـــوم الرســـام برســـم الـــصورة وبجوارهـــا صـــورة أخـــرى كـــذلك فـــي أيقونـــ - 

ً جدا جدامشابهة لها   ... ًهو يقوم برسم األصل والصورة معا.. ً
ًأيضا النور يأتي في القبر المقدس يوم السبت وذلك بسبب اننا نحن نسكن الجحيم النـه أنـار  - 

 وأذن هــو آتــي إلينــا نحــن الــذين نــسكن علــى ســكان الجحــيم عنــدما كــان فــي القبــر ثالثــة أيــام
  ... الجحيم

لـيس .. قد يكون ذلك هو السبب اننا نرى صورة معكوسة للكون بسبب اننا نسكن فـي الجحـيم - 
لكــن بالتأكيــد هنــاك صــورة معكوســة الكــون وتلــك هــي التــي ... مــن الواضــح كيــف يحــدث ذلــك

  ) ة الكهفهذا المعنى علمه افالطون بتركيز شديد في نظري(... نراها نحن
  !! ماذا تقول لنا هذه األيقونة العظيمة - 
  ! فالقمر ضخم ولكنه غير منير والشمس صغيرة وتغرب، ماذا علينا ان نفهم منها؟ - 
اال .. انها تقول بينما الشمس موجودة وان كانت تغرب والقمر موجود ولكن ال يـضئ بوضـوح -

ُُنظر َ نَِإنناَف١٢"يقول !! فما هو الماء؟!! ان انعكاس الصورة ينشأ من الماء ِآلن في مـرآة فـي \ْ ٍ ِ ِْ َ
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٤٣١

ٍلغــز لكــن حينئــذ وجهــا لوجــه ِ ٍ ِ ِ ِْ ْ ََ ًَ ْ َ ٍُ َآلن َأعــرف بعــض \. ْ َْ ُ ِ ْ ُلمعرفــة لكــن حينئــذ ســَأعرف كمــا عرفــت\َ ْ َْ ِ ِ ُِ َ ََ ُ َ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ْ ".
 ) ١٢: ١٣كور ١(

مـاء ًأمر عجيب أيضا ان القمر يظهـر مـا خلفـه بـشكل مـا، ويظهـر كمـا لـو كـان القمـر مجـرد  -
تحوَت٢٠" تظهر ما تحتها يقول َ ٍمس إلى ظلمـة لش\ ُلَ َ ُْ َِ ُ ٍَلقمر إلى دم \َوْ َ َِ ُ َ ُقبـل َأن يجـيء يـوم ْ ْ َ ََ ِ ْ َ لـرب \َْ 

ُلعظيم \ ِ َ ُلشهير\ْ ِ ) " النـه كيـف !! القمر يتحول لدم فقط عندما يكون القمـر هـو مـاء) ٢٠: ٢اع
فـــي عـــرس قانـــا ) دم الـــسيد المـــسيح(يمكـــن للـــصخر ان يتحـــول لـــدم فقـــط المـــاء تحـــول لخمـــر 

  .الجليل
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٤٣٢

  )٧١(ايقونة الميالد ) ١(
  

  
  

  هذه األيقونة الرائعة بها العديد من المالحظات 
 ان السيد يستند على الكرة األرضية بيده اليسرى  - 
والدة اإلله تبدو كالمعتاد فتحة الرأس .  عند رقبته مثنية في حين ان ثياب السيدة قبان الثيا - 

 ذلك اساور اليدين وبها ثالثة نجوم جميعها واضحةكالدرع وك
ًوهــو أمــر مهــم الننــا وجــدنا مــرارا ان ألــوان .. األمــر الهــام هنــا ان لــون الثيــاب متطــابق بينهمــا - 

الثيـــاب تتبـــادل بـــين الـــسيد لـــه المجـــد ووالدتـــه القديـــسة فمـــرة هـــي ترتـــدي ثيـــاب داخليـــة حمـــراء 
وهـي ترتـدي ثيـاب خارجيـة حمـراء وداخليـة وخارجية زرقـاء ومـرة هـو يرتـدي نفـس هـذه الثيـاب 

وهذا التبديل كان يضع فـي عقلنـا تـساوي بـشكل مـا حتـى مـا ).. مرات قليلة حدث ذلك(زرقاء 
ًهنـــا الثيـــاب متطابقـــة تقريبـــا تمامـــا.. يمكـــن تبـــديل الثيـــاب بينهمـــا هنـــاك شـــيء مـــا وراء هـــذا .. ً

 .. ؟التطابق في األلوان ولكن ما هو
الـسيدة العـذراء والـدة اإللـه .  الـرب يـسوع المـسيح هـو نفـسه جـسد قعلينا ان نـدرك ان ناسـوت -

ًهو أخـذ جـسده منهـا وأذن فلـيس أمـر غريـب ان نـرى االجـساد متـشابهة جـدا والثيـاب متطابقـة 
  حتى  
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٤٣٣

  ) ٨١(أيقونة الميالد ) ١ (
 

   

  ايقونة عجيبة للغاية 
لك التـي تغطـي شـعرها مـن الـداخل جميعهـا والدة االله وحتى ت. ان الوان الثياب الداخلية للسيدة ق

   ) ًأو أغمق منها قليال (رمادية بنفس ثياب أبنها الوحيد
  ... لكنه يميل رأسه بشكل غريب

على رأس السيد .. والدة اإلله النجم على رأسها مثل أكليل الذهب لهارون الكاهن. بالطبع لديها ق
  .. حرف اوميجا ويعني ان الحرف اآلخر مختفي بينهما
  ؟ لكن هذا الحب الظاهر في هذه االيقونة كيف نفهمه

   يرتدي المنطقة العريضة وتظهر ثيابه مثنية -
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٤٣٤

  ) ٩١(أيقونة الميالد ) ١(

  
  

  

  ًأيقونة الميالد هذه تكون عظيمة جدا 
  بها العديد من المالحظات 

شق بينمـا ثيابـه هـو والدة االله تكـون كفتحـة الـدرع ال تـ. ولكن نؤكد على ان الثياب التي ترديها ق
  .. تظهر بشكل آخر

والــدة االلــه هــي التــي ترتــدي ثيــاب هــارون الكــاهن ولــيس . مــن الملفــت ان فــي أغلــب اإليقونــات ق
  !!السيد تبارك اسمه
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٤٣٥

  ) ٢٠(أيقونة الميالد ) ١(
  

ًيوجد بهذه األيقونة كثير مما درسناه سـابقا 
ولكـن المعلومــة الهامـة هنــا ان ثيـاب الــسيد 

َوطرفـــا ١٨.. "امـــهتـــأتي مـــن قد ََ ِلـــضفيرتين \َ َْ َ ِ 
ِجعلوهمــــا فــــي  َ ُ ُ َ ِلطــــوقين\َ َْ ْ  . ــــى َوجعلوهمــــا عل َُ ََ ُ َ َ

ِكتفـــــي  َ ِ ـــــه\َ ـــــرداء إلـــــى قدام ِل ِ ِ ُ َِ َ ) " ٣٩خـــــر :
٥٧=١٨(  

لــم .. ًهــذه المعلومــة تــم التأكيــد عليهــا كثيــرا
نفهـــم لمـــاذا ينبغـــي ان توضـــعا الـــضفيرتين 

داء ًهنـا أيـضا الـر... على الرداء من قدامـه
كمـــا نـــرى لمـــاذا الـــرداء مـــن ... مـــن قدامـــه

  ماذا يقول لنا هنا؟ لم نفهم !! قدامه؟
والــدة اإللــه يظهــر علــى كتفهــا . بــالطبع ق

وجبهتها النجوم وهي ترتدي اللـون األحمـر 
ًمختلــف تمامــا عــن اللــون الــذي يرتديــه هــو 

  األزرق 

  

  لكن سيظل السؤال واضح 
  اذا يقول لنا هنا؟م!! كما نرى لماذا الرداء من قدامه؟
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٤٣٦

  )١٢( الميالد إيقونة) ١(
 

  

.. فــي أحــد األديــرة كــان هنــاك أيقونــة مــيالد
اتـــــذكر كتـــــب عنهـــــا ان الرهبـــــان اســـــتيقظوا 
فوجدوا ان الـسيد لـه المجـد يـضع يـده علـى 
ــــاك  ــــان ان هن ــــول للرهب ــــه وهــــي تق فــــم والدت
لــــــــصوص فــــــــوق ســــــــقف الــــــــدير يريـــــــــدون 

م اإلضرار بالرهبان والسيد يقول لهـا اتـركيه
ووقــــف .. يــــا أمــــي فهــــم يــــستحقون العقــــاب

والــــدة . الرهبــــان مــــذهولين بينمــــا تــــستمر ق
اإلله بالقول ان هنـاك لـصوص فـوق الـدير 

ولقــــــد نجــــــا .. يريــــــدون اإلضــــــرار بالرهبــــــان
الرهبــان مــن هــذا الخطــر وقــرروا ان يكونــوا 
رهبـــــــان بـــــــصورة أفـــــــضل لينـــــــالوا مــــــــن اهللا 

  ... الغفران
ضع لـه واصبحت هذه هي االيقونة بينمـا يـ

المجــــد يـــــده علـــــى فـــــم والدتـــــه وهـــــو يحمـــــل 
تظهـر الـسيدة ... المكتوب فـي يـده األخـرى

والــدة اإللــه فــي األيقونــة كالمعتــاد وفــي . ق
  األيقونة الكثير الذي درسناه من قبل 
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٤٣٧

 )٢٢(أيقونة الميالد  )١(

   
  ... ماذا تقول هذه األيقونة

  انه يغطي رأسه بالطرحة التي على رأسها 
والدة اإلله حاملة طفلها اإللهي في جانـب الـصورة ونعتقـد انهـا سـوف تكـون مـرآة . ما تظهر قوبين

  ... لتعكس صورتهما مرة أخرى
  .. ال نرى صورة أخرى فقط نرى الزروع والمياه والطيور

  ...فهل تقول لنا ان كل هذه االشياء الجميلة هي انعكاس صورتهما
  ... ياه توجد في الجميع وان المظهر النهائي هو هذاوالم... إن االنعكاس يحدث على المياه
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٤٣٨

  )٣٢(أيقونة الميالد ) ١(
   

  شيء ال يمكن ان يصدق !! ما هي هذه األيقونة؟
ــده اليــسرىانــه يقــوم بعمــل ايــن يمكــن ان !!  البركــة بي

ان الرسالة واضحة فقـط مباشـرة ولـيس بهـا ! نجد ذلك؟
   ان الصورة معكوسة على المرآةلبس 

ان الــــصورة ذلــــك يؤكــــد ... ن يــــسار الملكــــةالملكــــة عــــ
  ... هذا ما تقوله هذه األيقونة!! معكوسة على المرآة

ان تأكيــد انعكــاس الــصورة علــى المــرآة هــو هــدف هــذه 
ًاأليقونة، لكن تنعكس الصورة على ماذا؟ درسـنا سـابقا 
علــــى المــــاء، فالمــــاء يعمــــل كــــالمرآة ويعكــــس الــــصورة 

  ... عليه
 

ل وغيرها وليس لديه أحذية في قدميه وهي ترتدي ثياب زتوني اسفل الثياب تظهر النجوم والجالج
ًحيث يجلس دائما على جبل الزيتون، وبالمناسبة لماذا ينبغي ان يقـابلهم بعـد القيامـة فـي (الحمراء 

هـو يرتـدي ثيـاب صـفراء خارجيـة وبيـضاء داخليـة علـى نحـو !) الجليل لمـاذا لـيس أي مكـان آخـر؟
  ... عجيب

  !كيف ولماذا وماذا يهدف ان يقول؟..  األساسي بانعكاس الصورة على المرآةاالهتمام
َوصــنع 8(المــرآة تحاصــرنا فــنحن وجــدناها فــي المرحــضة النحاســية فــي خيمــة االجتمــاع  َ َ َلمرحــضة \َ َ َ ْ ِ ْ

ٍمن نحاس وقاعدتها من نحاس ٍَ َُ ُْ ِْ ِ َِ َ َ َ ِمن مرائي . َ َِ َ ِلمتجندات \ْ َ  َ َ ُ َللواتي تجندن\ْ ْ  َ َ ِ َ عند بـاب خيمـة ِ َِ ْ َ َ ِْ ِالجتمـاع\َ َ ِ ْ ِ. (
  .. )٨: ٣٨خرو (

ًأيــضا الملكــة فــي الهــرك األكبــر تجلــس عــن يــسار الملــك مــا يقــول لنــا ان الــصورة معكوســة علــى 
    مذا يريد ان يقول لنا؟ !! ًكثيرا في نظرية الكهف) بالتو(هذه الفكرة التي شرحها افالطون .. مرآة
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٤٣٩

 )٤٢(أيقونة الميالد ) ١(
نالحـــظ فــــي هــــذه األيقونـــة هــــي انــــه ال 

بــــل علــــى .. يــــضجع فــــي مــــزود البقــــر 
  .. شيء يشبه السرير 

والــــــدة االلــــــه ثيابهـــــــا طقــــــسية مـــــــن . ق
لكـــن .. الخـــارج زرقـــاء والداخليـــة حمـــراء

السيد له المجد يلـبس كـل ثيابـه بيـضاء 
ًيوســـف النجـــار غالبـــا يركـــع فـــوق . وق

ســـحابة ويرتـــدي ثيـــاب زيتـــوني خارجيـــة 
ثيــــــاب صــــــفراء بنيــــــة ) ونجبــــــل الزيتــــــ(

وهنــــــاك مــــــالك ينظــــــر إليــــــه ..داخليــــــة 
   ..ومالئكة تحيط بالمكان

  ! بل السماء سقفه.. سقف لهذا المنزلهناك نجم فوق ظاهر وكان ليس هناك 
ًأيضا يظهر ان سريره يوجد فوق مكان مرتفع نسبيا عـن االرض .. يمكـن ان يكـون العتبـة العليـا.. ً

  !!لكن السرير يعطي إحساس بالنوم وليس الميالد
والـدة االلـه وابنهـا االلـه لـيس هنـاك . يوسف فوق الـسحاب بينمـا ق. لكن أمر غريب للغاية فقط ق

َفقـــال ٢٢!! (والـــدة االلـــه ترتـــدي حـــذاء. ق... اســـفلهم ســـحاب َ ِألب لعبيـــده\َ ِ ِِ َ ُ َُأخرجـــوا : َ ِ َلحلـــة \ْ  ُ َألولـــى \ْ ُ
َوَألبــسوه و َُ ُ ِ ِجعلــوا خاتمــا فــي يــده وحــذاء فــي رجليــه\ْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ُِ ً ََ َ ً َ  تعنــي مــيالد إنــسان ٣٧).. ٣٧=٢٢: ١٥لــو ) (َ

ُفقــال بــ٥(لكــن وقــوع الحــذاء يعنــي انــه لــن يتــزوج  َ َ ُوعزَ َِيــوم تــشتري «: َ َْ َ ْ َِلحقــل مــن يــد نعمــي تــشتري \َ َْ ِ ِ ِْ ُ َ َْ َ ْ ْ
ََأيضا من يد راعوث  ُ ََ ِ ِْ ً ِلموآبية \ْ ِ ُ ِمرَأة \ْ َ َلميت لتقيم \ْ ِ ِ ُِ  َ َسم \ْ ِلميت على ميراثه\ْ ِ ِ َِ َ َ  َ َفقـال ٦. »ْ َ لـولي\َ ِ َ ُال َأقـدر «: ْ ِ ْ َ

َِأن َأفــك لنفــسي لــئال ُأفــسد ميراثــ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ  َ ْ َُ  ففــك َأنــت لنفــسك فكــاكي ألنــي ال َأقــدر َأن َأفــك. يْ ُ ْ َْ ُ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َ ْ َوهــذه هــي ٧. »ُ ِ ِ ِ َ َ
ِلعــادة ســابقا فـــي إســرائيل فــي َأمـــر \ ْ ِ ِ َِ َ ْ ِ ًِ َْ َُ َلفكــاك و\َ ِ َِ ِلمبادلــة\ْ َ َ َ ُ ٍألجـــل إثبــات كــل َأمـــر، ْ ْ  ُ ِ َْ ِ ِ ْ ُيخلــع . َ َ ْ ُلرجــل نعلـــه \َ َُ ْ َ ُ 

ِويعطيـــه لـــصاحبه ِ ِ ِ ِِ َ ْ ُ ِفهـــذ. َ َ َه هـــي َ ِ َلعـــادة فـــي إســـرائيل\ِ ِ َِ ْ ِ ُ َ َ َفقـــال ٨. ْ َ َلـــولي لبـــوعز\َ َ ُِ  ِ َ َاشـــتر لنفـــسك«: ْ ِ ِْ َ َِ َوخلـــع . »ْ َ َ َ
ُنعله َ ْ تنجـب لتحـي (ٕوالدة اإلله في قدمها حذاء واذن فهي سوف تتزوج . ق)...٨-٥: ٤راعوث ) (.َ

المـيالد الحـذاء سـاقط لكـن فـي أيقونـة ..) والميت هو آدم األول ونسله هو آدم الثـاني.. أسم الميت
!!  ًهي ال تخلع نعلها وال تلبسه تماما هي تلد خالق البشر وهي عذراء..النه ولدته بدون زرع بشر 
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 )٥٢(أيقونة الميالد ) ١(
  

ربمــــا تعــــود هــــذه األيقونــــة للفــــن البيزنطــــي، 
ــــــــر  ــــــــى الجــــــــانبي غي ــــــــاك شخــــــــصان عل هن

  ... معروفين 
والــــدة اإللــــه تجلــــس علــــى مخــــدة فـــــوق . ق

ــــر وضــــخمالعــــرش ...  ويظهــــر العــــرش كبي
ليس على رأس السيد أية تيجان ولكـن فقـط 

والــــــدة اإللــــــه يكــــــون هنــــــاك . علــــــى رأس ق
ـــــــاج ـــــــر .. ت ـــــــضا لهـــــــا شـــــــكل غي ـــــــاب أي ًالثي

ـــــول ان هنـــــاك .. مـــــألوف مـــــن الـــــصعب الق
... معلومــــــــة محــــــــددة فــــــــي هــــــــذه األيقونــــــــة

  ...  ٕواشارات األيدي ال يبدو أنها ظاهرة

 

  ..!! والدة اإلله. هناك سجادة من نصف دائرة تحت أقدام ق
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 )٦٢(أيقونة الميالد ) ١(

  

 

 
  بالمقارنة بين األيقونتين نالحظ  - 
والــذي هــو شــجرة (والــدة اإللــه تحمــل غــصن الــشجرة فــي احــدهما وتحمــل الــصليب . ان ق - 

ربمـــا يكـــون غـــصن الـــشجرة هـــو نفـــسه ... فـــي األخـــرى وكالهمـــا فـــي اليـــد اليـــسرى) ًأيـــضا
هـو الـصليب أي مـوت ) غـصن الـشجرة(ان ذلك سوف يعنـي ان مـيالد إنـسان !! الصليب

بينمـا .. والدة اإلله في يدها الغصن والصليب. وفي كال الحالتين تحمل ق.. .إنسان آخر
 ...حكم الموت سوف ينفذ على ابنها اإلله المتجسد

والدة اإلله على العرش بينمـا يحـيط الـورد بهـا وبطفلهـا اإللهـي فـي . في األيقونة تجلس ق - 
 ) او البيضة(إطار يشبه الدائرة 

 -الحــظ هنــاك أثنــين غيــر ظــاهرين فــي الخلفيــة–ئكــة حــول العــرش هنــاك اربعــة مــن المال - 
ًيعرفهم سيدنا بطريرك الكنيسة قداسة البابا تاوضروي حيث يصلي دائما لشفاعة االربعـة (

 واذن فـان اربعـة مـنهم يـشار -بينما تـذكر التـسبحة انهـم سـبعة رؤسـاء مالئكـة... المنيرين
رؤيــة الــذين يمــسكون بأربعــة ريــاح إلــيهم هنــا وربمــا يكونــوا االربعــة المــذكورين فــي ســفر ال

والــدة اإللــه . حيــث تجلــس ق.. قــد يعنــي ذلــك اننــا بــصدد المعركــة الكبيــرة هرمجــدون... األرض
 ) على العرش فهي لم تعد تتحرك في اتجاه اهللا فقد وصلت إليه وجلست معه في عرشه

 ... يحمل سيدنا له المجد الكرة األرضية في يده اليسرى وعلى حجره - 
ثة عالمات في الهالة حول رأس السيد له المجـد تـذكرنا باالهرامـات الثالثـة التـي هناك ثال - 

  حول رأسه في أيقونة الميالد 
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  )٢٧(بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أيقونة الميالد ) ١(

  

 
 

هــذه األيقونــة العظيمـــة تقــول لنــا أمـــر فــي غايـــة األهميــة وهــي عجيبـــة للغايــة وبهــا كـــم هائــل مـــن 
  ئلة األس

ألـــيس لديـــه أيقونـــة أخـــرى ! ؟يرســـم نفـــس األيقونـــة مـــرتينلمـــاذا أختـــار الرســـام ان / الــسؤال األول
ًلكــن الحــظ األيقونــة األولــى ليــست مطابقــة تمامــا !! ليرســمها فــي هــذا المكــان أمــر عجيــب للغايــة

يـشرح بمعنـى انـه ... هنـاك بعـض االختالفـات البـسيطة بـرغم انهـا نفـس األيقونـة ! لأليقونة الثانيـة
  ... مشهدين مختلفين لنفس األشخاص

بمالحظة إتجاه شعاع نور الـنجم الـساقط علـى وجـه او شـعر رأس الطفـل سـنجد ان الـشعاع األول 
ويعنــي ذلــك ان هــاتين الــصورتين همــا صــورة ومعكوســها علــى .. فــي عكــس اتجــاه الــشعاع الثــاني

ويظهـر !! ه صـورة ومعكوسـهاالمرآة وهو رسم كال الصورتين بجوار بعضهما البعض ليقول ان هـذ
ًذلك واضحا تماما  ً  
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ًلكــن الحــظ الــصورتين المتــشابهتين اللتــين ال ينطبقــا تمامــا علــى بعــضهما الــبعض تظهــر لنــا فــي (
في احداث مثل سكب الطيب وتطهيـر .. ًالكتاب بصفتها ظاهرة ازدواج الحدث والذي درسناه كثيرا
ًيرهـا مـن األحـداث التـي تكـون مـشابهة جـدا الهيكل وضـرب موسـى النبـي للـصخرة لتخـرج المـاء وغ

لبعــضها الــبعض ولكنهــا ليــست متطابقــة فنحتــار هــل همــا حــدثين ام همــا حادثــة واحــدة مكــررة كمــا 
  !! درسنا في ظاهرة ازدواج الحدث

وذلك ما يحدث هنا هو يرسم صورتين متطابقتين بسبب انهما معبرتان عن ظاهرة إزدواج الحـدث 
ًالحظ أيضا هنا رأس حمار تنظر فـي اتجـاه (نهما متعاكسان في االتجاه وشعاع نور النجم يقول ا

هو يريـد ان يؤكـد ان أحـدهما ) في أحدى الصورتين وتنظر في االتجاه اآلخر في الصورة األخرى
ٕهي صورة لألخرى معكوسة علـى المـرآة واذا مـا طبقنـا ذلـك علـى ظـاهرة ازدواج الحـدث فقـد يكـون 

دثــة واضــحة ولكنهــا منعكــسة علــى مــرآة وقــد يعنــي ذلــك ان الحــوادث إزداوج الحــدث يعنــي ان الحا
... يعرف ذلك السيد أسحق نيوتن فقانون الجذب العام يقول ان القوى تنشأ مزدوجة(تنشأ مزدوجة 

  ) لكن لماذا؟
والــدة اإللــه وطفلهــا . فــرغم االنعكــاس فــان مكـان واتجــاه ق.. مـا نــزال فــي األيقونــة العجيبـة - 

ففــي الهــرم نجــد ان الملكــة تقــع علــى ... ًوذلــك لــيس أمــر عجيــب جــدا. ..اإللهــي ال يتغيــر
وبــاني الهــرم الكبيــر يريــد ان يقــول لنــا ان هــذه الــصورة .. وهــذا أمــر عجيــب!! يــسار الملــك

لكنهـا انعكـاس علـى .. ًهي انعكـاس علـى المـرآة الن فعليـا الملكـة تجلـس عـن يمـين الملـك
على العمـود المنـصف للهـرم سـوف لـن يغيـر المرآة لكن في الهرم إذا قمت بعمل إنعكاس 

النهـــا تحتــــل العمـــود المنــــصف للهـــرم فهــــي تحتـــل مكــــان مــــرآة .. ذلـــك مــــن مكـــان الملكــــة
  ... االنعكاس ما يعني انها سوف لن تغير مكانها في هذا االنعكاس

فبينمـــا هـــي تـــضع طفلهـــا فـــي حجرهـــا فـــي الـــصورة ... لكـــن مـــشهد هـــام الـــصورة االخـــرى  - 
رة الثانيــة تــضع فــي مــزود البقــر بينمــا تثنــي ســاقيها االولــى موازيــة األولــى نــرى فــي الــصو

لـــألرض فـــي شـــكل ضـــلعي مربـــع بينمـــا الثانيـــة متعامـــدة علـــى االرض فـــي شـــكل ضـــلعي 
ـــع ـــشكل؟.. مرب ـــع بينمـــا هـــي تجلـــس بهـــذا ! ولمـــاذا تجلـــس بهـــذا ال انهـــا تـــصنع صـــورة مرب
 علــى المــذبح المربــع ًمــستديراحيــث يــرش الــدم ..  فــي الــذبائحههــذا المــشهد نجــد.. الــشكل

 بينما يضع الدم على قرون المذبح 
يوســـف يأخـــذ مكـــان مـــنعكس ففـــي أحـــدها يوجـــد فـــي . ق.. لنعـــود لهـــذه األيقونـــة العظيمـــة - 

لكــن لــيس فــي نفــس وضــع الــصورة ففــي .. الجانــب األيمــن وفــي الثانيــة يوجــد فــي األيــسر
ًأحـــدها يكـــون واقفـــا وفـــي الثانيـــة يكـــون جالـــسا مـــع انـــه غيـــر االتجـــا  درجـــة ١٨٠ه بنـــسبة ً
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ـــيس بنـــسبة  ـــى انعكـــاس الـــصورة لكـــن ل ـــر فـــي % ١٠٠وبالتأكيـــد هـــو يؤكـــد عل ـــاك تغي فهن
 !! الوضع

! ً نجــم المــزود يظهــر ســاطعا علــى وجــه الطفــل ثــم علــى شــعر رأســه فــي الــصورة األخــرى - 
 كيف نفهم ذلك 

 !هل هذه االيقونة تقول انهم يتحركون من المشهد األول للمشهد الثاني؟ - 
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 )٢٨(نة الميالد أيقو) ١(

 
  ًهذه األيقونة العظيمة جدا ماذا تقول لنا؟ 

بـل يظهـر ! ال يبدو انه هناك أي ملمح فال مزود بقر وال أي مظهر أرضي! في البداية أين نحن؟
والدة اإلله وهـي . راهبة في صورة غاية في العجب وهذه الراهبة تقف في مكان أدنى من مكان ق

ينمــا تمــسك ســيدة الكــون بعــصا تظهــر انهــا صــولجان الملــك ويظهــر تعطــي الــسيدة القديــسة خــيط ب
ًالثيــاب خلفهــا طــويال وممتــدا ال يظهــر الثيــاب الطقــسي فالثيــاب الخارجيــة زرقــاء بينمــا الداخليــة !! ً

لعـل .. ًيبـدو ان الـصليب أصـبح بعيـدا االن!! ًالطفـل االلهـي ايـضا ثيابـه بالكامـل بيـضاء!! بيضاء
ُهـي تبيـد ٢٦(هي تغزل ثيابه المقدسة وثيابه بنص المزمور .. ل ان نفهملنحاو... ذلك بعد القيامة َِ َ ِ

ُوَأنت تبقى وكلها كثوب تبلـى كـرداء تغيـرهن فتتغيـر ُ ََ َ َ ََْ ُ َ ََ  ُ  ٍ ِ َ َ َُ ْ ْ ٍَ َْ  َ َوَأنـت هـو وسـنوك لـن تنتهـي٢٧. ََ ِ َ َْ ْْ َُ َ ُ َِ َ َ : ١٠٢مـز . َ
يــو (قــد مزقــوا ثيابــه علــى الــصليب و.. وأذن فثيابــه هــي الكــون الــذي نحــن نعــيش فيــه ) ٢٧ -٢٦
َنحنــى ٱَو٥(ًففــي القيامــة يقــوم بثيابــه أيــضا الن الكفــن ظــل فــي القبــر .. ًأمــر هــام جــدا) ٢٣: ١٩ َ ْ

ْفنظـــر األكفـــان موضـــوعة ولكنـــه لـــم يـــدخل ُ ْ َ ُ َ ُْ ََ َ ً ِ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َثـــم جـــاء ســـمعان بطـــرس يتبعـــه ودخـــل القبـــر ونظـــر ٦. ََ َ َُ َْ َْ ََ َْ َ َ ُ َ َ ُ َُ ُ َ َْ ُ ْ ِ  ُ
َاألكفــ ْ ًان موضــوعة َ َ ُ ْ َ ِلمنــديل الــذي كــان علــى رأســه لــيس موضــوعا مــع األكفــان بــل ملفوفــا فــي ٱَو٧َ ِ ِ ِ ِ ًِ ْ ً ُْ ََ َ َ ْ َْ َ ُ َِ ْ َ َ ْ َ ََْ َ َ  َ ْ
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ُموضع وحده َ ْ َ ٍ ِ ْ  طول تابوت العهد – يعبر عن عهد اهللا ٢٥الحظ رقم () ٢٧، ٢٥= ٧-٥: ٢٠يو. َ
ٕواذن فـالكفن كـان فـي القبـر ) ... سانان الكفن يتعلـق بمـيالد إنـ...  ميالد إنسان ٢٧ ورقم -٢.٥

   !! أي ثياب لبسها عندما قام من الموت؟ف
نالحظ في ثياب ايقونة الميالد الطقسية ان ثياب الطفل االلهـي مـشقوقة مـن امـام صـدره ومخيطـة 

زاء وهـو علـى الـصليب لك؟ لقد مزقوا ثيابـه إلـى اربعـة أجـوماذا يعني ذ!! بخيط وكذلك على ذراعه
وهــي تــستخدم هــذا الخــيط الــذي تقدمــه ... والــدة االلــه. المــوت خاطتهــا لــه الــسيدة قفلمــا قــام مــن 

هل يمكـن !! تقدم الخيط الذي به يتم نسج ثياب اهللا الصالح!! الراهبة هي من تفعل ذلك!! الراهبة
... هل هي تقدم المعرفة وسيلة لصناعة هـذا الكـون!! ان نفهم؟ هل يرتبط االمر بالرهبنة والبتولية

النـور الـذي يظهـر لبنـا فـي صـورة اننا نعرف ان الروح !  تقدم هذه الراهبة؟ ما هو هذا الخيط؟ماذا
ٕنحــن نــراه وان الكــون صــنع مــن النــور واذن كــان يجــب ان يظهــر مكــان هــذه الراهبــة شــهيد يمــوت 

لكــن لــم يحــدث انهــا راهبــة !! ويقــدم روحــه والتــي هــي نــور لكــي مــا تــستخدم فــي خلــق هــذا الكــون
والــدة اإللـه لكــي تغـزل ثيــاب الـصالح لــه المجــد .  تقـدم الخــيط مـن أجــل ان تأخـذه قوليـست شــهيدة

  !! والذي هو الكون
  ما هو هذا الخيط؟ 

  يظهر الصولجان دائرة في اتجاه 
  بينما الخيط منحني في االتجاه اآلخر 

  .. والدة اإلله يظهر في قدميها أحذية. لكن ق.. ًأقدام الطفل االله أيضا بال أحذية 
  ًالثياب تمتلئ بالذهب في كل مكان تقريبا !! لطفل يعطي البركة للراهبة التي تقدم الخيطا

ما هو الخيط؟ تقدمه ! هل جهادها للبتولية والرهبنة والنسك؟! هل هو حياة الراهبة؟... لكن الخيط
ال !! وهي سعيدة وتقف في مكـان مـنخفض لكـن يـدها تقتـرب وبـالقرب مـن الـصولجان تقـدم الخـيط

والـدة اإللـه . لعل هذا الخيط هو روح االنـسان يقـدمها فـي الطاعـة بالحـب لتغـزل ق... ى الفهمأدع
  !!لتخيط ثياب السيد
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  )٢٩(أيقونة الميالد ) ١(
 

  هذه األيقونة العظيمة بها مالحظة هامة 
قـد (والدة اإلله تجلس وقدميها على شيء مرتفـع . ق

  ) يكون العتبة العليا
الحقيقــة بــالموت النهــا تــصل لكــن العتبــة تــرتبط فــي 

  !!  االكبرلحجرة قرين الملك في الهرم
ــــا نحــــن فــــي المــــيالد ــــى ان .. وهن ــــك عل قــــد يؤكــــد ذل

الميالد هو صورة القيامة في هذا العالم الـذي نعـيش 
   .. نحن فيه
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  )٠٣(أيقونة الميالد ) ١(

 
  ًمالحظ هامة جدا

والــــدة اإللــــه . ان الـــصليب يظهــــر فــــي جانــــب ق
نـب الـسيد ال يظهـر الـصليب وحتـى بينما فـي جا

  .. غير واضح ما الذي يحمله المالك
والـدة االلـه الـصليب فهـو . ال يمكن ان تحمـل ق

  عمل ابنها له المجد والعقوبة الموروثة للبشر 
  ! إذن كيف وجد الصليب هنا؟

هـل يمكـن ان تكـون هــذه الـصورة معكوسـة علــى 
  !! مرآة هي األخرى لتقول نفس الرسالة؟

والدة االله ثياب مشابهة لثياب ايقونة .  قيدترت
  الميالد الطقسية  

 
لكــن يظهـــر ان الثيـــاب الداخليــة فتحـــة الرقبـــة كالــدرع ال تـــشق لكـــن الثيــاب الخارجيـــة تظهـــر فتحـــة 

  ماذا يقول لنا؟ !! الرقبة في صورة مثلث مقلوب
أحدى النجمتين (عتاد ال توجد أحذية في قدمي السيد ولكن النجوم تظهر على الكتفين والرأس كالم

  ) تكون مخفية وراء الطفل االلهي تبارك اسمه
أمـر غريـب بخرسـتوس !! ًلكن لماذا أحيانا يكتب اسمه بالباي وأحيانـا بالخـا؟.. اسم السيد مكتوب 

 !! ًدائما تبدأ بحرف الباي

  



  بسم الثالوث القدوس األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد أمين 
  " والدة اإلله- الربقيامة"              ليس مثل اهللا يا يشورون يركب السماء في معونتك        

 

  
   روسيا ا$تحادية   – موسكو – جامعة الصداقة بين الشعوب - جرجس فرنسيس تاوضروس  طالب بكلية العلوم

 ٠١٠٢٢٥٣٢٢٩٢   

 com.yahoo@1mrwaheid/          com.gmail@mrwaheid 

٤٤٩

  )١٣(أيقونة الميالد ) ١(

  

نالحــظ بــشدة الثيــاب مــشقوقة علــى الــذراع 
   قد مزقت الربعة أجزاء هو يؤكد ان ثيابه

. وتظهــــر النجــــوم علـــــى كتفــــي وجبهـــــة ق
  والدة اإلله كالمعتاد 

فقــــط هــــو يمــــسك بغطــــاء رأســــها الــــداخلي 
  !! لماذا؟.. بيده

لــــيس هنــــاك ! هــــذا المــــشهد غريــــب للغايــــة
أحذية في قدمه ويمسك يدها بيده اليـسرى 
ـــــاد حيـــــث يمـــــسك  ـــــر المعت ـــــى غي فقـــــط عل

سك لكـــن هنـــاك يمـــ!! باليـــدين فـــي المعتـــاد
  غطاء الرأس بيده اليمنى  

 
  كيف نفهم؟ 

هنـاك منـديل !! نالحـظ انـه يظهـر فـي يـده كمـا لـو كـان منـديل! لماذا يمسك غطـاء الـرأس االبـيض
هـل هـذا المنـديل كـان غطـاء الـراس !! وضع على وجهه وطبعت صورته عليه بالدم اثنـاء الـصلب

ِلمنـــديٱَو٧(الحـــظ ! والـــدة االلـــه الداخليـــة؟. للـــسيدة ق ِْ َل الـــذي كـــان علـــى رأســـه لـــيس موضـــوعا مـــع ْ َ ْ ًَ ُ ََ ْ َ َِ ِ َِْ َ َ  َ
ُاألكفان بل ملفوفا في موضع وحده َ ْ َ ٍ ِ ِْ َ ًَ ُْ َْ َ ِ ْ ..    ميالد إنسانويعني هذا الرقم  ٢٧ = ٢٠+٧ )٧: ٢٠ يو .َ
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  ) العزباوية ()٣٢(أيقونة الميالد ) ١(

  

  هذه األيقونة العظيمة ايقونة المعجزات 
ـــــــه هنـــــــاك طفـــــــل عنـــــــدي قـــــــدمي ـــــــسيد ورائ  ال

  ) يوحنا المعمدان. قالوا هو ق(!! خروف
الكبيــــر والــــدة االلــــه . بــــسبب حجــــم الــــسيدة ق

ـــه  يظهـــر ان الطفـــل الـــصغير الثـــاني يبـــدو ان
ًيقتــرب لبطنهــا أيــضا مثــل الــسيد الــرب الــذي 

وأذن فالقديسة والدة االلـه هـي امنـا .. تحمله 
ًجميعا وتحمل الجيمع في بطنها بينما الطفل 

وف يـدفع ثمـن خطيتـه ليكـون مبـرر ورائه خر
  ًأمام اهللا دائما 

الــصليب .. الــصولجان يلمــس ركبتــي الــرب-
  ..  سمرت عليه رجلي الرب
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   )٣٣ ()ًتقريبا(انطونيوس . أيقونة ق) ١(
  

 

ـــــات أخـــــرى  ـــــة وأيقون ـــــدة رأيـــــت هـــــذه األيقون مـــــرات عدي
  مشابهة 

  ليس هناك الكثير من األسئلة 
  انه سؤال واحد فقط 

.. ذا الــشخص الــذي يحمــل الطفــل الــصغيرمــن هــو هــ
  ! هل الطفل الصغير هو ربنا يسوع المسيح

. صورة مكــان قالــأذن مــن هــو هــذا الــذي يأخــذ فــي 
 أمــر غيــر مفهــوم ونحتــاج دراســة جيــدة !!والــدة اإللــه؟

لنعــــرف مــــن هــــذا الــــشخص ولمــــاذا يــــتم تــــصويره بهــــذا 
    !! الشكل؟

  اجابة السؤال 
  انطونيو من لشبونة . ق
 ١١٩٥ن قديـــــسي الكنيـــــسة الكاثوليكيـــــة ولـــــد مـــــ

وقــــد ظهــــر لــــه .. ١٢٣١ يونيــــه ١٣وتنــــيح فــــي 
الــرب فــي صــورة طفــل فــتم رســم هــذه االيقونــات 

  ! لهذا الظهور
لكن السؤال هو لماذا يظهر له السيد فـي صـورة 

ًلعله كان راهبا وكـان يتمنـى لـو !! طفل صغير؟
    !! ًتزوج وأنجب طفال فحقق له السيد أمنيته
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  ًثانيا أيقونة جنم املزود
 )٤٣(أيقونة نجم المزود  )٢(

ان هنـــــاك صـــــعوبات بالغـــــة فـــــي هـــــذه األيقونـــــة ولكـــــن 
ك الـسهم الـذي يـصعد مـن السؤال األساسي هو عن ذلـ

! ليمتــد داخــل الــسماء) ولعلــه نجــم المــزود(نقطــة النــور 
وكيـف نفهمــه؟ انـه ســؤال معقـد للغايــة ! مـا هـذا الــسهم؟

ال (ان هنـاك عمـود مـن النـور !! ومن الـصعب دراسـته
ينــزل مــن الــسماء إلــى األرض بــل يــصعد مــن األرض 

ـــى الـــسماء لكـــن ... انهـــا صـــورة فريـــدة فـــي الحقيقـــة) إل
فـــي ثيـــاب هـــارون الكـــاهن كـــان هنـــاك سالســـل الحـــظ 

ينبغي ان تنزل من األطواق ألسفل وال يبدو ان موسى 
النبـي قـد نفـذ هـذا األمــر ولكـن كـان هنـاك سالسـل مــن 

تــــصعد حتــــى تــــدخل ) أي تخــــرج مــــن الــــصدرة(اســــفل 
ذلك يعني ان القوة !! األطواق ثم تنثني من قدام الرداء
  ... تأتي من أسفل وليس من أعلى

  

ه المعلومــة عــن الــسالسل تقــول لنــا ان االرتبــاط غيــر موجــود فالــسماء ال ترســل أي شــيء إلــى هــذ
لكن هناك في االرض مصدر مـا للنـور، هـذا المـصدر .. ًاالرض، يبدو ان ذلك ناشئا عن خطيتنا

فــي الواقــع ال أفهــم لمــاذا ينبغــي ان يــصعد !! هــو الــذي ســوف يــصدر النــور فيــصعد النــور للــسماء
ان هـذه !! اننـا نحتـاج النـور هنـا بحيـث يمكننـا ان نـرى الحيـاة!! ؟ حيـث هـي بهـا نـورالنور للسماء

ان السيد له المجد هو السبب الوحيد لبقاءنـا أحيـاء وهـو ... األيقونة تقول لنا سر خطير للغايـة
بالتأكيـد هــذا الكــالم ... ان النــور ينـشأ عنــه وهــو مـصدر حياتنــا... الـسبب فــي نجاتنــا مــن المــوت

فــان آدم لــم ... ان ذلــك علــى مــستوى الطبيعــة... لكــن ذلــك لــيس مــا أريــد قولــه!! ل ذلــكســمعنا قبــ
ًان هــذا الكــون لــم يفنــى فــورا الن ... ًيمــوت بعــد الخطيــة فــورا بــسبب ان الــسيد مــات علــى الــصليب

علــى !! مــانزال ال نفهــم!! ًالفــداء كــان أساســا فــي العالقــة اإللهيــة هنــا تــصور الــزمن غيــر موجــود
ة لمـاذا يمـوت اإلنـسان؟ ان الـسبب الـذي منـع مـوت اإلنـسان علـى المـستوى الطبيعـي مستوى المـاد

... ليــست ادرى كيــف أشــرح ذلــك... اننــا هنــا فــي عــالم الفيزيــاء! هــو صــلب الــسيد علــى الــصليب
 وكــان يتعــين ان يمــوت - كمــا أعتقــد–فـالموت هــو اســتدعاء الــروح، والــروح هنــا هــي شــعاع النــور 

ان ذلــك أمــر هــام !! ولكــن ذلــك لــم يحــدث الن فــداء الــسيد منعــه مــن المــوتًآدم فــورا بعــد الخطيــة، 
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للغايـــة وعلينـــا ان نفهـــم بوضـــوح فالخطيـــة كانـــت تـــشمل المـــوت الفـــوري حـــسب الحكـــم وذلـــك علـــى 
وبالتحديـــد نحتـــاج ان نعـــرف تعريـــف المـــوت الطبيعـــي علـــى مـــستوى الفيزيـــاء (المـــستوى الفيزيـــائي 

مـوت الن الفــداء ولكـن لـم ن... ) يتحــول لـصورة مظلمـة وبوضـوح الـسبب الـذي يجعـل شـعاع النـور
ًان هــذه الحالــة تحــدث دائمــا مــع كــل خطيــة نقــوم بهــا، ان عمليــة ... وهــب لــه حيــاة فيزيائيــة جديــدة

هـل يـرتبط ذلـك .. إحياء فيزيائيا اإلنسان هي عملية مستمرة تحـدث بـسبب قيـام الـسيد بفـداء البـشر
  !  القمري من الشهر١٤ الذي يذبح في يوم بالفصح
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 )٥٣(أيقونة نجم المزود  )٢(
 وهو وجود هذه الدائرة التي ربما قصد الرسام انها الـروح ربما تكون هذه األيقونة به خطأ الهوتي 

انـا قـدمت هـذه االيقونـة الن )...افكـار أبـاء الكبـادوك... (القدس المبارك الواصل بـين األب واالبـن
 ايقونـات اخـرى قديمـة وهـم يـضعون افكـارهم بهـذا الـشكل العناصر الموجودة بها تكون منقولـة عـن

بالطبع إذا هناك خطأ الهـوتي .. داخل العناصر القديمة فيمكن لنا ان نسفيد من العناصر القديمة
   .. ال أهمية لدراستها

ان هـــــــذه األيقونـــــــة بهـــــــا كـــــــم هائـــــــل مـــــــن 
لكـــن المالحظـــة األساســـية .. المالحظـــات

 هـــــي انهـــــا تكـــــرر نفـــــس رســـــالة األيقونــــــة
الــــسابقة فــــالنور يختــــرق حــــاجز مــــا يوجــــد 
الطفــل اإللهــي داخلــه ويــصل حيــث يوجــد 

مـــــاذا يريـــــد ان يقــــــول .. الـــــصبي المولـــــود
ــــــــا ــــــــرق الحــــــــاجز ... لن ــــــــور يخت لمــــــــاذا الن

الـــصخري؟ ان النـــور يختـــرق كمـــل شـــيء 
ولـــيس بالـــضرورة الحـــاجز الـــصخري هـــذا 

  فلماذا يصور بهذا الشكل؟ 

  

.. الحظ هناك بئر ماء فـي الهـرم يوجـد فـي صـخر طبيعـي
يـشابه ذلـك البئـر !! وموسى النبي اخـرج مـن الـصخر مـاء 

 الموجود هنا 
ًهناك أيـضا مـصدرين للنـور أحـدهما أزرق علـوي والثـاني أصـفر فـوق الكـوخ الـصخري الـذي يوجـد 

ًمالحظــة أخــرى هامــة جــدا لمــاذا فــي كافــة ايقونــات المــيالد تقريبــا يوجــد هنــاك  -!!  ووالدتــهفيــه الــصبي ً
والــدة اإللـــه حتــى وصـــلت إلــى هـــذا . مــاذا يعنـــي ذلــك؟ بالتأكيـــد الحمــار ركبـــت عليــه الـــسيدة ق.... حمــار

ًيد أيـضا يركـب الـس... المكان لتلد إبنها اإلله وهي سـوف تركـب الحمـار مـع إبنهـا االلـه لتهـرب إلـى مـصر
  هناك عالقة مهمة ناشئة عن الحمار لست أدرى ما هي؟؟ ... أتان وجحش ليدخل أورشليم

المؤكد ان الطفل اإللهي محاصر بالصخور حوله وان النجم رغم انه فوق الصخور اال انه يضئ 
  !! وهو يستمد نوره من النور األزرق العلوي

 كــان يخــرج مــن فــوق الطفــل مباشــرة داخــل البنــاء ال يــشابه ذلــك االيقونــة الــسابقة والتــي فيهــا النــور
ًالــصخري ويختــرق البنــاء ليرســل ســهما منيــرا للــسماء حتــى يتخيــل االنــسان ان النــور يخــرج مــن .. ً

  !!!   االرض ويذهب للسماء
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 )٦٣(أيقونة نجم المزود  )٢(
  

تــــشبه هــــذه األيقونــــة تلــــك الــــسابقة، فــــالنجم 
يرسل ضوئه برغم المظلة الخشبية، ويصل 
للنـــــــور للطفـــــــل اإللهـــــــي ولوالدتـــــــه القديـــــــسة 
وضــــيوفه المجــــوس لكــــن ملفــــت للنظــــر ان 

والـدة . المظلة الخشبية هي نفسها عـرش ق
  !!! اإلله

أي ما يمنع الـضوء هـو نفـسه العـرش الـذي 
    !والدة االله مع ابنها االله. تجلس عليه ق

  ًيشبه ذلك جدا الصليب فهو يمنع صورة المجد ولكنه هو نفسه عرش اهللا 
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 )٣٧(أيقونة نجم المزود  )٢(
  

. فلمــاذا ق! ان هــذه األيقونــة عجيبــة للغايــة
! فيهــا ؟ًوالــدة اإللــه تقريبــا تكــون شــبه نائمــة 

لكن المالحظة الرئيـسية هـي ان نـور الـنجم 
يأتي بعـد انتهـاء غـشاء مـا قـد يكـون سـحب 

ان النـــور يمـــر حتـــى ... او غـــاز او خالفـــه
وجـــــه الطفـــــل اإللهـــــي وهـــــو محمـــــول علـــــى 

لكن النجم يقول ان هناك ... والدته القديسة
فتحـــة فـــي الغـــشاء هـــي التـــي أظهـــرت هـــذا 

ولمـاذا !! لكن ما هـو هـذا الغـشاء؟... النجم
  .... ينبغي ان يكون هناك فتحة كهذه
ــــــسيدة . فــــــي أيقونــــــة مــــــشابهة بكنيــــــسة ق ال

العذراء بالنزهة الجديدة ال يكـون الـنجم نجـم 
!! كهـــذا وانمـــا نـــرى مربـــع ضـــخم مـــن النـــور

حالة غريبة للغايـة وهـو يرسـل النـور للطفـل 
لكـــــن فـــــي .. بـــــالطبع الجميـــــع يرونـــــه نجـــــم

 نور الحقيقة هو شعاع نور يخرج من مربع
  !! ضخم للغاية
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  إيقونة البشارة/ ثالثا
  )٣٨(أيقونة البشارة ) ٣(

  
  تمتلئ هذه األيقونة العظيمة باألسرار الخطيرة  - 
لــشجرة او الـــوردة نــرى رئــيس المالئكـــة الجليــل جبرائيــل يقـــدم للقديــسة والــدة اإللـــه غــصن ا - 

ونفهــم مــن ذلــك ان الــصليب كــان عقوبــة موروثــة للــسيد مــن .. ًوالتــي هــي الــصليب أيــضا
ورئـيس المالئكـة الجليـل يقـدم العقوبـة والتـي هـي الـصلب .. والدته واجـداده حتـى آدم البـار

فـــي صـــورة غـــصن شـــجرة او وردة بـــسبب ان الـــصلب ســـوف يتحـــول لقيامـــة والقيامـــة فـــي 
د إنسان وغصن الشجرة هو دليل الخصوبة ومـيالد إنـسان وهـو حتـى عالمنا هذا هي ميال

 ..يبشرها بميالدها المعجزي للسيد القائم من الموت 
 الثالثـة علـى الكتفـين وجبهـة الـرأس واضـحة ويبـدو والدة اإلله تحمل في ثيابها النجـوم. ق - 

 !!!دةانهم مرتبطين بها هي في صورة عجيبة فعندما تصور بمفردها تظل النجوم موجو
والـدة اإللـه تكـون لهـا لـون زيتـوني وهـو نفـس . بطانـة ثيـاب قاإلشارة الرهيبة هـي ان  - 

ــذي  ــل ونفــس لــون المفــرش تحــت الكتــاب ال لــون ثيــاب رئــيس المالئكــة الجليــل جبرائي
وكـل ذلـك يقـول ... ) قد يكون ذلك يعني ان المعرفة هي الوجه اآلخر لكل ذلـك( أمامها

معرفــة بمــيالد الحكمــة والــذي يــتم نقلهــا مــن خــالل المعرفــة ان الحبــل اإللهــي كــان صــورة ال
.. والبـــشارة مـــن العـــارف لمـــن يـــسعى للمعرفـــة بمـــيالد الحكمـــة مـــن الـــساعي لمعرفـــة الحـــق
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ويعنـــي كـــل ذلـــك ان مـــيالد الـــسيد المـــسيح لـــه المجـــد هـــو عمـــل دوري ينـــشأ عـــن المعرفـــة 
ئم من الموت في قلـوب مؤمنيـه وهو الوسيلة لميالد اهللا القا) وتشمل المعرفة االيمان باهللا(

أن يعرفوك أنت اإلله الحقيقي وحدك ويسوع المـسيح الـذي " ًوهو الطريق لألبدية وتحديدا 
وان مـيالد الـرب لـه !! وذلك يعني ان الحياة االبدية هي معرفة) ٢٠=٣: ١٧يو " (أرسلته

فتـشوا "قـول ان ذلك ينشأ عن القـراءة وهـو ي... المجد كان تجسد الحكمة في حياة اإلنسان
ان ) ٣٩: ٥يـــو " (وهـــي التـــي تـــشهد لـــي. الكتـــب ألنكـــم تظنـــون أن لكـــم فيهـــا حيـــاة أبديـــة

 ... المعرفة هي الحجر األساسي لهذا الكون وهدفه ومصبه
والـدة اإللـه حــذاء فـي هـذه األيقونــة بينمـا كانـت تقـرأ فــي الكتـاب المقـدس فلمــاذا . ترتـدي ق - 

لفــصح واألحذيــة فــي األقــدام والعــصيان فــي ان امــر الفــصح ان يؤكــل ا.... ترتــدي حــذاء
الخـروج الـذي تحـدث عنـه ... الن في الفـصح سـوف يـتم الخـروج... األيدي ويؤكل بعجلة

ًفالفــصح يــصحبه دائمــا ) ٣١-٣٠: ٩لوقــا ...(ٕموســى وايليــا بانــه ســوف يتمــه فــي اورشــليم
وت فعنـدما تـصورنا انـه يخـرج مـن الجـسد ويمـ... الخروج لسنا نعرف يخـرج مـن أي شـيء

َفلما َأخذ يسوع الخل قال٣٠"على الصليب وجدنا آية قد أكمل  َ َ َ ُ َْ ُ َ َ َ :»َقد ُأكمل ِ ْ ْ ُونكس رأسه . »َ َ ََْ  َ َ
َوَأسلم الروح  َ َ ْ ٕال تعني انه يخـرج مـن الجـسد فقـط وانمـا بـاألكثر هـو يخـرج ) ٣٠: ١٩يو " (.َ

فــالخروج !!  ذلــكومــاذا يعنــي...  كمــال الزمــان٤٩= ٣٠+١٩مــن الزمــان حيــث رقــم االيــة 
ٕالذي سوف يتمه في اورشليم لـيس فقـط خـروج الـروح مـن الجـسد بعـد إتمـام واكمـال العمـل 
ًبل باألكثر الخروج من الزمن والذي ليس له عالقة اساسا بكل ذلك لـم نفهـم الـسبب الـذي 

فهـو أمـر محيـر للغايـة وفـي النهايـة فالزمـان !!  كمال الزمان٤٩من أجله جعل اآلية برقم 
ِوَأقـسم بـالحي إلـى َأبـد  "ختفي يقـول ذلـك المـالك سوف ي َ ََِ ِ ْ َ َ ْ َآلبـدين، \َ ِ َلـذي خلـق \ِ ََ ِ \ َلـسماء ومـا ََ َ 
َفيها و َ َألرض وما فيها و\ِ ََ ِ َ َ ُلبحر وما فيه، َأن ال يكون زمـان بعـد\َْ َْ َ َ ٌَ َْ َُ ُ َ ْْ ِ ِ َ االيـة لكـن ) ٦: ١٠رؤ " (َ

 يـــرتبط ١٦لكـــن !! (زمـــان هنـــا؟هـــو رقـــم مـــرتبط بالـــشمس ومـــا عالقـــة الو ١٦ هـــو ٦+١٠
ومن أجل ذلك النور في .. بالشمس بسبب اننا نحن نسكن الجحيم هذا الذي نعيش داخله

القبــر المقــدس يظهــر فــي يــوم الــسبت ولــيس األحــد بــرغم ان القيامــة كانــت فــي األحــد لكــن 
ًالنور يظهر في السبت الننا جميعا نسكن في الجحيم وهو أنار على الـسكان فـي الجحـيم 

الن النـور " أذكر يوم السبت لتقدسـه"في يوم السبت نفهم من ذلك سبب الوصية العظيمة 
... يبـدو ان الـزمن يـرتبط بوجودنـا فـي الجحـيم.. يأتينا نحن سكان الجحيم فـي يـوم الـسبت

  !  لست أدعي الفهم
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  )٣٩(أيقونة البشارة ) ٣(
  

  

 فوجود الكتاب المقـدس والزهـور ورئـيس المالئكـة ١ًتقترب هذه األيقونة جدا من أيقونة البشارة رقم 
َُتمسحهما بشعر رأسها وتق(ًوالدة اإلله طويال على ظهرها . فقط يظهر شعر ق...  ََ َ َ ُِ ْ ِ ْ َ ِ َ ُ َ ِبل قدميهْ ْ َ َ َ ُ ٧ بو :
  ...  ًوأيضا في الخيمة هناك شقق من شعر المعزي ).. ٣٨

ٕوعلى نحو عجيب هي ال تنظر في إتجاه رئيس المالئكة الجليل جبرائيل وانما تتوسـط رأسـها بينـه 
  ... وبين الكتاب المقدس أمامها بحيث ال تنظر مباشرة ألي منهما

  له وكلها غير معروفة والدة اإل. هناك ثالثة ألوان لثياب ق - 
  ... فقط رئيس المالئكة الجليل يرتدي ثياب صفراء  - 
ودا ًفــي الواقــع األعمــدة تعنينــا جــدا بــسبب عمــ(هنــاك عمــودان علــى الجــانبين فــي المنــزل  - 

والـدة اإللـه هـل .  وهـل عمـود أليـاقيم مـسمى علـى أسـم والـد قهيكل سليمان الياقيم وبوعز
 !! ؟..)الدة اإلله هو يواقيم وهو قريب جدا من الياقيموالد و. النه اسم ق (هو نفس اإلسم

.. ١والــدة اإللــه وكانــت توجــد ســتارة فــي ايقونــة البــشارة رقــم . ًهنــاك أيــضا ســتارة بجــوار ق - 
 ) قد تكون حجاب الجسد! (فهل تقول لنا أي شيء هذه الستارة؟

تــي هــي رمــز لكــن فــي المنــزل هنــاك نافــذة بعيــدة ونعــرف ان نــوح البــار أرســل الحمامــة، وال - 
ربمـــا يكـــون هنـــاك رســـالة ... أصـــيل لقديـــسة والـــدة اإللـــه فـــي الكنيـــسة، أرســـلها مـــن النافـــذة

والــدة اإللــه فــي فلـك نــوح محميــة مــن طوفــان العـالم تنتظــر نهايــة العقوبــة حتــى . ق... هنـا
  تخرج للحياة الجديدة
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  )٤٠(أيقونة البشارة ) ٣(
  

  

  ًجيدا ًان هذه األيقونة هامة جدا لكنها غير مرئية 
القديــسة والــدة اإللــه تجلــس علــى العــرش بينمــا يبــشرها 

  رئيس المالئكة الجليل 
ويظهـــــر انهـــــا تجلـــــس فـــــي مكـــــان أعلـــــى مـــــن  - 

  المكان الذي يقف عليه رئيس المالئكة 
بالتأكيــــد هنــــاك أعمــــدة حولهــــا بــــسبب العــــرش  - 

الــــذي تجلــــس عليــــه ومــــرة أخــــرى تــــتم اإلشــــارة 
 !شارةًاألعمـــدة دائمـــا فـــي أيقونـــة البـــ..لألعمـــدة

 !) األعمدة والعتبة العليا وفوقها ثياب حمراء(
أمـــر !! هنـــاك لـــوح مـــن الخـــشب تحـــت رجليهـــا - 

عجيـــب للغايـــة اال يوضـــع علـــى المـــذبح اللـــوح 
هـــل هـــذا المقـــدس حتـــى يـــتم الـــصالة للقـــداس؟ 

! ويوجد تحـت رجليهـا؟اللوح المقدس نفسه هو 
 !! هل نفهم على نحو صحيح؟

ـــــسبب صـــــغر -  ـــــاب ب ـــــصعب دراســـــة الثي  مـــــن ال
ــــي قمــــة  ــــصورة لكــــن هنــــاك قطعــــة حمــــراء ف ال

الخيمــة ! (العــرش يقــول ذلــك شــيء عــن اآلالم
كانت تغطي بشقق من االسمانجوني ثم شـعر 

أي  (كبــــاش محمــــرةالمعــــزي ثــــم أغطيــــة مــــن 
ثـم جلـود ) أغطية كباش مطلية باللون األحمـر

  تخس
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٤٦١

  )٤١(أيقونة البشارة ) ٣(
  

  

  هذه األيقونة العظيمة تقول لنا أشياء هامة للغاية 
ًوالدة اإلله تحمل كتابا فـي يـديها وهـي تجلـس علـى كرسـي يظهـر رجليهـا وجلـستها . ان ق - 

ستقران  بـشكل واضـح وقـدميها تـفهي تقول انهـا جالـسة علـى نحـو مربـععلى نحو مربع 
ومن ذلك نفهم انها محمولة بالمذبح الذي يرش الدم عليه فهو مربع .. على سجادة حمراء

 وعليه دماء مثل السجادة التي تحت قدميها 
ًالكتاب دائما معها فـي أيقونـة البـشارة .. والدة اإلله يقول لنا انها ترتبط به . الكتاب مع ق - 

وفـي البـشارة ! ربمـا يكـون هـو نفـس الكتـاب... وفي المـيالد يحمـل الكتـاب الـسيد لـه المجـد
لــست !! هــي تحمــل الكتــاب وتنتظــر مجــئ الــرب وعنــدما يــأتي تعطيــه الكتــاب فيحملــه هــو

 !  أدعى الفهم
والــدة . رئــيس المالئكــة الجليــل الطــائر يبــدو انــه مرتفــع عــن االرض وعــن مكــان جلــوس ق - 

 ًاإلله وتظهر السحابة تحته في صورة بيضاوية تقريبا 
لحمراء والتي هي صور الورود تملء المكان وهو يطلب تتبع آثار الغـنم للوصـول النقاط ا - 

 .. إليه
 أمـر فـي منتهـي األعمدة ال تفارقنا في أيقونة البشارة، األعمدة هي عماد ايقونة البشارة - 

  والدة اإلله. االعمدة خلف قالعجب وهكذا نجد 
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٤٦٢

 مكان على نحو واضح الزهور تنتشر في كل مكان وتظهر رائحة الماء محيطة بال - 
 األعمدة تشكل نوافذ في البناء تجعلنا نتذكر نافذة سفينة نوح البار  - 
  يحمل رئيس المالئكة الجليل غصن الشجرة او الوردة في يده وهو يبشرها بفرح عظيم  - 
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٤٦٣

  )٤٢(أيقونة البشارة ) ٣(
 

  
بالطبع هناك نقـاط كثيـرة تـم ذكرهـا فـي أيقونـات سـابقة لكـن النقطـة الرئيـسية فـي هـذه األيقونـة هـي 

ل جبرائيــل لبدرشــين يظهــر فــي صــورة صــليب علــى صــدره بلــون أزرق ارتــداء رئــيس المالئكــة الجليــ
لــيس فقــط فــي .. ؟ومــاذا يعنــي ذلــك... والــدة اإللــه الخارجيــة فــي األيقونــة. وهــو نفــس لــون ثيــاب ق

صورة صليب ولكن له قاعدة أي صليب من ذراعين متقاطعين ولكن هنـاك قاعـدة اسـفل الـذراعين 
  ! !المتقاطعين فماذا يريد ان يقول لنا؟

  ) هل هي حجاب الجسد؟(الستارة ماتزال موجودة في إشارة مصرة ال نفهم معناها؟ 
وهـي تـصر .. والـدة اإللـه تركـع فـي صـورة تجعـل رجليهـا علـى األرض فـي شـكل مربـع. والسيدة ق

  .. على صورة المربع
ة ًلكن األيقونات جميعا تقـول لنـا شـيء هـام للغايـة ان االرض التـي يقـف عليهـا رئـيس المالئكـ

والـدة اإللـه، . الجليل جبرائيل ليست هي نفسها األرض التي تقف او تجلس او تسجد عليهـا ق
ان شــيء مــا هــام هنــا ال !!  إذا مــا كانــت األراضــي مختلفــة بينهمــا؟فلمــاذا؟ كيــف حــدث التواصــل

  !! نفهمه
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٤٦٤

  )٤٣(أيقونة البشارة ) ٣(
  

فــي هــذه اإليقونــة رئــيس المالئكــة الجليــل يرتــدي 
بالقاعدة هي نفسها هو في الواقع نفس الصليب 

والـــدة . ق!! البدرشـــين الـــذي نلبـــسه فـــي الكنيـــسة
اإللــه تجلــس علــى الكرســي المربــع وعليــه مخــدة 

وفــــي قــــدميها أحذيــــة هــــذه المعلومــــة !! كالمعتــــاد
وجـــدناها فـــي أيقونـــات ســـابقة لـــديها أحذيـــة فـــي 

ًرئيس المالئكة أيـضا لـيس لديـه أحذيـة !! قدميها
بــاالرض همــا لــيس علــى هنــاك شــيء مــا يتعلــق 

  !!! نفس األرض
ان ... مـــــا الـــــذي تريـــــد هـــــذه االيقونـــــة ان تقولـــــه

والـــدة اإللـــه . المبـــشر يقـــف فـــي مكـــان آخـــر وق
تأخذ البشارة ولكـن وهـي فـي مكـان مختلـف عـن 

  !  لكن لماذا؟!!! مكان المبشر
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٤٦٥

  )٤٤(أيقونة البشارة ) ٣ (
 

  
  ًهذه األيقونة العظيمة بها الكثير جدا من المالحظات 

  ...  المالئكة الجليل جبرائيللكن هناك شبه منجلية عليها كتاب تفصل بينها وبين رئيس
  !! والدة اإلله. العالم المادي والروحي هو الكتاب الذي تقرأ منه قبين ان الفاصل 

يمكـن ان نتـصور ان المعرفـة ... ان المعرفة هي الخط الفاصل بين العالم المادي والعـالم الروحـي
ك ان ترى الـروح بالمعرفـة أي ان كنت في المادة فانت يمكن.. هي الباب الذي يفتح في كل منهما

ولعلهــا ... المعرفـة هــي البـاب المــشترك... وانـت كنــت فـي الــروح يمكنـك ان تــصل للمـادة بالمعرفــة
ُوهذه هي الحياة األبدية٣ ...(هي الهدف   ِ ِ ِ َِ َ ََ ُ ْ َ َ ََأن يعرفـوك َأنـت اإللـه الحقيقـي وحـدك ويـسوع المـسيح : َ َ َ َ َِ ِ َِ ْ َْ َ ُْ َ ََ َْ َ َ ِ ُ ِ ْ ْ

ْالذي َأرسل َ ْ ُِته   )٣: ١٧ يو.َ
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٤٦٦

  )٤٥(أيقونة البشارة ) ٣(

  

  تشترك أيقونات البشارة في عناصر محددة 
  ًظهور الروح القدس دائما للبركة  -١
 ًظهور األعمدة في كل الصور تقريبا  -٢
ًظهــــور قبــــب بــــألوان مختلفــــة تــــشمل دائمــــا  -٣

األحمــــر إمــــا مــــن خــــالل ثيــــاب حمــــراء او 
 !! على القببتلوين أحمر 

والدة اإللـه . قرأ منه قًدائما هناك كتاب ت -٤
 .. .او تحمله

هنــاك منــضدة تقــرأ عليهــا او عــرش تجلــس  -٥
 عليه كالهما من الخشب 

ًيحمل دائما رئـيس المالئكـة الجليـل غـصن  -٦
الشجرة او الوردة بالبـشارة بمـيالد المخلـص 

  المفرح 
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٤٦٧

  )٤٦(أيقونة البشارة ) ٣(

  
هـــذه األيقونـــة العظيمـــة تقـــول لنـــا ان هنـــاك مـــاء موجـــود اثنـــاء القيـــام بالبـــشارة مـــن رئـــيس المالئكـــة 

  للقديسة والدة اإلله 
والــدة اإللــه عنــد بئــر المــاء وجاءهــا رئــيس . والحقيقــة ان هنــاك أيقونــة قديمــة للبــشارة بينمــا كانــت ق

خة منها حتى اآلن ولذلك وضعت هذه األيقونة لكنني لم أعثر على نس.. المالئكة الجليل جبرائيل
  كمثال لها

ًالبــشارة يهــدف ان يقــول شــيء هــام جــدا وهــو ان المــيالد يــتم مــن المــاء أيقونــة ان وجــود المــاء فــي 
... فــالميالد الطبيعــي الحقيقــي يــتم مــن المــاء.. ًوالحقيقــة اننــا جميعــا مولــودين مــن مــاء المعموديــة

  .. نالماء هو المسئول عن ميالد إنسا
  ًهذا المشهد المعقد له ثالثة صور لنطرحها جميعا 

ويحـدث ) والسوائل هنـا مـاء(الصورة األولى هي الميالد الطبيعي وفيه تنتقل السوائل بين الزوجين 
  هنا يظهر ان الماء هو مصدر ميالد الطفل ... اإلخصاب ومنه يولد الطفل

عتقد ان ميالد كل طفل هـو خلـق مباشـر مـن يـد ًفي الواقع هذه الفكرة ال تنسبنا كثيرا بسبب انني أ
ًوانه هو قرر ان يولد من عـذراء حتـى مـا يوضـح مثـاال ... اهللا وليس للعالقة الجنسية أي دور هنا

  على كل حال هذه كانت الصورة األولى .... ًحقيقيا عن كيفية ميالد كل إنسان
يوحنا المعمـدان المـاء حتـى يـأتي . وهي ميالد الكنيسة والمؤمنين وفيها يحرس ق.. الصورة الثانية

المخلص ويغطـس فـي المـاء وعنـدما يـصعد يحـل عليـه الـروح القـدس فيكـون مـيالد كـل إنـسان مـن 
  الماء والروح وهذه القاعدة مؤسسة في الكتاب المقدس 
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٤٦٨

  ... ًالصورة الثالثة وهي األكثر تعقيدا
عمليــات المــد والجــذر بــين  كوكــب القمــر هــو الحــارس للمــاء علــى كوكــب األرض فــان وفيهــا يكــون

ولـــذلك فـــان هنـــاك ...األرض والقمـــر هـــي ســـبب تحـــرك الميـــاه علـــى كوكـــب األرض بـــصورة عامـــة
  ...  ودورة القمر)للنساءخاصة (للبشر عالقة بين الدورات الجسدية 

وانـه بـدون صـلب الـسيد لـه المجـد ... ان ميالد إنسان هي صورة القيامة في العـالم الـذي نحـن فيـه
  ...ًنا ميالد أي طفل الن الميالد هو صورة القيامة في هذا العالملم يكن ممك
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٤٦٩

  )٤٧(أيقونة البشارة ) ٣(
  

  
ألطفـــال فـــي ســـقف الـــصورة غيـــر ا.. ًلكـــن ال تظهـــر واضـــحة جـــدا.. هـــذه األيقونـــة عظيمـــة وفريـــدة

والـدة اإللـه صـاعدة . الحـظ هنـاك أيقونـة تظهـر ق(واضح من هم ولماذا يوجدون على هذا النحـو 
  ...) ًللسماء وحولها عدد كبير جدا من األطفال

ًوالـــدة اإللـــه تقريبـــا . بينمـــا ق.. رئـــيس المالئكـــة الجليـــل جبرائيـــل يرتفـــع عـــن االرض فـــوق الـــسحابة
  ... ساجدة

ً الواحـــدة الهامـــة جـــدا هـــي الـــساللم الثالثـــة التـــي هـــي صـــعدت عليهـــا لتـــسجد تقريبـــا أمـــام العالمـــة ً
  ... المنجلية

هل هي ثالثة أيـام فـي القبـر وفـي اليـوم الثالـث يـذهب لعـرس ... ثالثة ساللم ما هي هذه الساللم؟
 القيامـة قانا الجليل وهناك يحول الماء لخمر من أجل مـيالد إنـسان وأذن فمـيالد إنـسان هـو صـورة

ال يبدو ان هذه الساللم هي العتبة العليا الن العتبة درجة سلم واحدة فمـا هـي هـذه (في هذا العالم 
والـدة اإللـه . الحظ في حلول الروح القدس بعد الصعود كانت في االيقونة ق) ... الساللم الثالثة؟

  ..وح القدس المباركيبدو ان الساللم ترتبط بالر.. ًجالسة فوق أثنين او ثالثة ساللم ايضا
  ! صورتان لنفس الحادثة.... وأذن فالميالد هو نفسه القيامة

ونــود التأكيــد علــى وجــود (ال يغيــب عــن الــصورة األعمــدة والتــي تظهــر علــى البــاب وكــذلك البــاب 
  )النافذة او الباب والعمود بصورة شبه مكررة في أيقونة البشارة
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  )٤٨(أيقونة البشارة ) ٣(

  
  ًة تكون عظيمة للغاية وبها الكثير جدا من األسرار هذه األيقون

فالسيدة القديسة والدة اإلله تقـف داخـل مكـان يـشبه العـرش، ويظهـر العمـود كالمعتـاد وهـو  - 
  ًملفوف بثياب حمراء والخشب يظهر مستديرا حول الرأس والستائر توجد رمادية وحمراء 

ك شــيء مــا هنــا، فالــسيد هنــا.. وهنــاك عــرش لــتجلس عليــه وهــو مغطــي بثيــاب او مخــدة - 
يبــدو ان هنــاك ... ًأيــضا جلــس علــى األتــان وقــد فرشــوا ثيــابهم علــى االتــان لــيجلس عليهــا

 شيء ما يوضع حتى يتم الجلوس 
ًوالــذي يكــون مــشابه جــدا أو حتــى مطــابق ًأمــر هــام جــدا ســقف العــرش فــي صــورة مثلــث  - 

 الملكة في الهرم الكبير لسقف 
 )ربما عند العتبة العليا.. عند قمة العمود(يقونة يظهر الروح القدس المبارك في األ - 
 !! ذيل ثياب رئيس المالئكة الجليل جبرائيل مثنية وهي تظهر بشكل مميزة - 
 !!هناك نصف كرة ترسل مثل النور او األشعة للقديسة والدة اإلله - 
ًيظهــر جناحــا رئــيس المالئكــة الجليــل جبرائيــل فــي شــكل غريــب جــدا فهــم يظهــران ازدواج  - 

 !!وهذا يعبر عن االزدواج... ل جناح يتحرك في اتجاه مختلفحيث ك
والــدة اإللــه ال . هنــاك شــبه صــندوق فــي األســفل بــين رئــيس المالئكــة الجليــل جبرائيــل وق -

 !نعرف ما هو؟
وهـــي تقـــف فـــي مكـــان أعلـــى مـــن رئـــيس ) العتبـــة العليـــا(هنـــاك مثـــل اللـــوح تحـــت رجليهـــا  -

 المالئكة جبرائيل
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  مالحظة عامة 

كمـــا ان الكتـــاب المقـــدس لـــيس ... ان نـــدرك ان األيقونـــة ليـــست إبـــداع الرســـاممـــن المهـــم  - 
انــه أمــر خــاطئ للغايــة ان نعتقــد ان الخــالق تبــارك اســمه ســوف يتــرك ! تــأليف مــن كتبــه

وبالتالي ال يمكن تصور ان الكنيسة ! ايقونة مرسومة بأفكار خاطئة توضع داخل الكنيسة
ان كـل هـذه التـصورات ... اطئـة داخـل الكنيـسةوقادتها سـوف يتركـون أيقونـة بهـا أفكـار خ

والسبب في ذلـك ان الكنيـسة هـي مكـان .... ًمعيبة في االساس ومعيبة جدا ومعيبة للغاية
ٕتعليم الطفل االيمان واذا تم تخريب وسيلة التعليم سيتحمل الخـالق لـه المجـد بنفـسه وعلـى 

هنـا ... رئ الـذي ال ذنـب لـهالمستوى القانوني حالة تخريب التعليم التي وصلت للطفـل البـ
انـه غبـاء شـديد مـن .... الخالق لـه المجـد هـو حـائط الـصد األول مـن أجـل سـالمة التعلـيم

 توجـه خـاطئ أياالنسان ان يفترض ان التعليم الكنسي الموروث وااليقونات المورثـة بهـا 
نـدعي ان فقط نحن ال ندرس وبالتـالي ال نفهـم و.... انها يد اهللا العاملة .... من أي نوع 

هــذه االشــياء ليــست ذات قيمــة وهــي تعلــيم القــديس العــالم المــوروث لنــا والــذي يخطــط لنــا 
 .  ًطريق واضحا في اتجاه اهللا له المجد

.. أننـي أقـدم أسـئلة كثيـرة فـي األيقونـات مـن أجـل الوصـول لنقـاط مـشتركة بـين االيقونــات  - 
ثم االختالفات بـين اإليقونـات وهذه النقاط سوف تقول لنا ما هو الهدف الرئيسي لأليقونة 

سوف تقول لنا عن التطوير الذي تتميز به أيقونة عن أيقونة وبالتالي اية معلومة اضافية 
  تريد االيقونة ان تقولها لنا  
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  )٤٩(أيقونة البشارة ) ٣(
  

  
  ... أيقونة البشارة العظيمة هذه تعد أحد أعظم األيقونات في البشارة

ًان بهــا مالحظــات وجــدناها بالفعــل ســابقا فــي أيقونـــات البــشارة األخــرى ولكــن هنــاك توجــد جميـــع 
ًالمالحظات تقريبا معا   ولنبدأ من أعلى ألسفل حتى نكتب أغلب المالحظات ... ً

والــدة اإللــه مــن أعلــى ان هنــاك قمــم مــن . ل الــذي توجــد فيــه قتظهــر فــي الجانــب الــشما -
ًالمنـــازل مغطـــاة ومتـــصلة ببعـــضها عـــن طريـــق ســـتارة حمـــراء ملفتـــة جـــدا للنظـــر إذ كيـــف 

 ٤١قـــد يكـــون العمـــود (ًللـــستارة ان تغطـــي أثنـــين مـــن المنـــازل معـــا ومـــاذا نفهـــم مـــن ذلـــك؟ 
 ) الواصل بين حجرة الملكة وحجرة قرين الملك

والثـاني قمتـه فـي صـورة ) حجرة قـرين الملـك فـي الهـرم( أحدهما مسطحة قمة المنزلين -
والقمـة فـي صـورة مثلـث توجـد فـي غرفـة الملكـة بـالهرم ... )حجرة الملكة في الهرم(مثلث 

لكـن فـي غرفـة . والدة اإلله هـي ملكـة الـسماء وأذن االرتبـاط بينهمـا حقيقـي. ٕالكبير وان ق
 بوصـــة ١٨٤(غرفـــة ارتفـــاع حتـــى النهايـــة المربعـــة الملكـــة بـــالهرم يكـــون هنـــاك ارتفـــاعين لل

ًربمــا المنــزلين معــا يعبــرا عــن ) ً بوصــة تقريبــا٢٤٥(وارتفــاع حتــى النهايــة المثلثــة ) ًتقريبــا
 !!هذين االرتفاعين

األعمـدة فـي الواقـع هـي جـزء .. والـدة اإللـه. ًاألعمدة تظهر دائما فـي المنـازل وخلـف ق -
األعمــدة تظهــر عمــودان عمــودان فــي المنــزل ! (ذا؟لكــن لمــا... أساســي مــن إيقونــة البــشارة
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ًان هناك معلومة مهمة جدا خاصة باألعمدة علينا جميعا ان ندركها !!)... البعيد والقريب ً
ـــدون األعمـــدة ـــال بعيـــد البـــشارة فـــي يـــوم ... ان البـــشار ال تـــتم ب  برمهـــات ٢٩وبـــتم االحتف

ٕواذن فالبـشارة )  يـوم٣٠او  ( يـوم٢٩شهر القمر هو )...الشهر السابع من السنة القبطية(
 ...! تحدث بينما القمر في المحاق بين األرض والشمس

وهــي جالــسة علــى عــرش مربــع تمــسك بيــديها المغــزل لتغــزل المالبــس  والــدة اإللــه . ق -
وتــضع قــدميها التــي ترتــدي !!! وفــوق العــرش هنــاك أثنــين مــن المخــدات بلــونين مختلفــين

 عتبـــة -لـــوح الخـــشب قـــد يكـــون العتبـــة العليـــاالحـــظ (فيهمـــا أحذيـــة فـــوق لـــوح مـــن الخـــشب
َُجعلـوا \َو) (االيمان قد يكون مـن هنـا جـاء اللـوح المقـدس الن الذبيحـة تعتمـد علـى االيمـان ْ

ِخاتما في يده وحذاء في رجليه ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َِ ً َ َ ً َ عن األرض التي يقف عليها ًمرتفعا )!! ٣٧= ٢٢ :١٥ لوَ
 ) قم ميالد إنسان هو ر٣٧رقم (رئيس المالئكة الجليل جبرائيل 

 والدة اإلله كأمر معتاد وكذلك النجوم على الكتفين والجبهة . الجالجل توجد في ثياب ق -
 هناك فتحة في الكرسي الذي تجلس عليه ال يبدو اننا نفهم لماذا موجودة؟ -
ترتــدي ثيــاب حمــراء خارجيــة وزرقــاء داخليــة وهــو غيــر معتــاد فالمعتــاد ان تكــون الزرقــاء  -

..  أذن كيــف تلــبس األحمــر خــارجي واألزرق فــي الــداخل،ء هــي الداخليــةخارجيــة والحمــرا
ًأيضا هي ترتدي الثياب الحمراء الخارجية عند نياحتها وهنـا ايقونـة البـشارة فهـل يعنـي ان 

لكن نحن نعرف ان المولود ولد لكي !! أمر في منتهي العجب !!البشارة لها تعنى نياحتها
يعنـي ذلـك انـه بمـيالد المولـود ينتهـي ! مطلوبة من والـدهيحل محل الوالد وليقوم بالمهمة ال

ــد نالحــظ فــي النحــل ان نجــاح التلقــيح !! ًقــد يعنــي مــيالد الطفــل نياحتهــا أيــضا! دور الوال
هنـــاك رســـالة ... ًأيـــضا االميبـــا الخليـــة االم تنفـــصل إلـــى أثنـــين جـــدد ... يعنـــي وفـــاة األب

 ! لكن ما هي؟.. مكررة هنا
برائيــل يحمــل عــصا هنــا ولــيس زهــرة او غــصن شــجرة ونحــن نعــرف ان رئــيس المالئكــة الجليــل ج -

 .. العصا هي نفسها الزهرة او غصن الشجرة فان عصا هارون قد أفرخت بغير غرس وال سقي
والــدة اإللــه انهــا الحمامــة الحــسنة وهــي خرجــت .  قحالكنيــسة تمــد.. النوافــذ فــي كــل مكــان -

النوافذ هنا تقول !! دأ عهد جديد من البشرمن نافذة فلك نوح البار لتخبر بجفاف الماء ليب
 !!  شيء ما ولكن ما هو؟

نين أزرق لون السماء وذهبي لـون ئكة الجليل جبرائيل يتكون من لولون جناح رئيس المال -
) س يقـصد النــورفـي موضـع سـابق مــن البحـث درسـنا ان الـذهب فــي الكتـاب المقـد(النـور 

  !وماذا يقول لنا؟
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  )٥٠(أيقونة البشارة ) ٣(

  
  

ان دراسة ايقونة البشارة بالشكل المركز الذي قمنا به يجعلنا نالحـظ نقـاط محـددة فـي كـل أيقونـات 
  البشارة 

 ًدس المبارك يظهر دائما في أيقونة البشارة الروح الق -
األيقونـة تقـول ان المعرفــة ... والـدة اإللـه.  يــد الـسيدة ق فـيهنـاك كتـاب علـى المنجليـة او -

 !!زاوية في البشارةالحجر 
والدة اإلله تجلس او تركع علـى لـوح خـشبي يعطـي الـشكل المربـع او المـستطيل وهـي . ق -

   المستطيل تقول ان ترتبط بشكل ما بالمربع او
رئـــيس المالئكـــة الجليـــل جبرائيـــل أعلـــى مـــن األرض علـــى ســـحابة يحمـــل وردة او غـــصن  -

ونالحـظ وردة أخـرى علـى االرض إلـى جـوار ... شجرة او عصا وهو مرتفـع عـن االرض 
 ) اعتقد ذلك(ًوالدة اإلله والوردة عموما ترمز لميالد الطفل اإللهي . ق

 منجلية او في صورة أعمدة صريحة للمنزل ًالعمود موجود دائما في صورة أعمدة ال -
ان اهللا .. ربمـا هـي الحجـاب ! (ست أدرى لماذا أو مـا هـو هـدفها؟ًالستارة دائما موجودة ول -

 !) والدة اإلله فهي نفسها حجابه. له المجد محجوب داخل ق
هنــاك مربعــات مــن الــبالط فــي األرض تجعلنــا نتــذكر رقعــة الــشطرنج بهــا وحــدات غامقــة  -

 ضاء فاتحة منتظمة بالضبط مثل رقعة الشطرنج فلماذا؟ ووحدات بي
 ًالنافذة دائما موجودة وواضحة  -
ًوالدة اإلله ثيابا زرقاء خارجية وحمراء داخلية كالمعتـاد ممـا يجعلنـا نـسأل لمـاذا . ترتدي ق -

 ًتغيرت األلوان في بعض اإليقونات أحيانا؟ 
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رائيل بيده اليسرى ليعطي البركـة يمسك غصن الشجرة او الوردة رئيس المالئكة الجليل جب -
 ! لكن هل ذلك هو الوضع في كافة األيقونات؟.. باليمنى

 عوارض لكـل ٥ عارضة ١٥ لكن كان في خيمة االجتماع !الحظ العارضة أعلى الستارة -
ًالحظ العارضـة أمـر عـام جـدا فـي ... جانب من الجوانب الخشبية الثالثة المشكلة للخيمة

  ..   الجتماع فهي تحكم األلواج خلفهاالبناء الهندسي لخيمة ا
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  )٥١(أيقونة البشارة ) ٣(

  
  هذه االيقونة العظيمة كيف نفهمها؟

والـدة اإللـه . هناك ثالثـة أمـاكن متميـزة يـسجد رئـيس المالئكـة الجليـل فـي المكـان االول وتجلـس ق
 المكــان فــي المكــان األخيــر علــى العــرش وبينهمــا شــجرة او مجموعــة مــن فــروع الــشجر توجــد فــي

الحـظ المـشهد غريـب للغايـة هـو بالتأكيـد مـشهد تقـديم طلـب )... قـد ترمـز للعليقـة(المتوسط بينهما 
والـدة اإللـه تجلـس . ق... من العـريس لخطبـة العـروس ال يمكـن ان تفهـم هـذه الـصورة بـشكل آخـر

  .. بهذا الشكل وتقول ان هذه األيقونة أيقونة الخطبة عندما خطبها العريس لنفسه
  فكرة

 أنــا أعتقــد ان االفكــار القديمــة كانــت تعلــيم اهللا كمــا ان العهــد القــديم هــو تعلــيم مــن اهللا لليهــود فــان 
وهكـذا فـان المـصريين القـدماء كـان لـديهم .. أساطير الدول األخرى كانت في البداية تعلـيم مـن اهللا

التعلـيم مـن اهللا يبـدأ لكـن كمثـل الجميـع بعـد ان نتـسلم ... تعليم من اهللا والذي بنوا به هذه الحضارة
وحـــدث ذلــك مـــع المـــصريين القـــدماء ... االنــسان فـــي تخريـــب التعلــيم فينحـــرف عـــن التعلــيم الـــسليم

ًفعبدوا األصنام وحدث من اليهود في العهد القديم وحاول اهللا ان يردهم مـرارا وتكـرارا ولمـا وجـد ان  ً
ًونحن أيضا .. وهو العهد الجديدالتخريب للتعليم لديهم أصبح ال يمكن إصالحه إنشاء تعليم جديد 

  .. بعد وقت طويل من االنسان ينخفض عندنا التعليم الروحي ونتورط في المادة ونبتعد عن اهللا
فعنــدما أراد ان ...  هــو لــه المجــد يفعــل ذلــك يأخــذ مــن الخميــرة القديمــة لينــشئ تعلــيم جديــدالحــظ(

ن القـــدماء خربـــوه ولـــم يعـــد باالمـــاكن ينـــشئ العهـــد القـــديم لليهـــود الن التعلـــيم الـــذي ورثـــه المـــصريو
أحضر شعب اسرائيل إلى ارض مـصر الن المـصريين القـدماء هـم الـدقيق القـديم هـو ... اصالحه

يأخــذ مــنهم خميــرة فيــتعلم موســى النبــي بكــل حكمــة المــصريين وهكــذا يظهــر الهندســي للمــصريين 
و المصريين القدماء وأخذ منهم هنا الدقيق القديم ه.... ًمفيدا لخيمة االجتماع وغيرها في الناموس
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ويــستمر هــذا العهــد مــع اســرائيل االف الــسنين .... خميــرة وانــشأ شــعب اســرائيل لبدايــة عهــد جديــد 
وعنــدما الــشعب يــضل ونحتــاج لــصيانة جديــدة للتعلــيم يأخــذ مــن الدقيقــة القــديم والــذي هــو هنــا هــو 

ذ وسـبعون رسـول وغيـرهم هـؤالء والدة اإللـه واالثنـى عـشر تلميـ. شعب اسرائيل خميرة والتي هي ق
  ) هم الخميرة من الدقيق القديم لينشأ جديد ويبدأ العهد الجديد

  
ذلـك يعنـي ان االسـاطير القديمـة كانـت تعلـيم مـن اهللا فـان اإللهـة جابـا وهـي االم الطبيعـة .. وهكـذا

نــوس بمفردهــا بــدون ذكــر ثــم بعــد ان ولــدت أورا) إلــه الــسماء(قــد انجبــت أورانــوس ) إلهــة األرض(
انها ... ًهذه االسطورة ليست غريبة جدا عن الفكر المسيحي ... تزوجته وولدت زحل وهو الزمن 

  تقترب مع تعليمنا بشكل ما 
  .. ولكن العالقة لدينا هي عالقة اهللا بأمه فقط هذه هي العالقة في المسيحية 

  ما أريد قوله هو 
  ان التعليم اإللهي يقول معلومة حقيقة بصورة متنوعة 

ٕأي ان الهة االرض هي شخص حقيقي واله السماء هو شخص حقيقي وبينهمـا هـذه العالقـة التـي 
  تنشئ هذا الكون وهذه الحياة التي نعيش نحن داخلها 

  ولكن اهللا له المجد يعرض هذه العالقات بصورة متنوعة 
علـى انهمـا ويـتم التعـرف عليهمـا ) النهـا بـشرية(فيعرضها كملك متزوجة ملكة أو آله متـزوج ملكـة 

  ) لسنا نفهم االن... ليس بالضرورة ذلك يعني انها آله أقنومي(آله السماء وألهة االرض 
هــذه الـــصورة ! لكــن ذلــك يميـــز شــكل العالقــة فـــي عالقــة بــين ملـــك وزوجتــه وهمــا يحكمـــان الكــون

  األولى لهذه العالقة 
أم بــشرية وأبــن اهللا ثــم يعــرض هــذه العالقــة نفــسها فــي صــورة أخــرى فــي عالقــة بــين أم وأبــن وهــي 

  ) وهي التعليم المسيحي(وهي نفس العالقة السابقة ولكن يعرضها بصورة أخرى 
  

  ثم يعرض بصورة ثالثة وهي أب وأبنة حيث خرجت ألهة المعرفة والحكمة أثينا من عقل زيوس 
ًهذه العالقة أيضا تقترب جدا مـن.... هنا العالقة بين أب وأبنة ولكن االبنة هي المعرفة   المعنـى ً

والـدة اإللـه هـي المعرفـة الن . وان ق... الن اهللا له المجـد االبـن هـو الحكمـة اإللهيـة ... الكنسي 
. بذلك نحـن ال يمكننـا ان نـصل إلـى اهللا بـدون ق... المعرفة هي المحيطة بالحكمة من كل جانب

الـذي هـو الحكمـة والدة اإلله النها هي المدخل االساسي لنا فهي المعرفة ونحن نتعـرف علـى اهللا و
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هنـا المعرفـة والتـي ... اإللهية مـن خـالل المعرفـة وهـذه هـي الطريقـة التـي اختارهـا اهللا لنـصل إليـه 
  ... والدة اإلله تكون العرش اإللهي بحيث ان الحكمة اإللهية تكون داخلها . هي ق

  
 االلهـي قـد هذا التعليق يهدف اال نرفض شيء من المعرفة دون فحص الن الفكـر اإللهـي والتعلـيم

فاالنـسان كـان ضـعيف القـدرة علـى الفهـم ) هـذه الثـروة اإللهيـة! (وهبه اهللا له المجد لإلنـسان ليكتبـه
ًاوال، ثم احيانا ضعيف االرتباط باهللا ومتمركز حول متعته ثانيا، وثم أيضا متخاذل لصيانة وحفـظ  ً ً ً

ًالتعلـــيم اإللهـــي ثالثـــا، وأخيـــرا قـــد كـــان كـــذلك االنـــسان مزيفـــا للت ً علـــيم ومـــضيف عيـــوب تعليميـــة مـــن ً
  ... عندياته ليخرب العمل العظيم الذي وضعه الخالق له المجد في الكون

علينا ان نقرأ ونفحص وندرس ونبحث لنصل إلـى الجـزء الـصحيح ... فعلينا اال نرفض أي معرفة 
ع الن الــشرير أحتــل مكــان القــديس وأخــذ عملــه المقــدس واخفــاه ووضــ... الموجــود داخــل المعرفــة 

حتــى مــا ييــأس النــاس وال يحــاولوا ... فــوق هــذا العمــل المقــدس كــل مــا هــو قبــيح وشــرير وبغــيض
  ..... الوصول لعمل القديس الذي وضعه في االرض 

بــل كمــا فعلــت القديــسة العظيمــة الملكــة هيالنــة وقامــت بحمــل كــل .... لــيس علينــا ان نفعــل هكــذا 
  ا يسوع المسيح حتى وصلت إليه النفايات التي كانت موضوعة فوق صليب ربنا والهن

ًعلينا نحن أيضا ان نبحث في كل هذه االماكن ونحمل كل النفايات حتى نصل إلى الجوهرة التي 
تركها القديس لنا علـى هـذه االرض النهـا طريقنـا للنجـاة وعملنـا هـذا هـو ارادة اهللا ولـيس هـو عمـل 

  بال طائل او نفع وانما هو عمل سوف يجازى 
  

  لبشارة تابع أيقونة ا
 ٣٩وقــد يكونــا همــا العمــودان !! (العمــودان يمــثالن بدايــة ونهايــة الــصورة وهمــا المحــددان لهــا

  !!) فان ما يحدث هنا يقع داخل محيط مسار القمر حول االرض حسب ما نفهم.. وأذن.. ٤١و
  .. ) فوق مجموعة اغصان الشجر( الروح القدس المبارك يظهر في سماء الجزء المتوسط -
. المالئكة الجليل مـا يـزال يرتـدي البدرشـين فـي شـكل صـليب وهـو يحمـل غـصن الـشجرة  رئيس -

وعلــى نحــو غيــر معتــاد األرضــية .. يديــه احــدهما العلــى واألخــرى ألســفل معبرتــان عــن االزدواج 
ولكــن ثيــاب رئــيس المالئكــة تطيــر !! واحــدة بينهمــا ولكــن تظهــر مرتفعــة لعلهــا تكــون العتبــة العليــا

  في الخلفية  ًبعيدا عن ظهره 
والدة اإلله وهي جالسة على العرش ذو الشكل الغريب وهي تحمل في يدها كتاب او .  تستند ق-

   ..المعرفة حجر أساسي في إيقونة البشارة... ورق مطوي
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ال يمكـن فهـم ان ذلـك ... وربمـا الثالـث..  العرش يبدو من دورين وهي تـستند علـى الـدور الثـاني-
لكــن كيــف ! شـئ مــا هنــا غيــر مفهـوم يتعلــق بالــساللم والـدرجات والــصفوف. ..يتعلـق بالعتبــة العليــا

  نفهم؟ 
ترتــدي !! والــدة االلــه ســوداء مــن الخــارج وحمــراء مــن الــداخل أمــر فــي منتهــي العجــب.  ثيــاب ق-

لعلهــا الظلمــة التــي تحــيط بالكواكــب ولكــن إذا كــان الــدم مــن ! الثيــاب الــسوداء مــن الخــارج لمــاذا؟
    !ال هناك ظلمة من الخارج؟ذا مايزالداخل فلما
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  )٥٢(أيقونة البشارة ) ٣ (
  

   
  

  ًهذه اإليقونة العظيمة تشبه كثيرا االيقونات السابقة ولكن 
  ..  ً تقريبا مع عمود العرش١١٦ شعاع نور الروح القدس المبارك يصنع زاوية -
م وهــي تجلــس علــى عــرش القديــسة والــدة اإللــه ينتهــي بمثلــث يــشبه ســقف حجــرة الملكــة فــي الهــر-

  ... الكرسي المربع 
ًالحــظ أيــضا الــسور فــي الخلفيــة االحجــار ال تكــون فــوق بعــضها بــل متبادلــة تمامــا كمــا فــي بنــاء - ً

  .. الهرم األحجار متبادلة بحيث ان الخط الواصل بين الحجرين ال يكون متصل عبر الصفوف
  كل على العرش الذي تجلس عليه؟ لماذا تسند بهذا الش.... تسند بيدها المقدسة على الكرسي  -
َوقال١٦( َ إن «: َ ليد على كرسي \ِ ُِ ْ َ َ ََ لرب\ْ  .ٍللرب حرب مع عماليق من دور إلـى دور ٍْ ْ َ َ ََ َ ََِ ْ ِ ِ َِ ٌَ ْ  «.) ( ١٧خـرو :

١٦(  
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  أيقونة اهلروب ملصر: ًرابعا
   يوم ١٩٠الحظ ظلت العائلة المقدسة في دير المحرق 

 فى ارض مصررحلة العائله المقدسه 

ــائال" ــم ق ــرب ليوســف فــى حل ــم وخــذ : ظهــر مــالك ال ق
ــى مــصر ــى . الــصبى و امــه واهــرب ال ــاك حت وكــن هن

فقـام واخـذ الـصبى وامـه لـيال وانـصرف الـى . اقول لـك
  )١٤-١٣ :٢مت( "مصر

  :الطريق الى ارض مصر
كانت هناك ثـالث طـرق يمكـن ان يـسلكها المـسافر مـن 

 حــسبما هــو فلــسطين الــى مــصر فــى ذلــك الزمــان وذلــك
موضح بالمصادر التاريخيه القبطيه واهمها ميمر البابا 
ــــــــــــــــاوات  ــــــــــــــــث والعــــــــــــــــشرين مــــــــــــــــن باب ثيــــــــــــــــؤفيلس الثال

ومنهــــا السنكــــسار القبطــــى )  م٤٢١_٣٨٤(االســــكندريه
وتــــدل هــــذه المــــصادر علــــى ان العائلــــه  .وكتــــب اخــــرى

المقدسه عند مجيئهـا مـن فلـسطين الـى ارض مـصر لـم 
. عروفه فى ذلـك الزمـانتسلك اى من الطرق الثالثه الم

لكنهـا سـلكت طريـق اخـر خـاص بهـا وهـذا بـديهى النهـا 
فلجـــات الـــى طريـــق غيـــر   -هاربـــه مـــن شـــر هيـــرودس

  .معروف
  ) يوم ١٩٠الحظ ظلت العائلة المقدسة في دير المحرق  : في مصرالمقدسةالعائله 

وقـد تـم .  كـم٤٥مـسافة وهى مدينه حدوديه منذ اقدم العصور وتبعد عن مدينه العـريش للـشرق ب :رفح_ ١
  .العثور فى اطالل هذه المدينه على اثار لها صله بالديانه المسيحيه

وهى مدينه واقعه على شاطئ البحر االبـيض المتوسـط وقـد تـم العثـور علـى بقايـا مـن كنـائس  :العريش_٢
  .المدينةفى طرقات 

تعتبــر الفرمــا مــن . ريــا هــام هــى موقــع اثــري فــي غايــة االهميــة و هــي مينــاء هــام و مركــزا تجا :الفرمــا_٣
وقد يزيد من اهمية الفرما انهـا كانـت المحطـه االخيـره التـى حلـت بهـا العائلـه المقدسـه فـي . مراكز الرهبنة 

  .سيناء 
وتــل بـــسطه بجــوار مدينـــه .  القديمـــه وكانــت تــسمى مدينـــه االلهــهالمــصريةهــى مــن المـــدن : ـــ تــل بـــسطا٤



  بسم الثالوث القدوس األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد أمين 
  " والدة اإلله- الربقيامة"              ليس مثل اهللا يا يشورون يركب السماء في معونتك        

 

  
   روسيا ا$تحادية   – موسكو – جامعة الصداقة بين الشعوب - جرجس فرنسيس تاوضروس  طالب بكلية العلوم

 ٠١٠٢٢٥٣٢٢٩٢   

 com.yahoo@1mrwaheid/          com.gmail@mrwaheid 

٤٨٢

بشنس وجلسوا تحت شـجره وطلـب الطفـل يـسوع ان يـشرب فلـم ٢٤ الزقازيق وقد دخلتها العائله المقدسه فى
يحسن اهلها استقبال العائله مما الم نفس العذراء فقام يوسف النجار واخـذ بقطعـه مـن الحديـد وضـرب بهـا 

  ًاالرض بجوار الشجره واذا بالماء ينفجر من ينبوع عذب ارتوا منه جميعا
دعاهم الى منزله حيث ) قلوم(بسطه مر عليهم شخص يدعى اثناء وجود العائله المقدسه بتل  :ـالزقازيق٥

تاســف للــسيدة العــذراء مــريم ) قلــوم(وعنــد وصــولهم لمنــزل ) قلــوم(اكــرم ضــيافتهم وبــارك الطفــل يــسوع منــزل 
االن "سنوات وانها التستطيع مقابلتهم والترحـاب بهـم هنـا قـال يـسوع لقلـوم ٣الن زوجتة وتالزم الفراش منذ 

وفى الحال قامت سارة متجهة ناحية الباب مرحبة بالطفل وامـة كانـت " ون بعد مريضة امراتك سارة لن تك
وفــى التــالى . زيــارة العائلــة المقدســة وطــالبتهم بالبقــاء لفتــرة اطــول الن الــصبى كــان وجــودة بركــة لمنزلهــا 

لعــذراء اعربــت مــريم عــن رغبتهــا فــي زىــارة معبــد لوجــود احتفــاالت فــى زلــك الوقــت الظهيــره حملــت الــسيده ا
ـــل الجرانيـــت  ـــد حتـــى تهـــشمت التماثي ـــت المعب ـــد و مـــا ان دخل ـــي المعب الطفـــل يـــسوع و ذهبـــت مـــع ســـاره ال
الــضخمه لاللهــه و تهــشم المعبــد الكبيــر و اصــبح كومــه مــن الجرانيــت انتــشر الحــدث فــى كــل انحــاء البلــده 

صـغير و هـو فـى التحقيقات ان السبب هو دخول سيده تحمل طفل   حتى انه وصل الىمكتب الحاكم وبدا
  .الغالب الطفل المقدس الذى يبحث عنه هيرودس و كان هيرودس قد طلب من الحاكم القبض عليه 

صدرت االوامر الى العسكر بالبحث عن الصبى فى كل ركن من المدينه والبحث عليه؛ وسـمع قلـوم بكـل 
. ركـه وشـفاء لزوجتـه الترتيبات والخطـوات التـى اتخـذتها الـسلطات للقـبض علـى الطفـل الـذى كـان سـببب ب

وفى المساء . لذا خاف قلوم على الطفل يسوع فنصح مريم ان تهرب من المدينه بالليل لقله نشاط العسكر
واخبـر . استعدت العائله المقدسه لمغادرة المكـان وشـكروا قلـوم و زوجتـه سـاره وبـارك الطفـل يـسوع منزلهمـا

 بترحاب يبنى علـى اسـم العـذراء مـريم كنيـسه يـاتى الطفل يسوع امه ان كل مكان زاروه وعاملهم فيه الناس
تقول المصادر التاريخيه ان منزل قلـوم فـى المنطقـه مـابين كنيـسه ): تعليق( .اليها الناس للصاله والعباده 

  السيده العذراء مريم وماريوحنا الحبيب وكنيسه الشهيدالعظيم مارجرجس
اقــاموا فيــه تحــت   الزقــازيق وصــلوا الــى مكــان قفــر المقدســة العائلــةبعــد ان تركــت  ):المحمــه(ـــ مــسطرد ٦ 

وقــد رجعــت " . المحمــه"ًشــجره ووجــدوا ايــضا ينبــوع مــاء اغتــسل فيــه رب المجــد واطلــق علــى هــذا المكــان 
  .  العائله المقدسه الى هذا المكان مره اخرى فى طريق عودتها الى االراضى المقدسه

ً ان وصلوا الى مدينـة بلبـيس وحاليـا هـى مركـز بلبـيس جددوا المسير الى  بعد ان تركوا مسطرد :ـ بلبيس٧
ويـروى تقليـد قـديم ان الطفـل يـسوع .   "كـم٥٥"التابع لمحافظة الشرقيه وتبعد عن مدينـة القـاهر ه بمـسافة 

ْوجد نعشا محمول لطفل المراه ارمله كانت تعيش فى هذه المدينه ْ ْفاقامه رب المجـد فلمـا سـمعت الجمـوع   ً
  .  لمجدتعجبت وامنت برب ا

ْبعــد ان تركــوا بلبــيس اتجهــوا شــماال الــى بلــدة منيــه جنــاح التــى تعــرف االن باســم  :ـــ ســمنود٨ " منيــة ســمنود"ً
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ويروى تقليد قديم ان العذراء مريم قد شاركت فى اعداد خبز لـدى . ومنها عبروا بطريق البحر الى سمنود 
  سيده طيبه من سكانها وبارك رب المجد خبزها ويوجد

شـجرة "ًغربا الى منطقة البرلس ونزلوا فى قريه تدعى   بعد ان ارتحلوا من سمنود واصلوا السير :ـالبرلس٩
حيــث اســتقبلهم رجــل مــن اهــل القريــه   "المطلــع"فلــم يقبلــوهم اهلهــا فــساروا حتــى وصــلوا الــى قريــة " التــين

  .  واحضر لهم ما يحتاجونه بفرح عظيم
وكـان هنـاك . العائلـه المقدسـه بـالعطش ولـم يجـدوا مـاء وهى مدينة سخا الحاليه وهنـاك شـعرت : سخا ـ١٠

ْحجرا عباره عن قاعدة عمود اوقفت العذراء ابنهـا الحبيـب عليـه فغاصـت فـى الحجـر مـشطا قدميـه فـانطبع  ً
  . ونبع من الحجر ماء ارتوا منه. اثرهما عليه 

    الذى معناه كعب يسوع" بيخا ايسوس "   ْوكانت المنطقه تعرف باسم
بعــد ان ارتحلـــت العائلـــه المقدســه مـــن مدينـــه ســخا عبـــرت الفـــرع الغربــى للنيـــل حتـــى : النطـــرون وادى ـــ١١

فبارك الطفل يسوع هذا المكان وهو االن يضم اربعـة اديـره . وصلوا الى وادى النطرون وهى برية شيهيت 
  .  دير القديس ابو مقار ، دير االنبا بيشوى ، دير السريان ، دير البراموس: عامره وهى 

وتوجــد .   وهـى مــن اقـدم المنــاطق المـصريه وهـى كانــت مركـز للعبــاده الوثنيـه:  شــمس وعـين ــالمطريه١٢
ان اســم المطريــه لــم يــذكر بالسنكــسار اال لــسبب " ْاميلينــو " بمنطقــة المطريــه شــجره ويقــول العــالم الفرنــسى 

لك يوجــد بالمنطقــة بئــر مــاء ًتلــك الرحلــه وتوجــد الــشجره حاليــا بجــوار كنيــسة الــسيدة العــذراء بالمطريــة وكــذ
  .مقدس أستقت منه العائلة المقدسة

بعــد أن وصــلت العائلــة المقدســة المنطقــة المعروفــة ببــابليون بمــصر القديمــة هنــاك ســكنوا : الفــسطاط -١٣
  .ًالمغارة التى توجد اآلن بكنيسة أبى سرجة األثرية المعروفة حاليا بأسم الشهيدين سرجيوس وواخس

ًالمقدسة لم تستطيع البقاء فى المنطقة إال أياما قليلة نظرا ألن األوثان هناك قـد تحطمـت ويبدو أن العائلة  ً
  .بحضرة رب المجد ويوجد بجانب المغارة وداخل الهيكل البحرى للكنيسة بئر ماء قديم

بعد أن إرتحلت العائلة المقدسـة مـن منطقـة الفـسطاط وصـلت إلـى منطقـة المعـادى : المعادى منطقة -١٤
  .ًودة حاليا ومكثت بها فترة وتوجد األن كنيسة على أسم السيدة العذراء مريم بهذه المنطقةالموج

ثم بعد ذلك عبرت العائلة المقدسة النيل بالقارب إلى المكان المعروف بمدينة منف وهى األن ميـت رهينـة 
 ديــــر وهــــى بــــالقرب مــــن البدرشــــين محافظــــة الجيــــزة ومنهــــا إلــــى جنــــوب الــــصعيد عــــن طريــــق النيــــل إلــــى

  .بالقرب من مغاغة  الجرنوس
 كـــم غـــرب أشـــنين ١٠وهـــى مـــن القـــرى القديمـــة بالـــصعيد ويقـــع بهـــا ديـــر الجرنـــوس : البهنـــسا منطقـــة -١٥

النــصارى وبهــا كنيــسة بأســم العــذراء مــريم ويوجــد داخــل الكنيــسة بجــوار الحــائط الغربــى بئــر عميــق يقــول 
  .حلتهاالتقليد الكنسى أن العائلة المقدسة شربت منه أثناء ر
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بعـد أن أرتحلـت العائلـة المقدسـة مـن البهنـسا سـارت ناحيـة الجنـوب حتـى بلـدة سـمالوط : الطير جبل -١٦
كـم جنـوب ٢ومنها عبرت النيل ناحية الشرق إلـى جبـل الطيـر حيـث يقـع ديـر العـذراء مـريم األن علـى بعـد 

لنيـل كـادت صـخرة كبيـرة مـن معدية بنى خالـد ويـروى التقليـد أنـه أثنـاء سـير العائلـة المقدسـة علـى شـاطئ ا
ــيهم ولكــن مــد رب المجــد يــده ومنــع الــصخرة مــن الــسقوط فــإنطبع كفــه علــى الــصخرة  الجبــل أن تــسقط عل

ًويوجد بالمنطقة شجرة يطلق عليها أسم شجرة العابد وغالبا ما تكون هـذه ) جبل الكف(وصار يعرف بإسم 
  .الشجرة هى التى سجدت لرب المجد عند مروره بهذه المنطقة

بعد أن أرتحلت العائلة المقدسـة مـن جبـل الطيـر عبـرت النيـل مـن الناحيـة الـشرقية : األشمونيين بلدة -١٧
  .إلى الناحية الغربية حيث بلدة األشمونيين وقد أجرى الطفل يسوع معجزات كثيرة بهذه المنطقة

الــي قريــة ديــروط ًبعــد أرتحــال العائلهالمقدســه مــن االشــمونيين ســارت جنوبــا : الــشريف ديــروط قريــة -١٨
واقامت العائلة المقدسة بهـا عـدة ايـام و قـد اجـرى رب المجـد عـدة معجـزات و هنـاك شـفى كثيـرين .الشريف

  ويوجد بالمنطقة كنيسة علي اسم العذراء مريم.من المرضى 
ْعنـــدما دخلـــت العائلـــة المقدســـة القوصـــية لـــم يرحـــب بهـــم اهـــل المدينـــة و ذلـــك عنـــدما راوا : القوصـــية ــــ١٩

ًقد تحطمت وقد لعن رب المجد هذه المدينة فصارت خرابا ، وليـست هـى مدينـة ) حاتحور( البقرة معبودهم
   .  القوصية الحالية وانما هى بلدة بالقرب منها

كـم غـرب القوصـية ٨وبعد ان ارتحلت العائلة المقدسة من مدينة القوصـية سـارت لمـسافة : مير قرية -٢٠
  . مير العائلة فباركهم الطفل يسوع حتى وصلت الى قرية مير، وقد اكرم اهل

بعــد ان ارتحلــت العائلــة المقدســة مــن قــر يــة ميــر اتجهــت الــى جبــل قــسقام وهــو يبعــد   : ديــر المحــرق-٢١
ويعتبر الدير المحرق من اهم المحطات التى اسقرت بها العائلة المقدسة ويشتهر . كم غرب القوصية ١٢

بـر الفتـرة التـى قـضتها العائلـة فـى هـذا المكـان مـن اطـول الفتـرات ، تعت" دير العذراء مريم "ْهذا الدير باسم 
وتعتبر الغرفـة او المغـارة التـى سـكنتها العائلـة هـى اول كنيـسة فـى مـصر " ْ ايام ١٠ شهور و ٦"ومقدارها 

ًبل فى العالم كله ، ويعتبر مذبح كنيسة العذراء االثرية فى و سط ارض مصر و عليه ينطبق حرفيـا قـول 
،و فـى نفـس   "  وفى ذلك اليـوم يكـون مـذبح للـرب فـى و سـط ارض مـصر"   لسان نبيه اشعياءاهللا على 

   "٢٠:٢مت "    المكان ظهر مالك الرب ليوسف النجار فى حلم و امر اياه الذهاب الى ارض اسرائيل
  

 ًبعــد ان ارتحلــت العائلــة المقدســة مــن جبــل قــسقام اتجهــت جنوبــا الــى ان وصــلت الــى : جبــل درنكــة -٢٢
جبــل اســيوط حيــث يوجــد ديــر درنكــة حيــث توجــد مغــارة قديمــة منحوتــة فــى الجبــل اقامــت العائلــة المقدســة 

 اليهـا العائلـة المقدسـة فـى رحلتهـا فـى التجـأتبداخل المغارة ويعتبر دير درنكة هو اخر المحطات التي قد 
  ) منقول من موقع كنيسة االنبا تكال هيمانوت( مصر
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  )٥٣(لى مصر الهروب إأيقونة ) ٤(
  

ايقونــــــة الهــــــروب لمــــــصر هــــــي أيقونــــــة 
  ... ًخاصة جدا وعظيمة

والـــــدة اإللـــــه . وتظهـــــر فيهـــــا الـــــسيدة ق
يوســف . تجمـل الــسيد علـى الحمــار وق

  ... النجار يمشي معهم
  نالحظ في األيقونة 

  هناك حمار في األيقونة  -
تــــــسير العائلــــــة المقدســــــة إلــــــى  -

  جوار نهر النيل 
يوســـــــــف النجـــــــــار . يحمـــــــــل ق -

 عصا 
نالحــــظ ان زاويــــة العــــصا مــــع  -

   116ْظهر الحمار تقريبا 

  

 درجـــة هـــي زاويـــة المحـــور العمـــودي الســـفل ١١٦الحـــظ فـــي الهـــرم األكبـــر كانـــت الزاويـــة  -
 توجـــد فـــوق ١١٦هنـــا الزاويـــة .... والـــذي يتحـــرك حتـــى بئـــر المـــاء التـــي توجـــد فـــي الهـــرم

 ة؟  هل هذه صدف١١٦الماء و..... الحمار الذي يسير بجوار النهر 
ًتظهر األهرامات غالبا في األيقونة ما يعني ان األهرامات كانت عمل إلهي يهدف لتعليم  -

ًشــيء هــام جــدا ولــذلك شــملتهم األيقونــة المعلنــة عــن وجــود الخــالق تبــارك اســمه والعائلــة 
 .  المقدسة في مصر
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  )٥٤ (الهروب إلى مصرأيقونة ) ٤(
  

  
.. المالحظة األولى لهذه األيقونة العظيمة هي انها أيقونتان مرتبطان فـالنهر يـشمل كـال الحـركتين

 فــي النهــر او انهــا تركــب ســفينة فالعائلــة المقدســة تــسير علــى النهــر راكبــة حمــار ويظهــر الــسمك
  ... ويظهر النهر والسمك به

  ... ًالرابط بين األيقونتين النهر وأيضا هناك مفتاح الحياة يظهر في صورة مالك يربط األيقونتين
 تظهــر بــين 116ْفــي األيقونــة األولــى هنــاك مــسلة توجــد خلــف الحمــار ومــاتزال الزاويــة  -

  !! يوسف وظهر الحمار. عصا ق
ة فــي المنتــصف بــين األيقــونتين ال نعــرف لمــاذا هــي موجــودة ومظهرهــا يــذكر هنــاك شــجر -

 ) ٣-٢: ٣خرو (بالعليقة التي رآها موسى النبي 
 يسير الحمار فوق الورود والزروع  -
مـت العـالم فـن ّقـال قداسـة البابـا تاوضـروس ان مـصر عل(الحظ هناك عين خلف المـسلة  -

غــي علــى الفالحــين والعمــال ان يجتهــدوا فينب... المــسالت حيــث المــسلة يوجــد عليهــا عــين
 امر ما يتعلق بذلك هنا؟ لكن ماذا نفهم؟ !!! الن عين اإلله تراقب

 مـــاتزال هـــي نفـــسها لكـــن 116ْفـــي األيقونـــة الثانيـــة تحـــل الـــسفينة محـــل الحمـــار والزاويـــة  -
 الطفل اإللهي يقف في السفينة وال يجلس كما في حالة الحمار على والدته القديسة 

 يقونة الثانية هناك مظهر لمبنى يشبه في شكله حرف باي في األ -
هو مظهر غريب للغاية ويذكرنا باألمر اإللهي بطالء العتبة العليا والقائمتين بـدم الفـصح 

ًلمــاذا العائلــة المقدســة داخــل الــسفينة توجــد أيــضا ...! حتــى يعبــر المهــم عــنهم وال يــضرهم
...  ٢٢/٧= للـدائرة الن بـاي لم وبـاي ترمـز السفينة ترمز للعا.... داخل عالمة باي هذه

  ماذا يفيدنا ذلك؟ 
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بــدلت بعــد انتقــال العائلــة المقدســة مــن الحمــار إلــى الــسفينة .... مالحظــة أخــرى عظيمــة -
هل يمكن ان نفهم ذلـك؟ !! والدة اإلله ثيابها مع السيدة األخرى المرافقة لهم. السيدة ق

للثياب حتى يبدل فقط بـين لـونين أحـدهما هل سيقول البعض ان الرسام لم يجد لون آخر 
هــو يريــد ان يقــول شــيء !! فــي صــورة واألخــرى فــي الــصورة األخــرى المجــاورة لهــا مباشــرة

هـل هـذا الـسؤال مثـل سـؤال سـكب  (!ًهام جدا بتبديل هذا الثياب، لكن ماذا يريد ان يقول؟
  ) من سكب الطيب المرأة الخاطئة ام مريم أخت لعازر؟... الطيب

والــدة اإللــه علــى الحمــار كمــا لــو كانــت جالــسة علــى العــرش أمــا علــى الــسفينة . قتجلــس  -
 ! فهي تجلس مربعة كما لو كانت جالسة على االرض

الحــظ جــانبي الــسفينة أحــدهما ينثنــي ألعلــى مثــل أي ســفينة ولكــن الثــاني ينثنــي ألســفل،  -
ان يقـول ريـد ان هـو ي...  النهائي ألسـفل بهـذا الـشكلاوليس هناك سفينة ينثني فيها طرفه

هو يقول ان االزدواج جزء من ... الطرفين ليسا في اتجاه واحد بل في اتجاهين متضادين
هــل ) !!! أو االزدواج يحمــل الــسفينة(او ان الــسفينة مــصاغة فــي شــكل ازدواج !! الــسفينة

 هو يؤكد على االزدواج ويصر عليه ... نفهم ذلك
لكـــن لمـــاذا لـــيس هنـــاك حمامـــة علـــى ! هنـــاك حمامـــة تظهـــر فـــوق طـــرف الـــسفينة العلـــوي -

 ! الطرف اآلخر؟
ربمـا نعـود لـصورة البيـضة التـي تغـذي !! كال الصورتين توجـدان داخـل شـكل مثـل البيـضة -

ــــى يخــــرج يافعــــا ــــر الجيــــوش ...ًالكتكــــوت حت ــــديس امي ــــي ايقونــــة الق ًهــــذه درســــناه ســــابقا ف
لـــك ســـيعني ان لكـــن ذ... مرقوريــوس ابـــو ســـيفين وكــذلك أيقونـــة الـــشهيد مارمينـــا العجــائبي

العائلة المقدسة توجد داخل كل شخص منا حتى يحصل علـى المعرفـة اإللهيـة وعنـدها 
 أمـر عجيـب للغايـة، ذلـك يقـول ان العائلـة المقدسـة ليـست حادثـة !!ًيخرج حرا من البيضة

ونحــن نحتــاج ... تاريخيــة وانمــا هــي دورة مــستمرة فــي نفــس كــل البــشر لتحــولهم ألبنــاء هللا
 اإللــه لتكــون أمنــا ونحتــاج ســيدنا ربنــا يــسوع المــسيح ليكــون الــصورة التــي والــدة. داخلنــا ق

وهـم !.... خلقنا نحن عليها لنـشابه اهللا والقـديس يوسـف النجـار معلـم الـسيد المـسيح العمـل
  !! ًجميعا يساعدوننا لنتحول لصورته ونكون نحن صورة االبن الوحيد هللا
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٤٨٩

  )٥٥ (الهروب إلى مصرأيقونة ) ٤(
  

  
ْ  بـين عـصا ١١٦ويمكننـا ان نـرى الزاويـة ... أيقونة الهروب إلى مصر هي أيقونـة عظيمـة للغايـة

  ... يوسف واالرض. ق
 الــذي والــدة اإللــه علــى نحــو شــبه مربــع فــوق الحمــار وهــي تحمــل ابنهــا اإللــه. تجلــس ق -

  .. وتظهر النجوم على كتفها وعلى جبهتها كالمعتاد.. قمطته على يديها
والدة اإلله فهي متعامدة على بعضها على نحو عجيب . االمر الملفت هو شكل قدمي ق -

 !! تظهر هذه القدمين في مصر فهل تريد ان تقول لنا شيء؟!! وغير مفهوم
صر، لكن لماذا؟ نالحـظ ان الـسيد دخـل ًالحمار أساسي تقريبا في كل أيقونات الهروب لم -

بـالطبع ... فما هي عالمة الحمار هنـا! ًاورشليم راكبا على حمار وكانت هذه هي العالمة
بـالطبع !!  سـنة فـي مـصر٣.٥الحركة كانت بالحمـار لكـن العائلـة المقدسـة مكثـت حـوالي 

ان الحركـة لعلهـا تقـول .. مكثت في أماكن مختلفة لكن الحمار هو بطـل أغلـب األيقونـات
َوَأتيــا بــه إلــى يــسوع وطرحــا ثيابهمــا ٣٥!!  (أمــر أساســي فــي زيــارة العائلــة المقدســة لمــصر ُ ََ َ َ َ َِ َِ َ ََ ُ َِ ِ َ

َعلى  َلجحش وَأركبا يسوع\َ ُ َ َ ََ ْ َ ِ ْ  )٥٤= ٣٥: ١٩لو " (ْ
َفقام بلعام صباحا وشد على َأتانه و" - َِ ِ َ َ َ َ َ ً َ َُ َ َ َنطلق مع رؤساء موآب\َ ُ َ َِ َ َ ُ َ َفحمـي ٢٢. َْ ِ َ ُغـضب َ َ ُهللا ألنـه \َ َ ِ

ُمنطلـــق ووقـــف مـــالك  َ َُ َْ َ َ ٌ ِلـــرب فـــي \َِ  \ُلطريـــق ليقاومـــه وهـــو راكـــب علـــى َأتانـــه وغالمـــاه معـــه َ ُ َُ َ َ َُ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ ٌ َ ُ ِ َِ ِ .
ِفَأبــصرت ٢٣ َ َ ْ َألتــان مــالك \َ َ ُ َلــرب و\ََ  \ ِقفــا فــي ِلطريــق وســيفه مــسلول فــي يــده فمالــت \ًِ ِ ِ َِ ََ َ ٌُ ُ ْ ُ ْ َ َ ِ ِ\ ُألتــان ََ
ِعــن ِلطريــق ومــشت فــي \ َ ْ َ َ َ ِ ِ\ِلحقــل ْ ُفــضرب بلعــام . َ َ َ َ ََ ِألتــان ليردهــا إلــى \َ َ  َُِ َ ِلطريــق\ََ ِ .َثــم وقــف ٢٤ َ َ  ُ

ُمالك  َلرب في خندق للكروم له حائط من هنا وحائط من هناك\َ َ َُ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ٌِ ٌَ َ َُ ِ ُ ُ ٍ َ ْ َ   .ِفلما َأبصرت ٢٥ َ َ ْ  ُألتـان \َ ََ
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٤٩٠

َمــالك  ِلــرب زحمــت \َ َ َ َ  \ًائط وضــغطت رجــل بلعــام بالحــائط فــضربها َأيــضاَلحــ َ َْ َْ ََ َ َ َ ََ ِ ِ ِِ َ َ ِ ْ َ ثــم ٢٦. َ َجتــاز \ُ َ ْ
ُمـــالك  ًلـــرب َأيـــضا ووقـــف فـــي مكـــان ضـــيق حيـــث لـــيس ســـبيل للنكـــوب يمينـــا َأو شـــماال\َ ً ًَ ْ َِ ِ ِ َِ َ َِ ُ َ ٌ ِ َ َ ْ ْ ُْ ٍَ  ٍ َ َ َ  .

ِفلمــا َأبــصرت ٢٧ َ َ ْ  َألتــان مــالك \َ َ ُ َلــرب ربــضت تحــت ب\ََ َ ََ ْ َ ْ َ  َلعــام َفحمــي غــضب بلعــام وضــرب . َ َ َ ُ َ ََ َ َ َ َ َ ِ َ
ِألتان بالقضيب\ ِ َ ِ َ َففتح ٢٨. ََ َ َ ََلرب فم \َ  \َألتان فقالت لبلعام َ َِ ْ َ َ ِ َِماذا صنعت بك حتى ضربتني «: ََ ْ ُ ََ َ َ َ ِ ْ َ َ َ
ٍآلن ثالث دفعات؟\ َ َ ََ َ ِفقـال بلعـام لألتـان٢٩» َ َ َ ِ ُ َ َ َ ِألنـك «: َ َ\ِزدريـت بـي ِ ْ َ َ ِلـو كـان فـ. ْ َ َ ٌي يـدي سـيف ْ ْ َ ِ َ

ُلكنت  ْ ِآلن قد قتلتك\ُ ُ ََ َْ ِفقالـت ٣٠. »َ َ َألتـان لبلعـام\َ َ َِ ُ ََألـست َأنـا َأتانـك «: ََ َ َ َُ ُلتـي ركبـت عليهـا منـذ \ْ ْ ُ َ َْ َ َْ ِ ِ
َوجودك إلى هـذا  َ ِ َ ِ ُ َليـوم؟ هـل تعـودت َأن َأفعـل بـك هكـذا؟\ُ َ َ ْ ََ ِ َ َْ ُ ْ  َ ِ ْ َفقـال» َ -٢١: ٢٢عـدد  (.»ال«: َ

٣٠(  
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٤٩١

  )٥٦ (هروب إلى مصرالأيقونة ) ٤(
  

  
  .... هناك معلومة محددة في هذه األيقونة العظيمة

) ٣٩: ١لــو" ذهبـت بـسرعة إلـى الجبـال"بعــد البـشارة !! (وهـي مـرور العائلـة المقدسـة بجـوار الجبـال
لكـن فـي التـسبحة توضـح الكنيـسة ... منطقية فهنـاك جبـال كثيـر فـي طريـق الرحلـةبالطبع الصورة 

والدة اإلله هي الجبل الذي نزل عليه الرب مثل جبال الرب حوريب الذي نزل عليـه . ان السيدة ق
  ) ١٩خرو ... (أمام موسى النبي وبنى اسرائيل ليعطيهم الوصايا العشر

  !! ه تشبه بالجبال وهي تتحرك في الرحلة إلى مصر بجوار الجبالوالدة اإلل. ان ق
متيـاس الرسـول . نالحظ ان الرحلة الثانية للقديسة والدة اإلله خارج اسرائيل كانـت الرحلـة إلنقـاذ ق

) مكان معبد سليمان(والدة اإلله في المعجزة تحركت من جبال المريا . في معجزة حالة الحديد وق
!! متيـاس الرسـول مـسجون فيهـا. المدينـة التـي كـان قحيـث كانـت ط في تركيا إلى قرب جبال أرار

ًان أمــر هــام جــدا يتعلــق بالجبــال يوجــد فــي هــذه األيقونــة، حيــث انهــا تمــر بجــوار الجبــل مباشـــرة 
يوســف النجــار يحمــل وعــاء للمــاء إلــى الجانــب . ومــاذا يعنــي ذلــك؟ نــرى كــذلك ق!! وتخفيــه ورائهــا

والمـالك فوقهمـا يعطـي ! وهناك شخص ما يتحدث معه فمن هـو؟!! تفهالصرة التي يحملها على ك
الحظ العالقة بين الجبـال والمـاء فـي الطوفـان فـي بدايـة الـشهر العاشـر ظهـرت رؤوس !! (االرشاد

  !)   يوم٢٢٣عدد االيام في الفلك حتى ظهور رؤوس الجبال كان ... ٨: ٥الجبال تك 
  !  انها تحوي سر عظيم لكن ما هو؟!ال يمكن االدعاء بفهم مثل هذه األيقونة
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٤٩٢

  )٥٧ (الهروب إلى مصرأيقونة ) ٤(
  

  
ُمن مصر دعوت  ْ َ َ َ ْ ِ ِبني\ِْ ، ) ١٥=١٣: ٢مت " (أهرب إلى مصر) "١٥: ٢مت () ١-١١:هوشع. (ْ
مــيالد انــسان نــاتج حركــة وفعــل اهللا  (٣٧ = ٢٢+١٥الحــظ ) ٢٢=٢٠: ٢مــت (العــودة الســرائيل 

  !!) من مصر إلى إسرائيل
الحقيقـة الزاويـة قـد تـصل (يوسف النجار وظهـر الحمـار .  بين عصا ق116ْنرى الزاوية  -

  ) ١١٦ وليس فقط ١٥٥لـ 
 قونة كالمعتاد ولكن هناك الكثير من الزروع حوله الحمار في األي -
وهي تجلس بـشكل ... ًوالدة اإلله متعامدة أيضا مرة أخرى كما في أيقونة سابقة. قدمي ق -

 .. شبه مربع
ويبـدو ان وجـوده مـن األمـام او مـن الخلـف يعبـر ... يوسـف النجـار مـن الخلـف. يكون ق -

 يعبــر عــن صــورة ومعكوســها علــى اال إذا كــان... وهــذا أمــر عجيــب!! عــن نفــس الــشيء
 !! المرآة فيظهر مرة من األمام ومرة من الخلف

أمـر عجيـب للغايـة ال أحـد مـن افـراد العائلـة !! في الغالب ينظر الحمـار فـي اتجاهنـا نحـن -
المقدســـة ينظـــر فـــي اتجاهنـــا بـــرغم انهـــم متعامـــدين علينـــا ويمكـــن ان ينظـــروا إلينـــا بـــشكل 

 !! لماذا ياترى؟...  ينظر إلينا مباشرةلكن الحمار فقط هو الذي!! مباشر
هنــاك أيقونــة للعائلــة المقدســة فــي الكاتدرائيــة المرقــسية بالعباســية نجــد تحــت أيقونــة العائلــة  -

  !! المقدسة الرسام رسم منارة خيمة االجتماع في صورة غير مفهوم وال معروف سببها؟
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٤٩٣

  )٥٨ (الهروب إلى مصرأيقونة ) ٤(
  

  ! ًا للسابقةيقونة مشابهة جدهذه األ
والــدة اإللــه باللجــام فــي . فقــط تمــسك ق

  !! يدها
ـــــــين العـــــــصا وظهـــــــر  ـــــــضا ب ـــــــة أي ًالزاوي

   116ْالحصان تصل إلى 
ًهنـــــــاك ايـــــــضا نخيـــــــل علـــــــى الـــــــصفين 
ويظهر ان العائلة على الجانب األيمـن 

  من النيل
   
  

 

  .. ماذا يعني ذلك.. هل هو جرس... ما هو هذا الذي يوجد في أعلى الصورة .. الحظ بشدة
َفــي ذلــك 20( ِ ِليــوم يكــون علــى َأجــراس \َِ َ ْ َ َ َ َُ ُ ِ ْ ِلخيــل \ْ ْ َ قــدس للــرب[ْ ُ ِ ٌ ِلقــدور فــي بيــت \َو]. ْ ِْ َ ُ ُ ُ ُرب تكــون لــ\ْ ُ َ  

َكالمناضــح َأمــام  َ َِ ِ َ ْ ِلمــذبح\َ َ ْ َ ــة المقدســة ) ... ٣٤=٢٠: ١٤زك  ().ْ هــل يعلــن الجــرس مجــئ العائل
  !! ًهل هو جرس فعال ؟... يوسف النجار. والدة اإلله وق. والسيد الصالح وق
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٤٩٤

  )٥٩ (الهروب إلى مصرأيقونة ) ٤(
 

  
  !! تتمحور أيقونات هروب العائلة المقدسة إلى ارض مصر في معنى الحركة -
  ألمر وااليقونات تقول لنا هذا ا.. ًفالعائلة تتحرك دائما بالحمار او بالسفينة -
  ! نالحظ السفينة لها جانبين أحدهما يميل ألعلى بينما الثاني ألسفل وهي تشير لالزدواج -
 وهو أمر طبيعي ومنطقي في الرحلة... الحمار يوضع داخل السفينة -
والــدة اإللــه طفلهــا اإللهــي علــى يــدها اليــسرى وتمــسكه بيــدها اليمنــى وهــي علــى . تحمــل ق -

 يوسف النجار . اليمين منه ومن ق
يـو (الحظ قسموا ثيابه اربعة أجزاء على الصليب (ناك اربعة حبال تمسك شراع السفينة ه -

ُوبعــد هــذا رَأيــت ١!" ً وأيــضا هنــا أربعــة مالئكــة يمــسكون ريــاح األرض األربعــة–)٢٣: ١٩ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
ََأربعـة مالئكـة واقفـين علـى َأربـع زوايـا  َ َ ََ ََ ِ ْ َْ ََ ِ ِ ٍ َِ َ َ َألرض، ممـسكين َأربـع ريـ\َ َِ َ ُْ َْ ِ ِ ْ ِ ألرض لكـي ال تهــب \ِاح َ ُ َ َ ْ َ ِ ِ َْ

َريح على  َ ٌ َألرض وال على \ِ َ َ َ ِ َلبحر وال على شجرة ما\َْ ٍَ َ َ ََ َ َ َْ ِ  ) ١: ٩ رؤْ
هــل يــشير ذلــك للمــرآة؟ فــان كانــت الــسفينة هــي العــالم ! يبــدو فــي المــاء مثــل ظــل للــسفينة -

  الذي نعيش فيه فما هو ظل السفينة؟ 
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٤٩٥

  )٦٠ (الهروب إلى مصرأيقونة ) ٤(
  

  
  

  هذه األيقونة رائعة 
فهي تظهر للعائلة المقدسة وهي جالسة وربما تكون هذه هي األيقونة األولى التي ليس بها وسيلة 

  !! حرك مثل الحمار او السفينةت
  يظهر ان العائلة المقدسة نائمة والمالك يبشر بالرجوع إلى ارض فلسطين

  

لمــاَف١٩ ُمــات هيــرودس إذا مــالك  َ َ َ ََ ِ ُ ُ ُ ِ ربلــ\َ ِد ظهــر فــيَ قــ َ َ َ ْحلــ ْ ُ ليوســٍمُ َف فــي مــصر ُِ ْ ِ ِ ًائالَقــ٢٠َ ِقــم وخــذ «: ِ ُ َ ْ ُ
صبيل\ ِ وُأمه و َ َُ \ْهب ْذ ْلى َأرِإَ َض إسرائيل ألنه قد مات َ َ ْ َ ُ َ َ ِ َ ْ ِ َنوا يطلبون نفس اَ كَنيِذل\ِ ْ َ َُ ُ صبيلـ\َُْ ِ « .َقـام َف٢١ َ
ََأخذ َو صبيل\َ ِ وُأمه وجاء إلى َأرض إسرائيل َ ِ َ ْ ِ ِِ ْ َ َ َ َُ َ) . ٢٢-١٩: ٢مت(  

فــي الغالــب !! ًيوســف النجــار وهــو نــائم تقريبــا علــى لــوح او منــضدة مــن خــشب. يجلــس ق -
  !! ال نفهم ما يريد قوله لنا!! يوسف التجار بالخشب. أرتبط ق

 بــولس -الــصخرة كانــت المــسيح(والــدة اإللــه نائمــة وهــي مــستندة علــى صــخرة . تجلــس ق -
 ! وهي تحتضن طفلها اإلله بشدة وتجلس في صورة مربعة) الرسول

هنـاك صــندوق مربــع مــن الخـشب غيــر معــروف ســبب وجـوده او اســتخدامه موضــوع أمــام  -
 ! النجاريوسف . ق

  !  ًيحاط المالك بكثير جدا من السحاب -
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٤٩٦

  )٦١ (الهروب إلى مصرأيقونة ) ٤(
  

  
  السابقة ًوهي تحتوي تقريبا أغلب التعليقات .. تظهر هذه األيقونة متميزة للغاية

بالتأكيد احدهما للصرة ! يوسف النجار لديه أثنين من العصيان.  قفقط هي تساعدنا ان نرى ان
  ! التي على الكتف والثانية ليتوكأ عليها

 وكان يسافر ةان موسى النبي كانت لديه عصا واحد... لكن من قال ان لديه أثنين من العصوات
   أمر عجيب للغاية !!لم نفهم سبب وجود عصاتين معه؟... ًأيضا

لكــن العــصاتين تكونــا ... تظهــر بــاقي كافــة مكونــات االيقونــة مثــل الحمــار والمــاء والــزروع وغيرهــا
  !! سؤال هام

   تظهر بين العصاتين ١١٦ الزاوية -
  !!  هناك حبل طويل يجر به الحمار-
  والدة اإلله مربعة على الحمار كما لو كانت على العرش. تجلس ق-
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٤٩٧

  )٦٢ (لهروب إلى مصراأيقونة ) ٤(
  

  
  

  !هذه األيقونة العظيمة يظهر فيها األهرامات مع العائلة المقدسة
  النيل في المنتصف ثم العائلة المقدسة االهرامات على الجانب اآلخر وهناك نهر 

   بين العصا واالرض من االتجاه الثاني 116ْيمكننا ان نرى الزاوية 
  ! والدة اإلله تحمل طفلها بشدة بينما يسير بهما الحمار. ًونرى أيضا الحمار وق

   !!  ماذا تقول لنا هذه األيقونة العظيمة؟
  ! يمنى وهي تحمل ابنها والدة اإلله تمسك لجام الحمار بيدها ال. ق -
المـــاء يعكـــس ... يوســـف واالهرامـــات. والـــدة االلـــه وابنهـــا االلـــه وق. المـــاء يفـــصل بـــين ق -

او (قــد يقــول ذلــك لنــا ان االهرامــات هــي الــصورة المعكوســة للعائلــة المقدســة .. الــصورة 
  ) للقديسة والدة االله وابنها االله تبارك اسمه
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٤٩٨

  )٦٣( الهروب إلى مصرأيقونة ) ٤(
  

  

  
  أيقونة الهروب لمصر أثرية توجد في المتحف المصري 

والــدة االلــه تــسير . يوســف يحمــل الطفــل اإللـه علــى كتفــه بينمــا ق. المالحظـة األساســية هنــا ان ق
  وهي صورة فريدة للغاية!! لى شكل صليب وكفيها عراكبة الحمار بمفردها

تظهر في الخلفية مبنى يعبر عن عمود والعتبة العليا وهو يظهر ان هناك عمود آخر في الجانب 
نستطيع ان نـرى خفـة الحـصان فـي الـسير بتـصور غيـر منطقـي ... اآلخر غير مرئي في االيقونة

اإللهي ويسير به وعليه ان يتحـرك بالنسبة للقديس يوسف النجار الرجل الشيخ الذي يحمل الطفل 
  ) !!الحصان(بسرعة الحمار 

  !وهناك نجم ظاهر في السماء ويبدو انه متصل بخط نور أعلى منه
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٤٩٩

  )٦٤ (الهروب إلى مصرأيقونة ) ٤(
  

  
  

هــذه األيقونــة العظيمــة للعائلــة المقدســة فــي مــصر نجــد فهــا العناصــر المعتــادة فــي ايقونــة العائلــة 
  ناك فقط بعض المالحظات المقدسة في مصر ه

يوسـف النجــار هــو الــذي . والــدة اإللــه تمــسك لجـام الحمــار بيــدها، ولــيس ق. ان الـسيدة ق - 
 ) باليد اليسرى اما اليمنى فتمسك بها ابنها اإلله! (يمسكه

ـــة -  ـــة  تتكـــرر مـــرة أخـــرىأشـــياء  ٤! (هنـــاك اربعـــة مـــن النخيـــل تظهـــر فـــي األيقون فـــي أيقون
 ًوهناك أيضا مسلة بعيدة تؤكد ان العائلة في مصر....!) ماذا يقول ذلك لنا؟!! الهروب

فليس أي من أفـراد العائلـة المقدسـة ينظـر الينـا فقـط ! الحمار ينظر الينا في مشهد مدهش - 
... هــل هــو يقــول اننــا نحــن الحمــار (! مــاذا يريــد ان يقــول يــا تــرى؟! الحمــار يفعــل ذلــك

توجــد داخلنــا والعائلــة المقدســة تعلمنــا ونحــن الحمــار بــسبب اننــا ال نفهــم وان هــذه االيقونــة 
فعنـدما ...الننـا نحـن الحمـار ! لنصير أبناء اهللا وهي فـي داخلنـا ولكـن نحـن ال نـدرك ذلـك

الن من ينظر في المرآة هو نحن ونحن هو .... ننظر في المرآة ال أحد منهم ينظر إلينا 
ي ينظــر إلينــا الننــا الحمــار ولــذلك فالحمــار هــو الوحيــد الــذي ينظــر ولــذلك هــو الوحيــد الــذ

 !!)نحن الحمار
 ًالمالك المرشد مع العائلة دائما  - 
ان النخيل تحمـل شـيء مـا غيـر واضـح يجعلهـا تظهـر كمـا لـو كانـت ... الملحوظة الهامة - 

فـي الواقـع االربعـة نخيـل والـستائر .. ... أعمدة تحمل ستائر وهي متصلة بعضها بـبعض
يظهــر المــشهد كمــا لــو كــان فــي داخــل   (!!التــي عليهــا أمــر محيــر للغايــة وغيــر مفهــوم؟

 !!) كنيسة وتحت قبتها
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  )٦٥ (الهروب إلى مصرأيقونة ) ٤(
  

  
  

  تشبه هذه األيقونة تلك قبل السابقة 
الذي يتحـرك بخفـة ) الحمار(يوسف النجار يحمل الطفل اإللهي ويسير به حتى قبل الحصان . ق

مجــد للقديــسة والــدة االلــه ويظهــر ان يوســف ينظــر الــسيد لــه ال. مــن فــوق ق! .. فــي مــشهد ملفــت
  !! يوسف النجار. التواصل بين اهللا تبارك اسمه ووالدته يتم بواسطة ق
مــن هــو هــذا الــشخص وكيــف !! والــدة اإللــه. هنــاك شــخص يمــسك بــذيل الحــصان الــذي يحمــل ق

  ! يفعل ذلك؟
  !! ًوالدة االله تحمل منديال في يدها أمر عجيب للغاية. ق

ًانـه دائمـا يتكـرر باسـتمرار علـى نحـو غيـر مفهـوم ... ًا معها في أيقونة الميالد الحظ المنديل دائم
ان نفهـم كيف يمكن !! في الصلبالمنديل الذي كانت صورته مطبوعة عليه نفس هو هذا هل .. 

  ! هذه األيقونة العظيمة؟
ٕواذن .. هــل النـــوم يــشبه المـــوت..يوســـف ينــام وفــي خلفيتـــه العمــودان والعتبـــة العليــا. فــي الحلــم ق

  !! االستيقاظ هي قيامة جديدة
  يوسف  . في الخلفية هناك سور غير كامل مالمحه النه مغطى بمكان نوم ق

يــصعد مــصعد مرتفــع ويبــدو ان االرض تتحــرك صــاعدة فــي اتجــاه ) الحمــار(يظهــر ان الحــصان 
   يوسف يحمل الطفل ليقربه إلى والدته . ولكن ق!! التحرك هنا يقوم به الحمار!! الشمس
 مـع ظهـر ١١٦عجيب ذلك الشخص الذي يكون خلف الحمار يحمل عصا تـصنع زاويـة  - 

لمــاذا هــو معهــم فــي .. الحمــار وهــو يحمــل شــيء مــا علــى العــصا مثــل مالبــس او طعــام
  الرحلة من هذا الشخص؟ 
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٥٠١

والـدة اإللـه أمـر عجيـب للغايـة كيـف توجـد هـذه . هناك نخلة توجد بين السيد له المجد وق - 
هــي توجــد !! هــل تعبــر هــذه النخلــة عــن مــيالد إنــسان؟... ه العالقــةالنخلــة فــي وســط هــذ

 !! العالقة بينهما هي سبب ميالد االنسان!!! بينهما
فـــي الحقيقـــة ملفـــت ذلـــك .. يوســف يمـــسك برجـــل الـــسيد بـــشدة هـــو يحملــه بهـــذا الـــشكل. ق - 

 !! ًجدا
ة ال نعـرف والدة االله وهذا الشخص الرابع في الخلفيـ. وما يزال هناك شجرة أخرى بين ق - 

 !! والدة االله وبينه. من هو وال لماذا هو موجود او ما دور الشجرة بين ق
 ... يوسف ويحمل معه عصا او صليب لست افهم . ًايضا المالك يبشر في الحلم ق - 
فوق العتبة العليا فوق العمودين يظهر قمة مثلثيـة تـشبه الهـرم أسـفلها بـاب للـدخول ويبـدو  - 

لكن يظهر ثالثة بروز ألعمـدة او قـوائم ويكـون مفهـوم .. ابهان ذلك حصن وان هذا هو ب
 !! ان هناك رابع في الخلفية غير مرئي
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  أيقونة العائلة املقدسة/ خامسا
   )٦٦(العائلة المقدسة أيقونة ) ٥(

 األيقونة تكون عظيمة للغاية ورائعة ويظهـر فيهـا هذه
يوسـف النجـار وسـيدنا ربنـا يـسوع . والدة االله وق. ق
  سيح الم

يوســف النجــار والكثيــر . وهنــاك غــصن شــجرة بيــد ق
  من الورود حول سيدنا 

مثل سقف حجرة مثلث العائلة كلها داخل براوز سقفه 
  !! الملكة في الهرم الكبير

  السيد يرتدي ثياب صفراء 
ـــة . امـــا ق ـــاد زرقـــاء خارجي ـــه فثيابهـــا كالمعت ـــدة اإلل وال

 وحمــراء داخليــة ولكــن هنــا يوجــد طرحــة بيــضاء علــى
  الرأس 

ــــبس رداء بنــــي تقريبــــا . ق خــــارجي ) فــــاتح(ًيوســــف يل
  .. والداخلي زيتوني

  ) ؟.؟(ويرتدي سيدنا منطقة بلون جميل 
  !!ماذا تقول لنا هذه األيقونة العظيمة؟

  
...  هي ان سقف االيقونـة يكـون مـشابه لـسقف حجـرة الملكـة فـي الهـرم الكبيـرالمالحظة االساسية

وجـد بـسبب ان ) او القبـة فـي الكنيـسة(الربـاني ان الـسقف المثلـث ونحن نعرف مـن أيقونـة العـشاء 
فكـان مطلـوب ان يكـون الـسقف مثلـث حتـى يمكـن ) أطـول مـن جميـع البـشر(السيد له المجد أكبر 

أمـــر غريـــب !!! وأذن فـــالجميع داخـــل حجـــرة الملكـــة!! ان يـــدخل داخـــل الحجـــرة الـــسيد تبـــارك أســـمه
مــاذا نفهــم مــن .. جــار يوجــدا مــع الملكــة داخــل حجرتهــايوســف الن. للغايــة ان الــسيد لــه المجــد وق

  ذلك؟ 
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   )٦٧(العائلة المقدسة أيقونة ) ٥(
  

  
  

فقــديس يوســف النجــار هــو مــن يحمــل غــصن ! فــي هــذه األيقونــة العظيمــة معلومــات هامــة للغايــة
  ... الشجرة او الوردة

  ! في الواقع علينا ان نفهم من الذي يحمل ماذا؟
والـــدة اإللـــه . يـــل جبرائيـــل كـــان يحمـــل الغـــصن او الـــوردة وآتـــى بهـــا لتحيـــة قفـــرئيس المالئكـــة الجل

ثـم رأينــا فـي أيقونــة ... وأذن فهــي أخـذت مــن يـده هــذا الغـصن او الــوردةفـي أيقونــة البـشارة العـذراء 
ًالميالد كيف انها وطفلها اإللـه يحمـالن الغـصن معـا وعرفنـا ان الغـصن او الـوردة كانـت الـصليب 

يوســف . لكــن فــور ظهــور ق... والــدة اإللــه وكــل البــشر البنهــا اإللــه. ة مــن قوهــو عقوبــة موروثــ
لكن فـي أيقونـة العائلـة المقدسـة !! النجار يتنقل الغصن او الوردة ليده وهو يعطيها للسيد له المجد

ِ الوصية قبلتها من َأبيهذه! (لماذا؟! ًيوسف الوردة دائما وبشكل مستمر. يحمل ق ِْ ِ َِ ُ ْ َْ ُ    )١٨: ١٠ يو َ
  !!ً نرى أيضا قلب السيد المسيح والذي يحيط به الشوق-
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ًوالدة اإلله كان به منظرين مختلفين أحدهما وهي تحمـل سـيفا . ان هناك شيء ما هنا فان قلب ق
  ... في قلبها والثاني بينما يحيط بقلبها إطار حديدي وشعلة نار في قمة القلب

  ما هي اإلشارة في كل ذلك؟ 
  ! ًئما يحيط به الشوق وينزفأما قلب السيد فدا

  !! وماذا يعني ذلك؟! وأذن فالشوق الذي كان على الرأس كان إشارة لشوق القلب
مـاذا !! ان كان كل العالم في يد اهللا فان مصر في قلب اهللا.. يقول قداسة البابا تاوضروس الثاني

  !!نفهم من كل ذلك؟
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   )٦٨(العائلة المقدسة أيقونة ) ٥(
  

  
  

   مالحظات في هذه األيقونة الطقسية العظيمة هناك عدة
يوسف وسرير الطفل ما يعني ان الزاويـة تعبـر عـن .  توجد بين عصا ق116ْان الزاوية  - 

) وأذن فالقيامــة والمــيالد صــورتان لــشيء واحــد.. وهــي نفــسها تعبــر عــن القيامــة(المــيالد 
ْالحق َأقول لكم١٧( ُ َ ُ ُ  َ َمن ال يقبل ملكوت : َْ ُ َ َ َُ َ َْ َ ُ مثل ولد فلن يدخلهِهللا\ْ ََ َ َُ ْ ْ َ ٍ َِ َ  ) ٣٥ = ١٧: ١٨ لو »ْ

 ال نفهــم مــاذا يريــد ان علــى ســرير جميــلان الطفــل اإللهــي ال ينــام فــي مــزود البقــر ولكــن  - 
 ! يقول لنا

وتعني ان األيدي ... ًيوسف ال تمسكان العصا وهما يمسكان بعضهما بعضا. ان يدي ق - 
ابــو ســيفين حيــث . يقتــرب ذلــك لــصورة ق... مــشغولة والعــصا تظهــر متحــررة مــن األيــدي

 ! يحمل سيفين بينما يقتل بالحربة بحرية شديدة وهي مستقلة عن السيفين
لكـن ... ًوالدة اإلله ثيابها الطقسية من الخارج أزرق تقريبا ومـن الـداخل أحمـر . ترتدي ق - 

 .. هناك شال أبيض على رأسها المقدسة
 !!في أيقونة العائلة المقدسة) قد تحل محل الغصن(توجد شجرة  - 
 ًالمياه أيضا تظهر في نهر مجاور  - 
هــو ينــام علــى جــزء علــوي .. ًفقــط نحتــاج ان ننظــر لهــذا الــسرير فــان شــكله غريــب نــسبيا - 

حيـث انـه نـائم قـد ! والـدة االلـه يمكـن ان تتركـه هكـذا. ال يظهـر ان ق.. ويبدو تحـت فـارغ
ًايــضا مــا ينــام ! ًولمــاذا لــم يكــن الــسرير مــنخفض قلــيال؟! سرير المرتفــعيــسقط مــن علــى الــ

لكـن فقـط فـي ! (هـل ذلـك معتـاد؟!!  من نفس القمـاشًعليه ما يغطيه وما يلبسه تقريبا كله
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هــذا التأمــل ... الكفـن يكــون مــا يغطــي االنــسان هــو نفــسه مــا يلبـسه وهــو كــل مــا يحــيط بــه
فــي الحقيقــة لــست ابتكــر هــذا ... بعــض الغيــومالحــزين يجعــل هــذه االيقونــة المبهجــة بهــا 

.. هو جعل كل المالبس المحيطة به بنفس الشكل ونفس اللون وكلها بيضاء... التصور 
 ...) هل لدينا الحرية في االختيار ان الكفن هو الذي له هذه المالمح
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   )٦٩(العائلة المقدسة أيقونة ) ٥(
  

  
  

   بها إشارات هامة ...أيقونة العائلة المقدسة في الناصرة
يوسف النجار يعمل نجار ويقف عن المنضدة التي يعمل عليها ويظهـر ان هـذه هـي . ق - 

لكـن نعــرف ان الــصليب !! هنــا الخـشب يــرتبط بقـديس يوســف النجــار بـشكل كبيــر..ورشـته
السؤال المحير هو لماذا السيد له المجـد لـم يعمـل راعـي؟ أذن مـن هـو .. كان من الخشب

ً ربنــا يــسوع المـسيح؟ ومــا هـي هــذه الوظيفــة الهامـة جــدا جـدا التــي تــرك الراعـي ان لــم يكـن ً
 !!وظيفة الراعي ألجلها؟

ونفهم ان الحب يجمعهم، والكنيسة تصر .. والدة اإلله تغزل الثياب وهي تجلس معهم. ق - 
 فـي إعـداد الـسيد المـسيح والـدة اإللـه. العمل الرئيسي للـسيدة قان الثياب المغزولة هـي 

 .ربنا للخدمة
ثم إن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع َأخذوا ثيابه وجعلوها َأربعة َأقسام لكل عسكري ٢٣ -  ِ َ ُ َ َْ َْ َ َ ُ َ َ َ ُ ِ ٍِ َ َ َ ُ َ َْ َ ُ ُ َ َْ َ َ َ َ ْ َ ُ  َ ْ  ِ ُ

ًقسما ْ ًوَأخذوا القميص َأيضا. ِ ْْ َ ِ َ ُ َ ُوكان القميص بغير خياطة منسوجا كله من فوق. َ ْ َْ ََ ْ ِ ٍ ِ ُِ َُ ًَ َ ُْ ُِ ْ ِ َ َ : ١٩يو (.َ
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فـــي ثيــاب الكهنــوت هنــاك قمـــيص !! ؟ مــا هــو هــذا القمــيص المنـــسوج كلــه مــن فــوق)٢٣
َوهذه هـي ٤!! "في الواقع لم أعرف ما هو؟! يدعى قميص مخرم ِ ِ َِ ُلثيـاب \َ َ\َلتـي يـصنعونها َ َُ ْ َ ِ :

ٌصدرة ورداء وجبة وقميص مخرم وعمامة ومنطقة ٌ ٌَ َ ْ َ َِ َِ َ َ َ ََ َ ٌُ  ٌ ٌِ َ  ُ ِ ٌ َ ْ َفيـصنعون ثيا. ُ َِ َ ُ َ ْ َبـا مقدسـة لهـارون َأخيـك َ ِ َِ ُ َ ً َ  َ ُ ً
ِولبنيه ليكهن لي ِ ِ َِ َ ْ َ َِ عتقد ان دراسة الثياب المنسوجة أمر بـسيط للغايـة ُربما ي) ٤: ٢٨خر " (.َ

ُهــي تبيــد وَأنــت تبقــى وكلهــا كثــوب تبلــى كــرداء تغيــرهن فتتغيــر٢٦"لكــن المزمــور يقــول  ُ ََ َ َ ْ ََُ ُ َ َ ََ  ُ  ٍ ِِ َ َ َُ ْ ْ ٍَ ْ َ  َ ََ ِ َ .
َوَأنــت٢٧ ْ َ هــو وســنوك لــن تنتهــيَ ِ َ َْ ْ َُ َ ُ ِ َ ان ثيــاب اهللا الــصالح هــي هــذا الكــون ) ٢٦: ١٠٢مــز "(َ

وقـد يعنـي ... والـدة اإللـه التـي تقـوم بعمليـة نـسيج هـذه الثيـاب. وهـي ق!! الذي نعـيش فيـه
ـــة التـــي تقـــوم بهـــا ق ـــه . ان الكـــون يوجـــد بـــسبب هـــذه العملي ـــدة اإلل الكنيـــسة تقـــول ان (وال

ا يسوع المسيح والقمر يرمز للقديس يوحنا المعمدان ويظهر بـذلك الشمس ترمز لسيدنا ربن
وقــد يعنــي ذلــك ان ... ان االرض قـد ترمــز للــسيدة القديــسة والـدة اإللــه النــه الواقعــة بينهمـا

 !!) ! حول الشمس هي المسببة والمسئولة لوجود هذا الكوناألرضحركة 
 !) التي هي جسد ربنا تسبح اهللاوقد يعني ان الكنيسة ! (ًالطفل اإللهي يقف مسبحا اهللا - 
لكـــن مـــا هـــي ومـــا هـــو ! هنـــاك عـــصا ملقـــاة علـــى األرض ال يبـــدو ان لهـــا اســـتخدام اآلن - 

فــي الغالــب هــي عــصا القــديس يوســف لكــن يبــدو ان بهــا بعــض النــسيج ! اســتخدامها هنــا؟
مــاذا يعنــي ... والــدة اإللــه تــستخدم هــذه العــصا فــي المهمــة الجليلــة التــي تقــوم بهــا. وان ق

والــدة اإللــه الخــيط الــذي تغــزل .  فــي أيقونــة ســابقة كانــت الراهبــة تعطــي قحــظال!! (ك؟ذلــ
يوسف النجار والراهبـة كالهمـا .  وان قيبدو ان البشر هم من يصنعون هذا الخيط.. به

مــن فــضلك الحــظ بــشدة فــان شــعب اســرائيل كــان .... ينوبــان عــن البــشر فــي هــذه المهمــة
ٍوَأنت تأمر بني إسرائيل َأن يقدموا إليك زيت زيتون «20(يوفر زيت الزيتون لضوء المنارة  ُ َْ َ ْ ْ ََ َ َْ ََِ ُِ َُ ُ َْ ِ َِ ُْ ْ َ

ِمرضـــوض نقيـــا للـــضوء إلصـــعاد  ِ َِ ْ ِ ِ  ً ّ َ ٍ ُ ْ ًلـــسرج دائمـــا\َ ِ َ ِ ُ  . كـــان يمكـــن ان يحـــضر )٢٠: ٢٧خـــرو 
الكهنـــة هـــذا الزيـــت او يـــصنعوه كمـــا يـــصعنوا خبـــز الوجـــوه والبخـــور والمـــسحة ولكـــن كـــان 

كيــف نفهــم ...  جبــري بــان شــعب اســرائيل هــو مــن يــوفر هــذا الزيــت للــضوءالطلــب محــدد
   )ذلك؟

. يوســف والطفــل اإللهــي يقفــان نــرى ق. وبينمــا ق... تنتــشر نــشارة الخــشب فــي كــل مكــان - 
انهـا تعتمـد علـى المربـع وهـي تقـوم بالعمليـة ... ًوالدة اإلله تجلس علـى كرسـي يبـدو مربعـا

 !! الخطيرة بصناعة الكون
 يوسف . رة أصبح اآلن معلق فوق رأس قغصن الشج - 
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قـد يعنـي ان الـصليب (ولكن في الخلفية نرى سياج خـشبي بـه فواصـل يختـرق منهـا النـور  - 
وعلـى .. والذي هـو الخـشب يحـيط بنـا ولكـن بعـض مـن نـور القيامـة يختـرق الـصليب إلينـا

ة العجيبـة  هـذه الحادثـ...انه قيامة المـوتى عنـد موتـه! الصليب أين نور القيامة المخترق؟
َاذا َو٥١ "..ً معــاللغايــة لنقرأهــا ُجــاب ِحِٕ ِهيكــل قــد ْل\َ َ ِ َ ــ\َْ شقْن ُنــين مــن فــوق إلــى َأســفلْث\َلــى ِ إَ َ ْ َِ ُ ْ َ ْ ِ ِ ْ َ .

َتزلزلت و ُضْرَأل\َو ْ َ ََ ْ ْ تشققت ُروُخصل\َ َ َ ْر تفتحتوُُقبْلٱَو٥٢َ َ  ََ ِ كثيـَامَقَو ُ ِر مـن َأجـساد َ َِ ْ ْ َقديـسين ْل\ٌ ِ ِ
َاقدينرل\ ِ َ من واُجَرَخَو٥٣ ِ ُقبور بعد قيامتـه ودخلـوا ْل\ِ َُ َ ََ ِ ِ َِ َ َ ُْ َمدينـة ْل\ِ َ ِ قدُمْل\َ َوظهـروا لكثيـرين َةَسـَ ِ ِ َِ ُ َ َ َ ".
 ) ٥٣-٥١: ٢٧مت (

يظهر الطفل اإللهي بال حـذاء رغـم النـشارة التـي توجـد فـي األرضـية وحتـى أدوات النجـارة  - 
 !!أيضا

 ء خارجية وحمراء داخلية والدة اإلله ثيابها الطقسية زرقا. ترتدي ق - 
 ... وخارجية بنية) جبل الزيتون(توني ييوسف النجار يرتدي ثياب داخلية ز. ق - 
يوســـف . الواقـــع ان الثيـــاب الـــصفراء هـــي ثيـــاب ق!! الطفـــل اإللهـــي يرتـــدي ثيـــاب صـــفراء - 

انه يأخـذ مهنتـه فهـو فـالرب لـه .. ليس فقط يأخذ ثيابه(! ًالنجار دائما في أغلب اإليقونات
 !) ليس التشابه في الثياب فقط.. ً نجار أيضاالمجد

ًهنــاك أيــضا صــورة غريبــة فــي الخلفيــة فهنــاك الــسياج ويقــف فــي منتــصفه عمــود وتــشرق  - 
ًاوال العمود هو أحد أركان أيقونة ... وماذا يعني ذلك !! الشمس من الفتحتين على جانبيه

شمس ثم عمود ثم فتحة لكن المشهد بوجود فتحة لل!! البشارة ولم نعرف السبب حتى اآلن
فـــي قمـــة ) كـــوة(حيـــث انـــه صـــنع نافـــذة .. أخـــرى للـــشمس كـــان مـــشهد فـــي فلـــك نـــوح البـــار

والنافــذة تمتــد واحــد  ذراع  هــذه النافــذةارتفــاعوكــان ) مــن أجــل التهويــة للحيوانــات (الــسفينة
ـــسفينة  وبـــسبب الطـــول الـــضخم ال يمكـــن ان تكـــون النافـــذة )  ذراع٣٠٠الطـــول (بطـــول ال

ها وانمــا ينبغــي وضــع أعمــدة لتقويــة مــسند النافــذة علــى مــسافات ممــا يجعــل مــستمرة بــذات
وهذا هـو نفـس !! الصورة حول العمود نافذة منيرة ومشرقة ثم عمود ثم نافذة منيرة ومشرقة

  !!لعله يريد قول ذلك! وأذن فالعائلة المقدسة توجد داخل فلك نوح!! المشهد
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   )٧٠(العائلة المقدسة أيقونة ) ٥(
  

  
  
  رغم اننا درسنا أيقونة العائلة المقدسة في ارض مصر ب

  إال ان هذه اإليقونة تكون متميزة للغاية 
 فطرفي السفينة يظهران في اتجاهين متعاكسين مع ذلك ال يظهر أنهما يسببا ازدواج  - 
 وكيـف ســيتحركون ئطاوهنـاك حمـار ولكـن لـيس داخــل الـسفينة، فهـل هـم تركــوه علـى الـش - 

 سفينةعندما ينزلون من ال
 ماذا يعني ذلك؟  ... ٩٠يظهر العمود في الخلفية بجوار الحمار ويكون معه زاوية  - 
 الطيور توجد داخل السفينة  - 
 سالومى العائلة المقدسة في الطريق . وترافق ق - 
فــالرب يرتــدي ثيــاب بيــضاء داخليــة وحمــراء خارجيــة .. الثيــاب أغلبهــا غريبــة فــي األلــوان  - 

والــدة اإللــه حتــى ال يبــدو مــن .  أيقونــة المــيالد وكــذلك قوهــو معــاكس لثيابــه الطقــسية فــي
. وق!! امـــا الـــداخلي فهـــو أزرق) ربمـــا بنـــي غـــامق(الـــسهل تحديـــد لـــون الثيـــاب الخـــارجي 
 .. ًيوسف النجار يرتدي ثياب بنية غالبا
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   )٧١(العائلة المقدسة أيقونة ) ٥(
  

  
  هذه األيقونة العظيمة بها العديد من المالحظات 

  ... قطة الرئيسية هي العتبة العليا التي يقف عليها السيد له المجدولكن الن
َويأخــذون مــن ٧(لــست أفهــم فــي الحقيقــة  َِ ُ ُ ْ َ َلــدم ويجعلونــه علــى \َ َُ ُ ََ َْ َ ِ\َلقــائمتين و ِ َْ َ ِ َ ِلعتبــة \ْ ََ َ ِلعليــا فــي \ْ َْ ِلبيــوت \ُْ ُُْ

َلتي يأكلونه فيها\ ِ ُِ ََ ُُ ْ .) (  ُوخذ٢٢(ًوأيضا ) ١٩ = ٧: ١٢خرو ُ َوا باقة زوفا وَ َ َُ َ ِغمسوها في \َ َِ ُ ِلـذي \ِلدم \ْ 
لطست ومسوا \ِفي  ُ َ ِ ْ \ َلعتبة ََ َ َلعليا و\ْ َْ ِلقائمتين بالدم \ُْ ِ ِ َْ َ ِ َ ِلـذي فـي \ْ ِ \ِلطـست ْ  . ْوَأنـتم ال يخـرج َأحـد مـنكم مـن ِ ِْ ُ ُْ ْ ٌْ َ َْ ْ َ ُ َ

باب بيتـه حتـى  َ َ َِ ِ ْ ِلـصباح\ِ َ  " مـرات فـي سـفر الخـروج أرقامهـا ٣كـرت العتبـة ذ) (٣٤= ٢٢: ١٢خـرو 
٨٨ =٣٥+٣٤+ ١٩ (  

ونحن في أغلب االيقونات نرى الـسيد او العائلـة ! يوضح ذلك ان العتبة العليا تكون فوق عمودين
هــو يعتمــد علــى العتبــة العليــا .. أذن األعمــدة بأســفل ونحــن ال نراهــا.. المقدســة فــوق العتبــة العليــا

شخص ما يساعد السيد في إتمام ...  ذلك؟ظيمة ولكن ماذا يعنيليقوم بمهمته الع) عتبة االيمان(
ْولمـا مـضوا ٢٦("سمعان القيروانـي . والشخص الذي يساعد هو ق.. المهمة هي الصلب!! المهمة ََ  َ َ

َبه َأمسكوا سمعان رجال قيروانيا كان آتيا من  َ َِ ِ ِ ِ ًِ ً ًَ ُّ َ َ ََْ ُ َ َْ ْ ِلحقل ووضعوا عليه \ِ َْ َ َ َُ َ َ ِ ْ َلصليب لي\ْ َِ ِ َحملـه خلـف يـسوع َ َُ َ ُْ َ ِ ْ. "
هل يمكـن ان تكـون ..  نهاية الزمان وهي رقم اآلية قد أكمل٤٩! ( ماذا نفهم)...٤٩=٢٦: ٢٣لو

  !  ؟...سمعان القيرواني. رقم اية ق
لماذا يقف فوق العتبة؟ هل هو يقف فوق العتبة في الفلك وينتظر مساعدة من الشاهد للحق حتى 

  كيف نفهم؟  !! ه؟ما يتم الخالق له المجد عمل
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   )٧٢(العائلة المقدسة أيقونة ) ٥(

  
والطفــل الجميــل يقــف ! )الــصليب (يوســف النجــار يعطــي بالفعــل الطفــل اإللهــي غــصن الــشجرة. ق

ًمسالما مطيعا وفي عينيه شعور باالمتنان ً!    
  !! يوسف يرتدي ثياب داخلية حمراء وخارجية بنية.  ق-
َلـيس َأحـد يأخـذها ١٨ "اب صفراء ومنطقة ويضع يـده علـى قلبـه اما الطفل اإللهي فهو يرتدي ثي- ُ َُ ْ َ ٌَ َ ْ

ِمني بل َأضعها َأنا من ذاتي ِ َِ ْ َ َ ُ َ َْ  .ًلي سـلطان َأن َأضـعها ولـي سـلطان َأن آخـذها َأيـضا َ ْ َ ْْ ٌ ٌَ ْ َْ ُ ُ َ ُِ َ َ َ ُهـذه الوصـية . ِ  ِ ِ َِ ْ َ
ِقبلتها من َأبي ِْ ِ َ ُ ْ   )!! ١٨: ١٠يو" (َ

  ! لخلفية الخشب ال يتركنا انه في ا-
  !  وأبريق ماء يوضع على المبنى الخلفي-
!! يوسف والطفل اإللهي انها خارجـة عنهـا. ًأدوات النجارة ظاهرة أيضا ال تخترق العالقة بين ق-

  فاألالم تظل بعيدة.. بينما هما مرتبطان متالصقان لنقل
لـه لطفلهـا اإللهـي والـدة اإل. ان الغصن الذي هو الصليب أنتقـل مـن ق!! كيف نفهم هذه األيقونة؟

  كيف نفهم !! يوسف الن الجسد جسدها هي. انه ليس ق
ال يبــذل نفــسه فقــط لكــن يبــذلها برضــا ... انــه يطيــع بالمحبــة.... ويــضع يــده علــى قلبــه فــي ســالم 

  !!ظة انه معطي لذاته على الصليبمع مالح" المعطي المسرور يحبه الرب!! "وحب
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   )٧٣(العائلة المقدسة أيقونة ) ٥(
  

  
  

  طرح مالحظة واحدة فقط األيقونة تتمتلئ االيقونات بالمالحظات ولكن في هذه 
  !!ًان العائلة المقدسة توجد داخل هرم يشكله غالبا الروح القدس

  أمر عجيب للغاية 
  ان الرسالة هي ان هذا الكون بالكامل يوجد داخل هرم 

  !! فالهرم هو الشكل الفلكي للكون
  انه الشكل الفلكي للكون!  في مصرنفهم لماذا صنعوا أهرامات
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   )٧٤(العائلة المقدسة أيقونة ) ٥(
  

  
  !! هل يمكن ألي شخص ان يكتب أي شيء عن هذه األيقونة

ًناقـشنا ذلـك تـوا !!! والـدة اإللـه جالـسة. يوسف يعطي الطفـل اإللهـي غـصن شـجرة وق. ق - 
 ! في األيقونة قبل السابقة

 وبيـده فـرع صـغير للـشجر وقدميـه بـال أحذيـة وهـو ًيجلس الطفل اإللهي شبه عريان سعيدا - 
 .. مبتهج ويظهر ان يضحك بسعادة

والــدة اإللــه تظهــر قــدمها بــال حــذاء ويظهــر ان ثيابهــا الزرقــاء هــل التــي تجلــس عليهــا . ق - 
هــي تمــسك شــيء بيــديها قــد .. ال نعــرف مــاذا تحــضر.. بينمــا الحمــراء هــي التــي ترتــديها 

 !! يكون طعام
 -العتبــة العليــا(نهــا اإللــه يجلــسان علــى مكــان مرتفــع او عتبــة عاليــة لكــن يظهــر انهــا واب - 

َويأخذون من ٧) ((عتبة اإليمان َِ ُ ُ ْ َ َلـدم ويجعلونـه علـى \َ َُ ُ ََ َْ َ ِ\َلقـائمتين و ِ َْ َ ِ َ ِلعتبـة \ْ ََ َ ِلعليـا فـي \ْ َْ ِلبيـوت \ُْ ُُْ
َلتي يأكلونه فيها\ ِ ُِ ََ ُُ ْ .) (  ١٩ = ٧: ١٢خرو (( 

 ً تابع للعائلة المقدسة وهكذا يظهر في المشهد أيضا الحمار ال يتركنا فهو - 
وتظهر كما لو كانت عائلة ذهبت للتنـزه فـي الحقيقـة وكـل .. ان األيقونة في الواقع خرافية - 

ال أدعــى اننــي أفهــم ... فــرد يتــصرف علــى طبيعتــه ويعبــر عــن مــشاعره الســعاد اآلخــرين
 .. ًجيدا هذه األيقونة
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   )٧٥(العائلة المقدسة أيقونة ) ٥(
   

  

  هذه األيقونة طقسية وبها الكثير من األمور 
يوســـف النجـــار يحمـــل عـــصاه ويرتـــدي ثيابـــه . ق - 

ًالصفراء الخارجية وزيتـوني داخليـة ويقـف مـصليا 
للطفــل اإللهــي بينمــا العــصا تحويــه وتــصنع زاويــة 

  من مزود الطفل 116ْ
والـــدة اإللــــه تــــصلي وترتـــدي ثيابهــــا الطقــــسية . ق - 

ء داخليــــة وغطــــاء الـــــرأس زرقــــاء خارجيــــة وحمــــرا
أبيض وهي تضع يدها على صدرها ألنهـا تطعـم 

 !! خالق كل جسد
الطفـــــل اإللهـــــي شـــــبه عريـــــان يرقـــــد علـــــى ماليـــــة  - 

بيضاء ومخدة بيضاء موضوعة فوق مزود البقـر 
  ويظهر عمودان من الخشب ربما يحمالن المزود

  ًهناك أيضا وعاء من الماء بجوار المزود وعصا بجواره
لنحاول فهم ... لمالحظة األساسية هي عمودا الخشب اللتين يحمالن مزود البقرفي الحقيقة ا - 

وأذن ) بقـرة(هو يرقد على مزود البقر الن كل من يأكل منـه سـوف يتحـول إلـى ذبيحـة .. ذلك
حتـى مـا يـستقر الطفـل اإللهـي .. فالطفل اإللهـي كلمـة اهللا كـل مـن يتعلمهـا يتحـول إلـى ذبيحـة

أثنين من األعمدة هو يستند عليها حتى يمكنه تحويل اإلنسان إلى في مزود البقر هو يحتاج 
.. ًلنحـاول بعـض الفهـم لنعـود للفيزيـاء تـوا ... أمر فـي غايـة األهميـة مـاذا يعنـي ذلـك!! ذبيحة

يبــدو ذلــك ! ان الظلمــة هــي تــداخل أثنــين مــن موجــات النــور وأذن فالظلمــة ناشــئة مــن النــور
فالظلمـــة نـــشأت مـــن .. ن الـــصالح هـــو مـــن فعـــل الـــشر ًمتطابقـــا مـــع الفكـــر الالهـــوتي ذلـــك ال

الظلمـة ... وكيـف ذلـك... وما نحتـاج إليـه هـو ان نحـول الظلمـة إلـى نـور مـرة أخـرى .. النور
لتتحـول إلـى نــور نحتـاج ان شـعاع واحــد منهمـا ينفـصل بذاتــه .. شـعاعين متـداخلين مـن النــور

يقـول نـص ... انـه الـروح... رلكـن مـا هـو شـعاع النـو... عن اآلخر فتتحـول الظلمـة إلـى نـور
ًان وضـعنا ذلـك معـا نفهـم ".. انـا هـو نـور العـالم"ومـرة أخـرى )  ... ٢٨=٢٤: ٤يو"(اهللا روح"

أذن نحتــاج لــشعاع نــور ان يخــرج مــن اتحــاد الظلمــة ! ان الــروح يظهــر لنــا بــصفته شــعاع نــور
ومـا ... لحهو ذهاب الروح هللا الـصا.. ؟ما هو الموت.. وكيف ذلك!! فسيضئ الشعاع اآلخر
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التــي (تــذهب الــروح  فــسوف  االنــسان ان يمــوتوأذن إذا قبــل... هــي الــروح هــي شــعاع النــور 
) حيــث الظلمــة هــي اتحــاد شــعاعين مــن النــور( وتخــرج مــن العــالم المظلــم ) النــورهــي شــعاع 

إن ذلــك مــا يحــدث ... فــان الــشعاع اآلخــر ســوف ينيــروبــذلك فــان شــعاع منهمــا ســوف يــذهب 
ان ذلـك يحـدث بـسبب ... ًيوفر ضمنيا فرصة ميالد لطفـل جديـد .... ت فان من قبل ان يمو

ًان الشعاع الذي انفصل باالرادة ليقبل الموت ترك الشعاع اآلخـر حـرا وبالتـالي انعـدم االتحـاد 
وانعـــدمت الظلمـــة الناشـــئة عـــن اتحـــاد شـــعاعين النـــور فظهـــر نـــور الـــشعاع اآلخـــر بمفـــرده فـــي 

 صورة ميالد إنسان
 الحظ  -
ة هــي نــاتج اتحــاد شــعاعين مــن النــور هــذه المعلومــة نعرفهــا مــن تجربــة يــانج والتــي ان الظلمــ - 

فـان الـضوء المتـداخل انـشأ خطـوط منيـرة وخطـوط .... عمل فيها علـى دراسـة تـداخل الـضوء 
مظلمة وذلك قال لنا ان الظلمة ليست هي غياب الـضوء وانمـا الظلمـة هـي تـداخل الـضوء او 

 ..لنقل تصادم الضوء
ونحـــن نـــرى الـــروح فـــي صـــورة ضـــوء " اهللا روح" علـــى نفـــس هـــذا التـــصور وحيـــث ان ًاســتكماال - 

وقـد ... يعنـي ذلـك ان اهللا لـه المجـد هـو شـعاع نـور ") انا هو نور العالم"استنتاج من النص (
هنا الخطيـة األولـى كانـت ... خلق االنسان مشابه له فقد كان االنسان هو اآلخر شعاع نور 

مــا ...  ســلوك شــعاع ضــد االخــر مــا ادي للتــصادم او التــداخلتــصادم شــعاعين مــن النــور أي
ِوعلى وجه (هنا نفهم النص الكتابي المبارك ... نتج عنه الظلمة ْ َ ََ ُلغمـر ظلمـة وروح \َ ُ َ ٌ َ ُْ ِْ ْ هللا يـرف \َ ِ َ ِ

ِعلى وجه  ْ َ َ ِلمياه\َ َِ فان الظلمة هذه التي سادت في البداية كانت ناشـئة بالفعـل عـن ) ٢: ١  تك ْ
 )  هذه مجرد فكرة..(نسان خطية اإل

يوسـف النجـار . هناك المزيد في هذه األيقونة من سياج واألكثـر أهميـة هنـاك طريـق خلـف ق - 
 ... وسور من الحجر

يعنــي ذلــك ان الجــسد فــي قــد  وهــذا الــرقم هــو رقــم الجــسد و٢٨رقمهــا " اهللا روح"لكــن الحــظ ان ايــة 
  !..!الحقيقة ناشيء عن الروح
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   )٧٦(ة المقدسة العائلأيقونة ) ٥(
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ... قد نفهم وجوده في مزود البقر بان كل من يأكل منه يتحول إلى ذبيحة - 
والــدة اإللــه وطفلهــا اإللهــي . هــذه األيقونــة العظيمــة تقــول لنــا أمــر هــام للغايــة وهــو ان ق - 

بقرب المكان الـذي توجـد فيـه المـاء فـي الخشبي ومزود البقر جميعهم يكونون داخل الهرم 
ان ذلــك أمــر هــام للغايــة ... بجــوار المــاء!! أذن همــا موجــودان فــي الهــرم الكبيــر!! الهــرم

ــر .. لــيس فقــط بــسبب ان ذلــك ســوف يــساعدنا علــى فهــم الهــرم الكبيــر ــصورة أكث ولكــن ب
  !!أهمية ان البناء الهرمي هو البناء الحقيقي للكون وهم يجلسون داخله

فهل يعني ذلك أنه هو !! النجار مع المزوديوسف .  تكونها عصا ق116ْبالطبع الزاوية  - 
. ًالحــظ يوســف الــصديق الــذي يــشابه جــدا ق!! وأيــن يمكــن ان نجــده.. ًأيــضا داخــل الهــرم

ِثم حلم َأيضا حلما آخر وقصه على إخوته٩"يوسف النجار  ِ َ َْ ِ َ َُ ُ ُ َ َ َ َ ً ْ ً ْ َ ُ .َفقال َ ًإني قد حلمت حلما «: َ ْ ُ َُ ْ ُ ْ َ ِ
ََأيضا واذا  َِٕ ً ُلشمس \ْ ْ ِلقمر وَأحد عشر كوكبا ساجدة لي\َو ٌ َ َِ َ ً َْ َْ ََ َُ َ َ َ كيف يمكن ان ).. ٩: ٣٧تك  (.»َ

هـــل هـــو يقـــف كانـــه !! او مـــاذا رأى بالفعـــل يوســـف الـــصديق!! تـــسجد الكواكـــب لإلنـــسان؟
لكــــن !! شــــخص عظــــيم بــــين الكواكــــب والنجــــوم ثــــم تــــسجد لــــه الكواكــــب والــــشمس والقمــــر

معروف في علم الفلك والتنجيم بانه الـصياد الشخص العظيم الذي يقف في السماء يكون 
هـل !! )حـسب مـا اعتقـد(لخـط اوريـون او الرجل الحكيم وفي حزامـه تـصطف ثالثـة نجـوم 

  !ماذا نفهم من ذلك؟!! نفهم نحن أي شئ؟
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   )٧٧(العائلة المقدسة أيقونة ) ٥(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الثـة التـي تحـيط بـرأس الـسيد فـوق  هـي األهرامـات الثفي هذه األيقونـة العظيمـة النقطـة الرئيـسية
وهــذه األيقونــة تقــول لنــا ان الــسيد لــه المجــد يــأتي إلــى االرض فــي مواعيــد ... رأســه وعلــى جانبيــه

ان الظـــاهرة الفلكيـــة المـــصرية والتـــي فيهـــا تـــصطف كواكـــب ... زمنيـــة تحـــددها األهرامـــات الثالثـــة
 ٢٧٣٧دث مــرة واحــدة كــل عطــارد والزهــرة وزحــل فــوق رؤوس االهرامــات بــالجيزة هــي ظــاهرة تحــ

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣وهي حدثت ثالثة مرات في عمر البشرية والمرة األخير كانت في .. سنة
  

  التحديد الزمني لهذه الظاهرة سوف يساعدنا على مزيد من الفهم 
سنة خروج شعب إسـرائيل مـن (م .  ق٣٤٦٢ ديسمبر ١فالظاهرة حدثت للمرة األولى في  - 

 ًيخ تقريبا نزل الرب له المجد على جبل الرب حوريب وفي هذا التار).. ارض مصر
بدء ظهور نجـم المـزود علـى بعـد (م . ق٧٢٥ ديسمبر ٢والظاهرة حدثت المرة الثانية في  - 

 ســنة مــن عمــر ٧٢٥ ســنة فلكيــة والتــي تــساوي ٢فتــرة مــن مــيالد الــسيد لــه المجــد تــساوي 
 !)البشر
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وقــد يعبــر هــذا عــن مجــئ الــسيد ( م ٢٠١٢ ديــسمبر ٣والظــاهرة حــدثت المــرة الثالثــة فــي  - 
 ) الرب الثاني إلى األرض

  يظهر من ذلك ان هذه الظاهرة تحدث مع مجئ الرب له المجد 
 هذا يفسر االهرامات الثالثة حول رأسه في األيقونة 

  يقول ذلك لنا ان هناك ارتباط وثيق بين المعرفة في الهرم وبين الكتاب المقدس والفكر االيمانيو
  

   بالتفصيل ومعلومات إضافية عنها ٢٧٣٧البحث دراسة توضيحية للظاهرة أقدم في هذا 
  )راجع الفهرس(
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  أيقونة املعمودية/ ًسادسا
   )٧٨(المعموديةأيقونة ) ٦(

  
  مالحظات خطيرة... أيقونة المعمودية العظيمة المشهد األساسي للقديس يوحنا المعمدان

يـسرى فــي صـورة غيــر مــسبوقة الن الوحيـد الــذي يمــسك يوحنــا بالـصليب فــي يــده ال. يمـسك ق - 
  ....!! بالصليب في يده اليسرى هو السيد القائم من الموت

 ويقــف بأقــدام حافيــة علــى حافــة ًان ثيابــا صــفراء ومنطقــة عنــد حقويــهيوحنــا المعمــد. يرتــدي ق -
 الصخر 

المـاء يتحـول لخمـر وأذن .. ًيرتدي السيد له المجد ثيابا حمراء فقـط وينـزل بقدميـه داخـل المـاء -
ويغطــس وبينمــا هــو صــاعد يحــل عليــه الــروح مثــل !!! بــسبب انــه بنفــسه أصــبح داخــل المــاء

  "!!!وروح اهللا يرف على وجه المياه"ًيقول ذلك نصا ... حمامة
ان العيون ال تـصدق مـا ... ال يمكن تصديق المشهد!! في خلفية األيقونة يظهر هناك هرم -

فــي خلفيــة !!  فــي نهــر األردن ومــا عالقــة األردن بــالهرمان المعموديــة كانــت!! هــرم!! تــرى
فوق جبال اراراط استقرت فلـك نـوح البـار وكـان .. لنحاول ان نفهم...ًالهرم هناك أيضا جبل

لكن معمودية اهللا له المجد هي الميالد الثالث للبشرية من الماء ذلك ميالد البشرية الثاني 
  ولكن ماذا يقول الهرم؟ ... والروح 
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يوحنــا المعمــدان يــده . كيــف يــضع ق!! و الــشخص الــذي رســم هــذه األيقونــة ألول مــرة؟مــن هــ - 
مـا الـذي يجـري ! هـذه العالقـة مـن يـدخل بينهـا؟!! بين الروح القدس المبارك والسيد لـه المجـد؟

كيـــف يـــدخل اإلنـــسان فـــي هـــذه العالقـــة الجوهريـــة واإللهيـــة بـــين الـــروح القـــدس المبـــارك ! هنـــا؟
 كيف نجيب ذلك؟ ! ان هذه األيقونة بها أسئلة بال عدد!! سدواالبن اللوغوس المتج

يوحنا على الشاطئ الصخري بينما السيد يقف داخل الماء بينما موجات الماء تدور . يقف ق -
 !! ماذا نفهم من ذلك؟!! حول قدمه

الحـظ (هو نزل بقدمه بالفعل في الماء  .. لماذا ينزل بالثيابهناك شيء غريب في اإليقونة  -
ســوف تبتــل علــى هــذا ! لكــن لمــاذا ينــزل بالثيــاب الحمــراء؟)  موجــات المــاء حــول قدمــهدوائــر
  )   الدم ينزل في الماء! (النحو
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   )٧٩(المعمودية أيقونة ) ٦(

  
    في األيقونة السابقة هذه األيقونة قد تقول لنا ما يحدث

فـور .... ًفـا علـى الـشطيوحنـا المعمـدان واق. وكـان ق... قـد كانـت ثيابـه حمـراء قبـل ان ينـزل المـاء
   ثالثة أمور تنزوله في الماء كما نرى حدث

  !) قد يعني ذلك تحول الدم إلى ماء(األول أن ثيابه تحولت من األحمر إلى األبيض 
  !! يوحنا إلى الماء معه ليعمده. الثاني هو نزول ق

ًث يظهــران معــا ًالثالــث ان المــشهد اقتــرب جــدا مــن الهــرم الــذي كــان فــي الخلفيــة بجــوار الجبــل حيــ
  !! أسفل الجبل

قــد يتــصور اننــي أفتعــل هــذه المالحظــات لكــن اإليقونــات مقدســة فــي الكنيــسة التــي يقودهــا الــروح 
  القدس المبارك

  ! مما سبق يمكن ان نتصور ان الدم والماء هما صورتان لنفس الشئ
ول موسى النبـي المـاء والحقيقة ان العالقة بين الدم والماء توجد بكثافة في الكتاب المقدس فقد ح(

ومــن ) ٧: ٢يــو (وكــذلك تحــول المــاء لخمــر فــي قانــا الجليــل ) ١٩: ٧، خــرو ٩: ٤خــرو (إلــى دم 
  ... ًوفي القداس يضع الدم والماء معا) ٣٤: ١٩يو (جنبه ماء ودم 

هـو كيـف نـستفيد والـسؤال .. ما فهمنا من اإليقونة هو ان الـدم والمـاء كالهمـا صـورة لـنفس الـشيء
  اذا يقول لنا؟ من ذلك؟ م
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   )٨٠ ( المعموديةأيقونة) ٦(

  
  .. في هذه األيقونة العظيمة نجد نقاط مشتركة مع السابقة

  يوحنا يقف على الشاطئ بينما السيد في الماء . ق - 
نـرى ! يظهر الروح القـدس المبـارك مكـون مثلـث فـوق رأس الـسيد لـه المجـد وهـو فـي المـاء - 

 !! قونة المعموديةالمثلث او الهرم للمرة الثانية في أي
يوحنـــا يمـــسك بالعـــصا فـــي يـــده اليـــسرى ويبـــارك علـــى رأس . تحـــيط زروع بـــالنهر بينمـــا ق -

سيدنا بيده اليمنى ولكن يده ال تتداخل مع الخطوط النازلة مـن الـروح القـدس المبـارك إلـى 
ســيدنا علــى نحــو يظهــر قــدر مــن االحتــشام بالنــسبة لأليقونــة العظيمــة الــسابقة والتــي فيهــا 

ن يــستطيع ان يــضع يــده داخــل العالقــة بــين الــروح القــدس المبــارك والــسيد اللوغــوس انــسا
 المتجسد

! السؤال هو ما هو مظهر المياه هذا؟ تظهر كما لو كانت خطوط تحت بعضها البعض - 
او )! وهي بالفعل موجات من الماء(دوائر من الماء متتالية تظهر كما لو كانت موجات 

  في الحقيقة شيء من ذلك ال نفهم! لعلها سالسل زمنية
ًالبدرشــين ال يظهــر تقريبــا نهــائي فــي ثيــاب !! المالئكــة يرتــدون بدرشــين فــي شــكل صــليب -

لكــن الـسيد لــه المجـد لــه أيقونـة يرتـدي فيهــا بدرشـين يظهــر بـشكل مــذهب ! هـارون الكـاهن
بالفعـــل فــي الكنيـــسة نرتـــدي !! لمــاذا ينبغـــي ان يرتــدي المالئكـــة بدرشــين وهـــو يتعمــد؟... 
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لكـن مـن أيـن ... !بدرشين عندما نصلي القداس ويعمد الكاهن القربانة بوضع ماء عليهاال
أتت الكنيـسة بالبدرشـين إذا لـم يكـن موجـود فـي ثيـاب هـارون الكـاهن؟ وال هـو مـذكور فـي 

 ! الكتاب المقدس؟
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  رأس القديس يوحنا املعمدان / سابعا
   )٨١( رأس القديس يوحنا المعمدان أيقونة) ٧(
  

  
  
  يوحنا المعمدان الحقيقة توضع هنا من أجل البركة فقط . ه األيقونة العظيمة لرأس قهذ

  ... وال تعليق يمكن كتابته عليها 
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   )٨٢( يوحنا المعمدان أيقونة) ٧(
  

  
  

  ) يرمو له بالقمر(أيقونة القديس يوحنا المعمدان 
  !! يمسك الصليب بيده اليسرى - 
 ى حقويهيرتدى وبر األبل ومنطقة من جلد عل - 
ًيأكل جرادا وعسال بريا -  ً ً ! 
يوحنا يحمل ورقة في . يبدو ان هذه المرة األولى التي يظهر ق! يمسك ورقة مع الصليب - 

 !!المعتاد ليس هناك ورق يحمله
. الحـظ الكنيـسة تـصف ق(ًان الجزء المهم جدا الخاص بقديس يوحنا هـو ارتباطـه بالمـاء  - 

ًوالقمـر أيـضا ... رتبط بالماء النه يقدم المعموديـة يوحنا المعمدان بالقمر والقديس يوحنا ي
يـــرتبط بالمـــاء وفـــي الحقيقـــة فـــان مـــد وجـــذر وأغلـــب تحركـــات المـــاء علـــى كوكـــب االرض 

 ) هل هذه صدفة؟.... تحدث بسبب القمر
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  أيقونة التجلي: ًثامنا
   )٨٣( التجلي أيقونة) ٨(
  

  
  هذه األيقونة العظيمة بها ستة أشخاص 

! لمـاذا كانـت الوصـايا العـشر علـى لـوحين؟: س(النبي يحمـل لـوحي الوصـايا موسى . نرى ق - 
ولقد حطم موسى النبي اللوحين األولين بيده بسبب خطيـة إسـرائيل ! لماذا لم يكون لوح واحد؟

وأذن فهناك اربعة ألـواح مكتـوب .. ثم نحت لوحين آخرين ليكتب اهللا عليهما باصبعه الوصايا
ًأيــضا ثيــاب الــسيد لــه المجــد الكلمــة اللوغــوس قــد تــم تمزيقهــا .. لحــيًعليهــا جميعــا كلمــة اهللا ا

  )!ماذا يريد ان يقول؟..ربعة أجزاءأ
مــشهد الــصلب كــان ...! ٕموســى النبــي علــى اليمــين وايليــا النبــي علــى اليــسار والتالميــذ ألســفل - 

والـدة اإللـه . قريب من ذلك هو معلق بين أثنـين مـصلوبين والـشعب بأسـفل الـصليب وحتـى ق
 ! وماذا يريد ان يقول؟! انه مشهد آخر مكرر.. لميذه المحبوب جميعهم أسفل الصليبوت

ِواذا رجـالن يتكلمـان ٣٠تحدث موسى النبي وأيليا النبي عن خروجه الذي سيتمه في أورشـليم  -  َِ  َ َ َ َُ َ َ َِٕ
ِمعه وهما موسى وايليا  َِٕ ََ َُ َ َُ ُاللـذان ظهـرا بمجـد وتكلمـا عـن خ٣١ُ ْ َ َ َ َ َ َ ٍ ْ ِ َ َ َ َِ ِروجـه َ ِ ُلـذي كـان عتيـدا َأن يكملـه \ُ ُ ََ  َ َْ ً ِ َِ 

َفــي ُأورشــليم ِ َِ !!  أبيــب يتبعــه خــروج١٤الفــصح !! ان الفــصح يتبعــه خــروج) ٣١-٣٠: ٩لــو  (.ُ
موتــه علــى هــل هــو ... ومــا هــو الخــروج لــدى ســيدنا ! خــروج بنــي اســرائيل مــن أرض مــصر
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َفلمــا َأخــذ يــسوع الخــل قــال٣٠. ! الــصليب َ َ َ ُ َْ ُ َ َ َ :»َد ُأكمــلَقــ ِ ْ َونكــس رأســه وَأســلم الــروح. »ْ ُ َ َ ْ َ ََ ََْ  : ١٩يــو  (َ
 هل هو الخروج من الزمن؟ !!)  منتهى الزمن٤٩الموت على الصليب ) (٣٠

! ًأيضا المالحظ الرهيبة في هذه األيقونة هي تلك السيوف التي يحملها موسى النبي وأيليا النبي
في هذا .. موسى النبي يشير لمكان الحربة.. امر في منتهي العجب! لماذا هم يحملون سيوفا؟

ولماذا سيفين بينما هو .. ؟ماذا يريد ان يقول... المكان بالتحديد كان زنار ثياب هارون الكاهن
ُفقالوا٣٨.  »....ضرب بالحربة في جنب واحد  َ ِيا رب هوذا هنا سيفان«: َ َ ْ ََ ُ َُ َ  َ ْفقال لهم. »َ ُ َ َ َ َ :

ِيكفي« ْ   )٣٨: ٢٢لو (. »!َ
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   )٨٤( التجلي  أيقونة)٨(
  

  
  

َوصارت ثيابه تلمع بيضاء جدا كالثلج ال يقدر قصار على ٣" َ َ َ َ ُ ُ ٌَ  َ ُْ َِ َِ ْ ً ِْ  َ ّ َِ َ َْ ُ َ ْ َألرض َأن يبيض مثل ذلك\َ َِ َِ ْ َ َُ ْ ِ َْ. "
  )٣: ٩مر(

ًمعلنــا انــه هــو نــور العــالم وهــو مــصدر كــل نــور (ًيظهــر ســيدنا منيــرا كمــا لــو كــان الــشمس نفــسها 
  .. ٕموسى النبي على يساره وايليا النبي على يمينه) ... ر وكل نور في الكونالشمس والقم

َبعدَو١"ًيقول ذلك نصا ! ًيظهروا جميعا فوق السحاب ْ تة َأيِ سَ ِيـسوع بطـرس ويعقـوب ويوحنـا َذَ َأخٍام  َ ُ َ َ ُ ََ َُ ْ َ ُُ ْ ُ
َِأخـــاه وصـــعد ب َ َِ َ َ ْهـــمُ ْ إلـــى جبـــل عـــال منِ ُ ٍ ٍَ َ َ ـــَِ َردينَف ِ َتغيـــَو٢. ِ َت هيئتـــه قـــدامهم وَأضـــاء َرَ َ َُ ْ ُ َ  ُ ُ َ ْ َ ـــشمسْ ِوجهـــه كال ْ  َ ُ ُ ْ َ 

َِوصارت ثيا ْ َ َ ِيضاء كالنورَ بُهُبَ  َ َ َ   )١٨=١: ١٧مت " (ْ
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  أيقونة الراعي : ًتاسعا
   )٨٥( الراعي أيقونة) ٩(

  
  .. أيقونة الراعي هي أيقونة عظيمة للغاية

 والعـصا كالهمـا بـنفس الـذراع بينمـا يمـسك المالحظة األساسية في هذه االيقونـة انـه يحمـل الحمـل
هــو ! ًال نفهــم مــاذا يفعــل بــالزروع ال يظهــر انــه يحــضر طعامــا للخــروف.. بــالزروع باليــد األخــرى

  ماذا يريد ان يقول لنا؟ !! يمسك الغصن فقط
والــدة اإللــه مــن الخــارج زرقــاء ومــن الــداخل . عجيــب للغايــة ان ثيابــه لــه المجــد مطابقــة لثيــاب ق

فـــي المعتـــاد ثيابـــه فـــي ايقونـــة المـــيالد مـــشقوقة ومخيطـــة !!! (لفتحـــة مثـــل الـــدرع ال تنـــشقحمـــراء وا
  !!) بخيط

  !!ًال يبدو اننا نفهم جيدا
  !! ليس في االيقونة سواه وحمله الذي يحمله

إنك قد ُأريت لتعلم َأن ٣٥" َ ْ َ ِ َ ِ ْ َ َ ِ\ َلرب هو ُ  \ُإلله ُليس آخر سواه. ِ َ ِ َ َ َ   !!)٣٩ = ٣٥: ٤تث "(.ْ
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   )٨٥( الراعي أيقونة) ٩(
  

  
  : في أيقونة الراعي العظيمة هذه هناك مالحظة واحدة هامة للغاية وهي

ان هنــاك صــندوق خــشبي يــشبه التــابوت بــه فتحــة تخــرج منهــا المــاء إلــى الجانــب الــذي يقــف فيــه 
الراعـي وهــي تحــضر المــاء مــن النهــر ولكــن النهــر فــي الجانــب اآلخــر والوصــلة الوحيــدة للمــاء تــتم 

  !! من خالل هذا الصندوق او التابوت الخشبي
  !! أمر في غاية الغرابة!! لكن السيد لم يدفن في تابوت؟!!  التابوت قد يكون تابوت الميت

إذا راجعنا أيقونة القيامة سوف نجد ان السيد قائم من الموت وهو يقف على غطاء التـابوت الـذي 
َحيــث كـــان جــسد يــسوع!! "ًكــان مــضجعا فيــه ُُ ََ َ ََ َ ُ ً موضــوعاْ ُ ْ إيقونـــة .. لــم يكــن تــابوت) ١٢: ٢٠يـــو " (َ

مـن ! وايقونـة الراعـي تقـول ان التـابوت يحـضر المـاء مـن األبديـة إلينـا!!! القيامة تـصر انـه تـابوت
ْوَأرانــي نهــرا صــافيا مــن مــاء حيــاة المعــا كبلــور خارجــا مــن ١"يوحنــا الرســول . النهــر الــذي رآه ق ِْ ِ ٍ ِ ِ ِ ًِ ً َ ً ًِ ٍَ َ َ ََ َ َ ْ َ َ َ

ِعرش ْ َهللا و\ َ ِلحمل\ِ َ َ   ).. ١: ٢٢رو " (.ْ
إذا أمكـن لنـا معرفـة مـا .. ان تعريف المياه بحـسب أيقونـة المعموديـة يمكـن ان يحـل لنـا هـذا اللغـز

  ! هي المياه؟
االيقونة تقول لنا أمر آخر ان الراعي يظهر في كال الجانبين برغم انـه يقـف فـي الجانـب الخـاص 

عــي غيــر محاصــر بالرعيــة ويعنــي ذلــك ان االر...  النهــرًبالرعيــة اال انــه يظهــر أيــضا فــي جانــب
  !الكون الذي نحن فيه يرتبط ويتداخل مع األبدية بحيث كل منهما جزء من اآلخر
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   )٨٦( الراعي أيقونة) ٩(
  

  
 مـن األفقـي وتجعـل الـسيد لـه المجـد 116ْالعصا فـي هـذه األيقونـة العظيمـة تـصنع زاويـة  - 

 او راعــي  بوجــود الــسيد وهــو مولــود او قــائم مــن المــوتًيتكــرر ذلــك كثيــرا.. داخــل الزاويــة
 !!116ْداخل الزاوية 

 .. في خلفية األيقونة هناك العديد من النجوم -
يبـدو ان ذلـك هـو القمـيص الـذي كـان منـسوج (يلبس السيد له المجد ثيـاب بيـضاء داخليـة  -

مـــا يحمـــل فوقه! ًلكـــن علـــى الـــذيل هنـــاك نقـــوش وأيـــضا رداء أحمـــر وبنـــي) كلـــه مـــن فـــوق
نحـن .. يبدو ان الثياب الحمراء تختلط بالثيـاب البنيـة فـي صـورة عجيبـة... خروفه الضال

 ...!!يبدو انه غريب علينا.. نعرف اللون األحمر وهو الدم لكن ما هو اللون البني 
  لكن هذه المالحظة ليست المرة األولى التي نجدها 

 شــعر المعــزى ثــم فوقهمــا ففــي خيمــة االجتمــاع نجــد فــوق شــقق االســمانجوني هنــاك شــقق - 
وفوقهــا نجــد غطــاء مــن جلــود الــتخس ) أي محمــرة بالــدم(أغطيــة مــن جلــود كبــاش محمــرة 
ًأمـــر عجيـــب للغايـــة هنـــا أيـــضا هـــو يرتـــدي يـــاب حمـــراء !! الـــذي ال نعـــرف عنـــه أي شـــيء

نعرفها وثياب بنية ال نعرفها وقد تكون المرة األولى التي نرى السيد يرتدي ثياب بنية أنها 
ان نتــذكر ان اللــون البنــي للثيــاب يجــب  (!!ومــاذا يريــد ان يقــول لنــا؟! جيــب للغايــةامــر ع

  )!!لك في أيقونة واحدة غير متكررةوكان ذ! يوسف النجار. كان ثياب ق
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   )٨٧( الراعي أيقونة) ٩(

  
  

  هذه االيقونة تكون هامة وعظيمة للغاية والمالحظات بها جميعها هامة وخطيرة 
والــدة . الــصولجان فـي يــد الــسيد لـه المجــد يـشبه الــصولجان فـي يــد قًاوال وقبـل كــل شـيء  - 

صـولجان مـشابه منحنـى مـن !! االله عندما كانت تأخـذ الخـيط الـذي تغـزل بـه مـن الراهبـة
ــدائرة هنــا تــشبه قــرص الــشمس الــذي ينــشر نــوره فــي كــل  أعلــى فــي صــورة دائــرة وحتــى ال

 !!  مكان
ضــح ذلــك لنــا ان الكنيــسة تكــون محمولــة يو.. الــسيد لــه المجــد يحمــل خروفــه فــوق ثيابــه - 

 ... داخل الكون باهللا الصالح ويؤكد ذلك على ان الكون هو ثيابه تبارك اسمه
ًفهناك جـزء مـن ثيابـه يـأتي مـن قدامـه علـى كتفـه تمامـا ... ثيابه له المجد صعبة الوصف - 

ِوتجعل طرفي ٢٥"كما يشار إلى ذلك عند ثياب الكاهن  َ ََ ُ َ ْ َ ِلضفيرتين \َ َْ َ ِ \ ِآلخرين في ِ ْ َ ِلطوقين \َ َْ ْ 
ِوتجعلهمــا علــى كتفــي  َِ َ َ َُ َ ُ َ ْ َ ِلــرداء إلــى قدامــه\َ ِ ِ ُ َِ َ .) " مجمــوع ) ١٨: ٣٩خــرو ( و )٢٥: ٢٨خــرو

  ! ماذا يعني ذلك؟.. ١١٠هذه األرقام 
لعلهــا !! الثيـاب الخارجيــة هــي الـدم لفــداء الخــروف ولكـن مــا هــي الثيـاب الزرقــاء الداخليــة؟ - 

ًوَأرانــي نهــرا ١( تعكــس صــورة الــسماء الزرقــاء ومــا هــي المــاء بعــد القيامــة المــاء الن المــاء ْ َ ِ َ َ
ِصافيا من ماء حياة المعا كبلور خارجا من عرش  ْ َ َ َ َْ ِْ ِ ٍ ِ ِ ًِ ً َ ًِ ٍَ  َ َ َهللا و\َ ِلحمل\ِ َ َ     !)١: ٢١ رؤ.ْ
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   )٨٨( الراعي أيقونة) ٩(
  

  
  

  !  خروفه الضال داخل الدائرةتقول هذه األيقونة العظيمة ان السيد بنفسه له المجد يحمل
ان أهمية بالغة تظهر فـي هـذه الـصورة وبـصورة أساسـية نفهـم ان الـسيد لـه المجـد يوجـد فـي مركـز 

  هذا المسار 
  تفاصيل هامة في األيقونة 

  هناك أربعة أعمدة تحمل هذه الدائرة يظهر منهم عمودين فقط بشكل واضح  -١
العـصا قـد ترمـز (ي تنشأها عصا مـع األفقـي  الت116ْالسيد له المجد يوجد داخل الزاوية  -٢

 ) للحركة
 هناك ستة بروز على محيط الدائرة تحتاج فهم مصدرها  -٣

والتــي توجــد مباشــرة أمــام الــسيد لــه المجــد بــين العمــودين ) يمثــل العتبــة العليــا(وهنــاك جــزء أمــامي 
  !!الذين يحمالن الدائرة
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  أيقونة عرس قانا اجلليل / ًعاشرا
   )٨٩(رس قانا الجليل  عأيقونة) ١٠(
  

  
ب إلى العرس حتى ما في عرس قانا الجليل نعرف انه بعد ان قام من الموت في اليوم الثالث ذه

  أعتقد ان ذلك معنى اآلية ... يتم الزواج 
َوفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل وكانت ُأم يسوع هناك١( َ َ َُ َ ُْ َ َ ُ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ ٌ َْ  ِ ْ    ) ١: ٢يو ) (. ِ

ان الخمر يحسم هذه القضية هو يقدم الخمر والذي ..... ليس هناك أي لبس في هذا التفسير 
  ... والدة اإلله. هو دمه المقدس بناء على شفاعة ق

  ان ميالد إنسان هو صورة القيامة في هذا العالم الذي نحن نعيش فيه 
  .. وال قيامة بدون صلب

  .... فال زواج بدون الصليب
  ..... ة يذهب ليحضر حفل العرس في اليوم الثالثبعد القيام
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ِوكانت ستة َأجران من حجارة موضـوعة هنـاك حـسب تطهيـر ٦هناك احتاجوا ستة أجران ماء  -  ٍِ ْ َ َ َ َ ُ ََ َ َ ْ َُ ًْ ُْ َ ٍَ َِ ِ ِ ْ َ َ
ًاليهود يسع كل واحد مطرين َأو ثالثة َ َ ْْ ُِ ْ َ ُْ ِ ٍ ِ َ  ُ َ َ ُقال لهم يسوع٧. َِ ُ َ ْ ُ َ َ َمألوا األجراٱ«: َ ْ َ ُ َ ًن مـاءْ َ َِفمألوهـا إلـى . »َ َ ُ َ َ َ

ُفــوق ْ الحــظ ان دمــه هــو مــشرب ... الخمــر تحــول مــن دم لــشراب العــرس) ... ٧-٦: ٢يــو  (َ
... وذلك يعني ان المولود ولـد مـن الميـت بمعنـى ان الميـت هـو سـبب مـيالد المولـود... حق 

 نفهـم انـه ومن خالل فرض ان ميالد إنسان هي صورة القيامة في هذا العالم الذي نعـيش فيـه
أذن عمليـــة قيامـــة .... مـــن الـــضروري ان يمـــوت شـــخص حتـــى يقـــوم فـــي صـــورة طفـــل مولـــود

  ذلك؟ كيف ...٦ عملية ترتبط بالماء ورقمالميت ليكون طفل مولود هي 
والــدة اإللــه علــى لــوح مربــع مــن الخــشب وهــي . الحــظ فــي األيقونــة يقــف الــسيد لــه المجــد وق - 

انـه باالعتمــاد علـى المــذبح المربـع يــتم ).. العتبـة العليــا(قاعـدة ال يقـف عليهــا بـاقي المــدعوين 
 !ميالد إنسان

مكتــوب اســم ســيدنا ايــسوس بخرســتوس أي حــرف ...ًفــي اإليقونــة أيــضا هنــاك ســتائر وأعمــدة  -
ان والـدائرة تعنـي  ٢٢/٧والـذي يـساوي معامـل الـدائرة هو باي !! ً يظهر واضحا في اسمهباي

د الجديـد ليقـوم ويالد انسان هو قيامة الميت ثم يموت المولم.. عند نقطة البدايةتكون النهاية 
انها دورة لكن ماذا عن األرواح؟ شخص ما قال ان الماء التي نشربها ماء ... في مولود آخر

ان .. قديمة أي ان المياه التي استخدمها القدماء بالفعل تبخـرت ثـم سـقطت فـي صـورة أمطـار
ٕواذا فرضــنا ذلــك فــان الــشخوص ! ا قــال ذلــكشــخص مــ! المــاء التــي نــشربها هــي مــاء قديمــة

ًواالرواح جديدة وذلك يعني ان الماء ليس قديما بـل جديـدا فكيـف تظهـر دورة الميـاه إذا كانـت  ً
أي هــل عناصــر ... هــل هــو كــون قــديم او كــون جديــد!! وكيــف يظهــر الكــون! الميــاه جديــدة

)... س العنــصر القــديمنفــ(الجــسد تحولــت لعناصــر فــي التربــة ثــم نبــات فحيــوان فانــسان جديــد 
  !!!القديم أين جسده؟اإلنسان و!! وأذن يعطى االنسان الجسد جسد قديم
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   )٩٠( عرس قانا الجليل أيقونة) ١٠(
  

  
  ... ان هذه األيقونة الرائعة تقول لنا معلومات جديدة للغاية عن عرس قانا الجليل

ْالحكمـة بنـت بي1بـرغم ان ( أعمـدة ٤ان المنزل به  -  ََ َْ ُ َ ْ ِ َتهـاَْ َنحتـت َأعمـدتها. َ َ ََ ِْ ْ َلـسبعة\ ََ َ ْ  ١:٩ ام ... (
 لــــسيدنا القــــديس هسأليمكــــن ان نــــهــــذا الــــسؤال ..علــــى كــــل حــــال.. أذن لمــــاذا أربعــــة اعمــــدة؟ 

فبينمــا رؤســاء المالئكــة ســبعة هــو يطلــب بركــة األربعــة المنيــرين ميخائيــل .. بطريــرك الكنيــسة
أربعــة مالئكــة .... أربعــة مــن الــسبعة يــذكر ! !وجبرائيــل وروفائيــل وســو هــو يعــرفهم باالســم

لكـن هـل الـسبب فـي ... ًأيضا يكونوا مذكورين في سفر الرؤية الذين على اربع زوايا األرض 
الحــظ قبــل خلــق الكــون كــان الوجــود هــو اهللا تبــارك ... ؟الــزواجذكــر األربعــة مــن الــسبعة هــو 

ون أصبح الكون لـه أربعـة اتجاهـات بعد خلق الك... اسمه والذي له سبعة أرواح اهللا له المجد
 ....!   وهو يمثل او يظهر الوجود 

!! يبـــدو ان الــزواج ســـر مــبهم وهـــو مغطـــى بالــستائر كمـــا نـــرى.. الــستائر أساســـية فــي الـــزواج -
  وكذلك األرضية التي تشبه قطعة الشطرنج

ـــشطرنجتـــذكرنا هـــذه األرضـــية التـــي تظهـــر مثـــل  -  " بأغنـــام يعقـــوب الرقطـــاء والبلقـــاء قطعـــة ال
ًفَأخذ يعقوب لنفسه قضبانا خضرا من لبنى ولوز ودلب وقشر فيهـا خطوطـا بيـضا كاشـطا 37 ً ً ُ ْ ً ًِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ ُ ُ ََ َ  َ ُ ْ ََ َ ٍَ ٍ ْ َ ُ ََ ْ ْ ْ َْ َ ُ َُ ْ
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ِعن  ِلبيـاض \َ َلـذي علـى \ََْ َ ِ \ِلقـضبان َ ْ ُ َوَأوقـف ٣٨. ْ َ ْ َلقـضبان \َ َ ْ ُ ِلتـي قـشرها فـي \ْ َِ َ  َ \ ِألجـران فـي مـساقي َِ َ ِ َ ْ َ
ْلمــاء حيــ\ َ ِ َ ِث كانــت ْ َ َ َلغــنم تجــيء لتــشرب تجــاه \ُ َ َُ َ ََ ْ ِ ُ ِ ُ َ َ َلغــنم لتتــوحم عنــد مجيئهــا لتــشرب\ْ َ َْ َ ََِ ِ ِ ِِ َ َ ْ ََ  َ َِ ِفتوحمــت ٣٩. ْ َ  ََ َ
َلغــنم عنــد \ ْ َِ ُ َ ِلقــضبان وولــدت \ْ َ َ َ َ ِ َ ْ ُ ًلغــنم مخططــات ورقطــا وبلقــا\ْ ْ ً َ ُْ َ َْ ُ ٍ  َ َُ ُ ُوَأفــرز يعقــوب ٤٠. َ َُ ْ َ َ ْ َلخرفــان وجعــل \َ َ َ َ َ َ ْ ِ ْ

َوجوه  ُ َِلغنم إلى \ُ ََِ َلمخطط وكـل َأسـود بـين غـنم البـان\ْ ََ ََ َِْ َْ َ ََ َْ  ُ ِ  َوجعـل لـه قطعانـا وحـده ولـم يجعلهـا مـع . ُ َ َ ْْ ًَ َ َْ َْ ُ ََ ََ َ َُ َ ْ ُ َ
َغنم البان ََ َِ ِوحدث كلما توحمت ٤١. َ َ َ َ ََ ُ َ َ ُلغنم \َ ََ َلقوية َأن يعقوب وضـع \ْ َ َ ََ ُ َْ  ُ  ِ ِلقـضبان َأمـام عيـون \ْ ُ ُ ََ َ َ ْ ُ َلغـ\ْ َِنم ْ

َألجران لتتوحم بين \ِفي  ْ َْ َ  َََ ِ ِ َ ِلقضبان\َ َ ْ ُ َوحـين ٤٢. ْ ِ ِستـضعفت \َ َ َ ْ َ َلغـنم لـم يـضعها\ْ ْْ َ َ َ ُ َ َ ِفـصارت . ْ َ َ ُلـضعيفة \َ َ ِ 
َلالبان و َ ََ َلقوية ليعقوب\ِ َُ َْ ِ ُ  ِ لقد تبخر وميالد !! والسؤال أين هو علم الوراثة؟) ٤٢-٣٧: ٣٠تك " (ْ

بـسبب انعكـاس الـضوء عـن بيـاض العيـدان التـي وضـعها يعقـوب الغنم المرقط واالبلق يحـدث 
.. الحظ انه وضع أنـواع مختلفـة مـن العيـدان وبالتـالي لـيس لنـوع العـود أهميـة ... في مساقي

ًاالهمية في انه كشط العيدان كاشفا عن البياض وبذلك فالميالد للحيوانات الرقطاء تـم بـسبب 
لكـاميرات تعكــس الـضوء عنـد االبـيض وتمــتص انعكـاس الـضوء الن عيـون الغــنم كانـت مثـل ا

الباقي وبذلك صنع تغير في توزيع الضوء الذي تراه الغنم فولدت الغنم المرقط نتيجة اتخالف 
وبدون أي مقدمات ان العالقة بـين الـضوء والمـاء هـي المـسئولة عـن مـيالد ... توزيع الضوء 

 ....  الكونان ذلك يقول لنا اننا نرى على نحو خاطئ هذا... !! إنسان
  والدة اإلله يبدو انهما يقفان في مقابل بعضهما البعض. مشهد السيد له المجد وقالفي  -
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  أيقونة معجزات / حادي عشر
   )٩١( لعازر أيقونة) ١١(
  

  
  

  مالحظة واحدة أساسية تظهر في هذه األيقونة العظيمة 
ًتــابوت المربــع يظهـــر دائمــا فـــي وال!! بــرغم ان حجــر القبـــر دائــري لكــن تـــابوت الميــت نفــسه مربـــع

ال .... ًأيقونات القيامة لسيدنا له المجـد وعنـدما يأخـذ بيـدي آدم البـار وأمراتـه نجـد تابوتهمـا مربعـا 
ًنفهــم كيــف يظهــر التــابوت مربــع الن الــسيد وضــع فــي قبــر صــخري والحجــر غالبــا دائــري ولــيس 

ابيــت المربعــة تــرتبط بتــابوت ان التو! بــل وضــع علــى الــصخر مباشــرةعلــى اإلطــالق هنــاك تــابوت 
  كيف نفهم ذلك؟!!! لهذه اإليقونات القبطية وحتى البيزنطية! الملك في الهرم الكبير
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   )٩٢( المولود أعمى أيقونة) ١١(

  
   !!الضوء والماء سبب او وسيلة خلق او ميالد إنسانفي إيقونة المولود أعمى يقال لنا نفس الرسالة 

ٌوفيما هو مجتاز١ َ ْ ُ ََ َُ ِ رَأى إنسانا َأعمى منذ والدته ِ ِ َ ْ َْ ًِ ُ ُ َ ْ َ ِ ُفسَأله تالميذه٢َ ُ َِ َ ُ َ َيا معلم من َأخطَأ«: َ ْ ْ َ ُُ َ ُهـذا َأم َأبـواه : َ َ َ ْ َ َ
َحتى ولد َأعمى؟ ْ َ ِ ُ  َُأجاب يسوع٣» َ ُ َ َ ِال هذا َأخطَأ وال َأبواه لكن لتظهر َأعمال الله فيه«: َ ِ ِ ِ ِ ُ َ ْ ََ ْ َ ْ ََ َُ َ ََ َ َ ْينبغي َأن٤. َْ ِ َ َْ 

ٌَأعمل َأعمال الذي َأرسلني ما دام نهار َ َ ْ َْ َ َ َ َِ َِ َ ْ  َ َيأتي ليل حـين ال يـستطيع َأحـد َأن يعمـل. َ َ ُْ َْ َ َ َْ ٌ ِ ِ َِ َ َ ٌ َْ ِمـا دمـت فـي ٥. ْ ُ ْ ُ َ
ِالعالم فَأنا نور العالم َِ ََ َْ ُْ ُ َ َ« .  

قــال هــذا وتفــل علــى األرض وصــنع مــن التفــل طينــا وطلــى بــالط٦ ِ ِِ َ َ ََ ًَ َ َِ ْ َ َ ََ َ َ َ ِ َْ َ ََ َين عينــي األعمــىَ ْ َْ ِ َ َ ُوقــال لــه٧. ِ َ َ َ ِذهــب ٱ«: َ َ ْ
َاغتسل في بركة سلوام َ ْ ِ ِ ِ َِ ِْ ْ َ ٌالذي تفسيره مرسل. »ْ َ ْ ُ ُ ُ ِ َِْ .ًفمضى واغتسل وَأتى بصيرا ِ َ ََ َ َْ ََ ََ   )٧-١: ٩يو (. َ

الحظ كان هذا نفس الوضع لشعب اسرائيل في الخروج من مصر حيث كان هناك عمـود سـحاب 
مـــيالد إنـــسان يحتـــاج !! والـــذي بهمـــا تـــم مـــيالد إســـرائيل مـــرة أخـــرى فـــي البحـــر) نـــور(وعمـــود نـــار 

  .... عمودان سحاب وماء وهما عمودان معبد سليمان 
يوحنــا يتحــدث .  انجيــل ق٨ و٧الحــظ االصــحاحات ! هــل يعنــي ان العمــودان همــا النــور والمــاء؟

مــا عــن نفــس الموضــوعات ًعــن النــور والمــاء فــي كالهمــا وتقريبــا اللغــة متقاربــة ويتحــدث فــي كاله
هل هو يريد ان يقول ان النور هـو المـاء لكـن نحـن نراهمـا مختلفـين الن !! ًوتقريبا بنفس االسلوب

  !!لنا جسد وبدون جسد سيظهر النور هو نفسه الماء؟
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٥٤١

  أيقونة دخول امللك أورشليم / ثاني عشر 
   )٩٣( دخول أورشليم أيقونة) ١٢(

  
  شليم بها العديد من اإلشارات ولكن السؤال الرئيسي هو ايقونة دخول السيد الملك أور

والدة اإلله على الحمـار . لماذا يجلس بهذا الشكل على األتان؟ بنفس هذه الصورة كانت تجلس ق
كيــف !! لمـاذا مـا هـو هـدف الجلـوس بالـساقين إلـى جانـب واحـد مـن الحمـار؟! فـي الهـروب لمـصر

  !! ًذلك كان الوضع أيضا في أيقونة الهروبيبدو ان ! ينظر الحمار إلينا!! نفهم ذلك؟
  ! ما هي االتجاهات في هذه االيقونة؟

ان الحمـار ينظـر !! الحمار يتحرك من الجنوب للشمال والشرق خلفية الصورة والغرب في إتجاهنـا
  !! مكان غروب الشمس؟! للغرب

  ! هم في الحقيقةأنا ال أف!! نتذكر أحذية أيقونة الميالد الساقطة!! ان قدميه بهما حذاءين
والـدة االلـه علـى الحمـار . الحظ قدمي السيد تكون شكل مثلث بنفس هذه الصورة كانـت تجلـس ق

! هــل نفهـم مــن ذلـك أي شــيء؟!! ًوالقـدمين بــنفس هـذا الــشكل أيـضا! فـي تحركهــا والهـروب لمــصر
غاية مـن والدة اإلله هل يقول لنا أي شيء؟ أمر عجيب لل. هذا التطابق في السلوك بين الرب وق

والـدة اإللـه الـسيد المـسيح لـه المجـد وعلمتـه كيـف يتعامـل مـع العـالم . لقد ربـت ق.... يتصور ذلك
هــل نــدرك نحــن ذلــك ان يطبــع اإلنــسان افكــاره ومعتقداتــه علــى ... المحــيط والــسلوكيات المختلفــة

  "! ًمن مثله معلما!! "فيسلك اهللا كما يعلمه اإلنسان! السلوك اإللهي
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   )٩٤( دخول أورشليم أيقونة) ١٢( 

  
  ! هنا الملك يجلس كالمعتاد وتظهر األيقونة منطقية في الغالب

  !حمراء من الداخل وزرقاء من الخارج! والدة اإلله. ًثيابه تماما مشابهة لثياب ق
  ..! تظهر اإليقونة منسجمة وليس بها مالحظات استثنائية

   انها تروي ببساطة حادثة دخول الملك اورشليم  
  
ِولمـا قربـوا مــن ُأورشـليم إلـى بيــت فـاجي وبيــت عنيـا عنـد جبــل ١" َ َ َ َ َ َ َُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َْ َِ َ ََ َِ َ َ ُ ُْ \لز َيتـون َأرسـل َ ْ ِ ُ ِثنــين مـن تالميــذه \ْ ِ ِ َِ َ ْ ِ ْ َْ
َوقال لهما٢ ُ َ َ َ َِذهبا إلى ٱ«: َ ََ َلقرية التي َأمامكما فللوقت وَأنتما داخالن إليها تجد\ْ َ ِْ َ َُ َِْ ِ َ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َْ َ ُ  َ ْان جحشا مربوطا لـم َْ َ ً ًُ َْ َ ْ ِ

َيجلس عليه َأحد من  ِ ِ ٌِ َ َ َْ َْ ِلناس\ْ  .ِفحاله وأتيا به ِِ َ َُْ ُ  ٌوان قال لكمـا َأحـد٣. َ َ َ ُ َ َ َ ْ َلمـاذا تفعـالن هـذا؟ فقـوال: َِٕ َُ َ َْ ََ ِ َ َ َ لـرب \: ِ 
ِمحتــاج إليــه ْ َِْ ٌ َ َُفللوقــت يرســله إلــى هنــا. ُ َ ُِ ُ ُِ ِ ِْ ْ َ ْ َفمــضيا ووجــدا ٤. »َ َ َ ََ َ َ َلج\َ َحــش مربوطــا عنــد ْ ْ ِ ً ُ ْ َ َ َلبــاب خارجــا علــى \ْ َ ًَ ِْ َ ِ

ُلطريق فحاله\  َ َ ِ َفقال لهما قوم من ٥. ِ ِ ٌ ْ ََ َُ َ َ َلقيام هناك\َ َُ ِ َِ ِماذا تفعالن تحالن «: ْ ِ ُ َ ََ َ ْ َ َلجحش؟\َ ْ َ َفقاال لهـم كمـا ٦» ْ َ ْ ُ َ َ َ َ
َُأوصى يسوع ُ ََ َفتركوهمـا. ْ ُ ُ ََ َفَأتيـا بـالجحش إلـى يـسوع و٧. َ َ ُ َ َ ََِ ِِ ْ ْ َ َِألقيـا عليـه ثيابهمـا فجلـس عليـهَ ِ ِْ َْ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ ُ َ َوكثيـرون ٨. ْ ُ ِ َ َ

ِفرشــوا ثيــابهم فــي  ِْ ُ ََ َ ُ َلطريــق وآخــرون قطعــوا َأغـــصانا مــن \َ َِ ً ََ ُْ َ ُ َ َ ِ ِ\ ِلــشجر وفرشــوها فــي َ ُ ََ َ ِ َ \ِلطريــق ِ .َلـــذين ٱَو٩ ِ 
َتقدموا و ُ  َلذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين\ََ َ َِِ َِ ُ ُ ْ َ ُ َ ُ َِ  :»ُأوصنا ٌمبـارك ! َ َ َ ِآلتـي باسـم \ُ ْ ِ لـرب\ِ  !ُمباركـة مملكـة ١٠ ََ َْ َ ٌُ َ َ

ََأبينا داود  َُ َ ِآلتية باسم \ِ ْ ِ ُ لرب\َِ  ! ُِأوصنا في  ِألعالي\َ َ    )١٠-١: ١١مر (.»!َ
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   )٩٥( دخول أورشليم أيقونة) ١٢(
  

  
  

  .. لسنا نفهم السبب! يجلس السيد له المجد بنفس صورة أيقونة دخول الملك أورشليم األولي
ًلكن هناك سؤال هام أين هو لعازر؟ لماذا ليس واضحا في األيقونة الن كثيرين أتوا ليروا انه حي 

  ! بعد ان اقامه الرب له المجد من الموت أذن لماذا لم توضح األيقونة هذه االشارة؟
ُفعلــم جمــع كثيــر مــن اليهــود َأنــه هنــاك فجــاءوا٩( ََ ُ َ ََ ََ َُ  ِ ُ ْ َ ِ ِ ٌِ َ ٌ ْ َ لــيس ألجــل يــسوع فقــط بــل لينظــروا َأيــضا لعــازر َ َُ ْ ََ ُ َِ ًِ ُْ ْ َْ َ َْ ْ َ َ ِ َ َ

ِالذي َأقامه من األموات ِ َِ ْ َ َ ُ َ َ  .)٢١ =٩+١٢) ٩: ١٢يو( 
يوحنـا كـان عـن .  انجيـل ق٢١ًهـل نفهـم ذلـك؟ أيـضا إصـحاح !  خاص بمـن قـام مـن االمـوات٢١

  !!القيامة
   ١١×٢١ = ٣× ٧٧ = ٧× ٣٣ = ٢٣١ = ٢١+..........+٣+٢+١الحظ 
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  أيقونة العشاء الرباني / ثالثا عشر 
   )٩٦( العشاء الرباني أيقونة) ١٣(

  
  .... أيقونة العشاء األخير العظيمة

فالــسيد أكبــر مــن كــل اآلخــرين .. القبــة وجــدت هنــا لكــى يكــون الــسيد داخلهــا! ًيهمنــا جــدا فيهــا القبــة
بغي ان يكون هناك قبة الن السقف وأطول منهم وحتى ما يمكن للمكان ان يحتوي الجميع كان ين

  !! المنخفض كان سيعوقه عن الوجود معهم
ويظهــر للغرفـة أثنــين .. حجـرة الملكـة فــي الهـرم الكبيــر بهـا ســقف مثلـث يميـل فــي شـكله لهــذه القبـة

ًهـــو يقـــول ذلـــك نــــصا  ... ارتفـــاع عنـــد نهايــــة الحـــائط المـــستقيم وارتفـــاع القبــــة ...مـــن االرتفاعـــات
ِســتطلبونن٣٤ َ ُُْ َ ُي وال تجــدونني وحيــث َأكــون َأنــا ال تقــدرون َأنــتم َأن تــأتواَ َ ُ َ َْ ْ ْ ُْ َُ ُِ ِْ َُ ََ ْ َُ َ َ انــه  (٤١) =٣٤ : ٧يــو(.»َِ

عمــود (هـو نــور العــالم .... ٣٩فــنحن عنــد العمــود ... ال نــستطيع نحــن ان نـأتي) ٤١عنـد العمــود 
الن .. فـي الكنيـسةنفهـم اآلن لمـاذا هنـاك قبـة ).. ٣٩عمود الـسحاب (ولكن نحن من الماء ) النار

  !! الكنيسة تحتوي السيد داخلها وهو أكبر من الجميع فقد صنعت الكنيسة قبة له
) عـرس قانـا الجليـل(انه في الحقيقة يتم بالخمر ... لكن نحن نعرف ان خلق انسان يتم بالعمودين

  !!فربما كان العمودان ضروريان للخمر
ـــف قـــضبان تكعيبـــة العنـــب ـــرب وتـــرك ب!! بـــالطبع يظهـــر يهـــوذا خل ينمـــا هـــو خـــارج مـــن حـــضرة ال

  !!القاتلهو .. ان دوره أساسي في الخمر! لماذا يتواري خلف تكعيبة العنب!!التالميذ
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   )٩٧( العشاء الرباني أيقونة) ١٣(
  

  
 

  ... تظهر أيقونة العشاء األخير المعروفة بشكلها المعتاد
  !! عات متساويةلكن مفرش المنضدة شكله غريب للغاية وهو يظهر في صورة مرب

أيـن نجــد مربعـات متـساوية أخـرى فــي أي !! مـاذا يريـد ان يقـول لنـا عــن هـذه المربعـات المتـساوية؟
  ..) المن من السماء يمنح بالتساوي للجميع(!! مكان؟

 ١/١٠لكـن ممكـن ان يكـون !! هل يريد ان يؤكد على ان المربع الواحد منها هو ربـع مربـع أكبـر؟
ًهناك أيضا بالطات مربعة تقريبا في االرض!! هم؟كيف نف!! من مستطيل مثال ً !!  

لقــد غــسل أقــدامهم ! أمــام مباشــرة أمــام المنــضدة فــي اتجاهنــا؟أبريــق مــاء ســؤال آخــر، لمــاذا يــضع 
فلمـاذا يـضعه هنـا ان مكانـه مـع أوانـي الميـاه !) بالمناسـبة لمـاذا غـسل األقـدام فقـط؟(وانتهي األمر 

ًمــا فالكــاهن يــضيف إلــى الخمــر مــاء ليــصلي للتحويــل إلــى لكــن ذلــك لــيس صــحيح تما!! كمــا نراهــا
  !! ذبيحة

ُثــم صــب مــاء فــي مغــسل وابتــدَأ يغــسل ٥ ِ ِ ِْ َْ َ َ ْ َ ٍ َ ً ََ   ََأرجــلُ ُ َ التالميــذ ويمــسحها بالمنــشفة التــي كــان متــزرا بهــاْ َِ ًِ ْ َِ  ُ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ ْ ُ ََ ْ َ ّ .
َفجــاء إلــى ســمعان بطــرس٦ َ َُ ْ ُ ََ ْ ِ َِ َفقــال لــه ذاك. َ ََ َُ َ َيــا ســ«: َ ُيد َأنــت تغــسل َ ِ ْ َ َ ْ ُ رجلــي َ ْ َُأجــاب يــسوع٧» !ِ ُ َ َ َلــست «: َ ْ َ

ُتعلم َأنت اآلن ما َأنا َأصنع ولكنك ستفهم فيمـا بعـد ْْ ْ َْ َ ُ َِ ُِ َُ َْ ََ َ  َ ََ َ َ ُقـال لـه بطـرس٨. »ََ ُ ْ ُ ُ َ َ َلـن تغـسل «: َ ِ ْ َ ْ رجلـيَ َ ْ ً َأبـداِ َ! «
َُأجابــه يــسوع ُ َ ُ َ َإن كنــت ال َأغــسلك فلــيس لــ«: َ َ َُ ْ َُ َ ِ ْ َ ْ ُ ْ ٌك معــي نــصيبِ ِ َِ َ ُقــال لــه ســمعان بطــرس٩. »َ َُ ْ ُ ُُ ْ ِ َ َ ُيــا ســيد «: َ  َ َ

َلـيس  ْ رجليَ َ ْ ِ فقـط بـل َأيـضا يـدي ورأسـيِ َْ َ  َ َ ًَ ْ ْ ْ َ ُقـال لـه يـسوع١٠. »َ ُ َ ُ َ َ لـذي قـد اغتـسل لـيس لـه حاجـة إال ٱ«: َ ِ ٌ َ َ ُ َ ََ َْ َ َ ْ ِ َِ 
ِإلــى غــسل  ْ َ ِرجليــهَِ ْ َْ ُ بــل هــو طــاهر كلــهِ َُ ٌ ِ َ َ ُ ُْوَأنــتم . ْ ْ ْطــاهرون ولكــن لــيس كلكــمَ ُُ ُ َ ْ َ َْ ِ َِ َ ال )  ١٠-٥: ١٣يــو  (.»َ

  ... يبدو أنني أفهم ذلك
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٥٤٦

ان األرجــل تقــول لنــا أمــر هــام .. المالحظــة ان القــدم هــي التــي أســقطت الحــذاء فــي أيقونــة المــيالد
لكــن ! االنبــا بيــشوي غــسل رجلــي الــرب وشــرب المــاء وأبقــى لتلميــذه. الحــظ ق! ًجــدا لكــن مــا هــو؟

  ! هل نفهم أي ارتباط هنا؟!! با بيشوي لم يتحللجسد االن
لكــن النافــذة لهــا خــصوصية !! ً يظهــر أيــضا ان هنــاك نافــذة فــي األيقونــة وبــالطبع هــي منطقيــة-

  فماذا تقول هذه النافذة؟ ! خاصة في الكنيسة بسبب فلك نوح البار
يقــول !! ًتقريبــا ال يبقــى ســوى خلفيــة الــصورة فهنــاك شــبه عمــودين فــي الخلفيــة ثــم هنــاك ظلمــة -

ِفذاك لما َأخذ اللقمة خرج للوقت٣٠ ِْ َ ْ َ َ َ ََ َ َ ََ ْ َ  ًوكان ليال. َ َْ َ َ   )٤٣=٣٠: ١٣يو  (.َ
  



  بسم الثالوث القدوس األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد أمين 
  " والدة اإلله- الربقيامة"              ليس مثل اهللا يا يشورون يركب السماء في معونتك        

 

  
   روسيا ا$تحادية   – موسكو – جامعة الصداقة بين الشعوب - جرجس فرنسيس تاوضروس  طالب بكلية العلوم

 ٠١٠٢٢٥٣٢٢٩٢   

 com.yahoo@1mrwaheid/          com.gmail@mrwaheid 

٥٤٧

   )٩٨( العشاء الرباني أيقونة) ١٣(
  

  
  

  نالحظ في هذه األيقونة ان اسم السيد مكتوب على جانبيه 
  إيسوس بخرستوس 

  Π مشابه لباي في الرياضيات ًواسم السيد المسيح يبدأ بحرف باي والذي هو تماما
   ٢٢/٧= باي ! والتي هي محيط الدائرة

أي هــو يــدور ... يقــول ذلــك لنــا ان الــسيد يقــوم بــدورة بنفــسه وهــذه الــدورة تمثــل الطريــق للخــالص
بالـــشعب حـــول الجبـــل حتـــي يعلمـــه الـــصالح وبالتـــالي الـــشعب ينـــال الخـــالص نتيجـــة معرفتـــه بـــاهللا 

.. لسيد له المجد كل خطايا الشعب ويدفع ثمنها علـى الـصليبوخالل مرحلة تعلم الشعب يتحمل ا
هنا ... ان يتعلموا من أخطائهم ولكن الخطأ يدفع ثمنه اهللا على الصليب... هذه هي وسيلة التعلم

الطريــق الــذي يــسير فيــه االنــسان هــو الخــالق نفــسه تبــارك اســمه النــه الــدائرة التــي نتحــرك داخلهــا 
ٕخطايانا ملقاة عليه واذن هو ليس بعيد عنا في الخطية .. خطاياناًوصوال للصالح حيث بررنا من 

  ... هو موجود يحملها ويدفع ثمنها ونحن نسير معه نتعلم حتى نصعد ألعلى 
  ! لماذا دائرة وليس خط مستقيم؟!! لماذا حرف باي مهم

ير المخـــالف ٕالن الــدائرة تــشمل أثنــين مـــن اإلرادات إرادة الخــالق تبــارك اســـمه وارادة االنــسان الــشر
يدور االنسان بإرادته التي هي ضـد اهللا ! ًللوصية وكالهما معا داخل الدائرة حتى ال يفني اإلنسان

  ...الدائرة حول الجيل حتى يتعلم فيسير مع اهللا في خط مستقيم
َكفاكم دوران بهذا ٣" َ َ ِْ ٌ َ َ ُ ِلجبل\ََ َ َتحولوا نحو . َ ْ َ ُ  َ ِلشمال\َ َ .)" م الزواج هو رق٥ ورقم ٥= )٣: ٢تث !  
ُقال له يسوع٦ ُ َ ُ َ َ َُأنا هو الطريق والحق والحياة«: َ َُ َ َْ َْ َ َ ِ ُ ِليس َأحد يأتي إلى اآلب إال بي. َ ِ ِ ِ َ َِ ْ َ ٌَ َ    ) ٦: ١٤يو ( ".ْ
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٥٤٨

  أيقونة الصلبوت/ رابع عشر 
   )٩٩( الصلبوت أيقونة) ١٤(

  
  تشير إلى نقاط محددة .. هذه األيقونة في المحاكمة

 أثنـين مـن االعمـدة فـي اتجـاه واحـد واالخيـر فـي !!األعمدة التي توجد في القاعة ثالثـة أعمـدة - 
 لألحذيـة فـي أي أثنـين تـوالي والثالـث تـوازي يكـون ذلـك هـو المـشهد بالـضبط! (الجهـة المقابلـة

قدمــه تبــارك اســمه فــي أيقونــة المــيالد حــذاءين ســاقطين فــي جانــب واحــد والحــذاء الثالــث فــي 
  !! الجانب المقابل غير ساقط وانما توضع القدم داخله

  انهم يربطون السيد بحبل .... أرضية القاعة في صورة رقعة الشطرنج -
جنــدي يــشد الحبــل ليــسير معــه وســيدنا يــدي مربوطــة بحبــل وال.. تظهــر الحربــة فــي يــد الجنــدي - 

َظلم َأما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشاة تساق إلى ٧.. (الرب تبارك اسمه َ َِ ُ َ ُ َ ٍَ َِ َ ُ َ ْ َْ َ ْ َ ََ  ُ  َ ٍلذبح وكنعجة صامتة \ُ ِ ٍَ َ َ ْ َ َْ َ ِ 
َُأمام جازيها فلم يفتح فاه َ ْ َْ َ َ َْ ََ  َ   )٦٠=٧: ٥٣ اش َ

لثيـاب التـي كانـت فـي ايقونـة المـيالد  الثياب الخارجية حمراء والداخلية بيـضاء ذلـك عكـس ا- - 
الـدم مـن الخـارج والــروح ! لكـن لمـاذا الداخليـة بيـضاء؟.. الطقـسية حيـث الداخليـة كانـت حمـراء

  !!الداخل هذا ما يمكن فهمه من اإليقونة؟
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٥٤٩

   )١٠٠( الصلبوت أيقونة) ١٤(
  

  
  

  .. هنا السيد له المجد يحمل صليبه
ِفخرج يسوع خارجا وهو حامل إكليل الشوك وثوب األرجوان٥ ُِ َ َ َ َُْ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ َ ْ ٌِ ُ ً َ ُ َُ َ   .. الكهنوت٢٤) = ٥: ١٩يوحنا  (َ

  لماذا تأتي السيدات وأطفالهن معهن لهذا المشهد؟ 
َفالتفــت إلــيهن يــسوع وقــال٢٨ َ ََ ُ ُ َ  ِ ِْ ََ ََ ِيــا بنــات ُأورشــليم ال تبكــين علــي بــل «: ْ َ َ َ َ َ َ ِ ِ ِْ ََ َ َ َ َبكــين علــى َأنفــسكن وعلــى \ُ ََ ََ  ُ ِ ُِ ْ َ ْ

َأوالدكن ُ َِ    ٥١)=٢٨: ٢٣مت " (ْ
  !! ماذا يقول ذلك لنا؟

  
مــاذا نفهــم ! سرىالحــظ يحمــل الــصليب علــى الكتــف األيــسر وفــي القيامــة يمــسك الــصليب باليــد اليــ

ظــاهرة فــي كــل مكــان كمــا لــو كــانوا يريــدون ان .. مــن ذلــك؟ ال تختفــي الحربــة فــي إيقونــة الــصليب
  !! يقولوا له حتى وان مت على الصليب سوف نضربك بالحربة ولن نظهر بعض من الرحمة

َلكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج٣٤" َ َ ُ َ ََ َ ِْ ٍ ِ ِ ِْ َ َ َْ َ ْ ًِ ْ ِ َ ََ َِ َ ْ  ٌ دم وماءَ َ َ ٌ   ) ٥٣=٣٤: ١٩يو " (.َ
  

ســمعان القيروانــي ربمــا . إلــى الجانــب اآلخــر مــن الــصليب يظهــر هنــاك شــاب ال يبــدو ذلــك انــه ق
  .. يوحنا الحبيب. يكون ذلك هو ق
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   )١٠١( الصلبوت أيقونة) ١٤(
  

  
  

  ! السيد يسقط تحت الصليب
  ! كم مرة سقط الرب له المجد تحت الصليب؟

لكـن هنـاك .. ويأتي سـمعان القيروانـي ليحمـل صـليبه !! في االيقونة الجندي يضربه بالحربة ليقوم
... وهو يحمـل عـصا... ليه بالصلبشيخ عجوز في الخلفية ال يبدو انه من المجمع الذي حكم ع

  ربما يكون يوسف الرامي جاء لينظر
  
َثــم إن يوســف الــذي مــن الرامــة وهــو تلميــذ يــسوع ولكــن خفيــة لــسبب الخــوف مــن اليهــود ســَأل ٣٨" َ َ ُ ُِ ُ َ َ َ َ ُْ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ُ َ َِ ً َ ُْ ْ َُ َ َ    ِ  ُ

ُبيالطس َأن يأخذ جسد يسوع فَأذن بيالطس ُ َ َُ َ ُ َِ َِ ِ َ َ َ َُ َ ََ ْ َفجاء وَأخذ جسد يسوع. ْ َ َُ َ ََ َ ََ َ   ) ٥٧=٣٨: ١٩يو ( "َ
  او نيقوديموس 

ْقال لهم نيقوديموس الذي جاء إليه ليال وهو واحد منهم٥٠ ُ ْ ُْ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َ َُ ً ْ َْ َ َِ َ َُ  ُ ِ ُ َ   ) ٥٧ =٥٠: ٧يو  (:َ
   ... ٣× ١٩ وهي تساوي ٥٧عجيب ان تكون كال اآليتين 
بـي جـاء لينظـر الخـروج الـذي تحـدث عنـه فـي هـل هـو موسـى الن... لماذا هـذا الـشيخ يحمـل عـصا

  ! التجلي على الجبل؟
فثيـاب مـن هـذه !! في االيقونة يظهر بثيابه كاملة.. الحظ في الخلفية الجندي يحمل بعض الثياب

  !! التي مع الجندي؟
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   )١٠٢( الصلبوت أيقونة) ١٤(
  

    
لــــيس بالــــضرورة هــــذا االنعكــــاس مقــــصود فــــي ... أنهــــا نفــــس األيقونــــة لكنهــــا معكوســــة علــــى مــــرآة

لكن لدينا العديد من التأكيدات التي ... قد يكون إبداع الفنان الحديث.. سية القديمةاأليقونات الطق
  !! تقول لنا ان العالم الذي نحن فيه هذا هو منعكس على مرآة

وذلـك يقـول لنـا ان الهـرم الكبيـر هـو صـورة الملـك ! فالملكة في الهرم الكبير تكون عن يسار الملك
  !! والملكة المنعكسة على مرآة

  !وماذا يعني ذلك كله؟! ن أية مرآة؟ وكيف يحدث االنعكاس؟لك
  سمعان القيرواني . ق
َفيمــاَو٣٢" َم خــاُهــ ِ ًن وجــدوا إنــسانا قيروانيــا ُجوِرْ ًِّ َ ََ َْ َ ْ ُِ َ ُه ســمعان فــسخروُمْســ\َ  َ ََ ُ ْ ِ ُ ليحمــل صــليبهُهُ َ َِ ِ َِ َ : ٢٧مــت . ("ْ

٥٩= ٣٢ (  
ًفسخروا رجال مجتازا كان آتيا ٢١" ً ًِ َ َ َ ْ ُ ُ َ ُ  َ َمن َ ُلحقل وهو سمعان \ِ َ ْ ِ َ َُ ِ ْ َ َلقيرواني َأبو َألكسندرس وروفس ليحمل \ْ ِ ِ ِْ َْ َُ َ َُ ُ ُ ََ ََ ْ ْ َ  َ ْ

ُصليبه َ ِ   ) ٣٦ =٢١: ١٥مر  (."َ
ًولمــا مــضوا بــه َأمــسكوا ســمعان رجــال قيروانيــا ٢٦" ًِّ ِ َِ ََ ََْ ُ ََ َ َْ ُْ ِ ْ َ  َكــان آتيــا مــن َ َِ ًِ ِلحقــل\َ ْ ِ ووضــعوا عليــه َْ َْ َ َُ َ َلــصليب \َ ِ 
َحمله خلف يسوعَِلي َ َُ َ ُْ َ ِ   )٤٩ = ٢٦: ٢٣لو(."ْ

ليـست أرقـام هـذه اآليـات بـال ...  ألـف البتـولين١٤٤يمكن ان نتـذكر هنـا  (١٤٤ = ٤٩+٣٦+٥٩
  ان ثروة طائلة توجد في هذه األرقام ولكن كيف نفهم؟  ... معنى
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   )١٠٣( الصلبوت أيقونة) ١٤(
  

  

 

  

  !! كيف يحدث ذلك؟! األمر الهام في األيقونة األولى هي مروره بالصليب بين عمودين
ومــا ! وأذن كيــف تظهــر هــذه األعمــدة؟! ان حمــل الــصليب كــان فــي الطريــق ولــيس فــي أي قاعــة

هل هذا هو قصر بـيالطس؟ هـل خـرج مـن القـصر !! أمر غير واضح! صليب؟عالقة األعمدة بال
  ! ًليس ذلك واضحا! حامل صليبه؟

 العمـودين قـد درسـناهما !لعله يريـد ان يقـول انـه بـين العمـودين يحمـل الـسيد المـسيح الـصليب
ــرارا  ــرارا وتك ًم ــشارة ... ً ــة الب م وهمــا عمــودا هيكــل ســليمان يــواكي... فهمــا العمــودان فــي أيقون

همـا العمـودين الـذين ... هما العمودين الذي اسـتند عليهمـا شمـشون لهـدم المنـزل .... وبوعز
يحمالن العتبة العليـا للبـاب والـذين يجـب ان نطليهمـا بالـدم مـع العتبـة العليـا ليعبـر المهلـك وال 

ــالموت ــا ب ــم علين ــي ال عــدد لهــا ال يمكــن ان تكــون صــدفة ! يحك ــه ... ان هــذه االشــارات الت ان
ًان هناك عمودان رئيسيان فعال في البناء الهندسي لهذا الكون وهـو يؤكـد عليهمـا ... دها يقص
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ًوذلك النه هو له المجد يرى انه من الفائدة الكبيرة جدا ...مرة تلو االخرى من أجل ان نعرفهما 
   ولكن كيف نعرفهما؟ .... لنا أن نعرفهما 

  
  ! ًول ان السيد يوجد مصلوبا بين العمودينسرنا وراء التصور فاألعمدة في األيقونة تقان 

  ! لعل المصلوبين على جانبه يؤكدان ذلك المعنى
  ....لكن ذلك يعني ان العمودان هما شخصان

ًالنــه دائمــا كــان قائمــا بــين شخــصين  فــي التجلــي بــين موســى النبــي وايليــا النبــي وفــي الــصلب .... ً
  ... بين لصين وفي االيقونة بين العمودين

  .... شخصينهو يقصد 
  القديسة والدة اإلله والقديس يوحنا المعمدان

  ! هل من قبيل الصدفة إنهما االثنين فقط اختارتهما الكنيسة ليكونا أعلى من كل المخلوقات
  .... !انه له المجد يعتمد عليهما في المهمة التي يقوم بها 
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   )١٠٤( الصلبوت أيقونة) ١٤(
  

صـليبه وبقـدمين يتحرك السيد له المجـد وهـو حامـل 
ـــسماء مغيمـــة أثنـــاء مـــسيره... حـــافيتين  ! يبـــدوا ان ال

هـــو يلـــبس نفــــس ثيابـــه الطقــــسية األبـــيض الــــداخلي 
  ! واألحمر الخارجي

في أيقونة الميالد كان يرتدي احمـر داخلـي وأبـيض 
هـل يقـول ذلـك ان المـيالد هـو الـصورة  (!!خارجي

  !) المعكوسة على المرآة للصلب
ليب األرض فهـــــو ال الحـــــظ ال يلمـــــس طـــــرف الـــــص

  هل يقول ذلك لنا شئ؟!! يجر الصليب هو يحمله
لكن العتبة العليـا تعنـى عتبـة االيمـان !! الحظ انه تبارك اسمه يتحرك فوق جبل أعلى من الجيمع

وَأمـا ١"االيمـان هـو الثقـة بـاهللا ! ولماذا هو يحتـاج االيمـان؟ َإليمـان فهـو \َ ُ َ ُ َ َلثقـة بمـا يرجـى و\ِ َ ُْ َ ِ ُ َ\َإليقـ ُان ِ
َُبُأمور ال ترى َ ٍ ُ ِفإنه في هذا شهد للقدماء٢. ِ ِ َِ َ َُ ْ ِ ُِ َ َ ُ  االيمان هو بذل الذات في ثقة )... ١٢= ١: ١١عب" (َ

ليس فقط فنحن فيه ومـن خاللـه نأخـذ مـن نفـس .. درس عملي يعلمنا السيد بنفسه له المجد.. باهللا
  !! هذا االيمان الذي يؤمن هو نفسه به

و الحــب الــرابط لبــذل الــذات كــل يــوم بــرغم وجــود الفرصــة للهــروب لكــن االيمــان بحــسب راعــوث هــ
  راعوث الموآبية .. صورة من األيمان.. االختيار هو البذل اليومي حتى النهاية

ُفقالت راعوث١٦" َُ َ ْ َ ِال تلحـي علـي َأن َأتركـك وَأرجـع عنـك«: َ ِ ِْ َ ََ ِ ْ َ َ ُْ ْ  َ  ُ ْألنـه حيثمـا ذهبـت َأذهـب وحي، َ ْ َْ ُ َ َُ َ َْ ِ َ َ ُ َ ثمـا بـت ِ َ ُ
َُأبيت ِشعبك شعبي والهك إلهي. ِ ِ َِ َِ ُِ َِٕ ْ َْ ُحيثما مت َأموت وهنـاك َأنـدفن١٧. َُ ِ َ ْ َ َ ُ ُْ َ ُ ُ َ ُ ُهكـذا يفعـل . َ َ ْ َ َ َ َلـرب بـي وهكـذا \َ َ َ َ ِ  
ُيزيد ِ َإنما . َ ِ\ِلموت يفصل بيني وبينك ِ َِ ْ ْ َُ َ ََ ُ ْ ْ َ   ).. ١٧ -١٦: ١راعوث (.»ْ

ُفقالت راعوث ٢" َُ َ ْ َ ِلموآبي\َ ُ ِة لنعميْ ِْ ُ َِدعيني َأذهب إلى «: ُ ْ َ ْ ِ ِ ِلحقل وَألتقط سـنابل وراء مـن َأجـد نعمـة فـي \َ ِ ًِ َ َْ ُ ِ ْ َ ََ َ ََ ِ َ ْ َ ْ ِْ ْ َ
ِعينيه َْ ْ َفقالت لها. »َ َ َْ َ َاذهبي يا «: َ ِ َ ِبنتي\ْ َ   )٢:٢راعوث (.»ْ

  
حـد لكـن اال... ان قراءة األحد الثالث من الخمسين المقدسة هو انجيل الـسامرية الحظ من فضلك 

ان ! ًيكــون ايــضا انجيــل الــسامرية) وهــو الثالــث بــدون اســبوع االســتعداد(الرابــع مــن الــصوم الكبيــر 
الكنيسة تقول لنا ان القيامة هي المرآة فما قبل القيامة يكون صورة ما بعد القيامة ولـذلك فـان احـد 

ر أحـد الـسامرية السامرية والذي وجد في الصوم الكبير أنعكس على القيامة والتي هي المرآة ليظهـ
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أمــر عجيــب للغايــة فــان خمــسين يــوم صــوم وخمــسين يــوم .... مــرة أخــرى فــي الخمــسين المقدســة
  ًلست أفهم جيدا ... هو يقول ان القيامة هي المرآة التي كنا نبحث عنها.... مقدسة بعد القيامة 

راء وهــي لكــن بالنــسبة للثيــاب فــي الــصلب هــو لــه المجــد يرتــدي ثيــاب داخليــة بيــضاء وخارجيــة حمــ
  .... معكوس الثياب التي كان يرتديها وهو طفل حمراء داخلية وبيضاء خارجية 

  انه يقول لنا ان الصلب هو الصورة المعكوسة للميالد هنا نرى 
  أصل الصورة وهي الميالد ومعكوس الصورة وهي الصلب ونرى المرآة التي تعكس وهي القيامة 

  ... ًامن مثله معلم.... ًما يزال الفهم بعيدا
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   )١٠٥( الصلبوت أيقونة) ١٤(
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تمتلــئ هــذه األيقونــة العظيمــة باألســرار ويظهــر انــه علينــا ان ندرســها بتركيــز حتــى مــا ينيــر الــرب 
  والدة اإلله. بشفاعة قعلينا 

مـن األيقونـة الحظ ان هناك ارتباك بسبب وجود نـسختين مـن نفـس األيقونـة لكـن النـسخة األخـرى 
 الـذي وضـعت عليـه الحربـة يـستقر الـسلمبسبب طرح التـساؤل العجيـب علـى أي شـيء موضوعة 

كيف ! انه أمر غير مفهوم من يقوم برسم مثل هذه األيقونة غير المنطقية بالمرة؟!! والخل وغيرها
   ؟ماذا يريد ان يقول لنا... انه أمر عجيب!! تباع هذه األيقونة ولماذا هي موجودة على اإلطالق؟

علــى كــل حــال ســوف نقــوم بدراســة !! ًيــضا القمــر او الــشمس تظهــر فــي األيقونــة الثانيــة الحــظ أ-
  األيقونة الكبرى الرئيسية ولن نهتم باألخرى حتى نتجنب االرتباك

  الرئيسية التي على الجانب األيمن محتويات األيقونة 
 احالثعبـــــان هنـــــاك مـــــصبعنـــــد ذيـــــل ٕتفاحـــــة آدم ملقـــــاة علـــــى األرض والـــــى جوارهـــــا الثعبـــــان و - 

ِسراج لرجلي كمك ونور لسبيلي105( ِ ِ ِ ِِ َ ٌ َ ُ ْ ٌ َُ ََ َ مـن يحتـاج المـصباح !  )٢٢٤=١٠٥: ١١٩مـز  .ِ
 ٣ السيد دفن في القبر قبل غروب الـشمس، لكـن كانـت ظلمـة علـى األرض نولماذا أراده، ال

ُوكـان نحـو ٤٤(! ساعات ربما احتـاجوا المـصباح ألجلهـا َْ َ َ ِلـساعة \َ َ \ْلـسادسة فكانـت َ َ َ ِ َِ  ظلمـة علـى َ َ ٌ َ ُْ
َِألرض كلهــا إلــى \ َ ُ ِ ِلــساعة \َْ َ \ِلتاســعة َِ . َمــن َو٤٥(وكــذلك ) ٦٧= ٤٤: ٢٣ لــو ِساعة لــ\ِ َ \لــسِسة ِدا َ
انـت ظلمـة علـى كــل َك ُ َ َ ٌ َ ُْ ْ َِألرض إلـى \َ ِ ِاســعةلت\ ِةَاعسلـ\َْ ولمــا ٣٣(ًوأيـضا ) ٧٢ = ٤٥: ٢٧مـت (.َِ َ َ
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ِكانــت  َ ُلــساعة \َ َ \ ُلــسادسة َ ِ  َكانــت ظلمــة علــى َ ٌ َ ُْ ْ َ َِألرض كلهــا إلــى \َ َ ُ ِ ِلــساعة \َْ َ \ِلتاســعة َِ .٣٣: ١٥مــر =
٤٦( 

َثــم قــال ٤(لكــن الحــظ المــصباح عنــد ذيــل الثعبــان  -  َ  َلــرب لموســى\ُ ُ ِ   :»َمــد يــدك وَأمــسك بــذنبها ِ َِ َ ْ ِ ْ َ َ َ َ  ُ «
ِفمد يـده وَأمـسك بـه فـصارت عـصا فـي يـده( ِ ِ َِ َ ًَ ْ ََ َ ََ َِ َ ْ َ ُ  يبـدو ان المـصباح هـو كلمـة اهللا ) ٤: ٤خـروج  ()َ

كمــا يظهــر النــه قــال لــه أمــسك بــذنب الحيــة فــالقول كــان عــن ذنــب الحيــة والمــصباح كــان فــي 
َوَأضــع عــداوة بينــك وبــين ١٥! (لكــن مــا هــي األهميــة الخاصــة بــذنب الحيــة؟.. نفــس المكــان ْ َ َْ َ َ ََ َ َِ ً َ ُ

َلمرَأة وبين نسلك ونسلها\ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َْ ََ َ ْ َ َهو يسح. ْ َْ َ ُق رأسك وَأنت تسحقين عقبهُ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َ وما يزال ) ١٨=١٥: ٣تك .»َْ
 !!  السؤال بال إجابة؟

ًهما أيضا يوجدان ... الحربة توضع على واحدة من ساللم السلم الخشبي وقبلها اسفنجة الخل - 
) األرجـل مـرة أخـرى(وهناك سيف بأسفل لم يستعمل لـه لقطـع األرجـل ! ًمعا في أيقونة الميالد

وأذن فالموت ( ما ينزف المصلوب ويموت وهم لم يستعملوا السيف النهم وجدوه قد مات حتى
الموت منـع .... هل نتذكر الحذاء الساقط من قدمه في أيقونة الميالد...... منع قطع األرجل

أذن هناك نقطتين لالرتباط وجود الحربـة والخـل كمـا فـي ايقونـة المـيالد ووجـود ......  األقدام
 ) ماذا يعني ذلك؟ل عدم قطع القدم والتي يتدلي منها الحذاء في ايقونة الميالد السيف دلي

 اقــرب شــيء لنــار العــذاب هًأبريــق المــاء لغــسيل األرجــل يوجــد فــي الخلفيــة ويظهــر واضــحا انــ - 
 األبدي التي توجد في الخلفية 

ا وجمجمة ملقاة على االرض وأحجار النرد للثياب التي اقترعوا عليه)  من الفضة٣٠(الفضة  - 
َقــالَو١٥ (!آدم البــار ْاذا تريــدون َأنَمــ«: َ َ ُ ُِ ْتعطــوني وَأنــا ُأســلمه إلــيكم؟ َ ُ ْ ََِ ُ ُ  َ َ ِ ُ ْ َُجعلــواَف» ُ َ لــه ثالثــين مــن َ َِ َِ َ ُ َ

ِفضةْل\ ِ . ٤١ = ١٥: ٢٦مت ( 
!! مــاذا يريــد منــا ان نفهــم مــن ذلــك؟! المنــديل الــذي مــسح بــه الــدم يظهــر معلــق علــى العمــود - 

يبـدو ان ! ل في اتجاه آخر غير االتجاه الذي كان ينظر له الرب له المجـدالحظ ينظر المندي
ً انطبــاع الــصورة بالــشكل المعكــوس ســيجعل حتمــا الــصورة تنظــر فــي اتجــاه نذلــك ضــروري ال

 ) ذلك يقول انعكاس الصورة امر منطقي(... آخر غير ذلك الذي ينظر إليه السيد
o او بـاالكثر مـا هـي المـرآة او بالتحديـد مـن السؤال االول لماذا يحدث ذلك مـن طبـع الـصورة 

 ! وما هي صورته المعكوسة؟الضوءهو 
o  الحـــظ الـــصورة مطبوعـــة علـــى القمـــاش والقمـــاش كـــان (ًنحـــن صـــورة اهللا مكتـــوب هـــذا نـــصا

ان صـورة الـسيد ! والـدة اإللـه والثيـاب كانـت هـذا الكـون. الثياب التي كانت تغزلها الـسيدة ق
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أذن المنـديل هــو الكـون وصـورة الـسيد لـه المجـد عليـه وهــو لـه المجـد مطبوعـة علـى الكـون و
 "   ننظر كما في مرآة"ينظر في االتجاه اآلخر الننا 

يبـدو ... هناك قمح يظهر في صورة سنابل في هذا العمود وبالطبع الخمـر هـو الـدم المـسفوك - 
لكـن . ..والذي يكون من الفطير بال خمير ... ان هذا هو القمح الذي يخبز به خبز الفصح 

 !  هل هذا القمح يرتبط بقمح يوسف الصديق؟
ً لكــن أمــر عجيــب جـدا كيــف توجــد أحجــار النــرد ....هنـاك أشــياء أخــرى فــي العمـود ال نفهمهــا - 

 !!في أيقونة كهذه طقسية وقديمة؟الحديثة ) الطاولة(
فالـــسلم واللـــوح !  تحتـــوي الـــسيد داخلهـــا116ْالـــسلم يـــستند علـــى الـــصليب ويـــصنع معـــه زاويـــة  - 

 !! ماذا نفهم من ذلك؟!! 116ْرضي للصليب يشكالن هيكل الزاوية الع
 ) العمود يرتبط بالزمنهذا هل يقول ان (لماذا؟ !! الديك يظهر فوق العمود - 
)... ذراع ٥ارتفاعــه (هــو عمــود الــدار الخارجيــة لخيمــة االجتمــاع بالتحديــد العمــود هــذا  - 

 أذرع قاعــدة العمــود ٥تفاعــه الرســام تــرك كــل الخيمــة وأخــذ فقــط عمــود الــدار الخليــة ار
العمود المقابل هو العمود  !! ) عتبة اإليمان-قد تكون العتبة العليا( تظهر من الحجر

. المقــصود فــي أيقونــة الــصلبوت وفوقــه يقــف الــديك الــذي يــصيح مــرتين وقبلــه ينكــر ق
ُفقال له يسوع٣٠"بطرس ثالثة مرات السيد  ُ َ ُ َ َ َ َلحق َأقول لك إنك ٱ«: َ َ ُِ َ ُ  َ ِليوم في هـذه \ْ ِ َِ َ ْ ِلليلـة \َْ َ ْ

َقبل َأن يصيح  َِ ْ َ ٍلديك مرتين تنكرني ثـالث مـرات\َْ ِ َ ََ َ َ ِ ُ ُْ َِ ْ بالتأكيـد صـياح )... ٣٠: ١٤مـر (. »ُ
هـل هـو يقـول ان العمـود ! لكن لماذا يقـف علـى العمـود؟! الديك هو أمر يتعلق بالزمن

َوَأعمــدتها ١٠"رع ولــه قاعــدة مــن نحــاس أذ٥لكــن مــا هــو العمــود ان ارتفاعــه ! ؟يتعلــق بــالزمن ُ َ ِ ْ َ
ٍعشرون وقواعدها عشرون من نحاس َ ُ ْ َِ ِ ِ َِ َُ ُْ ُْ َ ُرزز . ََ َ ٍألعمدة وقضبانها من فضة\ُ ِ ِ ِ ِ ْ َ ُ ْ َْ ُ َ َ ) ١٠: ٢٧خروج  (.َ

ـــه قاعـــدة مـــن نحـــاس– ـــا هـــذا العمـــود؟ ل مـــذبح المحرقـــة مـــن نحـــاس وكـــذلك !!  مـــاذا يقـــول لن
! ًانـه عمـود يعتمـد علـى الـصليب أساسـا...  مـن نحـاسالمرحضة مـن نحـاس والحيـة النحاسـية

قـد يكـون !! (لـسنا نعـرف الـسبب!!  هناك ارتباط خفي غير مفهـوم بـين الـصليب والمـاء–لكن 
ـــة ونحـــن نحـــاول ان نعـــد .. الـــصليب فعـــل اهللا لنـــا والمـــاء فعلنـــا نحـــن هللا أي هـــو يمـــنح العطي

أيـن !  نحاس ولكن الرزز من فـضةهناك قاعدة من!!) ...... لكن ماذا يعني ذلك؟... أنفسنا
ومــاتزال !! ... قاعــدتين لكــل لــوح! أنهــا قواعــد ألــواح المــسكن!! الفــضة فــي خيمــة االجتمــاع؟

 اعمـدة ١٠ عمـود الـشرق ٢٠ عمـود والجنـوب ٢٠األعمدة تحاصرنا ففي اتجاه الشمال هناك 
لعمـود أذن إذا كان صياح الديك يشير لنا عن الزمن وهو يقف على ا!!!  أعمدة١٠والغرب 

 !وأذن فالسؤال هو ما هو الـزمن؟! كل هذه البيانات السابقة هي التي تعرف ما هو الزمن؟



  بسم الثالوث القدوس األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد أمين 
  " والدة اإلله- الربقيامة"              ليس مثل اهللا يا يشورون يركب السماء في معونتك        

 

  
   روسيا ا$تحادية   – موسكو – جامعة الصداقة بين الشعوب - جرجس فرنسيس تاوضروس  طالب بكلية العلوم

 ٠١٠٢٢٥٣٢٢٩٢   

 com.yahoo@1mrwaheid/          com.gmail@mrwaheid 

٥٥٩

قــد يريــد ان يقــول لنــا إذا مــا أردت ان تفهــم مــا هــو الــزمن فــان عليــك ان تــدرس هــذا العمــود (
 أذرع ورقــم خمــسة هــو رقــم الــزواج لــدى ٥ان طولــه ... معلومــة واحــد قــد تفيــد -!!)بــشكل جيــد

 ! قد يعني ذلك ان الزواج أي ميالد إنسان وموت إنسان هو مصدر ظهور الزمن.. سأقليد
مالحظــة مــا هــي عالقــة الثعبــان بالتفاحــة؟ لمــاذا يظهــر الثعبــان وهــو يأكــل التفاحــة او ذاهــب  - 

ان التفاحة تمثل مخالفـة الوصـية وهـو فعـل وقـع علـى آدم البـار وكـل ... ليأكلها؟ لم نفهم ذلك
 ة الحية هنا؟ ما هي عالق... نسله

ـــا  -  ـــه ٥الحـــظ هن ـــزواج ٥....  قطـــع مـــن الخـــشب توجـــد أســـفل الـــصليب لتثبيت ـــم ال ...  هـــو رق
 ... !والخشب هو الصليب وأغلب عناصر خيمة االجتماع

فهنــاك حبــل يــأتي مــع الــصليب مــوازي للعارضــة ... ًهنــاك أيــضا انتــشار غيــر مفهــوم للحبــال - 
ــ وهنــاك حبــال علــى .. ى الــسلم كمــا يظهــر االفقيــة مــوازي لــذراعي الــرب لــه المجــد ونــازل عل

العمود الذي يقف عليه الديك وتتحرك هذه الحبـال بـسالسة ثـم تختفـي خلـف الـصليب ويظهـر 
هــل هــو يريــد ان يقــول ان الثعبــان فتــال حبــال وان كــل هــذه الحبــال ... الثعبــان مــشابه للحبــال

 ! هي صور للثعبان 
ها زروع خضراء برغم ان الزروع في كل لماذا قطعة االرض التي نصب فيها الصليب ليس ب - 

 .. !هي بمفردها تبدو مثل صحراء صغيرة في بستان من الزروع.. مكان حولها
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   )١٠٦( الصلبوت أيقونة) ١٤(
    

  ... تقول هذه األيقونة العظيمة أمر شديد األهمية
ســاكبة الطيــب فــي الكتــاب المقــدس تبــدو شخــصية غيــر معروفــة علــى 

 النـي لـست أعـرف إذا كانـت حادثـة الطيـب واحـدة او االقل بالنسبة لي
وأذن التـــي ســـكبت الطيـــب هـــي مـــريم أخـــت لعـــازر او المـــرأة ! حـــادثتين
ًوأذن كانــت بطلــة هــذه القــصة غيــر معروفــة شخــصيا فهــل !! الخاطئــة

والدة اإلله حيث انها أم جميع البشر وهـي أم . يمكننا ان ندعي انها ق
   سكب الطيب من اإلنجيل... بكال الشخصيتين اللتين قدمتا الطي

ْمتدََتق٧ � ِ إليه َ ِرَأة معها قارورة طيب كثير ْم\َِْ ِ َِ ٍ ُ َ ُ َ ََ َ َ ِمنثل\ٌ َسكبَ فَ َ َه على ْتَ َ ُ
ٌرأسه وهو متكئ ِ ِ ِ ُ َ َُ   ) ٣٣ = ٢٦:٧مت (.َْ

َوفيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان ٣ � َ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َْ َ َُ َ ٌألبرص وهو متكئ \ِ ِ  ُ َ َُ ِ َ َْ
ِجــاءت  َ ِرَأة معهــا قــارورة طيــب نــاردين خــالص كثيــر ْمــ\َ ٍ ِِ ِ َِ ٍ َ ُِ َ ِ َ ُ َ ََ َ َ ِلــثمن\ٌ َ  .
ِفكسرت  َ َ َ ِلقارورة وسكبته على رأسه\َ ِ َْ َ َُ َ ُ َْ ََ َ َ َ   ) ١٧=٣: ١٤مر (.ْ

َووقفت عند قدميه من ورائه باكية و٣٨ � َ َ ًَ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ َ ْ َْ َبتدَأت تبل قدميه بالدموع وكانت تمس\ََ ْ َ َ َْ َ ْ ََ ْ َْ َ ِ ُ َ ِ ِ َ  ِحهما بـشعر ُ ْ َ ِ َ ُ ُ
ِرأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب  ِ ِِ َ َُ َ َُ َْ ْ َ َُ ََ َ ُ َ   ) ٤٥=٣٨: ٧لوقا (.ْ

ْفَأخــذت مــريم منــا مــن طيــب نــاردين خــالص كثيــر الــثمن ودهنــت قــدمي يــسوع ومــسحت ٣ � َ َ ْ َ َ ْ ََ َ ََ َُ َ َ َ ََ َْ َ ََ ََ ِْ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ٍ ِ ِ ً ُ ْ َ
ِقدميه بشعرها فامتأل البيت م ُِ ْ َْْ َ َ َ ْ َ ََ ِ ْ َ ِ َ ِن رائحة الطيبَ  ِ َِ َ  ) ١٥=٣: ١٢يو (.ْ

 مــع ٣٣ × ١٨٥ = ٦١٠٥ = ١١٠+... +٣+٢+١الحــظ  !! (١١٠مجمــوع كــل األرقــام الحــظ 
مـن ذلـك نفهـم !!  عمـر سـيدنا علـى االرض٣٣ ارتفاع حجرة الملكـة فـي الهـرم و١٨٥مالحظة ان 

  !!) ان الطيب يربط بين الملكة وبين الملك
 وهــو رقــم ١٧ عمــر ســيدنا علــى األرض و٣٣ فــي األناجيــل هــي األرقــام األساســية/ ًأيــضا الحــظ

  )  أبيب١٧ ابيب أذن القيامة كانت يوم ١٤الن الفصح كان يوم (القيامة 
ـــر هـــو  ـــرقم االخي ـــذي هـــو مـــضاعف ٤٥ او ١٥وال  فـــي الغالـــب يـــشير لعمـــر ١٥لكـــن .. (١٥ وال

!! هــو عمــر االنــسانعمــر ســيدنا علــى االرض او هــو القيامــة او (أذن مــا هــو الطيــب !!) االنــسان
  !!) هل يمكن ربط هذه األمور معا؟

  ًوالدة االله النها امنا جميعا . بعد كل ذلك سنفترض ان ساكبة الطيب هي ق
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   )١٠٧( الصلبوت أيقونة) ١٤(
  

  
  

  !! ما هو ؟!قأكليل الشو
. .. "مــا هــو هــذا الــشوق! فــي أيقونــات أخــرى يوجــد حــول قلــب الــسيد لــه المجــد شــوق يجعلــه ينــزف

َوشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب ١٨ ُ َْ ُُ ََْ َُ َ ََ ُ ِ ْ ً ًَ ْ ِلحقل\َ ْ َ   )!١٨: ٣تك " (.ْ
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   )١٠٧( الصلبوت أيقونة) ١٤(

  
  

ال نفهــم فــي الحقيقــة مــا همــا !! نالحــظ ان ايقونــة الــصلبوت تظهــر كمــا لــو كانــت تــصور فرعــوني
ًايــضا يظهــر ان هنــاك .. يوحنــا الرســول. الخطــان الرابطــان مــن الــصليب للقديــسة والــدة االلــه وق

فوق راسه مثل طائر وهو ).. عتبة االيمان(  العلياساللم حتى الوصول للصليب ليس مجرد العتبة
كيـف يرتـدي ثيابـه فـوق ! اسـفل الـدرجات الثالثـة؟.. الروح القدس المبارك لكن مـا هـو الـذي بأسـفل

  !كيف يحدث ذلك؟!! الصليب وحتى الثياب تأتي من قدام الكتف كما في ثياب هارون الكاهن؟
 مـــا هـــو هـــذا الـــشريط االزرق أســـفل الطـــائر لكـــن! الـــدماء ظـــاهرة مـــع كـــل مـــسمار وكـــذلك للحربـــة

  !ولماذا هناك طائر أسفل الصليب؟!! السفلي
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   )١٠٨( الصلبوت أيقونة) ١٤(
  

  
  

هــذه األيقونــة العظيمــة تقــول لنــا ان المــيالد والــصلب والقيامــة جميعهــا تظهــر فــي كــأس دم الــرب 
  ... المبارك وجسده المقدس

ان الـصليب هـو جـسم الـشجرة !!  التي تثمـر هـذا الثمـروالشجرة هي! لكن هو مصلوب على شجرة
  !! الذي يثمر الثمر
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   )١٠٩( الصلبوت أيقونة) ١٤(

  
  

يبــدو ان ذلــك بعــد مــوت ســيدنا علــى الــصليب او ! األيقونــة العظيمــة نــرى الــشمس والقمــرفــي هــذه 
ويؤكــد ذلــك وجــود المــالك الــذي يملــئ الــدم مــن طعنــة الحربــة ... علــى األقــل بعــد الــساعة التاســعة

ٌلكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء٣٤" َ ََ َ َ َ ٌَ َ َ َْ َ َ ُ َ ََ ِ ٍ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ًِ ْ ِ َ َِ َ ْ    )... ٥٣=٣٤: ١٩يو  ("َ
ِفدامت ١٣( َ َ َلشمس ووقف \َ َ َ َ ُ ْ \ لقمر حتى َ ُ َ َ َنتقم \ْ ََ ِلشعب من َأعدائه\ْ ِ َِ ْ ْ ُ ْ . ٢٣= ١٣: ١٠ يش (  

  هناك عدة أسئلة في هذه األيقونة 
َفقــال٩ لمــاذا هنــاك ذيــل فــي الثيــاب التــي تغطــي الــسيد لــه المجــد -١ َ ِمــن َأنــت؟«: َ ْ ْ ْفقالــت» َ َ َ ََأنــا «: َ

ُراع َوث َأمتكَ ُ َ فابسط ذيل ثوبك على َأمتك ألنك ولي. ُ َِ َ َ َ َ ََ ِ َ َْ ََ ِ ْ ْْ ُ   )٩: ٣راعوث (.»َ
ِوتـــصنع لهـــم ســـراويل مـــن كتـــان لـــستر ٤٢ ٍْ َ َِ ِ َ ْ َ ِ َ ْ ُ َ ُ َ ْ َ َِلعـــورة\َ ْ َ َمـــن . ْ َِلحقـــوين إلـــى \ِ ِ ْ َ َ َ ُلفخـــذين تكـــون\ْ ُ َ ِ ْ َ ْ َ : ٢٨خـــرو " (ْ
٧٠=٤٢(  
لــدة اإللــه دموعهــا ولمــاذا هــي كبيــرة وضــخمة وا. مــا هــي هــذه الثيــاب التــي تمــسح بهــا ق -٢

 لعلهــا ثيابـه الممزقـة وهــي سـوف تعيـد تخيطهــا والتـي كــان يرتـديها فـي القيامــة حيـث الكفــن !هكـذا؟
   ..كان في القبر

وَأما ١٧" لماذا يظهر على بطن السيد وصدره مثل المربعات التي تذكرنا بنوافذ المنازل -٣ لرب \َ 
ِفَأعد حوتا عظ َ ُ ًَ  َيما ليبتلع يونانَ َ ُْ ََ ِ َِ ِفكان يونان في جوف . ً ِْ َ ُُ ََ َ ٍلحوت ثالثة َأيام وثالث ليال\َ َ َُ ََ َ َ َْ َ ََ ٍ  يو " (.ِ

   هل يعني ذلك اننا نسكن داخل اهللا؟ )١:١٧
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ًالحظ في أيقونة المعمودية كان هناك هرم أيضا في !! لماذا يظهر ما يشبه الهرم في الخلفية؟-٤
ماذا يعني .. ة العائلة المقدسة كان هناك ثالثة أهرمات حول رأسه له المجدوفي أيقون.. الخلفية
  !!ذلك؟

. ربما هي ق... ال يبدو انها ساكبة الطيب(!  من هي السيدة الثانية الساجدة تحت الصليب؟-٥
  ) مريم المجدلية

في  برغم انه معروف ان المسمار دخل في معصم اليد لكن أغلب االيقونات ترسم المسمار -٦
ِيداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد١٤!! راحة اليد َِ َ َ َْ  ِ ِ َِ ََ  َ ُ ٍ َ َْ َ ْ ُ ِبطنه عاج َأبيض مغلف بالياقوت . َ ُ َ ُ َ َ ُ َْ ِ ٌ َ ُ ْ ٌُ ْ

ِألزرق\ َ ٍساقاه عمودا رخام مؤسستان على قاعدتين من إبريز١٥. َْ ِ ِ ِْ ِْ ْ ِ َِ ََ َ ََ ََ َ ََ َ َ ُ ٍُ ُ َطلعته كلبنان. ُ َ ُْ َ ُ ُ َ ًفتى . َْ َ
َكاأل ِرزَ ذلك ما أريد قوله !! لكن المسمار كان في المعصم رغم كل شيء).. ١٩= ١٤: ٥نش (.ْ

لماذا قال هذه .. لست أدعي الفهم... ًفدائما هناك سبب لمعلومة جديدة .. ليست األمور واضحة
مثل السيد له .. ذلك ليس المشهد الوحيد لدينا! األية إذا كان المسمار سوف يوضع في المعصم؟

َِأنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف١١". هو الراعي الصالح المجد  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ ُ َ ُ َُ ْ َ ْ َُ   َ َ ُ "
ما هي هذه المهنة الهامة والخطيرة التي ! لكنه ال يعمل راعي بل هو يعمل نجار) ١٠:١١يو (

!! مجد نجار فمن يعمل راعي؟إذا عمل هو له ال... ًجعلته يترك مهنة الراعي فعليا ليعمل نجار
ًهناك أيضا قربانة الجسد المقدس عندما يتم تقسيمها تقسم ... ليست هذه هي الصورة الوحيدة

! انها ال تقسم في صورة صليب بل على ثالثة أجزاء!! هل يمكن ان نتصور ذلك!!لثالثة أجزاء
سم في صورة صليب إذا وأذن من يق! في حين انها قربانة الذبيحة والذبيحة كانت على الصليب
  !!! لم يقسم القربانة المقدسة جسده الطاهر في صورة صليب؟

  ! لست أدعي انني أفهم الكم الهائل من المعلومات التي نعرفها من اهللا الصالح عنه وعن كنيسته
 او ٣.١٤=باي (ً يكتب اسم السيد بوضوح ويظهر حرف باي في اسمه بخرستوس واضحا -٧

  ! ؟)ت فهل تعني شئ هناْ  حسب الرياضيا٣٦٠
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   )١١٠( الصلبوت أيقونة) ١٤(

  

  !! قد يعني انه بين العمودين.. السيد له المجد بين أثنين آخرين
  بار حتى ينجيه؟الدم يسيل على الصليب ويسقط على جمجمة آدم ال

لكـــن المالحظـــة ان الـــسيد مـــصلوب بـــذراعين مفـــرودين ولكـــن اللـــصين يثنـــوا ذراعهـــم علـــى خـــشب 
  !! الصلبان لماذا؟

هـل هـو يقـول لنـا شـيء هـام هنـا؟ الحـظ ! صليب السيد وهو يحمله يظهر فـي هـرم رأسـه ألسـفل
  !! ا؟هل هناك إشارة هامة هن! بطري الرسول صلب منكس الرأس في مالحظة عجيبة. ق

الن حلـول الــروح القـدس المبــارك كـان يظهــر فـي هــرم رأسـه ألعلــى فمـن نقطــة انطـالق وهــي رأس 
الهرم ينزل الروح إلينا حيث نحن القاعدة العريضة للهرم فكيف يكون المثلث مقلـوب بهـذا الـشكل؟ 

  !!وكيف من نقطة رأس المثلث والتي هي قدمه له المجد كيف نصعد للقاعدة العريضة؟
  

ا كــان مثلــث الــصلبوت مقلــوب بهــذا الــشكل ومثلــث الــروح القــدس المعــزي منــتظم كالمعتــاد لكــن إذ
  سيعني ذلك انهما متعاكسان وربما هذا هو السبب 

ْقــال هــذا عــن الــروح الــذي كــان المؤمنــون بــه مــزمعين َأن يقبلــوه ألن الــروح القــدس لــم يكــن قــد ٣٩( َْ ْ َْ ْ َُ ََ َ َ َ َْ َ ُ ََ ُ ُ ْ ْ ِ  َ ُ َ َ َِ ِ ِِ ُِ ُِ ُ ْ  ِ َ
ُُأعطي بعد ألن يسوع لم يكن قد مجد بعد َ َ ُْ َْ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ  َ َ ِ   ) ٣٩: ٧يو ) (ْ
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   )١١١( الصلبوت أيقونة) ١٤(

  
  ! ًبرغم اننا جميعا نعلم ان المسمار ينبغي ان يكون في المعصم! مرة أخرى المسمار في راحة اليد

هـو ! ًهذا السؤال أيـضا تكـرر فـي أيقونـة سـابقة! ًأيضا هناك زيل لقطعة القماش التي تغطي السيد
  ! يريد ان يقول لنا شيء هام؟

  ! هناك ذيل لقطعة القماش هذه التي تغطي جسده
ًرأســـه ألســـفل بينمـــا الـــسيد مـــصلوبا ورأس الـــسيد لكـــن الـــصليب فـــي الواقـــع يظهـــر بالفعـــل كمثلـــث 

  ماذا نفهم من ذلك! ألعلى
لكن في الهرم رأس المثلث !! فان المثلث يكون رأسه ألسفلاالستنتاج هو طالما السيد مصلوب 

  !! ألعلى ماذا يعني ذلك؟
  !! إذن اتجاه الصليب هو عكس المثلث الذي يحوي الصليب داخله؟

القدمين هما اللذين يقتربا من األموات في ... ا من جمجمة آدم البار الحظ القدمين السفل يقترب
  ... القبور

هناك وتـد وراء الـصليب لتثبيتـه هـل ذلـك يكـون ضـروري؟ مـاذا يريـد ان يقـول لنـا؟ كـان يـتم تثبيـت 
  !أعمدة الدار الخارجية في خيمة االجتماع باوتاد وحبال
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   )١١٢( الصلبوت أيقونة) ١٤(
  

    
  

ا بــه الــشوق علــى مــاذا يريــد ان يقــول مــن هــذا الحبــل الــذي ربطــو! أيقونــة تــاج الــشوك الرهيبــة هــذه
  ! لماذا الشوق مربوط على الرأس؟! رأسه؟

  
  .. في االيقونة الثانية مايزال الصليب فوق مكان مرتفع قد يكون عتبة االيمان 

تظهــر كمــا لــو كانــت ... ومــايزال التقــسيم الظــاهر فــي بطنــه لــيعلن عــن مربعــات فــي هــذا المكــان 
  ! وحدات سكنية
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   )١١٣( الصلبوت أيقونة) ١٤(

  
  
  وهي أيقونة رائعة وعظيمة .. كنيسة القيامة بالقدسأيقونة ذه األيقونة العظيمة تكون ه

انـه قـال ذلـك مـن قبـل فقـد صـلب !! ًمشهد هام جدا نـراه ان هنـاك عمـودين فقـط مباشـرة أمـام الـصليب
َحيـث صـلبوه وصـ١٨!! "بين لصين على الجانبين وأذن فالعمودين كانا على جانبيه أثنـاء الـصلب ََ ُ ُ ََ ُ َُلبوا ْ

ِاثنـين آخـرين معـه مـن هنــا ومـن هنـا ويـسوع فـي الوســط ِ ِْ َ َ َْ ُ ُ ََ ْ ْ َُ َ ْ ْ َُ ُِ َ ِ َِ َ ًوهـو يقـول تحديــدا ان  )٣٧= ١٨: ١٩يـو " (.ْ
السيد له المجد المصلوب والمحاصر بالعمودين من الجانبين، هو يعمل من خالل هذا الـصلب علـى 

َوفــي اليــوم الثالــث كــان عــرس فــي قانــا ١"ليــة مــيالد إنــسان وأن مــيالد االنــسان ينــتج هنــا مــن هــذه العم َ ِ ِ ٌِ َْ ُ ََ  ِ ْ ْ ِ َ
َالجليل وكانت ُأم يسوع هناك َ َُ َ ُ َ َ ْ َ َ ِ ِ ِودعي َأيضا يـسوع وتالميـذه إلـى العـرس٢. ْ ْ ُ ُْ َ ُِ ُ ِ َِ ًَ َُ َُ ْ ْولمـا فرغـت الخمـر قالـت ٣. َ َ ََ َُ َْ َ َْ ِ  َ

ُُأم يسوع له ََ َ ُ  :»ٌليس لهم خمر ْ َ ُْ َ ََ ُقال لها يس٤. »ْ َ َ َ َ ُما لي ولك يا امرَأة«: ُوعَ َ ْ َ ِ َِ َ ُلم تأت ساعتي بعد! َ ْ َ َِ َِ َْ ْ ْقالـت ٥. »َ َ َ
ُِأمه للخدام  ُ ِْ ُ  :»ُمهما قال لكم فافعلوه ُ ََ ْ َُ َْ َ ََ ِوكانت ستة َأجران من حجـارة موضـوعة هنـاك حـسب تطهيـر ٦. »ْ ٍِ ٍ ْ َ َ َ َ ُ َ َْ َ َ ْ َُ ً ُْ َ َ َِ ِ ِ ْ َ َ

ِاليهود يسع كل واحد مطـرين ْ َ ُْ ِ ٍ ِ َ  ُ ُ َ َ َِ ً َأو ثالثـةْ َ َ ُقـال لهـم يـسوع٧. ْ ُ َ ْ ُ َ َ ًمـألوا اَألجـران مـاءٱ«: َ َ َ َ ْ ُ َ ُفمألوهـا إلـى فـوق. »ْ ْ َ ََِ َ ُ َ َ .
ُُثم قال لهم٨ َ َ َ ُ :»ِستقوا اآلن وقدموا إلى رئيس المتكإٱ  ِ َِ ُ ُْ ِ َ َ َ َ َ َُ ُفقدموا. »ْ  َ   )٨-١: ٢يو" (.َ

يبـدو الـصليب فـوق هـذا العمـود .. الصليب فوق عمود واحد منهم وليس فـي المنتـصف بينهمـا/ الحظ
وبتــشبيه هــذا العمــود بــالعمودين فــي الهــرم األكبــر يكــون بــذلك الــصليب فــوق العمــود األول ... ليكــون 

  ..  ليكون بالضبط في مكان الحائط الشمالي من حجرة قرين الملك في الهرم األكبر
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  أيقونة املنديل /رخامس عش
   )١١٤( المنديل أيقونة) ١٥(
  

    
والمنديل يقول لنـا ان الـصورة منعكـسة النهـا !  الن صورة اهللا مطبوعة عليههو هذا الكونالمنديل 

والدة اإلله والتي هي ثياب اهللا .  الثياب التي تنسجها ق–القماش (طباعة صورة اهللا على المنديل 
  !!) حيث ثيابه هو هذا الكون الذي نحن نعيش فيه

اننا نعيش داخل كون منعكس علـى المـرآة أذن هذا المنديل هام بدرجة غير مسبوقة النه يقول لنا 
  ! وكيف نستفيد من ذلك؟! ولكن ما هي المرآة التي أنعكس الكون عليها؟

 لــه المجــد غيــر مــذكور فــي الكتــاب المقــدس دنالحــظ ان المنــديل الــذي انعكــس عليــه صــورة الــسي
َلمنــديل الــذي كــٱَو٧"ولكــن هنــاك بالتأكيــد منــديل مــذكور فــي الكتــاب المقــدس  ِ ِ ِ َ ْ ِان علــى رأســهْ ِ َْ َ َ َ لــيس َ ْ َ

ُموضــوعا مــع األكفــان بــل ملفوفـــا فــي موضــع وحــده َ ْ َ ٍ ِ ِْ َ َ َ َ ْ ًَ ْ ًُ َْ َ ُِ ْ  هــذا الــرقم يعنــي مـــيالد ٢٧)= (٧: ٢٠يـــو(. َ
بالتأكيــد ذلــك لــيس المنــديل الــذي كــان مــع القديــسة فيرونيكــا والتــي مــسحت بــه وجــه الــسيد ) إنــسان

لمنـديل يوضــع علـى الوجــه للميـت ليمنــع صــدور هــذا ا!! (أذن هنــاك منـديلين! وطبـع صــورته عليـه
الحــظ منــديلين ... األمــر محيــر للغايــة!! ًأذن هــو منــديل آخــر تمامــا وبهــدف آخــر!) الرائحــة منــه

صـــفين .. ولمـــاذا أثنـــين؟ لـــوحي الـــشرعية!! ان االزدواج ســـيظل يحاصـــرنا حتـــى النهايـــة.... ًأيـــضا
  !ندلين؟واالن م... مذبحين في خيمة االجتماع ... لخبز الوجوه

  !! لكن هو يقول ان ذلك المنديل هو مصدر ميالد إنسان بحسب رقم األية
فــان الرســالة ) ولنتــرك التفــسير لمــن يملــك عقــل منطقــي قــوي(ٕواذا فرضــنا ان كــال المنــديلين واحــد 

والـذي يعتمـد  (سوف تكون ان إنعكاس صورة اهللا تبارك اسمه على المنديل هو سبب ميالد إنسان
نفهـم مـن قبـل ان مـيالد إنـسان ) آخر وذلك بسبب ان المولود يأخذ وظيفـة الوالـدعلى موت إنسان 

وهنـا هـو يقـول ان المـيالد يحـدث بـسبب إنعكـاس ! هو صورة القيامة في هذا العالم الـذي نعـيش فيـه
  !ماذا نفهم من ذلك؟! الصورة
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   )١١٥( المنديل أيقونة) ١٥(
    

  
  

  ! المنديل ينظر في االتجاه المعاكس التجاه نظر السيد له المجدالحظ 
  انهما ينظران في اتجاهين مختلفين مما يوضح ان المنديل هو صورة السيد له المجد

  لكن القماش والذي هو الثياب نعرف انها تعبر عن الكون بحسب نص المزمور 
   تعبر عن اإلنسان والذي هو صورة اهللا تبارك اسمه وصورة السيد على القماش نعرف انها

َوقــال  ٢٦(اإلنــسان هــو الــصورة ! ويعنــي ان االنــسان هــو صــورة اهللا المنعكــسة علــى الكــون نفــسه َ َ
ُنعمل «: ُهللا\ َ ْ َإلنسان على صورتنا كشبهنا\َ َِ َِ ََ َ ِ َ ُ ََ َ   ) ٢٧=٢٦: ١ تك ْ

أذن صورة )..  من الفلك بعد الطوفان خرج نوح البار٢٧في يوم ( هو رقم ميالد إنسان ٢٧الحظ 
  السيد على الكون هي ميالد إنسان 

هذه المالحظة تقول لنا ! الدم على المنديل هو دم السيد الحقيقي له المجد وليس صورةلكن الحظ 
  !!!ان الصورة ليست أقل من األصل الن الدم هو نفسه

.. تشمل السيد والصليب داخلهايظهر طرف من الشوق حول رأس السيد ويمتد حتى يظهر كدائرة 
ويمكن ان تكون هذه هي دائرة االزدواج والتي تشمل أثنـين مـن اإلرادات صـالح الخـالق لـه المجـد 
وشر اإلنسان والخالق بـصليبه يـدفع ثمـن شـر اإلنـسان حتـى يـتعلم الـصالح ويـسير مـع خالقـه فـي 

ِ ليكون الجميع واح("خط مستقيم فتعدم دائرة االزدواج  ِ َِ ُ َ َْ َ   )  ٢١: ١٧ يو" ًداُ
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اخطـاء االنـسان هنـا هـي خطايـا ... فاالنـسان يـتعلم مـن اخطائـه .... أود توضيح ذلك مرة أخرى(

هنـا مـن يـدفع ثمـن الخطيـة .... لكن بعـد ان يـتعلم يتـوب عنهـا ... صنعها ويستحق العقاب عليها
 تعلـيم لالنـسان النـه انه بدون الصليب ليس هنـاك.. المعلومة هنا .... هو اهللا له المجد بالصليب

ٕكيف يتعلم بدون ان يخطئ واذا كانت الخطيـة الواحـدة ثمنهـا مـوت سـيعني ذلـك انـه سـوف يمـوت 
ان التـصور الـديناميكي لهـذه الـصور يجعـل الـصليب أساسـي فـي عمليـة ... ًولن يتعلم شيء أيضا

  !) ؟.. النه من سيدفع ثمن الخطية التي فعلها ليتعلم منها... تعلم اإلنسان
  
  حظ ال

هنــا يظهــر ... فانــا أتعلــم مــن أخطــائي... ان الــصورة الــسابقة تعتمــد علــى الواقــع ولــيس المفتــرض
الموقـف مـن وجهـة الخـالق لـه ... أهمية توفير سـماح لهـذه األخطـاء حتـى يمكننـي ان أكمـل الـتعلم

ـــسبب او الهـــدف ـــة وقعـــت بالفعـــل بغـــض عـــن ال ـــا كيـــف يـــشترك ... المجـــد ان الخطـــأ و الخطي هن
  .... هنا كانت حتمية وجود الصليب! ًالشر معاالصالح و

فأنـــا ال أعـــرف لمـــاذا يجـــب ان نـــتعلم مـــن .... ولكـــن التـــصور مـــرة أخـــرى واقعـــي ولـــيس مفتـــرض
ًاخطائنــا؟ لمــاذا هــذه هــي طريقــة التعلــيم؟ مــثال انــا ال اجــرب المخــدرات لكــى أعــرف مــا هــي فانــا 

ًاالنـــسان ان يــــتعلم اساســــا مــــن إذن لمـــاذا كــــان يفتــــرض ب... أعـــرف انهــــا ضــــرر ولـــن أقتــــرب لهــــا
اخطائــه؟ لمــاذا خلــق اهللا تبــارك اســمه االنــسان ليــتعلم مــن أخطائــه؟ لمــاذا ال يكــون الــتعلم بوســيلة 

  ..   أخرى؟
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   )١١٦( المنديل أيقونة) ١٥(
    

    
  ..  ونحن نضعها هنا للبركة قبل كل شئ.... تظهر أيقونة السيد له المجد الحقيقة 

  نالحظ 
عني ذلـك ان صـورة وي) الكنيسة(والدة االله . ان صورة السيد له المجد تكون مع القديسة ولعلها ق

الصلب التي تنظر في االتجاه المعاكس التجاه نظر السيد تبارك اسمه والتـي تكـون مـصورة علـى 
الثيــاب والتــي هــي الكــون وهــي صــورة معبــرة عــن الــسيد لــه المجــد والتــي هــي االنــسان وتحمــل هــذه 

  الصورة دمه الحقيقي تبارك اسمه ان هذه الصورة توجد لدى الكنيسة 
) ٥٥ =٤٤: ١١يــو (يامــة لعــازر البــار مــن المــوت وجــد ان وجهــه ملفــوف بمنــديل  فــي ق/مالحظــة

ففي اقامة لعازر البـار !! يوحنا على قضية المنديل كل مرة بهذا الشكل. لسنا نفهم سبب تركيز ق
  ) ٧: ٢٠يو (يؤكد على المنديل وكذلك في قيامة سيدنا يؤكد على المنديل 

 من الموت سوف يترك ورائه منديل كهذا فان كـان المنـديل واالستنتاج المباشر هو ان كل من قام
  !! يشير لميالد إنسان فسيعني ذلك استمرار هذا الكون لألبد

ًان المنديل يحمل سرا رهيبا وكذلك أتصور الطيب ً!!  
  !! لكن ان كان كل من يقوم من الموت يترك منديل كهذا يعني ان أكوان بال عدد موجودة

  لفهم؟ لست ادعي القدرة على ا
ًلعازر البار ايضا كان هناك تركيز على المنـديل الخـاص بـه؟ وبـاألكثر . ما هو المنديل ولماذا ق

فان المنديل الذي يحوي صورته تبارك اسمه ليس هو المنديل الذي تركـه فـي القبـر وال هـو منـديل 
  !! كيف يمكن ان نفهم؟! لعازر البار



  بسم الثالوث القدوس األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد أمين 
  " والدة اإلله- الربقيامة"              ليس مثل اهللا يا يشورون يركب السماء في معونتك        

 

  
   روسيا ا$تحادية   – موسكو – جامعة الصداقة بين الشعوب - جرجس فرنسيس تاوضروس  طالب بكلية العلوم

 ٠١٠٢٢٥٣٢٢٩٢   

 com.yahoo@1mrwaheid/          com.gmail@mrwaheid 

٥٧٤

  أيقونة تكفني ودفن السيد املسيح/ سادس عشر 
   )١١٧( تكفين ودفن السيد المسيح أيقونة) ١٦(

  

  
 عن الصليب تقول هذه االيقونة العظيمة ان ثالثة قديسات ورجل قديس واحد هم من أنزلوا السيد

  ! ًالنه صعب جدا عليهم ان يحملوه من على الصليب!! ًحتما ذلك غير مفهوم! ليكفنوه
 بالصليب ةذلك يقول لنا ان الثياب مرتبط! الحظ مايزال جزء من الثياب معلق في الصليب-

  .. ونحن نعرف ان الثياب هي الكون وأذن فالكون مرتبط بالصليب
  لصليب؟ ولكن لماذا تركوا الثياب فوق ا

وماتزال القديسة ذات الشعر تمسك بيديه وهو يجلس .. والدة اإلله واضحة بينهن. تظهر ق- 
  !على ثيابه بينما يكفنوه للدفن

  ! في الواقع ال تبدو هذه األيقونة مفهومة
هم يجلسوا على مكان مرتفع لعله العتبة العليا ويبدو انه مثل حافة جبل ... ان الشمس تغيب
  !!لماذا تكون هذه الحافة مقطوعة هكذا؟ ماذا تقول لنا؟!!! نبمقطوع من الجا
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   )١١٨( تكفين ودفن السيد المسيح أيقونة) ١٦(

  
  

  !!نة العظيمة في داخل القبر وهم يضعونه في تابوت على ما يبدويبدو ان هذه األيقو
  !!لكن ليس هناك تابوت في القبر المقدس الحقيقي

ًفإن القبر الحقيقي لم يكن به تابوت ونحن نرى التابوت دائمـا فـي ... ًان هذه المالحظة هامة جدا
اريخية علـى نحـو مـا؟ فـي أيقونـة ًأليس ذلك عجيبا لماذا يرسم الفنان أمر يخالف الحقيقة الت! القبر

  ..ًالقيامة سندرس ذلك بصورة أكثر عمقا
ًانهـا ال تبـدو واضـحة أبـدا أيـضا هنـاك جـزء مـن !! ًال نفهم جيدا هنـاك ثيـاب علـى التـابوت ما نزال ً

لمـــاذا الثيـــاب فـــي !! جـــسده غيـــر مغطـــى فهـــل هـــذه الثيـــاب هـــي التـــي ســـوف يغطـــون جـــسده بهـــا؟
بالطبع ليس اهللا تبارك اسمه !!  هل الموت جزء من بناء هذا الكون؟ماذا نفهم من ذلك! التابوت؟

وهـذا هـو ...الكـونربما يشارك االنسان فـي خلـق هـذا ٕهو المسئول عن الموت وانما اإلنسان وأذن 
  .. سبب وجود الموت في الكون حيث الموت هو اختراع االنسان

ج الـروح والـروح نعـرف اننـا نراهـا بعـد المـوت تخـر .. اقتراح على مساهمة الموت في بناء الكـون
شــعاع نــور والمــادة نــشأت مــن تــداخل موجــات الــضوء مــع بعــضها كمــا ســندرس فــي جــزء الفيزيــاء 

لكــن ذلــك ســيعني ان !! ويعنــي ذلــك ان المــوت يــساهم مباشــرة فــي نــشوء المــادة التــي نراهــا حولنــا
لـست أدعـي التأكـد ! لكـونالكون نشأ في الحقيقة بعد ارتكاب الخطية الن الموت يساهم فـي بنـاء ا

  !!  من ذلك وال ادعى الفهم الصحيح
ًالــدم دائمــا ! ولمــاذا يحتاجونــه هنــا؟!  لكــن الحــظ هنــاك بعــد التــابوت يوجــد رأس أبريــق مــن المــاء-

  !!يرتبط بالماء؟
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   )١١٩( تكفين ودفن السيد المسيح أيقونة) ١٦(

  

  
ثم سوف يحملونه ! انهم يكفنونه على خشب.. هذه األيقونة العظيمة تقول لنا أمر شديد األهمية

  ! للداخل
ال نفهم كيف سيفعلون ذلك والمشهد يقول انهم سوف يتركونه في هذا المكان لكن ما هذا الباب 

  ! إلى أين يؤدي؟! المظلم؟
   .. حيث يشير هذا الرجل!حظ هم بالفعل داخل مغارة القبر وأذن إلى أين ينقلونه؟ال - 
الورود هو ميالد إنسان ... ًالحظ أيضا الورود تظهر عند الخشب الذي هو محمول عليه - 

إذا مــا كــان مــيالد ! ان المــيالد ينــشأ مــن المــوت.. بــشارة رئــيس المالئكــة الجليــل جبرائيــل
ي هذا العالم الذي نحن فيه أذن نحن نحتاج إلى شخص يموت إنسان هو صورة القيامة ف

 هـل يعنـي ذلـك ان! الن القيامـة هـي قيامـة للـشخص الـذي مـات!! حتى ما تحـدث القيامـة
  !السيد يموت من أجل كل مولود؟

ان هـذين العمـودين لـم يتركونـا منـذ بـدء الـصلب وحتـى ! الحظ يظهر عمودان في المشهد - 
  هما العمودين وما الفعل الذي يقوما به؟ ما!!  البشارة رأيناهمايف
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  أيقونة القيامة/ سابع عشر 
   )١٢٠( القيامة أيقونة) ١٧(
  

  
  في هذه األيقونات العظيمة نالحظ 

ًالمعلومة الرهيبة جدا في كل أيقونات القيامة هي 
 نان تابوت مستطيل يوجد يف األيقونـة وا

ًغطاء التابوت يظهر واضحا وهو واقع مـن 

  ... فوق التابوت ليدل على القيامة
.. هـذه المالحظــة نجــدها فــي كــل أيقونــات القيامــة

  !! نطية وغيرهاحتى األيقونات البيز
  

   – ان قرب السيد املسيح له اfد واملعروف ليس به أي تابوتالحقيقية هي 
   !!السيد له المجد لم يوضع في أي تابوت

  
هذه األيقونة الموجودة هو من هو الذي رسم أيقونة القيامة بهذا التابوت ومن أين أتي به؟ السؤال 

  ً سنة تقريبا٢٠٠٠منذ 
  

   !كلنحاول ان نفهم ذل
  ! ًفيها لم يعد موجودا لسبب ما؟ودفن  توابيت بالفعل فارغة بمعنى ان من كفن ةنا أييدهل ل

  
والدة اإلله العذراء وهي وضعوها في تابوت ثم صعد جسدها بعد . بالطبع لدينا تابوت السيدة ق - 

  .. فارغترك النياحة وأذن فالتابوت 
ُثم مات ي٢٦"ًأيضا لدينا تابوت يوسف الصديق  -  َ َ ُ َوسف وهو َُ ُ َبن مئة وعشر سنين فحنطوه ووضع \ُ ِ ِ ِ ٍ ُِ َ َُ ُ  َ ََ َ ُِ َ َ ْ

َفي تابوت في مصر ْ ِ ِ ٍ ُِ   والذي أخذ موسى عظامه في خروج الشعب من مصر )٢٦: ٥٠تك (.َ
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ولدينا كذلك تابوت الملك المصري القديم الموجود في الهرم األكبر وهو تابوت حجري فارغ  - 
ًومشابه جدا جدا لتابوت أيقون   سنة ٧٠٠٠ًومايزال فارغا من ! ة القيامة وليس به غطاء حتىً

  
ًأذن لدينا بالفعل توابيت فارغة مستطيلة مشابهة تماما لذلك الذي يستند إليه المالئكة في األيقونة بينما 

  !! ماذا يعني ذلك وكيف نفهمه؟! منهقائم يظهر السيد له المجد كأنه 
لكن القبر الحقيقي !! البعض يقول اننا نخترع هذه األسئلة!! أليقونة؟ماذا يقول لنا الفنان الذي رسم هذه ا

ما هي فكرته؟ ! ؟ورسم تابوت في األيقونة وضع هذا التصور  من!! وليس به تابوتبالفعل موجود 
   !!؟وال يرسمون القبر الحقيقي!! ولماذا كافة األيقونات الطقسية بها هذا التابوت فقط؟

  
والدة اإلله العذراء .  الموت هو من دفن وكفن في التابوت وعليه فمن قام هو قلعله يقول ان من قام من

الحظ !! ًقد يحتوي السيد له المجد هؤالء جميعا وهذا هو سبب قيامه من توابيتهم!! وهو يوسف الصديق
 !!يوحنا المعمدان.  وهو رقم الشاهد للحق ق٧٦ان تابوت يوسف رقم اآلية 
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  والدة اإلله بالمطرية. توجد في كنيسة السيدة ق )١٢١( القيامة أيقونة) ١٧(
  

  
  

هنـاك حـائط صـخري والـذي يوجـد بـه بـاب .. ان هذه األيقونة عظيمة للغاية ونحـن ال نفهـم مـا بهـا
ًالقبر والحـائط خلـف الـسيد القـائم مـن المـوت والـسيد يقـف عنـد بـاب القبـر تقريبـا لكـن الحـائط يمتـد 

 ان الــسماء ال تظهــر اال مــن الجوانــب ويــستمر الحــائط الــصخري ًفــي الــصورة ليغلقهــا تمامــا بحيــث
  في صورة عجيبة للغاية! حتى نهاية الصورة وال تظهر السماء اال من الجوانب فقط

ًوالباب يظهر منه جزءا صغيرا والسيد يقف ... ًهناك أيضا يقف السيد تبارك اسمه امام باب القبر ً
ك ان الحياة تقف مواجهة لنا بينما يظهر القبـر أي المـوت يعني ذل... ًامام الباب قائما من الموت

ًضيئال مختفيا خلفها   واين نرى ذلك المشهد؟ .. ً
قـــد تعنـــي (يغطـــي علـــى نـــور الـــشمس ) وقـــد يكـــون المـــوت هنـــا(فـــالقمر ... انـــه الكـــسوف الشمـــسي

ــاة بــين القمــر % ٥ًلكــن جــزء ضــيال مــن الــشمس مــايزال يظهــر رغــم الكــسوف فهنــاك نــسبة ) الحي
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لكــن مــا عالقــة !! ٕشمس تــسمح باســتمرار الرؤيــة واال كانــت الظلمــة ســوف تطبــق علــى الكوكــبوالــ
هنــا المــوت هــو الــسائد وهنــاك الحيــاة هنــا الحيــاة لهــا !! هنــاك شــيء مــا عجيــب هنــا!! ذلــك بهــذا؟

  ! وماذا يعني ذلك؟! بصيص ضعيف وهناك الموت؟ انها صورة منعكسة لألخرى
)... ١٧=٧: ١٠يـو (ًرة قديمة قالهـا نـصا أنـا هـو بـاب الخـراف لكن وقوفه على باب القبر هو إشا

ان ...  أي القيامـة١٧وأذن فهـو بـاب الخـراف والـرقم !! يبدو ان الخراف في القبر علـى هـذا النحـو
 فــي القبــور لــديهم فرصــة وحيــدة للحيــاة إذا مــا قــاموا مــن المــوت مــن خاللــه وأذن هــو بــاب األمــوات
ًئما هاما في فلك نوح البار وفي معجزة حالة الحديد وفـي بـاب الـدار ًالباب أيضا كان دا... القيامة ً

الخارجيــة لخيمــة االجتمــاع، لكــن بــأكثر أهميــة نجــد البــاب يقــف عليــه عمــودان فــي معبــد ســليمان 
العمودان ليس لهما دور في حمل السقف إنهما عمودان للزينة كالعديد من األعمدة فـي ... الحكيم

فـي ايقونـة المـيالد وجــدنا ...االعمـدة توجــد علـى البـاب... ًمـسالت أيـضاالمعابـد المـصرية وحتـى ال
ٕوالــدة اإللــه ليــست فــي صــورة الــسقف المثلــث وانمــا فــي صــورة . ان الجالجــل علــى كتــف الــسيدة ق

أعمدة ونعرف ان الجالجل كانت على ذيل ثياب هارون الكاهن وانها المـسئولة عـن مـيالد إنـسان 
 وأذن الجالجـل والتـي هـي فـي "بسط ذيل ثوبك على امتك النك ولـيا"ًطبقا لنص راعوث الموابية 

ان مــيالد إنــسان هــي ! صــورة أعمــدة تكــون الــسبب فــي مــيالد إنــسان واألعمــدة تقــف علــى البــاب
صورة القيامة في هذا العالم الذي نحن فيـه فهـو قـام فـي اليـوم الثالـث وذهـب فـي هـذا اليـوم لعـرس 

  ... ن القيامةقانا الجيل الن ميالد انسان ينشأ م
  هناك نعرف ان االعمدة هي المسئولة عن نقل القيامة لتظهر في المولود الجديد 

الحــظ البــاب فــي حجمــه أي لــيس أكبــر منــه، وقــد يعنــي ان البــاب مــصنوع ألجلــه أي ان  - 
الحــائط المغلــق علــى الــسماء والــذي يمنــع النــور تــم اختراقــه بواســطته هــو فقــط ممــا جعــل 

فكــان !! ًئط محــددا بمقاســه هــو النــه هــو مــن صــنع البــاب بجــسدهالبــاب الوحيــد عبــر الحــا
  !! الباب في مقاس جسده

 درجــة وهــي تحويــه ١١٦الحــظ الحربــة تــصنع مــع أفقــي األرض زاويــة منفرجــة قــد تكــون  -
وفـي )... اهللا القـائم مـن المـوت!!! ( تـشمل اهللا داخلهـا١١٦ان الزاويـة ! داخل هـذه الزاويـة

 اهللا المولود معبرة عن مكـان مـزود البقـر ومحـددة الزاويـة ١١٦ايقونة أخرى تشمل الزاوية 
 هي زاوية القيامة وهي نفسها زاوية الميالد ١١٦يوسف النجار ويعني ذلك ان . بعصا ق

ولـذلك فهـو صـنع خمـر العـرس فـي اليـوم الثالـث ... فـالميالد كـان الـصورة األخـرى للقيامـة
  !ئي خلفههناك جزء من الباب مر ... بعد ان قام من الموت
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  )١٢٢( القيامة أيقونة) ١٧(

  
  

َوضـعَو٦٠" لمـاذا ألـيس هـو دائـري! ًمالحظ هامة جـدا ان حجـر القبـر مربـع وملقـى علـى األرض َ  ُهَ
َفــي ق ِِبــره ِ ِجديــْل\ْ ِذي كــان قــد نحتــه فــي لــ\ ِدَ ُِ ََ َ ْ َ َ َخرصلــ\َ ًم دحــرج حجــراُ ثــِةْ َ َ َ َ ْ َ   ِكبيــرا علــى بــاب َ ََ ً ِ َقبــر ومــضىْل\َ َ َ ِ َْ "

هــل دحــرج الحجــر تنطبــق علــى هــذا الحجــر المربــع هــل يمكــن دحرجــة هــذا ) ٨٧=٦٠: ٢٧مــت (
  !!!لما هو المفروض دائرة؟ماذا يريد ان يقول لنا بوضعه صورة مربعة ... ؟الحجر المربع

ان هنـاك عالقـة بـين الـدائرة والمـستطيل أو ! نتذكر هنا انه يرش دائريا الدماء علـى الهيكـل المربـع
  !!   كيف يمكن ان نفهم؟! المربع يريد ان يؤكد عليها بهذا الحجر لكن ما هي هذه العالقة؟

   ترك الكفن في القبر النهالسؤال الثاني ما هي هذه الثياب التي يلبسها له المجد؟ 
ْنحنى فنظر األكفان موضوعة ولكنـه لـم يـدخلٱَو٥( ُ ْْ َ ُ َ ُ َْ ََ َ ً ِ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َثـم جـاء سـمعان بطـرس يتبعـه ودخـل القبـر ٦. ََ َُْ ْْ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َُ ُ َ َْ ُ ْ ِ  ُ

ًونظـر األكفــان موضـوعة  َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َلمنــديل الـذي كــان علــى رأسـه لــيس موضـوعا مــعٱَو٧َ َ ْ ًَ ُْ ََ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِْ َ َ  َ ً األكفـان بــل ملفوفــا ْ ُْ ََ ْ َ ِ ْ َ
ُفي موضع وحده َ ْ َ ٍ ِ ِْ أذن الكفن فـي القبـر فمـا هـي هـذه الثيـاب التـي يرتـديها الـسيد .. )٧-٥: ٢٠ يو .َ

ثـم ٢٣(أتصور انها ثيابه التـي كـان يلبـسها قبـل الـصلب والتـي قـد تمزقـت اربعـة اجـزاء ...له المجد ُ
َُإن العسكر لما كانوا قد صلب ََ َْ َ ُ َ َ َ ْ ْ  ًوا يسوع َأخذوا ثيابه وجعلوها َأربعة َأقسام لكل عـسكري قـسماِ ْ ِْ ِ ِ ِ َ َُ َ َ ُ َ َ َ ٍ َ َ َ ُْ َ ُ ُْ َ َ َ ُوَأخـذوا . َ َ َ

ًالقمـــيص َأيـــضا ْْ َ ِ ُوكـــان القمـــيص بغيـــر خياطـــة منـــسوجا كلـــه مـــن فـــوق. َ ْ َْ ََ ْ ِ ٍ ِ ُِ َُ ًَ َ ُْ ُِ ْ ِ َ َ ولقـــد ) ٤٢= ٢٣: ١٩ يـــو َ
تحمل جزء من الثياب في إحدى أيقونات الصلب ثم والدة اإلله فقد رأيناها . خيطت هذه الثياب ق

تظهــر الثيــاب علــى الطفــل االلهــي فــي أيقونــة المــيالد الطقــسية ثيــاب مــشقوقة ومخيطــة بخــيط مــن 
علينــا ان نتــصور ان مــيالد " عنــد الــصدر والكتــف مــا يعنــي انهــا كانــت ممزقــة ألربعــة أجــزاء فقــط

مه هو نفس صورة القيامـة وذلـك هـو سـبب ان إنسان هي صورة القيامة لنا وأذن فميالده تبارك اس
  !!الثياب تظهر لنا مخيطة في ايقونة الميالد الطقسية
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  )١٢٣( القيامة أيقونة) ١٧(
  

  
  ! فهذه أيقونة أخرى تدعم نفس الفكرة.. لليس هناك من شك االن هو يقصد التابوت المستطي

  ! ؟..والتابوت يظهر لنا على انه مستطيل... الزروع تحيط بالتابوت
  !! ماذا يريد ان يقول لنا؟ كيف يمكن ان نفهم؟

بمعنى ! ليس ذلك مجرد إشارة بسيطة فان التابوت في الحقيقة هو ركن أساسي في أيقونة القيامة
ْوتشهدون َأنتم ٢٧!! (بارك اسمه قام من الموت وها هو التابوت شاهدان الرسالة الرئيسية انه ت َُ َْ َُ ْ َ

َِأيضا ألنكم معي من االبتداء ِ ِ َِ ْ ِْ َ َ ْ ُ َ   !كيف يمكن ان نفهم؟!! )٤٢= ٢٧: ١٥ يو»ً
  آيات الحجر 

َاذا َو٢ -  لزلة عظيمة حدثت ألنَزِٕ َ ْ َ ََ َ ٌَ ٌَ ِ َ َ مالك ْ َ َب نزل من رل\َ ِ َ ََ \سلَماء وجاء َ َ ِ َودحرج  َ َ ْ َ َحجرْل\َ َ  ِنَع َ
ِبابْل\ ِ وجلس عليهَ َْ ََ ََ َكان َو٣ .َ ِنظره كالبرقَمَ ْ َْ ََ ُ ُ ِباسه َأبيض كالثلجِلَو ْ ْ َ َ َ ُ َْ   )٣٠ =٢: ٢٨مت .(ُ

وكن يقلن فيما بينهن٣ -  ُ َ َْ ََ ِ َ ُْ ُ ََمن يدحرج لنا «: َ ُ ُِ ْ َ ْ ِلحجر عن باب \َ َ َ َ َْ َ ِلقبر\ْ َْ َفتطلعن ورَأين َأ٤» ؟ْ َْ َ َ ْ َ َ ن َ
َلحجر قد دحرج\ َ َِ ْ ُ ْ َ َ ً ألنه كان عظيما جدا!ْ ًّ ِ ِ َ َُ َ َ.) ١٩= ٣: ١٦مر ( 

َفوجدن ٢ -  ْ َ ِلحجر مدحرجا عن\ََ َ َ ًَ َْ َْ َ ِلقبر\ ُ َْ  )٢٦=٢: ٢٤لو  (ْ
وفي َأو1ٍ -  ِ ٍل األسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظالم باقَ َ َ َ َ ُُ َُ ً ْ ّْ َ ِ ِِ ْ َْ َ ُِ  َ َْ َْ َ ِ ْ ُ ِفنظرت. ِ ََ َ الحجر ََ َ َ ْ

ِمرفوعا عن القبر َِْ ْ ًَ ُ ْ  ) ٢١=١: ٢٠يو  (َ
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  )١٢٤( القيامة أيقونة) ١٧(

  
  

ًفالتـابوت المربـع كمـا هـو يـتم التأكيـد عليـه مـرارا وتكـرارا.. خطيـرة للغايـةأيقونـة يظهر هنـا  هنـاك .. ً
  ... ًأيضا مالكان على جانبيه يذكرونا بتابوت العهد الذي كان على غطائه مالكين من الكاروبيم

 ...رأسـه السـفل وهـي تعتمـد علـى التـابوت.. لكن السيد القائم من الموت يـشكل حولـه إطـار مثلـث
لكــن ال يبــدو ذلــك مفهــوم هــو بالتأكيــد يقــف فــوق التــابوت ان الــرأس المقلــوب للمثلــث يجعــل قاعــدة 

  !! يتحرك ألعلىهاالعتماد ألعلى في حين ان
وهنـاك صـورة لهـرم معتـدل فـي الخلفيـة لكـن هـذا !! كيف نفهم ذلك؟ في الغالب هـذه أيقونـة طقـسية

كيـف !! مربـع فـي الحركـة ألعلـى بهـذا الـشكل؟المثلث المقلوب ماذا يقـول لنـا وكيـف يعتمـد علـى ال
  ًاإلطار المحيط بالسيد ال يبدو غريبا فهو قال! نفهم؟

ُقال لها يسوع١٧ " ُ َ َ َ َ ِال تلمسيني ألني لم َأصعد بعد إلـى َأبـي«: َ َِ َُ ْ َْ ْ َ ْ َ ِ ِ ِ ْ انـه محاصـر ) ٣٧=١٧: ٢٠يـو  (.ََ
هــل يمكــن ان نفهــم ان !!! مــسهبإطــار مثلــث قاعدتــه فــي الــسماء وبــذلك ال ينبغــي علــى احــد ان يل

لكـن !! ذلك هو نور الشمس الذي قاعدتـه فـي الـسماء وهـو ينـزل إلينـا لنـري لكـن ال يتـأثر بـأي منـا
نـور الـشمس ينـزل ليقـوم بهـذه المهمـة وهـي مـيالد إنـسان بينمـا ...  هو رقم مـيالد إنـسان٣٧الحظ 

تـي بهـا تـشارك فـي مـيالد  درجـة وال٦٣.٧تتحرك الشمس من الـشروق للغـروب وتقـوم بعمـل زاويـة 
لكـن مـاذا يعنـي !! ليرسـل نـور الـشمسالتابوت هو يعتمد على هذا ! ما نزال غير فاهمين!! إنسان
  !  ذلك؟
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  )١٢٥( القيامة أيقونة) ١٧(

  
  

   العظيمة تؤكد نفس المعنى هذه األيقونة
َاذا َو٢"فالحجر المـستطيل علـى االرض يتكـئ عليـه رئـيس المالئكـة ميخائيـل  ْلزلـة عظيمـة حـدثت َزِٕ َ ََ َ ٌَ ٌَ ِ َ ْ

ألن َ مـــالك َ َ ـــ\َ َب نـــزل مـــن رل ِ َ َ َ \ـــ َماء وجـــاء ودحـــرج سل ََ ْ َ َ ََ ِ َحجـــرْل\َ َ ـــ َ ـــابْل\ ِنَع ِب ـــهَ ِ وجلـــس علي َْ ََ ََ : ٢٨مـــت ."(َ
٣٠=٢(  

هـل هـو يقـول .. ومـاذا يعنـي ذلـك!! لكن ذلك يضع الـسيد بـين القبـر وبابـه.. ًا مستطيلالباب أيض
كيـف !! هل الخراف جميعهم فـي القبـر وهـو المخـرج الوحيـد لهـم مـن المـوت.. انا هو باب الخراف

  ! نفهم ذلك؟
نه ربما يرمز حجر القبر للقمر ال(يوجد بين حجر القبر ) ترمز الشمس له(  ان السيد له المجد -

والــذين ســوف يقومــوا ) قــد تكــون االرض(وبــين القبــر الــذي يحــوي األمــوات ) يعكــس نــور الــشمس
  ! بنوره، هل يمكن ذلك؟

  !!كيف توجد الشمس بين القمر واألرض؟
ًإذا تمادينا في ذلك قليال فان الكنيسة تقول لنـا ان الـشمس ترمـز لـسيدنا ربنـا يـسوع المـسيح والقمـر 

وتوجــد بينهمــا االرض فــي الواقــع فــي ســفر الرؤيــة مــا يوجــد بــين ... نيرمــز للقــديس يوحنــا المعمــدا
الشمس والقمر كان القديسة والدة اإلله هي المتسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها ويعني ذلك ان 
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يوحنـا .  رمـوز الـشمس ربنـا القمـر ق٣االن لـدينا .. والـدة االلـه. االرض ربما تكون رمز للسيدة ق
) بالطبع استنتاج رمـز االرض فكـرة خـاص بـي وليـست للكنيـسة(الدة اإلله و. المعمدان واالرض ق

  ولكن استكماالت على هذا التصور سيكون السؤال هنا في هذه االيقونة 
  

  
  .... جد بين االرض والقمر الشمس تو

  ... هذه النتيجة هي التي توصلنا إليها في أيقونة القيامة
  ) ان هذه مجرد فكرة(كيف يحدث ذلك؟ 

  تابع أيقونة القيامة 
فـــي الكفـــن حيـــث (ثيابـــه ًوهـــو قـــائم مـــن المـــوت مرتـــديا !! الثقـــب فـــي راحـــة اليـــد ولـــيس المعـــصم -

الحـظ انـه لـه !! (قـط تغيـرت بـشكل مـا بـرغم انهـا نفـسها لكن ال يرتديها على نحو عادي ف!!)القبر
ًالمجد يرتدي  الثياب على هذا لنحو ليقول ان من قام مـن المـوت لـيس روحـا وانمـا لـه جـسد مثلنـا 

انظروا يدي ورجلي٣٩( َ ْ ِ َ  َ َْ ُُ َإني َأنا هو: ُ ُ َ ِ .َجسوني و ِ  نظروا فإن \ُ َِ ُُ ٌلروح ليس له لحـم وعظـام\ْ ٌَ ِ َ ْ َْ َ َُ ََ  كمـا تـرون َ ْ ََ َ َ
   ) ٦٣= ٣٩: ٢٤لو.»ِلي
 الحظ باب القبر يميل للداخل لماذا؟ نالحظ كما يظهر في الصورة - 

ًالمعرض الكبير انه يميل أيضا بزاوية وهو مدخل حجرة قرين الملك 
ذلك !! ؟يكون مائل فما هو السببوأذن مدخل المقبرة ! ومقبرة الملك

  !!بر مائلبالضبط ما نراه في األيقونة مدخل الق
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  )١٢٦( القيامة أيقونة) ١٧(

  
  

امالت حـــويظهـــر للنـــساء !! رئـــيس المالئكـــة الجليـــل ميخائيـــل يجلـــس علـــى حجـــر القبـــر المـــستطيل
ونرى األكفان في !! ًب مكان السيد الذي كان مضجعا فيه ويظهر انه كان داخل تابوت مربعالطي

  !!  والمنديل الذي على الوجه بمفردهالمستطيل التابوت 
جه تنـسًأيـضا الكفـن هـل !! هناك أمر غريب هنا إذا كان ترك األكفان ماذا كـان يرتـدي فـي قيامتـه

ـــدة اإللـــه. الـــسيدة ق ـــدة اإللـــه بعـــد . تـــدي ثيابـــه التـــي قامـــت بإصـــالحها قبـــالطبع كـــان ير! ؟وال وال
ًليست هذه فكرة غريبة جدا فايقونة الميالد يظهـر بهـا الثيـاب مـشقوقة ومخيطـة مـن عنـد !! الصلب

  !الصدر والكتف
ْلمنـديل الـذي كـان علـى رأسـه لـيس موضـوعا مـع األكفـان بـل ملٱَو٧!! ولمـاذا تـرك الكفـن؟ ً َْ َ َ ْ َْ َ ُ َِ َ ْ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِْ َ َ  َ ِفوفـا فـي ْ ً ُ

ُموضع وحده َ ْ َ ٍ ِ ْ ما هي عالقـة المنـديل الـذي كـان ..  هو رقم ميالد إنسان٢٧رقم ) ٢٧=٧: ٢٠يو (.َ
  كيف نفهم هذه االيقونة!! على وجهه بميالد اإلنسان؟

فمن رسم هذا؟ وكيف يكون غطاء التابوت مالصق له المجد لسيد  في قبر الم يكن هناك تابوت
  !! اب القبر بينما الجسد كان بالداخلالحجر كان على ب..له هكذا

ٕ الحظ أيضا في األيقونة ليس هناك قبر للسيد له المجد وانما مجرد تابوت في العراء كيف -  ً
  !! يمكن ان يكون ذلك؟
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  )١٢٧( القيامة أيقونة) ١٧(

  
ــــا ــــسابقة تظهــــر هن ــــب المالحظــــات ال ــــر ... أغل ــــى غطــــاء القب ــــن موضــــوع عل لكــــن جــــزء مــــن الكف

  ! كيف نفهم ذلك؟!! المستطيل
  ! مع الممر ألعلى٦٤ من الممر الرأسي ألسفل وزاوية ١١٦الحظ الحربة تشكل زاوية 

  
!! لعـراء مجـرد تـابوت بـال قبـرُأمر محير الرسام مـصر ان التـابوت مـستطيل وانـه ربمـا يكـون فـي ا

ـــام لـــه المجـــد وأزاح الحجـــر المـــستطيل ومـــايزال علـــى الحجـــر بعـــض  ـــم ق وعليـــه حجـــر مـــستطيل ث
والكفن او الثياب نعرف ان لها رمز خاص وهي الكـون فلمـاذا توضـع علـى الحجـر هـل !! االكفان

د عليـــه أذن هــل الحجـــر هــو الــشمس الن الكـــون يعتمــ!! هــو يقــول ان الكـــون يعتمــد علــى الحجـــر
  هل نفهم على نحو صحيح؟ ! بالفعل

ان كانــت االيقونـــة بالكامـــل مـــن التـــصور وليـــست حقيقــة فقبـــره تبـــارك اســـمه منحـــوت فـــي الـــصخر 
وكــان فــي الموضــع الــذي صــلب فيــه بــستان وفــي البــستان قبــر جديــد لــم يوضــع فيــه َأحــد قــط٤١ َ ٌَ ٌَ َ ُ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ٌ ْ ٌِ َ َْ ْْ ِْ َ َُ  ِ ْ َ َ َ .
َفهناك وض٤٢ َ َ َُ ًعا يسوع لـسبب اسـتعداد اليهـود ألن القبـر كـان قريبـاَ ْ َِْ َ َ َ َُْ  َ ِ َ َ َِ ِ َِ َْ ْ ِ َ ُ وان كـان ) ٤٢-٤١: ١٩يـو (" َ

  ! فالرسام الذي ابتكر االيقونة بالكامل ماذا يريد ان يقول لنا؟!! ليس هناك تابوت في القبر؟
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  )١٢٨( القيامة أيقونة) ١٧(
  

ًحتـى معقـدة جـدا في الحقيقة تبدو هذه األيقونة العظيمـة 
ـــر مـــن أي أيقونـــة ســـابقة اغطيـــة توابيـــت أدم البـــار ! أكث

وأمراتـــه قـــد تـــم خلعهـــا وهـــي مـــستطيلة وتكـــون بهـــا شـــكل 
يقف السيد له المجد على الـصليب .. الصليب الذي نراه

يقـف الــسيد لــه المجــد داخــل ! ليجـذب المــوتى مــن القبــور
ـــين او األرجـــح ان جبـــل  إطـــار بيـــضاوي يوجـــد بـــين جبل

نــــــشق إلــــــى جــــــزأين وظهــــــر االطــــــار البيــــــضاوي واحــــــد ا
ثالثـــة مـــن األشـــخاص علـــى كـــل جانـــب واحـــد .. بينهمـــا

ال نعــرف ... الــواقفين علــى الجانــب األيــسر يرفــع عــصاه
  !! من هؤالء لكن نراهم خارج االطار البيضاوي

ًفي االسفل نجد هناك شخص مايزال مقيدا يبدو انه من 
  !! الصعب التقاطه

لمكـــان لكـــن الـــشخص فـــي األســـفل مقيـــد مـــن يديـــه ورجليـــه وال أمـــل لـــه فـــي االقفـــال الحديـــد تملـــئ ا
  !! النجاة

ان أدم وامراته سوف ينجيا من المـوت بإمـساك يـد الـسيد والـصعود فـوق ! ماذا تعني هذه األيقونة؟
لكـن االيقونـة تقـول ان هنـاك !  البيـضاوي خـارج الجبـلً ربما ليخرجوا جميعا داخـل االطـارالصليب

  !! ناك امل لنجاتهشخص ال يظهر ه
المستطيالت وأغطيـة التوابيـت والـشكل البيـضاوي كلهـا أمـور ... لست أدعى ان أفهم ذلك بوضوح

  ... تحتاج المزيد من الرؤية والفهم
  الحظ الشكل البيضاوي يبدو كالبيضة بداخله العديد من المستويات 
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  أيقونة الصعود /ثامن عشر 
  )١٢٩( الصعود أيقونة) ١٩ (
  

  
  ير هو ينفصل عنهم فقط ال تقول لنا أيقونة الصعود الكث

ثم إن ١٩ ِ ُ\ ُُلرب بعدما كلمهم َ َ َ َ ْ َ  \ َِرتفع إلى َ ََ ِلسماء وجلس عن يمين \ْ ِ َِ َ َْ َ َ َ َ \ِلله .) ٣٥=١٦:١٩مر  
ُُوفيما هو يباركهم ٥١ ُ ِ َُ َ َُ َ َِنفرد عنهم وُأصعد إلى \ِ َ ْ َ ِْ ْ َ ْ ُ ََ ِلسماء\َ َ .) ٧٥= ٥١: ٢٤لوقا (  

ة ليس هنـاك ايـات أخـرى عـن الـصعود واآليتـين الموجـودتين مجموعهمـا الحظ في االناجيل االربع
  ... ٩٤وهذا الرقم وجدناه في أيقونة الراعي رقم  .. ١١٠هو 

  هال نستفيد أي شيء من ذلك؟ 
   نور الشمس يحاصر السيد بينما الغيم يكون إطار خارجي ىليس في األيقونة أي شيء سو

َفقـــال ٩ َ َلـــرب لموســـى\َ ُ ِ   :»َِنـــا آت إليـــك فـــي ظـــالم َهـــا َأ َ ِ ٍَ ْ َلـــسحاب ليـــسمع \ََِ َ ْ َ َِ ِ \ َلـــشعب حينمـــا َأتكلـــم معـــك َ َ َُ  َ َ َ ِ ُ ْ 
َِفيؤمنوا بك َأيضا إلى  ًِ ْ َُ ِ ْ َوَأخبر موسى . »ََِألبد\َُ ُ ََ ْ َِلرب بكالم \َ َ ِ  \ِلشعب ْ .) ٢٨=٩: ١٩خروج(  

  !!  هو رقم الجسد وأذن في ظالم السحاب قد يعني في الجسد٢٨رقم 
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  )١٣٠( الصعود أيقونة) ١٩(
  

  
  

تشابه هذه األيقونة السابقة ولكن يبدو ان المثلث الذي قاعدته عند قدم السيد ورأس العلى مايزال 
  ! فهم في الحقيقة ذلكال ن.. يرى في األيقونة

ُقـال لهـا يـسوع١٧ "مكان المقابلة المحدد بعد القيامة كان الجليـلنالحـظ ان  ُ َ َ َ َ َال تلمـسيني ألنـي «: َ ِ ِ ِ ْ ََ
ِلـم َأصــعد بعــد إلــى َأبـي َِ َُ ْ َْ ْ َ ْولكــن اذهبــي إلــى إخـوتي وقــولي لهــم. ْ ُ َ َ َِ ُِ َ َ َْ ِ ِ ِ َ ْ ِ ِإنــي َأصـعد إلــى َأبــي وَأبــيكم والهــ: ِ ِ ِ ِ َِ ََِٕ َْ ُ ُ َ ْ  ي

ْوالهكم ُ ِ   ) ٣٧ =١٧: ٢٠يو (.»ََِٕ
  اما الصعود فقد كان من بيت عنيا 

ًوَأخرجهم خارجا ٥٠ ِ َ ْ ُ ََ ْ َإلى بيت عنيا ورفعَ َ َ َ َ َ َْ َِ ْ ْ يديـه وبـاركهمِ ُ ََ َ ََ ِ ْ ُُوفيمـا هـو يبـاركهم ٥١. َ ُ ِ َُ َ َُ َ َنفـرد عـنهم وُأصـعد \ِ ْ َ ِْ ْ َ ْ ُ ََ َ
ِلسماء\َِإلى  َ .) ٥١-٥٠: ٢٤لو (  

الـم يكـن هنـاك !! بيت عنيا منزل لعازر واختيه.. تحدد المكان الذي صعد منههذه هي آية واحدة 
ٌايـــضا االيـــة أصـــعد إلـــى ! لمـــاذا لـــيس مـــن جبـــل الزيتـــون؟!! قبـــر لعـــازر الـــذي أقامـــه مـــن المـــوت؟ ً

  !كيف يمكن ان نفهمها؟) ٧٥= ٥١: ٢٤!! (السماء
  ! لماذا المقابلة كانت في الجليل؟
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  )١٣١( الصعود أيقونة) ١٩(
  

  
  

حيـث تـرك الكفـن فـي القبـر؟ لكـن يظهـر انـه نفـس ! السؤال هو من أين هذه المالبس التـي يرتـديها
  ... فكيف يحدث ذلك!! الكفن؟

  ي الكفن والكفن في القبر ترك ال يمكن التصور انه يرتد
بالتأكيد هي ثيابه وتظهر في ايقونة المـيالد مـشقوقة ومخيطـة بخـيط أي هـي تـم شـقها ثـم تخطيهـا 

  ! من جديد
لكن تظهر فقط في أيقونة الميالد الطقسية لتقول لنا ان ميالد انسان هو القيامة في العالم الذي 

ُالحق َأقول ١٧ًنحن فيه يقول ذلك نصا  ُ  َ ْلكمَْ ُ َمن ال يقبل ملكوت : َ ُ َ َ َُ َ َْ َ ُهللا مثل ولد فلن يدخله\ْ ََ َ َُ ْ ْ َ ٍ َِ َ ْ لو (. »ِ
٣٥=١٧: ١٨(  
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  )١٣٢( الصعود أيقونة) ١٩(

  
العظيمة انه يترك أثار قدميه على الـصخور بينمـا هـو لـه هناك مالحظة أساسية في هذه األيقونة 

والدة اإللـه عنـدما تنيحـت صـعد جـسدها إلـى . أن ذلك ما يحدث فالسيدة ق.. المجد يصعد للسماء
جـد يتــرك فـي الغالـب الخــالق لـه الم...وهــو نفـسه لـه المجـد صــعد للـسماء...وتركـت الزنـار الـسماء 

نحن نتذكر ان الميرون به بعض من الحنوط التي كانت ... أمور ملموسةبعضها و.. أثار للتذكر
مـثال فـي !! مـاذا يريـد ان يقـول لنـا؟!! على جسده برغم انها أمور ملموسة لكـن أثـر االقـدام للتـذكر

انــه شــاهد علــى لمــاذا القبــر الفـارغ موجــود؟ ... الهـرم الكبيــر نجــد التــابوت الفــارغ لـيس بــه أي ميــت
هـو يقـول شـيء هـام بآثـار قدميـه هـذه ولكـن مـا ! حـسب مـا أفهـم... القيامة ان المدفون فيه قـد قـام

  !! هو هذا الشيء الهام؟
كيـف !! بينما يصعد للسماء له المجـد نجـد ان شـكل الـصليب حولـه يظهـر شـكل بيـضاوي - 

  ! يضاويةالحظ مسارات الكواكب ب!  هل شكل الصليب هو شكل بيضاوي؟!نفهم ذلك؟
تظهر االيقونـة اننـا داخـل دائـرة بحيـث ان الخـط بينـه تبـارك اسـمه وبـين آثـار قدميـه يمثـل  - 

والــدة اإللــه توجــد مالصــقة لهــذا القطــر ولكــن مــن الجانــب االيــسر مــن . ق.. قطــر الــدائرة
 ٠.٢٥ًالقطر يشبه ذلك جدا محـراب حجـرة الملكـة فـي الهـرم فهـو يقـسم حجـرة الملكـة إلـى 

 ! ً ذراع جنوبا٢.٧٥ًذراع شماال و
  ! هل يقول له المجد ان الصخر لين حتى ما يتم ترك آثار األقدام عليه بسهولة؟ - 
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  )١٣٣( الصعود أيقونة) ١٩(

  
  

  ماذا يريد ان يقول لنا؟ !!  أخرى تظهر أثار قدميه على الصخور بينما السيد يصعد للسماء؟مرة
   !! ف نفهم ذلك؟كي! رة تظهر حوله وهو صاعد للسماءئماتزال هناك دا

هـل هــذا مجــرد رمــز؟ قــد حــدث أمــر شــبيه بهــذا بالفعــل فــي زيــارة العائلــة المقدســة فــي أرض مــصر 
بينما كان هناك حجر من الصخر سوف يسقط على العائلة المقدسة مـن الجبـل أشـار إليـه الطفـل 

حـــسب مـــا أذكـــر مـــن (االلهـــي وجعلـــه يتوقـــف وال ينحـــدر وطبعـــت كفـــي الـــسيد الـــرب علـــى الحجـــر 
  ! ماذا يريد ان يقول؟... ان ذلك مشهد حقيقي هو يترك أثره لنا)..لقصةا

  ... ًلدينا أيضا مكان آخر في مصر طبع عليه كعب الرب له المجد 
  ان األيقونة تقول معلومة واقعية ولكن ما هي؟ 

   )اإليمانقد يكون العتبة العليا عتبة (عالمة االقدام تظهر على حجر مرتفع عن االرض / الحظ
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  أيقونة حلول الروح القدس املبارك/ تاسع عشر 
  )١٣٤( حلول الروح القدس المبارك أيقونة) ٢٠(

   
  

ثــم بــين ! وح القــدسبينهمــا يحــل الــر!! ًفــي ايقونــة حلــول الــروح القــدس المبــارك نجــد اوال العمــودين
  !! العمودين القبة عالية شبيهة بسقف حجرة الملكة المثلث الموجود في الهرم الكبير

  ! ماذا نفهم هنا؟
.. ًهـــذان العمـــودان وجـــدناهما دائمـــا فـــي البـــشارة والـــصلب واالن فـــي حلـــول الـــروح القـــدس المبـــارك

 مـن الـصليب للمـذبح حتـى مـا لعلهما يرتبطان بعملية الخالص الخاصة بنا أي بعملية نقـل النعمـة
ًلـيس ذلـك غريـب جـدا فالقيامـة ! العمودان يحـددان مكـان الـروح القـدس المبـارك! يمكننا ان نتناولها

هنـا فعـل اإلنـسان وهـو المـوت هـو المحـدد لعمـل اهللا وهـو القيمـة بحيـث .. تحدث لمن مات بالفعل
  !  لشخص الميت بالفعلالقيامة ل!! ان اهللا الصالح يفعل في الحيز الذي حدده االنسان

  ماذا نفهم من ذلك؟ 
ِظهرت لهم َألسنة منقسمة كَأنها مَو٣( ِ َِ ْ ُ ََ َ ٌ ٌَ َُ ْ َْ ْ َ نار وْنََ ٍ ُْستقرت على كل واحد منهم\َ ْ ِْ ٍ ِ َ  ُ َ َ ََ َامتأل َو٤. ْ َ َلجميع من \ْ ِ ُِ َ ْ
ِلروح \ \َلقدس و ِ ُُ َبتدُأوا يتكلمون بَألسنة ُأخرى كما َأ\ْ َُ ََ ْ ٍ َِ ْْ ِ َ  َ ََ ُُعطاهم َ َ ُوح َأن ينطقوارل\ْ ِ َْ   )٤- ٣: ٢أع . ُْ
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  )١٣٥ ( حلول الروح القدس المباركأيقونة) ٢٠(
  

  
  

يحتــل الــروح القــدس المبــارك مركــز الــدائرة فــي حــين ان القديــسين الــذي يحــل الــروح علــيهم يمثلــوا 
  !كيف نستفيد من ذلك؟! محيط الدائرة

  !!... انه ينير داخل الظلمة!!  من الظلمةالروح القدس المبارك يعمل داخل إطار خارجي
ُوالظلمة لم تدركه "....  معنى هذه الجملة وباألكثر كيف نفهم ْ ِ ُْ ْ َ ُ َ ْ   ؟؟)٥: ١يو" (َ

  .. يحل على الجميع الروح القدس المباركووالدة اإلله .  أثنى عشر رسول يحيطون بالسيدة ق-
ماذا يعني !! ألرضية باثنين من الساللموالدة اإلله على منضدة او كرسى أعلى من ا. تجلس ق- 

  !!ذلك؟ ما هي هذه االثنين من الساللم؟
 !فواصــله منتظمــة مــع بعــضها الــبعضنالحــظ الــبالط الــذي ال تكــون .. ًأمــر عجيــب حقــا - 

ًفــــي الواقــــع الفواصــــل غيــــر المنتظمــــة موجــــودة غالبــــا او لنقــــل دائمــــا وفــــي الهــــرم وجــــدنا ( ً
! نا انه يريد ان يربط كل مدماك بما تحته وبما فوقهالفواصل غير المنتظمة للحوائط وفكر

هــل يريــد ان يقــول ان كــل انــسان ! لكــن بالنــسبة لألرضــية لمــاذا الفواصــل غيــر منتظمــة؟
أمــر !!  ولكــن مــا هــي هــذه االثنــين مــن الــساللم؟!)مــرتبط بمــن ســبقوه وبمــن ســيأتوا ورائــه؟

كــان إتمــام للعهــد القــديم الن ال لنحــاول ان نفهــم ان مــيالد الــسيد والفــداء ... شــديد الغرابــة
أهمية للعهد القديم بدون الذبيحة الحقيقية للعهد الجديد وأذن فحلول الـروح القـدس المبـارك 
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العهـد القـديم أعطـى لـشعب اسـرائيل .. يعتمد على العهدين التمام عملية الخالص الكاملـة
ظـــاهرة قبـــل مـــرتين مـــن تكـــرار ال( ســـنة فـــي نـــزول الـــرب علـــى جبـــل حوريـــب ٥٤٧٤قبـــل 

 سـنة ٧٢٥ثم يأتي المخلص والذي يولد بعد تكـرار الظـاهرة للمـرة الثانيـة بحـوالي ) ٢٧٣٧
واالن تكــــررت ).... ٢٧٣٧ راجــــع ملحــــق الظــــاهرة الفلكيــــة المــــصرية – ســــنة للنجــــوم ٢(

 سـنة علـى نـزول الـرب علـى جبـل ٥٤٧٤بمرور  (٣/١٢/٢٠١٢الظاهرة للمرة الثالثة في 
د سنعتبره درجة سلم واحدة وأذن فهما درجتان سـلم مجمـوع كل تكرار واح).. الرب حوريب

ً واللــــذين معــــا يــــشكال العهــــدين القــــديم والجديــــد ويمــــثال التمهيــــد والتنفيــــذ ٥٤٧٤ســــنواتهما 
َُأنتم تسجدون لما لستم تعلمون َأمـا نحـن فنـسجد لمـا نعلـم ٢٢.. "للخالص البشري  َ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ ْ ََ ُ َِ ُِ ُ ُْ َُ ُ َ َ َ ُ َ ُْ  ألن -ْ َ

َالخال ِص هو من اليهودْ ُ َْ َ ِ َ ُ   )  ٢٢: ٤يو " (.َ
نرى الدماء تسبق الروح القدس المبارك في النزول علـى القديـسين قبـل الحلـول وهـذا نـص  -

َقـــال هـــذا عـــن الـــروح الـــذي كـــان المؤمنـــون بـــه مـــزمعين َأن يقبلـــوه ألن الـــروح ٣٩ "كتـــابي  َ َ َ ِ  َ ُ ُ َْ َْ ََ َ َِ ِ ِِ ِْ ُ ُِ ُ ْ ْ َ  ِ َ
َالقدس لم يكن ق ْ ُ َ ْ َ َ ُ ُ ُد ُأعطي بعد ألن يسوع لم يكن قد مجد بعدْ َ َ ُْ َْ َ َ َ ُ ْ َْ ْ ُ ْ َ ُ  َ َ ِ لكـن مـاذا  )... ٣٩: ٧يو " (.ْ

الــروح القــدس ال يحــل اال بعــد تقــديم الذبيحــة الن عطيــة اهللا الــصالح تكــون ... يعنــي ذلــك
لكـــن هـــل نفهـــم ذلـــك؟ أي البـــشرية كانـــت بـــدون ســـكنى الـــروح ... بعـــد المـــصالحة والغفـــران

لكــن إذا !! لــصلب والقيامــة وكــل هــذا الوقــت النــاس تعــيش بــال نعمــة مــن اهللالقــدس حتــى ا
لــول الــروح فــي كــان الــروح المبــارك يقبــل ان يحــل علــى الــشخص كمــا يــتم التفــسير عــن ح

لكــن ! كــان يقبــل الــروح القــدس المبــارك ان يحــل فلمــاذا ال يقبــل الــسكنى؟إذا ! العهــد القــديم
 فإما ان يقبله فيـسكن فيـه او يرفـضه فـال يحـل عليـه ًكيف يقبل اهللا الصالح االنسان جزئيا

وأذن فالسؤال التالي سيتحدث عن العدالـة الن مـا هـو العـدل للبـشر الـذين ! على االطالق
 بـــال ســـكنى للـــروح بـــسبب الخطيـــة واالن فالخـــالق يطـــالبهم ان ٥٠٠٠عاشـــوا ألكثـــر مـــن 

ونتعجــــب لمــــاذا ال وأذن فلنــــزرع االشــــجار فــــي الــــصحراء !! يــــصنعوا ثمــــار تليــــق بالتوبــــة
انـه ال يمكننـا ان نعتمـد علـى التفـسير ! هل العدالة تعبر عن سـؤال جـوهري هنـا؟!! تثمر؟

وسـوف أدعـى ان .. الخاص بالسكنى والحلول للروح القـدس فـي اإلنـسان بـصورته الحاليـة
 !  وأذن فالسؤال هو ما هو الزمن؟!! هذه األية تريد ان تقودنا لمعرفة ما هو الزمن؟

ً المعنى ان االنسان عليه ان يموت اوال ويقوم من الموت ثـم يحـصل علـى الـروح يكون قد -
اذن ســكنى الــروح القــدس ... نفــس المعنــى لكــن بــالتطبيق علــى اإلنــسان.. القــدس المبــارك

   ..  هذه الفكرة بها عدالة أكثر... المبارك في االنسان سوف تحدث في االبدية
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  )١٣٦ (ك حلول الروح القدس المبارأيقونة) ٢٠(

  
  هذه األيقونة العظيمة تقول امور متعددة 

  ! ان االعمدة ما تزال موجودة وهي تقول لنا رسالة نحتاج ان نفهمها  - 
ة هرم ينطق من نقطـة واحـدة تمثـل قمـة الهـرم بينمـا ان الروح القدس المبارك يظهر في صور  - 

وهـذا يقـول لنـا ان االرض ... تمثـل قاعـدة الهـرم) ١٣= والدة اإلله . ق+  تلميذ ١٢(الكنيسة 
.. وهي تتحرك في اتجاه الشمس تصنع الهيكل الهرمي الذي يرمز له الهـرم الكبيـر فـي مـصر

 مبارك وهو الذي يحدد هذا المساروان هذا المسار يظهر نتيجة الخضوع للروح القدس ال
. والــدة اإللــه وفــي ظهــور ق. ً هــو رقــم مــرتبط جــدا بالــسيدة ق١٣الحــظ مــن فــضلك فــان رقــم  - 

...  مــن الـــشهر١٣ مــرات فـــي يــوم ٦ ظهــرت ١٩١٧والــدة اإللــه فـــي مدينــة فاتيمــا بالبرتغـــال 
  !   بين تالميذ الرب١٣يظهر ان هذا الرقم ينتمي إليها النها هي الرسول رقم 

بينمـا الـساللم !! والدة اإللـه علـى العـرش والـذي يرتكـز علـى ثالثـة مـن الـساللم. تجلس ق -
والــدة اإللــه وثالثــة ســاللم علــى . نفــسها تظهــر أربعــة ســاللم علــى الجانــب األيــسر مــن ق

 ! ماذا ينبغي ان نفهم هنا؟! وكيف نفهم ذلك؟!! الجانب األيمن لها
ان هذه المالحظـة !) الظلمة المنيرة( الروح القدس السحب تشكل اطار الدائرة التي يخرج منها - 

 !! تحتاج قدر كبير من الفهم
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يختفي سقف المنزل داخل السحب وأشعة الروح القدس المبـارك فتظهـر الـسحب واالشـعة كمـا  - 
لــو كانــت هــي ســقف المنــزل يقــول لنــا ذلــك ان الخــالق تبــارك اســمه جــزء ال يتجــزأ مــن وجودنــا 

 .. ان يعلمنا نفشل في فهم البناء المنطقي للكونبحيث بدون الفهم لما يريد 

التالميــذ ينقــسمون إلــى ثالثــة مجموعــات كــل مجموعــة اربعــة افــراد ولكــن المجموعــة المقابلــة  - 
 ! أفراد في جانب وفرد واحد في جانب آخر٣للقديسة والدة اإلله تكون منقسمة 
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  )١٣٧ ( حلول الروح القدس المباركأيقونة) ٢٠(

  
بينمـــا ينقــسم التالميـــذ إلــى نـــصفين إلـــى !! والـــدة اإللــه علـــى ثالثـــة ســاللم. أيقونــة أخـــرى تجلــس ق

ًاليــسار والــى اليمــين تقريبــا  داخــل إطــار الــروح القــدس المبــارك مــايزال يظهــر دائــرة حولــه منيــرة... ٕ
  !! مظلم

فقد اختاروا متياس ! لماذا؟!! والدة اإلله وستة إلى يسارها.  نالحظ التالميذ خمسة على يمين ق-
ِم َألقـوا قـرعتهم فوقعـت ُثـ٢٦! "كيف يمكن ان يكون هذا المشهد؟!! الرسول قبل حلول الروح القدس َ َ َ َُ ْ ُ َ َ ْ ْ َ ْ 

َلقرعة على م\ َ َُ َ ُْ َتياس فحسب مع ْ َ َ ُ َِ َ َ \ًألحد عشر رسوال ُ َ َ َ َ ََ         )٢٦-١: أع." (َ
لمـاذا لـم ينتظـروا حلـول ...لماذا اختاروا متياس الرسول قبـل حلـول الـروح القـدس / بالمناسبة 

اهللا ليقودهم لمن يصلح؟ لماذا أرادوا إصـالح انفـسهم بـشكل ذاتـي بـدون تـدخل خـارجي مـن اهللا 
  ! المرشد؟

  
  ًلبا نالحظ في أيقونة حلول الروح القدس يوجد غا

   األعمدة  -١
  الروح القدس المبارك يظهر في دائرة او مثلث  -٢
. في الغالب ق(والدة اإلله والتالميذ جالسين او واقفين فوق عدة ساللم او سلم واحدة . ق -٣

 ) والدة اإلله جالسة
ــــى ق -٤ ــــروح القــــدس المبــــارك عل ــــسين . ًهنــــاك دائمــــا أشــــعة تنــــزل مــــن ال ــــه والقدي ــــدة اإلل وال

  ) الكنيسة(
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  )١٣٨( حلول الروح القدس المبارك قونةأي )٢٠(

  
ًيظهر واضحا جدا ان المثلث هو الشكل الهندسـي الـذي يقـوم بـص وهـو .. ياغته الـروح القـدس المبـاركً

َوجبــل ٧. "يخــرج قمــة المثلــث مــن فمــه  َ َ لــرب \َ \ َإللــه آدم ترابــا مــن ِ ً َُ َ َ ُ َ ٍَألرض ونفــخ فــي َأنفــه نــسمة حيــاة\ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ ِ ْ .
ًفصار آدم نفسا حية  َ ً ْ ََ ُ َ َ يقول ذلك لنا ان وجود اإلنسان نـشأ مـن نـسمة الحيـاة الن رقـم ) ٩=٧: ٢تك " (.َ

ٕواذن فنــسمة الحيــاة هــي المــسئولة عــن مــيالد اإلنــسان هنــا النــسمة !  هــو تــسعة أشــهر لمــيالد الطفــل٩
  ... ًليست إضافة على اإلنسان انها المسئولة أساسا عن وجوده

يقوم الروح القـدس المبـارك بإعطـاء هـذه النـسمة للبـشر فـي الـصورة المقابلـة علـى تـصور هرمـي حتـى 
  أكثركلما تمتد النسمة تشمل أناس 

ُولما قال هذا نفـخ وقـال لهـم٢٢ ُ َ َ ََ ََ ََ ََ َ َ َ  :»َقبلـوا الـروح القـدسٱ ُ ُ ْ َ َ ُ مـا اريـد قولـه هـو ان )! ٤٢=٢٠:٢٢يـو " (.ْ
فـالنفس العاقلـة ! ويعني ذلك ان الجسد هو ناتج سعى الروح في تنفيذ وصية اهللا! الجسد هو الهرم

لنفـسها بقـوة الـروح كمـا تريـد هـي هـي تخلـق جـسد ! عندما تسعى وراء الوصية سوف تخلـق الجـسد
لكن مـا أريـد قولـه هـو ان الجـسد !!  القول انني أفهم ما اكتبهيال يمكنن.. بالقوة الممنوحة من اهللا 

الجـسد هـو نـاتج عمليـة الـتعلم التـي يقـود بهـا اهللا الـصالح االنـسان !! ناشئ عن فعل االنسان لذاتـه
! قـد يكـون ذلـك خـاطئ!! تعلمه االنسان مـن اهللافيخلق االنسان لنفسه جسد من خالل التعلم الذي 

وهــي !! لكــن فــي النهايــة البنــاء الهرمــي والــذي هــو الجــسد ينــشئ عــن ســعى الــنفس العاقلــة بــالتعلم؟
وبينمــا هــي تخلــق الجــسد لنفــسها ..تــتعلم فــي الجــسد فتخلقــه بنــاء علــى المعرفــة بمــا تعلمتــه بالفعــل

ن تتعــرف علــى الطريــق الــصالح الــذي يقودهــا لــه تــتعلم المزيــد واالن ســوف تعــرف اهللا وســيمكنها ا
الخــالق تبــارك اســمه ويمكنهــا ان تتخلــى عــن الجــسد الــذي خلقتــه لنفــسها مــن خــالل الــتعلم فلــم تعــد 
االهميــة فــي مــا نــتج عــن الــتعلم بــل االهميــة فــي الــتعلم ذاتــه هنــا ســوف تلتــصق بــاهللا وســوف تبنــى 

ًلنفسها جسدا تماما مشابه لألول في صورة المجد    ...هي ترتبط باهللا وتعكس صورتهً
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  )١٣٩ ( حلول الروح القدس المباركأيقونة) ٢٠ (
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  

  هذه اإليقونة عظيمة للغاية نرى فيها 
 مرة أخرى العمودان  - 
 !! ًالروح يخترق الظلمة ويرسل النور لهؤالء الذين في الحبس تقريبا - 
 الــذي يجعلــه محاصــر بهــذه يبــدو ان الــروح يظهــر مــن خــالل نــصف دائــرة ال نعــرف الــسبب - 

  )الجزء الظاهرة لمن هم في الحبس هو نصف دائرة (!!النصف دائرة
 !! يجلس ويقف أغلب القديسين على درجة سلم واحدة - 
 هناك العديد من األبواب في المبنى كما يظهر  - 
  !وهي شبيهة بقبة الكنيسة! ًتظهر أيضا في نصف دائرة!! القبة العلوية الخشبية -
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  يقونات القديسة والدة اإلله أ/ عشرون
  )١٣٩( حالة الحديد –والدة اإلله . ات قأيقون) ٢١(
  

  
  

وهـــي ..  بؤونـــة  بمعجـــزه نجـــاة القـــديس متيـــاس الرســـول فـــي مدينـــه بـــرطس٢١تعيـــد الكنيـــسة فـــي 
فبينمــا كــان متيــاس ...المعجــزة التــي تــم فيهــا حــل الحديــد بواســطة شــفاعة العــذراء مــريم والــدة اإللــه

وأمـــر والـــي .. وقـــد اســـتجاب للكـــرازه كثيـــر مـــن أهلهـــا .. ز باإلنجيـــل فـــي هـــذه المدينـــةالرســـول يكـــر
المدينه بربط القديس متياس بسالسل من حديد وقيده مع كثير من الذين آمنوا وأودعهم فـي سـجن 

َوبينما هـم فـي الـسجن، كانـت العـذراء القديـسة محاربـة فـي ذلـك الوقـت مـن رؤسـاء اليهـود  .المدينة
ولكنهــا إنتقلــت مــن أورشــليم إلــى بــرطس، حيــث .. ا يحــاولون نفيهــا فــي إحــدى البــراريالــذين كــانو

توجهت إلى السجن وهناك بسطت يديها الطوباوية وطلبـت مـن ابنهـا القـدوس المعونـة، وفيمـا هـي 
تصلي انفتحـت أبـواب الـسجن وذاب الحديـد وانحلـت القيـود، حتـى أن الـوالي عنـدما حـاول أن يجـد 

منين لــــم يجــــد، ألن الحديــــد قــــد إســــتحال إلــــى ســــائل، فــــآمن الــــوالي باإليمــــان آلــــة يعــــذب بهــــا المــــؤ
ٕإله متياس الرسول والهنا واله الكل ورب الكل.. الحقيقي ٕ .  

وهنا صلت العذراء وطلبت .. هذا وذهب الوالي ليتبارك من والدة السيد الرب وأعلن أمامها إيمانه 
نين، معطيــة الكرامــه والتمجيــد إلســم إبنهــا مــن إبنهــا الحبيــب أن يتمجــد فــي وســطهم، وثبتــت المــؤم

العظيم القدوس، ثم ودعتهم وحملتها سحابة إلى أورشليم مدينه الهنا، حيث اسـتقبلتها عـذارى جبـل 
ًونحـن أيـضا نمجـد . ًحيـث كانـت كلمـة اهللا تنمـو؛ وعـدد التالميـذ يتكـاثر جـدا... الزيتون بفرح شديد
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ونقول لها الـسالم لـك يـا أم الملجـأ والمعونـة، الـسالم ... ح مريم العذراء دائمة البتولية بتسابيح الفر
لـذا قـد وثقنـا بـك فـال نخـزى يـاأم .. َلك ياأم الخالص، ألن إبنك أعطاك خيرات ثمينة لم ترهـا عـين

ًفأنت لـست خـالص متيـاس؛ بـل أنـت خـالص آدم وبنيـه جميعـا .. الرحمة  ِ ِ لـذا .. يـاأم المخلـص.. ِ
وثبات وعلم ونعمة وقوة ورفعة وخالص وأم كل الذين يتشفعون بك ِأنت تهليل وفرح وفخر وكرامه 

 .ويلتجئون لطلب معونتك وبركة شفاعتك
لكنــك آيــة لــسكان األرض، وأنــت جنــة .. إنــك ياســيدتنا لــم تــصنعي هــذه اآليــة فقــط فــي حــل الحديــد

ي ظهــرت آيــة فــ" عــدن التــي مــن اهللا، وأنــت هــي اآليــة التــي رآهــا يوحنــا الحبيــب فــي ســفر الرؤيــا 
إنــك آيــة إلــى أبــد اآلبــدين؛ مــشتملة بالــشمس؛ ربنــا يــسوع المــسيح شــمس ) .. ١:١٢رؤ " ( الــسماء

لذا نقول للذين إفتكروا في نفوسـهم أنهـم  .ًالبر، وتحت رجليك القمر وحول رأسك إثني عشر كوكبا
مـا ينبغـي ياإخوة ال يرتـأي أحـد فـوق .. ليسوا بحاجة لشفاعتها وظنوا أنهم إرتقوا إلى رتبة القديسين

فال نساوي أنفسنا الضعيفة ونقيسها على ذوي األمجـاد فنفتـري ... أن يرتأي؛ بل يرتأي إلى التعقل
عجيبه هي قـوة شـفاعتك يـا والـدة اإللـه؛ فأنـت أم قـادرة رحيمـة معينـة ، سـاعدينا ...على ما ال نعلم

م، نتطلــع إليــك لنكمــل طريــق خالصــنا بخــوف ورعــدة، فأنــت ســريعة المعونــة وقريبــة منــا علــى الــدوا
شــفاعتك .. بعــين اإليمــان لكــي ينحــل الحديــد؛ وتنطفــئ عنــا نــار غــضب العــدو الــشرير فيرتــد عنــا 

وموضوع خالصـنا هـو قريـب مـن .. قوية ومقبولة عند مخلصنا؛ تفيض مسحة شفاء وعطر حياة 
 كـي كـوني نـاظرة إلينـا مـن المواضـع العلويـة؛ شـفيعة لنـا أمـام صـانع الكـل.. قلبـك يـا أم الخـالص 

   ينظر لنا بعين الخالص
  )ًنقال من موقع كنيسة االنبا تكال على االنترنت(
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  )١٤٠( سفر الرؤية –والدة اإلله . ات قأيقون) ٢١(
  

  
  

ِوظهـــرت آيـــة عظيمـــة فـــي ١(هـــذه االيقونـــة كمـــا فـــي ســـفر الرؤيـــة تظهـــر  ٌِ ٌَ َ َ ْ َ َ َ ِلـــسماء\َ َ  :\ ٌمـــرَأة متـــسربلة َِ ْ َ َ ُ ٌ َ ْ
َبالشمس، و ِ ْ  َلق\ِ ِمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من ْ ِِ ِ ٌِ ْ ِ َ َ َ ُْ َ ََ َ ْ ْ َ ْ َ ًثني عشر كوكبا،\َ َ َْ َ َ َ ْ   )١: ١٢ رؤَْ

  لكن هناك عدة مالحظات 
  !والدة اإلله. القمر تحت رجليها يختفي بالثياب التي ترتديه ق -١
والــدة االلــه بــالخيوط وتغــزل الثيــاب التــي يرتــديها الــسيد لــه المجــد والتــي هــي . تمــسك ق -٢

�ُرُھن فتتغي�ُر٢٦(ون الك !ھي تبيد وأنت تبقى وكلھا كثوٍب تبلى ك�رَداء تغي !َ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ ٍُ ِ ْ ْ َْ َ َ َ َ$ ْ َ ِ َوأن�ت ُھ�و ٢٧. ِ ََ ْ َ

َوسنوك لن تنتھي َ َِ َ َْ ْ َ ُ  ) ٢٧-٢٦: ١٠٢مز . ِ
 والدة اإلله الثياب الطقسية زرقاء خارجية وحمراء داخلية . ترتدي ق -٣

  .   لكن المشهد ليس مشهد ارضي كما هو واضحوتحيط بها المالئكة من كل جانب
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  )١٤٠(والدة اإلله  . ات قأيقون) ٢١(
  

  
  

  ًعظيمة وهامة جدا في هذه األيقونة هناك رسالة 
والـــدة اإللـــه يظهـــر كمـــا لـــو كـــان تـــوب مـــن القمـــاش ملفـــوف علـــى . فـــان الكتـــاب الـــذي تقـــرأ منـــه ق

  !!قضيبين من الخشب
  ! ماذا يقول ذلك لنا؟

ان المعرفة التي نتعلمها هي وحدة بناء الثياب التي يلبسها الـسيد لـه المجـد ويعنـي ذلـك لعله يقول 
هــذه المعلومــة نعرفهـــا مــن قبــل عنــدما درســنا ان الجــسد ينــشأ مـــن !! ان الكــون ينــشأ مــن المعرفــة

  !! لكن االيقونة تدعم ذلك الفرض! المعرفة
ًين الـذين رأيناهمـا دائمـا فـي أيقونـة قد يكونا العمود!! لكن القماش ملفوف على قضيبين من خشب

  وهما مرتبطان بالصليب  ..البشارة ومعبد سليمان وغيرها
  !! ويعني ان المعرفة مبنية على الصليب وبها ينشأ الكون.. 

  .... !ان الكون المادي نشأ من الضوء ) فصل الفيزياء(ندرس في الجزء الثاني من هذه الدراسة 
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  )١٤٠( النياحة –إلله والدة ا. ات قأيقون) ٢١(
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ...هذه األيقونة العظيمة في 
  والدة اإلله . نرى نياحة ق

  ! الداخلهي ترتدي ثياب مختلفة فان األحمر أصبح خارجي االن ويبدو ان االزرق من 
  والدة اإلله مرتدية النور في يده لتصعد معه . يأخذ الرب له المجد روح ق

رئيس المالئكة ميخائيل يمسك بالسيف رغم انه غير ظاهر وهو يقطع كفي الرجل الذي حاول ان 
  يمنع الموكب من الصعود ألعلى 

  ... فهم أم هذا الكون... يلتف أغلب التالميذ جميعهم حولها
 هــذا؟ ربمــا شــورية توجــد امــام الجــسد الطــاهر وهــو موضــوعة علــى حجــر مرتفــع وربمــا ال نفهــم مــا

  .. يظهر ان رائحة البخور تخرج منها
  ما تزال االرضية بها بالطات منتظمة كأغلب اإليقونات التي تجمعها مع التالميذ 

كـة جبرائيـل في الغالب رئيس المالئ... هناك أثنين من المالئكة إلى جوار الرب ال نعرف من هم 
  ..  سيكون أحدهم حيث هو المبشر بالميالد اإللهي
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  )١٤١(والدة اإلله . ات قأيقون) ٢١(
  

  
والـدة اإللـه تجلـس علـى العـرش وتحـت رجليهـا شـيء مرتفـع لعلــه . تظهـر قهـذه األيقونـة العظيمـة 

  !! عتبة االيمان
اها تحــت ارجــل العائلــة التــي وجــدنفهــل عتبــة االيمــان !! الحــظ مــا كانــت تحــت رجليهــا هــو القمــر
ًالمقدسـة مــرارا وتكـرارا هــل تتعلـق بــالقمر انـه نفــس المكـان للقمــر وللعتبـة العليــا فهـل يحــل احــدهما ! ً

  !! محل اآلخر؟
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  )١٤٢(والدة اإلله بالمطرية. أيقونة اإلله الخالق والتي توجد في سقف كنيسة السيدة ق

  
  انها ايقونة عجيبة للغاية 

ًوهنــاك أثنــين مــن المربعــات متــداخالت معــا ثــم قــد يكــون دائــرة ! هــا بحذائيــهدائــرة خارجيــة يقــف علي
يقف السيد تبارك اسمه داخل المربعات والدوائر نفهم انه يوجد داخـل أثنـين ! داخلية بعد المربعات

ًمن المربعات وأثنين من الدوائر واين نجد ذلك أيضا؟ انه ثياب هـارون الكـاهن، فالـصدرة المربعـة 
 وأذن فهــي أثنــين مــن المربعــات محاصــرة بــين حلقــات مــن الــذهب مــن أعلــى وحلقــان تكــون مثنيــة

ســفلية مربوطــة بخــيط مــن االســمانجوني وأذن مــربعين بــين دائــرتين، هنــا يظهــر تبــارك اســمه لكــن 
  لماذا؟

ًالثيــاب الخــارجي االحمــر غالبــا يــأتي علــى كتفــه مــن األمــام وذلــك كــان االمــر فــي ثيــاب هــارون 
ان هناك أهميـة مـا ! لصدرة يدخل داخل طوق الذهب ثم يتم تدليته من االمامالكاهن حيث ذهب ا

نالحــظ ان االيــدي التــي تمتــد فــي مرتبطــة بهــذا التــصور لوضــع الثيــاب مــن االمــام ولكــن مــا هــو؟ 
ٕ الخارجيــة وانمــا تمتــد لتقتــرب منهــا بينمــا القــدمين همــا اللــذين ةصــورة الــصليب ال تــصل إلــى الــدائر

  ولماذا؟ !! الخارجيةيقفان على الدائرة 
ًيرتـدي أيـضا ثيابـا بيـضاء ورداء أحمـر، يبـدو ان الثيـاب الداخليـة للـسيد تبـارك اسـمه دائمـا بيــضاء  ً ً

انـه ال يمكننـا ان نفلـت مـن !!! وحتى في أيقونـة المـيالد الـشهيرة نجـد ثيابـه الداخليـة تظهـر بيـضاء
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!! ً شـعاع نـور الـشمس أبـيض أيـضاولكـن! اإلقرار بان الثياب البيضاء قـد تـشير للكفـن مـن الكتـان
ًقــد يكــون المــوت لــيس قبيحــا جــدا كمــا ! وأذن فهــو يلــبس رداء الــدم االحمــر فــوق كفنــه مــن الكتــان ً

ًقد يكون الموت هو تحرر الروح والتـي هـي النـور فيظهـر االنـسان منيـرا وذلـك سـبب الكتـان ! نفهم
  األبيض  

عدة الهرم يساوي محيط الدائرة التي نصف هناك مالحظة هنا نجدها من الهرم فان محيط مربع قا
ويعنــي ذلـــك ان ضـــعف ارتفـــاع الهـــرم هــو قطـــر الـــدائرة التـــي محيطهـــا !! قطرهــا هـــو ارتفـــاع الهـــرم

هــذه المعلومــة تــرتبط بهــذه األيقونــة وان هنــاك تحديــد لمعنــى !! يــساوي محــيط قاعــدة الهــرم المربعــة
  !!الزمان والمكان في كالهما ولكن نحن ال نفهم
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  )١٤٣(أيقونة أمير الجيوش القديس فيلوبتير مرقوريوس أبو سيفين 
  هناك ثالثة ايقونات للقديس العظيم ابو سيفين وهي 

  

 )١(  )٢( 

)٣(  
  

  ان أيقونات القديس العظيم ابي سيفين تحكي لنا قصة خطيرة، وقد تكون قصة حياتنا كلها 
نــة أخــرى بهــا ســفين متــوازيين وهــو يمتطــي نحــن نــرى أيقونــة بهــا ســيفين متقــاطعين ثــم هنــاك أيقو

فمـاذا !! الحصان ثم فـي األيقونـة الطقـسية األشـهر نجـد بيديـه سـيفين ولكنـه يقتـل داكيـوس بالحربـة
  !! يعني كل ذلك؟

  سوف أحكي القصة كما أتصورها 
لقــد خلــق اهللا تبــارك أســمه االنــسان علــى صــورة ومثالــه، واهللا بــنص الكتــاب المقــدس هــو روح وأذن 

خلــق اإلنــسان عبــارة عــن روح، واهللا بــنص الكتــاب المقــدس هــو نــور العــالم وأذن فــالنور الــذي فهــو 
الكنيــسة تقــول ان ســيدنا ربنــا يــسوع (لينــا مــن الــشمس هــو عبــارة عــن روح وهــو صــورة اهللا إيــأتي 
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يوحنـا المعمـدان هـو . والدة اإلله في سـفر الرؤيـا بينمـا ق. المسيح هو الشمس التي تتسربل بها ق
  ) ر تحت رجليهاالقم

ارك اسـمه خلـق االنـسان روح والـذي نـراه نحـن فـي صـورة شـعاع نـور بـونفهم من كل ذلـك ان اهللا ت
ًمشابها تماما للخالق تبارك اسمه ً ...  

  !! ثم ماذا حدث؟ انها الخطية؟ فما هي الخطية؟
ي فـي توضـيح ان الظلمـة الماديـة هـ(ان الخطية هي تصادم شعاعين من النـور ممـا ينـشأ الظلمـة 

) العالم يـانج فـي تجربتـه عـن تـداخل الـضوءالواقع ناشئة عن تداخل شعاعين من النور اثبت ذلك 
ابوسـيفين حيـث يتقـاطع الـسيفين . واذن فالخطية كانت تصادم شعاعين من النور يقول ذلـك لنـا ق

ان الـــــسيفين )... ١(ًالـــــذين يـــــشابهان بعـــــضهما الـــــبعض همـــــا يتقاطعـــــان معـــــا فـــــي اإليقونـــــة رقـــــم 
تقــاطعين يقــوالن لنــا عــن تــصادم ارادة االنــسان بــارادة خالقــه وظهــور العــصيان تــصادم شــعاعين الم

  ....  من النور وظهور الظلمة
فاالنـسان لـم يفنـى بعـد الخطيـة ولـم ينتهـي وجـوده رغـم ! أمـر عجيـب للغايـة!! لكن ذلك لم يحـدث؟

  !! شره العظيم، فكيف حدث ذلك؟
ن الخـالق تبـارك أسـمه لـم يـرد ان يتـصادم مـن االنـسان الـذي فـا! ابوسيفين ماذا حدث. يقول لنا ق

ًخالفه على نحو مقصود وبنية مبيتة معلنا العصيان ضد خالقه، لم يقبل الخالق ان يفني اإلنـسان 
ًفلم يتصادم معه، بل تراجع الخالق قليال وجعل هناك مسافة بينه وبين المخلوق أو لنقل لقد هرب 

لــم يقبــل ان يفنــي اإلنــسان بــل جعــل هنــاك مــسافة بــين ) الملــكمــن هيــرودس (الخــالق مــن الــشر 
فمـاذا حـدث ومـاذا أفـادت هـذه المـسافة؟ يقـول لنـا !! الخالق والمخلوق المعلن العصيان ضـد خالقـه

ان التصادم بين الخالق والمخلوق لم ينشأ تصادم مباشر يؤدي ) ٣(ابوسيفين في االيقونة رقم . ق
أي قـــوتين ضـــد بعـــضهما الـــبعض يـــؤثران علـــى جـــسم واحـــد توجـــد لفنـــاء اإلنـــسان بـــل أنـــشأ ازدواج 

ًالقوتين هنا ال تسبب أحدهما فناء األخرى بل تؤثران معـا علـى الجـسم ) م(بينهما مسافة ما ولنقل 
فيــدور الجــسم فــي ازدواج مــستمر بحيــث ان الجــسم يظــل يــدور إلــى األبــد هنــا نــرى ســيفي القــديس 

  ين مكونين الزدواج الحركة مرقوريوس ابو سيفين في اتجاهين مختلف
يوضـــــح الـــــشكل المقابـــــل تـــــصور معنـــــى ازدواج 

ــــشكل ! الحركــــة المــــؤثرة علــــى جــــسم مــــا وهــــذا ال
  ٣ابوسيفين رقم . ًيشابه جدا صورة ق
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هذا االزدواج هو المسبب لحركة الكرة األرضية التي ال تتوقف، فهي حركة مـستمرة وهـي تنـشأ ان 
ويــستمر االزدواج أي كـــل إرادة تتحــرك فـــي ... ق ضــد خالقـــهبــسبب تــصادم اإلرادات إرادة المخلـــو

ًلكن من المهم جدا فهم ان االزدواج لـم يكـن بـال  (اتجاهها حتى يغير المخلوق اتجاه ويعود لخالقه
ثمن الن مخالفة وصـية الخـالق تبـارك اسـمه خطيـة والخطيـة أجرتهـا المـوت وعلـى ذلـك فـاالزدواج 

ً ذلـك فقـد كـان بـه نبتـة الحيـاة ايـضا وهـو مـثال وعـاء وضـع كان يحتوى عقوبة المـوت داخلـه ورغـم
فاالنـــسان وضـــع المخالفـــة والمـــوت والخـــالق تبـــارك اســـمه وضـــع .. كـــل طـــرف فيـــه كـــل مـــا يملكـــه

الــصالح والحيــاة واصــبح االزدواج هــو الــشركة بينهمــا يتقاســمان العقوبــة ويتقاســمان المكافــأة حتــى 
 ســوف يــستمر طالمــا االنــسان يخطــئ حتــى يــتعلم الحــظ ان االزدواج..يعــود المخلــوق إلــى خالقــه

لكـن كـل االزدواج الحـادث ... االنسان من اخطائـه وبـذلك يتوقـف عـن الخطـأ وهنـا ينعـدم االزدواج
   )  يعتمد على ارادة مخالفة ما يعني عمل خطية ويعني ضرورة الصليب لدفع الثمن

  ! لخالقه؟المخلوق ولكن كيف يعود 
ان يديه مشغولتين بالسيوف .. األشهر والطقسية) ٢ رقم(ين في أيقونته فيلوبتير ابوسيف. يجيبنا ق

اآلن ... والتـــي تـــسبب ازدواج الحركـــة المـــستمر والـــذي يحـــرك الكـــرة األرضـــية وكـــل البنـــاء المـــادي
... هنـاك تظهـر قـوة جديـدة قـوة اإلرادة.. ننتظر ان يعرف اإلنسان اهللا ويتحرك باإلرادة في اتجاهـه

  لينا ان نفهم كيف نشأت المادة؟ قبل ان نشرح ذلك ع
  ) ما سوف أكتبه مجرد فكرة(

فــالقوى المتعارضــة المــسببة لــالزدواج تعمــل علــى جعــل كــل ارادة تتحــرك فــي اتجاههــا ممــا يظهــر 
هنـا تظهـر المـادة، فالمـادة هـي ... ازدواج الحركة الدائرية وبها تظهر الـدائرة المتحركـة إلـى األبـد

بمعنى ان الحركة ال تنشأ عن المادة هذا خطأ ان المادة تنشأ نتيجة .. نقطة توازن قوى االزدواج
.. ان االزدواج هـــو منـــشأ المـــادة... وهكـــذا نـــرى المـــادة واضـــحة وجليـــة! حركـــة االزدواج المـــستمرة

الحظ االزدواج هو مصمم المادة ومنتجها، بمعنى ان القوى التي تسيطر على المـادة، مثـل القـوى 
طعــام والــشراب والمتطلبــات الجــسدية وحتــى قــوى جــذب االرض وغيرهــا، التــي تحكــم الجــسد مثــل ال

كــل ذلــك ينــشأ عــن االزدواج، قــوى االزدواج أبعــد مــن مــدى المــادة والمــادة هــي نقطــة تــوازن هــذه 
القــوى، وقــوى االزدواج تــدفعنا لنخــضع لرغبــات الجــسد والتــي تعبــر عــن قــوى االزدواج التــي تــصيغ 

في هذا األمر، مثال على سبيل المثال، إذا توقف االنـسان عـن هناك معلومات قوية .. هذا الجسد
ًتناول الطعام والـشراب مـاذا سـوف يحـدث؟ هـل سـوف يمـوت؟ ال أبـدا بـنص الكتـاب المقـدس لـيس 

وأذن فاالطعمــة ليــست ) ٤: ٤مــت ( (بــالخبز وحــده يحيــا اإلنــسان بــل بكــل كلمــة تخــرج مــن فــم اهللا
ف هو إنشاء عالقة بـين االنـسان والبيئـة والتـي يمكـن ان مصدر الحياة، وأذن لماذا نأكل؟ ان الهد
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اننــا نأكــل لــيس بــسبب .. أبونــا متــى المــسكين. ويقــول ق. (رف االنــسان مــن خاللهــا علــى اهللايتعــ
  ) يوحنا. تفسير انجيل ق... الجوع ولكن بسبب اننا نريد التأكيد على رغبتنا في الحياة

  ..  ذكرها هنا االنال يمكن... هناك الكم الهائل من امثلة كهذه
  .. على كل حال، فاالزدواج يقول لنا اننا تحت سيطرة قوى خارجة عنا

  ..  وليس فقط سيوف االزدواجالحربةابو سيفين يقول لنا اننا نملك . لكن ق
 هــي االرادة، فــإذا اراد االنــسان ان يعــرف اهللا ومــن ثــم يتبــع صــوته، وهكــذا يتحــرك فــي ةهنــا الحربــ

  .. وجد سبب للتصادم وينعدم وجود االزدواجاتجاه خالقه، فال ي
فان مـا يحـدث علـى مـستوى الفيزيـاء هـو ان الـروح والتـي قـوة اإلرادة ونعـرف ان الـروح هـي شـعاع 
نــور وان هــذه الــروح تملــك قــوة مــشابهة لتلــك القــوى التــي أنــشأت االزدواج، فــان ارادة الــروح إذا مــا 

وهــو انهــا تــصبح قــوة ثالثــة، علينــا ان نراجــع ان مالــت فــي اتجــاه خالقهــا تقــوم بفعــل عظــيم للغايــة 
وان المـادة هـي ... االزدواج كان قوتين في اتجاهين مختلفين مسببين لحركة دورانية مـستمرة لألبـد

وهنا سـوف يخـل .. االن إرادة الروح سوف تضيف قوة ثالثة لهاتين القوتين.. توازن قوتي االزدواج
لـى إًة قـوي وسـوف يتحـول الجـسد المـصنوع مـن المـادة فـورا التوازن ويختفي التوازن الن هناك ثالث

الحـظ إذا .. شعاع نور النه من شعاع النور مخلوق وليس هناك توازن هنا الننا نواجه ثالثة قوى
عملت االرادة على تدعيم قوى الجسد أي ان االرادة هي الـنهم مـن المـادة فـان مـا سـيحدث هـو ان 

ًيـدي الـسجان ويـدي المـسجون معـا كالهمـا يـدعمان نفـس الجسد سوف يكون مثل السجن المغلق ب
فيلوباتير مرقورويس ابو سـيفين يقـول لنـا إذا مـا أردت ان تتحـرك فـي اتجـاه . ان ق... هذا السجن

اهللا فــسوف يختفــي هــذا الجــسد المــزعج وســوف تختفــي نقــاط التــوازن وتتحــرك بحريــة الــروح شــعاع 
  ... النور في اتجاه الخالق تبارك اسمه

  
   النظرية قد يدعمها لنا الشهيد مارمينا العجايبي في األيقونة التاليةهذه
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  الحظ من فضلك 
إذا كان اإلنـسان يمكـن ان يـسلك كـشعاع نـور بنـاء علـى النظريـة الـسابقة فيعنـي ذلـك ان الـرب لـه 

والدة اإلله ولدت بال . المجد وهو إنسان مولود يمكنه ان يسلك كشعاع نور وهذا هو السبب ان ق
  ... الن شعاع النور ال يمزق الجسد... لم وكذلك ظلت عذراء بعد الميالدأ
  

  ً ايضا الحظ
ان القديسين السواح كان لهم القـدرة علـى العبـور مـن الحـوائط والطيـران فـي الهـواء وهـي سـلوكيات 

اذا حاولنــا .. لكـن الحــظ ان رهبـان البــوذا ايـضا يكــون لهـم هــذه القـدرة... تـشبه ســلوك شـعاع النــور
تفكيــر فــي مــا هــو الــشئ المــشترك بــين الــسواح القديــسين ورهبــان البــوذا ســوف نجــد انــه الــصوم ال

فرهبان البوذا يمارسون اصوام كثيـرة وتـدريبات روحيـة لتقويـة اإلرادة وهـي تـشبه .... بصورة محددة
  .. جدا التدريب الروحي النسكي بغض النظر عن الهدف

 ان محاربة رغبات الجسد تجعل الجسد يسلك كشعاع اذا قبلنا ذلك كتصور عام سيكون االستنتاج
ّفــي حــين الخــضوع لرغبــات الجــسد تثقــل الجــسد والــروح وتجعلهمــا خاضــعان تقريبــا لقــوانين ... نــور

  الجسد 
وهـــذه هـــي .. هـــذا ال يمكـــن حدوثـــه اال اذا كـــان الجـــسد نفـــسه وكـــل المـــادة مخلوقـــة مـــن نـــور... 

ـــا ب الخـــاص بالفيزيـــاء فـــي الجـــزء الثـــاني مـــن هـــذه بالتحديـــد النظريـــة التـــي ســـوف ندرســـها فـــي الب
  ...     الدراسة
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    )١٤٤(ايقونة الشهيد العظيم مارمينا العجايبي 

  
ة الشهيد مارمينا العجايبي يظهـر بهـا جملـين يعبـران عـن الجمـال التـي لـم تتحـرك مـن مريـوط ايقون

وهــي نفــسها تــشبه اشــكال الوحــوش التــي .. لتــشير إلــى رغبــة القــديس الــشهيد ان يــدفن فــي مريــوط
  .... ظهرت من الماء لتحارب الحاملين للجسد في رحلتهم

ان هنـاك جمـل علـى اليـسار وجمـل علـى اليمـين ويظهر الجملين على جـانبي القـديس، وهمـا يقـوال 
  .. بينما القديس في المنتصف
امير الجيوش مرقوريوس أبوسـيفين حيـث يحمـل سـيفين بينمـا الحربـة . مشهد كهذا كانت سيوف ق

  !تتوسطهما

  

ان الرســالة المرســلة لنــا هــي ان قــوى الجــسد والتــي تظهــر فــي صــورة جمــال او ســيوف هــي قــوى 
ًلى استمرار الحركة دائمـا فـي اتجـاه واحـد بـرغم تعـارض ارادة المخلـوق ضـد االزدواج التي تعمل ع

ـــه ان يعطـــي فرصـــة االســـتمرار رغـــم تعـــارض اإلرادات حتـــى يتعـــرف .. ارادة خالقـــه االزدواج يمكن
. نفــس ذلــك قلنــاه علــى صــورة ق..  ويغيــر مــن ارادتــههاالنــسان علــى اهللا وبــذلك يتحــرك فــي اتجاهــ

  فيلوباتير ابو سيفين 
  ... ما الذي ينبغي قوله هنالكن 

  ... ان الفكرة التي يتم االصرار عليها هي 
ان مـــا ينبغـــي ان ... ان قـــوى االزدواج تمثـــل البيـــضة التـــي ينمـــو داخلهـــا الكتكـــوت ليخـــرج للحيـــاة

ًان جعــل نفــسه ذبيحــة إثــم يــرى نــسال "يتعلمــه االنــسان داخــل البيــضة حتــى مــا يــصير خارجهــا هــو 
بالتأكيــد هنــاك ســبب .. ان هــذا هــو الــدرس الــذي ينبغــي تعلمــه) ٦٣=١٠: ٥٣اش "(تطــول أيامــه
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ولكن المطلوب تعلم هذا الدرس وعندها يتحـرر االنـسان مـن قـوى االزدواج ويخـرج .. فيزيائي لذلك
  ... من الجسد

  ًان هناك معلومة مهمة جدا هنا 
.. ًدا بذاتهًوهي ان من خرج من البيضة سوف يكون موجود وحي ليس معتمدا على أحد بل موجو

إذ كيـف ... ان حجـر الزاويـة فـي عمليـة الخلـق هـو سـؤال صـعب ... لست ادرى كيف يكتـب ذلـك
ان االخـتالف بــين .. ؟ًيكـون المخلـوق شــبيها بالخـالق بينمــا المخلـوق هــو مخلـوق ولــيس قـائم بذاتــه

ًالمخلوق وخالقه كبيرا◌ وضخما بحيث انه ال يمكن القول ان احدهما شبيه باآلخر الن ا الختالف ًَ
  !! في صلب بناء احدهما عن اآلخر فاألول قائم بذاته بينما المخلوق تابع وقائم بآخر

  ... ًقد ندرك االن بعضا من الحق
ان "ان عليــك داخــل البيــضة وأنــت محاصــر بقــوى االزدواج التــي تخــضعك ان تــتعلم الــدرس وهــو 

س فانـت شـبيه بـاهللا فـي سـلوكه إذا تعلمـت هـذا الـدر" ًجعل نفسه ذبيحـة إثـم يـرى نـسال تطـول أيامـه
وهكذا تخرج من البيضة وتتحرر من قوى االزدواج وتصبح موجـود .. األساسي وسلوكك األساسي

فلقـد حـصلت علـى هــذا الوجـود بإرادتـك وفعلــك .. ًبـذاتك وحـي إلـى االبــد شـبيها بـاهللا غيـر المخلــوق
ًهكذا قـد تـصبح نـسيجا مـن و) ليغفر تطاول البشر ان كنا نخطئ..... (على آخر   ًوليس اعتمادا

  ...  ًالثياب اإللهية او قل جزءا من جسده هو ذاته
قـد  ( تبحر في اتجاه الخـالقتهنا الجمال تقول أنها قوى الجسد قد تثور ضدك وتغرق سفينتك وان

كمــا عملــت ( أو قــد تعمــل علــى مــساعدتك فــي ســبيلك إلــى اهللا )يــساعدك جــسد الــشهيد فــي ســفينتك
  )  مارمينا في مريوط.  في دفن جسد قالجمال على المساعدة

ًاضيف هنا ايقونة واحدة محيرة أيضا مثال للعديد من االيقونات التي لم ندرسها وتحتاج / مالحظة
  )والدة اإلله قدمه المقدسة بيدها؟. لماذا تخفي ق(لفهم 

  
  


