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الفريســـي  ســـمعان  كان  مثلمـــا  اآلخريـــــــــــن، 
الخاطئـــة. المـــرأة  ضـــد 
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والتـــي تعبـــد المـــال والماديـــات، كمـــا فـــي مثـــل 

الغنـــي ضـــد لعـــازر الفقيـــر.
6- العين الطائشـــة والتائهـــة: وصاحبها 
يعيـــش بـــال هـــدف حـــول ذاتـــه، كمـــا فـــي قصه 

مثـــل الغنـــي الغبي.
ومـــن ذلـــك يتضـــح أن العيـــــــــــــــن عضـــــــــــــــو 
أساســـي بيـــن الحـــواس وهـــي ســــــــــــــراج الجســـد 
وتطلُّعاتـــــــــــــه، وأيًضـــا قـــد تكـــــــــــــون ســـبب العثرة 
والسقــــــــــــوط. معنـــــــــــــــى ذلك أن عيــــــــــــــن الجسد 
وإذا  لإليمانيـــات.  القلـــب  وعيـــن  لألرضيـــات، 
كانـــت المعموديـــة هي االســـتنارة، فإنه في ســـر 
الميـــرون والرشـــومات الــــ36 رشـــًما، منهـــا مـــا 
هـــو علـــي العينيـــن، وفيهـــا ما هـــو على الصدر 
كلـــه، لكـــي ما تتكرس وتتقدس حواس اإلنســـان 

وســـائر أعضـــاء الجســـد.
إن العين تحتـــــــــــــــــاج إلى النــــــــــــور )أي نور 
المسيح( لتؤدي دورها، كما تحتاج إلى االتجاه 
أو الوصيـــة )أي االســـتقامة فـــــــــــــــي الحيـــــــــــــاة(، 
وفـــوق ذلـــك تحتـــاج القـــوة )أي النعمـــة( التـــي 
تجعلهـــا تـــدرك حقيقة األشـــياء؛ ويكون الســـؤال 
اآلن: كيـــف تســـتنير العيـــن؟! ســـأضع أمامـــك 
عزيـــزي القـــارئ عدة اقتراحـــات لكي تأخذ النور 

فـــي عينيك:
1- مواجهة المســـيح: في وقفات الصالة 

وممارســـات األسرار الدائمة.
2- مطالعة اإلنجيـــل: في القراءة والدراسة 

والتأمل الدائم.
3- مصاحبــــــــــــة القديســـين: فـــي حمـــل 

وأقوالهـــم. ســـيرتهم  وقـــراءة  أســـمائهم 
بالزيـــارات  المقدســــــــــات:  مشـــاهدة   -4

والخلـــوة. المقدســـة  للمواضـــع 
5- خدمــــــــــة المؤمنيـــــــــــن: خاصه افتقاد 

اليتامـــى واألرامـــل والمعوزين.
يقـــول إشـــعياء النبــــــــــــــي )4:64(: »لـــم تـــَر 
عيـــٌن إلًهـــا غيرك يصنـــع لمن ينتظـــره«. ويؤكد 
أيوب الصديــــــــــــــق بخبرته الروحيـــــــــــــة: »بســـمع 
األذن قـــد ســـمعت عنـــك. واآلن رأتـــك عينـــاي« 

)أيوب5:42(.
للحديث بقية..

عـــن  الماضيـــة  األعـــداد  فـــي  تحدثنـــا 
الجهاز الروحي في اإلنســـان والذي يشـــمل 
األذن والعيـــن والقلـــب، وعلى مدار مقالتين 

تحدثنـــا عن “أذنان للســـمع”، ومقـــال هذا العدد 
الكتـــاب  عنهـــا  يتحـــدث  والتـــي  “العيـــن”  عـــن 
المقـــدس فـــي مواضـــع كثيـــرة، ومـــن أشـــهرها مـــا 

قالـــه الســـيد المســـيح فـــي العظـــة علـــى الجبل:
»ِســـراُج الَجَســـِد هـــو الَعيـــُن، فـــإْن كانـــْت 
ـــًرا،  َعيُنـــَك َبســـيَطًة فَجَســـُدَك ُكلُّـــُه يكـــوُن َنيِّ
وإْن كانـــْت َعيُنـــَك ِشـــّريَرًة فَجَســـُدَك ُكلُُّه يكوُن 
ُمظِلًمـــا، فـــإْن كاَن الّنـــوُر اّلـــذي فيـــَك َظالًمـــا 
فالظَّـــالُم كـــْم يكـــوُن!« )متـــى23-22:6(.

العيـــن  يســـّمي  المســـيح  الســـيد  أن  واضـــح 
“عضـــو النـــور واالســـتنارة”، كمـــا أنـــه -لـــه 
المجـــد- يضـــع العين البســـيطة )النقيـــة( مقابل 
كأحـــد  العيـــن  أن  ومعـــروف  الشـــريرة،  العيـــن 
الحواس الخمس التي يتمتع بها اإلنسان وتكون 
مســـئوله عـــن حوالـــي 75% من المعـــارف التي 
تدخل إلى اإلنســـان ويكون عالًما بها، وبالتالي 
فهـــي المدخـــل الرئيســـي للمعرفة عند اإلنســـان. 
وألن العيـــن عضـــو النور في اإلنســـان، فهي ال 
تمـــارس عملهـــا إاّل في النـــور وفي اتجاه النور؛ 
وإذ كان البصـــر للعيـــن الخارجيـــة فـــإن البصيرة 
اإلنســـان  قلـــب  حيـــث  الداخليـــة  للعيـــن  هـــي 
وأعماقـــه. وتحـــرص الكنيســـة في رســـم أيقونات 
القديســـين أن تكـــون العيـــن مســـتديرة ألن الدائرة 
رمـــز إلـــى هللا الـــذي بـــال بدايـــة وال نهايـــة، كمـــا 
أنهـــا تحـــرص علـــى رســـم العينيـــن فـــي أيقونات 
القديســـين رمـــًزا إلـــى العيـــن الخارجيـــة والعيـــن 
الداخليـــة التـــي يتمتـــع بهـــا القديس في مســـيرته 

الروحيـــة بالســـلوك التقـــي والقلـــب النقي.
وقدمهـــا ســـحر إبليـــس أمنـــا حـــــــــــواء بثمـــرة 
للعيـــون  للنظـــر وبهجـــة  شـــهية  وأنهـــا  الشـــجرة 
تحذيـــر  رغـــم  )تكويـــن6:3(،  لـــألكل  وجيـــدة 
الشـــجرة؛  هـــذه  مـــن  األكل  بعـــدم  لهمـــا  هللا 
ونفـــس الموقـــف مـــع داود النبـــي عندمـــا جعلـــه 
إبليـــس يتســـّمر أمـــام امـــرأة جميلـــة المنظـــر جًدا 
)2صموئيـــل2:2( ويســـقط فـــي الخطيـــة والتـــي 
تـــاب عنهـــا فيما بعـــد بدموع وانســـحاق كما نقرأ 
فـــي مزمـــور التوبة )المزمور الخمســـين(. كذلك 
فـــي قصـــه الجاسوســـين ألرض كنعـــان، وكيف 
أن عشـــرة رجـــال خافـــوا مـــن منظـــر الكنعانييـــن 
واعترضـــوا علـــى دخـــول األرض، أّمـــا االثنـــان 
اآلخـــران )كالـــب بـــن يفنـــة ويشـــوع بـــن نـــون( 
فقـــد قـــاال: »إننـــا نصعـــد األرض ونمتلكها ألننا 

)عـــدد33-17:13(. عليهـــا«  قـــادرون 

ومن هذه المشـــاهد نجـــد أن العين النقية 
يجب ان تكون:

ا( عيـــن تـــرى “صـــح”: يقـــول المزمـــور: 
»وصايـــا الـــرب مســـتقيمه تفـــرح القلـــب. أمـــر 
الـــرب طاهـــر ينيـــر العينيـــن« )مزمـــور4:19(، 
وبالطبـــع ال نقصـــد الناحيـــة الطبيـــة بـــل النظـــرة 
الروحية السليمة للمواقف واألشياء واألشخاص 

وغيـــر ذلك.
ب( عين تفهــم “صح”: فـ»العين ال تشبع 
الســـمع«  مـــن  تمتلـــئ  النظـــر، واألذن ال  مـــن 
)جامعـــة8:1(، والمقصـــود أن تفهـــم المواقـــف 
ودون  صحيحـــة  بطريقـــة  العديـــدة  الحياتيـــة 

تفســـيرات أو ظنـــون خاطئـــة.
ج( عيــــــــن تترجــــــــــم “صــــــــح”: »العيـــن 
أمهـــا،  إطاعــــــــــة  بأبيهـــا والمحتقـــرة  المســـتهزئة 
رهـــا غربـــان الـــوادي وتأكلهـــا فـــراخ النســـر«  تقوِّ
لغـــة  للعيـــون  أن  ومعـــروف  )أمثـــال17:30(، 
خاصة تحتاج دائًما إلى ترجمة ســـليمة حقيقية 

تعّبـــر عـــن المواقـــف التـــي يقبلهـــا اإلنســـان.
ويمكننـــا أن نضـــع قائمـــة بالعيـــن الشـــريرة 
غيـــر البســـيطة وغيـــر المســـتنيرة، والتـــي جعلت 
الســـيد المســـيح يخبرنـــا بأنـــه »إذا كانـــت عينـــك 

شـــريرة فجســـدك كلـــه يكـــون مظلًمـــا«:
1- العين الشـــهوانية غيـــر الطاهرة: كما 

نجدهـــا فـــي حواء وعيســـو وشمشـــون وغيرهم.
2- العيـــن الماديـــة الطامعـــة: مثلمـــا كان 

لـــوط وآخـــاب الملـــك ويهـــوذا الخائـــن.
3- العيـــن األنانيـــة الحاقدة: والتـــي تنكر 
كل عطايـــا هللا لهـــا وتعيـــش فـــي أنانيتها، مثلما 

كان شـــاول الملـــك ضـــد داود الفتى.
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ترى ســـوى األخطــــــــــــاء والسقطات وضعفـــــــــــات 
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الكالم عن اهلل شئ عظيم، إال أن تنقيه ذواتنا ألجل اهلل شئ أعظم. )القديس غريغوريوس الالهوىت(

سيامة ٣٧ اكهًنا لإلسكندرية والقاهرة واألقرص واملهجر والكرازة
صلـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي القـــداس اإللهـــي، صباح يـــوم الخميس 25 نوفمبـــر 2٠21م، بديـــر القديس األنبا بيشـــوي بـــوادي النطرون، 
وســـام قداســـته خاللـــه 3٧ كاهًنـــا جديـــًدا للخدمـــة بعدد من مناطق الكرازة المرقســـية بمصر والخارج، بمشـــاركة 14 من أحبار الكنيســـة ووكيلـــي البطريركية 

بالقاهرة واإلســـكندرية.

وسيم الكهنة الجدد للخدمة باإلسكندرية والقاهرة واألقصر والواليات المتحدة األمريكية وإفريقيا.

كهنــــــة اإلسكندريـــــة:

تكريم خرييج املعهد املسكوين للرشق األوسط

كـــرم قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي يـــوم الجمعـــة 26 نوفمبر 2021م، دفعة جديدة من خريجي المعهد المســـكوني للشـــرق األوســـط. حضر االحتفالية 
عـــدٌد مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس بالمعهـــد وقياداتـــه وممثلـــو مجلـــس كنائس الشـــرق األوســـط، واالتحـــاد العالمي المســـيحي للطلبـــة. وألقى قداســـة البابا كلمة 
مناســـبة، هنـــأ خاللهـــا الخريجيـــن. كمـــا ألقـــى بعـــض الحضـــور كلمـــات، إلـــى جانـــب كلمة ألحـــد الخريجيـــن. واختتم اللقـــاء بتكريـــم الخريجين بيد قداســـة البابا 

وتـــم التقـــاط الصـــور التذكارية مع قداســـته.

1- الشـــماس مينـــا نبيـــل كاهًنـــا باســـم القـــس إيليا، لكنيســـة الســـيدة العذراء 
والشـــهيدين مـــار مرقـــس ومـــار مينـــا، األرض الجديدة.

2- الشـــماس عاطف مســـعود كاهًنا باســـم القس بيشـــوي، لكنيســـة الســـيدة 
العـــذراء ومـــار يوحنا الحبيـــب، جناكليس.

3- الشـــماس أرســـاني ثـــروت كاهًنـــا باســـم القـــس دوماديـــوس، لكنيســـة 
الســـيدة العـــذراء والثالثـــة مقـــارات، العجمـــي.

4- الشـــماس ســـامي عاطـــف كاهًنـــا باســـم القـــس كاراس، لكنيســـة رئيـــس 
المالئكـــة ميخائيـــل، غربال.

5- الشـــماس كيرلـــس جرجـــس كاهًنـــا باســـم القـــس أفرايـــم، لكنيســـة رئيـــس 
المالئكـــة رافائيـــل والشـــهيد مـــار مينـــا، غيـــط العنـــب.

6- الشـــماس جرجـــس مجـــدي كاهًنـــا باســـم القـــس بمـــوا، لكنيســـة القديـــس 
األنبـــا تكالهيمانـــوت، اإلبراهيميـــة.

7- الشـــماس أميـــر أنيـــس كاهًنـــا عاًمـــا باســـم القـــس جبرائيـــل، للخدمة في 
قطاع وســـط األســـكندرية.

8- الشـــماس فـــرج ممـــدوح كاهًنـــا عاًمـــا باســـم القس شـــاروبيم، للخدمة في 
قطـــاع غرب األســـكندرية.
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ال ترس أن يطيعك انلاس، بل افرح باألكرث أن تطيع أنت اهلل وانلاس. )مارإفرام الرسياىن(

كنائــــــس القاهـــــــرة:

9- الشـــماس عيـــاد جرجـــس كاهًنـــا باســـم القـــس مرقـــس، لكنيســـة الســـيدة 
العـــذراء، مهمشـــة.

10- الشـــماس مينا شـــاكر كاهًنا باســـم القس داود، لكنيسة السيدة العذراء 
ورئيس المالئكة ميخائيل، الخلفاوي بشـــبرا.

11- الشـــماس هاني صبحي كاهًنا باســـم القس يســـطس، لكنيســـة السيدة 
القصيرين. العذراء، 

الســـيدة  لكنيســـة  القـــس داود،  باســـم  الشـــماس دواد رؤوف كاهًنـــا   -12
الشـــركة. أرض  العـــذراء، 

13- الشـــماس جاك القمص ميخائيل كاهًنا باســـم القس يوســـف، لكنيســـة 
الســـيدة العذراء، أرض الشركة.

14- الشـــماس هانـــي عزيـــز كاهًنا باســـم القس ميخائيل، لكنيســـة الســـيدة 
العـــذراء والقديس يوســـف، عزبـــة النخل.

15- الشـــماس مايـــكل زكريـــا كاهًنـــا باســـم القـــس يوحنـــا، لكنيســـة الســـيدة 
العـــذراء والقديـــس يوســـف، عزبـــة النخـــل.

16- الشـــماس ميـــالد تامـــر كاهًنـــا باســـم القـــس لوقا، لكنيســـة مار مرقس 
ومـــار لوقـــا، الهضبة الوســـطى بالمقطم.

17- الشـــماس عمـــاد حنـــا كاهًنـــا باســـم القـــس بـــوال، لكنيســـة الشـــهيد مار 

جرجـــس، أرض الجنينـــة، الزاويـــة الحمـــراء.
18- الشـــماس عماد راجي كاهًنا باســـم القس مينا، لكنيســـة الشـــهيد مار 

جرجـــس، أرض الجنينـــة، الزاوية الحمراء.
19- الشماس مينا صفوت كاهًنا باسم القس فيلوباتير، لكنيسة الشهيدين 

مار جرجس وأبي سيفين، الواحة، مدينة نصر.
20- الشـــماس مينا نبيه كاهًنا باســـم القس أنتوني، لكنيســـة الشهيدين مار 

جرجس وأبي ســـيفين، الواحة، مدينة نصر.
21- الشـــماس ســـامح حنا كاهًنا باســـم القس يوأنس، لكنيســـة الشـــهيد مار 

جرجس، زرائـــب عزبة النخل.
22- الشماس أنطونيوس جابر كاهًنا باسم القس كاراس، لكنيسة الشهيد 

مـــار مينا، مدينة األحالم، الزاوية الحمراء.
23- الشـــماس مينا مجدي كاهًنا باســـم القس صموئيل، لكنيســـة الشـــهيد 

مـــار مينـــا، مدينـــة األحالم، الزاويـــة الحمراء.
24- الشـــماس مينا عبد المالك كاهًنا باســـم القس مينا، لكنيســـة القديس 

تيموثـــاوس، الزيتون الغربية.
25- الشـــماس مـــراد فـــوزي كاهًنـــا عاًمـــا باســـم القـــس أرســـانيوس، للخدمة 

بقطـــاع وســـط القاهرة.
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إحتمل اجلميع كما احتملك الرب. )الشهيد أغناطيوس اثليؤفورس(

كهنــــة المهجــر والكــــرازة:

إيبارشيــــــة األقصـــــر:

33- القس مينا كاهًنا لكنيسة السيدة العذراء، الس فيجاس، والية نيفادا.
34- القس مارك كاهًنا لكنيسة رؤساء المالئكة، سياتل.

35- الشماس يوحنا إسحق كاهًنا باسم القس جون، لكنيسة السيدة العذراء والقديسين األنبا شنوده واألنبا توماس، هاميلتون، نيوجيرسي.

الكـــــرازة بأفريقيـــــا:
36- الشماس أنطون ممدوح كاهًنا عاًما باسم القس أنطوان، للخدمة في إفريقيا.

37- الشماس أرساني رضا كاهًنا عاًما باسم القس ديفيد، للخدمة في إفريقيا.

وشـــــــارك فــــــــي صلـــــــوات السيامــــــة مـــــن أحبـــــــار الكنيســـــــة أصحــــــاب النيافــــــة:
واألنبـــا  القاهـــرة،  وســـط  قطـــاع  لكنائـــس  العـــام  األســـقف  رافائيـــل  األنبـــا 
مارتيروس األســـقف العام لكنائس قطاع شـــرق الســـكة الحديد بالقاهرة، واألنبا 
لوقـــا أســـقف جنـــوب فرنســـا والجـــزء الفرنســـي مـــن سويســـرا، واألنبـــا آنجيلـــوس 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــبرا الشـــمالية، واألنبـــا أبانوب األســـقف العام 
لكنائـــس قطاع المقطم، واألنبا يوســـاب األســـقف العام لألقصـــر، واألنبا بافلي 
األســـقف العام لكنائس قطاع المنتزه، واألنبا إيالريون األســـقف العام لكنائس 
قطـــاع غـــرب اإلســـكندرية، واألنبـــا هرمينا األســـقف العام لكنائس قطاع شـــرق 

اإلســـكندرية، واألنبـــا ميخائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع حدائـــق القبـــة 
والوايلي والعباســـية، واألنبا أغابيوس أســـقف ورئيس دير القديس األنبا بيشـــوي 
بـــوادي النطـــرون، واألنبـــا جوزيـــف األســـقف العـــام بأفريقيا، واألنبا ســـيداروس 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع عزبـــة النخل، واألنبا آكســـيوس األســـقف العام 
لكنائـــس قطـــاع عيـــن شـــمس والمطريـــة وحلميـــة الزيتـــون. كما شـــارك القمص 
ســـرجيوس ســـرجيوس وكيـــل البطريركيـــة بالقاهـــرة، والقمـــص أبـــرآم إميل وكيل 

البطريركيـــة باإلســـكندرية، وعـــدد كبيـــر من اآلبـــاء الكهنـــة والرهبان.

بيتـــــــــــــــــر  الشمــــــــــاس   -26
القـــس  باســـــــــــــم  كاهًنـــا  بشـــرى 
بيتـــر، لكنيســـة رئيـــس المالئكـــة 

األقصـــر. ميخائيـــل، 
27- الشـــماس أنطــــــــــــــــــون 
أنــــــــــــــــــور كاهًنـــا باســــــــــــم القـــس 
رئيــــــــــــــــس  لكنيســـــــــــــــــــة  بافلـــي، 
األقصـــر. ميخائيـــل،  المالئكـــة 

ديفيــــــــــــــــــــد  الشـــماس   -28
نبيـــل كاهًنـــا باســـم القـــس ديفيد، 
لكنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس، 

نجـــع الصبـــاغ.
مينــــــــــــا  الشمـــــــــــــــاس   -29
تواضـــروس كاهًنـــا باســـم القـــس 
يوســـف، لكنيســـة الشـــهيد مـــار 

الصبـــاغ. نجـــع  جرجـــس، 
30- الشـــماس مدحت رشـــدي كاهًنا باســـم القس لوقا، لكنيســـة القديس األنبا أنطونيوس، األقصر.    31- الشـــماس رأفت روماني كاهًنا عاًما باســـم القس 

كيرلس، لخدمة قرى األقصر.   32- الشـــماس مينا منتصر كاهًنا عاًما باســـم القس هدرا، لخدمة قرى األقصر.
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أنه ال يوجد شيئ نافع لألنسان مثل اتلأمل ىف لك يوم فيما احتمله ابن اهلل الجلنا. )القديس أغسطينوس(

شـــهد قداســـة البابـــا تواضـــــــــــــــروس الثانـــي يـــوم 
الجمعـــة 26 نوفمبـــر 2021م، االحتفاليــــــــــــــــــة التي 
نظمهـــا المركـــز الثقافـــي القبطـــي تحـــت عنــــــــــــــــــوان 
العالمـــي  اليـــوم  بمناســـبة  قـــادرون« وذلـــك  »نحـــن 
لمتحدي اإلعاقة. شـــارك في االحتفالية الدكتــــــــــــورة 
نيفيـــن القبـــاج وزيـــرة التضامـــن، واألســـتاذ الدكتـــور 
محمـــود المتينـــي رئيـــس جامعــــــــــــــــة عيـــن شـــمس، 
والســـيدة فيبـــي فـــوزي وكيـــل مجلس الشـــيوخ، وعدًدا 
مـــن أعضاء مجلســـي النواب والشـــيوخ. ومن أحبار 
الكنيســـة حضـــر أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا دانيـــال 

بيـــن الذيـــن شـــاركوا فـــي الـــدورات التدريبيـــــــــــــــة  المدرِّ
التـــي نظمهـــا المركز الثقافي باالشـــتراك مع جامعة 
عيـــن شـــمس وفًقـــا للبروتوكول الموقـــع بين الجامعة 
والمركـــز، وكذلـــك أوائـــل الطلبـــة ممـــن درســـوا فـــي 

و2020م. 2019م  دورتـــي 

وقـــدم نيافـــة األنبـــا إرميـــا هديـــة تذكارية لقداســـة 
البابـــا بمناســـبة العيـــد التاســــــــــــع لجلـــوس قداســـته. 
وأهـــدى كذلـــك قداســـة البابـــا درع المركـــز الثقافـــي 

لوزيـــرة التضامـــن ورئيـــس جامعـــة عيـــن شـــمس.

أســـقف المعـــــــــــــادي وســـكرتير المجمــــــــــــــــع المقدس، 
واألنبـــا  والفشـــن،  ببـــا  أســـقف  إســـطفانوس  واألنبـــا 
إرميـــا األســـقف العـــام. تضمنـــت االحتفاليـــة كلمات 
للدكتـــورة نيفيـــن القبـــاج، ونيافـــة األنبـــا إرميـــا، وعدد 
مـــن الشـــخصيات، واختتمـــت بكلمـــة قداســـة البابـــا.

وفـــي الختــــــــــــــــــام تـــم تكريـــم عـــدد مـــن خريجـــي 
الجامعـــات المصريـــة مـــن الصم وضعاف الســـمع، 
فـــي إنجـــاح  التـــي ســـاهمت  وبعـــض الشـــخصيات 
تجربـــة إلحـــاق الصـــم بالجامعـــات. كمـــا تـــم تكريـــم 

ويشارك يف احتفايلة »حنن قادرون« يف املركز اثلقايف

قداسة ابلابا يستقبل بطريرك الرسيان الاكثويلك

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي فـــي 
المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة، يـــوم االثنيـــن 29 نوفمبـــر 
2021م، غبطة البطريرك مار أغناطيوس يوســـف 
الثالـــث يونـــان بطريـــرك أنطاكيـــة وســـائر المشـــرق 
مـــن  لغبطتـــه  المرافـــق  الكاثوليـــك والوفـــد  للســـريان 

أســـقف المعادي وســـكرتير المجمع المقدس، واألنبا 
يوليـــوس األســـقف العـــام لمصـــر القديمـــة وأســـقفية 
الخدمـــات، والراهـــب القـــس كيرلـــس األنبـــا بيشـــوي 
مدير مكتب قداســـة البابا، واألســـتاذ جرجس صالح 

منســـق العالقـــات مـــع كنائس الشـــرق األوســـط.

المطارنـــة والكهنـــة والشمامســـة، أعرب قداســـة البابا 
المرافـــق،  والوفـــد  البطريـــرك  بغبطـــة  ترحيبـــه  عـــن 

وجـــرى حديـــث ودي خـــالل اللقـــاء.

حضـــر اللقـــاء صاحبـــا النيافـــة: األنبـــا دانيـــال 

ويستقبل األمني العام ملجلس كنائس الرشق األوسط
اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي فـــي المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة، يـــوم   األحـــد 28 نوفمبر 2021م، الدكتور ميشـــيل عبـــس األمين العـــام لمجلس كنائس 
الشـــرق األوســـط الـــذي يـــزور مصـــر حالًيـــا. جـــرى خـــالل اللقـــاء مناقشـــة اإلعداد النعقـــاد الجمعية العامة الثانية عشـــرة لمجلس كنائس الشـــرق األوســـط والتي ُتعقد 
كل 4 ســـنوات. حضـــر اللقـــاء القـــس رفعـــت فكـــري األميـــن العام المشـــارك، والســـيدة هوجيت ســـالمة مديرة العالقات العامة، واألســـتاذ جرجس صالـــح األمين العام 

الفخـــري للمجلس.
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ِص« )لوقا 1: 46و4٧(
ِّ
، َوتَبَْتِهُج ُروِح بِاهللِ ُمَل ُم َنْفِس الرَّبَّ ».. ُتَعظِّ

ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي عظـــة االجتماع األســـبوعي مســـاء 
يـــوم األربعـــاء 17 نوفمبـــر 2021م. وُبثَّـــت العظـــة عبـــر القنـــوات الفضائيـــة 
المســـيحية وقنـــاة C.O.C التابعـــة للمركـــز اإلعالمـــي للكنيســـة علـــى شـــبكة 
اإلنترنـــت، دون حضـــور شـــعبي. واســـتكمل قداستـــــــــــه سلســـلة تأمالتـــــــــه فـــي 
مزمـــور 37 حيـــث تنـــاول اآليتيـــن 25 و26 »ُكْنـــُت َفتـــًى َوَقـــْد ِشـــْخُت، َوَلْم َأَر 
يَّـــًة َلـــُه َتْلَتِمـــُس ُخْبـــًزا. اْلَيـــْوَم ُكلَّـــُه َيَتـــَرأَُّف َوُيْقـــِرُض،  يًقـــا ُتُخلِّـــَي َعْنـــُه، َواَل ُذرِّ ِصدِّ

ِلْلَبَرَكِة«. َوَنْســـُلُه 
كمـــا ألقـــى قداســـته عظـــة االجتمـــاع األســـبوعي مســـاء يـــوم األربعـــاء 24 
نوفمبـــر 2021م، مـــن كنيســـة التجلـــي بمركـــز لوجـــوس بالمقـــر البابـــوي بديـــر 
القديـــس األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون. وُبثَّت العظة عبر القنـــوات الفضائية 

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
المســـيحية وقنـــاة C.O.C  التابعـــة للمركـــز اإلعالمـــي للكنيســـة علـــى شـــبكة 
اإلنترنت، دون حضور شـــعبي. واســـتكمل قداســـته سلســـلة تأمالته في مزمور 
ـــرِّ َواْفَعـــِل اْلَخْيـــَر،  37 حيـــث تنـــاول اآليـــات 27، 28، 29 »ِحـــْد َعـــِن الشَّ
، َواَل َيَتَخلَّى َعـــْن َأْتِقَياِئِه. ِإَلى اأَلَبِد  َواْســـُكْن ِإَلـــى اأَلَبـــِد. أَلنَّ الـــرَّبَّ ُيِحـــبُّ اْلَحقَّ
يُقـــوَن َيِرُثوَن اأَلْرَض َوَيْســـُكُنوَنَها  دِّ ـــا َنْســـُل اأَلْشـــَراِر َفَيْنَقِطـــُع. الصِّ ُيْحَفُظـــوَن. َأمَّ

ِإَلـــى اأَلَبد«.

وفـــي بدايـــة العظـــة هّنـــأ قداســـة البابـــا أبنـــاءه ببـــدء صـــوم الميـــالد المجيد، 
الذي بدأ اليوم التالي، معرًبا عن أمنياته أن يكون الصوم فرصة ألن تســـتعد 

القلوب الســـتقبال الســـيد المســـيح وتجدد العهود معه.

مقابالت قداسة ابلابا
يوم االثنين 22 نوفمبر 2٠21م

+ اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، بالمقـــر البابـــوي بديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي بوادي النطـــرون، نيافـــة األنبا أبراهام األســـقف العام بإيبارشـــية لوس 
آنجلـــوس، الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة. جـــرى خـــالل اللقاء مناقشـــة بعـــض أمور الخدمـــة الرعوية.

كما استقبل قداسته، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، عدًدا من الزائرين، كالتالي:
يوم الجمعة 26 نوفمبر 2٠21م

+ نيافـــة األنبـــا بافلـــوس أســـقف اليونـــان، الـــذي 
الموضوعـــات  مـــن  عـــدًدا  قداســـته  علـــى  عـــرض 

فـــي اإليبارشـــية. الخاصـــة بخدمتـــه الرعويـــة 
يوم السبت 2٧ نوفمبر 2٠21م

+ نيافـــة األنبـــا دانيـــــــــــــــــال األنبـــا بـــوال أســـقف 
ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا بـــوال بالبحـــر األحمـــر. 
جـــرى خـــالل اللقاء مناقشــــــــــــة بعـــض الموضوعات 

الخاصـــة بالديـــر.

والمشـــرف علـــى كنيســـة القديـــس األنبـــا بـــوال بأرض 
الجولـــف ومعـــه عـــدد مـــن كهنـــة القطـــاع وأســـرهم، 
أعـــرب  ثـــم  بالصـــالة  اللقـــاء  البابـــا  قداســـة  وافتتـــح 
نيافـــة األنبـــا أكليمنـــدس عـــن شـــكره لرعايـــة ومحبـــة 
قداســـة البابـــا ألبنائـــه فـــي القطـــاع، وألقـــى قداســـته 
كلمـــة روحيـــة وأجـــاب بعـــض األســـئلة وتناقـــش مـــع 
الحضـــور، ثـــم وزع قداســـته عليهـــم بعـــض الهدايـــا 
التذكاريـــة والتقطـــوا الصـــور مع قداســـته، وكان لقاًء 

رعويًّـــا جميـــاًل تســـوده روح المحبـــة واألبـــوة.

+ نيافـــة األنبـــا مـــارك أســـقف باريـــس وشـــمال 
فرنســـا، الـــذي عـــرض علـــى قداســـته بعـــض األمور 

الخاصـــة بالخدمـــة الرعويـــة فـــي اإليبارشـــية.
+ مديري إدارات أنشطة كنيسة السيدة العذراء، 
أرض الجولـــف، حيـــث قدمـــوا لقداســـته تقريـــًرا عـــن 

نشـــاطات الكنيسة.
يوم الثالثاء 3٠ نوفمبر 2٠21م

+ نيافة األنبا اكليمندس األسقف العام لكنائس 
قطـــاع ألماظـــة ومدينـــة األمـــل وشـــرق مدينـــة نصر 

احتفايلة ختريج أربع دفعات من اللكية اإللكرييكية

شـــهد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي مســـاء يـــوم االثنيـــن 29 نوفمبـــر 
2021م، االحتفاليـــة التـــي نظمتهـــا الكليـــة اإلكليريكيـــة، لتخريـــج أربـــع دفعات 
من خريجي إكليريكية األنبا رويس بقســـميها الصباحي والمســـائي، إلى جانب 

خريجـــي إكليريكيـــة الديـــر المحـــرق، للدفعـــات مـــن 2014م إلـــى 2017م.
تضمنـــت االحتفاليـــة، التـــي حضرهـــا عـــدد مـــن أحبـــار الكنيســـة، كلمـــات 
لصاحبـــي النيافـــة: األنبـــا ميخائيـــل األســـقف العام لكنائس قطـــاع حدائق القبة 
والوايلـــي والعباســـية ووكيـــل الكليـــة اإلكليريكيـــة باألنبـــا رويـــس، واألنبـــا بيجول 
أســـقف ورئيـــس الديـــر المحـــرق ومدير إكليريكية الدير، إلـــى جانب ثالثة أفالم 
تســـجيلية، أحدهـــا عـــن التطويـــرات التـــي شـــهدتها الكليـــة في عهد قداســـة البابا 
تواضـــروس الثانـــي، والثاني عن ترجمـــة العهد الجديد من القبطية إلى العربية 

بواســـطة لجنـــة برئاســـة األرشـــيدياكون حبيـــب جرجـــس، والـــذي طبعـــت الكليـــة 
اإلكليريكيـــة باألنبـــا رويـــس الجزء األول منه مؤخـــًرا، وقدم نيافة األنبا ميخائيل 
أول نســـخة منـــه لقداســـة البابـــا أثنـــاء الحفـــل. فـــي حين قـــدم الفيلـــم الثالث نبذة 
عـــن الكليـــة اإلكليريكيـــة بالمحـــرق. وكـــرم قداســـة البابا أســـاتذة الكلية، ثم ســـّلم 

خريجـــي الدفعـــات األربعة شـــهادات التخرج.
كمـــا أجـــرى أربعـــة مـــن خريجـــي اإلكليريكية، حـــواًرا مع قداســـة البابا حول 
عـــدد مـــن الموضوعـــات المتعلقـــة بـــدور الكلية فـــي العمل الكنســـي. وقدم نيافة 
األنبـــا ميخائيـــل واثنيـــن مـــن الخريجيـــن درع الكلية اإلكليريكية لقداســـة البابا. 

واختتمـــــــــــــت االحتفاليــــــــــــــــــة بكلمــــــــــــــة لقداســـــــــــــــــة البابا التي قدم خاللهـــــــــــــا 
التهنئـــة للخريجين.
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ُاَكءِ َوانلَّْوِح« )سفر يوئيل 2: 12( ْوِم َوابلْ وبُِكْم، َوبِالصَّ
ُ
ل
ُ
َّ بُِكلِّ ق ، ارِْجُعوا إِلَ »َولِكِن اآلَن، َيُقوُل الرَّبُّ

قرار بابوي رقم )18 لسنة 2021(
خبصوص إيبارشية جنع محادي

نظــًرا للظــروف الصحيــة التــي يمــر بهــا نيافــة األنبــا كيرلــس أســقف نجــع حمــادي وتوابعهــا 
وبعــد االجتمــاع مــع مجمــع كهنــة اإليبارشــية لدراســة الوضــع الرعــوي، تقــرر تشــكيل لجنــة 

مــن ثــالث مــن األحبــار األجــالء:
1- نيافــة األنبــا بيمــن، أســقف نقــادة وقــوص. 2- نيافــة األنبــا يوأنــس، أســقف أســيوط 

وتوابعهــا. 3- نيافــة األنبــا بيجــول، أســقف ورئيــس ديــر المحــرق
وذلــك إلدارة اإليبارشــية ومســاعدة األب األســقف واإلشــراف الكامــل رعوًيــا وإدارًيــا ومالًيــا 

علــى جميــع كنائــس اإليبارشــية ومرافقهــا والديــر مــع تقديــم تقريــر شــهري عــن أعمالهــا.
ُمصلين من أجل شفاء أسقف اإليبارشية وعودته لممارسة صالحيات خدمته.

وعلى ابن الطاعة تحل البركة،،

قرار بابوي رقم )20 لسنة 2021(
انتداب نيافة األنبا يوساب، األسقف العام باألقرص باإلرشاف ىلع دير األنبا باخوميوس )الشايب(

انتــداب نيافــة األنبــا يوســاب، األســقف العــام باألقصــر باإلشــراف الكامــل علــى ديــر القديــس األنبــا باخوميــوس )الشــايب( باألقصــر، رهبانًيــا وإدارًيــا ومالًيــا لحيــن 
تدبيــر رعايــة الديــر. وعلــى ابــن الطاعــة تحــل البركــة،،

قرار بابوي رقم )19 لسنة 2021(
خبصوص تشكيل جلنة خلدمة جملس شمامسة

كنيسة ما رمينا وابلابا كريلس
 شامبان بوالية إيلينوي

تشــكيل لجنــة للخدمــة بمجلــس شمامســة كنيســة مــا رمينــا 
والبابــا كيرلــس )مدينــة لجامعــة مشــهورة(، بواليــة إيلينــوي

+ وقــد تشــّكلت اللجنــة مــن كلٍّ مــن: 1- القــس مينــا بشــارة 
)رئيًســا(. 2- دكتور/ عادل حنا )عضو(. 3- دكتور/ أســامة 
إقالديــوس )عضــو(. 4- دكتــور/ رفعــت يعقــوب )عضــو(.. 

وعلــى ابــن الطاعــة تحــل البركــة،،

تذاكر األربعني ملثلث الرمحات األنبا اكراس
األسقف العام باملحلة الكربى

أقامـــت إيبارشـــية المحلـــة الكبـــرى، صبـــاح يـــوم الســـبت 20 نوفمبـــر 
2021م، قـــداس تـــذكار األربعيـــن ألســـقفها العـــام مثلـــث الرحمـــات األنبـــا 
كاراس، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء )مقـــر مطرانيـــة المحلـــة الكبـــرى(، حيـــث 
صلـــى القـــداس اإللهـــي إلـــى جانـــب نيافـــة األنبـــا صليـــب أســـقف ميـــت غمر 
ودقـــادوس وبـــالد الشـــرقية والنائـــب البابـــوي لإليبارشـــية، أصحـــاب النيافـــة: 
األنبـــا مرقـــس مطـــران شـــبرا الخيمة، واألنبـــا بوال مطران طنطـــا، واألنبا بيمن 
أســـقف نقـــادة وقـــوص، واألنبـــا ماركـــوس أســـقف دمياط وكفر الشـــيخ ورئيس 
ديـــر الشـــهيدة دميانـــة بالبـــراري، باإلضافـــة إلى مجمع كهنـــة المحلة الكبرى، 
وكهنـــة ورهبـــان مـــن أديـــرة الســـيدة العـــذراء المحـــرق، والقديس أنبـــا صموئيل 
المعتـــرف، ورئيـــس المالئكـــة ميخائيل بجبـــل النقلون، وإيبارشـــيات المنوفية، 
وطنطـــا، وكفـــر الشـــيخ، وميـــت غمـــر، والبحيـــرة، والمنصورة، والفيـــوم، ووفد 

مـــن أســـقفية الشـــباب وممثـــل عـــن المجلـــس اإلكليريكـــي باإلســـكندرية.

وأقامـــت اإليبارشـــية، مســـاء اليـــوم ذاتـــه، حفـــل تأبيـــن مثلـــث الرحمـــات 
األنبا كارس األســـقف العام إليبارشـــية المحلة الكبرى، بكاتدرائية الســـيدة 
العـــذراء بالمحلـــة الكبـــرى. حضـــر التأبيـــن إلـــى جانـــب نيافة األنبـــا صليب 
أســـقف ميت غمر ودقادوس وبالد الشـــرقية والنائب البابوي للمحلة الكبرى، 
ومجمـــع كهنـــة وشـــعب اإليبارشـــية، الدكتـــور طـــارق رحمـــي محافـــظ الغربية 
الـــذي ألقـــى كلمـــة عبـــر فيهـــا عن محبتـــه الكبيـــرة للمتنيح األنبـــا كاراس، كما 

حضـــر أيًضا من النواب والمســـئولين الدينييـــن والتنفيذيين بمحافظة الغربية، 
ووفـــود مـــن الطوائف المســـيحية بالمحلة.

وُأقيـــم فـــي التاســـعة من صباح يـــوم الثالثـــاء 23 نوفمبر 2٠21م، 
قـــداس تـــذكار األربعيـــن لمثلـــث الرحمـــات األنبـــا كاراس، األســـقف العام 
إليبارشـــية المحلـــة الكبـــرى، وذلـــك بدير رئيـــس المالئكـــة ميخائيل ببرية 
األســـاس بنقـــاده. شـــارك فـــي الصلـــوات مـــن أحبـــار الكنيســـة، إلـــى جانب 
نيافـــة األنبـــا بيمـــن أســـقف نقـــاده وقـــوص، ورئيس الديـــر، أصحـــاب النيافة: 
األنبـــا أنطونيـــوس مطـــران الكرســـي األورشـــليمي والشـــرق األدنـــى، واألنبـــا 
ويصـــا مطـــران البلينـــا، واألنبا بســـاده مطـــران إخميم وســـاقلته، واألنبا باخوم 
أســـقف ســـوهاج والمنشـــاة والمراغة، واألنبا مرقوريوس أســـقف جرجا، واألنبا 
البابـــوي  الشـــرقية والنائـــب  أســـقف ميـــت غمـــر ودقـــادوس وبـــالد  صليـــب 
إليبارشـــية المحلـــة الكبرى، واألنبا يوســـاب االســـقف العـــام لألقصر، واألنبا 
يوســـف أســـقف بوليفيا، واألنبا بيجول أســـقف ورئيس الدير المحرق، واألنبا 
متـــاؤس أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـيدة العذراء بجبـــل إخميم، واألنبـــا ثاؤفيلس 
أســـقف منفلوط، واألنبا فيلوباتير أســـقف أبوقرقاص، واألنبا رويس األســـقف 

العام آلســـيا.
كمـــا شـــارك فـــي قـــداس الذكـــرى مـــن اآلبـــاء الرهبـــان، ممثلـــو مجامـــع 
أديـــرة: المحرق بأســـيوط، واألنبا بيشـــوي بوادي النطـــرون، واألنبا صموئيل 
بجبـــل القلمـــون، واألنبـــا باخوميـــوس )الشـــايب( باألقصـــر، واألنبـــا متـــاؤس 
الفاخـــوري بإســـنا، والشـــهيد مـــار جرجـــس بالرزيقـــات، ومـــن اآلبـــاء الكهنة، 
ســـوهاج  حمـــادي،  نجـــع  ســـمالوط،  الكبـــري،  المحلـــة  إيبارشـــيات  ممثلـــو 
والمنشـــاة والمراغـــة، إخميـــم وســـاقلته، دشـــنا، قنـــا، األقصر، إســـنا وأرمنت، 

الفيوم. أســـوان، 
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ف

لة الكرازة - 19 نو� مب

»صاحلٌة الصالة مع الصوم، والصدقة خرٌي من ادخار كنوز اذلهب« )طوبيا 12: 8(

إيبارشية ابلحرية ومطروح واخلمس مدن الغربية

قـــام نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس مطـــران البحيـــرة ومطـــروح والخمـــس مـــدن 
الغربيـــة، صبـــاح يـــوم االثنيـــن 29 نوفمبـــر 2021م، بكنيســـة القديـــس مـــار 
مرقـــس الرســـول بكرمـــة دمنهـــور، وذلـــك برســـامة تســـعة مـــن اآلبـــاء الكهنـــة 
رتبـــة القمصيـــة، وهـــم: )1( القمـــص دوماديوس عزيز كاهن كنيســـة الشـــهيد 
مـــار جرجـــس بدمتيـــوه، كـــوم حمـــادة. )2( القمص مقار جالي كاهن كنيســـة 
الشـــهيد أبـــي ســـيفين جنـــوب مدينـــة الســـادات. )3( القمـــص كاراس ناصـــر 
كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء ورئيس المالئكة ميخائيل بالقرية البيضا. )4( 
القمص نحميا هدية كاهن كنيســـة الشـــهيد مار جرجس بالنهضة، العامرية. 
)5( القمـــص أباديـــر نصيـــف كاهـــن كنيســـة العائلـــة المقدســـة والشـــهيد مـــار 
جرجـــس بالخصمـــة، أبـــو المطاميـــر. )6( القمـــص ســـاويروس ســـعد كاهـــن 
كنيســـة الشـــهيد أبـــي ســـيفين والقديـــس األنبـــا ونـــس بالبصـــرة، العامرية. )7( 
القمـــص مكاريـــوس ريـــاض كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء والثـــالث مقـــارات 
القديســـين بالبســـتان. )8( القمـــص عبدالمســـيح وديـــد كاهـــن كنيســـة الســـيدة 
العـــذراء والشـــهيد مـــار مينا بالســـبعاوي، أبو المطاميـــر. )9( القمص لوكاس 
إبراهيـــم كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بكـــوم حمـــادة. خالـــص تهانينـــا 
لنيافـــة األنبـــا باخوميـــوس، ولآلبـــاء القمامصـــة الجـــدد، ولمجمـــع اآلباء كهنة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية شربا اخليمة

قـــام نيافـــة األنبـــا مرقـــس مطـــران شـــبرا الخيمـــة، بكنيســـة الشـــهيد مـــار 
جرجـــس )مقـــر المطرانيـــة(، وخاللـــه تمـــم نيافتـــه طقـــس ســـيامة ثالثـــة مـــن 
الشمامســـة في درجة القسيســـية، وهم: )1( الشـــماس عاطف كرم كاهًنا على 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء، بيجـــام، باســـم القـــس أخنـــوخ. )2( الشـــماس إيهـــاب 
عطـــا كاهًنـــا على كنيســـة الســـيدة العـــذراء ورئيـــس المالئكة غبريـــال، بيجام، 
باســـم القس يونان. )3( والشـــماس كيرلس ماجد كاهًنا على كنيســـة القديس 
مـــار مرقـــس الرســـول، المنشـــية، باســـم القـــس زكريـــا. شـــارك فـــي صلـــوات 
القـــداس والســـيامة عـــدد مـــن اآلباء كهنة اإليبارشـــية والشـــعب، وســـط تطبيق 
اإلجـــراءات االحترازيـــة. خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبا مرقـــس، ولآلباء الكهنة 

الجـــدد، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية بين سويف

قام نيافة األنبا غبريال أســـقف بني ســـويف والواســـطى، يوم الســـبت 27 
نوفمبـــر 2021م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء )مقـــر المطرانيـــة( ببنـــي ســـويف، 
بســـيامة كاهنيـــن جديديـــن، وهمـــا: )1( الشـــماس مـــكاري توفيـــق باســـم القس 
طوبيـــا كاهًنـــا علـــى كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بأبـــو صيـــر – الواســـطى. 
)2( الشـــماس مينـــا بدوي باســـم القـــس تيموثاوس كاهًنا على كنيســـة القديس 
األنبـــا كاراس ببنـــي ســـويف. خالص تهانينا لنيافة األنبـــا غبريال، وللكاهنين 

الجديديـــن، ولمجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية مطاي

قـــام نيافـــة األنبـــا جورجيـــوس أســـقف مطـــاي، يـــوم الجمعـــة 26 نوفمبـــر 
التابـــع  والخلـــوات  المؤتمـــرات  بمبنـــي  الســـمائيين  كنيســـة  فـــي  2021م، 
لإليبارشـــية بالمناهـــرة، وخالله ســـام نيافته الشـــماس مجدي وليـــم كاهًنا على 
مذبـــح القديـــس األنبـــا أنطونيـــوس بعزبة فانا باســـم القس باســـيليوس. خالص 
تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا جورجيـــوس، وللقـــس باســـيليوس، ولمجمع اآلبـــاء كهنة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح

القمـــح، بســـيامة  نيافـــة األنبـــا تيموثـــاوس أســـقف الزقازيـــق ومنيـــا  قـــام 
ثالثـــة كهنـــة جـــدد، للخدمـــة باإليبارشـــية، يوم الســـبت 27 نوفمبـــر 2021م، 
فـــي كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس مـــار يوحنـــا الحبيـــب )مقـــر المطرانية( 
بالزقازيـــق، والكهنـــة الجـــدد، هـــم: )1( الشـــماس كمـــال حبيـــب كاهًنـــا علـــى 
كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بمنيـــا القمـــح باســـم القـــس ســـاويروس. )2( 
الشـــماس بطرس القمص لوقا كاهًنا على كنيســـة الشـــهيد مار جرجس بمنيا 
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القمـــح باســـم القـــس بشـــارة. )3( الشـــماس فليمـــون كامـــل كاهًنا على كنيســـة 
الشـــهيد مـــار مينـــا بمنيـــا القمـــح باســـم القـــس تاوضـــروس. كمـــا رســـم نيافتـــه 
خمســـة مـــن كهنـــة اإليبارشـــية قمامصـــة، وهـــم: )1( القمـــص ويصـــا حفظي 
كنيســـة رئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل كفـــر الديـــر، منيـــا القمـــح. )2( القمـــص 
يوأنـــس ســـليمان كنيســـة الشـــهيد مـــار مينا منيـــا القمح. )3( القمص يوســـاب 
ثابـــت كنيســـة األميـــر تـــادرس الجديـــدة، منيـــا القمـــح. )4( القمـــص أندراوس 
صالـــح كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس منيا القمـــح. )5( القمـــص يعقوب وليم 
كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس الزقازيـــق. شـــارك في الصلوات عـــدد كبير من 
اآلباء كهنة االيبارشـــية وبعٌض من خارجها، وخورس الشمامســـة والشـــعب. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبا تيموثـــاوس، ولآلباء القمامصـــة والكهنة الجدد، 

ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية املنيا

قام نيافة األنبا مكاريوس أســـقف المنيا، صباح يوم الســـبت 27 نوفمبر 
2021م، فـــي كنيســـة الشـــهيد األميـــر تـــادرس الشـــطبي بالمنيـــا، بســـيامة 6 
كهنـــة جـــدد منهـــم أربعـــة للخدمـــة فـــي قـــرى اإليبارشـــية، إلـــى جانـــب كاهنيـــن 
عاّمين، والكهنة الجدد هم: )1( الشـــماس فيكتور حنا كاهًنا لكنيســـة الســـيدة 
العـــذراء ورئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل، قريـــة عاصم، باســـم القـــس يوأنس. )2( 
الشـــماس بوال ســـمير كاهًنا لكنيســـة القديس األنبا أبرآم، عزبة الباشـــا، باســـم 
القس توماس. )3( الشـــماس مكرم شـــكر هللا كاهًنا عاًما باســـم القس أبادير. 
)4( الشـــماس كيرلـــس صـــالح كاهًنـــا لكنيســـة الشـــهيد أبـــي ســـيفين، قرية أبو 
جريـــد باســـم القـــس مرقوريـــوس. )5( الشـــماس كيرلـــس ســـامي كاهًنـــا عاًمـــا 
باســـم القس بنيامين. )6( الشـــماس إرميا ماهر كاهًنا لكنيســـة الســـيدة العذراء 
والقديس يوسف النجار، قرية الجزيرة باسم القس أباهور. شارك في صلوات 
القـــداس والســـيامة 40 كاهًنـــا مـــن مجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وعدد من 
اآلبـــاء الكهنـــة مـــن بعـــض اإليبارشـــيات. جـــرت كافة الصلوات وســـط تطبيق 
اإلجـــراءات االحترازيـــة. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا مكاريـــوس، ولآلبـــاء 

الكهنـــة الجـــدد، ولمجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم

قام نيافة األنبا دوماديوس أســـقف 6 أكتوبر وأوســـيم، صباح يوم الســـبت 
20 نوفمبـــر 2021م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس األنبـــا صموئيـــل 

بمدينـــة الشـــيخ زايـــد، التابعـــة لإليبارشـــية، وخاللـــه ســـام نيافته الشـــماس مينا 
ثـــروت كاهًنـــا باســـم القـــس يوحنا للخدمة في الكنيســـة ذاتهـــا، كما منح كاهن 
الكنيســـة القس بفنوتي عزمي رتبة القمصية. شـــارك في الصلوات عدد من 
اآلبـــاء الكهنـــة وشـــعب الكنيســـة. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا دوماديـــوس، 
وللقمـــص بفنوتـــي، وللقـــس يوحنـــا، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر 

أفراد الشـــعب.

إيبارشية أبوقرقاص

قـــام نياقـــة األنبـــا فيلوباتيـــر أســـقف أبوقرقـــاص، يـــوم الســـبت 27 نوفمبر 
2021م، بســـيامة خمســـة كهنة جدد، للخدمة في اإليبارشـــية ككهنة عموم، 
كمـــا ســـيم ســـتة دياكونييـــن، وهـــي أول ســـيامات نيافتـــه منـــذ ســـيامته أســـقًفا 
لإليبارشـــية فـــي مـــارس الماضـــي. والكهنـــة الجـــدد هم: )1( الشـــماس ماركو 
مبـــروك كاهًنـــا عاًمـــا باســـم القـــس أرســـانيوس. )2( الشـــماس أبانوب رشـــدي 
كاهًنـــا عاًمـــا باســـم القـــس بيجـــول. )3( الشـــماس مينـــا عيـــاد كاهًنـــا عاًمـــا 
باســـم القـــس ســـمعان. )4( الشـــماس خـــزام فـــوزي كاهًنـــا عاًمـــا باســـم القـــس 
مرقوريوس. )5( الشـــماس عادل خشـــيت كاهًنا عاًما باســـم القس ثاؤفيلس.

أما الدياكونيين فهم: )1( الشـــماس بيتر وصفي باســـم دياكون أرســـاني. 
)2( الشـــماس كيرلـــس ثـــروت باســـم  دياكـــون ســـدراك. )3( الشـــماس جرجس 
رومانـــي باســـم دياكـــون جرجـــس. )4( الشـــماس مينـــا عـــزت باســـم  دياكـــون 
دانيال. )5( الشـــماس جرجس نصيف باســـم  دياكون كاراس. )6( الشـــماس 

شـــنوده حنا  باســـم دياكون شـــنوده.
شـــارك في الصلوات عدد كبير من اآلباء كهنة االيبارشـــية وبعٌض من 
خارجهـــا، ومجموعـــة مـــن اآلبـــاء رهبـــان الديـــر المحـــرق وخورس الشمامســـة 
والشـــعب. خالص تهانينا لنيافة األنبا فيلوباتير، ولآلباء الكهنة والدياكونيين 

الجدد، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

مكرسات جديدات دلير بنات مريم ببين سويف

احتفـــل ديـــر بنـــات مريـــم التابـــع إليبارشـــية بنـــي ســـويف يـــوم الخميـــس 
25 نوفمبـــر 2021م، بانضمـــام تســـع مكرســـات جديـــدات ممـــن أنهيـــن فترة 
االختبـــار المقـــررة للتكريـــس البتولـــي للفتيـــات. صلـــى نيافـــة األنبـــا غبريـــال 
أســـقف بني ســـويف صلوات التكريس، قبل أن يتولى خدمة القداس اإللهي 
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بالدير ذاته. والمكرســـات الجديدات، هن: تاســـوني فابيوال، تاســـوني شـــيري، 
تاســـوني فيبي، تاســـوني جوليا، تاســـوني تريڤينا، تاســـوني صوفيا، تاســـوني 
بافنوتيـــا، تاســـوني يوليطـــا، تاســـوني مـــورا. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا 

غبريـــال، وللمكرســـات الجديـــدات، ولمجمـــع مكرســـات اإليبارشـــية.

زيارة سكرتري أول السفارة األمريكية
للكنيسة املرقسية باإلسكندرية

يـــوم  باإلســـكندرية،  البطريركيـــة  وكيـــل  إميـــل  أبـــرَام  القمـــص  اســـتقبل 
الســـبت 20 نوفمبـــر 2021م، الســـيد جوناثـــان ويدن ســـكرتير أول الســـفارة 
األمريكيـــة بمصـــر فـــي زيارتـــه للكنيســـة المرقســـية باإلســـكندرية، حيـــث قدم 
وكيل البطريركية نبذة وشـــرًحا عن تاريخ الكنيســـة المرقســـية كأقدم كنيســـة 
بأفريقيـــا كمـــا قـــدم للضيـــف الدبلوماســـي هديـــة تذكاريـــة وتـــم التقـــاط بعـــض 

التذكارية. الصـــور 

االحتفال بايلوبيل اذلهيب نليافة األنبا باخوميوس 
بقطايع كفر ادلوار وأبواملطامري

احتفلـــت كنائـــس قطاعـــي مركـــز كفـــر الـــدوار ومركـــز أبـــو المطاميـــر 
بإيبارشـــية البحيـــرة وتوابعهـــا، يـــوم الســـبت 27 نوفمبـــر 2021م، باليوبيـــل 
الذهبـــي لســـيامة نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس مطـــران البحيرة ومطـــروح والخمس 
مـــدن الغربيـــة ورئيـــس ديـــر القديس االنبا مكاريوس الســـكندري بجبل القاللي 
بالبحيـــرة. وقدمـــت كنائـــس قطاعي كفـــر الدوار وأبو المطاميـــر خالل الحفل 
فيلًمـــا تســـجيليًّا وكـــوراالت وكلمـــات تهنئـــة. ُيذكـــر أن اإليبارشـــية خصصـــت 
العـــام الجــــــــــــــاري لالحتفـــال باليوبيـــل الذهبـــي لنيافتـــــــــــه فـــي كافـــة قطاعـــات 

الخدمـــة بها.

نيافة األنبا باخوميوس يدشن كنيسة 
مارجرجس واألنبا أنطونيوس باملثلث بالعامرية

دشـــن نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس مطـــران البحيـــرة ومطـــروح والخمس مدن 
الغربيـــة، صبـــاح يـــوم االثنيـــن 22 نوفمبـــر 2021م، كنيســـة الشـــهيد مـــار 
جرجـــس والقديـــس األنبـــا أنطونيوس بالمثلـــث بالعامرية، التابعة لإليبارشـــية، 
حيـــث تـــم تدشـــين مذابـــح الكنيســـة، المذبـــح الرئيـــس علـــى اســـم الشـــهيد مار 
جرجـــس والقديـــس األنبا أنطونيوس، والمذبح البحري على اســـم الشـــهيد مار 
مينـــا والقديـــس األنبـــا أمونيوس األســـقف والشـــهيد، والمذبح القبلي على اســـم 
الشـــهيد فيلوباتير مرقوريوس والشـــهيدة رفقة. كما ُدِشـــنت كنيسة الدور األول 
علـــى اســـم الســـيدة العـــذراء والمـــالك ميخائيـــل، وُدِشـــن أيًضـــا حضـــن اآلب 
وأيقونات الكنيســـة وأواني للخدمة. كما قام نيافته أثناء القداس برســـامة 50 
من أبناء الكنيســـة شمامســـة. شـــارك في صلوات التدشـــين والقداس صاحبا 
النيافـــة: األنبـــا إيالريـــون األســـقف العـــام لقطـــاع كنائـــس غرب اإلســـكندرية، 

واألنبـــا هرمينـــا االســـقف العـــام لقطاع كنائس شـــرق اإلســـكندرية.

نيافة األنبا تادرس يضع حجر أساس
كنيسة جديدة ببورسعيد

قام نيافة األنبا تادرس مطران بورســـعيد، ظهر يوم الســـبت 27 نوفمبر 
2021م، وضع حجر أســـاس كنيســـة الســـيدة العذراء والقديس البابا كيرلس 
الســـادس بالحـــي اإلماراتـــي فـــي مدينـــة بورســـعيد، وذلـــك بحضـــور عـــدد من 
اآلبـــاء الكهنـــة والشـــعب. وقـــدم نيافتـــه شـــرًحا للحضـــور يخـــص محتويـــات 
الصنـــدوق الخشـــبي الـــذي يوضـــع عـــادًة فـــي أســـاس مبنـــى الكنيســـة، وهي: 
الصندوق الخشـــبي الذي يرجع إلى خشـــب الصليب، ووضع بداخله الكتاب 
المقـــدس، الصليـــب، نســـخة مـــن بعـــض الصحـــف التـــي صـــدرت فـــي وقـــت 
وضـــع حجـــر األســـاس، مجلـــة الكنيســـة، صـــورة مـــن الترخيـــص الرســـمي 
لبنـــاء الكنيســـة، العمالت المســـتخدمة فـــي حالًيا، صور لقداســـة البابا ونيافة 
المطـــران، ووثيقـــة وقـــع عليهـــا مطـــران بورســـعيد وعـــدد مـــن اآلبـــاء الكهنـــة 

وبعـــض مـــن الشـــعب الـــذي حضر المناســـبة.

ِعيُنَك« )إشعياء 41: 1٣(
ُ
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ـــرِّ َواْفَعـــِل اْلَخْيـــَر، َواْســـُكْن ِإَلـــى  »ِحـــْد َعـــِن الشَّ
، َواَل َيَتَخلَّـــى َعـــْن  اأَلَبـــِد. أَلنَّ الـــرَّبَّ ُيِحـــبُّ اْلَحـــقَّ
ـــا َنْســـُل اأَلْشـــَراِر  َأْتِقَياِئـــِه. ِإَلـــى اأَلَبـــِد ُيْحَفُظـــوَن. َأمَّ
َوَيْســـُكُنوَنَها  اأَلْرَض  َيِرثُـــوَن  يُقـــوَن  دِّ الصِّ َفَيْنَقِطـــُع. 

ِإَلـــى اأَلَبـــد« )مـــز29-27:37(
التقـــوى تعنـــي مخافـــة هللا، وطبًعـــا كلنـــا نعـــرف 
اآليـــة الجميلـــة التـــي تقـــول »رأس الحكمـــة مخافـــة 
هللا« )ســـي16:1(، يعنـــي بدايـــة الحكمـــة أو أول 
دروس الحكمة أو أول طريق الحكمة أن اإلنسان 
يســـلك بالتقـــوى ويســـلك بالمخافـــة. والمخافـــة تعني 
اإلنسان يشعر دائًما بحضور هللا، وطبًعا الكنيسة 
تزودنـــا ببعـــض الطقـــوس التـــي تســـاعدنا فـــي هذه 
قبـــل األكل  الحيـــاة، مثـــاًل حيـــن نرشـــم الصليـــب 
أو قبـــا أن نبـــدأ فـــي عمـــل مـــا، فهـــذا يعننـــي يقيننا 
بحضـــور هلل. »رأس الحكمـــة مخافـــة هللا« تعنـــي 
أن اإلنســـان يشـــعر بحضـــور هللا فـــي كل مواقـــف 
حياتـــه، وهـــذه نقطـــة جوهريـــة فـــي حيـــاة اإلنســـان، 
ويذكرنـــا هـــذا بمـــا قالـــه القديس بولس الرســـول في 
نهايـــة رســـالته األولـــى إلـــى كورنثـــوس: »ِاســـَهروا. 
ْوا. لَتِصْر ُكلُّ  اثُبتـــوا فـــي اإليماِن. كونوا ِرجااًل. تَقوَّ
ُأموِرُكـــْم فـــي َمَحبٍَّة« )1كو13:16-14(. عيشـــوا 
أنـــه ربطهـــا  بالمخافـــة، والحـــظ  بالتقـــوى، عيشـــوا 
بالســـهر الروحـــي والثبـــات فـــي اإليمـــان والنضـــوج 
)كونوا رجااًل( ثم عيشـــوا بالتقوى، ويكمل بالصورة 

العامـــة )لتصـــر كل أموركـــم فـــي محبة(. 
هـــذا الشـــكل الخماســـي يضـــع أمامنـــا معانـــي 
مهمـــة عـــن حيـــاة التقـــوى، يمكـــن أن نقّربهـــا مـــن 

خـــالل بعـــض األمثلـــة: 
آلالم  تعـــّرض  وكيـــف  الصديـــق  يوســـف 
وضيقات كثيرة، وكيف ُوِضع في السجن، وكيف 
تعـــرض لتجربـــة اإلغراء فـــي بيت فوطيفـــار، لكنه 
قـــال عبـــارة المرأة فوطيفار صالحـــة لكل األجيال: 
ـــرَّ العظيـــَم وُأخِطـــُئ إَلـــى  »كيـــَف أصَنـــُع هـــذا الشَّ
هللِا؟« )تـــك9:39(؛ كان يـــرى هللا أمامه حتى وهو 
مبيـــع كعبـــد، مثلـــه مثـــل داود النبـــي الـــذي قـــال: 
»جعلـــت الـــرب أمامـــي فـــي كل حيـــن...«. هـــذا 
شـــكل مـــن أشـــكال المخافة، أن أنظـــر حضور هللا 
فـــي كل موقـــف فـــي كل عمل في كل شـــخص في 

كل مـــكان. 
الفتيـــة الثالثــــــــة حيـــن كســـروا قانـــون الملـــك 
فُقبـــض  الذهبـــــــــــــي،  للتمثـــال  السجـــــــــــود  ورفضـــوا 
عليهـــم، ثـــم ألقـــوا فـــي أتـــون النـــار، وقـــــــــــال لهـــم 
الملـــك مســـتهزًئا: »مـــن هـــو اإللـــه الـــذي ينقذكـــم 
مـــن يـــدي؟«، فأجابـــوه: »هـــوذا يوَجـــُد إلهنـــا اّلـــذي 
َنعُبـــُدُه يســـتطيُع أْن ُيَنّجَينـــا...«، وحيـــن ُألقـــوا فـــي 

)2( كيف نشأ الخير والشر؟
اإلجابة نجدها في قصــــــــة الخلق، حين أغوت 
الحيـــة المـــرأة أن تـــأكل مـــن الشـــجرة، فيصيـــر آدم 
وحـــواء كاهلل عارفيـــن الخيـــر والشـــر )تـــك3(. نشـــأ 
والشـــر إًذا حيـــن خدعـــت الحيـــة حـــواء، وأغرتهـــا 
بـــاألكل مـــن الشـــجرة، وحتى اليوم يغري الشـــيطان 

اإلنســـان بأشـــكال وأنـــواع متعددة.
ظهـــر مـــن هذه القصة أن هللا صانع الخيرات، 
صنــــــــع الكــــــــون وكـــــــل الخيــــــــــر الذي فيـــــــه، ومنح 

الخير لإلنسان. 
حيـــن اســـتمع اإلنســــــــــــــــان إلـــى صـــوت الشـــر 
انكشـــف عنهمـــا ســـتر هللا وعلمـــا أنهمـــا عريانـــان، 
صـــورة النقـــاوة اللـــي كانـــت في داخلهمـــا ضاعت، 
آدم  اللحظـــة كســـر  تلـــك  فـــي  الخطيـــة،  شـــوهتها 
وحـــواء الوصيـــة، وكســـرا قلـــب هللا، ابتعد اإلنســـان 
عـــن صـــوت هللا ودخل في عالم الشـــر والخطية.. 
هكـــذا ظهـــر الشـــر في التاريـــخ اإلنســـاني، وصار 
الشـــيطان مـــن تلـــك اللحظـــة ”عدو الخيـــر“، وعدو 

اإلنســـان، وعـــدو الخيـــر لإلنســـان. 
لذلك إياك أن تفكر أن هللا يصنع شـــًرا، هللا ال 
يصنـــع شـــًرا أبـــًدا، ويقول القديس يعقوب الرســـول: 
»ال َيُقـــْل أَحـــٌد إذا ُجـــرَِّب: »إّنـــي ُأَجـــرَُّب ِمـــْن ِقَبـــِل 
ـــروِر، وهـــو ال  ُمَجـــرٍَّب بالشُّ َغيـــُر  هللِا«، ألنَّ هللَا 

ُيَجـــرُِّب أَحـــًدا« )يعقـــوَب13:1(.
تذكـــر جيـــًدا أن هللا صانـــع الخيـــــــــــــرات، وأن 
الشـــيطان هـــو عـــدو الخير، والشـــر هـــو البعد عن 

الخيـــر أي البعـــد عـــن هللا.

)3( لماذا ينبغي أن أصنع الخير؟
اإلنسان من هللا، ومصدر حياته من هللا، فهو 
يعيـــش فـــي دائـــرة الخيـــر حتى يصير لـــه النصيب 
الصالـــح، وعندمـــا يتـــرك الحيـــاة األرضيـــة وينتقـــل 

إلـــى الحيـــاة الســـماوية يصير فـــي معية هللا.
لمـــاذا يجـــب أن أعمـــل الخيـــر؟ لســـبب بســـيط 
الّصاِلـــِح  الَعَمـــِل  فـــي  بَصبـــٍر  اّلذيـــَن  »أّمـــا  جـــًدا 
َيطُلبـــوَن الَمجَد والَكراَمَة والَبقـــاَء، فبالحياِة األبديَِّة. 
الَح«  وَمجـــٌد وكراَمـــٌة وَســـالٌم لـــُكلِّ َمـــْن َيفَعـــُل الصَّ
فـــي معيـــة هللا ومعيـــة  لكـــي تكـــون  )رو10:2(. 
القديســـين واألبـــرار والصّديقيـــن، لكـــي تخيـــا فـــي 
ســـالم، فالخطيـــة تنـــزع الســـالم، والشـــرير عندمـــا 
ٌة وضيٌق،  يترك هذه األرض فنصيبه الهالك »ِشدَّ
: الَيهـــوديِّ أوَّاًل  ـــرَّ عَلـــى ُكلِّ َنفـــِس إنســـاٍن َيفَعُل الشَّ

« )رو9:2(. ثُـــمَّ اليونانـــيِّ
الخالصة أيها األحبـــــاء: إذا أردت أن تعيش 
بالحكمة تعّلم هذا الدرس الذي هو رأس الدروس، 
ألن رأس الحكمـــة وبدايـــة الحكمـــة هي مخافة هللا، 

عش بالتقوى.
إللهنــــــــــا كــــل مجـــد وكرامة من اآلن وإلى 

آمين. األبد 

عظة األربعاء 24 نوفمبر 2021 من كنيسة التجلي بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس األنبا بيشوي

األتـــون كانوا يتمشـــون في األتـــون، الحبال تحترق 
وأجســـادهم لـــم تمسســـها النـــار وال مالبســـهم، هـــذا 

هـــو هللا الحاضـــر الموجـــود. 
إحـــدى المشـــكالت الكبيـــرة فـــي حيـــاة اإلنســـان 
وجـــود الخير ووجود الشـــر، وصـــار تعريف الخير 
أو تعريف الشـــر مرتبًطا بالنفعية والمادية وبعض 
األفـــكار الجديـــدة، فمثـــاًل التعريف العالمي للشـــر: 
الشـــر هـــو فقـــط أن تـــؤذي اآلخـــر؛ هـــذا التعريـــف 
الغيـــر  العالقـــات  أن  يعتبـــر  مثـــاًل  ألن  خبيـــث، 
شـــرعية والعالقـــات المنحرفـــة خـــارج إطـــار الزواج 
ليـــس فيهـــا إيذاء لآلخر، وبالتالي ليســـت شـــًرا! أو 
الجنســـية المثليـــة ومـــا شـــابهها... كذلـــك النهـــم أو 

الطمـــع واالســـتهالك الغيـــر مبرر... 

ال  عالميـــة  أو  علمانيـــة  مفاهيـــم  هـــذه  كل 
نقبلها وال تقبلها مســـيحيتنا على اإلطالق، لذلك 
ســـأحصر الموضـــوع فـــي ثالثة أســـئلة، ونحاول 
أن نجيبها لنفهم كيف يعيش اإلنســـان بالتقوى.

)1( ما هو الخير؟ وما هو الشر؟
الخير هو هللا وكل ما يصنعه هللا، عالم هللا هو 
عالـــم الخيـــر، لذلك نقول عـــن هللا أنه كلي الخير. 
والتحيـــة اليوميـــة ”صبـــاح الخيـــر“ تعنـــي الصبـــاح 
الـــذي منحـــه لنا هللا كلي الخير. كلمة خير جاءت 
كثيـــًرا فـــي الكتـــاب المقـــدس بأوصـــاف متعددة من 
أشـــهرها وصـــف صالـــح وصـــالح، »ســـبحوا الرب 
ألنـــه صالـــح ألنـــه خّيـــر، رنمـــوا الســـمه ألن ذاك 
حلـــو« )مـــز135(. يقـــول يعقـــوب الرســـول: »ُكلُّ 
ـــٍة هي ِمـــْن فوُق،  َعطيَّـــٍة صاِلَحـــٍة وُكلُّ َمْوِهَبـــٍة تامَّ
ناِزَلـــٌة ِمـــْن ِعنـــِد أبـــي األنـــواِر، اّلـــذي ليـــس ِعنـــَدُه 
تغييـــٌر وال ِظـــلُّ َدَوراٍن« )يعقـــوَب17:1(، كل خير 
نـــازل مـــن فـــوق، كل موهبـــة تامـــة هـــي مـــن فـــوق 

نازلـــة مـــن عند أبـــي األنوار.
اختصـــاًرا: الخيـــر هـــو هللا، والخيـــر أن توجـــد 

فـــي عالـــم هللا، عالـــم الوصيـــة، عالـــم الفضيلـــة.
الشـــر حســـب مفاهيم العالم هو أن تتســـّبب في 
أذى لآلخـــر، لكـــن الشـــر فـــي مفهومـــه المســـيحي 
هـــو التخّلـــي عـــن الخيـــر، عـــدم فعـــل الخيـــر، ترك 

مصـــدر الخيـــر أي هللا والُبعـــد عنه. 
اًذا البعـــد عـــن هللا هـــو الشـــر، الدخــــــــــــول فـــي 
عالم الخطية هو الشـــر، مثلما يبعد اإلنســـان عن 
مصـــدر النـــور فيصيـــر فـــي الظالم. الظـــالم ليس 
لـــه وجـــود فعلـــي، لكـــن غيـــاب النـــور هـــو الظلمة، 
مثلمـــا غيـــاب الحيـــــــــــــــاة هو المـــــــــــــوت... وبالتالي 

حضـــور هللا هـــو حضـــور الخير. 

ُذَنْيِه« )إشعياء 11: ٣(
ُ
الَ َيْقِض ِبََسِب َنَظِر َعْينَْيِه، َوالَ َيُْكُم ِبََسِب َسْمِع أ

َ
، ف ِة الرَّبِّ

َ
تُُه تَُكوُن يِف َمَاف َّ »َوذلَ

وى
�ق ل�ق اع�ش  �ب
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ُبُتوا ِضدَّ َماَكيِِد إِبْلِيَس« )أفسس 6: 11(
ْ
ْن تَث

َ
اَكِمَل لَِكْ َتْقِدُروا أ

ْ
بَُسوا ِسالََح اهللِ ال

ْ
»ال

نيافة األنبا مرقس يدشن
كنيسة العذراء ويوسف انلجار بمنطي شربا اخليمة 

قـــام نيافـــة األنبـــا مرقـــس مطـــران شـــبرا الخيمـــة، يـــوم األحـــد 21 نوفمبـــر 
2021م، بتدشـــين كنيســـة الســـيدة العذراء والقديس يوســـف النجار بمنطي، 
وصلـــى نيافتـــه عقـــب انتهاء صلوات التدشـــين، القداس اإللهي ورســـم خالله 
عـــدًدا مـــن أبنـــاء الكنيســـة شمامســـة. شـــارك فـــي صلـــوات التدشـــين والقداس 

عـــدد مـــن اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية إلى جانب شـــعب الكنيســـة.

نيافة األنبا بيمن يف ندوة جبامعة جنوب الوادي

شـــارك نيافـــة األنبـــا بيمـــن أســـقف نقـــاده وقـــوص فـــي النـــدوة العلميـــة 
»األمـــن الفكـــري وتصحيـــح المفاهيـــم« التـــي أقامتهـــا جامعة جنـــوب الوادي 
يوســـف  الدكتـــور  األســـتاذ  برعايـــة  للجامعـــة  الثقافـــي  النشـــاط  إطـــار  فـــي 

الغربـــاوي رئيـــس الجامعـــة.

نيافة األنبا دميان يشارك يف
عمل املريون للكنيسة الرسيانية

شـــارك نيافـــة األنبـــا دميـــان أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـيدة العـــذراء وأبـــو 
ســـيفين بهوكســـتر وشـــمال ألمانيـــا، يـــوم األحـــد 28 نوفمبـــر 2021م، فـــي 
صلـــوات عمـــل زيـــت الميرون المقدس للكنيســـة الســـريانية بألمانيا، والذي تم 
عملـــه بيـــد غبطـــة البطريـــرك مـــار أغناطيوس أفـــرام الثاني بطريرك الكنيســـة 
الســـريانية األرثوذكســـية. أقيمـــت صلـــوات عمـــل زيـــت الميـــرون المقدس في 

ديـــر الســـريان فـــي مدينـــه ڤاربـــورج األلمانية.

زيارة نائب رئيس بعثة السفارة األمريكية
لدلير األبيض

زارت الســـيدة نيكول شـــامبين نائب رئيس البعثة بســـفارة الواليات المتحدة 
األمريكيـــة بالقاهـــرة، يـــوم الســـبت 27 نوفمبـــر 2021م، ديـــر القديـــس األنبا 
شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن بالجبـــل الغربـــي بســـوهاج )الدير األبيـــض(، وكان 
فـــي اســـتقبالها، بعـــض من اآلباء الرهبان، حيـــث تفقدت معالم الدير، وأبدت 

إعجابهـــا بـــه كأحـــد األديرة القبطيـــة األثرية الهامة.

بيان من مطرانية الكريس األورشلييم والرشق األدىن
تنفـــى بطريركيـــة األقبـــاط األرثوذكـــس بالقـــدس مـــا تـــم تداوله فـــي األيام 
األخيـــرة حـــول موضـــوع قـــرار المحكمـــة بإعـــادة ديـــر الســـلطان للكنيســـة 

القبطيـــة ورفـــع العلـــم المصـــري علـــى الديـــر.

كمـــا أود أن أوضـــح أنـــه هنـــاك قـــرار ســـابق للمحكمـــة اإلســـرائيلية عـــام 
1971 مفاده تســـليم الدير  للكنيســـة القبطية لكن الجهات التنفيذية لم تنفذ 
هـــذا القـــرار لـــدواٍع أمنيـــة علـــى حـــد زعمهـــم، فإن الديـــر مـــازال مغتصًبا من 
األحبـــاش وال جديـــد فـــي هـــذا األمر، أما فيما يتعلق بالصورة المنتشـــرة، فقد 
تم التقاطها أمام الســـفارة المصرية في تل أبيب أثناء االنتخابات الرئاســـية 
منـــذ ثـــالث ســـنوات؛ لـــذا نرجـــو مـــن جميـــع مســـئولي صفحـــات التواصـــل 

االجتماعـــي والقنـــوات تحـــري الدقـــة فـــي مثل هذه األخبار وعـــدم تداولها إال 
بعـــد مراجعـــة الموقـــع الرســـمي لبطريركيـــة الكرســـي األورشـــليمي والصفحـــة 

الرســـمية للبطريركية.

حفظ هللا مصرنا الحبيبة وكنيسته وشعبه.

نيافة األنبا أنطونيوس
مطران الكرسي األورشليمي والشرق األدنى
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جيد أن ختتار املتكأ األخري.. لكن من السوء أن تزاحم عليه، بل ربما يكون هذا ديلالً ىلع كربياء أكرب. )القديس باسيليوس الكبري(

وفد من إيبارشية اإلسماعيلية يف 
منتدى شباب القناة

شـــاركت إيبارشـــية اإلســـماعيلية مـــع عـــدد مـــن المؤسســـات فـــي فعاليات 
منتدى شباب القناة الذي ُأقيم بجامعة قناة السويس يومي األربعاء والخميس 
24 و25 نوفمبـــر 2021م، حيـــث كان الوفـــد المشـــارك مـــن الكنيســـة مكوًنا 
مـــن اثنيـــن مـــن اآلبـــاء الكهنـــة و25 مـــن الشـــباب والخـــدام. وكانت للكنيســـة 
كلمـــة خـــالل افتتاح الملتقى ُأشـــير خاللها إلى مشـــاركة الكنيســـة لمؤسســـات 
الدولـــة فـــي تنميـــة الشـــباب وحثهـــم علـــى التفاعـــل المجتمعـــي وبنـــاء الدولـــة، 
كما حوى معرض شـــباب الكنيســـة الذي أقيم خالل الملتقى بعض األعمال 
اليدويـــة وطرحـــوا فكـــرة عمـــل نبـــذة ســـياحية عـــن مســـار العائلة المقدســـة من 
خـــالل تقنيـــة “QR Code”، وأيًضـــا ورش العمـــل التـــي قـــام فيهـــا شـــباب 
الكنيســـة بمشـــاركة شـــباب المؤسســـات األخـــرى بتأكيـــد مفهـــوم قبـــول اآلخر، 
كمـــا اقتـــرح الشـــباب توصيـــات وشـــاركوا فـــي وضـــع رؤيـــة 2040 مـــع بقيـــة 

المشـــاركين فـــي الملتقى.

القمص سوريال حليم
من إيبارشية باريس

رقد في الرب بشيخوخة صالحة، يوم السبت 20 نوفمبر 2021م، 
القمـــص ســـوريال حليـــم، كاهن كنيســـة األنبـــا أنطونيـــوس واألنبا بوال 
بســـان توان في باريس، التابعة إليبارشـــية باريس وشـــمال فرنســـا، عن 
عمـــر تجـــاوز 65 ســـنة وبعد خدمة كهنوتيـــة ألكثر من 34 عاًما. ُولد 
األب المتنيـــح فـــي 21 ســـبتمبر 1956م، وســـيم كاهًنـــا فـــي األول من 
مـــارس 1987 علـــى كنيســـة الســـيدة العـــذراء ورئيس المالئكـــة غبريال 
فـــي ســـيدي بشـــر باإلســـكندرية، ثـــم انتقـــل للخدمـــة فـــي باريـــس عـــام 
2006م، ونـــال رتبـــة القمصية في األول من مارس 2018م. خالص 
تعازينا لنيافة األنبا مارك أســـقف إيبارشـــية باريس وشـــمال فرنسا، 

ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.

القمص آجنيلوس منقريوس
من إيبارشية إسنا وأرمنت

رقد في الرب بشيخوخة صالحة، 
يـــوم الجمعـــة 19 نوفمبـــر 2021م، 
القمـــص آنجيلـــوس منقريـــوس، كاهن 
كنيســـة الشـــهيد مار جرجـــس بأرمنت 
التابعـــة  األقصـــر  فـــي  الوابـــورات 
لكنائـــس إســـنا وأرمنـــت، عـــن عمـــر 
تجاوز 84 سنة وبعد خدمة كهنوتية 
قاربـــت 34 عاًما. ُولـــد األب المتنيح 
فـــي 7 يونيـــو 1937م، وســـيم كاهًنـــا 
خالـــص  ديســـمبر 1987م.   6 فـــي 
تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا يواقيم األســـقف 
العام لكنائس إســـنا وأرمنت، ولمجمع 
اآلبـــاء كهنـــة إســـنا وأرمنت، وألســـرته 

المباركـــة وكل محبيـــه.

القس مرقس نابليون
من قطاع كنائس 

شرق السكة الحديد بالقاهرة

انتقـــل إلى فـــردوس النعيم صباح 
يـــوم الثالثـــاء 23 نوفمبـــر 2021م، 
القس مرقس نابليون، كاهن كنيســـة 
القديـــس مـــار مرقـــس الرســـول بمدينة 
الجنـــدول بالزاوية الحمراء، عن عمر 
قـــارب 47 ســـنة، بعـــد خدمة كهنوتية 
فقـــط.  ســـنوات   9 اســـتمرت  قصيـــرة 
ُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه فـــي الثانيـــة 
عشـــرة منتصف ظهـــر اليوم ذاته في 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء بمدينـــة النور 
نيافـــة  بحضـــور  الحمـــراء  بالزاويـــة 
العـــام  األســـقف  مارتيـــروس  األنبـــا 
لقطـــاع كنائـــس شـــرق الســـكة الحديد 
بالقاهـــرة، وعـــدد مـــن اآلبـــاء الكهنـــة. 
مـــن  األول  فـــي  المتنيـــح  األب  ُولـــد 
ديسمبر 1974م، وسيم كاهًنا يوم 6 
يوليـــو عـــام 2012م. خالص تعازينا 
لنيافـــة األنبـــا مارتيروس األســـقف 
العـــام لكنائس قطاع شـــرق الســـكة 
الحديـــد بالقاهـــرة، ولمجمـــع اآلبـــاء 
كهنـــة القطـــاع، وألســـرته المباركـــة 

محبيه. وكل 

»لنمدح الرجال النجباء 
آباءنا الذين ُوِلدنا منهم« 

)سي44: 1(
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اإلنسان اذلى أخطاء ويعلم خبطيته ويقدم توبه، هو أفضل من اإلنسان اذلى خيطئ ويعتقد ىف نفسه أنه بار. )أحد اآلباء الشيوخ(

بـــاهلل،  صلـــة  هـــي  الصـــالة 
ـــل مـــن هللا أن  وال شـــك أنـــه تفضُّ
يقيـــم عالقـــة مـــع اإلنســـان الذي 
خلقـــه. وقيمـــة الصـــالة في قبول 
هللا لهـــا فتصيـــر مصـــدر غنـــى 
للنفـــس روحًيـــا، ونحـــن نعلـــم أن 
كل غنـــى العالـــم يتضـــاءل أمـــام 
مـــن هللا  الـــذي  الروحـــي  الغنـــى 
فالنفـــس  الصـــالة،  طريـــق  عـــن 
الضعيفـــة تســـترد قوتهـــا مـــن هللا 
المغلقـــة  واألبـــواب  بالصـــالة، 
والقفـــر  بالصـــالة،  تنفتـــح  كلهـــا 
الداخلـــي يتحول إلى خير وغنى 
بالصـــالة، ألن النفـــس المصليـــة 
تشـــبه ســـفينة مملـــوءة بالخيـــرات 
منهـــا.  يأخـــذ  محتـــاج  وكل 
وكمثـــال حيـــن صلى إيليـــا النبي 
تمطـــر  فلـــم  الســـماء  ُتمطـــر  أاّل 
أشـــهر،  وســـتة  ســـنوات  ثـــالث 
وصلـــى أيًضـــا فأعطـــت الســـماء 
مطرهـــا. وكلمـــا تنســـكب محبـــة 
هللا في قلب اإلنســـان كلما أحب 
الصالة والحديث مع هللا وشـــعر 
بالمتعـــة الحقيقيـــة لهذا الحديث، 
بإحســـاس  المصلـــي  ويشـــعر 
الراحـــة القلبيـــة كمثـــل َمْن وصل 
إلـــى واحة خضراء للراحة وســـط 

الصحـــراء. 
يذكـــر لنا الكتاب المقدس أن 
تالميذ الســـيد المســـيح طلبوا منه 
قائليـــن »علمنـــا كيـــف نصلي«، 
وهـــذا دليـــل علـــى مـــدى اشـــتياق 
الحيـــاة  يحـــب  الـــذي  اإلنســـان 
وأن  للصـــالة  هللا  مـــع  الروحيـــة 
يتعلـــم كيف يصلـــي بروح بنوية. 
وفـــي )رو26:8(: »كذلك الروح 
ُيعين ضعفاتنا ألننا لسنا نعلم ما 
نصلي ألجلـــه كما ينبغي، ولكن 
الـــروح نفســـه يشـــفع فينـــا بأّنـــات 
والمقصـــود  بهـــا«..  ُينطـــق  ال 
القـــدس  الـــروح  قيـــادة  أن  بذلـــك 
لنـــا فـــي وقفات الصـــالة أمام هللا 
يؤثـــر فـــي الفكـــر البشـــري بإلهام 
وأحاســـيس  ومشـــاعر  مســـتمر 
أحبنـــا  الـــذي  الخالـــق  هللا  تجـــاه 

الكتـــاب  يقـــول  لذلـــك  وخلقنـــا، 
»طلبـــة البـــار تقتـــدر كثيـــًرا فـــي 
إنهـــا منحـــة مـــن  فعلهـــا«، حًقـــا 
الـــروح القـــدس، تلـــك القـــوة التـــي 
ترافـــق الصـــالة فتصنـــع عجًبـــا، 
قـــوة  أمـــام  الشـــيطان  ينهـــزم  إذ 
الصالة، وُتحل المشاكل وُيشفى 
المرض، بل الصالة تقيم النفس 
تتمتـــع  لكـــي  بالخطيـــة  الميتـــة 
بالحيـــاة الحقيقية مع هللا، وأيًضا 
بالجـــرأة  البشـــرية  النفـــس  تمتلـــئ 
القويـــة  والوداعـــة  والشـــجاعة 
فيصيـــر اإلنســـان غيـــر َهيَّاب ال 
يخـــاف الموت وال أي شـــيء من 
محـــاوالت الشـــيطان بحروبـــه أن 
يخيـــف النفس البشـــرية المرتبطة 
بـــاهلل؛ وكأمثلة: ال ننســـى منظر 
فرعـــون وجنـــوده ومركباته والكل 
غـــارق فـــي البحر األحمـــر بينما 
عبر موسى النبي وهارون رئيس 
الكهنـــة والشـــعب هـــذا البحـــر إذ 
فتحـــه الرب أمامهـــم فعبروا على 
اليابســـة. وأيًضـــا جليـــات الجبار 
ســـقط أمـــام داود النبـــي بحصوة، 
»أنـــت  لـــه  قـــال  حيـــن  أســـقطه 
أمـــا  وبرمـــح،  بســـيف  تأتينـــي 
أنـــا فآتيـــك باســـم رب الجنـــود«. 
كذلـــك النـــار لم تؤثـــر في الثالثة 
فتيـــة، واألســـود لـــم ُتِخـــف دانيال 
النبـــي وهـــو ُملقى وســـطهم بأمر 
الملـــك... حًقـــا إنها الصالة التي 
وأكـــد  والنصـــرة،  القـــوة  تعطـــي 
القديـــس بولـــس أنـــه ال شـــدة وال 
ضيـــق وال جـــوع وال عطـــش وال 
شـــيء يفصل اإلنســـان المصلي 
عـــن المســـيح، حًقـــا إن الصـــالة 
زينـــة  يعطـــي  هللا  مـــن  والقـــرب 
الـــروح الوديـــع الهـــادئ الذي هو 
قـــدام هللا كثيـــر الثمـــن، وهـــذا هو 
الغنـــى الروحـــي الـــذي يتمتـــع به 
المصلـــي الذي يســـجد هلل بالروح 
والحـــق مثـــل كل العباد والنســـاك 
ثبتـــوا  الـــذي  القديســـين  واألبـــرار 

فـــي المحبـــة اإللهيـــة.

anbabenyamin@hotmail.com

مـــن المعروف أن تشـــخيص 
حدوثـــه،  عنـــد  يتـــم  المـــرض 
تكـــن  لـــم  الوراثيـــة  واألمـــراض 
اســـتثناًء من هذه القاعدة. التقدم 
العلمـــي الطبي أدي إلى أمكانية 
األمـــراض  بعـــض  تشـــخيص 
هـــذا  حدوثهـــا.  قبـــل  الوراثيـــة 
التقـــدم أفـــاد البشـــرية فـــي تفـــادي 
الوراثيـــة.  مـــن األمـــراض  كثيـــر 
كيفيـــة  تفاصيـــل  أتنـــاول  لـــن 
الوراثيـــة  األمـــراض  تشـــخيص 
قبـــل حدوثهـــا أو فوائدها، ولكني 
ســـوف أتنـــاول األبعاد األخالقية 
التقـــدم  لهـــذا  الكنســـية  والدينيـــة 
خـــالل  مـــن  الطبـــي  العلمـــي 

حـــاالت. ثـــالث  عـــرض 
1- التقدم الطبي في دراســـة 
علـــم األجّنـــة مـــع التقـــدم المذهل 
الكروموســـومات  دراســـة  فـــي 
مـــن  الطـــب  مّكـــن  والجينـــات 
عـــن  كثيـــرة  تفاصيـــل  معرفـــة 
الجنيـــن وهـــو ال يـــزال فـــي بطـــن 
أمـــه، ومنهـــا مـــا قـــد يصيبـــه من 
الـــوالدة.  بعـــد  وراثيـــة  أمـــراض 
نواجـــه كثيـــًرا فـــي عملنـــا الرعوي 
تأكيـــد  هـــل  تســـأل:  حبلـــى  أًمـــا 
أن  لحملهـــا  المتابـــع  الطبيـــب 
مرًضـــا  يعانـــي  ســـوف  الجنيـــن 
معيًنـــا بعـــد الوالدة مبـــّرر إلجراء 
القاطعـــة  اإلجابـــة  اإلجهـــاض؟ 
أن الجنيـــن كائـــن حـــي وال يجوز 
قتـــل كائـــن حي ألنـــه مريض أو 
ســـوف يعاني من مرض معين.
الطـــب  تقـــدم  حديًثـــا   -2
األمـــراض  بعـــض  لتشـــخيص 
ن الجنيـــن في  الوراثيـــة قبـــل تكـــوِّ
خـــالل  مـــن  وذلـــك  أمـــه،  بطـــن 
التشـــخيص للجينات قبل الحمل 
Preimplantation Ge-
ويتـــم   ،netic Diagnosis
ذلـــك بإجـــراء عمليـــة اإلخصـــاب 
خـــارج الرحـــم ثم فحص الجينات 
للبويضـــات المخصبـــة واختيـــار 
ال  التـــي  المخصبـــة  البويضـــة 

تحمـــل أمراًضـــا وراثيـــة وإدخالها 
فـــي رحـــم األم. رغم أنها وســـيلة 
تبدو مقبولة، ولكن إن كنا نؤمن 
أن بدايـــة حيـــاة الجنيـــن تبدأ من 
لحظـــة اإلخصـــاب ســـواء تمـــت 
فمـــا  الرحـــم،  خـــارج  أو  داخـــل 
المخّصبـــة  البويضـــات  مصيـــر 
وراثًيـــا؟  مرًضـــا  تحمـــل  التـــي 
فهـــل يقبـــل الضميـــر المســـيحي 
قتلهـــا لســـبب المـــرض؟ بالطبـــع 
البويضـــات  جميـــع  وجـــدت  لـــو 
المـــرض  تحمـــل  ال  المخصبـــة 
الوراثـــي يكون األمر أكثر قبواًل.
بعـــض  مكافحـــة  فـــي   -3
ســـرطان  مثـــل  الســـرطان  أنـــواع 
المبيـــض،  ســـرطان  أو  الثـــدي 
دراســـة  الطبـــي  بالتقـــدم  أمكـــن 
بهـــذا  المصابـــة  األم  جينـــات 
المـــرض وفحـــص جينـــات بناتها 
معرفـــة احتمـــال إصابـــة األبنـــة 

عدمـــه. مـــن  الســـرطان  بهـــذا 
هـــذا التقـــدم أدي إلـــى بعـــض 
المواقـــف المحيـــرة مثـــل أم لديهـــا 
األم  ُأصيبـــت  مثـــاًل،  طفلـــة 
 Ovarian المبيـــض  بســـرطان 
Cancer وتـــم فحـــص الجينـــات 
بابنتهـــا،  وأيًضـــا  بهـــا  الخاصـــة 
الصغيـــرة  االبنـــة  أن  وُوِجـــد 
بســـرطان  أصابتهـــا  احتمـــال 
المبيـــض عندمـــا تكبـــر احتمـــال 
كبيـــر. فهـــل تقبل إزالة المبايض 
البنتهـــا فـــي هذه الســـن الصغيرة 
بالســـرطان  ألصابتهـــا  تفادًيـــا 
رفضـــت  لـــو  وهـــل  مســـتقبال؟ 
قبـــل  فهـــل  متوقـــع-  -وهـــذا 
المتقـــدم  إخبـــار  يجـــب  زواجهـــا 
أصابتهـــا  باحتمـــال  للـــزواج 
بالســـرطان؟ وهل عدم ذكر ذلك 
ُيعتبـــر خداًعا وقد يؤدي لبطالن 
الـــزواج؟ أســـئلة ال أعـــرف إجابة 
قاطعـــة لهـــا، ولكنهـــا مواقـــف قد 
نواجها وتحتاج لمناقشـــة كنسية. 
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إياك أن تفضح أو تشتك ىف إظهار أخطاء األخرين، تذكر كم مرة ستك اهلل ولم يفضحك. )القديس مقار الكبري(

العبريـــة  باللغـــة  خلـــق  الفعـــل 
بمعنـــى »بـــارا« أي خلـــق بجمـــال 
كل  خلـــق  هللا  أن  أي  وإبـــداع، 
شـــيء بجمـــال وإبـــداع، إذ »رأى 
هللا كل مـــا عملـــه فـــإذا هو حســـن 
جـــًدا«، وكان ذلـــك بعـــد أن خلـــق 
هـــو  اإلنســـان  ألن  اإلنســـان، 
الوحيـــد الـــذي ُخِلـــق علـــى صـــورة 
هللا ومثالـــه »فخلـــق هللا اإلنســـان 
صـــورة  علـــى  صورتـــه.  علـــى 
هللا خلقـــه، ذكـــًرا وأنثـــى خلقهـــم« 
)تـــك1(، واآلية التـــي تقول »قبل 
أن تولـــد فـــي البطن قد صورتك« 
تعنـــي أن هللا قـــد صـــّور اإلنســـان 
وجميلـــة  جـــًدا  حســـنة  كأيقونـــة 
جـــًدا، والصـــورة هنا بمعنى أيقونة 

باليونانيـــة. 
وقـــد فـــرق اآلباء بيـــن الصورة 
والشـــبه   »εἰκών »آيقـــون 
فيقـــول   ،»μορφη طمورفـــي 
الســـكندري  إكليمنـــدس  القديـــس 
فـــور  اإلنســـان  نالهـــا  »الصـــورة 
ًرا  خلقتـــه، بينمـــا الشـــبه كان ُمقـــدَّ
خـــالل  مـــن  اإلنســـان  يتخـــذه  أن 
عمليـــة تـــدرُّج فـــي الكمـــال«. أمـــا 
القديـــس كيرلـــس الكبيـــر لـــه رأي 
آخـــر فيشـــير إلـــى أن أنـــه ال فرق 
فـــي الصـــورة والشـــبه، فـــال يصـــح 
أن نقـــول إن هللا خلـــق اإلنســـان 
علـــى صورتـــه ولـــم يخلقـــه علـــى 
شـــبهه، ولكـــن يمكننـــا القـــول بـــأن 
اإلنســـان رجع لصورة هللا وشـــبهه 
بعـــد الفـــداء وقبول اإلنســـان لفداء 
المســـيح كما أشـــار معلمنا بولس 
الرسول »أَلنَّ الَِّذيَن َسَبَق َفَعَرَفُهْم 
َســـَبَق َفَعيََّنُهـــْم ِلَيُكوُنـــوا ُمَشـــاِبِهيَن 
ِبْكـــًرا  ُهـــَو  ِلَيُكـــوَن  اْبِنـــِه،  ُصـــوَرَة 
َبْيـــَن ِإْخَوٍة َكِثيِريـــَن« )رو29:8(، 
أمـــر  هللا  أن  نعلـــم  أن  بـــد  وال 
موســـى برســـامة منظر الشاروبيم 
فـــي  الحجـــاب  عـــل  والســـارافيم 
خيمة االجتماع، وأمره أن يصنع 
ومتقابليـــن  منحوتيـــن  كاروبيـــن 
فـــوق غطـــاء تابـــوت العهـــد. وقـــد 
يذهـــب معنـــى األيقونـــة اليونانـــي 
إلـــى أبعـــد مـــن ذلك، حيـــث يعني 

»األيقونجرافـــي  فعلـــم  الكتابـــة، 
يعنـــي   »Εικονογραφία
كتابـــة األيقونـــة، لـــذا فـــإن الرموز 
أصبحـــت  القديـــم  العهـــد  فـــي 
الجديـــد؛  العهـــد  فـــي  أيقونـــات 
رمـــز  النحاســـية  الحيـــة  فـــإن 
للصليـــب، وذبيحـــة إســـحق رمـــز 
ذبيحـــة المســـيح علـــى الصليـــب، 
وفلـــك نـــوح رمـــز لكنيســـة العهـــد 
الجديـــد أو للمعموديـــة وهكـــذا... 
لـــذا نشـــاهد هـــذه األيقونـــات فـــي 

واألديـــرة.  الكنائـــس 
فـــي  أيقونـــة ظهـــرت  إن أول 
بدايـــة عهـــد الكنيســـة األولى كان 
أيقونـــة الصليـــب حيـــث ذكر ذلك 
معلمنـــا بولـــس الرســـول صراحـــة 
»َأيَُّهـــا اْلَغاَلِطيُّـــوَن اأَلْغِبَيـــاُء، َمْن 
؟  ِلْلَحـــقِّ ُتْذِعُنـــوا  اَل  َحتَّـــى  َرَقاُكـــْم 
َأْنتُـــُم الَِّذيـــَن َأَماَم ُعُيوِنُكْم َقْد ُرِســـَم 
َيُســـوُع اْلَمِســـيُح َبْيَنُكـــْم َمْصُلوًبـــا« 
أنـــه  الواضـــح  فمـــن  )غـــل1:3(، 
هنـــا  كلمـــة »رســـم«  خـــالل  مـــن 
ويقصـــد  الصـــورة،  كتابـــة  تعنـــي 
الصلبـــوت  أيقونـــة  أن  الرســـول 
المســـيح  كفـــارة  فيهـــا  نقـــرأ  التـــي 
مـــن  نفســـه  بـــذل  وكيـــف  عنـــا، 
أجلنـــا بموتـــه بالجســـد علـــى عود 
الكتـــاب  أن  غيـــر  الصليـــب. 
األيقونـــة  كرامـــة  حفـــظ  المقـــدس 
ر كل مـــا يتعلـــق باهلل  التـــي تصـــوِّ
المتجســـد، ومالئكتـــه، وقديســـيه، 
فدائـــه  علـــى  الدالـــة  والرمـــوز 
لإلنســـان،  وخالصـــه  للبشـــر، 
وبالمقابـــل أنهـــى هللا بذاتـــه عـــن 
الـــداّل  الفـــن  أنـــواع  أو  األيقونـــة 
الوثنـــي  اإليمـــان  مفـــردات  علـــى 
ألنـــه  وآلهتـــه،  ورمـــوزه  الباطـــل، 
باطـــل ولصالـــح الشـــيطان وكمـــا 
تقـــول اآليـــة »أَلنَّ َفَراِئـــَض اأُلَمـــِم 
َيْقَطُعوَنَهـــا  َشـــَجَرٌة  أَلنََّهـــا  َباِطَلـــٌة. 
ـــاٍر  ِمـــَن اْلَوْعـــِر. َصْنَعـــُة َيـــَدْي َنجَّ
ِباْلَقُدوِم« )إر3:10(، وأيًضا »اَل 
َيُكـــْن َلـــَك آِلَهـــٌة ُأْخـــَرى َأَماِمـــي«، 
وأيًضـــا »اَل َتْصَنُعـــوا َمِعـــي آِلَهـــَة 
آِلَهـــَة  َلُكـــْم  َتْصَنُعـــوا  َواَل  ـــٍة،  ِفضَّ

)خـــر23:20(. َذَهـــٍب« 
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التـــي  التـــوراة  عبـــارات  إحـــدى 
كانـــت مصـــدر فـــرح عظيـــم لشـــعب 
بني إســـرائيل قـــول الرب: »ال تكون 
أرضـــك.  فـــي  عاقـــر  وال  مســـقطة 
وأكمل عدد أيامك« )خر26:12(. 
والســـر فـــي ذلك الفـــرح هو ما كانت 
تحملـــه تلـــك العبـــارة من بركـــة كبيرة 
إلـــى  يتطّلـــع  كان  الـــذي  للشـــعب 
مجـــيء المســـيا مـــن نســـله. ومعنـــى 
عبـــارة: »وأكمـــل عـــدد أيامـــك« هـــو 
اكتمـــال عـــدد أيام تكوين الجنين في 
رحـــم أمـــه فـــال يصير ســـقًطا ال يرى 
مقتـــواًل  ُمجَهًضـــا  النـــور، وال طفـــاًل 
الروحـــي  المعنـــى  أمـــا  الرحـــم.  فـــي 
أيًضـــا  فهـــو  العبـــارة  تلـــك  وراء 
مصـــدر تعزيـــة وفـــرح عظيمين لكل 
المجاهديـــن الســـائرين علـــى دروب 

الملكـــوت. 
مـــن المعـــروف أن حياتنـــا علـــى 
األرض هـــي بمثابـــة حيـــاة الجنيـــن 
داخـــل رحم أمـــه، وأن لحظة الموت 
الجســـدي هـــي بعينها لحظـــة والدتنا 
الجنيـــن  كمـــا  األبديـــة  الحيـــاة  فـــي 
توجـــد  وكمـــا  الرحـــم.  مـــن  الخـــارج 
أجنـــة كثيـــرة ُأجِهضـــت أو صـــارت 
ســـقًطا، هكـــذا يوجد الكثيـــرون الذين 
ضّلـــوا عـــن طريـــق الحيـــاة األبديـــة 
فصـــاروا مثـــل الســـقط. وهـــؤالء قـــد 
وصفهم بولس الرســـول قائاًل: »ألن 
كثيرين يســـيرون ممـــن كنت أذكرهم 
أيًضـــا  أذكرهـــم  واآلن  مـــراًرا،  لكـــم 
باكًيـــا، وهم أعداء صليب المســـيح« 
)فـــي18:3(؛ »أهكـــذا أنتـــم أغبيـــاء! 
أبعدمـــا ابتدأتم بالـــروح تكملون اآلن 
بالجســـد؟« )غـــل3:3(. أّما القديس 
يوحنـــا الحبيـــب فقـــال عنهـــم: »مّنـــا 
مّنـــا،  يكونـــوا  لـــم  لكنهـــم  خرجـــوا، 
معنـــا.  لبقـــوا  مّنـــا  كانـــوا  لـــو  ألنهـــم 
لكـــن ليظهـــروا أنهـــم ليســـوا جميعهـــم 
أبـــرز  ولعـــل  )1يـــو19:2(.  مّنـــا« 
»لـــم  التـــي  الشـــخصيات  أمثلـــة 
جنينهـــا  وُأجهـــض  أيامهـــا«  تكمـــل 
ويهـــوذا  الغنـــي،  الشـــاب  الروحـــي: 
اإلســـخريوطي، وديمـــاس، وآريوس، 
ونســـطور، وكل المرتدين والملحدين 
والمقاوميـــن دون توبـــة حتى موتهم، 

إلـــخ. المنتحريـــن...  وكل 
إن اكتمـــال أيـــام تكويـــن الجنيـــن 
يعني اكتمال النضج، ولو حدث أن 

ُوِلـــد الجنين قبل موعده فإنه يموت، 
كثيـــرة.  بعيـــوب  ُمشـــوًَّها  يولـــد  أو 
المجاهـــدة  البشـــرية  النفـــس  هكـــذا 
التـــي يتصـــور الســـيد المســـيح فـــي 
أحشـــائها بفعـــل الـــروح القـــدس ال بد 
وأن »يتـــم زمانها لتلد« )لو57:1( 
صبـــر  هنـــا  العـــذراء.  الســـيدة  كمـــا 
علـــى  يصبـــرون  الذيـــن  القديســـين 
أنـــه  موقنيـــن  اتضاعهـــم  صـــروف 
»بضيقـــات كثيـــرة ينبغـــي أن ندخـــل 
أّمـــا  )أع22:14(.  هللا«  ملكـــوت 
كل مـــن يرتئـــي فـــوق مـــا ينبغـــي أن 
يرتئـــي ويســـتعجل أن يجنـــي الثمـــار 
في أوان الزرع وليس الحصاد، وأن 
يحصـــل علـــى المجـــد قبـــل الهـــوان، 
والقـــوة قبـــل الضعـــف، والقيامـــة قبل 
المـــوت، فإنـــه يدخـــل ضمـــن زمـــرة 
تلّوينـــا  »َحِبلنـــا  عنهـــم:  قيـــل  مـــن 
)إش6:26(؛  ريًحـــا«  ولدنـــا  كأننـــا 
»تحبلـــون بحشـــيش تلـــدون قشيًشـــا« 

)إش11:33(. 
ُيعـــد الخضوع لألزمنة واألوقات 
التـــي  الحاضـــر  الزمـــان  آالم  أحـــد 
ُأخضعـــت لهـــا كل الخليقـــة بما فيها 
اإلنســـان، والذي نئن في أنفســـنا من 
جهتـــه منتظريـــن العتق مـــن عبودية 
أوالد هللا  مجـــد  إلـــى حريـــة  الفســـاد 
حيـــن تتحقق نبـــؤة الرائي: »والمالك 
الـــذي رأيتـــه واقًفا علـــى البحر وعلى 
األرض، رفع يده إلى السماء وأقسم 
الـــذي  اآلبديـــن،  أبـــد  إلـــى  بالحـــي 
واألرض  فيهـــا  ومـــا  الســـماء  خلـــق 
ومـــا فيهـــا والبحـــر ومـــا فيـــه: أن ال 
)رؤ5:10- بعـــد«  زمـــان  يكـــون 
6(. إنـــه فقـــط عندمـــا يكمـــل الـــرب 
أيامنـــا ال يعـــود هنـــاك خضـــوع لنير 
الزمـــان بعـــد!  لـــذا ينبغـــي علينـــا أن 
نؤمـــن أن الـــرب الـــذي وعـــد قائـــاًل: 
»وأكمـــل عدد أيامـــك«، وعد أيًضا: 
»هـــل أنـــا ُأمخـــض وال ُأَولِّـــد يقـــول 
أُغلـــق  هـــل  الُمَولِّـــد  أنـــا  أو  الـــرب؟ 
إلهـــك؟« )إش9:66(.  قـــال  الرحـــم 
فليتقـــوَّ إًذا رجـــاء صبرنـــا منصتيـــن 
لقـــول الرســـول: »فتأّنـــوا أيهـــا اإلخوة 
الفـــالح  الـــرب. هـــوذا  إلـــى مجـــيء 
ينتظـــر ثمـــر األرض الثميـــن، متأنيا 
المبكـــر  المطـــر  ينـــال  حتـــى  عليـــه 
والمتأخـــر. فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم، 
اقتـــرب«  قـــد  الـــرب  مجـــيء  ألن 

)يـــع8-7:5(. 
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َِميِع« )تسالونيك األوىل 5: 14( نَّْوا ىلَعَ اجلْ
َ
َعَفاَء. تَأ ْسنُِدوا الضُّ

َ
ُعوا ِصَغاَر انلُُّفوِس. أ ِيَن باِلَ تَْرتِيٍب. َشجِّ

َّ
نِْذُروا اذل

َ
يَُّها اإِلْخَوةُ: أ

َ
ُْكْم أ ُب إيِلَ

ُ
»َوَنْطل

ينتظـــر األقباط كل عام شـــهر 
يتميـــز  الـــذي  المبـــارك  كيهـــك 
بســـهرات تســـبحة نصـــف الليـــل 
فـــي  عامـــة  أهميـــة  لهـــا  التـــي 
ليتورجية الكنيســـة ومحبة خاصة 
وهـــي  المؤمنيـــن،  قلـــوب  فـــي 
حًقـــا ذبيحـــة حقيقية كقـــول داود 
النبـــي »ليكـــن رفع يـــدّي كذبيحة 
التســـبحة  وُتعتبـــر  مســـائية«. 
وجبـــة دســـمة لكل مؤمـــن فتحمل 
فـــي داخلهـــا اإليمـــان المســـتقيم 

الصحيـــح. الالهوتـــي  والعلـــم 
التســـبيح وزمانـــه العتيـــق في 

البيعـــة المقدســـة 

الرســـل  أعمـــال  ســـفر  يذكـــر 
»كانـــوا يواظبـــون فـــي الهيـــكل بنفس 
واحـــدة وهم يكســـرون الخبز بابتهاج 
وبســـاطة قلـــب مســـبحين هللا«، وفي 
الشـــعب  كان  الرســـولي  العصـــر 

fatherebraamelabnoby@gmail com

يقضـــي الليـــل في الصالة والتســـبيح 
خدمـــة  حينئـــذ  لتبـــدأ  الفجـــر  حتـــى 
اإلفخارســـتيا. وشـــهد العديد نت آباء 
الكنيســـة عـــن هـــذه الممارســـة مثـــل: 
القديـــس كبريانوس أســـقف قرطجنة، 

وغيرهـــم. القيصـــري،  يوســـابيوس 

التسبحة ومرتلي البيعة

مـــن  ُمســـلَّمة  الكنســـية  األلحـــان 
جيـــل إلـــى جيـــل، ولها عـــدة مدارس 
ُمقّســـمة جغرافًيـــا )تكلمنـــا عنهـــا فـــي 
تنوعـــت  لذلـــك  ســـابقة(،  مقـــاالت 
الموســـيقي الكنســـية ممـــا يـــدل علـــى 
وســـوف  الفراعنـــة،  أبنـــاء  براعـــة 
وألحـــان  عناصـــر  مًعـــا  نســـتعرض 
الليـــل  لنصـــف  الســـنوية  التســـبحة 
مقارنـــة مـــا بين تســـليم مرتلـــي البيعة 
هـــم  المرتليـــن  أن  حيـــث  القدامـــى 

الكنســـية. الموســـيقي  مصـــدر 

وتشـــمل تسبحــــــــــة نصــــــــــــف 
الليـــل الســـنوية:

)1( لحـــن وقطعـــة تيـــن ثينو- 
قوموا يـــا بني النور: ذكر ابن كبر 
فـــي القـــرن الرابـــع عشـــر أن الموقـــع 
المزمـــور  قبـــل  اللحـــن  لهـــذا  القديـــم 
هـــو  كمـــا  بعـــده  وليـــس  الخمســـين، 
متبـــع اآلن إذ ُيقـــال دمًجـــا بالعربيـــة 
ر بالقبطيـــة مـــرة أخـــرى بعد  ثـــم ُيكـــرَّ
أغلـــب  ويتفـــق  المزاميـــر.  صـــالة 
كبـــار مرتلـــي البيعـــة علـــى موســـيقى 
الربـــع األول  ُيرتـــل  اللحـــن أن  هـــذا 
منـــه بلحنـــه الكبيـــر وباقـــي األربـــاع 
بالطريقـــة الدمـــج، بينمـــا ينفرد المعلم 
توفيـــق يوســـف المحرقـــي فهو يركب 
بنفـــس  القطعـــة  مـــن  الثانـــي  الربـــع 
الطريقـــة  عـــن  أّمـــا  الكبيـــر.  اللحـــن 
الدمـــج فيتفـــق أغلـــب مرتلـــي البيعـــة 
علـــى نغمـــة واحـــدة تشـــبه دّق طبول 
كقـــول  لالســـتعداد،  للمشـــاة  الحـــرب 
ممنطقـــة  أحقاؤكـــم  »لتكـــن  الـــرب 
ومصابيحكـــم موقـــدة«، بينمـــا هنـــاك 
قليـــاًل  تختلـــف  أبطـــأ  أخـــرى  نغمـــة 
عليهـــا  يســـود  ذكرهـــا  الســـابق  عـــن 
طلبهـــم  فـــي  التوســـلي  األســـلوب 
إذ يكـــررون ”المجـــد لـــك يـــا محـــب 
كمـــا  األربـــاع،  اغلـــب  فـــي  البشـــر“ 
لخـــورس  مفتـــاح  راغـــب  د.  ســـجلها 
وكمـــا  القبطيـــة،  الدراســـات  معهـــد 
يرتلهـــا رهبـــان ديـــر أبو مقـــار، حيث 
ســـّجل أول بعض أرباع من القطعة 
بالطريقـــة التوســـلية وباقـــي األربـــاع 
بالطريقـــة األولـــى التي ســـبق ذكرها، 
وأيًضـــا ســـجلها المعلم حنـــا ميخائيل 
بإســـنا والمعلـــم تومـــاس عجايبـــي. 

)2( الهـــوس الســـنوي ولحـــن 
االنسطاســـيمون:  بلحـــن  الليلويـــا 
اآلن  المعـــروف  الســـنوي  الهـــوس 
بالهـــوس الكيهكـــي، وقـــد انتقـــل اآلن 
فـــي  الكيهكيـــة  االبصلموديـــة  إلـــى 
ذكـــر  المطبوعـــة.  األبصلموديـــات 
عنـــه ابـــن كبر فـــي مصبـــاح الظلمة 
فـــي ايضـــاح الخدمـــة: ”وقطعها من 
المزامير، والُعرف فيها أنها من هذه 
المزامير 36-17-96-15-19-
 ،37  -18-67-86-95-33
ووضعهـــا المتوســـط أن تكون ثمانية 
عشـــر قطعـــة، وهـــي تســـبيح للـــرب، 
وللمالئكـــة2،  العـــذراء2،  وللســـيدة 
ولآلبـــاء  الرســـل2،  ولآلبـــاء 
القديســـين2، وللكهنة2، وللشـــعب2، 
والمرتـــل بهـــا 2، فـــي ليالي اآلحاد“. 
ولقـــد ذكـــر ابن كبـــر أن لحن الليلويا 
بلحن األنسطاســـيمون يسبق الهوس 

الســـنوي: ”ثـــم ُيقـــال لحـــن الليلويـــا بلحـــن 
واحـــد  شـــماس  يقولهـــا  االنسطاســـيمون، 
والخـــورس  الحجـــاب  بـــاب  قـــدام  واقـــف 
جلـــوس يـــردون عليـــه، ولها ثالثـــة ألحان: 
وهـــذا  ومختصـــرة“؛  ومتوســـطة  مطولـــة 
الطريقـــة  اآلن  فقـــط  منـــه  تبّقـــى  اللحـــن 
المطولـــة وهـــي لحـــن ”اللي نصـــف الليل“ 
المعـــروف بـ”اللي الكبير“، أّما المتوســـطة 
والمختصـــرة فهمـــا مندثرتـــان حتـــي اآلن. 
وهـــذا اللحـــن يســـبق الهوس الســـنوي الذي 
كان ُيرتـــل يـــوم األحـــد، وكلمـــات اللحـــن 
هـــي: ”الليلويا المجـــد إللهنا. المجد إللهنا 
الليلويـــا“. ويؤكـــد اصلـــه الســـنوي مخطوط 
ديـــر مارمينـــا المعلـــق أبنـــوب جـــاء فيـــه: 
”يقـــال الليلويـــا وهـــؤالء القطـــع فـــي صـــالة 
نصـــف الليـــل الســـنوي، يقـــال هـــذا الهوس 
الســـنوي خارًجـــا عـــن الصيـــام واألعيـــاد“؛ 
كمـــا جاء في مخطوط أبصلمودية ســـنوي 
بباريـــس،  األهليـــة  بالمكتبـــة   555 رقـــم 
طقـــوس   6-80 رقـــم  مخطـــوط  وأيًضـــا 
ديـــر البرامـــوس، واالبصلموديـــة الســـنوية 
الطبعـــة  البرامـــوس  العـــذراء  الســـيدة  ديـــر 
2003 صفحـــة 63، وأيًضـــا كمـــا جـــاء 

فـــي الصـــورة المرفقـــة 

مخطوط االبصلمودية السنوية رقم 53
طقس دير السيدة العذراء بياض ببني سويف

»األبرار يضيئون كالشمس في 
ملكوت أبيهم«

الذكرى السنوية الثامنة عشر
للحبيب الغالي

اللواء يرسي كمال اسكندر
بقلوب عامرة باإليمان
وعلى رجاء القيامة

تقيم األسرة القداس اإللهي
على روحه الطاهرة

يوم الجمعة 1٠ ديسمبر 2٠21 
بكنيسة مارمرقس مطرانية ملوي 

الساعة الثامنة صباًحا
زوجتك وأوالدك

القس باخوم والعقيد إيهاب
واألستاذ أندرو وأحفادك
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« )يوئيل 2: ٣2( َاقنَِي َمْن يَْدُعوهُ الرَّبُّ
ْ

. َوَبنْيَ ابل اَل الرَّبُّ
َ
َما ق

َ
َاٌة، ك

َ
وُرَشلِيَم تَُكوُن جن

ُ
نَُّه يِف َجَبِل ِصْهَيْوَن َوِف أ

َ
نَّ لُكَّ َمْن يَْدُعو بِاْسِم الرَّبِّ َيْنُجو. أل

َ
»َويَُكوُن أ

+ فـــي صبـــاح يـــوم خريفـــي بّكـــر 
موســـى إلـــى البريـــة يرعـــى غنـــم حميه 

يثيـــرون كاهـــن مديـــان.
+ وعنـــد الظهيرة.. كانت الشـــمس 
الســـماء،  تتوســـط  صاعـــدة  تـــدور 
العميـــق  والســـكون  المبهـــر  والضيـــاء 
يلّفـــان كل شـــيء فـــي الســـماء، وعلـــى 

األرض.
+ جذبتـــه رغبـــة ُملّحـــة ال يـــدري 
قطيعـــه  غنـــم  يســـوق  فـــراح  كنههـــا، 

البريـــة. وراء  مـــا  إلـــى  الصغيـــر 
+ وبينما هو ينفخ في نايه انتابته 
مناجًيـــا  يهمـــس  فـــراح  الحـــزن!  روح 
هللا قائـــاًل: لمـــاذا يـــا رب ســـمحت أن 
أمـــي  يوكابـــد  عبدتـــك  تـــارًكا  أتغـــّرب 
هـــارون  األحبـــاء  وإخوتـــي  العجـــوز، 
ومريـــم؟! وٰهئنـــذا ذا أقاســـي عنـــت هذا 

الفقـــر العظيـــم..!
+ ثـــم يواصـــل مناجاتـــه فـــي لـــوع، 
شـــيًئا  فأصنـــع  أعـــود  ليتنـــي  قائـــاًل: 
أكثـــر نفًعـــا مـــن رعايـــة هـــذه الغنيمات 

القليلـــة..
+ ُخيِّل إليه أنه يسمع همًسا رهيًفا 
يتـــردد فـــي أذنيـــه قائـــاًل: ســـتعود.. ثـــم 
يضيـــف بعـــد برهة: لكـــن إلى حين..! 
تلّفـــت موســـى حواليـــه منصًتـــا.. فلـــم 
فـــي  فاســـتمر  الصمـــت..  إال  يجبـــه 
لزمـــن،  يحـــدث هللا  العميـــق  تســـبيحه 
الدهـــش  هـــذا  عمـــق  مـــن  أفـــاق  ثـــم 
فوجـــد نفســـه وغنيماتـــه عنـــد مشـــارف 
المقـــدس..!  هللا  جبـــل  حوريـــب.. 
صـــار مدهوًشـــا.. لكأنمـــا ريـــح حملتـــه 
أو اختطفـــه روح وأتيـــا بـــه إلـــى هـــذه 
المشـــارف المقدســـة.. انتابته مشـــاعر 
متباينـــة، وأحـــس أن هنـــاك قـــوة جاذبة 

تقـــود خطواتـــه فـــي اتجـــاه معيـــن..!
+ تأمـــل فيمـــا حولـــه: كان الجمال 
منفـــرًدا، وذا مـــذاق متميـــز، وســـكون 
عميـــق تتخّللـــه تنويعات من موســـيقى 
الطبيعـــة الخالـــدة التـــي أبدعها الخالق 
العظيـــم.. هنـــاك ريح لطيفـــة تهب في 
رفـــق، وحفيـــف أوراق أشـــجار يحـــدث 
همًســـا.. وشقشـــقة طيـــور متنوعـــة لها 
عذوبـــة مـــن نـــوع مـــا.. وعطـــر أزهـــار 

بريـــة يعطـــر الفضاء.. 
حواســـه  دغدغـــت  هـــذه  كل   +
المرهفـــة.. فـــكان لكأنمـــا شـــرب قليـــل 

* وقد أخذتني نشوة أحداث الميالد العظيمة، آثرت ان أتأمل تلك العليقة المشتعلة التي ألهبت عقول وقلوب وأرواح كل من تأمـــل نيرانهــــا المقدســــة، وعذرائهـــا البتـــــول النيّرة الناضــــــرة.. فصرخــــــت

  من كل قلبي أقول: »أميل ألنظر هذا المنظر العظيم«.

)8( )خر 6:3( )6 و7( )خر 5:3(   )4 و5( )خر 4:3(   )1 و2 و3( )خر 2:3(  

قفـــز قفـــزة واحـــدة هائلة والتقـــط الحمل 
المـــدوس بذراعيـــه القويتيـــن، رفعه إلى 
صـــدره محتضًنـــا إياه فـــي حنو، لكأنما 
يحتضـــن طفلـــه الوليـــد، مـــرّدًدا راحتيه 
ًئا  علـــى جســـده الرقيـــق فـــي رفـــق، ُمهدِّ
مـــن َرَوِعـــِه ونزعاجـــه وهـــو يقـــول: ال 

تخـــف يـــا حملـــي الحبيب.. 
+ والحمـــل يتشـــبث بصـــدره لكأنما 
هـــو طفل يحتمـــي بحضن أمه.. ينهل 

حًبـــا ويرتوي حناًنا..
+ أســـرع موســـى به إلى نبع المياه 
رقـــة  فـــي  قائـــاًل  أذنيـــه،  فـــي  هامًســـا 
أحســـها الصغيـــر: إرتـــِو يـــا صغيـــري 
مـــا شـــئت مـــن عـــذب الميـــاه.. وفـــي 
نفـــس هـــذه اللحظـــة تماًمـــا، وبينما هو 
الوديـــع،  حملـــه  مـــع  هياًمـــا  يتواصـــل 
مهـــل  علـــى  تميـــل  الشـــمس  وكانـــت 
نحـــو الغـــروب، وريـــح مغربيـــة تهـــب 
في رفق.. بوغت موســـى برؤيا.. كاد 
ُيجـــن مـــن فـــرط االنفعـــال.. منظـــر لم 
يـــره قبـــاًل.. وال ســـمع بـــه.. حتـــى فـــي 

القدمـــاء..! عجائـــب 
+ العليقـــة الخضـــراء شـــبَّت فيهـــا 
نيـــران مهولـــة.. وألســـنة اللهـــب ترتفـــع 
مـــن وســـطها.. عالًيـــا.. عالًيـــا.. حتى 
تشـــعل  تـــكاد  الســـماء..  عنـــان  إلـــى 
الســـحاب نـــاًرا.. والعليقة ال تحترق..! 
نيـــرة  وأزهارهـــا  خضـــراء..  أغصانهـــا 

فيحـــاء..
+ ظـــل يتأمـــل مبهوًتا ال يتحرك.. 
كان يحملـــق، وكفـــى.. لكأنمـــا ُشـــلَّت 
أعضـــاؤه.. وتوقـــف لســـانه.. وانطبقت 
شـــفتاه.. مـــا عـــاد قادًرا علـــى النطق.. 

صـــار يلهـــث لهاًثـــا عميًقـــا متوالًيا..
+ ومـــر زمن.. هل لحظة، أم هو 
العمـــر كله..؟ وهل في الجســـد هو أم 
خـــارج الجســـد؟ إنـــه ال يعلـــم! فقط هو 

يتأمل..!
+ وأخيـــًرا ثـــاب إلـــى رشـــده ناظـــًرا 
إلـــى العليقـــة.. ال انطفـــأت النـــار، وال 

العليقـــة الخضـــراء احترقـــت..!
+ صـــرخ مـــن عمق كيانـــه، قائاًل: 

الطبيعـــة  كانـــت  عتيـــق..  خمـــر 
فـــي عينيـــه تـــكاد أن ُتجـــن مـــن فـــرط 

الجمـــال..!
+ أحـــس بمتعـــة روحيـــة لـــم يألفها 
قبـــل هذه اللحظات، وأن هناك أنفاًســـا 
هائلـــة  روًحـــا  أن  أو  تتـــردد،  عميقـــة 
تهيمـــن علـــى هـــذا الجبـــل.. ُخيِّـــل إليه 
أنهـــا تطـــل مـــن عـــٍل عليـــه، وغنيماتـــه 
القليلـــة.. فأيقـــن أنـــه ليـــس وحيـــًدا فـــي 

هـــذا القفـــر المهـــول..
حنيـــن  مشـــاعر  اســـتغرقته   +
عالًيـــا،  ذراعيـــه  يرفـــع  فـــراح  وشـــوق، 
يـــوّد أن يقفـــز إلى أعلـــى، أو أن يخرج 
مـــن جســـده الكثيـــف منطلًقـــا إلـــى هذا 
الســـماء  الرحيـــب، يحتضـــن  الفضـــاء 

الكـــون.. وكل  واألرض 
+ راح يصـــرخ فـــي ضراعة بأعلى 
تتأجـــج،  ومشـــاعر  صوتـــه،  درجـــات 
ونشـــيج يخـــرج مـــن أعماقـــه الملتاعـــة، 
يقـــول: خذنـــي إلـــى حضرتك يـــا هللا..

+ كانـــت الغنيمـــات تنطلق تقطف 
عشـــبة مـــن هنا، وعشـــبة مـــن هناك.. 
ثـــم تنهـــل مياًهـــا عذبة مـــن نبع قريب؛ 
كانـــت نشـــوانة لكأنمـــا تلعـــق قطـــرات 
خمـــر ُمســـكر، ثم تتســـابق وهي تطلق 
ّثغاءهـــا البهيـــج.. كانـــت أصواتهـــا في 
أذنيـــه أعـــذب أصوات ســـمعها موســـى 

علـــى اإلطالق..
+ وبينمـــا هـــو يتأمـــل لمـــح حمـــاًل 
كل  مـــن  بياًضـــا  -أنصـــع  صغيـــًرا 
مـــا شـــاهد فـــي حياتـــه مـــن الحمـــالن 
النبـــع  ميـــاه  إلـــى  يتجـــه  البيضـــاء- 
الفائضـــة، يريد أن ينهل بضع قطرات 
مثلجـــة يرطـــب بهـــا جوفه، الـــذي كان 

يحتـــرق..
+ كان يتلّمـــس طريقـــه فـــي وداعة 
طاغيـــة عشـــقها موســـى.. لكن زحمته 
فـــي خشـــونة فحـــول الخـــراف والجـــداء 
تفتـــك  كادت  النبـــع،  إلـــى  المندفعـــة 

برّقته..
وفـــي  ة،  بشـــدَّ موســـى  انزعـــج   +
تلقائيـــة مذهلـــة وبســـرعة كلمح البصر 

المنظـــر  هـــذا  ألنظـــر  اآلن  أميـــل 
العظيـــم)1(.. العليقـــة تتوقـــد بالنار)2(.. 

تحتـــرق)3(.. لكنهـــا ال 
مـــا  بأكثـــر  ينطلـــق  أن  هـــم   +
يمكنـــه مـــن قـــوة ليتأمـــل هـــذه العليقـــة 
فمـــا  بالحيـــاة!  تنبـــض  التـــي  العجيبـــة 
تحـــرك.. لكأنمـــا هـــو مقيـــد الســـاقين.. 
ال يســـتطيع االنطـــالق إلـــى غايتـــه..! 
تيقـــن أنـــه واقع تحـــت تأثير قوة روحية 

عظيمـــة..
تـــردد  + وفـــي غضـــون لحظـــات 
صـــوت عميـــق مـــأل البريـــة بأســـرها، 
بآذانهـــا  اشـــرأبت  األغنـــام  أن  حتـــى 

. تتنصـــت.
+ أمـــا موســـى.. فقـــد أخـــذ يرهـــف 
الســـمع مأخـــوًذا.. يحـــاول تفســـير مـــا 
يســـمع مـــن الكلمـــات.. كان الصـــوت 
ينادي: موســـى.. موســـى)4(.. لم َيِحْر 
موســـى جواًبـــا.. لـــم تكـــن لديـــه القـــدرة 

النطق. علـــى 
+ لكنـــه، أخيـــًرا أخذ يردد الكلمات 
حرًفـــا، حرًفـــا قائـــاًل، وهـــو يرتجف: ها 
ًرا: ال  أنـــا ذا)5(.. فقـــال الصـــوت محـــذِّ

تقتـــرب إلـــى ههنا)6(..
+ تلفَّت موسى حواليه لعله يعرف 
مصـــدر الصـــوت.. فـــإذا بـــه يأتيه من 
وســـط العليقة المشـــتعلة، آمًرا إيَّاه في 
حـــزم، قائاًل: اخلـــع حذائك من رجليك 
ألن الموضـــع الـــذي أنـــت واقـــف عليه 

أرض مقدسة)7(..
+ انطـــرح موســـى على وجهه إلى 
األرض خالًعـــا نعليـــه وقاذًفا بهما بكل 
قوتـــه بعيـــًدا.. وأخـــذ يتقـــدم زاحًفـــا فـــي 
ُبـــطء، وهـــو يرتجف، غارًقا في عرقه، 

وقـــد أخذته رعـــدة عظيمة..
+ ومـــا كاد يرفـــع عينيـــه فاحًصـــا، 
الصـــوت،  اســـتطرد  حتـــى  ومدقًقـــا 
يقـــول: أنـــا إلـــه أبيـــك.. إلـــه إبراهيـــم.. 

يعقـــوب)8(.. وإلـــه  اســـحق..  وإلـــه 
مـــن  وجهـــه  موســـى  غطـــى   +
نيـــران هللا اآلكلـــة حتـــى ال يفنـــى فـــال 
أنـــا  همـــس:  فـــي  وردد  بعـــد..  يوجـــد 
تـــراب حقيـــر.. أنـــا ذرة تـــراب متناهيـــة 
وأضـــاف  شـــيء..  ال  أنـــا  الصغـــر.. 
يهمـــس إلـــى نفســـه: فكيـــف أقـــف أمام 

هللا..؟!

 )*( 
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»صاحلٌة الصالة مع الصوم، والصدقة خرٌي من ادخار كنوز اذلهب« )سفر طوبيا 12: 8(

ِعـــي البعـــض بـــأن حدث  + َيدَّ
لـــوط وأســـرته، وحــــــــــــــرق ســــــــــــدوم 
وعمـــورة ونتائجهـــا، هي قصـــــــــــــــة 

رمزيـــة أو أســـطورية.
+ وللـــرد على هذا اإلدعــــــــــــاء 
نقـــدم هـــذه الدالئـــل المختصــــــــــــــرة 
التـــي تؤكـــد حقيقة شـــخصية لوط 

وأحـــداث ســـدوم وعمورة:
أواًل لوط:

+ ورد اســـم لـــوط فـــي العهـــد 
الجديـــد 4 مـــرات.

+ هـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــوار هللا مــــــــع 
لـــــــــــوط وســـدوم  إبراهيـــم بشـــــــــــــأن 
وعمـــورة كان ضمـــن األســـطورة؟ 

)تـــك33-16:18(.
ثانًيا سدوم وعمورة:

+ وردت سدوم 10 مرات في 
العهـــد الجديـــد على لســـان الســـيد 
المســـيح، بطـــرس، بولس، يهوذا، 
يوحنـــا. هـــل جميعهم يستشـــهدون 

بنفس األســـطورة؟
+ محكـــــــــــوم عليهما بحكـــــــــــــــم 
ســـيصدر يـــوم الديـــــــــــــن، ويــــــــــــــــوم 
الديـــن حقيقـــــــــــي وليـــس أســـطورًيا 

)مـــت15:10(.
+ تقـــع ســـدوم وعمــــــــــورة فـــي 
الشرقيــــــــــــــــــة  كنعـــــــــــــــــان  حــــــــــــــدود 
إلــــــــــــــى الجنوبيـــــــــــــة )تك19:10، 
تـــك10:13(، فـــي دائـــرة األردن 
وهـــي المنطقـــة المحيطـــة بالبحـــر 
الميــــــــــــت أو بحر الملـــــــــــــــح حالًيا 

)تـــك10،8،3،2:14(. 
وعمـــورة  ســــــــــدوم  أحـــداث   +
مذكـــورة بتفاصيـــل دقيقــــــــــــــة جـــًدا 
فـــي أســـفار كثيرة منهـــا )التكوين، 
التثنيـــــــــــــــــة، إشعيــــــــــــــاء، عاموس، 
صفنيـــا، والعهـــد الجديـــد(، فكيف 

تكـــون أســـطورة؟
+ المســـافه تقريبـــا 25كـــم من 
حبرون )حيث إبراهيم( إلى سدوم 
)حيـــث لـــوط(، هـــي تقريًبا أربــــــــــع 
ســـاعات أو خمـــس، ألنهم ظهروا 
إلبراهيــــــــــــــم عــــــــــــن “حّر الظهيرة” 

وأكلـــوا معـــه وهـــذا يســـتغرق عـــدة 
ســـاعات، ثم انصرفوا وأتوا ســـدوم 
مســـــــــــــــاء »َفَجـــاَء اْلَماَلَكاِن ِإَلــــــــــى 

َســـُدوَم َمَســـاًء« )تك1:19(.

+ العقــــــــــــــاب كــــــــــان »َفَأْمَطَر 
الـــرَّبُّ َعَلى َســـُدوَم َوَعُمـــوَرَة ِكْبِريًتا 
ـــَماِء«  َوَناًرا ِمْن ِعْنِد الرَّبِّ ِمَن السَّ

)تك24:19(.

+ كلمـــة كبريتـــا هـــي جوفريث 
gof-  ،gophrı ̂yth ּגפרית، 

’reeth، أي حجـــــــــــــــــــــارة مـــــــــــــن 
الكبريتـــات، وهـــي مـــادة معروفـــة 
ســـهلة االشـــتعال ودخانهـــا خانق، 
تلـــك  فـــي  المـــادة موجـــودة  وهـــذه 
األراضـــي بين اآلثـــــــــــــار البركانية 

العديدة.

+ وبفحـــص البقايـــا البركانيـــة 
فـــي فلسطيـــــــــــــــن، عـــــــــــــــن طريـــق 
الكربـــون المشـــع، ثبـــت أن آخـــر 
ثـــوران بركانـــي حـــدث فيهـــا كان 
منـــذ أربعـــة آالف ســـنة، وال شـــك 
فـــي أنـــه ترك أثًرا رهيًبـــا في ذاكرة 
ســـكان المنطقـــة، تناقلتـــه األجيال 

لتالية. ا

+ إبراهيـــم يســـتطيع أن يـــرى 
مـــن حبـــرون الدخــــــــــــان الصاعـــد 

)تـــك28:19(.

+ مـــن آبـــاء الكنيســــــــــة الذيـــن 
كتبـــوا عـــن لـــوط وامرأتـــه وســـدوم 
وعمورة: العالمة أوريجانـــــــــــــوس، 
القديــــــــــــــس يوحنــــــــــــا ذهبــــــي الفم، 
القديــــــــــــس أمبروســـيوس، القديس 
جيـــــــــــــروم، القديس أغســـطينوس، 

القديـــس كبريانـــوس...

+ بعـــد كل هـــذه التفاصيـــــــــــل 
المذكـــورة بدقـــة متناهية، وشـــهادة 
األسفار واآلبــــــــــــــاء واآلثــــــــــــــار، ال 
يمكـــن أن يكـــــــــون لـــوط أو ســـدوم 

أســـطورة. وعمورة 

هــي  -والتــي  العبــارة  هــذه  تبــدو  قــد 
الخاصــة  العربــي  المديحــة  مــن  شــطرة 
القطعــة  ُتقــال علــى  بشــهر كهيــك، والتــي 
والتــي  األحــد،  ثيؤطوكيــة  مــن  الثامنــة 
فيــك  أبــدي  ماريــا.  نــى  »شــيرى  مطلعهــا 
بمديــح«- مدعــاة للتســاؤل حــول شــخصية 
الفاخــوري كمؤلــف وكاتــب لمدائــح الســيدة 
اإلشــارة  ليســت  أنهــا  العــذراء، وخصوًصــا 
الوحيــدة عنــه فــي التســابيح الخاصــة بشــهر 
فعلــى  أخــرى،  إشــارات  فهنــاك  كيهــك، 
ســبيل المثــال ال الحصــر: المديحــة العربــي 
علــى ثيؤطوكيــة يــوم الســبت: »أمــدح فــي 
فيــك  »رتــل  فيهــا:  نجــد  وبتــول«،  عــذراء 
علــى  الواطــس  الطــرح  وفــي  الفاخــوري«، 
قــال  »كمــا  يــرد:  الجمعــة  يــوم  ثيؤطوكيــة 
هــذه  مؤلفــو  لّخــص  لقــد  الفاخــوري...«. 
المدائح العربية واحدة من أشهر الروايات، 
إن لــم تكــن أشــهرها علــى اإلطــالق حــول 
مؤلــف الثيؤطوكيــات القبطيــة الســبع، لكــن 
ــة مدائــح كتبهــا الفاخــوري؟  ــا: أّي الســؤال هن
هــل هــي الثيؤطوكيــات الســبع، أم مدائــح 
أخــرى للســيدة العــذراء؟ لألســف ال تجيبنــا 
وتقليدنــا  مؤلفوهــا.  وال  المدائــح  نصــوص 
القبطــي يعــرف هــذه الروايــة أيًضــا، فــأول 
أشــارة فــي تراثنــا القبطــي حــول الفاخــوري 
كمؤلف لمدائح للسيدة العذراء يعطينا إياها 
الهــام  عملــه  فــي  )+1324م(،  كبــر  ابــن 
الخدمــة“،  إيضــاح  فــي  الظلمــة  ”مصبــاح 
فهــو يذكــر لنــا عــن مؤلــف الثيؤطوكيــات 
مــن  راهــب  هــو  ثانيهمــا،  شــخصين، 
 = »قرموصًيــا  لقــب  ويعطيــه  اإلســقيط 
رتــب  الــذي  هــو  بأنــه  وُيقــال  فاخــوري«، 
منها.وروايــة  جــزًءا  كتــب  أو  ألحانهــا 
الفاخــوري الســرياني كمؤلــف للثيؤطوكيــات 
الســرياني  التقليديــن  فــي  كذلــك  نجدهــا 
والحبشــي، وملخــص قصــة الفاخــوري كمــا 
أوردها Sebastian Euringer: أنه كان 
هنــاك شــخص خائــف هللا يعيــش فــي ســوريا 
وكان يعمــل بصناعــة الفخــار، وكان محًبــا 
مــن  يمجدهــا  وكان  جــًدا  العــذراء  للســيدة 
العــذراء  الســيدة  لــه  قلبــه، وظهــرت  عمــق 
يــوم االثنيــن باكــًرا جــًدا فــي منظــر مهيــب 
وهــي ملتحفــة بالنــور ومالئكــة مصاحبيــن 
لهــا، وتكلمــت اليــه قائلــًة: »الســالم لــك يــا 
حبيبــي وحبيــب ابنــي، أنــا جئــت اليــك اآلن 
لكــي تمدحنــي أكثــر ولكــي تكــون لــي ذكــرى 
دائمــة«، فأجابهــا قائــاًل: »يــا ســيدتي، أنــا 
مسكين وحقير، كيف لي أن أمدحك؟ لكن 
باركينــي بيديــك المقدســتين يــا كنــز )خزينــة( 
البــركات«. فقالــت لــه: »بركــة ابنــي وبركــة 
معــك  تكــون  القــدس  الــروح  وبركــة  أبيــه 
آميــن«، وبعدمــا قالــت لــه هــذا حّلــت عليــه 
نعمــة الــروح القــدس، ففتــح فمــه وقــال: »آدم 
أراد  ومغموًمــا،  القلــب  حزيــن  كان  الــذي 
الــرب أن يخلصــه ويــرده مــرة أخــرى إلــى 
مكانتــه األولــى«. ثــم أنشــد مديحــة لمريــم 
نهايتهــا  االثنيــن حتــى  ليــوم  »ثيؤطوكيــة« 
كمــا تكلــم الــروح القــدس علــى لســانه. ولمــا 
انتهــى مــن مدحهــا، باركتــه ســيدتنا العــذراء 
عظيــم  بمجــد  وصعــدت  الســالم  وأعطتــه 

إلــى الســماء. وفــي يــوم الثالثــاء ظهــرت لــه 
اليــوم  يمدحهــا  أن  وأمرتــه  الطريقــة  بنفــس 
كمــا يعطيــه الــروح القــدس فأنشــد ثيؤطوكيــة 
بنفــس  لــه  ظهورهــا  تكــرر  وقــد  الثالثــاء. 
الطريقــة باقــي أيــام األســبوع، وفــي كل يــوم 
كان يكتــب مديحــة لهــا )ثيوطوكيــة( اليــوم، 
وهكــذا مــن يــوم االثنيــن الــى يــوم الســبت.
أّمــا فــي مســاء الســبت )ليلــة األحــد(، فقــد 
ظهــرت لــه الســيدة العــذراء والــدة اإللــه تقريًبــا 
فــي منتصــف الليــل وقالــت لــه: »لمــاذا ال 
تمجدنــي فــي هــذا اليــوم، الــذي هــو أعظــم 
مــن باقــي األيــام، وتســبحته يجــب أن تكــون 
أطــول مــن باقــي التســابيح؟«، فقــال لهــا: 
»يــا ســيدتي، هــذا اليــوم هــو )يــوم الســبت( 
أي  فيــه  اإلنســان  يعمــل  وال  الراحــة  يــوم 
عمــل«. فقالــت لــه: »قــم وال تخــف وقــف 
إيــاه  يعطيــك  مــا  وقــل  عملــك  مــكان  فــي 
الــروح القــدس«. فعندمــا قــام باركتــه العــذراء 
وقّبــل الصليــب الــذي كان بيدهــا ووقــف فــي 
وقــال  الفخــار  يصنــع  حيــث  عملــه  مــكان 
تســبحة أو ثيؤطوكيــة يــوم األحــد. ولمــا كان 
النهــار، باركتــه العــذراء وقالــت لــه: »افــرح 
ومجدتنــي  فّرحتنــي  أنــت  كمــا  ياحبيبــي، 
فــي  أنــا  أفرحــك  ســوف  األرض،  علــى 
ذكــرى  وكمــا صنعــت  الســموات.  ملكــوت 
أيًضــا  ســأمنحك  األرض،  علــى  تمجيــدي 
فرًحــا غيــر محــدود فــي ملكــوت الســموات 
كمــا  وهكــذا صــار  تعبــك،  علــى  كمكافــأة 

وعدتــه«. 

 Sebastian Euringer, »Der
 mutmaßliche Verfasser der
 koptischen Theotokien und
 des äthiopischen Weddase
 Marjam», Oriens Christianus 1,

.Leipzig 1911, pp. 217-222

هــذه  علــى  مالحظــات  وهنــاك 
الفاخــوري  تســابيح  بدايــات  أواًل:  القصــة: 
وأمرتــه  العــذراء  الســيدة  أيقظتــه  عندمــا 
بدايــات  تقريًبــا  نفســها  هــي  يمجدهــا،  أن 
ثانًيــا:  الســبعة.  القبطيــة  الثيؤطوكيــات 
العــذراء  الســيدة  أن  القصــة  مــن  نالحــظ 
مــن  يــوم  كل  فــي  الفاخــوري  أيقظــت  قــد 
جــًدا،  باكــًرا  الســتة صباًحــا  األســبوع  أيــام 
أمــا يــوم االحــد فقــد أيقظتــه فــي منتصــف 
الليــل، ربمــا ألن يــوم األحــد عليــه أن ُيســبح 
ويمجــد أطــول مــن باقــي أيــام األســبوع. هــذه 
مالحظــة طريفــة نجدهــا حتــي يومنــا هــذا 
يســتيقظ  األســبوع  أيــام  ففــي  األديــرة،  فــي 
الرهبــان باكــًرا جــًدا )الرابعــة صباًحــا(، أمــا 
فــي تســبحة األحــد فنجدهــم يســتقيظون بعــد 
منتصــف الليــل بقليــل )الثانيــة صباًحــا( ألن 
تســبحة األحــد أطــول مــن تســبحة األيــام. 
مــا  هنــاك  ليــس  إنــه  نقــول  النهايــة  وفــي 
يؤكــد أن الفاخــوري هــو مؤلــف أو كاتــب 
عــن  الــكالم  أمــا  القبطيــة،  الثيؤطوكيــات 
القبطيــة  الثيؤطوكيــات  مؤلف/مؤلفــي 
الحبشــي  بالكتــاب  الثيؤطوكيــات  وعالقــة 
»Weddase Mariam« فهــذا موضــوع 

هنــا. لدراســته  المجــال  يتســع  ال 

frgregorios@sac.edu.au
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ُبُتوا ِضدَّ َماَكيِِد إِبْلِيَس« )أفسس 6: 11(
ْ
ْن تَث

َ
اَكِمَل لَِكْ َتْقِدُروا أ

ْ
بَُسوا ِسالََح اهللِ ال

ْ
»ال

ُتعيِّد كنيســـتنا في 25 هاتور/4 ديســـمبر، لتذكار استشهاد »أبو مرقورة«، 
ـــهيد مرقوريـــوس، والَّذي  ارج -فـــي المخطوطـــات القديمة- للشَّ وهـــو االســـم الـــدَّ

ُاشـــُتِهر أيًضا -تأثًُّرا بأيقوناتِه- باســـم »أبو ســـيفين«.

يـــس فـــي تلـــك األيقونـــات ُممتطًيـــا ِحصانـــه، وبيديـــه ســـيفان  ر القدِّ وُيَصـــوَّ
د نحو األســـفل حيـــث اإلمبراطـــور يوليان  ُيشـــهرهما فـــوق رأســـه، وُرمحـــه ُمســـدَّ

الجاِحـــد »Julian« )360-363م(، مدحـــوًرا تحـــت رجلـــي الِحصـــان.
وفق رؤية عامَّة تكاد تكون شائعة في الفنِّ القبطّي الَّذي يتَِّسم بالرَّمزيَّة، 
ـــهيد مرقوريوس في تلك األيقونة ُيَمثِّل اإلنســـان المؤمن الَّذي يخوض  فإنَّ الشَّ
ـــر، ُممثَّلـــًة فـــي إبليـــس وجنوده، وســـالح المؤمـــن في هذه  حرًبـــا ِضـــّد قـــوى الشَّ

الحرب هو ســـالح روحّي )انظر: أف6: 17-11(.
لكـــن الُمشـــكلة الحقيقيَّـــة تبـــدأ حينما يجري التَّعاُمل مـــع تفاصيٍل فنِّيَّة ذات 
أبعـــاٍد رمزيَّـــة باعتبارهـــا حقائـــق تاريخيَّـــة، فضـــاًل عـــن إشـــكاليٍة أعمـــق ترتبـــُط 
بطريقـــة فهمنـــا للتَّاريـــخ، واالعتمـــاد فـــي كثيـــٍر من األحيـــاِن على روايـــٍة واحدة 
وايـــات  بصـــرِف النَّظـــر عـــن موثوقيَِّتهـــا ومـــدى اتِّفاقهـــا أو اختالفهـــا مـــع الرُّ

اأُلخرى. التَّاريخيَّـــة 
وايـــات َحـــول مقَتـــل يوليـــان الجاِحـــد، وواحـــدة مـــن تلـــك  َدت الرُّ لقـــد تعـــدَّ
ـــهيد مرقوريـــوس  دها نحـــوه الشَّ ـــائعة أنَّـــه ُقِتـــل بطعنـــٍة ُرمـــح ســـدَّ وايـــات الشَّ الرُّ
هيرة- بعد أن أقَدم يوليان على حبِس  دها أيقونته الشَّ واية الَّتي ُتجسِّ -وهي الرُّ
 »Basilius of Caesarea« يس باســـيليوس أســـقف َقيَصريَّة الكبادوك الِقدِّ

)370م-379م(، مـــع اثنيـــن مـــن رفاقـــه قبـــل ُمضيِّـــه إلـــى الحرب. 
ة ســـنوات- لم يُكن  ـــه حتَّى مقَتل يوليـــان -وبعده بعدَّ والُمفارقـــة ُهنـــا أنَّ

يـــس باســـيليوس قد ارتقى إلى درجة األســـقفيَّة! القدِّ
وايـــة وجـــَدت لهـــا صـــدًى فـــي بعـــِض المصـــادر التَّاريخيَّـــة، ومـــن  هـــذه الرُّ
ســـة«. وتُدّلنـــا الّشـــذرات القليلـــة الُمتبقيـــة مـــن  بينهـــا كتـــاب »ِســـَير الِبْيعـــة الُمقدَّ
واية مع  األصـــِل القبطـــّي لهـــذا العَمـــل علـــى اتِّفاق النَّـــّصِ الُمعبِّر عن تلـــك الرُّ
ترجمتـــه العربيَّـــة التَّـــي وصَلتنـــا )انظـــر: صموئيـــل معـــوَّض، إطـــالالت علـــى 

تُـــراِث األدب القبطـــّي )ص437-472(، 2013، ص451(.  
أمَّا النَّّص الُمترَجم فقد وَصَلنا على النَّحِو التَّالي:

ـــه َمضـــى إلـــى الُفـــرِس، فأســـَلمه هللا فـــي أيـــدي  ـــا يوليانـــوس فأنَّ ]وأمَّ
يســـين الَّذيـــن اعَتَقلهم قبل َمســـيره. وهكذا مات  أعدائـــِه ألجـــِل َصلوات الِقدِّ
، وَضربه  يوليانـــوس: َنَظـــر فـــي اللَّيـــِل ُجنـــًدا وقـــد َنَزلـــوا َعَليـــه ِمـــن الَجـــوِّ

ـــَهداء، فَمـــأ َيده ِمن  أَحدهـــم بُرمـــٍح في رأِســـِه إلـــى َبطِنِه، فَعِلـــم أنَّه أَحد الشُّ
ـــماء، وقـــال: ُخذ هذا يا يســـوع فَقد أَخذت  ِم وَرمـــى بـــه إلى َفوِق نحو السَّ الـــدَّ
وم  ـــا جـــدَّف وقـــع َميًتا للَوقـــِت، وَخلَّص هللا َشـــعبه وأقـــرَّ الرُّ هـــذا العاَلـــم. فلمَّ
فـــي مســـاكِنِهم. وكان باســـيليوس قبل َمـــوت يوليانـــوس بَثٰلثِة أيَّـــاٍم وهو في 
ـــوِم وقـــال لالثَنيـــِن الَّذيـــن َمَعـــه: إنَّنـــي َنَظرت في  الَحبـــِس، اســـتيقظ ِمـــن النَّ
ـــهيد مرقوريوس وقد َدَخـــل إلى ِبْيَعِتـــِه وأخَرج ُرمَحه  يـــس الشَّ هـــذه اللَّيلـــة الِقدِّ
ـــا قال  ف علـــى إٰلهي. ولمَّ وأَخـــَذه، وقـــال: إنَّنـــي مـــا أتـــُرك هـــذا الكاِفـــر ُيجـــدِّ
ا إنَّا نؤِمـــن بذلـــك. وأنَفذوا إلى  هـــذا غـــاب ولـــم أرجع ُأشـــاِهده. فقاال لـــه: حقًّ
يس  ـــهيد لَينظـــروا ُرمحـــه هـــل هو باقـــي أم قد أَخـــذه كمـــا رأى الِقدِّ ِبيَعـــِة الشَّ
باســـيليوس، فلـــم َيِجـــدوه، فبحتـــوا )فَتَحقَّقـــوا( بالَمنـــاِم. وَبعد َثٰلثـــة أيَّام جاَءت 
ل،  الُكُتـــب إلـــى أنَطاِكيـــِة بَموِتِه[. )ســـير البطاركـــة اإلســـكندرانيِّين، الجـــزء األوَّ

Seybold، 1912م، ص64(. طبعـــة 
واية نفســـها، فُيشـــير في ســـياِق تاريخه  ويتبنَّى األســـُقف يوحنَّا النِّقيوســـّي الرُّ
ـــهيد مرقوريـــوس عـــن قتـــِل يوليـــان  يـــس باســـيليوس ومســـئوليَّة الشَّ إلـــى رؤيـــا الِقدِّ
الجاِحـــد )انظـــر: يوحنَّـــا النِّقيوســـّي، تاريـــخ العالـــم القديـــم، إعداد القمُّص بيشـــوي 

عبـــد المســـيح، 1996، ف80، ص85(. 
ن تاريخـــه  ـــا المـــؤرِّخ الملكانـــّي ســـعيد بـــن بطريـــق )†940م( -الَّـــذي دوَّ أمَّ
باللُّغـــِة العربيَّـــة- فُيشـــير إلـــى قتـــل يوليـــان بَيـــِد َمِلـــك الُفـــرس، لكنَّـــه ُيشـــير أيًضا 
ـــهيد مرقوريوس  ل الشَّ يس باســـيليوس والَّتـــي ُتحمِّ وايـــة المنســـوبة للِقدِّ إلـــى ِتلـــك الرُّ
المســـئوليَّة عن قتِل يوليان )انظر: ســـعيد بن بطريق، 1905، التَّاريخ المجموع 
علـــى التَّحقيـــق والتَّصديـــق جــــ1، ص138(، وعـــن ابـــن بطريق نقل المـــؤرِّخ أبو 
وايـــة نفســـها  )انظر: تاريخ أبو المـــكارم ج2، إعداد األنبا صموئيل،  المـــكارم الرُّ

2000، ص68(.
وايات من دوِن  لكـــن برغـــِم ذلـــك ال ينبغي التََّســـرُّع في االعتماد علـــى تلك الرُّ
البحـــث فـــي المصـــادِر التَّاريخيَّـــة األقَدم، ال ســـيَّما مع وجـــود مؤرِّخين ُمعاِصرين 

كانـــوا ُهـــم األقـــرب للحدِث من جهـــِة الزَّمان والمكان..
ـــا من رجالـــِه أو من  يقـــول »روفينـــوس« إنَّ حيـــاة يوليـــان انتهـــت إذ ُجـــِرح إمَّ
الَعـــدوِّ )انظـــر: روفينـــوس، ك10، ف35: 4(. وَيذُكـــر »ُســـقراتيس« أنَّ يوليـــان 
ة الحـــرب، وفـــي هـــذه الحالـــة الخاليـــة  إذ كان ُمغتـــرًّا بالفـــوِز لـــم َيُكـــن يرَتـــدي ُعـــدَّ
مـــن أيِّ ِدفـــاٍع ُرِشـــق بَســـهٍم مـــن شـــخٍص مجهـــول، نفـــذ فـــي ذراعـــِه واســـتقّر فـــي 
د عن البعِض من أنَّ  جانبـــِه، ونتيجـــة لهـــذا الُجرح مات. وينقل ُســـقراتيس مـــا تَردَّ
ـــهِم ُثمَّ هـــَرب، فيما َزعم آخـــرون أنَّ أحد  جنديًّـــا مـــن جيـــِش الُفـــرس قد رشـــقه بالسَّ
رجـــال اإلمبراطـــور هـــو من فَعل ذلك، وهو الرَّأي األكثر تأييًدا واألوَســـع انتشـــاًرا  

)انظـــر: ُســـقراتيس، ك3، ف21: 6-3(. 
ر أنَّ ال أحـــد يعـــرف على وجِه التَّحديد اســـم  ـــا »ثيؤدوريـــت« المـــؤرَّخ فُيقـــرِّ أمَّ
قاتـــل يوليـــان، فالبعـــض يقـــول بإنَّه قد ُجِرح بواســـطِة كائٍن غيـــر مرئّي، وآخرون 
قالـــوا بـــإنَّ واحـــًدا مـــن الَبـــدِو فعلهـــا، وآخـــرون مـــن ِقَبـــل أحـــد الجنـــود الَّذيـــن لـــم 
ِم  يِّـــة. وُيـــروى أنَّـــه عندمـــا ُجـــِرح يوليـــان مـــأل َيـــده بالـــدَّ َيحَتِملـــوا المجاعـــة فـــي البرِّ
وَقـــَذف بـــه فـــي الهـــواِء وصـــاح: لقد انتَصـــرت أيُّهـــا الَجليلّي )انظـــر: ثيؤدوريت، 
ك3، ف20(. وال تختلف رواَية سوزومين عن كلِّ ما سبق )انظر: سوزومين، 

ك6، ف2(. 
والُخالصـــة أنَّ أي قبـــوٍل أو رفـــض لِفكـــرٍة مـــا، ســـواء وصَلتنا هـــذه الِفكرة في 
ـــي أو َنـــّصٍ مكتوب أو حتَّى رواية شـــفهيَّة، ينبغـــي أوَّاًل أاّل يتعاَرض مع  عمـــٍل فنِّ
مفاهيمنـــا اإليمانيَّـــة الُمســـتقرَّة وتعاليم كنيســـتنا، وثانًيا أن يجـــري التَّعاُمل مع هذه 
ِد وعـــدم االنحياز، والبحث -ُكلَّمـــا أمَكن- في  الِفكـــرة بمنهجيَّـــٍة تقـــوم علـــى التََّجرُّ

لة. ًكّل المصـــادِر اأُلخـــرى ذات الصِّ








