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عقـــل  اكتشـــاف  أردت  إذا   +
شـــخص، فانظـــر إليـــه كيـــف يحـــاور 

الـــرأي. يخالفـــه  مـــن 

+ الوهم نصف الداء، واالطمئنان نصف 
الدواء، والصبر أول خطوات الشفاء.

+ تضيق بك الحياة.. لتتسع.

+ لكل شيء جمال ولكن ال يراه الجميع..

+ يمكنـــك أن تنســـيني كل شـــيء إاّل مـــا 
تعلمتـــه مـــن أمـــي.

+ ال توجـــد فـــي العالـــم وســـادة أنعـــم مـــن 
حضـــــــــــــــــن األم، وال وردة أجمـــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن 

ثغرهـــا. )شكســـبير(

+ قبلـــة أمـــي جعلتنـــي مصـــوًرا عالمًيـــا. 
وســـت( بنياميـــن  )الفنـــان 

+ بنات حــــــــــدواء أعشـــــــــــاب وأزهـــــــــــــــارى 
؞ فاســـتلهم العقل وانظر كيف تختار 

ال يغرّنـــك الوجـــه الجميل فكم ؞ في الزهر 
شـــم وكم في العشب عقار.

+ مصـــدر عذابنـــا ليـــس مـــا نعانيه.. ولكن 
مـــا نفقده.

+ القـــراءة هـــي متعـــة التجـــول فـــي عقـــول 
اآلخريـــن دون االضطـــرار لتحمُّل رعونتهم.

+ لو كــــــــــان مــــــــا ُيقـــــــــــال خلــــــــف ظهورنا 
صحيًحـــا.. لقالوه أمامنا.

+ معرفتـــــــــــــــك لنفســــــــــــــــك هــــــــــــــــــي بدايــــــــــــة 
)أرســـطو( الحكمة. 

+ الســـعداء دائًمـــا هـــم الذيـــن ال يتدخلــــــــون 
فـــي شـــئون النـــــــــــــاس أبـــًدا، هـــؤالء هـــم دوًمـــا 

األقـــرب لراحـــة البـــال وهنـــاء العيـــش.

+ ال تحاول إقناع القرد أن التفاح ألّذ من 
المـــوز، بـــل حـــاول إقناع نفســـك بأنـــه ال دخل 

لك بمـــا يحبه القرد.

+ من أراد جمااًل، فاألخالق تكفيه.

وهـــي  حتـــى  تحـــب  الحمامـــة   +
تصـــارع، والذئب يبغـــض حتى وهو 

أغســـطينوس( )القديـــس  يعانـــق. 
فـــي حجـــر  إاّل وأنـــا  قـــط  لـــم أطمئـــن   +

)ســـقراط( أمـــي 
+ الخـــوف مـــن الشـــيخوخة ليـــس مصدره 

تجاعيـــد الوجـــه بـــل تجاعيـــد العقل.
+ المـــرء مـــن حيـــث يثبـــت، ال مـــن حيـــث 
ينبـــت؛ ومـــن حيـــث يوجد، ال مـــن حيث يولد.

مـــن عيـــون  أكثـــر  يـــرى  المـــرأة  قلـــب   +
ســـويدي( )مثـــل  رجـــال.  عشـــرة 

+ ليكـــن أصدقـــاؤك باأللـــف، وكاتم ســـّرك 
واحـــًدا مـــن األلف )ذهبـــي الفم(

+ مـــن يتكلـــم أكثـــر يفهـــم أقـــّل، ومـــن يفهم 
أكثـــر يتكلـــم أقّل.

+ ســـتظل قلوبنا قلقة إلى تســـتريح فيك يا 
هللا. )القديس أغسطينوس(

+ النـــاس اللـــي بتـــرّد الـــروح، هللا يســـعدها 
فيـــن مـــا تروح.

الحاضــــــــــــــــرون،  يحترمــــــــــــــك  كــــــــــــي   +
الغائبيـــن. احتـــرم 

+ ثمــــــــــــرة القناعـــــــــــــة الراحــــــــــــــــة، وثمـــرة 
التواضـــع المحبـــة.

+ نــــــــــــــــــدوس التـــــــــــــــــــــــراب فيقــــــــــــدم لنـــــــــــــــا 
الزهـــور. )غانـــدي(

+ ليـــس للرجـــل ســـوى مجد واحـــد حقيقي 
هـــو التواضع.

+ التغييـــر صعـــب فـــي البدايـــة، فوضـــوي 
فـــي المنتصـــف، ورائـــع فـــي النهايـــة.

+ ليس كل ما في البال ُيقال.
+ العمــــــــــــــر لحظـــــــــــات، ولكـــــــــــن بعــــــــــض 

عمر. اللحظات 
+ نصف جمال اإلنسان في لسانه.

أنيًقـــا، معاتًبـــا، رقيًقـــا،  كـــن: صابـــًرا،   +
لتكـــن  جميـــاًل،  متفائـــاًل  متســـامًحا،  مبتســـًما 

وجميلـــة. مطمئنـــة  هادئـــة  حياتـــك 
+ الكلمـــات قـــد تكـــذب، لكـــن التصرفـــات 

دائًمـــا تقـــول الحقيقـــة.
+ هنـــــــــــــاك أشخـــــــــاص يصافحـــــــون القلب 

قبـــل األيادي.
+ أحياًنـــا ندفع أعمارنـــا ثمًنا لكلمة »نعم« 

كان يجـــب أن تكون »ال«.

+ المـــال ال ترثونـــه إاّل بعـــد الوفاة، فالمال 
هـــو إرث الموتـــــــــــــــى، أّمـــا الحــــــــــــــــب فهـــــــــــــو 

األحياء. ميـــراث 
+ التعـــب مـــع وجـــــــــــــود هــــــــــــدف.. راحة، 

والراحـــة بـــدون هـــدف.. تعب.
+ األم مدرســـة إذا أعددتهــــــــــــا.. أعـــددت 

شـــعًبا طّيـــب األعـــراق )حافـــظ إبراهيـــم(
+ الوجه البشوش شمس ثانية.

+ ســـنهاجر يوًمـــا إلـــى الســـماء.. ما كانت 
األرض وطًنـــا لنـــا ولـــن تكون.

+ ال غنـــى كالعقـــل، وال فقر كالجهل، وال 
ميراث كاألدب.

+ جمـــال المكان بمـــن رافقك فيه، وجمال 
الوقت بمن شـــاركك فيه.

+ مـــادام هللا يريـــد لـــك شـــيًئا، فلن يقف في 
وجهك شـــيء أبًدا.

مـــا ســـتقوله  فقـــط إذا كان  افتـــح فمـــك   +
الصمـــت. مـــن  أجمـــل 

+ هللا هو كل األصدقاء واأليدي والطرق.
+ قيمتـــك ليســـت فـــي عيـــون النـــاس، بـــل 
ارتـــاح ضميـــرك  فـــإذا  فـــي ضميـــرك،  هـــي 

مقامـــك. ارتفـــع 
+ العاقـــل إذا أخطأ يتأســـف، واألحمق إذا 

يتفلسف. أخطأ 
+ صحبة الكرام ترفع المقام.

+ ليتنا كاألسماء، ال يغيرنا السالم.
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قداسة ابلابا يشارك يف ختام السنة الـ٢٣ للكورسات املتخصصة باألنبا رويس

أقامت أســـقفية الشـــباب، مساء يوم الجمعة 25 
سبتمبر 2020م، حفل ختام السنة الثالثة والعشرين 
لخدمـــة الكورســـات المتخصصـــة، في مســـرح األنبا 
رويـــس بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، بحضور 
وصاحبـــي  الثانـــي،  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة 
للشـــباب،  العـــام  األســـقف  األنبـــا موســـى  النيافـــة 
قطـــاع  لكنائـــس  العـــام  األســـقف  رافائيـــل  واألنبـــا 

توقـــف التجمعـــات فـــي الفتـــرة الماضيـــة، من خالل 
وصـــف  كمـــا   ،Blended learning الــــ  نظـــام 
قداســـته الخدمـــة بأنها مترابطـــة ومتكاملة ومتطورة.

كمـــا احتفلـــت األســـقفية علـــى هامـــش احتفاليـــة 
أربعيـــن  مـــرور  بذكـــرى  المتخصصـــة،  الكورســـات 

ســـنة علـــى تأســـيس أســـقفية الشـــباب.

وســـط القاهـــرة، وعـــدد مـــن اآلبـــاء الكهنة واألســـاتذة 
المحاضريـــن بالكورســـات المتخصصة، مع االلتزام 
بكافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة ضـــد انتشـــار عـــدوى 

فيـــروس كورونـــا المســـتجد.

أشـــاد قداســـة البابـــا فـــي كلمتـــه خـــالل الحفـــل، 
رغـــم  المتخصصـــة  الكورســـات  خدمـــة  باســـتمرار 

برغم أن الضجر يصيبنا أحيانًا بسبب وحدتنا، إال أننا نملك من خالل إيماننا القليب تعزية اإليمان اليت ال توصف. )مار اسحق الرسياين(

املرة األوىل ملسابقة دينية مسيحية حبثية 
تنظمها وزارة الرتبية واتلعليم مع الكنيسة القبطية

أقيـــم صبـــاح يـــوم الثالثـــاء 2٩ ســـبتمبر 2020م، فـــي مســـرح األنبـــا رويـــس بالكاتدرائيـــة المرقســـية في العباســـية، حفـــل توزيع جوائز المســـابقة الثقافيـــة البحثية 
لمـــادة التربيـــة الدينيـــة المســـيحية، بحضـــور قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني وعدد من أحبار الكنيســـة ومســـئولي الوزارة. المســـابقة البحثيـــة نظمتهـــا وزارة التربية 
والتعليـــم والتعليـــم الفنـــي باالشـــتراك مـــع الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية. بـــدأ الحفـــل بالســـالم الوطنـــي، ثـــم عـــدد مـــن كلمـــات المســـئولين الحاضرين وقداســـة البابا، 
وفيلمين تســـجيليين عن الكنيســـة والتعليم ومشـــروع تدريب ١000 معلم تربية دينية مســـيحية، وفي الختام كان تكريم الفائزين بالمســـابقة البحثية وتســـليمهم الجوائز 

المقدمة من الكنيســـة.

وّجـــه قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، كلمـــة مســـجلة ألســـقفية شـــباب 
أمريكا وكندا، والتي يشـــرف عليها القس لوقا باســـيليوس، وقال قداســـة البابا 
في كلمته إن فكرة تأســـيس أســـقفية شـــباب ألمريكا وكندا مســـتوحاة من أســـقفية 
الشـــباب التي أسســـها المتنيح قداســـة البابا شـــنوده الثالث منذ حوالي أربعين 
ســـنة، وهـــي فكـــرة فعالـــة ومؤثـــرة فـــي خدمـــة الشـــباب وامتـــدت مـــن مصـــر إلى 
كنائـــس المهجـــر، مشـــيًرا إلـــى رحالت الســـفر العديـــدة التي قام بهـــا نيافة األنبا 

موســـى في هـــذا اإلطار.

وعـــن نوعيـــات الخدمـــة داخـــل األســـقفية قـــال قداســـة البابـــا: وهـــذه الخدمـــة 

لكمة مسجلة لقداسة ابلابا ألسقفية شباب أمريكا وكندا
تحـــوي مركـــًزا لتدريـــب خدام الشـــباب وهي فكـــرة مهمة جًدا الســـتمرارية العمل، 
ســـُيضاف إليـــه مركـــز لخدمـــة اإلدمـــان، وأيًضـــا مركـــز داود النبـــي لتحفيـــظ 
األلحـــان، بهـــدف تعميـــق العمـــل الكنســـي فـــي قطاعـــات الفتيـــان بصفـــة عامـــة 
والخريجيـــن، وأيًضـــا قطاعـــات المهاجرين الجدد. وأضاف: هـــذا المكان يحوي 
كنيســـة ومركـــز العـــذراء الملكـــة وأيًضـــا مركـــز للمؤتمـــرات علـــى اســـم األميـــر 
تادرس، والكنيســـة يمكن أن تســـع ٩00 فرد ومركز الخدمات يســـتوعب حوالي 
٤0 فـــرًدا. وأوضـــح قداســـته أن الكنائـــس واإليبارشـــيات تخـــدم أوالدهـــا بطريقـــة 
أفقيـــة حيـــث تخـــدم كافـــة المراحـــل والخدمـــات النوعيـــة. أمـــا أســـقفية الشـــباب 

فســـتقوم بالخدمة بشـــكل رأســـي.
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مقابالت قداسة ابلابا
اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية الكبـــرى 

باألنبـــا رويـــس بالقاهـــرة، عـــدًدا مـــن الزائريـــن كالتالـــي:
األربعاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠م

+ نيافـــة األنبـــا باخـــوم أســـقف ســـوهاج والمنشـــاة والمراغة، تـــم خالل اللقاء اســـتعراض بعض 
األمـــور الرعوية.

+ نيافـــة األنبـــا مقـــار أســـقف مراكـــز الشـــرقية والعاشـــر مـــن رمضـــان، وذلك قبل ســـفره إلى 
كنـــدا لمتابعـــة بعـــض كنائســـنا فـــي تورنتـــو وضواحيهـــا، والتـــي يتولـــى نيافتـــه اإلشـــراف الروحي 

واإلداري بهـــا.
+ الراهب القمص مينا األورشـــليمي، كاهن كنيســـتنا بالعراق، حيث قدم تقريًرا تمت مناقشـــته 

أثناء اللقاء عن الخدمة الرعوية للكنيســـة هناك.
الخميس ٢4 سبتمبر ٢٠٢٠م

+ الســـيد چوناثـــان ر. كوهيـــن، ســـفير الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة بالقاهرة، وبرفقته الســـيدة 
نيكـــول شـــامبيان، نائـــب الســـفير، حيـــث قـــام كوهيـــن بتقديـــم نائب الســـفير لقداســـة البابا بمناســـبة 

بـــدء عملهـــا بمصر.
+ الســـيد ماركـــوس تيكلـــي، الســـفير اإلثيوبـــي الجديـــد بالقاهـــرة، وقد أشـــاد قداســـة البابا خالل 
اللقـــاء بقـــوة العالقـــة بيـــن مصـــر وإثيوبيـــا، وكذلـــك بيـــن الكنيســـتين المصريـــة واإلثيوبيـــة، وعالقة 
المحبة التي تربطه بغبطة البطريرك أبونا متياس بطريرك الكنيســـة اإلثيوبية األرثوذكســـية، كما 
أكـــد قداســـة البابـــا علـــى أهميـــة الدور الـــذي يقوم به الســـفير لتقوية العالقات بيـــن الدولتين خالل 

فتـــرة خدمتـــه فـــي مصـــر، وكذلك في تقارب الشـــعبين المصـــري واإلثيوبي.
+ الســـيد Hong Jin-Wook، ســـفير كوريـــا الجنوبيـــة بالقاهرة، وذلـــك للتعارف عقب توليه 

منصبه، ســـفيًرا لبالده بمصر.
+ الســـفير ياســـر هيثـــم، القنصـــل المصري العام بملبورن، بهـــدف التعارف بعد توليه منصبه 

الجديـــد، ممثاًل لمصر بملبورن.
+ ســـفير البرازيـــل بمصـــر، الســـيد Antonio Patriota، وهـــذه هـــي المـــرة األولـــى التـــي 
يلتقـــي فيهـــا قداســـة البابـــا الســـفير البرازيلـــي، منذ تعيينه ســـفيًرا لبـــالده بالقاهرة، فـــي أكتوبر من 

العام الســـابق.
الجمعة ٢5 سبتمبر ٢٠٢٠م

تومـــاس  واألنبـــا  شـــنوده  واألنبـــا  العـــذراء  كنيســـة  كاهـــن  فهمـــي،  أرســـانيوس  القمـــص   +
نيوجيرســـي. بهاملتـــون 

+ بعض من أعضاء مجلس كنيسة العذراء بالزيتون لبحث أمور الخدمة.
السبت ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠م

+ نيافة األنبا دانيال، أسقف ورئيس دير القديس األنبا بوال بالبحر األحمر.
+ نيافة األنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم.

األحد ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٠م
+ الراهـــب القمـــص ويصـــا األنبـــا بيشـــوي، كاهـــن كنيســـة الشـــهيد فيلوباتيـــر والشـــهيدة دميانه 

بتورنتـــو بكندا.
الثالثاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠م

+ نيافة األنبا مرقوريوس أسقف جرجا، وجرى أثناء اللقاء بحث عدٍد من األمور الرعوية.
+ ثالث راهبات من دير الشـــهيد مار جرجس بمصر القديمة، هن: األم بارثينيا واألم إيرائي 
واألم فيرينـــا، قبيـــل ســـفرهن للخدمـــة فـــي ديـــر القديســـتين كاتريـــن وفيرينا بإيبارشـــية لـــوس آنجلوس 

بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، والـــذي يشـــرف عليه نيافة األنبا ســـيرابيون مطـــران لوس آنجلوس.
+ السفير حاتم عبد القادر سفير مصر الجديد في هولندا. 

+ نيافة األنبا أبوللو أسقف جنوب سيناء.
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تكليـــف األب الراهب القمص أرســـانيوس األنبا 
بـــوال بالســـفر إلـــى مانشســـتر بإنجلترا إلجـــراء بعض 
الدراســـات الكنســـية مـــع تقديـــم الخدمـــة للشـــباب فـــي 

مقـــر اقامتـــه بالمدينة.

على أن يقدم لنا تقريًرا دورًيا عن خدمته،،

وعلى ابن الطاعة تحل البركة

القاهرة ١ أكتوبر ٢٠٢٠

قرارات إدارية
بشأن إيبارشية ملبورن - اسرتايلا

إدارة  لجنـــة  مـــع  اإلداريـــة  األمـــور  مناقشـــة  بعـــد 
إيبارشـــية ملبورن باســـتراليا والمعينة بقرار بابوي بتاريخ 
7 نوفمبـــر 20١8، تـــم اتخـــاذ القـــرارات اآلتيـــة وذلـــك 
لتنظيـــم اإلدارة المؤقتـــة لإليبارشـــية وكذلـــك تمثيلها أمام 

الهيئـــات الحكوميـــة أو الخاصـــة:

١- قبـــول اســـتقالة األب جرجـــس األنطونـــي، مـــن 
مسئوليتـــــــــــه كوكيـــل عـــام لإليبارشـــية اعتبـــاًرا مـــن 2٤ 

2020م. إبريـــل 

2- تأكيـــد التعييـــن المؤقـــت لآلب دانيـــال غبريال، 
وكياًل عاًما لإليبارشية اعتباًرا من 2٤ إبريل 2020م.

3- تعييـــن اآلب دانيـــــــــــال غبريـــال، عضـــًوا فـــي 
مجلـــــــــــــس أمنــــــــــــــاء ممتلكــــــــــات الكنيســـــــــــــة القبطيــــــــــــة 

بفيكتوريـــا. األرثوذكســـية 

وعلى ابن الطاعة تحل البركة،،

القاهرة ١ أكتوبر ٢٠٢٠

قرار إداري
بشأن اخلدمة يف نيوزيالندا

اســـتمرار تعييـــن اآلب بيشـــوي جميل، وكيـــاًل عاًما 
لشـــئون الخدمـــة فـــي نيوزيالندا.

وعلى ابن الطاعة تحل البركة،،

القاهرة ١ أكتوبر ٢٠٢٠
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ألقـــى قداســـة البابـــا عظتـــه مســـاء يـــوم األربعـــاء ١٦ ســـبتمبر 
٢٠٢٠م، فـــي اجتمـــاع األربعـــاء األســـبوعي، بكنيســـة الســـيدة العذراء 
وخـــالل  بالعباســـية،  المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  بيشـــوي  األنبـــا  والقديـــس 
االجتمـــاع جـــّدد قداســـة البابـــا الدعـــوة إلـــى تحمـــل المســـئولية من نحو 
الوقايـــة مـــن فيـــروس كورونـــا، مشـــيًرا إلـــى أنـــه مـــع تغيـــر الفصـــول 
واقتـــراب فصـــل الشـــتاء وقبلهـــا بـــدء العـــام الدراســـي، تـــزداد مســـئولية 
الجميـــع نحـــو الوقايـــة مـــن الفيـــروس. ثـــم ألقـــى قداســـة البابـــا العظـــة 
األســـبوعية وقـــد جـــاءت بعنـــوان »حراس النقـــاوة«، ودار موضوعها 

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا

تكريم املرتل د. سعد بطرس شانويت مرتل كنيسة مار جرجس خبمارويه 

عـــن كيـــف تحفـــظ األســـرة نقـــاوة أبنائهـــا.

كما ألقى قداســـة البابا عظته األســـبوعية باجتماع األربعاء الذي 
ُأقيـــم مســـاء يـــوم األربعـــاء ٢3 ســـبتمبر ٢٠٢٠م، بكنيســـة الســـيدة 
بالعباســـية،  المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  بيشـــوي  األنبـــا  والقديـــس  العـــذراء 
عـــن فضيلـــة »االســـتقامة« مـــن خالل الصليـــب، وذلك بمناســـبة عيد 
الصليـــب الـــذي تحتفـــل بـــه الكنيســـة لمـــدة ثالثـــة أيـــام ابتـــداًء مـــن يوم 

األحـــد 27 ســـبتمبر 2020م.

لقداســـته،  األســـبوعي  االجتمـــاع  بدايـــة  فـــي 
مســـاء يـــوم األربعـــاء 23 ســـبتمبر 2020م، كـــّرم 
قداســـة البابـــا المرتـــل ســـعد بطـــرس شـــانوتي، 
بخمارويـــة  جرجـــس  مـــار  الشـــهيد  كنيســـة  مرتـــل 
بشـــبرا بالقاهـــرة، وذلـــك لحصولـــه علـــى الدكتـــوراه 
فـــي األلحـــان القبطيـــة من كليـــة التربية الموســـيقية 
جامعـــة حلـــوان يـــوم الســـبت الســـابق، وقال قداســـة 
شـــانوتي  بطـــرس  ســـعد  بالمرتـــل  »أرحـــب  البابـــا: 
بخيـــت، مرتـــل كنيســـة مـــار جرجـــس خمارويـــة في 
منطقـــة شـــبرا الشـــمالية التـــي يشـــرف عليهـــا األنبـــا 

الكنيسة القبطية تنيع 
أمري دولة الكويت

تنعي الكنيســـة القبطية المصرية األرثوذكســـية، وعلى رأســـها قداســـة 
البابـــا تواضروس الثاني، ســـمو الشـــيخ صباح األحمـــد الجابر الصباح، 
أميـــر دولـــة الكويـــت الشـــقيقة، قائـــد اإلنســـانية ورجـــل الســـالم، بعد مســـيرة 
حافلـــة باإلنجـــازات لدولـــة الكويـــت وعلـــى المســـتويين اإلقليمـــي والدولـــي، 

خدمـــة ألمتـــه وللعالـــم واإلنســـانية جمعاء.
نذكـــر لـــه مواقفـــه النبيلـــة واألصيلة تجـــاه وطننا الغالي مصر، بشـــكل 
ســـاهم في تعميق العالقات التاريخية التي تربط بين الدولتين الشـــقيقتين.

نتقـــدم بخالـــص العـــزاء والمواســـاة للكويـــت حكومـــة وشـــعًبا وألســـرته 
الكريمة، ونســـأل هللا القدير أن يعوض الشـــقيقة الكويت بمن يكمل مســـيرة 
البنـــاء والنمـــاء، بمـــا يحقق تطلعات الشـــعب الكويتي في غٍد أكثر إشـــراًقا.
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ورجل األعمال حممد فريد مخيس
تنعي الكنيســـة القبطية المصرية األرثوذكســـية، وعلى رأســـها قداســـة البابا 
تواضـــروس الثاني، الرمز الوطني الكبيـــر، وأحد القامات االقتصادية الوطنية، 
رجـــل األعمـــال محمـــد فريـــد خميـــس، رئيـــس االتحـــاد المصـــري لجمعيـــات 
المســـتثمرين، ورئيـــس مجلـــس أمنـــاء الجامعـــة البريطانيـــة ومؤســـس مجموعـــة 
النســـاجون الشـــرقيون، الذي أســـهم عبر سنين طويلة في إثراء االقتصاد القومي 
المصـــري، وكان لـــه اهتمـــام خـــاص بصعيـــد مصـــر تمثل فـــي إقامـــة العديد من 
المشـــروعات التنمويـــة، واألعمـــال الخيريـــة. كمـــا نذكـــر لـــه بـــكل إعـــزاز الـــدور 
االجتماعـــي الهـــام الـــذي قدمـــه ألبنـــاء الوطن من خـــالل مؤسســـته االجتماعية. 
ودعمـــه لـــدور العبـــادة، وإســـهاماته فـــي الترويـــج لمســـار العائلة المقدســـة بإنتاج 

مجموعـــة مـــن المنســـوجات المتميـــزة التـــي تجســـد الزيـــارة المباركـــة لمصر.
خالـــص العـــزاء ألســـرة الفقيـــد العزيـــز وألحبائـــه وتالميذه، وكل من تالمســـوا 

مـــع مـــا قدمـــه من عطـــاء إنســـاني نبيل.
السبت ١٩ سبتمبر 2020م

حصـــل علـــى دكتـــوراه مـــن كليـــة التربية الموســـيقية 
جامعـــة حلـــوان وكان موضوعهـــا »بعـــض ألحـــان 
الكنيســـة ومقارنتهـــا فـــي كل مـــن الكنيســـة الالتينية 
الدكتـــوراه  علـــى  واإلثيوبيـــة«، وحصـــل  واليونانيـــة 
بتقديـــر امتيـــاز، وُتعتبـــر هـــذه هـــي الرســـالة األولى 
التـــي تقـــّدم المقارنـــات بيـــن الكنائـــس المختلفـــة«.

نوقشت بجامعة حلوان يوم السبت ١٩ سبتمبر 
القبطيـــة  األلحـــان  عـــن  دكتـــوراه  2020م، رســـالة 

ومثيالتهـــا فـــي أربعـــة مـــن الكنائـــس التقليدية.

آنجيلـــوس... المرتـــل ســـعد حصل علـــى الدكتوراه، 
وهـــو نمـــوذج مـــن النمـــاذج الجميلـــة، وتخـــرج فـــي 
معهـــد ديديموس دفعة ســـنة ١٩٩0م، وكان األول 
بكالوريـــوس  علـــى  وحصـــل  درس  دفعتـــه.  علـــى 
تربيـــة موســـيقية مـــن جامعة حلـــوان عام 20١٦م، 
بتقديـــر جيـــد جـــًدا، ثـــم حصـــل علـــى الماجســـتير 
مـــن كليـــة التربيـــة الموســـيقية مـــن جامعـــة حلـــوان 
عـــام 20١8م، بتقديـــر امتيـــاز، وكان موضوعـــه 
»الطقـــوس الكنســـية«، واللجنـــة المشـــرفة أوصـــت 
بنشـــر الرســـالة. وفـــي يـــوم ١٩ ســـبتمبر 2020م، 
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إعالن من معهد ادلراسات القبطية

بابــا  الثانــي،  تواضــروس  البابــا  قداســة  رعايــة  تحــت 
األعلــى  والرئيــس  المرقســية،  الكــرازة  وبطريــرك  اإلســكندرية 
للمعهــد؛ يعلــن معهــد الدراســات القبطيــة عــن فتــح بــاب القبــول 
 202١/2020 الجامعــي  للعــام  العليــا  الدراســات  بمرحلــة 
باألقســام التاليــة: الالهــوت – اللغــة القبطيــــــــــــــة – األلحــــــــان 
القبطيــة  اآلثــار   – القبطيــة  العمــارة   – القبطيــة  والموســيقى 
– الفــن القبطــي – التاريــخ القبطــي – االجتمــاع والتربيــة – 
الدراســات األفريقيــة – الدراســات اإلعالميــة – التــراث الشــرقي 
المســيحي، مــع فتــح بــاب القبــول بقســم القانــون الكنســي وقســم 
العالقات الكنســية والمســكونية. وُيشــتَرط الحصول على مؤهل 
جامعي )بكالوريوس أو ليسانس( وطبًقا لشروط ونظام القبول 

بــكل قســم.

ُتقَبــل الطلبــات بالمعهــد مــن ١١ ســبتمبر إلــى ١٦ أكتوبــر 
2020م، وشــروط القبــول واألوراق المطلوبــة معلنــة بالمعهــد.

لالستفسار والتقديم:
يومًيا مـــــــــــــن ١0 صباًحا وحتــــــــــــــى 7 مســـــــــــــاًء ما عـــــــــــــــدا 

الســبت واألحد.
العنـــــــــــوان: 222 ش رمسيــــــــــس ديـــــــــــــــر األنـبـــــــــــا رويــــــــــــــــــس 

العباسية، القاهرة.
ت/ 0١2882775٤2

https://www.copticstudies.org
https:www.facebook.com/CopticStudies

Email: copticstudiesinstifute@yahoo.com
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اجتماع جملس كنائس الشق األوسط 
النتخاب األمني العام اجلديد

اجتمعــت اللجنــة التنفيذيــة لمجلــس 
كنائــس الشــرق األوســط يــوم الجمعـــــــــــة 
ــذُّر  ١8 ســبتمبر 2020م، بعــــــــــــد تعــــــــ
انعقــاد الجمعيــة العامــة الثانيــة عشــر 
بســبب جائحـــــــــة كورونـــــــــــــــا، بالمقـــــــــــــــر 
البطريركــي لبطريركيــة أنطاكيــة وســائر 
المشرق للموارنــــــــــة، في ضيافة غبطة 
البطريـــــــــــــرك الكاردينــــــــــــال مــار بشـــــــــــــ\
ارة بطــرس الراعــي بطريــرك الموارنــة.

وبينمــا اجتمعــت الكنائــس المصريــة األعضــاء فــي المجلــس فــي المقــر 
البابــوي، بدعــوة مــن قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، حيــث مثّــل الكنيســة 
القبطيــة األرثوذكســية صاحبــا النيافــة األنبــا بنياميــن مطــران المنوفيــة، واألنبــا 
تومــاس أســقف القوصيــة وميــر، واألســتاذ جرجــس صالــح أعضــاء اللجنــة 
اللجنــة  ألعضــاء  تحيــة  كلمــة  تواضــروس  البابــا  قداســة  ووجــه  التنفيذيــة. 
التنفيذيــة معرًبــا عــن مشــاركته القلبيــة للبنــان فــي األحــداث المؤلمــة التــى 

مــرت بهــا.
كمــا وجــه الشــكر لألمينــة العامــة ثريــا بشــعالني المنتهيــة واليتهــا، متمنًيــا 
لألميــن العــام الجديــد االســتمرار فــي تحقيــق األهــداف التــي أنشــئ مــن أجلهــا. 
لمــدة  للمجلــس،  عاًمــا  أميًنــا  ميشــيل عبــس  الدكتــور  اللجنــة  وانتخبــت 
ــا لألمينــة العامــة د. ثريــا بشــعالني، وهــو ينتمــي للعائلــة  أربــع ســنوات، خلًف

)البيزنطيــة(. األرثوذكســية 
البروفيسور عبس متخصص في مجالي االقتصـــــــــــاد وعلوم االجتماع. 
يحمــل بكالوريــوس وماجســتير ودبلــوم دراســــــــــــــات عليــا فــي كال المجاليــن، 

ودكتــوراه فــي علــم االجتمــاع مــع التركيــز علــى الســلوك االقتصــادي.
بــدأ محاضــًرا جامعًيــا فــي ســّن مبكــرة، وراكــم خبــرة ٤2 ســنة أســتاًذا 
فــي مجــاالت األعمــال والتعليــم والتنميــة، كمــا  جامعًيــا ومستشــاًرا وإدارًيــا 
يشــرف علــى أطروحــات الدكتــوراه فــي جامعــة القديــس يوســف فــي بيــروت، 

وهــو عضــو فــي لجنــة أخالقيــات البحــث فيهــا.

والراهب رجيس 
مسئول املدارس الاكثويلكية بمرص

علــى رجــاء القيامــة نــودع هــذا األخ الراهــب ريجــس، والــذي 
وهب حياته خادًما أميًنا وراهًبا مخلًصا في مجال التعليم والمدارس 
والتكويــن العلمــي ألجيــال وأجيــال، وذلــك بــروح مســيحية أصيلــة...

لقــد عرفتــه إنســاًنا مؤمًنــا برســالة كــّرس حياتــه مــن أجلهــا فــي 
تفــاٍن وإخــالص، وقــد شــهد لــه الكبــار والصغــار، ليــس فــي مصــر 
وحدهــا، وإنمــا فــي إقليــم الشــرق األوســط. وقــد تقابلــت معــه عــدة 
مــرات، ووجدتــه إنســاًنا وديًعــا ومتواضًعــا ومحًبــا فــي صداقتــه، وحلــًوا 

فــي حديثــه.
أعزي أسرته وكنيسته ورهبنته وكل محبيه وعارفي فضله. 

وطوبى للودعاء فإنهم يرثون األرض..
االثنين 2١ سبتمبر 2020م.



كتو�ب  82020 لة الكرازة - 2 أ مب

َمِسيِح.« )أفسس 4: ٣٢(
ْ
يًْضا يِف ال

َ
َما َساحَمَُكُم اهلُل أ

َ
َْو َبْعٍض، َشُفوقنَِي ُمتََساحِمنَِي ك َطَفاَء َبْعُضُكْم نَ

ُ
ونُوا ل

ُ
»َوك

تنويه من جملة الكرازة

متوفـــر اآلن بمكتـــب مجلـــة الكـــرازة مجلـــد ســـنة 
الســـابقة. الســـنوات  لمجلـــدات  باإلضافـــة  ٢٠١٩م، 

للطلبات )ت:  ١455 ٠٠٢ ٠١٢٢(

رسامة قمصني يف إيبارشية الفيوم

قــام نيافــة األنبــا أبــرآم مطــران الفيــوم ورئيــس أديرتهــا، صبــاح يــوم الثالثــاء 
قمصيــن،  اإليبارشــية  كهنــة  مــن  كاهنيــن  برســامة  ســبتمبر 2020م،   22
بالفيــوم،  العــذراء  الســيدة  كنيســة  كاهــن  بشــرى  هــدرا  القمــص   )١( وهمــا: 
)2( والقمــص تومــاس ســمير كاهــن كنيســة الشــهيد مــار جرجــس بالفيــوم، 
وذلــك فــي القــداس اإللهــي الــذي أقيــم بكنيســة الشــهيد مــار جرجــس بالفيــوم 
)مقــر المطرانيــة(. خالــص تهانينــا لنياقــة األنبــا أبــرآم، وللقمصيــن الجديديــن، 

ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، وكل أفــراد الشــعب.

رسامة أربعة قمامصة 
يف إيبارشية شربا اخليمة

افتتــح نيافــة األنبــا مرقــس مطــران شــبرا الخيمــة يــوم األحــد 27 ســبتمبر 
2020م، كنيســة القديــس األنبــا موســى والشــهيدة أبوللونيــا واألنبــا كاراس 
الســائح بمدينــة شــبرا الخيمــة، وصلــى قــداس عيــد الصليــب المجيــد بالكنيســة 
القــداس برســامة أربعــة مــن أالبــاء الكهنــة قمامصــة،  ذاتهــا، وقــام خــالل 
وهــم: )١( القمــص مرقوريــوس دميــان كاهــن كنيســة الشــهيد مــار جرجــس 
بقليــوب البلــد، ســكرتير نيافــة األنبــا مرقــس. )2( القمــص أغاثــون رزق كاهــن 
كنيســة القديــس أبــي مقــار، بشــبرا الخيمــة. )3( القمــص ســلوانس رســمي، 
)٤( والقمــص بافلــوس توفيــق كاهنــا كنيســة القديــس األنبــا موســى والشــهيدة 
أبوللونيــا واألنبــا كاراس. خالــص تهانينــا لنياقــة األنبــا مرقــس، وللقمامصــة 

الجــدد، ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، وكل أفــراد الشــعب.

ثالث راهبات جديدات 
دلير القديسة دميانة بالرباري

تمــت بديــر القديســة دميانــه ببــراري بلقــاس صبــاح يــوم الخميــس 2٤ 
ســبتمبر 2020م، صلــوات رهبنــة ثــالث مــن طالبــات الرهبنــة، بيــد نيافــة 
الديــر،  ورئيــس  والبــراري  الشــيخ  وكفــر  دميــاط  أســقف  ماركــوس  األنبــا 
وبمشــاركة صاحبــي النيافــة األنبــا صليــب أســقف ميــت غمــر وتوابعهــا واألنبــا 
كاراس األســقف العــام إليبارشــية المحلــة الكبــرى. والراهبــات الجديــدات هــن: 
)١( الراهبــة دميانــه القديســة دميانــه، )2( الراهبــة جوليــا القديســة دميانــه، 
)3( الراهبــة أجنيــس القديســة دميانــه. خالــص تهانينــا لنياقــة األنبــا ماركــوس، 

وللراهبــات الجديــدات، ولمجمــع راهبــات الديــر.
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+ من حيب اهلل يتحدث معه دائًما كما مع أب، متجرًدا من لك فكر هوى. )القديس مرقس انلاسك(

hgbmataeos@st-mary-alsourian.com

المالئكـــة  عمـــل  هـــو  التســـبيح 
النورانييـــن الماثليـــن أمـــام عـــرش هللا 
كل حيـــن يســـبحونه بغير فتور، ألن 
لّذتهـــم وشـــبعهم وراحتهـــم وســـعادتهم 

فـــي تســـبيح هللا خالقهـــم.
التسبيــــــــح هــــــــــو أعلــــــــى درجــات 

الصـــالة والحديث مع هللا.
التســـبحة هي اشتراك مع القوات 

السمائية في تسبيح هللا.
الـــذي يشـــترك فـــي التســـبحة هـــو 
بعضـــه  كبيـــر  خـــورس  فـــي  عضـــو 
فـــي الســـماء وبعضـــه فـــي األرض، 
هللا  تســـبيح  فـــي  جميًعـــا  يشـــتركون 
المستحق كل تمجيد وتسبيح وشكر.

يقـــول القديـــس غريغوريـــوس فـــي 
قداســـه التأملي العميـــق: »الذي ثّبت 
قيـــام صفـــوف غيـــر المتجســـدين في 
الـــذي جعـــل خـــوارس  البشـــر« )أي 
الُمســـبِّحين من البشـــر علـــى األرض 
مثل خوارس الُمسبِّحين من المالئكة 

غيـــر المتجســـدين في الســـماء(.
ثــــم يضيــــــــــف: »الذي أعطـــــــــــى 
الذيـــــــــــــــن علـــــــــــــــــى األرض تسبيـــــــــح 
السيرافيـــــــــــــم، ِاقبـــــــــــل مّنا نحن أيًضا 
أصواتنـــا مع غير المرئيين، احســـبنا 

مع القوات الســـمائية«.

اآلبائـــي  التـــراث  هـــي  التســـبحة 
الثمين المحفوظ في كنيستنا المقدسة 
بمعانيـــه الرائعة وألحانه العميقة التي 

ترفـــع الروح إلى الســـماء.
كل  بتغطيـــة  تتكّفـــل  التســـبحة 
نواحـــي وأنـــواع الصالة. فيها الشـــكر 
والتمجيـــد والتســـبيح وطلب الشـــفاعة 

والتوبـــة... إلـــخ.
المؤمـــن الـــذي يتعلـــم التسبحـــــــــة 
الرائعـــة يصبـــح  الخاشـــعة  وألحانهـــا 
عموًدا هاًما فــــــي الكنيسة ال يمكــــــــن 
االســـتغناء عنــــــــــه، وُيحَســـب خادًمـــا 
موهوًبا حامـــــــــــاًل لســــــــــــّر مـــــــــــن أعّز 

أســـرارها وهو ســـر التســـبيح هلل.
التسبحة بجانـــــب أنهــــا صلـــوات 
م هلل بــــــــــــــروح خاشـــعة  وتماجيـــد ُتقـــدَّ
وحـــرارة غامرة وروحانيــــــــــــة عاليــــــــــة، 
إاّل أن بهـــا مـــن العقائـــد واإليمانيـــات 
األرثوذكســـية والالهوتيـــة والتأمـــالت 
الروحيـــة العميقـــة مـــا يعجـــز اللســـان 

عـــن وصفه أو تفســـيره.
للحديث بقية

زيارة وفد سفراء أورويب 
لاكتدرائية شهداء طنطا

يــوم األربعــاء ١٦  بــوال مطــران طنطــا وتوابعهــا،  اســتقبل نيافــة األنبــا 
سبتمبر 2020م، وفًدا من السفراء األوروبيين، الذين جاءوا لزيارة كاتدرائية 
الشــهيد مــار جرجــس وشــهداء طنطــا األبــرار. وتفقــد الوفــد الكاتدرائيــة وزاروا 
مــزار الشــهداء واســتمعوا لشــرح عــن أحــداث يــوم أحــد الشــعانين، وإلــى مراحــل 
تجديــد الكاتدرائيــة. تكــون الوفــد مــن: الســيد كريســتيان برجــر ســفير االتحــاد 
األوروبي، الســيد ســتيفان روماتيه ســفير فرنســا بالقاهرة، الســيد ســيريل جون 
الفرنســي جــان فرنســوا موبــي  النائــب  إلــى جانــب  بالقاهــرة،  ألمانيــا  ســفير 

عضــو لجنــة الشــئون الخارجيــة بالبرلمــان الفرنســي.

الراهب القمص ويصا الشنودي
رقــد فــي الــرب، فــي ســاعة مبكــرة مــن صبــاح يــوم الســبت 2٦ 
الراهــب  الشــنودي،  ويصــا  القمــص  الراهــب  2020م،  ســبتمبر 
بديــر القديــس األنبــا شــنوده رئيــس المتوحديــن )الديــر األبيــض( 
ووكيــل الديــر الســابق، بعــد صــراع مــع المــرض، عــن عمــر تجــاوز 
57 عاًمــا، وبعــد حيــاة رهبانيــة امتــدت ألكثــر مــن 3١ ســنة. ُوِلــد 
فــي ١١ أغســطس ١٩٦3، وترّهــب فــي 22 أبريــل ١٩8٩، وســيم 
ــا فــي ١3 أغســطس ١٩٩٦، وُرِســم فــي رتبــة القمصيــة يــوم ١2  قسًّ

يوليــو .١٩7
وُأقيمت صلوات تجنيز األب المتنيح في الثانية عشرة منتصف 
ظهــر اليــوم ذاتــه، فــي الكنيســة األثريــة بديــره، بحضــور نيافــة األنبــا 

أولوجيــوس أســقف ورئيــس الديــر، ومجمــع رهبــان الديــر. 
خالــص تعازينــا لنيافــة األنبــا أولوجيــوس ولمجمــع اآلبــاء رهبــان 

الديــر، ولــكل محبيــه.

القمص برسوم منصور 
من إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح

رقــد فــي الــرب يــوم الســبت ١٩ ســبتمبر 2020م، بشــيخوخة 
صالحــة، القمــص برســوم منصــور، كاهــن  كنيســة القديــس مــار 
مرقــس الرســول بكفــر أبــو عيــد، التابعــة إليبارشــية الزقازيــق ومنيــا 
القمــح، عــن عمــٍر بلــغ 7١ ســنة، وبعــد خدمــة كهنوتيــة امتــدت ألكثر 
من 23 ســنة. حيث ُوِلد يوم ١2 ســبتمبر ١٩٤٩، وســيم كاهًنا في 
7 مــارس ١٩٩7 بيــد المتنيــح األنبــا ياكوبــوس أســقف اإليبارشــية 
الســابق، ونــال رتبــة القمصيــة فــي 2 أغســطس 20١٤ بيــد نيافــة 
األنبــا تيموثــاوس أســقف اإليبارشــية. وهــو حاصــل علــى بكالوريــوس 
تجــارة وعمــل بــوزارة التمويــن، حتــى أصبــح مديــًرا للمراجعــة الماليــة 
بهــا. كان مشــهوًدا لــه فــي عملــه وخدمتــه، وقــام بنهضــة معماريــة 

فــي كنيســته. 
وأقيمت صلوات تجنيزه بكنيسته في الخامسة من مساء اليوم ذاته، 

بحضور نيافة األنبا تيموثاوس، وعدد من اآلباء كهنة اإليبارشية. 
خالص تعازينا لنيافة األنبا تيموثاوس أســقف إيبارشــية الزقازيق 

ومنيا القمح، ولمجمع كهنة اإليبارشــية، وألســرته وكل محبيه.
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ال تتهاون باخلطية وإن بدت لك صغرية، ألنها ستظهر لك فيما بعد سيدة عديمة اإلنسانية تقودك أمامها كعبد أسري. )مارإفرام الرسياين(

هــو إحــدى مكونــات برنامــج تنميــة المجتمــع المتكامــل بأســقفية الخدمــات 
والوصــول  الســعي  هــو  البرنامــج  وهــدف  والمســكونية،  واالجتماعيــة  العامــة 
اســتراتيجيات  مــع  تماشــًيا  للبيئــة،  تكــون صديقــة  أن  الُمســتهَدفة  بالمجتمعــات 
وأهــداف مصــر واألهــداف اإلنمائيــة، ويحقــق البرنامــج هــذا الهــدف مــن خــالل 

أربعــة أهــداف محــددة:
+ ترشــيد اســتهالك المــوارد الطبيعيــة خاصــة الميــاه والكهربــاء مــن أجــل 

توفيــر الحيــاة اآلمنــة.
+ الحــّد مــن التلــوث والتخلــص اآلمــن مــن المخلفــات للعيــش فــي بيئــة صحيــة 

نظيفــة خاليــة مــن األمــراض.
+ رفــع القــدرات والمهــارات الخاصــة بالتنميــة البيئيــة لفريــق العمــل والكــوادر 

المحليــة بالمجتمعــات المســتهدفة لالعتمــاد علــى أنفســهم.
+ التشبيك والتعاون مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية.

ويتحقق ذلك باألنشطة التالية:
+ التوعيــة لرفــع وعــي أعضــاء المجتمــع بتأثيــر اإلنســان علــى البيئــة ورد 

فعــل البيئــة علــى اإلنســان
- الندوات  - زيارات منزلية   - لقاءات

+ مهرجانات بيئية لألطفال
- لزرع القيم البيئية لدى األطفال  - للتعامل السليم مع المخلفات

- تنمية مهارات اإلبداع عند الطفل
- تمثيليات تعليمية وأعمال فنية عن إعادة التدوير والحفاظ على البيئة.

+ فصول إعادة االستخدام أو إعادة التدوير
وهــي تشــمل جزئيــن: جــزء توعيــة وجــزء تطبيــق عملــي عــن كيفيــة إعــادة 
اســتخدام أو تدويــر بواقــي الطعــام أو المخلفــات الصلبــة أو إعــادة تدويــر المالبــس 

الغيــر مســتخدمة مثــال: - بنطلــون جينــز قديــم ُيصنــع منــه شــنطة مــدارس
- بواقي زيت التحمير بالمنزل يصنع منه الصابون

- األوراق ُيصنع منها مقارص للعيش الشمسي
- الزجاجــات البالســتيك وعلــب الميــاه الغازيــة الصفيــح إلــى أعمــال فنيــة 

يمكــن توظيفهــا فــي المنــازل، وكألعــاب آمنــة لألطفــال.
+ ورش الحفاظ على الموارد الغير متجددة مثل المياه العذبة والكهرباء.

- وهــي تهــدف إلــى ترشــيد اســتهالك الميــاه بتوعيــة النــاس وتعليمهــم كيفيــة 
عمــل صيانــة الســباكة المنزليــة للحفــاظ علــى الميــاه.

حمــالت اإلنــارة: وهــي تهــدف إلــى ترشــيد اســتهالك الكهربــاء علــى مســتوى 
اإلنارة الخارجية للشــوارع. وتتم بمشــاركة األحياء وفيها تدعم األســقفية المجتمع 

بالكشــافات الـــLED إلنــارة الشــوارع، وقامــت األحيــاء بأعمــال التركيــب.
- ونجحت األسقفية في إدخال طاقة شمسية في بعض المجتمعات.

- تركيــب لمبــات الـــLED فــي البيــوت لترشــيد االســتهالك والحفــاظ علــى 
المــوارد الطبيعيــة وزيــادة الدخــل.

البيوجــاز: نشــاط يتــم فــي صعيــد مصــر للحــد مــن التلــوث وإعــادة تدويــر 
ترشــيد  إلــى  ويــؤدي  العضويــة،  المخلفــات 
اســتهالك المــوارد الطبيعيــة مثــل الغــاز، ويوفــر 

لألســرة. دخــاًل 
تشــمل  والتجميــل:  النظافــة  حمــالت   +
النظافــة علــى مســتوى  بأهميــة  النــاس  توعيــة 
البيئــة الداخليــة المتمثلــة فــي المنــزل، والبيئــة 
فيــه،  نعيــش  الــذي  المجتمــع  وهــي  الخارجيــة 
مــن أجــل الحفــاظ علــى البيئــة ورفــع المقومــات 
الصحيــة وتحســين المظهــر الجمالــي والطابــع 

النفســي. حملــة النظافــة تتــم بالتعــاون مــع الحــي أو المجالــس المحليــة إليجــاد 
حلــول لمشــكلة المخلفــات بالمجتمعــات المســتهدفة مثــل: - تحديــد نقطــة تجميــع 
للقمامــة. - تفعيــل جمــع القمامــة مــن المنــزل. - توفيــر صناديــق قمامــة.  - 

تطهيــر ورفــع المخلفــات مــن التــرع والمصــارف.
ويسبق الحملة توعية عن:   - كيفية التخلص اآلمن من المخلفات.  

- فصل القمامة من المنبع. - تفعيل قانون حماية البيئة.
+ حمالت التشجير: يتم تشجير المجتمعات بشجر زينة أو شجر مثمر.

وعلمتنا خبرتنا أن نزرع بالقرب من منازل األهالي لضمان حمايته ورعايته. 
المســاهمة فــي زيــادة الحيــز األخضــر يســاعد علــى رفــع نســبة األكســجين فــي 
الجــو والعمــل علــى تقليــل االحتبــاس الحــراري كمــا أنــه مهــم لتجميــل الحــس البيئــي 

وتحســين الطابع النفســي.
+ بنــاء الكــوادر البشــرية: وهــي إحــدى االســتراتيجيات األساســية لألســقفية 
لضمــان اســتدامة العمــل التنمــوي بعــد انتهــاء التدخــالت التــي تقــوم بهــا األســقفية 
بالمجتمــع المخــدوم. يتــم رفــع معارفهــم وقدراتهــم ومهاراتهــم البيئيــة والحياتيــة مثــال 
التواصــل مــع الهيئــات الحكوميــة والمحليــة لتوفيــر المســاعدات التــي يحتاجهــا 
المجتمــع كتفعيــل الجمــع الســكني وتطهيــر التــرع والمصــارف وأســاليب المتابعــة 

ألنشــطة البيئيــة.
ــات الحكوميــة والغيــر حكوميــة: البرنامــج  + التشــبيك والتعــاون مــع الهيئ
يتعــاون مــع جهــاز شــئون البيئــة وإداراتــه ويشــارك فــي مبــادرات مثــل اتحضــر 
الصــرف  وجهــاز  وفروعهــا  الشــرب  لميــاه  القابضــة  الشــركة  ومــع  لألخضــر. 
الصحــي والــري ومبادراتهــا مثــل مبــادرة كل نقطــة بتفــرق ومــع األحيــاء والمجالــس 
المحليــة بالمجتمعــات. يســتهدف البرنامــج كل فئــات المجتمــع ســيدات رجــال 

أطفــال شــباب شــابات عــن عمــر 5 ســنين إلــى مــا فــوق
النتائــج المتوقعــة: - ارتفــاع الوعــي المجتمعــي بأهميــة البيئــة - تقليــل نســبة 
اســتهالك المياه والطاقة - تقليل نســبة تلوث الشــوارع والحد من التلوث - تبني 
الســلوكيات البيئيــة الســليمة - زيــادة التشــجير - التخلــص الســليم مــن القمامــة - 
تبنــي مبــادرات بيئيــة جديــدة - المســاهمة فــي رفــع مقومــات الصحــة للمواطنيــن 

بالمجتمــع المســتهدف
للتواصل: العنوان: 222 شارع رمسيس، العباسية، القاهرة، مصر.

Bishopric_bless@yahoo.com :البريد اإللكتروني
bless@blessegypt.org / infor@blessegypt.org

www.blessegypt.org/ :الموقع اإللكتروني
التليفون: 2022٦8222٩٩+ / 2022٦8222١5+
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ُبُتوا ِضدَّ َماَكيِِد إِبْلِيَس.« )أفسس 6: 11(
ْ
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ْ
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رابًعا: الضيقة العظيمة
فــي  الشــيطان  نتيجــة نشــاط 
األيام األخيــــــــــــــــــرة، ســيمّر البشــر 
بسلســة من الكوارث والضيقات.

+ »َوَســــــــــــــْوَف َتْسَمُعـــــــــــــــــــوَن 
ِبُحــُروٍب َوَأْخَبــــــــــــــــاِر ُحــــــــــــُروٍب. 
ُاْنُظــُروا، اَل َتْرَتاُعــوا. أِلَنَّــُه اَل ُبــدَّ 
َأْن َتُكــوَن َهــِذِه ُكلَُّهــا، َوَلِكــْن َلْيــَس 
ــٌة  ُأمَّ َتُقــوُم  أِلَنَّــُه  َبْعــُد.  ٱْلُمْنَتَهــى 
ــٍة َوَمْمَلَكــٌة َعَلــى َمْمَلَكــٍة،  َعَلــى ُأمَّ
ــٌة َوَزاَلِزُل  َوَتُكــوُن َمَجاَعــاٌت َوَأْوِبَئ
ُكلََّهــا  َهــِذِه  َوَلِكــنَّ  َأَماِكــَن.  ِفــي 
ُمْبَتَدُأ ٱأْلَْوَجاِع. ِحيَنِئٍذ ُيَســلُِّموَنُكْم 
ِإَلــى ِضيــٍق َوَيْقُتُلوَنُكــْم، َوَتُكوُنــوَن 
ُمْبَغِضيَن ِمْن َجِميِع ٱأْلَُمِم أِلَْجِل 

ٱْســِمي« )مــت3:2٤-٩(.
+ »أِلَنَّــُه َيُكــوُن ِحيَنِئــٍذ ِضيــٌق 
َعِظيــٌم َلــْم َيُكــْن ِمْثُلــُه ُمْنــُذ ٱْبِتــَداِء 
َيُكــوَن.  َوَلــْن  ٱآْلَن  ِإَلــى  ٱْلَعاَلــِم 
َلــْم  ِتْلــَك ٱأْلَيَّــاُم  ــْر  ُتَقصَّ َلــْم  َوَلــْو 
أِلَْجــِل  َوَلِكــْن  َجَســٌد.  َيْخُلــْص 
ــُر ِتْلــَك ٱأْلَيَّــاُم«  ٱْلُمْخَتاِريــَن ُتَقصَّ

)مــت2٤:22-2١(.

هذه الضيقة العظيمة ســتحّل 
علــى كل النــــــــــــــــــــــــاس، مؤمنيــن، 
وغيــر مؤمنيــن، وطوبــى للنفــس 

التــي تصبــر إلــى المنتهــى.
ْثــِم َتْبــُرُد َمَحبَّــُة  + »َوِلَكْثــَرِة ٱإْلِ
َيْصِبــُر  ٱلَّــِذي  َوَلِكــِن  ٱْلَكِثيِريــَن. 
ِإَلــى ٱْلُمْنَتَهــى َفَهــــــــــــــَذا َيْخُلــُص« 

)مــت١2:2٤-١3(.
+ »َبْعـــــــــــَد َهـــــــَذا 
َنَظــــــــْرُت َوِإَذا َجْمــــــٌع 
َكِثيـــــــــٌر َلــْم َيْسَتِطــــْع 
ُه،  َأَحــــــــــــٌد َأْن َيُعــــــــــــــدَّ
ــِم  ِمــْن ُكـــــــلِّ ٱأْلَُمـــــــــــــــ
ُعـــــــوِب  َوٱْلَقَباِئِل َوٱلشُّ
َوٱأْلَْلِسَنـــــِة، َواِقُفــــــوَن 
َأَمــــــــــــــــــــــاَم ٱْلَعـــــــــــْرِش 
َوَأَمــــــاَم ٱْلَخـــــــــــُروِف، 
ُمَتَسْرِبِليـــــــــــَن ِبِثَيــــــاٍب 

ــْم َســَعُف  ــي َأْيِديِهـــــــــــ ِبيــٍض َوِفـــــــــــــ
ٱلنَّْخــِل َوُهــْم َيْصُرُخــوَن ِبَصــْوٍت 
َعِظيـــــــــــــٍم َقاِئِليـــــــــــــــــَن: ٱْلَخــــــــاَلُص 
َلِهَنا ٱْلَجاِلــــــِس َعَلــــــى ٱْلَعـــــــــْرِش  إِلِ

َوِلْلَخــُروِف« )رؤ7:٩-١0(.

ُيوِخ  + »َوأَجاَب َواِحٌد ِمَن ٱلشُّ
َقاِئــاًل ِلــي: »َهــؤاَُلِء ٱْلُمَتَســْرِبُلوَن 
َيــاِب ٱْلِبيــِض، َمــْن ُهــْم؟ َوِمــْن  ِبٱلثِّ
َأْيَن َأَتْوا؟«. َفُقْلُت َلُه: »َيا َســيُِّد، 
ــاَل ِلــي: »َهــؤاَُلِء  ــُم«. َفَق ــَت َتْعَل َأْن
يَقــِة  ٱلضِّ ِمــَن  َأَتــْوا  ٱلَِّذيــَن  ُهــُم 
ِثَياَبُهــْم  ــُلوا  َغسَّ َوَقــْد  ٱْلَعِظيَمــِة، 
َوَبيَُّضــوا ِثَياَبُهــْم ِفــي َدِم ٱْلَخــُروِف 
ِمــْن َأْجــِل َذِلــَك ُهــْم َأَمــاَم َعــْرِش 
ٱهلِل، َوَيْخِدُموَنــُه َنَهــاًرا َوَلْيــاًل ِفــي 
َهْيَكِلــِه، َوٱْلَجاِلــُس َعَلــى ٱْلَعــْرِش 
َيِحــلُّ َفْوَقُهــْم. َلــْن َيُجوُعــوا َبْعــُد، 
َتَقــُع  َواَل  َبْعــُد،  َيْعَطُشــوا  َوَلــْن 
ِمــَن  َشــْيٌء  َواَل  ــْمُس  ٱلشَّ َعَلْيِهــِم 
ــِذي ِفــي  ، أِلَنَّ ٱْلَخــُروَف ٱلَّ ٱْلَحــرِّ
َوَســِط ٱْلَعــْرِش َيْرَعاُهــْم، َوَيْقَتاُدُهــْم 
ِإَلــى َيَناِبيــِع َمــاٍء َحيَّــٍة، َوَيْمَســُح 
ٱهلُل ُكلَّ َدْمَعــٍة ِمــْن ُعُيوِنِهــْم «.« 

)رؤ١3:7-١7(.

لذلــك فقـــــــــــد سبــــــــــــق وشــجعنا 
ربنــا يســوع المســيح بقولــه: »َقــْد 
َكلَّْمُتُكــْم ِبَهــَذا ِلَيُكــوَن َلُكــــــــــــْم ِفــيَّ 
َســاَلٌم. ِفــي ٱْلَعاَلــِم َســَيُكوُن َلُكــْم 
ِضيــٌق، َوَلِكــْن ِثُقــوا: َأَنــا َقــْد َغَلْبُت 

ــَم« )يــو١٦:33(. ٱْلَعاَل

anbaraphael@copticholysynod.org

القبطيـــة  كنيســـتنا  تحتفـــل 
تـــوت )5  يـــوم 25  األرثوذكســـية 
أكتوبـــر( بعيـــد استشـــهاد القديـــس 
الطيبيـــة.  الكتيبـــة  قائـــد  موريـــس 
فـــي  موريـــس  القديـــس  نشـــأ 
أســـرة مســـيحية فـــي منطقـــة طيبـــة 
إلـــى  وانضـــم  حالًيـــا(،  )األقصـــر 
الجيـــش الرومانـــي، وصـــار قائـــًدا 
لكتيبـــة بلـــغ عددهـــا ٦٦٦0 جندًيا 
من منطقة طيبة، لذا ُأطِلق عليها 
»الكتيبـــة الطيبية«، وكان أعضاء 
المســـيحيين.  مـــن  كلهـــم  الكتيبـــة 
وفي عهـــد اإلمبراطور دقلديانوس 
منـــه  طلـــب   )305-28٤(
الغـــرب  إمبراطـــور  مكســـميانوس 
هجمـــات  إلخمـــاد  المســـاعدة 
الغربيـــة  الحـــدود  علـــى  القبائـــل 
لإلمبراطورية، فأرســـل إليه الكتيبة 
الطيبيـــة بقيـــادة القديـــس موريـــس 
ِلَمـــا ُعـــِرف عـــن هـــذه الكتيبـــة مـــن 
اإلخـــالص لإلمبراطوريـــة والكفاءة 
اإلمبراطـــور  طلـــب  الحربيـــة. 
مكســـميانوس مـــن القديس موريس 
تقديـــم البخـــور لآللهة ولكنه رفض 
معلًنـــا إيمانـــه المســـيحي، فاعتقـــد 
اإلمبراطـــور أنـــه يقود ثـــورة ضده، 
فأرســـل له القديـــس موريس خطاًبا 
أعلـــن فيـــه والءه لإلمبراطور الذي 
لـــه ســـلطان علـــى الجســـد، ولكـــن 
لـــه  الـــذي  والءه األعظـــم هـــو هلل 
ســـلطان على االنســـان كلـــه، وأّكد 
لإلمبراطـــور أنهـــم جنـــوده ولكنهـــم 
عبيـــد هللا اإللـــه الحقيقـــي ويســـوع 
ال  أنهـــم  لـــه  وليؤكـــد  المســـيح، 
يثـــورون عليـــه ســـّلموا أســـلحتهم.

أمر اإلمبراطــــــــــــور بقتل ُعِشر 
الكتيبـــة حتـــى يخـــــــــــاف اآلخرون، 
ولكن القديس موريس كان يشـــجع 
باإليمـــان  التمّســـك  علـــى  جنـــوده 
آالت  يهابـــوا  وأاّل  المسيحــــــــــــــي، 
ألن  ونظـــًرا  والقتـــــــــــــــــل.  التعذيـــب 
الكتيبـــة كانـــت ُموزَّعـــة علـــى خـــط 
مـــن  الغربـــي  دفـــاع اإلمبراطوريـــة 
شـــمال إيطاليـــا جنوًبـــا، مـــاًرا علـــى 
ألمانيـــا  جنـــوب  حتـــى  سويســـرا، 
أفـــراد  استشـــهاد  فـــكان  شـــمااًل، 
الكتيبـــة علـــى طـــول هـــذا الخـــط، 

وصاحب استشهــــــــــــــادهم العديـــــــــــد 
من المعجـــــــــــــزات مما أّدى إلــــــــــــــي 
إيمـــان الكثيرين في شـــمال إيطاليا 

وسويســـرا وجنـــوب ألمانيـــا.

الـــذي  موريـــس  القديـــس  أّمـــا 
كان فـــي مركـــز القيادة قرب مدينة 
لوزان السويســـرية، فظل مع الفرقة 
التـــي معـــه وعددهـــا 520 جندًيـــا 
نالـــوا  حتـــى  بإيمانهـــم  متمســـكين 
ُاسُتشـــهد  الشـــهادة. وهكـــذا  إكليـــل 
وصـــارت  الكتيبـــة،  أفـــراد  جميـــع 
دماؤهـــم بذاًرا النتشـــار اإليمان فى 

غـــرب أوروبـــا. 

أقيمت كنيســـة في القرن الرابع 
علـــى اســـم القديـــس موريـــس فـــي 
مـــكان استشـــهاده فـــي مدينة ســـان 
موريـــس، والتـــي ُأقيـــم بجوارها دير 
كبيـــر يحمل اســـم القديـــس موريس 
فـــي نفـــس مدينـــة القديـــس موريس 
التـــي تبعـــد حوالـــي نصـــف ســـاعة 

مـــن مدينة لـــوزان.

وُيقـــام احتفـــال كبيـــر فـــي عيـــد 
التقويـــم  حســـب  موريـــس  القديـــس 
الغربـــي، ويطـــوف الرهبـــان بأيقونة 
القديس موريس شـــوارع مدينة سان 
موريـــس فـــي موكـــب مهيـــب. كمـــا 
يســـمح الديـــر الكاثوليكـــي لشـــعب 
الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية في 
الفرنســـي بصـــالة عشـــية  القطـــاع 
بكنيســـة القديـــس موريـــس األثريـــة، 
وصالة القداس اإللهي في كنيســـة 
الكبـــرى  موريـــس  القديـــس  ديـــر 
كل عـــام فـــي موعـــد عيـــد القديـــس 
موريـــس حســـب التقويـــم القبطـــي.

وقـــــــــــــد ُأقيمـــــــــــــت العديـــــــــد من 
الكنائس القبطيـــــــــــــــــة األرثوذكســـية 
باســـم القديـــس موريـــس فـــي مصر 

وسويســـرا وأوروبـــا وأمريـــكا.

شـــفاعة القديـــــــــــــس موريـــــــــــــس 
وشـــهداء الكتيبـــة الطيبيـــة تســـندنا 
للتمســــــــــــــــك  جهادنـــا  فـــي  جميًعـــا 
بإيماننـــا الحـــي الـــذي استلمنـــــــــــــــاه 
ممزوًجـــا بدم الشـــهداء الشـــهيدات.

bishopserapion@lacopts.com
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ْم ِخْدَمَتَك.« )٢ ىت 4: 5( . َتمِّ ِ
ُمبَشِّ

ْ
اِت. اْعَمْل َعَمَل ال َمَشقَّ

ْ
ٍء. اْحَتِمِل ال اْصُح يِف لُكِّ َشْ

َ
نَْت ف

َ
ا أ مَّ

َ
»وَأ

كـــن مدقًقـــا معـــي فـــي نظـــرك 
للطفـــل يســـوع المســـيح في حضن 
عادًيـــا  طفـــاًل  ليـــس  فهـــو  أمـــه، 
تحـــوي صورتـــه  ولكـــن  فحســـب، 
الفنـــان،  بريشـــة  هامـــة  لمســـات 
معـــي  الحـــظ  ألوهيتـــه.  تؤكـــد 
خصلة الشـــعر البيضاء في رأســـه 
ليؤكـــد أنـــه عتيـــق األيـــام، أي أنـــه 
منـــذ األزل، »مخارجه منذ القديم، 
)مـــي2:5(،  األزل«  أيـــام  منـــذ 
وكمـــا قـــال لليهود: »قبل أن يكون 
إبراهيـــم أنـــا كائـــن« )يـــو58:8(. 
لعـــل الفنان قد تأثـــر بقول القديس 
يعقـــوب الســـروجي: »عتيق األيام 
جنيًنـــا  البطـــن  داخـــل  والعظيـــم 
بينمـــا هـــو غيـــر محـــدود، وبذلـــك 
صارت مريم أعظم من الســـموات 
ال؟!  وِلـــَم  بنـــوره«؛  واســـتضاءت 
فقد جّســـد الفنان شـــخصية الســـيد 
المســـيح كإلـــه متأنـــس، حيـــث هو 
أقنوم الكلمة المتجســـد، من خالل 
ســـر عظيـــم. وبغـــض النظـــر عن 
أنـــه كان جنيًنـــا فـــي بطـــن أمـــه، 
أو طفـــاًل تحملـــه، أو رجـــاًل يجول 
يصنـــع خيًرا، فمقاصده منذ القديم 
أمانـــة وصـــدق. لقـــد ذهـــب خيـــال 
الفنـــان المســـيحي مـــع قـــول مـــار 
أفـــرام الســـرياني مفريـــان الكنيســـة 
الســـريانية: »مريـــم حملـــت الطفل 
الصامـــت الـــذي فيـــه تختفـــي كل 
حًبـــا  العالـــي  أنـــه  مـــع  األلســـنة. 
وحًقـــا، إاّل أنـــه رضـــع اللبـــن مـــن 
الخليقـــة  كل  الـــذي  هـــذا  مريـــم، 
ترضـــع من صالحـــه. عندما كان 
يرتمـــي علـــى صـــدر أمـــه، كانـــت 
الخليقة كلها ترتمي في أحضانه. 
كرضيـــع كان صامًتـــا، لكن كانت 

الخليقـــة كلهـــا تنّفـــذ أمـــره«.. لـــذا 
فـــي حضـــن  نـــري الطفـــل يســـوع 
أمـــه هادًئـــا صامًتـــا، حيث الهوته 

يعمـــل فـــي الخليقـــة كلهـــا. 
وعندمـــا يـــرى الناظر، الســـيدة 
كليـــة،  ابنهـــا  تحتضـــن  العـــذراء 
ألنـــه هو االبـــن الوحيد، الذي في 
حضـــن أبيه منـــذ األزل هو خّبر، 
أي تجســـد، لذا أصبح في حضن 
أمه، كابن لها بال شـــك بالجســـد. 
وهـــا هو يلبس رداًء أحمر، كمثل 
منهـــا  تجســـد  ألنـــه  أمـــه،  ثـــوب 
وتأنـــس. ومالبســـه الفخيمـــة تعلن 
عـــن أنـــه الملـــك الـــذي »ســـيجلس 
علـــى كرســـي داود أبيـــه وال يكون 
لملكـــه نهايـــة« )لـــو32:١(، ألن 
مملكتـــه ليســـت مـــن هـــذا العالم. 

ولكن لم يفت الفنان أن يكتب 
بالحـــروف  الطفـــل  هالـــة  حـــول 
»يســـوع  القبطيـــة:  أو  اليونانيـــة، 
المســـيح ابن هللا«، وداخل أجنحة 
الحـــروف  َكَتـــب  الهالـــة  صليـــب 
األلفـــا  شـــخصه:  عـــن  الداّلـــة 
األلـــف  أي  واألو،  واألوميجـــا 
يمســـك  ونـــراه  والكائـــن.  واليـــاء 
اليســـرى  بيـــده  المقـــدس  الكتـــاب 
ألنـــه قـــال عـــن نفســـه: »انـــا مـــن 
بـــه«  أيضـــا  أكّلمكـــم  مـــا  البـــدء 
صاحـــب  أنـــه  أي  )يـــو25:8(، 
وصايـــا العهـــد القديـــم، وصاحـــب 
أيًضـــا.  الجديـــد  العهـــد  وصايـــا 
بحركـــة  اليمنـــى،  بيـــده  ويبـــارك 
الداّلـــة علـــى وحدانيـــة  أصابعـــه، 
الثالـــوث، أو وحدانيتـــه مع اآلب، 

المخلـــص. أنـــه  ذاتـــه  عـــن  أو 

anbamartyros3@yahoo.comf.beniamen@gmail.com

الجهــاد  حيــاة  اإلنســان  يعيــش 
ــَر ُمَتَكاِســِليَن  الروحــّي فــي يقظــة »َغْي
وِح  الــرُّ ِفــي  يــَن  َحارِّ ااِلْجِتَهــاِد  ِفــي 
)رو١١:١2(،   » الــرَّبَّ َعاِبِديــَن 
فــي  تكــون  أن  يجــب  اليقظــة  وهــذه 
هــدوء. كذلــك القديــس بولــس يوصــي 
لكســب  واالجتهــاد  العمــل  بضــرورة 
أي  دون  )2تــس١2:3(  القــوت 
تشــويش أو تكاســل، وأن يكــون ذلــك 

)١تــس١١:٤(. هــدوء  فــي 
بمعنــى:  وصيــة  ָׁשַקט:  اهــدأ 
حافــظ علــى الهــدوء، ال تنزعــج، منــح 
الراحة )لو5٦:23(، ســالم، الصمت 
)نح8:5(. وقد اتصف السيد المسيح 
بالهــدوء، فقيــل عنــه: »اَل ُيَخاِصــُم َواَل 
ــَواِرِع  َيِصيــُح َواَل َيْســَمُع َأَحــٌد ِفــي الشَّ
ويعتبــر  )مــت١٩:١2(.  َصْوَتــُه« 
القديــس بطــرس الرســول الهــدوء مــن 
الصفــات التــي تزيــن الــروح واإلنســان 
الــروح  وهــي  )١بــط3:3(،  الداخلــّي 
الــذي يدفــع بهــدوء االضطــراب الناتــج 
عــن اآلخريــن. والهــدوء عالمــة قــوة، 
َوالطَُّمْأِنيَنــِة  »ِباْلُهــُدوِء  الــرب:  يقــول 
)إش١5:30(،  ُتُكــْم«  ُقوَّ َتُكــوُن 
ينزعــج  ال  ثابــت  القــوي  فاإلنســان 
بينمــا  حولــه،  األمــواج  كانــت  مهمــا 

القلــق.  الضعيــف  يصيــب 
نابــع   ἡσυχάζω الهــدوء  
واالتــكال:   التســليم  حيــاة  عــن 
بولــس  القديــس  معلمنــا  يقــول 
ُنْحَمــُل«  َفِصْرَنــا  »َســلَّْمَنا  الرســول: 
عــن  ينبــع  فالهــدوء  )أع١5:27(، 
ســالم داخلــّي للنفــس، وهــو: »َســاَلُم 
هللِا الَِّذي َيُفوُق ُكلَّ َعْقٍل« )في٤:7(، 
وهــو ليــس فقــط فــي الســعة والرحــب، 
بل كما يقول داود النبي: »ِإَذا ِســْرُت 
ِفــي َواِدي ِظــلِّ اْلَمــْوِت اَل َأَخــاُف َشــّرًا 
أَلنَّــَك َأْنــَت َمِعــي« )مــز٤:23(. داود 
النبــي عــاش هــذا الهــدوء، فعلــى الرغــم 
مــن كثــرة الحــروب فــي مملكتــه، إالَّ 
أنــه كان فــي ســالم وترنــم وكتــب ســفر 
المزاميــر. وفــي الوقــت الــذي خــاف 
فيــه الجميــع مــن مالقــاة جليــات، قــال 
»اَل َيْســُقْط َقْلــُب َأَحــٍد ِبَســَبِبِه. َعْبــُدَك 
 » اْلِفِلْســِطيِنيَّ َهــَذا  َوُيَحــاِرُب  َيْذَهــُب 
مصــدر  وكان  )١صــم١7:32(، 
 » هدوئــه إيمانــه أن: »اْلَحــْرَب ِللــرَّبِّ

)١صــم١7:٤7(.
يعطــي صاحبــة رؤيــة  فاإليمــان 
فقــد  الطبيعــّي،  قــوى اإلنســان  تفــوق 
خــاف جيحــزي عندمــا أحــاط جيــش 

أليشــع  بينمــا  الســامرة،  بمدينــة  آرام 
باإليمــان كان يبصــر مــا ال يبصــره 
جيحــزي، فقــال لــه: »اَل َتَخــْف، أَلنَّ 
ــْم«  ــَن الَِّذيــَن َمَعُه ــُر ِم ــا َأْكَث الَِّذيــَن َمَعَن
أليشــع؛  وصلــى  )2مــل١٦:٦(، 
»َفَفَتــَح الــرَّبُّ َعْيَنــِي اْلُغــاَلِم َفَأْبَصــَر، 
َوَمْرَكَبــاِت  َخْيــاًل  َمْمُلــوٌء  اْلَجَبــُل  َوِإَذا 
)2مــل٦:١7(. َأِليَشــَع«  َحــْوَل  َنــاٍر 

الصمــت مــن العالمــات المميــزة 
الوســائل  مــن  الصمــت  للهــدوء:  
فــي الحيــاة الروحيــة، ففيهــا  الهامــة 
َهَكــَذا  »أَلنَّــُه  بــاهلل،  النفــس  تتحــد 
ــي َأْهــَدُأ َوَأْنُظــُر  : »ِإنِّ َقــاَل ِلــي الــرَّبُّ
اِفــي  الصَّ َكاْلَحــرِّ  َمْســَكِني  ِفــي 
َحــرِّ  ِفــي  النَّــَدى  َكَغْيــِم  اْلَبْقــِل  َعَلــى 
فينعكــس  )إش٤:١8(،  اْلَحَصــاِد« 
فتســكن،  الــروح  علــى  هللا  ســكون 
كالحــر  عظيــم  هــدوء  فــي  وتصيــر 

النــدى. وكغيــم  الصافــي 
الحيــاة  ســمات  مــن  الهــدوء 
الرهبانيــة  الحيــاة  الرهبانيــة:  غايــة 
االنســحاب بالخروج قلبًيا من العالم، 
وحفــظ الحــواس هادئــة؛ لتنعــم النفــس 
اإللهيــات،  فــي  للتأمــل  بالســكينة 
فارتبــاكات الحيــاة تفقــد النفــس قدرتهــا 
جــاء  بــاهلل.  والشــبع  التمتــع  علــى 
القديــس  عــن  الرهبــان  بســتان  فــي 
أرســانيوس معلــم أوالد الملــوك، أنــه 
كان  اإلســقيط،  إلــى  أتــى  عندمــا 
يــداوم علــى الصــالة والتضــرع إلــى 
هللا؛ لكــي يرشــده إلــى مــا ينبغــى لــه 
فجــاءه  يتدبــر؟  وكيــف  يعمــل،  أن 
صــوت يقــول لــه: ]يــا أرســانيوس.. 
النــاس  عــن  والبعــد  الهــدوء  إلــزم 
وأصمــت وأنــت تخلــص[. وبهدوئــه، 
أيهــا  ]أحرقتنــى  الشــيطان:  صــرخ 
واتضاعــك[.  هدوئــك  بكثــرة  الشــيخ 
اإلنســان الــذي يفكــر بهــدوء يصل 
بينمــا  ســليمة مرضيــة،  قــرارات  إلــى 
يخطــئ  انزعــاج،  فــي  يفكــر  الــذي 
فــي قراراتــه، ويتكلــم كثيــًرا وال  كثيــًرا 
يفــي فــي وعــوده ألنهــا تأتــي بتســرع 
وغيــر مدروســة. فنســتطيع أن نقتنــي 
حيــاة الهــدوء بالصــالة، كذلــك محاولــة 
الجلــوس فــي أماكــن هادئــة، والتــردد 
والتدريــب  للخلــوات،  األديــرة  علــى 
علــى حيــاة الصمــت وعــدم الــكالم إالَّ 
للحاجــة، كمــا يقــول ســليمان الحكيــم: 
ِمــْن  َمُصــوٍغ  ِفــي  َذَهــٍب  ِمــْن  ــاٌح  »ُتفَّ
َمَحلَِّهــا«  ِفــي  َمُقوَلــٌة  َكِلَمــٌة  ــٍة  ِفضَّ

)أم25:١١(.
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نبـــدأ بنعمـــة المســـيح الحديـــث 
القانـــون  فـــي  موضوعـــات  عـــن 
الكنســـي في سلسة من المقاالت، 
وبدايـــة يجـــب التعـــرف علـــى عدة 
عـــام  كمدخـــل  أساســـية  مفاهيـــم 
لدراســـة القانون الكنســـي، كمفهوم 
ووظيفتـــه،  الكنســـي  القانـــون 
وغيرهـــا مـــن المفاهيـــم التي يجب 
التعـــرف عليهـــا أواًل قبل البدء في 

دراســـة القانـــون الكنســـي.
الكنســـي:  القانـــون  مفهـــوم 
مجملـــه،  فـــي  الكنســـي  القانـــون 
والتنظيمـــات  األوامـــر  مجموعـــة 
األســـاس  فـــي  وضعهـــا  التـــي 
الســـيد المســـيح له المجد، ورســـله 
الكنيســـة  لرعايـــة  وخلفاؤهـــم، 

وشـــعًبا. إكليروًســـا 
مـــن  نفهـــم  أن  نســـتطيع 
التعريف الســـابق للقانون الكنسي 
أن مصـــدره األساســـي يجـــب أن 
يكـــون تعاليـــم الرب يســـوع ورســـله 
الذيـــن قد كتبوا تعاليمهم مســـوقين 
بـــروح الـــرب أيًضـــا. ثم مـــا أكمله 
خلفاؤهـــم مـــن قوانيـــن وتعاليـــم في 
ضـــوء تعاليـــم الـــرب نفســـه عبـــر 
لتوفـــي  جـــاءت  متعاقبـــة،  أزمنـــة 
مـــا طـــرأ مـــن احتياجـــات مختلفـــة 

للكنيســـة.
ونفهـــم من ذلـــك أن للقانون 
الكنســـي مصادر محـــددة وهي:

أواًل: الكتاب المقدس:
وُيَعـــد المصـــدر األول للقانون 
األساســـي  والمصـــدر  الكنســـي، 
المقدســـة  الكنيســـة  فـــي  للقانـــون 
بـــدء  منـــذ  الرســـولية  الجامعـــة 

لكنيســـة. ا
ثانًيا التقليد:

حينمـــا نقـــول أن التقليـــد هـــو 
المصـــدر الثاني للقانون الكنســـي 
فإننـــا ال نقّلـــل مـــن قيمتـــه مطلًقـــا، 
ُيَعـــد  ذاتـــه  المقـــدس  فالكتـــاب 
فـــي  تأتـــي  تقليـــد  وكلمـــة  تقليـــًدا، 
وهـــي  )باراديســـوس(،  اليونانيـــة 
كلمـــة مكونـــة من مقطعيـــن )بارا( 

 from  وهـــي تترجـــم باإلنجليزيـــة
)hand to hand( أي مـــن يـــد 
إلـــى يد أي ُمســـلَّمة، و)ديســـوس( 
بمعنـــى  باإلنجليزيـــة  ُتترجـــم 
أي   )something to have(
عطيـــة، وبالتالي فالترجمة الدقيقة 
معطيـــات  هـــي:  التقليـــد  لكلمـــة 
ُســـلِّمت من إنســـان إلنســـان حتى 
وصلـــت إلينـــا. وبالتالـــي فـــكل مـــا 
تســـلمناه فـــي المســـيحية مـــن أقدم 
العصور، سواء شفهًيا أو تحريرًيا 
هـــذا  مـــن  وانطالًقـــا  تقليـــد،  هـــو 
المقـــدس هـــو  فالكتـــاب  المعنـــى، 
تقليـــد، فقـــد كتبه اآلباء الرســـل ثم 
ُســـلِّم مـــن جيـــل إلى جيـــل وهكذا، 
أو  للتســـليم  مفهومنـــا  هـــو  وهـــذا 
التقليـــد المقـــدس، إنـــه تلمـــذة غير 
لقبـــول  منقطعـــة خـــالل األجيـــال 
وديعـــة اإليمـــان الحـــّي المســـتقيم.

ثالًثـــا: المجامع المســـكونية 
والمجامـــع اإلقليميـــة: 

مـــن  الثالـــث  المصـــدر  وهـــي 
الكنســـي،  القانـــون  مصـــادر 
المفهـــوم  فـــي  المجامـــع  وصـــوت 
الكنســـي هـــو صـــوت هللا، حيـــث 
اآلبـــاء  مـــن  يتألـــف  المجمـــع  أن 
درجـــة  أن  وحيـــث  األســـاقفة، 
األســـقفية هـــي الدرجـــة الرســـولية 
وامتداًدا للخدمة الرســـولية، وإيماًنا 
بوعد السيد المسيح »ها أنا معكم 
)مـــت20:28(.  األيـــام...«  كل 
فنحـــن نؤمـــن أن عمـــل المجامـــع 
المقدســـة هـــو امتـــداد لعمـــل اآلباء 
الرســـل فـــي الكنيســـة بقيـــادة الروح 
القدس، فكما اجتمع اآلباء الرســـل 
ســـنة 5١م  أورشـــليم  مجمـــع  فـــي 
ليبتّـــوا فـــي مشـــكلة قبـــول الداخلين 
فكـــرة  كانـــت  هكـــذا  األمـــم،  مـــن 
المجامع المقدسة، فإذا ما ظهرت 
الكنيســـة  أّيـــة مشـــكلة كان علـــى 

مواجهتهـــا، واتخـــاذ مـــا يلـــزم.

المالئكـــة؟  هللا  خلـــق  لمـــاذا 
هـــل أوجدهـــا لكـــي تعبـــده وتســـبحه 
لنـــا الكتـــاب  وتمجـــده، كمـــا يشـــرح 

لمقـــدس؟  ا
كائنـــات  المالئكـــة  بالتأكيـــد 
روحيـــة ُمســـبِّحة، ولكـــن ليـــس هـــذا 
لخلقـــة  األساســـي  الهـــدف  هـــو 
المالئكـــة. فيجـــب علينا أاّل نتجاهل 
حقيقـــة كمـــال هللا، فاهلل لم يخلق أيًّا 
مـــن الكائنـــات عـــن احتيـــاج، حتـــى 
فيمـــا يتعلق بالتســـبيح. لم يخلق هللا 
المالئكـــة لتســـبحه، وإاّل فمـــاذا قبـــل 
خلقتهـــا ووجودهـــا؟! وهـــل التســـبيح 
الصـــادر مـــن كائنات هللا هو نتيجة 
عـــن الشـــكر هلل علـــى عطايـــاه؟ أم 
علـــى  وُمجَبـــرون  مخلوقـــون  أننـــا 
عبادتـــه وتســـبيحه؟.. التســـبيح هـــو 
عبـــارة عـــن مشـــاعر حـــب وشـــكر 
وتقديـــر لعمـــل هللا وطرقـــه العجيبـــه 
مـــن  نـــوع  أنـــه  كمـــا  والعظيمـــة، 
الشـــركة وإعـــالن الحـــب، فكائنـــات 
هللا لهـــا الحريـــة فـــي أن تختـــار أن 
تعبـــد هللا وتســـبحه أو ترفضـــه )كما 
صنـــع الشـــيطان فـــي كمـــال حريته، 
واختـــار االســـتقالل عـــن هللا وتمـــرد 
ليســـت  فالمالئكـــة  لذلـــك  عليـــه(. 
َثـــّم  الغـــرض، ومـــن  لهـــذا  مخلوقـــة 
يجـــب أن نبحـــث عن ســـبب آخر.. 

فلمـــاذا خلـــق هللا المالئكـــة إًذا؟ 
مـــا نفهمه من إعالن هللا لنا في 
الكتـــاب المقـــدس، أن اإلنســـان هـــو 
مركـــز وموضع محبـــه هللا وعنايته. 
وما تعلنه كلمه هللا لنا هو أن الكون 
المـــادي، بنظامـــه البديـــع وكائناتـــه 
المتنوعـــة، وُمكّوناتـــه المتعددة، هو 
مـــن أجـــل اإلنســـان. قـــد يبـــدو هـــذا 
أمـــًرا عجيًبـــا وعظيًمـــا، ولكـــن هـــذا 
مـــا نعرفـــه اآلن، وما أعلنـــه الكتاب 
المقـــدس بوضـــوح، فاهلل مســـّرته مع 
اإلنســـان، بالشـــركة مـــع بنـــي آدم. 
لذلـــك تعلـــن كلمات هللا أن للمالئكة 
فهـــي  اإلنســـان،  مـــع  خاًصـــا  دوًرا 
يرثـــوا  أن  للعتيديـــن  ُمرَســـلة  أرواح 
الخـــالص، مخلوقـــة لتخـــدم قضيـــة 
للبشـــرية؛  خـــالص هللا  الخـــالص، 
وهـــذا واضـــح مـــن أعمـــال المالئكـــة 
المتعددة فـــي الكتاب المقدس. لكن 
مـــن أعظـــم وأغـــرب األعمـــال، هـــو 
ذلـــك الـــدور المالئكي الـــذي يتحقق 

فـــي العالـــم الروحـــي ضد الشـــيطان 
لحســـاب اإلنســـان. حًقـــا ال نعـــرف 
الكثيـــر وقـــد ال نشـــعر بـــه، ولكـــن 
األمثلـــة  بعـــض  الكتـــاب  أعطانـــا 
الواضحـــة لهـــذا الدور المالئكي في 
ومســـاندتنا  الخيـــر،  عـــدو  محاربـــة 
فـــي قضية خالصنـــا وعالقتنا باهلل. 
نكتشـــف  يهـــوذا  رســـالة  ففـــي 
ميخائيـــل  المالئكـــة  رئيـــس  ـــل  تدخُّ
بإخفـــاء  ويقـــوم  الشـــيطان،  لينتهـــر 
إبليـــس  أراد  بعدمـــا  موســـى  جســـد 
أن ُيظهـــر جســـده لكـــي يدفـــع بنـــي 
إســـرائيل لعبادتـــه كنوع مـــن التكريم 
فـــي  أّمـــا   .)٩ )يهـــوذا  واإلجـــالل 
ســـفر دانيـــال، فيحكي لنـــا عن ذلك 
لدانيـــال  أرســـله هللا  الـــذي  المـــالك 
النبـــي )دانيـــال ١0(، فوقـــف أمامه 
أحـــد رؤســـاء الشـــياطين، ويبدو أنه 
أنـــه  حتـــى  األقويـــاء،  القـــادة  أحـــد 
منـــع المـــالك لمـــده 2١ يوًمـــا مـــن 
أن يصـــل لدانيـــال! وعندهـــا تدخـــل 
ميخائيـــل رئيس المالئكة لمســـاندته 
القائـــد  هـــذا  علـــى هزيمـــه  وإعانتـــه 
بالرســـالة  والوصـــول  الشـــيطاني، 
ويبـــدو  النبـــي.  لدانيـــال  اإللهيـــة 
تحـــدث  التـــي  الحـــروب  هـــذه  أن 
علـــى مســـتوى األفـــراد، يقابلهـــا مـــا 
الرتـــب  مســـتوى  علـــى  أعظـــم  هـــو 
يعلـــن  الرؤيـــا  فســـفر  والطغمـــات، 
لنـــا عـــن تلـــك الحـــرب التـــي قامـــت 
بيـــن ميخائيـــل ومالئكته والشـــيطان 
وكانـــت   ،)١2 )رؤيـــا  ومالئكتـــه 
ســـبًبا فـــي فـــرح كثيرين من البشـــر. 
واإلشـــارة هنا بالتأكيد لذلك الســـقوط 
الشـــيطان  أصـــاب  الـــذي  المـــدّوي 
علـــى صليـــب الـــرب يســـوع، عندما 
ُجـــرِّد مـــن قوتـــه وســـلطانه، وُطـــِرح 
ســـاقًطا مثـــل البـــرق، ُمعطًيـــا أوالد 
أن  ويبـــدو  مقاومتـــه وهزيمتـــه.  هللا 
النهايـــة أيًضـــا ســـتكون بيـــد رئيـــس 
مجـــيء  ففـــي  ميخائيـــل،  المالئكـــة 
المسيح ثانية ونهاية العالم سينتهي 
ســـيقوم  حيـــث  تماًمـــا،  الشـــيطان 
رئيس المالئكة بطرح الشـــيطان في 
البحيـــرة المتقدة بالنـــار، وإلى األبد، 
لتنتهـــي ليـــس فقـــط قوته وســـطوته، 
بـــل أيًضـــا ســـُتمحى ســـيرته تماًمـــا. 

fr.paulawilliam@gmail.com
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التعريـــف باللحن: مـــن األلحان 
التـــي كادت أن تندثـــر فـــي ليتورجية 
كنيســـتنا القبطّيـــة االرثوذكســـّية لحن 
ou`\qo` الكبيـــر ختـــام الهوس األول 
فـــي تســـبحه نصف الليـــل، وهو مثل 
التـــي  المحليـــة  مـــن األلحـــان  كثيـــر 
كثيـــر  َفَقـــد  فلقـــد  تندثـــر،  أن  كادت 
وتســـليمه.  اســـتالمه  المرتليـــن  مـــن 
ونالحـــظ أن هنـــاك ألحـــان بـــدء أو 
ختام الهوســـات في التســـبحة، منها: 
لحـــن بدايـــة وختـــام الهـــوس الكبيـــر، 
وثالثه ألحـــان لختام الهوس الثالث، 
وختـــام الهـــوس الرابـــع، ولحـــن ختـــام 
الهـــوس األول، وربمـــا تجود الذخائر 
لختـــام  لحـــن  باكتشـــاف  الكنســـية 

للهـــوس الثانـــي فيمـــا بعد.
بعـــض المخطوطـــات القبطيـــة 

التـــي ورد فيهـــا اللحـــن:
ُذِكـــر في كثير من المخطوطات 
القبطّية، وهذا دليل واضح على أنه 
كان لحًنـــا معروًفـــا فـــي كل مصـــر، 
بذاتهـــا.  منقطـــه  فـــي  ينحصـــر  وال 
الحصـــر:  ال  المثـــال  ســـبيل  وعلـــى 
مخطـــوط رقـــم ٦5 قبطـــي الفاتيـــكان 
 30 رقـــم  ومخطـــوط  )بورجيـــا(، 
طقـــس بصخـــة بديـــر أبـــي ســـيفين، 
ومخطـــوط رقـــم ١2 طقس بدير مار 
مينـــا المعلـــق بأبنوب أســـيوط قبطي 
حتـــى  اآلالم  أســـبوع  دالل  وعربـــي 
عيـــد القيامـــة، وكذلك مخطوط دالل 
بكنيســـة  الخـــاص  البصخـــة  أســـبوع 

أبـــو ســـرجة مصـــر القديمـــة. 
ولقد أشـــارت إليـــه المخطوطات 
بلحنـــه  ُيقـــال  أنـــه  ذكرهـــا  الســـابق 
الفـــرح  ســـبت  ليلـــة  فـــي  المعـــروف 
 tote آخـــر تســـبحة موســـي النبـــي
أن  أيًضـــا  ًيمكـــن  ولكـــن   af\wc
الليـــل  نصـــف  تســـبحة  فـــي  ُيقـــال 
علـــى مدار الســـنة حيـــث إنه خاص 

األول. بالهـــوس 

مثـــل كثيـــر مـــن األلحـــان المحليـــه 
حفظهـــا  أن  لـــوال  تندثـــر  كادت  التـــي 
الـــذي  الكبيـــر  تـــكال  المعلـــم  وأحياهـــا 
ليطـــوف  الرابـــع  البابـــا كيرلـــس  أرســـله 
ألحانهـــا  مـــن  كثيـــر  ويجمـــع  مصـــر 
فعـــل  أيًضـــا  وهكـــذا  يحفظهـــا،  ولكـــي 
البتانونـــي  جرجـــس  ميخائيـــل  المعلـــم 
إيفـــول  اتجيـــك  لحـــن أب  تســـلم  الـــذي 
بكنيســـه  ســـالومه  تدعـــي  ُمعلمـــة  مـــن 
بالمنيـــا.  بملـــوي  بالصاغـــة  العـــدراء 
وهنـــاك الكثيـــر من األلحان لم يســـتطع 
الوصول لموسيقاها من المرتلين الذين 
يحفظونهـــا فـــي ذلك الوقـــت، وكان من 
بيـــن هـــذه األلحـــان اللحـــن الـــذي نحـــن 
بصـــدده اآلن، فلقـــد قمنـــا بعمـــل بحـــث 
عـــن مصـــدر موســـيقاه الصوتيـــة، فلـــم 
يوجـــد في القطـــر المصري في عصرنا 
هـــذا من اســـتلمه من المرتليـــن والعرفاء 
دانيـــال  القمـــص  ســـوى  والمعلميـــن 
أرمانيـــوس  القمـــص  إبراهيـــم  القمـــص 
باخوميـــوس  األنبـــا  كنيســـة  كاهـــن 
إســـتفانوس  وليـــم  والمعلـــم  بالزينيـــة، 
دريـــاس )ُوِلـــد فـــي ١3 أكتوبر ١٩38م 
وتنيـــح فـــي 2٦ فبرايـــر2020م( وهـــو 
مرتل كنيســـة األنبا باخوميوس بالزينية 
الكنيســـة  لخـــورس  وســـلمه  باألقصـــر، 
الذين يرتلونه في شـــهر كيهك والصوم 
الكبيـــر بحســـب اســـتالمهم. وقـــد اســـتلم 
المعلـــم وليـــم األلحان كاملـــه من المعلم 
نظيـــر غطـــاس والمعلـــم غبريـــال اللذين 
الكنيســـة  خـــورس  قيـــادة  فـــي  ســـبقاه 
وُكّتابهـــا، والـــذي تســـلم قيـــادة خـــورس 
الكنيســـة وهـــو لـــم يـــزل حينـــذاك شـــاًبا 
يافًعـــا فـــي الخامســـة عشـــرة مـــن عمره، 
وذلـــك لبراعتــــــــــه فـــي حفـــــــــــــظ األلحـــان 
والــــ١5١ مزمـــوًرا عـــن ظهـــــــــــــر قلـــب، 

وإتقـــان اللغـــة القبطيـــة.
ولقــــــــــــــــــــــــــد اهتممنـــــــــــــا 
القمـــص  مـــع  بالتواصـــــــل 
دانيــــــــــــال نيـــح هللا روحـــه 
والمعلم وليـــــــــــــــــم منذ قرابة 
عشـــر سنـــــــــــوات، وطلبنـــا 
منهم تســـجيل ذلك التراث 
الـــذي كاد أن  الموســـيقّي 
يندثـــر، وقـــد استجابـــــــــــــــــــــا 

لطلبنـــــــــــــــــــــا، وتفضــــــــــــــــــــــل 
القمـــص دانيـــــــــال مشـــكوًرا 
التـــراث  هــــــــــذا  بتسجيـــــــــــل 
المحلــــــــــــــي  الموسيقــــــــــــــــــي 
بصـــوت خورس شمامســـة 
الكنيســـة، بحســـــــب تراثهـــم 
الُمســـّلم مـــن جيـــل لجيـــل.

Marmina 438@gmail com

باحث في األلحان القبطية الراهب القمص أبرآم األبنويّب
دير مار مينا المعلق

ou`\qo

صورة مخطوط رقم ١84 طقس بالمتحف 
القبطي دالل حارة زويلة قرن ١٧م
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اللحن من خالل سممممممممممممممما  مقمما   

ا  ًادر ا د ًادر  اسمممتا نا حتىصمممة رو د
ًتسمممم  له  بحسمممم   أخرى مرو حفظه 
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مـــا هـــي المعجـــزة األقـــوى فـــي 
المرضـــى؟!  شـــفاء  المســـيحية؟! 
إقامـــة الموتـــى؟! نقل الجبـــال؟! إن 
تغييـــر حيـــاة إنســـان مثـــل موســـى 
األقـــوى!!  المعجـــزة  هـــي  األســـود 
الســـيد  رســـالة  تجّلـــت  هـــذا  وفـــي 
المســـيح الـــذي قـــال: »َوَأمَّا َأَنـــا َفَقْد 
َأَتْيـــُت ِلَتُكوَن َلُهْم َحَيـــاٌة َوِلَيُكوَن َلُهْم 
كان  إذ  )يـــو١0:١0(،  َأْفَضـــُل« 
التعليـــم هـــو وســـيلته ليجعـــل الحياة 
أفضل، ولكي يتثّبت الناس من أن 
تعاليمـــه إلهية، دّعمها بالمعجزات.

وأّمـــا الجمـــوع فقـــد ُبِهَتـــِت ِمـــْن 
َتْعِليِمـــِه )مت28:7( ومن حالوته، 
وهكـــذا  الصالـــح،  بالمعلـــم  لّقبـــوه 
كلهـــا،  البشـــرية  تعاليمـــه  غيـــرت 
وصـــارت كنـــًزا لهـــا تنهـــل منه حتى 

يومنـــا هـــذا.
ومـــن فـــم الســـيد المســـيح تعلـــم 
المســـكونة  الرســـل، وفتنـــوا  وتســـلم 
بهـــذه التعاليـــم. ومنهم مـــار مرقس 
ســـيده  خطـــى  علـــى  ســـار  الـــذي 
بهـــا  عندمـــا وجـــد أن اإلســـكندرية 
الوثنيـــة  للفلســـفة  مدرســـة عمالقـــة 
بـــدوره مدرســـة اإلســـكندرية  فأنشـــأ 
منهـــا  خـــرج  التـــي  الالهوتيـــة، 
اآلبـــاء البطاركـــة وأبطـــال المجامع 
القديســـين  أمثـــال  المســـكونية، 
أثناســـيوس وكيرلـــس وديســـقورس، 
وكثيـــر مـــن األســـاقفة المشـــهورين 
نطـــاق  خـــارج  إليبارشـــيات 
القديـــس  مثـــل:  المرقســـية  الكـــرازة 
ومنهـــم  العجائبـــي.  غريغوريـــوس 
علمائهـــا  كتـــب  علـــى  تتلمـــذ  مـــن 
مثـــل: القديســـين باســـيليوس الكبير 
باإللهيـــات  الناطـــق  وغريغوريـــوس 
هنـــا  ومـــن  الفـــم.  ذهبـــي  ويوحنـــا 
جـــاء تســـمية بطاركـــة اإلســـكندرية 

المســـكونة. بقضـــاة 
مكانـــة  ارتفعـــت  وبالتعليـــم 
هـــي  كانـــت  مـــا  فبعـــد  الكنيســـة، 
بعـــد  الرابـــع  الرســـولي  الكرســـي 
أورشـــليم وأنطاكيـــة وروما، صارت 
فـــي  وذلـــك  األولـــى  الكنيســـة  هـــي 

الرابـــع. القـــرن 
ومـــن مـــار مرقـــس حتـــى يومنـــا 
هـــذا انتقلـــت لنـــا هـــذه التعاليـــم مـــن 

جيـــٍل إلـــى جيل.
أثناســـيوس  يقـــول  هـــذا  وفـــي 
الرســـولي آلريـــوس: »أّمـــا تعليمـــي 
فهـــو مـــن تعليـــم آبائـــي، وأّمـــا أنـــت 
فمن َأي أب أتيت بهذا التعليم؟!«.

ونحـــن لـــم نرث من آبائنا تعاليم 
مجـــردة بل ورثنا حياة، حياة انتقلت 

من أب ألب ومن جيل لجيل.
اآلبـــاء  أجدادنـــا  دم  ومـــازال 
األوليـــن يســـري فـــي عروقنا ينبض 
بـــل  ليـــس هـــذا فحســـب،  بالحـــب. 
ونشـــتّم رائحتهـــم فـــي كل ركـــن مـــن 
المنتشـــرة  القبطيـــة  الكنيســـة  أركان 

فـــي كل العالـــم.
وهكـــذا صار التعليـــم الالهوتي 
والمســـتنير،  المســـتقيم  والكنســـي 
القبطيـــة  الكنيســـة  صاغتـــه  الـــذي 
ُممثَّلـــة فـــي بطريركهـــا أثناســـيوس، 
ميزاًنـــا لقيـــاس نقـــاوة اإليمـــان فـــي 

العالـــم كلـــه.
ومـــن كرســـي التعليـــم، خرجـــت 
القبطيـــة والنســـك والحيـــاة  الرهبنـــة 
العبـــادة  ونظـــام  التقويـــة  الروحيـــة 
وســـتظل  االستشـــهاد،  وحتـــى 
الكنيســـة القبطيـــة قوية وحية طالما 
نهضـــت بالتعليـــم التقـــوي المعـــاش 
الـــذي ورثتـــه. ويذكـــر التاريـــخ عـــن 
ذلـــك بقولـــه: »كان آريـــوس يمتلـــك 
معرفـــة دينيـــة ولكنـــه لـــم يكـــن يملك 
كان  أثناســـيوس  بينمـــا  أخالًقـــا، 

يمتلـــك مـــع المعرفـــة تقـــوى«.
لنا كنيسة مجيدة ال عيب فيها، 
أضـــاءت المســـكونة بتعاليـــم آبائهـــا 
حتـــى  منهـــا  ينهـــل  العالـــم  ومـــازال 
اآلن. ودورك اآلن ضروري في أن 
تســـتمّر شـــعلة التعليم وّهاجـــة أينما 
كان موقعـــك، فهـــي أمانة أن تســـّلم 
ميـــراث آبائـــك كمـــا تســـلمته، وتعّلم 
بـــه، حتـــى تظل كنيســـتك منارة كما 
كانـــت وستســـتمر كذلـــك إلـــى يـــوم 

مجـــبء ربنا يســـوع المســـيح.
»إليـــِك منـــي الســـالم يـــا بيعـــة 
الفـــادي ؞ هيـــا انهضـــي لألمـــام يـــا 

الـــوادي« زهـــرة 

+ أربعـــــــــة منتفعــــــــــون من 
الحـــروب ضـــد الكتاب:

١- أصحـــاب الدعـــــــــــوة إلـــى 
حــــــــــــــــــــرب ضـــــــــــــد  اإللحاديـــــــة: 
الخالـــق- بواســـطة حـــرب ضـــــــــــد 

ســـفر التكويـــن. 
2- أصحـــاب الدعوة إلى الال 
مســـيحية: ألن أســـاس المسيحية 

هو الكتـــاب المقدس.
إلـــى  الدعـــوة  أصحـــاب   -3
فوضى الال طائفية: ألن الكتاب 
أســـاس كل العقيدة األرثوذكســـية.

إلـــى  الدعـــوة  أصحـــاب   -٤
األهـــواء الشـــخصية: كالطـــالق 
فـــي )مـــت١٩: 3، ٤( فـــكان رد 
الـــرب يســـوع مـــن ســـفر التكويـــن.

+ مــــــــــــــــــن الحــــــــــــــروب التـــــــي 
حـــــــــــــــــــاول البعــــــــــــــــض توجيههـــــــا 

المقدس: للكتـــاب 
١- اّدعاء التحريف. 
2- اّدعاء األساطير. 

3- اّدعـــــــــــــاء الدمويــــــــــــــة إلله 
العهـــد القديم. 

٤- اّدعــــــــــــــــــــاء العنصريـــــــــــــــة 
والتمييـــز والتوريث.

5- اّدعـــاء اســـتباحة الســـكر 
والخالعـــة.  والخمـــر 

٦- اّدعـــاء صحـــــــــــــــة انجيـــل 
برنابـــا المزيـــف. 

7- اّدعـــاء صحــــــــــــــة انجيـــل 
يهـــوذا المزيـــف.

8- اّدعــــــــــاء أخطـــــــــــــاء فـــــــــي 
النصوص التاريخية.

٩- اّدعــــــــــــــــاء أخطــــــــــــــاء فـــي 
األعـــداد واألرقـــام.

١0- اّدعــــــــــــاء أخطــــــــــــاء في 
الجغرافيا والجيولوجيا.

١١- اّدعــــــــــــــــــــــــاء أخطــــــــــــــــاء 
فـــي العلمية.

١2- اّدعـــاء أن العهد الجديد 
نســـخ العهد القديم.

١3- التفسيــــــــــــــر الخاطـــــــــــــئ 
آليـــات تبدو عســـره الفهم. 

١٤- مفاهيـــم خاطئـــــــــــــة عـــن 
الوحـــي فـــي اإلنجيل.

١5- حرب ضد الخلق. 

١٦- حــــــــــــــــــــــرب بسبـــــــــــــــــــــب 
خطايـــا األنبيـــاء.

لســـالمة  ثـــالث ضمانـــات   +
التعليـــم مـــن الكتـــاب المقـــدس:

١- االتضاع.

2- تفاسير اآلباء.

3- الكنيسة والليتورجيا.

+ كيف نواجه حرب مهاجمــة 
الكتـــاب المقـــدس، والتشـــكيك فيـــه 

أو فـــي عقيدتنا؟

باالتضـــاع،  الصـــالة:   -١
وخضــــــــــــــوع الفهــــــــــــــم كمـــــا قصده 

المقـــدس. الكتـــاب 

2- قــــــــــراءة النــــــــــص بأكمله: 
قـــراءة ما قبلــــــــــــه ومــــــــــــــــا بعـــــــــــده، 

والمناســـبة، والخلفيـــات.

3- اســـتخدام إنجيل بشـــواهد: 
وترجمــــــــات أخرى، والنص باللغة 

األصليـــة )عبري أو يوناني(.

٤- قـــراءة التفاســـير: تفاســـير 
لكنائس أو آلبـــــــــــــــاء أوليــــــــــــــن، أو 
آبـــاء ومفســـرين معاصريـــن )مـــن 
دور نشـــر معتمـــدة مـــن الكنيســـة 

األرثوذكســـية(.

5- لـــو بقي النـــــــــــــــص غيــــــــر 
مفهـــوم: يمكـــن االلتجـــاء إلـــى َمن 
هم أكثر خبرة ودراســـة في تفســـير 

الكتـــاب المقدس.
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كيـــــــــــف يصبــــــــــح طفلـــــــــــي 
اجتماعًيــا؟

إن الســمة االجتماعيـــــــــــة فــي 
مرحلــة الطفولــة -خاصــة مرحلــة 
صــورة  هــي  المدرســة-  قبــل  مــا 
الطفــل مــع اآلخريــن، النمــــــــــــوذج 
الخارجــي لألســرة )مــن خــــــــــــــالل 
ــه،  تصرفاتــه، انفعاالتــه، تعبيراتـــــــــ
ألفاظــه، مظهــــــــــــــــره، استجاباتـــــــــــه 
للمواقــف المختلفــة...(، صـــــــــــورة 
أســرته بقيمهــا وعاداتهــا، حيـــــــــــــث 
يصبح وزير خارجيـــــــــــــة األســــــــــــرة 
)إن صــّح التعبيــر(، لذلــك علينــا 

أن نــدرك جيــًدا مــا يلــي:
المبكــرة  الطفولــة  فتــرة  إن 
للنمــو  تتميــز بمرونتهــا وقابليتهــا 
والتغيــر مــن جميــع النواحــي، كمــا 
أنهــا الفتــرة التــي يكتســب الطفــل 
العــادات  مــن  الكثيــر  خاللهــا 
العقليــة  واالتجاهــات  والمهــارات 
والنفســية واالجتماعيــة، ومــن هنــا 
تأتــي أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه 
األســرة في تشــكيل وتنشــئة الطفل 
أهميــة  فهنــاك  اجتماعًيــا، ولذلــك 
كبيــرة فــي الحــرص علــى إشــباع 
احتياجاتــه النفســية واالجتماعيــة، 

والتــي تتمثــل فــي:
مرغــوب  أنــه  يشــعر  أن   +
فيــه، وأن أســرته والمحيطيــن بــه 
يرغبــون فــي وجــوده، ولننتبــه إلــى 
أن الطفل الذي ال يجد هذا الحب 
والحنان واإلحساس بالقبول، فإنه 
العاطفــي«،  يعانــي مــن »الجــوع 
ويصبــح ســّيئ التوافــق، مضطرًبــا 
يجــد  الــذي  الطفــل  أّمــا  نفســًيا. 
والديــه،  مــن  والحنــان  الحــب 
يتوّلــد  الفاهــم،  الواعــي  الحــب 
بالبهجــة والســعادة  الشــعور  لديــه 
والــدفء  واألمــان،  والطمأنينــة 
لمســة  خــالل:  مــن  العاطفــي، 
صــدر  أو  أمــه،  يــد  مــن  حانيــة 
حنــون يحتويــه، أو بســمة ســعيدة 
تشــعره بــدفء الحيــاة وجمالهــا... 
الــخ. هــذا األمــان يحــس بــه أيًضــا 
البعيــد  الدافــئ،  األســرة  جــو  فــي 
والمشــاحنات  الخالفــات  عــن 

توجـــــــــــــــــد بعــــــــــــــض النصــــــــــوص 
والعظـــات والـــرؤى المنســـوبة للقديس 
باخوميـــوس أب الشـــركة الرهبانيــــــــــــــة 
)الُمَتَنيِّـــح فـــي نحـــو 3٤8م، بحســـب 
أحـــدث األبحــــــــــــــــاث(، كمــــــــــا توجـــد 
نصـــوص تاريخيـــة مذكور فيها األنبا 
أرشـــمندريت  باعتبـــــــــــاره  باخوميـــوس 
)رئيـــس منـــــــــــــــدرة، أو رئيـــس ديــــــــــر 
فحـــص  بعـــد  ولكـــن  أســـوار(.  ذي 
فـــي  المذكـــورة  األحـــداث  ودراســـة 
هـــذه النصـــوص، يتبيـــن لنـــا أن هـــذا 
اســـم  نفـــس  يحمـــل  الـــذي  القديـــس 
شـــخص  هـــو  باخوميـــوس،  القديـــس 
آخـــر كان يعيـــش بالفعـــل منذ آواخر 
القـــرن الرابـــع الميـــالدي وحتـــى آوائل 
القـــرن الخامس )من بعد نياحة األنبا 
باخوميـــوس الكبيـــر، بنحو ثالثين أو 
أربعيـــن عاًمـــا، وحتـــى عصـــر البابـــا 
كيرلس الكبير(، وكان بالفعل رئيًســـا 
لألديـــرة الباخوميـــة التـــي فـــي وســـط 
الصعيـــد. ففي بداية موعظة )ُوِجَدت 
وبالعربيـــة(  الصعيديـــة  بالقبطيـــة 
باخوميـــوس  لألنبـــا  خطـــأ  منســـوبة 
الكبيـــر )وهـــي بحســـب رأينـــا: لألنبـــا 
باخوميـــوس الصغير(، نقـــرأ: »عظة 
قالهـــا أبونـــا القديس األنبا باخوميوس 
زمـــن  فـــي  القديـــس،  األرشـــمندريت 
األنبا إيبونه )Ebonh رئيس األديرة 
الباخوميـــة بغـــرب ســـوهاج، في الفترة 
مـــن 375–385م، الـــذي كان بعـــد 
األنبـــا بيجـــول، وقبـــل األنبـــا شـــنوده 
رئيـــس المتوحديـــن(، بخصـــوص أخ 
)راهـــب( ســـاخط علـــى أحدهـــم، كان 
قـــد أحضـــره إلـــى طبانيســـي، فخاطبه 
بهـــذا الـــكالم، بينمـــا كان هنـــاك آبـــاء 
فقـــرات  وفـــي  آخـــرون....«.  شـــيوخ 
األنبـــا  يذكـــر  الموعظـــة  مـــن  أخـــرى 
باخوميـــوس لهـــذا الراهـــب، أنـــه يجب 
عبادتـــه،  فـــي  يتهـــاون  أاّل  عليـــه 
كان  شـــخصًيا  هـــو  أنـــه  لـــه  ويذكـــر 
قـــد تعـــرض لتجـــارب الشـــياطين منـــذ 
شـــبابه حينمـــا كان فـــي البريـــة )ممـــا 
يـــدّل علـــى رهبنتـــه علـــى األقـــل منـــذ 
نحـــو ُمنتصـــف القرن الرابـــع(، ولكنه 
بإلتجائـــه إلـــى الـــرب أعطـــاه الُنصـــرة 
علـــى الشـــياطين. كما يقتبس القديس 
فـــي موعظتـــه جزًءا كبيًرا من موعظة 
التـــي  الرســـولي  أثناســـيوس  البابـــا 
تحمـــل عنـــوان: »رســـالة فـــي المحبة 

وضبـــط النفـــس«.
وقـــد جـــاء في مخطوط سنكســـار 

والمشــاّدات بيــن الوالديــن. وبــداًل 
مــن أن يصبــح الوالــدان مصــدًرا 
لألمــان، يصبحـــــــــــــــــان مصــــــــــــــــدًرا 
للمتاعب والمشكـــــــــــالت والقلــــــــــــــق 
واالضطــــــــــراب وفقــــــــــــد للحمايــــــــــــة 
واألمـــــــــــــــــــــان! هــــــــــــــــــذه مشاعــــــــــــر 
تخلق من الطفــــــــــل شــخصية قلقة 

غيــر سويــــــــــــة.

+ يحــرص الطفــل فــي ســلوكه 
علــى إرضــاء والديــه وأصحابــه، 
فهذا يجلــــــب له السرور، ويكتسب 
بــه،  وترحيبهــم  وتقديرهــم  حبهــم 
إلــى  ذلــك  لتحقيـــــــــــــق  ويحتـــــــــــاج 
ويتلّقــــــى  والتوجيــــــــــــه،  اإلرشــاد 
الكبـــــــــــــــــــار واآلخريــن  اســتجابات 
لمــا  باالستحســان  عامــة  بصفــة 
لــه  ُتتــاح  وبذلــك  معهــم،  يفعــل 
فرصــة التفاعــل االجتماعــي مــع 
اآلخريــن، وهكــذا يتحســن ســلوكه، 
وتبــدأ لديــه عمليــة التوافــق النفســي 
واالجتماعــي، والوصــول ألفضــل 
النمــو  مســتويات  مــن  مســتوى 
النفســي واالجتماعــي، لذلــك فهــو 
القــدوة،  إلــى  ماســة  حاجــة  فــي 
مــا  ويرقــب  حولــه  يتلّفــت  حيــث 
يحدث، ينظر إلى والديه فيجدهم 
مثلــه األعلــى، يقتــدي بهما، وعلى 
منهمــا  يســير،  خطواتهمــا  هــدى 
والصــدق  والخيــر  الحــب  يتعلــم 
وعــدم  والحنــو  وااللتــزام  واألمانــة 
ُيقــال  مــا  بيــن  ويقــارن  القســوة، 
عملــه  يتــّم  ومــا  باللســان  لــه 
لــه  ُيقــال  مــا  كان  فــإذا  بالفعــل، 
ال يّتبعــه والــداه ُأصيــب بالتمــّزق 
وَفَقــد  النفســي،  وإالضطــراب 
والتمييــز.  التــوازن  علــى  القــدرة 
يــدرك  أن  أهميــة  هنــاك  لذلــك 
الوالــدان هــذه الحقيقــة، وأن يكونــا 
الجميلــة  للصفــات  أعلــى  مثــاًل 
يكونــا  وأن  الطيبــة،  واألخــالق 
قــدوة حســنة حتــى يشــّب خالًيــا مــن 
االضطرابــات والمتاعــب النفســية.

 ١١ يـــوم  تحـــت  الصعيـــد  منطقـــة 
القديـــس  استشـــهاد  تـــذكار  أمشـــير، 
هامـــاي الراهـــب )أحـــد رهبـــان هنـــادة 
المؤسســـات  إحـــدى  وهـــي  قهيـــور، 
الباخوميـــة التـــي كانت بـــأرض هور، 
بمحافظـــة  ملـــوي،  غـــرب  شـــمال 
لرئاســـة  يخضـــع  والـــذي  المنيـــا، 
الصغيـــر(،  باخوميـــوس  األب 
مـــع  الراهـــب  هـــذا  ســـافر  حيـــث 
ُمعلمـــه األب باخوميـــوس الصغيـــر، 
إلـــى  آخريـــن،  باخومييـــن  ورهبـــان 
البابـــا  مـــن  بدعـــوة  اإلســـكندرية، 
)٤١2–٤٤٤م(،  الكبيـــر  كيرلـــس 
وهنـــاك  اآلريوســـيين،  لمقاومـــة 
يـــد  ُاستشـــهد القديـــس هامـــاي علـــى 
الُمالحـــظ  )ومـــن  اآلريوســـي  الوالـــي 
أن ســـيرة األنبـــا هامـــاي يغلـــب عليها 
الطابـــع الرؤيـــوي، حيـــث َيِقـــّص أحـــد 
اآلبـــاء الباخوميين فيها رؤيا ســـماوية 

لـــه(. ظهـــرت 
فـــإن  الشـــخصي  رأيـــي  وفـــي 
باخوميـــوس  األب  زيـــارة  أحـــداث 
الصغيـــر ورهبانـــه الباخومييـــن للبابـــا 
كيرلـــس الكبيـــر فـــي اإلســـكندرية، قد 
خضعـــت إلعـــادة إنتـــاج عمـــل أدبـــي 
رؤيوي )بالقبطية الصعيدية(، ُنســـب 
خطأ للبابا أثناســـيوس الرسولي )ُوِجَد 
فـــي كودكـــس مخطوط مكتـــوب على 
بالفيـــوم(،  الحامولـــي  بديـــر  الـــِرّق، 
وقيـــل فيـــه أن األنبـــا باخوميـــوس قـــد 
زار البابا أثناسيوس في اإلسكندرية، 
وقـــّص علـــى البابا بعض الرؤى التي 
شـــاهدها أثنـــاء مقامـــه باإلســـكندرية، 
فدّونهـــا البابـــا أثناســـيوس. وبهـــذا فقد 
تطـــورت القصة، وُنســـبت خطأ للبابا 
أثناســـيوس بـــداًل مـــن البابـــا كيرلـــس 
الكبيـــر، الـــذي زاره األب باخوميـــوس 
الصغيـــر، وليـــس األنبـــا باخوميـــوس 
الكبيـــر! وهـــي تحمل عنـــوان: »رؤى 
األنبـــا باخوميـــوس: عظـــة عـــن القتل 
المالئكـــة  رئيـــس  وعـــن  والجشـــع، 
ميخائيل، للبابا أثناسيوس الرسولي« 
)مـــع العلم أنـــه لم يثُبت تاريخًيا حتى 
اآلن أن األنبـــا باخوميـــوس الكبير قد 
اإلطـــالق(،  علـــى  اإلســـكندرية  زار 
وعلـــى هـــذا األســـاس نـــرى أن بعض 
قـــد  قديًمـــا  للمخطوطـــات  الُنســـاخ 
أو  أثناســـيوس،  البابـــا  إســـم  أضافـــوا 
أدخلـــوا بعـــض كتاباتـــه ِضمـــن هـــذه 

األعمـــال، حتـــى تجـــد رواًجـــا.

Medhathelmy1964@gmail.com
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+ خلقت لك شء من أجل جسده، واوجدت جسده من أجل روحه وروحه من أجلك أنت!! )القديس أغسطينوس(

مقدمة:
هناك العديد من العائالت التي تسلسل فيها تسليم الرتب الكهنوتية، 
وهـــي كثيـــرة فـــي دير جبل الطير، ولقـــد وصل عدد اآلباء في دير جبل 
الطير في مطلع القرن العشـــرين ســـتة عشـــر كاهًنا، أولئك اآلباء كانوا 
يتفرقـــون فـــي غـــروب يـــوم الســـبت فـــي أنحـــاء اإليبارشـــية وذلـــك لصالة 
عشـــية األحـــد وقـــداس يـــوم األحـــد، ويرجعـــون لديـــر جبـــل الطيـــر فـــي 

غـــروب يـــوم األحـــد من كل أســـبوع؛ وكذلك األعياد الســـيدية. 
وواحـــدة مـــن أهـــم العائـــالت الكهنوتيـــة التـــي ال تـــزال فـــي خدمـــة 
الكنيســـة القبطيـــة لـــآلن عائلـــة القمـــص منقريـــوس والتـــي تنتمـــي لعائلـــة 
ًيطلـــق عليهـــا بالقريـــة )القســـوطة( وهـــي ضمـــن الُربع الـــذي يطلق عليه 
بالقريـــة ُربـــع الشـــرقيين وذلـــك حســـب تمركزهـــم حول الكنيســـة في مطلع 

العشـــرين. القرن 

القمص منقريوس الناسخ: )١٧5٧-١85٧م تقريًبا(
ُوِلـــد هـــذا األب فـــي ديـــر جبل الطير، ولم نحصـــل بعد على تاريخ 
ميـــالده، وال اســـم أبيـــه وأمـــه أو األســـقف الـــذي قـــام بســـيامته، ولكـــن 
مـــن واقـــع المخطوطـــات المحفوظـــة بديـــر جبـــل الطير يمكـــن التعرف 
علـــى بعـــض التواريـــخ المحـــددة التـــي كان فيها هـــذا األب قمًصا بدير 

جبـــل الطير.
فقـــد ورد اســـمه فـــي مخطـــوط مـــؤرَّخ بتاريـــخ 2٤ مســـري ١5٦8ش 
والـــذي يوافـــق عـــام ١852م، فيكـــون هذا األب الذي تعمد تكرار اســـمه 
فـــي المخطـــوط نســـاخته، يريـــد أن ينّبـــه القـــارئ عـــن نفســـه، والمخطوط 

يـــدل علـــى أنـــه قـــد تمـــت ســـيامته قبـــل هـــذا التاريـــخ بوقت طويـــل، وأنه 
نســـخها قـــرب نياحته.

وعلـــى مـــا ُيـــروى شـــفاهة عنـــه أنـــه قد تنيح قبـــل ميـــالد القمص عبد 
الملـــك فاكيـــوس أي قبـــل عام ١857م، وتنيح شـــبعان األيام، ورأى بني 
بنيه للجيل الرابع، وكان معاصًرا للحملة الفرنسية )١7٩8-١80١م(.

وقـــد ورد فـــي مخطـــوط محفـــوظ بالمتحـــف القبطـــي مـــؤرخ بتاريـــخ 
١7٩8م، أثنـــاء تواجـــد الحملـــة الفرنســـية ويحمـــل اســـمه، وُيقـــال إنـــه 
عاصـــر الحملـــة كاهًنـــا، فتكـــون ســـيامته قـــد تمـــت قبـــل عـــام ١7٩8م.

وبمـــا أن تاريـــخ ميـــالد القمـــص عبـــد الملـــك ُمحـــّدد فـــي الســـجالت 
لجـــداول  وفًقـــا  اتبعناهـــا  حســـابية  بطريقـــة  فيمكننـــا  ١857م،  بتاريـــخ 
وحســـابات األعمـــار بالكتـــاب المقـــدس، ويكـــون الجيـــل مـــن 30-25 
ســـنة، ومتوســـطه عشـــرون ســـنة، وبعـــد االســـتدالل القاطـــع علـــى تاريخ 
القمص عبد الملك واســـمه بالكامل كما ورد في بطانة الكتاب المقدس 
)المطبـــوع ســـنة ١٩0٦م( ملكيـــة القمص عبد الملـــك كما هي موضحة 

فـــي الجدول.

 السنة هــــــــابن عاش ميالده مـــــــــــــــاالس
 1777 سوريال 20 1757 القمص منقريوس

 1797 قسطور 20 1777 سوريال
 1817 اسحق 20 1797 قسطور
 1837 فاكيوس 20 1817 إسحق

 1857 عبد الملك 20 1837 فاكيوس
 1882 القمص عازر 25 1857 القمص عبد الملك

 
األب منقريـــــــــــوس واألنبـــــــــا أنطونيــــــــوس فليفـــــل ورجـوعـــــه 

للكنيســـة القبطية:
وكـــان هذا األب معاصًرا لألسقف 
أنطونيـــــــــوس فليفــــــــــــل، والذي عمــــــل 
ناســـًخا لبعـــض الوقــــــت فـــي كنيســــة 
دير جبـــــل الطيـــــــــــر )وهذا مـــا غفــــــل 
عنـــه المؤرخـــون، ربما لعدم توصلهم 
لوثائـــق أو مخطوطـــات حينـــــــــــذاك(، 
ولقـــد أهـــدى فليفـــل الكنيســـة فـــي دير 
جبـــل الطيـــر عـــدة مخطوطـــات مـــن 
نســـاخته، وكذلـــك رجـــع معـــه بقطـــر 
األشـــموني اللذان جــــــــاءا مـــــــن روما 
بعـــــد رجوعهمـــــــا للكنيســــــــــة القبطيـــة 
األرثوذكســـية وسكناهما بديــــــــر جبل 
الطيـــر، ولقـــد قام القمـــص منقريوس 
بنساخة العديـــــــد من المخطوطـــــــــات 
القبطيـــة والعربية منهـــا مخطوط رقم 

٤8 ترقيـــم قديم.
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+ من يقتيف آثارك لن يضل قط! من يصل إيلك ال يلحقه يأس! من يمتلكك تُشبع لك رغباته! )القديس أغسطينوس(

ُيحكــــــــــى أن عــــــــدًدا مــــــــــــــــن 
الرهبـــــــــــــــــان البوذييــــــــــــــن كانـــــوا 
يســـيرون برفقـــة رئيســـهم. فجـــأة 
وهطلـــت  عاتيـــة،  ريـــاح  هبـــت 
أمطـــار غزيرة، وكان عليهم أن 
يســـرعوا بالعـــودة إلـــى ســـكنهم. 
مجـــرى  الطريـــق  فـــي  قابلهـــم 
مائـــي صغيـــر، أســـرع الرهبـــان 
وبينمـــا  عبـــوره،  إلـــى  الشـــباب 
المســـن  الشـــيخ  رئيســـهم  كان 
الميـــاه  فـــي  للخـــوض  يســـتعد 
وجد شـــخًصا يســـتغيث، فتوجه 
إليه، وحمله ســـريًعا إلى الضفة 
األخرى، ومضى برفقة تالميذه 
إلـــى البيـــت. وبعـــد بضعـــة أيام 
جـــاءه أحـــد تالميـــذه، وعالمات 
وجهـــه،  علـــى  باديـــة  التوتـــر 
قـــاٍس  بحديـــث  إليـــه  وتوجـــه 
قائـــاًل: إننـــي أســـتغرب، وأنـــت 
شـــيخنا الرئيس، تعلمنا الحكمة 
وغيرهـــا  ـــف،  والتعفُّ والفضيلـــة 
مـــن تعاليـــم البوذيـــة، أن تقبـــل 
علـــى نفســـك أن تحمـــل امـــرأة 
المائـــي.  المجـــرى  بهـــا  تعبـــر 
اســـتغرب الشـــيخ كالم تلميـــذه، 
الـــذي  الشـــخص  هـــل  وســـأله: 
فأجـــاب:  امـــرأة؟  كان  حملتـــه 
الشـــيخ  ســـكت  نعـــم!  لألســـف 
لـــه: »وجـــدت  ثـــم قـــال  قليـــاًل، 
شـــخًصا يســـتغيث، فحملته إلى 
الضفـــة األخـــرى، ولم أكن أعلم 
حـــال  أّيـــة  امـــرأة. وعلـــى  أنهـــا 
فقـــد حملتهـــا لدقائـــق، أمـــا أنت 
فتحملهـــا داخـــل عقلـــك أليام«.

هـــذا الشـــاب كان يفكـــر في 
المـــرأة، يتذكرهـــا ألنهـــا مســـتقرة 
فـــي  النقـــاء  واّدعـــى  داخلـــه، 

شـــيخه.  مواجهـــة 
أحـــد الخبـــراء قـــّدر أن عقل 
اإلنســـان ترد عليه نحو سبعين 
ألف فكرة يومًيا، وهو رقم كبير 
بالطبـــع، وقـــد يكون فـــي األمر 
المؤكـــد  مـــن  ولكـــن  مبالغـــة، 

عليـــه  يـــرد  اإلنســـان  عقـــل  أن 
ســـيل مـــن األفـــكار المتالحقـــة 
التـــي تؤثـــر في تفكيره وســـلوكه 
ونفســـيته. تأتـــي األفـــكار بأكثر 
مـــن صورة، أخطرهـــا تلك التي 
تنبـــع مـــن جـــراح الماضي التي 
يمـــّر  تندمـــل.  أو  ُتعاَلـــج  لـــم 
بخبـــرة  حياتـــه  فـــي  الشـــخص 
ســـيئة، أو موقـــف صعـــب، أو 
تجربـــة قاســـية، قـــد يكـــون فيهـــا 
األقـــارب  مـــن  وخيانـــة  جحـــود 
واألصدقـــاء، وكـــذب وتحايـــل، 
هـــذه الخبرات ينبغـــي مواجهتها 
ومحاســـبة النفـــس، وتقبُّلهـــا في 
حينهـــا ثـــم تصفيتهـــا، وإغـــالق 
ملفهـــا. ولكـــّن كثيًرا مـــن الناس 
تتجنب المواجهة الصريحة مع 
نفســـها موقـــع  الـــذات، وتضـــع 
بداخلهـــا  وتحتفـــظ  الضحيـــة، 
الصعبـــة.  الماضـــي  بخبـــرات 
الســـلبية  الخبـــرات  تســـتيقظ 
آلخـــر،  وقـــت  مـــن  داخلهـــا 
إلـــى  حزينـــة  أفـــكاًرا  وترســـل 
النفـــس مثـــل الشـــعور بالنقـــص 
األمـــل،  خيبـــة  الهزيمـــة،  أو 
األســـى، الرغبـــة فـــي االنتقـــام، 
وغيرهـــا.  الغضـــب،  الكراهيـــة، 
ليســـت المشـــكلة إًذا فـــي الشـــر 
ذاتـــه، فقـــد يكون حدث منذ يوم 
أو ســـنة أو عقـــد مـــن الزمن أو 
أكثر، لكن المشـــكلة في تذكره.

ال تحتفـــظ داخلـــك بخبـــرات 
ال  حتـــى  الســـلبية،  الماضـــي 
تكـــون مصدًرا ألفـــكار مزعجة، 
منهـــا،  وتعلـــم  معهـــا،  تصالـــح 
الضـــارة،  تأثيراتهـــا  وتجنـــب 
وتذكر ســـفر األمثـــال »المتفّكر 
في عمل الشر ُيدعى مفسًدا«.

samehfh@gmail.com
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