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+ البوصلـــــــــة ُاخترعـــــــــــــــت قبـــــــل 
الســـاعة، فاالتجـــاه أهـــم مـــن الوقت.

+ إذا كانـــت الفرحـــة فـــي قلـــوب 
اآلخريــــــــــــــــن تسعــــــــــــــدك.. فأنــــــــــــــت إنســـــان. 

توين( )مـــارك 

+ دعمـــك لنجـــاح اآلخريـــن لـــن يقّلل من 
نجاحـــك أبًدا.

ويهـــوى  يعجبهـــا،  مـــن  العيـــن  تهـــوى   +
العقـــل مـــن يفهمـــه، أّمـــا الروح فـــا تهوى إاّل 

مـــن يشـــبهها.

+ من يتكلم دون تواضع ســـيجد صعوبة 
في جعل كلماته مســـموعة.

+ إن الحياة ثاث مراحل: اعتقادك أنك 
ســـوف تغيـــر الدنيـــا، وإيمانك بأنـــك لن تغير 
ـــدك مـــن أن الدنيـــا قـــد غيرتـــك.  الدنيـــا، وتأكُّ

)جون بول ســـارتر(

+ الغربة هي أن تفقد حديث من تحب.

+ عندمـــــــــــا نعطـــــــــــي هللا المكانـــــــة األولى 
األخـــــــــــرى  األشيــــــــاء  ستأخـــــذ  حياتنـــا،  فـــي 

الصحيح. مكانهـــا 

+ كـــن أنـــت بـــأي ثمـــن، وال تـــدع أحـــد 
يلـــّون حياتـــك بألوانـــه، وال تتـــرك أحـــًدا يرســـم 

طريقـــك بخطـــوط فضولـــه.

+ بالمســـكنة والعـــوز ترتـــاح من األهواء، 
وعـــدم االنشـــغال باألشـــياء يشـــفي اإلنســـان. 

)القديـــس بـــوال الطموهي(

+ قد تبتسم وأنت تبتلع وجع مدينة.

+ ال تحصـــل علـــى غٍد أفضل، إن كنت 
تفكـــر دائًما باألمس.

+ ُيقـــال إن طيبـــة اإلنســـان تظهـــر علـــى 
العينيـــن، ألن  فـــي  بالـــذات  وجهـــه  مامـــح 

عيـــن المـــرء باطـــن قلبـــه.

+ طوبـــــــــى لمـــــــــــن جمــــــــــــع بيـــن 
همــــــــــة الشبـــــــــــاب وحكمــــــــة الشيوخ. 

)طـــه حســـين(

+ الُرقـــي هـــو عندمـــا يكون لديـــك الكثير 
لتقوله، لكنـــــــــك تختـــــــــــــار أن تبقــــــــــــى صامًتا 

أمـــام الحمقى.

+ بـــدون األحــــــــــــــــام لـــن نصـــل لشـــيء، 
وبـــدون الحـــب لن نشـــعر بشـــيء، وبدون هللا 

نحن ال شـــيء.

+ ابـــن األصـــل لـــو طعميتـــو خبـــز حاف 
بيصـــون، وقليـــل األصـــل لـــو طعميتـــو لحـــم 

بيخون. الكتـــاف 

+ البطـــل يبقـــى البطـــل حتـــى وإن مـــات 
فـــي نصـــف الروايـــة.

+ التفـــاؤل يمنحـــك النجاح قبـــل اكتماله، 
والتشـــاؤم يذيقك مرارة الفشـــل قبل حدوثه... 

هـــي أمور نفســـية أنت من يحســـمها.

+ ليــــــــــــــــــــس هنـــــــــــــاك عمـــــــــــــــر للشبــــــــاب. 
)بابلو بيكاسو(

+ مهما أرهقتك الحياة، إياك أن تنحني، 
فهنـــاك من يّتكئ عليك.

+ حيـــن يكـــون األمـــل باهلل موجـــوًدا، فا 
مكان للمســـتحيل.

+ مـــن بـــاع الثميــــــــــن بـــا ثمـــن، اشـــترى 
الرخيـــص بأغلـــى ثمـــن.

+ بعض الشوق ال ُينَطق وال ُيكَتب.

+ قد تكون الحياة ُمّرة، وُسّكرها شخص.

+ النجـــاح ليـــس عدم فعـــل األخطاء، بل 
هو عدم تكرار األخطاء. )جورج برناردشو(

+ إذا عرفنـــا كيـــف فشـــلنا.. نفهـــم كيـــف 
ننجـــح. )إرنســـنت هيمنجـــواي(

+ الخـــوف ال يمنـــع مـــن المـــوت، ولكنـــه 
يمنـــع مـــن الحيـــاة. )نجيـــب محفـــوظ(

+ ال تجعـــل فوضـــى الحيـــاة تقلقـــك، فاهلل 
يتوّلـــى ترتيبها بطريقـــة مبهرة.

+ الجمال ليس الوجه الجميل، بل العقل 

الجميل والقلب الجميل والروح الجميلة.

+ بنت األصل بتخّلي كوخها قصر.

+ لكل داء دواء ُيسَتَطبُّ به، إاّل الحماقة 
أعيت من يداويها.

+ الحماقـــــــــــــة هـــــــــــي وضــــــــــع الشيء في 
غيـــر موضعه.

+ الكلمة لها أياٍد: تربط أو تخنق.

عظمـــى،  قـــوى  واالحتـــرام  الُلطـــف   +
قـــواك. أعظـــم  اجعلهـــا 

+ ياّلـــي أنـــت صابر على الوجع، اصبر 
كمـــان خليك جدع.

+ العقـــول الكبيـــرة تبحـــث فـــي المبـــادئ، 
والعقـــول المتوســـطة تبحـــث فـــي األحـــداث، 
والعقـــول الضعيفـــة تبحـــث فـــي األشـــخاص.

+ مـــا أكثـــر النـــاس ومـــا أنـــدر اإلنســـان. 
)ميخائيـــل نعيمـــه(

+ جمـــــــــــــــال الجســــــــــــم يضـــــــــيء مثلمـــــــــــا 
تضـــيء الزهـــور وجمـــال النفـــس يبقـــى زاهـــًرا 

مـــّر الدهور.

+ ليتنا كاألسماء، ال ُيغيرنا الزمان.

+ معظـــم تجـــارب الحيــــــــاة ليســـت للنـــدم 
للتعلُّم. بـــل 
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قداسة ابلابا يهنئ الرئيس بعيد األضىح املبارك
بعــث قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، بابــا اإلســكندرية وبطريــرك 
الكــرازة المرقســية، األربعــاء ٢٩ يوليــو ٢٠٢٠م، برقيــة تهنئــة لفخامــة 
الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، رئيــس جمهوريــة مصــر العربية، بمناســبة 

عيــد األضحــى المبــارك، وهــذا نّصهــا:
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية
باإلصالــة عــن نفســــــــــي، وباســـــــــــــم الكنيســــــــــــــة المصريـــــــــــة القبطيــة 
األرثوذكســية، يسرنــــــــــي أن ُأقــدم لســيادتكم ولجميــــــــــع أحبائنــا المســلمين 
أصــدق التهانــي القلبيــة بحلــول عيــد األضحــى المبــارك، مصليـــــــــــن إلــى 
هللا أن يمتعكــم بالصحــة والقــوة، ويمنحكــم العــون فــي مواجهــة األخطــار 
والتحديــات التــي يواجههــا الوطــن، وأن يبــارك جهودكــم المخلصــة التــي 
تبذلونهــا فــي اســتكمال مشـــــــــــروع بنــاء مصــر الحديثــة لتحقيــق آمـــــــــــال 

وطموحــات المصرييــن.
دمتــم محروســين بعنايــة هللا وحفظــه، ودام الخيــر واألمــن واألمــان 

لمصرنــا الحبيبــة وشــعبها العظيــم.

ويهنئ كبار املسئولني بادلولة
كمـــا أرســـل قداســـته برقيـــات للتهنئـــة بالعيـــد لـــكل مـــن: األســـتاذ 
الدكتـــور مصطفـــى مدبولـــي رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، فضيلـــة اإلمـــام 
األكبـــر األســـتاذ الدكتـــور أحمـــد الطيـــب شـــيخ الجامـــع األزهر، الســـيد 
الدكتـــور علـــي عبـــد العـــال رئيـــس مجلـــس النـــواب، فضيلـــة الدكتـــور 
محمـــد مختـــار جمعة وزيـــر األوقـــاف، فضيلة الدكتور شـــوقي عالم 

مفتـــي الديـــار المصريـــة. 

تنويه خبصوص الفتح اتلدرييج 
للكنائس القبطية األرثوذكسية

»ما أحلى مســـاكنك يا رب الجنود. تشـــتاق بل تتوق نفســـي 
إلى ديـــار الرب« )مز84:1–2(

فـــي أعـــداد اإلصابـــات  للتناقـــص الُمســـتمر  نشـــكر هللا كثيـــًرا 
والوفيـــات بفيروس كورونا المســـتجد، طبًقـــا للبيانات اليومية التي 
أصدرتهـــا وزارة الصحة المصرية خال األســـبوعين الماضيين. 
إلقامـــة  للكنائـــس  الجزئـــي  بالفتـــح  الســـماح  تقـــرر  عليـــه  وبنـــاًء 
القداســـات وصلـــوات اإلكليـــل والجنـــازات بـــدًءا مـــن يـــوم االثنيـــن 
٣ أغســـطس ٢٠٢٠م، بمـــا ال يزيـــد عـــن فـــرد واحـــد فـــي كل دكة، 
مـــع االلتـــزام الكامـــل بكافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة المنصـــوص 
عليهـــا فـــي البيـــان الصادر يـــوم ٢7 يونيـــو ٢٠٢٠م. ويمكن إقامة 
القداســـات طـــوال أّيـــام األســـبوع عـــدا يـــوم الجمعـــة، وُيراعـــى أن 
ُتقـــام صلـــوات تجنيـــز المنتقلين مـــن جّراء اإلصابـــة بالفيروس في 
المدافن، ويســـتمر الفتح تدريجًيا خال األســـابيع المقبلة، في حالة 

اســـتمرار تناقـــص أعـــداد اإلصابات.
مصلين أن يبقي هللا أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.

مقابالت قداسة ابلابا
اســـتقبل قداســـة البابـــا بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية باألنبا 

رويـــس بالقاهـــرة، عـــدًدا مـــن اآلبـــاء األســـاقفة كالتالـــي:
يوم األربعاء 22 يوليو 2٠2٠م

+ نيافة األنبا إيالريون أسقف البحر األحمر.
يوم السبت 25 يوليو 2٠2٠م

+ نيافة األنبا ديمتريوس أســـقف ملوي وأنصنا واألشـــمونين ورئيس 
ديـــر القديس أبو فانا.

+ نيافة األنبا كاراس األسقف العام إليبارشية المحلة الكبرى.

+ نيافة األنبا بافلي األسقف العام لقطاع المنتزه باإلسكندرية.

قداسة ابلابا يستقبل وكيل ابلطريركية األسكندرية واألرخن عصمت ناثان

اســـتقبل قداســـة البابا تواضروس الثاني، مســـاء يوم 
الجمعـــة ٢4 يوليـــو ٢٠٢٠م، القمـــص أبرآم إميل وكيل 
البطريركية باألسكندرية ومعه األرخن الفاضل عصمت 
ناثـــان وشـــقيقه األســـتاذ وجـــدي ناثـــان، حيـــث عرضوا 
علـــى قداســـته موقـــف األعمـــال اإلنشـــائية فـــي كاتدرائيـــة 
البشـــارة والماك غبريال على محور المحمودية الجديد 
باألســـكندرية، وأثنـــى البابـــا علـــى معـــدل تنفيـــذ األعمـــال 
وجودتهـــا مـــن خال عـــرض صور وفيديوهـــات خاصة 
بالكاتدرائيـــة ومبنـــى الخدمـــات والمســـتوصف الملحقيـــن 
بهـــا، وعلـــى صعيـــد آخـــر كلفهـــم قداســـته بمتابعـــة بعـــض 
األمور الخاصة بمقر دير أبي ســـيفين بســـيدي كرير مع 

رئيســـة الديـــر والمســـئولين المعنيين باألمر.

ُمْحَتِمنَي بِِه.« )أمثال 30: 5(
ْ
» ُكُّ َكَِمٍة ِمَن اهللِ نَِقيٌَّة. تُْرٌس ُهَو لِل
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قداسة ابلابا يلتيق كهنة اخلليج 
Zoom عرب تطبيق

التقــى قداســة البابــا تواضــروس الثانــي مســاء يــوم الثاثــاء ٢8 
يوليــو ٢٠٢٠م، عبــر الفيديــو كونفرانــس )Zoom(، باآلبــاء كهنــة بــاد 
الخليــح، بمشــاركة نيافــة األنبــا يوليــوس األســقف العــام لمصــر القديمــة 

وأســقفية الخدمــات العامــة والُمشــرف علــى خدمــة بــاد الخليــج.
اســتهّل قداســة البابــا االجتمــاع بكلمــة روحيــة بعنــوان »االتضــاع«، 
ثــم اطمــأن قداســة البابــا علــى األحــوال الصحيــة والرعويــة لكهنــة وشــعب 
الكنائــس فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والبحريــن، وقطــر، وُعمــان، 

ومــدى مراعــاة االلتزامــات الصحيــة فــي كل مــكان.

تنويه من املجلس اإلكرييكي 
للقاهرة واجلزية

أعلــن المجلــس اإلكليريكــي للقاهــرة والجيــزة والدائــرة األولــى بأفريقيــا، عــودة العمــل 
بــه باشــتراطات احترازيــة. تتمثــل الشــروط فــي اتصــال األب الكاهــن المســئول عــن 
الملــف هاتفًيــا أو الواتســاب لتحديــد موعــد مســبق لاجتمــاع بحالــة الملــف، مــع العلــم 
أنــه لــن يتــم اســتقبال أي حــاالت بــدون موعــد ســابق مــع المجلــس. وبالنســبة للتصاريــح 
د لــه موعــد الســتام التصاريــح، كمــا يتســلم  يتصــل طالــب التصريــح أو التجديــد وُيحــدَّ
المجلس المستندات يوم الخميس كل أسبوعين ابتداًء من الخميس 1٣ من أغسطس 

الجــاري. وحــدد المجلــس رقــم ٠1٢٠5٠7٩٩77 للتواصــل علــى واتســاب. 

ويلتيق بشباب األرس اجلامعية 

ــي، مســاء يــوم الخميــس ٣٠  ــا تواضــروس الثان التقــى قداســة الباب
يوليــو ٢٠٢٠م، بأبنائــه شــباب وشــابات األســر الجامعيــة عبــر الفيديــو 
كونفرانــس )Zoom(، بحضــور نيافــة األنبــا رافائيــل األســقف العــام. 
ــي  ــاء فـــــ اســتهل قداســة البابــا االجتمــاع بكلمــة روحيــة بعنــوان »الرجـــــ
عالــم مضطــرب«، ثــم قــام قداســته باإلجابــة علــى أســئلة المشــاركين. 

الجديــر بالذكــر أن أســقفية الشــباب تنظــم مؤتمــًرا لألســر الجامعيــة 
عبــر الفيديــو كونفرنــس تحــت عنــوان »تعلـــــــــق بــــــــــــي« فــي الفتــرة مــن 
٢٩-٣٠ يوليــو ٢٠٢٠م، تحــت رعايــة نيافــة األنبــا موســـــــى األســقف 

العــام للشــباب.

جلنة املرأة باملجمع املقدس 
»

ً
تطلق مبادرة »كونوا رجال

أطلقــت لجنــة المــرأة التابعــة للجنــة المجمعيــة لألســرة بالمجمــع 
المقــدس، يــوم الجمعــة ٢4 يوليــو ٢٠٢٠م، مبــادرة توعويــة جديــدة 
مــن  مجموعــة  المبــادرة  وتقــدم  رجــااًل«،  »كونــوا  عنــوان  تحــت 
النصائــح والتوجيهــات الســلوكية للرجــل تحمــل المفاهيــم الصحيحــة 
بينهــا  مــن  المــرأة.  نحــو  مــن  الرجــل  بهــا  يؤمــن  أن  يجــب  التــي 
االحتــرام والحنــو واالحتــواء... إلــخ. كانــت لجنــة المــرأة قــد أطلقــت 
أولى مبادراتها للتوعية بأهمية الوقت تحت عنوان »وقتِك غاٍل«.

باإلصالــة عــن نفســي، وباســم الكنيســة القبطيــة المصريــة األرثوذكســية، أتقــدم بخالــص التعزيــة والمواســاة ألشــقائنا فــي 
لبنــان حكومــة وشــعًبا، فــي ضحايــا حــادث االنفجــار المؤســف الــذي وقــع اليــوم بالعاصمــة بيــروت.

نصلــي إلــى هللا أن ينعــم بالشــفاء العاجــل علــى المصابيــن ويمنــح الســالم والهــدوء للنفــوس التــي روعهــا هــذا الحــادث 
األليــم وأن يحفــظ لبنــان الشــقيق مــن كل ســوء.

البابا تواضروس الثاني
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

الثاثاء 4 أغسطس ٢٠٢٠م-٢8 أبيب 17٣6ش

حوار قداسة ابلابا توارضوس مع اكسرتا نيوز
أذاعــت قنــاة اكســترا نيــوز الفضائيــة حــواًرا مــع قداســة البابــا، مســاء يــوم الســبت ٢5 يوليــو ٢٠٢٠م، وخــال اللقــاء أجــاب قداســة البابــا علــى العديــد 
مــن األســئلة فــي مختلــف الموضوعــات الكنســية والوطنيــة واالجتماعيــة. كمــا أعلــن قداســته خــال اللقــاء عــن إعــادة الفتــح التدريجــي للكنائــس بدايــة مــن 

يــوم االثنيــن ٣ أغســطس ٢٠٢٠م.

تعزية الكنيسة القبطية يف ضحايا ومصايب انفجار بريوت

ِم اهللِ« )مىت 4: 4(
َ
ُْرُج ِمْن ف َساُن، بَْل بُِكلِّ َكَِمٍة تَ

ْ
ْبِ وَْحَدهُ َيَْيا اإِلن

ُ يَْس بِاخلْ
َ
» ل
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ُكْم.« )مىت 7: 1و2(
َ
وَن يَُكاُل ل

ُ
ِي بِِه تَِكيل

َّ
ْيِل ال

َ
ك

ْ
ِت بَِها تَِديُنوَن تَُدانُوَن، َوبِال

َّ
ْيُنونَِة ال نَُّكْم بِادلَّ

َ
» تَِديُنوا لَِكْ لَ تَُدانُوا، أل

إصدارات جديدة
أصــدر نيافــة األنبــا ســارافيم، أســقف اإلســماعيلية وتوابعهــا، 
عــدة كتــب جديــدة ُمترجمـــــــة عــن اإلنجليزيــــــــــة، تــدور فــي المجــال 

الروحــي والنســكي والرهبانــي:

1. الميامــر النســكية للقديــس مــار إسحـــــــــق الســرياني فــي 
ــة مــن الحجــم الكبيــر، تحــوي عشــرات مــن الميامــر  8٠٠ صفحــــــ

والعظــات الروحيــة والنســكية العميقــة.

2. رســائل رهبانية ألحد آباء الرهبنــــة الروســية والكتاب في 
أكثــر مــن 5٠٠ صفحــة مــن القطــع المتوســط.

3. األوانــــــــي الخزفيــــــــــة عــــــن الصالة الفردية بحسب تقليد 
اآلبــــــــــــاء القديسيــــــــــن ويقــع فــي أكثــر مــن ٢٠٠ صفحــة مــن 

القطــع المتوســط.

تهانينا بهذا المجهود القَيم،،

القمص أبرآم القمص سمعان 
كاهن كنيسة مار فام الجندي بإيبارشية أبنوب

القمــص  يوليــو ٢٠٢٠م،  الجمعــة ٣1  يــوم  الــرب  فــي  رقــد 
ــرآم القمــص ســمعان، كاهــن كنيســة الشــهيد مــار فــام الجنــدي  أب
التابعــة إليبارشــية أبنــوب والفتــح وأســيوط الجديــدة، وســكرتير لجنــة 
شــئون الكهنــة لقطــاع الوجــه القبلــي، عــن عمــر ناهــز 56 ســنة، 
حيــث ُوِلــد فــي األول مــن ينايــر عــام 1٩65م، وُدِعــي إلــى خدمــة 
لــوكاس  األنبــا  نيافــة  بيــد  ســيم  حيــث  ســنة،  منــذ ٣1  الكهنــوت 
أســقف اإليبارشــية الحالــي يــوم ٢5 أغســطس 1٩8٩م. ونــال رتبــة 

القمصيــة يــوم 8 نوفمبــر ٢٠٠4م.
وقــد أقيمــت صلــوات تجنيــزه بكنيســته فــي الحاديــة عشــرة مــن 
صبــاح اليــوم التالــي لنياحتــه، حيــث قــام نيافــة األنبــا لــوكاس وعــدد 
محــدود مــن كهنــة اإليبارشــية بصــاة التجنيــز إلــى جانــب أســرته، 
ــوكاس،  ــا ل ــة األنب ــا لنياف نظــًرا للظــروف الحاليــة. خالــص تعازين

ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، وألســرته وكل محبيــه.

القمص بولس اكمل 
شيخ كهنة إيبارشية شمال الجيزة

يوليــو   ٢7 االثنيــن  يــوم  بشــيخوخة صالحــة  الــرب  فــي  رقــد 
٢٠٢٠م، القمــص بولــس كامــل، كاهــن كنيســة رئيــس المائكــة 
ميخائيــل بحــي البصراوي-إمبابــة، وشــيخ كهنــة إيبارشــية شــمال 
شــمال  أســقف  يوحنــا  األنبــا  لنيافــة  تعازينــا  خالــص  الجيــزة. 
الجيــزة، ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، وألســرته وكل محبيــه.

سامة قمصني جببل القاليل

فــي يــوم األحــد ٢ أغســطس ٢٠٢٠م، قــام نيافــة األنبــا باخوميــوس 
مطــران البحيــرة ومطــروح والخمــس مــدن الغربيــة ورئيــس ديــر القديــس 
مكاريــوس الســكندري بجبــل القالــي بالبحيــرة، بمشــاركة نيافــة األنبــا 
إيســاك األســقف العــام والمدبــر الروحــي للديــر ذاتــه، برســامة الراهــب 
مرقــس الســكندري والراهــب تــادرس الســكندري، فــي رتبــة القمصيــة، 
خــال صلــوات القــداس اإللهــي. وقــال نيافــة األنبــا باخوميــوس قبيــل 
صلوات الرسامة: »وهذا ُيعتبر حدًثا تاريخيًّا ألنها أول مرة تتم رسامة 
قمامصــة فــي جبــل القالــي منــذ 1٢ قرًنــا، نصلــي أن يســتخدمهما 
خالــص  الكنيســة«.  الديــر ويخدمــا  يخدمــا  وأن  اســمه،  لمجــد  الــرب 
تهانينــا لنيافــة األنبــا باخوميــوس، ونيافــة األنبــا إيســاك، وللقمصيــن 
الجديديــن، ولمجمــع اآلبــاء رهبــان ديــر القديــس مكاريوس الســكندري 

بجبــل القاللــي.

النشاط الرعوي لكنيستنا بإندونيسيا 
يف ظل »كورونا«

قامــت الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية فــي إندونيســيا بــدور ملحــوظ 
إندونيســيا،  فــي  بهــا  المحيــط  والمجتمــع  أبنائهــا  وخدمــة  رعايــة  فــي 
الصحيــة  والخدمــات  اإلنترنــت  عبــر  الروحيــة  اللقــاءات  خــال  مــن 
واالجتماعيــة التــي قدمتهــا للمتضرريــن بأزمــة انتشــار فيــروس كورونــا 

.COVID-19 المســتجد 

ولمجــاراة نمــو الخدمــة فقــد ســيم الخــادم المقيــم بإندونيســيا، أميــر 
ــروس فــي فبرايــر الماضــي، لمســاعدة  رمــزي، كاهًنــا باســم القــس بيت

كاهننــا بإندونيســيا القــس جــون إدوارد، فــي العمــل الرعــوي هنــاك.

يتولــى  التــي  إندونيســيا،  دولــة  فــي  القبطيــة  الكنائــس  وتتضمــن 
تدبيرهــا ورعايتهــا قداســة البابــا تواضــروس الثانــي مــن خــال خدمــة 
»ســان بول« بإشــراف القمص داود لمعي، خمس كنائس هي: كنيســة 
القديــس البابــا كيرلــس الســادس والقديــس ســمعان الخــراز فــي بيكاســي، 
وكنيســة الصعــود فــي منــادو، وكنيســة الســيدة العــذراء والقديــس مــار 
ميخائيــل  المائكــة  رئيــس  وكنيســة  ســورابايا،  فــي  الرســول  مرقــس 
والقديس القوى األنبا موســى في ماالنج، وكنيســة الشــهيد مار جرجس 

والقديــس أبــو ُنفــر الســائح فــي وســط كاليمنتــان.
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نســـتكمل فـــي هـــذا المقـــال 
الثانـــي  المزمـــور  فـــي  تأملنـــا 

واألربعيـــن... 

لماذا أنِت ُمنَحنَيٌة يا َنفسي؟ 
؟ ارَتجي هللَا،  وِلمـــاذا تئّنيَن فـــيَّ
ألّني َبعُد أحَمـــُدُه، ألجِل َخالِص 
ال  الروحـــي  واإلنســـان  وجِهـــِه: 
يترك ذاته في أحضان اآلالم با 
رجـــاء، بل موضـــوع رجائه الدائم 
هـــو أن الـــرب ال بـــد أن يخّلـــص، 
وبهـــذا يفـــرح ويبتهـــج. وبقـــدر مـــا 
شـــديدة  آالًمـــا  اإلنســـان  يعايـــش 
جـــًدا ويحتملهـــا بصبـــر ورجـــاء، 
حولنـــا  َمـــْن  يعتـــرف  مـــا  بقـــدر 
أننـــا أبنـــاء هللا،، فتحـــت الصليـــب 
اعتـــرف قائـــد المئـــة األممـــي عن 
يســـوع »حًقـــا كان هـــذا ابـــن هللا« 

)مـــت٢7:54(.
يـــا إلهـــي، َنفســـي ُمنَحنَيـــٌة 
، لذلـــَك أذُكـــُرَك ِمـــْن أرِض  فـــيَّ
اأُلرُدنِّ وِجبـــاِل َحرمـــوَن: األردن 
يرمز للـــوالدة الجديدة والمعمودية 
التـــي فيهـــا نصير أوالد هلل. وجبل 
االتضـــاع.  إلـــى  يرمـــز  حرمـــون 
وبهذان األمران يستطيع اإلنسان 
أن يعبـــر كل ضيقـــة بثقتـــه أنـــه 

ابـــن هلل وباتضاعـــه.
ُكلُّ تّياراِتـــَك وُلَجِجـــَك َطَمـــْت 
بُّ  . بالنَّهـــاِر يوصـــــــــي الرَّ عَلـــيَّ
َرحَمَتُه، وباللَّيـــــــــــِل تسبيُحــــــــــُه 

ِعنـــدي َصالٌة إللـــِه َحياتي: كل 
ســـتعّج  وضيقاتـــه  العالـــم  أمـــواج 
فـــاآلالم  مـــا،  يوًمـــا  رأســـك  فـــوق 
طبيعـــة  هـــي  وهـــذه  تتوقـــف،  ال 
الحيـــاة، لكن كــــن واثًقـــا أن رحمة 
هللا لـــن تتـــركك بحســــــــــب وعـــده، 
وليكـــن شـــكرك وصاتـــــــــــــك همـــا 

عونـــك أن َتعبـــر كل ضيـــق.
أقـــوُل هلِل َصخَرتـــي: »لمـــاذا 
َنســـيَتني؟ لمـــاذا أذَهـــُب َحزيًنـــا 
؟«: وهـــذه  ِمـــْن ُمضاَيَقـــِة الَعـــدوِّ
الكلمات تشـــرح عاقة الحب بين 
اإلنســــــــــــــان وهللا.. فيمكنــــــــــــك أن 
تحــــــــــــّدث هللا عــــــــــــــن آالمـــــــــــــــــــك، 
وتعاتبـــــــــــــه »إلـــى متـــى يـــــــــــا رب 
تنسانـــــــــي؟«، ولكـــن فــــــــــي كـــــــــــل 

ذلـــك ال تفقـــد رجـــاءك. 
ـــِي هللَا، ألّنــــــــــي َبعــــــــــُد  تَرجَّ
أحَمـــُدُه: الحل في كل ضيقاتــــــــك 
والرجــــــــاء  الشـــكر،  هـــو  وآالمـــك 
أن رحمـــة الــــــــــــــــرب ال تتركــــــــك. 
فـــي طريـــق حياتـــك هنـــاك تيارت 
ولجـــج، هنـــاك دمـــوع فـــي النهـــار 
وعـــار في الليـــل.. ولكن ال تركز 
علـــى ذاتـــك، بل بالشـــكر والرجاء 
ـــر إحســـانات الـــرب وأعمالـــه  وتذكُّ
في حياتـــك. وعلى مدى التاريخ، 
وفـــي صفحات الكتـــاب المقدس، 
آالمـــك  كل  َتعُبـــر  أن  تســـتطيع 

وتحتفـــظ بشـــوق هللا فـــي قلبـــك.
يبدأ المزمــــور بالشوق 
إلـــى هللا وينتهي بالشـــكر، 
ويحكـــــــي لنا كيـــــــف يمكن 
لإلنســــــــــان الروحـــــــــــــي أن 
يحّول كل مـــــــــــا يواجهـــــــــــه 
مـــن آالم فـــي حياتـــه إلـــى 

شـــكر... موضوع 
ليكــــــــــــــــــن المزمــــــــــــــــور 
موضوعــــًــــــا لصاتـــــــــــــــــــك 
الدائمــــــــة، واطلــــــب دوًما: 
اجعلنـــي يـــا رب أشتـــــــــــاق 
إليـــك وأشكــــــــــرك لكيمـــــــــــا 
أتمتـــع بك وســـــــــــــط كــــــــــــل 

ضيقـــات الحيـــاة.

الطقـــس فـــي كنيســـتنا القبطيـــة 
األرثوذكسيـــــــــــــــــة يعّبر عــــــــن إيماننا 
وعقيدتنـــا وروحياتنـــــــــــــــا، مـــع البعـــد 
ـــز لإليمان. ونعتمد  الاهوتـــي الُمميِّ
الـــروح  لنقـــل  طقســـنا  علـــى  كثيـــًرا 
التعبُّديـــة المعّبـــرة عـــن وحدتنـــا فـــي 
الصلـــوات فـــي كنيســـتنا فـــي العالـــم 
كلـــه، فنظـــام العبـــادة يترجـــم الفكـــر 
المقـــدس،  الكتـــاب  لفهـــم  اآلبائـــي 
مثـــل:  الثابتـــة  وركائـــزه  هللا  وفكـــر 
القداســـة كشرط للدخول في الشركة 
والـــروح  القداســـات،  فـــي  المقدســـة 
الخشـــوعية المســـتمدة من تســـابيحنا 
التـــي تمجـــد الفادي القـــدوس الذبيح 
علـــى المذبـــح كقمة الحـــب اإللهي، 
الغافـــرة  اإللهيـــة  للنعمـــة  ونمـــوذج 
للتائبين، وكأن الكنيســـة قد ارتفعت 
إلى الســـماء أو أن الســـماء صارت 
علـــى األرض نحياهـــا في عباداتنا. 
قائليـــن:  المؤمنيـــن  قـــداس  ونبـــدأ 
االبـــن  ونعمـــة  اآلب،  هللا  “محبـــة 
القـــدس،  الـــروح  وشـــركة  الوحيـــد، 
بمعنـــى أن  مـــع جميعكـــم”،  تكـــون 
محبة هللا اآلب بتجســـد ابنه الوحيد 
كمخلـــص للبشـــرية وبنعمـــة الـــروح 
ل هذا العمل اإللهي في  القـــدس ُيَفعِّ
القـــداس والذبيحـــة: »الـــذي فيـــه لنـــا 
الفـــداء بدمه غفران الخطايا حســـب 
كمـــا  )أف7:1(.  نعمتـــه«  غنـــى 
نصلـــي فـــي القـــداس اإلغريغـــوري: 
“مســـتحق ومســـتوجب أن نســـبحك 
لـــك  ونســـجد  ونخدمـــك  ونبـــاركك 
وحـــده  الواحـــد  أيهـــا  ونمجـــدك، 
هـــذه  مـــن  وواضـــح  الحقيقـــي...”، 
اآلب  قبـــول  الليتورجيـــة  الصلـــوات 
المتجســـد  الكلمـــة  االبـــن  لذبيحـــة 
بعمـــل الـــروح القـــدس لننـــال شـــركة 
الســـماوي  لـــآب  الروحيـــة  البنـــوة 
ودمـــه  الـــرب  جســـد  مـــن  بالتنـــاول 
األقدســـين، وهـــذا كلـــه مـــن خـــال 
العمـــل الكهنوتـــي في رتب الكنيســـة 
صلواتنـــا  فـــي  ونعلـــن  المقدســـة. 
هلل  الثالوثيـــة  عبادتنـــا  الليتورجيـــة 
وليـــس  األقانيـــم.  المثلـــث  الواحـــد 
مجمـــع  فـــي  ولكـــن  فقـــط،  هـــذا 
القديســـين نعلـــن شـــركتنا بالعضوية 
كأعضـــاء  ســـرائري،  كفعـــل  معهـــم 
كيرلـــس  واالقديـــس  الكنيســـة.  فـــي 
الســـكندري يؤكـــد أن االبـــن الكلمـــة 

الناطـــق  وعقلـــه  اآلب  كلمـــة  وهـــو 
)اللوجـــوس(، قـــد حـــّل علـــى المذبح 
بطريقة ســـرائرية غيـــر ُمدَركة لنتحد 
ًما  بـــه، لينـــزع عّنـــا كل فســـاد، ُمحطِّ
المـــوت بقوة قيامتـــه، ليمنحنا الحياة 
حيـــاة  فنعيـــش  للمـــوت،  الغالبـــة 
وتســـود  الخطيـــة،  علـــى  النصـــرة 
الـــروح علـــى الجســـد فـــي المؤمـــن، 
ـــل مـــا نلنـــاه فـــي الـــوالدة  وبذلـــك ُنَفعِّ
قـــوة  مـــن  المعموديـــة  فـــي  الثانيـــة 
القيامـــة، بعـــد الدفـــن مـــع المســـيح 
ورافضيـــن  الشـــيطان  جاحديـــن 
ســـلطانه بالخطيـــة التي تتـــم بغوايته 
الشـــريرة، ونعيـــش فعـــل الخـــاص. 
حقيقـــة  بولـــس  القديـــس  ويؤكـــد 
ودمـــه  الـــرب  جســـد  فـــي  الشـــركة 
البركـــة  »كأس  بقولـــه:  األقدســـين 
التـــي نباركهـــا أليســـت هـــي شـــركة 
دم المســـيح؟ والخبـــز الـــذي نكســـره 
أليـــس هو شـــركة جســـد المســـيح؟« 

)1كـــو16:1٠(.
ويتأمـــل القديـــس أغســـطينوس: 
“ذلـــك الـــكأس يتقـــدس ويتحـــول لدم 
المســـيح خال هذا العمل الكهنوتي 
الـــرب  ألن  اإللهـــي،  القـــداس  فـــي 
فـــي  كنيســـته  فـــي  أودع  المخلـــص 
العشـــاء األخير جســـده ودمه اللذين 
بذلهمـــا علـــى الصليب ألجل غفران 
الخطيـــة، لنصير نحـــن أعضاء في 
جســـد المســـيح”.. وهـــذا مـــا يتـــم في 
القـــداس اإللهـــي دائًمـــا.. ونقول في 
االعتـــراف قبـــل التنـــاول: “أخذه من 
اإللـــه  والـــدة  كلنـــا  ســـيدتنا وملكتنـــا 
القديســـة مريـــم، وجعلـــه واحـــًدا مـــع 
الهوتـــه بغيـــر اختـــاط وال امتـــزاج 
وال تغييـــر... أؤمـــن أؤمـــن أؤمـــن”. 
كل هـــذا لنعلـــن إيماننـــا القـــوي 
وكل  والقيامـــة،  والفـــداء  بالتجســـد 
الخـــاص  مفاعيـــل  مـــن  مالهـــا 
واســـتودعه  الســـيد،  تّممـــه  الـــذي 
كنيســـته المقدســـة، ويقـــول القديـــس 
أغســـطينوس: “لقـــد أعطـــى تاميذه 
العشـــاء الـــذي قّدســـه بيديـــه ونحـــن 
مـــن  يكـــون  وهكـــذا  فيـــه،  نشـــترك 
جيـــل إلـــى جيـــل وإلى دهـــر الدهور 
آمين.. وكما شـــهد يوحنا المعمدان 
مريـــم،  والعـــذراء  الشـــيخ  وســـمعان 

هكـــذا نشـــهد فـــي كل قـــداس”.
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4( طلـــــــــب رؤســـــــــــــــاء الكهنة 
مـــن أمير الكتيبـــــــة أن ُينزل إليهم 
بولـــس لمحاكمته فـــي الهيكــــــــــــل، 
فأنزلـــه تحـــت حراســــــــــــــة مشـــّددة، 
وبينمـــا بولس يدافــــــــــــع عن نفســـه 
أمـــام المجمـــــــــــع صـــــــــــــــار صياح 
عظيم ومنازعــــة شديدة... فخاف 
األميـــر أن يقتلـــوا بولــــــــــــس فأمـــر 
ويختطفـــــــــوه  ينزلـــوا  أن  العســـكر 
مـــن وســـطهم ويأتــــــــــــــــوا بـــه إلـــى 
المعســـكر وهكـــذا أنقـــذه للمــــــــــــــــــرة 

الثانيــــــــــــــة مـــن أيديهم.
5( اتفـــق أربعـــون رجـــًا مـــن 
اليهـــود المتعصبيـــن لقتـــل بولس، 
وصامـــوا قائليـــن إنهـــم ال يأكلـــون 
وال يشـــربون حتـــى يقتلـــوا بولـــس، 
واتفقـــوا مـــع رؤســـاء الكهنـــة على 
هـــذه المؤامـــرة الدنيئة، وطلبوا من 
يستســـمحوا  أن  الكهنـــة  رؤســـاء 
أميـــر الكتيبـــة بإنزال بولـــس إليهم 
كأنهـــم مزمعون أن يحاكموه وفي 

يقتلونه. الطريـــق 
ســـمع ابـــن أخـــت بولـــس بهذه 
المؤامـــرة فذهـــب إلـــى خالـــه فـــي 
المعسكــــــــــر وأخبــــــــره، فاستدعـــــى 
بولـــس أحـــد الضبـــاط وكلفـــه أن 
يوصـــل الشــــــــــــــاب لألميـــر ليخبره 
باألمـــر، ولمـــا سمـــــــــــــع األميــــــــــــر 
بالمؤامـــرة قـــام بترحيـــل بولس من 
تحـــت  قيصريـــة  إلـــى  أورشـــاليم 
حراســـة مشـــددة. وهكـــــــــــــذا أنقـــذه 
مـــن أيـــدي اليهـــود للمـــرة الثالثـــة، 

وهو رجـــــــــــــل وثنـــــــــــي ال 
يعرف بولــــس، ولكن هللا 
الــــــــذي يدبــــــــــــــــــر ألوالده 
لـــو  مـــن يحميهـــم حتـــى 

كان مـــن أعدائهـــم.
توّلـــــــــــــــــى  لمـــــــــــــا   )6
فســـتوس الوالية نزل إلى 
أورشـــاليم فعـــرض عليـــه 
اليهــــــــــود أن يستحضــــــر 
بولس إلـــى أورشاليـــــــــــــــــم 
للمحاكمـــة وهم صانعون 
كميًنا ليقتلــــــــــــــوه فــــــــــــــــــــي 
الطريـــق، ولكنـــه رفـــض 
هـــذا العـــرض وأمرهم أن 

يذهبـــوا إلـــى قيصريـــة العاصمـــة 
حيـــث بولـــس ويحاكمـــوه هنـــاك. 
وهكـــذا أنقـــذ بولس مـــن مؤامراتهم 

الرابعة. للمـــرة 
7( لمـــا رفـــع بولس دعواه إلى 
قيصر، رّتبوا له السفر إلى روما 
مع أســـرى آخرين، وســـلموهم إلى 
قائـــد مائـــة مـــن كتيبة أوغســـطس 
قيصـــر )وهـــي كتيبــــــــــــــــة الحـــرس 
القائـــد  واســــــــــــــــــم  اإلمبراطـــوري(، 
يوليـــوس وهـــو رجــــــــــــــــــل رومانـــي 
وثنـــي ولكنـــــــــــــه طيـــــــــــب ومحب، 
بالرفـــق  بولـــس  يوليـــوس  فعامـــل 
طول الرحلة الشـــاقة، وأذن له أن 
يذهـــب إلـــى أصدقائـــــــــه ليحصـــل 

منهـــم علـــى عنايـــة )أع٣:٢7(.
تعرضـــت الســـفينة إلـــى ريـــاح 
وزوابع شـــديدة، وتعرضت للغرق 
عـــدة مـــرات، وهللا ينقــــــــــــذ الركاب 
مـــن أجـــل صلـــوات بولـــس. ولمـــا 
قربـــوا مـــن جزيـــرة مالطة تكســـرت 
الســـفينة فـــي الخليــــــــــــج الُمســـّمى 
بولـــس.  مـــار  اآلن خليـــج  حتـــى 
رأى العســـكر أن يقتلـــوا األســـرى 
فيهـــرب  منهـــم  أحـــد  يســـبح  لئـــا 
)أع4٢:٢7(، فُيقتل العسكـــــــــــــري 
حارســـه بـــداًل عنـــه، ولكـــــــــن قائـــد 
المائـــة إذ كان يريــــــــــد أن يخّلـــص 
بولـــس منعهــــــــــــــم مـــن هـــذا الـــرأي 
أنقــــــــــــذ  وهكـــذا  )أع4٣:٢7(. 
بولـــس من القتل للمرة الخامســـة.

»ِلَيـــْأِت  دائًمـــا:  نصلـــي  ونحـــن   -
ليملـــك  أي  )مـــت6:1٠(  َمَلُكوتُـــَك« 

البشـــر. قلـــوب  علـــى  المســـيح 
مـــن  الُمســـترَّد  الملكـــوت  هـــذا   -
إبليـــس، ُدِفـــع فيـــه ثمـــن عظيـــم: »أِلَنَُّكْم 
ِفـــي  ٱهلَل  ـــُدوا  َفَمجِّ ِبَثَمـــٍن.  ٱْشـــُتِريُتْم  َقـــِد 
ِهـــَي  ٱلَِّتـــي  َأْرَواِحُكـــُم  َوِفـــي  َأْجَســـاِدُكْم 
َأنَُّكـــُم  »َعاِلِميـــَن  )1كـــو٢٠:6(؛  هلِل« 
ـــٍة َأْو  َتْفَنـــى ، ِبِفضَّ ِبَأْشـــَياَء  ٱْفُتِديتُـــْم اَل 
ٱلَِّتـــي  ٱْلَباِطَلـــِة  ِســـيَرِتُكُم  ِمـــْن  َذَهـــٍب، 
َتَقلَّْدُتُموَهـــا ِمـــَن ٱآْلَبـــاِء ، َبـــْل ِبـــَدٍم َكِريٍم، 
َكَمـــا ِمـــْن َحَمـــٍل ِبَا َعْيـــٍب َواَل َدَنٍس، َدِم 
ٱْلَمِســـيِح« )1بـــط18:1-٢٠(؛ »َفِإْذ َقْد 
َتَألَّـــَم ٱْلَمِســـيُح أِلَْجِلَنـــا ِبٱْلَجَســـِد.... ِلَكـــْي 
ِفـــي  ٱْلَباِقـــَي  َمـــاَن  ٱلزَّ َأْيًضـــا  َيِعيـــَش  اَل 
َراَدِة  ٱْلَجَســـِد، ِلَشـــَهَواِت ٱلنَّـــاِس ، َبـــْل إِلِ
َمَحبَّـــَة  »أِلَنَّ  )1بـــط1:4-٢(؛  هللِا« 
َنْحِســـُب  َنْحـــُن  ِإْذ  َتْحُصُرَنـــا.  ٱْلَمِســـيِح 
َهـــَذا: َأنَّـــُه ِإْن َكاَن َواِحـــٌد َقـــْد َماَت أِلَْجِل 
ٱْلَجِميـــِع، َفٱْلَجِميـــُع ِإًذا َماتُـــوا. َوُهَو َماَت 
ٱأْلَْحَيـــاُء  َيِعيـــَش  َكـــْي  ٱْلَجِميـــِع  أِلَْجـــِل 
ِفيَمـــا َبْعـــُد اَل أِلَْنُفِســـِهْم، َبـــْل ِللَّـــِذي َماَت 

)٢كـــو15-14:5(. َوَقـــاَم«  أِلَْجِلِهـــْم 
- لقـــد صرنـــا لـــه، نحـــن مملكتـــه، 
يمكـــن  ال  طبًعـــا  وإلرادتـــه.  لـــه  نعيـــش 
ُدِفـــع  قـــد  العظيـــم  الثمـــن  أن  نظـــن  أن 
للشـــيطان، فهـــو ُمغتِصـــب، وليـــس لـــه 
حقـــوق، بـــل الثمن هو »المـــوت« الذي 

ماتـــه الســـيد المســـيح نيابـــًة عنـــا.
- ونتيجـــة هـــذا المـــوت تـــم القبض 
علـــى الشـــيطان وتقييـــده لمدة ألف ســـنة 
كمـــا  األبديـــة  يـــدل علـــى  )رقـــم رمـــزي 

ســـيرد بعـــد قليـــل(.
ـــَماِء  »َوَرَأْيـــُت َمـــَاًكا َنـــاِزاًل ِمـــَن ٱلسَّ
َمَعـــُه ِمْفَتـــاُح ٱْلَهاِوَيِة ، َوِسْلِســـَلٌة َعِظيَمٌة 
َعَلـــى َيـــِدِه. َفَقَبَض َعَلـــى ٱلتِّنِّيِن ، ٱْلَحيَِّة 
ـــْيَطاُن،  ٱْلَقِديَمـــِة، ٱلَّـــِذي ُهـــَو ِإْبِليُس َوٱلشَّ
َوَقيَّـــَدُه َأْلـــَف َســـَنٍة، َوَطَرَحـــُه ِفـــي ٱْلَهاِوَيِة 
َوأَْغَلـــَق َعَلْيـــِه، َوَخَتَم َعَلْيِه ِلَكْي اَل ُيِضلَّ 
ٱأْلَُمـــَم ِفـــي َمـــا َبْعـــُد ، َحتَّـــى َتِتـــمَّ ٱأْلَْلـــُف 
ـــَنِة. َوَبْعـــَد َذِلـــَك اَلُبـــدَّ َأْن ُيَحـــلَّ َزَماًنا  ٱلسَّ

َيِســـيًرا« )رؤ٢٠:1-٣(.
- هذه األلف سنة ال يمكن فهمهما 
أنهـــا ســـنوات يملك فيها الســـيد المســـيح 
علـــى األرض، ألنـــه ســـبق وأعلـــن أن: 
»»َمْمَلَكِتـــي َلْيَســـْت ِمـــْن َهـــَذا ٱْلَعاَلِم. َلْو 
َكاَنـــْت َمْمَلَكِتـــي ِمـــْن َهـــَذا ٱْلَعاَلـــِم، َلـــَكاَن 
اِمـــي ُيَجاِهـــُدوَن ِلَكـــْي اَل ُأَســـلََّم ِإَلـــى  ُخدَّ
ٱْلَيُهـــوِد. َوَلِكِن ٱآْلَن َلْيَســـْت َمْمَلَكِتي ِمْن 
ُهَنـــا«. َفَقـــاَل َلـــُه ِبيَاُطـــُس: »َأَفَأْنـــَت ِإًذا 
َمِلـــٌك؟«. َأَجـــاَب َيُســـوُع: »َأْنـــَت َتُقـــوُل: 
ـــي َمِلـــٌك. ِلَهـــَذا َقـــْد ُوِلـــْدُت َأَنـــا، َوِلَهـــَذا  ِإنِّ
. ُكلُّ  َقـــْد َأَتْيـــُت ِإَلـــى ٱْلَعاَلِم أِلَْشـــَهَد ِلْلَحقِّ

َمـــْن ُهـــَو ِمـــَن ٱْلَحـــقِّ َيْســـَمُع َصْوِتـــي«« 
)يـــو٣6:18-٣7(.

وقـــد رفـــض الســـيد المســـيح رغبـــة 
ـــا  »َوَأمَّ ملـــًكا  يجعلـــوه  أن  فـــي  اليهـــود 
َيُســـوُع َفـــِإْذ َعِلـــَم َأنَُّهـــْم ُمْزِمُعـــوَن َأْن َيْأُتوا 
ٱْنَصـــَرَف  َمِلـــًكا،  ِلَيْجَعُلـــوُه  َوَيْخَتِطُفـــوُه 
َأْيًضـــا ِإَلـــى ٱْلَجَبـــِل َوْحـــَدُه« )يو15:6(.

بـــل بالعكـــس، تكلـــم عـــن ملكـــوت 
ســـمائي عنـــد اآلب، يجهـــزه لنـــا: »ِفـــي 
َبْيـــِت َأِبـــي َمَناِزُل َكِثيـــَرٌة، َوِإالَّ َفِإنِّي ُكْنُت 
َقـــْد ُقْلـــُت َلُكـــْم. َأَنـــا َأْمِضـــي أِلُِعـــدَّ َلُكـــْم 
َلُكـــْم  َوأَْعـــَدْدُت  َمَضْيـــُت  َوِإْن   ، َمَكاًنـــا 
، َحتَّـــى  َمَكاًنـــا آِتـــي َأْيًضـــا َوآُخُذُكـــْم ِإَلـــيَّ
َحْيـــُث َأُكـــوُن َأَنـــا َتُكوُنـــوَن َأْنتُـــْم َأْيًضـــا« 

)يـــو14:٢-٣(.

ٱهلِل  َمَلُكـــوُت  »َلْيـــَس  وأن  خاصـــة 
َأْكًا َوُشـــْرًبا، َبـــْل ُهـــَو ِبـــرٌّ َوَســـَاٌم َوَفَرٌح 

)رو17:14(. ٱْلُقـــُدِس«  وِح  ٱلـــرُّ ِفـــي 

فـــي  أغســـطينوس  القديـــس  يقـــول 
ملكـــوت  أن  اعتقـــدوا  أنـــاس  علـــى  رده 
هنـــاك  يكـــون  »لـــن  أرضـــي:  المســـيح 
مجـــيء للمســـيح قبـــل ظهـــوره للدينونـــة؛ 
ألن مجيئـــه حاصـــل بالفعـــل اآلن فـــي 
الكنيســـة، وفـــي أعضائنـــا. أمـــا القيامـــة 
األولـــى فهي مجازية تشـــير إلى التغيير 
الـــذي يحـــدث فـــي حالـــة النـــاس عندمـــا 
يموتـــون فـــي الخطيـــة، ويقومـــون لحيـــاة 
جديـــدة. فالحكـــم األلفـــي للمســـيح علـــى 
فـــي  نفســـه  بيســـوع  بـــدأ  قـــد  األرض 
الكنيســـة، والقديســـيون يحكمـــون فيها.« 

- ورقـــم )ألـــف( هـــو رقـــم رمـــزي، 
ال يمكـــن أن ُيفهـــم بطريقـــة حرفيـــة »َأنَّ 
َيْوًمـــا َواِحـــًدا ِعْنـــَد ٱلـــرَّبِّ َكَأْلـــِف َســـَنٍة، 
َوَأْلـــَف َســـَنٍة َكَيْوٍم َواِحـــٍد« )٢بط٣: 8(، 
المســـيح  الســـيد  ملكـــوت  وأن  خاصـــة 
ملكـــوت أبـــدي، فكيـــف نحـــُده فـــي ألـــف 
ســـنة؟ »َفُأْعِطَي ُسْلَطاًنا َوَمْجًدا َوَمَلُكوًتا 
ُعوِب َوٱأْلَُمِم َوٱأْلَْلِسَنِة.  ِلَتَتَعبََّد َلُه ُكلُّ ٱلشُّ
ُســـْلَطاُنُه ُســـْلَطاٌن َأَبـــِديٌّ َمـــا َلـــْن َيـــُزوَل، 
َوَمَلُكوتُـــُه َمـــا اَل َيْنَقـــِرُض« )دا7: 14(؛ 
»َوَيْمِلـــُك َعَلـــى َبْيـــِت َيْعُقوَب ِإَلـــى ٱأْلََبِد، 

َواَل َيُكـــوُن ِلُمْلِكـــِه ِنَهاَيـــٌة« )لـــو1:٣٣(.

مـــا  هـــو  األلفـــي  الُملـــك  إًذا   +
نعيشـــه اآلن منـــذ الصليـــب، وحتـــى 

الثانـــي. المجـــيء 

َيْأِتـــي  »َمَتـــى  يِســـيُّوَن:  ٱْلَفرِّ »َســـَأَلُه 
َمَلُكوُت ٱهلِل؟«. َأَجاَبُهْم َوَقاَل: »اَل َيْأِتي 
َمَلُكـــوُت ٱهلِل ِبُمَراَقَبـــٍة ، َواَل َيُقوُلوَن: ُهَوَذا 
َهُهَنـــا، َأْو: ُهـــَوَذا ُهَناَك! أِلَْن َها َمَلُكوُت 

ٱهلِل َداِخَلُكـــْم«« )لـــو17: ٢٠-٢1(.
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ِم« )مزمور 34: 1(
َ
بَارُِك الرَّبَّ يِف ُكِّ ِحنٍي. َدائًِما تَْسبِيُحُه يِف ف

ُ
» أ

العــذراء  الســيدة  نظــًرا لمكانــة 
مريــــــــم والــدة اإللــه المتجســد فــي 
فقــد  األورثوذكسيــــــــــــة،  العقيــــــــــدة 
حــازت علــى مناظــر متنوعــة فــي 
والرســومات  المســيحية،  األيقونــة 
المكانــة  هــذه  وترجــع  الحائطيــة. 
الكبيــرة، لمــا جــاء عنهــا مــن نبؤات 
تحقــق  ومــا  القديــم،  العهــد  فــي 
عنهــا فــي العهــد الجديــد. ويرجــع 
لوقــا  للقديــس  المســيحي  التقليــد 
اإلنجيلــي الطبيــب، أنــه أول مــن 
رســم أيقونــة والــدة اإللــه المتجســد، 
وهــي تحمــل ابنهــا الســيد المســيح. 
ثــم ُرِســمت صورتهــا علــى جــدران 
أماكــن الدياميــس الموجــودة تحــت 
القديمــة  رومــا  مدينــة  أرضيــة 
)الكتاكومبــس(، ومــن َثــّم إنتشــرت 
كنائــس  جميــع  فــي  صورتهــا 
العالــم بعــد ذلــك، خصوًصــا بعــد 
ر الفــن المســيحي وانســحابه  تحــرُّ
الواقعيــة.  إلــى  الرمزيــة  مــن 
وأيًضــا بعــد الحكــم علــى نســطور 
بطريــرك القســطنطينية فــي مجمــع 
أفســس، والــذي أنكــر أن العــذراء 
)ثيؤطوكــوس(،  اإللــه  والــدة 
واعتبرهــا والــدة المســيح اإلنســان 
فإنــه  لــذا  )خريستوطوكــــــــــوس(، 
أنكــر اتحــاد الاهــوت بالناســوت 

مــن لحظــة البشــارة 
بــه. 

دعونــــــــــــا  ولكــن 
مناظرهــــــــــــــا  نحــــــّدد 
ــات  فـــــي األيقونـــــــــــــــــــ
ت  لرسومـــــــــــــــــــــــــــا وا
الحائطيــــــة، حيــــــــــث 
أوضــح الفنــان أنهــا 
دائمــــــــة البتوليـــــــــــــة، 
والســماء الثانيـــــــــــــــة، 
والملكــــــــــة، ووالــــــــــدة 
اإللـــــــــــه، واألعلــــــــــــى 
الشاروبيــــــــــم  مـــــــــــــن 
والســارافيم؛ ومــــــــــــــــــــا 
رمــوز  مــن  يوضــع 
حولها كالعليقـــــــــــــــــة، 
والشــورية، وسلــــــــــــــم 

يعقــوب، وتابـــــــــــــوت العهــد. وقــد 
دخلــت األلــوان فــي التعبيــر عــن 
دالالت معينــة. ويبــدو أن الفنــان 
عينيهــا،  نظــرة  مــن  شــيًئا  قصــد 
وميــل رأســها نحــو ابنهــا، أو حملــه 
علــى يدهــا اليســرى، أو رضاعتــه 
ثديهــا األيســـــــر أو األيمــن،  مــن 
داخــل  فــي  مرســوًما  كان  إذا  أو 
ومنظرهــا  أحشــائها.  أمــام  دائــرة 
وهــي جالســة، أو واقفــة، ومــا ُرِســم 
حولهــا مــن المائكــة، والقديســين، 
أو التاميــذ األطهــــــــــــار. وبعــض 
أيقوناتهــا التــي حـــــــــــوت بعــــــــــض 
الحكايــات التقليديـــــــــة المتواتـــــــــــــرة 
الخاصــة بهــا. وأيـــــــــــــن توضــــــــــــع 
ُترَســم،  الكنيســة أو  فــي  أيقونتهــا 
ومكانــة الســيدة العــذراء فــي الحيــاة 
الرهبانيـــــــــــة، وتقديـــــــــس أيقونتهــا، 
أو  الرهبــان  أديــرة  عنــد  ســـــــــــواء 
ذلــك ســنتناوله  الراهبـــــــــــــــات، كل 
بالتفصيـــــــــــــل، لنعـــــــــــــرف مــا هـــــــي 
ــة والاهوتيــة  المقاصــد الروحيـــــــــــــــ
والعقائديــة والتقليديــة عنــد الفنــان 
القبطــي، بحصــوص أيقونــــــــــــــات 
الســيدة العــذراء مريـــــــــم، وماتحملــه 
مــن فكـــــــــــــــر اآلبــــــــــــــــاء، وتــــــــــــــراث 

القبطيــة. كنيســتنا 

anbamartyros3@yahoo.com

كلمـة امتحــان: تأتـــي في اللغة 
بمعنـــى   ،πειρασμός اليونانيـــة 
تجربـــة ناجمـــة عـــن ضيقـــات مـــن 
الخـــارج، مثــــــــــل »َمْطُروِديـــــــــــــَن ِمْن 
« )مـــت1٠:5(، امتحان  َأْجـــِل اْلِبرِّ
يهـــدف إلى غايـــة، محاولة، ُيجّرب 
شـــخٌص مـــا أي يقيـــس قوته. كذلك 
معنـــى  وتأخـــذ   δοκίμιον كلمـــة 
نقيـــة  زائفـــة،  غيـــر  أصيلـــة  عملـــة 
مـــن كل زغـــل أو شـــوائب. فعندمـــا 
تقـــدم  مـــن  هدفهـــا  التجربـــة  تحّقـــق 
لغـــرض  بهـــا هللا  يســـمح  طبيعـــّي، 
نافـــع وصالـــح، يـــؤدي إلـــى التنقيـــة 
والتطهيـــر، مثل تجربة أبينا إبراهيم 
)تـــك٢٢(. كذلك لم يطرد هللا األمم 
الذيـــن فـــي أرض فلســـطين، عندمـــا 
جـــاء بنـــة إســـرائيل »ِلَيْمَتِحـــَن ِبِهـــْم 

ِإْســـَراِئيَل« )قـــض٣:1(. 
مـــا هو اإليمـــان؟ اإليمـــان هو 
َقـــُة ِبَمـــا ُيْرَجـــى َواإِليَقـــاُن ِبُأُموٍر  »الثِّ
اَل ُتَرى« )عب1:11(، وهو شـــيء 
ارتباًطـــا  بالنفـــس  مرتبـــط  معنـــوي 
كيانًيـــا. ولكننا نجد الكتاب المقدس 
يعّبر عنه كأنه شيء مرئي، فالذين 
ـــا  حملـــوا المفلـــوج قيـــل عنهـــم: »َفَلمَّ
َرَأى َيُســـوُع ِإيَماَنُهـــْم« )مـــت٢:٩(، 
لإليمـــان:  درجـــات  يضـــع  كمـــا 
)مـــت58:1٣(،  اإليمـــان  عـــدم 
)مـــت٣٠:6؛  قليـــل  إيمـــان 
٣1،14،٢6:8(، إيمـــان مثل حبة 
إيمـــان  )مـــت17:٢٠(،  الخـــردل 
عظيـــم )مـــت٢8:15(. فمـــا هـــو 

مقيـــاس اإليمـــان؟ 
مقيـــاس اإليمان هو األعمال: 
فاإليمـــان ليس مجرد فكـــر إطاًقا، 
ولكنـــه حياتـــّي، فـــإذا كنـــت تؤمـــن 
بوجـــود هللا، هـــذا جيـــد، ولكـــن هـــل 
ممكـــن بعـــد ذلـــك أن تتجّنب القلق، 
وتعيـــش الســـام والطمأنينـــة، لكون 

هللا يدّبـــر مجـــرى حياتك؟
فـــي التجربـــة، علينـــا أن نكّف 
ســـلبية:  بصـــورة  التفكيـــر  عـــن 
كل  يكـــون  أن  الكثيـــرون  يحـــاول 
رد فعلهـــم موجًهـــا لتبريـــر موقفهـــم، 
وآخـــرون يدخلـــون فـــي كآبـــة وحزن 
النفـــس، ويستســـلم فيـــه  يـــؤذي  قـــد 
يوصينـــا  بينمـــا  بخنـــوع.  اإلنســـان 
ُكلَّ  »ِاْحِســـُبوُه  الرســـول  يعقـــوب 

َفـــَرٍح َيـــا ِإْخَوِتـــي ِحيَنَمـــا َتَقُعـــوَن ِفي 
َتَجـــاِرَب ُمَتنَِّوَعـــٍة« )يـــع٢:1(. ليتنا 
نبحـــث عـــن الهـــدف المرجـــو مـــن 
التجربـــة، ونفكـــر بصـــورة إيجابيـــة. 
لمـــاذا ســـمح هللا بالتجربـــة؟ نتقّبلهـــا 
وتذمـــر.  بحـــزٍن  ال  وبشـــكر  بفـــرح 
يقول القديس أثناســـيوس الرســـولّي: 
]لنفـــرح عالمين أن خاصنا يحدث 
فـــي وقـــت األلـــم، ألن مخلصنـــا لـــم 
يخلصنـــا بغيـــر ألـــم، بـــل تألـــم مـــن 
أجلنـــا مبطـــًا المـــوت، لهـــذا أخبرنا 
لكـــم  ســـيكون  العالـــم  قائـــًا: »فـــي 
ضيـــق«، وهـــو لـــم يقـــل هـــذا لـــكل 
إنســـان بـــل للذيـــن يخدمونـــه خدمـــة 
صالحـــة بجهـــاد وإيمـــان، أي الذين 

بالتقـــوى[. يعيشـــون 
ُنمتَحــــــن فنجاهــــــــد، ننتصـــــر 
فُنكاَفأ: ُنمَتحــــــــن فنجاهــــــد، لكي 
نهـــزم التجـــارب، فينصحنا ســـليمان 
الحكيـــم، قائـــًا: »ِإِن اْرَتَخْيـــَت ِفـــي 
تُـــَك«  ُقوَّ َضاَقــــــــــــْت  يـــِق؛  الضِّ َيـــْوِم 
)أم1٠:٢4(، ُنمَتحــــــــــن، فنصيـــر 
أكثـــر نقـــاًء، وننمـــو ونســـير أكثـــر 
نحو الهدف الذي حســـب إرادة هللا، 
ـــص فـــي النار،  فـــإن »الذهـــب ُيمحَّ
والمرضييـــن مـــن النـــاس ُيمحَّصون 
فـــي آتـــون االتضاع« )ســـي٢:5(، 
فـــي  يجاهـــد  الـــذي  فالشـــخص 
وأكثـــر  أقـــوى  يصيـــر  التجربـــة، 
نقـــاء، هكـــذا قـــال أيـــوب الصديـــق: 
َكالذََّهـــِب«  َأْخـــُرُج  َبِنـــي  َجرَّ »ِإَذا 
فُنكاَفـــأ:  ننتصـــر  )أي1٠:٢٣(. 
ـــَة ِضيَقِتَنـــا اْلَوْقِتيَّـــَة ُتْنِشـــُئ  »أَلنَّ ِخفَّ
َلَنـــا َأْكَثـــَر َفَأْكَثـــَر ِثَقـــَل َمْجـــٍد َأَبِديًّـــا« 
َيْغِلـــُب  و»َمـــْن  )٢كـــو17:4(، 
َشـــَجَرِة  ِمـــْن  َيـــْأُكَل  َأْن  َفَســـُأْعِطيِه 
اْلَحَياِة الَِّتي ِفي َوَســـِط ِفْرَدْوِس هللِا« 
)رؤ7:٢(، فأبنـــاء الملكـــوت: »ُهـــُم 
يَقـــِة اْلَعِظيَمِة،  الَِّذيـــَن َأتُـــوا ِمـــَن الضِّ
ـــُلوا ِثَياَبُهـــْم َوَبيَُّضوَهـــا ِفـــي  َوَقـــْد َغسَّ
هـــم  )رؤ14:7(،  اْلَحَمـــِل«  َدِم 
الذيـــن دخلـــوا مـــن البـــاب الضيـــق 
فيـــه  تكثـــر  الصـــوم  )مـــت7:1٣(. 
التجـــارب، لـــذا لنكثـــر مـــن تجاوبنـــا 
»َأْنتُـــُم  نســـمع  لكـــي  النعمـــة،  مـــع 
َتَجاِرِبـــي«  ِفـــي  َمِعـــي  َثَبتُـــوا  الَِّذيـــَن 

)لـــو٢٢:٢8(.

f.beniamen@gmail.com
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َطاٌن َعَ ُروِحِه.« )أمثال 25: 28(

ْ
ُ ُسل

َ
يَْس ل

َ
ِي ل

َّ
» َمِديَنٌة ُمْنَهِدَمٌة باِلَ ُسوٍر، الرَُّجُل ال

دكتور سايم فتيح سوس

محاسب جمدي فتيح سوس

محاسب أيمن فتيح سوس

يتقدمون بخالص التهنئة
والشكر واالمتنان لصاحب القداسة 

ابلابا توارضوس اثلاين
ولنيافة أسقفنا المحبوب نيافة 

األنبا باخوم 
أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة

على افتتاح الصرح التعليمي المبهر بسوهاج 

جمموعة مدارس سان جورج للغات
والت تمثل نقلة عظيمة لصعيد مرص بصفة اعمة 

وألهايل حمافظة سوهاج بصفة خاصة
وستمثل طفرة تعليمية كربى 

للتعليم بصعيد مرص
بصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني

ونيافة األنبا باخوم أسقف سوهاج
أطال هللا حياتهما.

َماِء ُيْعِطيَنا النََّجاَح، َوَنْحُن َعِبيُدُه َنُقوُم َوَنْبِني« )نحميا22::2٠2٠(( َماِء ُيْعِطيَنا النََّجاَح، َوَنْحُن َعِبيُدُه َنُقوُم َوَنْبِني« )نحميا»ِإنَّ ِإلَه السَّ »ِإنَّ ِإلَه السَّ
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.« )مزمور 34: 13( ِغشِّ

ْ
ِم بِال

ُّ
، َوَشَفَتْيَك َعِن اتلََّك ِّ » ُصْن لَِسانََك َعِن الشَّ

رغـــم كل مـــا رأينـــا فـــي معاملـــة 
تاميـــذه  مـــع  المســـيح  يســـوع  ربنـــا 
األطهـــار مـــن بســـاطة وتقـــارب، إاّل 
انـــه كان يحفـــظ لـــه مكانـــة وكرامـــة 
وعقولهــــــــــــم..  قلوبهــــــــــــم  فـــي  فائقـــة 
وكذلـــك مـــع كل مـــن تعامـــل معهم، 
وأعمارهـــم  اختـــاف طبقاتهـــم  رغـــم 
وثقافاتهـــم، ووجدنـــــــــــــاه ينـــال أقصى 
حتـــى  والتقديـــر،  االحتـــرام  درجـــات 
الكتبـــة والفريســـيون كانـــوا يخاطبونه 

»يـــا معلـــم« أو »يـــا ســـيد«...
وهكـــذا نتعلـــم مـــن مثلنـــا األعلى 
فـــي الخدمـــة، ربنـــا يســـــــــوع، كيـــف 
أن حـــب المخدوميـــــــــــن ومشـــاركتهم 
يلغـــي  حياتهـــم واالقتـــراب منهـــم ال 
االحتـــرام الائق فـــي المعامات... 
ومـــن المعـــروف أن االحتـــرام ال 
ُيطَلـــب ألنـــه لو ُطِلب فقـــد معناه... 

بـــل ينبع مـــن الداخل. 
وهنا نـــــــــــوّد أن نركــــــــــــز علـــــــــــــى 
ضـــرورة التأكيـــــــــــد علــــــــى احتــــــــــــــرام 
وتوقيـــر الخـــادم، ألنـــه قـــد يتباســـط 
ويتســـاهل إلـــى الدرجـــة التـــي يتخيل 
أنـــه قـــد اقتـــرب إلى درجـــة كبيرة من 
المخدوميـــن، ولكنـــه بذلـــك دون أن 
يـــدري يبنـــي حاجـــًزا كبيـــًرا بينه وبين 
المخدوميـــن، رغـــم أنـــه يعتقـــد أنه قد 

الحواجـــز...  أزال 
أن  بيـــن  فاصـــــــــــل  خـــط  يوجـــد 
المخدوميـــن،  مـــع  الخـــادم  يتباســـط 
بينهـــم،  واحترامـــه  هيبتـــه  يفقـــد  وأن 
قـــد فقـــد تأثيـــره  ألنـــه حينئـــذ يكـــون 

ومصداقيتـــه... 
ولنحـــذر أن نفقد هدف الخدمة، 
مجــــــــــــــرد  إلـــى  العاقـــــــــــــة  وتتحـــول 
شـــّلة اجتماعيــــــــــــة لذيــــــذة ومرغوبة، 
إذ تشجـــــــــــع على اللهــــــــــــــو والمـــــــــرح 
واألكل والفســـح... وقـــد يحـــدث هذا 
وُيســـّكن الخادم ضميره ويقنع نفســـه 

أنـــه يخدم!
تعـــرض ربنـــا يســـوع المسيـــــــــــــح 
واالزدراء،  الســـخرية  مـــــــــــن  أللـــوان 
ولكـــن لــــــــــــــو دّققنـــا فـــي دوافعهــــــــــــــا 
مـــن  تعجًبـــا  تحمــــــــــــــل  لوجدناهــــــــــــا 
شـــخصيته الفريـــدة، وتخفـــي احتراًما 
زائـــًدا كمـــــــــــا ذكــــــــــــــر معلمنـــا متـــى 
البشـــير: »َوَلمَّا َجاَء ِإَلى َوَطِنِه َكاَن 
ُيَعلُِّمُهـــْم ِفـــي َمْجَمِعِهـــْم َحتَّـــى ُبِهتُـــوا 

َوَقاُلوا:»ِمـــْن َأْيـــَن ِلهـــَذا هـــِذِه اْلِحْكَمُة 
ـــاِر؟  َواْلُقـــوَّاُت؟ َأَلْيـــَس هـــَذا اْبـــَن النَّجَّ
ـــُه ُتْدَعـــى َمْرَيـــَم، َوِإْخَوتُـــُه  َأَلْيَســـْت ُأمُّ
َيْعُقوَب َوُيوِســـي َوِســـْمَعاَن َوَيُهوَذا؟« 

)مـــت54:1٣(؟
وجـــدوه فائًقـــا إلدراكهـــم وتحّيـــروا 

شـــخصه.. في 
وفـــــــــــي )مـــت8:٩( »فلمــــــــا َرَأى 
ـــُدوا هللَا الَّـــِذي  ُبـــوا َوَمجَّ اْلُجُمـــوُع َتَعجَّ
أَْعَطـــى النَّاَس ُســـْلَطاًنا ِمْثـــــــَل هَذا«.

+ كذلـــك رّكـــز معلمنـــــــــــا بولـــس 
الرســـول فـــي معاماتــــــــــــه بالخدمـــة 
واالعتنـــاء  الحسنـــــــــــة  القـــدوة  علـــى 
قـــدام جميـــع النـــاس  بأمـــور حســـنة 
)رو1٣:1٢(، »بـــل فـــي كل شـــيء 
نظهـــر أنفســـنا كخـــدام هللا في صبر 
كثيـــر، فـــي شـــدائد، في ضـــرورات، 
فـــي ضيقـــات« )٢كو4:6(، »لســـنا 
نجعـــل عثـــرة فـــي شـــيء لئـــا تُـــام 

)٢كـــو6:٣(. الخدمـــة« 
بولـــس  معلمنـــا  نصيحـــة  وهـــذه 
الرســـول لنـــا، أن تكـــون خدمتنـــا في 

كل تقـــوى ووقـــار )1تـــي٢(.
أحبائـــــــــي.. عاقـــــــــــــــة الخـــــــــــادم 
والمخـــــــــــــدوم إذا فقــــــــــــــــدت الوقــــــــــار 
واالحتـــرام، ســـتفقد معهــــــــــــا أمــــــــــــــوًرا 
كثيـــرة مثـــل: التــــــــــــــزام الحضــــــــــــور، 
وطريقة الحديث، والطاعـــــة، وحسن 
االستماع، والتجاوب مع مـــــــا ُيقّدم، 
والتفاعل واالشـــتراك اإليجابي. ومع 
إدراكنـــا أن رســـالتنا عظيمـــة وهـــي: 
ربـــح نفـــوس للملكـــوت، واجتـــــــــــذاب 
البعـــض من قبضة العدو، وانتشـــال 
البعـــض من محبـــة العالم واألشـــياء 
التـــي فـــي العالـــم. يجـــب أن يكـــون 
م، وتســـبقه  الخـــادم صادًقـــا فيمـــا ُيقدَّ
أقوالـــه،  قبـــل  وأعمالـــه  ســـيرته 

قـــة عليهـــا.  وُمصدَّ
وال ننســـى أننـــا نتعامــــــــــــــل مـــع 
جيـــل فقـــد الكثيـــر مـــن االحتـــــــــــــــــــرام 
الكثيـــر  أمامـــه  وتشـــّوهت  للرمـــوز، 
مـــن المعانـــي، إاّل أننـــا نثـــق أن هللا 
هـــو العامـــل فينـــا، وهو الـــذي يكّمل 
لذلـــك  الضعـــف،  ويســـند  النقائـــص 
علينـــا أن ندّقق ونراجع أنفســـنا: هل 
نحن نخدم في وقار خدام المســـيح؟

frantoniosge@hotmail.com
في المزمـــــــــــــور الخمسيـــــــــــــن 
الـــذي نصلـــي بـــه يومًيـــا فـــي مقدمـــة 
صلـــوات الســـواعي )األجبيـــــــــة( نقـــرأ 
هـــذه العبـــارة: »لـــك َوْحـــَدَك َأْخَطْأُت، 
اَمك َصَنْعُت« )مــــــز4:5٠- رَّ ُقدَّ َوالشَّ

حســـب الســـبعينية(، والصحيح »إليك 
وحدك...« وليس »لك وحدك«، كما 
فعلـــت الترجمـــات العربيـــة: فاندايـــك، 
واليســـوعيون، والعربيـــة المشـــتركة، 
والحيـــاة، وترجمات أخـــرى... حيث 
اســـتخدمت هـــذه الترجمـــات« إليـــك« 
بـــداًل مـــن »لـــك«، فجـــاءت الصياغـــة 

فيهـــا هكذ:
+ »إليـــك وحـــدك أخطأت والشـــر 

قـــدام عينيـــك صنعت«)فاندايك(.
+ »إليك وحــــــــــــــدك خطئـــــــت...« 

)اآلباء اليســـوعيين(.
+ »إليك وحــــــــــدك خطئـــــــــت...« 

)العربيـــة المشـــتركة(.
+ »أخطــــــأت إليـــــــك وحـــــــدك...« 

)الحيـــــــــاة(. 
فما الفـرق بين »لك« و»إليك«؟ 
مــــــــــــع أن »لك« تترّكـــــــــــب مـــــــــــن 
»الـــام« وهـــي حـــرف جـــر، وضمير 
الُمخاَطـــــــــــب »الكــــــــــاف«، وتترّكـــب« 
إليك« أيًضا، من حرف الجــــر »إلى« 
وكاف الخطـــــــــاب، وكلٌّ منهمـــا ِشـــبه 
جملـــة. بيـــد أن لـــكا الحرفيـــن معنـــاه 
الخــــــــــاص الذي يرتبــــــط باســـتخدامه، 
فالحـــرف »إلـــى« يفيـــد كمـــا جـــاء فـــي 
المراجـــع اللغوية االنتهاء إلى الغاية، 
مكانًيا، أو زمــــانًيا، أو معنوًيا، كمـــــــــــا 

أنـــه يأتـــي بمعنـــى نحوك.
وفـــــي هــــــــذا اإلطــــــار جـــاء في 

الترجمـــات العربية، مثـــــل:
+ َفَدَعا ِفْرَعْوُن ُموَســـى َوَهاُروَن 
بِّ  ُمْســـِرًعا َوَقـــاَل: َأْخَطـــْأُت ِإَلـــى الـــرَّ

ِإلِهُكَمـــا َوِإَلْيُكَمـــا )خر16:1٠(
+ َفَأَجـــاَب َعَخـــاُن َيُشـــوَع َوَقـــاَل: 
 » بِّ ـــي َقـــْد َأْخَطـــْأُت ِإَلـــى الـــرَّ ـــا ِإنِّ »َحقًّ

)يـــش7:٢٠(
+ َيا َربُّ اْرَحْمِني. اْشـــِف َنْفِســـي 

ـــي َقْد َأْخَطـــْأُت ِإَلْيَك )مز4:41( أَلنِّ
+ َفَقاَل َداُوُد ِلَناَثاَن: »َقْد َأْخَطْأُت 

« )٢صم1٢:1٣( بِّ ِإَلى الرَّ
+ َأُقـــوُم َوَأْذَهـــُب ِإَلـــى َأِبـــي َوَأُقوُل 
ـــَماِء  ِإَلـــى السَّ َأِبـــي، َأْخَطـــْأُت  َيـــا  َلـــُه: 

)لـــو18:15( اَمـــَك  َوُقدَّ
ِبَشـــْيٍء، اَل  َأْخَطـــْأُت  َمـــا  ـــي  َأنِّ  +
ِإَلـــى َناُمـــوِس اْلَيُهـــوِد َواَل ِإَلـــى اْلَهْيَكِل 

)أع٢5:8( َقْيَصـــر  ِإَلـــى  َواَل 

أّمـــا حـــــــرف الـــالم فله معـــــــان 
كثيـــرة، أهمهـــا:

1( االختصــــــــــاص، مثــــــــل قـــــــول 
الكتـــــــــــاب: »الَّـــِذي َوْحــــــــــــَدُه َلُه َعــــــــــَدُم 
اْلَمـــــــــــْوِت، َســـاِكًنا ِفـــي ُنوٍر اَل ُيْدَنــــــــــى 

ِمْنـــُه« )1تـــي16:6(.
٢( االستحقــــــــــــاق، مثـــــــــــــــــل: »َلَك 
َيْنَبِغـــي التَّْســـِبيُح َيـــا َاهلُل ِفـــي ِصْهَيـــْوَن، 

َوَلـــَك ُيوَفـــى النَّْذُر« )مـــز1:65(.
٣( الملك، مثـــــــــل: »َوَقاَل ِلَساَرَة: 
ـــي َقـــْد َأْعَطْيـــُت َأَخـــــــــــاِك َأْلًفـــا ِمـــــــــَن  ِإنِّ
ـــِة. َهـــا ُهـــَو َلِك ِغَطـــاُء َعْيٍن...«  اْلِفضَّ

)تك٢٠:16(.
4( التمليـــــــــــــــك، مثـــــــــل: »اَل َيــــــــــــا 
َسيِِّدي، اْسَمْعِنـــــــي. َاْلَحْقــــــــــُل َوَهْبتُــــــــَك 
ِإيَّـــاُه، َواْلَمَغاَرُة الَِّتـــي ِفيِه َلَك َوَهْبُتَها« 

)تك٢٣:11(.
وهناك معان فرعية لالم الجاّرة 
ُذِكـــرت كلهـــا فــــــــــــي كتــــــــــــاب »الجنى 
الدانـــي في حـــروف المعانـــي، صنعة 
الحســـــــن بن قاســــــــــم المـــرادي« بلغت 
األربعـــة والعشـــرين، بيـــد أن المعنـــى 
األصلـــي لهـــا هـــو »االختصــــــــــاص«، 
ويتفـــــــــرع عنــــــــه االستحقـــــــــاق والملك 

والتمليـــك... الخ.
وهاكـــــــــم بعـــــــــض األمثلـــة من 
الكتـــاب المقـــدس توضـــح معناهـــا:

+ َشـــْوًكا َوَحَســـًكا ُتْنِبـــــــــــُت َلـــَك... 
)تك٣:18(

+ اَل َيُكـــْن َلـــَك آِلَهٌة ُأْخَرى َأَماِمي 
)تث7:5(

َمـــــــــاِء َلـــَك َيْسُجـــــــــُد  + َوُجْنـــــــــــُد السَّ
)نـــح٩:6(

+ ُاْدُع اآلَن. َفَهـــــــــــــــْل َلـَك ِمــــــــــــــــــْن 
ُمِجيٍب؟ )أي1:5(

بُّ ِفـــي َيْوِم  + ِلَيْســـَتِجْب َلـــَك الـــــــــرَّ
يـــِق... )مـــز٢٠:1( الضِّ

. َمْغُفــــــوَرٌة َلَك  + ِثــــــــــــْق َيا ُبَنـــــــــــــيَّ
َخَطاَيـــاَك )مت٢:٩( 

+... َبـــْل ِبِإْسَحــــــــاَق ُيْدَعـــــــــــى َلـــَك 
)رو٩:7( َنْســـٌل 

هــذا، وتجـــــدر اإلشــــــارة إلى أن 
»لـــك« وردت في الكتــــــــــاب المقدس، 
نحو سبعمئة وإحــــدى وعشرين مرة، 
جــــــاءت في إطار المعانـــــــــــي المشـــار 
إليهـــا آنفـــا. لذلـــك اليجـــوز أن نقول: 
»لـــك وحـــدك أخطـــأت...« ألن هـــذا 
يعنـــي أننـــا نخطئ لصالـــح  هللا، ومن 

َثّم لـــزم التصحيح.
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ْخرِْجُه َخارًِجا.« )يوحنا 6: 37(
ُ
َّ لَ أ ».. َوَمْن ُيْقبِْل إيِلَ

يرســــــــــــــل هللا رسائلــــه للبشـــــر 
بوسائل متنوعة، ســـــواء بوصايا 
للتعليم واإلرشـــــــــــاد، أو بوعــــــــــود 
ليطمئنهم، أو بنواهـــــــــــــي ليمنـــــــــــع 
عنهـــم الشـــر، أو بدعـــــــــــوة للتوبة 
قبـــل انقضاء الزمـــان لُيصِلح كلٌّ 
منهم سيرته، أو بتحذير وإنـــــذار 
ليـــردع متهاوًنـــا وينّبهـــه لعاقبــــــــــة 
تماديـــــــه في الشــــــــــــر أو الظلــــــــــم. 
وقـــد يرســـــــل رســـالة فـــرح لقلـــب 
مهمـــوم، أو رســـالة تعزيـــة لمتألم 
أو متضايـــق، أو رســـالة رجـــاء 

لمـــن تســـلط عليهـــم اليأس.

ويستخـــــــــدم هللا أســـاليب شّتى 
ليوّصـــــــــــل رسائله للجميـــــــع، كل 
بقدر اســـتيعابه.. فهــــــــــــو يتكلــــــــــــم 
يومًيـــا فـــي نظـــام الطبيعـــة التـــي 
تحـــّدث بمجـــد هللا، ويتكلـــم كذلـــك 
فـــي ارتبـــاك الطبيعـــة بأمور مثل 
األعاصير والبراكين والزالزل، 
لينّبهنـــا لعـــدم ثبـــات العالم المادي 
الـــذي ســـيمضي وشـــهوته معـــه. 
ليرينـــا  يتكلـــم أحياًنـــا بمعجـــزات 
قدرتـــه فنؤمـــن به، ويتكلـــم أحياًنا 
بصمته في الضيقات ليختبر قوة 
إيماننـــا وثقتنا بــــــــــه. يتكلـــم أحياًنا 
ببـــركات يغدقها علينـــا رغم عدم 
اســـتحقاقنا فنخجـــل مـــن محبتـــه، 
ببـــركات يمنعهـــا  ويتكلـــم أحياًنـــا 
عّنـــا لنتعلـــم أن نتمســـك بـــه هـــو 
وحـــده وليـــس بعطايـــاه. يتكلم في 
الصحـــة لنقـــوم ونعمـــل ونشـــكره 
ونمجـــد اسمـــــــــــه، ويتكلـــــــــــم فـــــــــــي 
المـــرض فيتضاءل العالـــم أمامنا 
ونلجــــــــــــأ إليـــه تاركيـــن كل شـــيء 
لنبقـــى معه وحـــده. يتكلم بطريقة 
مباشـــــــــــرة عـــن طريـــــــــــــق الكتاب 
المقـــــــــــــدس أو معلمـــــــــي الكنيســـة 
الذيـــن يرشـــدوننا لمعاني كلماته، 
ويتكلم بطريقة غيـــــــــــــر مباشــــــرة 
عـــن طريـــق َمـــْن نحســـبهم أعداء 
فيكشـــفون ضعفـــات حقيقيـــة فينـــا 
لنصلحهــــــــــا. يتكلم أحياًنا بكـــــــام 

تشجيـــــــــــــــــع، ويتكلـــــــــــــــم أحيانــــــًــــــــا 
توبيخ... بـــكام 

ورغم أهميـــــــــــــــة رســـائل هللا، 
بنفـــس  كلنـــا  نأخذهـــا  أننـــا ال  إاّل 
االهتمـــام والجديـــة. فهنـــــــــاك مـــن 
لهـــم األذن الحساســـة، التي تلتقط 
صـــوت هللا وتعي الرســـالة بدون 
تهويل أو تهويـــــــــــــن، وتتجــــــــاوب 
معهـــا وتعمـــل بهـــا، فتتجاوب مع 
رســـالة التعزيـــة وتفـــرح باهتمـــام 
هللا بهـــا وال تتـــرك نفســـها لليأس، 
وتتجـــاوب مع دعـــــــــــــوة التوبـــــــــــة 
إليهـــا مترجيـــة مراحـــم  وتســـرع 
هللا، وهكذا... وهناك من يســـمع 
ويتأثـــر وقتًيـــا، وقـــد يبـــدأ ولكـــن 
ال يكمـــل. وهنــــــــــــــاك مـــن يســـمع 
فيبدأ في تبريــــــر األمر وتفســـيره 
بحســـــــــــــب مـــا يميـــــــــــل لـــه قلبـــه، 
ويتهـــّرب من مضمون الرســـالة، 
وهنـــاك  منهـــا.  الهـــدف  فيضّيـــع 
ال  ألنـــه  الرســـالة  يرفـــض  مـــن 
يفهـــم قصـــد هللا، فيبـــدأ يحاكـــم هللا 
ويتذمـــر على ما يعمله، وبالطبع 
ال يفــرح وال يشكر على ما يقدمه 
هللا لـــه مـــن خيـــرات. وهنـــاك من 
يشـــغله البحـــث بطريقـــة عقانيـــة 
فقط في شـــكل الرســـالة وتحليلها 
واحتماالتهـــا دون أن يســـتفيد من 
مضمونهـــا. وهنـــاك مـــن يعيـــش 
فــــــــــي ال مبـــــــــــــاالة ويغّيـــب عقلـــه 
ويتهـــاون بالرســـالة وقـــد يســـخر 
أذنيـــه  يســـّد  مـــن  وهنـــاك  منهـــا. 
عـــن ســـماع الرســـالة باالنغمـــاس 
العالـــم  ضوضـــاء  فـــي  باألكثـــر 
وملّذاتـــه ليغطـــي على صوت هللا 
الذي ال يريد أن يســـمعه. وهناك 
مـــن يرفـــض هللا ورســـائله ويحيا 

كيفمـــا يحيا.

ولكـــن يظل صـــــــوت المســـيح 
واضـــح، وتظل رســـائله وكلماته 
تصـــل إلـــى كل إنســــــــــــــان، وتبقى 
كلماتـــه تنصح وتحـــــــذر: »من له 

أذنان للســـمع.. فليســـمع«.

fribrahemazer2003@gmail.com

م  المذبـــح هـــو مـــكان مرتفـــع ُتقدَّ
عليـــه الذبائـــح والتقدمات أو البخور 
أثناء العبادة. أول ذكر للمذبح كان 
فـــي أيـــام نـــوح، حيـــث بنـــى مذبًحـــا 
للـــرب بعـــد الطوفـــان. وهذا ال يعني 
عـــدم وجـــوده قبـــل نـــوح، فقـــد عرف 
اإلنســـان فكرة الذبيحة منذ السقوط. 
وكأن المذبح كان وســـيله الســـتعادة 
الشـــركة المفقـــودة مع هللا. لقد ظهر 
هللا إلبراهيـــم، وعندمـــا أراد إبراهيـــم 
أن يقـــدم الشـــكر هلل. »َبَنـــى ُهَنـــاَك 
« )تـــك7:1٢(.. لماذا  َمْذَبًحـــا ِللرَّبِّ
الذبيحـــة والمذبح؟ أال يكفي الشـــكر 
بالكلمـــات؟ هـــذا تقريـــر لحقيقـــة أنه 
ليســـت هنـــاك عبـــادة مقبولـــة أمـــام 
هللا إاّل مـــن خـــال الذبيحـــة، وبدون 
الذبيحـــة ال ُتقبـــل عبـــادة أو صاة، 

وال قبـــواًل أمـــام هللا. 
ولذلـــك بعـــد خروج الشـــعب من 
مصـــر، قـــّرر هللا وقّنـــن بناء المذبح 
مـــن حيـــث شـــكله وكيفيـــه صناعته 
وطبيعـــــــــــــة عمله. فأمر هللا موســـــى 
بعمـــل مذبحيـــن: مذبـــح البخور، ثم 
مذبح المحرقة، وكانت أحد شـــروط 
هللا أن يكون للمذبح قرون »َوَتْصَنُع 
َعَلـــى  ُقُروَنـــُه  َوَتْصَنـــُع  اْلَمْذَبـــَح.... 
َزَواَيـــاُه اأَلْرَبـــِع. ِمْنُه َتُكـــوُن ُقُروُنُه«. 
لقـــد كان المجتمـــع اليهـــودي يعتمـــد 
والقطعـــان،  األغنـــام  رعـــي  علـــى 
لذلـــك كانت التشـــبيهات ُتســـتمد من 
الواقـــع. وفـــي المرعى عالمة القوة 
هـــي القـــرن. فهـــذا المذبـــح لـــه قوة 
جبارة. ولكن البد لقرون المذبح أن 
تكـــون مـــن الداخل، خارجه منه، ال 
ـــب مـــن الخـــارج، بل فيـــه ومنه.  ُتركَّ
المذبـــح  قـــوة  إلـــى أن  إشـــاره  وهـــذا 
ليســـت مـــن  والذبيحـــة »المسيــــــح« 
الخـــارج ولكنهـــا مـــن داخله، ليســـت 
قـــوة مكتســـبة، ولكنها قوه ذاتيه، قوة 
طبيعتـــه اإللهية. وللمذبح 4 قرون، 
ألن الرقـــم 4 يشـــير للعالـــم، فهـــذه 

القـــوة مقدمـــة للجميع. 
للمذبــــــــــــح قـــــــــــــوة التكفيـــــــــر عن 
الخطايا، فقد كانت الذبائح، تغطي 
االنســـان وتعطيـــه غفراًنـــا للخطيـــة، 
وهـــي إشـــارة إلـــى قـــــــــــــــوة الخـــاص 
المقـــدم بذبيحـــة الـــرب يســـوع علـــى 
الصليـــب )المذبـــح(، إلتمـــام الفـــداء 
للبشـــرية. لذلـــك كان الكاهـــن يأخـــذ 

مــــــــن دم الذبيحـــــــــــة ويضعــــــــه على 
القــــــــرون »تأخذ مـــن دم الثــــــــــــــــــــــور 
وتجعلـــه علـــى قـــرون المذبـــح« ألن 
القــــــوة هـــي من الدم المســـفوك. فدم 
لـــه قـــوة تكفيريـــة، تعطـــي  المســـيح 
حيـــاة بعـــد موت. ولذلـــك كان هناك 
إشـــارة بديعة في العهد القديم، وهي 
أنه من حق الشخص المذنـــــــب في 
حالة القتــــــــــل الخطأ وليس العمــــــد، 
أن يتمســـك بقـــرون المذبح، وعندها 
ال يســـتطيع أحـــــــــــــد أن يؤذيـــه، بـــل 

ُيرَســـل إلـــى إحـــدى مـــدن الملجأ. 

تشـــير القــــــــرون أيًضـــا إلـــى قوة 
الـــدم التطهيرية والتقديســـية. فلقد 
رأى يوحنـــا الحبيـــب جمًعـــا كثيـــًرا لم 
يســـتطع أحـــد أن يعـــّده، متســـربلين 
بثيـــاب بيض، رافعين ســـعف النخل 
كعامـــة للنصـــرة والغلبـــة. وعندمـــا 
ســـأل عنهـــم، كانـــت اإلجابة: هؤالء 
الغالبون »وهم غلبوه بدم الخروف« 
)رؤ11:1٢(. إنهـــــــم الذين تطّهروا 
وتقّدســـوا »غّســـلوا ثيابهـــم وبّيضـــوا 
ثيابهـــم في دم الخـــروف«. فالقرون 
إشـــارة إلـــى قـــوة الغلبـــة علـــى العدو 
فـــي  لذلـــك  والتقديـــس.  والتطهيـــر 
ذبيحة اإلفخارســـتيا )استمرار وليس 
تكـــرار لصليـــب المســـيح(، ننال قوة 
للغفـــران، ثـــم قـــوة للتكريـــس، تمهيًدا 

للتمجيـــد فـــي االبدية. 

ولكن يفاجئنـــــــا يوحنـــــــــا الحبيب 
فـــي رؤيا األبــــــــــــــواق، في البــــــــــــــوق 
الســـادس، بصـــوت يخرج من قرون 
المذبـــح األربعـــة، ليعلـــن قضـــاء هللا 
علـــى األشـــرار. فالقـــــــــــرون تشير 
أيًضا إلى قضـــاء هللا العادل. وهنا 
تكتمل مفاعيل دم المسيـــــح الحمل. 
فهو أيًضا للقضاء والعدل، كما هو 
للغفران والســـتر. لذلـــك يتكلم الرائي 
بوضوح عن »غضب الخــــــــــروف« 
يـــــــــــوم الدينونيـــــــة )رؤ17،16:6(. 
فالمذبـــح الـــذي خـــــــــــــرج منـــه غفران 
سوف يعلن أيًضا دينونــــــــــــة، ألنـــــــه 
»فَكـــْم ِعَقاًبـــا َأَشـــرَّ َتُظنُّـــــــــــوَن َأنَّـــــــــــُه 
ُيْحَســـُب ُمْســـَتِحقًّا َمْن َداَس اْبَن هللِا، 
َس ِبـــِه  َوَحِســـَب َدَم اْلَعْهـــِد الَّـــِذي ُقـــدِّ

)عب1٠:٢٩(. َدِنًسا« 

fr.paulawilliam@gmail.com
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َدى َنْفِس ِمْن ُكِّ ِضيَقٍة.« )1 ملوك 1: 29(
َ
ِي ف

َّ
».. َحٌّ ُهَو الرَّبُّ ال

مشاهير األطباء في العصر الحديث:
والجراحــة  الطــب  فــي  نبغــوا  األقبــاط  كان  إذا 
وصناعــة األدويــة فــي العصــور اإلســامية، واعتمــد 
تفوًقــا  أيًضــا حققــوا  فإنهــم  الــوالة والخلفــاء،  عليهــم 
وخارجهــا،  مصــر  داخــل  مثيــل  لــه  ليــس  ونبوًغــا 
وحملــوا رايــة التفــوق فــي المحافــل الدوليــة، وكتبــوا 
فــي  ذهــب  مــن  بأحــرف  بادهــم  واســم  أســماءهم 
الموســوعات والدوريــات العالميــة. ومــن هــؤالء نذكر:  

1- دكتـــــــــور نجيـــــــــب محفــــــــوظ - 
مؤســس جمعيــة الــوالدة وأمراض النســاء 

ــة )1974-1882( المصري

مصــر  أديــب  ُوِلــد  1٩11م،  11ديســمبر  فــي 
العالمــي وصاحــب جائــزة نوبــل فــي اآلداب نجيــب 
محفــوظ، ولكــن لمــاذا أطلــق عليــه والــداه اســم نجيــب 
الطبيــب  هــو  االســم  ذلــك  فــي  الســبب  محفــوظ؟ 
القبطــي النابغــة الــذي قــام بإجــراء عمليــة الــوالدة فــي 
ذلــك الوقــت، وهــو الدكتــور نجيــب محفــوظ، أشــهر 
ذلــك  فــي  فــي مصــر والعالــم  طبيــب نســاء ووالدة 
الوقت. والذي تربطه صات نســب بالثائر الوطني 

مكــرم عبيــد. فمــن هــو الدكتــور نجيــب محفــوظ؟
هــو نجيــب ميخائيــل محفــوظ، رائــد طــب أمراض 
النســاء والــوالدة فــي مصــر، المولــود فــي 5 ينايــر 
 ،1٩٠٢ عــام  الطــب  كليــة  فــي  تخــرج  188٢م. 
ثــم حصــل علــى ماجســتير فــي الجراحــة مــن كليــة 
عضويــة  ودبلــوم  1٩٣٠م،  عــام  القاهــرة  طــب 
الكليــة الملكيــة البريطانيــة لألطبــاء الباطنييــن عــام 
1٩٣٢م، وعلــى زمالــة الكليــة البريطانيــة لألطبــاء 
الباطنيين عام 1٩٣7م، وكذا على الزمالة الفخرية 
لكليــة الجراحــة الملكيــة البريطانيــة عــام 1٩4٣م.

وُيذَكــر عــن هــذا الطبيــب النابــغ إنقــاذه للبــاد 
خصوًصــا صعيــد مصــر مــن وبــاء الكوليــرا القاتــل، 
حيــث اســتطاع اكتشــاف مصــدر الوبــاء بقريــة موشــا 
بأسيوط، وتمكن من إنقاذ اآلالف من هذا المرض.

باشــا،  المنيــاوي  إبراهيــم  الدكتــور  مــع  ســاهم 
وجرجــس  جرجــاوي،  فهمــي  اســكندر  والدكتــور 

التقديريــة فــي العلــوم، وأخيــًرا حصــل علــى قــادة 
النيــل العظمــى.

جائزة الدكتور نجيب محفوظ 

في عام 1٩5٠م تكونت هيئة تضــــــــــم أساطين 
وكبــار األطبــاء برئاســة الدكتــور إبراهيـــــــــــــــم شــوقي 
مديــر جامعــة القاهــرة ووزيــر الصحــــــــــة فيمــا بعــد، 
إلنشــاء جائــزة باســم الدكتـــــــــــور نجيـــــــــــب محفـــــــــــــوظ 
ــص لتشــجيع البحــــــــــــوث فــي علــوم  العلميــة، ُتخصَّ
أمــراض النســاء والــوالدة، وُتمَنــح لمــن يقــدم أفضــل 
بحــث. وتــم اإلعــان عــن تأســيس هــذه الجائــزة عــام 

1٩5٠م، فــي فنــدق ســميراميس بالقاهــرة.

أنطون باشا، فــــــــــي انشـــــــــــاء المستشفـــــــــى القبطـــــــــي 
بالقاهــرة عــام 1٩٢6م.

اثنــاء عملــه كجـــــــــراح فــي الفتــرة مــن )1٩٠٢-
مــن  التــي حصــل عليهــا  بالمــواد  1٩٣٢( احتفــظ 
العمليات التي أجراها بنفسه في المستشفى القبطي 
ومستشــفى كتشنـــــــــر والقصـــر العينــي، وأهداهــا إلــى 
كليــة الطــب عــام 1٩٣٢م، والتــي قامــت بدورهـــــــا 
بإنشــاء متحــف باســم )متحــف نجيــــــــــب محفــــــــوظ( 

الخــاص بالــوالدة وأمــراض النســاء.

نفقتــه  علــى  محفــوظ  نجيــب  الدكتــور  نشــر 
لغــات  الخاصــة دليــًا مصــوًرا عــن متحفــه بســبع 
واأللمانيــة  والفرنســية  واإلنجليزيــة  العربيــة  هــي: 
واإليطاليــة والروســية واإلســبانية. ومــن 
مآثــر هــذا الطبيــب قيامــه بإعــداد افــام 
ســينمائية ملونــة للجراحــات التــي ابتكرهــا 

لعــدد مــن األمــراض.

وأمــراض  الــوالدة  جمعيــة  أّســس 
النساء المصرية، نشر حوالي ٣5 بحًثا 
طبًيــا باللغتيــن اإلنجليزيــة والفرنســية فــي 
الفتــرة )1٩٠8-1٩4٠م(، وتوفــي فــي 

٢5 يوليــو 1٩74م.

طبيــب  حيــاة  كتــاب  منهــا  عديــدة  مؤلفــات  لــه 
باإلضافــة  هــذا  اإلنجليزيــة،  إلــى  ُترِجــم  )1٩66م( 
إلــى كتبــه بالعربيــة فــي أمــراض النســاء والــوالدة. وقــد 
وصف اللورد جونسون كتب الدكتور نجيب محفوظ 
بقولــه: »إنــه يمكــن لمحفــوظ أن يقــول عنهــا مــا قالــه 
المهنــدس اإلنجليــزي والفنــان المعمــاري الكبير مســتر 
»ريــن« عندمــا أخــذ فــي بنــاء كاتدرائيــة ســان بــول: 

إننــي أبنــي لألبديــة والخلــود«.

المولديــن  كليــة  عميــد  فلتشرشــو  مســيو  وقــال 
الملكيــة بلونــدره، وفيكتــور بونــي، وهربــرت سبنســر، 
عالــم  »إن  الطــب:  علمــاء  مــن  وغيرهــم  وجريــن، 
محفــوظ  نجيــب  المصــري  للطبيــب  مديــن  الطــب 

الفريــدة«. بأبحاثــه 

جوائز ونياشين 
نيشــان  الدكتــور نجيــب محفــوظ علــى  حصــل 
المعــارف مــن الطبقــة األولــى ســنة 1٩٣8م، وجائــزة 
العلــوم ســنة 1٩4٠م،  لتاريــخ  الجمعيــة المصريــة 
ونيشــان النيــل عــام 1٩1٩م، كمــا حصــل علــى رتبــة 
البكويــة مــن الدرجــة الثانيــة عــام 1٩٢5م، والبكويــة 
مــن الدرجــة األولــى عــام 1٩٣٠م، والباشــوية عــام 
جائــزة  منحــه  تــم  1٩51م  عــام  وفــي  1٩٣٠م. 
الملــك فــاروق للعلــوم الطبيــة، وفــي عــام 1٩61م 
منحــه الرئيــس جمــال عبــد الناصــر جائــزة الدولــة 

الذكري السنوية األولــى
ألمنا الغالية

روحية بولس عطاهلل
تقيم األسرة القداس اإللهي 

لروحها الطاهرة
السبت 22 أغسطس 2٠2٠م
بكنيسة مارجرجس أرمنت الحيط
أعتقدُت أن األيام ستخّفف آالمي، 

ولكنها زادت أحزاني. عزائي أنِك تركِت دنيا 
األنين وربحِت الفادي األمين

ابنك القس أندراوس

بحبِك ربيِتنا، وبحكمتِك أرشدِتنا، وبدفء حضنِك 
حميِتنا، أفنيِت حياتِك ألجلنا، ذكراك تضيء طريقنا
ابنِك وجيه

بطيبة القلب للجميع عشِت 
ولصليب المرض بشكر احتملِت

وبهدوء المائكة انتقلِت، وللمسيح ربحِت
ابنك وديع

كنِت مثااًل للمحبة والعطاء، 
تركِت عالم الفناء، فهنيًئا لِك بالسماء

ستظلين حّية بقلوبنا حتى اللقاء
ابنك تادرس

يا جوهرة ثمينة فقدناها، وعند يسوع
أودعناها، لم ننَس يوًما اسمِك

قلبي دوًما يذكرِك
أختك مريدة
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الَةِ.« )روميه 12: 12( ْيِق، ُمواِظبِنَي َعَ الصَّ رََّجاءِ، َصابِِريَن يِف الضِّ رِِحنَي يِف ال
َ
»ف

 John يـــرى العالم الموســـيقي
Gillespie -الـــذي بـــدأ اهتمامـــه 
بالموســـيقى القبطيـــة حوالـــي عـــام 
بشـــراء  قيامــــــــــه  بعــــــــــــد   ،1٩6٢
ألبـــــــوم لتسجيــــــــــــــات األلحـــــــــــــان 
القبطية والتي صــــــــــــــدرت عـــــــــــــن 
 ،Folkways Records طريق
وبعـــــــــــــد أن تعــــــــرف على األستاذ 
الدكتـــور راغـــب حبشــــــــــي مفتاح، 
رئيس ومؤســـس قســــــــم الموســـيقى 
واأللحـــــــــــــــان القبطيــــــــــــــة بمعهــــــــد 
الدراســـات القبطيـــة بالقاهـــرة- أن 
وجهـــة  مـــن  القبطيـــة  الموســـيقى 
النظـــر الموسيقيـــــــــــــة التاريخيـــــــــــــة 
ُتعتَبـــر ذخيـــرة األلحـــان التـــي هي 
األقـــدم فـــي التســـابيح المســـيحية، 
والتـــي تـــم تناُقلها شـــفاًها وُحفظت 
مـــن جيـــل إلـــى جيـــل. وباعتبـــاره 
مدرًســـا للموســـيقى الكنسية، فيجد 
في لحن القداس القبطي تجســـيًدا 
لقـــرون  فـــي  المســـيحي  للتســـبيح 
وكموســـيقّي  للمســـيحية.  األولـــى 
متمـــّرس يجـــد في اللحـــن القبطي 
مجموعـــة متكاملـــة مـــن األلحـــان 
التـــي ال تشـــابه أي شـــيء آخـــر 
فـــي ليتورجيـــات كنائس الشـــــــــــــرق 

أو الغـــرب.
فـــي الواقع ال توجـــد معلومات 
تاريخيـــة كافيـــة حـــول الموســـيقى 
القبطية مــــــــــــــن الناحيــــــــــة البحثية 
والتدويـــن الموســـيقي، وذلـــك ربما 
بســـبب أنهـــــــا ُحِفظت منذ القرون 
األولى للمسيحيــــــــــــة وإلـــــــــــى اآلن 
مـــن خـــال تناُقلهـــا شـــفاهًيا، وهو 
 Oral المعـــروف بالتقليد الشـــفهي
Tradition. لذلك نجـــــــد أن كثيًرا 
من علماء الموســـيقى في الشـــرق 
والغـــرب عندمـــا يبحثـــون فـــي هذا 
فـــإن كتاباتهـــم حـــول  المجــــــــــــال، 
الموســـيقى القبطية تبدأ منذ بداية 
القرن التاســـع عشر الميادي من 
 Guillaume مـــا ســـجله خـــال 
Andre Villoteau عـــــــــــــــــــــــــــــام 
18٠٩ عـــن الموســـيقى القبطيـــة 
فـــــــــــــــــــي موســـــوعتــــــــه الشهيــــــــــــــــــرة 
باللغة الفرنسيــــــــة حــــــول »وصف 

 Description de( »مصــــــــــــــــــر
L’ Egypte( المجلـــد األول. 

لكــــــــن هذا ال يعنـــي أن األلحان 
ن موســـيقًيا، ألن  القبطيـــة لـــم تُـــدوَّ
أقـــدم وثيقـــة تؤكـــد علـــى التدويـــن 
الموسيقـــــي هي اللحـــــــــــــن الكنسي 
المروف بِاســـم لحـــــــــن »البهنســـا« 
والـــذي يعـــود إلـــى القـــــــــــرن الثالث 
الميــــــــــــــادي، والـــــــــــذي ُوِجـــــــد في 
البرديـــة رقم 1786 من »برديات 
 Oxyrhynchus( »البهنســـــــــــــــــــا
Papyrus(. كما أننــــــــــا ال يجب 
أن نغفـــل مـــا كتبـــــــــــــــه المؤرخـــون 
األقبـــاط منـــذ القرن الثالث عشـــر 
الميـــادي، مثــــــل ابـــن العســــــــــــــال 
وابـــن الســـباع فـــي القـــرن الثالـــث 
عشـــر الميـــادي، وأبـــو البـــركات 
بـــن كبـــر فـــي القـــرن الرابع عشـــر 
الميـــادي. وأمثال تلك التدوينات 
القديمة واألبحـــــــــــــــاث الكتابيــــــــــــــــة 
للموســـيقى القبطيــــــــة تؤكــــــــــــد أنـــه 
كان يوجـــد تواصـــل للماضـــي في 
هـــذا المجـــال. فكما تم اكتشـــافات 
»مخطوطـــات نجع حمـــــــــــــادي«، 
و»برديــــــــــــــات البهنســــــــــــا« وكذلك 
 )Tura Fund( »برديات طـــرة«
لكتابـــات ديديمـــوس الضريـــر فـــي 
القـــرن الســـادس الميـــادي، فربما 
تقـــــــــود الصدفـــــــــــــــــة لمزيــــــــــــــــد من 
االكتشـــافات مـــن برديـــات قديمـــة 
فــــــــــــي مجــــــــــــــال الفـــــــــــــــــن القبطي 

المتعددة. بأنواعـــه 
التدويــــــــــــــن  قصـــة  بدأنـــا  وإذا 
الموســـيقي لأللحـــــــــــــــان الكنسيــــــــــة 
واألبحــــــــــــاث التـــي تمـــت بشـــأنها 
مـــن واقـــع المستنــــــــــــدات المدونـــة 
فـــي كتابـــات الباحثيـــن منـــذ القرن 
الســـابع عشـــر الميـــادي، والتـــي 
أبحـــــــــــــاث  ُبِنيـــت  أساســـها  علـــى 
متعـــددة فـــي هـــذا المجـــال، فأريـــد 
أن أقســـم هـــذا البحــــــــــــث بحســـب 
تمـــت  التـــي  التاريخيـــة  العصـــور 
وتدويـــن  تجميـــع  محـــاوالت  فيهـــا 
ألحــــــــــــــــــان الكنيســـة القبطيــــــــــــــــة، 
والمراجـــع التـــي صـــدرت بشـــأنها. 

باقيـــة( )للموضـــوع 

توقفـــت متأمـــًا لصـــوت المواطـــن 
األمريكي األســـود »جـــورج فلويد« وهو 
يســـتعطف الشـــرطي »ديريك تشـــوفين« 
الشـــرطي  هـــذا   ،٢٠٢٠/5/٢5 فـــي 
الـــذي أخـــذ يضغـــط علـــى رقبتـــه أكثـــر 
مـــن مـــرة رغم صراخـــه واســـتغاثته: »ال 
أســـتطيع أن أتنفـــس«، إلـــى أن ُتوفـــي 
بالمستشـــفى. ولـــن أناقـــش هـــذا الحـــدث 
الـــا إنســـاني، فقـــد تناولـــه خبـــراء مـــن 
زوايـــا مختلفـــة، ولكـــن دعونـــي أتنـــاول 
تحليـــل هـــذه العبـــارة التـــي قيلـــت مـــن 
المواطـــن األمريكـــي قبـــل رحيلـــه، مـــن 
مجـــال تخصصـــي من منظـــور تربوي.

فنحـــن  حـــدث،  ممـــا  تتعجـــب  ال 
جميًعـــا نمـــارس الضغـــط علـــى رقـــاب 
أبنائنا، رغم أنهم يســـتغيثون ويصرخون 
ويتوسلون »دعونا نتنفس.. ال نستطيع 
عـــن  ركبكـــم  أزيحـــوا  نتنفـــس..  أن 
أعناقنـــا.. دعونا نتنفس ونتحدث ونعّبر 
لكـــم بحريـــة وبـــا تهديـــد أو خـــوف عما 
يجـــول فـــي عقولنا وقلوبنا ومشـــاعرنا.. 
إن ضغطكم الا أبوي ســـيكون الســـبب 
فـــي انفجارنـــا، بـــل قد يوّلد فينا مشـــاعر 
الكراهيـــة نحوكـــم كأســـرة، وقـــد تمتد إلى 
خارجهـــا، واللجـــوء للعنف تعويضا عما 
يحدث لنا..« يقول ســـفر الحكمة: »قد 
وهبنـــي هللا أن ُأبـــدي عّمـــا فـــي نفســـي« 

)الحكمـــة15:7(.
األم..  عزيزتـــي  األب،  عزيـــزي 
»أيهـــا  الوصيـــة:  هـــذه  معـــا  لنتذكـــر 
اآلباء ال تغيظوا أوالدكم، لئّا يفشـــلوا« 
)كـــو٢1:٣(، ولقد اتفقـــت معظم اآلراء 
التربويـــة أن أشـــكال اإلغاظـــة تتلّخـــص 
فيمـــا يلـــي: المقارنـــة باآلخريـــن، التفرقة 
واإلهانـــة  التحقيـــر  المعاملـــة،  فـــي 
والســـخرية وتقليـــل الشـــأن والتهويـــن من 
أحاسيسه، تجاهل مشاكل األبناء مهما 
كانـــت صغيـــرة، الحرمـــان مـــن الـــدفء 
وتضخيـــم  تهويـــل  العاطفـــي،  األســـري 
والتقديـــر،  االحتـــرام  عـــدم  تصرفاتـــه، 
المســـتمر  االتهـــام  االهتمـــام،  عـــدم 
بالمشـــاعر  االســـتخفاف  لتصرفاتـــه، 
اآلخريـــن،  أمـــام  إحراجـــه  وجرحهـــا، 
تصرفاتـــه،  لـــكل  المســـتمر  االنتقـــاد 
غيـــاب لغة التشـــجيع لهم، كثرة األوامر 
فـــي  خاصـــة  والتعليمـــات  والنواهـــي 
أوقـــات غير مناســـبة لهم، القمع والقهر 
والتهديد، أو إلزامه بطلبات ال تتناســـب 
الحـــوار  لغـــة  غيـــاب  إمكاناتـــه،  مـــع 
الخاطئـــة  الرقابـــة  بالـــرأي،  والتشـــبث 
التـــي ُتشـــِعر األبنـــاء بعـــدم الثقـــة، مـــع 
التكـــرار الممـــل للنصائح، عـــدم االلتزام 
وفتـــح  المســـتمر،  التأنيـــب  بالوعـــود، 
صحيفـــة أحوالـــه منـــذ والدتـــه )معايرتـــه 

بمـــا ُيصـــَرف عليـــه، أو بتصرفـــات أو 
التحكـــم  نفســـية،  أو  جســـمية  عيـــوب 
الصارمـــة  الرقابـــة  تحركاتـــه،  كل  فـــي 
ـــس(، معاملتـــه وكأنـــه ال  لدرجـــة التجسُّ
ينمـــو مـــن طفـــل إلـــى شـــاب، وتجاهـــل 
»الفطـــام التدريجي« الســـتقاليته، عدم 
تمكينـــه مـــن اتخاذ أي قـــرار في حياته، 
كلمـــات االســـتفزاز، واألوصـــاف المثيرة 
لـــه، مقارنتـــه بنـــا كآبـــاء )لمـــا ُكّنـــا فـــي 
ُكّنـــا...(، الصـــدام مـــع األبنـــاء  ســـنكم 
خاصـــة في ثـــورة انفعاالته، قهر حريته 
إلـــى  إدراكنـــا  أنفاســـه(!! عـــدم  )حبـــس 
»متـــى وكيـــف ولماذا نقـــول له: ’ال‘؟« 
والحيثيـــات،  واألســـلوب،  الوقـــت،   (
ال  الـــذي  التأديـــب  واالنفعـــاالت(، 
يتســـاوى مـــع حجـــم الخطـــأ، دون شـــرح 
لألســـباب أومناقشـــة الموقـــف الخاطـــئ 
حتـــى يكتســـب الخبـــرات الحياتيـــة فـــي 

المواقـــف المشـــابهة فيمـــا بعـــد.
فمـــاذا نتوقع نتاج هـــذه الضغوط 

على رقـــاب أبنائنا؟
النتيجة: العناد، االنتقام، الهروب 
مـــن المنـــزل، اللجـــوء إلدمـــان التدخيـــن 
السوشـــيال  إدمـــان  أو  المخـــدرات،  أو 
ومـــا  النفـــس  بصغـــر  الشـــعور  ميديـــا، 
يصحـــب ذلك من انحرافات واضطراب 
فـــي الشـــخصية، قســـوة مشـــاعره نتيجـــة 
هدفـــه  ضيـــاع  الحـــب،  مـــن  الحرمـــان 
وفقـــده معنـــى قيمتـــه فـــي الحيـــاة، ويفقد 
القدوة، ثم يرســـم صورته عن نفســـه من 
رأي اآلبـــاء فـــي أبنائهمـــن تلـــك الصورة 

الُمشـــوَّهة عـــن أنفســـهم.
فماذا نفعل؟

تحملـــه  مـــا  بـــكل  أوالدك  صـــادق 
الكلمـــة مـــن معـــاٍن، أعِط وقًتـــا ألبنائك، 
عصرهـــم،  ولغـــة  فكرهـــم  مـــن  اقتـــرب 
اعتـــرف بالخطـــأ إذا أخطـــأت، التعبيـــر 
عـــن الحب باألحضـــان والعبارات التي 
تدغدغ مشاعرهم، تبادل األدوار )ضع 
نفســـك مكانه(، المناقشـــة الموضوعية، 
الموقـــف  )شـــرح  واالعتـــدال  التـــوازن 
إيجابياتـــه  بموضوعيـــة،  الخاطـــئ 
وســـلبياته(، االتفـــاق على الحـــدود دون 
تضخيـــم أو مبالغـــة، االحتـــرام والحرية، 
مـــن  أكثـــر  وأحامـــه  طموحاتـــه  تبّنـــي 
أحامـــك، التشـــجيع )إظهـــار اإلعحاب 
بـــه، وبمـــا يؤديه(، فهـــم خصائص نمو 
المرحلـــة التـــي يمـــّر بهـــا للتعامـــل معـــه 

بكفاءة.
عطيـــة  واألمومـــة  االبـــوة  إن 
ســـماوية، هـــذه األبـــوة تســـتجيب لنـــداء 
األبنـــاء وصرخاتهـــم: »دعونـــا ننمـــو.. 

نتنفـــس«! دعونـــا 
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»صوم اللسان خرٌي من صوم الفم.  وصوم القلب عن الشهوات خرٌي من الثنني« )القديس مار اسحق(

مدينـــــــــــــــــــة هي من الُمـــــــــــــــــدن 
القديمة )وحالًيا قريــــــــــــــة( بشـــرق 
النيـــل، جنوبـــي مركـــز البـــداري، 
بُمحافظـــة أســـيوط؛ وقـــد ُخِرَبـــت 
في نحو آواخـــــــــــر القرن الحـادي 
عشـــر الميــــــــــــــادي، وُأقيـــم علـــى 
أطالها فيما بعد ُقرى: الِعتمانية، 
والنــــــــــــــواورة، ونجـــع الجزيـــرة، 
والهمامية، وعزبـــــــــة األقبــــــــــــاط، 
بنفـــس مركـــز البــــــداري؛ وكانت 
ُتسمى بالقبطية »كــــــــــاو؛ إتكــــــــاو 
)إتقـــــــاو(؛ إتكـــــــوأو«، وباليونانية 
»أنتيوبوليس؛ أنتايوبوليــــــــــــــــس«، 
و»أنتايوبوليـــــــــــــــــــــس ماجنـــــا« أي 
الُكبـــرى، واســـمها »كاو؛ قـــاو«، 
معنــــــــــــــــاه »الجبـــــــــــــــــــــــل العالي«، 
»قـــاو  بالعربيـــــــــــــــة  ُســـميت  وقـــد 
الُكبـــــــــرى؛ قـــــاو الكبيــــــــــــــــــر؛ قـــاو 
الخراب«، و»قـــــــــــــــاو الشرق«.؛ 
وكمـــا ذكرنـــا في المقال السابـــــــق 
)الخاص بُكرســـي مدينة إسفحت 
قهقـــــــــــــــــوة(. وفـــــــــــي الغالـــــب كان 
ُكرســـي قــــــــاو، وُكرســـي إسفحت 
قهقـــــــــــوة، يعتبرهمــــــــــــا بطاركــــــة 
الكنيســـة إيبارشية واحدة، ولذلك 
وجدنـــــــــا أســـاقفة يحملـــــــــون لقـــب 
»أســـقف إســـفحت قهقوة؛ وقاو«، 
ولـــــــــم ُيَســـيَّم أســـقفان للُكرسييـــــــــن 
في وقٍت واحــــــــد )باســـتثناء حالة 
األنبـــا مقـــار أســـقف قـــاو، الـــذي 
ُســـيَِّم كُمســـاعد لألنبـــا بابيســـكوس 
فـــــــــــي بلـــــــــاد  أســـقف إسفحـــــــــــت، 
ُكرســـي قـــاو التـــي بشـــرق النيل، 
وذلـــك فـــي ســـنة 4٣1م، أو قبلها 
َب الُكرســــــــــي  بقليـــل(. وقـــد َتَخـــرَّ
فـــي  قهقـــوة  بإســـفحت  األســـقفي 
نحــــــــــــو ُمنتصــــــف القرن السابع، 
بعـــد دخـــــــــول العـــــــــــــــــــرب مصـــر 
ُمباشـــرًة، وبعـــد ذلـــك استمـــــــــرت 
سلســـلة األساقفــــــــــــة ُممتــــــــــدة فـــي 
ُكرســـي مدينـــة قــــــــاو، حتـــى نحو 
أواخر القــــــــــــــرن الحـــــــادي عشـــر 
الميـــادي. وعنـــد تخريـــب مدينة 
قـــاو، تـــم نقـــل الُكرســـي األســـقفي 
إلـــى مدينـــة أبوتيـــج الُمقابلـــة لها، 

وهـــذه أســـماء مـــن عرفناهـــم 
مـــن أســـاقفة الُكرســـي:

1- األنبـــا ]....[ أســـقف مدينـــة 
قـــاو )مـــن ُمنتصـــف القـــرن الثالث، 

إلـــى ما بعـــد ٢75م(.

٢- األنبــــــــــــــــــــا بـ]....[ـتيـــــــــــــــوس 
)بينوتيــــوس؛ بينوتيــــــــــون؟( الشهيد، 
أســـقف أنتايوبوليـــــــــــس )استشهد في 

٣٠٣م(. نحو 

٣- أُبلودوُخس )أبولوتارخوس( 
أســـقف قــــــــــاو وإسفحـــــــــــت )في نحو 

عامي ٣٠4م و٣٠5م(.

4- األنبـــــــــــا إســـطفانوس أسقف 
قــــــــــاو )مــــــــــن نحــــــــــــو ٣٠5م، إلــــــــى 

نحــــــو ٣11م(.

5- األنبـــا ديووس أســـقف إتقاو 
وأبوللونوبوليـــــــــــس بارفـــا )إســـفحت 

قهقـــوة( )في عـــام ٣٢5م(.

6- األنبا مويســـيس )موســـاس؛ 
ُميســـــــــــاس( أسقــــــف إتقــــــــــــــاو )بعـــــــــد 

٣٢5م بقليـــل(.

7- األنبـــا مكاري أســـقف إتقاو 
)فـــي الفترة بيـــن ٣٢8-٣7٣م(.

قـــاو  أســـقف   ]....[ األنبـــا   -8
)فـــــي نحــــــــو الفتــــــــــرة بيـــــــــن ٣85-

41٢م(.

٩- األنبـــــــا مقـــــــــار )مقاريــــوس( 
الشـــهيد، أســـقف أنتيوبوليس )إتقاو( 

)مـــن قبل 4٣1م، وحتى 451م(.

1٠- األنبـــــا ثيـــؤدوروس أسقف 
أنتايوبوليــــــــس )قـــــــــاو( )في القرنين 

الخامس، والســـادس للمياد(.

11- األنبــــــــــا يؤانــــــــــــــــس أسقف 
أنتايوبوليـــس )قــــــــاو( )بيـــــــن عامــــــي 

5٣٩-554م(.

1٢- األنبــــــــــــــــــــــا فويباديـــــــــــــــــــون 
)فويباديــــــوس( أسقف أنتايوبوليـــــــس 
)قــــــــــــاو( )مــــــــــــن القــــــــــرن الســـــــادس 

الميادي(.

1٣- األنبـــــا هيــــــــــــــــــرون أسقف 
أنتايوبوليـــــــــس )قـــــــاو( )مــــــــن القـرن 

الميادي(. السادس 

14- األنبـــــــــــــــــــــــــا كيفااليــــــــــــــــوس 

)كيفالـــــــــــــون( أسقف أنتايوبوليــــــــــــس 
)قــــــــاو( )مـــــــــن القـــــــــــــرن الســــــــــــــادس 
الميــــــــــــادي، ربمـــــــــــــــا بيــــــــــن عامي 

5٠٠-55٠م(.

15- األنبــــــــــــــــــــــــا كيراليــــــــــــــوس 
أسقف أنتايوبوليــــــــــــس )قــــــــــاو( )في 
القــــــرن الســـــــــادس الميـــــــــادي، بين 

5٢٠-585م(.

16- األنبــــــا بصويــــــــــس أسقف 
قـــــــــــــــاو )فـــــــــــي الفتـــــــــــــــرة مـــــــا بيـــــــــن 

7٠٩-715م(.

17- األنبـــــــــــا ]....[ أسقف قاو 
)َتَنيَّـــَح بين 8٢7-8٣٠م(.

1٩- األنبـــــــــــــــــــــــــا ]....[ أسقـــــــف 
قــــــــــــــاو )ُســـيَِّم خلًفا لألسقف السابق، 
وَتَنيََّح فـــــــــــي نفــــــــــــس العـــــــــــام بيــــــــــن 
8٢7-8٣٠م(. األنبــــــــا أتناسيـــــــوس 
)أثناسيـــــــــــوس( أسقف قاو )من قبل 
ُمنتصـــف القرن التاســـــــع الميادي، 

وحتـــى بعد 874م(.

٢٠- األنبا متـــــــــــــاوس )متوس( 
أسقف قــــــــــــاو )مـــــــــن قبـــــــل 1٠7٠م، 

وحتى بعد 1٠86م(.

المراجـــــــــع:
1- مدحــــــــــت حلمـــــــــي تادرس، 
مقال »التطـــــــورات التـــــــي طــــــــــرأت 
على الكراســـــــــــي األسقفية بأسيوط، 
ُمنذ فجــــــــــــر المسيحيــــــة وحتى اليوم 
)من الجنـــــــوب إلــــــــى الشمـــــــــــال(«، 
منشــــور فــــــــــــــي »دوريــــــــــــة التُـــراث 
العربي المسيحي«، العــــــــدد الثالث، 
الصـــــــــــــــادر فــــــــــــي يوليــــــــــو ٢٠17م 
)مـــن ص475-48٢(، ص476، 

.477

٢- مدحــــــــــــت حلمـــي تـــادرس، 
مقال »مـــــــــــن تاريــــــــــــــخ الكراســــــــــــي 
األســـقفية بُمحافظـــــــــــة أسيــــــوط )من 
الجنـــــــــوب إلــــــــــــى الشمـــــــــــال(، ج٢. 
ُكرســـي مدينـــة قـــاو ]قائمـــــــــة بــــ ٢٠ 
أساقفــــــــــة[«، منشــــــــور فــــــــي »دورية 
التُـــراث العربـــي المســـيحي«، العدد 
الخامس، الصــــــــادر فـــــــــــي يوليـــــــــــــو 
٢٠1٩م )مــــــــــن ص ٢٢1-٢74(، 

.٢6٢٣٠-٣ ص 

علـــى الجانب الغربـــي من النيل، 
وظلـــت بـــاد ُكرســـي قـــاو تابعـــة 
لُكرســـي أبوتيج )الذي ُأنشـــئ في 
نحـــو بدايـــة القـــرن الثالـــث عشـــر 
الميـــادي(، إلى ما بعد ُمنتصف 
القـــرن التاســـع عشـــر، حيـــث تـــم 
النيـــــــــــــــل،  شـــرق  بـــاد  فصـــل 
الُمَتَمِثَلـــة فـــي مركـــزي البـــداري 
وســـاحل ســـليم )غالًبـــا منـــذ بدايـــة 
وإضافتهـــا  العشـــرين(،  القـــرن 
إلـــى ُكرســـي أســـيوط الـــذي تتبعه 
حتـــى اآلن. أمـــا ُكرســـي أبوتيـــج 
الحالـــي فا يشـــتمل إاّل على باد 

ُكرســـي إســـفحت قهقـــوة القديـــم.

ومـــن أشـــهر أســـاقفة قـــاو: 
األنبا مقار األســـقف الشهيـــــــد، 
أحد الثالثة مقارات القديسيـــــــن 
)431–451م(، والذي سُنَقِدم 
مقـــااًل عنـــه في الحلقـــة القادمة 
من السلســـلة، بمشـــيئة الرب.

تنويـه: تم العثــور على الكثير 
مـــن البرديـــات اليونانية والعربية 
بمنطقة كــــــــــــــــــــــــــوم إشقاو، التابعة 
لمركـــز ِطمـــا بُمحافظـــة ســـوهاج 
الحاليـــــــــــــــة، والتـــي كانـــت ُتســـمى 
باليونانيــــــــــــــة »أفروديتوبوليس«، 
وقـــد وجدنـــا أسمــــــــــــــــــــاًء ألســـاقفة 
المنطقـــة مذكوريــــــــــــــــن فـــي هـــذه 
البرديـــات )بـــدون تحديـــــــــــــــد اســـم 
الكرســـي األســـقفي بالضبـــط فـــي 
هـــذه البرديـــات(، وقد ظن بعض 
المؤرخين أن »أفروديتوبوليس« 
هـــذه )المعروفـــــــة بكـــوم إشـــقاو(، 
كانـــــــــــت ُكرســـًيا أســـقفًيا ألولئـــك 
األساقفـــــــــــة المذكوريـــــــــــــــن فـــــــــــــي 
البرديـــات، ولكننـــا بالبحـــث َتَبيَّـــَن 
لنـــا، أن هـــذه المدينـــــــــــــة لـــم تكـــن 
ُكرســـًيا أســـقفًيا قـــط، بل كانـــــــــــت 
دائًمـــا تابعـــة لُكرســـي إسفحــــــــــــــت 
قهقوة، أو لُكرسي قــــــــــاو، ولذلك 
فُيمكننـــا وضع أسمــــــــــــــــــاء هؤالء 
األســـاقفة ِضمـــن أســـاقفة ُكرســـي 

قاو الشـــهير.

Medhathelmy1964@gmail.com



حضـــر قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني، علـــى مدار يومي االثنيــــن ٣ والثاثاء 4 أغسطــــس ٢٠٢٠م، »لقــــاء الميديا 
األول« بمشاركــــة ممثلــــي القنوات األربع )أغابي - ســـي تي في - مي ســـات - كوجي(، والمركز اإلعالمي للكنيســـة 
القبطيـــة، ومجلـــة الكـــرازة المجلة الرســـمية للكنيســـة القبطية، وهـــو اللقـــاء األول من نوعـــه لممثلي القنـــوات الفضائية 

القبطيـــة في مصر. 
وأجرت القنوات األربع والمركـــــز اإلعامـــي ومجلة الكـــــرازة، حـــواًرا مفتوًحا مع قداسة البابا.

وجـــاء اللقـــــاء الـــذي ُعِقـــد فـــي قاعـــــة اجتماعـــات المكتبـــة البابوية في المقـــــر البابوي بديــــر القديس األنبا بيشـــوي بــــوادي 
النطــــــرون، بعنــــــوان »الكنيسة بيــــن اإلعام ومواقــــع التواصل االجتماعي«، وتحدث فيه عدد مـــــــن أحبـار الكنيسـة واآلباء 

الكهنــــة، باإلضافة إلـــى ممثلي القنوات.


