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أنهـــم قاموا مســـرعين وذهبـــوا إلى بيت 
زوار  أول  أنهـــم  الجائـــزة  ونالـــوا  لحـــم 
شـــاهدوا الطفـــل يســـوع. البســـاطة فـــي 
باألرضيـــات  التمســـك  وعـــدم  الحيـــاة 
يجعـــل اإلنســـان فرًحـــا، ليســـت الســـعادة فـــي التملُّـــك، 
هـــذا  فـــكل  لشـــيء،  ُيســـتعَبد  أن  يجـــب  ال  اإلنســـان 
ســـيتركه، فلذلك ال يحمل هًما. الرعاة علمونا مشـــهد 

البســـاطة والرضـــا التـــي تعطـــي فرًخـــا لإلنســـان.
المشـــهد الخامس: مشـــهد المجوس وقـــد قدموا 
مـــن بـــاد المشـــرق، واســـتغرقوا شـــهوًرا فـــي رحلتهـــم، 
كانـــوا علمـــاء وأغنيـــاء وتحملوا مشـــقة الرحلـــة، وتبعوا 
النجـــم ووصلـــوا إلـــى أورشـــليم ووصلـــوا للملك وســـألوا 
عـــن المولـــود ملـــك اليهود، وطلـــب منهم هيرودس أن 
يبحثـــوا عـــن الصبـــي بتدقيـــق، أّمـــا هـــم فذهبـــوا وتبعوا 
النجـــم حتـــى وصلـــوا إلـــى البيت ومعهـــم الهدايا، وهنا 
المشـــاركة. عندمـــا تشـــارك اآلخريـــن  فـــرح  يظهـــر 
تحصـــل علـــى فرح عظيـــم، وكان مع المجوس هدايا، 
وأتـــوا ليشـــاركوا فرحـــة الملك المولود ملـــك اليهود رغم 
أنهـــم مـــن األمـــم، وقدموا هداياهم وشـــاركوا فرحة أمنا 
أيًضـــا،  النجـــار وفرحتنـــا  يوســـف  والقديـــس  العـــذراء 
وكان هـــذا مبـــدأ المشـــاركة. عندمـــا تشـــارك اآلخريـــن 
فـــي أفراحهـــم تشـــعر بفرح داخلي. اإلنســـان لـــم ُيخَلق 
لنفســـه بـــل لمجتمـــع يخدم ويعمل، وحياة الشـــركة هي 

الغالبـــة علـــى أديرتنـــا القبطية.
إًذا يا إخوتي هذه المشـــاهد الخمســـة هي مصادر 
يعطـــي  الخـــاص  العـــذراء:  أمنـــا  مـــن   )1( للفـــرح: 
فرًحـــا. )2( مـــن القديـــس يوســـف النجـــار: المســـئولية 
تعطـــي فرًحـــا. )3( مـــن المائكـــة: التســـبيح يعطـــي 
فرًحـــا. )4( مـــن الرعـــاة: البســـاطة تعطـــي فرًحا. )5( 
مـــن المجوس: المشـــاركة تعطي فرًحـــا.. فيصير هذا 
العيـــد هـــو عيـــد دخـــول الفـــرح إلـــى العالـــم، ونصلـــي 
أن يمـــأ هـــذا الفـــرح كل القلـــوب والعقـــول وكل الباد 
وكل إنســـان، وتكـــون حياتنـــا فـــي العـــام الجديـــد بعـــد 
هـــذه الجائحـــة والتـــي نرجـــو أن تنتهـــي قريًبـــا، ويكون 
اإلنســـان متهلـــاًّ مـــن الداخـــل برغـــم وجود المشـــاكل، 
ويعطـــي  الحيـــاة  علـــى  ويقبـــل  داخلـــه،  مـــن  وفرًحـــا 

طاقة.  اإلنســـان 
األســـاقفة  اآلبـــاء  كل  وباســـم  تهنئتـــي،  أكـــرر 
نهنـــئ  والشمامســـة،  الرهبـــان  واآلبـــاء  والمطارنـــة، 
الجميـــع بهـــذا العيـــد المجيـــد، ونصلـــي لكـــي يمنح هللا 
نعمـــة وســـاًما وصحـــة وعافية لكل أحـــد. نصلي من 
أجـــل كل المصابيـــن أن يمنحهـــم هللا شـــفاء، ونصلـــي 
مـــن أجـــل الذين رقدوا، ونصلي من أجل كل إنســـان، 
ونتذكـــر دائًمـــا اإلجـــراءات االحترازية الواجبة، ويجب 
أن نهتـــم بهـــا جميًعـــا. وربمـــا توقُّـــف الصـــاة في هذه 
المناســـبات يســـّبب ضيًقـــا عنـــد البعـــض، ولكن األمر 
مـــن أجـــل الحمايـــة. نصلـــي أن يرفـــع هللا هـــذه الغمـــة 
وهـــذه الجائحـــة، ونعود إلى حياتنا الطبيعية، ويعطينا 
ســـاًما وهدوًءا، وأهنئكم وأرجو أن تدوم فرحة المياد 
فـــي حياتكـــم. إللهنـــا كل مجـــد وكرامة مـــن األن وإلى 

األبـــد آمين.

ِبْســـم اآلب واالبـــن والـــروح القدس، 
تحـــل علينـــا نعمتـــه ورحمتـــه مـــن األن 

وإلـــى األبـــد آمين.
ونحـــن نحتفـــل أيهـــا األحبـــاء بعيـــد 

الميـــاد المجيـــد إنما نحتفل احتفـــااًل خاًصا، ألن هذا 
العيـــد نفتتـــح بـــه أعيادنـــا فـــي الســـنة المياديـــة. وهـــذا 
العيـــد -عيـــد الميـــاد- والـــذي يحتفـــل بـــه العالم كله، 
إنمـــا هـــو احتفال بدخول الفرح إلى العالم. كان العالم 
قبل مياد السيد المسيح ال يشعر بفرح حقيقي، كان 
العالـــم يعيـــش بعيـــًدا عـــن الفـــردوس، فحتـــى األبـــرار 
الذيـــن عاشـــوا كان الفـــردوس أمامهـــم مغلًقـــا، وكان 
الطريـــق الوحيد أمام البشـــر هو إلـــى الجحيم، وكانت 
حيـــاة اإلنســـان تـــدور حـــول الذبائح المتكـــررة لعّل هللا 
يرضـــى ويقبـــل، وكان تكـــرار هـــذه الذبائـــح يعني أنها 
ذات نفـــع مؤقـــت. وصـــار العالم في حالة تخّبط وتعدٍّ 
علـــى الوصيـــة. وانتشـــرت الوصيـــة وانتشـــر الضعف 
فـــي حيـــاة البشـــر، واحتـــاج اإلنســـان أن يكـــون فرًحـــا 

ليشـــعر بإنسانيته.. 
وكان الفـــرح فـــي مياد الســـيد المســـيح، فاإلنســـان 
بـــدون المســـيح فاقـــد الفـــرح والســـعادة الداخليـــة. وإن 
كانـــت الـــدول تعمـــل مـــن أجـــل رعايـــة الشـــعوب، أّمـــا 
الســـيد المســـيح فجـــاء مـــن أجـــل رفاهيـــة األفـــراد. هللا 
خلقنـــا لرســـالة، واإلنســـان الـــذي ال يشـــعر بحياته يفقد 
الكثيـــر مـــن وجـــوده، وال يشـــعر بلـــّذة الحيـــاة الجميلـــة، 
وهـــذه هـــي النعمـــة التـــي أعطاهـــا هللا لإلنســـان. كان 
الفـــرح ينقـــص اإلنســـان، وجـــاء الســـيد المســـيح مولوًدا 
في مذود بيت لحم لكي ما يمنح اإلنسان فرًحا كبيًرا. 
والســـؤال اآلن من أين وكيف يأتي الفرح؟ نحن 
نتعلـــم فـــي الكنيســـة ونصلـــي فـــي ألحاننا ونـــردد كلمة 
»هليللويـــا«، وهـــي كلمـــة تهليـــل وفـــرح، وهـــي كلمـــة 
مشـــهورة في ســـفر المزامير، وفي ســـفر الرؤيا تتكرر 

أربـــع مـــرات وتشـــير إلى جهـــات األرض األربع. 
أريـــد أن أتامـــل معكم في خمســـة مشـــاهد عن 

الفـــرح من أيـــن يأتي؟
المشـــهد األول: فـــي حيـــاة أمنـــا العـــذراء مريم 
عندمـــا نالـــت البشـــارة مـــن المـــاك جبرائيـــل، ذهبـــت 
إليهـــا  وذهبـــت  أليصابـــات،  القديســـة  إلـــى  بســـرعة 
لتخدمهـــا، وعندمـــا رأتهـــا أليصابـــات ابتهـــج الجنيـــن 
فـــي بطنهـــا، أّمـــا أمنـــا العـــذراء فحّولت هذه المناســـبة 
ُروِحـــي  َوَتْبَتِهـــُج  الـــرَّبَّ  َنْفِســـي  ـــُم  إلـــى صـــاة »ُتَعظِّ
ِبـــاهلِل ُمَخلِِّصـــي«؛ فهـــذا هـــو المصـــدر األول للفرح 
الخـــاص. أمنـــا العـــذراء مـــن البشـــر وعرفـــت أنهـــا 
تحتـــاج للخـــاص، وهكـــذا جميـــع أجيال العهـــد القديم 
كانـــت تبحـــث باشـــتياق عّمـــن يأتـــي ويخّلـــص، وحتى 
أجيال األمم كما قال ســـقراط: »ال ســـبيل إلى معرفة 
الحقيقـــة إال إذا جـــاء رب الحقيقـــة وأعلنهـــا بذاتـــه«. 
وقفـــت وصلـــت  جنســـنا  وفخـــر  أمنـــا  العـــذراء  مريـــم 
ِبـــاهلِل  ـــُم َنْفِســـي الـــرَّبَّ َوَتْبَتِهـــُج ُروِحـــي  وقالـــت »ُتَعظِّ
ُمَخلِِّصـــي« وكأنهـــا تضـــع أيدينـــا علـــى أول طريـــق 
الفـــرح. الفـــرح ال يأتـــي إاّل مـــن خـــال خاص الســـيد 
المســـيح على الصليب، ولذلك نحن نصلي »نشـــكرك 
ألنـــك مـــأت الـــكل فرًحا أيهـــا المخلـــص عندما أتيت 
لتعيـــن العالـــم«، فليـــس هنـــاك فرح إاّل فـــرح الصليب، 
هـــذا هـــو المصـــدر الرئيســـي، وأمنـــا العـــذراء تشـــير 
إليـــه وتعلمنـــا وتعلـــن احتياجهـــا للخـــاص، فاإلنســـان 

لـــن يعـــرف فرًحـــا إاّل إذا بـــدأ بالخـــاص الـــذي قدمـــه 
المســـيح علـــى الصليـــب. 

المشـــهد الثانـــي: نـــراه فـــي القديـــس يوســـف 
النجـــار ذلـــك الشـــيخ الوقور الذي اختّصـــه هللا ليكون 
العـــذراء  رفيًقـــا ألمنـــا  وكان  التجســـد،  لســـر  حـــارس 
فـــي الطريـــق لبيـــت لحـــم، وهـــو الـــذي صاحـــب األم 
والطفـــل الرضيـــع إلـــى مصـــر عبر طرق شـــاقة جًدا. 
الفـــرح هنا هو فرح المســـئولية، فاهلل عندمـــا يمنحنا 
مســـئولية تكون مصدًرا للفرح إذا اســـتخدمها اإلنســـان 
بـــكل أمانـــة وإخـــاص. فـــي مثـــل الوزنات قال الســـيد 
»ُكْنـــَت َأِميًنـــا ِفـــي اْلَقِليـــِل َفُأِقيُمَك َعَلى اْلَكِثيـــِر. ُاْدُخْل 
ِإَلى َفَرِح َســـيِِّدَك«، ألن العبد كان أميًنا ومخلًصا. قد 
تتعدد المســـئوليات، ولكن في كل مســـئولية إذا تاجر 

فيهـــا اإلنســـان بـــكل أمانة يجـــد فرًحا.
الذيـــن  المائكـــة  مشـــهد  الثالـــث:  المشـــهد 
ظهـــروا فـــي الســـماء وهـــؤالء جعلـــوا الســـماء منيـــرة، 
َوَعَلـــى  اأَلَعاِلـــي،  ِفـــي  هلِل  »اْلَمْجـــُد  ورتلـــوا  وســـبحوا 
ـــَاُم، َوِبالنَّـــاِس اْلَمَســـرَُّة« هـــذا الفـــرح هو  اأَلْرِض السَّ
فرح التســـبيح، التســـبيح هـــو اللغة الراقيـــة للصاة.. 
كان فـــرح التســـبيح فـــرح حقيًقيـــا عّلمتـــه لنـــا المائكـــة 
مـــن خـــال هـــذه التســـبحة القصيـــرة ولكنهـــا شـــاملة. 
ال تســـتطيع أن تقـــدم تســـبيًحا إاّل أن تمجـــد هللا أواًل، 
وأن تصنـــع ســـاًما لتكـــون تســـبحتك مقبولة، والخطوة 
الثالثة بالناس المســـرة، أن تشـــعر بهذا الفرح، وتنشـــر 
الفـــرح فـــي حيـــاة النـــاس، فعطيـــة الحياة التـــي يعطيها 
هللا لنـــا هـــو صاحبهـــا، فاطمئـــن هللا يقـــود خطواتـــك، 
فعـــش أيامـــك فرًحـــا وفـــّرح من حولك. المشـــهد الثالث 

كان التســـبيح، والتســـبيح يمـــأك فرًحـــا.
المشـــهد الرابـــع: نجـــده عنـــد الرعاة وهـــم أناس 
بســـطاء، مؤتمنـــون علـــى القطعـــان التـــي يرعونهـــا، 
ألنهـــم  مدينـــة  أّيـــة  ســـكان  خـــارج  ُيعتبـــرون  وكانـــوا 
فـــي  بـــكل أمانـــة يحرســـوا القطعـــان  يتنقلـــون، كانـــوا 
الباديـــة، وكانـــت هـــذه البســـاطة هـــى ســـبب الفرح. 
يقـــول القديـــس أغســـطينوس: »وقفت علـــى قّمة العالم 
أخـــاف  أشـــتهي شـــيًئا وال  نفســـي ال  عندمـــا وجـــدت 
شـــيًئا«؛ هـــؤالء كانـــوا كذلـــك، وكانـــت الصفـــة الغالبـــة 
فيهم أنهم عاشـــوا حياة الرضا. اإلنســـان الذي يتذّمر 
ال يشـــعر بالفـــرح، وهـــؤالء البســـطاء الرعـــاة اســـتحقوا 
أن يكونـــوا أول مـــن يعرف بمياد الســـيد المســـيح في 
العالـــم كلـــه. ربمـــا معيشـــتهم بســـيطة، ولكنها صنعت 
لهـــم فرًحـــا، وظهـــر لهـــم المـــاك وقـــال لهـــم »َفَهـــا َأَنا 
ـــْعِب«. ونعرف  ـــُرُكْم ِبَفَرٍح َعِظيٍم َيُكوُن ِلَجِميِع الشَّ ُأَبشِّ
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صلى قداســـة البابا تواضروس الثاني، قداس 
عيـــد الميـــاد المجيـــد، مســـاء يوم األربعـــاء ٦ يناير 
2٠21م، فـــي كنيســـة التجلـــي بمركـــز لوجـــوس في 
المقـــر البابـــوي بديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي بوادي 
النطرون، بمشـــاركة 14 من أحبار الكنيســـة وبدون 
حضـــور شـــعبي. اشـــترك مـــع قداســـته فـــي الصـــاة 
مطـــران  مرقـــس  األنبـــا   )1( النيافـــة:  أصحـــاب 
شـــبرا الخيمـــة. )2( األنبـــا دانيـــال أســـقف المعادي 
وســـكرتير المجمـــع المقـــدس. )3( األنبـــا رافائيـــل 
األســـقف العـــام لكنائـــس وســـط القاهـــرة. )4( األنبا 
مكســـيموس األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع مدينة 
الســـام والحرفيين. )5( األنبا مارتيروس األســـقف 
العـــام لكنائس قطاع شـــرق الســـكة الحديـــد بالقاهرة. 
األنبـــا   )7( العـــام.  األســـقف  إرميـــا  األنبـــا   )٦(
لكنائـــس قطـــاع مصـــر  العـــام  يوليـــوس األســـقف 
القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات. )8( األنبـــا مـــكاري 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطاع شـــبرا الجنوبية. )9( 
األنبـــا آنجيلـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع 
شـــبرا الشـــمالية. )1٠( األنبـــا بافلي األســـقف العام 
لكنائـــس قطـــاع المنتزه والمشـــرف العـــام على خدمة 
اكليمنـــدس  األنبـــا   )11( باإلســـكندرية.  الشـــباب 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع ألماظـــة والهجانـــة 

العـــام لكنائـــس قطـــاع حدائـــق القبـــة والوايلـــي. كمـــا 
شـــارك فـــي القـــداس عـــدد محـــدود مـــن رهبـــان ديـــر 
القديس األنبا بيشـــوي بوادي النطرون والشمامســـة. 

وألقـــى قداســـته عظـــة قـــداس العيـــد عـــن الفرح.

إياريـــون  األنبـــا   )12( نصـــر.  مدينـــة  وشـــرق 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع غرب اإلســـكندرية. 
)13( األنبـــا هرمينا األســـقف العـــام لكنائس قطاع 
شـــرق اإلســـكندرية. )14( األنبا ميخائيل األســـقف 

هنـــأ الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي يـــوم األربعـــاء ٦ ينايـــر 2٠21م، 
عبـــر Video Conference، قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، والشـــعب 
المصـــري بأكملـــه، بمناســـبة عيد المياد المجيد، وذلك ترســـيًخا لحرص الســـيد 
الرئيـــس علـــى المشـــاركة بصفة شـــخصية في قداس عيد الميـــاد المجيد لتهنئة 

األقبـــاط ومشـــاركتهم فـــي احتفاالتهم. 

وقـــد أكـــد الســـيد الرئيـــس فـــي اللقاء أن وحدة شـــعب مصر ونســـيجه الواحد 
لطالما كانت من أقدس ما يعتز به شـــعبها على مر العصور، وهو ما يتعين 
التنبـــه لـــه باســـتمرار، حيـــث كان اعتقـــاد أهـــل الشـــر علـــى الـــدوام أن النيـــل من 

مصـــر يبـــدأ بإصابتها فـــي القلب، وهو وحدة 
شعبها. كما شدد السيد الرئيس على حرص 
الدولة على أن تقدم النموذج للشـــعب بغرس 
مفاهيم االختاف والتنوع في الشـــكل والفكر 
والعقيـــدة كســـبيل أساســـي للتقـــدم والتطـــور، 
وتقبلهـــا  احترامهـــا  يجـــب  إلهّيـــة  وكحقيقـــة 
فـــي المجتمـــع الواحـــد، أخـــًذا فـــي االعتبـــار 
مـــا تدعـــو إليـــه كافـــة األديـــان مـــن التعايـــش 
علـــى األســـس اإلنســـانية ونشـــر قيـــم المحبة 
والمســـاواة. كمـــا أشـــار الســـيد الرئيـــس إلـــى 
أن الكثيـــر مـــن المجتمعـــات الغربيـــة تتطلـــع 
لاقتـــداء بالتاريـــخ الطويـــل والتـــراث العريـــق 
المشـــترك  العيـــش  والـــذي صبغـــه  لمصـــر، 
وجســـدت معالمـــه القيـــم اإلنســـانية الســـامية 
الســـلمي  للتعايـــش  األديـــان  رســـختها  التـــي 
وقبول اآلخر، مؤكًدا ســـيادته أن أي مواطن 
ينتمـــي لهـــذا البلـــد ال ينبغـــي أن تكـــون لهويتـــه الدينية دوًرا فـــي تحديد أو تمييز 

مـــا لـــه مـــن حقـــوق ومـــا عليـــه مـــن واجبات. 

ومـــن جانبـــه قـــام قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي بتقديم الشـــكر للســـيد 
الرئيـــس علـــى تهنئـــة ســـيادته لـــكل المصرييـــن، وحرص ســـيادته على اســـتمرار 
القيـــام بهـــذه اللفتـــة الوطنيـــة المقـــدرة، مؤكـــًدا قيمـــة الـــدالالت والرســـائل التـــي 
يرســـخها هـــذا التقليـــد الشـــخصي مـــن قبـــل الســـيد الرئيـــس تجـــاه صـــون وحـــدة 
المصرييـــن، وتجـــاه مبـــدأ المواطنـــة والتنـــوع كعنصـــر مجتمعـــي رئيســـي وأحـــد 

عوامـــل القـــوة لمصـــر وحضارتهـــا منـــذ فجـــر التاريـــخ. 
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فـــي مســـتهّل عظـــة قـــداس العيـــد، قـــام قداســـة 
المســـئولين  الســـادة  لـــكل  الشـــكر  بتقديـــم  البابـــا 
بالتهنئـــة  تقدمـــوا  الذيـــن  العامـــة،  والشـــخصيات 
لقداســـته ولجمـــوع األقبـــاط بمناســـبة عيـــد الميـــاد 

قداســـته: وقـــال  المجيـــد، 

المجيـــد  الميـــاد  بعيـــد  األحبـــاء  أيهـــا  أهنئكـــم 
لعـــام 2٠21م، وهـــو العيـــد الـــذي نفتتـــح بـــه الســـنة 
المياديـــة. أهنـــئ جميع الكنائس القبطية في مصر 
وفـــي خـــارج مصر في المهجـــر. أهنئ جميع اآلباء 
المطارنـــة واألســـاقفة، واآلبـــاء الكهنـــة والقمامصـــة 
وكل  الشـــعب،  وكل  والشمامســـة  والقســـوس، 
األراخنـــة، والشـــباب، واألطفـــال، فـــي كل كنائســـنا 
وإيبارشـــياتنا فـــي مصـــر، وفـــي باد المهجـــر، وفي 
أفريقيـــا، وفـــي  أمريـــكا، ودول أوروبـــا، وفـــي دول 
أورشـــليم القدس، وفي منطقة الخليج، وبعض دول 
آســـيا، وفـــي أســـتراليا.. أهنئكـــم جميًعـــا بهـــذا العيـــد.

وباإلصالـــة عن نفســـي، وعـــن المجمع المقدس 
القبطيـــة األرثوذكســـية، وهيئـــة األوقـــاف  لكنيســـتنا 
والمجالـــس  العـــام  المّلـــي  والمجلـــس  القبطيـــة، 
واإلكليـــروس  القبطيـــة،  الهيئـــات  وكافـــة  الفرعيـــة، 
المهجـــر؛  وبـــاد  والخـــارج  بمصـــر  الشـــعب  وكل 
نقـــدم الشـــكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيســـي 
رئيـــس الجمهوريـــة، والـــذي عّودنـــا دائًمـــا أن يهنئنـــا 
بالعيـــد بحضـــوره منذ عـــام 2٠15م، وهذا الحضور 
يفرحنـــا جميًعـــا وإن كّنـــا هـــذا العـــام بســـبب جائحـــة 
كورونـــا والظـــروف الصحيـــة التي تســـود العالم، فقد 
 video conference فّضـــل أن يتصـــل بنا عبـــر
فـــي رســـالة طيبة، ومهنًئا جميـــع األقباط في مصر 
وفـــي كل العالـــم. أشـــكره كثيـــًرا، ونصلـــي ألجلـــه، 
ومـــن أجل كل المســـئولين فـــي بادنا الحبيبة، نحن 
نشـــكره علـــى هـــذه المشـــاعر الطيبـــة، ونرفـــع أيدينـــا 
إلـــى هللا تبارك اســـمه ونصلـــي من أجل بادنا وكل 
العالـــم أن يرفـــع عنـــا هـــذه الجائحـــة، وينعـــم علـــى 

الجميـــع بالصحـــة والعافيـــة.

أيًضا أقدم كل الشـــكر والتقدير لكل من أرســـل 
وســـائل  خـــال  مـــن  تليفونًيـــا  اتصـــل  أو  برقيـــات 

التواصـــل االجتماعـــي للتهنئـــة بالعيـــد. 

تلقينـــا اتصـــااًل كريًمـــا مـــن المستشـــار الجليـــل 
عدلـــي منصـــور الرئيـــس الســـابق، وتلقينـــا تهنئـــة 
بالعيـــد مـــن الرئيـــس محمـــود عبـــاس أبـــو مـــازن 
عـــارف  الرئيـــس  والســـيد  فلســـطين،  دولـــة  رئيـــس 

باكســـتان.  علـــوي رئيـــس 

وأيًضـــا هنأنـــا بالعيـــد الســـيد الدكتـــور علي عبد 
العـــال رئيـــس مجلـــس النـــواب، والســـيد المستشـــار 
عبـــد الوهاب عبـــد الرازق رئيـــس مجلس الشـــيوخ، 
الدكتـــور  الســـيد  المجيـــد  بالعيـــد  تليفونًيـــا  وهنأنـــا 
مصطفـــى مدبولـــي رئيس مجلـــس الـــوزراء، وأيًضا 
هنأنـــا فضيلـــة اإلمام األكبر األســـتاذ الدكتور أحمد 

وزيـــر االتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعلومات، والســـيد 
الدكتور أشـــرف صبحـــي وزير الشـــباب والرياضة، 
والســـيد الدكتـــور عاصـــم الجـــزار وزيـــر اإلســـكان 
والمرافـــق والمجتمعـــات العمرانيـــة، والفريـــق كامـــل 
الوزير وزير النقل، والســـيد المستشـــار عمر مروان 
وزيـــر العـــدل، والســـيد أســـامة هيـــكل وزيـــر الدولـــة 
لإلعام، والســـيد المستشـــار عاء الدين فؤاد وزير 
شـــئون المجالـــس النيابيـــة، والســـيدة نيفيـــن جامـــع 
وزيـــرة التجـــارة والصناعـــة، والســـيدة نيفيـــن القباج 
وزيـــرة التضامـــن االجتماعـــي، والســـيد محمد محمد 
األراضـــي،  واســـتصاح  الزراعـــة  وزيـــر  القصيـــر 
والســـيد الطيـــار محمـــد منار عنبـــة وزيـــر الطيران 
المدنـــي، ولـــواء مهنـــدس محمد أحمد مرســـي وزير 

الدولـــة لإلنتـــاج الحربي.

ومـــن الســـادة المحافظيـــن: الســـيد اللـــواء خالـــد 
فـــوده محافـــظ جنـــوب ســـيناء، والســـيد اللـــواء خالد 
عبـــد العـــال محافـــظ القاهـــرة، واللـــواء هشـــام عبـــد 
العزيـــز محافـــظ البحيـــرة، والدكتـــورة منـــال عـــوض 
محافـــظ  الفقـــي  طـــارق  واللـــواء  دميـــاط،  محافـــظ 
محافـــظ  البـــاري  عبـــد  أشـــرف  واللـــواء  ســـوهاج، 
أســـوان، واللـــواء إبراهيـــم أحمد أبـــو ليمون محافظ 
المنوفيـــة، والســـيد اللـــواء أشـــرف الـــدودي محافـــظ 
قنـــا، والدكتـــور محمـــد هانـــي غنيـــم محافـــظ بنـــي 
محافـــظ  خالـــد  مصطفـــي  والمستشـــار  ســـويف، 
األقصـــر، واللـــواء عمـــرو محمـــد حنفـــي محافـــظ 
البحـــر األحمـــر، واللـــواء أسامــــــــــــة القاضــــــــــــي 

المنيـــا.  محافـــظ 

األجـــاء  القضـــاة  الســـادة  أيًضـــا  نشـــكر  كمـــا 
المستشـــارين رؤســـاء الهيئـــات القضائيـــة، ورؤســـاء 
األنديـــة القضائيـــة وأعضائهـــا، ورؤســـاء المحاكـــم، 
والهيئـــات الوطنيـــة لانتخابـــات، ورؤســـاء النيابـــات 
العامة، الذين هنأونا بالعيد. نخص بالشـــكر الســـيد 
المستشـــار عبـــد هللا عمـــر رئيـــس محكمـــة النقـــض 
ورئيس مجلس القضاء األعلى، والســـيد المستشـــار 
محمـــد حســـام الدين رئيـــس مجلس الدولة، والســـيد 
نـــادي  رئيـــس  المحســـن  عبـــد  محمـــد  المستشـــار 
القضـــاة، والســـيد المستشـــــــــــار حمــــــــــــادة الصاوي 

العام.  النائـــب 

كمـــا هنأنـــا أيًضا الســـيد المستشـــار بهاء الدين 
أبو شـــقة وكيل أول مجلس الشـــيوخ، والسيدة فيبي 
فـــوزي وكيـــل مجلـــس الشـــيوخ، ولفيـــف من الســـادة 
أمنـــاء ووكاء وأعضاء مجلســـي النواب والشـــيوخ.

هشـــام  المستشـــار  الســـيد  بالعيـــد  هنأنـــا  كمـــا 
بـــدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاســـبات، وأيًضا 
تلقينـــا التهنئـــة مـــن عـــدد مـــن الســـادة نواب الـــوزراء 

والمحافظيـــن ورؤســـاء المـــدن واألحيـــاء.

كذلـــك لفيـــف مـــن الســـادة رؤســـــــــــــــاء البعثـــات 
الدبلوماســـية وســـفراء الدول الُمعتَمدين لدى مصر، 

الطيـــب شـــيخ الجامع األزهر، وهنأنـــا أيًضا صاحبا 
مفتـــي  شـــوقي عـــّام  الدكتـــور  األســـتاذ  الفضيلـــة 
الديـــار المصريـــة، وفضيلـــة الدكتـــور محمد مختار 

جمعـــة وزيـــر األوقـــاف. 

أرســـل لنـــا تهنئـــة الســـيد طـــارق عامـــر محافظ 
ربيـــع  أســـامة  الفريـــق  والســـيد  المركـــزي،  البنـــك 
رئيـــس هيئـــة قنـــاة الســـويس، واتصـــل بنـــا تليفونًيـــا 
ســـيادة الفريـــق أول محمـــد أحمد ذكي وزيـــر الدفاع 
واإلنتـــاج الحربـــي القائـــد العـــام للقـــوات المســـلحة، 
الفريـــق محمـــد فريـــد  الســـيد  بالعيـــد  أيًضـــا  هنأنـــا 
المســـلحة،  القـــوات  حـــرب  أركان  رئيـــس  حجـــازي 
والســـيد الفريـــق أحمـــد خالـــد حســـن قائـــد القـــوات 
البحريـــة، والســـيد الفريق محمـــد عباس حلمي قائد 
القـــوات الجويـــة، والســـيد لـــواء أركان حـــرب محمـــد 
حجـــازي قائـــد قـــوات الدفـــاع الجـــوي؛ كل االحتـــرام 
والتقديـــر واالعتـــزاز لقواتنـــا المســـلحة حمـــاة مصـــر 
ودرع الوطـــن. هنأنـــا أيًضـــا الســـيد الوزيـــر عبـــاس 
كامـــل مدير جهاز المخابـــرات العامة، وهنأنا أيًضا 
ببرقيـــات تهنئـــة رقيقـــة الســـيد اللـــواء محمود توفيق 
وزير الداخلية، كما نشـــكر نواب ومســـاعدي ومدير 
األمـــن والقطاعـــات األمـــن الوطنـــي واألفـــراد علـــى 
مجهوداتهـــم فـــي تأميـــن الصـــاة بجميـــع الكنائـــس، 
ومتابعة التزام الشـــعب باإلجـــراءات االحترازية. كل 
الشـــكر والتقديـــر للرجـــال الشـــرطة الســـاهرين علـــى 

حفـــظ األمـــن واألمـــان.

تلقينـــا أيًضـــا تهنئـــة رقيقـــة مـــن الســـيدة الدكتورة 
هالـــة زايـــد وزيـــرة الصحـــة والســـكان، ويســـعدنا في 
فـــي  العامليـــن  لـــكل  الشـــكر  نقـــدم  المقـــام أن  هـــذا 
الفـــرق الصحيـــة، األطباء والتمريـــض والفنيين وكل 
العامليـــن، ومجهوداتهـــم التـــي يقدمونها ليـــًا ونهاًرا 
وســـط خطـــر داهـــم، وتضحيـــات جســـام دون كلـــل 
أو خـــوف. نقـــدم لهـــم الشـــكر والتقديـــر بـــكل قلوبنا، 

ونصلـــي مـــن أجـــل ســـامتهم جميًعـــا.

تلقينـــا أيًضـــا من الســـادة الوزراء الســـيد الســـفير 
ســـامح شـــكري وزيـــر الخارجيـــة، والســـيد الدكتـــور 
محمـــد شـــاكر وزيـــر الكهربـــاء والطاقـــة المتجـــّددة، 
والســـيدة الســـفيرة نبيلـــة مكـــرم وزيـــرة الدولـــة للهجرة 
وشـــئون المصريين بالخارج، والســـيد الدكتور محمد 
عبـــد العاطي وزيـــر المـــوارد المائية والري، والســـيد 
الدكتـــور خالـــد العنانـــي وزيـــر الســـياحة واآلثـــار، 
والســـيد محمد ســـعفان وزير القوى العاملة، والســـيد 
الدكتـــور علـــي المصيلحي وزيـــر التمويـــن والتجارة 
الداخليـــة، واألســـتاذ الدكتـــور خالـــد عبـــد الغفـــار 
والســـيدة  العلمـــي،  والبحـــث  العالـــي  التعليـــم  وزيـــر 
الدكتـــورة هالـــة الســـعيد وزيـــرة التخطيـــط والمتابعـــة 
واالصـــاح اإلداري، والســـيدة الدكتـــورة إيناس عبد 
الدايـــم وزيـــرة الثقافـــة، والســـيد الوزيـــر محمد معيط 
وزيـــر الماليـــة، والســـيد اللـــواء محمد شـــعراوي وزير 
التنميـــة المحليـــة، والســـيد الدكتـــور عمـــرو طلعـــت 
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منهـــم: ســـفير المملكـــة العربيـــة الســـعودية، ودولـــة 
فلســـطين، ومملكة  البحرين، ودولة بيرو، وبوركينا 

فاســـو، وســـفارة فرســـان مالطة. 

نشـــكر أيًضا الســـادة رؤســـاء المجالـــس القومية 
واألجهـــزة  والمصالـــح  والهيئـــات  المتخصصـــة، 

لنـــا بالعيـــد.  الحكوميـــة والرقابيـــة، لتهنئتهـــم 

رؤســـاء  األســـاتذة  الســـادة  أيًضـــا  نشـــكر 
الجامعـــات، ونوابهـــم، ووكاءهـــم، وأعضـــاء هيئات 
منهـــم  ونخـــص  المصريـــة،  بالجامعـــات  التدريـــس 
الســـادة: جامعات بني ســـويف، وأسيوط، ودمنهور، 

وبنهـــا.  والزقازيـــق، 

كما هنأنا بالعيد أيًضا عدد من الســـادة الوزراء 
المحافظيـــن الســـابقين والبرلمانيـــن الســـابقين. مـــن 
الســـادة الوزراء السابقين: المهندس ياسر القاضي، 
واللـــواء أبـــو بكر محمـــود الجندي، والدكتـــور خالد 

قداسة ابلابا يصيل قداس رأس السنة بدير األنبا بيشوي

صلـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي في ســـاعة متأخرة من مســـاء يـــوم الخميس 31 ديســـمبر 2٠2٠م، صلوات تســـبحة نصف الليل وقداس رأس الســـنة 
المياديـــة 2٠21، بكنيســـة التجلـــي بالمقـــر البابـــوي بديـــر القديـــس األنبا بيشـــوي بوادي النطرون، بمشـــاركة عدد محدود من اآلباء األســـاقفة والرهبان والشمامســـة. 

يأتـــي هـــذا فـــي إطـــار قـــرار الكنيســـة بتعليق احتفاالت رأس الســـنة تجنًبـــا للتجمعات للوقاية مـــن انتقال العدوى بفيـــروس كورونا. 

ويلتيق جممع كهنة إيبارشية لوس آجنلوس

وبالخـــارج.  بمصـــر  والطوائـــف 

والمجلـــس  اإلعـــام،  وزارة  إلـــى  شـــكر  ونقـــدم 
الهيئـــات  فـــي  ممثـــًا  اإلعـــام  لتنظيـــم  األعلـــى 
التلفزيـــون  والصحافـــة، ورئيـــس  لإلعـــام  الوطنيـــة 
الهـــواء  علـــى  القـــداس  لصـــاة  لنقلهـــم  المصـــري، 
مباشـــرة. نشـــكر جميـــع القنوات الفضائيـــة المصرية 
وجميـــع  المصريـــة  واإلذاعـــة  واألجنبيـــة  والعربيـــة 
وكاالت األنبـــاء والصحـــف والمجـــات التـــي تقـــوم 
بنقـــل القـــداس اإللهـــي. نشـــكركم جميًعـــا وكل عـــام 

وأنتـــم بخيـــر.

كمـــا ُأقيـــم قـــداس عيـــد الميـــاد فـــي كنائس 
للمشـــاركة  تـــام  غيـــاب  فـــي  المرقســـية  الكـــرازة 
الشـــعبية، لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا.

فهمـــي، والدكتـــور جال مصطفى ســـعيد، والســـيد 
منيـــر فخـــري عبد النـــور، والدكتـــورة فينيس كامل 
جـــوده، والدكتـــورة ناديـــة زخاري، والســـفيرة مشـــيرة 
خطـــاب، والدكتـــور هانـــي قدري دميـــان، والدكتورة 
عائشـــة عبـــد الهـــادي، والدكتـــورة دريـــة شـــرف 
الديـــن، والدكتـــورة مهـــا الربـــاط، والمهندس هشـــام 
عرفـــات، والدكتور عمرو عزت ســـامة، والدكتور 
عـــادل عـــدوي، والدكتـــور مفيـــد شـــهاب، والســـيد 
أســـامة صالـــح، والســـيد أشـــرف ســـلمان، ودكتور 

مهنـــدس أســـامة كمال. 

نشـــكر أيًضا الســـادة رؤســـاء األحزاب ونوابهم، 
واالئتافـــات السياســـية، وتنســـيقية شـــباب األحـــزاب 
والجمعيـــات،  العامـــة،  والنقابـــات  والسياســـيين، 
ومؤسســـات العمـــل األهلـــي، الذيـــن هنأونـــا بالعيـــد. 

الكنائـــس  مـــن رؤســـاء  هنأنـــا  مـــن  نشـــكر كل 

الثاثـــاء  يـــوم  البابـــا  التقـــى قداســـة  كمـــا 
زووم  تطبيـــق  عبـــر  2٠2٠م،  ديســـمبر   29
علـــى شـــبكة اإلنترنـــت، مجمـــع كهنة إيبارشـــية 
لـــوس آنجلـــوس، بمشـــاركة أصحـــاب النيافـــة: 
األنبـــا ســـيرابيون مطـــران اإليبارشـــية، واألنبا 
ســـوريال، واألنبـــا أبراهـــام، واألنبـــا كيرلس. 
شـــارك في اللقاء أيًضا الدياكونيون )الشمامسة 
المكرســـون( الذيـــن يخدمـــون بلـــوس آنجلـــوس، 
والشمامســـة، وزوجـــات اآلبـــاء الكهنـــة. تحـــدث 
قداســـته مـــع مضيفيه عن خارطـــة طريق للعام 
الجديـــد علـــى المســـتويين الشـــخصي والرعوي، 
وذلـــك مـــن خال كلمـــات رســـالة معلمنا بولس 
يَماِن.  الرســـول األولى: »ِاْســـَهُروا. ٱْثُبُتوا ِفي ٱإْلِ

ْوا. ِلَتِصـــْر ُكلُّ ُأُموِرُكـــْم ِفـــي َمَحبَّـــٍة« )1كـــو1٦: 13-14(. وعقـــب انتهـــاء المحاضـــرة حـــرص قداســـة البابا على اإلجابة على أســـئلة المشـــاركين  ُكوُنـــوا ِرَجـــااًل. َتَقـــوَّ
فـــي اللقـــاء الـــذي امتـــد لحوالي ســـاعتين.
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»..ُكُّ َمْن يُْؤِمُن بِِه الَ ُيْزَى« )رومية ١٠: ١١(

ويزور معهد اتلدبري الكنيس

ري حواًرا مع قداسة ابلابا توارضوس
ُ

جملة »الكتاب اذلهيب« ت

زار قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني بعد ظهر يوم الجمعة 25 ديســـمبر 
2٠2٠م، مقـــر المعهـــد القبطـــي للتدبيـــر الكنســـي والتنميـــة، واســـتمع إلى شـــرح 
عـــن نشـــاط المعهـــد خـــال الخمس ســـنوات الماضيـــة، وذلك من عميـــد المعهد 
األستاذ الدكتور مجدي لطيف السندي، والكورسات المتخصصة في مجاالت 
التدبير الكنســـي المتنوعة. كما أدار قداســـته مناقشـــة موســـعة مع أعضاء هيئة 

قداسة ابلابا ف مداخلة 
مع اإلعاليم عمرو أديب

أجـــرى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، 
مداخلـــة هاتفيـــة مـــع اإلعامـــي األســـتاذ عمـــرو 
أديب، يوم الســـبت 2٦ ديســـمبر 2٠2٠م، خال 
 mbc قنـــاة المـــذاع علـــى  برنامجـــه »الحكايـــة« 
مصـــر. وخـــال المداخلـــة أجـــاب قداســـته علـــى 
بعض األســـئلة بخصوص اإلجراءات االحترازية 

التـــي أعلنتهـــا الكنيســـة صبـــاح نفـــس اليـــوم.

أجـــرت مجلـــة »الكتـــاب الذهبـــي«، أحـــد أعـــرق 
إصدارات مؤسســـة »روز اليوســـف«، حواًرا تاريخًيا 
مـــع  أجـــراه  الثانـــي،  تواضـــروس  البابـــا  لقداســـة 
قداســـته الكاتـــب الصحفـــي، أيمـــن عبـــد المجيـــد، 
رئيـــس تحريـــر »الكتـــاب الذهبـــي« ورئيـــس تحريـــر 
مســـيرة  الحـــوار  شـــمل  اليوســـف«.  روز  »بوابـــة 
حيـــاة قداســـة البابـــا منـــذ الطفولـــة المبكـــرة، والنشـــأة 
والتعليـــم، ثـــم الرهبنـــة واألســـقفية والبطريركيـــة، ثـــم 

موقـــف قداســـته التاريخـــي أثنـــاء ثـــورة 3٠ يونيـــو. 
كمـــا تنـــاول عـــدد مجلـــة »الكتـــاب الذهبـــي«، تاريخ 
الكنيســـة الوطنية، منذ دخول المســـيحية في مصر، 
منتصـــف القـــرن األول الميـــادي، ومراحـــل الوحـــدة 
»المواطنـــة«،  عـــن  ونـــدوة  التاريخيـــة،  الوطنيـــة 
الحصـــن األول، وكيفيـــة تدعيـــم لبناتهـــا. ويحمـــل 
العـــدد غيـــر المســـبوق عنـــوان: »الكنيســـة المصرية 

2٠٠٠ عـــام وطنيـــة«.

التدريـــس والتدريـــب فـــي المعهـــد حـــول تطويـــر العمـــل المؤسســـي والبحثـــي في 
مجـــاالت الخدمـــة الكنســـية. رافـــق قداســـة البابا في الزيارة نيافـــة األنبا يوليوس 
األســـقف العـــام لقطـــاع كنائـــس مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات، والراهـــب 

القـــس كيرلس األنبا بيشـــوي مديـــر مكتب قداســـة البابا. 

تهنئة الكنيسة القبطية 
لرئيس جملس انلواب اجلديد

معالي المستشار/ حنفى جبالي 
يطيـــب لـــي أن أهنئكـــم، باختياركم رئيًســـا لمجلس النـــواب المصري في 

دورتـــه الجديدة 2٠21. 
نثـــق أن المجلـــس الجديـــد ســـيتمتع تحـــت رئاســـتكم بالخبـــرة الدســـتورية 
العريقـــة التـــي تملكونهـــا ســـواء علـــى المســـتوى األكاديمـــي أو مـــن خـــال 
عطائكـــم المتميـــز فـــي الســـلك القضائـــي المصـــري الـــذي ازدان برئاســـتكم 

للمحكمـــة الدســـتورية العليـــا. 
نصلـــي إلـــى هللا أن يهبكـــم القـــوة والمعونـــة فـــي أداء رســـالتكم الســـامية 
واســـتكمال مـــا بـــدأه البرلمان المصري الســـابق من إنجـــازات، خدمًة للوطن 
في ظل التحديات المعاصرة وتحقيق آماله من أجل غٍد مشرٍق للمصريين 

جميًعـــا، فـــي ظـــل القيادة الرشـــيدة للرئيس عبد الفتاح السيســـي. 

البابا تواضروس الثاني  
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 

قداسة ابلابا يلتيق خدام 
إيبارشية املعادي عرب تطبيق زووم

التقى قداســـة البابا تواضروس الثاني مســـاء يوم الخميس 24 ديســـمبر 
2٠2٠م، خـــدام التربيـــة الكنيســـة إليبارشـــية المعـــادي، بحضـــور نيافة األنبا 
دانيـــال أســـقف اإليبارشـــية وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، وذلـــك عبـــر تطبيق 
زووم. وألقـــى قداســـته خـــال اللقـــاء كلمـــة بعنـــوان »كيـــف نبدأ العـــام الجديد 
بفـــرح؟«، كمـــا أجـــاب على أســـئلة الخـــدام. حضر اللقاء، الـــذي امتد لحوالي 

ســـاعة وثلـــث، 48٠ خادًما وخادمة. 
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َنا َحْسَبَما اْنَتَظرْنَاَك.« )مزمور ٣٣: ٢٢( ْي
َ
ُتَك َعل »تِلَُكْن يَا رَبُّ رَْحَ

تطييب رفات القديس حينس اكما بدير السيدة العذراء )الرسيان(
َطيَّـــَب قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي يـــوم الجمعـــة األول من ينايـــر 2٠21م، القديس يحنس كاما الـــذي تحتفل الكنيســـة القبطية بعيده يـــوم األحد الموافق 
25 كيهـــك، شـــارك قداســـَته، فـــي طقـــس تطييـــب الرفـــات نيافـــة األنبـــا متاؤوس أســـقف ورئيـــس دير الســـيدة العذراء )الســـريان(، وحضـــور أصحاب النيافـــة: األنبا 
دانيـــال أســـقف المعـــادي وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، األنبـــا إيســـوذورس أســـقف ورئيس ديـــر البرمـــوس، واألنبا مارتيروس األســـقف العـــام لقطاع كنائس شـــرق 
الســـكة الحديـــد بالقاهـــرة، واألنبـــا دوماديـــوس أســـقف ٦ أكتوبـــر وأوســـيم، واألنبـــا يوحنـــا أســـقف شـــمال الجيزة، واألنبـــا أكليمندس األســـقف العـــام لكنائس قطاع 

ألماظـــة والهجانـــة وشـــرق مدينة نصر. 

ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، فـــي العاشـــرة والنصـــف مـــن صباح يـــوم األحـــد 3 ينايـــر 2٠21م، كلمة عبـــر قنـــاة ON TV، إحدى قنوات الشـــركة 
المتحـــدة للخدمـــات اإلعاميـــة، وذلـــك فـــي إطـــار عظـــة األحـــد األســـبوعية. وقدم قداســـته التهنئة فـــي بداية العظـــة، بالعام الجديد وعيـــد المياد المجيد، مشـــيًرا إلى 
أن أناجيـــل قداســـات آحـــاد شـــهر كيهـــك األربعـــة مأخـــوذة مـــن األصحـــاح األول مـــن إنجيل لوقا، حيث قســـمت الكنيســـة هذا األصحـــاح إلى أربعة أجـــزاء ووضعت 
كل جـــزء فـــي فصـــل إنجيـــل القـــداس لـــكل أحـــد مـــن آحاد كيهك. وتناول قداســـته بالشـــرح نص تســـبحة زكريا الكاهن والد يوحنـــا المعمدان الواردة فـــي اإلنجيل ذاته. 

زيارة وزيري أوقاف 
مرص والسودان للكنيسة املعلقة

زار وزيـــرا األوقـــاف المصـــري الدكتـــور محمد مختار 
جمعة وزير األوقاف وبرفقته وزير األوقاف السودانــــــــــي 
الشـــيخ نصـــر الدين مفرح والوفد المرافق له، مســـاء يوم 
األربعاء 23 ديســـمبر 2٠2٠م، الكنيســـة المعلقة بمصر 
القديمـــة، وكان فـــي اســـتقبالهم نيافـــة األنبـــا يوليــــــــــوس 
األســـقف العــــــــــــام لكنائـــــــــــس قطــــــــــــــاع مصــــــــــــــر القديمة 

وأســـقفية الخدمات. 

مقابالت قداسة ابلابا

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا

قداسة ابلابا يليق عظة األحد ىلع القنوات الفضائية املرصية

الماضيـــة،  الثاثـــة  األســـابيع  مـــدار  علـــى 
اســـتقبل قداســـة البابـــا عدًدا مـــن الزائرين بالمقر 
البابـــوي بالكاتدرائيــــــــــــــة المرقسيـــــــــــــة الكبـــــــــــــــــرى 

كالتالـــي: بالعباســـية-القاهرة، 

يوم الخميس ٢4 ديسمبر ٢٠٢٠م 

+ نيافة األنبا مقار أســـقف مراكز الشـــرقية 
اللقـــاء  أثنـــاء  والعاشـــر مـــن رمضـــان، وجـــرت 
الخاصـــة  الرعويـــة  األمـــور  بعـــض  مناقشـــة 

باإليبارشـــية.

يوم السبت ٢6 ديسمبر ٢٠٢٠م

الذيـــن حضـــروا لتهنئـــة قداســـته بالعيـــد، وهـــم:
+ نيافة األنبا تكا، أسقف دشنا.

+ نيافـــة األنبــــــــــــا باسيليــــــــوس، أســـقف 
ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبا صموئيـــل المعترف 

بجبـــل القلمـــون. 
+ نيافـــة األنبـــا دانيال، أســـقف ورئيس دير 

القديـــس األنبـــا بـــوال بالبحر األحمر.
+نيافة األنبا بموا، أسقف السويس.

+ نيافـــة األنبـــا ماركـــوس، أســـقف دميـــاط 
والبـــراري. وكفرالشـــيخ 

الســـيدة  بكنيســـة  تيرانـــس  معهـــد  طلبـــة   +
أبـــي ســـيفين بعزبـــه النخـــل،  العـــذراء والشـــهيد 
بالمعهـــد،  األول  المســـتوى  اجتـــازوا  الذيـــن 
حيـــث أعطاهـــم قداســـته وأعطـــى شـــهادة اجتياز 
المســـتوى األول، كمـــا دار خـــال اللقـــاء حديث 
بيـــن قداســـته والطلبـــة، اســـتمع قداســـته خالـــه 

تســـاؤالتهم. عـــن  وأجـــاب  لطموحاتهـــم 

يوم الجمعة 8 يناير ٢٠٢١م

اســـتقبل قداســـة البابا تواضـــروس الثاني، 
القديـــس األنبـــا بيشـــوي  البابـــوي بديـــر  بالمقـــر 
بـــوادي النطـــرون، عـــدًدا مـــن اآلبـــاء األســـاقفة 

كنائـــس  فـــي  العامـــة  االجتماعـــات  بتعليـــق  قداســـته  قـــرار  مـــع  تماشـــًيا 
القاهـــرة واإلســـكندرية، بســـبب وبـــاء كورونـــا المســـتجد، فقـــد عقـــد قداســـته 
اجتماعـــه األســـبوعي بكنيســـة األنبـــا أنطونيـــوس بالمقر البابـــوي بالكاتدرائية 
المرقســـية الكبـــرى باألنبـــا رويـــس بالقاهـــرة، بـــدون حضـــور شـــعب، وتمـــت 
علـــى  بثهـــا  تـــم  كمـــا  المســـيحية،  الفضائيـــة  القنـــوات  علـــى  العظـــة  إذاعـــة 
 23 األربعـــاء  يـــوم  عظـــة  وكانـــت   .COC  قنـــاة خـــال  مـــن  اإلنترنـــت 

ديســـمبر 2٠2٠م، بعنـــوان »ال تكشـــف أســـرارك«. 

وكان موضـــوع عظـــة يـــوم األربعـــاء 3٠ ديســـمبر 2٠2٠م، »ال تكـــن 
جاهـــًا«، وُيعتبـــر هـــذا االجتماع هـــو األخير قبل التوقـــف المقرر الجتماع 
األربعـــاء خـــال شـــهر ينايـــر. وفـــي نهايـــة كلمتـــه هنـــأ قداســـة البابـــا أبنـــاءه 
بحلـــول العـــام الجديـــد 2٠21، وأعيـــاد الميـــاد والغطـــاس والختـــان وعـــرس 

قانـــا الجليـــل، متمنًيـــا الصحـــة والســـامة للجميـــع.
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الراهب باسيليوس املقاري
رقد في الرب بشـــيخوخة صالحة يوم الجمعة األول من يناير 2٠21م، 
األب الراهـــب باســـيليوس المقـــاري، بعـــد حيـــاة رهبانيـــة امتـــدت ألكثـــر من 
ســـبعة وأربعيـــن ســـنة، وعمـــر تجـــاوز ســـًتا وثمانيـــن ســـنة،. حيـــث ُوِلـــد عـــام 
1934م، وترهـــب عـــام 1973م. خالـــص تعازينـــا لمجمـــع رهبـــان ديـــر 

القديـــس أنبـــا مقـــار ببرية شـــيهيت، ولـــكل محبيه. 

القمص إرميا بليب 
من إيبارشية طموه

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة يـــوم االثنيـــن 28 ديســـمبر 2٠2٠م، 
القمـــص إرميـــا لبيـــب، كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء بترســـا وأبـــو النمـــرس 
التابعـــة إليبارشـــية طمـــوه، محافظـــة الجيـــزة، عـــن عمـــر بلـــغ ٦8 ســـنة بعـــد 
خدمة كهنوتية دامت 41 ســـنة. ولد يوم 3 ديســـمبر 1952م، وســـيم كاهًنا 
فـــي 2 ديســـمبر 1979م، ونـــال رتبـــة القمصيـــة عـــام 1994م. وُأقيمـــت 
صلـــوات التجنيـــز بديـــر أبـــي ســـيفين بطمـــوه )مقـــر مطرانية طمـــوه( بحضور 
صاحبـــي النيافـــة: األنبـــا صموئيل أســـقف إيبارشـــيته، واألنبا يوحنا أســـقف 
شـــمال الجيـــزة، وعـــدد مـــن اآلباء الكهنة وأســـرة األب المتنيح نظـــًرا للظروف 
الحاليـــة. خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبا صموئيل أســـقف إيبارشـــية طموه، 
ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية ولجميع أفراد األســـرة ولـــكل محبيه. 

 القمص ويصا أرمل 
من إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة يـــوم األحـــد 27 ديســـمبر 2٠2٠م، 
القمـــص ويصـــا أرمـــل، كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار بقطـــر شـــو، التابعـــة 
إليبارشـــية أبنـــوب والفتـــح وأســـيوط الجديـــدة، عـــن عمر تجاوز 73 ســـنة بعد 
خدمـــة كهنوتيـــة اســـتمرت ألكثـــر مـــن 31 ســـنة. ُوِلـــد األب المتنيـــح يـــوم 2٠ 
يونيـــو مـــن عـــام 1947م، وســـيم كاهًنـــا يـــوم 14 يونيـــو عـــام 1991م، ونال 
رتبـــة القمصيـــة في 8 نوفمبـــر 2٠٠٦م. خالص تعازينا لنيافة األنبا لوكاس 
أســـقف إيبارشـــية أبنـــوب والفتح وأســـيوط الجديدة، ولمجمـــع اآلباء كهنة 

اإليبارشـــية وألســـرته ولكل محبيه. 

القمص إبراهيم صادق 
من إيبارشية المنيا وأبو قرقاص

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم الســـبت 2٦ ديســـمبر 2٠2٠م، القمـــص إبراهيـــم 
صـــادق، كاهـــن كنيســـة القديـــس األنبا أنطونيـــوس بالمنيا، بعد مـــا يزيد على 
24 عاًمـــا فـــي خدمـــة الكهنـــوت، حيـــث ســـيم كاهًنا في 4 أكتوبـــر 199٦م، 
ونـــال رتبـــة القمصيـــة فـــي 3 أبريـــل 2٠11م، بيـــد المتنيـــح األنبا أرســـانيوس 
مطران المنيا وأبو قرقاص. وقد ُأقيمت صلوات تجنيزه بكنيســـته، واقتصرت 
المشـــاركة فـــي الصلـــوات علـــى نيافـــة األنبـــا مكاريـــوس، وعـــدد محـــدود من 
اآلبـــاء الكهنـــة إلـــى جانـــب أفـــراد أســـرة األب المنتقل فقـــط، التزاًمـــا بتعليمات 
الكنيســـة بشـــأن المشـــاركة فـــي الجنـــازات. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا 
مكاريـــوس األســـقف العام إليبارشـــية المنيا وأبوقرقـــاص، ولمجمع اآلباء 

كهنـــة اإليبارشـــية وألســـرته وكل محبيه. 

القمص كريلس صليب مرقص 
من إيبارشية أسوان 

رقـــد علـــى رجـــاء القيامـــة صبـــاح اليـــوم الســـبت الموافـــق 2٠21/1/9م، 
القمـــص كيرلـــس صليب مرقص، كاهـــن كنيســـة القديس مارمرقس بالســـيل 
الجديـــد بأســـوان، بعـــد خدمـــة كهنوتيـــة ألكثـــر مـــن 32 عاًمـــا. ُوِلـــد بِاســـم 
ممدوح صليب في 1947/9/15م باألقصر، وســـيم قًســـا بكنيســـة مارمرقس 
بالســـيل بأســـوان بتاريخ 1988/11/27م، وُرِســـم قمًصا في 1997/٦/٦م. 
اهتـــم اهتماًمـــا خاًصـــا بخدمـــة الشـــباب والوســـائل الســـمعية والبصريـــة، وكان 
مســـئواًل عن خدمة اإلدمان باإليبارشـــية. ُأقيمت صلوات الجنازة على روحه 
الطاهـــرة بكنيســـة الثاثـــة فتيـــة القديســـين بيوســـف الرامـــي فـــي وجـــود عـــدد 
قليـــل جـــًدا مـــن اآلبـــاء الكهنـــة والشمامســـة وأســـرته بـــدون حضـــور شـــعب. 
خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا هدرا مطران أســـوان، ومجمـــع اآلباء كهنة 

اإليبارشـــية، وأســـرته وكل محبيه.

القمص صموئيل زكريا 
من إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح

رقد في الرب بشـــيخوخة صالحة يوم الســـبت 9 يناير 2٠21، القمص 
صموئيل زكريا، كاهن كنيســـة رئيس المائكة ميخائيل بكفر يوســـف ســـمري 
التابعـــة إليبارشـــية الزقازيـــق ومنيـــا القمـــح، عن عمـــر تجاوز اثنين وســـبعين 
عاًمـــا قضـــى منهـــا ما يقرب مـــن اثنين وثاثين عاًما فـــي الخدمة الكهنوتية. 
بكالوريـــوس  علـــى  أكتوبـــر 1948، حصـــل   22 يـــوم  الراحـــل  األب  ُوِلـــد 
التجـــارة، وعمـــل وخـــدم فـــى عـــدة أماكـــن قبـــل أن ُيســـام كاهًنـــا بيـــد المتنيـــح 
األنبـــا ياكوبـــوس أســـقف الزقازيـــق الســـابق على كنيســـة الماك بكفر ســـمري 
يـــوم 2 أبريـــل 1989. بـــذل جهـــًدا معمارًيـــا كبيـــًرا فـــي كنيســـته وجعـــل منهـــا 
مـــزاًرا يقصـــده كثيـــرون مـــن أبنـــاء الكنيســـة مـــن كل مـــكان. كنـــا أنشـــأ بيـــت 
للتكريـــس وبيـــت للخلـــوة الروحية. نال نعمه القمصية في 28 نوفمبر 2٠11 
بيـــد نيافـــه األنبـــا تيموثـــاؤس أســـقف الزقازيق ومنيـــا القمح الحالـــي. وصلى 
نيافتـــه صلـــوات التجنيـــز مســـاء ذاته بمشـــاركة اآلباء كهنة الكنيســـة فقط إلى 
جانـــب أســـرة األب المتنيـــح نظـــًرا للظـــروف الحاليـــة. خالـــص تعازينا لنيافة 
األنبـــا تيموثـــاوس أســـقف الزقازيـــق ومنيا القمـــح، ومجمع اآلبـــاء كهنة 

اإليبارشـــية، وأســـرته وكل محبيه.

القس موىس عزيز 
من إيبارشية المنوفية

رقد في الرب يوم الثاثاء 29 ديســـمبر 2٠2٠م، القس موســـى عزيز، 
كاهن كنيســـة الشـــهيد مار جرجس بعزبة تتا مركز منوف، التابعة إليبارشـــية 
المنوفيـــة، عـــن عمـــر تجـــاوز ثاًثا وســـتين ســـنة، قضى منها مـــا يقارب 29 
ســـنة فـــي الخدمـــة الكهنوتيـــة، إثر إصابته بعدوى فيـــروس كورونا. ُوِلد األب 
ـــا بيد نيافة األنبا بنيامين مطران  الراحل يوم 25 مارس 1957م، وســـيم ِقسًّ
اإليبارشـــية فـــي 17 ينايـــر 1992م. خالـــص تعازينا لنيافـــة األنبا بنيامين 
مطران المنوفية، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية وألســـرته كل محبيه. 

القس بنيامني عزيز 
من إيبارشية صنبو وديروط

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة يـــوم االثنيـــن 28 ديســـمبر 2٠2٠م، 
القـــس بنياميـــن عزيـــز، كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بالمحموديـــة 
التابعـــة إليبارشـــية صنبـــو وديـــروط، عـــن عمـــر قـــارب 7٠ ســـنة قضى منها 

إذ سمعت أحًدا يثلب غريه اهرب منه كهروبك من حية سامة، حت يجل ويتعلم أال يتلكم بهذا مرة أخرى. )القديس جريوم(
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حوالـــي 24 ســـنة فـــي خدمـــة الكهنـــوت. ُوِلـــد األب المتنيـــح يـــوم 12 أبريـــل 
مـــن عـــام 1951م، وســـيم كاهًنـــا يـــوم 24 فبرايـــر عـــام 1997م، خـــدم فـــي 
كنائـــس الشـــهيد مـــار جرجـــس بصنبـــو، والشـــهيدة دميانـــة ببانـــوب، والقديس 
األنبـــا كاراس بديـــروط، وكان مســـئواًل عـــن قداســـات راهبـــات ديـــر الســـيدة 
العـــذراء بديـــروط. وتميـــزت خدمتـــه بنشـــاٍط ملحـــوظ وال ســـيما فـــي مجالـــي 
خدمـــة الذيـــن ليـــس لهم أحد يذكرهم، والحرفييـــن. وُأقيمت صلوات تجنيزه في 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء بديـــروط )مقـــر المطرانية( في اليـــوم ذاته، واقتصرت 
المشـــاركة فيهـــا علـــى عـــدد مـــن اآلبـــاء الكهنـــة إلـــى جانـــب أفراد أســـرة األب 
المنتقـــل فقـــط، التزاًمـــا بتعليمـــات الكنيســـة. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا 
برســـوم أســـقف صنبو وديروط، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية وألسرته 

محبيه. كل 

القس يعقوب اعزر 
من إيبارشية سمالوط وطحا األعمدة

ينايـــر 2٠21م، القـــس  اليـــوم األربعـــاء ٦  القيامـــة  رقـــد علـــى رجـــاء 
يعقـــوب عـــازر، كاهـــن كنيســـه القديســـة العـــذراء مريـــم بأبـــو ســـيدهم التابعـــة 
إليبارشـــية ســـمالوط وطحـــا األعمـــدة. وُأقيمـــت صـــاة الجنـــازة بكنيســـة مـــار 
مرقـــس بمعصـــرة ســـمالوط مســـاء اليـــوم ذاتـــه. خالص تعازينـــا لنيافة األنبا 
بفنوتيـــوس مطـــران ســـمالوط، ومجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وأســـرته 

وكل محبيـــه.

القس مرقس فرنسيس
من إيبارشية ابو تيج وصدفا والغنايم

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم الجمعـــة األول مـــن ينايـــر 2٠21، القـــس مرقـــس 
فرنســـيس، كاهن كنيســـة الشـــهيد مار جرجس بأوالد إلياس التابعة إيبارشـــية 
ابـــو تيـــج وصدفـــا والغنايـــم. خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبا أنـــدراوس مطران 

أبـــو تيـــج، ومجمع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وأســـرته وكل محبيه.

الشماس املهندس عماد صبيح جاد اهلل
أحد مهندسي البطريركية
رقـــد فـــي الـــرب يوم األحـــد 1٠ ينايـــر 2٠21م، 
الشـــماس المهنـــدس عمـــاد صبحـــي جـــاد هللا، أحـــد 
أول  فـــي  أول  فـــي  ُوِلـــد  البطريركيـــة.  مهندســـي 
أغســـطس 19٦1، وتخـــّرج مـــن كليـــة الهندســـة عام 
بيمـــن  األنبـــا  المتنيـــح  بيـــد  شماًســـا  ســـيم   .1984
أســـقف ملـــوى عـــام 197٦ على كنيســـة مارجرجس 
واألنبـــا أنطونيوس-محـــرم بـــك باإلســـكندرية، وهـــو 
مـــن قـــام ببنائهـــا عام 1999، وظـــل خادًما نياحته. 
بـــدأ خدمـــة مـــدارس  األحد )ابتدائي( عـــام 1978، 
وواظـــب علـــى هـــذه الخدمـــه حتى نياحتـــه، ولم يقبل 
ســـوى منصـــب الخـــادم فقـــط، وقبل بـــكل تواضع أن 

يكـــون ابنـــه فـــى الخدمـــه أميـــن عـــام الخدمة بالكنيســـة، ويظل هـــو أحد خدام 
ابتدائـــي. كمـــا كان دائـــم الخدمـــة فـــى معظـــم دور األيتـــام وذوي االحتياجات 
الخاصـــة. ُعـــِرف عنـــه محبتـــه القويـــة للكتـــاب المقـــدس وخصوًصـــا العهـــد 
القديـــم، لذلـــك قـــام بتدريســـه حوالـــى أربعـــة ســـنوات فـــى آن واحـــد فـــى كل 

.« )مزمور ٣١: ٢٤( ُمْنَتِظِريَن الرَّبَّ
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مـــن: الكليـــة اإلكليريكيـــه باإلســـكندريه، وإكليريكيـــه دمنهـــور، وإكليريكيه دير 
مارمينـــا، وإكليريكيـــه ديـــر مارجرجـــس للراهبـــات. خـــدم كمهنـــدس مع قداســـه 
البابا تواضروس الثاني بداية من عام 2٠٠٠، وقت أن كان قداســـته أســـقًفا 
عاًمـــا بالبحيـــرة، وقـــام ببنـــاء أكثر من عشـــر كنائس منهم عـــدد 2 كاتدرائية. 
وفـــى حبريـــة قداســـه البابـــا قـــام بالعديـــد مـــن المشـــروعات الهندســـية ومنهـــا: 
مدرســـة عيـــون مصـــر بكنج مريوط، المكتبـــة البابوية بالمقـــر البابوي، المقر 

اإلداري باألنبـــا رويس.

تحمـــل صليـــب المـــرض منـــذ نحـــو أربـــع ســـنوات حيـــث ُأصيـــب بقصور 
بوظائـــف الكلـــى مماألزمـــه بنظـــام غذائـــي صعـــب جـــًدا، وكان دائًمـــا يقـــول: 
»نشـــكر هللا« مـــن قلبـــه وليـــس مجـــرد كلمـــة. أخيـــًرا أراحـــه الـــرب مـــن أتعاب 

هـــذا العالـــم. خالـــص تعازينـــا ألســـرته وكل أحبائـــه.

األرخن االبيدياكون د. جيل برشى حنا
ُوِلـــَد الدكتور جميـــــــل في 
قرية مير، مركز القوصيـــــــة، 
محافظة أسيـــــــــــــوط في عـــــام 
1944 ونشأ فــــــــــــــــي أســـــــــــــرة 
تقيـــة فارتبـــط منــــــــــــــذ الصغر 
بالكنيســـة. وبدأ الخدمــــــــة في 
مـــدارس األحد فــــــــي شبابـــــــــه 

المبكـــر فـــي قريـــة ميـــر. التحـــق بكليـــة طب األســـنان جامعـــة القاهـــرة وعمل 
كطبيـــب أســـنان ناجـــح ومتميـــز، كان يقـــدم خدمـــات العـــاج للكنيســـة وكل 

محتـــاج بفرح شـــديد.
كان دائًمـــا بشـــوش الوجـــه ومثـــال الخـــادم األميـــن الذي يخـــدم في الخفاء 
بوداعـــة وانـــكار الـــذات وكان محـــب للجميـــع حســـب وصيـــة الســـيد المســـيح 
لذلـــك أحبـــه الجميـــع. بـــذل جهـــًدا كبيـــًرا فـــي خدمتـــه وكان دؤوًبـــا لتأســـيس 
وترخيـــص كنائـــس ومبانـــي خدمـــات عديـــدة وكان يهتـــم بالتعميـــر حيث كان 
قلبـــه متقـــًدا بالغيـــرة المقدســـة لبنـــاء بيـــوت للـــرب فـــي كل مكان. هـــذا بجانب 
خدمتـــه الروحيـــة والرعويـــة والتعليميـــة. وكان يعمـــل بنعمـــة خاصـــة جـــًدا من 
روح هللا القدوس الســـاكن فيه. أعان في حياته وأدخل الفرح لقلوب البســـطاء 
والمســـاكين والمكروبيـــن وســـتر الكثيـــر. كان ســـنًدا وعوًنـــا لـــكل مـــن يواجـــه 
مشـــكلة صعبة الحل فكان ســـنًدا للضعفاء وكان رجل المهام الصعبة فعاش 
كســـيده يجـــول يصنـــع خيـــًرا. باإلضافـــة إلـــى مـــا ســـبق كان عضـــو بالمكتب 
الفني لقداســـة البابا تواضروس الثاني، وعضو مجلس كنايس مدينة نصر، 
ورئيس مجلس كنيســـة مارجرجس وأبوســـيفين الواحة، ورئيس مجلس كنيســـة 
الســـيدة العـــذراء والقديـــس مارمينـــا مدينـــة نصـــر ســـابًقا. لـــم ينســـى الدكتـــور 
جميـــل األطفـــال فـــي خدمتـــه فقـــد كان يحمـــل قلب طفـــل في وداعتـــه ونقاوته 
وكان يهتـــم بالمشـــروعات التـــي تخص األطفال مثـــل الحضانات والمدارس. 
عمـــل مؤخـــًرا علـــى تخصيص عدًدا من المستشـــفيات الكنســـية الســـتخدامها 
كمستشـــفيات عـــزل لمواجهـــة فيـــروس كورونـــا لمســـاعدة جميـــع أبناء مصر. 
حًقـــا كان رجـــًا مميـــًزا فـــي كل شـــيء وكان يطلـــب هللا ليعمـــل معـــه فـــي 
كل خطـــوة وذلـــك مـــن خـــال عاقتـــه الوثيقـــة بالصلـــوات والكتـــاب المقـــدس 
والقداســـات والتســـابيح واآلن يتمتع بالتســـبيح مع المســـيح، هنيًئا لك فردوس 
النعيـــم. كلنـــا ثقـــة فـــي وعـــد هللا لخادمـــه. “حيث أكـــون أنا هنـــاك أيًضا يكون 

خادمـــي” )إنجيـــل يوحنـــا 12: 2٦(.
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عندما يفرغنا اهلل من ذواتنا، فهو جيعلنا أكرث قدرة الستقبال. )القديس أغسطينوس(

بـــدأت الخدمـــة فـــي جـــزر الفلبيـــن منـــذ عـــام 2٠11 بتســـجيل جمعيـــة 
خيريـــة غيـــر هادفـــة للربـــح تابعـــة للشـــئون االجتماعيـــة، لرعايـــة الفتيـــات 
الاتـــي تعرضـــن لإليـــذاءات واإلســـاءات، حيـــث تتكفـــل الكنيســـة بتربيتهن 
وتعليمهـــن روحًيـــا ونفســـًيا واجتماعًيا حتى إنهاء المرحلـــة الجامعية والقدرة 
علـــى االعتمـــاد على الذات، وإدماجهــــــــن فـــــــــــــي المجتمــــــــــع للقـــــــــــدرة على 

الحياة. مواجهـــة 
تعيـــش فـــي الملجـــأ اآلن مـــا يقـــرب مـــن عشـــرين فتـــاة تحـــت إشـــراف 

الخادمتيـــن المكرســـتين مارينـــا ماجـــد ونرفانـــا نصحـــي.
يوجـــد لدينـــا خدمـــة في جزيرة أخرى ُتســـّمى »تاكلوبان«. بدأت الخدمة 
عـــام 2٠15 بعـــد إعصـــار مدمر ضرب المدينة. فقامت الكنيســـة بإرســـال 
العديـــد مـــن القوافـــل الطبيـــة لمســـاعدة ســـكان المدينـــة، والخدمـــة مســـتمرة 
حتـــى اآلن وتشـــمل اآلن مناحـــي عديـــدة مثـــل الخدمات الطبيـــة والخدمات 

االجتماعيـــة والتنموية وخدمـــات تعليمية.
كل هـــذه الخدمـــات مّهـــدت لتعلُّـــق الكثير من األســـر بكنيســـتنا القبطية 
هنـــاك، وتوجـــد لهـــم اجتماعـــات روحيـــة منتظمـــة، ومدارس أحـــد لأطفال، 
ومؤتمرات روحية للشـــباب واألســـر، ودروس كتاب، وفصول للموعوظين. 
ويتـــم حالًيـــا إعـــداد خـــدام محليين من ســـكان المدينة للمســـاعدة في الخدمة 

واتساعها. ونموها 
تأسســـت الكنيســـة بالعاصمـــة مانيـــّا عـــام 2٠18، وبـــدأت باألنشـــطة 
الرعويـــة التـــي تشـــمل خدمـــة مـــدارس األحـــد ألطفـــال المناطـــق المجـــاورة 
وابتدائـــي وإعـــدادي، ونشـــاط مدرســـة  لخدمـــة مراحـــل حضانـــة  للكنيســـة 
ونشـــاط  الترفيهيـــة،  والرحـــات  كالمؤتمـــرات  وأنشـــطة مختلفـــة  األلحـــان، 

التمثيـــل والكـــورال والمســـرح األســـود. 
كمـــا تقـــوم الكنيســـة بعمـــل اجتماع للســـيدات والذي اســـتمر خال أزمة 
الكورونـــا أونايـــن. وتشـــمل أنشـــطة اجتمـــاع الســـيدات قـــراءة منتظمـــة في 
الكتـــاب المقـــدس، ومســـاعدة الســـيدات علـــى اكتســـاب مهـــارات مـــن خال 

برامج تتموية في مجاالت المنســـوجات وإنتاج الحلوى وأعمال الســـيراميك 
واإلكسســـوارات المختلفـــة، إليجـــاد فـــرص للعمـــل وزيادة دخل األســـرة.

يوجــــــــــــــــــد أيًضـــا اجتمــــــاعـــــــــــــــــات أخــــــــــــــــرى بالكنيســــــــــــــــة للرجـــــــــــــــــــــــال 
والموعوظيـــن.  والمتزوجيـــن 

كما قامت الكنيسة بعمل إرساليات طبية مجانية لخدمة شعب الفلبين 
غيـــر القادريـــن مـــن خـــال نخبـــة مـــن األطبـــاء المصرييـــن المتطوعين من 
مختلـــف دول العالـــم. وفـــي خـــال عـــام 2٠2٠ اســـتمرت الخدمـــة أوناين 
فـــي بعـــض التخصصـــات مـــن خـــال االستشـــارات الطبيـــة عن ُبعـــد. كما 
تـــم إنشـــاء عيـــادة أســـنان خيريـــة بالكنيســـة، وقـــام بافتتاحها ســـيادة الســـفير 

المصـــري بالفلبيـــن الســـفير/ أحمد شـــهاب الدين. 

يقـــوم بالخدمـــة فـــي الفلبين اآلباء الكهنـــة وزوجاتهم باإلضافة إلى أربع 
مكرســـات، ويتم رعاية ما يقرب من مئة وعشـــرين شـــخًصا أرثوذكســـًيا. 

نرجـــو صلواتكـــم مـــن أجـــل الخدمـــة والخـــدام والمخدوميـــن فـــي الفلبين، 
وكل المســـكونة مـــن أقاصـــي األرض إلـــى أقصاهـــا.
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اصربوا وانتظروا خالص الرب. ولك يشء سيتم ف حينه، ف ملء الزمان. )ابلابا شنوده اثلالث(

اتصـــل بي أحـــد اآلباء الكهنة 
فـــي  األجـــاء بطلـــب مشــــــــــــــــــورة 
بـــه  اتصلـــت  إذ  رعـــوي،  موقـــف 
إحـــدى األمهـــات من واليـــة بعيدة 
تحـــول  الشـــاب  ابنهـــا  أن  تخبـــره 
لاســـتقرار  وســـافر  شـــابة،  إلـــى 
فـــي منطقـــة خدمـــة األب الكاهـــن 
يعرفونـــه،  عّمـــن  بعيـــًدا  ليكـــون 
وأعطتـــه رقـــم ابنهـــا وطلبـــت منـــه 
االتصـــال به واالهتمام به روحًيا، 
مـــاذا  الكاهـــن  األب  وســـألني 
يفعـــل؟ هـــل يتصـــل؟ وإن اتصـــل 
هـــل يتعامل معـــه على أنه هو أم 
هـــي؟ ومـــا هـــي الرســـالة الروحية 
التـــي يعطيهـــــــــــــــا لـــه أو يعطيهـــا 
لهـــا؟ وهـــل يدعـــوه أو يدعوهــــــــــــــــا 

للكنيســـة؟ للحضـــور 
ولكنـــه  محيـــر!  موقـــف  حًقـــا 
واقـــع تواجهه الكنيســـة فـــي عملها 
تنـــوع  مـــع  وخاصـــة  الرعـــوي 
نتيجـــة  الرعويـــة  االحتياجـــات 
المتغيـــرات فـــي المجتمع، وظهور 
خاصـــة  لرعايـــة  تحتـــاج  فئـــات 
أن  أوّد  لـــذا  الفئـــة.  هـــذه  مثـــل 
أطـــرح بعـــض النقـــاط فـــي رعايـــة 

جنســـًيا.  المتحوليـــن 
الكنيســـة  مســـئولية  إن   -1
كان  مهمـــا  أحـــد  كل  ترعـــى  أن 
العـــدد.  كان  ومهمـــا  احتياجـــه 
ليطلـــب  جـــاء  المســـيح  فالســـيد 
ويخلـــص مـــا قد هلـــك، وعملنا أن 
نهتـــم بـــكل أحـــد. كمـــا أننـــا علينـــا 
أن نبحـــث عـــن الخروف الضال، 
إلـــى  تأتـــي  ال  الفئـــات  فبعـــض 
الكنيســـة، وهذا ال يعني أنها غير 
موجـــودة أو موجـــودة في المجتمع 
فقـــط. ففـــي القصـــة التـــي ذكرُتهـــا 
الشـــاب  هـــذا  لـــن يحضـــر  حتًمـــا 
إلـــى  شـــابة  إلـــى  تحـــول  الـــذي 
الكنيســـة، وقـــد يقبـــل مقابلـــة األب 
الكاهـــن أو ال يقبـــل. نشـــكر هللا 
فـــي هـــذه الحالـــة وافـــق أن يقابـــل 

الكاهـــن. األب 
2- علينـــا التفريـــق بيـــن هـــذه 
الظاهـــرة وقصـــص القديســـــــــــــــــات 
اللواتي تزّيين بزّي الرجال وعشـــن 

كرهبـــــــــــــان مثـــل القديســـة إياريـــا 
ألن  وغيرهـــن،  مارينـــا  والقديســـة 
البعـــض يســـتخدم هـــذة القصـــص 
لمســـاندة فكـــرة الحرية فـــي اختيار 

.gender الهويـــة الجنســـية

تحديـــد  تـــم  فئـــة  توجـــد   -3
بالخطـــأ،  البيولوجـــي  الجنـــس 
وعندمـــا بلغـــوا بـــدأوا بالشـــعور أن 
يختلـــف عّمـــا  أمـــًرا  داخلهـــم  فـــي 
هـــو فـــي الخـــارج، وكيفيـــة تعامل 
يولـــد  فمثـــًا  معهـــم،  المجتمـــع 
مولـــود، وُيَظـــن أنـــه ذكـــر لخطـــأ 
فـــي  نمـــو األعضـــاء ولكنـــه  فـــي 
ذلـــك  ويظهـــر  أنثـــى،  الحقيقـــة 
فيمـــا بعـــد. هـــذه الحـــاالت ُتعاَلـــج 
طبًيـــا بالجراحـــة وبعـــض األدوية، 
ويتـــم تصحيـــح الوضـــع، وُتعـــَرف 
باســـم  اإلنجليزيـــة  اللغـــة  فـــي 
التحـــول  أي   Transsexuals

البيولوجـــي. الجنســـي 

4- الفئـــة األكبـــر وهي الذين 
يرغبـــون فـــي التحـــول إلـــى جنـــس 
آخـــر ألســـباب متعددة مـــن أهمها 
حـــق االختيـــار. وهـــؤالء يفرقـــون 
 Sex البيولوجـــي  الجنـــس  بيـــن 
 ،Gender وبين الهوية الجنســـية
أو  ذكـــًرا  يُوِلـــد  اإلنســـان  ويـــرون 
أنثـــى، ولكنـــه مـــن حقـــه أن يحـــدد 
هويتـــه الجنســـية أن يكـــون رجـــًا 

أو أمـــرأة.

هذه األفكــــــــار هـــــــــي أفكار 
خاطئـــة، ويجب علينا فـــي عملنا 
الرعوي نحو هذه الفئة أن نقودهم 
إلى المفهوم الحقيقي للحرية »إن 
حرركـــم االبـــن فبالحقيقـــة تكونون 

)يو38:8(. أحراًرا« 

5- رعايـــة هذه الفئــــــــة تحتاج 
بيـــن  لبرامـــج خاصــــــــــة وخـــدام ُمدرَّ
علـــى التعامـــــــــــل معهــــــــــــم بطريقة 
روحيــــــــــة، فيهـــا القــــــــــــــدرة علـــــــــــــى 
االستمــــــــاع لهــــــــــــــــــــم وقيادتهــــــــــــــــم 

الصحيح. للطريـــق 

bishopserapion@lacopts.com

ونحـــن فـــي بدايـــــــــة عـــام جديـــد 
2٠21م نتطلـــــــــــع إلـــى المستقبــــــــل 
الـــذي فـــي يـــد هللا وال أحد يعرفه إال 
هللا وحـــــــــده، وأحـــب أن أقـــدم بعض 
الخواطـــــــــــر المقدســـــــــــة التـــي ترتبط 

ببدايـــة جديـــدة فـــي عـــام جديد:
١- ما أحلى البداية الجديدة!

ألنهـــا فرصـــة جديــــــــدة وكأنهـــا 
صفحة جديــــدة تنظر ما تكتب فيها 
مـــن أعمـــال، والقديس أغســـطينوس 
يقـــول: »هللا لـــن يحاســـبك عـــن مـــا 
فـــات بقـــدر مـــا هـــو علـــى اســـتعداد 
أن يمـــّزق صـــّك خطايـــاك، ويفتـــح 
لـــك صفحـــة جديـــدة. وخيـــر بدايـــة 
هـــي التوبـــة الحقيقيـــة ألنهـــا بدايـــة 
الجهـــاد  وهـــو  الحقيقـــي،  الجهـــاد 
لنصـــرة  كبدايـــة  الثابـــت  الواثـــق 
حقيقيـــة علـــى الـــذات«. وعلى قدر 
أهميـــة البدايـــة تكـــون األهمية كيف 
نبـــدأ؟ ألن كل بدايـــة لهـــا تأثيرهـــا، 
ودوام هـــذا التأثيـــر، فمن يبدأ بفتور 
قـــد يكمل بفتـــور، ومن يبدأ بكراهية 
أو خطايـــا شـــهوات قـــد يكمـــل فـــي 

مســـتنقع الخطيئـــة... الـــخ.
٢- كيــف أبــدأ مـــن جديـــد؟ 

ولإلجابـــة نقـــــــول: البـــد أن نبدأ 
بمـــن هـــو ســـبب في بدء كل شـــيء 
وهـــو هللا، فهو الذي يســـاعدنا على 
بداية قوية بقوته هو وليس بضعفنا 
نحـــن، وحيـــن نبدأ بقوتـــه تكون هذه 
القـــوة متتاليـــة ومتصاعـــدة فا تقدر 
القديـــس  الضعفـــات علينـــا، كقـــول 
فمـــن  معنـــا  كان هللا  بولـــس: »إن 
علينـــا« )رو31:8(، وكما كان مع 
يوســـف فـــكان رجًا ناجًحـــا. ويؤكد 
القديـــس أغســـطينوس: »إنه لمنظر 
رائـــع أن نشـــاهد الـــرب البًســـا درعه 
ليقاتـــل عّنـــا ولحسابنــــــــــا، فننتصـــر 
بنعمتـــــــــــه علـــى كل ضعــــــف وكل 
خطيــــــــــــة تحـــــــــــــــاول التسلُّل إلـــــــــــــى 

القلب اإلنســـاني«.
3- خطــــورة التركيـــــــز علـــــى 

الواحدة:  الفضيلة 
نسمـــــــــــع عــــــــــــن خطـــــــورة اآليـــة 
الواحدة ألنها تؤدي إلى الهرطقــــــة، 
هكذا الفضيلة الواحدة تؤذي الحياة 
الروحيــــــــــــة وتشـــوِّه حيـــاة الفضيلـــة 

التـــي نســـعى إليهـــــــــا، فالفضائـــــــــل 
كالعنقـــود مترابطـــة مًعـــا، فكمـــا ورد 
فـــــــي )2بط5:1-7( »قدمــــــــــــوا في 
إيمانكـــــــــم فضيلـــة، وفـــي الفضيلـــة 
ًفـــا، وفي  معرفـــة، وفـــي المعرفـــة تعفُّ
ـــف صبًرا، وفي الصبر تقوى،  التعفُّ
وفـــي التقـــوى مـــودة، وفـــي المـــودة 
محبـــة أخويـــة«. فرغـــم أن اإليمـــان 
لفضيلـــة  يحتـــاج  لكنــــــــــه  فضيلـــة، 
ُمكّملـــة مثـــل المعرفــــــــــــة والصبـــــــــر 
ـــف والتقـــوى والمـــودة كتعبيـــر  والتعفُّ
عـــن المحبــــــــــة وهكـــذا... لكـــن َمـــْن 
يركـــز على فضيلـــة واحدة ويرفض 
الباقي ممكن أن تتحول إلى رذيلة! 
فالرحمـــة بـــدون عــــــــــدل مرفوضـــة، 
وهكـــذا العـــدل بـــدون رحمة، وكذلك 
ـــف قـــد  المحبـــة بـــدون حكمـــة وتعفُّ
أعطانـــا  لذلـــك  شـــّر،  إلـــى  تتحـــول 
الـــرب مثـــااًل لتكامـــل الفضيلة حين 
قـــال: »كونـــــــوا حكمـــاء كالحيـــات، 
بســـطاء كالحمـــام«، فالحكمة بدون 
بســـاطة مكــــــــــر وشـــــــــــر، والبســـاطة 
بـــدون حكمـــة ســـذاجة، لذلـــك يجب 
أن تتاحـــم الفضائل مًعـــا كالعنقود 
ألنهـــا الحكمـــة التـــي تربـــط بين كل 
الفضائـــل اإلفراز والتمييز والمعرفة 
واالستنــــــــــــارة التـــي تكشــــــــــف أنه ال 
يوجـــــــــــد تناقـــــــــض بيـــن الفضائـــــــل، 
فالحـــب والحـــزم الزمـــان، والطيبـــة 
ـــان بعضهمـــا، والرحمة  والقـــوة يكمِّ
والعـــدل يتكامـــان، واالتضاع وقوة 
بعضهمـــا.  يكّمـــان  الشـــخصية 
وال شـــّك أن هـــذه الفضائـــل تجعـــل 
َمـــْن يقتنيهـــا قـــدوة، والمثـــل يقـــول: 
 deeds have voice louder
than words، لذلـــك مـــن يقتنـــي 
الفضيلـــة يكـــون أقـــوى ممـــن يتكلـــم 
عنها حتى وهو صامت، ألن ســـر 
قوتـــه فـــي الحـــق الـــذي يتكلـــم بـــه، 
لذلـــك تكمـــن المثاليـــة فـــي َمـــْن ال 
ُيرضـــي ذاته بـــل يرضي هللا فينجو 
مـــن الغـــــــرور ويبـــدأ أولـــى خطواته 
إلـــــــــى القـــــــــــــدوة، وفي ذلك يتقدمـــــــه 
نـــور كلمــــــــــة هللا فيقـــول »ســـــــــــــراج 
لرجلـــي كامـــك ونـــور لطريقـــي«، 
وهكـــذا ينجـــح في مســـيرته الروحية 
إلـــى الملكـــوت األبدي الذي نســـعى 

جميًعا... إليـــه 

anbabenyamin@hotmail.com
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ْصِدهِ.« )روميه ٨: ٢٨(
َ
وَن َحَسَب ق ِيَن ُهْم َمْدُعوُّ

َّ
وَن اهلَل، اذل ِيَن حُيِبُّ

َّ
َخرْيِ لِل

ْ
ْشَياءِ َتْعَمُل َمًعا لِل

َ
نَّ ُكَّ األ

َ
ُم أ

َ
ُْن َنْعل »وَنَ

المفهـــوم  فـــي  »الكلمـــة« 
اليهـــودي )يو١:١-3( لقـــد بدأ 
بعاقـــة  إنجيلـــه  يوحنـــا  القديـــس 
قبـــل  )الكلمـــة(  واالبـــن  اآلب 
الخليقـــة، ولكـــن مـــا هـــو مفهـــوم 
الكلمـــة عنـــد اليهـــود قبـــل إنجيـــل 
بوحنـــا؟ لدينـــا شـــهادتان: األولـــى 
اليهـــودي الســـكندري،  مـــن فيلـــو 
والثانيـــة مـــن الترجـــوم. فيلـــو هـــو 
فـــي  عـــاش  يهـــودي  فيلســـوف 
األول،  القـــرن  فـــي  اإلســـكندرية 
الـــذي  »الوحيـــد  يقـــول:  كتـــب 
ويليـــه  هللا  هـــو  الـــكل  يشـــمل 
كلمتـــه« )التفســـير الرمـــزي، ج2 
فقـــرة  فـــي  فقـــرة 8٦(. ويضيـــف 
أخـــرى: »ِظّل هللا هو كلمته التي 
اســـتخدمها كأداة لخلقـــة العالـــم« 
)التفسير الرمزي، ج3 فقرة 9٦(. 
هـــي باســـتمرار  نفســـها  »الكلمـــة 
عـــن  المائـــت  غيـــر  هلل  تتضـــّرع 
تعـــّرض  الـــذي  المائـــت  الجنـــس 
أيًضـــا  وهـــي  والبـــؤس،  للبـــاء 
الســـفير الذي أرســـله ضابط الكل 
المخلـــوق« )وارث  الجنـــس  إلـــى 
 .)2٠٦-2٠5 فقـــرة  اإللهيـــات، 
أما الترجوم األورشـــليمي، فعندما 
ترجـــم )تكوين 8:3( »لقد ســـمعا 
صـــوت كلمـــة الـــرب اإلله يســـير 
فـــي الجنـــة«، وهكذا فـــي )تكوين 
 Memra »وكلمـــة   )24:19
الـــرب نفســـه أنـــزل علـــى ســـكان 
ســـدوم وعمـــورة كبريًتـــا ونـــاًرا مـــن 
الســـماء«.جاء  مـــن  الـــرب  عنـــد 
الكلدانـــي  الترجـــوم  فـــي  أيًضـــا 
 Memra بكلمـــة  المســـّيا  دعـــوة 

أي »كلمـــة يهـــوه«، وأن الكثيـــر 
مـــن األمـــور الـــواردة فـــي العهـــد 
القديـــم التـــي تحّققـــت بالـــرب إنما 
تمـــت بكلمـــة الـــرب. وأيًضـــا تعّلم 
»كلمـــة  أن  عـــام  بوجـــه  اليهـــود 

. مـــع للاَّ « كانـــت  للاَّ
ُتســـتخدم كلمـــة »لوغوس« 
بمعنييـــــــن: ١- الكلمـــة التـــي 
 endiathetas بهـــا  ُيحَبـــل 
الـــذي  الفكـــر  أي   ،Logos
تحبـــل بـــه النفـــس، خالـــه تتحقق 
كل األعمـــال، وهـــي واحـــدة مـــع 
النفس. لذلك الق باألقنوم الثاني 
، مولوًدا من  أن ُيحســـب كلمة للاَّ
اآلب بكونـــه الحكمـــة األساســـي 
األزلـــي؛ ليس شـــيء أكثر يقيًنا 
مـــن أننـــا نفكـــر، وليس شـــيء 
أكثـــر غموًضا مـــن معرفة كيف 

. نفكر
المنطـــوق  الكلمـــة   -٢
 ،Logos prophorika بهـــا 
التـــي هـــي الـــكام، وهـــو اإلشـــارة 
الذهـــن.  فـــي  لمـــا  الطبيعيـــة 
هكـــذا المســـيح هـــو الكلمـــة التـــي 
تحـــّدث بـــه اآلب في آخـــر األيام 
)عب2:1(، ويوجهنا لكي نسمع 
عـــن  خّبرنـــا  )مـــت5:17(.  لـــه 
ذهـــن اآلب كمـــا يخبرنـــا الـــكام 
إنـــه  اإلنســـان.  فكـــر  فـــي  عّمـــا 
الكلمـــة الـــذي يحدثنـــا بمـــا لآلب، 
إذ هـــو الحـــق واآلميـــن، والشـــاهد 
هنـــا  اإللهـــي.  للذهـــن  الصـــادق 
المعمـــدان  يوحنـــا  عـــن  يختلـــف 
صـــارٍخ«  »صـــوُت  هـــو  الـــذي 

اإللهـــي. الكلمـــة  وليـــس 

baramosym@gmail.com

إن األيقونـــة الحديثـــة لميـــاد 
ـــر تعبيـــًرا  الســـيد المســـيح ال تعبِّ
الهوتًيـــا دقيًقـــا بقـــدر مـــا كانـــت 
القديمـــة،  األيقونـــة  بـــه  تعّبـــر 
فاأليقونات الحديثة للمياد قليلة 
المعانـــي الاهوتيـــة والعقائديـــة، 
وتميـــل إلى الجانـــب االجتماعي 
العاطفـــي، أّما األيقونات القديمة 
للميـــــــــــاد فهـــــــــــــــــي تعليميـــــــــــــــــــة 

عميقـــة الفكـــر. 
نشـــاهد أعلـــى، نجم المشـــرق 
المولـــود  علـــى  بنـــوره  يصـــّب 
قـــوة  دليـــل  الصخـــور  مخترًقـــا 
الهوتـــه، وأنه النور الذي أشـــرق 
اليميـــن  وعلـــى  الظلمـــة.  فـــي 
الرعـــاة  يبشـــر  مـــاك  أعلـــى، 
حراســـات  يحرســـون  المتبّديـــن 
أحدهـــم  رعيتهـــم،  علـــى  الليـــل 
يمســـك بالمزمار ليزّمر بالنبوات 
القديمـــة ويعلن مجيء المخلص 
المســـيا، وآخـــر يمســـك بالعصـــا 
ويرتـــدي جلـــد الغنـــم، ليعلـــن عن 
الراعـــي الصالـــح حمـــل هللا الذي 
ســـيرفع خطية العالم كله، وعلى 
اليســـار نجـــد جمهـــور المائكـــة 
فـــي  هلل  »المجـــد  يســـبحون 
األعالـــي وعلـــى األرض الســـام 
وبالنـــاس المســـرة« )لـــو14:2(. 
المضطجعـــة،  العـــذراء  أمـــا 
الُمقّمـــط  الطفـــل  يســـارها  فعلـــى 
مثـــل  مـــذود  فـــي  الموضـــوع 
التابـــوت، ألنـــه ُوِلـــد لكيما يموت 
عنـــا، والعـــذراء ملكـــة عـــن يمينه 
ألنـــه الملك. وهنـــاك ثوٌر وحماٌر 
يعّبـــران  إنهمـــا  إليـــه،  يتطّلعـــان 
عـــن الشـــعب اليهـــودي الـــذي لم 
بحســـب  المســـيا  مجـــيء  يـــدرك 
يعـــرف  »الثـــور  إشـــعياء  نبـــوءة 
قانيـــه، والحمار معلف صاحبه، 
أمـــا إســـرائيل فا يعرف، شـــعبي 

)إش3:1(.  يفهـــم«  ال 
ولـــم ينـــَس الفنـــان أن يضـــع 
الســـيد  ألوهيـــة  عـــن  مايعبـــر 
داخـــل  صليـــب  مـــن  المســـيح 

هالتـــه، والحـــروف الدالـــة علـــى 
أنـــه أزلـــي أبـــدي. 

ونـــرى العـــذراء تســـتلقي على 
وســـادة علـــى شـــكل حبـــة القمح، 
ألنهـــا ولـــدت خبـــــــــــــــز الحيـــــــــــاة، 
هنـــاك  العتـــاب  بنظـــرة  وتلتفـــت 
النجـــار  يوســـف  يجلـــس  حيـــث 
مطرًقـــا برأســـه إلى أســـفل، يفكر 
فـــي هذه األمـــور )مـــت1:2٠(، 
فـــي  يشـــّككه  أمامـــه  والشـــيطان 
بتولية الســـيدة العـــذراء، وهو في 
شـــكل رجـــل ذميـــم يرتـــدي ثيـــاب 
داخـــل  مـــن  ولكنـــه  الحمـــان، 
ذئـــب مختطف، وأصبح يوســـف 
على وشـــك أن يخّليها ســـًرا، لوال 

ظهـــور المـــاك لـــه. 
وهنـــاك ثاثـــة مـــن المجـــوس 
رمـــز  الذهـــب  الهديـــا:  يقدمـــون 
أنـــه ملـــك، واللبـــان ألنـــه رئيـــس 
الكهنـــة، والمـــر ألنه ســـيتألم عنا 
وأشـــكال  أجلنـــا.  مـــن  وُيصلـــب 
المجــــــــــــــــوس تســـترعي النظـــر!! 
والثانـــي  الســـن،  كبيـــر  فـــاألول 
متوســـط العمـــر، والثالث صغير 
الســـن، يرمزون ألعمار البشرية 
وحديًثـــا.  ووســـًطا  قديمـــا  كلهـــا، 
أســـود  األول  يظهـــرون  وأحياًنـــا 
اللـــون، والثانـــي أصفـــر اللـــون، 
والثالـــث أبيـــض اللـــون، بمعنـــى 
أن كل أجنـــاس البشـــرية فرحـــت 
أتـــى  وألنـــه  المخلـــص،  بميـــاد 

لخـــاص العالـــم كلـــه. 
إن الفنــــــــــــــــــــــــان المسيحــــــــــــــي 
عـــاش قصـــة الميـــاد حتـــى فـــي 
المرتبطـــة  التقليديـــة  الحكايـــات 
حميـــم  قصـــة  يغفـــل  فلـــم  بهـــا، 
الجـــرن  فـــي  التقليديـــة  المســـيح 
ســـالومي  بواســـطة  الفخـــاري، 
ورفيقتهـــا التي تصـــب الماء، إن 
الفنان هنا كان أميًنا في عرض 

قصـــة الميـــاد بـــكل جوانبهـــا.

anbamartyros3@yahoo.com
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إحفظ وصايا يسوع، ويه تورثك أرض امليعاد اليت تفيض اللنب والعسل. )الشيخ الروحاين(

نصــت شريعــــــــــة العهــــــــــد القديــم 
علــى تقديــس االبــن البكــر، حســــــــب 
ْس ِلــي ُكلَّ ِبْكــٍر  قــول الـــــــــــرب: »َقــدِّ
ــي ِإْســَراِئيَل  ــْن َبِنـــــــ ــِح َرِحــٍم ِم ُكلَّ َفاِت
ِمــَن النَّــاِس َوِمــَن اْلَبَهاِئــِم. ِإنَّــُه ِلــي« 
)خــر2:13(، وكانـــــــــــــت البكوريــــــــة 
صفــة لمــن يحملهــا مثــــــــــــل »َنــاَداُب 
الِبْكـــــــــــــــــــــُر« )عـــــــــد2:3(. فالمولود 
األول ُيكــرَّس هلل، قبــل أن ُيعــَرف 
ــوة بعــده أم ال.  إذا مــا كان لــه إخــــــ
والكــروم  الحصـــــــــاد  أبــكار  أيًضــا 
ال23:1٠- )خــر13؛  والزيــت 
14؛ 2٦:27-29؛ عــد19:15-
 ،)23:19 13:18-2٠؛  21؛ 
يتقــدس  للــرب  البكــر  فبتقديــم 
الــكل. لقــد دعــا هللا فــي حديثــه مــع 
اْلِبْكــُر«  موســى، إســرائيل: »اْبِنــي 
)خــر22:4(، وأطلــق علــى جماعــة 
المفدييــن المقدســيين اســم َ»َكِنيَســِة 

)عــب23:12(. َأْبــَكاٍر« 
ــّي  ــر اليونانــــــــــــــــــــــ التعبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
prwtotokoj مـــــــــــن الكلمــــــــــــات 
الخاصــة بالترجمــة الســبعينية للعهــد 
أيــة  فــي  َتــِرد  لــم  أنهــا  إذ  القديــم، 
نصــوص يونانّيــة قبلهــا، وقــد وردت 
بمعنــى  مــرة  حوالــــــــــــي13٠  فيهــا 
ــر، أو االبــن المولــود  ]االبــن البكــــــــ
ترجمــة  هــي  الكلمــة  وهــذه  أواًل[. 
للكلمــة العبريــة »بوكيــر« ومعناهــا 
»بكــر« وذلــك عندمــا تأتــي لتصــف 
وفــي  الحيــوان،  أو  اإلنســان  بكــر 
الجمــع ”بكوريــم“ ومعناهــا ”أبــكار“ 
عندمــا تصــف أبــكار المزروعــات.
المســيح الهنــا باكــورة الجميــع، 
قــد ُولــد مــن العــذراء بالــروح القــدس، 
الجميــع  بيــن  متقدًمــا  يكــون  لكــي 
)كــو15:1(،  خليقــة«  كل  »بكــر 
ليس بمفهوم أنه واحد من الخليقة، 
أو األول بيــن إخــوة عديديــن، فهــو 
المولــود األزلــّي مــن اآلب، المولــود 
قبــل أيٍّ مــن المخلوقــات. فالعــذراء 
ابــن  لهــا  يكــن  لــم  عــذراء  ظلــت 
آَخــر إالَّ ذلــك الــذي هــو مــن اآلب، 
الــذي قــال عنــه: »َأَنــا َأْيًضــا َأْجَعُلــُه 
ِبْكــًرا أَْعَلــى ِمــْن ُمُلــــــــــــوِك اأَلْرِض« 
)مــز27:89(. فهـــــــــــــــو البكــــــــــــــــــــر 
»َالَّــِذي ُهــَو َقْبــَل ُكلِّ َشــْيٍء، َوِفيــِه 
« )كــو17:1(. مكــــــــــــان  َيُقــوُم اْلــُكلُّ
الصــدارة والســمو فــوق كل خليقــة 

ماديــة وغيــر ماديـــــــــــة، وكمصــدر 
بولــس  فالقديــــــــس  الفـــــــــــداء.  ونبــع 
الرســول يؤكــد علــى ذلــك فــي رســالة 
اْلِبْكــَر  َأْدَخــَل  »َمَتــى  العبرانييــن، 
ــُه ُكلُّ  ــوُل: َوْلَتْســُجْد َل ــِم َيُق ــى اْلَعاَل ِإَل
فــإذا  )عــب1:٦(،  هللِا«  َمَاِئَكــِة 
كان البكــر قــد دخــل إلــى العالــم، 
هــذا يعنــي أنــه ليــس مــن العالــم، 
أي منفصــل عــن العالــم، ليــس مــن 
مــن  هــو  مــا  بقــدر  المــكان  جهــة 
جهــة الطبيعــة. فإنــه يختلــف عــن 
ســكان العالــم فــي الطبيعــة، ولكــن 
)أقنــوم  إنســاًنا،  صــار  بــأن  دخــل 
الكلمــة اتخــذ مــن أحشــاء العــذراء 
طبيعــة إنســانّية كاملــة(، وبذلــك –
كمــا يقــول القديــس كيرلــس الكبيــر– 
التدبيــر  جهــة  مــن  بكــًرا  ُيدعــى 
peri.. thj οikonomiaj  ألنه 
االبــن  هــو  ألوهيتــه  جهــة  مــن 
الوحيــد فهــو كلمــة اآلب؛ ألن ابــن 
واحــد  هــو  لــآب،  المســاوي  هللا 
ووحيــد، ولكنــه يصيــر بكــًرا بتنازله 
إلــى مســتوى المخلوقــات )القديــس 
إنجيــل  تفســير  الكبيــر،  كيرلــس 
القديــس  يؤكــده  مــا  وهــذا  لوقــا(. 
أثناســيوس الرســولي فــي رســالته 
.)٦2،٦1:2 اآلريوســيين  )ضــد 

البشــرية  نالتهــا  التــي  النعــم 
مــن البكــر: بهــذا العمــل التدبيــرّي، 
أنــه صــار بكــًرا، نلنــا نحــن البنــوة، 
أيًضــا:  كيرلــس  القديــس  فيقــول 
]بســبب محبــة اآلب لخائقــه، قــد 
دعــا االبــُن نفَســه بكــًرا لــكل خليقــة 
مــن  بكــر  فهــو  )1كــو15:1(. 
أجلنــا نحــن، حتــى تصيــر الخليقــة 
كمــا  فيــه،  مــة  ُمطعَّ كأنهــا  كلهــا 
ُمســتهَدف  غيــر  أصــل جديــد  فــي 
مــن  جديــد  مــن  فتنبــت  للمــوت، 
الكائــن األزلــي نفســه[ )الكنــز فــي 
الثالــوث 25(. ويضيــف القديــس 
يوحنــا ذهبــي الفــم: ]هــو »البكــر« 
ونحــن إخوتــه. هــــــــــو الــوارث ونحــن 
شركاؤه في الميـــــــــراث. هـــــو الحياة 
ونحـــــــــــــن األحيـــــــــــاء. هـــــــــو القيامة 
ونحن القائمون. هو النـــــــور ونحن 
المســتنيرون. كل هــذه تفيــد االتحــاد 
وال تتــرك فرصــة لوجــود أقــل فجــوة 
كورنثــوس  )تفســير  وبينــه[  بيننــا 

الثامنــة(. العظــة  األولــى، 

f.beniamen@gmail.com

اليمين أم الجنوب؟! 
تأتـــي العبـــارة التالية في أوشـــية 
الراقدين: »من مشـــارق الشـــمس 
إلـــى مغاربهـــا، ومن الشـــمال إلى 
المقـــدس،  )الخوالجـــي  اليميـــن« 
ديـــر الســـيدة العـــذراء - المحـــرق، 

ص47(.
واســـتخدام كلمـــة »اليميـــن« هنا 
ليس صحيًحا، والصحيح اســـتخدام 
كلمـــة: »الجنوب«؛ فمـــا الفرق بين 

والجنوب؟ اليمين 
»الجنـــوب«  كلمـــة  تأتـــي  أواًل: 
بمعنـــى:  العربيـــة  المعاجـــم  فـــي 
وتكـــون  للشـــمال،  المقابلـــة  الجهـــة 
علـــى يمينـــك وأنت متجـــه إلى جهة 
الشـــرق، كما تأتي أيضا لتدّل على 
الجنـــوب،  مـــن  تهـــب  التـــي  الريـــح 
وُتجمـــع الكلمـــة علـــى َأْجُنـــب بضم 
النـــون، وَجَناِئـــب، ويقـــال:  َشـــمااًل 
ـــمال واتجاه  وَجنوًبـــا، أي باتجاه الشَّ
جنـــوب  يقـــال:  كذلـــك  الجنـــوب. 
تقابـــل  التـــي  الناحيـــة  أي  البـــاد، 

ـــمال. الشَّ
وقد جـــاءت بهـــذا المعنى في 

التالية:  الكتابيـــة  النصوص 
+( »َوَقـــاَل الـــرَّبُّ أَلْبـــَراَم، َبْعـــَد 
َعْيَنْيـــَك  اْرَفـــْع  َعْنـــُه:  ُلـــوٍط  اْعِتـــَزاِل 
َواْنُظـــْر ِمـــَن اْلَمْوِضـــِع الَّـــِذي َأْنـــَت 
ِفيـــِه ِشـــَمااًل َوَجُنوًبـــا َوَشـــْرًقا َوَغْرًبا« 

)تـــك14:13(.
َكتُـــَراِب  َنْســـُلَك  »َوَيُكـــوُن   )+
اأَلْرِض، َوَتْمَتدُّ َغْرًبا َوَشْرًقا َوَشَمااًل 
َوَجُنوًبـــا ....« )تك 14:28؛ راجع 
24:18؛  يـــش21:15؛  أيًضـــا: 
يـــش 19:18؛ 34:19؛ دا 4:8( 
حيـــث تأتـــي كلمـــة »الجنـــوب« 
تقابـــل  التـــي  الجهـــة  عـــن  لتعبـــر 

الشـــمال.
ـــمال«  ثانًيـــا:  تأتـــي كلمة »الشَّ
بفتح الشـــين، فـــي المعاجم العربية، 
تقابـــل  التـــي  الجهـــة  علـــى:  لتـــدّل 
ِشـــمالك،  علـــى  وتكـــون  الجنـــوب، 
وأنـــت متجـــه ناحية الشـــرق )معجم 
كلمـــة  وتأتـــي  الجامـــع(  المعانـــي 
ـــمال« بكسر الشين. وجمعها:  »الشِّ
َأْشـــُمل، وُشـــُمل، وشـــمائل، كمقابل 

لليميـــن، مثلمـــا نقـــول اليد الشـــمال، 
والجانـــب الشـــمال )معجـــم المعاني 
الجامـــع(. والشـــمال نقيـــض اليمين 
اليميـــن  وضـــد  العـــرب(،  )لســـان 
ـــمال هـــو  )القامـــوس المحيـــط( والشِّ
اليســـار، وعكس اليمين )المنجد - 

اللغـــة العربيـــة المعاصـــرة( .
ثالًثا: اليميـــن، وتدل على عدة 
معـــان، مـــن بينهـــا: الجهة التي تقع 
مقابـــل جهـــة القلب، وضد اليســـار، 
وَأْيَمـــان،  َأْيُمـــن،  علـــى  وُتجمـــع 
وَأَياِمـــن، وَأَياِميـــن )معجـــم الرائـــد(. 
وفـــي الترجمات العربية للكتاب 
بمعنـــى  الكلمـــة  جـــاءت  المقـــدس 
الجهة، وبمعنى الَقَســـم، فقد جاءت 
كمقابـــل لجهة اليســـار، فـــي ترجمة 
»والمنائـــر  والحيـــاة:   فاندايـــك، 
خمًســـا عـــن اليميـــن، وخمًســـا عـــن 

)1مـــل49:7(. اليســـار« 
وجـــاءت كلمـــة »اليميـــن« فـــي 
ترجمـــة اآلباء اليســـوعيين، والعربية 
مال:   المشـــتركة كمقابل لكلمة »الشِّ
خالـــص  ذهـــب  مـــن  »والمنائـــر   «
خمًســـا عـــن اليميـــن، وخمًســـا عـــن 

الشمال«.
كلمـــة  أن  ماحظـــة  مـــع 
الشـــمال، جـــاءت مكســـورة الشـــين، 

صـــواب. وهـــذا 
فـــي  راجع:)مـــت38:27( 
الترجمـــات األربـــع المشـــار إليهـــا.

والخاصة أن كلمـــة »اليمين« 
فـــي  الـــة علـــى الجهـــة، جـــاءت  الدَّ
الترجمـــات العربيـــة للكتاب المقدس 
مال  كمقابل لكلمة، اليســـار، أو الشِّ
بكســـر الشـــين، وإْن كانـــت ترجمـــة 
ـــمال  فاندايـــك قـــد خلطـــت بيـــن الشِّ
بكســـر الشـــين أو بفتحها، أما كلمة 
ـــمال  »الجنـــوب« فتأتـــي عكـــس الشَّ
بفتح الشـــين، ومن ثم لزم أْن تكون 
أوشـــية  فـــي  جـــاءت  التـــي  العبـــارة 
إلـــى  ـــمال  الشَّ »ومـــن  الراقديـــن 
الجنـــوب« حيـــث المعنـــى ينصـــب 
األربعـــة،  الجهـــات  علـــى  هنـــا، 
والشـــمال  والمغـــارب  المشـــارق 
والجنـــوب، مـــع مراعـــاة أن تكون 
ـــمال« مفتوحة الشين. كلمة »الشَّ
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إن ايلوم اذلي ال تلس فيه مع اهلل، ال تسبه من أيام حياتك، فعندما أنفصل عن ك يشء أجد اهلل اذلي ال يفصلن عنه يشء وال أحد. )مار اسحق الرسياين(

hamaged@yahoo.com
المقدمـــــــــة: قد يتصور البعض أن 
مـــن يقـــرأ التاريـــخ بطريقة ســـطحية، قد 
حـــوى التاريخ في صـــدره. وأن الكتابة 
التاريخيـــة مـــا هـــي إاّل تجميـــع كل مـــا 
نعرفـــه عن موضـــوع ُمعين في صورة 
ســـردية، ســـواء كرونولوجية أو بطولية 
ملحميـــة. وهـــو بذلـــك لـــم ينتبـــه للحقيقـــة 
الواقعـــة، أن كل عمـــل تاريخـــي مـــا هو 
إاّل روايـــة شـــخص )مـــؤرخ( لحدٍث ما، 
تبّنـــى فيهـــا وجـــة نظـــر معينـــة يقدمهـــا 
كطـــرح يعالـــج به ذلك المبحـــث، فيتأثر 
مباشـــرة  بطريقـــة  ســـواء  القـــارئ  بهـــا 
هـــذا  يعنـــي  وال  مباشـــرة،  غيـــر  أو 
بالضـــرورة دقة هـــذا الطرح وخلوه من 
التأثيـــر الشـــخصي للمـــؤرخ خصوًصـــا 
إذا مـــا واجهنـــا التحـــدي التقليـــدي، أي 
بصفـــه  العلـــوم  ولكـــن  المصـــادر.  قلـــة 
عامـــة، والنظريـــة منها بالـــذات، عرفت 
طريقهـــا للحداثة والتطـــور خال القرن 
الماضـــي بصـــورة مذهلـــة. وكان لعلـــم 
التاريـــخ نصيـــب ال ُيســـتهان بـــه في هذا 
المضمـــار. فبعد هزيمـــة اإلمبراطورية 
الفرنسية على يد الجيوش األلمانية سنة 
187٠م، ظهـــرت ثـــورة منهجيـــة فـــي 
كتابـــة التاريخ تميـــزت بظهور الواقعية 
المتأثـــرة بالمنهجيـــات األلمانيـــة. رافـــق 
ذلـــك العديـــد من التحوالت العميقة على 
واالجتماعـــي  االقتصـــادي  المســـتوى 
والفكـــري، فـــي أوروبـــا. فبـــدأ التفكيـــر 
التاريخـــي يتلّمـــس أولـــى خطواتـــه فـــي 
ســـبيل تطويـــر الكتابـــة التاريخية، وذلك 
عبـــر البحـــث عـــن أمثلـــة جديـــدة لمفهوم 
شـــمولية  أكثـــر  منـــه  تجعـــل  التاريـــخ، 
طويلـــة  لعقـــود  ظـــل  بعدمـــا  واتســـاًعا، 
حبيـــس رؤية ســـطحية ســـاذجة، تختزل 
تاريـــخ األمم والشـــعوب فـــي ذكر أخبار 
األباطـــرة والملـــوك، وتمجيد البطوالت 
التاريخـــي  الحـــدث  وتصبـــغ  الفرديـــة، 
بصبغة ســـحرية، قد تنفي العقل أحياًنا، 
وتفتـــح البـــاب لســـرد مبســـط غالًبـــا مـــا 
أخـــذ شـــكًا كرونولوجًيا، تلّفه الســـذاجة 

والخرافـــة واألســـطورية.
البحـــث  بـــدأت مناهـــج  فقـــد  وعليـــه 
لتنتقـــل  وتتقـــدم  تتطـــور  التاريخـــي، 
بالتاريـــخ إلـــى مســـتويات أشـــمل وأكثـــر 
علميـــة، ممـــا جعـــل المعرفـــة التاريخيـــة 
عموًمـــا موضوًعـــا ومنهًجـــا تنتقـــل مـــن 
معرفـــة  إلـــى  ســـردية  حدثيـــة  معرفـــة 
المـــؤرخ  تجعـــل  مفاهيميـــة  إشـــكالية 
يفـــرز ويصنـــف، يحتفظ بأمـــور ويهمل 
طريـــق  عـــن  ويميـــز  يبنـــي  أخـــرى، 
طريـــق  عـــن  الجمـــع  ويعيـــد  التحليـــل، 

ثـــم ظهـــر علـــم التاريـــخ االجتماعي 
البحـــث  مياديـــن  كأحـــدث  للشـــعوب 
االهتمـــام  بـــدأ  إذ  التاريـــخ عمـــًرا،  فـــي 
بـــه فـــي الغـــرب منـــذ العشـــرينات مـــن 
مناهجـــه  واســـتقرت  الماضـــي،  القـــرن 
الثانيـــة،  العالميـــة  الحـــرب  نهايـــة  مـــع 
وتشـــعبت مناحي الدراسة فيه باختاف 
االهتمـــام  ذات  الفكريـــة  المـــدارس 
»علـــم  مثـــل:  االجتماعـــي،  بالتاريـــخ 
الســـكان التاريخـــي«، »تاريـــخ العمل«، 
و»التاريـــخ  الحضـــري«  »التاريـــخ 
الريفـــي« وهلـــم جـــرا... وتأخـــر اهتمام 
بالتاريـــخ  المصرييـــن  المؤرخيـــن 
النصـــف  بدايـــات  حتـــى  االجتماعـــي 
الثانـــي مـــن القرن العشـــرين، ومـــا لبثوا 
أن اهتمـــوا بـــه فـــي الســـتينات اهتماًمـــا 
خاًصا، تمثل في عدد من األطروحات 
وضعـــت  التـــى  والكتـــب  الجامعيـــة 
خريطـــة  علـــى  االجتماعـــي  التاريـــخ 
البحـــث التاريخـــي فـــي مصـــر والعالـــم 
العربـــي. وكان مـــن الـــرواد األوائل في 
رءوف  أ.د.  الراحـــل  المضمـــار  هـــذا 
عبـــاس حامـــد أســـتاذ التاريـــخ الحديـــث 
الـــذي  القاهـــرة،  جامعـــة  اآلداب  بكليـــة 
وجـــه الكثيـــر مـــن تاميـــذه إلـــى ارتيـــاد 
هـــذا الحقـــل مـــن الدراســـات التاريخيـــة. 
حنـــا  بولـــس  نللـــي  أ.د.  قدمـــت  كذلـــك 
األســـتاذة بالجامعـــة األمريكية بالقاهرة، 
العديـــد مـــن الدراســـات الجـــادة فـــي هـــذا 
المجال ســـواء باإلنجليزية أو بالعربية. 

مجـــدي  أ.د.  ســـار  دربهمـــا  وعلـــى 
بالجامعـــة  األســـتاذ  جرجـــس،  إبراهيـــم 
األمريكيـــة أيًضـــا وكليـــة اآلداب جامعة 
كفـــر الشـــيخ، والمتخصـــص فـــي تاريـــخ 
العصر العثماني. وكمحاولة متواضعة 
المبســـطة  الدراســـة  هـــذه  أضـــع  منـــي، 
بيـــن يديـــك أيهـــا القـــارئ العزيـــز راجًيا 
أن تجـــد فيهـــا شـــيًئا ُمفيـــًدا. خصوًصـــا 
وقـــد خلـــط البعـــض بيـــن علـــم التاريـــخ 
القديســـين  ســـير  وبيـــن علـــم   History
أن  البعـــض  فاعتبـــر   .Haigraphy
مجـــرد ســـرد ســـير القديســـين هـــذا هـــو 
التاريـــخ، أو حفـــظ أكبـــر عدد ممكن من 
المعلومـــات التاريخيـــة هذا هو التاريخ. 
ولكـــن الواقـــع أن هذه الفكـــرة أو تلك ال 

تمـــت لعلـــم التاريـــخ بصلـــة.

فعلـــم التاريـــخ هو وصف وتســـجيل 
وتحليـــل الحـــدث الذي وقع في الماضي 
باالعتمـــاد علـــى أســـس علميـــة من أجل 
الوصـــول إلـــى قواعـــد وحقائـــق تســـاهم 
فـــي فهـــم الحاضـــر والتنبـــؤ بالمســـتقبل. 
علـــى  تســـتند  ودراســـة  عمـــل  فهـــو 
حقيقـــة مـــن الماضـــي ودارســـة ظروفها 
التأريـــخ  أمـــا  وتفســـيرها.  التاريخيـــة 
فهـــو ُيعـــَرف بأنـــه عبـــارة عـــن أســـلوب 

وطريقـــة لكتابـــة التاريـــخ.

يتبع

التركيـــب. وقـــد ُدشـــنت هـــذه المرحلـــة 
األلمانيـــة«  »المجلـــة  بتأســـيس  العلميـــة 
جـــت بإصـــدار  ســـنة 187٦م، التـــي ُتوِّ
و  النجلـــواس   Langlois كتـــاب 
»المدخـــل  ســـينيوبوس   Seingnobos

التاريخيـــة«.  للدراســـات 
مـــن  مجموعـــة  ظهـــرت  َثـــّم  ومـــن 
»الحوليـــون  عليهـــم  ُأطِلـــق  المؤرخيـــن 
المؤرخيـــن  مـــن  نـــوع  وهـــم  الجـــدد«، 
يختلـــف عن »الحولييـــن القدامى« الذين 

الوســـطى. العصـــور  إلـــى  ينتمـــون 
ومـــن بيـــن أشـــهر مـــن أطلـــق عليـــه 
النقـــاد لقـــب الحولييـــن الُجـــدد فـــي مصر 
كان ميخائيـــل بـــك شـــاروبيم )1853-

أعمـــدة  أحـــد  ُيعـــد  الـــذي  1918م(، 
المؤرخين المصريين في القرن التاسع 
فـــي  »الكافـــي  كتـــاب  وواضـــع  عشـــر 
تاريـــخ مصـــر القديم والحديـــث« الذي 
قـــام علـــى تأليفـــه فـــي فتـــرة خافـــه مـــع 
ريـــاض باشـــا رئيـــس الـــوزراء، والتـــى 
بســـببها اعتـــزل العمـــل الحكومـــي، بيـــن 
عامـــي 1888 و189٠م، وهـــو الكتاب 
الذي صدر في أربعة أجزاء، باإلضافة 
إلـــى جـــزء خامـــس لم ُينشـــر حتى اآلن.

هـــذا غيـــر كتـــاب أخـــر مهـــم تركـــه فـــي 
»الرقيـــب  بعنـــوان  مخطـــوط،  صـــورة 
- أو حـــوادث مصـــر األخيرة«. نشـــره 
أ.د. يونـــان لبيـــب رزق ســـنة 1992م، 
وقـــدم لـــه حفيـــد ميخائيـــل بـــك أي أ.د. 
بطـــرس بطـــرس غالـــي )األميـــن العـــام 
أن  حيـــث  المتحـــدة(،  لأمـــم  األســـبق 
ميخائيـــل بـــك شـــاروبيم هو والد الســـيدة 
بطـــرس  بطـــرس  أ.د.  والـــدة  صفيـــة 
غالـــي. ويتنـــاول هـــذا المخطـــوط الفترة 
بيـــن خلع الخديوي إســـماعيل )1879( 
وأوائل عام 1882 مع اشـــتعال الثورة 
العرابيـــة، وهي فتـــرة بالغة األهمية في 
التاريـــخ المصـــري الحديث. وعن قيمة 
كتـــاب »الرقيـــب...« التاريخيـــة، قـــال: 
فـــي مقدمتـــه:  أ.د. يونـــان لبيـــب رزق 
»إنـــه أول األعمـــال التـــي تقـــدم رؤيـــة 
المفصليـــة  الفتـــرة  تلـــك  عـــن  مصريـــة 
فـــي التاريـــخ المصـــري الحديـــث، بيـــن 
ســـقوط الخديـــوى إســـماعيل واالحتـــال 
مـــن  ويمكـــن  للبـــاد.  البريطانـــي 
أن  للمخطـــوط  متعّمقـــة  دراســـة  خـــال 
تأثـــرت  قـــد  الرؤيـــة  هـــذه  أن  ناحـــظ 
جنًبـــا  الوطنيـــة،  الميـــول  باعتبـــارات 
إلـــى جنـــب مع التشـــكيل الثقافـــي للرجل 
والوظيفيـــة  االجتماعيـــة  ووضعيتـــه 
ميولـــه  أخيـــًرا  ثـــم  التاريخيـــة،  ورؤيـــاه 

الشـــخصية«.

قراءة التاريخ ودراسته )1(

أســـــرة وكهــــنة ومجـــلس وشــــمامســة وشــــعب
كنيســـــة وكاتدرائـــية مارمـــرقس

تورنتـــو – كنـــــدا
يودعون على رجاء القيامة أباهم وشيخ كهنة املهجر

القمـص مرقــس مرقــس
الذي رقد يف الرب يوم األربعاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٠

ويشكرون صاحب الغبطة
قداســة البابــا تواضــروس الثــاني

ونيافـــة األنبـــا مينــــا
أسقف مسيسوجا وفانكوفر وغرب كندا

ونيافــة األنبــا مقـــار
رئيس مجلس الكنيسة

ونيافــة األنبــا بولــس
أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا

وكل أصحاب النيافة أعضاء املجمع املقدس وكل اآلباء الكهنة
والهيئات الدينية واملدنية وكافة أعضاء الكنيسة اجلامعة الذين تفضلوا

بتقدمي العزاء للكنيسة ولألسرة.
وسوف يُحتفل بالقداس اإللهي يف تذكار األربعني لنياحته

 يوم األحد ١٧ يناير ٢٠٢١ بكل من كنيسة وكاتدرائية مارمرقس بتورنتو وماركهام
وذلك حسب اإلجراءات االحترازية املطبقة يف حينه

ذكر الصديق للبركة )أمثال٧:١٠(

إِْن َكاَن أََحٌد یَْخِدُمنِي َفْلیَتْبَْعنِي
َوَحْیُث أَُكوُن أَنَا ُھنَاَك أَْیضاً یَُكوُن َخاِدِمي

۲٦:۱۲یوحنا 

أسرة وكھنة ومجلس وشمامسة وشعب
كنیسة وكاتدرائیة مارمرقس

كندا–تورنتو 
یودعون على رجاء القیامة أباھم وشیخ كھنة المھجر

القمص مرقس مرقس
۲۰۲۰دیسمبر ۹الذي رقد في الرب یوم األربعاء 

ویشكرون صاحب الغبطة
تواضروس الثانيقداسة البابا

ونیافة األنبا مینا
كنداوغربوفانكوفرأسقف مسیسوجا

ونیافة األنبا مقار
رئیس مجلس الكنیسة
ونیافة األنبا بولس

تاوا ومونتلایر وشرق كنداوأأسقف 
المقدس وكل اآلباء الكھنة والھیئات الدینیة والمدنیة وكافة أعضاء الكنیسة الجامعة الذین تفضلوا بتقدیم العزاء المجمعوكل أصحاب النیافة أعضاء 

للكنیسة ولألسرة.
وذلك بكل من كنیسة وكاتدرائیة مارمرقس بتورنتو وماركھام ۲۰۲۱ینایر ۱۷یوم األحد لنیاحتھحتفل بالقداس اإللھي في تذكار األربعینوسوف یُ 

حسب اإلجراءات االحترازیة المطبقة في حینھ
)۷:۱۰ذكر الصدیق للبركة (أمثال 

  ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْخِدُمِنيِإْن َكاَن َأَحٌد َيْخِدُمِني
  َفْلَيْتَبْعِني َوَحْيُث َأُكوُن َأَناَفْلَيْتَبْعِني َوَحْيُث َأُكوُن َأَنا
ُهَناَك َأْيضًا َيُكوُن َخاِدِميُهَناَك َأْيضًا َيُكوُن َخاِدِمي
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هناك طريقة تتخلص بها من عدوك ويه ان تول العدو إل صديق )القديس يوحنا اذلهيب الفم(

يعانـــي العالـــم اليـــوم مـــن تفاقـــم المشـــكلة االقتصاديـــة، وازدادت بمواجهـــة 
انتشـــار فيـــرس كورونـــا حيـــث وصلت معدل البطالة إلـــى 25 مليون في العالم 
خـــال النصـــف األول مـــن 2٠2٠، وذلك طبًقا لبيانات منظمة العمل الدولية، 
نتيجـــة انتشـــار وبـــاء كورونـــا. وترتفـــع نســـبة البطالة بين الشـــباب والمـــرأة، كما 
يعانـــي قطـــاع الســـياحة والطيـــران مـــن خســـائر ماليـــة فادحـــة، وفقـــد الكثيريـــن 

لعملهـــم، وخفـــض في قيمـــة مرتباتهم.
وتصـــل نســـبة الفقـــر فـــي المجتمـــع المصـــري إلـــى3٠%، والُمرّجـــح أنهـــا 
ســـتصل إلـــى 4٠%، وتصـــل نســـبة المـــرأة الُمعيلـــة في بعد محافظـــات الصعيد 
إلـــى 3٦%. ومـــن هنـــا تأتـــي أهميـــة التوعيـــة بقيمـــة العمـــل علـــى تخفيـــف آثار 
هذه األزمات لمســـاعدة الفئات الُمســـتهَدفة من خال العمل على زيادة الدخل 

ودمـــج وتأهيـــل الفئـــات األكثـــر احتياًجـــا لســـوق العمـــل لتوفير حيـــاة كريمة.
وهنـــا يأتـــي دور أســـقفية الخدمـــات العامـــة واالجتماعية والمســـكونية )وهي 
ذراع التنميـــة بالكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية( للمســـاهمة فـــي تحقيـــق رؤيـــة 
مصـــر 2٠3٠ واألهـــداف اإلنمائيـــة لأمـــم المتحدة، من خـــال »برنامج تنمية 
المجتمعـــات المتكاملـــة« والـــذي تقـــوم األســـقفية بتنفيـــذه فيما بيـــن 35 إلى 42 
مجتمًعـــا مـــن المجتمعـــات الفقيـــرة والمهّمشـــة علـــى مســـتوى الُقطـــر المصـــري. 
وإحـــدى مكونـــات هـــذا البرنامـــج مكـــّون التنميـــة االقتصاديـــة والذي يســـعى إلى 
تقليل نســـبة البطالة وتوفير فرص حياة كريمة من خال تنمية قدرات البشـــر 
علـــى اإلنتـــاج، وتشـــجيع العمل الحر للحد مـــن البطالـــة واالتكالية للتفاعل 

مـــع مقتضيات الحيـــاة بكرامة.
يستهدف البرنامج االقتصادي العمل مع الفئات التالية:

- الشـــباب العاطلين من الجنســـين - طلبة ثانوي صنائع - خريجي محو 
األمية – والمعاقون - والمرأة المعيلة - أرباب األسر من أصحاب المشروعات 
المتناهيـــة الصغيـــر والتـــي تحتـــاج إلى تعضيـــد فني ومالـــي - أصحاب الحرف 
الموســـمية )الفاحيـــن اأُلجريـــة – أعمـــال التشـــييد والبناء – الباعـــة الجائلون( - 
باإلضافة إلى العمالة الغير مدربة ذوي الخبرة المهنية المحدودة، والتي تحتاج 

لتدريـــب مهنـــي أو الفنـــي وذوي الهمم )القادرين على العمل(.
ويقــــــــدم البرنامـــــــج االقتصـــــــادي حزمــــــة مـــــن األنشطــــــة منهــا على 

المثال:  سبيل 
أواًل: نـــدوات تعريفيـــة وإرشـــادية وتوعويـــة: بهـــدف رفـــع الوعـــي بأهميـــة 
العمـــل الحـــر والحـــرف المهنيـــة وأهميتها في المجتمع، وتغييـــر المفاهيم ونظرة 

المجتمـــع للعمـــل الحرفي.
ثانًيـــا: تدريبات فنيـــه متخصص للخدام ومتابعـــي البرنامج والمتطوعين 
بالقـــرى المســـتهدفة: بهـــدف إعـــداد كـــوادر محليـــة مدربـــة قـــادرة علـــى إدارة 
للمســـتهدفين،  اللصيقـــة  والمتابعـــة  المســـتهدفة،  بالمناطـــق  البرنامـــج  أنشـــطة 
ولضمان اســـتمرارية العمل بعد اكتمال األنشـــطة المحددة في المجتمع. ويقوم 
بيـــن وتمكينهم من  البرنامـــج بالتعـــاون مـــع منظمـــة العمـــل الدوليـــة بتدريـــب ُمدرِّ
منهجيـــة ريـــادة األعمـــال وصاحبات المشـــروعات االقتصادية ليقومـــوا بتدريب 

المستهدفات/المســـتهدفين فـــي المجتمعـــات المســـتهدفة.
ثالًثـــا: تدريبات فنية متخصصة للمســـتهدفين بالمجتمعات المســـتهدفة: 
وذلـــك بتطبيـــق حزمـــة مـــن التدريبات الفنيـــة لزيادة خبرات المســـتهدفين الفكرية 
والمهنية والســـلوكية، منها تدريبات ريادة األعمال التي تم تصميمها للتناســـب 
مـــع قـــدرات الفئـــات المســـتهدفة، كمـــا تنطـــوي علـــى قـــدر عـــال مـــن التفاعـــل 
والتطبيـــق العملـــي، األمـــر الـــذي يســـمح بتوفير بيئـــة مواتية للتعلم بالممارســـة. 
حيـــث أحـــدث برنامـــج التنميـــة االقتصاديـــة طفـــرة نوعيـــة لـــدي المســـتهدفين 
لاتجـــاه إلـــى ريـــادة االعمـــال والعمـــل الحر والحـــد من البطالـــة واالتكالية على 

المؤسســـات الخيرية.

رابًعـــا: تدريبـــات مهنية وحرفية للمســـتهدفين بالقرى المســـتهدفة ومركز 
المعتمديـــة بالجيـــزة: لرفع الوعي المجتمعـــي بأهمية التدريـــب المهني/الحرفي 
للشـــباب إلكســـاب وتطويـــر المهـــارات الحرفيـــة لتمكينهم للدخول لســـوق العمل 

والحصـــول علـــى دخل للعيش بحيـــاة كريمة. 

أمثلـــة لبعـــض التدريبات المهنيـــة: خياطـــة – كوافير مبتدئيـــن ومتقدم – 
تبريـــد وتكييـــف – كهربـــاء منـــازل – ســـباكة – غســـاالت اتوماتيـــك – صيانـــة 
أجهزة ســـريعة – ميكانيكا وكهرباء ســـيارات - تركيب كاميرات ودش- حاق 
رجالـــي – تعليـــم ســـواقة – صناعـــة وتركيـــب الصابـــون – ســـباكة صحيـــة – 
صيانـــة موبيـــل، باإلضافـــة إلـــى بعض التدريبـــات المهنية مثل إســـعافات أولية 

- تمريـــض – مهـــارات الحاســـب اآللـــي.... الخ(.

خامًســـا: مشـــروعات متناهيـــة الصغـــر لزيـــادة الدخـــل: وهي واحـــدة من 
أكثر الطرق الفعالة لتنشـــيط األســـواق المحلية في القرى حيث توفر الخدمات 
األساســـية، وكذلك تخلق فرص عمل مناســـبة للشـــباب والشـــابات، كذلك تؤدي 

إلى تحســـين مســـتوي المعيشة.

أمثلـــة لبعض المشـــروعات المنّفذة بالقـــرى: تصنيع وببيـــع المنظفات – 
تربية ماشـــية / طيور /ماعز – تصنيع وبيع مابس والســـتائر - مشـــروعات 
بيع عافة – محات أدوات كهربائية – محل تركيب كاميرات ودش – محل 
اكسســـوار وصيانـــة موبيـــل – بيـــع خضـــروات – محـــل حاقـــة – محـــل فـــول 
وطعميـــة – محـــل كوافيـــر حريمـــي – مكتبـــة – تصنيـــع وبيـــع أحذيـــة – ورشـــة 
نجـــارة - ورشـــة تصليـــح ســـيارات – ماكينـــة شـــحن رصيد – بيـــع لحوم مجمدة 
– محـــل خـــردوات – بيـــع حدايـــد و بويـــات- محـــل بيـــع مـــواد تمونيـــة – بيـــع 
أدوات تجميـــل – ورشـــة خراطـــة – مشـــروع خشـــب نجـــار مســـلح – بيـــع فاتر 
مياه – إصاح وبيع كاوتش – طباعة على الشـــنطة الباســـتيك – بيع فاكهة 
– ورشة الوميتال - بيع طيور زينة – بيع اكسسوار حريمي – بيع اكسسوار 
ســـيارات – فـــرن فينـــو- بيـــع مابـــس اون اليـــن – بيـــع أثاث منزلـــي – صيانة 
كمبيوتـــر- تصنيـــع وبيـــع هدايـــا الســـبوع – تربيـــة وبيـــع دواجـــن – بيـــع أدوات 
تجميـــل اون اليـــن – ورشـــة تصنيـــع وبيـــع شـــنط المـــدارس – ورشـــة تصنيـــــــــع 

كليـــم يدوي. 

6- االشـــتراك فـــي ملتقيـــات التوظيف: لمســـاندة المســـتهدفين فـــي إيجاد 
فرصـــة عمـــل لـــدى الغير.

7- االشتراك في معارض: لتسويق منتجات القري المستهدفة.

8- عمـــل عاقات بهدف التشـــبيك مع هيئـــات حكومية وغير حكومية: 
مثـــل وزارة الهجـــرة - منظمـــة العمـــل الدوليـــة - وزارة التضامـــن فـــرع المنيـــا - 
خدمة االبن الشـــاطر لمتعافي اإلدمان – مشـــروع التدريب من اجل التشـــغيل.

أثر هذه األنشطة في المجتمعات المستهدفة خال ٢٠١9:

+ زيادة فرص توليد الدخل لعدد 2,335 مستفيًدا 
+ تنفيـــذ مشـــاريع اقتصاديـــة متناهيـــة الصغـــر لعـــدد 138٠ مـــن 

النســـاء والرجال 
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: 2٠22٦822299+ / 2٠22٦822215+



١7 لة الكرازة - 15 ينا�ي 2021 مج

أجر اثلبات ف الروب )اتلجارب( أعظم من أجر األعمال الفاضلة اليت تكمل بالراحة )القديس يوحنا سابا(

يســـوع  رؤيـــة  أتخّيـــل  جلســـت 
أمـــه  مـــع  طفولتـــه  أثنـــاء  المســـيح 
يكبـــر  كان  كيـــف  أتخيـــل  العـــذراء، 
علـــى ركبتيهـــا، وكيـــف كان ينظـــر 
إلـــى وجههـــا، وكيـــف كان يضحـــك 
المقدســـة،  بابتســـامته  وجههـــا  فـــي 
نـــور  قـــوة  تتحّمـــل  كانـــت  وكيـــف 
أياديهـــا  تامســـت  كيـــف  وجهـــه، 
مـــع أياديـــه وأصابعـــه التـــي صنعـــت 
وخلقـــت العالـــم كلـــه، وكيـــف كانـــت 
معـــه! وتتحـــدث  وتناغيـــه  تداعبـــه 

أتعجب يا أمي، كيف الشـــخص 
الـــذي ال يمكـــن احتـــواؤه فـــي الكـــون 
كان  مـــكان.  أي  يســـعه  وال  كلـــه، 
محاًطـــا فـــي رحمـــك! حًقـــا أيتها األم 
بالســـماء،  قارنتـــك  مـــا  إذا  الطاهـــرة 
الســـموات،  مـــن  أعلـــى  حًقـــا  فأنـــِت 
واالرض  الســـماء  خلـــق  الـــذي  ألن 
ولـــم  أشـــهر،  تســـعة  فيـــِك  ســـكن 
ُتَحـــّل بتوليتـــك! األم الباقيـــة عـــذراء، 

حيـــن. العـــذراء كل 
كيـــف كان يضـــع فمـــه الطاهـــر 
اللبـــن  مـــن  ليرضـــع  ثدييـــِك  علـــى 
البتولـــي، وكيف كنت تقّبلينه بفمِك، 
ويتغـــّذى بحليبـــِك الطاهـــر البتولـــي، 
والـــذي جعـــل لوقـــا البشـــير يذكـــر لنا 
فـــي انجيلـــه: »طوبـــى للبطـــن الـــذي 
حملـــك، والثدييـــن اللذين رضعتهما« 

)لو7:11(.
أمـــي العـــذراء، األم الوحيـــدة في 
العالم التي اختارها ابنها، لم نســـمع 
أن ابًنـــا اختـــار أمـــه إاّل الطفل اإلله 
يســـوع المســـيح، فَمـــن هـــي المشـــرقة 
كالقمـــر،  الجميلـــة  الصبـــاح،  مثـــل 
)نـــش1٠:٦(..  كالشـــمس  الطاهـــرة 
األم التي اختارها هللا ليتجســـد منها. 
والـــكام فيها وعنها وعنه ال ينتهي، 
مـــن حاوتـــه وحاوتهـــا، وبتأمل في 
معاييـــر اختيارهـــا لأمومـــة اإللهية، 
فقـــد كانـــت تتمتـــع بجوهـــر اإليمـــان 
العميـــق فـــي حياتهـــا، لديهـــا شـــهوة 
القـــدرة  وتمتلـــك  والعطـــاء،  الخدمـــة 
على تحمل المســـئولية كأم لمخلص 
العالـــم، حارســـة وســـاهرة على أمانة 
المســـئولية، تمتلـــك الحكمة، وجمال 
الروح، والســـعي نحو القداســـة طوال 

. تها حيا
بـــدأ  المختـــارة،  األم  هـــذه 
إعدادهـــا، مـــن والديهـــا يواقيـــم وحّنة، 

حيـــث ذهبـــت األخيـــرة إلـــى الهيـــكل 
طفـــًا،  إعطائهـــا  الـــرب  لتترّجـــى 
وتعّهـــدا بتكريـــس هـــذا الطفل للهيكل 
فُيســـتجاب طلبهمـــا،  الحيـــاة،  مـــدى 
ويدعوان اســـم مريـــم للفتاة الصغيرة. 
وبعد ثاث ســـنوات أحضروا الطفلة 
إلـــى الهيـــكل، ووضعوهـــا عنـــد أقدام 
الكهنـــة. خدمـــت العـــذراء الطفلة في 
العـــذارى  مـــن  غيرهـــا  مـــع  الهيـــكل 
األكبـــر ســـنًّا، ثـــم البشـــارة، ثـــم والدة 
يســـوع، ثـــم الهـــروب إلـــى مصـــر...

لذلـــك كانـــت لهـــا ألقاب لـــم تحَظ 
بهـــا امـــرأة فـــي العالـــم كلـــه، ونســـمع 
من ُيطلق عليها »ســـيدة العالمين«. 
ومـــن بيـــن هـــذه الصفـــات واأللقـــاب 
كنـــز  هـــي:  فأنـــت  حقيقـــة(  )وهـــذه 
الفضائـــل، فخر الجنس البشـــري، أم 
النـــور المكّرمة من مشـــارق الشـــمس 
غيـــر  النّيـــرة  الزهـــرة  مغاربهـــا،  إلـــى 
المتغيـــرة، بـــاب الســـماء )افتحـــي لنـــا 
الحقيقيـــة،  الملكـــة  الرحمـــة(،  بـــاب 
الحقيقيـــة  الكرمـــة  الذهبيـــة،  المنـــارة 
العليقـــة  الحيـــاة،  عنقـــود  الحاملـــة 
المكّرمـــة، الشـــفيعة المؤتمنـــة لجنس 
البشـــرية، المباركـــة فـــي النســـاء...

رائعـــة  عظـــة  مـــن  وأقتبـــس 
ل«إفوديـــوس الرومانـــي« )بطريـــرك 
ورئيـــس أســـاقفة رومـــا بعـــد بطـــرس 
لســـان  علـــى  يلـــي،  مـــا  الرســـول(، 

المســـيح: الســـيد 
»يـــا أمـــي، علـــى الرغم مـــن أنِك 
حملِتنـــي تســـعة أشـــهر فـــي رحمـــك، 
أحشـــاء  فـــي  ســـأحملِك  بـــدوري  انـــا 

رحمتـــي.
وإن كنـــِت قـــد أرضعِتنـــي علـــى 
بـــدوري  أنـــا  وبيديـــِك،  ركبتيـــِك 
ســـأضعِك علـــى عـــرش ممّجد، على 

الصالـــح. أبـــي  ويميـــن  يمينـــي، 
وإن كنـــت قـــد لففِتني بأقمطة في 
يـــوم والدتـــي، ووضعِتنـــي فـــي مـــذود 
ســـأغّطيِك  بـــدوري  أنـــا  )لـــو7:2(، 

بأجنحـــة الســـارافيم.
بفمـــِك،  قّبلِتنـــي  قـــد  كنـــِت  وإن 
أنـــا  العـــذروي،  لبنـــِك  وأرضعِتنـــي 
بـــدوري ســـأمدحِك أمـــام أبـــي الـــذي 
فـــي الســـموات، وأبـــي ســـوف يغّذيك 

الحقيقـــي«. بالخبـــز 

رسالة تهنئة لصاحب الغبطة والقداسة البابا المحبوب 

األنبا توارضوس اثلاين
من كنائس منطقة عزبة النخل

كنيسة العذراء األم وكنيسة البابا أثناسيوس
وكنيسة العذراء والبابا كيرلس عمود الدين

وكنيسة مارمرقس وكنيسة مارجرجس
وكنيسة أبي سيفين وكنيسة األنبا أنطونيوس واألنبا بوال
كهنة ومجالس وشمامسة وخدام وعاملين وكل الشعب
يقدمون لقداستكم أسمى التهاني ببداية العام الجديد

وعيد المياد المجيد
شاعرين ومعترفين بتعبكم وسعيكم المتواصل
سواء ظاهًرا أو خفًيا ألجل سعادة الجميع

طالبين من هللا لقداستكم من صميم قلوبنا لتكونوا
في نمو دائم ومحبة حكيمة مستنيرة

ويثبتكم على كرسيكم سنين كثيرة وأزمنة سالمة مديدة
اذكرنا في صلواتكم.
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ك واحد مرياثه فيه، وغذاؤه داخله )الشيخ الروحاين(

يبدو أن بعض الُنســـاخ الذين قاموا 
بنســـخ المخطوطـــات العربيـــة القديمـــة، 
التـــي تحتـــوي على ميامر رحلـــة العائلة 
اختلـــط  قـــد  مصـــر،  إلـــى  الُمقدســـة 
عليهـــم األمـــر فـــي اســـم قريـــة »تيـــروت 
صرابامـــون«، التـــي حلـــت مـــكان قريـــة 
»فيليـــاس« القديمة )التـــي زارتها العائلة 
مدينـــة  اســـم  أن  فظنـــوا  الُمقدســـة(، 
»نيقيوس«، التي كان األنبا صرابامون 
الشـــهيد )صاحـــب الديـــر( أســـقًفا عليهـــا 
)والتـــي كانـــت بالوجـــه البحـــري(، هـــو 
اســـم لقريـــة »تيروت صرابامـــون« هذه، 
فذكـــروا جهًا منهـــم بالمواقع الجغرافية، 
اســـم قريـــة »فيليـــاس«، بأســـماء كثيـــرة، 
مدينـــة  إســـم  مـــن  فـــة  وُمَحرَّ ُمشـــَتقة 
»نيقيـــوس«؟!؛ حيـــث جـــاء فـــي ميمري 
21 طوبـــة، و٦ كيهك، المنســـوبين إلى 
-385( اإلســـكندري  ثاؤفيلـــس  البابـــا 
412م(، علـــى لســـان الســـيدة العـــذراء، 
الُلغـــوي(:  التصحيـــح  )بعـــد  يلـــي  مـــا 
»فخرجنـــا ]مـــن األشـــمونين[، وأصعدنـــا 
]ناحيـــة الصعيـــد[ ِقبلـــي المدينـــة قليـــًا، 
)فـــي  فيكـــس  ُيَســـمى  موضـــٍع  ]إلـــى[ 
ميمـــر ٦ كيهـــك: ايفـــوس؛ بقيـــوس(، 
وكان أهـــل ذلـــك المكان، ُمِحبين للبشـــر 
جـــًدا؛ وأقمنـــا فـــي ذلـــك المـــكان، أياًمـــا 
كثيـــرة، ]ولـــذا بـــارك ابنـــي الحبيـــب، هذا 
المـــكان، قائًا:[ إن اســـمي، واســـم أمي 
العـــذراء، يـــدوم فـــي هـــذا الموضـــع، إلى 
قـــوات كثيـــرة هنـــاك ال  األبـــد؛ وصنـــع 
ُتحَصـــى، وكان كل مـــن في المدينة من 
المرضـــى، والُقـــرى التـــي حولهـــا، يأتون 
إلينا جميعهم، وَيهب لهم الشفاء بتحننه 
ذلـــك  وبعـــد  الكثيـــرة؛  ورأفتـــه  العزيـــز، 
أيًضـــا ســـمع بنـــا إنســـان اســـمُه ديانوس 
)ِقيَل أنه من مدينة األشـــمونين(، وكان 
تاجـــًرا )فـــي ميمـــر ٦ كيهـــك: نجـــاًرا(، 
ويعـــرف يوســـف مـــن زمان كبيـــر، ألنه 
وأقـــام  أورشـــليم،  فـــي  القـــاُه  ]قـــد[  كان 
باألكثـــر  وســـألنا  إلينـــا،  فجـــاء  عنـــده؛ 
]عـــن أحوالنـــا[، ومضـــى بنـــا إلـــى بيته؛ 
وكان لـــه ابـــُن وحيـــد، اســـمه ديوغانس، 
وذلـــك  جـــًدا،  ثقيـــل  شـــيطان  بـــه  وكان 
الشـــيطان، لمـــا دنونـــا عابريـــن من باب 
البيـــت، َصـــَرَع الصبـــي، وللوقـــت صرخ 
بصـــوٍت عظيـــم ]قائـــًا:[ مـــا لـــك ولـــي، 
يـــا يســـوع الناصري، أِجئـــَت إلى ها هنا 
ِلُتهِلكنـــا؟، قـــد تركنـــا لـــك أورشـــليم، وكل 
ُتُخومهـــا، فأتيـــَت ]إلـــى[ هـــا هنـــا يـــا ابُن 
هللا ِلُتهِلكنـــا!. فلمـــا قـــال الشـــيطان هـــذه 
]األقـــوال[، َنَهـــَرُه ابنـــي الحبيب، وللوقت 
خـــرج مـــن الصبـــي، َوَبـــُرأ؛ ولوقتِه ســـجد 

ســـة  أمـــا ميمـــر حلـــول العائلـــة الُمَقدَّ
الُمَحـــرَّق،  وديـــر  القوصيـــة  بجبـــل 
والمنســـوب إلـــى األنبـــا قرياقص أســـقف 
ُيقـــرأ  والـــذي  )571-٦44م(،  البهنســـا 
في 7 برمودة )بحســـب نص المخطوط 
2٦3 عربـــي، بباريـــس(، فقـــد جـــاء فيـــه 
علـــى ِلســـان الســـيدة العـــذراء، مـــا يلـــي 
)بعـــد التصحيـــح الُلغـــوي(: »وباألكثـــر 
تلـــك القريـــة التـــي هـــي ِقبلـــي البلـــد )أي 
أقـــام  التـــي  األشـــمونين(،  ِقبلـــي مدينـــة 
فيهـــا آيـــاٍت كثيـــرة، إلـــى كمـــال ســـنتين، 
ذلـــك  فـــي  صنعهـــا[  ]اآليـــات  وتلـــك 
الموضـــع، وشـــفى أمراًضـــا كثيـــرة مـــن 
النـــاس، وشـــهد قائـــًا: البـــد أن ُتبنى ها 
هنـــا كنيســـة، علـــى اســـمي، وعلى اســـم 
أمـــي العـــذراء، وَيدعونهـــا قيقوس، ]أو[ 
كنيســـة القيقـــوس، التـــي ُيدَهـــن فيهـــا 
بالزيـــت، واللقـــان الـــذي ُحـــمَّ )اغتســـل( 
فيـــه، يكـــون هـــا هنا إلـــى األبـــد )ما زال 
الكنيســـة  أرضيـــة  فـــي  موجـــوًدا  اللقـــان 
حتى اليوم(، ألن كثيرين من الشعوب، 
يأتـــون إلـــى هـــا هنـــا، وينالـــون ُغفـــران 
أمراضهـــم؛  مـــن  وُيشـــَفون  خطاياهـــم، 
وبعـــد هـــذا صعـــدوا إلى ]نحـــو الجنوب، 
مـــن[ أرض مصـــر، إلى أن وصلوا إلى 

القوصيـــة«.
صرابامـــون  األنبـــا  كنيســـة  أمـــا 
الحاليـــة بالديـــر، والتـــي ُيوجـــد بهـــا جزء 
مـــن رفاتـــه، فقـــد تـــم إعـــادة بنائهـــا، فـــي 
نحـــو القـــرن الثامـــن عشـــر الميـــادي، 
حيـــث أنهـــا مـــن طـــراز االثنتـــي عشـــرة 
قـــد  الِقبـــاب،  بعـــض  أن  )غيـــر  قبـــة 
ُأزيلـــت فيمـــا بعـــد، وحـــل مكانها أســـقف 
مســـتوية(؛ أما بقايا األعمدة الجرانيتية، 
التـــي تخّلفـــت من آثار الكنيســـة القديمة 
الُمندثـــرة، فقـــد ُجِمَعت وُوِضَعت، بجوار 
شـــجرة اآلثل الســـابق ِذكرها؛ )كما ُيوجد 
بالديـــر،  ثـــاث كنائـــس أخـــرى حديثـــة 
وهـــي  اآلبـــاء،  كنيســـة  ُتســـمى  إحداهـــا 
داخـــل مقبـــرة اآلباء الكهنة، والثانية هي 
كنيسة رئيس المائكة ميخائيل، بأعلى 
مبنـــى الخدمـــات بالديـــر، والثالثـــة علـــى 
اســـم الَســـيِّدة العـــذراء(؛ ويحتفـــل الديـــر 
بعيد استشـــهاد القديـــس صرابامون، في 

لنـــا مـــع أبيـــه، قائلْيـــن: طوبـــى لنـــا نحن 
الُخطـــاة، الذيـــن اســـتحقينا حلـــول اإللـــه 
فـــي أرضنا. وأن ابني الحبيب باركهما؛ 
وأن األوثـــان التـــي كانت لهم )أي ألهل 
المدينـــة( ســـقطت للوقـــت؛ وأن ُعظمـــاء 
المدينـــة لما رأوا ســـقوط آلهتهم غضبوا، 
صاحـــب  وأمســـكوا  ُشـــرًطا،  وأرســـلوا 
المنـــزل، الـــذي كنـــا ُمقيميـــن فيـــه، وهـــو 
الـــذي َشـــَفى ابنـــي َوَلـــُدُه؛ وقالـــوا له: أين 
النـــاس الذيـــن نازليـــن عنـــدك؟ وَضيِّقـــوا 
ثاثـــة  ُمنـــذ  ]لهـــم:[  قـــال  وأنـــه  عليـــه؛ 
أيـــام، توجهـــوا إلـــى حـــال ســـبيلهم، ولـــم 
كان  ولمـــا  مضـــوا!.  أيـــن  ]إلـــى[  أعلـــم 
المســـاء، أتـــى، وأعلمنـــا بذلـــك؛ فحصل 
لنـــا خـــوف كثير، وُقمنا َســـَحًرا، ولم نزل 
ماشـــيين إلـــى ]أن[ وصلنـــا إلـــى الُقـــرب 

مـــن ُقصقـــام«. 
وجـــاء أيًضـــا فـــي ميمـــر الصخـــرة، 
المنســـوب إلـــى البابـــا تيموثـــاؤس الثاني 
)455-477م(، والـــذي ُيقـــرأ فـــي 21 
طوبـــه، على لســـان الســـيدة العـــذراء، ما 
يلـــي )بعد التصحيح الُلغـــوي(: »وأخذنا 
الشـــيخ يوسف، ]إلى[ بيت خليله، ]وهو 
رجـــُل[ نجار ُيَســـمى ديانـــوس، وكان قد 
وقـــٍت  فـــي  أورشـــليم،  إلـــى  ]أواًل[  جـــاء 
]ســـابق[، فتصادق ]هناك[ مع يوســـف؛ 
ولما أتينا إلى قبلي، َفَقِبلنا إليه؛ فوجدنا 
كثيـــًرا مـــن مرضـــى المدينـــة، يحملونهـــم 
إلـــى بيـــت ذلـــك النجـــار، َفُيَحّموهـــم فـــي 
مـــكان ُيدعـــى فيقش )وفي مخطوطات 
أخـــرى: فيقـــس(، ]حيـــث توجـــد[ عيـــن 
مـــاء، كانـــت تحـــت عمـــود، َفُيعافوا ]من 
ذلـــك  إلـــى  مضيـــُت  ولمـــا  أمراضهـــم[؛ 
المـــكان، مـــع يســـوع ابني، ]لكـــي[ أنظر 
أعجوبـــة العمود، َفَخَضـــَع ]ذلك العمود[ 
)كـــذا؟!(،  البنـــي  وســـجد  أســـفل،  إلـــى 
يكـــون  أن  ابنـــي،  مـــن  األمـــر  فخـــرج 
اســـمي، ]واســـمه[، فـــي ذلـــك الموضـــع، 
كمثـــل هـــذه الصخـــرة ]التـــي فـــي جبـــل 
َحـــسَّ  ديانـــوس  الشـــيخ  وأن  الكهـــف[؛ 
بالنعمـــة، التـــي خصني بهـــا ]ابني، في[ 
ذلك العمود؛ فاتفق قولهما ]أي يوســـف 
وديانـــوس[ مـــع بعضهما البعـــض، ]أنه 
قـــد حـــدث[ بتاريـــخ تلـــك الســـنة، التـــي 
ولدُت ابني فيها، فأشـــرق ُشـــعاع ِنجَمُه، 
فـــي ذلـــك الموضع، وَيـــِدُل عليـــه ِتذكار 
ميـــادي ]البنـــي الحبيب[، في كل كورة 
مصـــر؛ ولم أجـــد موضًعـــا، َيِدَلني على 
]خبـــر[ اســـتعان ]ِنجـــم[ ابنـــي ]فـــي هذا 
الموضـــع، ُمَبِشـــًرا[ بأننـــي ولدتـــه، ســـوى 

]فـــي[ ذلك المـــكان«. 

28 هاتـــور )صبـــاح يـــوم 7 ديســـمبر(.
وكان المرحوم بطرس باشـــا غالي، 
فـــي  الشـــريف،  ديـــروط  قريـــة  زار  قـــد 
التاســـع  القـــرن  مـــن  األخيـــرة  الســـنوات 
عشـــر الميـــادي، أو فـــي مطلـــع القـــرن 
كبيـــر  ضيافـــة  فـــي  ونـــزل  العشـــرين، 
»مرقـــس  المدعـــو  حينـــذاك،  أعيانهـــا 
الكريـــم،  الباشـــا  هـــذا  فأخـــذه  باشـــا«، 
لزيـــارة ديـــر األنبـــا صرابامـــون، البعيـــد 
وذهـــب  الحقـــول،  فـــي  القريـــة  عـــن 
كاهمـــا إلـــى الديـــر، بواســـطة الـــدواب، 
لعـــدم  غالـــي،  باشـــا  بطـــرس  فعاتبـــه 
االهتمـــام بالطريـــق المؤدي إلـــى الدير، 
الذي ال تســـتطيع الســـيارات السير فيه، 
بالقريـــة  كنيســـة،  وجـــود  لعـــدم  وأيًضـــا 
باشـــا  مرقـــس  بمكانـــة  تليـــق  نفســـها، 
المذكـــور، فمـــا كان مـــن مرقـــس باشـــا 
بعـــد هـــذه الزيارة، إال أنـــه اهتم بالطريق 
المـــؤدي للديـــر فتـــم تمهيـــده، وفيمـــا بعد 
تـــم رصفـــه باألســـفلت. كمـــا قـــام مرقس 
باشـــا المذكـــور، ببناء كنيســـة فخمة في 
األنبـــا صرابامـــون  اســـم  علـــى  القريـــة، 
عشـــرة  خمـــس  ُمنـــذ  هدمهـــا  تـــم  )وقـــد 
عاًمـــا، وُأقيمت مكانهـــا كاتدرائية جميلة 
تشـــطيبها  القديـــس، وأثنـــاء  اســـم  علـــى 
بكنيســـة  ُيَصلِّـــون،  القريـــة  شـــعب  كان 
خشـــبية على اســـم القديس أيضا، وبهذه 
الكنيســـة أيًضـــا ُيوَجـــد ُجـــزء مـــن رفـــات 

القديـــس(.
رحلـــة  مخطوطـــات  المصـــادر: 
ســـة: رقـــم 17٠ عربـــي،  العائلـــة الُمَقدَّ
بالفاتيـــكان، بالورقـــة 2٠٦ظ- 2٠7ج؛ 
بالفاتيـــكان،  عربـــي،   ٦98 ورقـــم  
بالورقـــة 118ج؛ ورقـــم 155 عربـــي، 
بباريـــس، بالورقـــة 1٠1 ج/ ظ؛ ورقـــم 
2٦3 عربـــي، بباريـــس، بالورقـــة 141 
بالمركـــز   1٠9 ورقـــم  142ج؛  ظ، 
بالقاهـــرة،  بالموســـكي  الفرنسيســـكاني، 
ومخطـــوط  15ظ-1٦ظ؛  بالورقـــة 
بمكتبـــة  العـــذراء،  وعجائـــب  ميامـــر 
الُقُمص أيوب مســـيحة بأسيوط، بالورقة 

2٠7ج.  2٠٦ظ، 
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