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2- العشـــوائيات وأماكـــن الســـكن غير 
المخططـــة وغيـــر اآلمنـــة يتـــم إزالتهـــا مـــع 
توفيـــر البديـــل فـــي مســـاكن راقيـــة ومجهـــزة 

ومتكاملـــة الخدمـــات.
3- إنجـــاز مشـــروعات الطاقـــة التـــي هـــي عمـــاد 
أو  التقليديـــة  الطاقـــة  ســـواء  وحيويتـــه  الوطـــن  صحـــة 
المتحـــددة مثـــل الطاقـــة الشمســـية أو طاقـــة الريـــاح أو 

وغيرهـــا. الطبيعـــي  الغـــاز 
4- توفيـــر الغـــذاء اآلمـــن والتوســـع في اســـتصالح 
الصـــوب  مـــن  آالف  وإنشـــاء  الصحراويـــة  األراضـــي 
الزراعيـــة والمزروعـــات الطبيعيـــة بـــال كيماويـــات والتـــي 

بـــال شـــك تفيـــد صحـــة المواطـــن.
5- إنشـــاء المـــدن الجديـــدة وعلـــى رأســـها العاصمة 
مصـــري  كل  فخـــر  هـــي  والتـــي  الجديـــدة  اإلداريـــة 
بتخطيطهـــا المتميـــز والنقلة الحضاريـــة للدولة المصرية 

فـــي إنجازهـــا بالتكنولوجيـــا المتقدمـــة.
6- االهتمام الروحي بقلب الوطن وظهر جلًيا في 
إنشـــاء مســـجد الفتـــاح العليـــم وكاتدرائيـــة ميالد المســـيح 
وافتتاحهـــا فـــي يـــوم واحـــد كبدايـــة ناجحـــة لمشـــروعات 

العاصمـــة الجديدة.
7- الثـــورة الرقميـــة التـــي بـــدأت تنتشـــر وتتزايـــد في 
كل مناحـــي الحيـــاة المصريـــة كتعبيـــر عـــن اســـتيعاب 
العصـــري  التحـــول  هـــذا  ألهميـــة  والمصرييـــن  مصـــر 
والـــذي يرفـــع مـــن قيمـــة مصـــر بيـــن مصـــاف الـــدول.

8- قوة مصر العســـكرية وتطوير القوات المســـلحة 
بـــكل فروعهـــا فـــي مجـــاالت التســـليح والتنويـــع وإنشـــاء 
القواعـــد العســـكرية المصريـــة الحاميـــة لصحـــة مصـــر 

أرًضـــا وبحـــًرا وجًوا.
9- مشـــروعات اإلنتـــاج الصناعـــي العديـــدة والتـــي 
تقلـــل من االســـتيراد وتفتح فـــرص العمل أمام آالف من 

شـــباب مصـــر فـــي كل المجاالت.
10- تعديـــل مســـار االقتصـــاد الوطني بتشـــريعات 
وقوانيـــن جديـــدة وضبـــط األداء ومحاربـــة الفســـاد ممـــا 
انعكـــس على نســـب النمـــو االقتصادي وإشـــادة الهيئات 

الدوليـــة بذلك.
والتـــي  االجتماعيـــة  الحمايـــة  مشـــروعات   -11
تصـــون الفئـــات األقـــل نصيًبا فـــي الرعاية مثل مشـــروع 
تـــكاف وكرامة، ومشـــروع حياة كريمـــة لترقية حياة أكثر 

مـــن نصـــف ســـكان مصر.
12- االهتمـــام بالمعرفـــة والتعليـــم والثقافـــة والفنون 
موكـــب  فـــي  شـــاهدنا  مثلمـــا  مســـبوقة  غيـــر  بصـــورة 
الموميـــات الملكيـــة فـــي إبريـــل الماضـــي والـــذي أبهـــر 
العالـــم كهـــل بعظمـــة تاريخنـــا وحضارتنـــا وأننـــا بحـــق 

العظـــام. الفراعنـــة  أحفـــاد 
فـــي  تصـــب  والتـــي  وغيرهـــا  اإلنجـــازات  هـــذه  كل 
صالـــح صحـــة الوطـــن ليكـــون وطًنـــا قوًيـــا شـــاهًدا علـــى 
عظمـــة المصرييـــن ووحدتهم وهكـــذا تتقدم صحة الوطن 
انطالًقـــا مـــن صحـــة المواطن لتعيـــش بالدنا في نهضة 
كل  تخـــدم  ألنهـــا  إنســـان  كل  مـــن  ملموســـة  حقيقيـــة 

اإلنســـان وتحيـــا مصـــر.

تعتبـــر الصحـــــــــــــة أحـــد النعـــم اإللهيـــة 
العظمـــى لإلنســـان والتـــي بدونها ال تســـتقيم 
حياتـــه ونشـــاطاته، فعندمـــا يكـــون اإلنســـان 
صحيًحـــا وقوًيا وقـــادًرا من الناحية الصحية 

يســـتطيع أن يمـــارس حياتـــه ونشـــاطاته ويحقـــق أهدافـــه 
وطموحاتـــه بنجـــاح يجلب له الســـعادة واالســـتمتاع بهذه 

اإللهية. النعمـــة 
فإنـــه ال  إذا كان عليـــاًل ومريًضـــا وضعيًفـــا،  أمـــا 
يســـتطيع أن يحقـــق الهـــدف مـــن وجـــوده ويكـــون عبًئـــا 

علـــى نفســـه وأســـرته ومجتمعـــه.
والتعريـــف البســـيط للصحـــة أنهـــا التوافـــق الكامـــل 
بيـــن أجهزة الجســـم البشـــري ووظائفه وهـــذا ينطبق على 

الصحـــة الجســـدية أو النفســـية أو العقليـــة.
ومـــا ينطبـــق علـــى اإلنســـان بمفـــرده، ينطبـــق علـــى 

الوطـــن بأكملـــه.
ومن هنا كان االهتمام بالصحة على رأس األولويات 

اإلنسانية ومفتاًحا لكل مناحي الحياة المتعددة.
وخـــالل الســـنوات األخيـــرة وجدنـــا اهتماًمـــا واضًحـــا 
وشـــاماًل بهـــذا الموضـــوع والـــذي توليه القيادة السياســـية 
والحكومـــة المصريـــة أهمية كبرى ســـواء على المســـتوى 
الفـــردي أي المواطـــن، وكذلك على المســـتوى الجماعي 
أي الوطن تحقيًقا ألهداف التنمية المستدامة والوصول 
إلـــى عـــام 2030م الذي حددتـــه الهيئات الدولية لخطط 

التنميـــة على مســـتوى العالم.
وفـــي بالدنـــا الحبيبـــة وجدنـــا مظاهـــر هـــذا االهتمام 
الشـــامل ســـواء على مســـتوى المواطن أو على مســـتوى 
الوطـــن ويطيـــب لنـــا أن نســـتعرض الخطـــوط العريضـــة 

لهـــذا االهتمـــام الـــذي يهمنـــا جميًعا:

أواًل: على مستــــوى المواطـــــن:
صحـــة اإلنســـان المصـــري فـــي كل مراحـــل العمر 
باتـــت واضحة وشـــاملة وفاعلة جًدا فـــي المجهودات 

الصحيـــة التـــي تقدمها الدولـــة ومنها:
1- المبـــادرات الرئاســـية فـــي الكشـــف المبكـــر على 

األمـــراض المزمنـــة واألكثر انتشـــاًرا.
2- إنهـــاء قوائـــم االنتظـــار للعمليـــات الكبـــرى فـــي 

ســـائر المستشـــفيات بمنظومـــة عمـــل قويـــة.
المعـــروف  الكبـــدي  المـــرض  علـــى  القضـــاء   -3
بفيـــروس ســـي والـــذي كان يصيـــب نســـبة تتعـــدى %30 

مـــن الســـكان ويســـتنزف المـــوارد بصـــورة مزعجـــة.
تحجيـــم  ومحاولـــة  المـــدارس  تالميـــذ  صحـــة   -4
وغيرهـــا. المبكـــرة  والســـمنة  والتقـــّزم  العيـــون  أمـــراض 

وافتتـــاح  الدوائيـــة  بالصناعـــات  االهتمـــام   -5
العديـــدة. ومســـتلزماته  العـــالج  توفـــر  التـــي  المصانـــع 
6- بنـــاء منظومـــة التأمين الصحي الشـــامل والذي 
بـــدأ تطبيقـــه فـــي عـــدد مـــن المحافظـــات ضمـــن خطـــة 

مدروســـة. علمية 
7- إبعـــاد كافـــة أنـــواع االســـتغالل أو الفســـاد والتي 
تؤثـــر علـــى توفيـــر احتياجـــات اإلنســـان العالجية وذلك 
بإنشـــاء هيئة الشـــراء الطبي الموحد والتي أثبتت فاعلية 

لصالـــح المريـــض كيفما يكـــون مرضه.
8- االهتمـــام بالتدريـــب الطبـــي المســـتمر والشـــراكة 
مع الجامعات األجنبية لنقل الخبرات والمهارات الالزمة 

فـــي مجـــال خدمة المريـــض ورعايته الصحيـــة الواجبة.

9- إنشاء العديد من المراكز الطبية والمستشفيات 
التخصصيـــة والمســـتوصفات والعيـــادات التـــي توفـــر ما 

يحتاجـــه المريض أينما كان.
10- فـــي جائحـــة كورونـــا – كوفيـــد 19 – ظهـــر 
االهتمـــام البالـــغ فـــي توعيـــة اإلنســـان وإرشـــاده وتوفيـــر 
العالجـــات الالزمـــة وكذلـــك األمصـــال الواقيـــة واألجهزة 

الهامة. الطبيـــة 
11- تقديـــم المســـاعدات اإلنســـانية لشـــعوب الدول 
المحتاجـــة والتـــي تأثـــرت بشـــدة فـــي هـــذه الجائحـــة التي 
راح ضحيتهـــا حوالـــي أربعـــة مالييـــن مـــن البشـــر كمـــا 
أصيـــب بهـــا أكثـــر مـــن مائـــة وخمســـين مليـــون علـــى 

مســـتوى العالـــم حتـــى اآلن.
12- إصـــدار القوانيـــن والتشـــريعات التي تصاحب 
الرعايـــة الصحيـــة لإلنســـان مثـــل مناهضـــة العنـــف ضد 
األطفـــال وضـــد المـــرأة وكذلـــك إنقـــاذ أطفـــال الشـــوارع 

وتحجيـــم هـــذه الظواهـــر الال إنســـانية.

ثانًيا: على مستــــوى الوطـــن: 
»صحـــة الوطـــن« تعبيـــر قـــوي فـــي حياة الشـــعوب، 
ألن الوطـــن الضعيـــف يصيـــر مطمًعـــا للقـــوة الخارجيـــة 
والداخليـــة والتـــي تعمل من أجـــل مصالحها الذاتية، وقد 
عانـــت مصـــر فـــي مرحلـــة ســـابقة مـــن ضعـــف الدولـــة 
ورخـــاوة قيادتهـــا ودخولهـــا فـــي فوضـــى عارمـــة إلـــى أن 
جاءت ثروة يوليو 2013 والتي اســـتطاع فيها الشـــعب 
المصـــري الواحـــد بقواته المســـلحة وشـــرطته الوطنية في 
إنقـــاذ صحـــة الوطـــن العليـــل، وبفضل القيادة السياســـية 
الواعيـــة والحكيمـــة والملهمـــة والتي قامـــت بتثبيت أركان 
الدولـــة بعـــد أن كادت تكـــون مهلهلـــة، ونجحت في إنقاذ 
صحـــة الوطن واســـترجاع عافيتـــه وضبط أداؤه رغم كل 
التحديـــات الصعبـــة التـــي تواجهـــه، وتحققـــت إنجـــازات 
هـــذا عددهـــا وإن كان الســـيد رئيـــس الجمهوريـــة يـــردد 
دائًمـــا أنهـــا خطـــوة فـــي طريـــق طويـــل مـــن أجـــل رفعـــة 

الوطـــن والدولـــة المصرية.

أننـــي أريـــد فـــي عجالـــة أن نذكـــر بعـــض مالمح 
صحـــة الوطـــن التـــي نشـــاهدها كل يوم:

1- فتـــح شـــرايين الخيـــر فـــي إنشـــاء وإضافـــة أكبر 
شـــبكة مـــن الطـــرق والشـــوارع والكبـــاري والجســـور التـــي 
هـــي الخطـــوة األولـــى لنجـــاح كل مشـــروعات التنميـــة.
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تدشني اكتدرائية األنبا توماس بديره باخلطاطبة 
صلـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي القـــداس اإللهـــي بكاتدرائيـــة القديـــس األنبـــا تومـــاس الســـائح بالخطاطبة، وذلك عقب تدشـــينها بيد قداســـته يـــوم الخميس 
3 يونيـــو 2021م. شـــارك فـــي الصلـــوات عـــدد مـــن أحبـــار الكنيســـة ومجمـــع رهبـــان الديـــر مـــع تطبيـــق دقيـــق لإلجـــراءات االحترازية. وقـــد ألقى قداســـة البابا عظة 
القـــداس والتـــي كانـــت بعنـــوان تدشـــين الزمـــان«. وتـــم تدشـــين ثالثـــة مذابـــح في الكاتدرائيـــة إلى جانب أيقونـــة البانطوكراتور في شـــرقية كل هيكل وحامـــل األيقونات 
ـــن المذبـــح الرئيـــس علـــى اســـم القديـــس األنبـــا تومـــاس الســـائح، والمذبح البحري على الشـــهيد مار بقطـــر، والمذبح القبلي على اســـم القديس  )األيكونوســـتاس(. وُدشِّ

البطريـــرك ســـاويرس األنطاكي.

مسرية تعمري دير القدير األنبا توماس باخلطاطبة

زيارة مقر القوات ابلحرية يف اإلسكندرية

يقـــع الديـــر بمنطقـــة الخطاطبـــة، وبدأ بقطعـــة أرض تبلغ مســـاحتها 220 
فداًنـــا اشـــتراها المتنيـــح الراهـــب القمـــص أبـــرآم الصموئيلـــي، ثـــم شـــراء أراٍض 
أخـــرى لتصـــل المســـاحة اإلجماليـــة إلـــى 600 فـــدان. بـــدأ العمـــل بـــه عـــام 
2003م حيـــث تـــم بنـــاء ســـور بطـــول كيلومتر واحـــد وبارتفاع خمســـة أمتار، 
تـــال ذلـــك بنـــاء منطقـــة قاللـــي الرهبان عـــام 2005م وإحاطتها بســـور خاص 
بهـــا لتوفيـــر الخصوصيـــة المطلوبـــة لحيـــاة الرهبـــان، وهـــي تبعد لمســـافة كيلو 
متـــر واحـــد عـــن المنطقـــة المخصصـــة لزائـــري الديـــر. بـــدأ العمـــل بمنطقـــة 
الزائريـــن عـــام 2007م علـــى مســـاحة 12 فداًنـــا، وهي تحوي حالًيـــا كاتدرائية 
مقامـــة علـــى مســـاحة 1000 متـــر مربـــع، وكنيســـة على الطـــراز األثري على 
مســـاحة 400 متر مربع، وقاعة ضيافة للزائرين تســـع حوالي 500 شخص.

اعتـــرف المجمـــع المقـــدس برئاســـة مثلـــث الرحمـــات البابـــا شـــنوده الثالث، 
بالديـــر كامتـــداد لديـــر القديـــس األنبـــا تومـــاس الســـائح بســـوهاج، وذلـــك فـــي 
جلسته المنعقدة يوم 26 مايو 2009م. وزاره قداسة البابا تواضروس الثاني 
للمـــرة األولـــى يـــوم 15 مايـــو 2016م وتفقـــد مبانيـــه وعقـــد جلســـة أبويـــة مـــع 

الرهبـــان وطالبـــي الرهبنة. 

تمت سيامة نيافة األنبا ساويرس أسقًفا عاًما بيد قداسة البابا تواضروس 
الثانـــي يـــوم 25 نوفمبـــر 2018 وأســـندت اليه مســـئولية اإلشـــراف على الدير 
إلـــى جانـــب ديـــر القديـــس األنبـــا موســـى القـــوي بطريـــق العلمين، قبـــل أن يتم 
تجليـــس نيافتـــه أســـقًفا ورئيًســـا علـــى الديـــر فـــي شـــهر مـــارس الماضـــي، إلـــى 

جانـــب ديـــر الشـــهيد مار بقطـــر بالخطاطبة، المجـــاور للدير.

إلق بنفسك أمام اهلل وال جتزع فإنه لن يتخىل عنك، تشجع فإنه يعضدك ويشفيك. )القديس أغسطينوس(

فـــي إطـــار حـــرص قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي علـــى التواصل 
بيـــن جميـــع مؤسســـات المجتمـــع المصـــري، قام قداســـته صبـــاح االثنين 
فـــي  البحريـــة  القـــوات  مقـــر  بزيـــارة  كنســـي  وفـــد  مـــع   2021/6/14
اإلســـكندرية - أحد أفرع القوات المســـلحة - حيث التقى ســـيادة الفريق 
أحمـــد خالـــد قائـــد القـــوات البحريـــة مـــع مســـاعديه مـــن القـــادة والضباط، 
واســـتمع إلـــى شـــرح علمـــي مســـتفيض عـــن الفكـــر الـــذي يحكـــم عمـــل 

القـــوات مـــع مشـــاهدة مقاطع فيديو عديدة، وزيـــارة بعض القطع البحرية 
الحديثـــة، كمـــا زار الوفـــد بعـــض ورش وترســـانات تصنيـــع احتياجـــات 
القـــوات البحريـــة وشـــاهد كيفيـــة توطيـــن التكنولوجيـــا  الحديثـــة بواســـطة 
أيـــادي مصـــر األبطـــال وفـــي نهايـــة هـــذه الزيـــارة الوطنيـــة تنـــاول الوفـــد 
الكنســـي الغـــذاء علـــى مائـــدة القائـــد وبعـــض معاونيـــه وأخـــذت الصـــور 

التذكاريـــة مـــع تبـــادل هدايـــا الشـــكر واالعتـــزاز والتقديـــر.

قداسة ابلابا يهنئ الرئيس السييس حلصوهل ىلع وسام قائد من الربملان العريب
تقـــدم  أســـاس  هـــي  التـــي  والواجبـــات  الحقـــوق  منظومـــة  وتفعيـــل 
الشـــعوب، كمـــا مـــد جســـور المحبة والتعاون مـــع مختلف الدول وال 

ســـيما األشـــقاء العرب.
ندعو هللا أن يوفق جهود ســـيادته ويســـدد خطاه في كل ما هو 

للخير والسالم والبنيان.
البابا تواضروس الثاني

بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
الخميس يونيو 2021م-26 بشنس 1737ش

تهنـــئ الكنيســـــــــــــــــة المصريــــــــــــــــة القبطية األرثوذكســـية برئاســـة 
الفتـــاح  عبـــد  الرئيـــس  ســـيادة  الثانـــي،  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة 
»وســـام  علـــى  ســـيادته  بحصـــول  الجمهوريـــــــــة،  رئيـــس  السيســـي 
القائـــد« مـــن البرلمـــان العربـــي تقديـــًرا لجهــــــــــــــوده المبذولـــة علـــى 
جميـــع األصعـــدة لخدمـــة قضايا األمة العربية، وكذلك تنمية وطننا 

مصـــر والنهـــوض بـــه.
وإذ تهنـــئ الكنيســـة الرئيـــس علـــى هذا التقدير، تؤكـــد أنه تقدير 
ُمســـَتَحق، فهـــو ثمـــرة لعمـــل مخلـــص دؤوب قـــام بـــه ســـيادته طوال 
الســـنوات الماضيـــة، قـــاد خاللهـــا الوطـــن نحـــو التنميـــة الشـــاملة، 
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تدشني كنيسة القديسني باإلسكندرية يف يوبيلها اذلهيب

مقابالت قداسة ابلابا
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى باألنبا رويس بالقاهرة، عدًدا من الزائرين، كالتالي:

يـــوم  الثانـــي  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  دشـــن 
القديســـين  كنيســـة  2021م،  يونيـــو   12 الســـبت 
مارمرقـــس الرســـول والبابـــا بطـــرس خاتـــم الشـــهداء، 
بمنطقـــة ســـيدي بشـــر باإلســـكندرية التابعـــة لكنائس 

قطـــاع المنتـــزه. 
الصبـــاح  فـــي  الكنيســـة  البابـــا  قداســـة  وصـــل 
الباكر، وبارك اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشـــين 

الكنيســـة قبيـــل بـــدء صلـــوات التدشـــين.
شـــارك فـــي صلـــوات التدشـــين اآلبـــاء األســـاقفة 
الرعويـــة  القطاعـــات  علـــى  المشـــرفين  العمـــوم 
باإلســـكندرية، أصحاب النيافة: األنبا بافلي أســـقف 
عـــام قطـــاع المنتـــزه، واألنبـــا إيالريـــون أســـقف عـــام 

يوم األربعـــــاء ٢ يونيو ٢٠٢١م 
+ نيافـــة األنبــــــــــــــا يوليـــــــــــوس، األســـقف العـــام 
لكنائـــس قطـــاع مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات 
العامـــة واالجتماعيـــة، وتاســـوني راعـــوث المســـئولة 
عـــن رعايـــة ذوي االحتياجـــات الخاصة باألســـقفية، 
 Mrs. Yejinو Dr. John K Lee وبرفقتهمـــا
Im، حيـــث قدمـــوا لقداســـته نســـًخا مـــن كتـــب عـــن 
والعربيـــة  اإلنجليزيـــة  باللغتيـــن  الصحيـــة  الرعايـــة 

للمكتبـــة البابويـــة المركزيـــة.
+ الراهـــب القمـــص رويـــس األنبـــا بـــوال، كاهـــن 
الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية فـــي إســـبانيا، حيث 
عـــرض علـــى قداســـة البابـــا بعض األمـــور الخاصة 

بالخدمـــة الرعويـــة في إســـبانيا.
يوم الثالثـــــاء ٨ يونيو ٢٠٢١م

+ نيافـــة األنبـــا إرميـــا، األســـقف العـــام، وجـــرت 
خالل اللقاء مناقشـــة عدد من موضوعات الخدمة.
+ نيافـــة األنبـــا ماركـــوس، أســـقف دميـــاط وكفر 
بالبـــراري،  دميانـــه  القديســـة  ديـــر  ورئيـــس  الشـــيخ 

ومذبـــح الكنيســـة الموجـــودة بالطابـــق الســـفلي علـــى 
اســـم رئيـــس المالئكة ميخائيـــل والقديس مار مرقس 
البانطوكراتـــور  أيقونـــة  تدشـــين  تـــم  كمـــا  الرســـول. 
)ضابـــط الـــكل( فـــي شـــرقية الهيـــكل، واأليقونـــات 

الموجـــودة فـــي حامـــل األيقونات.

تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  ذلـــك صلـــى  عقـــب 
الثانـــي وثالثـــة مـــن أحبار الكنيســـة القـــداس اإللهي 
األول فـــي كنيســـة القديســـين مـــار مرقـــس الرســـول 
والبابا بطرس خاتم الشـــهداء، بمنطقة ســـيدي بشـــر 
باإلســـكندرية التابعـــة لكنائـــس قطـــاع المنتزه، عقب 
تدشـــينها، وقـــد ألقـــى قداســـة البابـــا عظـــة القـــداس 
اإللهي عن تقدمات الكنيســـة القبطية عبر التاريخ.

الرسولي لقداسة البابا تحيات قداسة البابا فرانسيس 
وقدم التهنئة بعيد القيامة المجيد. كما دار الحديث 
أثناء اللقــــــــــــاء حول العالقات الطيبـــــــــــــــة التي تربط 

الكنيســـتين القبطية األرثوذكســـية والكاثوليكية.

أمجــــــــــــــد العضايلـــة، ســـفير  الســـفير  الســـيد   +
المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية بالقاهـــرة، الـــذي نقـــل 
الثانـــي  تحيـــات العاهـــل األردنـــي الملـــك عبـــد هللا 
لقداســـة البابـــا، كمـــا تـــم خـــالل اللقـــاء التأكيـــد علـــى 
التعـــاون بيـــن مصـــر واألردن خاصـــًة فـــي مجـــال 
الســـياحة الدينيـــة وأهميـــة زيـــارة المســـيحيين األقباط 
لموقـــع المغطـــس حيث تعمد الســـيد المســـيح، كجزء 
مـــن برنامـــج الحـــج المســـيحي، كمـــا أشـــاد قداســـة 
البابـــا بـــدور األردن والملـــك عبد هللا الثاني في دعم 
المقدســـات اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس، 
ودعم الوجود المســـيحي في المنطقة باعتباره جزًءا 

أصيـــاًل مـــن نســـيج ومســـتقبل الشـــرق األوســـط.

+ نيافـــة األنبـــــــــــا يوحنـــــــــــــــــا، أســـقف إيبارشـــية 
شـــمال الجيـــزة، وتـــم خـــالل اللقـــاء بحـــث عـــدٍد مـــن 

باإليبارشـــية. الخاصـــة  الرعويـــة  الموضوعـــات 

قطـــاع غـــرب، واألنبـــا هرمينـــا أســـقف عـــام قطـــاع 
شـــرق، كمـــا شـــارك فـــي الصلـــوات القمـــص أبـــرآم 
إميل وكيل البطريركية باإلســـكندرية وكهنة الكنيسة 
الشمامســـة  وخـــورس  الكهنـــة  اآلبـــاء  مـــن  وبعـــض 
الكنيســـة  تدشـــين  يأتـــي  الشـــعب.  محـــدود  وعـــدد 
فـــي الذكـــرى الخمســـين لتأسيســـها علـــى يـــد المتنيح 
القمـــص بيشـــوي كامـــل حيـــث أقيـــم أول قـــداس بهـــا 

يـــوم عيـــد الرســـل عـــام 1971م.

وقد دشـــن قداســـة البابا تواضروس الثاني ثالثة 
مذابح في الكنيسة، حيث تم تدشين المذبح الرئيس 
علـــى اســـم القديـــس البابـــا بطـــرس خاتـــم الشـــهداء، 
والمذبـــح البحـــري علـــى اســـم الســـيدة العـــذراء مريم، 

حيـــث عـــرض على قداســـته بعض أمور الخدمــــــــــــة 
الرعويـــة باإليبارشـــية.

+ الراهـــب القـــس مقـــار المحرقـــي، الـــذي قـــدم 
لقداســـته نســـخة من كتاب قام بتأليفه، يحمل عنوان 
والكتـــاب  بشـــرية«.  أيـــاٍد  تصنعهـــا  لـــم  »أيقونـــات 
مـــن تقديـــم صاحبـــي النيافـــة األنبـــا بيجـــول أســـقف 
ورئيـــس الديـــر المحـــرق واألنبـــا ميخائيـــل األســـقف 
العـــام لكنائـــس قطـــاع حدائـــق القبـــة ووكيـــل الكليـــة 

اإلكليريكيـــة الالهوتيـــة باألنبـــا رويـــس.

يوم األربعـــــاء ٩ يونيو ٢٠٢١م

+ السيدة فرانسواز دوماس، رئيس لجنة الدفاع 
الوطني والقوات المســـلحة بالبرلمان الفرنســـي على 
الفرنســـي  الســـفير  وبرفقتهـــم  برلمانـــي،  وفـــد  رأس 
فـــي مصـــر ســـتيفان روماتيـــه، وتأتـــي هـــذه الزيـــارة 
فـــي إطـــار الجولـــة التـــي يقـــوم بهـــا الوفـــد البرلماني 

الفرنســـي فـــي مصر.

+ ســـفير الفاتيـــكان )القاصـــد الرســـولي( بمصر 
المطـــران نيكـــوالس هنـــري ثيفينيـــن، ونقـــل القاصـــد 

إن ضعفت يوًما فاعرف أنك نسيت قوة اهلل. )ابلابا شنوده اثلالث(
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ُمَتَواِضُعوَن َفُيْعِطيِهْم نِْعَمًة« )رسالة يعقوب ٤: ٦(
ْ
ا ال مَّ

َ
رِبِيَن، وَأ

ْ
ُمْسَتك

ْ
“ُيَقاوُِم اهلُل ال

الكنيسة القبطية تهنئ 
رئيس الكنيسة األسقفية اجلديد

الكنيســـة  لرئيـــس  التهنئـــة  األرثوذكســـية  القبطيـــة  الكنيســـة  قدمـــت 
فـــي  أقيـــم  الـــذي  تنصيبـــه  حفـــل  فـــي  فـــي  وذلـــك  الجديـــد،  األســـقفية 
كاتدرائيـــة جميـــع القديســـين األســـقفية بالزمالـــك، يـــوم الثالثـــاء 8 يونيـــو 
2021م، حيـــث تنصيـــب المطـــران د. ســـامي فـــوزي رئيًســـا ألســـاقفة 
إقليم اإلســـكندرية للكنيســـة األسقفية ومطراًنا إلبروشية مصر، بحضور 
رؤســـاء الكنائس األســـقفية حول العالم. وأناب قداســـة البابا تواضروس 

الثانـــي نيافـــة األنبـــا اكليمنـــدس األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع ألماظـــة 
ومدينـــة األمـــل وشـــرق مدينة نصر لتقديـــم التهنئة أثناء حفل التنصيب. 
وتســـلم المطـــران الجديـــد رئاســـة الكنيســـة األســـقفية من الرئيس الســـابق 
المطـــران منيـــر حنـــا أنيـــس الـــذي ترأس الكنيســـة األســـقفية فـــي مصر، 

لمـــدة 21 ســـنة.

مبادرة رشاكء اتلنمية
انطالق فعايلات ادلورة اتلدريبية األوىل لفريق اتلنمية 

بإيبارشية ببا والفشن وسمسطا

تحت رعاية قداسة البابا األنبا تواضـــــــروس 
الثانــي، وبتشــــــــــــريف ومشــاركة نيافــة األنبــــــــــــــا 
اسطفانـــــــــوس )أســقف ببــا والفشــن وسمســطا(، 
ونيافة األنبا يوليــــــــــوس )األسقف العام ألسقفية 
الخدمــــــات العامـــــــــــــة واالجتماعيـــــــــــــة، ومنطقــة 
كنائــــس مصــر القديمــة(، نظمــت اللجنــة العامة 
الــدورة  القبطيــة  بالكنيســة  التنميــة  لشــركاء 

القبطــي  والمعهــد  أورفـــــــــــــان،  كوبتيــــــــــك  هيئــة 
للتدبيــر الكنســي والتنميــة.

للتدبيــر  القبطـــــــــــي  المعهــد  التدريــب  يقــود 
الكنسي والتنمية بقيادة الدكتــــــور مجدي لطيف 
عميــد المعهــد، لعــــــــــدد 30 مــن اآلبــاء الكهنــة 
والخــدام العامليــن بمكتــب التنميــة باإليبارشــية 
ــه لتنسيــــــــــــــق كـــــــــــــــل جهــود  والــذي تــم تأسيســــــــــــ
التنميــة باإليبارشــية، تحــت إشــــــــــــــراف نيافـــــــــــــة 

األنبــا إســطفانوس. 

وقــد ألقــى نيافـــــــــة األنبــا يوليـــــــــــــــــوس ممثــل 
لجنــة شــركاء التنميــة الكلمــة االفتتاحيــة للــدورة 
التدريبيــة األولــى، حيــث أوضــح أهميــة المبــادرة 
ورؤيــة شــركاء التنميــة، كمــا ألقــى نيافــة األنبــا 
اســطفانوس كلمــة بعنــوان »أتيـــــــــــت لتكــون لهــم 

حيــاة ويكــون لهــم أفضــل«.

التدريبيــة األولــى لفريــق للتنميــة بإيبارشــية ببــا 
ــز مارمرقــس  والفشــن وسمســطا، وذلــك بمركـــــــــــــ
بمدينة نصر يوم الخميــــــــــس 3 يونيو 2021 م. 
كمــا شــهد اليــوم توقيــع اتفاقيــة التعــاون والشــراكة 
بيــن اللجنــة واإليبارشــية، وتهــدف المبــادرة الــي 
تنســيق جهــود التنميــة فــي اإليبارشــية بمــا 

يحقــق التكامــل بيــن كل الشــركاء. 

شارك بالحضـــــــــــــور بعض ممثلي الهيئــــــــات 
الشــريكة بالمبـــــــــادرة وهــي: أســقفية الخدمــــــــات 
ــة  ــة، سكرتاريــــــ العامــة واالجتماعيــة والمسكونيــــــ
الرعاية االجتماعيـــــــــــة بالمقر البابــــــوي، المكتب 
أبــرآم  األنبــا  خدمـــــــــــــة  للمشروعـــــــــات،  البابــوي 
بكنيســة مارمرقــص بمصــر الجديــــــــــــــدة، خدمــة 
الراعــي وأم النــور، خدمــة األنبــا أبـــــــــــــرآم بكنــدا، 
خدمــة األنبــا أبــرآم للذيــن ليــس لهــم أحــد يذكرهــم، 
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بدون القراءة ىف الكتب اإلهلية ال يمكن لذلهن أن يقرتب إىل اهلل. )مار إسحق الرسياىن(

إيبارشية املنوفية

صلـــى نيافـــة األنبـــا بنياميـــن مطـــران إيبارشـــية المنوفية، القـــداس اإللهي 
يـــوم األحـــد 13 يونيـــو 2021م، في كنيســـة رئيس المالئكة ميخائيل بشـــبين 
الكـــوم، وأثنـــاء القـــداس ســـام نيافتـــه الشـــماس عطـــا وفيـــق كاهًنـــا باســـم القس 
آنجيلـــوس لكنيســـة رئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل بقريـــة طـــوخ طنبشـــا التابعـــة 
لإليبارشـــية. خالص تهانينا لنيافة األنبا بنيامين، وللقس آنجيلوس، ولمجمع 

اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية الفيوم 

احتفلت إيبارشية الفيوم صباح يوم الخميس 10 يونيو 2021م، بالعيد 
الســـابع بعد المائة لنياحة القديس األنبا أبرآم أســـقف الفيوم والجيزة األســـبق 
بديـــره بالعـــزب، حيـــث أقيـــم القـــداس اإللهى بمشـــاركة صاحبـــي النيافة األنبا 
أبـــرآم مطـــران الفيـــوم واألنبـــا صليب أســـقف ميت غمر ودقـــادوس إلى جانب 
عـــدد مـــن اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية والمكرســـات وبعـــض مـــن اآلبـــاء رهبـــان 
ديـــر رئيـــس المالئكـــة غبريـــال بجبـــل النقلـــون وعدد محـــدود من الشمامســـة. 
وبعـــد صـــالة الصلـــح تمـــت رســـامة ســـبعة كهنـــة فـــي رتبـــة القمصيـــة، وهـــم: 
)1( الراهـــب القمـــص داود النقلونـــي، )2( الراهـــب القمـــص يوحنـــا النقلوني، 
)3( الراهـــب القمـــص كاراس النقلونـــي، )4( القمـــص إبراهيـــم فانـــوس كاهـــن 
كنيســـة األمير تادرس بدســـيا، )5( القمص جورجيوس جميل كاهن كنيســـة 
األمير تادرس بدســـيا، )6( القمص إســـحق يونان كاهن كنيســـة مارجرجس 
بطبهار، )7( القمص أغاثون عزيز كاهن كنيســـة الشـــهيد أبانوب بالمقاتلة. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبا أبرآم، وللقمامصة الجـــدد، ولمجمع اآلباء كهنة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشعب. 

إيبارشية بين سويف

صلـــى نيافـــة األنبـــا غبريـــال أســـقف بنـــي ســـويف القـــداس اإللهـــي يـــوم 
االثنيـــن 14 يونيـــو 2021م، بكنيســـة ديـــر الســـيدة العـــذراء فـــي بياض ببني 
ســـويف، وعقـــب صـــالة الصلح قام نيافته برســـامة كل مـــن القس أنطونيوس 
إســـحق، والقـــس يســـطس القمـــص متيـــاس كاهَنـــي الكنيســـة ذاتهـــا فـــي درجة 
أنطونيـــوس  وللقمـــص  األنبـــا غبريـــال،  لنيافـــة  تهانينـــا  خالـــص  القمصيـــة. 
والقمص يســـطس، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية املنيا وتوابعها
فـــي يـــوم الســـبت 5 يونيـــو 2021م، قـــام نيافـــة األنبـــا مكاريـــوس أســـقف 
المنســـا، برســـامة ســـتة من اآلباء كهنة المنيا قمامصة، أثناء القداس اإللهي 
الـــذي أقيـــم فـــي واحـــة القديـــس األنبـــا أنطونيـــوس التابعـــة لإليبارشـــية اليـــوم، 
وهـــم: )1( القمـــص أباكيـــر يوحنـــا كاهـــن كنيســـة آفـــا بيجول بقريـــة تله. )2( 
القمـــص ويصـــا عيـــاد كاهـــن كنيســـة األنبا شـــنوده رئيس المتوحدين بمنشـــية 
الحواصليـــة. )3( القمـــص ســـلوانس شـــفيق كاهن كنيســـة مـــار جرجس بقرية 
ههيـــا. )4( القمـــص بفنوتيـــوس فـــرج كاهـــن كنيســـة العذراء بقريـــة بنى أحمد 
الشـــرقية. )5( القمص بقطر خليل كاهن كنيســـة األنبا موســـى بالمنيا. )6( 
القمـــص برنابـــا مجـــدي كاهن كنيســـة مـــار مينـــا بالمنيا. وأقيم عقـــب القداس 
اإللهـــي اللقـــاء الشـــهري لمجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية، والـــذي تضمـــن محاضرة 

بعنـــوان »الكاهن والســـماء«.

كمـــا قـــام نيافتـــه يـــوم الســـبت 12 يونيـــو 2021م، فـــي كنيســـة الشـــهيد 
تادرس الشطبي بالمنيا، بسيمة خمسة كهنة جدد للخدمة باإليبارشية، وهم: 
)1( القـــس يوســـاب عدلـــي، )2( والقـــس أرســـاني حنـــا، )3( والقـــس فليمـــون 
فوزي، )4( والقس إبراهيم حنا، )5( والقس إرميا عاطف، كما تمت ســـيامة 
الدياكـــون المكـــرس أرســـاني. خالص تهانينا لنيافة األنبـــا مكاريوس، ولآلباء 
القمامصـــة والقســـوس الجـــدد، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــــــة اإليبارشيــــــــــة، وســـائر 

أفراد الشـــعب.
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ليست خطية بال مغفرة إال الىت بال توبة. )القوى األنبا موىس االسود(

إيبارشية الرشقية والعارش من رمضان

صلـــى نيافـــة األنبـــا مقـــار أســـقف إيبارشـــية الشـــرقية ومدينة العاشـــر من 
رمضـــان قـــداس عيـــد الصعـــود، يـــوم الخميـــس 10 يونيو 2021م، بكنيســـة 
الشـــهيد مـــار جرجـــس بقريـــة ميخائيـــل بمدينـــة أوالد صقـــر، حيث قـــام نيافته 
بســـيامة الشـــماس عمـــاد ســـويرس كاهًنـــا عاًما باســـم القس ســـاويرس للخدمة 
باإليبارشـــية. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبا مقار، وللقس ســـاويرس، ولمجمع 

اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية دير مواس ودجلا

احتفلـــت إيبارشـــية ديـــر مـــواس ودلجـــا بعيـــد الصعـــود المجيـــد وتـــذكار 
نياحـــة القديـــس األنبـــا أبـــرآم أســـقف الفيـــوم والجيـــزة الـــذي ينتمـــي لقريـــة دلجا 
التابعـــة لإليبارشـــية، حيـــث ُأقيمـــت القداســـات بجميـــع كنائـــس اإليبارشـــية 
احتفـــااًل بهاتيـــن المناســـبتين. وصلـــى نيافـــة األنبـــا أغابيـــوس القـــداس اإللهي 
فـــي ديـــر الســـيدة العـــذراء والقديـــس األنبـــا أبـــرآم بدلجـــا، وخاللـــه أتـــم طقـــس 
تكريـــس ســـت طالبـــات التكريـــس للخدمـــة باإليبارشـــية، عقـــب اجتيازهن فترة 
االختبـــار المقـــررة، وهـــن: )1( تاســـوني يوأنـــا، )2( وتاســـوني أغابـــي، )3( 
وتاسوني آجيا، )4( وتاسوني إيالريا، )5( وتاسوني دميانة، )6( وتاسوني 
كيريـــة. شـــارك فـــي صلوات القداس والتكريـــس عدد محدود من اآلباء الكهنة 
والشمامســـة مـــع تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة. خالص تهانينـــا لنيافة األنبا 
أغابيوس، وللمكرســـات الجديدات، ولمجمع مكرســـات وخادمات اإليبارشـــية.

وفد كنيس يعزي رئيس جملس الشيوخ

قدم وفد كنســـي رســـمي واجب العزاء نيابة عن قداســـة البابا تواضروس 
الثانـــي للمستشـــار عبـــد الوهـــاب عبد الـــرازق رئيس مجلس الشـــيوخ، في وفاة 

الســـيدة والدتـــه. تكـــون الوفـــد مـــن صاحبـــي النيافـــة: األنبا بيمن أســـقف نقاده 
وقـــوص ومقـــرر لجنة العالقـــات العامة بالمجمع المقـــدس، واألنبا اكليمندس 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع ألماظـــة ومدينـــة األمـــل وشـــرق مدينـــة نصر 
ومقـــرر لجنـــة العالقـــات المجتمعيـــة، والمهندس كامل ميشـــيل عضو مجلس 
الشـــيوخ والمنســـق العـــام للجنة العالقات العامة. حضـــرت اللقاء النائبة فيبي 

فـــوزي وكيل مجلس الشـــيوخ.

استكمال االحتفال بميجء العائلة املقدسة
يف املطرانية واجلامعة بالزقازيق

يونيـــو 2021م،  مـــن  الثالثـــاء واألربعـــاء األول والثانـــي  يومـــي  شـــهد 
اســـتكمال االحتفـــاالت بعيـــد دخـــول المســـيح أرض مصـــر ومجـــيء العائلـــة 
المقدســـة إليهـــا، ضمـــن بروتوكـــول التعـــاون بيـــن معهـــد الدراســـات القبطيـــة 
وجامعة الزقازيق، والتي بدأت باالحتفال الذي أقيم مســـاء االثنين 31 مايو 
2021م، فـــي مســـرح األنبـــا رويس بحضور قداســـة البابـــا تواضروس الثاني 

وعـــدد من الـــوزراء والمســـئولين.

شـــهد نيافـــة األنبـــا تيموثـــاوس أســـقف الزقازيـــق ومنيـــا القمـــح، والدكتـــور 
ممـــدوح غـــراب محافـــظ الشـــرقية، والدكتـــور عثمـــان شـــعالن رئيـــس جامعـــة 
الزقازيـــق، ومســـئولين أمنييـــن ومحلييـــن بمحافظـــة الشـــرقية، االحتفـــال يـــوم 
الثالثـــاء، فـــي مقـــر مطرانيـــة الزقازيق، وكذلـــك االحتفال الذي أقيـــم األربعاء 
فـــي جامعـــة الزقازيـــق الـــذي حضـــره أيًضـــا الدكتـــور إســـحق عجبـــان عميـــد 

معهـــد الدراســـات القبطيـــة.

يذكـــر أن اكتشـــاف البئـــر األثـــري المقـــدس بمنطقـــة تـــل بســـطا التـــي تعد 
أولـــى محطـــات رحلـــة العائلـــة المقدســـة بعـــد مرورهـــا بســـيناء، كان علـــى يـــد 
فريـــق مـــن جامعـــة الزقازيق التي وقعـــــــــت بروتوكـــــــــــول تعـــــــــــاون منذ شـــهور 
مـــع معهـــد الدراســـات القبطيـــة لالحتفـــــــــــــاء بمســـار الرحلـــة، وتحديـــًدا محطة 

تل بســـطا.

االحتفال بعيد دخول املسيح مرص يف بلبيس

احتفلت إيبارشـــية الشـــرقية والعاشـــر من رمضان، يوم االثنين 31 مايو 
2021م، بعيـــد دخـــول المســـيح أرض مصـــر ورحلـــة العائلـــة المقدســـة فيها، 
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وذلك بكنيسة الشهيد مار جرجس في مدينة بلبيس التابعة لإليبارشية والتي 
تعـــد إحـــدى نقـــاط مســـار رحلـــة العائلـــة المقدســـة، بـــدأ الحفل بعرض كشـــفي 
من مجموعة الشـــطبي الكشـــفية التابعة للكنيســـة، ثم صلى نيافة األنبا مقار 
أســـقف اإليبارشـــية، رفـــع بخـــور عشـــية العيد مـــع عدد من كهنة اإليبارشـــية، 
وبعدهـــا قـــدم كـــورال الكنيســـة عـــدًدا مـــن الترانيـــم واأللحـــان الكنســـية، ثـــم قدم 
كاهـــن الكنيســـة عرًضـــا لتاريـــخ دخـــول المســـيح إلـــى مدينـــة بلبيـــس وترحيب 
أهلهـــا بالعائلـــة المقدســـة، واســـتظاللهم تحـــت شـــجرة مريم التـــي قطعها جنود 
الحملـــة الفرنســـية، واختتـــم الحفـــل بكلمـــة نيافـــة األنبا مقار عن دخول الســـيد 
المســـيح أرض مصـــر. وبعـــد االحتفـــال افتتـــح نيافتـــه مشـــروع ترميـــم كنيســـة 
الســـيدة العـــذراء األثريـــة المالصقـــة لكنيســـة مـــار جرجـــس، وأســـدل الســـتار 
عـــن أيقونـــة قبطيـــة علـــى الطابع األثري تصـــور دخول العائلة المقدســـة إلى 

مدينـــة بلبيس.

نيافة األنبا لوقا يهنئ 
رئيس أساقفة يلون اجلديد

قـــدم نيافـــة األنبـــا لوقـــا أســـقف جنـــوب 
فرنســـا والجزء الفرنســـي من سويســـرا التهنئة 
أوليفـــر دى جيرمـــاي رئيـــس  للمونســـينيور 
األســـاقفة الجديد لمدينة ليون بفرنســـا. ودار 
الحديـــث عـــن الجاليـــة القبطيـــة فـــي فرنســـا 

عامـــة وفـــي جنـــوب فرنســـا خاصـــًة.

حصول اكهن قبطي ىلع ادلكتوراه 
من جامعة القاهرة

تمـــت يـــوم الســـبت 5 يونيـــو 2021م، بمركـــز البحـــوث العلميـــة، التابـــع 
لجامعـــة القاهرة، مناقشـــة رســـالة الدكتوراه المقدمة مـــن الباحث القس رافائيل 
رمـــزي، كاهن كنيســـة القديســـة دميانـــة بالوايلي، والتي حملـــت عنوان »تأثير 
التنشـــئة االجتماعيـــة علـــى الصحـــة النفســـية وانعكاســـها علـــى جـــودة الحيـــاة 
لـــدى الشـــباب الجامعـــي بمدينـــة القاهـــرة«. ومنحـــت لجنـــة المناقشـــة للباحث 
درجـــة الدكتـــوراه بتقديـــر امتيـــاز مـــع مرتبـــة الشـــرف مـــن الدرجـــة األولى، مع 
التوصية بطبع الرســـالة وتداولها. حضر مناقشـــة الرسالة من أحبار الكنيسة 
صاحبـــا النيافـــة: األنبـــا مكاري األســـقف العام لكنائس قطاع شـــبرا الجنوبية، 
واألنبـــا ميخائيـــل األســـقف العـــام لكنائس قطاع حدائق القبـــة والوايلي ووكيل 
الكليـــة اإلكليريكيـــة الالهوتيـــة باألنبـــا رويـــس. خالص تهانينا للقـــس الدكتور 

رافائيـــل رمزي.

القمص إبراهيم عبد املسيح 
من إيبارشية أسوان

رقد في الرب بشيخوخة صالحة يوم الخميس 10 يونيو 2021م، القمص 
إبراهيـــم عبـــد المســـيح تـــكال، كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء ورئيـــس المالئكـــة 
ميخائيـــل بمركـــز دراو، التابعـــة إليبارشـــية أســـوان، عـــن عمـــر تجاوز 68 ســـنة 
قضـــى منهـــا مـــا يقـــارب 25 ســـنة فـــي خدمـــة الكهنـــوت. ُولـــد األب المتنيح يوم 
27 يناير 1953م، وسيم كاهًنا في 24 نوفمبر 1996م، ونال رتبة القمصية 
فـــي 29 نوفمبـــر 2001م. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا هـــدرا مطـــران أســـوان، 

ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.

الراهب القس سوريال األورشلييم
رقـــد فـــي الـــرب يـــوم األربعـــاء 9 يونيـــو 2021م، الراهـــب القـــس ســـوريال 
األورشـــليمي، وُأقيمـــت صـــالة الجنـــاز علـــى روحـــه الطاهـــرة، يـــوم الخميـــس 10 
يونيـــو 2021م، بديـــر القديـــس األنبـــا أنطونيـــوس بالقدس، بحضـــور نيافة األنبا 
أنطونيـــوس مطـــران الكرســـي األورشـــليمي والشـــرق األدنـــى ورئيـــس ديـــر القديس 
العظيـــم األنبـــا أنطونيـــوس بالقـــدس. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا أنطونيـــوس، 

ومجمـــع اآلبـــاء رهبـــان ديـــر األنبـــا أنطونيـــوس بالقـــدس، وكل محبيـــه.

القس تكال ناجح 
من إيبارشية البحيرة

رقد في الرب بشيخوخة صالحة، صباح يوم الخميس 10 يونيو 2021م، 
القـــس تـــكال ناجح سورســـه، كاهن كنيســـة القديس األنبـــا ونس بالبصرة - قطاع 
كنـــج مريـــوط - إيبارشـــية البحيـــرة، عـــن عمـــر ناهز الســـبعين ســـنة، بعـــد خدمة 
كهنوتيـــة دامـــت ألكثـــر مـــن 23 ســـنة. واألب المتنيـــح مـــن مواليـــد 2 مايـــو 
1951م، حصـــل علـــى بكالوريـــوس تجـــارة وعمـــل في وظيفة محاســـب قانوني، 
ســـيم كاهًنـــا فـــي 27 فبرايـــر 1998م. وُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه اليـــوم ذاتـــه 
بكنيســـة القيامـــة بمدافـــن الناصريـــة بحضـــور محـــدد نظـــًرا للظـــروف الحاليـــة. 
خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا باخوميـــوس مطـــران البحيـــرة ومطـــروح والخمـــس 
مدن الغربية، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وألســـرته المباركة ولكل محبيه.

القس بوال رأفت 
كاهن كنيسة السيدة العذراء بالمطرية - القاهرة

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم األربعـــاء 9 يونيـــو 2021م، القـــس بـــوال رأفـــت كاهـــن 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء بالمطريـــة التابعـــة لقطـــاع كنائس عين شـــمس والمطرية 
وحلميـــة الزيتـــون، عـــن عمـــر قـــارب 49 ســـنة، بعـــد خدمـــة كهنوتيـــة اســـتمرت 
حوالـــي 12 ســـنة. ُولـــد األب المتنيـــح يـــوم 19 أكتوبـــر 1972م، وســـيم كاهًنـــا 
يوم 14 نوفمبر 2009م. خالص تعازينا لنيافة األنبا أكســـيوس األســـقف العام 
لكنائـــس قطـــاع عيـــن شـــمس والمطريـــة وحلميـــة الزيتـــون، ولمجمع اآلبـــاء كهنة 

المنطقـــة، وألســـرته المباركـــة وكل محبيـــه.

القس اكراس فؤاد 
كاهن كنيسة العذراء والمالك بالخلفاوي بقطاع شبرا الشمالية - القاهرة

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم الســـبت 5 يونيـــو 2021م، القـــس كاراس فـــؤاد، كاهـــن 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء ورئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل بالخلفـــاوي، التابعـــة لقطـــاع 
كنائس شبرا الشمالية، عن عمر تجاوز 54 سنة، بعد خدمة كهنوتية استمرت 
ألكثـــر مـــن 5 ســـنوات بقليـــل. ُولـــد األب المتنيح يوم 10 يناير 1967م، وســـيم 
كاهًنا يوم 17 مارس 2016م. خالص تعازينا لنيافة األنبا آنجيلوس األســـقف 
العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــبرا الشـــمالية، ولمجمـــع اآلباء كهنـــة المنطقة، وألســـرته 

المباركـــة، وكل محبيه.

ال تكن صغري انلفس، وال تفكر ىف السوء، بل كن وديعا، فإن الوداعء يرثون األرض. )القديس األنبا شنوده رئيس املتوحدين(
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علـــى  القـــــــــــــــــدس  الـــروح  حلـــول  كان 
يـــوم  العليـــة  فـــي  المجتمعيـــن  التالميــــــــــــــذ 
الخمســـين هـــو ميالد كنيســـة العهـــد الجديد 
الـــرح  وإرشـــاد  بقـــوة  تســـير  كانـــت  التـــي 
العصـــر  فـــي  الكنيســـة  وتميـــزت  القـــدس، 
الرســـولي بعـــّدة مالمـــح تكشـــف عـــن عمل 
الـــروح المعـــّزي فيها، وكانـــت هذه المالمح 
هـــي الصـــالة والشـــركة الخدمـــه والشـــهاده 
والتعليـــم. عـــن هـــذا يذكر الكتـــاب المقدس 
عـــن الحيـــاة فـــي الكنيســـة األولـــى »وكانوا 
والشـــركة  الرســـل  تعليـــم  علـــى  يواظبـــون 
وكانـــوا  والصلـــوات...  الخبـــز  وكســـر 
يواظبـــون فـــي الهيـــكل بنفـــس واحـــدة، وإذ 
هـــم يكســـرون في البيـــوت وكانـــوا يتناولون 
الطعـــام بابتهـــاج وبســـاطة قلب، مســـبِّحين 
الشـــعب،  جميـــع  لـــدى  نعمـــه  ولهـــم  هللا، 
وكان الـــرب كل يـــوم يضـــّم للكنيســـة الذين 

)أع47-42:2(. يخلصـــون« 
كان  األولـــى  الكنيســـة  فـــي  والتعليـــم 
أحـــد مالمـــح عمـــل الـــروح فـــي الكنيســـة، 
ولذلـــك كان التعليـــم يمتـــاز بعـــدة مالمـــح 
هامـــة مّيـــزت التعليـــم فـــي الكنيســـة. وكان 
منهـــج الكنيســـة في التعليم هو الســـبب في 
حفـــظ اإليمـــان نقًيـــا مـــن جيـــل إلـــى جيـــل. 
واليـــوم قـــد يّدعـــي البعـــض بعمـــل الـــروح، 
لكـــن منهجـــه يكشـــف أنـــه بعيـــد عـــن عمل 
الـــروح. البعـــض يعمـــل ويّدعي لنفســـه أنه 
بقـــوة الـــروح يصنع المعجزات، وبقوة الروح 
معجزيـــة،  أعمـــااًل  لذاتـــه  وينســـب  يعّلـــم، 
ويعّلـــم تعاليـــم مخالفـــة لمـــا تعّلمنـــاه، وهـــو 
بهـــذا يخفـــي كبريـــاء خفّيـــة ومحبـــة للذات. 
فمـــاذا عـــن تعليم الكنيســـة األولـــى، التعليم 
ـــز لعمـــل الـــروح فـــي الكنيســـة، وهـــذه  المميِّ
هـــي بعـــض مميـــزات التعليـــم فـــي الكنيســـة 
األولى: ١- تعليم واحد: مشـــكلة الكنيســـة 
أن يظهـــر فيهـــا معلمـــون كل واحـــد يعلـــم 
تعليًمـــا مختلًفـــا، أّمـــا الكنيســـة األولى فكان 
التعليـــم فيهـــا واحـــًدا، ومصـــادره واحدة هي 
اآلبـــاء  تعليـــم  الكتـــاب،  فـــي  هللا  »كلمـــه 
الرســـل، المجامع، التقليد الشـــفاهي الُمسلَّم 
للكنيســـة بيـــد اآلبـــاء الرســـل«، فـــكان تعليم 
التعليـــم  وحتـــى  كتابًيـــا.  دائًمـــا  الكنيســـة 
المنقول عن سير أو أقوال اآلباء القديسين 
ال يتعـــارض أبـــًدا مـــع التعليـــم الكتابـــي بـــل 
يتفق معه، فكان تعليم القديســـين والنســـاك 
عـــن الصـــالة الدائمـــة والصـــالة الســـهمية 
يفّســـر قـــول الوصيـــة الكتابيـــة »صلـــوا بال 
انقطـــاع« )1تـــس17:5(. ٢- تعليم يهتم 
واالنحرافـــات  الهرطقـــات  مـــن  بالتحفـــظ 
اإليمانية: الكنيســـة األولى واجهت الكثير 
اإليمانيـــة  واالنحرافـــات  الهرطقـــات  مـــن 
أّمـــا  وغيرهـــا.  والنقوالويـــة  كالغونســـية 
الكنيســـة المنقـــادة بالـــروح فكانـــت حريصة 
التعليـــم،  ـــد  وتوحِّ البـــدع  تواجـــه  أن  علـــى 
مـــن  كانـــت  أحبائـــي  يـــا  التعليـــم  فنقـــاوة 
أهـــم مـــا اهتمـــت بـــه الكنيســـة فـــي العصـــر 

إلـــى  تدخـــل  قـــد  والهرطقـــات  الرســـولي. 
الكنيســـة مـــن خـــالل الكبريـــاء الشـــخصي، 
مـــن  أو  الشـــخصية،  بـــاآلراء  واالعتـــداد 
خـــالل عـــدم تدقيـــق المعلميـــن، فالبعـــض 
الوصيـــة،  نيـــر  مـــن  يخفِّـــف  أن  يحـــب 
والصـــوم  الروحـــي  الجهـــاد  مـــن  فيعفـــي 
وغيـــره مـــن الممارســـات الروحية، والبعض 
فـــي  فيدخـــل  الوصيـــة  مـــن  أكثـــر  يتشـــّدد 
الهرطقـــات... لذلـــك كل مـــن يخـــدم خدمة 
الوعـــظ، يحـــرص أن كّل مـــا يعّلم به يجب 
أن يكـــون لـــه مرجـــع مـــن الكتـــب الكنســـيه 
الموثـــوق بهـــا، فالبعض يعلم تعليًما خاطًئا 
عـــن قصـــد، والبعـــض عـــن غيـــر معرفـــه، 
ُيراَجـــع  أن  يجـــب  األحـــوال  جميـــع  وفـــي 
الشـــخص ليلتـــزم بتعليـــم الكنيســـة الصحيح 
الواحـــد، فالكنيســـة ال تقبـــل أي تعليـــم غير 
كتابـــي أو غيـــر رســـولي أو غيـــر مســـتقيم 
التعليـــم  غيـــر  مصـــدر  علـــى  مســـتند  أو 
علـــى  يعتمـــد  تعليـــم ال   -3 المســـيحي. 
آيـــة واحـــدة أو فكـــرة واحدة مـــن الكتاب: 
واحـــًدا،  كتابًيـــا  نًصـــا  يذكـــر  فالبعـــض 
وتدخـــل  منقوًصـــا،  تعليًمـــا  يعّلـــم  وبســـببه 
تعاليـــم بعيـــدة عن اإليمان تحت مســـّميات 
الكتابـــي  القـــول  يذكـــر  فالبعـــض  جّذابـــة، 
»آمـــن بالـــرب فتخلـــص أنـــت وأهـــل بيتك« 
)أع31:16(، ويبتـــدئ يعلـــم عن الخالص 
أنـــه مهمـــا كانـــت حياتـــك أو ضعفاتك فإنه 
يمكنـــك أن تخلـــص بال جهاد، رغم أن هذا 
الفكـــر يتعـــارض مـــع نصـــوص أخـــرى في 
الكتـــاب المقـــدس منهـــا وصية الرب يســـوع 
»اجتهـــدوا أن تدخلـــوا مـــن البـــاب الضيق، 
ألنـــه مـــا أضيـــق البـــاب وأكـــرب الطريـــق 
الـــذي يـــؤدي إلـــى الحيـــاة« )مـــت14:7(. 
4- تعليم ُمشـــبَّع بتذكارات وســـير اآلباء 
والقديســـين: ففـــي التعليـــم المنســـاق لعمل 
الـــروح هنـــاك دائًمـــا نمـــاذج نقتـــدي بها من 
اآلبـــاء  تـــذكارات  ومـــن  المقـــدس  الكتـــاب 
فـــي السنكســـار، فحياتهـــم هـــي تطبيقـــات 
عمليـــة للوصيـــة الكتابيـــة، ومـــن كل أحـــد 
منهـــم يمكننـــا أن نتعلـــم فضيلـــة أو عمـــاًل 
ممّيـــًزا، فالتعلُّـــم مـــن ســـير اآلباء هـــو تعليم 
عملـــي، فهم ســـحابة الشـــهود التي ترشـــدنا 
فـــي جهادنا. 5- تعليم حريص أن يســـّلم 
المؤمنيـــن التعليـــم الســـليم دائًمـــا: لذلـــك 
اهتمت الكنيســـة أن ينضم المؤمنون الجدد 
إلـــى فصـــول الموعوظيـــن، وال ُيســـَمح لهـــم 
بنـــوال ســـر المعموديـــة أو االنضمـــام إلـــى 
صفـــوف المؤمنين إاّل بعد أن يســـتّلموا كل 
تفاصيـــل اإليمـــان الصحيح، وعندها يمكن 
لإلنســـان أن يصيـــر مســـيحًيا. هـــذه األيـــام 
يمـــوج العالم بتيارات تعليم غير مســـتقيمة، 
تعلـــم أخطـــاء وربمـــا تعلـــم خطايـــا! فعلينـــا 
أاّل ننخـــدع بالتعاليـــم الخاطئـــة، بـــل نتعلـــم 
إيماننـــا ونحفظـــه، فال نكون محمولين بكل 
ريـــح تعليـــم، بل نثبت فيما تعّلمنا وتســـّلمنا 
لئـــال نفقـــد أبديتنـــا وننفصـــل عن الكنيســـة.
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يحتفي الشـــعب األلماني بهذا المهندس 
المصـــري العظيـــم، ويرفـــع القبعـــة أمام هذه 
العقليـــة القبطيـــة التـــي كان لهـــا تأثيـــر كبير 

علـــى المجتمع األلماني، حتى أنه 
أصبـــح واحـــًدا مـــن أعضـــاء الوفـــد 
مستشـــار  يرافـــق  الـــذي  األلمانـــي 
الخارجيـــة،  جوالتـــه  فـــي  ألمانيـــا 
ودائًمـــا ما يتباهى مستشـــار ألمانيا 
بهـــذا المهندس المصري العظيم.. 
ســـمك،  إبراهيـــم  المهنـــدس  إنـــه 
األقصـــر،  مدينـــة  فـــي  المولـــود 
الثانويـــة  والحاصـــل علـــى شـــهادة 

التحـــق  ثـــم  األقصـــر،  مدينـــة  مـــن  العامـــة 
وحصـــل  أســـيوط  الهندســـة-جامعة  بكليـــة 
بعـــد  بتفـــوق.  الهندســـة  بكالوريـــوس  علـــى 
تخرجـــه مـــن كليـــة الهندســـة عمـــل فـــي عدة 
الشمســـية  الطاقـــة  باســـتغالل  تهتـــم  مراكـــز 

لصقـــل خبراتـــه.
فـــي  ألمانيـــا:  يغـــزو  مصـــر  فرعـــون 
هاجـــر  العشـــرين  القـــرن  مـــن  الســـبعينيات 
المهنـــدس إبراهيـــم ســـمك إلـــى ألمانيـــا، تلـــك 
مـــوارد  ضعـــف  مـــن  تعانـــي  التـــي  البـــالد 
كثيـــر  اســـتخدام  يحـــّرم  وقانونهـــا  الطاقـــة، 
مـــن المـــواد المســـتخدمة فـــي توليـــد الطاقـــة 
األلمانيـــة،  البيئـــة  قوانيـــن  مـــع  لتعارضهـــا 
لالبتـــكار  خصًبـــا  مجـــااًل  هنـــاك  فوجـــد 
واإلبـــداع، فهـــي ال تنظـــر إاّل إلـــى النتائـــج 
ومـــا تحّقـــق مـــن إنجـــازات، وال تهتـــم باللـــون 
أو الجنســـية أو الديانـــة، المهـــم ما يســـتطيع 

تحقيقـــه. اإلنســـان 
إبراهيـــــــــــــــــم سمــــــك... والعديـــد من 
االبتـــكارات: كانـــت أول ابتـــكارات إبراهيـــم 
ســـمك هـــي »اللمبـــة الذكيـــة« التـــي حققـــت 
نجاًحـــا كبيـــًرا وأضـــاءت شـــوارع 150 بلدية 
تخـــّزن  أنهـــا  اللمبـــة  هـــذه  وفكـــرة  ألمانيـــة. 
ليـــاًل،  نهـــاًرا وتســـتهلكها  الشمســـية  الطاقـــة 
كمـــا أنها مـــزّودة بخاصية تخفيف اإلضاءة 
مباشـــرة إذا اقترب منها جســـم متحرك حتى 
لو على بعد 40 متًرا.  وقد حصلت اللمبة 
الذكيـــة علـــى شـــهادة مـــن معهـــد البحـــوث 
األلمانـــي تؤكـــد قدرتهـــا الذكيـــة وفاعليتهـــا، 
فـــي  تـــم االعتمـــاد عليهـــا تماًمـــا  َثـــّم  ومـــن 
جميـــع أنحـــاء ألمانيـــا وحتـــى فـــي الطريـــق 
الهائـــل  النجـــاح  هـــذا  وبعـــد  المـــدن.  بيـــن 
لهـــذا المشـــروع أنشـــأ إبراهيـــم ســـمك شـــركته 
التـــي تعمـــل فـــي مجال اإلضاءة الشمســـية، 
شـــركته  قامـــت  حيـــث  النجاحـــات  وتوالـــت 
بتغذية مبنى البرلمان األلماني )الرايشـــتاج( 
وتـــم  الشمســـية،  الطاقـــة  بكهربـــة  الشـــهير 
معدنيـــة  بشـــرائح  بالكامـــل  أســـقفه  تغذيـــة 
المتصـــاص الطاقـــة الشمســـية ممـــا أعطـــى 
للمبنـــى شـــكاًل جمالًيـــا رائًعـــا. كمـــا قامـــت 
شـــركته بتطوير مبنى المستشـــارية األلمانية 
حيـــث تـــم تغذيتـــه أيًضـــا بالطاقـــة الشمســـية 
بعـــد تغطيـــة واجهتـــه بالوحـــدات الزجاجيـــة 
المـــزروع بهـــا الخاليا الشمســـية لتكون جزًءا 
مـــن ديكـــورات المبنـــى، حتـــى أضفـــت عليه 
شـــركة  أثبتـــت  األّخـــاذة.  الجماليـــة  اللمســـة 
ســـمك تفوقها وتميزها في المنافســـة الشرسة 
بينهـــا وبيـــن أكثـــر مـــن 25 شـــركة من أكبر 

مجـــال  فـــي  العاملـــة  األوروبيـــة  الشـــركات 
أشـــهر  بتغذيـــة  فقامـــت  الشمســـية،  الطاقـــة 
جامعـــة ألمانيـــة بميتشـــجال بـــاداخ بكهربـــاء 
الطاقـــة الشمســـية، وأيًضا مصيف 
بيوغســـالفيا،  المشـــهور  ســـبليت 
ومبنـــى شـــركة ســـيارات مرســـيدس 
بالكامـــل  تغطيتـــه  تـــم  الـــذي  بنـــز 
تزيـــد  لمســـاحة  شمســـية  بخاليـــا 
على 500متر. ويحلو للمستشـــار 
األلمانـــي األســـبق أن يلتقط صوره 
التذكارية فـــي القبة الزجاجية لبهو 
التـــي  األلمانيـــة  المستشـــارية  بـــدار  مكتبـــه 
وقـــام  الشمســـية،  الطاقـــة  بكهربـــاء  تمدهـــا 
المصـــري  المهنـــدس  وتنفيذهـــا  بتصميمهـــا 

إبراهيـــم ســـمك.
ســـمك  إبراهيـــم  القبطـــي  المهنـــدس 
يتســـلم أرفـــع وســـام ألماني نشـــرت جريدة 
األهـــرام خبـــر حصـــول المهنـــدس المصـــري 
األصـــل إبراهيـــم ســـمك علـــى أرفـــع وســـام 
ألمانـــي فـــي الطاقـــة البديلـــة تقديـــًرا لما قّدمه 
فـــي مجـــال البحـــث العلمي لتطويـــر تقنيات 
الطاقـــة البديلـــة، واختـــراع مصبـــاح إضـــاءة 
الشـــوارع المعـــروف باســـم )ســـمارت(. وقـــد 
فورتمبـــورج  بـــادن  واليـــة  ثقافـــة  وزيـــر  قـــام 
يتقليـــد ســـمك هذا الوســـام نيابـــة عن الرئيس 
األلماني هورســـت كوهلـــر، وقال الوزير في 
مســـتهل كلمتـــه: »جـــاء مـــن األقصـــر إلـــى 
مـــن  أربعـــة عقـــود  خـــالل  ليصبـــح  ألمانيـــا 
العمـــل والجهـــد المتواصـــل رائـــًدا فـــي مجال 
ووصـــف  الشمســـية«.  الطاقـــة  تكنولوجيـــا 
الوزيـــر إنجـــازات المهنـــدس المصـــري بأنهـــا 
أضافـــت الكثيـــر فـــي مجال البحـــث العلمي 
لتطويـــر تقنيـــات الطاقـــة البديلة ممـــا جعلها 
حديـــث العالـــم، وأشـــار إلـــى اختـــراع ســـمك 
لمصبـــاح إضـــاءة الشـــوارع الـــذي ُيســـتخدم 
فـــي إضـــاءة شـــوارع أكثـــر مـــن 220 مدينة 
ألمانيـــة فـــي الليـــل أو النهـــار، كما ُيســـتخدم 
فـــي أكبـــر محطـــة قطارات فـــي أوروبا وهي 

محطـــة برليـــن.
إبراهيـــم ســـمك... ومصـــر فـــي مصر 
عـــدة  إقامـــة  ســـمك  إبراهيـــم  شـــركة  توّلـــت 
أوالد  قريـــة  إضـــاءة  مثـــل:  مشـــروعات 
الشـــيخ بـــوادي النطـــرون بالطاقـــة الشمســـية 
المتجـــددة، إلـــى جانـــب مركـــز معادن شـــبرا 
التابـــع لـــوزارة الصناعـــة.. إبراهيـــم ســـمك لم 
ينفصـــل عـــن وطنـــه الكبيـــر مصـــر ووطنـــه 
الصغيـــر األقصـــر، ويفتخر دائًما بمصريته 
المصريـــة،  القبطيـــة  للكنيســـة  وانتمائـــه 
ويقـــدم لهـــا الكثيـــر. وقـــد ســـجل التلفزيـــون 
األلمانـــي حلقـــة خاصـــة عن مشـــوار إبراهيم 
ســـمك كان عنوانـــه »المصـــري الـــذي جلـــب 
الشـــمس إلـــى ألمانيا«. إبراهيم ســـمك ُيعتبر 
ألمانيـــا،  فـــي  الصناعـــة  كبـــار رجـــال  مـــن 
ورئيـــس اتحـــاد الصناعات األوروبية للطاقة 
الشمســـية التـــي فـــاز بهـــا مـــع ممثلـــي 45 
شـــركة متخصصـــة فـــي هذا المجـــال، حيث 
حصـــل علـــى المنصـــب لمدة ثالث ســـنوات 
بإجمـــاع المشـــاركين فـــي االنتخابـــات التـــي 
البريطانيـــة  جالســـجو  مدينـــة  فـــي  تمـــت 
بمناســـبة انعقـــاد المؤتمـــر الســـادس للطاقـــة 

الـــذي نظمـــه االتحـــاد األوروبـــي.
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الديناميكيــــــــــــة تعنــــــــــــي الحركـــة 
الفاعلـــة للحيـــاة الروحية في عالقة 
اإلنســــــــــــان مـــع هللا، وتأثيرهـــا على 
نتائـــج مهمـــة فـــي عالقـــة اإلنســـان 
ألن  والمجتمـــع،  والنـــاس  هللا  مـــع 
حيـــاة القداســـة ال تؤثـــر علـــى نمـــط 
حيـــاة اإلنســـان فقـــط بـــل علـــى كل 
َمـــْن حولـــه، لذلـــك نجـــد فـــي اآليـــة 
فنجـــــــــــــري«،  وراءك  »اجذنبــــــــــــــي 
حيــــــــــــــاة  أن  المقصـــــــــــود  والمعنـــى 
اإلنســـان الروحيـــة تبـــدأ بعمل إلهي 
في حياة الشـــخص، وتؤثر وتنتشر 
علـــى كل َمـــْن حولـــه، فحيـــن رفـــع 
موســـى النبي يديـــه ليصلي انتصر 
يشـــوع وهـــو قائـــد في الحـــرب، رغم 
أن كل اإلمكانيـــات لـــم تتغيـــر فـــي 
شـــيء إاّل رفـــع يدي النبي لموســـى 
وتدّخـــل هللا لتحقيـــق النصرة.. هذه 
ديناميكيـــة فـــي التأثيـــر الروحـــي. 

أبينـــا  حديـــث  فـــي  رأينـــا  كمـــا 
إبراهيـــم عـــن ســـدوم إلنقاذهـــا مـــن 
الحـــرق بالنـــار إذا ُوِجد فيها عشـــرة 
وجودهـــم  مجـــرد  أبـــرار!!!  رجـــال 
مـــن  ينقذهـــا  المدينـــة  فـــي  فقـــط 
الحـــرق بالنار، ألن وجودهم وعمل 
مـــن  البلـــدة  ينقـــذ  فـــي حياتهـــم  هللا 
نتائـــج خطيـــة األشـــرار، ويتمتعـــوا 
بعمـــل هللا الـــذي في حيـــاة األبرار؛ 
فدائًمـــا رائحـــة القداســـة تغّطي على 
ووجـــود  والشـــر..  الخطيـــة  رائحـــة 
طعـــام ينجـــي مـــن الجـــوع، ووجـــود 
المـــاء ينجـــي من العطـــش، ووجود 
الـــدواء ينجـــي من المـــرض؛ وهكذا 
وجود القديســـين وأعمالهم المقدســـة 
األشـــرار  مـــن  وينجـــي  يغطـــي 
وأعمالهـــم الشـــريرة. وقـــد رأينا كيف 
القصيـــر  يوأنـــس  القديـــس  أنقـــذ 
ومصيرهـــا  الخطيـــة  مـــن  بائيســـة 
المظلـــم ألنـــه اقتادهـــا إلـــى التوبـــة. 
وكذلـــك تأثيـــر القديـــس بيصاريـــون 
وكيـــف  تاييـــس  التائبـــة  علـــى 
أنقذهـــا. وكذلك في قصـــة الراهبين 
اللذيـــن بمحبـــة أحدهمـــا وهـــو َمـــْن 
القداســـة، لكنـــه شـــارك  فـــي  ســـلك 
اآلخـــر فـــي تحمـــل العقوبـــة وكأنـــه 
أخطـــأ ليســـاعد َمـــْن ســـقط وينقـــذه 
مـــن براثـــن الخطيـــة، لذلـــك شـــاركه 
وســـمع صـــوت  باتضـــاع  العقوبـــة 

هللا »مـــن أجـــل اتضاعـــك ســـأغفر 
ألخيـــك«... وهـــذا نوع مـــن التأثير 
القـــوي فـــي مشـــاركة التوبـــة، لذلـــك 
يقـــول الكتـــاب »إذا ُأِخـــذ أحـــد فـــي 
الروحانيـــون  أنتـــم  فأصلحـــوا  زلَّـــة، 
مثـــل هذا بروح الوداعة، ناظًرا إلى 
نفســـك لئـــال ُتَجـــرَّب أنـــت أيًضـــا«. 
ويتضـــح مـــدى تأثـــر النــــــــــــــــاس 
وصلواتهـــم،  القديسيـــــــــــــن  بصـــالة 
الصلـــوات  لهـــذه  نتيجـــة  وتوبتهـــم 
والطلبات، وكلنا يذكر ذلك الراهب 
الـــذي نجـــا من ســـيدة تريد إســـقاطه 
حيـــن قـــال من قلبـــه: »بصالة أبي 
نفســـه  فوجـــد  نجنـــي«...  رب  يـــا 
فـــي  ســـائًرا  اإلســـقيط  طريـــق  فـــي 
أمـــان لمكانـــه.. إنـــه تأثيـــر روحـــي 
يخلـــص  قديســـين،  بصـــالة  قـــوي 
مـــن خاللهـــا التائبون عـــن الخطية 
ونتائجهـــا أيًضـــا. وكلنـــا يعلم أيًضا 
مـــا قيـــل عـــن القديـــس األنبـــا بـــوال 
أول الســـواح إنـــه ألجلـــه يرســـل هللا 
مطـــًرا على وجه األرض. وهذا هو 
فـــي  الروحيـــة  الديناميكيـــة  مفهـــوم 
حياتنـــا مـــع هللا حتى على مســـتوى 
المـــادة، إذ المطـــر يعطـــي النبـــات 
والحيـــوان  لإلنســـان  وكذلـــك  حيـــاة 
ومـــن  الخالئـــق...  وكل  والطيـــور 
األمثلـــة الماديـــة أيًضـــا مـــا حـــدث 
بيـــت  فـــي  النبـــي  إيليـــا  حيـــن كان 
األرملة إذ بارك في الدقيق والزيت 
ليكفيـــا إيليـــا واألرملـــة وابنهـــا طيلـــة 
فتـــرة المجاعـــة. وال ننســـى الخبزات 
الخمـــس والســـمكتين فـــي يد الســـيد 
آالف  خمســـة  أشـــبعت  المســـيح 
رجـــل مـــا عـــدا النســـاء واألطفـــال، 
دليـــل  قفـــة  اثنتـــي عشـــرة  وجمعـــوا 

البركـــة وعمـــل المســـيح. 
مـــن كل هـــذا نـــــــــــــرى التأثيــــــــــر 
الديناميكــــــــــي لعمـــل هللا فـــي حيـــاة 
أفـــراد يتأثـــر بهـــا كثيـــرون. واألمثلة 
كثيـــرة فـــي الكتاب المقـــدس وتاريخ 
القديســـين »فمـــن يكون ُمـــّر النفس 
ويـــرى وجـــه األنبـــا أنطونيـــوس وال 
يمتلـــئ ســـالًما«، لذلـــك نعتقـــد فـــي 
شـــفاعة القديســـين وتأثير صلواتهم 

فـــي حياتنا.

anbabenyamin@hotmail.com

أ- مـــا هو اإلنجـــاب بالتبني 
 Prenatal Adoption or
Adoptive Pregnancy؟

مـــن المعـــــــــــــروف أن اإلنجـــاب 
يختلـــف عـــن التبنـــي. فاإلنجـــــــــاب 
 Fertilization باإلخصـــاب  يبـــدأ 
وينتهـــي بالـــوالدة، ويكـــون بين زوج 
وزوجـــة يجمعهمــــــــــــا ســـر الزيجـــــــــــة 
المقدس. أّما التبني ففيه تقوم أسرة 
بتربيـــة طفـــل قـــد يكـــون عمـــره يوًما 
واحـــًدا وتنســـبه لها فيكـــون ابًنا لهذه 
األســـرة مـــن جهـــة الشـــرع والتربيـــة، 

ولكنـــه ليـــس ابًنـــا لهـــا بالطبيعة.
اإلنجـــاب بالتبني هو تطور في 
مجـــال عـــالج العقـــم، ففيـــه يتم نقل 
بويضـــة ُمخّصبـــة إلـــى داخـــل رحـــم 
الزوجـــة فتحمـــل بهـــا، ثـــم تلـــد عنـــد 
اكتمـــال نمـــو الجنين كالمعتـــاد. في 
هـــذه الحالـــة مصـــدر الجنيـــن هـــو 
بويضة وحيوان منوي من شخصين 

آخريـــن وليســـا الـــزوج والزوجة.
ب- مــــــا هــــــــي فوائـــــــــــــــــده 

الطبية والعملية؟
1- يســـاعد الزوجيــــــــــــــــن الغير 
قادريـــن علـــى اإلنجـــــــــــــــــاب بســـبب 
المنويـــة  الحيوانـــــــــات  فـــي  مشـــكلة 
للزوج أو البويضات للزوجة، ولكن 
فـــي  مشـــكلة  لديهـــا  ليـــس  الزوجـــة 
رحمهـــا أن تحمـــل الجنين وتلد. هذا 
األمـــر يختلـــف عـــن حالـــة تأجيـــر 
األرحـــام عندمـــا تكون المشـــكلة في 
عـــدم قدرة رحم الزوجة على الحمل 
فتلجـــأ إلى تأجيـــر رحم امرأة أخرى.

2- تســـاعد فـــي حــــــــل مشـــكلة 
اإلنجـــاب لزوجيـــن ســـــــــــوف يـــؤدي 
الحمـــل منهمـــا إلى جنيـــن به عيب 
خلقـــي أو مـــرض وراثــــــــــي نتيجـــة 
للحيوانـــات  الجينـــات  فـــي  عيـــب 
المنويـــة للـــــــــــزوج أو البويضــــــــــــــات 

للزوجـــة أو كليهمـــا.
3- هـــذه الطريقـــة قـــد تســـاعد 
زوجيـــن لجـــــــــــآن لإلنجــــــــــــاب عـــن 
 in طريـــق اإلخصـــاب خـــارج الرحم
يتـــم  حيـــث   vitro fertilization
إخصـــاب عـــدة بويضـــات للزوجـــة 
مـــن الـــزوج، ويتـــم الحمـــل بإحـــدى 

هـــذه البويضـــات المخصبة، فيمكن 
التبـــرع بباقـــي البويضات المخصبة 
فـــي  ترغـــب  ال  األســـرة  كانـــت  إن 

حمـــل آخـــر.

ج- مـــــــــا هــــــــــــــو الــــــــــرأي 
بخصوصه؟ الكنسي 

الـــرأي األرجــــــــــــح هـــو رفــــــــــــض 
اإلنجـــاب بالتبنـــي رغم مـــا ُذِكر من 
فوائـــد عمليـــة لـــه لألســـباب التالية:

1- الحمـــل جـــزء أساســـي فـــي 
ثالـــث  طـــرف  ودخـــول  اإلنجـــاب، 
فـــي العمليـــة يجعـــل اإلنجـــاب غير 
حالـــة  فـــي  لـــذا  أمـــام هللا.  شـــرعي 
مـــا ُيســـّمى باإلنجـــاب بالتبنـــي فـــإن 
مصدرهـــا  المخصبـــة  البويضـــة 
شـــخصان غيـــر الزوجيـــن، ومعنـــى 
ذلـــك أن عملية اإلنجاب دخل فيها 

طـــرف ثالـــث وطـــرف رابـــع.
2- هـــذه الطريقـــة تلغـــي دور 
لـــه  وهـــذا  اإلنجـــاب،  فـــي  الـــزوج 
آثـــار ســـلبية علـــى الحياة األســـرية، 
بعاطفـــــــــــــة  تشـــعر  قـــد  فالزوجــــــــــة 
األمومـــة نحـــو الطفـــل ألنهـــا حملته 
فـــي بطنهـــا تســـعة أشـــهر رغـــم أن 
الجنيـــن ليـــس من بويضـــة لها، أّما 
الـــزوج فمـــن أيـــن لـــه أن يشـــعر أن 

هـــذا الجنيـــن ابـــن لـــه.
3- التقـــدم العلمـــي أوجد طرق 
أخـــرى لتفـــــــــادي بعـــض األمـــراض 
الوراثيـــــــــــة، حيث يمكـــــــــــن معرفــــــــــة 
الجنيـــــــــــــن أو الكروموســـــــــــــوم الذي 
الوراثـــي  المـــرض  يســـّبب  ســـوف 
ويتـــم عالج ذلك قبـــل الوالدة، وهذا 
ع  موضوع متســـع ليس مجال التوسُّ

فيـــه اآلن.
تبقـــى نقطـــة أخـــرى وهـــي: هـــل 
يتبّرعـــا  أن  والزوجـــة  للـــزوج  يحـــق 
الخاصـــة  المخصبـــة  بالبويضـــة 
بهما ألســـرة أخرى؟ هل يحق لزوج 
وزوجـــة أن يتبرعا بابن لهما ألســـرة 
أخـــرى لكـــي تتبنـــاه؟ ليـــس فقط هل 
أو  تقـــدر  هـــل  أيًضـــا  بـــل  يحـــق، 
توافـــق أســـرة أن تتبـــرع بأبنـــاء لهـــا؟ 
أســـئلة تحتـــاج لتفكيـــر وحـــوار فـــي 

مناســـبة أخـــرى...

bishopserapion@lacopts.com
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ٍء ُمْسَتَطاٌع ِعْنَد اهللِ” )مرقس ١٠: ٢٧( نَّ ُكَّ َشْ
َ
يَْس ِعْنَد اهللِ، أل

َ
“ِعْنَد انلَّاِس َغرْيُ ُمْسَتَطاٍع، َولِكْن ل

بمناســـبة صوم الرســـل وبداية 
نـــود أن  الجديـــد،  العهـــد  خدمـــة 
نتكلـــم عـــن مبـــادئ وأســـس فـــي 
الخدمـــة مـــن خـــالل القـــراءة فـــي 
إنجيـــل متـــى األصحـــــــــاح ١٠(، 

)4ت(: وهـــي 
)١( تلمــــذة:

للتعلُّـــم  الوحيـــد  الطريـــق  إنهـــا 
والنمـــو في المعرفـــة. ومن فقد روح 
التلمـــذة يكـــون قد فقـــد روح التعليم. 
فـــال يمكنـــك أن تكـــون معلًمـــا إن لم 
تكـــن تلميـــًذا.. وإن أردت أن تطول 
طـــول  فلتعـــش  كمعلـــم،  حياتـــك 
حياتـــك كتلميـــذ.. تلميـــذ للكنيســـة، 
تلميـــذ للكتاب المقـــدس، تلميذ ألب 
الروحيـــة  للكتـــب  تلميـــذ  اعترافـــك، 
والثقافيـــة النافعـــة، تلميـــذ لمـــن هـــم 
أكبـــر وأقدم وأكثر منك خبرة، تلميذ 
لألحـــداث ولأليـــام.. فبـــدون تلمـــذة 
معرفتـــك  وتنضـــب  تشـــيخ  ســـوف 
وتصيـــر متجمًدا، تـــرى الكل يجري 
حولـــك وأنـــت ســـاكن ال تتحـــرك.. 
لذلـــك فـــإن كان أعظـــم معلميـــن في 
المسيحية ُيدعون تالميذ، وإن كان 
الـــرب قـــد دعاهم أن يتلمـــذوا جميع 
األمـــم.. أال يدفعـــك ذلـــك للتلمـــذة؟!

)٢( تـــدرُّج:
أوصاهـــم فـــي بدايـــة خدمتهـــــــــــم 
»إلـــى طريـــق أمـــم ال تمضـــوا وإلـــى 
مدينــــــــــــة للسامرييــــــــــن ال تدخلــــــــوا« 
)مـــت5:10(، ولكن فـــي نهاية فترة 
إعدادهـــم قال لهم: »فاذهبوا وتلمذوا 
جميـــع األمم« )مت19:28(، وقال 
لهـــم: »اذهبــــــــوا إلـــى العالـــم أجمـــع 
واكـــرزوا باإلنجيـــل للخليقـــة كلهـــا« 
)مـــر15:16(، وهنـــا يعلمنـــا درًســـا 
هاًمـــا يجب أن نســـلكه وهو التدرُّج؛ 
كيـــف ال نرغـــــــــــــب فـــي االرتفــــــــــــاع 
الســـريع.. فمـــن يرتفـــع بســـرعة يقـــع 
بســـرعة، أو كمـــا يقولون: »ما طار 
طيـــر وارتفـــع إاّل كما طـــار وقع«.. 
التـــدرُّج مطلوب.. فكلمـــا أتقّنا نقطة 
انتقلنا إلى نقطة أخرى، وكلما ثّبتنا 
أقدامنـــا على درجة نرتفع إلى درجة 
أعلـــى.. وهكـــذا.. وبذلك نضمن أاّل 
نرجـــع مـــن حيـــث بدأنا ولكـــن نتقدم 

إلـــى قـــدام باســـتمرار وثبات. 

)3( توبـــــــة:
إنهـــا موضـــوع الخدمـــة والكرازة 
والتعليـــم، بـــل هـــي موضـــوع الحياة 
الروحيـــة كلها.. كيف نغّير أفكارنا 
ُنفـــرغ  كيـــف  واتجاهاتنـــا؟  وأهدافنـــا 
ونشـــبع؟  نجـــوع  كيـــف  ونمتلـــئ؟ 
بشـــهوة؟  شـــهوة  نســـتبدل  كيـــف 
كيـــف نســـلك في طريـــق الملكوت؟ 
كذلـــك  فجميعكـــم  تتوبـــوا  لـــم  »إن 
تهلكـــون« )لـــو5:13(. كيـــف نحيا 
فـــي القيامـــة ال المـــوت، الحيـــاة ال 
الهـــالك األبـــدي؟ »ابنـــي هـــذا كان 
ميًتـــا فعاش« )لـــو2:15(، »مبارك 
ومقـــدس مـــن له نصيب في القيامة 
األولـــى. هؤالء ليـــس للموت الثاني 
)رؤ6:20(..  عليهـــم«  ســـلطان 
بدونهـــا ال ُتقبـــل صلـــوات اإلنســـان 
وال أصوامـــه وال صدقاتـــه وال حياته 
كلهـــا.. وإن كانت الخطية انفصال 
عـــن هللا فهي انفصـــال عن الحياة، 
قـــول  الخاطـــئ  علـــى  ويصـــدق 
الرب: »..لك اســـم أنـــك حّي وأنت 
ميـــت« )رؤ1:3(. ليتنـــا نتوب قبل 

أن نـــذوب. 

)4( تصحيح:
أوضـــح لهـــم الـــرب الكثيـــر مـــن 
األفـــكار الخاطئـــة وصّححهـــا لهـــم. 
منهـــا -على ســـبيل المثـــال- كيفية 
االهتمام باالمكانيــــــــــــات الروحيــــــــة 
عـــن االمكانيـــــــــات الماديـــة، وأنهـــا 
تستطيـــــــــع أن تفعــــــــــــل مـــا ال تفعلـــه 
المـــــــــــــــــادة )راجـــــــــع أع10-1:3(.. 
وأنهم يجب أاّل ينشـــغلوا إاّل بالعمل 
الروحـــي »ألن الفاعـــــــــــــل مســـتحق 
طعامه« )مت10:10(. صّحــــــــــــح 
النـــاس  رفـــض  علـــى  حزنهـــم  لهـــم 
يكونـــوا  يجـــب أن  للخدمـــة، وأنهـــم 
ولكـــن  والســـقي  الـــزرع  فـــي  أمنـــاء 
هللا هـــو الـــذي ينمـــي.. أوضـــح لهم 
التـــي  والمتاعـــب  المشـــاكل  أيًضـــا 
ســـيالقونها لكـــي مـــا يعـــّدوا أنفســـهم 
الحتمالهـــا، وأنـــه لـــن يتركهـــم فيهـــا 
بـــل سيرعاهــــــــــم ويعّوضهـــــــــــــم فـــي 
الســـماء، بل أوضح لهم أاّل يفرحوا 
حتـــى بخضـــوع الشـــياطين لهم، بل 
أن يفرحـــوا أن أســـماءهم ُكِتبـــت في 

)لـــو20-17:10(. الســـموات 

avvatakla@yahoo.com

كل عـــام وجميعكـــم بـــكل خير 
بمناســـبة صوم اآلبـــــــــــــاء الرســـل، 
وكمـــا قّيـــم الســـيد المســـيح خدمـــة 
الرســـل، بعـــد أن بـــدأوا كرازتهـــم، 
تقييــــــــــــم  كخـــــــــــدام  علينـــا  كذلـــك 
خدمتنـــا، ومعرفـــــــــــــة أي ســـلبيات 

يجـــب تصحيحهـــا.

أواًل: ما أهميـــــــــة تقييــــــــــــــم 
الخدمـــــــة؟

مـــن  الرســــــــــــــــــل  عـــاد  عندمـــا 
الســـيد  اهتـــم  الكرازيـــة،  خدمتهـــم 
وأراد  الخدمـــة،  بنتائـــج  المســـيح 
أن يعـــرف كيـــف ســـارت األمور. 
لذلك فتقييــــــــــــم الخدمــــــــــــــــة هــــــــــــــام 

اآلتيـــة: لألســـباب 

1- ألننا بدون تقييم لخدمتنا، 
قـــد نتـــوه، أو نتوانى، أو ننحرف 
بالهدف، أو باســـتخدام أســـاليب 
فالتقييـــم  لذلـــك  ســـليمة،  غيـــر 
يعيـــد الخدمـــة إلـــى صوابها، وإلى 

الطريـــق الســـليم، بنعمـــة هللا.

2- تقييـــم الخدمـــة يجب أن 
يتـــم فـــي روح الصـــالة وبنعمـــة 
المســـيح، حتى نتحاشـــى أمرين: 
فإذا ما الحظنا نمًوا في الخدمة، 
أصابنـــا الغـــرور، وإذا مـــا الحظنا 

ضعًفـــا فيها، أصابنـــا اليأس! 

3- لذلـــك فالتقييـــم الســـليم 
للخدمــــــــــة يجـــب أن يتـــم فـــي 
حضـــرة هللا، وفي نور المســـيح، 
ومقاييـــس الكتــــــــــــاب المقدس، 
وإرشـــــــــــادات آباء الكنيســــــــــة، 
حتـــى عندمـــا نـــرى ضعًفـــا نبحث 
فـــي  التصحيـــح،  وســـائل  عـــن 
ثقـــة بـــاهلل العامـــل فينـــا، وإذا مـــا 
الحظنـــا نمـــًوا، نقـــدم الشـــكر هلل 
فـــي اتضـــاع، فهـــو العامـــل فينـــا، 
وبنـــا، ومعنا، وهو الـــذي قال لنا: 
»بدونـــي ال تقـــــــــــدرون أن تفعلـــوا 

)يـــو5:15(.  شـــيًئا« 

التقييـــم مهـــم ألنـــه ســـيضعنا 
على الطريـــق الصحيـــح، ويقّلل 
مـــن ســـلبيات العمـــل، ويمنحنـــا 

الحمـــاس لمزيد مـــن الجهد، لمجد 
هللا، وبنـــاء ملكوتـــه.

ثاًنيـــا: أشيـــــــاء ال بــــــــــد من 
أخذهـــا فـــي االعتبار:

أ- ال نقيس الثمار... فقياسها 
خطـــأ! فقـــد نخـــدم نحن لســـنوات، 
ثـــم يأتي آخـــرون فيحصدون ما 
زرعه هللا بواســـطتنا... لهذا قال 
الـــرب لتالميـــذه: »َأَنـــا َأْرَســـْلُتُكْم 
ِلَتْحُصـــُدوا َمـــا َلـــْم َتْتَعُبـــوا ِفيـــِه. 
َدَخْلتُـــْم  َقـــْد  َتِعُبوا َوَأْنتُـــْم  آَخـــُروَن 
َعَلى َتَعِبِهْم« )يو38:4(. الخـادم 
األميـــن ال يحصـــي الثمـــار، وال 
يتحدث عنهـــا، فاهلل هو العامل، 

وهو وحـــده المســـتحق للمجد.

ب- وال نتعجـــــــــــــل الثمـــار... 
ـــل  إذ يجتهـــد البعـــض فـــي تعجُّ
الثمـــار لـــدى مخدوميهم، فإذا لم 
يجدوهـــا واضحة للعيان، ســـرعان 
مـــا ييأســـون! وكأن الثمـــر ثمرهـــم 
وليـــس مـــن عمـــل هللا! إن للـــرب 
طرًقـــا إلـــى قلـــوب البشـــر، بعـــدد 
البشـــر أنفســـهم! كل إنســـان مّنـــا 
لـــه مدخـــل، ولـــه موعـــد، ولـــه 
باإليجابيـــات  ملـــــــــيء  طريـــق، 
والســـلبيات، لكـــن المحّصلة في 
النهايـــة هـــي: خـــالص النفس. 
لذلــــــك فالخــــــــــــــادم الـــذي يتعّجـــل 
الثمـــار إمـــا أنـــه ســـوف ال يجدهـــا 
جاهـــزة فييـــــــــأس، أو أن يخدعه 
عـــدو الخير بثمار زائفة، فيتكبر!

ج- نقـــدم الخدمة الســـليمة... 
فهـــذه هي مســـئوليتنا الحقيقية، 
بنعمـــة هللا، أن نقـــدم خدمـــة يقبلها 
فـــي اتضاعـــــــــــه ومحبتـــه،  الـــرب 
وفـــي حنانـــه اإللهي، هـــذا الحنان 
الذي يســـمح لنا بأن نشـــترك معه 
فـــي هـــذا العمـــل المبــــــــــــارك، وفي 

كرمـــه المقدس. 

)يتبــــــــع(

mossa@intouch.com
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اليونانيـــة  اللغـــة  فـــي  الثبـــات  كلمـــة 
تعنـــي التقويـــة والتقويـــم مًعـــا، أي يثّبـــت 
شـــيًئا حتـــى يبقـــى وطيـــًدا وآمًنـــا، مثـــل 
إســـناد كرمـــة إلـــى دعامـــة، أو األعمـــدة 
الـــذي  الطعـــام  أو  البنـــاء،  تدعـــم  التـــي 
عـــن  أيًضـــا  وتعّبـــر  الشـــخص.  يقـــوي 

واألخالقـــّي.  الروحـــي  الدعـــم 
هللا،  فـــي  الثبـــات  الثبـــات:  معنـــى 
الجســـد  فـــي  كأعضـــاء  ثباتنـــا  وأيًضـــا 
َواِحـــٍد،  ُروٍح  ِفـــي  »َتْثُبتُـــوَن  الواحـــد 
إِليَمـــاِن  َواِحـــَدٍة  ِبَنْفـــٍس  َمعـــًا  ُمَجاِهِديـــَن 
اإِلْنِجيـــِل« )فـــي27:1(. هللا هو مصدر 
الحيـــاة »َلـــُه َحَياٌة ِفي َذاِتِه« )يو26:5(، 
فثباتنـــا فـــي مصـــدر الحيـــاة يهبنـــا أيًضـــا 
الفـــم،  ذهبـــّي  يوحنـــا  )القديـــس  الحيـــاة 

يوحنـــا45(. إنجيـــل  عظـــات 
الثبـــات نعمة إلهّيـــة: هللاَ »َْقاِدِر َأْن 
النعمـــة  تعمـــل  )رو25:16(،  َتُكـــْم«  ُيَثبِّ
مـــع الجهاد الروحـــي )أف13:6(، يقول 
القديـــس بولـــس عـــن اَبْفـــَراُس: »ُمَجاِهـــٌد 
ِلَكـــْي  َلـــَواِت،  ِبالصَّ أَلْجِلُكـــْم  ِحيـــٍن  ُكلَّ 
َتْثُبُتـــوا َكاِمِليـــَن َوُمْمَتِلِئيَن ِفي ُكلِّ َمِشـــيَئِة 
داود  يصلـــي  هكـــذا  )كـــو12:4(،  هللِا« 
النبـــي قائـــاًل »ِبـــُروٍح ُمْنَتِدَبـــٍة اْعُضْدِنـــي« 
)مـــز12:51(، كذلـــك كلمـــة هللا تثبتنـــا 
ولضـــرورة  )يـــو10:15(،  محبتـــه  فـــي 
الجهـــاد الروحـــي للثبات يتســـائل القديس 
أغســـطينوس: ]هـــل كثيـــرون مـــن الذيـــن 
ذاك  ويشـــربون  الجســـد  ذاك  يتناولـــون 
الـــدم فـــي ريـــاء، أو الذيـــن بعـــد تناولهـــم 
مـــن الجســـد والـــدم يرتـــدون، يثبتـــون فـــي 
 )Sermons( ]المســـيح والمســـيح فيهم؟
 .on N.T. Lessons, 21:17.
فاإلنســـان المتقي الرب »َقْلُبُه ُمَمكٌَّن َفاَل 

َيَخـــاُف« )مـــز8:112(. 
باإليمـــــــــــــان نثبـــت: يقـــول القديس 
َتْثُبتُـــوَن«  ِباإِليَمـــاِن  »أَلنَُّكــــــــــــــــْم  بولـــس: 
)2كـــو24:1(، فاألغصـــــــــــــان الطبيعيـــة 
ُقطعـــت ألجل عدم إيمانهـــا، واألغصان 
إيمانهـــا  ألجـــــــــــــــــــــــل  مـــــــــــــــــت؛  ُطعِّ التـــي 
)رو20:11(، فمـــن هـــو ثابــــــــــــــــــت عليه 
أن ينمـــي إيمانـــه »ِبِإيَمــــــــــــــاٍن إِليَمـــاٍن« 
)رو17:1(، ويحميـــه لئـــال يســـقط »ِإذًا 
َمْن َيُظنُّ َأنَُّه َقاِئٌم َفْلَيْنُظْر َأْن اَل َيْســـُقَط« 

)1كـــو12:10(
باألســـرار ننــــــــــــال نعمـــة الثبـــات: 
ســـر المسحـــــــــــــــة ُيســـمى: ســـر التثبيـــت 
Confirmation، والمقصـــود بـــه تثيـــت 
 ὁμολογίος βεβαίωσις االعتـــراف
معلمنـــا  يقـــول  اإليمــــــــــــــــان(،  )اعتـــراف 
ُتَنا  القديـــس بولــــــــــــــــــــس: »َوَلِكنَّ الَّـــِذي ُيَثبِّ
َمَعُكـــْم ِفـــي اْلَمِســـيِح، َوَقـــْد َمَســـَحَنا، ُهـــَو 
هللُا الَّـــِذي َخَتَمَنـــا َأْيضـــًا، َوأَْعَطى َعْرُبوَن 
وِح ِفـــي ُقُلوِبَنـــا« )2كـــو22،21:1(.  الـــرُّ
وهـــو ســـر ال يتجـــّزأ عـــن ســـر المعمودية 
والحيـــاة،  كالـــوالدة  متالزمـــان(  )ســـران 

يقـــول القديـــس كيرلـــــــــــــــــس األورشـــليمّي: 
]بعـــد ذلـــك )المعموديـــة( ُتمســـحون لكـــي 
العـــدل وتثبتـــوا ضـــد حيـــل  تلبســـوا درع 
الشـــيطان... بعد المعموديـــــــــــة المقدســـة 
قـــوة  والمسحـــــــــة الســـرية تثبتـــون ضـــــــــد 
المضـــاد، البســـين ســـالح الـــروح القدس 
الكامـــل[ )عظـــات علـــى األســـرار4:3(، 
ختـــم  وهـــو  ُتمحـــى  ال  ســـمة  فالميـــرون 
القديـــس  يقـــول  القـــدَس،  الـــروح  موهبـــة 
يوحنـــا: »اْلَمْســـَحُة الَِّتـــي َأَخْذُتُموَهـــا ِمْنـــُه 
َثاِبَتـــٌة ِفيُكْم... َكَمـــا َعلََّمْتُكْم َتْثُبُتوَن ِفيِه« 

)1يـــو27:2(.
باإلفخارســـتيا نثبـــت: يقـــول الســـيد 
المســـيح: »َمـــْن َيـــْأُكْل َجَســـِدي َوَيْشـــَرْب 
ِفيـــِه«  َوَأَنـــا  ِفـــيَّ    μένειَيْثُبـــْت َدِمـــي 
كيرلـــس  القديـــس  يشـــرح  )يـــو56:6(. 
عمـــود الديـــن كيفيـــة ثباتنـــا فـــي المســـيح 
من خالل اإلفخارســـتيا من خالل المثل 
الذي قاله الســـيد المســـيح »ُيْشِبُه َمَلُكوُت 
ـــَماَواِت َخِميـــَرًة َأَخَذْتَهـــا اْمـــَرأَةٌ َوَخبََّأْتَها  السَّ
َدِقيـــٍق َحتَّـــى اْخَتَمـــَر  َأْكَيـــاِل  َثاَلَثـــِة  ِفـــي 
يقـــول  فكمـــا  )مـــت33:13(،  اْلَجِميـــُع« 
ـــُر  القديـــس بولـــس »َخِميـــَرٌة َصِغيـــَرٌة ُتَخمِّ
اْلَعِجيـــَن ُكلَّـــُه« )غـــال9:5، 1كـــو6:5(، 
فكمـــا أن الخميـــرة هـــي فـــي العجين كله، 
وأيًضـــا العجيـــن كلـــه في الخميـــرة؛ هكذا 
فإن أقل جوهرة )يقصد الجســـد المقدس( 
تدمـــج جســـدنا كله معهـــا وتمألها بفعلها 
المقتـــدر، وهكـــذا يأتـــي المســـيح ليكـــون 
إنجيـــل  )شـــرح  فيـــه  أيًضـــا  فينـــا ونحـــن 

يوحنـــا 6(.
وفـــي ســـر التوبة هـــو ســـر المغفرة 
فـــي المســـيح، فمـــا تفعلـــه الخطيئـــة فـــي 
عـــن  فـــي غربـــة  اإلنســـان  تجعـــل  إنهـــا 
هللا، تفصـــل الغصـــن عـــن الكرمـــة، تعيد 
التوبـــة الغصـــن إلـــى الكرمـــة الحقة التي 

هـــي المســـيح، وتثبتـــه. 
غايـــة العمـــل الرعـــــــــــــوي والوعظ 
والتعليـــم هـــو تثبيـــت المؤمنيـــن: كان 
َداِن َأْنُفـــَس التَّاَلِميِذ  بولـــس وبرنابـــا »ُيَشـــدِّ
اإِليَمـــاِن«  ِفـــي  َيْثُبتُـــوا  َأْن  َوَيِعَظاِنِهـــْم 
َوِســـياَل  َيُهـــوَذا  وهكـــــــــــــــذاَ  )أع22:14(، 
َداُهْم«  »َوَعَظـــا اإِلْخـــَوَة ِبـــَكاَلٍم َكِثيٍر َوَشـــدَّ
)أع32:15(، وأيًضـــا القديس بولـــــــــــــــــس 
ُد  الرســـول اختـــــــــــــــــــار ســـيال وكان »ُيَشـــدِّ
َجِميـــَع  ُد  ُيَشـــدِّ )أع41:15(،  اْلَكَناِئـــَس« 
بولـــس  القديـــس  التَّاَلِميـــِذ )أع32:18(. 
أيًضـــا كان يرجـــــــــــــــــــو أن يـــزور رومـــا، 
كمـــا قـــال: »ِلَكـــْي َأْمَنَحُكـــْم ِهَبـــًة ُروِحيَّـــًة 

)رو11:1(. ِلَثَباِتُكـــْم« 
عمـــل الشـــيطان هدفـــه عـــدم ثبـــات 
المؤمنيـــن، والهرطقـــة أيًضـــا تـــؤدي إلـــى 
عـــدم الثبـــات، فيحذرنـــا القديـــس بطـــرس 
َأْن  ِمـــْن  »اْحَتِرُســـوا  قائـــاًل:  الرســـول 
َتْنَقـــاُدوا ِبَضاَلِل اأَلْرِدَياِء َفَتْســـُقُطوا ِمْن 

)2بـــط17:3(. َثَباِتُكـــْم« 

+ نحـــن ُدعينـــا أن ندخـــل فـــي 
باالتحـــاد  األبدّيـــة  الحيـــاة  شـــركة 
بالمسيــــــــــــح.. ففـــي حديثـــــــــــه عـــن 
َلـــْم  »ِإْن  لنـــا  ـــــــــــد  يؤكِّ اإلفخارســـتّيا، 
َتْأُكُلوا َجَســـَد اْبِن اإِلْنَســـاِن َوَتْشَرُبوا 
َدَمـــُه، َفَلْيَس َلُكْم َحَيـــاٌة ِفيُكْم.. َكَما 
َحـــيٌّ  َوَأَنـــا   ، اْلَحـــيُّ اآلُب  َأْرَســـَلِني 
ِبـــاآلِب، َفَمـــْن َيْأُكْلِنـــي َفُهـــَو َيْحَيـــا 
فنحـــن  )يـــو57،53:6(..  ِبـــي.« 
نثبت في الحيـــاة األبدّية بثباتنا في 
المســـيح الحـــّي، عـــن طريـــق ثباتنـــا 
فـــي محّبتـــه وحفظ وصايـــاه، والتناول 

باســـتمرار مـــن جســـده ودمـــه..
+ فالحياة األبدّية ببســـاطة هي 
أن يســـكن هللا فينـــا، ونســـُكن نحن 

فيـــه.. فنّتحد بالحياة إلـــى األبد..
+ أوّد أن أرّكــــــــــــــــز علــــــــــــى هذا 
المعنــــــــــى العميــــــــــق: “ُسكنــــــــى هللا 
فينـــا ونحن فيـــه”.. فهذا هـــو قلب 

حياتنا المســـيحّية..
+ في البدايــــــــة، من اللطيف أن 
نعـــرف أّن كلمـــة “يســـكن” باللغـــة 
ا مع نفس  العربّيـــة هـــي متشـــابهة جدًّ
الكلمـــة باللغتيـــن القبطّيـــة واليونانّية: 
“سكينـــــــــي”، بمعنـــــــى “َســـَكن أو 
َمسكــــــــن”.. وســـوف أذكــــــــــــر أربع 
آيـــات، جـــاءت فيهـــا هـــذه الكلمة في 
العهـــد الجديـــد، وعندمـــا نربطهم مًعا 

ا. ونفهـــم معناهـــم ســـنتعّزى جدًّ
1- »اْلَكِلَمُة َصاَر َجَســـًدا َوَحلَّ 
َبْيَنَنـــا« )يـــو١4:١(، وهنـــا الترجمة 
األدّق: “وسكــــــــــن فينــــــــــا”، فقـــد 
جاءت باليونانّية: “سكينوســـين إن 
إيميـــن”. فهذه هي البدايــــــــة؛ أّن هللا 
الكلمـــة األزلـــي اّتحد ببشـــرّيتنا، وأتى 
الحيـــاة..  يهبنـــا  لكـــي  فينـــا  وســـكن 
هـــذا هـــو نصيبنـــا الصالـــح، الذي 
ال تســـتطيع قـــّوة في الوجــــــــــود أن 

تنزعـــه مّنا..!
2- فـــي حادثـــة التجّلـــــــي، نجـــد 
ـــٌد  ، َجيِّ ق. بطـــرس يقـــول: »يـــا َربُّ
َأْن َنُكـــوَن هُهَنـــا! َفِإْن ِشـــْئَت َنْصَنْع 
ُهَنا َثـــاَلَث َمَظـــالَّ..« )مت١7:4(، 
والكلمـــة المَترَجَمـــة هنـــا »َمَظاّل” هي 
فـــي أصلهـــا “مســـاكن”، وباليونانّيـــة 
“سكيناس”.. فبطـــرس أثناء التجّلي، 
وهو في منتهى الفرح واالنبهار بمجد 
الملكـــوت، يشـــتاق أن ُتبَنى مســـاكن، 
لكـــي ُيقيمـــوا فـــي هـــذا الوضـــع إلـــى 
األبـــد.. »َوِفيَما ُهَو َيَتَكلَُّم ِإَذا َسَحاَبٌة 

َرٌة َظلََّلْتُهْم« )مت5:١7(، وجاءت  َنيِّ
باليونانّيــــــــــة “إيبي سكياسيــــــــــن”.. 
بمعنـــى ّأنهـــم َســـَكُنوا فيهـــا.. أي أّن 
الســـحابة جاءت مـــن فوقهم واحتوتهم 

فســـكنوا داخلها..!
3- فـــي ِســـفر الرؤيـــــــــــــا، يصّف 
جميـــاًل  منظـــًرا  يوحنـــا  القديـــس  لنـــا 
لألبـــرار أصحـــاب الثيـــاب البيضاء، 
العظيمـــة  الضيقـــة  مـــن  أتـــوا  الذيـــن 
يسّبحـــــــــــــون  وُهـــــــــــم  األرض،  فـــي 
هللا فـــي الســـماء وفـــي أيديهم ســـعف 
النخـــل.. فيقـــول: »ُهْم َأَمـــاَم َعْرِش 
هللِا، َوَيْخِدُموَنـــُه َنَهـــاًرا َوَلْيـــاًل ِفـــي 
اْلَعـــْرِش  َعَلـــى  َواْلَجاِلـــُس  َهْيَكِلـــِه، 
َيِحــــــــــلُّ َفْوَقُهــــــــــــْم« )رؤ١5:7(.. 
وكلمـــة “يحــــــــّل فوقهـــــــــــــم” تعني 
“يظّلـــل عليهـــــــــــم”، وفـــي أصلهــــــا 
بمعنـــى  اليونانــــــــــــي »سكينوســـي”، 
أّنهـــم يســـكنون فـــي حضنـــه وتحت 
ظّل جناحيه.. يـــا للروعة.. هذا هو 
الملكـــوت ورجـــاء الحيـــاة األبدّيـــة..!

ِســـفر  نهايــــــــــــــة  فـــي  أيًضـــا   -4
الرؤيـــــــــــــــا، يصـــّف لنــــــــــــا ق. يوحنـــا 
المدينـــة  بأّنهـــا  الســـمائّية  أورشـــليم 
المقّدســـة الُمهيَّـــأة كعـــروٍس لرجلهـــا، 
مـــن  عظيًمـــا  صوًتـــا  ســـمع  وقـــد 
الســـماء قائـــاًل: »ُهـــَوَذا َمْســـَكُن هللِا 
ـــاِس، َوُهَو َسَيْســـُكُن َمَعُهْم،  َمـــَع النَّ
َوهللُا  َشـــْعًبا،  َلـــُه  َيُكوُنـــوَن  َوُهـــْم 
َنْفُســـُه َيُكـــوُن َمَعُهـــْم ِإلًهـــا َلُهـــْم« 
)رؤ3:٢١(.. وكلمـــــــــــة “َمسكـــــــن” 
جـــاءت باليونانّية “ســـكيني”، و“هو 
سيسكــــــــــن” “سكينوســـــــي”.. وهــــي 
نفـــس الكلمـــة الجميلـــة الموجودة في 

األربعـــة.. اآليـــات 
+ هـــذه هـــي الحيـــاة األبدّيـــة، 
ـــد  التـــــــــي أشـــرقت علينــــــــــا بتجسُّ
المســـيح، وُســـكناه فينــــــــا.. ونحن 
فـــي جســـده  ُنغـــَرس  مـــن جانبنـــا 
إذ  بالمعمودّيـــة،  فيـــه  وَنســـُكن 
نمـــوت عـــن حياتنا القديمـــة ونحيا 
فيـــه كخليقـــة جديـــدة.. ونســـتكمل 
رحلـــة غربتنا علـــى األرض ثابتين 
اســـمه..  ديـــن  ممجِّ محّبتـــه،  فـــي 
ســـاكنين في قلبه، وهو ســـاكن في 
قلوبنـــا.. مشـــتاقين أن نخلـــع هـــذا 
الجســـد “الَمســـكن” بســـرعة لكـــي 
نلبـــس مســـكننا الذي من الســـماء 
)٢كـــو5: ٢(.. ونســـُكن في المجد 

إلـــى األبد.. اإللهـــي 

fryohanna@hotmail.com
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َك.” )تثنية ٣١: ٦(
ُ
َك َوالَ َيرْتُك

ُ
نَّ الرَّبَّ إِلَهَك َسائٌِر َمَعَك. الَ ُيْهِمل

َ
وا َوالَ تَْرَهُبوا وُُجوَهُهْم، أل

ُ
َاف

َ
ُعوا. الَ ت ُدوا َوتََشجَّ “تََشدَّ

االنســـان له حياة واحدة، إن ربحها 
ربح كل شـــيء، وإن خســـرها خســـر كل 
شـــيء.. فإلـــى أي شـــيء تنظـــر أنـــت؟ 
ومـــا الـــذي يشـــغل قلبك؟ أتتذكـــر الحياة 
بعـــد مرحلـــة االنتقـــال مـــن هـــذه الحيـــاة 
األرضّيـــة الفانيـــة؟ فـــكلٌّ مّنـــا ذاهب في 
)1مـــل2:2(،  كلهـــا  األرض  طريـــق 
ذاهـــب إلـــى بيتـــه األبـــدي )جـــا5:12(، 
فليـــس لنـــا هنا مدينة باقيـــة، إنها فانية، 
وهـــي قليلـــة جـــًدا إذا ما قيســـت باألبدية 
أبونـــا  وصـــف  هكـــذا  جـــًدا.  الطويلـــة 
يعقـــوب ســـني حياتـــه المائـــة والثالثين، 
)تـــك9:47(،  ورديئـــة  قليلـــة  بأنهـــا 
ِســـنينا  »أفَنينـــا  النبـــي:  َداُوَد  ويقـــول 
ٍة. أّياُم ِســـنينا هي ســـبعوَن ســـَنًة،  كِقصَّ
القـــوَِّة فَثمانـــوَن ســـَنًة،  وإْن كانـــْت مـــع 
ُتقـــَرُض  ألنَّهـــا  وَبليَّـــٌة،  تَعـــٌب  وأفَخُرهـــا 
)مـــز10-9:90(،  فَنطيـــُر«  ســـريًعا 
ويقـــول أيـــوب الصديـــق: »ألن أيامـــي 
نفخـــة« )أي16:7(، »وألن أيامنا على 
األرض ظـــّل« )أي 9:8(، ويؤكد َداُوَد 
النبـــي علـــى ذلك: »أيامي كظّل مائل« 
)مـــز11:102(، »هـــوذا جعلت أيامي 
قدامـــك«  شـــيء  كال  وعمـــري  أشـــباًرا، 

)مـــز5:39(.

لذلـــك.. تمتـــــــــــــع بـــــــــــروح الرجـــاء 
والتفـــاؤل  والفـــرح  الســـماوي  والتهليـــــــــــل 
وروح النصرة. لقد شـــّبه الســـيد المســـيح 
ملكـــوت الســـموات، بتاجر وجــــــــــد لؤلؤة 
واحـــدة كثيـــرة الثمـــن، مضـــى وبـــاع كل 
إن  )مـــت13(،  واشـــتراها  لـــه  كان  مـــا 
اللؤلـــؤة إنمـــا تشـــير إلـــى الـــــــــرب يســـوع 
نفســـه، الـــذي هــــــــــــو اللؤلـــؤة الواحـــــــــــدة 

الكثيـــرة الثمـــن.
يقـــول مار إســـحق: »اذكر كل يوم 
ملكـــوت الســـموات لكي تجذبك شـــهوته 
نحـــوه«، فيتحـــول قلبـــك ويتمتـــع بـــروح 
الرجـــاء والتهليـــل الســـماوي الدائـــم أمـــام 
الرب. واســـمع لقول إشعياء النبي، وما 
يخبـــره بـــه الوحـــي اإللهي قائـــاًل: »ناِد. 
فقـــال: بمـــاذا أنـــادي؟ قـــال: نـــاِد للنـــاس 
المســـتغرقين فـــي نومهـــم، إن كل جســـد 
عشـــب، وكـــــــل جمالـــه كزهـــــــــــر الحقل، 
ييبس العشـــب ويذبل الزهر، وأّما كلمة 
هللا فتثبـــت إلى األبـــد« )إش6:40-8؛ 
1بـــط24:1(. ويقـــول معلمنـــا يعقـــوب 
الرســـول: »مـــا هي حياتكـــم؟ إنها بخار 
يظهـــر قلياًل ثم يضمحل« )يع14:4(.

إًذا، كيـــــــف نجعـــــل األبديـــة 
منهـــج حياتنا؟

يقـــول الجامعـــة: »جعل األبدية في 
قلوبهـــم« )جـــا11:3(، وبـــدون األبديـــة 

ال يـــدرك اإلنســـان العمـــل الـــذي يعملـــه 
فـــإًذا  النهايـــة،  إلـــى  البدايـــة  مـــن  هللا 
»الـــكل باطـــل وقبض الريـــح، وال منفعة 
»اتـــِق  )جـــا11:2(،  الشـــمس«  تحـــت 
هـــو  هـــذا  ألن  وصايـــاه،  واحفـــظ  هللا، 
اإلنســـان كلـــه« )جـــا13:12(.. بمعنى 
أن نضـــع فـــي قلوبنـــا أن المـــوت هـــو 
نهايـــة كل إنســـان، والحـــّي يضعهـــا في 
قلبـــه )جا2:7(، ألنـــه فعاًل »ماذا ينتفع 
اإلنســـان لـــو ربـــح العالـــم كلـــه، وخســـر 

نفســـه؟« )مـــت26:16(. 
لذلـــك نرتـــل مـــع بولـــس الرســـول: 
لكننـــا  باقيـــة،  مدينـــة  هنـــا  لنـــا  »ليـــس 
نطلـــب العتيدة« )عب14:13(. فليكن 
منهجنـــا هـــو ما قاله لنا الســـيد المســـيح 
البائـــد،  للطعـــام  ال  »اعملـــوا  نفســـه: 
بـــل للطعـــام الباقـــي )الحيـــاة األبديـــة(« 
)يـــو27:6(. وفـــي نفـــس المعنـــى يقول 
تيموثـــاوس:  لتلميـــذه  الرســـول  بولـــس 
»جاهد جهاد اإليمان الحســـن، وأمســـك 
ُدعيـــت«  إليهـــا  التـــي  األبديـــة  بالحيـــاة 

)1تـــي12:6(.
لـــذا اهتمـــوا بمـــا فـــوق ال بمـــا علـــى 
األرض )كـــو20:3(، »ال تكنـــزوا لكـــم 
كنـــوًزا علـــى األرض.. بـــل اكنـــزوا لكـــم 
كنوًزا في السماء، حيث ال يفسد سوس 
وال صـــدأ، وحيـــث ال ينقـــب الســـارقون، 

وال يســـرقون« )مـــت 20-19:6(.
كل مـــا فـــي العالـــم وقتـــي وزائل، ال 
بد ســـينتهي بعد حين، أيًّا كانت قيمته، 
ال بـــد ســـيتركه اإلنســـان حينمـــا يتـــرك 
هـــذا العالـــم، ومـــا أعمـــق تلـــك العبـــارة 
التـــي قالهـــا أيـــوب الصديـــق: »عرياًنـــا 
خرجـــت مـــن بطن أمـــي، وعرياًنـــا أعود 
إلـــى هنـــاك« )أي21:1(، وكمـــا أنشـــد 

البابـــا شـــنوده الثالث:
قـــد دخلـــت الكـــون عرياًنـــا فـــال.:. 

قنيـــة أملـــك فيـــه أو غنـــى
وســـأمضي عارًيـــا عـــن كل مـــا.:. 

جمـــع العقـــل بجهـــٍل واقتنـــى
فاإلنســـان الحكيـــم ال يهتـــم مطلًقـــا 
بـــد  التـــي ال  الوقتيـــة  العالـــم  بمغريـــات 
باألبديـــات  يهتـــم  بـــل  يتركهـــا،  ســـوف 
الباقيـــات، ويحـــّدد منهج حياته من قول 
بولـــس الرســـول: »ونحـــن غيـــر ناظرين 
إلـــى األشـــياء التـــي تُـــرى، بـــل التـــي ال 
تُـــرى، ألن التـــي تُـــرى وقتيـــة، وأّما التي 

ال تُـــرى فأبديـــة« )2كـــو18:4(.
فليعطنـــــــــــا الـــــــــرب إمكانية الحيـــــــاة 
الروحيـــــــــة الحقيقيـــــــــــة، تمهيــــــــــــًدا لحياة 

الملكـــوت الخالـــدة )ميـــراث الخلود(..
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.” )مرايث إرميا ٣: ٢٦( وٍت َخالََص الرَّبِّ
ُ
َع بُِسك

َّ
َساُن َويََتَوق

ْ
ْن يَنَْتِظَر اإِلن

َ
“َجيٌِّد أ

»وأعطيكم رعاة حسب قلبي، فيرعونكم بالمعرفة 
والفهم« )إر15:3(

مع دق األجراس والصنوج مع المزمار
نهتف مهّللين مترنمين براعينا األمين

أسقفنا المحبوب

األنبا ثاؤفيلس
أسقف إيبارشية منفلوط وتوابعها

ورئيس دير األمير تادرس الشطبي األثري
شرق نيل منفلوط

بكل الحب وتهاني القلب
بصلوات صاحب القداسة والغبطة

ابلابا األنبا توارضوس اثلاين
كهنة ورهبان وشمامسة ومكرسات وخدام وخادمات

وكل شعب اإليبارشية
يتقدمون بخالص التهاني لـنيافته 

بعيد سيامته الثاني
2021/6/10
وعيد تجليسه
2019/7/14

رافعين عيوننا وقلوبنا وضارعين إلى هللا
أن يحفظ لنا نيافته سنين كثيرة وأزمنة سالمية

هادئة مديدة
إلى منتهى األعوام

سيدنا الحبيب
أنبا ثاؤفيلس

كاتدرائية العذراء مريم رالي
بنورث كارولينا

اآلباء الكهنة ومجلس الكنيسة
والشمامسة والخدام والخادمات والشعب

يهنئون نيافة الحبر الجليل

األنبا بيرت
أسقف إيبارشية نورث وساوث كارولينا وكنتاكي

بالعيد الخامس لسيامة نيافته
وإلى منتهى األعوام

صاحب النيافة الحبر الجليل
األنبا ميخائيل

األسقف العام لمنطقة القبة والوايلي واألميرية
والعباسية الشرقية

ووكيل الكلية اإلكلريكية باألنبا رويس
ومجمع كهنة المنطقة ومجالس كنائسها

يهنئون القس رافائيل رمزي
كاهن كنيسة الشهيدة دميانة بالوايلي
بحصوله على درجة الدكتوراه 
بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف
من الدرجة األولى على رسالته

»تأثير التنشئة االجتماعية على الصحة النفسية وانعكاسها 
على صورة الحياة«

متمنين له دوام التوفيق النجاح
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إن اكن اهلل ناًرا، فهو نار ليك ينزتع برد الشيطان )القديس جريوم(

 )2001-1898( مفتـــاح  راغـــب  الدكتـــور  األســـتاذ  الكبيـــر  العالـــم  يمثـــل 
قيمـــة كبـــرى فـــي تاريـــخ الدراســـات القبطيـــة بصفـــة عامـــة؛ والموســـيقى القبطيـــة 
منهـــا بصفـــة خاصـــة؛ فهـــو ُيعتبـــر مـــن أوائـــل العلمـــاء المصرييـــن الذيـــن عملـــوا 
علـــى دراســـة وتوثيـــق الموســـيقى القبطيـــة دراســـة علميـــة ُمقّننـــة وفق قواعـــد النوتة 
الموســـيقية. أّما عن راغب مفتاح نفســـه؛ فلقد ُوِلد في 21 ديســـمبر 1898؛ من 
عائلـــة قبطيـــة عريقـــة خدمـــت الثقافـــة القبطيـــة كثيًرا؛ نذكـــر منهم األســـتاذ عريان 
مفتـــاح )1826-1886( الـــذي قـــام بضبـــط قواعد نطق اللغـــة القبطية؛ كما كان 

والـــده حبشـــي مفتـــاح أحـــد مؤسســـي جمعيـــة التوفيـــق القبطية.
ولقـــد حصـــل راغـــب مفتـــاح على شـــهادة البكالوريـــا عام 1918، وســـافر إلى 
ألمانيـــا لدراســـة الزراعـــة مـــن جامعـــة بـــون University of Bonn؛ ثـــم تفـــرغ 
بعـــد ذلـــك لدراســـة تاريـــخ الموســـيقى بأوربـــا. رجـــع إلى مصـــر عـــام 1926؛ ولقد 
رســـم مســـتقبل حياتـــه أن يتفـــرغ بالكامـــل لدراســـة الموســـيقى القبطيـــة؛ وفي ســـبيل 
تحقيـــق ذلـــك الهـــدف ســـافر إلى إنجلتـــرا على نفقته الخاصة؛ وهنـــاك تعرف على 
الموســـيقار العالمـــي »إرنســـت نيوالنـــد ســـميث« األســـتاذ باألكاديميـــة الموســـيقية 
الملكيـــة بلنـــدن؛ وطلـــب منـــه أن يقـــوم بزيـــارة مصر لمدة 7 شـــهور ســـنوًيا ما بين 
شـــهور )أكتوبـــر– أبريـــل( علـــى أن يتحمـــل راغـــب مفتـــاح نفقـــات اإلقامـــة كاملة؛ 
وطلـــب منـــه العمـــل علـــى تدويـــن الموســـيقى القبطية على أســـس علمية راســـخة. 
وفـــي ثالثينـــات القـــرن العشـــرين؛ قـــام األســـتاذ راغـــب مفتـــاح باختيـــار المرتـــل 
»ميخائيل جرجس البتانوني« )1873-1957( كبير مرتلي الكنيســـة المرقســـية 
الكبرى لتســـجيل ألحان الكنيســـة القبطية أمام المايســـترو العالمي نيوالند ســـميث؛ 

وقـــام األســـتاذ نيوالنـــد ســـميث بتدويـــن هـــذه األلحـــان في ســـتة عشـــر مجلًدا.
وفـــي عـــام  932؛قامـــت الحكومـــة بعمـــل مؤتمـــر كبيـــر للتـــراث الموســـيقي 
شـــارك فيـــه كبـــار الموســـيقيين مـــن ألمانيـــا والنمســـا وفرنســـا... الـــخ؛ ولقد شـــارك 
األســـتاذ راغـــب مفتـــاح فـــي ذلـــك المؤتمـــر ببحث عـــن الموســـيقى القبطيـــة؛ ودعا 
األســـتاذ راغـــب كبـــار الموســـيقيين العالمييـــن الحاضرين للمؤتمـــر لحضور قداس 
فـــي إحـــدى الكنائـــس فـــي كنيســـة العـــذراء الشـــهيرة بالمعلقة؛ وقام بصـــالة القداس 
القمـــص مرقـــص جرجـــس )1900–1966( كاهـــن كنيســـة مطـــاي )وهـــو والـــد 
القمـــص ســـاويرس مرقـــس كاهـــن كنيســـة مـــار جرجـــس الظاهـــر أطـــال هللا حياته 
ومتعـــه بالصحـــة والعافيـــة(؛ باالشـــتراك مـــع المعلـــم ميخائيـــل جرجـــس البتانوني؛ 
ولقـــد أثـــارت نغمـــات القـــداس اإللهـــي شـــعور كبــــــــــــــار الموســـيقيين العالمييـــــــــــــن 

الحاضريـــن للمؤتمـــر.
وفـــي عـــام 1940 قـــام االســـتاذ راغـــب مفتـــاح بتكوين فريق مـــن المرتلين من 
طلبـــة الكليـــة اإلكليريكيـــة وخورســـين: أحدهما لطلبـــة الجامعة والثانـــي للطالبات؛ 
وفـــي عـــام 1954 أقـــام مركـــًزا لتعليـــم األلحـــان للمرتليـــن والشمامســـة فـــي وســـط 

القاهـــرة؛ وكلـــف المعلـــم ميخائيـــل بالتدريس به.
ولقـــد كان للدكتـــور راغـــب مفتـــاح دور كبيـــر فـــي تأســـيس معهـــد الدراســـات 
القبطية بالقاهرة عام 1954؛ إذ قال في مذكراته الشخصية: »وفي عام 1954 
أسســـت أنا والدكتور عزيز ســـوريال عطية والدكتور ســـامي جبرة والدكتور صابر 
جبرة معهد الدراســـات القبطية؛ وحّررنا محضر تأسيســـه في منزل األســـتاذ كامل 
بولـــس حنـــا؛ ومنـــذ ذلـــك الحيـــن وإلى اآلن وأنا رئيس قســـم األلحان بهـــذا المعهد. 
وكان بالكليـــة االكليركيـــة 250 طالَبـــا وكّونـــت منهم أربعة خـــوارس األول والثاني 
والثالـــث والرابـــع... وكان ومـــا يـــزال إلـــى اآلن الخورس األول أحســـن خورس في 
وادي النيـــل، وهـــو ُيتخـــذ نموذًجـــا لكثيـــر مـــن الخـــوارس« )شـــكر خـــاص للســـيدة 
الفاضلـــة لورانـــس مفتـــاح ابنه شـــقيق العالم الكبير لتفضلها بإمـــدادي بهذه الوثيقة 

التاريخيـــة الهامـــة مـــن مذكرات األســـتاذ راغب الشـــخصية المكتوبـــة بخط يده(.
ولقـــد قـــام المتنيـــح قداســـة البابـــا شـــنوده الثالـــث بإقامـــة حفـــل تكريم لـــه عندما 
بلـــغ المائـــة مـــن العمـــر فـــي احتفـــال كبيـــر ُأقيـــم علـــى مســـرح القاعـــة المرقســـية 
باألنبا رويس في 21 ديســـمبر 1998؛ وفيه تم االحتفال رســـمًيا بصدور كتاب 
»القداس الباســـيلي« مكتوبا بالنوتة الموســـيقية، عن الجامعة األمريكية بالقاهرة؛ 
ولقـــد اشـــترك فـــي عمـــل هـــذا الكتـــاب الضخـــم كل من عالمـــة الموســـيقي القبطية 
مارثا روي؛ والعالمة المجرية مارجريت توت )1920-2009(؛ والعالم القبطي 

الدكتـــور راغـــب مفتـــاح )ولقـــد كان لكاتـــب هـــذه الســـطور شـــرف حضـــور هـــذه 
االحتفاليـــة؛ وفـــي مداخلـــة شـــخصية لي مـــع العالميـــة الكبيرة الدكتـــورة مارثا روي 
قالـــت لـــي إن هـــذا الكتـــاب خير تكريم للموســـيقى القبطيـــة ذات التأثير العالمي(.

وفـــي يـــوم 13 ينايـــر 2000 قامـــت جمعيـــة محبـــي التـــراث القبطـــي بتكريـــم 
الدكتـــور راغـــب مفتـــاح بقاعـــة إيـــوارت Ewart التذكاريـــة بالجامعـــة األمريكيـــة 

بالقاهـــرة )وكان لكاتـــب هـــذه الســـطور شـــرف حضـــور هـــذه االحتفاليـــة(.
ولقـــد قـــام الدكتـــور راغـــب مفتـــاح بإهـــداء كل النوت الموســـيقية التـــي بحوزته 
عـــن الموســـيقى القبطيـــة إلـــى مكتبـــة الكونجـــرس األمريكيـــة؛ وقـــام الســـيد جيمس 
بلنجتـــون James H. Belington )1929-2018( مديـــر مكتبة الكنونجرس 

فـــي ذلـــك الوقت باســـتالمها فـــي احتفال عالمـــي مهيب.
ولقـــد ذكـــر الدكتـــور راغب مفتاح في أحاديث مختلفة أنه يوجد ثالثة مصادر 
للموســـيقى القبطيـــة هـــي: الموســـيقى المصريـــة القديمـــة والعبريـــة واليونانيـــة، فلقد 
أخـــذ المســـيحيون األوائـــل الكثيـــر مـــن الموســـيقى المصريـــة القديمـــة، ووضعـــوا 
عليهـــا نصوًصـــا مســـيحية؛ ومن أشـــهر هذه األلحان لحـــن »غولغوثا« الذي كان 
يســـتعمله المصريـــون القدمـــاء أثنـــاء عمليـــة التحنيـــط؛ ولحـــن »بيـــك اثرونـــوس« 
الـــذي يشـــتمل نصفـــه األول علـــى نغمـــات حزينـــة تردد لوفـــاة الفرعـــون؛ والنصف 
الثانـــي نغمـــات مبهجـــة تـــردد لزفـــاف الفرعـــون المتنقـــل إلـــى مراكـــب الشـــمس 
لتصحبـــه إلـــى رع فـــي دنيـــا الخلـــود. كمـــا انســـكبت موهبـــة التلحيـــن علـــى العديـــد 
مـــن كبـــار آبـــاء الكنيســـة القديســـن مثـــل القديـــس كليمنـــدس الســـكندري – القديس 
أثناســـيوس الرســـولي – مـــار أفـــرام الســـرياني – القديـــس هيالريون أســـقف بواتييه 
– القديـــس أمبروســـيوس أميـــر اللحـــن الالتيني... الخ. كذلـــك أيًضا هناك بعض 
تأثيـــرات الموســـيقى العبريـــة )موســـيقى المعبد اليهودي( دخلـــت عن طريق اليهود 
المتنصريـــن باإلســـكندرية. وبعـــض األلحـــان التـــي أضافهـــا البابـــا كيرلـــس الرابـــع 
)1816-1861( بابـــا الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية رقـــم 110، مـــن الكنيســـة 

اليونانيـــة، مثـــل لحـــن »توليثـــو« للقيامـــة وغيرها.
ولقـــد ذكـــر الدكتـــور راغـــب فـــي أكثـــر مـــن حديـــث وفـــي أكثـــر مـــن مـــكان أن 
الموســـيقى القبطيـــة موســـيقى صوتيـــة خالصـــة؛ ولذلـــك ال يليق اســـتخدام اآلالت 
الموســـيقية مثـــل العـــود واألورج وغيرهـــا مـــن اآلالت الموســـيقية فـــي العـــزف بها؛ 
واآلالت الوحيدة المسمـــــــوح بهــــــا هـــــــــي الصنــــــــــــوج والمثلــــــــــــث لضبــــــــــــط اإليقاع 

فقـــط ال غير.
والجديـــر بالذكـــر أن العالـــم الكبيـــر الدكتـــور راغـــب مفتـــاح قد شـــارك باعتباره 
رئيس قســـم الموســـيقى واأللحان بمعهد الدراســـات القبطية في العديد والعديد من 
الرحـــالت العلميـــة والثقافيـــة التي كان يقوم بها المعهد خالل فترة أســـقفية المتنيح 
األنبـــا غريغوريـــوس لـــه؛ وعمـــادة المرحـــوم األســـتاذ الدكتـــور ســـامي جبـــرة للمعهد 
)1892-1979(؛ نذكـــر منهـــا رحلـــة جبل الطير في 19 فبرير 1970؛ ورحلة 

األشـــمونين فـــي 20 فبرايـــر 1970؛ وديـــر أبـــو حنس فـــي 21 فبراير 1970.
كمـــا كنـــت شـــاهد عيـــان –خـــالل فتـــرة دراســـتي بمعهـــد الدراســـات القبطيـــة– 
علـــى نشـــاط وجهـــد الدكتـــور راغـــب مفتـــاح؛ حيث كان شـــبه مقيم في االســـتوديو 
الخـــاص بـــه فـــي المعهـــد؛ حيـــث كان يعتبـــره معبـــده الخاص. وكنت دائـــم الحوار 
معـــه لالســـتفادة بعلمـــه وخبرتـــه في تســـجيل وتوثيق األلحان والموســـيقى القبطية.

كمـــا كنـــت شـــاهد عيان –بحكم عملي فـــي الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق 
القوميـــة- علـــى اهتمامـــه بتوصيـــل وإيـــداع شـــرائط معهـــد الدراســـات القبطيـــة إلى 
إدارة الموســـيقى بالهيئـــة العامـــة لـــدار الكتـــب والوثائـــق القوميـــة بنفســـه؛ وكانـــت 
موجـــودة وقتهـــا بالطابـــق الخامـــس مـــن المبنـــى؛ وشـــاهدت بعينـــي رأســـي الجهـــد 
الكبير الذي كان يبذله -وهو الشـــيخ المســـن الذي تجاوز المائة ســـنة- لصعود 

الســـاللم فـــي الـــدور الخامـــس لتعّطـــل المصعـــد خالل ذلـــك اليوم.
ولقد تنيح الدكتــــــــــــور راغـــــــــب مفتــــــــاح في 16 يونيــة 2001 عن عمر يناهز 
103 عاًما؛ وقام المتنيح قداسة البابا شنــــــــــوده الثالــــــــث بالصـــــــــــالة على جثمانه 
الطاهـــر، مـــع لفيـــف مـــن اآلبـــــــــــاء المطارنــــــــــة واألســـاقفة؛ وعميـــد وأســـاتذة معهد 

الدراســـات القبطية.

إعداد/ ماجد كامل
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دهم أبديًا )القديس اغسطينوس( أنت أيها الرب نار آكلة حترق اهتماماتهم اليت بال حياة وجتِدّ

القبطيـــــــــــــــــة  الكنيســـــــــــــــــة   تحتفـــل 
اليـــوم  فـــي   عـــام  كل  األرثوذكســـية 
الســـابع عشـــر من شهر يونيو بتذكار 
نياحـــة العالم القبطـــي الجليل المتنيح 
األســـتاذ الدكتور/ راغب مفتاح، الذي 
الروحـــي  ُيطلـــق عليـــه بحـــق »األب 
والحـــارس  القبطـــي،  الكنســـي  للحـــن 
والـــذي  االندثـــار«،  مـــن  لـــه  األميـــن 
ليســـتقر  الفنـــاء  أرض  بالجســـد  تـــرك 
إلـــى األبد في »أرض الودعاء«، كما 
قـــال الرب يســـوع المســـيح فـــي العظة 
علـــى الجبل: »طوبـــى للودعاء ألنهم 

يرثـــون األرض« )مـــت 5:5(. 
عشـــرين  مــــــــــــــــرور  ذكـــرى  وفـــي 
عاًمـــا لنياحتـــه، ال نجـــّدد ذكـــرى قامة 
كنســـية عادية، أو شـــخص عابر، أو 
القبطيـــة  حتـــى أحـــد رمـــوز كنيســـتنا 
مـــن  واحـــد  بـــل  فقـــط،  األرثوذكســـية 
كنيســـنا  أنجبتهـــم  الذيـــن  العظمـــاء 
القبطيـــة فـــي القرون الثالثـــة األخيرة: 
والحـــادي  والعشـــرون  عشـــر  التاســـع 

)1898–2001م(.  والعشـــرون 
لقـــد جّســـدت حيــــــــــــــــــاة الدكتـــور/ 
راغـــب مفتاح كل أشـــكال القوة والعزم 
والصبـــر والثبـــات والصمـــود لتحقيـــق 
هدفـــه المنشـــود الـــذي كّرســـه لخدمـــة 
الكنيســـة القبطيـــة فـــي جمـــع وتدويـــن 
وتسجيل ونشر جميع ألحاننا القبطية 
الطقـــــــــــــــوس  فـــي جميـــع  ُتقـــال  التـــي 
وجهابــــــــــــــذة  أفاضـــل  مـــن  الكنســـية، 
الوقـــت  ذلـــك  فـــي  األمنـــاء  المرتليـــن 
حفـــظ  علـــى  العمـــل  فيـــه  بـــدأ  الـــذي 
األلحـــان الكنســـية مـــن االندثـــار. فـــي 
الواقـــع يمكـــن أن ُيقـــال بصفـــة عامـــة 
إنـــه عندمـــا يرحـــل العظمـــاء تنقـــص 
األرض مـــن أطرافهـــا وتنطفـــىء منارة 
كبـــرى كانـــت ترســـل نورها فـــي أنحاء 
األرض. أّمـــا عندمـــا يرحـــل العظمـــاء 
تنفطـــر  القلـــوب  فـــإن  الكنيســـة،  مـــن 
لذهابهـــم وغروب شـــمس حياتهم التي 
أشـــرقت وتجّلـــت فـــي وســـط الكنيســـة 
مـــن خـــالل إســـهاماتهم الكبـــرى فـــي 
حيـــاة الكنيســـة.  وقد   رثاه  قداســـة   البابا  
 شـــنوده   الثالـــث   فـــي   جريـــدة   األهـــرام  
2001  واصفـــا   يونيـــو   18  بتاريـــخ  
 إيـــاه   بالعبـــارات   التاليـــة : »...  الـــذي  
 كـــّرس   حياتـــه   للكنيســـة   حافًظـــا   التراث  

 إلـــى   شـــباب   هـــذا   الجيـــل   عـــن   عمـــل  
 وجهاد   اســـتمر   ما   ينيف   على   الســـتين  
 ســـنة   للحفاظ   على   أعرق   وأجمل   تراث  
 صوتـــي   كنســـي   فـــي   العالـــم .  وهبـــت  
 حياتـــي   بـــكل   وجدانـــي   وإمكاناتـــي  
 للحفـــاظ   علـــى   هـــذا   التـــراث...«. 
و كتـــب   العالـــم   فـــي الدراســـات القبطية 
األب   يعقـــوب   مويزر   كلمة   عن   أهمية  
 مـــا   يقـــوم   بـــه   الدكتـــور   راغـــب   مفتـــاح : 
»كيف   ال   أرّحب   اليوم   ترحيًبا   خالًصا  
 بظهور   نشـــرة   مهمة   قيمة   يتناول   فيها  
 األســـتاذ   راغب   مفتاح   صاحب   األيدي  
 البيضـــاء   علـــى  األلحـــان   القبطيـــة  
 والباحـــث   الجلـــي   والصافي   في   أصلها  
 وخصائصهـــا   ومكانتهـــا   وتاريخها   منذ  
 عشـــرين   جياًل .  إن   شـــأن   هذه   األلحان  
 مثـــل   شـــأن   طقـــوس   الكنيســـة   القبطيـــة  
 الجميلـــة   الزاخـــرة   المعانـــي   الروحيـــة  
 التـــي   تبعـــث   فـــي   قلـــوب   الشـــعب  
 المؤمن   أعمق   الشـــعور   الدينية   وتقربه  
 إليـــى  هللا   عـــز   وجل .  إنهـــا   ال   تقل   عن  
 هـــذه   الطقـــوس   فـــي   القيمـــة   كمـــا   وأنها  
 مرتبطة   بها   أشـــد   االرتباط .  إن   شـــأنها  
 كشـــأن   شـــقيقها   الفـــن   القبطـــي   في   كل  
 أقســـامه   ونواحيـــه   وأهدافـــه   الرفيعـــة . 
 بمعنـــى   إن   قل   االهتمـــام   بهما   تعرض  
 التـــراث   القبطـــي   لخطـــر   االختفـــاء   بل  
 للضيـــاع .  وإن   زادت   العنايـــة   بهمـــا  
 تمكنـــت   الحضـــارة   القبطيـــة   مـــن   أن  
 تحفـــظ   كيانها   وتظهر   معالمها   الجليلة  
 وتبهر   العيون   وتشـــنف   اآلذان   وتسير  
 مزهـــوة   مرفوعـــة   الـــرأس   فـــي   موكـــب  
ذات   التاريـــخ   الحضـــارات   األخـــرى  

 العريـــق   والمجـــد   التالـــد«.
الحيـــاة   الرهبانيـــة :  كانـــت    -٢ 
مفتـــاح     صداقـــات   راغـــب  للدكتـــور 
 روحيـــة  مـــع  آبـــاء البريـــة مـــن  رهبـــان  
 األديـــرة   ومتوحـــدي   الجبـــال،  وبالطبـــع  

 اللحنـــي   القبطـــي   ســـليًما   علـــى   مـــدى  
 قرابـــة   خمســـة   وســـبعين   عاًمـــا،   خادًمـــا  
 لهذه   الرســـالة   المجيدة،   مبقًيا   لألجيال  
 الصاعـــدة   والقادمـــة   تســـجيالت   تراثيـــة  
 تخليـــًدا   للحـــن   القبطـــي،   وأشـــرف   بكل  
 إخـــالص   على   خورس   المعهد   والكلية  
 اإلكليريكية ،  واســـتحق   أن   ينال   الكثير  
 مـــن   الشـــهادات   وأوجـــه   التكريـــم   مـــن  
 جامعـــات   عالمية   ومحافـــل   دولية...«

لقـــد   تتلمـــذ   المتنيـــــــــــــــــح   الدكتـــور/  
 راغـــب   مفتـــاح   علـــى   الكتـــاب   المقـــدس  
 وتعاليم   اآلباء   الرســـل   األطهار   وتقليد  
 الكنيســـة   األرثوذكسيــــــــــة،  كمـــا   تتلمـــذ  
 علـــى  آبـــاء   الكنيســـة   وكتاباتهـــم   فـــي  
 نضالهـــم   ضـــد   الهرطقات   حفاًظا   على  
 اإليمـــان   المســـتقيم   للكنيســـة .  كل هذه  
 المدرســـة   الروحيـــة   التـــي   تتلمـــذ   عليها  
 شـــكلت   شـــخصيته الكنســـية  القبطيـــة 
والروحية. وفي مناســـبة   تذكار   نياحته  
 أود   أن   أســـتعرض   جانبيـــن فقـــط   مـــن  

الجوانـــب المتعـــددة لشـــخصيته : 
اآلبائـــي :  يشـــكل   المفهـــوم   -١ 
 آبـــاء   الكنيســـــــــــــة   للقــــــــــــــــرون   األولـــى  
 للمســـيحية   ركًنـــا   أساســـًيا   فـــي   تعاليـــم  
 الكنيســـة   القبطيـــة   األرثوذكســـية ،  ولقد  
 تـــذوق   الدكتـــور   راغـــب   مفتـــاح   كتابات  
 آبـــاء   الكنيســـة   وكان   يقتنـــي   مجموعـــة  
 مـــن   كتابــــــــــات   اآلبـــاء،  واتخـــذ   مـــن  
 بعضهـــم   قـــدوة   في   منهـــج   حياته   أمثال  
 آبـــاء   مدرســـة   اإلسكندريــــــة :  القديـــس  
 كليمنضــــــــس   والقديـــس   أثناسيـــــــــــــــــوس  
 الرســـولي   والقديـــــــــــــــــــس   ديديمـــــــــــــــــوس  
 الضريـــر   والقديـــس   كيرلــــــــــــــــــــس   عمود  
 الديـــن ،  وتعلـــم   منهـــم   كيفيـــــــــة   الثبـــات  
 في   اإليمان   والحـــــــــرص   على  ســـالمة  
 العقيـــدة   األرثوذكســـية ،  وكان   ذلـــك  
 واضحـــاً   فـــي   حياتـــه ،  فعندمـــا   بـــدأ   فـــي  
 مشـــروع   تجميـــع   وتســـجيل   وتدويـــن  
 األلحــــــــــــان   القبطيـــــــــــــة   عـــام  1928 م  
 تعـــرض   لضغـــوط   ومضايقـــات   لتثبيط  
 عزيمتـــه   فـــي   العمل   الذي   كرس   حياته  
 ومالـــه   مـــن   أجلـــه . وقد  ثبـــت   أمام   هذه  
 المضايقـــات   وجاهد   فـــي   الحفاظ   على 
 هـــذا   التـــراث   الفنـــي   الكنســـي .  ففـــي  
 إحـــدى   الرســـائل   التي   كتبهـــا   بخط   يده  
 وتحمـــل   عنـــوان  »كلمـــة   إلـــى   شبـــــــاب  
 هـــذا   الجيـــل «  ذكـــر   اآلتـــي : »كلمـــــــــة  

 أثرت   هذه   الصداقة   في   حياته   وجعلته  
 وهـــو   فـــي   العالـــم  األرضي  يتجـــرد   من  
 كل   مديح   وال   يســـعى   للمجد   والشـــهرة ، 
 بـــل   هـــي   التي   تبعتـــه   وأرشـــدت   الناس  
 إليـــه   كمـــا   يقـــول   القديـــس   مار   إســـحق  
 الســـرياني . ففي   إحدى   المقاالت   التي  
 أصدرهـــا   لإلعـــالن   عـــن   التســـجيالت  
التـــي   الصوتيـــة   لأللحـــان   الكنســـية  
نشـــرها  قـــال : »...  إنـــي   ال   أريـــد   مـــن  
 كل   مـــا   عملـــت   ربًحـــا   وال   شـــكًرا   بـــل  
 أقدمـــه   هديـــة   لألمـــة   القبطيـــة...  وكل  
 مـــا   يأتـــي   كإيراد   لهـــذا   العمـــل   ُيصرف  
 علـــى  هـــذه   النواحـــي   مـــن   المشـــروع، 
 ونصيحتـــي   إلـــى  األقبـــاط   أن   يوّجهـــوا  
 كل   االهتمـــام   إلـــى  جواهـــر   فنهم   ودرر  
 تراثهـــم ،  وال   يقـــل   هـــذا   المجهـــود   عـــن  
 بنـــاء   الكنائـــس   فهـــذا   العمل   هـــو   البناء  
وعندمـــا   بـــدأ    الحقيقـــي   للكنيســـة «. 
 علماء   الموســـيقى  فـــي   الغرب   التعرف  
 علـــى  األلحـــان   القبطيـــة ،  أتـــوا   مـــن  
 أنحـــاء   المســـكونة   لمقابلـــة   الحـــارس  
 األميـــن   علـــى  تـــراث   األلحـــان   القبطية  
 واالســـتماع   إلـــى  تعاليمه   عن   روحانية  
 اللحـــن   القبطـــي .  كما   أنه   نـــال   التكريم  
 من   قداســـة   البابا   شنودة   الثالث، الذي  
 أقـــام   لـــه   حفـــاًل   خاًصـــا   بمناســـبة   بلـــوغ  
 الدكتـــور   راغـــب   مفتـــاح   المائـــة   عـــام . 
العطـــرة   واليـــوم وإذ نسترجـــــــــع ذكـــراه 
نطلـــب إلـــى رب الكنيســـة أن يعوضه 
أجــــــــــًرا صالًحـــا ســـمائًيا عمـــا قدمـــــــــه 
للكنيســـة من مجهــــــــودات في مجـــــــال 
تخصصـــه الموســـيقى الكنســـي، وأن 
يعطينا من روحه لنستمر محافظيـــــــن 
علـــى مـــا تســـلمناه ممـــن ســـبقونا إلـــى 
مساكــــــــــن النــــــــــــــور التـــي ال تبلـــى في 

فـــردوس النعيـــم.
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بالروح القدس نتحرر من العبودية ونُدىع إىل احلرية به رصنا أوالد اهلل بتبنيه إيانا )القديس يوحنا ذهيب الفم(

ثنـــا باســـتفاضٍة عـــن الُكتَّـــاِب الَّذيـــن أســـَهموا فـــي تأليـــِف  فـــي مقـــاالٍت ســـابقة تحدَّ
قـــٍة فـــي أقـــَدِم مخطوطاتـــه. وتَوقَّف  َســـة«، فـــي إطـــاِر دراســـٍة ُمتعمِّ »ِســـَير الِبْيَعـــة الُمَقدَّ
ـــمَّاس اإلســـكندرانيَّ  بنـــا الحديـــث ِعنـــد شـــخصيَّة َموهوب بـــن َمنصور بن ُمفرِّج، الشَّ
الَّذي تصدَّى لجمِع ِســـَيِر اآلباء البطاركة وأشـــَرف على َنقِلها من اللُّغِة القبطيَّة إلى 
اللُّغِة العربيَّة، ُمســـتفيًدا من ُجهوِد الُمخلصين الَّذين عاونوه في تلك المهمَّة الجليلة.

ـــا موهـــوب نفســـه فقد اضطلع بمهمَِّة النَّســـِخ ومن َثـــمَّ تحرير النَّّص وصياغته،  أمَّ
ـــياق أمَكن لموهوب إضافة الكثير من األخباِر والتَّفاصيل الَّتي اســـتقاها  وفي هذا السِّ
َشـــفاهًة مـــن بعـــِض أهـــل الثِّقـــة أو من مصـــادٍر تاريخيٍَّة مكتوبة، منوًِّهـــا عن َمرجعيَّتِه 
ـــيرة في  ـــيَرة قال... َوَجد ناِســـخ هذه السِّ فـــي الحالَتيـــِن: ]مـــا َكَتبـــه ناِســـخ هذه السِّ
ـــيرة: إنَّني َوَجـــدت بخزانِة  ... قال ناِســـخ هذه السِّ َديـــِر أبـــو َمقـــار بوادي هبيب أنَّ
ـــيرة وناِقلهـــا الباِئس الُمذِنـــب الخاطئ  ُكُتـــب َكنيســـة أبـــو َمقار... ناِســـخ هذه السِّ
الُمِقـــّر بآثاِمـــِه وَخطاياه، َيذُكر أنَّ ِجّده ُســـرور بن ِجرجة أرشـــيدياُقن اإلســـكندريَّة 
ـــا ُنِقـــل إَليه ِمـــن الثِّقـــات المؤِمنين  ـــيرة يعرف عمَّ َحكـــى لـــه... وناِســـخ هـــذه السِّ
َعـــن األبِّ أنبـــا َزٰخريَّـــاس عجاِئـــب َكثيرة وقد َشـــَرح َبعضها، فِمنهـــا... أنا الباِئس 
ـــيرة صـــاِدق َعـــن األبِّ اأُلســـُقف أنبـــا أفراهام  الخاِطـــئ َموهـــوب ناِســـخ هـــذه السِّ
م ِذكره أنَّه شـــاَهد... وَشـــِهد َســـعيد ابن بطريق في ِكتابِه...  ُأســـُقف دمياط الُمَقدِّ

ـــب َيذُكر...[. وفـــي ُنســـخِة ِكتاب تاريخ ســـعيد ابن بطريـــق الُمَتَطبِّ
وإشـــارة موهـــوب إلـــى كتـــاِب المـــؤرِّخ الملكانـــّي ســـعيد بـــن بطريـــق )†940م(، 
المعروف بتاريخ أوتيخا، كمصدٍر له في ســـياِق حديثه عن الخليفِة الفاطمّي الحاكم 
بأمـــِر هللا )996-1021م(، ُتَعـــّد إشـــارة ِضمنيَّـــة إلـــى كتـــاِب المؤرِّخ يحيى بن ســـعيد 
األنطاكّي )†1067م(، والمعروف أيًضا باســـم »ِصلة تاريخ أوتيخا«، وهي اإلشـــارة 
الَّتـــي أســـاء بعـــض الُكتَّـــاب الُمحدثيـــن فهمها فنَســـبوا وقاِئًعا ترتِبط بعهـــِد الحاكم بأمِر 

هللا إلـــى ابـــن بطريـــق الَّـــذي توفِّـــي قبـــل والدة الحاكم بنحـــِو ِنصف قرٍن مـــن الزَّمان!
وِر الرَّاِئـــد الَّـــذي لعبـــه موهوب  ـــاِبقة والـــدَّ وتجـــُدر اإلشـــارة أيًضـــا إلـــى الجهـــوِد السَّ
كناِســـٍخ وُمهَتـــّم بنقـــِل النُّصـــوص الَقديمـــة -المكتوبـــة باليونانيَّـــة والقبطيَّة- إلـــى اللُّغِة 
العربيَّـــة، خدمـــة لبنـــي ِجلدتـــِه مـــن األقبـــاِط الَّذيـــن بـــدأت معرفتهـــم باللُّغـــِة القبطيَّة في 
ســـة مـــن َجهـــٍد وَوقـــٍت  ـــة الُمقدَّ التَّراُجـــِع واالنحســـار، ومـــا تكلَّفـــه فـــي ســـبيِل تلـــك المهمَّ
ـــيَرة اخَتَصر في  ـــيَرة قـــال : إنَّ واِضع هـــذه السِّ ومـــال: ]مـــا َكَتبـــه ناِســـخ هـــذه السِّ
الـــح أثناســـيوس... وســـيرته وَتَقلُّبـــه  ســـولّي األّب الرَّاعـــي الصَّ يـــس الرَّ َتَقلُّـــب الِقدِّ
، وهي ســـيرة َكبيرة َحَســـنة، َنَقلهـــا األبروطس  فهـــي َنقـــل ِمن القبطـــيِّ إلى العربيِّ
م( باإلســـكندريَّة، وهـــو َســـهلون بـــن َفـــَرح، فـــي َســـنِة َثمـــاِن مائة  )الكاهـــن الُمَتَقـــدِّ
ـــيرة[. والتَّاريخ الُمشـــار إليه ُهنا يوافق  ـــَهداِء، وهي ِعند ناِســـخ هذه السِّ واثنين للشُّ
ســـنة 1086م، قبـــل نحـــو عاميـــن مـــن ُشـــروِع موهـــوب فـــي جمـــِع وترجمـــة »ِســـَير 
ـــيرة: إنَّنـــي َوَجـــدت بخزانـــِة ُكُتب َكنيســـة  الِبْيَعـــة«. وأيًضـــا: ]قـــال ناِســـخ هـــذه السِّ
ـــا َنَقلت َتفســـيره ِمن الِقّسِ بســـبب )شـــيث( اإلبٰصلُمـــداس )الُمَرتِّل(،  أبـــو َمقـــار ِممَّ
يس  ـــَهداِء، أَحد َعشـــر ِرســـالة بين ُبطـــُرس الِقدِّ فـــي َســـنِة َثمـــاِن مائة وَثالثة للشُّ
َبطرَيرك اإلســـكندريَّة وبين أكاكيوس َبطرَيرك الُقســـَطنطينيَّة[. والتَّاريخ الُمشـــار إليه 
ُهنـــا يواِفـــق ســـنة 1087م. وذلـــك يعنـــي بوضـــوٍح أنَّ اهتمـــام موهـــوب بنســـِخ وترجمة 
النُّصـــوص القديمـــة قـــد ســـَبق عملـــه في جمِع وتحرير »ِســـَير الِبْيَعـــة«، وُيظِهر أيًضا 
-إلـــى جانـــِب شـــغفه بســـَيِر اآلبـــاء البطاركـــة والتَّأريخ لهـــم- اهتمامه بُمخَتَلـــِف الُكُتب 

الِبْيعيَّـــة بَصـــرِف النَّظـــر عـــن ماهيِتها.
ـــَيِر الَّتي وِجَدت  ـــا فيمـــا يُخـــّص »ِســـَير الِبْيَعـــة«، فالظَّاهـــر لنا أنَّه بخـــالِف السِّ أمَّ
ـــواد األعَظم من المشـــروِع، كانـــت ُهنالك  َلت السَّ مكتوبـــة باللُّغـــِة القبطيَّـــة، والَّتـــي َشـــكَّ
مجموعـــة ِســـَير اآلبـــاء البطاركـــة األوائـــِل الَّتـــي تعـــود أصولهـــا -علـــى األرَجـــِح- إلى 
ـــيِّد المســـيح كاهًنا في هيكِل  اللُّغـــِة اليونانيَّـــة، إضافـــًة إلـــى النَّـــّصِ الخاّص بَتقِدمة السَّ
أورشـــليم، والرَّابـــط الَوحيـــد بيـــن ذلـــك النَّّص وِســـَير اآلباء البطاركة هو مكان ِنســـاخته 
نـــه النَّـــّص ِمـــن تفاصيـــٍل َخياليَّـــة، ال  )َديـــِر نهيـــا(، ويبـــدو لنـــا مـــن خـــالِل مـــا َيتَضمَّ
ا  ُســـل، أنَّه ال يتعدَّى كونه َنصًّ تتماشـــى مع شـــهادة اإلنجيل الُمقدَّس وتعاليم اآلباء الرُّ
َمنحـــواًل، وتفاصيلـــه ال َتمـــّت للواقـــِع أو التَّاريـــخ بِصلـــٍة. واألمر األكيـــد أنَّ عمليَّة نقل 
ـــَيِر إلـــى اللُّغـــِة العربيَّـــة لـــم تُكن أبًدا مهمَّة ســـهلة، بل كان يلزمهـــا درجة عالية من  السِّ
ـــا تكبَّـــده فريق العمل من مشـــقَِّة االنتقـــال بين األديرة  اإلجـــادِة واالحتـــراف، فضـــاًل عمَّ
لـــه موهـــوب مـــن ُكلفـــِة باهظـــٍة لتوفيِر  والبحـــث فـــي َخزائـــِن الُكتُـــب القديمـــة، ومـــا تحمَّ
األدوات الالَّزمـــة مـــن أوراٍق وأحبـــار وِخالفـــه. واألمـــر األكيـــد أيًضـــا أنَّ موهـــوب قـــد 
أحَســـن اختيار ُمعاونيه: ]فاســـَتَعنت بَمن أعَلم اســـِتحقاقه ِمن اإلخوِة الَمســـيحيِّين، 

وســـألَتهم ُمســـاَعَدتي على َنقِل مـــا َوَجدناه ِمنهـــا بالَقَلِم الِقبطـــّي واليونانّي[. 
ـــَير إلـــى اللُّغـــِة  ـــا أبـــَرز الُمترِجميـــن الَّذيـــن عاونـــوا موهـــوب فـــي عمليَّـــِة نقـــل السِّ أمَّ

العربيَّـــة، فُهـــم:
منهـــورّي: أبـــَرز ُمعاوني موهوب  ـــمَّاس أبـــو حبيب ميخائيـــل بن ٰبدير الدَّ ١( الشَّ
وِذراعـــه األيَمـــن، اشـــترك معـــه فـــي ُجهوِد البحِث عن ِســـَيِر اآلباء البطاركـــة الَّتي كانت 
ـــَير  قـــة فـــي األديـــرِة القديمـــة، وهـــو الَّـــذي تصـــدَّى لترجمِة الِقســـم األكبر من ِتلك السِّ ُمَتفرِّ
بُحكـــِم إجادتـــه للُّغـــِة القبطيَّـــة. وقد َرتََّبت العناية اإللهيَّـــة أن يلتقي موهوب بميخائيل في 
يـــس أنبـــا مقـــار، وكان ذلـــك فـــي ُحضـــور البابا كيرلُّـــس الثَّانـــي/67 )1078- َديـــِر القدِّ

ـــّن أنَّ َســـعي موهـــوب ورفيقـــه قـــد حظَي بموافقِة البابـــا وُمباركته:  1092م(، وأغَلـــب الظَّ
يـــس أبـــو َمقـــار بـــوادي هبيب  ]فاســـَتَعنُت بـــاهلِل َتعالـــى ِذكـــره وِســـرُت إلـــى َديـــِر الِقدِّ
يـــس  منهـــورّي، وكان ُهنـــاك األّب الِقدِّ ـــمَّاس أبـــو حبيـــب الدَّ الُمَقـــدَّس، فَوَجـــدُت الشَّ
الطَّاِهـــر أنبـــا كيرلُّـــس ومعـــه َثالثـــة أســـاِقفة... وذلك في َبرمهات َســـنة َثمـــاِن مائة 
منهورّي  ـــمَّاس أبو حبيـــب الدَّ ثـــت مع الشَّ ـــَهداِء )مـــارس 1088م(، وتحدَّ وأرَبعـــة للشُّ
م ِذكـــره فيمـــا اشـــَتَهيته ِمـــن َجمِع ِســـَير الَبطاِركـــة، فاتََّفـــق رأيُّنا علـــى الَبحِث  الُمَقـــدَّ

َعليهـــا وَطَلبها َحيُثمـــا كاَنت[.
ارســـين فَخَلطـــوا فـــي كتاباتِهـــم بيـــن شـــخصيَّتي  وقـــد التَبـــس األمـــر علـــى بعـــِض الدَّ
مراوي )نســـبة إلى ِدمرو  ـــمَّاس ميخائيل الدِّ منهورّي، والشَّ الَّشـــمَّاس ميخائيل بن ٰبدير الدَّ
مـــن أعمـــاِل الغربيَّـــة(، واألخيـــر هـــو الَّذي ارتقى إلى ُكرســـيِّ اأُلســـُقفيَّة فـــي حبريَّة البابا 
نَّـــف -باللُّغـــِة القبطيَّـــة- ِســـَير  خرســـتوذوُلس/66 )1047-1077م(، وهـــو الَّـــذي صَّ
عشـــر بطاركـــة، مـــن البابا ميخائيـــل الثَّالـــث/56 )880-907م( إلى البابا ســـانوتيوس 
)شـــنوده( الثَّانـــي/65 )1032-1046م(. ويـــزول أّي أثـــٍر لذلك االلتبـــاس بالتَّدقيِق في 
ـــيَرة الثَّاِلثـــة  ر بهـــا موهـــوب ذلـــك الُجـــزء مـــن »ِســـَير الِبْيَعـــة«: ]السِّ مـــِة الَّتـــي َصـــدَّ الُمقدِّ
َســـة ِممَّا َشـــَرحه أنبا خائيل )ميخائيل( ُأسُقف ِتنِّيس، وَنَقلناه  والِعشـــرين للِبْيَعة الُمَقدَّ
ـــَهداِء ،  ِل َبرمودة َســـنة َثماِن مائة وأرَبعة للشُّ ـــِه فـــي َديِر أبو َمقـــار، في أوَّ ِمـــن َخطِّ
منهورّي ِمن الِقبطّي، ِمن ُنســـَخٍة  ـــمَّاس أبـــو َحبيب ميخائيل بـــن ٰبدير الدَّ ـــره الشَّ وَفسَّ

بَخـــطِّ أنبا خائيـــل الَمذكور[.
ـــيِّدة  ٢( الِقـــّس يوأنِّـــس رئيـــس َديـــر ٰنهيـــا )وُشـــهرته الِقّس زكيـــر(: كان َدير السَّ
العـــذراء بنهيـــا )مـــن أعمـــاِل الجيـــزة( -كغيـــره مـــن األديرِة فـــي ذلك الوقت- مركـــًزا لِحفِظ 
ـــر لهـــذا  ـــس )المعـــروف باســـم زكيـــر( هـــو الُمَدبِّ ونســـخ المخطوطـــات. وكان الِقـــّس يوأنِّ
ير،  يـــر، وهـــو الَّـــذي اســـتضاف موهوب ورفيقـــه وفَتِح أمامُهما َخزائـــن مخطوطات الدَّ الدَّ
ـــيِّدة  ال ِمنها على الِقســـِم األكبر من ســـَيِر اآلباء البطاركة: ]فَوَجدنا في َديِر السَّ فتحصَّ
ٰنهيـــا ِســـيَرة اثَنيـــن وأرَبعين َبطـــَرك ِمن ماري َمرُقـــس اإلنجيلّي إلى ســـيمون... وفي 
َديـــِر ٰنهيا أيًضا ِســـَير ِتســـعة َبطاِركة ِمـــن أنبا مينا )البطريرك 47( إلى ســـانوتيوس 

.])55 )البطريرك 
مَّاســـيِن موهـــوب بـــن منصـــور وميخائيـــل بـــن ٰبديـــر،  ـــس إلـــى الشَّ انَضـــّم الِقـــّس يوأنِّ
ـــَير إلـــى اللُّغِة  لوا مًعـــا فريـــق َعَمـــٍل ُمتكاِمـــل، وقـــد أَســـَهم بَجهـــٍد ملحوظ في َنقِل السِّ فشـــكَّ
اِدَســـة َعشـــر، وبَتماِمهـــا انَتَهت ِســـيَرة اآلبـــاء َرَزقنا هللا  ـــيَرة السَّ ـــت السِّ العربيَّـــة: ]َتمَّ
َبَرَكتهـــم إلـــى ِســـيرِة أنبـــا ســـيمون، وهـــو الثَّانـــى وأرَبعـــون َبطَرًكا. ِســـوى مـــا َنَقلناه 
يـــس ميخائيل ابـــن ٰبدير  ـــن الِقدِّ يِّ ـــمَّاس الدَّ ـــرة الشَّ بَديـــِر أبـــو َمقـــار... ِمـــن ِقَبِل َتفسِّ

َمنهـــورّي، والِقـــّس زكير[. الدَّ
يَّة شـــيهيت، ُنقطة االنطالق بالنِّســـبِة لموهوب،  يس أنبا مقار ببرِّ وكما كان َدير القدِّ
ل هللا بوجــــوِدنا  ليَّة: ]تَفضَّ ير نفسه ُنقطة االنتهاء من المشروع في صورتِه األوَّ كان الدَّ
يـــس أبـــو َمقـــار، وبـــاألِخ تـــاودُرس األميـــن ابـــن يٰونِّـــس، في  ـــَير فـــي َديـــِر الِقدِّ السِّ
ـــهداء األبـــرار )كذا،  َيـــوِم األَحِد ســـاِدس َبؤوَنة َســـنة أرَبع مائة وِســـتَّة وَســـبعين للشُّ
تهـــا: 476 الخراجيَّـــة / 1088م(. وقاَبلنـــا َبعضهـــا لَبعٍض فوجدناها ُمواِفقة ِلما  وصحَّ

َنَســـخناه، والِمنَّة هلِل الُمهدي[.
واألَخ تـــادُرس )تواضـــروس( الُمشـــار إليـــه ُهنا هو -على ما يبدو- أحد ُرهبان َدير 
ير، وقد رافق موهـــوب في زيارتِه  وحـــّي للِقـــّس يوأنِّس رئيـــس الدَّ ـــيِّدة بنهيـــا واالبـــن الرُّ السَّ
يَّـــِة شـــيهيت، واشـــترك معه فـــي البحِث عـــن ِســـَيِر البطاركة في  إلـــى َديـــِر أنبـــا مقـــار ببرِّ
يـــِر وُمقابلتهـــا علـــى ما جرى نســـخه في َديِر نهيا، وتلك مهمَّة شـــاقَّة،  خزانـــِة الُكتُـــب بالدَّ

ـــَيرمكتوبة بها. أقـــّل مـــا فيهـــا اإللمـــام باللُّغِة القبطيَّـــة الَّتي كانت ِتلك السِّ
ـــمَّاِس موهـــوب بـــن منصـــور -كناِســـٍخ ومـــؤرِّخ- اهتمامه الواِضـــح بَردِّ  وُيحَســـب للشَّ
رة إلـــى ُجهـــوِد ُمعاونيـــه، ال ســـيَّما الُمترجميـــن.  الَفضـــل إلـــى أصحابـــِه، وإشـــاراته الُمتكـــرِّ
كمـــا ُيحَســـب ألفاِضـــِل الِبْيعـــة في ذلك الزَّمان -من كهنٍة وُرهبـــان وَعلمانيِّين- ِحرصهم 
ِد بالِعلــــــــــِم وإتقــــــــان اللُّغــــــــــــــاِت الُمختلفــــــــــــــــة، ما أســـَهم في ِحفـــِظ ُتراث الِبْيعة  علـــى التَّـــزوِّ

ياِع. مـــن الضَّ






