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+ اإلبـــــــــــداع هـــــــــو قدرة 
العقل على تكوين عالقــــات 
جديـــدة مـــــــــــن أجـــــــــــل تغيير 
الوضع القائـــم عندما يدخل 

فـــي أزمة. )د. مـــراد وهبه(

+ ال يتألـــــــــــــــم إال َمْن كـــــــــان وفًيا أكثر 
الالزم من 

+ نقترب من العظمــة بقدر ما نقترب 
من التواضع. )طاغور(

+ كلمـــا كان العقـــل قوًيـــا، كلمـــا كان 
أكثـــر ميـــاًل إلـــى العزلـــة. 

+ ال شيء مستحيـــــــــل عندمــــــــــــا يكون 
بجانبك. هللا 

+ الحلـــم حق مشـــروع قابـــل للتطبيق، 
والوهم درب من الهلوســـة، ولذلك شكًرا 
هلل علـــى حـــق الخيال الذي منحه للبشـــر. 

)د. مصطفـــى الفقي(.

+ كلنا سنكــــــــــــون بخيـــــــــــر إذا تجاهلنا 
ثالثـــة: ســـمعت – قالـــوا – يقولـــون.

+ الكلمات الحلوة أشـــياء بسيطة تزيد 
الحياة حياة.

+ ال تقـــارن بداياتك بمواســـم الحصاد 
عنـــد اآلخرين.

+ َعِجبُت ِمنَك ِومّني يا ُمنَيَة الُمَتَمّني

َأَدَنيَتني ِمنَك َحّتى َظَننُت َأنََّك َأني.

+ مـــا ال يرتـــاح لـــه قلبـــك ال تثـــق بـــه 
أبًدا، فالقلــــــــــب أبصـــــــــــــر مــــــــــن العيـــــــــــــــن. 

)نجيـــب محفـــوظ(

+ يحمـــل اإلنســـان جبـــااًل بالُحـــب وال 
يحمـــل حّبـــة قمـــٍح ُمكَرًها.

+ كل ألم يعطـــــــــي درًسا وكــــــل درس 
يغير شخًصا.

+ ربنـــــــــــا أسهـــــل واحـــــد 
يعـــذر وأكثر واحد يســـتر.

+ اعمل بصمـــــــــــت ودع 
النجـــاح يصنع الضجيج.

+ عندمـــا يمنحـــك هللا بدايـــة جديـــدة ال 
تكـــّرر أخطـــاءك القديمة.

+ ثـــالث طـــرق لتعلـــم الحكمـــة: أواًل 
األنبـــل، وثانًيـــا  الطريقـــة  بالتأمـــل وهـــي 
بالتقليـــد وهـــي األســـهل، وثالًثـــا بالتجربـــة 

وهـــي األمـــّر.

+ اإلفـــراط فـــي ُحســـن النية قـــد يكّلفك 
الكثير. )كونفوشـــيوس(

+ كـــم مـــن كلمـــات علـــى ألســـنة الناس 
بـــال معنـــى، وكـــم مـــن معاٍن فـــي أفكارهم 

بـــال كلمات.

+ النسيان مادة لم ينجح بها أحد.

أن  علمتنـــي  الحيـــاة  مواقـــف  كل   +
اللغـــات. أبلـــغ  الصمـــت 

+ مـــا أجمـــل أن تجـــد قلًبـــا يحبك دون 
أن يطالبك بشـــيء ســـوى أن يراك بخير.

+ يقول العلم إننا نختار أصدقائنا من 
الذيـــن لهـــم جينـــات متقاربة مـــع جيناتنا.. 

فاألمـــر ليس صدفة.

+ نرحل ويبقى األثر.

+ كـــن مختلًفـــا.. العالم لـــم يعد بحاجة 
للمزيد من النســـخ.

+ إياك كســـر الخواطر.. فإنها ليســـت 
عظاًمـــا ُتجبـــر بل أرواًحا ُتقهر.

أن  يجـــب  الكوكــــــــــــــب  هـــذا  علـــى   +
تســـتعمل كل ذكائــــــــــك لتعيـــــــــــــش، وكــــــــــل 

لتتعايـــش. غبائـــك 

+ الطريـــق لبنـــاء عالـــم أفضـــل هو أن 
تبنــــــــــــي عالًما حيـــــــــــث يكـــــــــــــــون أطفــــــالك 

أقـــوى منك.

+ الجميـــع لديهـــم عقـــول ولكن تختلف 
تواجدها. أماكن 

+ المسافات ال تعيق الحب.

+ البكاء في الداخل أشـــد قســـوة وألًما 
مـــن بـــكاء العيـــن، فكثير مـــن الناس تبكي 

قلوبهـــم في صمـــت وعيونهم هادئة.

+ كلمـــا كبر حـــب هللا في قلوبنا، كلما 
صغـــر كل هم في الحياة.

+ قـــد تحمـــــــــــل األيـــــــــــــــام ألًمـــا.. ولكن 
تمضي. األيـــام 

+ الحـــب هـــو جـــواز الســـفر الـــذي بـــه 
يعبـــر اإلنســـان كل أبـــواب الســـماء دون 

عائـــق. )القديـــس يوحنـــا ذهبـــي الفـــم(

+ ال أؤمـــن بالصـــدف.. كنـــت دائًمـــا 
أرى هللا فـــي كل شـــيء.

+ إن مبعـــث شـــقائنا فـــي الحيـــاة هـــو 
المقارنـــة بيـــن النعم. )يوســـف الســـباعي(

+ إن الذيـــن ال يعرفهــــــــــــم أحـــــــــد، هـــم 
األكثـــر حريـــة فـــي هـــذا العالـــم.

+ فشلت في االختبار ونجح صديقي. 
صديقي اآلن مهندس في مايكروسوفت، 

وأنا أملك مايكروسوفت. )بيل جيتس(

+ دائًمـــا هنـــاك شخــــــــص فـــي حياتـــك 
تـــراه بقلبـــك ال بعينيـــك.
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ويهنئ كبار املسئولني بادلولة بعيد الفطر

تطييب رفات مار مرقس
يف عيد استشهاده

كمـــا بعـــث قداســـته ببرقيـــات تهنئـــة لـــكل من: الدكتـــور مصطفـــى مدبولي رئيس 
مجلس الوزراء، وفضيلة اإلمام األكبر شـــيخ الجامع األزهر األســـتاذ الدكتور أحمد 
الطيـــب، والســـيد المستشـــار عبـــد الوهـــاب عبد الرازق رئيس مجلس الشـــيوخ، والســـيد 
المستشـــار الدكتـــور حنفـــي جبالـــي رئيـــس مجلـــس النـــواب، وفضيلـــة الدكتور شـــوقي 

عـــالم مفتي الديـــار المصرية. 

وقـــد أجـــرى قداســـة البابـــا اتصـــااًل هاتفيًّـــا بفضيلـــة اإلمـــام األكبر الدكتـــور أحمد 

الطيـــب شـــيخ األزهـــر، هنـــأه خالله بمناســـبة حلول عيـــد الفطر المبـــارك، معرًبا عن 

تمنياتـــه القلبيـــة بـــأن يعيـــد هللا هـــذه المناســـبات، وفضيلتـــه وجميـــع المصرييـــن، بـــكل 

خير وســـالم واســـتقرار.

بيان الكنيسة خبصوص الوضع يف القدس وقطاع غزة
تعلن الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية، برئاســـة قداســـة البابا تواضروس الثاني، عن رفضها واســـتنكارها لألحداث التي تجري حالًيا في القدس 
وقطـــاع غـــزة مـــن اعتـــداءات غاشـــمة تزهـــق أرواح بريئـــة وتلحق األذى بالنســـاء واألطفـــال، دون عائٍد أو طائٍل ســـوى القتل والدمـــار. وتدعو كافة 

األطـــراف إلـــى االحتـــكام للعقـــل واللجوء إلـــى لغة الحوار والتفـــاوض حقًنا للدماء.
وتشـــيد الكنيســـة بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم األشـــقاء الفلســـطينيين بفتح المستشـــفيات المصرية لعالج المصابين 
من قطاع غزة، باإلضافة إلى الجهود السياســـية المصرية للتهدئة بين طرفي النزاع للوصول إلى حل سياســـي يحفظ حقوق الشـــعب الفلســـطيني 

ويحقق الســـالم المنشود.
السبت 15 مايو 2021م-7 بشنس 1737ش

بيان
تشـــيد الكنيســـة القبطية المصرية األرثوذكســـية برئاســـة قداســـة البابا تواضروس الثاني، بالمبادرة المصرية التي أعلن عنها الســـيد الرئيس عبد 
الفتاح السيســـي اليوم بتقديم خمســـمئة مليون دوالر لصالح إعادة إعمار قطاع غزة من جّراء األحداث األخيرة التي جرت به، مع قيام الشـــركات 
المصرية المتخصصة باالشـــتراك في تنفيذ عملية اإلعمار، في لفتة مســـاندة ودعم لألشـــقاء الفلســـطينيين في المحنة اإلنســـانية التي يمرون بها.

إن هـــذه المبـــادرة تؤكـــد بوضـــوح علـــى دور مصـــر التاريخـــي الـــذي قامـــت بـــه ومازالـــت فـــي دعـــم الشـــعوب العربيـــة، بوصفها الشـــقيقة الكبرى 
ألشـــقائها العرب.

الثالثاء 18 مايو 2021م-10 بشنس 1737ش

قـــام قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني عصر 
يـــوم الجمعـــة 7 مايـــو 2021م، بتطييـــب رفات 
القديـــس مار مرقس الرســـول الطاهر والشـــهيد، 
باإلســـكندرية،  الكبـــرى  المرقســـية  بالكنيســـة 

حـــّل عيـــد استشـــهاده فـــي اليـــوم التالي )الســـبت 
8 مايـــو 2021م(، ثـــم اســـتكمل اآلباء صلوات 
العشـــية بحضـــور شـــعبي محـــدود مـــع االلتـــزام 

باإلجـــراءات االحترازيـــة والصحيـــة الواجبـــة.

بحضـــور القمـــص أبرآم إميل وكيـــل البطريركية 
الكنيســـة  كهنـــة  اآلبـــاء  مـــع  باإلســـكندرية 
المرقســـية، حيث صّلى قداســـته صالة الشـــكر، 
وتـــم عمـــل تمجيـــد للقديـــس مـــار مرقـــس الـــذي 

كثريًا ما تكلمت وندمت، وأما عن السكوت فما ندمت قط. )القديس األنبا أرسانيوس(

قداسة ابلابا يهنئ الرئيس السييس بعيد الفطر
قـــدم قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي التهنئـــة للســـيد الرئيـــس عبـــد 

الفتـــاح السيســـي بحلـــول عيـــد الفطـــر المبـــارك.
وبعـــث قداســـته برقيـــة تهنئـــة بهـــذه المناســـبة يـــوم االثنيـــن 10 مايو 

2021م، قـــال فيهـــا:
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية

يســـرني باإلصالـــة عـــن نفســـي وباســـم الكنيســـة المصريـــة القبطيـــة 
األرثوذكســـية أن أبعـــث لســـيادتكم ولجميـــع إخوتنـــا المســـلمين بأصـــدق 
التهانـــي القلبيـــة بمناســـبة عيـــد الفطـــر المبـــارك، وأنتهـــز هـــذه الفرصـــة 

ألحيــــــــــــي جهودكـــم المخلصـــة التـــي تبذلونهـــا ألجـــل تحقيـــق تطلعـــات 
وآمـــال المصرييـــن.

مصليـــن إلـــى هللا أن يمنحكـــم وافـــر الصحـــة والمزيـــد مـــن التوفيـــق 
والســـداد، لتقـــودوا الوطـــن في طريق التنمية واالســـتقرار واالزدهار. وأن 

يحفـــظ مصـــر والمصرييـــن علـــى الدوام.

البابا تواضروس الثاني
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
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 من قداسة 
ً

ويتلىق اتصال
ابلابا فرنسيس يف يوم الصداقة بني الكنيستني

اجتماع باملقر ابلابوي ملناقشة أحداث دير السلطان

تلقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني، اتصـــااًل هاتفيًّا يـــوم االثنين 
10 مايـــو 2021م، مـــن قداســـة البابـــا فرنســـيس األول بابـــا الفاتيـــكان، 
بمناســـبة حلـــول يـــوم الصداقـــة بيـــن الكنيســـتين القبطيـــة األرثوذكســـية 
والكاثوليكيـــة الـــذي يوافـــق تاريخـــه يـــوم االثنيـــن العاشـــر مـــن مايـــو مـــن 

كل عـــام.
هنـــأ صاحبـــا القداســـة بعضهمـــا البعـــض، خـــالل المكالمـــة، بعيـــد 
القيامـــة المجيـــد مؤكديـــن علـــى معنـــى القيامـــة الـــذي ينبغي أن نعيشـــه 
فـــي حياتنـــا اليوميـــة، ثـــم أعـــرب قداســـة البابـــا فرنســـيس عـــن تثمينه لما 
فعلـــه شـــهداء اإليمـــان والوطـــن فـــي ليبيا من شـــهادة لإليمان المســـيحي 
وهـــو مـــا أكـــد عليـــه قداســـة البابـــا تواضـــروس، الـــذي هنـــأ بـــدوره البابـــا 
فرنســـيس بحلـــول ذكـــرى يوم الصداقة بين الكنيســـتين )يـــوم 10 مايو(، 
قائـــاًل إنـــه يـــوم مفـــرح بالرغـــم مـــن عـــدم إمكانيـــة إقامة أيـــة احتفاالت به 
حســـب العـــادة بســـبب فيـــروس كورونا، ومـــن جانبه أعرب قداســـة البابا 

فرنســـيس عـــن أمنيتـــه أن يلتقـــي قداســـة البابـــا تواضـــروس بعـــد انتهـــاء 
الجائحـــة، ورد قداســـته بأمنيـــة مماثلـــة معرًبـــا عن شـــكره للبابا فرنســـيس 
علـــى زيارتـــه للعـــراق مؤخـــًرا التـــي وصفهـــا قداســـته بأنهـــا زيـــارة مباَركـــة 
وناجحـــة، مضيًفـــا أنهـــا ذكرته بزيارة البابا فرنســـيس إلى مصر في عام 
2017م، بينما وصف قداســـة البابا فرنســـيس زيارته للعراق بأنها إشارة 
محبـــة ومـــودة لشـــعب تألم كثيًرا، وبعدها تبادل صاحبا القداســـة الشـــكر 
طلبـــات الصـــالة مـــن أجـــل الكنيســـة والعالـــم ومنطقـــة الشـــرق األوســـط، 

ومـــن أجـــل المشـــكلة مـــع إثيوبيـــا لكـــي تنتهي بســـالم في أســـرع وقت.
وتحـــل اليـــوم الذكـــرى الثامنة ليـــوم الصداقة بين الكنيســـتين القبطية 
األرثوذكســـية والكاثوليكية الذي اتفق صاحبا القداســـة البابا تواضروس 
الثانـــي والبابـــا فرنســـيس األول فـــي ذكـــرى لقائهمـــا بالفاتيـــكان يـــوم 10 

مايو 2013م.

يـــوم  الثانـــي،  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  عقـــد 
تشـــاوريًّا  اجتماًعـــا  2021م،  مايـــو   11 الثالثـــاء 
بالمقـــر البابـــوي بالقاهـــرة، حضـــره صاحبـــا النيافـــة 
األنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي وســـكرتير المجمـــع 
وقـــوص،  نقـــادة  أســـقف  بيمـــن  واألنبـــا  المقـــدس، 
والمهنـــدس كامـــل ميشـــيل عضـــو مجلـــس الشـــيوخ، 
بديـــر  جـــرت  التـــي  األحـــداث  بخصـــوص  وذلـــك 

مؤخـــًرا. بالقـــدس،  الســـلطان 
جـــاء االجتمـــاع للتأكيـــد علـــى ملكيـــة الكنيســـة 
كافـــة  ولديهـــا  الديـــر  لهـــذا  األرثوذكســـية  القبطيـــة 

الديـــر وضـــرورة تســـليمه لها.

الماضيـــة  العقـــود  طـــوال  الكنيســـة  وتحـــرص 
القانونيـــة  والطـــرق  الســـلمية  الحلـــول  اتبـــاع  علـــى 
بـــكل  متمســـكة  القضيـــة،  هـــذه  مـــع  التعامـــل  فـــي 
آيـــات الحكمـــة والتعقـــل الالئقيـــن بهـــا، بمـــا ال يخل 
بحقهـــا فـــي ملكيـــة الديـــر، وهـــو أمـــر ال ولن تســـمح 
بالمســـاس بـــه تحـــت أي ظـــروف أو مبـــررات، فلـــن 
تجـــدي أســـاليب المراوغـــة، وفـــرض األمـــر الواقـــع 

أمـــام حقهـــا التاريخـــي فـــي هـــذا الديـــر.

التـــي تثبـــت هـــذه الملكيـــة. الوثائـــق والحجـــج 

وترفـــض الكنيســـة كل الوســـائل والطـــرق التـــي 
تســـعى إلـــى تزييـــف الحقائـــق التاريخيـــة لهـــذا الدير 
العريق. وتؤكد الكنيســـة على أنها تتمســـك بحقوقها 
كافـــًة، وأنهـــا ستســـلك كل الســـبل القانونيـــة إلـــى أن 

تســـتعيد هـــذا الديـــر المغتصب.

وتناشد الكنيســـة السلطات والمحاكم اإلسرائيلية 
تنفيـــذ األحـــكام القضائيـــة الســـابق صدورهـــا والتـــي 
تؤكـــد ملكيـــة الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية لهـــذا 

احفظ نفسك من الشهوة فيه أم مجيع اخلطايا والشباك، واملقتنص بها يضل عقله فال يعود يعلم شيًئا من أرسار اهلل. )القديس األنبا باخوميوس(

قداسة ابلابا يلتيق أساقفة أمريكا الشمايلة عرب زووم
عقد قداســـة البابا تواضروس 
الثانـــي مســـاء يـــوم الثالثـــاء 18 
مايـــو 2021م، لقـــاء مـــع اآلباء 
األســـاقفة في شـــمال أمريكا عبر 
الصـــالة  وبعـــد   .Zoom تقنيـــة 
عـــن  روحيـــة  كلمـــة  لهـــم  قـــدم 
أمـــام  الســـماء  وانفتـــاح  القيامـــة 
اإلنســـان، ثـــم دارت المناقشـــات 
حـــول أهميـــة العمـــل الجماعـــي 
والتعـــاون فـــي مجـــاالت الخدمـــة 
وجديـــر  المتنوعـــة.  واألنشـــطة 
القبطيـــة  للكنيســـة  أن  بالذكـــر 
12 أســـقًفا فـــي أمريكا باإلضافة 
إلـــى اثنيـــن فـــي كنـــدا واثنين في 

أمريـــكا الجنوبيـــة.
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ل تتحدث جبميع أفاكرك جلميع انلاس، إل لذلين هلم قوة ىلع خالص نفسك ئلال تكون عرثة. )القديس األنبا أنطونيوس(

ويلتيق جملس األمانة العامة للمستشفيات القبطية باإلسكندرية

تنويه
تـــداول علـــى بعض الصفحات على مواقع التواصل االجتماعي 
منشـــور يشـــير إلى بيان صادر من قداســـة البابا تواضروس الثاني، 

يخص رهبان األديرة.

وتؤكـــــــــد الكنيســـــــــــة أنـــه لـــم يصـــدر عـــن قداســـة البابا أي 
بيانـــات بهـــذا الخصـــوص، وأن مـــا يحويـــه هـــذا المنشـــور عـــاٍر 

تماًمـــا مـــن الصحة.

ونوجه عناية الجميع إلى أن صفحة المتحدث باســـم الكنيسة 
القبطية األرثوذكســـية على موقع فيســـبوك، هي المصدر الوحيد 

الذي ينشـــر عليه كل ما يصدر عن الكنيســـة والبابا.
ونهيـــب بأبناء الكنيســـة التدقيـــق في تعاملهم مع الصفحات التي 

تنشـــر أخباًرا مضللة تســـيء إلى الكنيسة وآبائها.
السبت 15 مايو 2021م-7 بشنس 1737ش

قداسة ابلابا يلتيق حمافظ اإلسكندرية ونائبته

التقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، يـــوم الثالثـــاء 18 مايـــو 2021م، فـــي المقر البابوي بالكاتدرائية المرقســـية باإلســـكندرية، اللواء محمد الشـــريف محافظ 
اإلســـكندرية، والســـيدة جاكليـــن عـــازر نائـــب المحافـــظ وذلـــك لتبـــادل التهانـــي باألعيـــاد. حضـــر اللقـــاء أصحـــاب النيافـــة: األنبا بافلي األســـقف العـــام لكنائس قطاع 
المنتـــزه، واألنبـــا إيالريـــون األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع غـــرب اإلســـكندرية، واألنبـــا هرمينا األســـقف العام لكنائس قطاع شـــرق اإلســـكندرية، والقمـــص أبرآم إميل 

وكيـــل البطريركية باإلســـكندرية.

كمـــا التقـــى قداســـته يـــوم الثالثـــاء 18 مايـــو 2021م، فـــي المقـــر 
البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية باإلســـكندرية، أعضـــاء مجلـــس األمانة 
العامـــة للمستشـــفيات القبطية باإلســـكندرية، لمناقشـــة وتقييـــم إيجابيات 
وســـلبيات الفتـــرة الماضية، ووضع خطـــة عمل لتحديات الفترة المقبلة. 
ألقـــى قداســـته كلمـــة عبـــر فيهـــا عـــن شـــكره وتقديـــره للدور الـــذي تقدمه 

األمانـــة العامـــة وعـــن كيفية تقديـــم خدمة »مجودة«، كمـــا قدم القمص 
أبـــرآم إميـــل وكيـــل البطريركيـــة باإلســـكندرية نبـــذة ســـريعة عمـــا قدمتـــه 
خدمـــة األمانـــة العامـــة للمستشـــفيات مـــن خدمـــات طبيـــة متنوعـــة، في 

ظـــل تفشـــي وباء فيـــروس كورونا المســـتجد.
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إذا ضعفت عن أن تكون غنًيا باهلل، فاتلصق بمن يكون غنًيا به لتسعد بسعادته، وتتعلم كيف تميش حسب أوامر اإلجنيل. )القديس األنبا باخوميوس(

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

يوم االثنين ١٠ مايو ٢٠٢١م
+ نيافـــة األنبـــا أنـــدراوس، مطـــران أبوتيج وصدفا والغنايـــم، وقد قدم 
نيافتـــه التهنئـــة لقداســـة البابـــا بمناســـبة عيـــد القيامـــة المجيـــد، وعـــرض 

لبعـــض األمـــور الرعويـــة الخاصة باإليبارشـــية.
يوحنـــا  مـــار  القديـــس  كنيســـة  كاهـــن  دميـــان،  موســـى  القمـــص   +
المعمـــدان بمونتريـــال، والســـيدة زوجتـــه، حيـــث هنآ قداســـته بعيد القيامة 

المجيـــد، كمـــا تمـــت مناقشـــة بعـــض أمـــور الخدمـــة بكنـــدا.
+ اآلبـــاء كهنـــة كنيســـة الســـيدة العذراء بمدينة الرحـــاب، حيث هنأوا 

قداســـته بعيـــد القيامـــة المجيـــد، وتـــم بحث أمـــور الخدمـــة بمنطقة خدمة 
الكنيســـة بالرحاب.

يوم الثالثاء ١١ مايو ٢٠٢١م
+ نيافـــة األنبـــا فيلوباتيـــر، أســـقف أبـــو قرقـــاص، والـــذي قـــدم نيافتـــه 
التهنئة لقداســـة البابا بمناســـبة عيد القيامة المجيد، باإلضافة لمناقشـــة 

بعـــض األمـــور الرعويـــة الخاصة باإليبارشـــية.
+ عـــدٌد مـــن اآلبـــاء كهنـــة كنيســـة القديـــس مـــار مرقـــس الرســـول 
بكليوباترا في مصر الجديدة، حيث هنأوا قداســـته بعيد القيامة المجيد.

بشأن تعيني 
مدير جديد لدليوان ابلابوي

ُيعيَّـــن المهنـــدس رفيق رشـــدي الطوخي مديًرا 
للديـــوان البابـــوي بالقاهـــرة، وتكـــون لـــه المســـئولية 
الكاملـــة إدارًيـــا وقانونًيا ومالًيـــا. وُيعمل بهذا القرار 
ابتداًء من يوم االثنين الموافق 17 مايو 2021م

وعلى ابن الطاعة تحل البركة
البابا تواضروس الثاني

قداسة ابلابا يلتيق كشافة كنيسة املالك بكفر عبده باإلسكندرية

التقى قداســـة البابـــا تواضروس الثاني ظهر 
يـــوم الثالثـــاء 18 مايـــو 2021م، فـــي المقـــر 
باإلســـكندرية،  المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  البابـــوي 
فريـــق »بـــي آرشـــي آنجليـــوس« لكشـــافة كنيســـة 

التذكاريـــة معـــه. حضـــر اللقـــاء القمـــص أبـــرآم 
إميـــل وكيـــل البطريركيـــة باإلســـكندرية، والقـــس 
رافائيـــل أنيـــس كاهـــن كنيســـة المـــالك ميخائيـــل 

عبده.  بكفـــر 

رئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل بكفـــر عبـــده، حيـــث 
اطمأن قداســـته على خدمتهم بالكنيسة وافتقدهم 
بشـــكل أبـــوي، وفـــي نهايـــة اللقـــاء قـــدم الفريـــق 
هديـــة تذكاريـــة لقداســـته، والتقطـــوا مـــع الصـــور 

نياحة األرخن الفاضل ادلكتور هاين كميل 
مدير ادليوان ابلابوي وعضو املجلس امليل العام

رقـــد فـــي الـــرب يــــــــــوم الخميـــــــــس ٦ 
مايـــو 2021م، الدكتـــور هانـــي كميـــل، 
مديـــر الديـــوان البابـــوي وعضـــو المجلس 
المّلـــي العـــام، عـــن عمـــر قـــارب ســـبعين 
ســـنة، بعـــد حيـــاة حافلة بالخدمة الكنســـية 
والعمـــل االجتماعـــي. ُوِلد في ٩ ســـبتمبر 
بكالوريـــوس  علـــى  وحصـــل  1٩51م، 
ـــن معيـــًدا ثـــم تـــرك الســـلك  الصيدلـــة وُعيِّ
األكاديمـــي ليعمـــل في القطـــاع الخاص، 

إحـــدى  ويتولـــى منصـــب مديـــر مصنـــع 
شـــركات األدويـــة.

وعلى المســـتوى الكنسي، كان عضًوا 
لدورتيـــن،  العـــام  الملـــي  المجلـــس  فـــي 
وتوّلـــى منصـــب مديـــر الديـــوان البابـــوي 
مطلـــع عـــام 2015م. ويذكـــر لـــه قداســـة 
البابـــا عملـــه بـــكل إخـــالٍص وتفـــاٍن أثنـــاء 
خدمتـــه، مديـــًرا للديـــوان البابـــوي. خالص 
تعازينـــا ألســـرته المباركـــة ولـــكل محبيـــه.



حول تنفيذ احلكم ىلع املتهم بقتل
أسقف ورئيس دير أبو مقار – بوادي انلطرون

وقعـــت أحـــداث هذه الجريمة الشـــنعاء 
فجـــر األحـــد 2٩ يوليـــو 2018 فـــي قلب 
ديـــر القديـــس أبـــو مقـــار بـــوادي النطرون 
فـــي  الشـــرطة  إبـــالغ  وتـــم  مصـــر،   –
ســـاعات الصبـــاح األولـــى، حيـــث بـــدأت 
التحريـــات المكثفـــة مـــع المقيميـــن بالديـــر 
وبعـــض  العمـــال،  أو  الرهبـــان  ســـواء 
المترّدديـــن ســـواء أفـــراد عادييـــن أو مـــن 
لهـــم صلة بالدير مثل المحامين وغيرهم، 
واســـتمعت الشـــرطة لعشرات من الشهود، 
وانتهـــى عملهـــا بتقديـــم اثنين مـــن الرهبان 
المشـــتبه بهـــم للنيابـــة العامـــة حيث قامت 
بالتحقيـــق فـــي كل مـــا وصلهـــا مـــن أقوال 
وأدلـــة وشـــواهد وشـــهادات، وقـــد اشـــترك 
فـــي التحقيقـــات عشـــرات مـــن المحققيـــن 
مـــن المباحـــث الجنائيـــة والمباحث العامة 
واألمـــن الوطنـــي، وعشـــرات مـــن أعضاء 
مـــن اإلســـكندرية والبحيـــرة، وتـــم  النيابـــة 
تـــداول القضيـــة أمـــام المحكمـــة وقضـــاة 
التحقيق، واســـتمعوا إلى مرافعات الســـادة 
المحاميـــن، وبعـــد إجمـــاع قضـــاة محكمة 
الجنايـــات أصدرت المحكمة حكًما نهائًيا 
بإجمـــاع  إاّل  اإلعـــدام  )ال يصـــدر حكـــم 
الثالثة مستشـــارين(، وبعـــد العرض على 
نيابـــة النقـــض وبعـــد تأييدهـــم للحكم وبعد 
صـــدور الحكـــم الباّت غيـــر القابل للطعن 
مـــن ســـبعة مستشـــارين بمحكمـــة النقض، 
وبعـــد تصديـــق رئيـــس الجمهوريـــة، وبعـــد 
اعتـــراف المتهـــم األول وتمثيلـــه للجريمة، 
لـــه  هاتفيـــة  مكالمـــات  تســـريب  وبعـــد 
بمواقـــع التواصـــل االجتماعـــي ومـــا فيهـــا 
مـــن ألفـــاظ قبيحة وخارجة، وســـقوطه في 
تجـــارة األراضـــي خروًجا عن الســـلوكيات 
الرهبانيـــة، ورفـــض نصائـــح رئيـــس الدير 
مـــراًرا  حـــاول  الـــذي  عليـــه–  –المجنـــي 

إصـــالح حالـــه دون جـــدوى.
يقـــرب  مـــا  القضيـــة  اســـتغرقت  وقـــد 
مـــن ثالثـــة ســـنوات منـــذ تاريـــخ الجريمـــة 
حكـــم  تنفيـــذ  إلـــى  )2018/7/2٩م( 

مـــن الرهبنـــة وتجريـــده مـــن رتبتـــه، وبـــات 
مماثـــاًل ألحـــد تالميـــذ المســـيح الذي خان 

ســـيده وباعـــه وانتحر.
ونحن ندين الخطية وال ندين الخاطئ 

ألن هللا وحده هو الديان العادل.
نحـــن نتمّنـــى أن يكـــون قـــد تـــاب نادًما 
علـــى فعلتـــه الشـــريرة، وهـــو بيـــن يدي هللا 

اآلن يقـــّرر مصيـــره األبدي.
وحســـب قانـــون اإلجـــراءات الجنائيـــة 
)المـــادة 477( يتـــم دفـــن المحكـــوم عليـــه 
جنـــازة  فـــي  احتفـــال،  أي  بـــال  اإلعـــدام 
تصـــّرف  وربمـــا  فقـــط،  أهلـــه  يحضرهـــا 
البعـــض بـــال حكمة عندما اعتبـــروه كاهًنا 
المشـــاعر  وربمـــا  تجريـــده(،  تـــم  )وقـــد 
الملتهبـــة تســـّببت فـــي تصرفـــات مـــا كان 
االنفعـــاالت  ولكـــن  تحـــدث،  أن  يجـــب 

ذلـــك. وراء  كانـــت  اإلنســـانية 
هـــذا  ملـــف  نغلـــق  التوضيـــح  وبهـــذا 
الموضـــوع المحـــزن، عالميـــن أن أديرتنـــا 
فـــي  تمضـــي  الرهبانيـــة  والحيـــاة  بخيـــر، 
مخافة هللا، وينبغي أاّل ننزعج لما حدث، 
ونحترس في مسيرة حياتنا لتكون صادقة 
مرضيـــة أمـــام هللا الـــذي نشـــكره علـــى كل 
حـــال ومن أجـــل كل حال وفي كل حال، 
ودائًمـــا نحـــذر مـــن الذين يقلبـــون الحقائق 
المذّمـــة  ويشـــيعون  األكاذيـــب  وينشـــرون 
بيـــن صفـــوف المؤمنيـــن، وقـــد قـــال عنهم 

إشـــعياء النبـــي فـــي نبواته:
»َوْيــــــــٌل ِلْلَقاِئِليــــــَن ِللّشــــــَـــرِّ َخْيــــــــــًرا 

َشـــرًّا، َوِلْلَخْيِر 
ُنـــــــــــــــــوًرا  الظَّـــــــــــــاَلَم  اْلَجاِعِليــــــــــَن 

َظاَلًمـــا، ـــوَر  َوالنُّ
اْلَجاِعِليـــــــَن اْلُمرَّ ُحْلـــًوا َواْلُحْلَو ُمرًّا«

)إش20:5(
دمتم في رعاية المسيح...

)2021/5/٩م(. القاتـــل  فـــي  اإلعـــدام 
وخـــالل هـــذه الســـنوات تبـــارى البعض 
في التشـــكيك في كل الخطوات الســـابقة، 
المغالطـــات  مـــن  ســـياًل  أشـــاعوا  كمـــا 
التواصـــل  مواقـــع  واســـتغلوا  واألكاذيـــب، 
الكنيســـة  صـــورة  لتشـــويه  االجتماعـــي 
وآبائها بقصد وبغير قصد، وتعمدوا نشر 
بوســـتات مصـــورة تخـــدع العامـــة وتتاجر 
بالمشـــاعر وتشّكك في كل شيء، وتسرد 
أقـــوااًل غيـــر صحيحـــة عـــن إهمـــال أدّلـــة 
فـــي ُمجريـــات التحقيـــق؛ وهـــذا لـــم يحدث 
على اإلطالق. واســـتمروا حتى بعد تنفيذ 
الحكـــم، وأطلقـــوا ألقـــاب ومســـميات كاذبة 
مثـــل قديـــس وشـــهيد وبـــار وغيرهـــا، ومن 
المعلـــوم أنـــه ليـــس ألي إنســـان الحق في 
أن يطلـــق هـــذه المســـميات إاّل المجمـــع 
المقـــدس للكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية 

بعـــد فحـــص مـــن يســـتحق ذلك.
وإذ نعّزي أسرة المتهم، والدته وإخوته، 
ولكنهـــم  والســـالم،  العـــزاء  لهـــم  ونطلـــب 
عندمـــا طلبـــوا كلمـــات تعزيـــة مـــن أحـــد 
الكهنـــة وأحد المطارنة بصورة شـــخصية، 
وقاموا بتســـجيل هـــذه المكالمات وأذاعوها 
االجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
ممـــا أحـــدث بلبلـــة شـــديدة فـــي األوســـاط 
التعزيـــة كانـــت  القبطيـــة، رغـــم أن هـــذه 
إنســـاني  وبدافـــع  المتهـــم  خاصـــة ألســـرة 
ومشـــاركة في األلم، وليس للنشـــر العام.

كما ظهرت قصص عن رؤى وأحالم 
ونشـــر صـــور بقصـــد خبيـــث، وبالطبـــع 
تقـــّدم وال تؤّخـــر  أقـــوال ُمرســـلة ال  كلهـــا 
وال تعنـــي شـــيًئا، ونحـــن شـــعب قبطي واٍع 
ال تضّللـــه قصـــص لـــم يتـــم التأكـــد مـــن 
حقيقتهـــا بأّيـــة صـــورة، ويجـــب أن نميـــز 

بيـــن الـــكاذب والصـــادق.
إنهـــا جريمـــة قـــام بهـــا مـــن كان راهًبـــا 
فـــي ديـــر ثـــم انحـــرف عـــن مســـاره وتـــرك 
الشـــيطان يقوده إلى القتل، ولذا تم طرده 
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أيها احلبيب مادامت لك فرصة، فارجع وتقدم إىل املسيح بتوبة خالصة. )األنبا موىس األسود(

السفري األمريكي يزور 
الكنيسة املرقسية باإلسكندرية

اســـتقبل القمـــص أبـــرآم إميـــل وكيـــل البطريركيـــة باإلســـكندرية، يـــوم 
االثنيـــن 17 مايـــو 2021م، الســـيد جوناثـــان كوهيـــن الســـفير األمريكي 
بمصر في إطار زيارته لإلســـكندرية، التي زار فيها اليوم ذاته الكنيســـة 
المرقســـية باإلســـكندرية، وهـــي أول زيـــارة لـــه للكنيســـة المرقســـية، كأقـــدم 
كنيســـة فـــي إفريقيـــا. واســـتمع الســـفير لنبـــذة عـــن تاريـــخ الكنيســـة كمقـــر 

لكرســـي اإلســـكندرية، كمـــا شـــملت الزيـــارة المقر البابـــوي هناك.

سيامة اكهن جديد بإيبارشية طهطا

قـــام نيافـــة األنبـــا إشـــعياء مطـــران طهطـــا وجهينـــة، يـــوم األحـــد 1٦ مايو 
2021م، بســـيامة الشـــماس أيمـــن رزق كاهًنـــا باســـم القـــس أورانيـــوس علـــى 
مذبـــح كاتدرائيـــة الشـــهيد مـــار جرجـــس بمدينة طهطـــا. خالص تهانينـــا لنيافة 
األنبـــا إشـــعياء، وللقـــس أورانيـــوس، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وكل 

أفراد الشـــعب.

رسامة قمص يف إيبارشية أطفيح

قام نيافة األنبا زوســـيما أســـقف إيبارشـــية أطفيح، يوم الجمعة 14 مايو 
2021م، فـــي كنيســـة الســـيدة العـــذراء بالصـــف التابعة لإليبارشـــية، برســـامة 
القس يشـــوع حليم، كاهن الكنيســـة ذاتها والذي يخدم منطقة عرب الحصار 
أيًضـــا، برتبـــة القمصيـــة، كمـــا دشـــن نيافتـــه عـــدًدا مـــن األيقونـــات الجديـــدة، 
وأوانـــي المذبـــح. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا زوســـيما، وللقمـــص يشـــوع، 

ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وكل أفراد الشـــعب.

معهد الراعية والرتبية يفتتح 
ادلورة اتلدريبية اثلانية للكهنة عرب »زووم«

افتتـــح نيافـــة األنبـــا موســـى األســـقف العام للشـــباب ووكيل معهـــد الرعاية 
والتربيـــة، يـــوم الثالثـــاء 11 مايـــو 2021م، الـــدورة التدريبيـــة الثانيـــة لآلبـــاء 
الكهنـــة عبـــر تطبيـــق زووم، بعنوان »األبوة والتلمـــذة«، والمقرر انعقادها من 
اليـــوم ذاتـــه حتى 22 مـــن يونيو المقبل، وكانت المحاضرة االفتتاحية لنيافته 
بعنـــوان »كيـــف نتلمـــذ مخدومينـــا؟« تلتهـــا محاضـــرة القس بولـــس حليم عن: 
»مالمـــح األبـــوة«. ومـــن المقرر أن يشـــارك في المحاضـــرات عدد من اآلباء 
المطارنـــة واألســـاقفة والكهنـــة المتخصصيـــن فـــي مجاالت الخدمـــة الرعوية، 

وتختتـــم الـــدورة بمحاضرة لقداســـة البابا تواضـــروس الثاني.

زيارات مستشىف 57357
لعالج رسطان األطفال

قام بعض من اآلباء األســـاقفة أعضاء المجمع المقدس بزيارة مستشـــفى 
57357 لعـــالج ســـرطان األطفـــال بأيـــاٍم متتاليـــة، حيـــث قـــام نيافـــة األنبـــا 
مكاريـــوس أســـقف المنيـــا بزيـــارة المستشـــفى يـــوم الثالثـــاء 4 مايـــو، ونيافـــة 
األنبـــا فيلوباتير أســـقف أبو قرقاص، الســـبت 8 مايـــو 2021م، وأيًضا نيافة 
األنبا أكســـيوس األســـقف العام لكنائس قطاع عين شـــمس والمطرية وحلمية 
الزيتـــون، يـــوم األحـــد ٩ مايـــو 2021م، ونيافـــة األنبـــا قزمـــان أســـقف ســـيناء 
الشـــمالية، يـــوم االثنيـــن 10 مايـــو 2021م، نيافـــة األنبا تكال أســـقف دشـــنا، 
صبـــاح يـــوم الثالثـــاء 11 مايـــو 2021م. وقـــد قـــام اآلبـــاء األســـاقفة بصـــالة 
القـــداس اإللهـــي مـــع األطفـــال المســـيحيين المقيميـــن بالمستشـــفى وذويهـــم، 
وقامـــوا بزيـــارة األطفـــال الذيـــن يتلقـــون عالجهم هنـــاك الفتقادهـــم واالطمئنان 
عليهـــم وتشـــجيعهم، كمـــا تـــم لقـــاء مديـــر المستشـــفى وعـــدد مـــن أفـــراد الطاقم 
الطبـــي بهـــا، وأشـــادوا بالـــدور الرائـــد ومســـتوى الخدمة الطبية في المستشـــفى 

بالتكامـــل بيـــن األدوار ، ودعـــوا الجميـــع إلـــى التبـــرع لهـــذا الصـــرح الكبير.

برتوكول تعاون بني كنائس 
غرب اإلسكندرية ومعهد دون بوسكو

تم يوم الســـبت 15 مايو 2021م، في كنيســـة الشـــهيد مار مينا والقديس 
البابـــا كيرلـــس الســـادس بمنطقـــة أم زغيـــو بالعجمـــي، توقيع برتوكـــول تعاون 
بيـــن كنائـــس قطـــاع غرب اإلســـكندرية وقســـم الكورســـات والـــدورات التدريبية 
بمعهـــد دون بوســـكو التابـــع للســـفارة اإليطاليـــة. ويمنـــح البروتوكـــول شـــباب 
قطـــاع غـــرب فرصـــة الحصـــول علـــى دورات تدريبيـــة في عدة مجـــاالت. قام 
بتوقيـــع بروتوكـــول التعـــاون نيافـــة األنبـــا إيالريـــون األســـقف العـــام لكنائـــس 
قطاع غرب اإلســـكندرية واألب جيســـو دوس مدير المعهد. وشـــهده عدد من 

اآلبـــاء الكهنة ومســـئولي المعهد.
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احرص ىلع طهارة جسدك ونقاوة قلبك، فإنك إن حتققت من نواهلا أبرصت اهلل ربك. )القديس األنبا باخوميوس(

الراهب القمص رصابامون الشايب
رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة، يـــوم الجمعـــة 7 مايـــو 2021م، 
الراهـــب القمـــص صرابامـــون الشـــايب، أمين دير القديســـين بالطود شـــرق 
األقصـــر. ُولـــد باســـم مـــراد فـــرح رزق هللا فـــي 8 مايـــو 1٩51م بمدينـــة 
األقصر، وحصل على ليســـانس اآلداب جامعة القاهرة. ســـيم راهًبا باســـم 
الراهـــب صرابامـــون بديـــر القديـــس األنبا بيشـــوي بـــوادي النطرون في 20 
أغســـطس 1٩78م، تـــم تكليفـــه مـــع مجموعـــة مـــن الرهبـــان بتعميـــر ديـــر 
األنبـــا باخوميـــوس الشـــايب باألقصـــر، وهنـــاك نـــال درجـــة القسيســـية يوم 
7 مـــارس 1٩82م، بيـــد المتنيـــح األنبـــا أغاثـــون النائـــب البابـــوي لألديـــرة 
القديمـــة وقتهـــا. نـــال رتبـــة القمصيـــة بيـــد المتنيـــح البابا شـــنوده الثالث في 
ديـــر القديـــس األنبـــا شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن بســـوهاج فـــي 28مـــارس 
2004م. تولـــى مســـئولية أمانـــة ديـــر القديســـين بالطـــود، باألقصـــر حتى 
نياحتـــه. أقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه بالديـــر فـــي الثانيـــة عشـــر ظهـــر اليـــوم 
التالـــي بحضـــور نيافة األنبا يوســـاب األســـقف العـــام لألقصر، واقتصرت 
المشـــاركة علـــى عـــدد محـــدود مـــن اآلبـــاء الرهبـــان والكهنـــة والشمامســـة 
وأســـرة األب المتنيح. خالص تعازينا لنيافة األنبا ســـلوانس أســـقف ورئيس 
ديـــر القديـــس األنبـــا باخوميـــوس الشـــايب باألقصر، ونيافة األنبا يوســـاب 
األســـقف العام باألقصر، ولمجمع اآلباء رهبان الدير الشـــايب، ولشـــعب 

وخـــدام ديـــر القديســـين بالطـــود، ولـــكل محبيه.

القمص اعزر توارضوس 
من إيبارشية بني مزار

رقـــد فـــي الـــرب، يـــوم الثالثـــاء 18 مايـــو 2021م، القمـــص عـــازر 
تواضروس، كاهن كنيسة السيدة العذراء في الناصرية، التابعة إليبارشية 
بنـــي مـــزار والبهنســـا، عـــن عمـــر تجـــاوز 7٩ ســـنة قضـــى منهـــا أكثر من 
52 ســـنة في خدمة الكهنوت. ُولد األب المتنيح يوم 2 مارس 1٩42م، 
وســـيم كاهًنا في 31 أكتوبر 1٩٦8م، ونال رتبة القمصية في 18 مايو 
1٩7٦م. ُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه فـــي الرابعـــة من عصر اليـــوم ذاته في 
كنيســـته بالناصريـــة. خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبا إســـطفانوس أســـقف ببا 
والفشـــن والنائـــب البابـــوي إليبارشـــية بنـــي مـــزار والبهنســـا، ولمجمـــع كهنة 

اإليبارشـــية، وألســـرته المباركة وكل محبيه.

القمص آجنيلوس لطيف 
من إيبارشية اإلسماعيلية

رقـــد فـــي الـــرب، يـــوم الســـبت 15 مايـــو 2021م، القمـــص آنجيلوس 
إليبارشـــية  التابعـــة  بفنـــارة  العـــذراء  الســـيدة  كنيســـة  كاهـــن  لطيـــف، 
اإلســـماعيلية، عـــن عمـــر تجـــاوز ٦5 ســـنة، وبعـــد خدمـــة كهنوتية دامت 
لمـــا يقـــارب 40 عاًمـــا. ُولـــد األب المتنيـــح يـــوم ٩ أبريل 1٩5٦م، وســـّيم 
كاهًنـــا فـــي 2٩ نوفمبـــر 1٩81م. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا ســـارافيم 
أســـقف إيبارشـــية اإلســـماعيلية، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشية، وألسرته 

المباركـــة وكل محبيـــه.

القمص أنطونيوس راغب
كاهن كنيسة العذراء بمدينة النور بشرق السكة الحديد

رقـــد فـــي الـــرب، يـــوم األربعـــاء 5 مايـــو 2021م، القمـــص أنطونيوس 
راغـــب، كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء بمدينـــة النـــور فـــي منطقـــة الزاويـــة 
الحمـــراء، التابعـــة لقطـــاع كنائـــس شـــرق الســـكة الحديـــد، عن عمـــر قارب 

٦4 عاًمـــا، وبعـــد خدمـــة كهنوتيـــة دامـــت ألكثـــر من 35 عاًمـــا. ُولد األب 
المتنيـــح يـــوم 1٦ يونيـــو 1٩57م، وســـيم كاهًنا فـــي 1٦ أكتوبر 1٩8٦م، 
وُرســـم برتبـــة القمصيـــة فـــي 22 يونيـــو 2014م. وُأقيمـــت صلـــوات تجنيزه 
فـــي كنيســـته برئاســـة نيافة األنبا مارتيروس األســـقف العـــام لكنائس قطاع 
شـــرق الســـكة الحديـــد. خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبـــا مارتيـــروس، ولمجمع 

اآلبـــاء كهنـــة القطـــاع، وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.

القمص برسوم فهيم 
من إيبارشية الفيوم

رقـــد فـــي الـــرب، يـــوم األحـــد ٩ مايـــو 2021م، بشـــيخوخة صالحـــة، 
القمـــص برســـوم فهيـــم، كاهـــن كنيســـة الســـيدة العذراء والشـــهيد أبي ســـيفين 
بفيديميـــن التابعـــة إليبارشـــية الفيـــوم، عـــن عمـــر تجـــاوز 73 ســـنة، وبعـــد 
خدمة كهنوتية دامت لحوالي 34 عاًما. ُولد األب المتنيح يوم 3 ديسمبر 
1٩47م، وســـّيم كاهًنـــا فـــي 22 أغســـطس 1٩87م، ونـــال رتبـــة القمصيـــة 
فـــي 11 يوليـــو 1٩٩٩م. خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبا أبـــرآم مطران الفيوم، 

ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.

القمص كريلس ميخائيل 
من إيبارشية صنبو وديروط

رقـــد فـــي الـــرب، يـــوم الســـبت 8 مايـــو 2021م، بشـــيخوخة صالحـــة، 
القمـــص كيرلـــس ميخائيـــل، كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء بديـــروط )مقر 
المطرانيـــة(، عـــن عمـــر قـــارب 85 ســـنة، وبعـــد خدمـــة كهنوتيـــة دامـــت 
ألكثـــر مـــن 32 عاًمـــا. ُولـــد األب المتنيـــح يـــوم 1 ســـبتمبر 1٩3٦م، 
وســـّيم كاهًنـــا فـــي ٦ أغســـطس 1٩88م، ونـــال رتبـــة القمصيـــة فـــي 7 
ديســـمبر 2015م. وُأقيمـــت صلـــوات التجنيـــز في كنيســـة الســـيدة العذراء 
بديـــروط، فـــي الســـاعة الثالثـــة عصـــًرا مـــن يـــوم نياحتـــه، بحضـــور اآلبـــاء 
الكهنـــة وأســـرة األب المتنيـــح. خالـــص تعازينا لنيافة األنبا برســـوم أســـقف 
صنبـــو وديـــروط، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وألســـرته المباركـــة 

وكل محبيـــه.

القمص أليشع نرصي 
من إيبارشية طهطا وجهينة

رقـــد فـــي الـــرب، يـــوم الثالثـــاء 11 مايـــو 2021م، القمـــص أليشـــع 
نصـــري، كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بالكـــوم األصفـــر التابعـــة 
إليبارشـــية طهطـــا وجهينـــة، ووكيـــل قطاع مركز طهطا باإليبارشـــية، عن 
عمـــر قـــارب 53 ســـنة، وبعد خدمة كهنوتية دامـــت لما يقارب 28 عاًما. 
ُولد األب المتنيح يوم 3 أغســـطس 1٩٦8م، وســـّيم كاهًنا في 21 فبراير 
1٩٩3م. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا إشـــعياء مطـــران إيبارشـــية طهطا 
وجهينة، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وألســـرته المباركة وكل محبيه.

القمص أبراهام وديد 
من إيبارشية طموه

رقـــد فـــي الـــرب، يـــوم الثالثـــاء 18 مايـــو 2021م، القمـــص أبراهـــام 
وديد، كاهن كنيســـة الشـــهيد أبي ســـيفين في بني يوســـف بالهرم، التابعة 
إليبارشـــية طمـــوه، عـــن عمـــر قـــارب 44 ســـنة قضى منها أكثـــر من 17 
ســـنة فـــي خدمـــة الكهنـــوت. ُولد األب المتنيح يوم 17 ســـبتمبر 1٩77م، 
وســـيم كاهًنـــا فـــي 2٩ نوفمبـــر 2003م، ونال رتبـــة القمصية في ٦ يونيو 
2015م. ُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه فـــي اليـــوم ذاتـــه بكاتدرائية الشـــهيد أبي 
ســـيفين والقديـــس األنبـــا كاراس بدير أبي ســـيفين بطموه )مقـــر المطرانية( 
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بحضـــور نيافـــة األنبـــا صموئيـــل أســـقف طمـــوه. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة 
األنبـــا صموئيـــل، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وألســـرته المباركـــة 

وكل محبيـــه.

القس جرجس أبو ايلمني
كاهن كنيسة مار جرجس بأبي الفرج بشبرا الجنوبية

رقـــد فـــي الـــرب، يـــوم الســـبت 8 مايـــو 2021م، القـــس جرجـــس أبـــو 
اليميـــن، كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجس بأبـــي الفرج، التابعـــة لقطاع 
كنائـــس شـــبرا الجنوبيـــة بالقاهـــرة، عن عمر قارب 54 عاًمـــا، وبعد خدمة 
كهنوتيـــة دامـــت لحوالـــي 15 ســـنة. ُولـــد األب المتنيـــح يوم 18 أغســـطس 
1٩٦7م، وســـيم كاهًنـــا فـــي 11 يونيـــو 200٦م. وُأقيمـــت صلوات تجنيزه 
في كنيســـته اليوم ذاته، بحضور أســـرته وعدد محدود من اآلباء الكهنة. 
خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا مكاري األســـقف العـــام لقطاع كنائس شـــبرا 
الجنوبيـــة، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة القطاع، وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.

القس يوحنا كرياكوس 
من إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم

رقد في الرب، يوم الجمعة 7 مايو 2021م، القس يوحنا كرياكوس، 
كاهـــن كنيســـة القديـــس يوحنـــا المعمـــدان بـــأرض المخابـــرات فـــي مدينة ٦ 
أكتوبر التابعة إليبارشـــية ٦ أكتوبر وأوســـيم، عن عمر قارب ٦8 ســـنة، 
وبعد خدمة كهنوتية دامت لحوالي 7 سنوات. ُولد األب المتنيح يوم 2٩ 
ســـبتمبر 1٩53م، وســـيم كاهًنـــا فـــي 7 يونيـــو 2014م. وُأقيمت صلوات 
تجنيـــزه فـــي كنيســـة الســـيدة العـــذراء مقـــر مطرانية ٦ أكتوبر برئاســـة نيافة 
األنبـــا دوماديـــوس أســـقف اإليبارشـــية وحضـــور عـــدد مـــن اآلبـــاء الكهنـــة 
وأســـرة األب المتنيـــح. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبا دوماديـــوس، ولمجمع 

اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.

شكـــــــر واجــــــــب
تتقدم أسرة 

 ادلكتور هاين كميل

بوافر الشكر والتقدير لكل من 
تفضل بمواساتهم في الفقيد 

الغالي 
وتخص األسرة بالشكر 

قداسة البابا توارضوس الثاين 
على مشاعره األبوية واستقباله 

لألسرة بالمقر البابوي
وكـذلك 

نيافة األنبـــا باخوميـــــوس 
مطران البحيرة ومطروح 
والخمس مدن الغربية 

وأصحاب النيافة 
اآلباء المطارنة واألساقفة 
وسكرتارية قداسة البابا 
واآلباء الكهنة والرهبان 
ورئيسات أديرة الراهبات 

وأعضاء الديوان البابوي العام 
والمجلس المّلي العام 
وهيئة األوقاف القبطية 
والمركز الثقافي القبطي 
والمكرسين والمكرسات 

وكل األحباء 
الذين تفضلوا بتقديم العزاء. 

نسأل هللا أن ينيح نفسه الطاهرة 
في فردوس النعيم 

وأن تذكروا األسرة في صلواتكم.

دكتور سمير
عميد الجلية المصرية القبطية بالنمسا

واألستاذ
عياد سعيد شنوده النقادي

رجل أعمال بالقاهرة 
وحرمه السيدة/ حكمة فارس الوزان

وأوالدهم وإخوتهم وأنسبائهم
وجميع األقارب بالقاهرة ونقادة 

والنمسا وأمريكا
يشاطرون أسقفهم الغالي

نيافة الحبر الجليل
األنبا بيمن

أسقف نقادة وقوص وتوابعها
ورئيس دير 

رئيس المالئكة ميخائيل
وأديرة برية األساس

في انتقال وذكرى األربعين
لشقيقي نيافته

ادلكتور نادر هارون
بأمريكا 

والقمص ساويرس هارون
بنقادة

طالبين من هللا نياحة لروحيهما في 
أحضان القديسين

وعزاء لألسرة وجميع رهبان الدير

»لكي ال تحزنوا كالباقين الذين ال 
رجاء لهم« )١تس١3:4(
الذكري السنوية األولى 

لألم الغالية

جناه زايه إيلاس
تقيم األسرة القداس اإللهي على 

روحها الطاهرة
يوم الجمعة الموافق 6/4/٢٠٢١

الساعة السابعة صباًحا
بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس
بقرية بلوط – القوصية – أسيوط

زوجك/ نتعي راغب إلياس
بناتك/ إيناس ومريم نتعي
أحفادك/ مينا ومريم أنسي

وجاك وجوي ودينا 
ودارين أشرف فايز

ذكرى األربعين ألغلى األحباب 
الوالدة الغالية

عواطف ترياق ثوفيلس
ُتقيم األسرة القداس اإللهي 

لروحها الطاهرة
يوم األحد الموافق ١3/6/٢٠٢١

في تمام الساعة السابعة صباًحا بكنيسة الشهيد 
العظيم مار جرجس

بقرية بلوط القوصية – اسيوط
ابنك: أيمن إلياس 

وأحفادك: شادي شحته وجاستن أيمن
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َتََّة.« )ناحوم 3:١( ُقْدَرةِ، َولِكنَُّه لَ ُيرَبُِّئ ابلْ
ْ
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ْ
» الرَّبُّ بَِطيُء ال

القيامـــة هـــي الحـــدث األكبـــر فـــي 
حيـــاة الســـيد المســـيح لـــه المجـــد، وكل 
مـــا قبلهـــا كان تمهيـــًدا لها، ومـــا بعدها 
هـــو نتيجة للقيامـــة المجيدة، وحًقا هي 
لذلـــك  الـــرب،  معجـــزة صنعهـــا  أكبـــر 
فالمزمـــور يقـــول: »هذا هو اليوم الذي 
صنعـــه الـــرب، فلنفـــرح ونبتهـــج فيـــه، 
يـــا رب خلصنـــا، يا رب ســـهل ســـبلنا« 
)مـــز24:118(. وال شـــك أن حادثـــة 
التجلـــي كانـــت اســـتعالًنا مبكـــًرا لقيامة 
الســـيد المســـيح ومجـــد القيامة بالجســـد 
الروحانـــي النورانـــي، لذلـــك في وصف 
صـــارت  الثيـــاب  أن  التجلـــي  منظـــر 
بيضـــاء كالثلـــج، وتجمـــع حـــول الـــرب 
النبيـــان موســـى وإيليـــا، ووجـــود ثالثـــة 
ويعقـــوب  بطـــرس  هـــم  التالميـــذ  مـــن 
ويوحنـــا، وهكـــذا تجمـــع رمـــوز األنبياء 
والنامـــوس والتالميـــذ الذيـــن كانـــوا مـــع 
فـــي  ليلـــة آالمـــه  فـــي  المســـيح  الســـيد 
بســـتان جســـثيماني، وشـــاهدوا القبـــض 
علـــى الســـيد المســـيح بعـــد ُقبلـــة يهـــوذا 
الخائـــن الـــذي باع معلمـــه بثمن بخس 

)ثالثيـــن مـــن الفضـــة فقـــط(.
ظهـــورات الســـيد المســـيح بعـــد 
بطـــرس  القديـــس  ذكـــر  فقـــد  قيامتـــه: 
الســـدمنتي ظهـــورات الرب بعد قيامته.

١- ظهـــور الســـيد عنـــد القبـــر 
والظـــالم باٍق ألمه العذراء مريم ومريم 
المجدلية )مت 28(، وشاهدتا المالك 
الذي بشـــرهما بالقيامـــة، وأخبرهما قبل 
أن يريـــا الســـيد المســـيح بمجـــد قيامته، 

وهـــــــــــــذا وفــــــــــاء رائع للسيد المسيح.
٢- ظهـــوره لمريـــم المجدليـــة إذ 
عادت للقبر مرة أخرى ألنها تشـــّككت 
فـــي القيامـــة حيـــن ســـمعت بالشـــائعة 
التـــي أطلقهـــا رؤســـاء الكهنـــة اليهـــود 
ليغطـــوا علـــى خبر القيامـــة المعجزي، 
ذهبـــت  مرفوًعـــا  الحجـــر  رأت  ولمـــا 
ويوحنـــا  بطـــرس  الرســـولين  وأخبـــرت 
فأتيـــا إلـــى القبـــر وانصرفـــا، وفـــي هـــذه 
المـــرة رأت المالكيـــن وظهر لها الســـيد 
المســـيح وقـــال لها »يا مريـــم« لتعرفه، 
ألنهـــا ظنتـــه البســـتاني: وقالـــت لـــه إن 
كنـــت قـــد أخـــــــــــــذت سيـــــــــــدي فقـــل لـــي 

أيـــن وضعتـــه؟
3- ظهـــوره لتلميـــذي عمـــواس: 
وهمـــا لوقـــا وكليوبـــاس، وكانـــا عائدين 
لبلدتهمـــا عمـــواس بعـــد أن يئســـا مـــن 
األخبـــار التـــي ينشـــرها اليهـــود، وكانـــا 
عابســـين ويائســـين، ولـــم يعرفـــا الســـيد 
المســـيح حيـــن ظهـــر لهمـــا، بـــل كانـــا 
يتحدثـــان معـــه كغريـــب عنهمـــا، وقـــدم 

لهمـــا أدلـــة كتابيـــة ليدّلـــل علـــى قيامتـــه 
المجيـــدة، وهكذا تمســـكا به حتى دخل 
معهمـــا إلـــى المكان وجلســـا معه وقدما 
واختفـــى  الخبـــز  فكســـر  طعاًمـــا  لـــه 

عنهمـــا إذ عرفـــاه مـــن كســـر الخبـــز.
4- ثـــم ظهـــر للتالميـــذ بـــدون 
لكـــم كمـــا  لهـــم »ســـالم  تومـــا: وقـــال 
ونفـــخ  أنـــا«،  أرســـلكم  اآلب  أرســـلني 
فـــي وجوههـــم وقـــال لهم »َمـــْن غفرتهم 
خطاياه تغفر له ومن أمســـكتم خطاياه 
ُأمســـكت« )يـــو 20:20-23( وهكـــذا 

أّســـس ســـر الكهنـــوت.
ومعهـــم  للتالميـــذ  ظهـــوره   -5
تومـــا: وكان هـــذا الظهـــور مخصًصـــا 
إليمـــان تومـــا الذي تشـــّكك حين أخبره 
التالميـــذ أن الـــرب قام وظهر لهم فقال 
»إن لم أبصر أثر المســـامير في يديه 
المســـامير  أثـــر  فـــي  وأضـــع أصبعـــي 
وأضع يدي في جنبه ال أومن«، فبعد 
ثمانيـــة أيـــام ظهر لهـــم واألبواب مغلقة 
وقـــال لتومـــا »هـــات أصبعـــك إلـــى هنا 
وأبصـــر يـــدي، وهـــات يـــدك وضعهـــا 
فـــي جنبـــي وال تكـــن غيـــر مؤمـــن بـــل 
فأجـــاب  )يـــو 20:27-2٦(  مؤمًنـــا« 

تومـــا »ربـــي وإلهي« )يـــو28:20(.
6- ظهـــور الرب لبطرس وحده: 
وكان لقـــاًء خاًصـــا بعـــد ظهـــور الـــرب 
لســـبعة من التالميذ على بحر طبرية، 
وبعـــد مـــا تغـــدوا قـــال يســـوع لســـمعان 
بطـــرس »يـــا ســـمعان بـــن يونـــا أتحبني 
أكثـــر مـــن هـــؤالء؟«، قـــال لـــه »نعم يا 
فقـــال  أحبـــك«،  أنـــي  تعلـــم  أنـــت  رب 
الســـؤال  وتكـــرر  خرافـــي«،  »ارَع  لـــه 
مـــرات واإلجابـــة هـــي نفســـها،  ثـــالث 
ولكـــن فـــي المـــرة الثالثة أجـــاب بطرس 
»أنـــت تعلـــم كل شـــيء، أنـــت تعـــرف 
أنـــي أحبك«... وانتهـــى اللقاء بحديث 
عـــن مســـتقبل بطـــرس بعـــد جهـــاده في 
الخدمـــة إذ قـــال لـــه »لمـــا كنـــت أكثـــر 
حداثـــة كنـــت تمنطـــق ذاتـــك وتمشـــي 
حيـــث تشـــاء، ولكـــن متى شـــخت فإنك 
ويحملـــك  يمنطقـــك  وآخـــر  يـــدك  تمـــد 
حيث ال تشـــاء« )يو 18:21(، وكان 
القديـــس  استشـــهاد  عـــن  حديًثـــا  هـــذا 
بطـــرس حيـــث صلبـــوه منكـــس الـــرأس 
شـــهادة  يقـــدم  أن  هـــو  طلـــب  حســـبما 

للـــرب بالـــدم وهـــي أقـــوى شـــهادة. 
أخـــرى  وهنـــاك ظهـــــــــــورات كثيـــرة 
للرســـل فـــي الجليل، وألكثـــر من 500 
أخ كمـــا ذكـــــــــــــــر القديــــــــــــس بولـــــــــــــــــس 

)1كـــو 7:15(.
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والطبــــــــــــي  العلمــــــــــــــي  التقـــدم 
فتـــح مجـــاالت متعـــددة لمواجهـــة 
قـــات كثيـــرة لإلنجـــاب. ومـــن  معوِّ
هـــو  الجديـــدة  المجـــاالت  هـــذه 
إمكانيـــة تأجيـــر رحم امـــرأة لتحمل 
جنيًنـــا مـــن زوجيـــن تعاني الزوجة 
مـــن عـــدم إمكانيـــة حمـــل الجنيـــن 
هـــذه  وُتســـّمى  رحمهـــا،  داخـــل 
العمليـــة Surrogacy أي تأجير 
التـــي  المـــرأة  وُتســـّمى  األرحـــام. 
surro-  تقبـــل أن تؤجـــر رحمهـــا

gate mother أي األم البديلة. 
تأجيـــر األرحام له قوانينه وقواعده 
واالجتماعيـــة  والقانونيـــة  الطبيـــة 

فـــي البـــالد التـــي تســـمح بذلـــك.
الكنيســـة ترفض رفًضا قاطًعا 
تأجيـــر  طريـــق  عـــن  اإلنجـــاب 
لـــو  امـــرأة أخـــرى، حتـــى  رحـــم 
كان الجنيـــن مـــن زوج وزوجة، 

لألســـباب التاليـــة:
طريـــق  عـــن  اإلنجـــاب   -1
تأجيـــر رحـــم امرأة أخـــرى هو أمر 
مخالـــف لخطـــة هللا ووصايـــاه من 
جهـــة اإلنجـــاب، فـــاهلل وضـــع أن 
رحـــم  داخـــل  فـــي  الحمـــل  يكـــون 
الزوجـــة دون دخـــول طـــرف ثالث 
في عملية اإلنجاب، ســـواء متبرع 
بالحيـــوان المنـــوي أو البويضة أو 
ســـواء بتقديم امرأة أخرى لرحمها، 
هللا  لوصيـــة  مخالـــف  ذلـــك  ألن 

بخصـــوص اإلنجـــاب.
تتعلـــق  الرحـــم  وظيفـــة   -2

باإلنجـــاب من خالل ســـر الزيجة 
المقـــدس، وليـــس وســـيلة للكســـب 
المـــادي من خالل تأجيره. فالمرأة 
التـــي تؤّجـــر رحمها ســـواء بمقابل 
مـــادي  مقابـــل  بـــدون  أو  مـــادي 
جهـــة  مـــن  هللا  وصيـــة  تخالـــف 
غيـــر  فـــي  لرحمهـــا  اســـتخدامها 

لذلـــك. ترتيـــب هللا 
يـــؤدي  األرحـــام  تأجيـــر   -3
عديـــدة.  نفســـية  مشـــاكل  إلـــى 
فالمـــرأة التـــي حملـــت الجنيـــن فـــي 
تســـلمه  ثـــم  الحمـــل  مـــدة  بطنهـــا 
ألســـرة أخرى تعاني نفســـًيا، واألم 
التـــي لـــم تحمـــل الجنيـــن داخلهـــا 
تعانـــي أيًضا. أمـــا الطفل المولود 
فمعاناتـــه أعظـــم إذ ســـيكون ممزًقا 
بيـــن أمـــه البيولوجيـــة التـــي جـــاء 
مـــن بويضتهـــا، واألم البديلة التي 

حملتـــه فـــي رحمهـــا.
حـــّول  األرحـــام  تأجيـــر   -4
اإلنجـــاب إلـــى تجارة لها وســـطاء 
يربحـــون منهـــا، ولـــم تعـــد قاصـــرة 
علـــى جنيـــن من زوجين بل جنين 
مـــن أي مصـــدر. كمـــا أن ُأســـر 
المثليـــن من الرجال يســـتفيدوا من 
ذلـــك، خاصـــــــــــــــة وأن المــــــــــــــــــــرأة 
رحمهـــا  وتقـــدم  بويضــــــــــــــة  تقـــدم 

بمقابـــل مـــادي.
إنجـــاب طفـــل هـــو عطيـــة من 
تتـــم حســـب  أن  ينبغـــي  لـــذا  هللا، 
البنيـــن ميـــراث  وصايـــا هللا، ألن 
مـــن عنـــد الـــرب )مـــز3:127(.
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بَرُّ ِمْنُه؟« )حبقوق ١: ١3(
َ
يُر َمْن ُهَو أ ِّ ُع الشِّ

َ
 انلَّاِهبنَِي، َوتَْصُمُت ِحنَي َيْبل

َ
لَِم َتْنُظُر إىِل

َ
َْورِ، ف  اجلْ

َ
، َولَ تَْسَتِطيُع انلََّظَر إىِل َّ ْن َتْنُظَرا الشَّ

َ
ْطَهُر ِمْن أ

َ
» َعْيَناَك أ

يعمـــل  فـــّواز  فايـــز  األســـتاذ  كان 
بأحـــد فـــروع إحدى المؤسســـات المالية 
وكان يشـــتهر بنجاحـــه، ونجاحـــه فـــي 
أغلـــب األحـــوال حتـــى ولـــو كان هـــذا 
النجـــاح علـــى حســـاب اآلخرين. وكان 
ذا طبع خاص حتى أن رؤساءه كانوا 
يشـــيدون بـــه ولكـــن يتحاشـــون التعامل 
معـــه لصلفـــه ومحبتـــه للجـــــــــــدل الـــذي 

بـــال طائل.
كان األســـتاذ فايـــز شـــديد التدقيـــق 
ويجـــادل فـــي كل شـــيء ومع كل أحد، 
وكان مـــن عادتـــه وفكـــره أنـــه ال بـــد أن 

يخـــرج فائًزا.
كان األســـتاذ فايـــز قـــد وصـــل إلى 
المؤسســـة  فـــرع  فـــي  مرمـــوق  مركـــز 
كان  فقـــد  بهـــا،  يعمـــل  التـــي  الماليـــة 
رئيًســـا ألحـــد األقســـام المهمـــة في هذه 
المؤسســـة والتـــي تتعامـــل مـــع جمهـــور 

كبيـــر مـــن العمـــالء.
بمظهـــره،  كثيـــًرا  يهتـــم  كان  وقـــد 
فهو شـــديد األناقة يســـتعمل أنواًعا من 
يكـــون  أن  البرفانـــات، وكان حريًصـــا 

حـــذاؤه المًعـــا باســـتمرار.
»مـــا  فقـــال:  هـــذا  حكيـــم  رأى   +
أبعـــد صورة اإلنســـان فـــي الظاهر عن 
صـــورة القلـــب الداخلـــي الـــذي يمتلـــئ 

مفترســـة«. أفاعـــي ووحـــوش 
وكان تعاملـــه مـــع الناس البســـيطة 
باألكثـــر العمـــال تعامـــاًل قاســـًيا وكأنـــه 
لـــم يســـمع عـــن تحريـــر العبيـــد، وكان 
يوًمـــا قـــد عامـــل أحـــد العمـــال بصـــورة 
مهينـــة وبال كرامة إنســـانية وخصوًصا 
أمـــام أحـــد العمـــالء، حتـــى أن العامـــل 
-وقـــد كان مـــن صعيـــد مصـــر- تركه 
ودخـــل المطبـــخ ليقول: ســـوف أقتله.. 
ســـاعة غضـــب. ولكـــن بعـــد أيـــام ناداه 
األســـتاذ فايـــز وقال له: »هـــل تريد أن 
تقتلنـــي؟« وُعـــرف بعـــد ذلـــك أنـــه كان 
يتجّسســـون  َمـــن  العمـــال  ِمـــن  يجعـــل 
ويوّصلـــون  البعـــض  بعضهـــم  علـــى 
معلومـــات،  أّيـــة  أو  قيـــل  مـــا  كل  لـــه 

وباألكثـــر مـــا قيـــل عنـــه هـــو.
وعـــرف بعـــض العامليـــن معـــه أنه 
كان يحتفـــظ بســـجل شـــخصي يســـجل 
فيـــه أخطـــاء مـــن حولـــه بالتاريـــخ حتى 

يســـتخدم هـــذا فـــي الوقت المناســـب.
+ ويذكـــر البعض أن أخوه الوحيد 
كان ضابًطـــا بالجيـــش وقد نال شـــرف 
االستشـــهاد فـــي عملية إرهابيـــة، فجاء 
بخاطـــره  ليأخـــذ  معـــه  الزمـــالء  أحـــد 
ويعزيه في أخيه، فنظر له باستخفاف 

معـــه، فحـــاول أن يكلمه مـــن نحو ابنه 
الـــذي ال يدعـــه يذهـــب إلـــى مـــدارس 
األحـــد، فكانـــت إجابـــة األســـتاذ فايـــز: 
تعلمـــوه  ال  لكـــي  فعـــاًل  أمنعـــه  :أنـــا 
ضربـــك  »مـــن  أو  يســـامحك«  »هللا 
علـــى خـــدك األيمـــن فحـــول لـــه اآلخر 
أيًضـــا«.« وأردف صاحبنـــا بنـــوع مـــن 
الســـخرية أن هـــذا ال ينفـــع يـــا أبونا في 
هـــذا العصـــر، هـــذا العصـــر ال ينفـــع 
فيـــه إال مـــا أؤمـــن أنـــه به »أنـــا وبعدي 
الطوفـــان« والمبـــدأ الهـــام اآلخـــر »إن 

لـــم تكـــن ذئًبـــا أكلتـــك الذئـــاب«.
ليـــس  أنـــه  الكاهـــن  وجـــد  وهكـــذا 
فصلـــى  التفاهـــم،  أو  للوفـــاق  طريـــق 

القلـــب. حزيـــن  وانصـــرف  ســـريًعا 
قـــد  األســـتاذ  أحـــوال  أن  إاّل   +
ســـاءت جًدا في حياته األســـرية، حتى 
أنـــه بـــادر عـــن طريـــق أحـــد المحامين 
إلـــى رفـــع دعـــوى  األشـــرار أصدقائـــه 
ضـــد زوجتـــه، وكان الحـــل الـــذي جـــاء 
هـــو االنفصال، وبعـــد االنفصال طلب 
االبـــن بإلحـــاح أن يكون مـــع أمه ذاكًرا 
المعاملة القاســـية التي كان يعامله بها 
أبـــوه مـــن تهديـــده وإخافتـــه وقـــد يصـــل 
األمـــر كثيـــًرا إلـــى الضـــرب حتـــى أمام 

بعـــض أصدقـــاء الطفـــل.
وهـــو  كان  كيـــف  الطفـــل  وتذكـــر 
صغير، كان أبوه يلســـعه بأداة مســـخنة 
بالنـــار فـــي بعـــض أجزاء جســـمه حتى 
يخضـــع ألوامره وطريقـــة تربيته، وكان 
يهـــدده بأقصـــى العقوبـــات إن لـــم يكـــن 
األول علـــى الفصـــل، وكان ســـبًبا فـــي 
أن الطفـــل ُأصيـــب بتأتـــأة فـــي الـــكالم 

وعـــدم النطق الســـريع.
حكمـــت  الـــذي  االنفصـــال  بعـــد 
بـــه المحكمـــة أقســـم األســـتاذ فايـــز أنـــه 
ســـُيدخل زوجتـــه الســـجن، وبالفعـــل قام 
أحـــد أصدقائـــه المحاميـــن برفع دعاوى 
خطيـــرة كلهـــا ادعـــاءات كاذبـــة، المهم 
لكيمـــا  هـــذا  كل  مـــن  نجاهـــا  هللا  أن 

تعيـــش بعـــض األيـــام فـــي ســـالم.
عـــن  االنفصـــال  مـــن  مـــدة  وبعـــد 
زوجتـــه حضـــرت إلـــى فـــرع المؤسســـة 
إحـــدى العميـــالت وهي أرملـــة معروفة 
ونجاحهـــا  وحكمتهـــا  وغناهـــا  بأناقتهـــا 
ووجـــد  الكثيـــرة،  مشـــروعاتها  فـــي 
صاحبنـــا أنهـــا صيـــد ســـمين بالنســـبة 
إيحـــاءات  مـــع  معهـــا  فتالطـــف  لـــه، 
باالرتبـــاط، وكانـــت هـــذه الســـيدة علـــى 
عنـــه  وتعـــرف  بزوجتـــه  بعيـــدة  قرابـــة 
الكثيـــر، فغضبـــت وخرجـــت من مكتبه 
وقـــد أنهت كل معامالتها وســـحب كل 

مـــا يخصهـــا بفـــرع المؤسســـة.
أيـــام ليســـت  فـــات الوقـــت، وبعـــد 
بكثيـــرة، فوجـــئ الجميـــع بوفـــاة زوجـــة 
الجنـــازة  وقـــد حضـــر  فايـــز،  األســـتاذ 
بهـــا  الكنيســـة  احتفـــت  كيـــف  ورأى 

وقـــال لـــه »خلينـــا في عملنـــا أهم«!
ســـمع هـــذا حكيـــم فقـــال: »يملـــك 
قلًبـــا مـــن حديـــد صلب، ال ينبـــض أبًدا 

بأّيـــة مشـــاعر إنســـانية«.
+ وبالرغـــم مـــن أن صاحبنـــا كان 
يظـــن دائًمـــا أنـــه األفضـــل دائًمـــا، إاّل 
أنـــه لـــم يكـــن أميًنـــا فـــي عملـــه، حتـــى 
أنـــه كان يســـتفيد مـــن العمـــالء الذيـــن 

يتعامـــل معهـــم بطـــرق خفيـــة.
+ أّمـــا بخصـــوص بيتـــه وأســـرته، 
فقـــد كان األســـتاذ فايـــز شـــديد التعامل 
مـــع زوجتـــه، يســـتخدم كثيًرا أســـلوًبا ال 
يليـــق مـــن اإلهانـــة، وأكثـــر مـــن ذلـــك 
فهـــو يبحـــث ويجـــري وراء كل صغيـــرة 
وكبيـــرة لعلـــه يجـــد خطـــأ يتمســـك بـــه، 
أمـــام  زوجتـــه  يهيـــن  مـــا  كثيـــًرا  وكان 
ابنـــه الوحيـــد، وأحياًنـــا أمـــام صديقاتهـــا 
أن  حتـــى  العمـــل،  فـــي  وزمالئهـــا 
صديقـــات زوجتـــه كانـــوا يلقبونـــه ســـًرا 
زوجتـــه  وألن  النيابـــة«.  بـ«وكيـــل 
كانـــت ســـيدة فاضلـــة ترتبط بالكنيســـة، 
وقـــد احتملـــت منـــه كثيـــًرا بصبـــر مـــن 
أجـــل األســـرة ومـــن أجـــل أنهـــا خادمـــة 
مـــن  كثيـــًرا  تدفـــع  كانـــت  بالكنيســـة 
ولـــم  والمحتاجيـــن،  لألرامـــل  أموالهـــا 
الســـخرية  ســـوى  منـــه  نصيبهـــا  يكـــن 
بكلمـــات  واالســـتخفاف  واالســـتهانة 
بـــل  مثـــل: »خدينـــا علـــى جناحـــك«، 
كان ينتهرهـــا »إنكـــم تعـــّودون الفقـــراء 
مـــن  واالســـتفادة  العمـــل  عـــدم  علـــى 

كســـالى«. وهـــم  أموالنـــا 
وإذ ضاقـــت األمـــور كثيـــًرا لجـــأت 
الســـيدة الفاضلة زوجته آلباء الكنيســـة 
لعلهـــم يســـتطيعون أن يجعلـــوا ســـالًما 
فـــي األســـرة، وذهب للبيـــت أحد اآلباء 
بخصـــوص  معـــه  ليتفاهـــم  المباركيـــن 
األســـرة، ولكنـــه ظـــل كعادتـــه يجـــادل 
أســـلوب  ويرفـــض  الكاهـــن  األب 
التعامـــل معـــه، وكان يتكلـــم معـــه بنوع 
مـــن الســـخرية حتـــى أنـــه قـــال لـــألب 
الكاهـــن: »هـــل ُتَعلَّمـــون الزوجات كما 
فـــي صـــالة اإلكليـــل أن ســـارة كانـــت 

تقـــول إلبراهيـــم يـــا ســـيدي؟«
+ ســـمع حكيـــم هـــذا وقـــال: »إن 
كل  مـــن  يتذكـــر  ال  األزواج  بعـــض 
إاّل  اإلكليــــــــــــــــــــل  وطلبــــــــــــات  صلـــوات 

الوصيـــة«.  هـــذه 
ولطـــف  بوداعـــة  الكاهـــن  حـــاول 
المعانـــي  لـــه  يشـــرح  أن  أنـــاة  وطـــول 
الروحيـــة للوصيـــة، ولكنـــه قاطـــع أبونا 
بـــال  أكثـــر مـــن مـــرة وكعادتـــه جـــادل 
فائـــدة  أنـــه ال  الكاهـــن  فوجـــد  طائـــل، 

فـــي جنـــازة مهيبـــة، وأعطاهـــا األب الكاهـــن 
فـــي كلمتـــه بعـــض حقهـــا مـــن المديـــح، ورأى 
كيـــف وّدعهـــا الجميـــع بدمـــوع ُمـــّرة، وباألكثر 
األرامل والمحتاجــــــــــون الذين كانت تساعدهم 

عليهـــم. وتعطـــف 
زوجتـــه  صنـــدوق  فايـــز  األســـتاذ  رأى 
طفولتـــه  أليـــام  وذاكرتـــه  فكـــره  وانســـحب 
التعيســـة، فقـــد ماتـــت أمـــه وهـــو طفـــل وقـــد 
تـــزوج أبـــوه بامـــرأة لكي ترعـــاه ولكن لم تنجب 

هـــذه المـــرأة مـــن أبيـــه.
لقد كان في كل يوم يتمنى أن يرى زوجة 
أبيه في الصندوق هكذا، فقد مّررت عيشـــته 
وحطمـــت طفولتـــه، فقـــد كانـــت تعامله بقســـوة 
شـــديدة بـــال رحمـــة، خصوًصـــا وأن أبـــاه كان 
تاجـــًرا وتضطـــره ظـــروف تجارتـــه أن يســـافر 
ويغيـــب عـــن المنزل لبعض أيـــام. كانت هذه 
المـــرأة تعاملـــه بقســـاوة قلـــب وباألكثـــر تشـــكوه 
لـــألب عمـــا لـــم يفعلـــه، وكانـــت فـــي دهائهـــا 
تعاملـــه كأم حنـــون فـــي حضـــور األب حتـــى 
مـــن نحـــو كميـــة الطعام التـــي تضعها أمامه.
وعـــاد بتفكيـــره وتذكـــر يوًمـــا وبـــال ســـبب 
ربطتـــه هـــذه المـــرأة بحبل على ســـطوح البيت 
يوًمـــا كامـــاًل بـــال طعـــام وال شـــراب فـــي حرارة 
الصيـــف فـــي إحـــدى قـــرى الصعيـــد ليخـــاف 

منهـــا، ولـــو طالـــت لحبســـت أنفاســـه.
واألمر العجيب أن األب بال حكمة كان 
يســـمع لهـــا ويصدقهـــا فـــي كل شـــيء، حتـــى 
أنـــه هـــدده أكثـــر من مـــرة أن يرســـله إلى أحد 
المالجـــئ، والعجيـــب فـــي كل هـــذا أن المـــرأة 
كانـــت تذهـــب إلى الكنيســـة أحياًنا.. ولم يجد 
فايـــز فـــي تلـــك األيـــام أمـــام ســـوى أن يهتـــم 

بدراســـته حتـــى يبعـــد عنها.
واهتـــز قليـــاًل.. وكانت أصـــوات قوية في 
داخلـــه ولكنـــه لـــم يســـمع لهـــا، وكأنـــه يخـــاف 
أو يضعـــف وتدمـــع  قليـــاًل  قلبـــه  يتحنـــن  أن 
عينـــاه، فمضـــى فـــي عنــــــــــــــــاده وانصـــــــــــــــرف 

مـــن المنصرفيـــن.
عبـــرت ســـنوات قليلة اختفـــت فيها أخبار 
قـــد رآه  بعدهـــا  ولكـــن  فـــواز،  فايـــز  األســـتاذ 
البعـــض يجـــول فـــي الشـــوارع يرتـــدي بنطلوًنا 
واســـًعا جـــًدا يربطـــه على وســـطه بشـــريط من 
القمـــاش، كمـــا أن قميصـــه غير نظيف وكان 
مفتوًحـــا وصـــدره عارًيـــا، وكان يحتـــذي فـــي 
يطلقـــون  الذيـــن  مـــن  رجليـــه شبشـــب حمـــام 
عليـــه »زنوبـــة« ممســـًكا بعصـــا، ويجـــّر أو 
يحـــاول أن يجـــّر كلًبا مربوًطـــا بحبل، والكلب 
مخنـــوق يقـــاوم أن يســـير معـــه، وكان غيـــر 
حليـــق الذقن، وشـــعر رأســـه منكوًشـــا، والذين 
اقتربـــوا منـــه اشـــتموا منـــه رائحة غير حســـنة، 
وكان يلـــّوح بالعصـــا ويهـــزأ أن رئيـــس أمريـــكا 
زّور االنتخابـــات ليأخـــذ المـــكان الـــذي كان 

هـــو وحـــده يســـتحقه وليس ســـواه!
رأى الحكيـــم وســـمع كل هـــذا، وقـــد خطر 
علـــى بالـــه جـــزء فقـــط من اآليـــة التـــي تقول: 

»انظـــروا إلـــى نهاية ســـيرتهم«...
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ُقُدِس.« )مىت ٢٨: ١٩(
ْ
وِح ال ُدوُهْم بِاْسِم اآلب َوالبِْن َوالرُّ َمِم وََعمِّ

ُ
ِمُذوا مَجِيَع األ

ْ
َهُبوا َوتَل

ْ
اذ

َ
» ف

نحـــن لســـنا رهباًنـــا متأمليـــن، 
وخادمـــات،  خـــدام  نحـــن  بـــل 
الخدمـــة  وشماســـات.  شمامســـة 
جوهـــري  عنصـــر  هـــي  -إًذا- 
لدينـــا، وهـــي عطيـــة مـــن هللا لنا، 
ووزنـــة ينبغـــي أن نكـــون أمنـــاء 
فيهـــا. ومـــا أثمر دور المكرســـين 
والمكرســـات في الكنيسة لوال أنه 
باســـتمرار ســـار فـــي خط ســـليم، 
متواضـــع،  روحـــي  وبأســـلوب 
وبالنعمـــة واالنســـحاق والمحبـــة. 
فهـــذا يجعلهـــم ســـبب إثمـــار فـــي 
بمـــا  يتاجـــرون  إذ  الـــكل،  حيـــاة 

أعطاهـــم الـــرب مـــن وزنـــات.
يوجـــد خدمــــــــــــات للمكرســـين 
والمكرســـات ال حصر لها، ولهم 
دور غايـــة فـــي األهميـــة، بـــدًءا 
والفتيـــات،  والفتيـــان  بالطفولـــة، 
وإعـــداد  والشـــابات،  والشـــبان 
المدمنيـــن  وخدمـــة  الخدمـــة، 
والجانحـــات، والحاالت الخاصة 
ثم خدمات تنموية تنمي الشباب 
وتشـــغل طاقاتهـــم، ومواهبهم. وال 
شـــك أن لهم دوًرا كبيًرا يجب أن 
يقوموا بأدائه بروحانية وبخشـــوع 
يكـــون  ســـوف  فهـــذا  وتواضـــع، 

بركـــة كبيـــرة للكنيســـة. 
إن الجماعــــــــــــــــة التكريسيـــــــــــة 
تحتـــاج أن يكـــون كل عضـــــــــــــو 

فيهـــــــــا إيجابيــــــًــــــا، 
بمعنـــى أن يســـاهم 
في بنـــاء نفســـــــه 
وبناء الجماعـــــــة. 
ألن أي عضـــــــــــــــــو 
يمرض في الجســــد 
يتعب الجســــــد كله، 
وعندمــــــــــــــــا يكـــــــــون 
ســـليًما بالقطـــــــــــــــــــــع 
سيفيــــــــــد الجســــــــــــــــد 
هــــــــــــــــــــــــــــــذا  كلـــــــــــه. 
علـــى مستـــــــــــــــــــــــــوى 
المسيــح  جســــــــــــــــــــــد 
 - لكنيســـــــــــــــــــــــة ا -
ينطبــــــــــــق  فباألولى 
علــــــــــــى مستـــــــــــــــوى 

جســــــــــــد الجماعـــــــــــة التكريســـية. 
فالعضو في الجماعة التكريســـية 
لـــه دور هـــام. لذلـــك فمـــن المهـــم 
جـــًدا عندما نتكلم عن االســـتعداد 
الروحـــي ألنفســـنا، أن نتكلـــم مـــن 
مـــن  أي  شـــخصي..  منطلـــق 
منطلـــق خـــالص نفســـي، وكذلك 
مـــن منطلق جماعـــي.. أي حول 
هنـــا  مـــن  الجماعـــة.  فـــي  أثـــري 
فـــي  مزدوجـــة  الخطـــورة  تكـــون 
البعـــد الروحي في حياة اإلنســـان 
المكرس، إذ أنه ال يســـيء لنفسه 
فقط، لكنه يسيء ألخوته أيًضا، 
كمـــا يســـيء لســـمعة الجماعـــات 

التكريســـية عموًمـــا.
الجماعـــة  فـــي  فـــكل عضـــو 
التكريســـية لـــه دور تجـــاه نفســـه، 
إذ يهتـــم بخـــالص نفســـه، ودور 
آخـــر تجاه الجماعـــة، وكل خطأ 
كمـــا  للجماعـــة،  ينســـب  لفـــرد 
َخاِطـــٌئ  ـــا  »َأمَّ الكتـــاب:  يقـــول 
َجِزيـــاًل«  َخْيـــًرا  َفُيْفِســـُد  َواِحـــٌد 
هنـــاك  أيًضـــا  )جـــا٩:18(.. 
مثـــال يقـــول: )إن الســـيئة تعـــّم.. 
أن  بمعنـــى  تخـــّص(،  والجيـــدة 
خطأ شـــخص ينســـحب أثره على 
ينســـبون  والعكـــس  المجمـــوع، 
الجيد للشـــخص فقط.. فليحفظنا 

القـــدوس. اســـمه  الـــرب لمجـــد 
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فـــي  وجـــود  لنـــا  يكـــن  لـــم  إن 
المناســـبات تصيـــر ذكـــرى نفـــرح بهـــا 
مؤقًتا ثم ننســـاها.. ولكن إن أردنا أن 
نحياهـــا فعلينـــا أن يكون لنا وجود في 
كل حـــدث وكل مناســـبة.. لذلـــك فهل 
نحـــن قمنـــا معـــه أو ال؟! ولكـــن كيف 
نقـــوم معـــه؟ إنه موضـــوع طويل ولكن 

يمكـــن تلخيصـــه فـــي نقـــاط قليلـــة:
 + باإليمـــان:  معـــه  نقـــوم   )١
مـــن يحيـــا اإليمـــان الحقيقـــي هـــو قائم 
َحيًّـــا  َكاَن  َمـــْن  األمـــوات »َوُكلُّ  مـــن 
ِإَلـــى اأَلَبـــِد«  َوآَمـــَن ِبـــي َفَلـــْن َيُمـــوَت 
)يـــو2٦:11(، »َواْلَبارُّ ِبِإيَماِنِه َيْحَيا« 

)حـــب4:2(.
الحقيقـــي  اإليمـــان  يحيـــا  َمـــن   +
والثقـــة بـــه فـــي كل مواقـــف الحياة فال 
يضطـــرب وال يخـــاف مـــن شـــيء وال 
فـــي  يحيـــا  بـــل  يحـــزن علـــى شـــيء، 

الفـــرح الدائـــم.
٢( نقـــوم معـــه بالمعمودية: من 
يعتمـــد يمـــوت معه ويقوم معـــه.. »َأْم 
َتْجَهُلـــوَن َأنََّنـــا ُكلَّ َمـــِن اْعَتَمـــَد ِلَيُســـوَع 
اْلَمِســـيِح اْعَتَمْدَنـــا ِلَمْوِتـــِه، َفُدِفنَّـــا َمَعـــُه 
ِباْلَمْعُموِديَّـــِة ِلْلَمـــْوِت، َحتَّـــى َكَمـــا ُأِقيـــَم 
اْلَمِســـيُح ِمـــَن اأَلْمـــَواِت، ِبَمْجـــِد اآلِب، 
ِة  هَكـــَذا َنْســـُلُك َنْحـــُن َأْيًضـــا ِفـــي ِجـــدَّ

)رو٦:4،3(. اْلَحَيـــاِة؟« 
3( نقـــوم معـــه بالتوبـــة: + قـــام 
المحبوبـــة  خطيتـــه  تـــرك  َمـــن  معـــه 
وتـــاب عنهـــا وخـــرج مـــن قبـــر شـــهوته 
الـــذي كان ُمســـتعَبًدا لهـــا.. قيـــل فـــي 
َيْنَبِغـــي  »َكاَن  الضـــال:  االبـــن  مثـــل 
، أَلنَّ َأَخـــاَك هَذا َكاَن  َأْن َنْفـــَرَح َوُنَســـرَّ
َفُوِجـــَد«  َضـــااُل  َوَكاَن  َفَعـــاَش،  ًتـــا  َميِّ

)لـــو32-11:15(.
4( نقـــوم معـــه بالتنـــاول: َمـــن 
يتنـــاول يحيـــا إلـــي األبد وهـــو يقيمه.. 
َدِمـــي  َوَيْشـــَرُب  َجَســـِدي  َيـــْأُكُل  »َمـــْن 
َفَلـــُه َحَيـــاٌة َأَبِديَّـــٌة، َوَأَنا ُأِقيُمـــُه ِفي اْلَيْوِم 

اأَلِخيـــِر« )يـــو٦:54(.
5( نقـــوم معـــه باالحتمـــال: َمـــن 
أو  ظلًمـــا  الـــرب  أجـــل  مـــن  يحتمـــل 
تعًبـــا أو اضطهـــاًدا أو ألًمـــا أو فراًقـــا 
أو مرًضـــا... وقـــد حمـــل صليبـــه هذا 
معـــه  ســـيفرح  هـــذا  وشـــكر..  بفـــرح 
آاَلَم  َأنَّ  َأْحِســـُب  ـــي  »َفِإنِّ بقيامتـــه 
ِباْلَمْجـــِد  ُتَقـــاُس  اَل  اْلَحاِضـــِر  َمـــاِن  الزَّ
اْلَعِتيِد َأْن ُيْســـَتْعَلَن ِفيَنا« )رو18:8(. 
»َحتَّـــى ِإنََّنـــا َنْحـــُن َأْنُفَســـَنا َنْفَتِخـــُر ِبُكْم 
ِفـــي َكَناِئـــِس هللِا، ِمـــْن َأْجـــِل َصْبِرُكـــْم 
اْضِطَهاَداِتُكـــْم  َجِميـــِع  ِفـــي  َوِإيَماِنُكـــْم 

يَقاِت الَِّتـــي َتْحَتِمُلوَنَها،َبيَِّنًة َعَلى  َوالضِّ
ُتَؤهَُّلـــوَن  َأنَُّكـــْم  اْلَعـــاِدِل،  هللِا  َقَضـــاِء 
َتَتَألَُّمـــوَن  أَلْجِلـــِه  الَّـــِذي  هللِا  ِلَمَلُكـــوِت 

)2تـــس5،4:1(. َأْيًضـــا« 
6( نقـــوم معه باألمـــل والرجاء: 
فاليأس موت واألمل قيامة.. »ُمَباَرٌك 
هللُا َأُبـــو َربَِّنـــا َيُســـوَع اْلَمِســـيِح، الَّـــِذي 
َثاِنَيـــًة  َوَلَدَنـــا  اْلَكِثيـــَرِة  َرْحَمِتـــِه  َحَســـَب 
، ِبِقَياَمـــِة َيُســـوَع اْلَمِســـيِح  ِلَرَجـــاٍء َحـــيٍّ
َيْفَنـــى َواَل  ِمـــَن اأَلْمـــَواِت، ِلِميـــَراٍث اَل 
ِفـــي  َمْحُفـــوٌظ   ، َيْضَمِحـــلُّ َواَل  َيَتَدنَّـــُس 
ـــَماَواِت أَلْجِلُكـــْم« )1بـــط4،3:1(. السَّ

7( نقـــوم معـــه بالفـــرح: فالحزن 
َوِإْن  »الَّـــِذي  قيامـــة..  والفـــرح  مـــوت 
ُكْنتُـــْم  َوِإْن  ذِلـــَك  ُتِحبُّوَنـــُه.  َتـــَرْوُه  َلـــْم 
ِبـــِه،  ُتْؤِمُنـــوَن  لِكـــْن  اآلَن  َتَرْوَنـــُه  اَل 
َفَتْبَتِهُجـــوَن ِبَفـــَرٍح اَل ُيْنَطُق ِبِه َوَمِجيٍد« 

)1بـــط8:1(.
8( نقـــوم معه بالشـــكر: فالتذمُّر 
مـــوت والشـــكر قيامـــة، لذلـــك اشـــكر 

مهمـــا كانـــت الظـــروف:
+ الشـــكر هلل الـــذي وهبنـــا الغلبـــة 
واالنتصـــار »ُشـــْكًرا هلِِل الَّـــِذي َيُقوُدَنـــا 
ِفـــي َمْوِكـــِب ُنْصَرِتـــِه ِفـــي اْلَمِســـيِح ُكلَّ 
ِحيـــٍن، َوُيْظِهـــُر ِبَنـــا َراِئَحـــَة َمْعِرَفِتِه ِفي 

ُكلِّ َمـــَكاٍن« )2كـــو14:2(.
+ الشـــكر علـــى العطايـــا الدائمـــة 
هلِِل  »ُشـــْكًرا  هللا  لنـــا  يعطيهـــا  التـــي 
َعَلـــى َعِطيَِّتـــِه الَِّتـــي اَل ُيَعبَّـــُر َعْنَهـــا« 

)2كـــو٩:15(.
+ الشـــكر علـــي كل شـــيء ومـــن 
أجـــل كل شـــيء »َشـــاِكِريَن ُكلَّ ِحيـــٍن 
َعَلـــى ُكلِّ َشـــْيٍء ِفـــي اْســـِم َربَِّنا َيُســـوَع 

)أف20:5(. َواآلِب«  هلِل  اْلَمِســـيِح، 
بـــال  بالحيـــاة  معـــه  نقـــوم   )9
والشـــجاعة  مـــوت  فالخـــوف  خـــوف: 
فقـــدان  مـــن  إاّل  تخـــف  وال  قيامـــة، 

بديتـــك: أ
+ حيـــث علينـــا الثقـــة بوعـــود هللا، 
 3٦5 منـــا  طلـــب  هللا  أن  وخاصـــًة 
مـــرة فـــي الكتـــاب المقـــدس أاّل نخـــاف 
َعَلْيَنـــا!«  َفَمـــْن  َمَعَنـــا  هللُا  َكاَن  »إن 

)رو31:8(.
ال  والمحبـــة  الخـــوف  وألن   +
ِفـــي  َخـــْوَف  »اَل  مًعـــا  يجتمعـــان 
اْلَمَحبَّـــِة، َبـــِل اْلَمَحبَّـــُة اْلَكاِمَلـــُة َتْطـــَرُح 
اْلَخـــْوَف ِإَلـــى َخـــاِرٍج أَلنَّ اْلَخـــْوَف َلـــُه 
ـــْل  ـــا َمـــْن َخـــاَف َفَلـــْم َيَتَكمَّ َعـــَذاٌب. َوَأمَّ

)1يـــو18:4(. اْلَمَحبَّـــِة«  ِفـــي 
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َماَواِت َزلَتُِكْم.« )مرقس ١١: ٢5( ِي يِف السَّ
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الكبيــر:  كيرلــس  القديــس  يقــول 
لــم  ولمــا  القبــر،  إلــى  أتيــن  ]النســوة 
قــد  كان  -ألنــه  المســيح  جســد  يجــدن 
مــاذا  ثــم  كثيــًرا.  تحيــرن  فإنهــن  قــام- 
تبــع ذلــك؟ إنهــن ألجــل حبهــن للمســيح، 
وألجــل غيرتهــن الحــارة لــه، فقــد ُحســبن 
مســتحقات أن يرين المالكين المقدســين 
الســارة،  باألخبــار  أخبراهــن  اللذيــن 
رين بالقيامة قائلين: »ِلَماَذا  وصارا ُمبشِّ
َتْطُلْبــَن اْلَحــيَّ َبْيــَن اأَلْمــَواِت؟ َلْيــَس ُهــَو 
)لــو٢4:6،5([  َقــاَم!«  ــُه  َلِكنَّ َهُهَنــا 

.)154 عظــة  لوقــا،  )إنجيــل 

عــام  مطلــب   : اْلَحــيَّ َتْطُلْبــَن 
وزمــان  مــكان  كل  فــي  البشــر  لجميــع 
البشــر  ألن  أطيافهــم،  اختــالف  علــى 
قــد  لكــن  المــوت،  يرفضــون  بطبيعتهــم 
يجهــل الكثيــرون مــا هــي الحيــاة وأيــن 
فالضيــاع  مصدرهــا؟  وأيــن  يجدونهــا، 
هــو أن تظــن أن المــوت هــو حيــاة، وأن 

مــوت. الحيــاة 

إًذا مــا هــي الحيــاة؟ هنــاك أكثــر 
مــن كلمــة تعنــى حيــاة، منهــا:

تعبــر  وهــي   :βιοϛ الحيــاة  أواًل: 
طريقتهــا  فــي  الماديِّــة  الحيــاة  عــن 
وصــف  فقــد  الخارجــّي،  ومظهرهــا 
القديــس بولــس الرســول أســلوب حياتــه 
)أع5:2٦(. وكان  فريســيًّا  عــاش  بأنــه 
أســلوب حيــاة االبــن الضــال خــارج بيــت 
ُمْســِرٍف«  ِبَعْيــٍش  َماَلــُه  »َبــذََّر  اآلب 

)لــو13:15(. 

الحيــاة محــدودة، عبــر عنهــا  هــذه 
»َقِليَلــًة  بأنهــا:  اآلبــاء  أبــو  يعقــوب 
عنهــا  وقــال  )تــك47:٩(،  َوَرِديَّــًة« 
القديــس يعقــوب الرســول إنهــا »ُبَخــاٌر، 
« )يــع14:4(،  َيْظَهــُر َقِليــاًل ثُــمَّ َيْضَمِحــلُّ
وألن اتجاهــات حياتنــا فــي هــذه الحيــاة 
األبديــة،  حياتنــا  عليــه  يترتــب  الماديــة 
أو باألحــرى نســتطيع أن نضمهــا إلــى 
حياتنــا األبديــة، إذ نحــن نعيــش األبديــة 
مــن اآلن، فمــا يميــز األبديــة إننــا »َنُكوُن 
« )1تــس17:4(،  الــرَّبِّ َمــَع  ِحيــٍن  ُكلَّ 
وبالفــداء أصبحنــا متحديــن بــاهلل مــن ِقَبــل 
النعمــة »َفُدِفنَّــا َمَعــُه ِباْلَمْعُموِديَّــِة ِلْلَمــْوِت 
َحتَّــى َكَمــا ُأِقيــَم اْلَمِســيُح ِمــَن اأَلْمــَواِت 
َأْيًضــا  َنْحــُن  َنْســُلُك  َهَكــَذا  اآلِب  ِبَمْجــِد 
ِة اْلَحَيــاِة. ِصْرَنــا ُمتَِّحِديــَن َمَعــُه  ِفــي ِجــدَّ
ِبِقَياَمِتــِه«  َأْيًضــا  َنِصيــُر  َمْوِتــِه  ِبِشــْبِه 
جســده  يــوم  كل  وهــا  )رو٦:5،4(، 
المذبــح  علــى  الكريــم  ودمــه  المقــدس 

األبديــة.  عربــون 

هــي  هــذه  أن  البعــض  يظــن  قــد 
فيهــا،  فينغمــس  المرجــوة،  الحيــاة 
فتبهــره  اســتخدامها:  المــرء  ويســيء 

قلــت  وإن  والممتلــكات  والثــروة  المــادة 
إالَّ  فيهــا  يــرى  فــال  حواســه،  تعمــي 
يوحنــا  القديــس  عبــر  وقــد  الشــهوة، 
عنهــا بقولــه: »أَلنَّ ُكلَّ َمــا ِفــي اْلَعاَلــِم 
َشــْهَوَة اْلَجَســِد، َوَشــْهَوَة اْلُعُيــوِن، َوَتَعظُّــَم 
اْلَمِعيَشــِة« )1يــو1٦:2(، وتصيــر هــذه 
األمــور معوقــات لطريــق الحيــاة. فتخنــق 
الكلمــة التــي هــي مصــدر الحيــاة، فــال 
تأتــي بثمــر، وقــد شــبه الســيد المســيح 
َوَلذَّاِتَهــا«  َوِغَناَهــا  اْلَحَيــاِة  »ُهُمــوِم 
باألشــواك التــي تختةنــق النبتــة الصغيــرة 
ومــن  )لــو14:8(.  ثمــر  دون  فتمــوت 
المؤســف أن هــذه األمــور أي ]المــال، 
فالجســد  مترابطــة،  الســلطة[  الجســد، 
وهــذا  غرائــزه،  إلشــباع  المــال  يحتــاج 
للســلطة  بــدوره يجعــل اإلنســان يســعى 
ليثبــت فــي شــهوات العالــم. وهــذا طريــق 
القديــس  حذرنــا  وقــد  حيــاة،  ال  مــوٍت 
ــَم  يوحنــا الرســول قائــاًل: »اَل ُتِحبُّــوا اْلَعاَل
ــِم. ِإْن َأَحــبَّ  َواَل اأَلْشــَياَء الَِّتــي ِفــي اْلَعاَل
َأَحــٌد اْلَعاَلــَم َفَلْيَســْت ِفيــِه َمَحبَّــُة اآلِب« 

)1يــو15:2(.

نعيــش فــي العالــم وال يعيش العالم 
فينــا: ألن هللا العــارف بضعــف البشــر، 
لذلــك كانــت طلبتــه لــألب: »َلْســُت َأْســَأُل 
َأْن َتْأُخَذُهــْم ِمــَن اْلَعاَلــِم َبــْل َأْن َتْحَفَظُهــْم 
وهــو  )يــو15:17(،  ــرِّيِر«  الشِّ ِمــَن 
فــي  نتخــذه  الــذي  والنبــراس  األســاس 
نظرنــا للحيــاة الوقتيــة التــي نقضيهــا فــي 
زمــن غربتنــا. نعيــش فــي العالــم ونؤثــر 
فيــه وال يعيــش هــو فينــا وال نتأثــر بــه، 
فكمــا تعيــش الــروح فــي الجســد وتمنحــه 
نعيــش  جســد.  إلــى  تتحــول  وال  حيــاة، 
متطلعيــن لألبديــة ألنــه »ِإْن َكاَن َلَنــا ِفــي 
َهــِذِه اْلَحَيــاِة َفَقــْط َرَجــاٌء ِفــي اْلَمِســيِح َفِإنََّنــا 
َأْشــَقى َجِميــِع النَّــاِس« )1كــو15:1٩(.

فــي  القيامــة  أفــراح  نعيــش  ونحــن 
نصلــي  المقدســة،  الخماســين  فتــرة 
الَّــِذي  اْلَيــْوُم  ُهــَو  »َهــَذا  يــوم:  كل 
ِفيــِه«  َوَنْفــَرُح  َنْبَتِهــُج   . الــرَّبُّ َصَنَعــُه 
المســيح  إلــى  ننظــر  )مــز24:118(، 
فــي  بعــد  ونحــن  القيامــة  ونحيــا  القائــم 
هــذا الجســد أنــه بالحــق »َأَقاَمَنــا َمَعــُه، 
ِفــي  ــَماِويَّاِت  السَّ ِفــي  َمَعــُه  َوَأْجَلَســَنا 
فيعطينــا  )أف2:٦(،  َيُســوَع«  اْلَمِســيِح 
قــوة للجهــاد ضــد الشــرير وقواتــه لكــي 
ترتيــب  جمــال  ومــن  قيامتنــا.  تتحقــق 
اآلبــاء لطقــس الكنيســة أن يصلــى علــى 
المنتقليــن باللحــن الفرايحــي ويرتــل أيًضــا 
قــام،  المســيح   Χριστό� ς ανέ�στη
فــي  ونتذكــر  األرضــي  المــوت  فننســى 
هــذه الحيــاة βιόϛ الوقتيــة أن المســيح 
جســًرا  منــه  وجعــل  بــل  المــوت  أمــات 

)يتبــع( للحيــاة. 

للقّديـــس كيرّلـــس الكبيـــر تأمُّالت 
لطيفة على ما جاء في )لو٢3:9-

٢6(، عندما أوَضح الســـّيد المســـيح 
لتالميـــذه، كيـــف أّن الـــذي يريـــد أن 
ا  مســـتعدًّ يكـــون  أن  يجـــب  يتبعـــه، 
إلنكار نفســـه، وحمـــل صليب اآلالم 
المجـــد  يســـتحق  لكـــي  واألتعـــاب، 
معـــه.. أقتطـــف لحضراتكـــم فـــي هذا 
المقـــال بعًضـــا مـــن هـــذه التأّمـــالت:

+ إّن قـــادة الجيـــوش األقويـــاء 
بين على  يســـتحّثون جنودهـــم الُمَدرَّ
أعمـــال الشـــجاعة، ليـــس فقـــط بأن 
َيِعدونهـــم بكرامـــات النصـــر، بل بأن 
يخبروهـــم بحقيقـــة أّن التألُّم يجلب 
لهـــم المجـــد، وُيكِســـبهم كّل مديـــح، 
أولئـــك  علـــى  المســـتحيل  مـــن  ألّن 
الشـــهرة  َيربحـــوا  أن  يريـــدون  الذيـــن 
فـــي المعركـــة أن ال يتحّملـــوا الجروح 
أحياًنـــا مـــن أعدائهـــم، ولكـــّن تأّلمهم 
ليـــس بال مكافـــأة. ونحن نـــرى رّبنا 
األفـــكار  يســـتخدم  المســـيح  يســـوع 

نفســـها تقريًبـــا فـــي الحديـــث.
+ قبل هذا الكالم مباشـــرًة، كان 
قـــد أظهر للتالميذ أّنه ينبغي له أن 
يحتمـــل مغامـــرات اليهود الشـــّريرة، 
فـــي  بـــه، ويتفلـــون  وأّنهـــم ســـيهزأون 
وجهـــه، ويقتلونـــه، وفي اليـــوم الثالث 
يقـــوم ثانيـــًة. لذلك فلكـــي يمنعهم من 
أن يتخّيلوا أّنه من أجل حياة العالم، 
ســـيحتمل هـــو نفســـه اســـتهزاء أولئك 
الَقَتَلـــة، وأعمالهـــم الوحشـــّية األخـــرى 
التـــي أصابـــوه بهـــا، بينمـــا ُيتـــاح لهم 
)للتالميـــذ( أن يعيشـــوا بهـــدوء، وأن 
يتحاشـــوا األلـــم ألجل تقواهـــم.. وأّنهم 
لـــن يلحقهم أّي عار إن فعلوا ذلك.. 
فلكـــي يمنعهـــم مـــن هـــذا التَخيُّل فهو 
الذيـــن  يشـــهد بالضـــرورة أّن أولئـــك 
سُيحَســـبون أهاًل للمجـــد الذي يعطيه 
هـــو، ينبغـــي أن َيِصلوا إليـــه بأعماِل 
شـــجاعٍة مناِســـبة، قائـــاًل: “َمـــن أراد 
نفســـه  فلينكـــر  يأتـــي ورائـــي،  أن 
ويحمل صليبـــه كّل يوم ويتبعني”.

+ هنـــا أيًضـــا، ينبغي أن ُندَهش 
مخّلصنـــا  المســـيح،  محّبـــة  مـــن 
جميًعـــا، نحـــو العالـــم؛ ألّنـــه لم َيقَبل 
عـــاًرا  يحتمـــل  وأن  يتأّلـــم  أن  فقـــط 
إلـــى  عظيًمـــا، ويضـــع نفســـه حتّـــى 
لكّنـــه  ألجلنـــا،  والمـــوت  الصليـــب 

َيرفـــع تابعيه المختاريـــن أيًضا إلى 
نفـــس هذه الرغبـــة الممتازة. أولئك 
للنـــاس  ُمعلِّميـــن  الذيـــن ســـيصيرون 
وضـــع  ويشـــغلون  مـــكان،  كّل  فـــي 
لـــون  يوكَّ الذيـــن  لشـــعوبهم،  القـــادة 
إلـــى عنايتهـــم. ألّن أولئـــك الذيـــن 
ُيقامـــون على خدمـــة عظيمة يجب 
أن يكونوا بالفعل ُشـــجعاًنا وباسلين 
غيـــر  بعقـــل  متســـلِّحين  تماًمـــا، 
متزعـــزع وشـــجاعة غيـــر مغلوبـــة، 
وذلـــك لكـــي ال يخافـــوا الصعوبـــات، 
فإّنهـــم  المـــوت  أتاهـــم  إن  وحتّـــى 
َيســـَخرون مـــن ُرعبـــه، ويالشـــــــــــــون 

خـــوف.. كّل 
كانـــــــــــــوا  الذيـــــــــــن  أولئـــك   +
ســـيصيرون معلِّميـــن لـــكّل الذيـــن 
ُمرتفعيـــن  كانـــوا  الشـــمس،  تحـــت 
فـــوق الُجْبـــن، وفـــوق ُحـــّب العالم 
الدنـــيء، واضعيـــن أمامهم كواجب 
يتأّلمـــوا ألجـــل محّبـــة  عليهـــم أن 
المســـيح.. هو الراعي الصالح بذل 
نفسه عن الخراف.. وقد رأى الّذئب 
ُمقِبـــاًل، فلـــم يحـــاول أن يهـــرب.. بل 
بالعكس ســـّلم نفسه ليمّزقه الذئب، 
ألّننـــا  ويخّلصنـــا،  يحّررنـــا  لكـــي 
»بجراحاتـــه شـــفينا، وهـــو مجروح 
)إش5:53(..  معاصينـــا«  ألجـــل 
يتبعونـــه،  الذيـــن  فأولئـــك  لذلـــك، 
يكونـــوا  أن  بإخـــالٍص  ويرغبـــون 
مثلـــه، والذيـــن ُيقامون علـــى قطعانه 
الناطقـــة، فينبغـــي أن يجتـــازوا أتعاًبا 
ُمماِثلـــة. ألّن وحوًشـــا شرســـة كثيـــرة 
تحيـــط بهـــم، وحوًشـــا عنيفـــة حقودة، 
وُيســـِرعون  بقســـوة،  َيذبحـــون  وُهـــم 

بالنفـــوس إلـــى هـــّوة الهـــالك.
+ كم هو رائع، أن يوصيهم أن 
يتغّلبوا برجولـــة على كّل اضطهاد، 
بجســـارة،  التجـــارب  يجتـــازوا  وان 
ـــًدا لهم بيقيـــن أّنهم إذ يكونون  مؤكِّ
فإّنهـــم  ألجلـــه،  هكـــذا  غيوريـــن 
يصيرون أصدقاء، ويشـــتركون في 
مجـــده.. ليتنـــا ُنحَســـب نحـــن أيًضـــا 

أهـــاًل لهـــذه الُمكافـــآت..

]عن تفســـير إنجيـــل لوقا للقّديس 
 )50 )عظـــة  الســـكندري  كيرّلـــس 
األرثوذكســـي  المركـــز  إصـــدار   -
للدراســـات اآلبائّية - ترجمة الدكتور 
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النشأة والدراسة:
ميخائيـــل  واصـــف  ويصـــا  ُوِلـــد 
الببـــالوي فـــي طهطا )ســـوهاج( في 12 
كبـــار  مـــن  مايـــو 1873، وكان والـــده 
بالمـــدارس  التعليـــم  فـــي  تـــدّرج  التجـــار. 
حتى التحق بمدرســـة المعلمين، ولذكائه 
المدرســـة  هـــذه  ناظـــر  رشـــحه  ونبوغـــه 
بفرنســـا.  دراســـاته  الســـتكمال  الفرنســـي 
فـــي  ســـنوات  خمـــس  قضـــى  وبالفعـــل 
الدراســـة هنـــاك بمدرســـة المعلميـــن وعاد 
ُمدرًســـا  فتعيـــن   ،18٩4 ســـنة  للوطـــن 
بمدرسة رأس التين الثانوية باإلسكندرية 
فـــي الوقت الذي كان اإلنجليز يحاربون 

فيـــه التعليـــم الفرنســـي بمصـــر.
كتـــب عـــدة مقـــاالت بجريـــدة اللـــواء 
الزعيـــم مصطفـــى  التـــي كان يصدرهـــا 
كامـــل، كناطقة بلســـان الحزب الوطني، 
ممـــا لفت نظر المشـــرفين علـــى الجريدة 
فأرســـلوا فـــي طلـــب مقابلـــة ذاك الشـــاب 
المتعلم والمتحمس. وهكذا بدأت عالقته 
بالحـــزب الوطنـــي، أو ربما توطدت هذه 
العالقـــة فيمـــا بعـــد. في جميـــع األحوال، 
تدّلنـــا هـــذه القصة علـــى المنـــاخ الثقافي 
والسياســـي التي كانت تعيشـــه البالد في 

تلـــك الفترة.
وبالتالـــي، إذ شـــعر ويصـــا واصـــف 
بخطـــر أن يفقـــد وظيفتـــه فـــي أي وقـــت، 
فهمـــي  بـــك  مرقـــص  لنصيحـــة  اســـتمع 
المحامي بأن يدرس القانون حتى يعمل 
فـــي مجـــال المحاماة ويســـتقيل من عمله 
كمـــدرس. وبالفعـــل درس القانون وذهب 
لفرنســـا المتحـــان الســـنة األولـــى هنـــاك 
واجتازهـــا بتفـــوق فكافأتـــه الكليـــة. غيـــر 
أن وزارة المعـــارف المصريـــة حاولت أن 
تعطـــل إكمالـــه لدراســـة القانـــون بفرنســـا، 
الحصـــول  مـــن  تمكـــن  بإصـــراره  ولكنـــه 
على ليســـانس الحقوق من جامعة أكس 
بفرنســـا ســـنة 1٩02، ومـــن َثـــّم اســـتقال 

مـــارس   20( فترتيـــن:  فـــي  النحـــاس 
1٩28-18 يوليـــو 1٩28( )11ينايـــر 
ووقـــع   .)1٩30 أكتوبـــر   21-1٩30
وقتهـــا خـــالف دســـتوري بيـــن الملك فؤاد 
والنحـــاس باشـــا، وفـــي مجلـــس النـــواب 
ُطـــرح هـــذا الخـــالف للمناقشـــة، ووقـــف 
يقـــول:  العقـــاد  النائـــب عبـــاس محمـــود 
إذا  البلـــد  فـــي  رأس  أكبـــر  »ُتســـَحق 
اعتـــدت علـــى الدســـتور«. ولـــم يحـــاول 
رئيـــس البرلمـــان أن يمنـــع المناقشـــة أو 
ينتقـــل لجـــدول األعمـــال، أو أن ينصـــح 
العقـــاد بـــأن يخّفـــف مـــن وقـــع عباراتـــه. 
النحـــاس  حكومـــة  فـــؤاد  الملـــك  فأقـــال 
وكّلف إســـماعيل صدقي باشـــا بتشـــكيل 
ويصـــا  ضـــّم  حاولـــت  جديـــدة  حكومـــة 
لكنـــه رفـــض رفًضـــا قاطًعـــا.  واصـــف، 
فعـــادوا يطلبون منـــه أن يضع حًدا لمثل 
هـــذه المناقشـــات الســـاخنة التـــي تطـــال 
شـــخصيات مهمـــة فـــي البلد والتـــي أّدت 
إلقالـــة وزارة النحـــاس، فأبى وأصّر على 
رفضـــه، فأصـــدر الملـــك قـــراًرا بتعطيـــل 

البرلمانيـــة. الحيـــاة 
جـــاء   1٩30 يونيـــو   1٩ وفـــي 
رأس  علـــى  باشـــا  صدقـــي  إســـماعيل 
السياســـي  التنكيـــل  فـــي  وشـــرع  الـــوزارة 
بخصومه وعلى رأســـهم النحاس وأعوانه 
مـــن الوفدييـــن، وبـــدأ هـــذه الممارســـات 
بتعطيـــل الحيـــاة البرلمانيـــة وأّجـــل انعقاد 
البرلمـــان بـــدًءا من 21 يونيو على مدى 
شـــهر، فانفجـــرت المظاهـــرات فـــي غير 
مكان من العاصمة، وســـارعت بريطانيا 
بإرسال بارجتين عسكريتين إلى شواطئ 
اإلســـكندرية، وســـرعان مـــا دفـــع صدقي 
بقـــوات األمن لقمع هـــذه المظاهرات، ثم 
أغلق كل الشـــوارع المؤدية إلى البرلمان 
وأغلـــق أبـــواب البرلمان بالسالســـل، فإذا 
بمصطفى النحاس باشا يقتحم الحصار 
بســـيارته وفـــي أثـــره نـــواب البرلمان حتى 
وصلوا للبرلمان، وقّرر جميعهم تكســـير 
بالقـــوة،  البرلمـــان  واقتحـــام  السالســـل 
ولكـــن مصطفـــى النحـــاس رفـــض بحزم. 
وقـــال هـــذا ليـــس مـــن صالحياتنـــا وإنمـــا 
مـــن صالحيـــات رئيـــس البرلمـــان، فهـــو 

وحـــده صاحب الحـــق في أن يقوم بهذا، 
وصاحـــب الحـــق فـــي أن يأمـــر الحـــراس 
بفعـــل هـــذا. فتقدم رئيس مجلـــس النواب 
الحـــراس  وأمـــر  واصـــف  ويصـــا  أي 
بتحطيم السالســـل وفتح األبواب ففعلوا.

داخـــل  إلـــى  الموكـــب  ومضـــى 
البرلمـــان يتقدمهم ويصا واصف وكانت 
مظاهـــرة رائعـــة، وتحـــدث فيها مصطفى 
النحـــاس باعتباره نائًبا عن دائرة ســـمنود 
إســـماعيل  مـــن  كان  فمـــا  )بالغربيـــة(، 
صدقـــي إاّل أن اســـتصدر مرســـوًما بحّل 
مجلـــس النواب إلـــى أن ُتجرى انتخابات 

ال يكـــون للوفـــد فيهـــا األغلبيـــة.
فعاد ويصا واصف باشا إلى العمل 
المختلطـــة،  المحاكـــم  أمـــام  بالمحامـــاة 
إلـــى أن توفـــي فـــي القاهـــرة فـــي الســـاعة 
العاشـــرة مـــن صبـــاح يـــوم األربعـــاء 27 
مايـــو 1٩31، إثر اصابته بحالة تســـمم 
-بحســـب تقرير األطباء- بســـبب وجبة 
ســـمك تناولهـــا فـــي بيـــت أحـــد معارفـــه 

باإلســـكندرية قبلهـــا بأيام.
ومضـــى المشـــيَّعون لجثمانه يهتفون 
يـــا  ننســـاك  »لـــن  قائليـــن:  الجنـــازة  فـــي 
ويصا، لن ننساك يا ُمحطم السالسل«، 
حيـــث كانوا يبكون فيه شـــخصية وطينة 
بامتياز، لم يعش لنفســـه وال لعشيرته وال 

لطائفتـــه بل عـــاش للوطن.
جوانب خاصة في شخصيته:

كانـــت الوطنيـــة المصريـــة فـــي حياة 
فكلمـــا  النخـــاع،  حتـــى  واصـــف  ويصـــا 
يـــرزق بمولـــود يطلق عليه اســـًما مصرًيا 
صميًمـــا، فهـــو والد المهنـــدس المعماري 
الكبير رمسيس ويصا واصف. وإخوته: 
أوزوريـــس، أوريـــس، إيزيـــس وســـيروس. 
وباإلضافـــة لكونـــه رجـــاًل سياســـًيا، كان 
مؤيـــًدا لـــآلداب والفنـــون، وصـــار رئيـــس 
شـــرف جماعة الخيال للفنون والتصوير 
والرســـم. ومن شـــدة محبة واصف غالي 
دراســـة  عنـــه  كتـــب  واصـــف،  لويصـــا 
بالفرنســـية ســـنة 1٩35، أي بعـــد وفاتـــه 

بعنـــوان: »المجاهـــد ويصـــا واصف«.

مـــن التدريـــس وعمـــل بالمحامـــاة بمكتب 
أنطـــون ســـالمة المحامـــي باإلســـكندرية 
باشـــا  ثـــم مكتــــــــــــــــب مرقـــــــــــــــس حنـــــــــــــــا 

بالفجالـــة بالقاهـــرة.
دخوله في الخدمة الكنسية:

فـــي 1 مـــارس 1٩0٦ صار عضًوا 
بالمجلـــس المّلـــي الرابـــع، فصـــار رئيًســـا 
للجنـــة المدارس فيـــه، فبذل جهوًدا كبيرة 
القبطـــي  الشـــباب  مـــن  بعثـــات  إليفـــاد 
للدراســـة في فرنســـا على نفقة حكومتها، 
فنجـــح فـــي ذلـــك، وعـــادوا للوطـــن هؤالء 
المبعوثيـــن ليعملـــوا فـــي مجالـــي القضاء 

والتدريـــس بالمدرســـة القبطيـــة الكبـــرى.
نشاطه في المجال السياسي:

انتخبتـــه الجمعيـــة العموميـــة األولى 
للحـــزب الوطنـــي بتاريـــخ 17 ديســـمبر 
1٩07 ضمـــن ثالثيـــن عضـــًوا، فأصبح 
من قادة الحزب. وبالتالي لما شكل سعد 
زغلـــول ســـنة 1٩18 الوفـــد المصـــري، 
لتاريخـــه  واصـــف  ويصـــا  اســـتدعى 
الوطني في حزب الوفد، ولكنه اســـتأذن 
ســـعد باشـــا فـــي ترشـــيح واصـــف غالـــي 
عوًضـــا عنـــه. وكان واصـــف غالـــي في 
باريـــس فاتصـــل بويصـــا واصـــف، وفـــي 
النهايـــة انضـــم كالهمـــا للوفـــد، وســـافر 
الوفـــد لباريـــس فـــي 11 أبريـــل 1٩1٩، 
وصـــار ويصـــا هـــو خطيـــب الوفـــد بـــال 
منـــازع فـــي كل االجتماعـــات. مما جعل 
عودتـــه  بعـــد  بـــه  يتربصـــون  اإلنجليـــز 
لمصـــر، حتى ُقبض عليه وأودع ســـجن 
قصـــر النيـــل وبقـــي بـــه 10 أيـــام. كمـــا 
ُقبـــض عليـــه مـــرة أخرى ضمـــن أعضاء 
الوفـــد المصـــري برئاســـة ســـعد زغلـــول. 
وبعـــد صـــدور الحكـــم بإعدامهـــم جميًعا، 
ُخفِّف الحكم بالســـجن ســـبع ســـنوات مع 
تغريـــم كل منهـــم خمســـة آالف جنيـــه. 
وبعـــد أن قضـــوا 11 شـــهر فـــي الســـجن 

ودفعـــوا الغرامـــة، ُأفـــِرج عنهـــم.
وعقـــب مقتـــل »الســـير لي ســـتاك«، 
اســـتقالت وزارة ســـعد زغلـــول، وتشـــكلت 
وزارة أحمـــد زيـــور باشـــا فـــي 4 نوفمبـــر 
1٩24، فرفـــض ويصـــا واصـــف قبـــول 
منصـــب وزيـــر بهـــا، ممـــا جعـــل ســـعد 

باشـــا يشـــيد بوطنيـــه الصادقـــة.
رئيــــــــــــس مجلـــــــــــــس النـــــــــــواب 

ومحطـــم السالســـل:
صـــار ويصا واصف وكياًل لمجلس 
النـــواب فـــي عهـــد وزارة ســـعد زغلـــول، 
ثـــم رئيًســـا لـــه فـــي عهـــد وزارة مصطفـــى 
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إن تدرب اإلنسان ىلع حمبة اهلل، جيد داخلها لك شء )ابلابا شنوده اثلالث(

خرج الســـيد المســـيح من القبر وهو 
مغلـــق.. قـــوة معجـــزة إلهيـــة لـــم تحـــدث 
مـــن قبـــل، تماًمـــا كمـــا خـــرج مـــن بطـــن 
القديســـة مريـــم األم العـــذراء وهي بتول!
جـــاء يســـوع لتالميـــذه بعـــد القيامة، 
كان  حيـــث  ُمغّلقـــة،  األبـــواب  وكانـــت 
التالميـــذ مجتمعيـــن خوًفـــا مـــن اليهـــود، 
فجـــاء يســـوع ووقـــف فـــي الوســـط وقـــال 

لهـــم »ســـالم لكـــم« )يـــو20(.
بفكـــر  نعيـــش  أصبحنـــا  بالقيامـــة 
جديـــد، ورؤية مختلفـــة، واإلصرار على 
إعـــالء قيمة اإلنســـان من خالل وصايا 
للجائـــع،  شـــبًعا  نقـــدم  المســـيح:  الســـيد 
للغريـــب،  ومـــأوى  لعطشـــان،  ومـــاًء 
لمريـــض،  ورعايـــة  لعريـــان،  وكســـاء 
وزيـــارة لمســـجون، وإعالة ليتيـــم، وافتقاًدا 
ألرملـــة... نحيا مقّدمين الحب الحقيقي 
القلبي لكل إنســـان شـــريك لنا في الحياة 
بـــال تمييـــز، كمـــا فعـــل الســـيد المســـيح 
»هكـــذا أحـــّب هللا العالـــم حتـــى بذل ابنه 
الوحيـــد لكـــي ال يهلـــك كل مـــن يؤمـــن 
بـــه، بـــل تكون له الحيـــاة األبدية«، حًقا 

ليـــس هنـــاك حـــب أعظـــم مـــن هـــذا..
الـــروح  ثمـــار  اكتســـبنا  بالقيامـــة 
القـــدس )المحبـــة والفرح والســـالم وطول 
واإليمـــان  والصـــالح  واللطـــف  األنـــاة 
والوداعـــة والتعّفـــف(، وبالتالـــي اكتســـبنا 
لنـــا  وأصبـــح  كثيـــرة،  روحيـــة  فضائـــل 
األشـــياء  »كل  بـــأن  راســـخ  إيمـــان 
تعمـــل مًعـــا للخيـــر للذيـــن يحبـــون هللا« 
الســـالم  القيامـــة  أعطتنـــا  )رو28:8(. 
بمـــذاق وطعـــم خـــاص »ســـالمي أتـــرك 
لكـــم، ســـالمي أنـــا اعطيكـــم، ليـــس كمـــا 
يعطـــي العالـــم أعطيكـــم«، هـــذا الســـالم 
بـــل  نضطـــرب،  أو  نخـــاف  ال  يجعلنـــا 
نتعلـــم الشـــجاعة ألنـــه إذا كان هللا معنـــا 
ثقافـــة  القيامـــة  علمتنـــا  علينـــا؟  فمـــن 
جديـــدة، ثقافـــة الفـــرح والبهجـــة، ننـــادي 
التعصـــب  إنســـان، ونبـــذ  لـــكل  بالحـــب 
فـــوق  ونســـمو  نعلـــو  وأن  والطائفيـــة، 
األحقـــاد، والغـــدر والنفـــاق االجتماعـــي، 
فالقيامـــة تدعـــو إلـــى حيـــاة خالـــدة، فهي 
تدعـــو إلـــى دعـــم ثقافـــة الحيـــاة، وعبـــور 
اإلنســـان مـــن ثقافـــة المـــوت إلـــى متعـــة 

والخالـــدة. الحاضـــرة  الحيـــاة 
جديـــًدا  مفهوًمـــا  القيامـــة  أعطتنـــا 
قيمـــة  للحيـــاة  أن  فأدركنـــا  للحيـــاة، 
ورســـالة. فمـــا قيمـــة الحيـــاة إذا كانـــت 
فهـــي  الجســـدي؟  بالمـــوت  ســـتنتهي 
تعطـــي الطبيعـــة البشـــرية قيمة خاصة، 
وإاّل صـــارت مشـــابهة للحيوانـــات التـــي 
فـــي  ونفســـها  بموتهـــا،  حياتهـــا  تنتهـــي 
دمهـــا، وال أبديـــة لهـــا. ويتطّلـــب ذلك أن 
نبحـــث داخلنا عن الرســـالة التي يطلبها 

هللا مّنـــا، فنحـــن هنـــا على هـــذه األرض 
لرســـالة محـــددة، وهـــذا مـــا يعّلمنـــا إيـــاه 
بولس الرســـول »ولكن كانت الحياة في 

الجســـد هـــي لـــي ثمـــر عملـــي«. 
أو  يـــأس  بأنـــه ال  القيامـــة  علمتنـــا 
وال  قلـــق،  وال  خـــوف،  وال  مســـتحيل، 
اضطـــراب، وال حزن، وعدم االستســـالم 
للضعـــف، والبعـــد عـــن الفكـــر الضيـــق، 
والنرجســـية  األنانيـــة  روح  واســـتبعاد 
والســـلبية والـــال مبـــاالة، متســـلحين بفكر 
المســـيحية  بـــأن  المســـتنير،  القيامـــة 
الخيـــر  وُصنـــع  الحـــب  إاّل  تعـــرف  ال 

للجميـــع. والعطـــاء 
ســـلطة  مـــدى  تعلمنـــا  بالقيامـــة 
وســـلطان هللا المطلـــق علـــى: المـــوت، 
والطبيعـــة،  وخليقتـــه،  والمـــرض، 

والحيـــوان... والجمـــاد، 
بالقيامة تعلمنا: 

المســـيح  »مـــع  الـــذات  صلـــب   +
ُصِلبت، فأحيا ال أنا، بل المســـيح يحيا 
فـــّي« )غـــل20:2(، لهـــذا نطلـــب مـــن 
الـــرب أن يميـــت ذواتنـــا، ونصلبها على 
عـــود الصليب، ليبقى المســـيح الكل في 

الكل.
+ صلـــب شـــهوات الجســـد »الذيـــن 
مـــع  الجســـد  صلبـــوا  قـــد  للمســـيح  هـــم 
)غـــل24:5(،  والشـــهوات«  األهـــواء 

وشـــهواته. الجســـد  وأعمـــال 
+ صلـــب العالـــم »أّمـــا مـــن جهتـــي 
فحاشـــا لـــي أن أفتخـــر إال بصليـــب ربنا 
يســـوع المســـيح، الـــذي به ُصِلـــب العالم 
لـــي، وأنـــا للعالم« )غـــل14:٦(، فالعالم 

يمضـــي وشـــهوته معه )1يـــو17:2(.
القيامـــة رســـالة معاصـــرة، وليســـت 
مجـــرد ذكـــرى تاريخيـــة، فلقـــد دحرجـــت 
األحجـــار الثقيلـــة التي وضعناها عوائق 
مـــن  للعالـــم  الخيـــر  عمـــل  فـــي طريـــق 

حولنـــا، وأن نعيـــش حيـــاة الرجـــاء.
الضميـــر  ويقظـــة  قيامـــة  إنهـــا 
وصحـــة  العـــدل،  قيامـــة  اإلنســـاني، 
اإلخـــاء اإلنســـاني. »فـــإن كنتـــم قد قمتم 
مـــع المســـيح فاطلبـــوا مـــا فـــوق، حيـــث 
المســـيح جالـــس عـــن يميـــن هللا، واهتموا 
بمـــا فـــوق، ال بمـــا علـــى األرض، ألنكم 
قد ُمّتم وحياتكم مســـتترة مع المســـيح في 
هللا«، وبقـــوة القيامـــة نؤمن أنها ســـتعمل 
فينـــا، هـــذه القـــوة تجعلنا نشـــهد للقيامة.
وختاًمـــا دعنا نتســـاءل: مـــاذا لو أن 
المســـيح مـــات دون أن يقـــوم؟ »إن لـــم 
يكـــن المســـيح قـــد قـــام فباطـــل كرازتنـــا، 
وباطـــل أيًضـــا إيمانكـــم، أنتـــم بعـــد فـــي 

)1كـــو5:15(. خطاياكـــم« 
حًقا: المسيح قام. بالحقيقة قام.
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»مـــن يســـتطيع أن يكرز في 
هذه المدينة العظيمة ومدرســـتها 
هكـــذا  العمالقـــة«..  الفلســـفية 
قـــال مارمرقـــس في نفســـه عندما 
يكـــرز  اإلســـكندرية  إلـــى  جـــاء 
ببشـــارة الملكـــوت، وذلك قبل أن 
يجتـــذب فالســـفتها إلـــى اإليمـــان 
المســـيحي وينشـــئ هـــذا الصـــرح 
اإلســـكندرية  »مدرســـة  العظيـــم 

الالهوتيـــة«.
وتجري األيام مسرعة وبعمل 
الســـماء  تختـــار  فائـــق،  إلهـــي 
أنطونيـــوس الكبيـــر ليحقـــق حلـــم 
ثالثـــة  انتظرتـــه  التـــي  الكنيســـة 
قـــرون ويؤســـس الرهبنـــة القبطية 
التـــي صـــارت فيمـــا بعـــد تريـــاق 
مصـــر  فـــي  للمســـيحية  الحيـــاة 

والعالـــم كلـــه.
طويلـــة،  ســـنوات  ومـــّرت 
وتبّدلـــت  الظـــروف  وتغّيـــرت 
الكنيســـة  وبـــدأت  األحـــوال، 
ظـــروف  فـــي  تدخـــل  القبطيـــة 
صعبـــة بعـــد ما حدث في مجمع 
المدرســـة  وأُغِلقـــت  خلقيدونيـــة 

لالهوتيـــة! ا
تكـــون  أن  القديـــر  ويشـــاء 
الرهبنـــة فـــي هذا الوقـــت مزدهرة 
مدرســـة  بـــدور  هـــي  فتقـــوم 
اقتـــدار.  بـــكل  االســـكندرية 
وحفظـــت الرهبنة القبطية ميراث 
والروحـــي  الالهوتـــي  الكنيســـة 
النســـكي،  وأيًضـــا  واألدبـــي 
للمخطوطـــات  وصـــارت مخزًنـــا 
الكنسية والعلمية، وكتب اآلباء، 
وبـــدأ اختيار البطاركة يكون من 
بيـــن الرهبـــان )بـــداًل مـــن علمـــاء 

الالهوتيـــة(. المدرســـة 
رســـم  الرهبـــان  واســـتكمل 
الـــدور  وهـــو  الكنســـية،  العبـــادة 
الـــذي كانـــت تضطلـــع بـــه قبـــاًل 

الالهوتيـــة. المدرســـة 
وصـــارت الرهبنة باالشـــتراك 
الحصـــن  القبطـــي  الشـــعب  مـــع 

األخيـــر المتبقي فـــي الدفاع عن 
اإليمـــان، وليـــس هـــذا فحســـب، 
بـــل وأخـــذت على عاتقها تســـليم 
مـــن  الكنيســـة  لشـــعب  اإليمـــان 
جيل لجيـــل، فهي بالفعل جوهرة 
الكنيســـة كما لّقبها قداســـة البابا 

تواضـــروس الثانـــي.
ولذلـــك عزيـــزي القـــارئ راقب 
التاريخ ســـتجد أنه حين تضعف 
الرهبنة تضعف الكنيســـة، وحين 
الكنيســـة،  تقـــوى  الرهبنـــة  تقـــوى 
فهـــي بمثابـــة القاطـــرة التـــي تقود 

الكنيسة. 
ومـــن األمثلة التـــي تؤكد هذا 
المعنـــى مـــا فعلـــه القديـــس البابـــا 
كيرلـــس الســـادس، فحين أراد أن 
يجعـــل الكنيســـة منارة فـــي العالم 
كلـــه، أعـــاد مجـــد الرهبنـــة التليد، 
فرأينـــا  الرابـــع،  القـــرن  رهبنـــة 
بهـــاء الكنيســـة ومجدهـــا، ورأينـــا 
فيـــه وِفـــي تالميـــذه نمـــاذج حّيـــة 
مـــن آبائنـــا األوليـــن أنطونيـــوس 

وباخوميـــوس. ومكاريـــوس 
الرهبنـــة  مهمـــة  تكـــن  ولـــم 
ورســـم  الكنيســـة  ميـــراث  حفـــظ 
العبـــادة والحفـــاظ علـــى اإليمـــان 
واالهتمـــام بالفقـــراء فحســـب، بل 
كانـــت أيًضـــا مصـــدًرا لإلشـــعاع 
معظـــم  والكـــرازي فـــي  الروحـــي 
أنحـــاء العالـــم، وهـــذا لـــه مبحـــث 
آخـــر يمكـــن أن نتحدث عنه في 

أخـــرى. فرصـــة 
ليســـت  أحبائـــي  يـــا  الرهبنـــة 
بعيـــدة عنـــا بـــل كل شـــخص مّنا 
يجـــب أن يعيشـــها ألنهـــا منهـــج 
)القلـــب(،  بتوليـــة  فهـــي  حيـــاة 
هـــي  اختيـــاري.  وفقـــر  وطاعـــة 
لالرتبـــاط  الـــكل  مـــن  انحـــالل 
القلـــب  إخـــالء  وهـــي  بالواحـــد. 

بالمســـيح. لالمتـــالء 
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مـــن  الخـــوف  الوبـــأ،  مـــن  أخطـــر 
الوبـــأ.. هكـــذا وصف العلمـــاء الظاهرة 
النفســـية العنيفـــة »كورونـــا فوبيـــا« التي 
عقـــب  الهشـــيم  فـــي  كالنـــار  انتشـــرت 
تفشـــي فيـــروس كوفيد-1٩ فـــي العالم، 
ووصلـــت إلـــى 3 موجـــات عاتيـــة حتى 
اليـــوم، ومـــن المنتظـــر أن تصـــل إلـــى 
الموجـــة الرابعـــة وبـــإذن هللا ربمـــا تكون 
اتبـــع  مـــا  )إذا   2022 عـــام  األخيـــرة 
العالـــم اإلجـــراءات االحتياطية الحازمة 

وأخـــذ التطعيمـــات الالزمـــة(.
التـــي  الظاهـــرة  هـــذه  عـــن  أمـــا 
أطلـــق عليهـــا العلمـــاء »كورونـــا فوبيـــا 
أســـفرت  فقـــد   ،»Corona phobia
الدراســـات واإل حصائيات النفسية التي 
دامت طوال الفترة السابقة من ديسمبر 
201٩ وحتـــى اليـــوم عـــن وصـــف هذه 
الظاهـــرة. وهـــذه الظاهرة هـــي مجموعة 
مـــن ٩ أعـــراض نفســـية متداخلـــة تحت 
اســـم واحـــد هـــو »خـــوف الكورونـــا« أو 
 ،Corona phobia »هلـــع الكورونا«
بمعنـــى أن الخـــوف الشـــديد مـــن الوبـــأ 
تســـّبب فـــي واحـــد )وغالًبـــا أكثـــر( مـــن 

هـــذه األعـــراض بنســـب متفاوتـــه.
وسواســـية  أعـــراض   -1
Obsessive behavior مـــن أفـــكار 
قهرية ال يستطيع العقل أن يقاومها أو 
تصرفـــات قهرية قلقة مثل تكرر غســـل 
اليديـــن أو النظافـــة الزائـــدة عـــن الحـــد، 
وعـــّد األرقـــام بال توقـــف، ومراجعة كل 

تنتهـــي. لمـــّرات ال  شـــيء 
2- اضطـــراب الضغـــط العصبـــي 
واإلحســـاس   Stress disorder

بالتوتـــر مـــن أقـــل شـــيء.
 Avoidance 3- ظاهرة التجنُّب
النـــاس  لقـــاء  تجنُّـــب   ،reaction 

الترفيـــه. والخـــروج والعمـــل وحتـــى 
 Panic الهلـــع  نوبـــات   -4
attacks: وهـــو نوع من القلق الشـــديد 
شـــديد  بخـــوف  مصحـــوب  المفاجـــئ 
اتـــزان  قلـــب ســـريعة وعـــدم  وضربـــات 

اإلغمـــاء. إلـــى  تصـــل  قـــد  ودوخـــة 
 General العـــام  القلـــق   -5
حالـــة  بمعنـــى   ،anxiety disorder
ســـبب  وجـــود  دون  القلـــق  مـــن  عامـــة 

محـــدد.
الصدمـــة  بعـــد  مـــا  دهشـــة   -٦
 Post-traumatic stress
والقلـــق  التوتـــر  بمعنـــى   disorder
الـــذي يحـــدث بعد انتهاء زمـــن الحادثة 
المقلقـــة بفتـــرات طويلـــة، كلمـــا تذكرتها 
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مكاًنـــا  زرت  أو  بشـــخص  التقيـــت  أو 
الـــذي أصابـــك. القلـــق  ذّكـــرك بســـبب 

المرضـــي  االدخـــار  ظاهـــرة   -7
االحتفـــاظ  ظاهـــرة  وهـــي   Hoarding
ويلـــح  الالزمـــة  غيـــر  باألشـــياء  الزائـــد 
فـــي ادخارهـــا رغـــم عدم جدواهـــا، وعدم 

قدرتـــه علـــى التخلـــص منهـــا.
8- الشـــك والعظمـــة واالضطهـــاد 
تصرفـــات  فـــي  الشـــك   Paranoia
واإلحســـاس  ســـبب  بـــال  إنســـان  كل 
ذلـــك  تعويـــض  مـــع  باالضطهـــاد 

الكاذبـــة. بالعظمـــة 
 :Depression االكتئـــاب   -٩
واختـــالل  واالنقبـــاض  الشـــديد  الحـــزن 
واآلالم  المرضـــي  واالنعـــزال  الشـــهية 

الجســـم. فـــي  المتنوعـــة 
في ظاهـــرة الكورونا فوبيا، ترتبط 

أعراضها بعدة أسباب:
ألمـــراض  اســـتعداد  وجـــود   -1
نفســـية ســـابقة علـــى اإلصابـــة بكورونـــا 

والقلـــق. االكتئـــاب  مثـــل 
والتربيـــة،  التنشـــئة  طريقـــة   -2
ووجـــود ســـند مـــن األســـرة أو األصدقاء 
المجتمـــع. أو  العمـــل  أو  الكنيســـة  أو 

3- الضغط اإلعالمي مع وسائل 
التواصـــل االجتماعـــي الذي قد يتجاوز 
دوره التوعوي إلى إثارة الخوف والفزع، 
والتصريحـــات المتضاربـــة واحصائيات 
اإلصابـــة بالمـــرض والوفيـــات بصـــورة 

مرعبة.
4- بعـــض األدويـــة التي ُتســـتخدم 
وليـــس  )بعضهـــا  كورونـــا  عـــالج  فـــي 
كلهـــا( تتســـبب في زيـــادة االضطرابات 

لنفسية. ا
5- الشـــعور باالقتراب من الموت 
انتهـــاء  بقـــرب  الموجـــع  واإلحســـاس 
العمـــر، مـــع عـــدم االســـتعداد لمالقـــاة 
أفـــراد  علـــى  للخـــوف  باإلضافـــة  هللا، 

األســـرة وعـــدم لقائهـــم مـــرة أخـــرى.
٦- مهاجمة الحزن للعقل مع إثارة 
الرغبـــة فـــي إنهـــاء الحيـــاة )االنتحـــار( 
للتخلـــص من إحســـاس الخوف والذنب 
والرغبـــة فـــي إنهـــاء متاعـــب المحيطين 

بـــه وتخفيف العـــبء عنهم.
 Quarantine 7- العزلة ومدتها
التـــي تثير فـــي النفس العجز واالمتناع 
عـــن مقابلـــة النـــاس وعـــدم القـــدرة علـــى 
والســـجن  والترفيـــه  والعمـــل  الخـــروج 

النفســـي والعقلـــي الكامل.   يتبــــــع

رباطات انلفس يه العادات اليت يعتادها اإلنسان، إن اكنت باجليد أو بالرديء. )مار اسحق الرسياين(

القمـــص  المـــالك  عبـــد  القمـــص 
عبـــد الملـــك الديـــري:

ُوِلـــد إبراهيـــم القمـــص عبـــد الملـــك، 
المـــالك  عبـــد  بالقمـــص  والشـــهير 
الصغيـــر، ووالدتـــه الســـيدة رحمـــة متـــى 
ميخائيـــل قليني، في ديـــر العذراء بجبل 

18٩8م.  عـــام  ســـمالوط  الطيـــر 
تعليمـــه وســـيامته: تلقـــى تعليمـــه 
األّولـــّي بالقريـــة ثـــم بمدرســـة قلوصنـــا، 
عـــام  االكليريكيـــة  بالمدرســـة  والتحـــق 
عـــام  حتـــى  فيهـــا  وتعلـــم  1٩25م، 
1٩28م. وكان مرافًقـــا لألنبـــا تومـــاس 
مطـــران المنيـــا واألشـــمونين فـــي رحالته 
ســـنية  الســـيدة  مـــن  تـــزوج  للقاهـــرة. 
القمـــص بولـــس بولـــس، وســـيم قًســـا في 
أثناســـيوس  األنبـــا  بيـــد  1٩2٩م  عـــام 
مطـــران كرســـي بنـــي ســـويف والبهنســـا 
)5 أبريـــل 1٩25-22يوليـــو 1٩٦2م( 
المنيـــا، وذلـــك  فتـــرة خلـــو كرســـي  فـــي 
ميخائيـــل  المالئكـــة  رئيـــس  بكنيســـة 
المـــالك،  عبـــد  القـــس  باســـم  بقلوصنـــا 
ومعـــه القـــس يوحنـــا شـــنوده )قلوصنـــا(. 
خـــدم فـــي عـــدة كنائـــس مـــن إيبارشـــية 
المنيـــا واألشـــمونين منهـــا كنيســـة مـــار 
مينـــا بنزلـــة عبيـــد، وديـــر العـــذراء بجبل 
الطير، وكنيســـة مار مينا طهنا الجبل، 
وأماكـــن أخـــرى مـــن اإليبارشـــية، وســـيم 
قمًصا في 1٩50م بيد األنبا ســـاويرس 
مطران كرســـي المنيا واألشـــمونين )11 
أبريـــل 1٩30-20 فبرايـــر 1٩7٦م(.
 1٦ فـــي  بســـالم  تنيـــح  نياحتـــه: 
يناهـــز  عمـــر  عـــن  1٩53م  أكتوبـــر 
المذبـــح  وخـــدم  والخمســـين،  الخامســـة 
المقـــدس قرابـــة األربعة والعشـــرين عاًما 
كان فيهـــا مثااًل للمحبة والتقوى ومخافة 
هللا ومـــازال يخبـــر بفضائلـــه الكثيـــرون.
ورد اســـمه في البرقية المرســـلة من 
األنبا ســـاويرس الخاصة بتشريف األنبا 
يؤانس التاســـع عشـــر البطريرك الـ113 

ســـنة 1٩32م، وفي كشـــوف إنشـــاء 
بإيبارشـــية  الكهنـــة  اآلبـــاء  رابطـــة 

المنيـــا واألشـــمونين حينذاك.
بموهبـــة  هللا  حبـــاه  كتاباتـــه: 
وألقـــى  فكتـــب  والتعليـــم  الوعـــظ 
الكثيـــر مـــن العظات فـــي العديد من 
الكنائـــس، وكتـــب عدة كتـــب وصلنا 
منهـــا كتـــاب: »التعاليـــم الروحية في 
اآليـــات الكتابيـــة«، وكتـــب مجمـــوع 

قبطـــي فـــي عـــام 1٩27م وهـــو طالـــب 
بالكليـــة االكليريكيـــة حينـــذاك، ولقد قمنا 
بنشـــر عظته عن هروب الســـيد المسيح 
إلـــى أرض مصـــر، ونأمـــل فـــي تحقيـــق 

ونشـــر كتبـــه وعظاتـــه.
ومـــن اآلبـــاء األجـــالء والمرتليـــن 
الذيـــن ينتمـــون لتلـــك العائلـــة كثيرين 

: منهم
حبيـــب  جرجـــس  القمـــص   +
مـــالك  )اإلكليريكـــي  عـــازر  القمـــص 
حبيب( كاهن كنيســـة مارجرجس نزلة 
فـــرج هللا بالمنيـــا، ثـــم كنيســـة العذراء 
مـــالك  ُوِلـــد  مطـــاي:  أبـــوان-  بقريـــة 
1٩3٩م،  فبرايـــر   5 بتاريـــخ  حبيـــب 
عبـــد  برســـوم  حيـــات  الســـيدة  ووالدتـــه 
اإلكليريكيـــة  بالكليـــة  والتحـــق  النـــور، 
وتـــزوج  1٩٦3م،  عـــام  فيهـــا  وتخـــرج 
مـــن الســـيدة مريـــم صـــادق أتناســـيوس. 
ســـيم قًســـا بيـــد األنبـــا ســـاويرس مطـــران 
المنيـــا واألشـــمونين بتاريـــخ 17 إأبريـــل 
1٩٦4م، وُرقـــيَّ قمًصـــا في 14 أكتوبر 
ســـبتمبر   27 فـــي  وتنيـــح  1٩٩2م، 

1٩٩8م.
+ المـــؤرخ والكاتـــب بالديـــر: حبيب 
شـــماس  الملـــك  عبـــد  عـــازر  القمـــص 
بكنيســـة العـــذراء ديـــر جبل الطيـــر وقام 
بتســـجيل يوميـــات القريـــة فـــي غضـــون 

نصـــف قـــرن.
+ المعلـــم فريـــد )إســـحق( صـــادق 
)أحـــد  فاكيـــوس  غبريـــال  جرجـــس 
بالمنيـــا(.  المرتليـــن  رابطـــة  مؤسســـّي 
+ القمص شـــاروبيم حبيب القمص 
عـــازر كاهـــن كنيســـة العـــذراء بشـــقلقيل 

بأبنوب بأســـيوط.
القمـــص  آنجليـــوس  القـــس   +
جرجـــس، ســـامه األنبا يوســـف قًســـا في 
ديـــر العذراء والشـــهيدة دميانـــة للراهبات 

بأمريـــكا. أطالنتـــا  بجورجبـــا 
+ القمـــص بنيامين شـــفيق فاكيوس 
غبريـــال فاكيـــوس بكنيســـة األنبـــا رويس 

بالعباسية.
+ القمـــص شـــنودة فريـــد )إســـحق( 

صـــادق جرجـــس غبريـــال فاكيـــوس .
كامـــل  رزق  بفنوتيـــوس  القـــس   +

فاكيـــوس. غبريـــال  جرجـــس 




