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وابتهــاج  فرحــة  فيــه  باإلســكندرية  الخدمــة 
ويتفوقــون  يدرســون  الذيــن  وبناتنــا  بأبنائنــا 
لصالــح وطنهــم وكنيســتهم وأســرهم، وهــي 
لحظــات عميقــة األثــر فــي نفوســهم وبنــاء 
شخصياتهـــــــــــــــــم، ويســتمر االحتيـــــــــــــــاج إلى 

مكرســين ومكرســـــــــات مــن أجــل التعليــم.
أمــا فــي القاهـــــــــــــــرة فقــد حضــــــــــــــرت بعــض 
الفعاليــات األخــرى والتــي تحتــاج إلــى النفــوس 

ومنهــا: ســة  الُمكرَّ
للتمريــض، وهــو مركــز  5- مركــز فيرينــا 
يعتنــي بتدريــب متكامــل روحًيــا وصحًيــا وطبًيــا 
واجتماعًيــا ونفســًيا ألعــداد مــن الشــباب والشــابات 
حاملــي الدبلومــات الفنيــة أو الدرجــات الجامعيــة، 
التدريــب علــى مــدى شــهور مجاًنــا  م هــذا  وُيقــدَّ
وممرضيــن  كممرضــات  هــؤالء  يتخــرج  حيــث 
ورعايــة  والعيــادات  المستشــفيات  فــي  يعملــون 
المســنين في المنزل.. وقد تخّرج خالل الســنوات 
التســع أكثــر مــن ألــف ممرضــة وممــرض تتســابق 

المستشــفيات عليهــم ليعملــوا فيهــا.
6- بيــوت االغتــراب، وهــي خدمــة رعويــة 
مؤثــرة تحتــاج إلــى مكرســين أو مكرســات علــى 
درجــة عاليــة مــن الكفــاءة والتعامــل مــع الشــباب 
الجامعــي أثنــاء اغترابــه للدراســة، وتخــدم مثــل هذه 
البيــوت كل عــام أكثــر مــن عشــرة آالف شــاب 
وشــابة في أهم ســنوات العمر وتكوين الشــخصية 
أنحــاء الجمهوريــة، خاصــــــــــــة مــع  وفــي معظــم 
انتشــار الجامعــات المصريــة واألهليــة والخاصــة.
وهــي  المشــورة األرثوذكســية،  7- معاهــد 
معاهد دراســية في عدة إيبارشــيات، ومن أشــهرها 
األرثوذكســية  للمشــورة  المعــادي  معهــد  وأقدمهــا 
وفيــه  عديــدة،  دفعــات  منــه  تخرجــت  والــذي 
العمــق الدراســي والتنــوع فــي مجــاالت المشــورة 
مــع اســتخدام أســاليب علميــة متطــورة فــي هــذا 
مــن  ولفيــف  اآلبــاء  برعايــة  ويحظــى  المجــال، 

المجــال. هــذا  فــي  والمختصيــن  األســاتذة 
الخالصــة أن الكنيســة هــي األم التــي ترعــى 
أبناءهــا فــي مختلــف القطاعـــــــــــــــات والنوعيــات، 
فــي  واثقــة  ُمكرَّســة  بنفــوس  إال  ذلــك  يتحقــق  ال 
كمــا  الحيــاة  مشــوار  عبــر  لهــا  المســيح  رعايــة 
يعّبــر )المزمــور 23( »الــرب راعــّي فــال يعوزنــي 
أيــام  إنمــا خيــر ورحمــة يتبعاننــي كل  شــيء... 
حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى األيام«.

ــع الماضيــة عــدة  حضــرت فــي األسابيـــــ
ــا بيــــــــــن اإلســكندرية  ــة مــــــــ فعاليــات متنوعــــــــ
والقاهرة، تدور جميعها حول عمل الكنيســة 
فــي الرعايــة لــكل مجاالتهــا العديدة، ووجدت 
أنهــا صــور الحــب الحقيقــي الــذي يســتطيع 
ــي  أن يقدمــه أشــخاص ُتطلــق عليهــم »ُمحّب

التكريــس« ســواء شــباب أو شــابات، وهــم الذيــن 
أرادوا أن يقدمــوا حياتهــم كأواٍن مختــارة للمســيح 
خــالل  مــن  بحــب  حًبــا  فبادلــوه  أحبهــم،  الــذي 
تخصيــص كل أوقاتهــم فــي أحــد مجــاالت الرعايــة 
اإليمــان  مجــاالت  أحــد  فــي  األصــح  علــى  أو 
يترجمــون  حيــث   ،)6 )غــل5:  بالحــب  العامــل 
إيمانهــم إلــى أعمــال حــب، وكمــا عّبــر القديــس 
ِإيَماِنُكــْم  ِفــي  ُمــوا  »َقدِّ بقولــه:  الرســول  بطــرس 
اْلَمْعِرَفــِة  َوِفــي  َمْعِرَفــًة،  اْلَفِضيَلــِة  َوِفــي  َفِضيَلــًة، 
ْبــِر َتْقــَوى،  ــِف َصْبــًرا، َوِفــي الصَّ ًفــا، َوِفــي التََّعفُّ َتَعفُّ
ِة اأَلَخِويَّــِة  ًة َأَخِويَّــًة، َوِفــي اْلَمــَودَّ َوِفــي التَّْقــَوى َمــَودَّ

)2بــط7-5:1(. َمَحبَّــًة« 
كال  لنــا  يقدمهمــا  صيغتـــــــــــــــان  هنــاك  كأن 
الرســولين بطــرس وبولـــــــــــــس عــن كيــف نترجــم 

األقــدس: إيماننــا 
← محبــة  اإليمــان  المختصــــــــــــرة:  الصيغــة 

)غــل6:5(
الصيغــة الُمطّولــة: اإليمــان ← فضيلــة ← 
معرفــة ← تعفُّــف ← صبــر ← تقــوى ← مــودة 

أخويــة ← محبــة. )2بــط7-5:1(.
مــن  خالًصــا  حًبــا  خدماتهــا  تقــدم  والكنيســة 
بصــورة  أنفســهم  كّرســوا  الذيــن  هــؤالء  خــالل 
أيــادي  وكأنهــم  العمــر،  آخــر  وإلــى  صادقــة 
المســيح التــي مــا زالــت تعمــل مــن أجــل اإلنســان 
الجــوع  حيــث  مــن  حياتــه  ظــروف  كل  فــي 
والهجــرة  والحبــس  والمــرض  والغربــة  والعطــش 
)خاصــة  والُمعنَّفيــن  واألرامــل  واأليتــام  والنــزوح 
والســاقطين  والمدمنيــن  األطفــال(  أو  المــرأة 
والتائهيــن وطالبــي العلــم والتعليــم ســواء الدينــي 
الــخ.  األســرية...  المشــورة  العلمــي وطالبــي  أو 
هــؤالء يمكــن أن يكونــوا: مكرســين أو مكرســات 
أو رهباًنــا أو كهنــة أو زوجــات كهنــة أو شــباًبا 
أو شــابات اختــاروا طريــق التفــرُّغ والتبتُّــل لتكــون 
أن  ويمكــن  الخدمــة،  فــي  عائــق  بــال  أوقاتهــم 
يكونــوا ُأســًرا ُمكّرســة تحــت أّيــة صــورة مــن صــور 
رعايــة الكنيســة. يمكــن أن يكونــوا جميًعــا حضــن 
الكنيســة الكبيــر وتحــت رعايتهــا وإرشــادها روحًيــا 

وكنســًيا. واجتماعًيــا 
فــي اإلســكندرية حضــرت الفعاليــات التاليــة 
ُمكّرســات  أو  ُمكّرســين  إلــى  تحتـــــــــــــاج  التــي 

بصــور متعــددة:
1- لقــاء دورة تدريــب علــى مواجهــة العنــف 
الحساســية،  شــديد  مجــال  وهــو  المــرأة،  ضــد 

وتقــول اإلحصائيــات إن واحــدة مــن كل ثــالث 
نســاء تتعــّرض للعنــف بــكل درجاتــه، وهــذا مــن 
خــالل خدمــة المــرأة كأحــد فــروع اللجنــة المجمعيــة 
لألســرة بالمجمــع المقــدس. وقــد أصــدرت الكنيســة 
مــن خــالل أســقفية الخدمــات العامــة منــذ عــدة 
العنــف ضــد  شــهور وثيقــة رســمية عــن رفــض 
المــرأة، ورفــض ممارســة ختــان اإلنــاث، وكذلــك 

وثيقــة عــن تنظيــم األســرة.
2- مراكــز االبــن الشــاطر لعــاج المدمنيــن، 
وهــي خمســة مراكــز نشــيطة فــي محيــط مدينــة 
ويبــذل  ومثمــر،  جيــد  بعمــل  تقــوم  اإلســكندرية، 
تحــت  كبيــًرا  مجهــوًدا  والخــدام  الكهنــة  اآلبــاء 
رعايــة اآلبــاء األســاقفة العمــوم باإلســكندرية، وقــد 
اســتمعت إلــى خبــرات المتعافيــن، وكيــف انتصروا 
بنعمة المسيح وجهد الخدام وإرادتهم على هزيمة 
اإلدمــان والخــروج اآلمــن إلــى الحيــاة الكريمــة.. 
وتطــّرق الحديــث إلــى الحاجــة إلــى مراكــز مماثلــة 
لحــاالت إدمــان البنــات، والالتــي يحتجــن خادمات 
مكرســات مــن نــوع خــاص نظــًرا لصعوبــة مثــل 

هــذه الخدمــات؛ ونصلــي مــن أجــل ذلــك.
ناجــح  كنمــوذج  تيرانــس  مدرســة   -3
تحافــظ  التعليميــة األرثوذكســية، والتــي  للمراكــز 
علمــي  بأســلوب  ونقاوتــه  التعليــم  ســالمة  علــى 
وبحثــي فيــه التشــجيع والتواصــل وخبــرات المعرفــة 
الحياتيــة والكتابيــة واآلبائيــة والكنســية، وقــد تخــّرج 
عــدٌد كبيــر مــن الدارســين بعــد عاميــن مــن العمــل 

المتواصــل. الدراســي 
الثانويــة  الشــهادات  فــي  المتفوقيــن   -4
الجامعيــة  والدرجــات  والفنيــة  العامــة 
والماجســتير والدكتــوراه مــع متفوقــي اإلعداديــة 
أيًضــا، وتكريــم الكنيســة لــكل هــؤالء مــن قطاعــات 
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اطلب اتلوبة ىف لك حلظة، وال تدع نفسك للتاكسل حلظة. )األنبا موىس األسود(

شـــارك قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي فـــي 
تشـــييع جنـــازة المشـــير محمـــد حســـين طنطاوي، 
وزيـــر الدفـــاع واإلنتـــاج الحربـــي األســـبق، الـــذي 
توفـــي يـــوم الثالثـــاء 21 ســـبتمبر 2٠21م، عـــن 
عمـــر قـــارب ٨6 ســـنة. وًأقيمـــت الجنـــازة عصـــر 
اليـــوم ذاته بالمســـجد الذي يحمل اســـمه بالتجمع 
الخامـــس، وتـــم تشـــييع الجثمـــان عقـــب انتهـــاء 
الصالة، حيث كان على رأس المشيعين الرئيس 
عبـــد الفتـــاح السيســـي وكبـــار رجـــال الدولـــة. وقد 

نعـــى قداســـته الفقيـــد فـــي بيان جـــاء فيه:

تنعـــي الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية، على 
رأســـها قداســـة البابا تواضروس الثاني، المشـــير 
محمـــد حســـين طنطـــاوي وزيـــر الدفـــاع واإلنتاج 
الحربـــي األســـبق، الـــذي خدم الوطـــن بإخالص 
فـــى مختلـــف المواقـــع والمناصـــب التـــى تواّلهـــا 
حيـــث شـــارك ضمـــن صفـــوف القوات المســـلحة 
الباســـلة فـــى صـــــــــــــــد العـــــــــــــدوان الثالثي وحرب 
االستنزاف ونصر أكتوبـــــــــــــــر المجيــــــــــــــد وحرب 

الخليـــج، وتولـــى منصـــب وزيـــر الدفـــاع لما يزيد 
عـــن 2٠ عاًمـــا ســـاهم خاللها فى تطوير قدرات 
الجيـــش المصـــري، وكان جزًءا مـــن قيادة البالد 

فـــي فتـــرة هامة مـــن عمرها.

وتتقـــدم الكنيســـة بخالـــص العـــزاء لقيـــادات 
وأفـــراد قواتنـــا المســـلحة ولجميـــع أفـــراد وأســـرته 

ومحبيـــه. وتالميـــذه 

الثالثاء 21 سبتمبر 2٠21م-11 توت 173٨ش.

قداسة ابلابا يشارك يف جنازة املشري طنطاوي

فـــي يـــوم االثنيـــن 13 ســـبتمبر 2٠21م، قـــام قداســـة البابـــا بتدشـــين 
مذابـــح وأيقونـــات كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس األنبـــا تـــكال هيمانـــوت 
هـــم  الكنيســـة  أحبـــار  مـــن  بمشـــاركة 6  العبـــور،  مدينـــة  الســـابع  بالحـــي 
أصحاب النيافة: األنبا مرقس مطران شـــبرا الخيمة، واألنبا دانيال أســـقف 
المعـــادي وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، واألنبـــا اكليمنـــدس األســـقف العـــام 
لكنائس قطاع ألماظة ومدينة األمل وشـــرق مدينة نصر، واألنبا ميخائيل 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع حدائـــق القبـــة والوايلـــي، واألنبا ســـيداروس 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع عزبـــة النخـــل، واألنبـــا أكســـيوس األســـقف 
العـــام لكنائـــس قطـــاع عيـــن شـــمس والمطريـــة وحلميـــة الزيتـــون، ومعهـــم 
القمـــص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيـــل البطريركيـــة بالقاهـــرة، واآلبـــاء كهنـــة 

الكنيســـة المدشـــنة.

كان قداســـة البابـــا قـــد وصـــل فـــي الســـابعة صبـــاح اليـــوم ذاتـــه وأزاح 

الســـتار عـــن اللوحـــة التذكاريـــة التي تؤرخ لتدشـــين الكنيســـة، ثـــم دخل إلى 
صحـــن الكنيســـة يتقدمـــه خـــورس الشمامســـة بقيـــادة األرشـــيدياكون إبراهيم 
عيـــاد، لتبـــدأ صلـــوات التدشـــين. ودشـــن قداســـته ثالثـــة مذابـــح بالكنيســـة 
المذبـــح الرئيـــس علـــى اســـم الســـيدة العـــذراء مريـــم، والمذبـــح البحـــري على 
اســـم الشـــهيد مـــار مينـــا والقديـــس البابـــا كيرلـــس الســـادس، والمذبـــح القبلي 
علـــى اســـم القديـــس األنبـــا تـــكال هيمانوت. كما دشـــن قداســـة البابـــا أيقونة 
البانطوكراتـــور )ضابـــط الـــكل( الكائنة بحضن اآلب فـــي الهيكل وأيقونات 
حامـــل األيقونـــات وكـــذا األيقونات المنتشـــرة في أرجاء الكنيســـة إلى جانب 

المعموديـــة، وألقـــى قداســـته كلمة بمناســـبة تدشـــين الكنيســـة.

شـــارك فـــي صلـــوات التدشـــين وصلـــوات القـــداس التي تلتهـــا أعداد من 
شـــعبها مـــع تطبيـــق دقيق لكافـــة اإلجراءات االحترازية. وألقى قداســـة البابا 

عظـــة القـــداس عن الشـــهداء بمناســـبة عيـــد النيروز رأس الســـنة القبطية.

تدشني كنيسة العذراء واألنبا تكال بمدينة العبور
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من يعرف الكتب املقدسة كما ينبىغ ال يتعرث ىف شئ. )القديس يوحنا ذهىب الفم(

تكريم ١٠ دفعات من مركز القديسة فريينا للتمريض

رويـــس  األنبـــا  مســـرح  فـــي  الثانـــي  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  شـــهد 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، يـــوم الثالثـــاء 21 ســـبتمبر 2٠21م، 
حفـــل تخريـــج 1٠ دفعـــات جديـــدة مـــن مركـــز القديســـة ڨيرينـــا للتمريـــض، 
بحضـــور نيافـــة األنبـــا اكليمنـــدس األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع ألماظـــة 
ومدينـــة األمـــل وشـــرق مدينـــة نصـــر. تضمـــن الحفـــل بعـــد دخـــول قداســـة 
البابـــا والســـالم الوطنـــي، صـــالة افتتاحية وكلمة لقداســـته، وكلمـــة للدكتور 

ســـامح كـــرم رئيـــس مجلس أمناء المركز، باإلضافـــة إلى تكريم الخريجين.

ـــا للخريجـــة رقـــم 1٠٠٠ مـــن  وشـــمل تكريـــم الخريجيـــن تكريًمـــا خاصًّ
المركـــز وهـــي األولـــى علـــى الدفعـــة 3٤ لـــه، حيـــث كان قداســـة البابـــا قـــد 
تمنـــى للمركـــز خـــالل حفـــل تكريـــم خريجيـــه عـــام 2٠17 أن يصـــل عـــدد 

المتخرجيـــن منـــه إلـــى األلـــف.

ج األاكديمية األوروبية للرتاث القبطي قداسة ابلابا يشارك يف حفل خترُّ

ويلتيق جممع اآلباء كهنة سان فرانسيسكو

شـــارك قداســـة البابـــا تواضــــــــــــــروس الثانـــي، مســـاء 
يــــــــــــوم األحــــــــــــــــد 12 سبتمبر 2٠21م، عــــــــــــن طريق 
تطبيـــق Zoom فـــي حفـــل تخـــرج الدفعـــة األولـــى مـــن 
األكاديميـــــــــــــــــــة األوروبيـــــــــــــــــــــــة للتـــــــــــــــراث القبطــــــــــــــــــي  
 “TEACH - The European Academy for

.Coptic Heritage”

بـــدأ االحتفـــال بتهنئة قداســـته للخريجين، ثم عرض 
البروفيســـور ميشـــيل حنيـــن تقريـــًرا عـــن العام الدراســـي 
األول وعمـــل األكاديميـــة والدراســـة بهـــا وإضافة بعض 
الطـــالب  بعـــض  قـــام  ثـــم  بهـــا،  الجديـــدة  الكورســـات 
بعـــرض خبراتهـــم مـــع مـــدى أهمية الدراســـة الســـتيعاب 

الثقافـــة القبطيـــة واأللحـــان واأليقونـــات والليتورجيـــا والتـــراث القبطـــي، ثـــم ألقى قداســـة البابا كلمته التي أعـــرب خاللها عن أهمية األكاديميـــة وأنها بذرة صغيرة 
وهامـــة لدراســـة ونشـــر التـــراث القبطـــي، كمـــا قـــدم قداســـته الشـــكر لهيئـــة التدريـــس والطـــالب وهنأهـــم بالعـــام القبطـــي الجديد.

التقـــى قداســـة البابـــا تواضـــــــــــــروس الثانـــي، مســـاء يـــوم 
الثالثـــاء 1٤ ســـبتمبر 2٠21م، عبـــر تقنيـــــــــــــــة الفيديــــــــــــــو 
كونفرانـــس، بمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة قطـــاع ســـان فرانسيســـكو 
بغربـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، حيـــث ألقـــى قداســـته 
كلمـــة روحيـــة عـــن كيفيـــة جعل العـــام القبطي الجديد ســـنة 
مقبولـــة أمـــام هللا. ثـــم أجـــاب بعض أســـئلتهم واستفســـاراتهم 
بخصـــوص الخدمـــة واختيـــار الكهنـــة الجـــدد والمشـــكالت 
األســـرية وغيرهـــا مـــن الموضوعـــات الروحية، كمـــا وعدهم 

قداســـته بتكـــرار مثـــل هـــذه اللقـــاءات كل فتـــرة.



لة الكرازة - 24 سبتم�ب 62021 مب

فظون من األعداء ومن يتهاون ىف هذا الرس فإن قوات الظلمة تقوى عليه. )القديس ماكريوس الكبري(
ُ

باتلناول ت

قداسة ابلابا يستقبل وفد اآلباء األساقفة والرهبان بعد عودته من روسيا

قداسة ابلابا يف اإلسكندرية
حفل ختريج متدريب كنائس اإلسكندرية من دورة »مواجهة العنف األرسي”

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي فـــي المقـــر البابـــوي بالقاهرة، 
ظهـــر يـــوم األربعـــاء 15 ســـبتمبر 2٠21م، وفـــد اآلباء األســـاقفة والرهبان 
الـــذي زار الكنيســـة الروســـية خـــالل األســـبوع األخيـــر من شـــهر أغســـطس 
الســـابق. وأشـــاد أعضـــاء الوفـــد بحفـــاوة االســـتقبال التي القاها من أســـاقفة 
ورهبـــان الكنيســـة الروســـية، الذيـــن تقابلـــوا معهـــم خـــالل زياراتهـــم لألديـــرة 
والكنائـــس هنـــاك، حيـــث عبـــروا عـــن محبتهـــم وتقديرهـــم للكنيســـة القبطيـــة 
األرثوذكســـية وعـــن التشـــابه الشـــديد فـــي الحيـــاة الرهبانيـــة بين الكنيســـتين، 
وعـــن احترامهـــم الشـــديد للرهبنـــة القبطيـــة وأن لديهـــم شـــغف قـــوي للوحـــدة 

بيـــن الكنيســـتين. ولمـــس اآلباء أعضـــاء الوفد القبطي قـــوة المنهج الروحي 
والنســـكي فـــي حيـــاة الرهبـــان هناك.

وأوضـــح قداســـة البابـــا لآلبـــاء األســـاقفة والرهبـــان أعضـــاء الوفـــد، أن 
تبـــادل الزيـــارات هـــي خطـــوة علـــى طريـــق بنـــاء المحبـــة وتقويـــة العالقـــات 
كنوع من التقارب بين الكنائس األرثوذكســـية، وصواًل لوحدة اإليمان. وأن 
هـــذه الزيـــارة، التـــي تعـــد خامـــس زيارة خـــالل الســـنوات األربعـــة الماضية، 
تأتـــي ضمـــن أنشـــطة لجنـــة العالقـــات بيـــن الكنيســـتين القبطية والروســـية.

وقدم أعضاء الوفد خالل اللقاء تقريًرا شاماًل لقداسة البابا عن الزيارة.

شـــهد قداســـة البابا تواضروس الثاني عصر 
يـــوم الســـبت 1٨ ســـبتمبر 2٠21م، فـــي المقـــر 
 12٠ تخريـــج  حفـــل  باإلســـكندرية،  البابـــوي 
كنائـــس  وخادمـــات  وخـــدام  كهنـــة  مـــن  متدرًبـــا 
اإلســـكندرية، وذلـــك بعـــد انتهاءهـــم مـــن الـــدورة 
ظاهـــرة  مواجهـــه  بكيفيـــة  الخاصـــة  التدريبيـــة، 

األســـري. العنـــف 

حضر الحفل اآلباء أساقفة العموم المشرفين 
على القطاعات الرعوية باإلسكندرية، أصحاب 
النيافـــة: األنبـــا بافلـــي األســـقف العـــام لكنائـــس 
قطـــاع المنتـــزه، واألنبـــا إيالريون األســـقف العام 
لكنائـــس قطـــاع غـــرب، واألنبـــا هرمينا األســـقف 
العام لكنائس قطاع شـــرق، والقمص أبرآم إميل 
وكيـــل البطريركيـــة باإلســـكندرية، ومقـــرر لجنـــة 

المـــرأة بالمجمـــع المقـــدس، وممثل عـــن المجلس 
القومـــي للمرأة.

العنـــف  علـــى  التدريبيـــة  الـــدورة  وركـــزت 
الموجـــه ضـــد المـــرأة وكيفيـــة التعامـــل مـــع كل 
مـــن الضحية والمعتدي في إطار روحي نفســـي 
مجتمعـــي وكذلـــك معالجـــة اآلثـــار الناجمـــة عن 

هـــذا العنـــف علـــى األطفـــال.

إميـــل،  أبـــرآم  للقمـــص  بكلمـــة  الحفـــل  بـــدأ 
شـــرح خاللهـــا خطـــة اللجنـــة فـــي إطـــار تعـــاون 
كل الجهـــود فـــي مواجهـــة ظاهـــرة العنـــف ضـــد 
المـــرأة وعـــن هـــذه الـــدورة التدريبيـــة، باعتبارهـــا 
نـــواة لخدمـــة اللجنة فـــي باقي إيبارشـــيات الكرازة 

المرقســـية.

كمـــا قـــدم المتدربـــون مـــن كل قطـــاع رعـــوي 
باإلســـكندرية مشـــروع التخـــرج عـــن كل قطـــاع.

وألقـــى القمـــص رافائيـــل ثـــروت كلمـــة نيابـــة 
عـــن نيافـــة األنبا يوليوس األســـقف العام لمصر 

القديمـــة، وأســـقفية الخدمات.

واختتـــم الحفـــل بكلمـــة لقداســـة البابـــا تحـــدث 
فيهـــا عـــن قيمـــة المـــرأة فـــي المجتمـــع والكنيســـة 
شـــهادات  قداســـته  ثـــم وزع  المقـــدس.  والكتـــاب 

التخـــرج علـــى المشـــاركين فـــي الـــدورة.

إطـــار  فـــي  التدريبيـــة  الـــدورة  هـــذه  تأتـــي 
المقـــدس  بالمجمـــع  المـــرأة  لجنـــه  بيـــن  التعـــاون 
وكافة الخدمات الكنســـية ومؤسســـات الدولة في 

ســـياق تمكيـــن ودعـــم المـــرأة.
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قراءة الكتب املقدسة أمان عظيم ضد اخلطية واجلهل بالكتب املقدسة هاوية عميق وهوة عظيمة. )القديس إبيفانيوس(

الثانـــي،  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  شـــهد 
يـــوم األحـــد 1٩ ســـبتمبر 2٠21م، حفـــل لجنـــة 
خدمـــة مكافحـــة اإلدمـــان باإلســـكندرية بحضور 
أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا بافلـــي األســـقف العـــام 
لكنائس قطاع المنتزه، واألنبا إيالريون األسقف 
العـــام لكنائـــس قطاع غرب اإلســـكندرية، واألنبا 
هرمينـــا األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــرق 

وكيـــل  إميـــل  أبـــرآم  والقمـــص  اإلســـكندرية، 
باإلســـكندرية. البطريركيـــة 

بـــدأ الحفـــل بكلمـــة للقـــس ثاؤفيلـــس لطفـــي 
مســـئول الخدمـــة باإلســـكندرية قـــدم فيهـــا عرًضا 
عـــن طبيعـــة الخدمـــة، تبعتها عدد مـــن الفقرات، 
المتعافيـــن  الشـــباب  مـــن  بعـــض  قـــدم  وبعدهـــا 
تجاربهـــم مـــع التغييـــر الـــذي قدمتـــه الخدمـــة في 

حياتهم وناقش قداســـة البابا كلٍّ منهم على حدة 
وشـــجعهم، ثـــم ألقـــى نيافـــة األنبـــا بافلي مســـئول 
كلمـــة،  باإلســـكندرية  اإلدمـــان  مكافحـــة  خدمـــة 
واختتـــم قداســـة البابـــا بكلمة عن حضن المســـيح 
علـــى الصليـــب ثم ســـلم قداســـته شـــهادات تقدير 
للمتعافيـــن الذيـــن أنهـــوا فترة عالجهـــم في خدمة 

الشـــاطر. االبن 

ختريج دفعتني من مدرسة تريانس

حفل جلنة خدمة ماكفحة اإلدمان باإلسكندرية »االبن الشاطر”

كما شـــهد قداســـه البابا مســـاء يوم الســـبت 1٨ ســـبتمبر 2٠21م، حفل 
تخريـــج الدفعتيـــن الثانيـــة والثالثـــة مـــن مدرســـة تيرانـــس للتعليـــم الالهوتـــي 
البابـــوي  المقـــر  فـــي  أقيـــم  الـــذي  الحفـــل  باإلســـكندرية. حضـــر  والوعـــظ 
باإلســـكندرية، نيافـــة األنبـــا مقـــار أســـقف مراكـــز الشـــرقية والعاشـــر مـــن 
رمضـــان، إلـــى جانـــب اآلبـــاء أســـاقفة العمـــوم المشـــرفين علـــى القطاعـــات 
العـــام  بافلـــي األســـقف  النيافـــة: األنبـــا  الرعويـــة باإلســـكندرية، أصحـــاب 
لكنائـــس قطـــاع المنتـــزه، واألنبـــا إيالريـــون األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع 
غـــرب، واألنبـــا هرمينا األســـقف العام لكنائس قطاع شـــرق، والقمص أبرآم 

إميـــل وكيـــل البطريركيـــة باإلســـكندرية.

بدأ الحفل بكلمة ترحيب من القمص أثناســـيوس فهمي مدبر المدرســـة 
معطًيا نبذة عن تأسيس المدرسة عام 2٠16م تحت رعاية وإشراف نيافة 
األنبـــا بافلـــي، وبعدهـــا تـــم تقديـــم شـــرح واٍف للموقـــع اإللكترونـــي والمنصة 

اإللكترونية التعليمية الخاصة بالمدرســـة.

وأجـــرى القـــس يوســـاب مجـــدي مدرس علم الوعظ بالمدرســـة حواًرا بين 
بعـــض الخريجيـــن القدامـــي والجـــدد والدارســـين، وذلـــك فـــي فقـــرة »صالون 
تيرانس« دارت حول أسلوب الدراسة وطرق االلتحاق وما قدمته المدرسة 

مـــن تغيير في شـــخصية الدارس.

وألقـــى نيافـــة األنبـــا بافلـــي كلمة عـــن المتعلمين والمتخرجيـــن والمواهب 
والمنهج فـــي تيرانس.

وجـــاءت الكلمـــة الختاميـــة لقداســـة البابـــا، شـــكر فيهـــا قداســـته القائمين 
علـــى المدرســـة وتحـــدث عن أهمية التعليـــم ودور المراكز المتخصصة في 
نشـــر التعليـــم الالهوتـــي واآلبائـــي. ثـــم وزع قداســـته شـــهادات التخـــرج على 

الخريجيـــن البالـــغ عددهـــم مئـــة خريج مـــن الدفعتين.
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إن أخطر حلظة ىه الىت أنىس فيها اتلفكري ىف املسيح.. إنها حلظة اإلحنالل والضعف واتلعرض للسقوط ىف أبسط خطية. )أبونا بيشوى اكمل(

شـــهد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني، مســـاء يوم األحد 1٩ ســـبتمبر 
فـــي الكاتدرائيـــة المرقســـية باإلســـكندرية حفـــل تكريـــم متفوقـــي  2٠21م، 
وأوائل الشـــهادات اإلعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية والشـــهادات 
األجنبيـــة والجامعـــات والدراســـات العليـــا باإلســـكندرية بحضـــور أصحـــاب 
واألنبـــا  المنتـــزة،  قطـــاع  لكنائـــس  العـــام  األســـقف  بافلـــي  األنبـــا  النيافـــة: 
إيالريـــون األســـقف العـــام لكنائس قطاع غرب اإلســـكندرية، واألنبا هرمينا 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــرق اإلســـكندرية، والقمـــص أبـــرآم إميـــل 

وكيـــل البطريركيـــة باإلســـكندرية.

قبـــل بـــدء الحفـــل التقـــط قداســـة البابا صـــورة تذكارية مـــع األوائل، وبدأ 
الحفل بصالة الشـــكر وبعدها قدم الشـــباب فقرة ترانيم وعدًدا من الفقرات، 
كـــرم بعدها قداســـة البابا الطالب الناجحيـــن في مختلف المراحل التعليمية 
وكذلـــك أوائـــل المشـــاركين فـــي مســـابقة »اقرأ واعـــرف« التـــي يقدمها مركز 
»إيمـــي«، وألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة متمنيًّـــا لهـــم النجـــاح والتفـــوق في كل 

مجـــاالت الحياة.

تكريم أوائل ومتفويق اإلسكندرية حبضور قداسة ابلابا

قداسة ابلابا يتسلم درع وزارة الرتبية واتلعليم دلعمه العملية اتلعليمية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر 
البابـــوي بالقاهرة يوم الثالثاء 21 ســـبتمبر2٠21م، 
الدكتـــورة رانـــدا شـــاهين رئيـــس قطـــاع التعليـــم العـــام 
بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم وزميل كليـــة الدفاع الوطني 
ورئيـــس اللجنـــة التنفيذيـــة للحريـــات الدينيـــة. أعـــرب 
قداســـة البابـــا عـــن تقديـــره للجهـــود التـــي تقـــوم بهـــا 
التعليـــم واالرتقـــاء بكافـــة أطـــراف  الـــوزارة لتطويـــر 
العمليـــة التعليميـــة. دار خـــالل اللقـــاء حديـــث حول 
األنشـــطة المشـــتركة بيـــن الـــوزارة والكنيســـة وكذلـــك 
تدريـــب  فـــي مشـــروع  تـــم حتـــى اآلن  مـــا  مناقشـــة 
1٠٠٠ مـــدرس تربيـــة دينيـــة مســـيحية، الـــذي تقـــوم 
بـــه الـــوزارة باالشـــتراك مع الكنيســـة القبطية، ضمن 
مشـــروع قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي لتطويـــر 
التعليـــم الكنســـي، حيـــث تـــم عقـــد تســـعة ملتقيـــات 

تدريبية لمدرســـي التربية الدينية المســـيحية بإجمالي 
1262 مـــدرس.

وفـــي نهايـــة اللقـــاء قـــدم قداســـته للدكتـــورة رانـــدا 
بدورهـــا  وقامـــت  المقدســـة،  العائلـــة  زيـــارة  أيقونـــة 
بإهـــداء قداستــــــــــــه درع الـــوزارة تقديـــًرا لـــدوره الفعـــال 
فـــي دعـــم العمليـــــــــــــــة التعليميــــــــــــة ورعايتـــه لحقيبـــة 

الدينيـــة. الحريـــات 

حضـــر اللقـــاء الدكتـــور عبد هللا حنـــا خبير مادة 
التربيـــة الدينيـــة المســـيحية بالـــوزارة والراهـــب القـــس 
كيرلـــس األنبـــا بيشـــوي مديـــر مكتـــب قداســـة البابـــا، 
والقـــس بولـــس حليـــم مدير قطـــاع التدريـــب بالمركز 
اإلعالمـــي، والســـيدة بربـــارة ســـليمان مديـــر المكتب 

للمشـــروعات. البابوي 
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يا إلىه أعطىن حكمة وقوىن، لىك أعرف مشيئتك، وقوىن أن أكملها.. أعطىن حكمة أن أعرف حيل الشيطان املضاد، وقوىن ألغلبها.)الشيخ الروحاىن(

ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني عظته في االجتماع األســـبوعي 
مســـاء يـــوم األربعـــاء ٨ ســـبتمبر 2٠21م، مـــن المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة، 
  C.O.Cوُبثَّـــت العظـــة مباشـــرًة عبـــر القنـــوات الفضائيـــة المســـيحية وقنـــاة
التابعـــة للمركـــز اإلعالمـــي للكنيســــــــــــــة علــــــــــــى شبكـــــــــة اإلنترنـــت، دون 

شـــعبي. حضور 
واســـتكمل قداســـته تأمالته في مزمور 37 التي بدأها األســـبوع السابق، 
وكانـــت العظـــة بعنـــوان »االتـــكال علـــى هللا«. وهّنـــأ قداســـة البابـــا أبنـــاء 
الكنيســـة القبطية بمناســـبة بداية الســـنة القبطية الجديدة )173٨ للشهداء( 

والتي بدأت يوم الســـبت 11 ســـبتمبر 2٠21م، واحتفلت الكنيســـة القبطية 
بهـــا بإقامة القداســـات في كنائســـها بمصـــر والخارج.

فـــي االجتمـــاع  الثانـــي عظتـــه  البابـــا تواضـــروس  ألقـــى قداســـة  كمـــا 
األســـبوعي مســـاء يـــوم األربعاء 15 ســـبتمبر 2٠21م، مـــن المقر البابوي 
بالقاهـــرة، وُبثَّـــت العظـــة مباشـــرًة عبـــر القنـــوات الفضائيـــة المســـيحية وقناة 
 C.O.Cالتابعـــة للمركـــز اإلعالمـــي للكنيســـة على شـــبكة اإلنترنت، دون 
حضـــور شـــعبي. وكانت عن مفهوم األرض فـــي الكتاب المقدس، وعالقة 

األرض بـــاهلل واإلنســـان والشـــيطان مـــن المفهـــوم الكتابي.

نشـــرت جريـــدة األخبـــار فـــي عددها الصـــادر يوم االثنين 2٠ ســـبتمبر 
2٠21م، حـــواًرا أجرتـــه مـــع قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي في مناســـبة 
قيـــام الجمهوريـــة الجديـــدة. وتنـــاول الحـــوار الـــذي أجـــراه خالد ميـــري رئيس 
تحريـــر األخبـــار، ومحمـــد زيـــان الصحفـــي بالجريـــدة، أهـــم المالمـــح التـــي 
تميـــز الجمهوريـــة الجديـــدة مـــن وجهـــة نظـــر قداســـة البابـــا إلـــى جانب رأي 
قداســـته فـــي بعض األحـــداث الجارية أبرزها جائحة كورونا وأســـلوب إدارة 

الدولـــة المصريـــة لها.
وتحدث قداســـته في الحوار، الذي ُنِشـــَر أيًضا على بوابة األخبار اإللكترونية، عن وضع المرأة والشـــباب في الجمهورية الجديدة، وعن العالقة الطيبة 
التـــي تجمـــع بيـــن األزهـــر والكنيســـة، ووضـــع المواطنـــة والعدالـــة االجتماعيـــة وجهود الدولة في هذا الســـياق، ومشـــاركة األقبـــاط في الحياة السياســـية، وإعالم 

الجمهوريـــة الجديـــدة، وأزمـــة ســـد النهضة، وقانون بنـــاء الكنائس، وغيرها من القضايـــا الوطنية الهامة.

جريدة “األخبار« جتري حواًرا مع قداسة ابلابا بمناسبة انطالق اجلمهورية اجلديدة

يوم السبت 11 سبتمبر 2٠21م
+ الســـفير محمـــد عمـــر جـــاد، ســـفير مصر 
الجديـــد فـــي إثيوبيـــا، ودار أثنـــاء اللقـــاء حديـــث 
عن عالقة الكنيسة القبطية، بالكنيسة اإلثيوبية 

وتأثيرهـــا فـــي مجريـــات األحداث.

يوم الثاثاء 14 سبتمبر 2٠21م
+ نيافة األنبا إيســـوذوروس، أســـقف ورئيس 
بـــوادي  العـــذراء مريـــم )برمـــوس(  الســـيدة  ديـــر 
النطـــرون، وعـــرض نيافتـــه علـــى قداســـة البابـــا 
خـــالل اللقـــاء بعـــض األمـــور الخاصـــة بالديـــر.
+ نيافـــة األنبـــا دانيـــال، أســـقف ورئيـــس دير 
القديـــس األنبـــا بـــوال بالبحـــر األحمـــر، وعـــرض 
نيافتـــه علـــى قداســـة البابـــا خـــالل اللقـــاء بعـــض 

األمـــور الخاصـــة بالديـــر.
طمـــوه  أســـقف  األنبـــا صموئيـــل،  نيافـــة   +
بمحافظـــة الجيـــزة، وتـــم خالل اللقاء اســـتعراض 
عـــدد من األمور الرعوية الخاصة باإليبارشـــية.
العـــام  األســـقف  يوســـاب،  األنبـــا  نيافـــة   +
إليبارشـــية األقصـــر، الـــذي عرض على قداســـة 
الرعويـــة  األمـــور  بعـــض  اللقـــاء  خـــالل  البابـــا 

باإليبارشـــية. الخاصـــة 

يوم األربعاء 15 سبتمبر 2٠21م
+ نيافة األنبا إســـطفانوس، أســـقف إيبارشية 
ببـــا والفشـــن بمحافظـــة بنـــي ســـويف، وتم خالل 
مـــن األمـــور الرعويـــة  اســـتعراض عـــدد  اللقـــاء 

الخاصـــة باإليبارشـــية.
يـــــــــــــــوم األحــــــــــــــــــد 19 سبتمبـــــــــــــــــــــر 

)باإلسكندرية( 2٠21م 
+ اآلبـــاء كهنة كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجس 
وســـط  كنائـــس  بقطـــاع  الشـــاطبي  منطقـــة  فـــي 
اإلســـكندرية، بحضـــور القمص أبـــرآم إميل وكيل 
البطريركيـــة باإلســـكندرية، وعـــرض اآلبـــاء علـــى 
قداسته بعض األمور الرعوية الخاصة بالكنيسة 
ومنهـــا الكتـــاب الجديـــد الـــذي أصدرتـــه الكنيســـة 

بعنـــوان »المزاميـــر المرتلـــة بألحان الكنيســـة«.
يــــــــــــــوم االثنيــــــــــــــــــن 2٠ سبتمبـــــــــــــــــر 

)بالقاهرة(: 2٠21م 
+ الســـفير طـــارق الوســـيمي، ســـفير مصـــر 

الجديـــد فـــي بوليفيـــا. 
+ الســـفير حـــداد الجوهـــري، ســـفيرنا الجديـــد 

فـــي غينيا االســـتوائية.
الســـفيرة هايـــدي ســـّري، قنصـــل مصـــر   +

فـــي مارســـيليا وجنـــوب فرنســـا.  الجديـــد 

العـــام  القنصـــل  هويـــدا عصـــام  الســـفيرة   +
نيويـــورك.  فـــي  الجديـــد 

عملهـــم  مقـــاّر  إلـــى  توجههـــم  قبـــل  وذلـــك 
ودار  بهـــا،  للعمـــل  تعيينهـــم  تـــم  التـــي  بالـــدول 
الحـــوار خـــالل اللقـــاء حول الدور الـــذي تقوم به 
الكنائـــس القبطيـــة فـــي هـــذه البـــالد، وتمنـــى لهم 
قداســـة البابـــا التوفيق فـــي مســـئولياتهم الجديدة.

+ الســـيد لويـــس دومـــا، ســـفير كنـــدا الجديـــد 
فـــي مصـــر، والذي أعـــرب عن ســـعادته بالعودة 
إلـــى مصـــر بالتزامـــن مـــع انطـــالق الجمهوريـــة 
الجديـــدة، وعـــن موضـــوع االعتـــداء الـــذي وقـــع 
علـــى إحـــدى كنائســـنا فـــي فانكوفـــر فـــي شـــهر 
يوليـــو الماضـــي، وأدى إلـــى تعرضهـــا لحريـــق 
كبيـــر، أوضـــح »دومـــا« أنـــه تـــم التعـــرف علـــى 
الجانـــي وُقِبـــض عليـــه، وجـــاري التحقيـــق معـــه.

يوم الثاثاء 21 سبتمبر 2٠21م
+ نيافـــة األنبـــا أنطونيـــوس مطران الكرســـي 
األورشـــليمي، وبرفقتـــه عـــدد مـــن اآلبـــاء الرهبان 
وإحـــدى الراهبـــات ممـــن يخدمـــون مـــع نيافتـــه، 
بعـــض  البابـــا  قداســـة  علـــى  نيافتـــه  وعـــرض 
الموضوعـــات الخاصـــة بأوضـــاع الخدمـــة فـــي 

األورشـــليمي. الكرســـي  ايبارشـــية 

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

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
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انلفس القوية ال تقلق وال تضطرب وال ختاف وال تنهار وال ترتدد، أما الضعيف فإنه يتخيل خماوف ويزنعج بسببها. )قداسة ابلابا شنودة اثلالث(

تكلمنـــا األســـبوع الماضـــي عـــن المزمـــور 37، وقلنـــا 
إنـــه يقـــدم لنـــا مجموعـــة مـــن دروس الحكمـــة للحيـــاة حتـــى 
يمـــارس اإلنســـان حياتـــه بطريقـــة صحيحـــة. وتكلمنا أيًضا 
أن خالصـــة آيـــة 1، 2 أن نبتعـــد عـــن الغيـــرة والحســـد 
والغضب من نجاح األشرار، ألن كل هذا خداع ومؤقت.

بِّ  واليوم ســـنتكلم عن الـــدرس األول »اتَِّكْل َعَلى الرَّ
اْلَخْيَر«..  َواْفَعِل 

بدايـــًة يجـــب أن نوّضـــح أنـــواع االتـــكال، ألنـــه توجـــد 
أنـــواع خاطئـــة مـــن االتـــكال.

أنـــواع االتـــكال الخاطـــئ أن يتكل اإلنســـان على ذاته، 
أو يتـــكل علـــى بشـــر، أو علـــى المـــال، وهـــذه أشـــهر أنواع 

االتـــكال الخاطـــئ، ألن االتـــكال معناه المســـاندة.
أواًل: االتـــكال علـــى الـــذات وهـــو أن اإلنســـان يضـــع 
كل ثقتـــه فـــي ذهنـــه فـــي فكـــره فـــي علمه فـــي معرفته فقط، 
ويتـــكل علـــى عقلـــه، وربمـــا يقـــول ليـــس يوجـــد إلـــه آخـــر، 
أنـــا إلهـــي عقلـــي، وأشـــهر نمـــوذج لهـــؤالء هـــم الملحـــدون. 
ْل َعَلـــى الـــرَّبِّ ِبـــُكلِّ َقْلِبـــَك، َوَعَلـــى  الكتـــاب يعّلمنـــا: »َتـــَوكَّ
َفْهِمـــَك اَل َتْعَتِمـــْد« )أم3: 5(. اإلنســـان الـــذي يعتمـــد على 
فكـــره وعقلـــه فقـــط، يفتـــح باًبا واســـًعا جًدا للشـــيطان ليدخل 
ويتالهـــى بـــه بأفـــكار خاطئـــة، مثلمـــا حـــدث مـــع موســـى 
النبـــي فـــي العهـــد القديـــم حين اتكل على عقلـــه لما أراد أن 
يخلص شـــعبه »َفـــَرَأى َرُجاًل ِمْصِريًّا َيْضـــِرُب َرُجاًل ِعْبَراِنيًّا 
ِمـــْن ِإْخَوِتـــِه، َفاْلَتَفـــَت ِإَلـــى ُهَنـــا َوُهَنـــاَك َوَرَأى َأْن َلْيَس َأَحٌد، 
ْمـــِل« )خـــر2: 12-11(،  َفَقَتـــَل اْلِمْصـــِريَّ َوَطَمـــَرُه ِفـــي الرَّ
اعتمـــد علـــى فكـــره البشـــري واســـتخدم العنـــف، وبمجـــرد أن 

عـــرف فرعـــون، موســـى خـــاف وهرب. 
يمكـــن أن يكـــون اتـــكال اإلنســـان علـــى العاطفـــة أو 
وجدانـــه الداخلـــي، نوًعـــا مـــن أنـــواع االتـــكال الخاطئ على 
الذات. يقول سفر األمثال »َاْلُمتَِّكُل َعَلى َقْلِبِه ُهَو َجاِهٌل، 
اِلُك ِبِحْكَمٍة ُهَو َيْنُجو« )أم2٨: 26(، مثل رفقة التي  َوالسَّ
اتكلـــت علـــى عاطفتها ومحبتها ليعقوب أكثر من عيســـو، 
فاقترحـــت علـــى ابنهـــا يعقوب أن يأخـــذ البركة بالخداع من 
يعقوب، واســـتخدمت أســـاليب خاطئة، وكانت النتيجة إنها 
ســـّببت مشـــاكل كثيرة ليعقوب بعد ذلك. كذلك الذي يرتبط 
عاطفًيـــا فقـــط بشـــخص بـــدون تفكيـــر أو مشـــورة. االتـــكال 
علـــى العاطفـــة فقـــط يســـتمر فتـــرة قصيرة ويضيع اإلنســـان 
بعـــد ذلـــك، فـــال بـــد لإلنســـان أن يكـــون متوازًنـــا ألن هللا 
أعطـــاه عقـــاًل وفكًرا وقلًبا ووجداًنا وإيماًنا، ليســـتخدمها كلها 

فـــي اتخـــاذ أي قرار فـــي الحياة.
لذلـــك  فقـــط، ومثـــال  يتـــكل علـــى قوتـــه  مـــن  وهنـــاك 
جليـــات الـــذي افتخر بقوته الجســـدية واتكالـــه عليها، وعّير 
الجســـدية  بقوتـــه  داود  جـــاء  حتـــى  شـــعب هللا،  صفـــوف 
الضعيفـــة، لكـــن اتـــكل على هللا، وكانت عبارته المشـــهورة 
»َأْنـــَت َتْأِتـــي ِإَلـــيَّ ِبَســـْيٍف َوِبُرْمـــٍح َوِبتُـــْرٍس، َوَأَنـــا آِتـــي ِإَلْيَك 
ِباْســـِم َربِّ اْلُجُنـــوِد« )1صـــم17: ٤5(، إيمانـــه بشـــخص 
هللا أن ينصـــره مـــن خـــالل الحجر الصغيـــر، وبالفعل مات 

جليـــات وانتصـــر داود. 
ثانًيا: االتكال على البشر يقول المزمور: »االْحِتَماُء 
ِل َعَلى ِإْنَساٍن. االْحِتَماُء ِبالرَّبِّ َخْيٌر  ِبالرَّبِّ َخْيٌر ِمَن التََّوكُّ
َؤَســـاِء« )مـــز11٨: ٨-٩(، وأيًضـــا  ِل َعَلـــى الرُّ ِمـــَن التَّـــَوكُّ
يقـــول الحكيم: »اســـم الرب برج حصيـــن« )أم1٨: 1٠(.. 
اســـم الرب مثل حصن كبير يحتمي فيه اإلنســـان. يذكرنا 
هذا بالصالة القصيرة في التقاليد الكنســـية »يا ربي يســـوع 

فـــــــــي شدائدهـــــــــم ونّجاهـــم وأظهـــر فيهـــم قوتـــه، هـــو يكـــون 
معـــك ويحفظك«. 

اإلنســـان المتـــكل علـــى هللا يســـلم لـــه كل حياته وذاته، 
يجعـــل هللا رفيـــق حياتـــه، ويســـتند عليـــه، حتـــى فـــي أزمنـــة 
الضيـــق، فـــي وادي ظـــل الموت، أنا ال أخاف ألنك معي.
لكـــن يجب أن ننتبه للفــــــــــارق بيـــــــــــن االتكـــــــــــال 

التـــواكل..  وبين 
االتـــكال علـــى هللا ال يعنـــي التـــواكل أو االســـترخاء أو 
عـــدم المبـــاالة أو عـــدم التفكيـــر، يقول القيـــس يوحنا ذهبي 
الفـــم: »النعمـــة ال تأتينـــا ونحن مســـتلقون علـــى ظهورنا«.

أوضـــح مثـــال فـــي العهـــد القديـــم لالتـــكال علـــى ربنـــا 
هـــو إبراهيـــم أبـــو اآلبـــاء، الـــذي قـــال لـــه هللا: »اْذَهـــْب ِمـــْن 
َأْرِضـــَك َوِمـــْن َعِشـــيَرِتَك َوِمـــْن َبْيِت َأِبيَك ِإَلـــى اأَلْرِض الَِّتي 
ـــَم اْســـَمَك،  َوُأَبـــاِرَكَك َوأَُعظِّ ـــًة َعِظيَمـــًة  ُأمَّ َفَأْجَعَلـــَك  ُأِريـــَك. 
َوَتُكـــوَن َبَرَكـــًة. َوُأَبـــاِرُك ُمَباِرِكيـــَك، َواَلِعَنَك َأْلَعُنـــُه. َوَتَتَباَرُك 
ِفيـــَك َجِميـــُع َقَباِئـــِل اأَلْرِض«. )تـــك12: 1-3(، وشـــرحها 
القديـــس بولـــس فـــي ســـفر العبرانييـــن: »ِباإِليَمـــاِن ِإْبَراِهيـــُم 
ـــا ُدِعـــَي َأَطـــاَع َأْن َيْخـــُرَج ِإَلـــى اْلَمـــَكاِن الَّـــِذي َكاَن َعِتيًدا  َلمَّ
َأْن َيْأُخـــَذُه ِميَراًثـــا، َفَخـــَرَج َوُهـــَو اَل َيْعَلـــُم ِإَلـــى َأْيـــَن َيْأِتـــي« 

)عـــب11: ٨(.
االتـــكال علـــى هللا نســـميه أحياًنا »التســـليم«، مثل من 
يتكـــّرس فـــي ديـــر أو في خدمـــة، ويكون أميًنا مع هللا الذي 

يدبـــر لـــه طريقه، وبالتالي هـــو محمول بيد هللا. 
مثـــال آخـــر لالتـــكال علـــى الـــرب هـــو حزقيـــا الملـــك، 
حيـــن حاربـــه ســـنحاريب ملـــك أشـــور، وقال بعجرفـــة: »وال 
َيجَعلُكـــْم َحَزقّيـــا تتَِّكلـــوَن عَلـــى الـــرَّبِّ قائـــاًل: إنقـــاًذا ُينِقُذنـــا 
. ال ُتدَفـــُع هـــِذِه المدينـــُة إَلـــى َيـــِد َمِلـــِك أّشـــوَر« )إش  الـــرَّبُّ
36: 15(، وابتـــدأ ســـنحاريب يســـتهزئ بحزقيـــا، وراهنـــه 
أن يعطيـــه 2٠٠٠ فـــرس لـــو أتـــى بـ2٠٠٠ فـــارس. ودخل 
حزقيـــا بيـــت الرب صرخ هلل ومزق ثيابه، وأرســـل إلشـــعياء 
النبـــي لكي يســـنده بصلواته؛ وفـــي تلك الليلة ضرب مالك 
الـــرب األشـــوريين وأهلـــك مـــن جنودهـــم 1٨5٠٠٠ مقاتل، 
وهـــرب ســـنحاريب ولجـــأ إلـــى إلـــه فـــي معبـــده فهجـــم عليـــه 
ابنـــاه وقتـــاله بالســـيف، وهلك ســـنحاريب وبقيـــت قصة من 

أعمـــال هللا واالتـــكال عليـــه كيـــف يكون.
+ المتـــكل علـــى ربنـــا يكون فرًحـــا ومتهّلـــًا »َوَيْفَرُح 
ِإَلـــى اأَلَبـــِد َيْهِتُفـــوَن، َوُتَظلُِّلُهـــْم.  َجِميـــُع اْلُمتَِّكِليـــَن َعَلْيـــَك. 
َوَيْبَتِهـــُج ِبـــَك ُمِحبُّـــو اْســـِمَك« )مـــز5: 11(، مثلمـــا تهلـــل 
موســـى والشـــعب بعـــد عبـــور البحـــر األحمر وغـــرق جيش 

فرعـــون، ورّتلـــوا فرًحـــا بنجاتهـــم.
+ عامـــة ثانيـــة للمتل على هللا هـــي »الطمأنينة«. 
تطمئـــن مـــن داخلـــك وتثـــق أن هللا ســـيجرى األمـــور وهـــو 
صاحبهـــا. الطمأنينـــة شـــكل مـــن أشـــكال الســـالم الداخلي.
+ عامـــة الرضـــا، ألن المتـــكل علـــى ربنـــا يكـــون 
إنســـان راضًيـــا ال يعـــرف التذمـــر، ومـــن أمثلـــة اإلنســـان 
وعاشـــت  وترّملـــت  تغّربـــت  وكيـــف  »راعـــوث«  الراضـــي 
حيـــاة صعبـــة، واتكلـــت على هللا وبقيـــت مرتبطة وملتصقة 
بحماتهـــا نعمـــي، وكيـــف دّبـــر هللا طريقهـــا وحياتهـــا حتـــى 

ثـــارت جـــدة فـــي نســـب الســـيد المســـيح.
الخاصـــة يـــا إخوتـــي.. اتـــكل علـــى ربنـــا بإيمانـــك، 
اتـــكل علـــى ربنا باالنتظـــار والصبر، اتكل على ربنا وابعد 
عن القلق واشـــعر أن يد هللا هي التي تقودك، وأن اتكالك 

علـــى ربنـــا ســـيفرحك وينـــزع روح التذمر فـــي داخلك. 
اتـــكل علـــى الـــرب واعـــرف أن هـــذا االتكال هـــو الذي 
ســـيجعل حياتـــك كلهـــا فـــي فرح، فاتـــكل على الـــرب وافعل 
الخيـــر فـــي حياتـــك بأّيـــة صـــورة وال تنتظر الـــرد، واعلم أن 
نعـــم هللا )الفـــرح والطمأنينـــة والرضـــا( أعظـــم مـــن مكافـــأة 
البشـــر. إللهنـــا كل مجـــد وكرامة مـــن اآلن وكل أوان وإلى 

اآلبـــد آمين.

عظة األربعاء ٨ سبتمبر 2٠21م من المقر البابوي بالقاهرة
المســـيح ارحمنـــي أنـــا الخاطـــئ«، ألنـــه بمجـــرد ذكـــر اســـم 
الـــرب، يكـــون حصًنـــا حـــول اإلنســـان، عالمـــة الصليـــب 

حصـــن حول اإلنســـان، وهي وســـيلة لالتـــكال عليه.
االتـــكال علـــى البشـــر هو إن يتغافل اإلنســـان عن أن 
هللا لـــه دخـــل فـــي األمـــور، وأنـــه هو مـــن يرتبهـــا »وأن كل 
األشـــياء تعمـــل مًعـــا للخيـــر للذيـــن يحبـــون هللا«، مثـــل هذا 

اإلنســـان يســـتبعد ربنا مـــن القصة.
: َمْلُعـــوٌن الرَُّجُل  إرميـــا النبـــي يقـــول: »هَكَذا َقـــاَل الرَّبُّ
الَّـــِذي َيتَّـــِكُل َعَلـــى اإِلْنَســـاِن، َوَيْجَعـــُل اْلَبَشـــَر ِذَراَعـــُه، َوَعِن 

الـــرَّبِّ َيِحيـــُد َقْلُبـــُه« )إر5: 17(.
+ مثـــال للنـــاس الذيـــن يتكلـــون علـــى البشـــر: يوســـف 
فـــي الســـجن حيـــن قـــال لرئيـــس الســـقاة »فـــي َثالَثـــِة أّيـــاٍم 
َك إَلـــى َمقاِمـــَك، فُتعطـــي  أيًضـــا َيرَفـــُع ِفرَعـــْوُن رأَســـَك وَيـــُردُّ
كأَس ِفرَعـــْوَن فـــي َيـــِدِه كالعـــاَدِة األوَلـــى حيَن ُكنَت ســـاقَيُه. 
وإنَّمـــا إذا َذَكرَتنـــي ِعنـــَدَك حيَنمـــا َيصيـــُر لَك َخيـــٌر، تصَنُع 
إَليَّ إحســـاًنا وَتذُكُرني لِفرَعْوَن، وُتخِرُجني ِمْن هذا الَبيِت« 
)تـــك٤٠: 13-1٤(. اعتمـــد يوســـف علـــى رئيس الســـقاة، 
ومع ذلك لم يذكره رئيس الســـقاة بل نســـيه )تك٤٠: 23(! 
يوســـف في ضعفه اتكل على إنســـان، في حين إن هللا له 

وقـــت معين سيســـتخدمه فيه.
ثالًثـــا: االتـــكال علـــى المـــال علمنـــا الســـيد المســـيح 
»ال َيقـــِدُر أَحـــٌد أْن َيخـــِدَم ســـيَِّديِن، ألنَّـــُه إّمـــا أْن ُيبِغـــَض 
الواِحـــَد وُيِحـــبَّ اآلَخـــَر، أو ُيـــالِزَم الواِحـــَد وَيحَتِقـــَر اآلَخَر. 
ال تقـــِدروَن أْن تخِدمـــوا هللَا والمـــاَل« )مـــت6: 2٤(، وكأنه 
جعـــل المـــال إلًها! هناك فـــرق ما بين المال ومحبة المال، 
المـــال نعمـــة مـــن عنـــد هللا، ييّســـر حياتنـــا ويســـّهل أمورنـــا 
وهـــذا شـــيء طبيعي، وأحياًنا يســـّمونه عصـــب الحياة بلغة 
االقتصـــاد؛ لكـــن محبـــة المـــال هـــي أصـــل لـــكل الشـــرور، 
وهـــذا مـــا نـــراه فـــي الصراعـــات والنزاعـــات والحـــروب التـــي 

تتـــم علـــى مســـتوى العالـــم كله.
هـــل المـــال هو خادمك أم ســـيدك؟ أقـــرب مثال ممكن 
أن نأخـــذه هـــو الشـــاب الغني، شـــاب عنـــده الحيوية وعنده 
المـــال، وعندمـــا قابـــل المســـيح جثـــا علـــى ركبتيـــه وســـأله: 
مـــاذا أفعـــل ألرث الحيـــاة األبدية؟ فقال له يســـوع أن يحفظ 
الوصايـــا، ورّد الشـــاب الغنـــي أنـــه حفظهـــا منـــذ حداثتـــه، 
فقالـــه يســـوع »اذهـــب وبـــع كل مالـــك وأعِط الفقـــراء فيكون 
لـــك كنـــز فـــي الســـماء، وتعـــاَل اتبعنـــي«، لقـــد أشـــار إلـــى 
نقطـــة ضعفـــه، واغتـــّم الشـــاب ومضـــى حزيًنا ألنـــه كان ذا 
أمـــوال كثيـــرة، لذلـــك بعض اآلباء يســـّمون هـــذا الغني بداًل 

مـــن الشـــاب الغنـــي، بالغنـــي الحزين.
ثاثة مظاهر خاطئة في االتكال:

1- من يتكل على ذاته وفكره مثل الملحدين.
2- مــــــــــــــــن يتكــــــــل علـــــــــــى البشــــــــــــــــــــــر ويظـــــــــــــــــن أن 

البشر سيســـاعدونه.
3- مـــن بيتـــكل علـــى المــــــــــال، والمـــال ال يحقـــق لـــه 

أي شـــيء.
أّمـــا الصـــورة اإليجابيـــة فهي »اتكل علـــى الرب وافعل 
الخيـــر«، يقـــول المرنـــم: »ُذوُقـــوا َواْنُظـــُروا َما َأْطَيـــَب الرَّبَّ 
ُطوَبـــى ِللرَُّجِل اْلُمَتـــَوكِِّل َعَلْيِه« )مز3٤: ٨(، المتكل على 
الـــرب ُيرَفـــع، طوبـــى لمـــن كان اتكالـــه على ربنا، سيســـّهل 
األمـــور ويرتّـــب لك كل شـــيء. مار إســـحق يقول: »توّكل 
علـــى هللا وســـّلم نفســـك لـــه، ألن ذاك الـــذي كان مع عبيده 
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إن اجلهاد احلسن إنما يعىن اتلكريس القلب باللكية هلذا العمل دون إرتباك بأمور أخرى. )القديس إمربسيوس(

سيامة دياكون للخدمة بـ »أنافورا«
إيبارشية القوصية ومري

سام نيافة األنبا توماس أسقف إيبارشية القوصية ومير، يوم الخميس 
٩ ســـبتمبر 2٠21م، دياكـــون جديـــد للخدمـــة فـــي بيـــت »أنافـــورا« التابـــع 
لإليبارشـــية، هـــو الدياكون حنـــا رزق. خالص تهانينا لنيافة األنبا توماس، 

وللدياكـــون حنـــا، ولمجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية وخـــدام بيت أنافورا.

رسامة دياكون
بإيبارشية مراكز الرشقية والعارش من رمضان

صلـــى نيافـــة األنبـــا مقـــار أســـقف الشـــرقية والعاشـــر مـــن رمضـــان، 
يـــوم الجمعـــة 17 ســـبتمبر 2٠21م، بكنيســـة  القـــداس اإللهـــي صبـــاح 
الشـــهيدة رفقة وأوالدها الخمســـة بكنيســـتها بالصالحية الجديدة، حيث ســـام 
الخـــادم ميخائيـــل عزمـــي بدرجـــة دياكـــون باســـم أغاثـــون. خالـــص تهانينـــا 
لنيافـــة األنبـــا مقـــار، وللدياكون أغاثون، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفـــراد الخدام والشـــعب.

سيامة ثالثة دياكونيني 
بإيبارشية باريس وشمال فرنسا

قـــام نيافـــة األنبـــا مـــارك أســـقف باريـــس وشـــمال فرنســـا، يـــوم الخميس 
٩ ســـبتمبر 2٠21م، بســـيامة ثالثـــة مـــن خدامهـــا فـــي درجـــة »دياكـــون« 
)شـــماس كامـــل(، وهـــم: )1( الشـــماس عطـــاهللا مجلـــي باســـم دياكـــون 

 )3( بولـــس،  دياكـــون  باســـم  أنـــدراوس  ناظـــم  والشـــماس   )2( تـــادرس، 
والشـــماس مجدي يوســـف باســـم دياكون أبرآم. خالص تهانينا لنيافة األنبا 
مـــارك، وللدياكونييـــن الجـــدد، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر 

أفـــراد الخـــدام والشـــعب.

ثالث مكرسات جديدات بإيبارشية املعادي

قـــام نيافـــة األنبـــا دانيال أســـقف المعادي وســـكرتير المجمـــع المقدس، 
يـــوم األحـــد 12 ســـبتمبر 2٠21م، بتكريـــس ثالثـــة من طالبـــات التكريس 
بكنيســـة الشـــهيد مـــار جرجس بكوتســـيكا )مقر المطرانيـــة(، وبعدها صلى 
نيافتـــه القـــداس اإللهي وألقى على المكرســـات كلمة عـــن الفضائل الثالثة 
التـــي يجـــب أن تتحلـــى بهـــا المكرســـة، وهـــي التجرد واالتضـــاع والطاعة. 
والمكرســـات الجديـــدات، والالتـــي اجتـــزن فتـــرة اختبـــار تجاوزت الســـنتين، 
هن: )1( تاسوني كيريا، )2( وتاسوني برسكيال، )3( وتاسوني هيالنة، 
ليصبح عدد المكرســـات بإيبارشـــية المعادي 2٤ مكرســـة. خالص تهانينا 
لنيافــــــــــة األنبــــــــــــــــــا دانيــــــــــــــال، وللمكرســـــــــــــــــــات الجديــــــــــــــدات، ولمجمــــــــــــــع 

مكرســـات اإليبارشية.

وزيرة اثلقافة وحمافظ اإلسكندرية يف افتتاح 
معرض الكتاب بالكية اإللكرييكية باإلسكندرية

اســـتقبل القمـــص أبـــرآم إميـــل وكيـــل البطريركية باإلســـكندرية، مســـاء 
يوم الجمعة 17 ســـبتمبر 2٠21م، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقســـية 
باإلســـكندرية، الدكتـــورة إينـــاس عبـــد الدايـــم وزيـــر الثقافـــة، واللـــواء محمد 
رئيـــس  علـــي  الحـــاج  هيثـــم  والدكتـــور  اإلســـكندرية،  محافـــظ  الشـــريف 
هيئـــة الكتـــاب الدولـــي، بحضـــور القمـــص أبـــرآم بشـــوندي وكيـــل الكليـــة 

اإلكليريكيـــة باإلســـكندرية.
رحـــب وكيـــل البطريركيـــة بالحضـــور متحدًثـــا عـــن دور الكنيســـة على 
مـــر العصـــور في نشـــر الثقافـــة والوعي المجتمعي مستشـــهًدا ببعض آباء 
الكنيســـة علـــى مـــر التاريـــخ وأيًضـــا عـــن دور الكنيســـة فـــي عهـــد قداســـة 
البابـــا تواضـــروس الثانـــي فـــي نشـــر الوعـــي والثقافـــة والتعليـــم عـــن طريق 
بنـــاء سلســـلة مـــدارس عيـــون مصر بمختلـــف المحافظات وإنشـــاء المكتبة 
البابويـــة المركزيـــة فـــي المقر البابـــوي بدير القديس األنبا بيشـــوي. وتبادل 

األطـــراف كلمـــات الترحيـــب والهدايـــا التذكارية.
وبعدهـــا افتتحـــت وزيـــرة الثقافـــة، والســـيد المحافـــظ معـــرض الكتـــاب 
الدولـــي الســـنوي بمقـــر الكليـــة اإلكليريكيـــة بالبطريركيـــة باإلســـكندرية.
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»أل

املؤتمر اخلامس للجنة املقبلني ىلع الزواج
أقامت لجنة المقبلين على الزواج المتفرعة من لجنة األسرة بالمجمع 
المقدس، على مدار يوَمي الثالثاء واألربعاء 1٤ و15 سبتمبر 2٠21م، 
مؤتمرهـــا الخامـــس، وذلـــك إليبارشـــيات الوجـــه القبلـــي، بعنـــوان »شـــريك 
الحيـــاة« فـــي ديـــر الســـيدة العـــذراء الُمحرق بأســـيوط. حضـــر المؤتمر من 
أحبـــار الكنيســـة، إلـــى جانـــب صاحبي النيافة: األنبا صليب أســـقف ميت 
غمـــر ومقـــرر لجنـــة المقبليـــن على الـــزواج، واألنبا بيجول أســـقف ورئيس 
الديـــر، أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا إســـطفانوس أســـقف ببـــا والفشـــن، واألنبا 

مكاريـــوس أســـقف المنيـــا، واألنبا فيلوباتير أســـقف أبو قرقاص.

»معهد ادلراسات« يشارك يف احتفايلة
املتحف القبطي بعيد انلريوز

شـــارك معهـــد الدراســـات القبطيـــة، يـــوم األحد 12 ســـبتمبر 2٠21م، 
فـــي احتفاليـــة أقامهـــا المتحـــف القبطي بمناســـبة عيد رأس الســـنة القبطية 
)النيـــروز( فـــي مقـــره بمصـــر القديمة. تضمنت االحتفاليـــة افتتاح معرض 
يضـــم بعـــض القطـــع الفنيـــة المرتبطـــة بعيـــد النيـــروز، ومحاضـــرة للدكتور 
إســـحق إبراهيـــم عجبـــان عميـــد المعهد بعنـــوان »النيروز ذكرى الشـــهداء« 
تناولـــت القيـــم الروحيـــة فـــي عيـــد النيـــروز والجوانب التاريخيـــة واألثرية له 
وارتباطـــه بالتقويـــم المصـــري القديـــم ونمـــاذج مـــن الفـــن القبطـــي المرتبـــط 
بالمناســـبة قديًمـــا وحديًثـــا، باإلضافـــة إلى عرض تاريخـــي لبعض النماذج 
مـــن الشـــهداء عبـــر العصـــور، متضمًنـــا الشـــهداء فـــي التاريـــخ الحديـــث 
والمعاصر، كما تضمن االحتفال أيًضا تقديم شـــهادة تقدير من المتحف 
القبطـــي لمعهـــد الدراســـات القبطيـــة. حضـــرت االحتفـــال مجموعـــة مـــن 

األســـاتذة والدارســـين بالمعهـــد، والمهتميـــن بالتاريـــخ واآلثـــار القبطية.

حول احلالة الصحية 
نليافة األنبا كريلس أسقف جنع محادي

عـــاد بســـالمة هللا إلـــى كرســـيه، يـــوم الثالثـــاء 1٤ ســـبتمبر 2٠21م، 
نيافـــة األنبـــا كيرلـــس أســـقف نجـــع حمادي بعد تماثله للشـــفاء مـــن الوعكة 
الصحيـــة التـــي تعـــرض لهـــا مؤخًرا. وتوجـــه نيافته إلى مقـــره بدير القديس 
األنبـــا بضابـــا بنجـــع حمادي لقضاء فترة النقاهة حســـب نصيحة األطباء، 

وكان فـــي اســـتقباله عـــدد مـــن اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية. كان نيافـــة األنبا 
كيرلـــس قـــد تعـــرض ألزمة صحية منذ أســـبوعين، دخـــل على إثرها إحدى 
المستشـــفيات، ليخضـــع للعـــالج تحـــت إشـــراف فريـــق من األطبـــاء، حتى 

تعافيـــه وخروجه.

افتتاح مركز طيب تابع لقطاع »القبة«

افتتـــح صاحبـــا النيافـــة األنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس مصر 
القديمة وأســـقفية الخدمات، واألنبا ميخائيل األســـقف العام لكنائس قطاع 
حدائق القبة والوايلي، مســـاء األحد 12 ســـبتمبر 2٠21م، مركز العذراء 
الطبـــي باألميريـــة التابـــع لقطـــاع حدائـــق القبـــة. حضر االفتتـــاح عدد من 
نواب البرلمان والمســـؤولين التنفيذيين، وعدد من اآلباء الكهنة ومســـؤولي 
وخـــدام أســـقفية الخدمـــات العامـــة واالجتماعيـــة. ويضـــم المركـــز الُمفتتـــح 
حديًثـــا أقســـام تخصصـــات االســـتقبال واألشـــعة والعظام والجراحـــة العامة 
والباطنة والجهاز الهضمي والمناظير والكلى واألســـنان والنســـاء والتوليد 

واألطفـــال والحميـــات والمـــخ واألعصاب والجلدية والنفســـية والعصبية.

الراهب القمص أرشيليدس الرسياين
رقـــد فـــي الـــرب صبـــاح يـــوم األربعـــاء الموافـــق 22 ســـبتمبر 2٠21، 
الراهب القمص أرشـــيليدس الســـرياني. ُوِلد في 22 يونيو 1٩٤1 بِاســـم 
بشـــرى شـــجر طانيـــوس. ترّهـــب بدير الســـيدة العـــذراء واألنبـــا يحنس كاما 
)الســـريان( فـــي 17 أبريـــل 1٩71 بيـــد مثلـــث الرحمـــات األنبـــا ثاوفيلـــس 
أســـقف ورئيـــس الديـــر الســـابق. ســـيم كاهًنا فـــي 5 أكتوبر 1٩75، وُرِســـم 

قمًصـــا فـــي 2٤ أغســـطس 1٩٨٠. 
خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبا متاؤس أســـف ورئيس الدير، ومجمع 

اآلبـــاء رهبان دير الســـريان العامر وكل محبيه.

القمص أرسانيوس شكري 
من إيبارشية بورسعيد

رقد في الرب، يوم الخميس 16 ســـبتمبر 2٠21م، القمص أرســـانيوس 
شـــكري، كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء ورئيس المالئكـــة ميخائيـــل الكاتدرال 
بحـــي الشـــرق فـــي بورســـعيد، التابعة إليبارشـــية بورســـعيد، عن عمـــر تجاوز 
71 عاًمـــا، وبعـــد خدمـــة كهنوتية دامت لحوالي 35 عاًما. ُولد األب المتنيح 
يـــوم 25 مايـــو 1٩5٠م، وســـيم كاهًنـــا فـــي 16 نوفمبـــر 1٩٨6م، ونال رتبة 
القمصيـــة فـــي 2٤ نوفمبـــر 2٠٠٠م، وتولـــى خـــالل خدمته مســـئوليات منها 
إعـــداد الخـــدام واجتمـــاع الخـــدام والتدريـــس فـــي كليـــة البابـــا كيرلـــس عمـــود 
الديـــن اإلكليريكيـــة ببورســـعيد، باإلضافة إلى خدمـــات رعوية أخرى. وأقيمت 
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صلـــوات تجنيـــزه بكنيســـته، فـــي الخامســـة مـــن مســـاء اليـــوم ذاتـــه. خالـــص 
تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا تـــادرس مطـــران بورســـعيد، ولمجمع اآلبـــاء كهنة 

اإليبارشـــية، وألســـرته المباركة وكل محبيه.

القمص حينس اكما زيك 
من إيبارشية البحيرة

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم الخميس ٩ ســـبتمبر 2٠21م، القمـــص يحنس كاما 
زكي، كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء والشـــهيد مار جرجس بالهوكارية-وادي 
النطـــرون، وكنيســـة الشـــهيد مـــار جرجس بسوســـنة الـــوادي-وادي النطرون، 
التابعتين إليبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، عن عمر قارب 
57 ســـنة بعـــد أن قضـــى فـــي الخدمـــة الكهنوتية أكثر من 25 ســـنة. وصلى 
صلـــوات التجنيـــز نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس مطـــران اإليبارشـــية، وشـــاركه 
نيافة األنبا إيســـاك األســـقف العـــام والمدبر الروحي لديـــر القديس مكاريوس 
الســـكندري بجبـــل القاللـــي، ومجمـــع كهنـــة إيبارشـــية البحيـــرة، ووفـــود رهبانية 
مـــن أديـــرة وادي النطـــرون. ُوِلـــد األب المتنيـــح باســـم نعيم زكـــي جرجس يوم 
1٠ أكتوبـــر 1٩6٤م، بقريـــة الجرايســـة، مركز شـــبراخيت، محافظة البحيرة، 
وحصـــل علـــى دبلوم التجــــارة عـــام 1٩٨5م، ثم بكالوريـــوس العلوم الالهوتية 
مـــن كليـــة القديـــس البابـــا أثناســـيوس الرســـولي بدمنهور. ســـيم كاهًنا في 25 

فبرايـــر 1٩٩6م، ونـــال رتبـــة القمصيـــة في 16 أغســـطس 2٠15م. 
خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا باخوميـــوس، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة 

اإليبارشـــية، وألســـرته المباركـــة وكل محبيـــه.

القس غربيال منري 
من إيبارشية المنوفية

رقـــد فـــي الـــرب يوم األربعـــاء ٨ ســـبتمبر 2٠21م، القس غبريال منير، 
كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجس بقرية ســـبك الضحاك التابعة إليبارشـــية 
المنوفيـــة، عـــن عمـــر بلـــغ 63 ســـنة بعـــد أن خـــدم المذبح المقـــدس لمدة 3٨ 
ســـنة، وُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه اليـــوم ذاتـــه. واألب المتنيـــح مواليـــد شـــهر 
أكتوبـــر 1٩5٨م، وســـيم كاهًنـــا بيد نيافة األنبا بنياميـــن مطران المنوفية عام 
1٩٨3م. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا بنياميـــن، ولمجمـــع اآلباء كهنة 

اإليبارشـــية، وألســـرته المباركة وكل محبيه.

القس لوجنينوس ويلم 
من إيبارشية وسط الجيزة

رقـــد فـــى الـــرب يـــوم الخميـــس 16 ســـبتمبر 2٠21م، القس لونجينوس 
وليـــم، كاهـــن كنيســـة القديـــس أبـــي مقار، محطـــة جامعة القاهـــرة، عن عمر 
قـــارب 53 ســـنة، بعـــد أن قضـــى فـــي الخدمـــة الكهنوتية أكثر من 1٤ ســـنة. 
ُولـــد األب المتنيـــح باســـم متـــى وليـــم متـــى يـــوم 25 نوفمبـــر 1٩6٨م، وســـيم 
كاهًنـــا بيـــد المتنيـــح األنبـــا دوماديوس مطـــران الجيزة يـــوم 7 يونيو 2٠٠7م، 
وتميـــزت خدمتـــه بالنشـــاط والجديـــة واألمانـــة. وأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه فـــي 
الواحـــدة مـــن بعـــد ظهر اليوم ذاته بكنيســـة الشـــهيد مار جرجس، شـــارع مراد 
)مقـــر مطرانيـــة وســـط الجيـــزة(. خالـــص تعازينا لنيافة األنبا ثيؤدوســـيوس 
أســـقف وســـط الجيزة، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشية، وألسرته المباركة 

محبيه. وكل 

ســـفر الخـــروج هـــو الســـفر الثانـــي 
فـــي ترتيـــب أســـفار العهد القديـــم، وأحد 
اســـفار موســـى النبـــي الخمســـة )تـــوراة 
موســـى(، والســـفر يتحـــدث عـــن خروج 
مصـــر- أرض  مـــن  إســـرائيل  بنـــي 
حيـــث اســـتعبدهم المصريـــون لســـنوات 
حيـــث  الموعـــد  أرض  إلـــى  طويلـــة- 
إلههـــم  الـــرب  ليعبـــدوا  الشـــعب  خـــرج 
فـــي األرض التـــي وعـــد هللا إبراهيـــم ان 
يعطيهـــا لـــه ولنســـله مـــن بعـــده، وقصة 
إلـــى  واضحـــة  بصـــورة  تشـــير  الســـفر 
رحلـــة خـــروج اإلنســـان المســـيحي مـــن 
ره  عبوديـــة الشـــيطان والخطيـــة، وتحـــرُّ
الســـماوي.  الملكـــوت  إلـــى  ودخولـــه 
والســـفر يحكـــي طريـــق هـــذه الحريـــة.. 
هللا  وعمـــل  وبركاتهـــا..  ووســـائلها.. 

الخـــروج. هـــذا  لمســـاندة 
أواًل: مقدمـــــات وخلفيــــــــات فــــــــي 

الخروج  سفر 
بســـفر  الســـفر  ُســـمِّي  تسميتـــــــــه: 
الخـــروج ألنـــه يحكـــي قصة خـــروج بني 
مـــن أرض مصـــر، وخاصـــة  إســـرائيل 
فـــي األصحاحـــات )13-15(. وحادثة 
الخـــروج وانشـــقاق البحـــر األحمـــر أمـــام 
الشـــعب همـــا مـــن أهـــم احـــداث الكتـــاب 
المقـــدس ومـــن أهم االحـــداث التاريخية، 
وأيًضـــا مـــن أهـــم االختبـــارات الروحيـــة 

فـــي حيـــاة اإلنســـان.
كاتـــب الســـفر هو موســـى النبي: 
م،  ق.  ســـنة   1٤5٠ حوالـــي  كتبـــه 
وأحداثـــه حقيقيـــة، وتم الخـــروج جغرافًيا 
منطقـــة  الكائنـــة جنوبـــي  المنطقـــة  فـــي 

حالًيـــا. واإلســـماعيلية  الســـويس 
الســـفر يقـــدم موســـى كشـــخصية 
تاريخيـــة: قائـــد.. ومشـــرع.. وخـــادم.. 
إاّل أن أهـــم مـــا يميـــز شـــخصية موســـى 
أنـــه صـــار مثـــااًل حيًّـــا للســـيد المســـيح، 
يســـوع  الـــرب  شـــهد عـــن حياتـــه  لذلـــك 
نفســـه قائـــاًل: »كمـــا رفـــع موســـى الحّيـــة 
فـــي البريـــة، هكـــذا ينبغـــي أن ُيرَفـــع ابن 
االنســـان لكـــي ال يهلـــك كل مـــن يؤمـــن 
األبديـــة«  الحيـــاة  لـــه  تكـــون  بـــل  بـــه 

)يـــو3:15،1٤(.
ســـفر الخـــروج يؤكد فكـــرة أن هللا 
كان  وكمـــا  شـــعبه:  لخـــاص  ينـــزل 
لينّجـــي  ُمخّلًصـــا  القديـــم  فـــي  موســـى 
إســـرائيل، وكما نظر هللا في الســـفر إلى 
مذّلة شعبه ونزل ليخلصهم، كذلك فعل 
الـــرب في العهـــد الجديد.. فاهلل من أجل 
محبتـــه لشـــعبه وباختيـــاره الكامل، تنازل 
عن مجده لكيما يخلص شـــعبه.. وبهذا 
يظهـــر أن العهـــد الجديـــد كان مخفًيـــا 
فـــي العهـــد القديـــم.. والعهـــد القديـــم 
ُاســـُتعِلن بأغلـــب أحداثه فـــي الجديد.

ســـفر الخـــــــــــروج ســـفر الحديـــث 
الخطيـــة  مـــن عبوديـــة  الحريـــة:  عـــن 
والشـــيطان، وأيًضـــا الحرية من عبودية 
عـــن  موســـى  تخّلـــى  فعندمـــا  الـــذات.. 
ثقتـــه بذاتـــه واعتمـــاده علـــى قوتـــه لكيما 
يخلـــص إخوته، اســـتخدمه الـــرب لكيما 
يقـــود شـــعبه ليعـــود إلـــى أرض الموعد. 
فالخـــادم الناجـــح هـــو الـــذي يتحـــّرر 

مـــن ذاته.
ارتبـــاط  يشـــرح  الخـــروج  ســـفر 
الوصيـــة اإللهيـــة بالخيمـــة والعبـــادة: 
ففـــي الســـفر أخـــذ موســـى الوصايـــا مـــن 
يصنـــع  أن  اهتـــم  وأيًضـــا  الـــرب،  يـــد 
وهـــو  الشـــعب،  ليعبـــده  مســـكًنا  للـــرب 
بهـــذا يؤكـــد علـــى ضرورة عـــدم انفصال 
المعرفـــة الروحية والالهوتية عن الحياة 
أن  معنـــى  فـــال  الروحـــي..  واالختبـــار 
الروحيـــة  بالمعـــارف  رؤوســـنا  تمتلـــئ 
النظريـــة بينمـــا ال نهتـــم أن نعيـــش بهـــا 

عملًيـــا. ونختبرهـــا 
ســـفر الخروج ســـفر يرتبـــط بحياة 
البريـــة والهـــدوء: وهـــو بهـــذا يؤكـــد أن 
اإلنســـان الروحـــي يحتـــاج دائًمـــا لفترات 
مـــن الهـــدوء تســـاعده أن يتعـــّرف علـــى 

هللا، وتحّفـــزه ليتحـــّرر مـــن خطايـــاه.
ســـفر الخـــروج هـــو ســـفر يتحدث 
عـــن مفهـــوم الخـــاص: وعـــن ارتبـــاط 
الخـــالص بســـفك الدم.. فكمـــا كان ذبح 
الخـــالص  بدايـــة طريـــق  هـــي  الفصـــح 
مـــن العبوديـــة، كذلـــك كان مـــوت ربنـــا 
يســـوع علـــى الصليـــب فـــداء للعالـــم كله 
وســـبب خـــالص لـــكل البشـــرية »بـــدون 
ســـفك دم ال يمكـــن أن تحـــدث مغفـــرة« 

)عـــب٩:22(.
رحلـــة  يشـــرح  الخـــروج  ســـفر 
الملكـــوت  نحـــو  المســـيحي  اإلنســـان 
هنـــاك  أن  ينفـــي  وال  الســـماوي، 
صعوبـــات ينبغـــي أن نعبـــر بهـــا فـــي 
طريـــق خاصنا: فرغـــم أنه يحكي بداية 
طريـــق الحريـــة والخالص مـــن الخطية، 
الطريـــق  فـــي  عانـــى  الشـــعب  أن  إاّل 
مـــدة أربعيـــن ســـنة حتـــى وصلـــوا أرض 
الموعـــد، فعلـــى اإلنســـان أن يجاهـــد في 
طريقـــه للســـماء »ال ُنكلَّـــل إن لـــم نجاهد 

)2تـــي5:2(. قانونًيـــا« 
أن  يؤكـــد  الخـــروج  ســـفر  أخيـــًرا 
الخـــاص يرتبـــط بالفـــرح والتســـبيح: 
فكمـــا رّنمـــت مريـــم وكل الشـــعب للـــرب 
بعـــد خالصهـــم مـــن يـــد فرعـــون، هكـــذا 
كمؤمنيـــن  حياتنـــا  تمتلـــئ  أن  يجـــب 
الفـــداء  أجـــل  مـــن  والخـــالص  بالفـــرح 
الـــذي صنعـــه ويصنعـــه الـــرب كل يـــوم 
مـــن أجل خالصنـــا.. حتى وان امتألت 

واآلالم. بالمصاعـــب  حياتنـــا 

 metropolitanpakhom@yahoo.com
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كلنـــا يعلـــم حقيقـــة هامـــة وهـــي 
أنـــه ال خـــاص خـــارج الكنيســـة، 
أحــــــــــد  يتمتـــــــــــــع  لـــن  أنـــه  بمعنـــى 
بعضويتـــــــــه  إال  نفســـه  بخـــالص 
الحقيقيـــة فـــي الكنيســـة بممارســـــــة 
أســـرارها المقدســــــــــة، ليثبـــــــــت فـــي 
المســـيح ويتمتـــع بمعيتـــه المقدســـة، 
ألن فـــي الكنيســـة ينابيـــع الخالص 
مـــن خـــالل عمـــل الـــروح القـــدس. 
لهـــذا يجـــب علـــى كل خادم في أي 
درجـــة أن يحب مخدوميه ويربطهم 
بالكنيســـة ليتمتعوا بكنوزها الحياتية 
مـــن خالل الفهم والمعرفة، والوعي 
بـــكل مـــا فيهـــا مـــن عطايـــا إلهيـــة 
وعمـــل مقـــدس لألســـرار المقدســـة.
1- يلـــزم لذلك خادم كنســـي: 
وحبهـــا،  الكنيســـة  بفكـــر  مرتبـــط 
المناســـبات  كل  يحيـــا  الـــذي 
الكنســـية كاألعيـــاد الســـيدية وأعياد 
القديسين، ويعي القراءات المقدسة 
فـــي كل قـــداس إلهـــي بذهـــن مفتوح 
وقلب منســـحق، يشـــعر بأبوة اآلب 
الكلمـــة  االبـــن  ونعمـــة  الســـمائي 
القـــدس  الـــروح  وتيـــار  المتجســـد، 
المقدســـات  كنـــوز  يكشـــف  الـــذي 
اإللهيـــة وأســـرار الحكمـــة المذخـــرة 
فـــي طقـــس الكنيســـة ومـــا يحتويـــه 
وحـــركات  وألحـــان  كلمـــات  مـــن 
طقســـية لهـــا معـــاٍن روحيـــة هامـــة، 
األرثوذكســـية  العقيـــدة  فـــي  فيثبـــت 
وتاريـــخ الكنيســـة الحافـــل بالمجامع 
اآلبائيـــة ومـــا وضعـــوه مـــن أســـس 

قويـــة. إيمانيـــة 
2- تزكيــــــــة روح االنتمــــــــاء 
للكنيســــــــــة: بمعنــــــــــــى االنتمــــــــــاء 
الليتورجـــــــــــي للذبيحــــــــــــة المقدســــــــة 
وفاعليتهـــــــــــا، والتسابيـــــــح السماوية 
وروح  الكنسيــــــــــــة  والمناسبــــــــــــــات 
العبـــادة الحـــارة والطاعـــة لنظامها، 
للكنيســـة  بالـــوالء  الخـــادم  وشـــعور 
وفضلهـــا، فيخـــرج مـــن االنطوائيـــة 
الذاتيـــة، والعزلـــة الناتجــــــــــــــــــة عـــن 
اإلحســـاس بالضعـــف البشـــــــــــــــري، 
مستنــــــــًدا علـــى مراحـــــــــم هللا حيـــن 
يـــرّدد )كيرياليســـون(، متذكـــًرا ذلـــك 
أبـــوة  يصـــّور  الـــذي  الرائـــع  الَمَثـــل 
كل  لقبـــول  المفتـــوح  وحضنـــه  هللا 
تائـــب حقيقـــي يحاســـب نفســـه فـــي 

الرحمـــة  دائًمـــا  يـــوم، ويطلـــب  كل 
والمغفـــرة كما تعلمنا الكنيســـة )ِحّل 
وأغفـــر واصفـــح( لكمـــال المغفـــرة.

للكنيســـة:  التلمـــذة  3- روح 
مـــن خـــالل أب اعتـــراف روحانـــي 
بأبـــوة  والشـــعور  لـــه،  والبنــــــــــــــــوة 
اآلبـــاء  بفكـــر  مشـــبًعا  الكهنـــوت، 
التلمـــذة،  فـــي  الغنــــــــــــــــي  وتراثهـــم 
الـــروح  واالســـتناد علـــى إرشـــــــــــــــــاد 
القـــدس علـــى فم الكاهـــن بإخالص 
البنيـــن وليس تمـــرد العبيد، فنعيش 
أن  متذكريـــن  الحقيقيـــة  التلمـــذة 
يتســـاقطون  مرشـــد  بـــال  الذيـــن 
كأوراق الشـــجر فـــي الخريف، وهنا 
نذكـــر ذلـــك القول الرائـــع )ويل لمن 
هـــو وحـــده إن ســـقط إذ ليـــس لـــه 
ثـــاٍن ليقيمـــه(، وهكـــذا نعيـــش فـــي 
وحدانيـــة الـــروح حافظيـــن لإليمـــان 
المســـتقيم، متذّوقيـــن دائًمـــا عذوبـــة 
حـــب هللا العجيـــب، ألنـــه يخّلـــص 

شـــعبه مـــن خطاياهـــم دائًمـــا.
4- التســـليم الحـــي المعـــاش 
للتـــراث الكنســـي: فمـــا نعيشـــه في 
الكنيســـة مـــن طقـــوس قد تســـلمناها 
وعبـــر  مارمرقـــس  القديـــس  مـــن 
المجامـــع وتوالـــى اآلبـــاء المؤتَمنين 
علـــى البيعـــة المقدســـة جيـــاًل بعـــد 
فـــي  الحـــواس  وبإشـــراك  جيـــل، 
مـــن  الكنيســـة  فـــي  يـــدور  مـــا  كل 
صلـــوات وألحـــان للكلمـــات بيديـــن 
مرفوعتيـــن هلل، والبخور المتصاعد 
مـــع النظـــر لأليقونات التـــي تذّكرنا 
بشـــخصيات روحية ســـبقتنا للسماء 
بعـــد رحلـــة جهاد مقـــدس في عبادة 
َحيَّـــة مقدســـة تمـــأل الشـــعور والـــال 
بـــكل  اإلنســـان  وتجعـــل  شـــعور، 
حواســـه حيًّـــا فـــي الكنيســـة يرتـــوي 
مـــن مـــاء الحيـــاة، ويرتبط بســـحابة 
الشـــهود من قديســـي الكنيســـة التي 
هـــي بيـــت المالئكـــة وأم الشـــهداء 
ومصنـــع القديســـين فـــي كل مـــكان 
وكل زمـــان، مـــع الشـــموع المضيئة 
الـــــــــــــروح األرثوذكسيـــــــــــــــة  وإســـباغ 
باإلشـــاردات الكنســـية، لننتفـــع مـــن 
هـــذا الحصـــن القوي ضــــــــد حروب 
الشياطيـــــــــــــــن ومؤامراتهــــــــم لجـــذب 
النفـــوس للهـــــــــــــالك.. وربنـــا يحفـــظ 

الجميـــع ويقّدســـهم.

anbabenyamin@hotmail.com

+ اإلنســـان هـــو الوحيـــد الـــذي قيل 
عنـــه »ذكًرا وأنثى خلقهـــم«، ليتأكد أن 
لنـــا أًبـــا واحـــًدا وأًمـــا واحـــدًة. وأنـــه صنع 
مـــن آدم واحـــد كل ســـكان األرض. وقد 
تكلـــم بصيغـــة الماضـــي معبـــًرا عّما في 
والحاضـــر  الماضـــي  بـــأن  هللا،  قصـــد 
البشـــرية  عـــن  نائًبـــا  واحـــًدا. وآدم كان 
كلهـــا. وفـــي ســـر الـــزواج: مـــن اختـــار 
زوجتـــه باستشـــارة هللا، يكـــون قـــد وجـــد 
والروحيـــة  الجســـدية  حياتـــه  شـــريكة 
»جســـًدا واحـــًدا«. فالمســـيحية أعـــادت 
للـــزواج الصورة األولـــى: »خلقهما ذكًرا 
وأنثـــى، فالـــذي جمعـــه هللا ال يفرقـــه 
إنســـان« )مـــت 5:1٩-6(. وال يجـــوز 
الطـــالق إاّل لعلـــة الزنـــا: »مـــن طلـــق 
زوجتـــه إال بعلـــة الزنا وتـــزوج بأخرى 
يزنـــي. ومـــن تـــزوج بمطلقـــة يزنـــي« 

.)٩:1٩ )مـــت 
+ البركـــة التي أُعطيت للجميع في 
آدم، تشـــير إلى وحدة الجنس البشـــري، 
يربطهـــم ربـــاط األخـــوة والمحبـــة: »هللا 
مـــن  أمـــة  كل  واحـــد  آم  مـــن  صنـــع 
الناس يســـكنون على وجـــه األرض« 

.)26:17 )أعمـــال 
+ باركهـــم هللا لإلكثـــار واإلنجـــاب. 
بـــارك ثمـــرة آدم وســـاللته التـــي ســـتمأل 
األرض فـــي نقـــاوة وبر وقداســـة، وليس 
بطبيعـــة ســـاقطة مطـــرودة تحـــت حكـــم 

والفســـاد. الموت 
س: هل كان عامل الموت موجوًدا 

قبل السقوط بالرغم من اإلكثار؟
ج: الحيوانـــات والطيـــور ال تموت، 
ألن المـــوت هـــو انفصـــال عن الجســـد. 
فكلمـــة الموت خاصة باإلنســـان. وذرية 
آدم كان ممكًنـــا أن تكـــون خالدة جســـًدا 
وروًحـــا، وكان ممكًنـــا أن يتكاثـــروا فـــي 
الجنـــة وخارجهـــا. وكان ممكًنا أن تكون 
األرض مملـــوءة بمالئكـــة أرضيين ليس 

فيهـــم بشـــر، لو لم يســـقط آدم.
+ أول بركــــــــــة هـــــــــي بركة الكثرة.. 
وحتـــى بعـــد إعادة تكويـــن العالم: »بارك 
هللا نوًحـــا وبنيه وقـــال اثمروا وأكثروا« 
)تـــك 1:٩(. وبـــارك إبراهيـــم: »اجعلـــك 
أمـــــــــــة عظيمـــــــــة« )تك 3-1:12(. 
وأعطاهــــــــــم الســـلطة: »لتكن خشـــيتكم 
ورهبتكـــم علـــى كل حيوانـــات األرض 
وطيـــور الســـماء وكل مـــا يـــدب على 
األرض، وكـــــــــــل أسمــــــــاك البحـــــــر« 

)تـــك 1:2٨(.
+ وأيًضـــا بركـــة روحيـــة: »تتبـــارك 
)تـــك  األرض«  قبائـــل  جميـــع  فيـــك 
ملكيصـــادق إلبراهيـــم:  بركـــة   ،)3:12
»مبـــارك ابـــرام مـــن هللا العلـــي مالـــك 

)تـــك 1٤:1٩(،  الســـموات واألرض« 
وبركـــة هللا لـــه: »أبـــاركك مباركة وأكثر 
نســـلك تكثيًرا كنجوم الســـماء وكالرمل 
الذي على شـــاطئ البحـــــــــر، وتتبارك 
في نسلك جميــــــــــع أمــــــــــــم األرض« 
)تـــك 16:22( )بعـــد تقديـــم اســـحق(. 
نســـلك  »وأكثـــر  اســـحق:  هللا  وبـــارك 
كنجوم الســـماء، وأعطي نسلك جميع 
هـــذه البـــاد وتتبارك في نســـلك قبائل 
األرض« )تـــك 1٤:2٨( وبعـــد صـــراع 
اســـمك  ُيدعـــى  »ال  مـــع هللا:  يعقـــوب 
فيمـــا بعـــد يعقـــوب بل إســـرائيل، ألنك 
جاهـــدت مـــع هللا والنـــــــــاس وقدرت« 

.)2٨:2٨ )تـــك 
++ إنســـان يبـــارك إنســـاًنا: مثـــل 
بركة اسحق ليعقوب »فليعطيك هللا من 
ندى الســـماء ومن دســـم األرض، وكثرة 
حنطـــة وخمـــر. لُيســـتعبد لـــك شـــعوب، 
وتســـجد لـــك قبائل، كن ســـيًدا ألخوتك، 
وليســـجد لك بنو أمك« )تك 27:2٩(. 
وكان االبـــن البكـــر هـــو رئيس األســـرة، 
يأخـــذ نصيبين من الميراث وكان كاهًنا 

لألســـرة قبل كهنـــوت هارون.
+ شـــيث وأخنـــوخ ومتوشـــالح ونـــوح 
كانـــوا  ويعقـــوب،  واســـحق  وإبراهيـــم 

آبـــاء. رؤســـاء  بطاركـــة 
+ البكر كان ســـيأتي منه المســـيح. 
بالبكوريـــــــــــــة  استهـــــــــان  عيســـو  ولكـــن 
والكهنـــوت، وكـــذا بمجــــــــــــئ المسيــــــــــــح 

نســـله. من 
+ البركـــــــــة كانـــت تحمـــــــــل بـــركات 
ماديــــــــــــــة وزمنيـــــــــــــــة، الغنـــــــــــى، األوالد، 
العظمـــة، الســـلطة، هـــذه كانـــت رمـــوًزا 

لروحيـــات العهـــد الجديـــد.
+ كان اآلبـــاء يســـعون وراء البركـــة 
ويطلبونهـــا، ســـواء بركـــة هللا، أو بركـــة 
الوالديـــن، أو الكهنـــة، لدرجة أن يعقوب 
صـــارع مـــع هللا حتـــى أخـــذ البركة. )تك 

.)2٩-26:32
+ يعقـــوب ليوســـف: »هللا القـــادر 
على كل شـــيء.. باركنـــي وقالي لي: 
هـــا أنـــا أجعلـــك مثمـــًرا وأكثر نســـلك« 

.)٤-3:٤٨ )تـــك 
+ البركـــة هـــي أســـاس للعالقة بين 
بيـــن  وأوالده،  اآلب  بيـــن  والنـــاس،  هللا 

الكاهـــن ورعيتـــه.
+ توجـــد بـــركات روحيـــة: »باركنـــا 
كـــم بـــكل بركة روحيـــة« )أف 1: 3(، 
»كأس البركـــة التـــي نباركهـــا أليســـت 
هـــي دم المســـيح« )1كـــو 16:1٠(، 
بركـــة اآلبــــــــــــــاء ألوالدهــــــــــــم الروحييـــن، 
وبركـــة ختـــام الصلـــوات فـــي عشيـــــــــــــــــة 

وباكـــر والقـــداس.

 مطران أمخيم وساقلته

)7( رس الزواج: 
ذكًرا وأنىث خلقهم )تك ١: 27(



15 لة الكرازة - 24 سبتم�ب 2021 مب

َْحِر َجِيُع َخَطايَاُهْم« )يم 7: ١9( ْعَماِق ابلْ
َ
اَمَنا، َوُتْطَرُح يِف أ

َ
»َيُعوُد يَرمَْحَُنا، يَُدوُس آث

هـــذا درس عظيـــم فـــي مدرســــــــــــة 
المســـيح المعّلـــم األعظـــم، فيـــه يعّلمنـــا 
منهجيـــة رائعـــة للتفكيـــر والُحكـــم علـــى 
األشـــياء واألفـــكار. فـــي هـــذا النـــص 
يســـأل الرب تالميذه ســـؤالين مرتبطين 
ببعضهمـــا، األول يخـــّص مـــاذا يقـــول 
يقولـــون  مـــاذا  والثانـــي  عنـــه،  النـــاس 
هـــم عنـــه. وبالطبـــع فالـــرب يعرف كل 
شـــيء، ولكنـــه أراد أن ُيعلـــم تالميـــذه 
يتحّققـــوا  أن  يجـــب  أنهـــم  فـــي  درًســـا 
أواًل مـــن كل مـــا ُيقـــال قبـــل أن يقبلـــوه، 
وهـــو بهـــذا ينقذهم من طريقـــة التفكير 
العامـــة، لكـــي يتعّلمـــوا أاّل يفكروا مثل 
اآلخريـــن، وال يضمروا أفكاًرا مشوشـــة 
متذبذبـــة، ويأخـــذ بيدهـــم إلـــى األجابـــة 
الصحيحــــــــــــة مــــــــــــن خــــــــــــالل منهجية 
صحيحة، كمــــــــــــــا يقـــــــــــــــول القديــــــــــــس 

كيرلـــس االســـكندري. 
وعندمـــا ســـأل الـــرب »وأنتـــم مـــن 
تقولـــون...؟«، فهـــو يريدنـــا أن تكـــون 
داخلنـــا،  ومـــن  شـــخصية  قناعاتنـــا 
يقولـــه  لمـــا  ترديـــد  مجـــرد  وليســـت 
ـــق مـــن صّحـــة مـــا  اآلخـــرون بـــال تحقُّ
غالًبـــا  تكـــون  النـــاس  فـــآراء  يقولـــون، 
فهـــم  متضاربـــة،  أو  صحيحـــة  غيـــر 
ال يتمتعـــون بنفـــس الملـــكات العقليـــة 
ولعلنـــا  أهدافهـــم،  فـــي  ومختلفـــون 
الحظنـــا تضـــارب آراء النـــاس حـــول 
كل  وكانـــت  نفســـه  المســـيح  شـــخص 
نوايـــا  ُحســـن  رغـــم  خاطئـــة  أجاباتهـــم 
معظمهـــم، وفي هذا الموضوع اإللهي 
يحتـــاج اإلنســـان إلى مـــا هو أكثر من 
مجـــرد التفكيـــر الصحيـــح، يحتاج إلى 
لكـــي  داخلـــه  فـــي  األلهيـــة  االســـتنارة 
مـــن  أهـــم  هنـــاك  هـــل  إلنـــه  ترشـــده، 

بالمســـيح؟ الصحيـــح  اإليمـــان 
ولعل هذه المنهجية هي ما يمكننا 
 )Criticism( أن نطلـــق عليـــه اآلن
»التفكيـــر النقـــدي«. هنـــا ال ينبغي أن 
نفكـــر فـــي المعنى الســـلبي للمصطلح 
والـــذي  الكثيريـــن  بيـــن  الشـــائع  وهـــو 
يتبـــادر دائًما إلـــى الذهن، فالمصطلح 
لـــه تاريـــخ طويـــل ونجده عنـــد كلٍّ من 
أفالطـــون وأرســـطو، وهـــو مـــن الكلمة 
اليونانيـــة )kritikos(، وهـــي مشـــتقة 
مـــن الفعـــل )= krinō يميـــز، يـــدرك، 
علـــى  »القـــدرة  يعنـــي  وكان  يتبيـــن(، 
وقانونيـــة«  منطقيـــة  أحـــكام  إصـــدار 
 The Encyclopedia( انظـــر: 
 1  of Christianity, Volume
 A-D(, Eerdmans. Brill(
p ,1٩٩٩. 731(. والمصطلـــح فـــي 

معنـــاه اإليجابـــي يعنـــي تحليـــل وتقييم 
للبحـــث  المطـــروح  الشـــيء  وتحقيـــق 
لبيـــان دقتـــه وصحته، ســـواء أكان هذا 
ـــا دينًيـــا، وثيقـــة...  الشـــيء فكـــرة، نصًّ
الـــخ، وهذا شـــيء مطلـــوب وُمحّبذ في 
المجـــاالت  ســـيما  وال  المجـــاالت  كل 
يعنـــي  ال  المصطلـــح  إًذا  اإليمانيـــة. 
فقط المعنى الســـلبي، أي النقد بهدف 
الهـــدم كمـــا ُيظـــن أو ُيســـتخدم أحياًنـــا، 
بـــل واإليجابـــي أيًضـــا، وبالطبـــع فإن 
المعنـــى المقصود ههنا هـــو المعنى 

اإليجابـــي ال الســـلبي.

مـــا أحوجنـــا جميًعـــا اآلن إلى هذه 
المنهجية التي عّلمنا إّياها الرب ذاته، 
ففي عصرنا هذا، ومع التأثير الشديد 
المعرفـــة،  وســـائل  وتعـــدد  لإلعـــالم، 
والكـــم الرهيب من المعلومات المتاحة 
االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  علـــى 
والشـــبكة العنكبوتية، وقد أصبح نشـــر 
اآلراء واألفكار -ســـواء الغّث منها أو 
الســـمين- ســـهاًل وبســـيًطا جًدا، يلزمنا 
أن نطّبـــق هـــذه المنهجية اإللهية على 
أن  يجـــب  ال  حولنـــا.  يـــدور  مـــا  كل 
نصـــدق كل مـــا نـــرى ونقـــرأ ونســـمع، 
ونكـــّرره ونبنـــي عليه رأًيـــا قاطًعا، دون 
ســـواء  األمـــر،  مـــن  ـــق  وتحقُّ فحـــص 
أكان هـــذا األمـــر روحًيـــا أم دنيوًيـــا، 
أو  العنوايـــن  تخدعنـــا  أن  يجـــب  وال 
أو  مثيـــرة  كانـــت  مهمـــا  المســـّميات 
جّذابـــة، ففي كثير مـــن األحيان يكون 
الهدف هو الكســـب أو إثارة الشـــكوك، 
األمـــر دائًمـــا يحتـــاج إلـــى عقـــل يقـــظ 
وبصيـــرة ثاقبـــة للحكـــم علـــى األمـــور.

وخاصة هذا الـــدرس المهم هو 
أننـــا ال ينبغـــي أن نصدق كل ما نراه 
أو كل مـــا نســـمعه أو كل مـــا نقرأه، 
نمتحـــن  أن  يأمرنـــا  نفســـه  فالكتـــاب 
ونفحـــص كل شـــيء: »َأيَُّهـــا اأَلِحبَّاُء، 
اْمَتِحُنـــوا  َبـــِل  ُروٍح،  ُكلَّ  ُقـــوا  ُتَصدِّ اَل 
»اْمَتِحُنــــــــــــــوا  )1يـــو٤:1(،  اأَلْرَواَح« 
ِباْلَحَســــــــــــــــِن»  ـــُكوا  َتَمسَّ َشـــْيٍء.  ُكلَّ 
)1تـــس21:5(. وفـــي النهايـــة، ســـواء 
كّنـــا نملـــك أدوات المعرفـــة ومنهجيـــة 
بـــد  أم ال، ال  األشـــياء  علـــى  الحكـــم 
أن نطلـــب مـــن الـــروح القدس الســـاكن 
فينـــا أن يعطينـــا بصيرة واســـتنارة لكي 
نمّيـــز ونحكـــم حكًما صحيًحا على كل 
مايـــدور حولنـــا. »َوَنْعَلُم َأنَّ اْبَن هللِا َقْد 
 » َجـــاَء َوأَْعَطاَنـــا َبِصيـــَرًة ِلَنْعـــِرَف اْلَحقَّ

)1يـــو5:2٠(. 

frgregorios@sac.edu.au

توجد هاتان الكلمتان في اآلية 
من ســـفر حزقيال »وقال له الرب: 
اعبـــر في وســـط المدينة في وســـط 
اورشـــليم، وِســـْم ِســـَمًة علـــى جباه 
ويتنهـــدون  يئّنـــون  الذيـــن  الرجـــال 
المصنوعـــة  الرجاســـات  علـــى كل 
وقـــد  )حـــز٤:٩(.  وســـطها«  فـــي 
أجمع الدارســـون لنصوص الكتاب 
المقـــدس أن كلمـــة »َوَســـَم« بمعنى 
»َوَشـــم«، وكلمـــة »ِســـَمة« بمعنـــى 
األصـــل  فـــي  ُكِتبـــت  »عالمـــة« 
العبـــري taw، وهـــي نفـــس الكلمة 
ســـواء  التـــاف،  لحـــرف  المنطوقـــة 
 «T اليونانـــي أو الالتينـــي »تـــاف
الـــذي اتخـــذه المســـيحيون عالمـــة 
الصليـــب عندهم، وقد َجَذَب األمر 
أنظار الكثيرين، فقد أشـــار جيروم 
بقولـــه: »يقـــول  الصـــدد  هـــذا  فـــي 
 «taw ســـمة  »ِســـْم  حزقيـــال: 
علـــى جبـــاه الذيـــن يئّنـــون وال تقتـــل 
أيًّـــا ممـــن لهـــم الســـمة«، ليـــس أحد 
لـــه عالمـــة الصليـــب علـــى جبهتـــه 
يمكـــن للشـــيطان أن يضربـــه، فإنه 
ال يقـــدر أن يمحوهـــا، إنما الخطية 
وحدها تقدر«. كما أشـــار ترتيليان 
اليونانـــي  الحـــرف  »إن  وقـــال: 
 T )الالتينـــي(  أو حرفنـــا   Tou
الـــذي  هـــو نفـــس شـــكل الصليـــب 
تنبـــأ عنه حزقيال كعالمة أورشـــليم 
هـــي  هـــذه  الحقيقيـــة،  الجامعـــة 
المؤمـــن«.  تحفـــظ  التـــي  العالمـــة 
قـــال  أوريجانـــوس،  العالمـــة  أمـــا 
ولعـــل  )الصليـــب(،  عالمـــة  إنهـــا 
هـــذه اآليـــة نبوءة عن العالمة التي 
بهـــا ســـمعان  أخبـــر  التـــي  ُتقـــاوم، 
الشـــيخ، السيدة العذراء مريم، حال 
دخولهـــا الهيـــكل، بالطفـــل يســـوع. 
وهي العالمة التي أشار عليها 
الـــرب أنهـــا عالمـــة مجيئـــه، والتي 
قـــال عنهـــا معلمنـــا بولـــس الرســـول 
»حاشـــا لـــي أن أفتخر إاّل بصليب 
)غـــل6(.  المســـيح«  يســـوع  ربنـــا 
المقـــدس،  الكتـــاب  وبحســـب 
تحمـــل هـــذه العالمـــة معنـــى الفداء 
والحـــق،  الرحمـــة  والخـــالص، 
الحـــب والبـــذل، التلمـــذة والتبعيـــة، 
ويقـــول القديـــس أوغســـطينوس إنها 
الختـــم المختـــوم بـــه جبـــاه أوالد هللا 

المخلصيـــن، حيـــث إلنهم يتنهدون 
ويتأوهـــــــــــــــون مـــن الخطـــاة »لذلـــك 
ُخِتمـــت جباههـــم، ختـــم على جبهة 
إنســـانهم الداخلـــي ال الخارجـــي، إذ 
توجـــد جبهـــة للضميـــر كمـــا توجـــد 
للوجـــه... هـــؤالء اتســـموا بالعالمـــة 
لكـــي ال يهلكـــوا، ألنهـــم وإن كانـــوا 
غير قادرين على تصحيح الخطايا 
التـــي ُترتَكـــب فـــي وســـطهم، لكنهم 
ذاتـــه  فـــي  الحـــزن  هـــذا  يحزنـــون. 
يجعلهـــم فـــي عينـــي هللا مفصوليـــن 
)عن األشـــرار( حتى وإن كانوا في 
عيني النـــاس مختلطين باآلخرين، 
بطريقـــة  العالمـــة  يحملـــون  إنهـــم 
ســـرية وليـــس علًنـــا«.. أّمـــا يوحنـــا 
اإلنجيلـــي، فيخبرنـــا إن هـــذا الختـــم 
ســـيكون  القـــدوس،  هللا  اســـم  هـــو 
علـــى جباههـــم، أّمـــا مـــن ال ُيختـــم 

بعالمتـــه ســـُيدان.

anbamartyros3@yahoo.com
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َتََّة..« )نا ١: 3( ُقْدَرةِ، َولِكنَُّه الَ ُيرَبُِّئ ابلْ
ْ
َغَضِب َوَعِظيُم ال

ْ
»الرَّبُّ بَِطيُء ال

)5( المعلـــــم فريـــــــــد عبـــــــــد 
هللا واصف

ُوِلـــد فـــي 1914م فـــي قريـــة 
مـــن  وتخـــرج  بالفيـــوم،  الزربـــي 
مدرســـة فـــرج. كان يجيـــد القـــراءة 
وخـــدم  برايـــل،  بطريقـــة  والكتابـــة 
خـــورس  أّســـس  القريـــة.  بـــذات 
للقاهـــرة  يســـافر  وكان  لأللحـــان، 
لـــه  ليســـلم األلحـــان هنـــاك. كان 
عالقـــة شـــخصية بالقديـــس حبيب 
جرجـــس والدكتـــور راغـــب مفتاح، 
وعلـــم بســـاعة انتقالـــه، وقال ألحد 
النهـــارده  همـــوت  »أنـــا  بناتـــه: 
الســـاعة 5«، وتنيح فعاّل الســـاعة 

1٩67م. بالضبـــط  الخامســـة 

)6( المعلـــــــــم محــــــــــــــــروس 
غبور حنا 

مواليـــــــــــد 19٠8م، التحــــــــــــــق 
وخـــدم  وفـــرج،  عيـــاد  بمدرســـة 
طاميـــة  مارجرجــــــــــــــــــــــس  بكنيســـة 

fatherebraamelabnoby@gmail com

بالفيوم، وكـــــــــــــان صوتـــــــــه جمياًل 
جًدا، كان يجيـــــــــد القراءة والكتابة 
بطريقـــة برايـــل، وســـّلم األلحـــان، 
ولـــم يبخـــل يوًمـــا أن يســـّلم أحـــد 
األلحان ألي شـــخص يطلب منه 
ذلـــك. كان رجـــاًل بســـيًطا، تـــزوج 
يمــــــــــــوت  أن  صليـــب  وتحمـــل 
أوالده فـــي أول ســـنة مـــن حياتهم، 
إلـــى أن وصـــل عـــدد أوالده الذين 
ُتوّفـــوا إلـــى 12 طفـــاًل كلهـــم مـــن 
البنيـــن، فلـــم يتذمـــر يوًمـــا ما على 
هللا بـــل كان صابًرا شـــاكًرا مصلًيا 
إلـــى أن تحّنـــن عليه الـــرب ورزقه 
ببنـــت واحدة وعـــاش حتى زوجها 
ورأى أوالدهـــا. كان كثيـــر الصالة 
في دخولـــه وخروجه، وكان رجاًل 
تقًيـــا كثيـــر العطاء متمثـــاًل باألنبا 
أبـــرآم. تنيح فـــي 1٩65م، وحزن 
عليـــه كل أهـــل طاميـــة مســـحيين 
ومســـلمين لمحبتهـــم الشـــديدة لـــه.

)7( المعلـــــــم أميـــــــــن عيـــــد 
الراهب  سليمان 

مواليــــــــــــد 1912م بسنهــــــــور-
عيـــاد  بمدرســـة  والتحـــق  الفيـــوم، 
وفـــرج، وخـــدم فـــي ديـــر العــــــــــذراء 
ظهـــرت  حيـــث  بالفيـــوم  بالحمـــام 
ليصلـــي  وأيقظتـــه  العـــذراء  لـــه 
التسبحـــــــــــــــــة فـــي منتصـــف الليل. 
ثـــم خدم في كنيســـة هـــوارة، وخدم 
فـــي كنيســـة العذراء بالفيـــوم. كان 

محًبـــا للصـــوم والصالة لدرجة أنه 
رفـــض أن يفطـــر ويشـــرب اللبـــن 
فـــي الصوم الكبير عندما ُكِســـرت 
فخـــذه رغـــم إلحـــاح األطباء عليه، 

وتنيـــح فـــي مايـــو 2٠٠٠م. 

)8( المعلم عبدهلل غطاس 

مـــن مواليـــد 1٩1٨م، التحـــق 
بمدرســـة النهضة الشهيرة بمدرسة 
عيـــاد وفـــرج، وتســـلم كل األلحـــان 
هنـــاك، وخـــدم في كنيســـة الشـــهيد 
بالفيـــوم،  بفيديميـــن  ســـفين  أبـــي 
ســـنورس  فـــي  المـــالك  وكنيســـة 
الـــرب  واعطـــاه  وتـــزوج  بالفيـــوم، 
ولديـــن وبنًتـــا، وتعـــب كثيـــرا فـــي 
للجميـــع،  محًبـــا  وكان  الخدمـــة، 
فـــي  تنيـــح  متواضًعـــا.  بســـيًطا 

1٩٨6م.

)9( المعلم فهيم ابراهيم 
مواليـــــــــــــــد فبرايــــــــــــر 1٩2٨م، 
وفـــرج،  عيـــاد  بمدرســـــــــــة  التحـــق 
فـــي ديـــر العـــزب بالفيـــوم  وخـــدم 
٤٠ ســـنة، وخـــدم أيًضـــا بكنيســـة 
يكـــن  لـــم  بالفيـــوم.  مارجرجـــس 
مرتـــاًل فقط، بـــل كان خادًما محًبا 
للجميـــع، حكيًمـــا، فـــكان يلجأ إليه 
الكثيـــرون لحـــل مشـــاكلهم، وتنيح 

2٠٠٩/5/٩م. فـــي 

)1٠( المعلم طلعت ميخائيل 

ُوِلد في 1٩37 بالســـط القبلي 
بالفيـــوم. التحـــق بمدرســـة المعلـــم 

بكنيســـة  وخـــدم  بالفيـــوم،  وفـــرج  عيـــاد 
وســـلم  بســـنورس،  ميخائيـــل  المـــالك 
األلحـــان لكثيريـــن مـــن اآلبـــاء الكهنـــة 
والرهبـــان وبعـــض األســـاقفة مثـــل نيافة 
غمـــر،  ميـــت  أســـقف  صليـــب  األنبـــا 
وأبونـــا أمونيـــوس األنبا بيشـــوي، وتنيح 

1٩٨٠/٩/2م.  فـــي 

)11( المعلم أيوب ذكي ميخائيل 

التحـــق  1٩3٤م.  القاهـــرة  مواليـــد 
بالكليـــة اإلكليريكيـــة بمهمشـــة، وتتلمـــذ 
علـــى يـــد المعلـــم ميخائيـــل البتانونـــي، 
الجبـــل  فـــي  خدمتـــه  بدايـــة  وكانـــت 
كانـــت  التـــي  كوتســـيكا  ثـــم  األصفـــر، 
تتبع قديًما إيبارشـــية حلوان، وفي ســـنة 
1٩72م، كان هـــو أول رئيـــس لرابطـــة 
انتقـــل  ثـــم  تأسيســـها،  بعـــد  المرتليـــن 
لكنيســـة مارجرجـــس بالعجمييـــن مركـــز 
ابشـــواي محافظة الفيوم سنة 1٩73م، 
وظـــل يخـــدم بهـــا حتى نياحته، وأســـس 
خورس شمامســـة هنـــاك، وكان ضليًعا 
فـــي اللغتيـــن القبطيـــة والعربيـــة، وكان 
والتاريـــخ  الطقســـي  الالهـــوت  يـــدّرس 
الكنســـي فـــي إعـــداد الخـــدام بالكنيســـة 

حتـــى تنيـــح فـــي ســـنة 2٠٠٠م.

)12( المعلم مياد عياد معوض
مواليـــد 1٩23م قريـــة ســـنرو مركز 
ابشـــواي الفيـــوم. التحـــق بمدرســـة عياد 
وفـــرج. خـــدم ديـــر المـــالك أبـــو خشـــبة 
قبـــل أن يكـــون عامًرا بالرهبـــان، وتنيح 

فـــي 2٠٠7/٨/31م.

)13( المعلم جابر يونان 
ُوِلـــد بقريـــة مـــرزوق مركـــز مطـــاي 
فـــي  ضليًعـــا  وكان  1٩55م،  المنيـــا 
كنيســـة  فـــي  فخـــدم  القبطيـــة،  اللغـــة 
مارجرجـــس بطامية الفيوم حتي نياحته 

2٠٠7م. فـــي 

خورس من شمامسة الفيوم يتوسطهم األنبا إيساك مطران الفيوم وبعض اآلباء الكهنة

نكمــل حديثنــا عــن مدرســة األلحــان المحليــة بالفيــوم، والتــي أشــرنا 
ســابًقا أنهــا اهتمــت بتســليم األلحــان ألبنائهــا، وتخــرج منهــا كثيــر مــن 

المرتليــن النابغيــن والشمامســة المثقفيــن مثــل: 



17 لة الكرازة - 24 سبتم�ب 2021 مب

رْيِ.« )2 تس 3: ١3(
َ وا يِف َعَمِل اخلْ

ُ
الَ َتْفَشل

َ
يَُّها اإِلْخَوةُ ف

َ
ْنُتْم أ

َ
ا أ مَّ

َ
»أ

»ال شـــك أنهـــا إحـــدى عجائـــب 
مـــن مرورهـــا  بالرغـــم  الدنيـــا، ألنهـــا 
طـــوال  ومريـــرة  صعبـــة  بتحديـــات 
عشـــرين قرًنـــا مـــن الزمـــان، إاّل إنهـــا 
لم تضعف أو تنكســـر أو تنتهي من 
الوجـــود مثـــل غيرهـــا مـــن الكنائـــس، 
بـــل خرجـــت مـــن هـــذه األهـــوال أكثر 
جمـــااًل وبهـــاًء، عظيمـــة قويـــة تعلـــن 

حضـــور المســـيح الســـاكن فيهـــا.«
أعلـــم عزيـــزي القـــارئ أنك تعرف 
عـــن  أتكلـــم  بالطبـــع  أتكلـــم!!  عمـــن 
الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية، تلك 
الكنيســـة التـــي قدمـــت شـــهداء يفـــوق 

عددهـــم شـــهداء العالـــم كلـــه.
الكنيســـة التـــي احتـــار العالـــم في 
مكنوناتهــــــــــــا وهويتهـــا، لقـــد ســـمعت 
بأذنـــي مـــن يقـــــــــــــــول: »ال أســـتطيع 
أن أســـتوعب ســــــــــــــر هـــذا الثبـــات«. 
والحقيقـــة يـــا أحبائـــي إن ســـر ثباتهـــا 
فـــي  يحملــــــــــــــــون  أبناءهـــا  أن  هـــو 
جيناتهـــم، جينات استشـــهادية.. نعم! 
إن كل مســـيحي قبطـــي أرثوذكســـي 
يحمـــل فـــي جيناتـــه جينـــات الشـــهادة 
للمســـيح. وأتذكـــر أنـــه يـــوم وصـــول 
لجنـــة تقّصـــي الحقائـــق إلـــى كنيســـة 
إمبابـــة  حـــي  فـــي  العـــذراء  الســـيدة 
لبحـــث موضـــوع االعتـــداء الذي وقع 
فـــّراش  قـــال  2٠12م،  عـــام  عليهـــا 
الكنيســـة: »لقد وضعوا السكين على 
عنـــق القرابنـــي ولكنـــه أبـــى أن ينكـــر 
اإليمـــان وأعلـــن إيمانـــه بشـــجاعة«، 
ممـــا جعـــل أعضـــاء اللجنـــة يتأثـــرون 
تأثـــًرا كبيـــًرا بشـــجاعة هـــذا القرابنـــي 
وظهـــر هـــذا بوضـــــــــــــوح فيمـــا كتبـــوه 

فـــي التقريـــر.
أحبائـــي  يـــا  الســـكين  إن وضـــع 
علـــى عنـــق القبطـــــــــــــي يحّفـــز لديـــه 
جينـــات الشـــهداء الكامنـــــــــــــة داخلـــه، 
فيشـــهد  وقـــوة  شجاعــــــــــــة  وتمنحـــــــــــه 

للمســـيح حتـــى الـــدم دون تـــردد.
ألـــم يحـــدث أن اكتظـــت الكنائس 
قبـــل،  مـــن ذي  أكثـــر  بالمصليـــــــــــــن 
بعـــد انفجـــارات أحـــد الشـــعانين عـــام 
2٠17م، فـــي الوقـــت الذي توقع فيه 
النـــاس أن الكنائـــس ســـتكون خاويـــة 
مـــن المصليـــن خوًفـــا علـــى حياتهـــم، 
بـــل إن كثيريـــن مـــن البعيديـــن عـــن 
الكنيســـة والذيـــن لـــم تفلـــح محـــاوالت 
لجذبهـــم  المتتاليـــة  والخـــدام  الكهنـــة 

للحضـــور إلـــى الكنيســـــــــــــــة، نجحـــت 
االنفجـــــــــــــــارات فـــــــــــــــــي أن تعيـــــــــدهم 
إلـــى كنائسهــــــــــم، بفضـــــــــــــل جينـــات 

االستشـــهادية. األقبـــاط 
والعجيـــب أن هـــذه الجينـــات ال 
تتوقـــف علـــى إذا مـــا كان القبطـــي 
متعلًمـــا أو أميًّـــا ألن مصدرهـــا واحـــد 
التـــي  تلـــك  الكنســـية  الحيـــاة  وهـــي 
يرضـــع منهـــا القبطـــي وتســـري فـــي 
عروقـــه ودمـــه، وتصيـــر أنفاســـه هي 
هـــي أنفـــاس الكنيســـة بـــل يكـــون هـــو 

نفســـه الكنيســـة بعينهـــا!!.
نعـــم نحـــن نحـــب الحيـــــــــــــاة ألن 
الحيـــاة هـــي المسيــــــــح، ســـواء علـــى 
األرض أو فـــي الســـماء، فـــإذا عشـــنا 
علـــى األرض فنحـــن نقدس الحاضر 
القديـــر  لمســـــــــــــات  بكـــــــــــــــل  ونتمتـــع 
فـــي خليقتــــــــــــــه، ونفـــرح بـــكل لحظـــة 
فـــي حياتنـــــــــــــــا، أمــــــــــا إذا ســـعى إلينا 
االستشـــهاد فنقـــــــــــــــدم، حينئـــٍذ، حياتنا 

علـــى مذبـــح الحـــب.
يـــا أحبائـــي مفهـــوم  وال يقتصـــر 
بـــل  فقـــط،  الـــــــــدم  علـــى  الشـــــــــــــهادة 
قـــد  والحيـــاة  بالســـلوك  الشـــهادة  إن 
تكـــون أصعـــب خصوًصـــا فـــي هـــذا 
الزمـــن الصعـــب الملـــيء بالتحديـــات 
اإليمانيـــة والســـلوكية. ولذلـــك علينـــا 
أن نحّفز جينات الشـــهداء الســـلوكية 
داخلنا، ونشـــهد أمـــام العالم بحضور 
كان  وكمـــا  فينـــا.  الســـاكن  المســـيح 
قويـــة  لكنيســـة  بـــذوًرا  الشـــهداء  دم 
بـــذور  إلـــى  نحتـــاج اآلن  وعظيمـــة، 
مـــن نـــوع آخـــر وهـــو بـــذور الســـلوك 
بالمحبـــة )إنكــــــــــــــار وإماتــــــــــة الذات( 
والغفران )تحويل الخــــــــــــــد اآلخــــــــــــر( 
والعطـــاء )الخـــروج مـــن األنانيـــــــــــــــة( 
لنكمـــل مســـيرة كنيســـتنا العريقة، تلك 
الكنيســـة التـــي ال أجـــد مـــن مفـــردات 
عظمتهـــا،  عـــن  يعبـــر  مـــا  اللغـــة 
َأم  الشـــهداء؟  ُأم  هـــي  أقـــول  فهـــل 
هـــي حاميـــة اإليمـــان؟ َأم هـــي منـــارة 
بـــل أقـــول الكنيســـة هـــي  األقـــداس؟ 
أمـــي، أمـــي التـــي أرضعتنـــي لبنهـــا 
وأطعمتنـــي مـــن دســـمها، أمـــي التـــي 
فتحـــُت عينـــّي على الحيـــاة فوجدتني 
بيـــن أحضانهـــا، أمـــي التـــي وضعت 
روحهـــا فـــيَّ وصـــارت جيناتـــي مـــن 
جيناتهـــا وصارت فـــيَّ وأنا فيها وهذا 
يكفينـــي أني أحمل ســـماتها وجيناتها 

بـــل حياتهـــا نفســـها.

عالـــم  أصـــدر   1٩٠٨ عـــام  فـــي 
المصريـــات والقبطيـــات األلماني القس 
األول  الجـــزء   Hermann Junker
مـــن أبحاثـــه فـــي المخطوطـــات القبطية 
)والتـــي ٝنشـــرت فـــي جزئيـــن( بعنـــوان: 
 Koptische Poesie des 10.”
القبطـــي  )الشـــعر   ”Jahrhunderts
في القرن العشـــرين(، والذي صدر من 
مدينـــة برليـــن في ٩3 صفحـــة وأضاف 
فـــي نهايـــة المجلـــد األول صورتيـــن من 
النصـــوص القبطيـــة اللتـــي ُوِجـــدت فـــي 
كلٍّ مـــن جامعتي برلين وليدن بهوالندا. 
وقـــد ُوِلـــد فـــي 2٩ نوفمبـــر من عام 
 Bendorf  1٨77 بالمدينـــة األلمانيـــة
بمقاطعـــة Rheinland. وبعد دراســـته 
عـــام 1٩٠٠  قســـا  وســـيامته  لالهـــوت 
المصريـــات  بدراســـة  لالهتمـــام  تحـــول 
 ،1٩٠1 عـــام  مـــن  بـــدًءا  والقبطيـــات 
حيـــث درس علـــم المصريـــات بجامعـــة 
برليـــن وكذلـــك درس القبطيـــات وتمكـــن 
مـــن إتقـــان اللغـــــــــــة القبطيـــة بلهجاتهـــا 
المتعـــددة. بعــــــــــــــد أن حصــــــــــــــل علـــى 
درجـــة الدكتـــوراة فـــي علـــم المصريـــات 
والقبطيات، أصبح أســـتاًذا بجامعة فّينا 
بالنمســـا حيث أســـس هناك »معهد علم 

المصريـــات والدراســـات األفريقيـــة«. 
فـــي عـــام 1٩2٩ توجـــه إلى مصر 
وعمـــل أســـتاًذا للمصريـــات والقبطيـــات 
للمعهـــد  مديـــًرا  وأصبـــح  بالجامعـــة 
لـــه  بالقاهـــرة. كانـــت  األلمانـــي لآلثـــار 
أبحـــاث عديـــدة فـــي مجـــال المصريـــات 
والقبطيـــــــــــــات. ومــــــــــــــــن أهــــــــــــم أعمالـــه 
»منشـــورات الجيـــزة« وهـــو عبـــارة عـــن 
والـــذي   )1٩55-1٩2٩( مجلـــد   12
ُيعتبـــر تاريخـــا ثقافًيـــا للملكـــة المصريـــة 
الثقافـــات  القديمـــة. كمـــا اهتـــم بدراســـة 
القديمـــة مـــن عصـــور مـــا قبـــل التاريـــخ 
حتـــى العصـــــــــــــــر البطلمي-المســـيحي. 
وقـــد توفـــي فـــي 2٩ يناير عـــام 1٩62 

بمدينـــة فّينـــا بالنمســـا. 
وقد تركــــــــــــــــز العمـــــــــــــل الخــــــــــــاص 
بـ»الشـــعر القبطي في القرن العشـــرين« 
على دراســـة بعض النصـــوص القبطية 
التـــي تســـتخدمها الكنيســـة القبطيـــة فـــي 
صلواتهـــا الليتورجيـــة مثـــل علـــى ســـبيل 
المثـــال: ألحـــان وتســـابيح عيـــد القيامـــة 
أرشـــليدس.  للقديـــس  مدائـــح  المجيـــد، 
وذكـــر مـــن خـــالل مالحظاتـــه العلميـــة 
والعالمـــات  اإلشـــارات  مـــن  قليـــاًل 
الموســـيقية التي ُوِجـــدت في النصوص 

القبطيـــة مثـــل: 
1- في المخطوط القبطي بجامعة 
ليـــدن الهوالنديـــة وجـــد تفســـيرا أللحـــان 

القيامـــة حيـــث وجـــد أن الكلمـــة القبطية 
»أووٍهم« هـــــــــــــي اصطــــــــــالح موســـيقي 

قبطـــي يشـــير إلى بدايـــة اللحن.

2- وجـــد أيًضـــا فـــي المخطوطيـــن 
ألداء  طـــرق  توجـــــــــــــــد  أنـــه  القبطييـــن 
بدايـــة  وهـــي  »واطـــس«  مثـــل:  اللحـــن 
»آدام«  الخميـــس«،  يـــوم  »ثيؤطوكيـــة 
وهـــي بدايـــة »ثيؤطوكية يـــوم االثنين«.

بيـــن  فـــرق  يوجـــد  أنـــه  وجـــد   -3
الصعيـــدي  القبطييـــن  االصطالحيـــن 
»أووٍهـــم« والـــذي يقابلـــه فـــي البحيـــري 
فـــي المزاميـــر  أنهـــا تســـتخدم  »فوٍهـــم« 
وتشـــير إلـــى »جـــواب - قـــرار« علـــى 
نـــص مـــن المزاميـــر. أمـــا االصطـــالح 
اآلخـــر فهـــو »ســـتيخوس« وهـــي كلمـــة 
يونانيـــة تشـــير إلى بنـــاء فقرة من النص 
الليتورجـــي وتشـــير أيًضـــا إلـــى اإليقـــاع 

القبطـــي. للحـــن  الموســـيقي 

٤- وجــــــــــد صعوبـــة فـــي اســـتخدام 
االصطـــــــــــالح الموسيقـــــــــــــي اليونانـــــــــــي 
»ليكســـيس« فـــي النصـــوص القبطيـــة، 
حيـــث ذكــــــــــــــر أنهـــا تعنـــي »قطعـــة أو 
جملـــة«، مثلمـــا ُتســـتخدم فـــي نصـــوص 
المزاميـــر وخاصـــة تلـــك التـــي ُتقـــرأ فـــي 
أســـبوع اآلالم عندما يقرأ المرتل فقرتين 
مختلفتين من المزامير وتفصلهما كلمة 
»ليكســـيس« بمعنـــى نهايـــة »جملـــة أو 
فقرة من المزمور«. كما أشـــار إلى أنه 
أحياًنـــا مـــا ُتســـتخدم كلمـــة »ليكســـيس« 
كعالمـــة للمرتـــل لتغيير طريقـــة اللحن.

5- وجـــــــــــد أن يوجـــد اصطالحـــان 
يشيران إلــــــــــــى األمـــــــــــــــر بالترتيل مثل: 

»أوش«، »جـــو«. 

يونانيـــة  اصطالحـــات  هنـــاك   -6
تســـتخدم داخل األلحان القبطية لتشـــير 
إلـــى سلســـلة من اإليقــــــــــــاع الموسيقـــــــي 
فـــي  أيًضـــا  وتستخـــــــدم  اللحــــــــــــن  فـــي 

القبطيـــة.  األشـــعار 

بهـــا عالـــم  قـــام  التـــي  الدراســـة  إن 
 Hermann المصريـــات والقبطيــــــــــــات
Junker هامـــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــي معرفـــــــــــــة 
االصطالحـــــــــــــــات الموسيقيــــــــــة التــــــــــــي 
ُتســـتخدم فـــي األلحـــان القبطيـــة لتشـــير 
إلـــى بدايـــات ونهايـــات اللحـــن القبطي، 
وكذلـــك تشـــير إلـــى طريقـــة أداء اللحن. 
الدراســـات  فـــي  متخصـــص  أنـــه  وبمـــا 
إلـــى  يشـــر  لـــم  والقبطيـــات،  المصريـــة 
التدويـــن الموســـيقي ألنهـــا خـــارج نطاق 

دراســـاته البحثيـــة.
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تـــوت  شـــهِر  مـــن  عَشـــر  ـــادِس  السَّ فـــي 
-بحســـب  القبطيَّـــة  كنيســـتنا  ـــد  ُتعيِّ الُمبـــارك 
نكســـاري- لَتـــذكاِر تكريـــس كنيســـة القيامة  السِّ
فـــي مدينـــة أورشـــليم، وهـــو الحـــَدث التَّاريخـــّي 
ل فـــي  األهـــّم -بعـــد المجمـــع المســـكوني األوَّ
مدينـــة نيقيـــة- الَّـــذي ارتَبط بعهـــد اإلمبراطور 
 «Constantinus I« الكبيـــر  قنســـطنطين 

)3٠6-337م(.
لقـــد وَجـــد قنســـطنطين أنَّـــه ُمحتًَّمـــا عليـــه 
م خدمـــة لمـــكان قيامـــة ُمخلِّصنـــا مـــن  أن ُيَقـــدِّ
األمـــوات تســـترعي اهتمام الجميـــع واحترامهم، 
بيـــت  بإقامـــة  عاجـــاًل  أمـــًرا  أصـــَدر  لذلـــك 
ـــالة فـــي ذلـــك المـــكان. وكانـــت تعليماتـــه  للصَّ
لُحـــكَّام األقاليـــم واضحـــة، أْن يبذلـــوا ُكّل مـــا 
فـــي وســـِعِهم لإلنفـــاق بســـعٍة، حتَّـــى يتـــّم بنـــاء 
ـــالة بغايِة الفخامـــة، يليق بعبادة هللا  بيـــت للصَّ

قســـطنطين، ك 3، ف 25، 26[. ]حيـــاة 
لقـــد مثَّـــل بناء كنيســـة القيامة في أورشـــليم 
أنَّ  حتَّـــى  وتخومهـــا،  للمدينـــة  إحيـــاٍء  إعـــادة 
 Eusebius of« القيصـــرّي  يوســـابيوس 
Caesarea« )313-3٤٠م(، الُمَلقَّب بأبو 

التَّاريـــخ الكنســـّي، ُيبالـــغ فـــي وصفـــه للحـــاِل الَّـــذي آلـــت إليـــه، فيـــرى فيهـــا 
ســـة، أورشـــليم الجديـــدة، النَّاِزلـــة مـــن ِعنـــد هللا“ )رؤ21: 2(  ”المدينـــة الُمَقدَّ

]حيـــاة قســـطنطين، ك 3، ف 33[.
ـــلطة آنـــذاك بيِد  وفـــي زمـــٍن آخـــر غيـــر زمـــِن قنســـطنطين -وكانـــت السُّ
حاكـــٍم ُمخَتـــّل- لـــم تســـَلم حتَّـــى كنيســـة القيامـــة مـــن الَهـــدِم والتَّخريـــب الَّذي 
ـــرِق. ومثلمـــا كان بناؤهـــا حَدًثـــا  طـــال كنائـــس كثيـــرة فـــي مصـــر وبـــالد الشَّ
يَّـــة -أو ُربَّما أكثر-  َجَلـــاًل، كان هدمهـــا كذلـــك علـــى نفـــس القدِر مـــن األهمِّ
هاتها  بحيـــث لـــم يُكـــن ُممكًنا لمصـــادر التَّاريِخ على اختالِف مشـــاربها وتوجُّ

أْن تتغاَفـــل عنـــه أو تَتجـــاَوزه.
ـــة الَّتـــي تـــؤرِّخ لتلـــك الِحقبـــة الُمظلمـــة، كتاب  مـــن بيـــن المصـــادِر الهامَّ
»ِســـَير الِبْيَعة الُمَقَدَســـة« )المعروف بتاريخ البطاركة(، والَّذي تمتاُز روايته 
عـــن هـــدِم كنيســـة القيامـــة بقـــراٍر مـــن الخليفـــة الفاطمـــّي الحاكـــم بأمـــر هللا 
)٩٩6-1٠21م(، بســـرِد التَّفاصيـــل والَميـــل إلـــى كشـــِف الكواليـــس، خالًفا 

للمصـــادِر التَّاريخيَّـــة اأُلخرى.
”أَمـــر  )1٠٠٤-1٠31م(:   6٤ زخاريَّـــاس/  البابـــا  ســـيرة  فـــي  نقـــرأ 
ـــِجلِّ  )الحاكـــم( بَكْتـــِب ِســـِجلٍّ بَهـــدِم القيامـــة بأوُرَشـــليم، وكان كاِتب السِّ
ـــِجلَّ الَّـــذي َكَتبه  َنصرانـــّي نســـطورّي ُيعـــَرف بابِن ســـيرين. ولمَّا أنَفذ السِّ
صـــار الَمذكـــور ِمثل إنســـان َســـِكر وَصِحي ِمن ُســـكرِِه، وَفكَّر في َنفِســـِه 
بالَّـــذي َفَعَلـــه قاِئـــًا: َكَتْبُت بَيدي بَهـــدِم القيامة! فَلْم أصِبـــر َعلى الَموِت 
َقبـــل أْن َيكـــون َهـــذا وَلْم ُتقَطع َيدي الُيمنى َقبـــل أْن أكُتب َهذا، وَلو إنَّني 
امَتَنعـــُت مـــا ُتـــرى كان ُيفَعـــل بي أكَثر ِمـــن َضرِب الُعنِق؟ ومـــا ُكنت ُأريد 
ِة ُحزِنِه  َشـــهادة َخيـــًرا ِمـــن هذا. وكان َيقـــول َهذا وما شـــاَكله، وِمن ِشـــدِّ
اعَتـــلَّ وَلـــِزم ِفـــراش الَوْعـــك، وكان َيقول: يا َيـــدي الُيمنى الَّتي َجَســـرتي 
بك.  يه، ال أزال ُأَعذِّ ِمـــن ِفعـــِل َهـــذا األمر الَفظيع أنا أفَعـــُل ِبِك ما َتســـَتحقِّ

وكان َيرَفـــع َيـــَده وَيضـــِرُب ِبها األرَض طـــول ِعلَّته، َحتَّـــى تَقطََّعت أصاِبعه 
ومـــات“ ]مخطـــوط باريس عربـــي 3٠3، ورقة 238[.

يه  ل مـــا نتَوقَّـــف عنـــده هويَّـــة ذلـــك الكاتـــب النِّســـطورّي الَّـــذي ُيســـمِّ وأوَّ
مخطـــوط باريـــس »ابـــن ســـيرين«، بينمـــا يـــرُد فـــي مخطوطـــاٍت ُأخـــرى وفـــي 
الطَّبعات الَّتي أخذت عنها: »ابن شـــيرين«! أمَّا األّب شـــيخو فيدعوه: »ابن 
شـــاكرين« ]شـــيخو، 1٩٨7، صـ 75[.. ومن 
المصـــادر التَّاريخيَّـــة األخـــرى نعـــرف أنَّه كان 
للحاكم كاتب ُيدعي »أبو بشـــر بن ســـورين«، 
ـــِجالَّت( ُمنذ أواِخر  تولَّـــى ديوان اإلنشـــاء )السِّ
عهـــد العزيز باهلل )٩75-٩٩6م(، وهو الَّذي 
ـــجّل بوراثـــِة الحاكـــم الِخالفـــة عـــن  كتـــب السِّ
أبيـــه فـــي الثَّالِث من شـــوَّال ســـنة 3٨6هـ/1٩ 
أكتوبـــر ٩٩6م ]المقريـــزي، 1٩٩6، صــــ5[. 
وينفـــرُد »ِســـَير الِبْيَعـــة« بذكـــِر التَّفاصيـــل 
الُمتَعلِّقـــة بمـــوِت »ابن ســـورين« ُحزًنـــا وكَمًدا، 
لُشـــعورِه بالنَّـــَدم بعـــد كتابته ِســـِجّل َهدم كنيســـة 
مـــن  نســـتخِلص  أْن  ُيمِكـــن  لكنَّنـــا  القيامـــة، 
ز تلـــك  المصـــادِر التَّاريخيَّـــة اأُلخـــرى مـــا ُيعـــزِّ

وايـــة.. الرُّ
يحيـــى  الُمعاِصـــر  الملكانـــّي  فالمـــؤرِّخ 
بـــن ســـعيد األنطاكـــّي يذُكـــر أنَّ األمـــر بَهـــدِم 
كنيســـة القيامـــة صـــَدر أواخـــر ســـنة 3٩٩هــــ، 
وُيشـــير إلـــى أنَّ البـــدء فـــي تنفيـــِذ أمـــر الَهـــدم 
َجـــرى فـــي الخامـــِس مـــن شـــهِر صَفـــر ســـنة 
]األنطاكـــّي،  ٩٠٠1م  ســـبتمبر  ٠٠٤هــــ/72 
ابـــن  ويذُكـــر   .]٠٨2 صــــ٩72،   ،٠٩٩1
القالنســـّي تكليـــف الحاكـــم لكاتبـــِه »بشـــر بـــن 
ســـور« بكتابـــِة أمـــر َهـــدم كنيســـة القيامـــة، ِضمن حـــوادث ســـنة ٨٩3هـ ]ابن 
ـــا المـــؤرِّخ المقريزي فُيشـــير إلى صدوِر أمر  القالنســـّي، ٨٠٩1، صــــ76[. أمَّ
الحاكـــم إلـــى كاتبـــه »ابـــن ســـورين« بإنشـــاء ِســـجّل َهـــدم القيامـــة أواخـــر ســـنة 
ر اإلشـــارة نفســـها ِضمن حوادث ســـنة ٠٠٤هـ، ويذُكر  ٨٩3هـ، ُثمَّ يعود فُيكرِّ
ـــنة ]المقريـــزي، 6٩٩1،  وفـــاة ابـــن ســـورين فـــي شـــهِر صَفـــر مـــن نفـــِس السَّ

صــــ57، 1٨، 3٨[.
إنَّـــه درٌس قـــاٍس لَمـــن يضُعـــف َخوًفـــا مـــن بطـــش أو طمًعـــا فـــي ُمكافـــأة. 
والطَّريـــق دائًمـــا مفتـــوح، ســـواء أمام َمن ُيريد أْن يســـَتثِمر طاقتـــه في البناِء أو 

ُيهِدرهـــا فـــي الَهدم.
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كَتب بَيِده األمر بَهدِم كنيسة القيامة، 
ُثمَّ مات حبرَستِه!






