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يــرى يــد هللا فــي كل ضيقــة، اختــار أن يهــرب 
ويتحــدث بالصــــــــــــواب، واختـــــــــــــــار أن يســامح 
حتــى قبــل أن يأتــي إخوتــه إليــه، واختــار أن 
يخــدم هللا فــي كل مــكان يذهـــــــــب إليــه: كعبــد، 
وكسجيـــــــــن، ومسئــــــــــــول كبيــــــــــر فــي مصــر.. 
وعندمــا كان مجــرًدا مــن كل حريـــــــــة، اختــار 
موقفــه الملــيء باإليمــان والحــب. اختــار أن 
يثق في هللا، وَمْن معه هللا ال يفشل أبًدا مهما 
كانــت الظــروف.. لقــد اختــار الحــق فــكان كل 

مــا يفعلــه ينجــح ألن هللا كان معــه.
إن اختيــارات اآلبـــــــــــاء واألمهــــــــات تحــّدد 
مصائــر أبنائهــم وأحفادهــم، كذلــك اختيــارات 
المدّرســين والمعّلميــن تؤّثــر علــــــــــى مصيــــــــــــر 
التالميــذ بطــرق قــد ال نفهمهــا تماًمــا فــي هــذه 
الحيــاة... وهكــذا فــإن اختياراتنــا ال تخّصنــا 
وتؤثــر فينــا فقــط، وإنمــا تخــّص أيًضــا حيــاة 

اآلخريــن المســئولين مّنــا.
ميــالد  أحــداث  فــي  نــراه  الشــيء  ونفــس 
مريــم  اختــارت  إذ  المســيح،  يســوع  ربنــا 
العــذراء موقــف التســليم القلبــي بــال انزعــاج 
ليكــن  الــرب  أمــة  أنــا  »هــوذا  للمــالك  قائلــة 
يوســف  وكــذك  )لوقــا38:1(.  كقولــك«  لــي 
خطيبهــا البــار الــذي اختــار الطاعــة والحكمــة 
الذيــن  الرعــاة  وهكــذا   .)25-18:1 )متــى 
كانــوا فــي حراســات الليــل اختــاروا االســتجابة 
لرؤيــة المــالك لهــم، وذهبــوا مســرعين إلــى 
مــذود بيــت لحـــــــــــــم )لوقــا8:2-20(. وأيًضــا 
المجــوس القادمــون مــن المشــرق اختــــــــــــــــــاروا 
تحّملــوا  وقــد  هداياهــم،  ومعهــم  الحضــور 
فــي  البقــاء  بإمكانهــم  وكان  الســفر،  مشــقة 
الســماوي  النجـــــــــــم  بالدهــم واالكتفــاء برؤيــة 

)متــى12-1:2(.
والخالصــة أن اختياراتنــا ومواقفنــا تحــّدد 
أفعالنــا ومصائرنــا. بولــس الرســول عّلمنــا أن 
نختــار الفــرح فــي كل حيــن وفــي كل ظــرف 
)فيلبــي 4:4(، وداود والبهجــة الروحيــة »كل 
 ،)6:150 )مزمــور  الــرب«  فلتســبح  َنَســمة 
كلمــا تتنفــس فلتسبــــــــــــح الــــــــــرب وتشكــــــــــــــره، 
وتســلك فــي العــام الجديــد بســلوك التسبيــــــــــــــح.. 

اختــر التســبيح..
عام سعيد وميالد مجيد لجميعكم.

ونحــن نــوّدع عاًمــا مضــى ونســتقبل عاًمــا 
ــع  ــل، ونسترجـــــــــــ جديــًدا بــكل التفــاؤل واألمـــــــــــ
ذكريــات الحيــاة التــي مــــــــــــــرت علينـــــــــــــا بــكل 
ا  مشــاهدها وصورهــا، ومــا كــــــــــــان فيهــا ُمــرًّ
ومــا كان فيهــا ُلباًنــا ومــا كــــــان فيهــا ذهًبــا.. 
نجــد أن حياتنــا مكونــة مــن مئــات االختيــارات 
التــي نتخذهــا كل يــوم، وكأننــا نحيــا ونعيــش 
نحــدد  إننــا  آخــر  االختيــارات. وبمعنــى  تلــك 
اختياراتنــا أواًل، ثــم اختياراتنـــــــــــــا تصنعنــــــــا، 
حياتنــــــــــــــا،  مسيــــــــــــــرة  وتحــدد  علينــا،  وتؤثــر 

شــخصياتنا... وتوّصــف 
إننــا يمكــن أن نختــار أن نحــب أو نكــره، 
بالصبــر  نتحلــى  أن  نختــار  أن  يمكــن  كمــا 
حساســين  نكــون  وأاّل  والرحمــة،  والعطــف 
بزيــادة. كذلــك يمكننــا أن نســامح وال نتــرك 
أّيــة ضغائــن فــي قلوبنــا، أو نختــار االنغمــاس 
فــي البــّر الذاتــي والنقــد والُحكــم علــى اآلخريــن 
روحًيــا فــي كبريــاء وتحامــل وتشــهير وتشــويه 
الكراهيــة  إن  وكالمنــا.  بأفكارنــا  اآلخريــن 
وعــدم التســامح همــا اختيــار ال يــؤدي إاّل إلــى 
تقييدنــا داخلًيــا، وليــس الشــخص الُمســاء إليــه.

نختــار  أن  يمكــن  المنـــــــــــــــوال  نفــس  علــى 
التعلُّــم والفهــم أكثــر ألمــور حياتنــا وخدمتنــا، 
وأن نتعلــم مــن أخطائنــا أو نتمــادى فــي أّي 
خطــأ دون أن نراجــع أنفســنا بشــفافية وانتبــاه، 
ونكــون ســبًبا فــي عثــرة اآلخريــن. يمكننــا أن 
نعيــد التفكيــر فــي أمــر أخذنــاه علــى أنــه هــو 
الصــواب، ثــم نكتشــف ونكتســب رؤيــة جديــدة 
تجعلنــا نتحــول عّمــا فكرنــا فيــه إلـــــــــــــى مــــــــــــا 

هــو أفضــل.
التــي  الكلمــات  نختــار  أن  يمكــن  أيًضــا 
تشــجع  كلمــات:  فتكــون  نقولهــا  أن  علينــا 
أمامنــا،  شــخص  أي  وتثّبــت  وُتفــرح  وترفــع 
ويمكــن أن نســتمد هــذه الكلمــات اإليجابيــة مــن 
أســفار الكتــاب المقــدس، ونزرعهــا فــي قلــوب 
اآلخريــن لتثمــر ثمــاًرا ثالثيــن وســتين ومائــة.

أو  أن نصلــي  نختــار  أن  يمكــن  وبالمثــل 
ال نصلــي. نصلــي مــن أجــل العالــم والضيقــة 
يعملــون  والذيــن  –الجائحــة–  فيــه  الحاضــرة 
علــى حمايتنــا مــن مســئولين وأطبــاء وأطقــم 
وســائر  وأمصــال  أدويــة  وإنتــاج  تمريــض 
أن  المستشــفيات.  تحتاجهــا  التــي  األجهــزة 
نصلــي مــن أجــل توفيــر الماديــات لمــن تأثــروا 
في أعمالهم. كذلك أن نصلي من أجل اآلباء 
والخــدام والخادمــات والذيــن يكــرزون بالكلمــة 

حــول العالــم، لكــي يعطيهــم هللا كل حكمــة فــي 
لهــم  يوفــر  وأن  والخدمــة،  والوعــظ  التعليــم 
المــوارد التــي تســاعدهم فــي عملهــم. أّمــا إذا 
اخترنــا عــدم الصــالة بــل االلتجــاء إلــى الــكالم 
الكثيــر بيــن البشــر ومالحقــة األخبــار مــن هنــا 
ومــن هنــاك وإضاعــة الوقــت فيمــا ال يفيــد، 
فكــم مــن النفــوس ستخســر األبديــة؟!! يقولــون 
عــن الوقــت الــذي نصلــي ونتشــّفع فيــه إلــى هللا 

إنــه »الســاعة التــي تغّيــر العالــم«.
ومســألة االختيــار مســألة خطيــرة، ويمتلــئ 
الكتــاب المقــدس بعشــرات مــن المشــاهد التــي 
وقــت  فمثــاًل  وآثــاره..  االختيــار  قيمــة  تبّيــن 
والدة موســى النبــي والمنشــور الــذي صــدر 
)خــروج 2(، وحالــة  ذكــر  مولــود  لقتــل كل 
بيــوت  عّمــت  التــي  واأللــم  والدمــوع  البــكاء 
مختلفــة،  ُأمٌّ  هنــاك  كان  ولكــن  العبرانييــن، 
حيــث نظــرت ابنهــا الرضيــع مملــوًءا بالحيــاة 
اعتنــى  هللا  أن  كيــف  وتذكــرت  واألمــل، 
بأجدادهــا فــي األوقــات الصعبــة التــي مــّرت 
عليهم، وكيف اجتازوا كل المحن.. واتخذت 
قــراًرا غيَّــر مصيــر موســى الطفــل ومصيــر 
الشــعب اليهــودي كلــه!!... إن »اختيــار ُأم« 
أنقــذ الطفــل موســى مــن المــوت فــي مقبــرة، 
مصــر،  فرعــون  الملــك  قصــر  إلــى  ودفعــه 
ليترّبــى ويعيــش ويتعلــم هنــاك، ويقــوم بــدوره 
العظيــم الــذي نقــــــــــرأه فـــــــــــــي سفــــــر الخــــــــــــروج 

القديــم. بالعهــد 
أن  اختــار  الــذي  الصديــق  يوســف  أيًضــا 

مسألة اختيـــار
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واستقبل قداســـــــــــــــة البابـــــــــــــا بالمقر البابوي 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية الكبـــرى بالعباســـية، الدكتـــور 
محمـــد مختـــار جمعـــة وزيـــر األوقـــاف، وبرفقتـــه 
الديـــن  نصـــر  الشـــيخ  الســـوداني  األوقـــاف  وزيـــر 

خبصوص إنهاء خدمة اكهن
إنهـــاء خدمـــة الكاهـــن الســـابق القـــس بيشـــوي أندراوس 
فـــي واليـــة  والـــذي كان يخـــدم بكنيســـة مارمرقـــس القبطيـــة 
فيرجينيا بأمريكا. وقد قطع نفســـه بنفســـه بانضمامه إلى أحد 
المجموعـــات المنحرفـــة إيمانًيـــا رافًضـــا أن نصيحـــة وبالتالـــي 
يعـــود إلـــى اســـمه العلماني »جوزيف جـــورج أندراوس« ولم 
تعـــد لـــه أي صلـــة بخدمـــة األقباط.          2020/12/10م

البابـــا علـــى تهنئتهـــم برفع اســـم الســـودان مـــن قائمة 
الـــدول الراعيـــة لإلرهـــاب، وأيًضـــا بالقيـــادة الجديـــدة 
للســـودان، والخطـــوات الجـــادة التـــي تقـــوم بهـــا فـــي 
تقويـــة العالقـــات التاريخيـــة بيـــن مصـــر والســـودان.

مقابالت قداسة ابلابا
التقـــى قداســـة البابا على مدار األســـبوعين الماضييـــن، بالمقر البـــاوي بالكاتدرائية 

المرقســـية الكبرى بالعباسيـــــــــــة، عــــــــدًدا من الزائرين كالتالي:

األربعاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٠م

+ نيافة األنبا دانيال، أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس.

+ نيافة األنبا مكسيموس، األسقف العام لكنائس قطاع مدينة السالم والحرفيين.

+ نيافـــة األنبـــا دانيـــــــــــال األنبـــا بــــــــوال، أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا بوال 
بالبحـــر األحمـــر.

مفـــرح، والدكتـــور عبد الرحيم آدم ســـليمان رئيس 
مجمـــع الفقـــه الســـوداني، والســـفير محمـــد إليـــاس 
ســـفير الســـودان بالقاهرة. ودار الحـــوار حول جهود 
الســـودان لمحاربة التطرف والتشدد، وحرص قداسة 

قداسة ابلابا يستقبل وزيري األوقاف املرصي والسوداين

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
تماشـــًيا مـــع قرار قداســـته بتعليـــق االجتماعـــات العامة في كنائـــس القاهرة 
فقـــد عقـــد قداســـته اجتماعـــه  المســـتجد،  بســـبب وبـــاء كورونـــا  واإلســـكندرية، 
األســـبوعي بكنيســـة األنبـــا أنطونيـــوس بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية 
الكبـــرى باألنبـــا رويـــس بالقاهـــرة، بـــدون حضـــور شـــعب، وتمـــت إذاعـــة العظـــة 

علـــى القنـــوات الفضائيـــة المســـيحية، كمـــا تـــم بثهـــا علـــى اإلنترنـــت مـــن خـــالل 
صفحـــة المتحـــدث الرســـمي باســـم الكنيســـة. وكانـــت العظـــة يـــوم األربعـــاء 9 
ديســـمبر 2020م بعنـــوان »ال تكـــن مغـــروًرا«، ويـــوم األربعـــاء 16 ديســـمبر 

2020م بعنـــوان »ال تكـــن صغيـــر النفـــس«. 
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ُفَقَراءِ« )مزمور 72: 13(
ْ
ْنُفَس ال

َ
ُص أ

ِّ
ُيَل َائِِس، َو

ْ
ِمْسِكنِي َوابل

ْ
» يُْشِفُق َعَ ال

جمهوريـــة الســـودان بلـــد غير ســـاحلي في شـــمال 
شـــرق أفريقيـــا، نالـــت اســـتقاللها عـــن الســـودان عـــام 
2011، وعاصمتهـــا الحاليـــة جوبا وهي أكبر مدنها 

أيًضـــا، ويبلـــغ ســـكانها حوالي 11 مليون نســـمة.
وهي تتبع في الرعاية الكنيسة إيبارشية الخرطوم 
والجنـــوب، وأســـقفها نيافـــة الحبر الجليـــل األنبا إيليا، 

ومقر المطرانية بالخرطوم عاصمة الســـودان.
يشـــرف  والتـــي  بأفريقيـــا  الكـــرازة  خدمـــة  وتقـــوم 
عليهـــا األب القمـــص داود لمعـــي بخدمـــات متعـــددة 
فـــي جنـــوب الســـودان، وهنـــاك األب الراهـــب القـــس 
أثناســـيوس والـــذي بـــدأ الخدمة يـــوم 2020/8/21، 
يتنـــاوب  كمـــا  البـــاري،  قبائـــل  لغـــة  حالًيـــا  ويـــدرس 
الصـــالة كل يـــوم أحـــد مع أبونـــا مايكل وهو جنوبي، 
وذلـــك فـــي الكنيســـتين القبطيتيـــن هنـــاك، مـــع عـــّدة 
والشـــباب،  الموعوظيـــن  لألطفـــال  أخـــرى  خدمـــات 
حيـــث تـــم البـــدء فـــي عمـــل مركـــز التنميـــة لتعليـــم 
مهـــن وحـــرف كالخياطة والكهربـــاء والنجارة وكورس 
كمبيوتـــر، وكذلـــك افتتـــاح حضانـــة، باإلضافـــة إلـــى 

افتتـــاح العيـــادة الطبيـــة بالكنيســـة.
وقـــد زار فخامـــة الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي 
دولـــة جنـــوب الســـودان مؤخـــًرا، وكذلـــك عـــدد مـــن 
هـــذه  فـــي  األشـــقاء  لمســـاعدة  المصرييـــن،  الـــوزراء 
الدولـــة الناشـــئة. ومجهـــودات الكنيســـة تصـــّب فـــي 
هـــذا اإلطـــار أيًضـــا، ومرفـــق بالمقـــال بعض الصور 
التوضيحيـــة... كما أرســـل مكتب رئاســـة الجمهورية 
لشـــئون األديـــان فـــي جنـــوب الســـودان رســـالة شـــكر 
علـــى هـــذه الخدمـــات التـــي تقدمهـــا الكنيســـة القبطية 

مصر. باســـم 

الكنيسة القبطية وخدمة دولة جنوب السودان
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ْهِر.« )مزمور 71: 1(  ادلَّ
َ

ْخَزى إِل
َ
الَ أ

َ
» بَِك يَا َربُّ اْحَتَمْيُت، ف

بطريركية األقباط األرثوذكس 
أسقفية اخلدمات العامة واالجتامعية واملسكونية  

مركز قم وامِش
خلدمة األشخاص من ذوي اإلعاقة

إذا كانــت أســقفية الخدمــات العامــة واالجتماعيــة والمســكونية هــي الــذراع 
مــع  العمــل  برنامــج  يكــون  فربمــا  األرثوذكســية،  القبطيــة  للكنيســة  التنمويــة 
األشــخاص مــن ذوي القــدرات الخاصــة هــو القلــب النابــض بالحــب فــي هــذا 
بحقوقهــم  ليتمتعــوا  بأهميتهــم  رؤيتنــا  منطلــق  مــن  الفئــة،  هــذه  لرعايــة  الجســد 
ويندمجــوا ويشــاركوا فــي األنشــطة الحياتيــة بفاعليــة فــي الكنيســة والمجتمــع.
ُتعتبــر رســالتنا فــي دعمهــم وتأهيلهــم، وتمكيــن أســرهم، لتســهيل دمجهــم فــي 
المجتمــع وحصولهــم علــى كافــة حقوقهــم مــن التعليــم والصحــة والحيــاة الكريمــة.
م مــن خاللهــا البرامــج  وتتمثــل أنشــطة برنامــج قــم وامــِش فــي عــّدة أقســام ُتقــدَّ
الــذي يقــدم خدمــات التخاطــب لألطفــال  التأهيليــة مثــل قســم لغــة التواصــل 
م  ولألشــخاص ذوي القــدرات الخاصــة الذيــن يعانــون مــن مشــكالت لغويــة، وُتقــدَّ
م علــى مســتوى جميــع  مــن خــالل مجموعــة مــن األخصائييــن ذوي الكفــاءة، وُتقــدَّ
اللغــة  مثــل مشــاكل  الطفــل  يعانــي منهــا  يمكــن أن  التــي  اللغويــة  المشــكالت 
بعــض  مــع  والتعامــل  للغــة،  والبديــل  المكّمــل  التواصــل  ومشــكالت  والــكالم، 
ــه إلــى  الحــاالت بلغــة اإلشــارة. هــذا باإلضافــة الــى الخدمــات التدريبيــة التــي ُتوجَّ

أوليــاء األمــور والخــدام العامليــن فــي مجــال ذوي القــدرات الخاصــة.
ويقــدم المركــز خدمــات متكاملــة مــن اســتقبال للحــاالت، وتقديــم المشــورة 
لألســرة، وعمــل جميــع االختبــارات والتقييمــات المناســبة التــي يحتاجهــا الطفــل. 
ويعمــل قســم التمكيــن األســرى علــى تقديــم خدمــات تنميــة المهــارات لألطفــال مــن 
خــالل وحــدة التدخــل المبكــر، ووحــدة اإلرشــاد األســرى، ودعــم األطفــال لاللتحــاق 

بالمســار التعليمــي مــن ذوي صعوبــات التعلــم ومــا قبــل األكاديمــي.
حتــى  طفــل،  كل  احتياجــات  وحســب  الســلوك  إلدارة  برامــج  تقديــم  ومــع 
يمكــن لهــؤالء األطفــال أن يندمجــوا فــي المجتمــع بعــد تنميــة مهاراتهــم وقدراتهــم، 

والوصــول الــى أكبــر قــدر مــن االســتقاللية.
يقــدم برنامــج قــم وامــِش خدمــة متخصصــة لألشــخاص مــن ذوي الكــّف 
البصــري مــن خــالل وحــدة متخصصــة لديهــا إمكانيــة طباعــة المناهــج التعليميــة 
والمــالزم الدراســية بطريقــة برايــل، وتقديــم الدعــم لخدمــة ذوي الكــّف البصــري 
االجتماعيــة  المهــارات  علــى  والتدريــب  النفســي،  والدعــم  والتوجيــه  باإلرشــاد 

والمهنيــة إن احتــاج الشــخص.

ويقــدم قســم األجهــزة التعويضيــة خدمــات لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة 
الحركيــة لتســهيل حياتهــم، وتمتعهــم باالســتقاللية، ومشــاركتهم فــي أنشــطة الحيــاة 
المختلفــة، بتوفيــر حصولهــم علــى األجهــزة والوســائل التعويضيــة مــن كراســي 
وأطــراف صناعيــة وأجهــزة لحــاالت أطفــال الشــلل الدماغــي، فالدمــج الفعلــي 

لهــؤالء األشــخاص يبــدأ مــن إتاحــة البيئــة المحيطــة وتقليــل معاناتهــم.
ويسعى برنامج قم وامِش إلى العمل مع األشخاص ذوي القدرات الخاصة 
مــن البالغيــن بتدريبهــم علــى مهــارات مهنيــة مــن خــالل ورش محــددة تناســب 
قدراتهــم وميولهــم، وتمكينهــم مــن مهــن لمســاندتهم لبــدء مشــروع اقتصــادي أو 
التوظيــف مــن خــالل نســبة 5% مــن التوظيــف بالقانــون الجديــد، مــع الســعي 
بتقديــم خدمــات وإلحاقهــم بأعمــال تناســب هــذه القــدرات، بتقديــم الدعــم الفنــي 

الكتســاب المهــارات والمراحــل الخاصــة بالمهنــة.
وحالًيــا يتــم انشــاء وحــدة متخصصــــــــة للعمــــــــــل مــع األطفــال االوتيــزم 
م مــن خاللهــا خدمــات تدريبيــة  بإنشــاء غرفــة حّســية وبرامــج متخصصــــــــــة ُيقــدَّ

وعالجيــة. وتأهيليــة 
طبيــب  عليهــا  يشــرف  والتــي  الطبيعــي  العــالج  وحــدة  تطويــر  يتــم  كمــا 

األطفــال. مــع  للعمــل  متخصــص 
باإلضافــة الــى التدريبــات المتخصصــة التــي ترفــع كفــاءة الخــدام العامليــن 

فــي مجــال ذوي القــدرات الخاصــة.
وال يســعنا فــي النهايــة إاّل أن نقــدم الشــكر إلــى أحــد رمــوز العمــل فــي مجــال 
اإلعاقــة، وجهدهــا ومثابرتهــا مــن خــالل خدمتهــا لســنوات طويلــة، وهــي األخــت 
راعــوث عّمــا قدمتــه مــن خدمتهــا لبنيــان هــذا الصــرح، وشــكًرا لــكل األخصائييــن 
والعامليــن بالمركــز علــى مــا يقدمونــه مــن خدمــة خالصــة حقيقيــة لتصــّب فــي 

مصلحــة أوالدنــا مــن ذوي القــدرات الخاصــة.
وشــكًرا لــكل مــن دعــم هــذا العمــل لكــي يســتمر ويثمــر ويصبــح نموذًجــا تقــدم 
بــه الكنيســة واجًبــا إنســانًيا ووطنًيــا فــي دعــم األشــخاص ذوى القــدرات الخاصــة.
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ْيَنا َحْسَبَما اْنَتَظْرنَاَك.« )مزمور 33: 22(
َ
» ِلَُكْن يَا َربُّ رَْحَُتَك َعل

ال يوجــد إنســان علــى ســطح األرض ال 
يؤمــن بقيمــة ومكانــة د. مجــدي يعقــوب فــي 
مجــال جراحــة القلــب والرئتيــن. وكــذا قيمتــه 
اإلنســانية، كإنســان يقــدم خالصــة تجاربــه 

لخدمــة اإلنســان فــي كل مــكان.
ُوِلــد مجــدي يعقــوب فــي مدينــة بلبيــس-

 ،1935/11/16 فــي  الشــرقية  محافظــة 
وحصــل علــى التوجيهيــة عــام 1951 وكان 
مــن العشــرة األوائــل، ثــم التحــق بكليــة الطــب 
جامعــة القاهــرة، وحصــل علــى بكالوريــوس 
الطــب عــام 1957، واســتلم شــهادة التخــرج 
فــي عيــد العلــم عــام 1958 مــن يــد الرئيــس 
جمــال عبــد الناصــر. عمــل نائًبــا للجراحــة 
مستشــفى  فــي  الصــدر  عمليــات  قســم  فــي 
إنجلتــرا  إلــى  ســافر  ثــم  العينــي،  القصــر 
وحصــل  دراســته،  الســتكمال   1962 عــام 
فــي الجراحــة  علــى درجــة الزمالــة الملكيــة 
لنــدن  هــي  بريطانيــة  جامعــات  ثــالث  مــن 
وأدنبــرة وغالســكو، ثــم ســافر إلــى شــيكاغو 
عــام 1969.  جامعتهــا  فــي  باحًثــا  وعمــل 
ولمهارتــه الفائقــة تــرّأس قســم جراحــة القلــب 
لجراحــة  أســتاًذا  عمــل  ثــم   ،1972 عــام 
القلــب فــي مستشــفى برومتــون فــي لنــدن عــام 
1986، ثــم رئيًســا لمؤسســة جراحــة القلــب 
فــي بريطانيــا عــام 1987، وأخيــًرا اســتقر 
فــي عملــه كأســتاذ لجراحــة القلــب والصــدر 

فــي جامعــة لنــدن.
ســطور  يعقــوب  مجــدي  الدكتــور 
الســير  رحلــة  إيجــاز  أردنــا  إذا  وإنجــازات: 
مجــدي يعقــوب وإنجازاتــه فــي الحيــاة، فإننــا 

اآلتــي:  فــي  نوجزهــا 
علــى  جّراحيــن  ســتة  مــن  واحــد  هــو 
وهــو  القلــب،  جراحــة  فــي  العالــم  مســتوى 
بعــد  القلــب  بزراعــة  يقــوم  طبيــب  أشــهر 
كرســتيان برنــارد مــن جنــوب أفريقيــا )الــذي 
كان أول مــن قــام بإجــراء عمليــة نقــل قلــب 
فــي األربعينــات مــن القــرن الماضــي(، وقــد 
أجــرى د. مجــدي يعقــوب أكثــر مــن ألفــي 
ل  عمليــة زرع قلــب خــالل ربــع قــرن، وُيســجَّ
لــه أنــه أول مــن ابتكــر جراحــة )الدومينــو( 
التــي تتضمــن زرع قلــب ورئتيــن فــي مريــض 
يعانــي مــن فشــل الرئــة، وفــي الوقــت نفســه 
عينــه  المريــض  مــن  الســليم  القلــب  يؤخــذ 
لُيــزرع فــي مريــض آخــر. هــو مــن أشــهر 
مصــر  اســم  يرفعــون  الذيــن  المصرييــن 
فــي أوروبــا، تاريخــه حافــل وعبقريتــه غيــر 
مســبوقة فــي تاريــخ مصــر. أجــرى مــا يزيــد 
فــي  مفتــوح  قلــب  عمليــة   25000 علــى 
العالــم، و2500 عمليــة نقــل قلــب. بلغــت 
أبحاثــه أكثــر مــن 400 بحــث متخصــص 
العلــوم  وفــي  والصــدر  القلــب  جراحــة  فــي 
تقنيــة  الطبيــة. اكتشــف أســاليب  األساســية 
مــن شــأنها تعزيــز مهــارات الجراحيــن، بمــا 
يمّكنهــم مــن إجــراء عمليــات كانــت يوًمــا مــا 
شــبه مســتحيلة. حصــل علــى الزمالــة مــن 

مجــدي يعقــوب أول إنجــاز فريــد مــن نوعــه 
فــي  الفريــق  هــذا  نجــح  حيــث  العالــم،  فــي 
جذعيــة،  خاليــا  مــن  قلــب  تطويــر صمــام 
ممــا فتــح صفحــة جديــدة وواعــدة علــى درب 
تطويــر قلــب بشــري كامــل وغيــر صناعــي. 
مــن مآثــر د مجــدي يعقــوب علــى مســتوى 
العالــم هــو قيامــه بتأســيس جمعيــة سالســل 
األمــل Chain of hope، وهــذه الجمعيــة 
تعمــل فــي مصــر والعديــد مــن دول العالــم 
برعايــة  وتهتــم  أفريقيــا،  خاصــة  الناميــة 
وتســاهم  ســنة،   18 ســن  حتــى  األطفــال 
أو  بالدهــم  فــي  عالجهــم  فــي  الجمعيــة 
فــي  كثيــرة  أنشــطة  وللجمعيــة  لنــدن.  فــي 
مصــر حيــث قامــت بإنشــاء معهــد ومركــز 
لبحــوث جراحــات القلــب علــى مســاحة 50 
ألــف متــر بمدينــة أســوان الجديــدة، بتكلفــة 
إســترليني.  جنيــه  بمليــون  تقــدر  مبدئيــة 
أخــرى  بمســاهمات  المشــروع  هــذا  وتأســس 
ومحافظــة  األهليــة  الجمعيــات  بعــض  مــن 
أســوان. باإلضافــة إلــى ذلــك هنــاك دورات 
وإعــداد  األداء  مســتوى  لضمــان  تدريبيــة 
كــوادر طبيــة قــادرة علــى اســتخدام أحــدث 
وســائل تشــخيص وعــالج أمــراض القلــب، 
تحــت رعايــة مكتبــة اإلســكندرية. كمــا أشــار 
د. مجــدي يعقــوب أنــه ســيتم إقامــة مراكــز 
متخصصــة بجراحــات القلــب فــي كل مــن 
والمنصــورة،  وأســوان  واإلســكندرية  القاهــرة 
عالمــي  معمــل  إقامــة  إلــى  باإلضافــة 
للخاليــا. وتســاعده فــي هــذه الجمعيــة ابنتــه 
ليــزا الحاصلــة علــى ليســانس األداب والعلــوم 
االجتماعيــة، والتــي ترافقــه فــي كل رحالتــه 
الخاصــة بهــذه الجمعيــة، أّمــا ابنتــه الصغــرى 
صوفــي فهــي متخصصــة فــي طــب المناطق 
الحــارة. قالــوا عــن الدكتــور مجــدي يعقــوب: 
+ ذهــب الدكتــور مجــدي يعقــوب منــذ عــدة 
فــي زيــارة مجاملــة  أســابيع مــع وفــد طبــي 
لمستشــفى ســوهاج، وفوجــئ بوجــود بعــض 
جراحيــة  لعمليــات  المحتاجيــن  المرضــى 
غرفــة  دخــل  يتــرّدد  أن  ودون  القلــب،  فــي 
العمليــات التــي وجدهــا علــى أحســن تجهيــز، 
وقــام بأجــراء 7 عمليــات مجانيــة، اســتغرقت 
الــذي  هــذا  إن  الحقيقــة  طويلــة.  ســاعات 
رافقــوا  الذيــن  األصدقــاء  أحــد  مــن  ســمعته 
الدكتــور مجــدي فــي هــذه الرحلــة، قــد رفــع 
وجعلنــي  الســماء،  عنــان  إلــى  لــه  تقديــري 
اقــول لنفســي إن الكبيــر كبيــر، وإن الضميــر 
والقيــم األخالقيــة ماهــي االنعمــة مــن عنــد 
هللا. )األســتاذ جــالل دويــدار فــي عمــوده 
األخبــار  بجريــدة  .«خواطــر«  اليومــي 
بتاريــخ ٢007/6/4(. + عاِلــم فــي الطــب، 
وأســتاذ جراحــة القلــب، حصــل علــى كثيــر 
الهيئــات  وتقديــر  العلميــة،  الدرجــات  مــن 
الطبيــة، كمــا أنــه ُدِعــي كأســتاذ زائــر فــي 
والمستشــفيات،  الجامعــات  مــن  كثيــر 
كليــات  مــن  العديــد  زمالــة  علــى  وحصــل 

انســان  إنــه  الطبيــة.  والمؤسســات  الطــب 
يحــب مهنتــه، ويخــدم المرضــى فــي كثيــر 
مــن البــالد بأســفار متعــددة. )قداســة البابــا 
شــنوده الثالــث فــي االحتفــال الــذي أقامــه 
فــي لنــدن لتكريــم د. مجــدي يعقــوب بتاريــخ 
للعالــم  قدمــت مصــر   +  .)٢٠٠٢/1/٢6
المختلفــة،  المجــاالت  فــي  المعــة  أســماء 
بيــن  َعَلًمــا  يعقــوب«  مجــدي  »د.  وكان 
»جراحــة  فــي  تأّلقــت  التــي  األســماء  تلــك 
مــن  واحــًدا  فأصبــح  المفتــوح«،  القلــب 
أبــرز روادهــا، وأكثرهــم شــهرة فــي المملكــة 
المتحــدة وخارجهــا. إنــه خريــج كليــة الطــب 
المصريــة، الــذي تبّنــاه أســتاذه الدكتــور »أبــو 
النبــوغ  ســمات  فيــه  رأى  ،وعندمــا  ذكــري« 
يضــرب  بــأن  نصحــه  التفــوق،  ومظاهــر 
ومكانــات  أكثــر  لعلــم  طلًبــا  األرض  فــي 
فيــه  كانــت  النجابــة  مالمــح  ألن  أكبــر، 
توحــي بقدراتــه المتميــزة ومســتقبله الباهــر، 
البعــض،  زعــم  كمــا  ُمضطَهــًدا  يخــرج  فلــم 
أو ُمتخطــًى فــي التعييــن بالجامعــة، ولكنــه 
خرج بإرادته واألمل يحدوه بأن يكون ســفير 
المصريــة  والجراحــة  الفرعونــي«  »الطــب 
بــه  تعتــز  ومصــر  المعاصــر،  العالــم  إلــى 
و»رمــزي  غالــي«  بـ»بطــرس  تعتــز  مثلمــا 
يّســى« وغيرهمــا مــن األســماء المتأّلقــة فــي 
التخصصــات المختلفــة، ممــن تخّرجــوا مــن 
صفــوف األقبــاط وهــم مــن أعــرق ســالالت 
األرض الذيــن نــرى فيهــم امتــداًدا للعظمــاء 
مــن أمثــال علــي مشــّرفة ود. أحمــد زويــل 
ونجيــب محفــوظ، فهــذا الوطــن يتيــه بأبنائــه 
ــي  ــي ف ــى الفق ويباهــي برمــوزه. )د. مصطف
عمــوده األســبوعي »عــن قــرب« بجريــدة 
المصــري اليــوم بتاريــخ ٢5/6/٢٠٠٩(.+ 
ســير مجــدي.. أول مصــري وعربــي تكّرمــه 
إليزابيــث ملكــة بريطانيــا عــام 1991 بمنحــه 
لقــب الســير الــذي ُيعــد أرفــع وســام إنجليــزي 
فــي المملكــة المتحــدة. الطبيــب المخضــرم 
الــذي تعتــز بــه بريطانيــا.. المهمــوم بقلــوب 
البشــر، ال فــرق عنــده علــى منضــدة الجراحــة 
باســمه علــى  يوّقــع  فهــو  ديــن،  لجنــس وال 
الجنســيات واألعــراق  مــن مختلــف  األفئــدة 
القلــب  جراحــة  أجــرى  وأخيــًرا  واألديــان. 
تفجيــرات  فــي  الســادس  للمتهــم  المفتــوح 
إليضاحــات  اإلنصــات  رافًضــا  األزهــر، 
حــاول البعــض إيصالهــا إليــه ليكــون علــى 
بينــة بشــخصية مريضــه الــذي ســيجري لــه 
الجراحــة، لكــن مجــدي القبطــي المصــري مــّد 
يــد العــون ألخيــه المصــري المســلم ليقــول 
الولــد، مصيــره كان ممكــن  هــذا  »مســكين 
يتغيــر، وكان ممكــن يبقــى حاجــة مهمــة مش 
لــه  أجريــت  قــد  كنــت  والغريــب  إرهابــي... 
عمليــة جراحيــة وهــو صغيــر فــي مستشــفى 
أبــو الريــش منــذ عــدة ســنوات، ولــم أتوقــع 
أن يكــون هــذا مصيــره. )االســتاذة ســناء 

.)٢٠٠٩/7/4 فــي  البيســي-األهرام 

كليات وهيئات علمية من جمعية الجراحين 
جمعيــة  ومــن  أيرلنــدا،  وفــي  بريطانيــا  فــي 
الطــب  جمعيــة  ومــن  البريطانيــة،  القلــب 
الملكيــة، ومــن الجمعيــة األلمانيــة لجراحــة 
القلــب، ومــن جمعيــة القلــب األلمانيــة، ومــن 
جمعيــة الجراحيــن اليابانيــة، ومــن الجمعيــة 
األوروبيــة لجراحــي القلــب، ومــن الجمعيــة 
المصريــة لطــب القلــب، ومــن جمعيــة جنــوب 
أفريقيــا لطــب القلــب، ومــن جمعيــة القلــب 
القلــب  جمعيــة  ومــن  ونيوزلنــدا،  بأســتراليا 
الباكســتانية، ومــن الجمعيــة الهنديــة لجراحــة 
القلــب، وزمالــة الكليــة األمريكيــة ألمــراض 
وزميــل  الملكيــة،  الجمعيــة  وزمالــة  القلــب، 
ــس ألكاديميــة العلــوم الطبيــة، مــع زمالــة  مؤسِّ

أخــرى. هيئــات 
د. مجــدي يعقــوب أســتاذ زائــر فــي كثيــر 
مــن المستشــفيات، وكليــة الطــب فــي جامعــة 
القاهــرة، ومستشــفى لنــدن ألمــراض الصــدر، 
شــيكاغو،  وجامعــة  برميتــون،  ومستشــفى 
وفي النرويج، وجنيف، وواشــنطن، وشــيفلد، 
لويــس،  وســانت  وتكســاس،  وكولومبيــا، 
وســيدني، ومنيســوتا، وبوســطن، وكليفالنــد، 
ومونتريــال، وأبوظبــي، وأيرلنــدا، وميالنــو، 
وادنبــرج،  وسويســرا،  وفرنســا،  ونيويــورك، 
نــال د. مجــدي يعقــوب درجــة  وهامبــورج. 
بروفســير فــي جراحــة القلــب عــام 1985، 
وفــي عــام 1992 منحتــه ملكــة إنجلتــرا لقــب 
ســير تقديــًرا لجهــوده الطبيــة والخدمــات التــي 
قدمهــا لبريطانيــا. وقــد لّقبتــه االميــرة الراحلــة 
 2000 عــام  وفــي  القلــوب،  ملــك  ديانــا 
حصــل علــى جائــزة الشــعب التــي نّظمتهــا 
انتخبــه  حيــث  البريطانيــة،  اإلذاعــة  هيئــة 
إســهاماته  عمــوم  عــن  اإلنجليــزي  الشــعب 
العلميــة، وإجرائــه أكبــر عــدد مــن عمليــات 
زرع القلــب فــي العالــم. وفــي ينايــر 2011 
منحتــه مصــر قــالدة النيــل تكريًمــا لمشــواره 
وعطائــه الطويــل فــي مجــال جراحــة القلــب، 
كمــا قامــت محافظــة أســوان بإطــالق اســمه 
علــى أحــد ميادينهــا، ووضــع تمثــال نصفــي 
 2014 ينايــر  فــي  الميــدان.  هــذا  فــي  لــه 
جائــزة  علــى  يعقــوب  مجــدي  د.  حصــل 
اإلنســانية  والخدمــات  والعلــوم  الثقافــة 
مــن المركــز الثقافــي القبطــي بالقاهــرة، وقــد 
تســلم الجائــزة مــن قداســة البابــا تواضــروس 
علــى  حصــل   2020 عــام  وفــي  الثانــي. 
العلمــي  لإلنجــاز  باكــن  إيــرل  جائــزة 
خــالل  الصدريــة،  الجراحيــن  جمعيــة  مــن 
والخمســين.  الســادس  الســنوي  االجتمــاع 
كمــا حصــل الدكتــور مجــدي يعقــوب علــى 
لقــب أســطورة الطــب مــن جامعــة شــيكاغو.
اهتــم خــالل مشــواره الطبــي الطويــل بتدريــب 
األطباء على مستوى العالم كله، مؤكًدا أنه 
بهــذا ينقــذ مريًضــا قــد ال يحتمــل االنتظــار 
حتــى يأتــي هــو بنفســه إلجــراء العمليــة، وهــو 
يفخــر فــي كل مــكان باألطبــاء المصرييــن 
الذيــن تتلمــذوا علــى يديــه، وأصبحــوا قادريــن 
علــى إجــراء عمليــات القلــب بنجــاح كبيــر. 
د.  بقيــادة  بريطانــي  طبــي  فريــق  ســجل 

سري د. جمدي يعقوب
ملك جراحة القلوب
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نَُّه َما ِمْن َشَجَرٍة َجيَِّدٍة ُتْثِمُر َثَمًرا َرِديًّا، َوالَ َشَجَرٍة َرِديٍَّة ُتْثِمُر َثَمًرا َجيًِّدا« )لوقا 6: 43(
َ
» أل

 بالرغــم مــن ظــروف جائحــة 
أثّــرت  والتــي  كورونــا  فيــروس 
الكنســية  األنشــطة  كافــة  علــى 
فــي معظــم 2020، فقــد واصــل 
التدريبيــة  أنشــطته  المعهــد 
لعــدد  االستشــارية  وخدماتــه 
والكنائــس.  اإليبارشــيات  مــن 
مــن  مجموعــة  انطلقــت  فقــد 
المتخصصــة  التدريبيــة  البرامــج 
منــذ  بعــد(  عــن  )بالتدريــب 
وحتــى  ســبتمبر  منتصــف 
ديســمبر 2020، حيث تم تقديم 
والتطويــر  »الكنيســة  برامــج 
المؤسســي«، و»الكنيسة وإدارة 
واإلدارة  »الكنيســة  التغييــر«، 
و»الكنيســة  االســتراتيجية«، 
والتواصــل الرقمــي«. وقــد شــارك 
كهنــة  آبــاء  البرامــج  هــذه  فــي 
ورهبــان وقيــادات خدمــة بكنائــس 

وخارجهــا.  مصــر  داخــل 
تقديــم  المعهــد  واصــل  كمــا 
األساســية  التدريبيــة  الــدورة 
)عن بعد( لآلباء كهنة بورســعيد 
تحت إشراف نيافة األنبا تادرس 
تقديــم  وتــم  بورســعيد؛  مطــران 
كنائــس  مــن  لعــدد  الــدورة  نفــس 
وألول  واإلســكندرية.  القاهــرة 
مــرة تــم تقديــم دورة متخصصــة 
عــن »إدارة منظومــة الخدمــة« 
مــن  لعــدد  الماضــي  ينايــر  فــي 
للكهنــوت  المرشــحين  الخــدام 
القبــة  حدائــق  منطقــة  فــي 
نيافــة  إشــراف  تحــت  والوايلــي 
العــام  األســقف  ميخائيــل  األنبــا 

للمنطقــة والمشــرف علــى الكليــة 
اإلكليريكيــة. 

نيافــة  مــن  كريمــة  وبدعــوة 
عــام  أســقف  يوليــوس،  األنبــا 
الخدمــات العامــة واالجتماعيــة، 
التقييــم  بعمــل  المعهــد  قــام 
التنميــة  لبرنامــج  المرحلــي 
المجتمعيــة الشــاملة والمتكاملة 
الخدمــات  أســقفية  تديــره  والــذي 
مــن  عــدد  فــي   2018 منــذ 
المجتمعــات الريفيــة والحضريــة 

  . بمصــر

البحــوث  لجنــة  قامــت  كمــا 
والدراســات بالمعهد بعمل دراســة 
ــة  ــرات اإليجابي رائــدة عــن »الخب
للكنائــس فــي تقديــم الخدمــات 
ُبعــد  عــن  والرعويــة  الروحيــة 
ــا  ــاء جائحــة فيــروس كورون أثن

المســتجد«. 

المعهــد  أن  بالذكــر  وجديــر 
الكنســي  للتدبيــر  القبطــي 
والتنميــة قــد قــام بتأسيســه قداســة 
فــي  الثانــي  تواضــروس  البابــا 
المعاهــد  كأحــد   2015 عــام 
المتخصصة في مجال التطوير 
والمنهــج  للكنيســة  المؤسســي 
والمعهــد  التنميــة.  فــي  التنمــوي 
الرائــدة  المشــروعات  أحــد  هــو 
للمشــروعات،  البابــوي  للمكتــب 
قداســته  بإشــراف  ويحظــى 

شــر. لمبا ا

املعهد القبطي للتدبري الكنيس 
والتنمية يف 2020

د. مجدي لطيف السندي
مدير المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية

التفاصيــل عــن أنشــطة وبرامــج المعهــد منــذ تأسيســه  ولمزيــد مــن 
للمعهــد  اإللكترونــي  الموقــع  زيــارة  يرجــي  لعــام 2021  وخطتــه 

)www.copticad.institiute(

تهتـــم الكنيســـــــــــة بخدمـــــــــــــــة زواج 
الفتيات من خالل لجنة البــــــــر العامة 
بأســـقفية الخدمـــات العامـــــــــــــة، وأيًضا 
لجـــان البـــّر الفرعيـــة علـــى مستـــــــــــــوى 

جميـــع إيبارشـــيات الكـــرازة بمصر.
وقـــد قامـــت أسقفيــــــــة الخدمـــــــــــــات 
بالمشـــاركة فـــي زواج عــــــــــــــدد كبيــــــــــر 
ومعظـــم  )بالقاهــــــــــــرة  الفتيـــــــــــــات  مـــن 
وهـــذا  بمصـــر(،  الكـــرازة  إيبارشـــيات 
حصـــر للعـــدد فـــي آخـــر 4 سنـــــــــــــوات 

علـــى ســـبيل المثـــال:
+ سنة 2017: 1069 فتاة.
+ سنة 2018: 1310 فتاة.
+ سنة 2019: 1499 فتاة.
+ سنة 2020: 1906 فتاة.

القبطيـــة  الكنيســـة  تبّنـــت  وقـــد 
التضامـــن  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
االجتماعـــي ممّثلـــة فـــي بنـــك ناصـــر 
االجتماعـــي، مشـــروع برنامـــج »بنـــت 
مـــن  وذلـــك  البنـــات،  لـــزواج  الملـــك« 
خـــالل بروتوكـــول تعـــاون بيـــن الـــوزارة 

الخدامـــات  واســـقفية 

هدف برنامج بنت الملك
لجميـــع  توفيـــر  دفاتـــر  إصـــدار 
 10 ســـن  مـــن  القاصـــرات  البنـــات 
ســـنوات إلـــى 18 ســـنة. يبـــدأ الدفتـــر 
مـــن ســـن 10 ســـنوات للفتـــاة بـ1000 
)ألـــف جنيه مصري(، ويتزايد تدريجًيا 
حتى تصل الفتاة إلى  18 ســـنة لعّدة 
آالف بحســـب ما تقدمه الكنيســـة األم 
والكنيســـة التابعـــة لهـــا الفتـــاة ومحبـــي 
الخيـــر مـــن رجـــال األعمـــال والهيئات 
والجمعيـــات القبطيـــة بمصـــر والخارج 

بتغذيـــة لهـــذه الدفاتـــر.
كيفية تفعيل برنامج بنت الملك

علـــى  الدفاتـــر  هـــذه  ُتغـــّذى   -1

مة  مـــدار الســـنوات، وتوضع كهبة ُمقدَّ
مـــن الكنيســـة لبناتهـــا، وال يتـــم ســـحب 
الـــزواج  عنـــد  إاّل  بالدفتـــر  المبالـــغ 
لهـــدف  الخطوبـــة(  عقـــد  )بصـــورة 
الصـــرف علـــى احتياجـــات الفتـــاة فقط 

فـــي زواجهـــا.

الرعايـــة  ســـكرتارية  تقـــوم   -2
االجتماعيـــة بالمقـــر البابـــوي بحصـــر 
عـــدد الفتيـــات مـــن ســـن 10 ســـنوات 
قاعـــدة  خـــالل  مـــن  ســـنة   18 إلـــى 
فتـــاة(،   35607( العامـــة  البيانـــات 
وذلك على مســـتوى معظم إيبارشـــيات 

بمصـــر. الكـــرازة 
3- يتـــم إصـــدار شـــيكات بنكيـــة 
باســـم نيافـــة األســـقف )أو مـــن ينـــوب 
التابعـــات  للبنـــات  كواهـــب  عنـــه( 

نيافتـــه. إليبارشـــية 
المساهمـــــــــة والتبــــــــرع لبرنامـج 

الملك بنت 
قـــد اهتمــــــــــــت بعـــض الهيئـــــــــــــــات 
القبطيــــــــــــــــــة  الكنائــــــــــــــــس  وجمعيـــات 
بالداخـــل والخـــارج فـــي تدعيـــــــــم هـــذا 
البرنامـــج ألهميتـــه. وتـــــــــــم اســـتصدار 
عـــدد 15359 دفتـــر توفيـــــــــــر حتـــى 
اآلن، معظمهـــم بقيمـــة 1000 جنيـــه 
مصـــــــــــــــــــــــــري، والمطلــــــــــــوب زيـــــــــــــادة 

قيمـــة الدفتـــر.
- إجمالـــــــــي عـــدد الفتيـــات علـــى 
قاعدة البيانات من ســـن 10 إلى 15 

ســـنة هـــو 21246 فتاة.
علـــى  الفتيـــات  عـــدد  إجمالـــي   -
قاعدة البيانات من ســـن 16 إلى 18 

ســـنة هـــو 14361 فتـــاة.

بنت امللك
ال حترم فتاة من أن تتزوج زجية كريمة

وقـــد تـــم فتـــح حســـاب لقبـــول المســـاهمات والتبرعـــات لهـــذه الخدمـــة )زواج 
البنـــات( باســـم قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي علـــى:

CIB 1( البنك التجاري الدولي
حساب مصري: 100035771907
حساب دوالر: 100035771926 

٢( بنك ناصر االجتماعي فرع القاهرة
حساب رقم 7326376

أو عن طريق مكتب سكرتارية الرعاية االجتماعية بالكاتدرائية
للتواصل 01200211980- 01271576664

نطلـــب مـــن هللا أن يبـــارك هـــذه الخدمـــة لمجـــد اســـمه القـــدوس، وأن تهتـــم 
الكنائس وجميع فئات الشـــعب المحب للمســـيح باالشـــتراك في هذه الخدمة، حتى 
تكـــون زيجـــات بناتنـــا زيجـــات صالحة وبصـــورة الئقة لهـــن باختيارهن لشـــركائهن 

فـــي الـــزواج وليـــس بالفـــرض عليهـــن بـــزواج غيـــر مناســـب أو غيـــر متكافئ.



 شش((1737//36))  مم2020ففههررسس  جمجمََللةة  االلككِِررََااززةة  للععاامم  

 االفتتاحية لقداسة البابا تواضروس الثاني
 2/5، 1 الرسالة البابوية لعيد الميالد 

 4/3، 3 في محافظة سوهاج
 6/3، 5 ( 1كرامة الكهنوت )

 8/3، 7 بستان الكهنة
 10/3، 9 (3كرامة الكهنوت )

 12/3، 11 ولكنه ضروري قرار صعب 
صالة للشيخ الروحاني )القديس 

 يوحنا سابا(
13 ،14/3 

 16/3، 15 عيد القيامة المجيد  عظة قداس
 18/3، 17 مختارات حلو الكالم

 20/3، 19 العاشر من مايو
 22/3، 21 معنى الحياة

 24/3، 23 أمومة الكنيسة
 26/3، 25 (2أمومة الكنيسة )
 28/3، 27 (3أمومة الكنيسة )

 30/3، 29 مختارات حلو الكالم
 32/3، 31 تلّذذ بالرب...
 34/3، 33 األحد... قادم
 36/3، 35 ُحراس النقاوة

 38/3، 37 مختارات حلو الكالم
 40/3، 39 الوصية التاسعة

 42/3، 41 أستاذ وتلميذ وزميل
 44/3، 43 األديرة القبطية " تراث غاِل"

 46/3، 45 مختارات حلو الكالم
 48/3 ،47 زمن الرحيل

 50/3، 49 مسألة اختيار
 قداسة البابا تواضروس الثاني

 4/12، 3 نعمة الفرح
 6/10، 5 األبوة

 8/13، 7 من يصعد إلى جبل الرب؟
 10/12، 9 شفتان نقيتان

 12/10، 11 إيمان بال رياء
 14/10، 13 عظة أحد المخلع

مار مرقس الرسول كاروز الديار 
 المصرية

17 ،18/9 

 20/11، 19 مشاهد في حياة البابا أثناسيوس 
 22/10، 21 عيد العنصرة

 26/9، 25 صديقتي
 القرارات البابوية

 2/11، 1 سكرتير جديد لقداسة البابا :1رقم 
بخصوص اإلشراف على  :2رقم 

 دير القديس األنبا بيشوي 
15 ،16/6 

بخصوص إدارة كنيسة  :3رقم 
 العذراء بأرض الجولف

19 ،20/10 

 بخصوص كنيسة ودير :4رقم 
 القديس سمعان الخراز بالمقطم

19 ،20/10 

بخصوص تشكيل لجنة  :5رقم 
 نيفادا -كنيسة العذراء الس فيجاس

21 ،22/6 

تجريد القمص رويس عزيز  :6رقم 
 خليل

27 ،28/6 

بخصوص تعيين األنبا  :7رقم 
ميخائيل األسقف العام وكياًل للكلية 

 الالهوتية

27 ،28/7 

بخصوص تشكيل لجنة  :8رقم 
 لتقييم رسائل الدراسات العليا

27 ،28/7 

بخصوص تشكيل مكتب  :9رقم 
 فني لقداسة البابا

33 ،24/4 

بخصوص كنيسة القديس : 10رقم 
 بلبنان وسوريا مارمرقس

35 ،36/4 

تكليف األب الراهب : 11رقم 
القمص أرسانيوس األنبا بوال بالسفر 

 إلى مانشستر بإنجلترا

37 ،38/5 

تشكيل لجنة لبحث  :12رقم 
موضوع نقل سور دير أبي سيفين 

 بسيدي كرير

39 ،40/5 

 50/4، 49 إنهاء خدمة كاهن :13رقم 
 كلمة منفعة -البابا شنوده الثالث 

 4/2، 3 الهدوء
 6/2، 5 الناس؟كيف تعامل 

 8/2، 7 األمانة في القليل
 10/2، 9 فرح.. وفرح

 12/2، 11 مشكلة األعذار
 14/2، 13 القيامة ينبوع الرجاء

 16/2، 15 كن بشارة مفرحة
 18/2، 17 السلوك المسيحي

 20/2، 19 طرق لحل المشاكل
 22/2، 21 كلمات تعزية في الشدائد

 24/2، 23 اإليمان
 26/2، 25 والزوانالحنطة 

 28/2، 27 التفكير النظري والحياة العملية
 30/2، 29 لغتك تظهرك

 32/2، 31 اذكر يا رب اجتماعاتنا، باركها
 34/2، 33 الجّدية
 36/2، 35 العناد

 38/2، 37 فرح حقيقي وفرح زائف

 40/2، 39 األلفاظ الرقيقة
 42/2، 41 الطموح

 44/2، 43 درجات في اإليمان
 46/2، 45 اإلنسان العملي

 48/2 ،47 الخوف
 50/2، 49 السالم القلبي

 مطران البحيرة  األنبا باخوميوس
 2/14، 1 ميالد المسيح المخلص

 4/14، 3 (1االشياء الصغيرة )
 6/11، 5 (2االشياء الصغيرة )

 8/14، 7 الصوم واالستعداد للسماء
 10/13، 9 حياة الرجاء

 12/11، 11 دبورة
 14/11، 13 الدخول الملوكي إلى أورشليم

 16/8، 15 القيامة حياة واختبار
 18/10، 17 سفر القضاة

 20/12، 19 روح الغلبة والرجاء
 22/9، 21 عيد حلول الروح القدس

 24/8، 23 (1خدمة معلمنا بطرس الرسول )
 26/8، 25 (2خدمة معلمنا بطرس الرسول )

 28/9، 27 (1( )42كما يشتاق اإليل )مز
 30/7، 29 (2( )42كما يشتاق اإليل )مز

 32/8، 31 (45إلهنا ملجانا وقوتنا )مز
 36/8، 35 راحاب الزانية وعيد الصليب

 40/10، 39 (45إلهنا ملجأنا وقوتنا )مز
 44/13، 43 (1أسوار أريحا والجهاد الروحي )
 48/14 ،47 (2أسوار أريحا والجهاد الروحي )

 مطران المنوفية األنبا بنيامين
 2/14، 1 مفهوم التجديد
 6/11، 5 لماذا الصوم؟
 8/14، 7 ركائز التوبة

 10/13، 9 شركة الحياة مع هللا
 12/11، 11 الوبأ وعمل هللا

 14/11، 13 هللا الشافي
 16/9، 15 القيامة حياة

 18/10، 17 القيامة وتحقيق الوعود
 20/12، 19 بين فكر هللا وفكر اإلنسان

 22/9، 21 مواهب الروح القدس
 24/8، 23 روحانية الممارسات 

 26/10، 25 الطريق بين الواسع والضيق
 28/9، 27 تطلبونني فتجدونني
 30/7، 29 الطقس األرثوذكسي

 32/8، 31 الحديث الروحي



 36/11، 35 الُبعد الخفي
 42/10، 41 الخدمة في فكر اآلباء 

 آنجلوساألنبا سيرابيون مطران لوس 
 38/11، 37 القديس موريس
 42/11، 41 اإليمان والعقل

 48/14 ،47 الكنيسة ورعاية المثليين
 األنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم

 48/15 ،47 يحيا الموت )قصة قصيرة(
 أسقف ورئيس دير السريان األنبا متاؤس

 4/14، 3 معلومة طقسية
 12/12، 11 بين النخلة والمؤمن

 18/11، 17 "1الُعِليَّة "
 20/5، 19 األنبا رويس.. مالك دير السريان

 22/11، 21 "2الُعِليَّة "
 24/9، 23 الروح القدس وصوم الرسل

 26/10، 25 صالة كيرييليصون 
ِإَذا َأْرَضِت الرَّبَّ ُطُرُق ِإْنَساٍن، »

 «َجَعَل أَْعَداَءُه َأْيًضا ُيَساِلُموَنهُ 
27 ،28/10 
29 ،30/8 

 34/8، 33 شعار جميل
 38/3، 37 (1عمق التسبحة في كنيستنا )
 40/10، 39 (2عمق التسبحة في كنيستنا )

 44/14، 43 الكمال المسيحي
 50/16، 49 «من ليس علينا فهو معنا»

 األنبا موسى األسقف العام للشباب
 4/15، 3 (1مبادئ أساسية في التكريس )

 6/12، 5 (2التكريس )مبادئ أساسية في 
 8/15، 7 (3مبادئ أساسية في التكريس )

أنطونيوس الجديد... نيافة األنبا 
صرابامون أسقف ورئيس دير األنبا 

 بيشوي العامر

9 ،10/6 

 12/12، 11 (6: 5)يو« َأُتِريُد َأْن َتْبَرَأ؟»
الكنيسة تصلي  في أسبوع اآلالم...

 من أجل العالم
13 ،14/12 

 16/9، 15 «اْسَتْيِقْظ َأيَُّها النَّاِئمُ »
 18/12، 17 (1) 2020مهرجان الكرازة 

 20/7، 19 نيـافة األنبـا رويـس المالك النوراني
 22/11، 21 (2) 2020مهرجان الكرازة 
 24/9، 23 (3) 2020مهرجان الكرازة 

َكَما َأْرَسْلَتِني ِإَلى اْلَعاَلِم َأْرَسْلُتُهْم َأَنا »
 (18: 17)يو« ِإَلى اْلَعاَلمِ 

25 ،26/11 

 28/10، 27 اإلنسان ونضوج اإلرادة
 32/9، 31 إنه عصر الحرية

 36/11، 35 المجيء الثاني
 40/11، 39 (1الُمكرَّس والقانون الروحي )
 44/14، 43 (2الُمكرَّس والقانون الروحي )
 50/16، 49 (3الُمكرَّس والقانون الروحي )

 تكال أسقف دشنااألنبا 
 4/15، 3 عن الشتيمة

 6/12، 5 يونان.. والخدمة
 8/15، 7 فوائد التجارب

 10/17، 9 عن "قلة اإليمان"
 12/13، 11 عن الغضب

 14/12، 13 حاجتنا إلى التسامح والمغفرة
 16/10، 15 عيد النجاح

 18/11، 17 تأمالت حول تلميذي عمواس
 20/13، 19 تحية.. وعطية
 22/12، 21 عناية.. ورعاية
 24/10، 23 سمات ومميزات
 28/11، 27 الشبع الداخلي

 32/10، 31 العذراء والخدمة
 36/12، 35 الوداعة 

 40/11، 39 كيف نشهد للمسيح؟
 44/15، 43 ضبط النفس

 50/17، 49 الفرص الضائعة
 أسقف جنوبي الواليات المتحدة  األنبا يوسف
 14/13، 13 (16:1)صفيوم بوق وهتاف 

 16/10، 15 (2يوم بوق وهتاف )
 22/13، 21 وحل ُعقد

 26/11، 25 خوًفا لنفسك
 32/9، 31 النجار ابن مريم

 36/12، 35 ال ُتعّير المرتد عن الخطية 
 40/12، 39 أنزل وأرى 

 44/15، 43 نصيبهم في حياتهم
 50/17، 49 قربان الحطب سنًة فسنةً 

 األسقف العاماألنبا رافائيل 
 20/13، 19 (1قيامتنا كلنا )
 22/12، 21 (2قيامتنا كلنا )

 26/12، 25 حقيقة المجيء الثاني
 28/13، 27 (1الملك األلفي )
 30/8، 29 (2الملك األلفي )

 34/11، 33 (1عالمات قبل المجيء الثاني )
 38/11، 37 (2عالمات قبل المجيء الثاني )

 42/11، 41 (3الثاني )عالمات قبل المجيء 
 50/18، 49 (4عالمات قبل المجيء الثاني )

 األنبا مارتيروس األسقف العام
 8/17، 7 الصولجان في يد البانطوكراتور

 10/17، 9 حرف التاف وصليب الحياة )أونخ(
 12/13، 11 صليب اليوتا

 14/13، 13 عالمة الصليب
 16/11، 15 البانطوكراتور الجالس على العرش

 22/13، 21 الـ"روّل" في يد البانطوكراتور اليسرى 
 24/10، 23 الكتاب المقدس في يد البانطوكراتور

 26/12، 25 ماذا حول البانطوكراتور؟
 30/9، 29 تنوُّع منظر والدة اإلله في األيقونات
كيف أن العذراء دائمة البتولية في 

 األيقونة المسيحية
33 ،34/13 

 38/12، 37 األيامالطفل عتيق 
 42/12، 41 المسيح المخلص فى أيقونة العذراء 

 48/15 ،47  الصندل المفكوك للسيد المسيح
 األنبا مكاريوس األسقف العام

 4/20، 3 بستان الرهبان
 10/7، 9 نيافة األنبا صرابامون رقد في الرب

الكنيسة في أزمنة الكوارث الطبيعية 
(1 ،2) 

15 ،16/11 
19 ،20/14 

 24/11، 23 سفيٌر في سالسل
 األنبا مكاري األسقف العام

القراءات الكنسية الليتورجية خالل 
الصوم األربعيني المقدس ما بين 
 المخطوطات الصعيدية والبحيرية

45 ،46/16 

 أسقف نورث وساوث كاروالينا وكنتاكي األنبا بيتر
 10/18، 9 الخادم والظاهرة الصوتية!!

 20/14، 19 الكنيسة... وجرس كوروناجرس 
 26/13، 25 سمعان بن يونا أم بطرس الرسول؟
 36/13، 35 كنيسة شهداء... وشهداء الكنيسة!
 42/12، 41 النظرة القديمة والنظرة المتجددة..!

وأثرهما في حياة  القدم واللسان
 اإلنسان

49 ،50/18 

 آباء دير البرموس
الرحمات في ذكرى انتقال مثلث 

األنبا إيسوذورس أسقف ورئيس دير 
  البرموس

3 ،4/18 

 الراهب القمص بنيامين المحرقي
ْض َنْفَسَك ِللتَّْقَوى   6/13، 5 َروِّ

 8/17، 7 َحَسَنٌة ِهَي اْلَغْيَرُة ِفي اْلُحْسَنى 
 ُيوَجُد َمْن َيْمَنُع َيَدُه َأْو َيُقوُل َلُه: ال

 َماَذا َتْفَعُل؟
11 ،12/14 

 14/14، 13 ِمْن َأْفَواِه اأَلْطَفاِل َهيَّْأَت َتْسِبيًحا
 16/12، 15 المسيح قام.. بالحقيقة قام

ِل اأُلْسُبوِع )مر  20/15، 19 (2: 16ِفي َأوَّ
 24/11، 23 (1هل هللا هو مصدر المرض؟ )
 26/13، 25 (2هل هللا هو مصدر المرض؟ )

 30/9، 29 (3: 1امتحان إيمانكم )يع 
 34/13، 33 (4: 7احترز واهدأ )إش 

 38/12، 37 (2( )4: 7)إش« اْحَتِرْز َواْهَدأْ »
 42/13، 41 (1: 1بط2) َعْبُد َيُسوَع اْلَمِسيحِ 

 48/17، 47 (39: 5)يو« َفتُِّشوا اْلُكُتبَ »
 الراهب القمص ثاوفيلس المحرقي

 38/13، 37 (1مدخل إلى القانون الكنسي )



 42/13، 41 (2الكنسي )مدخل إلى القانون 
 48/16، 47 (3مدخل إلى القانون الكنسي )

 الراهب القمص أبرآم األبنوبي  
الكبير ختام الهوس  ou`\qo لحن

 األول في المخطوطات القبطّية
37 ،38/14 

 44/17، 43 (1األلحان والمدارس المحليِّة )
 50/19، 49 (2األلحان والمدارس المحليِّة )

 مكسيموس األنطونيالراهب القمص 
مزار القديس مارمرقس الرسول 
 بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية 

45 ،46/17 

 القمص تادرس يعقوب ملطي
 منهج القديس يعقوب السروجي في
 الكاهن التقي في رحيله من العالم

33 ،34/9 

 القمص تادرس دانيال
 8/18، 7 الصوم.. رؤية الهوتية
القــراءات مالحظــات لغويـة على 

 الليتـورجيَّـة
19 ،20/15 

 26/14، 25 في صالة الشكر "الرحوم"
مالحظــات لغويـة على القــراءات 

 (4، 3، 2) الليتـورجيَّـة
29 ،30/11 
33 ،34/14 
41 ،42/14 

 القمص جرجس توفيق
 10/19، 9 هكذا كانت أمي
 14/15، 13 بارباس يبرأ..!

 القمص بيشوي بطرس بطرس
 10/19، 9 سحب في حياتنا

 القمص يوحنا نصيف
 2/16، 1 ميالد ملك الملوك

بمناسبة عيد نياحة السّيدة العذراء: 
 نعّظمك يا أّم النور الحقيقي

3 ،4/16 

 6/13، 5 عن حقيقة العقوبة األبدّية
 8/18، 7 البنّوة هلل

البابا كيرّلس السادس والحياة 
 الليتورجّية

9 ،10/18 

 12/14، 11 وتحّديات العصرالكنيسة 
 14/14، 13 فرحة الكنيسة بملكها

 16/12، 15 قيامة المخّلص
 20/16، 19 ننظر إلى قيامة المسيح

 24/12، 23 قانون الراعي الصالح
مبادئ روحّية في حياة وخدمة 

 القديس بولس الرسول
25 ،26/14 

 28/13، 27 حول تطهير األبرص
اإلنجيل القمص لوقا سيداروس 

 الحيّ 
33 ،34/9 

 جّدد نفَسك كّل يوم
 

39 ،40/12 

 القمص أبرآم إميل
 18/6، 17 الكاتدرائية المرقسية باإلسكندرية

 القمص بيشوي شارل
حصاد خدمة الرعاية االجتماعية 

 2019في عام 
1 ،2/15 

بنت الملك: ال تحرم فتاة من أن 
 تتزوج زيجة كريمة

49 ،50/8 

 القمص يوسف سمير
 34/16، 33 في الدفاع الكتابي 1مقدمة 
 38/15، 37 في الدفاع الكتابي 2مقدمة 

 42/15، 41 في الدفاع الكتابي 3مقال رقم 
 الراهب القس إيرينيؤس البرموسي

 46/11، 45 رسالة ماجستير في القانون الكنسي 
 القس أنطونيوس فهمي

 12/15، 11 (1الخادم وخدمة المفقودين )
 14/16، 13 (2وخدمة المفقودين )الخادم 

 16/14، 15 (3الخادم وخدمة المفقودين )
 20/17، 19 (4الخادم وخدمة المفقودين )

 24/12، 23 1الخادم وزمن الكورونا 
 26/15، 25 2الخادم وزمن الكورونا 

 30/11، 29 الخادم واالحترام والوقار
 32/11، 31 الخادم والحماس
 36/13، 35 (1الخادم والقبول )
 40/14، 39 (2الخادم والقبول )

 44/17، 43 (1الخادم وروح األبوة )
 القس إبراهيم القمص عازر

 2/16، 1 مابين الميالد والغطاس
 4/16، 3 حوار هللا مع اإلنسان

 6/14، 5 في البرية
 20/16، 19 (3: 1يو1والحياة ُأظِهرت )

 24/13، 23 خروف قائم كأنه مذبوح
 26/15، 25 غالًبا ولكي يغلبخرج 

 30/12، 29 قرون المذبح
 34/14، 33 العالم الروحي

أرواح مرسلة ألجل العتيدين أن 
 يرثوا الخالص

37 ،38/13 

 42/14، 41 سقطت سقطت بابل العظيمة 
 48/17، 47 (13سمة الوحش )رؤ

 القس بولس حليم
 34/16، 33 مذاق األبدية

 38/15، 37 والتغيير(معلمة المسكونة )التعليم 
 42/15، 41 هل نيتك نقية؟

 القس بيشوي حلمي
مختارات من كتابات قداسة البابا 
 تواضروس الثاني )أدام هللا حياته(

 

43 ،44/10 

 القس باسيليوس صبحي
 16/13، 15 (1الطاعون األسود )
 18/14، 17 (2الطاعون األسود )

واضع  106البابا مرقس السابع الـ
 المدائح الكيهكيةبعض 

19 ،20/17 

 28/15، 27 مدرسة الرهبان الالهوتية بحلوان
بعض األعمال اإلصالحية للبابا 

 مكاريوس الثالث 
33 ،34/15 

بمناسبة الذكرى التسعين لرحيل 
 األستاذ/ سمعان سليدس علم 

39 ،40/13 

دور أســــاتذة وخريجي اإلكليريكية في 
تأســــــــــــيس خدمة : النهضــــــــــــة الحديثة

أ.د. وهيــب جورجي : الكرازة بــأفريقيــا
 م( نموذًجا2002-1922كامل )

43 ،44/16 

 القس بوال وليم
 30/12، 29 من له أذنان للسمع فليسمع

 األرشيدياكون رشدي واصف بهمان
في ذكرى األربعين لصاحب النيافة 

 الحبر الجليل األنبا صرابامون 
13 ،14/19 

 أ.د. إسحق إبراهيم عجبان
كاتدرائية آجـيا صوفـيا شاهدة على 

 تقـلبات التاريخ
27 ،28/16 

المشروعات الجديدة التي افتتحها 
 قداسة البابا بمعهد الدراسات 

45 ،46/14 

 أ.د. عادل فخري صادق
قسم اآلثار القبطية بمعهد الدراسات 

 القبطية
3 ،4/17 

 أ.د. رسمي عبد الملك رستم
 2/17 ،1 إعادة صورة هللا لالنسان 

 4/18، 3 كيف نستقبل يومنا الجديد بفرٍح؟
 6/14، 5 (1كيف نربي أبنائنا؟ )

 12/15، 11 (2) كيف نربي أبنائنا؟
 14/16، 13 تأملوا واعلموا أني أنا هو هللا 

القيامة تعيد صياغة شخصية 
 اإلنسان

15 ،16/14 

الترجمة اإليجابية للمشاعر اإلنسانية 
(1 ،2) 

17 ،18/12 
19، 20/18 

 26/16، 25 إعداد وتدريب الرسل كقادة للكنيسة 
 30/14، 29 أريد أن أتنفس )رؤية تربوية(

 34/17، 33 التربية للشهادة للمسيح
كيف أستجيب البني عندما يصرخ 

 (2، 1ويقول: دعوني أنمو؟ )
37 ،38/16 
41 ،42/16 

 44/9، 43 البابا تواضروس مدرسة للوطنية
 صالحاألستاذ جرجس 

مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده 
 الثالث والعمل المسكوني

9 ،10/14 



مثلث الرحمات نيافة األنبا رويس 
 السراج المنّير واألسقف الروحاني

23 ،24/5 

 أ.د. ميشيل بديع عبد الملك
رحيل عاشق التاريخ القبطي وعالم 

 اللغة القبطية القمص بيجول باسيلي 
17 ،18/8 

األستاذ الدكتور/  نياحة ذكرى  في
 راغب حبشي مفتاح

23 ،24/14 

 26/16، 25 لحن "الليلويا" القربان
تاريخ تدوين وتسجيل األلحان 

القبطية منذ القرن السابع عشر 
 (الحلقة األولىالميالدي وإلى اآلن )

29 ،30/14 

 32/11، 31 (الحلقة الثانية)
 36/14، 35 (الحلقة الثالثة)
 40/14، 39 (الرابعةالحلقة )
 48/18، 47 (الحلقة الخامسة)

 د. مجدي لطيف السندي
المعهد القبطي للتدبير الكنسي 

 2020والتنمية في 
49 ،50/8 

 د. سـامـح فــوزي 
 14/18، 13 لست وحدك..

 18/13، 17 ال تحمل الكوب طوياًل 
 38/18، 37 ميراث التجارب

 42/18، 41 اشكروا الرب
 بشرى د. جرجس 

 32/13، 31 الفرق بين هيريني وشيري 
 الباحث مدحت حلمي تادرس

 4/20، 3 الشهيد الجديد يوحنا الُنمُرسي 
الكراسي األسقفية بُمحافظة أسيوط 

 ( ُكرسي مدينة إسفحت قهقوة"1)
25 ،26/18 

الكراسي األسقفية بُمحافظة أسيوط 
 ( ُكرسي مدينة قاو"2)

29 ،30/15 

األنبا مقار أضواء على سيرة 
 )مقاريوس( أسقف قاو الشهيد

33 ،34/19 

األب باخوميوس الصغير 
 أرشمندريت األديرة الباخومية

37 ،38/16 

زيارة العائلة الُمَقدَّسة لدير األنبا 
 (1صرابامون بديروط الشريف )

41 ،42/17 

 ماجد كامل ثالباح
العطاء التعليمي والثقافي لقداسة 

 البابا تاوضروس الثاني
45 ،46/12 

 الباحث إسحق إبراهيم الباجوشي
نماذج مكاتبات األقباط لآلباء 

البطاركة واألساقفة عن مخطوط 
 بحارة زويلة

3 ،4/22 

نجيب باشا إسكندر وزير الصحة 
 بطل وباء مكافحة الكوليرا 

21 ،22/14 

القمص جرجس المنياوي الُملقب 
كاهن كنيسة مار  بالشيخ المكين

 جرجس بالمنيا 

23 ،24/15 

القمص مقار القمص غبريال 
القمص كاهن دير المالك الريرمون 

 وتوابعها 

25 ،26/18 

دور الكنيسة القبطية األرثوذكسية 
وجمعياتها في إنقاذ منكوبي البالد 

 م 1941، 1935الحبشية عامْي 

27 ،28/18 

تأييد إيبارشية دير المالك الريرمون 
 للبابا كيرلس الخامس وتوابعها

31 ،32/14 

عائلة كهنوتية في خدمة الكنيسة 
القبطية بدير جبل الطير: عائلة 

 (1القمص منقريوس الناسخ  )

37 ،38/17 

عائلة كهنوتية في خدمة الكنيسة 
القبطية بدير جبل الطير : عائلة 

 (2القمص منقريوس الناسخ  )

41 ،42/16 

 الباحث شريف رمزي 
ة وَتزول )ِقراَءة في  َمخطوِط ِسَير ِشدَّ

 الِبْيَعة الُمَقدَّسة(
13 ،14/17 

َسة»قراءة في  «.. ِسَير الِبْيَعة الُمَقدَّ
 (1َطْور التَّكوين )

41 ،42/18 

َسة»قراءة في  «.. ِسَير الِبْيَعة الُمَقدَّ
 (2َطْور التَّكوين )

47 ،48/19 

 الباحث چاك عبده نصيف
 32/13، 31 صليب اليوطا ديچيتال

 السيد زكريا عبد
(: 1قباط عبر العصور )مشاهير األ

 دكتور نجيب محفوظ 
29 ،30/13 

 36/14، 35 (: الدكتور جورجي زيدان 2) 
 40/8، 39 (: الدكتور نادر حنا 3) 

قداسة البابا تواضروس الثاني في 
عيد جلوسه الثامن: الراعي االمين 

 والمعلم الحكيم

43 ،44/12 

 50/7 ،49 (: سير د. مجدي يعقوب4) 
 سامح طلعت

 40/15، 39 الخدمة عن بعد
 48/18، 47 رسائل خدمية: رصد واقع

 الفنان المكرس جرجس سمير
 16/2، 15 شرح أيقونة القيامة
 18/2، 17 أيقونة ُمبوِّق القيامة

 20/2، 19 أسقونة ظهور ربنا يسوع للمريمتين
 24/16، 23 أيقونة أيوب الصديق
 26/20، 25 الدين عمودأيقونة البابا كيرلس 

 ماجي حسنيالمهندسة 
 14/18، 13 ُمُدُن المْلَجأ

 20/18، 19 عودة
 24/13، 23 القضية

 34/17، 33 لماذا شككت؟
 المهندسة إيريني عيد

 26/19، 25 البابا البطريرك
 حوارات
حوار مع الدكتورة منال عوض 

 محافظ دمياط
33 ،34/10 

 36/9، 35 العامةأوائل الثانوية حوار 
 تقارير الكرازة
دير مار جرجس للراهبات بمصر 

القديمة يصدر أكبر كتاب موسوعي 
 عن سيرة القديس مار جرجس

1 ،2/17 

الزيارة الرعوية لقداسة البابا 
تواضروس الثاني إليبارشيات أديرة 

 محافظة سوهاج

3 ،4/4 

نيافة األنبا صرابامون أسقف ورئيس 
بوادي النطرون دير األنبا بيشوي 

 يرقد في الرب

9 ،10/4 

 12/4، 11 العالم يواجه انتشار وبأ كورونا
 14/4، 13 العالم يواجه انتشار وبأ كورونا

جهود أسقفية الخدمات في مجال 
مكافحة والتخفيف من اآلثار الناتجة 

 عن انتشار جائحة كورونا 

19 ،20/8 

نيافة األنبا رويس األسقف العام 
 الربيرقد في 

19 ،20/4 

أنشطة لجنة البر وبرنامج أغابي 
وبرامج التنمية خالل النصف األول 

 م2020من عام 

27 ،28/4 

نبذة عن أسقفية الخدمات العامة 
 واالجتماعية

31 ،32/7 

بطريركية األقباط األرثوذكس 
مركز إيمي للتعليم -باإلسكندرية

 المستمر

35 ،36/10 

بأسقفية  برنامج التنمية البيئية
 الخدمات العامة 

37 ،38/10 

جهود أسقفية الخدمات العامة في 
 مجال تعليم الكبار ومحو األمية

39 ،40/9 

مركز قم وامِش لخدمة األشخاص 
 من ذوي اإلعاقة

49 ،50/6 

الكنيسة القبطية وخدمة دولة جنوب 
 السودان

49 ،50/5 

 أ.د. أحمد عكاشة
 الحملة الوطنية إلزالة وصــــــمة الطب

 النفسي
7 ،8/16 
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اجلمرة إذا وقعت ف ابلحر تنطفئ، كذلك اخلطية ف رحة اهلل وحمبته تُمىح. )يوحنا ذهيب الفم(

النيافة: األنبا يوســـاب األســـقف العام لألقصر، واألنبا يواقيم األســـقف العام 
إلســـنا وأرمنت؛ بإقامة صلوات رهبنة اثنين من طالبي الرهبنة بالدير وذلك 
بعد اجتيازهما فترة االختبار الرهبانى المقررة، وهما: )1( الراهب تيموثاوس 
الشـــايب، )2( الراهـــب رافائيـــل الشـــايب. شـــارك في الصلـــوات مجمع رهبان 
الديـــر، وبعـــٌض مـــن رهبـــان ديـــري القديس األنبا متـــاؤس الفاخوري والشـــهيد 
مارجرجـــس بالرزيقـــات، وعـــدد مـــن الكهنة من إيبارشـــيات دشـــنا، وســـوهاج، 
وملـــوي. خالـــص تهانينا لنيافة األنبا ســـلوانس ، والراهبين الجديدين، ومجمع 

اآلبـــاء رهبان الدير.

دير القديس األنبا بوال بابلحر األحر

فـــي يـــوم االثنيـــن 30 نوڤمبـــر 2020م، قـــام نيافـــة األنبـــا دانيال أســـقف 
ورئيـــس ديـــر األنبـــا بـــوال بالبحـــر األحمـــر، برســـامة ثالثـــة من اآلبـــاء الكهنة 
بالديـــر إلـــى رتبـــة القمصيـــة هـــم: )1( الراهـــب القمـــص يوســـاب األنبـــا بـــوال، 
)2( الراهـــب القمـــص دميـــان األنبا بوال، )3( الراهب القمص شـــاروبيم األنبا 
بوال. كما قام بســـيامة ثمانية من اآلباء الرهبان في رتبة القسيســـية هم: )1( 
الراهـــب القـــس داود األنبـــا بـــوال، )2( الراهـــب القـــس صرابامـــون األنبـــا بـــوال، 
)3( الراهـــب القـــس عبد المســـيح األنبا بـــوال، )4( الراهب القس صليب األنبا 
بـــوال، )5( الراهـــب القـــس أيـــوب األنبـــا بـــوال، )6( الراهـــب القـــس أبســـخيرون 
األنبـــا بـــوال، )7( الراهـــب القـــس بيمن األنبـــا بوال، )8( الراهـــب القس أغاثون 
األنبـــا بـــوال. كذلـــك قـــام بســـيامة راهـــب جديـــد باســـم الراهـــب مينا األنبـــا بوال. 
اشـــترك مـــع نيافتـــه فـــي الصـــالة أصحـــاب النيافـــة األحبـــار األجـــالء: األنبـــا 
ويصـــا مطـــران البلينـــا وبرديـــس وأوالد طوق وتوابعها، األنبا يســـطس أســـقف 
ورئيـــس ديـــر أنبا أنطونيوس، األنبا يوأنس أســـقف أســـيوط والبداري وســـاحل 
ســـليم وتوابعهـــا، األنبـــا مرقوريـــوس أســـقف جرجـــا وتوابعهـــا. خالـــص تهانينـــا 
لنيافـــة األنبـــا دانيـــال ، واآلبـــاء القمامصـــة والقســـوس الجـــدد، والراهـــب مينا، 

ومجمـــع اآلباء رهبـــان الدير.

دير املالك ميخائيل بربية األساس بنقادة

فـــي يـــوم الســـبت 19 ديســـمبر 2020م، قـــام نيافـــة األنبـــا بيمـــن أســـقف 
نقـــادة وقـــوص، ورئيـــس دير رئيـــس المالئكة ميخائيل ببرية األســـاس بنقادة، 
وشـــاركه نيافة األنبا كاراس األســـقف العام إليبارشـــية المحلة الكبرى، بإقامة 
راهـــب جديـــد لينضـــم لمجمـــع الديـــر بعـــد أن اجتـــاز فتـــرة االختبـــار الرهبانـــي 
المقـــررة بالديـــر، وحمـــل الراهـــب الجديـــد اســـم الراهـــب كاراس النقـــادي. كمـــا 
قـــام نيافتـــه بســـيامة اثنيـــن مـــن اآلبـــاء الرهبـــان فـــي درجـــة القسيســـية، وهما: 
)1( الراهـــب القـــس ميخائيـــل النقـــادي، )2( الراهـــب القـــس إبراهيـــم النقـــادي. 
وتـــم قبـــول طالـــب رهبنـــة جديد لبدء فتـــرة االختبار الرهبانـــي المقررة. خالص 
تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا بيمـــن، والكاهنيـــن الجديديـــن، والراهـــب كاراس، واآلباء 

مجمـــع رهبـــان الدير.

دير القديس األنبا باخوميوس )الشايب( باألقرص

فـــي يـــوم الســـبت 12 ديســـمبر 2020، قـــام نيافة األنبا ســـلوانس أســـقف 
ورئيس دير القديس األنبا باخوميوس )الشـــايب( باألقصر، يشـــاركه صاحبا 

تهنئة
نهنئ ادلكتور مهندس نادر رياض 
بحصوله على جائزة فخر العرب لعام ٢٠٢٠

في االحتفالية التي تمت يوم ٢4 نوفمبر ٢٠٢٠ في دبي
وجديـــر بالذكـــر أن الدكتـــور نـــادر حصـــل علـــى مـــا يزيـــد عـــن 124 
بـــراءة اختـــراع تخـــص شـــركة بافاريـــا مصـــر العالميـــة. كما أن الدكتـــور نادر 
هـــو عضـــو المجلـــس الملـــي العـــام )الســـابق(، وهـــو رئيـــس مجلـــس األعمال 

المصـــري األلمانـــي، ولـــه دوره الفعـــال فـــي خدمـــة االقتصـــاد المصـــري.



لة الكرازة - 25 ديسم�ب  142020 مب

فليحرص لك منكم ع قبول األتعاب اعلًما أن من ورائها لك غىن وراحة. )القديس ماكريوس الكبري(

مناقشة رسالة دكتوراه ف العلوم اإلنسانية 
باللكية اإللكرييكية باألنبا رويس-القاهرة

تمـــت بالكليـــة اإلكليريكيـــة الالهوتيـــة باألنبـــا رويـــس، يـــوم األربعـــاء 9 
ديســـمبر 2020م، مناقشـــة رســـالة الدكتـــوراه المقدمـــة مـــن الباحـــث القـــس 
بيشـــوي وهيـــب حبيـــب، وكيـــل الكليـــة االكليريكيـــة باألقصـــر، والتـــي حملـــت 
عنـــوان »الـــدور الرعـــوي لفـــروع الكليـــة اإلكليريكية بالوجه القبلـــي«. وتكونت 
لجنـــة المناقشـــة مـــن نيافـــة األنبـــا ميخائيـــل األســـقف العـــام لقطـــاع كنائـــس 
حدائـــق القبـــة والوايلـــي ووكيـــل الكليـــة، واألســـتاذ الدكتور رســـمي عبـــد الملك 
مشـــرًفا ورئيًســـا، واألســـتاذ الدكتور رشـــدي واصف بهمان، والقس باســـيليوس 
صبحـــي، والقـــس بيشـــوي حلمـــي، أعضـــاء. وحصـــل الباحـــث الـــذي يخـــدم 

بإيبارشـــية األقصـــر علـــى تقديـــر جيـــد جـــًدا.

مسابقة دينية ثقافية جديدة 
للطالب والعاملني بوزارة الرتبية والعليم

أطلقت وزارة التربية والتعليم باالشتراك مع الكنيسة القبطية األرثوذكسية، 
مسابقة جديدة للثقافة المسيحية للعام الدراسي 2020 / 2021، وتم إعداد 
مســـابقة لـــكل مرحلـــة من المراحـــل التعليمية على حدة )مـــن االبتدائي وحتى 
الثانـــوي(، وذلـــك للمـــدارس الحكوميـــة والخاصـــة ومـــدارس اللغـــات والفئـــات 
الخاصـــة والمكفوفيـــن والدمـــج والمنـــازل والوافديـــن والمـــدارس الدوليـــة. كمـــا 
تـــم تخصيـــص مســـابقة أخـــرى لجميع العاملين بقطـــاع التربية والتعليم ســـواء 
مدرســـين أو إدارييـــن أو قيـــادات تعليمية. وشـــملت المســـابقة أيًضا المحالين 
إلـــى المعـــاش ممـــن كانـــوا يعملـــون بالـــوزارة ذاتها. وهـــذه هي النســـخة الثانية 
من المســـابقة التي أطلقت نســـختها األولى للطالب العام الدراســـي الماضي. 
ويتبنـــى قداســـة البابـــا تواضروس الثاني باالشـــتراك مع وزيـــر التربية والتعليم 
الدكتـــور طـــارق شـــوقي فكـــرة المســـابقة، وهـــي تهـــدف إلـــى تعميـــق الثقافـــة 
الدينيـــة القائمـــة علـــى المنهـــج البحثـــي بغية بنـــاء الشـــخصية المصرية دعًما 
للمجتمـــع والوطـــن. ويقـــود مكتـــب تنميـــة مـــادة التربيـــة الدينيـــة بـــوزارة التربية 
والتعليـــم المســـئول عـــن المســـابقة الدكتور محمـــود فؤاد بمتابعة مـــن الدكتور 
رضـــا حجـــازي نائـــب الوزيـــر، بينمـــا يتولـــى الدكتـــور عبـــد هللا حنا اإلشـــراف 

العام على المســـابقة.

إيبارشية أبنوب والفتح 
وأسيوط اجلديد

فـــي يـــوم األحـــد 20 ديســـمبر 2020، قـــام نيافـــة األنبـــا لـــوكاس أســـقف 
الرســـول  مارمرقـــس  القديـــس  بكنيســـة  الجديـــدة،  وأســـيوط  والفتـــح  أبنـــوب 
بمدينـــة أســـيوط الجديـــدة، بســـيامة ثالثـــة كهنـــة جـــدد للخدمـــة بثـــالث كنائس 
باإليبارشـــية. شـــارك في الصالة صاحبا النيافة: األنبا بموا أســـقف السويس، 
واألنبـــا أرســـانيوس أســـقف الـــوادي الجديـــد والواحـــات، والكهنـــة الجـــدد وهـــم: 
)1( الشـــماس جمـــال جـــاب هللا كاهًنا على كنيســـة الشـــهيد مار فـــام الجندي 
بمدينـــة أبنـــوب، باســـم القـــس زكريـــا. )2( الشـــماس وســـيم ســـمير كاهًنا على 
كنيســـة القديســـين األنبـــا أنطونيـــوس واألرشـــيدياكون حبيـــب جرجـــس بمدينـــة 
أســـيوط الجديدة، باســـم القس يوســـف. )3( الشماس اإلكليريكي عبد المسيح 
خليفـــة كاهًنـــا علـــى كنيســـة الشـــهيد مارجرجـــس بقريـــة المعابـــدة، باســـم القس 
إشـــعياء. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا لـــوكاس، واالباء الكهنـــة الجدد، وكل 

أفراد الشـــعب.

إيبارشية الوادي اجلديد والواحات

في يوم الثالثاء 8 ديســـمبر 2020م، قام نيافة األنبا أرســـانيوس أســـقف 
الـــوادي الجديـــد والواحـــات، بمشـــاركة صاحبـــي النيافة: األنبا لوكاس أســـقف 
أبنـــوب والفتـــح وأســـيوط الجديـــدة، واألنبـــا بمـــوا أســـقف الســـويس، بكنيســـة 
الســـيدة العذراء بمدينة الخارجة، بســـيامة الشـــماس أسامة طلعت كاهًنا عاًما 
باإليبارشـــية باســـم القـــس يوســـف. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبا أرســـانيوس، 

والقـــس يوســـف، ومجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وكل أفراد الشـــعب.
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ال حتول وجهك عن دموع املسكني ئلال حتتقر دموعك ف زمن الشدة. )القديس نيلس السينايئ(

القمص سوريال فهيم 
شيخ كهنة قطاع القبة

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة يـــوم االثنيـــن 21 ديســـمبر 
2020، القمـــص ســـوريال فهمـــي، كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء 
بالعباســـية الشـــرقية، وشـــيخ كهنـــة كنائـــس قطـــاع القبـــة، عـــن عمـــر 
قـــارب الثمانيـــن ســـنة، قضـــى منهـــا أكثـــر مـــن 52ســـنة فـــي الخدمة 
الكهنوتيـــة. ُوِلـــد يـــوم 19 مايو 1941، وســـيم كاهًنا يـــوم 12 أبريل 
ُأقيمـــن  فـــي 14 نوفمبـــر .1975  1968، ونـــال رتبـــة القمصيـــة 
صلوات تجنيزه يوم الثالثاء 22 ديسمبر 2020بكنيسته، واقتصرت 
المشـــاركة فـــي الصلـــوات علـــى عـــدد محدود مـــن اآلبـــاء الكهنة إلى 
جانـــب أفـــراد أســـرة األب المنتقـــل فقـــط. خالص العـــزاء لنيافة األنبا 
ميخائيـــل األســـقف العـــام لقطـــاع كنائـــس حدائق القبـــة والوايلي 
والعباســـية، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة القطـــاع، ولشـــعب كنيســـته 

وألســـرته وكل محبيه.

القمص إيليا شكري 
المنسق اإلعالمي لقطاع حدائق القبة والوايلي

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم األحـــد 20 ديســـمبر 2020، القمـــص إيليا 
شـــكري، كاهـــن كنيســـة الشـــهيدة دميانـــة بالوايلـــي الكبيـــر، وعضـــو 
المجلـــس اإلكليريكـــي اإلقليمـــي لألحـــوال الشـــخصية للقاهـــرة والجيزة 
وأفريقيا، والمنســـق اإلعالمي لقطاع حدائق القبة والعباســـية. واألب 
المتنيح يبلغ من العمر 64 ســـنة حيث ُولد يوم 29 يونيو 1956، 
وســـيم كاهًنـــا فـــي 5 مـــارس 2005، وٌرِســـم قمًصـــا في 13 ســـبتمبر 
2020. ُأقيمـــت صلـــوات التجنيـــز بكنيســـته في نفـــس اليوم، وكانت 
المشـــاركة في الصلوات قاصرة على عدد محدود من اآلباء الكهنة 
إلى جانب أفراد أســـرة األب المنتقل فقط، التزاًما بتعليمات الكنيســـة 
بشـــأن المشـــاركة فـــي الجنـــازات.  خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا 
ميخائيـــل األســـقف العـــام لقطـــاع كنائـــس حدائق القبـــة والوايلي 
والعباســـية، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة القطـــاع، ولشـــعب كنيســـته 

وألســـرته وكل محبيه.

القس روفائيل ميخائيل 
من إيبارشية حلوان والمعصرة 

رقد في الرب يوم الثالثاء 22 ديســـمبر 2020، القس روفائيل 
ميخائيل، كاهن كنيســـة رئيس المالئكة ميخائيل بالمعصرة، التابعة 
إليبارشـــية حلـــوان والمعصـــرة، عـــن عمـــر... تجـــاوز ســـتين ســـنة، 
قضـــى منهـــا ما يقارب 24 ســـنة فـــي الخدمة الكهنوتية، إثر إصابته 
بعـــدوى فيـــروس كورونـــا المســـتجد. ُوِلـــد األب الراحل يـــوم 7 أكتوبر 
ـــا بيد نيافة األنبا بيســـنتي أســـقف اإليبارشـــية، في  1960، وســـيم ِقسًّ
7 مـــارس 1997. خالـــص العزاء لنيافة األنبا بيســـنتي، ولمجمع 

اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وألســـرته المباركـــة ولكل محبيه.

الراهب القمص مينا الربمويس
رقـــد فـــي الـــرب يـــوم األحـــد 13 ديســـمبر 2020م، الراهـــب 
القمـــص مينـــا البرموســـي، عن عمر قـــارب الـ88 ســـنة، بعد أن 
قضى في الحياة الرهبانية 61 سنة. ُوِلد في 27 فبراير 1933، 
انضـــم إلـــى ديـــر البراموس يوم 26 ديســـمبر 1959، وترّهب بعد 
أقـــل مـــن شـــهر مـــن دخولـــه الديـــر، يـــوم 21 يناير 1960. ســـيم 
كاهًنـــا فـــي 24 أغســـطس 1963، وُرِســـم قمًصـــا فـــي 21 نوفمبر 
1964، وقـــد خـــدم كوكيل لمطرانية الخرطوم بالســـودان لمدة 17 
ســـنة، وُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه بديـــره يـــوم االثنيـــن 14 ديســـمبر 
2020. خالـــص العـــزاء لنيافـــة األنبـــا إيســـوذورس أســـقف 
ورئيـــس دير الســـيدة العذراء )برمـــوس(، ولمجمع اآلباء رهبان 

الدير، ولـــكل محبيه.

القمص مرقس إيلاس 
شيخ كهنة بالد المهجر

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة يـــوم األربعـــاء 9 ديســـمبر 
القديـــس  كنيســـة  كاهـــن  إليـــاس،  مرقـــس  القمـــص  2020م، 
مارمرقـــس الرســـول بتورنتـــو بكندا، وأول كاهن ُيســـام لقـــارة أمريكا 
الشـــمالية، عـــن عمـــر تجـــاوز الــــ91 ســـنة، قضـــى منهـــا أكثر من 

56 ســـنة فـــي الخدمـــة الكهنوتيـــة. 

ُوِلـــد ِباســـم وجـــدي إليـــاس بمدينـــة ســـوهاج فـــي 21 أغســـطس 
1929م، وخـــدم بهـــا فـــي شـــبابه المبكر في خدمـــة مدارس األحد 
بجمعيـــة الطلبـــة والشـــبان األرثوذكـــس التي شـــارك في تأسيســـها. 
حصـــل علـــى ماجيســـتر فـــي الالهـــوت مـــن الكليـــة اإلكليريكيـــة، 
وســـافر إلـــى الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة للدراســـة فـــي أواخـــر 
الخمســـينيات مـــن القـــرن الماضـــي. ســـامه القديـــس البابـــا كيرلـــس 
السادس كاهًنا عاًما للخدمة بأمريكا الشمالية عام 1964م، وبدأ 
خدمتـــه هنـــاك بإنشـــاء مراكـــز للخدمـــة كانـــت أوالهـــا فـــي تورنتـــو، 
تالهـــا مركـــز خدمـــة آخر في مونتريال، ثـــم لوس آنجلوس، وبعده 
في نيويورك. واجه صعوبات عديدة في بداية خدمته، واســـتطاع 
أن يتغلـــب عليهـــا بمعونـــة إلهيـــة وبشـــخصيته التي تميـــزت بالجلد 
والتأني والمثابرة. أسس كنيسة القديس مارمرقس الرسول بتورنتو 
كأول كنيســـة قبطيـــة فـــي كنـــدا. وكّرمـــه قداســـة البابـــا تواضـــروس 
بهـــا، خـــالل زيارتـــه لكنـــدا عـــام 2014 بمناســـبة اليوبيـــل الذهبـــي 
لســـيامته. خالـــص لآلباء كهنـــة نورنتو، وألســـرته وكل محبيه.
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إن شاء اهلل أن يريح أبناءه احلقيقيني، ال يرفع عنهم الجارب بل يعطيعم قوة يلصربوا عليها. )مار اسحق الرسياين(

مـــــــــا هــــــــــــي محتويـــــــــــــــات 
القانــون الروحي؟

بالنســبة لإلنســان المسيحــــــي 
عامـــــــــًة.. وبالنسبـــــــة للنفــــــــس 
المتبتلة هلل خاصة.. فهـــي لهــــــا 

المفــردات اآلتيــة:
1- المسيـــــــــــح. 2- الكتــــــــــاب 
المقدس. 3- بستـــــــــــان الرهبـــــــــــان. 
4- الكتــب الروحيــة. 5- المحبــة.

ــي  ــزام ف ومــن الضــروري االلت
ــك.. ــكل ذل ــي ب حيات

1- المســيح: النفس المكرســة 
تتحــد بالمســيح مــن خــالل:

أ- التنـــــــــــــــــاول. ب- صـــــــــــــالة 
يســـــــــــــــوع. ج- صـــــــــــــــالة األجبية. 

د-الصــالة التلقائيــة.
- فهــذه األربعــة وســائل يمكــن 
أن تمــأل مساحــــــــة اليـــــــــــوم كلــــــــه، 
ويكــون اإلنســان متصــاًل بالمســيح، 

ومتحــًدا بــه كل حيــن..
1- ففـــــــــي الصبــــــــــاح يصلــي 
باكـــــــــــر، وبعـــــــــد الظهـــــــــــر يصلي 
الغــــــــــروب، وفــي الليــــــــــــــل يصلــي 
النــوم، وإن صلــى بمفــرده أم مــع 
إخوتــه )أو أخواتهــا( فهــذا جيــد.. 

هــذا بالنســبة لألجبيــة.
2- ومع صلـــــــــــوات األجبيــــــــة 
يصلــي صــالة يســوع: »يــا ربـــــــــــي 
يســوع المسيــــــــــح ارحمنــــــــي..”، 
وهــذه مــن أهـــــــــــم التدريبـــــــــــات فــي 
حيــاة المتبتــل بالــذات، لكــي يكــون 
فــي حالــة اتحــاد مستمـــــــــــر بالســيد 

المســيح لــه المجــد.
3- وإن تذّكر أن أحًدا مريًضا 
يحتــــــــــاج إلى صلوات، يصلي من 
أجلــــــــه. وإن وجــد نفســه متضايًقــا، 
يصلـــــــي ويطلــب ســالًما. وإن وجــد 
ويطلــب  يصلــي  مخطًئــا  نفســـــــــــــه 
رحمــًة وغفراًنــا. وإن وجــــــــــد نفســه 
ســيدخل إلــى مســئولية معينــة، أو 
خدمــة، يصلــي ويطلـــــــــــــــب معونــة 
الرب مع التنـــــــــاول المســتمر، ألن 
فيــه اتحــاد بجســد ربنــــــــــــــا يســـــــــــــوع 

ودمــه األقدســين.

4- وكــــــــل هـــــــــذه ُتنظَّم، وال 
ُتماَرس بدون نظـــــــــام.. فال تمّر 
فتـــــــــــرة قصيــــــــــرة )دون تنــــــاول(،.. 
وال ينتهــــــــــي يـــــــــــــوم لـــــــــــــم أكــن قــد 
صليــت ثــالث سواعــــــــــــي أجبيــة.. 
مع ممارسة »صــــــــالة يســـــوع”.. 
النافعــة فــي كل الظــروف، فمجــرد 
قــول: »يــا ربــي يســوع المســيح« 
يجعلنــي أضبــط نفســي شاعــــــــــــــــًرا 

بحضــوره المجيــد!
ــن  ــالة يمك ــذه الصـــــــــ - هــــــــ
أن تكـــــــون شــبًعا.. ويمكــن أن 
تكـــــــــون رقابــة وتعديــل مســار: 
ويمكــن أن تكــون مصــدًرا ومنبًعــا 

للســالم.. وحًبــا.
الشــخص  يصلــي  فعندمــا   -
كثيــًرا صــالة يســوع طــوال ســيره 
دائًمــا،  أمامــه  المســيح  يكــون 
ويتصـــــــــــــــــل بــــــــــــــــــه كثيــــــًرا، ويتحــد 
ــة فــي جوهرهــا  بالمســيح.. البتولي
االتحــاد بالمسيـــــــــــــح.. ومــــــــــــا 
تعزينــا  لــن  المســيح  يعزينــا  لــم 
الــذي يأخــذ  الخدمــة: بمعنــى أن 
عــزاءه مــن الخدمــة، يجــد أنــه يأخــذ 
عــزاءه مــن عيــن تنضــب.. ألنــه قــد 
يأتي وقت ال يشــعر فيه بعزاء في 
الخدمــة.. لكــن فــي المســيح يجــد 
التعزيــة الثابتــة الرصينــة التــي ال 
تهتز. ومن الممكن أن أقرأ كتابين 
أو ثالثــة مــن الكتــب التــي تتحــدث 
عــن صــالة يســوع صــالة يســوع، 
وأمارســها  بأهميتهــا،  أشــعر  لكــي 
فعــاًل، وقــد علمونــا فــي الماضــي، 
أن نذكــر اســم الــرب يســوع علــى 
عقــل األصابــع: 12+12+1 مــرة 
= 25 مــرة، هــذه تداريــب نافعــة، 

ال ُتمــاَرس حرفًيــا بــل روحًيــا.
بالمســيح  فاالتحــــــــــــاد  إًذا..   -
يتــم مــن خــالل األجبيـــــــــة )صــالة 
المزاميـــــــــــر(.. وصــــــالة يسوع.. 
والصـــــــالة التلقائيــة الحــرة. وأمــا 
ــذا أمــر جوهــري،  ــاول فهــــــــ التنـــــ
هــو:  األساســي  الهــدف  ويكــون 
»االتحــاد بالمســيح« وليــس مجــرد 

تتميًمــا لواجــب دينــي.
 )يتبــــــــــع(

mossa@intouch.com hgbmataeos@st-mary-alsourian.com

مبدأ عظيم
»من ليس علينا فهو معنا« )لو 50:9(

رأى يوحنـــا الرســـول واحـــًدا 
المســـيح  تالميـــذ  غيـــر  مـــن 
يصلـــي للناس ويخرج شـــياطين 
الـــرب  لمعلمـــه  وجـــاء  فمنعـــه، 
يســـوع يخبـــره بالواقفـــة ويقـــول: 
»َيـــا ُمَعلِّـــُم، َرَأْيَنـــا َواِحـــًدا ُيْخـــِرُج 
َفَمَنْعَنـــاُه،  ِباْســـِمَك  ـــَياِطيَن  الشَّ
أَلنَّـــُه َلْيـــَس َيْتَبُعـــَك َمَعَنا«. َفَقـــاَل 
أَلنَّ  َتْمَنُعـــوُه،  َيُســـوُع:«اَل  َلـــُه 
َمَعَنـــا«  َفُهـــَو  َعَلْيَنـــا  َلْيـــَس  َمـــْن 

)لـــو50،49:9(.
إنســـان  أي  أن  نعلـــم 
وباألخـــص لـــو كان رئيًســـا أو 
النـــاس تجاهـــه  مســـئواًل ينقســـم 

أقســـام: ثالثـــة  إلـــى 

1( قسم يحبه ويؤيده.
2( قسم يكرهه ويقاومه.

3( قســـم علـــى الحيـــاد، ال 
يؤيـــد وال يقـــاوم.

اإلنســـان العـــادي بمشـــاعره 
اإلنســـانية يحـــب الذيـــن يحبونه 
ويكره الذيـــن يكرهونه، وبالتالي 
الحيـــاد  علـــى  الذيـــن  يكـــره 
ال  ألنهـــم  أعـــداءه  ويعتبرهـــم 
يؤيدونـــه جهـــاًرا وال يظهرون له 

محبـــة ظاهـــرة.
يحـــب  العـــادي  اإلنســـان 
محبيـــه ويحب أصدقـــاء محبيه 
ويعتبرهـــم أحبـــاءه، بينمـــا يكـــره 
أصدقـــاء  يكـــره  وقـــد  أعـــداءه 

أعـــداءه. ويعتبرهـــم  أعدائـــه 
أّما الســـيد المسيح له المجد 
الحيـــاد  علـــى  الذيـــن  فيعتبـــر 
أحبـــاءه بقولـــه: َمن ليـــس علينا 
)يعنـــي على الحيـــاد( فهو معنا 
يؤذينـــا.  وال  يقاومنـــا  ال  ألنـــه 
وبذلـــك يكـــون قد كســـب فريقين 
)األحبـــاء  فـــرق  الثالثـــة  مـــن 

والمحايديـــن(.

أّمـــا الفريـــق الثالث الُمعادي 
فيحـــاول جاهـــًدا كســـبهم بتقديـــم 
بمـــا  وخدمتهـــم  لهـــم  المحبـــة 
تســـمح بـــه الظـــروف، فيحّولهم 
األقـــل  علـــى  أو  أحبـــاء،  إلـــى 

يطفـــئ نـــار عداوتهـــم.
هذا من الناحية االجتماعية 

واإلنسانية.
الخدمـــة  ناحيـــة  مـــن  أّمـــا 
فيقـــول: » َمـــْن َلْيـــَس َمِعـــي َفُهَو 
، َوَمْن اَل َيْجَمُع َمِعي َفُهَو  َعَليَّ

ُيَفـــرُِّق« )لـــو11(.
الخدمـــة  حقـــل  أن  ذلـــك 
جهـــود  إلـــى  ويحتـــاج  متســـع 
كل  أن  يريـــد  وهـــو  الجميـــع، 
واحـــد يخـــدم فـــي المجـــال الذي 
»ِإنَّ  أيًضـــا:  فيقـــول  يناســـبه، 
اْلَحَصـــاَد َكِثيـــٌر، َولِكـــنَّ اْلَفَعَلـــَة 
َقِليُلـــوَن )اخدموا أنتـــم(. َفاْطُلُبوا 
ُيْرِســـَل  َأْن  اْلَحَصـــاِد  َربِّ  ِمـــْن 
َفَعَلـــًة )آخريـــن( ِإَلـــى َحَصـــاِدِه« 

)لـــو2:10(.
ذكـــر كاتـــب ســـفر األعمال 
)بعـــد  َتَشـــتَُّتوا  »الَِّذيـــَن  أن 
َجاُلـــوا  إســـطفانوس(  استشـــهاد 
ـــِريَن ِباْلَكِلَمـــِة« )أع 4:8(.  ُمَبشِّ
فكانوا يخدمون وهم ُمطاَردون، 
فكـــم بالحـــري المؤمن المســـتقر 
وإاّل  يخـــدم  أن  عليـــه  يجـــب 
ينطبـــق عليـــه قـــول الـــرب »َمْن 
َلْيـــَس َمِعـــي )في الخدمـــة( َفُهَو 
، َوَمْن اَل َيْجَمُع َمِعي َفُهَو  َعَليَّ
»أَلنَّ  )لـــو23:11(،  ُيَفـــرُِّق« 
َفَمـــْن َيْعـــِرُف َأْن َيْعَمـــَل َحَســـًنا 
َواَل َيْعَمـــُل، َفذِلـــَك َخِطيَّـــٌة َلـــُه« 

)يـــع17:4(.
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الجارب والضيقات، وإن كرثت، سبيل إل الكمال وليست سبيالً للهالك. )القديس أغسطينوس(

لمـــا انتهـــى نحميـــا مـــن بناء ســـور 
بالصـــوم  المنـــاداة  فـــي  بـــدأ  أورشـــليم 
والتوبـــة للشـــعب. وبعـــد صـــالة طويلة 
تذلَّـــل فيهـــا أمام هللا، قطـــع ميثاق توبة 
مـــع هللا وكتبـــه وختـــم عليـــه الرؤســـاء، 
باقـــي  أمـــا  والالويـــون.  والكهنـــة، 
الشـــعب فدخلـــوا فـــي قســـم وحلـــف أن 
يســـيروا فـــي شـــريعة هللا، وأن يحفظـــوا 
جميـــع وصايـــاه، وأحكامـــه، وفرائضـــه 
نحميـــا:  قـــال  ذلـــك  وبعـــد  )نـــح10(. 
»وألقينـــا ُقَرًعـــا علـــى قربـــان الحطـــب 
والشـــعب  والالوييـــن  الكهنـــة  بيـــن 
إلدخالـــه إلـــى بيـــت إلهنا حســـب بيوت 
آبائنـــا فـــي أوقـــات معينـــة ســـنة فســـنة 
الـــرب  مذبـــح  علـــى  إحراقـــه  ألجـــل 
إلهنـــا كمـــا هـــو مكتوب في الشـــريعة« 
)نـــح34:10(. والحقيقـــة أنـــه لـــم يـــرد 
فـــي أســـفار موســـى النبـــي أّيـــة إشـــارة 
عـــن تقديـــم قربـــان حطب إلشـــعال نار 
أمـــر  موســـى  لكـــن  الُمحَرقـــة.  مذبـــح 
الشـــعب بتقديم زيت زيتون مرضوض 
نقـــي إليقـــاد الســـرج )ال2:24(. وكان 
ترتيـــب الحطـــب علـــى النـــار مســـئولية 
هـــارون  بنـــو  »ويجعـــل  الالوييـــن: 
المذبـــح ويرتبـــون  نـــاًرا علـــى  الكاهـــن 
حطًبـــا علـــى النـــار« )ال1: 7(. وكان 
البـــد أن تكـــون النار »نـــار دائمة تتقد 
علـــى المذبـــح ال ُتطفـــأ« )ال6: 13(. 
هـــذا وقد جعـــل يشـــوع الجبعونيين 
عهـــًدا  بخـــداع  منـــه  انتزعـــوا  -الذيـــن 
الستحيائهــــــــــــــم- محتطبـــــــــــي حطـــــــــب 
ومســـتقي ماء للجماعة ولمذبح الرب. 
وبعـــد ذلك عّيـــن داود النبي »النثينيم« 
للخدمـــة  الهيـــكل(  خـــدام  )المكرســـين 
)1أخ2:9(، وكانت مســـئوليتهم إعداد 
المذبـــح. ولمـــا  لنـــار  الـــالزم  الحطـــب 
عاد شـــعب بني إســـرائيل من الســـبي، 
لـــم يرجع عـــدد كاٍف منهم، فقام نحميا 
بتوزيـــع عملهـــم في جمع الحطب على 
الكهنـــة  ًنـــا  ُمتضمِّ الشـــعب  فئـــات  كل 
والالوييـــن. وقد اســـتخدم نحميا القرعة 
الحطـــب  بجمـــع  يقـــوم  مـــن  لتحديـــد 
وإعـــداده علـــى مـــدار العام ســـنًة فســـنًة 
)نـــح34:10؛ 31:13(. ومنـــذ ذلـــك 
إســـرائيل  بنـــي  شـــعب  كان  الحيـــــــــــن، 
يحتفلـــــــــــون بعيـــــــــــــد »حمـــل الحطـــب« 
فـــي شـــهر آب )أغســـطس( فـــي اليـــوم 
األخيـــر مـــن العـــــــــام بحســـب التقويـــم 
اليهـــودي. كان هـــذا العيـــد ُيحَفظ على 
مســـتوى الجماعـــة، وكان يـــوم فـــرح ال 
يصومون فيه، حيث كان كل الشـــعب 
مـــن كل األســـباط يقطعـــون الحطـــب 
ويقدمونـــه إلـــى الهيـــكل في هـــذا اليوم. 

وفـــي بعـــض المصــــــــــــــــادر التاريخيـــة، 
ُيصعـــد  الشـــعب كان  أن  إلـــى  ُيشـــار 
الســـرج  إليقـــاد  الزيتـــون  زيـــت  أيًضـــا 
فـــي نفـــس اليـــوم وبالتالـــي كان يســـمى 
»عيـــد تقدمة الزيـــت والحطب«. عمل 
االحتطـــاب هـــو بـــال شـــك عمل شـــاق 
يقتضـــي مجهـــوًدا كبيًرا، وربما هذا هو 
الســـبب الـــذي جعل يشـــوع فـــي البداية 
يـــوكل هـــذا العمـــل الشـــاق للجبعونيين 

كعقوبـــة لخداعهـــم إيـــاه.
انظـــروا معـــي كيـــف شـــّقق إبراهيم 
ووضعـــه  أخـــذه  ثـــم  لمحرقـــة،  حطًبـــا 
علـــى إســـحق ابنـــه وذهبا كالهمـــا مًعا 
يتســـاءل  إلســـحق  وأنصتـــوا  لذبحـــه. 
والحطـــب  النـــار  »هـــوذا  متعجًبـــا: 
ولكـــن أيـــن الخـــروف للمحرقـــة؟«، ثـــم 
انظـــروا كيـــف رتـــب إبراهيـــم الحطـــب 
ثـــم وضـــع  بنـــاه  الـــذي  المذبـــح  علـــى 
اســـحق فـــوق الحطـــب بعـــد أن ربطـــه 

)تـــك9-3:22(. 
ثـــم عـــودوا وأنظروا منظر الشـــعب 
حـــزم  حامـــاًل  الهيـــكل  إلـــى  الصاعـــد 
إســـحق  كمـــا  كتفيــــــــــــه  علـــى  حطبـــه 
الصاعـــد علـــى الجبل حامـــاًل الحطب 

الموضـــوع عليـــه مـــن أبيـــه.
ثـــم انظـــروا ثالثـــة منظـــر المســـيح 
صليبـــه  حامـــل  وهـــو  »خـــرج  الـــذي 
إلـــى الموضـــع الـــذي يقـــال لـــه موضع 
الجمجمـــة ويقال له بالعبرانية جلجثة« 

)يـــو17:19(. 
واآلن، ونحـــن علـــى أعتاب نهاية 
عـــام وبـــدء عـــام جديـــد، مـــاذا يمكننـــا 
أن نتعلـــم مـــن عيـــد »حمـــل الحطب« 
هـــذا الـــذي كان يحتفـــل بـــه اليهود في 
آخـــر يـــوم مـــن الســـنة؟ إننـــا بالتأكيـــد 
حطـــب  قربـــان  نقـــدم  أن  ُمطاَلبـــون 
ســـنًة فســـنًة لتبقـــى نـــار الـــروح القدس 
ـــرة متقـــدة علـــى مذبـــح قلوبنا ال  الُمطهِّ
ُتطفـــأ. مثلمـــا نحـــن ُمطاَلبـــون أيًضـــا 
ســـرج  إليقـــاد  النقـــي  الزيـــت  بتقديـــم 

الدائمـــة.  االســـتنارة 
فيـــا روح هللا القـــدوس اُعبـــر إلينـــا 
وأعّنـــا لئـــال نـــكّل ونخـــور فـــي نفوســـنا. 
االحتطـــاب  جهـــاد  نكمـــل  لكـــي  نـــا  قوِّ
فـــي  هللا  أمـــام  نتـــراءى  فـــال  الشـــاق، 
نهايـــة العـــام فارغيـــن، بـــل اجعلنا أهاًل 
أن نأتـــي إليـــه حامليـــن أمامـــه تقدمـــة 
حطـــب إماتاتنـــا اليوميـــة علـــى مـــدار 
العـــام، فيشـــتمها كرائحـــة ســـرور فـــي 

المســـيح!!  يســـوع  محبوبـــه 

hgby@suscopts.org

قربان احلطب سنًة فسنًة

ونحـــن نقتـــرب مـــن نهايـــة العـــام، 
أرجو أن نضع أمام أعيننا أن نســـتفيد 
فرصـــة  ونعتبـــره  الجديـــد،  العـــام  مـــن 
جديـــدة، وال نضيعه مثلما ضاعت في 
حياتنـــا فـــرص كثيرة.. وبهذه المناســـبة 
نحب أن نتكلم عن الفرص الضائعة، 
لكـــي نحذر مـــن ضياع فرصة جديدة.

)1( الشـــيطان: »َوَكاَن ِإَليَّ َكاَلُم 
الـــرَّبِّ َقاِئـــاًل: َيـــا اْبـــَن آَدَم، اْرَفـــْع َمْرَثاًة 
َعَلـــى َمِلـــِك ُصـــوَر َوُقْل َلُه: هَكـــَذا َقاَل 
: َأْنَت َخاِتُم اْلَكَماِل، َمآلٌن  ـــيُِّد الرَّبُّ السَّ
ِحْكَمـــًة َوَكاِمـــُل اْلَجَمـــاِل... َأْنـــَت َكاِمٌل 
ِفـــي ُطُرِقـــَك ِمـــْن َيْوَم ُخِلْقـــَت َحتَّى ُوِجَد 
ِفيـــَك ِإْثـــٌم... َفَأْطَرُحـــَك ِمـــْن َجَبـــِل هللِا 
َوُأِبيـــُدَك َأيَُّها اْلَكـــُروُب اْلُمَظلُِّل ِمْن َبْيِن 
ِحَجـــاَرِة النَّـــاِر. َقِد اْرَتَفَع َقْلُبَك ِلَبْهَجِتَك. 
َبَهاِئـــَك.  أَلْجـــِل  ِحْكَمَتـــَك  َأْفَســـْدَت 
ـــُرَك  ِإَلـــى اأَلْرِض... َوُأَصيِّ َســـَأْطَرُحَك 
َرَمـــاًدا َعَلـــى اأَلْرِض َأَمـــاَم َعْيَنـــْي ُكلِّ 

َمـــْن َيـــَراَك...« )حـــز19-11:28(.
كان لـــه مكانـــة عالية لم ينلها قبله 
أحـــد، ولكنه تكّبر قلبه وخســـر المكانة 
واألبديـــة، وضاعـــت منه الفرصة التي 

اعطاها له هللا.
)٢( آدم وحواء: خلقهما هللا على 
صورتـــه ومثاله، وأوجد كل شـــيء قبل 
فـــي  شـــيء  بـــكل  ليســـتمتعا  خلقتهمـــا 
الجنـــة. أوجـــد كل الحيوانـــات والطيور 
واألشـــجار، وأعطاهمـــا ســـلطاًنا علـــى 
كل شـــيء، وكانا يتمتعان بالوجود مع 
هللا. وصيـــة واحـــدة لمـــا يســـتطيعا أن 
يحفظاها، وســـقطا وُطِردا خارج الجنة 
ليفقـــدا الفرصـــة التي منحهـــا لهما هللا، 
إلـــى األرض التـــي تنبـــت لهمـــا شـــوًكا 
وآالم  وضيقـــات  وأمراًضـــا  وحســـًكا 
وأحـــزان وأوجاع وشـــقاء، وفـــي النهاية 
مـــوت.. ولـــوال تدخـــل هللا ووعـــده بـــأن 
نســـل المرأة يسحق رأس الحية لضاعا 
وفنيـــا تماًمـــا )خســـرا فرصـــة وجودهمـــا 
مـــع هللا، وفرصـــة التوبـــة حيـــث ألقـــى 
آدم اللــــــــــــــوم علـــــــى حـــــــــــــــواء، وحـــواء 

الحية(. علـــى 
ُوِلـــد  مـــن  قاييـــن: هـــو أول   )3(
علـــى األرض، وقـــد أســـمته حـــواء أمه 
»قاييـــن« »وقالـــت: اْقَتَنْيـــُت َرُجـــاًل ِمْن 
« )تـــك1:4(. وعندمـــا قدم  ِعْنـــِد الـــرَّبِّ
قاييـــن ذبيحة من ثمـــار األرض، وقدم 
هابيـــل أخـــوه مـــن أبـــكار غنمـــه ومـــن 
هابيـــل  إلـــى  الـــرب  فنظـــر  ســـمانها، 
وقربانـــه ولكـــن إلـــى قاييـــن وقربانـــه لـــم 
وســـقط  جـــًدا  قاييـــن  فاغتـــاظ  ينظـــر، 
لمـــاذا  لقاييـــن:  الـــرب  فقـــال  وجهـــه، 

إن  وجهـــك؟  ســـقط  ولمـــاذا  اغتظـــت؟ 
أحسنت أفال رفع؟ وإن لم تحسن فعند 
البـــاب خطيـــة رابضـــة وإليك اشـــتياقها 
وأنـــت تســـود عليهـــا. ولم يســـمع قايين 
لقـــول الرب، بل قـــام على أخيه هابيل 
وقتلـــه، وعندمـــا أتـــاح له الـــرب فرصة 
هابيـــل  »أيـــن  بهـــا  يســـتفد  لـــم  للتوبـــة 
أخـــوك؟«، فقـــال: »ال اعلـــم! أحـــارس 

انـــا ألخـــي؟« )تـــك16-1:4(

)4( النـــاس أيام نـــوح: حزن هللا 
ِلمـــا فعله البشـــر إذ انهـــم أخطأوا، وأن 
شـــر اإلنســـان قـــد كثـــر فـــي األرض، 
علـــى  مـــن  كل  إفنـــاء  الـــرب  وقـــّرر 
الذيـــن  وأســـرته  نـــوح  ماعـــدا  األرض 
وجـــدوا نعمـــة فـــي عينـــه نتيجـــة بّرهـــم. 
ُفلـــك وإدخـــال  وأمـــر هللا نوًحـــا بعمـــل 
أســـرته والحيوانـــات والطيـــور، وطـــوال 
عمـــل الفلـــك، وكل الذيـــن عملـــوا فـــي 
الفلـــك، لـــم يســـتفد أحـــد ولم يســـمع ولم 
يصدق أحد أن هناك طوفاًنا سيأتي.. 
كانـــت الفرصـــة ُمتاحة للتوبـــة والرجوع 
إلـــى هللا والنجـــاة مـــن الطوفـــان، ولكن 

لـــم يســـتفيدوا منهـــا!

)5( فرعـــون: ســـمح هللا لموســـى 
بـــأن يكلـــم فرعون ويطلـــب منه إطالق 
الشـــعب، ولكنـــه رفـــض واســـتهان بإله 
عشـــر  الـــرب  ضربـــه  وقـــد  إســـرائيل، 
ضربـــات، وفـــي كل مـــرة يطلـــب مـــن 
موســـى وهـــارون أن يصليـــا مـــن أجله 
لكـــي تكـــّف الضربـــة، وبعـــد أن تكـــّف 
يعـــود إلـــى عناده مرة أخرى، حتى بعد 
الضربـــة األخيـــرة ومـــوت ابنـــه البكـــر 
ذهـــب وراء الشـــعب ليعيـــده، وكان ال 
بـــد أن يمـــوت، فهـــذه نتيجـــة العنـــاد، 

وخســـر الفرصـــة المتاحـــة واألبديـــة.

أاّل   )1( فيجـــب:  نحـــن  وأّمـــا 
نضّيـــع الفـــرص التـــي يســـمح لنـــا بهـــا 
الـــرب )الوقت، العظات، والقداســـات، 
والكتـــاب المقـــدس، التربيـــة والخدمـــة، 

بيـــت هللا...(. فـــي  والوجـــود 

المســـتوى  علـــى  وحتـــى   )2(
المـــادي: البنـــت التـــي ترفـــض كثيًرا ثم 
ال تجـــد مـــا يناســـب بعد مرور الســـن، 
وضيـــاع فرص تعليم أفضل أو للعمل 
في مكان أحســـن أو للســـكن في مكان 
ال ُيعـــوَّض، كذلـــك في الشـــراء والبيع. 

اليـــــــــــوم الـــذي يمّر ال يمكـــــــــــن 
إرجاعـــه، لذلك فلنســـتفد مـــن الوقت 

حتـــى ال نندم...

avvatakla@yahoo.com

الفرص الضائعة
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ال تصنع بأحد رًشا، وال تدن أحًدا، أحفظ هذين وأنت ختلص. )القديس ماكريوس الكبري(

اكتشـــف  ســـنوات  خمـــس  منـــذ 
ألقـــدام  آثـــاًرا  األلمــــــــــــــــــان  العلمـــاء 
ديناصـــور عمـــالق مـــن فصيل غير 
يرجـــع  أنـــه  ويعتقـــدون  معـــروف، 
إلـــى 145 مليـــون عاًمـــا، وأكتشـــفوا 
أن آثـــار األقـــدام عميقـــة تصـــل إلـــى 
مـــا  وهـــو  األرض،  فـــي  ســـم   43
يرّجـــح أن تكـــون األرض كانـــت لينة 
والديناصـــور ثقيـــل الـــوزن جـــًدا....

قـــرأت هـــذا الخبــــــــــــــــــز وتعجبـــت 
كثيـــًرا: كيـــف أن آثـــاًرا ألقـــدام منـــذ 
مالييـــن الســـنين تصـــل إلينـــا ونراهـــا 
اليـــوم؟! لقـــد اســـتدعت هـــذه اآلثـــار 
مشـــهًدا جـــاء فـــي تتمـــه دانيـــال عـــن 
كان  الـــذي  الصنـــم  »بـــال«  قصـــة 
م إليه  يعبـــده أهـــل بابـــل، وكانت ُتقـــدَّ
كل يـــوم كميـــات كبيـــرة مـــن الطعام، 
وكانـــوا يعتقـــدون ومعهـــم الملـــك بأن 
التمثال يأكلها جميًعا، إاّل أن دانيال 
كشـــف الخدعـــة للملـــك، وأثبـــت أن 
الكهنـــة الســـبعين وعائالتهـــم هـــم من 
يأكلـــون الطعـــام، عندمـــا ذّرى برمـــاد 
فـــي الهيـــكل، وتركـــوا آثـــاًرا ألقدامهم 
وهلكـــوا  أمرهـــم  وُفِضـــح  عليهـــا، 
جميًعـــا... وكانت آثـــار أقدامهم هي 

الســـيف الـــذي حصـــد رؤوســـهم!
هنـــا نـــرى أن آثـــار األقـــدام تبقى 
آلآلف الســـنين، وربمـــا تكـــون ســـبًبا 
فـــي خـــالص أو هـــالك المؤمنيـــن، 
ولعـــل هـــذا يجعلنـــا نشـــير إلـــى أحـــد 
األصغـــر  وهـــو  اإلنســـان  أعضـــاء 
حجًمـــا واألكثـــر أثـــًرا... إنه اللســـان: 
الـــذي ربمـــا يكـــون للبعـــض خالًصـــا 

وأيًضـــا لآلخريـــن هـــالًكا.
لقـــد عّبـــر القديـــس يعقـــوب فـــي 
رســـالته عنـــه قائـــاًل: »هكـــذا اللســـان 
أيًضـــا هـــو عضـــو صغيـــر ويفتخـــر 
الجســـم  يدنـــس  الـــذي  متعظًمـــا... 
الكـــون...«  دائـــرة  ويضـــرم  كلـــه 

)يـــع6،5:3(. 
إن اللســـان رغـــم إننــــــــــــــــا نــــــــــــراه 
عظيًمـــا،  يبقـــى  أثـــره  لكـــن  ضئيـــاًل 
ربما هو نفســـه يشعـــــــــــل الصراعات، 
وأيًضـــا يقســـم البـــالد، وربمـــا نـــــــــــــراه 

مجتمعـــات.  يشـــّتت 
إن أثـــره يبقـــــــــــــى محفــــــــــوًرا فـــي 
الذاكـــرة، وكلماتـــه تبقـــى حيـــة ثائـــرة، 
ربمـــا ُتحيي إنســـاًنا أو تقتله، تشـــجع 

يائًســـا أو تهدمـــه...

فينـــا  إنســـان  كل  ليكـــن  لذلـــك 
حكيًمـــا: يعـــرف مـــاذا يقـــول، ومتـــى 
يقـــول، وصـــدى مـــا يقـــول... فربمـــا 
تكـــون  تقصدهـــا  وال  تقولهـــا  كلمـــة 
ســـهًما تغرســـه فـــي قلـــب مـــن تحـــب 
تهـــرب  عبـــارة  أو  تـــدري،  أن  دون 
نـــاًرا  لتصبـــح  لســـانك  تحـــت  مـــن 

مـــن حولـــك. تحـــرق 
+ لذلك قال القديس أرسانيوس: 
»كثيـــًرا مـــا تكلمت وندمـــت، أّما عن 
الســـكوت فلم أندم قط«، وقال أيًضا 
األنبا موســـى القـــوي: »أبغض كالم 

العالـــم لكي تبصر هللا...« 
يعّلـــم  أحبائـــي  يـــا  الصمـــت  إن 
ويبعـــده  والهـــدوء،  الرزانـــة  اإلنســـان 
عن الضوضاء بهدوء، بل ويساعده 
علـــى جمـــع الفكـــر والتركيز في هللا.

+ لقـــد صـــدق الشـــيخ الروحانـــي 
عندمـــا قـــال: »َســـّكت لســـانك ليتكلم 
قلبـــك، وســـّكت قلبك ليتكلـــم هللا...« 
إلننـــا كثيًرا ما ســـمعنا عن أناس 
دّمرتهـــم كلمـــة، بـــل وأصبـــح دمارهم 
دمـــاًرا لمـــن حولهـــم. لقـــد قيـــل عـــن 
»هتلـــر« إن أســـتاذه قـــد ســـخر منـــه 
فتـــى صغيـــر عندمـــا عـــرض  وهـــو 
عليـــه هتلـــر لوحة قـــد رســـمها، ومنذ 
ذلـــك الحيـــن عـــزم هتلـــر أن يرســـم 
لوحـــة مـــن الـــدم والدمـــار لـــكل مـــن 
وهـــذا  فعـــل!  وقـــد  وللعالـــم..  حولـــه 

بســـبب كلمـــة ســـاخرة أصابتـــه.
مـــن هنـــا علينـــا أن نعـــرف قيمـــة 
الكلمـــة وقامتهـــا، بـــل تأثيرهـــا وحجم 
فالحكمـــة  تدميرهـــا،  أو  فائدتهـــا 
مطلوبـــة مـــن الجميـــع عندمـــا نتكلـــم 

ونتعلـــم!  نصمـــت  أو  ونتفـــوه 
لقـــد أعجبنـــى هـــذا القـــول: »إن 
كانت القدم تترك أثًرا على األرض، 
فلســـانك يتـــرك أثًرا فـــي القلب...«؛ 
لقـــد تركـــت الديناصــــــــــــــــــورات آثـــاًرا 
الســـنين،  مالييـــن  منـــذ  ألقدامهـــا 
واليـــوم رأيناهـــا. ونعلـــم أن كلمـــات 
لســـاننا تطبـــــــــــع أثًرا لســـنين حتــــــــــــى 

نســـيناها...  وإن 
إًذا فلنحــــــــــــذر يـــا إخوتــــــــــــي مـــن 
كلمـــات أفواهنـــا لئال تطبـــع أثًرا على 
قلوب الناس اللينة، تظل إلى ســـنين 
طويلـــة وأزمنـــة.. ولنعلـــم حتًمـــا أن: 
القـــدم واللســــــــــــــان سيؤثــــــــــران فـــــــــــــــي 

حيـــاة اإلنســـان..!!

القدم واللسان... وأثرمها يف حياة اإلنسان

سابًعا: المجـــــــــــــيء الثانـــــــــــــي 
االموات  وقيامـــة 

بعـــد أن تتـــم عالمـــــــــــــات مـــا قبـــل 
المجـــيء، يأتـــي الســـيد المسيــــــــح فـــي 
مجده، في يوم سبق أن حّدده بنفسه، 
كما نقول في صالة القداس: »ورســـم 
يوًمـــا للمجـــازاة، هـــذا الـــذي يظهر فيه 
ليدين األحياء واألموات، ويعطي كل 
واحـــد كأعمالـــه«. وفي قانون اإليمان 
قيامـــة  نعلـــن: »وننتظـــر  المســـيحي، 
األمـــوات، وحيـــاة الدهـــر اآلتي«. كل 
ذلـــك بناًء علـــى المعلومات التي تكلم 

بها مخلصنـــا الصالح:
»َوِلْلَوْقـــِت َبْعـــَد ِضيـــِق ِتْلـــَك ٱأْلَيَّاِم 
ُيْعِطـــي  اَل  َوٱْلَقَمـــُر  ـــْمُس،  ٱلشَّ ُتْظِلـــُم 
ـــَماِء،  َضـــْوَءُه، َوٱلنُُّجوُم َتْســـُقُط ِمَن ٱلسَّ
َوِحيَنِئـــٍذ  َتَتَزْعـــَزُع.  ـــَماَواِت  ٱلسَّ َوُقـــوَّاُت 
ِفـــي  ْنَســـاِن  ٱإْلِ ٱْبـــِن  َعاَلَمـــُة  َتْظَهـــُر 
ـــَماِء. َوِحيَنِئـــٍذ َتُنـــوُح َجِميـــُع َقَباِئـــِل  ٱلسَّ
ْنَســـاِن  ٱإْلِ ٱْبـــَن  َوُيْبِصـــُروَن  ٱأْلَْرِض، 
ـــَماِء ِبُقوٍَّة َوَمْجٍد  آِتًيا َعَلى َســـَحاِب ٱلسَّ
َكِثيـــٍر. َفُيْرِســـُل َماَلِئَكَتـــُه ِبُبـــوٍق َعِظيِم 
ِمـــَن  ُمْخَتاِريـــِه  َفَيْجَمُعـــوَن  ـــْوِت،  ٱلصَّ
ـــَماَواِت  َياِح، ِمْن َأْقَصاِء ٱلسَّ ٱأْلَْرَبِع ٱلرِّ
ِإَلـــى َأْقَصاِئَها« )مـــت31-29:24(.

وسيكـــــــــــــــون هـــــــــــــذا المجيء 
لحظـــة خاطفـــــــــــة،  فـــي  المبـــارك، 
مفاجئـــــــة، وتأتي على كل األرض، 
وال تحتـــاج ألحـــد أن يدّلنـــا عليهـــا 

بســـبب وضوحهـــا للكل.
ٱْلَبـــْرَق  َأنَّ  َكَمـــا  »أِلَنَّـــُه   +
ِإَلـــى  َوَيْظَهـــُر  ٱْلَمَشـــاِرِق  ِمـــَن  َيْخـــُرُج 
ٱْلَمَغـــاِرِب، َهَكـــَذا َيُكـــوُن َأْيًضا َمِجيُء 
َتُكـــِن  َحْيُثَمـــا  أِلَنَّـــُه  ْنَســـاِن.  ٱإْلِ ٱْبـــِن 
ٱلنُُّســـوُر«  َتْجَتِمـــُع  َفُهَنـــاَك  ٱْلُجثَّـــُة، 

.)28 -27 :24 )مـــت
+ »َوَكَمـــا َكاَنـــْت َأيَّـــاُم ُنـــوٍح َكَذِلَك 
ْنَســـاِن.  َيُكـــوُن َأْيًضـــا َمِجـــيُء ٱْبـــِن ٱإْلِ
أِلَنَّـــُه َكَمـــا َكاُنـــوا ِفـــي ٱأْلَيَّاِم ٱلَِّتـــي َقْبَل 
ٱلطُّوَفاِن َيْأُكُلوَن َوَيْشـــَرُبوَن َوَيَتَزوَُّجوَن 
َدَخـــَل  ٱلَّـــِذي  ٱْلَيـــْوِم  ِإَلـــى  ُجـــوَن،  َوُيَزوِّ
ُنـــوٌح ٱْلُفْلـــَك، َوَلـــْم َيْعَلُمـــوا َحتَّـــى  ِفيـــِه 
َجـــاَء ٱلطُّوَفـــاُن َوَأَخـــَذ ٱْلَجِميـــَع، َكَذِلـــَك 
ْنَســـاِن«  َيُكـــوُن َأْيًضـــا َمِجـــيُء ٱْبـــِن ٱإْلِ

)مـــت39-37:24(.
ونفـــس اللحظة التـــي يأتي فيها 
الســـيد، ُيقـــام جميـــع األمـــوات مـــن 
القبـــور، مؤمنيـــن، وغيـــر مؤمنين.

ُبـــوا ِمـــْن َهـــَذا، َفِإنَُّه َتْأِتي  »اَل َتَتَعجَّ

َســـاَعٌة ِفيَهـــا َيْســـَمُع َجِميـــُع ٱلَِّذيـــَن ِفي 
ٱْلُقُبـــوِر َصْوَتـــُه، َفَيْخـــُرُج ٱلَِّذيـــَن َفَعُلـــوا 
اِلَحـــاِت ِإَلى ِقَياَمِة ٱْلَحَياِة، َوٱلَِّذيَن  ٱلصَّ
ْيُنوَنِة«  ـــيَِّئاِت ِإَلى ِقَياَمـــِة ٱلدَّ َعِمُلـــوا ٱلسَّ

)يو29-28:5(.
وهـــذه الحقيقـــة مـــن جهـــة قيامـــة 
وأشـــرار-  -أبـــرار  جميًعـــا  األمـــوات 
أُعِلنـــت  فـــي وقـــت واحـــد، ســـبق أن 

النبـــي: لدانيـــال 
»َوَيُكـــوُن َزَمـــاُن ِضيـــٍق َلـــْم َيُكـــْن 
ِإَلـــى َذِلـــَك ٱْلَوْقـــِت.  ـــٌة  ُمْنـــُذ َكاَنـــْت ُأمَّ
َشـــْعُبَك،  ـــى  ُيَنجَّ ٱْلَوْقـــِت  َذِلـــَك  َوِفـــي 
ـــْفِر.  ُكلُّ َمـــْن ُيوَجـــُد َمْكُتوًبـــا ِفـــي ٱلسِّ
تُـــَراِب  ِفـــي  ٱلرَّاِقِديـــَن  ِمـــَن  َوَكِثيـــُروَن 
ٱأْلَْرِض َيْسَتْيِقُظوَن، َهؤاَُلِء ِإَلى ٱْلَحَياِة 
ٱأْلََبِديَّـــِة، َوَهـــؤاَُلِء ِإَلـــى ٱْلَعاِر ِلـــِٱْزِدَراِء 
. َوٱْلَفاِهُموَن َيِضيُئوَن َكِضَياِء  ٱأْلََبـــِديِّ
ِإَلـــى  َكِثيِريـــَن  وا  َردُّ َوٱلَِّذيـــَن  ٱْلَجَلـــِد، 
ُهـــوِر«  َأَبـــِد ٱلدُّ ِإَلـــى  َكٱْلَكَواِكـــِب  ٱْلِبـــرِّ 

)دا3-1:12(.
وفـــي الوقـــت الـــذي ُيـــدان فيـــه 
األشـــرار، وغيـــر المؤمنيـــن، يتمجد 

والقديســـون. األبـــرار 
ْنَســـاِن  ٱإْلِ ٱْبـــُن  َجـــاَء  »َوَمَتـــى   +
يِســـيَن  ِفـــي َمْجِدِه َوَجِميُع ٱْلَماَلِئَكِة ٱْلِقدِّ
ُكْرِســـيِّ  َعَلـــى  َيْجِلـــُس  َفِحيَنِئـــٍذ  َمَعـــُه، 
َجِميـــُع  َأَماَمـــُه  َوَيْجَتِمـــُع  َمْجـــِدِه. 
ـــُز َبْعَضُهـــْم ِمْن َبْعٍض  ـــُعوِب، َفُيَميِّ ٱلشُّ
ِمـــَن  ٱْلِخـــَراَف  ٱلرَّاِعـــي  ـــُز  ُيَميِّ َكَمـــا 
ٱْلِجـــَداِء، َفُيِقيـــُم ٱْلِخـــَراَف َعـــْن َيِميِنـــِه 
َوٱْلِجـــَداَء َعِن ٱْلَيَســـاِر. ُثمَّ َيُقوُل ٱْلَمِلُك 
ِللَِّذيـــَن َعـــْن َيِميِنـــِه: َتَعاَلـــْوا يـــا ُمَباَرِكي 
َأِبـــي، ِرثُـــوا ٱْلَمَلُكـــوَت ٱْلُمَعـــدَّ َلُكـــْم ُمْنـــُذ 
َأْيًضـــا  َيُقـــوُل  ثُـــمَّ  ٱْلَعاَلـــِم...  َتْأِســـيِس 
ـــي يا  ِللَِّذيـــَن َعـــِن ٱْلَيَســـاِر: ٱْذَهُبـــوا َعنِّ
ِة  َماَلِعيـــُن ِإَلـــى ٱلنَّـــاِر ٱأْلََبِديَّـــِة ٱْلُمَعـــدَّ
ْبِليـــَس َوَماَلِئَكِتـــِه... َفَيْمِضـــي َهؤاَُلِء  إِلِ
ِإَلـــى َعـــَذاٍب َأَبـــِديٍّ َوٱأْلَْبـــَراُر ِإَلى َحَياٍة 

)مـــت46-31:25(. َأَبِديَّـــٍة« 
َفَيْأُخـــُذوَن  ٱْلَعِلـــيِّ  يُســـو  ِقدِّ ـــا  »َأمَّ
ٱْلَمْمَلَكـــَة َوَيْمَتِلُكـــوَن ٱْلَمْمَلَكَة ِإَلى ٱأْلََبِد 

َوِإَلـــى َأَبـــِد ٱآْلِبِديـــَن« )دا18:7(.
يُســـوَن  »َوَبَلـــَغ ٱْلَوْقُت، َفٱْمَتَلَك ٱْلِقدِّ

ٱْلَمْمَلَكَة« )دا22:7(.
َوَعَظَمـــُة  ـــْلَطاُن  َوٱلسُّ »َوٱْلَمْمَلَكـــُة 
ُتْعَطـــى  ـــَماِء  ٱلسَّ ُكلِّ  َتْحـــَت  ٱْلَمْمَلَكـــِة 
َمَلُكوتُـــُه   . ٱْلَعِلـــيِّ يِســـي  ِقدِّ ِلَشـــْعِب 
ـــاَلِطيِن  ٱلسَّ َوَجِميـــُع   ، َأَبـــِديٌّ َمَلُكـــوٌت 
ِإيَّـــاُه َيْعُبُدوَن َوُيِطيُعـــوَن« )دا27:7(.
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اغية املسيح ف الجسد أن يهيئ نلا الطريق إل السماء. )مار إفرآم الرسياين(

مدرسة اإلسكندرية
تاريـــخ   عـــن  نســـتكمل كالمنـــا 
األلحـــان القبطيـــة المحليـــة فالتنوع 
الموسيقـــــــــــــــــى هـــو ثـــراء لكنيســـتنا 
القبطيـــة األرثوذكسيـــــــــة. وحديثنـــا 
اليـــوم عـــن ألحـــــــــــــان اإلســـكندرية 
والكنيســـة المرقســـية والتـــي ال أحد 
ُينكـــر عظمتهـــا حيـــث كانـــت هـــي 
الكنيســـة األم التـــي أسســـها كاروز 
الديـــار المصريـــة، وهـــي مـــن أقدم 
مـــن  وهـــي  تاريخًيـــا،  الكنائـــس 
علـــى  حافظـــت  التـــي  المصـــادر 
إذ  القـــرون األولـــى  فـــي  األلحـــان 
كانـــت مدرســـة اإلســـكندرية ُتدرَّس 
كجـــزء  واأللحـــان  الموســـيقى  بهـــا 
التجمعـــات  وبـــدأت  أساســـي. 
المسيحية بعد كرازة مارمرقس منذ 
القـــرن األول بتأليـــف األلحان كما 
ذكـــر المـــؤرخ فيلو اليهودي، حيث 
وصف يوســـابيوس القيصري عن 
شـــخصًيا  كان صديًقـــا  إنـــه  فيلـــو 
لمارمرقـــس وبولـــس الرســـول، وأن 
جماعـــة مـــن المســـيحيين األوائـــل 
 Therapeuta كانــــــــــــت تســـمى
)أي المعالجيــــــــــــــــــن أو أطبــــــــــــــــاء 
الجســـد والـــروح(، كانـــوا يجتمعـــون 
حـــول بحيـــرة مريـــوط هاربيـــن مـــن 
اتجاههـــم  فيلـــو  ـــح  ووضَّ العالـــم، 
للمزاميـــر  وتراتيلهـــم  الُنســـكي 
والتأمـــل وتأليـــف األلحـــان، وُوِجـــَد 
موســـيقيين عظماء مثل كلوديوس 
الثانـــي  القـــرن  فـــي  بتلومـــي 
168م  ســـنة  )توفـــى  الميـــالدي 
اإلســـكندري  وديديمـــوس  تقريًبـــا(، 
وألليبـــوس  )318-396م(، 
األفريقي )تنيح بعد 429 تقريًبا(، 
وبروكلوس فـــي القرن الخامس... 
المصريـــة  البرديـــة  فـــي  وُوِجـــدت 
تحـــوي   Oxyrhynchus
بأســـالفهم  اليونانييـــن  تأثـــر  مـــدى 
مـــن  وهـــي  الفراعنـــة،  المصرييـــن 

المســـيحية.  التراتيـــل  أقـــدم 
مقـــًرا  اإلســـكندرية  ظلـــت  وقـــد 
للبطريـــرك لمـــدة ألـــف عـــام حتـــى 
نقـــل البابـــا خرســـتوذولوس الــــ66 

الكرســـي  )1٠46-1٠77م( 
المعلقـــة  الكنيســـة  إلـــى  المرقســـي 
اإلســـكندرية  وظلـــت  بالقاهـــرة. 
وســـلمته  تراثهـــا،  علـــى  محافظـــة 
تميـــزت  ولقـــد  لجيـــل،  جيـــل  مـــن 
اآلن،  المندثـــرة  األلحـــان  ببعـــض 
والتـــي ليـــس لهـــا مقابـــل موســـيقي 
مثـــل  المصـــري  القطـــر  فـــي 
أناجيـــل  مـــرد  الكبيـــرة«  »أوصنـــا 
أحـــد الشـــعانين، والقطـــع اليونانيـــة 
التـــي أدخلهـــا المعلـــم تـــكال الكبير 
فـــي عهـــد البابا كيرلـــس الرابع أبي 
)1854-1861م(  اإلصـــالح 
بـــأن يطـــوف مصـــر  الـــذي كّلفـــه 
كلهـــا، ويحفـــظ ما يســـتطيع حفظه 
من األلحـــان المحلية، وأدخل هذه 
القطع الســـابق ذكرها من الكنيســـة 
موســـيقاها  تقبيـــط  مـــع  اليونانيـــة 
لكي تتماشـــى مـــع اللحن القبطي، 
وســـّلم ما حفظه إلى مجموعة من 
القطـــع  اندثـــرت  ولقـــد  المعلميـــن. 
خـــال  مـــا  مصـــر  مـــن  اليونانيـــة 

 hparqenoc قطعـــة
لعيـــد الميالد المجيد، 
بينمـــــــــــــــا احتفظــــــــــــــت 
اإلسكندريـــــــــــــــــة  لنـــــــا 
ومــــــــــن  بموسيقاهـــــــــــا 
قطعــــــــــــــــــة  أجملهــــــــــــا 
 ،Thnanactacin
حتفــــظـــــــــــــــــــــــــت  ا و
يــــــــــــــــــــة  ر سكند إل ا
أيًضـــا بألحـــان أخرى 
مختلفة موســـيقًيا عما 
اآلن  معـــروف  هـــو 
فـــي مصـــر مثل لحن 
الحزاينـــي   ;]ourh

 tai]ourh ولحـــن  الســـكندري، 
ولحـــن  الســـكندري،  الحزاينـــي 
Kurie elehcon ختـــام الســـاعة 
الكبيـــرة،  الجمعـــة  فـــي  السادســـة 
ولحن vai etafenf  الدمــــــــــج، 
الســـكندري،  الفرايحــــــــــي   agiocو
السكنـــــــــــدري،   pasoic وُمحّيـــر 
والهـــوس الرابـــع فـــي شـــهر كيهك، 
الكبيـــرة   Picteuomen ولحـــن 
وتختلـــف  الغريغـــوري،  للقـــداس 
 kata فـــي موســـيقاها مـــع لحـــن
ويشـــترك  الحجــــــــــــاب،   nixoroc
منفلـــوط  مدرســـــــــة  مـــع  تســـليمهم 
ثيؤطوكيـــــــــــة  بتســـليم  لأللحـــــــــــــــان 
األحـــد اآلدام مـــن بدايتهـــا بطريقـــة 
ويختلـــف   Teoi `n\ikanoc
 Kurie فـــي موســـيقاه مـــع لحـــن
elehcon الصيامـــي. وأّما توزيع 
 al? أيـــام الصـــوم الكبيـــر بعد لحن
ُيقـــال بالطريقـــة الســـنوي دون مـــرد 
بحســـب تســـليمهم، ويختلـــف أيًضا 
فـــي مقدمـــة االبركســـيس الحزايني 
 Anok pe pikouji ولحـــن 
 va لســـبت الفـــرح، وأيًضـــا لحـــن
\niten للمالك ميخائيل، ُيركَّب 
 kata nixoroc لحـــن  علـــى 
الصغيـــر بحســـب اســـتالمهم. أمـــا 
 Xrictoc Anecth لحـــن 
الكبيـــرة  طـــرق:  بثـــالث  فُيقـــال 
والصغيـــرة المعروفتيـــن، وُيضـــاف 
متوســـطة  أخـــرى  طريقـــة  إليهمـــا 
اإلســـكندرية؛  بتـــراث  خاصـــة 

أخـــرى...  وألحـــان 
ومـــن بيـــن الذيـــن لهـــم الفضـــل 
األول علـــى الحفـــاظ ذلـــك التـــراث 
فـــي العصـــر  الموســـيقي الكنســـي 

الحديـــــــــــث، وكـــــــــــــان لهـــم الفضـــل األول 
فـــي تســـليمه، المعلـــم نجيـــب حنـــا كبيـــر 
المرتلين بالكنيســـة المرقسية باإلسكندرية، 
الخمســـينيات  منتصـــف  فـــي  تنيـــح  التـــي 
لطفـــي  والمعلـــم  العشـــرين،  القـــرن  مـــن 
بطـــرس )1906–1973م(. ولقـــد حفـــظ 
تقريًبـــا،  األلحـــان  كل  منهمـــا  تالميذهمـــا 
وســـلموها وســـجلوها بـــكل أمانـــة وتدقيـــق، 
ولهـــم الفضـــل فـــي حفظهـــا مـــن االندثـــار 
مثل الشـــماس المرتـــل صبحي قلته وهو 
مـــن أوائـــل الذيـــن تتلمـــذوا وحفظـــوا اللحـــن 
الســـكندري )ُوِلد في 17سبتمبر 1924م، 
وتنيح في 7 يوليو 2003م(، والشـــماس 
نوفمبـــر   26( بطـــرس  مرقـــس  المرتـــل 
2015م(،  أغســـطس  1926م-28 
والمتنيـــح األســـتاذ معـــوض داود عبـــد 
النـــور أســـتاذ اللغـــة القبطيـــة )1921م-

الدكتـــور  4 مايـــو 2000م(، والمتنيـــح 
موريـــس  واألســـتاذ  أنيـــس،  أنـــدراوس 
راغب، والشـــماس وجيه روحي، وغيرهم 
المرقســـية  الكنيســـة  خـــورس  قـــادة  مـــن 
باإلسكندرية ليكونـــــــــــــــــوا خيـــــــــــــــر خلــــــــــــف 

لخيـــر ســـلف. 
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