




3 ا�ي 2021 لة الكرازة - 26 ف�ب مب مجلة الكرازة يشرف على إصدارها: نيافة األنبا مكاريوس األسقف العام بالمنيا وأبو قرقاص

www.alkirazamagazine.com :المطبعة: مطابع النوبار - العبور  -  موقع مجلة الكرازة www.facebook.com/alkerazamagazine -

جرافيك: 
القس بوال وليم

التنسيق الداخلي: 
عادل بخيت

المراجعة اللغوية: 
بشارة طرابلسي

محرر: 
بيتر صموئيل

الموقع اإللكتروني: 
ديفيد ناشد

خطوط: 
مجدي لوندي

تصوير: 
مرقص اسحاق

 :iOS - تطبيق األندرويد
القمص ابراهام عزمي

متابعة اخبارية: 
المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية

ـــمة  )ميـــرون( و100 كيلـــو )غاليـــاون( ُمقسَّ
علـــى حوالـــي 100 إيبارشـــية ومنطقة رعوية.

وهـــذه معـــدالت كافيـــة تماًمـــا، مـــع العلـــم 
 127 حالًيـــا  المقـــدس  المجمـــع  أعضـــاء  أن 
عضـــًوا، وقمنـــا بإعـــداد الميـــرون بنفـــس الكيفيـــة 
عـــام 2017م، ويبـــدو أن إعـــداد الميـــرون كل 
ثـــاث ســـنوات بنفـــس الكميـــات ســـيكون مناســـًبا 

مســـتقبًا.

ويتميــــــــــــز هــــــــذا األسلـــــــــوب بتحقيـــــــــق 
عـــّدة مميزات:

1- الناتـــج النهائـــي من زيـــت الميرون خاٍل 
تماًمـــا مـــن الماء الذي ُيفِســـد الزيت.

2- ال يوجد فاقد في الزيوت العطرية بفعل 
الحرارة والنار التي كانت ُتستخَدم.

3- تضمـــن جـــودة المـــزج ألنها زيوت ُتخلط 
مـــع زيـــت الزيتـــون، بـــداًل مـــن مســـحوق مـــواد 

صلبـــة مـــع زيـــت الزيتون.

4- ال يتعـــرض الخلـــط إلـــى خطر االحتراق 
لســـبب ضعف التقليب وعدم انتظام ســـرعته.

5- االستغنــــــــــــاء عــــــــــن عمليــــــــــات الطحـــن 
والنخـــل، والمواقيـــد وأجهـــزة التصفيـــة، وعمليات 

التقليـــب الُمرِهَقـــة الطويلـــة.

6- األتفـــال الناعمـــة فـــي الطريقـــة القديمـــة 
قـــد ُتفِســـد الزيـــوت العطريـــة فـــي الميـــرون عنـــد 

التخزيـــن لفتـــرات طويلـــة.

7- الحصـــول علـــى الدقـــة فـــي التحضيـــر، 
والتوفيـــر فـــي الجهـــد، واالختصـــار فـــي الوقـــت، 

والجـــودة فـــي الناتج.

الميــــــرون

عطور نباتية ُتضاف إلى زيت الميرون النقي 

وتتقدس بالصلوات والقراءات واأللحان 
والقداسات.

وكل ميرون وأنتم جميًعا بخير وسام

أمنـــا  وبشـــفاعة  إلهنـــا،  المســـيح  بنعمـــة 
العـــذراء القديســـة مريم، والقديـــس مار مرقس 
بادنـــا،  وكاروز  كنيســـتنا  شـــفيع  الرســـول 
وببركـــة أيـــام الصـــوم المقـــدس، نعتـــزم عمـــل 

تاريـــخ  فـــي  الــــ»40«  للمـــرة  المقـــدس  الميـــرون 
كنيستنا المجيد في مارس 2021، بعد أن تأجل 
مـــن العـــام الماضـــي 2020م بســـبب الجائحـــة.

ســـر الميـــــــــــــــرون المقـــدس أو ســـر مسحــــــــــة 
المقدســـة هـــو الســـر الثانـــي فـــي عـــداد األســـرار 
الكنســـية الســـبعة بعد ســـر المعمودية، وهو ســـر 
ال يتكرر في حياة المســـيحي إال مرة واحدة بعد 
معموديتـــه، كمـــا أن زيت الميرون )كلمة يونانية 
ُيســـَتخَدم  عطريـــة(،  رائحـــة  أو  ِطيـــب  معناهـــا 
فـــي تدشـــين المذابـــح والكنائـــس وأوانـــي الخدمـــة 

الســـرائرية والمعموديـــات واأليقونـــات.

آبائنـــا  وقـــت  ُيمـــاَرس  الســـر  هـــذا  لقـــد كان 
ولكـــن  الُمَعمَّديـــن،  علـــى  اليـــد  بوضـــع  الرســـل 
بعـــد انتشـــار الكـــرازة لـــم يكـــن في إمكان الرســـل 
أن ينتقلـــوا مـــن مـــكان إلـــى آخـــر لوضـــع أيديهم 
علـــى المؤمنيـــن، ولذا رتب اآلباء بإرشـــاد الروح 
هـــو  ليكـــون  المقـــدس  الميـــرون  عمـــل  القـــدس 
المســـحة المقدســـة التـــي تحل محل وضـــع اليد، 
كمـــا يقـــول الكتـــاب المقـــدس »َخلََّصنـــا بَغْســـِل 
الميـــاد الثانـــي )أي المعموديـــة( وتجديـــد الروح 

القـــدس )أي المســـحة(« )تـــي5:3(.

ويؤكـــد القديـــس بولـــس نفس الـــكام إلى أهل 
كورنثـــوس »ولكـــن اغَتســـلُتم، )أي المعموديـــة(، 
ســـُتم )أي المســـحة(...« )1كو6: 11(. بل تَقدَّ

بـــدأ عمـــل الميـــرون المقـــدس منـــذ العصـــر 
الرســـولي، حيـــث أخـــذ اآلبـــاء خلطـــة الحنـــوط 
الموجودة في كفن الســـيد المســـيح والتي وضعها 
يوســـف الرامـــي ونيقوديمـــوس علـــى جســـد الرب 
التـــي  األطيـــاب  وكذلـــك   ،)40،39:19 )يـــو 
أحضرتهـــا المريمـــات )مـــر 1:16(، ومزجوهـــا 
بزيـــت الزيتـــون النقي، وقّدســـوها بالصاة وكلمة 
هللا، وجعلوهـــا ُدهًنـــا مقدًســـا لســـر مســـحة الـــروح 

القـــدس، وخاتًمـــا للمؤمنيـــن بعـــد تعميدهـــم.

وُيعتبـــر القديـــس البابـــا أثناســـيوس الرســـولي 
)326-373م( هـــو أول مـــن عمـــل الميـــرون 
فـــي تاريـــخ كنيســـتنا فـــي مدينة اإلســـكندرية عام 
340م؛ اعتمـــاًدا علـــى مـــا أحضـــره القديس مار 
مرقـــس معـــه مـــن خلطـــة الحنـــوط واألطياب في 

زيـــت الزيتـــون التـــي عملهـــا اآلباء الرســـل.

واســـتمر بعد ذلك عمـــل الميرون عبر تاريخ 
كنيتســـنا 39 مـــرة خال عصـــور مختلفة، وربما 
يكـــون التاريـــخ قـــد أغفل ذكر عمـــل الميرون في 
تاريـــخ بعـــض البطاركـــة لبعض الظروف ســـواء 

االقتصادية أو السياســـية أو غيرها.

ويتكـــون الميـــرون المقـــدس مـــن إضافـــة 27 
مادة ُمسَتخَلصة كزيوت عطرية، باإلضافة إلى 
زيـــت الزيتـــون عالـــي النقـــاء، وكل هـــذه الزيـــوت 
الــــ28 نباتيـــة األصـــل، ومذكـــورة فـــي أكثـــر مـــن 
موضـــع في الكتـــاب المقدس مثل: )خروج 30؛ 

صموئيـــل األول 1:10؛ 13:16(.

وقد بدأنا منذ 2014 استخدام أسلوب جديد 
في تحضير الميرون المقدس يتيح لنا اســـتخدام 
والُمســـتخَلصة  الطبيعيـــة،  العطريـــة  الزيـــوت 
بكفـــاءة تامـــة وبنقـــاوة كاملـــة، بإمكانيـــات غيـــر 
موجـــودة لدينـــا، هـــَي فقط فـــي المصانـــع الكبرى 
والتـــي تحتكـــر اســـتخاص العطـــور، فقـــط فـــي 
صة موجودة في  ســـت أو ســـبع شـــركات ُمتخصَّ
األســـواق العالمية. كما أن هذا األســـلوب الجديد 
يتـــم بـــدون تبقَّي التفل الـــذي ُيلقى وُيطرح خارًجا 

بـــا فائدة.

ولقـــد طّبقنـــا هـــذا للمـــرة األولـــى فـــي عمـــل 
الميـــرون عـــام 2014م )المـــرة الـ38 فـــي تاريخ 
المجمـــع  أعضـــاء  بموافقـــة  الميـــرون(،  عمـــل 
المقـــدس علـــى هـــذا األســـلوب الجديـــد، وكانـــت 
نتائجـــه مبهـــرة، حيـــث تـــم إعـــداد 600 كيلوجرام 
مـــن  مـــع 300 كيلوجـــرام  الميـــرون  مـــن زيـــت 
زيـــت الغالياون، واســـُتخِدَمت هـــذه الكمية على 
مـــدار ثـــاث ســـنوات بمعـــدل 200 كيلو ســـنوًيا 
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جاهدوا أن تنفذوا وصايا الروح، اليت تهب حياة نلفوسكم، وبها تتقبلون اهلل يف نفوسكم. إنها الطريق األمني.. )القديس األنبا أنطونيوس(

الثانــي،  تواضــروس  البابــا  قداســة  دشــن 
صبــاح يــوم األحــد 14 فبرايــر 2021م، كنيســة 
الســيدة العــذراء والقديــس القــوي األنبــا موســى 
اآلبــاء  بمشــاركة  باإلســكندرية،  المنشــية  بحــي 
القطاعــات  عــن  المســئولين  العمــوم  األســاقفة 
الرعويــة باإلســكندرية؛ أصحــاب النيافــة: األنبــا 
إيالريــون، واألنبــا هرمينــا،  بافلــي، واألنبــا 
وأيًضــا القمــص أبــرآم إميــل وكيــل البطريركيــة 
باإلســكندرية، وبعــض مــن كهنــة اإلســكندرية. 
الطائفــة  تتبــع  كانــت  الُمدشــنة  والكنيســة 
اســتخدمتها  1999م  عــام  ومنــذ  المارونيــة، 
كنيســتنا القبطيــة األرثوذكســية ألداء الصلــوات 
الطقسية وذلك لخدمة األسر القبطية الموجودة 
بمنطقــة المنشــية والجمــرك وبحــري، وفــي عــام 

2015م تــم توقيــع عقــود الشــراء النهائيــة. 
مربــع  متــر   600 الكنيســة  مســاحة  وتبلــغ 
وتتكــون مــن أربعــة طوابــق، وبهــا إلــى جانــب 
كنائــس  أربعــة  والمعموديــة  الرئيســية  الكنيســة 
ملحقــة، هــي كنيســة الشــهداء بالــدور األرضــي، 
بالــدور  األنبــا موســى  القــوي  القديــس  وكنيســة 
الكنيســة  بمنــارة  المائكــة  وكنيســة  الثانــي، 
بالمنــارة  الســواح  اآلبــاء  وكنيســة  البحريــة، 
القبليــة. كمــا يوجــد بهــا مــزار لعــدد مــن شــهداء 
الكنيســة القبطيــة وقاعــات لخدمــة مــدارس األحد 

إداريــة.  ومكاتــب  اجتماعــات  وقاعــات 
مــزار  البابــا  افتتــح قداســة  وفــور وصلــه، 
الشــهداء الــذي تــم تجهيــزه بالطابــق األرضــي، 
كمــا أزاح الســتار عــن اللوحــة التذكاريــة التــي 
تــؤرخ لحــدث تدشــين الكنيســة، وتــم أخــذ صــور 
نيافــة األنبــا إيالريــون األســقف  تذكاريــة مــع 

الثانــي،  تواضــروس  البابــا  قداســة  دشــن 
يــوم االثنيــن 15  الكنيســة،  وعــدد مــن أحبــار 

الكنيســة تابعــة لكنيســتنا القبطيــة بعــد أن كانــت 
تتبــع الكنيســة المارونيــة، وقــّدم قداســته الشــكر 
لنيافــة األنبــا إيالريــون األســقف العــام لقطــاع 
كنائــس غــرب اإلســكندرية علــى جهــود نيافتــه 
القطــاع  وفــي  الكنيســة  تعميــر  فــي  المبذولــة 
عموًمــا. وأنهــى العظــة بالتنويــه عــن تــذكار عيــد 
دخــول الســيد المســيح الهيــكل وتــذكار شــهداء 

ليبيــا. 
وعقــب القــداس اإللهــي، شــهد قداســة البابــا 
التدشــين،  بمناســبة  الكنيســة  أقامتــه  احتفــااًل 
لقداســة  كلمــات  االحتفــال  فقــرات  وتضمنــت 
البابــا، ونيافــة األنبــا إيالريــون، وأحــد اآلبــاء 
الكهنــة الذيــن خدمــوا بالكنيســة المدشــنة منــذ بــدء 
الخدمــة بهــا، باإلضافــة إلــى فيلــم وثائقــي عــن 
الكنيســة وعــرض لفريــق الكــورال بهــا، كمــا قــام 
قداســة البابــا بتوزيــع عــدد مــن الهدايــا التذكاريــة 
شــعب  مــع  التذكاريــة  الصــور  بعــض  والتقــاط 

الكنيســة.  وأراخنــة 

اإلســكندرية.  فــي  بــك  بمنطقــة محــرم 
التدشــين  صلــوات  فــي  قداســته  شــارك 
أصحــاب النيافــة: األنبــا إيســاك األســقف العــام 
مكاريــوس  القديــس  لديــر  الروحــي  والمدبــر 
بافلــي  واألنبــا  القالــي،  بجبــل  الســكندري 
األســقف العــام لكنائــس قطــاع المنتــزه، واألنبــا 
إيالريــون األســقف العــام لكنائــس قطــاع غــرب 
العــام  األســقف  هرمينــا  واألنبــا  اإلســكندرية، 
واألنبــا  اإلســكندرية،  شــرق  قطــاع  لكنائــس 
إيالريــون أســقف البحــر األحمــر، كمــا شــارك 
وكيــل  إميــل  أبــرآم  القمــص  الصلــوات  فــي 
كهنــة  واآلبــاء  باإلســكندرية،  البطريركيــة 

. لكنيســة ا
صديقــات  لجمعيــة  مقــرًّا  الكنيســة  بــدأت 

اإلســكندرية،  غــرب  كنائــس  لقطــاع  العــام 
والقمــص أبــرآم إميــل وكيــل عــام البطريركيــة 
كاهــن  نبيــل  موســى  والقــس  باإلســكندرية، 
الكنيســة، وكذلــك مــع أعضــاء مجلــس الكنيســة. 
مذابــح  بتدشــين  البابــا  قداســة  قــام  ثــم 
الكنيســة، باإلضافــة إلــى أيقونــة شــرقية الهيــكل 
تــم تدشــين معموديــة  وحامــل األيقونــات، كمــا 
الكنيســة. وألقــى قداســة البابــا كلمــة عقــب انتهــاء 
التدشــين تنــاول فيهــا تاريــخ صلــوات التدشــين. 
القــداس  البابــا  قداســة  ذلــك صلــى  عقــب 
فــي  قداســته  تحــدث  وقــد  بالكنيســة،  اإللهــي 
عظــة القــداس عــن آحــاد شــهر أمشــير، مشــيًرا 
إلــى أن الكنيســة تقــدم الســيد المســيح ألبنائهــا 
خــال هــذا الشــهر بصفتــه خبــز الحيــاة الــذي 
يشــبع اإلنســان. وفــي ختــام العظــة تكلــم قداســة 
البابــا عــن الكنيســة المدشــنة وتاريخهــا، وأوضــح 
كيــف أن المحبــة ســاهمت فــي أن تصبــح هــذه 

كنيســة  وأيقونــات  مذابــح  2021م،  فبرايــر 
الشــهيد مــار جرجــس والقديــس األنبــا أنطونيــوس 

تدشني كنيسة العذراء واألنبا موىس بيح املنشية باإلسكندرية

تدشني كنيسة مار جرجس واألنبا أنطونيوس بيح حمرم بك باإلسكندرية
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طول األناة تقّدم نلا منافع فإن لم نستفد منها نسقط حتت دينونة أشد. )القديس يوحنا اذلهيب الفم(

الكتــاب المقــدس مــن ورثــة المرحــوم فرنســيس 
مســاحة  علــى  طوابــق   4 مــن  )فيــا  بشــاي 
2000 متــر مربــع(، واهتمــت الجمعيــة برعايــة 
الجانــب  مــن  وإناًثــا،  ذكــوًرا  األيتــام  األطفــال 
لت  الصحــي والتعليمــي والروحــي وغيــره، وُســجِّ
وُأشــِهرت بمديريــة الشــئون االجتماعيــة آنــذاك، 
وورد في قرار إنشــائها تخصيص الشــقة اليمنى 
ألعضــاء  نادًيــا  لتكــون  األرضــي  بالطابــق 
الجمعيــة وأســرهم، وتخصيــص الشــقة اليســرى 
صغيــرة  كنيســة  لتكــون  ذاتــه  الطابــق  مــن 
يت منــذ ذلــك الوقــت  للخدمــات الروحيــة، وُســمِّ
بكنيســة الشــهيد مــار جرجــس والقديــس األنبــا 
أنطونيــوس بمحــرم بــك، وبســبب نشــاط الجمعيــة 
»مــار  باســم  اإلســكندرية  أهــل  بيــن  ُعرفــت 

الملجــأ«.  جرجــس 
وخــال فتــرة قصيــرة حوالــي ثمانــي ســنوات 
بالكنيســة 4  مــّر  1960م  إلــى  1952م  مــن 
الراهــب  وهــم:  لخدمتهــا  الرهبــان  اآلبــاء  مــن 
القــس  المحرقــي، والراهــب  القمــص مرقــس 
ديســقورس البرموســي، والراهــب القــس يوحنــا 
األنبــا بيشــوي، والراهــب القمــص آنجيلــوس 

الســرياني. 
القديــس  لــدور  الظاهــرة  العامــات  ومــن 
البابــا كيرلــس فــي تاريــخ هــذه الكنيســة أنــه زارهــا 
فــي يــوم األربعــاء مــن صــوم أهــل نينــوى عــام 
1966م، وكان قــد طلــب قبلهــا إنشــاء مذبــح 
مــار  الشــهيد  اســم  علــى  الكنيســة  فــي  خــاص 
مينــا العجائبــي حيــث قــام قداســته فــي ذلــك اليــوم 
بتدشــينه، كمــا أمــر بــأن ُتعــد الفتــة توضــع علــى 
مدخــل الكنيســة الرئيــس ويكتــب عليهــا: »كنيســة 
واألنبــا  جرجــس  مــار  العظيميــن  القديســين 
أنطونيــوس، وقــف لديــر الشــهيد العظيــم مــار 
مينــا بصحــراء مريــوط«، وهــو مــا تــم فــي حينــه.

توالت زيارات القديس البابا كيرلس للكنيسة، 
وفــي إحــدى زياراتــه المعروفــة إليهــا وصــل فجــًرا 

خدمتــه بإقامــة القداســات اليوميــة فــي الكنيســة 
حتــى نياحتــه فــي 14 ســبتمبر 1985م. 

وضعهــا  علــى  الكنيســة  بنــاء  إعــادة  تمــت 
وُأقيمــت  2000م،  ينايــر  مــن  بــدًءا  الحالــي 
الصــاة فيهــا بعــد التجديــدات الحديثــة فــي 15 

2003م.  نوفمبــر 

األســاقفة  واآلبــاء  البابــا  قداســة  دشــن  وقــد 
ســتة مذابــح بالكنيســة، باإلضافــة إلــى أيقونــات 
وألقــى  األيقونــات،  وحامــل  الهيــاكل  شــرقيات 
قداســة البابــا كلمــة عقــب تدشــين الكنيســة فيهــا 

شــرح ومعانــي صلــوات التدشــين. 

رسامة كاهن الكنيسة قمًصا

وأثناء صلوات القداس اإللهي، رسم قداسة 
أنطونيــوس  القــس  الكنيســة،  كاهــن  البابــا 

فهمــي فــي رتبــة القمصيــة. 

وقــرع البابــا طويــًا ولكــن أحــًدا لــم يفتــح، فرشــم 
القديــس عامــة الصليــب علــى بــاب الكنيســة 
فانفتــح البــاب أمامــه ودخــل وصلــى قداًســا فــي 

ذلــك اليــوم. 
بعــد ذلــك خلــت الكنيســة مؤقًتــا مــن اآلبــاء 
الكهنة ولم يدم ذلك طويًا حيث أن رهبان دير 
الشــهيد مــار مينــا بمريــوط تعهــدوا الخدمــة فيهــا 
وأصبحــت مقــرًّا إلقامــة اآلبــاء الرهبــان وكانــت 

إيرادتهــا الماليــة تــؤول إلــى الديــر مباشــرة. 
حتــى  الحــال  هــذا  علــى  الخدمــة  اســتمرت 
القمــص  الراهــب  جــاء  حيــث  1968م  عــام 
آنجيليــوس الســريانى وخــدم هــذه الكنيســة حتــى 

1969م.  ســبتمبر  فــي  النيــروز  عيــد 
بعدهــا وبنــاًء علــى تعليمــات البابــا كيرلــس تم 
نقــل المتنيــح القمــص صرابامــون نجيــب للخدمــة 
فــي الكنيســة قادًمــا مــن كنيســة الســيدة العــذراء 
اســتمرت  حيــث  بســموحة،  يوســف  والقديــس 

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

بعيد المياد المجيد، كالتالي:

يوم األربعاء ١٠ فبراير ٢٠٢١م 

+ نيافة األنبا اكليمندس األسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر. 

+ نيافة األنبا بولس أسقف أوتوا ومونتريال وشرق كندا. 

يوم الخميس ١١ فبراير ٢٠٢١م 

+ نيافــة األنبــا قزمــان، أســقف إيبارشــية شــمال ســيناء، وبرفقتــه كاهنــان مــن كهنــة اإليبارشــية؛ همــا: القمــص مويســيس ناعــوم، والقــس غبريــال 
إبراهيــم وكيــل المطرانيــة، وجــرى خــال اللقــاء مناقشــة عــدد مــن أمــور الخدمــة هنــاك. وقــدم قداســة البابــا التعزيــة للقــس غبريــال والبنتــه التــي كانــت 

برفقتــه، وذلــك فــي رحيــل زوجتــه، التــي رقــدت فــي الــرب قبــل يوميــن بعــد معانــاة مــع المــرض. 



ا�ي 62021 لة الكرازة - 26 ف�ب مب

اذلين لم يسمعوا اللكمة يدانون بطريقة غري اليت يُدان بها اذلين يسمعونها ويستخفون بها. )القديس أغسطينوس(

أرســل قداســة البابــا كلمــة تعزيــة لنيافــة األنبــا باخوميــوس مطــران 
البحيــرة ومطــروح والخمــس مــدن الغربيــة، فــي نياحــة وكيــل عام مطرانية 
البحيــرة الــذي رقــد فــي الــرب بشــيخوخة صالحــة يــوم الثاثــاء 9 فبرايــر 

2021م، وجــاءت كلمــات قداســة البابــا المعزيــة كالتالــي: 
»المســيح يعزينــا جميًعــا فــي انتقــال هــذا الشــيخ الوقــور ومثــال النــور 

فــي خدمتــه وأمانتــه وقدوتــه وتعاليمــه. 
كان دائًمــا ســبب بهجــة ووداعــة أمامنــا. ويكفــي أن نطالــع حضــوره 
والمدينــة،  القريــة  فــي  خدمتــه  وخبــرات  اختباراتــه  ونســمع  وابتســامته 

يقدمهــا بــكل اتضــاع وابتهــاج وروحانيــة عميقــة. 
يــوم رســامته كاهًنــا بيــد نيافــة المطــران األنبــا باخوميــوس فــي مــارس 
عام 1975م، وفي كنيســة الماك ميخائيل بدمنهور كان يوًما مفرًحا 

اختتــم معهــد التدبيــر الكنســي والتنميــة دورة متخصصــة ومكثفــة فــي 
علــوم اإلدارة الكنســية والتفكيــر المخطــط لـــ15 راهًبــا مــن رهبــان أديــرة 
وادي النطــرون األربعــة، ومــن بينهــم المرشــحين لدرجــة األســقفية خــال 

الفتــرة القادمــة. 
شــارك فــي تقديــم محاضــرات وورش العمــل بالــدورة التــي جــرت 
فعالياتهــا فــي الفتــرة مــن 17 وحتــى 21 مــن شــهر فبرايــر 2021م، 
أســاتذة معهــد التدبيــر الكنســي بقيــادة عميــد المعهــد األســتاذ الدكتــور 

مجــدي لطيــف. 

للغايــة، وكنــا خداًمــا صغــاًرا وبــدا أمامنــا بوجــه منيــر تشــع منــه قداســة 
ووداعــة وســام. 

نودعــه علــى رجــاء القيامــة المجيــدة والفــرح الــذي مــأ قلوبنــا بخدمته 
لنــا الســنوات الطــوال، ســوف يظــل معنــا ونحــن نودعــه عالميــن بمكانتــه 

فــي الســماء شــفيًعا ومصلًيــا وهادًيــا حتــى نكمــل أيــام حياتنــا بســام. 

خالــص التعزيــة القلبيــة إلــى حبيبنــا نيافــة األنبــا باخوميــوس 
ومجمــع اآلبــاء الكهنــة فــي البحيــرة وتوابعهــا. وإلــى األســرة المباركــة؛ 
ــة  ــراد العائل ــه، وكل أف ــدس نبي ــا ومهن ــورة مون ــال ودكت تاســوني امتث

المباركــة. 

ودمتم في رعاية المسيح وعنايته.«

وألقــى قداســة البابــا تواضــروس الثانــي المحاضــرة االفتتاحيــة، 
بينمــا شــارك أصحــاب النيافــة: األنبــا دانيــال أســقف المعــادي وســكرتير 
المجمــع المقــدس، واألنبــا يوأنــس أســقف أســيوط، واألنبــا يوليــوس 
األســقف العــام لكنائــس قطــاع مصــر القديمــة وأســقفية الخدمــات، عــدة 

محاضــرات روحيــة ورعويــة فــي المجــال ذاتــه. 
وألهمية مثل هذه الدورات، سوف تعقد مثيات لها مع مجموعات 
أخــرى بهــدف تحســين العمــل الرعــوي واإلداري فــي خدمــة الكنيســة 

القبطيــة. 

تعزية قداسة ابلابا يف القمص أنطونيوس عزيز وكيل مطرانية ابلحرية

دورة يف اتلدبري الكنيس لـ١٥ راهًبا من ضمنهم مرشحون لألسقفية

قداسة ابلابا يف حوار جريدة وطين
أجــرى الكاتــب الصحفــي فيكتــور ســالمة نائــب رئيــس تحريــر جريــدة »وطنــي« األســبوعية، حــواًرا صحفيًّــا موســًعا مــع قداســة البابــا تواضــروس 
الثانــي. تنــاول خالــه بالشــرح قضايــا وأحــداث كنســية عديــدة، أبرزهــا الخدمــة والرعايــة الكنســية خــال عــام مضــى فــي ظــل تفشــي فيــروس كورونــا. 
كمــا تحــدث قداســة البابــا خــال الحــوار عــن األحــداث األبــرز خــال الفتــرة القريبــة المقبلــة وهــي اجتمــاع المجمــع المقــدس، وتجليــس وســيامات اآلبــاء 

األســاقفة الُجــدد، وعمــل الميــرون المقــدس. ونشــرت جريــدة وطنــي الحــوار علــى صفحاتهــا علــى مــدى أســبوعين. 

اجتماع قداسة ابلابا األسبويع
ألقــى قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، عظته 
يــوم األربعــاء 10 فبرايــر 2021م،  األســبوعية، 
فــي المقــر البابــوي بالقاهــرة دون حضــور شــعبي، 
وحملــت العظــة عنــوان »األســرة والحــوار األســري. 

األربعــاء 17  يــوم  عظــة  قداســته  ألقــى  كمــا 
فبرايــر 2021م، وحملــت العظــة عنــوان »األســرة 
ضمــن  العظتــان  هاتــان  وُتعتبــر  والتدبيــر«. 
التــي بدأهــا قداســته أول شــهر فبرايــر،  السلســلة 
بنائيــة  موضوعــات  لتقديــم  خصصهــا  والتــي 
لأســرة، تفيــد أفرادهــا خــال وجودهــم بالمنــازل فــي 

كورونــا. فيــروس  عــدوى  انتشــار  ظــل 

تشكيل املركز اإلعاليم القبطي
يتــم تشــكيل المركــز اإلعامــي بالكنيســة القبطيــة األرثوذكســية علــى النحــو التالــي:

1- د. رانيــا نعيــم مديــرة المركــز، 2- القمــص موســى إبراهيــم يعقــوب المتحــدث 
الرســمي، 3- القــس بولــس حليــم التدريــب والمؤتمــرات، 3- األســتاذ/ هانــي نجيــب قنــاة

COC، 4- األســتاذة/ رونــزي حلمــي العاقــات العامــة.

يتم العمل بهذا القرار من أول مارس 2021.

وعلى ابن الطاعة تحل البركة،
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يلهبنا اهلل أال يزحف الربود إىل قلبنا، فإننا ال نرتكب خطية إال بعد أن تربد املحبة. )القديس جريوم(

Eminences, Graces, Reverend, Ladies 
and Gentlemen,

Our honored guests
I’d like to express my pleasure to share this celebration of 

the present–day Martyrs with all of you.
On this Day, I invite you to contemplate with me a short 

but deep sentence of praise that we pray in our Coptic Mass. 
We say,

“As it was so shall it be, from generation to generation, 
forever and ever. Amen.”

Today we celebrate, remember, and re-tell, with pride, joy, 
and submission the stories of our new martyrs. However, they 
did not give witness in a new way, but rather in the very old 
way that our ancestors of the Coptic Church and all ancient 
churches did.

+ + +
It seemed cruel to me as a Sunday-school teacher to tell 

children the stories of St. Mina, St. George, and the many 
martyrs who were persecuted, tortured, and had given their 
life to witness their faith in Lord Jesus Christ. Questions such 
as: Should we tell our children those stories? Should we 
make the stories a bit less cruel? came to my mind and the 
minds of many Sunday-school teachers and servants. Yet 
the answer was clear when on February 15th, 2015, the 21 
Christian young men were martyred in the same brutal way 
their ancestors died.

In the Coptic Mass, we read the Synaxarion which includes 
the stories of saints and martyrs. The reason is to teach the 
congregation, not the history of the church, but how we can 
witness our faith boldly. And when we tell every new generation 
about the martyrs, we plant in their hearts the seeds of a faith 
that should bear testimony to the whole world. What if Mina, 
Malak, Essam, Tawadros, Bishoy, Kirollos, Maged, Youssef, 
Ezzat, Luka, Gaber, Girgis, Hany, Sameh and the rest of Libya 
martyrs did not receive the education about the martyrs of the 
early centuries in their Sunday-school? What if their parents 
–simple as they are– did not give them this power of faith that 
the Church kept through centuries? Would they have endured 
being kidnapped, imprisoned, threatened, and facing death in 
this way?

The answer is; No, they wouldn’t, unless they had this faith 
that their ancestors had; that was built on the Biblical text from 
Hebrews:

“Others were tortured, not accepting deliverance, 
that they might obtain a better resurrection… They were 
stoned, … were tempted, were slain with the sword… of 
whom the world was not worthy.” (Hebrews 11: 35-39).

This Biblical text applies to all martyrs of faith all over the 
world and through all times. Witnessing to Christ has many 
ways; we can witness simply by living faithfully so that the 
whole world “may see your good works and glorify your 
Father in heaven” (Matthew 5: 11). Some Christians also 
testify through preaching and communicating the Word to 
people. Paul said to Timothy, “Preach the word; be ready in 
season and out of season; reprove, rebuke, and exhort, 
with complete patience and teaching.” (2 Timothy 4: 2).

+ + +
However, some of the faithful were prepared to bear silent 

testimony before the whole world, not because they had a 
wish that the world sees them, but because they longed for 
this specific way of testimony. I was violently moved when I 
read in the famous book: The 21: A journey into the Land 
of Coptic Martyrs by Martin Mosebach about one of the 
martyrs whose name is Malak )Angel in English(. The writer 
was talking to the church father who told him about the last 
conversation he had with Malak before he went to Libya. Let 
me quote the book here:

The Pastor told me about their last conversation 
before Malak left for Libya. The Pastor had pointed out 
that believers could bear witness not only by dying for 
Christ, but also by living a long and faithful life. “That’s 
not enough for me,” Malak had answered. “I want to bear 
witness through death”.

I recollected then, with new strong feelings the words we 
pray in every Mass when we ask the blessings of all those 
saints. This simple and deep sentence: (As it was so shall 
it be, from generation to generation, forever and ever. 
Amen). This is what those contemporary martyrs taught us; 
that the Church of Christ is alive through all generations and is 
witnessing to its Savoir in all times and in every way.

+ + +
It is true that we are proud of the faith of all martyrs who 

can face death with courage only to witness their faith. Yet we 
cannot by any means tolerate persecution; a word that should 
be wiped out of the dictionary of humanity.

We also have great faith in the value of human life, which 
is a gift from God and no man has the right to end human life 
by any means. We believe in a life of praise to God and work 
whatever is good to the world we live in, so that we can share 
a resurrection of glory with all those saints and martyrs who 
are now enjoying this glory.

It is well understood by all Christians that witnessing our 
faith in the Lord Jesus Christ is joyful even if it is through giving 
our life. That is why, we today celebrate the commemoration 
of our beloved martyrs of Libya and all martyrs of faith with 
complete understanding of the verse: “For to me, to live is 
Christ, and to die is gain.” (Philippians 1: 21)

We also know for certain that those martyrs have not left 
us, though they left this world. They are with us, teaching 
us with their martyrdom how to let go all the weights of the 
world, how to forgive those who do us evil, how to pray for 
all humanity, how to look forward to the life hereafter and the 
glory waiting for all the faithful. We can now say with St. Paul 
the Apostle:

“Therefore we also, since we are surrounded by so 
great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, 
and the sin which so easily ensnares us, and let us run 
with endurance the race that is set before us” (Hebrews 
12: 1).

May the Lord Jesus Christ bless us all, and may the prayers 
of the martyrs help us, support us, and keep us safe.
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َعْقلِيََّة.« )روميه ١2: ١(
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إيبارشية جنع محادي وتوابعها

قـــام نيافـــة األنبـــا كيرلـــس أســـقف نجـــع حمـــادي، يـــوم الجمعـــة 19 
فبراير 2021م، بدير القديس األنبا بضابا في نجع حمادي، بســـيامة 
نيافتـــه الشـــماس ميـــاد بشـــرى كاهًنـــا باســـم القـــس صموئيـــل للخدمـــة 
بكنيســـة الشـــهيدة دميانـــه بكـــوم البجـــا. شـــارك فـــي الصلـــوات بعـــض 
اآلبـــاء الكهنـــة وعـــدد محـــدود مـــن الشمامســـة وأفـــراد الشـــعب. خالـــص 
تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا كيرلـــس، وللقـــس صموئيل، ولمجمـــع اآلباء كهنة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب. 

إيبارشية الوادي اجلديد والواحات

صلى نيافة األنبا أرســـانيوس أســـقف الوادي الجديد والواحات، يوم 
االثنين 15 فبراير 2021م، القداس اإللهي لعيد دخول السيد المسيح 
إلى الهيكل في كنيســـة الســـيدة العذراء بالخارجة، وبعد صاة الصلح 
ســـام نيافتـــه الشـــماس هابيـــل جال بدرجة الشـــماس الكامـــل )دياكون( 
للخدمـــة فـــي اإليبارشـــية باســـم الدياكـــون مينـــا. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة 
األنبـــا أرســـانيوس، وللدياكـــون مينا، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية. 

افتتاح كنيسة العائلة املقدسة 
بزرائب عزبة انلخل

افتتـــح نيافـــة األنبـــا هيرميـــا األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــرق 
اإلســـكندرية، كنيســـة العائلـــة المقدســـة بمنطقـــة الزرائـــب بعزبة النخل 
بالقاهـــرة، وشـــمل االفتتـــاح صلـــوات القداس اإللهي والـــذي قام خاله 
نيافتـــه بتقديـــس بعـــض األوانـــي المقدســـة الخاصة بخدمة القداســـات. 
الكنيســـة، وعـــدد محـــدود مـــن  فـــي الصلـــوات اآلبـــاء كهنـــة  شـــارك 
الشمامســـة والشـــعب فـــي ظـــل تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة للوقاية 
من عدوى فيروس كورونا المســـتجد. وتبلغ مســـاحة الكنيســـة الجديدة 
900 متر مربع وتتكون من خمســـة طوابق وهي تخدم 6000 أســـرة 

بمـــا يعـــادل حوالـــي 30 ألف شـــخص. 

٣ ميدايلات تذاكرية بلطاركة الكنيسة
من مصلحة سك العملة

أصـــدرت مصلحـــة الخزانة وســـك العملة المصريـــة التابعة لوزارة 
الماليـــة، 3 ميداليـــات تذكاريـــة لآلبـــاء البطاركـــة أصحـــاب القداســـة: 
البابـــا كيرلـــس الســـادس، والبابـــا شـــنوده الثالـــث، والبابـــا تواضـــروس 
الثانـــي، وذلـــك بمناســـبة مـــرور 50 عاًمـــا على نياحـــة القديس البابا 

كيرلـــس، وتجليـــس مثلـــث الرحمـــات البابـــا شـــنوده خلًفا له. 

وأكـــد وزيـــر الماليـــة الدكتـــور محمـــد معيـــط، فـــي تصريح نشـــرته 
رئاســـة مجلـــس الـــوزراء المصري، أن مصلحة الخزانة وســـك العملة 
ال تدخـــر جهـــًدا فـــي توثيـــق ذاكـــرة مصـــر سياســـيًّا واقتصاديًّـــا ودينيًّا 
مـــن خـــال التصميمـــات المتفردة ألهم األحداث التاريخية في شـــتى 
المجـــاالت والقيـــام بـ»ســـكها« فـــي عمـــات تذكارية؛ بما ُيســـاعد في 
تنميـــة الوعـــي، والحفـــاظ علـــى الهويـــة الوطنيـــة للمصرييـــن، علـــى 
النحـــو الـــذى ُيســـهم في تحصينهم ضد أي محـــاوالت لتزييف وعيهم 
أو اختراقهم فكريًّا، وأضاف أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، 
ســـتظل نموذًجا متفرًدا في التعايش اإليجابي المشـــترك بين جناحي 
األمـــة، وســـتبقى الوحـــدة الوطنيـــة دافًعـــا قويًّـــا لتضافـــر كل الجهـــود 
الوطنية المخلصة في تعزيز المسيرة التنموية، موضًحا أن مصلحة 
الخزانـــة العامـــة وســـك العملـــة اختـــارت بالتعـــاون مع المقـــر البابوي 
بالكاتدرائيـــة ومعهـــد الدراســـات القبطيـــة، أفضـــل الصـــور والعبارات 
الخاصـــة بـــكل بطريـــرك؛ إلصـــدار ميداليـــات تذكاريـــة ُتخلـــد ذكـــرى 
بطاركـــة العصـــر الحديـــث للكنيســـة القبطية األرثوذكســـية بمصر. 

ببورتريـــه  الســـادس،  كيرلـــس  للبابـــا  األولـــى  الميداليـــة  وُســـكت 
شـــخصي لقداســـته مـــدون عليـــه اســـمه باللغـــة القبطيـــة فـــي الوجـــه، 
وفـــي ظهرهـــا إحـــدى أشـــهر اآليـــات التي كان يرددهـــا وهي: »صلوا 
كل حيـــن«، بجانبهـــا صـــورة للكاتدرائيـــة المرقســـية التـــي تأسســـت 
فـــي عهـــده، والثانيـــة للبابـــا شـــنوده الثالـــث، وهي عبارة عـــن بورتريه 
شـــخصي لـــه مـــدون عليه اســـمه باللغة القبطية، وعلـــى الظهر=== 
إحـــدى عباراتـــه الشـــهيرة وهـــي: »مصر وطن يعيـــش فينا«، وصورة 
للمقـــر البابـــاوي الـــذي تأســـس في عهـــده، أمـــا الميداليـــة الثالثة فهي 
لقداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، عبـــارة عـــن بورتريـــه شـــخصي، 
وعلـــى الظهـــر صورة لكاتدرائية مياد المســـيح وآيـــة »أحبوا بعضكم 

بعًضـــا« التـــي يســـتخدمها قداســـته كثيًرا. 
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الراهب القمص توماس الصموئييل
رقـــد فـــي الـــرب، يـــوم األحـــد 14 فبرايـــر 2021م، الراهب القمص 
تومـــاس الصموئيلـــي عـــن عمـــر ناهـــز 61 ســـنة بعـــد أن قضـــى فـــي 
الحيـــاة الرهبانيـــة مـــا يقـــرب مـــن 34 ســـنة. ُوِلـــد األب المتنيـــح يوم 10 
أكتوبـــر 1960م، وترهـــب بديـــر القديـــس األنبـــا صموئيـــل المعتـــرف 
بجبل القلمون يوم 11 أبريل من عام 1987م، ونال درجة القسيســـية 
فـــي 18 ديســـمبر 2000م ورتبـــة القمصيـــة فـــي 25 مايـــو 2014م، 
وخـــدم خـــال الســـنوات األخيـــرة فـــي إيبارشـــية طمـــوه. وصلـــى صاحبا 
النيافـــة األنبا باســـيليوس أســـقف ورئيس دير القديـــس األنبا صموئيل 
المعتـــرف بجبـــل القلمـــون، واألنبـــا صموئيـــل أســـقف طمـــوه صلـــوات 
تجنيـــزه فـــي ديـــره اليوم ذاته. خالص تعازينا لنيافة األنبا باســـيليوس، 
ولمجمـــع رهبـــان الديـــر، وكذلـــك لنيافـــة األنبـــا صموئيـــل أســـقف 

إيبارشـــية طمـــوه ولمجمع كهنـــة اإليبارشـــية، وكل محبيه. 

الراهب القس روفائيل انلقلوين
رقـــد فـــي الـــرب يـــوم االثنيـــن 22 فبرايـــر 2021م، الراهـــب القـــس 
روفائيـــل النقلونـــي، عـــن عمـــر ناهـــز 64 ســـنة بعـــد أن قضـــى فـــي 
الحيـــاة الرهبانيـــة مـــا يقـــرب مـــن 11 ســـنة، ُولـــد األب المتنيـــح يـــوم 
2 ســـبتمبر 1957م، وترهـــب بديـــر رئيـــس المائكـــة غبريـــال بجبـــل 
مـــن عـــام 2010م، ونـــال درجـــة  مـــارس  يـــوم 15  بالفيـــوم  النقلـــون 
القسيســـية في 19 مارس من عام 2015م، والجدير بالذكر أن األب 
المتنيـــح حاصـــل علـــى درجـــة الدكتـــوراه فـــي التاريـــخ الكنســـي، وكان 
يعمـــل قبـــل الرهبنـــة أســـتاًذا فـــي الكليـــة اإلكليريكيـــة بإيبارشـــية المنيـــا 
وكذلـــك بمعهـــد الدراســـات القبطيـــة بالقاهـــرة، وبعد الرهبنـــة أصبح لفترة 
الممثـــل القانونـــي لمدارس القديس األنبا أبرآم للغات، ثم أســـتاًذا بمعهد 
األرشـــيدياكون حبيـــب جرجـــس والبابـــا شـــنوده الثالث للعلـــوم الاهوتية 
والكنســـية، وبمعهـــد أرســـينوي للموســـيقي واأللحـــان الكنســـية بإيبارشـــية 
الفيـــوم. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا أبـــرآم مطران الفيـــوم ورئيس 
ديـــر رئيس المالئكـــة غبريال بجبل النقلـــون، ولمجمع اآلباء رهبان 

الديـــر، ولـــكل محبيه. 

القمص مىت عبد اهلل 
من إيبارشية طموه

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم الثاثـــاء 23 فبرايـــر 2021م، القمـــص متـــى 
عبـــد هللا، كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بـــأم خنـــان، التابعـــة 
إليبارشـــية طمـــوه، عـــن عمـــر تجـــاوز 71 ســـنة بعـــد أن خـــدم خدمـــة 
كهنوتيـــة قاربـــت 44 ســـنة. ُولـــد األب المتنيـــح يـــوم 2 ينايـــر 1950م، 
وســـيم كاهًنـــا فـــي 27 مايـــو 1977م، ونـــال رتبـــة القمصيـــة فـــي 9 
مايـــو 1993م. وُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه في الثالثة عصـــر اليوم ذاته 

بكاتدرائية الشـــهيد أبي ســـيفين والقديس األنبا كاراس بدير الشـــهيد أبي 
ســـيفين بطموه )مقر المطرانية( بحضور نيافة األنبا صموئيل أســـقف 
طمـــوه. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا صموئيـــل أســـقف إيبارشـــية 

طمـــوه، ولمجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية، وألســـرته وكل محبيه. 

القمص آجنيلوس جنيب 
من إيبارشية مطاي

رقد في الرب بشـــيخوخة صالحة يوم الســـبت 20 فبراير 2021م، 
القمـــص آنجيلـــوس نجيـــب، كاهـــن كنيســـة رئيـــس المائكـــة ميخائيل 
بالقطوشـــة التابعـــة إليبارشـــية مطـــاي، محافظة المنيـــا، عن قارب 78 
ســـنة، بعـــد أن خـــدم خدمـــة كهنوتيـــة امتـــدت ألكثـــر من 42 ســـنة. ُولد 
األب المتنيـــح يـــوم 2 أبريـــل 1943م، وســـيم كاهًنـــا فـــي 24 ديســـمبر 
1978م، ونـــال رتبـــة القمصيـــة يـــوم 24 ديســـمبر 1988م. وُأقيمـــت 
صلـــوات تجنيـــزه اليـــوم ذاتـــه بكنيســـته. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبا 
جوارجيـــوس أســـقف إيبارشـــية مطـــاي وتوابعهـــا، ولمجمـــع اآلبـــاء 

كهنـــة اإليبارشـــية، وألســـرته وكل محبيه. 

القمص مرقس جرجس 
كاهن خدمة السجون بالقاهرة

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم األحـــد 21 فبرايـــر 2021م، القمـــص مرقس 
جرجـــس، كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بالخصـــوص، التابعـــة 
إليبارشـــية شـــبين القناطـــر، ومســـئول خدمـــة الســـجون بالقاهـــرة. ويبلـــغ 
األب المتنيـــح مـــن العمـــر 68 ســـنة، حيـــث ُولـــد يـــوم 26 فبرايـــر مـــن 
عـــام 1953م. وقضـــى فـــي الخدمـــة الكهنوتيـــة أكثـــر مـــن 40 ســـنة، 
حيـــث ســـيم كاهًنـــا فـــي 15 أغســـطس 1980م، ونـــال رتبـــة القمصيـــة 
يوم 1 مايو 1999م. وُأقيمت صلوات تجنيزه في الثانية عشـــرة ظهر 
اليـــوم التالـــي االثنيـــن بكنيســـة القديـــس مـــار مرقـــس الرســـول بمصـــر 
الجديـــدة. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا بطـــرس أســـقف إيبارشـــية 
شـــبين القناطـــر، ولمجمـــع كهنة اإليبارشـــية وألســـرته وكل محبيه. 

القس ميساك كريم 
من إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم الثاثـــاء 16 فبرايـــر 2021م، األب المبـــارك 
القـــس ميســـاك كريـــم، كاهـــن كنيســـة القديـــس مـــار مرقـــس الرســـول 
بأســـيوط الجديدة، عن عمر قارب 56 ســـنة بعد خدمة كهنوتية دامت 
لمـــدة 14 ســـنة. ُوِلـــد األب المتنيـــح يـــوم 29 يونيـــو 1965م، وســـيم 
كاهًنـــا يـــوم 27 مارس 2007م. خالـــص تعازينا لنيافة األنبا لوكاس 
أســـقف إيبارشـــية أبنوب والفتح وأســـيوط الجديـــدة، ولمجمع اآلباء 
كهنـــة اإليبارشـــية فـــي رحيـــل األب الفاضـــل القـــس ميســـاك كريـــم، 

وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.
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 بطريركية األقباط األرثوذكس
 م2020أنشطة وبرامج أسقفية الخدمات العامة واالجتماعية والمسكونية لعام 

 

 للتواصل:
 شارع رمسيس، العباسية، القاهرة، مصر. 222العنوان: 

 Bishopric_bless@yahoo.com البريد االلكتروني:
bless@blessegypt.org 

info@blessegypt.org 
 /www.blessegypt.org الموقع االلكتروني:

  226822215 / 226822299التليفون: 

                                                             
 ر عن المجتمعات المخدومة بشكل متكامل أو منفردهذا البند تعب   ياالرقام الواردة ف (1)

 بتها احتياجات تلك المجتمعاتتطل   يالت فضال  عن بعض الخدمات الطارئة ا،مجتمع   42عدد  يتنمية متكاملة ف سقفية خدماتقدمت األ 2020خالل عام     

 البركة المنصرفة (1) عدد المجتمعات عدد المستفيدين ةـــــــالخدم
 بالجنيه المصري 

  11,277,328  ٤0 1,91٤ زواج الفتيات
  9,686,399  75 998 ةالعالج والعمليات الجراحي

  6,8٤0,000  31 1,157 في حكمهان إعاشة األرامل وم
  795,02٤    100 من العريش ةر األسر المهج  

  20,772,٤00  إيبارشية 26   دعم اإليبارشيات 
  3,23٤,063  ٤2 20,288 الرعاية الصحية األولية

  7,955,897  ٤2 ٤,2٤٤ التنمية االقتصادية
  1,712,013  ٤2 5,691 تعليم الكبار ومحو األمية

  1,391,378  17 2,٤19 يمرحلة التعليم األساسلتحسين جودة التعليم 

  3,198,212  17 5,08٤ إطالق قدرات النشء
  2,٤00,507  37 19,287 بناء السالم ومكافحة الممارسات الضارة

  2,5٤6,173  17 12,0٤0 التنمية الريفية
  1,932,853  15 11٤,725 التنمية البيئية

  7,٤06,377  19 1,500 تحسين المسكن
  729,896  ٤2 3,011 تمكين المجتمع واالستدامة

  256,6٤1  5 9٤3 دراسة خصائص المجتمعات المخدومة
  858,367  ٤2 369 التدريب وتنمية الموارد البشرية

  1,621,٤26    622 عاقةاإل ي خدمة ذو 
  381,830    28 رعاية المساجين

  1,٤96,٤26    30,000 تنمية الشباب
  3,228,7٤٤    286,868 دماناإلوعالج مكافحة 

  5,176,585    396,5٤8 مساعدات عاجلة لمصابي الكوارث الطبيعية

  ٩4,٨٩٨,541    ٩٠٧,٨٣6 يــــــجمالاإل
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 بطريركية األقباط األرثوذكس
 م2020أسقفية الخدمات العامة واالجتماعية والمسكونية لعام  -أنشطة خدمة الراعي وأم النور

 

 

وبدعم من نيافة  قداسة البابا تواضروس الثانيي وأم النور بفضل صلوات وبركة لخدمة الراع يتم تدبير االحتياجات المالية
 ستراليا وكندا ودول الخليج العربيأو  ةمريكياألنبا يوليوس من بركات محبي الخدمة داخل مصر أو خارجها بالواليات المتحدة األ

عدد  ةـــــــــالخدم اعــــــــــالقط
 المستفيدين

عدد 
 اإليبارشيات

 الخدمة يالبركة المنصرفة ف
 بالجنيه المصري 

 التعليم

 ٩6٩,٨٩٢ ١٢ 3,4١٠ سنوات  6 إلى 3حضانة من سن 46عدد 
 4٠٠,١٥١ ٩ ١,647 ادراسي   اصف   67مركز تقوية لعدد  ٢١عدد 
 ١١7,٢٥١ 6 ٥٠4 مية أفصل محو  ٢4عدد 

 4٥٥,4٠٩ ١٥ ٥٢  ن و ن المتفوقو الطلبة الجامعي

 اإلعاقة

 63٥,١6١ 7 ٢٨7 هيل والدمج لذوي اإلعاقة أمراكز للت ٨عدد 
 ١٩,٠٢4 4 3٠ الورش اإلنتاجية لذوي اإلعاقة 

 ١6,٠٨٠ 7 373 جهزة التعويضية األ

 التنمية االقتصادية
 ٥3٠,٥٠٠ ٢٠ 6٢ المشروعات االقتصادية الصغيرة 

 7٩,43٨ ٩ ٢٢4 التوظيف والتأهيل المهني 

 القطاع الطبي
العالج وعمليات جراحية وكشوفات طبية 

 7,١37,76٠ 44 3,٥6٠ وتحاليل وأشعة 
 6,٠6٥,333 ٢4 4٥٨ توفير سكن مالئم  التنمية العمرانية
 ٢١٨,٠3٠ ١٩ 7٨ المساعدة في زواج الفتيات  مساعدة العرائس
 ١3,٢4٢,٨٢٥ ٢6 ٥,6٢٠ تقديم مساعدات شهرية  اإلعانات الشهرية

 المساعدات الدراسية
عدادي / إ تدائي / بمنحة المدارس للتالميذ )ا

 ١٢١,١٩٥٠ 44 7,373 ثانوي( 

 جتماعيةاخدمات 
مساهمة في مصاريف جنازات وديون وكراتين 

 3,٢١٨,4٢٩ 44 ٨,٩3١ البركة وبطاطين 

 مالبس ولحوم العيد
توفير مالبس العيد واللحوم )عيد الميالد المجيد 

 ٥,١6٥,773 ٢6 ٨,٠٠٠ عيد القيامة المجيد( /
مشتريات من أثاث 

 وأجهزة كهربائية
تجهيزات للمنازل من أثاث وأجهزة كهربائية 

 ٢,3٥3,٠٥٠ ٢4 4٨٨ وبطاطين 

 يالقطاع الروح
 ١١٩,6٨6 7 3,7١٠ برنامج بنت الملك

 ٢76,36١ ١4 ١,4٠7 سرة مسيحية قويةأبرنامج 

 ٤2,2٣2,١0٣ ٣٦١ ٤٦,2١٤ يــــــــجمالاإل
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بَِديَِّة ِعْنَدَك« )يوحنا 6: 68(
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هو أحد أراخنة الكنيســـة القبطية 
القـــرن  مـــن  الثانـــي  النصـــف  فـــي 
المّلـــي  المجلـــس  ووكيـــل  العشـــرين، 
للكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية فـــي 
عّدة دورات، وعضو مجلس الشورى 
األســـبق، وأحد أكبر مصّنعي الدواء 

المصـــري.. 
ثـــروت  الدكتـــور  هـــو  مـــن 

؟ ســـيلي با
 14 فـــي  باســـيلي  ثـــروت  ُولـــد 
بمحافظـــة  عـــام1940  ســـبتمبر 
مدرًســـا  يعمـــل  والـــده  كان  المنيـــا، 
اهتـــم  وقـــد  والتعليـــم،  التربيـــة  بـــوزارة 
بتربيـــة اوالده الذيـــن بلـــغ عددهم 11 
ابًنـــا وابنـــة، وكان ثـــروت هـــو أكبـــر 

البنيـــن.
وكان ثروت من المتفوقين دراسًيا 
طـــوال حياتـــه، حتى أنه حصل على 
الدرجـــة النهائيـــة فـــي مـــادة الكيميـــاء 
ونجـــح  البكالوريـــوس،  امتحـــان  فـــي 
منحـــة  علـــى  الحصـــول  فـــي  وقتهـــا 
مجانيـــة التعليـــم في كليـــة الصيدلة-

ُتمَنـــح  وكانـــت  القاهـــرة،  جامعـــة 
فقـــط للمتفوقيـــن دراســـًيا، ثـــم حصـــل 
مـــن  الصيدلـــة  بكالورويـــوس  علـــى 
جامعـــة القاهـــرة عـــام 1961؛ وأّمـــا 
والـــده فقـــد ســـافر إلـــى الســـماء فـــي 

.1988/6/30
وبدايـــة  باســـيلي  ثـــروت 

: ق نطـــال ال ا
بـــدأ ثـــروت حياتـــه مـــن الصفـــر، 
فقـــد أنشـــأ صيدليـــة في مدينة أســـوان 

أفـــراد اســـرته فـــي مصـــر وخارجهـــا، 
الطـــراز  مـــن  كنســـًيا  رجـــًا  فـــكان 
وكيـــل  منصـــب  شـــغل  وقـــد  األول. 
طويلـــة،  لســـنوات  المّلـــي  المجلـــس 
وهـــذا المنصب شـــغله مـــن قبل كبار 
األقبـــاط مثـــل: بطـــرس باشـــا غالي، 
وحبيـــب بك المصـــري )والد المؤرخة 
إيريـــس حبيـــب المصـــري( وغيرهـــم.

ثـــروت  الدكتـــور  عـــن  وُيذَكـــر 
بالخدمـــة  الكبيـــر  اهتمامـــه 
االجتماعيـــة، وخدمـــة إخوة الرب في 
كافـــة الكنائس واإليبارشـــيات، وتقديم 
احتياجـــات  فـــي  والمســـاهمة  الدعـــم 
وكان  نفســـها،  والكنائـــس  الفقـــراء 
قيـــود،  بـــا  يعطـــي  »الـــذي  شـــعاره 
يعطيـــه هللا بـــا حدود«، فـــكان مثااًل 

العطـــاء.  فـــي  بـــه  ُيحتـــذى 
ومن منطلق حبه للكنيســـة أسس 
قنـــاة تلفزيونيـــة فضائيـــة قبطيـــة هـــي 
قنـــاة »ســـي تـــي في«، لتكـــون ناطقة 
باســـم الكنيسة القبطية األرثوذكسية. 
المركـــز  تأســـيس  فـــي  ســـاهم  كمـــا 

الثقافـــي القبطـــي األرثوذكســـي.
للمتنيـــح  شـــخصًيا  صديًقـــا  كان 
البابـــا شـــنوده الثالـــث، وقـــال عنـــه: 
نعيـــش  الـــذي  العصـــر  قـــورن  »لـــو 
فـــي  عشـــناها  التـــي  بالعصـــور  فيـــه 
بواكيـــر حياتنـــا أو بعـــض العصـــور 
التـــي قرأنـــا عنهـــا فـــي كتـــب التاريـــخ 
البابـــا  عصـــر  اُلعُتبـــر  الكنســـي، 
شـــنوده عصًرا ذهبًيـــا بكل المقاييس، 
ليـــس فـــي مصـــر وحدهـــا ولكـــن فـــي 
د النشـــاطات وأوجه  العالـــم كله، فتعدُّ
التقدم الروحـــي والمعماري والرهباني 
آن  فـــي  والحصـــر  الوصـــف  يفـــوق 
كثيـــرة،  لمجلـــدات  ويحتـــاج  واحـــد، 
مـــن  كل  ألطالـــب  الفرصـــة  وأنتهـــز 
ل لـــه نفســـه توجيه نقـــد أن يعيد  تســـوِّ
قـــراءة تاريخ الكنيســـة ليعـــرف حقيقة 

مـــا نحـــن فيـــه اآلن«.

وأســـرته  باســـيلي  ثـــروت  غـــادر 
مصـــر عـــام 2012م، واســـتقروا في 
الواليـــات المتحـــدة األمريكية وتحديًدا 
فـــي واليـــة شـــيكاجو، ثـــم عـــادوا إلـــى 

مصـــر مجـــدًدا فـــي 2013.
الدكتـــور ثروت باســـيلي ورحلة 

اآلالم:
فـــي الشـــهور األخيـــرة مـــن حيـــاة 
هـــذا األرخـــن الكبيـــر، تعـــرض آلالم 
شـــديدة في جســـده، وأنهكه المرض، 
وكان ذلـــك فـــي شـــيكاغو بالواليـــات 
المتحـــدة، حتـــى أكمـــل رحلـــة جهـــاده 
وانضم إلى ســـحابة الشـــهود واألبرار 
في يوم الثاثاء 5 ديسمبر 2017. 
وتمـــت الصـــاه علـــى جثمانـــه فـــي 
إلـــى  جثمانـــه  وصـــل  ثـــم  شـــيكاغو، 
مصـــر وُأقيمـــت صـــاة الجنـــازة يـــوم 
فـــي   2017 ديســـمبر   9 الثاثـــاء 
والقديـــس  العـــذراء  الســـيدة  كنيســـة 
أثناســـيوس بمدينـــة نصـــر. وقد رأس 
تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  الصـــاة 
الثانـــي بحضـــور لفيـــف مـــن اآلبـــاء 
المطارنـــة واألســـاقفة والكهنـــة ورجال 
الصناعـــة والدولـــة؛ وقـــد قـــال عنـــه 
البابـــا تواضروس: »إنه قدم خدمات 
جليلـــة للوطـــن والكنيســـة«، مضيًفـــا 
أن رحيلـــه خســـارة كبيرة. وقـــال البابا 
تواضـــروس إن باســـيلي خـــدم الوطن 
مجلـــس  فـــي  عضويتـــه  خـــال  مـــن 
صناعـــة  لغرفـــة  ورئاســـته  الشـــورى 
الـــدواء، وكان الجميـــع يكـــّن لـــه كل 
احترام وتقدير، وأنه أحد الشخصيات 
البـــارزة فـــي الكنيســـة، وكان لـــه دور 
مهـــم علـــى مـــدى ســـنوات، وخدم مع 
الراحـــل البابـــا شـــنوده الثالـــث علـــى 
مـــدى ســـنوات طويلـــة فـــي قطاعـــات 
عديدة بالكنيســـة، وأنه كان يخدم في 
مجـــال الرعاية االجتماعيـــة للجميع، 
مســـلمين ومســـيحين، هـــو وكل أفراد 

أســـرته الكريمـــة. 

أســـماها »صيدلية ثروت«، واســـتمر 
يديـــر هـــذه الصيدليـــة حتـــى وفاتـــه. 
مكتًبـــا  افتتـــح  الحقـــة  فتـــرة  وخـــال 
علمًيـــا بســـيًطا لتوزيـــع بعض األدوية 
علـــى بعـــض الشـــركات األجنبية، ثم 
توســـع المكتـــب حتـــى صـــار شـــركة 
آمـــون. وقد تزوج من الســـيدة إيزيس 
فـــوزي شـــنوده، وأنجـــب أوالده: إيليا، 

جـــورج، نيفيـــن، منى.
ثروت باســـيلي رجـــل الصناعة 

الوطني:
فـــي عـــام 1967م -وبعـــد حرب 
فـــي  شـــديد  نقـــص  حـــدث   -67
األدويـــة، ممـــا عّرض حيـــاة الكثيرين 
للوفـــاة، فمـــا كان مـــن الدكتور ثروت 
باســـيلي -الـــذي يهتـــم بأبنـــاء وطنه، 
ودائًمـــا مهموم بمشـــاكل الوطن- إاّل 
تركيـــب  أدويـــة  عمـــل  إلـــى  لجـــأ  أن 
فـــي صيدليتـــه بأســـوان، وهـــذا ســـاهم 
بشـــكل كبيـــر في حل هذه المشـــكلة. 
الســـادات  الرئيـــس  أعلـــن  وعندمـــا 
عـــن مشـــروع االنفتـــاح االقتصـــادي، 
علـــى  ثـــروت  الدكتـــور  حصـــل 
الترخيـــص »رقـــم واحـــد« فـــي مصر 
باســـم »مكتب آمون العلمي«، فكان 
هـــذا المكتـــب النـــواة لبـــزوغ رائـــد مـــن 
رواد صناعـــة الـــدواء فـــي مصر، ثم 
تكويـــن »مجموعة آمـــون القابضة«، 
وتأســـيس »شـــركة آمـــون لأدويـــة«. 
ونظـــًرا لريادتـــه فـــي صناعـــة الدواء، 
فقـــد تـــم تعيينـــه بمجلس الشـــورى في 
لجنـــة  وكيـــل  وشـــغل  دورات،  عـــّدة 
الصحـــة بمجلـــس الشـــورى لمـــدة 15 
سنة، كما شغل رئيس شعبة األدوية 

باتحـــاد الصناعـــات المصريـــة.
الرجـــل  باســـيلي  ثـــروت  د. 

: لكنســـي ا
المّلـــي  المجلـــس  تشـــكيل  بعـــد 
شـــنوده  البابـــا  عصـــر  فـــي  االول 
عـــام 1973، قـــام قداســـته بســـيامة 
رتبـــة  فـــي  المجلـــس  أعضـــاء  كل 
شـــماس(،  مســـاعد  )أي  إبوذياكـــون 
ثم ســـيم الدكتـــور ثروت دياكون )أي 
شـــماس كامل(. وكان يحرص دائًما 
د علـــى  علـــى خدمـــة المذبـــح، والتـــردُّ
األديـــرة والكنائس المتعّددة، هو وكل 
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وا« )كورنثوس األوىل 9: 2٥(
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اعتدنـــا أن نتحـــدث عـــن حيـــاة 
بميـــاده  تبـــدأ  بأنهـــا  اإلنســـان 
وتنتهـــي بوفاته. ولكن الحقيقة أن 
حياة اإلنســـان تبدأ قبل مياده وال 
تنتهـــي بوفاتـــه.. وحديثنـــا يتنـــاول 

متـــى تبـــدأ حيـــاة اإلنســـان؟ 
بداية حياة اإلنسان

1- الكتـــاب المقـــدس يحدثنـــا 
عـــن حياة اإلنســـان وهو في بطن 
المعمـــدان  يوحنـــا  القديـــس  أمـــه. 
وهـــو  القـــدس  الـــروح  مـــن  امتـــأ 
جنيـــن فـــي بطـــن أمـــه. كمـــا قـــال 
المـــاك ألبيـــه زكريـــا: »من بطن 
أمـــه يمتلـــئ مـــن الـــروح القـــدس« 
ذلـــك  تحقـــق  وقـــد   ،)15 )لـــو1: 
العـــذراء  الســـيدة  زارت  عندمـــا 
لهـــا:  قالـــت  والتـــي  إليصابـــات 
صـــوت  صـــار  حيـــن  »فهـــوذا 
أرتكـــض  أذنـــّي،  فـــي  ســـامك 
بطنـــي«  فـــي  بابتهـــاج  الجنيـــن 
)لـــو1: 44(. فالجنيـــن يوحنـــا في 
بطـــن أمه هـــو كائن حّي يرتكض 
الـــروح  مـــن  ويمتلـــئ  ويبتهـــج 
القـــدس. والقديـــس بولـــس يكشـــف 
لنـــا أن هللا أفـــرزه مـــن بطـــن أمـــه 
ودعـــاه »ولكـــن لما ُســـرَّ هللا الذي 
أفرزنـــي مـــن بطـــن أمـــي ودعاني 
بنعمتـــه« )غا1: 15(. وشـــريعة 
العهـــد القديـــم راعـــت حـــق الجنين 
وصدمـــوا  رجـــال  تخاصـــم  »إذا 
ولـــم  ولدهـــا  فســـقط  حبلـــي  امـــرأة 
تحصـــل أذيـــة، ُيغـــرم كمـــا يضـــع 
عليـــه زوج المـــرأة، ويدفـــع عـــن يد 

.)22 )خـــر21:  القضـــاة« 
2- التقـــدم العلمي في دراســـة 
حيـــاة الجنيـــن في بطـــن أمه )علم 
األجّنـــة(، أظهـــر أن الجنيـــن تبـــدأ 
المنـــوي  الحيـــوان  بلقـــاء  حياتـــه 
بعمليـــة  ُيعـــَرف  فيمـــا  والبويضـــة 
 ،Fertilization اإلخصـــاب 
بـــة  الُمخصَّ البويضـــة  فتتكـــون 
)Zygote( التـــي تنمـــو وتتشـــّكل 
حتـــى يصل الجنين إلى االكتمال 
ثـــم يخـــرج مـــن رحـــم أمـــه. خليـــة 
اإلنســـان بها 46 كروموســـوم، أو 
23 زوًجـــا، نصفهـــا مـــن الحيـــوان 

مـــن  اآلخـــر  والنصـــف  المنـــوي 
البويضـــة. زوج الكروموســـوم رقم 
23 قـــد يكـــون XX في األنثى أو 
XY في الذكر، وألن كل بويضة 
بها كروموســـوم X، بينما الحيوان 
كروموســـوم  يحمـــل  قـــد  المنـــوي 
جنـــس  يحـــدد  فالـــذي   ،Y أو   X
األم.  وليـــس  األب  هـــو  الجنيـــن 
وتحمل الكروموســـومات الجينات 
اإلنســـان،  صفـــات  تحـــّدد  التـــي 
أي أن اإلنســـان يتحـــدد مثـــًا إن 
كان ذكـــًرا أو أنثـــي ليـــس عندمـــا 
ُيوِلـــد وال عندمـــا نشـــاهد أعضـــاءه 
وهـــو جنيـــن بالســـونار، ولكن منذ 

لحظـــة اإلخصـــاب.

لذا فإن بداية حياة اإلنســـان 
هـــي لحظـــة اإلخصـــاب وتكوين 
وبنـــاء  بـــة،  الُمخصَّ البويضـــة 

ذلك: علـــى 

1- فـــإن إنهـــاء حيـــاة الجنيـــن 
بعد اإلخصـــاب ُيعتبر قتًا لكائن 
حـــّي، وُيعتبـــر اإلجهـــاض جريمة 

قتـــل مهمـــا كان عمـــر الجنين.

وســـائل  اســـتخدام  فـــي   -2
تنظيـــم األســـرة، أي وســـيلة تـــؤدي 
بـــة  الُمخصَّ البويضـــة  قتـــل  إلـــى 
تمنـــع  التـــي  الوســـائل  )مثـــل 
بـــة  الُمخصَّ البويضـــة  التصـــاق 
بجدار الرحم( ُتعتَبر وســـائل غير 
مقبولـــة كنســـًيا ألنهـــا تقتـــل كائًنـــا 
المخصبـــة. البويضـــة  هـــو  حيًّـــا 

عـــن  العقـــم  عـــاج  فـــي   -3
طريـــق أطفـــال األنابيب، ال يكفي 
مـــن  المنـــوي  الحيـــوان  يكـــون  أن 
الـــزوج والبويضة من الزوجة، بل 
أيًضـــا معرفـــة مصيـــر البويضات 
بـــة التي ال ُتســـتخَدم، أمر  الُمخصَّ
هام كنســـًيا، فهـــي كائنات حية ال 
يجـــوز قتلهـــا أو اســـتخدامها فـــي 

أغـــراض األبحـــاث العلميـــة.

bishopserapion@lacopts.com

مدرســـة  ُيعتبـــر  الصـــوم  هـــذا 
أمـــور  فيهـــا علـــى  نتـــدرب  روحيـــة، 
ومفاهيـــم َقَصـــَد هللا أن تظهـــر فـــي 
هـــذا الحـــدث الذي نعيشـــه كل عام، 
ويتتلمـــذ األجيـــال علـــى هـــذه التعاليم 
التي قدمها لنا سفر يونان الذي قال 
عنـــه اآلبـــاء مثـــل القديـــس جيـــروم: 
ُيظهـــر  المقـــدس  الســـفر  هـــذا  »إن 
يونـــان  خـــال  مـــن  نبويـــة  بطريقـــة 
)حمامـــة(،  اســـمه  ومعنـــى  النبـــي 
والروح القدس حين حّل على الســـيد 
المســـيح كان علـــى شـــكل حمامـــة. 
وفـــي الوقت نفســـه يونـــان النبي رمٌز 
للســـيد المســـيح، فكمـــا مكـــث يونـــان 
فـــي الحـــوت ثاثة أيـــام، هكذا مكث 
الســـيد المســـيح ثاثة أيام في القبر. 
وكمـــا خـــرج يونان من الحـــوت حًيا، 
هكـــذا قـــام الســـيد المســـيح مـــن القبر 
وُيعلـــق  األبديـــة«.  الحيـــاة  ُمعلًنـــا 
عمـــل  علـــى  أغســـطينوس  القديـــس 
هللا مـــع يونـــان النبـــي وأهـــل نينـــوى: 
»بقـــدر مـــا تســـوء حالـــة المريـــض، 
أعطـــاه  الـــذي  الطبيـــب  ُيمـــدح 
الحيـــاة«. فلقـــد كشـــف ســـفر يونـــان 
عـــن محبـــة هللا للنفـــس البشـــرية مـــن 
األمـــم كمـــا اليهـــود أيًضـــا، ُمعلًنا أنه 
إلـــه الجميـــع، ومحبته لهـــم واضحة، 
نائًمـــا  يونـــان  كان رجـــل هللا  ففيمـــا 
ليصـــرخ  األمميـــون  البحـــارة  أيقظـــه 
إللهـــه لينقذهـــم، وحيـــن اعتـــرف لهـــم 
يونـــان النبـــي أنـــه هـــارب مـــن هللا، 
وبســـبب هروبـــه هـــاج البحـــر وحدث 
وقدمـــوا  بـــاهلل  فآمنـــوا  النـــوء،  هـــذا 
محاولـــة إلنقـــاذه بأن جّذفـــوا ليرجعوا 
بالســـفينة إلـــى البـــر فلـــم يســـتطيعوا، 
اضطراًبـــا  يـــزداد  كان  البحـــر  ألن 
عليهـــم )يونان 1: 13(. فأعد الرب 
حوًتـــا عظيًمـــا ليبتلع يونان فكان في 
جوفـــه ثاثـــة أيـــام، ويعلـــق القديـــس 
أغســـطينوس: »إن َمـــْن أشـــفق على 
لـــن يتخّلـــى  الخاطـــئ وحفظـــه حًيـــا 

عنـــك«. 
دائًمـــا  هللا  موقـــف  هـــو  وهـــذا 
الخليقـــة  يســـتخدم  للبشـــر،  لمحبتـــه 
غيـــر العاقلـــة إلنقـــاذ اإلنســـان مهمـــا 
كان خاطًئـــا، فالريـــح والنـــوء العظيـــم 
كلهـــا  والشـــمس،  والـــدودة  والحـــوت 
أّدت دوًرا إلنقـــاذ يونـــان وهـــو هـــارب 
مـــن هللا حتـــى يقـــوده إلـــى خـــاص 
ثـــم  نينـــوى،  وأهـــل  الســـفينة،  أهـــل 

القديـــس  ويقـــول  أخيـــًرا.  يونـــان 
»يســـتخدم  الســـكندري:  إكليمنـــدس 
هللا اللغـــة الصارمـــة للتوبيـــخ، ولكـــن 
تعزياتـــه تحول اإلنســـان إلى الطاعة 
بعـــد المعصيـــة، ممـــا يؤكـــد حب هللا 
للجميـــع إذ يخّلـــص علـــى كل حـــال 
قوًمـــا، لذلك يقـــول الحكيم: »يا ابني 
ال تحتقـــر تأديـــب الـــرب، وال تُخـــر 
إذا وّبخـــك، ألن الـــذي يحبـــه الرب 
يؤدبه، وكأب بِابن ُيَســـر به« )أم3: 
11، 12(«. ويقـــول القديـــس ذهبـــي 
الفـــم: »لقـــد هـــرب يونـــان مـــن البـــّر 
لكنـــه لـــم يهـــرب مـــن غضـــب هللا«، 
الســـروجي  يعقـــوب  القديـــس  ويؤكـــد 
فيقـــول: »جاهـــد يونـــان ليهـــرب مـــن 
لكـــن  نينـــوى،  إلـــى  يذهـــب  وال  هللا 
االبـــن الكلمة المتجســـد نـــزل ليحتمل 

الخطـــاة«. ويخلـــص  اآلالم 
ونـــرى مـــن مثـــال يونـــان النبـــي 
النبـــي  يونـــان  مـــع  تـــدرُّج عمـــل هللا 
الهـــارب ليقـــوده للتوبـــة والطاعـــة: إذ 
بـــدأ هللا بالبحـــارة ليســـألوا يونان لماذا 
أنـــت نائـــم؟ قم اصرخ إللهك، ثم من 
البحـــارة للبحـــر حيـــث ألقـــوه، ثـــم من 
البحـــر للحـــوت، ومـــن الحـــوت إلـــى 
نينوى.. وهكذا تكون رحلة اإلنســـان 
فـــي مســـيرته الروحيـــة وقيـــادة هللا له 
للتوبـــة الحقيقيـــة والطاعـــة الكاملـــة. 
ومـــا أحلـــى نتائـــج هـــذه الرحلـــة 
إذ صلـــى يونـــان مـــن جـــوف الحوت 
نفســـي  فـــّي  أعيـــت  »حيـــن  وقـــال: 
القديـــس  ويقـــول  الـــرب«.  ذكـــرت 
النبـــي  يونـــان  جيـــروم: »حيـــن رأى 
الحـــوت،  فـــي  عليـــه  أغلـــق  هللا  أن 
فقـــدم  فقـــط،  فـــي هللا  صـــار رجـــاؤه 
صـــاة عميقة تفيض رجـــاء وإيماًنا، 
إذ يقـــول »لكنـــي أعـــود أنظـــر إلـــى 
 .)4  :2 )يونـــان  قدســـك«  هيـــكل 
هـــذا مـــا أكـــده الســـيد المســـيح: »كل 
مـــا تطلبونـــه فـــي الصـــاة مؤمنيـــن 
حيـــن  لنـــا  يســـمع  فـــاهلل  تنالونـــه«، 
نناديـــه فـــي أي مـــكان«. حًقـــا ليـــس 
المـــكان هو المهـــم في الصاة، لكن 
َمـــْن يصلـــي بإيمـــان حتـــى لـــو فـــي 
جـــوف الحـــوت سيســـتجيب هللا لـــه. 
وهكـــذا فـــي رحلـــة حديثنـــا رأينـــا حنو 
هللا وحبـــه لنـــا ورغبتـــه الصادقـــة فـــي 
توبتنـــا وخاصنـــا. فلنلجأ لـــه فنجده.

anbabenyamin@hotmail.com
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ُمورِهِ الَ ُيَاوُِب َعْنَها.« )أيوب ٣٣: ١٣(
ُ
نَّ ُكَّ أ

َ
َاِصُمُه؟ أل

ُ
»لَِماَذا ت

يحدثنـــا األصحـــاح 13 من 
ســـفر حزقيـــال عـــن أمـــر الرب 
له أن يتنبأ على كلٍّ من أنبياء 
ونبيات إســـرائيل الذين يتنبأون 
أن  دون  ذواتهـــم  تلقـــاء  مـــن 
يرســـلهم الرب. ومن ضمن ما 
جلـــب الويـــل على تلك النبيات 
مـــن بنـــات إســـرائيل أنهـــن كـــن 
»يخطـــن وســـائد لـــكل أوصال 
مخـــدات  ويصنعـــن  األيـــدي، 
الصطيـــاد  قامـــة  كل  لـــرأس 
)حـــز18:13(.  النفـــوس« 
يذّكرنا ذلك بأمر الرب لشـــعب 
يضعـــوا  أن  إســـرائيل  بنـــي 
وعصابـــة  اليـــد  علـــى  عامـــة 
هـــذه  »ولتكـــن  العينيـــن:  بيـــن 
أوصيـــك  أنـــا  التـــي  الكلمـــات 
بهـــا اليوم على قلبـــك، وُقّصها 
علـــى أوالدك، وتكلـــم بهـــا حين 
وحيـــن  بيتـــك،  فـــي  تجلـــس 
وحيـــن  الطريـــق،  فـــي  تمشـــي 
واربطهـــا  تقـــوم،  وحيـــن  تنـــام، 
ولتكـــن  يـــدك،  علـــى  عامـــة 
عصائب بيـــن عينيك، واكتبها 
علـــى قوائـــم أبـــواب بيتك وعلى 

)تـــث9-6:8(.  أبوابـــك« 
اليـــد  عامـــة  كانـــت 
ُتعـــَرف  الجبهـــة  وعصابـــة 
 .tefillin »التفيليـــن«  باســـم 
وكان اليهـــود يصنعونهـــا مـــن 
جلـــد حيـــوان طاهـــر في شـــكل 
صنـــدوق صغيـــر جـــًدا، واحـــد 
يربـــط علـــى الجبهـــة، واآلخـــر 
مـــن  الداخليـــة  الجهـــة  علـــى 
الذراع األيســـر. وكانوا ينقشون 
بالعبريـــة  الـ»شـــين«  حـــرف 
علـــى هـــذا الصنـــدوق الجلـــدي 
الصغيـــر حيـــث أنه أول حرف 
فـــي كلمة »شـــّداي« وهي أحد 
أســـماء هللا وتعنـــي »القديـــر«. 
للتفيليـــن  يصنعـــون  وكانـــوا 

شـــرائط رفيعـــة من جلـــد حيوان 
طاهـــر، ويخيطونه بـ12 غرزة 
مـــن خيـــط مصنـــوع مـــن أوردة 
حيوان طاهر. وكانوا يضعون 
داخـــل التفيليـــن رقائق من جلد 
طاهر ُيكَتب عليها بحبر أسود 
التـــوراة  مـــن  نصـــوص  أربعـــة 
تخـــّص الفصـــح وافتـــداء أبكار 
إســـرائيل وهـــي: )خـــر1:13-

خـــر16-11:13،   ،10
تـــث13:11- تـــث9-4:6، 

21(. وكانـــت هـــذه النصوص 
رقائـــق  أربعـــة  علـــى  ُتكَتـــب 
منفصلـــة توضـــع فـــي عصابة 
الجبهـــة، بينمـــا ُتكتـــب جميًعـــا 
واحـــدة  رقاقـــة  علـــى  بالتـــوازي 

توضـــع فـــي عصابـــة اليـــد. 
الجبهـــة  عصابـــة  وكانـــت 
توضـــع بيـــن العينيـــن، وُيربـــط 
ثـــم  الـــرأس،  خلـــف  شـــريطاها 
ينســـدل الشريطان على الكتف 
إلـــى األمـــام لينتهـــي طرفاهمـــا 
عنـــد البطـــن. أمـــا عصابة اليد 
الجهـــة  علـــى  توضـــع  فكانـــت 
الـــذراع األيســـر  مـــن  الداخليـــة 
فـــوق تجويـــف الكـــوع، وُيربـــط 
ثـــم  الكـــوع،  خلـــف  شـــريطاها 
حـــول  مـــرات  ســـبعة  ُيلفـــان 
بثـــاث  ينتهيـــان  ثـــم  الـــذراع، 
لفـــات حـــول البنصر األيســـر. 
وبالتالـــي، تكـــون هذه العصابة 
ثنـــي  عنـــد  القلـــب  مـــن  قريبـــة 

الـــذراع.
وارتـــداء العصائـــب كان له 
طقـــس خـــاص. فـــكان يرتديهـــا 
ســـن  يبلـــغ  عندمـــا  الرجـــل 
الثاثيـــن. وكان يرتديهـــا يومًيا 
طـــوال فتـــرة النهـــار، ويخلعهـــا 
النـــوم بالليـــل. وبمـــرور  أثنـــاء 
الوقـــت اقتصـــر ارتداؤهـــا على 
ولـــم  الصباحيـــة.  الصلـــوات 

يكـــن يرتديهـــا فـــي أيام الســـبوت، 
تلـــك  ألن  واألهلـــة  واألعيـــاد، 
المناســـبات كانـــت فـــي حـــد ذاتها 
عامـــات، وبالتالي لم تكن توجد 
كعامـــات.  للعصائـــب  حاجـــة 
ولـــم يكـــن يرتديهـــا أيًضـــا ال فـــي 
غيـــر  األماكـــن  وال  المقابـــر، 

الطاهـــرة.  
وكان اليهـــودي يرتديهـــا وهـــو 
واقـــف، وُيقّبلهـــا بـــكل وقـــار قبـــل 
وكان  خلعهـــا.  وبعـــد  ارتدائهـــا 
تخـــّص  للبركـــة  صـــاة  يتلـــو 
وأخـــرى  الجبهـــة،  عصابـــة 
اليســـرى.  اليـــد  تخـــص عصابـــة 
عصابـــة  أطـــراف  ُتلَّـــف  وبينمـــا 
اليـــد ثـــاث مـــرات علـــى البنصر 
يتلـــو:  اليهـــودي  كان  األيســـر 
األبـــد.  إلـــى  لنفســـي  »وأخطبـــِك 
وأخطبـــِك لنفســـي بالعـــدل والحـــق 
أخطبـــِك  والمراحـــم.  واإلحســـان 
لنفســـي باألمانـــة فتعرفين الرب« 
)هـــو19:2-20(، ويتلـــو: »وأما 
أنتـــم الملتصقون بالرب فجميعكم 
اليـــوم« )تـــث4:4( وهـــو  أحيـــاء 
يلـــف الطرفين ســـبعة مرات على 
الـــذراع األيســـر. أّمـــا خلعها فكان 
يتـــم بترتيـــب معيـــن، حيـــث يحـــل 
اليهـــودي البنصـــر األيســـر أواًل، 
ثـــم  الـــرأس،  يخلـــع عصابـــة  ثـــم 
يعود ليســـتكمل خلع عصابة اليد 

اليســـرى. 
ولم يكن ُيســـَمح لليهودي وهو 
يرتـــدي العصائـــب أن يفكـــر فـــي 
أي شـــيء غيـــر مقـــدس، بل كان 
يجتهـــد أن يركـــز أفـــكاره فـــي هللا، 
كمـــا لـــم يكن ُيســـَمح له بعمل أي 
هـــو  بينمـــا  مقـــدس  غيـــر  شـــيء 
مرتديهـــا. وكانت تلـــك العصائب 
مختـــار  كجنـــس  اليهـــود  تمّيـــز 

مقـــدس هلل.
الجديـــد  العهـــد  فـــي  ونـــرى 
الكتبـــة  المســـيح وّبـــخ  الســـيد  أن 
»ُيعرِّضـــون  ألنهـــم:  والفريســـيين 
أهـــداب  ويعّظمـــون  عصائبهـــم، 
ثيابهم« )مـــت5:23(. وتعريض 

مبالغـــة  بمثابـــة  كان  العصائـــب 
فـــي اّدعـــاء الفريســـيين تكريســـهم 
هلل، بينمـــا كانوا مرائين ومملوئين 

نجاســـة. 
وبالعـــودة إلـــى حزقيـــال 13، 
نجـــد أن بنـــات إســـرائيل اللواتـــي 
عيـــن النبـــوة، ُكـــّن يخطـــن  ُكـــّن يدَّ
وللجبهـــة  لليـــد  زائفـــة  عصائـــب 
تحتـــوي  التـــي  األحجبـــة  ُتشـــبه 
تعلَّمـــن  ســـحرية،  تعاويـــذ  علـــى 
الوثنيـــة  الشـــعوب  مـــن  صنعهـــا 
بنـــي  شـــعب  بهـــا  اختلـــط  التـــي 
إســـرائيل. وبالتالـــي، كـــن يكذبـــن 
باطلـــة  بعرافـــة  الشـــعب  علـــى 
الـــرب.  لعصائـــب  وتقليـــد زائـــف 
أن  أيًضـــا،  العجيـــب  ومـــن 
ســـفر الرؤيـــا يذكـــر لنـــا أن ِســـَمة 
الوحـــش ُتصنـــع للجميـــع »علـــى 
يدهـــم اليمنـــى أو علـــى جبهتهم« 
)رؤ16:13(. وهـــذه صورة ثانية 
للتقليـــد الزائف الخـــادع لعصائب 
الـــرب التـــي كانـــت عامـــة عهـــد 
وتكريـــس بيـــن هللا واإلنســـان. إنه 
ر يحاول تقليد  مســـيح كاذب ُمـــزوَّ
مســـيحنا الَخَتـــن الحقيقـــي. ولكن 
كيـــف للظلمـــة أن تتشـــّبه بالنور؟ 
وكيـــف للمـــوت أن يّدعـــي منـــح 

حيـــاة؟! عهد 
الكتـــاب  أســـرار  لعظمـــة  يـــا 
كيـــف  مًعـــا  فلنتأمـــل  المقـــدس! 
اعتنـــى الـــرب أن يؤكـــد لنـــا نحـــن 
شـــعب اقتنائـــه منـــذ القـــدم علـــى 
ـــًرا إّيانـــا  محبتـــه األبديـــة لنـــا، مذكِّ
علـــى الـــدوام بعهـــد تكريســـنا لـــه. 
بنـــا  يلتصـــق  الـــذي  الكلمـــة  إنـــه 
بعهـــد خطبة أبـــدي فيقدس الفكر 
والقلـــب. إنـــه هللا الثالـــوث: اآلب 
القدير إيل شـــّداي، واالبن الكلمة 
خـــروف الفصـــح، والـــروح القدس 
الكنيســـة  أســـرار  فـــي  العامـــل 
الســـبعة!! واآلن ال يســـعنا إاّل أن 
نهتـــف مع الرســـول قائلين: »أّي 
شـــكر نســـتطيع أن نعـــوِّض إلـــى 

)1تـــس9:3(.  هللا« 

hgby@suscopts.org
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ما أقواِك أيتها اتلوبة وما أروعك، إنِك أروع أيقونة للقيامة. )القمص بيشوي اكمل(

وســـنقوم بنفـــس نمـــط قيامة 
المسيح. الســـيد 

»َوَلِكـــِن ٱآْلَن َقـــْد َقـــاَم ٱْلَمِســـيُح 
َباُكـــوَرَة  َوَصـــاَر  ٱأْلَْمـــَواِت  ِمـــَن 
ٱلرَّاِقِديَن. َفِإنَُّه ِإِذ ٱْلَمْوُت ِبِإْنَســـاٍن، 
ٱأْلَْمـــَواِت.  ِقَياَمـــُة  َأْيًضـــا  ِبِإْنَســـاٍن 
أِلَنَّـــُه َكَما ِفـــي آَدَم َيُموُت ٱْلَجِميُع، 
َهَكَذا ِفي ٱْلَمِســـيِح َسُيْحَيا ٱْلَجِميُع. 
َوَلِكنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِفي ُرْتَبِتِه: ٱْلَمِسيُح 
ِفـــي  ِلْلَمِســـيِح  ٱلَِّذيـــَن  ثُـــمَّ  َباُكـــوَرٌة، 
)23-20 )1كـــو15:  َمِجيِئـــِه.« 

وبعـــد قيامة الراقديـــن، يتغير 
جســـد  طبيعـــة  إلـــى  األحيـــاء 

القيامـــة.
»ثُـــمَّ اَل ُأِريـــُد َأْن َتْجَهُلـــوا َأيَُّهـــا 
ْخـــَوُة ِمـــْن ِجَهـــِة ٱلرَّاِقِديـــَن، ِلَكْي  ٱإْلِ
اَل  ٱلَِّذيـــَن  َكٱْلَباِقيـــَن  َتْحَزُنـــوا  اَل 
َرَجـــاَء َلُهـــْم. أِلَنَّـــُه ِإْن ُكنَّـــا ُنْؤِمـــُن 
َفَكَذِلـــَك  َوَقـــاَم،  َمـــاَت  َيُســـوَع  َأنَّ 
ٱلرَّاِقـــُدوَن ِبَيُســـوَع، َســـُيْحِضُرُهُم ٱهلُل 
َأْيًضـــا َمَعـــُه. َفِإنََّنـــا َنُقـــوُل َلُكـــْم َهَذا 
: ِإنََّنـــا َنْحـــُن ٱأْلَْحَيـــاَء  ِبَكِلَمـــِة ٱلـــرَّبِّ
اَل   ، ٱلـــرَّبِّ َمِجـــيِء  ِإَلـــى  ٱْلَباِقيـــَن 
َنْســـِبُق ٱلرَّاِقِديـــَن. أِلَنَّ ٱلرَّبَّ َنْفَســـُه 
ِبُهَتـــاٍف، ِبَصـــْوِت َرِئيـــِس َمَاِئَكـــٍة 
ِمـــَن  َيْنـــِزُل  َســـْوَف  ٱهلِل،  َوُبـــوِق 
ٱْلَمِســـيِح  ِفـــي  َوٱأْلَْمـــَواُت  ـــَماِء  ٱلسَّ
َســـَيُقوُموَن َأوَّاًل. ثُـــمَّ َنْحـــُن ٱأْلَْحَيـــاَء 
ٱْلَباِقيـــَن َســـُنْخَطُف َجِميًعـــا َمَعُهـــْم 
ـــُحِب ِلُمَاَقـــاِة ٱلـــرَّبِّ ِفـــي  ِفـــي ٱلسُّ
ِحيـــٍن  ُكلَّ  َنُكـــوُن  َوَهَكـــَذا  ٱْلَهـــَواِء، 
.« )1تس4: 17-13( َمَع ٱلـــرَّبِّ
ونملـــك مـــع الـــرب، ونجلـــس 

معـــه فـــي عرشـــه بالنعمة
َفَجَلُســـوا  ُعُروًشـــا  »َوَرَأْيـــُت 
َوَرَأْيـــُت  ُحْكًمـــا.  َوأُْعُطـــوا  َعَلْيَهـــا، 
ُنُفوَس ٱلَِّذيَن ُقِتُلوا ِمْن َأْجِل َشَهاَدِة 
َيُسوَع َوِمْن َأْجِل َكِلَمِة ٱهلِل، َوٱلَِّذيَن 
َلـــْم َيْســـُجُدوا ِلْلَوْحـــِش َواَل ِلُصوَرِتِه، 
ـــَمَة َعَلـــى ِجَباِهِهـــْم  َوَلـــْم َيْقَبُلـــوا ٱلسِّ
َوَعَلـــى َأْيِديِهـــْم، َفَعاُشـــوا َوَمَلُكوا َمَع 
َبِقيَّـــُة  ـــا  َوَأمَّ َســـَنٍة.  َأْلـــَف  ٱْلَمِســـيِح 
َتِتـــمَّ  َحتَّـــى  َتِعـــْش  َفَلـــْم  ٱأْلَْمـــَواِت 
ـــَنِة. َهـــِذِه ِهـــَي ٱْلِقَياَمـــُة  ٱأْلَْلـــُف ٱلسَّ

.)6-4 )رؤ20:  ٱأْلُوَلـــى.« 

»َوَأَنـــا َأْجَعـــُل َلُكـــْم َكَمـــا َجَعـــَل 
ِلـــي َأِبـــي َمَلُكوًتـــا، ِلَتْأُكُلوا َوَتْشـــَرُبوا 
َمَلُكوِتـــي،  ِفـــي  َماِئَدِتـــي  َعَلـــى 
َتِديُنـــوَن  َكَراِســـيَّ  َعَلـــى  َوَتْجِلُســـوا 
َأْســـَباَط ِإْســـَراِئيَل ٱِلْثَنـــْي َعَشـــَر « 

.)30-29 )لـــو22: 
»َأَلْســـُتْم َتْعَلُمـــوَن َأنََّنـــا َســـَنِديُن 
َهـــِذِه  ُأُمـــوَر  َفِبٱأْلَْوَلـــى  ؟  َمَاِئَكـــًة 

.)3 )1كـــو6:  ٱْلَحَيـــاِة!« 
طبًعا المائكة هنا، ُيقصد بهم 

المائكة الساقطين »الشياطين«.

الغالبـــة  للنفـــوس  طوبـــى 
المســـيح بنعمـــة 

ُيْؤِذيـــِه  َفـــَا  َيْغِلـــُب  »َمـــْن   +
.)11 )رؤ2:  ٱلثَّاِنـــي«  ٱْلَمـــْوُت 
ُكلَّ  َيـــِرْث  َيْغِلـــْب  »َمـــْن   +
َشـــْيٍء، َوَأُكـــوُن َلُه ِإَلًهـــا َوُهَو َيُكوُن 

.)7 )رؤ21:  ٱْبًنـــا«  ِلـــَي 
+ »َمـــْن َيْغِلـــُب َفَذِلـــَك َســـَيْلَبُس 
ِثَياًبا ِبيًضا، َوَلْن َأْمُحَو ٱْســـَمُه ِمْن 
ِســـْفِر ٱْلَحَيـــاِة، َوَســـَأْعَتِرُف ِبٱْســـِمِه 
َأَمـــاَم َأِبي َوَأَمـــاَم َمَاِئَكِتِه« )رؤ3: 

.)5
+ »َمـــْن َيْغِلـــُب َفَســـُأْعِطيِه َأْن 
ِفـــي َعْرِشـــي، َكَمـــا  َيْجِلـــَس َمِعـــي 
َغَلْبـــُت َأَنا َأْيًضا َوَجَلْســـُت َمَع َأِبي 

ِفـــي َعْرِشـــِه« )رؤ3: 21(.
+ »َمـــْن َيْغِلـــُب َفَســـُأْعِطيِه َأْن 
َيـــْأُكَل ِمـــْن َشـــَجَرِة ٱْلَحَيـــاِة ٱلَِّتي ِفي 
َوَســـِط ِفـــْرَدْوِس ٱهلِل« )رؤ2: 7(.

َفَســـَأْجَعُلُه  َيْغِلـــُب  »َمـــْن   +
َعُمـــوًدا ِفي َهْيـــَكِل ِإَلِهي، َواَل َيُعوُد 
َيْخـــُرُج ِإَلـــى َخـــاِرٍج، َوَأْكتُـــُب َعَلْيـــِه 
ٱْســـَم ِإَلِهـــي، َوٱْســـَم َمِديَنـــِة ِإَلِهـــي، 
ِمـــَن  ٱلنَّاِزَلـــِة  ٱْلَجِديـــَدِة  ُأوُرَشـــِليَم 
ـــَماِء ِمـــْن ِعْنـــِد ِإَلِهـــي، َوٱْســـِمي  ٱلسَّ

.)12 )رؤ3:  ٱْلَجِديـــَد« 
َوَيْحَفـــُظ  َيْغِلـــُب  »َوَمـــْن   +
َفَســـُأْعِطيِه  ٱلنَِّهاَيـــِة  ِإَلـــى  أَْعَماِلـــي 
)رؤ2:  ٱأْلَُمـــِم«  َعَلـــى  ُســـْلَطاًنا 
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حينمـــا نبنـــي أنفســـنا روحًيـــا 
ثـــم  التوبـــة،  بأســـاس  نبـــدأ 
الشـــبع، ثـــم الخدمـــة، وأخيـــًرا 
تقريًبـــا  هـــذه  القلـــب.  تكريـــس 

الـــروحي.. البنـــاء  رباعيـــة 
١- حياة التوبة:

بالتوبـــة ألنهـــا  نبـــدأ  ونحـــن 
هـــي األســـاس كما قـــال معلمنا 
ْم ِإَلى  الرســـول بولـــس: »ِلَنَتَقـــدَّ
اْلَكَمـــاِل، َغْيَر َواِضِعيـــَن َأْيًضا 
َأَســـاَس التَّْوَبـــِة ِمـــَن اأَلْعَماِل 
ِبـــاهلِل«  َواإِليَمـــاِن  َتـــِة،  اْلَميِّ
هي  فالتوبـــة   .)1 )عـــب6: 
الداخـــل،  مـــن  الخطايـــا  خلـــع 
بالجهـــاد  منهـــا  والتخلـــص 
ُيحـــاَرب  مـــا  فكثيـــًرا  والنعمـــة. 
قـــد  بأنـــه  المكـــرس  اإلنســـان 
وهـــذا  التوبـــة،  تخّطـــى مرحلـــة 
هـــذا  وعـــاج  ليـــس صحيًحـــا! 
أن نحاســـب أنفســـنا في حضرة 
ربنا يســـوع المسيح، ألننا بدون 
ســـنحزن  بحضرتـــه  اإلحســـاس 
مـــن أجـــل خطايانـــا، وُنبَتَلع من 
وجدنـــا  فـــإذا  ونيـــأس!  الحـــزن 
فضائـــل ســـنفرح ونتكبر! ولكننا 
فـــي الحضـــرة اإللهيـــة نقـــدم لـــه 
الشـــكر علـــى نعمتـــه، التـــي بها 
نحصـــل على الفضائـــل، ونقدم 
توبـــة عـــن خطايانـــا وضعفاتنـــا 

التـــي تســـيء إليـــه.
طريـــق  هـــو  التكريـــس 
خـــاص، وليـــس طريـــق تميُّـــز 
وكأننـــا  النـــاس،  باقـــي  عـــن 
أبـــرار وقديســـون!.. هـــو طريق 
خـــاص يحتـــاج أن نســـير فيـــه 
بخوف وانكسار، ونقدم هلل توبة 
دائمة، ومحاســـبة للنفس. كقول 
قداســـة البابا شـــنوده: “حاســـب 
نفســـك بعد أن تخطئ، وأجمل 
مـــن ذلك حاســـب نفســـك قبل 

أن تخطـــئ”.
أســـاس  نضـــع  أن  بعـــد 

التوبـــة، ثـــم الشـــبع بـــاهلل، ثـــم 
الخدمـــة، هنا نصـــل إلى حياة 
عـــروس  حيـــاة  أو  البتوليـــة 
النشيد. فنحـــن مختلفون.. ألن 
عريســـنا هـــو المســـيح، والبد 
أن يكـــون قلبنا كله للمســـيح. 
والرســـول بولـــس قـــال: »َغْيـــُر 
بِّ  اْلُمَتـــَزوِِّج َيْهَتـــمُّ ِفـــي َمـــا ِللرَّ
« )1كو7:  بَّ َكْيَف ُيْرِضي الـــرَّ
فرصـــة  عندنـــا  فنحـــن   .)32
للمتزوجيـــن.  متاحـــة  غيـــر 
هللا  يختبـــرون  المتزوجـــون 
يقدمـــون  وهـــم  أخـــرى،  بطـــرق 
محبـــة لشـــريك الحياة، أو في 
تعبهـــم مـــع أوالدهـــم، وال شـــك 
كثيـــرة،  مســـئوليات  عليهـــم  أن 
ولديهـــم ارتباطـــات والتزامـــات. 
لكـــن المتبتـــل والمتبتلـــة يكـــون 
النفـــس.  عريـــس  هـــو  المســـيح 
فـــإن لم تقترن النفس بالمســـيح، 
ســـتبحث عـــن تعزيـــات أخـــرى. 
كمـــا قـــال أحد اآلبـــاء: »يا ابن 
كســـرة  تشـــحذ  لمـــاذا  الملـــك 
إلـــى  دخـــل  فالـــذي  خبـــز؟«. 
خدمـــة التكريس بـــدون االقتران 
بالمسيح، لن يجد تعزية، سواء 
فـــي الخدمة أو في الناس، وإن 
ُوجـــدت فهـــي مؤقتـــة ومزيفـــة، 
وتختلـــف عـــن تعزيـــة المســـيح 
أن  يجـــب  لذلـــك  القلـــب.  فـــي 
الـــكل  هـــو  المســـيح  يكـــون 
فـــي الـــكل فـــي حياتـــي، والبد 
أن أنحـــّل عـــن الـــكل، وارتبط 
بالواحـــد؟!. وهـــذا هـــو جوهر 

البتوليـــة.

mossa@intouch.com
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إن أثرت أن تتوب إىل اهلل فأحرتز من اتلنعم فأنه يثري سائر األوجاع ويطرد خوف اهلل من القلب )األنبا موىس االسود(

وبالعافية ُمَعاَفْيَن
نقـــرأ فـــي أوشـــية المســـافرين 
إلـــى  »رّدهـــم  الكاهـــن:  قـــول 
َفِرِحيـــَن،  بالفـــرح  منازلهـــم 
وبالعافيـــة ُمَعاَفْيَن« )الخوالجي 

لمقـــدس(. ا
فـــي  مّنـــا  الكثيـــرون  ويخطـــأ 
إذ  »معافيـــن«،  كلمـــة  قـــراءة 
وكســـر  الميـــم  بضـــم  يقرأونهـــا 
الفـــاء وفتـــح النـــون، والخطـــأ هنا 
فـــي حركـــة حـــرف الفـــاء حيـــث 
أن  والصحيـــح  مكســـوًرا،  ُيقـــَرأ 
»ُمعاَفيـــن«  ألن  مفتوًحـــا،  ُيقـــَرأ 
هـــي جمـــع مذكـــر ســـالم لكلمـــة 
»معافـــًى«، وفـــي جمـــع المذكـــر 
الســـالم اليجـــوز تغيير أي حركة 
مـــن حركات المفرد حال جمعه، 
الجمـــع  يميـــز  الـــذي  هـــو  وهـــذا 
المكســـر  الجمـــع  عـــن  الســـالم 

التكســـير(. )جمـــع 
معلـــم -   : الكلمـــات  مثـــًا: 
جمًعـــا  تجمـــع  -كاتـــب،  قـــارئ 
معلمـــون  علـــى:  ســـالًما  مذكـــًرا 
- قارئـــون - كاتبـــون، وناحـــظ 
أن حـــركات الكلمـــة فـــي صيغـــة 
الجمـــع لـــم تتغيـــر عـــن حركاتهـــا 
في صيغة المفرد، ولذلك ُســـمِّي 
هـــذا الجمع جمًعا مذكًرا ســـالًما، 
فقـــط  التنطبـــق،  القاعـــدة  وهـــذه 
علـــى جمـــع المذكـــر الســـالم، بل 
تنطبق أيًضا على جمع المؤنث 
 : الكلمـــات  فـــي  كمـــا  الســـالم، 
مرّبيـــة،   - عاِلمـــة   - مؤمنـــة 
فإنهـــا تجمـــع علـــى: مؤمنـــات - 
عالمـــات - مربيـــات، دون أي 

تغييـــر فـــي حـــركات المفـــرد. 
فـــي  تغييـــر  حـــدث  إذا  أّمـــا 
حـــركات المفـــرد عند جمعه، فا 
يكون هذا الجمع  ســـالًما، مذّكرا 
كان أم مؤنًثـــا، بـــل يكـــون جمعـــا 
مكســـًرا، مثل: قلـــم – أقام، فإن 
حـــرف القاف مفتـــوح في المفرد، 
ســـاكن في الجمـــع. ومثل كلمة: 

 - وشـــجرة  رجـــال،   - رجـــل 
أشـــجار، وِرقعـــة - رقـــع، ففـــي 
الكلمـــة  الكلمـــات حـــركات  هـــذه 
فـــي المفـــرد تختلـــف عنهـــا فـــي 
الجمـــع، لذلـــك فـــإن جمعهـــا هـــو 
جمًعـــا  وليـــس  تكســـير  جمـــع 
ســـالًما، أّمـــا فـــي الجمـــع الســـالم 
فـــإن حـــركات الكلمة فـــي المفرد 

ال تتغيـــر عنهـــا فـــي الجمـــع.

نعـــود إلـــى كلمـــة »معافى«، 
وهـــي اســـم مقصـــور آخـــره ألـــف 
الزمـــة مفتـــوح ما قبلها، وحســـب 
المقصـــور  قاعـــدة جمـــع االســـم 
جمًعـــا مذكًرا ســـالًما، فإن األلف 
المقصـــورة تحـــذف عنـــد الجمع، 
وُيـــزاد على االســـم المـــراد جمعه 
الرفـــع،  حالـــة  فـــي  ونـــون  واو 
ويـــاء ونـــون في حالتـــي النصب 
علـــى  اإلبقـــاء  مـــع  والجـــر، 
حـــركات المفـــرد كمـــا هـــي بدون 
الـــدروس  )جامـــع  تغييـــر  أي 
الغاينـــي،  مصطفـــى  العربيـــة، 

ص185(.

وحســـب القاعدة فإن الكلمة: 
»معافـــى« عنـــد جمعهـــا ُتحـــذف 
وُيضـــاف  المقصـــورة،  األلـــف 
إليهـــا يـــاء ونـــون، حيـــث الكلمـــة 
منصوبـــة علـــى الحـــال، وتبقـــى 
الفتحـــة علـــى الفـــاء دون تغيير؛ 
وال يجوز أن تكســـر الفاء، مثلما 

يقرأهـــا الكثيـــرون.

وهكـــذا وردت الكلمة مفتوحة 
 - األعمـــال  ســـفر  فـــي  الفـــاء 
ترجمـــة فاندايـــك : »َأْن َتْمَتِنُعـــوا 
َوَعـــِن  ِلَأْصَنـــاِم،  ُذبـــَح  ـــا  َعمَّ
َنـــا،  َوالزِّ َواْلَمْخُنـــوِق،  ِم،  الـــدَّ
الَِّتـــي ِإْن َحِفْظتُـــْم َأْنُفَســـُكْم ِمْنَهـــا 
ـــا َتْفَعُلـــوَن. ُكوُنـــوا ُمَعاَفْيَن«  َفِنِعمَّ

.)29 )أع15: 

مدرسة منفلوط
المـــدارس  عـــن  حديثنـــا  نكمـــل 
فمـــن  القبطيـــة..  لألحـــان  المحليـــة 
بيـــن تلـــك المدارس المحلية مدرســـة 
منفلـــوط والتي ازدهـــرت باالكثر في 
عهـــد األنبا لـــوكاس العاّلمة مطران 
مطراًنـــا  )ســـيم  وأبنـــوب  منفلـــوط 
فـــي  وتنيـــح  1930م،  ســـنه  فـــي 
7ينايـــر1965م( وكان مشـــهوًدا لـــه 
ببراعتـــه فـــي حفظ األلحـــان وإتقانها، 
واهتمامه بالمرتلين والشمامسة وكافة 
التعاليم الكنســـية، فمنذ تجليســـه اهتم 
بتســـليم األلحـــان والـــذي كانت تحت 
إشـــرافه في مطرانية منفلوط على يد 
المعلـــم جرجس الكبيـــر، ولكن كان 
طمـــوح نيافتـــه أكبـــر مـــن أن تكـــون 
مجـــرد حصـــص لتحفيـــظ األلحـــان، 
بـــل تكـــون مدرســـة متخصصـــة فـــي 
ذلـــك  وفـــي  الكنيســـة.  علـــوم  شـــتى 
الوقـــت كانـــت توجد مدرســـة تعليمية 
لأقبـــاط، فحّولها نيافته إلى مدرســـة 
إكليريكيـــة حيـــث تـــم اإلعـــان عنهـــا 
فـــي جريـــدة وطني وجاء فيها اآلتي: 
منفلـــوط  مطـــران  لـــوكاس  »األنبـــا 
وأبنـــوب يفتتـــح المدرســـة اإلكليريكية 
للدراســـات الاهوتية«، وكان ُيشرف 
متيـــاس  القمـــص  الراهـــب  عليهـــا 
بانضبـــاط  اهتـــم  الـــذي  المحرقـــي 
الحضـــور  وتســـجيل  بهـــا  الطلبـــة 
األساســـي  الهـــدف  وكان  والغيـــاب. 
لهـــذه المدرســـة هـــو تســـليم األلحـــان 
القبطيـــة، وتثقيف الشمامســـة روحًيا 
نيافتـــه  بهـــا  دّرس  لذلـــك  وطقســـًيا، 
شـــخصًيا األلحان القبطية والاهوت 

الطقســـي والعقيـــدي، وكان يســـاعده 
فـــؤاد  المعلـــم  األلحـــان  تســـليم  فـــي 
الكبيـــر والمعلـــم صموئيـــل غالـــي 
كبيـــر مرّتلـــي منفلـــوط غالـــي الـــذي 
خدم 59 ســـنة. أّمـــا الكتاب المقدس 
متيـــاس  القمـــص  بتدريســـه  فقـــام 
المحرقـــي، والاهـــوت الروحـــي أبونا 
القمـــص تواضـــروس ذكـــري، واللغـــة 
حســـني  الدكتـــور  دّرســـها  القبطيـــة 
بشـــرى واألســـتاذ ســـعد حنيـــن. وكان 
نظام الدراســـة بها 4 سنوات صباًحا 
ومســـاًء. وكان نيافته يعتمد كل عام 
شـــهادات التخـــرج مـــن اإلكليريكيـــة، 
مـــن  يصلـــح  َمـــْن  بســـيامة  ويقـــوم 
الطلبـــة للرتـــب الكهنوتيـــة الدياكونية 

والقسيســـية. 
وظلـــت المدرســـة تتمـــم خدمتهـــا 
حتـــى فـــي عهد األنبا لوكاس الثاني 
أســـقف أبنـــوب ومنفلـــوط )1965-

1983(، حيـــث كان نيافتـــه يـــدّرس 
وإتقانـــه  لفصاحتـــه  العربيـــة  اللغـــة 
لهـــا، وتخـــرج من تلك المدرســـة آباء 
أســـاقفه أجـــّاء مثـــل المتنيـــح األنبـــا 
ومنيـــا  الزقازيـــق  أســـقف  ياكوبـــوس 
القمـــح، ونيافـــة األنبا كيرلس أســـقف 
نجـــع حمـــادي حفظـــه هللا، ومئـــات 
من الكهنة والشمامســـة. كما تميزت 
هـــذه المدرســـه بكثيـــر مـــن االلحـــان 
المختلفـــه فـــي موســـيقاها عّمـــا هـــو 
بجمـــع  قمنـــا  ولقـــد  اآلن.  منتشـــر 
تـــراث مرتلـــي منفلـــوط وأبنـــوب  كل 
والقمـــص إســـحق الحديـــدي بأبنـــوب 
وغيرهـــم حفاًظا عليهـــا من االندثار.

Marmina 438@gmail com
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اتلوبة يه السفينة واخلوف ربانها والب هو امليناء اإلليه ) القديس ماراسحق الرسياين(

يحدثنـــا القديـــس بولـــس الرســـول 
عن عمل هللا في المؤمن، ويذكر لنا 
كيـــف حّررنـــا مـــن عبوديـــة الخطيـــة، 
العتيـــق،  اإلنســـان  ُصلـــب  عندمـــا 
ليبطـــل جســـد الخطيـــة »عالميـــن أن 
إنســـاننا العتيق قد ُصِلب معه ليبطل 
جســـد الخطيـــة، كي ال نعود ُنســـتعبد 
واإلنســـان  )رو6:6(.  للخطيـــة« 
العتيـــق هو واحد مـــن التعبيرات التي 
تميـــز بهـــا القديـــس بولس ليشـــرح قوة 
الحيـــاة الجديـــدة فـــي المســـيح يســـوع، 
الـــذي  العتيـــق  اإلنســـان  بالمقابـــل 

ورثنـــاه مـــن أبينـــا آدم.
اإلنســـان العتيق هو الشـــخصية 
اإلنســـانية التـــي ُاســـُتعِبدت للخطيـــة، 
)جســـد  لإلثـــم  مصـــدًرا  فصـــارت 
الخطيـــة(. ومـــن الضـــروري أن نفهـــم 
معنـــى الخطية، وجســـد الخطية حتى 
نصـــل لمفهـــوم صحيح عن اإلنســـان 
هنـــا  المقصـــودة  فالخطيـــة  العتيـــق. 
الكـــذب،  مثـــل  الخطايـــا  ليســـت 
الشـــتيمة... ولكن ما يقصده الرسول 
هنـــا هـــو مبـــدأ الشـــر وأصلـــه، الـــذي 
هـــو حالـــة االســـتقال عـــن هللا، هـــذا 
هـــو جوهـــر الخطيـــة: انفصـــال عـــن 
النور، اســـتقال عـــن البر. فالخاطئ 
هـــو مـــن لـــم يستحســـن أن ُيبقـــي هللا 
فـــي معرفتـــه، لـــم ُيســـر أن يكـــون هللا 
مركـــًزا لحياتـــه. وهـــو اإلنســـان الـــذي 
امتـــدت يـــده لتأخـــذ من يد الشـــيطان، 
فصار للشـــيطان موضوًعا، والخطية 
مســـكًنا؛ وهنـــا بدأ الشـــر، واســـتفحل، 

وانتشر. 
أّما تعبير جســـد الخطية، فليس 
المقصـــود هنا الجســـد )اللحم والدم(، 
)خليقـــة  الغرائـــز  أو  األعضـــاء  وال 
هللا مقدســـة(، وإنمـــا يقصـــد ان ذلـــك 
الكيان اإلنســـاني )روًحا وجســـًدا( في 
بـــه عـــن هللا، صار تحت ســـلطان  تغرُّ
الخطيـــة وعبوديـــة إبليـــس، فامتلكتـــه 
مـــن  وجّردتـــه  واســـتعبدته،  الخطيـــة 
النعمـــة، فصـــار يحمل نتـــاج خطايا. 
فالجســـد ليس ســـواء أداة في يد العقل 
والذهـــن، إن تقـــدس تنّقى، وإن تلّوث 

 . فسد
العتيـــق،  اإلنســـان  هـــو  هـــذا 
هـــو ذلك الكيـــان المتغـــرِّب عن هللا 
فصـــار حامـــاًل للخطيـــة، ُمســـَتعبًدا 
لهـــا، ومنتًجـــا لخطايـــا عـــدة. هـــذا 

هـــو ميـــراث أبينـــا آدم. 

لذلك فالعاج اإللهي الذي تّممه 
الرب يســـوع بتجســـده تعامـــل مع هذا 
الكيـــان، أخـــذه، حمله، اتحـــد به. فلم 
يأخـــذ جســـًدا مـــن غيـــر طبيعـــة غيـــر 
طبيعتنـــا، بـــل جًســـدا حقيقًيـــا، كامـــًا 
الكتـــاب  جعـــل  العـــذراء،  مريـــم  مـــن 
خطيـــة،  يعـــرف  لـــم  »الـــذي  يقـــول، 
ُجِعـــل خطيـــة ألجلنـــا«، و»الـــرب قـــد 
وضـــع عليـــه إثم جميعنا«. كان على 
مـــع  أواًل  يتعامـــل  أن  يســـوع  الـــرب 
ميراثنـــا القديـــم، مـــع اإلنســـان العتيق 
)العجينـــة البشـــرية القديمـــة( قبـــل أن 
يؤســـس لنـــا »عجينـــة جديـــدة«. لذلك 
أخـــذ اإلنســـان العتيـــق معـــه، أدانـــه، 
قوتـــه،  مـــن  جـــّرده  قّيـــده،  صلبـــه، 
ـــًدا وُمبِطـــًا مفعولـــه فـــي  ًرا وُمقيِّ ُمســـمِّ
ـــًذا فيـــه حكـــم المـــوت.  صليبـــه، وُمنفِّ

لكـــن الـــذي حمـــل موتنا وفســـادنا 
علينـــا  يبخـــل  لـــم  ألجلنـــا،  واجتـــازه 
لذلـــك  قيامتـــه.  وقـــوة  بحياتـــه  أيًضـــا 
قـــام ليعطينـــا قـــوة قيامتـــه، قـــوة للحياة 
فـــي  الجديـــد  اإلنســـان  الجديـــدة، 
المســـيح يســـوع. ولذلـــك صـــار مـــوت 
المســـيح وقيامتـــه همـــا أســـاس حياتنا 
إنســـاننا  بعـــد صلـــب  فيـــه،  الجديـــدة 
العتيق. وأبطل ســـلطان الخطية، فلم 
نعـــد بعـــد عبيـــًدا، بـــل تحّررنـــا منهـــا. 

فـــي  اشـــتراكنا  يتبّقـــى  ولكـــن 
موتـــه وقيامتـــه، يتبّقـــى دخولنـــا إلى 
ســـّر قبـــره وقيامتـــه. إنها المعمودية، 
ســـر ميالدنـــا الجديـــد، والتـــي توّفـــر 
المســـيح  لمـــوت  لنـــا شـــركة حقيقيـــة 
)موًتـــا  نمـــوت  ال  حًقـــا  وقيامتـــه. 
حقيقًيـــا، فمـــا زلنا أحياء(، وإنما على 
مثـــال مـــوت المســـيح وقيامته. ولذلك 
ال بـــد أن ُندَفـــن ونغطـــس ونموت في 
القبـــر )المياه( ثم نجوز حياة جديدة، 
فتصبـــح إنســـاًنا جديـــًدا وكياًنا جديًدا، 
ًرا مـــن عبودية الخطيـــة. ويبقى  ُمحـــرَّ
جهادنـــا أن نبقى دائًما في المســـيح، 
نحبـــه ونمجـــده. ولكـــن ال يجـــب أن 
نعطـــي لجذرنـــا القديـــم العتيق المائت 
أن  بعـــد  أخـــرى،  مـــرة  يســـتيقظ  أن 
أســـقطنا،  يســـوع؛ وإن  الـــرب  أبطلـــه 
فبالتوبـــة نمـــارس حريتنا في المســـيح 

يســـوع، فالخطيـــة لـــن تســـود بعـــد.
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الخـــادم  عـــن  وتحدثنـــا  ســـبق 
وروح األبـــوة، ورأينـــا كـــم يجـــب أن 
يتحّلـــى الخـــادم بـــروح األبـــوة، ورأينا 
كيـــف أن مصدرها من هللا، وتوقفنا 
عنـــد نموذجيـــن لأبـــوة ُممثَّليـــن فـــي 
شـــخصية أبينا إبراهيم وداود النبي. 

ونســـتكمل الحديـــث مـــع:
3) معلمنا بولس الرسول 

رأينـــا كيـــف أنـــه قبـــل أن يقـــّدم 
أبوتـــه  يقـــدم  وتعاليمـــه،  كرازتـــه 
التـــي مـــن خالهـــا يثـــق أن تعاليمـــه 
ســـُتقَبل كمـــا فعـــل مع أهـــل غاطية 
وخاطبهـــم كأوالده الذيـــن يتمّخـــض 
بهـــم إلـــى أن يتصـــور المســـيح فيهم 

.)19 )غـــل4: 
ورأيناه مع أهل تسالونيكي يقدم 
لهـــم نفســـه مثل المرضعـــة الحانية، 
حيـــن خاطبهـــم »هكذا كّنـــا مترّفقين 
فـــي وســـطكم كمـــا ترّبـــي المرضعـــة 
أوالدهـــا، هكـــذا إذ كّنـــا حاّنيـــن إليكم 
كّنـــا نرضـــى أن نعطيكـــم ال إنجيـــل 
هللا فقـــط، بل أنفســـنا أيًضـــا«، ليقدم 
مملـــوءة  نفســـه كمرضعـــة  الرســـول 
حنـــًوا علـــى أطفالهـــا الصغـــار بقلب 

متســـع للجميع. 
علـــى  الرســـول  يحنـــو  هكـــذا 
شـــعب هللا كأوالٍد له، وكأنه الطير 
الذي يحتضـــن صغاره، أو بالحري 
يحمـــل ســـمات ســـيده فـــي حنـــوه 
نحو الكنيســـة واهتمامه بأمورها.

خـــالل هـــذا الحـــب األبـــوي أو 
الوالـــدي فـــي الـــرب كان الرســـول 
يقـــدم لهم إنجيل هللا، لكي يختبروا 
حـــب هللا العملـــي خـــالل الصليب، 
فيقبلـــوا البنـــوة له قبـــل أن يكونوا 

أوالًدا لبولـــس.
وهناك مواقف كثيرة وتعاليم في 
حيـــاة معلمنـــا بولـــس تنقـــل لنـــا روح 
األبـــوة »فأنكـــم تذكـــرون أيها اإلخوة 
تعبنـــا وكّدنـــا، إذ كّنـــا نكـــرز بإنجيل 
هللا، ونحـــن عاملـــون ليـــًا ونهـــاًرا، 
كـــي ال نثقـــل علـــى أحد منكـــم. أنتم 
شـــهود هللا بطهـــارة وببـــّر وبـــا لـــوم 
كمـــا  المؤمنيـــن.  أنتـــم  بينكـــم  كّنـــا 
تعلمـــون كيـــف كّنـــا نعـــظ كل واحـــد 
ونشـــجعكم،  ألوالده  كاألب  منكـــم، 
ونشـــهدكم لكي تســـلكوا كما يحق هلل 

الـــذي دعاكم إلـــى ملكوته ومجده«. 
راحتـــه  يجـــد  األبـــوة  هـــذه  خـــال 
وفرحـــه وإكليلـــه فـــي أن يتمتـــع كل 
أبنائـــه بالملكـــوت واألمجاد األبدية. 
وكمـــا يقـــول القديـــس يوحنـــا الذهبي 
الفم: »ألنه بالنســـبة للمعلم الحكيم، 
الحيـــاة والراحـــة والتعزيـــة إنما تكون 

فـــي نمـــو تاميذه«.
ومن أروع مواقف معلمنا بولس 
الرســـول مع أنســـيموس الـــذى دعاه 
»إبنـــي الـــذي ولدتـــه فـــي قيـــودي«، 
وكشـــفيع،  كضامـــن  نفســـه  ويقـــدم 
صديقـــة  عنـــد  بقبولـــه  ويتعهـــد 
فليمـــون، ويتـــوّدد بـــل ويتوســـل مـــن 
أجلـــه »اقبلـــه نظيـــري... أنـــا أوفـــي 
عنـــه... الـــذي كان قبـــًا غيـــر نافع 
لـــك، ولكنـــه اآلن نافـــع لـــك ولـــي« 

.)11 )فـــل1: 
نتعجب لهذه األبوة التي حّولت 
شـــاهد  كارز  خـــادم  إلـــى  الســـارق 
للمســـيح، إذ اعتبـــر نفســـه مســـئواًل 
أنســـيمس،  خطـــأ  عـــن  ومحامًيـــا 
وتكلـــم ودافع عوًضـــا عنه، وضمنه 
وشـــهد لـــه بالتوبـــة والتغييـــر، ورّده 

إلـــى كرامـــة أكثـــر مـــن األولـــى.
أحـــوج  مـــا  الحبيـــب..  أخـــي 
التـــي  األبـــوة  روح  إلـــى  خدمتنـــا 
يحتاجهـــا المخـــدوم ربمـــا أكثـــر مـــن 
م لـــه.. فاحتيـــاج األبـــوة  كل مـــا ُيقـــدَّ
يمثّـــل صرخـــة من أعمـــاق المخدوم 
وســـقطاته  ضغوطـــه  كل  وســـط 
وإحباطه، وكأنه يستميلك ويناديك:

»أحتـــاج إلـــى أبوتـــك ومحبتـــك 
ومســـؤليتك  وقبولـــك  واحتمالـــك 

عنـــي..
أًبـــا  لـــي  أشـــعر أن  أحتـــاج أن 
ويطيـــل  عنـــي  ويبحـــث  بـــي  يهتـــم 

علـــّي.. أناتـــه 
يشـــجعني  أب  إلـــى  أحتـــاج 
رغـــم  ويحتملنـــي  إخفاقاتـــي،  رغـــم 

تـــي.. تجاوزا
أرى  ممـــا  أجمـــل  يرانـــي  أب 

. . نفســـي
أبـــوة  معنـــى  إلـــى  يقـــّرب  أب 
هللا، فأفهـــم مـــا أقـــرأ عنـــه، وأرى مـــا 

عنـــه«. ســـمعته 

frantoniosge@hotmail.com
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أجعل ايلوم يوم توبتك ئلال يأتيك املوت يف هذه الليلة )القديس مارافرام الرسياين(

بُمناســبِة إقامة ُكرســّي ُأســُقفّي جديد 
فــي مدينــِة أبــو ُقرقــاص وَمنهــري، والَّتــي 
كانــت قبــًا ُجــزًءا مــن إيبارشــيَّة المنيــا 
وأبــو ُقرقــاص، نتحــدَّث فــي هــذا المقــال 
لَديــِر  رئيًســا  كان  يــس  قدِّ ُأســُقٍف  عــن 
العســل الُمجــاِور لقريــة أبيوهــا الحاليــة.

َدير العَسل:
جــواِر  إلــى  يقــع  يــِر  الدَّ ذلــك  كان 
أبــو  لمركــز  التَّاِبعــة  أبيوهــا  قريــة 
ــهيَدين  ُقرقــاص، حيــث ورد فــي ســيرة الشَّ
أبــا بيجــول الُجنــدّي وأبــا بيجــول الِقــّس، 
ُتقّلهمــا  كانــت  الَّتــي  المركــب  وقــوف 
دوهــا  ُتدعــى  الَّتــي  القريــة  بجــوار 
العَســل”.  بَديــِر  )بوهــا( ”الَمعروفــة 
يــر فــي كتــاِب:  وقــد وَرد ذكــر هــذا الدَّ
واويــن« لأســعد بــن مماتــي  »قوانيــن الدَّ
)1209م( ِضمــن أعمــال األشــمونين، 
أنَّــه  )1209م(  المــكارم  أبــو  وذكــر 
يجــاِور منيــة بنــي خصيــب، كمــا ذكــره 
ياقــوت الحمــوّي )ق13م( فــي »ُمعَجــم 
الُبلــدان«، وذكــر ابــن ُدقمــاق فــي كتابــه 
األمصــار«  عقــد  لواِســطة  »االنتصــار 
ابــن  كمــا وضعــه  أبيوهــا،  يجــاِور  أنَّــه 
الجيعــان )ق15م( فــي كتابــه »التُّحفــة 
وُكفورهــا،  أبيوهــا  ِضمــن  ــنيَّة«  السَّ
فــي  تــادرس  رمــزي  مــن  كّل  وأيًضــا 
ومرقــس  القبطيَّــة«،  المعــارف  »دائــرة 
المتحــف  »دليــل  فــي  ســميكة  باشــا 
بحــر  ميصائيــل  والُقمُّــص  القبطــّي«، 
فــي  المنيــا  »إقليــم  كتابــه  فــي  جرجــس 
رمــزي  ــد  ومحمَّ القبطــّي«،  العصــر 
م لنــا  فــي »القامــوس الُجغرافــّي«. وُتقــدِّ
لَديــِر  دقيًقــا  الكتابــات وصًفــا  تلــك  كل 
فيرتكــز  مقالنــا  موضــوع  ــا  أمَّ العَســل. 
ارتبطــت  الَّذيــن  األســاقفة  أحــد  حــول 

يــر.. الدَّ بهــذا  أســماؤهم 
َديــر  ُأســُقف  سيمــــــــــون  األنبــا 
العَســل الُمجــاور لقريــِة أبيوهــا وراعــي 

تخومهــا:

كان هــذا األّب المبــارك راهًبــا بَديــِر 

تحـــدث التاريخ كثيًرا 
أنصنـــا،  شـــهداء  عـــن 
ولكنـــه لـــم يتحـــدث عـــن 
هـــذه  أنصنــــــــــــــا.  بـــراري 
الكلمـــه تـــدّل علـــى كثـــرة 
والتجمُّعـــات  األماكـــن 
هـــذه  فـــي  الرهبانيــــــــــــة 
تمتـــد  والتـــي  المنطقـــة 
حتـــى  شـــمااًل  حدودهـــا 
وجنوًبـــا  الطيـــر،  جبـــل 
ديـــر البرشـــا ملـــوي ومـــا 

. بعدهـــا
وبالرغـــم مـــن كثرة هـــذة األماكن 
والتجمعـــات الرهبانية، لم يســـبر أحد 
أســـرار هـــذه البريـــة التـــي نـــّوه عنهـــا 
كتاباتهـــم،  فـــي  المؤرخيـــن  بعـــض 
تاريًخـــا  ُتَعـــد  البريـــة  هـــذة  وظلـــت 

مكتوًمـــا وليـــس مكتوًبـــا.
يرجـــع تاريخها إلى القـــرن الرابع 
الميـــادي )جبـــل العمـــود(، وهـــذا ما 
تم ذكره في الكثير من المخطوطات 
الجـــزء  بالمخطـــوط  ُذِكـــر  مـــا  مثـــال 
شـــهر  السنكســـار  مـــن  الثانـــي 
برمهـــات: تاريـــخ النســـاخه 8 تـــوت 

1851م.  / 1567ش 
البريـــة  عـــن  الحديـــث  وعنـــد 
الشـــرقية، دائًما ما يرتبط بذكر اســـم 
القديـــس أباهـــور البهجـــوري ألنـــه 
لمجمـــع  أب  البريـــة،  هـــذه  أب  هـــو 
آبـــاء رهبـــان ســـواح كمـــا َذَكـــر عنهم 
المخطوط، فهو مؤســـس الرهبنة في 
هـــذه البرية كما ذكـــر عنه روفينوس 
)هيســـتوريا  كتاباتـــه  فـــي  المـــؤرخ 
أبنائـــه  عـــدد  بـــأن  موناخـــوروم(، 
الرهبـــان وصـــل إلـــى أكثـــر مـــن 10 
آالف راهـــب!! أين كانوا يعيشـــون؟! 
أيـــن كانـــوا يتعّبـــدون؟! أيـــن هي هذة 

البريـــة؟!
العصـــور  عبـــر  ُعرفـــت  وقـــد 

العَســل، وقــد ُعــِرف بصاِحــه وقداســته. 
أنَّ  المــكارم  أبــو  المــؤرِّخ  لنــا  ويذُكــر 
ُتعّشــش  ُمثِمــر  نخيــل  بهــا  كان  قاَّيتــه 
ومــن  الِغربــان،  ــة  وخاصَّ الطُّيــور  فيــه 
وصاحــه  األّب  هــذا  رحمــة  أجــِل 
)الغربــان  الحــذور  الغربــان  أِلفــت  قــد 
الكاســرة( إليــه، وكانــت تــأُكل مــن يديــه 
وتأَنــس إليــه. ويخبرنــا أنَّــه بســبِب وعظــه 
وتعليمــه أقلــع الُخطــاة مــن شــعبِه عــن 
خطاياهــم وقبلــوا إرشــاده، وحملــوا إليــه 
وكان  والنُّــذور،  الُعشــور  أتعابهــم  مــن 
كمــا  والمســاكين.  الُفقــراء  علــى  ُينفقهــا 
عابــًدا  كان  بأنَّــه  المــكارم  أبــو  يصفــه 
صاِلًحــا َمشــهوًدا لــه بالتَّقــوى والصــاح 
والســخاء فــي العطــاء، وكان كمــا يقــول 
الكتــاب مقتــدًرا فــي القــوِل والفعــل فــي 
التَّعليــم والرِّعايــة، فاســتفاد منــه الرُّهبــان 
ــِه، وأقبــل الرَّاغبيــن  الُمتتلمذيــن علــى يدي
فــي ســماِع وعظــه وتعاليمــه مــن األهالي 
يــِر وتباركــوا منــه. وُيشــير  المجاوريــن للدَّ
أبــو المــكارم إلــى نياحــِة هــذا األّب فــي 
يــوِم 9 بابــه، فــي حبريَّــة البابــا مرقــس 
 73 ــكندرّي  السَّ البطريــرك  الثَّالــث 
د  ُيحــدِّ لــم  لكنــه  )1157-1180م(، 

نياحتــه. ســنة 

ُمحاولــة تحديــد الزَّمــن الَّــذي عاش 
فيــه األنبــا ســيمون بِدقَّة:

أســاقفة منيــة  لقــد ورد ذكــر ألحــد 
زينــون  األنبــا  وهــو  خصيــب،  بنــي 
)ســنون فــي بعــِض النُّســخ( الَّــذي ســيم 
فــي حبريَّــة البابــا ميخائيــل بــن دنشــتري 
مســرى   5 )األحــد   71 البطريــرك 
861ش/ أغســطس 1145م-الخميــس 
أبريــل   11 862ش/  برمــودة   3
األّب  هــذا  إلــى  واإلشــارة  1146م(، 
األســُقف تــُدّل علــى وجــوِد ُكرســّي منيــة 
بنــي خصيــب بعيــًدا عــن َديــِر العَســل 
وعلــى  الرَّعــوّي،  ونطاقهمــا  وأبيوهــا 
للُقــرى، وبعــض األديــرة  أســاقفة  وجــوِد 
خدمــة  وكذلــك  غيــرة،  الصَّ والنَّواحــي 
فــي  وأبنائهــا  للكنيســِة  القبطيَّــة  األديــرة 
ِظــلِّ وجــود ُأســُقفيَّات شــاِغرة أو حــاالت 
وقــوع اضطهــاد، وبذلــك يكــون ُأســُقف 
بيــن )1145-1180م(،  العَســل  َديــر 
ــح أنَّــه ســيم فــي عهــد البابــا مرقــس  وُيرجَّ

.73 البطريــرك  الثَّالــث 

_________________
خــــــــرة  (*) بتصــــــرُّف عـــــــن مجلَّة الصَّ

ــنة الخامســة، العدد الثَّانـــــي،  القبطيَّة، السَّ
برمهــــــات ١735ش/ مــــــارس ٢٠١9م، 

ص ١١4-95.

بأســـماء عديــــــــــدة مثـــل: 
جبــــــــل أنصنا-العمـــود-
الصابئيـــــــن-األحباش-
سقيــــــــــــــط  ســـــــــــــة-إ لنحا ا

أباهـــور.
فهـــذة البريـــة التي لم 
ُيكَتـــب عنهـــا إلـــى اليوم، 
تعّرضـــت للعبث والنهب 
التـــي  الظـــروف  بســـبب 
مـــرت بهـــا البـــاد، ولكن 
حـــان الوقـــت لاهتمـــام بهـــا، وحبـــذا 
لـــو عادت إليها الحيـــاة الرهبانية، ال 
شـــك ان ذلـــك ســـيكون بركـــة كبيـــرة 

كلها. للمنطقـــة 
هـــذه  كل  مـــرور  مـــن  وبالرغـــم 
الســـنوات إاّل أنهـــا مـــا زالـــت تحتفـــظ 
بالكثيـــر مـــن تراثهـــا وآبائهـــا، فهـــي 
كانـــت عامـــرة باآلبـــاء القديســـين إلى 
زمـــن قريـــب، وتتســـم بكثـــرة أديرتهـــا 
ومغائرهـــا التـــي تحـــوي بداخلها عبق 
علـــى  ســـماء  بحـــق  فهـــي  التاريـــخ، 
األرض، حيـــث أنهـــا تحمل صلوات 

آبـــاء ســـواح قديســـين.
وبالبحـــث وجدنـــا بعـــض األواني 
العديـــد  عليهـــا  ن  ُمـــدوَّ الفخاريـــة 
ومقتنيـــات  للتأريـــخ،  الكتابـــات  مـــن 
خاصـــة بآبـــاء المنطقـــة، ومنحوتـــات 
وأيقونـــات مختلفـــة األزمنـــة، وبعض 

النـــادرة. المخطوطـــات 
كمـــا تحـــوي بداخلهـــا العديـــد من 
األديـــرة منهـــا المندثـــر وما هـــو باٍق، 
طيـــات  فـــي  تـــوارت  التـــي  فالبريـــة 
العريـــق  تاريخهـــا  يعيدهـــا  التاريـــخ، 
علـــى رأس قوائمـــه لمـــا تحويـــه مـــن 
تـــراث وتعاليـــم آلباء لم يســـمع عنهم 
العالـــم كلـــه شـــيًئا، وال أبالـــغ عندمـــا 
وطـــأه  العالـــم  يســـتحق  ال  أقـــول: 

قدميهـــم.

)*(
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سأتوب اآلن وليس غًدا فهذه اللحظه يف يدي ولكن الغد يف يد اهلل )القديس ثيؤفان انلاسك(

ُنتابـــع حديثنـــا عـــن الُكتَّـــاِب الَّذيـــن أســـَهموا في تكويـــِن »ِســـَير الِبْيَعة 
قـــٍة ألقـــدِم مخطوطاتِه.. َســـة«، فـــي إطـــاِر دراســـٍة ُمتعمِّ الُمَقدَّ

مـــراوّي): نشـــأ فـــي مدينـــِة  5) األنبـــا ميخائيـــل ُأســـُقف ِتنِّيـــس (الدِّ
»دمـــرو« )مكانهـــا حالًيـــا قريـــة دمـــرو الخمـــارة التَّابعـــة لمركـــز المحلَّـــة 
اآلبـــاء  بعـــض  اتََّخذهـــا  المدينـــة  وهـــذه  الغربيَّـــة(،  بُمحافظـــِة  الُكبـــرى 
البطاركـــة مكاًنـــا لإلقامـــِة ومقـــرًّا للُكرســـيِّ البطريركـــّي، وَشـــيَّد فيهـــا البابا 
زخاريَّـــاس/64 )1004-1031م( كنيســـة كبيـــرة، أَتـــّم بناءهـــا خليفتـــه 
البابـــا شـــنوده الثَّانـــي/65 )1032-1046م(، وأنفـــق فيهـــا مـــااًل كثيـــًرا 
ـــا تنيَّـــح دفنوه فيهـــا. ولكثرِة  وفـــاًء ِلمـــا كان قـــد نـــذره قبـــل بطريركيَّتـــه، ولمَّ

كنائســـها ُعِرَفـــت المدينـــة بـ»دمـــرو الكنائـــس«.
ـــنَّه الخليفة  ـــنيع الَّذي شَّ شـــِهد »ميخائيل« في ُطفولتِه االضطهاد الشَّ
الفاطمـــّي الحاكـــم بأمـــر هللا )996-1021م(، وِتســـع ســـنوات ِعجـــاف 
كانـــت بالنِّســـبِة للمســـيحيِّين أشـــبه بالكابـــوس، وكانـــت الِعبـــادة الَجماعيَّة 
فـــي الكنائـــِس أشـــبه بُحلـــٍم بعيـــد الَمنـــال. وفي ُطفولتـــِه تَعلَّـــم »ميخائيل« 
ِحرفـــة النِّجـــارة: ]وُأعِلمُكـــم ُأعجوبـــة أعَلَمنـــي بهـــا والدي الجســـدانّي، 
وكانـــت ِصناعتـــه الِبنـــاء وفيـــه دين وَمحبَّـــة، ألنَّني أنـــا الباِئس ُكنت 
ه  يق، فأَخَذنـــي في ُصحَبِتِه َيوًمـــا وهو ُمَتَوجِّ ِطفـــاًل فـــي َزَمـــِن هذا الضِّ
إلـــى َضيَعـــٍة َيبنـــي فيهـــا، وُكنت أنـــا أَتَعلَّم ِصناعـــة النِّجـــارة ِمنه ألنَّه 

ـــاًرا وَبنَّاء[. كان َنجَّ
وبـــا َشـــكٍّ كان لعامـــِل االضطهـــاد باِلـــغ األثـــر فـــي تشـــكيِل وعيـــه 
ووجدانـــه، ال ســـيَّما وأنَّ والـــده كان مـــن بيـــن أولئـــك الَّذيـــن تجرَّعـــوا مرارة 
ذلـــك االضطهـــاد وحصـــدوا بركاتـــه.. ومـــا ســـمعه »ميخائيل« مـــن والدِه 
ـــِه فـــي »ِســـَيِر الِبْيعـــة«: ]ُكنـــت أعَمـــل بمصـــر فَلِحقني  نقلـــه إلينـــا بنصِّ
َضعف فِخفت أْن َيشـــَتّد بي الَوَجع وَليس ِعندي َمن َيخِدَمني فَخَرجت 
ـــاِحِل فَوَجدت َمرَكًبـــا ُمنَحِدًرا إلـــى الَمَحلَِّة  ماشـــًيا َقليـــاًل َقلياًل إلـــى السَّ
ـــاِس وَبعَضهم ُيَضيِّق  ـــًا( بالنَّ َرَكبـــُت فيـــه، وكان الَمرَكـــب موَقًرا )ُمحمَّ
ـــاس ُمطَِّرًحـــا َوِجًعا  علـــى َبعـــٍض ِمـــن َكثَرِتِهـــم... وأنـــا فـــي َوَســـِط النَّ
ـــاس ُيَضيِّقـــون علـــيَّ وَيلُكزونـــي )يلكمونـــي( وَيدَفعونـــي وَيقولون  والنَّ
لـــي: يـــا َمـــرذول يا َكْلـــب يـــا َنصرانـــّي. وُيَضيِّقون عليَّ ويهـــزأون بي 
بـــُكلِّ َفـــنٍّ ِمـــن الُفنوِن وَينِســـبون إليَّ مـــا َيفَعلونـــه ِمن الَقبيـــِح َكِذًبا. 
ـــيِّد  ـــماِء... ورأيت السَّ ـــا زاد علـــيَّ أمرهـــم َرَفعـــت َعينـــي إلـــى السَّ فلمَّ

المســـيح َمِلـــك الَمجد[.
بعـــض مخطوطـــات »ِســـَير الِبْيعـــة« ُتشـــير إلـــى ِرســـامِة »ميخائيل« 
ـــا بيد البابا شـــنوده الثَّانـــي. أمَّا أقَدم  شمَّاًســـا بيـــد البابـــا زخاريَّـــاس، ُثمَّ ِقسًّ
وايـــة األَدّق- فُتشـــير إلـــى ِرســـامتِه  روايـــات »ِســـَير الِبْيعـــة« -ولعلَّهـــا الرُّ
وايـــِة نفســـها نســـتنتج أنَّـــه لـــم َيُكـــن  شمَّاًســـا بيـــد البابـــا شـــنوده، ومـــن الرُّ
لميخائيـــل أّي دور فـــي الحيـــاِة الكنســـيَّة قبـــل أْن يختـــاره األنبـــا شـــنوده 
كاتًبـــا لـــه: ]وأنـــا الباِئس ميخائيل الَغير ُمســـَتِحّق )أْن ُأدَعى( ُأســـُقف 
بِتنِّيـــس، ُكنـــت َيوَمِئـــٍذ َشمَّاًســـا... وُكنـــت َبيـــن َيَديـــه كاِتًبـــا ألنَّ َقوًما 

َوَصُفونـــي لـــه فأَخَذنـــي أكُتب له[.
واإلشارة إلى عدِم وجود سابق معرفة بين البابا شنوده الثَّاني )وكان 
يَّة شـــيهيت(،  قبـــل بطريركيَّتـــه ِقًســـا بديـــِر أبو مقار وشـــيًخا من شـــيوخ برِّ
مراوّي«، قبل أْن يختاره البابا كاتًبا له ويرســـمه شمَّاًســـا،   و»ميخائيل الدِّ
ـــائِع بأنَّ »ميخائيل« كان راهًبا  تقودنا إلى إعادِة النَّظِر في االعتقاِد الشَّ

بديـــِر أبـــو مقـــار، أو أنَّـــه كان راهًبـــا باألســـاس! وهـــو اعتقـــاد يســـتند فقط 
ـــَيِر الَّتي كتبها ميخائيل. ير بُنســـخٍة من السِّ علـــى احتفـــاِظ مكتبـــة هذا الدَّ

ـــمَّاس الُمبـــارك -الَّذي بدأ حياته  ومـــا مـــن شـــكٍّ فـــي أنَّه كان لهذا الشَّ
ار- ما يؤهله ألْن ينال نعمًة في عيني البابا خرستوذوُلس/66  كصبي نجَّ
)1047-1077م( ليرتقـــي بـــه مـــن وظيفـــِة كاتـــب القاَّيـــة إلـــى ُكرســـيِّ 
ـــنوُدس )ســـكرتارية الَمجَمـــع الُمقدَّس(:  اأُلســـُقفيَّة وتقليـــده مهام كاتب السِّ
]وِمـــن َبعـــِد هذه األيَّام أقَســـم األّب أنبا إخرســـطاذوُلس الَبطرَيرك كاِتًبا 
ـــِد أنَّ  لـــه ُأســـُقًفا على ُكرســـيِّ ِتنِّيس، وهـــو فاِضٌل عاِلـــٌم[. ومن المؤكَّ
تلـــك الرِّســـامة قـــد جـــَرت فـــي أوائـــِل حبريَّـــة البابـــا خرســـتوذوُلس، قبل أْن 
ـــنوديقا  ُيســـافر األنبـــا ميخائيـــل إلـــى أنطاكية في عام 1049م حامًا السِّ
)الرِّســـالة المجمعيَّـــة( إلى بطريرِكها يوحنَّـــا الثَّامن )1049-1057م(.

ن األنبـــا ميخائيـــل -باللُّغـــِة القبطيَّـــة- ِســـَير عشـــر بطاركـــة،  وقـــد َدوَّ
مـــن البابـــا ميخائيـــل الثَّالـــث/56 )880-907م( إلـــى البابا ســـانوتيوس 
)شـــنوده( الثَّانـــي/65 )1032-1046م(: ]و)َوَجـــدت( الَّـــذي َتَضمَّنته 
مـــون الَّذين ُأيِّدوا بـــروِح الُقُدس إلى  ـــَير الَّتـــي َرتَّبهـــا اآلباء الُمَتَقدِّ السِّ
األبِّ ســـانوتيوس )شـــنوده(، وهـــذا الخاِمـــس والَخمســـون ِمـــن األبِّ 
ســـول الِبكر الَبشـــير ماري َمرُقـــس... وإلى َزماِن  اإلنجيلـــّي الطَّاِهر الرَّ
روا َشـــيًئا، فَســـطَّرت أنـــا الباِئس  ـــتِّين لم ُيَســـطِّ شـــنوده الخاِمس والسِّ

إَليـــِه، وهو الَّذي َوَســـَمني َشمَّاًســـا بَغيِر اســـِتحقاٍق[.
ألقـــَدِم  -وفًقـــا  الُجـــزء  لهـــذا  كتابتـــه  زمـــن  ميخائيـــل  األنبـــا  د  وُيحـــدِّ
ـــَهداِء[ الموافقة لســـنة  وايات- ]في َســـنِة َســـبع مائة وَســـبعين للشُّ الرُّ
ارســـين -وفًقـــا للمخطوطـــاِت  ـــائع لـــدى الدَّ 1054م، فـــي حيـــِن أنَّ الشَّ

األحـــَدث- أنَّـــه أتـــّم ذلـــك الُجـــزء ســـنة 767ش / 1051م.
قَّـــة الَّتـــي كَتـــب بها  ـــَيِر، الدِّ ـــز هـــذا الُجـــزء مـــن السِّ ولعـــلَّ أهـــم مـــا ُيميِّ
األنبا ميخائيل أحداًثا ووقائع كان ُمعاِصًرا لها وشـــاِهًدا عليها، ال ســـيِّما 
الُمتَعلِّقـــة باضطهـــاِد الخليفـــة الحاِكـــم والظُّـــروف الَّتـــي عاشـــتها الكنيســـة 
فـــي عهـــدِه. وُيَنـــوِّه األنبـــا ميخائيـــل فـــي الوقـــِت نفســـه إلى اعتمـــادِه على 
ـــابقين، والوقائـــع الَّتـــي لـــم  ـــفهيٍَّة فـــي تأريخـــِه للبطاركـــِة السَّ مصـــادٍر شَّ
ـــم فـــي َحبريَّـــِة البابا أبرام  ُيعاِصرهـــا، وأبرزهـــا أُعجوبـــة نقـــل الجبـــل الُمقطَّ
بـــن ُزرعـــة/62 )975-978م(، وســـيرة الواضـــح بن رجـــا الُمعتِرف في 

َحبريَّـــِة البابـــا فيلوثـــاؤس/63 )979-1003م(. 
نـــه، لكنَّـــه  فهـــو وإْن لـــم يُكـــن ُمعاِصـــًرا أو شـــاهد عيـــان لـــُكلِّ مـــا َدوَّ
ـــل عليـــه من معلوماٍت بواســـطِة ُأنـــاٍس يِثق  كمـــؤرٍِّخ ينقـــل إلينـــا مـــا َتحصَّ
ـــل -بالنِّســـبِة لـــه َشـــخصيًّا- حقائـــق تاريخيَّـــة: ]قــــال:  بهـــم، وكانـــت ُتَمثِّ
لون َتســـطيره،  ر األوَّ ر ألجِل الَمحبَّة ما أخَّ الواِجب يا أحبَّائي أْن ُنَســـطِّ
اًمـــا للَكِلمـــِة، الَّذي كان فـــي الِبْيَعِة  ـــا شـــاَهدوه وَعَرفـــوه وكانـــوا ُخدَّ ِممَّ
األرُثذكســـيَّة، والرُّعـــاة فـــي ُكلِّ جيـــٍل. فَطَلبت ِمن َموِهبـــِة روح الُقُدس 
الَعلـــّي َمعونـــة َضعفـــي أنـــا الباِئـــس الخاِطـــئ خائيل، ألبَتـــدئ وأجَعل 
ك بَموِهبـــِة روح  ِلســـاني النَّاِقـــص َقَلًمـــا َســـريع الِكتابـــة، لَكيمـــا َيَتَحـــرَّ
اِدقيـــن الَّذين  الُقـــُدس، فأكُتـــب مـــا َســـِمعناه بآذاِننـــا وَعَرفنـــاه ِمن الصَّ

ُيقَبـــل َقولهم[.
قـــة ِلمـــا أرَّخـــه األنبـــا ميخائيـــل مـــن ِســـَيٍر؛ ُتفيـــد بـــأنَّ  راســـة الُمَتَعمِّ والدِّ
َنهـــا نتيجـــة ُمعاصرتـــه لهـــا تتَِّســـم بأنَّها أكثر  األحـــداث والوقائـــع الَّتـــي َدوَّ
دة، ُمقارنـــة بتلـــك  ـــن تواريًخـــا ُمحـــدَّ ِدقَّـــًة وموضوعيَّـــًة وتفصيـــًا، وتَتَضمَّ
ـــَفهّي؛ وهـــو أمـــر ينطبق على مؤرِّخي »ِســـَير  الَّتـــي وصلتـــه بالتَّواتـــِر الشَّ

ـــابقين والاَّحقيـــن. الِبْيعـــة« السَّ

ُيْتَبــــــع..




