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أقبـــل الـــزوج واســـتلقى علـــى الســـرير، 
فدخلـــت زوجتـــه وقالت: ِلَم ال نخرج مًعا؟ 
فاليـــوم يبـــدو مناســـًبا ألخـــذ نزهـــة.. فـــرد 
عليهـــا الـــزوج: أنـــا لســـت فـــي مـــزاج جيد 
أن  وقالـــت: البـــد  فتركتـــه  دعينـــي وشـــأني. 

شـــيًئا مـــا عّكـــر مزاجـــه فـــي عمله.
األســـبوع،  طـــوال  كذلـــك  الرجـــل  وظـــل 
وزوجتـــه تختلـــق لـــه األعـــذار يوًما بعـــد يوم.

إلـــى أن جـــاء اليوم الذي لم يَر الزوج فيها 
زوجتـــه، فتعجب لذلـــك.. ولكنه افترض بأنها 

ســـتأتي بعد برهة. تركها الرجل ولم يهتم..
اســـتيقظ الرجـــل فـــي اليـــوم التالـــي وزوجته 
لم تكن موجودة. نظر إلى الطاولة في غرفة 
المعيشـــة، كانت عليها ورقـــة مكتوب فيها: 

»زوجي العزيز..
لقـــد جّف نهر األعـــذار، وتصّحرت واحة 
مررنـــا  الـــذي  األســـبوع  هـــذا  كان  الصبـــر، 
بـــه حصـــل وقـــد ُوِلـــدت أنـــت فيـــه. وفـــي هذا 
األســـبوع بالـــذات رغبـــت بـــأن أجعلـــك أســـعد 
رجـــال العالـــم.. ولكن في هذا األســـبوع أيًضا 
جعلتنـــي أتمنـــى أنك لم تولد، وأطفأت شـــموع 
المحبـــة، وقطعـــت كعكـــة الســـعادة، ومزقـــت 

قلبـــي الـــذي رغبـــت أن أهديـــه لـــك..
كل عام وأنا لست معك،

زوجتك..«
هـــرع الـــزوج إلى بيت أهـــل زوجته وطلب 
أن يتفاهـــم معهـــا، فقالـــت لـــه: لســـت بمـــزاج 
جيد.. دعني واذهب. انتبه الزوج بأن زوجته 
تعيـــد عليـــه ما كان يقوله لها فصمت، فقالت 
لـــه: إذ كنـــت ال تعلم كيف تعتنـــي بالزهور.. 
دون  وتركتهـــا  قطفتهـــا  فـــإذا  تقطفهـــا،  فـــا 
عنايـــة تذبـــل تلـــك الزهـــرة وتمـــوت. وأنـــا زهرة 
أنـــت قطفتهـــا وذبلت وهي تحاول إســـعادك.. 

اعتِن بزهرتك قبل أن تذبل..
الشـــخص  قيمـــة  يعـــرف  ال  فاإلنســـان 

يفقـــده.... حتـــى 
إلـــى كل امـــرأة.. كل ســـنة وأنـــِت بخيـــر 

وســـام،،، وصحة 

خـــال شـــهر مـــارس مـــن كل عـــام 
نحتفـــل بيـــوم المرأة العالمي )8 مارس(، 
مـــارس(،  المصريـــة )16  المـــرأة  ويـــوم 
ويـــوم عيـــد األم )21 مـــارس(، وهـــو مـــا 
نســـميه أيًضـــا عيـــد األســـرة وعيـــد الربيـــع.

أنهـــا  كمـــا  البشـــر،  نصـــف  هـــي  والمـــرأة 
قمـــة الخليقـــة بعد آدم، وســـواًء كانـــت ابنة أو 
أخـــت أو أم أو زوجـــة أو زميلـــة أو خادمة أو 
مكرســـة أو راهبـــة أو جـــدة أو أرملـــة... فإنها 
شـــريكة وجـــود الرجـــل فـــي كل شـــيء، ســـواء 
علـــى األرض أو فـــي الســـماء. ويقولـــون إن 
هنـــاك شـــخصين فقط يجب أن تتمّســـك بهما 
كل حيـــن وهمـــا: مـــن أعطـــاك الحيـــاة )هللا(، 

ومـــن يرعـــاك في هـــذه الحيـــاة )األم(.
وتتشـــكل المعرفـــة الذاتيـــة عـــن المـــرأة من 
خـــال األمهـــات، ثم وســـائل اإلعام، وأيًضا 
مـــن خـــال معامات اإلنســـان مـــع المرأة في 
مواقـــف عديـــدة عبـــر مســـيرة حيـــاة البشـــر. 
ونحـــن نـــدرك من خـــال الكتـــاب المقدس أن 
المـــرأة كائـــن مماثـــل للرجـــل، خلقهـــا هللا على 
صورتـــه ومثالـــه. وقـــد كّرمهـــا الســـيد المســـيح 
فـــي  مكاًنـــا  لهـــا  وأعـــّد  أجلهـــا،  مـــن  ومـــات 
ملكـــوت الســـموات. والرجـــل والمـــرأة مًعـــا هما 
النســـيج االجتماعي اإلنســـاني على األرض، 

ولـــكلٍّ دور ومســـئولية وأثـــر.
المـــرأة  بكرامـــة  المســـيح  الســـيد  واهتمـــام 
أن  رغـــم  المقـــدس،  اإلنجيـــل  فـــي  واضـــح 
المجتمعـــات اليهوديـــة كانـــت تحـــّط من قيمة 
المســـيح  الســـيد  ميـــاد  وقبـــل  بشـــدة.  المـــرأة 
يوســـف  القديـــس  اإللهيـــة  العنايـــة  اختـــارت 
النجار ليكون حارًســـا لســـر التجســـد اإللهي، 
ونـــراه وهـــو يقـــوم بحمايـــة العـــذراء مريـــم قبـــل 
للجميـــع، وكان  أن يصبـــح حملهـــا معروًفـــا 
مـــن الممكـــن أن يشـــعر بمرارة من جـــّراء هذا 
الحمـــل وهـــي فـــي مكانـــة خطيبتـــه، وكانـــت 
أعـــراف المجتمـــع اليهـــودي وشـــريعة موســـى 
تعطيـــه الحـــق في إنزال أقســـى عقوبـــة عليها 
وهـــي المـــوت رجًمـــا، ولكـــن القديـــس يوســـف 
كان يعـــرف قانوًنـــا آخر اســـمه قانون المحبة 
والذي بموجبه لم يشأ أن يشهرها )يفضحها( 
بـــل أراد تخليتهـــا ســـًرا )متـــى 1: 24-19(، 
وهكـــذا صـــار القديـــس يوســـف نموذًجـــا فـــي 

الرجـــل الـــذي يقـــّدر قيمـــة المـــرأة.
نمـــوذج آخـــر للرجـــل الـــذي يقـــدر ضعف 
المـــرأة وألمهـــا متمثـــل في ألقانة رجـــل حّنة أم 
صموئيـــل )صموئيـــل األول(، وكيـــف كانـــت 

تشـــعر بالمذّلـــة لعـــدم إنجابها البنيـــن، وكانت 
ضّرتهـــا تغيظهـــا في هذا األمـــر الذي جعلها 
باكيـــة ال تـــأكل وتشـــعر باكتئـــاب القلـــب، فما 
هـــذا  فـــي  ســـاندها  أن  إاّل  ألقانـــه  مـــن  كان 
الضعـــف وقـــال لهـــا: ».. أمـــا أنـــا خيـــر لـــِك 
مـــن عشـــرة بنيـــن؟« محـــاواًل أن يخّفـــف ألمها 

نفســـها. وضيق 
المـــرأة  مـــع  المســـيح  الســـيد  فعـــل  هكـــذا 
خاطئـــة،  امـــرأة  مـــع  وتواصـــل  الســـامرية، 
لكـــي مـــن خالهـــا يخّلـــص مدينـــة كاملة هي 
الســـامرة. وأيًضـــا قـــد وقفـــت المـــرأة الكنعانيـــة 
متألمـــة وصارخـــة عن مرض ابنتها وهي في 
إيمان عميق، نالت عنه مديح الســـيد وشـــفاء 
ابنتهـــا المجنونـــة. وكذلـــك عندمـــا أتـــوا إليـــه 
بامرأة ســـاقطة في ذات الفعل لكي يرجموها، 
ولكنه بحكمة جعل المشـــتكين ينصرفون، ثم 
يوصيهـــا بعـــدم العـــودة إلى الخطيـــة، ويطلق 

ســـراحها إلـــى حيـــاة جديدة.

عزيـــزي القـــارئ.. قـــرأت لـــك قصة زوج 
النتيجـــة  أهمـــل العنايـــة بزوجتـــه وكانـــت 
قاســـية.. مـــن فضلـــك ارَع زهرتـــك حتـــى ال 
تذبـــل، واقـــرأ معـــي هـــذه القصـــة المؤثرة..

»اعتِن بزهرتك قبل أن تذبل«
اقبـــل الرجـــل مـــن عملـــه.. فاســـتلقى على 
الســـرير، قالـــت لـــه زوجته: ما رأيك أن نخرج 
اليـــوم؟ فقـــال لهـــا: أنا لـــم أنم البارحـــة دعيني 
أنـــام وأتركينـــي. تركتـــه المرأة وقالت لنفســـها: 

ال بـــأس.. البـــد بأنـــه كان متعًبا.
جاء اليوم الثاني
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قـــام قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، صباح يوم 
الســـبت 1٣ مـــارس 2٠21م، بصـــاة قـــداس الســـبت 
مـــن األســـبوع األول مـــن الصـــوم األربعينـــي المقدس، 
بالكاتدرائيـــة الكبرى بدير القديس األنبا بيشـــوي بوادي 
كاهًنـــا جديـــًدا  بســـيامة 19  وقـــام خالـــه  النطـــرون، 
للخدمـــة الكهنوتيـــة والرعوية، منهـــم 12 كاهًنا للخدمة 
بالقطاعـــات الرعويـــة بالقاهـــرة، وكاهنين لإلســـكندرية، 
ومثلهمـــا لخدمـــة الكـــرازة بأفريقيـــا، وثاثـــة إليبارشـــية 
األقصـــر، وكاهًنـــا واحًدا للواليات المتحـــدة األمريكية. 
وشارك في القداس أصحاب النيافة: األنبا دميان 
أســـقف ورئيـــس ديـــر العـــذراء وأبوســـيفين بهوســـكتر، 
مكســـيموس  األنبـــا  ألمانيـــا.  حولـــه،  التـــي  والكنائـــس 
األسقف العام لكنائس مدينة السام والحرفيين. األنبا 
ديفيـــد أســـقف واليـــة نيويـــورك وواليـــات نيـــو انجانـــد 
– أمريـــكا. األنبـــا يوســـاب األســـقف العـــام لألقصـــر. 
األنبـــا أبانـــوب أألســـقف العـــام لكنائس المقطـــم. األنبا 
مـــكاري األســـقف العام لكنائس شـــبرا الجنوبيـــة. األنبا 
الشـــمالية.  لكنائـــس شـــبرا  العـــام  آنجليـــوس األســـقف 
األنبـــا بافلـــي األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع المنتـــزه. 
األنبـــا إياريـــون األســـقف العـــام لكنائس قطـــاع غرب 
اإلســـكندرية. األنبـــا هرمينـــا األســـقف العـــام لكنائـــس 
قطـــاع شـــرق اإلســـكندرية. األنبـــا بيتـــر أســـقف نـــورث 
وســـاوث كارولينـــا وكنتاكـــي بأمريكا. األنبـــا اكليمندس 
األســـقف العـــام ل لكنائـــس عزبـــة الهجانـــة وألماظـــة 
وزهـــراء مدينـــة نصـــر. األنبـــا ميخائيـــل األســـقف العام 
لكنائـــس حـــي القبـــة. األنبـــا أغابيـــوس أســـقف ورئيـــس 
ديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون. األنبـــا 
أكســـيوس  األنبـــا  بأفريقيـــا.  العـــام  األســـقف  جوزيـــف 
األســـقف العام لكنائس عين شـــمس والمطرية. ومعهم 
القمـــص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيل عـــام البطريركية 
بالقاهـــرة، والقمـــص أبـــرام إميل وكيل عـــام البطريركية 

والرهبـــان.  الكهنـــة  اآلبـــاء  مـــن  وعـــدد  باإلســـكندرية، 
والكهنـــة الجـــدد هم: 

)1( الشـــماس فـــادي نبيـــل، كاهًنـــا لكنيســـة 
بمدينـــة  أثناســـيوس  والقديـــس  العـــذراء  الســـيدة 

ميخائيـــل.  القـــس  باســـم  القاهـــرة،  نصـــر، 
)2( الشـــماس مـــارك رامـــز، كاهًنـــا لكنيســـة 
بمدينـــة  أثناســـيوس  والقديـــس  العـــذراء  الســـيدة 

نصـــر، القاهـــرة، باســـم القـــس لوقـــا. 
)٣( الشـــماس روماني فصيح، كاهًنا لكنيسة 
الســـيدة العـــذراء والمـــاك ميخائيـــل والشـــهيد مار 
جرجـــس بمؤسســـة الـــزكاة، المرج، القاهرة، باســـم 

القـــس يعقوب. 
)4( الشـــماس ماجـــد جمـــال، كاهًنـــا لكنيســـة 
القديـــس مـــار يوحنـــا الحبيـــب بحلميـــة الزيتـــون، 

القاهـــرة، باســـم القـــس داود. 
كاهًنـــا  ناجـــي،  أنطونيـــوس  الشـــماس   )5(
الحبيـــب بحلميـــة  مـــار يوحنـــا  القديـــس  لكنيســـة 

يوحنـــا.  القـــس  باســـم  القاهـــرة،  الزيتـــون، 
)6( الشـــماس شـــادي مجـــدي، كاهًنـــا لكنيســـة 
الشـــهيد مار جرجس بألماظة، باســـم القس يوســـف. 
)7( الشـــماس هانـــي فانـــوس، كاهًنا لكنيســـة 
الشـــهيد مـــار جرجـــس بأبـــو الفـــرج، شـــبرا، باســـم 

كيرلس.  القـــس 
)8( الشـــماس مايكل إســـحق، كاهًنا لكنيســـة 
الشـــهيد أبي ســـيفين بحدائق القبة، القاهرة باســـم 

القـــس مايكل. 
لكنيســـة  كاهًنـــا  بخيـــت،  أنـــور  الشـــماس   )9(
القديـــس األنبـــا شـــنودة رئيـــس المتوحديـــن بالهضبـــة 
الوســـطى، المقطـــم، القاهرة، باســـم القس صموئيل. 

)1٠( الشـــماس مرزق بشـــرى، كاهًنا لكنيســـة 
الشـــهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس الســـادس، 

بمدينـــة بدر، القاهرة، باســـم القس مرقس. 
)11( الشـــماس مينـــا يونـــان، كاهًنـــا لكنيســـة 
الخامـــس،  التجمـــع  المصريـــة،  مريـــم  القديســـة 

القاهـــرة، باســـم القـــس دانيـــال. 
)12( الشـــماس فليمـــون دخـــن أنقـــا، كاهًنـــا 
عاًما، لخدمة الكرازة بأفريقيا، باسم القس فليمون. 
)1٣( الشـــماس وســـيم وصفـــي، كاهًنـــا عاًما 

لخدمـــة الكـــرازة بأفريقيـــا، باســـم القس جون. 
)14( الشـــماس بيشـــوي عاطف، كاهًنا لكنيسة 
الســـيدة العذراء باألقصر، باســـم القس ديمتريوس. 
)15( الشماس عماد لمعي، كاهًنا لكنيسة القديس 

األنبا أنطونيوس باألقصر، باسم القس جوراجيوس. 
)16( الشـــماس ممـــدوح فخـــري، كاهًنـــا عاًما 

لخدمـــة القريـــة باألقصر، باســـم القـــس دانيال. 
)17( الشـــماس عماد ســـعيد، كاهًنا لكنيســـة 
الشـــهيدين مـــار جرجس واألمير تـــادرس، مطار 

النزهـــة، اإلســـكندرية، باســـم القس كيرلس. 
)18( الشـــماس بيشوي نظير، كاهًنا لكنيسة 
الســـيدة العذراء والقديس بولس الرسول، كرموز، 

اإلســـكندرية، باسم القس بيشوي. 
)19( الشـــماس عادل ســـمير، كاهًنا لكنيسة 
الســـيدة العـــذراء والقديـــس األنبـــا بيشـــوي، لنـــدن، 
نيوجيرســـي، الواليـــات المتحـــدة األمريكية، باســـم 

القس يســـطس. 
وقـــد ألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة خـــال قـــداس 
الســـيامة، قّدم فيها خمســـة مفاتيح للكاهن الناجح. 

سيامة ١٩ اكهًنا جديًدا للخدمة 
بالقاهرة واإلسكندرية واألقرص وأفريقيا وأمريكا

قرار بابوي رقم 5 لسنة 202١
خبصوص تكليف نائب بابوي 

إليبارشية بين مزار وابلهنسا
يتم تكليف نيافة األنبا اسطفانوس، أسقف 
الكامل على  باإلشراف  وتوابعها،  والفشن  ببا 
روحًيا  المنيا،  بمحافظة  مزار  بني  إيبارشية 
القانوني  الممثل  هو  ويكون  ومالًيا،  وإدارًيا 
الحكومية  الجهات  جميع  أمام  لإليبارشية 
والرسمية وأمام المحاكم، وله الحق في تفويض 
الغير أمام الجهات المختلفة، على أن يقدم لنا 
لحين  باإليبارشية  الخدمة  عن  دورية  تقارير 

سيامة أسقف جديد لإليبارشية.
وعلى ابن الطاعة تحل البركة،،

قرار بابوي رقم 6 لسنة 202١
خبصوص تشكيل اللجنة ابلابوية 

للعناية بالكنائس القديمة
للعنايـــة  البابويـــة  اللجنـــة  تشـــكيل  يتـــم 
البابـــا  قداســـة  برئاســـة  القديمـــة  بالكنائـــس 
يفّوضـــه،  مـــن  أو  الثانـــي  تواضـــروس 

مـــن:  كلٍّ  وبعضويـــة 
1- نيافـــة األنبـــا دانيـــال، أســـقف المعـــادي 
المقـــدس. المجمـــع  وتوابعهـــا وســـكرتير 

2- نيافـــة األنبـــا يوليـــوس، األســـقف العـــام 
لكنائـــس مصـــر القديمـــة.

٣- ا.د إسحق إبراهيم عجبان.

4- ا.د عادل فخري صادق.
5- ا.د سامي صبري شاكر.

6- ا.د عادل سامي المنشاوي.
7- ا.د عاطف نجيب حنا.
8- ا.د عادل فريد يعقوب.

9- ا.د شريف رؤوف مرجان.

1٠- د.م. داود خليل مسيحة.
11- م.م. سامح عدلي حبشي. 
12- م. عاطف عوض سمعان. 

وللجنة أن تستعين بالخبراء والمتخصصين 
بحسب االحتياج.

ُْسَن ُكَّ ِحنٍي..« )غالطيه 4: ١8( ةُ ِف الْ َغْيَ
ْ
»َحَسَنٌة ِهَ ال
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اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني، بالمقر البابـــوي بالكاتدرائية 
المرقســـية الكبـــرى باألنبـــا رويس بالقاهـــرة، عدًدا من الزائريـــن، كالتالي: 

يوم األربعاء ١٧ مارس ٢٠٢١م 

 H.E. Dr. ســـفير ألمانيا االتحادية بالقاهرة الدكتور ســـيريل نون +
 .Cyrill Nunn

 H.E Ambassador Mohammed ُمِحـــق  محمـــد  الســـفير   +
Moheq، الســـفير فـــوق العـــادة والمفـــوض مـــن جمهوريـــة أفغانســـتان 
اإلسامية لدى جمهورية مصر العربية، ودول شمال إفريقيا، والسودان. 

 H.E. Mr Glenn ســـفير أســـتراليا بمصـــر الســـيد جليـــن مايلـــز +
 .Miles

 H.E. Mr. Paul ســـفير سويســـرا بمصـــر الســـيد بـــول جارنييـــه +
Garnier وبرفقتـــه نائـــب رئيـــس البعثة الدبلوماســـية د. فرانســـيس بيكاند 

 .Dr. Francis Piccand

+ سفير السنغال بالقاهرة السيد إليي سايبي. 

+ ســـفير دولة اإلمارات العربية المتحدة بالقاهرة الدكتور حمد ســـعيد 
الشامسي. 

يوم الجمعة ١٩ مارس ٢٠٢١م 

+ نيافـــة األنبـــا ســـاويرس أســـقف ورئيس ديري القديـــس األنبا توماس 
الســـائح بســـوهاج والخطاطبة ومار بقطـــر بالخطاطبة. 

يوم السبت ٢٠ مارس ٢٠٢١م 
+ المهندس كامل الوزير وزير النقل، وذلك لمناقشة تطوير مسارات 

بعض الطرق التي تتعلق ببعض أماكن دور العبادة المسيحية. 

يوم األحد ٢١ مارس ٢٠٢١م 
+ نيافـــة األســـقف أشـــود مناتســـكانيان، مطـــران األرمـــن األرثوذكـــس 
بمصـــر، ودياكـــون رافـــي بوغوصيـــان. دار الحـــوار أثنـــاء المقابلـــة حـــول 

حضـــور بعـــض الرهبـــان األرمـــن لمصـــر، لتعلـــم اللغـــة العربيـــة. 

قداسة ابلابا يستقبل بعض األرس
من عدة إيبارشيات

اســـتقبل قداســـة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالقاهرة 
يومـــي الجمعـــة 19 مـــارس 2٠21م والثاثاء 2٣ مارس 2٠21م، 
عـــدًدا مـــن أبنائـــه مـــن عـــدة إيبارشـــيات الذيـــن جـــاءوا وبصحبتهـــم 

أعضاء أســـرهم. 
وتـــم ترتيـــب اللقـــاء من خـــال الموقع الرســـمي للكنيســـة القبطية 
األرثوذكســـية، إثـــر إعـــان الموقـــع عن إتاحة الفرصة أمام الشـــعب 
القبطـــي للقـــاء قداســـة البابـــا لنـــوال بركـــة قداســـته، وذلـــك من خال 

رابـــط تـــم اإلعـــان عنـــه على الموقـــع ذاته. 
الرابط: https://copticorthodox.church/مقابلة-البابا/ 

ودار بيـــن قداســـة البابـــا وأبنائه أثنـــاء اللقاء، حديث ودي حرص 
قداســـته خالـــه علـــى اإلصغـــاء إلـــى أســـئلتهم وآرائهم، وفـــي الختام 
صلى قداســـته صاة بركة لكل أســـرة على حدة وتم التقاط الصور 

التذكارية. 

ON ويليق عظة األحد ىلع قناة
ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، فـــي العاشـــرة والنصـــف 
 ON مـــن صبـــاح يـــوم األحـــد 14 مـــارس 2٠21م، كلمة عبـــر قناة
إحـــدى قنـــوات الشـــركة المتحـــدة للخدمـــات اإلعاميـــة، وذلـــك فـــي 
إطـــار برنامـــج »عظـــة األحـــد«. وقـــدم قداســـته التهنئـــة فـــي بدايـــة 
العظـــة، بمناســـبة بـــدء الصـــوم الكبيـــر، مشـــيًرا إلـــى أن هـــذا الصوم 
ُيعـــد فتـــرة روحيـــة غزيرة في حياة الكنيســـة، وتناول قداســـة البابا من 
خـــال إنجيـــل القـــداس وهـــو إنجيـــل األحـــد األول من الصـــوم )أحد 
الكنـــوز(، أربعـــة مبـــادئ أساســـية يمكن لإلنســـان أن يســـلك وفًقا لها 

خـــال الصـــوم، وهي: 

َنـــاُدوا  َصْوًمـــا.  ُســـوا  »َقدِّ النفـــس  فحـــص  أي  الفحـــص:   -1
 .)14 )يوئيـــل1:  ِباْعِتـــَكاٍف« 

2- الضبـــط: ضبـــط الحيـــاة »ُكلُّ َمـــْن ُيَجاِهـــُد َيْضُبُط َنْفَســـُه ِفي 
ُكلِّ َشـــْيٍء« )1كورنثـــوس9: 25(. 

بالمســـيح  شـــبعه  هـــو  الحقيقـــي،  اإلنســـان  شـــبع  اإلشـــباع:   -٣
، أَلنَُّهْم ُيْشـــَبُعوَن« )متى5: 6(.  »ُطوَبـــى ِلْلِجَيـــاِع َواْلِعَطـــاِش ِإَلى اْلِبرِّ
4- النقـــاوة: نقـــاوة القلب »ُطوَبى ِلأَلْنِقَياِء اْلَقْلِب، أَلنَُّهْم ُيَعاِيُنوَن 

هللَا« )متى5: 8(. 

مقابالت قداسة ابلابا

اإلنسان املحب هلل ال يوبخ أحًدا، إذ يعلم أنه هو أيًضا خاطئ. )األنبا انطونيوس(
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 بأن اهلل يُعطي بإستمرار ما اكنت الياة لكها تكيف لشكره. )ابلابا شنوده اثلالث(
ً
لو أننا آمنا تماما

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
عقـــد قداســـة البابا تواضـــروس الثاني اجتمـــاع األربعاء األســـبوعي 
مســـاء يـــوم األربعـــاء 17 مارس 2٠21م، من المقـــر البابوي بالكاتدرائية 
المرقســـية الكبـــرى باألنبـــا رويـــس بالقاهـــرة، حيـــث تـــم بّث العظة مباشـــرًة 
للمركـــز  التابعـــة   C.O.C وقنـــاة  المســـيحية  الفضائيـــة  القنـــوات  عبـــر 
اإلعامـــي للكنيســـة علـــى شـــبكة اإلنترنت. وكانت العظة عـــن »التجربة 
علـــى الجبـــل«. وفـــي بدايـــة العظـــة أشـــار قداســـة البابـــا، إلـــى عـــدد مـــن 
مميـــزات مثلـــث الرحمـــات قداســـة البابـــا شـــنوده الثالـــث، بمناســـبة حلـــول 

الذكـــرى التاســـعة لنياحتـــه، وجـــاء نـــص حديـــث قداســـة البابـــا كالتالي: 

»أحب أن نتذكر انتقال مثلث الرحمات المتنيح البابا شـــنوده الثالث 
في تذكاره التاســـع في هذا اليوم 17 مارس، نتذكره معلًما ألجيال كثيرة 
علـــى مـــدى نصـــف قـــرن عمـــل فيها وخـــدم وتتلمذنـــا على يديـــه وتتلمذت 
أجيـــال كثيـــرة، وخدمتـــه مشـــهود لها في كل مكان على مســـتوى الكنيســـة 
وعلى مســـتوى مصر وعلى مســـتوى منطقة الشـــرق األوســـط كلها والباد 
العربيـــة والخـــارج، نتذكـــره خادًمـــا وراعًيـــا ومعلًمـــا وقائـــًدا لهـــذه الكنيســـة 
الوطنيـــة العريقـــة التـــي يمتـــد عمرهـــا إلـــى 2٠ قرًنـــا مـــن الزمـــان، نتذكـــره 
بعـــد أن أدى األمانـــة وانتقـــل إلى الســـماء، ونحن في هـــذه الذكرى نطلب 
صلواتـــه وشـــفاعاته، وأن يرفـــع صلـــوات عـــن الكنيســـة وعـــن كل شـــعبها 

وعـــن بادنـــا المحبوبة مصر«. 

وهنأ قداســـة البابا أبناء الكنيســـة بمناســـبة عيد الصليب المجيد، كما 
هنـــأ أيًضـــا المـــرأة المصريـــة بمناســـبة حلـــول يـــوم المـــرأة المصريـــة واليوم 

العالمـــي للمـــرأة وعيد األم. 

الكنيسة القبطية األرثوذكسية تنيع 
األستاذة ادلكتورة فينيس اكمل جودة

رأســـها  وعلـــى  األرثوذكســـية،  المصريـــة  القبطيـــة  الكنيســـة  تنعـــي 
قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، األســـتاذة الدكتـــورة فينيـــس كامل 
جـــودة األســـتاذ المتفـــرغ بالمركز القومـــي للبحوث ووزيـــر البحث العلمي 
األســـبق، التـــي غـــادرت عالمنـــا بعـــد حيـــاة حافلـــة باإلنجـــازات العلميـــة 
والمهنيـــة المشـــّرفة، كان مـــن بينهـــا حصولهـــا علـــى براءتي اختـــراع، إلى 
جانـــب العديـــد مـــن الجهـــود المتميـــزة فـــي مجـــال تخصصهـــا، ممـــا أهلها 
للحصـــول علـــى جائـــزة الدولـــة أربـــع مـــرات، كان آخرها مـــن الرئيس عبد 
الفتـــاح السيســـي فـــي عيـــد العلم عـــام 2٠17م، حيث منحها أيًضا وســـام 

العلـــوم والفنـــون مـــن الطبقـــة األولى. 

كمـــا تميـــزت علـــى المســـتوى الدولـــي فكانـــت أول ســـيدة مصريـــة يتـــم 
منحهـــا درجـــة الدكتـــوراه فـــي العلوم من الجمعية الملكيـــة في إنجلترا. وتم 
اختيارهـــا ضمـــن 1٠ ســـيدات مـــن منظمة العالم الثالث للمـــرأة في العلوم 

علـــى مســـتوى الـــدول النامية كرائدة فـــي مجال العلـــوم والتكنولوجيا. 

نطلـــب لنفســـها البـــارة النيـــاح والراحـــة فـــي فـــردوس األبرار، وألســـرتها 
وجميـــع أحبائهـــا العزاء الســـمائي. 

كمـــا نعـــزي أكاديميـــة البحـــث العلمـــي وكافة المؤسســـات التي عملت 
معهـــا طـــوال مســـيرتها في فقدان إحـــدى الرائـــدات المتميزات. 

االثنين 22 مارس 2٠21م-1٣ برمهات 17٣7ش

الكنيسة القبطية األرثوذكسية تنيع 
الفنان العاليم اعدل نصيف

تنعي الكنيسة القبطية األرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس 
الثانـــي، الفنـــان العالمـــي عادل نصيف، الذي رقد في الـــرب اليوم. ذاكرين له 
بـــكل الحـــب والتقديـــر مجهوداتـــه المخلصـــة التـــي بذلها في خدمة الكنيســـة من 
خـــال أعمالـــه الفنيـــة المتميزة في األيقونات القبطية، ومشـــاركته في المعارض 
العالميـــة فـــي الفـــن المصـــري والفن القبطـــي األصيل. وكذلك مشـــاركاته القيمة 
فـــي مجلـــة الكـــرازة علـــى مـــدى ســـنوات كثيـــرة. نيح هللا نفســـه البارة فـــي فردوس 

النعيـــم، وليمنـــح العزاء الســـمائي لكل محبيـــه وتاميذه وعارفيه. 

الجمعة 19 مارس 2٠21م-1٠ برمهات 17٣7ش.

افتتاح أوىل حمطات مسار 
العائلة املقدسة ف تل بسطا بعد تطويرها

افتتـــح الدكتـــور خالـــد العناني وزير الســـياحة واآلثـــار، واللواء 
محمـــود شـــعراوي وزيـــر التنمية المحلية، والدكتـــور ممدوح غراب 
محافـــظ الشـــرقية، ونيافـــة األنبا تيموثاوس أســـقف الزقازيق ومنيا 
القمـــح، يـــوم االثنيـــن 22 مـــارس 2٠21م، محطـــة تـــل بســـطا 
مـــن مســـار رحلـــة العائلـــة المقدســـة فـــي مصـــر، بعـــد االنتهـــاء 
تـــم  مصـــري.  جنيـــه  مليـــون   7 بتكلفـــة  تطويرهـــا  أعمـــال  مـــن 
االفتتاح بحضور عدد من المســـئولين وأعضاء مجلســـي النواب 
والشـــيوخ، وبـــدأت مراســـمه بإزاحـــة الســـتار عن اللوحـــة التذكارية 
إيذاًنـــا بافتتـــاح المنطقـــة األثريـــة التـــي تعـــد مـــن أهـــم وأول النقاط 
الــــ25 فـــي مســـار العائلـــة المقدســـة. وألقـــى الوزيـــران ومحافـــظ 
اإلقليـــم ونيافـــة األنبـــا تيموثـــاوس كلمات مائمة، وشـــارك كورال 
اإليبارشـــية بتقديـــم عـــدد مـــن الترانيـــم واألناشـــيد الوطنيـــة، وعقب 
ذلـــك قـــام الحاضـــرون بافتتـــاح معرض تراث مصـــر والذي يضم 
ـــزة للمحافظـــة مثـــل ورق البـــردي  الحـــرف اليدويـــة التراثيـــة الُمميِّ
والفخـــار والســـجاد والكليـــم اليدوي والمشـــغوالت الجلديـــة، وكذلك 
بقيـــة أعمـــال التطويـــر بالمنطقـــة مثـــل المتحـــف المفتـــوح وصالة 

المتحـــف القبطـــي والبئـــر المقدســـة وقاعـــة العـــرض المرئي. 
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َس ِصْهَيْوَن، َوبَِها َيَْتيِم بَائُِسو َشْعبِِه.« )إشعياء ١4: 3( سَّ
َ
».. إِنَّ الرَّبَّ أ

رحلة عطاء متفانية في مجال البحوث والدراسات العلمية:
+ حصلـــت علـــى دروع تقديـــرات عديـــدة، وتـــم اختيارهـــا علـــى 
يتـــم منحهـــا درجـــة  المســـتوى الدولـــي لتكـــون أول ســـيدة مصريـــة 

الدكتـــوراة فـــي العلـــوم مـــن الجمعيـــة الملكيـــة فـــي إنجلتـــرا.
+ تـــم اختيارهـــا ضمـــن 1٠ ســـيدات مـــن منظمـــة العالـــم الثالـــث 
للمـــرأة فـــي العلـــوم علـــى مســـتوى الـــدول الناميـــة كرائـــدة فـــي مجـــال 

العلـــوم والتكنولوجيـــا.
+ حصلـــت علـــى جائـــزة الدولـــة أربـــع مـــرات، كان آخرهـــا مـــن 
الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي فـــي عيـــد العلـــم عـــام 2٠17 حيـــث 

منحهـــا أيًضـــا وســـام العلـــوم والفنـــون مـــن الطبقـــة األولـــى.
اهتمامها بالعمل اإلنساني وانتمائها الشديد إلى بادنا مصر 

- ظهـــر ذلـــك مـــن خـــال اهتمامهـــا بالشـــباب العاطل، والســـعي 
مشـــروع  بـــدء  أساســـيات  ومنحـــه  الفنيـــة،  الشـــباب  مهـــارات  لرفـــع 
اقتصـــادي لتمكينـــه مـــن العيـــش حيـــاة كريمـــة. مـــن هنـــا جـــات فكرة 
مشـــروعها )التدريـــب مـــن أجـــل التشـــغيل( الـــذي اســـتهدفت بـــه فئـــة 

الشـــباب مـــن الجنســـين.
- قامـــت بوضـــع وديعـــة بمبلـــغ مالـــي يتـــم الصـــرف منهـــا علـــى 
تدريـــب وتأهيـــل الشـــباب لســـوق العمل لحيـــاة أفضل لهم وألســـرهم. 
- تقديـــم التوجيـــه واإلرشـــاد للشـــباب بمـــا يفيـــد تقدمهـــم المهنـــي 

والشـــخصي.
- تكويـــن لجنـــة إلدارة هـــذا المشـــروع تحضـــر بنفســـها فـــي هـــذه 

االجتماعات
- قامت بوضع معايير للفئات المستهدفة من المشروع وهي:

1- الحالة التعليمة للمشـــاركين في التدريبات، ال يقل المســـتوي 
التعليمي عن )اإلعدادية – تعليم متوســـط – تعليم عالي(.

2- السن من 18-24 سنه من الجنسين كحد أقص للمتقدمين.
العاطليـــن  مـــن  المجتمـــع  مـــن  احتياًجـــا  األكثـــر  الفئـــات   -٣

الموســـمية. العمالـــة  وأصحـــاب 
4- الشـــباب حديـــث التخـــرج ويبحـــث عـــن تأهيـــل لســـوق العمل 

مـــن الجنســـين، والمـــرأة المعيلـــة أو األرملة.

5- يتـــم عمـــل إعان خاص بالتدريبات في اجتماعات الشـــباب 
والخرجين بالكنائس للوصول للفئة المســـتهدفة.

6- يتـــم اختيـــار التدريبـــات طبًقـــا الحتياجـــات ســـوق العمـــل في 
المجتمـــع المســـتهدف )أي يتـــم اختيـــار حرفـــه يحتاجها الســـوق ويتم 

اإلعـــان عنهـــا ومقابلـــة واختيـــار مـــن تنطبق عليـــه المواصفات(.
7- يتـــم عمل اســـتمارة للمتدربين بهـــا تزكية األب الكاهن التابع 

له المتدّرب.
8- يتم عمل تقيم َقبلي للمتدربين قبل البداء في تنفيذ التدريب.

9- يدفـــع المتـــدرب 5٠ جنيًهـــا جديـــة اللتـــزام المتدربيـــن ويتـــم 
اســـترداده بعـــد اجتيـــاز التدريـــب واالمتحـــان.

1٠- كتابـــة عقـــد اتفـــاق بين المشـــروع والشـــباب إللزامهم بما تم 
االتفـــاق عليـــه معهم قبل بـــدء التدريب.

11- شـــرط أخـــذ هديـــة التدريـــب هـــو اجتيـــاز التدريـــب بالكامل 
والتقييـــم الَبعـــدي للتدريـــب بنســـبة 9٠% مـــن الحضـــور.

إنجازات مشروع )التدريب من أجل التشغيل(

- تدريـــب عـــدد مـــن الفتيـــات علـــى حرفـــة الكوافيـــر الحريمـــي 
وتســـليمهم شـــنطة عـــدة ومكيـــاج لبدايـــة العمـــل بهـــا فـــي حفلـــة بيـــد 
نيافـــة األنبـــا يوليوس األســـقف العام والدكتـــورة فنيس والدكتورة نادية 
زخـــاري، ممـــا كان لـــه أثر فـــي تغيير حياتهم لألفضـــل وزيادة دخل 

األسرة.

- تدريـــب مجموعـــات مـــن الشـــباب علـــى حـــرف مختلفـــة مثـــل 
الســـباكة – الكهربـــاء – التبريـــد والتكيف، وإكســـابهم مهـــارات مميزة 

ســـاعدهم فـــي إيجـــاد فرصـــة عمل مناســـبة.

- تنفيـــذ مشـــروع مشـــترك بيـــن إخـــوه لبيـــع اكسســـوار وتصليـــح 
كمبيوتـــر بالخصـــوص، والمشـــروع قـــام الشـــباب بزيـــادة المنتجـــات 

ويـــدر دخـــًا لهـــم وألســـرتهم، وقامـــوا بشـــراء ماكينـــة تصويـــر.

وخـــال عـــام 2٠2٠ وفـــي ظـــل انتشـــار فيـــرس كورونـــا، كان 
وجـــود الدكتـــورة فينيـــس العديـــد مـــن االجتماعـــات بهـــدف اســـتمرار 

المشـــروع إلفـــادة أكثـــر عـــدد مـــن الشـــباب.

األستاذة الدكتورة/ فينيس كامل جودة
األستاذ باملركز القويم للبحوث ووزير ابلحث العليم سابًقا
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جتليس نيافة األنبا ساويرس أسقف ورئيس 
دير األنبا توماس السائح بسوهاج واخلطاطبة

ودير مار بقطر باخلطاطبة

ُأقيـــم مســـاء يـــوم الســـبت 1٣ مـــارس 2٠21م، بديـــر القديس مار 
بقطـــر بالخطاطبـــة، طقـــس تجليـــس نيافـــة األنبـــا ســـاويرس أســـقف 
رئيـــس ديـــري األنبـــا تومـــاس الســـائح بالخطاطبـــة وســـوهاج، ومـــار 
بقطـــر بالخطاطبـــة. وحضـــر االحتفال من أحبار الكنيســـة، أصحاب 
النيافـــة: األنبا يســـطس أســـقف ورئيـــس دير األنبـــا أنطونيوس بالبحر 
األحمـــر، واألنبـــا كيرلـــس أســـقف ورئيـــس ديـــر مـــار مينـــا بمريـــوط، 
واألنبـــا بطـــرس أســـقف شـــبين القناطـــر، واألنبـــا دوماديـــوس أســـقف 
مدينـــة الســـادس من أكتوبـــر، واألنبا إياريون األســـقف العام لكنائس 
قطـــاع غـــرب اإلســـكندرية، واألنبـــا اكليمندس األســـقف العـــام للهجانة 
وألماظة ومدينة األمل وشـــرق مدينة نصر، واألنبا ميخائيل األســـقف 
العـــام لحدائـــق القبة والوايلي ومنشـــية الصدر، واألنبا متاؤس أســـقف 
ورئيس دير الســـيدة العذراء بأخميم، واألنبا أكســـيوس األســـقف العام 
لكنائس عين شـــمس والمطرية. وأيًضا القمص ســـرجيوس ســـرجيوس 
وكيـــل البطريركيـــة بالقاهـــرة، والقمص رويس مرقس وكيل البطريركية 
باإلســـكندرية الســـابق. وقـــد ألقـــى نيافـــة األنبا كيرلس كلمـــة تهنئة، ثم 
اختتمـــت الحفـــل بكلمـــة نيافـــة األنبا ســـاويرس. خالص تهانينـــا لنيافة 
األنبـــا ســـاويرس، ولمجمعـــي اآلبـــاء رهبان ديري األنبـــا توماس ومار 

بقطر. 

جتليس نيافة األنبا أاغبيوس أسقف 
ورئيس دير األنبا بيشوي بوادي انلطرون

يـــوم  مســـاء  ُأقيـــم 
مـــارس   1٣ الســـبت 
القديـــس  بديـــر  2٠21م، 
بـــوادي  بيشـــوي  األنبـــا 
النطـــرون، طقـــس تجليس 
أغابيـــوس  األنبـــا  نيافـــة 
الديـــر  ورئيـــس  أســـقف 
الجديد، وذلك بالكاتدرائية 
وشـــارك  بالديـــر.  الكبـــرى 
فـــي الصلـــوات مـــن أحبار 
األنبـــا  نيافـــة  الكنيســـة: 
أخميـــم  مطـــران  بســـاده 
األنبـــا  ونيافـــة  وســـاقلته، 
أبرآم مطران الفيوم ورئيس 
دير الماك غبريال بجبل 

النقلـــون، ونيافـــة األنبـــا متـــاؤس أســـقف ورئيـــس ديـــر العـــذراء الســـريان، 
ونيافة األنبا لوكاس أســـقف أبنوب والفتح وأســـيوط الجديدة ورئيس دير 
الشـــهيد مـــار مينـــا المعلـــق بجبـــل أبنـــوب، ونيافة األنبا يســـطس أســـقف 
ورئيس دير األنبا أنطونيوس بالبحر األحمر، ونيافة األنبا إيســـوذورس 
أســـقف ورئيـــس ديـــر البرمـــوس بـــوادي النطـــرون، ونيافـــة األنبـــا دميـــان 
أســـقف ورئيس دير العذراء وأبوســـيفين بهوســـكتر، والكنائس التي حوله 
بألمانيـــا، ونيافـــة األنبا جوارجيوس أســـقف مطاي، ونيافة األنبا جابرييل 
أســـقف النمســـا، ونيافـــة األنبـــا أغاثـــون أســـقف مغاغـــة والعـــدوة، ونيافـــة 
األنبـــا مينـــا أســـقف ورئيـــس دير مار جرجـــس بالخطاطبـــة، ونيافة األنبا 
إســـحق أســـقف طمـــا، ونيافـــة األنبـــا كاراس أســـقف بنســـلفانيا ودياويـــر 
وماريلنـــد ووســـت فيرجينيـــا بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، ونيافـــة األنبا 
آنجيلـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس شـــبرا الشـــمالية، ونيافـــة األنبـــا بافلي 
األســـقف العـــام لقطـــاع المتنـــزه باألســـكندرية، ونيافة األنبا مارك أســـقف 
باريـــس وشـــمال فرنســـا، ونيافـــة األنبـــا إياريون أســـقف البحـــر األحمر، 
ونيافـــة األنبـــا جوزيف األســـقف العام بأفريقيا. كمـــا حضر أيًضا مجمع 
رهبـــان ديـــر األنبـــا بيشـــوي. وقـــد ألقـــى نيافـــة األنبا دميـــان ونيافـــة األنبا 
بافلي كلمات تهنئة، وبعدها قام نيافة األنبا أبرآم بتســـليم تقليد األســـقفية 
لنيافـــة األنبـــا أغابيـــوس، الـــذي ألقى كلمـــة الختام. خالـــص تهانينا لنيافة 

األنبـــا أغابيـــوس، ولمجمـــع اآلبـــاء رهبـــان ديـــر األنبـــا بيشـــوي. 

جتليس نيافة األنبا ماكريوس 
أسقف املنيا وتوابعها

ُأقيم مســـاء يوم الســـبت 1٣ مارس 2٠21م، بكنيســـة الشهيد األمير 
تادرس الشـــطبي بالمنيا، عشـــية واحتفالية تجليس نيافة األنبا مكاريوس 
أســـقف المنيـــا وتوابعهـــا. وقـــد اســـتقبل شـــعب اإليبارشـــية نيافـــة األنبـــا 
مكاريـــوس عنـــد مدخـــل مدينـــة المنيـــا علـــى الطريـــق الصحـــراوي وصواًل 

تجليس واستقبال 
اآلباء األساقفة

الجدد
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إلـــى كنيســـة األميـــر تـــادرس بالمنيـــا، حيـــث بـــدأت الصلـــوات بدخـــول 
خورس الشمامســـة وموكب األب األســـقف الجديد مرتلين ألحان الفرح، 

صلـــى بعدهـــا نيافتـــه صـــاة الشـــكر، ورفـــع بخـــور مســـاء األحد.
حضـــر االحتفاليـــة الســـيد اللـــواء أوســـامة القاضـــي محافـــظ المنيـــا، 
والعميـــد  المحافـــظ،  نائـــب  إبراهيـــم  محمـــود  محمـــد  الدكتـــور  واألســـتاذ 

صـــاح  محمـــد 
رئيـــس  كريشـــة  أبـــو 
المحليـــة  الوحـــدة 
ومدينـــة  لمركـــز 
والعقيـــد  المنيـــا، 
أحمـــد عـــادل مديـــر 
المخابـــرات  فـــرع 
بالمنيـــا،  العامـــة 
والعقيـــد محمـــد عبـــد 
اللطيـــف مديـــر فرع 
المخابـــرات الحربيـــة 
والعميـــد  بالمنيـــا، 
حســـن  أشـــرف 
مديـــر منطقـــة تجنيد 
المنيـــا،  وتعبئـــة 

والعقيـــد عـــاء مختـــار مـــن إدارة األمـــن الوطنـــي بالمنيا، والعميد أســـامة 
غريـــب مديـــر إدارة مـــرور المنيـــا، واللـــواء خالـــد مخلـــوف مديـــر إدارة 
الحمايـــة المدنيـــة بالمنيـــا. ومن قيادات األزهر واألوقاف: فضيلة الشـــيخ 
أحمد طلب مدير إدارة المنطقة األزهرية بالمنيا، وفضية الشـــيخ ســـامة 
عبد الرازق وكيل وزراة األوقاف بالمنيا. ومن الطوائف المسيحية: نيافة 
األنبـــا باســـيليوس مطـــران األقبـــاط الكاثوليك بالمنيا ونيافـــة األنبا بطرس 
فهيـــم ووفـــد مـــن الطائفـــة، والقـــس عصـــام عطيـــة رئيـــس مجمـــع المنيـــا 
اإلنجيلـــي ووفـــد مـــن الطائفـــة، واألســـتاذ ســـامي فـــادي عـــن دار الكتـــاب 
المقـــدس ووفـــد مـــن أعضاء الدار. ومن أعضاء مجلس النواب: األســـتاذ 
أشـــرف عبـــد العزيـــز األحمـــداوي، العمدة عثمـــان المنتصـــر، اللواء علي 
بـــدوي، األســـتاذة مريـــم عـــزت الكفـــوري، الدكتـــورة منـــال نصـــر، األســـتاذ 
مجـــدي ملـــك. ومـــن أعضـــاء مجلـــس الشـــيوخ: دكتور هاني يوســـف عبد 

المهـــدي.  رشـــا  دكتـــورة  األطنـــاوي،  زيـــن  األســـتاذ  الشـــهيد، 
كمـــا حضـــر مـــن أحبـــار الكنيســـة، أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا مرقـــس 
مطران شبرا الخيمة، واألنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا واألشمونين، 
واألنبا توماس أســـقف القوصية ومير، واألنبا باســـيليوس أســـقف ورئيس 
دير األنبا صموئيل المعترف، واألنبا بيمن أسقف نقاده وقوص، واألنبا 
يوأنس أســـقف أســـيوط وســـاحل ســـليم والبداري، واألنبا رافائيل األســـقف 
العـــام لكنائـــس وســـط القاهـــرة، واألنبـــا تيموثـــاوس أســـقف الزقازيـــق ومنيا 
القمح، واألنبا غبريال أســـقف بني ســـويف، األنبا إســـطفانوس أســـقف ببا 
والفشـــن وسمســـطا، واألنبـــا إرميـــا األســـقف العـــام، واألنبا صليب أســـقف 
ميـــت غمـــر ودقـــادوس، واألنبـــا كاراس األســـقف العـــام بالمحلـــة الكبرى، 
واألنبـــا مـــكاري األســـقف العـــام لكنائـــس شـــبرا الجنوبيـــة، واألنبـــا هرمينـــا 

األســـقف العـــام لكنائـــس قطاع شـــرق اإلســـكندرية، واألنبا بيجول أســـقف 
ورئيـــس ديـــر الســـيدة العـــذراء المحـــرق، واألنبـــا ثاؤفيلس أســـقف منفلوط، 
واألنبـــا فيلوباتيـــر أســـقف أبـــو قرقـــاص، واألنبـــا فام أســـقف شـــرق المنيا، 
واألنبـــا رويـــس األســـقف العام بآســـيا. وحضـــر الحفل أيًضا أرشـــيدياكون 

معلـــم إبراهيـــم عيـــاد، ومجمع كهنة اإليبارشـــية. 
وبعـــد انتهـــاء رفـــع بخـــور العشـــية، قـــام اآلبـــاء الحاضـــرون بقـــراءة 
التقليـــد وتجليـــس نيافتـــه علـــى كرســـيه. أعقبهـــا كلمـــات تهنئـــة مـــن نيافة 
األنبـــا مرقـــس، والســـيد محافظ المنيا، ونيافة األنبـــا يوأنس، ونيافة األنبا 
إرميـــا، ونيافـــة األنبـــا صليـــب، وكلمـــات لبعـــض مـــن كهنـــة اإليبارشـــية، 
وُاختتـــم بكلمة شـــكر مـــن نيافته. خالص تهانينا لنيافـــة األنبا مكاريوس، 

ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة إيبارشـــية المنيا وكل الشـــعب.

جتليس نيافة األنبا فيلوباتي 
أسقف أبو قرقاص وتوابعها

ُأقيـــم مســـاء يوم 
الســـبت 2٠ مارس 
بكنيســـة  2٠21م، 
العـــذراء  القديســـة 
بأبـــو  بالفكريـــة 
قرقـــاص – المنيـــا، 
طقس تجليس نيافة 
فيلوباتيـــر  األنبـــا 
أســـقف أبو قرقاص 
وتوابعهـــا. وحضـــر 
الســـيد  الحفـــل 
أوســـامة  اللـــواء 
محافـــظ  القاضـــي 
والســـادة  المنيـــا، 
المحافـــظ  نائـــب 

والســـكرتارية، والعقيد عاء مختار من األمن الوطني، والســـيد نائب 
المأمـــور، ورئيـــس مركـــز أبـــو قرقـــاص، ورئيـــس المباحـــث، ومفتـــش 
المباحـــث للجنـــوب، والحكمـــدار بهـــاء الروبـــي، ونيافـــة األنبـــا بشـــارة 
زيـــن  النـــواب:  والســـادة  الكاثوليـــك،  لألقبـــاط  قرقـــاص  أبـــو  مطـــران 
االطنـــاوي، د. هانـــي عبـــد الشـــهيد، مجـــدي ملـــك، حســـام أبـــو زيـــد، 
أحمـــد عبـــد المنعم، والشـــيخ مختار الطويل مفتـــش الدعوة باألوقاف، 

المســـاجد.  رئيـــس  الحميـــد  عبـــد  العظيـــم  عبـــد  أحمـــد  والشـــيخ 
كمـــا حضـــر من أحبار الكنيســـة، أصحاب النيافـــة: األنبا ديمتريوس 
أســـقف ملـــوي وأنصنـــا واألشـــمونين، واألنبـــا تومـــاس أســـقف القوصيـــة 
ومير، واألنبا باســـيليوس أســـقف ورئيس دير األنبا صموئيل المعترف، 
واألنبا بيمن أســـقف نقاده وقوص، واألنبا يوأنس أســـقف أســـيوط وساحل 
ســـليم والبـــداري، واألنبـــا غبريال أســـقف بني ســـويف، واألنبـــا تيموثاوس 
أســـقف الزقازيـــق ومنيـــا القمـــح، واألنبـــا أغاثـــون أســـقف مغاغـــة والعدوة، 

 نلا. )القديس أغسطينوس(
ً

إذ هو شفيعنا يساعدنا أن نغلب ف اتلجربة وقد صار مثاال
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إن العالقة الرسية بني انلفس البرشية واهلل ىه عالقة خفية تبدأ ىف املخدع ، ذللك يالزم الصوم قلة الكالم واالنعاكف ىلع القراءات الروحية 
 وحضور القداسات. )أبونا بيشوى اكمل(

واألنبـــا مكاريـــوس أســـقف المنيـــا وتوابعهـــا، واألنبا إرميا األســـقف العام، 
واألنبـــا كاراس األســـقف العـــام بالمحلـــة الكبـــرى، واألنبـــا بيجـــول أســـقف 
ورئيـــس ديـــر الســـيدة العـــذراء المحـــرق، واألنبا ثاؤفيلس أســـقف منفلوط، 
واألنبـــا فـــام أســـقف شـــرق المنيـــا، واألنبـــا رويـــس األســـقف العام بآســـيا، 

واألنبـــا أكســـيوس األســـقف العـــام لكنائـــس عيـــن شـــمس والمطرية. 
كمـــا حضـــر أيًضـــا األرشـــيدياكون معلـــم إبراهيـــم عيـــاد، وخـــورس 
الكلية اإلكليريكية بدير المحرق العامر، وبعض من مرتلي إيبارشية 
أبـــو قرقـــاص، ووكيـــل الكليـــة اإلكليريكيـــة القمص أرســـاني المحرقي، 

والعديـــد مـــن رهبـــان دير العـــذراء المحرق. 
وقـــد ألقـــى كلمـــات التهنئـــة نيافـــة األنبـــا يوأنـــس، ونيافـــة األنبـــا 
إرميـــا، ونيافـــة األنبـــا بيجـــول، واللواء أوســـامة القاضـــي، ونيافة األنبا 
مكاريـــوس، وأيًضـــا مـــن كهنـــة اإليبارشـــية عـــن مجمع الكهنـــة، وألقى 
نيافـــة األنبـــا فيلوباتيـــر كلمة ختامية بمناســـبة حفـــل التجليس. خالص 
تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا فيلوباتيـــر، ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة إيبارشـــية أبـــو 

قرقـــاص وكل الشـــعب.

حفل استقبال نيافة األنبا سيداروس 
األسقف العام لكنائس عزبة انلخل بالقاهرة

ُأقيم مســـاء يوم الثاثاء 16 مارس 2٠21م، حفل اســـتقبال نيافة 
األنبا ســـيداروس، األســـقف العام الجديد لكنائس قطاع عزبة النخل، 
وذلك بكنيســـة الســـيدة العذراء والقديس يوســـف النجار بعزبة النخل. 
وتقدم خورس الشمامســـة موكب األب األســـقف الجديد مرتلين ألحان 
الفـــرح، صلـــى بعدهـــا نيافتـــه صـــاة الشـــكر أعقبهـــا عـــدة كلمـــات من 

بعـــض الحضـــور وُاخُتتـــم الحفل بكلمة شـــكر من نيافته. 
حضـــر الحفـــل مـــن أحبـــار الكنيســـة، أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا 
باســـيليوس أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا صموئيـــل المعتـــرف 
بجبـــل القلمـــون، واألنبـــا مارتيـــروس األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع 
شـــرق الســـكة الحديد بالقاهرة، واألنبا بطرس أســـقف شـــبين القناطر، 
واألنبا صليب أســـقف ميت غمر ودقادوس، واألنبا صموئيل أســـقف 
طمـــوه، واألنبـــا بافلـــي األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع المنتـــزه، واألنبا 

كاراس األســـقف العـــام إليبارشـــية المحلـــة الكبـــرى، واألنبـــا اكليمندس 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع ألماظـــة ومدينـــة األمـــل وشـــرق مدينة 
نصر، واألنبا هرمينا األسقف العام لكنائس قطاع شرق اإلسكندرية، 
واألنبـــا فـــام أســـقف شـــرق المنيـــا، واألنبـــا أكســـيوس األســـقف العـــام 
لكنائـــس قطـــاع عيـــن شـــمس والمطريـــة. خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا 

ســـيداروس، ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة القطاع وكل الشـــعب.

حفل استقبال نيافة األنبا أكسيوس 
األسقف العام لكنائس عني شمس واملطرية بالقاهرة

ُأقيم مســـاء يوم الجمعة 19 مارس 2٠21م، بكنيســـة الشهيد مار 
جرجـــس بعيـــن شـــمس الشـــرقية، حفل اســـتقبال نيافة األنبا أكســـيوس 
األســـقف العـــام الجديـــد لكنائـــس قطاع عين شـــمس والمطريـــة. وتقدم 
خورس الشمامسة موكب األب األسقف الجديد مرتلين ألحان الفرح، 
صلـــى بعدهـــا نيافتـــه صـــاة الشـــكر أعقبهـــا عـــدة كلمـــات مـــن بعض 
الحضـــور واختتـــم بكلمـــة شـــكر مـــن نيافتـــه. حضـــر الحفـــل الدكتـــور 
إبراهيـــم صابـــر نائـــب محافـــظ القاهـــرة للمنطقة الشـــرقية، ورئيس حي 
عيـــن شـــمس ورئيـــس حـــي المطريـــة وبعـــض مـــن أعضـــاء البرلمـــان 

والقيـــادات األمنية. 
األنبـــا  النيافـــة:  أصحـــاب  الكنيســـة،  أحبـــار  مـــن  حضـــره  كمـــا 
إســـطفانوس أســـقف ببـــا والفشـــن، واألنبـــا مارتيـــروس األســـقف العـــام 
لكنائـــس قطـــاع شـــرق الســـكة الحديـــد بالقاهـــرة، واألنبـــا كيرلس أســـقف 
ورئيـــس ديـــر الشـــهيد مـــار مينـــا بمريوط، واألنبـــا إرميا األســـقف العام، 
واألنبـــا بطـــرس أســـقف شـــبين القناطـــر، واألنبـــا صليـــب أســـقف ميـــت 
غمـــر ودقـــادوس، واألنبـــا بافلـــي األســـقف العام لكنائس قطـــاع المنتزه، 
واألنبـــا اكليمنـــدس األســـقف العام لكنائس قطـــاع ألماظة ومدينة األمل 
وشـــرق مدينـــة نصـــر، واألنبـــا إياريـــون األســـقف العام لكنائـــس قطاع 
غرب اإلســـكندرية، واألنبا هرمينا األســـقف العام لكنائس قطاع شـــرق 
اإلســـكندرية، واألنبـــا ســـاويرس أســـقف ورئيـــس ديـــري القديـــس األنبـــا 
توماس بســـوهاج والخطاطبة ومار بقطر بالخطاطبة، واألنبا فيلوباتير 
أســـقف أبو قرقاص، واألنبا فام أســـقف شـــرق المنيا، واألنبا ســـيداروس 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع عزبـــة النخـــل، واألنبـــا رويس األســـقف 
العام بآســـيا. وحضر الحفل أيًضا القمص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيل 
عـــام البطريركيـــة بالقاهرة، ومجمع كهنة القطاع. خالص تهانينا لنيافة 

األنبـــا أكســـيوس، ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة القطاع وكل الشـــعب.
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دير القديس األنبا شنوده رئيس املتوحدين )ادلير األبيض( 
ودير القديسني األنبا بيشاي واألنبا بيجول )ادلير األحر(

أقيمـــت صبـــاح يوم الســـبت 1٣ مـــارس 2٠21م، بديـــر القديس األنبا 
شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن بالجبـــل الغربـــي بســـوهاج )الديـــر األبيـــض(، 
صلوات منح درجة القسيســـية لســـبعة من اآلباء الرهبان منهم ثاثة للدير 
ذاته وأربعة لدير القديســـين األنبا بيشـــاي واألنبا بيجول )الدير األحمر(، 

إلـــى جانـــب منـــح رتبـــة القمصية ألربعة مـــن رهبان الديـــر األبيض. 
وصلـــى أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا يوأنـــس أســـقف أســـيوط والمشـــرف 
علـــى الديـــر األحمـــر، واألنبا أولوجيوس أســـقف ورئيـــس الدير األبيض، 
واألنبـــا ثاؤفيلـــس أســـقف منفلـــوط، صلـــوات القـــداس اإللهـــي الـــذي أقيـــم 

بكنيســـة الرهبـــان بالدير. 
واآلباء القمامصة الجدد هم: )1( الراهب القمص موســـى الشـــنودي. 
)2( الراهب القمص مينا الشنودي. )٣( الراهب القمص أبرآم الشنودي. 

)4( الراهب القمص كاراس الشنودي.
واآلبـــاء القســـوس هـــم: )1( الراهـــب القـــس فيلوباتيـــر الشـــنودي. )2( 
إيســـيذورس  القـــس  الراهـــب   )٣( الشـــنودي.  القـــس صموئيـــل  الراهـــب 
القـــس  الراهـــب   )5( البيجولـــي.  بـــوال  القـــس  الراهـــب   )4( الشـــنودي. 
أثناســـيوس البيجولـــي. )6( الراهب القـــس كيرلس البيجولي. )7( الراهب 

القـــس آنجيلـــوس البيجولـــي. 
خالـــص تهانينـــا لصاحبـــي النيافـــة األنبـــا يوأنس، واألنبـــا أولوجيوس، 
ولآلبـــاء القمامصـــة والقســـوس الجـــدد، ولمجمـــع اآلباء رهبـــان الديرين. 

دير القديس أنبا هرمينا السائح جببل قاو بابلدراي
قام نيافة األنبا يؤانس، أســـقف أســـيوط و توابعها، ورئيس دير القديس 
األنبا هرمينا السائح بجبل قاو، يوم السبت 2٠ مارس 2٠21م، بسيامة 
راهـــب جديـــد ِباســـم الراهـــب بســـتافروس أنبـــا هرمينـــا. كما قام نيافتـــه أثناء 

القـــداس اإللهـــي بســـيامة اثنيـــن مـــن اآلبـــاء الرهبان فـــي درجة القسيســـية، 
وهمـــا: )1( الراهـــب القـــس روماني أنبا هرمينا، )2( والراهب القس مكاري 
أنبا هرمينا. اشـــترك في الصلوات أصحاب النيافة: األنبا لوكاس أســـقف 
أبنـــوب وتوابعهـــا، األنبـــا بيجـــول أســـقف ورئيـــس الديـــر المحـــرق، األنبـــا 
ثأوفيلـــس أســـقف منفلـــوط وتوابعهـــا، ولفيـــف مـــن اآلباء الكهنـــة و الرهبان 
في وســـط إجراءات احترازية مشـــددة. خالص تهانينا لنيافة األنبا يوأنس، 

وللراهـــب والكاهنيـــن الجـــدد، ولمجمع اآلبـــاء رهبان الدير. 

دير الشهيد مار جرجس باخلطاطبة

قـــام نيافـــة األنبـــا مينـــا، أســـقف ورئيـــس ديـــر الشـــهيد العظيـــم مـــار 
جرجـــس العامـــر بالخطاطبـــة، صباح يوم الثاثـــاء 2٣ مارس 2٠21م، 
بســـيامة ثاثـــة مـــن رهبـــان الديـــر فـــي رتبـــة القسيســـية وهـــم: )1( الراهب 
القـــس آنجيلـــوس الجورجـــي. )2( الراهـــب القـــس تيموثـــاؤس الجورجـــي. 
)٣( الراهـــب القـــس تومـــاس الجورجـــي. كمـــا قـــام نيافتـــه فـــي نفـــس اليوم 
برســـامة ســـتة مـــن اآلبـــاء الكهنـــة رهبـــان الدير فـــي رتبة القمصيـــة وهم: 
)1( الراهـــب القمـــص أبـــرآم الجورجي. )2( الراهب القمص إيســـيذوروس 
الراهـــب   )4( الجورجـــي.  ســـلوانس  القمـــص  الراهـــب   )٣( الجورجـــي. 
القمـــص أثناســـيوس الجورجـــي. )5( الراهـــب القمـــص بولـــس الجورجي. 
)6( الراهـــب القمـــص أولوجيـــوس الجورجي. خالـــص تهانينا لنيافة األنبا 
مينا، ولآلباء القمامصة والقســـوس الجدد، ولمجمع اآلباء رهبان الدير. 

دير السيدة العذراء )املحرق(

قـــام نيافـــة األنبـــا بيجـــول، أســـقف ورئيـــس الديـــر المحـــرق، يـــوم األحـــد 
14 مـــارس 2٠21م، بكنيســـة القديـــس مـــار مرقس الرســـول برزقـــة الدير، 
التابعة إليبارشـــية الدير المحرق، وشـــاركه أصحاب النيافة: األنبا ثاؤفيلس 
أســـقف منفلـــوط وتوابعهـــا، واألنبـــا فيلوباتيـــر أســـقف أبو قرقـــاص وتوابعها، 
واألنبـــا رويـــس األســـقف العـــام بآســـيا، بســـيامة ثاثـــة آبـــاء كهنـــة للخدمـــة 
بكنائـــس رزقـــة الديـــر، وهم: )1( الشـــماس الدكتور شـــريف جرجـــس كاهًنا 
علـــى كنيســـة القديـــس مـــار مرقـــس باســـم القـــس أنطونيوس. )2( الشـــماس 
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اإلكليريكـــي كيرلـــس مـــرزق كاهًنـــا علـــى كنيســـة رئيـــس المائكـــة ميخائيـــل 
باســـم القـــس كاراس. )٣( الشـــماس اإلكليريكـــي إبراهيـــم رأفـــت كاهًنـــا على 
كنيســـة الشـــهيد مار جرجس باســـم القس يســـطس. تاها صلوات منح رتبة 
القمصيـــة الثنيـــن مـــن اآلبـــاء الكهنـــة، همـــا: )1( القمـــص بيشـــوي القمص 
لوقا كاهن كنيســـة الشـــهيد مار جرجس برزقة الدير. )2( القمص يوســـف 
عونـــي كاهـــن كنيســـة القديـــس مـــار مرقـــس الرســـول برزقة الديـــر. خالص 
تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا بيجول، ولآلباء القمامصة والقســـوس الجدد، ولمجمع 

اآلبـــاء رهبـــان الديـــر ولمجمـــع كهنـــة رزقة الدير، وســـائر أفراد الشـــعب. 

دير القديس ينس القصي بطريق العلمني

قـــام نيافـــة األنبـــا دوماديـــوس، أســـقف 6 أكتوبـــر وأوســـيم، والمشـــرف 
علـــى ديـــر القديـــس يحنـــس القصيـــر بطريـــق العلميـــن، يـــوم الجمعة 19 
مارس 2٠21م، وشـــاركه نيافة األنبا ثيئودســـيوس أســـقف وســـط الجيزة، 
بســـيامة اثنيـــن مـــن رهبـــان الديـــر كهنـــة، همـــا: )1( الراهب القـــس يوحنا 
األنبـــا يحنـــس، )2( الراهـــب القـــس غايـــس األنبا يحنس. كمـــا قبل نيافته 
اثنيـــن مـــن طالبـــي الرهبنـــة لبـــدء فتـــرة االختبـــار الرهبانـــي. ُيذكـــر أن 
المجمـــع المقـــدس للكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية قـــد اعترف في جلســـته 
األخيـــرة التـــي عقدت في الرابـــع من مارس الجاري، بدير القديس يحنس 
القصيـــر كديـــر رهبانـــي عامر. خالـــص تهانينا لنيافة األنبـــا دوماديوس، 

وللراهبيـــن واألخويـــن الجـــدد، ولمجمـــع اآلباء رهبـــان الدير. 

إيبارشية ابلحية ومطروح واخلمس مدن الغربية

قـــام نيافـــة األنبـــا باخوميوس، مطـــران البحيرة ومطـــروح والخمس مدن 
الغربيـــة، يـــوم الســـبت 1٣ مـــارس 2٠21م، بســـيامة خمســـة كهنـــة جـــدد 
للخدمة باإليبارشـــية، كما تمت رســـامة ثاثة قساوســـة في رتبة القمصية، 
مـــن كهنـــة كفـــر الدوار، وذلك بكنيســـة القديس مار مرقس الرســـول بكرمة 
ملـــوي  أســـقف  ديمتريـــوس  األنبـــا  النيافـــة:  دمنهـــور، وشـــاركه أصحـــاب 

وأنصنـــا واألشـــمونين، واألنبـــا إيســـاك األســـقف العـــام واألب الروحي لدير 
القديس مكاريوس بجبل القالي، واألنبا اياريون أســـقف البحر األحمر. 
 )2( منيـــر،  حنانيـــا  القمـــص   )1( هـــم:  الجـــدد  القمامصـــة  اآلبـــاء 
والقمـــص عزاريا منير كاهني كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجس بكفر الدوار. 
)٣( القمـــص ميصائيـــل إســـحق كاهـــن كنيســـة القديـــس األنبـــا بيشـــوي 

بالوكيـــل، كفـــر الـــدوار. 
واآلباء الكهنة الجدد هم: )1( الشـــماس فادي ميشـــيل كاهًنا على كنيســـة 
الصليب والســـيدة العذراء والشـــهداء، بكوم الفرج، مركز أبو المطامير، باســـم 
القس بترونيوس. )2( الشـــماس جورج عزت كاهًنا على كنيســـة الشـــهيد مار 
جرجـــس بأبـــو حمـــص وقـــرى مركـــز أبـــو حمـــص، باســـم القس بشـــنونه. )٣( 
الشـــماس مينـــا مســـيحة كاهًنـــا علـــى كنيســـة الســـيدة العـــذراء، بإيتـــاي البارود 
وقـــرى مركـــز إيتـــاي البـــارود، باســـم القـــس يوســـاب. )4( الشـــماس مينا ثابت 
كاهًنـــا علـــى كنيســـة رئيـــس المائكـــة ميخائيـــل والقديـــس األنبـــا أبـــرآم، بكـــوم 
أمبو، مركز أبو المطامير، باســـم القس إشـــعياء. )5( الشـــماس مينا بشـــرى 
كاهًنـــا علـــى كنيســـة الشـــهيد مارجرجـــس. بدمنهور، باســـم القـــس أنطونيوس. 
خالص تهانينا لنيافة األنبا باخوميوس، ولآلباء القمامصة والقســـوس الجدد، 

ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب. 

إيبارشية شبا اخليمة

قام نيافة األنبا مرقس مطران شـــبرا الخيمة، يوم الســـبت 2٠ مارس 
2٠21م، بكنيسة الشهيد مار جرجس بمقر المطرانية، بسيامة الشماس 
هانـــي مهنـــى كاهًنا على كنيســـة المريمات بالحوالـــة في القناطر الخيرية 
باســـم القـــس أيـــوب. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبا مرقـــس، وللقس أيوب، 

ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب. 

إيبارشية دير 
مواس ودجلا

األنبـــا  نيافـــة  قـــام 
ديـــر  أســـقف  أغابيـــوس، 
صبـــاح  ودلجـــا،  مـــواس 
مـــارس   14 األحـــد  يـــوم 
2٠21م، بكنيســـة الســـيدة 
مـــواس  بديـــر  العـــذراء 
)مقر المطرانية(، بســـيامة 
فـــي  للخدمـــة  كاهنيـــن 
 )1( وهمـــا:  اإليبارشـــية 
فـــوزي  مجـــدى  الشـــماس 
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باســـم القـــس شـــاروبيم، )2( والشـــماس عجايبـــي عاطـــف باســـم القـــس 
ســـاروفيم. خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبـــا أغابيوس، وللكاهنيـــن الجديدين، 

الشـــعب.  أفـــراد  وســـائر  اإليبارشـــية،  كهنـــة  اآلبـــاء  ولمجمـــع 

املقر ابلابوي بسيدرجروف - نيو جييس

قـــام نيافـــة األنبا دافيد أســـقف نيويـــورك ونيو إنجاند، بناًء على تكليف 
مـــن قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، بســـيامة الشـــماس ســـتيف يعقـــوب 
كاهًنا لكنيســـة القديس مار مرقس الرســـول في المقر البابوي بســـيدرجروف 
- نيو جيرســـي باســـم القس غبريال، وذلك في الكنيســـة ذاتها، صباح يوم 
األحـــد 21 مـــارس 2٠21م. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا دافيـــد، وللقـــس 

غبريـــال، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة نيو جيرســـي، وســـائر أفراد الشـــعب. 

إيبارشية مراكز الرشقية ومدينة العارش من رمضان

قـــام نيافـــة األنبـــا مقـــار، أســـقف مراكـــز الشـــرقية ومدينة العاشـــر من 
رمضان، صباح يوم الســـبت 2٠ مارس 2٠21م، في كاتدرائية الشـــهيد 
مـــار جرجـــس بمدينـــة العاشـــر، بمشـــاركة عـــدد قليـــل مـــن اآلبـــاء كهنـــة 
اإليبارشـــية، بســـيامة كاهنين لكاتدرائية القديس البابا أثناسيوس الرسولي 
بمنطقـــة غـــرب ابنـــي بيتـــك فـــي مدينـــة العاشـــر مـــن رمضان، همـــا )1( 
الشـــماس مايكل القس داود باســـم القس جرجس، )2( والشـــماس بيشـــوي 
محســـن باســـم القس باخوم. خالص تهانينا لنيافة األنبا مقار، وللكاهنين 

الجديديـــن، ولمجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب. 

إيبارشية السويس
قـــام نيافـــة األنبـــا بمـــوا، أســـقف الســـويس، يـــوم الســـبت 2٠ مـــارس 
التابعـــة  جنيفـــة  بقريـــة  جرجـــس  مـــار  الشـــهيد  كنيســـة  فـــي  2٠21م، 
لإليبارشـــية، بســـيامة من الشمامســـة كهنة للخدمة بالكنيســـة ذاتها، وهما 
)1( الشـــماس بطرس ســـليمان باســـم القس بطرس، )2( والشـــماس جيد 
مريـــس باســـم القـــس بولـــس. شـــارك فـــي الصلـــوات عدد من اآلبـــاء كهنة 

اإليبارشـــية. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا بمـــوا، وللكاهنيـــن الجديديـــن، 
ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب. 

إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والباري
فـــي يـــوم األحـــد 21 مـــارس 2٠21م، قـــام نيافـــة األنبـــا ماركـــوس 
أســـقف دميـــاط وكفـــر الشـــيخ والبـــراري، بكنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس 
بكفر الخير، التابعة لإليبارشـــية، بســـيامة الشـــماس جورج ميخائيل لينال 
درجـــة القسيســـية باســـم القـــس آنجيلـــوس. شـــارك فـــي صلـــوات القـــداس 

والســـيامة عـــدد مـــن اآلبـــاء الكهنـــة والشمامســـة والشـــعب. 

كمـــا قـــام نيافتـــه يـــوم االثنيـــن 22 مـــارس 2٠21م، بكنيســـة الشـــهيد 
مـــار جرجـــس بســـيدي ســـالم، بســـيامة الشـــماس أســـامة نصيـــف كاهًنـــا 
للكنيســـة ذاتها باســـم القس مكاري. شـــارك في صلوات القداس والســـيامة 

عـــدد مـــن اآلبـــاء الكهنة والشمامســـة والشـــعب. 
خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبا ماركوس، والكاهنين الجديدين، ولمجمع 

اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وسائر أفراد الشعب. 

إيبارشية نورث وساوث اكروالينا وكنتايك 

قـــام نيافـــة األنبـــا بيتـــر، أســـقف نـــورث وســـاوث كاروالينـــا وكنتاكـــي، يوم 
األحد 21 مارس 2٠21م، بســـيامة الشـــماس أندرو مســـعود كاهًنا لكنيســـة 

الصالة ادلائمة ليست بكرثة الكالم، بل تمجيد وتسبيح خيرج من القلب وبال انقطاع.  )الشيخ الروحاين(
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الســـيدة العـــذراء بمدينـــة جرينفيـــل فـــي واليـــة ســـاوث كاروالينـــا )كاروالينـــا 
الجنوبيـــة( باســـم القـــس موســـى. شـــارك في الصـــاة أصحاب النيافـــة: األنبا 
كاراس أسقف بنسلفانيا ودياوير ومارياند وويست فيرجينيا، واألنبا أبراهام 
األســـقف العـــام بإيبارشـــية لـــوس آنجلـــوس، واألنبـــا ســـارافيم أســـقف أوهايـــو 
وميتشـــيجان وإنديانـــا، واألنبـــا بيزيـــل واألنبـــا جريجـــوري األســـقفان العامـــان 
بإيبارشـــية جنوبـــي الواليـــات المتحـــدة. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا بيتـــر، 
وللقـــس موســـى، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب. 

إيبارشية ابلحر األحر

فـــي يـــوم الســـبت 2٠ مـــارس 2٠21م، قـــام نيافـــة األنبـــا إياريـــون 
أســـقف البحر األحمر، بســـيامة تســـعة آباء كهنة عموميين جدد للخدمة 
بكنائـــس مـــدن الغردقـــة وســـفاجا وبـــورت غالـــب. شـــارك فـــي الصـــاة 
أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا ســـلوانس أســـقف ورئيس دير األنبـــا باخوميوس 
)الشـــايب( باألقصـــر، واألنبـــا دانيـــال أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا بـــوال 
بالبحـــر األحمـــر، واألنبـــا تكا أســـقف دشـــنا. واآلبـــاء الكهنـــة الجدد هم: 
)1( القـــس أثناســـيوس عريـــان نجيـــب، )2( القـــس يعقـــوب خلـــف، )٣( 
القـــس آنجليـــوس مراد ميســـاك، )4( القـــس بافلى راجي نخلة، )5( القس 
أنطونيـــوس عيـــد ثابـــت، )6( القـــس مـــارك القمـــص كيرلـــس، )7( القس 
ســـيرافيم عـــادل فـــوزي، )8( القس تكا كمال فـــوزي، )9( القس فلوباتير 
رومانـــي خليـــل. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا إياريون، واآلبـــاء الكهنة 

الجـــدد، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب. 

ثالث مكرسات جديدات بإيبارشية سمالوط
فـــي يـــوم األحـــد 14 مـــارس 2٠21م، قـــام نيافـــة األنبـــا بفنوتيـــوس 
مطـــران ســـمالوط وطحـــا األعمـــدة، بتكريـــس ثـــاث مكرســـات جديـــدات 
للخدمـــة، وذلـــك في كنيســـة مخلص العالم )مقر المطرانية(، والمكرســـات 
الجديـــدات، هـــن: )1( تاســـوني دميانـــة، )2( وتاســـوني إيرينـــي، )٣( 
وتاســـوني بيربتـــوا. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا بفنوتيوس، وللمكرســـات 

الجديـــدات، ولمجمـــع مكرســـات اإليبارشـــية. 

نياحة القمص متياس اغيل من إيبارشية أسوان
رقد في الرب بشـــيخوخة صالحة مســـاء يوم الخميس 11 مارس 2٠21م، 
القمـــص متيـــاس غالـــي، كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مار جرجـــس بمنطقـــة الفابريقة 
بكـــوم إمبـــو التابعـــة إليبارشـــية أســـوان وتوابعهـــا، عـــن عمـــر بلـــغ 8٠ ســـنة، 
بعـــد خدمـــة كهنوتيـــة دامـــت لمـــا يقـــارب ٣8 ســـنة. ُوِلـــد ِباســـم عزمـــي غالـــي 
يـــوم 4 مـــارس 1941م، خـــدم بكنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس الفابريقـــة وصار 
أميـــن خدمـــة مـــدارس األحـــد بهـــا. ســـيم كاهًنـــا علـــى الكنيســـة ذاتهـــا يـــوم 2 
أكتوبـــر 198٣م، بيـــد نيافـــة األنبـــا هـــدرا مطـــران أســـوان، ونـــال مـــن يـــده رتبـــة 
القمصيـــة يـــوم 11 أبريـــل مـــن عـــام 1989م. قـــام بتعميـــر كنيســـته مرتيـــن مرة 
فـــي ثمانينيـــات القـــرن الماضـــي ومـــرة أخرى في التســـعينيات بعـــد أن تعرضت 
للحريـــق. رعـــى شـــعب الكنيســـة، رعايـــة أمينـــة واتصـــف بطـــول األنـــاة واتســـاع 
القلـــب واالهتمـــام بالجميـــع. وأقيمـــت صلوات تجنيزه بكنيســـته مســـاء اليوم ذاته 
بحضـــور عـــدد محـــدود من اآلباء الكهنة وأفراد أســـرته، نظًرا للظروف الحالية. 
خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا هـــدرا مطـــران أســـوان وتوابعهـــا، ولمجمـــع اآلبـــاء 

كهنـــة اإليبارشـــية، وألســـرته المباركـــة ولـــكل محبيـــه وأبنائه. 

نياحة القمص زكريا سعيد اكهن 
كنيسة مار جرجس بأرض اجلنينة - قطاع رشق السكة

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحة مســـاء يـــوم الجمعة 19 مـــارس 2٠21م، 
القمص زكريا ســـعيد، كاهن كنيســـة الشـــهيد مار جرجس بأرض الجنينة، التابعة 
لقطـــاع كنائـــس شـــرق الســـكة الحديـــد بالقاهـــرة، عـــن عمـــر يناهـــز 76 ســـنة، بعد 
خدمة كهنوتية امتدت ألكثر من ٣4 ســـنة، حيث ســـيم كاهًنا بيد مثلث الرحمات 
قداســـة البابـــا شـــنودة الثالـــث يـــوم 28 نوفمبـــر 1986م، ونـــال رتبـــة القمصية في 
شـــهر نوفمبر 2٠2٠م، بيد قداســـة البابا تواضروس الثاني. وأجرى قداســـة البابا 
تواضـــروس الثانـــي اتصـــااًل هاتفيًّا بنيافة األنبا مارتيروس األســـقف العام لكنائس 
قطـــاع شـــرق الســـكة الحديـــد، قـــدم خالـــه تعازيـــه لنيافتـــه وألســـرة األب المتنيـــح. 
وقـــد أقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه، بكنيســـته، فـــي الواحـــدة مـــن بعد ظهر اليـــوم التالي 
بحضـــور نيافـــة األنبـــا مارتيـــروس، واقتصـــرت المشـــاركة في الجنـــازة على اآلباء 
الكهنـــة وأســـرة األب المتنيـــح تنفيـــًذا للتعليمات الكنســـية بتجنب التجمعات بســـبب 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا مارتيـــروس، ولمجمـــع 

كهنـــة القطاع، وألســـرته المباركـــة، وكل محبيه. 

كنيسة اآلباء الرسل والشهيد يوحنا الُجندي األشروبي
اآلباء الكهنة والشمامسة والشعب
وكل قطاعات الخدمة وإخوة الرب

واللواء عادل مكرم
والُمعلم إبراهيم عياد
يزفون إلى السماء

األسقف الراعي المحبوب
نيافة الحبر الجليل

األنبا أثناسيوس
أسقف بني مزار والبهنسا

له السماء ولنا العزاء

الُمنتظر منك أن تقيم اإلنسان الساقط، ال أن تقيض عليه. )القديس سمعان العمودي(

نياحة آباء كهنة
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تاماف »خاريس« األم ابلديلة املثايلة
ىلع مستوى اجلمهورية

تامـــاف  الراهبـــة  حصلـــت 
»خاريس« على المركز األول 
علـــى مســـتوى الجمهوريـــة في 
المثاليـــات  األمهـــات  مســـابقة 
التـــي تنظمهـــا وزارة التضامن 
االجتماعـــي ســـنوًيا. وجـــاءت 
األم خاريـــس )أي نعمـــة فـــي 
اللغـــة اليونانيـــة( األولـــى فـــي 
علـــى  البديلـــة  األم  مســـابقة 
الرعايـــة  مؤسســـات  مســـتوى 

النســـب«.  »كريمـــي 

وتتولـــى األم خاريـــس رعايـــة أبنـــاء جمعيـــة االتحـــاد القبطيـــة للبنيـــن 
)دار مـــار مرقـــس(، وترّبـــت على يديها أجيال عديدة من أبناء الجمعية، 
أنهـــى الكثيـــرون منهـــم تعليمهـــم وتخرجوا وعملوا في مهـــن عديدة وصار 
لـــكل منهـــم أســـرة صغيـــرة، وظلـــت األم »خاريـــس« أًمـــا لهـــم وألســـرهم. 
وبالطبـــع كان حـــرص األم الراهبـــة علـــى عاقـــة أبنائهـــا باهلل كبيـــًرا فنموا 
وكبـــروا فـــي حضـــن الكنيســـة وشـــبعوا مـــن أســـرارها وتعاليمهـــا، وصـــاروا 

ناجحيـــن فـــي حياتهـــم مـــن كل ناحية. 

اللكية اإللكييكية تتيح دراسة 
العلوم الالهوتية عب اإلنرتنت 

أعلنـــت الكليـــة اإلكليريكيـــة الاهوتيـــة القبطيـــة األرثوذكســـية باألنبـــا 
رويـــس، عـــن تقديمها دراســـة فـــي العلوم الاهوتية عبر موقعها الرســـمي 
على اإلنترنت، متاحة لكل أبناء الكنيســـة داخل وخارج مصر. الدراســـة 
مكّونـــة مـــن خمســـة مســـتويات بنظـــام الســـاعات المعتمدة، فـــي عناوين: 
مدخـــل إلـــى العهـــد القديـــم، ومدخل إلى العهـــد الجديـــد، وجغرافيا الكتاب 
المقـــدس، والاهـــوت العقيدي، ومقدمات في الاهوت الطقســـي، ولغتين 
مختارتيـــن مـــن العبريـــة واليونانيـــة والقبطيـــة واإلنجليزيـــة، إلـــى جانـــب 
البحـــث العلمـــي. والمشـــاركة فـــي الدراســـة عـــن طريـــق الموقـــع التالـــي: 

./https://courses.coptictheo.org

إتمام املستوى األول من دبلومة اتلوجه اجلنيس 
غي املرغوب

أتمـــت اللجنـــة المجمعيـــة للصحـــة النفســـية ومكافحـــة اإلدمـــان، يـــوم 
عـــاج  دبلومـــة  مـــن  األول  المســـتوى  2٠21م،  مـــارس   22 االثنيـــن 
 Unwanted same( المرغـــوب  غيـــر  المثلـــي  الجنســـي  التوجـــه 
 PATH Training« مؤسســـة  مـــع  بالتعـــاون   ،)sex attraction
Program«، الـــذي قدمـــه الدكتـــور ريتشـــارد كوهيـــن المعالـــج نفســـي 

ومديـــر مٔوسســـة PATH، وبحضـــور 6٠ متدرًبـــا مـــن أبنـــاء الكنيســـة 
مـــن األطبـــاء واألخصائييـــن النفســـيين واآلبـــاء الكهنـــة والخـــدام مقدمـــي 
المشـــورة المتخصصين في مســـاندة الحاالت التي تعاني من الســـلوكيات 
اإلدمانية واإليذاءات بأنواعها. تكون التدريب من خمســـة لقاءات مكثفة 

فـــي حـــدود 4٠ ســـاعة تدريبيـــة عبـــر اإلنترنـــت. 

كورس قانون الصحة انلفسية
نظمـــت اللجنـــة المجمعية للصحة النفســـية ومكافحـــة اإلدمان، يومي 
الجمعـــة والســـبت 19 و2٠ مـــارس 2٠21م، كـــورس قانـــون الصحـــة 
النفســـية، لآلبـــاء الكهنـــة والخـــدام والخادمات والقائميـــن على بيوت إعادة 
التأهيـــل للمدمنيـــن والمهتميـــن بإقامة مراكز عاجيـــة، بهدف رفع الوعي 
بمبـــادئ ومفـــردات قانـــون رعايـــة المريض النفســـي الذي يؤهل المنشـــآت 
واألفـــراد للعمـــل بصـــورة قانونيـــة وصحيحة. شـــمل التدريـــب موضوعات 
تاريخ الطب النفســـي، وأنواع األمراض النفســـية، وقانون الطب النفســـي، 
وحقوق المريض النفســـي، وكيفية التعامل ومســـاعدة المريض النفســـي، 
الكـــورس  قـــدم  قانونيًّـــا.  المرخصـــة  المنشـــآت  شـــروط  إلـــى  باإلضافـــة 
المـــدرب، الدكتـــور ماجـــد عزمـــي بطـــرس، استشـــاري األمـــراض النفســـية 
والعصبيـــة وعـــاج اإلدمـــان ورئيـــس المجلـــس اإلقليمي للصحة النفســـية 
بأســـيوط، وشـــارك فـــي التدريـــب 56 كاهًنـــا وخادًمـــا وخادمـــة مـــن 1٣ 

إيبارشـــية وقطاعـــات القاهـــرة الكبـــرى الرعويـــة، عبـــر تطبيق زووم. 

مبادرة جديدة للجنة املرأة باملجمع
أطلقـــت لجنـــة خدمـــة المـــرأة التابعـــة للجنـــة األســـرة بالمجمـــع المقدس 
للكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية، مبـــادرة بعنـــوان »الوجه اآلخـــر« مكونة 
مـــن سلســـلة ڤيديوهـــات توعويـــة حـــول تعامـــل أفـــراد األســـرة مـــع مواقـــع 
التواصـــل االجتماعـــي. وتخاطب الفيديوهات بشـــكل أساســـي المرأة نظًرا 
إلى دورها كأم وزوجة في الحفاظ على أســـرتها من مضار »السوشـــيال 

ميديـــا«، ومســـاعدتها على االســـتفادة مـــن منافعها. 

نيافة األنبا أاغبيوس يستقبل 
سفي اإلمارات بمطرانية دير مواس

نيافـــة  اســـتقبل 
أغابيـــوس،  األنبـــا 
أســـقف ديـــر مـــواس 
الســـفير  ودلجـــا، 
دكتـــور حمـــد ســـعيد 
ســـفير  الشامســـي، 
اإلمـــارات  دولـــة 
المتحـــدة  العربيـــة 
يـــوم  مصـــر،  فـــي 
مـــارس  الســـبت 1٣ 

2٠21م، فـــي مقـــر المطرانيـــة. كان في اســـتقبال الزيارة الودية مع نيافة 
األنبـــا أغابيـــوس، عـــدد مـــن اآلبـــاء الكهنـــة والخـــدام وأبنـــاء الكنيســـة. 

ْسَمُع.« )إشعياء 65: 24(
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نيافة األنبا إسطفانوس 
يفتقد إيبارشية بين مزار

زار نيافـــة األنبـــا إســـطفانوس، أســـقف ببـــا والفشـــن وسمســـطا والنائب 
البابوي إليبارشـــية بني مزار والبهنســـا، يوم األحد 14 مارس 2٠21م، 
إيبارشـــية بنـــي مـــزار، وذلـــك لمتابعـــة العمـــل الرعـــوي باإليبارشـــية، وعقد 
لقاًء مع مجمع اآلباء الكهنة، نقل خاله تعزية قداســـة البابا تواضروس 
الثانـــي فـــي رحيـــل مثلـــث الرحمـــات المتنيـــح األنبـــا أثناســـيوس أســـقف 

اإليبارشـــية، وألقـــى نيافتـــه كلمـــة روحية عـــن »التلمذة«. 

نيافة األنبا مكسيموس 
يفتتح بيت مسنات بـ«الزنهة 2«

األنبـــا  نيافـــة  افتتـــح 
العـــام  األســـقف  مكســـيموس، 
الســـام  مدينـــة  قطـــاع  لكنائـــس 
 2٠ الســـبت  يـــوم  والحرفييـــن، 
مـــارس 2٠21م، بيـــت ضيافـــة 
مـــار مرقـــس للمســـنات الملحـــق 
مرقـــس  مـــار  القديـــس  بكنيســـة 
رجيلـــة،  أبـــو   2 النزهـــة  بحـــي 
إداريًّـــا  البيـــت  يتبعهـــا  والتـــي 

ورعويًّـــا. 

تذاكر إقامة أول قداس بكنيسة 
مارجرجس وأيب سيفني بمنطقة الواحة بمدينة نرص

أتحـــّدث بنعمـــة المســـيح في هذا 
المقـــال عن بعـــض فضائل في حياة 
أبينا الحبيب القّمص بيشـــوي كامل:

أّواًل: ُحّبـــه للصاة: كان يقضي 
أوقاًتـــا طويلـــة فـــي الصـــاة.. ســـواًء 
فـــي مخدعـــه، أو فـــي الكنيســـة، أو 
فـــي زياراتـــه لألديرة.. كان باإلضافة 
لصلـــوات األجبيـــة والتســـبحة، يحّب 
الصلـــوات االرتجالّيـــة، فيشـــارك فـــي 
الُخـــّدام،  مـــع  الصـــاة  اجتماعـــات 
للصـــاة..  خاّصـــة  ســـهرات  ويقيـــم 
كان يقـــف أمـــام المذبـــح فـــي القّداس 
كناٍر ملتهبة. وكأّنه قد اشـــتعل بنار 
الذبيحـــة اإللهّيـــة المذبوحة عن حياة 
العالـــم.. وكانـــت خبرتـــه الغنّيـــة مـــع 
ال  روحيًّـــا  وقـــوًدا  اإللهـــي  القـــداس 
ينُضب، ُيشـــِعل قلبه الوديع بالمحّبة 

والقداســـة والفـــرح..
ثانًيا: ِعشـــقه لإلنــــجيل: أحّب 
اإلنجيل بشكل يفوق الوصف، وكان 
هـــو رفيقه وصديقـــه ومصدر تعزيته 
في كّل الظروف. كان يأُخذ خلوات 
كثيـــرة، يقضيها مع اإلنجيل.. ســـواء 
»نصـــف يـــوم« يقضيـــه فـــي منطقـــة 
المدافـــن، بعيـــًدا عـــن كّل أحـــد.. أو 
في خلوة لمّدة أســـبوع بأحد األديرة.. 
أو فـــي خلـــوة لعـــّدة أيـــام عنـــد أحـــد 
األصدقـــاء برشـــيد، أو فـــي مناطـــق 
أخـــرى نائيـــة.. كان يحـــّب أن يكتب 
اإلنجيـــل،  هوامـــش  علـــى  تأماتـــه 
يكتـــب  أو  فيـــه،  بالتخطيـــط  ويقـــوم 
فـــي أوراق خارجّيـــة.. ولمـــا احتـــاج 
لمســـاحة أكبـــر، قـــّرر إعـــادة تجليـــد 
إنجيلـــه ليكـــون فـــي ثاثـــة مجّلدات، 
بحيـــث يضـــع صفحـــة بيضـــاء بيـــن 
اإلنجيـــل..  أوراق  مـــن  ورقتيـــن  كّل 
فأصبـــح عنده مجلدين كبيرين للعهد 
القديـــم، ومجّلـــد كبير للعهـــد الجديد، 
وكان يســـجل تأّماتـــه وصلواتـــه في 
لـــكّل  الُمقاِبلـــة  البيضـــاء  الصفحـــة 
صفحـــة يقرأهـــا مـــن اإلنجيـــل..! في 
دائـــم  كان  األخيـــر،  مرضـــه  فتـــرة 
القـــراءة فـــي اإلنجيل، أو يجعل أحًدا 

مـــن الموجوديـــن يقـــرأ له..
ثالًثـــا: أبّوتـــه الروحّيـــة: كانـــت 
أبّوتـــه نابعـــة مـــن تمّتعـــه الشـــخصي 
بأبـــّوة هللا.. فـــكان لديـــه قلـــب كبيـــر 
بمشـــاعر  ويفيـــض  للـــكّل،  يّتســـع 
االهتمام والتشجيع للكبار والِصغار. 

كان دائًمـــا ينظـــر للنقـــاط اإليجابّيـــة 
أحـــًدا..  يديـــن  وال  نفـــس،  كّل  فـــي 
ع ِصغار  بـــل ينّمـــي المواهـــب ويشـــجِّ
النفـــوس، ويســـند الضعفـــاء، ويتأّنـــى 
الذيـــن  يلتقـــط  كان  الجميـــع.  علـــى 
يرى فيهم االســـتعداد ليكونوا قيادات 
بتلمذتهـــم..  ويهتـــّم  الكنيســـة،  فـــي 
فيأخذهم معه في االفتقاد، ويســـّلمهم 
المتدرِّجـــة،  المســـؤولّيات  بعـــض 
مـــع إرشـــادهم روحّيـــا.. فَتَخـــّرج مـــن 
تحـــت يديـــه عـــدد كبيـــر مـــن اآلبـــاء 
كان  والخـــّدام..  والرهبـــان  الكهنـــة 
يتمّيـــز باحتـــرام مواهـــب كّل إنســـان، 
يفـــرض علـــى أحـــد شـــخصّيته  فـــا 
أو أســـلوبه، بـــل ينّميـــه فـــي االتجـــاه 

المناســـب لـــه..
رابًعـــا: طهـــارة ســـيرته: مّيـــزت 
حياة أبونا بيشـــوي بالســـيرة المقّدسة، 
الخاليـــة مـــن محّبـــة المـــال.. الزاهـــدة 
فـــي متـــاع الدنيـــا وأباطيـــل العالـــم.. 
عينيـــه،  مـــن  تشـــّع  الطهـــارة  كانـــت 
ويرتســـم نورها على وجهه، الُمشـــرق 
بلمعـــان عجيـــب.. فاجتـــذب اآلالف 
قبـــل  المقّدســـة،  حياتـــه  خـــال  مـــن 
كلماتـــه وعظاتـــه.. كان يتعامـــل مـــع 
الـــكّل بحـــّب نقـــي، وبحكمـــة إلهّية.. 
مـــع حـــرص علـــى وضـــوح الهـــدف 
بعيـــًدا عـــن أي انحـــراف مـــاّدي او 
حتّـــى  ســـيرته  قـــّوة  ِســـّر  ســـلوكي.. 
م مجّرد معلومات،  اليـــوم، أّنه لم يقـــدِّ
بـــل كانـــت تعاليمـــه محمولـــة علـــى 
بالجهـــاد  ُمعطَّـــرة  مقّدســـة،  حيـــاة 

األميـــن مـــن كّل القلـــب..
حـــّب  كان  كنســـّيته:  خامًســـا: 
كقـــول  دمـــه،  فـــي  يجـــري  الكنيســـة 
الثالـــث..  شـــنودة  البابـــا  المتنّيـــح 
أحّب طقســـها وصلواتها وقّديسيها.. 
فـــكان كنســـيًّا مـــن الطـــراز األول.. 
ربـــط حياتـــه بالكنيســـة فـــي تســـبحتها 
الجميلـــة  ومناســـباتها  اليومّيـــة، 
مـــن أصـــوام وأعيـــاد ســـّيدّية وأعيـــاد 
هـــذه  يعيـــش  وكان  قّديســـين.. 
إنجيلـــي  روحـــي  بعمـــق  المناســـبات 
يفـــوق الوصـــف.. كان حريًصا على 
القلـــب  ووحدانّيـــة  الكنيســـة،  ســـام 
فيهـــا.. كمـــا كان يجاهـــد باســـتمرار 
كّل  فـــي  الكنيســـة  مكانـــة  لتعزيـــز 

المحافـــل..

fryohanna@hotmail.com

ْجلَِنا. » )روميه 5: 8(
َ
َمِسيُح أل

ْ
ُْن َبْعُد ُخَطاٌة َماَت ال نَُّه َونَ

َ
َا، أل

َ
َ حَمَبََّتُه نل »َولِكنَّ اهلَل َبنيَّ
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 ينقـــل لنـــا العّامـــة ابـــن كبـــر 
)القـــرن 14م(، وكتـــاب الترتيـــب 
الطقســـي للبابـــا غبريـــال الخامس 
عظمـــة  )14٠9-1427م(، 
ممـــا  األســـقف،  تجليـــس  طقـــس 
الخطيـــرة،  مســـؤليته  علـــى  يـــدّل 
وكرامـــة رتبـــة األســـقفية الجليلـــة، 
حيـــث ُيشـــترط أن يكـــون بصحبـــة 
أو  خمســـة  الجديـــد  األســـقف 
ثاثـــة علـــى األقـــل مـــن األســـاقفة 
الُمكلَّفيـــن من ِقَبل البابا البطريرك 
شـــرطونيته.  لضمـــان  بتجليســـه، 
خمـــس  مـــن  الطقـــس  يتكـــون 

مراحـــل طقســـيه وهـــي:
أواًل: مكان مبيتهم

يكـــون مبيتهم فـــي أقرب قرية أو 
مدينـــة أو ديـــر لإليبارشـــية، ويكـــون 
بأيديهـــم األناجيل المقدســـة، فيجلس 
وســـط  فـــي  الجديـــد  األســـقف  األب 
الكهنـــة  إليـــه  فيحضـــر  األســـاقفة، 
ومعهـــم المجامر، والشـــعب وبأيديهم 
النخـــل،  وســـعف  الزيتـــون  أغصـــان 
ويقولـــون  ميطانيـــة  لـــه  ويعملـــون 
eulogimenoc. ثـــم ُتصّلـــى صاة 

الشـــكر وُيرَفع البخـــور، وبعدها ُتقال 
وذكصابتـــري   kurie ele/con
الثاثـــة  ثـــم  الخمســـون،  والمزمـــور 
وُيقـــرأ  اإلنجيـــل،  وأوشـــيه  تقديســـات 
»ولمـــا   )17-1:21( متـــى  إنجيـــل 
قربوا من أورشـــليم... وبات هناك«، 
ثم يرّدون بمرد wcanna، ثم يركب 
والكهنـــة  حمـــاًرا،  منهـــم  أســـقف  كل 
مرفوعـــة،  والصلبـــان  بالمجامـــر، 
والشمامســـة يرتلـــون wcanna ومـــا 
يائـــم، ويتوجهون إلى الكنيســـة أو 
الديـــر الذي جـــرت العـــادة بالتجليس 
فيـــه، فُيقـــال المزمـــور واإلنجيـــل من 
ويـــرّدون   ،)11-1:11( مرقـــس 
»الجالس فـــوق الشـــاروبيم، اليوم 
ظهـــر فـــي أورشـــليم، راكًبـــا علـــى 
وحولـــه  عظيـــم،  بمجـــد  جحـــش 
طقـــوس ني آنجليـــوس«. ثـــم ُتقال 
كبيـــر  ويقـــول  الطلبـــات،  بعـــض 
األســـاقفة من كتاب التجليس أوشـــية 
ثـــم   p_ v] pipantokratwr
يقولـــون kuri ele/con 18 دفعة، 

Marmina 438@gmail com
 vai وبعدهـــا يقـــول كبيـــر األســـاقفه
يرتـــل  ثـــم   ،ete ebolhitotf
الكهنـــة Marenouwnh ebol وهم 

داخلـــون البيعـــة.
ثانًيا: أمام الباب الثاني 

يقفـــون يصلـــي كبيـــر  عندمـــا 
األســـاقفة صـــاة الشـــكر، ويرفـــع 
 kurie البخـــور وهم يرتلـــون لحن
ele/con والمزمـــور الخمســـين، 
وبعـــده الثاثـــة تقديســـات وأوشـــية 
-1٣:16( متـــى  مـــن  اإلنجيـــل 

إلـــى  يســـوع  جـــاء  »ولمـــا   )19
نواحـــي قيصريه فيلبـــس... يكون 

محلـــواًل فـــي الســـموات«.
ثالًثا: عند باب الخورس 

ثـــم يتجهون إلى بـــاب الخورس 
وهـــو ُمغَلـــق، وأثنـــاء ذلـــك يـــرّدون 
باللحـــن  البطريـــرك  بذكصولوجيـــة 
الشـــعانيني، فيفتح األســـقف الجديد 
أوشـــية  وُتقـــال  الخـــورس،  بـــاب 
اإلنجيـــل ومـــارو تشاســـف، وُيقـــال 
اإلنجيـــل مـــن لوقـــا )14:4-٣٠( 
»ورجـــع يســـوع بقـــوة الـــروح... أّمـــا 
هـــو فجـــاز في وســـطهم ومضى«، 
باللحـــن  اإلنجيـــل  مـــرد  ُيقـــال  ثـــم 
الثاثـــة  ُتصلـــى  ثـــم  الفرايحـــي، 
التحاليـــل  ثـــم  الكبـــار،  أواشـــي 
وكيريـــي ليصـــون 26 مـــرة، وُيختـــم 
بالبركة، ثم ُيقال لبش يوم االربعاء 
ثـــم   ،Izeki/l piprov/t/c
يدخـــل األســـقف الجديـــد مـــن بـــاب 
الخـــورس وهـــو يقـــول: »افتحوا لي 
أبـــواب البر لكـــي أدخلها وأشـــكر 
الرب، هذا هـــو باب الرب واألبرار 

فيه«. يدخلـــون 
رابًعا: عند باب المذبح 

يســـجد األســـقف الجديـــد ويقّبـــل 
 kurie عتبـــه بـــاب المذبـــح، وُتقـــال
يصلـــي  ثـــم  مـــرات،   ٣  ele/con
كبير األســـاقفة صاة الشـــكر ويرفع 
الناقـــوس،  أربـــاع  وُترتـــل  البخـــور، 
أّمـــا األســـقف الجديـــد فيكون أســـفل، 
ثـــم ُتصلـــى Doxa Patri وأبانـــا 
 Amwini marenouwst ،الـــذي
أوشـــية  ثـــم  الخمســـون،  والمزمـــور 

ُيقـــال لحـــن: الســـبع  المرضـــى، ثـــم 
طرايـــق«، وأوشـــيه القرابيـــن، وُتقـــال 
ذكصولوجيـــة البطريـــرك، ثـــم قانـــون 
و  v] nai nan ثـــم  اإليمـــان 

kurie ele/con الكبيـــر ٣ مـــرات 
بالناقـــوس، وأوشـــية اإلنجيـــل، وُيقال 
إنجيـــل صـــاة باكر، ثم ُيـــرد بقانون 

اآلبـــاء ويختـــم بالبركـــة.
خامًسا طقس قداس التجليس 

الحمـــل  يقـــدم 
الكبيـــر  األســـقف 
ويصلـــي صاه الشـــكر 
ثـــم  التقدمـــة،  وأوشـــية 
لبـــس  األســـاقفة  يلبـــس 
الخدمة كامًا والبرانس 
وكذلـــك  البيضـــاء، 
الجديـــد.  األســـقف 
المرتلـــون  ويرتـــل 
 ،nicabeu t/rou
ويقـــول كبيـــر األســـاقفة 
تحليـــل الخـــدام، ويكمل 
كالمعتـــاد.  القـــداس 
اإلبركســـيس  وبعـــد 
ُيدِخلون األســـقف الجديد 
ويوّشـــحونه  المذبـــح، 
بتقاليـــده مثـــال الصليب، 
ويمســـك التقليـــد القبطـــي 
العربـــي  والتقليـــد  بيمينـــه 
بيســـاره، ويـــدوروا المذبح 

مرتليـــن لحـــن O monogen/c، ثـــم 
يخرجـــون خارًجـــا ويكـــون األســـقف 
الجديـــد في وســـطهم، وُيطَرح الطرح 
وtenouwst، وينهض األســـقف 
ثـــم  القبطـــي  التقليـــد  ويقـــرأ  الكبيـــر 
يقـــرأ التقليـــد عربًيـــا، ثـــم ُيقـــال لحـــن 
ذكصولوجيـــة  ُترتـــل  ثـــم  الفضائـــل 
مرقـــس الرســـول، ثـــم يصعـــدون إلى 
ويقـــف  الشـــموع،  وبأيديهـــم  المذبـــح 
األســـقف الجديـــد أمـــام المذبـــح وهـــو 
مطامـــن الـــرأس واألســـاقفة حوله، ثم 
ُتقـــال kurie ele/con ٣ مـــرات، 
صـــاة  األســـاقفة  كبيـــر  ويقـــول 
الشـــكر ويرفع البخـــور، وُتقال أرباع 
 ٣ الهيـــكل  ويـــدورون  الناقـــوس، 
kurie ele/ مـــرات، وُتقـــال بعدهـــا

الطلبـــات  وُتقـــال  مـــرات،   ٣  con
ثـــم  الحاضريـــن،  لألســـاقفة  تباًعـــا 
يقـــول األســـقف الكبيـــر هـــذه الطلبـــة 
 p_ v\] nte nijom للشـــرق 
الجديـــد  واألســـقف  المذبـــح،  فـــوق 
مطامـــن  وهـــو  المذبـــح  بـــاب  أمـــام 

الـــرأس، ثم توقد الشـــموع ويدورون المذبح 
دورة واحـــدة وهـــم يرتلـــون بالناقـــوس لحـــن 
nieynoc t/rou، ثـــم ُتقـــال نبوتـــان من 
أســـفار الملـــوك، ثـــم يدخلـــون المذبـــح وهم 
ثـــم يصعـــد   ، `vnau `mpìcmou يقولـــون 
ويقـــف  المذبـــح،  إلـــى  األســـاقفة  كبيـــر 
الهيـــكل مطامـــن  قـــدام  الجديـــد  األســـقف 
الـــرأس، ويضـــع اإلنجيـــل المقـــدس فـــوق 
 axioc األســـاقفة  كبيـــر  ويقـــول  رأســـه، 

الـــخ، ثم ُتقال [marentwbh v، وآخر 
كل طلبـــة يقولـــون kurie ele/con، ثـــم 
 ،p_ sop erok يقـــول كبيـــر األســـاقفه
ويقولـــون kurie ele/con  ٣مـــرات، ثم 
 v/etsop vn/b `p_ أوشـــية  ُتقـــال 
آلخرهـــا، ويوضـــع اإلنجيـــل علـــى رأســـه 
ويقولـــون a[ioc، ثـــم ُتقـــال ثمانـــي قطـــع 
 ،axioc قطعـــة  كل  آخـــر  وفـــي  مدايـــح 
 vnau تقديســـات، ويرتلـــون  الثاثـــة  ثـــم 
الجديـــد  يقـــول األســـقف  ثـــم   ، `mpìcmou
ويقولـــون  واإلنجيـــل،  اإلنجيـــل  أوشـــية 
axioc. ويكمـــل األســـقف الجديـــد القداس 
اإللهـــي كالمعتـــاد، ووقـــت االبروســـفارين 
ووقـــت   ،auen piar,/ereuc يقولـــون 
 auen ]trapeza ُيقـــال  القربـــان 
الـــروح  حلـــول  لحـــن  ُيقـــال  ثـــم   ، `nnoub
القـــداس، ويعطـــي  ينتهـــي  حتـــى  القـــدس 
هو التســـريح ويفـــّرق األولوجيـــة، ويقولون 
لـــه لحـــن eulogimenoc اإلســـكندراني، 
ثـــم يتوجهـــون إلـــى بيـــت الوليمة ويجلســـوه 
فـــي الوســـط، وهـــو الـــذي يبـــارك ويصرف 

الشـــعب بســـام.

عظيمة ه قوة اتلوبة، فإنها ىلع األقل جتعلنا اكثللج، نبيض اكلصوف، حىت وإن اكنت قد ملكت اخلطية علينا وصبغت نفوسنا. )القديس يوحنا اذلهيب الفم(
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مقدمة:
في مناسبة ذكرى نياحة قداسة البابا شنوده الثالث )17 
مـــارس 2٠12م(، ُنقـــدم للقـــراء أحـــد المشـــروعات التي بدأها 
قداســـته حينمـــا كان راهًبا، ثم ســـار قداســـة البابـــا تواضروس 
الثانـــي علـــى تشـــجيعها والعمل على إكمـــال بعضها أو البدء 
فيمـــا تأخـــر البـــدء فيـــه، وذلك هو موضـــوع المدائح والترانيم 
فـــي الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية ومعالجـــة وتصويب 

وتنقيـــح مـــا جاء فـــي كثير منها. 
وهـــذا المشـــروع الضخـــم بـــدأ فـــي جمعـــه القمـــص يوحنا 
كتابهمـــا  فـــي  االســـكندري،  هللا  نعمـــة  وجبـــران  جرجـــس، 
المعـــروف بـ«اللؤلـــؤة البهيـــة فـــي التراتيـــل الروحيـــة«، والـــذي 
صـــدر عـــام 1896م فـــي طبعتـــه األولـــى، وصـــواًل إلـــى مـــا 
أصدرتـــه رابطـــة مرتلـــي الكنيســـة القبطيـــة، وراجعتـــه اللجنـــة 
الطقســـية بالمجمـــع المقـــدس، بعنـــوان: »القيثـــارة الروحية في 

مدائـــح الكنيســـة القبطيـــة« عـــام 1998م.
وال نقصـــد مـــن مقالنـــا هـــذا حصـــر كتب المدائـــح، ولكن 
تســـليط الضـــوء علـــى دراســـة قـــام بهـــا الراهـــب أنطونيـــوس 
الســـرياني عـــام 1957م، وخطـــة عمل قدمهـــا في خطاب له 
احتفـــظ بـــه القمـــص ميخائيـــل ميخائيـــل كاهـــن كنيســـة رئيس 
المائكـــة بطوســـون وأوالده مـــن بعـــده )وشـــكر خـــاص لهـــم 
ولألســـتاذ مرقـــس أســـعد علـــى إعطائنـــا نســـخة منـــه(. وتنفيذ 
المدائـــح  تنقيـــح  فـــي  الســـرياني  أنطونيـــوس  الراهـــب  خطـــة 
والترانيم تحتاج بالفعل لمجهود مؤسســـي -وإن كان البعض 
ينـــادون اآلن بغيـــر ذلك على وســـائل التواصل االجتماعي- 
تلـــك الخطـــة التي ُوضعت بمنهـــج علمي رصين وبعد تفكير 

عميـــق وهادئ. 
لقـــد ســـبق واســـتطاع نظيـــر جيـــد أن ُيقـــدم دراســـة أّوليـــة 
مجلـــة  فـــي  جرجـــس،  حبيـــب  األرشـــيدياكون  شـــعر  فـــي 
مـــدارس األحـــد تحـــت عنـــوان: »حبيـــب جرجـــس الشـــاعر« 
نوفمبـــر  فـــي  الصـــادر  عددهـــا  فـــي 
وديســـمبر 1951م، ومن 
خـــال هـــذه الدراســـة 
نقـــف  المختصـــرة 
مشـــروعه  علـــى 
فـــي  الكبيـــر 
العربـــي  الشـــعر 
 ، ط قبـــا لأل
ُيفـــّرق  وكان 
»شـــاعر  بيـــن 
الصنعـــة« الـــذي 
يـــدرس قواعد 

الشـــعر وبحـــوره وأوزانـــه وتفاعيلـــه وقوافيـــه، وبيـــن »الشـــاعر 
المطبـــوع بفطرتـــه« الذي ُيدرك موســـيقى ولحن قبل أن ُينظم 
ألفاًظـــا، وصّنـــف القديس حبيب جرجس ضمـــن النوع الثاني 

من الشـــعراء.
ويـــردف قائـــًا: »ولقـــد جلســـت طويـــًا أقلـــب صفحات 
كتبـــه فـــي الشـــعر، وأدرس الرجل -ألول مرة- كشـــاعر.. 
إذ كان شـــاعًرا بفطرتـــه«، ثـــم ُيخبرنـــا عـــن نظـــم قصائـــده 
علـــى أنغـــام شـــعانيني وكيهكـــي وســـنوي وحزاينـــي، وألحـــان 
ومـــردات  ومدائـــح  وتذاكيـــات  وذكصولوجيـــات  إبصاليـــات 
القـــداس، ممـــا يعطينـــا إشـــارة ضمنية من مشـــروع نظير جيد 
الكبيـــر. ونرّجـــح أن هـــذا مـــا دعـــا األســـتاذ إدوارد ميخائيـــل 
أن ُيرســـل لـــه ليشـــارك فـــي هـــذا المشـــروع، أو ليضـــع خطته 
العمليـــة لينجـــزه، أو ليسترشـــدوا بـــه في خطتهـــم للعمل عليه. 
وربمـــا كان هـــذا العمـــل هـــو أســـاس تنقيـــح كتـــاب »اللؤلـــؤة 
البهيـــة فـــي المدائـــح« فـــي طبعتيـــه األولـــى والثانيـــة عامي 
1896، 1921م، والـــذي صـــدر فـــي كتـــاب »الـــدّرة فـــي 
المدائـــح األرثوذكســـية« والـــذي صـــدرت طبعتـــه األولى في 

1959م.
لقـــد قـــام قداســـته بحصـــر وجمـــع الُكتب الســـابقة للمدائح 
والترانيـــم الُمتاحـــة وتبويبهـــا، فقـــد ذكـــر أكثـــر مـــن 18 كتاًبـــا 
للمدائـــح  المطبوعـــة  الكتـــب  َفْحـــص  ثـــم  العربيـــة،  للمدائـــح 
ومعرفـــة محتوياتهـــا، ولـــم يُفتـــه التعليق على طريقـــة كتابتها، 
وكذلـــك التعليـــق علـــى األلحـــان الخاصـــة بالمدائـــح والترانيـــم 
وفًقا لنغمات األلحان القبطية، وتقســـيمه تلك الموســـوعة إلى 
عـــّدة أبـــواب منهـــا: مدائـــح كنســـية للمناســـبات الموّزعة على 
مـــدار الســـنة القبطيـــة )بمـــا فيها الصـــوم المقـــدس والقيامة(، 
ثـــم مدائـــح كيهـــك، ثـــم مدائـــح خاصـــة بتمجيـــد القديســـين، ثم 
مدائـــح فـــي موضوعـــات متفرقـــة، وفي آخرهـــا الترانيم. كذلك 
عّما يمكن عمله تجاه قبول الترانيم غير األرثوذكســـية والتي 
تتوافـــق مـــع الكتاب المقدس والعقيدة األرثوذكســـية مع ضبط 
ألحانهـــا علـــى نغمات ألحان قبطية واإلشـــارة لذلك، ولم يخُل 
خطابـــه –خطتـــه- مـــن التشـــديد علـــى أن يكون مـــا ُيقال في 
أثناء توزيع الســـرائر المقدســـة المزمور المائة والخمســـون ثم 
األلحـــان القبطيـــة ثـــم المدائـــح العربيـــة. كذلـــك يضـــع خطـــة 
العمـــل علـــى مرحلتين: األولى الجمـــع واالختيار، ثم التنقيح 

والتهذيب.
ويكشـــف الخطـــاب إلمامه الكامـــل ببعض القطع العربية 
وكذلـــك نغمـــات األغانـــي الشـــعبية التـــي ُتتلـــى علـــى وزنهـــا، 
وذكـــر فـــي خطابـــه خمســـة أمثلـــة للمدائـــح الشـــعبية وأوزان 

 . بعضها
وقـــد قـــام بعـــد تولـــي الُســـدة البطريركية باالهتمـــام بذلك، 
وأولـــى التراتيـــل والمدائـــح العربيـــة اهتماًمـــا خاًصـــا إذ أصـــدر 
القرار رقم 28 بشأن مراجعة التراتيل والمدائح العربية وهذا 
نصـــه: »ُيعهـــد إلى االبنين المباركين الدكتور يوســـف 
منصـــور، األســـتاذ جرجـــس رفلـــة، بتشـــكيل لجنـــة 
مـــن الشمامســـة ومن الشـــعراء األقبـــاط لمراجعة 
التراتيـــل والمدائـــح المســـتعملة فـــي الكنائس 
وبخاصـــة فـــي أثنـــاء التوزيع بالقداســـات 
وفـــي األبصلموديـــة الكيهكية، لتنقيحها 
أو لتأليـــف بعـــض مدائـــح أخـــرى عند 

الضـــرورة. )فـــي ١٩٧٢/١/١6م الموافـــق ٧ طوبه(«.
وُنشـــر ذلـــك القرار في مجلة الكـــرازة في عددها الصادر 
تاريـــخ يونيـــو وأغســـطس 197٣م، ص117، وقامـــا بالفعـــل 
بالعمـــل فـــي ذلـــك المشـــروع ولكنـــه لـــم يـــَر النـــور ربمـــا لعـــدم 

اكتماله. 
وبعد جلوس قداســـة البابا تواضروس الثاني على الســـدة 
البطريركيـــة، وســـيامته ألحد األحبـــار األجاء الذين لهم باع 
كبيـــر فـــي الطقـــوس واأللحـــان ودراســـتها، اســـتأنفت كنيســـة 
العـــذراء بـــروض الفـــرج شـــبرا إصـــدار كتابهـــا للمدائـــح تحـــت 
رعايتـــه بطبعـــات متتالية مزيدة ومنقحة، ولكن يبقى مشـــروع 
تلك الموســـوعة الشـــعرية لألقباط مفتوًحا يمكن العمل عليه، 
وهـــا نحـــن ننشـــر نـــص الخطـــاب الخـــاص بتلـــك الخطـــة مع 

تقســـيمه إلـــى فقـــرات، وكذلك نشـــر صورته.
نص الخطاب

1. )ص1( أخـــي العزيـــز األســـتاذ شـــوقي ميخائيل ]القمص 
ميخائيـــل ميخائيل[:

2. ســـام لـــك مـــن الـــرب يحفظـــك له بغير عثـــرة، ويديم 
محبتـــك وخدمتك الســـمه القدوس مشـــتعلة فيـــك على الدوام، 

وبعد،
محبتكـــم  لكـــم  وأشـــكر  الكريـــم  خطابكـــم  تســـلمت   .٣
وشـــعوركم الطيب من جهة ضعفي، الرب يعينني بصلواتكم 

. جميًعا
4. ومـــن جهـــة الموضـــوع الـــذي طلبتـــه منـــي يـــا أخـــي 
المحبـــوب، فإننـــي أقـــّدر أهميتـــه جـــًدا، وأشـــعر فيه بشـــعورك 
تماًما. وقد كلمني فيه من قبل أســـتاذنا الدكتور وهيب عطا 
هللا واألســـتاذ الكبيـــر تـــكا رزق وغيرهمـــا. ولكن لماذا أنا مع 

كل هـــذا أبـــدو واقًفـــا ولـــم أتقدم فيـــه عملًيا؟
5. فـــي الواقـــع إننـــي أريـــد أن أســـتقر مع نفســـي أواًل في 
هـــذه الخدمـــات الفكريـــة للكنيســـة ألنهـــا تكاثـــرت علـــيَّ جـــًدا. 
مـــن جهـــات  إلـــيَّ  أمامـــي اآلن مشـــروعات عديـــدة مقدمـــة 
متفرقـــة، ومطلـــوب منـــي فـــي إلحاح شـــديد أن أعمـــل في كٍل 
منهـــا: البعـــض يطلـــب مقـــاالت وتأمـــات روحيـــة، والبعض 
يطلـــب تفاســـير، والبعض يطلـــب ردوًدا وبحوًثا الهوتية على 
يطلـــب موضوعـــات  القائمـــة، والبعـــض  الهرطقـــات  بعـــض 
خاصـــة بالتاريـــخ الكنســـي، والبعـــض يطلـــب عظـــات علـــى 
القـــراءات الكنســـية، والبعـــض يطلـــب ترجمـــات لكتـــب اآلباء 
القديمـــة،  القديســـين، والبعـــض يطلـــب نشـــر المخطوطـــات 
والبعـــض يطلـــب مقـــاالت ُتنشـــر في مجات، وفي الســـنوات 
الماضيـــة ُطلبـــت منـــي أيًضـــا بحـــوث فـــي التربيـــة، ووضـــع 
كتـــب دينيـــة منهجية للتدريس فـــي المدارس ولدروس مدارس 
للكنيســـة  وترانيـــم  مدائـــح  إصـــاح  تطلبـــون  وأنتـــم  األحـــد، 

وتأليـــف مـــا يلـــزم إلكمـــال المشـــروع...

6. الكل يشـــرح أهمية الطلب ولزومه، وأنا حائر وســـط 
كل هـــذا، مـــاذا أعمـــل؟! كل مشـــروع مـــن هـــذه المشـــروعات 
يســـتغرق وقًتـــا ليـــس بقليـــل. ولو اســـتجبت لكل هـــذا ال يمكن 
أن يتبقـــى لـــي وقت للهدف الروحـــي الذي خرجت من أجله. 
وحتـــى إن فتحـــت هـــذا البـــاب ولـــو مجرد فتحـــة ضيقة فا بد 
أن يتطـــور األمـــر إلـــى مـــا هـــو أوســـع ويكـــون مـــن الصعـــب 

إغاقه...  علـــيَّ 
7. فمـــا رأيـــك أنـــت فـــي هـــذا الموقـــف؟ أنـــت تـــرى أنني 
فتحـــت لـــك قلبـــي بصراحـــة وشـــرحت لـــك موقفـــي، واثًقـــا من 

محبتـــك ومـــن ُحســـن تقديـــرك لهـــذه الظـــروف....
8. أمـــا مـــن جهة موضوع المدائـــح والترانيم الذي طلبتم 
منـــي إبـــداء رأيـــي فيـــه، فقـــد تأخـــرُت فـــي الـــرد عليكـــم حتـــى 
الديـــر  فـــي مكتبـــة  الموجـــودة  الكتـــب  أمامـــي كل  وضعـــت 
الخاصـــة بهـــذا األمـــر، وهـــي تزيد عن عشـــرين مؤلًَّفا منوًَّعا، 

وهأنـــذا أرســـل لكـــم رأيـــي بعـــد أخـــذ فكـــرة عنها:
9. )1( هـــل تريـــدون أن يقتصـــر كتابكـــم علـــى المدائـــح 
فـــي  الترانيـــم؟  بعـــض  فـــي خطابكـــم  أم يضـــم حســـبما ورد 
وليســـت  جديـــد،  شـــيء  المألوفـــة  الترانيـــم  هـــذه  أن  الواقـــع 
جـــزًءا مـــن الطقـــس الكنســـي. وإنمـــا هـــي لـــون مـــن التعزيـــة 

كثيون ال يقبلون االستسالم هلل، إال إذا فشلت طرقهم اإلنسانية. )ابلابا شنوده اثلالث(

إعداد:
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أو جماعيـــة.  فرديـــة  الخاصـــة 
هـــي مشـــروع مســـتقل يصح أن 
وإذا  خـــاص.  كتـــاب  لـــه  ُيفـــرد 
أن  أخبرتنـــي-  -كمـــا  أردت 
حســـب  يســـير  الكتـــاب  تجعـــل 
ومناســـباتها  الكنيســـة  طقـــس 
وأعيادهـــا مبتدًئـــا مـــن النيـــروز 
إلـــى كيهك إلـــى المياد... إلى 
القيامـــة... إلخ، فإنك ســـتحتار 
أيـــن تضـــع هـــذه الترانيـــم؟ )ص2(

إال إذا أفردت لها قســـًما خاًصا 
مســـتقًا تشـــعر بـــه أنهـــا شـــيء 
ســـتصل  أنـــك  كمـــا  منفصـــل، 
أن  وهـــي  أخـــرى  حقيقـــة  إلـــى 

الكتـــاب ســـوف ال ُيحتمـــل.
1٠. )2( وحتـــى المدائـــح 
وحدهـــا، يبـــدو أنـــك ســـوف ال 
تســـتطيع أن تضعهـــا كلهـــا فـــي 

كتـــاب واحـــد. هـــي حســـبما تعرف تتـــوزع على أربعة أقســـام:
11. )أ( مدائـــح كنســـية للمناســـبات الموزعـــة على مدار 
الســـنة القبطية: وقد وضع فيها القمص باســـيليوس المحرقي 
كتاًبـــا خاًصـــا ســـنة 1922م أســـماه )المدايـــح الكنســـية التـــي 
تقال في المواســـم واألعياد الســـيدية( ويقع في 157 صفحة. 
وكان يمكـــن أن يشـــمل أكثـــر مـــن 2٠٠ صفحة لو أنه نشـــر 
المدائح بطريقة األبيات الشـــعرية، وليس دمًجا في األســـطر 
كمـــا فعـــل. ومدائـــح هـــذا الباب وحده ليســـت بقليلـــة بدليل أن 
مدائـــح صـــوم األربعيـــن المقدســـة مع مدائح القيامـــة أفرد لها 
كتاًبـــا خاًصـــا نشـــرته جمعيـــة المحبـــة باســـم )الكنـــز األنفـــس 
فـــي مدائـــح الصـــوم المقـــدس( وهو في حوالـــي 9٠ صفحة.

شـــهر ومناســـبة  أنـــه  ومـــع  كيهـــك:  مدائـــح  12. )ب( 
ضمـــن شـــهور ومناســـبات الســـنة القبطيـــة، إاّل أن لـــه أهميـــة 
خاصـــة، وكثـــرة مدائحـــه تكاد تجعله شـــيًئا منفصـــًا. والدليل 
علـــى هـــذا أنه ُوضعت فيه كتب مســـتقلة مثـــل كتاب )مدائح 
كيهـــك( الـــذي أصدرتـــه جمعيـــة المحبـــة ويقـــع حســـب طبعة 
ســـنة 1954م فـــي 255 صفحـــة، وكتاب )األثمـــار الروحية 
فـــي المدائـــح الكيهكيـــة( الـــذي ُطبـــع بمعرفـــة القمـــص عبـــد 
المســـيح ســـليمان ســـنة 1928م ويقـــع فـــي 288 صفحـــة. 
علـــى أن )المدائـــح الكيهكية التي أّلفها القمص عبد المســـيح 
فـــي كتـــاب خـــاص وهـــي  قـــد صـــدرت  المســـعودي( وحـــده 
مدائـــح قيِّمـــة، كثيـــر منهـــا أفضـــل مـــن كثيـــر مـــن المدائـــح 
الكيهكيـــة المعروفـــة، وقـــد ُطبـــع بعضها إن لـــم يكن كلها في 
)األبصلموديـــة الكيهكيـــة( التـــي نشـــرها فـــي الســـنة الماضيـــة 
]1956م[ القمـــص عطـــا هللا المحرقـــي، وِقـــس علـــى ذلـــك 
بنســـبة أقل-فـــي العـــدد ال في القيمة- المدائـــح التي وضعها 
القمـــص جرجـــس الشـــنراوي ترجمـــًة لمدائـــح وهوســـات قبطية 

تقـــال فـــي كيهك.
وهـــي  القديســـين:  بتمجيـــد  خاصـــة  مدائـــح  )ج(   .1٣
األخـــرى كثيـــرة جـــًدا ويكفـــي أن مرقـــس جرجـــس وضـــع فيهـــا 
كتاًبـــا مـــن جزئيـــن أســـماه )الكنـــز الثميـــن فـــي مـــدح األنبيـــاء 
والشـــهداء والقديســـين(، والجزء األول منه فقط يقع في 21٠ 
صفحـــة. هـــذا عـــدا المدائـــح التـــي ُألفـــت متفرقـــة فـــي نبـــذات 
خاصـــة، ومدائـــح أخـــرى غيـــر هـــذه ألفهـــا آخـــرون فـــي كتب 
نشـــروها مثـــل المدائـــح التـــي ألفهـــا الشـــماس تـــادرس يســـى 
ضمـــن كتابـــه )الخزانـــة الذهبيـــة( طبعة ســـنة 1951م، وهي 
مدائـــح قيمـــة فـــي الواقـــع بالنســـبة إلـــى كثيـــر مـــن المدائـــح 
القديمـــة، ومثـــل المدائح التي وضعهـــا المعلم إبراهيم الهباش 
فـــي كتـــاب لـــه يقـــع في 112 صفحـــة اســـمه )روح االنتعاش 

فـــي مدائـــح الهباش(.
14. )د( مدائـــح فـــي موضوعـــات متفرقـــة: مثـــل مديحة 
تبكيت النفس ومديحة المجد للثالوث األقدس وهما مديحتان 
أورشـــليم  ومديحـــة  الحزيـــن،  القـــس  ومديحـــة  مشـــهورتان، 
غالـــي«.  والثمـــن  بيضـــة  الـــدالل  مـــع  »عروســـة  الســـمائية 

اهتمامـــك  لـــي  ذكـــرت  أنـــك  ومـــع 
بهـــذه المديحـــة األخيـــر، إال أننـــي 
أرجـــح أنهـــا وضعـــت علـــى نغمات 
علـــى  الشـــعبية  األغانـــي  إحـــدى 
مـــن طابعهـــا األرثوذكســـي  الرغـــم 
لفًظـــا الـــذي يبـــدو مثـــًا فـــي قـــول: 
»ياما في الجبال ســـّواح.. عابدين 
الشـــوك  يأكلـــو  خاويهـــم.  فـــي 
ِحلـــي  والحنضـــل  اللحـــاح..  مـــع 
ليـــس  القســـم  )ص٣(وهـــذا  ليهـــم« 
قليـــًا إذا ُضمـــت إليـــه كل المدائح 
المشـــهورة، وكثيـــر منهـــا محفـــوظ 
غيـــر مطبـــوع، وهـــو محفـــوظ فـــي 
فـــي  )المرتليـــن(  العرفـــاء  ذاكـــرة 
القـــرى واألريـــاف أكثـــر مـــن ذاكـــرة 
وُيمكـــن  الكبيـــرة،  المـــدن  مرتلـــي 
جمعـــه من قـــرى الصعيد أكثر من 
قـــرى الوجـــه البحـــري، وإذا أمكـــن 
جمـــع كل هـــذا، فإنـــي أؤكـــد أنه يكفـــي وحده إلصـــدار كتاب 
خـــاص بـــه، ويمكـــن أن ُيضـــم إلـــى هـــذا القســـم أيًضـــا مـــا 
ُنظـــم فـــي موضوعـــات عقائديـــة، وهـــو غيـــر مألـــوف حالًيـــا 
وال مشـــهور، ومثـــال ذلـــك مـــا ورد فـــي ص25-52 في نبذة 
)أناشـــيد أرثوذكســـية وترانيـــم عقائديـــة( لألرشـــيدياكون حبيب 

جرجـــس.
15. )٣( فمـــا الـــذي تقصدونـــه يـــا أخـــي العزيـــز مـــن 
هـــذه  مـــن  األول  القســـم  علـــى  ســـيقتصر  هـــل  مشـــروعكم؟ 
ســـيضيف  أم  جميًعـــا؟  ســـيضمها  أم  األربعـــة؟  األقســـام 
إليهـــا أيًضـــا بعـــض الترانيـــم؟ أم ســـيقتصر علـــى منتخبـــات 
مختـــارة مـــن كل هـــذه األقســـام؟ وفي هذه الحالـــة أّية المدائح 
ســـتختار؟ وإذا اخترتـــم، فهـــذا يعنـــي أنـــه ال بـــد لكـــم من جمع 
كتـــب المدائـــح جميعهـــا ليتســـنى لكـــم االختيـــار بعـــد المقارنة 

والتدقيـــق. والفحـــص 
البهيـــة(، وهـــو  إلـــى كتـــاب )اللؤلـــؤة  أشـــرتم   )4( .16
كتـــاب جامـــع ويقـــع فـــي أزيـــد مـــن ٣٠٠ صفحـــة، ومـــع ذلك 
فهـــو حســـبما ورد فـــي خطابكـــم –ُيعتبـــر ناقًصـــا مـــن بعـــض 
النواحـــي ويحتـــاج فيهـــا إلـــى تكميل- فهل ُيفهـــم من هذا أنكم 

ســـتصدرون كتاًبـــا ضخًمـــا ُيعتبـــر مرجًعـــا لجميـــع المدائـــح!
17. )5( اذا كنتـــم تريـــدون أن تخرجـــوا كتاًبـــا كنســـًيا 
يتمشـــى مـــع الطقس الكنســـي واللحن القبطـــي األصيل، فلي 
نصيحـــة أن تبتعـــدوا عـــن المدائـــح الموضوعـــة علـــى نغمات 
أغاني شـــعبية. فمثًا المديحة المشـــهورة »يا ســـام ع العدرا، 
روايحهـــا عاطـــرة، خارجـــة مـــن الناصـــرة، بفرح ومســـرة« هي 
مديحـــة موضوعـــة علـــى األغنيـــة الشـــعبية »حمامـــة حلـــوة.. 
منيـــن أجيبهـــا« التـــي مطلعهـــا »يا ســـام ع الُفلَّـــة.. روايحها 
التـــي  المدائـــح  كل  تفحصـــوا  أن  يقتضـــي  وهـــذا  هاّلـــة« 
ستنشـــرونها، وتتأكـــدوا أن لهـــا أصـــًا فـــي األلحان الكنســـية، 
ويحســـن أن تراجعـــوا كتـــب المدائـــح والترانيـــم التـــي ذكـــرت 
صراحـــة أســـماء األغانـــي والمواويـــل التـــي ُوضعـــت عليـــه، 
ولعل ذلك كان لمقاومة أغاٍن مشهورة وقتذاك أغلبها غرامية، 
فاســـتبدلوا األلفـــاظ واســـتبقوا الموســـيقى والنغـــم! مثـــال ذلـــك 
كتـــاب )األغانـــي الروحيـــة علـــى النغمـــات العصريـــة( تأليف 
وجمـــع المعلـــم فخـــري شـــاروبيم مرتـــل كنيســـة مـــار جرجـــس 
بجرجـــا، وغالبيـــة كتـــاب )حيـــاة األرواح وبهجـــة النفوس، في 
الطريـــق الموصـــل إلـــى الفـــردوس( تأليـــف ميخائيـــل جرجس 
أنطونيـــوس بكفـــر يوســـف حنـــس- غربيـــة، وكتـــاب )الترانيـــم 
الروحية لاجتماعات الدينية( لجامعه األرشـــيدياكون مســـعد 
خليـــل واعـــظ األقبـــاط األرثوذكـــس بنجـــع حمـــادي. والجـــزء 
األخيـــر مـــن كتـــاب )البهجـــة الروحيـــة فـــي الترانيـــم الروحيـــة 
والتســـابيح الكنســـية( لجامعـــه تـــوت عنـــخ آمـــون القمص حنا 
ببنـــي مـــزار. والجـــزء الثانـــي مـــن كتـــاب )الجوهـــرة النفيســـة( 

للشـــماس يســـى ســـعيد بباوي.
18. والـــذي يقـــرأ هـــذه الكتـــب يـــا أخـــي، يجـــد كثيـــًرا من 

المدائـــح المشـــهورة –غيـــر الكنســـية- حتى فـــي المدن وليس 
فـــي الريـــف فقـــط، موضوعـــة علـــى نغمـــات أغـــاٍن شـــعبية ال 
تمـــت إلـــى اللحـــن القبطـــي وال إلـــى الـــروح الكنســـية بصلـــة، 
فينبغـــي االحتـــراس. وفـــي الغالـــب أن مديحـــة »يـــا موالـــي 

ســـاعدوني« مـــن هـــذا النـــوع.
الترانيـــم  جمـــع  ســـبيل  فـــي  دمتـــم  )ص4(ومـــا   )6(  .19
والمدائـــح األرثوذكســـية لاختيـــار منهـــا، فقـــد ينفعكـــم كتابـــان 
آخـــران: أحدهمـــا تأليـــف وجمع اإليبي دياكون فوزي إســـحق 
ومدائـــح  )ترانيـــم  اســـمه  ]1957م[-  اآلن  -األرشـــيدياكون 
أرثوذكســـية بتوقيـــع الكنيســـة القبطيـــة( طبعه ســـنة 19٣9م، 
وكتـــاب )األنديـــة الروحيـــة( جمعه األســـتاذ أمين باســـيلي في 

عهـــد البابـــا كيرلـــس الخامـــس.
غيـــر  »الترانيـــم  إلـــى  إشـــارتكم  عـــن  أمـــا   )7(  .2٠
األرثوذكســـية فـــي تأليفهـــا وتتمشـــى مع اإليمان األرثوذكســـي 
فـــإذا نشـــرتم شـــيًئا منهـــا يجـــب أن تكـــون له نغمة أرثوذكســـية 
مقتبســـة مـــن األلحـــان الكنســـية وُيشـــار إلـــى ذلـــك صراحـــًة، 
حتـــى ال تتســـرب إلـــى الكتاب نغمات غريبـــة اعتادها الناس، 
وحتـــى ال يكـــون هنـــاك مجـــال لوصـــم الكتاب بتهمـــة ُمعينة.

21. )8( هناك بعض أخطاء عقائدية وأخرى تفســـيرية 
وأخـــرى تاريخيـــة الحظتهـــا في بعض المدائـــح واألمر يحتاج 

إلـــى انتباه ودقة.
22. )9( أمـــا عمـــا يقـــال أثنـــاء توزيـــع الســـرائر اإللهيـــة 
فيجـــب أال ينشـــغل المرتلـــون بالمدائـــح عن المزمـــور األخير 
)ســـبحوا هللا فـــي جميـــع قديســـيه(، ولحـــن Piwik  ، ولحـــن  

، فهـــذا هـــو األصل.
2٣. العملية هي إًذا يا أخي على مرحلتين:

24. األولـــى: – التـــي يجـــب البـــدء بهـــا طبًعـــا- هـــي 
القطـــع. اختيـــار 

25. والثانيـــة: هـــي إجـــراء اإلصـــاح الـــازم، وهـــذه: 
هنـــاك عقبـــة عمليـــة بخصوصهـــا يحســـن التفكيـــر فـــي حلهـــا 
واقعًيـــا، وهـــي أن النـــاس أِلفـــوا األخطـــاء القائمـــة واعتادوهـــا، 
كمـــا أن قيـــادة األلحان ُتعهد فـــي الكنائس عادة إلى العرفاء، 
وغالبيتهـــم اســـتلموا المدائـــح حفًظا بأخطائهـــا، ويحتاج األمر 
إلى تصحيحها في ذاكرتهم، وإلى تســـليم الجدد-كطلبة قســـم 
العرفـــاء باإلكليريكيـــة- تســـليًما جديـــًدا ســـليًما، وهـــذا طبًعـــا 
يســـتلزم إشـــراًفا دقيًقـــا علـــى معلميهـــم الذيـــن اعتـــادوا القديـــم 
كذلـــك. مـــع ماحظـــة أن كثيـــًرا من الطلبة يســـتلمون المدائح 
مـــن بعضهـــم البعـــض، أو مـــن عرفـــاء قدماء فـــي ُقراهم أثناء 

العطلـــة الصيفيـــة، واألقـــل مـــن معلمـــي اإلكليريكية...
26. هـــذا هـــو رأيـــي الـــذي طلبتموه، وقـــد ذكرته –ألجل 

المنفعـــة- بإســـهاب أرجـــو أال يكون قـــد ضايقكم.
األحبـــاء  االخـــوة  جميـــع  إلـــى  ســـامي  وختاًمـــا:   .27
العامليـــن معكـــم، وإلـــى األبنـــاء المباركيـــن أوالد ملجأ الســـيدة 

العـــذراء.

الراهب أنطونيوس السرياني
٢3/ 8/ ١٩5٧ )١٧ مسرى(

تذكار شهادة القديس يعقوب الجندي
نَّا  ختاًمـــا: قبـــل الحصـــول علـــى هـــذا الخطاب كنَّا قـــد كوَّ
مجموعـــة لجمـــع المدائـــح والترانيـــم العربية وتبويبهـــا، ووجدنا 
بالفعـــل صعوبـــة بالغـــة فـــي ذلـــك، ولكنـــا اســـتطعنا أن نجمع 
الكثيـــر منهـــا خاصـــة المطبـــوع والمخطـــوط وقليـــل مـــن كثير 
فـــي الشـــفاهي، وكذلـــك بعـــض المدائـــح المطولـــة، والمندثرة، 
ولكـــن بعـــد تلـــك الخطة الُمحكمة لمشـــروع كبير يمكن العمل 

عليـــه بخطوات ســـريعة.
نياًحـــا لروحـــك يـــا أبانـــا البابـــا األنبـــا شـــنوده الثالـــث فـــي 
فردوس النعيم بعد أن أكملت ســـعيك بســـام، وســـنين مديدة 
لخليفتـــك وخليفـــة مار مرقس ثالث عشـــر الرســـل البابا األنبا 
تواضـــروس الثانـــي أدام هللا بـــّره وثبتـــه علـــى كرســـيه ويعطيه 

زماًنـــا هادًئـــا مطمئًنا.
من أرشيف بيت مدارس األحد القبطي

»يا بين، احرص ىلع الزمان، واحتفظ من الرش« )يشوع بن سياخ 4: 23(
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ْوِم«. )مرقس ٩: 2٩( الَةِ َوالصَّ  بِالصَّ
َّ
ٍء إاِل ْن خَيُْرَج بَِشْ

َ
نُْس الَ ُيْمِكُن أ ِ

ْ
ُهْم: »هَذا اجل

َ
»َفَقاَل ل

ألنــه  التكويــن،  ي  ُســمِّ تعريــف: 
العالــم. تكويــن  خبــر  بذكــر  يبــدأ 

نظريــة الســديم: هــي كتلــة متميعــة 
تتحــرك  المنصهــرة،  العناصــر  مــن 
حــرارة  منهــا  فتتولتــد  عاليــة،  بســرعة 
بعامــل  تتقلــص  الكتلــة  هــذه  عاليــة 
البــرودة، وتتمــدد بالحــرارة، تولــد قطــع 
وكواكــب مثــل األرض والقمــر فيتكــون 

الشــمس والنجــوم. منهــا 
ترتيــب ظهــور الكائنــات: األبخــرة 
غزيــرة.  أمطــار  منهــا  يســقط  كان 
وبــرودة  الســريع  بدورانهــا  واألرض 
قشــرتها، أخــذت تنتشــر فــي أماكــن، 
تــااًل  مكونــة  جهــات  فــي  فترتفــع 
وجبــااًل، وفــي جهــات أخــرى تنخفــض 
مكونــة ســهواًل وودياًنــا. عنــد صاحيــة 
األرض للحيــاة، تدرجــت المخلوقــات: 
فاألعشــاب  الدنيئــة،  األحيــاء 
واألشــجار، ثــم األحيــاء المائيــة، مثــل 
الزواحف والطيور والحيوانات البرية. 

اإلنســان. هــو  المخلوقــات  آخــر 
يقصــد  البــدء:  فــي  كلمــة 
المحسوســات،  بزمــان  المختــّص 

األزلــي. البــدء  خــاف 
كلمــة خلــق: أي أوجــد مــن العــدم 
الفعــل  وبريــة.  بــاري  ومنهــا  َبــَرا   =
المســتخدم فــي األيــام الســتة = عمــل 
المــادة  خلــق  هللا  أن  أي  صنــع.  أو 
التــي صنــع منهــا الســموات واألرض.

كلمــة هللا: = إيــل = القــوة، وقــد 
وردت إلوهيــم، فالخالــق هــو الثالــوث. 
خلــق الكــون بكلمتــه: »كل شــيء بــه 
كان« )يو٣:1(. خلق بالروح القدس: 
 ،)4:٣٣ )أي  صنعنــي«  »روح هللا 
»ترســل روحــك فُتخلــق وتجــدد وجــه 
كلمــة   .)٣٠:1٠4 )مــز  األرض« 
خلــق تعنــي أن هللا واحــد، وثالــوث فــي 

واحــد، جامــع كل القــدرات.
الســموات: وهــي كل مــن يعلــو، 

وهــي مظــات لــألرض.
فيهــا  الروحيــة  الســماء   -1
المائكــة والطغمــات، تــم خلقهــم فــي 
اليــوم األول قبــل تكويــن العالــم. أعلــى 
من الســماء، ســماء الســموات )مســكن 

هللا(.
2- الســماء الماديــة هــي ســماء 
الطيــور والكواكــب والنجــوم. الســماء 
الماديــة ســتنحّل ليحــل محلهــا ســموات 
غيــر  وهللا  جديــدة.،  وأرض  جديــدة 

محــدود، إاّل أنــه دعــا الموضــع الــذي 
»مســكن  باســم:  مجــده  فيــه  يتجلــى 
هللا«  »كرســي  )رؤ21:٣(،  هللا« 
الســموات«  »ســماء  )أع49:7(، 
)1مــل27:8(. وقــال الكتــاب المقــدس 
عــن الســماء الماديــة بصيغــة المفــرد 
)تــك2:2٠(،  الســماء«  »طيــور 
)مــت16:2٠(،  محمــّرة«  »الســماء 
وبصيغــة الجمــع: »الســموات تحــدث 
بمجــد هللا« )مــز1:19(، وقــال عــن 
المفــرد:  بصيغــة  الروحيــة  الســماء 
)لــو  الســماء«  إلــى  »أخطــأت 
إلــى  صعــد  أحــد  »ليــس   ،)21:15
وبصيغــة  )1يــو12:2(،  الســماء« 
الســموات  فــي  »الســاكن  الجمــع: 
»طاطــأ  )مــز4:2(،  يضحــك« 
)مــز9:18(.  ونــزل«  الســموات 
يقــول  الفــم  ذهبــي  يوحنــا  والقديــس 
بســماء واحــدة، والقديســان باســيليوس 
بســموات  يقــوالن  الدمشــقي،  ويوحنــا 
هوائيــة  ســماء  الســموات:  وأقســام 
كوكبيــة،  ســماء  الطيــور(،  )ســماء 
وعلمــاء  )الفــردوس(.  روحيــة  ســماء 
ســموات   4 إلــى  قســموها  اليهــود 
ماديــة، ٣ ســموات روحيــة. والبعــض 
قــال ســماء هوائيــة والجلــد ماديتــان، 
والسماء الثالثة وبيت اآلب روحيتان.

أن  قبــل  الكــرة  يقصــد  واألرض: 
تأخــذ شــكلها الحالــي. هنــاك رأيــان فــي 
المعنــى اإلجمالــي لآليــة: »فــي البــدء 

ــق الســماء واألرض«: خل
1- ذهبــي الفــم: إنــه عنــوان لمــا 
أزمــع موســى أن يدونــه فــي ســتة أيــام.

2- والثانــي: إنــه عنــوان يشــير 
إلــى خلــق المــادة األصليــة )الهيولــي(، 
التــي منهــا تكونــت الســماء واألرض.

ــة: أي عاريــة  ــت األرض خرب كان
وكانــت  الحيــاة.  ومــن  الترتيــب  مــن 

للحيــاة. خاليــة: أي غيــر صالحــة 
علــى وجــه الغمــر ظلمــة: الغمــر 
لجــة عميقــة )ميــاه كثيــرة( »كل تياراتك 
ــّي« )مــز7:42(.  ولججــك طمــت عل
النــور،  انعــدام  حالــة  هــي  والظلمــة: 
حــول  تنتشــر  التــي  األبخــرة،  بســبب 
الضبــاب  مــن  كثيًفــا  غاًفــا  األرض 

واألبخــرة.
الثالــث  األقنــوم  يــرف:  روح هللا 
يتحــرك: »إن كان ال يولــد مــن المــاء 
والــروح ال يقــدر أن يعايــن ملكــوت 

هللا« )يــو٣:5(.
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هــذه  فــي  الكنيســة  صــوم  فرصــة  فــي 
مــن  فصــل  يحضرنــي  المباركــة،  األيــام 
وهــو  المقــدس،  الكتــاب  فصــول  أعمــق 
األصحــاح  النبــي  إشــعياء  نبــوة  مــن 
الثامــن والخمســون، ويتحــدث عــن الصــوم 
المقبــول  والصــوم  وأســبابه،  المرفــوض 
وبركاتــه. وفــي هــذه األيــام نــرى أن العالــم 
لكيمــا  جديــد  هــو  فيمــا  يفكــر  يــوم  كل 
يعطــل مســيرة مجــد الــرب، وكلمــا تــزداد 
هــذه المحــاوالت مــن العالــم، نحتــاج نحــن 
أيًضــا أن يــزداد انســحاقنا وصراخنــا للــرب، 
الروحيــة. فــي ممارســاتنا  وتــزداد جديتنــا 

وفــي هــذا األصحــاح ال يتحــدث إشــعياء 
ألنهــم  لشــعبه  الــرب  عتــاب  عــن  النبــي 
حــادوا عــن عبادتــه وعبــدوا آلهــة غريبــة، 
لكنــه يعاتبهــم ألن عبادتهــم فــي ظاهرهــا 
مــت  كانــت تبــدو مقبولــة، ولكــن ألنهــا ُقدِّ
بشــكل روتينــي وليــس مــن القلــب، فكانــت 
الســبب فــي أن األنســان لــم يســتطع بهــا 
أن »ُيســمع صوتــه فــي العــاء« بحســب 
تعبيــر الكتــاب.. فالعبــادة الشــكلية ُتفقــد 
الصــوم قوتــه، والعبــادة كعــادة خاليــة مــن 
اجتماعــات  الحــب هلل، والمواظبــة علــى 
وتنقيــة  انســحاق  بــدون روح  شــعائر  أو 
أمــام هللا..  مقبولــة  غيــر  تصبــح  للقلــب 
إشــعياء  لســان  عــن  الــرب  يتكلــم  لذلــك 
تمســك.  ال  عــاٍل  بصــوٍت  »نــاِد  قائــًا: 
أخبــر بيــت يعقــوب بخطاياهــم«، فالرجــوع 
عــن التعديــات وإصــاح اإلنســان لطرقــه، 

وحــده يرضــي الــرب.
وهذه بعض األفكار حول إشعياء 58..

لماذا ال ننتفع أحياًنا بالصوم؟
نفســه.  فيــه  اإلنســان  يذلِّــل  1( »صومــا 
ويحنــي كاألســلة حياتــه«، فالصــوم الخالــي 
وفحــص  الداخلــي  االنســحاق  روح  مــن 
اإلنســان لطرقه، ال يرضي الرب. الرجوع 
للنفــس واكتشــاف أخطــاء الــذات الداخليــة 
الــرب.  يرضــي  وحــده  عنهــا،  والرجــوع 
فنحــن نحتــاج أاّل ننشــغل كثيــًرا بمســؤلياتنا 
الكنيســة  فــي  أهميتنــا  وخدماتنــا، وبســبب 
ننســى أن نكتشــف خطايانــا الداخليــة التــي 
بــروح  إلــى هللا  فالجــوع  لذلــك  يراهــا هللا. 
منســحقة يجعلنــا ننتفــع مــن أصوامنــا. وال 
شــك أن نعمــة هللا تــؤازر كل مــن يجتهــد 

ليرجــع عــن طرقــه الرديــة.
2( »أليــس هــذا صوًمــا أختــاره: أن تكســر 
أن  عرياًنــا  رأيــت  وإذا  خبــزك،  للجائــع 
تكســوه... وال تتغاضــى عــن لحمــك«، فربمــا 
نصــوم بطريقــة روتينيــة وال نفكــر فــي آالم 
إخوتنــا، فالعطــاء هــو إحساســك باآلخريــن 
فشــعور  مادًيــا،  عطــاًء  يكــون  أن  قبــل 
اإلنســان باآلخريــن المحتاجيــن بــكل صــورة 

هــو أمــر يرضــي الــرب أثنــاء صومنــا.
بركات الصوم المقبول أمام هللا.. 

عندمــا يرجــع اإلنســان إلــى هللا ويشــعر 

ويمنحــه  صومــه  الــرب  يقبــل  بإخوتــه، 
البــركات: مــن  الكثيــر 

١- االســتنارة »حينئــذ ينفجــر كالصبــح 
نــورك«، فالعالــم فــي أشــد الحاجــة هــذه 
األيــام إلــى أنــاس أصحــاب ســيرة طيبــة 
ترضــي الــرب، تســتنير حياتهــم بالــرب، 

فينيــروا للعالــم مــن حولهــم.
وهــذه  ســريًعا«،  صحتــك  »تنبــت   -٢
ينالهــا  التــي  الروحيــة  القــوة  إلــى  إشــارة 

صومــه. فــي  األميــن  اإلنســان 
3- »يســير بــّرك أمامــك«، إشــارة إلــى 
النعمــة التــي ننالهــا عندمــا نرضــي الــرب 
بصومنــا، فننــال نعمــة قيــادة الــرب لنــا فــي 

طريــق هــذه الحيــاة فــا نضــّل.
فعندمــا  هانــذا«،  فيقــول  »تدعــو   -4
يكــون صومنــا حقيقًيــا، يســتمع الــرب لنــا.

القديمــة«  الخــرب  ُتبنــي  »ومنــك   -5
حياتنــا  فــي  الخــراب  مــن  كثيــر  فهنــاك 
حيــاة  وفــي  هللا،  عــن  ابتعادنــا  بســبب 
الكثيريــن المحيطيــن بنــا ممــن نخدمهــم، 
فالصــوم والعبــادة التــي بــا ريــاء تســتطيع 
أن تبنــي نفوســنا، وترّمــم الخــراب الكائــن 
فــي النفــوس البعيــدة عــن الــرب، فيرجــع 
بالفــرح،  حياتنــا  وتمتلــئ  ســامنا،  لنــا 
حولنــا  ممــن  الكثيريــن  حيــاة  وتعمــر 

فينــا. ســاكًنا  يرونــه  الــذي  باإليمــان 
6- »إن رددت عــن الســبت رجلــك« أي 
إن اهتممــت أن تقــدس الــرب فــي حياتــك، 
اهتمامــات  عــن  الــروح  بعمــل  وتنشــغل 
أي  للــرب،  ســبًتا  تصيــر  فإنــك  الجســد، 
تصيــر موضــع راحــة لــه، فتصيــر مســكًنا 

للــرب ويمــأل حياتــك بالفــرح والســام.
األرض«  مرتفعــات  علــى  »وأركبــك   -٧
فيمنحــك الــرب الســلطان علــى كل مــا هــو 
أرضــي، ويهبــك ســلطاًنا علــى كل مــا يقــوى 
عليــك مــن ضعفــات أو خطايــا، فــا يتســّلط 

عليــك شــيء، ويخضــع الجميــع لــك. 
وهــذا  يعقــوب«  ميــراث  »فأطعمــك   -8
هــو اختبــار الشــبع اإللهــي، فتشــبع مــن 
النعمــة اإللهيــة التــي تنالهــا فــي صلواتــك 
يمنــح  الشــبع  وهــذا  الروحيــة،  وقراءاتــك 
اإلنســان قــوة روحيــة جديــدة، أّمــا العبــادة 
الشــكلية فتجعــل اإلنســان يشــعر بالجــوع 

وعــدم الســام.
لذلــك فلنراجــع أنفســنا فــي فتــرة الصــوم، 
ونقــدم توبــة عــن حياتنــا وعــن أخطائنــا، 
ــا مــن أجــل بعــض، ومــن  ولنصــلِّ جميًع
الكنيســة،  أجــل  ومــن  الخدمــة،  أجــل 
ــه.. فهــذا  ــم كل ومــن أجــل خــاص العال
هــو وعــد الــرب إن كّنــا نقــدم صومنــا 

ــب نقــي منســحق أمامــه. مــن قل

metropolitanpakhom@yahoo.com

مطران ابلحية ومطروح وشمال أفريقيانيافة األنبا باخوميوس
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اُلَِحْظ َعْيَناَك ُطُرِق.« )أمثال 23: 26(
ْ

َبَك، َوتل
ْ
ل
َ
ْعِطيِن ق

َ
»يَا ابيِْن أ

الشـــبع هو العاقة المستمرة 
مع هللا وذلـــك من خال: 

الجماعـــي:  القانـــون  أ- 
مهمـــا كانـــت المتاعـــب الجســـدية 
ال بـــد مـــن المشـــاركة فـــي القانون 
يتمـــرد  الجســـد  ألن  الجماعـــي، 
علـــى القانـــون الجماعـــي، فيأتـــي 
إليـــه بصعوبـــة، وهـــو متضايـــق، 
واألعصـــاب  ُمشـــتَّت،  وذهنـــه 
مشـــدودة، وصـــور العالـــم تســـري 
ومشـــغوليات  الفكـــر،  داخـــل  فـــي 
لكـــن  خارًجـــا..  تســـحبه  الخدمـــة 
وإن حـــدث ذلـــك، فهـــذا يكـــون في 
البدايـــة، ولكـــن فـــي نهايـــة القانون 
يتقابـــل اإلنســـان مـــع عمـــل روح 
هللا، فيشـــعر بعـــزاء وســـام وفرح. 
فيـــه  الجماعـــي  القانـــون 
ندخـــل  ـــب  وبالتغصُّ ـــب،  تغصُّ
»َمَلُكـــوُت  الســـموات  ملكـــوت 
ـــَماَواِت ُيْغَصـــُب، َواْلَغاِصُبوَن  السَّ
)مـــت12:11(.  َيْخَتِطُفوَنـــُه« 
فعلينـــا أن نهتم بالقانون الجماعي 
تســـليمه  يتـــم  حتـــى  نهملـــه،  وال 
مـــن الكبيـــر إلـــى الصغيـــر، وإلـــى 
فـــي الجماعـــة  كل عضـــو جديـــد 

لتكريســـية. ا
الفـــردي:  القانـــون  ب- 
مـــن المؤكـــد أنـــه فـــي كل بيـــوت 
التكريـــس ُتصّلـــى أغلـــب صلـــوات 
الســـواعي بطريقـــة جماعية، ولكن 
ال بـــد مـــن إكمالهـــا بطريقة فردية، 
فـــي الصلـــوات الجماعيـــة  فنحـــن 
فـــي  ولكـــن  بعضنـــا،  نـــؤازر 
الصلـــوات الفرديـــة نجتهـــد أكثـــر. 
لذلـــك يجـــب أن نلتـــزم بهـــا حتـــى 
يصبـــح اإلنســـان المكـــرس عضًوا 

حيـــة  شـــخصية  عشـــرة  لـــه  حًيـــا 
يســـوع. بالـــرب 

ج- االتصال المستمر باهلل: 
عندما نتكاســـل ليتنا نذّكر أنفســـنا 
تدريـــب  ألنهـــا  يســـوع،  بصـــاة 
قبطـــي قديـــم، كان القديـــس األنبـــا 
أنطونيـــوس يوصـــي بـــه أوالده، إذ 
»صـــلِّ  راهـــب:  لـــكل  يقـــول  كان 
قائـــًا: يـــا ربي يســـوع المســـيح 
ارحمني، يا ربي يســـوع المســـيح 
أعني، أنا أســـبحك يا ربي يسوع 
المســـيح”. فهـــو تدريـــب قبـــطي، 
وهـــو أصـــًا إنجيلـــي، مأخـــوذ من 
صـــاة العشـــار، وكانـــت تمارســـه 
الرهبنـــة القبطية األرثوذكســـية، ثم 

نقلتـــه الرهبنـــة فـــي كل العالـــم. 
هـــذه الصـــاة الســـهمية تنتقـــل 
ومـــن  الفكـــر،  إلـــى  اللســـان  مـــن 
ُتخـــزَّن  ثـــم  القلـــب،  إلـــى  الفكـــر 
فـــي داخلـــه، إلـــى أن تنتقـــل إلـــى 
وهـــذه  تلقائيـــة.  بطريقـــة  الشـــفتين 
الصـــاة إنـــذار لـــي في لحظات 
الخطـــأ، ولحظـــات الخطر، وســـند 

لـــي فـــي لحظـــات الجفـــاف. 
كثيـــرة  لـــه وســـائط  والشـــبع 
 - المقـــدس  الكتـــاب  مثـــل: 
اإلفخارســـتيا - صلـــوات األجبيـــة 
- التســـبحة اليوميـــة - القـــراءات 
بينهـــا  ومـــن  إلـــخ..  الروحيـــة... 
فلنرّددهـــا  الســـهمية،  الصلـــوات 
باســـتمرار فـــي كل مـــكان وزمـــان: 
يا ربي يســـوع المســـيح ارحمني، 
يـــا ربـــي يســـوع المســـيح أعني، 
يســـوع  ربـــي  يـــا  أســـبحك  أنـــا 

المســـيح”.

mossa@intouch.com

هللا وحده هو الحياة ومعطيها:
وهــو  بذاتــه،  الحــي  هــو  وحــده  هللا  إن 
وبــه  الكائنــات،  كل  فــي  الحيــاة  بدايــة 
يحيــا كل حــي آخــر، هــو الحــي األول، 
والــذي أحيــا وُيحيــي غيــره مــن األحيــاء، 
وهــو ذاتــه الحيــاة، وبــه يحيــا كل حــي 

الحــي دائًمــا.  آخــر، وهللا هــو 
يقــول الــرب اإللــه: »ُاْنُظــُروا اآلَن! َأَنــا َأَنــا 
ُهــَو َوَلْيــَس ِإلــٌه َمِعــي. َأَنــا ُأِميــُت َوُأْحِيــي. 
ــي َأْشــِفي، َوَلْيــَس ِمــْن َيــِدي  َســَحْقُت، َوِإنِّ
َيــِدي  ــَماِء  السَّ ِإَلــى  َأْرَفــُع  ــي  ِإنِّ ُمَخلِّــٌص 
َوَأُقــوُل: َحــيٌّ َأَنــا ِإَلــى اأَلَبــِد« )تــث٣2: 

.)4٣-٠9
وال  هللا  بهــا  ينفــرد  التــي  الصفــه  هــذه 
يتصــف بهــا غيــره، موجــودة فــي الســيد 

القــوة.. وبنفــس  المســيح 
)أ( الرب يسوع هو الحياة ذاتها:

لتلميــذه تومــا وللباقيــن: »َأَنــا  قــال   )1(
ُهــَو الطَِّريــُق َواْلَحــقُّ َواْلَحَيــاُة« )يــو14: 
6(. مــن يجــرؤ أن يقــول مــا قالــه الســيد 
المســيح عــن ذاتــه؟ »أنــا الحيــاة«، فهــو 
لــم يقــل إنــه حــي فقــط، بــل هــو الحيــاة 
الحيــاة  مــن  جــزًءا  هــو  ليــس  ذاتهــا، 
لكنــه الحيــاة ذاتهــا، الحيــاة فــي جوهرهــا 

وذاتهــا. وحقيقهــا 
)ب( الرب يسوع له الحياة في ذاته:

يقــول الــرب يســوع: »َكَمــا َأنَّ اآلَب َلــُه 
االْبــَن  أَْعَطــى  َكذِلــَك  َذاِتــِه،  ِفــي  َحَيــاٌة 
َذاِتــِه«  ِفــي  َحَيــاٌة  َلــُه  َتُكــوَن  َأْن  َأْيًضــا 
)يــو5: 26(. ليــس االبــن إًذا مخلوًقــا، 
مــن  إليــه  ُمرَســلة  فيــه  الحيــاة  وليســت 
خــارج ذاتــه، ولكــن الحيــاة فيــه هــي مــن 
ذاتــه، تماًمــا كمــا أن اآلب الســماوي لــه 
الحيــاة فــي ذاتــه. االبــن إًذا حــي، والحيــاة 
الحيــاة  هــو  ألنــه  ذاتــه  مــن  فيــه  كائنــة 
اآلب  أن  كمــا  تماًمــا  الحيــاة،  وأصــل 
ذاتــه،  مــن  فيــه  قائمــة  الســماوي حياتــه 
وليســت مبعوثــه إليــه مــن خــارج ذاتــه.

الحيــاة  معطــي  يســوع  الــرب  )ج( 
: نحهــا وما

قــال الــرب يســوع: »َأَنــا ُهــَو ُخْبــُز اْلَحَيــاِة. 
َمــْن ُيْقِبــْل ِإَلــيَّ َفــَا َيُجــوُع، َوَمــْن ُيْؤِمــْن ِبي 
َفــَا َيْعَطــُش َأَبــًدا« )يــو6: ٣5(، والحيــاة 
بمعناهــا  الماديــة  الحيــاة  ليســت  هنــا 
الحقيقيــة  الحيــاة  بــل  الظاهــري،  الحــي 
باعتبارهــا  الباطنــي  الســري  بمفهومهــا 
الوجــود الحــي المشــبع بالســعادة والرضــا 
والســام العميــق، أي اإلحســاس بالحيــاة 
للــروح  التــام  باإلشــباع  الغنيــة  الهنيــة 
ينمــو  والتــي  والفكــر،  والقلــب  والنفــس 

يكفــل  مطــرًدا  نمــًوا  وارتواؤهــا  شــبعها 
لهــا االســتمرار فــي هــذا النعيــم الروحــي 
إلــى األبــد. وهــو معطــي الحيــاة بمعنــي 
أنــه »غــذاء الحيــاة« الــذي يكفــل للحيــاة 
الــرب  ويقــول  واســتمرارها،  بقاءهــا 
لتاميــذه »ِإنِّــي َأَنــا َحــيٌّ َفَأْنتُــْم َســَتْحَيْوَن« 

.)19 )يــو14: 
)د(الرب يسوع يعطي حياة ابدية:

)1( هــو ال يمنــح الحيــاة فقــط، بــل أن 
الحيــاة التــي يمنحهــا هــي أيًضــا الحيــاة 
لقائــه  فــي  نهايــة.  بــا  حيــاة  األبديــة.. 
مــع الســامرية قــال لهــا »ُكلُّ َمــْن َيْشــَرُب 
َولِكــْن  َأْيًضــا.  َيْعَطــُش  اْلَمــاِء  هــَذا  ِمــْن 
ــا  ــِه َأَن ــِذي أُْعِطي ــاِء الَّ ــَن اْلَم ــْن َيْشــَرُب ِم َم
َفَلــْن َيْعَطــَش ِإَلــى اأَلَبــِد، َبــِل اْلَمــاُء الَّــِذي 
أُْعِطيــِه َيِصيــُر ِفيــِه َيْنُبــوَع َمــاٍء َيْنَبــُع ِإَلــى 
َحَياٍة َأَبِديٍَّة« )يو4: 1٣، 14(. المســيح 

إًذا يهــب الحيــاة األبديــة.
)2( والــرب يســوع يمنــح الحيــاة االبديــة 
»َاْلَحــقَّ  قــال:  حيــث  بــه،  يؤمــن  لمــن 
َفَلــُه  ِبــي  ُيْؤِمــُن  َمــْن  َلُكــْم:  َأُقــوُل  اْلَحــقَّ 
هــِذِه  »َأنَّ   ،)47 )يــو6:  َأَبِديَّــٌة«  َحَيــاٌة 
ِهــَي َمِشــيَئُة الَّــِذي َأْرَســَلِني: َأنَّ ُكلَّ َمــْن 
َيــَرى االْبــَن َوُيْؤِمــُن ِبــِه َتُكــوُن َلــُه َحَيــاٌة 
اأَلِخيــِر«  اْلَيــْوِم  ِفــي  ُأِقيُمــُه  َوَأَنــا  َأَبِديَّــٌة، 

4٠(؟ )يــو6: 
)٣( والــرب يســوع يمنــح الحيــاة األبديــة 
لليهــود:  قــال  فقــد  كامــه،  يحفــظ  لمــن 
»َاْلَحــقَّ اْلَحــقَّ َأُقــوُل َلُكــْم: ِإْن َكاَن َأَحــٌد 
ِإَلــى  اْلَمــْوَت  َيــَرى  َفَلــْن  َكَاِمــي  َيْحَفــُظ 

 .)51 )يــو8:  اأَلَبــِد« 
4- الــرب يســوع يمنــح الحيــاة الجديــدة 
اآلِب  َمِشــيَئُة  »َوهــِذِه  الثانيــة:  بالقيامــة 
َمــا أَْعَطاِنــي اَل  َأْرَســَلِني: َأنَّ ُكلَّ  الَّــِذي 
َبــْل ُأِقيُمــُه ِفــي اْلَيــْوِم  ُأْتِلــُف ِمْنــُه َشــْيًئا، 
الَّــِذي  َمِشــيَئُة  ِهــَي  هــِذِه  أَلنَّ  اأَلِخيــِر. 
َأْرَســَلِني: َأنَّ ُكلَّ َمــْن َيــَرى االْبــَن َوُيْؤِمــُن 
ِبــِه َتُكــوُن َلــُه َحَيــاٌة َأَبِديَّــٌة، َوَأَنــا ُأِقيُمــُه ِفــي 

.)4٠،٣9 )يــو6:  اأَلِخيــِر«  اْلَيــْوِم 
الــرب يســوع هــو إًذا مانــح الحيــاة األولــى 
بالخلــق، والحيــاة الثانيــة بإقامــة الموتــى 
مــن المــوت، ومانــح الحيــاة األبديــة إلــى 
مــا ال نهايــة.. ولقــد برهــن علــى ســلطانه 
علــى إقامــة الموتــى بإقامتــه لعــازر وابنــة 

يايــرس وابــن أرملــة ناييــن.
هــو الحيــاة ذاتهــا، وباعــث الحيــاة، بــا 
قيــد لســلطانه، تماًمــا كاآلب ألنــه واحــد 
والــذات  الاهــوت،  جوهــر  فــي  معــه 

الواحــدة. اإللهيــة 

avvatakla@yahoo.com

املسيح معطي احلياة



لة الكرازة - 26 مارس ٢٢2021 مج

 τὴν اْلَعْقِليَّــَة«  »ِعَباَدَتُكــُم 
 λογικὴν λατρείαν ὑμῶν هــي 
يقودهــا  المثمــرة،  الروحانيــة  العبــادة 
العقــل الُمقــدس فــي الــرب بجديــة، إذ 
يتفّهــم المؤمــن بالــروح أســراًرا إلهّيــة. 
الفــم:  ذهبــي  يوحنــا  القديــس  يقــول 
]الذبائــج اليهوديــة جســدية )حيوانّيــة( 
النبــي  ألن  تماًمــا؛  مرضيــة  وليســت 
يقــول: »َمــْن َطَلــَب َهــَذا ِمــْن َأْيِديُكــْم 
ِدَيــاِري؟« )إش1 :12(،  َتُدوُســوا  َأْن 
هللا  أن  يتضــح  كثيــرة  مواضــع  وفــي 
كان يرفــض هــذه الذبائــح، لكنــه لــم 
يرفــض هــذه الذبيحــة العقليــة. حتــى 
عندمــا كانــت الذبائــح اليهوديــة ُتقــدم 
العقليــة  الذبيحــة  هــذه  طلــب  فإنــه 
ولهــذا قــال: »ْلَيْذَبُحــوا َلــُه َذَباِئــَح اْلَحْمــِد 
)مــز1٠7  ِبَتَرنُّــٍم«  أَْعَماَلــُه  وا  َوْلَيُعــدُّ
)تفســير روميــة، عظــة21(.   ])22:
ُأصلــي بالكلمــة: كلمــة )َعْقِليَّــة(

]الخاصــة  تعنــي  أيًضــا   λογικὴν 
الرســالة  فــي  وردت  كمــا  بالكلمــة[، 
»َوَكَأْطَفــال  بطــرس  للقديــس  األولــى 
اللََّبــَن  اْشــَتُهوا  اآلَن،  َمْوُلوِديــَن 
اْلَعْقِلــيَّ اْلَعِديــَم اْلِغــشِّ ِلَكــْي َتْنُمــوا ِبــِه« 
)1بــط2: 2(، أي أن العبــادة العقليــة 
هــي العبــادة بحســب كلمــة هللا، التــي 
ِبالُخْبــِز  »لْيــَس  للنفــوس  غــذاء  هــي 
َمــا  ِبــُكلِّ  َبــل  اإِلْنَســاُن  َيْحَيــا  َوْحــَدُه 
َيْخــُرُج ِمــْن َفــِم الــرَّبِّ َيْحَيــا اإِلْنَســاُن« 
)تــث8 :٣(. فأعمــق صــاة هــي التــي 
تكــون وفًقــا إلرادة هللا، وحســب كلمــة 
ُس  هللا، فــكل شــيء مــع الشــكر »ُيَقــدَّ
)1تيمــو4  ــَاِة«  َوالصَّ هللِا  ِبَكِلَمــِة 
الكنيســة  ليتورجيــات  أن  فنجــد   .)5:
لهــا مرجعيــة كتابيــة، وعندمــا نصلــي 
أعمــق  مــن  وهــي  األجبيــة،  مزاميــر 
وأقــوى الصلــوات. وكلمــة هللا المكتوبــة 
هــي التــي تقودنــا إلــى المســيح يســوع 

اللوغــوس.
ربنــا:  يســوع  بالمســيح  أصلــي 
يقــول الســيد المســيح للتاميــذ »ِإَلــى 
ِباْســِمي«  َشــْيئًا  َتْطُلُبــوا  َلــْم  اآلَن 
الفــداء  إتمــام  فبعــد   ،)24: )يــو16 
المســيح  باســم  لــآلب  طلباتنــا  تكــون 
الهنــا، فنجــد أن كل صــاة نصليهــا 
ونــردد  الربانيــة،  الصــاة  تســبقها 
فيهــا: ]بالمســيح يســوع ربنــا[، فنحــن 
االبــن  باســم  البنــوة  بدالــة  نصلــي 
الوحيــد بالطبيعــة، الــذي بتجســده اتحــد 
بطبيعــة بشــرية كاملــة، بموجبهــا نلنــا 
نعمــة البنــوة، فنحــن نصلــي للمســيح 

المســيح. ومــع  وبالمســيح 

العبــادة العقليــة ليســت عبــادة 
النفســانية  العبــادة  أن  إذ  نفســانية: 
مجــرد عبــادة بالجســد، ال تنقــاد بكلمــة 
جافــة  طقــوس  فهــي  وشــهاداته،  هللا 
ُتمــاَرس كفرائــض، بينمــا التقليــد يجمــع 
الوســيلة  والهــدف،  النمــوذج  بيــن  مــا 
التي تقودنا إلى الهدف، أي الخاص 
َخــَاَص  ِإيَماِنُكــْم  َغاَيــَة  »َناِئِليــَن 
النُُّفــوِس« )1بــط1 :9(. فهنــاك فــرق 
بيــن المحــاكاة Imitation، ممارســة 
روتينيــة وناموســّية، وبيــن التقليــد أو 
تعنــى ]يعهــد   ،Tradition التســليم 
يــدًا  شــيئًا  ]يســلم  أو  آلَخــر[  بشــيء 
هــدف  لهــا  ومفهومــة،  معاشــة  بيــد[، 

ومعنــى، بالمحــاكاة الــذي هــو 
ليســت حــركات متعلقــة  فالعبــادة 
دوافــع  jقودهــا  والعواطــف،  باألهــواء 
وميــول فــي أي اتجــاه لكونهــا ليســت 
عقليــة. بينمــا القلــب والعقــل بعيــدان 
ْعُب ُيْكِرُمِني  كما قال الرب: »َهَذا الشَّ
ــا َقْلُبــُه َفُمْبَتِعــٌد َعنِّــي َبِعيــدًا«  ِبَشــَفَتْيِه َوَأمَّ
)مــر7 :6(، كمــا عبــر عنهــا القديــس 
بولــس بقولــه »َأْنتُــْم َتْعَلُمــوَن َأنَُّكــْم ُكْنتُــْم 
ُأَممــًا ُمْنَقاِديــَن ِإَلــى اأَلْوَثــاِن اْلُبْكــِم َكَمــا 
ُكْنتُــْم ُتَســاُقوَن« )1كــو12 :2(. كذلــك 
العبــادة النفســية متغيــرة، ألنهــا متعلقــة 
ُفُكــْم َأْن َلْيــَس َأَحــٌد  بالجســد، »ِلَذِلــَك أَُعرِّ
َوُهــَو َيَتَكلَّــُم ِبــُروِح هللِا َيُقــوُل: »َيُســوُع 
َأَناِثيَمــا«. َوَلْيــَس َأَحــٌد َيْقــِدُر َأْن َيُقــوَل: 
اْلُقــُدِس«  وِح  ِبالــرُّ ِإالَّ   » َربٌّ »َيُســوُع 
)1كــو12 :٣(، بينمــا العبــادة العقليــة 
روحيــة مرتبطــة بــاهلل، فثابتــة، وناميــة 
كاهمــا  والقلــب  فالعقــل  هللا.  نحــو 

ثابتــان فــى هللا.
فالعبــادة العقليــة المقبولــة ُتقــدم 
مــن  صــادرة  وتعقــل،  إتــزان  بــروح 
اإللهّيــة،  بالمحبــة  ُمفعمــة  نفــٍس 
مــع  والفكــر  العقــل  فيهــا  يشــترك 
الكتــاب  مــع  متناغمــة  الــروح، 
يقــول  كمــا  والوصيــة،  المقــدس 
الرســول:  بولــس  القديــس  معلمنــا 
ْهــِن  ِبالذِّ َوُأَصلِّــي  وِح  ِبالــرُّ »ُأَصلِّــي 
ْهــِن  ــُل ِبالذِّ وِح َوُأَرتِّ ــُل ِبالــرُّ َأْيضــًا. ُأَرتِّ
َأْيضــًا« )١كــو١4 :١5(، فكمــا أن: 
اْلَحَنــَك   .. اأَلْقــَواَل  َتْمَتِحــُن  »اأُلُذُن 
 ،)١١: )أي١٢  َطَعاَمــُه«  َيْســَتْطِعُم 
هكــذا »ِلَنْمَتِحــْن أَلْنُفِســَنا )عقولنــا( 
ــَو  ــا ُه ــَنا َم ــَن َأْنُفِس ــِرْف َبْي ــقَّ َوَنْع اْلَح
ــٌب« )أي34 :4(. ونحــن نعيــش  َطيِّ
فتــرة الصــوم المقــدس فتــرة العبــادة، 
يجــب أن نجاهــد مؤازريــن بالنعمــة 
لكــي تكــون عبادتنــا عبــادة عقليــة.

f.beniamen@gmail.com

َة« )رو12: 1( »ِعَباَدَتُكُم اْلَعْقلِيَّ

المســيح  تجربــة  أيقونــة  إن 
علــى الجبــل تدعونــا أن نســميها 
علــى  النصــرة  أيقونــة  بحــق 
الشــيطان، ألن الناظــر يــرى فيهــا 
رب المجــد واقًفــا منتصًبــا فــي قــوة، 
منقلًبــا علــى  فنــراه  الشــيطان  أّمــا 
مذعــوًرا.  هارًبــا  مطــروًدا  رأســه 
بــا شــك  األيقونــة  لهــذه  والنظــر 
يبــّث الرجــاء فــى داخــل اإلنســان، 
بصغــر  اإلحســاس  عنــه  ويبعــد 
أمــام  الهزيمــة  َثــّم  ومــن  النفــس، 
الشــيطان حيث أننا أعضاء جســد 
المســيح الســري، ويقــول القديــس 
أغســطينوس: »يســوع قائدنا ســمح 
لنفســه بالتجربــة حتــى ُيعلِّــم أوالده 

يحاربــون«.  كيــف 
لقــد حــرص الفنــان علــى تأكيــد 
المســيح منتصــًرا بقــوة علــى الحيــة 
ثــم  أولــى،  جولــة  فــي  القديمــة 
فــي الثانيــة علــى عــود الصليــب 
لحظــة موتــه مــن أجلنــا، لــذا يقــول 
»رجــع  أمبروســيوس:  القديــس 
يســوع ممتلًئــا مــن الــروح القــدس 
يَّــة يتحــدَّى إبليــس، فلــو لــم  إلــى البرِّ
بــه إبليــس لمــا ِانتصــر الــرب  يُجرِّ
ًرا آدم  يَّة، محــرِّ ألجلــي بطريقــة ِســرِّ
الفنــان  يرســم  لــذا  الســبي«،  مــن 
قــد  »ألنــه  بهــي  زّي  فــي  الــرب 
ألبســني ثيــاب الخــاص، كســاني 
رداء البّر مثل عريس« )إش61: 
1٠(، وأيًضــا الــرب واقــف علــي 
صخــرة عاليــة ألن الصخــرة هــي 
المســيح، وليحّقــق قــول المزمــور 
لنــا »علــى هللا خاصــي ومجــدي 
صخــرة قوتــي محتمــاي فــي هللا« 

 .)7 )مــز62: 
األيقونــات  بعــض  وهنــاك 
تجــارب  للثــاث  رســم  تحــوي 
تأثــر  فقــد  األيقونــة،  فــي  منفــردة 
كالقديــس  اآلبــاء  بتعاليــم  الفنــان 
»ينكشــف  بقولــه:  أمبروســيوس 
لنــا مــن هــذه التجربــة أن إلبليــس 
ثاثــة ســهام اعتــاد أن يســتخدمها 
شــهوة  اإلنســان:  قلــب  ليْجــرح 
األكل، المجــد الباطــل، الطمــع«، 
المؤمــن  األيقونــة  تحــّذر  وبهــذا 

تجربــة  وفــي  فيهــا.  يقــع  لئــا 
إلــى خبــز نــرى  تحويــل الحجــارة 
إصبعــه  يرفــع  المســيح  الســيد 
هــي  الحيــاة  حيــث  الســماء  نحــو 
هللا.  فــم  مــن  تخــرج  كلمــة  بــكل 
بإعطــاء  اإلغــراء  تجربــة  وفــي 
الممالــك  جميــع  المســيح  الســيد 
إن ســجد لــه، نــرى الســيد المســيح 
يشــير بإصبعــه إلــى أســفل قائــًا 
وإّيــاه  تســجد  إلهــك  »للــرب  لــه: 
جنــاح  علــى  أّمــا  تعبــد«.  وحــده 
الهيــكل نــرى الســيد المســيح ينتهــر 
الشــيطان بإصبعــه وكأنــه يطــرده 
مــن أمامــه، كمــا أوضــح القديــس 
إيرينــاؤس: »قــال لــه: »اذهــب يــا 
شــيطان« ُمظهــًرا ذلــك مــن ذات 
اســمه، فــإن كلمــة »شــيطان« فــي 
العبريَّــة تعنــي »مرتــد«.«. ودائًمــا 
مــا ُيرســم الشــيطان فــي األيقونــة 
بوجــه جانبــي ألنــه الشــرير، وهــو 
عــاري الجســم بلــون أســود وشــكل 
منّفر، ونرى في األيقونة عناصر 
معماريــة كثيــرة أســفل الجبــل منهــا 
بنــاء الهيــكل، وأبنيــة مــدن العالــم 
حيــث عــرض عليــه الشــيطان أن 
الممالــك  هــذه  جميــع  لــه  يعطــي 
كلهــا  األرض  للــرب  ألن  كذًبــا، 
الســيد  ولكــن  المســكونة،  وجميــع 
العالــم  ملــك  يبــِغ  لــم  المســيح 
أغســطينوس:  القديــس  ويقــول 
»أمــا المســيح فيمُلــك ليخلِّــص«. 
مركــز  المســيح  الســيد  ونــرى 
األيقونــة إشــارة إلــى أنــه المخلــص 
إرادة اآلب  تتحقــق  الوحيــد، وبــه 
بخــاص كل األرض فــي الــروح 
هللا  »إن  تقــول:  فاآليــة  القــدس، 
للخــاص،  البــدء  مــن  اختاركــم 
بتقديــس الــروح وتصديــق الحــق« 
يســتطيع  فــا   ،)1٣ )2تــس2: 
يقــول  أن  األيقونــة  لهــذه  الناظــر 
»كثيــرون يقولــون لنفســي ليــس لــه 

.)2 )مــز٣:  بإلهــه«  خــاص 
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األب  اهتـــم   189٠ عـــام  فـــي 
 Stephen األرثوذكســـي  الكاهـــن 
Grorge Hatherly بالكتابـــة عـــن 
ألحـــان الكنيســـة القبطيـــة. وقـــد ُوِلـــد 
بريســـتول  مدينـــة  فـــي   1827 عـــام 
عائلـــة  مـــن  بإنجلتـــرا   )Bristol(
الموســـيقى  ودرس  بروتســـتانتية، 
ومـــدرس  »عـــازف  أصبـــح  حتـــى 
ســـنوات  عشـــرة  وبعـــد  للموســـيقى«، 
وصـــف نفســـه بأنه »مؤلـــف ومدرس 
 1856 عـــام  وفـــي  موســـيقى«. 
البكالوريـــوس  درجـــة  علـــى  حصـــل 
 New« كليـــة  مـــن  الموســـيقى  فـــي 
College« مـــن جامعـــة أكســـفورد. 
ونظرا لشغفه من صغره بالقراءة عن 
الكنيســـة األرثوذكســـية وليتورجياتهـــا، 
فقـــد قرر تأســـيس كنيســـة أرثوذكســـية 
 »Wolverhampton« فـــي مدينـــة
المـــدن  إحـــدى  مـــن  ُتعتبـــر  والتـــي 
الصناعيـــة المركزيـــة بإنجلترا بالقرب 
وَقِبـــل  »برمنجهـــام«،  مدينـــة  مـــن 
المقـــدس مـــن الكنيســـة  ســـر العمـــاد 
اليونانيـــة، وبعـــد فتـــرة تمـــت ســـيامته 
شماًســـا ثـــم ُدِعـــي للخدمـــة الكهنوتيـــة 
البطريـــرك  مـــن   187٠ عـــام 
المســـكوني فـــي القســـطنطينية باســـم 
»تيموثـــاوس«. واســـتمر فـــي خدمتـــه 
كراعـــي لليونانييـــن األرثوذكـــس حتى 

 .19٠5 عـــام  توفـــي 
بدراســـة   Hatherly اهتـــم األب 
وكذلـــك  البيزنطيـــة،  الموســـيقى 
موســـيقى الكنائـــس غيـــر الخلقيدونية 
وخاصـــة موســـيقى األلحـــان الكنســـية 
هـــو  أعمالـــه  أول  فـــكان  القبطيـــة. 
»الموســـيقى  بعنـــوان  مقـــال  إصـــدار 
 Coptic( القبطيـــة«  الكنســـية 
وتـــم   )Ecclesiastical Music
فـــي »المجلـــة اإلســـكتاندية«  نشـــره 
العـــدد  فـــي   )Scottish Review(
15، فـــي ما يقـــرب من 52 صفحة. 
النقـــاط  علـــى  مقالتـــه  احتـــوت  وقـــد 
عـــن  تاريخيـــة  مقدمـــة   )1( التاليـــة: 
اســـتهّلها  حيـــث  القبطيـــة  الكنيســـة 
بإيضـــاح كلمـــة »قبطـــي« وأصولهـــا 
مـــن »Kahi-Ptah«، وتطـــّرق إلى 
النبوات التي جاءت في العهد القديم 
)ســـفر إشـــعياء( عـــن تأســـيس مذبـــح 
للـــرب فـــي وســـط أرض مصـــر، ثـــم 
مجـــيء القديس مرقس اإلنجيلي إلى 
أرض مصـــر وتأســـيس أول جماعـــة 
والعصـــور  باإلســـكندرية،  مســـيحية 

التاريخيـــة التـــي مـــّرت بها المســـيحية 
تحـــدث   )2( مصـــر.  أرض  فـــي 
»أنافـــورا«  الثـــاث  عـــن  ذلـــك  بعـــد 
المســـتخدمة فـــي الكنيســـة القبطيـــة، 
الصلـــوات  نصـــوص  بعـــض  ونشـــر 
اللغـــة  إلـــى  مترجمـــة  الليتورجيـــة 
اإلنجليزيـــة نقـــًا عن ترجمة كل من: 
 J. M. Neale, Marques of
Bute. )٣( يأتـــي بعـــد ذلـــك القســـم 
األكبـــر مـــن المقـــال والـــذي خصصه 
عـــن الموســـيقى القبطيـــة، حيث ذكر 
أنـــه حصـــل علـــى نســـخة مـــن كتـــاب 
Jules Blin مـــن تدوينـــات األلحـــان 
القبطيـــة عـــام 1888 )راجـــع المقـــال 
الســـابق – الحلقـــة الخامســـة(، حيـــث 
أشـــاد بالعمـــل الـــذي قـــام بـــه وصـــدر 
مـــن  صفحـــة   96 مـــن  مجلـــد  فـــي 
الحجـــم الكبيـــر. وقـــد الحـــظ أن نطق 
يســـبِّب  الشـــرقية  بالكنائـــس  اللحـــن 
فـــي تدويـــن اللحـــن  أحيانـــا صعوبـــة 

 . قة بد
قـــام بأخـــذ عينـــات مـــن تدوينـــات 
بتحليلهـــا  ليقـــوم   Jules Blin
موســـيقًيا، حيث الحـــظ وجود كلمات 
يونانيـــة داخـــل النـــص القبطي مدّونة 
فـــي  وتختلـــف  القبطيـــة  بالحـــروف 
نطقهـــا عن األصل اليوناني، فاحظ 
الحـــروف  أن  المثـــال  ســـبيل  علـــى 
 θ, κ, μ, ν, :الصامتـــة للغة القبطية
π, ϲ, τ, φ وحـــرف الــــfei يضيـــف 
لهـــا المرتـــل حـــرف e، وأحياًنا حرف 
i، ولكـــن ال يشـــار إليهـــا فـــي النـــص 
القبطـــي. وقـــام بتحليـــل بعـــض مـــن 
فـــي  ُتقـــال  التـــي  نصـــوص األلحـــان 
صلـــوات القـــداس اإللهـــي نقـــًا عـــن 
ومقارنـــة   Jules Blin تدوينـــات 
الموســـيقى  فـــي  يقابلهـــا  بمـــا  أحياًنـــا 
الصلـــوات  مقدمـــة  مثـــل:  البيزنطيـــة 
بـــي  »خيـــن  الربانيـــة  الصـــاة  بعـــد 
بنشـــويس«،  إيســـوس  إخريســـتوس 
األربعينـــي  للصـــوم  »الليلويـــا« 
المقـــدس«، »تـــي شـــوري إن نـــوب«، 
»ني شيروبيم ...«. كما قام بتحليل 
موســـيقي لبعـــض المدائـــح التـــي ُتقال 
باللغـــة العربية مثل: »الصوم الصوم 
للنفـــس ثبـــات«. ولكن في الواقع كان 
تحليلـــه لموســـيقى األلحـــان القبطيـــة 
قيمـــة،  ذات  وليـــس  فيـــه  مشـــكوًكا 
»الهارمونـــي«  أضـــاف  أنـــه  حيـــث 
الغربـــي فـــي تحلياتـــه الموســـيقية. 

)يتبع(

كتبــت »جاليجــان«، عــن ســيكولوجية 
نلّخــص  أن  أردنــا  »إذا  قائلــة:  المــرأة 
ســيكولوجية المــرأة فــي كلمــة واحــدة، فهــذه 
قــّل  فكلمــا  لذلــك  الرعايــة،  هــي:  الكلمــة 
واالهتمــام  بالتقديــر  وإحساســها  قلقهــا، 
واألمــان، كلمــا غرســت ذلــك فــي أســرتها، 
نموهــم  مراحــل  خــال  أطفالهــا،  وخاصــة 
المختلفــة، فهنــاك العديــد مــن مهــام النمــو، 

وأهمهــا:
ــوي  ــي الق ــم االتصــال العاطف ــف يت كي

ــل وأســرته؟؟ ــن الطف بي
الدائــم،  بحضــورك  طفلــك  اشــعري   +
وبأنــك قريبــة منــه، حتــى فــي األوقــات التــي 
تختفيــن فيهــا عــن نظــره )وتســتطيعين أن 
فــي  بعيــدة  وأنــِت  تناديــه  بــأن  هــذا  تفعلــي 
غرفــة أخــرى، أو تغنــي لــه، المهــم إشــعاره 
بأنــك موجــودة(، واحرصــي أن تقّللــي مــن 
فتــرة قلقــه بــأن تنظــري إليــه مــن حيــن آلخــر 
مثــًا، وتجنبــي بقــدر اإلمــكان أّيــة فرصــة 
يبحــث فيهــا عنــِك، حتــى يثــق بالتدريــج فــي 
حضــورك الدائــم، وأن غيابــِك عنــه مؤقــت.

+ أشــعري طفلــك بأهميتــه أمــام نفســه، 
فالثقــة بالنفــس شــعور يمكــن اكتســابه، لذلــك 
فرصــة  انتهــاز كل  كوالديــن  علينــا  ينبغــي 
لزيــادة شــعور الثقــة بالنفــس عنــد األطفــال، 
فالطفــل ال يولــد بفكــرة مســبقة عــن نفســه، 
بحســب  يكرههــا  أو  نفســه  يحــب  ولكنــه 
الحيــاة،  فــي  الســلبية  أو  اإليجابيــة  خبرتــه 
ولرفــع مســتوى الثقــة بالنفــس عنــد أطفالنــا، 

قــد يكــون مــن المناســب مراعــاة: 
- القــدوة: فالطفــل الــذي يجــد والديــه 
الحيــاة  مواقــف  معالجــة  مــن  متمكنْيــن 
زاد  قلــق،  أو  توتــر  وبــا  وحكمــة،  بهــدوء 
ارتباطــه العاطفــي بهمــا ألنــه يشــعر باألمــان 

األســري(. )باالحتضــان 
مــن  تأثيــًرا  أقــوي  اللمســات   -
الكلمــات: وعلينــا -كوالديــن- التعبيــر عــن 
ســرورنا ورضائنــا عــن أطفالنــا فــور إتيانــه 
أو  القبــات  أو  باألحضــان  بفعــل حســن، 
الحساســة  األجهــزة  مــن  فالجلــد  اللمســات، 
واالبتســامة  البشاشــة  كذلــك  للمشــاعر، 
الرقيقــة فــي وجوههــم توحــي لهــم بالــدفء 
بأنــه  األساســية  والثقــة  واألمــان  العاطفــي 
محبــوب، بمحبــة لهــا مــذاق خــاص، محبــة 
ســمة  وهــي  محــدودة،  أو  مشــروطة  غيــر 

واألبــوة. لألمومــة  فطريــة 
بآخريــن،  طفلــي  مقارنــة  نتجنــب:   -
التحقيــر،  أو  اإلهانــة  كلمــات  اســتخدام 
إظهــار عيوبــه أمــام اآلخريــن بصــورة تشــعره 

والخــزي... بضعفــه، 
عمليــة  علــى  تدريجًيــا  تدريبــه   -
ضبــط النفــس، والنظــام، واالنضبــاط، بــدون 
قهــر، وأيًضــا بــدون تســيُّب،، حتــى تتكــّون 

اإلرادة. لديــه 
- تمكيــن الطفــل مــن االســتقالية، 
حتــى يبنــي شــخصيته بصــورة ســوية، وعلــى 

االعتمــاد علــى الــذات. ودائًمــا أقــول هــذا 
يســتطيع  الــذي  الشــيء  التربــوي:  المبــدأ 
منــه،  بــداًل  أؤديــه  ال  يؤديــه،  أن  طفلــي 
حتــى يصــل إلــى مرحلــة االســتقال الذاتــي 
أو التحكم في السلوك كما أطلق عليه ذلك 
فيتــدرب علــى  النفــس »إريكســون«،  عالــم 
قــوة العزيمــة دون اســترخاء أو ال مبــاالة، 
ويتعلــم متــى يفعــل هــذا ومتــى ال يفعــل فــي 
تناســق ســوي بينهمــا، بشــرط تجنُّــب أســلوب 
القهــر والضغــط والشــدة، حتــى ال يتحــول 
ذلــك إلــى رد فعــل عكســي، ويتكــون لديــه 
ســمة العنــاد والتحــدي، فقهــر الــذات ينشــئ 
ضميــًرا متشــّدًدا أو شــّكاًكا، وهــذا قــد يقــوده 

إلــى صــورة غيــر مرغــوب فيهــا. 
أو  الطفــل،  إحبــاط  نتجنــب:   -
ببعــض  التشــهير  أو  بــه،  االســتهزاء 
تصرفاتــه، حتــى ال ُيصــاب بخجــل، ويفقــد 
الثقــة فــي عــدم قدرتــه علــى ضبــط النفــس 
والتحكــم فــي ســلوكياته. وقــد شــّبه إريكســون 
 )shame( الكبــار  مــن  التصــرف  هــذا 
بصــورة الطفــل وقــد اتســخت مابســه أمــام 
والخــزي  بالخجــل  الشــعور  إن  األعيــن. 
شــعور يحتــاج مّنــا إلــى وقفــة، فهــو يختلــف 
عــن الشــعور بالذنــب، فــي أن األول يأِتــي 
مــن اآلخريــن، أّمــا الثانــي فيأتــي مــن الــذات، 
فالخجــل يــراود الشــخص حيــن يشــعر بنفســه 
فــي وضــع مخــٍز،  األعيــن  أمــام  مكشــوفة 
فالخــزي ينشــأ مــن األحســاس بـ»نظــرات« 
نفســه  بصغــر  الشــخص  تشــعر  خارجيــة 
أنهــم  متخيــًا  اآلخريــن  أمــام  يقــف  حيــن 
أقــوى منــه، وأنــه واقــف ومكشــوف أمامهــم!!

ــى الحــوار والمناقشــة  - تشــجيعه عل
بأســلوب  االســتخفاف  دون  والتعبيــر 
تعبيــره، واالهتمــام الكامــل بــكل استفســاراته 
نمــل  التــي يرغــب أن يســتطلع عنهــا، وال 
مــن أســئلته، فهــو يجــد متعــة وهــو يســأل، 
ومتعــة فائقــة عندمــا يشــعر باهتمــام الكبــار 
أن  ولنــدرك  عنــه،  يستفســر  أو  يقــول  بمــا 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة هــي مرحلــة األســئلة 
التــي كثيــًرا مــا تضايقنــا، ولكــن يجــب أن 
نعطيهــا وقتــا كافًيــا لإلجابــة، وذلــك ألن هــذه 
المرحلــة فتــرة هامــة فــي تشــكيل حيــاة الطفــل 

واألخاقيــة. االجتماعيــة 
حيــاة  فــي  حاســمة  المرحلــة  هــذه 
تأثيرهــا  لهــا  مرحلــة  هــي،  بــل  الطفــل، 
لذلــك  واالجتماعــي،  النفســي  المســتقبلي 
هنــاك أهميــة قصــوى فــي الترابــط العاطفــي، 
والقهــر  والقســوة  العقوبــات  عــن  بعيــًدا 
عــن  بعيــًدا  وأيًضــا   ،)suppression(
التســاهل أو التســيُّب، حتــى ال يتســم الطفــل 
بالخنــوع واالستســام عــن ضعــف، ويتوّلــد 
لديــه الشــعور بالنقــص، فــكل مــا نغرســه فــي 
أطفالنــا فــي هــذه المرحلــة ســيؤثر علــى بنــاء 
توّلــدت  الطفــل،  شــبع  فــإذا  شــخصياتهم، 
رغبــة  ذلــك  بنفســه، وصاحــب  الثقــة  لديــه 
دائمــة علــى اإلنجــاز، وقــوة اإلرادة، وقــدرة 

الذاتــي. التحكــم  علــى  فائقــة 
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