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هــذه العالقــات الطيبــة معنــا ومــع 
العديد مـــــــــــن اآلبــــــــــــــــــاء األساقفة 
واآلبــاء الكهنــــــــــة فـــــــــي محبــــــــــــــة 

وحضــور وخدمــة واتضــــــــاع.
لقــد جعــل حياتـــــــــــه منـــــــــاًرا للعلــم والثقافــة 
والتاريــخ علــى مســتوى الوطــن وعلــى مســتوى 
الكنيســة بــكل آيــات البــذل والتفانــي والتضحيــة.
وحــال معرفتنــا بخبــر نياحتــه يوم الخميس 
ــة  ــة تعزيــــــــــ 2021/8/19 أرســلت رسالـــــــــ
إلــى كنيســته لُتقــرأ وقــت الجنــاز صبــــــــــاح 

الســبت 2021/8/21 هــذا نصهــا:

»نطلب تعزيات المسيح لنا جميًعا في 
نياحــة هــذا العالــم الفاضــل والخــادم األميــن 
اســطفانوس.  فــوزي  د.  المبــارك،  واألخ 
محبتــه  ونتذكــر  وأبحاثــه،  علمــه  نتذكــر 
واهتمامــه  الكنيســة،  خدمــة  فــي  وأمانتــه 
الشديد بالتراث القبطي، وتأسيسه مؤسسة 
ســان مــارك للتاريــخ القبطــي ودراســاته...
لقــد تقابلــت معــه مــرات كثيــرة، وكنــت 
أفرح كثيًرا بأفكاره وأحالمه وكل اإلنتاجات 
البحثيــة والتاريخيــة، كمــا شــاركت معــه فــي 
عــدة مؤتمــرات علميــة فــي التاريــخ الرهباني 

فــي عــدة مناطــق علــى أرض مصــر..
وخادًمــا  عالًمــا  بالحقيقــة  افتقدنــاه  لقــد 
وإنســاًنا ُمِحًبــا متضًعــا فــي كل عالقاتــه. 
لقــد ســمعت عــن مرضــه األخيــر، ومنــذ 
تليفونًيــا لالطمئنــان،  أيــام تواصلــت معــه 

وكان صوتــه مفرًحــا كعادتــه..
واليــــــــــــــــــــوم نوّدعــــــــــــه علـــــــى رجــــــــــــــــــــاء 
القيامة، عالميــــــــــــن أن سيرتــــــــــه ومحبتـــــــــــــه 

ســتبقى نبراًســا لكثيريــن.
نعّزي أسرتـــــه الفاضلة وكـــل تالميـــــــــذه 
وأحبائه، كمـــــــــــا نعّزي اآلبــــــــــــاء والكنيــســـــة 
وأبنــــــــــاءه الروحييــــــــــن في المجــــــال العلمي 

والمجــال الكنســي والمجــال القبطــي.
نطلب صلواته عّنا، وليعطنا المسيـــــــــح 
روح االستعــــــــــــداد حتــــــــــى نكمـــــــــل حياتنــــــــــا 

بــكل ســالم«.
البابا تواضروس الثاني
١٩-٨-٢٠٢١-القاهرة

عن عمر ناهــــــــــــز ٨4 عاًما، 
رحـــــــــــــــــل عـــــــــــــن عالمنـــــــــــا الفانــي 
األستاذ الدكتور فـــــــــــوزي جورجي 
اســطفانوس، أحد أســاطير الطب 

فــي مجــال التخديــر، وهــو الطبيــب المصــري 
لمجلــس  رئيًســا  كان  حيــث  البــارز،  العالمــي 
بمستشــفى  التخديــر  أقســام  ورئيــس  إدارة 
كليفالنــد العالمــي فــي أمريــكا، ورئيــس الجمعيــة 
األمريكيــة لتخديــر القلــب وعضــو مجلــس إدارة 
ــاًل عــن مستشــفى  دار الفــؤاد فــي مصــر، وممثِّ

كليفالنــد بأمريــكا.
بصعيــد  ســوهاج  فــي   ١٩37 عــام  ُوِلــد 
إخوتــه  بيــن  الســادس  ترتيبــه  وكان  مصــر، 
الســبعة، ومــن ســوهاج انتقــل إلــى القاهــرة بعــد 
فــي  ليــدرس  العامــة  الثانويــة  علــى  حصولــه 
وتخــرج  شــمس،  عيــن  جامعــة  الطــب  كليــة 
عــام ١٩6٠ ليعمــل طبيًبــا للتخديــر فــي مصــر 
إســهامات  لــه  وصــارت  وأمريــكا،  وإنجلتــرا 
علميــة فــي هــذا المجــال، وأشــرف علــى العديــد 
مــن األبحــاث العلميــة ورســائل الدكتــوراه، حتــى 
عالمًيــا  البارزيــن  المتخصصيــن  أحــد  صــار 
بقســم  ينهــض  أن  واســتطاع  التخديــر،  فــي 
التخديــر فــي مستشــفى كليفالنــد الدولــي حتــى 
صــار نموذًجــا متميــًزا علــى الصعيــد الطبــي 

واالقتصــادي.
فــي  المعــاش  ســن  إلــى  وصــل  وعندمــا 
خدمتــه الطبيــة البــارزة، اتجــه إلــى مجــال آخــر 
محبــوب لديــه حيــث كــّرس كل وقتــه وعالقاتــه 
وخبراتــه، فأســس عــام ١٩٩٨ مؤسســة علميــة 
التاريــخ  لدراســات  مرقــس  »القديــس  باســم 
متميــزة  مجموعــة  معــه  واشــتركت  القبطــي«، 
مصــر  فــي  واآلثــار  التاريــخ  علمــاء  مــن 
رئاســته  تحــت  المؤسســة  وعملــت  والخــارج، 
وقيادتــه فــي مجــال التاريــخ القبطــي ودراســاته 
المتعــددة مــن خــالل عقــد المؤتمــرات الدوليــة 
ونشــر األبحــاث واإلصــدارات القيمــة باللغتيــن 

واالنجليزيــة. العربيــة 
واهتــم بتقديــم المســاعدات العلميــة الالزمــة 
لــكل الدارســين والمهتميــن بالدراســات القبطيــة، 
واحتضن الجميع مبتدئين ومتقّدمين بالتشــجيع 
والمشــورة والعلــم والعالقــات، وأيًضــا بالتدعيــم 
المالــي كمــا شــارك فــي مشــروعات عديــدة مــن 
بينهــا إنشــاء المركــز الثقافــي القبطــي بالمقــر 

البابــوي بالعباســية.
واســتطاع أن يصــل بالمؤسســة إلــى مكانــة 
مكانتهــا  إلــى  باإلضافــة  مرموقــة،  عالميــة 
إلــى  اســمها  تغيــر  ولــذا  الســاطعة،  المحليــة 

التــراث«. لتوثيــق  مــارك  ســان  »مؤسســة 

ومــن أهــم المؤتمــرات واإلصــدارات التــي قــام 
بهــا علــى مــدى ســنوات عديــدة، المؤتمــر الــذي 
ُيعَقد كل سنتين في أحد مواقع التراث القبطي 
المصــري، حيــث األديــرة كمراكــز روحيــة بحثيــة 
حارســة للتــراث المــادي والروحــي. وقــد شــاركُت 
فــي بعــض هــذه المؤتمــرات، بــل كانــت مشــاركة 
في مؤتمر الدير المحــــــــــرق في فبراير ٢٠١3 
تولــي  بعــد  بهــا  قمــت  التــي  األنشــطة  أولــى 

مســئولية البطريركيــة فــي نوفمبــر ٢٠١٢.
كمــا يتمّخــض عــن كل مؤتمـــــــــــــــــر دولــي 
إصــدار وثائقــي يصــدر بالعربيــة واإلنجليزيــة، 
حاوًيا كل األبحاث التي شاركت في المؤتمر، 
وبذلــك تكــّون لدينــا موســوعة تاريخيــة جغرافيــة 
موّثقــة عــن التــراث القبطــي العامــر منــذ القــرون 

األولــى للميــالد.
وثائقــي  بعمــل  المؤسســة  قامــت  كمــا 
مــن  كبيــر  عــدد  عــن  فائقــة  بعنايــة  مصــّور 
األديــرة والكنائــس القبطيــة القديمــة، وظهــرت 
فــي طباعــة عالميــة فاخــرة، واشــتركت مطبعــة 
مــن  العديــد  فــي  بالقاهــرة  األمريكيــة  الجامعــة 

الثمينــة. اإلصــدارات  هــذه 
إننــا نــودع خادًمــا أميًنــا وبــاذاًل بــكل معرفتــه 
وعالقاتــه علــى المســتوى العالمــي، ونــودع فيــه 
روحــه الطيبــة والمتواضعــة، وأســلوبه اإلنســاني 
لــه  كانــت  وقــد  المواقــف،  كل  معالجــة  فــي 
شــنوده  البابــا  المتنيــح  مــع  طيبــة  عالقــات 
واتصاالتــه  أخبــاره  نشــر  مــا  وكثيــًرا  الثالــث، 
ونشــاطه على صفحات مجلة الكرازة، وامتدت 
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من هو هذا ابلائس؟ اذلي يصيل وال يؤمن أنه سيحصل ىلع جواب. )القديس يوحنا اكسيان(

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، ظهر يوم األربعاء ١١ أغسطس 
٢٠٢١م، فـــي المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة، خـــدام الترجمـــة إلى لغة اإلشـــارة بقناة 
CTV، حيـــث تحتفـــل القنـــاة بمـــرور عـــام علـــى توفيـــر خدمـــة الترجمـــة للغـــة 

اإلشـــارة للصم وضعاف الســـمع في خمســـة من برامجها الرئيســـية.

ألقـــى قداســـة البابـــا عليهـــم كلمـــة روحيـــة عن احتياجـــات اإلنســـان الكثيرة 
التي تشـــمل االحتياجات البيولوجية والنفســـية واالجتماعية والروحية، وأهمها 
االحتيـــاج إلـــى الحـــب الـــذي يبنـــي، إشـــباع اإلنســـان بـــه، شـــخصية ســـوية 

مقابالت قداسة ابلابا
يوم األربعاء 11 أغسطس 2021م

+ استقبل قداسة البابا في المقر البابوي بالقاهرة نيافة األنبا بوال مطران طنطا وتوابعها، الذي عرض على قداسته بعض األمور الرعوية الخاصة باإليبارشية.

يوم األحد 22 أغسطس 2021م
+ كمـــا اســـتقبل قداســـته فـــي المقـــر البابـــوي بديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي بوادي النطرون، نيافة األنبا يوأنس أســـقف أســـيوط، والذي ناقش مع قداســـته عدًدا من 

األمور الرعوية الخاصة باإليبارشـــية.

ومتوازنـــة، وضـــرورة تقديـــم المحبـــة قبـــل الخدمة.
وأشـــار عـــدد مـــن الخدام الحاضرين إلى أهمية نشـــر الوعـــي في المجتمع 
بخصـــوص بســـاطة التعامـــل مـــع الشـــخص األصـــم فهـــو شـــخص طبيعـــي 
ويســـهل التعامـــل معـــه كأي شـــخص آخـــر عندمـــا نحادثـــه بلغتـــه، فالصـــم 

يدرســـون ويعملـــون ولهـــم طموحـــات وإنجـــازات مثـــل أي شـــخص آخـــر.
وفـــي الختـــام قـــدم قداســـة البابـــا الشـــكر للخـــدام ولقنـــاة CTV وصلـــى من 

أجـــل اســـتمرار الخدمـــة ونموهـــا، وقـــدم لهـــم هدايـــا تذكارية.

ملتىق لوجوس األول لشباب الكنيسة
افتتح قداســـة البابا تواضروس الثاني مســـاء يوم األحد ٢٢ أغســـطس ٢٠٢١م، ملتقى لوجوس األول لشـــباب الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية في إيبارشـــيات 
مصـــر، والـــذي ُأقيـــم فـــي مركـــز لوجـــوس بالمقـــر البابـــوي في دير القديس األنبا بيشـــوي بوادي النطرون. حضـــر حفل االفتتاح عدد من أحبار الكنيســـة واآلباء 
الكهنة، بمشـــاركة ٢٠٠ من الشـــباب والشـــابات ممثلين عن إيبارشـــيات الكنيســـة من كل أنحاء القطر المصري. وســـوف نوافيكم بتقرير مفّصل عن فعاليات 

الملتقى في العدد القادم إن شـــاء الرب وعشـــنا.

قداسة ابلابا يهنئ فضيلة املفيت
أجـــرى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي اتصـــااًل تليفونيَّـــا صبـــاح يـــوم الثالثـــاء ١7 أغســـطس ٢٠٢١م، بفضيلـــة الدكتـــور شـــوقي عـــالم مفتـــي الجمهوريـــة، هنأ 
خاللـــه فضيلتـــه بثقـــة الســـيد الرئيـــس واعتبـــار هيئـــة الفتـــوى هيئـــة خاصـــة، كمـــا هنـــأه باســـتمرار فضيلته في مســـئوليته لمدة عـــام آخر، متمنًيـــا له التوفيـــق والنجاح.

ويستقبل الوفد الرهباين املسافر إىل روسيا 
بالقاهـــرة  البابـــوي  المقـــر  فـــي  الثانـــي  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  اســـتقبل 
يـــوم الخميـــس ١٩ أغســـطس ٢٠٢١م، وفـــد اآلبـــاء األســـاقفة والرهبـــان الذيـــن 
ســـيقومون بزيارة الكنيســـة الروسية األرثوذكســـية في إطار التبادل الرهباني بين 
الكنيســـتين. تأتـــي هـــذه الزيارة ضمن نشـــاطات لجنة العالقات بين الكنيســـتين، 

التـــي بـــدأت عملهـــا منذ ســـبع ســـنوات.

واكهن اجلايلة الروسية يف مرص
وفي ســـياق متصل اســـتقبل قداســـة البابا في المقر البابوي أيًضا، أليكســـي 
ماشـــكوف كاهـــن الجاليـــة الروســـية فـــي مصـــر الـــذي وصـــل مصر منـــذ ثالث 
أشـــهر لخدمة الجالية في القاهرة والغردقة. تأتي زيارة الكاهن الروســـي لقداســـة 
البابـــا بغيـــة التعـــارف، كمـــا نقـــل »ماشـــكوف« تحيـــات غبطـــة البطريـــرك كيرل 

بطريرك موســـكو وســـائر روســـيا، لقداســـة البابا.

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي فـــي 
بـــوادي  بيشـــوي  األنبـــا  ديـــر  فـــي  البابـــوي  المقـــر 
أغســـطس   ٢3 االثنيـــن  يـــوم  ظهـــر  النطـــرون، 
  H. E.الصربـــي الخارجيـــة  وزيـــر  ٢٠٢١م، 
 Mr. Nikola Selakovic والوفـــد المرافـــق لـــه، 
وذلـــك فـــي إطار زيارته الرســـمية إلـــى مصر التي 
بـــدأت فـــي اليـــوم الســـابق، والتـــي حـــرص خاللهـــا 

القديـــس  ديـــر  وزيـــارة  البابـــا  قداســـة  لقـــاء  علـــى 
األنبـــا بيشـــوي، والتعـــرف علـــى الكنيســـة القبطيـــة 
تحيـــات  الصربـــي  الوزيـــر  ونقـــل  األرثوذكســـية. 
فوتشـــيتش.  ألكســـندر  صربيـــا  جمهوريـــة  رئيـــس 
وكذلـــك بطريـــرك الكنيســـة الصربيـــة األرثوذكســـية 

بورفيريـــوس. البطريـــرك 
تحـــدث قداســـة البابـــا خـــالل اللقاء عـــن تاريخ 

الكنيســـة القبطيـــة وعـــن وحدتنـــا الوطنيـــة حيـــث 
يعيـــش جميـــع المصرييـــن حـــول نهـــر النيـــل بروح 
األســـرة الواحـــدة. وأشـــار قداســـة البابـــا إلـــى رغبته 
لزيـــارة  الصربيـــة  الكنيســـة  بطريـــرك  دعـــوة  فـــي 
الكنيســـة القبطيـــة وأعـــرب الضيـــف الصربـــي عن 
ســـعادته بذلـــك. وفي ختام الزيـــارة تم تبادل الهدايا 

والتقـــاط الصـــور التذكاريـــة.

قداسة ابلابا يستقبل وزير خارجية رصبيا

CTV قداسة ابلابا يستقبل مرتجيم اإلشارة يف قناة
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ليس أحًدا أخذ املسيح ىف حضنه، إال وانترشت راحئة املسيح الزكية ىف ثيابه. )الشيخ الروحاىن(

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي عظته األســـبوعية فـــي اجتماع 
مســـاء يـــوم األربعـــاء ١١ أغســـطس ٢٠٢١م، من المقر البابـــوي بالقاهرة، 
  C.O.Cوُبثَّـــت العظـــة مباشـــرًة عبـــر القنـــوات الفضائيـــة المســـيحية وقنـــاة
التابعـــة للمركـــز اإلعالمـــي للكنيســـة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت، دون حضور 
شـــعبي. وواصل قداســـته سلســـلة »رســـالة فرح« من خالل رســـالة فيلبي، 
وقـــدم قداســـته اليـــوم الحلقـــة الثامنة من السلســـلة والتي بـــدأ فيها األصحاح 

الرابـــع واألخير من الرســـالة.
كمـــا ألقـــى قداســـة البابـــا عظتـــه األســـبوعية فـــي اجتمـــاع مســـاء يـــوم 
األربعـــاء ١٨ أغســـطس ٢٠٢١م، مـــن المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة، وأكَمـــل 
قداســـته سلســـلة »رســـالة فـــرح« مـــن خالل النصـــف الثاني مـــن األصحاح 
الرابـــع لرســـالة فيلبـــي التي تتميز بـــروح الفرح، وصواًل إلى الحلقة التاســـعة 

واألخيـــرة مـــن السلســـلة فـــي عظـــة اليوم.

ON قداسة ابلابا يليق عظة األحد ىلع قناة
ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، صباح 
يـــوم األحـــد ١٥ أغســـطس ٢٠٢١م، كلمـــة عبـــر 
قنـــاة ON إحـــدى قنوات الشـــركة المتحـــدة للخدمات 
»عظـــة  برنامـــج  إطـــار  فـــي  وذلـــك  اإلعالميـــة، 
األحـــد«. وأشـــار قداســـته فـــي بدايـــة العظـــة إلى أن 
ذلك اليوم هو األحد الثاني من شـــهر مســـرى، آخر 
الشـــهور الكاملة في الســـنة القبطية، وتناول قداســـة 

الحيـــاة األرضيـــة؟(. ثـــم تحـــدث قداســـته مـــن خالل 
دعـــوة المســـيح لــــ«الوي« )القديـــس متـــى اإلنجيلي( 
عـــن التجديـــد الـــذي يقدمـــه لنـــا الســـيد المســـيح فـــي 
كل شـــيء، وكونـــه -لـــه المجـــد - بمثابـــة الصديـــق 
الفـــادي،  والُمَخلـــص  الشـــافي،  والطبيـــب  الداعـــي، 

النفس. وعريـــس 

البابـــا فـــي عظتـــه محتـــوى إنجيـــل اليـــوم الـــذي قـــال 
قداســـته أنه يمثل دعوة لإلنســـان لمراجعة نفســـه في 
نهايـــة العـــام القبطي علـــى ثالثة محاور، هي: )١( 
مراجعـــة دعوتـــه )المســـئولية التي يتحملها اإلنســـان 
أيـــا كان مجالـــه(. )٢( مراجعـــة توبتـــه )نقـــاوة القلب 
الـــذي يوجـــد مـــع هللا(. )3( مراجعـــة أبديتـــه )هـــل 
يحافـــظ اإلنســـان علـــى نصيبـــه الســـمائي أم تلهيـــه 

رسامة أرشيدياكون بإيبارشية بورسعيد

قام نيافة األنبا تادرس مطران بورسعيد، صباح يوم األحد ٢٢ أغسطس 
٢٠٢١م، بكنيســـة الســـيدة العذراء بمدينة بورسعيد، بسيامة الدياكون موريس 
إبراهيم في رتبة أرشيدياكون )رئيس شمامسة( باسم شنوده للخدمة بالكنيسة 
ذاتهـــا. شـــارك فـــي صلـــوات القـــداس والرســـامة اآلبـــاء كهنـــة الكنيســـة وعـــدد 
مـــن شـــعبها. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبا تـــادرس، واألرشـــيدياكون شـــنوده، 

ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

حمافظ أسيوط يزور دير السيدة العذراء بدرنكة

اســـتقبل نيافـــة األنبـــا يؤانـــس ٔاســـقف ٔاســـيوط، صبـــاح يـــوم االثنيـــن ٢3 
أغســـطس ٢٠٢١م، اللـــواء عصـــام ســـعد محافظ ٔاســـيوط وعدد مـــن القيادات 
الدينيـــة والتنفيذيـــة للمحافظـــة، للتهنئـــة بعيـــد ٕاظهـــار صعـــود جســـد الســـيدة 
العـــذراء، فـــي ديرهـــا بجبـــل ٔاســـيوط الغربـــي )درنكـــة(. حيـــث ٔاعـــرب نيافتـــه 

عـــن شـــكره وتقديـــره لقيـــادات محافظـــة ٔاســـيوط لما بذلوه من جهـــد خالل فترة 
االحتفـــاالت الســـنوية للديـــر، مشـــيًرا ٕالـــى الجهـــد المبـــذول مـــن أجهـــزة الدولة 
لتنميـــة وتطويـــر مســـار رحلـــة العائلـــة المقدســـة بٔاســـيوط ووضـــع المحافظـــة 
علـــى الخريطـــة الســـياحية. وُأقيمـــت االحتفـــاالت الســـنوية بديـــر درنكة خالل 
فتـــرة صـــوم الســـيدة العـــذراء، االحتفاالت من خالل الـــدورة اليومية في أرجاء 

الديـــر، وبعدهـــا كلمـــة روحيـــة تعقبهـــا تســـبحة نصـــف الليل.

تطييب جسد القديس حبيب جرجس 
يف العيد السبعني نلياحته

قـــام نيافـــة األنبـــا مارتيـــروس األســـقف العام لكنائس قطاع شـــرق الســـكة 
الحديد، مســـاء الجمعة ٢٠ أغســـطس ٢٠٢١م، عشـــية تذكار نياحة القديس 
األرشـــيدياكون حبيـــب جرجـــس، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء فـــي مهمشـــة، وقـــام 
نيافتـــه خـــالل العشـــية بتطييـــب جســـد القديس الموجـــود في الكنيســـة، وحمله 
الشمامســـة فـــي دورة الصليـــب التـــي أقيمت خالل الصـــالة. كما صلى نيافته 
القـــداس اإللهـــي لعيـــد نياحـــة القديـــس حبيـــب جرجـــس صبـــاح الســـبت فـــي 
الكنيســـة ذاتهـــا، والتـــي كانـــت مقـــرًّا للكليـــة اإلكليريكيـــة وقـــت إدارة حبيـــب 
جرجـــس لهـــا فـــي القـــرن العشـــرين. جديـــر بالذكـــر أن هذا العام يمّر ســـبعون 

ســـنة علـــى نياحـــة القديـــس األرشـــيدياكون حبيـــب جرجس.
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يارب ال ختذلىن فإين ما صنعت قدامك شيًئا من اخلري، لكن هبين من فضلك أن أبدأ ىف عمل اخلري. )األنبا أرسانيوس(

نشاط رعوي 
بإيبارشية سيناء الشمايلة

شـــهدت إيبارشـــية ســـيناء الشـــمالية نشـــاًطا رعويًّا بمناســـبة صوم الســـيدة 
العـــذراء، حيـــث قـــام نيافة األنبا قزمان أســـقف اإليبارشـــية بجولـــة في كنائس 
ســـيناء الشـــمالية بـــدأت بكنيســـة الســـيدة العـــذراء والشـــهيد أبانـــوب فـــي بئـــر 
العبـــد حيـــث ُأقيمـــت القداســـات والنهضـــات الروحيـــة، وكذلـــك فـــي كنائـــس 
القديســـين مـــار مينـــا والبابـــا كيرلـــس الســـادس بالمســـاعيد، والســـيدة العـــذراء 

ورئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل بالعريـــش.
وعلـــى صعيـــد آخـــر زار نيافتـــه اللـــواء ممـــدوح أبـــو زيـــد لتهنئتـــه بالتعيين 
مديـــًرا ألمـــن محافظـــة شـــمال ســـيناء الـــذي تـــم مؤخـــًرا، وكذلـــك لتقديـــم الدعم 

المعنـــوي لرجـــال الشـــرطة والجيـــش البواســـل فـــي حربهـــم ضـــد اإلرهاب.
كمـــا صلـــى نيافتـــه يوم الســـبت ٢١ أغســـطس ٢٠٢١م، القـــداس اإللهي 
آلخـــر أيـــام صوم الســـيدة العذراء، في كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجس بالعريش 
بعـــد تجديدهـــا. ُيذكـــر أن هذه الكنيســـة هي أقدم كنيســـة في إيبارشـــية ســـيناء 
الشـــمالية حيـــث ُبنيـــت فـــي ١٩٢٩م، وُأحِرقـــت بأيدي اإلرهاب في أغســـطس 

٢٠١3م ثـــم أُعيـــد إعمارهـــا بقـــرار جمهـــوري على نفقة القوات المســـلحة.

نيافة األنبا سيداروس يكرم الطابلة 
األوىل ىلع املكفوفني باثلانوية العامة

ســـيداروس،  األنبـــا  نيافـــة  كـــرم 
قطـــاع  لكنائـــس  العـــام  األســـقف 
عزبـــة النخـــل، مســـاء يـــوم األربعـــاء 
الطالبـــة  ٢٠٢١م،  أغســـطس   ١٨
الحاصلـــة  صدقـــي،  منيـــر  مريانـــا 
علـــى المركـــز األول - مكفوفين في 

العامـــة. الثانويـــة 
جـــاء ذلـــك خـــالل إلقـــاء نيافتـــه عظة فـــي نهضة الســـيدة العـــذراء المقامة 
فـــي كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس، المذبـــح بعزبة النخـــل، وقـــدم نيافته هدية 
قيمـــة للطالبـــة الحاصلـــة علـــى 3٩7.٥ درجـــة، مهّنًئا إياها، ومشـــيًدا بالجهد 
الـــذي بذلتـــه أســـرتها معهـــا حتى اســـتطاعت أن تحقق هذه النتيجـــة المتميزة.

تنويه
تســـتقبل مجلـــة الكـــرازة أســـماء أبنائنـــا أوائـــل الثانويـــة العامـــة، مـــن 
مختلـــف اإليبارشـــيات وقطاعـــات الكنائـــس بجمهوريـــة مصـــر العربيـــة، 
وكالء  أو  باإليبارشـــيات  اإلعالمييـــن  المتحدثيـــن  طريـــق  عـــن  وذلـــك 
المطرانيـــات أو مـــن ينوب عنهم، وســـنقوم بنشـــر أســـماء وصـــور أبنائنا 

المتفوقيـــن فـــي األعـــداد التاليـــة إن شـــاء الـــرب.

الراهب ميصائيل الصموئييل
رقد في الرب يوم األربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١م، بشيخوخة 
صالحـــة، الراهـــب ميصائيـــل الصموئيلي، عن عمـــر قارب 6٨ 
ســـنة بعـــد أن قضـــى فـــي الحيـــاة الرهبانيـــة مـــدة بلغت 4٨ ســـنة. 
وهـــو مرتـــل ديـــر القديس األنبا بيشـــوي بوادي النطـــرون. ُوِلد يوم 
4 نوفمبـــر ١٩٥3م، وترّهـــب فـــي ديـــر القديـــس األنبـــا صموئيـــل 
ســـبتمبر ١٩73م،  يـــوم ٥  بمغاغـــة  القلمـــون  بجبـــل  المعتـــرف 
وانتقـــل إلـــى ديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون في ٥ 

أبريـــل ١٩٨4م.
تميـــزت حياته بالبســـاطة ومحبـــة الجميع، ومـــارس حياة 
التغصـــب الرهبانيـــة بـــكل تدقيق، فعلى الرغـــم من أنه كفيف، 
لكـــن لـــم يســـمح بـــأن يخدمه أحـــد، واعتمـــد على نفســـه في 
كل أعمالـــه، بـــل كان يخـــدم مـــن يأتيـــه زائـــًرا فـــي قاليته من 

إخوتـــه الرهبان.
وأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه فـــي الحاديـــة عشـــرة مـــن صبـــاح 
اليـــوم ذاتـــه، وصلـــى الصلـــوات مـــن أحبـــار الكنيســـة أصحـــاب 
النيافـــة: األنبـــا متـــاؤس أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـريان، واألنبا 
إيســـوذورس أســـقف ورئيـــس ديـــر البرموس، واألنبـــا أغابيوس 
أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي، إلـــى جانـــب مجمع 

رهبـــان ديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي. 
خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا أغابيوس، ولمجمـــع رهبان 

الديـــر، ولـــكل محبيه.

القمص مىت حمروس 
من إيبارشية وسط الجيزة

رقد في الرب بشـــيخوخة صالحة يوم الخميس ١٢ أغســـطس 
٢٠٢١م، القمـــص متـــى محروس، كاهـــن كنيســـة القديس مار 
مرقـــس الرســـول بالجيـــزة، عـــن عمـــر تجاوز 6٩ ســـنة بعد خدمة 
كهنوتية دامت لحوالي ٢6 ســـنة. ُوِلد األب المتنيح باســـم نيقوال 
محـــروس فـــي بلـــدة منيـــة طوخ دلكـــة )طوخ النصـــارى( بمحافظة 
المنوفيـــة، فـــي ١6 ينايـــر ١٩٥٢م، وكان منزلـــه يجـــاور منـــزل 
القديـــس البابـــا كيرلـــس الســـادس. تخـــرج فـــي كلية طب األســـنان 
جامعـــة القاهـــرة عـــام ١٩77م. ســـيم كاهًنـــا على كنيســـة القديس 
مـــار مرقـــس بالجيـــزة يوم ١٠ نوفمبر ١٩٩٥م بيـــد المتنيح األنبا 
دوماديـــوس مطـــران الجيـــزة الســـابق، ونـــال رتبـــة القمصيـــة فـــي 
١٠ نوفمبـــر أيًضـــا عـــام ٢٠١٠م، بيـــد نيافـــة األنبـــا ثيؤدســـيوس 
األســـقف العـــام إليبارشـــية الجيـــزة وقتهـــا )أســـقف وســـط الجيـــزة 
حالًيـــا(. أقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه في اليوم ذاته، بكنيســـة الشـــهيد 
مـــار جرجـــس بمقـــر مطرانيـــة الجيـــزة، بحضـــور نيافـــة األنبـــا 
ثيؤدوســـيوس أســـقف اإليبارشـــية، وعدد من اآلباء الكهنة وأسرة 

األب المتنيـــح وأبنائـــه الروحيين. 
خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبا ثيؤدســـيوس، ولمجمع كهنة 

اإليبارشـــية، وألســـرته المباركة وكل محبيه.
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أراهم أن بعد احلزن يكون الفرح، وأن احلزن يودل الرسور، وأنه ملدة قصرية. )القديس يوحنا اذلهيب الفم(

رقــد علــى رجــاء القيامــة الدكتــور العالمــي فــوزي جورجــي إســطفانوس يــوم 
األربعــاء ١٨ اغســطس ٢٠٢١م، انطلقــت روحــه إلــى الســماء مــع انســدال آخــر 
ضــوء نهــار فــي حوالــي الســاعة الثامنــة مســاًء بتوقيــت كليفالنــد بالواليــــــــــــــات 

المتحــدة األمريكيــة.
ُمتفــردة، تحمــل كل معانــي  أيقونــة ُمضيئــة وعالــم متميــز وشــخصية  هــو 
التواضــع والحــب، وتعمــل بــكل تفــاٍن وإتقــاٍن لمجــد هللا، عينيــه مثبَّتــة علــى هدفــه، 
وقــدم إســهامات طبِّيــة واقتصاديــة وكنســّية وثقافيــة علــى المســتوى العالمــي عامــة 

والمحلــي خاصــة فــي كٍل مــن مصــر وأمريــكا.
ويمكن أن نتتبع رحلة حياته باختصار في المحطات التالية:

نشــأته: ُوِلــَد فــي ١4 فبرايــر عــام ١٩37م بســوهاج ليكــون ترتيبــه الســابع 
ــل  ــي والــده وهــو لــم يــزْل فــي التاســعة مــن عمــره، فتحمَّ بيــن ثمانيــة أشــقاء، وُتوفِّ

المســئولية مــع والدتــه التــي اســتكملت رحلــة كفــاح تربيــة أبنائهــا الثمانيــة.
الدراســة الجامعيــة: عــام ١٩٥6م أتــمَّ دراســته الثانويــة والتحــق بكليــة الطــب 
بجامعــة عيــن شــمس ثــم أنُتِخــب رئيًســا التحــــــــــــــاد الطــالب بالكليـــــــــــــة وفيمــا بعــد 

فــي الجامعــة.
العمــل فــي مصــر: تخــرَّج فــي الجامعــة عــام ١٩6١م حيــث تابــع دراســته 
وحصــل علــى دبلــوم التخديــر، وعمــل بوظيفــة ُمتخصــص تخديــر فــي مستشــفيات 

وزارة الصحــة.
م بطلــب للحصــول علــى وظيفــة فــي إنجلتــرا،  زواجــه: فــي عــام ١٩67م تقــدَّ
وتــزوَّج الســيدة »ســميحة« وســافر معهــا للعمــل هنــاك بمستشــفيات »نيوكاســل« 
فــي تخصصــه حيــث حصــل علــى درجــة زميــل كليــة التخديــــــــــــــــر بالكليــــــــــــــــة 

الملكيــة للجراحيــن. 
العمــل فــي الواليــات المتحــدة: انتقــل مــع زوجتــه ســميحة عــام ١٩7٠م إلــى 
كليفالنــد بالواليــات المتحــدة، ليبــدأ العمــل بمستشــفى »كليڤالنــد كلينيــك« فــي العــام 
نفســه، وبعــد عــدة دراســات وأبحــاث قــرر تأســيس قســم خــاص بتخديــر عمليــات 
القلــب داخــل المستشــفى وهــو أول قســم مــن نوعــه فــي الواليــات المتحــدة، وســاعد 
الكثيريــن للحصــول علــى منــح دراســية مجانيــة وُفــرص عمــل بالمستشــفى، وكان 

ضمــن مجلــس إدارة المستشــفى ورئيًســا لمجلــس إدارتهــا مــدة ٥ ســنوات.
أصبــح رئيــس قســم تخديــر القلــب عــام 1976م، ورئيــس قســم التخديــر 
والعنايــة المركــزة وقســم عــالج األلــم عــام 1987م، وأقــام أول مؤتمــر تخديــر 

للقلــب فــي العالــم حضــره 1500 ُمتخصــص، ورأس القســم طيلــة 3٠عاًمــا.
إنشــاء أول كنيســة: لــم تكــن هنــاك كنيســة قبطيــة فــي كليفالنــد، ســاهم 
ــال وقــوي بشــراء قطعــة أرض وبنــاء كنيســة مــار مرقــس  د/ فــوزي بشــكل فعَّ
القبطيــة األرثوذكســية عليهــا، وفَّوضــت مجموعــة مــن األقبــاط د/فــوزي للقــاء 
الثالــث عــام ١٩73م لمطالبــة قداســته بترســيم  البابــا شــنوده  مثلــث الرحمــات 

كاهــن للكنيســة فــي كليفالنــد. رد البابــا شــنوده بإرســال 
األب ميخائيــل إدوارد لبــدء مــا أصبــح أول كنيســة فــي 
أوهايــو عــام ١٩73م، وقــد ســاهم فــوزي أيًضــا بمبالــغ 

كبيــرة فــي تأســيس وتجهيــز الكنيســة.
التاريــخ  لدراســات  مرقــس  القديــس  مؤسســة 
القبطــي: أسســها د/ فــوزي عــام 1998م، وباركهــا 
البابــا شــنوده الثالــث ودعمهــا، كانــت إحــدى مهامهــا 
كتابة تاريخ حديث للمسيحية واألديرة في مصر، كما 
نظمت ندوة دولية حول المسيحية والرهبنة كل سنتين 
فــي عــدد مــن المواقــع القبطيــة. وقــد نشــرت الجامعــة 
األمريكيــة بالقاهــرة وقائــع هــذه النــدوات الدوليــة فــي 
ثمانيــة مجلــدات تغطــي غالبيــة المواقــع المســيحية فــي 

مصــر. فــي عــام ٢٠١٩م، أطلقــت المؤسســة سلســلة جديــدة مــن النــدوات الدوليــة 
حــول جوانــب الحضــارة القبطيــة مــن خــالل نــدوة حــول األدب القبطــي. وأصــدرت 
مؤسســة القديــس مرقــس عــدًدا مــن الكتــب باللغــة العربيــة عــن المســيحية وآثارهــا 
فــي العديــد مــن اإليبارشــيات القبطيــة، باإلضافــة إلــى أول كتــاب عربــي شــامل 
عــن التــراث األدبــي القبطــي. كمــا نشــرت أطروحــات الدكتــوراه الُمتعلقــة بالتــراث 
القبطــي. يدعــم قداســة البابــا تواضــروس الثانــي المؤسســة بحمــاس شــديد ويشــجع 
جميــع أنشــطتها. كمــا يســتضيف قداســته النــدوات الدوليــة فــي مركــز لوجــوس 
بديــر األنبــا بيشــوي - وادي النطــرون. تشــمل أنشــطة المؤسســة حالًيــا ترجمــة 
الموســوعة القبطيــة إلــى اللغــة العربيــة، ومواصلــة التوثيــق الفوتوغرافــي لألديــرة 
والكنائــس القبطيــة، باإلضافــة إلــى ورش العمــل وملتقيــات شــباب الباحثيــن فــي 

الدراســات القبطيــة.
2004م المركــز الثقافــي القبطــي: باســم مكتبــة القديــس مرقــس القبطيــة 
للكنيســة القبطيــة، وقــد كلَّــف مثلــث الرحمــات قداســة 
البابا شــنوده الثالث د/ فوزي إســطفانوس بتنســيق هذا 

المشــروع الكبيــر، وعنــد اكتمالــه افتتحــه قداســته.
تقاعــده عــام 2006م مســتمًرا فــي تدبيــر وإدارة 
مؤسســة »ســان مــارك لتوثيــق التــراث« حتــى كملــت 

أيامــه ورقــد بســالم.
ولقــد قــام قداســة البابــا تواضــروس الثانــي بنعــي 
العالــم الكبيــر حيــث قــال » لقــد غــادر عالمنــا الفانــي 
علــى  والعطــاء  بالخدمـــــــــــــة  حافلــة  حيــاة  بعــد  اليــوم 
المســتويين المهنــي والكنســي؛ ونلتمــس عــزاًء ســمائًيا 
طالًبــا  وتالميــذه؛  ُمحبيــه  وجميــع  المباركــة  ألســرته 

النيــاح والراحــة«. البــارة  لنفســه 

إعداد مؤسسة سان مارك لتوثيق التراث
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القلب املتضع اكلوادى املنخفض اذلي رساعن ما يمتىلء من ماء الروح. )القديس أغسطينوس(

ســبق منــذ ســنوات وأن أصــدر قداســة البابــا -آدام هللا رئاســته- كتاًبــا جميــاًل 
شــيًقا وجذاًبــا ممتلًئــا بالمعرفــة، عنوانــه: »الحيــاة ثالثيــات«، حــوى 33 ثالثيــة 

مطولــة وموزعــة فــي صــورة موضوعيــة. 
يقــول قداســته فــي كتابــه » الحيــاة ثالثيــات: »ُمنــذ القديــم اعتبــر اإلنســان أن 
األعــداد رمــوٌز تحمــل أســراًرا عميقــة، ومعــاٍن قــد ال يدركهــا تماًمــا. وأن للعــدد 
)3( بصفــة خاصــة جاذبيــة عجيبــة، حتــى صــار عنــد جميــع شــعوب األرض 
عــدًدا ُمقَدًســا يتفاءلــون بــه، وصــار رمــًزا للُبشــرى والخيــر والحــظ الســعيد، إذ ُيمثّــل 
البدايــة والوســط والنهايــة ألي شــيء، كمــا أنــه ُيمثّــل الميــالد والحيــاة والمــوت عنــد 
كل الكائنــات الحيــة. حتــى أن المصرييــن يقولــون عنــه العبــارة المشــهورة: »كل 
شــيء بالثالــوث يكمــل«، كمــا يقولــون أيًضــا: »التالتــة تابتــة«. وكان الســؤال الــذي 
يتــردد أمامنــا دائًمــا: لمــاذا العــدد )3( بالــذات؟؟! وكانــت اإلجابــة مــن خــالل 
القــراءة والبحــث واالســتقصاء حــول هــذا الرقــم وكيــف يتخلــل كل حيــاة اإلنســان، 

وكل مــا يتعلــق بــه فــي شــتى المجــاالت.«
ثالثــي  الكتــاب،  هــذا  مــن  القصــد  أن  الكتــاب  فــي صــدر  قداســته  ويعلــن 

وهــي:  أيًضــا،  األهــداف 
١- إثبــات حيويــة العــدد »3« الــذي ُتبنــى عليــه عقيدتنــا فــي الثالــوث القــدوس 
وإيماننــا بــاًل الواحــد الثالــوث، الــذي طبــع بتوقيعــه علــى ســائر الخليقــة زمانًيــا 

ومكانًيــا وكيانًيــا. 
٢- إظهار وجود العدد »3« في كل مجاالت حياة اإلنسان ومعارفه الدينية 

وغير الدينية، والتي يقف وراءها خالقنا الفنان األعظم للًا الواحد الثالوث. 
3- إعطــاء صــورة عــن عظمــة العــدد »3« مــن خــالل موضوعــات متنوعــة 
وثريــة تجــذب االنتبــاه والتفكيــر، وتصلــح للخدمــة وتســاعد علــى التركيــز والفهــم 

والربــط واالســتيعاب واإلبــداع. 
واآلن مع عرض لبعض أقوال قداسته الجذابة، كما وردت بهذا الكتاب:

)1( مراحل الحياة:
حياة اإلنسان لها مراحل ثالث: الطفولة والرجولة والكهولة.

)2( لكل إنسان ثالثة أعمار:
١-عمر زمني: ُيقاس بعدد السنين التي تمضي. 
٢-عمر معرفي: ُيقاس بتراكم المعارف والعلوم. 

3-عمر روحي: ُيقاس بنمو القامة الروحية، أو الحياة القلبية الداخلية.
)3( الخليقة الحية تتكون من ثالثة أنواع من الكائنات:

١-المملكة النباتية. ٢-المملكة الحيوانية.  3-المملكة اإلنسانية.
)4( مراحل التقُدم العلمي للبشرية:

١-الثورة األولى: المرحلة الزراعية. ٢-الثورة الثانية: المرحلة الصناعية.
3-الثورة الثالثة: المرحلة المعلوماتية.

)5( وطني... مصر الوطن... ثالث حروف:
حروف اسم مصر هي: - »ميم« = منارة وحضارة.  

– »صاد« = صولجان وجاللة.  – »الراء« = راية خَفاقة.
)6( مصر الَعلم... ثالثة ألوان:

علم مصر الخّفاق يحوي ألواًنا أساسية هي: 

- األســـــــــــــــود: رمــــــــــــــــز لــألرض الطينيــــــــــة المرتبطـــــــــة بنهــر النيــل، مصــدر 
حيــاة المصرييــن. 

- األبيــض: رمــز الســالم ألن تاريــخ المصرييــن يظهــر أنــه شــعب محــب 
للســالم علــى الــدوام. 

- األحمــر: رمــز للحريــة مــن االســتعمار بكافــة أشــكاله، وثمــن هــذه الحريــة 
غــال: الــدم بلونــه األحمــر.

)7( مصر الحياة... ثالثة أضالع:
- النيل - األرض - اإلنسان.

)8( الكنيسة:
١- جسد واحد: يقصد التنظيم الكنسي. 

٢- روح واحد: الروح الواحد هو روح للًا أو الروح القدس. 
3- رجــاء واحــد: تكتمــل هــذه الثالثيــة بالرجــاء الواحــد للدعــوة التــي ُدعــي 

إليهــا جميــع المؤمنيــن.
)9( كنيستنا القبطية:

١-كنيسة شهادة قَدمت شهداء.  ٢-كنيسة نسك قَدمت نساًكا.
3-كنيسة تعليم قَدمت معلمين. 

)10( المجامع الكنسية:
١-المجامع المكانية. ٢-المجامع اإلقليمية. 3-المجامع المسكونية.

)11( ثالثة أقسام لنسب السيد المسيح:
يذكــر القديــس متــى سلســلة األنســاب للــرب يســوع بالجســد فــي ثالثــة أقســام 
متتابعــة: »جميــع األجيــال مــن إبراهيــم إلــى داود أربعــة عشــر جيــل، ومــن داود 
إلــى ســبي بابــل أربعــة عشــر جيــاًل، ومــن ســبي بابــل إلــى المســيح أربعــة عشــر 

جيــاًل« )مــت١: ١7(.
)12( ثالث هدايا للسيد المسيح وهو طفل:

١- الذهب: رمز إلى ملكوت المسيح الملك. 
٢- اللبان: رمز إلى كهنوت المسيح الكاهن. 

3- الُمر: رمز إلى آالم المسيح الُمتأِلم »المصلوب«. 
)13( المعمودية تتم بثالث غطسات:

المســيح مــات وُقِبــر ثــم قــام فــي اليــوم الثالــث، والذيــن يتعَمــدون أيًضــا يموتــون 
ويدفنــون ويقومــون علــى مثــال الســيد المســيح.

١- المعمودية موت مع المسيح.  ٢- المعمودية دفن مع المسيح.
3- المعمودية قيامة مع المسيح. 

)14( نستخدم في المعمودية ثالثة أنواع من الزيوت:
١- الزيت العادي: الذي ُيطلق عليه اسم »الَساذج«. 

٢- زيت الغاليالون: الذي يعني زيت »الفرح«. 
3- زيت الميرون: معناه »الَطيب« وهو ختم الروح القدس. 

)15( ثالثية البركة الرسولية: 
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إذا شاء اهلل أن يريح أبناءه احلقيقيني ال يرفع عنهم اتلجارب، بل يعطيهم قوة يلصربوا عليها )مارإسحق الرسياين(

١- نعمة ربنا يسوع المسيح. ٢- محبة للًا اآلب. 3- شركة الروح القدس. 
)16( ثالثية اإليمان المسيحي:

١- رب واحد. ٢- إيمان واحد. 3- معمودية واحدة. 
)17( األعياد الكنسية: 

١- األعياد السنوية. ٢- األعياد الشهرية. 3- األعياد األسبوعية. 
)18( رواد الرهبنة... ثالثة:

١- القديس أنطونيوس الكبير: )٢٥١–3٥6م( 
٢- القديس باخوميوس الكبير: )٢٩٠–34٨م( 
3- القديس مكاريوس الكبير: )3٠٠–3٩٠م( 

)19( نذور الرهبنة... ثالثة: 
١- الفقر االختياري. ٢- الطاعة الكاملة. 3- التبُتل النقي.

)20( الدرجات العائلية ثالث: 
Grandfather / Mother / ١- الجد

 Mother / Father / ٢- األب
 Son / Daughter / 3- االبن

)21( الرتب الكنسية ثالثة أيًضا: 
.Priest )القسيسية( ٢- القس .Bishop )١- األسقف )األسقفية

.Deacon )3- الشماس )الشماسية
)22( الصلوات الثالث األكثر استخداًما في الكنيسة:

توجــد فــي عبادتنــا الروحيــة ســواء الفرديــة أو الجماعيــة، ســواء فــي البيــت أو 
فــي الكنيســة ثالثــة اصطالحــات يكثُــر اســتخدامها، وُتعتبــر مــن أشــهر الُمفــردات 

الروحيــة والتقويــة تكــراًرا، وهــي: 
١-كيرياليصــون )يــا رب ارحـــــــــــــم(. وهــو طلــب التوبــة وعمــل الرحمــة مــع 

كل أحــد. 
٢-الليلويــا )ســبحوا هللا(. وهــو االمتــالء بالفــرح والســعادة عالمــة الصحــة 

الروحيــة. 
3-آميــن )اســتجب(. وهــــــــــــــو الســلوك بأمانـــــــــــــة ويقظـــــــــــة حتــى نهايــة الحيــاة 

الســتحقاق الملكــوت. 
)23( اللغة:

اللغة اللفظية ينقسم فيها الكالم إلى ثالثة: 
١- اسم. ٢- فعل. 3- حرف. 

:3H 24( ثالثية اإلنسان(
١- Head رأس )يفكر(  ٢- Hand يد )تعمل( 

Heart -3 قلب )يشعر(.
)25( ثالثية التكنولوجيا )التقنية(: 

١- الحوسبة Computers... والذي تداخل في كل مجاالت الحياة. 
ــت  ــة اإلنترنــــــــــ ــاالت Communications.. وأبرزهــا شبكـــــــــــــ ٢- االتصــــــــــــ

العالميــة للمعلومــات. 
3- اإلعــــــــــــالم Mass Media .. وعلــــــــــــى رأسهــــــــــا القنــــــــــــوات التليفزيونية 

العالميــة والفضائيــات. 
)26( المواصالت:

١- على الَبر )على األقدام – مركبات – دراجات(.

٢- في البحر )السفن – غواصات – سباحة(
3- في الجو )الطائرات – سفن الفضاء – الطيران الشراعي(.

)27( اإلدارة: أركان اإلدارة ثالثة: 
- الوقت - الطاقة - الذاكرة )اإلنسان(. 

)28( سلطات الحكم: 
سلطات الحكم الديمقراطي ثالث: 

- التشريعية. - التنفيذية. - الفضائية. 
)29( ثالثية التخُلف: 

التخلف له ثالث مظاهر )الفقر – الجهل – المرض(. 
)30( حياة البشرية: ثالث مراحل لحياة البشرية: 

١- قبل الناموس )القانون الطبيعي(.  ٢- الناموس )العهد القديم(. 
3- بعد الناموس )العهد الجديد = النعمة والخالص(. 

)31( مفاتيح االستمتاع بالحياة ثالثة: 
١- القدرة على اإلنجاز.  ٢- تذوق الجمال. 

3- القدرة على إسعاد اآلخرين. 
)32( جوانب الصحة الجيدة ثالثة: 

- الغذاء. - الرياضة.  - االسترخاء. 
)33( أهداف التعليم: هدف الدرس لكل مخدوم: 

١- أن يعرف = العقل  ٢- أن يشعر = القلب  3- أن يسلك = اإلرادة. 
وبمناســبة عيد رهبنة قداســته الـ33 نقدم لقداســته أرق األمنيات القلبية، وإلى 

آخــر األعــوام يــا قداســة البابــا فــي صحــة وبــذل وعطــاء...
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كن بسيًطا كحمامة فال تليق فًخا ألحد، وكن حكيًما )باراًع( كحّية فال تسمح ألحد أن يليق بالفخ أمامك. )القديس جريوم(

المهنــدس أنســي ســاويرس 
هــو أحــد رجـــــــــــــال الصناعــة 
قدمــــــــــوا  الذيـــــــــن  واالقتصـــــــاد 
للوطـــــــــــن خدمـــــــــات جليلـــــــــة، 
وساهم بقدر كبير فــــــي دعـــــــم 
االقتصــاد الوطنـــــــــي وتنميتــه 
فــي مجــاالت متعــددة، وأســس 
مــن  مجموعــــــــــــة  وأوالده  هــو 
فــي  ســواء  الرائــدة  الشــركات 
مصــر أو الشــــــــرق األوســط.

نشأته:
 ١4 فــي  ســاويرس  أنســي  ُوِلــد 
اغســطس عــام ١٩3٠ فــي محافظــة 
مدرســة  مــن  وتخــرج  ســوهاج، 
ثــم حصــل علــى  الثانويــة،  ســوهاج 
جامعــة  مــن  الزراعــة  بكالوريــوس 
كانــت رغبــة  عــام ١٩٥٠.  القاهــرة 
والده المحامي الشهير أن يعمل في 
مجــال الزراعــة حتــى يهتــم بــاألرض 
التــي يملكهــا والــده والتــي  الزراعيــة 
تبلــغ ٥٠ فداًنــا، خاصــة وأن شــقيقيه 
يعمــالن بالمحامــاة أيًضــا. وبالفعــل 
بعــد تخرجــه عمــل فــي أرض والــده 
لمــدة عاميــن، ولكنــه وجــد أن هــذا 
فتــرك  طموحــه،  يحقــق  ال  العمــل 
يعمــل  أن  وقــّرر  الزراعيــة  األرض 

المقــاوالت. مجــال  فــي 
بداية األلف ميل:

طريــق األلــف ميــل تبــدأ بخطــوة، 
وكانــت الخطــوة األولــى فــي مجــال 
والــده  يقــوم  عمــارة  هــي  المقــاوالت 
خــالل  ومــن  ســوهاج،  فــي  ببنائهــا 
متابعتــه لهــذه العمــارة تعــرف علــى 
كل كبيــرة وصغيــرة فــي هــذا المجــال 
مجــال  ليكــون  واختــاره  أحبــه  الــذي 
الســجل  علــى  وحصــل  عملــه، 
التجــاري عــام ١٩٥٢، وتــزوج مــن 
شــريكة حياتــه عــام ١٩٥3، وأنجــب 
ثالثــة مــن األبنــاء هــم نجيــب وســميح 

وناصــف.
إليــه  ُتســَند  عمليــة  أول  كانــت 
فــي  ارتوازيــة  آبــار  عمليــة  وهــي 
وقــد  مدينــة،   ١٨ وتخــدم  الصعيــد، 
وقــت  فــي  المشــروع  هــذا  أنجــز 
قياســي، وفــي نفــس الوقــت احتــرف 

المقــاوالت. عمــل 
بتكويــن  ســاويرس  أنســي  قــام 
شــركة مقــاوالت فــي صعيــد مصــر 
باســم »لمعــي وســاويرس«، ثــم انفــرد 

الشــركة. بهــذه  ســاويرس  أنســي 
فــي عــام ١٩6١ صــدرت قرارات 
جزئًيــا،  الشــركة  تأميــم  فتــم  التأميــم 

وفــي العــام التالــي تــم تأميمهــا كلًيــا، 
وتعييــن ســاويرس مديــًرا للشــركة، ولــم 

تتــرك لــه الثــورة قرًشــا واحــًدا.
في عام ١٩66 ســافر ســاويرس 
بيزنــس  احتــرف  ليبيــا، وهنــاك  إلــى 
ونجــح  والمقــاوالت،  التوكيــالت 
نجاًحــا باهــًرا. وفــي عــام ١٩7٨م. 
عــاد إلــى مصــر فــي ظــل االنفتــاح 
فــي  خبراتــه  واســتثمر  االقتصــادي، 
شــركة  فأقــام  المقــاوالت،  مجــال 
مــن  للمقــاوالت، وحصــل  أوراســكوم 
المقــاوالت  بعــض  علــى  خاللهــا 
شــركات  ــد  تأسُّ ظــل  فــي  الصغيــرة 

عثمــان(.  أحمــد  )عثمــان 
االستثمار في االبناء

أبنائــه  غيــر  ســاويرس  يجــد  لــم 
امبرطوريتــه،  بهــم  يؤســس  لكــي 
فأرســلهم للتعليــم فــي الخــارج، حيــث 
بولــي  معهــد  إلــى  نجيــب  أرســل 
تكنيك بسويســرا، وهو معهد مشــهور 
بتخريــج القــادة وكبــار رجــال اإلدارة 
العليــا فــي أوروبــا. وأوفــد ســميح إلــى 
جامعــة برليــن، وناصــف إلــى جامعــة 
أراد  وبذلــك  بأمريــكا،  شــيكاغو 
السويســرية،  الدقــة  بيــن  يجمــع  أن 
وصناعــة  األلمانيــة،  والماكينــة 
البيزنــس علــى الطريقــة األمريكيــة. 
العظيــم  الرجــل  هــذا  نجــح  وبالفعــل 
اقتصاديــة  إمبراطوريــة  تأســيس  فــي 
مــن  طويلــة  رحلــة  وبعــد  عظيمــة، 
عالمنــا  عــن  رحــل  المثمــر  الكفــاح 
 ٢٠٢١ عــام  يونيــه   ٢٩ يــوم  فــي 
وقــد  يناهــز ٩١ عاًمــا،  عــن عمــر 
نعــاه قداســة البابــا تواضــروس الثانــي 
رجــل  رحيــل  علينــا  »يعــّز  قائــاًل: 
أنســي  الفاضــل  واألرخــن  األعمــال 
ســاويرس الذي تنيح اليوم عن عمر 
يناهــز ٩١ عاًمــا، تــارًكا وراءه إرًثــا 
زاخــًرا مــن العمــل والتعميــر والتنميــة 
الوطــن  مــع  الكبــرى  واإلســهامات 
والكنيســة. نطلــب لنفســه البــارة نياًحــا 
األعــزاء  أســرته  وألعضــاء  وراحــة، 

الســماء«. تعزيــات 

تحــت هــذا العنــوان نظمــت جمعيــة اآلثــار القبطيــة يــوم الســبت ١4 
أغســطس ٢٠٢١م، لقــاًء لحاملــي رســائل الماجســتير والدكتــوراه حديًثــا، 
ويأتــي هــذا اللقــاء بمباركــة ودعــم قداســة البابــا تواضــروس الثانــي للباحثيــن 
والبحــث العلمــي. بــدأ اللقــاء فــي الســاعة العاشــرة والنصــف صباًحــا بكلمــة 
افتتاحيــة لرئيــس جمعيــة اآلثــار القبطيــة المهنــدس واصــف بطــرس غالــي 
)الخبير الدولي باألمم المتحدة سابًقا( ألقاها بالنيابة عنه أ.د. يوحنا نسيم 
يوســف )كليــة القديــس أغناطيــوس الســويد(، ثــم كلمــة أ.د. رشــا فــاروق 
الســيد مديــر معهــد البحــوث والدراســات القبطيــة جامعــة اإلســكندرية، وقــد 
قدمــت خاللهــا درع لتكريــم جمعيــة اآلثــار القبطيــة، ومعهــد الدراســات 
ــان  ــة، ومؤسســة القديــس مرقــص، ثــم كلمــة أ.د. إســحاق عجب القبطي
عميــد معهــد الدراســات القبطيــة، ثُــم بعــد ذلــك بــدأت فعاليــات اليــوم والــذي 
ُقدمــت فيهــا ثمانيــة أبحــاث لحاملــي رســائل الماجســتير، وأربعــة أبحــاث 
مــن )١(  الدكتــوراه كل  الدكتــوراه. وقــد شــارك برســائل  لحاملــي رســائل 
چـــورچ يوســف متــري عــن موضــوع: األصــول اللغويــة المصريــة للهجــات 
القبطيــة، )٢( أحمــد محمــد رشــدي عــن: تصويــر كتبــة العهــد الجديــد فــي 
الفــن القبطــي مــن القــرن الرابــع وحتــى القــرن العاشــر الميــالدي ”دراســة 
التصاويــر  ترتيــب  نخلــة:  فرنســيس  أنطونيــوس   )3( مقارنــة“،  أثريــة 
الدينية في الكنيســة القبطية األرثوذكســية ومدلوالته، )4( فيفيان شــحاتة 

إســطفانوس: اآلثــار القبطيــة المرتبطــة بالملكــة هيالنــة فــي مصــر.
وعن رســائل الماجســتير شــارك كل من: )١( رويدا مصطفي الســيد: 
األفعــال اليونانيــة فــي اللغــة القبطيــة ”دراســة فــي علــم اللغــة المقــارن“، )٢( 
ســالي عــادل حســني: مجموعــة مــن البرديــات القبطيــة غيــر المنشــورة 
بالمتحــف القبطــي – دراســة لغويــة وخطيــة، )3( ضيــاء جابــر: أدوات 
الربــط ذات األصــل المصــري القديــم فــي القبطيــة، )4( مارتينــا چورج 
إبراهيــم: الصفــة - النعــت فــي اللغــة القبطيــة، )٥( نرميــن أبــا يزيــد: 
تأصيــل العناصــر الزخرفيــة الوافــدة وتطورهــا علــى شــواهد القبــور القبطيــة 
حتــى نهايــة القــرن الخامــس الميــالدي، )6( ممــدوح محمــد القرضــاوي: 
المبخــرة )الشــورية( القبطيــة فــي الفتــرة مــا بيــن القــرن الرابــع حتــى العاشــر 
الميالدي ”دراسة أثرية“، )7( والء مختار عبد العزيز: رهبنة النساء في 
مصــر حتــى القــرن الســابع الميــالدي، )٨( بيشــوي فخــري إســطفانوس: 

القديــس إيســيذروس الفرمــي وآثــاره فــي منطقــة بيلوزيــوم.
وفــي آخــر اللقــاء ُألقــت عــدة كلمــات مــن ِقَبــل د. إبراهيــم ســاويرس، د. 
ســلفانا چورچ عطــاهلل، أ. نبيــل فــاورق فايــز، وُمِنحــت شــهادات تقديــر 
لألســاتذة رؤســاء معاهد الدراســات القبطية ممثلين في أ.د. رشــا فاروق، 
أ.د. عــزت قــادوس )جامعــة اإلســكندرية(، أ.د. ســماح الصــاوي )جامعــة 
دمنهــور(، أ. د. إســحاق عجبــان )معهــد الدراســات القبطيــة(، ورؤســاء 
الجلســات المشــاركين وبدورهــم منحــوا الباحثيــن شــهادات تقديــر مــن قبــل 
جمعيــة اآلثــار القبطيــة، وفــي نهايــة اللقــاء تــم توصيــة باســتمرار هــذا اللقــاء 

كتقليــد بصفــة دوريــة.

أطروحات مضيئة يف ادلراسات القبطية
يف اجلامعة املرصية
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اٍت« )هوشع 6: 6(
َ
َثَ ِمْن حُمَْرق

ْ
ك

َ
َة اهللِ أ

َ
رِيُد رَْحًَة الَ َذبِيَحًة، َوَمْعرِف

ُ
 أ

ِّ
إين

فـــي نهايـــة الرســـالة إلـــى أهـــل فيلبـــي، يعطينـــا بولـــس 
الرســـول دروًســـا عـــن الرضـــا واالكتفـــاء والقناعـــة.

ا أَلنَُّكُم اآلَن َقـــْد َأْزَهَر  بِّ ِجـــدًّ ـــي َفِرْحُت ِبالـــرَّ »ُثـــمَّ ِإنِّ
َأْيًضـــا َمـــرًَّة اْعِتَناُؤُكْم ِبـــي الَِّذي ُكْنُتْم َتْعَتُنوَنـــُه، َولِكْن َلْم 

َتُكـــْن َلُكْم ُفْرَصـــٌة« )في10:4(
الخـــادم أميـــن علـــى النفوس وعلى أّيـــة عطية يقدمها 
هللا لـــه. والكنيســـة عندمـــا تقيـــم خداًمـــا وآبـــاء مـــن أجـــل 
الخدمـــة فـــي أماكن كثيرة، يؤتمن األب الكاهن أو الخادم 

علـــى النفـــوس التـــي هي أغلى شـــيء.
عـــن  يتكلمـــون  ترابًيـــا،  فكـــًرا  النـــاس  يفكـــر  أحياًنـــا 
األمـــوال كالًمـــا غيـــر حقيقـــي فيـــه شـــكل مـــن االعتـــداء 

أفواههـــم. علـــى  ينطـــق  الخيـــر  عـــدو  لكـــن  والكـــذب، 
يقدمـــون  كانـــوا  معهـــم  كان  لمـــا  الرســـول  بولـــس 
عطاياهـــم التـــي يخـــدم بهـــا، ولمـــا ُســـِجن أيًضـــا جمعـــوا 
عطاياهم وأرســـلوها مع خادمهم، وكان طريق طويل من 

فيلبـــي إلـــى رومـــا لكـــي تصـــل العطايـــا.
وهنـــا كأنـــه زرع بـــذرة، والبـــذرة نبتـــت شـــجرة، وبعدها 
نبتـــت الزهـــور، وهـــذا دليل على اعتنائهـــم به، وهو اعتناء 

المخدوميـــن بخادمهم.
ـــي َقْد  ـــي َأُقـــوُل ِمـــْن ِجَهـــِة اْحِتَيـــاٍج، َفِإنِّ »َلْيـــَس َأنِّ

َتَعلَّْمـــُت َأْن َأُكـــوَن ُمْكَتِفًيـــا ِبَمـــا َأَنـــا ِفيـــِه« )11:4(
أنـــا مكتـــٍف بمـــا تعلمتـــه، تعّلمـــت أن أعيـــش بالقليـــل 
الموجـــود الذي أرســـله ربنا لـــي وليس لدّي طلبات معينة.
حين نشـــأت الحياة الرهبانية، أحد مبادئها كان الفقر 
االختياري، أي أن اإلنسان يتعلم االكتفاء. أحد القديسين 
كان يعيـــش فـــي البريـــة، ولمـــا كان النـــاس يزورونـــه كانوا 
يعطونـــه هديـــة فيرفـــض أن يأخذهـــا، ويقـــول: أنـــا مكتـــٍف 
بمـــا عنـــدي، فيمضي الناس متضايقيـــن، ويذهب آخرون 
يطلبـــون منـــه بركـــة، فيقـــول لهـــم: أنـــا ال أمتلـــك شـــيًئا، 
لربنـــا  بدمـــوع  يصلـــي  فوقـــف  متضايقيـــن،  فينصرفـــون 
ويقـــول لـــه: الناس الذين يأتـــون وتقدم لي هدية، يمضون 
متضايقيـــن ألنـــي ال آخـــذ هـــذه الهديـــة، والنـــاس الذيـــن 
يأتـــون لطلـــب بركـــة، ينصرفـــون أيًضـــا متضايقيـــن ألنـــه 
ليـــس لـــدّي مـــا أعطيـــه لهـــم، هـــؤالء يتضايقـــون وهـــؤالء 
يتضايقون فماذا أعمل؟ فأرشـــده هللا أن يتصرف ببســـاطة 
ونقـــاوة: مـــن يقـــدم لـــه شـــيًئا، يضعـــه فـــي ركـــن، والـــذي 
يحتـــاج شـــيًئا، يقـــول لـــه أن يأخـــذ مـــا يحتاجـــه مـــن هنا.. 

والنتيجـــة هـــي فـــرح الناس.
يوجـــد إنســـان يعيـــش وكل فكـــره فـــي األرض والتراب 

واالمتـــالك وحـــب القنيـــة، وآخر تعلـــم االكتفاء.
»َأْعِرُف َأْن َأتَِّضَع َوَأْعِرُف َأْيًضا َأْن َأْســـَتْفِضَل. ِفي 
ْبُت َأْن َأْشَبَع َوَأْن  ُكلِّ َشـــْيٍء َوِفي َجِميِع اأَلْشـــَياِء َقْد َتَدرَّ

َأُجوَع، َوَأْن َأْسَتْفِضَل َوَأْن َأْنُقَص« )12:4(
فـــي كل األحـــوال تدربـــت علـــى ذلـــك؛ أشـــبع وأجـــوع 
المســـيح  وجـــود  هـــو  والســـر  المشـــاعر،  بنفـــس  وأكـــون 
فـــي قلـــب اإلنســـان، هـــو الـــذي يعطيـــه الشـــبع فـــي الحياة 
الروحيـــة. والتدريبـــات في الحياة الروحية إحدى الوســـائط 

الروحيـــة لإلنســـان كيـــف يمارســـها ويكبـــر فيهـــا.

الزهـــور والثمـــر نبتـــوا فـــي هـــدوء وصمـــت، وعندمـــا 
نضيء شـــمعة في الكنيســـة تظل منورة وتســـكب دموعها 

فـــي صمـــت ولـــم يســـمع لهـــا صوت.
الهـــدوء والســـالم هـــو الـــذي يجعـــل وجود للثمـــر، أما 
الضوضـــاء والصخـــب والـــكالم الكثيـــر يضيـــع كل ثمـــر.

انتبهـــوا فـــي كل رعيـــة، فـــي بعـــض األماكـــن يخـــدم 
األب الكاهـــن ســـنين طويلـــة، وحيـــن نختـــار آخـــر ليكـــون 

كاهًنـــا لكـــي يســـاعده، نجـــد الصخـــب الـــذي ال ينتهـــي.
ـــي َقِد اْســـَتْوَفْيُت ُكلَّ َشـــْيٍء َواْســـَتْفَضْلُت. َقِد  »َولِكنِّ
اْمَتـــْأُت ِإْذ َقِبْلـــُت ِمـــْن َأَبْفُروِدُتـــَس اأَلْشـــَياَء الَِّتـــي ِمْن 
َبـــٍة، َذِبيَحـــًة َمْقُبوَلـــًة َمْرِضيًَّة  ِعْنِدُكـــْم، َنِســـيَم َراِئَحـــٍة َطيِّ

ِعْنـــَد هللِا« )18:4(
الـــذي أرســـلتموه أنـــا قبلته بمحبة، ويقـــول عن العطية 
التـــي قدموهـــا »َنِســـيَم َراِئَحـــٍة َطيَِّبٍة«، كأنكـــم قدمتم ذبيحة 
مقبولة عند هللا، ثمرة محبة وفضيلة تعيشـــونها لها نســـيم 
رائحـــة طيبـــة، وبتقدمتهـــم صـــاروا شـــركاء فـــي الخدمـــة 
وذبيحة مقبولة ومرضية عند هللا، فهو قدم لهم التشـــجيع 

والمـــدح علـــى المحبـــة التي خلـــف العطية.
»َفَيْمـــُأ ِإلِهـــي ُكلَّ اْحِتَياِجُكـــْم ِبَحَســـِب ِغَنـــاُه ِفـــي 

َيُســـوَع« )19:4( اْلَمِســـيِح  ِفـــي  اْلَمْجـــِد 
إلهي يســـدد كل احتياجي عندما أصلي لكم أن يمأل 
كل احتياجاتكم بحســـب غناه في المجد ويبارك حياتكم.

الدروس الروحية في الرسالة:
+ هللا يعتني باإلنسان عناية فائقة في كل األحوال.

+ قـــوة هللا ال تفشـــل أبـــًدا، وُتبنـــى علـــى المحبـــة التي 
ال تســـقط أبـــًدا، وتصنـــع مـــن اإلنســـان كل شـــيء يعجـــز 

اإلنســـان عـــن تصـــوره أو يفكـــر فيه.
+ عندمـــا نـــزرع شـــجرة تبدأ تمـــد جذورها في األرض 
باحثـــة عـــن الميـــاه واألمـــالح المطلوبـــة من أجـــل نموها، 
والبذور تلك مخفية ســـاق وأوراق والزهور والثمار.. وأهم 
جـــزء نحـــن ال نـــراه وهو الجـــزء الخفي في حياة اإلنســـان: 
إيمانـــه، فطالمـــا إيمانـــك قوي ال نراه لكننا نراه في الشـــجرة 
وثمارهـــا، هنـــا قـــوة هللا يكـــون باســـتمرار ناجًحـــا ونامًيـــا 
ومثمـــًرا ومزهـــًرا، والجـــذور تلـــك هـــي اإليمان القـــوي ومنه 
نســـتمد كل شـــيء الطاقـــة والميـــاه وكل عناصـــر الغذاء.

+ وعـــود ربنـــا لنـــا دائًمـــا صادقـــة فـــي االعتنـــاء بنـــا، 
اإلنجيـــل كلـــه رســـائل ووعــــــــــــود لنـــــــــــــــا فثـــق إنهـــا صادقة 

وال تتغيـــر.
وفـــي نهايـــة الرســـالة يبعـــث الســـالم من الســـجن لكل 
الذيـــن كانـــوا يـــزوروه إن كان تيموثـــاوس أو لوقـــا الطبيب 

أو أبفرودتـــس.
قيصـــر  مســـكن  وهـــي  رومـــا  فـــي  موجـــود  الســـجن 
اإلمبراطـــور، والجنـــود حـــراس الســـجن لهـــم ورديـــات وكل 
مجموعـــة تقابـــل بولـــس يعلمهـــم عـــن المســـيح، وبعدهـــا 
يكملـــون حراســـتهم فـــي بيـــت قيصـــر ويبّدلـــون الورديات، 
والنتيجـــة أن الذيـــن كانـــوا جنـــوًدا فـــي بيـــت قيصـــر عرفوا 
بيـــت  وبذلـــك  والمســـيح،  الرســـول  بولـــس  الســـجين  عـــن 
قيصـــر أصبـــح فيه مؤمنون باســـم المســـيح، لذلك وضعه 
هللا ألجـــل خدمـــة أخـــرى وهي خدمة النـــاس الموجودة في 
بيـــت قيصـــر. وكأنـــه وهـــو ســـجين فاقـــد حريتـــه نـــراه يقوم 

بكـــرازة فـــي بيـــت قيصر.
رســـالة بولـــس الرســـول كثيفـــة مـــن المعانـــي الروحيـــة 
ورعويـــة  وعقائديـــة  الهوتيـــة  موضوعـــات  لنـــا  وشـــرحت 

وتقـــدم لنـــا صـــورة جميلـــة بيـــن الراعـــي والرعيـــة.

قعظة األربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١م من المقر البابوي بالقاهرة

»َأْســـَتِطيُع ُكلَّ َشـــْيٍء ِفي اْلَمِســـيِح الَّـــِذي ُيَقوِّيِني« 
)13:4(

يريـــد أن يقـــول إن القوة من شـــخص المســـيح نفســـه، 
كأن المســـيح يدخل داخل اإلنســـان ويقّويه ويحركه. أمام 
هللا ال يوجـــد مســـتحيل، هـــو فعـــاًل تعلم وتـــدرب لكن الذي 
يعطيـــه القـــوة هـــو المســـيح رمـــز قوته وفرحتـــه. مع هللا ال 
توجـــد عالمـــات اســـتفهام، وغيـــر المســـتطاع عنـــد النـــاس 
مســـتطاع عنـــد هللا، وقصـــص ومعجـــزات كثيـــرة، والتاريخ 
يشـــرح لنـــا أمـــوًرا كثيـــرة كان ال ممكـــن أن تتـــم لكـــن هللا 

تممهـــا وكملها.
»َغْيَر َأنَُّكْم َفَعْلُتْم َحَســـًنا ِإِذ اْشـــَتَرْكُتْم ِفي ِضيَقِتي« 
)14:4(: مـــا أجمـــل الرعيـــة التـــي تشـــارك راعيهـــا فـــي 

الضيقات.
ـــُه ِفـــي  »َوَأْنُتـــْم َأْيًضـــا َتْعَلُمـــوَن َأيَُّهـــا اْلِفيِلبِّيُّـــوَن َأنَّ
َبـــَداَءِة اإِلْنِجيِل، َلمَّا َخَرْجُت ِمْن َمِكُدوِنيََّة، َلْم ُتَشـــاِرْكِني 
َكِنيَســـٌة َواِحـــَدٌة ِفـــي ِحَســـاِب اْلَعَطـــاِء َواأَلْخـــِذ ِإالَّ َأْنُتـــْم 

َوْحَدُكـــْم« )15:4(
يتذكـــر حملهـــم القـــوي الجيـــد الذي قاموا بـــه قبل ذلك 
لمـــا اشـــتركوا معـــه في خدمة اإلنجيـــل.. الخدمة ال تنجح 
إال بالراعـــي والرعيـــة، ومـــا أجمـــل الراعـــي المتحـــد مـــع 
رعيتـــه، والرعيـــة التـــي صـــارت إكليـــاًل للراعـــي، وكالهمـــا 

يعمـــالن مـــع بعضهمـــا فـــي محبـــة وتوافق وســـالم.
ُكـــْم ِفـــي َتَســـاُلوِنيِكي َأْيًضـــا َأْرَســـْلُتْم ِإَلـــيَّ َمـــرًَّة  »َفِإنَّ
َتْيـــِن ِلَحاَجِتـــي« )16:4(: صـــورة المعـــة عن خدمة  َوَمرَّ
الراعـــي لرعيتـــه وشـــكل االرتبـــاط الوثيق الموجـــود ما بين 

االثنين.
ـــَة، َبـــْل َأْطُلـــُب الثََّمـــَر  ـــي َأْطُلـــُب اْلَعِطيَّ »َلْيـــَس َأنِّ

)17:4( ِلِحَســـاِبُكْم«  اْلُمَتَكاِثـــَر 
مـــرة يكلمهـــم أنه يوجد زهـــور نبتت، وهنا يكلمهم عن 
الثمـــر الـــذي نتـــج منـــه، وكأن الشـــجر الـــذي زرعـــه أهـــل 

فيلبـــي نتـــج منه زهـــور وثمار.
أنتـــم تحيـــون فـــي محبـــة كبيـــرة، وبالتالـــي نتـــج عنهـــا 
ثمـــر، ليـــس شـــرًطا أن يكـــون عطيـــة ماديـــة، المهم يكون 
ثمـــر فـــي خدمتكـــم، إحســـاس بالمســـئولية، ومحبـــة تربـــط 

بيـــن الراعـــي والرعية.
اليـــوم دور الراعـــي وغًدا دور الرعية واالثنان يعمالن 

مع بعضهما.
بولـــس الرســـول رســـم لنـــا صـــورة ورديـــة عـــن خدمـــة 
الراعي في وســـط رعيته، وعندما يبعد عنهم مثل ظروف 

الســـجن هنـــا كيـــف تكون هـــذه العالقة واإلحســـاس؟
الخدمة الحقيقية هي خدمة أفعال ال مجرد كالم.

الزهـــرة عندمـــا تنبـــت فـــي أي نبـــات ال ُيســـمع لهـــا 
لهـــا  ُيســـمع  فـــي أي شـــجرة ال  تنبـــت  صـــوت، وعندمـــا 

صـــوت، لهـــذا ثمـــر البـــر ُيـــزرع فـــي ســـالم.
رعيـــة مثـــل أهـــل فيلبـــي كانـــت حياتهـــم أفعـــال مـــش 
أقـــوال، فِاحـــذروا ال تكون الرعية في مكان يتكلمون كثير 

والـــكالم الكثيـــر يضّيـــع كل ثمـــر عندهم.
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ُص« )أعمال الرسل 2: 21(
ُ
»َويَُكوُن ُكُّ َمْن يَْدُعو بِاْسِم الرَّبِّ َيْل

لـــم يتوقـــع الطفل الصغير حبيب 
جرجـــس، أن يفارقـــه أبـــوه وهـــو فـــي 
كان  عمـــره،  مـــن  السادســـة  ســـن 
عـــام ١٨٨٢م حيـــث  فـــي  التوقيـــت 
هـــذه  أفنـــدي  جرجـــس  األب  غـــادر 
زوجـــة  تـــارًكا  الســـماء  إلـــى  الدنيـــا 
حزينـــة، وثالثـــة أبنـــاء وبنًتـــا واحـــدة، 
وكان حبيـــب هـــو األصغـــر فيهـــم، 
وكان علـــى هـــذه األم التـــي أتت من 
مدينـــة بهجـــورة بصعيـــد مصـــر أن 
تتعامـــل مـــع التجربـــة بأكثـــر حماس 
األطفـــال  يتكيـــف  حتـــى  ومرونـــة، 
قـــد  جديـــد،  واقـــع  علـــى  الصغـــار 
يكـــون األصعـــب عليهـــم وعلـــى هذه 
غيـــر  تملـــك  ال  اآلن  فهـــي  األم، 
يعمـــل  كان  الـــذي  زوجهـــا  معـــاش 
فـــي مصلحـــة محاربـــة الـــرق بنظـــارة 
ألحـــق  قـــد  األب  وكان  الداخليـــة، 
الكبـــرى  األقبـــاط  بمدرســـة  أبنـــاءه 
القديمـــة،  المرقســـية  بالكاتدرائيـــة 
تحـــت رعايـــة القديـــس البابـــا كيرلـــس 
الخامـــس، الذي ارتبط بهذه األســـرة، 
والتـــي كانـــت تواظـــب علـــى حضور 
بالكاتدرائيـــة،  القداســـات والصلـــوات 
وأصبـــح حبيب الطفل شماًســـا فيها. 
وعندمـــا أكمـــل الطفل حبيـــب تعليمه 
فـــي هذه المدرســـة متفوًقـــا، جاء عام 
١٨٩٢م، وقـــد قـــرر البابـــا أن يفتتـــح 
المدرســـة اإلكليريكية الجديدة، وكان 
ومـــن  بهـــا،  الملتحقيـــن  أوائـــل  مـــن 
ضمـــن الطلبـــة المتفوقيـــن وعددهـــم 
اثناعشـــر طالًبـــا، مـــن بعـــد مـــا تقـــدم 
أربعـــون منهـــم. كان حبيـــب أكثرهـــم 
حماًســـا وحًبـــا لمجـــال الدراســـة هـــذه 
المدرسة اإلكليريكية، فارتوى بتعاليم 
الكنيســـة، وعشـــق ألحانهـــا وتراثهـــا، 

ووجـــد نفســـه أمـــام صـــرح هائـــل من 
والمخـــزون  الحضـــاري  المـــوروث 
اإليمانـــي العظيـــم، الـــذي أُهِمـــل منذ 
الكنيســـة  حـــال  بســـبب  قـــرون  عـــدة 
المتـــرّدي منذ خمســـة قرون مضت، 
السياســـية  الحيـــاة  متغيـــرات  بســـبب 
عبر األزمنة من جماعات المماليك 
انفتحـــت بصيـــرة  والعثمانييـــن. وقـــد 
الطالـــب حبيـــب جرجس على طريق 
اإلصـــالح، الـــذي كان يهـــدف إلـــى 
اســـتدعاء الكنوز المعرفيـــة اإليمانية 
مارمرقـــس  ألبنـــاء  والحضاريـــة 
اإلنجيلي، واســـتعادة مكانة الكنيســـة 
العالـــم،  كنائـــس  وســـط  القبطيـــة 
المـــّرات:  إحـــدى  فـــي  قـــال  حيـــث 
اإلســـكندرية  مدرســـة  كانـــت  »لّمـــا 
زعيمـــة العالم فـــي العلوم والمعارف، 
وأســـتاذة الدنيا في كل شـــيء، كانت 
الكنائـــس  القبطيـــة زعيمـــة  الكنيســـة 
متدفـــق  حـــب  إنـــه  العالـــم«،  فـــي 
لكنيســـته القبطيـــة. لقـــد كانـــت حيـــاة 
التقـــوى مصاحبة لـــكل أعمال حبيب 
جرجـــس وأنشـــطته، فعندمـــا انجـــذب 
ألبـــوة البابـــا كيرلـــس الخامـــس تتلمـــذ 
علـــى يديه، وشـــخصية البابا كيرلس 
الخامـــس غنيـــة عـــن التعريـــف فـــي 
واحتمـــال  والحـــب  والوقـــار  القداســـة 
أســـرة  د  تـــردُّ وكان  الرعيـــة.  آالم 
القديمـــة  الكاتدرائيـــة  علـــى  حبيـــب 
ن  ومقابلـــة األطفـــال مـــع البابـــا، يهـــوِّ
عليهـــم الكثيـــر والكثير مـــن وحدتهم، 
فارتبـــط  الحانيـــة،  باألبـــوة  وشـــعروا 
حبيـــب بشـــخص البابـــا، وتتلمذ على 
يديه بطريقة عفوية أرادها هللا لقصد 
مـــا يختفـــى فى إرادته العليـــا، فتقّرب 
حبيـــب مـــن البابـــا أكثـــر وأكثـــر على 

األخـــص لمـــا التحـــق باإلكليريكيـــة، 
وتفـــوق علـــى أقرانـــه كل عـــام، حتى 
بـــك  يوســـف  المرســـة  ناظـــر  أن 
منقريـــوس جعلـــه معاوًنا له ومدرًســـا 
لمـــادة الالهـــوت وهـــو بعـــد طالـــب، 
بـــل كان حبيب يدير أمور المدرســـة 
وقـــت غيـــاب ناظرهـــا، فـــكان حبيـــب 
يطـــرح علـــى البابـــا آمالـــه وأحالمـــه 
وتثبيـــت  التعليـــم  انتشـــار  تجـــاه 
اإليمـــان من خالل حجري األســـاس 
وهمـــا اإلكليريكيـــة ومـــدارس األحـــد، 
ويثنـــي  كثيـــًرا  يشـــجعه  البابـــا  فـــكان 
فوضـــع  مجهوداتـــه،  ويبـــارك  عليـــه 
حبيـــب تصـــوًرا مدعوًما بنعمة الروح 
القدس إلنقاذ الكنيســـة، واستطاع أن 
يشـــتري أرًضـــا يبني عليها المدرســـة 
اإلكليريكية، وبالفعل تم شـــراء أرض 
مهمشـــة عـــام ١٩٠١م، لكـــن يجـــب 
أن نعـــرف كيـــف أتـــت هذه األرض؟ 
فيـــه حبيـــب كل  بـــذل  إنـــه مجهـــود 
مجهـــوده فـــي إيقـــاظ همـــة األقبـــاط 
مســـتقبل  ألجـــل  المســـاعدة  فـــي 
اآلبـــاء  معـــه  فتجـــاوب  كنيســـتهم، 
المطارنة واألســـاقفة في اإليبارشيات 
والعائـــالت واألفـــراد، وتمجد هللا ببدء 
الدراســـة المنتظمة بها طيلة خمسين 
أنشـــطة  كل  وكان  متصلـــة،  عاًمـــا 
ولجـــان مـــدارس األحـــد تنعقـــد فيهـــا. 
ويجـــب أيًضا أن نعلـــم ما هو الدافع 
الـــذي اشـــتعل فـــي قلـــب حبيـــب أن 
يهتـــم باألطفـــال؟ بالتأكيد ألنه عرف 
مســـتقبل  هـــم  األطفـــال  هـــؤالء  أن 
الكنيســـة، إن عظامهـــم ستشـــتد فـــي 
كنـــف التعليـــم األرثوذكســـي القويـــم، 
إًذا البـــد مـــن االهتمـــام بهـــم لترتـــاح 
أحشـــاء الكنيســـة. كان حبيـــب يكبـــر 
وإخوتـــه كذلـــك، وكانت حيـــاة التقوى 
تغلـــب علـــى حياتهـــم الخاصـــة، فلـــم 
بـــل  الـــزواج  فـــي  منهـــم  أي  يرغـــب 
رغبـــوا فـــي حيـــاة التبتـــل والعذراويـــة 
للمســـيح وخدمتـــه. كان البابا كيرلس 
إنـــه  حبيـــب  علـــى  يطلـــق  الخامـــس 
راهـــب، وكانـــت مرثـــا أخـــت حبيـــب 
الصلـــوات  علـــى  المواظبـــة  دائمـــة 
الكنســـية بالكاتدرائيـــة القديمة. وكان 
كامـــل أخوهـــم خادًما كنســـًيا يشـــارك 
بالمقـــاالت وتأليف الكتـــب الروحية، 
يعيـــش الكلمـــة بوجدانـــه ومشـــاعره. 
وكان غالـــي المســـكين دائـــم المرض 
فتنيـــح فـــي عـــام ١٩34م. ُوِصـــف 
بيتهم الذي كان في شـــارع القبيصي 
بحـــي الظاهـــر بالقاهـــرة، بأنـــه كان 
هادًئـــا دائًمـــا ال ُيســـَمع فيـــه صـــوت، 
لـــكل  غيـــر أن الصلـــوات الخاصـــة 
منهـــم كانـــت قانوًنا روحًيا يســـير كل 
البيـــت كان  منهـــم عليـــه، غيـــر أن 

anbamartyros3@yahoo.com

والدة القديس حبيب جرجسوالد القديس حبيب جرجس

غالي، الشقيق األكبر

كامل، الشقيق األصغر

مرثا، الشقيقة الصغرى
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ُذَنْيِه« )إشعياء 11: 3(
ُ
الَ َيْقِض ِبََسِب َنَظِر َعْينَْيِه، َوالَ َيُْكُم ِبََسِب َسْمِع أ

َ
، ف ِة الرَّبِّ

َ
تُُه تَُكوُن يِف َمَاف َّ »َوذلَ

يمتلـــئ مـــن الضيـــوف الوافديـــن مـــن 
آن إلـــى آخـــر، حيـــث كان معظمهـــم 
األحـــد،  مـــدارس  وخـــدام  آبـــاء  مـــن 
حبيـــب  األرشـــيدياكون  كان  فقـــد 
لجمـــوع  الروحـــي  األب  جرجـــس 
اإلكليريكييـــن وخـــدام مـــدارس األحـــد 
أنحـــاء  جميـــع  فـــي  انتشـــرت  التـــي 
اإليبارشـــيات فـــي القطـــر المصـــري 
بـــل وفـــي الســـودان الشـــقيق أيًضـــا، 
حيـــث قـــام األرشـــيدياكون بمصاحبة 
قداســـة البابـــا كيرلـــس الخامـــس فـــي 
رحلتـــه إلى الســـودان عـــام ١٩٠٥م، 
ومـــن  الخرطـــوم  كنيســـة  وتأســـيس 
َثـــّم تأســـيس مـــدارس األحـــد، ودعـــوة 
لاللتحـــاق  الســـوداني  الشـــباب 
بمهمشـــة.  اإلكليريكيـــة  بالمدرســـة 
وفـــي رحلـــة أخرى إلثيوبيا مـــع البابا 
يوأنس التاســـع عشـــر عام ١٩٢٩م، 
أّســـس هنـــاك األرشـــيدياكون حبيـــب 
بمباركـــة  األحـــد،  مـــدارس  جرجـــس 
زوجـــة  زوديتـــو  اإلمبراطـــورة 
دعـــوة  مـــع  تفـــري،  األمبراطـــور 
اإلكليريكيـــة  فـــي  للتعلُّـــم  اإلثيوبييـــن 
األرشـــيدياكون  كان  بمهمشـــة. 
التعليـــم  خدمـــة  علـــى  حريًصـــا 
الكنســـي، ومتفرًغـــا لخدمـــة الكلمـــة، 
نفســـي  »وضعـــت  قـــال  أنـــه  حتـــى 
وشـــبابي وقوتـــي وحياتـــي ومحبتـــي 
فـــي خدمـــة المدرســـة اإلكليريكيـــة«. 
للصعـــاب،  وتحـــدٍّ  إصـــرار  إنـــه 
أنجـــب كنيســـة قويـــة، ونحـــن نعيـــش 
فـــي خيرهـــا، وكانـــت شـــجرة الخدمـــة 
التـــي غرســـها األرشـــيدياكون حبيـــب 
جرجـــس لهـــا فـــروع أثمـــرت الثمـــار 
الجيـــدة، فقـــد اهتـــم بإنشـــاء الكنائس، 
والخدمـــات  األهليـــة،  والجمعيـــات 
إخـــوة  القفـــراء  كخدمـــة  اإلنســـانية 
الـــرب، والمســـتوصفات، والمـــدارس، 
ودور الحضانـــة، والنوادي الكنســـية، 
لألطفـــال  األنشـــطة  وخدمـــات 
والكشـــافة،  كالكـــورال،  والشـــباب، 
والمســـرح الكنســـي، وخدمـــة الشـــباب 
وكانـــت  والحرفييـــن.  والجامعييـــن 
خدمـــة البنـــات لهـــا نفس المشـــاركة، 
وكان هـــو صاحـــب فكـــرة النهضـــات 

الروحيـــة فـــي صـــوم الســـيدة العـــذراء 
مريم، ونهضات القديسين والشهداء، 
وهـــو صاحـــب فكـــرة خدمـــة األماكن 
النائية مـــن القرى والنجوع والمناطق 
طلبـــة  بإرســـال  ذلـــك  الصحراويـــة، 
بالخريجييـــن  أو  هنـــاك  اإلكليريكيـــة 
منهـــا أو بالخـــدام المكرســـين؛ وهـــذه 
فكـــرة أخرى وهـــي فكرة التكريس. إن 
هـــذا االشـــتعال الـــذي توّهج في حياة 
أيًضـــا  أثمـــر  المعاصـــرة،  الكنيســـة 
المعرفـــة بالحيـــاة الرهبانيـــة، ومحبـــة 
الشـــباب  مـــن  الراغبيـــن  مـــن  كثيـــر 
للعيـــش فيهـــا، والذهـــاب إلـــى األديرة 
لقـــد  هلل.  الحيـــاة  وتكريـــس  للترهُّـــب 
تعـــب األرشـــيدياكون كثيـــًرا من أجل 
تغيُّـــر حال الكنيســـة، حتـــى أن قال: 
وهـــّدت  صحتـــي  أضنـــت  »جهـــود 
تخلـــو حياتـــي  ذلـــك ال  مـــع  قـــواي، 
يوًمـــا مـــن األيـــام مـــن مقـــاوم«، فـــال 
يناهـــض كلمـــة هللا  للمقـــاوم أن  بـــد 
لكـــي ال تمتـــد وتكثـــر فـــي كل البيـــع 
المقدســـة، فقـــد كان مثـــااًل الحتمـــال 
مليًئـــا  للقداســـة  ومثـــااًل  المشـــقات، 

بالفضائـــل. 
حبيـــب  األرشـــيدياكون  أكمـــل 
فـــي  جرجـــس ســـعيه بســـالم وتنيـــح 
ليلـــة عيـــد الســـيدة العـــذراء مريم عن 
عمر7٥عاًمـــا، مســـاء يـــوم الثالثـــاء 
١٥ مســـرى ســـنة ١667م للشـــهداء 
اغســـطس   ٢١ الموافـــق  األطهـــار، 
ســـنة ١٩٥١م. وتشـــاء إرادة هللا أن 
تكشف لنا قداسة هذا الخادم العظيم 
علـــى يـــد حضـــرة صاحـــب القداســـة 
والغبطـــة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، 
وآباء الكنيســـة ومطارنتها وأساقفتها، 
حيـــث بعـــد الدراســـة تقـــّرر االعتراف 
رســـمًيا بقداسة األرشـــيدياكون حبيب 
جرجـــس، قديًســـا بالكنيســـة القبطيـــة 
المجمـــع  فـــي جلســـة  األرثوذكســـية، 
المقـــدس المنعقـــدة في يـــوم الخميس 
الموافـــق٢٠١3/6/٢٠م، وتم وضع 
التـــي  بالكنيســـة  المبـــارك  جســـده 
أنشـــأها وهي كنيســـة الســـيدة العذراء 
المقدســـة  الشـــرابية. بركتـــه  مهمشـــة 

تكـــون معنـــا آميـــن.

الصور إهداء من األستاذ نشأت نسيم، الخادم بالكنيسة المعلقة

في مكتبه في اإلكليريكية

مع بعض طلبة الكلية اإلكليريكية

مع البابا يوأنس الـ 19وأعضاء اللجنة العليا لمدارس األحد

مع بعض األصدقاء في زيارة األهرام سنة 1939
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َِطيَِّة.« )رسالة العربانيني 3: 13( َحٌد ِمْنُكْم بُِغُرورِ اخلْ
َ
َْوَم، لَِكْ الَ ُيَقسَّ أ ُت يُْدَع ايلْ

ْ
َوق

ْ
ْنُفَسُكْم ُكَّ يَْوٍم، َما َداَم ال

َ
»بَْل ِعُظوا أ

ذوات  األرض  »لُتخـــِرج   ++
أنفـــس حية كجنســـها« )تك24:1(
الماشـــية  هـــي  البهائــــــــــــم  خلـــق 
والدبابـــات  ونظائرهـــــــــــــا.  واألغنـــام 
هـــي التـــي تمشـــي وتزحـــف )أرانـــب، 
الوحـــوش  ثـــم خلـــق  قطـــط، كالب(. 
كأجناســـها. بعـــض الحيوانـــات ُخلقت 
طعاًمـــا لإلنســـان، والبعـــض لخدمته، 

هللا. لتمجيـــد  والبعـــض 
تهـــرب  مهرًبـــا  لهـــا  جعـــل  وهللا 
إليـــه مـــن األعـــداء، فـــال يهتـــم بهـــذه 
كلهـــا، وحتـــى الطيور التـــي ال يعولها 

اإلنســـان.
++ خلقـــة اإلنســـان: قـــال هللا: 
»نعمـــل اإلنســـان...«، ألنـــه محـــور 
الخليقـــة، فكلمـــة نعمـــل تـــدل على أن 
المشـــورة كانـــت بين األقانيـــم الثالثة.
فـــي  صورتنـــا«:  »علـــى   ++
فائـــق  وضـــع  وفـــي  والقداســـة،  البـــر 
للطبيعـــة فـــي الجمال والبهاء والمجد. 
نفخهـــا  خالـــدة  نفًســـا  اإلنســـان  خلـــق 
فـــي آدم »فصـــار نفًســـا حيـــة« )تـــك 
7:٢(. خلقـــه فـــي حرية إرادة بخالف 

المخلوقـــات.
نســـتخدم  لكـــي  ناطًقـــا،  + خلقـــه 
النطـــق فـــي الخيـــر: »ال تخـــرج كلمة 
رديئـــة مـــن أفواهكـــم« )أف 4:٢٩(.

والحكمـــة:  العقـــل  فـــي  خلقـــه   +
»من هـــو حكيم بينكـــم فلُيَر أعماله 
بالتصـــرف الحســـن« )يـــع ١3:3(. 
وفي السلطان ألن آدم كان نائًبا عن 
هللا، وممثـــاًل للخليقـــة )مز ٨:4-٨(. 
خلقـــه فـــي تثليـــث وتوحيـــد، ذاًتـــا، لها 
عقـــل ناطق، ولهـــا روح، يختلف عن 
تثليـــث هللا غيـــر المحـــدود. هللا كان 
يعرف مسبًقا بسقوط اإلنسان، فصنع 
إنســـاًنا جمياًل، وعند ســـقوطه عصى 
هللا فشـــّوه الصـــورة. والســـيد المســـيح 
»لبســـتم  صورتنـــا:  أخـــذ  بتأنســـه 
الجديـــد الذي يتجدد للمعرفة حســـب 

صـــورة خالقه« )كـــو3:١٠(.
+ قيـــل عـــن المســـيح إنـــه صـــورة 
اآلب: »ألنـــه بهـــاء مجـــده ورســـم 
واإلنســـان   ،)3:١ )عـــب  جوهـــره« 

صورتـــه مـــع الفـــارق:
أغســـطيونوس:  القديـــس   +
»المســـيح صـــورة اآلب مســـاٍو له في 
اإلنســـان  لكـــن  والطبيعـــة.  الجوهـــر 

علـــى صورتـــه لمجـــرد المشـــابهة فـــي 
بعـــض الصفـــات، فاإلنســـان مخلـــوق 
علـــى صورتـــه«. وقـــد يصعـــب الفهـــم 
ألن هللا ال يمكـــن تشـــبيهه: »ليـــس 
قـــدوس مثـــل الـــرب، وليـــس صخرة 
صموئيـــل  أم  )حنـــة  إلهنـــا«  مثـــل 
١صـــم ٢:٢(. فـــال فائـــق القداســـة.

++ »وباركهم هللا« )ع28(
١- حـــواء كانـــت فـــي آدم، وقـــد 
نالـــت البركـــة فيـــه، ونالـــت مقاًمـــا مع 

آدم.
٢- الكنيســـة مقامهـــا منـــذ األزل 
مـــع الســـيد المســـيح وفيـــه، هو رأســـها 
وعريســـها: »كمـــا اختارنـــا فيـــه قبل 
تأســـيس العالم لنكون قديسين وبال 
لـــوم قدامه في المحبة« )أف١:4(.

3- قبـــل أن يوجـــد عضـــو مـــن 
أعضـــاء جســـد المســـيح فـــي الوجـــود، 
كانـــوا جميعهـــم ُمعيَّنيـــن حســـب فكـــر 
هللا األزلـــي ليكونـــوا مشـــابهين صـــورة 

بنه. ا
لألفـــراد  بـــركات  لـــه  الفـــداء   -4
جســـد  هـــي  التـــي  كلهـــا  وللكنيســـة 
الســـيد المســـيح. والكنيســـة ضروريـــة: 
»ليـــس جيًدا أن يكـــون آدم وحده« 
)ع١٨(، ألنهـــا كانـــت ناقصـــة بـــدون 
حواء، هكذا الكنيســـة بدون المســـيح. 
ولذلـــك كان ال بـــد مـــن موت المســـيح 
حســـب  أنهـــا  ولـــو  آدم(،  )ســـبات 
قصـــد هللا مختـــارة فـــي المســـيح منـــذ 
الـــروح  إرســـال  مـــن  بـــد  ال  البـــدء. 
القـــدس بـــه ننـــال المعموديـــة )الوالدة 
الجديـــدة( »بغســـل المـــاء بالكلمة« 

)أف33-23:5(.
فيـــه:  وُبنيـــت  كانـــت  المـــرأة   -٥
»وبنـــى الـــرب اإللـــه الضلـــع الـــذي 
وأحضرهـــا  إمـــرأه  آدم  مـــن  أخـــذه 
آلدم« )تـــك٢: ٢٢(، »مبنييـــن على 
أســـاس الرســـل األنبيـــاء والمســـيح 
)أف٢٠:٢-٢٢(. الزاويـــة«  حجـــر 

6- الكنيســـة هي جســـد المسيح، 
وهـــو الرأس، وهـــي هيكل هللا.

7- ليتنـــا نعرف مقامنا الروحي: 
»وَأخضـــع كل شـــيء تحـــت قدميه، 
وإيـــاه جعـــل رأًســـا فـــوق كل شـــيء 
جســـده«  هـــي  التـــي  للكنيســـة 

.)٢3-٢٢ )أف١:

 مطران أمخيم وساقلته

هـــذا تعبيـــر عن كل َمْن تســـّلم 
هللا حياتـــه كمـــا في )٢تـــي١7:3( 
كامـــاًل  هللا  إنســـان  يكـــون  »لكـــي 
صالـــح«...  عمـــل  لـــكل  متأهًبـــا 
وُيقَصـــد بـــه اإلنســـان الـــذي يتمّلك 
هللا عليـــه فـــي القلـــب والعمل، ففي 
خدمـــة القديـــس بولـــس كان يخـــدم 
ويقـــول ألهل رومية »عســـى اآلن 
بمشـــيئة هللا  مـــرة  لـــي  يتيّســـر  أن 
أن آتـــي إليكـــم ألنـــي مشـــتاق أن 
أراكـــم لكـــي أمنحكـــم هبـــة روحيـــة 
باإليمـــان  لنتعـــرف  أي  لثباتكـــم، 
إيمانكـــم  جميًعـــا  فينـــا  الـــذي 
وإيمانـــي« )رو١٠:١-١٢(، وهذا 
هـــو دور َمـــْن ُيطَلـــق عليه إنســـان 
هللا أن ُيثّبـــت َمـــْن يخدمهم ويهبهم 
فـــي  ثابـــت  ألنـــه  روحيـــة،  هبـــة 
وأشـــواقه  بإيمانـــه  فّعالـــة  وأداة  هللا 
مـــن  إحساســـاته  تمثّـــل  الروحيـــة 
هللا نحـــو مخدوميـــه، وقـــوة هللا هي 
التـــي تعمـــل فيـــه وفـــي مخدوميـــه، 
لعظـــم  »يـــا  الفـــم:  ذهبـــي  ويقـــول 
فكـــر القديـــس بولـــس الـــذي يتعّزى 
هللا  عمـــل  نتيجـــة  بمخدوميـــه 
فيهـــم«، ويؤكـــد ابن قيصر: »رغم 
أن القديـــس بولس كان ُمضطهًدا، 
لكنـــه بالرجـــاء الُمعطـــى له من هللا 
ليحـــّول الضالالت والشـــرور التي 
وجدهـــا في شـــعبه إلـــى حياة البنوة 
الســـموات«،  ملكـــوت  وترّجـــي  هلل 
ألن اإليمـــان حركـــة دنياميكية من 
هللا إلـــى النـــاس مـــن خـــالل َمـــْن 
يخدمهـــم: »ليكـــون لـــي ثمـــر فيكم 
كمـــا فـــي ســـائر األمم إنـــي مديون 
للحكمـــاء  والبرابـــرة  لليونانييـــن 
والجهـــالء، ومـــا هـــو لـــي مســـتعد 
لتبشـــيركم أنتـــم الذيـــن فـــي روميـــة 
أيًضـــا ألننـــي ال أســـتحي بإنجيـــل 
المسيح ألنه قوة هللا للخالص لكل 
َمـــْن يؤمـــن الن فيـــه معلـــن بر هللا 
إليمـــان كما هـــو مكتوب أما البار 
)رو١:١3(،  يحيـــا«  فباإليمـــان 
القديـــس  أن  يؤكـــد  الفـــم  وذهبـــي 
بولـــس وضع علـــى عاتقه احتمال 
والطـــرق  البحـــار  فـــي  األتعـــاب 
مجاهـــًدا بقـــوة لخـــالص الجميـــع، 
فهـــو ليـــس مجـــرد فكر أو رســـالة، 

إنمـــا عمـــل وحركـــة إلهية لخالص 
كل مـــن يلتقـــي بهـــم، ويظهـــر هذا 
إذ  بولـــس  معلمنـــا  كلمـــات  فـــي 
يقول: »أقول الصدق في المســـيح 
يســـوع وضميري شـــاهد لي بالروح 
القـــدس إن لـــي وجًعـــا فـــي قلبي ال 
ينقطـــع، فإنـــي كنـــت أود لـــو أكون 
أنـــا نفســـي محروًمـــا مـــن المســـيح 
حســـب  أنســـبائي  إخوتـــي  ألجـــل 
ويبـــدو  )رو١:٩-3(.  الجســـد« 
أنـــه يملـــك مـــن الحـــب اإللهـــي ما 
يجعلـــه يفكـــر فـــي البشـــر جميًعـــا 
بطريقـــة فائقة حتـــى الموت، ليمتد 
الجميـــع...  علـــى  هللا  ملكـــوت 
ويقـــول ذهبـــي الفـــم: »إن الحـــب 
أعظـــم من عمل اآليـــات«، ويؤكد 
ق. إســـحق تلميذ أنبا أنطونيوس: 
المختـــار  اإلنـــاء  هـــذا  امتـــأل  »إذ 
بهـــذه المحبـــة اإللهيـــة، رغـــب أن 
ينمـــو شـــعبه فـــي الـــروح حتـــى لـــو 

ُحـــِرَم هـــو منـــه«... 
إنسان هللا في الخدمة: 

)1( ُينـــذر الذيـــن بالترتيـــب: 
لكـــي يكـــون لهـــم حيـــاة حقيقية مع 

هللا وشـــركة مـــع قديســـيه.
)2( ُيشـــجع صغار النفوس: 
واهًبـــا لهـــم نعمـــة خاصـــة لتقويتهم 
بـــل يحملهم ويجـــوز بهم الصعاب 

التـــي تعوقهم.
)3( ال يجازي عن شّر بشّر: 
بـــل يطلـــب الضال ويـــرد المطرود 
ويجمـــع خـــراف هللا المتفرقـــة إلـــى 

بيـــت هللا ويرعاهم.
)4( يفرح بالخدمة كل حين: 
ألنـــه ينظر عمل هللا الفائق وســـط 
يحصدهـــا  التـــي  والثمـــار  خدمتـــه 

وهـــي كثيـــرة جًدا.
بـــل  الـــروح:  يطفـــئ  ال   )5(
ينشـــطها لتضئ حيـــاة المخدومين 
فيـــروا اللصـــوص الذيـــن يعملـــون 

عمـــل الشـــيطان 
)6( متســـع جـــًدا: كمـــا كان 
قلـــب بولـــس الرســـول متســـًعا جـــًدا 
وكأنـــه يســـع العالـــم كلـــه ليوصلهم 

للمخلـــص.

anbabenyamin@hotmail.com
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ْمُتَك بِِه« )سفر اتلكوين 28: 15(
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تميـــزت الفيـــوم في تراثهـــا القديم 
بنطـــق خاص للغـــة القبطية باللهجة 
مـــن  بالكثيـــر  وأيًضـــا  الفيوميـــة، 
األلحـــان المحليـــة الخاصة بالمنطقة 
الكنســـية،  المناســـبات  بعـــض  فـــي 
والتـــي لألســـف اندثـــر أغلبهـــا اآلن. 
توثيـــق  البحـــث  بعـــد  حاولـــت 
تاريـــخ مرتلـــي الفيـــوم الذيـــن حفظـــوا 
هـــذه األلحـــان المحليـــة، وأقـــدم معلم 
حتـــى  إليـــه  الوصـــول  اســـتطعنا 
اآلن هـــو المعلـــم يعقـــوب ســـليمان 
معاصـــًرا  كان  الـــذي  الفيومـــي 
للقديـــس األنبـــا أبـــرآم أســـقف الفيـــوم 
عالًمـــا ضليًعـــا  كان  وقـــد  والجيـــزة، 
فـــي األلحـــان الكنســـية، والتـــي كان 
يحفظهـــا ويتقنهـــا باللهجـــة الفيومية. 
لفـــت  مـــا  يوًمـــا  أن  عنـــه  وُيحكـــى 
يعقـــوب  المعلـــم  نظـــر  أبـــرآم  األنبـــا 
أن خـــورس الشمامســـة يحتـــاج إلـــى 
تنظيـــم، فغضـــب المعلـــم وخـــرج ولم 
يحضـــر صـــالة الغـــروب، فمـــا كان 
من األســـقف إاّل أنه ذهب إلى بيته 
ليعتـــذر له، ففوجـــئ المعلم بحضوره 
يـــا  عنـــي  »اصفـــح  قائـــاًل:  وبكـــي 
ســـيدي« وطلـــب الحـــل مـــن نيافتـــه. 
ولقـــد ســـلم الكثيـــر مـــن األلحـــان 
للمعلم عياد حنا مينا المولود ســـنة 
1890م تقريًبـــا وكان مبصـــًرا ولكن 
ضعيـــف النظـــر جًدا، فتعلـــم القراءة 
الكثيـــر مـــن  بطريقـــة برايـــل وتســـلم 
األلحـــان الفيومي من المعلم يعقوب 
لإلكليريكيـــة  ذهـــب  أنـــه  )وُيظـــن 
بالقاهـــرة ليكمـــل تعليمـــه(، ثـــم خـــدم 
بالفيـــوم،  العـــذراء  لكنيســـة  كمعلـــم 
رغـــم  والتعليـــم  للعلـــم  محًبـــا  كان 
بســـاطته، لذلـــك كان شـــريًكا للمعلـــم 
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فـــرج فـــي تأســـيس مدرســـة النهضـــة 
ســـنة 1916م، التـــي ُأطِلـــق عليهـــا 
»مدرســـة عيـــاد وفرج«. وكان يســـلم 
والمدرســـة  الكنيســـة  فـــي  األلحـــان 
وجمعيـــة نهضـــة الكنائـــس وفي بيته 
تقريًبـــا  فـــي1955م  وتنيـــح  أيًضـــا 
فـــي  واضحـــة  بصمـــة  تـــرك  بعدمـــا 

تعليـــم أبنـــاء الكنيســـة بالفيـــوم.
المعلـــم فـــرج أرمانيـــوس عبـــد 
الســـيد: مـــن كبـــار مرتلـــي الفيـــوم، 
ُوِلد في 1898/12/22م، وأرســـله 
القديـــس األنبـــا أبـــرآم ســـنة 1910م 
بالقاهـــرة،  اإلكليريكيـــة  الكليـــة  إلـــى 
وتخـــرج منهـــا فـــي 1913م، وتتلمذ 
علـــى يـــد المعلـــم ميخائيـــل جرجـــس 
البتانونـــي، وقـــد ســـأله المعلـــم فـــرج 
األلحـــان  تعلمـــت  إننـــي  قائـــاًل: 
باللحـــن الفيومـــي، وهـــي تختلف في 
موسيقاها. فقال له المعلم ميخائيل: 
بهمـــا  واحتفـــظ  الطريقتيـــن  »احفـــظ 
كليهمـــا صـــواب«. ولبراعتـــه  ألنهـــا 
المعلـــم  كّلفـــه  األلحـــان،  حفـــظ  فـــي 
يـــدّرس  أن  طالـــب  وهـــو  ميخائيـــل 
للطلبـــة  باإلكليريكيـــة  األلحـــان 
األصغـــر منـــه. لقـــد كان المعلم فرج 
مرتلـــي  تاريـــخ  فـــي  فارقـــة  عالمـــة 
الفيوم، حيث أنشـــأ هو والمعلم عياد 
التـــي  االبتدائيـــة  النهضـــة  مدرســـة 
ُعِرفت باســـم »مدرســـة عياد وفرج« 
)كمـــا أســـلفنا، وتخـــرج منهـــا أجيـــال 
كثيرة منهم أســـاتذة بالجامعة وأطباء 
ومهندســـين، وكان بهـــا قســـم خاص 
بدراســـة العرفـــاء، وتخرج منها أغلب 
مرتلـــي الفيـــوم وضواحيهـــا، والذيـــن 
ســـوف نذكـــر البعـــض منهـــم علـــى 
حـــدة. وأّســـس أيًضا جمعيـــة نهضة 
الكنائـــس القبطية للشمامســـة بالفيوم 

األبنـــاء.  وجمعيـــة  1929م،  ســـنة 
وظـــل المعلـــم فـــرج يـــدّرس األلحـــان 
والشمامســـة  بالمدرســـة  للمرتليـــن 
وكان  والجمعيـــات،  الكنائـــس  فـــي 
عاِلًمـــا ضليًعـــا فـــي شـــّتى الدراســـات 
فـــي  أنيًقـــا  رجـــاًل  وكان  الكنســـية. 
مظهـــره جـــاًدا، محـــل احتـــرام وتقدير 
الغريبـــة  االحـــداث  ومـــن  للجميـــع. 
التـــي تـــدل علـــى قـــوة شـــخصيته أنه 
حدثـــت  الخمســـينيات  أواخـــر  فـــي 
ولكنـــه  خدمتـــه  فتـــرك  مـــا  مشـــكلة 
تظّلـــم، فتدخـــل الدكتور كمال رمزي 
اســـتينو وزيـــر التمويـــن والتجـــارة 
فـــي حكومـــة الرئيـــس جمـــال عبد 
الناصـــر، والذي كان يعـــرف المعلم 
جيـــًدا، وتـــم رجـــوع المعلـــم فـــرج الـــى 
خدمتـــه بالفيـــوم بعـــد تدخـــل مباشـــر 
قرابـــة  يخـــدم  وظـــل  ســـيادته،  مـــن 
فـــي12  وتنيـــح  عاًمـــا،  الســـبعين 

اكتوبـــر1982.
المعلم عبـــــده 
جـــــــــــاد معــــوض 
الـــذي ُوِلد في قرية 
النزلـــــــــة 1922م، 
والتحق بمدرســــــــــــة 
عيــــــــــــــــاد وفـــــــــــــــــرج 
األلحـــــــــــــــان  وتسلم 
 . لكنسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ا
أصبـــــــــح مساعــــــًدا 
محـــروس  للمعلـــــــم 

بمركـــز الطاميـــة مـــدة 7 ســـنوات، وبعـــد 
نياحـــة المعلـــم محـــروس تســـلم هـــو قيـــادة 
الديـــن  مادتـــي  يـــدرس  وكان  الكنيســـة. 
والموســـيقى )األناشيد( بمدرســـة الطامية. 
وفـــي زيـــارة المتنيـــح األنبـــا أبـــرآم الثانـــي 
للكنيســـة أُعِجـــب بـــه، فأخـــذه معـــه ليخـــدم 
بالمطرانيـــة )كنيســـة مارجرجـــس الفيـــوم(، 
واألحـــد  الجمعـــة  يـــوم  خدمتـــه  فكانـــت 
األربعـــاء  ويـــوم  مارجرجـــس،  بكنيســـة 
بكنيســـة الســـيدة العـــذراء. وســـلم األلحـــان 
لكثيـــر مـــن شمامســـة وكهنة الفيـــوم، ومن 
بينهـــم األســـتاذ نبيل إلســـحق )حالًيا نيافة 
األنبـــا إشـــعياء مطـــران طهطا(، واألســـتاذ 
مدحـــت عبـــده )حالًيـــا نيافـــة األنبا إســـحق 
أســـقف طمـــا(، والقمص يوئيـــل النقلوني، 

والقمـــص بيشـــوي حلمـــي بالفيـــوم. 

للمقال بقية..

صورة للمعلم عياد حنا الفيوميالمعلم يعقوب عن يمين األنبا ابرآم

طلب ُمرسل من المعلم عياد والمعلم فرج لأنبا يوساب أسقف الفيوم 
بشأن نقل مدرسة النهضة 1917م

المعلم فرج وعن يمينه المعلم عبده يرتدي جلباًبا، وعن يساره المعلم فهيم يرتدي تونية
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يِْن....« )رسالة العربانيني 4: 12( ْمَض ِمْن ُكِّ َسْيٍف ِذي َحدَّ
َ
ٌة وَأ

َ
ال نَّ َكَِمَة اهللِ َحيٌَّة َوَفعَّ

َ
»أل

ِعـــي البعـــض بـــأن حـــدث  + َيدَّ
هـــي  ونتائجهـــا  وحـــواء  آدم  ســـقوط 
قصـــة رمزيـــة أو أســـطورية )ضمـــن 
التجســـد  أهميـــة  إلنـــكار  مخططهـــم 

والفـــداء(. والصلـــب 
+ وللـــرد على هذا االدعاء نقدم 
هـــذه الدالئـــل المختصـــرة التـــي تؤكد 
حقيقـــة ســـقوط آدم وحـــواء، ونتائـــج 
كل  وعلـــى  عليهمـــا  الســـقوط  هـــذا 

الجنـــس البشـــري مـــن بعدهمـــا:
أســـفار  مـــن  ســـفر  يخلـــو  + ال 
الكتـــاب المقـــدس من إشـــارة وبشـــارة 

المخلـــص. لمجـــيء 
القديـــم  العهـــد  كل  فـــي  ورد   +
لفـــظ مخلص، والبحث عن شـــخص 
يخلص الشـــعب في جميع األسفار، 
اإلنســـان  لحـــال  واحتيـــاج  كحقيقـــة 

عامة.
ونتيجـــة  آدم،  ســـقوط  ورد   +
ســـقوط أو عمـــل هللا ألجـــل نجاتـــه 
مـــن نتائـــج ســـقوطه، فـــي كل العهـــد 
فـــي  لفًظـــا  ســـقوطه  وورد  الجديـــد، 
العهـــد الجديـــد أكثـــر مـــن ٨ مـــرات.

ينســـبون  التـــي  األســـطورة   +
إليها الســـقوط، هي أســـطورة يونانية 
ُتســـّمى صنـــدوق بانـــدورا، ومـــا أبعد 
مـــا جـــاء فـــي األســـطورة عـــن قصـــة 

الســـقوط فـــي ســـفر التكويـــن:
= فـــي األســـطورة المرأة يونانية، 
بـــآالف  اليوناييـــن  قبـــل  وحـــواء 

لســـنين. ا
= فـــي األســـطورة ال يوجـــد ذكر 

آلدم )الرجـــل(.
= المـــرأة في األســـطورة مخلوقة 
مـــن الماء والتـــراب، وحـــواء مأخوذة 

من ضلـــع آدم.
= فـــي األســـطورة الشـــرور فـــي 
التكويـــن  فـــي  المغلـــق،  الصنـــدوق 

الخيـــر والشـــر. شـــجرة معرفـــة 
= فـــي األســـطورة المـــرأة حاولت 
إغالقـــه، حـــواء لم تعتـــرف ولم تعلن 

توبتها.
ُيذكـــر  لـــم  األســـطورة  فـــي   =
الغوايـــة،  وال  الحيـــة  وال  الشـــيطان 
التكويـــن. فـــي  مختلـــف  واألمـــر 

مأســـوية،  األســـطورة  نهايـــة   =
هللا وعـــد حـــواء بأنـــه سيســـحق رأس 

الحيـــة.
تشـــعر  األولـــى  الوهلـــة  مـــن   +
أن قصـــة الســـقوط )كمـــا جاءت في 
األصحاح الثالث من سفر التكوين( 
هـــي قصـــة حقيقـــة حرفيـــة، وليســـت 
شـــخصيات  هنـــاك  رمزيـــة،  قصـــة 
حقيقيـــة بِاســـم آدم وحـــواء، وهنـــاك 
تفاصيـــل الحـــدث، وهناك حـــوارات، 
مرصـــودة  للحـــدث  نتائـــج  وهنـــاك 

حتـــى اآلن.
أن  نالحـــظ  الســـقوط  بعـــد   +
والرجـــل  والمـــرأة  الحيـــة  عاقـــب  هللا 
العقوبـــات  هـــذه  وجميـــع  واألرض، 
مســـتمرة حتى اآلن، إًذا هي حقيقة.

+ ي اأحبائي الســـقوط حقيقة.. 
ونتائجـــه حقيقة.. فبداًل من إنكارها، 
فلنلجأ إلى الرب يسوع ليخلصنا من 
خطيـــة آدم وحواء، ومـــن خطايانا.. 
واالعتـــراف،  والتوبـــة  بالمعموديـــة، 

والتنـــاول من جســـد الـــرب ودمه.

المحبـــة هـــي هللا، وهللا هـــو 
غيـــر  هللا  أّن  َوكمـــا  المحّبـــة. 
مفُحوص، َوغير محوي، فالمحّبة 
وغيـــر  مفُحوصـــة  غيـــر  كذلـــك 
محويـــة. وكمـــا أّن هللا ُهَو الُهوت 
اَل يدُنـــى ِمنه، كذلـــك المحّبة هي 

الُهـــوت اَل ُيدنـــى ِمنـــُه 
ِفي ِســـفر نشـــيد األناشيد نِجد 
تعِريًفـــا عجيًبـــا َعـــْن المحبة أنها 
قوّيـــة كالموت )نش6:8(، الموت 
قـــِوي اَل أحـــد يعـــِرف أن يغِلبُه ِإاّل 

واِحد ُهَو َيُســـوَع المســـيح.
+ المحبة هي عنوان المسيحية 
عليهـــا  وأطلـــق  وتميُّزهـــا،  وفخرهـــا 
بيشـــوي  القمـــص  المتنيـــح  أبونـــا 
كامـــل أنهـــا »عصـــب الكنيســـة«.

عـــن  نبحـــث  أن  أردنـــا  ولـــو 
ســـبب نمـــو خدمـــة فـــي كنيســـة مـــا 
بيـــن  المحبـــة  المحبـــة...  ســـيكون 
الكهنـــة  واآلبـــاء  الكهنـــة،  اآلبـــاء 
بعضهـــم  الخـــدام  وبيـــن  والخـــدام، 
البعـــض، والـــذي ســـينعكس حتًمـــا 
علـــى المخدوميـــن وكافـــة جماعـــة 

المؤمنيـــن.
كـــرازة  أقـــوى  ُيعـــّد  الحـــب   +
المســـيح،  يســـوع  لربنـــا  وشـــهادة 
إذ جعلهـــا عالمـــة لتالميـــذه حيـــن 
قـــال: »بهـــذا يعـــرف الجميـــع أنكـــم 
تالميـــذي إن كان لكـــم حـــب بعًضا 
وبذلـــك  )يـــو3٥:١3(.  لبعـــض« 
للســـيد  تبعيتنـــا  عـــن  الحـــب  يعلـــن 
إليـــه  نجـــذب  وبالحـــب  المســـيح، 
ونحيـــا  بالحـــب،  ونكـــرز  نفـــوس، 
للدرجـــة  بالحـــب،  ونخـــدم  الحـــب، 
لنـــا  المســـيح  محبـــة  نجعـــل  التـــي 
لبعضنـــا  محبتنـــا  مقيـــاس  هـــي 

وللمخدوميـــن.
ولذلـــك أي خدمـــة وأي أعمـــال 
خاليـــة مـــن الحـــب ال ُتعـــد أعمـــااًل 
مقبولـــة، وال تشـــهد للمســـيح، بل قد 
تشـــهد ألصحابهـــا. وال تأتـــي بثمـــر 
لمجـــد المســـيح وكنيســـته المقدســـة 
التـــي أعلـــن عـــن حبه لهـــا عملًيا إذ 
أحبهـــا وأســـلم ذاتـــه ألجلهـــا. ولذلك 
يقـــول ســـليمان الحكيـــم »إن أعطى 
اإلنسان كل ثروة بيته بدل المحبة، 

ُتحتقـــر احتقـــاًرا« )نش٨:7(.

+ واضطـــراب المحبـــة ُيعد من 
نتائـــج الســـقوط، إذ تمزقـــت وحـــدة 
البشـــر، ونتج االنعزال والصراعات 
واالنقســـام  والتحـــزُّب  والغيـــرة 
المســـيح  غيبـــة  وفـــي  والعـــداوة... 
والوصيـــة تصيـــر الحيـــاة فـــي بؤس 
وشـــقاء حيـــث غيـــاب الحـــب، الكل 
والوحشـــة  الفنـــاء  ليغالـــب  يصـــارع 
والعزلـــة والتعاســـة، وللتخلـــص مـــن 
القلق يلقي كل طرف بالذنب على 
بـــدوره  هـــو  يصيـــر  الـــذي  اآلخـــر 
االنحصـــار  نتيجـــة  الفـــداء  كبـــش 
كل  يجعـــالن  اللذيـــن  والمعانـــاة 
إنســـان ينظر لآلخـــر كأنه عدو... 
ولكـــن فـــي المســـيح يســـوع يتحـــول 
هـــذا الجحيم الداخلي إلى كنيســـة 
فيهـــا هللا والقريـــب مًعـــا، وال يعـــد 

هنـــاك حـــزن وال عـــداوة..
القلـــب  اتســـاع  هـــو  الحـــب   +
ليحمـــل فـــي داخلـــه هللا الـــذي هـــو 
المحبـــة، ومـــن خاللـــه يحـــب الـــكل 
البشـــرية  العواطـــف  حـــدود  فـــوق 
كل  وفـــوق  البشـــرية،  والغرائـــز 
ينحنـــي  إذ  الطبيعيـــة،  الطاقـــات 
اإلنســـان أمـــام كل أحـــد ليقـــدم كل 

شـــيء مـــن أجـــل أخيـــه.
الحب المسيحي ليس استلطاًفا 
للغيـــر، وال انســـجاًما معنوًيـــا، بـــل 
الحـــب بـــال ومـــن أجـــل هللا الـــذي 
هـــو الحـــب ذاتـــه، وعمـــل المســـيح 
مثلـــه،  لنكـــون  يشـــّكلنا  اإليجابـــي 

فتحصرنـــا محبـــة المســـيح.
فـــرق كبير بين الحـــب بالحدود 
البشـــرية العقليـــة النفســـية الضيقـــة، 
وبيـــن الحـــب بالمســـيح والوصيـــة. 
فـــرق بيـــن مـــن يحـــب لســـبب ومـــن 
يحـــب بـــال ســـبب، وفـــرق بيـــن مـــن 
بـــال  يحـــب  ومـــن  بشـــروط  يحـــب 
يحـــب  مـــن  بيـــن  وفـــرق  شـــروط، 
بحـــدود ومـــن يحـــب بـــال حـــدود... 
مجـــرد  ليســـت  أنهـــا  نتذكـــر  وهنـــا 
اجتهـــادات بشـــرية، بـــل ثمـــرة مـــن 
ثمـــار الـــروح القـــدس فـــي النفـــس، 

بـــل وأول ثمـــرة.
وللحديث بقية..

frantoniosge@hotmail.com

»مع المسيح ذاك أفضل جًدا« 
)في٢3:1(

الذكري السنوية السادسة
لعريس السماء واالبن الغالي
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ُموَن َوُمْنِذُروَن َبْعُضُكْم َبْعًضا...« )رسالة كولويس 3: 16(
ِّ
َمٍة ُمَعل

ْ
ْنُتْم بُِكلِّ ِحك

َ
َمِسيِح بِِغىًن، وَأ

ْ
»لِتَْسُكْن فِيُكْم َكَِمُة ال

لقـــد كان اإليمـــان المســـيحي منـــذ 
البدايـــة معاًشـــا وليـــس مجـــرد كلمات، 
المســـيحي  الالهوتـــي  التفكيـــر  وكان 
ُمعبَّـــًرا عنـــه بكلمـــات بســـيطة، وهـــذه 
كتابيـــة.  كانـــت  مـــا  غالًبـــا  الكلمـــات 
ولكـــن مـــع ظهـــور الهرطقـــات، وفـــي 
ســـبيل شـــرح التعليـــم الصحيـــح، ُوِلدت 
وُصيغت الكلمات وتم بناء المفردات، 
وهـــي ما نطلق عليهـــا »المصطلحات 
الالهوتية«. وقـــد لعبت المصطلحات 
التعبيـــر  فـــي  الالهوتيـــة دوًرا حاســـًما 
عـــن اإليمـــان المســـيحي والتفرقـــة مـــا 
المســـتقيم،  واإليمـــان  الهرطقـــة  بيـــن 
أهميـــة  علـــى  مثاليـــن  أشـــهر  ولعـــل 
فـــي  الالهوتيـــة  المصطلحـــات  دور 
هـــذا األمـــر مـــا حـــدث فـــي المجمـــع 
نيقيـــة 3٢٥م  فـــي  األول  المســـكوني 
والمجمع المسكوني الثالث في أفسس 
مصطلحـــي  بهمـــا  وأعنـــي  43١م، 
»ثيؤطوكـــوس«.  »أومووســـيوس«، 
وقـــد قامـــت الكنيســـة بتقنيـــن وتثبيـــت 
هـــذه المصطلحـــات ســـواء فـــي قانـــون 
فـــي  أو  الجامعـــة،  الكنيســـة  إيمـــان 
الليتورجيـــة  والنصـــوص  الصلـــوات 
للتأكيـــد علـــى صحـــة ما نؤمـــن به من 
خـــالل مـــا نصلـــي بـــه، وقـــام اآلبـــاء 
والدفـــاع  المصطلحـــات  هـــذه  بشـــرح 

عنهـــا فـــي كثيـــر مـــن كتاباتهـــم. 
ولكــــــــــــــــن مـــــــــــــــا أهميــــــــــــــــة 
المصطلحــــــــات الالهوتيــــــــة ودورها 

باإليمان؟  وعالقتهـــا 
أن  بـــد  ال  بـــدء،  ذي  بـــادئ   )١
نقول إن المصطلح ال ُينِتج أو يخترع 
الوحـــي  مصدرهـــا  فالعقيـــدة  العقيـــدة، 
الحقائـــق  الكنســـي.  والتقليـــد  المقـــدس 
ســـابقة  هـــي  بهـــا  الموحـــى  اإليمانيـــة 
فالمصطلـــح  المصطلحـــات،  علـــى 
عـــن  وتعبيـــر  الحـــدث  عـــن  تعبيـــر 
اإليمـــان. إًذا الحقيقـــة اإليمانيـــة التـــي 
أُعِلنـــت فـــي الوحـــي هـــي الســـبب فـــي 
العكـــس.  وليـــس  المصطلـــح  وجـــود 
تجســـد هللا  مثـــل  الخـــالص  فأحـــداث 
الكلمـــة، صلبـــه، موتـــه... الـــخ، هـــي 
ســـبب وجـــود المصطلحـــات الالهوتية 
المصطلحـــات  علـــى  ســـابقة  وهـــي 

الالهوتيـــة.  والجـــداالت 
٢( دور المصطلح هو فقط شرح 
اإللهـــي  المعنـــى  تقريـــب  أو  العقيـــدة 
والفهـــم،  لإليضـــاح  بشـــرية  لغـــة  فـــي 
أكبـــر  اإللهيـــة  الحقيقـــة  تبقـــى  لكـــن 
مـــن أي تحديـــد ومـــن أي مصطلـــح، 

هـــي  النهايـــة  فـــي  فالمصطلحـــات 
منتـــج عقلي خـــاص بالزمـــان والمكان 
والثقافـــة الموجودة في ذلك العصر أو 
عنـــد هـــذا األب. المصطلح الالهوتي 
لـــم ينشـــأ هكـــذا فجـــأة، فهـــو غالًبـــا مـــا 
كان ُمســـتخدًما في الكنيســـة الجامعة، 
ُســـلِّط  الهرطقـــة  ظهـــور  مـــع  ولكـــن 
الضـــوء عليـــه وثّبتتـــه الكنيســـة لتأكيـــد 

اإليمـــان. 
3( لذلـــك ينبغـــي عند مناقشـــة أي 
هنـــاك  تكـــون  أن  مصطلـــح الهوتـــي 
دراســـة عميقـــة وكافيـــة عـــن األســـباب 
فـــال  اســـتخدامه.  إلـــى  أدت  التـــي 
يصـــح أن نناقـــش أو نقّيـــم مصطلًحـــا 
الهوتًيـــا بعيـــًدا عن الخلفيـــة التاريخية 
والمناقشـــات الالهوتيـــة التي أدت إلى 
وإن  حتـــى  المصطلـــح.  هـــذا  ظهـــور 
ظهـــر الحًقـــا ان هـــذا المصطلـــح أو 
للتعبيـــر  مناســـب  التعبيـــر غيـــر  ذاك 
عـــن الحقيقـــة اإليمانيـــة، فنحـــن هنـــا 
التعبيـــر  وكفايـــة  صالحيـــة  نناقـــش 

وصحتـــه وليـــس صحـــة اإليمـــان. 
4( إًذا الكنيســـة هـــي التـــي تقـــوم 
أو  المصطلـــح  هـــذا  وتقنيـــن  بنحـــت 
ذاك، وتعطيـــة المعنـــى المـــراد للتعبير 
اإليمانـــي  المعنـــى  أو  العقيـــدة  عـــن 
حـــد  فـــي  المصطلـــح  إن  المطلـــوب. 
ذاتـــه ليـــس هـــو اإليمـــان ولكنـــه دالٌّ 
عليـــه، لذا يمكننـــا أن نغّير المصطلح 
إذا  منـــه  بـــداًل  آخـــر  نســـتخدم  أو 
اقتضـــت الضـــرورة ذلك. وال يصح أن 
يكـــون المصطلـــح بديـــاًل عـــن اإليمان 
أو أهـــم مـــن العقيـــدة نفســـها، لـــذا فـــإن 
وجـــود مصطلحـــات مختلفة تعبر عن 
نفـــس الحقيقـــة اإليمانيـــة ليـــس مدعـــاة 
األطـــراف  بيـــن  التنابـــذ  أو  للخـــالف 
المختلفـــة. المهـــم هـــو المعنـــى وليـــس 
فـــإن  كذلـــك  عنـــه.  التعبيـــر  كيفيـــة 
ال  مـــا،  مصطلـــح  علـــى  االعتـــراض 
يعنـــي إنـــكار اإليمـــان أو االعتـــراض 
عليـــه، مـــا لـــم يعـــِن المعتـــرض ذلـــك 
صراحـــة بأنـــه يرفـــض اإليمـــان الـــداّل 

المصطلـــح.  عليـــه 
أخيـــًرا، أظـــن أن األفضـــل لشـــرح 
التعبيـــرات  اســـتخدام  هـــو  اإليمـــان 
عـــن  للتعبيـــر  والليتورجيـــة  الكتابيـــة 
الحقيقـــة اإليمانيـــة، أو المصطلحـــات 
التـــي قّننهـــا اآلبـــاء مـــع تحديـــد معناها 
الدخـــول  نتحاشـــى  َثـــّم  ومـــن  بدقـــة، 
فـــي جـــدل فلســـفي أو عقلـــي ال يفيـــد 

اإليمـــان.

frgregorios@sac.edu.au
الحلقـــة  هـــذه  فـــي  نســـتكمل 
تســـجيالت بعـــض الرّحالـــة الـــذي أتوا 
إلى مصر في مطلع القرن العشرين، 
وســـجلوا انطباعاتهـــم عـــن الصلـــوات 
د  تُـــردَّ كان  التـــي  الكنســـية  واأللحـــان 
داخـــل الليتورجيـــا باعتبارهـــا مـــن أقدم 
إحتفظـــت  والتـــي  المســـكونة  كنائـــس 
بطقـــوس الصلوات التي تســـلمتها منذ 
فمنهـــم  للمســـيحية،  األولـــى  القـــرون 
األلحـــان  بتدويـــن  بنفســـه  اهتـــم  مـــن 
الموســـيقية التـــي ســـمعها علـــى النوتة 
اهتـــم  اآلخـــر  والبعـــض  الموســـيقية، 
ألداء  المصاحبـــة  اآلآلت  بإيضـــاح 

الكنســـية.  األلحـــان 
فـــي عام ١٨٥4 بدأت »الكنيســـة 
أمريـــكا  فـــي  المتحـــدة  المشـــيخية« 
تـــراث  بدراســـة  باالهتمـــام  الشـــمالية 
الكنيســـة القبطيـــة فـــي مصـــر أرض 
الجمعيـــة  اتخـــذت  حيـــث  الفراعنـــة، 
قـــراًرا  اجتماعهـــا  فـــي  العموميـــة 
بإســـناد مســـئولية هذه الدراســـة للســـيد 
 Rev. Andrew Watson القـــس 
D. D. وإعـــداد تقريـــر كاٍف بذلـــك. 
واهتمامـــه  البحثـــي  نشـــاطه  بـــدأ  فقـــد 
الكنيســـة  وصلـــوات  طقـــوس  بدراســـه 
فـــي عـــام ١٨6١. وخـــالل  القبطيـــه 
لمـــدة 37  مصـــر  فـــي  وجـــوده  فتـــرة 
بحثيـــة  دراســـية  بزيـــارات  قـــام  عاًمـــا 
متعـــددة لكنائـــس القاهرة واإلســـكندرية 
عمـــل  كمـــا  وأســـيوط.  والمنصـــورة 
التدريـــب  مدرســـة  كليـــة  فـــي  أســـتاًذا 
الســـيمنار  فـــي  وأيًضـــا  بأســـيوط، 
بالقاهـــرة. وفـــي  الالهوتـــي اإلنجيلـــي 
عـــام ١٩٠4 أصـــدر مجلـــًدا ضخمـــا 
مـــن ٥47 صفحـــة ويحتوي على ٢٩ 
بعنـــوان:  بالصـــور،  ومـــزوًدا  فصـــاًل 
 The American Mission«
وقـــد   .»١٨٩6-١٨٥4  in Egypt
علـــى  منـــه  األول  الفصـــل  احتـــوى 
موجـــز لتاريـــخ الكنيســـة القبطيـــة منـــذ 
العصـــر الرســـولي ووصـــول القديـــس 
مرقـــس حتـــى القـــرن التاســـع عشـــر. 
لصلـــوات  مختصـــر  بوصـــف  وقـــام 
الكنيســـة القبطيـــة حيـــث اقتبـــس ممـــا 
الدكتـــور  »المورافـــي«  القـــس  ســـجله 
»الطائفـــة  يتبـــع  الـــذي   Hooker
المورافيـــة« )انظـــر مقـــال الحلقـــة ٢( 
عـــن طقـــس ممارســـة الصلـــوات فـــي 
اآلتـــي:  وذكـــر  القبطيـــة،  الكنيســـة 
علـــى   )Dr. Hooker( »َتعـــرَّف 
اســـتقبله  الـــذي  القبطـــي  البطريـــرك 
باهتمـــام وهـــو  إليـــه  بلطـــف واســـتمع 

يـــروي لـــه جهـــود المورافييـــن لالهتمام 
بدراســـة صلـــوات الكنيســـة القبطية... 
كمـــا أعطـــى البطريـــرك لـــه، بعـــد أيام 
قليلـــة، رســـالة رًدا علـــى الرســـالة التي 
الكنيســـة  أســـقف  مـــن  إّيـــاه  ســـلمها 
 Count بألمانيـــا  »المورافيـــة« 
Zinzendor«. وفـــي وقـــت الحـــق، 
القـــداس   Dr. Hooker حضـــر 
اإللهـــي فـــي الكنيســـة القبطيـــة، والتي 
وصفهـــا علـــى هـــذا النحـــو: »وجـــدت 
مقطـــع  إلـــى  يســـتمعون  المصّليـــن 
تبـــع  القديســـين.  بعـــض  حيـــاة  مـــن 
ذلـــك  وكان  )لحـــن(،  ترنيمـــة  ذلـــك 
بـــاآلالت  مصحوًبـــا  موســـيقي  بـــأداء 
والتـــي تتكـــون مـــن قـــرع صوتـــي بارع 
مصحوبيـــن  معدنييـــن  قرصيـــن  مـــع 
بضربات من مطارق خشـــبية صغيرة 
علـــى بعـــض األلـــواح )نوعيـــة الـــدّف 
فـــي ذلـــك الوقـــت(. عندئذ قرأ شـــماس 
شـــاب يبلـــغ مـــن العمـــر حوالي عشـــرة 
مـــن  جـــزًءا  عاًمـــا  عشـــر  اثنـــي  أو 
القبطيـــة،  باللغـــة  الكنســـية  القـــراءات 
المرتليـــن  أحـــد  رّدد  ذلـــك  وبعـــد 
الكنســـيين بعـــض الكلمات، بعدها قام 
البطريـــرك مـــن علـــى كرســـيه بقراءتها 
بصـــوت عـــاٍل علـــى الشـــعب. وأثنـــاء 
كان  الخدمـــة،  مـــن  األكبـــر  الجـــزء 
مـــكان جلوســـه )أي البطريـــرك( علـــى 
كرســـي، حيث جلس وبيـــده صولجان 
ومحاًطـــا  الرعايـــة(  عصـــا  )يقصـــد 
قـــراءة  تمـــت  والشمامســـة.  بالكهنـــة 
المقـــدس  الكتـــاب  مـــن  آخـــر  مقطـــع 
)عظـــة(،  قصيـــر  بتعليـــق  مصحوًبـــا 
وتـــم أداء القـــداس باللغـــة القبطيـــة في 
غرفـــة مذبـــح الكنيســـة )أي الهيـــكل(، 
مـــن  )ألحـــان(  موســـيقى  ذلـــك  وتبـــع 
النـــوع الذي ســـبق وصفـــه. وفي ختام 
القـــداس، مـــّر جميع أعضاء الكنيســـة 
علـــى الكرســـي البطريركـــي، وقّبل كل 
واحـــد منهـــم يـــد البطريـــرك الـــذي كان 
جالًســـا عنـــد بـــاب »الهيـــكل«، والذي 
قـــام بـــدوره بمباركة الجميـــع بيده على 

جباههـــم«.
 Rev. القـــس  أن  هنـــا  ُيالحـــظ 
Andrew Watson قـــد أشـــار فقـــط 
المصاحبـــة  الموســـيقية  اآلالت  إلـــى 
لأللحـــان الكنســـية مثـــل الـــدف وكذلك 
لـــم  ولكنـــه  األخـــرى،  اإليقـــاع  آآلت 
األلحـــان  نوعيـــة  علـــى  شـــيًئا  يذكـــر 
أو تدوينـــات موســـيقية، كمـــا أنـــه لـــم 
يهتـــم بتســـجيل دقيـــق لطقـــس صلوات 

)يتبـــع( الكنيســـه 
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املتواضعون اكلصخرة تزنل إىل أسفل ولكنها ثابتة وراسخة  )األنبا موىس األسود(

الَّذيــن  ــاخ  والنُّسَّ والُمترجميــن  الُكتَّــاب  ُجهــوِد  ســابقة  مقــاالٍت  فــي  تناولنــا 
قــٍة لَنــّصِ  َســة«، فــي إطــاِر دراســٍة ُمتعمِّ أســَهموا فــي تكويــِن »ِســَير الِبْيَعــة الُمَقدَّ
ــوء  ــطور التَّاليــة ُنلقــي الضُّ هــذا الكتــاب الَقيِّــم، وفًقــا ألقــدِم مخطوطاتــه، وفــي السُّ

علــى األماكــِن الَّتــي ارتبطــت أســماؤها بتاريــِخ هــذا العمــل ومراحــل تكوينــه.
متــِه األولــى -الَّتــي ُنِســَبت بالخطــأ لألســُقف ســاويُرس بــن الُمَقفَّــع-  فــي ُمقدِّ
اإلســكندرانّي« -بصــورٍة  ُمفــرِّج  بــن  منصــور  بــن  ــمَّاس »موهــوب  الشَّ ُيشــير 
ليَّــة  ة الكتــاب فــي صورتهــا األوَّ إجماليَّــة- إلــى األماكــن الَّتــي جَمــع منهــا مــادَّ
)ِســَير البطاركــة مــن ١ إلــى 6٥، مكتوبــًة باللُّغــِة القبطيَّــة(، فيقــول: ]َنبَتــدئ 
َســة لآلبــاِء الَبطاِرَكــة الَّذيــن  بَعــوِن هللا َتَعالــى، بَكْتــِب ِســَير الِبْيَعــة الُمَقدَّ
لإلســكندريَّة. مــا جَمعتــه أنــا الُمذِنــب الخاِطــئ الغــاِرق فــي ِبحــاِر آثاِمــِه، 
ــِة الُعظمــى  ــا كان بالَمدين ــوى م ــد.. ِس عي ــارات الصَّ ــار ودي ــو َمق ــِة أب يَّ ــن َبرِّ ِم

ــا ُوِجــد ِمنهــا ُمختصــًرا[. اإلســكندريَّة، ِممَّ
ر بهــا ســيرة  ــمَّاس موهــوب فــي ُمقدمــة الُجــزء الثَّالــث الَّتــي َصــدَّ ثُــمَّ يعــود الشَّ
األماكــن  لَيذُكــر -بالتَّفصيــل-  البابــا خرســتوذوُلس/66 )١٠47-١٠77م(، 
ــل منهــا علــى  ليَّــة، فُيســمِّي األديــرة الَّتــي تحصَّ تــه األوَّ الَّتــي جمــع منهــا مادَّ
ــيِّدة َنهيــا ِســيَرة  ــَير، وكــم ســيرة وجدهــا فــي ُكلِّ َديــٍر: ]فَوَجدنــا فــي َديــِر السَّ السِّ
ــا  ــى ســيمون. وَوَجدن ــّي إل ــس اإلنجيل ــن مــاري َمرُق ــن َبطــَرك ِم ــن وأرَبعي اثَني
ــهيد تــادُرس علــى الَمنهــى بأبــالح ِســيَرة أرَبــع َبطاِركــة ِمــن  فــي َديــِر الشَّ
أالكســندروس إلــى خائيــل، وهــو َتمــام ِســتَّة وأرَبعيــن َبطــَرك. وفــي َديــِر نهيــا 
أيًضــا ِســَير ِتســعة َبطاِركــة ِمــن أنبــا مينــا إلــى ســانوتيوس، وُهــم َتمــام َخمَســة 
وَخمســين َبطــَرًكا. وَوَجدنــا فــي َديــِر أبــو مقــار ســيرة َعَشــرة َبطاِركــة ِمــن 

ــتِّين[. ــى ســانوتيوس الخاِمــس وِس ــاِدس وَخمســين إل ــل السَّ خائي
)1( اإلسكندريَّة )حاِضرة الِكرازة الَمرقسيَّة(:

فــي اإلســكندريَّة ُوِلــد ونشــأ »موهــوب«، وكان لعائلتــِه فيهــا مكانــة جليلــة 
اإلرهاصــات  كانــت  أيًضــا  اإلســكندريَّة  وفــي  راِئجــة.  وتجــارة  وتاريــخ طويــل 
َســة«، فــي مرحلــٍة دقيقــة تراجَعــت  األولــى لجمــِع وترجمــة »ِســَير الِبْيَعــة الُمَقدَّ
أثــِر ذلــك أْن تراجَعــت حركــة  ُبُلغِتهــم اأُلّم، وكان مــن  فيهــا معرفــة األقبــاط 
ــة  التَّدويــن باللُّغــِة القبطيَّــة، األمــر الَّــذي مثَّــل تهديــًدا حقيقيًّــا لتُــراِث هــذه اأُلمَّ
العظيمــة وتاريــخ كنيســتها المجيــد. وهــو مــا فطــن لــه ذلــك األرُخــن اإلســكندرانّي 
الجليــل )موهــوب بــن منصــور(، فتحــرَّك بغيــرٍة محمــودة لُيمِســك بزمــاِم القيــادة، 
وكــرَّس ُكّل إمكانتــه مــن َجهــٍد ووقــٍت ومــاٍل، ليحفــظ للبْيعــِة تاريخهــا قبــل أْن 

مــان. ينــدِرس تحــت وطــأة الزَّ
ولــم يُكــن لإلســكندريَّة أو غيرهــا مــن أقاليــم الكــرازة -علــى مــا يبــدو- نصيــب 
ــة، فــي وقــٍت صــارت  وافــر مــن ِســَير اآلبــاِء البطاِركــة المكتوبــة باللُّغــِة القبطيَّ
ــل عليــه كان فــي صــورٍة  الغلبــة فيــه للتَّعريــب، وُكّل مــا أمَكــن لموهــوب أْن يتحصَّ
ور المحــورّي الَّــذي  ِســَيٍر ُمختَصــرة ال تفــي بالَغــرض. وُهنــا يظَهــر بَجــالٍء الــدَّ
لعبتــه األديــرة كمراكــٍز للنِّســاخِة وأرشــيف لِحفــِظ المخطوطــات القديمــة بمنــأى 

عــن عوامــِل التََّلــف وأعمــال التَّخريــب.
يَّة شيهيت: )2( َديِر أبو مقار ببرِّ

ــمَّاس أبــو  ــمَّاس موهــوب بســميِّه الشَّ رتََّبــت الِعنايــُة اإللهيَّــة أْن يلتقــي الشَّ
يــس أبــو مقــار  حبيــب ميخائيــل بــن ٰبديــر، مــن آراخنــِة دمنهــور، فــي ديــر القدِّ
بشيهيت، وذلك بُحضور البابا كيرلُّس الثَّاني/67 )١٠7٨-١٠٩٢م( وبعض 

أحبــار الكنيســة.. وكأنَّ األمــر ُمَعــّد َســَلًفا!
يــس  ــِر الِقدِّ ــى َدي ــى ِذكــره وِســرُت إل ــاهلِل َتعال يقــول موهــوب: ]فاســَتَعنُت ب
منهــورّي،  ــمَّاس أبــو حبيــب الدَّ أبــو َمقــار بــوادي هبيــب الُمَقــدَّس، فَوَجــدُت الشَّ
يــس الطَّاِهــر أنبــا كيرلــس ومعــه َثالثــة أســاِقفة... وذلــك  وكان ُهنــاك األّب الِقدِّ

ثــت  ــَهداِء )مــارس 1088م(، وتحدَّ فــي برمهــات َســنة َثمــاِن مائــة وأرَبعــة للشُّ
م ِذكــره فيمــا اشــَتَهيته ِمــن َجمــِع  ــدَّ منهــورّي الُمَق ــمَّاس أبــو حبيــب الدَّ مــع الشَّ

ِســَير الَبطاِركــة، فاتََّفــق رأيُّنــا علــى الَبحــِث َعليهــا وَطَلبهــا َحيُثمــا كاَنــت[.
يــس أبــو مقــار ِالتقــى موهــوب بــن منصــور بميخائيــل بــن ٰبديــر،  فــي ديــر القدِّ
نفســه  يــر  الدَّ وفــي  منهمــا.  بــُكلٍّ  المنــوط  ور  والــدَّ مًعــا  ُخطَّــة عملهمــا  ووضعــا 
ر لهــا أْن  ــا ُخطــوات التَّنفيــذ الِفعلــيَّ فقــد ُقــدِّ ــال علــى ِســَير عشــر بطاِركــة. أمَّ تحصَّ

تكــون فــي مــكاٍن آخــر..
يِّدة العذراء بَنهيا: )3( َديِر السَّ

نهيــا مــن الُقــرى القديمــة، َوَرَدت فــي ُمعَجــم البلــدان مــن نواحــي الجيــزة بمصــر 
ــيِّدة العــذراء كان مــن أشــَهِر معالمهــا  )راجــع: محمــد رمــزي، صـــ64(. وَديــر السَّ
)راجــع: أبــو المــكارم، صـــ١١٠(. وقــد تحــدَّث المقريــزي عــن َديــِر نهيــا -بوصفــِه 
ابشــتي )راجــع: المقريــزي، صـــ7٩٥؛  ــا ذكــره الشَّ أحــد األديــرة الُمنَدِثــرة- ُمســتفيًدا ِممَّ

ابشــتي، صـ٢٩4(. الشَّ
ليَّــة للمشــروع، إالَّ  ة األوَّ لِهمــا بيــن األديــرة لجمــع المــادَّ وعلــى الرَّغــِم مــن تنقُّ
أنَّ اختيــار موهــوب ورفيقــه ميخائيــل قــد وقــع علــى َديــِر نهيــا ليكــون مقــرًّا لتنفيــذ 
لهــا مــن  ة عوامــل، أوَّ أعمــال النَّقــل والتَّرجمــة.. يرجــع ذلــك -فــي رأيــي- لِعــدَّ
ِة الخــام  ــال علــى الُجــزِء األكبــر مــن المــادَّ ــة: ففــي َديــِر نهيــا تحصَّ ــِة العمليَّ النَّاحيَّ
نــة باللُّغــِة القبطيَّــة، فضــاًل  الالَّزمــة للمشــروع )٥١ ســيرة مــن أصــِل 6٥ كانــت ُمدوَّ
ــيِّد المســيح كاهًنــا فــي هيــكِل أورشــليم، وهــو َنــّص  عــن النَّــّصِ الخــاّص بَتقِدمــة السَّ
خيالــّي يســتمّد بعــض تفاصيلــه مــن أناجيــٍل منحولــة(. وثانيهــا العاِمــل الُجغرافــّي: 
ــهيد تــادُرس  يَّــة أبــو مقــار وديــر الشَّ يــر فــي مــكاٍن وَســط مــا بيــن برِّ حيــث يقــع الدَّ
ــَير. وفــي الوقــِت نفســه  ــال منهــا علــى بقيَّــِة السِّ بالفيُّــوم، وهــي األماكــن الَّتــي تحصَّ
ــِه مــن القاهــرة ومصــر القديمــة حيــث  كان لديــِر نهيــا ميــزة ُأخــرى تكُمــن فــي ُقرب
توجــد أســواق الــورق واألحبــار وغيرهــا مــن األدواِت الالَّزمــة للمشــروع. وثالثهــا 
ــة إلــى  عاِمــل الخبــرة: ألنَّــه مــا مــن َشــكٍّ فــي أنَّ موهــوب ورفيقــه كانــا بحاجــٍة ماسَّ
ُجهــوِد الِقــّس يوأنِّــس رئيــس َديــر نهيــا )وُشــهرته الِقــّس زكيــر( فــي مجــاِل التَّرجمــة، 
ــاقَّة، وإنجــاز المطلــوب  ــة الشَّ وقــد أســَهم انضمامــه إليهمــا فــي نجــاِح تلــك المهمَّ
في ُغضوِن أربعـــــــــــــــة أشــُهر )ما بين برمهــــــــــــــــات وبؤونـــــــــــــة ٨٠4ش/ مـــــــــــــــارس 

ويونيــو ١٠٨٨م(.
هيد تادُرس بأبالح: )4( َديِر الشَّ

يتــون  أبــالح، وهــي الَّتــي ُيشــير إليهــا المــؤرِّخ أبــو المــكارم باســم: أفــالح الزَّ
)راجــع: أبــو المــكارم، صـــ١3٢(، هــي إحــدى الُقــرى القديمــة مــن أعمــاِل الَفيُّــوم، 
ــهيد تــادُرس الُمِطــّل علــى خليــِج الَمنهــى )ُيعــَرف  يــر الُمشــار إليــه هــو َديــر الشَّ والدَّ
ــمَّاس موهــوب بــن منصــور ِســَير أربعــة مــن  ببحــر يوســف حالًيــا(، وفيــه وجــد الشَّ

اآلبــاِء البطاركــة. 
ــطبّي، لكــن  يــر لــدى البعــض باألميــر تــادُرس الشُّ وقــد ارتبــط اســم ذلــك الدَّ
روايــة أبــو المــكارم تدَفــُع فــي اتِّجــاٍه آخــر بعيــًدا عــن ذلــك االعتقــاد: ]وتــادُرس هــذا 
عيــِد وُحِمــل جَســده علــى َعَجَلــٍة َخَشــب وَدمــه  ــوم واسُتْشــِهَد بالصَّ هــو ِمــن الفيُّ
عليهــا ســاياًل، ولــم َتــَزل َتســيُر بــه إلــى َهــذِه النَّاِحَيــة الَّتــي هــو ِمنهــا، وفيهــا 

ِبْيَعــة علــى اســمِه وجَســده بهــا[.
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