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األنبــا باخوميــوس ليــس فقــط قامــة وطنيــة أو 
قامــة كنســية بــل باألكثــر هــّو:

3- قامة حكيمة:

ــاء فــي زماننــا،  ومــا أنــدر الحكمــة أيهــا األحبــــــ
فالحكمــة كنعمــة وفضيلــة وصفــة فــي حياتنــا قليلون 
هــم الذيــن يتمتعــون بهــا، عــدد قليــل الــذي يتمتــع 
بالحكمــة. الحكمــة التــي تصنــع ســالًما، والحكمــة 
دخلــت  فعندمــا  اآلمنــة،  المواقــف  تتخــذ  التــي 
الكنيســـــــــــــــة فــي أزمــــــــــــــة ســنة 1981 ُقبيــل اغتيــال 
الرئيــس الســادات، كانــت األمــور متوتــرة وُاخِتيــَر 
نيافــة األنبــا باخوميــوس أن يكــون أحــد أعضــاء 
اللجنــة الخماســية التــي كانــت تديــر الكنيســة فــي 
ذلك الوقت منذ حوالي أربعين عاًما، وكان صوًتا 
الكنيســة  ســالم  حفــظ  وفــي  العمــل  فــي  للحكمــة 
المشــكالت  بعــض  حدثــت  وعندمــا  والوطــن. 
الكنســية فــي اســتراليا ســنة 1974، انتدبــه البابــا 
شــاًبا-  أســقًفا  -وكان  يذهــب  مــا  لكــي  شــنوده 
لكــي مــا يحــل مشــكلة عســيرة جــًدا وصعبــة جــًدا، 
يحــل  اســتطاع أن  وبالرويــة وبالحكمــة وبالهــدوء 
هــذه المشــكلة التــي كانــت يمكــن أن تؤثــر بشــدة 
علــى مســتقبل عمــل الكنيســة فــي بــالد المهجــر.

أن  اإللهيــة  العنايــة  اختارتــه  عندمــا  أيًضــا 
فــي  للغايــة  حرجــة  فتــرة  وكانــت  قائمقــام  يكــون 
تاريــخ الوطــن وفــي تاريــخ الكنيســة، ولكــن بالنعمــة 
ــل فــي كل  وبالــروح وبطــول البــال وبنــوع مــن التعقُّ
قــرار وفــي كل خدمــة، وألنــه دائًمــا ينــادي أن ُصنــْع 
الســالم هــّو أولويــة أولــى فــي حيــاة اإلنســان، وكمــا 
هــّو مكتــوب »طوبــى لصانعــي الســالم ألنهــم أبنــاء 

هللا ُيدعــْون«.

نحــن يــا إخوتــي األحبــاء، وأنــا أفــرح أن أشــترك 
المحافــظ  الســيد  بمشــاركة  جــًدا  وســعيد  معكــم 
والســيدة نائبــة المحافــظ وكل القيــادات الحاضــرة 
معنــا، أن نشــترك جميًعــا فــي تكريــم هــذه القامــة 
الوطنيــة الكنســية الحكيمــة، إننــا نشــكر هللا كثيــًرا 
علــى نعمــه وعطايــاه، ونشــكر محبــة هللا لنــا هنــا 
فــي البحيــرة علــى وجــود األنبــا باخوميــوس أن هللا 
يعطيــه الصحــة والعمــر الطويــل ويعطينــا أن نتمتــع 
بشــخصيته وبخبرتــه وبخدمتــه وبحضــوره المبــارك 

فــي وســطنا، أشــكركم كثيــًرا.

باســم اإللــه الواحــد الــذي نعبــده ونقــّدم لــه 
وكل  اآلن  والســجود  والعــز  واإلكــرام  المجــد 
أوان. أرحــب بكــم جميًعــا أيهــا األحبــاء: معالــي 
القيــادات  وكل  آمنــة،  هشــام  اللــواء  المحافــظ 

األمنيــــــــــــة والعســكرية والتنفيذيـــــــــــــــة والتشريعيـــــــــــــــة، 
الكريــم. الحضــور  وكل  الدينيــة،  والقيــادات 

نحــن فــي هــذا اليــوم فــي احتفاليــة ذات مــذاق 
خــاص، فهــذه االحتفاليــة هــّي احتفاليــة شــكر هلل 
الــذي َحَبــا البحيــرة فــي كل ربوعهــا بهــذا الخــادم 
بوجــود  وافتقدهــا  عاًمــا،  خمســين  منــذ  األميــن 
ونحــن  عليهــا،  أســقًفا  باخوميــوس  األنبــا  نيافــة 
نشــكر هللا أنــه أعطانــا أن نأتــي إلــى هــذه الســاعة 
المقّدســة، ونشــكر هللا علــى هــذه الكلمــات الطيبــة 
التــي اســتمعنا إليهــا، وإلــى ترانيــم وأناشــيد الكــورال 
الجميلــة، وأيًضــا إلــى العــرض الفيلمــي المختصــر 
الــذي قــّدم لنــا لمحـــــــــــات مــن تاريـــــــــــــــــــخ نيافـــــــــــــة 

باخوميــوس.  األنبــا 
اليــوم هــذه االحتفاليــة  فــي هــذا  نحــن نحتفــل 
وهــّي »احتفاليــة الوفــاء«، فمــا أحلــى الوفــاء أيهــا 
األحبــاء، فبعدمــا شــكرنا هللا، نحــن نكــّرم شــخًصا 
أرســله هللا لكــي مــا يخدمنــا جميًعــا، وهــذه نعمــة 
بالــروح  يخدمنــا  َمــْن  زمــن  فــي  ُنوَجــْد  أن  كبيــرة 
والحــق. عندمــا ننظــر إلــى نيافــة األنبــا باخوميــوس 
-وأنــا ابــن هــذا المــكان وعشــت فــي هــذه البــالد 
الجميلــة، عشــت  المحافظــة  وهــذه  المدينــة  وهــذه 
تعليمــي االبتدائــي  بدايــة  مــن  الســنوات  فيهــا كل 
إلــى أن ســّلمنا هللا المســئولية فــي قيــادة الكنيســة- 
إننــي أرى نيافــة األنبــا باخوميــوس »قامــة وطنيــة 

حكيمــة«. كنســية 
1- قامة وطنية:

يحــب الوطــن، تعّلــَم علــى أرض هــذا الوطــن 
فــي كل مــدارس البــالد وجامعاتهــا، وتخــّرج وعمــل 
وخــدم، وُحــْب الوطــن كان يالزمــه ومــا زال يالزمــه 
فــي كل وقــت. محبتــه للوطــن دائمــة، وهــذه المحبــة 
فــي  وتتجلــى  جــًدا،  عديــدة  مواقــف  فــي  تجّلــت 
العالقــات الطيبــة التــي يقيمهــا مــع كل المســئولين 
اإلقليــم  »محافــظ  المحافــظ،  الســادة  مــن  بــدًءا 
عبــر  الموجــودة،  القيــادات  كل  ومــع  البحيــرة« 
الخمســين ســنة الماضيــة. هــّو قامــة وطنيــة بحــق، 
وَحِفــَظ ســالم الوطــن فــي مواقــف كثيــرة جــًدا، وكان 
دائًمــا يميــل إلــى الهــدوء وإلــى العمــل الرزيــن العاقــل 

والعمــل الــذي يحفــظ ســالم الجميــع.
هّو ليس قامة وطنية فقط بل أيًضا:

2- قامة كنسية:
األنبــا  نيافــة  ســيامة  بدايــة  فــي  فالبحيــرة 
مضاًفــا  جــزًءا  كانــت   1971 ســنة  باخوميــوس 
الســابق  مطرانهــا  وكان  الغربيــة،  إيبارشــية  إلــى 
ــا فــي طنطــا، وكان يفتقــد البحيــرة فــي مــرات  مقيًم
قليلــة جــًدا، وكانــت البحيــرة نســًيا منســًيا أو كانــت 

وطئــت  أن  منــذ  جــًدا.  للغايــة  محــدودة  خدمتهــا 
قدمــاه أرض البحيــرة بــدأ عمــاًل حمــل فيــه الخبــرة 
التــي خــدم بهــا، ولكــن قبــل أن يخــدم فــي البحيــرة 
كانــت لــه خدمــات كثيــرة، فكمــا تعلمــون أن أول 
كنيســة مصريــة امتــدت خــارج مصــر كانــت فــي 
ســمير  الشــماس  خدمهــا   1962 عــام  الكويــت 
خيــر ســكر »نيافــة األنبــا باخوميــوس«، هــذه أول 
فيهــا شماًســا  الوطــن، خــدّم  كنيســة خــارج أرض 
مكرًســا، ثــم عندمــا التحــق بالديــر –ونحــن اآلن فــي 
بدايــة الســنة الســتين لرهبنتــه وإلــى مــدى األعــوام– 
انتدبــه البابــا كيرلــس الســادس لكــي مــا يخــدم فــي 
الســودان، وخــدم خدمــة يتذكــره بهــا أهــل الســودان 
إلــى اآلن بعــد كل هــذه األعــوام، يذكــرون خدمتــه 
بــكل تفاصيلهــا؛ ولكــن األعجــب واألغــرب والــذي 
يبّيــن هــذه القامــة الكنســية أنــه يحفــظ أســماء الذيــن 
خدمهــم، لمــا ييجــي نــاس مــن الســودان يــرزوروه، 
الجيــل الثانــي والجيــل الثالــث، ويقابــل الشــخص 
ويقــول لــه: أنــَت ابــن فــالن أو أنــَت والدتــه فالنــة 
أو أنــِت والدتــك فالنــة وهكــذا... فألنــه خــادم أميــن 
احتفــظ بالخدمــة وبأســماء َمــْن يخدمهــم فــي الرعايــة 
هللا  حبانــا  أن  إلــى  راهــب..  وهــّو  الســودان  فــي 
البحيــرة، وبــدأ عمــاًل  إيبارشــية  فــي  الخــادم  بهــذه 
متســًعا جــًدا جــًدا، وفــي هــذا العمــل المتســع ليــس 
فــي البحيــرة وهــّي المركــز، ولكنــه امتــد إلــى ربــوع 
مصــر  فــي  نصفهــا  المتســعة  الجغرافيــة  خدمتــه 
ــْد احتفــظ بعالقــات  ونصفهــا فــي خــارج مصــر، وَق
طيبــة مــع كل المســئولين. نيافــة األنبــا باخوميــوس 
مــن  أكثــر  مــع  ويتعامــل  يتعــاون  مســئولياته  فــي 
أربعــة مــن المحافظيــن فــي المحافظــات المختلفــة، 
وأيًضــا كان يتعامــل مــع رؤســاء الــدول التــي خــدم 
هــو  ليبيــا والجزائــر وتونــس ومالطــة.  مثــل  فيهــا 
قامــة كنســية منّظمــة، خــدم هــذه الربــوع الواســعة 
جــًدا ولكــن بخدمــة ُمرّكــزة وناجحــة، ونحــن نجنــي 
ثمارهــا اآلن فــي بــالد كثيــرة وفــي أماكــن كثيــرة، 

ونفــرح بهــذه العالقــات وهــذه الخدمــة الطيبــة.

املطران األنبا باخوميوس
كلمة قداسة البابا تواضروس الثاني في االحتفال الرسمي باليوبيل الذهبي لسيامة نيافة األنبا باخوميوس )2021/12/12 – دمنهور(
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ُبُتوَن يِف ُروٍح َواِحٍد، ُمَاِهِديَن َمًعا بَِنْفٍس َواِحَدٍة إِليَماِن اإِلن
ْ
نَُّكْم تَث

َ
ْم أ

ُ
ُموَرك

ُ
ْسَمُع أ

َ
ْنُت َغئًِبا أ

ُ
ْو ك

َ
ْيُتُكْم، أ

َ
َمِسيِح، َحتَّ إَِذا ِجْئُت َوَرأ

ْ
ِيِل ال

ْ
َما َيِقُّ إِلن
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قداسة ابلابا يهنئ بطريرك الاكثويلك

بعيد امليالد حبسب اتلقويم الغريب

قـــدم قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي التهنئـــة 
بعيـــد الميـــالد المجيـــد لغبطـــة األنبـــا إبراهيم إســـحق 
بطريـــرك األقبـــاط الكاثوليـــك بمصـــر والـــذي تحتفل 
بـــه عـــدد مـــن الكنائـــس المســـيحية يـــوم الســـبت 2٥ 
ديســـمبر 2021م، حيـــث زار قداســـة البابـــا صبـــاح 
الكاثوليـــك  األقبـــاط  بطريركيـــة  مقـــر  ذاتـــه  اليـــوم 
واســـتقبله  كنســـي،  وفـــد  وبرفقتـــه  القبـــة،  بكوبـــري 
الكاثوليكيـــة  الكنيســـة  البطريـــرك ومطارنـــة  غبطـــة 

وبعـــض الكهنـــة.
وأعـــرب غبطـــة البطريـــرك إبراهيـــم إســـحق عـــن 
ترحيبـــه وســـعادته بزيـــارة قداســـة البابـــا تواضـــروس 
وتهنئتـــه، وقـــال: »أنهـــا فرحـــة اشـــتقنا إليهـــا حيـــث 
بســـبب  الماضيـــة  الفتـــرة  التهنئـــة  لقـــاءات  غابـــت 

إلـــى أن الميـــالد يشـــجعنا علـــى حيـــاة التســـبيح.

تكـــون الوفد المرافق لقداســـة البابا من أصحاب 
النيافـــة: األنبـــا مرقس مطران شـــبرا الخيمـــة، واألنبا 
دانيال أســـقف المعادي وســـكرتير المجمع المقدس، 
واألنبـــا إرميـــا األســـقف العـــام، والقمـــص ســـرجيوس 
والقـــس  بالقاهـــرة،  البطريركيـــة  وكيـــل  ســـرجيوس 
كيرلـــس األنبـــا بيشـــوي مديـــر مكتـــب قداســـة البابـــا، 
والقمـــص موســـى ابراهيـــم المتحـــدث الرســـمي باســـم 
الكنيســـة، واألســـتاذ جرجـــس صالـــح األميـــن العـــام 
الفخري لمجلس كنائس الشـــرق األوســـط، والشماس 

جوزيـــف رضـــا مـــن ســـكرتارية قداســـة البابا.

»جوهـــر  وأضـــاف:  المســـتجد«  كورونـــا  فيـــروس 
العيـــد هـــو الفـــرح، الفـــرح بمخلصنـــا الذي جـــاء إلينا 
والفرحـــة  مـــع األرض،  الســـماء  اتحـــدت  وبمجيئـــه 
تزداد بوجود قداســـة البابا، فأهاًل بك في وســـطنا«. 
واختتـــم بتقديـــم الشـــكر لقداســـة البابا والوفـــد المرافق 

علـــى الزيـــارة والتهنئـــة.
ومـــن جهته أكد قداســـة البابا تواضروس الثاني 
فـــي كلمتـــه علـــى ســـعادته بهـــذا اللقـــاء، مشـــيًرا إلـــى 
االهتمـــام  إلـــى  يدعونـــا  المســـيح  الســـيد  ميـــالد  أن 
بالطفولـــة، ألن األطفـــال هـــم نصـــف الحاضر وكل 
المســـتقبل، كمـــا أشـــار قداســـته أن الميـــالد أيًضـــا 
وعمـــل  الغربـــاء  بإضافـــة  االهتمـــام  إلـــى  يدعونـــا 
الرحمـــة وال ســـيما فـــي هـــذا العصر. وألمح قداســـته 

قداسة ابلابا يعلن عن مبادرة الكنيسة
ملجابهة اتلغريات املناخية

وقد أعلن قداســـة البابا عن المبادرة التي قدمتها الكنيســـة القبطية أول شـــهر ديســـمبر، والخاصة بزراعة األشـــجار، كمســـاهمة من الكنيســـة لمجابهة 
التغيرات المناخية، كما أشـــار قداســـته إلى المســـابقة التي ســـتطلقها الكنيســـة إليبارشـــيات وكنائس الكرازة المرقســـية حتى شـــهر نوفمبر المقبل، مشـــيًرا 

إلى أن تفاصيل المســـابقة ســـتعلن خالل يومين على صفحة المتحدث الرســـمي باســـم الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية.
وألقـــى قداســـته العظـــة حيـــث اســـتكمل قداســـته سلســـلة تأمالتـــه فـــي مزمـــور ٣7، وكانـــت عن »إنســـــــــــــــان السالمـــــــــة« )تجدها منشـــورة في هذا 

العـــدد صـ1٥(. 
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ويهنئ بطريرك الروم األرثوذكس

ويوفد ممثلني عنه تلهنئة الطوائف املحتفلة
كما كّلف قداســـة البابا تواضروس الثاني، يوم الجمعة 24 ديســـمبر 2021م، وفوًدا ممّثلة للكنيســـة القبطية األرثوذكســـية لتهنئة عدد من الطوائف المســـيحية 
التـــي تحتفـــل بعيـــد الميـــالد المجيـــد حســـب التقويـــم الغربـــي. وتوجـــه القمص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيل البطريركيـــة بالقاهرة، ومعه األســـتاذ جرجـــس صالح األمين 
العـــام الفخـــري لمجلـــس كنائـــس الشـــرق األوســـط، إلـــى الكنيســـة الســـريانية األرثوذكســـية للتهنئـــة، بينمـــا هنـــأ القس ميخائيـــل أنطـــون، والدياكون أنطونيـــوس كالًّ من 

الكنيســـة الكلدانية، وكنيســـة الروم الكاثوليك، وكنيســـة الســـريان الكاثوليك، والكنيســـة المارونية، وكنيســـة البازيليك لالتين، والكنيســـة األســـقفية.

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني فـــي المقر البابوي بالقاهرة مســـاء 
يوم االثنين 20 ديسمبر 2021م، خدام أسرة الراعي وأم النور ومعهم بعض 
خـــدام أســـرة األنبـــا أبـــرام بكنـــدا، بحضـــور نيافـــة األنبـــا يوليوس األســـقف العام 
لمصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات. ألقـــى قداســـة البابـــا عليهـــم كلمـــة روحيـــة 
دارت حـــول عمـــل الرحمـــة وبركاتـــه في حياة الخادم، ثم عرضوا على قداســـته 
تقريـــًرا شـــاماًل عـــن خدمتهـــم خـــالل الفتـــرة الماضيـــة، ومـــا قدمـــوه مـــن خدمات 
فـــي مواجهـــة جائحـــة فيـــروس كورونا المســـتجد. كما قدمـــوا الرؤية المســـتقبلية 

للخدمـــة وكذلـــك التحديـــات التـــي تواجههـــم، دارت بعدهـــا بعـــض المناقشـــات 
حـــول محتـــوى التقرير، وقدمت بعض المقترحـــــــــــــات، وأجـــــــــاب قداســـــــــــة البابا 

على أســـئلتهم.
وكـــرم قداســـة البابـــا علـــى هامش اللقـــاء المهندس منير غبور عضو أســـرة 
الراعـــي وأم النـــور ورئيـــس جمعية إحياء التراث الوطنـــي المصري )نهرا( لفوزه 
بجائـــزة فخـــر العرب، التي تقدمهـــا دولة اإلمارات العربية المتحدة، تقديًرا لدوره 

في إحيـــاء التراث المصري.

كمـــا هّنأ قداســـة البابـــا تواضروس الثاني إخوتنا 
الـــذي  المجيـــد،  الميـــالد  بعيـــد  األرثوذكـــس  الـــروم 
يحـــل يـــوم الســـبت 2٥ ديســـمبر 2021م، بحســـب 
التقويـــم الغربـــي، حيـــث زار قداســـته مقـــر بطريركية 
بالقاهـــرة،  الحمـــزاوي  بمنطقـــة  األرثوذكـــس،  الـــروم 
بعـــد ظهـــر اليـــوم ذاتـــه، وبرفقتـــه وفد كنســـي، وكان 
فـــي اســـتقباله قداســـة البطريـــرك ثيـــؤدوروس الثانـــي 
بطريـــرك اإلســـكندرية، وســـفيري اليونـــان وقبـــرص 
وبعـــض المطارنـــة حيـــث قـــدم لهـــم التهنئة بمناســـبة 

دانيال أســـقف المعادي وســـكرتير المجمع المقدس، 
واألنبـــا إرميـــا األســـقف العـــام، والقمـــص ســـرجيوس 
والقـــس  بالقاهـــرة،  البطريركيـــة  وكيـــل  ســـرجيوس 
كيرلـــس األنبـــا بيشـــوي مديـــر مكتـــب قداســـة البابـــا، 
والقمـــص موســـى ابراهيـــم المتحـــدث الرســـمي باســـم 
الكنيســـة، واألســـتاذ جرجـــس صالـــح األميـــن العـــام 
الفخري لمجلس كنائس الشـــرق األوســـط والشـــماس 

جوزيـــف رضـــا مـــن ســـكرتارية قداســـة البابا.

البابـــا  بقداســـة  البطريـــرك  غبطـــة  ورحـــب  العيـــد. 
والوفـــد المرافـــق لـــه، معرًبا عن تقديره لزيارة قداســـته 
وتهنئتـــه. وعبر قداســـة البابـــا تواضروس الثاني في 
عـــن ســـعادته بلقـــاء غبطـــة البطريـــرك، والمطارنـــة 
وســـفيري اليونـــان وقبـــرص، مؤكـــًدا أن ميالد الســـيد 

المســـيح يعطينـــا البركـــة والفـــرح والنـــور.

تكـــون الوفد المرافق لقداســـة البابا من أصحاب 
النيافـــة: األنبـــا مرقس مطران شـــبرا الخيمـــة، واألنبا 

قداسة ابلابا يلتق أسة »الرايع وأم انلور«
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اللقاء السنوي لقداسة ابلابا مع كهنة الراعية االجتماعية

كما عقد قداسة البابا يوم الخميس 2٣ ديسمبر 
2021م، االجتمـــاع الســـنوي مـــع رابـــع مجموعـــة 
مـــن كهنـــة الرعايـــة االجتماعيـــة وهـــم اإليبارشـــيات 
القاهـــرة  محافظـــات  فـــي  الرعويـــة  والقطاعـــات 
بإجمالـــي 14 قطاًعـــا رعويًّـــا إلـــى جانـــب إيبارشـــية 
بنـــك SAIB عرًضـــا شـــرح  المعـــادي. وقـــدم وفـــد 
خاللـــه بعـــض الموضوعـــات الماليـــة مثـــل الشـــمول 
المالـــي ومشـــروعات التمويـــل العقـــاري لمحـــدودي 
الموضوعـــات،  مـــن  وغيرهـــا  الدخـــل  ومتوســـطي 

البابـــا كلمـــة تنـــاول فيهـــا آيتيـــن وقـــول آبائـــي، هي: 
»طوبى لمن يتعطف على المسكين« )مز1:40(، 
»اْلُفَقـــَراَء َمَعُكـــْم ِفـــي ُكلِّ ِحيـــٍن« )يـــو8:12(، وقول 
القديـــس يوحنـــا ذهبـــي الفـــم: »الفقـــراء هـــم حـــراس 
الملكـــوت«. حضـــر اللقاء من أحبار الكنيســـة نيافة 
األنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي وســـكرتير المجمـــع 
المقـــدس واآلبـــاء أســـاقفة العمـــوم المشـــرفون علـــى 
القطاعـــات الرعويـــة بالقاهـــرة والقمـــص ســـرجيوس 

ســـرجيوس وكيـــل البطريركيـــة بالقاهـــرة.

مـــن  اســـتفادة خدمـــة الرعايـــة االجتماعيـــة  بهـــدف 
التســـهيالت التي تقدمها الخدمات البنكية. وتحدث 
نيافـــة األنبـــا يوليوس األســـقف العـــام لكنائس قطاع 
مصر القديمة وأسقفية الخدمات عن جهود أسقفية 
الخدمـــات العامـــة واالجتماعيـــة فـــي خدمـــة الرعاية 
االجتماعية. وقدم القمص بيشـــوي شـــارل ســـكرتير 
فيـــه  تحـــدث  االجتماعيـــة عرًضـــا  الرعايـــة  خدمـــة 
عـــن مشـــروع »بنـــت الملك« ومشـــروع »علم ابنك« 
وكذلـــك مشـــروع »شـــنطة البركـــة«. ثم ألقى قداســـة 

يـــوم  الثانـــي،  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  عقـــد 
الخميس 16 ديســـمبر 2021م، االجتماع الســـنوي 
مـــع ثالـــث مجموعـــة من كهنـــة الرعايـــة االجتماعية 
مـــن إيبارشـــيات محافظـــات الفيـــوم وبنـــي ســـويف 
حلـــوان  إيبارشـــية  جانـــب  إلـــى  والجيـــزة  والقليوبيـــة 

إيبارشـــية. بإجمالـــي 12 

وقـــدم القمـــص بيشـــوي شـــارل ســـكرتير خدمـــة 
الرعاية االجتماعية عرًضا تحدث فيه عن مشـــروع 
احتياجـــات  بتغطيـــة  يهتـــم  الـــذي  الملـــك«  »بنـــت 
الفتيـــات وزواجهـــن مســـتقباًل، وكذلك مشـــروع »علم 
ابنـــك« الـــذي يعتنـــي بمجموعـــات دراســـية مصغـــرة 
وكذلـــك  لهـــم.  الدراســـي  المســـتوى  لدعـــم  للطلبـــة 
مشـــروع »شـــنطة البركـــة« مشـــيًرا إلـــى أنـــه يعتنـــي 

ونحـــن ككنيســـة مصريـــة يجـــب أن يكـــون لنـــا دور 
فـــي المســـاعدة في حـــل أزمة المناخ وهذه مســـئولية 
جماعية«. وأضاف: »هناك مســـابقة على مســـتوى 
الكنائس لزراعة الشـــجر، وهذه المســـابقة لها جوائز 
قيمـــة، والفائـــدة ســـوف تعـــود علـــى مصـــر وعلـــى 
العالـــم كلـــه«. وشـــدد: »أرجـــو االهتمام بهـــذا األمر 
ونشجع بعض فنحن نصلي كل يوم المزمور األول 
»َفَيُكوُن َكَشـــَجَرٍة َمْغُروَســـٍة ِعْنَد َمَجاِري اْلِمَياِه، الَِّتي 
ُتْعِطـــي َثَمَرَهـــا ِفـــي َأَواِنـــِه، َوَوَرُقَهـــا اَل َيْذُبـــُل. َوُكلُّ 
َمـــا َيْصَنُعـــُه َيْنَجـــُح« )مـــز٣:1(. فالشـــجرة وســـيلة 
تعليميـــة. كمـــا كـــرم قداســـته الخمســـة األوائـــل ممـــن 
شـــاركوا فـــي مشـــروع »علـــم ابنـــك« من إيبارشـــيات 
شـــبرا الخيمة، و6 أكتوبر والبحيرة، وكذلك مشـــرفي 

المشـــروع باإليبارشـــيات ذاتها.

بـــآالف األســـر، وكذلـــك مشـــروع مصاريـــف التعليم 
للمـــدارس خاصـــة أثنـــاء الجائحـــة.

وألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة تحـــدث خاللهـــا عـــن 
كيـــف نقـــدم محبـــة هللا للمحتاجيـــن؟ وأشـــار قداســـته 
تليفونيـــة،  مكالمـــة  هنـــاك طـــرق عديـــدة:  أن  إلـــى 
ليـــس  الهـــدف  أن  وأكـــد  مســـاعدة،...إلخ،  زيـــارة، 
المســـاعدة فقـــط ولكن تســـديد االحتياجـــات المختلفة 

)روحيـــة - نفســـية - جســـدية(.
أطلقتهـــا  التـــي  شـــجرة«  »ازرع  مبـــادرة  وعـــن 
الكنيســـة مؤخـــًرا قـــال قداســـة البابـــا: »أطلقنـــا منـــذ 
أســـبوعين مبادرة »ازرع شـــجرة«، مصر تســـتضيف 
قمـــة المنـــاخ العالمـــي فـــي نوفمبر من العـــام القادم، 
وهـــذا أمـــر غاية في األهميـــة والدولة مهتمة به جًدا 
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اِت« )2 يت 2: 24( َمَشقَّ
ْ
َِميِع، َصاِلًا لِلتَّْعلِيِم، َصُبوًرا َعَ ال ًقا بِالْ

ِّ
ْن ُيَاِصَم، بَْل يَُكوُن ُمَتَف

َ
»وََعْبُد الرَّبِّ الَ َيُِب أ

ويستقبل ملس كنيسة العذراء بالرشوق

ونيافة األنبا يويلوس وخدام الراعية االجتماعية ولنة الرب

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا

قداسة ابلابا يستقبل مدير ادليوان ابلابوي ومديري اإلدارات
اســتقبل قداســة البابــا تواضــروس الثانــي فــي المقــر البابــوي بالقاهــرة صبــاح يــوم الجمعــة 17 ديســمبر 2021م، المهنــدس رفيــق الطوخــي مديــر الديــوان البابــوي 

ومديــري إدارات الديــوان، حيــث قدمــت كل إدارة التقريــر الســنوي الخــاص بهــا، وكذلــك الرؤيــة المســتقبلية للعمــل بــكل إدارة خــالل الســنة المقبلــة 2022م.

ختام دورة اتلدبري الكنيس ألربعة وأربعني من الكهنة الدد
اختتـــم قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي يـــوم الخميـــس ٣0 ديســـمبر 2021م، فعاليـــات الـــدورة التدريبيـــة األساســـية فـــي »التدبيـــر الكنســـي والتنميـــة«، والتي تم 
تقديمهـــا لــــ44 مـــن اآلبـــاء الكهنـــة الجـــدد أثنـــاء فتـــرة األربعيـــن يوًمـــا بعـــد ســـيامتهم، وذلـــك فـــي مركـــز لوجـــوس بالمقـــر البابـــوي بديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي بوادي 
النطـــرون. قـــام بتقديـــم التدريـــب أســـاتذة المعهـــد القبطـــي للتدبيـــر الكنســـي والتنميـــة، في الفترة من 24-٣0 ديســـمبر 2021م. وألقى قداســـة البابـــا كلمة روحية عن 
ســـبعة مفاتيـــح لنجـــاح األب الكاهـــن )االتضـــاع، الكتـــاب المقـــدس، التوبـــة المســـتمرة، المحبـــة العملية، تقديـــم القدوة، إنكار الـــذات، االهتمام بنهايـــات األمور(، كما 

أدار قداســـته حـــواًرا مـــع اآلبـــاء عـــن مـــدى اســـتفادتهم مـــن التدريب، وعـــن حياتهـــم وخدمتهم الكنســـية الجديدة. 

استقبـــــــــــــــل قداســـــــــــــة البابا 
تواضـــروس الثانـــي فـــي المقر 
البابوي بالقاهرة مســـاء السبت 
18 ديسمبــــــــــــــــــــــــــــــر 2021م، 
مجلس كنيســـة الســـيدة العذراء 
والشـــهيد مـــار جرجـــس بمدينة 
الشــــــــــــــــــروق، حيث عرضــــــــوا 
على قداستــــــــــــــــه مشروعــــــــــــــي 
الكنيســـة والمدرســـة الجديدتين 
المزمـــع إنشـــاؤهما فـــي مدينـــة 
الشـــروق، بارك قداســــــــة البابا 
المشـــروعين متمنًيـــا للمجلـــس 
وللخدمـــة فـــي مدينـــة الشـــروق 

النمـــو والثبات.

ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي العظـــة فـــي االجتمـــاع األســـبوعي 
مســـاء يوم األربعاء 1٥ ديســـمبر 2021م، من المقر البابوي بالقاهرة، وُبثَّت 
العظـــة عبـــر القنـــوات الفضائيـــة المســـيحية وقنـــاة C.O.C التابعـــة للمركـــز 
اإلعالمـــي للكنيســـة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت، دون حضـــور شـــعبي. واســـتكمل 
قداســـته سلســـلة تأمالتـــه فـــي مزمـــور ٣7، وكانـــت العظـــة عن »االســـتقامة«.

كمـــا ألقـــى قداســـة البابا تواضروس الثاني العظة في االجتماع األســـبوعي 
مســـاء يوم األربعاء 22 ديســـمبر 2021م، من المقر البابوي بالقاهرة، وُبثَّت 
العظـــة عبـــر القنـــوات الفضائيـــة المســـيحية وقنـــاة C.O.C التابعـــة للمركـــز 

اإلعالمـــي للكنيســـة علـــى شـــبكة اإلنترنت، دون حضور شـــعبي.

وفـــي مســـتهّل العظـــة، حـــذر قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني مـــن التهاون 
فـــي االحتـــراز مـــن مخاطـــر فيروس كورونا المســـتجد وال ســـيما فـــي ظل وجود 
المتحـــور الجديـــد )أوميكـــرون(، وطالـــب قداســـة البابـــا الجميـــع بضـــرورة اتخاذ 

االحتياطـــات االحترازية.
وعـــن قـــداس عيـــد الميـــالد قال قداســـته: »ســـتكون صالة عيـــد الميالد في 
كاتدرائيـــة ميـــالد المســـيح فـــي العاصمـــة اإلداريـــة مـــع الحـــذر مـــن االختـــالط 
والتزاحـــم بااللتـــزام بكافـــة اإلجـــراءات الصحيـــة الهامـــة« وأضـــاف: »علينـــا في 
فتـــرة األعيـــاد المقبلـــة وكثـــرة الخـــروج بـــأن نلتـــزم بكافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة 

الضروريـــة، وربنـــا يشـــفي المصابيـــن ويحافـــظ علـــى صحـــة الجميع«.

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي فـــي 
المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة مســـاء يـــوم الخميـــس 2٣ 
ديســـمبر 2021م، نيافـــة األنبـــا يوليـــوس األســـقف 
العـــام لمصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات العامـــة 
شـــارل  بيشـــوي  القمـــص  وبرفقتـــه  واالجتماعيـــة، 
والقمـــص  االجتماعيـــة،  الرعايـــة  خدمـــة  ســـكرتير 
رافائيل ثروت، والدكتور مجدي بسطا مدير مكتب 
وعـــدد  الخدمـــات،  بأســـقفية  االجتماعيـــة  الخدمـــة 

الخدمـــات  لهـــذه  تفصيليـــة  بيانـــات  تقديـــم  وتـــم 
شـــملت: عـــدد الحـــاالت، الكنائـــس واإليبارشـــيات، 
المبالـــغ التـــي تـــم صرفهـــا، الهيئـــات المشـــاركة فـــي 
الخدمـــة. وأوصـــى قداســـة البابـــا بتطويـــر الخدمـــة 
وتقديمهـــا فـــي أفضـــل صـــورة، مؤكًدا علـــى ضرورة 
تنســـيق الجهـــود بيـــن كافـــة المشـــاركين بالخدمة في 

المجال. هـــذا 

مـــن خـــدام وخادمـــات لجنـــة البـــّر المركزيـــة ومكتب 
الخدمـــة االجتماعيـــة ومكتـــب الرعايـــة االجتماعية. 
جـــرى خـــالل االجتماع عـــرض الخدمـــات المختلفة 
التـــي ُتقـــدم فـــي هذا الســـياق، ومنهـــا: زواج الفتيات 
والعمليـــات الجراحيـــة ومســـاعدات العـــالج واألدوية 
والمســـاعدات الشـــهرية إلى جانب مشروعات: بنت 

الملـــك، علـــم ابنـــك، وشـــنطة البركـــة.
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 آِخرَِها.” )تثنية 11: 12(
َ

َنِة إِل ِل السَّ وَّ
َ
ْيَها َدائًِما ِمْن أ

َ
“.. َعْيَنا الرَّبِّ إِلِهَك َعل

زار نيافـــة األنبـــا أنطونيوس، مطران الكرســـي 
األورشـــليمي والشـــرق األدنـــــــــى، ديـــر المخلـــص 
وذلك لتهنئة رئيـــــــــس األخويــــــة الرهبانية )حـــــارس 
األراضــــــــــى المقدســـــــــــة( األب فرانشيسكو باتـــــــون 
الميــــــــــــــالد بحســـب  بعيـــد  الفرنسيســـكان  ورهبـــان 
الكنيســـة  كلمـــة  نيافتـــه  وألقـــى  الغربـــي؛  التقويـــم 
القبطيـــة، كمـــا ألقـــى األب شـــمعون مـــن طائفـــة 
الســـريان األرثوذكــــــــس كلمـــة تهنئـــــــــــة، وبعدهـــــــــا 

قـــدم حـــارس األراضـــي كلمـــة شـــكر.
كمـــــــــــــــــــــــــا زار نيافتـــــــــــــــــــــــــه 
بطريركيـــــــــــة الالتيــــــــــــــن حيـــث 
كان فــــــــــــى استقباله غبطـــــــــــــة 
البطريـــــــــــــــــرك بييرباتيستــــــــــــــــــــــا 
بيتسابـــــــاال بطريــــــــــــــرك القدس 
لالتين، في حضـــــور ممثليــــــــن 
مـــن كافـــــــــــــــة الطوائــــــــــــــــــــــــــــف 
المسيحيـــــــــــــــة للتهنئــــــــــــة بعيـــد 
الميـــــــــــــــــــــــالد؛ ولقــــــــــد تبــــــــــادل 
جميـــــــــع رؤساء الطوائــــــــــــــــــــف 
الحضـــــــــــــــور كلمات التهنئــــة.

نيافة األنبا أنطونيوس يهنئ الطوائف املسيحية يف األرايض املقدسة بعيد امليالد حسب اتلقويم الغريب

التقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي فـــي المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة، يـــوم 
الجمعة 24 ديســـمبر 2021م، طلبة وأعضاء هيئة تدريس الكلية اإلكليريكية 
بالديـــر المحـــرق بأســـيوط، بصحبـــة نيافـــة األنبـــا بيجـــول أســـقف ورئيـــس الدير 
ومدير اإلكليريكية. وألقى قداســـة البابا عليهم كلمة روحية واســـتمع ألســـئلتهم 
وأجـــاب عليهـــا، كمـــا قدمـــت هيئـــة الكليـــة عرًضـــا ألســـلوب العمـــل واألنشـــطة 

الخدميـــة التـــي تقـــوم بهـــا. وفي الختام أهداهم قداســـته بعـــض الهدايا، والتقطت 
صـــوًرا تذكاريـــة. حضـــر اللقـــاء نيافـــة األنبـــا ميخائيـــل األســـقف العـــام لكنائس 
قطـــاع حدائـــق القبـــة ووكيل الكلية اإلكليريكيـــة باألنبا رويس، والراهب القمص 
بنيامين المحرقي المشـــرف الروحي إلكليريكية األنبا رويس، والراهب القمص 

أرســـاني المحرقـــي المشـــرف الروحي إلكليريكيـــة المحرق.

قداسة ابلابا يلتق نيافة األنبا بيجول 
طلبة وأعضاء هيئة تدريس اللكية اإللكرييكية باملحرق
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ُم إِللِه َما ُدْمُت َموُْجوًدا.”)مزمور 14٦: 2( َرنِّ
ُ
َسبُِّح الرَّبَّ يِف َحَيايِت، وَأ

ُ
»أ

اللقاء األول للجنة التاث القبطي
باملجمع املقدس

نظمـــت لجنـــة التـــراث القبطي بالمجمـــع المقدس أولـــى لقاءتها في مركز 
»بـــي لمبـــاس« الملحـــق بكنيســـة الســـيدة العـــذراء، مهمشـــة، التابـــع لقطـــاع 
كنائـــس شـــرق الســـكة الحديد بحضـــور نيافة األنبا مارتيروس األســـقف العام 
للقطـــاع ومقـــرر اللجنـــة. دار موضوع اللقاء عن »العمارة القبطية« وتضمن 
محاضرتيـــن، األولـــى عـــن »القبـــة القبطية« وألقاها األســـتاذ الدكتور ســـامي 
صبـــري، والثانيـــة بعنوان »الرموز والدالئل المســـيحية في الكنائس القبطية« 
وألقاهـــا األســـتاذ الدكتـــور ماهـــر شـــوقي. ومن المنتظر أن تعقـــد لجنة التراث 
القبطـــي سلســـلة لقـــاءات الفتـــرة المقبلـــة تـــدور حـــول العمـــارة القبطيـــة الـــذي 

تميـــزت بـــه كنيســـتنا عبر ألفي ســـنة.

شهادة األيزو اليبارشية سوهاج
من مهرجان الكرازة

منـــح مهرجـــان الكـــرازة المرقســـية إيبارشـــية ســـوهاج والمنشـــاة والمراغـــة 
شـــهادة األيـــزو لعـــام 2020م. وســـلم نيافـــة األنبـــا موســـى أســـقف الشـــباب 
والمقـــرر العـــام للمهرجـــان شـــهادة األيـــزو ودرع المهرجـــان للقمـــص يوســـف 
فرنســـيس منســـق إيبارشـــية ســـوهاج نائًبـــا عـــن نيافـــة األنبـــا باخـــوم أســـقف 
اإليبارشـــية. جـــاء ذلـــك خـــالل حفـــل إعـــالن نتيجـــة المهرجـــان لعـــام 2021 
الذي أقيم بالمركز الثقافي القبطي بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية األســـبوع 
الماضـــي والـــذي حضـــره عـــدد مـــن أحبـــار الكنيســـة ومنســـقي المهرجـــان من 

عـــدة إيبارشـــيات.

مبادرة يف مسابقة
تت راعية صاحب الغبطة والقداسة ابلابا توارضوس اثلاين

بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية
من حرص الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية الشـــديد بقضية التغيرات المناخية تعلن بطريركية األقباط األرثوذكس عن مبادرة زراعة األشـــجار 

بجميع الكنائس واإليبارشيات.

شروط المسابقة:

الجـــوائـــــــــز:

1- اختيار األشـــجار المناســـبة للبيئة الخاصة 
بالمـــكان ويفضـــل )الزيتـــون – الُرّمان – التوت(.

والمظهـــر  الزراعـــة  فـــي  التنســـيق  مراعـــاة   -2
الجمالـــي وتتـــــــــــــــم الزراعـــــــــــــة بالكنائــــــــــــــس وخارجها 

والبيئـــة المحيطـــة.

)ثالث جوائز( الجائزة 4-6: ٥7 ألف جنيه   )ثالث جوائز(     الجائزة 1-3: 100 ألف جنيه  
)ثالث جوائز( الجائزة 10-12: 2٥ ألف جنيه   )ثالث جوائز(    الجائزة 7-9: ٥0 ألف جنيه  
+ ُتقدم الجوائز بحسـب أعداد األشجــــار المزروعة والنامية والتنسيق الجمالي لها، وتعلن النتيجة في منتصف نوفمبر القادم.

6- ُتســـلَّم الصــــــــــــــور الخاصـــة بكل كنيســــــــــــــــة 
للمطرانيـــة التابعـــة لها.

7- تقـــدم المطرانيـــة التقارير بحد أقصى نهاية 
أكتوبــــــــــر 2022م بالمقــــــــر البابوي – األنبا رويس 

– العباسية – القاهرة.

3- تصوير المكان قبل وبعد زراعة األشـــجار 
وتاريخ الزراعة.

4- زراعـــة مـــا ال يقـــل عـــن 1000 شـــجرة فـــي 
المطرانيـــة الواحدة.

التقاريـــر علـــى توقيـــع  يجـــب أن تحتـــوي   -5
الكنيســـة. وكاهـــن  األســـقف  األب 
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يِه« )صف 1: 7( َس َمْدُعوِّ دَّ
َ
َعدَّ َذبِيَحًة. ق

َ
ْد أ

َ
نَّ الرَّبَّ ق

َ
ِريٌب. أل

َ
نَّ يَْوَم الرَّبِّ ق

َ
، أل يِِّد الرَّبِّ اَم السَّ دَّ

ُ
ْت ق

ُ
»اُْسك

نيافة األنبا اسطفانوس يف احتفايلة بمناسبة
ايلوم العاليم ذلوي اهلمم

نظمـــت أســـرة المنتصريـــن لـــذوي الهمـــم بالفشـــن، التابعـــة إليبارشـــة ببـــا 
والفشـــن، يوم االثنين 20 ديســـمبر 2021م، احتفالية بمناســـبة اليوم العالمي 
لـــذوي الهمـــم، وذلـــك في مدرســـة ســـان مـــارك بمدينة الفشـــن. واســـتقبل نيافة 
األنبـــا إســـطفانوس أســـقف اإليبارشـــية، الدكتـــور محمـــد هانـــي غنيـــم محافظ 
بنـــي ســـويف وعـــدد مـــن قيادات المحافظـــة وبعض من نـــواب البرلمان حيث 
افتتح الســـيد المحافظ ونيافة األنبا إســـطفانوس، معرض المشـــغوالت اليدوية 
الـــذي أقامتـــه أســـرة المنتصريـــن بفنـــاء المدرســـة. تضمـــن الحفل عـــدة فقرات 
قدمهـــا مجموعـــات مـــن ذوي الهمـــم، وفـــي الختـــام ســـلم المحافـــظ شـــهادات 
التقديـــر لعـــدد مـــن المتدربين بعد اجتيازهم الدورة التدريبية للغة اإلشـــارة، كما 

ســـلم أجهـــزة تعويضيـــة لعدد مـــن ذوي الهمم.

بروتوكول تعاون إيبارشية املنيا
وهيئة تعليم الكبار ملحو األمية

اســـتقبل نيافـــة األنبـــا مكاريـــوس أســـقف المنيـــا بمقـــر مطرانيـــة المنيـــا، 
يـــوم الثالثـــاء 21 ديســـمبر 2021م، الســـيد أحمـــد علـــي مديـــر عـــام فـــرع 
الهيئـــة العامـــة لتعليـــم الكبار بالمنيا، وبرفقته الســـيدة ســـحر ســـليمان مســـئول 
البروتوكـــوالت بالفـــرع، حيـــث جـــرى توقيـــع بروتوكـــول تعاون بيـــن المطرانية 
وفـــرع الهيئـــة بالمنيـــا فـــي مجـــال مكافحـــة األميـــة. يهـــدف البروتوكـــول إلـــى 
تمكيـــن حوالـــي ثالثمئـــة شـــخص من اإللمام بالقـــراءة والكتابة فـــي 1٥ قرية، 
حيـــث تجهـــز المطرانيـــة 17 فصـــاًل لتعليـــم القـــراءة والكتابـــة بهـــذه القـــرى. 
وافتتحـــت مطرانيـــة المنيـــا عـــام 2019م، بالتعـــاون مـــع الهيئة العامـــة لتعليم 

الكبـــار بالمنيـــا 40 فصـــاًل فـــي تجربـــة حققـــت نتائـــج واضحـــة وقتهـــا.

حصاد 2٠21
يف ندوة بمعهد ادلراسات القبطية

نظـــم قســـم الدراســـات اإلعالميـــة بمعهـــد الدراســـات القبطية، يوم الســـبت 
2٥ ديسمبر 2021م، الملتقى الثقافي الدوري، بمقر المعهد في الكاتدرائية 
المرقســـية بالعباســـية. وأدار الملتقـــى الدكتـــور رامـــي عطـــا رئيـــس القســـم، 
وحضرهـــا عميـــد المعهـــد األســـتاذ الدكتـــور إســـحق عجبـــان ووكيـــل المعهـــد 
األســـتاذ الدكتـــور عـــادل فخـــري، وعدد من األســـاتذة والطـــالب، حيث ُألقيت 
محاضـــرة بعنـــوان »قـــراءة فـــي حصـــاد عـــام 2021م” ألقاهـــا الدكتور ســـامح 

فـــوزي، كبيـــر الباحثيـــن بمكتبة اإلســـكندرية.

»أسماء اهلل يف العهد القديم« يف
رسالة دكتوراه بمعهد ادلراسات القبطية

نوقشـــت في قســـم العلوم الالهوتية بمعهد الدراســـات القبطية يوم الســـبت 
11 ديســـمبر 2021م، رســـالة الدكتـــوراه المقدمـــة مـــن الباحـــث القـــس بولس 
رفعـــت رمـــزي، إيبارشـــية ببـــا والفشـــن، وموضوعهـــا »أســـماء هللا فـــي العهـــد 

القديـــم وتطورهـــا التاريخـــي عبر اإلعـــالن الكتابى«.
وبعـــد المناقشـــة العلميـــة من لجنة المناقشـــة والحكـــم حصل الباحث على 

درجـــة الدكتـــوراه في العلوم الالهوتيـــة بتقدير ممتاز.
يذكر أنه بمناقشـــة هذه الرســـالة، يبلغ عدد الرســـائل التي نوقشـــت بمعهد 
الدراســـات منـــذ نشـــأته إلـــى الرقـــم مئـــة، وهـــي أيًضا رســـالة الدكتوراه العاشـــرة 

بقســـم العلوم الالهوتية.
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 ش( 37/1738)  م2021فهرس مَجلة الِكَرازة لعام 

 االفتتاحية لقداسة البابا تواضروس الثاني 
 2/3، 1 م 2021عظة قداس عيد الميالد 

 4/3، 3 أول زواج مسيحي
 6/3، 5 األسقفية الجليلة

 8/3، 7 فرحة الميرون 
 10/5، 9 سبعة أفراح مجيدة

 12/3، 11 المرأة والزهرة
 14/3، 13 مختارات حلو الكالم

 16/3، 15 "السبت خادم"
 18/3، 17 م2021الرسالة البابوية لعيد القيامة  

 20/3، 19 مختارات حلو الكالم
 22/3، 21 دير السلطان

 24/3، 23 صحة المواطن وصحة الوطن
 26/3، 25 نحن والميديا

 28/3، 27 كتب مرجعية هامة
 30/3، 29 مختارات حلو الكالم

 34/3، 33 األستاذ الدكتور فوزي اسطفانوس
 36/3، 35 ملتقى الشباب

 38/3، 37 التكريس ضرورة واحتياج
 40/3، 39 اإليمان والمحبة

 42/3، 41 مختارات حلو الكالم
 44/3، 43 1أذنان للسمع ج
 46/3، 45 2أذنان للسمع ج

 48/3، 47 العين عضو النور
 50/3، 49 (4القلب واإلنسان )ج 

 52/3، 51 المطران األنبا باخوميوس
 البابا تواضروس الثانى 
كلمةةة قةةداسةةةةةةةةةةةةةةةةة البةةابةةا في ا حتفةةال  

 العالمي بتذكار شهداء ليبيا
7 ،8/7 

 14/11، 13 سفر ناحوم وشفاء المخلع
 16/12، 15 سفر ميخا والمولود أعمى
 18/10، 17 م2021عظة قداس عيد القيامة 

عظةةةة قةةةداس عيةةةد دخول المسةةةةةةةةةةةةةةي  
 22/10، 21 أرض مصر بكنيسة أبى سرجة

 26/10، 25 رسالة فرح
رسةةةةةةةةةةةةةةةةةالةةةةة الفرح  مةةةةا معنى خةةةةدمةةةةة  

 الكنيسة؟
27 ،28/11 

 30/9، 29 رسالة الفرح  ا تضاع
 32/11، 31 رسالة الفرح  سر الفرح

 34/11، 33 ا كتفاءرسالة الفرح  
 36/12، 35 إنسان هللا

 38/10، 37 دروس الحكمة  ا تكال على الرب
 40/12، 39 دروس الحكمة  رعاية األمانة

 42/12، 41 دروس الحكمة  ُكّف عن الغضب
 44/10، 43 دروس الحكمة  الوداعة

 46/11، 45 دروس الحكمة  الوفاء
 48/13، 47 دروس الحكمة  عش بالتقوى 
 50/10، 49 دروس الحكمة  انتظر الرب

 52/15، 51 دروس الحكمة  إنسان السالمة
 القرارات البابوية 

كنيسةةةةةة مار مينا  بشةةةةةسن تسسةةةةةيس  1
 والبابا كيرلس

5 ،6/6 

كنيسةةةةةةةة العذراء   بشةةةةةةةسن تسسةةةةةةةيس  2
 والشهيدة مارينا

5 ،6/6 

على كنيسة األنبا   بشسن اإلشراف   3
 6/6، 5 الجولفبو  بسرض 

 8/6، 7 اإلعالمي القبطي تشكيل المركز   4
بخصةةةةةةةةةةةةةوب تكليف نا ب بابوي    5

 إليبارشية بني مزار والبهنسا
11 ،12/4 

بخصةوب تشةكيل اللجنة البابوية    6
 12/4، 11 للعناية بالكنا س القديمة

 14/4، 13 تشكيل لجنة التاريخ القبطي  7
 16/5، 15 قرار إداري 

 20/7، 19 مدير جديد للديوان البابوي   تعيين 8
دوا ر األحوال الشةخصةية تشةكيل    9

 م(2024-2021اإلقليمية )دورة 
25 ،26/6 

  ةتشةةةكيل اللجنة البابوية المشةةةرف   10
 26/6، 25 على دير مار جرجس ميت دمسيس

بخصةةوب المجلس اإلكليريكي    11
 32/5، 31 الخاب بشئون الكهنة

تعديل دسةةةتور الكنيسةةةة القبطية    12
 استراليا  -في سيدني 

35 ،36/14 

انتةةةداب نيةةةافةةةة األنبةةةا  نجيلوس    13
ا   ا بةةابويةة  أسةةةةةةةةةةةةةةقف لنةةدن  ليكون نةةا بةة 

 إليبارشية سيدني و توابعها
35 ،36/14 

إليبارشةةةةةةةةةةةةةةية  تعيين نا ب بابوي    14
 36/5، 35 شبين القناطر

تكليف األنبةةا بةةاخوم، أسةةةةةةةةةةةةةةقف    15
سةةةةةةةةةةةوهاج  كنا ب بابوي إليبارشةةةةةةةةةةةية 

 أسوان
39 ،40/6 

تكليف األنبةا كةاراس، أسةةةةةةةةةةةةةةقف   16
بنسةةةةلفانيا بمتابعة خدمة الكنيسةةةةة في  

 جزر الكاريبي
39 ،40/9 

تكليف األنبا صةةةةةةةةةليب أسةةةةةةةةةقف   17
ميت غمر كنا ب بابوي إليبارشةةةةةةةةةةةةية 

 المحلة
41 ،42/7 

إيبارشةةةةةةةةةةةةةية نجع   بخصةةةةةةةةةةةةةوب  18
 حمادي

47 ،48/9 

تشةةكيل لجنة لخدمة   بخصةةوب  19
مجلس شةةةةةةةةةمامسةةةةةةةةةة كنيسةةةةةةةةةة مارمينا 

 امبان بو ية إيلينوي  والبابا كيرلس
47 ،48/9 

نيةافةة األنبةا يوسةةةةةةةةةةةةةةةاب   انتةداب   20
باألقصةةةةةر باإلشةةةةةراف  األسةةةةةقف العام  

 ( الشايب) على دير األنبا باخوميوس
47 ،48/9 

 كلمة منفعة   -البابا شنوده الثالث 
 2/2، 1 التلمذة

 4/2، 3 الغضب البشرى 
 6/2، 5 التوبة وكمالها

 8/2، 7 تدريبات فى الصوم الكبير
 10/4، 9 الصوم الروحى

 12/2، 11 ا عتراف والتوبة
 14/2، 13 وروحانيتهالصوم 

 16/2، 15 الصليب فى حياتنا
 18/2، 17 روحياتك فى الخامسين

 20/2، 19 أبديتك
 22/2، 21 متاعب الذكاء

 24/2، 23 المسيحية ديانة قوة
 26/2، 25 العمل الجاد

 28/2، 27 الطريق الروحى
 30/2، 29 متى تتكلم؟

 32/2، 31 التجلى
 34/2، 33 مقاييس خاطئة

 36/2، 35 لماذا أحبوا ا ستشهاد؟
 38/2، 37 احمل صليبك كن مصلوبا   صالبا

 40/2، 39 الطريق الروحى
 42/2، 41 فى البرية والهدوء

 44/2، 43 الذى يحب أن ينتفع
 46/2، 45 الحكمة

 48/2، 47 قوة الشخصية
 50/2، 49 محبة هللا لنا )أ(

 52/2، 51 محبة هللا لنا )ب(
 األنبا باخوميوس مطران البحيرة 

 6/10، 5 الردة الروحية
 12/20، 11 أمثل هذا يكون صوم ا أختاره؟

 16/13، 15 أسبوع اآل م
 24/10، 23 الروح القدس والتعليم الكنسي

 28/12، 27 اشكروا في كل شيء 
 32/14، 31 تسمل في حياة نعمان السرياني 

 38/13، 37 (1دراسة في سفر الخروج )
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 50/14، 49 الضربات العشر
 األنبا بنيامين مطران المنوفية 

 2/12، 1 حول البداية الجديدة
 8/13، 7 صوم يونان رؤية أبا ية
 14/10، 13 الكنيسة و  م المخلص

 20/13، 19 القيامة المجيدة
 24/11، 23 ديناميكية الحياة الروحية
 28/13، 27 سمات اإليمان المسيحي

 34/14، 33 إنسان هللا
 38/14، 37 ربط المخدومين بالكنيسة

 48/16، 47 مفهوم الصالة
 52/16، 51 البداية الجديدة

 األنبا سيرابيون مطران لوس آنجلوس 
 2/12، 1 المتحولون جنسي ا 

 8/13، 7 متى تبدأ حياة اإلنسان؟
 14/16، 13 اإلنجاب من متبرع

 20/13، 19 اإلنجاب بالتسجير
 24/11، 23 اإلنجاب بالتبني

 28/14، 27 إعالن وفاة اإلنسان
 32/15، 31 األبعاد الرعوية لموت المخ

 36/18، 35 الضوابط األخالقية لموت المخ
 44/9، 43 تحديد نوع الجنين

 48/16، 47 تشخيص األمراض الوراثية
 52/16، 51 العقل البشري 

 أبوتيج وصدفا والغنايم األنبا أندراوس مطران 
 20/14، 19 النهاية )قصة قصيرة(  

 األنبا بساده مطران أخميم وساقلتة 
 4/8، 3 مالحظات على األلحان

 12/20، 11 (1مقدمة عن سفر التكوين )
 18/14، 17 اليوم األول  إنطالق النور

 22/13، 21 خلق الجلد  -اليوم الثاني للخليقة 
 26/12، 25 اليوم الرابع للخليقة 

للخليقه خلقه الزحافات   اليوم الخامس
 والتنانين

29 ،30/8 

 34/14، 33 اليوم السادس للخليقة
 38/14، 37 سر الزواج  ذكر ا وأنثى خلقهم 

 50/15، 49 طعام اإلنسان والحيوان وعناية هللا
 األنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان 

 4/8، 3 المسيحي وذكر الموت
رمةز   الةةرسةةةةةةةةةةةةةةةو ن  ويةةوحةةنةةةةةةةا  بةةطةةرس 

 للصداقة النقية الصادقة
15 ،16/13 

 22/14، 21 القديس إغناطيوس الثيئوفورس
 26/13، 25 صوم الرسل

 30/10، 29 الشهيد بوليكاربوس أسقف سميرنا
 40/19، 39 كلمات عن المحبة

 األنبا موسى األسقف العام للشباب 

 4/14، 3 ( 4المكرس والقانون الروحي )
 8/15، 7 تكريس القلب والتوبة

 12/21، 11 تكريس القلب والشةةةةةبع الروحي 
َة   ِركةةةَ ِه، َوشةةةةةةةةةةةةةةَ اَمتةةةِ ُه، َوُقو َة ِقيةةةَ »أَلْعِرفةةةَ

ا ِبَمْوِتِه«    َ ِمِه، ُمَتَشبِّه 
15 ،16/16 

 20/15، 19 تكريس القلب والخدمةةةةةةةةة
ثوُه بما  24/12، 23 َفعلوا ولّما َرجَع الرُُّسُل َحد 

ا  َرَأْينةةةةةةَ ا  ِبمةةةةةةَ َنَتَكل َم    َ َأْن  ا  ُيْمِكُننةةةةةةَ   َ
 َوَسِمْعَنا

27 ،28/14 

 32/15، 31 حاجتنا إلى الخلود واألبدية
 36/18، 35 (11  13كو2»ِعيشوا ِبالسالِم« )

 44/9، 43 المسيحي... وقيصر
»األشةةةةةةةياء العتيقة قد مضةةةةةةةت. هوذا  

ا«   50/15، 49 الكل قد صار جديد 

 األنبا تكال أسقف دشنا 
 4/15، 3 المسي  هو األول واآلِخر

 12/21، 11 المسي  معطي الحياة
 16/16، 15 كلمة عن كل يوم
 20/15، 19 كيف نقوم معه؟!

 24/12، 23 ت(4مبادئ وأسس الخدمة )
 28/15، 27 أهمية الحكمة

 32/16، 31 العةذراء والتكريةس
 36/19، 35 دروس من ا ستشهاد

 42/19، 41 فضيلة األمانة
 46/19، 45 حياة العمق

 50/17، 49 الروحيالهدف 
 األنبا يوسف أسقف جنوبي الواليات المتحدة 

 4/15، 3 وأوقف العمودين في رواق الهيكل
 8/14، 7 (1يصنعن مخدات لرأس )

 14/16، 13 وجمع سليمان مركبات
 18/16، 17 وجلس عليه

 42/20، 41 ولكن أتركوا ساق أصلها في األرض
 48/17، 47 وأكمل عدد أيام

 52/17، 51 بالحجاب أي جسده
 األنبا رافائيل األسقف العام لكنائس وسط القاهرة 

 8/15، 7 5) عالمات قبل المجيء الثاني
 18/15، 17 طبيعة جسد القيامة

 32/16، 31 العذراء وذبيحة التطهير
 األنبا مارتيروس األسقف العام 

 2/13، 1 العذراء في الميالد
 6/9، 5 الهيكلدخول الطفل يسوع 

 12/22، 11 أيقونة تجربة المسي  على الجبل
 16/17، 15 المعرفة المسيانية
 22/14، 21 العذراء المرضعة

 26/13، 25 الكتاب المقدس في األيقونة
 30/10، 29 أيقونة التجلي

بمناسةبة ا حتفال بسةبعين عام ا على 
القديس األرشةةةةةةةةةةيدياكون حبيب  حةنيا

 حبيب جرجس

33 ،
34/12-13 

 38/15، 37 ِسْم ِسَمة  
 48/17، 47 فكر األيقونة كتابي ا

 52/17، 51 أيقونة البشارة
 األنبا مقار أسقف مراكز الشرقية والعاشر 

 2/13، 1 (1إنجيل يوحنا إنجيل الملك )
 6/11، 5 (2إنجيل يوحنا إنجيل الملك )
( يوحنةا  3إنجيةل يوحنةا إنجيةل الملةك )

 22/15، 21 المعمدان وجماعة قمران 

( الملةةةةةةك  إنجيةةةةةةل  يوحنةةةةةةا  ( 4إنجيةةةةةةل 
 (14  1»وحّل بيننا« )يو

25 ،26/14 

 األنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص 
 4/16، 3 4مدخل إلى القانون الكنسي
 16/17، 15 5مدخل إلى القانون الكنسي

 26/14، 25 اآلباء الرسلمحتويات قوانين 
 30/11، 29 قوانين اآلباء الرسل  اإلكليروس

( القسةةةةةةةةوس  4قوانين اآلباء الرسةةةةةةةةل )
 42/20، 41 والشمامسة

تةةةةابع قوانين اآلبةةةةاء الرسةةةةةةةةةةةةةةةةةل رتةةةةب 
 الخدمة الكنسية األخرى 

49 ،50/17 

 الراهب القمص بنيامين المحرقي 
 2/14، 1 (.7  2»فولدت ابنها البكر« )لو

ُموُه ِللر بِّ )لو  6/11، 5 (22  2ِلُيَقدِّ
 12/22، 11 (1  12»ِعَباَدَتُكُم اْلَعْقِلي َة« )رو

ا اْلَمِسيَ  َقْد ُذِبَ  أَلْجِلَنا   16/18، 15 ِفْصَحَنا َأْيض 
 20/16، 19 »ِلَماَذا َتْطُلْبَن اْلَحي  َبْيَن اأَلْمَواِت؟« 

 24/13، 23 القيام ثبتهم 
َرِة   بَةَرابةِ َوالةْ يةَن  يةِّ انةِ يُةونةةةةةةةَ لِةلةْ ْديُةونن  مةةةةةةةَ »ِإنةِّي 

 (14  1ِلْلُحَكَماِء َواْلُجَهاَلِء« )رو
27 ،28/15 

 32/17، 31 أمومة العذراء
 36/19، 35 »َيا َأِبي َأِليُف ِصَباَي َأْنَت« 

 42/22، 41 (44  5مت )أحبوا أعداءكم 
 46/20، 45 (5  8»َخَرَج الز اِرُع ِلَيْزَرَع « )لو

ا  52/18، 51 الكلمة صار جسد 
 الراهب القمص أبرآم األبنوبي 

ة   ة والمةةةدارس المحليةةِّ األلحةةةان القبطيةةةِّ
 ( مدرسة منفلوط3)

7 ،8/16 

بمناسةةةبة تجليس خمسةةةة  باء أسةةةاقفة  
 12/17، 11 الطقس القديم لتجليس األسقف 

دير ا نبا بالمون   مدرسةةةةةةةةةةةه قنا (4)
 22/16، 21 بالقصر والصياد

اكتشةةةةةةةةةةةةةةةاف لحن للمالبس الكهنوتيةةة 
 وإشاراته الطقسية وموسيقاه

25 ،26/15 

 34/16، 33 (5) مدرسة الفيوم



 

 

Internal 

 38/16، 37 (6مدرسة الفيوم )
 42/21، 41 تجنيز وترحيم البطاركة واألساقفة

تسبحة نصف الليل والتنوع الموسيقي  
 (1) لمرتلي البيعة

47 ،48/18 

(2 ) 51 ،52/19 
 القمص سرجيوس سرجيوس 

 44/12، 43 القاهرة في حبرية قداسة البابا
 القمص تادرس دانيال 
مالحظةةةةةةةةةةات لغويةةةةةة على القةةةةةةةةةةراءات 

 (5الليتةورجي ةة)
1 ،2/14 

(6) 7 ،8/16 
(7) 13 ،14/17 
(8) 17 ،18/16 
(9) 21 ،22/15 

 القمص جرجس توفيق 
 48/19، 47 (1العليقة المشتعلة )
 50/18، 49 (2العليقة المشتعلة )
 52/20، 51 (3)العليقة المشتعلة 

 القمص يوسف تادرس الحومي 
عةةامةةا على نيةةاحةةة  البةةابةةا   94مرور  

 كيرلس الخامس 
27 ،28/17 

الشهيد فهد بن ابراهيم ر يس الدواوين 
 ومؤسس كنيسة األنبا رويس

31 ،32/18 

 36/20، 35 القديس سلمون الراهب ملك النوبة 
 القمص يوحنا نصيف 
بمناسةةةةةةةةةةةةبة مرور اثنين وأربعين عام ا 

 12/16، 11 على نياحة القّمص بيشوي كامل 

 16/18، 15 ِهبة َحمل الصليب
 20/16، 19 طريق اآل م هو طريق المجد

 24/13، 23 سكن فينا لكي نسكن فيه
 28/16، 27 الحساب الُمشَتَرك

 32/17، 31 أنت هو اآلتي أم ننتظر  َخر؟!
 36/20، 35 سيداروس وحياة التلمذةالقّمص لوقا 

 42/22، 41 األصغر في ملكوت هللا أعظم منه 
الخةةةةةادم   النجةةةةةار  يوسةةةةةةةةةةةةةةف  القةةةةةديس 

 العجيب
51 ،52/18 

 القمص أبرآم إميل 
اإلسةةةةةةةكندرية في حبرية قداسةةةةةةةة البابا 

 تواضروس الثاني
43 ،44/13 

 القمص يوسف سمير 
اسةةةةةةةةةةةةةةتحةةالةةة تحريف الكتةةاب المقةةدس  

 2جة
5 ،6/13 

 14/17، 13 3جة
الكتاب المقدس ليس كتاب أسةةةةةةاطير 

 18/17، 17 1جة

اسةةةةةةةةةةةةةةتحةةالةةة تحريف الكتةةاب المقةةدس  
 22/17، 21 4جة

الكتاب المقدس ليس كتاب أسةةةةةةاطير 
 26/16، 25 الخلق 2جة

 30/11، 29  دم وحواء 3جة
 34/16، 33 السقوط 4ةج
 44/21، 43 نوح 5جة
 48/20، 47 لوط 6جة
 52/21، 51 أيوب 7جة

 القمص رافائيل ثروت 
السةةةةةةةةةةةةيمينار الثامن ل باء أعضةةةةةةةةةةةةاء 

 46/6، 45 المجمع المقدس

 القمص أنطونيوس فهمي 
 4/16، 3 (2)الخادم وروح األبوة 

 8/17، 7 (3الخادم وروح األبوة )
 18/17، 17 (1الخادم وكلمة هللا )
 22/17، 21 2الخادم وكلمة هللا 

 28/16، 27 (1)الخادم وبنيان المحبة 
 34/16، 33 (1الخادم وبنيان المحبة )
 52/21، 51 3الخادم وبنيان المحبة 

 القس إبراهيم القمص عازر 
 4/17، 3 بر هللا

 8/17، 7 اإلنسان العتيق والحياة الجديدة
 16/19، 15 الخليقة الجديدة في المسي 

 القس بولس حليم 
 6/13، 5 فيها حياة

 16/19، 15 أغلق أبوابك
 20/18، 19 قاطرة الكنيسة وميراثها

 26/16، 25 يا بخت من له أب
 32/18، 31 من يرّمم الثغر؟! مؤتمر الثلث ساعة 

 38/17، 37 جينات الشهداء
 القس بيشوي حلمي 

لرهبنة قداسةة    33بمناسةبة العيد الةةةةةةةةةةةةةةة
 البابا تواضروس الثاني 

33 ،34/8 

 القس باسيليوس صبحي 
 2/15، 1 (1قراءة التاريخ ودراسته )
 6/12، 5 (2قراءة التاريخ ودراسته )

بمناسةةةةبة تقديس الميرون للمرة الثالثة 
في عهد قداسةةةةةةةةةةة البابا تواضةةةةةةةةةةروس 

 الميرون الثاني قراءة في مخطوطات 
9 ،10/16 

الةةذكرى التسةةةةةةةةةةةةةةعين لرحيةةل ويصةةةةةةةةةةةةةةةا 
 20/17، 19 واصف باشا 

الذكرى المئوية إلكتشةةةةةةةةاف أرشةةةةةةةةيف 
 "باباس" حاكم إدفو

29 ،30/12 

ترجمةةة وشةةةةةةةةةةةةةةرح كلمةةات كنةةا سةةةةةةةةةةةةةةيةةة  
 للقمص عبد المسي  المسعودي

51 ،52/12 

 القس غريغوريوس رشيدي بشاي 
 28/17، 27 الشفاء الجسدي والمعجزة 

 34/17، 33 مابين المصطل  الالهوتي واإليمان
ابةةن  انةةةةةةةا  إنةةي  الةةنةةةةةةةاس  يةةقةةول  »مةةن 
اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةةان؟.. وأنتم من تقولون إني 

 أنا؟« "دعوة إلهية للتفكير" 
37 ،38/15 

مالحظةةةات أوليةةةة )بسةةةةةةةةةةةةةةيطةةةة( حول  
 دراسة وشرح الليتورجيا اإللهية 

43 ،44/21 

 48/20، 47 "..قال والفاخوري "
 52/22، 51 خواطر حول سر التجسد اإللهي

 القس أباهور يوسف 
 8/18، 7 البرية الشرقية )إسقيط أباهور(

 األرشيدياكون أ.د. مجدي إسحق 
 20/19 ،19 (1اآلثار النفسية لوبس كورونا )

روحيةةةةةةة    –  ا نتحةةةةةةار طبيةةةةةةة  رؤيةةةةةةة 
 26/18، 25 وكنسية

 أ.د. رسمي عبد الملك رستم 
 2/17، 1 العذراء ا م

كيف -قضةةةةةةةةةةةةةةايةا تربويةة معةاصةةةةةةةةةةةةةةرة  
 6/14، 5 نتعامل مع جيل التكنولوجيا؟

المسةةةةةاندة التربوية للوالدين ا تصةةةةةال  
 12/23، 11 العاطفي با بناء

 16/20، 15 للكون إله
 20/18، 19 تسمالت من خواطر القيامة 

 24/14، 23 كيف نجعل األبدية منهج حياتنا؟
 30/13، 29 ( 12»أسب  الرب المحسن إلّي« )مز

( 118البةةةابةةةا تواضةةةةةةةةةةةةةةروس الثةةةاني )
 عطية هللا للكنيسة

33 ،34/14 

 36/21، 35 انظروا إلى نهاية سيرتهم
 األستاذ جرجس إبراهيم صالح 

تواضةةةةةةروس الثاني را د قداسةةةةةةة البابا  
 العمل المسكوني

45 ،46/12 

 أ.د. ميشيل بديع عبد الملك 
تةةةةدوين وتسةةةةةةةةةةةةةةجيةةةةل األلحةةةةان   تةةةةاريخ 
القبطية منذ القرن السةةةةةةةةةةةةابع عشةةةةةةةةةةةةر 

 (6الميالدي وإلى اآلن )الحلقة 
11 ،12/23 

 16/20، 15 (7)الحلقة 
الحارس  العشةةةةرين لنياحة الذكرى  في

الكنسي األستاذ  األمين للحن القبطي 
 الدكتور/ راغب حبشي مفتاح

23 ،24/17 

تةةةةدوين وتسةةةةةةةةةةةةةةجيةةةةل األلحةةةةان   تةةةةاريخ 
القبطية منذ القرن السةةةةةةةةةةةةابع عشةةةةةةةةةةةةر 

 (8الميالدي وإلى اآلن الحلقة )
29 ،30/13 

 34/17، 33 (9)الحلقة 
 38/17، 37 )الحلقة العاشرة(

  



 

 

Internal 

 د. سـامـح فــوزي 
 16/23، 15 روايات الناس

 30/14، 29 اختراع مختلفةبراءة 
 44/19، 43 للصمت أسباب

 د. سامح طلعت 
 4/17، 3 جسد الخدمة

 16/21، 15 درس الخدمة الكنسي
 22/18، 21 األسرة والتلمذة
 26/18، 25 تربية "كنسية"

 30/14، 29 الخدمة بين ما قبل وما بعد
 36/21، 35 ت“3مبدأ ”

 الباحث مدحت حلمي تادرس 
سةةةةةةةةةةةةةةةة لموقع دير زيةةارة   د  العةةا لةةة الُمقةةَ

األنبا صةةةةرابامون األسةةةةقف والشةةةةهيد،  
 بديروط الشريف )الحلقة الثانية(

1 ،2/18 

قةةةةةاو(   )أسةةةةةةةةةةةةةةقف  مقةةةةةار  األنبةةةةةا  دير 
 30/15، 29 بُقنسطانطيا، بجزيرة ُقبُرب 

 36/22، 35 ( ُكرسي مدينة أبو تيج 3)
 الباحث ماجد كامل 

مفتةةةةةةاح   راغةةةةةةب  -1898)الةةةةةةدكتور 
 ( را د الموسيقى القبطية2001

23 ،24/16 

الةةةمةةةثةةةقةةةف  غةةةريةةةغةةةوريةةةوس..  األنةةةبةةةةةةةا 
 الموسوعي الشامل 

41 ،42/18 

 الباحث إسحق إبراهيم الباجوشي 
ل   األنبا سةةةةةةةةيمون ُأسةةةةةةةةُقف َدير العسةةةةةةةةَ

 م(12وأبُيوها )ق
7 ،8/18 

الراهب أنطونيوس السةةةةةةةةةةةةرياني )البابا  
شةةةةةةةنوده الثالث( خطة وبدء مشةةةةةةةروع  

)في  جمع   العربيةةةةةة  المةةةةةدا    وتنقي  
 م(1957أغسطس  23

11 ،12/18 

صةةةةالة وطلبة لزمن الطاعون والوباء 
 16/21، 15 من مخطوط مجموعة خاصة

عةةةا لةةةة القمص منقريوس النةةةاسةةةةةةةةةةةةةةخ 
 (3ل ن( ) -1757)

19 ،20/19 

خبر نيةةةاحةةةة البةةةابةةةا بطرس الجةةةاولي  
 وتجنيزه  109البطريرك 

25 ،26/17 

 الباحث شريف رمزي 
ة«..   سةةةةةَ َير الِبْيَعة الُمَقد  قراءة في »سةةةةةِ

 (3َطْور الت كوين )
3 ،4/18 

 8/19، 7 (4َطْور الت كوين )
 16/22، 15 (5َطْور الت كوين )

( كةةةةةةويةةةةةةن  الةةةةةةتةةةةةة  ْور  هةةةةةةود  6طةةةةةةَ »جةةةةةةُ  )
 24/18، 23 الُمترِجمين«

ا  7َطْور الت كوين ) ( ُجهود النُّسةةةةةةةةةةةةةةةة 
 والُمهَتمُّين

27 ،28/18 

 34/18، 33 سير البيعة المقدسة  مهد التكوين
كَتب بَيِده األمر بَهدِم كنيسة القيامة،  

 38/18، 37 ُثم  مات بَحسرتِه!

الةةفةةّن  بةةيةةن  مةةرقةةورة«  »أبةةو  أيةةقةةونةةةةةةةة 
 والت اريخ

47 ،48/21 

 الباحث نبيل فاروق 
 14/18، 13 تاريخ جمعية اآلثار القبطية

أطروحات مضةةةةةةةةةةةيئة في الدراسةةةةةةةةةةةات  
 المصرية اتالقبطية في الجامع

33 ،34/10 

 الباحث مايكل حلمي راغب 
 52/23، 51 الطرح اآلدام لبرامون عيد الميالد

 زكريا عبد السيد 
 8/12، 7 الدكتور ثروت باسيلي

 18/12، 17 حنادكتور وليم سليم 
 24/10، 23 إبراهيم سماالمهندس 

 28/12، 27  المهندس هاني عازر
 34/10، 33 مهندس أنسي ساويرس 

قداسةةةةةةةة البابا تواضةةةةةةةروس الثاني في  
عيد جلوسةةةةةةةةه التاسةةةةةةةةع وسةةةةةةةةنوات من 

 األبوة والرعاية
45 ،46/13 

 ماجي حسني 
 16/23، 15 رفيق في الطريق

 ماريان إدوارد 
 6/14، 5 عمانو يل

 22/18، 21 الكنيسة الجميلة.. األولى "التميُّز"
 50/14، 49 (32-28  21مثل ا بنين "متى 

 تقارير الكرازة 
عمل الميرون المقدس للمرة األربعين 
في تاريخ الكنيسةةةةةةةةةةةةةةة القبطية والثالثةة  
في عهد قداسةةةةةةةةةةة البابا تواضةةةةةةةةةةروس 

 الثاني أطال هللا حياته

9 ،10/10 

افتتةاح الموقع الرسةةةةةةةةةةةةةةمي للكنيسةةةةةةةةةةةةةةة 
 10/11، 9 القبطية األرثوذكسية

نياحة نيافة األنبا أثناسةةةةةيوس أسةةةةةقف 
 10/12، 9 بني مزار والبهنسا

لمجلس   ة  الت نفيةةةةةذيةةةةة  الل جنةةةةةة  اجتمةةةةةاع 
كنةةةةا س الشةةةةةةةةةةةةةةرق األوسةةةةةةةةةةةةةةط  دعوة  
للتجةاوب مع حمالت التلقي  ضةةةةةةةةةةةةةةّد 
عةةةةةةام  أمين  وتعيّين  كورونةةةةةةا  فيروس 

 العا لة الكاثوليكّيةمساعد عن 

9 ،10/14 

أمشةةةةةةةةةةةةير   –اجتماع المجمع المقدس  
 10/6، 9 م2021ش/مارس 1737

تجليس أسةةةةةةةةةقفين عموميين وسةةةةةةةةةيامة  
 10/7، 9 سبعة أساقفة جدد

ا للخةةدمةة    19سةةةةةةةةةةةةةةيةةامةةة   ا جةةديةةد  كةةاهنةة 
بةالقةاهرة واإلسةةةةةةةةةةةةةةكنةدريةة واألقصةةةةةةةةةةةةةةر  

 وأفريقيا وأمريكا
11 ،12/4 

كامل جودة  األستاذة الدكتورة/ فينيس  
األسةةةةةةةةةةةةةةتةةةاذ بةةةالمركز القومي للبحو   

 ووزير البحث العلمي سابق ا
11 ،12/7 

تجليس واسةةةةةةةةةةتقبال اآلباء األسةةةةةةةةةةاقفة  
 الجدد

11 ،12/8-
10 

تجليس نيافة األنبا فام أسةةةةقف شةةةةرق  
 14/10، 13 المنيا وتوابعها

اسةةةةتشةةةةهاد نبيل حبشةةةةي سةةةةالمة  من  
 16/9، 15 مدينة بئر العبد بشمال سيناء

حول تنفيةةةذ الحكم على المتهم بقتةةةل 
مقةةةةةار   أبو  دير  ور يس   –أسةةةةةةةةةةةةةةقف 

 بوادي النطرون 
19 ،20/8 

نياحة نيافة األنبا سةةةةةةةةةلوانس أسةةةةةةةةةقف 
بةةةةةةةاخةةومةةيةةوس   األنةةبةةةةةةةا  ديةةر  ور ةةيةةس 

 "الشايب" باألقصر
21 ،22/9 

 ب« رسالة من قداسة    4في ذكرى »
 32/4، 31 البابا تواضروس الثاني إلى اللبنانّيين  

األرخن األسةةةةتاذ الدكتور فوزي  نياحة 
 اسطفانوس

33 ،34/7 

أطروحات مضةةةةةةةةةةةيئة في الدراسةةةةةةةةةةةات  
 القبطية بالجامعات المصرية

35 ،36/17 

نيةةةاحةةة مثلةةةث الرحمةةةات نيةةةافةةة األنبةةةا 
 بطرس أسقف شبين القناطر

35 ،36/4-
5 

ملتقى لوجوس األول لشةباب الكنيسةة 
 القبطية األرثوذكسية

35 ،36/6-
11 

العةةامةةة تحتفةةل   أسةةةةةةةةةةةةةةقفيةةة الخةةدمةةات
بذكرى تسسةةةةةةةيسةةةةةةةها والذكرى األربعين 

  ستشهاد نيافة األنبا صمو يل

39 ،
40/16-17 

نيافة األنبا هدرا مطران أسةةةةوان وكوم  
ا نةةةبةةةةةةةا  ديةةةر  ور ةةةيةةةس  وإدفةةةو  امةةةبةةةو 
بةةةةةاخوميوس بحةةةةةاجر ادفو يرقةةةةةد في  

 الرب

39 ،40/4-
7 

نيةافةة األنبةا كةاراس األسةةةةةةةةةةةةةةقف العةام 
الكبرى يرقةد في  إليبةارشةةةةةةةةةةةةةةيةة المحلةة 

 الرب

41 ،42/4-
7 

 44/11، 43 العيد التاسع لجلوس قداسة البابا
الكنيسةةةةةةة القبطية األرثوذكسةةةةةةية توقع  

من وزارة    بروتوكول تعةةةةاون مع كةةةةلّ  
الدولة للهجرة وشةةةةةةةةةةةئون المصةةةةةةةةةةةريين 

 بالخارج ومؤسسة حياة كريمة

45 ،46/10 

ا حتفةال بةاليوبيةل الةذهبي لسةةةةةةةةةةةةةةيةامةة 
 50/4، 49 نيافة األنبا باخوميوس
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ال جتعل فكرك يسبق األزمان الت حددها لك وال تظهر نفسك أنك أحكم منه. )القديس يوحنا ذهىب الفم(

ـــّريَر عاتًيـــا، واِرًفـــا ِمثـــَل َشـــَجَرٍة  »قـــد رأيـــُت الشِّ
شـــاِرَقٍة ناِضـــَرٍة. َعَبـــَر فـــإذا هـــو ليـــس بَمْوجـــوٍد، 
وانُظـــِر  الكاِمـــَل  الِحـــِظ  يوَجـــْد.  فَلـــْم  والَتَمســـُتُه 
أّمـــا  ـــالَمِة.  السَّ إلنســـاِن  الَعِقـــَب  فـــإنَّ  الُمســـَتقيَم، 
األشـــراُر فُيبـــادوَن جميًعـــا. َعِقُب األشـــراِر َينَقِطُع. 
، ِحصِنهْم  ّديقيَن فِمْن ِقَبِل الـــرَّبِّ أّمـــا َخـــالُص الصِّ
وُيَنّجيِهـــْم.  الـــرَّبُّ  وُيعيُنُهـــُم  الّضيـــِق.  َزمـــاِن  فـــي 
ُينِقُذُهـــْم ِمـــَن األشـــراِر وُيَخلُِّصُهـــْم، ألنَُّهـــُم احَتَمـــْوا 

)مزمـــور٣٥:٣7-40(. بـــِه.« 

يتكلـــم المرنـــم فـــي هذه اآليات عـــن صفة هامة 
لإلنســـان الحكيـــم، وهـــي أنـــه إنســـان ســـالمة، أي 
أنـــه يصنـــع الســـالم فـــي حياتـــه، والوصيـــة تقـــول: 
الِم، ألنَُّهْم أبناَء هللِا ُيدَعْوَن«  »طوَبى لصاِنعي السَّ
)َمتَّى9:٥(، وصناعة الســـالم »صناعة صعبة«، 
الســـالم  ألجـــل  القـــداس  فـــي  باســـتمرار  ونصلـــي 
ونقـــول: »الســـالم الـــذي مـــن الســـموات أنزلـــه على 
قلوبنـــا جميًعـــا...«، فالســـالم احتيـــاج لكل إنســـان.
ويتـــردد هنـــا الســـؤال: ما الذي يســـرق من 

اإلنســـان سالمه؟
)1( أن يظـــن اإلنســـان أن األمـــور ال تســـير 
بحســـب هـــواه، يتخيـــل شـــيًئا معّيًنـــا، والدنيـــا تســـير 

آخر.  بشـــكل 
)2( أن تتابـــع أخطـــاء اآلخريـــن، ال تنظر إلى 
أي شـــيء صالـــح فـــي اآلخـــر، بـــل إلـــى أخطائـــه 
حضـــور  هـــو  النـــاس  حضـــور  فيصيـــر  فقـــط، 

ألخطائهـــم. 
)٣( إحساس الظلم، وقد يكون هذا االحساس 

حقيقًيا أو واقعًيا، وقد ال يكون كذلك! 
)4( الحيـــاة فـــي الخطيـــة التـــي أهـــم صفاتهـــا 
أنهـــا تنـــزع الســـالم، لذلـــك نصلـــي ونقـــول: »يـــا 
ملـــك الســـالم أعطنـــا ســـالمك، قـــّرر لنـــا ســـالمك، 
واغفـــر لنـــا خطايانـــا«، ألن الســـالم مرتبط بغياب 
الخطيـــة، فـــإن ُوِجـــدت الخطيـــة غـــاب الســـالم. 

)٥( اإلنســـان الضعيـــف األعصـــاب، أبســـط 
كلمـــه تغضبـــه.

بعـــض  بســـبب  الســـالم  يغيـــب  أحياًنـــا   )6(
األمراض الجســـدية التي قد ُتســـبِّب توتًرا لإلنسان. 
)7( ســـبب آخر هو المخاوف.. مثل الطالب 
مـــن  قـــدر  عنـــده  تجـــد  االمتحـــان  علـــى  المقبـــل 
الخـــوف فـــي حـــدود ســـليمة، لكن لـــو زاد عن حّده 

تجعلـــه مضطرًبـــا.

حياتـــك، وتحـــل المشـــكلة وتصنع ســـالًما. ال تنَس 
قـــول المزمـــور »فـــإن الَعِقـــب إلنســـان الســـالمة«، 
أي ان النتيجـــة النهائيـــة هــــــــــــــي لإلنســــــــــــــان الذي 

يصنع ســـالًما. 
فـــي ميـــالد الســـيد المســـيح، ســـبحت المالئكة: 
ـــالُم،  »الَمجـــُد هلِل فـــي األعالـــي، وعَلى األرِض السَّ
الَمَســـرَُّة« )لوقـــا14:2(، أي أن هـــدف  وبالنـــاِس 
الســـيد المسيـــــــــح أساًســـا أن يصنـــع الســـالم الـــذي 
غـــاب عـــن البشـــر، ويتبقـــى االختيـــار لإلنســـان: 
هـــل ســـيختار الســـالم أم ال؟ جـــاء الســـيد المســـيح 
ليقدم ســـالمه، ودائًما نخاطبه »يا ملك الســـالم«، 
وكلمـــة ملـــك هنـــا معناهـــا أنـــه مصدر الســـالم، ال 
أحـــد غيـــره يقـــدر أن يمنحنـــا الســـالم. ونحـــن نأخذ 
الســـالم مـــن المســـيح ونصنعـــه ونقدمـــه لآلخرين. 
فـــي  يقـــع  اإلنســـان،  عـــن  الســـالم  يغيـــب  حيـــن 
خطايـــا كثيـــرة أشـــهرها الغضب، والحقد، واللســـان 
المنفلـــت، ألن فـــي ســـاعة الغضـــب يغيـــب العقل، 
ويكـــون اإلنســـان عدوانًيـــا.. لذلـــك يجـــب أن تنتبـــه 
مـــن  تخـــرج  أن  قبـــل  تقولهـــا وتزنهـــا  كلمـــة  لـــكل 
فمـــك لئـــال يتعـــب منهـــا أحـــد. معظـــم المشـــكالت 
فـــي العالـــم كلـــه على مســـتوى الشـــعوب ومســـتوى 
األمم والمجتمعات واألســـر واألفراد، تبدأ بكلمة!! 
احـــرص أن تكـــون الكلمـــة فـــي محلهـــا، واعـــرف 
أن كلمـــــــــــــــة الغضـــــــــــــــب ممكـــــــــــــــن أن تجرح جًدا 
وتنـــزع ســـالم اآلخـــر، فـــي حين أن الكلمـــة الطيبة 
ســـالًما  اصنـــع  اآلخـــر.  بهـــا  تكســـب  أن  ممكـــن 
الطيبـــة،  والكلمـــة  باإلحســـان  ولطفـــك،  بمحبتـــك 

التشـــجيع.  وكالم 
يمكـــن لـــألب أو األم أن يوّبخـــا ابنهمـــا علـــى 
باآلخريـــن،  مقارنـــة  يعّيـــراه  أو  االمتحـــان  نتيجـــة 
وهكذا ينزعان ســـالمه مرتين، مرة بســـبب النتيجة 
واألخرى بســـبب الكلمات التي تهدم، بداًل من أن 
يشـــّجعاه لكـــي ما يتحســـن مســـتواه، وهكـــذا يمنحاه 
رجـــاًء وفـــي نفـــس الوقـــت يحتفظان بهـــدوء البيت. 
التفاهـــم يصنــــــــــــــع ســـالًما، »الجـــــــــــــــواب اللّين 
يصـــرف الغضــــــــــــــــــب«، الكلمـــة الحكيمة تصرف 
الغضـــب، اإلبطـــاء فـــي الـــرد يصـــرف الغضـــب. 
المناســـب  والوقـــت  المناســـب  األســـلوب  اختيـــار 

للـــكالم يمنـــع الغضـــب. 
اإلنســـان الذي يصنع ســـالًما هو الذي ينجح، 
الـــذي  هـــو  الســـالم  فـــي  يعيـــش  الـــذي  اإلنســـان 

يســـتطيع أن يـــؤدي الـــدور المنـــوط بـــه.
لتكـــن طلبـــة كل بيـــت في هذا العام: »الســـالم 
الـــذي مـــن الســـموات أنزله على قلوبنـــا جميًعا، بل 
وســـالم هـــذا العمـــر أنعم بـــه لنا إنعاًمـــا... يا ملك 
الســـالم أعطنـــا ســـالمك، قـــّرر لنا ســـالمك، واغفر 
لنـــا خطايانـــا«؛ إللهنـــا كل مجـــد وكرامـــة من اآلن 

وإلى األبـــد. آمين.

عظة األربعاء 22 ديسمبر من المقر البابوي بالقاهرة

)8( مـــن أكثــــــــــــر األشيــــــــــــاء التـــي تنـــزع عـــن 
اإلنســـان ســـالمه، األخبـــــــــــــار. متابعـــه األخبـــار، 
وعلـــى األخـــص المزعجـــة منهـــا، ســـواء تلقيناهـــا 
مـــن الميديـــا أو مـــن بعـــض المـــاس الذيـــن يهـــوون 

تناقـــل األخبـــار! 
)9( األفـــكار، فهنـــاك مـــن يفكـــر أكثـــــــــــــــر من 
الـــالزم، فدائًمـــا حالـــة التفكيـــر عنــــــــــــــده متوتــــــــــــــرة 

ألنهـــا مســـتمرة. 
)10( اســـتعجال حـــل المشـــاكل أيًضـــا يجعـــل 

اإلنســـان يتعـــب ويفقـــد ســـالمه ويضطـــرب.
)11( الظـــروف المحيطـــة، ربما كالم الناس، 

المشـــاهد التي رآها...
وحيـــن يفقـــد اإلنســـان ســـالمه يقـــع فـــي دائـــرة 
أرســـطو:  اليونـــان  الفيلســـوف  يقـــول  الغضـــب! 
ســـهل،  أمـــر  فهـــذا  إنســـان  أي  يغضـــب  »أن 
لكـــن أن تغضـــب مـــن الشـــخص المناســـب، فـــي 
الوقـــت المناســـب، وللهدف المناســـب، واألســـلوب 
المناســـب؛ فهـــذا األمـــر ليـــس ســـهاًل«، ألن دائًمـــا 
فـــي حالـــه الغضـــب يفقـــد اإلنســـان القـــدرة علـــى 
الســـيطرة علـــى كالمـــه ونظراتـــه وانفعاالته وحركة 
يده وحركة جســـمه بصفة عامة، لذلك قيل: »ولو 
أقـــام الغضـــوب أمواًتـــا فما هو بمقبـــول أمام هللا«! 
يحكـــي لنـــا الكتـــاب المقـــدس عن أبينـــا إبراهيم 
أبـــي اآلبـــاء ولـــوط ابـــن أخيـــه، ووكيـــف حصلـــت 
منازعـــة بيـــن رعـــاة االثنيـــن، وعلـــى الرغـــم من أن 
لوًطـــا هـــو األصغـــر، لكن إبراهيم تصـــّرف بحكمة 
وصنـــع ســـالًما، وأعطـــى لوًطـــا أولويـــه االختيـــار. 
هنـــا حكمـــة التصـــّرف؛ صـــرف شـــيطان الغضـــب 
وشـــيطان الخـــالف وشـــيطان النـــزاع، وفـــي نفـــس 
الوقـــت تنـــــــــــــــــازل عن أحقيتــــــــــــــــه ألنه هو الكبير، 
وقـــّدم لآلخــــــــــــــــــر حق االختيـــار، واختــــــــــــــــــار لوط 

ســـدوم وعمورة. 
موقـــف آخـــر يذكـــره لنـــا الكتـــاب عـــن أبيجايل 
ونابـــال زوجهـــا الـــذي كان أحمـــق بالحقيقـــة، حين 
طـــرد رجـــال داود لذيـــن أرســـلهم لـــه طالًبـــا بعـــض 
االحتياجـــات، فقـــّرر داود ان يميـــت نابـــال، وحين 
ســـمعت أبيجايـــل زوجـــة نابـــال بالقصـــة، نزعـــت 
الموجـــودة  المـــؤن  بعـــض  أخـــذت  فتيـــل األزمـــة، 
وبعـــض األطعمـــة بوفـــرة، وأســـرعت لمالقـــاة داود 
القـــادم لكـــي ينتقـــم، وكلمتـــه بـــكالم حكمـــة، فقـــال 
لهـــا داود النبـــي: »مبارك عقلـــك«، ويقصد مبارك 
حكمتـــك، وهكـــذا صنعـــت حكمة أبيجايل ســـالًما. 
هـــذه القصـــص هـــي للتطبيـــق فـــي حياتنـــا، يمكنك 
أن تطّبـــق نفـــس األســـلوب فـــي أي أزمة تنشـــأ في 

إنسان السالمة
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 من أية تأمالت روحيه. )يوحنا اكسيان(
ً
ال تملك الشياطني وسيلة تتملك بها ع اإلنسان، أو تستطيع بها أن تقتحم نفسه، إال إذا جردتة من لك فكر مقدس، وجعلته فارغ

هللا خلـــق اإلنســـان كائًنـــا عاقاًل. 
يذكـــر ســـفر التكويـــن »وجبـــل الـــرب 
اإلله آدم تراًبا من األرض ونفخ في 
أنفـــه نســـمة حيـــاة فصـــار آدم نفًســـا 
حيـــة« )تـــك7:2(، فاإلنســـان يتكّون 
مـــن جســـد مصـــدره األرض، ونفـــس 
هـــي  لذلـــك  هللا،  مصدرهـــا  عاقلـــة 
نفـــس عاقلـــة خالـــدة ال تمـــوت بموت 
العاقلـــة  النفـــس  أو  العقـــل  الجســـد. 
التـــي وهبهـــا هللا لإلنســـان لـــم ُتعـــَط 
لباقـــي الكائنـــات الحيـــة التـــي خلقهـــا 
هللا، لذلـــك أعطـــى هللا لإلنســـان أن 
يتســـّلط »علـــى ســـمك البحـــر وعلـــى 
طير الســـماء وعلى كل حيوان يدّب 

علـــى األرض« )تـــك28:1(.
اإلنســـان ذو النفـــس العاقلـــة لـــه 
حريـــة اإلرادة، لـــذا أعطـــاه هللا وصية 
»أّمـــا شـــجرة معرفـــة الخيـــر والشـــر 
فـــال تـــأكل منها، ألنك يـــوم أن تأكل 
)تـــك17:2(،  تمـــوت«  موًتـــا  منهـــا 
وألن اإلنســـان لـــه حريـــة اإلرادة أن 
يفعل الخير أو الشـــر لذلك ُيحاَســـب 
يـــوم  فـــي  أفعالـــه  علـــى  اإلنســـان 

الدينونـــة. 
العقـــل أو النفـــس العاقلـــة جـــزء 
أساســـي فـــي الطبيعـــة البشـــرية منـــذ 
خلـــق آدم. خلـــق هللا حـــواء مـــن آدم 
وخلقهـــا كائًنـــا عاقـــاًل أيًضـــا ولكن لم 
ينفخ في أنفها نسمة حياة، بل يذكر 
ســـفر التكويـــن »وبنـــى الـــرب اإللـــه 
الضلـــع التـــي أخذهـــا مـــن آدم امـــرأة 
وأحضرهـــا إلـــى آدم« )تـــك22:2(، 
ورتّـــب هللا أن يخلـــق باقـــي الجنـــس 
البشـــري مـــن آدم وحواء، لذلك يذكر 
ســـفر التكويـــن »وباركهم وقـــال لهم: 
األرض  وأمـــألوا  وأكثـــروا  أثمـــروا 

)تـــك28:1(.  وأخضعوهـــا« 
لكـــن  نحـــن جميًعـــا خليقـــة هللا، 
هللا لـــم يخلقنـــا كما خلـــق آدم وحواء، 
ولكنـــه يخلقنـــا مـــن خـــالل التناســـل 
النفـــس  البشـــري.  الجنـــس  وتكاثـــر 
العاقلـــة لإلنســـان تبـــدأ مع بـــدء حياة 
اإلنســـان، فـــال يوجد وقـــت يوجد فيه 
جســـم اإلنســـان -حتى لو خلية مثل 
بـــة- بـــدون النفس  البويضـــة الُمخصَّ
العاقلـــة، فالجنين ال يتكّون في بطن 
أمـــه ثـــم تأتـــي عليـــه النفـــس العاقلة، 
الجنيـــن.  بـــدء  مـــع  معـــه  تبـــدأ  بـــل 
بشـــرًيا ألن  ُيســـّمى جنيًنـــا  فالجنيـــن 

بـــه نفًســـا عاقلـــة، وهـــذه ميـــزة عـــن 
جنيـــن الحيوانـــات. كما أنه إن كانت 
النفـــس العاقلـــة تأتـــي علـــى الجنيـــن 
أيـــن تأتـــي؟ ومـــاذا  بعـــد فتـــرة فمـــن 
عليـــه  تأتـــي  حتـــى  الجنيـــن  ُيســـّمى 

النفـــس العاقلـــة؟

مـــن  تبـــدأ  اإلنســـان  حيـــاة  إن 
بنفـــس  وتبـــدأ  اإلخصـــاب،  لحظـــة 
عاقلـــة تســـتمر حتـــى موته الجســـدي 
حيـــن تفارقـــه النفـــس العاقلـــة حتـــى 
النفـــس  تعـــود  الدينونـــة حينمـــا  يـــوم 
إلـــى الجســـد الـــذي خرجـــت منـــه في 
القيامـــة. لكـــن مـــا عالقـــة العقـــل أو 
النفـــس العاقلـــة بالجســـم؟ ليكـــن هـــذا 

القـــادم. حديثنـــا 

bishopserapion@lacopts.com

العقل البشري

أسرة مكتبة المحبة بشبرا

وأسرة المرحوم

فيكتور يونان خنلة
األستاذة أوديت فيكتور

المحاسب برتي فيكتور

المهندس نزيه فيكتور

يهنئون

صاحب الغبطة والقداسة
البابا المعظم

األنبا توارضوس اثلاين
بابا اإلسكندرية

وبطريرك الكرازة المرقسية
وسائر أساقفة الكنيسة القبطية 

ومجامع الرهبان والراهبات
وأقباط مصر في الداخل والخارج

بالعام الجديد
وعيد الميالد المجيد
راجين أن يكون عاًما

مليًئا بالخيرات
وعيًدا سعيًدا على الجميع

ونحــن فــي بدايــة عــام جديــد نــرى 
لحيــاة  الجديــدة  البدايــة  فكــرة  أهميــة 
اإلنســان  ينــدم  مــا  فكثيــًرا  اإلنســان، 
علــى موقــف أو تصــرف أو كلمــة أو 
إجــراء، ويتمنــى لــو عــاد الزمــن للــوراء 
لكــي يصّحــح هــذا الخطــأ؛ وال يمكــن 
أن تعــود عقــــــــــــــــارب الســاعة للــــوراء 

مــرة أخــرى.
لذلــك يحــاول اإلنســان أن يصّحــح 
الماضــي عــن طريــق المســتقبل، وهــذا 
مــا نعنيــه بالبدايــة الجديــدة، فــكل يــوم 
جديــد يمثــل بدايــة جديـــــــــــــــدة، كذلــك 
جديــد  شــهر  وكل  جديــد  أســبوع  كل 
وكل عــام جديــد.. كل هــذه البدايــات 
فــرص يجــب أن يســتفيد منهــا أي فــرد 
حكيــم إلصـــــــــــــــالح أخطائــه وتصحيــح 

مســيرة حياتــه..
ولكــن الســؤال اآلن: كيــف يمكــن 

إجــراء هــذا التصحيــح؟
ولإلجابــة علــى هــذا الســؤال يجــب 

معرفــة األمــور اآلتيــة: 
1- مقاييس الخطأ والصواب: 

لــكل شــخص وجهــة نظــــــــــر فــي 
األمــور ومقاييســه الشــخصية لحياتــه 
بــكل اتســـــــــــــاع ســواء معامالتـــــــــــــه أو 
ــه أو اختياراتــه  تصرفاتــه أو كلماتـــــــــــــــــ
للقواعــد التــي يراهــا جديــرة بــأن تقــود 
كل أمــوره الخاصــة والعامــة، فهنــاك 
وعــدم  والشــدة  العنــف  أن  يــرى  مــن 
احتــرام مشــاعر النــاس وســيلة تحكــم 
نجاحــه  مقيــاس  ويعتبرهــا  أمــوره  كل 
تعامالتــه  أو  لآلخريــن  قيادتــه  فــي 
معهــم، بينمــا البعــض اآلخــر يجــد فــي 
المعاملــة الحســنة وكســب ثقــة النــاس 
تجعلــه  التــي  اللطيفــة  الطريقــة  هــي 
ناجًحــا فــي قيادتــه لآلخرين ومعامالته 
الحكيمــة لمعرفــة متــى يكــون حازًمــا 
ومتــى يكــون لطيًفــا، متــى يعّنــف غيــره 

الــخ.  ومتــى يالطفــه... 
تتناســب  شــخصية  خيــارات  إنهــا 
ومالمــح الشــخصية التــي يعيــش بهــا 
اإلنســان، وعليهــا يتوقــف نجاحــه أو 
أيًضــا  وعليهــا  حياتــــــــــــــه،  فــي  فشــله 
يتوقــف مســتقبل عالقاتــه االجتماعيــة 
والعمليـــــــــــــــــة بــــــــــل ومستقبله األبـــــــــــدي 

مــع هللا..
ومصــادر هــذه المقاييــس للخطــأ 

والصــواب: هــي متعــددة وكثيــرة:
بعضهــا دينـــــــــــي: مثــــــــــل الوحــي 

اإللهـــــــــي فــــــــي الكتـــــــــــــــب المقدســــــــــــــة 
وتعاليــم الديــن.

وبعضها إجتماعــــي: من استفادة 
اإلنســـــــــــان مــــــــــــن أسرتــــــــــــــه أو عملـــــــــه 

أو المجتمــع الــذي عــاش فيــه.
وبعضهــا شخصــــــــي: يخــــــــــــص 
ــه ونـــــــــــــوع  ــان وثقافاتــــــــــ فكــر اإلنســــــــــــــــ

دراســته وخبراتــه.
باإلضافـــــــــــة لضميـــر اإلنســــــــــــــــــان 
ــه أساســـــــــــــــي ألي فــرد  الــذي هــو ُموجِّ

فــي مجتمعنــا.
فالضميـــــــــــر: هو محكمة تلقائية 
ذاتيــة شــخصية مالزمــة لنــا فــي كل 
مواقفنــا الحياتيــة والمصيريــة والعمليــة، 
بــل  كلهــا  قراراتهــا  فــي  يتحكــم  بــل 
هــو  بمــا  والمشــاعر  للفكــر  ويوحــي 

أو خطــأ. صحيــح 
ويلــزم للضميــر أن يكــون ســليًما 
فــي تكوينــه، قوًيــا فــي تأثيــره، صحيًحــا 
احتوائــه  فــي  وكامــاًل  أحكامــه،  فــي 
المخيــف  ومــن  واألحــداث.  للمواقــف 
أن يكــون الضميــر مريًضــا ألنــه حتًمــا 
ســيقود لتصرفــات خاطئــة كمثــل مــن 
ــا باألخــذ بالثــأر مــن  يأخــذ قــراًرا خاطًئ
إنســان قاتــل مثــاًل، بينمــا القتــل جريمــة 
األرضــي  القانــون  عليهــا  يعاقــب 
والســماوي أيًضــا، وأي ضميــر ســليم 
أو  القتــل  علــى  يوافــق  أن  يمكــن  ال 
اإليــذاء أو خســارة نفــس بشــرية يمكــن 

بهــا... االحتفــاظ 
يتعــود  التــي  العــادات والتقاليــد: 
وعملــه  أســرته  فــي  اإلنســان  عليهــا 
واألجــواء التــي يخالطهــا فــي عالقاتــه 
المتعــددة بالمجتمــع، فاألســرة المتدينــة 
يكتســب فيها اإلنســان روح التدين في 
كل أفــكاره وتصرفاتــه، واألســرة غيــر 
المتدينــة تســود فيهــا قواعــد المجتمــع 
غيــر المتديــن المــادي الــذي ال ُيقــّدر 
الديــن وال العبــادة وال رجــال الديــن وال 

وصايــا هللا... الــخ.
فحًقــا الديــن المعاملــة، وأي إيمــان 
بــدون أعمــال ميــت أي ليــس لــه تأثيــر 

علــى اآلخريــن..
أن  يتضــــــــــــح  ســبق  مــا  كل  مــن 
قــرارات اإلنســان تحتــاج إلــى مراجعــة 
قواعــد  علــى  بنــاء  وتصحيــح  وتــرٍو 

حياتنــا فــي  ومســتقرة  ثابتــة 
ــع  ــام والجميــــــــــ ــل عـــــــــــــــــ وكـــــــ

بكـــــــــــــل خيــر وســالم..

anbabenyamin@hotmail.com
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.)القدديس أثناسيوس الرسوىل(
ً
من يعاتبك ويوخبك ع زالتك، احبه مثل نفسك واختذه لك صديقا

مـــن  البشـــارة،  قصـــة  نتصـــور 
خـــالل مـــا حكـــى بـــه القديـــس لوقـــا 
)لـــو٣8-26:1(،  فـــي  اإلنجيلـــي 
حيـــث أن رئيـــس المالئكـــة غيريال 
يقـــف أمـــام الســـيدة العـــذراء مريـــم 
وهـــي  المخلـــص،  بميـــالد  يبشـــرها 
جالســـة على كرســـيها تستريح على 
مخـــدة حمراء مثل عروش الملوك، 
وعلـــى ردائهـــا الثـــالث نجـــوم رمـــز 
داوم بتوليتهـــا، ورأســـها يبـــدو أعلى 
قليـــاًل مـــن رأس المـــالك، وهذا يدل 
علـــى مكانتهـــا التي هـــي أعلى من 

الشـــاروبيم والســـارافيم. 
المـــالك  إبـــالغ  طريقـــة  إن 
بالبشـــارة ملفتـــة كثيـــًرا للنظـــر، فيها 
قـــوة واســـتعجال، حيـــث حركة ثيابه 
طائـــرة للخلـــف بالتـــوازي مـــع حركة 
قدميـــه، وأجنحتـــه ما زالـــت مفرودة 
قليـــاًل، ألنـــه علـــى أهبة االســـتعداد 
دائًمـــا لتلبيـــة أوامـــر الـــرب، ويبارك 
العـــذراء بيـــده اليمنى بإصبع واحد، 
ألنهـــا ســـتحمل فـــي أحشـــائها ذات 
تتقّبـــل  ونراهـــا  الواحـــــــدة،  الطبيعـــة 
عالمـــة  خاضعـــة  بـــرأس  البشـــارة 
اليمنـــى  يدهـــا  وترفـــع  التواضـــع، 
عالمـــة التسليــــــــــــــم، أو تشـــير بهـــا 
إلـــى فمهـــا حيـــث قالــــــــــت »هائنـــذا 
أمـــة الـــرب، ليكـــن لـــــــــي كقولـــك« 
)لـــــــو26:1-٣8(، أّمـــا يدهـــــــــــــــــــــــــا 

اليســـــــــــرى فتمســـــــــــك 
بالمغـــــــــــــــــزل، داللـــــة 
على أنهـــا النذيــــــــــــــرة 
وخادمـــة الهيـــكل، أو 
أن الســـيد المسيـــــــــــح 
سينســـج جســـــــده من 
جسدهــــــــــا،  نسيـــــــــــج 
وتشرق عليها حزمـــة 
النــــــــور من الدائـــــــــــرة 
الكونية األعلى وهي 
رمـــز للـــروح القـــدس 
عليهـــا،  حـــّل  الـــذي 
التـــي  العلـــي  وقـــوة 
ظّللتهـــا، لـــذا ُدعيـــت 
»معمـــــــــــــل االتحـــــــــاد 
الالهوتية  للطبيعتين 
والناسوتيــة«، ويظّلل 
على السيدة العــــذراء 
قطعـــــــــــــة قمـــاش من 
فـــوق، تربـــط بيـــن عموديـــن، فهـــذا 
يرمـــز لخيمة االجتماع أو الهيكل، 
الـــذي يحـــوي تابوت العهـــد، والمن 
إلـــى  يرمـــز  الـــذي  فيـــه،  الُمخفـــى 
وقيـــل  )خـــر22:2٥(،  العـــذراء 
القديـــم  العهـــد  همـــا  العموديـــن  إن 
والعهـــد الجديـــد، وأن هـــذه الســـتارة 
رمـــز للعذراء التـــي نقلتنا من العهد 
وأحياًنـــا  الجديـــد.  للعهـــد  القديـــم 
األيقونـــة،  لهـــذه  الناظـــر  يلحـــظ 
الســـيدة  خلـــف  خضـــراء  شـــجرة 
العـــذراء، فهي رمز لشـــجرة الحياة، 
الحيـــاة  لنأخـــذ  إليهـــا  عدنـــا  التـــي 
»مـــن يغلـــب فســـأعطيه أن يـــأكل 
مـــن شـــجرة الحيـــاة التـــي في وســـط 
وهـــي  )رؤ7:2(،  هللا«  فـــردوس 
رمـــز  الخضـــراء،  العليقـــة  أيًضـــا 
للســـيدة العذراء، والتي رآها موســـى 
التـــي  متعجـــب،  وهـــو  البريـــة  فـــي 
تغّنـــى بهـــا المرنم، وقـــال »والنيران 
تشـــعل جواها، ولم تمسســـها بأذية، 
طوباهـــا،  مريـــم  النـــور  أم  مثـــال 
تســـعة  الالهوتيـــة،  جمـــر  حملـــت 
أشـــهر فـــي أحشـــاها، وهـــي عـــذراء 
البشـــارة  هـــذه  فـــإن  ببكوريـــة«.. 
ســـتحل لغـــز هـــذا المشـــهد، حيـــث 
ســـتحمل العـــذراء جمـــر الالهـــوت، 

وهـــي لـــم تحتـــرق.

anbamartyros3@yahoo.com

أيقونة البشارة

»فــإذ لنــا أيهــا اإلخــوة ثقــة بالدخول 
طريًقــا  يســوع،  بــدم  األقــداس  إلــى 
بالحجــاب،  حًيــا،  حديًثــا  لنــا  كّرســه 
هكــذا  )عــب20:10(.  جســده«  أي 
فقــط  -ليــس  الرســول  بولــس  عّبــر 
فــي هــذه اآليــة مــن رســالة العبرانييــن 
الرســالة- عــن مفاعيــل  فــي كل  بــل 
الخــالص الــذي قدمــه لنــا الــرب يســوع 
وموتــه  تجســده،  خــالل  مــن  المســيح 
علــى الصليــب، وقيامتــه. وقــد فّســر 
لنــا بوضــوح فــي الرســالة كلهــا كيــف 
كانــت خيمــة االجتمــاع وذبائــح العهــد 
وظلهــا«  للســماويات  »شــبه  القديــم 
التــي  )عــب٥:8(؛ و»أمثلــة األشــياء 
فــي الســموات« )عــب2٣:9(؛ وكيــف 
الخيــرات  »ظــل  لــه  النامــوس  كان 
األشــياء«  صــورة  نفــس  ال  العتيــدة 

)عــب1:10(. 
وإذ نحتفل في هذه األيام المباركة 
بســر التجســد العظيــم، دعونــا ندخــل 
الرســول  بولــس  كلمــات  أعمــاق  إلــى 
العجيبــة: »... بالحجــاب أي جســده« 
يقصــد  مــاذا  تُــرى  )عــب20:10(. 
هــو  الحجــاب  بــأن  الرســول  بولــس 
هــو  الحجــاب  المســيح؟  الســيد  جســد 
فــي الحقيقــة حجــاب خيمــة االجتمــاع 
ســليمان  هيــكل  وحجــاب  )خــر26(، 
ســتارة  عــن  عبــارة  وكان  )1مــل6(، 
ســميكة بعــرض كــف اليــد فــي الســمك، 
باقــي  َمَثــل  -َمَثلــه  مصنوًعــا  وكان 
قمــاش خيمــة االجتمــاع ومثــل ثيــاب 
مبــروم  بــوص  مــن  الكهنــة-  رئيــس 
وقرمــز،  وأســمانجوني،  )كتــان(، 
وأرجــوان. كانــت تلــك الســتارة تفصــل 
حيــث  األقــداس  وقــدس  القــدس  بيــن 
كان َيستعلن الرب حضوره من خالل 
تابــوت العهــد والكاروبيــم. وأوضــح لنــا 
بولــس الرســول أن الحجــاب هــو جســد 
الســيد المســيح الــذي كــّرس لنــا طريًقــا 
جديًدا حًيا إلى األقداس. والحقيقة أن 
كل مــن األقمشــة التــي ُصنــع منهــا 
كانــت  الحجــاب  ووظيفــة  الحجــاب، 
فالبــوص  ذلــك.  إلــى  بوضــوح  تشــير 
المبــروم أو الكتــان كان لبــاس رئيــس 
منــه  ُيصنــع  وكان  )ال16(،  الكهنــة 
صــدرة القضــاء )خــر1٥:28(، ومنــه 
ُصنعت ثياب يوسف التي ألبسها إياه 
فرعــون )تــك42:41(. واألســمانجوني 
لــون  وهــو  اللــون  أزرق  قمــاش  هــو 
)البنفســجي(  األرجــوان  أمــا  الســماء. 
اليهــود،  ملــوك  قميــص  لــون  فــكان 
هــو  )األحمــر(  القرمــز  كان  بينمــا 

لــون رداء ملــوك األمــم. وكال اللونيــن 
كان أيًضــا فــي لبــاس رئيــس الكهنــة. 
والســيد المســيح أثنــاء محاكمتــه ُألبــس 
كالًّ مــن ثــوب األرجــوان )يــو2:19(، 
مــن  )مــت28:27(.  القرمــز  ورداء 
اعتبــر  لمــاذا  بوضــوح  نــدرك  َثــّم 
بولــس الرســول الحجــاب جســد الســيد 
المســيح. فــكل ألــوان الحجــاب تشــير 
كهنتنــا  رئيــس  المســيح  كــون  إلــى 
وملــك  وشــارعنا،  وقاضينــا  األعظــم، 
اليهــود، وملــك األمــم أيًضــا، كمــا أنــه 
اإللــه الــذي نــزل مــن الســماء. وليــس 
الحجــاب فقــط الــذي رمــز إلــى جســد 
الســيد المســيح، بــل خيمــة االجتمــاع 
بأكملهــا، وكذلــك الهيــكل )يــو21:2(.

أن  الحجــاب  وظيفــة  كانــت  وإن 
فــي  وحضــوره  الــرب  وجــه  يحجــب 
جســد  كان  فمــاذا  األقــداس،  قــدس 
أواًل،  إًذا؟  يحجــب  المســيح  الســيد 
اتخــذه  الــذي  المســيح  جســد  حجــب 
مــن العــذراء كل مجــد الهوتــه: »أخلــى 
فــي  آخــًذا صــورة عبــد صائــًرا  نفســه 

)فــي7:2(.  النــاس«  شــبه 
بــكل  الجســد  هــذا  حجــب  ثانًيــا، 
صفاتــه البشــرية عــن إبليــس وأعوانــه 
تدبيــر  الكهنــة  ورؤســاء  الملــوك  مــن 
وإال  الصليــب  خــالل  مــن  الفــداء 
لكانــوا امتنعــوا عــن صلبــه: »الحكمــة 
المكتومــة.... التــي لــم يعلمهــا أحد من 
عظمــاء هــذا الدهــر ألنهــم لــو عرفــوا 
لمــا صلبــوا رب المجــد« )1كــو7:2-

هــذا  ُســحق  أن  بمجــرد  لكــن   .)8
الجســد علــى الصليــب ومــات انشــق 
الحجــاب، واســُتعلن المكتــوم، وُعــرف 

)مــت26:10(.  الخفــي 
ثالًثــا، يحتجــب فــي جســد المســيح 
ســر  فــي  دمــه  مــع  نتناولــه  الــذي 
اإلفخارســتيا غفــران الخطايــا والحيــاة 
األبديــة. ولعــل هــذا الحجــب هــو مــا 
جعل إشــعياء النبي يكتب بروح النبوة 
قائــاًل: »حًقــا أنــت إلــه محتجــب يــا إلــه 
)إش4٥:1٥(. المخلــص«  إســرائيل 

المجــد كل المجــد لجســد المســيح 
علــى  انشــق  الــذي  الطهــر  كلــي 
جديــًدا  طريًقــا  لنــا  ًســا  ُمكرِّ الصليــب 
إًذا  فلنتهلــل  إلــى حضــن اآلب.  حًيــا 
فــي احتفــاالت التجســد ألننــا وإن ُكّنــا 
»ننظــر اآلن فــي مــرآة، فــي لغــز، لكــن 
)1كــو2:1٣(  لوجــه«  وجًهــا  حينئــذ 
داخــل  مــا  »إلــى  ندخــل  حينمــا 

)عــب19:6(. الحجــاب« 

hgby@suscopts.org

باحلجاب أي جسده
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اإلدانة يه اغتصاب اإلنسان حًقا من حقوق اهلل اليت لم يعطها ألحد من البرش أو املالئكة.. )املتنيح األنبا يوأنس أسقف الغربية(

ونحن نعيش في أجـــــواء احتفالنا 
بميـــالد رّبنـــا يســـوع المسيــــــــــح، هللا 
الكلمـــة الـــذي صـــار جســـًدا وســـكن 
)يـــو14:1(..  فينـــا، ورأينـــا مجـــده 
العجيبـــة  المالمـــح  بذهنـــي  طافـــت 
يوســــــــــــــــف  القديــــــــــــــــــس  لشـــخصّية 
النجـــار، الـــذي رافـــق أّمنـــا العـــذراء 
فـــي كّل تفاصيـــل تحّركاتهـــا، منـــذ 
المســـيح  للســـيد  ميالدهـــا  قبـــل  مـــا 
كان  فهـــو  شـــبابه..  بدايـــة  وحتّـــى 
رّب األســـرة الـــذي اهتـــّم بإعالتهـــا، 
وقيادتهـــا، ورعايتها من كّل جهة.. 
وقـــد اختـــاره هللا بعنايـــة للقيـــام بهذه 
نجـــح  والتـــي  الصعبــــــــــــة،  المهّمـــة 

فيهـــا بامتيـــاز..
نـــرى خمســـــــــــــــة مالمـــح  لعّلنـــا 
واضحـــة فـــي شـــخصّية هـــذا الرجل 
اختـــاره  لمـــاذا  لنـــا  تكشـــف  البـــار، 
هللا مـــن وســـط كّل شـــعب إســـرائيل 
ليكــــــــــــون بمثابـــة والـــده بالجســـــــــــــــد 

أمـــام النـــاس؟
أّواًل: هـــو عـــاش باإليمــــــــــــان 
والتســـليم الكامـــل هلل.. فلـــم يعِرف 
أبـــًدا خريطـــة كاملـــة لمـــا ســـيحدث 
معـــه، ولكّنـــه تعّلـــق بـــاهلل وســـار 
معـــه خطوة بخطوة، ويوًمـــا بيوٍم.. 
كان ينتظـــر التوجيـــه اإللهـــي قبـــل 
كّل خطـــوة، لكـــي يســـير طبًقـــا له.. 
كانـــت اللغـــة التـــي يتكّلـــم بهـــا هللا 
فـــكان  األحـــالم،  لغـــة  هـــي  معـــه 
ُيرِســـل لـــه الرســـائل مـــع مـــالك فـــي 
حلـــم الليـــل، وكان القديـــس يوســـف 
بـــدوره ُمطيًعا تماًما وبشـــكل فوري 
لمـــا يقولـــه هللا، حّتى لـــو كانت تلك 
الطاعـــة ُمكلِّفـــة وبها مشـــّقة كبيرة.. 
ولكـــّن ثقتـــه فـــي رعايـــة هللا كانت 

حـــدود..! بال 
ثانًيـــا: شـــهد له الوحي اإللهي 
)مـــت19:1(..  بـــاًرا  كان  أّنـــه 
ا.. فاســـتحّق أن يؤتَمن  ومهّذًبـــا جـــدًّ
اإللهــــــــــــــــــي..  ـــد  التجسُّ ِســـّر  علـــى 
التصـــق بـــاهلل وبخدمتـــه، فصــــــــــــار 
اســـمه خالـــًدا.. لـــم نـــَر منـــه انفعااًل 
متكّبـــًرا أو تصّرًفـــا خشـــًنا.. ولــــــــــــــم 
نســـمعه يعتـــرض علـــى شـــيء، بـــل 
تقّبـــل كّل التدابيـــر اإللهّية بخضوع 
ووداعــــــــــــــــــة وصبر، على الرغـــــــــــــــّم 

ِمّمـــا كان فيهـــا مـــن أمـــوٍر صعبـــة 
وغيـــر معتـــادة..!

ثالًثـــا: تمّيز بالهـــدوء والحكمة 
فـــي  التدُخـــل  وعـــدم  والبســـاطة، 
خصوصّيـــــــــــات الغيــــــــــر.. فـــكان 
صامًتـــا أكثـــر مـــن الســـّيدة العذراء، 
ولـــم يســـألها عـــن أســـرارها مـــع هللا، 
وال طلـــب منهـــا تأكيـــدات معّينـــة أو 
األناجيـــل  أّن  بـــل  تفاصيـــل..  أّيـــة 
كّلهـــا لـــم تذُكـــر لـــه أّية كلمـــة قالها، 
لقد كان ُيعبِّر فقــــــــــط بأعمالــــــــــــه 

ُحبًّا..! المملـــوءة 
بـــروح  يتمّتـــع  كان  رابًعـــا: 
الجندّيـــة فـــي احتمـــال المشـــّقات 
بصبـــر وبدون شـــكوى، على الرغم 
فصـــار  الســـّن..  فـــي  تقّدمـــه  مـــن 
المســـيح  ليســـوع  صالًحـــا  جنديًّـــا 
)2تـــي٣:2(.. لـــم تُكـــن التحـــرُّكات 
ذلـــك  فـــي  أبـــًدا  ســـهلًة  واألســـفار 
بالمثابـــرة  تحّلـــى  ولكّنـــه  الوقـــت، 
واحتمـــل المشـــّقات العظيمـــة، لكـــي 
يتّمـــم الرســـالة والخدمـــة التـــي كّلفـــه 

هللا. بهـــا 
لـــــــــه  خامًسا: تمّيـــــــــــــــز بتحمُّ
للمســـؤولّية، ُمعتِبًرا أّنها بركة من 
هللا لـــه.. قـــد تكـــون المســـؤولّية 
صعبـــة، ولكّنهـــا ُتفيـــد فـــي نضج 
اإلنســـان، وتؤّهلـــه لإلكليل.. وقد 
ال يفهـــم اإلنســـان تدابيـــر هللا في 
البدايـــة، ولكـــن مع مـــرور الوقت 
بـــدأ  لقـــد  هللا.  مقاِصـــد  يكتشـــف 
الوقـــت  بمـــرور  يوســـف  القّديـــس 
يفهـــم رســـالته، وأهّمية وجوده كزوٍج 
التـــي  مريـــم،  للقّديســـة  )ظاهرًيـــا( 
حـــرص الـــرّب يســـوع أن يحفـــظ لها 
كرامتهـــا فـــي المجتمـــع، بعـــد والدته 
العذراوّيـــة المعجزّيـــة منهـــا.. فـــكان 
كـــربٍّ  شـــخص  وجـــود  مـــن  البـــد 
لألســـرة.. وقـــد قـــام القديس يوســـف 

بهـــذه المهّمـــة خيـــر قيـــام..!
الحقيقـــة أّن القديس يوســــــــف 
النجــــــــــــار هو نموذج للخـــــــــــادم 
الـــذي يفــــــــرح هللا بالعمـــل معه.. 
يفرح بإيمانه وجّديتـــــــــــه.. بتواضعه 
وصبره.. بطاعته واســـتعداده لحمل 
المســـؤولّية بدون شكوى أو تذمُّر.. 
لذلك ســـيظّل قدوًة ونموذًجا عمالًقا 

للُخـــّدام، عبـــر كّل األجيال.

fryohanna@hotmail.com

القديس يوسف النجار اخلادم العجيب

f.beniamen@gmail.com

َشــَرح القديس يوحنا اإلنجيلّي ســر 
الكلمــات،  هــذه  فــي  اإللهــّي  التجســد 
أغســطينوس  القديــس  عبــر  هكــذا 
فــي  يشــرح  أن  يســتطيع  ]َمــن  قائــاًل: 
التعبيــر  هــذا  متناســقة  قليلــة  كلمــات 
الواحــد: »الكلمــة صــار جســًدا وحــلَّ 
فينــا«، لكــي يقودنــا لإليمــان بــأن االبــن 
مــن  ُوِلــَد  القديــر،  اآلب  هلل  الوحيــد 
الــروح القــدس ومــن العــذراء مريــم؟[. 
صــار  َجَســًدا:  َصــاَر  اْلَكِلَمــُة 
إنســاًنا كامــاًل: الجســد يعنــي الطبيعــة 
إطــالق  قبيــل  مــن  كاملــة  البشــرية 
)غريغوريــوس  الــكل  علــى  الجــزء 
النزينــزي رســالة 101(. لــذا كثيــًرا مــا 
كرر اآلباء أن ]الكلمة اتخذ جســًدا ذا 
نفــس عاقلــة[. يقــول القديــس كيرلــس 
المقــدس  الكتــاب  ]اعتــاد  الســكندرّي: 
أن يدعــو فقــط اإلنســان بكلمــة ]جســد 
اإلنجيلــّي  يقــول  فعندمــا   ،]σὰρξ
 Καὶ ὁ λόγοςاْلَكِلَمة َصاَر َجَسًدا«
 σὰρξ ἐγένετο«، فهــو ال ُيعلِّــم 
)ألنــه  جســد  إلــى  تغيــر  الكلمــة  بــأن 
غيــر متغيــر مــن آب غيــر متغيــر(، 
بــل أخــذ جســًدا بنفــس عاقلــة، وجعلــه 

بــه[. خاًصــا 
أن  دون  َجَســًدا:  َصــاَر  اْلَكِلَمــُة 
يتحــّول إلــى جســد: كلمــة »صــار« 
ال تعنــي تغّيــر وتحــّول، مثــل مــا جــاء 
اْمَرَأتُــُه  »َوَنَظــَرِت  لــوط  امــرأة  عــن 
ِمْلــٍح!«  َعُمــوَد  َفَصــاَرْت  َوَراِئــِه  ِمــْن 
عــن  قيــل  مــا  أو  )تــك26:19(، 
ِإَلــى  عصــا موســى عندمــا »َطَرَحَهــا 
اأَلْرِض َفَصــاَرْت َحيَّــًة« )خــر4:٣(، 
المعنــى ال ينطبــق علــى كلمــة  فهــذا 
َصــاَر  َ»اْلَكِلَمــُة  فــي عبــارة  »صــار« 
َجَسًدا«، ألن هللا ال يتغير: »أَلنِّي َأَنا 

)مــال٣:6(.  َأَتَغيَّــُر«  اَل  الــرَّبُّ 
اللغــة  فــي  جــاءت  صــار  كلمــة 
اليونانيــة ἐγένετο وتعنــي »اتخــذ« 
كيرلــس:  القديــس  يقــول  جســًدا. 
يقــول  كمــا  جســًدا  صــار  ]الكلمــة 
اتحــدت  لقــد  الالهوتــي،  يوحنــا 
بالطبيعــة  المحّييــة  اإللهيــة  الطبيعــة 
ُيفســر  ال  اتحــاًدا  األرضّيــة؛  البشــرية 
أن  ذلــك  مــن  نفهــم  ُيفقــه. ونحــن  وال 
عمانوئيــل واحــًدا ظهــر مــن الطبيعتيــن 
ألوهيتــه  حــدود  مــن  يخــرج  أن  بــدون 
بســبب الجســد الــذي اتخــذه[ )العظــة 
الفصحيــة 18(. تجســد بغيــر امتــزاج 
وال اختــالط وال تغييــر، أو أّي شــيء 
آخــر مــن هــذا القبيــل، وكل مــا حــدث 
لــه تدبيرًيــا، »َلِكنَّــُه َأْخَلــى َنْفَســُه، آِخــًذا 

ُصــوَرَة َعْبــٍد، َصاِئــًرا ِفــي ِشــْبِه النَّــاِس« 
)فــي7:2(.

يؤكــد ذلــك القديــس يوحنــا ذهبــي 
تســمع  عندمــا  ]هكــذا  بقولــه  الفــم، 
قــول الكتــاب »اْلَكِلَمــُة َصــاَر َجَســًدا« 
وال  ذهنــك  يضطــرب  ال  )يــو14:1( 
النفــس، ألن الجوهــر  تشــعر بصغــر 
االلهــي ال يتغيــر إلــى جســد، فمجــرد 
لكنــه  كفــًرا،  ُيعتبــر  هــذا  فــي  التفكيــر 
ظــل كمــا هــو آخــذا شــكل العبــد. لقــد 
»َصــاَر«  الفعــل  االنجيلــي  اســتخدم 
لكــي يســد أفــواه الهراطقــة، ألن هنــاك 
التدبيــر  أحــداث  كل  ان  يقــول  مــن 
فلكــي  خيــال،  مجــرد  كانــت  االلهــي 
ــد مســبًقا تجديفهــم، اســتخدم الفعــل  يفّن
»َصــاَر« الــذي ال يعنــي أن جوهــر هللا 
قــد تغيــر، بــل يعنــي أنــه اتخــذ جســًدا 
ــا[ )PG 59, 77-86(، فهــو  حقيقًي
ُولــد مثلنــا دون أن يفقــد مــا يخصــه.

َواْلَكِلَمــُة َصــاَر َجَســًدا: ولــم يتحــد 
بإنســان،  يتحــد  لــم  الكلمــة  بإنســان: 
يحمــل فســاد الطبيعــة والخطيئــة، لكنــه 
شــخصن لنفســه جســًدا خاًصــا بغيــر 
غريغوريــوس  القديــس  يقــول  فســاد. 
ولعنــة  خطيئــة  ]صــار  النيســي: 
)ســمات  ضعفنــا  ولبــس  ألجلنــا، 
وخصائــص طبيعتنــا(. إالَّ أنــه لــم يــدع 
الخطيئــة واللعنــة والضعــف المحيطــة 
بــه بغيــر شــفاء[. فالطبيعــة الناســوتية 
فــي المســيح كانــت تنمــو تحــت تأثيــر 
الحكمــة اإللهّيــة المتحــدة بهــا )لتكــن 
ال إرادتــي بــل إرادتــك(. أطــاع حتــى 
المــوت مــوت الصليــب. فاالبــن طــّوع 
طبيعتنــا البشــرية لــآلب فــي شــخصه 
بحريــة كاملــة. يقــول القديــس كيرلــس 
الكبيــر: ]لــم يصــر إلًهــا بينمــا كان مــن 
بحســب  هــو  بينمــا  بــل  إنســاًنا،  قبــل 
)ضــد  إنســاًنا[  صــار  إلــه  طبيعتــه 
الذيــن يتصــورون أن هلل هيئــة بشــرية 
)،Kata anqrwpomorfitwn

جعلــه  َجَســًدا:  َصــاَر  َواْلَكِلَمــُة 
القديــس  يقــول  الهوتــه:  مــع  واحــًدا 
كيرلــس الكبيــر: ]مــع الخــالف القائــم 
فــي  المتحدتيــن  الطبيعتيــن  بيــن 
مســيح  إال  ال يوجــد  حقيقيــة،  وحــدة 
مــا  االتحــاد  ُيلــِغ  لــم  وحيــد.  وابــن 
بيــن الطبيعتيــن مــن اختــالف، ولكــّن 
ســيدنا  فــي  همــا  والبشــرية  األلوهــة 
يســوع المســيح الواحــد. بعمــل إلهــي ال 
.)4 )الرســالة  عنــه[  التعبيــر  يمكــن 

»الَْكلِمَُة صَارَ جَسَدًا« )يو1: 14(
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أوضحنـــا ســـابًقا أن الهـــوس 
الكيهكـــي فـــي أصلـــه هـــو هوس 
ســـنوي، وُيســـّمى أيًضا »الهوس 
بعـــض  تنســـخه  إذ  الرومـــي«، 
قبطـــي  بربـــع  المخطوطـــات 
مخطـــوط  مثـــل  رومـــي  وربـــع 
األبصلموديـــه  المعلـــق  الديـــر 
المقدســـة المباركـــة )المخطوط 
غيـــر ُمرقَّـــم( مـــع مالحظـــه أنـــه 
بأنهـــا  األبصلموديـــة  ُتســـمَّ  لـــم 
ي  »أبصلموديـــه كيهكية«، وُســـمِّ
أيًضـــا »الهـــوس الكبيـــر« حيـــث 
ـــن الربـــع األول منـــه باللحـــن  ُيلحَّ
الكبيـــر، ثـــم ُيختـــم الربـــع األول 
بلحـــن Al الهـــوس، ثـــم ُتقـــال 
وُيختـــم  دمًجـــا،  أرباعـــه  باقـــي 
الهـــوس الكبيـــر فـــي آخـــر ربـــع 
بلحـــن آخـــر ُكتـــب عنـــه »ُيقـــال 

صوره مخطوط الدير المعلق االبصلمودية المقدسة المباركة

الصورة المرفقة من مخطوط الدير المعلق »األبصلمودية المقدسة المباركة« 
وُيالحظ الهوس الكبير يليه مباشرًة اإلبصالية عل الهوس، وعدم وجود مديح 

agioc o/ qeoc

fatherebraamelabnoby@gmail com

هـــذا الربـــع بلحنـــه المعـــروف«، 
وهـــو لحـــن قد اندثـــر ولكنه ُيقال 

دمًجـــا.  اآلن 
موســـيقاه،  جهـــة  مـــن  أّمـــا 
فبعد مقارنـــه المصادر الصوتية 
الموجـــودة حالًيـــا، ُوِجد اتفاق كل 
مرّتلي البيعة على أســـاس عظم 
بعـــض  موســـيقاه، ولكـــن هنـــاك 
جـــًدا  البســـيطة  االختالفـــات 
لذلـــك يجـــب االلتـــزام بمـــا ســـجله 
المعلـــم ميخائيـــل البتانوني كبير 
المرتليـــن قديًمـــا وهـــو المصـــدر 

الرئيســـي للحـــن. 
كان اللحن ُيصّلى في ســـهرة 
اآلحاد عامة حيث لم يكن هناك 
كيهـــك  بشـــهر  خاصـــة  تســـبحة 
عشـــر  الخامـــس  القـــرن  حتـــى 

تقريًبـــا، ويتضـــح ذلـــك جلًيـــا فـــي 
ختـــام الهـــوس الكيهكـــي إذ يختم 
?amhn Al ke? k?e ke، وهـــي 
التـــي ُتقـــال اآلن كمقدمه للهوس 
قبـــل  وذلـــك  يليـــه،  الـــذي  األول 
اندثـــار المقدمـــة األساســـية التي 
كان يقولهـــا كبيـــر الكهنـــه وهـــي 
وقبـــل   ،elehcon `hmac... 
إضافه بعـــض العناصر الحالية 
مثـــل مديـــح agioc ~o qeoc بعد 
الهوس الكبير )الكيهكي(، بينما 
تذكـــر هـــذا المديـــح أبصلموديـــة 
وأبصلموديـــة  المحـــرق  الديـــر 
القمـــص عطـــاهلل المحرقـــي أنـــه 
إبصاليـــة  علـــى  كمديـــح  ُيقـــال 
إبصاليـــه  ثـــم  الثانـــي،  الهـــوس 
قبطـــي،  األول  الهـــوس  علـــى 
ثـــم إبصاليـــه عربـــي، ثـــم يليهـــم 
الهـــوس األول. فمديـــح آجيـــوس 
كان محلًيا ولم يكن منتشـــًرا قبل 
طباعـــة أبصلموديـــة إقالديـــوس 
لبيـــب بـــك ســـنه 1910م، كاتبه 
مرتـــل ُيدعى يوحنا من ســـمنود، 
الجزيـــرة  طنـــط  إلـــى  انتقـــل  ثـــم 

أفنـــدي  عـــوض  ورتلـــه  )القليوبيـــة(، 
إلـــى أســـيوط  ســـرور، وأيًضـــا انتقـــل 
ورتلـــه المعلـــم عبـــد الســـيد إقالديـــوس 

طبـــل بأســـيوط. 
القبطـــي  اإلبصاليـــات  عـــن  أّمـــا 
فقـــد تـــم تأليفهـــا منـــذ القـــرن الخامـــس 
موســـيقي  عـــن  أّمـــا  تقريًبـــا.  عشـــر 
فـــي  اآلدام  والمدائـــح  اإلبصاليـــات 
معروفـــة  فطريقتهـــا  كيهـــك  شـــهر 
طريقـــة  أيًضـــا  يوجـــد  لكـــن  اآلن، 
أخـــرى محليـــة رائعـــة فـــي موســـيقاها 
وكانـــت منتشـــرة قديًما فـــي قنا ومعهد 
األلحـــان بأســـيوط الـــذي أسســـه األنبا 
مكاريـــوس )البابـــا مكاريوس الثالث(، 
وديـــر العذراء بدرنكـــة، ومدينة أبنوب 
التـــي ســـلمها هناك لتالميذهـــم المعلم 
مشـــرقي الكبيـــر والمعلـــم عبـــد النـــور 
)تنيحـــا خمســـينيات القـــرن العشـــرين 
لت صوتًيـــا للمعلم  تقريًبـــا(. كمـــا ُســـجِّ
أبنـــوب  مرتلـــي  كبيـــر  عيـــاد  رشـــدي 
لت  )1919م-1998م(، وأيًضا ُســـجِّ
الحديـــدي  إســـحق  القمـــص  بصـــوت 

)192٣م-1987م(.  بأبنـــوب 

عجيب أن اهلل يريدنا وحنن ال نريده. عجيب أن ننشغل عن أخلص حبيب يكلمنا وال نيب، وحينما يدعونا فال نستجيب. )ابلابا شنوده اثلالث(
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واظبوا ع الصالة، جتنبوا الغرور والعجرفة، رتلوا املزامري عند االستيقاظ، احفظوا ىف قلوبكم وصايا الكتاب املقدس. )األنبا أنطونيوس(

+ أخذ موسى يتأّمل وجوه النساء.. 
أنهـــا ليســـت غريبـــة عـــن وعيـــه.. إنـــه 
يـــدرك بروحـــه أشـــخاص الكثير منهن..
حـــي..«  كل  »أم  حـــوَّاء  فهـــذه   +
تحمـــل نســـاًل آخـــر ِعوًضا عـــن هابيل، 

شـــيًثا..«)1( ُيدعـــى 
ثلجـــي  بقميـــص  التحفـــت  وقـــد   +
اللـــون نقـــي.. وهـــو مخضـــب بقطـــرات 

عطـــًرا.. ينضـــح  مســـفوك  دم  مـــن 
+ استنشـــق موســـى رائحـــة العطـــر 
ـــد، فأحس بالراحة حتى األعماق.. وتنهَّ

+ وهـــذه ســـارة األميـــر الجميلـــة)2(، 
الميعـــاد..  أرض  فـــي  بوقـــار  تتهـــادى 
بـــه)٣(..  موعـــوًدا  غالًمـــا،  تحتضـــن 
يحمـــل فـــوق كتفيـــه أعواًدا مـــن أحطاب 
ورديَّـــة)4(.. معطـــرة بعبـــق بخـــور َجيَّْد.. 
ة الســـتقبال ذبيحة حب  واألحطـــاب ُمَعدَّ

متفـــّرد..
+ وأولئـــك.. إحداهـــن رفقة العروس 
فائضـــة  َفّخـــار  َجـــرَّة  تحمـــل  الســـعيدة، 
أرواًحـــا  تـــروي  الحـــي)٥(..  بالمـــاء 
جمـــاًل)6(..  َتَتَســـنَّم  ثـــم   + عطشـــى.. 
فـــي  يتأمـــل  لعريـــس  الرؤيـــة  وتطيـــل 
الحقل عند إقبال المســـاء)7(.. ثم تحمل 
يعقوًبـــا.. يصعد فوق الدرجات الروحية 

رؤيـــا)8(.. يســـتلهم 
+ واألخـــرى ليئة الزوجـــة الوفيَّة)9(، 
لكنهـــا  الشـــمس،  لوَّحتهـــا  ســـوداء، 
جميلـــة..! ال تملـــك رؤيـــة العيـــن، لكـــن 
تبصـــر مـــا لـــم تبصـــره العيـــن)10(.. ليئة 
صاحبـــة النســـل الملكـــي.. يهـــوذا)11(.. 
األمـــوات  وفـــي  األحيـــاء،  فـــي  يشـــفع 

دهـــور..!)12(. بعـــد  القـــادم  بالنســـل 
+ وأيًضـــا ثامار الكنعانية.. ليســـت 
مـــن شـــعب هللا، لكـــن التصقـــت بحميها 
يهـــوذا َغصًبـــا)1٣(.. فجـــاء فـــارص يعلن 
أن هللا يحـــب اإلنســـان مـــن أمـــم ويهود، 
فيشـــتركون جميًعـــا فـــي بـــركات األخبار 

السارة..
+ ثـــم تـــراءت قّدامـــه نســـاء آخريات 
لـــم يتعـــّرف موســـى عليهـــن.. لكـــن قيل 

لـــه إنهـــن ســـيأتين فـــي زمن قـــادم..
الرؤيـــا  وأطـــال  موســـى  فتأمـــل   +
وإذا امـــرأة واقفـــة بيـــن ُحـــزم مـــن أعـــواد 
الكتـــان، منّضـــدة فـــوق الســـطح تخفـــي 
رجـــال الحـــرب.. وُتثّبت في كوة منزلها، 
حبـــل القرمـــز.. فيـــه خالص للشـــعب.. 

)1( شيث بمعنى بديل، وهو ابن آدم وحواء، وقد ُولد بعد أن ُقتل هابيل، فكان بدياًل وعوًضا عنه – قاموس الكتاب المقدس – )تك 4:2٥(.

)2( سارة اسم عبراني معناه )أميرة( – قاموس الكتاب المقدس – )تك 11:12 و14(.

)٣( )تك 19:17(.  )4( )تك 6:22(.  )٥( )تك 1٥:24(.  )6( )تك 61:24(.  )7( )تك 6٣:24(.. )8( )تك 12:28-1٥(.

)9( كانت ليئة تعلم أن يعقوب يحب راحيل أكثر منها، ومع ذلك كانت تحبه محبة شديدة – انظر )تك 16:29-٣٥، تك ٣0:1-٣٥(.

)10( )تك 17:29(.   )11( )تك ٣٥:29(.  )12( )لو ٣٣:٣(.  )1٣( )تك ٣8(.  )14( اسم عبري معناه عابد أو عبًدا.  )1٥( أش 14:7(.  )16و 17( )أش 14:7(.  )18( )رؤ 14:6(.  )19()1صم12:16(.  

)20( )مز 9:4٥(.  )21( )مز 1٣:4٥(.  )22( )مز 1٥:4٥(.  )2٣( )أم 29:٣1(.  )24( )مر 6:1(.  )2٥( )لو 4٣:1(.  )26( )تك 1٥:٣( بتصرف.  )27( )تك 1:٥(.

الشـــعوب.. وظهرت فـــي األفق جوقات 
مـــن المالئكـــة يعطـــون المجـــد لمولـــود 

العذراء..
+ عندئـــذ بـــرز مـــن الجمـــع، فتـــى 
حـــالوة  مـــع  أشـــقر،  الصـــورة..  جميـــل 
العينيـــن)19(.. ويعلَّـــق فـــوق كتفيـــه ِكْنف 
ويحمـــل  الصيـــاد..  ومقـــالع  الراعـــي.. 
بيـــن ذراعيـــه قيثـــاًرا ذا أوتـــار عشـــرة..

القيثـــار..  أوتـــار  يحـــرك  أخـــذ   +
فتعالـــت أنغـــام عذبـــة.. ثـــم راح في حلم 
يتغنـــى.. »ُجعلـــت الملكة عـــن يمينك.. 
بذهـــب أوفيـــر..« )20(. وأضـــاف بنفـــس 
ابنـــة  مجـــد..  »كلهـــا  يغنـــي..  الحلـــم 
الملـــك فـــي خدرهـــا«)21(.. ثم وهو يتهلل 
فرًحـــا: »فـــي إثرها عـــذارى صاحباتها.. 
بفـــرح  يحضـــرن  إليـــك..  ُمْقِدَمـــاُت 
وابتهـــاج..«)22(. قال هـــذا، واختفى بين 

الجمـــوع..
بهـــي  آخـــر..  ملـــك  وتبعـــه   +
الطلعـــة.. يلبس بًزا.. ويعلو رأســـه، تاج 
ذهبـــي.. ألقـــى عنه التـــاج.. وتطلع إلى 
أعلـــى، يخاطـــب العـــذراء.. وهـــو يشـــير 
إلـــى النســـاء الواقفـــات.. يقـــول: »بنـــات 
كثيـــرات عملـــن فضاًل.. أمـــا أنت ففقِت 

جميًعـــا«)2٣(.. عليهـــن 
+ وبعـــده، جـــاءت ســـيدة عجـــوز.. 
متألقـــة العينـــان.. تحمـــل طفـــاًل، يلبـــس 
ثوًبـــا مـــن وبـــر اإلبـــل.. وعلـــى حقويـــه 
منطقـــة مـــن جلـــد)24(.. وهـــي تهتف من 
أعمـــاق القلـــب.. تقـــول: »مـــن أيـــن لـــي 
هـــذا.. أن تأتـــي أم ربـــي إلـــّي؟..«)2٥(.

+ وأخيـــًرا.. أقبل قس يركض، وهو 
يتغنى فرًحا.. بهتاف، ويقول: »ها هي 
العـــذراء.. تحمـــل االبن الوحيـــد.. مبدع 

الكـــون.. صاحب المجد العتيد..«.
متابًعـــا  يتأمـــل،  موســـى  ظـــل   +
نـــاداه  وأخيـــًرا..  أمامـــه..  يتـــراءى  مـــا 
الـــرب مـــن وســـط العليقـــة: »موســـى.. 
وأجـــاب:  موســـى  فأنتبـــه  موســـى«.. 
الـــرب:  وأضـــاف  رب«..  يـــا  »هاأنـــذا 
»هـــذه الرؤيـــا التـــي أنـــت تراهـــا.. هـــي 

الزمـــان«.. لمـــلء 
شـــارًحا:  الـــرب  أضـــاف  ثـــم   +

ثـــم تنجـــب بوعـــز، فضـــل القـــوة، فضـــل 
العـــز.. مـــن ســـلمون.. مـــا أجمـــل أعياد 

الميـــالد..
مـــن  أخـــرى،  امـــرأة  جـــاءت  ثـــم   +
بالحـــب  مملـــوًءا  قلًبـــا  تحمـــل  مـــوآب، 
النورانـــي، تجمـــع حزًما مـــن أعواد القمح 
فـــي  فرًحـــا،  تركـــض  وهـــي  الذهبّيـــة، 
حقلـــة بوعـــز.. ثـــم تحمل مولـــوًدا ُيدعى 
للمعبـــود..  عوبيـــد)14(.. يرفـــع صلواتـــه 
ل في سلسلة األنســـاب الملكية.. وُيســـجَّ

+ ظـــل موســـى يتطّلـــع في صمت، 
وبعـــد  أمامـــه..  يتـــراءى  لمـــا  دهًشـــا 
زمـــان ليـــس بقصيـــر.. أقبـــل شـــيخ بهي 
الطلعـــة.. ارتســـمت فـــي صفحـــة وجهـــه 
منتصـــب  كان  لكنـــه  األيـــام،  أخبـــار 
القامـــة.. عينـــاه ثاقبتـــان تطـــالن علـــى 
غيـــر المنظـــور.. شـــعره فضـــي المـــع، 
يتهـــّدل فـــوق كتفيـــه.. ولحيتـــه تنســـاب 

علـــى صـــدره مـــن غيـــر قيـــود..
+ كان الشـــيخ يتنبـــأ.. قـــال كالًمـــا، 
أذهل موســـى.. قال: »يعطيكم الســـيد.. 

نفســـه آية..«)1٥(.
الشـــيخ..  ســـماع صـــوت  + وعنـــد 
وأعطـــوا  إليـــه..  األنظـــار  كل  اتجهـــت 
للمتنبئ آذاًنا صاغية.. والشـــيخ يكمل، 
مـــا يتنبـــأ بـــه.. وهو ينظر فـــي اآلفاق.. 
لكأنمـــا يقـــف فـــوق المرصـــد.. يترقب.. 
ثـــم يقـــول: »هـــا العـــذراء تحبـــل.. وتلـــد 
األحـــداق..  كل  فاتســـعت  ابًنـــا..«)16(. 
تحملق.. عجًبا، واســـتغراًبا، وهو يقول: 

»وتدعـــو اســـمه عمانوئيـــل..«)17(.
+ وعنـــد انتهـــاء الرائي.. من إعالن 
الشـــرقي  األفـــق  فـــي  تجلَّـــت  الرؤيـــا.. 
عـــذراء تتألـــق نوًرا.. مثل ســـحابة نّيرة.. 

ســـريعة.. يعلـــو رأســـها، تـــاج يتألأل..
للجمـــع  تعطـــي  بوقـــار  أطلَّـــت   +
صبًيـــا..  تحتضـــن  وهـــي  ســـالًما.. 
يتمنطـــق عنـــد الثديين بمنطقـــة ذهبية.. 
كالصـــوف  أبيضـــان  وشـــعره  ورأســـه 
األبيـــض، كالثلـــج.. وعينـــاه تشـــتعالن، 

النـــار..!)18(. كلهيـــب 
+ وعندمـــا أطلَّت العـــذراء بطفلها.. 
ســـجدت كل األمـــم، وكل القبائـــل، وكل 

هـــي  الصبـــي  تحمـــل  التـــي  »العـــذراء 
المولـــود  والطفـــل  الحقيقيـــة..  العليقـــة 
المتوهـــج  األزلـــي..  الكلمـــة  هـــو  منهـــا 
بالنـــار اإللهية المقدســـة.. التي تضطرم 

أمامـــك«..
+ وبعد برهة، أوضح الرب، قائاًل: 
»الـــذي هـــو فـــوق الزمـــان.. ســـيأتي في 
ســـيأخذ  المتجســـد..  وغيـــر  الزمـــان.. 
جســـًدا.. ويظهـــر بيـــن النـــاس، مولـــوًدا 

عـــذراء«.. من 
+ وأضـــاف الـــرب: »إن الوعد آخذ 
فـــي التحقـــق يـــا رجـــل هللا«.. فتســـاءل 
موســـى دهًشـــا: »أي وعـــد يـــا رب؟«.. 
وأجـــاب الـــرب: »نســـل المـــرأة.. يســـحق 
رأس الحيـــة..«)26(. ثـــم أضـــاف: »أنـــا 
نزلت اآلن.. ألنقذ شـــعبي المتغرِّب في 
مصـــر.. من قبضـــة فرعون، وفي ملء 
الزمـــان.. أجـــيء.. ألخلـــص اإلنســـان، 

كل اإلنســـان.. مـــن قبضـــة إبليـــس«..
لكـــن  يتكلـــم..  أن  موســـى  َهـــمَّ   +
أســـكتته كلمـــات الرب، بحســـم: »هّيا يا 
موســـى.. أرســـلك بقـــوات مـــن عندي«،  
وأضـــاف: »قـــم.. اعمـــل مـــا أوصيتـــك 

به«..
+ ثـــم لـــم يـــِع موســـى شـــيًئا.. كان 
ر المشـــاعر.. انطـــرح إلى األرض  مخـــدَّ
تـــدور..  األرض  أن  وأحســـن  بشـــدة.. 
وأخيًرا عاد إليه الوعي.. »وكان مساء، 

وكان صبـــاح يوًمـــا واحـــًدا..«)27(.
يغمـــر  يشـــرق..  النّيـــر  النـــور   +
أحـــس موســـى.. أن كل  الكـــون..  كل 
شـــيء قـــد أصبح جديـــًدا، وصـــار هدوء 
عميـــق.. ارتفعـــت النـــار عـــن العليقـــة.. 
عـــادت إلـــى وضعهـــا األول، والغنيمات 
يســـمع  موســـى  وعـــاد  تمـــرح..  أخـــذت 
ثغاءهـــا البهيـــج مـــن جديد.. كموســـيقى 

خالـــدة فـــي أذنيـــه..
فـــي  بعصـــاه  ممســـًكا  قـــام   +
قـــوة، وهـــو يقـــول، ناظـــًرا إلـــى العليقـــة 
اليانعـــة: »يـــا لـــِك مـــن عليقـــة مباركة.. 
جمعـــِت فـــي رحابـــك المقدســـة األرض 
مـــن  يهتـــف  أخـــذ  ثـــم  والســـماء..!«، 
أعمـــاق القلـــب.. يصلـــي: »أنـــا عرفـــت 
الطريـــق إليـــك يـــا هللا«.. وراح َيِهـــذُّ فـــي 
المرضوضـــة  »العصـــاة  قائـــاًل:  متعـــة 
عـــادت صحيحـــة، واليـــد العليلـــة عادت 

الرؤيـــا.. وانتهـــت  مليحـــة«.. 
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ِعي البعض بأن شـــخص  + َيدَّ
وأحـــداث ســـفر أيـــوب هـــي قصـــة 

رمزيـــة أو أســـطورية.
+ وللـــرد علـــى هذا اإلدعــــــــــاء 
المختصـــرة  الدالئــــــــــــل  نقـــدم هـــذه 
التي تؤكــــــــــــــد حقيقــــــــــة شخصيــــــــة 

أيوب: وســـفر 

1- يذكر الســـفر أن أيــــــــــــــوب 
كان رجـــــــــاًل حقيقًيا 6 مـــــــــــــرات 
يقـــدم ذبائـــح  الســـفر،  بدايـــة  فـــي 
ومحرقــــــات عن أوالده، والقديــــس 
يعقوب الرســـــــــول شـــهد لـــه »َها 
اِبِريـــَن. َقـــْد  ـــــــــــــِوُب الصَّ َنْحـــــــــــُن ُنطَّ
ـــــــــــــوَب َوَرَأْيُتْم  َســـِمْعُتْم ِبَصْبـــِر َأيُّ
« )يـــع11:٥(؛  بِّ َعاِقَبـــــــــــــَة الـــــــــــرَّ
عاقبـــة  رأيتـــم  بأيـــوب،  ســـمعتم 
الـــرب، بالتأكيـــد ليـــس أســـطورة.

2- أيوب شخص أممي بين 
أبطـــال اإليمـــان، شـــغلت قصتـــه 
ســـفًرا كامـــاًل كبيـــًرا، وال يظهـــر أي 
مؤشـــر في الســـفر يشـــير إلى أنها 

قصـــة رمزية.
٣- ورد اســــــــم أيــــــــــوب في 
أســـفار أخــــــــــــرى مـــع أشـــخاص 
حقيقييـــن: مـــع نــــــــــوح ودانيـــال 
)حز20،14:14(، فــــــــــــي سفــــــــر 

طوبيـــا )طـــو12:2،1٥(.
4- ســـفر أيـــــوب هو قصـــــــة 
حقيقيـــة تاريخيـــة حدثـــت علـــى 

أرض الواقـــع بدليل:
د السفر أعــــــــــداد أوالد  أ- حدَّ
أيـــوب، وبناته، وغنمه، وجمالــه، 

وبقـــره، وحميره، وأتنه.
د السفر مكــــــــــــان  ب- حــــــــــــــدَّ
سكنـــــــى أيـــــــــــوب، وهــــــي “أرض 
عــــــــوص” )أي1:1(، وهـــــــــــــــــــــــي 
موجـــودة في الواقـــع، وذكرها إرميا 
)مـــرا21:4(، كمـــا جاء ذكر اســـم 
“عـــوص” كشـــخص حقيقـــي فـــي 
ســـفر التكوين )تك21،20:22(.
د السفر عدد السنيـــن  جـ- حدَّ

التي عاشها أيوب.
ء- حــــــــــــدد الســـفر أسمـــــــــــاء 

بعض الشـــعوب مثل “الســـبئيين 
)أي1:17،1٥(. والكلدانييـــن” 

هـ- حـــــــــــدد الســـفر أسمــــــــــاء 
أصدقاء أيــــــــــــــــوب )أي11:2(، 
وهـــي أسمـــــــــــاء حقيقيـــة، وَنَســـب 

كـــــلٍّ منهـــم معروف.
= بينمـــا ال تهتـــم األســـطورة 

بذكـــر هـــذا كله.

+ هـــــــــــــــل سفر أيــــــــــــــــوب 
يذكر حيوانــــــــــــــات أسطوريــــــــة 

ولوياثان”؟ “بهيمـــوث 
= واضـــح مـــن كـــــــــــالم الرب 
أليـــوب أنـــه يتحـــدَّث عـــن حيوان 
حقيقـــي كان أليـــوب معرفـــة به.

= اختــــــــــــــار هللا بهيمـــــــــوث 
ولوياثــــــــــــان كإعـــــــــــــالن بســـيط 
منظـــور لقوته فيهما دون ســـائر 

الحيوانـــات األخـــرى: 
)أي40:1٥- بهيمـــوث   -1
24( كلمـــة مصرية قديمة معناها 
”ثور الماء” أو “فـــــــرس البحـــر” 
أو “ســـيد قشـــطه”، والبعض قال 
إنهـــا كلمـــة عبريـــة كجمـــع كلمـــة 
”بهيمـــة”، ويقـــول هللا أليوب عنه 
»الـــذي صنعُته معك« إشـــارة إلى 
فـــي  أن هللا خلـــق الحيوانــــــــــات 
اليـــوم الســــــــــــــادس الـــذي خلـــق 

فيه اإلنســـان.
2- لوياثــان )أي٣4-1:41( 
أي التمســـاح، جاء ذكره في سفر 
المزامير وإشـــعياء، وفي حزقيال 

ُمَترَجَمـــة “التمساح الكبير”.
+ مـــن آبـــاء الكنيســـة الذين 
كتبوا عن شـــخص وســـفر أيوب 
كشخص وحـــــــــــــدث حقيقــــــــي: 
العالمة أوريجينوس، األب يوحنــــا 
الدمشقي، القديس يوحنا الذهبـــــــي 
الفم، القديــــــــــــــــس أمبروسيــــــــــــوس، 
القديـــس غريغوريوس، القديـــــــــــــــس 
مرقـــــــــــــــــــــــس الناســـــــــــــــــــك، القديـــس 
كيرلـــس األورشليمـــــــــــــــي، القديـــس 

أغســـطينوس...

ســـبق وتحدثنــــــــــــا عـــن أهميــــــــــــــــة 
ولزوميـــة المحبـــة فـــي الخدمـــة...

+ كلنـــا نالحـــظ أن أقصـــى جوع 
يواجـــه إنســـان هـــذا العصـــر الســـريع 
إلـــى  الجـــوع  هـــو  المـــادي  المزدحـــم 
الحـــب، وكلمـــا انســـكبت المحبـــة في 
أحشـــاء الخادم صـــار صورة صادقة 

لهـــذا الحب.
إســـحق  مـــار  القديـــس  قـــدم   +
فقـــال:  المحبـــة  عـــن  أمينـــة  صـــورة 
مـــع  احـــزن  المرضـــى،  مـــع  »تألـــم 
الخطـــاة، ابتهـــج مـــع التائبيـــن، كـــن 
حبيًبـــا للـــكل، لكـــن ابـــَق فـــي روحـــك 
متوحـــًدا مع هللا. ابســـط رداءك على 
واســـتر عليـــه  عثـــرة  فـــي  وقـــع  مـــن 
تماًمـــا، وإن كنـــت ال تقـــدر أن تضع 
ذنبـــه علـــى نفســـك وتتقّبـــل العقـــاب 
والعـــار والفضيحـــة بـــداًل منـــه، فـــال 

أقـــّل مـــن أن ال تعّنفـــه«.
بالـــروح  المنســـكبة  المحبـــة   +
بـــال  تجعلهـــا  قلوبنـــا  فـــي  القـــدس 
الضيقـــة  الحـــدود  ل  وتحـــوِّ جـــدران، 
الســـماء..  اتســـاع  لهـــا  قلـــوب  إلـــى 
تجعلهـــا تحتمـــل كل شـــيء تصبـــر 
علـــى كل شـــيء وترجـــو كل شـــيء.
تفـــرح  قـــد  الخـــادم:  عزيـــزي   +
مفيـــدة  أنهـــا  لـــك  وتبـــدو  بمواهبـــك 
وفريـــدة، ولكـــن ال يليـــق بخـــادم أن 
يفتخـــر بما ناله من مواهب ويســـيء 
اســـتخدامها ويحولهـــا إلـــى نـــوع مـــن 
االســـتعراض واالفتخـــار، وإنما يجب 
أن يجعلها لبنيان الكنيســـة وخالص 
تصيـــر  أن  يليـــق  وال  أحـــد،  كل 
المواهـــب ســـبًبا فـــي غيـــرة أو نزاع أو 

تســـفيه لمواهـــب اآلخريـــن.
+ الحـــب ضابـــط كل المواهـــب 
الروحيـــة، ويفـــوق كل العطايـــا التـــي 
ُتحســـب مدهشـــة إذ ال قيمـــة ألعظـــم 
المواهـــب دون المحبـــة، لذلـــك بعـــد 
أن تكلـــم معلمنـــا بولـــس عـــن أنـــواع 
مـــن المواهـــب الروحيـــة الفائقـــة فـــي 
طريًقـــا  »أريكـــم  قـــال:  )1كـــو12(، 
)1كـــو1٣(  فـــي  وأعلنـــه  أفضـــل«، 

وهـــو المحبـــة.. 
إذ بـــدون محبة نصير ليس فقط 
بـــال نفـــع، بـــل ســـبًبا لإلزعـــاج مثـــل 

نحاًســـا يطـــن أو صنًجـــا يـــرن.
مـــن يهمل الحـــب ويهينه، فمهما 

نـــال مـــن مواهـــب عظيمـــة يصيـــــــــــر 
كال شـــيء..

وصـــل الحـــد عند معلمنـــا بولس 
المحبـــة،  قيمـــة  إلعـــالء  الرســـول 
الجهـــاد  مـــن  أفضـــل  فجعلهـــا 
الروحـــي »إن أســـلمت جســـدي حتى 

يحتـــرق...«.

وجعلهـــا أعلـــى مـــن أي عطـــاء 
أموالـــي...«. كل  أطعمـــت  »إن 

وجعلهـــا أعلـــى مـــن أّيـــة معرفـــة، 
بـــل التكلم باأللســـنة والنبـــوات، إذ ما 
المنفعـــة مـــن نبوات بال محبـــة؟! ألم 
نـــَر أن بلعـــام تنبأ وهو لـــم يكن نبًيا؟ 
وتنبـــأ قيافـــا وقـــال: »خيـــر ان يموت 
الشـــعب...«،  عـــن  واحـــد  إنســـان 
حتـــى  تنبـــأ  أيًضـــا  الملـــك  وشـــاول 
»أشـــاول  للعجـــب  مصـــدًرا  صـــار 
بيـــن األنبيـــاء؟!«. رأينا يهـــوذا يرافق 
التالميـــذ وعـــرف األســـرار والتعاليـــم 
وعايـــن المعجـــزات واآليـــات، ولكنـــه 

فـــي النهايـــة بـــاع ســـيده... 

فـــي  ســـتنتهى  الخدمـــة  مواهـــب 
فســـيبقى  الحـــب  أمـــا  الحيـــاة،  هـــذه 
ســـُتبطل  النبـــوات  األبديـــة.  للحيـــاة 
واأللســـنة ســـتنتهي والعلـــم ســـُيبطل، 
أّمـــا المحبـــة فـــال تســـقط أبـــًدا، أي ال 

تتحطـــم. وال  تنتهـــي 

مـــن يحـــب يتمم النامـــوس، ومن 
يتمـــم النامـــوس ُمكـــرَّم جـــًدا ويتقّبـــل 

المواهـــب الروحيـــة بســـخاء الـــروح.

+ عزيـــزي الخـــادم: ليتـــك تقـــف 
نفســـك وتراقبهـــا،  مـــع  هادئـــة  وقفـــة 
وال تنظـــر إلـــى حجـــم الخدمـــة التـــي 
تخدمهـــا، ولكـــن انظـــر إلـــى مقـــدار 
الحـــب الـــذي تقدم بـــه هـــذه الخدمة، 
ومقـــدار الحب الـــذي تقدمة إلخوتك 
هـــل  ســـتعرف  وهنـــا  وللمخدوميـــن، 
أنـــت تخـــدم خدمـــة بحســـب قلـــب هللا 
أم أنـــك تمـــارس نشـــاًطا اجتماعًيا له 

أهـــداف خاصـــة.. وتخـــدم نفســـك.

ليتنا نراجــــــــــــع أنفسنـــــــــا ونعــــــــرف 
أن  قبــــــــــــــــل  نحــــــــــــــــن  أي روح  مـــن 

نســـمع »ال أعرفكـــم«...

frantoniosge@hotmail.com

إن جعلت سورك ىف بعض األشياء الت توافق هواك اآلن أو ىف أشياء أخرى زمنيه، فإنها سيعة اتلغري. وإن لم تتغري ىه فأنت قابل للتغري، فما ترس ايلوم يمكن أن تكرهه غدا.. )القديس أغسطينوس(
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هــو  المجــد  لــه  المســيح  ــد  تجسُّ
الحــدث األعجــب واألكثــر دهشــة فــي 
ُيــرى  ال  الــذي  فــاهلل  البشــرية،  تاريــخ 
إنســاني،  فــي جســد  تواضــع واحتجــب 
واجتــاز  النــاس،  بيــن  وعــاش  وظهــر 
كل التجــارب اإلنســانية، وشــاركنا فــي 
كل شــيء مــا خــال الخطــأ والخطيئــة. 
علــى  جــًدا  صعــب  إًذا  الموضــوع 
األمــر  ولصعوبــة  البشــري،  العقــل 
فالكثيــر مــن النــاس ال يســتطيعون أو 
الحقيقــة.  هــذه  يتقّبلــوا  أن  يريــدون  ال 
هــو  اإللهــي  التجســد  يبقــى  ولذلــك 
تعبيــر  بحســب  المطلقــة«،  »المفارقــة 
رائــد الوجوديــة، الفيلســوف الدانمراكــي 
»كيركيجارد/كيركجــور«، والمفارقــة هنا 
تعنــي أنــه ال يمكــن إدراكــه مــن خــالل 
األدّلــة  عبــر  أو  العقلــي،  االســتقراء 
فالعقــل  وحدهــا،  والمنطقيــة  العقليــة 
اإلنســاني مهمــا بلــغ شــأنه ال يســتطيع 
أن يحيــط بــاهلل إحاطــة تامــة وكاملــة، 
والخبــرة  الفــردي  اإليمــان  يلزمــه  بــل 
أن  أهميــة  مــن  وبالرغــم  الشــخصية. 
يســعى المــرء إلــى فهــم أعمــق إليمانــه، 
لمــا  ومنطقًيــا  عقلًيــا  برهاًنــا  يجــد  وأن 
يؤمــن بــه، يجــب أن نعلــم أن اإليمــان 
هــو  روحــه  وأن  هللا،  مــن  هبــة  هــو 
الــذي يمنحنــا القــدرة علــى فهــم الحقيقــة 
اإليمانيــة، ومحدوديــة العقــل هــذه تشــير 
وتؤكــد إلــى الحاجــة إلــى وحــي إلهــي، 
الحصــول علــى معرفــة  نــروم  كّنــا  إذا 
صحيحــة عــن هللا. عنــد بعــض النــاس 
تصــور عــن هللا ال يســاعدهم علــى فهــم 
المثــال:  ســبيل  فعلــى  التجســد،  وتقبــل 
عظمــة هللا تعنــي بالنســبة لهــم التعالــي 
والترفُّــع عــن خليقتــه، وقداســة هللا تعنــي 
أنــه ال يصــّح أن تكــون هنــاك شــركة 
بيــن هللا ومخلوقاتــه، وقــدرة هللا وقوتــه 
العقــاب  علــى  القــدرة  فقــط  لهــم  تعنــي 
والهــدم وال تعنــي بأّيــة حــال مــن األحــوال 
االهتمــام...  أو  المحبــة  علــى  القــدرة 
لــكل هــؤالء ُيعتبــر التجســد أمــًرا غيــر 
بــاهلل  يليــق  وال  معقــول  وغيــر  مقبــول 
مطلًقــا وضــد قداســته وتعاليــه، وتثــور 
الشــكوك،  مــن  الكثيــر  أذهانهــم  فــي 
هلل  الخاطئــة  نظرتهــم  بســبب  وذلــك 

ســواء. حــد  علــى  واإلنســان 
كل  علــى  قــادًرا  بصفتــه  هللا  إن 
شــيء يســتطيع أن يتجســد ولكــن -مــن 
وجهــة نظرهــم- هــل يليــق بــه أن يتخــذ 
جســًدا إنســانًيا بما في ذلك من مظاهر 
الضعف اإلنســاني واألفعال اإلنســانية؟ 
لكن دعونا نسأل: لماذا ال يليق باهلل أن 
يتجســد؟ إن مشــكلة اللياقــة هــذه تكشــف 
عــن  فهــم وتصــور خاطــئ  ســوء  عــن 

هللا واإلنســان مًعــا. النظــرة الخاطئــة هلل 
ر أن قداســته ونزاهتــه تحّتــم عليــه  تصــوِّ
والعالــم،  بالمخلوقــات  االتصــال  عــدم 
وهــي النظــرة التــي أّدت بالبعــض إلــى 
ر وجــود إلهيــن، إلــه للخيــر وإلــه  تصــوُّ
للشــر، وهــي التــي قــادت آريــوس إلــى 
ِبدعتــه بــأن االبــن مخلــوق مــن اآلب، 
قــد خلقــه لكــي يخلــق العالــم بواســطته، 
ألن اآلب قداســته وعلــّوه تمنعانــه مــن 
خلــق العالــم. األمــر الثانــي هــي النظــرة 
شــر  بأنــه  اإلنســاني  للجســد  الدونيــة 
وغيــر طاهــر، وهــذا خطــأ شــنيع يوقعنــا 
والغنوســية.  المانويــة  األفــكار  فــي 
هــو  وظائفــه  بــكل  اإلنســاني  فالجســد 
طاهــر ومقــدس، إلنــه مــن هللا الخالــق، 
وهللا قدوس ومصدر كل قداسة، وخلق 
فاحتقــار  وبالتالــي  طاهــًرا،  شــيء  كل 
وإلــى  إليــه  النجاســة  ونســب  الجســد 
وظائفــه يســيء إلــى هللا نفســه كخالــق. 
والســؤال المهــم هنــا، َمــن الــذي يحــّدد 
لآلخــر مــا يليــق بــه ومــا ال يليــق؟ هــل 
هــو  قداســة  واألكثــر  واألحكــم  األقــوى 
العكــس؟  أم  منــه،  لألقــل  يحــّدد  الــذي 
هــل هللا هــو الــذي يحــّدد لإلنســان مــا 
هــو خيــر ومــا هــو شــر، مــا يليــق فعلــه 
ومــا ال يليــق، أم اإلنســان الــذي يحــّدد 
فــي موضــوع  أّمــا األمــر اآلخــر  هلل؟! 
التجســد، كيــف يخجــل هللا مــن الجســد 
اإلنســاني وهــو الــذي خلقــه؟ هــل يليــق 
أال  يديــه؟  مــن عمــل  أن يخجــل  بــاهلل 
يعنــي هــذا أنــه خلــق شــيًئا ردًيــا وغيــر 
أال  شــًرا،  الجســد  كان  وإذا  مقــدس، 
يكــون هللا مصــدر الشــر؟! وهــل هنــاك 

أشــّر مــن أن ننســب الشــر هلل!.
أن  يســتطيع  هللا  كان  إذا  أخيــًرا، 
بــه  ويليــق  يتجســد  أن  ويريــد  يتجســد 
هــو  التجســد  ِفعــل  وأن  يتجســد،  أن 
لخيــر اإلنســان ولتجديــد خلقتــه، فيكــون 
الســؤال المنطقــي هنــا هــو ليــس لمــاذا 
يتجســد هللا؟ بــل، لمــاذا ال يتجســد هللا؟ 
ودعونــا نختــم هــذا الموضــوع الموجــز 
جــًدا بشــهادة قويــة مــن بابانــا العظيــم 
أثناســيوس  القديــس  المســكونة  معلــم 
الرســولي: ”فكلمــا ازداد االســتهزاء مــن 
غيــر المؤمنيــن، بالكلمــة، يعطــي هــو 
مــا  وكل  ألوهيتــه.  عــن  أعظــم  شــهادة 
هللا  فــإن  مســتحيل،  أنــه  البشــر  يظــن 
يثبــت أنــه ممكــن، وكل مــا يســخر منــه 
البشــر كأمــر غيــر الئــق، هــذا يجعلــه 
بــه  يهــزأون  مــا  الئًقــا. وكل  بصالحــه 
أنــه  علــى  الحكمــة-  يّدعــون  -وهــم 
أعمــال بشــرّية، فهــذا كلــه ُيظهــره بقوتــه 
الكلمــة،  )تجســد  إلهيــة“.  أعمــال  أنــه 
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إن ضعفت يوًما فاعرف أنك نسيت قوة اهلل )ابلابا شنوده اثلالث(

المســـيح  عبـــد  القمـــص  ُاشـــُتِهر 
صليـــب المســـعودي )+19٣4م( بولعه 
الشـــديد فـــي دراســـة الطقـــوس القبطيـــة، 
ودقتـــه المتناهيـــة فـــي طباعـــة عـــدد من 
كتبهـــا الليتورجيـــة، واضًعـــا لهـــا قواعـــد 
صارمة عند نشـــرها )ســـوف أشـــير لهذه 
القواعـــد فـــي مقـــال الحـــق(. ولعـــل مـــن 
أشـــهر مـــا طبـــع كان كتـــاب الخوالجـــي 
)1902م(،  1618ش  ســـنة  المقـــدس 
والذي أعاد دير الســـيدة العذراء الشـــهير 
مـــرة.  مـــن  أكثـــر  طباعتـــه  بالبرامـــوس 
وكان قـــد اهتـــم قدســـه قبل ذلـــك بطباعة 
1612ش،  ســـنة  المعموديـــة  كتـــاب 
وكتـــاب األجبيـــة 1616ش، وفـــي نفس 
الســـنة نشـــر كتـــاب االبروســـات )طبعة 
ثالثـــة(، وغيرهـــا من الكتب المهمة. هذا 
غيـــر كتـــب تعليـــم اللغة القبطيـــة، مثل: 
عجالـــة الطالـــب ابتـــداء قبطـــي، وكتاب 
تقريـــب األرب ابتـــداء قبطـــي، وكتـــاب 
األســـاس المتيـــن فـــي ضبـــط نطـــق لغة 
وكتـــب  1604ش.  ســـنة  المصرييـــن، 
حســـاب األبقطـــي، مثـــل: كتـــاب التحفة 
قواعـــد  وتتمـــة  شـــرح  فـــي  البرموســـية 
1641ش،  ســـنة  االبقطـــي  حســـاب 
حســـابات  فـــي  النفيســـة  الـــدرة  وكتـــاب 
كتـــاب  أي  الكرمـــة  وكتـــاب  الكنيســـة، 
الكنـــز الثميـــن فـــي كرمـــات المتقدميـــن 
ناهيـــك  )1927م(.  164٣ش  ســـنة 
عـــن عشـــرات المقـــاالت فـــي المجـــالت 
»الحـــق«،  مجلـــة  مثـــل:  القبطيـــة 
فـــي  بـــك منقريـــوس  لصاحبهـــا يوســـف 
مطلـــع القـــرن العشـــرين، وغيرهـــا. ولعل 
مـــن أواخـــر ما نشـــر مـــن كتب طقســـية 
المقدســـة«،  األســـرار  »كتـــاب  كان 
ســـنة 1640ش  بطباعتـــه  اهتـــم  الـــذي 
)1924م( بأمـــر وعلـــى نفقـــة نيافة أنبا 
يوأنس مطـــران البحيرة والمنوفية ووكيل 
الكـــرازة المرقســـية )قداســـة البابـــا يوأنس 
التاســـع عشـــر فيمـــا بعد(. جـــاء الكتاب 
فـــي حجـــم صغير ولكـــن في واقع األمر 
هـــو ِســـفر نفيـــس، يتضمـــن أكثـــر مـــن 
كتـــاب بيـــن ضفتيـــه. الكتـــاب يقـــع فـــي 
الصغيـــر،  القطـــع  مـــن  صفحـــة   244
األســـرار  »كتـــاب  الكامـــل:  وعنوانـــه 
يتلوهـــا  التـــى  األواشـــي  أي  المقدســـة 
الكاهـــن ســـًرا في رفع البخـــور والقداس. 
متضمًنـــا  القســـم«.  بعـــض  يتلوهـــا  ثـــم 
الكنائســـية  للمصطلحـــات  قامـــوس 
تحـــت عنـــوان: »ترجمـــة وشـــرح كمـــات 
كنائســـية«. ويتكـــون هـــذا القامـــوس من 
عـــدة أقســـام هـــي: أواًل: أســـماء رتـــب 
اإلكليـــروس وترجمتهـــا، وعددهـــا 2٣ 
كلمـــة. أولهـــا: أســـماء رتـــب اإلكليروس 
أولهـــا  كلمـــة   1٥ وهـــي  وترجمتهـــا، 
أو  األبصلديـــس  وأخرهـــا  األغنســـطس 

المرتـــل )ص16٣-174(. ثـــم كلمـــات 
غيـــر الســـابقة وال ُتذكـــر فـــي الخوالجـــي 
ولكنها توجد في كتب القوانين ونحوها، 
مثـــل: اإلبروطـــس أو البـــرودس والقيـــم 
واإلبودياقنيات واألغنستسيات )النساء( 
القمـــص  ويذكـــر  )ص177-174(. 
عبـــد المســـيح عـــن تلـــك الكلمـــات، أنـــه 
قـــد كتبهـــا ســـنة 1618ش لكـــي ُتطبـــع 
فـــي الخوالجي الكبير الذي ُطبع ســـنتها 
فـــي مطبعـــة عين شـــمس بمصـــر. فلما 
ختمـــه صاحـــب مجلة عين شـــمس )أي 
إقالديـــوس بك لبيـــب( على غفلة لطول 
الوقـــت - كمـــا ذكـــر هـــو فـــي آخـــره- 
بقيـــت هـــذه األســـماء محفوظـــة إلـــى أن 
اراد هللا وأدرجهـــا القمـــص عبـــد المســـيح 
كلمـــات  ثانًيـــا:  األســـرار.  كتـــاب  فـــي 
وقبطيـــة،  يونانيـــة  أخـــرى  كنائســـية 
علـــى  مقســـمة  كلمـــة.   41 عددهـــا 
 ،29-1 مـــن  األول  القســـم  قســـمين، 
بالقنوميـــة  وختمهـــا  بالخوالجـــي  بدأهـــا 
والدقونيـــة )ص179-189(، وأضـــاف 
عليهـــا مالحظـــات )ص2٣6-2٣٥(. 
أمـــا القســـم الثاني مـــن ٣0-41، فبدأها 
الســـنترانس  أو  الســـينترونس  بكلمـــة 
)ص222-210(.   بالِمـــرس  وختمهـــا 
ثالًثـــا: أســـماء هللا تبـــارك اســـمه فـــي 
عبرانيـــة،  وكلهـــا  المقـــدس  الكتـــاب 
عددهـــا 11 اســـًما، بدأهـــا باالســـم يهوه، 
)ص189- َشـــّداي  باالســـم  وختمهـــا 
197(. رابًعـــا: كلمـــات عبرانيـــة أخرى 
غير أسماء هللا، عددها عشر كلمات، 
بدأها بكلمة أوصنا أو هوشعنا، وختمها 
بالكروبيم )ص197-202(. خامًســـا: 
عددهـــا  ســـريانية،  كنائســـية  كلمـــات 
تســـع كلمات، بدأهـــا بكلمة ميمر وختما 
بالِدنح )ص202-210(. وبذلك يكون 
القمص عبد المســـيح المســـعودي بعمله 
 Georg Graf األب  ســـبق  قـــد  هـــذا 
)187٥-19٥٥( فـــي عملـــه الشـــهير: 
 Verzeichnis Arabischer
»دليـــل  أي   Kirchlicher Termini
المطلحـــات الكنســـية العربيـــة«، باللغـــة 
الجامعـــة  طبعتـــه  والـــذي  األلمانيـــة، 
طبعـــة  )بلجيـــكا(  بلوفـــان  الكاثوليكيـــة 
ثانيـــة مزيـــدة، وذلـــك فـــي المجلـــد 147 
 Corpus scriptorum مـــن مجموعة
 ،Christianorum Orientalium
المســـيحيين  الُكتّـــاب  مجموعـــة  أي 
ســـنة 19٥4م. وحيـــث أن  الشـــرقيين، 
النشـــر،  إعـــادة  يســـتحق  العمـــل  هـــذا 
فلذلـــك بدايـــة مـــن المقـــال التالي ســـوف 
أبـــدأ بإعـــادة نشـــر هـــذه الكلمـــات وتلـــك 
المصطلحـــات، إن أحب الرب وعشـــنا. 

يتبع

ترمجة ورشح لكمات كنائسية
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القمص مينا
شيخ كهنة إيبارشية أسيوط

رقد في الرب بشـــيخوخة صالحة، يوم الجمعة 17 ديســـمبر 
2021م، القمـــص مينـــا وكيل مطرانية أســـيوط وشـــيخ كهنتها، 
عـــن عمـــر تجـــاوز 87 ســـنة وبعد خدمـــة كهنوتية اســـتمرت لما 
يقـــرب مـــن 6٥ عاًمـــا. ُولد األب المتنيح في 16 يونيو 19٣4م 
لعائلـــة كهنوتيـــة، وتخـــرج فـــي الكليـــة اإلكليريكيـــة بالقاهـــرة عـــام 
19٥6م، وســـيم كاهًنـــا فـــي 17 مـــارس 19٥7م، بيـــد مثلـــث 
الرحمـــات األنبـــا ميخائيـــل مطـــران أســـيوط الســـابق، ونـــال رتبـــة 
القمصيـــة بيـــد نيافـــة األنبـــا يوأنـــس أســـقف أســـيوط فـــي يونيـــو 
2016م، وخـــدم خالل ســـنوات كهنوته فـــي قرية العقال البحري 
بمركـــز البـــداري، وقريـــة الشـــامية بمركـــز ســـاحل ســـليم وأســـس 
فيهـــا كنيســـة كبرى باســـم الســـيدة العـــذراء ودشـــنها المتنيح األنبا 
ميخائيـــل فـــي 1966م، ثـــم انتقل عـــام 1980م إلى الخدمة في 
كاتدرائيـــة رئيـــس المالئكـــة ميخائيل بأســـيوط )مقـــر المطرانية(، 
كمـــا رأس وَدرَّس خـــالل خدمتـــه بعـــدد مـــن المعاهـــد الكنســـية 
في اإليبارشـــية، وتولى مســـئولية ســـكرتارية المجلس اإلكليريكي 
لمـــدة ٣0 ســـنة. ُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه اليـــوم ذاتـــه فـــي ديـــر 
القديـــس البابـــا أثناســـيوس بديـــر الزاويـــة فـــي أســـيوط بمشـــاركة 
نيافة األنبا يوأنس أســـقف اإليبارشـــية، وعدد من كهنتها وأســـرة 
األب المتنيـــح وأبنائـــه ومحبيـــه. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبا 
يوأنـــس، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وألســـرته المباركة 

محبيه. وكل 

القس تيموثاوس موريس
كاهن كنيسة العذراء ومار مينا بمدينة السالم - القاهرة

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم األحـــد 19 ديســـمبر 2021م، القـــس 
تيموثـــاوس موريـــس، كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء والشـــهيد 
مـــار مينـــا بمدينـــة الســـالم، التابعـــة لقطاع كنائس مدينة الســـالم 
والحرفييـــن، عـــن عمـــر تجـــاوز 6٥ ســـنة وبعـــد خدمـــة كهنوتيـــة 
اســـتمرت لمـــا يتجـــاوز 19 عاًمـــا. ُولـــد األب المتنيـــح فـــي 21 
يونيـــو 2002م.   ٣0 فـــي  كاهًنـــا  وســـيم  19٥6م،  أغســـطس 
ُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه فـــي كنيســـته عقـــب القـــداس اإللهـــي 
صباح اليوم التالي بمشـــاركة نيافة األنبا مكســـيموس األســـقف 
العـــام للقطـــاع، وعـــدد مـــن كهنتـــه وأســـرة األب المتنيـــح وأبنائـــه 
ومحبيـــه، بعـــد أن حضـــر الجثمـــان صلـــوات التســـبحة والقداس. 
خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا مكســـيموس األســـقف العـــام 
لكنائـــس قطـــاع مدينـــة الســـالم والحرفييـــن، ولمجمـــع اآلباء 

كهنـــة القطـــاع، وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.

تاسوين هبة املكرسة
بإيبارشية بني سويف

2021م،  ديســـمبر   2٥ الســـبت  يـــوم  الـــرب  فـــي  رقـــدت 
تاســـوني هبة المكرســـة بدير بنات مريم في بني ســـويف التابع 
إليبارشـــية بنـــي ســـويف، بعـــد 2٥ عاًما من الخدمـــة بالتكريس. 
صلـــى نيافـــة األنبا غبريال أســـقف اإليبارشـــية صلـــوات تجنيزها 
فـــي ديـــر بنـــات مريـــم اليـــوم ذاتـــه. خالص تعازينـــا لنيافة األنبا 
غبريال، ولمكرســـات دير بنات مريم، وألســـرتها وكل محبيها.
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يرد في الدفنار الُبحيــــــــــــــــري الُمستخــــــــدم في الطَّقس الحالي، 
ن مــن 2٣ ربًعــا، كمــا  تحــت يــوم 28 كيهــك، طــرح آدم يتكــوَّ
تتكــرر بدايتــه أيًضــا كطــــــــرح علــى الهــوس الثانــي فــي تسبحــــــة 
نصــف الليــل لعيــد الميــالد المجيــــــــد 29 كيهــك، وذلــك حســبما 
جــــــــاء في كتـــــــــاب ”طروحات وإبصاليات برموني عيد الميـــــــــالد 
والغطــاس“. وهــذا الطَّــرح -مثــل غيــره- عبــارة عــن ترانيــم مختلفــة 

ُجمعــت مًعــا فــي نــص واحــٍد. 
ُوِجَدت بدايــــــــــة هذا الطــــــــرح التي تتمثَّل فـــــــــــــــي الربعيـــــــــــــــــــن 
األوليــن فــي شــكل قطعــة واحــدة باليونانيـــــــــــــة مــع ترجمـــــــــــــــة إلــى 
القبطيَّــة الصعيديــة، وذلــك فــي شــذرتين ُيحفظــا اليــوم فــي المكتبــة 
  BnF, copte 129(20), f.148vالوطنيــة بباريــس تحــت رقــم
هــو  األصلــــــــــــي  ـــــــــــــــا موطنهمــــــــــا  أمَّ  copte129(20),150rو
الديــــــــر األبيـــــــــــــــض بسوهـــــــــــاج، ويرجــع تاريُخهمــا إلـــــــــــى القــــــــــرن 
التَّاسع/العاشـــــــــــر الميــــــــــالدي. حيــــث أن هــذا هــو التاريـــــــــــــــــــخ 

التقريبــــــــــي لنســاخة أغلــب مخطوطــات مكتبــة هــذا الديــر.  

ومــن المهــم أن نعــرف أن الشــذرتين همــا فــي الحقيقــة ورقــة 
واحــدة، ولكــن مشــقوقة بطريقــة أفقيــة، فأصبــح لــكٍل منهمــا رقــٌم 
منفصــٌل فــي هــذه الكراســة )20) 129 التــي تحــوي شــذرات وبقايــا 
الديــر  مكتبــة  إلــى  أغلبهــا  ينتمــي  مختلفــة  ليتورجيــة  كتــب  مــن 

المذكــور، وســوف أنقــل النــص بعــد تعديــل أخطــاء النِّســاخة:

 Πᾶσα ἡ προφητεία πεπλήρωται, οὐρανὸς καὶ
 οἱ ἐπὶ τῆς γῆς ἀγάλλεται, ὅτι ἐτέχθη [ὑμῖν
σήμερον] ὁ χριστός. δεῦτε προσκυνήσωμεν.

“كل نبــوة قــد كملــت، الســماء والذيــن علــى األرض يفرحــان، 
ألن المســيح ُوِلــد لنــا اليــوم. هلمــوا لنســجد لــه”.

ُيعــد هــذا الَكْشــف الهــام دليــاًل دامًغــا علــى ِقــَدم طروحــات عيــد 
الميــالد، وأن الغالبيــة منهــا ُكِتــَب فــي األصــل باللغــة اليونانيَّــة 
عيديَّــة أو الُبحيريَّــة،  قبــل أن يتــم ترجمتــه إلــى القبطيَّــة ســواء الصَّ
والحقيقــة أن الزَّمــن الحقيقــي لتأليــف هــذه القطعــة ال بــد أنــه يعــود 
يــر  إلــى مــا قبــل القــرن التَّاســع، وذلــك ألن كثيــًرا مــن ألحــان الدَّ
ًنــا علــى أوراق البــردي التــي تعــود بدورهــا إلــى  األبيــض ُوِجــَد مدوَّ

ــرة جــًدا.  فتــرة مبكِّ

فــي نفــس الوقــت فــإن بدايــة الطــرح الواطــس )األربعــة أربــاع 
األولــى( الــذي ُيَقــال علــى الهــــــــــــــوس الثالــث ليلــة عيــد الميــالد، 
والــذي يبــدأ بعبــارة “يــوم فـــــــــــــــرح لنــا هــو هــذا اليوم”...، ُيمكننا 
أن نجــده مترجًمــا إلــى الصعيديــة فــي قطعــة تحمــل رقــم 149 
عيــدي M575 بمكتبــة بيربونــت  مــن ُمجلَّــد األنتيفوناريــون الصَّ
مورجــان بنيويــورك، والــذي يعــود بــدوره إلــى عــام 89٣م. وكل 
ــة  ــاء األلفّي ــود هــذه القطــع قبــل انتهـــــــــــــ ــواهد تؤكــد وجـــــــــــــ هــذه الشَّ

األولــى للميــالد.

mickelhelmy@yahoo.com

الطرح اآلدام لربامون
عيد امليالد

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت:  1455 002 0122

E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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