تحدثن ــا ف ــي األع ــداد الماضي ــة ع ــن
الجهاز الروحي في اإلنس ــان والذي يش ــمل
األذن والعي ــن والقل ــب ،وعلى مدار مقالتين
تحدثن ــا عن “أذنان للســـمع” ،ومق ــال هذا العدد
ع ــن “العيـــن” والت ــي يتح ــدث عنه ــا الكت ــاب
المق ــدس ف ــي مواض ــع كثيـ ـرة ،وم ــن أش ــهرها م ــا
قال ــه الس ــيد المس ــيح ف ــي العظ ــة عل ــى الجبل:
ِ
ِ
كانـــت
فـــإن
ْ
يـــنْ ،
الع ُ
اج َ
«ســـر ُ
الج َســـد هـــو َ
ـــرا،
ـــك َبســـي َ
فج َس ُ
َعيُن َ
ـــد َك ُكُّل ُ
ط ًة َ
ـــه يكـــو ُن َنِّي ً
ِ
ُّ
ـــد َك ُكل ُه يكو ُن
إن
ْ
فج َس ُ
وْ
كانـــت َعيُن َ
ـــر َيرًة َ
ـــك ش ّ
م ِ
المـــا
فيـــك َ
ظل ًمـــاْ ،
ـــور اّلـــذي َ
فـــإن َ
كان الّن ُ
ظ ً
ُ
َّ
كـــم يكـــو ُن!» (متـــى.)23-22:6
ـــام
فالظ
ُ ْ
واض ــح أن الس ــيد المس ــيح يس ـ ّـمي العي ــن
“عضـــو النـــور واالســـتنارة” ،كم ــا أن ــه -ل ــه
المج ــد -يض ــع العين البس ــيطة (النقي ــة) مقابل
العي ــن الشـ ـريرة ،ومع ــروف أن العي ــن كأح ــد
الحواس الخمس التي يتمتع بها اإلنسان وتكون
مس ــئوله ع ــن حوال ــي  %75من المع ــارف التي
عالما بها ،وبالتالي
تدخل إلى اإلنس ــان ويكون ً
فه ــي المدخ ــل الرئيس ــي للمعرفة عند اإلنس ــان.
وألن العي ــن عض ــو النور في اإلنس ــان ،فهي ال
تم ــارس عمله ــا ّإل في الن ــور وفي اتجاه النور؛
وإذ كان البص ــر للعي ــن الخارجي ــة ف ــإن البصيرة
ه ــي للعي ــن الداخلي ــة حي ــث قل ــب اإلنس ــان
وأعماق ــه .وتح ــرص الكنيس ــة في رس ــم أيقونات
القديس ــين أن تك ــون العي ــن مس ــتديرة ألن الدائرة
رم ــز إل ــى هللا ال ــذي ب ــا بداي ــة وال نهاي ــة ،كم ــا
أنه ــا تح ــرص عل ــى رس ــم العيني ــن ف ــي أيقونات
ـز إل ــى العي ــن الخارجي ــة والعي ــن
القديس ــين رم ـ ًا
الداخلي ــة الت ــي يتمت ــع به ــا القديس في مس ــيرته
الروحي ــة بالس ــلوك التق ــي والقل ــب النقي.

وقدمه ــا س ــحر إبلي ــس أمن ــا حـ ـ ـ ـ ـ ـواء بثمـ ـرة
الش ــجرة وأنه ــا ش ــهية للنظ ــر وبهج ــة للعي ــون
وجي ــدة ل ــأكل (تكوي ــن ،)6:3رغ ــم تحذي ــر
هللا لهم ــا بع ــدم األكل م ــن ه ــذه الش ــجرة؛
ونف ــس الموق ــف م ــع داود النب ــي عندم ــا جعل ــه
جدا
إبلي ــس يتس ـ ّـمر أم ــام امـ ـرأة جميل ــة المنظ ــر ً
(2صموئي ــل )2:2ويس ــقط ف ــي الخطي ــة والت ــي
ت ــاب عنه ــا فيما بع ــد بدموع وانس ــحاق كما نق أر
ف ــي مزم ــور التوبة (المزمور الخمس ــين) .كذلك
ف ــي قص ــه الجاسوس ــين ألرض كنع ــان ،وكيف
أن عشـ ـرة رج ــال خافـ ـوا م ــن منظ ــر الكنعانيي ــن
أم ــا االثن ــان
واعترضـ ـوا عل ــى دخ ــول األرضّ ،
اآلخـ ـران (كال ــب ب ــن يفن ــة ويش ــوع ب ــن ن ــون)
فق ــد ق ــاال« :إنن ــا نصع ــد األرض ونمتلكها ألننا
ق ــادرون عليه ــا» (ع ــدد.)33-17:13

اآلخري ـ ـ ـ ـ ــن ،مثلم ــا كان س ــمعان الفريس ــي
ض ــد المـ ـرأة الخاطئ ــة.

 -5العيـــن القاســـية غيـــر الرحيمـــة:
والت ــي تعب ــد الم ــال والمادي ــات ،كم ــا ف ــي مث ــل
الغن ــي ض ــد لع ــازر الفقي ــر.

 -6العين الطائشـــة والتائهـــة :وصاحبها
يعي ــش ب ــا ه ــدف ح ــول ذات ــه ،كم ــا ف ــي قصه
مث ــل الغن ــي الغبي.

ومن هذه المشـــاهد نجـــد أن العين النقية
يجب ان تكون:
ا) عيـــن تـــرى “صـــح” :يق ــول المزم ــور:
«وصاي ــا ال ــرب مس ــتقيمه تف ــرح القل ــب .أم ــر
ال ــرب طاه ــر يني ــر العيني ــن» (مزم ــور،)4:19
وبالطب ــع ال نقص ــد الناحي ــة الطبي ــة ب ــل النظـ ـرة
الروحية السليمة للمواقف واألشياء واألشخاص
وغي ــر ذلك.
ب) عين تفهــم “صح” :فـ«العين ال تشبع
م ــن النظ ــر ،واألذن ال تمتل ــئ م ــن الس ــمع»
(جامع ــة ،)8:1والمقص ــود أن تفه ــم المواق ــف
الحياتي ــة العدي ــدة بطريق ــة صحيح ــة ودون
تفس ــيرات أو ظن ــون خاطئ ــة.

ج) عيــــــــن تترجــــــــــم “صــــــــح”« :العي ــن
المس ــتهزئة بأبيه ــا والمحتقـ ـرة إطاعـ ـ ـ ـ ــة أمه ــا،
ِّ
تقوره ــا غرب ــان الـ ـوادي وتأكله ــا فـ ـراخ النس ــر»
(أمث ــال ،)17:30ومع ــروف أن للعي ــون لغ ــة
دائما إلى ترجمة س ــليمة حقيقية
خاصة تحتاج ً
تعب ــر ع ــن المواق ــف الت ــي يقبله ــا اإلنس ــان.
ّ
ويمكنن ــا أن نض ــع قائم ــة بالعي ــن الشـ ـريرة
غي ــر البس ــيطة وغي ــر المس ــتنيرة ،والت ــي جعلت
الس ــيد المس ــيح يخبرن ــا بأن ــه «إذا كان ــت عين ــك
شـ ـريرة فجس ــدك كل ــه يك ــون
مظلم ــا»:
ً
 -1العين الشـــهوانية غيـــر الطاهرة :كما
نجده ــا ف ــي حواء وعيس ــو وشمش ــون وغيرهم.
 -2العيـــن الماديـــة الطامعـــة :مثلم ــا كان
ل ــوط وآخ ــاب المل ــك ويه ــوذا الخائ ــن.

 -3العيـــن األنانيـــة الحاقدة :والت ــي تنكر
كل عطاي ــا هللا له ــا وتعي ــش ف ــي أنانيتها ،مثلما
كان ش ــاول المل ــك ض ــد داود الفتى.

متابعة اخبارية:
المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية

تطبيق األندرويد :iOS -
القمص ابراهام عزمي

إن العين تحت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج إلى النـ ـ ـ ـ ـ ــور (أي نور
المسيح) لتؤدي دورها ،كما تحتاج إلى االتجاه
أو الوصي ــة (أي االس ــتقامة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الحي ـ ـ ـ ـ ـ ــاة)،
وف ــوق ذل ــك تحت ــاج الق ــوة (أي النعم ــة) الت ــي
تجعله ــا ت ــدرك حقيقة األش ــياء؛ ويكون السـ ـؤال
اآلن :كي ــف تس ــتنير العي ــن؟! س ــأضع أمام ــك
عزي ــزي الق ــارئ عدة اقت ارح ــات لكي تأخذ النور
ف ــي عينيك:
 -1مواجهة المســـيح :في وقفات الصالة
وممارس ــات األسرار الدائمة.

 -2مطالعة اإلنجيـــل :في القراءة والدراسة
والتأمل الدائم.
 -3مصاحبــــــــــــة القديســـين :ف ــي حم ــل
أس ــمائهم وقـ ـراءة س ــيرتهم وأقواله ــم.

 -4مشـــاهدة المقدســــــــــات :بالزي ــارات
للمواض ــع المقدس ــة والخل ــوة.

 -5خدمــــــــــة المؤمنيـــــــــــن :خاصه افتقاد
اليتام ــى واأل ارم ــل والمعوزين.

يق ــول إش ــعياء النبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي (« :)4:64ل ــم ت ـ َـر
إله ــا غيرك يصن ــع لمن ينتظـ ـره» .ويؤكد
عي ـ ٌـن ً
أيوب الصديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق بخبرته الروحي ـ ـ ـ ـ ـ ــة« :بس ــمع
األذن ق ــد س ــمعت عن ــك .واآلن أرت ــك عين ــاي»
(أيوب.)5:42
للحديث بقية..

الديانـــة الناقـــدة :والت ــي ال
 -4العيـــن ّ
ترى س ــوى األخطـ ـ ـ ـ ـ ــاء والسقطات وضعف ـ ـ ـ ـ ــات

مجلة الك ارزة يشرف على إصدارها :نيافة األنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها
جرافيك:
القس بوال وليم

وم ــن ذل ــك يتض ــح أن العي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
أساس ــي بي ــن الحـ ـواس وه ــي س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراج الجس ــد
ُّ
أيض ــا ق ــد تك ـ ـ ـ ـ ـ ــون س ــبب العثرة
وتطلعات ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،و ً
والسقـ ـ ـ ـ ـ ــوط .معن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ذلك أن عيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الجسد
لألرضي ــات ،وعي ــن القل ــب لإليماني ــات .وإذا
كان ــت المعمودي ــة هي االس ــتنارة ،فإنه في س ــر
المي ــرون والرش ــومات الـ ــ 36رش ـ ًـما ،منه ــا م ــا
ه ــو عل ــي العيني ــن ،وفيه ــا ما ه ــو على الصدر
كل ــه ،لك ــي ما تتكرس وتتقدس حواس اإلنس ــان
وس ــائر أعض ــاء الجس ــد.

المراجعة اللغوية:
بشارة طرابلسي

التنسيق الداخلي:
عادل بخيت

محرر:
بيتر صموئيل

الموقع اإللكتروني:
ديفيد ناشد

خطوط:
مجدي لوندي
فايــــز يوسف
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ً
سيامة  ٣٧اكهنا لإلسكندرية والقاهرة واألقرص واملهجر والكرازة
صلـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي القـــداس اإللهـــي ،صباح يـــوم الخميس  ٢٥نوفمبـــر ٢٠٢١م ،بديـــر القديس األنبا بيشـــوي بـــوادي النطرون،
جديـــدا للخدمـــة بعدد من مناطق الكرازة المرقســـية بمصر والخارج ،بمشـــاركة  ١٤من أحبار الكنيســـة ووكيلـــي البطريركية
وســـام قداســـته خاللـــه  ٣٧كاهًنـــا
ً
بالقاهرة واإلســـكندرية.
وسيم الكهنة الجدد للخدمة باإلسكندرية والقاهرة واألقصر والواليات المتحدة األمريكية وإفريقيا.

كهنــــــة اإلسكندريـــــة:

كاهن ــا باس ــم الق ــس إيليا ،لكنيس ــة الس ــيدة العذراء
 -1الش ــماس مين ــا نبي ــل ً
والش ــهيدين م ــار مرق ــس وم ــار مين ــا ،األرض الجديدة.

كاهن ــا باس ــم الق ــس أف اري ــم ،لكنيس ــة رئي ــس
 -5الش ــماس كيرل ــس جرج ــس ً
المالئك ــة رافائي ــل والش ــهيد م ــار مين ــا ،غي ــط العن ــب.

كاهنا باس ــم القس بيش ــوي ،لكنيس ــة الس ــيدة
 -2الش ــماس عاطف مس ــعود ً
الع ــذراء وم ــار يوحنا الحبي ــب ،جناكليس.

كاهن ــا باس ــم الق ــس بمـ ـوا ،لكنيس ــة القدي ــس
 -6الش ــماس جرج ــس مج ــدي ً
األنب ــا تكالهيمان ــوت ،اإلبراهيمي ــة.

كاهن ــا باس ــم الق ــس دومادي ــوس ،لكنيس ــة
 -3الش ــماس أرس ــاني ث ــروت ً
الس ــيدة الع ــذراء والثالث ــة مق ــارات ،العجم ــي.

عام ــا باس ــم الق ــس جبرائي ــل ،للخدمة في
 -7الش ــماس أمي ــر أني ــس ً
كاهن ــا ً
قطاع وس ــط األس ــكندرية.

كاهن ــا باس ــم الق ــس كاراس ،لكنيس ــة رئي ــس
 -4الش ــماس س ــامي عاط ــف ً
المالئك ــة ميخائي ــل ،غربال.

عام ــا باس ــم القس ش ــاروبيم ،للخدمة في
 -8الش ــماس ف ــرج مم ــدوح ً
كاهن ــا ً
قط ــاع غرب األس ــكندرية.

تكريم خرييج املعهد املسكوين للرشق األوسط

ك ــرم قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ي ــوم الجمع ــة  ٢٦نوفمبر ٢٠٢١م ،دفعة جديدة من خريجي المعهد المس ــكوني للش ــرق األوس ــط .حضر االحتفالية
ـدد م ــن أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس بالمعه ــد وقيادات ــه وممثل ــو مجل ــس كنائس الش ــرق األوس ــط ،واالتح ــاد العالمي المس ــيحي للطلب ــة .وألقى قداس ــة البابا كلمة
عـ ٌ
مناس ــبة ،هن ــأ خالله ــا الخريجي ــن .كم ــا ألق ــى بع ــض الحض ــور كلم ــات ،إل ــى جان ــب كلمة ألح ــد الخريجي ــن .واختتم اللق ــاء بتكري ــم الخريجين بيد قداس ــة البابا
وت ــم التق ــاط الص ــور التذكارية مع قداس ــته.
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الكالم عن اهلل شئ عظيم ،إال أن تنقيه ذواتنا ألجل اهلل شئ أعظم( .القديس غريغوريوس الالهوىت)

كنائــــــس القاهـــــــرة:

كاهن ــا باس ــم الق ــس مرق ــس ،لكنيس ــة الس ــيدة
 -9الش ــماس عي ــاد جرج ــس ً
الع ــذراء ،مهمش ــة.
كاهنا باس ــم القس داود ،لكنيسة السيدة العذراء
 -10الش ــماس مينا ش ــاكر ً
ورئيس المالئكة ميخائيل ،الخلفاوي بش ــبرا.
كاهنا باس ــم القس يس ــطس ،لكنيس ــة السيدة
 -11الش ــماس هاني صبحي ً
العذراء ،القصيرين.
كاهن ــا باس ــم الق ــس داود ،لكنيس ــة الس ــيدة
 -12الش ــماس دواد رؤوف
ً
الع ــذراء ،أرض الش ــركة.
كاهنا باس ــم القس يوس ــف ،لكنيس ــة
 -13الش ــماس جاك القمص ميخائيل ً
الس ــيدة العذراء ،أرض الشركة.
كاهنا باس ــم القس ميخائيل ،لكنيس ــة الس ــيدة
 -14الش ــماس هان ــي عزي ــز ً
الع ــذراء والقديس يوس ــف ،عزب ــة النخل.
كاهن ــا باس ــم الق ــس يوحن ــا ،لكنيس ــة الس ــيدة
 -15الش ــماس ماي ــكل زكري ــا ً
الع ــذراء والقدي ــس يوس ــف ،عزب ــة النخ ــل.
كاهن ــا باس ــم الق ــس لوقا ،لكنيس ــة مار مرقس
 -16الش ــماس مي ــاد تام ــر ً
وم ــار لوق ــا ،الهضبة الوس ــطى بالمقطم.
كاهن ــا باس ــم الق ــس بـ ـوال ،لكنيس ــة الش ــهيد مار
 -17الش ــماس عم ــاد حن ــا ً

جرج ــس ،أرض الجنين ــة ،الزاوي ــة الحمـ ـراء.
كاهنا باس ــم القس مينا ،لكنيس ــة الش ــهيد مار
 -18الش ــماس عماد راجي ً
جرج ــس ،أرض الجنين ــة ،الزاوية الحمراء.
كاهنا باسم القس فيلوباتير ،لكنيسة الشهيدين
 -19الشماس مينا صفوت ً
مار جرجس وأبي سيفين ،الواحة ،مدينة نصر.
كاهنا باس ــم القس أنتوني ،لكنيس ــة الشهيدين مار
 -20الش ــماس مينا نبيه ً
جرجس وأبي س ــيفين ،الواحة ،مدينة نصر.
كاهنا باس ــم القس يوأنس ،لكنيس ــة الش ــهيد مار
 -21الش ــماس س ــامح حنا ً
جرجس ،ز ارئ ــب عزبة النخل.
كاهنا باسم القس كاراس ،لكنيسة الشهيد
 -22الشماس أنطونيوس جابر ً
م ــار مينا ،مدينة األحالم ،الزاوية الحمراء.
كاهنا باس ــم القس صموئيل ،لكنيس ــة الش ــهيد
 -23الش ــماس مينا مجدي ً
م ــار مين ــا ،مدين ــة األحالم ،الزاوي ــة الحمراء.
كاهنا باس ــم القس مينا ،لكنيس ــة القديس
 -24الش ــماس مينا عبد المالك ً
تيموث ــاوس ،الزيتون الغربية.
عام ــا باس ــم الق ــس أرس ــانيوس ،للخدمة
 -25الش ــماس مـ ـراد ف ــوزي ً
كاهن ــا ً
بقط ــاع وس ــط القاهرة.
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ال ترس أن يطيعك انلاس ،بل افرح باألكرث أن تطيع أنت اهلل وانلاس( .مارإفرام الرسياىن)
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إيبارشيــــــة األقصـــــر:

 -26الشمـ ـ ـ ـ ــاس بيت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
بش ــرى
كاهن ــا باس ـ ـ ـ ـ ـ ــم الق ــس
ً
بيت ــر ،لكنيس ــة رئي ــس المالئك ــة
ميخائي ــل ،األقص ــر.
 -27الش ــماس أنطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
كاهن ــا باسـ ـ ـ ـ ـ ــم الق ــس
أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ً
بافل ــي ،لكنيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس
المالئك ــة ميخائي ــل ،األقص ــر.
 -28الش ــماس ديفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
كاهن ــا باس ــم الق ــس ديفيد،
نبي ــل ً
لكنيس ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس،
نج ــع الصب ــاغ.

 -29الشم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس مينـ ـ ـ ـ ـ ــا
كاهن ــا باس ــم الق ــس
تواض ــروس ً
يوس ــف ،لكنيس ــة الش ــهيد م ــار
جرج ــس ،نج ــع الصب ــاغ.
عاما باس ــم القس
كاهنا باس ــم القس لوقا ،لكنيس ــة القديس األنبا أنطونيوس ،األقصر -31 .الش ــماس رأفت روماني ً
 -30الش ــماس مدحت رش ــدي ً
كاهنا ً
عاما باس ــم القس هدرا ،لخدمة قرى األقصر.
كيرلس ،لخدمة قرى األقصر -32 .الش ــماس مينا منتصر ً
كاهنا ً

كهنــــة المهجــر والكــــرازة:

كاهنا لكنيسة السيدة العذراء ،الس فيجاس ،والية نيفادا.
 -33القس مينا ً

كاهنا لكنيسة رؤساء المالئكة ،سياتل.
 -34القس مارك ً
كاهنا باسم القس جون ،لكنيسة السيدة العذراء والقديسين األنبا شنوده واألنبا توماس ،هاميلتون ،نيوجيرسي.
 -35الشماس يوحنا إسحق ً

الكـــــرازة بأفريقيـــــا:

عاما باسم القس أنطوان ،للخدمة في إفريقيا.
 -36الشماس أنطون ممدوح ً
كاهنا ً
عاما باسم القس ديفيد ،للخدمة في إفريقيا.
 -37الشماس أرساني رضا ً
كاهنا ً

وشـــــــارك فــــــــي صلـــــــوات السيامــــــة مـــــن أحبـــــــار الكنيســـــــة أصحــــــاب النيافــــــة:

األنب ــا رافائي ــل األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع وس ــط القاهـ ـرة ،واألنب ــا
مارتيروس األس ــقف العام لكنائس قطاع ش ــرق الس ــكة الحديد بالقاهرة ،واألنبا
لوق ــا أس ــقف جن ــوب فرنس ــا والج ــزء الفرنس ــي م ــن سويسـ ـرا ،واألنب ــا آنجيل ــوس
األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع ش ــب ار الش ــمالية ،واألنب ــا أبانوب األس ــقف العام
لكنائ ــس قطاع المقطم ،واألنبا يوس ــاب األس ــقف العام لألقص ــر ،واألنبا بافلي
األس ــقف العام لكنائس قطاع المنتزه ،واألنبا إيالريون األس ــقف العام لكنائس
قط ــاع غ ــرب اإلس ــكندرية ،واألنب ــا هرمينا األس ــقف العام لكنائس قطاع ش ــرق
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اإلس ــكندرية ،واألنب ــا ميخائي ــل األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع حدائ ــق القب ــة
والوايلي والعباس ــية ،واألنبا أغابيوس أس ــقف ورئيس دير القديس األنبا بيش ــوي
بـ ـوادي النط ــرون ،واألنب ــا جوزي ــف األس ــقف الع ــام بأفريقيا ،واألنبا س ــيداروس
األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع عزب ــة النخل ،واألنبا آكس ــيوس األس ــقف العام
لكنائ ــس قط ــاع عي ــن ش ــمس والمطري ــة وحلمي ــة الزيت ــون .كما ش ــارك القمص
س ــرجيوس س ــرجيوس وكي ــل البطريركي ــة بالقاهـ ـرة ،والقم ــص أبـ ـرآم إميل وكيل
البطريركي ــة باإلس ــكندرية ،وع ــدد كبي ــر من اآلب ــاء الكهن ــة والرهبان.
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إحتمل اجلميع كما احتملك الرب( .الشهيد أغناطيوس اثليؤفورس)

قداسة ابلابا يستقبل بطريرك الرسيان الاكثويلك

اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ف ــي
المق ــر الباب ــوي بالقاهـ ـرة ،ي ــوم االثني ــن  ٢٩نوفمب ــر
٢٠٢١م ،غبطة البطريرك مار أغناطيوس يوس ــف
الثال ــث يون ــان بطري ــرك أنطاكي ــة وس ــائر المش ــرق
للسـ ـريان الكاثولي ــك والوف ــد الم ارف ــق لغبطت ــه م ــن

المطارن ــة والكهن ــة والشمامس ــة ،أعرب قداس ــة البابا
ع ــن ترحيب ــه بغبط ــة البطري ــرك والوف ــد الم ارف ــق،
وج ــرى حدي ــث ودي خ ــال اللق ــاء.
حض ــر اللق ــاء صاحب ــا النياف ــة :األنب ــا داني ــال

أس ــقف المعادي وس ــكرتير المجمع المقدس ،واألنبا
يولي ــوس األس ــقف الع ــام لمص ــر القديم ــة وأس ــقفية
الخدم ــات ،وال اره ــب الق ــس كيرل ــس األنب ــا بيش ــوي
مدير مكتب قداس ــة البابا ،واألس ــتاذ جرجس صالح
منس ــق العالق ــات م ــع كنائس الش ــرق األوس ــط.

ويستقبل األمني العام ملجلس كنائس الرشق األوسط

اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ف ــي المق ــر الباب ــوي بالقاهـ ـرة ،ي ــوم األح ــد  ٢٨نوفمبر ٢٠٢١م ،الدكتور ميش ــيل عب ــس األمين الع ــام لمجلس كنائس
حالي ــا .ج ــرى خ ــال اللق ــاء مناقش ــة اإلعداد النعق ــاد الجمعية العامة الثانية عشـ ـرة لمجلس كنائس الش ــرق األوس ــط والتي تُعقد
الش ــرق األوس ــط ال ــذي ي ــزور مص ــر ً
كل  ٤س ــنوات .حض ــر اللق ــاء الق ــس رفع ــت فك ــري األمي ــن العام المش ــارك ،والس ــيدة هوجيت س ــامة مديرة العالقات العامة ،واألس ــتاذ جرجس صال ــح األمين العام
الفخ ــري للمجلس.

ويشارك يف احتفايلة «حنن قادرون» يف املركز اثلقايف

ش ــهد قداس ــة الباب ــا تواض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس الثان ــي ي ــوم
الجمع ــة  ٢٦نوفمب ــر ٢٠٢١م ،االحتفاليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التي
نظمه ــا المرك ــز الثقاف ــي القبط ــي تح ــت عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوان
«نح ــن ق ــادرون» وذل ــك بمناس ــبة الي ــوم العالم ــي
لمتحدي اإلعاقة .ش ــارك في االحتفالية الدكتـ ـ ـ ـ ـ ــورة
نيفي ــن القب ــاج وزيـ ـرة التضام ــن ،واألس ــتاذ الدكت ــور
محم ــود المتين ــي رئي ــس جامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عي ــن ش ــمس،
وعددا
والس ــيدة فيب ــي ف ــوزي وكي ــل مجلس الش ــيوخً ،
م ــن أعضاء مجلس ــي النواب والش ــيوخ .ومن أحبار
الكنيس ــة حض ــر أصح ــاب النياف ــة :األنب ــا داني ــال

أس ــقف المع ـ ـ ـ ـ ـ ــادي وس ــكرتير المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع المقدس،
واألنب ــا إس ــطفانوس أس ــقف بب ــا والفش ــن ،واألنب ــا
إرمي ــا األس ــقف الع ــام .تضمن ــت االحتفالي ــة كلمات
للدكت ــورة نيفي ــن القب ــاج ،ونياف ــة األنب ــا إرمي ــا ،وعدد
م ــن الش ــخصيات ،واختتم ــت بكلم ــة قداس ــة الباب ــا.

ِّ
المدربي ــن الذي ــن ش ــاركوا ف ــي ال ــدورات التدريبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الت ــي نظمه ــا المركز الثقافي باالش ــتراك مع جامعة
عي ــن ش ــمس وفًق ــا للبروتوكول الموق ــع بين الجامعة
والمرك ــز ،وكذل ــك أوائ ــل الطلب ــة مم ــن درسـ ـوا ف ــي
دورت ــي ٢٠١٩م و٢٠٢٠م.

وف ــي الختـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ت ــم تكري ــم ع ــدد م ــن خريج ــي
الجامع ــات المصري ــة م ــن الصم وضعاف الس ــمع،
وبع ــض الش ــخصيات الت ــي س ــاهمت ف ــي إنج ــاح
تجرب ــة إلح ــاق الص ــم بالجامع ــات .كم ــا ت ــم تكري ــم

وق ــدم نياف ــة األنب ــا إرمي ــا هدي ــة تذكارية لقداس ــة
الباب ــا بمناس ــبة العي ــد التاسـ ـ ـ ـ ـ ــع لجل ــوس قداس ــته.
وأه ــدى كذل ــك قداس ــة الباب ــا درع المرك ــز الثقاف ــي
لوزيـ ـرة التضام ــن ورئي ــس جامع ــة عي ــن ش ــمس.
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احتفايلة ختريج أربع دفعات من اللكية اإللكرييكية

ش ــهد قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي مس ــاء ي ــوم االثني ــن  ٢٩نوفمب ــر
٢٠٢١م ،االحتفالي ــة الت ــي نظمته ــا الكلي ــة اإلكليريكي ــة ،لتخري ــج أرب ــع دفعات
من خريجي إكليريكية األنبا رويس بقس ــميها الصباحي والمس ــائي ،إلى جانب
خريج ــي إكليريكي ــة الدي ــر المح ــرق ،للدفع ــات م ــن ٢٠١٤م إل ــى ٢٠١٧م.
تضمن ــت االحتفالي ــة ،الت ــي حضره ــا ع ــدد م ــن أحب ــار الكنيس ــة ،كلم ــات
لصاحب ــي النياف ــة :األنب ــا ميخائي ــل األس ــقف العام لكنائس قط ــاع حدائق القبة
والوايل ــي والعباس ــية ووكي ــل الكلي ــة اإلكليريكي ــة باألنب ــا روي ــس ،واألنب ــا بيجول
أس ــقف ورئي ــس الدي ــر المح ــرق ومدير إكليريكية الدير ،إل ــى جانب ثالثة أفالم
تس ــجيلية ،أحده ــا ع ــن التطويـ ـرات الت ــي ش ــهدتها الكلي ــة في عهد قداس ــة البابا
تواض ــروس الثان ــي ،والثاني عن ترجم ــة العهد الجديد من القبطية إلى العربية

يوم االثنين  22نوفمبر ٢٠٢١م

بواس ــطة لجن ــة برئاس ــة األرش ــيدياكون حبي ــب جرج ــس ،وال ــذي طبع ــت الكلي ــة
اإلكليريكي ــة باألنب ــا روي ــس الجزء األول منه مؤخ ـ ًـرا ،وقدم نيافة األنبا ميخائيل
أول نس ــخة من ــه لقداس ــة الباب ــا أثن ــاء الحف ــل .ف ــي حين ق ــدم الفيل ــم الثالث نبذة
ع ــن الكلي ــة اإلكليريكي ــة بالمح ــرق .وك ــرم قداس ــة البابا أس ــاتذة الكلية ،ثم سـ ـّلم
خريج ــي الدفع ــات األربعة ش ــهادات التخرج.
ار مع قداس ــة البابا حول
كم ــا أج ــرى أربع ــة م ــن خريج ــي اإلكليريكية ،حـ ـو ًا
ع ــدد م ــن الموضوع ــات المتعلق ــة ب ــدور الكلية ف ــي العمل الكنس ــي .وقدم نيافة
األنب ــا ميخائي ــل واثني ــن م ــن الخريجي ــن درع الكلية اإلكليريكية لقداس ــة البابا.
واختتم ـ ـ ـ ـ ـ ــت االحتفاليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بكلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لقداس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة البابا التي قدم خالله ـ ـ ـ ـ ـ ــا
التهنئ ــة للخريجين.

مقابالت قداسة ابلابا

 +اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ،بالمق ــر الباب ــوي بدي ــر القدي ــس األنب ــا بيش ــوي بوادي النط ــرون ،نياف ــة األنبا أبراهام األس ــقف العام بإيبارش ــية لوس
آنجل ــوس ،الوالي ــات المتح ــدة األمريكي ــة .ج ــرى خ ــال اللقاء مناقش ــة بع ــض أمور الخدم ــة الرعوية.
عددا من الزائرين ،كالتالي:
كما استقبل قداسته ،بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرةً ،
يوم الجمعة  ٢٦نوفمبر ٢٠٢١م
 +نياف ــة األنب ــا م ــارك أس ــقف باري ــس وش ــمال والمش ــرف عل ــى كنيس ــة القدي ــس األنب ــا بـ ـوال بأرض
األمور
ـض
ـ
ع
ب
ـته
ـ
س
قدا
ـى
ـ
ل
ع
ـرض
ـ
ع
ـذي
ـ
ل
ا
ـا،
ـ
س
ن
ر
ف
الجول ــف ومع ــه ع ــدد م ــن كهن ــة القط ــاع وأس ــرهم،
 +نياف ــة األنب ــا بافل ــوس أس ــقف اليون ــان ،ال ــذي
الخاص ــة بالخدم ــة الرعوي ــة ف ــي اإليبارش ــية.
وافتت ــح قداس ــة الباب ــا اللق ــاء بالص ــاة ث ــم أع ــرب
ـددا م ــن الموضوع ــات
ع ــرض عل ــى قداس ــته ع ـ ً
ي
اء،
ر
العذ
السيدة
كنيسة
أنشطة
ات
ر
إدا
مدير
+
ـية.
ـ
ش
اإليبار
ـي
ـ
ف
الخاص ــة بخدمت ــه الرعوي ــة
نياف ــة األنب ــا أكليمن ــدس ع ــن ش ــكره لرعاي ــة ومحب ــة
أرض الجول ــف ،حي ــث قدمـ ـوا لقداس ــته تقري ـ ًا
ـر ع ــن قداس ــة الباب ــا ألبنائ ــه ف ــي القط ــاع ،وألق ــى قداس ــته
يوم السبت  ٢٧نوفمبر ٢٠٢١م
نش ــاطات الكنيسة.
كلم ــة روحي ــة وأج ــاب بع ــض األس ــئلة وتناق ــش م ــع
 +نياف ــة األنب ــا داني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال األنب ــا بـ ـوال أس ــقف
يوم الثالثاء  ٣٠نوفمبر ٢٠٢١م
الحض ــور ،ث ــم وزع قداس ــته عليه ــم بع ــض الهداي ــا
ورئي ــس دي ــر القدي ــس األنب ــا بـ ـوال بالبح ــر األحم ــر.
لقاء
ج ــرى خ ــال اللقاء مناقشـ ـ ـ ـ ـ ــة بع ــض الموضوعات
 +نيافة األنبا اكليمندس األسقف العام لكنائس التذكاري ــة والتقطـ ـوا الص ــور مع قداس ــته ،وكان ً
عوي ــا جمي ـ ًـا تس ــوده روح المحب ــة واألب ــوة.
الخاص ــة بالدي ــر.
قط ــاع ألماظ ــة ومدين ــة األم ــل وش ــرق مدين ــة نصر ر ًّ

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا

ألق ــى قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي عظ ــة االجتماع األس ــبوعي مس ــاء
وبثَّ ــت العظ ــة عب ــر القنـ ـوات الفضائي ــة
ي ــوم األربع ــاء  ١٧نوفمب ــر ٢٠٢١مُ .
المس ــيحية وقن ــاة  C.O.Cالتابع ــة للمرك ــز اإلعالم ــي للكنيس ــة عل ــى ش ــبكة
اإلنترن ــت ،دون حض ــور ش ــعبي .واس ــتكمل قداست ـ ـ ـ ـ ــه سلس ــلة تأمالت ـ ـ ـ ــه ف ــي
ـت َفت ــى َوَق ـ ْـد ِش ـ ْـخ ُتَ ،وَل ْم أ ََر
مزم ــور  ٣٧حي ــث تن ــاول اآليتي ــن  ٢٥و« ٢٦كن ـ
ُْ ُ ً
َّ
ِ
ِ
َّ
ِ
ض،
ـس ُخ ْب ـ ًـزا .اْلَي ـ ْـوَم ُكل ـ ُـه َيتَ ـ َأ
ص ِديق ــا تخِل ـ
ف َوُيْق ــر ُ
ـر ُ
ـي َع ْن ـ ُـهَ ،والَ ُذ ِّرَّيـ ـ ًة َل ـ ُـه َتْلتَم ـ ُ
ّ ً ُِ ُ ّ َ
ِ
َوَن ْسـ ـُل ُه لْلَب َرَكة».
كم ــا ألق ــى قداس ــته عظ ــة االجتم ــاع األس ــبوعي مس ــاء ي ــوم األربع ــاء ٢٤
نوفمب ــر ٢٠٢١م ،م ــن كنيس ــة التجل ــي بمرك ــز لوج ــوس بالمق ــر الباب ــوي بدي ــر
وبثَّت العظة عبر القنـ ـوات الفضائية
القدي ــس األنب ــا بيش ــوي بـ ـوادي النط ــرونُ .
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المس ــيحية وقن ــاة  C.O.Cالتابع ــة للمرك ــز اإلعالم ــي للكنيس ــة عل ــى ش ــبكة
اإلنترنت ،دون حضور ش ــعبي .واس ــتكمل قداس ــته سلس ــلة تأمالته في مزمور
 ٣٧حي ــث تن ــاول اآلي ــات ِ ٢٩ ،٢٨ ،٢٧
«ح ـ ْـد َع ـ ِـن َّ
الش ـ ِّـر َوا ْف َع ـ ِـل اْل َخ ْي ـ َـر،
اس ـ ُـك ْن ِإَل ــى األََب ـ ِـد .أل َّ
ـب اْل َح َّقَ ،والَ َيتَ َخَّلى َع ـ ْـن أ َْت ِقَي ِائ ِهِ .إَلى األََب ِد
َن ال ـ َّـر َّب ُي ِح ـ ُّ
َو ْ
ِ
ِ
ِ
ون َها
ظ ــو َن .أ َّ
ُي ْحَف ُ
َم ــا َن ْس ـ ُـل األ ْ
ض َوَي ْس ـ ُـكُن َ
الص ّديُق ــو َن َي ِرثُو َن األ َْر َ
َش ـ َـرِار َفَي ْنَقط ـ ُـعّ .
ِإَل ــى األََبد».

هن ــأ قداس ــة الباب ــا أبن ــاءه بب ــدء ص ــوم المي ــاد المجيد،
وف ــي بداي ــة العظ ــة ّ
الذي بدأ اليوم التالي ،معرًبا عن أمنياته أن يكون الصوم فرصة ألن تس ــتعد
القلوب الس ــتقبال الس ــيد المس ــيح وتجدد العهود معه.

ُ َ ِّ
ُ َ ِّ َ ْ
َّ َّ َ ْ َ ُ
الربَ ،وتبت ِهج ُر ِ
وح بِاهللِ مل ِص» (لوقا 46 :1و)47
« ..تعظ ُم نف ِس

قرار بابوي رقم ( 18لسنة )2021

قرار بابوي رقم ( 19لسنة )2021

خبصوص إيبارشية جنع محادي

ـر للظــروف الصحيــة التــي يمــر بهــا نيافــة األنبــا كيرلــس أســقف نجــع حمــادي وتوابعهــا
نظـ ًا
وبعــد االجتمــاع مــع مجمــع كهنــة اإليبارشــية لد ارســة الوضــع الرعــوي ،تقــرر تشــكيل لجنــة
مــن ثــاث مــن األحبــار األجــاء:
 -1نيافــة األنبــا بيمــن ،أســقف نقــادة وقــوص -2 .نيافــة األنبــا يوأنــس ،أســقف أســيوط
وتوابعهــا -3 .نيافــة األنبــا بيجــول ،أســقف ورئيــس ديــر المحــرق
وماليــا
عويــا وإدارًيــا ً
وذلــك إلدارة اإليبارشــية ومســاعدة األب األســقف واإلشـراف الكامــل ر ً
علــى جميــع كنائــس اإليبارشــية ومرافقهــا والديــر مــع تقديــم تقريــر شــهري عــن أعمالهــا.
ُمصلين من أجل شفاء أسقف اإليبارشية وعودته لممارسة صالحيات خدمته.
وعلى ابن الطاعة تحل البركة،،

خبصوص تشكيل جلنة خلدمة جملس شمامسة
كنيسة ما رمينا وابلابا كريلس
شامبان بوالية إيلينوي

تشــكيل لجنــة للخدمــة بمجلــس شمامســة كنيســة مــا رمينــا
والبابــا كيرلــس (مدينــة لجامعــة مشــهورة) ،بواليــة إيلينــوي

ٍ
كل مــن -١ :القــس مينــا بشــارة
 +وقــد تشـ ّـكلت اللجنــة مــن ّ
ئيســا) -2 .دكتور /عادل حنا (عضو) -3 .دكتور /أســامة
(ر ً
إقالديــوس (عضــو) -4 .دكتــور /رفعــت يعقــوب (عضــو)..
وعلــى ابــن الطاعــة تحــل البركــة،،

قرار بابوي رقم ( 20لسنة )2021

انتداب نيافة األنبا يوساب ،األسقف العام باألقرص باإلرشاف ىلع دير األنبا باخوميوس (الشايب)

وماليــا لحيــن
هبانيــا وإدارًيــا ً
انتــداب نيافــة األنبــا يوســاب ،األســقف العــام باألقصــر باإلشـراف الكامــل علــى ديــر القديــس األنبــا باخوميــوس (الشــايب) باألقصــر ،ر ً
تدبيــر رعايــة الديــر .وعلــى ابــن الطاعــة تحــل البركــة،،

أيضا من النواب والمس ــئولين الدينيي ــن والتنفيذيين بمحافظة الغربية،
حض ــر ً
ووف ــود م ــن الطوائف المس ــيحية بالمحلة.

تذاكر األربعني ملثلث الرمحات األنبا اكراس
األسقف العام باملحلة الكربى

أقام ــت إيبارشـــية المحلـــة الكبـــرى ،صب ــاح ي ــوم الس ــبت  ٢٠نوفمب ــر
٢٠٢١م ،ق ــداس ت ــذكار األربعي ــن ألس ــقفها الع ــام مثل ــث الرحم ــات األنب ــا
كاراس ،بكنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء (مق ــر مطراني ــة المحل ــة الكب ــرى) ،حي ــث
صل ــى الق ــداس اإلله ــي إل ــى جان ــب نياف ــة األنب ــا صلي ــب أس ــقف مي ــت غمر
ودق ــادوس وب ــاد الش ــرقية والنائ ــب الباب ــوي لإليبارش ــية ،أصح ــاب النياف ــة:
األنب ــا مرق ــس مطـ ـران ش ــب ار الخيمة ،واألنب ــا بوال مطران طنط ــا ،واألنبا بيمن
أس ــقف نق ــادة وق ــوص ،واألنب ــا مارك ــوس أس ــقف دمياط وكفر الش ــيخ ورئيس
دي ــر الش ــهيدة دميان ــة بالبـ ـراري ،باإلضاف ــة إلى مجمع كهن ــة المحلة الكبرى،
وكهن ــة ورهب ــان م ــن أديـ ـرة الس ــيدة الع ــذراء المح ــرق ،والقديس أنب ــا صموئيل
المعت ــرف ،ورئي ــس المالئك ــة ميخائيل بجب ــل النقلون ،وإيبارش ــيات المنوفية،
وطنط ــا ،وكف ــر الش ــيخ ،ومي ــت غم ــر ،والبحيـ ـرة ،والمنصورة ،والفي ــوم ،ووفد
م ــن أس ــقفية الش ــباب وممث ــل ع ــن المجل ــس اإلكليريك ــي باإلس ــكندرية.
وأقام ــت اإليبارش ــية ،مس ــاء الي ــوم ذات ــه ،حفـــل تأبيـــن مثلـــث الرحمـــات
األنبا كارس األســـقف العام إليبارشـــية المحلة الكبرى ،بكاتدرائية الســـيدة
العـــذراء بالمحلـــة الكبـــرى .حض ــر التأبي ــن إل ــى جان ــب نيافة األنب ــا صليب
أس ــقف ميت غمر ودقادوس وبالد الش ــرقية والنائب البابوي للمحلة الكبرى،
ومجم ــع كهن ــة وش ــعب اإليبارش ــية ،الدكت ــور ط ــارق رحم ــي محاف ــظ الغربية
ال ــذي ألق ــى كلم ــة عب ــر فيه ــا عن محبت ــه الكبيـ ـرة للمتنيح األنب ــا كاراس ،كما

وأُقيـــم فـــي التاســـعة من صباح يـــوم الثالثـــاء  ٢٣نوفمبر ٢٠٢١م،
قـــداس تـــذكار األربعيـــن لمثلـــث الرحمـــات األنبـــا كاراس ،األســـقف العام
إليبارشـــية المحلـــة الكبـــرى ،وذلـــك بدير رئيـــس المالئكـــة ميخائيل ببرية
األســـاس بنقـــاده .ش ــارك ف ــي الصلـ ـوات م ــن أحب ــار الكنيس ــة ،إل ــى جانب
نياف ــة األنب ــا بيم ــن أس ــقف نق ــاده وق ــوص ،ورئيس الدي ــر ،أصح ــاب النيافة:
ٔ
االنب ــا أنطوني ــوس مطـ ـران الكرس ــي األورش ــليمي والش ــرق األدن ــى ،واألنب ــا
ويص ــا مطـ ـران البلين ــا ،و ٔ
االنبا بس ــاده مطـ ـران إخميم وس ــاقلته ،واألنبا باخوم
ٔ
أس ــقف س ــوهاج والمنش ــاة والمراغة ،واالنبا مرقوريوس أس ــقف جرجا ،واألنبا
صلي ــب أس ــقف مي ــت غم ــر ودق ــادوس وب ــاد الش ــرقية والنائ ــب الباب ــوي
االنبا يوس ــاب االس ــقف الع ــام لألقصر ،و ٔ
إليبارش ــية المحل ــة الكبرى ،و ٔ
االنبا
يوس ــف أس ــقف بوليفيا ،واألنبا بيجول أس ــقف ورئيس الدير المحرق ،واألنبا
مت ــاؤس أس ــقف ورئي ــس دي ــر الس ــيدة العذراء بجب ــل إخميم ،واألنب ــا ثاؤفيلس
أس ــقف منفلوط ،واألنبا فيلوباتير أس ــقف أبوقرقاص ،واألنبا رويس األس ــقف
العام آلس ــيا.
كم ــا ش ــارك ف ــي ق ــداس الذك ــرى م ــن اآلب ــاء الرهب ــان ،ممثل ــو مجام ــع
أديـ ـرة :المحرق بأس ــيوط ،واألنبا بيش ــوي بوادي النط ــرون ،واألنبا صموئيل
بجب ــل القلم ــون ،واألنب ــا باخومي ــوس (الش ــايب) باألقص ــر ،واألنب ــا مت ــاؤس
الفاخ ــوري بإس ــنا ،والش ــهيد م ــار جرج ــس بالرزيق ــات ،وم ــن اآلب ــاء الكهنة،
ممثل ــو إيبارش ــيات المحل ــة الكب ــري ،س ــمالوط ،نج ــع حم ــادي ،س ــوهاج
والمنش ــاة والم ارغ ــة ،إخمي ــم وس ــاقلته ،دش ــنا ،قن ــا ،األقصر ،إس ــنا وأرمنت،
أسـ ـوان ،الفيوم.
ديسم� 2021
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إيبارشية بين سويف
إيبارشية ابلحرية ومطروح واخلمس مدن الغربية

ق ــام نياف ــة األنب ــا باخومي ــوس مطـ ـران البحيـ ـرة ومط ــروح والخم ــس م ــدن
الغربي ــة ،صب ــاح ي ــوم االثني ــن  ٢٩نوفمب ــر ٢٠٢١م ،بكنيس ــة القدي ــس م ــار
مرق ــس الرس ــول بكرم ــة دمنه ــور ،وذل ــك برس ــامة تس ــعة م ــن اآلب ــاء الكهن ــة
رتب ــة القمصي ــة ،وه ــم )1( :القم ــص دوماديوس عزيز كاهن كنيس ــة الش ــهيد
م ــار جرج ــس بدمتي ــوه ،ك ــوم حم ــادة )2( .القمص مقار جالي كاهن كنيس ــة
الش ــهيد أب ــي س ــيفين جن ــوب مدين ــة الس ــادات )3( .القم ــص كاراس ناص ــر
كاهن كنيس ــة الس ــيدة العذراء ورئيس المالئكة ميخائيل بالقرية البيضا)4( .
القمص نحميا هدية كاهن كنيس ــة الش ــهيد مار جرجس بالنهضة ،العامرية.
( )5القم ــص أبادي ــر نصي ــف كاه ــن كنيس ــة العائل ــة المقدس ــة والش ــهيد م ــار
جرج ــس بالخصم ــة ،أب ــو المطامي ــر )6( .القم ــص س ــاويروس س ــعد كاه ــن
كنيس ــة الش ــهيد أب ــي س ــيفين والقدي ــس األنب ــا ون ــس بالبصـ ـرة ،العامرية)7( .
القم ــص مكاري ــوس ري ــاض كاه ــن كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء والث ــاث مق ــارات
القديس ــين بالبس ــتان )8( .القم ــص عبدالمس ــيح ودي ــد كاه ــن كنيس ــة الس ــيدة
الع ــذراء والش ــهيد م ــار مينا بالس ــبعاوي ،أبو المطامي ــر )9( .القمص لوكاس
إبراهي ــم كاه ــن كنيس ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس بك ــوم حم ــادة .خال ــص تهانين ــا
لنياف ــة األنب ــا باخومي ــوس ،ولآلب ــاء القمامص ــة الج ــدد ،ولمجم ــع اآلباء كهنة
اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.

إيبارشية شربا اخليمة

قام نيافة األنبا غبريال أس ــقف بني س ــويف والواس ــطى ،يوم الس ــبت ٢٧
نوفمب ــر ٢٠٢١م ،بكنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء (مق ــر المطراني ــة) ببن ــي س ــويف،
بس ــيامة كاهني ــن جديدي ــن ،وهم ــا )1( :الش ــماس م ــكاري توفي ــق باس ــم القس
كاهن ــا عل ــى كنيس ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس بأب ــو صي ــر – الواس ــطى.
طوبي ــا ً
كاهنا على كنيس ــة القديس
( )2الش ــماس مين ــا بدوي باس ــم الق ــس تيموثاوس ً
األنب ــا كاراس ببن ــي س ــويف .خالص تهانينا لنيافة األنب ــا غبريال ،وللكاهنين
الجديدي ــن ،ولمجم ــع اآلباء كهنة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.

إيبارشية مطاي

ق ــام نياف ــة األنب ــا جورجي ــوس أس ــقف مط ــاي ،ي ــوم الجمع ــة  ٢٦نوفمب ــر
٢٠٢١م ،ف ــي كنيس ــة الس ــمائيين بمبن ــي المؤتمـ ـرات والخلـ ـوات التاب ــع
كاهنا على
لإليبارش ــية بالمناهـ ـرة ،وخالله س ــام نيافته الش ــماس مجدي ولي ــم ً
مذب ــح القدي ــس األنب ــا أنطوني ــوس بعزبة فانا باس ــم القس باس ــيليوس .خالص
تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا جورجي ــوس ،وللق ــس باس ــيليوس ،ولمجمع اآلب ــاء كهنة
اإليبارش ــية ،وس ــائر أفـ ـراد الش ــعب.

إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح

ق ــام نياف ــة األنب ــا مرق ــس مطـ ـران ش ــب ار الخيم ــة ،بكنيس ــة الش ــهيد م ــار
جرج ــس (مق ــر المطراني ــة) ،وخالل ــه تم ــم نيافت ــه طق ــس س ــيامة ثالث ــة م ــن
كاهنا على
الشمامس ــة في درجة القسيس ــية ،وهم )1( :الش ــماس عاطف كرم ً
كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء ،بيج ــام ،باس ــم الق ــس أخن ــوخ )2( .الش ــماس إيه ــاب
كاهن ــا على كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء ورئي ــس المالئكة غبري ــال ،بيجام،
عط ــا ً
كاهنا على كنيس ــة القديس
ماجد
لس
ر
كي
ـماس
ـ
ش
ال
و
()3
يونان.
القس
باس ــم
ً
م ــار مرق ــس الرس ــول ،المنش ــية ،باس ــم الق ــس زكري ــا .ش ــارك ف ــي صلـ ـوات
الق ــداس والس ــيامة ع ــدد م ــن اآلباء كهنة اإليبارش ــية والش ــعب ،وس ــط تطبيق
اإلجـ ـراءات االحت ارزي ــة .خال ــص تهانين ــا لنيافة األنبا مرق ــس ،ولآلباء الكهنة
الج ــدد ،ولمجم ــع اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.
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ق ــام نياف ــة األنب ــا تيموث ــاوس أس ــقف الزقازي ــق ومني ــا القم ــح ،بس ــيامة
ثالث ــة كهن ــة ج ــدد ،للخدم ــة باإليبارش ــية ،يوم الس ــبت  ٢٧نوفمب ــر ٢٠٢١م،
ف ــي كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء والقدي ــس م ــار يوحن ــا الحبي ــب (مق ــر المطرانية)
كاهن ــا عل ــى
بالزقازي ــق ،والكهن ــة الج ــدد ،ه ــم )1( :الش ــماس كم ــال حبي ــب ً
كنيس ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس بمني ــا القم ــح باس ــم الق ــس س ــاويروس)2( .
كاهنا على كنيس ــة الش ــهيد مار جرجس بمنيا
الش ــماس بطرس القمص لوقا ً

ٌ
«صاحلة الصالة مع الصوم ،والصدقة ٌ
خري من ادخار كنوز اذلهب» (طوبيا )8 :12

كاهنا على كنيس ــة
القم ــح باس ــم الق ــس بش ــارة )3( .الش ــماس فليم ــون كام ــل ً
الش ــهيد م ــار مين ــا بمني ــا القم ــح باس ــم الق ــس تاوض ــروس .كم ــا رس ــم نيافت ــه
خمس ــة م ــن كهن ــة اإليبارش ــية قمامص ــة ،وه ــم )1( :القم ــص ويص ــا حفظي
كنيس ــة رئي ــس المالئك ــة ميخائي ــل كف ــر الدي ــر ،مني ــا القم ــح )2( .القم ــص
يوأن ــس س ــليمان كنيس ــة الش ــهيد م ــار مينا مني ــا القمح )3( .القمص يوس ــاب
ثاب ــت كنيس ــة األمي ــر ت ــادرس الجدي ــدة ،مني ــا القم ــح )4( .القم ــص أندراوس
صال ــح كنيس ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس منيا القم ــح )5( .القم ــص يعقوب وليم
كنيس ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس الزقازي ــق .ش ــارك في الصلوات ع ــدد كبير من
وبعض من خارجها ،وخورس الشمامس ــة والش ــعب.
اآلباء كهنة االيبارش ــية
ٌ
خال ــص تهانين ــا لنياف ــة األنبا تيموث ــاوس ،ولآلباء القمامص ــة والكهنة الجدد،
ولمجم ــع اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.

بمدين ــة الش ــيخ ازي ــد ،التابع ــة لإليبارش ــية ،وخالل ــه س ــام نيافته الش ــماس مينا
كاهن ــا باس ــم الق ــس يوحنا للخدمة في الكنيس ــة ذاته ــا ،كما منح كاهن
ث ــروت ً
الكنيس ــة القس بفنوتي عزمي رتبة القمصية .ش ــارك في الصلوات عدد من
اآلب ــاء الكهن ــة وش ــعب الكنيس ــة .خال ــص تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا دومادي ــوس،
وللقم ــص بفنوت ــي ،وللق ــس يوحن ــا ،ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارش ــية ،وس ــائر
أفراد الش ــعب.

إيبارشية أبوقرقاص

إيبارشية املنيا

قام نيافة األنبا مكاريوس أس ــقف المنيا ،صباح يوم الس ــبت  ٢٧نوفمبر
٢٠٢١م ،ف ــي كنيس ــة الش ــهيد األمي ــر ت ــادرس الش ــطبي بالمني ــا ،بس ــيامة ٦
كهن ــة ج ــدد منه ــم أربع ــة للخدم ــة ف ــي ق ــرى اإليبارش ــية ،إل ــى جان ــب كاهني ــن
كاهنا لكنيس ــة الس ــيدة
عامين ،والكهنة الجدد هم )1( :الش ــماس فيكتور حنا ً
ّ
الع ــذراء ورئي ــس المالئك ــة ميخائي ــل ،قري ــة عاصم ،باس ــم الق ــس يوأنس)2( .
كاهنا لكنيس ــة القديس األنبا أبرآم ،عزبة الباش ــا ،باس ــم
الش ــماس بوال س ــمير ً
عاما باس ــم القس أبادير.
ا
كاهن
هللا
ـكر
ـ
ش
مكرم
ـماس
القس توماس )3( .الش ـ
ً ً
كاهن ــا لكنيس ــة الش ــهيد أب ــي س ــيفين ،قرية أبو
( )4الش ــماس كيرل ــس ص ــاح ً
عام ــا
جري ــد باس ــم الق ــس مرقوري ــوس )5( .الش ــماس كيرل ــس س ــامي ً
كاهن ــا ً
كاهنا لكنيس ــة الس ــيدة العذراء
باس ــم القس بنيامين )6( .الش ــماس إرميا ماهر ً
والقديس يوسف النجار ،قرية الجزيرة باسم القس أباهور .شارك في صلوات
كاهن ــا م ــن مجم ــع اآلب ــاء كهنة اإليبارش ــية ،وعدد من
الق ــداس والس ــيامة ً ٤٠
اآلب ــاء الكهن ــة م ــن بع ــض اإليبارش ــيات .ج ــرت كافة الصلوات وس ــط تطبيق
اإلجـ ـراءات االحت ارزي ــة .خال ــص تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا مكاري ــوس ،ولآلب ــاء
الكهن ــة الج ــدد ،ولمجم ــع اآلباء كهنة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.

ق ــام نياق ــة األنب ــا فيلوباتي ــر أس ــقف أبوقرق ــاص ،ي ــوم الس ــبت  ٢٧نوفمبر
٢٠٢١م ،بس ــيامة خمس ــة كهنة جدد ،للخدمة في اإليبارش ــية ككهنة عموم،
ـقفا
كم ــا س ــيم س ــتة دياكونيي ــن ،وه ــي أول س ــيامات نيافت ــه من ــذ س ــيامته أس ـ ً
لإليبارش ــية ف ــي م ــارس الماض ــي .والكهن ــة الج ــدد هم )1( :الش ــماس ماركو
عام ــا باس ــم الق ــس أرس ــانيوس )2( .الش ــماس أبانوب رش ــدي
مب ــروك ً
كاهن ــا ً
عام ــا
ـا
ـ
كاهن
ـاد
ـ
ي
ع
ـا
ـ
ن
مي
ـماس
ـ
ش
ال
()3
ـول.
ـ
ج
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ـ
س
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عام ــا
ً
ً
ً
كاهن ــا ً
ي
عام ــا باس ــم الق ــس
ـا
ـ
كاهن
ـوز
ـ
ف
ام
ز
ـ
ـ
خ
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ـ
ش
ال
()4
ـمعان.
ـ
س
ـس
ـ
ق
ال
ـم
باس ـ
ً
ً
عاما باس ــم القس ثاؤفيلس.
مرقوريوس )5( .الش ــماس عادل خش ــيت ً
كاهنا ً

أما الدياكونيين فهم )1( :الش ــماس بيتر وصفي باس ــم دياكون أرس ــاني.
( )2الش ــماس كيرل ــس ث ــروت باس ــمدياك ــون س ــدراك )3( .الش ــماس جرجس
رومان ــي باس ــم دياك ــون جرج ــس )4( .الش ــماس مين ــا ع ــزت باس ــمدياك ــون
دانيال )5( .الش ــماس جرجس نصيف باس ــمدياكون كاراس )6( .الش ــماس
ش ــنوده حناباس ــم دياكون ش ــنوده.
وبعض من
ش ــارك في الصلوات عدد كبير من اآلباء كهنة االيبارش ــية
ٌ
خارجه ــا ،ومجموع ــة م ــن اآلب ــاء رهب ــان الدي ــر المح ــرق وخورس الشمامس ــة
والش ــعب .خالص تهانينا لنيافة األنبا فيلوباتير ،ولآلباء الكهنة والدياكونيين
الجدد ،ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.

مكرسات جديدات دلير بنات مريم ببين سويف

إيبارشية  ٦أكتوبر وأوسيم

قام نيافة األنبا دوماديوس أس ــقف  ٦أكتوبر وأوس ــيم ،صباح يوم الس ــبت
 20نوفمب ــر 2021م ،بكنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء والقدي ــس األنب ــا صموئي ــل

احتف ــل دي ــر بن ــات مري ــم التاب ــع إليبارش ــية بن ــي س ــويف ي ــوم الخمي ــس
 ٢٥نوفمب ــر ٢٠٢١م ،بانضم ــام تس ــع مكرس ــات جدي ــدات مم ــن أنهي ــن فترة
االختب ــار المق ــررة للتكري ــس البتول ــي للفتي ــات .صل ــى نياف ــة األنب ــا غبري ــال
أس ــقف بني س ــويف صلوات التكريس ،قبل أن يتولى خدمة القداس اإللهي
ف
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نيافة األنبا باخوميوس يدشن كنيسة
بالدير ذاته .والمكرس ــات الجديدات ،هن :تاس ــوني فابيوال ،تاس ــوني ش ــيري،
تاس ــوني فيبي ،تاس ــوني جوليا ،تاس ــوني تريڤينا ،تاس ــوني صوفيا ،تاس ــوني
بافنوتي ــا ،تاس ــوني يوليط ــا ،تاس ــوني م ــورا .خال ــص تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا
غبري ــال ،وللمكرس ــات الجدي ــدات ،ولمجم ــع مكرس ــات اإليبارش ــية.

مارجرجس واألنبا أنطونيوس باملثلث بالعامرية

زيارة سكرتري أول السفارة األمريكية
للكنيسة املرقسية باإلسكندرية

اس ــتقبل القم ــص أبـ ـ اَرم إمي ــل وكي ــل البطريركي ــة باإلس ــكندرية ،ي ــوم
الس ــبت  ٢٠نوفمب ــر ٢٠٢١م ،الس ــيد جوناث ــان ويدن س ــكرتير أول الس ــفارة
األمريكي ــة بمص ــر ف ــي زيارت ــه للكنيس ــة المرقس ــية باإلس ــكندرية ،حي ــث قدم
ـرحا عن تاريخ الكنيس ــة المرقس ــية كأقدم كنيس ــة
وكيل البطريركية نبذة وش ـ ً
بأفريقي ــا كم ــا ق ــدم للضي ــف الدبلوماس ــي هدي ــة تذكاري ــة وت ــم التق ــاط بع ــض
الص ــور التذكارية.

دش ــن نياف ــة األنب ــا باخومي ــوس مطـ ـران البحيـ ـرة ومط ــروح والخمس مدن
الغربي ــة ،صب ــاح ي ــوم االثني ــن  22نوفمب ــر 2021م ،كنيس ــة الش ــهيد م ــار
جرج ــس والقدي ــس األنب ــا أنطونيوس بالمثل ــث بالعامرية ،التابعة لإليبارش ــية،
حي ــث ت ــم تدش ــين مذاب ــح الكنيس ــة ،المذب ــح الرئي ــس عل ــى اس ــم الش ــهيد مار
جرج ــس والقدي ــس األنبا أنطونيوس ،والمذبح البحري على اس ــم الش ــهيد مار
مين ــا والقدي ــس األنب ــا أمونيوس األس ــقف والش ــهيد ،والمذبح القبلي على اس ــم
الش ــهيد فيلوباتير مرقوريوس والش ــهيدة رفقة .كما ُد ِش ــنت كنيسة الدور األول
عل ــى اس ــم الس ــيدة الع ــذراء والم ــاك ميخائي ــلِ ،
أيض ــا حض ــن اآلب
ُ
ودش ــن ً
وأيقونات الكنيس ــة وأواني للخدمة .كما قام نيافته أثناء القداس برس ــامة ٥٠
من أبناء الكنيس ــة شمامس ــة .ش ــارك في صلوات التدش ــين والقداس صاحبا
النياف ــة :األنب ــا إيالري ــون األس ــقف الع ــام لقط ــاع كنائ ــس غرب اإلس ــكندرية،
واألنب ــا هرمين ــا االس ــقف الع ــام لقطاع كنائس ش ــرق اإلس ــكندرية.

نيافة األنبا تادرس يضع حجر أساس
كنيسة جديدة ببورسعيد

االحتفال بايلوبيل اذلهيب نليافة األنبا باخوميوس
بقطايع كفر ادلوار وأبواملطامري

احتفل ــت كنائ ــس قطاع ــي مرك ــز كف ــر ال ــدوار ومرك ــز أب ــو المطامي ــر
بإيبارش ــية البحيـ ـرة وتوابعه ــا ،ي ــوم الس ــبت  ٢٧نوفمب ــر ٢٠٢١م ،باليوبي ــل
الذهب ــي لس ــيامة نياف ــة األنب ــا باخومي ــوس مطـ ـران البحيرة ومط ــروح والخمس
م ــدن الغربي ــة ورئي ــس دي ــر القديس االنبا مكاريوس الس ــكندري بجبل القاللي
بالبحيـ ـرة .وقدم ــت كنائ ــس قطاعي كف ــر الدوار وأبو المطامي ــر خالل الحفل
فيلم ــا تس ــجيليًّا وك ــوراالت وكلم ــات تهنئ ــةُ .يذك ــر أن اإليبارش ــية خصص ــت
ً
الع ــام الجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري لالحتف ــال باليوبي ــل الذهب ــي لنيافت ـ ـ ـ ـ ــه ف ــي كاف ــة قطاع ــات
الخدم ــة بها.
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قام نيافة األنبا تادرس مطران بورس ــعيد ،ظهر يوم الس ــبت  ٢٧نوفمبر
٢٠٢١م ،وضع حجر أس ــاس كنيس ــة الس ــيدة العذراء والقديس البابا كيرلس
الس ــادس بالح ــي اإلما ارت ــي ف ــي مدين ــة بورس ــعيد ،وذل ــك بحض ــور ع ــدد من
ـرحا للحض ــور يخ ــص محتوي ــات
اآلب ــاء الكهن ــة والش ــعب .وق ــدم نيافت ــه ش ـ ً
ـادة ف ــي أس ــاس مبن ــى الكنيس ــة ،وهي:
الصن ــدوق الخش ــبي ال ــذي يوض ــع ع ـ ً
الصندوق الخش ــبي الذي يرجع إلى خش ــب الصليب ،ووضع بداخله الكتاب
المق ــدس ،الصلي ــب ،نس ــخة م ــن بع ــض الصح ــف الت ــي ص ــدرت ف ــي وق ــت
وض ــع حج ــر األس ــاس ،مجل ــة الكنيس ــة ،ص ــورة م ــن الترخي ــص الرس ــمي
حاليا ،صور لقداس ــة البابا ونيافة
لبن ــاء الكنيس ــة ،العمالت المس ــتخدمة ف ــي ً
المطـ ـران ،ووثيق ــة وق ــع عليه ــا مطـ ـران بورس ــعيد وع ــدد م ــن اآلب ــاء الكهن ــة
وبع ــض م ــن الش ــعب ال ــذي حضر المناس ــبة.

َ ِّ َ َ َّ ُّ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ
َ َْ ُ َ َ َ ََْ ََ ُ ُ َ
«ألن أنا الرب إِلهك المم ِسك بِي ِمينِك ،القائ ِل لك :ال تف .أنا أعِينك» (إشعياء )13 :41
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ِ
ِ
َّ
اس ـ ُـك ْن ِإَل ــى
«ح ـ ْـد َع ـ ِـن الش ـ ِّـر َوا ْف َع ــل اْل َخ ْي ـ َـرَ ،و ْ
األََب ـ ِـد .أل َّ
ـقَ ،والَ َيتَ َخَّل ــى َع ـ ْـن
ـب اْل َح ـ َّ
َن ال ـ َّـر َّب ُي ِح ـ ُّ
ِ
َش ـ َـرِار
ظ ــو َن .أ َّ
أ َْت ِقَي ِائ ـ ِـهِ .إَل ــى األََب ــد ُي ْحَف ُ
َم ــا َن ْس ـ ُـل األ ْ
َفينَق ِط ــعِ ِ .
ون َها
ض َوَي ْس ـ ُـكُن َ
الص ّديُق ــو َن َي ِرثُ ــو َن األ َْر َ
َْ ُ
ّ
ِإَل ــى األََب ــد» (م ــز)29-27:37
وطبع ــا كلن ــا نع ــرف
التق ــوى تعن ــي مخاف ــة هللا،
ً
اآلي ــة الجميل ــة الت ــي تق ــول «رأس الحكم ــة مخاف ــة
هللا» (س ــي ،)16:1يعن ــي بداي ــة الحكم ــة أو أول
دروس الحكمة أو أول طريق الحكمة أن اإلنسان
يس ــلك بالتق ــوى ويس ــلك بالمخاف ــة .والمخاف ــة تعني
وطبعا الكنيسة
دائما بحضور هللا،
ً
اإلنسان يشعر ً
تزودن ــا ببع ــض الطق ــوس الت ــي تس ــاعدنا ف ــي هذه
الحي ــاة ،مث ـ ًـا حي ــن نرش ــم الصلي ــب قب ــل األكل
أو قب ــا أن نب ــدأ ف ــي عم ــل م ــا ،فه ــذا يعنن ــي يقيننا
بحض ــور هلل« .رأس الحكم ــة مخاف ــة هللا» تعن ــي
أن اإلنس ــان يش ــعر بحض ــور هللا ف ــي كل مواق ــف
حيات ــه ،وه ــذه نقط ــة جوهري ــة ف ــي حي ــاة اإلنس ــان،
ويذكرن ــا ه ــذا بم ــا قال ــه القديس بولس الرس ــول في
نهاي ــة رس ــالته األول ــى إل ــى كورنث ــوسِ :
«اس ـ َـهروا.
جال .تَقَّووا .لتَ ِ
ِ
ص ْر ُك ُّل
اثبتـ ـوا ف ــي
اإليمان .كونوا ِر ً
ُ
ْ
ٍ
أ ِ
ُمورُك ـ ْـم ف ــي َم َحبَّة» (1كو .)14-13:16عيشـ ـوا
بالتق ــوى ،عيشـ ـوا بالمخاف ــة ،والح ــظ أن ــه ربطه ــا
بالس ــهر الروح ــي والثب ــات ف ــي اإليم ــان والنض ــوج
رجال) ثم عيشـ ـوا بالتقوى ،ويكمل بالصورة
(كونوا ً
العام ــة (لتص ــر كل أمورك ــم ف ــي محبة).
ه ــذا الش ــكل الخماس ــي يض ــع أمامن ــا معان ــي
نقربه ــا م ــن
مهم ــة ع ــن حي ــاة التق ــوى ،يمك ــن أن ّ
خ ــال بع ــض األمثل ــة:
يوســـف الصديـــق وكي ــف تع ـ ّـرض آلالم
وضيقات كثيرة ،وكيف و ِ
ضع في السجن ،وكيف
ُ
تع ــرض لتجرب ــة اإلغراء ف ــي بيت فوطيف ــار ،لكنه
ق ــال عب ــارة المرأة فوطيفار صالح ــة لكل األجيال:
الش ـ َّـر العظي ــم وأ ِ
أصن ــع ه ــذا َّ
ُخط ــئُ إَل ــى
«كي ـ َ
ـف َ ُ
َ
هللاِ؟» (ت ــك)9:39؛ كان ي ــرى هللا أمامه حتى وهو
مبي ــع كعب ــد ،مثل ــه مث ــل داود النب ــي ال ــذي ق ــال:
«جعل ــت ال ــرب أمام ــي ف ــي كل حي ــن .»...ه ــذا
ش ــكل م ــن أش ــكال المخافة ،أن أنظ ــر حضور هللا
ف ــي كل موق ــف ف ــي كل عمل في كل ش ــخص في
كل م ــكان.
الفتيـــة الثالثــــــــة حي ــن كس ــروا قان ــون المل ــك
ورفضـ ـوا السج ـ ـ ـ ـ ــود للتمث ــال الذهب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ف ُقب ــض
عليه ــم ،ث ــم ألقـ ـوا ف ــي أت ــون الن ــار ،وق ـ ـ ـ ـ ــال له ــم
المل ــك مس ــتهزًئا« :م ــن ه ــو اإلل ــه ال ــذي ينقذك ــم
يوج ـ ُـد إلهن ــا اّل ــذي
م ــن ي ــدي؟» ،فأجاب ــوه« :ه ــوذا َ
أن ُيَن ّجَين ــا ،»...وحي ــن أُلقـ ـوا ف ــي
ـتطيع ْ
َن ُ
عب ـ ُـدهُ يس ـ ُ

األت ــون كانوا يتمش ــون في األت ــون ،الحبال تحترق
وأجس ــادهم ل ــم تمسس ــها الن ــار وال مالبس ــهم ،ه ــذا
ه ــو هللا الحاض ــر الموج ــود.
إح ــدى المش ــكالت الكبيـ ـرة ف ــي حي ــاة اإلنس ــان
وج ــود الخير ووجود الش ــر ،وص ــار تعريف الخير
طا بالنفعية والمادية وبعض
أو تعريف الش ــر مرتب ً
األف ــكار الجدي ــدة ،فمث ـ ًـا التعريف العالمي للش ــر:
الش ــر ه ــو فق ــط أن ت ــؤذي اآلخ ــر؛ ه ــذا التعري ــف
خبي ــث ،ألن مث ـ ًـا يعتب ــر أن العالق ــات الغي ــر
ش ــرعية والعالق ــات المنحرف ــة خ ــارج إط ــار الزواج
لي ــس فيه ــا إيذاء لآلخر ،وبالتالي ليس ــت ش ـ ًـرا! أو
الجنس ــية المثلي ــة وم ــا ش ــابهها ...كذل ــك النه ــم أو
الطم ــع واالس ــتهالك الغي ــر مبرر...
كل هـــذه مفاهيـــم علمانيـــة أو عالميـــة ال
نقبلها وال تقبلها مســـيحيتنا على اإلطالق ،لذلك
ســـأحصر الموضـــوع فـــي ثالثة أســـئلة ،ونحاول
أن نجيبها لنفهم كيف يعيش اإلنســـان بالتقوى.

( )1ما هو الخير؟ وما هو الشر؟

الخير هو هللا وكل ما يصنعه هللا ،عالم هللا هو
عال ــم الخي ــر ،لذلك نقول ع ــن هللا أنه كلي الخير.
والتحي ــة اليومي ــة ”صب ــاح الخي ــر“ تعن ــي الصب ــاح
ال ــذي منح ــه لنا هللا كلي الخير .كلمة خير جاءت
ـر ف ــي الكت ــاب المق ــدس بأوص ــاف متعددة من
كثي ـ ًا
أش ــهرها وص ــف صال ــح وص ــاح« ،س ــبحوا الرب
خي ــر ،رنمـ ـوا الس ــمه ألن ذاك
ألن ــه صال ــح ألن ــه ّ
«ك ُّل
ـول:
ـ
س
الر
ـوب
ـ
ق
يع
ـول
ـ
ق
حل ــو» (م ــز .)135ي
ُ
ٍ
ٍ
طي ـ ٍـة ِ ٍ
ِ
تام ــة هي م ـ ْـن فو ُق،
َع َّ
وك ُّل َم ْو ِهَب ــة َّ
صال َح ــة ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نازَلـ ـ ٌة م ـ ْـن عن ــد أب ــي األنـ ـو ِار ،اّل ــذي لي ــس عن ـ َـدهُ
ِ
تغيي ـ ٌـر وال ظ ـ ُّـل َد َور ٍ
ـوب ،)17:1كل خير
ان» (يعق ـ َ
ن ــازل م ــن ف ــوق ،كل موهب ــة تام ــة ه ــي م ــن ف ــوق
نازل ــة م ــن عند أب ــي األنوار.
اختصـــارا :الخي ــر ه ــو هللا ،والخي ــر أن توج ــد
ً
ف ــي عال ــم هللا ،عال ــم الوصي ــة ،عال ــم الفضيل ــة.
الش ــر حس ــب مفاهيم العالم هو أن تتس ـ ّـبب في
أذى لآلخ ــر ،لك ــن الش ــر ف ــي مفهوم ــه المس ــيحي
ه ــو التخّل ــي ع ــن الخي ــر ،ع ــدم فع ــل الخي ــر ،ترك
البع ــد عنه.
مص ــدر الخي ــر أي هللا و ُ

ا ًذا البع ــد ع ــن هللا ه ــو الش ــر ،الدخـ ـ ـ ـ ـ ــول ف ــي
عالم الخطية هو الش ــر ،مثلما يبعد اإلنس ــان عن
مص ــدر الن ــور فيصي ــر ف ــي الظالم .الظ ــام ليس
ل ــه وج ــود فعل ــي ،لك ــن غي ــاب الن ــور ه ــو الظلمة،
مثلم ــا غي ــاب الحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة هو الم ـ ـ ـ ـ ـ ــوت ...وبالتالي
حض ــور هللا ه ــو حض ــور الخير.

( )2كيف نشأ الخير والشر؟
اإلجابة نجدها في قصـ ـ ـ ــة الخلق ،حين أغوت
الحي ــة المـ ـرأة أن ت ــأكل م ــن الش ــجرة ،فيصي ــر آدم
وحـ ـواء كاهلل عارفي ــن الخي ــر والش ــر (ت ــك .)3نش ــأ
والش ــر إ ًذا حي ــن خدع ــت الحي ــة حـ ـواء ،وأغرته ــا
ب ــاألكل م ــن الش ــجرة ،وحتى اليوم يغري الش ــيطان
اإلنس ــان بأش ــكال وأنـ ـواع متعددة.
ظه ــر م ــن هذه القصة أن هللا صانع الخيرات،
صنـ ـ ـ ــع الكـ ـ ـ ــون وك ـ ـ ــل الخيـ ـ ـ ـ ــر الذي في ـ ـ ــه ،ومنح
الخير لإلنسان.
حي ــن اس ــتمع اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان إل ــى ص ــوت الش ــر
انكش ــف عنهم ــا س ــتر هللا وعلم ــا أنهم ــا عريان ــان،
ص ــورة النق ــاوة الل ــي كان ــت في داخلهم ــا ضاعت،
ش ــوهتها الخطي ــة ،ف ــي تل ــك اللحظ ــة كس ــر آدم
وحـ ـواء الوصي ــة ،وكسـ ـ ار قل ــب هللا ،ابتعد اإلنس ــان
ع ــن ص ــوت هللا ودخل في عالم الش ــر والخطية..
هك ــذا ظه ــر الش ــر في التاري ــخ اإلنس ــاني ،وصار
الش ــيطان م ــن تل ــك اللحظ ــة ”عدو الخي ــر“ ،وعدو
اإلنس ــان ،وع ــدو الخي ــر لإلنس ــان.
لذلك إياك أن تفكر أن هللا يصنع ش ـ ًـرا ،هللا ال
ـر أب ـ ًـدا ،ويقول القديس يعقوب الرس ــول:
يصن ــع ش ـ ًا
«إن ــي أُج ـ َّـرب ِم ـ ْـن ِقب ــلِ
أح ـ ٌـد إذا ُج ـ ِّـر َبّ :
َ
َ ُ
«ال َيُق ـ ْـل َ
ٍ
ُّ
ألن هللاَ َغي ـ ُـر ُم َج ـ َّـرب بالش ـ ِ
هللاِ»َّ ،
ـرور ،وه ــو ال
ـوب.)13:1
أح ـ ًـدا» (يعق ـ َ
ُي َج ـ ِّـر ُب َ
تذك ــر جي ـ ًـدا أن هللا صان ــع الخيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات ،وأن
الش ــيطان ه ــو ع ــدو الخير ،والش ــر ه ــو البعد عن
الخي ــر أي البع ــد ع ــن هللا.

( )3لماذا ينبغي أن أصنع الخير؟
اإلنسان من هللا ،ومصدر حياته من هللا ،فهو
يعي ــش ف ــي دائـ ـرة الخي ــر حتى يصير ل ــه النصيب
الصال ــح ،وعندم ــا يت ــرك الحي ــاة األرضي ــة وينتق ــل
إل ــى الحي ــاة الس ــماوية يصير ف ــي معية هللا.
لم ــاذا يج ــب أن أعم ــل الخي ــر؟ لس ــبب بس ــيط
ِ
الص ِال ـ ِـح
بصب ـ ٍـر ف ــي َ
الع َم ــل ّ
ج ـ ًـدا ّ
«أم ــا اّلذي ـ َـن َ
ِ
ِ
ـاء ،فبالحياة األبديَّة.
جد و َ
الم َ
ام َة و َ
َيطُلب ــو َن َ
الكر َ
البق ـ َ
ِ
الح»
فع ـ ُـل َّ
الص َ
ـام ل ـ ُـك ّل َم ـ ْـن َي َ
وس ـ ٌ
امـ ـ ٌة َ
ومج ـ ٌـد وكر َ
َ
(رو .)10:2لك ــي تك ــون ف ــي معي ــة هللا ومعي ــة
الصديقي ــن ،لك ــي تخي ــا ف ــي
القديس ــين واألبـ ـرار و ّ
س ــام ،فالخطي ــة تن ــزع الس ــام ،والشـ ـرير عندم ــا
يترك هذه األرض فنصيبه الهالك ِ
وضيق،
«ش َّدةٌ
ٌ
ـان َيفعل َّ
عَل ــى ُك ِّل َنف ـ ِ
ـودي َّأوًل
الش ـ َّـرَ :
ـس إنس ـ ٍ َ ُ
اليه ـ ِّ
ثُ ـ َّـم اليونان ـ ِـي» (رو.)9:2
ّ
الخالصة أيها األحبـــــاء :إذا أردت أن تعيش
بالحكمة تعّلم هذا الدرس الذي هو رأس الدروس،
ألن رأس الحكم ــة وبداي ــة الحكم ــة هي مخافة هللا،
عش بالتقوى.

إللهنــــــــــا كــــل مجـــد وكرامة من اآلن وإلى
األبد آمين.
ديسم� 2021
مج ةل الكرازة 3 -
ب

َ َ َّ ُ ُ َ ُ ُ َ َ َ َّ ِّ َ َ َ ْ
َ ْ َُُْ
َ َ َ َ َ َْْ َ َ َْ ُ ُ َ َ
ب سم ِع أذني ِه» (إشعياء )3 :11
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نيافة األنبا دميان يشارك يف
نيافة األنبا مرقس يدشن

عمل املريون للكنيسة الرسيانية

كنيسة العذراء ويوسف انلجار بمنطي شربا اخليمة

ق ــام نياف ــة األنب ــا مرق ــس مطـ ـران ش ــب ار الخيم ــة ،ي ــوم األح ــد  ٢١نوفمب ــر
٢٠٢١م ،بتدش ــين كنيس ــة الس ــيدة العذراء والقديس يوس ــف النجار بمنطي،
وصل ــى نيافت ــه عق ــب انتهاء صلوات التدش ــين ،القداس اإللهي ورس ــم خالله
ـددا م ــن أبن ــاء الكنيس ــة شمامس ــة .ش ــارك ف ــي صلـ ـوات التدش ــين والقداس
عـ ً
ع ــدد م ــن اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية إلى جانب ش ــعب الكنيس ــة.

ش ــارك نياف ــة األنب ــا دمي ــان أس ــقف ورئي ــس دي ــر الس ــيدة الع ــذراء وأب ــو
س ــيفين بهوكس ــتر وش ــمال ألماني ــا ،ي ــوم األح ــد  ٢٨نوفمب ــر ٢٠٢١م ،ف ــي
صلـ ـوات عم ــل زي ــت الميرون المقدس للكنيس ــة السـ ـريانية بألمانيا ،والذي تم
عمل ــه بي ــد غبط ــة البطري ــرك م ــار أغناطيوس أفـ ـرام الثاني بطريرك الكنيس ــة
السـ ـريانية األرثوذكس ــية .أقيم ــت صلـ ـوات عم ــل زي ــت المي ــرون المقدس في
دي ــر السـ ـريان ف ــي مدين ــه ڤارب ــورج األلمانية.

زيارة نائب رئيس بعثة السفارة األمريكية
لدلير األبيض

نيافة األنبا بيمن يف ندوة جبامعة جنوب الوادي

ش ــارك نياف ــة األنب ــا بيم ــن أس ــقف نق ــاده وق ــوص ف ــي الن ــدوة العلمي ــة
«األم ــن الفك ــري وتصحي ــح المفاهي ــم» الت ــي أقامته ــا جامعة جن ــوب الوادي
ف ــي إط ــار النش ــاط الثقاف ــي للجامع ــة برعاي ــة األس ــتاذ الدكت ــور يوس ــف
الغرب ــاوي رئي ــس الجامع ــة.

زارت الس ــيدة نيكول ش ــامبين نائب رئيس البعثة بس ــفارة الواليات المتحدة
األمريكي ــة بالقاهـ ـرة ،ي ــوم الس ــبت  ٢٧نوفمب ــر ٢٠٢١م ،دي ــر القدي ــس األنبا
ش ــنوده رئي ــس المتوحدي ــن بالجب ــل الغرب ــي بس ــوهاج (الدير األبي ــض) ،وكان
ف ــي اس ــتقبالها ،بع ــض من اآلباء الرهبان ،حي ــث تفقدت معالم الدير ،وأبدت
إعجابه ــا ب ــه كأح ــد األديرة القبطي ــة األثرية الهامة.

بيان من مطرانية الكريس األورشلييم والرشق األدىن

تنف ــى بطريركي ــة األقب ــاط األرثوذك ــس بالق ــدس م ــا ت ــم تداوله ف ــي األيام
األخيـ ـرة ح ــول موض ــوع قـ ـرار المحكم ــة بإع ــادة دي ــر الس ــلطان للكنيس ــة
القبطي ــة ورف ــع العل ــم المص ــري عل ــى الدي ــر.
كم ــا أود أن أوض ــح أن ــه هن ــاك قـ ـرار س ــابق للمحكم ــة اإلسـ ـرائيلية ع ــام
 ١٩٧١مفاده تس ــليم الدير للكنيس ــة القبطية لكن الجهات التنفيذية لم تنفذ
مغتصبا من
ه ــذا القـ ـرار ل ــدو ٍاع أمني ــة عل ــى ح ــد زعمه ــم ،فإن الدي ــر م ــازال
ً
األحب ــاش وال جدي ــد ف ــي ه ــذا األمر ،أما فيما يتعلق بالصورة المنتشـ ـرة ،فقد
تم التقاطها أمام الس ــفارة المصرية في تل أبيب أثناء االنتخابات الرئاس ــية
من ــذ ث ــاث س ــنوات؛ ل ــذا نرج ــو م ــن جمي ــع مس ــئولي صفح ــات التواص ــل
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االجتماع ــي والقنـ ـوات تح ــري الدق ــة ف ــي مثل هذه األخبار وع ــدم تداولها إال
بع ــد مراجع ــة الموق ــع الرس ــمي لبطريركي ــة الكرس ــي األورش ــليمي والصفح ــة

الرس ــمية للبطريركية.
حفظ هللا مصرنا الحبيبة وكنيسته وشعبه.
نيافة األنبا أنطونيوس

مطران الكرسي األورشليمي والشرق األدنى

الجمعة  ١٩نوفمبر ٢٠٢١م ١٠ ..هاتور ١٧٣٨

َّ َ َ
ْ َ َ َْ َْ ُ َ ْ َُُْ
ْ َ
َْ ُ
َ َ
«البسوا ِسالح اهللِ الكمِل ل ِك تق ِدروا أن تثبتوا ِضد مكي ِ ِد إِبلِيس» (أفسس )11 :6

القمص آجنيلوس منقريوس
وفد من إيبارشية اإلسماعيلية يف
منتدى شباب القناة

ش ــاركت إيبارش ــية اإلس ــماعيلية م ــع ع ــدد م ــن المؤسس ــات ف ــي فعاليات
منتدى شباب القناة الذي أُقيم بجامعة قناة السويس يومي األربعاء والخميس
مكونا
 24و 25نوفمب ــر 2021م ،حي ــث كان الوف ــد المش ــارك م ــن الكنيس ــة ً
م ــن اثني ــن م ــن اآلب ــاء الكهن ــة و ٢٥م ــن الش ــباب والخ ــدام .وكانت للكنيس ــة
كلم ــة خ ــال افتتاح الملتقى أُش ــير خاللها إلى مش ــاركة الكنيس ــة لمؤسس ــات
الدول ــة ف ــي تنمي ــة الش ــباب وحثه ــم عل ــى التفاع ــل المجتمع ــي وبن ــاء الدول ــة،
كما حوى معرض ش ــباب الكنيس ــة الذي أقيم خالل الملتقى بعض األعمال
اليدوي ــة وطرحـ ـوا فكـ ـرة عم ــل نب ــذة س ــياحية ع ــن مس ــار العائلة المقدس ــة من
أيض ــا ورش العم ــل الت ــي ق ــام فيه ــا ش ــباب
خ ــال تقني ــة ” ،“QR Codeو ً
الكنيس ــة بمش ــاركة ش ــباب المؤسس ــات األخ ــرى بتأكي ــد مفه ــوم قب ــول اآلخر،
كم ــا اقت ــرح الش ــباب توصي ــات وش ــاركوا ف ــي وض ــع رؤي ــة  ٢٠٤٠م ــع بقي ــة
المش ــاركين ف ــي الملتقى.

القمص سوريال حليم
من إيبارشية باريس
رقد في الرب بشيخوخة صالحة ،يوم السبت  ٢٠نوفمبر ٢٠٢١م،
القمـــص ســـوريال حليـــم ،كاهن كنيس ــة األنب ــا أنطوني ــوس واألنبا بوال
بس ــان توان في باريس ،التابعة إليبارش ــية باريس وش ــمال فرنس ــا ،عن
عاماُ .ولد
عم ــر تج ــاوز  ٦٥س ــنة وبعد خدمة كهنوتي ــة ألكثر من ً ٣٤
كاهن ــا ف ــي األول من
األب المتني ــح ف ــي  ٢١س ــبتمبر ١٩٥٦م ،وس ــيم ً
م ــارس  ١٩٨٧عل ــى كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء ورئيس المالئك ــة غبريال
ف ــي س ــيدي بش ــر باإلس ــكندرية ،ث ــم انتق ــل للخدم ــة ف ــي باري ــس ع ــام
٢٠٠٦م ،ون ــال رتب ــة القمصية في األول من مارس ٢٠١٨م .خالص
تعازينا لنيافة األنبا مارك أســـقف إيبارشـــية باريس وشـــمال فرنسا،
ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية ،وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.

من إيبارشية إسنا وأرمنت

رقد في الرب بشيخوخة صالحة،
ي ــوم الجمع ــة  ١٩نوفمب ــر ٢٠٢١م،
القم ــص آنجيل ــوس منقري ــوس ،كاهن
كنيس ــة الش ــهيد مار جرج ــس بأرمنت
الواب ــورات ف ــي األقص ــر التابع ــة
لكنائ ــس إس ــنا وأرمن ــت ،ع ــن عم ــر
تجاوز  ٨٤سنة وبعد خدمة كهنوتية
عاماُ .ول ــد األب المتنيح
قارب ــت ً ٣٤
كاهن ــا
ف ــي  ٧يوني ــو ١٩٣٧م ،وس ــيم ً
ف ــي  ٦ديس ــمبر ١٩٨٧م .خال ــص
تعازين ــا لنياف ــة األنب ــا يواقيم األس ــقف
العام لكنائس إس ــنا وأرمنت ،ولمجمع
اآلب ــاء كهن ــة إس ــنا وأرمنت ،وألسـ ـرته
المبارك ــة وكل محبي ــه.

القس مرقس نابليون
من قطاع كنائس
شرق السكة الحديد بالقاهرة
انتق ــل إلى ف ــردوس النعيم صباح
ي ــوم الثالث ــاء  ٢٣نوفمب ــر ٢٠٢١م،
القس مرقس نابليون ،كاهن كنيس ــة
القدي ــس م ــار مرق ــس الرس ــول بمدينة
الجن ــدول بالزاوية الحمراء ،عن عمر
ق ــارب  ٤٧س ــنة ،بع ــد خدمة كهنوتية
قصيـ ـرة اس ــتمرت  ٩س ــنوات فق ــط.
أُقيم ــت صلـ ـوات تجنيـ ـزه ف ــي الثاني ــة
عشـ ـرة منتصف ظه ــر اليوم ذاته في
كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء بمدين ــة النور
بالزاوي ــة الحمـ ـراء بحض ــور نياف ــة
األنبـــا مارتيـــروس األس ــقف الع ــام
لقط ــاع كنائ ــس ش ــرق الس ــكة الحديد
بالقاهـ ـرة ،وع ــدد م ــن اآلب ــاء الكهن ــة.
ُول ــد األب المتني ــح ف ــي األول م ــن
كاهنا يوم ٦
ديسمبر ١٩٧٤م ،وسيم ً
يولي ــو ع ــام ٢٠١٢م .خالص تعازينا
لنيافـــة األنبـــا مارتيروس األســـقف
العـــام لكنائس قطاع شـــرق الســـكة
الحديـــد بالقاهـــرة ،ولمجمـــع اآلبـــاء
كهنـــة القطـــاع ،وألســـرته المباركـــة
وكل محبيه.

«لنمدح الرجال النجباء
آباءنا الذين ُوِلدنا منهم»
(سي)1:44
الذكرى السادسة بسوهاج

للشماس
واألب والجد المحبوب

فاروق درياس اقالديوس
لقد كانت لمساتك الحنونة
تظلل علينا كغيم الندى في
الظهيرة تالحظ وتحرس
كل الليالي أعطيت وأمتد
طا
عطاؤك فصرت مغبو ً

فكيف نوفيك ألننا ال تملك
سوى تلك الكلمات القالئل
تقيم األسرة القداس اإللهي
لروحه الطاهرة
يوم الجمعة
2021/12/22
بكنيسة المالك بسوهاج

+ + +
إلرسال مراسالت االجتامعيات

ت0122 002 1455 :

E-mail: kiraza.ad@gmail.com

ديسم� 2021
مج ةل الكرازة 3 -
ب

ً
جيد أن ختتار املتكأ األخري ..لكن من السوء أن تزاحم عليه ،بل ربما يكون هذا ديلال ىلع كربياء أكرب( .القديس باسيليوس الكبري)
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الص ــاة ه ــي صل ــة ب ــاهلل،
وال ش ــك أن ــه ُّ
تفض ــل م ــن هللا أن
يقي ــم عالق ــة م ــع اإلنس ــان الذي
خلق ــه .وقيم ــة الص ــاة في قبول
هللا له ــا فتصي ــر مص ــدر غن ــى
روحي ــا ،ونح ــن نعل ــم أن
للنف ــس
ً
كل غن ــى العال ــم يتض ــاءل أم ــام
الغن ــى الروح ــي ال ــذي م ــن هللا
ع ــن طري ــق الص ــاة ،فالنف ــس
الضعيف ــة تس ــترد قوته ــا م ــن هللا
بالص ــاة ،واألبـ ـواب المغلق ــة
كله ــا تنفت ــح بالص ــاة ،والقف ــر
الداخل ــي يتحول إلى خير وغنى
بالص ــاة ،ألن النف ــس المصلي ــة
تش ــبه س ــفينة ممل ــوءة بالخيـ ـرات
وكل محت ــاج يأخ ــذ منه ــا.
وكمث ــال حي ــن صلى إيلي ــا النبي
ّأل تُمط ــر الس ــماء فل ــم تمط ــر
ث ــاث س ــنوات وس ــتة أش ــهر،
أيض ــا فأعط ــت الس ــماء
وصل ــى ً
مطره ــا .وكلم ــا تنس ــكب محب ــة
هللا في قلب اإلنس ــان كلما أحب
الصالة والحديث مع هللا وش ــعر
بالمتع ــة الحقيقي ــة لهذا الحديث،
ويش ــعر المصل ــي بإحس ــاس
ال ارح ــة القلبي ــة كمث ــل َم ْن وصل
إل ــى واحة خضراء للراحة وس ــط
الصحـ ـراء.
يذك ــر لنا الكتاب المقدس أن
تالميذ الس ــيد المس ــيح طلبوا منه
قائلي ــن «علمن ــا كي ــف نصلي»،
وه ــذا دلي ــل عل ــى م ــدى اش ــتياق
اإلنس ــان ال ــذي يح ــب الحي ــاة
الروحي ــة م ــع هللا للص ــاة وأن
يتعل ــم كيف يصل ــي بروح بنوية.
وف ــي (رو« :)26:8كذلك الروح
ُيعين ضعفاتنا ألننا لسنا نعلم ما
نصلي ألجل ــه كما ينبغي ،ولكن
بأن ــات
ال ــروح نفس ــه يش ــفع فين ــا ّ
ال ُينط ــق به ــا» ..والمقص ــود
بذل ــك أن قي ــادة ال ــروح الق ــدس
لن ــا ف ــي وقفات الص ــاة أمام هللا
يؤث ــر ف ــي الفك ــر البش ــري بإلهام
مس ــتمر ومش ــاعر وأحاس ــيس
تج ــاه هللا الخال ــق ال ــذي أحبن ــا
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وخلقن ــا ،لذل ــك يق ــول الكت ــاب
ـر ف ــي
«طلب ــة الب ــار تقت ــدر كثي ـ ًا
فعله ــا» ،حًق ــا إنه ــا منح ــة م ــن
ال ــروح الق ــدس ،تل ــك الق ــوة الت ــي
عجب ــا،
ت ارف ــق الص ــاة فتصن ــع ً
إذ ينه ــزم الش ــيطان أم ــام ق ــوة
ويشفى
الصالة ،وتُحل المشاكل ُ
المرض ،بل الصالة تقيم النفس
الميت ــة بالخطي ــة لك ــي تتمت ــع
أيضا
بالحي ــاة الحقيقية مع هللا ،و ً
تمتل ــئ النف ــس البشـ ـرية بالجـ ـرأة
والش ــجاعة والوداع ــة القوي ــة
فيصي ــر اإلنس ــان غي ــر َهيَّاب ال
يخ ــاف الموت وال أي ش ــيء من
مح ــاوالت الش ــيطان بحروب ــه أن
يخي ــف النفس البشـ ـرية المرتبطة
ب ــاهلل؛ وكأمثلة :ال ننس ــى منظر
فرع ــون وجن ــوده ومركباته والكل
غ ــارق ف ــي البحر األحم ــر بينما
عبر موسى النبي وهارون رئيس
الكهن ــة والش ــعب ه ــذا البح ــر إذ
فتح ــه الرب أمامه ــم فعبروا على
أيض ــا جلي ــات الجبار
اليابس ــة .و ً
س ــقط أم ــام داود النب ــي بحصوة،
أس ــقطه حي ــن ق ــال ل ــه «أن ــت
تأتين ــي بس ــيف وبرم ــح ،أم ــا
أن ــا فآتي ــك باس ــم رب الجن ــود».
كذل ــك الن ــار لم تؤث ــر في الثالثة
فتي ــة ،واألس ــود ل ــم تُ ِخ ــف دانيال
النب ــي وه ــو ُملقى وس ــطهم بأمر
المل ــك ...حًق ــا إنها الصالة التي
تعط ــي الق ــوة والنصـ ـرة ،وأك ــد
القدي ــس بول ــس أن ــه ال ش ــدة وال
ضي ــق وال ج ــوع وال عط ــش وال
ش ــيء يفصل اإلنس ــان المصلي
ع ــن المس ــيح ،حًق ــا إن الص ــاة
والق ــرب م ــن هللا يعط ــي زين ــة
ال ــروح الودي ــع اله ــادئ الذي هو
ق ــدام هللا كثي ــر الثم ــن ،وه ــذا هو
الغن ــى الروح ــي ال ــذي يتمت ــع به
المصل ــي الذي يس ــجد هلل بالروح
والح ــق مث ــل كل العباد والنس ــاك
واألبـ ـرار القديس ــين ال ــذي ثبتـ ـوا
ف ــي المحب ــة اإللهي ــة.
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م ــن المعروف أن تش ــخيص
الم ــرض يت ــم عن ــد حدوث ــه،
واألمـ ـراض الوراثي ــة ل ــم تك ــن
ـتثناء من هذه القاعدة .التقدم
اس ـ ً
العلم ــي الطبي أدي إلى أمكانية
تش ــخيص بع ــض األمـ ـراض
الوراثي ــة قب ــل حدوثه ــا .ه ــذا
التق ــدم أف ــاد البشـ ـرية ف ــي تف ــادي
كثي ــر م ــن األمـ ـراض الوراثي ــة.
ل ــن أتن ــاول تفاصي ــل كيفي ــة
تش ــخيص األمـ ـراض الوراثي ــة
قب ــل حدوثه ــا أو فوائدها ،ولكني
س ــوف أتن ــاول األبعاد األخالقية
والديني ــة الكنس ــية له ــذا التق ــدم
العلم ــي الطب ــي م ــن خ ــال
ع ــرض ث ــاث ح ــاالت.
 -١التقدم الطبي في د ارس ــة
األجن ــة م ــع التق ــدم المذهل
عل ــم
ّ
ف ــي د ارس ــة الكروموس ــومات
مك ــن الط ــب م ــن
والجين ــات ّ
معرف ــة تفاصي ــل كثيـ ـرة ع ــن
الجني ــن وه ــو ال يـ ـزال ف ــي بط ــن
أم ــه ،ومنه ــا م ــا ق ــد يصيب ــه من
أمـ ـراض وراثي ــة بع ــد الـ ـوالدة.
ـر ف ــي عملن ــا الرعوي
نواج ــه كثي ـ ًا
أم ــا حبل ــى تس ــأل :ه ــل تأكي ــد
ً
الطبي ــب المتاب ــع لحمله ــا أن
مرض ــا
الجني ــن س ــوف يعان ــي
ً
معين ــا بع ــد الوالدة مب ـ ّـرر إلجراء
ً
اإلجه ــاض؟ اإلجاب ــة القاطع ــة
أن الجني ــن كائ ــن ح ــي وال يجوز
قت ــل كائ ــن حي ألن ــه مريض أو
س ــوف يعاني من مرض معين.
 -٢حديثً ــا تق ــدم الط ــب
لتش ــخيص بع ــض األمـ ـراض
الوراثي ــة قب ــل تك ـ ِّـون الجني ــن في
بط ــن أم ــه ،وذل ــك م ــن خ ــال
التش ــخيص للجينات قبل الحمل
Preimplantation Ge ،netic Diagnosisويت ــم
ذل ــك بإجـ ـراء عملي ــة اإلخص ــاب
خ ــارج الرح ــم ثم فحص الجينات
للبويض ــات المخصب ــة واختي ــار
البويض ــة المخصب ــة الت ــي ال

اض ــا وراثي ــة وإدخالها
تحم ــل أمر ً
ف ــي رح ــم األم .رغم أنها وس ــيلة
تبدو مقبولة ،ولكن إن كنا نؤمن
أن بداي ــة حي ــاة الجني ــن تبدأ من
لحظ ــة اإلخص ــاب سـ ـواء تم ــت
داخ ــل أو خ ــارج الرح ــم ،فم ــا
المخصب ــة
مصي ــر البويض ــات
ّ
اثي ــا؟
الت ــي تحم ــل
ً
مرض ــا ور ً
فه ــل يقب ــل الضمي ــر المس ــيحي
قتله ــا لس ــبب الم ــرض؟ بالطب ــع
ل ــو وج ــدت جمي ــع البويض ــات
المخصب ــة ال تحم ــل الم ــرض
الو ارث ــي يكون األمر أكثر قبوًل.

 -٣ف ــي مكافح ــة بع ــض
أنـ ـواع الس ــرطان مث ــل س ــرطان
الث ــدي أو س ــرطان المبي ــض،
أمك ــن بالتق ــدم الطب ــي د ارس ــة
جين ــات األم المصاب ــة به ــذا
الم ــرض وفح ــص جين ــات بناتها
معرف ــة احتم ــال إصاب ــة األبن ــة
به ــذا الس ــرطان م ــن عدم ــه.

ه ــذا التق ــدم أدي إل ــى بع ــض
المواق ــف المحيـ ـرة مث ــل أم لديه ــا
طفل ــة مث ـ ًـا ،أُصيب ــت األم
بس ــرطان المبي ــض Ovarian
 Cancerوت ــم فح ــص الجين ــات
أيض ــا بابنته ــا،
الخاص ــة به ــا و ً
وو ِج ــد أن االبن ــة الصغيـ ـرة
ُ
احتم ــال أصابته ــا بس ــرطان
المبي ــض عندم ــا تكب ــر احتم ــال
كبي ــر .فه ــل تقبل إزالة المبايض
البنته ــا ف ــي هذه الس ــن الصغيرة
تفادي ــا ألصابته ــا بالس ــرطان
ً
مس ــتقبال؟ وه ــل ل ــو رفض ــت
وه ــذا متوق ــع -فه ــل قب ــلزواجه ــا يج ــب إخب ــار المتق ــدم
لل ــزواج باحتم ــال أصابته ــا
بالس ــرطان؟ وهل عدم ذكر ذلك
خداعا وقد يؤدي لبطالن
ُيعتب ــر
ً
ال ــزواج؟ أس ــئلة ال أع ــرف إجابة
قاطع ــة له ــا ،ولكنه ــا مواق ــف قد
نواجها وتحتاج لمناقش ــة كنسية.
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إح ــدى عب ــارات الت ــوراة الت ــي
كان ــت مص ــدر ف ــرح عظي ــم لش ــعب
بني إسـ ـرائيل ق ــول الرب« :ال تكون
مس ــقطة وال عاق ــر ف ــي أرض ــك.
وأكمل عدد أيامك» (خر.)26:12
والس ــر ف ــي ذلك الف ــرح هو ما كانت
تحمل ــه تل ــك العب ــارة من برك ــة كبيرة
للش ــعب ال ــذي كان يتطّل ــع إل ــى
مج ــيء المس ــيا م ــن نس ــله .ومعن ــى
عب ــارة« :وأكم ــل ع ــدد أيام ــك» ه ــو
اكتم ــال ع ــدد أيام تكوين الجنين في
طا ال يرى
رح ــم أم ــه ف ــا يصير س ــق ً
ض ــا مقت ــوًل
جه ً
الن ــور ،وال طف ـ ًـا ُم َ
ف ــي الرح ــم .أم ــا المعن ــى الروح ــي
أيض ــا
وراء تل ــك العب ــارة فه ــو
ً
مص ــدر تعزي ــة وف ــرح عظيمين لكل
المجاهدي ــن الس ــائرين عل ــى دروب
الملك ــوت.
م ــن المع ــروف أن حياتن ــا عل ــى
األرض ه ــي بمثاب ــة حي ــاة الجني ــن
داخ ــل رحم أم ــه ،وأن لحظة الموت
الجس ــدي ه ــي بعينها لحظ ــة والدتنا
ف ــي الحي ــاة األبدي ــة كم ــا الجني ــن
الخ ــارج م ــن الرح ــم .وكم ــا توج ــد
أجن ــة كثيـ ـرة أ ِ
ُجهض ــت أو ص ــارت
طا ،هك ــذا يوجد الكثي ــرون الذين
س ــق ً
ضّلـ ـوا ع ــن طري ــق الحي ــاة األبدي ــة
فص ــاروا مث ــل الس ــقط .وهـ ـؤالء ق ــد
قائل« :ألن
وصفهم بولس الرس ــول ً
كثيرين يس ــيرون مم ــن كنت أذكرهم
أيض ــا
لك ــم مـ ـرًارا ،واآلن أذكره ــم ً
باكي ــا ،وهم أعداء صليب المس ــيح»
ً
(ف ــي)18:3؛ «أهك ــذا أنت ــم أغبي ــاء!
أبعدم ــا ابتدأتم بال ــروح تكملون اآلن
أما القديس
بالجس ــد؟» (غ ــلّ .)3:3
«من ــا
ـم:
ـ
يوحن ــا الحبي ــب فق ــال عنه
ّ
من ــا،
خرجـ ـوا ،لكنه ــم ل ــم يكونـ ـوا ّ
من ــا لبقـ ـوا معن ــا.
ألنه ــم ل ــو كانـ ـوا ّ
لك ــن ليظه ــروا أنه ــم ليسـ ـوا جميعه ــم
من ــا» (1ي ــو .)19:2ولع ــل أب ــرز
ّ
أمثل ــة الش ــخصيات الت ــي «ل ــم
تكم ــل أيامه ــا» وأُجه ــض جنينه ــا
الروح ــي :الش ــاب الغن ــي ،ويه ــوذا
اإلس ــخريوطي ،وديم ــاس ،وآريوس،
ونس ــطور ،وكل المرتدين والملحدين
والمقاومي ــن دون توب ــة حتى موتهم،
وكل المنتحري ــن ...إل ــخ.
إن اكتم ــال أي ــام تكوي ــن الجني ــن
يعني اكتمال النضج ،ولو حدث أن

ُوِل ــد الجنين قبل موعده فإنه يموت،
أو يول ــد ُمش ـ َّـو ًها بعي ــوب كثيـ ـرة.
هك ــذا النف ــس البشـ ـرية المجاه ــدة
الت ــي يتص ــور الس ــيد المس ــيح ف ــي
أحش ــائها بفع ــل ال ــروح الق ــدس ال بد
وأن «يتـــم زمانها لتلد» (لو)57:1
كم ــا الس ــيدة الع ــذراء .هن ــا صب ــر
القديس ــين الذي ــن يصب ــرون عل ــى
ص ــروف اتضاعه ــم موقني ــن أن ــه
«بضيق ــات كثيـ ـرة ينبغ ــي أن ندخ ــل
أم ــا
ملك ــوت هللا» (أعّ .)22:14
كل م ــن يرتئ ــي ف ــوق م ــا ينبغ ــي أن
يرتئ ــي ويس ــتعجل أن يجن ــي الثم ــار
في أوان الزرع وليس الحصاد ،وأن
يحص ــل عل ــى المج ــد قب ــل الهـ ـوان،
والق ــوة قب ــل الضع ــف ،والقيام ــة قبل
الم ــوت ،فإن ــه يدخ ــل ضم ــن زمـ ـرة
ِ
تلوين ــا
م ــن قي ــل عنه ــمَ :
«حبلن ــا ّ
يح ــا» (إش)6:26؛
كأنن ــا ولدن ــا ر ً
قشيش ــا»
«تحبل ــون بحش ــيش تل ــدون ً
(إش.)11:33
ُيع ــد الخضوع لألزمنة واألوقات
أح ــد آالم الزم ــان الحاض ــر الت ــي
أُخضع ــت له ــا كل الخليق ــة بما فيها
اإلنس ــان ،والذي نئن في أنفس ــنا من
جهت ــه منتظري ــن العتق م ــن عبودية
الفس ــاد إل ــى حري ــة مج ــد أوالد هللا
حي ــن تتحقق نب ــؤة الرائي« :والمالك
اقفا عل ــى البحر وعلى
ال ــذي رأيت ــه و ً
األرض ،رفع يده إلى السماء وأقسم
بالح ــي إل ــى أب ــد اآلبدي ــن ،ال ــذي
خل ــق الس ــماء وم ــا فيه ــا واألرض
وم ــا فيه ــا والبح ــر وم ــا في ــه :أن ال
يكـــون زمـــان بعـــد» (رؤ-5:10
 .)6إن ــه فق ــط عندم ــا يكم ــل ال ــرب
أيامن ــا ال يع ــود هن ــاك خض ــوع لنير
الزم ــان بع ــد! ل ــذا ينبغ ــي علين ــا أن
نؤم ــن أن ال ــرب ال ــذي وع ــد قائ ـ ًـا:
أيضا:
«وأكم ــل عدد أيام ــك» ،وعد ً
«ه ــل أن ــا أُمخ ــض وال أ َُوِّل ــد يق ــول
الم َوِّل ــد ه ــل أُغل ــق
ال ــرب؟ أو أن ــا ُ
الرح ــم ق ــال إله ــك؟» (إش.)9:66
فليتق ـ َّـو إ ًذا رج ــاء صبرن ــا منصتي ــن
«فتأنـ ـوا أيه ــا اإلخوة
لق ــول الرس ــولّ :
إل ــى مج ــيء ال ــرب .ه ــوذا الف ــاح
ينتظ ــر ثم ــر األرض الثمي ــن ،متأنيا
علي ــه حت ــى ين ــال المط ــر المبك ــر
والمتأخ ــر .فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم،
ألن مج ــيء ال ــرب ق ــد اقت ــرب»
(ي ــع.)8-7:5

anbamartyros3@yahoo.com

الفع ــل خل ــق باللغ ــة العبري ــة
بمعن ــى «ب ــارا» أي خل ــق بجم ــال
وإب ــداع ،أي أن هللا خل ــق كل
ش ــيء بجم ــال وإب ــداع ،إذ «رأى
هللا كل م ــا عمل ــه ف ــإذا هو حس ــن
ج ـ ًـدا» ،وكان ذل ــك بع ــد أن خل ــق
اإلنس ــان ،ألن اإلنس ــان ه ــو
الوحي ــد ال ــذي ُخِل ــق عل ــى ص ــورة
هللا ومثال ــه «فخل ــق هللا اإلنس ــان
عل ــى صورت ــه .عل ــى ص ــورة
ـر وأنث ــى خلقه ــم»
هللا خلق ــه ،ذك ـ ًا
(ت ــك ،)1واآلية الت ــي تقول «قبل
أن تول ــد ف ــي البطن قد صورتك»
تعن ــي أن هللا ق ــد ص ـ ّـور اإلنس ــان
كأيقون ــة حس ــنة ج ـ ًـدا وجميل ــة
ج ـ ًـدا ،والص ــورة هنا بمعنى أيقونة
باليوناني ــة.

وق ــد ف ــرق اآلباء بي ــن الصورة
«آيق ــون  »εἰκώνوالش ــبه
طمورف ــي  ،»μορφηفيق ــول
القدي ــس إكليمن ــدس الس ــكندري
«الص ــورة ناله ــا اإلنس ــان ف ــور
خلقت ــه ،بينم ــا الش ــبه كان ُمق ـ َّـد ًار
أن يتخ ــذه اإلنس ــان م ــن خ ــال
ـدرج ف ــي الكم ــال» .أم ــا
عملي ــة ت ـ ُّ
القدي ــس كيرل ــس الكبي ــر ل ــه رأي
آخ ــر فيش ــير إل ــى أن أن ــه ال فرق
ف ــي الص ــورة والش ــبه ،ف ــا يص ــح
أن نق ــول إن هللا خل ــق اإلنس ــان
عل ــى صورت ــه ول ــم يخلق ــه عل ــى
ش ــبهه ،ولك ــن يمكنن ــا الق ــول ب ــأن
اإلنس ــان رجع لصورة هللا وش ــبهه
بع ــد الف ــداء وقبول اإلنس ــان لفداء
المس ــيح كما أش ــار معلمنا بولس
الرسول «أل َّ َّ ِ
ين َسَب َق َف َع َرَف ُه ْم
َن الذ َ
ين
َس ـ َـب َق َف َعيََّن ُه ـ ْـم ِلَي ُك ُ
ونـ ـوا ُم َش ــاِب ِه َ
ـر
ـورَة ْابِن ـ ِـهِ ،لَي ُك ــو َن ُه ـ َـو ِب ْك ـ ًا
صـ َ
ُ
ِ
َب ْي ـ َـن ِإ ْخ َوٍة َكث ِ
يري ـ َـن» (رو،)29:8
وال ب ــد أن نعل ــم أن هللا أم ــر
موس ــى برس ــامة منظر الشاروبيم
والس ــارافيم ع ــل الحج ــاب ف ــي
خيمة االجتماع ،وأمره أن يصنع
كاروبي ــن منحوتي ــن ومتقابلي ــن
ف ــوق غط ــاء تاب ــوت العه ــد .وق ــد
يذه ــب معن ــى األيقون ــة اليونان ــي
إل ــى أبع ــد م ــن ذلك ،حي ــث يعني

الكتاب ــة ،فعل ــم «األيقونج ارف ــي
يعن ــي
»Εικονογραφία
كتاب ــة األيقون ــة ،ل ــذا ف ــإن الرموز
ف ــي العه ــد القدي ــم أصبح ــت
أيقون ــات ف ــي العه ــد الجدي ــد؛
ف ــإن الحي ــة النحاس ــية رم ــز
للصلي ــب ،وذبيح ــة إس ــحق رم ــز
ذبيح ــة المس ــيح عل ــى الصلي ــب،
وفل ــك ن ــوح رم ــز لكنيس ــة العه ــد
الجدي ــد أو للمعمودي ــة وهك ــذا...
ل ــذا نش ــاهد ه ــذه األيقون ــات ف ــي
الكنائ ــس واألديـ ـرة.

إن أول أيقون ــة ظه ــرت ف ــي
بداي ــة عه ــد الكنيس ــة األولى كان
أيقون ــة الصلي ــب حي ــث ذكر ذلك
معلمن ــا بول ــس الرس ــول ص ارح ــة
«أَيُّه ــا اْل َغالَ ِطُّي ــو َن األ ْ ِ
ـاءَ ،م ْن
َ
َغبَي ـ ُ
اك ـ ْـم َحتَّ ــى الَ تُ ْذ ِعُنـ ـوا ِلْل َح ـ ِّ
ـق؟
َرَق ُ
ِ
َّ
ِ
ِ
َم َام ُعُيون ُك ْم َق ْد ُرس ـ َـم
أ َْنتُ ـ ُـم الذي ـ َـن أ َ
ِ
وب ــا»
صُل ً
َي ُس ــوعُ اْل َمس ـ ُ
ـيح َب ْيَن ُك ـ ْـم َم ْ
(غ ــل ،)1:3فم ــن الواض ــح أن ــه
م ــن خ ــال كلم ــة «رس ــم» هن ــا
تعن ــي كتاب ــة الص ــورة ،ويقص ــد
الرس ــول أن أيقون ــة الصلب ــوت
الت ــي نقـ ـ أر فيه ــا كف ــارة المس ــيح
عن ــا ،وكي ــف ب ــذل نفس ــه م ــن
أجلن ــا بموت ــه بالجس ــد عل ــى عود
الصلي ــب .غي ــر أن الكت ــاب
المق ــدس حف ــظ ك ارم ــة األيقون ــة
الت ــي تص ـ ِّـور كل م ــا يتعل ــق باهلل
المتجس ــد ،ومالئكت ــه ،وقديس ــيه،
والرم ــوز الدال ــة عل ــى فدائ ــه
للبش ــر ،وخالص ــه لإلنس ــان،
وبالمقاب ــل أنه ــى هللا بذات ــه ع ــن
ـدال
األيقون ــة أو أنـ ـواع الف ــن ال ـ ّ
عل ــى مف ــردات اإليم ــان الوثن ــي
الباط ــل ،ورم ــوزه وآلهت ــه ،ألن ــه
باط ــل ولصال ــح الش ــيطان وكم ــا
تق ــول اآلي ــة «أل َّ ِ
ـض األ َُمـ ـ ِم
َن َف َرائ ـ َ
ب ِ
ون َه ــا
اطَلـ ـ ٌة .ألََّن َه ــا َش ـ َـج َرةٌ َيْق َ
ط ُع َ
َ
ِ
ص ْن َعـ ـ ُة َي ـ َـد ْي َن َّج ـ ٍ
ِ
ـار
.
ـر
ـ
ع
و
ل
ا
ـن
ـ
م
ْ
َ َْ
َ
و
(إر،)3:10
ِباْلَق ُدومِ»
أيضا «الَ
ً
ِ
ِ
َمام ــي»،
ـك آل َهـ ـ ٌة أ ْ
َي ُك ـ ْـن َل ـ َ
ُخ ـ َـرى أ َ
ِ
ِ
صَن ُعـ ـوا َمع ــي آل َهـ ـ َة
و ً
أيض ــا «الَ تَ ْ
ٍ
ِ
ِف َّ
صَن ُعـ ـوا َل ُك ـ ْـم آل َهـ ـ َة
ض ــةَ ،والَ تَ ْ
َذ َه ـ ٍ
ـب» (خ ــر.)23:20
ديسم� 2021
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وتشـــمل تسبحــــــــــة نصــــــــــــف
الليـــل الســـنوية:
fatherebraamelabnoby@gmail com

ينتظـــر األقباط كل عام شـــهر
كيهـــك المبـــارك الـــذي يتميـــز
بســـهرات تســـبحة نصـــف الليـــل
التـــي لهـــا أهميـــة عامـــة فـــي
ليتورجية الكنيســـة ومحبة خاصة
فـــي قلـــوب المؤمنيـــن ،وهـــي
حقـــا ذبيحـــة حقيقية كقـــول داود
ً
يـــدي كذبيحة
رفع
«ليكـــن
النبـــي
ّ
وتعتبـــر التســـبحة
مســـائية»ُ .
وجبـــة دســـمة لكل مؤمـــن فتحمل
فـــي داخلهـــا اإليمـــان المســـتقيم
والعلـــم الالهوتـــي الصحيـــح.
التســـبيح وزمانـــه العتيـــق في
البيعـــة المقدســـة
يذك ــر س ــفر أعم ــال الرس ــل
«كانـ ـوا يواظب ــون ف ــي الهي ــكل بنفس
واح ــدة وهم يكس ــرون الخبز بابتهاج
وبس ــاطة قل ــب مس ــبحين هللا» ،وفي
العص ــر الرس ــولي كان الش ــعب

يقض ــي اللي ــل في الصالة والتس ــبيح
حت ــى الفج ــر لتب ــدأ حينئ ــذ خدم ــة
اإلفخارس ــتيا .وش ــهد العديد نت آباء
الكنيس ــة ع ــن ه ــذه الممارس ــة مث ــل:
القدي ــس كبريانوس أس ــقف قرطجنة،
يوس ــابيوس القيص ــري ،وغيره ــم.
التسبحة ومرتلي البيعة

األلح ــان الكنس ــية ُمس ـ َّـلمة م ــن
جي ــل إل ــى جي ــل ،ولها ع ــدة مدارس
افي ــا (تكلمن ــا عنه ــا ف ــي
قس ــمة جغر ً
ُم ّ
مق ــاالت س ــابقة) ،لذل ــك تنوع ــت
الموس ــيقي الكنس ــية مم ــا ي ــدل عل ــى
ب ارع ــة أبن ــاء الفراعن ــة ،وس ــوف
مع ــا عناص ــر وألح ــان
نس ــتعرض ً
التس ــبحة الس ــنوية لنص ــف اللي ــل
مقارن ــة م ــا بين تس ــليم مرتل ــي البيعة
القدام ــى حي ــث أن المرتلي ــن ه ــم
مص ــدر الموس ــيقي الكنس ــية.
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( )1لحـــن وقطعـــة تيـــن ثينو-
قوموا يـــا بني النور :ذكر ابن كبر
ف ــي الق ــرن ال ارب ــع عش ــر أن الموق ــع
القدي ــم له ــذا اللح ــن قب ــل المزم ــور
الخمس ــين ،ولي ــس بع ــده كم ــا ه ــو
دمج ــا بالعربي ــة
متب ــع اآلن إذ ُيق ــال ً
ث ــم ُيك ـ َّـرر بالقبطي ــة مـ ـرة أخ ــرى بعد
ص ــاة المزامي ــر .ويتف ــق أغل ــب
كب ــار مرتل ــي البيع ــة عل ــى موس ــيقى
ه ــذا اللح ــن أن ُيرت ــل الرب ــع األول
من ــه بلحن ــه الكبي ــر وباق ــي األرب ــاع
بالطريق ــة الدم ــج ،بينم ــا ينفرد المعلم
توفي ــق يوس ــف المحرق ــي فهو يركب
الرب ــع الثان ــي م ــن القطع ــة بنف ــس
أم ــا ع ــن الطريق ــة
اللح ــن الكبي ــرّ .
الدم ــج فيتف ــق أغل ــب مرتل ــي البيع ــة
دق طبول
عل ــى نغم ــة واح ــدة تش ــبه ّ
الح ــرب للمش ــاة لالس ــتعداد ،كق ــول
ال ــرب «لتك ــن أحقاؤك ــم ممنطق ــة
ومصابيحك ــم موق ــدة» ،بينم ــا هن ــاك
نغم ــة أخ ــرى أبط ــأ تختل ــف قلي ـ ًـا
ع ــن الس ــابق ذكره ــا يس ــود عليه ــا
األس ــلوب التوس ــلي ف ــي طلبه ــم
إذ يك ــررون ”المج ــد ل ــك ي ــا مح ــب
البش ــر“ ف ــي اغل ــب األرب ــاع ،كم ــا
س ــجلها د .ارغ ــب مفت ــاح لخ ــورس
معه ــد الد ارس ــات القبطي ــة ،وكم ــا
يرتله ــا رهب ــان دي ــر أبو مق ــار ،حيث
ـجل أول بعض أرباع من القطعة
سـ ّ
بالطريق ــة التوس ــلية وباق ــي األرب ــاع
بالطريق ــة األول ــى التي س ــبق ذكرها،
أيض ــا س ــجلها المعلم حن ــا ميخائيل
و ً
بإس ــنا والمعل ــم توم ــاس عجايب ــي.

( )2الهـــوس الســـنوي ولحـــن
الليلويـــا بلحـــن االنسطاســـيمون:
اله ــوس الس ــنوي المع ــروف اآلن
باله ــوس الكيهك ــي ،وق ــد انتق ــل اآلن
إل ــى االبصلمودي ــة الكيهكي ــة ف ــي
األبصلمودي ــات المطبوع ــة .ذك ــر
عن ــه اب ــن كبر ف ــي مصب ــاح الظلمة
ف ــي ايض ــاح الخدم ــة” :وقطعها من
العرف فيها أنها من هذه
المزامير ،و ُ
المزامير -36-17-96-15-19
،37 -18-67-86-95-33
ووضعه ــا المتوس ــط أن تكون ثمانية
عش ــر قطع ــة ،وه ــي تس ــبيح لل ــرب،
وللس ــيدة الع ــذراء ،2وللمالئك ــة،2
ولآلب ــاء
الرس ــل،2
ولآلب ــاء
القديس ــين ،2وللكهنة ،2وللش ــعب،2
والمرت ــل به ــا  ،2ف ــي ليالي اآلحاد“.
ولق ــد ذك ــر ابن كب ــر أن لحن الليلويا
بلحن األنسطاس ــيمون يسبق الهوس

الس ــنوي” :ث ــم ُيق ــال لح ــن الليلوي ــا بلح ــن
االنسطاس ــيمون ،يقوله ــا ش ــماس واح ــد
واق ــف ق ــدام ب ــاب الحج ــاب والخ ــورس
جل ــوس ي ــردون علي ــه ،ولها ثالث ــة ألحان:
مطول ــة ومتوس ــطة ومختصـ ـرة“؛ وه ــذا
اللح ــن تبّق ــى من ــه فق ــط اآلن الطريق ــة
المطول ــة وه ــي لح ــن ”اللي نص ــف الليل“
أما المتوس ــطة
المع ــروف بـ”اللي الكبير“ّ ،
والمختصـ ـرة فهم ــا مندثرت ــان حت ــي اآلن.
وه ــذا اللح ــن يس ــبق الهوس الس ــنوي الذي
كان ُيرت ــل ي ــوم األح ــد ،وكلم ــات اللح ــن
ه ــي” :الليلويا المج ــد إللهنا .المجد إللهنا
الليلوي ــا“ .ويؤك ــد اصل ــه الس ــنوي مخطوط
دي ــر مارمين ــا المعل ــق أبن ــوب ج ــاء في ــه:
”يق ــال الليلوي ــا وهـ ـؤالء القط ــع ف ــي ص ــاة
نص ــف اللي ــل الس ــنوي ،يق ــال ه ــذا الهوس
الس ــنوي
خارج ــا ع ــن الصي ــام واألعي ــاد“؛
ً
كم ــا جاء في مخطوط أبصلمودية س ــنوي
رق ــم  555بالمكتب ــة األهلي ــة بباري ــس،
أيض ــا مخط ــوط رق ــم  6-80طق ــوس
و ً
دي ــر الب ارم ــوس ،واالبصلمودي ــة الس ــنوية
دي ــر الس ــيدة الع ــذراء الب ارم ــوس الطبع ــة
أيض ــا كم ــا ج ــاء
 2003صفح ــة  ،63و ً
ف ــي الص ــورة المرفق ــة
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بك ــر
 +ف ــي صب ــاح ي ــوم خريف ــي ّ
موس ــى إل ــى البري ــة يرع ــى غن ــم حميه
يثي ــرون كاه ــن مدي ــان.
 +وعن ــد الظهيرة ..كانت الش ــمس
ت ــدور صاع ــدة تتوس ــط الس ــماء،
والضي ــاء المبه ــر والس ــكون العمي ــق
يلّف ــان كل ش ــيء ف ــي الس ــماء ،وعل ــى
األرض.
لح ــة ال ي ــدري
 +جذبت ــه رغب ــة ُم ّ
كنهه ــا ،فـ ـراح يس ــوق غن ــم قطيع ــه
الصغي ــر إل ــى م ــا وراء البري ــة.
 +وبينما هو ينفخ في نايه انتابته
مناجي ــا
روح الح ــزن! فـ ـراح يهم ــس
ً
هللا قائـ ـاً :لم ــاذا ي ــا رب س ــمحت أن
ـاركا عبدت ــك يوكاب ــد أم ــي
أتغ ـ ّـرب ت ـ ً
العج ــوز ،وإخوت ــي األحب ــاء ه ــارون
ومري ــم؟! وهٰئن ــذا ذا أقاس ــي عن ــت هذا
الفق ــر العظي ــم!..
 +ث ــم يواص ــل مناجات ــه ف ــي ل ــوع،
ـيئا
قائـ ـاً :ليتن ــي أع ــود فأصن ــع ش ـ ً
نفع ــا م ــن رعاي ــة ه ــذه الغنيمات
أكث ــر ً
القليل ــة..

ِ
هيفا
همسا ر ً
ُ +خّيل إليه أنه يسمع ً
يت ــردد ف ــي أذني ــه قائـ ـاً :س ــتعود ..ث ــم
يضي ــف بع ــد برهة :لك ــن إلى حين!..
تلّف ــت موس ــى حوالي ــه منصتً ــا ..فل ــم
يجب ــه إال الصم ــت ..فاس ــتمر ف ــي
تس ــبيحه العمي ــق يح ــدث هللا لزم ــن،
ث ــم أف ــاق م ــن عم ــق ه ــذا الده ــش
فوج ــد نفس ــه وغنيمات ــه عن ــد مش ــارف
حوري ــب ..جب ــل هللا المق ــدس!..
مدهوش ــا ..لكأنم ــا ري ــح حملت ــه
ص ــار
ً
أو اختطف ــه روح وأتي ــا ب ــه إل ــى ه ــذه
المش ــارف المقدس ــة ..انتابته مش ــاعر
متباين ــة ،وأح ــس أن هن ــاك ق ــوة جاذبة
تق ــود خطوات ــه ف ــي اتج ــاه معي ــن!..
 +تأم ــل فيم ــا حول ــه :كان الجمال
ـردا ،وذا م ــذاق متمي ــز ،وس ــكون
منف ـ ً
عمي ــق تتخّلل ــه تنويعات من موس ــيقى
الطبيع ــة الخال ــدة الت ــي أبدعها الخالق
العظي ــم ..هن ــاك ريح لطيف ــة تهب في
رف ــق ،وحفي ــف أوراق أش ــجار يح ــدث
همس ــا ..وشقش ــقة طي ــور متنوع ــة لها
ً
عذوب ــة م ــن ن ــوع م ــا ..وعط ــر أزه ــار
بري ــة يعط ــر الفضاء..
 +كل ه ــذه دغدغ ــت حواس ــه
المرهف ــة ..ف ــكان لكأنم ــا ش ــرب قلي ــل
*

(*)

خم ــر عتي ــق ..كان ــت الطبيع ــة
ف ــي عيني ــه ت ــكاد أن تُج ــن م ــن ف ــرط
الجم ــال!..
 +أح ــس بمتع ــة روحي ــة ل ــم يألفها
أنفاس ــا
قب ــل هذه اللحظات ،وأن هناك ً
روح ــا هائل ــة
عميق ــة تت ــردد ،أو أن ً
تهيم ــن عل ــى ه ــذا الجب ــلُ ..خِّي ــل إليه
أنه ــا تط ــل م ــن ع ـ ٍـل علي ــه ،وغنيمات ــه
القليل ــة ..فأيق ــن أن ــه لي ــس وحي ـ ًـدا ف ــي
ه ــذا القف ــر المه ــول..
 +اس ــتغرقته مش ــاعر حني ــن
عالي ــا،
وش ــوق ،فـ ـراح يرف ــع ذراعي ــه ً
ـود أن يقف ــز إلى أعل ــى ،أو أن يخرج
يـ ّ
م ــن جس ــده الكثي ــف منطلًق ــا إل ــى هذا
الفض ــاء الرحي ــب ،يحتض ــن الس ــماء
واألرض وكل الك ــون..
 +راح يص ــرخ ف ــي ضراعة بأعلى
درج ــات صوت ــه ،ومش ــاعر تتأج ــج،
ونش ــيج يخ ــرج م ــن أعماق ــه الملتاع ــة،
يق ــول :خذن ــي إل ــى حضرتك ي ــا هللا..
 +كان ــت الغنيم ــات تنطلق تقطف
عش ــبة م ــن هنا ،وعش ــبة م ــن هناك..
مياه ــا عذبة م ــن نبع قريب؛
ث ــم تنه ــل ً
كان ــت نشـ ـوانة لكأنم ــا تلع ــق قطـ ـرات
خم ــر ُمس ــكر ،ثم تتس ــابق وهي تطلق
ثّغاءه ــا البهي ــج ..كان ــت أصواته ــا في
أذني ــه أع ــذب أصوات س ــمعها موس ــى
عل ــى اإلطالق..
 +وبينم ــا ه ــو يتأم ــل لم ــح حمـ ـاً
بياض ــا م ــن كل
ـر -أنص ــع
صغي ـ ًا
ً
م ــا ش ــاهد ف ــي حيات ــه م ــن الحم ــان
البيض ــاء -يتج ــه إل ــى مي ــاه النب ــع
الفائض ــة ،يريد أن ينهل بضع قطرات
مثلج ــة يرط ــب به ــا جوفه ،ال ــذي كان
يحت ــرق ..
يتلم ــس طريق ــه ف ــي وداعة
 +كان ّ
طاغي ــة عش ــقها موس ــى ..لكن زحمته
ف ــي خش ــونة فح ــول الخـ ـراف والج ــداء
المندفع ــة إل ــى النب ــع ،كادت تفت ــك
برّقته..
 +انزع ــج موس ــى بش ـ َّـدة ،وف ــي
تلقائي ــة مذهل ــة وبس ــرعة كلمح البصر

قف ــز قفـ ـزة واح ــدة هائلة والتق ــط الحمل
الم ــدوس بذراعي ــه القويتي ــن ،رفعه إلى
محتضن ــا إياه ف ــي حنو ،لكأنما
ص ــدره
ً
ـرد ًدا راحتيه
يحتض ــن طفل ــه الولي ــد ،م ـ ّ
ِ
هدًئا
عل ــى جس ــده الرقي ــق ف ــي رف ــقُ ،م ّ
م ــن َرَو ِع ـ ِـه ونزعاج ــه وه ــو يق ــول :ال
تخ ــف ي ــا حمل ــي الحبيب..
 +والحم ــل يتش ــبث بص ــدره لكأنما
ه ــو طفل يحتم ــي بحضن أمه ..ينهل
حنانا..
حب ــا ويرتوي ً
ً
 +أس ــرع موس ــى به إلى نبع المياه
هامس ــا ف ــي أذني ــه ،قائـ ـاً ف ــي رق ــة
ً
أحس ــها الصغي ــر :إرت ـ ِـو ي ــا صغي ــري
م ــا ش ــئت م ــن ع ــذب المي ــاه ..وف ــي
تمام ــا ،وبينما هو
نف ــس ه ــذه اللحظ ــة ً
هيام ــا م ــع حمل ــه الودي ــع،
يتواص ــل ً
وكان ــت الش ــمس تمي ــل عل ــى مه ــل
نح ــو الغ ــروب ،وري ــح مغربي ــة ته ــب
في رفق ..بوغت موس ــى برؤيا ..كاد
ُيج ــن م ــن ف ــرط االنفع ــال ..منظ ــر لم
يـ ـره قبـ ـاً ..وال س ــمع ب ــه ..حت ــى ف ــي
عجائ ــب القدم ــاء!..
 +العليق ــة الخضـ ـراء ش ــبَّت فيه ــا
نيـ ـران مهول ــة ..وألس ــنة الله ــب ترتف ــع
عالي ــا ..حتى
عالي ــاً ..
م ــن وس ــطهاً ..
إل ــى عن ــان الس ــماء ..ت ــكاد تش ــعل
ـارا ..والعليقة ال تحترق!..
الس ــحاب ن ـ ً
أغصانه ــا خضـ ـراء ..وأزهاره ــا نيـ ـرة
فيح ــاء..
 +ظ ــل يتأم ــل مبهوتًا ال يتحرك..
كان يحمل ــق ،وكف ــى ..لكأنم ــا ُش ـ َّـلت
أعض ــاؤه ..وتوق ــف لس ــانه ..وانطبقت
قادر عل ــى النطق..
ش ــفتاه ..م ــا ع ــاد ًا
اليا..
و
مت
ـا
ـ
ق
عمي
ص ــار يله ــث لهاثً ــا ً
ً

 +وم ــر زمن ..هل لحظة ،أم هو
العم ــر كله..؟ وهل في الجس ــد هو أم
خ ــارج الجس ــد؟ إن ــه ال يعل ــم! فقط هو
يتأمل!..

ـر
ـر ث ــاب إل ــى رش ــده ناظ ـ ًا
 +وأخي ـ ًا
إل ــى العليق ــة ..ال انطف ــأت الن ــار ،وال
العليق ــة الخضـ ـراء احترق ــت!..
 +ص ــرخ م ــن عمق كيان ــه ،قائالً:

أمي ــل اآلن ألنظ ــر ه ــذا المنظ ــر
العظي ــم( ..)1العليق ــة تتوق ــد بالنار(..)2
لكنه ــا ال تحت ــرق(..)3
 +ه ــم أن ينطل ــق بأكث ــر م ــا
يمكن ــه م ــن ق ــوة ليتأم ــل ه ــذه العليق ــة
العجيب ــة الت ــي تنب ــض بالحي ــاة! فم ــا
تح ــرك ..لكأنم ــا ه ــو مقي ــد الس ــاقين..
ال يس ــتطيع االنط ــاق إل ــى غايت ــه!..
تيق ــن أن ــه واقع تح ــت تأثير قوة روحية
عظيم ــة..
 +وف ــي غض ــون لحظ ــات ت ــردد
ص ــوت عمي ــق م ــأ البري ــة بأس ــرها،
حت ــى أن األغن ــام اشـ ـرأبت بآذانه ــا
تتنص ــت . .
 +أم ــا موس ــى ..فق ــد أخ ــذ يره ــف
الس ــمع مأخ ــوًذا ..يح ــاول تفس ــير م ــا
يس ــمع م ــن الكلم ــات ..كان الص ــوت
ينادي :موس ــى ..موس ــى( ..)4لم َي ِح ْر
موس ــى جو ًاب ــا ..ل ــم تك ــن لدي ــه الق ــدرة
عل ــى النطق.
ـر أخذ يردد الكلمات
 +لكن ــه ،أخي ـ ًا
حرًف ــا ،حرًف ــا قائـ ـاً ،وه ــو يرتجف :ها
أن ــا ذا( ..)5فق ــال الص ــوت محـ ـ ِّذ ًرا :ال
تقت ــرب إل ــى ههنا(..)6

َّ +
تلفت موسى حواليه لعله يعرف
مص ــدر الص ــوت ..ف ــإذا ب ــه يأتيه من
آمر إيَّاه في
وس ــط العليقة المش ــتعلةً ،ا
ح ــزم ،قائالً :اخل ــع حذائك من رجليك
ألن الموض ــع ال ــذي أن ــت واق ــف عليه
أرض مقدسة(..)7

 +انط ــرح موس ــى على وجهه إلى
خالع ــا نعلي ــه وقاذًفا بهما بكل
األرض ً
احف ــا ف ــي
ز
ـدم
ـ
ق
يت
ـذ
ـ
خ
أ
و
ا..
قوت ــه بعي ـ ًـد
ً
ُب ــطء ،وه ــو يرتجف ،غارًقا في عرقه،
وق ــد أخذته رع ــدة عظيمة..
فاحص ــا،
 +وم ــا كاد يرف ــع عيني ــه
ً
ومدقًق ــا حت ــى اس ــتطرد الص ــوت،
يق ــول :أن ــا إل ــه أبي ــك ..إل ــه إبراهي ــم..
وإل ــه اس ــحق ..وإل ــه يعق ــوب(..)8
 +غط ــى موس ــى وجه ــه م ــن
نيـ ـران هللا اآلكل ــة حت ــى ال يفن ــى ف ــا
يوج ــد بع ــد ..وردد ف ــي هم ــس :أن ــا
تـ ـراب حقي ــر ..أن ــا ذرة تـ ـراب متناهي ــة
الصغ ــر ..أن ــا ال ش ــيء ..وأض ــاف
يهم ــس إل ــى نفس ــه :فكي ــف أق ــف أمام
هللا..؟!

النيرة الناض ـ ـ ـرة ..فصرخـ ـ ــت
وقد أخذتني نشوة أحداث الميالد العظيمة ،آثرت ان أتأمل تلك العليقة المشتعلة التي ألهبت عقول وقلوب وأرواح كل من تأم ــل نيرانهـ ــا المقدسـ ــة ،وعذرائه ــا البت ـ ــول ّ
من كل قلبي أقول« :أميل ألنظر هذا المنظر العظيم».

( 1و 2و)3

		
(خر )2:3

( 4و)5

		
(خر )4:3

( 6و)7

		
(خر )5:3

()8

(خر )6:3
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َ َ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ ْ َ ْ ُ
ْ َّ ِّ َ ْ ُ َ َّ ُ
ْ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ ٌ َ َ َ َ َّ ُّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َّ ُّ
الرب» (يوئيل )32 :2
الرب ينجو .ألنه ِف جب ِل ِصهيون و ِف أورشلِيم تكون ناة ،كما قال الرب .وبي الاقِني من يدعوه
«ويكون أن ك من يدعو بِاس ِم
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َ +ي َّد ِع ــي البع ــض ب ــأن حدث
ل ــوط وأسـ ـرته ،وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق سـ ـ ـ ـ ـ ــدوم
وعم ــورة ونتائجه ــا ،هي قص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
رمزي ــة أو أس ــطورية.
 +ولل ــرد على هذا اإلدعـ ـ ـ ـ ـ ــاء
نق ــدم ه ــذه الدالئ ــل المختص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة
الت ــي تؤك ــد حقيقة ش ــخصية لوط
وأح ــداث س ــدوم وعمورة:
أوًل لوط:

 +ورد اس ــم ل ــوط ف ــي العه ــد
الجدي ــد  4مـ ـرات.
 +ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوار هللا مـ ـ ـ ــع
إبراهي ــم بش ـ ـ ـ ـ ـ ــأن ل ـ ـ ـ ـ ــوط وس ــدوم
وعم ــورة كان ضم ــن األس ــطورة؟
(ت ــك.)33-16:18
ثانيا سدوم وعمورة:
ً
 +وردت سدوم  10مرات في
العه ــد الجدي ــد على لس ــان الس ــيد
المس ــيح ،بط ــرس ،بولس ،يهوذا،
يوحن ــا .ه ــل جميعهم يستش ــهدون
بنفس األس ــطورة؟
 +محك ـ ـ ـ ـ ــوم عليهما بحك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
س ــيصدر ي ــوم الدي ـ ـ ـ ـ ـ ــن ،ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
الدي ــن حقيق ـ ـ ـ ـ ــي ولي ــس أس ــطورًيا
(م ــت.)15:10
 +تق ــع س ــدوم وعمـ ـ ـ ـ ــورة ف ــي
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدود كنع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الشرقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الجنوبي ـ ـ ـ ـ ـ ــة (تك،19:10
ت ــك ،)10:13ف ــي دائـ ـرة األردن
وه ــي المنطق ــة المحيط ــة بالبح ــر
حاليا
الميـ ـ ـ ـ ـ ــت أو بحر المل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ً
(ت ــك.)10،8،3،2:14
 +أح ــداث سـ ـ ـ ـ ــدوم وعم ــورة
مذك ــورة بتفاصي ــل دقيقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ج ـ ًـدا
ف ــي أس ــفار كثيرة منه ــا (التكوين،
التثني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،إشعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،عاموس،
صفني ــا ،والعه ــد الجدي ــد) ،فكيف
تك ــون أس ــطورة؟
 +المس ــافه تقريب ــا 25ك ــم من
حبرون (حيث إبراهيم) إلى سدوم
(حي ــث ل ــوط) ،ه ــي تقر ًيبا أربـ ـ ـ ـ ــع
س ــاعات أو خم ــس ،ألنهم ظهروا
“حر الظهيرة”
إلبراهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عـ ـ ـ ـ ـ ــن ّ
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وأكلـ ـوا مع ــه وه ــذا يس ــتغرق ع ــدة
س ــاعات ،ثم انصرفوا وأتوا س ــدوم
مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء «َف َج ــاء اْل َمالَ َك ِ
ان ِإَلـ ـ ـ ـ ــى
َ
ـاء» (تك.)1:19
وم َم َس ـ ً
َس ـ ُـد َ

ط َر
 +العقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب كـ ـ ـ ـ ــان «َفأ َْم َ
ـورَة ِك ْب ِريتًا
وم َو َع ُم ـ َ
ال ـ َّـر ُّب َعَلى َس ـ ُـد َ
ِ
ِ
الس ـ َـماء»
َوَن ًا
ار ِم ْن ِع ْن ِد َّ
الر ِّب م َن َّ
(تك.)24:19
 +كلم ــة كبريت ــا ه ــي جوفريث
ּגפריתgof- ،gophrı̂yth ،
’ ،reethأي حج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة م ـ ـ ـ ـ ـ ــن
الكبريت ــات ،وه ــي م ــادة معروف ــة
س ــهلة االش ــتعال ودخانه ــا خانق،
وه ــذه الم ــادة موج ــودة ف ــي تل ــك
األ ارض ــي بين اآلث ـ ـ ـ ـ ـ ــار البركانية
العديدة.
 +وبفح ــص البقاي ــا البركاني ــة
ف ــي فلسطي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ،ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن طري ــق
الكرب ــون المش ــع ،ثب ــت أن آخ ــر
ث ــوران بركان ــي ح ــدث فيه ــا كان
من ــذ أربع ــة آالف س ــنة ،وال ش ــك
هيب ــا في ذاكرة
ف ــي أن ــه ترك ًا
أثر ر ً
س ــكان المنطق ــة ،تناقلت ــه األجيال
التالية.
 +إبراهي ــم يس ــتطيع أن ي ــرى
م ــن حب ــرون الدخـ ـ ـ ـ ـ ــان الصاع ــد
(ت ــك.)28:19
 +م ــن آب ــاء الكنيسـ ـ ـ ـ ــة الذي ــن
كتبـ ـوا ع ــن ل ــوط وام أرت ــه وس ــدوم
وعمورة :العالمة أوريجان ـ ـ ـ ـ ـ ــوس،
القديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس يوحنـ ـ ـ ـ ـ ــا ذهبـ ـ ــي الفم،
القديـ ـ ـ ـ ـ ــس أمبروس ــيوس ،القديس
جي ـ ـ ـ ـ ـ ــروم ،القديس أغس ــطينوس،
القدي ــس كبريان ــوس...
 +بع ــد كل ه ــذه التفاصي ـ ـ ـ ـ ــل
المذك ــورة بدق ــة متناهية ،وش ــهادة
األسفار واآلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء واآلثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،ال
يمك ــن أن يك ـ ـ ـ ــون ل ــوط أو س ــدوم
وعمورة أس ــطورة.

frgregorios@sac.edu.au
قــد تبــدو هــذه العبــارة -والتــي هــي
إلــى الســماء .وفــي يــوم الثالثــاء ظهــرت لــه
شــطرة مــن المديحــة العربــي الخاصــة
بنفــس الطريقــة وأمرتــه أن يمدحهــا اليــوم
بشــهر كهيــك ،والتــي تُقــال علــى القطعــة
كمــا يعطيــه الــروح القــدس فأنشــد ثيؤطوكيــة
الثامنــة مــن ثيؤطوكيــة األحــد ،والتــي
الثالثــاء .وقــد تكــرر ظهورهــا لــه بنفــس
مطلعهــا «شــيرى نــى ماريــا .أبــدي فيــك
الطريقــة باقــي أيــام األســبوع ،وفــي كل يــوم
بمديــح» -مدعــاة للتســاؤل حــول شــخصية
كان يكتــب مديحــة لهــا (ثيوطوكيــة) اليــوم،
الفاخــوري كمؤلــف وكاتــب لمدائــح الســيدة
وهكــذا مــن يــوم االثنيــن الــى يــوم الســبت.
وخصوصــا أنهــا ليســت اإلشــارة
العــذراء،
أمــا فــي مســاء الســبت (ليلــة األحــد) ،فقــد
ّ
ً
الوحيــدة عنــه فــي التســابيح الخاصــة بشــهر
ظهــرت لــه الســيدة العــذراء والــدة اإللــه تقر ًيبــا
كيهــك ،فهنــاك إشــارات أخــرى ،فعلــى
فــي منتصــف الليــل وقالــت لــه« :لمــاذا ال
ســبيل المثــال ال الحصــر :المديحــة العربــي
تمجدنــي فــي هــذا اليــوم ،الــذي هــو أعظــم
مــن باقــي األيــام ،وتســبحته يجــب أن تكــون
علــى ثيؤطوكيــة يــوم الســبت« :أمــدح فــي
عــذراء وبتــول» ،نجــد فيهــا« :رتــل فيــك
أطــول مــن باقــي التســابيح؟» ،فقــال لهــا:
الفاخــوري» ،وفــي الطــرح الواطــس علــى
«يــا ســيدتي ،هــذا اليــوم هــو (يــوم الســبت)
ثيؤطوكيــة يــوم الجمعــة يــرد« :كمــا قــال
يــوم ال ارحــة وال يعمــل اإلنســان فيــه أي
لخــص مؤلفــو هــذه
عمــل» .فقالــت لــه« :قــم وال تخــف وقــف
الفاخــوري .»...لقــد ّ
المدائح العربية واحدة من أشهر الروايات،
فــي مــكان عملــك وقــل مــا يعطيــك إيــاه
إن لــم تكــن أشــهرها علــى اإلطــاق حــول
الــروح القــدس» .فعندمــا قــام باركتــه العــذراء
مؤلــف الثيؤطوكيــات القبطيــة الســبع ،لكــن
وقبــل الصليــب الــذي كان بيدهــا ووقــف فــي
ّ
الس ـؤال هنــاّ :أيــة مدائــح كتبهــا الفاخــوري؟
مــكان عملــه حيــث يصنــع الفخــار وقــال
هــل هــي الثيؤطوكيــات الســبع ،أم مدائــح
تســبحة أو ثيؤطوكيــة يــوم األحــد .ولمــا كان
أخــرى للســيدة العــذراء؟ لألســف ال تجيبنــا
النهــار ،باركتــه العــذراء وقالــت لــه« :افــرح
نصــوص المدائــح وال مؤلفوهــا .وتقليدنــا
فرحتنــي ومجدتنــي
ـت
ـ
ن
أ
ـا
ـ
م
ك
ـي،
ـ
ب
ياحبي
ّ
أيضــا ،فــأول
علــى األرض ،ســوف أفرحــك أنــا فــي
القبطــي يعــرف هــذه الروايــة ً
أشــارة فــي تراثنــا القبطــي حــول الفاخــوري
ملكــوت الســموات .وكمــا صنعــت ذكــرى
كمؤلف لمدائح للسيدة العذراء يعطينا إياها
أيضــا
تمجيــدي علــى األرض ،ســأمنحك ً
ابــن كبــر (1324+م) ،فــي عملــه الهــام
فرحــا غيــر محــدود فــي ملكــوت الســموات
ً
”مصبــاح الظلمــة فــي إيضــاح الخدمــة“،
كمكافــأة علــى تعبــك ،وهكــذا صــار كمــا
فهــو يذكــر لنــا عــن مؤلــف الثيؤطوكيــات
وعدتــه».
شــخصين ،ثانيهمــا ،هــو ارهــب مــن
Sebastian Euringer, «Der
«قرموصيــا =
اإلســقيط ويعطيــه لقــب
ً
mutmaßliche Verfasser der
ويقــال بأنــه هــو الــذي رتــب
فاخــوري»ُ ،
koptischen Theotokien und
ألحانهــا أو كتــب جــزًءا منها.وروايــة
des äthiopischen Weddase
الفاخــوري الس ـرياني كمؤلــف للثيؤطوكيــات
Marjam», Oriens Christianus 1,
نجدهــا كذلــك فــي التقليديــن الس ـرياني
.Leipzig 1911, pp. 217-222
والحبشــي ،وملخــص قصــة الفاخــوري كمــا
وهنــاك مالحظــات علــى هــذه
أوردها  :Sebastian Euringerأنه كان
أول :بدايــات تســابيح الفاخــوري
القصــة:
هنــاك شــخص خائــف هللا يعيــش فــي ســوريا
ً
عندمــا أيقظتــه الســيدة العــذراء وأمرتــه
محبــا
وكان يعمــل بصناعــة الفخــار ،وكان ً
أن يمجدهــا ،هــي نفســها تقر ًيبــا بدايــات
للســيدة العــذراء جـ ًـدا وكان يمجدهــا مــن
ثانيــا:
عمــق قلبــه ،وظهــرت لــه الســيدة العــذراء
الثيؤطوكيــات القبطيــة الســبعةً .
نالحــظ مــن القصــة أن الســيدة العــذراء
ـر جـ ًـدا فــي منظــر مهيــب
يــوم االثنيــن باكـ ًا
قــد أيقظــت الفاخــوري فــي كل يــوم مــن
وهــي ملتحفــة بالنــور ومالئكــة مصاحبيــن
ـر جـ ًـدا،
صباحــا باكـ ًا
أيــام األســبوع الســتة
لهــا ،وتكلمــت اليــه قائل ـ ًة« :الســام لــك يــا
ً
أمــا يــوم االحــد فقــد أيقظتــه فــي منتصــف
حبيبــي وحبيــب ابنــي ،أنــا جئــت اليــك اآلن
لكــي تمدحنــي أكثــر ولكــي تكــون لــي ذكــرى
الليــل ،ربمــا ألن يــوم األحــد عليــه أن ُيســبح
ويمجــد أطــول مــن باقــي أيــام األســبوع .هــذه
دائمــة» ،فأجابهــا قائـ ًـا« :يــا ســيدتي ،أنــا
مالحظــة طريفــة نجدهــا حتــي يومنــا هــذا
مسكين وحقير ،كيف لي أن أمدحك؟ لكن
فــي األدي ـرة ،ففــي أيــام األســبوع يســتيقظ
باركينــي بيديــك المقدســتين يــا كنــز (خزينــة)
صباحــا) ،أمــا
ـة
ـ
ع
اب
ر
(ال
ا
ـد
ـ
ج
ـر
ا
ـ
ك
با
ـان
ـ
ب
ه
الر
البــركات» .فقالــت لــه« :بركــة ابنــي وبركــة
ً ً
ً
فــي تســبحة األحــد فنجدهــم يســتقيظون بعــد
أبيــه وبركــة الــروح القــدس تكــون معــك
صباحــا) ألن
ـة
ـ
ي
(الثان
ـل
ـ
ي
بقل
ـل
ـ
ي
الل
ـف
ـ
ص
منت
آميــن» ،وبعدمــا قالــت لــه هــذا حّلــت عليــه
ً
تســبحة األحــد أطــول مــن تســبحة األيــام.
نعمــة الــروح القــدس ،ففتــح فمــه وقــال« :آدم
وفــي النهايــة نقــول إنــه ليــس هنــاك مــا
ومغمومــا ،أراد
الــذي كان حزيــن القلــب
ً
يؤكــد أن الفاخــوري هــو مؤلــف أو كاتــب
الــرب أن يخلصــه ويــرده م ـرة أخــرى إلــى
الثيؤطوكيــات القبطيــة ،أمــا الــكالم عــن
مكانتــه األولــى» .ثــم أنشــد مديحــة لمريــم
مؤلف/مؤلفــي الثيؤطوكيــات القبطيــة
«ثيؤطوكيــة» ليــوم االثنيــن حتــى نهايتهــا
وعالقــة الثيؤطوكيــات بالكتــاب الحبشــي
كمــا تكلــم الــروح القــدس علــى لســانه .ولمــا
« »Weddase Mariamفهــذا موضــوع
انتهــى مــن مدحهــا ،باركتــه ســيدتنا العــذراء
ال يتســع المجــال لد ارســته هنــا.
وأعطتــه الســام وصعــدت بمجــد عظيــم

ٌ
«صاحلة الصالة مع الصوم ،والصدقة ٌ
خري من ادخار كنوز اذلهب» (سفر طوبيا )8 :12

عيد كنيس ــتنا في  25هاتور 4/ديس ــمبر ،لتذكار استشهاد «أبو مرقورة»،
تُ ِّ
َّ
وه ــو االس ــم ال ـ َّـدارج -ف ــي المخطوط ــات القديمةَّ -
للش ــهيد مرقوري ــوس ،والذي
ِ
بأيقوناته -باس ــم «أبو س ــيفين».
أيضا -تأثًُّار
اُش ــتُ ِهر ً

ِ
متطي ــا ِحصان ــه ،وبيدي ــه س ــيفان
ص ـ َّـور ّ
القدي ــس ف ــي تل ــك األيقون ــات ُم ً
ُ
وي َ
ق
ورمح ــه ُمس ـ َّـدد نحو األس ــفل حي ــث اإلمب ارط ــور يوليان
ـه،
ـ
س
ر
أ
ـو
ـ
ف
هما
ـهر
ُيش ـ
ُ
ِ
ِ
ـور تح ــت رجل ــي الحص ــان.
الجاح ــد «363-360( »Julianم) ،مدح ـ ًا
عامة تكاد تكون شائعة في ِّ
بالرمزيَّة،
الفن القبطي َّالذي يتَّ ِسم َّ
وفق رؤية َّ
ّ
ِ
َّ
فإن َّ
َّ
الش ــهيد مرقوريوس في تلك األيقونة ُي َمثّل اإلنس ــان المؤمن الذي يخوض
ِ
َّ
َّ
حرًب ــا ض ـ ّـد ق ــوى الش ــرُ ،ممثلـ ـ ًة ف ــي إبلي ــس وجنوده ،وس ــاح المؤم ــن في هذه
الحرب هو س ــاح روحي (انظر :أف.)17-11 :6
ّ
ِ
ٍ
َّ
تفاصيل ّفنيَّة ذات
عامل م ــع
المش ــكلة
َّ
الحقيقي ــة تب ــدأ حينما يجري الت ُ
لك ــن ُ
ٍ
أبع ـ ٍ
ط
ـاد رمزَّي ــة باعتباره ــا حقائ ــق تار َّ
يخي ــة ،فض ـ ًـا ع ــن إش ــكالية أعم ــق ترتبـ ـ ُ
بطريق ــة فهمن ــا للتَّاري ــخ ،واالعتم ــاد ف ــي كثي ـ ٍـر من األحي ـ ِ
ـان على رواي ـ ٍـة واحدة
بص ـ ِ
ـرف َّ
الرواي ــات
النظ ــر ع ــن موثوقيَِّته ــا وم ــدى ِاتّفاقه ــا أو اختالفه ــا م ــع ُّ
يخي ــة األُخرى.
التَّار َّ
ِ
الجاح ــد ،وواح ــدة م ــن تل ــك
الرواي ــات َح ــول مقتَ ــل يولي ــان
لق ــد تع ـ َّـد َدت ُّ
ٍ
ِ
الش ــائعة َّأن ــه ُقت ــل بطعن ــة رم ــح س ـ َّـددها نح ــوه َّ
الرواي ــات َّ
الش ــهيد مرقوري ــوس
ُّ
ُ
ِ
َّ
َّ
أقدم يوليان على حبسِ
وهي ُّجسدها أيقونته الشهيرة -بعد أن َ
الرواية التي تُ ّ
ِ
يصريَّة الكبادوك «»Basilius of Caesarea
ق
ـقف
ـ
س
أ
ـيليوس
ـ
س
با
الق ِّديس
َ َ
(370م379-م) ،م ــع اثني ــن م ــن رفاق ــه قب ــل م ِّ
ضي ــه إل ــى الحرب.
ُ
المفارقـــة ُهنـــا َّأنـــه َّ
مقتل يوليـــان -وبعده َّ
يكن
بعدة ســـنوات -لم ُ
حتى َ
و ُ
ِّ
األســـقفية!
درجة
إلى
ارتقى
قد
باســـيليوس
يـــس
القد
َّ
الرواي ــة وج ـ َـدت له ــا ص ــدى ف ــي بع ـ ِ
يخي ــة ،وم ــن
ـض المص ــادر التَّار َّ
ه ــذه ُّ
ً
ِ
ِ
الم َّ
المتبقي ــة م ــن
وتدّلن ــا ّ
قدس ــة»ُ .
الش ــذرات القليل ــة ُ
بينه ــا كت ــاب «س ـ َـير الب ْيع ــة ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
الرواية مع
ـك
ـ
ل
ت
عن
ر
عب
الم
ـص
ـ
الن
فاق
ات
ـى
ـ
ل
ع
العم ــل
األص ـ ِـل القبط ـ
ُّ
ّ
ّ ُ ّ
ـي له ــذا َ
ّ
ترجمت ــه العر َّبي ــة التَّ ــي وصَلتن ــا (انظ ــر :صموئي ــل مع ـ َّـوض ،إط ــاالت عل ــى
تُـ ـر ِ
اث األدب القبط ــي (ص ،2013 ،)472-437ص.)451
ّ
الن ِ
وصَلنا على َّ
أما َّ
حو التَّالي:
َّ
الن ّ
الم َ
ترجم فقد َ
ص ُ
فأنـــه مضـــى إلـــى ال ُف ِ
َّ
ـــرس ،فأســـَلمه هللا فـــي أيـــدي
يوليانـــوس
ـــا
أم
و
[ َّ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
اعتَقلهم قبل َمســـيره .وهكذا مات
أعدائـــه ألجـــل َصلوات القّديســـين الذيـــن َ
ِ
ظـــر فـــي َّ
الل ِ
الج ِّ
وضربه
يوليانـــوسَ :ن َ
ـــوَ ،
يـــل ُج ً
نـــدا وقـــد َن َزلـــوا َعَليـــه مـــن َ

أس ِ
ـــه إلـــى ب ِ
طن ِهِ ،
أحدهـــم برمـــح في ر ِ
أحد ُّ
فمـــأ َيده ِمن
فعلـــم َّأنه َ
َ
ُ ٍ
َ
الش َ
َ
ـــهداءَ ،
َّ
أخذت
ورمـــى بـــه إلى َفو ِق نحو َّ
الســـماء ،وقـــالُ :خذ هذا يا يســـوع َ
فقد َ
الـــد ِم َ
يتا للو ِ
فلمـــا َّ
الروم
أقـــر ُّ
وخَّلص هللا َشـــعبه و َّ
هـــذا العاَلـــمَّ .
قـــتَ ،
جـــدف وقـــع َم ً َ
ٰ ِ
ِ
ـــام وهو في
فـــي مســـاكن ِهم .وكان باســـيليوس قبل َمـــوت يوليانـــوس بَثلثة َّأي ٍ
الح ِ
النـــو ِم وقـــال لالثَن ِ
بـــس ،اســـتيقظ ِمـــن َّ
ظرت في
يـــن َّالذيـــن َم َعـــهَّ :إننـــي َن َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
محه
أخرج ُر َ
هـــذه الليلـــة القّديـــس الشـــهيد مرقوريوس وقد َد َخـــل إلى بْي َعتـــه و َ
الكافـــر ي ِّ
أخـــ َذه ،وقـــالَّ :إننـــي مـــا أتـــرك هـــذا ِ
ولمـــا قال
جـــدف علـــى ٰإلهيَّ .
وَ
ُ
ُ
هـــذا غـــاب ولـــم أرجع أ ِ
ُشـــاهده .فقاال لـــهًّ :
حقا َّإنا نؤ ِمـــن بذلـــك .وأن َفذوا إلى
ِبيع ِ
أخـــذه كمـــا رأى ِ
ـــة َّ
القِّديس
الشـــهيد َلينظـــروا ُرمحـــه هـــل هو باقـــي أم قد َ
َ
باســـيليوس ،فلـــم ي ِجـــدوه ،فبحتـــوا (فتَحَّققـ ـوا) بالمنـــامِ .وبعد َثٰ
جاءت
ام
أي
ثـــة
ل
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
الك ُتـــب إلـــى أن َ ِ
ِ
ِ
األول،
انيين ،الج ــزء َّ
ُ
بموته]( .س ــير البطارك ــة اإلس ــكندر ّ
طاكيـــة َ
طبع ــة 1912 ،Seyboldم ،ص.)64
ويتبنى األسـ ـُقف َّ ِ
فيش ــير في س ـ ِ
َّ
ـياق تاريخه
النقيوس ــي ُّ
يوحنا ّ
الرواية نفس ــهاُ ،
ّ
إل ــى رؤي ــا ِ
الق ِّدي ــس باس ــيليوس ومس ــئوليَّة َّ
الش ــهيد مرقوري ــوس ع ــن قت ـ ِـل يولي ــان
الجاح ــد (انظ ــرِ َّ :
ِ
القمص بيش ــوي
النقيوس ـ
ـي ،تاري ــخ العال ــم القدي ــم ،إعداد ُّ
يوحن ــا ّ
ّ
عب ــد المس ــيح ،1996 ،ف ،80ص.)85
َّ
أم ــا الم ـ ِّ
دون تاريخ ــه
ـؤرخ الملكان ـ
ـي س ــعيد ب ــن بطري ــق (†940م) -ال ــذي َّ
َّ
ّ
ُّ ِ
الف ــرسَّ ،
أيضا
فيش ــير إل ــى قت ــل يولي ــان َبي ـ ِـد َمِل ــك ُ
لكن ــه ُيش ــير ً
باللغ ــة العر َّبي ــةُ -
ِِ
ِ
َّ
حمل َّ
الش ــهيد مرقوريوس
إل ــى ِتل ــك ُّ
الرواي ــة المنس ــوبة للق ّديس باس ــيليوس والت ــي تُ ّ
المس ــئوليَّة عن ِ
قتل يوليان (انظر :س ــعيد بن بطريق ،1905 ،التَّاريخ المجموع
عل ــى التَّحقي ــق والتَّصدي ــق جـ ــ ،1ص ،)138وع ــن اب ــن بطريق نقل الم ـ ِّ
ـؤرخ أبو
الرواي ــة نفس ــها (انظر :تاريخ أبو الم ــكارم ج ،2إعداد األنبا صموئيل،
الم ــكارم ُّ
 ،2000ص.)68
الروايات من دو ِن
لك ــن برغـ ـ ِم ذل ــك ال ينبغي التَّ َس ـ ُّـرع في االعتماد عل ــى تلك ُّ
مؤرخين م ِ
األقدم ،ال س ــيَّما مع وج ــود ِّ
البح ــث ف ــي المص ـ ِ
عاصرين
ـادر التَّار َّ
يخي ــة َ
ُ
ِ
للحدث من جه ـ ِـة َّ
الزمان والمكان..
كانـ ـوا ُه ــم األق ــرب
ِ
يق ــول «روفين ــوس» َّ
إم ــا من رجال ــه أو من
إن حي ــاة يولي ــان انته ــت إذ ُج ـ ِـرح َّ
الع ـ ِّ
«س ــقراتيس» َّ
أن يولي ــان
وي ُ
ـدو (انظ ــر :روفين ــوس ،ك ،10فَ .)4 :35
َ
ذك ــر ُ
ـر بالف ـ ِ
ـوز ل ــم َي ُك ــن يرتَ ــدي ُع ـ َّـدة الح ــرب ،وف ــي ه ــذه الحال ــة الخالي ــة
إذ كان ُمغت ـ ًّا
ِ
ـاع ُرِش ــق بس ــه ٍم م ــن ش ـ ٍ
ـتقر ف ــي
أي ِدف ـ ٍ
ـخص مجه ــول ،نف ــذ ف ــي ذ ارع ــه واس ـ ّ
م ــن ِّ
َ
ِ
ِ
البعض من َّ
أن
الجرح مات .وينقل ُس ــقراتيس م ــا َترَّدد عن
جانب ــه ،ونتيج ــة له ــذا ُ
جندي ــا م ــن جي ـ ِ
بالس ــه ِم ثُ َّم ه ـ َـرب ،فيما َزعم آخ ــرون َّ
أن أحد
ًّ
الف ــرس قد رش ــقه َّ
ـش ُ
ـار
األوس ــع انتش ـ ًا
فعل ذلك ،وهو َّ
الرأي األكثر ً
رج ــال اإلمب ارط ــور ه ــو من َ
تأييدا و َ
(انظ ــرُ :س ــقراتيس ،ك ،3ف.)6-3 :21
ِ
فيق ـ ِّـرر َّ
أن ال أح ــد يع ــرف على وجه التَّحديد اس ــم
أم ــا «ثيؤدوري ــت» الم ـ َّ
َّ
ـؤرخ ُ
بإنه قد ج ِرح بواس ـ ِ
ـطة ٍ
قات ــل يولي ــان ،فالبع ــض يق ــول َّ
كائن غي ــر مرئي ،وآخرون
ُ
ّ
الب ـ ِ
قالـ ـوا ب ـ َّ
ـدو فعله ــا ،وآخ ــرون م ــن ِقَب ــل أح ــد الجن ــود َّالذي ــن ل ــم
ـإن واح ـ ًـدا م ــن َ
َيحتَ ِملـ ـوا المجاع ــة ف ــي ِّ
وي ــروى َّأن ــه عندم ــا ُج ـ ِـرح يولي ــان م ــأ َي ــده بال ـ َّـد ِم
البرِّي ــةُ .
ِ
الجليلي (انظ ــر :ثيؤدوريت،
انتص ــرت ُّأيه ــا
وَقـ ـ َذف ب ــه ف ــي الهـ ـواء وص ــاح :لقد َ
َ ّ
ِ
كل ما سبق (انظر :سوزومين،
ك ،3ف .)20وال تختلف رو َاية سوزومين عن ّ
ك ،6ف.)2
ـول أو رف ــض ِلفكـ ـرٍة م ــا ،سـ ـواء وصَلتنا ه ــذه ِ
أن أي قب ـ ٍ
الخالص ــة َّ
الفكرة في
و ُ
عم ـ ٍـل ِّفن ــي أو َن ـ ّ ٍ
يتعارض مع
ـص مكتوب أو حتَّى رواية ش ــفهيَّة ،ينبغ ــي َّأوالً ّأل َ
َّ
عامل مع هذه
مفاهيمن ــا
َّ
المس ـ َّ
ـتقرة وتعاليم كنيس ــتناً ،
وثانيا أن يج ــري الت ُ
اإليماني ــة ُ
ٍ
َّ
ِ
أمكن -في
الفكـ ـرة
َّ
كلم ــا َبمنهجي ــة تق ــوم عل ــى التَّ َج ُّرِد وع ــدم االنحياز ،والبحث ُ
ِ
ًك ّل المص ـ ِ
الصلة.
ـادر األُخ ــرى ذات ّ
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َّ َ َ
ْ َ َ َْ َْ ُ َ ْ َُُْ
ْ َ
َْ ُ
َ َ
«البسوا ِسالح اهللِ الكمِل ل ِك تق ِدروا أن تثبتوا ِضد مكي ِ ِد إِبلِيس» (أفسس )11 :6
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