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المسئولية األسقفية جـ٢
من  جوانب  ثالثة  عن  الماضي  العدد  في  تحدثنا 
المسئول�ة األسق��ة، و�ان حدیثنا �مناس�ة س�امة َعشرة 
آ�اء أساقفة جدد ل�عض اإلی�ارش�ات و�عض األدیرة، 

وهذه الجوانب الثالثة التي تحدثنا عنها هي:
أوًال: المسئول�ة الشخص�ة أ� التخلي عن الذات.

الروحي  النمو  أ�  الروح�ة  المسئول�ة  ثانً�ا: 
المستمر.

ثالًثا: المسئول�ة األبو�ة أ� األبوة لكل الشعب.
والیوم نستكمل الحدیث في ثالثة جوانب أخر� هي:
الرعا�ة  جوانب  �ل  الرعو�ة:  المسئول�ة  را�ًعا: 

المناس�ة لطب�عة الشعب وقطاعاته.
ضخمة  مسئول�ة  هي  الرعو�ة  األسقف  مسئول�ة 

وتتكامل مع مسئولیته األبو�ة.
واحت�اجاته  ش��ك  تعرف  أن  �أسقف  تحتاج  أوًال: 
الرعو�ة: «َمْعِرَفًة اْعِرْف َحاَل َغَنِمَك، َواْجَعْل َقْلَ�َك ِإَلى 

ُقْطَعاِنَك» (أم٢٧: ٢٣).
هذه  لتلب�ة  وعمل�ة  روح�ة  مهارات  تحتاج  ثانً�ا: 
قل�ك نحو ش��ك واشعر  ه  الرعو�ة.. وجِّ االحت�اجات 
بهم، وعندها س�منحك الروح القدس المهارات العمل�ة 
لتلب�ة ما شعرت �ه من احت�اجات الشعب: «َفَرَعاُهْم 
َحَسَب َ�َماِل َقْلِ�ِه، َوِ�َمَهاَرِة َیَدْ�ِه َهَداُهْم» (مز٨٧: ٧٢)
ثالًثا: تذ�ر أنك �راٍع تتحمل المسئول�ة وتتخذ قرارات 
سلطان  إطالًقا..  الشعب  على  تتسّلط  ال  ولكنك 
�بیر..  والفرق  للتسلُّط..  ول�س  للخدمة  هو  األسقف 
دائًما:  أمامك  وضعها  الرسول  �طرس  �لمات  تذ�ر 
«اْرَعْوا َرِ��ََّة ِهللا الَِّتي َبْیَنُكْم ُنظَّاًرا، َال َعِن اْضِطَراٍر َبْل 
َ�ُسوُد  َ�َمْن  َوَال  ِبَنَشاٍ�،  َبْل  َقِب�ٍح  ِلِرْ�ٍح  َوَال  ِ�االْخِتَ�اِر، 
َعَلى اَألْنِصَ�ِة، َبْل َصاِئِر�َن َأْمِثَلًة ِللرَِّ��َِّة» (١�ط٥: ٢، 

.(٣
في  یوحنا  الذ� رفضه  ِدُیوْتِر�ِفَس  مثل  نذ�ر  وهنا 
رسالته الثالثة.. ما حدث هو أن ِدُیوْتِر�ِفَس (الذ� �قوته 
زفس) �ان �ما �ظن المفسرون أسقًفا یر� نفسه سیًدا 
األكبر  هو  الرسول  یوحنا  أن  من  و�الرغم  متسلًطا، 
�الم  �قبل  وال  "األول"  نفسه  یر�  �ان  أنه  إّال  كنسً�ا 
یوحنا.. وال �قبل الر��ة، بل و�طردهم..! «َكَتْبُت ِإَلى 
َل  اْلَكِن�َسِة، َولِكنَّ ِدُیوْتِر�ِفَس الَِّذ� ُ�ِحبُّ َأْن َ�ُكوَن اَألوَّ
َفَسُأَذكُِّرُه  ِجْئُت  ِإَذا  ذِلَك،  َأْجِل  ِمْن  َ�ْقَبُلَنا.  َال  َبْیَنُهْم 
ِ�َأْعَماِلِه الَِّتي َ�ْعَمُلَها، َهاِذًرا َعَلْیَنا ِ�َأْقَوال َخِبیَثٍة. َوِ�ْذ ُهَو 
َغْیُر ُمْكَتٍف ِبهِذِه، َال َ�ْقَبُل اِإلْخَوَة، َوَ�ْمَنُع َأْ�ًضا الَِّذیَن 

ُیِر�ُدوَن، َوَ�ْطُرُدُهْم ِمَن اْلَكِن�َسِة» (٣یو١: ٩-١٠).
بلسان  هللا  رفضهم  الذین  الرعاة  هو  آخر  مثال 
َلْم  َواْلَمْجُروُح  وُه،  ُتَقوُّ َلْم  «اْلَمِر�ُض  النبي:  حز��ال 
وُه،  َتْعِصُبوُه، َواْلَمْكُسوُر َلْم َتْجُبُروُه، َواْلَمْطُروُد َلْم َتْسَتِردُّ
ٍة َوِ�ُعْنٍف َتَسلَّْطُتْم َعَلْیِهْم»  الُّ َلْم َتْطُلُبوُه، َبْل ِ�ِشدَّ َوالضَّ

�الرعا�ة  س�قوم  إنه  هللا  قال  ثم   ..(٤ (حز٣٤: 
الصح�حة �ما ین�غي: «َأَنا َأْرَعى َغَنِمي َوُأْرِ�ُضَها، َ�ُقوُل 
َوَأْجِبُر  اْلَمْطُروَد،  َوَأْسَتِردُّ   ، الَّ الضَّ َوَأْطُلُب   . الرَّبُّ یُِّد  السَّ
، َوَأْرَعاَها  ِمیَن َواْلَقِو�َّ اْلَكِسیَر، َوأَْعِصُب اْلَجِر�َح، َوُأِبیُد السَّ

ِ�َعْدل» (حز٣٤: ١٥-١٦).
خامًسا: المسئول�ة المال�ة: �ل ما یرسله هللا من مال 
في أیدینا ل�س لنا فضل ��ه. نحن أمناء على استخدامه 

وتقد�مه لمصلحة الر��ة.
األسقف راهب تخّلى �إرادته عن أّ�ة ممتلكات.. ودخل 
الرهبنة ثم األسق��ة وهو ال �ملك سو� التقو�: «َوَأمَّا التَّْقَو� 
َمَع اْلَقَناَعِة َفِهَي ِتَجاَرٌة َعِظ�َمٌة. َألنََّنا َلْم َنْدُخِل اْلَعاَلَم ِ�َشْيٍء، 
َوَواِضٌح َأنََّنا َال َنْقِدُر َأْن َنْخُرَج ِمْنُه ِ�َشْيٍء» (١تي٦:٦-٧).

ولكي نفهم طر�قة التعامل مع األموال التي ی�ار�نا هللا 
هذا  نر�  فیها  �شفا��ة  نتعامل  و���  خدمتنا،  في  بها 

المثال:
«كما هو َمكتوٌب: «اّلذ� َجَمَع �ثیًرا َلْم ُ�فِضْل، واّلذ� 
هذا  َجَعَل  اّلذ�   �ِ ُش�ًرا  ولكن  ُینِقْص».  َلْم  َقل�ًال  َجَمَع 
لَ�َة.  اِالجِتهاَد َعیَنُه ألجِلُكْم في َقلِب ت�ُطَس، ألنَُّه َقِبَل الطِّ
و�ذ �اَن أكَثَر اجِتهاًدا، َمَضى إَل�ُ�ْم ِمْن ِتلقاِء َنفِسِه. وأرَسلنا 
الَكنائِس.  في جم�ِع  اإلنجیِل  في  َمدُحُه  اّلذ�  األَخ  معُه 
ول�س ذلَك فقط، بل هو ُمنَتَخٌب أ�ًضا ِمَن الَكنائِس َر��ًقا 
ذاِت  لَمجِد  ِمّنا  الَمخدوَمِة  النِّعَمِة  هِذِه  مع  َفِر،  السَّ في  لنا 
الرَّبِّ الواِحِد، وِلَنشاِطُ�ْم. ُمَتَجنِّبیَن هذا أْن َیلوَمنا أَحٌد في 
َجساَمِة هِذِه الَمخدوَمِة ِمّنا. ُمعَتنیَن �ُأموٍر َحَسَنٍة، ل�س ُقّداَم 

الرَّبِّ فقط، بل ُقّداَم الّناِس أ�ًضا» (٢كو٨: ١٥-٢١).
هنا �طلب بولس من أهل �ورنثوس أن یتبرعوا �المال 
نزاهة   (١ لهم:  و�وضح  الیهود�ة،  في  إخوتهم  لخدمة 
لحمل  بولس  ائتمنهما  اللذین  ور��قه  ت�طس  الخادمین 
"العط�ة الكبیرة". ٢) أن الخدمة لمجد الرب فقط. ٣) أنه 
العط�ة  �حمل  لن  أنه  مع  ُ�الم  ال  حتى  �شفا��ة  یوضح 
بنفسه. ٤) أنه في األمور المال�ة �جب أن نراعي الناس 

أ�ًضا وال نكتفي �أن هللا �علم نزاهتنا.
مثال آخر نذ�ر أ�انا إبرا��م ألنه �ان مثاًال في النزاهة 
في أكثر من موقف، ومنها أنه عندما انتصر إبرا��م البن 
أخ�ه لو� وملك سدوم: «َوَقاَل َمِلُك َسُدوَم َألْبَراَم: «أَْعِطِني 
ِلَمِلِك  َأْبَراُم  َفَقاَل  ِلَنْفِسَك».  َفُخْذَها  اَألْمَالَك  َوَأمَّا  النُُّفوَس، 
َماِء  السَّ َماِلِك  اْلَعِليِّ  اِإللِه  الرَّبِّ  ِإَلى  َیِد�  «َرَفْعُت  َسُدوَم: 
َواَألْرِض، َال آُخَذنَّ َال َخْ�ًطا َوَال ِشَراَك َنْعل َوَال ِمْن ُ�لِّ َما 

ُهَو َلَك، َفَال َتُقوُل: َأَنا أَْغَنْیُت َأْبَراَم» (تك١٤: ٢١-٢٣).
الفیوم  أسقف  أبرآم  األن�ا  القد�س  ��ارة  معي  تذ�ر 
األسبق عندما قال: ال حزنا، وال عوزنا". المال هو للخدمة: 
للمحتاجین.. للتعل�م.. للتعمیر... ول�س لالكتناز تحت أ� 
في  ید�ك  بین  الذ�  المال  تستخدم  أن  �م�نك  سبب. 
مشروعات المدارس �أنواعها وال��ادات والمستش��ات والتي 

تخدم قطاعات �بیرة من المصر�ین...
الوسائل  إ�جاد  التعل�م�ة:  المسئول�ة  سادًسا: 
واالجتماعات والمناس�ات التي یتم فیها التعل�م، والتعل�م 
الكنس�ة  المجاالت  في  فقط،  الروحي  ول�س  البنائي 

والعقائد�ة واإل�مان�ة والتار�خ�ة والمستقبل�ة... الخ.
بولس  �قول  �ما  لألسقف  األساسي  الدور  هو  التعل�م 
لت�موثاوس «َصاِلًحا ِللتَّْعِل�ِم» (١تي٣: ٢) ولت�طس: «ِلَكْي 

ِح�ِح» (ت�طس ١: ٩). َ�ُكوَن َقاِدًرا َأْن َ�ِعَظ ِ�التَّْعِل�ِم الصَّ
«َوَعْبُد  �اآلتي:  المعلم  األسقف  یتصف  أن  �جب  أوًال 
ُمَتَرفًِّقا   (٢ َ�ُكوُن  َبْل  ُ�َخاِصَم،  َأْن  َ�ِجُب  َال   (١ الرَّبِّ 
اِت، ٤)  ِ�اْلَجِم�ِع، َصاِلًحا ِللتَّْعِل�ِم، ٣) َصُبوًرا َعَلى اْلَمَشقَّ
َتْوَ�ًة  ُهللا  ُ�ْعِطَیُهُم  َأْن  َعَسى  اْلُمَقاِوِمیَن،  ِ�اْلَوَداَعِة  ً�ا  ُمَؤدِّ
اْقَتَنَصُهْم  َقِد  ِإْذ  ِإْبِل�َس  َفخِّ  ِمْن  َ�َ�ْسَتِ��ُقوا   ، اْلَحقِّ ِلَمْعِرَفِة 

ِإلَراَدِتِه» (٢تي٢: ٢٤-٢٦).
المس�ح  على  مبنً�ا  تعل�منا  �ل  ��ون  أن  ین�غي  ثانً�ا 
وأساسه المس�ح: «َفِإنََّنا َنْحُن َعاِمَالِن َمَع ِهللا، َوَأْنُتْم َفَالَحُة 
ِهللا، ِبَناُء ِهللا. َحَسَب ِنْعَمِة ِهللا اْلُمْعَطاِة ِلي َ�َبنَّاٍء َحِك�ٍم َقْد 
َوَضْعُت َأَساًسا، َوآَخُر َیْبِني َعَلْ�ِه. َولِكْن َفْلَیْنُظْر ُ�لُّ َواِحٍد 
َكْ�َ� َیْبِني َعَلْ�ِه. َفِإنَُّه َال َ�ْسَتِط�ُع َأَحٌد َأْن َ�َضَع َأَساًسا آَخَر 
(١كو٣:  اْلَمِس�ُح»  َ�ُسوُع  ُهَو  الَِّذ�  ُوِضَع،  الَِّذ�  َغْیَر 

.(٩-١١
ثالًثا ��ون التعل�م ��ل طر�قة جدیدة وقد�مة، وفي �ل 
وقت، ل�س �الوعظ فقط بل �اإلرشاد السر�ع، و�االنتهار إذا 
تطّلب األمر، و�القدوة في �ل وقت: «اْكِرْز ِ�اْلَكِلَمِة. اْعُكْف 
َعَلى ذِلَك ِفي َوْقٍت ُمَناِسٍب َوَغْیِر ُمَناِسٍب. َو�ِِّخ، اْنَتِهْر، ِعْظ 

ِ�ُ�لِّ َأَناٍة َوَتْعِل�ٍم» (٢تي٤: ٢).
مثال: أكبر مثال للتعل�م هو الرب �سوع الذ� -كما ذ�ر 
ل�طرس،  واالنتهار  والكالم،  �الوعظ  التالمیذ  عّلم  یوحنا- 
لهم  وقال  األرجل،  �غسل  والتطهیر  لیهوذا،  والتحد� 
اصنعوا  أ�ًضا  أنتم  ه�ذا،  صنعت  المعلم  أنا  بوضوح: 
�المثل: «َأْنُتْم َتْدُعوَنِني ُمَعلًِّما َوَسیًِّدا، َوَحَسًنا َتُقوُلوَن، َألنِّي 
یُِّد َواْلُمَعلُِّم َقْد َغَسْلُت َأْرُجَلُكْم،  َأَنا َ�ذِلَك. َفِإْن ُ�ْنُت َوَأَنا السَّ
َألنِّي  َ�ْعٍض،  َأْرُجَل  َ�ْعُضُ�ْم  َ�ْغِسَل  َأْن  َعَلْ�ُكْم  َ�ِجُب  َفَأْنُتْم 
َأْنُتْم  َتْصَنُعوَن  ِ�ُ�ْم  َأَنا  َصَنْعُت  َ�َما  َحتَّى  ِمَثاًال،  أَْعَطْیُتُكْم 

َأْ�ًضا» (یو١٣:١٣-١٥).

(وللحدیث ���ة)
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سيامة عشرة آباء أساقفة جدد ألديرة وإيبارشيات وقطاعات رعوية 
بكاتدرائية ميالد المسيح بالعاصمة اإلدارية - القاهرة

٢٠٢٢م،  یونیو   ٤ السبت  یوم  مساء  الثاني  تواضروس  ال�ا�ا  قداسة  صلى 
صلوات عش�ة س�امة عشرة من األساقفة الجدد، وذلك في �اتدرائ�ة م�الد المس�ح 
المطارنة واألساقفة وو�یلي  اآل�اء  �مشار�ة ٩٨ من  الجدیدة،  اإلدار�ة  �العاصمة 
القد�س األن�ا �اخومیوس  �القاهرة واإلس�ندر�ة، ومجمعي ر��ان دیر�  ال�طر�ر��ة 
وشعب  �هنة  ومجامع  العلمین،  �طر�ق  القصیر  �حنس  والقد�س  إدفو،  �حاجر 

اإلی�ارش�ات التي س�م لها األساقفة. 
التالي،  الیوم  القداس اإللهي ص�اح  ُاسُتكمل في  الذ�  الس�امة  وتضمن طقس 
مرور مو�ب اآل�اء الر��ان المرشحین لألسق��ة وسط الشعب للتعرف علیهم، وقراءة 

التعهد األسقفي، ورشم مال�س الخدمة األسق��ة. 
ثم قام قداسة ال�ا�ا �الخطوة األولى من س�امة اآل�اء األساقفة الجدد والتي تقام 
طقس  وهو  القداس،  أثناء  الس�امة  ���ة  وتتم  العش�ة  في صالة  الخطوات  كآخر 

المناداة، فدعا قداسته الر��ان �األسماء والصفات األسق��ة الجدیدة، وهم: 
األن�ا  القد�س  لدیر  ورئ�ًسا  أسقًفا  ال�اخومي  أرسانیوس  القمص  الراهب   (١)

�اخومیوس �حاجر إدفو في أسوان �اسم ن�افة األن�ا أرسانیوس. 
�حنس  القد�س  لدیر  ورئ�ًسا  أسقًفا  البرموسي  د�سقورس  القمص  الراهب   (٢)

القصیر �طر�ق العلمین �اسم ن�افة األن�ا د�سقورس. 

�اسم  أسوان  أسقًفا إلی�ارش�ة  ب�شو�  األن�ا  إ�سیذوروس  القمص  الراهب   (٣)
ن�افة األن�ا ب�شو�. 

(٤) الراهب القمص �عقوب األنطوني أسقًفا إلی�ارش�ة بني مزار والبهنسا �اسم 
ن�افة األن�ا إن�انوس. 

�اسم  القناطر  شبین  إلی�ارش�ة  أسقًفا  السینائي  فیلو�اتیر  القمص  الراهب   (٥)
ن�افة األن�ا نوفیر. 

(٦) الراهب القمص ب�سنتي األن�ا ب�شو� أسقًفا إلی�ارش�ة أبنوب والفتح �اسم 
ن�افة األن�ا ب�سنتي. 

(٧) الراهب القمص إب�فانیوس المحرقي أسقًفا عاًما إلی�ارش�ة المحلة الكبر� 
�اسم ن�افة األن�ا إغناطیوس. 

(٨) الراهب القمص توماس التوماسي أسقًفا عاًما لمساعدة ن�افة األن�ا ساو�رس 
أسقف دیر� األن�ا توماس ومار �قطر �اسم ن�افة األن�ا توماس. 

(٩) الراهب القمص أرشیلیدس األنطوني أسقًفا عاًما �مقر الرئاسة الكنس�ة في 
تورنتو ��ندا �اسم ن�افة األن�ا أرشیلیدس. 

(١٠) الراهب القمص جبرائیل األن�ا بوال أسقًفا عاًما �مقر الرئاسة الكنس�ة في 
نیوجیرسي �الوال�ات المتحدة األمر���ة �اسم ن�افة األن�ا جبر�یل. 

نيافة األنبا أرسانيوس
أس�ف ورئ�س دیر القد�س األن�ا �اخومیوس �حاجر إدفو- أسوان

هــو الراهــب القمــص أرســانیوس ال�اخومــي، أحــد آ�ــاء دیــر األن�ــا �اخومیــوس العامــر فــي حاجــر إدفــو 
فــي أســوان، و�ان المتن�ــح األن�ــا هــدرا مســئوًال عــن اإلی�ارشــ�ة التــي امتــدت فــي عهــده وعــن الدیــر الــذ� 
أ�ًضــا تجــدد فــي عهــده، ورأینــا أنــه مــن المناســب أن ��ــون الدیــر لــه رئاســة، وفعــًال اجتمعنــا مــع مجمــع 
ولــه ٣٧  ال�اخومــي  أرســانیوس  أبونــا  فاختــاروا  االخت�ــار  لهــم حر�ــة  الدیــر و�ان  هــذا  مــن  الر��ــان 
ســنة فــي الرهبنــة، وهــو أساًســا مــن إســنا فــي الصعیــد، واختــاره اآل�ــاء ل��ــون مدبــًرا ورئ�ًســا لدیــر األن�ــا 

�اخومیوس �حاجر إدفو �أسوان. 

االسم شنودة من أصل ��طي أ� «ابن هللا» و�نطق �الیونان�ة «سینوتي»
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ϣ̀ⲕⲉⲗⲕⲓⲗ أ� جرس ومنها اسم قر�ة «شقلقیل» �مر�ز أبنوب �محافظة أسیو�

نيافة األنبا بيسنتي
أس�ف إی�ارش�ة أبنوب والفتح وأسیو� الجدیدة

ورئ�س دیر مارمینا المعلق �جبل أبنوب

هــو الراهــب القمــص ب�ســنتي األن�ــا ب�شــو�، وهــو بتز��ــة ن�افــة األن�ــا أغابیــوس 
(أســقف ورئ�ــس الدیــر)، وهــو أصــًال مــن األقصــر ولــه ٣٤ ســنة فــي الرهبنــة، وأبونــا 
ب�سنتي خدم في �ن�ستنا ال��ط�ة في قطر في الدوحة لمدة ٢٢ سنة، وأثبت نجاًحا 
وأخــذ خبــرة �بیــرة فــي الخدمــة هنــاك، وســ�خدم فــي إی�ارشــ�ة أبنــوب و�ل توا�عهــا، 

وس�حمل نفس االسم.

نيافة األنبا األنبا إنيانوس
أس�ف إی�ارش�ة بني مزار والبهنسا

هــو الراهــب القمــص �عقــوب األنطونــي، لــه ٣٤ ســنة فــي الرهبنــة، وهــو 
اســم  واختــار  مــزار،  بنــي  إلی�ارشــ�ة  أســقًفا  وســ�خدم  المحلــة،  مــن  أصــًال 
إن�انــوس (ال�طر�ــرك األول �عــد القد�ــس مــار مرقــس)، وأبونــا �عقــوب تمــت 

تز�یته من ن�افة األن�ا �سطس رئ�س دیر األن�ا أنطونیوس. 

نيافة األنبا بيشوي
أس�ف إی�ارش�ة أسوان وتوا�عها

هــو الراهــب القمــص إ�ســیذوروس األن�ــا ب�شــو� ولــه فــي الرهبنــة ٣٠ ســنة، 
وهــو مــن أســیو�، وســوف �خــدم أســقًفا فــي إی�ارشــ�ة أســوان المح�ــة للمســ�ح، 

واختار أن ��ون اسمه األن�ا ب�شو�.

نيافة األنبا ديسقورس
أس�ف ورئ�س دیر القد�س �حنس القصیر �طر�ق العلمین

هــو الراهــب القمــص د�ســقوروس البرموســي مــن ر��ــان دیــر العــذراء مر�ــم 
دیــر  ورئ�ــس  (أســقف  إ�ســوذوروس  األن�ــا  ن�افــة  و�تز��ــة  البرمــوس، 
البرموس)، وأبونا د�سقوروس له ٢٩ سنة في الرهبنة، وهو من شبرا القاهرة، 

وخدم ست سنوات مشرًفا روحً�ا على طل�ة الكل�ة اإلكلیر���ة.

نيافة األنبا نوفير
أس�ف إی�ارش�ة شبین القناطر

هــو الراهــب القمــص فیلو�اتیــر الســینائي، وهــو مــن دیــر القد�ــس موســى 
النبــي فــي رأس ســدر �ســیناء، و�تز��ــة ن�افــة األن�ــا أبوللــو، وأبونــا فیلو�اتیــر 
الســینائي من القاهرة وله ١٥ ســنة في الرهبنة، وســ�خدم في إی�ارشــ�ة شــبین 

القناطر، واختار أن ��ون اسمه األن�ا نوفیر. 
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قداس سيامة األساقفة الجدد بكاتدرائية ميالد المسيح العاصمة اإلدارية

ⲙⲱⲓⲧ أ� طر�ق وتحولت إلى «میت» في
أسماء الكثیر من المدن مثل میت غمر ومیت دمس�س ومیت رهینة

نيافة األنبا أرشيليدس
األس�ف العام لتورنتو ��ندا

هــو الراهــب القمــص أرشــیلیدس األنطونــي، ولــه ٢٢ ســنة فــي الرهبنــة، 
وهــو مــن اإلســ�ندر�ة، وســ�خدم فــي مقــر الرئاســة الكنســ�ة فــي تورنتــو فــي 
كنــدا، �مــا نعلــم أن �نــدا فیهــا اثنــان مــن األح�ــار األجــالء: ن�افــة األن�ــا 
مینــا فــي غــرب �نــدا ون�افــة األن�ــا بولــس فــي شــرق �نــدا، أمــا المنطقــة 
الوســطى منطقــة تورنتــو الكبیــرة ســ�خدم فیهــا أبونــا أرشــیلیدس، وســ�حتفظ 

بنفس االسم أرشیلیدس. 

نيافة األنبا جبرييل
األس�ف العام في نیو جیرسي �أمر��ا

مقــر  فــي  أ�ًضــا  ســ�خدم  بــوال،  األن�ــا  جبرائیــل  القمــص  الراهــب  هــو 
بنفــس  وســ�حتفظ  أمر�ــ�ا،  فــي  نیوجیرســي  وال�ــة  فــي  الكنســ�ة  الرئاســة 
االســم، وهــو مــن مصــر الجدیــدة، ولكــن معظــم ح�اتــه قضاهــا فــي أمر�ــ�ا 
وتعلــم هنــاك وتخــرج مــن �ل�ــة الطــب ثــم ترهــب فــي دیــر القد�ــس األن�ــا 
ن�افــة األن�ــا دان�ــال أســقف  فــي الرهبنــة، و�تز��ــة  بــوال، ولــه ١١ ســنة 

ورئ�س دیر األن�ا بوال. 

نيافة األنبا إغناطيوس 
األس�ف العام إلی�ارش�ة المحلة الكبر�

هــو الراهــب القمــص إب�فانیــوس المحرقــي، بتز��ــة ن�افــة األن�ــا ب�جــول 
أسقف ورئ�س دیر العذراء المحرق، وهو أصًال من المنو��ة وله ٣٠ سنة 
فــي الرهبنــة، وســ�خدم فــي إی�ارشــ�ة المحلــة الكبــر�، واختــار أن ��ــون 

اسمه األن�ا إغناطیوس.

نيافة األنبا توماس 
األس�ف العام للشئون الدیر�ة

هــو الراهــب القمــص تومــاس التوماســي، هــو أصــًال مــن ســوهاج ولــه 
حوالي ٢٥ سنة في الرهبنة، وس�حمل نفس االسم، وس�خدم مساعًدا لن�افة 
األن�ــا ســاو�رس أســقف دیــر� األن�ــا تومــاس �الخطاط�ــة و�ســوهاج ودیــر 

مار �قطر �الخطاط�ة.

صلــى قداســة ال�ا�ــا تواضــروس الثانــي ص�ــاح یــوم األحــد ٤ یونیــو ٢٠٢٢م، صلــوات قــداس ســ�امة عشــرة مــن األســاقفة الجــدد، وذلــك فــي �اتدرائ�ــة م�ــالد 
المســ�ح �العاصمــة اإلدار�ــة الجدیــدة وشــار�ه أكثــر مــن مئــة مــن اآل�ــاء المطارنــة واألســاقفة وو�یلــي ال�طر�ر��ــة �القاهــرة واإلســ�ندر�ة، ومجمعــي ر��ــان دیــر� 

القد�س األن�ا �اخومیوس �حاجر إدفو، والقد�س �حنس القصیر �طر�ق العلمین، ومجامع �هنة وشعب إی�ارش�ات األساقفة الجدد.
وعقــب قــراءة اإلبر�ســ�س وانتهــاء دورة ال��امــة (داخــل اله�ــ�ل) دخــل مو�ــب اآل�ــاء المرشــحین للســ�امة إلــى داخــل الكن�ســة یتقدمهــم خــورس الشمامســة، 

و�ح�ط ��ل منهم �میًنا و�ساًرا أحد اآل�اء األساقفة، واستقبلهم الشعب �التصفیق والزغار�د. 
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اجتماع المجمع المقدس للكنيسة القبطية األرثوذكسية
للكن�سة  المقدس  للمجمع  م�ثَّف  نشا�  ٢٠٢٢م،  یونیو   ٤ السبت  یوم  بدأ 

ال��ط�ة األرثوذ�س�ة برئاسة قداسة ال�ا�ا تواضروس الثاني. 
وجاءت أولى أعمال المجمع س�امة عشرة من اآل�اء األساقفة الجدد، یومي 
السبت واألحد، تلب�ًة الحت�اج اإلی�ارش�ات التي خلت �راسیها األسق��ة بن�احة 

أساقفتها و�ذلك القطاعات الرعو�ة واألدیرة سواء �مصر أو �الد المهجر. 
وفي اإلطار ذاته انطلقت فعال�ات جلسات اللجان الرئ�س�ة للمجمع المقدس، 
یوم االثنین ٦ یونیو ٢٠٢٢م، �المقر ال�ابو� �القاهرة، ولمدة ثالثة أ�ام، حیث 
جرت مناقشة جدول أعمال �ل لجنة والتي وضعها مقررو اللجان، وهذه اللجان 
هي: الرعا�ة والخدمة، األسرة، العالقات العامة، شئون اإلی�ارش�ات، الطقوس، 

اإل�مان والتعل�م والتشر�ع، العالقات المس�ون�ة، اإلعالم والمعلومات، الرهبنة 
س�رتار�ة  لجنة  جانب  إلى  الدائمة،  اللجنة  المهجر،  �الد  شئون  واألدیرة، 

المجمع. 
بینما ُعقدت الجلسة العامة الختام�ة ألعضاء المجمع، یوم الخم�س ٩ یونیو 
٢٠٢٢م، �مر�ز لوجوس في المقر ال�ابو� بدیر القد�س األن�ا ب�شو� في واد� 
النطرون، برئاسة قداسة ال�ا�ا ومشار�ة ١٢٠ عضًوا من أعضاء المجمع ال�الغ 
ال�ا�ا حملت عنوان  لقداسة  الجلسة ��لمة  عددهم ١٣٧ عضًوا. حیث بدأت 
"جوانب المسئول�ة األسق��ة" والتي بدأ قداسته في نشر الجزء األول منها في 

العدد السابق من مجلة الكرازة. 

ⲁϣ في العام�ة ًتستخدم األداة «ا�ش» �معنى ما – ماذا – ���، وأصلها ال��طي

وقــدم قداســة ال�ا�ــا شــرًحا لخطــوات طقــس الســ�امة. ثــم صلــى قداســته صــالة الشــ�ر �مشــار�ة �افــة الحضــور. تالهــا تــالوة أح�ــار الكن�ســة لتز��ــة األب 
هــا قداســة ال�ا�ــا واســتكملها اآل�ــاء األســاقفة، ثــم تقــدم اآل�ــاء المطارنــة واألســاقفة ووضعــوا أیدیهــم علــى اآل�ــاء الجــدد،  األســقف، أعقبهــا الطل�ــة التــي صالَّ
لیبدأ �عدها قداسة ال�ا�ا طقس المناداة �اسم الثالوث القدوس، لكل واحد من الر��ان، �اسمه األسقفي الجدید، وسط فرحة غامرة من الشعب الحاضر. 

ووجــه قداســة ال�ا�ــا فــي عظــة القــداس رســالة خاصــة لــكل أســقف مــن األســاقفة الجــدد، ثــم قــدم ثالثــة نصائــح عامــة لهــم، وهــي: (١) التر�یــز علــى الــدور 
الرعــو� أوال وأخیــًرا. (٢) االهتمــام �المشــروعات التــي تقــدم خدمــة ح����ــة، معطً�ــا مثــاًال �إنشــاء المــدارس التــي تفیــد المجتمــع المصــر� �لــه ممــا ینع�ــس 
على الســالم المجتمعي. (٣) االنت�اه إلى أن �ل إی�ارشــ�ة جزء من الكرازة المرقســ�ة لذا ال �جب أن �فصل األب األســقف إی�ارشــیته عن جســم الكن�ســة 

التي هي جسد المس�ح. 
و�ســ�امة اآل�ــاء األســاقفة العشــرة �صــل عــدد أعضــاء المجمــع المقــدس إلــى ١٣٨ عضــًوا، �مــن فیهــم قداســة ال�ا�ــا (رئ�ــس المجمــع) وو�یلــي ال�طر�ر��ــة 

�القاهرة واإلس�ندر�ة. 
سالًما و�ن�اًنا لكن�سة هللا الواحدة الوحیدة المقدسة الجامعة الرسول�ة آمین.
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وأقّر المجمع مجموعة من القرارات المجم��ة والتوص�ات من لجانه الرئ�س�ة 
التي  العامة  الجلسة  خالل  مست��ض  �ش�ل  ومناقشاتها  عرضها  �عد  وذلك 

امتدت إلى أر�ع ساعات، وجاء أبرز ما تم إقراره من ِقَبل المجمع المقدس: 
- االعتراف �قداسة �لٍّ من الراهب �سطس األنطوني (من دیر القد�س األن�ا 
أنطونیوس �ال�حر األحمر)، والقمص ب�شو� �امل �اهن �ن�سة الشهید مار 

جرجس �سبورتنج. 
- ت�ادل رفات القد�سین ال یتم إال بوث�قة رسم�ة معتمدة من األب المطران أو 
األسقف، و�ناًء على طلب رسمي موقع من أحد اآل�اء المطارنة أو األساقفة. 
م  - تش�یل مجلس التعل�م الكنسي ومجلس األكاد�م�ة الالهوت�ة ال��ط�ة وُتقدَّ

األسماء المقترحة من حملة الد�توراه والماجستیر إلى س�رتار�ة المجمع. 
بینما �ان من أهم التوص�ات: 

- تشج�ع الش�اب والشعب على االهتمام �العمل الوطني للمشار�ة في م�الد 
الم�ادرات  التنمو�ة وخاصة  الدولة في جهودها  الجدیدة، ومساندة  الجمهور�ة 

الرئاس�ة مثل "ح�اة �ر�مة"... إلخ. 
- تشج�ع الكنائس لالحتفال بیوم األب واإلشادة بدوره في األسرة وذلك في ٢١ 

یون�ة من �ل عام، وهو الیوم المحدد لالحتفال �ه في مصر. 
- توحید االحتفال �التراث ال��طي في �ل الكنائس ال��ط�ة األرثوذ�س�ة في 
 ،Global Coptic Day :عید دخول العائلة المقدسة أرض مصر، تحت اسم
وذلك في األول من یونیو �ل عام، یتم من خالله تقد�م الكن�سة ال��ط�ة للعالم 
وخصوًصا رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، وعمل مسا�قات عالم�ة في التراث 

ال��طي. 
تدور حوله   My Family is Holy" مقدسة  "أسرتي  عام  إطالق شعار   -
فعال�ات الكن�سة ال��ط�ة في العالم بدًءا من یونیو ٢٠٢٢ إلى یونیو ٢٠٢٣. 
كما حث قداسة ال�ا�ا أعضاء المجمع المقدس على االهتمام �مساعدة األسر 
الفقیرة والمستورة لمواجهة األزمة االقتصاد�ة التي تجتاح العالم حالً�ا، وتشج�ع 

المشروعات متنا��ة الصغر �أداة فعالة لمواجهة هذه األزمة. 
ونّوه قداسته إلى ضرورة اهتمام اإلی�ارش�ات �ملف الحفا� على البیئة والتغیرات 

المناخ�ة، من خالل حلول عمل�ة. 
�التجدید  اقتراح  على  الجلسة  ختام  في  المقدس  المجمع  أعضاء  ووافق 
للس�رتار�ة العامة الحال�ة للمجمع المقدس، لمدة أخر� وال�الغة ثالث سنوات. 

مر�ز أبو ت�ج في محافظة أسیو� وأصله ⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ أبوت��ي أ� مخزن

قرار بابوي رقم ٤ /٢٠٢٢
خبصوص تعيني نائب بابوي يف منطقة ا�رئاسة 

ا�ك�سية يف تورنتو
تعییــن ن�افــة األن�ــا أرشــیلیدس األســقف العــام، نائً�ــا �ابوً�ــا فــي منطقــة 
الرئاســة الكنســ�ة فــي تورنتــو – �نــدا و�ل مــا حولهــا، ل��ــون منّســًقا بیــن 
الكنائــس ال��ط�ــة األرثوذ�ســ�ة وخدماتهــا وأنشــطتها �صــورة شــاملة، و�قــدم 

تقر�ًرا سنوً�ا عن مجمل الخدمة في هذا القطاع.
وعلى ابن الطاعة تحل البر�ة،،،

ال�ا�ا تواضروس الثاني
  ٢٠٢٢/٦/١٥

قرار بابوي رقم ٦ /٢٠٢٢
خبصوص انتداب و�يل جديد �للكية 

اإللكري��ية باإلسكندر�ة
انتــداب القمــص أنــدراوس متــى حبیــب، أحــد �هنــة �ن�ســة العــذراء فــي 
جناكل�ــس �اإلســ�ندر�ة، ل��ــون و��ــًال للكل�ــة اإلكلیر���ــة �اإلســ�ندر�ة، 
و��ــون مســئوًال عــن تطو�ــر وتجدیــد العمــل والدراســة �صــورة تتناســب مــع 
إم�ان�ــات العصــر والتكنولوج�ــا، مــع المســئول�ة اإلدار�ــة والمال�ــة والروح�ــة 

للدارسین والمحاضر�ن.
وعلى ابن الطاعة تحل البر�ة،،،

ال�ا�ا تواضروس الثاني
  ٢٠٢٢/٦/١

قرار بابوي رقم ٥ /٢٠٢٢
خبصوص تعيني نائب بابوي يف منطقة ا�رئاسة 

ا�ك�سية يف نيوجرييس
فــي وال�ــة  �ابوً�ــا  نائً�ــا  العــام،  األســقف  األن�ــا جبر�یــل  ن�افــة  تعییــن 
نیوجرســي �أمر��ا - مقر الرئاســة الكنســ�ة، ومنّســًقا ومشــرًفا بین الكنائس 
ال��ط�ــة األرثوذ�ســ�ة وخدماتهــا وأنشــطتها �صــورة شــاملة، و�قــدم تقر�ــًرا 

سنوً�ا عن مجمل الخدمة في هذا القطاع.
وعلى ابن الطاعة تحل البر�ة،،،

ال�ا�ا تواضروس الثاني
  ٢٠٢٢/٦/١٥
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یوم الخم�س ٢ یونیو ٢٠٢٢م 
+ ن�افــة األن�ــا أرســانیوس أســقف الــواد� الجدیــد والواحــات والنائــب ال�ابــو� 
إلی�ارشــ�ة أبنــوب والفتــح وأســیو� الجدیــدة، وجــر� أثنــاء اللقــاء مناقشــة الترتی�ــات 
الخاصــة �ــاألب األســقف الجدیــد إلی�ارشــ�ة أبنــوب والفتــح وأســیو� الجدیــدة 

والذ� تمت س�امته بنعمة هللا یوم األحد التالي. 
یوم األحد ٥ یونیو ٢٠٢٢م 

+ ن�افــة األن�ــا برنا�ــا أســقف رومــا وتور�نــو �إ�طال�ــا، وذلــك ألخــذ مشــورة 
قداسة ال�ا�ا �خصوص عدد من الموضوعات الخدم�ة هناك. 

+ ن�افــة األن�ــا یوســف أســقف بول���ــا، حیــث تناقــش ن�افتــه مــع قداســة ال�ا�ــا 
�خصوص عدد من الملفات الخاصة �الخدمة في بول���ا.  

+ ن�افــة األن�ــا لوقــا أســقف إی�ارشــ�ة جنــوب فرنســا والجــزء الفرنســي مــن 
سو�ســرا، وذلــك ألخــذ مشــورة قداســة ال�ا�ــا فــي �عــض الموضوعــات الخدم�ــة 

الخاصة �اإلی�ارش�ة. 
+ ن�افة األن�ا ســارا��م أســقف إی�ارشــ�ة أوهایو ومیتشــجن و�ند�انا، �الوال�ات 
المتحــدة األمر���ــة، وناقــش ن�افتــه مــع قداســة ال�ا�ــا أثنــاء اللقــاء عــدًدا مــن 

الملفات الرعو�ة الخاصة �اإلی�ارش�ة. 
یوم االثنین ٦ یونیو ٢٠٢٢م 

+ ن�افــة األن�ــا مینــا أســقف إی�ارشــ�ة م�س�ســاجا وفانكوفــر وغــرب �نــدا، وتــم 
خالل اللقاء �حث عدًدا من األمور الخاصة �الخدمة في اإلی�ارش�ة. 

+ ن�افــة األن�ــا أرســاني أســقف إی�ارشــ�ة هولنــدا، حیــث عــرض علــى قداســته 
�عض الملفات الرعو�ة التي تخص اإلی�ارش�ة. 

ومیر�النــد  ود�الو�ــر  بنســیلفان�ا  إی�ارشــ�ة  أســقف  �اراس  األن�ــا  ن�افــة   +
وو�ســت فرجین�ــا، الــذ� ناقــش مــع قداســته موضوعــات رعو�ــة تخــص الخدمــة 

في اإلی�ارش�ة. 
یوم الثالثاء ٧ یونیو ٢٠٢٢م 

+ ن�افــة األن�ــا ســیرابیون مطــران إی�ارشــ�ة لــوس أنجلــوس، الــذ� ناقــش مــع 
قداسته موضوعات رعو�ة تخص الخدمة في اإلی�ارش�ة. 

+ ن�افــة األن�ــا بیتــر أســقف إی�ارشــ�ة نــورث وســاوث �اروالینــا و�نتاكــي، 
حیــث أخــذ ن�افتــه مشــورة قداســة ال�ا�ــا فــي عــدد مــن الملفــات التــي تخــص 

الخدمة في اإلی�ارش�ة. 
وفــي المقــر ال�ابــو� بدیــر القد�ــس األن�ــا ب�شــو� بــواد� النطــرون، اســتقبل 

قداسة ال�ا�ا: 
یوم األر�عاء ٨ یونیو ٢٠٢٢م 

+ ن�افــة األن�ــا دانییــل أســقف إی�ارشــ�ة ســیدني، وأخــذ ن�افتــه مشــورة قداســة 
ال�ا�ا �خصوص عدد من األمور الرعو�ة الخاصة �اإلی�ارش�ة. 

+ ن�افــة األن�ــا مــارك أســقف إی�ارشــ�ة �ار�ــس وشــمالي فرنســا، حیــث عــرض 
على قداسة ال�ا�ا �عض الموضوعات الخاصة �خدمته �اإلی�ارش�ة. 

+ ن�افــة األن�ــا بولــس أســقف إی�ارشــ�ة أوتــاوا ومونتر�ــال وشــرق �نــدا، وتــم 
خالل اللقاء مناقشة عدًدا من الملفات الرعو�ة الخاصة �خدمة اإلی�ارش�ة.  

یوم الخم�س ٩ یونیو ٢٠٢٢م 
+ ن�افة األن�ا أغاثون أســقف إی�ارشــ�ة البراز�ل، حیث عرض على قداســته 

�عض الملفات الخدم�ة التي تخص عمله الرعو�. 

ⲁⲡⲱⲧ و�الصعید�ة ⲁⲫⲟⲧ كلمة كأس �ال�حیر�ة
وجاء منها اسم مدینة من��اد ⲙⲁⲛⲕⲁⲡⲱⲧ أ� م�ان صنع الكؤوس

توقيع بروتو�ول بني
معهد ادلراسات القبطية

و�ية ACTS الالهوتية القبطية بأ�ر��ا
الموافــق  األر�عــاء  یــوم  الثانــي  تواضــروس  ال�ا�ــا  قداســة  شــهد 
ال��ط�ــة  الدراســات  بیــن معهــد  بروتو�ــول علمــي  تو��ــع   ،٢٠٢٢/٦/٨
�القاهرة مع �ل�ة ACTS الالهوت�ة ال��ط�ة والتي تعمل من خالل جامعة 

كلیرمونت في لوس آنجیلوس ��ال�فورن�ا – أمر��ا.
وقام �التو��ع على البروتو�ول �ل من:

قداســة ال�ا�ا تواضروس الثاني رئ�س معهد الدراســات ال��ط�ة، ن�افة المطران األن�ا ســیرابیون رئ�س �ل�ة القد�س أثناســیوس والقد�س �یرلس الالهوت�ة، 
ن�افة األن�ا �یرلس األسقف العام وعمید �ل�ة القد�س أثناسیوس والقد�س �یرلس الالهوت�ة، الد�تور إسحاق عج�ان عمید معهد الدراسات ال��ط�ة.

تهنئة ا�كن�سة �لرئ�س ا�س�يس يف 
ذكرى انتخابه رئ�ًسا جلمهور�ة �رص العر�ية

تهنــئ الكن�ســة ال��ط�ــة المصر�ــة األرثوذ�ســ�ة برئاســة قداســة ال�ا�ــا تواضــروس الثانــي، فخامــة الرئ�ــس عبــد الفتــاح الس�ســي رئ�ــس الجمهور�ــة �مناســ�ة 
ذ�ــر� انتخــاب الشــعب لفخامتــه رئ�ًســا، وتول�ــه مهــام المنصــب الر��ــع، شــاكر�ن لفخامــة الرئ�ــس مــا قدمــه و�قدمــه مــن إنجــازات لرفعــة مصــر والمصر�یــن، 

ومصلین أن ینعم هللا عل�ه �الصحة والتوفیق لخیر أبناء ال�الد جم�ًعا.

مقابالت قداسة ابلابا
استقبل قداسة ال�ا�ا تواضروس الثاني، �المقر ال�ابو� �الكاتدرائ�ة المرقس�ة �ال��اس�ة �القاهرة، عدًدا من الزائر�ن، �التالي: 
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بیــن  تعــاون  تو��ــع بروتو�ــول  یونیــو ٢٠٢٢م،  االثنیــن ١٣  یــوم  تــم ص�ــاح 
الكن�ســة  أطلقــت  �ذلــك  المصر�ــة،  البیئــة  األرثوذ�ســ�ة ووزارة  ال��ط�ــة  الكن�ســة 

ال��ط�ة األرثوذ�س�ة وث�قة تعبر عن موقفها تجاه حما�ة البیئة. 
ــا تواضــروس الثانــي والد�تــورة �اســمین فــؤاد وز�ــرة  وقــع البروتكــول قداســة ال�ا�
البیئــة وذلــك �حضــور ن�افــة األن�ــا یولیــوس األســقف العــام لمصــر القد�مــة وأســق��ة 
الخدمــات العامــة واالجتما��ــة والمســ�ون�ة، وعــدد مــن الســفراء وممثلــي هیئــات 

األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني. 
یهــدف اتفــاق التعــاون إلــى تعز�ــز العمــل المشــترك فــي مجــال القضا�ــا البیئ�ــة 
والوصــول إلــى ثقافــة عامــة للمجتمــع تترجــم إلــى ســلو��ات إ�جاب�ــة نحــو البیئــة 

ومواردها الطب���ة من أجل حما�ة البیئة وتحقیق التنم�ة المستدامة. 
وأشــار ن�افــة األن�ــا یولیــوس فــي �لمتــه إلــى أهم�ــة الشــراكة مــن أجــل تنم�ــة 
المجتمــع المصــر� والوصــول إلــى الفئــات األكثــر احت�اجــا والفئــات المهمشــة، وأكــد 
ن�افتــه أن األســق��ة تولــي اهتمامــا �بیــًرا لدعــم قضا�ــا البیئــة خاصــة قضا�ــا التغیــرات 
المناخ�ــة لمــا لهــا مــن آثــار اجتما��ــة واقتصاد�ــة تعیــق عمل�ــة التنم�ــة، األمــر الــذ� 

یتطلب المز�د من التعاون بین �افة األطراف المعن�ة لحمایتها وتنمیتها. 
كمــا أثنــت الد�تــورة �اســمین فــؤاد وز�ــرة البیئــة فــي �لمتهــا علــى جهــود الكن�ســة 
ال��ط�ــة ���ــادة قداســة ال�ا�ــا تواضــروس الثانــي والتــي تبذلهــا مــن أجــل دعــم جهــود 
الدولــة فــي الحفــا� علــى البیئــة ومواردهــا وأكــدت أن الح�ومــة تولــي اهتماًمــا �بیــًرا 
لل�عــد البیئــي وتــدرك أهم�ــة رفــع وعــي األفــراد. مشــیرًة إلــى ســعي الح�ومــة ل�ــس فقــط 

إلى حما�ة البیئة ولكن أ�ًضا الستدامة الموارد لضمان �قائها لألج�ال القادمة. 
وأشــادت الوز�ــرة بــدور الكن�ســة فــي تنفیــذ االســترات�ج�ة الوطن�ــة لتغیــر المنــاخ 
٢٠٥٠م، والتــي ســتنفذ �مشــار�ة جم�ــع أط�ــاف المجتمــع، �مــا ثمنــت الوث�قــة التــي 

تطلقها الكن�سة ال��ط�ة والتي استخلصت منها أهم الرسائل التنمو�ه ومنها: 

ر�ــط الحفــا� علــى البیئــة �فكــرة مرونــة المجتمعــات فــي مواجهــة آثــار تغیــر 
المنــاخ، حیــث أن الــدول النام�ــة ومنهــا مصــر رغــم أنهــا لــم تتســبب فــي ان�عاثــات 
تغیــر المنــاخ إال أنهــا األكثــر تأثــًرا �ــه، ممــا یتطلــب تعز�ــز قــدرات تلــك الــدول علــى 
التك�ــ� مــع آثــار تغیــر المنــاخ و�نشــاء مجتمعــات لدیهــا المرونــة والقــدرة علــى 

الصمود أمام آثار تغیر المناخ. 
وأشــادت الوز�ــرة أ�ًضــا بــدور الكن�ســة فــي الحــوار الوطنــي للمنــاخ الــذ� تــم 
إطالقــه مؤخــًرا بهــدف رفــع الوعــي وتعز�ــز مشــار�ة مختلــف الفئــات مــن شــ�اب 

وس�اسیین ورجال دین ومرأة ومجتمع مدني، في مواجهة تحد� تغیر المناخ. 
ومــن جان�ــه، أكــد قداســة ال�ا�ــا تواضــروس الثانــي أن البروتو�ــول �أتــي ضمــن 
حــرص الكن�ســة ال��ط�ــة األرثوذ�ســ�ة علــى ال��ــام بدورهــا الوطنــي ومســئول�اتها 
تجــاه القضا�ــا العالم�ــة والمجتم��ــة، ودعمهــا الســترات�ج�ة مصــر الوطن�ــة، وأثنــى 
قداســته علــى الجهــود الكبیــرة التــي تبذلهــا وزارة البیئــة المصر�ــة لحما�ــة البیئــة، 
وحــرص الــوزارة علــى نشــر الوعــي البیئــي بیــن فئــات المجتمــع المختلفــة واالرتقــاء 
�الســلو��ات البیئ�ــة للمجتمــع مــن خــالل إطــالق أول م�ــادرة وطن�ــة لنشــر الوعــي 
البیئــي "اتحّضــر لألخضــر" تحــت رعا�ــة الســید رئ�ــس الجمهور�ــة. �مــا لفــت قداســة 
ال�ا�ــا إلــى أن الكن�ســة تصلــي دائًمــا مــن أجــل األهو�ــة والــزروع والعشــب، ون�ــات 

الحقل لی�ار�ها الرب لتنمو وتكثر إلى أن تكمل بثمرة عظ�مة. 
وأشــار قداســته إلــى أن الح�ومــة المصر�ــة ���ــادة الرئ�ــس عبــد الفتــاح الس�ســي 

رئ�س الجمهور�ة تولي ال�عد البیئي أهم�ة �بیرة وتضعه على رأس أولو�اتها. 
ال�ا�ــا الشــ�ر لن�افــة األن�ــا یولیــوس وفر�ــق عمــل  وفــي الختــام وجــه قداســة 
أســق��ة الخدمــات العامــة واالجتما��ــة والمســ�ون�ة، والتــي تعــد الــذراع التنمــو� 
للكن�ســة، علــى الجهــود التنمو�ــة المســتمرة التــي تبذلهــا األســق��ة وعلــى رأســها 

القضا�ا البیئ�ة. 

الحلق من أدوات الز�نة للنساء،
و�ال��ط�ة ال�حیر�ة ⲁⲗⲁⲕ، والصعید�ة ϩⲁⲗⲁⲕ حیث حرف ϩ ینطق حاء

توقيع اتفاق تعاون بني ا�كن�سة القبطية األرثوذكسية ووزارة ابل�ئة
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البرس�م تأكله الماش�ة و�ال��ط�ة ⲃⲉⲣⲥⲓⲙ والكلمة من أصل مصر� قد�م



٢٠٢٢ ١٧

األسرة هي الم�ون الطب�عي ألّ�ة �ن�سة أو مجتمع، 
المجمع  في  قررنا  سهًال  قراًرا  ل�س  الزواج  و�اعت�ار 
المقدس أن ��ون هذا العام (من یونیو ٢٠٢٢ إلى یونیو 
٢٠٢٣) في �ل االجتماعات واإلب�ارش�ات داخل وخارج 
تنوعاتها:  األسرة  ��ل  مواض�ع  على  للتر�یز  مصر، 
المقبلین على الزواج، حدیثي الزواج، أو من لهم عشر 
سنوات، �حیث ��ون هناك حملة تو��ة �بیرة من أجل 
سالمة األسرة المس�ح�ة. ال بد أن تكون المفا��م التي 
تقوم علیها األسرة واضحة وحاضرة أمامنا في �ل، وهذا 
األمر �بیر ول�س سهًال، وهو مسئول�ة �ل أب و�ل أم، 
واخت�ار  تكو�ن  في  مسئولیتك  شا�ة؛  و�ل  شاب  كل 
األسرة التي ستنتمي لها، وتكو�نها بنعمه المس�ح. لذلك 
(في  الرسل  فترة صوم  خالل  األسبوعي  االجتماع  في 
اإلس�ندر�ة)، سنتناول موضوعات أسر�ة تهم جم�ع�م، 
و�ما ذ�رت فنحن نشجع اآل�اء األساقفة واآل�اء الكهنة 
أفكاًرا  المواض�ع ألهمیتها، وألن هناك  تناول هذه  على 
والنوع  الجنس  مفهوم  مثل  األسرة،  تغزو  غر��ة 
إلى  بولس  معلمنا  رساله  من  جزًءا  نقرأ  وغیرهما... 
أفسس، حیث �تب عن األسرة، وهو الفصل الذ� ُ�قَرأ 
َتْسُلُكوَن   �َ�ْ�َ «َفاْنُظُروا  المقدس:  الز�جة  سر  في 
َألنَّ  اْلَوْقَت  ُمْفَتِدیَن  َ�ُحَكَماَء،  َبْل  َ�ُجَهَالَء  َال  ِ�التَّْدِقیِق، 
�َرٌة. ِمْن َأْجِل ذِلَك َال َتُكوُنوا أَْغِبَ�اَء َبْل َفاِهِمیَن  اَأل�َّاَم ِشرِّ
ِ��ِه  الَِّذ�  ِ�اْلَخْمِر  َتْسَ�ُروا  َوَال   . الرَّبِّ َمِشیَئُة  ِهَي  َما 
َ�ْعًضا  َ�ْعُضُ�ْم  ُمَكلِِّمیَن  وِح،  ِ�الرُّ اْمَتِلُئوا  َبِل  اْلَخَالَعُة، 
ِفي  َوُمَرتِِّلیَن  ُمَتَرنِِّمیَن  ُروِح�ٍَّة،  َوأََغاِنيَّ  َوَتَساِب�َح  ِ�َمَزاِمیَر 
. َشاِكِر�َن ُ�لَّ ِحیٍن َعَلى ُ�لِّ َشْيٍء ِفي اْسِم  ُقُلوِ�ُ�ْم ِللرَّبِّ
َر�َِّنا َ�ُسوَع اْلَمِس�ِح، ِ� َواآلِب. َخاِضِعیَن َ�ْعُضُ�ْم ِلَ�ْعٍض 
 ، ِفي َخْوِف ِهللا. َأیَُّها النَِّساُء اْخَضْعَن ِلِرَجاِلُكنَّ َ�َما ِللرَّبِّ
َرْأُس  َأْ�ًضا  اْلَمِس�َح  َأنَّ  َ�َما  اْلَمْرأَِة  َرْأُس  ُهَو  الرَُّجَل  َألنَّ 
اْلَكِن�َسِة، َوُهَو ُمَخلُِّص اْلَجَسِد. َولِكْن َ�َما َتْخَضُع اْلَكِن�َسُة 
َأیَُّها  َشْيٍء.  ُ�لِّ  ِفي  ِلِرَجاِلِهنَّ  النَِّساُء  َ�ذِلَك  ِلْلَمِس�ِح، 
الرَِّجاُل، َأِحبُّوا ِنَساَءُكْم َ�َما َأَحبَّ اْلَمِس�ُح َأْ�ًضا اْلَكِن�َسَة 
ِ�َغْسِل  ِإ�َّاَها  ًرا  ُمَطهِّ َسَها،  ُ�َقدِّ ِلَكْي  َألْجِلَها،  َنْفَسُه  َوَأْسَلَم 
َال  َمِجیَدًة،  َ�ِن�َسًة  ِلَنْفِسِه  ُ�ْحِضَرَها  ِلَكْي  ِ�اْلَكِلَمِة،  اْلَماِء 
َدَنَس ِفیَها َوَال َغْضَن َأْو َشْيٌء ِمْن ِمْثِل ذِلَك، َبْل َتُكوُن 
ُ�ِحبُّوا  َأْن  الرَِّجاِل  َعَلى  َ�ِجُب  َ�ذِلَك  َعْیٍب.  َوِ�َال  َسًة  ُمَقدَّ
ِنَساَءُهْم َ�َأْجَساِدِهْم. َمْن ُ�ِحبُّ اْمَرَأَتُه ُ�ِحبُّ َنْفَسُه. َفِإنَُّه َلْم 
ُیْ�ِغْض َأَحٌد َجَسَدُه َقطُّ، َبْل َ�ُقوُتُه َوُ�َر�ِّ�ِه، َ�َما الرَّبُّ َأْ�ًضا 
ِلْلَكِن�َسِة. َألنََّنا أَْعَضاُء ِجْسِمِه، ِمْن َلْحِمِه َوِمْن ِعَظاِمِه. 

َأَ�اُه َوُأمَُّه َوَ�ْلَتِصُق ِ�اْمَرَأِتِه،  «ِمْن َأْجِل هَذا َیْتُرُك الرَُّجُل 
رُّ َعِظ�ٌم، َولِكنَِّني  َوَ�ُكوُن االْثَناِن َجَسًدا َواِحًدا». هَذا السِّ
اَألْفَراُد،  َأْنُتُم  َوَأمَّا  َواْلَكِن�َسِة.  اْلَمِس�ِح  َنْحِو  ِمْن  َأُقوُل  َأَنا 
َفْلَتَهْب  َفْلُ�ِحبَّ ُ�لُّ َواِحٍد اْمَرَأَتُه هَ�َذا َ�َنْفِسِه، َوَأمَّا اْلَمْرأَةُ 

َرُجَلَها» (أف٥: ١٥-٣٣).
أر�د أن أكلم�م عن مفهوم االتحاد الز�جي في خمس 
العاطفي،  االتحاد  الفكر�، (٢)  االتحاد  مجاالت: (١) 
 (٥) االجتماعي،  االتحاد   (٤) الروحي،  االتحاد   (٣)
قوام  تشّ�ل  مجاالت  الخمس  هذه  الجسد�.  االتحاد 

االتحاد الز�جي. 
سنتحدث الیوم عن االتحاد الفكر�.. 

 هو إنسان فاضل، �صلي و�طلب من هللا أن �ختار 
له إنسانة فاضلة، وهي �ذلك �المثل تطلب من هللا أن 
یلت��ان  المناسب  الوقت  وفي  مناسً�ا،  زوًجا  لها  �ختار 
وتحدث الخطو�ة. قرار الزواج ل�س قراًرا سهًال. �عض 
العلماء �قولون إن قرار الزواج لألفراد �ساو� قرار الحرب 
للدول. نقطة البدا�ة مهمة و�ّال سیتوه الطرفان في رحلة 
الح�اة. تكو�ن األسرة �حتاج شخًصا ناضًجا جًدا، نفسً�ا 

وعقلً�ا وعاط�ً�ا وروحً�ا. 
االتحاد الفكر� هو بدا�ة الخطو�ة، وهي المرحلة التي 
ل�عرفا أحدهما اآلخر،  الخطیبین  بین  الكالم  فیها  ��ثر 
 .(٧٣ (مت٢٦:  تظهرك»  «لغتك  اإلنجیل  قال  مثلما 
الخطو�ة ل�ست مجرد وعد وال عقد وال مشروع، بل هي 
وجسدً�ا،  ونفسً�ا  وروحً�ا  عاط�ً�ا  الشامل  لالتحاد  دعوة 
فترة  في  المقدس.  الز�جة  سر  إلتمام  و�دا�ة  دعوة  هي 
الخطو�ة �جب ان �ضع الخطی�ان في ذهنیهما أن األسرة 

أ�قونه الكن�سة، أ�قونة ح�ة. 
لطر�ق  بدا�ة  هي  ولهذا  �الصالة،  تبدأ  الخطو�ة 
القداسة والطهارة، و�أن الصالة في الخطو�ة معانها أن 
الخطی�ان  ینشغل  أح�اًنا  الخط�ة.  هذه  على  شاهد  هللا 
�مظاهر الخطو�ة من ث�اب وأكل وشرب، و�نس�ان جوهر 
الخط�ة �الصالة �عني أن هللا شاهد  الموضوع! ارت�ا� 
في  الخط�ة  تتم  �ذلك  رعایته.  تحت  تتم  وأنها  علیها، 
وأسرتیهما  الخطی�ان  �حضر  حیث  الكنس�ة،  العالن�ة 
والمدعو�ن؛ والعالن�ة نوع من االلتزام من �ال الطرفین 
�لمة  جًدا  (شاع  للخط�ة  هناك محضر  �ذلك  واألهل. 
نصف إكیل وهي تسم�ة خاطئة)، والمحضر دلیل على 
صدق ر��ة الخطیبین في تكو�ن أسرة تدوم مد� الح�اة؛ 

وتعجبني �ثیًرا �لمة "شر�ك الح�اة". 

ماذا �فعل الخطی�ان في فترة الخط�ة؟ 
هي فتره یت�ادل فیها الخطی�ان األفكار. أرقى ما في 
ت�ادل  الفترة هو  هذه  والغرض من  العقل،  اإلنسان هو 
وعالمه  اآلخر  على  منهما  �ل  یتعّرف  لكي  الحدیث 
وأسلوب تفكیره في المستقبل، و��� �م�ن أن یرضي �لٌّ 
المح�ة،  له  الالئقة و�قدم  الم�انة  منهما اآلخر و�عط�ه 
ولكن  مح�ة،  أرخص  هي  �الكالم  المح�ة  ألن  وانتبهوا 
المس�ح  السید  عمل  مثلما  أعمال  هي  الح����ة  المح�ة 
حین نزل من السماء وتجسد وُصِلب لیبین محبته لنا. 
كذلك �جب أن ��ون الكالم موزوًنا، سواًء حین یلت��ان 
أو تلفونً�ا أو غیره، �حاوالن إ�جاد ماهو مشترك بینهما. 
الزواج السل�م والصالح أن ��تشف الزوج زوجته �ل یوم، 
و�ذلك هي. الزواج رحلة یتغیر في اإلنسان من یوم إلى 
والكالم  األفكار  الخطی�ان  یت�ادل  الخطو�ة  في  یوم. 
واالشت�اقات والط�اع، ��� �حترم أحدهما اآلخر و��� 
فترة  هي  الخط�ة  فترة  محبتهما.  عن  ل�عضهما  �عبران 
إدارة  ����ة  في  و�فكران  اآلخر،  أحدهما  فیها  ��تشف 
اآلخر  أفهم  أن  الفكر�،  االتحاد  هو  هذا  الح�اة. 

واالختالفات وغیر ذلك.
األر�عة  أن  أن  فستجد  الفكر�،  االتحاد  تم  و�ذا 
ال�عض،  �عض�م  افهموا  تلقائً�ا.  تمت  ال�ا��ة  اتحادات 
نظر�م  ألفت  أن  أر�د  ولكن  �عض�ما،  مخاوف  تفهموا 
لشيء هام في موضوع الخط�ة؛ من الطب�عي أن البنات 
قلیلو  الرجال  أن  طب�عي  وشيء  �ثیًرا،  تتكلم  أن  تحب 
الكالم. الرجل دائًما یتكلم �العقل ثم القلب، ولكن المرأة 
�ح�ي  حین  المثال  بیل  فعلى  العقل،  ثم  �القلب  تتكلم 
الرجل ح�ا�ة، س�ح�یها في دقائق لكن المرأة قد تح�یها 
وتطالبها  تخطئ  أن  الرجل  أیها  حذاِر  ساعتین،  في 
أیتها  و�ّ�اِك  عمله،  �جب  لما  توجهها  أو  �االختصار، 
�ح�ي  حین  أش�اء  عنِك  �خفي  �أنه  تتهم�ه  أن  المرأة 
�اختصار، هذه طب�عة �ل��ما، لهذا نت المهم في فترة 
الخطو�ة أن تفهما أحد�ما اآلخر، ال �حاول أحد�ما أن 
�جعل اآلخر نسخة منه، بل �لٌّ منكما له طب�عة و��ان 
وتتفاهمان  تتال��ان   ��� تكتشفا  أن  و���ما  خاص، 

وتتشار�ان وتتحدان. 
أسرة  الخطی�ان  �عرف  أن  �جب  الخطو�ة  فترة  في 
فقط،  وامرأة  ارت�ا� رجل  ل�س  فالزواج  اآلخر،  أحدهما 
�ال  �حصل  أن  �جب  لذلك  أسرتین،  ارت�ا�  ولكنه 

الخطیبین على م�ار�ة أسرتیهما لالرت�ا�. 
الغیره   (١) الخط�ة:  تفسد  أش�اء  ثالثة  هناك  أخیًرا 
المتطرفة أو األنان�ة، (٢) الماضي، (٣) األمور الماد�ة.
یبدأ  أن  اإلنسان  أرد  إن  األح�اء:  أیها  الخالصة 
مشروًعا قوً�ا لالرت�ا�، وتكون األسرة الجدیدة �الح��قة 

مصنع قد�سین، عل�ه أن یبدا �االتحاد الفكر�.

مفهوم االتحاد الزيجي: االتحاد الفكري   

عظة األر�عاء ١٦ یونیو ٢٠٢٢م، من الكاتدرائ�ة المرقس�ة �اإلس�ندر�ة

ⲃⲱⲣⲓ من أشهر أنواع السمك في مصر البور� و�ال��ط�ة
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ألقــى قداســة ال�ا�ــا تواضــروس الثانــي مســاء یــوم الثالثــاء ١٤ یونیــو ٢٠٢٢م، 
محاضــرة فــي الحلقــة الدراســ�ة الخامســة والعشــر�ن لمجمــع �هنــة إی�ارشــ�ة ال�حیــرة 
بــواد�  الــواد�،  ��رمــة سوســنة  أ��مــت  والتــي  الغر��ــة  مــدن  والخمــس  ومطــروح 
النطــرون لمــدة یومیــن بــدأت فــي الیــوم الســابق، تحــت عنــوان "الكاهــن ... مــن 
أنــت؟". وتنــاول قداســة ال�ا�ــا فــي محاضرتــه ثالثــة عناصــر لكن�ســة الرســل �مناســ�ة 

صوم الرسل، وهي: (١) شعار الوحدان�ة. (٢) عمل مح�ة ورحمة. (٣) هدف 

الســماء. وتأمــل قداســته فــي اآل�ــة »َوَنْحــُن َجِم�ًعــا َناِظِر�ــَن َمْجــَد الــرَّبِّ ِبَوْجــٍه 
ــوَرِة َعْیِنَهــا، ِمــْن َمْجــٍد ِإَلــى َمْجــٍد، َ�َمــا  َمْكُشــوٍف، َ�َمــا فــي ِمــْرآٍة، َنَتَغیَّــُر ِإَلــى ِتْلــَك الصُّ
وِح« (٢كــو٣: ١٨). وفــي ختــام اللقــاء قــدم ن�افــة األن�ــا �اخومیــوس  ِمــَن الــرَّبِّ الــرُّ
مطــران اإلی�ارشــ�ة، ومجمــع اآل�ــاء الكهنــة، التهنئــة لقداســة ال�ا�ــا �مناســ�ة الیو�یــل 

الفضي لس�امته أسقًفا عاًما �إی�ارش�ة ال�حیرة. 

قداسة ابلابا يلتيق نيافة األنبا إيالر�ون وجمموعة من خدام وخادمات إيبارشية ابلحر األمحر

و�شارك يف �ؤتمر كهنة إيبارشية ابلحرية

"افرَحوا.. رحلة روحية يف رسالة فيليب" كتاب جديد لقداسة ابلابا

التقــى قداســة ال�ا�ــا فــي المقــر ال�ابــو� بدیــر القد�ــس األن�ــا ب�شــو� 
بواد� النطرون مساء یوم االثنین ١٣ یونیو ٢٠٢٢م، ن�افة األن�ا 
الكهنــة،  اآل�ــاء  �عــض  ال�حــر األحمــر و�رفقتــه  أســقف  إ�الر�ــون 
ومجموعــة مــن خــدام وخادمــات اإلی�ارشــ�ة. بــدأ قداســة ال�ا�ــا اللقــاء 
�الصــالة ثــم تعــرف علــى القطاعــات التــي �خــدم فیهــا الحضــور مــن 
الخــدام والخادمــات، �مــا قــدم لهــم قداســته فكــرة موجــزة عــن مر�ــز 
�لمــة  ال�ا�ــا  قداســة  ألقــى  ثــم  اللقــاء،  اســتضاف  الــذ�  لوجــوس، 
�عنــوان "الخــادم والخدمــة" مــن خــالل رســالة القد�ــس بولــس الرســول 
الثان�ــة إلــى تلمیــذه ت�موثــاوس األصحــاح الرا�ــع. واســتمع قداســته 
إلــى أســئلة الحضــور وأجــاب علیهــا، وقــدم لهــم فــي الختــام هد�ــة 

وحرصوا على التقا� الصور التذ�ار�ة مع قداسته.

صــدر حدیًثــا �تــاب جدیــد لقداســة ال�ا�ــا تواضــروس الثانــي �حمــل عنــوان "افَرحــوا.. رحلــة روح�ــة فــي رســالة فیلبــي" �قــدم تأمــالت مبن�ــة 
علــى محتــو� رســالة القد�ــس بولــس الرســول إلــى أهــل فیلبــي التــي �تبهــا أثنــاء فتــرة ســجنه فــي رومــا ومــع ذلــك تحــدث فیهــا عــن الفــرح �ثیــًرا. 

وسبق لقداسة ال�ا�ا أن قدم محتو� الكتاب في تأمالت روح�ة �تاب�ة ألقیت �عظات تقو�ة حول أصحاحات رسالة فیلبي. 
وقــال قداســة ال�ا�ــا فــي مقدمــة الكتــاب إن ثالث�ــة الح�ــاة الروح�ــة تــدور حــول ثالثــة وصا�ــا ن��شــها "كل حیــن" �حســب تعبیــر الكتــاب 
المقــدس وهــي "َصلُّــْوا ُ�لَّ ِحْیــٍن"، و" اْشــُ�ُرْوا ُ�لَّ ِحْیــٍن"، و"اْفَرُحــْوا ُ�لَّ ِحْیــٍن"، وأضــاف أن هــذه الثالثــة تمثــل أضــالع مثلــث واحــد تتماســك 

وتترا�ط مًعا و�ل منها یؤد� إلى اآلخر. 

قر�ة «ب�اها الوالي» في الفیوم أصلها
ⲡⲓⲓⲁϩⲁⲗⲟⲗⲓ أ� الكرم أ� حقل العنب, وتحرفت في العر��ة إلى اسمها الحالي
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اســتأنف قداســة ال�ا�ا یوم األر�عاء ١٥ یونیو ٢٠٢٢م، اجتماع األر�عاء األســبوعي 
والــذ� توقــف خــالل فتــرة الخمســین المقدســة. ُعقــد االجتمــاع �الكاتدرائ�ــة المرقســ�ة 
�اإلســ�ندر�ة،  �حضــور عــدد مــن اآل�ــاء األســاقفة والكهنــة وأبنــاء الكن�ســة، وُ�ثــت العظــة 
عبر القنوات الفضائ�ة المس�ح�ة وقناة C.O.C التا�عة للمر�ز اإلعالمي للكن�سة على 

شــ��ة اإلنترنــت. بــدأ قداســته سلســلة تعل�م�ــة جدیــدة �عنــوان "مفهــوم االتحــاد الز�جــي"، 
حیــث تنــاول أّول حلقاتهــا الیــوم عــن "االتحــاد الفكــر�" مــن خــالل األصحــاح الخامــس 
مــن رســالة القد�ــس بولــس الرســول إلــى أهــل أفســس والــذ� ُ�قــرأ فــي صلــوات اإلكلیــل 

(تجدها منشورة في هذا العدد صـ١٢).

قداسة ابلابا يلتيق القمص أبرآم �شوندي

قداسة ابلابا �ستأنف اجتماع األر�عاء األسبويع

التقــى قداســة ال�ا�ــا تواضــروس الثانــي یــوم األر�عــاء األول مــن یونیــو ٢٠٢٢م، مــع قــدس األب الــورع القمــص أبــرآم �شــوند� و�یــل الكل�ــة اإلكلیر���ــة �اإلســ�ندر�ة، الــذ� طلــب 
إعفــاءه مــن هــذه المســئول�ة نظــًرا لظروفــه الصح�ــة واســتكمال العــالج �الخــارج، وقــد شــ�ره قداســة ال�ا�ــا علــى المجهــود الــذ� قدمــه للكل�ــة خــالل الســت ســنوات الماض�ــة �ــ�ل تفــاٍن 

ًرا أتعا�ه وتمّنى له الشفاء والصحة. و�خالص، مقدِّ

 ⲉⲓⲟⲩⲗ اإلیل وهو الغزال وأصل الكلمة �ال��ط�ة 
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إيبارشية الفيوم

فــي یــوم الجمعــة ١٠ یونیــو ٢٠٢٢م، بدیــر القد�ــس األن�ــا أبــرآم �العــزب – الفیــوم، 
قــام ن�افــة األن�ــا أبــرآم مطــران ورئ�ــس أدیــرة الفیــوم، �ســ�امة خمســة مــن اآل�ــاء الكهنــة 
نقــادة  أســقف  ب�مــن  الن�افــة: األن�ــا  �اإلی�ارشــ�ة، �مشــار�ة أصحــاب  للخدمــة  الجــدد 
وقــوص، واألن�ــا صلیــب أســقف میــت غمــر ودقــادوس و�ــالد الشــر��ة، واألن�ــا أبراهــام 
األســقف العــام بلــوس آنجلــوس، واألن�ــا إغناطیــوس األســقف العــام إلی�ارشــ�ة المحلــة 
�اهًنــا  مینــا عط�ــة  اإلكلیر��ــي  الشــماس  هــم: (١)  الجــدد  الكهنــة  الكبــر�. واآل�ــاء 
علــى �ن�ســة القد�ــس مــار مرقــس الرســول �من�ــة الح�ــط، مر�ــز إطســا �اســم القــس 
ب�من. (٢) الشــماس عماد ناجح �اهًنا على �ن�ســة الشــهید مار جرجس �الفیوم �اســم 
القس یوا��م. (٣) الشماس أ�من وصفي �اهًنا على �ن�سة الشهید مار جرجس �الفیوم 
�اســم القــس أغابیــوس. (٤) الشــماس أ�انــوب ��ســى �اهًنــا علــى �ن�ســة الشــهید مــار 
جرجس �الفیوم �اسم القس ساو�رس. (٥) الشماس سامح عزت �اهًنا على مذا�ح قر� 
ولآل�ــاء  أبــرآم،  األن�ــا  لن�افــة  تهانینــا  خالــص  شــنوده.  القــس  �اســم  طام�ــة  مر�ــز 

القمامصة الجدد، ولمجمع اآل�اء �هنة اإلی�ارش�ة، وسائر أفراد الشعب. 

إيبارشية أسيوط وساحل سليم وابلداري

قام ن�افة األن�ا یوأنس أسقف أسیو� وساحل سل�م والبدار�، ص�اح یوم األحد ١٢ 
یونیــو ٢٠٢٢م، ��اتدرائ�ــة رئ�ــس المالئكــة م�خائیــل �أســیو�، وشــار�ه عــدد مــن اآل�ــاء 
ــا �اســم القــس رافائیــل للخدمــة ��ن�ســة  الكهنــة، �ســ�امة الشــماس شــر�� صدقــي �اهًن
القد�ــس األن�ــا مقــار �أســیو�. خالــص تهانینــا لن�افــة األن�ــا یوأنــس، وللقــس رافائیــل، 

ولمجمع اآل�اء �هنة اإلی�ارش�ة، وسائر أفراد الشعب.

إيبارشية نقادة وقوص

قــام ن�افــة األن�ــا ب�مــن أســقف قــوص ونقــادة ورئ�ــس دیــر رئ�ــس المالئكــة م�خائیــل 
ببر�ة األســاس، ص�اح یوم الســبت ١١ یونیو ٢٠٢٢م، بدیر رئ�س المالئكة م�خائیل 
العــذراء  الســیدة  دیــر  أســقف ورئ�ــس  ب�جــول  األن�ــا  ن�افــة  األســاس، وشــار�ه  ببر�ــة 
المحــرق ورزقــة الدیــر وعز�ــة تومــا، �ســ�امة ثالثــة مــن الشمامســة فــي درجــة القس�ســ�ة 
للخدمــة ��نائــس اإلی�ارشــ�ة، وهــم: (١) الشــماس نصــر� مرقــس �اهًنــا علــى �ن�ســة 
القد�سة الشهیدة دم�انة وخدمة التنم�ة بنقادة �اسم القس م�خائیل. (٢) الشماس ر�مون 
نبیــل �اهًنــا علــى �ن�ســة الشــهید مــار جرجــس وخدمــة الشــ�اب بنقــادة �اســم القــس مینــا. 
(٣) الشــماس یوحنــا إمیــل �اهًنــا علــى �ن�ســة الشــهید مــار جرجــس والتنم�ــة �المعــر� 
�قــوص �اســم القــس �اراس. خالــص تهانینــا لن�افــة األن�ــا ب�مــن، ولآل�ــاء الكهنــة الجــدد، 

ولمجمع اآل�اء �هنة اإلی�ارش�ة، وسائر أفراد الشعب. 

إيبارشية املنيا

إيبارشية �راكز ا�رشقية ومدينة العارش

قــام ن�افــة األن�ــا م�ار�ــوس أســقف المن�ــا، ص�ــاح یــوم الســبت ١١ یونیــو ٢٠٢٢م، 
��ن�ســة القد�ــس األن�ــا أنطونیــوس �المن�ــا، وشــار�ه عــدد مــن اآل�ــاء الكهنــة، �ســ�امة 
أر�عة من الشمامسة في درجة القس�س�ة للخدمة �اإلی�ارش�ة، وهم: (١) الشماس هاني 
فرج هللا �اسم القس إش��اء. (٢) الشماس هاني ناد� �اسم القس یوا��م. (٣) الشماس 
��ــاد جابــر �اســم القــس مت�ــاس. (٤) الشــماس م�خائیــل �مــال �اســم القــس �افلــوس. 
خالــص تهانینــا لن�افــة األن�ــا م�ار�ــوس، ولآل�ــاء الكهنــة الجــدد، ولمجمــع اآل�ــاء �هنــة 

اإلی�ارش�ة، وسائر أفراد الشعب. 

قــام ن�افــة األن�ــا مقــار أســقف مراكــز 
الشــر��ة ومدینــة العاشــر مــن رمضــان، 
یوم السبت ١١ یونیو ٢٠٢٢م، ��ن�سة 
التا�عــة  بهه�ــا،  جرجــس  مــار  الشــهید 
ماجــد  الد�اكــون  �ســ�امة  لإلی�ارشــ�ة، 
فؤاد �اهًنا �اســم القس اســتفانوس على 
مذ�ــح الكن�ســة نفســها. خالــص تهانینــا 
لن�افــة األن�ــا مقــار، وللقــس اســتفانوس، 
اإلی�ارشــ�ة،  �هنــة  اآل�ــاء  ولمجمــع 

وسائر أفراد الشعب. 

ⲉⲣⲧⲁⲃ - ⲉⲣⲧⲱⲃ األردب» من م�اییل الغالل في مصر حتى یومنا هذا و�ال��ط�ة»
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إيبارشية ٦ أ�تو�ر وأوسيم

قام ن�افة األن�ا دومادیوس أســقف مدینة ٦ أكتو�ر وأوســ�م، ص�اح یوم الســبت ١١ 
(مقــر  الرســول  مرقــس  مــار  والقد�ــس  العــذراء  الســیدة  ��ن�ســة  ٢٠٢٢م،  یونیــو 
المطران�ــة)، وشــار�ه عــدد مــن اآل�ــاء الكهنــة، �ســ�امة ثالثــة مــن الشمامســة فــي درجــة 
القس�ســ�ة للخدمة ��هنة عموم �اإلی�ارشــ�ة، وهم: (١) الشــماس جرجس ��ســى �اســم 
القــس فلتــاؤوس. (٢) الشــماس ســامح تــادرس �اســم القــس متــاؤوس. (٣) الشــماس 
رومانــي ص�حــي �اســم القــس أ�انــوب. خالــص تهانینــا لن�افــة األن�ــا دومادیــوس، ولآل�ــاء 

الكهنة الجدد، ولمجمع اآل�اء �هنة اإلی�ارش�ة، وسائر أفراد الشعب. 

إيبارشية دمياط و�فر ا�شيخ والرباري

تدشني أول مذبح ىلع اسم القد�س
�سطس األنطو� بديره

قــام ن�افــة األن�ــا مار�ــوس أســقف دم�ــا� و�فــر الشــ�خ والبــرار�، ص�ــاح یــوم الســبت 
١١ یونیــو ٢٠٢٢م، ��ن�ســة الشــهید مــار جرجــس ��فــر یوســف حنــس مر�ــز قلیــن – 
كفــر الشــ�خ، برســامة القــس جورجــي ســمیر الكاهــن �الكن�ســة ذاتهــا فــي رت�ــة القمص�ــة. 
خالــص تهانینــا لن�افــة األن�ــا مار�ــوس، وللقمــص جوارجــي، ولمجمــع اآل�ــاء �هنــة 

اإلی�ارش�ة، وسائر أفراد الشعب.

قــام ن�افــة األن�ــا �ســطس أســقف ورئ�ــس دیــر األن�ــا أنطونیــوس �البر�ــة الشــر��ة، 
ص�ــاح یــوم الجمعــة ١٠ یونیــو ٢٠٢٢م، بتدشــین أول مذ�ــح علــى اســم القد�ــس الراهــب 
�ســطس األنطونــي، ��ن�ســة الثالثــة فت�ــة القد�ســین فــي بیــت الخلــوة. شــارك فــي التدشــین 
األدنــى، والشــرق  الكرســي األورشــل�مي  أنطونیــوس مطــران  األن�ــا  الن�افــة:  أصحــاب 
واألن�ــا دانییــل أســقف ســیدني، واألن�ــا بیتــر أســقف نــورث وســاوث �اروالینــا و�نتاكــي،

واألن�ــا إن�انــوس أســقف بنــي مــزار والبهنســا، واألن�ــا أرشــیلیدس األســقف العــام لتورنتــو 
ــن علــى اســم القد�ــس عقــب اعتــراف المجمــع المقــدس  ��نــدا. وهــو بذلــك أول مذ�ــج ُیدشَّ

�قداسته في جلسته العامة في الیوم السابق. 

الرتحيب ب�يافة األنبا توماس يف ديري اخلطاطبة

صلــى أعضــاء مجامــع ر��ــان أدیــرة القد�ــس األن�ــا تومــاس �ســوهاج والخطاط�ــة 
والشهید مار �قطر �الخطاط�ة، یوم الخم�س ٩ یونیو ٢٠٢٢م، صالة العش�ة في دیر 
القد�ــس األن�ــا تومــاس �الخطاط�ــة احتفــاًال وترحیً�ــا بن�افــة األن�ــا تومــاس األســقف العــام 
ــا الســبت الســابق ل�عــاون ن�افــة األن�ــا ســاو�رس  للشــئون الدیر�ــة، والــذ� ســ�م أســقًفا عام�

أسقف ورئ�س هذه األدیرة. 

ادلورة اتلدر��ية اثلاثلة لآلباء ا�كهنة بمعهد ا�راعية

اختتــم معهــد الرعا�ــة والتر��ــة الــدورة التدر�ب�ــة الثالثــة لآل�ــاء الكهنــة والتــي ینظهمــا 
المعهــد تحــت عنــوان: "الرعا�ــة فــي ظــل متغیــرات العصــر"، �حضــور ن�افــة األن�ــا 
رافائیــل األســقف العــام لكنائــس وســط القاهــرة، �مقــر المعهــد �األن�ــا رو�ــس، �حضــور 
عــدد مــن اآل�ــاء الكهنــة مــن القاهــرة واإلی�ارشــ�ات المح�طــة، وقــد تســلموا شــهادات 
التقدیــر والهدا�ــا بیــد ن�افــة األن�ــا رافائیــل، �اإلضافــة إلــى عــدد مــن اآل�ــاء مــن �نائــس 
المهجر والذین شار�وا من خالل تطبیق Zoom. وتأتي هذه الدورة التدر�ب�ة انطالًقا 
مــن الهــدف األساســي للمعهــد فــى إعــداد الرعــاة فــي الكن�ســة ال��ط�ــة األرثوذ�ســ�ة �مــا 

یتناسب مع متغیرات العصر.

َتَفَل ُتقال في مصر  َتفَّ وَتْفَتَف وهي من ال��ط�ة ⲑⲟϥⲧⲉϥ ُتفِتف
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نيافة األنبا يوسف يلتيق �سئولني 
من سفارات إسبانيا و�ويلفيا و�ريو

التقــى ن�افــة األن�ــا یوســف أســقف بول���ــا �القاهــرة مســاء یــوم الخم�ــس ٩ یونیــو 
والســفیر  �القاهــرة،  إســ�ان�ا  ســفیر  �ســار�س،  خیــل  رامــون  �الســفیر  ٢٠٢٢م، 
إدواردو �االثیــوس رانخیــل القائــم �أعمــال ســفارة بیــرو �القاهــرة، والســید جــورج 
�الســفارة ذاتهــا، و�دو�ــن  العامــة  الثقا��ــة والعالقــات  الشــئون  �عقــوب، مســئول 
ر�فیــرو، القائــم �أعمــال ســفارة بول���ــا �القاهــرة. جــر� خــالل اللقــاء �حــث ومناقشــة 
جهــود الكن�ســة ال��ط�ــة األرثوذ�ســ�ة فــي الــدول الثــالث التــي یرعــى األ��ــا� فیهــا 

ن�افة األن�ا یوسف. 

نيافة األنبا فيلو�اتري يفتتح 
�ر�ز "كييم" بقر�ة حرز بأبو قرقاص

افتتــح ن�افــة األن�ــا فیلو�اتیــر أســقف أبــو قرقــاص، مســاء یــوم األر�عــاء األول مــن 
یونیــو ٢٠٢٢م، مر�ــز "ك�مــي" المتخصــص فــي دراســة التار�ــخ ال��طــي، والملحــق 
��ن�ســة الســیدة العــذراء �قر�ــة حــرز �مر�ــز أبوقرقــاص. و�قــوم �التدر�ــس فــي "ك�مــي" 
عــدد مــن األســاتذة المتخصصیــن فــي علــوم ال��ط�ــات وال ســ�ما التار�ــخ ال��طــي، 
مَمــْن �حاضــرون فــي الجامعــات والمراكــز ال�حث�ــة والجامعــة األمر���ــة، ونظــام 

الدراسة �المر�ز لمدة سنة دراس�ة واحدة. 

رسالة دكتوراة بمعهد ا�راعية حول "دور اإلرشاد 
ا�رويح وانلفيس يف �واجهة آثار املشكالت املرتتبة 

ىلع انلاجني من اإليذاء اجل�يس"

تمــت فــي یــوم الجمعــة ٦ مایــو ٢٠٢٢م، �معهــد الرعا�ــة والتر��ــة �األن�ــا رو�ــس، 
مناقشــة رســالة للحصــول علــى درجــة الد�تــوراه لل�احــث القمــص ت�موثــاوس عز�ــز 
أیــوب، وموضوعهــا: "دور اإلرشــاد الروحــي والنفســي فــي مواجهــة آثــار المشــ�الت 
المترت�ــة علــى الناجیــن مــن اإلیــذاء الجنســي". وتكونــت لجنــة المناقشــة مــن: القــــس 
الد�ـتــــور ب�شــو� حلمي، مشــرًفا ورئ�ًســا. األســتاذة الد�تـــورة عفاف دان�ال، مناقشــًــا. 
األســتاذة الد�تـــورة فالنتینــا ود�ــع، مناقشــًــا. األســتـــاذ الد�ـتـــــور محمــد أحمــد خطــاب، 

مناقشــًا. وقد حصل ال�احث على درجة الد�توراه بتقدیر "ممتاز". 

رسالة دكتوراة بمعهد ا�راعية حول "برنامج مقرتح 
تلنمية بعض مهارات طرائق اتلدر�س دلى خادم 

الرت�ية ا�ك�سية"

في یوم السبت الموافق ٢٨ مـایـو ٢٠٢٢م، تمت �معهد الرعا�ة والتر��ة �األن�ا 
رو�ــس، مناقشــة رســالة للحصــول علــى درجــة الد�تــوراه لل�احــث وج�ــه ول�ــم حبیــب 
وموضوعهــا: "برنامــج مقتــرح لتنم�ــة �عــض مهــارات طرائــق التدر�ــس لــد� خــادم 
التر��ــة الكنســ�ة" وتكونــت لجنــة المناقشــة مــن: ن�افــة األنبـــا مـارتـیــــروس األســقف 
العــام لكنائــس شــرق الســ�ة الحدیــد، مناقشـًــا ورئ�ًســا. األســـتاذ الد�ـتـــــور رســمي عبــد 
الملــك رســتم، مناقشــًــا. األســتاذ الد�ـتــــــور رؤوف عـزمـــي توفـیــــق، مشــرًفـــا. األســتاذ 
الد�ـتــــــور �طـــرس حـافـــظ �طـــرس، مناقشــًــا. األستاذ الد�ـتـــــــور رشـــد� فتحي �امــــل، 

مناقشــًا. وقد حصل ال�احث على درجة الد�توراه بتقدیر "ممتاز". 

ⲃⲁⲗⲗⲁⲥ ال�الص من اآلن�ة المستخدمة في مصر لحفظ األطعمة وهي من أصل یوناني
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كان األســتاذ فه�ــم قــد تــزوج مــن الســیدة 
أطفــال،  بــدون  لســنوات  وظــّال  مارســیل، 
�ل  فــي  الطلــب  هــذا  �طل�ــان  و�انــا 
و�عــد  طالــت،  ســنوات  و�عــد  صلواتهمــا، 
مارســیل  مــدام  العالجــات، حملــت  �عــض 
فــي  �ثیــرة  آالًمــا  تحّملــت  قــد  �انــت  و�ن 

حملها.
وعنــد الــوالدة �ان االســتاذ فه�ــم ینتظــر 
الجدیــد،  المولــود  یــر�  أن  �شــوق وشــغف 
ولكنــه ُاســُتدِعي علــى عجــل و�انــت مــدام 
مارســیل قــد تعبــت جــًدا فــي والدتهــا وولــدت 
مــدام  لتســلمه  فه�ــم  األســتاذ  دخــل  بنًتــا. 
لــه  وقالــت  المولــودة  الطفلــة  مارســیل 
ولفظــت  معــاك"،  أمانــة  "د�  ضاح�ــة: 

أنفاسها األخیرة.
حــزن األســتاذ فه�ــم جــًدا، ولكنــه اهتــم 
بهــا،  فــرح  وقــد  الجدیــدة  �المولــودة  كثیــًرا 
و�انــت الد�تــورة أمینــة أخــت مــدام مارســیل 
قــد تعهــدت الطفلــة فــي �ل شــيء �خّصهــا 
الــذ� أرســل أحــد  لمســاعدة األســتاذ فه�ــم 
الســتخراج  الصحــة  لم�تــب  األشــخاص 
شــهادة الم�ــالد �اســم "راحیــل فه�ــم"، ولكــن 
موظــف م�تــب الصحــة �تــب االســم بــدون 
حــرف األلــف ولــم ینت�ــه أحــد لهــذا األمــر، 

وه�ذا ُسمِّیت البنت �اسم "رحیل".
قــد  رحیــل  و�انــت  الســنون  عبــرت 
مدرســة  ودخلــت  المدرســة،  لســن  وصلــت 
للغــات قر��ــة مــن البیــت، وتعلمــت رحیــل أن 
كلمــة "داد" تعنــي أب، فأحبــت أن تنــاد� 

والدها دائًما ��لمة "داد". 
بذ�ائــه  معروًفــا  فه�ــم  األســتاذ  كان 
وح�متــه، و�ان �عمــل مهندًســا فــي إحــد� 
�التعل�ــم  ولشــغفه  الســ�اد�ة،  المؤسســات 
�ل�ــة  طل�ــة  �عــض  �ســاعد  �ان  وذ�ائــه، 
وال�عــض  الم��ان�ــ�ا،  علــم  فــي  الهندســة 
اآلخــر فــي الثانو�ــة العامــة فــي الر�اض�ــات، 
المح�ــة  و�ل هــذا �ان مجاًنــا ونوًعــا مــن 

للجم�ع.
أســتاذ  وهــي  أمینــة  الد�تــورة  و�انــت 
مســاعد ��ل�ــة اآلداب قســم علــم النفــس، ال 
واالهتمــام  رحیــل  مراعــاة  عــن  تتأخــر 

�األستاذ فه�م.
أ�ًضــا �انــت رحیــل طفلــة بــذ�اء شــدید 
وخفــة  جمیلــة  مالمــح  مــع  بدیهــة  وســرعة 
بهــا  �ســتأنس  فه�ــم  الــروح، و�ان األســتاذ 

كثیًرا.
ووصــل  الشــيء  �عــض  رحیــل  كبــرت 
ســّنها لحوالــي الثامنــة مــن العمــر، وفــي هــذه 
الســن تعلمت أن تعد الشــا� مع ال�ســ�و�ت 
لألســتاذ فه�ــم، و�انــت تضحــك معــه وهــي 
تقــدم لــه الشــا�: "أنــت والــد� وأنــا أمــك"، 

"سالًما و�ن�اًنا لكن�سة هللا الواحدة الوحیدة 
المقدسة الجامعة الرسول�ة"

دیر القد�س األن�ا توماس السائح
�سوهاج والخطاط�ة

دیر الشهید مار �قطر �الخطاط�ة

 
األنبا ساو�رس
أسقف ورئ�س الدیر�ن

ومجمعا اآل�اء الر��ان 
یتقدمون �خالص الش�ر
لقداسة ال�ا�ا المعظم

األنبا توارضوس اثلاين
لتفضله �س�امة ن�افة الحبر الجلیل

 
األنبا توماس 

أسقًفا عام�ا للشؤون الدیر�ة
كما نهنئ ن�افة األنبا توماس 

بنعمة األسق��ة راجین له خدمة م�ار�ة مثمرة 
�صلوات صاحب ال��طة والقداسة

ابلابا األنبا توارضوس اثلاين

داد 

«كان محبوً�ا عند هللا والناس، م�ارك 
الذ�ر، فُآتاه مجًدا �مجد القد�سین»

(�شوع بن سیراخ ٤٥: ٢،١)
الذ�ر� السنو�ة االولى

لألب الغالي/ مینا یوسف سالمة 
ُ�قام القداس اإللهي ��ن�سة 
السیدة العذراء واألن�ا ب�شو�
�األن�ا رو�س – ال��اس�ة 

یوم الجمعة الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٤
فى تمام الساعة ٨:٠٠ ص�اًحا

و�انا �ضح�ان من ملء القلب.
الرا�ــع  الــدور  إلــى  یوًمــا طلعــت رحیــل 
والــذ� لــم ��تمــل بنــاؤه، إلــى عشــة الدجــاج، 
ووجــدت ب�ضــة ففرحــت بهــا جــًدا، وأخذتهــا 
أن  فه�ــم  األســتاذ  وأفهمهــا  َفِرحــة،  لــألب 
تتــرك �عــض الب�ــض للدجاجــة  التــي تر�ــد 

أن ترقد على �عض الب�ض.
كانــت الد�تــورة أمینــة تحــب رحیــل جــًدا، 
ورحیــل أ�ًضــا �انــت تعتبرهــا أمهــا وتحبهــا 
اللــون،  ســماو�  فســتاًنا  وأهدتهــا  جــًدا، 
ففرحــت �ــه رحیــل جــًدا و�انــت تل�ســه فــي 
فــي  وحتــى  والمناســ�ات  للكن�ســة  ذهابهــا 

البیت أح�اًنا.
 و�وًمــا صعــدت راحیــل لعشــة الدجــاج 
لتجــد عــدًدا مــن الكتاكیــت الصغیــرة حــول 
�الكتاكیــت  األم، وفرحــت رحیــل  الدجاجــة 

الصغیرة و�انت ترعاهم �فرح.
و�عــد فتــرة طلبــت رحیــل مــن أبیهــا أن 
ُ�حضــر لهــا �عــض الحمــام لتعتنــي �ــه مثــل 
الدجــاج، وألن األســتاذ فه�ــم لــم یتأخــر یوًمــا 
فــي طلــب لرحیــل فقــد أحضــر لهــا �عــض 
أزواج الحمــام، واهتمــت بهــم رحیــل و�ــدأت 
االهتمــام  مــن  بنــوع  الدجــاج  مــع  ترعاهــم 

والفرح.
وتعلقــت رحیــل �إحــد� الحمامــات والتــي 
الحمامــة  وحتــى  الب�ــاض،  ناصعــة  كانــت 
كانت تســتجیب لمشــاعر مح�ة رحیل وتنام 
رحیــل  و�انــت  اطمئنــان،  فــي  یدیهــا  بیــن 
تــوّزع اهتمامهــا بیــن الدجــاج والحمــام الــذ� 

كانت تحب العنا�ة �ه ورعایته.
وفــي أحــد األ�ــام �ان األســتاذ فه�ــم مــع 
طلبتــه الذیــن �ان �ســاعدهم، و�ان المطــر 
ینهمــر �غــزارة شــدیدة، وطلعــت رحیــل إلــى 
الســطوح لتطمئــن علــى الدجــاج والحمــام، 
علــى  الب�ضــاء  الحمامــة  وجــدت  ولكنهــا 
�أّ�ــة  الشــ�اك، وحاولــت أن تدفعهــا  شــ�ش 
طر�قــة للدخــول إلــى عــش الحمــام، ولكــن 
هــذا  وســط  فــي  واقفــة  ظّلــت  الحمامــة 
طــرف  علــى  رحیــل  فصعــدت  المطــر! 
الشــ�اك لتمســك �الحمامــة الب�ضــاء و�الفعــل 
أمســ�تها، ولكــن رجلهــا انزلقــت مــن المطــر 

وسقطت رحیل من الدور الرا�ع..
همهمــة  أصــوات  فه�ــم  األســتاذ  ســمع 
تأتــي مــن الشــارع، فنــاد� علــى رحیــل ولــم 
تــرد عل�ــه، ففتــح الشــ�اك ونظــر و�ذا رحیــل 
ُملقاة في الشــارع والدم ینســاب من رأســها.. 
نزل األســتاذ فه�م �ســرعة إلى الشــارع، ومّد 
أنفاســها  فــي  �انــت  التــي  لرحیــل  یــده 
"آســفه  خافــت:  �صــوت  قالــت  األخیــرة. 
تكمــل  ولــم  الب�ضــاء.."،  الحمامــة  داد.. 
كالمهــا، فقــال فــي الحــال: "لــم أحافــظ علــى 

األمانــة".. أُغِمــي عل�ــه وظــل ثالثــة أ�ــام فاقــًدا 
الوعــي، ال �ــأكل وال �أخــذ حتــى األدو�ــة التــي 
�حتــاج إلیهــا، وأغلــق األســتاذ فه�ــم الشــ�اب�ك 
وأســدل الســتائر، ووزع الدجــاج والحمــام الــذ� 
كان �الســطوح، وواظبــت الد�تــورة أمینــة علــى 
حالــة  فــي  دخــل  الــذ�  فه�ــم  األســتاذ  رعا�ــة 

اكتئاب.
و�ان أ�ًضــا �عــض الطل�ــة الذیــن �ســاعدهم 
یزورونــه و�طّیبــون خاطــره، وقــد الحظــوا فــي 
الســمع،  �ســترق  األســتاذ  أن  األوقــات  �عــض 
فســألوه، فقــال: "إن رحیــل تنادینــي بـــ"داد" �مــا 

كانت تنادیني".
و�عــد أ�ــام وجــدوه �فتــح عین�ــه و�تجــه بنظــره 
إلــى موضــع معّیــن، وعندمــا ســألوه قــال: "رحیــل 
تأتــي إلــّي وأراهــا فــي فســتانها الســماو�".. ومــرة 
وجــد أحــد الطــّالب األســتاذ یتجــه نحــو القبــور، 
هــذا  فــي  ذاهــب  أنــت  أیــن  "إلــى  فســأله: 
الوقــت؟"، فــرّد عل�ــه ســر�ًعا: "معــي موعــد مــع 

رحیل".
علمــت الد�تــورة أمینــة �مــا �جــر� لألســتاذ 
الشــدید  الحــزن  �ــأن  فه�ــم، وشــّخصت األمــر 
والمفــر� أدخــل األســتاذ فــي هــالوس ســم��ة 

و�صر�ة.
الد�تــورة  فتحــت  �ثیــرة،  ل�ســت  أ�ــام  و�عــد 
فوجدتــه  حجرتــه،  فه�ــم  األســتاذ  علــى  أمینــة 
برحیــل  الخــاص  الســماو�  الفســتان  �حتضــن 

وقد فارق الح�اة..
�ســاعدهم  �ان  ممــن  الطل�ــه  أحــد  ســأل 
الرحیــل  هــذا  �ل  "مــا  اعترافــه:  أب  األســتاذ 
واأللــم؟"، فأجا�ــه أب األعتــراف: "ل�ــس عنــد� 
إّال مــا قالــه رب المجــد �ســوع لمعلمنــا �طــرس: 

ستفهم ��ما �عد"...

�ا أسود �ا أب�ض, �ا �ده �ا �ده, �لمة ‘‘�ا’’ السا�قة أصلها ال��طي ⲓⲉ نفس المعنى والنطق






