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لهـــا بعض حاجياتها من الســـوق. وأرســـل 
لها البنـــك ممرضة عندمـــا احتاجت لذلك.. 
بعـــد أن تعافـــت من الكســـر عـــادت للعمل 
مرتيـــن في األســـبوع لتعويض ما خســـرته 
من وقت فـــي البنـــك... وهكـــــــــذا يعمل 
بنك الوقـــــــت.. الشـــعب السويســـري يؤيد 
ذلـــك البنـــك ويدعمـــه ألنهم لمســـوا فوائده 

علـــى المجتمع.

باختصـــار ذلك البنـــك ُوجد لتبـــادل أو 
مقايضة خدمـــات اجتماعية بـــدالً من تبادل 
أمـــوال. والخدمة تدخل فـــي باب المصلحة. 
فكـــرة جميلة جـــًدا ومفيدة ويمكـــن تطبيقها 
فـــي كل مجتمـــع مـــن المجتمعـــات لكنها 
تتطلـــب انضباًطـــا وإحساًســـا بالمســـئولية 
وإخالًصـــا في أداء العمل.. مـــع إدارة جادة 

النـــاس والمجتمع. وحريصة علـــى 

11- هات
أجيبلك إيه وأنا جاي؟

هاتلي مخدة أُحط عليها رأسي أنام. 

هاتلي قلب يزعل بس يصفى قوام. 

هاتلي ساعة راحة بال.. 

وحبة فرح ولو بلاير. 

وهات أقفال أقفل بيها باب الُحزن. 

وهات من الُحب مليون حضن. 

وهاتلي معاك شوية صبر 

وهات للخواطر جبر. 

هاتلي أمان 

وضحكة طالعة باطمئنان.

هاتلي  تتلخبطـــش:  مـــا  أقولك علشـــان 
الُعمـــر من األول، وهـــات حبايبنا من تاني، 
وهـــات الجيـــرة والصحبة، وهـــات قلب ما 
يســـودش، وعيـــون جميلـــة ما تحســـدش، 

وعيـــش وملح مـــا يتخانش!

وعجبي
صالح جاهين

9- اختبار ناسك:
شـــاهد ناســـك ذات يوم صقًرا في الغابة 
يحمـــل قطعة مـــن اللحم إلى عش، شـــاهده 
يمزقهـــا ويطعم بها فرًخا مـــن فراخ غربان 
الـــزرع. ُدِهش الناســـك كثيـــًرا حين رأى 
صقـــًرا يطعم فرًخا غريًبا. ففكر في نفســـه:
“حتـــى فرخ الغـــراب هذا لـــم يدعه هللا 
يهلـــك: وهللا هو الـــذي علّم هـــذا الصقر أن 
يطعمـــه. األمر واضـــح: إن هللا يهب جميع 
الكائنـــات طعامهـــا، ونحن، نحـــن معنيون 
طـــوال الوقـــت بمصيرنـــا. ســـأكفّ عـــن 
االهتمـــام بمصيـــري. ولن أدخـــر بعد اآلن 
مؤًنـــا. إن هللا ال يتخلى عـــن أيٍّ من كائناته، 

أيًضا«. أنـــا  ولن يتخلـــى عني 
فعل الناســـك كمـــا قال؛ جلـــس في ظل 
شـــجرة، فـــي الغابـــة، ولم يتحـــرك، وكان 
كل همـــه أن يصلـــي هلل. قضى ثالثـــة أيام 
وثـــالث ليـــاٍل دون شـــرب وال أكل، وفي 
اليـــوم الثالـــث ضعفت قـــواه حتـــى أنه لم 
يســـتطع رفع يديه، فنام مـــن ضعفه، ورأى 

فـــي منامه شـــيًخا يدنـــو منه ويقـــول له:
- لـــَم ال تدخر مؤًنا؟ تظـــن أنك ترضي 
هللا، وأنـــت ترتكـــب إثًمـــا؟! لقـــد أقـــام هللا 
العالم على نحو يســـتطيع معـــه كل كائن أن 
يحصل على مـــا هو ضروري لـــه. إن هللا 
أمـــر الصقـــر أن يطعم فرخ الغـــراب، ألنه 
كان ســـيهلك بدونه. أما أنت فال شــــــــيء 
يمنعك مـــن العمـــل، ُتريد أن تجـــّرب هللا، 
وذلـــك إثـــم. عد إلى نفســـك، واشـــتعل كما 

قديًما. تشـــتغل  كنت 
استيقظ الناسك واستأنف حياته القديمة.

)األديب والفيلسوف الروسي: ليو تولستوري(

10- بنك الوقت السويرسي:
طالب يدرس في سويســـرا ويســـكن في 
غرفـــة عند امـــرأة عمرها 67 ســـنة.. تلك 
المـــرأة كانت معلمـــة قبل تقاعدهـــا واآلن 
تســـتلم راتـــب تقاعد مجـــزي.. لكنها تذهب 

للعمـــل مرتين في األســـبوع.
عملها كان لرعاية مسن عمره 87 سنة.. 
أبـــدى الشـــاب امتنانه مما تفعل وســـألها إن 
كانـــت تعمل لكســـب المال.. فقالـــت له إنها 

ال تعمـــل ألجـــل المال بل لتكســـب الوقت.. 
وأنهـــا تـــودع لنفســـها وقًتا في بنـــك توفير 
الوقـــت أو بنـــك الزمن. وهـــي بعملها ذلك 
تـــودع الزمن لكـــي تســـتطيع الصرف منه 
عندمـــا تحتاج لـــه بعد تقدم الســـن أو عندما 

ُتصاب بحـــادث وتحتاج من يســـاعدها..

يقـــول الطالـــب إنها المـــرة األولى التي 
يســـمع فيها عن بنـــك الوقت، فســـألها عن 
معلومـــات أكثـــر عن ذلـــك البنـــك.. فقالت 
لـــه إن الحكومة السويســـرية أنشـــأت ذلك 
البنك كضمـــان اجتماعـــي خصوًصا خدمة 
المســـنين والمرضى الذيـــن ال يوجد لهم َمن 

يرعاهم أو يســـاعدهم مـــن عوائلهم..

يشـــترط على المشـــترك أن يكون سليًما 
صحًيـــا وقـــادًرا علـــى العطـــاء والتواصل 
مـــع اآلخرين والتحمـــل وراغًبا فـــي تقديم 

الخدمـــات بنفس راضيـــة وإخالص..

عندما يحتاج الشـــخص مســـاعدة يرسل 
لـــه البنك شـــخًصا متطوًعا ممن اشـــتركوا 
فـــي البنـــك ليخدمـــه ويخصـــم الوقت من 
حســـابه.. الخدمـــات التي يقدمهـــا المتطوع 
إمـــا تقـــدم للمحتاج فـــي المستشـــفى أو في 
البيـــت كأن يرافـــق المحتـــاج للتســـوق أو 
للتمشـــية أو لمســـاعدته في تنظيـــف منزله. 

فـــي أحـــد األيـــام احتاجت تلـــك المرأة 
للمســـاعدة عندمـــا ســـقطت أثنـــاء تنظيف 
نافذتها وكســـرت كاحل قدمهـــا واضطرت 
للبقاء في الســـرير عدة أيـــام.. أراد الطالب 
تقديم إجـــازة اضطرارية لمســـاعدتها لكنها 
قالت لـــه إنهـــا ال تحتـــاج مســـاعدته ألنه 
قدمت على طلب ســـحب مـــن رصيدها في 
البنـــك وأنهم سيرســـلون لها من يســـاعدها. 
جـــاء المســـاعد الذيـــن عينه البنـــك وكان 
يرعاها ويتحـــدث معهـــا ويرافقها ويقضي 
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 جرجس إبراهيم يوسفعندما تطلب من أحد أن يقرتب فتقول له »خد« وهي من الفعل القبطي ϧⲱⲛⲧ أي اقرتب
إعداد/

نياحة   أبونا   كيرلس   بطريرك   إريتريا

وفد كنيس للمشاركة يف جتنزي بطريرك الكنيسة اإلريرتية
كلف قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني وفًدا كنســـًيا بالســـفر إلى 
العاصمـــة اإلريترية أســـمرة، لتمثيل الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية 
فـــي تقديم العـــزاء والمشـــاركة في صلـــوات تجنيز مثلـــث الرحمات 
أبونا كيرلس األول بطريرك كنيســـة التوحيد األرثوذكســـية اإلريترية، 
والتـــي أُقيمت يوم الخميس 8 ديســـمبر 2022م، في كاتدرائية الســـيدة 
العـــذراء بأســـمرة. تكون الوفد الكنســـي مـــن أصحاب النيافـــة: األنبا 
باخـــوم مطران ســـوهاج والمنشـــاة والمراغة. األنبا تومـــاس مطران 
القوصيـــة ومير. األنبـــا بيمن مطران نقـــادة وقـــوص. الراهب القس 
كيرلـــس األنبا بيشـــوي مديـــر مكتب قداســـة البابا. الراهـــب القمص 

آنجيلـــوس النقادي. 

رقد فـــي الرب يوم الجمعة 2 ديســـمبر 2022م، قداســـة البطريرك 
أبونـــا كيرلـــس األول، عن عمـــر ناهز ٩6 ســـنة، ونعاه قداســـة البابا 

والمجمع المقدس للكنيســـة القبطية األرثوذكســـية. 

“الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية ومجمعها المقدس برئاســـة قداســـة 
البابـــا تواضروس الثاني، تـــودع على رجاء القيامة، قداســـة البطريرك 
أبونا كيرلـــس األول بطريرك كنيســـة التوحيد األرثوذكســـية اإلريترية 
الـــذي رقد في الـــرب اليـــوم، بعد حياة مديـــدة كرس خاللها نفســـه هللا 
ولكنيســـته المقدســـة. نطلـــب تعزيات الـــروح القدس للمجمـــع المقدس 
للكنيســـة اإلريتريـــة ولآلباء الكهنة والشمامســـة والرهبـــان والراهبات، 
ولشـــعب الكنيســـة. كمـــا نتقدم بخالـــص العـــزاء للحكومـــة اإلريترية 

الشقيق«.  اإلريتري  وللشـــعب 

الجمعة 2 ديسمبر 2022م-2۳ هاتور ۱7۳٩ش.
صورة أرشيفية

الرئيس اإلريتري مع نيافة اآلنبا توماس أثناء جناز البطريرك



رقـــد فـــي الرب يوم الثالثاء ٦ ديســـمبر ٢٠٢٢م، نيافة األنبا داود أســـقف المنصورة، بعد صـــراع طويل مع المرض، عن عمر قارب ٦٦ ســـنة، وخدمة 
أســـقفية زادت عن ٢٠ ســـنة، وقد نعاه قداســـة البابا والمجمع المقدس للكنيسة. 

« )2کو ٥:۱( ِ، َبْيٌت َغْيُر َمْصُنوِع ِبَيِد، أََبِديُّ َماَواِت ِبَناٌء ِمَن هللاَّ ُه إِْن ُنِقَض َبْيُت َخْيَمِتَنا اأْلَْرِضيُّ َفَلَنا ِفي السَّ َنا َنْعَلُم أَنَّ »ألَنَّ
الثانـــي والمجمع  البابا تواضـــروس  قداســـة 
المقدس للكنيســـة القبطية األرثوذكســـية، يودعون 
علـــى رجاء القيامة مثلث الرحمـــات الحبر الجليل 
نيافـــة األنبـــا داود أســـقف إيبارشـــية المنصورة 
وتوابعهـــا، الذي رقـــد في الرب اليـــوم عن عمر 
بلـــغ 66 ســـنة. بعد حيـــاة رهبانية اســـتمرت ما 
يزيد عـــن ۳2 ســـنة، رعـــى خاللها إيبارشـــية 

ســـنة.   20 لمدة  المنصورة 

لقـــد تمتع نيافة األنبا داود بقلب بســـيط وروح 
نقيـــة، وكان أميًنا في رهبنته وفي رعايته لشـــعبه 
فأحبوه، ولمـــس هذه المحبة النقيـــة أيًضا كل من 
عرفوه ومـــن تعاملوا معـــه. واحتمـــل نيافته في 
الســـنين األخيـــرة آالم المـــرض بـــروح راضية 
شـــاكرة، متطلًعا إلى الملكوت األبـــدي الذي كان 

وينتظره.  يرجوه 

نياًحـــا لنفســـه البارة وعـــزاًء لمجمـــع كهنة 
إيبارشـــية المنصورة وشمامســـتها ولكافة الخدام 

الثالثاء  المبـــارك.  ولشـــعبها  والخادمات 

6 ديسمبر 2022م-27 هاتور ۱7۳٩ش

صلوات جتنزي نيافة األنبا داود 
بمطرانية املنصورة حبضور قداسة ابلابا

أُقيمـــت صلوات التجنيز في الحادية عشـــرة من صباح يـــوم األربعاء 7 
ديســـمبر 2022م، في كنيســـة الســـيدة العـــذراء ورئيس المالئكـــة ميخائيل 
بمدينـــة المنصورة )مقـــر المطرانية(. وأقيم قداس صباًحـــا بحضور الجثمان 
في الكنيســـة. وقـــد صلى قداســـة البابا تواضـــروس الثاني صلـــوات تجنيز 
مثلـــث الرحمـــات األنبا داود أســـقف المنصـــورة، بمشـــاركة 22 من اآلباء 

المطارنـــة واألســـاقفة، ومجمع كهنة اإليبارشـــية 
وعـــدد مـــن اآلبـــاء كهنة بعـــض اإليبارشـــيات 
جنبـــات  امتـــأت  بينمـــا  الرهبـــان،  واآلبـــاء 
إيبارشـــية  بشـــعب  وخارجهـــا،  الكاتدرائيـــة 

المنصورة الذين جاءوا لتوديع أبيهم وراعيهم. 

حضـــر لتقديم العزاء لقداســـة البابـــا الدكتور 
أيمـــن مختار محافـــظ الدقهليـــة، والدكتور كمال 
شـــاروبيم محافـــظ الدقهليـــة الســـابق، واللـــواء 
مـــروان حبيب مديـــر األمن، والعميـــد أ.ح أحمد 
للمحافظـــة،  العســـكري  المستشـــار  الســـويدي 
والتشـــريعية،  التنفيذيـــة،  المحافظـــة  وقيـــادات 
والحزبيـــة، ووكيـــال وزارة األوقـــاف واألزهر، 

وممثلـــو الطوائـــف المســـيحية بالدقهلية. 

لكمة قداسة ابلابا يف جناز 
مثلث الرمحات األنبا داود

باســـم اآلب واالبـــن والـــروح القـــدس، اإلله 
آمين. الواحـــد 

يعـــز علينـــا أيها األحبـــاء أن نـــودع على رجـــاء القيامة هذا األســـقف 
المبـــارك، مثلـــث الرحمات نيافـــة األنبا داود أســـقف إيبارشـــية المنصورة. 
نودعـــه على رجـــاء القيامـــة، وكأننا نســـتمع إليه وهو يســـمع ذلك الصوت 
اإللهـــي: »تعالوا إليَّ يـــا جميع المتعبيـــن والثقيلي األحمال وأنـــا أريحكم... 
فتجـــدوا راحـــة لنفوســـكم«. إننا يـــا إخوتـــي األحباء فـــي وداع 
األحبـــاء دائًمـــا نجتمع، وتكـــون أمامنا رســـالة المـــوت الذي هو 
طريـــق كل إنســـان. نجتمع ونذكر مآثر وشـــخصية الـــذي نودعه، 
ونتذكـــر عمله، وما قدمـــه خالل حياتـــه. إننا أمـــام قضية الموت 
نقـــف ونرفـــع قلوبنا إلـــى هللا، ونقبل مـــا يصنعه، »إلننـــا به نحيا 
ونتحرك ونوجـــد«. وأيًضـــا يعطينا هللا أعمارنا لكـــي نعيش على 
األرض، وتكـــون لنـــا رســـالة، ويكون لنـــا هـــدف، ونعيش على 
األرض حتـــى يأتي اليـــوم الذي يترك فيه اإلنســـان األرض، يترك 
اإلنســـان األرض ويتجـــه إلى الســـماء، فـــكأن الموت هـــو الذي 
يفتـــح لنا طريًقا إلى الســـماء، وتصير حياة اإلنســـان على األرض 
حيـــاة مؤقتـــة، مهما امتدت ومهما اســـتطالت ومهمـــا كثرت األيام 
والســـنون، تصير حيـــاة مؤقته. إن وعى اإلنســـان هـــذه الحقيقة، 
فهـــذا يؤثـــر على ســـلوكه وحياته ومســـئولياته. تحكـــي لنا بعض 
مشـــاهد الكتاب المقدس عـــن أن داود النبي كان لـــه ابن ومرض، 
فصلـــى داود النبـــي وصام وامتنع عـــن الطعام، لكن بعد أســـبوع 
مـــات هـــذا االبن، فنقـــرأ أن داود النبي قام وغســـل وجهـــه وابتدأ 
يـــأكل وابتـــدأ يعود للحيـــاة الطبيعية، وقـــال: »أنا ذاهـــب إليه أما 
هـــو فال يرجع إلّي«، فنحـــن جميًعا ذاهبون في طريـــق كل أحبائنا 
الذيـــن نودعهم، وهـــذه حقيقة مهمة تقف أمام اإلنســـان: كيف يرى 
فـــي حياته علـــى األرض قيمه الســـماء؟ اإلنســـان الناصح -ونقول 
عنه إنســـان بـــار وإنســـان صّديق- هو الـــذي يعـــرف تماًما قيمه 
الســـماء، فمـــا المنفعة يـــا إخوتي إن عشـــت علـــى األرض طواًل 
وعرًضـــا ولم يكـــن لك نصيب فـــي الســـماء؟ الحياة هنـــا نهايتها 
التراب، فاإلنســـان بكل مســـئولياته )ولنا جميًعا مسئوليات متنوعة 
ومختلفـــة، كل واحد في مجالـــه(، لكن هذه المســـئوليات هي التي 
ترســـم لك وتعد لك طريقك إلى الســـماء ومكانك في الســـماء، ولذلك يســـمح 
هللا بانتقـــال األحباء ونأتـــي لوداعهم، لكي مـــا يذّكرنا بقيمه الســـماء وأهمية 
الســـماء، ألن البشـــر نوعيـــن: نوع يظن أن األرض ســـتدوم لـــه وأن حياته 
كلها في األرض وينســـى الســـماء، ونـــوع آخر يفكر في الســـماء في كل يوم 
وفـــي كل لحظـــة وفي كل ســـاعة. ســـوف يأتي يـــوم تنتهي حياة اإلنســـان، 



وينتهـــي صوتـــه وحضـــوره، ثم ُيســـأَل عما فعلـــه وعما صنعه فـــي حياته 
علـــى األرض، ولذلك طوباك أيهـــا الحبيب إن وضعت الســـماء أمامك على 
الدوام فـــي صباحك ومســـائك، ووضعت الســـماء في عملك ومســـئولياتك، 
وفـــي أمانتك وفي صدقك، وفي الحياة المســـتقيمة التي تحياها، ففي الســـماء 
مجتمـــع االبرار، مجتمع الســـماء ليس فيه دنس وال شـــيء نجـــس، وال فيه 
أوهـــام وال خيـــاالت وال أمراض وال ألم بأي شـــكل أو مضايقـــات. مجتمع 
الســـماء مجتمع رائع، أوًل فيه معية هللا، أنك تســـكن في الســـماء إلى جوار 
هللا. طوبـــاك إن كان لـــك نصيـــب فـــي الســـماء. واألمر الثانـــي أن مجتمع 
الســـماء هو مجتمع الســـالم الكامل، على األرض يبحث الناس عن الســـالم 
ســـواء في نطاق األســـرة أو نطاق المجتمع أو نطاق العالـــم كله، وقد يجدون 
الســـالم اليـــوم ويفقدونه غًدا، ونســـمع عن حـــروب ومجاعـــات وخالفات 
وصراعات... أما الســـماء فخالية مـــن كل هذا. إنها مجتمع الســـالم الكامل، 
الســـالم الداخلـــي. أيًضا مجتمع الســـماء هـــو مجتمع الفـــرح، فعندما نوجد 
فـــي الســـماء توجد الســـعادة الحقيقيـــة. ونحن علـــى األرض نفرح بأشـــياء 
صغيـــرة، ويدوم الفـــرح يوًمـــا أو اثنين وتنتهـــي الحكاية، لكن في الســـماء 
الفرح الدائم، اإلنســـان المتهلّل، اإلنســـان الُمســـبِّح، اإلنســـان الذي يعيش في 
الحيـــاة الجديـــدة. نســـمي حياة الســـماء الحيـــاة الجديدة ألنها فـــي كل لحظة 
جديـــدة. مجتمع الســـماء هو مجتمع الفـــرح الكامل، الفرح المســـتمر. إًذا من 
ينتقـــل إلى الســـماء هو الكاســـب. يقـــول بولس الرســـول: »لي اشـــتهاء أن 
أنطلـــق وأكون مع المســـيح، ذاك أفضل جـــًدا«، أن أكون مع المســـيح فذاك 
أفضـــل من األرض. وفي موضع آخر حين ُســـِئل عن شـــكل الســـماء، وقد 
اُخُتِطـــف القديـــس بولس الرســـول إلى الســـماء الثالثة، وقال عنهـــا: »ما لم 
تـــره عين، وما لم تســـمع بـــه أذن، وما لـــم يخطر على قلب بشـــر، ما أعده 
هللا للذيـــن يحبونه«، فإن كنت بالحقيقة إنســـاًنا تحـــب هللا، ومحبة هللا تجعلك 
تحب البشـــر وتجعلـــك تخدمهـــم وتتعب من أجلهـــم بكل أمانـــة وإخالص، 
فأنت تســـير في طريق الســـماء، وتنســـج لك مكاًنـــا في الســـماء، ونصيب 
اإلنســـان-إن عاش في األمانـــة والطهارة والنقاوة- أن يصيـــر له موضع في 
الســـماء. أمـــا إن كانـــت حياته غير ذلك، فسيســـمع صوًتا أرجو أاّل يســـمعه 
أحدنـــا، عندما يقول له الـــرب: »إني ال أعرفك« كما قال فـــي مثل العذارى 

الحكيمـــات والجاهالت. لذلـــك يا إخوتي نحـــن نطّوب 
الذيـــن يموتـــون ويســـتريحون في الرب ألنهـــم يقدمون 
لنا رســـالة حية ُتنهـــض ذاكرتنا وقلوبنا. لعـــل أحدنا قد 
نسي وضعه، ونســـي دوره، ونسي مســـئوليته، أو ربما 

تناســـى أنه في يوم ســـيترك األرض. 

مثلـــث الرحمـــات نيافة األنبـــا داود إنســـان فاضل، 
تميز بصفات عديـــدة. أول صفه كنت أراها باســـتمرار 
فيه أنه إنســـان هادئ، فـــي كل الموضوعـــات التي كنا 
نناقشـــها، وحضوره في المجمع، وحضـــوره في اللجان 
فـــي خدمات متنوعة... إنســـان هادئ، ومـــن يعيش في 
هدوء يعيش بســـالم في قلبـــه. األمر الثانـــي الذي كنت 
أراه فيـــه إنســـان راٍض، لم يتذمـــر أبًدا طـــوال حياته. 
األمـــر الثالث أنه كان إنســـان صابـــًرا ومحتماًل صليب 
المـــرض. مثلـــث الرحمـــات األنبـــا داود قضى نصف 

عمـــره راهًبا فقد بـــدأ الرهبنة وعمره ۳۳ ســـنة، وقضى منها 20 ســـنة في 
خدمـــة هذه اإليبارشـــية، وخدمها بـــكل أمانة وإن كان في الســـنوات األخيرة 
اشـــتد عليه صليب المـــرض وِثَقل المرض وأتعاب المـــرض وآالم المرض، 
ولكـــن في كل هذه أراه إنســـاًنا راضًيـــا صبوًرا محتماًل، حتـــى في األوقات 
األخيرة وقبل العمليات وقبل التعب األخير، ســـألته إن كان سيســـافر للخارج 
الســـتكمال العالج، فقـــال: »أل أنا عايـــز أبقى هنا في مصـــر«، وفعاًل بقى 

في مصـــر وأكمل أيامه وانتقل بســـالم. 

باســـم المجمـــع المقـــدس والكنيســـة القبطية األرثوذكســـية. باســـم كل 
اآلبـــاء المطارنة واآلباء األســـاقفة الحضور معنا. باســـم كل اآلبـــاء الكهنة 
والشمامســـة واألراخنة وكل الحضور، وأســـرة مثلث الرحمـــات األنبا داود؛ 
نحـــن نعزيكـــم جميًعـــا ونطلـــب التعزية من الســـماء. نعزي شـــعب كنائس 
إيبارشـــية المنصورة، ونعـــزي كل األحباء فيها، والخـــدام والخادمات والذين 
يعملون، وأيًضا نشـــكر كل الذيـــن قاموا بتعزيتنا وقدموا مشـــاعرهم الجميلة 

ومشـــاركاتهم النبيلة في هـــذا العزاء. 

يعطينـــا هللا أن نكمـــل حياتنا بســـالم، ويعطينـــا هللا أن نمجده فـــي حياتنا 
وأعمالنـــا وخدمتنـــا وكل ما تمتد إليـــه أيدينا. 

وبنعمـــة المســـيح ســـيكون نيافـــة األنبا صليب أســـقف ميت غمـــر نائًبا 
بابوًيـــا فـــي المنصورة لحيـــن تدبير خدمتها في المســـتقبل. إللهنـــا كل مجد 

وكرامة مـــن اآلن وإلى األبـــد آمين.

نيافة األنبا داود أسقف املنصورة يف سطور
- ُولَِد إيهاب نظير خليل في حي شبرا بالقاهرة يوم 2٥ يناير ۱٩٥7م. 

- تربى وخدم في كنيسة السيدة العذراء بالوجوه، بشبرا. 

- حصل بكالوريوس فنون جميلة قسم عمارة. 

- ترهـــب في ديـــر البرموس بوادي النطرون باســـم 
الراهب موســـى البرموســـي يوم ۳ يوليو عام ۱٩٩0م. 

- خـــدم لفترة قصيرة في ســـكرتارية المتنيـــح البابا 
شـــنوده الثالث، قبل ســـيامته أسقًفا. 

- سيم أســـقًفا إليبارشـــية المنصورة يوم ۱٤ نوفمبر 
2002م. 

- عانى في السنوات األخيرة من مرض السرطان. 

- رقـــد في الرب في ســـاعة مبكرة من يـــوم الثالثاء 
6 ديسمبر 2022م. 

نياًحا لروحه وعزاًء لشعبه. 
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احتفايلة »الصحافة وادلوريات القبطية 
مئة ومخسون اعًما يف خدمة الكنيسة والوطن«

شـــهد قداســـة البابا تواضروس الثاني مســـاء يوم الســـبت ۳ ديسمبر 
2022م، احتفاليـــة »الصحافـــة والدوريات القبطية مائة وخمســـون عاًما 
في خدمة الكنيســـة والوطـــن« التي أُقيمـــت في الملحـــق اإلداري الجديد 
التابـــع للمقر البابـــوي بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية. افتتح قداســـته 
معرًضـــا للمجـــالت والصحـــف والدوريـــات القبطية التي صـــدرت عبر 
المئـــة والخمســـين ســـنة الماضيـــة البالغ عددهـــا أكثر مـــن ۳60 مجلة 
وصحيفـــة مســـيحية. والمجالت والصحـــف التي شـــملتها االحتفالية هي: 
)۱( مـــدارس األحـــد صـــدرت عـــام ۱٩٤7م )7٥ ســـنة(. )2( وطنـــي 
صـــدرت عـــام ۱٩٥8م )6٤ ســـنة(. )۳( مرقس صدرت عـــام ۱٩62م 
)60 ســـنة(. )٤( رســـالة الكنيســـة صدرت عـــام ۱٩6۳م )٥٩ ســـنة(. 
)٤( الكـــرازة صدرت عـــام ۱٩6٥م وصارت منذ عـــام ۱٩72م المجلة 

الرســـمية للكنيســـة )٥0 سنة(. 

بـــدأ االحتفـــال بالصالة، ثـــم كلمات لنيافـــة األنبا مكاريوس أســـقف 
المنيـــا والمشـــرف على مجلـــة الكـــرازة، وممثلي الصحـــف والمجالت 
وفيلًمـــا تســـجيلّيًا عـــن الصحافة القبطيـــة. اُختتـــم بكلمة قداســـة البابا، 
والتي اســـتهلها بفتح قداســـته حوار مع المشـــاركين في االحتفالية استمع 
خاللهـــا على مداخالتهم، وأســـئلتهم وعلـــق عليها، وعـــن االحتفالية قال 

قداســـته: »هذه األمســـية، أمســـية فريـــدة في تاريـــخ الكنيســـة ربما لم 
تجتمـــع هذه اإلصـــدارات الخمســـة مًعا من قبـــل«. ودعا قداســـته إلى 
اعتبـــار يوم ۳ ديســـمبر عيًدا ســـنوّيًا للصحافة القبطية، ثـــم تناول ثالثة 
مالمـــح تميـــز االحتفالية، وهـــي: )۱( احتفاليـــة لتمجيد عمـــل هللا: فال 
شـــك أن اإلصدارات التـــي رأيناها عبر ۱٥0 ســـنة ســـاهمت بما قدمته 
مجـــدت اســـم هللا. )2( احتفاليـــة وفاء: الوفـــاء ألولئك الذيـــن تعبوا في 
العمـــل في هذه اإلصـــدارات فنحن نقـــف هنا اليوم ووراءنا ۱٥0 ســـنة 
مـــن العمل تعب فيـــه كثيرون، وهـــم يســـتحقون الوفـــاء. )۳( احتفالية 
تشـــجيع وشكر: تشـــجيع هذه اإلصدارات ونتمسك باســـتمرارها، وندعم 

عديدة.  بأشـــكال  نشرها 

حضـــر االحتفال نيافة األنبا مارتيروس األســـقف العام لكنائس شـــرق 
الســـكة الحديد، والراهب القس كيرلس األنبا بيشـــوي مدير مكتب قداســـة 
البابا، وعدد كبير مـــن اآلباء الكهنة والرهبـــان، والصحفيين واإلعالميين 

العامة. والشخصيات  األقباط 

هناية أمر خري من بدايته، لذلك عندما ينتهي أمر ما نقول »خالص« وهي كلمة يواننية ⲕⲁⲗⲟⲥ أي خري
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املقطع اليوانين ⲁⲛⲁ- يعين الصعود، ومنها جاءت األانفورا ⲁⲛⲁⲫⲟⲣⲁ أي الصعيدة

شـــهد قداســـة البابا تواضروس الثاني مســـاء يوم الخميس األول من ديســـمبر 2022م، الحفل الذي نظمته الكلية اإلكليريكية الالهوتية باألنبا رويس 
بمقرها بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية بمناســـبة الذكرى التاســـعة والعشـــرين بعد المئة لتأسيســـها. افتتح قداســـة البابا قاعة »القديس حبيب جرجس« 
المطـــورة التـــي تـــم تجهيزها بأحدث وســـائل التعليم وأثنـــى عليها، وأعرب عـــن أمنياته باالســـتمرار في التطويـــر دون توقف لدعم العمليـــة التعليمية 
بالكليـــة. ثـــم توجه قداســـته يتقدمه خـــورس الكلية بقيادة األرشـــيدياكون إبراهيـــم عياد، حيث افتتـــح قاعة جديدة تـــم تجهيزها مؤخـــًرا كمركز مصغر 

بغرض  والمؤتمـــرات  للنـــدوات 
الكليـــة من هذه  تلبيـــة احتياجات 
األنشـــطة التثقيفية، وهـــي القاعة 

التـــي أقيمت فيهـــا االحتفالية. 

نيافـــة األنبـــا ميخائيل  ألقـــى 
القبـــة  لقطـــاع  العـــام  األســـقف 
كلمة هنأ  الكلية  وتوابعها ووكيـــل 
خاللها قداســـة البابا بالعيد العاشر 
لجلـــوس قداســـته، وعـــرض فيلم 
وثائقـــي بعنـــوان »يوم فـــي حياة 
إصدارات  عـــن  وآخر  إكليريكي” 
اإلكليريكيـــة إلى جانـــب عدد من 

األخرى.  الفقـــرات 

قداســـة  ألقـــى  الختـــام  فـــي 
البابـــا كلمتـــه التي شـــكر خاللها 
أعضـــاء هيئـــة تدريـــس الكليـــة 
وكافـــة العاملين على مـــا يبذلونه 
مـــن جهـــد فـــي خدمـــة التعليم، 
اإلكليريكيـــة  أن  إلـــى  مشـــيًرا 
هـــي قلـــب الكنيســـة تعليمّيًا وأن 
داعمين  كانـــوا  الكنيســـة  باباوات 

لإلكليريكيـــة منـــذ نشـــأتها.

حفل العيد الـ1٢9 تلأسيس اإللكرييكية
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يوم األحد هو بداية األسبوع، وابلقبطية ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ، أما ابليواننية ⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ أي يوم الرب

دشـــن قداســـة البابا تواضروس الثاني يوم الســـبت ۱0 ديســـمبر 2022م، كنيســـة 
الســـيدة العذراء ورئيس المالئكة رافائيل بمنطقة الجواهر في وســـط اإلســـكندرية. أزاح 
قداســـة البابا الســـتار، لـــدى وصوله إلى الكنيســـة، عـــن اللوحة التذكاريـــة التي تؤرخ 
لتدشـــينها، والُتقطـــت له صـــوًرا تذكارية أمـــام اللوحة ومعـــه اآلباء األســـاقفة العموم 
المشـــرفين علـــى القطاعات الرعوية باإلســـكندرية. توجه بعدها قداســـته إلى الكنيســـة 
لبـــدء صلوات التدشـــين، حيث تم تدشـــين المذبـــح الرئيس على اســـم الســـيدة العذراء 
ورئيـــس المالئكة رافائيل، والمذبح البحري على اســـم الشـــهيد مار مينـــا والقديس البابا 
كيرلـــس، والمذبـــح القبلي على اســـم القديس األنبا أبرآم أســـقف الفيوم. وُدِشـــنت كذلك 
أيقونـــة البانطوكراطور )ضابط الكل(، وأيًضا ُدِشـــن األيكونوســـتات )حامل األيقونات( 
وباقـــي أيقونـــات الكنيســـة. كما تم تدشـــين مذبح على اســـم الشـــهيد مـــار جرجس في 

السفلي. بالطابق  الموجودة  الكنيســـة 

وعقـــب صالة الصلح تمم قداســـته صلوات طقس ســـيامة 
أحد شمامســـة الكنيســـة في رتبة الدياكون )الشـــماس الكامل( 

باســـم الدياكون أبرآم. 

شـــارك فـــي الصلـــوات، أصحـــاب النيافة: األنبـــا باڤلي 
األســـقف العـــام لكنائس قطـــاع المنتـــزه، واألنبـــا إيالريون 
األســـقف العام لكنائـــس قطاع غـــرب اإلســـكندرية، واألنبا 
هرمينا األســـقف العـــام لكنائس قطاع شـــرق اإلســـكندرية، 
والقمـــص أبـــرآم إميـــل وكيـــل البطريركية باإلســـكندرية، 
واآلبـــاء كهنـــة الكنيســـة، وعـــدد كبيـــر مـــن اآلبـــاء كهنة 
اإلســـكندرية، وشـــعب المنطقة الذيـــن امتأت بهـــم جنبات 

وخارجها.  الكنيســـة 

حفل ختريج أوىل دفعات معهد تاريخ الكنيسة باملعادي

تدشني كنيسة العذراء واملالك بوسط اإلسكندرية بيد قداسة ابلابا

شـــهد قداســـة البابـــا تواضروس الثاني، يوم الســـبت ۳ ديســـمبر 2022م، حفل تخريج أولـــى دفعات معهد تاريخ الكنيســـة التابع إليبارشـــية المعادي، 
بحضـــور نيافـــة االنبـــا دانيال مطران اإليبارشـــية وســـكرتير المجمـــع المقدس وعميـــد المعهد. تضمـــن الحفل عرض فيلم تســـجيلي عن نظام الدراســـة 
وطريقـــة االلتحـــاق بالمعهـــد، وكلمات الثنين من خريجـــي الدفعة األولـــى، ونيافة األنبا دانيـــال، إلى جانب كلمة لقداســـة البابا. وفي كلمته تناول قداســـة 

البابـــا ثـــالث نقاط وصف مـــن خاللها تأثيـــرات التاريخ في حياة اإلنســـان: التاريخ هـــو الحياة، التاريـــخ معلم، التاريـــخ مضبوط بيد هللا.

وفـــي ضـــوء تقديم بعـــض الخريجين توثيًقـــا كاماًل لبعـــض الكنائس ضمن مشـــروع التخرج الخـــاص بهم، أعلن قداســـة البابا عـــن اإلعداد إلطالق 
مبـــادرة إلنشـــاء صندوق يوثـــق تاريخ كنائس الكرازة المرقســـية عن طريق إعداد موســـوعة متكاملة لها بعنوان »وثق كنيســـتك«، ويتولـــى معهد تاريخ 

الكنيســـة بالمعـــادي اإلشـــراف عليه ووضع الالئحـــة الداخلية له، وأعلن قداســـته عن تخصيـــص مبلغ مالي لدعم الصنـــدوق الجديد. 

في الختام سلم قداسته الخريجين، البالغ عددهم ٤۱، شهادات التخرج وبعض الهدايا والتقطوا معه صوًرا تذكارية. 
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ⲑⲱⲙⲥ- ⲧⲱⲙⲥ طمس الشيء أي طمره وخبأه يف األرض، والكلمة أصلها قبطي

قداسة ابلابا يلتيق كهنة قطاع أملاظة ومدينة األمل ورشق مدينة نرص

قداسة ابلابا يلتيق كهنة قطاع عني شمس واملطرية وحلمية الزيتون

التقـــى قداســـة البابـــا تواضروس 
الثانـــي فـــي الملحـــق اإلداري الجديد 
التابـــع للمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة 
يـــوم  مســـاء  بالعباســـية،  المرقســـية 
االثنيـــن ۱2 ديســـمبر 2022م، نيافة 
العـــام  األســـقف  اكليمنـــدس  األنبـــا 
لكنائس قطـــاع ألماظـــة ومدينة األمل 
وشـــرق مدينة نصر، وبرفقتـــه اآلباء 
كهنـــة القطـــاع وأســـرهم، وكان لقاًء 

لقداســـته معهم.  أبوًيـــا 

عبـــر نيافـــة األنبـــا أكليمندس في 
بدايـــة اللقـــاء عـــن شـــكره وتقديـــره 

لقداســـة البابا الهتمامه ومحبته ورعايته لكنائس 
القطـــاع، التي تعد تحت إشـــراف قداســـته، كما 
هنـــأ نيافته قداســـة البابا بالعيد العاشـــر لتجليس 
قداســـته وعلى افتتـــاح المبنـــى اإلداري الجديد. 
وقـــدم تقريًرا عـــن الخدمـــة بكنائـــس القطاع، 

ثم ألقى قداســـته علـــى اآلباء كلمـــة روحية عن 
»مفهـــوم الحيـــاة الروحية«، ثم أجرى قداســـة 
البابـــا حواًرا مـــع اآلبـــاء الكهنة واســـتمع إلى 
أســـئلتهم وقـــدم لهم فـــي الختام بعـــض الهدايا، 

والتقطـــوا مع قداســـته صـــوًرا تذكارية. 

ـــا قداســـة البابا لعمل زيـــارات رعوية لهذه  داعّيً
الكنائـــس. وفي بدايـــة كلمته رحب قداســـة البابا 
بنيافـــة األب األســـقف واآلباء الكهنـــة وأعضاء 
أســـرهم، مشـــيًرا إلى أن هذا اللقاء هو أول لقاء 
لمجمع كهنة يســـتضيفه المبنـــى اإلداري الجديد. 

التقى قداســـة البابـــا تواضروس الثاني فـــي الملحـــق اإلداري الجديد 
التابع للمقر البابوي بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، يـــوم الثالثاء ۱۳ 
ديســـمبر 2022م، نيافـــة األنبا آكســـيوس األســـقف العـــام لكنائس قطاع 
عين شـــمس والمطرية وحلميـــة الزيتـــون، وبرفقته اآلباء كهنـــة القطاع 
وزوجاتهـــم. ألقـــى نيافة األنبا أكســـيوس، كلمة فـــي بداية اللقـــاء هنأ في 
بدايتها قداســـة البابا بالعيد العاشـــر لجلوس قداســـته، وعلى افتتاح المبنى 
اإلداري الجديـــد، وقـــدم الشـــكر لقداســـة البابـــا الهتمامه الدائـــم بمتابعة 

العمـــل الرعـــوي فـــي كنائـــس القطاع، كمـــا قـــدم تقريًرا عـــن الخدمة 
بكنائـــس القطـــاع. ثم ألقى قداســـة البابـــا كلمة رحب خاللهـــا بنيافة األب 
األســـقف واآلباء الكهنـــة وزوجاتهم، مشـــيًرا إلى أن هذا اللقـــاء هو ثاني 
لقاء لقداســـته مع مجمع كهنة، يســـتضيفه المبنـــى اإلداري الجديد، وألقى 
قداســـة البابـــا عليهم كلمة روحية حـــول »معاٍن هامة فـــي الخدمة«. وفي 
الختام أجاب قداســـة البابا على أســـئلة الحضور، ومنحهـــم بعض الهدايا، 

والتقطوا مع قداســـته صـــوًرا تذكارية.

صـــدر حديًثا كتـــاب جديد لقداســـة البابا تواضـــروس الثاني بعنوان 
»قدموا فـــي إيمانكم فضيلـــة«. يتناول الكتاب الجديـــد فضائل عدد من 
الشـــخصيات الكتابيـــة التي ارتبطت بميالد الســـيد المســـيح واألحداث 
المصاحبـــة لـــه، حيث يبـــرز قداســـة البابا فـــي الكتـــاب فضيلة لكل 
شـــخصية من هذه الشـــخصيات مثل فضيلة االتضاع فـــي الحوار عند 
الســـيدة العـــذراء، وااللتصـــاق بالرب لدى حنـــة النبيـــة، والوفاء عند 
القديســـة أليصابات والثقة في وعود هللا عند ســـمعان الشـــيخ، وفضيلة 
الرجـــاء لدى زكريـــا الكاهن. يتوفر كتاب »قدموا فـــي إيمانكم فضيلة« 
فـــي مكتبة دير الشـــهيد مـــار مينا بمريـــوط وجميع مكتبـــات الكنائس 

المســـيحية.  والمكتبات  واألديرة 

كتاب جديد لقداسة ابلابا
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الصراط ابلعربية أي الطريق، وأصلها اليوانين ⲥⲧⲣⲁⲧⲁ ومنها تسمى طريق األوتوسرتاد

يوم األربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢م 
+ نيافـــة األنبـــا قزمان أســـقف إيبارشـــية 
ســـيناء الشـــمالية، ناقـــش قداســـــــــة البابا مع 
نيافته بعض األمور الخاصة بالخدمة الرعويــــة 

اإليبارشـــية.  في 

+ نيافـــة األنبـــا بيجـــول أســـقف ورئيـــس 
دير الســـيدة العـــذراء )المحرق( بجبل قســـقام، 
بالقوصيـــة، الذي عـــرض على قداســـته بعض 

بالدير.  الخاصـــة  الموضوعـــات 

يوم الخميس األول من ديسمبر ٢٠٢٢م 
+ نيافـــة األنبـــا جوزيـــف األســـقف العـــام 
بإفريقيـــا، الـــذي عـــرض على قداســـته بعض 
بالبـــالد  الخاصـــة  الرعويـــة  الموضوعـــات 

إفريقيا.  فـــي  التـــي يخدمهـــا  والمناطـــق 

+ نيافـــة األنبـــا أكســـيوس األســـقف العام 
لكنائـــس قطاع عين شـــمس والمطريـــة وحلمية 
الزيتون، حيـــث ناقش مع قداســـته بعض النقاط 

المتعلقـــة بالخدمة فـــي القطاع. 

يوم األحد ٤ ديسمبر ٢٠٢٢م 
+ نيافـــة األنبـــا أبـــرآم مطـــران إيبارشـــية 
الفيـــوم، حيث اطمأن قداســـة البابـــا على صحة 
نيافتـــه بعـــد العودة مـــن فترة عـــالج بالخارج، 

قداســـة البابـــا مـــع القنصـــل الجديد عـــن عمل 
الكنيســـة القبطيـــة بألمانيـــا وخدمتهـــا للجاليـــة 

هناك. المصريـــة 

+ الســـفيرة هبـــة محمـــد زكـــي، قنصـــل 
مصر فـــي الكويـــت. تحـــدث قداســـة البابا مع 
القنصـــل المصريـــة عن خدمة الكنيســـة القبطية 
األرثوذكســـية في دول الخليج، وخاصة الكويت.

 Victor بينيـــا  هوجـــو  فيكتـــور  الســـفير 
Hugo Peña، ســـفير جمهوريـــة باراجواي 
في القاهـــرة. جاء اللقاء بهـــدف التعارف، حيث 
قـــدم الســـفير نبذة عـــن دولة باراجواي وشـــكر 
قداســـة البابـــا على العالقـــة الطيبة مع قداســـة 
البابـــا فرانســـيس والكنيســـة الكاثوليكية، وطلب 
مـــن قداســـته الصـــالة مـــن أجل دولة وشـــعب 

باراجواي.

+ السفير آك    ســــــــل وابينهورســـــــــت 
Axel Wabenhorst، سفير أستراليــا الجديد 

مصــــر.  لدى 

يوم األربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢م 
+ نيافـــة األنبـــا صليـــب أســـقف ميت غمر 
ودقـــادوس وبـــالد الشـــرقية والنائـــب البابوي 
الـــذي عـــرض على  المنصـــورة،  إليبارشـــية 
قداســـته بعض األمـــور الخاصة بتدبيـــر الخدمة 

فـــي إيبارشـــية المنصورة.

كما عرض على قداســـته بعـــض الموضوعات 
الرعويـــة الخاصـــة بالخدمة في اإليبارشـــية. 

يوم الخميس ٨ ديسمبر ٢٠٢٢م 
+ اآلباء كهنة كنيســـة السيدة العذراء بمنطقة 
أرض الجولـــف بالقاهـــرة، حيث هنأوا قداســـته 
بمناســـبة الذكرى العاشـــرة لجلوس قداسته، كما 
عرضـــوا علـــى قداســـته بعـــض الموضوعات 

الخاصـــة بالخدمة في الكنيســـة. 

يوم األحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢م
)بالمقر البابوي باإلسكندرية( 

+ نيافـــة المطران جان ماري شـــامي النائب 
البطريركـــى العـــام لمصر والســـودان وجنوب 
الكاثوليـــك والذى  الملكييـــن  للـــروم  الســـودان 
تمت ســـيامته في شـــهر ســـبتمبر الماضي على 
يد البطريرك يوســـف عبســـي، وجـــاءت زيارة 

نيافتـــه على ســـبيل التعـــارف والتقدير. 

يوم الثالثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢م
)بالمقر البابوي بالقاهرة( 

+ الوزيـــر المفـــوض أميـــن أحمد حســـان، 
المقرر تســـلمه عمله مطلع العـــام المقبل قنصاًل 
لجمهوريـــة مصـــر العربيـــة فـــي فرانكفورت 
بألمانيـــا. جاء اللقـــاء بهدف التعـــارف وتحدث 

مقابالت قداسة ابلابا
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، عدًدا من الزائرين، كالتالي:

الكنيسة تنيع الاكتب الصحيف األستاذ مفيد فوزي

ألقـــى قداســـة البابا عظـــة االجتماع األســـبوعي، يـــوم األربعاء ۳0 
نوفمبـــر 2022م، في كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديس األنبا بيشـــوي 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية. وأعلن قداســـته عن سلســـلة تعليمية 
جديـــدة يقدمها طـــوال فترة صوم الميـــالد المجيد، تحت عنـــوان »حكمة 
الصـــوم«. ثم ألقى قداســـته العظة األولى من سلســـلة األصوام الكنيســـة، 
وُبثـــت العظة عبـــر القنوات الفضائية المســـيحية وقنـــاة C.O.C التابعة 
للمركـــز اإلعالمـــي للكنيســـة على شـــبكة اإلنترنت. وكانـــت العظة عن 
»حكمـــة اآلباء في وضـــع األصوام الكنســـية الكبـــرى األربعة« )صوم 
الميـــالد، الصوم الكبيـــر، صوم اآلباء الرســـل، صوم الســـيدة العذراء(.

كمـــا ألقى قداســـة البابـــا العظة في االجتماع األســـبوعي مســـاء يوم 
األربعاء 7 ديســـمبر 2022م، من كنيســـة الســـيدة العذراء والقديس األنبا 
بيشـــوي بالكاتدرائيـــة العباســـية، وُبثت العظـــة عبر القنـــوات الفضائية 
المســـيحية وقنـــاة C.O.C التابعـــة للمركـــز اإلعالمـــي للكنيســـة على 
شـــبكة اإلنترنت. في بداية العظة، ناشـــد قداســـة البابا إكليروس وشـــعب 

كنيســـة التوحيد األرثوذكســـية اإلريترية أن يتوحدوا فيما يخص مســـتقبل 
كنيســـتهم، عقـــب نياحة بطريرك الكنيســـة قداســـة أبونـــا كيرلس األول، 
وقـــدم قداســـة البابا العزاء للكنيســـة، وأعرب قداســـة البابا عن اســـتعداد 
الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية في معاونة الكنيســـة اإلريترية الشـــقيقة 
علـــى الحفـــاظ على وحدة الـــرأي. كما قدم قداســـة البابا التعزية لشـــعب 
إيبارشـــية المنصورة وكهنتهـــا وخدامها في نياحة مثلـــث الرحمات نيافة 
األنبا داود أســـقف اإليبارشـــية، وأثنى قداســـته على احتمـــال نيافة األنبا 
داود ألتعـــاب المرض بشـــكر وصبر خالل الســـنوات األخيـــرة. وأعلن 
قداســـة البابـــا في ختام العظـــة عن معـــرض يقيمه دار الكتـــاب المقدس 

األســـبوع التالي.

واســـتكمل قداســـته السلســـلة التعليميـــة الجديدة »حكمـــة األصوام في 
كنيســـتنا«، وتناول جـــزًءا من األصحاح الثالث من ســـفر صموئيل األول، 
وتأمـــل فـــي الهدف مـــن األصـــوام، وأن هللا يتكلم في الصمـــت والهدوء، 

ولمعرفـــة الطريق الســـليم يجب أن يبدأ اإلنســـان باألســـاس وهو األذن. 

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا

الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية برئاســـة قداســـة البابـــا تواضروس 
الثانـــي، تودع علـــى رجـــاء القيامة الكاتـــب واإلعالمي الكبير األســـتاذ 
مفيـــد فوزي، الـــذي فارق عالمنا الفانـــي اليوم بعد مســـيرة حافلة بالعطاء 
الفكري واإلنســـاني. لقـــد كان للراحل الكريم أســـلوب خـــاص في مجال 
عمله اإلعالمـــي والصحفي، وحمل علـــى كتفيه خبرات مهنية وإنســـانية 
عريضـــة، جعلتـــه ُيعد بيـــن القامـــات الكبرى فـــي اإلعـــالم المصري، 

ونهـــل كثيرون من خبراتـــه وصاروا لـــه تالميذ. كمـــا كان يحرص في 
برامجـــه الحوارية على أن يطـــرح العديد من القضايا التي تشـــغل الناس 
وتتالمس مـــع همومهم وتطلعاتهـــم. وإذ نودعه اليوم علـــى رجاء القيامة 
نســـأل الرب القدير أن ينيح نفســـه في فـــردوس النعيـــم، وأن يمنح عزاًء 

جزياًل ألســـرته المباركة ولتالميـــذه ومحبيه. 

األحد ٤ ديسمبر 2022م-2٥ هاتور ۱7۳٩ش. 
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السمكة ابلقبطية ⲧⲉⲃⲧ وابليواننية ⲓⲭⲑⲩⲥ وهي احلروف األوىل لعبارة »يسوع املسيح ابن هللا خملصنا«، لذلك صارت رمًزا مسيحًيا

إيبارشية ملوي وأنصنا واألشمونني

قـــام نيافة األنبـــا ديمتريوس مطـــران ملوي وأنصنا واألشـــمونين، 
صبـــاح يـــوم األحد 27 نوفمبـــر 2022م، بالكنيســـة المرقســـية بملوي 
)مقـــر المطرانية(، بســـيمة ســـتة من الشمامســـة كهنة للخدمـــة بكنائس 
اإليبارشـــية، وهم: )۱( الشـــماس رأفت منير كاهًنا على كنيســـة رئيس 
المالئكـــة غبـــلاير والقديـــس األنبـــا موســـى باســـم القس أيـــوب. )2( 
الشـــماس ســـامح عبد المالك كاهًنا على الكنيسة المرقســـية بملوي باسم 
القس ســـرجيوس. )۳( الشـــماس جون ســـعيد كاهًنا على كنيســـة رئيس 
المالئكـــة غبلاير والقديس األنبا موســـى - قبلي البلد باســـم القس جون. 
)٤( الشـــماس صموئيل حســـني كاهًنا على كنيســـة أطفـــال بيت لحم - 
دير البرشـــا باســـم القس إســـحق. )٥( الشـــماس مينا مجدي كاهًنا على 
كنيســـة الشـــهيد مار جرجس - الملكية البحرية باســـم القس أكســـيوس. 
)6( الشـــماس مينـــا بشـــرى كاهًنا على كنيســـة الشـــهداء والمعترفين - 
الملكيـــة البحرية باســـم القس إبيفانيوس. شـــارك في صلوات الســـيامة 
نيافة األنبا ماركوس أســـقف إيبارشـــية دمياط وتوابعهـــا. خالص تهانينا 
لنيافـــة األنبا ديمتريـــوس، ولآلباء الكهنـــة الجدد، ولمجمـــع اآلباء كهنة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشعب. 

إيبارشية ٦ أكتوبر وأوسيم

صلـــى نيافـــة األنبا دوماديوس أســـقف مدينـــة 6 أكتوبر وأوســـيم، 
القداس اإللهي يوم األحد ٤ ديســـمبر 2022م، بكنيســـة الســـيدة العذراء 
والقديـــس مار مرقس )مقر المطرانية(، وشـــاركه عـــدد كبير من اآلباء 
كهنة اإليبارشـــية، ورســـم نيافته عقب صـــالة الصلح ثـــالث من كهنة 
اإليبارشـــية فـــي رتبة القمصيـــة، وهـــم: )۱( القمص آنجيلوس ســـعيد 
كاهـــن بكنيســـة رئيس المالئكـــة ميخائيل بمنطقـــة ِابني بيتك الســـابعة. 
)2( القمص شـــنوده منير كاهن بكنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديس مار 
مرقـــس بأكتوبـــر. )۳( القمص ميخائيـــل القمص بقطر كاهن بكنيســـة 
الســـيدة العذراء والشـــهيد أبو فام الجندي بأوســـيم. خالص تهانينا لنيافة 
األنبـــا دوماديـــوس، ولآلبـــاء القمامصة الجـــدد، ولمجمع اآلبـــاء كهنة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشعب.

إيبارشية الوادي اجلديد والواحات

قام نيافة األنبا أرســـانيوس أســـقف الوادي الجديد والواحات، صباح 
يـــوم الجمعـــة ٩ ديســـمبر 2022م، في كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجس 
بمدينـــة الداخلة، وشـــاركه نيافة األنبا بموا أســـقف الســـويس، بســـيامة 
الشـــماس ميالد ماهر كاهًنـــا جديًدا للخدمة بالكنيســـة ذاتها باســـم القس 
مكاريـــوس. خالص تهانينـــا لنيافة األنبا أرســـانيوس، وللقس مكاريوس، 

ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب. 

إيبارشية بأبو قرقاص

قام نيافـــة األنبا فيلوباتير أســـقف أبو قرقاص، صبـــاح يوم الخميس 
األول من ديســـمبر 2022م، في كنيســـة الســـيدة العذراء بالفكرية )مقر 
المطرانية(، بســـيامة خمسة من الشمامســـة كهنة للخدمة بالكنيسة ذاتها، 
وهـــم: )۱( الشـــماس جرجس روماني كاهًنا باســـم القس عبد المســـيح. 
)2( الشـــماس جرجـــس نصيف كاهًنا باســـم القس هدرا. )۳( الشـــماس 
مينا عزت كاهًنا باســـم القس جورجيوس. )٤( الشـــماس يوســـف عادل 
كاهًنـــا باســـم القس شـــاروبيم. )٥( الشـــماس باســـم إكرام كاهًنا باســـم 
القس ســـيرافيم. شـــارك في صلوات القداس والســـيامة عـــدد من اآلباء 
كهنة اإليبارشـــية ومن بعـــص اإليبارشـــيات األخرى. خالـــص تهانينا 
لنيافـــة األنبـــا فيلوباتير، ولآلبـــاء الكهنة الجـــدد، ولمجمـــع اآلباء كهنة 

الشعب.  أفراد  وســـائر  اإليبارشية، 

سيامة دياكون يف إيبارشية طموه
صلى نيافة األنبا صموئيل أســـقف طموه، 
صبـــاح يـــوم األحـــد ۱۱ ديســـمبر 2022م، 
القداس اإللهي بكنيســـة الشـــهيد اســـتفانوس 
والقديـــس األنبـــا صموئيـــل المعتـــرف بمقر 
المطرانية، وخالله ســـام الشماس زكريا عبد 
الســـيد شماًســـا كاماًل باســـم دياكون زكريا.

خالـــص تهانينا لنيافة األنبـــا صموئيل، وللدياكـــون زكريا، ولمجمع 
اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشعب. 
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من أشهر املأكوالت يف شهر كيهك األمساك النيلية، وذلك الحنسار مياه النيل فيسهل صيدها

سيامة أربعة دياكونيني يف إيبارشية شبني القناطر

صلى نيافة األنبا نوفير أســـقف إيبارشـــية شـــبين القناطر وتوابعها، 
صباح يوم األربعاء 7 ديســـمبر 2022م، القداس اإللهي بكنيســـة السيدة 
العـــذراء )مقر المطرانيـــة(، وخالله ســـام: )۱( الخادم مـــالك ابراهيم 
شماًســـا كاماًل باســـم دياكون آنجيلوس، )2( والخادم فرج وهبة شماًســـا 
كامـــاًل باســـم دياكون ميخائيـــل، )۳( والخادم كميل حكيم شماًســـا كاماًل 
باســـم دياكـــون رافائيل، )٤( والخادم ثروت جميل شماًســـا كاماًل باســـم 
دياكـــون ســـولاير، للخدمة بكنائـــس اإليبارشـــية. خالص تهانينـــا لنيافة 
األنبـــا نوفيـــر، وللدياكونيين الجـــدد، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفراد الشعب. 

حول احلالة الصحية نليافة األنبا باخوميوس
بيان صادر عـــن مطرانيـــة البحيرة بخصـــوص الحالة الصحية 

لنيافة األنبـــا باخوميوس: 

تطمئـــن إيبارشـــية البحيرة وتوابعهـــا كل األحباء فـــي كل مكان 
أن صاحـــب النيافـــة األنبـــا باخوميوس مطـــران البحيـــرة وتوابعها 
ورئيـــس دير القديس مكاريوس الســـكندري بجبل القاللـــي بالبحيرة، 
بصحـــة جيدة وموجـــود حالًيا بلنـــدن لمتابعة الحالة الصحيـــة لنيافته 

واســـتكمال العالج. 

ونيافتـــه يتابع كل الخدمات والمســـئوليات الخاصة باإليبارشـــية، 
وبنعمة الســـيد المســـيح وبركة صلـــوات وحضور صاحـــب النيافة 
األنبا باخوميوس تقيم اإليبارشـــية االحتفال بالعيد الواحد والخمســـين 
لتأســـيس اإليبارشـــية وســـيامة نيافتـــه الســـاعة الثامنة مـــن صباح 

االثنيـــن الموافق ۱2 ديســـمبر 2022م. 

ونعمة السيد المسيح تشملنا جميًعا. 

األربعاء ۳0 نوفمبر 2022م 

كما أعلنت إيبارشـــية البحيـــرة ومطروح والخمس مـــدن الغربية 
يوم االثنين ۱2 ديســـمبر 2022م، أن نيافـــة األنبا باخوميوس مطران 
اإليبارشـــية قد غادر المستشـــفى التـــي كان يعالج فيهـــا خالل األيام 
الماضيـــة، وأنه ســـوف يعود إلى مقر كرســـيه خالل أيـــام، وأرفقت 
اإلعالن بمقطع فيديو يشـــكر خاللـــه نيافته مهنئيه بمناســـبة الذكرى 

الواحدة والخمســـين لسيامته أســـقًفا لإليبارشية. 

تسجيل ملف رحلة »العائلة املقدسة« 
ىلع قائمة الرتاث اثلقايف 

بمنظمة ايلونسكو
نجحت مصر يـــوم األربعاء ۳0 نوفمبر 2022م، في تســـجيل 
ملـــف االحتفـــاالت المتعلقة برحلـــة »العائلة المقدســـة« بها على 
القائمـــة التمثيليـــة للتـــراث الثقافـــي غير المـــادي لإلنســـانية في 
منظمـــة اليونســـكو. أعلنت ذلك اللجنـــة الدولية الحكوميـــة الدولية 
التابعـــة لليونســـكو لصـــون التـــراث الثقافي غير المـــادي، خالل 
دورتهـــا الســـابعة عشـــرة، المقامة حالًيـــا في العاصمـــة المغربية 
الربـــاط. كانـــت وزارات الثقافـــة والخارجية والســـياحة واآلثار 
قـــد بذلت جهـــًدا مميًزا في هـــذا الملف باالشـــتراك مع الكنيســـة 
القبطية األرثوذكســـية، وعدد من المؤسســـات األهلية عبر الســـنين 
الماضية. وحشـــدت مصر تأييًدا واســـًعا وصل إلـــى حد اإلجماع، 
خالل اجتماعات اللجنة الدولية لليونســـكو وصـــواًل لصدور القرار 

بتســـجيل الملف.

مشاركة الكنيسة يف حفل تنصيب 
د. جمدي يعقوب 

رئيًسا رشفًيا للجامعة الربيطانية

شـــارك نيافة األنبـــا إكليمندس األســـقف العـــام لكنائس قطاع 
ألماظـــة ومدينة األمل وشـــرق مدينة نصر، نائًبا عن قداســـة البابا 
تواضـــروس الثانـــي، يوم الســـبت ۳ ديســـمبر 2022م، في حفل 
تنصيب الدكتور مجدي يعقوب رئيًســـا شـــرفًيا للجامعة البريطانية 
بمصـــر، وتكريـــم الفائزيـــن بجائزة محمـــد فريد خميـــس للتميز 
العلمـــي. وذلك بحضـــور بعض الـــوزراء، والســـفير البريطاني 
بمصـــر، والســـيدة فريدة خميـــس رئيـــس مجلس أمنـــاء الجامعة 
البريطانيـــة بالقاهـــرة، والدكتـــور محمـــد لطفي رئيـــس الجامعة 
البريطانيـــة في مصر، وأعضـــاء هيئة التدريـــس بالجامعة، وعدد 

العامة.  الشـــخصيات  من 



جملة الكرازة -  ١٦ ديسمرب 142022

و فيه تزداد برودة اجلو، فيقولون »كيحك برد فوق وبرد حتت«

مشاركة جلنة معاجلة اإلدمان باملجمع املقدس 
يف برنامج الوقاية من املخدرات

شـــارك نيافة األنبـــا ميخائيل األســـقف العام لقطـــاع كنائس حدائق 
القبـــة وتوابعها ومقـــرر اللجنـــة المجمعيـــة للصحة النفســـية ومكافحة 
اإلدمان، فـــي فعاليات إطـــالق برنامـــج الوقاية من المخـــدرات والذي 
ســـيتم تنفيـــذه بالتعاون بيـــن وزارتي التضامـــن االجتماعـــي، والتربية 
والتعليـــم ويقوم علـــى تنفيذه ۱000 شـــاب وفتاة مـــن المتطوعين لدى 
صنـــدوق مكافحة وعـــالج اإلدمـــان والتعاطـــي حيث مـــن المقرر أن 
يتضمـــن البرنامـــج عمل حملـــة توعية في ســـتة آالف مدرســـة وعمل 
دوري رياضـــي تحت شـــعار »أنت أقـــوى من المخـــدرات« وغيرها 

من األنشـــطة. 

وأشـــادت الســـيدة نيڤيـــن القبـــاچ وزيـــرة التضامـــن االجتماعي 
ورئيـــس مجلـــس إدارة صندوق مكافحـــة وعالج اإلدمـــان والتعاطي، 
فـــي كلمتهـــا بالدور الذي تقـــوم به الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية في 

اإلدمان.  مكافحـــة  مجال 

ومن جهته شـــكر نيافـــة األنبا ميخائيـــل الجهود المتميـــزة لصندوق 
مكافحـــة العـــالج والتعاطي فـــي حماية أبنائنـــا من مخاطـــر اإلدمان، 
مبدًيا اســـتعداد اللجنة المجمعية للصحة النفســـية للتعـــاون مع الصندوق 

في إطـــار خطة الدولـــة في مكافحـــة اإلدمان. 

دعًما جلهود القضاء ىلع العنف ضد املرأة
الاكتدرائية املرقسية بالعباسية تيضء باللون الربتقايل

أضـــاءت الكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية يوم الجمعة ٩ ديســـمبر 
2022م، أنوارهـــا باللـــون البرتقالـــي، تضامًنـــا من الكنيســـة القبطية 

األرثوذكســـية في إطار إطـــالق المجتمع الدولي حملـــة »الـ۱6 يوم من 
النشـــاط للقضاء علـــى العنف ضـــد المرأة«. 

ويرمـــز اللون البرتقالي إلى مســـتقبٍل خاٍل من جميع أشـــكال العنف 
ضـــد المرأة فـــي جميع أنحـــاء العالم. وخـــالل الـ۱6 يوم من النشـــاط 
تضـــاء المباني والمعالم األثرية الشـــهيرة في جميع أنحـــاء العالم باللون 
البرتقالـــي كدعـــوة لزيادة الوعي وحشـــد الجهـــود إلى جانب إرســـال 
رســـالة إلى العالم بأســـره مفادهـــا أن العنف ضد النســـاء والفتيات أمر 

مقبـــــول.  غيـــر 

ُيذكـــر أن الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية أصدرت في شـــهر أبريل 
مـــن العـــام الماضي وثيقة حـــول موقفها من العنف ضـــد المرأة، أعلنت 
خاللهـــا رفضهـــا القاطع لكل أشـــكال العنف ضـــد المرأة، ســـواًء أكان 
ـــا، وكذلك مناهضتها ألي ممارســـات ضارة  ـــا أو معنوّيً جســـدّيًا أو لفظّيً
تـــؤدي إلى معاناة المـــرأة أو تنتقص من حقوقهـــا أو كرامتها مثل ختان 
اإلنـــاث والـــزواج المبكر والزواج القســـري والتحرش الجنســـي وهتك 

العـــرض واالغتصاب وغيره. 

“املكرسة وحياة األمانة وااللزتام” 
يف مؤتمر جلنة اتلكريس ابلتويل

نظمـــت لجنة التكريـــس البتولي المنبثقـــة من اللجنة العامة لشـــئون 
اإليبارشـــيات بالمجمع المقـــدس مؤتمًرا عاًما للمكرســـات، تحت عنوان 
»المكرســـة وحياة األمانة وااللتـــزام«، وجاء المؤتمر علـــى مرحلتْين، 
األولـــى في الفتـــرة مـــن 28 نوفمبر حتـــى ۳0 نوفمبـــر 2022م، في 
مزرعـــة العجايبـــي بمدينـــة العبـــور، وشـــملت ۱7 مجمع تكريســـي 
للمكرســـات فـــي إيبارشـــيات الوجـــه البحـــري، والمرحلـــة الثانية في 
الفتـــرة من ٥ ديســـمبر حتـــى 7 ديســـمبر الحالي، فـــي مزرعة وادي 
الملوك بالمنيا، وشـــملت ۱٥ مجمع تكريسي للمكرســـات في إيبارشيات 
الوجـــه القبلـــي. حاضر في المؤتمـــر إلى جانب نيافة األنبا بموا أســـقف 
الســـويس ومقـــرر اللجنة المضيـــف للمؤتمـــر، أصحاب النيافـــة األنبا 
تادرس مطران بورســـعيد، واألنبا ثيؤدوســـيوس أســـقف وسط الجيزة، 
واألنبا ثاؤفيلس أســـقف منفلوط، واألنبا مكاريوس أســـقف المنيا، وأيًضا 
األب القس موســـى سمير كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء بالسويس. كما 
تضمـــن المؤتمر ورش عمل وحلقـــات نقاش حول موضـــوع المؤتمر، 
وتبـــادل للخبـــرات بين المكرســـات، الالتي بلغ عددهن ۱80 مكرســـة. 
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وفيه يقصر فيه النهار، لذلك يقولون »كياك صباحك مساك«

إعالن نتائج مهرجان الكرازة املرقسية ٢0٢٢ 

أقيم بقاعـــة القديس أثناســـيوس، بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية 
حفـــل إعالن نتائـــج المراكز األولـــى لمهرجان الكرازة المرقســـية للعام 
الجاري 2022 بحضور أصحاب النيافة: األنبا موســـى أســـقف الشباب 
ومقـــرر اللجنة المركزية، واألنبا رافائيل األســـقف العـــام لكنائس قطاع 
وســـط القاهـــرة، واألنبـــا آنجيلوس األســـقف العام لكنائس قطاع شـــبرا 
الشـــمالية، واألنبا أكســـيوس األســـقف العام لكنائس قطاع عين شـــمس 

الزيتون.  والمطرية وحلميـــة 

أول قداس يف بورتو بالتا 
جبمهورية ادلومينياكن

صلى نيافة األنبا يوســـف أســـقف بوليڤيا يوم األربعـــاء ۳0 نوفمبر 
2022م، القداس اإللهي في كنيســـة الســـيدة العذراء والقديس مار مرقس 
فـــي مدينة بورتو بالتا بجمهوريـــة الدومينيكان بمنطقـــة الكاريبي، وهو 
أول قـــداس ُيصلى هنـــاك. وتجري حالًيا عمليات اســـتكمال تشـــطيبات 
مبنى الكنيســـة تمهيًدا لتجهيـــزه إلقامة الصلوات والخدمات. شـــارك في 
صلـــوات القداس الدياكون ماركـــوس الذي يخدم في إيبارشـــية بوليڤيا. 

نيافة األنبا فام يفتتح مركز »شباب اتلحدي« 
ملتحدي اإلاعقة اذلهنية

افتتـــح نيافة األنبا فام أســـقف شـــرق المنيـــا وتوابعها، يوم الســـبت 
۳ ديســـمبر 2022م، مركز »شـــباب التحدي« لمتحدي اإلعاقة الذهنية 
بقريـــة نزلة عبيـــد التابعة لإليبارشـــية. يشـــتمل المركز على مدرســـة 

لتعليم المهـــارات والتخاطب، والتقـــى نيافته بالمخدوميـــن والخدام. 

“األصوام الكنسية” يف رسالة ماچستري 
بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية

نوقشـــت يـــوم الثالثاء 6 ديســـمبر 2022م في كليـــة اآلداب جامعة 
اإلســـكندرية رســـالة الماچســـتير الُمقدمة من الباحـــث الراهب القمص 
بطـــرس البرموســـي بعنوان »دراســـة ونشـــر مخطوط مجمـــع قوانين 
لفـــرج هللا اإلخميمي- دراســـة األصـــوام نموذًجا”. تكونـــت لجنة الحكم 
والمناقشـــة مـــن: األســـتاذ الدكتـــور حمدي عبد المنعم حســـين أســـتاذ 
التاريـــخ والحضـــارة اإلســـالمية بقســـم التاريـــخ كليـــة اآلداب جامعة 
اإلســـكندرية مناقًشا ورئيًســـا. األستاذ الدكتور رشـــا فاروق السيد أستاذ 
اآلثار المصرية قســـم التاريخ واآلثار المصرية واإلســـالمية كلية اآلداب 
جامعة اإلســـكندرية مشرًفا. األســـتاذ الدكتور يوحنا نســـيم يوسف أستاذ 
القبطيـــات جامعة ديفينتي بملبورن مشـــرًفا مشـــارًكا. األســـتاذ الدكتور 
نجالء حمدي بطرس أســـتاذ ورئيس قســـم التراث الشـــرقي المســـيحي 

بمعهد الدراســـات القبطية عضًوا ومناقًشـــا. 

وقد اُجيزت الرســـالة وتـــم منح الباحث درجة الماچســـتير في األدب 
القبطـــي من معهد البحوث والدراســـات القبطية بجامعة اإلســـكندرية مع 
التوصيـــة بطبـــع الرســـالة. أشـــارت اللجنة إلـــى أن هذه الرســـالة هي 
أول دراســـة أكاديمية تقـــدم في جامعة اإلســـكندرية في مجـــال التراث 

الشرقـــي.  المسيحــي 

حضر المناقشـــة عدد مـــن رهبان الديـــر وأعضاء هيئـــة التدريس 
بكليـــة اآلداب والعديـــد من الباحثيـــن المهتمين بالدراســـات القبطية. 

وأكد األســـتاذ الدكتور هانـــي خميس عميد كليـــة اآلداب على أهمية 
البحـــث العلمـــي والدراســـات القبطية. جـــاء ذلك خالل اســـتقباله اآلباء 
الرهبـــان وأعضـــاء لجنة المناقشـــة، بمكتبه عقب انتهاء المناقشـــة، كما 

قـــدم التهنئة للباحث على نشـــر هـــذا المخطوط األثـــري الهام. 
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شهر كيهك ⲕⲓⲁⲕ وابلصعيدية ⲕⲓⲁϩⲕ ويُنطق كيحك كقول الناس قدميًا

ونحـــن نقترب من نهايـــة العام، 
نـــود أن نتكلـــم عـــن كيفيـــة التوبة 
ومحاســـبة النفـــس، لتكـــون الســـنة 
الجديـــدة أفضل من الســـابقة.. وإليك 
بعض الخطـــوات التي قد تســـاعدك 

فـــي ذلك.

واعـــرف  نفســـك  حاســـب 
الخطيـــة خطـــورة 

الخطـــوة األولى فـــي التوبة هي 
محاســـبة النفـــس. اجلس مع نفســـك 
وحاســـبها مثلما فعـــل األبن الضال.. 
مـــا الذي ســـلبني ســـعادتي وراحتي 
وفرحي وســـالمي؟ ما الـــذي جنيته 
طـــوال ليل حياتـــي المظلمـــة نتيجة 
أفعالي األثيمـــة؟... إن كنت صريًحا 
مـــع نفســـك وأميًنـــا في محاســـبتها 
فســـتكون الخاتمة وقفة خاشـــعة أمام 
هللا، وصـــالة خارجة مـــن قلب ملؤه 
الخجل، ووجًها ُمنّكًســـا إلى أســـفل، 
وعينيـــن دامعتين، ويـــًدا تقرع على 
الصـــدر في نـــدم، وشـــفتين ترددان 
نفس كلمـــات ذلك االبـــن: »أخطأت 
يا أبتاه إلـــى الســـماء وقدامك...«. 

إن حســـاب النفــــــــس هـــو من 
للحيـــــــــــاة  األساســـية  المقومـــات 
الروحيـــة. نحـــن قـــد نخجـــل مـــن 
كشـــف أنفســـنا أمام اآلخرين، ولكننا 

أنفســـنا. ال نخجـــل من 

١( ولكي تتخلـص من الخطية 
ل بد ان تعرف مخاطرها:

بالخطية  الســـالم:  القلق وفقدان 
فقـــد اإلنســـان ســـالمه وورث بداًل 
ـــا األَْشـــَراُر َفَكاْلَبْحِر  منـــه القلق »أَمَّ
أَْن  َيْســـَتِطيُع  ـــُه الَ  اْلُمْضَطـــِرِب ألَنَّ
َيْهـــَدأَ َوَتْقـــِذُف ِمَياُهُه َحْمـــأًَة َوِطيًنا. 
إَِلِهي لِأَْشـــَراِر«  َقـــاَل  َلْيَس َســـالٌَم 

)إش٥7:2۱،20(.

الحـــزن  إن  والكآبـــة:  الحـــزن 
والكأبـــة مـــن ثمـــار الخطيـــة، فبنو 
إســـرائيل برغم جمال المـــكان الذي 
أُِســـرو فيـــه، إال أنهم »َعَلـــى أَْنَهاِر 
أَْيًضاِعْنَد  َبَكْيَنـــا  َجَلْســـَنا.  ُهَناَك  َباِبَل 
)مز۱۳7(. ِصْهَيـــْوَن«  ْرَنـــا  َتَذكَّ َما 

رأينـــا  هكـــذا  الرجـــاء:  قطـــع 
أن القلـــق والحـــزن والكآبـــة هـــي 
ثمـــرة مـــن ثمـــرات الخطيـــة، فيها 
ســـم الموت. قـــد تكبر هـــذه الثمرة 
وتـــؤدي بصاحبهـــا إلى حـــد اليأس 

وقطـــع الرجـــاء واالنتحـــار

إن  بالنـــاس:  العالقـــة  إســـاءة 
كانـــت الخطيـــة تحرمنا ســـالمنا مع 

هللا وعالقتنـــا الطيبة بـــه، فهي تفعل 
ذلك مـــع النـــاس. هـــي تعـــدٍّ على 
وصايا هللا، وهـــــــي تعدٍّ على الناس 
أيًضا )القتـــــل، السرقة، الضـــرب، 

الزنى، الغضـــــب...(.

٢( تسّبب غضب هللا: 
فبســـببها لعـــن هللا األرض التي 
خلقها وأحســـن تكوينهـــا، فقال آلدم 
بعـــد أن أخطـــأ: »َمْلُعوَنـــٌة األَْرُض 
ِبَســـَبِبَك« )تـــك۱7:۳(.  تذكر أيًضا 
)2بـــط2:٥-6(،  وعمـــوره  ســـدوم 
الـــذي زنوا،  إســـرائيل  بني  وعقاب 
وبســـبب الخطية ضـــرب الرب بني 
اســـرائيل في البرية )۱كـــو8:۱0(. 
فالخطيـــة تفصـــل بيننا وبيـــن إلهنا 
فـــال تصل صرخاننـــا إليه »َهـــا إِنَّ 
بِّ َلْم َتْقُصْر َعـــْن أَْن ُتَخلَِّص  َيَد الـــرَّ
َوَلـــْم َتْثَقْل أُُذُنـــُه َعْن أَْن َتْســـَمَع. َبْل 
آَثاُمُكـــْم َصـــاَرْت َفاِصَلًةَبْيَنُكـــْم َوَبْيَن 
إَِلِهُكـــْم َوَخَطاَياُكـــْم َســـَتَرْت َوْجَهـــُه 
َعْنُكـــْم َحتَّى الَ َيْســـَمَع« )إش٥٩:۱، 

2؛ راجـــع مـــز۱8:66؛ 2٥:٥(.

٣( تأمل تفاهة العالم:
انظـــر إلـــى العالـــم فـــي تفاهته 
واعلـــم أنـــه باطـــل األباطيـــل الكل 
تدعه  العالـــم وال  اســـتعمل  باطـــل. 
يســـتعملك. وِعـــش فـــي العالـــم وال 
تدعه يحيا في قلبك. واســـأل نفســـك: 
واألباطـــرة  الملـــوك  أيـــن مضـــى 
والعظمـــاء واألغنياء؟ هل تســـتطيع 
أن تميـــز بيـــن عظـــام أحـــد وآخر؟ 
إيـــاك أن تلهيك أمجـــاد العالم الزائلة 
وغـــروره الباطـــل عـــن االهتمـــام 
أمـــر  فتهمـــل  نفســـك،  بخـــالص 
خالصـــك وتؤجل توبتـــك. إن أمجاد 
العالـــم الزائلة هي الفـــخ الذي ينصبه 
لك العـــدو.. تذكـــر الغنـــي الغبي..

اعـــرف قيمة نفســـك: لو عرفت 
قيمة نفســـك لمـــا أهملـــت خالصها 
ولمـــا توانيت عن توبتها. إن نفســـك 
هي أســـمى وأثمـــن مـــن العالم وما 
ـــُه َمـــاَذا َيْنَتِفُع اإلِْنَســـاُن َلْو  فيه »ألَنَّ
َرِبـــَح اْلَعاَلـــَم ُكلَُّه َوَخِســـَر َنْفَســـُه« 
)مـــت26:۱6(. ومـــن العجيـــب أن 
نظامها  فـــي  بأجســـادهم  الناس  يهتم 
ومظهرها، وال يهتمون بأنفســـهم في 

ونقاءها! طهارتهـــا 

أنت اآلن فـــي زمن الرحمة، فإن 
أهنت العـــدل ههنا يمكنـــك اإللتجاء 
إلى الرحمة، لكـــن إن أهنت الرحمة 

فإلى من تلتجـــئ حينئذ؟!

avvatakla@yahoo.comhgby@suscopts.org
مـــن أعمـــق وأجمل مـــا ورد 
القائل:  المثـــل  األمثـــال  في ســـفر 
»أمـــا يضـــل مخترعو الشـــر؟ أما 
الرحمـــة والحق فيهديـــان مخترعي 
وبحســـب  )أم22:۱٤(.   الخيـــر« 
الترجمـــة الســـبعينية: »الضالـــون 
يخترعـــون الشـــر، أمـــا الرحمـــة 
والحـــق فيخترعهمـــا الصالحون«. 
وما اســـتوقفني في ذلك المثل كلمة 
“مخترعـــو”. ومعنـــى الكلمـــة في 
أصلها العبـــري واليوناني: اختراع، 
بنـــاء، صناعـــة، حفر علـــى لوح، 
حـــرث أرض. وكل هـــذه المعاني 
تشـــير إلـــى أفعال تحتـــاج لتخطيط 
وإبـــداع وجهـــد لتنفيذ اختـــراع ما. 
والحقيقـــة أن ذلك المثـــل وإن كان 
المثـــل الوحيـــد الذي يتحـــدث عن 
اختـــراع الخير في ســـفر األمثال، 
إاّل أنـــه ليـــس المثل الوحيـــد الذي 
يتحـــدث عـــن اختراع الشـــر. »ال 
تخترع شـــًرا علـــى صاحبك وهو 
)أم2٩:۳(؛  آمًنـــا«  لديـــك  ســـاكن 
األثيم...  الرجـــل  اللئيـــم،  »الرجل 
فـــي قلبه أكاذيب. يخترع الشـــر في 

)أم۱2:6-۱٤(.  حيـــن«  كل 

واختراع الشـــر عبارة ليســـت 
المســـامع وال عن  بغريبـــة علـــى 
خبـــرات الحياة. فال بـــد وأن نكون 
جميعنـــا قد تواجهنا مـــع اختراعات 
الشر ســـواء على مستوى شخصي 
أم مســـتوى عـــام. فـــكل مؤامرات 
اختراع شـــر. ومن  األشـــرار هي 
أمثلتهـــا علـــى المســـتوى العـــام: 
وتدابيـــر  الحـــروب،  مؤامـــرات 
األوبئـــة، والكـــوارث، واســـتخدام 
العلـــوم والمعامـــل والمصانع لعمل 
تهدف  أســـلحة  وتصنيع  اختراعات 
لتدميـــر البشـــرية، وإنتـــاج األفالم 
اإللكترونية  واأللعـــاب  اإلباحيـــة، 
والشـــباب...  لأطفـــال  المدمـــرة 
إلـــخ. أمـــا األمثلة على المســـتوى 
الشـــخصي فهـــي متعـــددة أيًضـــا 
الُمدبَّرة من زمالء  المكائـــد  ومنها: 
العمـــل، أو الجيـــران، أو األقارب، 

أو الـــزوج أو الزوجـــة... إلخ. 

الشـــر  أن مختـــرع  والحقيقـــة 
األول بامتياز هـــو عدو الخير الذي 
ال يكّل وال يمـــّل، وهو الذي يوحي 
ألعوانـــه من البشـــر بـــكل ما هو 
الشـــرور. من  إبداعات  متطور في 
أجـــل هذا وضـــع لنا آباء الكنيســـة 
الُمقادون بالـــروح القدس أن نصلي 

صـــالة الشـــكر عـــدة مـــرات في 
اليـــوم الواحد ســـواء فـــي األجبية، 
أو القـــداس، أو أي صالة طقســـية. 
ومن ضمن عباراتها: »كل حســـد، 
وكل تجربـــة، وكل فعل الشـــيطان، 
وقيام  األشـــرار،  النـــاس  ومؤامرة 
والظاهريـــن،  الخفييـــن  األعـــداء 
انزعهـــا عنا وعن ســـائر شـــعبك 

هذا«. المقـــدس  وعن موضعـــك 

عبـــارة  إلـــى  لنأتـــي  واآلن 
»مخترعـــو الخيـــر«. إنهـــا حًقـــا 
عبـــارة عجيبة ال بـــد أن تقودنا ألن 
نتســـائل ما هو يـــا تـــرى اختراع 
الخيـــر؟ إن كان الفعـــل المســـتخدم 
في هـــذه العبـــارة هو نفســـه الفعل 
»مخترعو  عبـــارة  في  المســـتخدم 
الشـــر« فإن ذلك يعنـــي أن اختراع 
الخيـــر يتطلـــب نفـــس التخطيـــط، 
والجهـــد، والســـعي الـــدؤوب الذي 
والترجمة  الشـــر.  اختـــراع  يتطلبه 
الســـبعينية لهذا المثل تعطينا تعريًفا 
أوضح الختـــراع الخيـــر إذ تقول: 
»أمـــا الرحمة والحـــق فيخترعمها 
الصالحون«. يعني ذلـــك أن الخير 
المطلوب مـــن كل أبنـــاء الملكوت 
بل وإبداعه  اختراعـــه  االجتهاد في 
هو كل ما يرتبـــط بالرحمة والحق. 

والمختـــرع األول للخير بامتياز 
هـــو إلهنـــا كلـــي الصـــالح. فكل 
عمـــل الخلـــق الذي أتمه فـــي البدء 
تدابير  هـــو اختـــراع خيـــر، وكل 
الخـــالص التـــي اعتنـــى بهـــا من 
أجلنا منـــذ األزل هي اختراع خير، 
وكل عنايتـــه الفائقـــة بـــكل الخليقة 
هي اختـــراع خيـــر. بالتالي، ينبغي 
علينـــا أن نتشـــبه بأبينا الســـماوي 
ونجتهد فـــي اختـــراع الخير، وإال 
نســـقط تحت الحكم والدينونة لكون 
أبنـــاء الظلمة أكثـــر غيرة ودأب في 
اختراع الشـــر من أبنـــاء النور في 
اختراع  ومجـــاالت  الخير.  اختراع 
أمثلتهـــا:  ومـــن  عديـــدة،  الخيـــر 
المتخاصمين،  بين  الســـالم  صناعة 
كل تدبير صالح فـــي كافة مجاالت 
الخدمـــة، الكلمـــات الُمصَلحة بملح 
فـــي األحاديـــث، اإلبداعـــات الفنية 
واألدبيـــة الروحية... إلـــخ أنظروا 
الســـيدة  أســـرعت  كيـــف  مثـــاًل 
العـــذراء فـــي الذهـــاب ألليصابات 
واالجتهـــاد في خدمتهـــا فاخترعت 
خيـــًرا. باختصـــار، كل عمل مذخر 

بالمحبـــة هو اختـــراع خير!! 
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كاين وماين ابلقبطية ⲕⲉⲛⲓ ⲙⲉⲛⲓ أي السمن والعسل، داللة على العشرة احلسنة

f.beniamen@gmail.com
تناولنـــــا في المقاالت السابقــــة 
مختصًرا عما ورد عن اإلكليـــروس 
في قوانيـــن اآلباء الرســـل الـ۱27، 
ونبـــدأ بنعمـــة المســـيح الحديث هنا 
عن الموعوظيـــن وعمادهم كما ورد 
قوانين  تتلخـــص  القوانيـــن.  بنفـــس 
الموعوظين  يخـــص  فيمـــا  الرســـل 
حـــول شـــروط قبولهـــم، والوظائف 
التـــي ال ُيقبـــل معهـــا الموعوظ في 
العمـــاد، وتعليمهـــم، واستشـــهادهم، 
وعمادهم،  للمعموديـــة  واالســـتعداد 

وذلـــك على النحـــو اآلتي:

شـــروط قبـــول الموعوظين: لم 
يكـــن كل مـــن يحضر إلى الكنيســـة 
طالًبـــا المعمودية يتم قبوله مباشـــرة، 
بـــل كان هنـــاك اشـــتراطات خاصة 
إجـــراءات  ثـــم  توافرهـــا،  ينبغـــي 
تتـــم  حتـــى  معـــه  ُتتبـــع  خاصـــة 
الشـــروط  هذه  وتتلخص  معموديته.. 
في اآلتي: ١( ُيســـأل أواًل عن ســـبب 
طلبهـــم اإليمان، ويشـــهد لهـــم الذين 
أحضروهم، وُيســـأل عن ســـيرتهم، 
وإن كان أحدهـــم مملـــوًكا فـــإن لـــم 
يشـــهد له مواله فليخـــرج، وإن كان 
مـــواله وثنًيـــا فُيعلـــم إن كان ذلـــك 
يغضـــب مـــواله لئال يحدث شـــغب. 
٢( إن كان أحـــد لـــه زوجة أو كانت 
واحـــدة متزوجة فلُيعلَّمـــوا بأن يكتفي 
الرجـــل بزوجته والواحـــدة بزوجها. 
٣( إن كان أحـــد لـــم يقم مـــع امرأة 
ــم أن ال يزنـــي، بـــل يتـــزوج  فلُيعلّـَ
حســـب النامـــوس. ٤( إن كان أحـــد 
به شـــيطان فال يســـمع كالم المعلم. 
5( إن كان ألحـــد ُســـّرية لـــه وحده 

فليخرج. وإال  فليتـــزوج 

أورد  الممنوعـــــــــة:  الوظائف 
بالوظائف  قائمـــة   )27:۱( القانـــون 
الممنـــوع معهـــا قبـــول الموعـــوظ 
التنجيـــم،  العرافـــة،   -١ وهـــي: 
الســـحر، الذين يقولـــون بالعالمات، 
التعزيم، أصحاب الســـاعات واختيار 
األيـــام، مـــن يعمـــل حاوًيا ويفســـر 
االختالجـــات، ومـــن يتطايـــر بطير 
الســـماء. ويعّقب القانون إن كل ذلك 
يقود إلـــى عبادة األوثـــان. ٢- تربية 
الزوانـــي )القـــوادون(. ٣- من يعمل 
تماثيل  مـــن يصـــوّر  األوثـــان )أي 
يحضـــرون  الذيـــن   -٤ االوثـــان(. 
المقتـــل )يبـــدو أن ذلـــك كان ضمن 
أشـــكال العبـــادات الوثنيـــة وتقديـــم 
للوثـــن(. 5- مـــن يعمـــل  الذبائـــح 
الصفارة )ربما يقصـــد بها المالهي( 
إن لـــم يكـــن لـــه صناعـــة أخـــرى 
فليُغفـــر له. ٦- من يعلّـــم المحاربة 

ويصلـــون في خامس الســـبوت، وإن 
كانـــت منهـــم امـــرأة طامـــث ُتعزل 

وتعتمـــد في يـــوم آخر.

للمعموديـــة  تقدمـــوا  الذيـــن   +
يصومـــون يـــوم الجمعـــة ويجمعهم 
األســـقف في موضع واحـــد في يوم 
والركوع  بالصالة  ويأمرهم  الســـبت 
ويضع اليـــد عليهم ويقســـم على كل 
روح غريـــب لتهرب منهـــم، ثم ينفخ 
ويقضون  ويرشـــمهم  وجوههـــم  في 

ليلـــة األحد في اســـتعداد.

القانون  وضـــع  العماد:  ترتيـــب 
)۳٤:۱( مـــن قوانين الرســـل ترتيب 

المعموديـــة كاآلتي:

فـــي وقت  المعموديـــة  ُتقـــام   +
صيـــــــــاح الديـــك، وُتقــــــــام بماء 
وإن  عليــــــه،  ويصلــــي  جـــــــاٍر، 
لم يوجد فللضرورة يسكبـــــــون من 

الموجود. المـــاء 

+ يبدأون بعمـــاد األطفال أواًل ثم 
الكبـــار: الرجال أواًل ثم النســـاء )بعد 
أن يحلـــوا شـــعورهم وحليهم(، ومن 
يقـــدر أن يتكلم عن نفســـه وإاّل فيتكلم 

عنـــه آباؤه أو أحد من جنســـه.

+ يشـــكر األســـقف علـــى زيت 
فـــي إناء وُيســـمى زيت الشـــكر، ثم 
يأخـــذ زيت آخـــر ويســـتحلف عليه 

ويســـمى زيت االســـتحالف.

+ يحمـــل أحد الشمامســـة زيت 
القســـيس  االســـتحالف على يســـار 
الذي يســـاعد األســـقف، بينما يحمل 
شـــماس آخر زيـــت الشـــكر ويقف 

يمينه. علـــى 

ثـــــــــم يجحــــدون الشيطــــــان 
اآلتية: بالصيغـــة 

إبليس،  يـــا  بـــك  “إنـــي أزدري 
وبـــكل خدمتــــــــــك، وكل أفعالـــك 
النجســـة”، فإذا اعترف بهذا يمســـحه 
قائاًل:  االســـتحالف  بزيت  القســـيس 

»ليبعـــد عنـــه كل روح خبيث”.

ثـــم ُيدَفـــع عرياًنا إلى األســـقف 
الماء. قائم علـــى  وهـــو 

العتــــــــــراف باإليمـــــــــــــان 
الشكر: وزيـــت 

يمضـــــــي الشماس مــــــع َمــْن 
ســـيتم عمـــاده إلـــى المـــاء ويلّقنـــه 

اإليمـــان اآلتـــي:

“نؤمن باهلل وحـــده، اآلب ضابط 
الكل، وابنه الوحيد يســـوع المســـيح 
ربنـــا ومخلصنـــا، وروحـــه القدوس 

الثالوث المتســـاوي،  محيـــي كل الخليقة، 
الهوتيـــة واحدة وربوبيـــة واحدة، ملكوت 
واحـــد، إيمان واحد، معموديـــة واحدة في 
الكنيســـة الجامعـــة، حيـــاة أبديـــة آمين”، 

فيرد الـــذي يعتمد: »إننـــي أؤمن”.

ثم يضع مـــن يقوم بالتعميـــد يده على 
المتقـــدم ويغّطســـه ثالث دفعـــات، الدفعة 
األولى بعـــد تالوة إيمانه بـــاآلب، والثانية 
بعـــد تـــالوة إيمانـــه باالبـــن، والثالثة بعد 
تـــالوة إيمانه بالـــروح القـــدس. وقد ذكر 
هيبوليتس فـــي »القانـــون ۱٩« أن القائم 
بالتعميـــد يســـأل المتقـــدم للمعمودية وهو 
فـــي الماء ويده على رأســـه، ويســـأله قبل 
أن يغطســـه المـــرة األولـــى: “أتؤمن باهلل 
اآلب ضابط الكل؟”، والـــذي يعتمد يقول: 
“أؤمن”. ويســـأله قبل أن يغطســـه الدفعة 
الثانيـــة ويده على رأســـه أيًضـــا: “أتؤمن 
بيسوع المســـيح ابن هللا؟”، فيقول “أؤمن”، 
ثم ويســـأله قبل أن يغطســـه الدفعة الثالثة 
ويده على رأســـه أيًضـــا: “أتؤمن بالروح 
القـــدس البارقليـــط؟”، فإذا قـــال: “آمنت” 
يغطســـه الدفعـــة الثالثـــة، علـــى أن يقول 
القائـــم بالتعميد في كل مـــرة: “إني أعمدك 
باســـم اآلب واالبن والـــروح القدس اإلله 

الواحـــد آمين”.

ثم بعـــد ذلك يتلو عليـــه قانوًنا يحتوي 
اإليمـــان يتقارب جـــًدا مع ما َنـــصَّ عليه 
ويجيـــب  النيقــــــاوي،  اإليمـــان  قانـــون 

ـــد: “إنـــي أؤمن”. الُمَعمَّ

وبعـــد ذلـــك يخرجـــون مـــن المـــاء 
المقدس  بالزيت  بالتعميـــد  القائـــم  فيدهنهم 
قائـــاًل: “إني أمســـحك بالدهـــن المقدس«، 
ثم يلبســـون ثيابهم ويدخلون إلى الكنيســـة.

صـــــــالة األسقف على المعمديـــــــن 
عمادهم: بعـــد 

يجعل األســـقف يـــده عليهـــم ويصلي 
ألجلهم أن يمأهم هللا مـــن روحه القدوس 
وأن يرســـل لهم نعمته ليخدمـــوه كإرادته.

طقـــــس شــــــرب اللبن والعســــــــل 
التنــــاول: بعد 

تنـــص قوانين الرســـل علـــى أنه بعد 
لبًنا وعســـاًل  يســـقونهم  المعتمدين،  تناول 
ممتزجيـــن ببعضهمـــا، وذلك إشـــارة إلى 
وعـــد هللا إلبراهيـــم بـــأن أرض الموعـــد 
ســـتفيض لبًنا وعســـاًل، حتى يتذكـــر َمْن 
قد اعتمد أنـــه في أرض الموعـــد الجديدة 
وهو يغتذي جســـد المســـيح الوعد الجديد، 
ويذكـــر كذلـــك هيبوليتس فـــي »القانون 
رقـــم ۱٩« أنه حتى يتذكر مـــن قد اعتمد 
ويتعلـــم أنه ُولِـــَد دفعة أخـــرى وحتى أنه 
بتناولـــه اللبـــن يتذكـــر حـــالوة الخيرات 

التـــي في الدهـــر اآلتي.

أو آلـــة الحرب . 7-كاهـــن األوثان، 
حارس األوثـــان. ٨- الجنـــود الذين 
لهـــم ســـلطان أن يقتلوا. فـــإن أُِمروا 
بالقتـــل فال يفعلـــون. إّمـــا أن يكفوا 
القانون  ويشتــــــرط  فليخرجوا.  وإال 
على من يدخـــــــل الجنديـــة أال يظلم 

يجــــور. أو 

تعليـــم الموعوظيـــــــن: تنـــص 
قوانين الرســـل فـــي أكثر من موضع 
أن يكـــون التعليـــم للموعوظين ثالث 
ســـنوات والحكـــم بأفعـــال الموعوظ 
وليـــس بالمـــدة التـــي تعلـــم فيهـــا. 
كمـــا تنص علـــى أن ينتهـــي الوعظ 
اليد على  المعلـــم  بالصالة، ويضـــع 
الموعـــوظ ويصلـــي ويصرفه حتى 

ولـــو كان المعلـــم علمانًيا.

الموعوظيـــن مع  منـــع صـــالة 
المؤمنيـــن: ينص القانـــون )۳۱:۱( 
من قوانين الرســـل علـــى أن يصلي 
الموعوظـــون فـــي موضـــع مفترق 
النســـاء  وكذلـــك  المؤمنيـــن،  عـــن 
الموعوظـــات يقفـــن فـــي موضـــع 
مفتـــرق عـــن المؤمنات وال يســـلمن 
علـــى بعضهـــن بعـــد الصالة.كمـــا 
ينـــص القانـــون )۳6:۱( على أن ال 
المؤمنين  مـــع  الموعوظون  يجلـــس 

فـــي وليمـــة الرب.

استشـــهاد الموعوظيـــن: وضع 
الرســـل  القانون )۳2:۱( من قوانين 
تشـــجيًعا للموعوظين إذا تم اإلمساك 
بهـــم مـــن أجـــل المســـيح مـــن ِقَبل 
أعداء اإليمان فينـــص على أنه: “إذا 
أمســـكوا موعوًظا ألجل اســـم الرب 
فـــال يكن ذا قلبين ألجل االستشـــهاد، 
فـــإذا ُظلِـــم وقُِتل مـــن َقبـــل أن ينال 
غفـــران ذنوبـــه فأنه يتبـــرر ألنه قد 

تعمـــد يداه وجســـده بســـفك دمه”.

شــــــرح  للعمــــــــاد:  الستعداد 
االســـتعداد للعماد القانـــون )۳۱:۱( 

فيذكر أنــــــه: 

+ إذا اُختيـــر أحـــد للمعموديـــة 
ُيســـأل عن ســـيرته إذا كان قد عاش 
بعفـــاف وهـــو موعوظ، وهـــل أكرم 
األرامـــل أو عـــاد المرضـــى وكّمل 
كل شـــيء حسن؟ فإذا ُشـــِهد عنه أنه 
هكذا يســـتمع إلى اإلنجيـــل من اليوم 
م فيـــه، وتوضـــع اليد عليه  الـــذي قُدِّ

عليه. وُيقســـم  يوم  كل 

+ في يوم المعمودية يســـتحلفهم 
األســـقف حتى يتأكـــد أنهـــم أطهار 

وإال فغيـــر الطاهـــر ُيعزل.

+ الذيـــن يعتمـــدون يســـتحمون 
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نتيجـــة طبيعيـــة لخطايـــا بني 
إســـرائيل جاء قضـــاء هللا العادل: 
»ِبالَُدُكـــْم َخِرَبـــٌة. ُمُدُنُكـــْم ُمْحَرَقٌة 
َتأُْكلَُهـــا ُغَرَباُء  أَْرُضُكـــْم  ـــاِر.  ِبالنَّ
اَمُكـــْم َوِهـــَي َخِرَبـــٌة َكاْنِقـــالَِب  قُدَّ
يذكر  وهنا  )إش7:۱(،  اْلُغَرَبـــاِء« 
إشـــعياء ألول مـــرة كلمـــة البقية 
التـــي تميز بها ســـفره »َلـــْوالَ أَنَّ 
ًة َصِغيَرًة  َربَّ اْلُجُنوِد أَْبَقى َلَنـــا َبِقيَّ
َوَشـــاَبْهَنا  َســـُدوَم  ِمْثـــَل  َلِصْرَنـــا 
َعُموَرَة« )إش٩:۱(، وقد اقتبســـها 
القديـــس بولـــس الرســـول  منـــه 
معبـــًرا بهـــا عـــن القلـــة األمينة 
مـــن اليهود التـــي قبلـــت اإليمان 
بالسيد المســـيح )رو2٩:٩(. وكأن 
ما حدث فـــي أيام إشـــعياء يتكرر 
في كل األجيال حتـــى في العصر 

الرســـولي، وفـــي كل جيل. 

من  مـــن هللا:  نعمـــة  البقيـــة 
رحمـــة هللا أنـــه يبقي بقيـــة مثلما 
أبقـــى نوًحا الذي »َوَجـــَد ِنْعَمًة ِفي 
« )تـــك8:6(؛ ألجل  بِّ َعْيَنـــيِ الرَّ
تجديـــد األرض مرة أخرى. وأبقى 
)تـــك۱:۱٩(،  ســـدوم  من  لـــوطًا 
ولـــم ُيبـــِق من شـــعب إســـرائيل 
الذيـــن خرجوا مـــن أرض مصر 
إالَّ كالب ويشـــوع بن نـــون. وفي 
أيـــام أخـــاب وإيزابـــل كان إيليـــا 
الذي قـــال: »..َفَبِقيـــُت أََنا َوْحِدي. 
لَِيأُْخُذوَها«  َنْفِســـي  َيْطلُُبـــوَن  َوُهْم 
)۱مـــل۱0:۱٩(، بينمـــا يقـــول له 
إِْســـَراِئيَل  ِفي  أَْبَقْيُت  الرب: »َقـــْد 
َكـــِب الَِّتي َلْم  َســـْبَعَة آالٍَف، ُكلَّ الرُّ
ْلُه«  َتْجـــُث لِْلَبْعـــِل َوُكلَّ َفٍم َلـــْم ُيَقبِّ
)۱مـــل۱8:۱٩(، كمـــا أبقى الرب 
نة غالبيتها  ـــًة َصِغيـــَرًة« ُمكوَّ »َبقِيَّ
وبنياميـــن  يهـــوذا  ســـبطي  مـــن 
لترجـــع مـــن الســـبي فـــي بداية 
حكـــم الفـــرس وتبـــدأ فـــي بنـــاء 
الهيـــكل بأمـــر كورش الفارســـي 
أبقاها  البقية  هـــذه  )2أخ22:۳6(، 
الرب لنفســـه بكونهـــا عمله، يهبها 
فتكون مخصصه  القـــدوس  روحه 
ومقدســـة لـــه، وتكـــون خميـــرة 
كلـــه  العجيـــن  تخمـــر  صغيـــرة 
)۱كـــو6:٥(، مثـــل دهنـــة الزيت 
الصغيرة التي بقيـــت لدى األرملة 
وبهـــا ملئت جميـــع األوعية كقول 
أليشـــع )2مل6:٤(، فاهلل ال ينسى 
أبنـــاءه األمناء وســـط الضربات، 
وبسببهــــــــم ال يحطــــــم كـــــــل 

الفاسد. الشـــعب 

هللا ينظـــر إلى الكيــــــــــف ل 
الكم: عـــاد اليهود من ســـبي بابل 
مقاومة  من  صعوبـــات  وواجهتهم 
للموارد  وافتقارهم  لهـــم،  جيرانهم 
الماليـــة، حتـــى أن زربابـــل تردد 
فـــي البنـــاء بعد أن وضـــع حجر 
األســـاس، ولكـــن هللا الـــذي يعمل 
»الَ  لزربابـــل:  فقـــال  بالقليـــل، 
ِة َبْل ِبُروِحي َقاَل  ِباْلقُـــْدَرِة َوالَ ِباْلقُوَّ
َربُّ اْلُجُنـــوِد« )زك6:٤(، هكـــذا 
عمـــل بموســـى النبـــي، وبيونان، 
وبقـــوة رب الجنود اســـتطاع داود 
أن يقهـــر جليـــات، فـــاهلل ال يهتم 
بكثرة العـــدد وإنما بالبقيـــة القليلة 
التي تتقدس له وســـط الفساد الذي 
يحـــل بالكثيريـــن. فخلّـــص بنـــي 
يـــَن ِبالثَّالَِث  إســـرائيل من اْلِمْدَياِنيِّ
ُجـــِل الَِّذيـــَن َوَلُغـــوا »لَِئالَّ  ِمَئـــِة رَّ
َيْفَتِخـــَر َعَليَّ إِْســـَراِئيُل َقاِئالً: َيِدي 
وبإيليا  )قـــض2:7(،  َخلََّصْتِنـــي« 
جعـــل القليـــل »ِمـــْلُء َكـــفٍّ ِمَن 
اِر، َوَقلِيـــٌل ِمَن  ِقيـــِق ِفي اْلُكـــوَّ الدَّ
ْيـــِت ِفي اْلُكـــوِز« ال يفرغ في  الزَّ
بيت أرملـــة )۱مل۱6:۱7(. ونظر 
إلى فلســـي األرملة )مر٤2:۱2(. 
هـــذه البقية هي القطيـــع الصغير، 
َتَخْف  قائـــالً: »الَ  الذيـــن وعـــده 
ِغيـــُر ألَنَّ أََباُكْم  َهـــا اْلَقِطيـــُع الصَّ أَيُّ
َقـــْد ُســـرَّ أَْن ُيْعِطَيُكـــُم اْلَمَلُكوَت« 
)لـــو۳2:۱2(. ومن أجل هذه البقية 
القليلـــة يقصر هللا أيـــام الضيق في 
األزمنـــة األخيرة )مـــت22:2٤(.

لذلك كـــن من البقيـــة القليلة: 
يقول يوحنـــا كاســـيان: ]انظر أن 
تنتمـــي إلـــى القلة المختـــارة، وال 
تســـلك ببـــرود متمثـــاًل بتراخـــي 
الكثيرين؛ عـــش كالقلة حتى تتأهل 
معهـــم للتمتـــع بـــاهلل ألن كثيرين 
ُيدعـــون وقليليـــن ُينتخبـــون )مت 
 ..٤:۳8  Institutes  ])۱6:20
نفســـك صغيـــًرا  تـــرى  فعندمـــا 
أَْعـــِرُف أَْن أََتَكلََّم  وتقول: »إِنِّي الَ 
هللا  ألن  )إر6:۱(،  َوَلـــٌد«  ـــي  ألَنِّ
هو الـــذي يبقي البقيـــة، فهو الذي 
يرســـلك، وعندمـــا ترى نفســـك: 
ـــَفَتْيِن َوأََنا َســـاِكٌن َبْيَن  »َنِجُس الشَّ
َفَتْيِن« )إش6:٥(،  َشـــْعٍب َنِجِس الشَّ
فهـــو الذي يطهـــرك، فهـــو الذي 

ـــًة َصِغيَرًة«. ُيبقي الــــ »َبقِيَّ

ــد  ــفر نشيـــ ــون س ــف يك س/ كي
األنشــاد بيــن أســفار الكتــــــــــــاب 
المقــدس، وهــو يحــــــوي كل هــذه 

األمــور الجنسيـــــة؟

+ َكَتــَب ســليمان الحكيــم ســفر 
نشــيد األنشــاد فــي النصــف الثانــي 
مــن القــرن العاشــر قبــل الميــالد، ولــم 
ُيذَكــر أي نقــد حــول قدســية هذا الســفر 
طــوال العهــد القديــم، قبلــه اليهــود 
ــك المســيحيون،  ــدس، وكذل كســفر مق
ولــم ينشــأ أي خــالف فــي أي عصــر 

ــه. ــى قانونيت عل

+ هــذا الســفر ال يتكلــم عــن أمــور 
ــة إنمــا عــن  ــى أو خطي جنســية أو زن
ــرية  ــس البش ــن النف ــة بي ــة مقدس عالق
وخالقهــا، يصورهــا الســفر كعالقــة 
عــــــــروس بعريســها في عـــــــــرس 

ســماوي، بأســلوب رمــزي.

+ الــذي يؤمـــــــــن بــأن الكتــاب 
كل  وأن  هللا،  كتــاب  هــو  المقــدس 
هللا  مــن  بــه  موحــى  هــو  الكتــاب 
ــذي  ــار )2تــي۱6:۳(، فال القــدوس الب
يتجــاوز ويمــس النــص، يمــس كاتبــه.

كان  الســفر  كتابــة  أســلوب   +
كتابتــه. زمــن  ألســلوب  األنســب 

+ الــزواج هــو أســمى وأخــص 
)إنــه  البشــرية  العالقــات  وأســبق 
شــريعة الكمــال ونامــوس الفضائــل(.

+ عالقــة العروســين هــي عالقــة 
خاصــة جًدا، مليئـــــــــــــة باألســرار، 

والذكريــات، والخصوصيــة.

ــب قصــد هللا  ــزواج بحســــــ + ال
ــو  ــزواج ه ــد، فال ــاق الجس ــوق نط يف
اتحــاد ســري مقــدس، يحمــل حًبــا 

فــوق حــدود الجســديات.

الحكيــم  ســليمان  ينفــرد  لــم   +
ــبيه )العروســان(  ــذا التش باســتخدام ه
ليصــف عمــق وجمــال وقداســـــــــــة 
ــد  ــان، فق ــن هللا واإلنســـــــ ــة بي العالق
ــي اســتخدام نفــس التشــبيه:  شــاركه ف
يوحنــا المعمــدان، بولــس الرســول، 
هوشــع النبــي، إرميــا النبــي، حزقيــال 
النبــي، بــل أن المســيح شــّبه نفســه 

ــذارى. ــل الع ــي مث ــس ف بالعري

+ ليــــــــــــس غريًبــا أو معيًبا أن 
يســتخدم ســليمان الحكيــم هــذا التشــبيه 
فــي  عيــب  هنــاك  فهــل  علــى هللا، 
اســتخدام: الذبيحة الحيوانيــــة، الســيدة 
التــي تبحـــــــــث عــن درهــم مفقــود، 
حجــر الزاويــــــــة، شــمس البــر، األم 

ــي  ــة الت ــا، الدجاج ــع بنيه ــي ترض الت
ــا... ــع فراخه تجم

+ هنــاك عبــارات هــذا الســفر ال 
يمكــن أن تنطبــق بالمعنــى اللفظــي 
علــى الحــب الجســداني، وال تتفــق 
القائليــن إنــه نشــيد تغّنــى بــه  مــع 
ــون  ــة فرع ــزوج بابن ــن ت ــليمان حي س
أو غيرهــا، كقولــه: »لذلــك أحبتــك 
»اجذبنــي  )نــش۱:2(،  العــذارى« 
ــع(« )٤:۱(،  ــري )بالجم وراءك فنج
ــِة  يَّ اْلَبرِّ ِمــَن  الَِعــُة  الطَّ َهــِذِه  »َمــْن 
)نــش6:۳(،  ُدَخــاٍن«  ِمــْن  َكأَْعِمــَدٍة 
 ،)۱:٤( ماعــز«  كقطيــع  »شــعرك 
ــز«  ــع جزائـــــ ــنانك كقطيـــــــ »وأس
ــي  ــرج داود المبن ــك كب )2:٤(، »عنق
ُمرِهبــة  »أنــت   ،)٤:٤( لأســلحة« 
كجيــش بألويـــــــــة« )٤:6(، »أنفــك 
كبــرج لبنــان« )٤:7(... فهــذا الــكالم 
المســتوى  علــى  لعــروس  ُيقــال  ال 
الجســدي، بــل ُيقــال للكنيســة التــي 

أرهبًتــا أمــم وأرهبــت إبليــس.

+ إن قــراءة هــذا الســفر، يحتــاج 
)النقــاء(،  العــرس  ثــوب  الرتــداء 

وتقديــس الذهــن.

ــس  ــم يشــّبه هللا بالعري + الســفر ل
فقــط، إنمــا بالراعــي والكــرم أيًضــا.

ــو  ــكل عض ــزي، ف ــفر رم + الس
ــي:  ــز روحــــ ــه رمــــ ــم ل ــي الجس ف
حـــــــــذاء الرجليـــــــن )االستعداد(، 
الُســرة  )الترابــط(،  المفاصــــــــل 
)مصــدر غــذاء الجنيــن(، األحشــاء 
ــان )النضــج  ــي(، الثدي )الدســم الداخل
وتعذيــة النفــوس الصغيــرة(، العينــان 
)االســتقامة(،  القامــة  )االســتنارة(، 

الحنــك )الصلــوات(...

قالوا عن سفر نشيد األنشاد:

+ القديــس إغريغوريــوس أســقف 
ــوا  ــن تحول ــفر لم ــو س ــص: »ه نيص

إلــى مــا هــو إلهــي«.

+ األب بفنوتيــوس: »فيــه تســمو 
ــة  ــورات، مرتبط ــوق المنظ ــس ف النف

ــة هللا«. بكلم

+ العالمــة أوريجانــوس: »هــو 
لهــم  الذيــن ســارت  البالغيــن  ســفر 
الحــواس مدربــة، أمــا األطفــال فإنهــم 
يجــدون غذائهــم فــي أســفار أخــرى«.

+ القديــس جيــروم: »هــو ســفر 
البتوليــة، وهو ســفر الزيجة المقدســة«.

+ البابــا شنـــــــــــــوده: »في هذا 
الســفر نــرى كمال هللا وقداســته«.
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نســتكمل حديثنــا عــن األلحــان 
المحليــة، فلقــد ذكــر كتـــــــــاب 
ــرة  ــي ذكــر أدي ــه الســائلين ف “تحف
للقمــص  المصرييــن”  الرهبــان 
عبــد المســيح المســعودي: “كان 
فــي الديــر المحــرق أواخــر القــرن 
ــون  ــون متعّقل ــالء متدين ۱٩م فض
ومعلمــون ومنهــم بعــض النســاخ، 
جيــاًدا  مرتليــن  كثيــرون  وكان 
والتســابيح  األلحــان  مســتكملين 
المحــرق  فاللديــر  الكنائســية”، 
الكنســي  التعليــم  فــي  هــام  دور 
بأبنائــه  ننكــره،  أن  نســتطيع  ال 
ــا  ــي الليتورجي ــاء ف ــان العلم الرهب
الكنســية  واأللحــان  والطقــوس 
المســيح  عبــد  القمــص  أمثــال 
)۱8۱٩-۱٩0٥م(،  المســعودي 
والقمــص دانيــال دواد المحرقــي 
ــة  ــود اللؤلؤي ــاب “العق صاحــب كت
وأفضليــه  عقائــد  شــرح  فــي 
ــي ۱٩06،  ــب ف ــيحية” )تره المس
والقمــص   ،)۱٩6۱ فــي  تنيــح 
يوحنــا ســالمة )ُولـِـد فــي ۱878م، 
وتنيــــــــــح ۱٩60م( صاحــــــب 
موســوعة “الآللــي النفيســــــــــة 
ومعتقــدات  طقــوس  شــرح  فــي 
ــى  ــظ عل ــد حافــــــــ ــة”. لق الكنيس
األلحــان التــي كانــت ُتســلَّم مــن 
جيــل إلــى جيــل لآلبــاء الرهبــان، 
د  فاأللحــان القبطيــــــــة التــي ُتــردَّ
إلــى  قّســمناها  بالديـــــــــر  اآلن 

ثالثــة مصــادر:
أوًل:ـ األلحــــــــان التـــــــــي 
ــا عــن  ــان خلًف تســلمها الرهبـــــــ
ــل،  ــى جيـــــ ــل إل ســلف ومــن جي
لــم تنقطــع الرهبنــة فــي  حيــث 
ــر مــن  ــر المحــرق، وكان كثي الدي
يترّهبــون  العلمانييــن  المرتليــن 
داخــل الديــر، فــكان الديــر يجمــع 
أساســهم  الذيــن  الرهبــان  بيــن 
مرتلــون، وعلــى ســبيل المثــال 
نذكــر: الراهــب إيليــا المحرقــي 
المحرقــي  ديديمــوس  والراهــب 
الرهبــان  بيــن  ومــا  وغيرهــم، 
الموهوبيــن كمثــل القمــص داود 
ــه،  ــه جيل ــر عاّلم ــي الكبي المحرق
المحرقــي  إيليــاس  والراهــب 
الكبيـــــــــر، والقمــص ديمتــري 
المحرقــــــــي الكبيــر، والقمــص 

الكبيــر،  المحرقــي  جورجيــوس 
والقمــص شــنوده المحرقــي الكبير 
منهــم  تســلم  الذيــن  وغيرهــم؛ 
ــم توفيــق  األلحــان فيمــا بعــد المعل
يوســف المحرقـــــــــي )۱٩۱7-

200٥م( بعــد سنـــــــــة ۱٩۳۱م. 
ولقــد انفــرد الديــر المحــــــــرق 
ــي  ــة ف ــر مــن األلحــان المحلي بكثي
ــن  ــل لح ــر مث ــيقاها أو المندث موس
cw بعــد صــاله الشــكر المعــروف 
بلحــن نــواح المريمــات، ولحــن 
ــر،  ــوم الكبي pimairwmi  للص
 paryenoc Maria] ــن ولح
توزيــع  ولحــن  كيهــك،  لشــهر 
 acwmen ــاء الرســل صــوم اآلب
توزيــع  ولحــن   ،to kuriw
 ،Ictermegi برمــون الميــالد
بأرباعــه   megaluo ولحــن 
الثالثــة، ولحــن tenen بأرباعــه 
األربعــة: ولحن تذاكيــة الجمعة [
paryenoc Mariam، ولحــن 
 piouai ebol تذاكيــه الخميــس
 ،pih~loj  ولحـــــــن الشــهداء ،
ولحــن المــــــــالك ميخائيــــــــل 
ــي،  va nitenh الفرايحــــــــ
الفرايحــي  التوزيــع   al ولحــن 
الفرايحــي،  والشــيرات  الكبيــر، 
وبعــض المدائــح التراثيــه مثــل “آه 

ــا. ــم” وغيره ــا ناي ي

ــلمها  ــي تس ــان الت ــا األلح ثانًي
ــي  ــي ف ــق المحرقــــ ــم توفي المعل
ســوهاج مــن المعلــم أغابيــــــوس 
ســنة  مــن  جيلــه  عاّلمــة  فــرج 
۱٩28 حتــى ۱٩۳۱م، حيــــــث 
تســلّم منــه مــرّدات القــــــــداس 
وألحــــــــــان الشعـــــــب الســنوية 
واألسبسمســـــــات وابروســـــــات 
األواشــي  وأيًضــا  الشمـــــــــاس 
ــب  بالطريقــة الكبيــرة التــي ُتركَّ
علــى القرابيــن وهــي: الراقديــن 
والمرضــى والمســافرين، ولكنــه 
غّيــر اســتالم بعــض هــذه األلحــان 
حســب اســتالم اآلبــاء الرهبــان 
بعدمــا اســتقر فــي الديــر المحــرق 

بعــد ســنه ۱٩۳۱م. 

ــّلمها  ــي تس ــان الت ــا األلح ثالًث
ــان  ــض الرهب ــق وبع ــم توفي المعل
مــن المعلــم ميخائيــل البتانونــي 
فــي زيارتــه للديــر بدعــوة مــن 

رئيــس  ســعد  ســيداروس  القمــص 
لمــده  ۱٩۳٥م  ســنه  آنــذاك  الديــر 
األولــى  المــرة  فســلمهم  شــهر، 
] لحــن  مثــل  االلحــان  بعــض 

ولحــن  الحزاينــــــــــــي،   /sour
taisour/ الحزاينــــــــي، ولحــن 
n~yoten de لصــــــــوم اآلبــاء 
 eulogimenoc الرســل، ولحــن 
الكبيــر، ولحـــــــــــن المزمـــــــــــور 
je aucaji، واللحـــــــــــــــــــن 

الكبيــر. الســنجاري 

ولقــد زار المعلــم ميخائيــل الديــر 
للمــرة الثانيــة ســنة ۱٩٥2م، وســلّمهم 
ــل،  ــة: al نصــف اللي األلحــان اآلتي
والهــوس الكبيــر، وطــرح الفعلــة، 
 teoi ولحــن  الحجــاب،  ولحــن 
المعــروف  الكبيــر   n~hikanoc
 ebol ولحــن  العروســة،  بلحــن 
 kurie ولحــن  الكبيــر،   hiten

الصيامــي.  ele/con

وذهــب المعلــم توفيــق إلــى المعلم 
ميخائيــل وتســلم بعــض االلحــان التي 
انفــرد بهــا مثــل: تكملــة الهيتينــي 
ــرد اإلبركســيس  ــة م ــرة، وتكمل الكبي
الكبيــر، ومقدمــه المجمــع الكيرلســي، 
 ou, oti je والترحيم الكيرلسي
ــان، والملخــص  anon، وal القرب
الفرايحــي   agiocو الســنوي، 
الغريغــوري،  والقــداس  وتكملتهــا، 
ولحــن fempsa gar بطريقتــه 

ــرة. ــة المندث ــى والثاني األول

ولقــد أســس األنبــا باخوميــوس 
الديــر  ورئيــس  أســقف  األول 
مدرســه  تنيــح ۱٩28م(  )۱8٩6م، 
ــة. كانــت أواًل فــي  ــان الالهوتي الرهب
ــهيد  ــه الش ــن كنيس ــي م ــق الثان الطاب
كثيــر  تعييــن  وتــم  مارجرجــس، 

كمعلميــن  المرتليــن  الرهبــان  مــن 
أبونــا  مثــل:  بالمدرســة  لألحــان 
والقمــص  الكبيــر،  المحرقــي  داود 
المحرقــي  واصــف  المســيح  عبــد 
الــذي صــار فيمــا بعــد األنبــا لــوكاس 
العاّلمــة مطــران منفلــوط وأبنــوب 
۱٩6٥م(.  تنيــح   ،۱٩۱6 )ترهــب 
ــن  ــاء النابغي ــن العلم ــر م ــن كثي وتعّي
ُنظــاًرا للمدرســة مثــل العالمــة ســيف 
ســالمة، والحجــة الالهوتيــة والفــذ 
نابغــة زمانــه ســمعان ســليدس مؤلــف 
كتــاب “القــول اليقيــن فــي الصــالة 
كثيــر  وصاحــب  المنتقليــن”  عــن 
ــرها  ــي نش ــة الت ــاالت الهام ــن المق م
لــه األرشــيدياكون حبيــب جرجــس 
مــن  وكثيــر  الكرمــة،  مجلــه  فــي 
العلمــاء الذيــن درســوا بالمدرســة: 
األســتاذ شــاكر باســيليوس مـــــدرس 
اللغــه القبطيــة فناظـــــــًرا للمدرســة، 
واألســتاذ بقطــر شــحاته، واألســتاذ 

واســيلي مقــار.

الكليـــــــة الكليريكيــــــة ومعهــد 
ــر المحــرق ديديمــوس بالدي

أنشــأ البابــا شنــــــــوده الثالــث 
ــر المحــرق  ــة بالدي ــة اإلكليريكي الكلي
ــك أســس معهــد  ســنه ۱٩7۳م، وكذل
ديديمــوس للمرتليــن، وبدات الدراســه 
ــه  ــي حبري ــي ۱٩78م وف ــد ف بالمعه
األنبــا ســاويرس أســقف ورئيــس ديــر 
المحــرق العامــر آنــذاك. وقــد قــام 
بالتدريــس فــي المعهــد كبيــر مرتلــي 
يوســف،  توفيــق  المعلــم  الكنيســة 
المحرقــي،  ديديمــوس  والراهــب 
وتــم  ۱٩8۳م،  عــام  حتــى  وذلــك 
ــو  ــد وه ــي المعه ــد خريج ــن أح تعيي
للتدريــس  نجيـــــــب  عيــاد  المعلــم 

بالكليــة والمعهــد.

fatherebraamelabnoby@gmail com
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- كان لنـــوح 
)سام  أوالد  ثالثة 
ويافث(  وحـــام 
ثالثة  منهم  خرج 
اختار  شـــعوب. 
شـــعًبا  منهم  هللا 
الشـــعب  وهـــو 
اآلتي من نســـل ســـام. ومن نسل 
ســـام اختـــار هللا إبراهيـــم الذي 
أنجـــب إســـحق. وكان إلســـحق 
ابنـــان اختار هللا منهمـــا يعقوب. 
ومـــن يعقوب خرج ۱2 ســـبًطا، 
المليونين  يتعـــدي  جّرار  شـــعب 
ونصف نســـمة، اختـــاره هللا من 
بين الشـــعوب ليكون أمة مختارة 
يأتـــي منهـــا المخلـــص. وعندما 
اُسُتعِبد الشـــعب لفرعون أنقذه هللا 
بيـــد عزيزة، وبينما كان الشـــعب 
يســـير فـــي الصحراء الشاســـعة 
ولـــم  مرشـــد،  وال  دليـــل  بـــال 
يعـــرف حتى أيـــن الطريق. فجأة 
يضعـــف نـــور الشـــمس في عز 
الظهيـــرة. ما هذا؟! إنها ســـحابة 
كبيـــرة. ال بـــل هـــو حضور هللا 
وســـط شـــعبه، يقوده في مسيرته 
ألرض الموعـــد. كانـــت هذه هي 
ســـحابة القيـــادة )١(. وكان هذا 
في اليـــوم الثالـــث لخروجهم من 

أرض مصـــر. 

أحبائـــي: َمـــْن ال يكـــون هللا 
قائـــده ومرشـــده يتوه في وســـط 
هـــذا العالم الصعب. - اســـتمرت 
الســـحابة تقـــود شـــعب هللا حتى 
جـــاء الشـــعب عند البحـــر وكان 
الوقـــت ليـــاًل. ووجـــد موســـى 
والشـــعب أن فرعـــون بمركباته 
َفَقاَل  أمامهـــم.  والبحر  وراءهـــم 
ـــْعِب: »الَ َتَخافُوا. ِقفُوا  ُموَسى لِلشَّ
بِّ الَِّذي  َواْنُظـــُروا َخـــالََص الـــرَّ
)خر۱۳:۱٤(  اْلَيْوَم«  َلُكُم  َيْصَنُعُه 
ولكـــن كيـــف؟! الســـحابة تنتقل 
مـــن أمامهم وتأتي وراء الشـــعب 
وُتعمـــي أعين فرعـــون ورجاله 
عنهم، ويشـــق هللا البحـــر ويعبر 
الشـــعب بســـالم.. إنها ســـحابة 

الحمايـــة )٢(.
تتمتع  التـــي  النفس  أحبائـــي: 
بحضور هللا بشـــكل دائم، تصبح 
نفًســـا قوية ال تخـــاف وال تقلق، 
أحضـــان  فـــي  تحيـــا  ألنهـــــــا 

اإللهية. المراحـــم 

الحر قائظ ال ُيحتمـــل. ماذا يفعل 
الشـــعب؟! الحـــل هو الســـحابة! 
لقد  الســـحابة؟!..  تفعـــل  ومـــاذا 
غطـــت الســـحابة الشـــعب كلـــه 
وكأنها خيمة ممتـــدة، وحمته من 
حر الشـــمس طوال فتـــرة وجوده 
فـــي الصحـــراء. إنهـــا ســـحابة 

الرعايـــة )٦(.

أحبائـــي: الســـاكن في ســـتر 
العلـــي في ظـــل القدير يســـتريح 
فال راحـــة لنا إال في المســـيح  - 
»َوْحٌي ِمـــْن ِجَهِة ِمْصـــَر: ُهَوَذا 
بُّ َراِكٌب َعَلى َســـَحاَبٍة َسِريَعٍة  الرَّ
َوَقاِدٌم إَِلـــى ِمْصَر« )إش۱:۱٩(. 

البركة )7(. إنها سحابــــــــة 

تســـري  حينمـــا  أحبائـــي: 
البركة فـــي حياتنا ينمو المســـيح 
فينا ويصغـــر العالـــم وال نحتاج 
منه شـــيًئا.  - عند جبـــل الزيتون 
السماء  إلى  المســـيح  السيد  ارتفع 
أعيـــن  عـــن  ســـحابة  وأخذتـــه 
ليعّد  صعـــد  )أع۱:٩(.  تالميـــذه 
لنا مكاًنا ويرســـل الـــروح القدس 
اســـتحقاقات  الكنيســـة  ليعطـــي 
الفـــداء والخالص. إنها ســـحابة 

الخـــالص )٨(.

وتعبنا  جهادنا  بقـــدر  أحبائي: 
االســـتعداد  في  األســـبوع  طوال 
أعيننـــا  ســـتنفتح  لإلفخارســـتيا، 
ونتـــذوق األبدية ونعيش الســـماء 
عينهـــا ونحـــن ال نـــزال علـــى 
اليـــوم األخير  األرض. - وفـــي 
ســـيأتي مع السحاب، َوَســـَتْنُظُرهُ 
َطَعُنـــوهُ  َوالَِّذيـــَن  َعْيـــٍن،  ُكلُّ 
)رؤ7:۱(، وهـــي ســـحابة العدل 

.)٩( والدينونـــة 

اليوم  لذلك  فلنســـتعد  أحبائي: 
ونقـــول مســـتعد قلبـــي يـــا رب 
مســـتعد قلبـــي. - عندما نســـمع 
َيا  »َتَعاَلـــْوا  المبـــارك:  صوتـــه 
ُمَباَرِكـــي أَِبـــي، ِرُثـــوا اْلَمَلُكوَت 
اْلَعاَلِم«  َتأِْســـيِس  ُمْنُذ  َلُكـــْم  اْلُمَعدَّ 
ســـندخل  عندئذ  )مـــت2٥: ۳٤، 
في ســـحابة التمتع بـــاهلل )١٠(.

أحبائي: العالم كله ال يســـاوي 
األبديـــة.  مـــن  واحـــدة  لحظـــة 
فلنجتهد أال تفـــارق األبدية أعيننا 
لحظـــة واحـــدة وال طرفـــة عين 
لنعيش في ســـحابة ممتـــدة، أبدية 

ال نهايـــة لها.

- ولكـــن فـــي الصحـــراء ال 
يوجـــد مـــاء أو طعام. مـــن أين 
يـــأكل كل هذا الشـــعب؟! ال تقلق 
يـــا موســـى، كان هـــذا جـــواب 
لـــه! ماذا حـــدث؟ الســـحابة  هللا 
ـــا أكله الشـــعب مدة  أمطـــرت َمًنّ
أربعين ســـنة حتـــى دخــــــــــل 
ســـحابة  إنهـــا  الموعـــد.  أرض 

 .)٣( الشـــبع 
أحبائـــي: ســـر شـــبعنا هـــو 
الشيخ  يقول  المســـيح وكما  السيد 
الروحاني: » طوبي للذي نســـي 
حديـــث العالم بحديثـــه معك ألن 
منـــك كل حوائجه تكمـــل له أنت 
هـــو أكله وشـــربه« - الجبل مثل 
نار مدّخنة. الشـــعب أسفل الجبل 
مرتعب. أما موســـى فعلى الجبل 
بإصبع  المكتوبة  الوصايا  يتســـلم 
هللا. موســـى يطلب أن يرى مجد 
هللا. وكان الجـــواب: »الَ َتْقِدُر أَْن 
َتـــَرى َوْجِهـــي، ألَنَّ اإلِْنَســـاَن الَ 
َيَراِني َوَيِعيـــُش«. )خر20:۳۳(، 
ويســـمح هللا لـــه أن يـــراه مـــن 
خلفـــه، وتمر الســـنون ويســـمح 
هللا لموســـى أن يـــرى بهاء مجده 
فـــي المســـيح على جبـــل التجلي 
مع إيليـــا متغطًيا بســـحابة أيًضا 
هي ســـحابة المجـــد )٤(. ورأى 
موســـــــــى هللا الكلمة المتجســـد 
ليس فـــي ألواح حجريـــة بل في 

جســـد إنساني.

أحبائي: نســـكب أنفســـنا أمام 
هللا بخشـــوع وانســـحاق قلب في 
صلواتنـــا لينســـكب روح هللا فينا 
فنـــرى مجـــده داخلنـــا. - أنهـــى 
موســـى والشـــعب بنـــاء خيمـــة 
بمجده  الـــرب  وحل  االجتمـــاع، 
وكذلك  ليقدســـها،  الخيمـــة  فـــي 
فعـــل نفـــس األمـــر في تدشـــين 
هيـــكل ســـليمان. إنهـــا ســـحابة 

.)5( التقديـــس 
أحبائـــي: بقـــدر ما نســـلّم هلل 
اســـمه  لمجد  حياتنـــا ونكرســـها 
مقدســـة،  حياتنا  تكـــون  المبارك 
وهذه هـــي رســـالتنا فـــي العالم 
أن نكـــون قديســـين فتفـــوح منا 
رائحة المســـيح الزكية ويشـــتمها 
القدوس.  العالـــم فيمجدوا اســـمه 
- الصحـــراء شاســـعة وممتـــدة. 

»ولما كملت أيام خدمته مضى إلى 
بيته« )لو2۳:۱(

أسرة مكتبة المحبة بشبرا
وأسرة المرحوم

فيكتور يونان نخلة
األستاذة أوديت فيكتور والمحاسب 

برتي فيكتور
والمهندس نزيه فيكتور

يزفون إلى أحضان القديسين
مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل

األنبا داود
أسقف المنصورة

طالبين نياًحا لروحه الطاهرة في 
أحضان القديسين

وعزاء آلبائنا المطارنة واألساقفة 
أعضاء المجمع المقدس

ومجمع كهنة وشعب إيبارشية 
المنصورة 

وأسرته المباركة
وكل أبنائه ومحبيه

بصلوات صاحب الغبطة والقداسة 
البابا المعظم

األنبا توارضوس اثلاين

+   +   +
إلرسال مراسالت االجتماعيات
ت:  1455 002 0122

E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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القمص أندراوس القمص ميخائيل
من إيبارشية القوصية ومير

رقد فـــي الرب بشـــيخوخة صالحـــة، يـــوم الثالثاء 6 ديســـمبر 
2022م، القمص أندراوس القمص ميخائيل، كاهن كنيســـة الشـــهيد 
مـــار جرجـــس بقرية بلـــوط بمركـــز القوصية، عن عمر 7٩ ســـنة 
وبعـــد خدمة كهنوتية اســـتمرت خمســـين عاًمـــا. ُولـــد األب المتنيح 
فـــي ۳ مارس ۱٩٤۳م، وســـيم كاهًنا فـــي 2 يونيـــو ۱٩72م، ونال 
رتبـــة القمصية في ينايـــر ۱٩٩0م. أُقيمت صلـــوات تجنيزه في اليوم 
التالي بكنيســـة الشـــهيد مـــار جرجس بقريـــة بلوط بمشـــاركة نيافة 
األنبـــا تومـــاس مطـــران القوصية ومير بأســـيوط، وعـــدد كبير من 
كهنتها، وآبـــاء كهنة من إيبارشـــيات مجاورة، وأســـرة األب المتنيح 
وأبنائـــه ومحبيـــه. خالـــص تعازينا لنيافـــة األنبا تومـــاس، ولمجمع 

اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وألســـرته المباركـــة، وكل محبيه.

الِم،  »أَْجَساُمُهْم ُدِفَنْت ِبالسَّ
َوأَْسَماُؤُهْم َتْحَيا َمَدى 
األْجَياِل« )سي۱٤:٤٤(

الذكرى السنوية السابعة 
بسوهاج

للشماس واألب والجد 
المحبوب

فاروق درياس إقالديوس
لقد كنت دائًما تصنع جمياًل

فكانت لنا سيرتك
مجًدا وفخًرا

فطوبى لمن حظي
بحالوة عشرتك

تقيم األسرة القداس اإللهي 
لروحه الطاهرة
صباح الجمعة 
٢٠٢٢/١٢/٢٣

بكنيسة رئيس المالئكة 
ميخائيل بسوهاج

ذكرى الصديق تدوم إلى األبد.

في يوم ٢٠٢٢/١٢/٢٣ 

الذكرى السنوية األولى لألب المتنيح

صليب ثابت صليب
والذكرى السنوية الـ١٨

للشماس المتنيح

هاين صليب ثابت
وسُتقام صالة القداس على روحيهما 

الطاهرتين في نفس اليوم
بكنيسة مارجرجس بصفط اللبن - المنيا
وكنيسة مارمرقس بنشبوري - السويد.

fribrahemazer2003@gmail.com
الثاني  األقنـــوم  هـــو  الكلمـــة 
مـــن األقانيـــم اإللهيـــة، فـــاهلل في 
طبيعتـــه ثالـــوث فـــي وحدانيـــة، 
القدس،  والـــروح  والكلمـــة  اآلب 
فـــاآلب هـــو هللا واالبـــن هو هللا 
والـــروح القدس هـــو هللا. والثالثة 
أقانيـــم جوهـــر واحد، إلـــه واحد. 
األقنـــوم حامل للطبيعـــة اللهية، 
كل طبيعـــة ال بـــد لها مـــن أقنوم 
فاعلية  يعطيهـــا  حتـــي  يحملهـــا، 
ووجـــوًدا، وإال اصبحـــت فكـــرة 
نظريـــة مجـــردة بـــدون وجـــود 
بدون  اإلنســـانية  فالطبيعة  حقيقي. 
شـــخص يحملها ويظهرها، تصبح 
مجـــرد فكـــرة نظريـــة، طبيعـــة 
مبهمـــة، ليس لها كيـــان، وبالتالي 
ال يمكـــن أن تصنع معهـــا عالقة 
أو تقيم معها شـــركة. هللا شـــخص 
حقيقـــي ليس مجرد فكـــرة مجردة 
أو قوة غاشـــمة، هو شخص يمكن 
أن تحبـــه وتتحـــد بـــه. ولذلك هللا 
الواحـــد فـــي جوهـــره وطبيعته، 
مثلث األقانيـــم. كل طبيعة مخلوقة 
)اإلنســـانية، المالئكيـــة( يمكن أن 
ُتحمـــل علـــى أقنوم واحـــد، ولكن 
الطبيعـــة اإللهية، مختلفـــة تماًما، 
إذ انهـــا ُتحمل على ثالثـــة أقانيم. 
فالأقنـــوم »الهيبوستاســـيس« هو 
مـــا يقوم عليـــه الجوهـــر اإللهي. 
وجوهـــر هللا يقـــوم علـــى ثالثـــة 
أقانيم، هللا الواحـــد، مثلث األقانيم. 

حقيقــــــــي.  شخــــــــص  هللا 
والشـــخص فـــي اللغـــة اليونانية 
)بروسوبــــــون( هـــو مـــن ينظر 
يتكلم،  الشـــخص  اآلخـــر،  نحـــو 
الشـــخص  يتحـــاور.  يســـمع، 
الحقيقـــي هـــو مـــن يوجـــد فـــي 
فيكـــون. وهللا شـــخص  عالقـــة، 
يتحـــاور ويتفاعل  حقيقـــي حـــي 
ويســـمع ويتكلـــم، هـــو هللا الحي. 
فـــإن كان اإلنســـان المخلوق على 
صـــورة هللا ومثاله، وُِجـــد ليكون 
دائًمـــا فـــي عالقة مع آخـــر، فكم 
يكـــون هللا، الـــذي هـــو األصـــل 
والمثـــال. هللا ثالوث، اآلب واالبن 
والـــروح القدس، قائـــم في عالقة 
كيانيـــة أزليـــة أبدية بيـــن أقانيمة 
فاهلل  الواحد.  اإللهـــي  الجوهر  في 
منـــذ األزل، هـــو اآلب واالبـــن 
والـــروح القدس. لذلـــك وحدانيته 
لكل  فاعليـــة  تتضمـــن  الجامعـــة 

للخليقـــة  انتظـــار  دون  صفاتـــه 
ســـواء المالئكيـــة أو اإلنســـانية. 
فـــاآلب يحـــب االبن فـــي الروح 
القـــدس. عالقة حب أزليـــة أبدية 
المحبة  فيـــض  ومـــن  مســـتمرة. 
نتجـــت الخليقـــة وصـــارت لهـــا 
وجـــود فـــي الزمن والمـــكان “لم 
بل  لعبوديتي،  المحتـــاج  أنت  تكن 
أنـــا المحتاج لربوبيتـــك”، لم تكن 
محتاًجـــا، يا إلهـــي، لأحد خارًجا 
فتصير  ُيشـــبع صفاتك  عنك حتى 
عاملـــة وفاعلة، بل أنـــا الذي في 
احتيـــاج لحبـــك وأبوتـــك الفاعلة 
الثالوثية.  الوحـــدة  داخل  والعاملة 

ال شـــك أن أســـماء األقانيـــم 
والعالقـــات القائمـــة بينهـــا داخل 
أمـــر يصعب  الثالوثيـــة  الوحـــدة 
على العقل اإللمام بـــه، لأن اللغة 
نفســـهه عاجـــزة وقاصـــرة عـــن 
احتـــواء غير المحـــوي، وإن كان 
الوحي قد كشـــف لنـــا عن بعض 
المعرفـــة، وبلغـــة إنســـانية، فهذا 
ليـــس للتحليـــل واالســـتقصاء، أو 
يعطـــي الحق لعقولنـــا في تصور 
والمـــكان،  الزمـــان  بحـــدود  هللا 
ولكـــن لكي نـــدرك كيـــف اقترب 
هللا مّنـــا واختـــرق عالمنـــا، وقد 
وتعبيراتنا  اإلنســـانية  ألفاظنا  تبّنى 
اليومية. ولكن هـــذا ليس معناه أن 
نفهمها  نفهم االبـــوة والبنوة كمـــا 
فـــي عالمنـــا األرضـــي المـــادي 
الحســـي. فــــ»هللا روح« وبهـــذا 
الحســـابات  كل  تخرج  التعريـــف 
البشـــرية والفلســـفية والعددية في 
كالمنا عن هللا. ولذلك أول شـــرط 
إلدراك الثالـــوث هـــو أن نفهم أنه 
ُمـــدَرك، ليس بمعنـــي أنه  غيـــر 
مبهم وغيـــر واضح، ولكنه ســـّر 
نميـــل إليـــه وننظـــر عـــن قريب 
كمـــا فعـــل موســـى مـــع العليقة. 
هللا ســـر نقتـــرب منـــه فـــي حالة 
الصـــالة وخشـــوع، نصعـــد معه 
علـــى الجبل، نرتفـــع فوق خبرات 
فسّر  الحسية،  وتصوراته  الجســـد 
هللا لخائفية. مهمتنا األساســـية هي 
أن نحيـــا تلك العالقـــة مع هللا، ال 
أن نضعه فـــي عقولنا كمعلومة أو 
نظريـــة. نتذوق المحبـــة الثالوثية، 
اآلب  مـــن  المتدفقـــة  المحبـــة 
والمنســـكبة  الصليب  في  والُمعلنة 
القدس.  الـــروح  في  وثمار  بفيض 

»قوص«، اسم مدينة شهرية مبحافظة قنا ابلصعيد، امسها القبطي ⲕⲱⲥ أي مدفن



)9( A Hermit’s Trial
By Leo Tolstoy )Russian Writer 

and Philosopher( 

One day a hermit saw a falcon in 
the forest carrying a piece of meat to 
a nest; he watched it divide up the 
meat and feed it to a crow’s chick.

The hermit was very surprised 
when he saw a falcon feeding a 
strange chick, so he thought to 
himself:

”Even this crow’s chick, God did 
not allow it to perish. God taught this 
falcon to feed it. It is clear: God gives 
all creatures their food, while we are 
concerned with our own destiny all 
the time. I will stop caring about 
my destiny. I will no longer store 
provisions. God does not abandon 
any of His creatures, nor will He 
abandon me.“

The hermit did as he said; He sat 
in the shade of a tree in the forest 
and did not move. He was only 
concerned with praying to God. He 
spent three days and three nights 
without drinking or eating, and on the 
third day, he came to the point that 
he could not raise his hands. Out of 
his weakness, he slept and dreamed 
that an old man approached him and 
said:

”Why have you not stored any 
provisions? You think you are 
pleasing God while committing an 
iniquity. God established the world 
in such a way that every being can 
obtain what is necessary [to live[. 
God commanded the falcon to feed 
the crow’s chick because it would 
have perished otherwise. As for you, 
nothing prevents you from working. 
You want to test God, and that is an 
iniquity. Return to yourself, and labor 
as you have done previously.“

The hermit woke up and resumed 
his life as before.

)10( Swiss Time Bank
A student studying in Switzerland 

rented a room from a 67-year-old 
woman who was a teacher before 

she retired, and now receives a good 
pension and goes to work twice a 
week. Her job was to take care of an 
87-year-old elderly man. The young 
man expressed his appreciation 
of what she does, and asked her if 
she worked to earn money. She told 
him that she did not work for money, 
but to gain time which she deposits 
for herself in the time-saving bank 
or the time bank. By doing so, she 
deposits time so that she may utilize 
it when she needs it after advancing 
in age, or in case she experiences 
an accident and needs someone to 
help her.

The student said that this is the 
first time he heard about this ”time 
bank.“ So he asked her for more 
information about it. She told him 
that the Swiss government had 
established this bank as a social 
security [program[ for people, where 
everyone who wanted to participate 
in it would open a time account, in 
which case the time that is spent in 
social service is deposited, especially 
service to the elderly and the sick who 
have no one to care for or help from 
their families. Those who join must 
be in good health, capable of giving 
and communicating with others, 
have endurance, and are willing to 
provide services with satisfaction 
and sincerity. When a person 
needs help, the bank sends them 
a volunteer from those who have 
joined the bank to serve, and time 
is deducted from their account. The 
services provided by the volunteer 
take place either in a hospital or at 
home, such as accompanying the 
needy for shopping, walking, or 
cleaning homes.

One day, the woman fell while 
cleaning her window and broke her 
ankle and had to stay in bed for 
several days. The student wanted 
to apply for an emergency leave to 
help her, but she told him that she 
did not need his help because she 
had submitted a request to withdraw 
from her balance in the bank and 
that they would send her someone 
to help. A helper was appointed by 
the bank who came to take care 
of her, talk to her, accompany her, 

and fulfill some of her needs from 
the market. The bank also sent her 
a nurse when needed. After the 
fracture was healed, she went back 
to work twice a week to make up for 
the time she lost in the bank. This is 
how the time bank works. The Swiss 
people support and promote that 
bank because they experienced its 
benefits in the society.

In short, this bank was founded to 
exchange or barter social services 
instead of exchanging money. 
Service became a topic of interest. 
This is a very beautiful and useful 
idea that can be applied in every 
society, but it requires discipline, a 
sense of responsibility, and sincerity 
in performing the work, with a diligent 
administration that is protective of 
people and the society.

)11( “Bring to Me”
By Salah Jahin )Egyptian Poet(

”What should I bring you when I 
come?“

”Bring me a pillow to put my head 
on, and sleep!

”Bring me a heart that gets angry, 
but calms down quickly!

”Bring me an hour of peace of 
mind, and some joy even if it costs 
little!

”Bring me locks to shut down the 
door of sorrow!

”Bring me a million hugs full of 
love!

”Bring me with you some patience!

”Bring me comfort to the mind!

”Bring me safety, and a smile full 
of peace.“

”Actually, it is better to just bring 
me to live my life from the beginning, 
and bring back all our loved ones; 
and bring the neighborhood and 
friendship; and bring a pure heart 
that does not darken, and beautiful 
eyes that do not envy, and to break 
bread without betrayal!“

”Oh, what a wonder“
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