تق ــدم لن ــا ش ــخصيات الكت ــاب
المق ــدس نم ــاذج إنس ــانية متنوعة،
تحم ــل صف ــات وس ــمات يمك ــن
نبراس ــا عب ــر األجي ــال
أن تك ــون
ً
لم ــن يري ــد أن يحي ــا حي ــاة س ــليمة ،م ــن بي ــن
ه ــذه الش ــخصيات هن ــاك ثالث ــة أس ــماء ظه ــرت
مع ــا عل ــى مس ــرح التاري ــخ ف ــي بداي ــة الكنيس ــة
ً
المس ــيحية ف ــي الق ــرن األول المي ــادي .ورغ ــم
التف ــاوت الكبي ــر بين هذه الش ــخصيات ومكانتها
ودوره ــا اإلنس ــاني ال ــذي يمك ــن ان نتعل ــم من ــه
الكثي ــر والكثي ــرّ ،إل أنه ــا تق ــدم لن ــا ثالثة نماذج
إنس ــانية يمك ــن أن نقتن ــي فضائله ــم ونس ــلك ف ــي
حياتن ــا كم ــا س ــلكوا ونجح ــوا...
األول األســـتاذ وهـــو غماالئيل أفضل معلم
للنام ــوس ف ــي التاريخ اليهودي.
معن ــي اس ــمه «جم ــال الدي ــن» أو «مكاف ــأة
هللا» ،وه ــو حاخ ــام يه ــودي ،عض ــو في مجلس
الس ــنهدريم ،وهو فريسي ،وأحد كبار المعلمين
اليه ــود ف ــي الق ــرن األول الميالدي.
كما كان أحد أس ــاتذة بولس الرس ــول العظام
ف ــي دراس ــة الش ــريعة اليهودي ــة (أعم ــال:22
 .)3وق ــد كان اليه ــود غاضبي ــن م ــن انتش ــار
المس ــيحية كعب ــادة جدي ــدة ،وتآم ــروا لقت ــل
أتباعه ــا الذي ــن يضّلون آخرين بحس ــب فكرهم.
أم ــا غماالئي ــل فق ــد وقف ضد هذا الفكر الس ــائد
ّ
وقته ــا وحذره ــم « ..إن كان هذا الرأي أو هذا
العم ــل م ــن الن ــاس فس ــوف ينتق ــض ،وإن كان
م ــن هللا ف ــا تق ــدرون أن تنقض ــوه لئ ــا توجدوا
أيض ــا» (أعم ــال.)38 :5
محاربي ــن هلل ً
وبذلك كان أول ش ــخص من اليهود يطالب
ـف ع ــن
برف ــع القي ــود ع ــن رس ــل المس ــيح والك ـ ّ
اضطهاده ــم ،وحجت ــه أن عمل الرس ــل إن كان
ـانيا فه ــو سيس ــقط بطبيع ــة الح ــال ويفش ــل،
إنس ـ ً
إلهي ــا فم ــن ح ــق الرس ــل أن
أم ــا إذا كان عم ـ ًـا ً
ّ
يس ــتمروا وينجح ــوا ألن مقاوم ــة ارادة هللا ش ــر
(أعم ــال.)39-34 :5

عالم ــا ف ــي
لق ــد ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ه ــذا الرج ــل إنس ـ ً
ـانا ً
القان ــون ،وذا ق ــدر كبي ــر م ــن االحت ــرام ،كم ــا
ويعبر عنه،
كان لدي ــه الش ــجاعة أن يعل ــن رأيه ّ
عما يقـ ـ ـ ـ ــوم ب ـ ـ ـ ـ ــه
ول ــم يك ــن متس ـ ً
ـرعا في الحكم ّ
اآلباء الرس ــل.
إن الصف ــة األساس ــية ف ــي ه ــذا الرج ــل ه ــي
الش ــجاعة المتس ــمة بالحكم ــة ودون تس ـ ُّـرع أو
تهور ،وهي صفة يحتاجها كل إنس ــان ليكس ــب
ُّ
احت ــرام الجمي ــع ،ويكون صادًقا مع نفس ــه ،وال
التهور والتس ـ ُّـرع.
يس ــقط ف ــي خطاي ــا ُّ

الثانـــي :التلميـــذ؛ وهـــو بولـــس الرســـول،
أح ــد تالمي ــذ غماالئي ــل المعروفيـ ـ ـ ـ ـ ــن بالغي ــرة
والحم ــاس ليهوديت ــه ،وق ــد اضطهد المس ــيحيين
دون ه ــوادة .ومن المده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بينمـ ـ ـ ـ ـ ــا
امتن ــع أستـ ـ ـ ـ ـ ــاذه ع ــن الحك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عل ــى المؤمني ــن
واضطهاده ــم ،قف ــز ه ــو وطارده ــم ب ــا رحم ــة
ف ــي أورش ــليم وخارجه ــا!
صارم ــا
لق ــد كـ ـ ـ ـ ــان ش ـ ـ ـ ـ ـ ــاول الطرسوسـ ـ ـ ــي
ً
كفريس ــي يه ــودي متش ــدد ،وكان العل ــم ال ــذي
متطرف ــة قادت ــه
ـببا ف ــي مفاهي ــم عقلي ــة
ّ
تعّلم ــه س ـ ً
إلى س ــلوك عنيف ضد المس ــيحيين ،وكان عدم
قائم ــا على إحساس ــه الق ــوي «أنا على
تس ــامحه ً
ح ــق وأن ــت على خطأ» ،ولذل ــك رفض التفكير
ف ــي وج ــود أي احتم ــال -ول ــو بعي ــد -أن يكون
ه ــو خط ــأ ،فاضطه ــد المؤمني ــن بقس ــوة ،وألق ــى
الكثي ــر منه ــم ف ــي الس ــجن بأعداد متزاي ــدة ..أما
ه ــم -المؤمن ــون -فكان ــوا يصّل ــون م ــن أجل ــه
تمم ــوا وصي ــة الس ــيد
ولي ــس ض ــده ،وبذل ــك ّ
المس ــيح «أحب ــوا أعداءك ــم .بارك ــوا العنيك ــم.
أحس ــنوا إل ــى مبغضيك ــم .وصل ــوا ألج ــل الذي ــن
يس ــيئون إليك ــم ويطردونك ــم» (مت ــى.)44 :5
وف ــي طريق ــه إل ــى دمش ــق قاب ــل ال ــرب
يس ــوع الذي س ــأله «لماذا تضطهدن ــي؟» ،وهنا
اعتب ــر الس ــيد المس ــيح أن م ــا فعل ــه ش ــاول م ــن
ـخصيا،
اضطه ــادات ّ
موجه ــة إل ــى المس ــيح ش ـ ً
وكأن غماالئي ــل كان صادًق ــا حي ــن ق ــال إن ــه
يح ــارب هللا نفس ــه.
وتغي ــر وتج ـ ّـدد
أم ــا شـ ـ ـ ـ ـ ــاول فق ــد تح ـ ّـول
ّ
ّ
وص ــار بول ــس الرس ــول ،ألن ــه فت ــح قلب ــه أم ــام
محب ــة المس ــيح ورحمت ــه ،ون ــال حي ــاة جدي ــدة،
بصي ــرة جدي ــدة ،مهم ــه جديدة ،وص ــار عمالق
الك ــرازة ،صاح ــب أجم ــل أنش ــودة ع ــن المحب ــة
ف ــي (1كورنث ــوس.)13

الثالـــــــث :برنـابــــــا؛ زميــــــــــــل
الدراســـة مع بولس الرسول:
ومعن ــى اس ــمه اب ــن الوع ــظ /
اب ــن التعزي ــة  /اب ــن التش ــجيع.
وق ــد ع ــاش طفولت ــه ف ــي قبرص ،ونش ــأ في
أس ــرة أرس ــتقراطية تجم ــع بين الثقاف ــة اليونانية
والحري ــة الوثني ــة والتربي ــة اليهودي ــة ،وقد تلقى
العل ــم والدي ــن ف ــي أورش ــليم عن ــد غماالئي ــل،
وهن ــاك التق ــى ب ــه ش ــاول الطرسوس ــي ،فتتلم ــذا
مع ــا كم ــا يق ــول القدي ــس يوحن ــا ذهب ــي الفم.
ً
مقدارا
الطرسوسى
ـاول
ـ
ش
اكتسب
ـك
ـ
ش
بال
ً
كبيرا من الخبرة والحب بس ــبب عالقة الزمالة
ً
م ــع برناب ــا ،وبينم ــا كان التالمي ــذ حذري ــن
متش ـ ِّـككين م ــن ش ــاول ،م ـ ّـد برناب ــا يده ليش ــجعه
ويضم ــه إليهم .ف ــكان لبرنابا الفضل األكبر في
تقدي ــم بول ــس الرس ــول إلى بقي ــة التالميذ .وهذه
مخاط ــرة كبي ــرة خاص ــة م ــع م ــا ه ــو مع ــروف
ع ــن تاريخ ش ــاول الطرسوس ــي العنيف ،ولكن
برناب ــا كان يخاط ــر بداف ــع الرحم ــة والعط ــف
والتش ــجيع ف ــي محب ــة هللا.
وف ــي موق ــف آخ ــر حي ــن اعت ــرض بول ــس
الرس ــول عل ــى برنابا ف ــي مصاحبة مار مرقس
في الرحلة الثانية لبولس الرسول ،ولكن برنابا
أص ـ ّـر أن يعط ــي م ــار مرق ــس فرص ــة ثانية...
وق ــد كان إ ًذا ،اصطح ــب بولس الرس ــول س ــيال
مع ــه ،وأخ ــذ برناب ــا الرس ــول (أح ــد الس ــبعين
ـول) م ــار مرق ــس معه.
رس ـ ً
لق ــد تص ــرف برناب ــا بس ــبب ثقت ــه ف ــي هللا
الق ــادر أن يس ــتخدم كل إنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ف ــي خدمت ــه.
أو بص ــورة أخ ــرى أن برناب ــا ل ــم ينظ ــر إل ــى
كي ــف كان ه ــذا الش ــخص؟ أي إل ــى ماضي ــه أو
ضعفات ــه أو س ــلبياته (مث ــل بول ــس الرس ــول أو
م ــار مرق ــس الرس ــول) ،ب ــل نظ ــر كي ــف يمكن
أن تعمل نعمة هللا ورحمته وتستخدم اإلنسـ ـ ــان
وفع ًال .ل ــم ينظر إلى الوراء،
ناجح ــا ّ
ليكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ً
ب ــل نظ ــر إلى المس ــتقبل.
وهكذا نتعلم من هذه الشخصيات الثالث...
المعّلم :رجل الش ــجاعة واإلقناع
غماالنيـــل ُ
تهور.
اله ــادئ ،بال أي تس ـ ُّـرع أو ُّ
بولس الرســـول :رجل التج ــاوب مع نعمه
هللا رغم ماضيه الس ــلبي بال رجعة أو س ــقطة.
برنابا الرســـول :رجل التش ــجيع ،وصاحب
مدرس ــة الفرص ــة الثانية ب ــا ُّ
تردد أو يأس.
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قداسة ابلابا يستضيف جمموعة من شباب املخرتعني ورجال األعمال
اس ــتضاف قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني ،بابا اإلس ــكندرية وبطري ــرك الك ارزة المرقس ــية ،بالكاتدرائية المرقس ــية الكبرى باألنب ـ ــا رويس بالقاهـ ـرة ،يوم االثنين
ـددا م ــن ش ــباب المخترعي ــن إل ــى جان ــب بع ــض رجال األعمال ،وذلك من خالل برنامج «ش ــباب حكاية» الذي تذيع ــه قناة  .CTVوأجرى
 ١٩أكتوب ــر ٢٠٢٠م ،ع ـ ً
كبير بالمخترعين
اهتماما ًا
ار مع قداس ــة البابا وضيوفه ،حيث أبدي رجال األعمال اس ــتعدادهم لتبني مخترعات الش ــباب وتنفيذها .ويولي قداس ــة البابا
البرنامج حو ًا
ً
من الش ــباب ويحرص على تش ــجيعهم.

ويستقبل اللجنة اتلنفيذية للجنة اإليمان واتلعليم باملجمع املقدس
اس ــتقبل قداســـة البابـــا تواضروس الثانـــي بالمقر الباب ــوي بالقاهرة مس ــاء
ي ــوم االثني ــن  ٢٦أكتوب ــر ٢٠٢٠م ،أعض ــاء اللجن ــة التنفيذي ــة للجن ــة اإليم ــان
والتعلي ــم بالمجم ــع المق ــدس .جرى خالل اللقاء ع ــرض برنامج الوعي اإليماني
ـرحا
األرثوذكس ــي ال ــذي تن ــوي اللجن ــة تقديم ــه خ ــال الفتـ ـرة المقبل ــة ،ويحوي ش ـ ً

لبن ــود قان ــون اإليم ــان المس ــيحي .وألقى قداس ــة البابا محاضـ ـرة دار موضوعها
ح ــول مضم ــون قان ــون اإليم ــان المس ــيحي ،ورك ــز قداس ــته عل ــى أهمي ــة تقدي ــم
الموضوع ــات الالهوتي ــة بأس ـ ٍ
ـلوب روح ــي َبَّن ــاء وب ــروح المحبة عل ــى اعتبار أن
أه ــم م ــا ف ــي الاله ــوت ه ــو أن هللا اقت ــرب من اإلنس ــان.

ويستقبل وفد تنسيقية شباب األح زاب
كما اس ــتقبل قداســـة البابـــا تواضروس الثاني،
وف ـ ًـدا من تنس ــيقية ش ــباب األحـ ـ ـ ـ ـ ـزاب والسياس ــيين،
صبـ ـ ـ ـ ــاح ي ــوم االثني ــن  ١٩أكتوبـ ـ ـ ـ ــر ٢٠٢٠م ،ف ــي
المق ــر الباب ــوي بالقاهـ ـرة .رح ــب قداس ــته بأعض ــاء
التنسيقي ـ ـ ـ ــة ،مؤك ـ ًـدا أن الوطـ ـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ــو أغل ــى قيم ــة
ف ــي حي ــاة اإلنس ــان ،كم ــا أش ــاد بفكـ ـرة التنس ــيقية
الت ــي تض ــم مختل ــف التوجه ــات السياس ــية وتجم ــع

أعضاؤه ــا عل ــى حب وخدمة الدولة المصرية .وأكد
قداس ــته أن ح ــال الوط ــن ال يمك ــن أن يس ــتقيم ّإل
بمش ــاركة كل أبنائ ــه ف ــي البن ــاء ،وأن عه ــد الرئي ــس
وتأسيس ــا
تمكين ــا
عبـــد الفتـــاح السيســـي يش ــهد
ً
ً
ـددا على أن المش ــاركة
ًّ
حقيقي ــا لدولة المواطنة ،مش ـ ً
ف ــي االس ــتحقاقات الدس ــتورية واجب عل ــى الجميع.
بينم ــا أش ــاد المهن ــدس كريم عبد العاطـــي والدكتورة

شـــيماء عبـــد اإللـــه ،المتحدث ــان باس ــم التنس ــيقية،
بمواقف قداس ــة البابا الوطنية في مواجهة محاوالت
ب ــث روح الفت ــن الطائفي ــة ف ــي المجتم ــع المص ــري.
وفي نهاية اللقاء ،قدم ســـلمان إسماعيل ،أمين
الس ــر المس ــاعد للجن ــة حق ــوق اإلنس ــان بتنس ــيقية
شباب األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزاب والسياسييـ ـ ـ ـ ـ ــن ،درع التنسيقيـ ـ ـ ـ ــة
لقداس ــة البابا.

ويشارك يف حفل «العصا ابليضاء» حبضور وزيرة اهلجرة وشئون املرصيني باخلارج

أُقيم ــت ي ــوم الثالث ــاء  ٢٠أكتوب ــر ٢٠٢٠م ،عل ــى مس ــرح األنب ــا رويس في
الكاتدرائية المرقس ــية بالعباس ــية ،احتفالية اليوم العالمي للعصا البيضاء (رمز
االس ــتقاللية ل ــذوي اإلعاق ــة البصري ــة) ،بحض ــور قداســـة البابـــا تواضـــروس
ويقام
الثانـــي ،والس ــفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وش ــئون المصريي ــن بالخارجُ .
الي ــوم العالم ــي للعص ــا البيض ــاء ي ــوم  ١٥م ــن ش ــهر أكتوبر كل ع ــام ،ويهدف
إلى تش ــجيع المكفوفين على اس ــتخدام العصا البيضاء كوس ــيلة للتحرك ،وإلى
نش ــر الوع ــي بحق ــوق المكفوفي ــن ،ومعالج ــة اآلث ــار الس ــلبية للع ــزل االجتماعي
ال ــذي يتعرضون له.
عروض ــا متنوع ــة من بينها فقـ ـرات ألح ــان وترانيم و ٍ
أغان
تضم ــن االحتف ــال
ً
ن
وطني ــة قدمه ــا مكفوف ــو م ــن محافظ ــات مختلف ــة ،كم ــا تضم ــن كلم ــات لع ــدد
م ــن المس ــئولين المعنيي ــن داخ ــل الكنيس ــة وخارجه ــا بخدم ــة ذوي االحتياج ــات
خصوص ــا ،باإلضاف ــة إل ــى
عموم ــا وأصح ــاب اإلعاق ــات البصري ــة
الخاص ــة
ً
ً
كلم ــة قداس ــة الباب ــا الت ــي تح ــدث فيه ــا ع ــن الطاق ــات والمواه ــب الت ــي يتمت ــع
به ــا أصح ــاب العص ــا البيض ــاء ،وعب ــر فيه ــا ع ــن اهتمام ــه الش ــخصي بخدمة
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المكفوفي ــن ،كم ــا ألق ــت وزيـ ـرة الهجـ ـرة كذل ــك كلم ــة رك ــزت فيه ــا عل ــى ي ــوم
العص ــا البيض ــاء وم ــا يمثل ــه م ــن مع ـ ٍ
ـان وع ــن الرموز التي تس ــاعد ف ــي تمكين
أصح ــاب اإلعاق ــة البصري ــة ،وأش ــارت الوزيـ ـرة إل ــى دور الكنيس ــة القبطي ــة في
أزم ــة العالقي ــن في كينيا كمثال للمؤسس ــات المهتمة بمس ــاعدة الغير ،وأش ــارت
إل ــى مش ــروع بروتوك ــول تع ــاون بي ــن الو ازرة والكنيس ــة يخص المبادرة الرئاس ــية
لم ارك ــب النجاة.
وعق ــب انته ــاء الكلم ــات ،ق ــدم نياف ــة األنبا يوليوس األس ــقف العام لكنائس
قط ــاع مص ــر القديم ــة وأس ــقفية الخدم ــات ،درع تكري ــم لقداس ــة الباب ــا الذي قدم
ب ــدوره درع التكري ــم للس ــفيرة نبيلـــة مكـــرم ،ووزع الهداي ــا عل ــى أحب ــار الكنيس ــة
عددا
وممثل ــي الجمعي ــات والخدم ــات المختلف ــة الحاضري ــن ،كم ــا ك ــرم قداس ــته ً
م ــن الحاصلي ــن عل ــى درج ــة الدكتوراه.
وفي ختام الحفل قاد قداس ــة البابا مس ــيرة العصا البيضاء من مس ــرح األنبا
روي ــس وصوًل إلى المقر البابوي بالكاتدرائية.
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ادله ِر( ».مزمور 7 :121و)8
الرب يفظ خ ُروجك َودخولك م َِن اآلن وإِل
«الرب يفظك مِن ك ش .يفظ نفسك.

يف إطار تنفيذ املبادرة الرئاسية «مراكب انلجاة»..
اهلجرة و«الكنيسة املرصية» توقعان بروتوكول تعاون تلضافر اجلهود من أجل ماكفحة اهلجرة غري الرشعية

 +البابا تواضروس الثاني يشيد بمبادرة «مراكب النجاة» ويرحب بتعاون الكنيسة مع «الهجرة» في تنفيذها.

 +وزيرة الهجرة :تعاون وزارات ومؤسسات الدولة لتنفيذ «مراكب النجاة» يدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة.

مهنيا.
 +األنبا يوليوس أسقف عام مصر القديمة وأسقف الخدمات :المرحلة األولى سيتم توعية  ٤آالف وتدريب  ٧٠٠شاب ً

وق ــع قداسة البابا تواضـــــــــروس الثاني،
باب ــا اإلس ــكندرية وبطريرك الك ارزة المرقس ــية،
والس ــفيرة نبيلـــة مكـــرم عبـــد الشـــهيد وزيـ ـرة
الدول ــة للهجـ ـرة وش ــئون المصريي ــن بالخ ــارج،
بروتوك ــول تع ــاون بين و ازرة الهجرة والكنيس ــة
المصري ــة ،ف ــي إط ــار المب ـ ـ ـ ـ ــادرة الرئاس ــية
«م ارك ــب النج ــاة» للتوعي ــة م ــن مخاط ــر
الهجـ ـرة غير الش ــرعية ،والت ــي كان قد أطلقها
الس ــيد الرئي ــس عبـــد الفتاح السيســـي رئيس
الجمهورية ف ـ ـ ـ ـ ــي منتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى شبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب العالـ ـ ــم
ديس ــمبر .2019
وأوض ــح قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي،
باب ــا اإلس ــكندرية وبطري ــرك الكـ ـ ارزة المرقس ــية ،أن
الكنيس ــة تدع ــم توفي ــر الفرص للش ــباب دون تمييز،
قائ ــا« :إنن ــا نؤك ــد دائم ــا ف ــي عظاتن ــا أن العم ــل
عب ــادة ،وأن الش ــباب عليه ــم الس ــعي واالجته ــاد،
وال ــرب يكل ــل جهوده ــم بالنج ــاح».
وتاب ــع قداس ــته أن ــه بمقتض ــى البروتوك ــول
الموق ــع ،س ــيكون هن ــاك ب ارم ــج تدريبي ــة خاص ــة
بتنمي ــة المه ــارات الفردي ــة واألعم ــال الحرفي ــة
وأعم ــال الري ــادة تح ــرص أس ــقفية الخدم ــات العام ــة
واالجتماعي ــة والمس ــكونية ،ف ــي جمي ــع محافظ ــات
الجمهوري ــة ،على تنفيذه ــا وخاصة في المحافظات
ـر للهجـ ـرة غير الش ــرعية والتي تعمل
األكث ــر تصدي ـ ًا
حالي ــا.
به ــا األس ــقفية ً
كما أش ــاد قداس ــته بما تقوم به و ازرة الهجرة من
جه ــود كبيـ ـرة ف ــي توعي ــة أبنائنا بالخ ــارج ،والحرص
الدائ ــم على ربطهم بالمؤسس ــات الدينية في مصر،
وتنظي ــم زي ــارات وفود أبن ــاء المصريين بالخارج من
الجيلي ــن الثان ــي والثال ــث لمق ــر الكنيس ــة واألزه ــر،

الفرص البديلة اآلمن ـ ـ ـ ــة وتعلم الحرف والمهن
المختلفة والتي يحتاجها س ــوق العمل.
وأضاف ـ ـ ـ ـ ـ ــت الوزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة أن التعـ ـ ـ ـ ــاون م ــع
و ازرات ومؤسس ــات الدول ــة ف ــي تنفي ــذ مب ــادرة
«م ارك ــب النج ــاة» هدفه ــا باألس ـ ـ ـ ـ ــاس الحفاظ
عل ــى ش ــبابنا وتنفي ــذ رؤي ــة مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر للتنمية
المس ــتدامة  ،2020م ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ـ ــال التنمي ــة
احتياج ــا
المجتمعي ــة للفئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات األكث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ً
واالرتق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء بكرامته ــم اإلنس ــانية.

ولقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الشخصي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الديني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـ ـ ــرد على
أس ــئلتهم واستفساراتهم.
وفي الس ــياق ذاتـ ـ ـ ـ ــه ،رحب قداس ــة البابا بتوفير
المناه ــج التدريبي ــة الت ـ ـ ـ ــي تقدمه ـ ـ ـ ـ ـ ــا و ازرة الهجـ ـ ـ ـ ـ ـرة
ضم ــن م ــا تق ــوم به أسقفيـ ـ ـ ـ ــة الخدم ــات من توعية،
للتعريف بمخاطر الهجرة غيـ ـ ــر الشرعيــة والتعريف
البدائ ــل اآلمنة.
ومن ناحيتها ،أوضحت الس ــفيرة نبيلة مكرم أن
توقي ــع البروتوكول مع الكنيس ــة المصرية يس ــتهدف
التع ــاون ف ــي تحقي ــق أه ــداف مب ــادرة «م ارك ــب
النج ــاة» ،مش ــيرة إل ــى دور الكنيس ــة المصري ــة ف ــي
توعي ــة الش ــباب ،ما يس ــاهم ف ــي تعريف ش ــبابنا في
تصدير للهجرة غير الش ــرعية،
ًا
المحافظ ــات األكثر
بمخاط ــر تل ــك الظاهـ ـرة م ــن خ ــال عق ــد ن ــدوات
ولق ــاءات توعوي ــة م ــع الش ــباب واألمه ــات.
وتابع ــت وزيـ ـرة الهجـ ـرة أن المؤسس ــات الديني ــة
له ــا دور ب ــارز ف ــي التوعي ــة م ــن خ ــال الخط ــب
أو العظ ــات ،وذل ــك ألن تل ــك المؤسس ــات تمت ــع
بمصداقي ــة كبيـ ـرة ل ــدى الجميع تس ــاعد على تحقيق
األهداف المنش ــودة وحث الش ــباب على البحث عن

ولفت ــت الس ــفيرة نبيل ــة مكرم إل ــى ان و ازرة
الهجـ ـرة تعم ــل عل ــى توفي ــر دع ــم واض ــح لش ــبابنا
يعتم ــد عل ــى تغيبر األف ــكار من خالل متخصصين
الي جوار التوعية لرفع مس ــتوي ش ــبابنا االقتصادي
وتمكينه ــم م ــن القيام بمش ــروعات

وق ــال االنب ــا يوليوس أس ــقف عام مصر القديمة
وأس ــقف الخدم ــات إن الكنيس ــة رك ــن أساس ــي ف ــي
وطن ــا وحريصة على المش ــاركة في المبادرات التي
تخ ــدم الوط ــن باس ــقفيتها الممت ــدة ف ــي كل انح ــاء
المحافط ــات ،مؤك ــدا أن «مراكب النجاة» في غاية
االهمية النها تعمل على انقاذ ش ــبابنا من «مراكب
الموت» ،موضحا أن المرحلة االولي س ــيتم توعية
 ٤آالف ،وتدري ــب  ٧٠٠شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب مهن ــي كبداية.
ه ــذا وق ــد تضم ــن البروتوك ــول تش ــكيل لجن ــة
تنفيذي ــة للتع ــاون بي ــن ال ــو ازرة والكنيس ــة ف ــي تحقيق
أه ــداف المب ــادرة الرئاس ــية لمكافح ــة الهجـ ـرة غي ــر
الش ــرعية «م ارك ــب النج ــاة» ،وإع ــداد كـ ـوادر مدرب ــة
بش ــكل دائ ــم في المحافظ ــات األكثر تصدي ار للهجرة
غي ــر الش ــرعية.
ة
أكتو� 2020
مج ل الكرازة  30 -ب

َ َ َ َ َ ُّ ْ ُ ُ
ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ُ ْ ََ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ
َ َْ
ْ
ْ
«هكذا قال رب النو ِد إِهل إِسائ ِيل :أصلِحوا طرقكم وأعمالكم فأسكِنكم ِف هذا المو ِض ِع( ».إرميا )3 :7

5

تقرير اللجنة املفوضة من قداسة ابلابا

إلنهاء موضوع فرع دير أيب سيفني للراهبات
بمنطقة سيدي كرير
 +قام قداســــة البابــــا بإصــــدار القـــــرار التالـــــي:

يتم تشكيل لجنة من األحبار األجالء والسادة األراخنة ،على النحو التالي:
 -1نيافة األنبــــا يوأنــــس ،أسقـ ـ ــف أس ــيوط وتوابعها -2 .نيافة األنبا بيمـــــن،
أس ــقف نق ــادة وق ــوص -3 .نياف ــة األنبـــا يوليــــوس ،األس ــقف الع ــام لمص ــر القديمة
وأسقفية الخدمات -4 .المهنـدس /كامل ميشيـل ،رجل أعمـال -5 .األستاذ /نبيـل
مهني األس ــيوطي ،رج ــل أعمال.
وذل ــك إلنه ــاء موض ــوع نق ــل الس ــور الش ــمالي ف ــي ف ــرع دي ــر أب ــي س ــيفين بمنطقة
ـر ألعمال توس ــيع الطريق الدولي الس ــاحلي الش ــمالي
ـر نظ ـ ًا
كري ــر إل ــى مس ــافة  15مت ـ ًا
حاليا .وعلى ابن
ضمن مش ــروع الش ــبكة القومية للطرق والذي تنفذه القوات المس ــلحة ً
ـر ف ــي 2020/10/9م
الطاع ــة تح ــل البرك ــة ،،،تحري ـ ًا
البابا تواضروس الثاني
 +اس ــتقبل قداســـــــــــة البابـــا أعض ــاء اللجن ــة ي ــوم الجمع ــة  9أكتوب ــر بمق ــر قداس ــته
باإلس ــكندرية في كنج مريوط حيث ش ــرح لهم أبعاد الموضوع وكل الخطوات التي تمت.
 +توجه ــت اللجن ــة ف ــي مس ــاء نف ــس الي ــوم لمقابل ــة تماف كيريا رئيس ــة الدي ــر بمقرها
بدي ــر أب ــي س ــيفين بمص ــر القديم ــة ،حي ــث رحبـ ـ ـ ـ ــت بأعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء اللجن ـ ـ ـ ـ ـ ــة وأب ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ملء
المحب ــة والتعاون.
 +ق ــام نياف ــة الحب ــر الجلي ــل األنبـــا بيمن ،ومع ــه ممثلون عن الدي ــر ،بمقابلة قيادات
الهيئ ــة الهندس ــية بالقـ ـوات المس ــلحة وذل ــك مس ــاء الثالث ــاء  13أكتوبر ،وت ــم االتفاق على
متر بمس ــاحة حوالي أقل من
أن يرجع س ــور فرع الدير بس ــيدي كرير مس ــافة حوالي ً 15ا
فدان ــا ،وذل ــك ضمن خطة
نص ــف ف ــدان م ــن إجمال ــي مس ــاحة الدي ــر المق ــدرة حوال ــي ً 54
الدول ــة ف ــي التطوير العمالق لش ــبكة الط ــرق بالبالد.
 +ث ــم اس ــتقبل قداســـة البابـــا أعض ــاء اللجن ــة مـ ـره أخرى مس ــاء الخمي ــس  15أكتوبر
لمتابع ــة األمر.
 +قامت األم كيريـــــــــا باصـ ـ ـ ـ ـ ــدار البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان التال ـ ـ ـ ــي وذلك في صبـ ـ ـ ـ ـ ــاح الجمعة 16
أكتوبر :2020

بيان من دير أيب سيفني للراهبات

ف ــي إط ــار اهتم ــام الدول ــة المصري ــة بمش ــروعات الط ــرق والت ــي نقدره ــا ،س ــتقوم
الهيئ ــة الهندس ــية للقـ ـوات المس ــلحة والمشـ ـرفة عل ــى ه ــذه المش ــروعات ،بنق ــل الس ــور
الش ــمالي لدير الش ــهيد أبي س ــيفين للراهبات بمنطقة س ــيدي كرير إلى مس ــافة حوالي
مقدم ــا مجه ــودات الهيئ ــة الهندس ــية عل ــى اإلنش ــاءات
خمس ــة عش ــر مت ـ ًـرا ..ونش ــكر ً
البديل ــة الت ــي س ــتقوم به ــا ..ونصل ــي م ــن أج ــل بالدن ــا الحبيب ــة ونجاح مش ــروعاتها..
تحري ار في 2020/10/16

األم كيريه وراهبات دير أبي سيفين للراهبات

 +وبنعم ــة هللا س ــتقوم القـ ـوات المس ــلحة ببن ــاء الس ــور الجديد والمبان ــي البديلة ،وكذلك
إ ازل ــة الس ــور القدي ــم ،وس ــتقوم اللجن ــة بمتابع ــة تنفيذه ــا هذا األمر حتى يكتمل بس ــام.
 +نس ــأل إلهن ــا الصال ــح أن يب ــارك في بالدنا الحبيبة مص ــر ،وفي كل القيادات ،وفي
المقدم ــة الس ــيد الرئي ــس عبد الفتاح السيســـي ،بصلوات قداســـة أبينـــا الطوباوي المكرم
األنبـــا تواضروس الثاني ،بابا اإلس ــكندرية وبطريرك الك ارزة المرقس ــية.
وإللهـنـــــا كــــل مجـــــد واكـــــرام إلــــى األبــــد آميــــــــن.
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ً
قداسة ابلابا يعقد اجتماع مع مسئويل
مؤسسة القديس

سمعان اخلراز باملقطم
اجتماعا مس ــاء يوم
عق ــد قداســـة البابـــا تواضروس الثانـــي
ً
الثالث ــاء  ٢٧أكتوب ــر ٢٠٢٠م ،بالمق ــر الباب ــوي بالكاتدرائي ــة
المرقس ــية بالعباس ــية ،مع مس ــئولي القطاعات الخدمية واإلدارية
لمؤسس ــة القدي ــس س ــمعان الخ ــراز بالمقط ــم بحض ــور أصح ــاب
النياف ــة :األنبـــا دانيـــال أس ــقف المع ــادي وس ــكرتير المجم ــع
المق ــدس ،واألنبا يوليوس األس ــقف الع ــام لكنائس مصر القديمة
وأس ــقفية الخدم ــات ،واألنبـــا أبانـــوب األس ــقف الع ــام لكنائ ــس
المقط ــم .ع ــرض مس ــئولو القطاع ــات أم ــام قداس ــة الباب ــا م ــا ت ــم
كل ف ــي القطاع المس ــئول عنه ،وكذل ــك الخطط الخاصة
إنج ــازه ٌ
بالع ــام الج ــاري .يأت ــي ه ــذا االجتم ــاع ف ــي إط ــار اهتم ــام قداس ــة
الباب ــا بتدبي ــر وتنس ــيق الخدم ــة بكنائ ــس قط ــاع المقط ــم.

مقابالت قداسة ابلابا

اس ــتقبل قداســـة البابا تواضروس الثاني ،بالمقر الباب ـ ـ ـ ـ ــوي
بالكاتدرائية المرقسية الكبرى باألنب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا روي ـ ـ ـ ـ ـ ــس بالقاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة،
عددا م ــن الزائرين كالتالي:
ً
يوم األربعاء  14أكتوبر ٢٠٢٠م
 +القـــس بولـــس نصـــر كاه ــن كنيس ــتنا ف ــي قط ــر ،حي ــث
ع ــرض عل ــى قداس ــته تقري ـ ًـرا ع ــن الخدم ــة بالكنيس ــة هن ــاك.
يوم السبت  ١٧أكتوبر ٢٠٢٠م
 +نيافـــة األنبـــا أغابيوس ،أس ــقف ديرم ــواس ودلجا ،جرى
أثن ــاء اللق ــاء بحث ع ـ ٍ
ـدد من األم ــور الرعوية.
يوم االثنين  ١٩أكتوبر ٢٠٢٠م
 +الســـيد چيورچـــى بوريســـينكو ،س ــفير روس ــيا االتحادي ــة
بالقاه ــرة ،تأت ــي زي ــارة الس ــفير الروس ــي لقداس ــة الباب ــا بغي ــة
ـفيرا لب ــاده بمصر.
التع ــارف ،بع ــد تعيين ــه ف ــي مايو الماضي س ـ ً
 +نيافة األنبا ثاوفيلس ،أس ــقف منفلوط ،جرى خالل اللقاء
بح ــث عدد من األمور الرعوية.
يوم األربعاء  ٢١أكتوبر ٢٠٢٠م
 +الدكت ــورة عليـــاء برهـــان س ــفيرة مص ــر ف ــي دول ــة
موريش ــيوسِ ُ ،
ـفيرا
وعّيَنت «برهان» منتصف يوليو الماضي س ـ ً
لمص ــر ف ــي ب ــورت لوي ــس ،موريش ــيوس.
 +القـــس مايـــكل آرتيـــن كاه ــن كنيس ــة القديس م ــار مرقس
الرس ــول ،نايت ــك ،ماسانشوس ــتس ،والقس رافائيل ســـيف كاهن
كنيس ــة القديس ــين األنب ــا ش ــنوده واألنب ــا كاراس ،ميلف ــورد ،وهما
م ــن كهن ــة إيبارش ــية نيويورك وني ــو إنجالند.
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االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
 +أقي ــم مس ــاء يـــوم األربعـــاء  ١٤أكتوبر ٢٠٢٠م ،بكنيس ــة الس ــيدة العذراء والقديس األنبا بيش ــوي بالكاتدرائية المرقس ــية بالعباس ــية ،االجتماع األس ــبوعي
لقداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي ،ودار موض ــوع العظة من خالل سلس ــة م ــن بعض الثقاف ــات التربوية ،الثقاف ــة األول ــى «ثقافة التطوع».

قداسة ابلابا يكرم ادلكتورة سايل كمال زكريا
احلاصلة ىلع دكتوراه يف «أحلان ابلاسييل»

وخ ــال االجتم ــاع ك ـ ّـرم قداســـة البابـــا ،الدكت ــورة ســـالي كمال زكريـــا الحاصلة
عل ــى الدكت ــوراه م ــن كلي ــة التربي ــة الموس ــيقية بجامع ــة حلـ ـوان ،ف ــي ألح ــان الق ــداس
الباس ــيلي .وكان ــت الباحث ــة ق ــد حصل ــت عل ــى درج ــة الماجس ــتير ع ــام ٢٠١٤م ف ــي
ألح ــان البصخ ــة المقدس ــة.
 +كما ألقى قداســـته عظته باجتماعه األس ــبوعي الذي أقيم مس ــاء يوم األربعاء
 ٢١أكتوبر ٢٠٢٠م ،في كنيس ــة الس ــيدة العذراء والقديس األنبا بيش ــوي بالكاتدرائية
المرقسية بالعباسية ،ودار موضوعها عن النجاح بعنوان «ثقافـــة التبــــرع».

احتفال ايلوبيل اذلهيب لسيامة القمص إيليا رؤوف
وخ ــال االجتم ــاع ،ت ــم االحتف ــال باليوبيـــل الذهبـــي لس ــيامة القمـــص إيليـــا رؤوف ،كاهن كنيس ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس بالمنيل ،إح ــدى كنائس قط ــاع مصر
ـددا م ــن التراني ــم ،ث ــم ك ـ ّـرم قداس ــته القم ــص إيلي ــا ،وق ـ ّـدم له هدي ــة تذكارية والتق ــط صورة معه وأسـ ـرته ،كما ألق ــى نيافة
القديم ــة ،حي ــث ق ــدم ك ــورال الكنيس ــة ذاته ــا ع ـ ً
األنبـــا يوليـــوس األس ــقف الع ــام لكنائ ــس القط ــاع كلمة ع ــن خدمة القم ــص إيليا.

ويليق عظة األحد ىلع الفضائيات املرصية

ألق ــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني ،صباح ي ــوم األح ــد  25أكتوبر
2020م ،كلم ــة روحي ــة عب ــر ع ــدد م ــن القنـ ـوات الفضائي ــة المصري ــة ،وذلك
ف ــي إط ــار عظ ــة األح ــد األس ــبوعية والت ــي تذيعه ــا قنـ ـوات الش ــركة المتح ــدة
للخدم ــات اإلعالمي ــة (أون ت ــي ڤ ــي ،دي إم س ــي ،س ــي ب ــي س ــي ،الحي ــاة).
كان قداس ــة الباب ــا ق ــد ألق ــى أول ــى عظ ــات األح ــد عل ــى القنـ ـوات ذاته ــا ،ي ــوم
األح ــد  ٢٩م ــن ش ــهر م ــارس الماض ــي ،كم ــا ألقى عظة أخرى ي ــوم  ٧يونيو
ف ــي مناسب ـ ـ ـ ـ ــة عيــــــــــد حلـــــــــــول الروح القدس (العنصـــرة) ،وثالثة يوم ١٥
أغس ــطس خ ــال ص ــوم الس ــيدة العذراء.

قداسة ابلابا يشارك يف حفل ختريج
طلبة اللكيات العسكرية

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني ،يوم الثالثاء  20أكتوبر 2020م،
ف ــي احتفالي ــة الكلي ــات العس ــكرية بتخري ــج طالبه ــا الذي ــن أنهوا د ارس ــتهم ،والتي
ش ــهدها الرئي ــس عبـــد الفتـــاح السيســـي وكب ــار رج ــال الدول ــة بمق ــر الكلي ــة
الحربي ــة .ت ــم خ ــال الحف ــل ،تخري ــج دفع ــة  ١١٤حربي ــة ،و ٨٧جوي ــة ،و٧١
بحري ــة ،و ٥٧فني ــة عس ــكرية ،و ٤٨دف ــاع ج ــوي ،و ٤٩المعه ــد الفن ــي للقـ ـوات
المس ــلحة .خالـــص تهانينـــا لطلبـــة الخريجين الكليات العســـكرية.

ً
قداسة ابلابا يستقبل وزيرة اهلجرة ووفدا من شباب ادلارسني باخلارج
اس ــتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي،
باب ــا اإلس ــكندرية ،بطري ــرك الكـ ـ ارزة المرقس ــية،
الس ــفيرة نبيلـــة مكـــرم عبد الشـــهيد ،وزيـ ـرة الدولة
للهجـ ـرة وش ــئون المصريي ــن بالخ ــارج ،يرافقه ــا وفد
م ــن ش ــباب الدارس ــين المصريي ــن بالخ ــارج.
جاء اللقاء في إطار مبادرة «ش ــباب الدارس ــين
بالخ ــارج» ال ــذي تنظمه ــا و ازرة الهجرة ،تماش ـ ًـيا مع
رؤي ــة مص ــر لدم ــج ش ــبابها ف ــى عملي ــات التنمي ــة
المس ــتدامة ،لمس ــاعدة وطنه ــم بتخصص ــات
د ارس ــتهم ،وتنظي ــم زي ــارات ميداني ــة له ــم إل ــى
المش ــروعات القومي ــة والجامع ــات المصري ــة،
لتعريفه ــم بم ــا يح ــدث م ــن طفرة في التعلي ــم العالي
بمص ــر ،وك ــذا الرم ــوز الديني ــة ،ومعرف ــة ما يجري
عل ــى أرضها م ــن تنمية ،وحتى يتعرف الوفد على
طبيع ــة األوض ــاع الداخلية فى مص ــر وما يواجهه
ه ــذا البل ــد م ــن تحدي ــات ومخاط ــر ف ــي المرحل ــة

أيضا.
الراهن ــة ،وإعالمه ــم بف ــرص التعلي ــم بمص ــر ً

وخ ــال اللق ــاء أع ــرب البابا عن س ــعادته بهذا
اللق ــاء ،وتاب ــع« :أوج ــه خال ــص التحي ــة للس ــفيرة
نبيل ــة مك ــرم وزيـ ـرة الهجـ ـرة ،عل ــى حرصه ــا الدائ ــم
لجم ــع ش ــبابنا ف ــي الخ ــارج» .وأك ــد قداس ــته أن
الكنيس ــة ف ــي امتداده ــا تعمل كأنه ــا أم ،وهذه األم
دائم ــا تبح ــث عن أبنائه ــا ،وأن لنا الفخر ليس في
ً
مص ــر فق ــط بل ف ــي كل العال ــم بالكنيس ــة القبطية
المصري ــة األرثوذكس ــية بتاريخه ــا بإيمانه ــا بتراثها
بقديس ــينها وبألحانها.

وم ــن جانبه ــا ،قدم ــت الس ــفيرة نبيل ــة مك ــرم
الش ــكر لقداس ــة الباب ــا عل ــى اس ــتقباله للوف ــد م ــن
ش ــباب الدارس ــين بالخ ــارج ،الفت ــة أن الش ــباب
اهتماما
المصري سـ ـواء بالداخل أو بالخارج يلقى
ً
ـر من القيادة السياس ــية والحكومة ليكون قادر
كبي ـ ًا
عل ــى تحم ــل المس ــئولية ف ــي المس ــتقبل .وأضافت

أن اللق ــاء قداس ــة الباب ــا فرص ــة لتعري ــف ش ــبابنا
الدارس ــين بالخ ــارج ب ــدور الكنيس ــة المصري ــة،
فه ــي منب ــر للوس ــطية واالعت ــدال لي ــس في مصر
وحده ــا ،ولك ــن في العالم كله ،مؤكدة أن الكنيس ــة
دائما بالوطنية وتق ــف مع الوطن في
مش ــهود له ــا ً
كاف ــة المواق ــف.
وخ ــال اللق ــاء ت ــم فت ــح ب ــاب الحـ ـوار بي ــن
قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي والوفد الش ــبابي،
ت ــم التط ــرق خالل ــه إل ــى العديد م ــن الموضوعات
ودور الكنيس ــة المصري ــة ف ــي تجدي ــد الخط ــاب
الدين ــي لمواجه ــة األف ــكار المتطرف ــة .ووج ــه البابا
ـددا م ــن النصائ ــح للوف ــد
تواض ــروس الثان ــي ع ـ ً
الش ــبابي وم ــن جانبه ــم ،أعرب أعض ــاء الوفد عن
س ــعادتهم البالغ ــة بلق ــاء قداس ــة الباب ــا ،ووجهـ ـوا
الش ــكر لوزيـ ـرة الهجـ ـرة عل ــى إتاح ــة الفرص ــة لعقد
ه ــذا اللقاء.
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نشاط رعوي للجنة املجمعية
لراعية املساجني وأرسهم

ف ــي إط ــار توصي ــات قداس ــه الباب ــا برعاية المس ــاجين وأس ــرهم ،ق ــام نيافه
ومقرر اللجنة المجمعية لرعاية
األنبا دوماديوس أس ــقف  6أكتوبر وتوابعهاّ ،
المس ــاجين وأس ــرهم وخريج ــي الس ــجون ،بعم ــل ع ـ ّـدة أي ــام روحي ــة ف ــي وادي
النط ــرون لالطمئن ــان عل ــى حال األس ــر ف ــي القاهره الكبرى ف ــي ظل ظروف
وب ــاء كورون ــا ،وتس ــديد احتياجاتهم .وقد ش ــمل اليوم الق ــداس اإللهي وكلمات
الروحي ــة وفقـ ـرات ترفيهي ــة وجلس ــات اإلرش ــاد النفس ــي والروح ــي ،وكان للي ــوم
بال ــغ األث ــر عل ــى األس ــر في رس ــم البهجة واالبتس ــامة على الوج ــوه والقلوب.

اللكية اإللكرييكية تبدأ العمل
بنظام السااعت املعتمدة

اعتم ــد مجل ــس الكلي ــة اإلكليريكية باألنبا رويس ،العمل بنظام الس ــاعات
المعتم ــدة م ــع بداي ــة الع ــام الد ارس ــي  ،٢٠٢١/٢٠٢٠النظ ــام ال ــذي يتطّل ــب
للتخ ـ ّـرج النموذج ــي ١٢٨ ،س ــاعة معتم ــدة ،تع ــادل  ٨فص ــول د ارس ــية خالل
أربع س ــنوات ،باإلضافة إلى تقديم الطالب مش ــروع تخرج في الس ــنة الرابعة
ـتكمال للرؤية
للحص ــول عل ــى درج ــة البكالوريوس ف ــي العلوم الالهوتية ،واس ـ ً
الجدي ــدة تس ــتعين الكلي ــة بنظ ــام «األونالي ــن» ف ــي الد ارس ــة حي ــث تم تدش ــين
موق ــع للكلي ــة الالهوتية القبطية األرثوذكس ــية.
ـر لظ ــروف جائح ــة كورون ــا ت ــم اس ــتقبال ع ــدد محدود م ــن الطالب
ونظ ـ ًا
بع ــد اجتي ــاز االختب ــارات النظرية والمقابلة الش ــخصية ،كما تم إقرار الد ارس ــة
عب ــر اإلنترن ــت بنس ــبة ٪٤٠ وبالحض ــور الفعل ــي ٪٦٠ وذلك ألهمية
الج ــزء التفاعل ــي في د ارس ــة العل ــوم الالهوتية.

نيافة األنبا تكال يدشن مذابح
دير األنبا بالمون بالقرص والصياد

ملك هونلدا يمنح نيافة األنبا أرساين
وسام (أورانيا-ناسو) بلقب قائد

أُقيم يوم الس ــبت  ٢٤أكتوبر  ٢٠٢٠م ،في مدينة أمس ــتردام بهولندا،
بمقر الكنيس ــة القبطية األرثوذكس ــية ،وس ــط اإلجراءات االحت ارزية بس ــبب
انتش ــار في ــروس كوفي ــد– ،19االحتف ــال بالعي ــد الخام ــس والثالثي ــن لب ــدء
خدمة الكنيس ــة القبطية بهولندا ،والعيد الس ــابع لتأس ــيس إيبارشية الكنيسة
القبطي ــة بهولن ــدا .وأثن ــاء االحتف ــال اتص ــل س ــيادة نائ ــب عم ــدة أمس ــتردام
ع ــن طري ــق  ،video conferenceوق ــام بقـ ـراءة قـ ـرار جاللـــة الملـــك
فيليـــم ألكســـندر ملـــك هولندا ،بمنح نيافة األنبا أرســـاني الوس ــام الملكي
(أورانيا-ناس ــو) بلق ــب القائ ــد ،وق ــد تابع ــه الحاض ــرون عل ــى الشاش ــات
المثبت ــة ف ــي الكنيس ــة ،ث ــم قام بش ــرح القرار الملك ــي لمنح نيافة
التلفزيوني ــة ُ
ـتعرضا الس ــيرة الذاتي ــة لنيافته منذ
ـ
س
م
المميز
ـام
ـ
س
الو
ـذا
ـ
ه
ـاني
األنب ــا أرس ـ
ً
وصول ــه هولن ــدا ف ــي الع ــام 1985م ،وب ــدء خدمت ــه ف ــي رعاي ــة المجتم ــع
ـقفا ف ــي ع ــام 2013م ،وبع ــد ذل ــك
القبط ــي بهولن ــدا ،وحت ــى رس ــامته أس ـ ً
عمل ــه كأس ــقف ف ــي تدبي ــر وقيادة الكنيس ــة ف ــي هولندا.
وأش ــار نائ ــب العم ــدة إل ــى ال ــدور المه ــم ال ــذي ق ــام ب ــه نياف ــة األنب ــا
أرس ــاني ف ــي تطوي ــر خدم ــة الكنيس ــة القبطي ــة ف ــي هولن ــدا ،فق ــد تحول ــت
مكانا للعبادة إلى مؤسس ــة له ــا ممتلكاتها
م ــن مجموع ــة صغيـ ـرة تس ــتأجر ً
وأبنيته ــا الخاص ــة وخدامته ــا وأنش ــطتها ،وق ــد ظ ــل يخ ــدم وه ــو الكاه ــن
الوحي ــد بهولن ــدا ،والي ــوم يع ــاون نيافت ــه في خدمة كنائس اإليبارش ــية س ــتة
كاهن ــا م ــن اآلب ــاء المباركي ــن ،وكان ل ــه دور رئيس ــي ف ــي تأس ــيس
عش ــر ً
عشـ ـرة كنائ ــس واثني ــن م ــن الم ارك ــز الثقافي ــة ع ــاوة عل ــى الدي ــر القبطي،
باإلضاف ــة إل ــى مجه ــوده الس ــخي ف ــي مش ــروعات التنمية ف ــي بعض قري
الصعي ــد بمصر.
وق ــد أش ــار س ــيادته إل ــى ال ــدور ال ــذي تق ــوم ب ــه الكنيس ــة القبطي ــة ف ــي
هولن ــدا بإشـ ـراف نيافت ــه ف ــي العم ــل عل ــى اندم ــاج الجالي ــة القبطي ــة ف ــي
صمي ــم الحي ــاة الهولندي ــة والمس ــاهمة ف ــي الحي ــاة السياس ــية.
وتنفيـ ـ ًذا لقـ ـرار المل ــك فيلي ــم ألكس ــندر مل ــك هولن ــدا ،ق ــام البروفيس ــور
الدكت ــور جـــاك فانـــدر فليـــت أس ــتاذ المصري ــات والقبطي ــات بتقلي ــد نياف ــة
األنب ــا أرس ــاني وس ــام أوراني ــا  -ناس ــو بلق ــب الف ــارس وس ــط تصفي ــق حاد
م ــن الحاضري ــن.

ق ــام نياف ــة األنب ــا ت ــكال أس ــقف دش ــنا وتوابعه ــا ،ي ــوم األح ــد  25أكتوب ــر
2020م ،بتدش ــين كنيس ــة األنب ــا بالم ــون بدي ــر األنب ــا بالم ــون بالقص ــر
والصي ــاد ،وق ــد ق ــام نيافت ــه بتدش ــين المذاب ــح باس ــم :القدي ــس األنب ــا بالم ــون
الس ــائح ،الش ــهيد يوحن ــا المعم ــدان واألنبا أنطونيوس ،والس ــيدة الع ــذراء ،كما
ق ــام نيافت ــه بتدش ــين أيقون ــة حض ــن اآلب وأيقون ــات الكنيس ــة ،ورس ــامة ع ــدد
م ــن الشمامس ــة للخدم ــة بالكنيس ــة .خال ــص تهانين ــا لنيافة األنبا ت ــكال وكهنة
وش ــعب دي ــر األنب ــا بالمون.
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وق ــد حض ــر االحتف ــال نيافـــة المطـــران بوليكاربـــوس أوجيـــن ايدين
رئي ــس إيبارش ــية هولن ــدا للسـ ـريان األرثوذكس ،واألســـقف يان هيندركس
أس ــقف الكنيس ــة الكاثوليكي ــة الروماني ــة ف ــي هارل ــم – أمس ــتردام ،واألب
جيـــرارد ماتيســـن رئي ــس دي ــر الرهب ــان البندكت باخمن ــود ،وكذلك س ــعادة
الس ــفير المص ــري بهولن ــدا الس ــيد حاتـــم عبـــد القـــادر ،ونائ ــب الس ــفير
المص ــري الس ــيد إيهـــاب ســـليمان ،والقنص ــل الع ــام بالس ــفارة المصري ــة
باله ــاي الس ــيد حـــازم ممدوح.

ْ َ ْ َ ْ َْ َ ََْ َ َ َ ْ ُ ْ َُْ َ
تز واهدأ .ال تف وال يضعف قلبك( »..إشعياء )4 :7
«ا ِح ِ

القمص يوحنا فوزي

كاهن كنيسة العذراء ويوحنا المعمدان وبولس الرسول
بعين شمس الغربية

«طوبى لمن اخترته وقبلته يا
رب ليسكن فى ديارك إلى األبد»
(مز)64:4

شكر وذكرى األربعين
للمرحوم

أ /عياد حبيب اسكندر
تدعوا األسرة

األهل واألصدقاء لحضور

القمص أنطونيوس سعد
كاهن كنيسة الشهيد أبي سيفين
أمبروزو باإلسكندرية

رقد في الرب يوم األحد  ٢٥أكتوبر ٢٠٢٠م ،القمص أنطونيوس
ســـعد ،كاهن كنيس ــة الش ــهيد أبي س ــيفين ،أمبروزو باإلس ــكندرية ،عن
عمر تجاوز  ٦٨س ــنة ،بعد خدمة كهنوتية امتدت ألكثر من  ٢٨س ــنة.
ُوِل ــد ِباس ــم مت ــى س ــعد مت ــى ي ــوم  ١٧أغس ــطس ع ــام ١٩٥٢م ،وتخ ــرج
مهندس ــا بالشركة األهلية
من كلية الهندس ــة جامعة اإلس ــكندرية ،وعمل
ً
كاهن ــا بي ــد المتني ــح قداس ــة البابا ش ــنوده الثالث
للغ ــزل والنس ــيج .وس ــيم ً
ي ــوم  ١٩يوني ــو ١٩٩٢م .وفاض ــت روحه صب ــاح اليوم ذاته بعد معاناة
قصي ــرة مع المرض.

القداس اإللهي لروحه الطاهرة

يوم الجمعة الموافق 2020/11/6
بكنيسة القديس العظيم

مارمرقص – حدائق شب ار
صباحا
الساعة 8:00
ً

«حينئذ يضــــــيء األبرار
كالشمس في ملكوت أبيهم»
(متى)13:43

الذكرى السنوية الرابعــــــة
لألم الفاضلة المجاهدة
والجدة األمينة

خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبا هرمينا األســـقف العام لكنائس قطاع
شـــرق اإلســـكندرية ،ولآلباء كهنة القطاع ،وألسرته وكل محبيه.

القس متاؤس القمص ميخائيل
من إيبارشية البحيرة

رق ــد ف ــي ال ــرب ي ــوم االثني ــن  ٢٦أكتوب ــر ٢٠٢٠م ،القس متاؤس
القمـــص ميخائيل ،كاهن كنيس ــة الش ــهيد مار جرج ــس بالمحطة القديمة
بالبحي ــرة ،ع ــن عم ــر تج ــاوز  ٥٣س ــنة ،وبع ــد خدم ــة كهنوتي ــة مبارك ــة
امت ــدت لس ــتة عش ــر س ــنة .حي ــث ول ــد ي ــوم  ٥ماي ــو ١٩٦٧م ،وس ــيم
مؤخرا
كاهن ــا ي ــوم  ١٩نوفمب ــر ٢٠٠٤م .كان األب المتني ــح ق ــد أُصيب
ً
ً
بفي ــروس كورون ــا المس ــتجد  ،COVID-19ونق ــل إل ــى المستش ــفى
ليخضع لعالج مكثف ّإل أن حالته اس ــتمرت في التدهور حتى فاضت
روح ــه صب ــاح الي ــوم ذاته.
خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا باخوميـــوس مطـــران البحيـــرة
وتوابعهـــا ،ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية ،وألســـرته وكل محبيه.

«ما
َ
اق
َت ْش َت ُ

أَحَلى مس ِ
اكَن َك َيا َر َّب اْل ُجُن ِ
ود!
ْ ََ
الر ِّب»
ق َن ْف ِسي ِإَلى ِدَي ِار َّ
َب ْل َت ُتو ُ
(مز.)2-1:84

ف ــي إطـ ـ ـ ـ ــار متابعة الوضع الصحي
وانتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار جائح ـ ـ ـ ـ ـ ــة في ـ ـ ـ ــروس كورونـ ــا
ظا على ابنائن ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــن
المستج ـ ـ ــد ،وحفا ً
خطر انتق ـ ــال الع ـ ــدوى ،تقرر العمل بما
اعتبار من ي ـ ــوم  1نوفمبر :2020
ًا
يلي

رقد في الرب بشيخوخة صالحة يوم االثنين  ٢٦أكتوبر ٢٠٢٠م،
األب الفاض ــل القمـــص يوحنـــا فـــوزي ،كاه ــن كنيس ــة الس ــيدة العذراء
والقديس ــين يوحن ــا المعم ــدان وبول ــس الرس ــول بعي ــن ش ــمس الغربي ــة،
ع ــن عم ــر تج ــاوز الـ ــ ٨٣س ــنة ،بعد خدم ــة كهنوتي ــة امتدت لم ــا يقارب
كاهنا يوم ٢٩
 ٣٥س ــنة .حيث ُوِلد يوم  ١١أغس ــطس ١٩٣٧م ،وس ــيم ً
ديس ــمبر ١٩٨٥م ،ون ــال القمصي ــة ف ــي  ١٤نوفمب ــر ٢٠٠٧م.
خالـــص تعازينـــا لمجمـــع كهنـــة قطـــاع كنائـــس عيـــن شـــمس
والمطريـــة ،وألســـرته وكل محبيـــه.

تنويه خبصوص
اخلدمات الكنسية خالل
الفرتة املقبلة

مىن رمسيس مكرم

أربعة سنوات مضت على رحيلك
أيتها الزوجة الفاضلة واألم الحنونة
والصديقة اآلمينة .فقد ِ
أحبك كل
معك ،فلن أنساكِ
من تعامل ِ
يا توأم الروح وصديقة عمري
وزوجتي الحبيبة
عزائي أنك مع القديسين

وتنعمين بالفردوس

إلرسال مراسالت االجتامعيات

Tel.: 0128 953 3207
E-mail: kiraza.ad@gmail.com

 -1استمرار إقامة القداسـ ـ ــات بكافة
كنائ ــس الكـ ـ ارزة المرقس ــية ،على أال تزيد
نس ــبة المش ــاركين في ــه ع ــن  %25م ــن
س ــعة الكنيس ــة (أي ف ــرد واح ــد فق ــط ف ــي
كل دكـ ـ ـ ــة) ،مع تطبيق كافة اإلجراءات
الصحي ــة االحت ارزي ــة .ويمك ــن تقليل هذه
النس ــبة وفًق ــا للوض ــع الصح ــي الخ ــاص
أيضا على
بكل إيبارش ــية .وينطبق ذلك ً
الخدم ــات التالية:
 -صلوات األكاليل والجنازات.

 المعاه ـ ـ ـ ــد والم ارك ـ ـ ـ ـ ـ ــز التعليمي ـ ـ ـ ــةالكنس ــية بكافة مستوياتها وأشكالها.

 -2يسمح باستمرار خدمـ ـ ــة مـ ـ ـ ــدارس
األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد واالجتماعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات بالقطاع ـ ــات
الرعوي ــة التابع ــة لقداس ــة الباب ــا بالقاهـ ـرة
واإلس ــكندرية بنس ــبة  %25ويترك لآلباء
المطارن ــة واألس ــاقفة تقدير الموقف ،كل
ف ــي إيبارش ــيته ،وفًق ــا للوض ــع الصح ــي
ب ــكل إيبارشيـ ـ ـ ـ ـ ــة ،سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواء باالس ــتمرار
الجزئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أو اإليق ـ ـ ـ ــاف التـ ـ ــام لحي ـ ـ ـ ـ ــن
تحس ــن األوضاع.
 -3إيقاف جميع الرحالت والخلوات
واأليام الروحية.
 -4يقتص ـ ـ ـ ـ ــر االفتقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
االتصال التليفوني.

 -5إيقاف صلـ ـوات الثالث وقاعـ ـ ــات
العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزاء وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة الحمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حتـ ـ ـ ـ ــى
تتحس ــن األوضاع.

مصليـ ـ ــن أن يبقى هللا أبواب الكنائس
مفتوح ــة عل ــى ال ــدوام ،وأن يحفظ مصر
وش ــعبها وكافـ ـ ـ ـ ـ ــة شع ـ ـ ـ ـ ـ ــوب العال ــم م ــن
كل سوء.
الثالثاء  27أكتوبر 2020م.
 17بابه 1737ش.
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ْ َ َ
َّ ِّ َ َ ْ ُ َ َ
ُ ُّ
َ َْ َ ُ َْ ُ َ َ َ ً
ُ
َّ
وس إِسائ ِيل( ».إشعياء )19 :29
اس بِقد ِ
«ويزداد الائ ِسون فرحا بِالرب ،ويهتِف مساك ِني انل ِ
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الخدم ــة عم ــل إله ــي م ــن
خ ــال نف ــوس أمين ــة تح ــب هللا
وتب ــذل نفس ــها ف ــي الخدمة ،ولها
تقدي ــر كبي ــر أم ــام هللا ،بدأه ــا
الرس ــل مس ــتلمين م ــن ال ــرب
يس ــوع مبادئه ــا الس ــمائية ،وله ــا
تقدي ــر كبي ــر ج ـ ًـدا عن ــد هللا،
ويق ــول القديس يوحن ــا الدرجي:
“التق ـ ُّـرب بنف ــس واح ــدة إل ــى هللا
بالتوب ــة ،أفض ــل عن ــد هللا م ــن
جمي ــع القرابي ــن ،إذ لي ــس ف ــي
العال ــم عن ــد هللا أغل ــى من النفس
البش ــرية ،ألن كل م ــا ف ــي العالم
ي ــزول إال النف ــس البش ــرية ألن
له ــا حي ــاة أبدي ــة ال ت ــزول”.
وينظ ــر هللا لم ــن يخ ــدم نظ ــرة
محب ــة كبي ــرة ج ـ ًـدا ،ألنه إن كان
ال ــذي يخّل ــص أح ـ ًـدا م ــن الموت
الجس ــدي يستحق مكافأة عظيمة
نفس ــا
فك ــم باألح ــرى َم ْن يخلص ً
م ــن الم ــوت األب ــدي ويقوده ــا
إل ــى المج ــد األب ــدي حت ــى ال
تخس ــره؟!”
صعوبـــة الخدمة :ف ــي مدى
تس ـ ُّـلط الخطي ــة عل ــى َم ْن يس ــقط

فيه ــا ،وعل ــى الخ ــادم أن ينق ــذ
كل نف ــس م ــن خطيئته ــا .وكذلك
صعوب ــة الوصية ومدى حروب
العالم والش ــيطان لمقاومة الحياة
م ــع هللا ،وذهب ــي الف ــم يق ــول:
“ش ــعب إس ــرائيل اش ــتهى الث ــوم
وه ــو ي ــأكل الم ـ ّـن الس ــماوي،
وطل ــب الع ــودة إل ــى مص ــر بع ــد
أن انعت ــق م ــن العبودي ــة”..
وه ــذا يص ـ ّـور م ــدى انج ــذاب
اإلنس ــان للخطي ــة الت ــي تح ــارب
النف ــس بالش ــهوات ،أض ــف
إل ــى ذل ــك أهمي ــة حي ــاة ُّ
التعف ــف
والص ــوم والخش ــوع والدم ــوع
والمطاني ــات ،وتحم ــل الش ــدائد
واإلهان ــات واالضطه ــادات..
كل ذل ــك يجع ــل الطري ــق ضيًقا،
لذل ــك نحت ــاج ف ــي الخدم ــة إل ــى:
 -1حكمــــــــــــــة هللا :ولي ــس
الحكم ــة البش ــرية ،لذل ــك اخت ــار
هللا ضعف ــاء العال ــم ليخ ــزي به ــم
األقوي ــاء والحكم ــاء ف ــي أعي ــن
أنفس ــهم ،ويق ــول القديس بولس:
«لكنن ــا نتكل ــم بحكم ــة بي ــن
الكاملي ــن ،ولك ــن ليس ــت حكم ــة

" ال يأخذ أحدٌ هذه الكرامة بنفسهِ ،بل املدعو من اللَّـه،
كما هارون أيضـًا ".

( عب ) 4 : 5

ديـر الشـهيد العظـيم مارمينـا العجـائيب مبريـوط

م ــن ه ــذا الده ــر وال من عظماء
ه ــذا الده ــر الذي ــن يبطل ــون،
ب ــل نتكل ــم بحكم ــه هللا ف ــي س ـ ٍـر
الحكم ــة المكتومة التي س ــبق هللا
فعينه ــا قب ــل الده ــور لمجدن ــا»،
ّ
كم ــا كان ــت حي ــاة الرس ــل الت ــي
تحم ــل قوة الصليب ،لذلك كانت
نتائ ــج خدمته ــم ف ــوق الطبيع ــة
ألن مرجعه ــا الق ــوة اإللهية التي
صنع ــت المعج ــزات.
 -2القــــــــــــــدوة :ألن ال ــذي
يع ــظ بال ــكالم ال باألعم ــال
يق ــدم النف ــوس بالي ــد الواح ــدة،
ويؤخره ــا بالي ــد األخ ــرى،
فبواح ــدة يبن ــي وباألخرى يهدم،
وبخ الس ــيد المس ــيح الكتبة
لذل ــك ّ
والفريس ــيين وق ــال له ــم« :الويل
لك ــم ،»...ألنه ــم يجول ــون الب ــر
والبح ــر ليكس ــبوا دخي ـ ًـا واح ـ ًـدا
ابن ــا لجهن ــم أكث ــر
فيصيرون ــه ً
ّ
مضاعف ــا (م ــت.)23
منه ــم
ً
والق ــدوة مهم ــة ألنه ــا تُنج ــي من
العث ــرة بمعنى أنها تكش ــف قيمة
الفضيل ــة وتأثيره ــا وجاذبيته ــا
لمن يرى يد هللا في حياة الخادم
قب ــل كلمات ــه ،فق ــد ق ــال ال ــرب:
«م ــن ثماره ــم تعرفونه ــم ..ف ــا
تق ــدر ش ــجرة جي ــده أن تصن ــع
رديئا ..وال ش ــجرة رديئة
ثم ـ ًـرا ً
أن تصن ــع ثم ـ ًـرا جي ـ ًـدا ،فم ــن

الثم ــرة تُع ــرف الش ــجرة».
 -3عــــــــــدم اليــــــــــــأس من
خالص أحــــــــــــد :فرجاء الخادم
يجعل ــه يحب هللا ،ويصلي ألجل
خ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص كل نف ــس ،ألن ــه ال
يي ــأس م ــن مراح ــم هللا وقدرت ــه
عل ــى تغيي ــر النف ــس البش ــرية،
فم ــا ح ــدث م ــع الل ــص اليمي ــن
والعشار والخاطئات الالئي تُْب َن
وص ــرن قديس ــات ،وم ــا ح ــدث
مع أغس ــطينوس وموس األسود
ومري ــم المصري ــة والس ــامرية
وزكا رئي ــس العش ــارين ومت ــى
وغيره ــم كثي ــرون ...ويق ــول
ذهب ــي الفم“ :إن بولس الرس ــول
ل ــم يك ــن يي ــأس من خ ــاص أحد
حت ــى الذي ــن رجم ــوه بالحج ــارة
متمني ــا
وضرب ــوه بالعص ــي،
ً
للجمي ــع ن ــوال الملك ــوت”.
الخدم ــة بق ــدر االس ــتطاعة ف ــي
كل المج ــاالت تس ــاعد الكثيري ــن
لك ــي يخلص ــوا م ــن ني ــر العال ــم
وش ــر الخطي ــة ،وال ش ــك أن
اآلب ــاء أث ــروا الخدم ــة بفكره ــم
الروح ــي..
وســـنكمل حديثنا في المقال
القادم بإذن هللا،

األنبا كـريلس آفـا مينا ـ أسقف ورئيس الدير
وجممع رهـبـان الدير

يشكرون صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني
ملبارَكته باملوافقة على السيامات املبارَكة
كما يشكرون اآلباء األساقفة الذين اشرتكوا يف السيامات:

األنبا قزمان ،األنبا ثيئودوسيوس ،األنبا ماركوس،
األنبا إيالريون ،واألنبا اكليمندس.
ويهنئون اآلباء على نعمة القسيسية :القس باخوميوس،
القس أمونيوس ،القس ثيؤفان ،القس ميصائيل ،والقس أيوب.
 7.5يديم كهنوتهم ،ويهب حياة رهبانية مثمرَة جلميع اآلباء.
الرب أن
راجني ×
مقاس اإلعالن19 :
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ْ
«مل ِقني ك همكم علي ِه ،ألنه هو يعت ِن بِكم( ».بطرس األويل )7 :5
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َّ
جدد انتشـ ـ ـ ـ ـ ــار وبـ ـ ـ ــاء فيروس
كورون ــا الحـ ـ ـ ـ ـ ـوار ح ــول موضوع
هـ ـ ـ ـ ــام وه ـ ـ ـ ــو :عالقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإليمـ ـ ــان
بالعق ــل البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ومنج ازتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه،
وخاصة أن ــه للوقاية من اإلصابة
به ــذا الوب ــاء ت ــم وض ــع العدي ــد
م ــن اإلجـ ـراءات االحت ارزي ــة الت ــي
أثّ ــرت عل ــى الحي ــاة الكنس ــية ف ــي
مج ــاالت متعددة.
لمناقشـــة هـــذا الموضـــوع
الالهوتي الهـــام نحتاج ألمرين:

 -١أن نتب ــع خطـ ـوات ربن ــا
ال ــرب يس ــوع المس ــيح .فمث ـ ًـا
ف ــي معجـ ـزة إش ــباع الجم ــوع م ــن
الخم ــس خبـ ـزات والس ــمكتين،
عندم ــا طل ــب التالمي ــذ من الس ــيد
المس ــيح أن يص ــرف الجم ــوع قال
له ــم« :أعطوه ــم أنت ــم ليأكلـ ـوا»
(ل ــو .)١٣:٩لم ــاذا قال لهم ذلك؟
القديس يوحنا يكش ــف لنا السبب:
«فق ــال لفيلب ــس« :م ــن أي ــن نبتاع
ـز لي ــأكل هـ ـؤالء؟» ،وإنم ــا قال
خب ـ ًا
ه ــذا ليمتحن ــه ألن ــه عل ــم م ــا ه ــو
مزم ــع أن يفع ــل» (ي ــو.)٦-٥:٦
أراد أن يشجع التالميذ أن يفكروا
ويس ــتخدموا عقوله ــم إليج ــاد
ح ــل .ح ــاول التالمي ــذ ولكنه ــم ل ــم
ينجحـ ـوا ،وحت ــى عندم ــا وج ــدوا
الخمس ــة أرغفة ش ــعير والسمكتين
ق ــال أن ــدراوس« :ولك ــن م ــا ه ــذا
لمث ــل هـ ـؤالء؟» (ي ــو .)٩:٦وعلى
الرغ ــم م ــن عج ــز العق ــل البش ــري
ع ــن إيج ــاد ح ــل لمحدوديت ــه ،ل ــم
يرف ــض الس ــيد المس ــيح نتائج ــه،
فأخ ــذ نف ــس الخم ــس خبـ ـزات
والس ــمكتين وباركه ــم ،واس ــتخدم
نفس التالميذ -الذين فش ــلوا -في
تنظي ــم الجم ــوع ف ــي مجموع ــات،
أيض ــا في توزي ــع الطعام ،ثم في
و ً
جمع الكس ــر ،وكلها أمور تحتاج
للعق ــل البش ــري.
عل ــى جن ــاح الهي ــكل عندم ــا
طلب الشيطان من السيد المسيح
أن يطرح نفسة إلى أسفل رفض،
وق ــال ل ــه« :إن ــه قي ــل :ال تج ــرب
ال ــرب إلهك» (ل ــو ،)١٢:٤فلماذا

ـيئا ض ــد العق ــل البش ــري
يفع ــل ش ـ ً
ودون حاج ــة له؟ فالس ــيد المس ــيح
كان يصع ــد الجب ــل وين ــزل من ــه،
وكان يرك ــب الس ــفينة ،ويس ــير
عل ــى قدمي ــه ،رغ ــم ع ــدم حاجت ــه
لذل ــك لقدرت ــه اإللهي ــة ،ولكن ــه
يعلمن ــا احتـ ـرام قواني ــن الطبيع ــة
ألن ــه خال ــق قواني ــن الطبيع ــة.

 -٢أن نتعل ـ ـ ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ــن آبائن ــا
الالهوتيين مثل القديس أثناسيوس
والقدي ــس كيرلس أنه عند مناقش ــة
موض ــوع الهوت ــي نرج ــع إل ــى
كي ــف خل ــق هللا االنس ــان لن ــدرك
حكم ــة هللا .هللا خل ــق االنس ــان
كائن ــا عاق ـ ًـا ،ووهبه نعم ــة العقل
ً
لك ــي يس ــتخدمه ،فأعط ــاه أن
ي ِ
خضع األرض ويتس ــلط على ما
ُ
فيه ــا (ت ــك ،)٢٨:١كذل ــك وضعه
ف ــي جنة ع ــدن ليعمله ــا ويحفظها
(ت ــك ،)١٥:٢ول ــم يق ــل ل ــه كي ــف
يفع ــل ذل ــك ألن ــه وهب ــه نعم ــة
العق ــل .كم ــا وهب ــة حري ــة اإلرادة
لذل ــك أعط ــاه وصي ــة .الكائن ــات
غي ــر العاقل ــة ت ــأكل وتتكاث ــر
بالغريـ ـزة ،أم ــا االنس ــان العاق ــل
فعقل ــه يتحك ــم ف ــي غ ارئـ ـزه ،لذل ــك
أعطى هللا اإلنسان الوصايا لتقود
عقل ــه ف ــي الطري ــق الصحي ــح.
اس ــتخدام العق ــل -هب ــة هللا
لن ــا -ال يتع ــارض م ــع اإليم ــان،
ولك ــن عق ــل االنس ــان مح ــدود،
وعق ــل االنس ــان ق ــد يق ــوده إل ــى
الش ــرور .ل ــذا يحت ــاج االنس ــان
لإليم ــان ليهب عقله ق ــدرات غير
مح ــدودة ،وليق ــود عقله في طريق
الخي ــر .كم ــا يهب اإليم ــان العقل
اس ــتنارة ف ـ ـ ـ ـ ــي تطبيـ ـ ـ ـ ـ ــق منج ازت ــه
بطريق ــة صحيح ــة خاصـ ـ ـ ـ ـ ًة ف ــي
األم ــور الكنس ــية الت ــي لها طبيعة
خاص ــة تختلف عن أمور العالم.

anbaraphael@copticholysynod.org

خامسا :االرتداد العام
ً
وأخط ــر ه ــذه الضيق ــات الت ــي
س ــتحدث ،االرت ــداد الع ــام عل ــى
تدادا
مس ــتوى العالم كله ،وهو ليس ار ً
ع ــن المس ــيحية إل ــى ديان ــات أخ ــرى،
ب ــل ارت ــداد داخ ــل المس ــيحية ع ــن
المعَل ــن ف ــي الكت ــاب المق ــدس،
الح ــق ُ
والمش ــروح بواس ــطة اآلب ــاء ،والمعاش
«ل َي ْخ َد َعَّن ُك ْم
م ــن خ ــال الليتورجي ــاَ :
ط ِريَق ٍة َماِ ،لََّن ُه َل َيأِْتي ِإ ْن
َحٌد َعَلى َ
أَ
ِ
ِ
َل ـ ْـم َيـ ـأْت ٱل ْرِت ـ َـد ُاد أََّوًل» (٢تس،)٣:٢
«وِل َك ْث ــرِة ِْ
ٱل ْثـ ـ ِم تَْب ُرُد َم َحَّبـ ـ ُة ٱْل َكِث ِ
ين»
ير َ
َ َ
(م ــت.)١٢:٢٤
وس ــيكون وس ــيلة ه ــذا االرت ــداد
الكبي ــر ،معجـ ـزات عظيم ــة يصنعه ــا
الش ــيطان ؛ فيضل الناس وراءه« :ثُ َّم
ط ِال ًعا ِم َن ْٱل َْر ِ
ض،
آخ َر َ
َأرَْي ُت َو ْح ًش ــا َ
ٍ
ِ
ان َل ـ ُـه َق ْرَن ـ ِ
ان
ـان ش ـ ْـب ُه َخ ـ ُـروفَ ،وَك َ
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َم َ
ٱْل َو ْح ــش ْٱلََّول أ َ
ِ
ـاكن ِ
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ِ
ِ
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ـاشَ .وأ ْ
ِ
ـورِة ٱْلو ْح ـ ِ
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ُي ْع ِط ـ
ـي ُر ً
صـ َ َ
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ِ
َّ
ـورةُ ٱْلو ْح ـ ِ
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ـشَ ،وَي ْج َع َل َجم َ
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َّ ِ
ِ
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ٱلذي ـ َـن َل َي ْس ـ ُ
صـ َ َ
ـج ُدو َن ل ُ
ُيْقَتُل ــو َن» (رؤ)١٥-١١:١٣
وكل المرتدي ــن ع ــن المعرف ــة
الحقيق ــة األمين ــة التقوي ــة ع ــن هللا،
س ــينطبق عليه ــم ق ــول س ــفر الرؤي ــا:
«أََن ــا َع ـ ِ
ـت
ـك َل ْس ـ َ
ـار ٌ
ف أْ
ـك ،أََّن ـ َ
َع َماَل ـ َ
ـت َب ـ ِ
َب ـ ِ
ـارًدا أ َْو
ـ
ن
ك
ـك
ـ
ت
ي
ل
ا.
ـار
ـ
ح
ـارًدا َوَل َ ًّ َ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
ِ
ـت َب ِارًدا
َح ـ ًّ
ـارا! َه َكـ ـ َذا لََّن َك َفاتٌرَ ،وَل ْس ـ َ
ِ
َك ِم ـ ْـن
أ
ـ
ـ
ي
ق
َت
أ
َن
أ
ـع
ـ
م
ز
م
ـا
ـ
َن
أ
ا،
ـار
ـ
ح
َوَل َ ًّ َ ُ ْ ٌ ْ َ َ َّ َ
ِ
ِ
ِ
ـي
ـولِ :إِّن ــي أََن ــا َغن ـ ٌّ
َفم ــي .لََّن ـ َ
ـك تَُق ـ ُ
ِ
اجـ ـ َة ِل ــي ِإَل ــى
ٱس ــتَ ْغَن ْي ُتَ ،وَل َح َ
َوَق ــد ْ
ٍ
ِ
ـت تَ ْعَلم أََّن َك أ َْن َت َّ
ٱلش ــق ُّي
َش ـ
ـيءَ ،وَل ْس ـ َ ُ
وٱْلبِْئ ــس وَف ِ
ـان»
ـ
ـ
ـ
ـ
ي
ر
ع
و
ـى
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
م
َع
أ
و
ـر
ـ
ي
ق
َ َُْ ٌ
َ َ ُ َ ٌ َ َْ
(رؤ)١٧-١٥:٣
لذل ــك س ــبق ربن ــا يس ــوع وحذرن ــا
م ــن أن ُنخ ــدع بواس ــطة االنبي ــاء
والمس ــحاء الكذب ــة ،الذي ــن س ــيقيمهم
الش ــيطان ،ويجنده ــم لخدمت ــه ،م ــن
ـاب
َج ـ َ
أج ــل الضالل ــة األخيـ ـرةَ« :فأ َ

ُْ
ْ ُ َّ ُ َ ِّ ُ َّ ً
ُْ ْ َ ُْ ًَ َ
ث ِشدة( ».إشعياء )29 :40
يم القوة ِ يك
ع
م
ال
ي
ط
ع
«ي
ي قدرةَ ،ول ِع ِد ِ
ِ
ِ

ظ ــروا! َل ي ِ
ضَّل ُك ْم
ُ
ـال َل ُه ْمْ :ٱن ُ ُ
َي ُس ــوعُ َوَق ـ َ
ِ
ِ
ِ
َح ـ ٌـدَ .فـ ـِإ َّن َكث ِ
ٱس ــمي
أَ
يري ـ َـن َس ـ َـيأْتُو َن ب ْ
َق ِائِلي ــن :أَن ــا ه ــو ٱْلم ِس ــيح! وي ِ
ضُّل ــو َن
َ َ ُ َ َ ُ َُ
َكِث ِ
يري ـ َـن» (م ــت٥-٤:٢٤؛١١؛.)٢٤

سادسا  :ظهور الشاهدين
ً
ه ــذان الش ــاهدان يفس ــرهما بعض
الدارس ــين أنهم ــا أخن ــوخ ،وإيلي ــا،
باعتب ــار أنهم ــا ل ــم يموت ــا ،وأنهم ــا
س ــينزالن ثاني ــة لك ــي يذوق ــا الم ــوت
كباق ــي البش ــر ،والبع ــض اآلخر يقول
أنهم ــا موس ــى وإيلي ــا ،باعتب ــار أن
الوص ــف المذك ــور ف ــي س ــفر الرؤي ــا
ينطب ــق عليهم ــا ،م ــع مالحظ ــة أنهما
حضـ ـ ار ف ــي التجل ــي م ــع المس ــيح في
أيضا في
مجيئ ــه األول ،فس ــيحضران ً
أح ــداث مجيئ ــه الثان ــي.
«وسـ ـأُع ِطي ِل َش ـ ِ
ـاه َد َّيَ ،فَيتََنَّب ـ ِ
ـآن
ََ ْ
أَْلًف ــا و ِمَئتَي ـ ِـن وِس ـ ِّ
ين َي ْو ًم ــاَ ،لِب َس ـ ْـي ِن
ـت
َ
َ ْ َ
ان ُهم ــا َّ
ونتَ ـ ِ
ِ
ـان
ذ
ـوحاَ .هـ ـ َ
ٱلزْيتُ َ
ُم ُس ـ ً
َ
ِ
ِ
ِ
ـام َر ِّب
ـ
َم
أ
ـان
ـ
ت
م
ائ
ق
ل
ٱ
ـان
ـ
ت
ار
ْ
َ ََ
َوٱْل َمَن َ َ
َ َ
ْٱل َْر ِ
َن
َح ـ ٌـد ُي ِري ـ ُـد أ ْ
ضَ .وِإ ْن َك َ
ان أ َ
ـار ِم ـ ْـن َف ِم ِه َم ــا
ُي ْؤِذَي ُه َم ــا ،تَ ْخ ـ ُـرُج َن ـ ٌ
َح ـ ٌـد
َوتَـ ـأ ُ
اء ُه َم ــاَ .وِإ ْن َك َ
ْك ُل أ ْ
ان أ َ
َع َد َ
ِ
َّ
َّ
َن ُي ْؤذَي ُه َم ــاَ ،ف َه َكـ ـ َذا َل ُب ــد أَن ـ ُـه
ُي ِري ـ ُـد أ ْ
ِ
ُيْقتَ ـ ُـلَ .هـ ـ َذ ِ
َن ُي ْغلَقا
ان َل ُه َما ُّ
ٱلسـ ـْل َ
ان أ ْ
طُ
ِ
ِ
ط ًار في أَيَّا ِم
َّ
اء َحتَّى َل تُ ْمط َر َم َ
ٱلس ـ َـم َ
ِ
ِ
ان َعَل ــى ٱْل ِمَي ِاه
ط
ل
ـ
ـ
س
ـا
ـ
م
ه
ل
و
ـا،
ـ
م
ه
ت
و
ُنُبَّ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ ٌ
ض ِرَب ــا
َن َي ْ
َن ُي َحِّوَل َه ــا ِإَل ــى َدمٍَ ،وأ ْ
أْ
ِ
ِ
ض ْرَب ٍة ُكَّل َما أ ََرَاداَ .و َمتَى
ل
ك
ب
ض
َر
ٱل
ْ ْ َ ُّ َ
ٱلص ِ
اع ـ ُـد
ـ
ح
و
ل
ٱ
ف
ا،
م
ْ
ـش َّ
تَ َّم َم ــا َش ـ َـه َادتَ ُه َ َ َ ْ ُ
ِ
ِ
صَن ُع َم َع ُه َم ــا َح ْرًب ــا
م ـ َـن ٱْل َه ِاوَي ــة َس ـ َـي ْ
ِ
َّ
اه َم ــا
َوَي ْغلُب ُه َم ــا َوَيْقُتُل ُه َم ــاَ .وتَ ُك ــو ُن ُجثتَ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َعَل ــى َش ـ ِ
يم ــة ٱلت ــي
ـارِع ٱْل َمد َين ــة ٱْل َعظ َ
ِ
ِ
ـث
ـ
ي
ح
،
ـر
ـ
ص
م
و
وم
ـد
ـ
س
ـا
ـ
ي
وح
تُْد َع ــى ُر
ًّ
َ ُ َ َ ْ َ َْ ُ
ِ
ِ
اس م َن
ضاَ .وَي ْن ُ
ـب َربَُّن ــا أ َْي ً
ظ ـ ُـر أَُن ٌ
صل ـ َ
ُ
ٱلش ــع ِ
ُّ
وب َوٱْل َقَب ِائ ـ ِـل َو ْٱلَْل ِس ـ َـن ِة َو ْٱل َُمـ ـ ِم
ُ
َّ ِ
ِ
صًف ــاَ ،وَل
ُجثتَْيه َم ــا ثَ َلثَـ ـ َة أََّي ــا ٍم َون ْ
َّ
ـان ِفي ُقُب ٍ
وض َع ـ ِ
ور.
َي َد ُع ــو َن ُجثتَْي ِه َما تُ َ
ٱلس ِ
اكُنو َن َعَلى ْٱل َْر ِ
ض
َوَي ْش َم ُت ِب ِه َما َّ
َّ
ض ُه ـ ْـم
َوَيتَ َهلُل ــو َنَ ،وُي ْرِسـ ـُلو َن َه َد َاي ــا َب ْع ُ
ِلَب ْع ـ ٍ
َن َه َذ ْي ـ ِـن َّ
ـض ِل َّ
ٱلنِبي َّْي ـ ِـن َك َان ــا َق ـ ْـد
ِ
ِ
ين َعَل ــى ْٱل َْر ِ
ض .ثُ ـ َّـم
َع َّذَب ــا َّ
ٱلس ــاكن َ
ِ
ِ
ِ
ص ــفَ ،د َخ ـ َـل
َب ْع ـ َـد ٱلثَّ َلثَ ــة ْٱلََّي ــا ِم َو ّ
ٱلن ْ
ِ
يهم ــا روح حي ـ ٍ
ِ
ـاة ِم ـ َـن ٱهللَ ،ف َوَقَفا َعَلى
ف ِ َ ُ ُ ََ
ِ
ِ
ف َعظي ـ ٌـم َعَل ــى
أ َْر ُجل ِه َم ــاَ .وَوَق ـ َـع َخ ـ ْـو ٌ
ون ُه َم ــاَ .و َس ـ ِـم ُعوا
َّٱل ِذي ـ َـن َك ُانـ ـوا َي ْن ُ
ظ ُر َ
ِ
ِ
ِ
ٱلس ـ َـماء َقائ ـ ًـا
يم ــا ِم ـ َـن َّ
ص ْوتً ــا َعظ ً
َ
ِ
ص ِع َدا
ف
ـا».
ـ
ن
ه
ه
ى
ل
إ
ا
ـد
ـ
ع
«ٱص
ـا:
ـ
م
ه
َ
َ
َ
َ
ْ َ
َُ
َ
َل ُ َ
ِ
ِ
ِ
ظ َرُه َما
ن
و
،
ة
اب
ـح
ـ
ٱلس
ـي
ـ
ف
اء
ـم
ـ
ٱلس
ـى
ِإَل ـ
َّ َ َ َ َ َ
َّ َ
اؤ ُه َم ــا» (رؤ.)12-3:11
أْ
َع َد ُ
ة
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قد يتس ــاءل الشخص عند رؤيته
لمالكي ــن حول الس ــيدة الع ــذراء مريم
أعل ــى األيقون ــة ،ألنهم ــا يرمـ ـزان إلى
الكاروبي ــن اللذي ــن كان ــا يظِّل ــان
عل ــى تاب ــوت العه ــد حي ــث أنه ــا
رم ــز لتاب ــوت العه ــد ،كم ــا ج ــاء فى
ثيؤطوكي ــة األح ــد .ون ــرى المالكي ــن
أحدهم ــا يمس ــك بالصلي ــب ،واآلخ ــر
يمس ــك بالحرب ــة واإلس ــفنجة ،فهم ــا
يمس ــكان ب ــأدوات آالم ــه القاس ــية،
ونالح ــظ أن الس ــيد المس ــيح يدي ــر
وجه ــه لينظ ــر إل ــى الصلي ــب ألن ــه
«من أجل السرور الموضوع أمامه،
ـتهينا بالخزي»
احتم ــل الصلي ــب مس ـ ً
«س ـ َّـر أن
(ع ــب ،)2:12ب ــل أن ــه ُ
سحق بالحزن» (إش ،)10:53فقد
ُي َ
ج ــاء إلين ــا لك ــى يم ــوت ..وخالص ــه
لن ــا عل ــى ه ــذا الصلي ــب س ــيكون
ف ــى وس ــط األرض كله ــا كم ــا ج ــاء
ف ــي المزم ــور« :وهللا ملك ــي من ــذ
الق ــدم فاع ــل الخ ــاص ف ــي وس ــط
األرض» (م ــز ،)12:74وخالص ــه
لن ــا خ ــاص أب ــدي (ع ــب.)9:5
ـض النظ ــر ع ــن أنن ــا نـ ـراه
وبغ ـ ّ
طف ـ ًـا ،لك ــن هو ذات طبيعة الواحدة
م ــن بع ــد االتح ــاد م ــن الطبيعتي ــن
الالهوتي ــة والناس ــوتية ،ل ــذا و ِ
ضع ــت
ُ
ف ــي هالت ــه الح ــروف اليوناني ــة الدالة
عل ــى أزليت ــه وأبديت ــه وأن ــه الكائ ــن.
ونـ ـراه يرت ــدي اللوني ــن األحم ــر

واألبي ــض ،ألنهم ــا يش ــيران إلى دمه
الذي ُس ـ ِـفك من أجلنا ،ألنه قال عن
نفس ــه« :أن ــا هو الكرم ــة الحقيقية»،
وأن ــه طاه ــر ق ــدوس بال عي ــب ،ألنه
يبكتنى
ق ــال ع ــن نفس ــه« :من منك ــم ّ
عل ــى خطي ــة؟».

إن الطف ــل المخل ــص في حضن
أم ــه ،يخبرن ــا بم ــا َو َع ــد ه ــو ب ــه ف ــى
س ــفر إش ــعياء عندم ــا ق ــال« :ه ــوذا
ال ــرب ق ــد أخبر إلى أقصى األرض:
ِ
مخلصك
قولـ ـوا البنة صهي ــون هوذا
ٍ
آت ه ــا أجرت ــه مع ــه وجـ ـزاؤه أمامه»
(إش ،)11:62فه ــو يخب ــر حـ ـواء
القديم ــة ممثل ــة ف ــي حـ ـواء الجدي ــدة
الع ــذراء مري ــم ،إن ــه أتى كنس ــل منها
ليحق ــق وع ــده القي ــم ليس ــحق رأس
الحي ــة .وإن عالم ــات احتض ــان
الع ــذراء األم البنه ــا ،تدّل ــل صالته ــا
ع ــن بهج ــة روحه ــا ،وحاجته ــا
للخ ــاص كباق ــى البش ــر «وتبته ــج
روحي ب ــاهلل مخلصي» (لو.)47:1
وعندم ــا ن ــرى الع ــذراء تش ــير بيده ــا
اليمن ــى إل ــى ابنه ــا ،وبحس ــب م ــا
نرتّ ــل ف ــى ثيؤطوكي ــة األح ــد أن
الع ــذراء «س ــبقت أن دّلتن ــا عل ــى
اليوطا ،اس ــم الخالص الذى ليس ــوع
المس ــيح» ،وتري ــد أن تق ــول للعال ــم
«ألقـ ـوا رجاءك ــم عليه فهو هللا الحي،
ال ــذي ه ــو مخل ــص جمي ــع الن ــاس»
(1ت ــي.)10:4

 +جـ ـ ـ ـ ــورج برنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارد ش ــو ه ــو
المؤل ــف األيرلن ــدي الس ــاخر ال ــذي
حص ــل على جائـ ـزة نوبل في األدب
ويعتب ــر أح ــد أش ــهر
ع ــام 1925م؛ ُ
الكتّ ــاب المس ــرحيين ف ــي العال ــم...
يوم ــا« :إن أذك ــى رج ــل عرفته
ق ــال ً
في حياتي هو «خياطي» ألنه كلما
ذهب ــت إليه أخذ قياس ــي م ــن جديد؛
وكأن ــه أول مرة يتعام ــل معي؛ بينما
تصنيف ــا
صنفن ــي الن ــاس بمقاييس ــهم
ً
ّ
نهائي ــا» ..لق ــد قص ــد بعباراته أن ال
ً
تنظ ــر إل ــى اإلنس ــان كأنه جماد؛ وال
ب ــد أن نح ــاول اكتش ــاف اآلخ ــر من
جدي ــد ف ــي كل مـ ـرة نلتق ــي به...
 +إننا كشعوب شرقية مصابون
بآف ــة تنخ ــر ف ــي طباعن ــا؛ وتؤث ــر
ف ــي أحكامن ــا؛ إنه ــا آف ــة «النظـ ـرة
القديم ــة أو التصور القديم» .عندما
ـور ع ــن ش ــخص م ــا؛
نك ــون تص ـ ًا
ّ
ن
التص ــور والحك ــم كان
ـو
ـ
ك
ي
ـا
ـ
م
ب
ر
و
ّ
صحيح ــا ف ــي الماض ــي ،ث ــم نس ــقط
ً
التص ــور علي ــه حت ــى بع ــد
نف ــس
ّ
التغيي ــر؛ فال ــذي كن ــا نعرف ــه (خبيثً ــا
أنانين ــا أو
ـور أو
كاذب ــا أو مته ـ ًا
ً
أو ً
انيا) نحبس ــه في
ً
عنيف ــا – أو حت ــى ز ً
التص ــور حت ــى ولو ب ــدأ يتغير؛
ذاك ّ
كب ًل
يظ ــل هذا الش ــخص
محبوس ــا ُم ّ
ً
داخ ــل ذل ــك الب ــرواز ال يخ ــرج منه،
ونحك ــم عل ــى أي فع ــل أو تص ــرف
م ــن خ ــال التص ـ ّـور القدي ــم.
يوم ــا
 +إن ال ــرب يس ــوع دخ ــل ً
بي ــت س ــمعان الفريس ــي ،وج ــاءت
إمـ ـرأة وجلس ــت عن ــد قدمي ــه ،وبدأت
تقب ــل قدمي ــه بالدم ــوع وتمس ــحها
ّ
بش ــعر أرس ــها؛ نادم ًة على خطاياها
وباكي ــة ع ــن آثامه ــا ،لك ــن الفريس ــي
نهائي ــا «إنه ــا
حكم ــا
حك ــم عليه ــا
ً
ً
خاطئ ــة» ،وحك ــم عل ــى المس ــيح
نبي ــا «ل ــو كان
ً
أيض ــا بأن ــه لي ــس ً
نبي ــا لعل ــم من ه ــذه المـ ـرأة التي
ـذا
هـ ً
لمس ــته؛ إنها خاطئة» ...لقد حبسها
ف ــي ماضيه ــا؛ وحك ــم عل ــى كل م ــا
فيه ــا؛ وتجاه ــل دم ــوع عينيه ــا ..لقد
ك ـ ّـون عنه ــا ص ــورة بإنه ــا «خاطئة»
يوم ــا
وس ــتظل خاطئ ــة؛ ول ــم يتخي ــل ً
إنه ــا س ــتتوب ول ــن تع ــود «خاطئ ــة
« ..إنه ــا نظرة غير صحيحة وغير
عادل ــة ب ــل وظالمة ...وف ــي المقابل
نج ــد الوح ــي اإلله ــي يق ــول عنه ــا:
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«وإذا إمـ ـرأة ف ــي المدين ــة «كانـــت»
خاطئ ــة»؛ لق ــد كش ــف لن ــا الحاضر
الواق ــع ول ــم يذك ــر الماضي الس ــابق
الذي تمس ــك به الفريسي ومن معه.

 +ولق ــد ك ــرر الفريس ــيون نف ــس
القس ــوة م ــع «المول ـ ـ ـ ـ ـ ــود أعم ـ ـ ـ ـ ـ ــى»
واتهم ــوه بأن ــه «تلمي ــذ ذاك »...وإنه
«بالخطاي ــا ُول ــد »...ول ــم يح ــاوروه
بأن ــه «كان أعمى واآلن يبصر»...
جمعي ــا نجت ــاز ف ــي ممر
 +إنن ــا
ً
التغيي ــر واألح ــداث؛ والحي ــاة تطحن
الجمي ــع ف ــي طاحون ــة الضيق ــات
واألزم ــات؛ وتل ـ ّـوح لن ــا كل ي ــوم
بالتغيـ ـرات ...فكلن ــا نجت ــاز األفـ ـراح
واألحـ ـزان؛ النج ــاح والفش ــل؛ الفق ــر
والغن ــى؛ والم ــرض والصح ــة...
لذل ــك ت ارن ــا نتأث ــر وأغلبن ــا يتغي ــر
وبعضن ــا يتط ـ ّـور ...وال نق ــف عن ــد
الش ــكل الواحد المتجمد؛ فنحن لس ــنا
ـادا....
جم ـ ً
 +وه ــذا بجان ــب إيمانن ــا ب ــروح
ط ـ ِّـور
هللا
الم َ
ّ
المغي ــر؛ وروح هللا ُ
ال ــذي يف ــوق كل عق ــل وتص ـ ّـور...
إن ش ــاول الطرسوس ــي لم يعد شاول
بل بولس الرس ــول؛ وأريانوس الوالي
ل ــم يع ــد قات ـ ًـا ب ــل الش ــهيد المقتول؛
وموس ــى اللص الزاني لم يعد أس ــود
ب ــل األبي ــض البت ــول....
 +لذل ــك أيه ــا األحب ــاء دعون ــا
نخل ــع نظ ــارة الماض ــي لن ــرى اآلخر
ف ــى حاضـ ـره الجدي ــد ،دعون ــا نن ــزع
ـور قديم ــا ون ــرى واقع ــا بث ـ ٍ
ـوب
ً
تص ـ ًا ً
جدي ــد؛ دعون ــا نتح ــرر م ــن أف ــكار
كبلن ــا به ــا اآلخ ــر بقي ــود م ــن حديد.
ّ

 +ليك ــن كـ ـ ـ ـ ـ ــل واح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد فين ــا
قياس ــا جدي ـ ًـدا ل ــكل
«خيا ً
ط ــا» يأخ ــذ ً
فقير
ش ــخص يقابل ــه؛ فالذي نظرت ــه ًا
من ــذ س ــنوات ف ــي حيات ــه الروحي ــة
غني ــا باللمس ــات
ربم ــا ص ــار الي ــوم ً
االلهي ــة؛ وال ــذي كان ف ــي المدين ــة
ـار
وخاطئ ــا ص ــار الي ــوم ب ـ ًا
دان ــا
ً
ُم ً
وبريئ ــا...
ً
طا
لذل ــك أيه ــا الحبيب :ك ــن خيا ً
ـر واش ــطب القياس ــات واألرق ــام
ماه ـ ًا
القديم ــة لم ــن تقابل ــه؛ وِق ــس م ــن
جدي ــد م ــن أرس ــه حت ــى أنامل ــه..
فالن ــاس يتغيرون؛ يتطورون والكثير
–أيض ــا– يتوب ــون..
منه ــم
ً

َ ِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ٌ ُ ْ َ َ
«ألن أنا معك ،وال يقع بِك أحد ِلؤذِيك( »..أعمال الرسل )10 :18
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قص ـ ـ ـ ـ ــد به ــا
كلمـــة ُ :δοῦλοςي َ
العبودي ــة بم ــا تحمل ــه م ــن ذل وهوان
مثل ،وهذا العبد «الَ َي ْبَقى ِفي اْلَب ْي ِت
ِإَل��ىـ األََب�د ِــ» (ي ــو .)35:8ومث ــل هذا
الن ــوع م ــن العبودي ــة ال يش ـ ّـكل عائًقا
ف ــي طري ــق اإليم ــان ،فيق ــول معلمن ــا
ِ
ـت
القدي ــس بول ــس الرس ــول ُ
«دعي ـ َ
ـكَ ...أل َّن َم ـ ْـن
َوأ َْن ـ َ
ـت َع ْب ـ ٌـد َف ـ َـا َي ُه َّم ـ َ
ُد ِع ــي ِف ــي ال ـ َّـر ِّب َو ُه ـ َـو َع ْب ـ ٌـد َف ُه ـ َـو
ِ َ
ـق ال ـ َّـر ِّب» (1ك ــو.)22،21:7
َعتي ـ ُ
ف ــي حي ــن يش ــجع القدي ــس بول ــس
العبيد أن يخدموا س ــادتهم األرضيين
بأمان ــة؛ لك ــي ُيظه ــروا له ــم أنه ــم
مس ــتحقون للحري ــة ،العب ــد ال ــذي ال
يم ــارس عمل ــه بلياق ــة يج ــدف عل ــى
اس ــم المس ــيح .كذلك الوارث القاصر
م ــا دام اْل ــو ِار ُث َق ِ
ِق
اص ـ ًا
ـر الَ َيْف ــر ُ
َ ََ َ
ِ
ِ
َش ـ ْـيًئا َع ـ ِـن اْل َع ْب ـ ِـد ،مع َكوِ
صاح َب
ـه
ـ
ن
ََ ْ
َ
اْل َج ِمي ــع (غ ــا.)1:4
أخـــذ أقنـــوم االبـــن المتجســـد
«ه ـ َـوَذا َع ْب ـ ِـدي َّال ِذي
لق ــب ُ :δοῦλος
أَعض ــده مخت ــارِي َّال ـ ِـذي س ـ َّـرت ِب ــهِ
ْ ُ ُُ ُ َْ
ُ ْ
َنْف ِسي» (إش ،)1:42فقد أخلى ذاته
وأخ ــذ صورة عبد (في .)7:2وأخذت
المالئكـــة كمخلوق ــات م ــن هللا لق ــب
ِ
ـج َد
َس ـ ُ
َم َام ِر ْجَل ْيه أل ْ
عبي ــدَ« :ف َخ َرْر ُت أ َ
ظ ـ ْـر! الَ تَْف َع ْل! أََنا
«ان ُ
ـال ِل َيْ :
َل ـ ُـهَ ،فَق ـ َ
َع ْبٌد َم َع َك» (رؤ .)10:19واألنبياء
فـــي العهـــد القديـــم (2م ــل7:9؛
إر25:7؛ زك ،)6:1فـــي العهـــد
الجديـــد ،رغ ــم ق ــول الس ــيد المس ــيح:
يك ْم َعِبي ـ ًـدا أل َّ
َن اْل َع ْب ـ َـد
ُس ـ ِّـم ُ
َع ـ ُ
«الَ أ ُ
ـود أ َ
ِ
ِ
ِ
الَ َي ْعَل ـ ُـم َم ــا َي ْع َم ـ ُـل َس ـ ّـي ُدهُ َلكّن ــي َق ـ ْـد
َحَّب ــاء» (ي ــو ،)15:15إالَّ
ِ
َس ـ َّـم ْيتُ ُك ْم أ َ
أنن ــا الب ــد أن ال ننس ــى إنن ــا عبي ــد،
مخلوق ــون م ــن تـ ـراب األرض ،فق ــد
«متَ ــى َف َعْلتُ ْم
أوصان ــا المس ــيحِ إلهن ــا َ
ُك َّل م ــا أ ِ
ُم ْرتُ ـ ْـم ِب ــه َفُقوُلـ ـواِ :إَّنَن ــا َعِبي ـ ٌـد
َ
َّ
ِ
ان
َبطاُل ــو َن .ألََّنَن ــا ِإَّن َم ــا َعمْلَن ــا َم ــا َك َ
ِ
ـب َعَل ْيَن ــا» (ل ــو ،)10:17هك ــذا
َيج ـ ُ
وص ــف اآلب ــاء الرس ــل أنفس ــهم:
ِ
ـيح»
ع اْل َم ِس ـ ِ
ـس َع ْب ـ ٌـد لَي ُس ــو َ
ُ
«بوُل ـ ُ
ِ
الر ِّب
ق
ع
«ي
(رو،)1:1
وبَ ،ع ْب ُد َّ
للا َو َّ
َ ُْ ُ
«ي ُهوَذا،
(يع،)1:1
ـيح»
ع اْل َم ِس ـ ِ
َي ُس ــو َ
َ
ـيح» (ي ــه .)1هكذا
ـو
ـ
س
ي
ع اْل َم ِس ـ ِ
َع ْب ـ ُـد َ ُ َ
نصل ــي ف ــي طلب ــة خت ــام التس ــبحة
[نح ــن عبي ــدك].
عبوديـــة الخطيئـــة« :ألََّن ـ ُـه َك َم ــا
ِ
ِ
اس ـ ِـة
َع َ
َق َّد ْمتُ ـ ْـم أ ْ
اء ُك ـ ْـم َعبي ـ ًـدا ل َّلن َج َ
ضَ
ِ
ِ
وِ
اآلن َق ّد ُمـ ـوا
اإل ْثـ ـ ِم ِلإل ْثـ ـ ِم َه َكـ ـ َذا
َ
َ

ِِ ِ ِ
ِ
اس ـ ِـة»
َع َ
أْ
اء ُك ـ ْـم َعبي ـ ًـدا لْلب ـ ّـر لْلَق َد َ
ضَ
(رو ،)19:6ما يعت ـ ـ ـ ـ ـ ــاده اإلنس ـ ـ ـ ــان
يس ــيطر علي ــه ،ويصب ــح عب ـ ًـدا ل ــه،
فمن س ــقط في خطية ورفض تبكيت
ال ــروح الق ــدس ب ــل وقاوم ــه ،بتكـ ـرار
الخطي ــة ،تتملك ــه ويصب ــح عب ـ ًـدا
للخطيئ ــة .وه ــذه العبودي ــة مص ــدر
خ ــزي لإلنس ــان ونهايته ــا الم ــوت
(رو .)21:6هك ــذا عندم ــا نهم ــل
ِّ
اإللهية ونس ــير بقوتنا نس ــتعبد
النعمة
تح ــت لعن ــة الناموس (غ ــا.)13:3

عبوديـــة البـــر :ف ــي حي ــن ف ــي
بداي ــة الحي ــاة الروحي ــة؛ أل َّ
َن اْل َج َس ـ َـد
ِ
ي ْش ــتَ ِهي ِ
ض ـ َّـد ال ـ ُّـرو ِح َوال ـ ُّـرو ُح ض ـ َّـد
َ
اْل َج َس ـ ِـد (غ ــا ،)17:5نعي ــش حي ــاة
الجه ــاد ال ــروح والتغص ــب على حياة
الفضيل ــة ،فالنعم ــة المجاني ــة الت ــي
ننالها تعين ضعفنا وتكس ــر ُس ــلطان
الخطي ــة ،يقول معلمنا القديس بولس
َّ
ِ
ِ
ِ
الرس ــول« :إ ًذا الَ تَ ْمل َك ـ َّـن اْل َخطَّيـ ـ ُة
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
وه ــا
يع َ
ف ــي َج َس ــد ُك ُم اْل َمائ ــت ل َك ـ ْـي تُط ُ
ِ
ِ
ِف ــي َش ـ َـه َواته» (رو ،)12:6إل ــى
«عِبي ـ ًـدا ِلْلِب ـ ِّـر» ونقتن ــي
أن نصي ــر َ
خالله ــا نق ــاوة القلب ،وحياة القداس ــة
وننع ــم بالحي ــاة األبدي ــة.
في س ــفر الخ ــروج ص ،21يقدم
لن ــا شـ ـريعة تحري ــر العبيد في الس ــنة
الس ــابعة ،ولك ــن إن أح ــب العب ــد
ِِ
ِ
ام َأرَِتي
س ــيده ،وقال« :أُح ُّب َس ـ ّـيدي َو ْ
ِ
ِ
ِ
َوأ َْوالَدي ،الَ أ ْ
َخ ـ ُـرُج ُح ًّراُ ،يَق ّد ُم ُه َس ـ ّـي ُدهُ
ِ
ِإَل ــى هللا ،ويَق ِرب ـ ُـه ِإَل ــى اْلب ـ ِ
ـاب أ َْو ِإَلى
َ
َ ُ ُّ
ِ
ِ
ِ
اْلَق ِائ َم ـ ِـةَ ،وَي ْثُق ُب َس ـ ِّـي ُدهُ أُ ْذَن ُه باْلم ْثَقب،
َفَي ْخ ِد ُم ـ ُـه ِإَلى األََبد» (خر.)6،5:21
 .ه ــذا بعين ــه نس ــمعه عندم ــا يصل ــي
األب الكاه ــن[ :أق ــدم ل ــك ي ــا س ــيدي
مش ــورات عتق ــي ،وأكت ــب أعمال ــي
تبع ــا ألقوال ــك] ،فبكام ــل حريت ــي
ً
ّ
أخض ــع لك ،والعالم ــة الحقيقية لهذا
الخض ــوع -الذي ه ــو عبودية البر–
ه ــو أن تك ــون أفعال ــي ب ــل ،وأقـ ـوال
فم ــي وفك ــر قلب ــي مرضي ــة أمامك يا
رب (م ــز .)14:19وه ــذه العبودي ــة
ه ــي الحرية الحق ــة ،حرية مجد أبناء
هللا ،فق ــد حررن ــا االب ــن م ــن عبودي ــة
الخطيئ ــة بثم ــن دم ــه الثمي ــن ،ونحن
مجان ــا ،ش ــرط أن
نن ــال ه ــذه الحري ــة ً
نصي ــر «عبي ـ ًـدا للب ــر» .ف ــإذا كان
العب ــد يفع ــل إرادة سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده ،فم ـ ـ ـ ـ ــاذا
لو ك ـ ـ ـ ــان الس ــيد مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر حي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة
العب ــد وفاديه!!

عرضن ــا في المقال الساب ـ ـ ـ ـ ــق
لتعري ــف القان ــون الكنس ــي بأن ـ ـ ـ ـ ــه
ف ــي مجمل ــه مجموع ــة األوام ـ ـ ـ ــر
التي وضعها الرب يس ــوع نفس ــه،
ورس ــله وخلفاؤه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ،وبالتال ـ ـ ـ ـ ــي
فيك ــون مص ــادر القانون الكنس ــي
ه ــي الكت ــاب المق ــدس ،التقلي ـ ـ ـ ـ ــد
والمجامـ ـ ـ ـ ـ ــع المقدس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،كمـ ـ ـ ـ ــا
سبق ش ــرحه.
ه ــذه الوصاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا والتعالي ـ ـ ـ ـ ـ ــم
صيغ ــت وتبل ــورت ف ــي ش ــكل
جمعة ُنسبت
تشـ ـريعات وقوانين ُم ّ
إل ــى م ــن وضعه ــا أو ن ــادى وعّلم
به ــا ،ث ــم ق ــام بتدوينه ــا وتنظيمه ــا
نس ــب إل ــى م ــن
آخ ــر ،لكنه ــا تُ َ
مثل
عّل ــم به ــا أو وضعه ــا ،فنجد ً
قواني ــن اآلب ــاء الرس ــل ،فم ــا ورد
به ــا م ــن تعالي ــم وتنظيم ــات ق ــد
وضعه ــا وعّلم بها اآلباء الرس ــل،
ولك ــن ق ــام بتدوينه ــا وصياغته ــا
القدي ــس اكليمنض ــس الرومان ــي،
وه ــو م ــن اآلب ــاء الرس ــوليين أي
أحيان ــا
تالمي ــذ الرس ــل ،فنجده ــا
ً
عرف باس ــمه ،لكنها في األساس
تُ َ
والنس ــب الصحي ــح ه ــي قواني ــن
اآلب ــاء الرس ــل .كذل ــك م ــا أصدره
مجم ــع نيقي ــة م ــن قواني ــن ُيع ــرف
بقواني ــن مجم ــع نيقي ــة وهك ــذا...
ويجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب أن نعل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أن الفق ــه
المس ــيحي ق ــد اس ــتكمل عناصـ ـره
ف ــي الق ــرون الخمس ــة األول ــى،
فسـ ـواء قواني ــن اآلب ــاء الرس ــل أو
المجام ــع المس ــكونية واإلقليمي ــة
التي تعترف بها كنيس ــتنا ،وكذلك
قواني ــن اآلب ــاء الكب ــار ،نجده ــا قد
اكتمل ــت ف ــي القـ ـ ـ ـ ـ ــرون الخمس ــة
األول ــى ،وس ــنعرض الحًق ــا إل ــى
القواني ـ ـ ـ ــن التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تعت ـ ـ ـ ـ ــرف بها
كنيس ــتنا وتقبله ــا.
وظيفة القانــــــــــون الكنسي:
نس ــتطيع أن ندرك وظيفة القانون
الكنس ــي م ــن كلمة قانون نفس ــها،
فالكلم ــة المس ــتخدمة للقان ــون
الكنس ــي ه ــي كلم ــة «،»canon
والت ـ ـ ـ ـ ــي تعنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي «المس ــطرة»،
والتعري ــف الدقي ــق للمس ــطرة ف ــي

معاج ــم اللغـ ـ ـ ـ ـ ــة ه ــي «أداة تُرس ــم
به ــا الخط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوط المستقيم ـ ـ ـ ــة»،
وعلي ــه فالقانـ ـ ـ ـ ــون الكنس ـ ـ ـ ـ ـ ــي هو
المعي ــار المستقي ـ ـ ـ ـ ــم ال ــذي يج ــب
أن تبني عليه الكنيسـ ـ ـ ــة قوانينها،
ق اررته ــا وم ــا تدعو إليـ ـ ـ ـ ــه الحاجة
م ــن تنظيم ــات ف ــي أي زمـ ـ ـ ـ ـ ــان،
والمقصود هنا هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو القواني ـ ـ ـ ـ ـ ــن
الت ــي تعت ــرف كنيس ــتنا بش ــرعيتها
وتقبله ــا ،وه ــي:
قوانيـــــــن اآلبـــــــاء الرســـــل:
قانون ــا،
وه ــي معروف ــة بـ ــ127
ً
ويجب المالحظة أن ما ُيعـ ـ ـ ـ ــرف
بمجموعة قوانين علية صهي ـ ـ ـ ــون
زور إلى
قانونا) هي تُنسب ًا
(ً 30
الرس ــل ،وم ــن دالئ ــل زيفه ــا أنه ــا
تتكل ــم ع ــن رتب ــة البطري ــرك الت ــي
ل ــم تك ــن ق ــد و ِ
ضع ــت ف ــي زم ــن
ُ
اآلب ــاء الرس ــل أص ـ ًـا.
قوانين المجامع المسكونية:
قانون ــا فق ــط لمجم ــع
وه ــم 20
ً
نيقي ـ ـ ـ ـ ـ ــة 325م ،و 8لمجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
القس ــطنطينية381م ،و 7لمجمع
أفس ــس 431م.

قوانيـــن المجامـــع اإلقليمية:
وه ــم ثالث ــة قب ــل نيقي ــة :قرطاجنة
257م ،أنقـ ـرة 314م ،قيس ــارية
الجدي ــدة 315م .وخمس ــة بع ــد
ويح ـ ّـدد تقر ًيبا
نيق ــة ،وه ــم :غنغـ ـرة ُ
بع ــام 365م ،مجم ــع أنطاكي ــة
341م ،مجم ــع س ــرديقة 343م،
مجم ــع الودكي ــة 363م ،ومجم ــع
قرطاجن ــة 419م وق ــد س ـ ّـن 133
قانون ــا ،وتُع ـ َـرف بـ»مجموع ــة
ً
القواني ــن األفريقي ــة».
قوانين اآلباء الكبـــار :وأهمها
قواني ـ ـ ـ ــن القديس ــين باس ــيليوس،
كيرل ــس عم ــود الديـ ـ ـ ـ ـ ــن ،بط ــرس
خات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الشه ـ ـ ـ ـ ــداء ،تيموث ــاؤس
البطري ـ ـ ـ ـ ـ ــرك  ،22غريغوريـ ـ ـ ــوس
أس ــقف نيص ــص ،يوحن ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ــم
الذه ــب .كم ــا توج ــد بع ــض
نس ــب إل ــى الباب ــا
القواني ــن الت ــي تُ َ
أثناس ــيوس الرس ــولي وإن كان ــت
تحت ــاج إل ــى تحقي ــق.
ة
أكتو� 2020
مج ل الكرازة  30 -ب

إن طلبنا اهلل يكشف نلا ذاته ،وإن تمسكنا به يلتصق بنا( .القديس األنبا أرسانيوس)
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أوشية الراقدين

جاء في نهاية أوشية الراقدين:
نصيبـــا ومي ار ًثـــا مـــع
«وأعطهـــم
ً
ِ
كافـــــــــــة قديسيـــــك» (الخوالج ــي
المق ــدس) ،وكذلك ج ــاءت عبارة:
«كافـــة قديسيــــــــــك» ف ــي صالة
تحلي ــل الساع ـ ـ ـ ــة السادس ــة ،وف ــي
نصـ ـ ـ ـ ـ ــوص ليتورجيـ ـ ـ ـ ــة أخ ـ ـ ـ ــرى.
وف ــي ه ــذه النص ــوص ،كم ــا ف ــي
آنفا،
المثالين المش ـ ـ ـ ـ ــار إليهمـ ـ ـ ـ ـ ــا ً
تأت ــي الكلم ــة «كافـــة» مضاف ــة
إل ــى غيره ــا ،فيم ــا تق ــول كت ــب
اللغ ــة إن كلم ــة «كافة» ال يجوز
إضافته ــا ،وال يجوز إدخال «أل»
دائم ــا منصوبة
عليه ــا ،ب ــل تأت ــي ً
عل ــى الحال ومنكرة ،وإن قيل في
بع ــض الكتب اللغوي ــة بإضافتها،
ولك ــن ه ــذا ضعي ــف ( ارج ــع ف ــي
ذل ــك :محي ــط المحي ــط ،والمعج ــم
المفص ــل ف ــي اإلعـ ـراب.)...
ولذلك ُيقال  :أحـــــــــب الناس
كافـــة ،وال ُيق ــال :أحــــــــب كافـــة
أيضا ُيقـ ـ ـ ـ ــال :أزور
النــــــــــاس .و ً
األماكـــن كافة ،وال ُيق ـ ـ ـ ـ ــال :أزور
كافـــة األماكن.
وقد جـــاءت الكلمـــة «كافة»
فـــي الترجمـــات العربيـــة للكت ــاب
المق ــدس منصوب ــة عل ــى الح ــال،
وليس ــت مضافة إل ــى غيرها ،وفًقا
لم ــا قررت ــه كتب اللغ ــة ،وذلك في
أربع ــة شـ ـواهد ،منه ــا ثالث ــة ف ــي
س ــفر طوبي ــا ،وال ارب ــع ف ــي س ــفر
الجامع ــة ،هك ــذا:
 ...« +حتـ ـ ـ ـ ــى تعلـ ـ ـ ـ ــم األمـ ـ ــم
كاف ًة» (طو.)١٩:٨
 ...« +أم ــا أن ـ ِ
ـت فتفرحي ــن
ببني ـ ِـك ،ألنه ــم يبارك ــون كافـ ـ ًة»
( ط ــو.)١٧:١٣
 ...« +وتف ــرح فيه ــا ملـ ـ ـ ـ ـ ــوك
األرض كافـ ـ ـ ـ ـ ًة ساج ـ ـ ـ ـ ـ ــدة لملـ ـ ـ ـ ــك
إسـ ـرائيل» (طو.)٩:١٤

أما الشـــاهد الرابع فيأتي في
ّ
(جا )١١:٩هكذا:
 ...« +ألن ــه الوقت والعرض

14

يالقيانهم كاف ًة» (فاندايك)

« +ألن اآلونـ ـ ـ ـ ـ ــة والطـ ـ ـ ـوارئ
تفاجئه ــم كاف ًة» (اليس ــوعيين)

« +ألنه ــم كاف ًة معرض ـ ـ ـ ـ ـ ــون
لتقلبات األوقـ ـ ـ ـ ــات والمفاج ـ ـ ــآت»
(الحياة)
جميع ــا تح ــت
 ...« +فه ـ ـ ـ ــم
ً
رحم ــة الزمان والق ـ ـ ـ ـ ــدر» (العربية
المشتركة)
 ...« +فتقلب ـ ـ ـ ـ ـ ــات الزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
جميع ــا»
وأحداثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نصيبهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ً
(العربية المبس ــطة)
والمالحظ في هذه الترجمات،
أن ثال ًثـــا منهـــا ،وه ــي :فاندايك،
واليس ــوعيين ،والحياة ،استخدمت
كلم ــة «كاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة» منصوب ــة على
الح ــال ،ال مضاف ــة إل ــى غيره ــا،
أمـــا االثنتـــان األخريـــان ،وهم ــا:
العربي ــة المشترك ـ ـ ـ ـ ــة .والعربي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
المبس ــطة فق ــد اس ــتخدمتا كلم ــة»
ـدل من «كافـ ـ ًة» ،وهو
جميع ــا «ب ـ ً
ً
اس ــتخدام صحيح:
«جميعا» تفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
أول :ألن
ً
ً
معنى «كافة».
ثانيـــا :ألنها تأتي منصوب ـ ـ ـ ـ ــة
ً
أيضا.
عل ــى الح ــال ً

أمـــا استخــــــــــــدام كتبنـــــــــــــــا
ّ
الليتورجية للكلمـــــــــة «كاف ـ ـ ـ ـ ـ ــة»
مضاف ـ ـ ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى غيرهـ ـ ـ ـ ـ ــا ،فهو
مخال ــف لقواعـ ـ ـ ــد اللغ ــة ،وم ــن ثَ ّم
إم ــا باس ــتخدام
يمك ــن التصحي ــحّ ،
«كافـ ـ ًة» منصوبـ ـ ـ ـ ــة على الحال،
فيق ــال« :مـــع قديسيــــــك كافـــةً»
ُ
إما باس ــتخدام كلم ـ ـ ـ ـ ـ ــة «جميع»
وّ
بدل م ـ ـ ـ ـ ـ ــن «كافــــــــــــة»
أو«كل» ً
فيقال« :مع جميع قديســـيك» أو
«مع كل قديســـيك».

وقـــد قمنـــا بتصحيـــح العبارة
ف ــي كتاب الخوالجي المق ـ ـ ـ ـ ـ ــدس/
إص ــدار دي ــر الس ــيدة العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذراء
(السري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان) ،ماي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ،٢٠١٦
وج ــاءت العب ــارة بع ــد التصحيح :
«مع جميع قديســـيك”.

يذكــر ســفر الرؤيــا مدينــة تُدعــى
«بابــل العظيمــة» (رؤ 17) ،ويتنبــأ
عــن ســقوطها كآخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مرحلــة مــن
م ارحــل نهايــة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــر .فمــن هــي
بابــل هـــــــــــذه «التــي ســقوطها هــو
نهايــة الشــر والش ـرير»؟ هــل هــي
بابــل التاريخيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والتــي ســقطت
قديمــا؟ أم هــي بابــل الحاليــة والتــي
ً
تغيــرت مالمحه ـ ـ ـ ــا ومعالمهـ ـ ـ ـ ــا؟ أم
هــي كيــان سياســي جديــد ،مرتب ـ ـ ـ ـ ـ ــط
بضــد المسي ـ ـ ـ ــح ،ســوف يأتــي فــي
نهايــة األيــام؟
مــن المع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف أن القديــس
يوحنــا وهــو يكت ـ ـ ـ ـ ــب ســفر الرؤيــا
كان يلجــأ لبعــض أحــداث العهــد
ـور
القديــم ،فيســتخدم تعبي ـرات وصـ ًا
تاريخيــة مــن العهــد القديــم ،أحــداث
متعلقــة بتاريــخ شــعب هللا ،محفــورة
تفاصيلهــا ونتائجهــا فــي ذهــن قــارئ
العهــد القديــم .وبهــذه الطريقــة
جعــل القديــس يوحنــا المعنــى أكثــر
وضوحــا ،إذ ربطــه ببعــض الصــور
ً
قديمــا ،وبهــذا
ـا
ـ
ع
ف
ـت
ـ
ث
حد
التــي
ً
ً
بعضــا مــن الغمــوض المرتبــط
أزال ً
بالرمزيــة الكتابيــة فــي ذلــك الســفر
النبــوي .وأحــد مــن اشــهر هــذه
الصــور الكتابيــة ،هــي مدينــة بابــل.
«باب ـ ـ ـ ـ ـ ــل» ه ـ ـ ـ ـ ــو االس ـ ـ ــم الذي
ُيطلــق علــى مدينــة ضــد المسيـ ـ ـ ــح
فــي ســفر الرؤيــا .والتــي تلطخ ـ ـ ـ ـ ــت
بدمــاء شــهداء المسيحيـ ـ ـ ـ ــة عبـ ـ ـ ـ ـ ــر
العصــور (رؤيــا  .)17جـ ـ ـ ـ ـ ــاء ذكــر
بابــل أكثــر مــن  200مـرة فــي العهــد
القديــم .أول اش ـ ـ ـ ـ ــارة لهــا ،كانــت
«بــرج بابــل» ،هــذا البن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الــذي
يعلــن تحــدي اإلنس ـ ـ ــان هلل ،إذ أراد
فــي غطرســته وكبريــاء -أن يكــونـاويا هللا (رأس البــرج يلمــس
مسـ ً
الســماء) ،حيــث ألول م ـرة يســتخدم
ـدل مــن الحجــر
النــاس الطــوب بـ ً
الح َمــر مــكان الطيــن»
«وكان لهــم ُ
(تــك .)11لقــد اســتخدموا م ـواد مــن
صنــع اإلنســان ،وكأنهــم يعلنــون
أنهــم لــم يعــودا يعتمــدوا علــى هللا
أو يحتاجــون إليــه أو يكترثــون بــه.
فهــى إعــان عــن التحــرر الكامــل
مــن هللا وســلطانه.
كمــا أن فــي باب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ق ـ ـ ـ ـ ــام أول

تنظيــم للعبــادات الوثنيــة ممتزجــة
بالزنــي وخطايــا الجســد ،كأحــد أهــم
طقوســها .فصــارت بابــل ترمــز لــكل
نفــس متمــرده ،كل كيــان يتحــد ضــد
هللا (سياسي ،اجتماعي) .كل نفس
غيــر أمينــة ،وخائنــة لعريســها ،غيــر
منتبهــة لزيــت مصباحهــا .بابــل هنــا
إشــارة لشــعوب وقبائــل وأمــم تعلــن
عــدم احتياجهــا هلل ،وتبنــي لنفســها
وســائل حمايــة وأمــان ،لتكــون بديـ ًـا
عــن هللا .كمــا أن بابــل فــي تاريــخ
الكتــاب المقــدس ،هــي عاصمــة
ثالــث الممالــك ،بعــد اإلمبراطوريتيــن
المصريــة واآلشــورية. وقــد كان لهــا
دور بــارز ومحــوري فــي اضطهــاد
دمــرت أورشــليم
شــعب هللا .لقــد َّ
عــام ٦٠٧ق.م، وأحرقــت الهيــكل،
وعطلــت الذبيح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم َسـ َـبت
الناجيــن إلــى بابــل .عاملــت شــعب
هللا بوحشــية وقســاوة ،فأضافــت
بجانب تمردها ضد هللا ،ثم زناهاوفســادها -اضطهادهــا لشــعب هللا،
ومضايقــة أوالده ،ومحاربــة عبادتــه.
وقويا.
لذلك جاء عقاب هللا حاسـ ًـما ً
غــزت جيــوش مــادي وفــارس مدينــة
تمامــا. وصــارت
بابــل ،ودمرتهــا
ً
أنقاضــا بعــد أن كانــت
المدينــة
ً
ـز للفنــون والعلــوم .أصبحــت
مركـ ًا
ـز
خربــة وخاليــة بعــد أن كانــت رمـ ًا
للجمــال واإلبــداع. انهــارت مبانيهــا
وتهدمــت هياكلهــا وانطفــأت أنوارها.
وبهذه الصورة يعلن سفر الرؤيا
عــن نهايــة مملكــة ضــد المســيح
والتــي يلّقبهــا بابــل العظيمــة .والتــي
تشــير لتــك الشــعوب والجماعــات
التي صارت ضد هللا ،أو تجاهلته،
ثــم فــي جهلهــا أتعبــت كنيســته .بابــل
هي تلك النفوس التي اعتمدت على
مجدهــا ،وتغنــت بقوتهــا ،وافتخــرت
بإثمهــا .ثــم قالــت هلل بمعرفتــك ال
ُنســر ،وأمــا صايــاك فــا نهتــم .بابــل
هــي كل نفــس شـريرة ،وكل جماعــة
توحــدت تحــت ســلطان إبليــس،
وصارت لها ســمته ،واكتســت ببهاء
العالــم ومجــده .بابــل هــي كل نفــس
خلعــت ثــوب برهــا ،أو ّلوثــت بهــاء
طبيعتهــا .بابــل العظيمــة ،ستســقط
حتمــا ،وســتصير خرًابــا ،وســيذبل
ُ
مجدهــا وينطفــئ بريقهــا.
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ثق أن اذلي صنع لك الطريق لن يرتكك يف منتصفه( .ابلابا كريلس السادس)

«المدين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة كبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة
والمؤمن ـ ـ ــون يت ازيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون،
الب ــد أن أجده ،هو الوحيد
القادر عل ــى أن يساعدني
ف ــي ه ــذا العمـ ـ ـ ــل» ..هذا
م ــا قال ــه برناب ــا الرس ــول
وه ــو يتج ـ ّـول ف ــي طرقات
طرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس باحثًا عـ ـ ـ ـ ـ ــن
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاول الطرسوس ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ليساع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ــذه
الخدم ــة المتس ــعة ،وطلب
مساعدت ـ ـ ـ ـ ــه بالرغ ـ ـ ـ ــم م ــن
علم ــه ب ــأن ش ــاول يتف ـ ّـوق
علي ــه ف ــي العل ــم والمعرفة
والكاريزم ــا الشخصي ـ ـ ـ ــة .لكن ــه ل ــم
ينظ ــر إل ــى أي ش ــيء آخ ــر س ــوى
مج ــد المس ــيح .فق ــد كان ــت نيت ــه
نقي ــة ،والنف ــس النقي ــة ي ــا أحبائ ــي
ال ت ــرى ف ــي حياته ــا إال المس ــيح.
تماما أن
إنه ــا نفس ش ــبعانة ،تعل ــم ً
ـيئا
ـ
ش
العال ــم أفق ــر م ــن أن يعطيه ــا ً
ألن له ــا أب غن ــي ه ــو مص ــدر
ش ــبعها وفرحه ــا.
وأتذك ــر هن ــا ذل ــك الموق ـ ـ ـ ــف
النبي ــل آلبائن ــا المحبوبي ــن الذي ــن
أودعه ــم الرئي ــس ال ارح ــل أن ــور
الس ــادات ف ــي الس ــجن ،فعندم ــا
س ــمعوا بخب ــر اغتيال ــه رآهم حارس
الس ــجن يبك ــون بص ــوت مس ــموع،
فل ــم يك ــن في قلبهم ح ــب النقمة وال
البغض ــة ،ألن النف ــس النقي ــة ت ــرى
النقاء في كل ش ــيء وكل شخص.
وحينم ــا ُيفت ــرى عليه ــا ال تنتقم،
وإذا قوبل ــت محبته ــا ومعروفه ــا
بالتجاه ــل ال تح ــزن ،وإذا ن ــال
ـخص ما كرامة هي أحق بها ال
شـ ٌ
تغض ــب ،إنه ــا نفس قوي ــة ال تتأثر
بك ارم ــة وال تُج ــرح إلهان ــة.
ولك ــن السـ ـؤال هن ــا كي ــف
أحص ــل عل ــى نق ــاوة القل ــب وتكون
ل ــي ني ــة نقي ــة؟ ويحضرن ــي هنا ما
ُكت ــب ع ــن أنب ــا أبـ ـرآم أن صوت ــه
كان ُيس ـ َـمع وه ــو يق ــرع ص ــدره ف ــي
«قلب ــا
حجرت ــه الخاص ــة ويق ــولً :
نقي ــا اخل ــق في يا هللا» حتى أعطاه
ًّ
هللا نق ــاوة القل ــب.
لذل ــك أول أم ــر هو أن يس ــكب

اإلنس ــان نفس ــه أم ــام هللا ويص ــارع
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع هللا حتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى يجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد هللا
بال ــروح أحش ــاءه .
واألم ــر الثان ــي ه ــو أن يس ــلم
اإلنسان نفسه لمشورة أبيه الروحي
ويطلب منه اإلرش ــاد لحياة النقاوة.
وكم ــا قال أحد اآلب ــاء« :كنت أرى
أب ــي الروح ــي كأيقون ــة هللا وكل م ــا
صادر من هللا نفس ــه».
يقوله كأنه
ٌ
أم ــا األم ــر الثال ــث فه ــو عم ــل
الخي ــر ،وق ــد تأث ــرت ج ـ ًـدا حي ــن
ار بي ــن أح ــد فاعل ــي
ـمعت حـ ـو ًا
سـ ُ
الخي ــر وإنس ــان فقير ال ــذي قال له:
«أري ــد أن أتذك ــر مالم ــح وجه ــك
حت ــى أتع ــرف علي ــك عندم ــا ألقاك
ف ــي الس ــماء ،ألش ــكرك مـ ـرة أخ ــرى
أم ــام هللا!».
أم ــا األم ــر األخي ــر فه ــو تنقية
الداف ــع ،ف ــأي أم ــر تصنع ــه الب ــد
أن تفح ــص دوافع ــه ب ــكل تدقي ــق،
ه ــل ه ــو لمج ــد المس ــيح أم لتمجيد
ال ــذات ؟ فكم ــا قي ــل« :ل ــو علم ــت
الس ــرعة الت ــي سينس ــاك به ــا الناس
بع ــد موت ــك ل ــن تس ــعى ف ــي حياتك
إلرض ــاء أح ــد س ــوى هللا».

حرف؟
هل الكتاب المقدس ُم َّ
 +اإلجابـ ـ ـ ـ ــة عل ـ ــى هـ ــذا السؤال
س ــهلة ،ألن إجابته هـ ـ ـ ــي “ال” ،لكن
م ــا نحتاج ــه ه ــو كي ــف نرت ــب ذهننا
ونجيب عليه بطريقة س ــليمة مقنعة.
 +المس ــيحية هي ديان ـ ـ ــة إيمانية
عقالني ــة ،فاإليم ــان ف ــي المسيحي ـ ـ ــة
ي ــؤدي إل ــى مزي ــد م ــن الفه ــم ،والفهم
ي ــؤدي إل ــى مزي ــد م ــن اإليم ـ ـ ـ ـ ـ ــان
«باإليم ــان نفه ــم» (ع ــب،)3 :11
وف ــي عص ــر اآلب ــاء رأين ــا الباب ــا
أثناس ــيوس بط ــل اإليم ــان يش ــرح
العقي ــدة بص ــورة منطقية عقالنية في
كتاب ــه (تجس ــد الكلم ــة).
 +المسيحيـ ـ ـ ـ ـ ــة ال تعتم ـ ـ ـ ـ ــد على
غيبي ــات ،ب ــل كل مواضي ــع اإليم ــان
قابل ــة للبره ــان العقل ــي والمنطق ــي،
ألن إلهنا هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو عاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
مص ــدر الحكم ــة.
 +اإليمـ ـ ـ ـ ــان لي ــس ض ــد العل ــم،
إنم ــا يف ــوق العل ــم.
 +ال نس ــتطيع أن نقارن الكتاب
المق ــدس ب ــأي كت ــاب علم ــي أو
تاريخ ــي آخ ــر ،ألن الكتاب المقدس
علمي ــا ،وال ه ــو كت ــاب
كتاب ــا
ً
لي ــس ً
تاريخ ــي ،لك ــن يمك ــن أن يصادفن ــا
في ــه معلوم ــات تاريخي ــة أو علمي ــة.
 +ال ينبغ ــي أن نخض ــع قي ــاس
الكت ــاب المقدس بالنظريات العلمية:
 -1ألن ه ـ ـ ـ ـ ــذه النظري ــات ،هي
نظري ـ ـ ـ ـ ـ ــات (وليسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت حقائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق)
لبع ــض العلماء (يختلـ ـ ـ ـ ـ ــف معه ـ ـ ـ ـ ـ ــم
علم ــاء آخرون).
 -2ألن النظريـ ـ ـ ـ ـ ــات خاضعـ ـ ـ ــة
للتط ــور ،والكت ــاب المقدس ثابت.
 -3وم ــع ذل ــك فالحقائق العلمية
المثبت ــه تشهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد علـ ـ ـ ـ ـ ــى صحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ُ
الكت ــاب المقدس.

ـر
 +يستخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم البغ ــض تعبي ـ ًا
وهو“نعمد
صحيح ــا،
لي ــس دقيًق ــا وال
ً
ّ
العل ــم”! فالمعموديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لإلنسـ ـ ـ ـ ـ ــان،
والمعمودي ــة موت ودفن مع المس ــيح
ث ــم قيام ــة ،وليس ــت للنظري ــات
العلمي ــة ،العل ــم يتط ــور والمعمودي ــة
ثب ــات ،العل ــم ال ي ِ
جم ــع علي ــه ال ــكل
ُ
توح ــد ال ــكل.
والمعمودي ــة ّ
 +م ــاذا ل ــو كان الكتاب المقدس
حرًف ــا؟ نح ــن أه ــل الكت ـ ـ ـ ـ ـ ــاب (كم ــا
ُم َّ
ن
يس ــمينا إخوتن ــا المسلمـ ـ ـ ـ ــو ) ،ألن
عبادتن ــا م ــن الكت ـ ـ ـ ـ ــاب المقـ ـ ـ ـ ـ ــدس،
دس ــتور حياتنا م ــن الكتاب المقدس،
فالكت ــاب المقدس هو الروح والحياة.
 +حق ــوق النش ــر (واإلضاف ــة
دائم ــا ما تك ــون للكاتب
والح ـ ـ ـ ـ ــذف) ً
والناشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ولي ــس م ــن ح ــق غيـ ـره
الح ـ ـ ـ ـ ـ ــذف واإلضاف ــة ،فك ــم يك ــون
الح ــال بكت ــاب هللا؟
 +الكت ــاب المق ــدس هو كالم هللا
الخال ــق الق ــادر ضاب ــط ال ــكل ،فم ــن
يس ــتطيع تحريفه؟
أحدا ال يعت ـ ـ ـ ـ ـ ــرف
 +كـ ـ ـ ـ ـ ــون أن ً
بالكت ــاب المق ــدس ،ه ــذا لي ــس دلي ـ ًـا
عل ــى أن ــه ُمح ـ َّـرف .ك ــون أن أح ـ ًـدا
بعد مئات الس ــنين ال يعترف ببعض
دليل علـ ـ ـ ــى
أسفاره ،هـ ـ ـ ـ ــذا ليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ً
حرف.
أن ــه ُم َّ
 +لم ــن يري ــد أن يثب ــت تحري ــف
الكت ــاب المق ــدس ،البد م ــن مجاوبته
على  7أس ــئلة:
ف؟
 - 1لماذا ُح ِّر َ
َ - 2من الذي َح َّرف؟
 - 3كيف َح َّرف؟
 - 4متى َح َّرف؟
ف؟
 - 5أين ُح ِّر َ
الم َح َّرف؟
 - 6ما هو الجزء ُ
الم َح َّرفة؟
 - 7أين النسخة غير ُ

أحبائ ــي ،النق ــاوة تس ــتحق أن
نجاه ــد م ــن أجله ــا كل أي ــام حياتنا
ألن به ــا ن ــرى مج ــده ،ال ــذي يرفعنا
ف ــوق كل رغب ــة أو ش ــهوة أرضي ــة
أو مكان ــة عالمي ــة ،فنجل ــس ف ــوق
قم ــة العال ــم ون ــرى هللا فندخ ــل إل ــى
حجال ــه ،نجل ــس ف ــي ن ــوره ونتمت ــع
بجمال ــه ونحم ــل س ــلطانه.
ة
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كيــــــــــــــف يصبــــــــح طفلـــــــي
اجتماعيا؟
ً

 +أن يشعر الطف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
موض ــع تقدي ــر وقب ــول واعتـ ـراف،
واعتبار من اآلخرين ،وأن يش ــعر
بالحري ـ ـ ـ ــة واالستقـ ـ ـ ـ ـ ــال ،وتسيير
أم ــوره بنفس ــه ف ــي ح ــدود قد ارت ــه.
والمب ــدأ الترب ــوي هن ــا ينبهن ــا إل ــى
االلتـ ـزام ب ــأن «كل مايس ــتطيع أن
بدل منه»،
يفعله طفلي ،ال أفعله ً
وهذا يس ــهم في زيادة ثقته بنفس ــه
خاص ــة ،وس ــيتولد لدي ــه الش ــعور
بالنج ــاح وباإلنجاز ،فيش ــعر بأنه
جدي ــر باالحتـ ـرام وأن ــه كفؤ يحقق
ويعبر عن نفس ــه في حدود
ذاتهّ ،
قد ارت ــه وإمكانيات ــه ،وهذا يصاحبه
ع ــادة احت ارم ــه لآلخري ــن .كم ــا
يتعل ــم المعايي ــر الس ــلوكية ،لذل ــك
فه ــو يحت ــاج إل ــى المس ــاعدة ف ــي
ُّ
تعل ــم حقوق ــه ،م ــا ل ــه وم ــا علي ــه،
م ــا يفعل ــه وم ــا ال يفعل ــه ،م ــا
يص ــح وم ــا ال يص ــح ،يحتـ ـ ـ ـ ـ ــاج
إل ــى معرف ــة المعايير السلوكي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
المرغ ــوب فيها.
ـدادا
 +إع ــداد األطف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال أع ـ ً
بويا لالتص ـ ـ ـ ـ ــال االجتماعـ ـ ـ ـ ـ ــي
تر ً
الناج ــح بالناس ،وغ ــرس المبادئ
الراقي ــة في التعام ــل ،وتأكيد القيم
النبيل ــة ،وتعمي ــق التفاهم ،وتوجيه
الس ــلوك ،وجعل ــه فاع ـ ًـا ولي ــس
مفع ــوًل ب ــه ،واكتس ــاب الع ــادات
والتقاليـ ـ ـ ـ ــد االجتماعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة النبيل ــة
والمرغ ــوب فيه ــا ،ذل ــك يتطل ــب
أن يكتس ـ ـ ـ ـ ــب الوال ـ ـ ـ ــدان مه ـ ـ ـ ـ ــارة
الحوار باعتباره جسر التواص ـ ـ ـ ــل
االجتماع ــي الحضاري ،حتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
يتمكنـ ـوا من غ ــرس القيم األصيلة
للحـ ـوار ف ــي نف ــوس أطفاله ــم ،لذا
وج ــب أن يح ــرص الوال ــدان على
تجن ــب الصي ــاح ف ــي أطفاله ــم،
ويتجنبا التش ــاحن أو الخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
ف ــي حض ــور أطفالهم ،حتى نوفر
المناخ األس ــري الجـ ـ ّذاب والمريح
للحـ ـوار والسـ ـؤال واالستفس ــار،
واألمان وع ــدم التوتر إذا تصرف
خط ــأ ،فه ــو يرغ ــب ف ــي التوجي ــه
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اله ــادئ والمفي ــد ليع ــرف كي ــف
يتف ــادى مثل هذه األخطـ ـ ـ ــاء فيما
بع ــد ،وكي ــف يصب ــح متوافًق ــا م ــع
نفس ــه وم ــع اآلخري ــن.

من أحفاده:

القمص عبد امللك فاكيوس:

ُّ
التهك ــم أو
 +مالحظ ــة ع ــدم
الس ــخرية من الطفل ،إذا ما بدت
حركت ــه غي ــر منتظم ــة ف ــي بداي ــة
ه ــذه المرحل ــة ،حي ــث أن ذل ــك قد
ـق الطف ــل
يعّق ــد األم ــور ،فم ــن ح ـ ّ
أن يخط ــئ ،ومن واج ــب الوالدين
توجيه ــه إلى إصالح هذا الخطأ.
ّ +أل ننس ــى أهمي ــة اللع ــب
في حياة الطفل ،وأهمية مش ــاركة
الوالدي ــن للطف ــل ف ــي اللع ــب ،في
م ــرح وبهج ــة وابتس ــامة ،إنه ــا
أجم ــل لحظ ــات العم ــر للطف ــل،
لحظ ــات م ــن أغل ــى لحظ ــات
عم ــر الطف ــل ،ب ــل وأغل ــى متع ــة
لهـ ـؤالء الصغ ــار ،كم ــا سيش ــعر
الوال ــدان أنه ــا بالنس ــبة لهم ــا م ــن
أمتع لحظات حياتهما ،كما ينش ــأ
األلف ــة والتآل ــف والم ــودة ف ــي ج ــو
األسـ ـرة ،ويس ــود التفاه ــم والح ــب
ـدل م ــن
بي ــن الوالدي ــن وأبنائه ــم ب ـ ّ
العق ــاب ،واألوام ــر ،والش ــخط.
وق ــد يتس ــاءل البع ــض :كي ــف
يتم ذلك؟ نحن ،ال نجد وقتًا حتى
لراحتن ــا ،فكي ــف نش ــارك أبناءن ــا
ف ــي اللع ــب؟! ق ــد يج ــد البع ــض
أن ه ــذا الكالم غي ــر واقعي ،لكن
مه ـ ًـا! فهل تس ــمحون ل ــي بدوري
طفل
أن أتس ــاءل :لم ــاذا أنجبتم ــا ً
طالم ــا لي ــس لديكما وق ــت لتربيته
التربي ــة الس ــليمة؟ إنه ــا مس ــئولية
ِ
«أعط حس ــاب وكالتك»،
أمام هللا
وال نقبل أي تبرير في إهمال هذه
العطي ــة اإللهي ــة .إن ه ــذا الطف ــل
ه ــو هدفكم ــا ف ــي الحي ــاة ،ما ذنبه
أم ــا
ف ــي أن ي ــرى ًأب ــا مش ــغوًل ،و ً
عصبي ــة؟ م ــا ذنب ــه ف ــي حرمان ــه
م ــن لحظ ــات المش ــاركة في اللهو
والم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح والبهج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة؟ أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ليتجن ــب
ف ــي حاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لكمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ّ
الس ــلوك العدوان ــي...

وكذل ــك كت ــاب صلـ ـوات األسـ ـرار،
وبع ــض صلـ ـوات القس ــم ،وطلب ــات
جمع ــة البصخ ــة المقدس ــة ،وف ــي
عه ــده ت ــم تطهي ــر البئ ــر الواقع ــة في
مدخل الباب الغربي لكنيس ــة العذراء
بدي ــر جب ــل الطي ــر م ــن األترب ــة.

القمص عازر القمص عبد
امللك فاكيوس:

واُشته ـ ـ ـ ــر هـ ـ ـ ـ ـ ــذا األب بالقم ــص
عب ــد المـ ـ ـ ـ ـ ــاك الكبي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ول ــد ع ــام
 1857تقر ًيب ــا ،ت ـ ـ ـ ـ ـ ــزوج م ــن الس ــيدة
رحم ــة مت ــى ميخائي ــل قلين ــي ،وس ــيم
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام (1601ش) 1885م بيـ ـ ـ ـ ـ ــد
األنب ــا ياكوبـ ـ ـ ـ ـ ــوس مطـ ـ ـ ـ ـران كرس ــي
المنيـ ـ ـ ـ ـ ــا واألشمونيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ،وورد اسمه
ف ــي التقري ـ ـ ـ ـ ـ ــر المرف ـ ـ ـ ـ ــوع م ــن األنب ــا
ياكوب ــوس للبطريركي ــة ف ــي برمه ــات
1612ش المواف ــق 1896م ضم ــن
آب ــاء دي ــر جبل الطير الس ــتة عش ــر،
وتني ــح ع ــام 1928م ،وه ــو م ــن
أوائ ــل الكهن ــة الذي ــن أرس ــلو أبناءه ــم
للمدرس ــة اإلكليريكي ــة بالقاهـ ـرة ،فق ــد
أدخ ــل ولدي ــه موس ــى ف ــي 1908م،
وإبراهي ــم 1925م ،وورث ع ــن ج ــده
مكتب ــة كان ــت عامـ ـرة لوق ــت لي ــس
ببعي ــد ،وم ــرض في آخ ــر حياته كما
ه ــو وارد ف ــي رس ــالة مؤرخ ــة في 15
م ــارس 1927م ،وتني ــح ف ــي صب ــاح
ي ــوم الس ــبت  14مس ــرى 1643ش
المواف ــق  20أغس ــطس 1927م.
مـــن مآثـــره :ق ــام باإلنف ــاق على
نس ــاخة ع ــدة مخطوط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات بدي ــر
جب ــل الطي ــر منه ــا :مخط ــوط نزه ــة
النف ــوس ومزي ــل الخطاي ــا والعك ــوس،
وال ــذي يحتوي على س ــبعة أبواب في
التعالي ــم المس ــيحية ،وميام ــر العذراء
مري ــم وميامر هروب الس ــيد المس ــيح
ألرض مص ــر ،والمس ــائل العش ــر
للمعل ــم والتلمي ــذ ،وقواني ــن الكنيس ــة
للكهن ــة والرهب ــان والعلمانيي ــن،
وغيره ــا ...ونس ــخ بي ــده خوالج ــي
قداس ــي باس ــيليوس وغريغوري ــوس،

ول ــد باس ــم موس ــى عب ــد المل ــك
بكت ــاب دي ــر
ف ــي 1882م ،والتح ــق ُ
جب ــل الطي ــر ث ــم التح ــق بالمدرس ــة
اإلكليريكي ــة ع ــام 1908م ،وتخ ــرج
ب ــدون الحص ــول عل ــى ش ــهادتها عام
1912م ،ول ــم ي ــرد اس ــمه ف ــي كتاب
اإلكليريكي ــة بين الماضي والحاضر،
ت ــزوج م ــن الس ــيدة ب ــدورة بنيامي ــن
كاهنا بيد األنبا توماس
خليل ،وس ــيم ً
مطـ ـران كرس ــي المني ــا واالش ــمونين
ف ــي ي ــوم األح ــد بتاري ــخ  20برمهات
1641ش (1925م)ِ ُ ،
قمص ــا
ورس ــم ً
بي ــد األنب ــا س ــاويرس مطـ ـران المني ــا
واألش ــمونين ف ــي 1930م ،وخدم في
كنيس ــة الم ــاك ميخائي ــل بالقطوش ــة
بس ــمالوط م ــن 1952-1931م،
وتني ــح بتاري ــخ  31يولي ــو 1952م،
ونع ــاه القص ــر البطريرك ــي حي ــث
كان ــت ل ــه عالق ــة مباشـ ـرة مع قداس ــة
الباب ــا المتني ــح األنب ــا يوس ــاب الثان ــي
( ،)115وكثي ــر م ــن الجمعي ــات
المس ــيحية ،وكذل ــك الش ــخصيات
الكنس ــية والعام ــة.
من مآثره :اش ــترى من الحكومة
المصري ــة قطع ــة أرض المت ــداد
القري ــة ،وكذل ــك ق ــام بالمس ــاعدة
ف ــي شـ ـراء أرض االحتف ــاالت بدي ــر
الع ــذراء ،وترمي ــم وبن ــاء كنيس ــة
الع ــذراء بدي ــر جب ــل الطي ــر ع ــام
1938 -1936م.
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كان ــت منطق ــة دي ــروط الشـ ـريف،
حالي ــا لمرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز دي ـ ـ ـ ـ ـ ــروط،
التابع ــة ً
قديم ــا:
ـمى
ـ
س
ت
ـيوط،
ـ
س
أ
بمحافظ ــة
ُ
ً
ِ
(ونس ــخت
«فيلي ــاس» ،أو «فالياس» ُ
خط ــأ ف ــي المخطوط ــات ،الخاص ــة
بكت ــاب الخط ــط المقريزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،اس ــم:
«فيل ــس» ،أو «في ــاس» ،مم ــا جع ــل
األس ــتاذ جرج ــس فيلوث ــاؤس ع ــوض
يظ ــن خطـ ـأً ب ــأن اس ــمها ه ــذا ُم َح َّرف
ع ــن اس ــم مدين ــة القي ــس ،بمحافظ ــة
المنيا؟!)؛ وتذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مخطوطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
المَق َّدس ــة عن ــد
الميام ــر ب ــأن العائل ــة ُ
مجيئه ــا إل ــى مص ــر ،وبع ــد ما ذهبت
إل ــى مدينة األش ــمونين ،س ــارت حتى
وصل ــت إل ــى منطق ــة فيلي ــاس ه ــذه،
وأقام ــت به ــا ُم ــدة م ــن الزم ــن ،ث ــم
انتقل ــت منه ــا إل ــى جب ــل ُقس ــقام؛ وق ــد
المقدسة في منطقة
اس ــتراحت العائلة ُ
«فيلياس» ،تحت ش ــجرة قديمة ،وهذه
الش ــجرة ال تزال موج ــودة ،بدير األنبا
صرابام ــون الش ــهيد ،أس ــقف نيقي ــوس
(إبش ــاتي) ،الواق ــع ف ــي الحق ــول
المج ــاورة للقري ــة ،وهي «ش ــجرة آثل»
ُ
عتيق ــة بمنطق ــة المداف ــن المس ــيحية،
المحيط ــة بكنيس ــة الدي ــر األثري ــة؛
ُ
واس ــمها ِ
العلم ــي  ،Tamarixم ــن
الفصيل ــة الطرفاوية ،Tamariceae
وأوراقه ــا خيطي ــة دقيق ــة.
وبعد إستش ــهاد األنبا صرابامون،
ف ــي نح ــو ع ــام 304مُ ،بني ــت عل ــى
إس ــمه ف ــي ه ــذا المكان كنيس ــة قديمة
ـر فيما
قائم ــة حت ــى اآلن (ص ــارت دي ـ ًا
بع ــد)؛ وق ــد ذكره ــا دلي ــل المتح ــف
القبط ــي ،ج ،2صفح ــة 193؛
وذكره ــا كت ــاب :اللؤل ــؤة البهية ،ط،2
ص665؛ وكان ق ــد ذكره ــا المقريزي
ف ــي الق ــرن الخامس عش ــر الميالدي،
ف ــي خطط ــه ،ج ،4قائ ـ ًـا« :وبناحي ــة
دروط كنيس ــة ،وف ــي خارجه ــا ش ــبه
الدير ،على اس ــم الراهب س ــاراماتون،
وكان ف ــي زمان ش ــنوده (اقرأ :ثاؤنا)،
ـقفا ،ول ــه أخب ــار كثيـ ـرة».؛
وعم ــل أس ـ ً
وذكره ــا فانس ــليب في س ــنة 1664م،
قائ ـ ًـا« :ف ــي دي ــروط الشـ ـريف ،نح ــو
الغ ــرب ،دي ــر الطوب ــاوي سـ ـرابامون
األس ــقف والش ــهيد»؛ وذكره ــا كل ــود
س ــيكارد ،أكث ــر م ــن مـ ـرة ف ــي رحالته
لمص ــر (1726-1712م) ،باس ــم

«دي ــر بيساريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون» (والصحي ـ ـ ـ ــح:
دي ــر سـ ـرابامون)؛ كم ــا ذكره ــا ُعلماء
الحمل ــة الفرنس ــية ،ف ــي موس ــوعة
طِب َع ــت
«وص ــف مص ــر» ،الت ــي ُ
ع ــام 1809م( ،مجل ــد  :4ف،)14
قائلي ــن« :دي ــروط الص ارب ــان؛ ديروط
الشـ ـريف :فـــي مســـجد المدينة نرى
أعمـــدة [مأخ ــوذة م ــن كنيس ــة قبطية]
لهـــا تيجـــان مـــن الطـــراز الكورنثي،
وه ــذا المس ــجد يق ــع عل ــى بح ــر
يوس ــف[ ،و]االسم اإلس ــامي للمدينة
هو ديروط الشـ ـريف ،أما المسيحيون
في َس ــمون المدين ــة دي ــروط الص ارب ــام،
ُ
لوجود دير قديم ،اسمه دير السرابام،
وه ــو عب ــارة ع ــن س ـ ٍ
ـور ُمرتَِف ــعُ ،يدَفن
المجاورة،
فيه المس ــيحيون م ــن البالد ُ
والدي ــر أق ــدم بكثير من قري ــة داروط،
ويق ــول األقب ــاط إن ه ــذا المكان ،كان
ـكنا أي ــام الروم ــان ،وكان اس ــمه
مس ـ ً
الم َرَّج ــح
دروة سـ ـرابامون».؛ وم ــن ُ
أن كنيس ــة الدي ــر األصلي ــة كان ــت قد
ُشـ ـِي َدت أوًل على اسم السيدة العذراء،
المَق َّدس ــة للمكان
ت ـ ًا
ـذكار لرحلة العائلة ُ
(كم ــا تذك ــر بع ــض ميام ــر رحل ــة
العائل ــة المَق َّدس ــة) ،ث ــم أ ِ
ُطل ــق عليه ــا
ُ
فيم ــا بع ــد اس ــم األنب ــا صرابام ــون
الش ــهيد؛ أو ربم ــا كانت هذه الكنيس ــة
تحم ــل اس ــم الس ــيدة الع ــذراء واألنب ــا
مع ــا ،وإال فم ــا الس ــبب
صرابام ــون ً
م ــن وراء ق ــول الم ــؤرخ أب ــو الم ــكارم،
ف ــي كتابه عن الكنائ ــس واألديرة ،في
بداي ــة الق ــرن الثالث عش ــر الميالدي:
«دروة الصرب ــام :به ــا بيع ــة للس ــيدة
الع ــذرى الطاهـ ـرة مرتمري ــم ،وبيع ــة
باس ــم غبري ــال الم ــاك ،وتُع ـ َـرف
بمغي ــر (بمغ ــارة؟) الثل ــج ،و[ه ــي]
تجاوره ــا» ،إال ل ــو كان ــت كنيس ــة
األنب ــا صرابام ــون ،كان ــت ق ــد ُه ِدمت
ف ــي ذل ــك الوق ــت ،عل ــى ي ــد الشـ ـريف
حص ــن الدي ــن ثعل ــب الجع ــدي ،الذي
اس ــتخدم أعمدته ــا في تش ــييد مس ــجده
ال ــذي بناه ف ــي القرية (كما يظهر من
أقوال موس ــوعة وصف مصر ،والتي
س ــبق ذكره ــا)؟! (تاريخ أب ــو المكارم،
ج ،2ط ،1ص.)fol.77B 143
والحقيق ــة أن القري ــة ،بع ــد اختفاء
اس ــمها األصل ــي (فيلي ــاس؛ فالياس)،
تغل ــب اس ــم القدي ــس صرابام ــون

صورة لجزء من دير األنبا صرابامون بديروط الشريف ،يظهر فيها كنيسة الدير األثرية
جدا
بقبابها ،وعن يمينها شجرة العذراء المورقة حتى اآلن ،والتي تحتل مساحة واسعة ً

عليه ــا ،من ــذ نح ــو بداي ــة الق ــرن الرابع
المي ــادي ،فص ــارت تُس ــمى «دروة
صرابام ــون»ِ ،نس ـ َـب ًة إل ــى القدي ــس،
ألن ــه كم ــا ورد ف ــي س ــيرته ،بأن ــه جاء
م ــع بع ــض خاصت ــه ،إل ــى الصعي ــد،
وأق ــام ف ــي «بري ــة تي ــروت» هن ــاك،
ُمتعب ـ ًـدا ،وش ــاع ِذك ـ َـرهُ ،ف ــي كل
المنطق ــة (وكلمة «تي ــروت» القبطية،
ط ــق عل ــى ِلس ــان العام ــة
الت ــي تُن َ
(بالقبطي ــة الصعيدي ــة)« :داروط»،
ه ــي ِ
صف ــة للمنطق ــة ،ألنه ــا تعن ــي:
«ذات ال ــزروع» ،حي ــث ُبن ــي دي ــر
األنب ــا صرابام ــون ف ــي وس ــط الحقول
وال ــزروع)؛ ولم ــا س ــمع أريانوس والى
أنصن ــا ،بوج ــود القدي ــس ف ــي ه ــذا
الم ــكان ،قب ــض علي ــه وقتل ــه؛ حي ــث
جاء في العديد من مخطوطات سيرة
القدي ــس ،بخص ــوص ه ــذا األم ــر ،ما
يل ــي (بعد التصحي ــح الُلغوي)....« :
حينئ ـ ٍـذ ق ــام [القدي ــس سـ ـرابامون] ،مع
الزم ــا ل ــه،
ذل ــك الق ــس ال ــذي كان ُم ً
ِ
لمانيي ــن الذي ــن مع ــه،
واثني ــن م ــن الع ّ
فأخ ــذوا م ــا يحتاج ــون إلي ــه ،وركبـ ـوا
ليل
دو ًاب ــا ،وخرجوا [من اإلس ــكندرية] ً
ف ــي خفي ـ ٍـة ،ومضـ ـوا إل ــى الصعي ــد،
وس ــكنوا ف ــي دي ـ ٍـر صغي ــر غرب ــي
موضع لطيف
البح ــر (=النه ــر) ،في
ٍ
(=صغي ــر) ،وأج ــرى هللا عل ــى يدي ــه
م ــن اآلي ــات والعجائ ــب واألش ــفية في
تل ــك الك ــورة ،حت ــى أن ذل ــك الم ــكان،
ال ــذي كان في ــه ،ص ــار مث ــل من ــازل
الغرب ــاء ،ألج ــل كثـ ـرة المرض ــى ،كي
ِ
له عليهم كانوا
إذا ج ــاز به ــم ،ووقع ظ ُ
يتعاف ــون م ــن أمراضه ــم؛ ف ــذاع خبـ ـره
في جميع تلك الكورة؛ فأما الش ــيطان
الحس ــود ،فل ــم َيق ـ ِـدر [أن] يحتم ــل أن
[اس ــم] المس ــيح ،يتمج ــد في قديس ــيه؛
فلم ــا انح ــدر أريانوس إلى بحري ،في

طل ــب المس ــيحيين ،بل ــغ إل ــى القصر
ال ــذي كان في ــه القدي ــس ،واس ــتولى
علي ــه ،فج ــاء إلي ــه الش ــيطان ،وأعلمه
بالقدي ــس ،وللوق ــت طلب ــه ،فأحضروه
حبتَ ـ ُـه ذل ــك الق ــس ،وهذين
ِص َ
إلي ــه ،وب ُ
ِ
لمانيي ــن.»....
الع ّ

ف اس ــم قري ــة «تي ــروت
وق ــد تَ َح ـ َّـر َ
صرابام ــون» ،إل ــى أس ــماء كثيـ ـرة،
وردت ف ــي المخطوط ــات ،والكت ــب
التاريخي ــة ،اش ــتقاًقا م ــن اس ــمها
ـميت باس ــم «ديروط
المذك ــور؛ ث ــم ُس ـ َ
ـداء م ــن س ــنة
الشـ ـريف» ،ابت ـ ً
1230ه ـ ـ (1815م) ،نس ــب ًة إل ــى
«الشـ ـريف حص ــن الدي ــن ثعل ــب
الجع ــدي» ،ال ــذي كان به ــا داره
وقص ــوره ،والجام ــع ال ــذي بن ــاه به ــا
(ف ــي نح ــو النص ــف األول م ــن القرن
الثال ــث عش ــر المي ــادي) (القام ــوس
الجغ ارف ــي للب ــاد المصري ــة ،ق،2
ج ،4ص)47؛ والجدي ــر ِ
بالذك ــر ،أن
س ــيرة الش ــهيدين «بانين ــا» و«باناو»،
الـ ـواردة ف ــي السنكس ــار ،تح ــت تذكار
 7كيه ــك ،تؤي ــد أن منطق ــة فيلي ــاس،
أو تي ـ ـ ــروت ،ق ــد أُطل ــق عليه ــا اس ــم
القدي ــس صرابام ــونُ ،منذ َس ـ َـكَن ُه بها،
ف ــي بداي ــة الق ــرن ال ارب ــع المي ــادي،
حي ــث قي ــل ع ــن القدي ــس بانين ــا ،أن ــه
ُوِل ـ َـد ف ــي منطق ـ ـ ـ ـ ـ ــة «دورة سـ ـريان»
(تحر ًيف ــا م ــن :تي ــروت سـ ـرابامون).
المصـــــــــادر:
 مخطوطـــــــــات ســـيرة األنبـــاصرابامـــــــــــون :رق ــم ُ 100مسلس ــل/
 471تاري ــخ ،بالمتح ــف القبط ــي
بالقاهـ ـرة ،الورق ــة 127ظ128 ،ج؛
ومخط ــوط ب ــه ميمرّي ــن ،لتاريخ حياته
ـودا بكنيس ــة
وإستش ــهاده ،كان موج ـ ً
ديـ ـره ف ــي دي ــروط الشـ ـريف.
ة
أكتو� 2020
مج ل الكرازة  30 -ب

ً
إن اهلل ال يسمح بنفس احلروب واتلجارب هلذا اجليل كما فعل مع السابقني ،ألن انلاس اآلن أضعف وال يمكنهم أن يتحملوا كثريا( .األنبا أنطونيوس)
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«ك ــم كن ــت أتمن ــى أن أك ــون
ـدي وش ــقيقتي» .هذا
اآلن م ــع وال ـ ّ
ه ــو تعلي ــق «س ــتيفاني بروي ــت»،
ش ــابة أس ــترالية تبل ــغ م ــن العم ــر
 24س ــنة ،ذهب ــت برفق ــة أسـ ـرتها
إل ــى إحدى جذر نيوزيلندا لقضاء
عطل ــة نهاي ــة الع ــام ف ــي ديس ــمبر
الماض ــي ،انفج ــر م ــا ُيع ـ ـ ـ َـرف
بالب ــركان األبي ــض ،وأودى بحياة
ـخصا ،من بينهم أسـ ـرتها،
 21ش ـ ً
أم ــا ه ــي فق ــد نج ــت بمعجـ ـزة كما
ّ
تق ــول ،لكنه ــا أُصيب ــت بح ــروق
شديدة جعلتها تبقى في المستشفي
للع ــاج لم ــدة مائ ــة ي ــوم ،قب ــل أن
تع ــود إل ــى بيتها من جديد .قررت
هذه الفتاة أن تنش ــر صورها على
وس ــائل التواصل االجتماعي قبل
تعرضه ــا للحري ــق ،وه ــي تش ــيع
ـال وأناق ــة وحيوي ــة ،وبع ــده
جم ـ ً
قناع ــا عل ــى وجهها
وه ــي ترت ــدي ً
حت ــى تحافـ ـ ـ ــظ عل ــى عمليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ـاز ف ــي يديه ــا
تغيي ــر الجل ــد ،وقف ـ ًا
لت ــداري م ــا ح ــدث ألنامله ــا .ف ــي
حديثه ــا ع ــن تفاصي ــل تجربته ــا
روت «ستيفانـ ـ ـ ــي» كي ــف أنه ــا
ل ــم تس ــتطع لفتـ ـرات الن ــوم عل ــى
الوس ــادة العادي ــة «المخ ــدة» م ــن
آث ــار الحري ــق ف ــي وجهه ــا مم ــا
جع ــل الطبي ــب يلزمه ــا أن تن ــام
عل ــى منش ــفة «فوط ــة» بع ــد أن
طواه ــا ع ــدة مرات حت ــى ال تتأثر
بحرك ــة وجهه ــا أو رقبته ــا عليها.
تعب ــر ع ــن أم ــل
بثّ ــت رس ــائل ّ

ف ــي الحي ــاة ،وش ــعور عمي ــق بي ــد
نجته ـ ـ ـ ــا من التجربـ ـ ـ ـ ــة
هللا الت ـ ـ ـ ــي ّ
الصعب ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وإحسـ ـ ـ ـ ــاس حزي ـ ـ ـ ـ ــن
بالع ــودة إل ــى بيته ــا دون أن تج ــد
أح ـ ًـدا م ــن أفراد أسـ ـرتها.

ال أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف الدوافـ ـ ـ ـ ـ ــع الت ــي
ق ــادت ه ــذه الفتـ ـ ـ ـ ــاة إلى مش ــاركة
اآلخري ــن تجربته ــا عل ــى الفض ــاء
اإللكترون ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ولك ـ ـ ـ ـ ـ ــن م ــن يق أر
كلماته ــا يش ــعر ب ــأن هناك رس ــالة
ضمنيـ ـ ـ ـ ــة تريـ ـ ـ ـ ـ ــد أن تقوله ــا ه ــي
«اشك ـ ـ ـ ــروا هللا» .في أحيان كثيرة
ننس ــى عطاي ــا ،وهب ــات ،وبركات
ف ــي أيدينـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ونفكـ ـ ـ ـ ـ ــر فق ــط ف ــي
أش ــياء نري ــد أن نحص ــل عليه ــا.
ـليما
ه ــل نفك ــر أن لدينا جس ـ ًـدا س ـ ً
ف ــي حي ــن أن هن ــاك م ــن يعان ــي
م ــن فق ــدان أو تش ـ ُّـوه جس ــده؟ هل
نش ــكر هللا أنن ــا عدن ــا إل ــى بيوتن ــا
ووجدن ــا أفـ ـراد أسـ ـرتنا س ــالمين،
ف ــي حي ــن أن هن ــاك م ــن عاد إلى
بيت ــه ولم يجده ــم أو افتقدهم؟ هل
نش ــكر هللا أنن ــا نن ــام هانئي ــن على
وس ــادة عادية دون أن يوقظنا ألم
ـدب في جس ــدنا؟.
يـ ّ
ـر م ــا نش ــعر ب ــأن الحي ــاة
كثي ـ ًا
تنحصر في مش ــكلة نواجهها ،أو
ه ـ ٍّـم نحمله على ظهورنا ،وننس ــى
أن هن ــاك ب ــركات عدي ــدة نتمت ــع
به ــا ،وتجارب عديـ ـ ـ ـ ــدة
ل ــم يس ــمح هللا أن تصل
جميعا هبات
إلينا .هذه
ً
وعطايـ ـ ـ ـ ــات وبركـ ـ ــات،
أعطاها هللا لنا ،وهن ــاك
آخ ــرون يتمنون بعضها
أو كلها.
نعم كما قـ ـ ـ ـ ــال داود
النبي فـ ـ ــي المزمـ ـ ـ ـ ـ ــور:
«ألن ــه يوص ــي مالئكته
م ــن أجل ــك ،ليحفظ ــوك
ف ــي س ــائر طرقك».
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َّ
تعم ـ ــِــق لكت ــاب
الم ّ
إن ال ـ َّـدارس ُ
ِ
ِ
الم َّ
قد َسة» -المنس ــوب
«سَير الب َ
يعة ُ
الم َّقفع أس ــقف
ـاويرس ب ــن
لألنب ــا س ـ ُ
مكنـ ـ ـ ـُــه بس ــهولةٍ
األشمونيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن -ي ِ
َ
ُ
أن يستش ــعر ِ
َّ
ـص
ـ
الن
ـك
ـ
ل
ذ
ـة
ـ
ي
أهم
َّ
ّ
ّ
فع ــم بالحرك ـ ِـة
التَّاريخ ـ
الم َ
ـي الفري ــد ُ
ّ
والحي ــاة ،كون ــه يعك ــس لن ــا ص ــورًة
ه ــي أق ــرب م ــا تك ــون إل ــى الواق ـ ِـع
َّالذي عاش ــته الكنيس ــة القبطيَّة ُمنذ
تأسيس ــها وحتَّ ــى وق ــت قري ــب.
الدارس ــون إل ــى ِ
ظ ــر َّ
«س ـ َـير
َين ُ
ِ
ِ
مي ــا،
ر
ت
ا
ـ
ـ
م
ع
ـه
ـ
بوصف
ـة»
يع ـ
اك ًّ
ً ُ
الب َ
ٍ
ِ
«الك ّتـــاب»
بجه ــد ع ــدد م ــن ُ
تك ـ َّـون َ
الواح ــد تل ــو اآلخ ــر -ف ــي أزمن ــةٍوأماك ــن مختلف ــة .وق ــد ِّ
دون ــت
ُ
أجـ ـزاؤه األول ــى ُّ
القبطي ــة،
باللغ ـ ِـة
َّ
ثُ ـ َّـم ج ــرى نقله ــا إل ــى ُّ
اللغ ـ ِـة العربيَّة
أواخ ــر الق ــرن الح ــادي عش ــر-بع ــد أن تراجع ــت معرف ــة األقب ــاط
ِ
ِِ
ـأي
بُلغ ــة أجداده ــم ،ل ــذا ال ُيمك ــن ب ـ ِّ
حـ ٍ
ـال إغف ــال ال ـ َّـدور َّالذي أس ـ َـهم به
ِِ ِ
ِ
الس ـ َـير من
«المترجمـــون» بنقله ــم ّ
ُ
ِ
القبطي ــة إل ــى ُّ
ُّ
اللغ ــة العربيَّة.
اللغ ـ ِـة
َّ
وإل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى جان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
الكتَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
ـب ُ
«الرواة»
المترجمي ـ ــن ،يب ـ ُـرز دور ُّ
وُ
الكتَّاب
َّالذي ــن اس ــتقى منه ــم أولئ ــك ُ
معلوماته ـ ــم ع ــن أح ـ ٍ
ـداث ووقائع لم
ي ِ
عاصروه ــا ،تتَّصل بش ـ ٍ
ـكل ُمباش ــر
ُ
ِ
بس ــيرِة أح ــد اآلب ــاء البطاركـ ـ ـ ـ ـ ــة أو

بالمن ـ ِ ِ
المحي ــط ب ــه.
السياسـ ـ ـ ـ
ـاخ ّ
ـي ُ
ّ
دور يعك ــس أث ـ ـ ـ ـ ــر التَّواتُ ــر
وه ــو ٌ
الش ــفهي ف ــي كتاب ــة التَّاري ـ ـ ـ ـ ــخ.
ّ
فضـ ـاً ّعن االس ـ ِ
ِ
ـ«المصادر
ـتعانة ب
األقـــــــــــدم» للوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
َّ
ـوف
اريخيـــة
الت َّ
َ
ِ
عل ــى س ـ َـي ِر البطاركة األوائـ ـ ــل ،في
ظ ـ ِـل صم ـ ٍ
ـت ش ــبه ت ــام للمص ـ ِ
ـادر
ّ
ّ
القبطي ــة ع ــن التَّأري ـ ِـخ له ــم.
َّ

ثُ َّم يأتـ ـ ـ ـ ـ ــي دور ُّ
«الن َّســـــــــــاخ»
ِ
ِ
هتم ــون» م ــن ورائه ــم) ف ــي
(و«الم ُّ
ُ
المرتب ــة التَّالي ــة م ــن حي ــث التَّأثي ــر
إيجابا-
سلبا أوف ـ ـ ـ ــي العمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـل
ً
ً
َّ
واالنتق ــال ب ــه م ــن وض ـ ِـع الثب ــات
ِ
فاع ــل م ــع
إل ــى وض ـ ِـع الحرك ــة والتَّ ُ
الن ِ
ُمجري ــات التَّاريخ .فدور َّ
اس ــخ لم
يك ــن َّ
يتوق ــف عند ح ــدود َّ
النقل ،بل
ُ
َّ
ِ
الن ـ ّ ِ
يتخط ــاه إل ــى التَّ ُّ
دخ ــل ف ــي َّ
ـص
ِ
نفس ــه ،تارة بالح ـ ِ
باإلضافة،
ـذف أو
ِ
الن ـ ّ ِ
وت ــارة بالتَّعدي ـ ِـل ف ـ ـ ــي بني ــة َّ
ـص
بتقديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِم بع ــض فق ارت ـ ـ ـ ــه وتأخي ــر
بعضهـ ـ ـ ـ ـ ــا ،أو حتَّ ــى باختصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـار
الس ــير َّ
ِ
الطويل ــة ف ــي ِبض ـ ِـع
بع ــض ّ َ
ُس ـ ٍ
ـطور! كم ــا تب ـ ُـرز ثقاف ــة ُّ
الن َّس ــاخ
ِ
منه ــم عل ــى ح ــدة -كأح ــد
ّ
كل َُّ
خرِج
الم
ـي
ـ
ف
أثير
ت
ال
ـة
ـ
غ
بال
ـل
ـ
م
العوا
ُ َ
النهائ ــي .وال يق ــف ذل ــك عند ُحدود
ّ ّ
َّ
الشكل واألس ــلوب -حيث االهتمام
ط أو اإللم ــام بالقواع ــدِ
ـودة الخـ ـ ِّ
بج ـ ِ
ُّ
الس ــليمة -ب ــل يتع ـ َّـداه إل ــى
الل َّ
غوي ــة َّ
المضم ــون ،كم ــا تَُدّلن ــا عل ــى ذل ــك
األخطـ ـ ـ ـ ــاء َّ
الش ِائعـ ـ ـ ــة ف ــي
بع ـ ِ
ـض ُّ
النس ــخ ..أخط ـ ـ ــاء
َّ
يخي ــة وأخـ ـ ـ ـ ــرى تتعل ــق
تار َّ
بالتَّقاويم وحس ــاب ِ
السنين.
ّ
لك ــن أب ــرز تلك األخطـ ــاء
الناتجة عن جهـ ـ ـ ِـل ُّ
َّ
الن َّساخ
أهمهـ ـ ــا على اإلط ـ ـ ـ ــالق:
و ّ
ِنس ــبة كت ــاب لغي ـ ِـر مؤِّل ِفه!
ٍ
بشيء
نتناول
وس ــوف َ
َ
م ــن التَّفصي ـ ِ
كل
ـهام
ـ
س
إ
ـل
ّ
(الكتَّ ــاب
فئ ــة م ــن أولئ ــك ُ
المترجمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـرواة
و
النُ َّساخ) ،من واقـ ِـع دراسةٍ
و ُّ
ِ
تعمق ــة ألقد ِم مخطوطات
ُم ّ
ِ
ِ
المَق َّد َسة»..
«س ـ َـير الب ْي َعة ُ
يتبع...
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