


إن حياة م. أنسي ساويرس هي رحلة امتألت باألمل والنور ملن 
حولها، يقتفي آثارها كل من يرغب السير في طريق النجاح احلقيقّي. 
لآلخرين  نفعله  ما  لٰكن  معنا،  ميوت  ألنفسنا  نفعله  إن “ما  ا  حًقّ
وللعالم يبقى خالًدا”. إن م. “أنسي ساويرس” َليظل شخصية ِمصرية 
العزاًء  ويهب  روحه  ينيح  الرب  امِلصرّي.  التاريخ  ذاكرة  في  بارزة 

ألسرته ومحبيه. 

    أنبا إرميا
األسقف العام

رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس
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مقــــاالت
الثمر الروحي )2(

ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والربارّي 

رئيس دير الشهيدة العفيفة دميانه للراهبات السابق

بقلم: مثلث الرحمات أنبا بيشوي

اهلل هو الهدف: حتى بعد أن يأيت اإلنسان بهذه املشاعر القوية من املمكن أن ينشغل يف الدير بأمور تنافس 
محبة ربنا!! من املمكن أن تكون هذه األمور نوًعا من العمل يتعلق به قلبه, كرامة معينة يريد الوصول لها, شخصيات 
معينه يف الدير يحب أن يستحوذ عىل اهتاممها... قد كانت والدتك يف البيت مهتمة بك ومشغولة بك, ولكنك تركتها 

فلامذا تريد اآلن أن تأخذ اهتامم الناس وتلفت نظرهم وتأخذ منهم مديًحا؟!

يشء جميل أن يسعى اإلنسان لتكون بركته عىل كل أحد وبركة كل أحد عليه؛ فتكون عالقته حسنة مع الكل, 
يريح كل املوجودين, يخدمهم مبحبه, تكون له صورة الطاعة والوداعة والسالم, كل هذه أمور حسنة, لكن أنا مل أقصد 
هذه الناحية, بل أقصد أال يتعلق أحد بأي أمور يف قلبه لدرجة أنها تشغله عن ربنا. فالبد أن يكون الله هو هدفه 
األسايس, بل هو هدفه الوحيد, وبعدها يتعامل مع الناس مبحبة واحرتام ويكسب محبة الكل, وتكون بركته عىل كل 

أحد وبركة كل أحد عليه.

ليتنا يف كل عمل نعمله يف الدير نراجع أنفسنا ]ماذا صنعنا مام يرىض الله وماذا صنعنا مام ال يرىض الله؟[ هل 
يف كل عمل أخذنا الخط الروحي أم هناك تيار معني بدأ يشدنا أو يجرفنا.. من املمكن أن ينجرف أحد يف تيار مسك 
السرية مثاًل؛ فيجد نفسه قد تعود عىل هذا املوضوع وال يقدر أن يتخلص منه.. فلامذا إًذا هربنا من العامل؟!! لنبعد عن 
الناس ونتفرغ للصالة, فمسك السرية ال يخص حياة الرهبان, لقد هربنا من العامل لنهرب من جلسات مسك السرية, أما 

يف حياة الرهبنة فإن رصنا إىل ذلك ألضعنا كل ما فعلناه..

بالكامل[  يا أخي فلنكن غرباء  الغربة ]غرباء نحن  الرهبنة حياة  حياة الغربة في الرهبنة: من أهم مبادئ 
-كقول القديس برصنوفيوس. اإلنسان الغريب ليس هو الذي }يكرش{ يف وجوه الناس ويظن أن هذه هي الغربة, ولكن 
هو الذي يعيش يف وسط الناس ويغمرهم مبحبته, لكن قلبه يظل متعلًقا مبحبة السيد املسيح. أي يعيش يف وسطهم, 
يعطيهم الكثري من الحب, لكن ما يشغل قلبه واهتاممه هو السيد املسيح, ويكون هو سبب غربته. أما مسك السرية 

فليس من مؤهالت حياة الغربة طبًعا, ألن اإلنسان الغريب عمن سيتحدث؟!

 أيًضا محبة الكرامة ليست من مؤهالت حياة الغربة, فالذي مات عن العامل ال يرتبك مبحبة املديح والكرامة وال 
يضطرب من املحقرة أو املهانة؛ ألنه لو قام أحد بشتم األموات لن يتضايقوا منه ولن يردوا عليه, وحتى لو مدحهم لن 
يفرحوا.. كذلك الراهب الحقيقي ميت داخليًا؛ فيتساوى عنده املديح واإلهانة. إن وجدت راهبًا يتساوى عنده املدح 

مع اإلهانة فاعرف أنه قد بدأ يسري يف طريق الرهبنة سريًا سلياًم.

اختبر نفسك:يا ليت كل راهب )أو راهبة( يخترب نفسه يف هذه النقطة.. إن مل يشعر بفرق إن ُمدح أو أُهني 
-ويكون مسرتيًحا داخليًا- يكون قد بدأ أن يضع قدميه عىل الطريق الحقيقي للرهبنة", مثلام حدث مع القديس األنبا 
موىس األسود عندما قال ]حسًنا صنعوا بك يا أسود القلب واللون[, وإذا كان غري ذلك يقول لنفسه: "لسه بدري عليك 

أنت مل تبدأ بعد يف طريق الرهبنة.

 توجد درجة روحية أعىل من هذه وهي أن يفرح الراهب باملحقرة ويحزن من املديح, وهناك درجة روحية أعىل 
من هذه وتلك وهي أن يشتهى املحقرة, ال يفرح بها فقط إذا جاءت بل ينتظرها ويتمناها ويحزن إن مل تأِت. وهناك 
درجة روحية أعىل من كل هؤالء وهي أن يشحذ املحقرة! ولكن ال يشحذها ليقال عنه إنه قديس. يبحث عن أي أمر 

ليجلب له محقرة ويصبح سعيًدا إن وجدها.

تم إرسال املقال من قبل نيافته قبل نياحته 
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الحكمة )١٣(
بقلم: أنبا بنيامين

ِمطران املنوفية

يسعدين أيها القراء األعزاء أن التقى بكم حول معنى جديد من معاين الحكمة وهو: 

النظرة الحكيمة للتدين : فالبعض يرى ىف التدين مجرد الصورة الخارجية.. فيقتنع مبجرد أداء 
الصلوات واالصوام وتقديم املساعدات للفقراء ويظن انه قد أدى واجبه نحو خالقه وقد وىف املطلوب منه كشخص متدين 

يعرف أصول دينه.. ولكن الحكمة اإللهية تكشف لنا عن جوانب أخرى هامة ىف التدين مثل:

)١( الشعور بالحب نحو اهلل : فالله خلقنا ألنه أحبنا ومنحنا فرصة الحياة إذ خلقنا من العدم.. ولعل كلمة دين أتت 
من اإلحساس بالدين اى أن اإلنسان املتدين الحقيقي يشعر بأنه مدنيون بحياته لله الذي أوجده ىف الحياة وانعم عليه 
بالوجود ككائن حي له فاعلية ىف الحياة يتنعم بكل خريات الدنيا ويهيمن عىل كل املخلوقات من نباتات وحيوانات ويشيد 
مبا  له  الحب هذه كمديون  ويعبده مبشاعر  الله  اإلنسان  أن يحب  لذلك يجب  بكل شئ وفق مشيئته..  املباين ويترصف 
أعطاه من وجود وسلطان عىل الحياة وعقل يدبر به كل شئ ىف حياته.. يحبه ألنه فضله عن سائر املخلوقات بالروح العاقلة 

وبالنطق الذي به يعبد الله ويكلم الناس ويحاورهم ويوجههم..الخ..

   ال شك إن الدين يحث اإلنسان عىل حب خالقه وتفضيله للعبادة عن سائر األمور وبذلك يقدم الصالة والصوم والعطاء 
للمحتاجني من منطلق هذا الحب الذي ميأل قلب املتدين، وهناك الحكمة التي تقول :" بدون املحبة كل األشياء تحتقر 

احتقارا".. فقيمة العمل ىف رصيد الحب الذي به يقدم اإلنسان العمل إن كان عبادة لله أو مساعدة إلنسان..كام سرنى..

)2( الشعور بالشركة الحكيمة نحو الناس : فنحن رشكاء ىف املجتمع كبنيان مرتاص وكخيوط النسيج الواحد كل فتلة 
تكمل األخرى..واإلنسان املتدين الحقيقي يرى ىف البرش خليقة الله التي تشاركه الوجود ولها حق الحياة واإلسهام ىف هذه 

الحياة واملشاركة ىف كل املناسبات بطريقة مناسبة.

إن الدين ال يلغى عالقة البرش ببغضهم بل بالعكس يقوى هذه الرشكة ويطلبها الن فيها صورة التدين الحكيم الذي يقدر 
اإلنسان ألجل إنسانيته ويعرتف بحقوقه ىف الحياة الكرمية ورضورة تقديم املساعدات للمحتاجني من البرش حتى يتمتعوا 
بالحياة التي كفلها لهم الله ال إنسان وكل تعد عىل حرية اإلنسان ال يفرها الدين وال القانون وتعترب خرق لحقوق اإلنسان.. 
طاملا انه يترصف بطريقة سليمة ومل يخطئ ىف حق احد.. الدين يدعو إىل قيم سامية ومبادئ عالية ترتفع فوق مستوى 
الخالفات والطائفية، واالنحصار ىف حدود ضيقة تخلو من الشمولية واالتساع.. فإن كان الله ال يرفض إنسان ومينحه الحياة 
حتى وان كان ال يعرفه مثل الوثنيني.. فأالن يوجد ىف العامل حوايل مليار وثنى والله مينحهم الحياة والطعام وكل احتياجهم 
بينام هم مل يعرفوه بعد.. فكيف نرفض نحن أنسانا بسبب اى أمر من األمور.. فبالحب ننرش معرفة الله وبالرحمة نعلن عن 

أعامله العجيبة وبالحوار البناء نكشف عن الفكر السليم.. انه منهج الحكمة ىف التدين الذي نحتاجه جميعاً..

أشبة  الحقيقي..فام  بالتدين  اململؤة  وللحياة  السليم  لإلميان  مثرة  فالفضيلة  لحياتنا:  الفضيلة  بأهمية  الشعور   )3(
املتدين بشجرة مثمرة تعطى من مثرها لكل محتاج مهام كان هذا املحتاج.. وال شك أن الفضيلة تزين اإلنسان كام تزين 
الثامر الشجرة اليانعة النافعة فالصفات الحميدة تجذب الناس ملن فيه هذه الصفات فيسرتيحون فيه ويجدون راحتهم ىف 

حديثه وأسلوبه العذب النافع و املفيد..

الفضيلة هي الثمرة الطبيعية للتدين وبدونها يكون اإلنسان خاليا من روح الني و خاويا من جوهرها..وان كان مجال 
الفضيلة يحتاج إىل حديث طويل لذلك أرجئه إىل املرة القادمة بإذن الله لنبدأ سلسلة جديدة حول الفضيلة التي بداناها 

فيها حوايل عام كامل..

واىل اللقاء حول مفهوم الفضيلة وكيف نقتنيها وننمو فيها.



مقــــاالت

6

 »أنسي نجيب ساويرس« 

األسقف العام

رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس

بقلم: أنبا إرميا

رحلة بدأت عام ١٩٣٠م، مليئة بالعمل والكفاح املستمرين، فتخطت ما صادفها من عقبات، وصنعت من الحجارة 
درجات، لُسلَّم ارتقى عليها صاحبها نحو أعظم النجاحات، فاستحق أن يكون أمُنوذًجا للرجل العصامي الذي يبني نفسه 
بنفسه، مبتدئًا من الصفر أكرث من مرة، ليؤسس بالتعب والعرق أنجح الرشكات!! إنه رجل جّسد معاين الكفاح الحقيقّي، 
فصارت خطواته باعًثا لألمل لكل إنسان ساعٍ تعرتضه صعوبات الحياة: إنه الراحل م. “أنيس نجيب ساويرس”، أحد أبرز 
رجال األعامل املرِصيني، املؤسس والرئيس ملجموعة “أوراسكوم”، الرجل الذي لعب دوًرا كبريًا يف دعم االقتصاد املرِصّي 

محليًّا وعامليًّا.

ُولد م. “أنيس ساويرس” بسوهاج ١٤/٨/١٩٣٠م، وكان أصغر إخوته: أ. مراد، وأ. مختار، وأ. سميحة. ورث القوة والحكمة 
من والدته أ. “بديعة عطا الله” التي ُعرف عنها القوة والصالبة، وسداد الرأي، وحكمة اتخاذ القرارات، حتى إن العائلة 
كانت تقدر رأيها وتحرتمه؛ كٰذلك اكتسب منها حب الوطن، فكانت تدرك كثريًا من األمور السياسية وتتحدث أمامه عن 

“الوفد” و”مصطفى النحاس”، هذا إىل جانب متيزها بالعطف ومحبتها لله التي غرستهام يف أبنائها.

ومنذ لحظة تخرجه يف كلية الزراعة جامعة القاهرة عام ١٩٥٠م، انطلق بخطوات ثابتة تقودها الحكمة التي وهبها 
الله له. ويف ١٩٥٣م، تزوج من أ. “يرسية لوزة” ابنة املحامي أ. “ناصف لوزة” عن طريق صديقه الحميم “فتحي جورج”، 
فكانت نعم الرفيق يف رحلته الصعبة؛ فكام يذكر عنها: “لها قدرة عىل التحمل والتجانس مع املشكالت … شِهدت معي 
ا بعد التأميم، وقد قامت مبهمتها خري قيام.”؛ ُرزق منها ثالثة أوالد: م. “نجيب ساويرس”، وم.  أياًما بالغة الصعوبة جدًّ

“سميح ساويرس”، وأ. “ناصف ساويرس”.

جاءت انطالقة م. “أنيس” األوىل يف الخمسينيات بعد تخرجه، وهو يف العرشين، فاتجه   إىل  املقاوالت   التي   يحبها؛ حيث 
التقى املرحوم   أ. “ملعي   يعقوب” وكّونا رشكة “ملعي وأنيس للمقاوالت”، وكان نشاطها متهيد الطرق وحفر ترع الرّي. ويف 
١٩٦١م، أُممت الرشكة جزئيًّا، ثم كليًّا، وظل م. “أنيس” عىل رأسها خمس سنوات. ثم هاجر إىل “ليبيا” حيث قضَّ ١٢ عاًما 

محرتفًا أعامل التوكيالت واملقاوالت حتى منتصف السبعينيات.

قرر م. “أنيس ساويرس” العودة إىل “ِمرص”، وأسس رشكة “أوراسكوم للمقاوالت العامة والتجارة”، التي صارت فيام بعد 
“أوراسكوم للصناعات اإلنشائية”،  بادئًا  بثالثة   موظفني   فقط ،  منهم   ابنة   أخته   أ. “ نبيلة   املنقبادي ”  وم.  ”رشيف   فانوس ”، 
وبحجرتني   وصالة . ومتر األيام، لتتحول الرشكة الصغرية كِيانًا  اقتصاديًّا عمالقًا  يضم   آالفًا من  العاملني . واتسع نشاط الرشكة، 

فاشتمل عىل السياحة والفنادق وخدمات األنظمة التكنولوچية؛ لتصبح املجموعة من أضخم الرشكات املرصية.

ويُعد أحد أرسار  نجاح   م. “أنيس” إميانه بأهمية التعليم؛ فحرَص   عىل  تعليم  أبنائه  يف   أرقى  جامعات   العامل ، عىل الرغم 
من جميع الصعوبات التي مرت به. ويذكر م. “نجيب ساويرس”: “لقد كان من أعظم قرارات والدي املبكرة أنه وضع 
استثامرات هائلة لتعليمنا، وتزويدنا بأفضل مستويات الخربة، إذ رأى أن أوالده هم رأس ماله الحقيقّي.”؛ ولذا أرسل م. 
العليا بأوروبا، وم.  القادة وكبار رجال اإلدارة  “نجيب” إىل “سويرسا” لاللتحاق بـ”معهد بويل تكنيك” املعروف بتخريج 
“سميح” إىل جامعة برلني، وأ. “ناصف” إىل جامعة شيكاغو املتخصصة يف األعامل واملال، فكام يقولون: “إذا كنَت تخطط 
لعام واحد، فازرع األرز. وإذا كنَت تخطط لعرشين عامـًا، فازرع شجرًا. وإذا كنت تخطط ملئة عام، فعلّم الناس.”. ولذا 
مل يُكن عجيبًا أن نرى اهتاممه بتقديم املنح لتعليم اآلخرين. ومن كلامته: “لقد كنت دامئًا أومن بأن التعليم يقدم الوعد 

بحياة أفضل.” 

أما عن شخصية م. “أنيس ساويرس”، فاتسمت بالذكاء الشديد، والدقة، والحرص يف كل األعامل، وخفة الظل، والتِّلقائية، 
وعدم حب املظاهر، واإلميان أن الله يعطيه األفضل يف حياته. كٰذلك مل يتغري أبًدا يف مطالبه وطعامه ومظاهر حياته. وقد 
وهب له الله الفراسة ومتييز الشخص الجيد من السيئ، وُعرف عنه نسيان اإلساءة متاًما. وقد أعطى أبناءه الحرية الكاملة 

يف االختيار والترصف، بعد أن زرع فيهم ثالث صفات: مخافة الله، الصدق، الجلد يف العمل.
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كذلك اتسم م. “أنيس” بالحكمة، فاستطاع أن يبني حياته وحياة أرسته بحكمة شديدة، كام يذكر “الكتاب”: الحكمة 
هي الرأس. فاقنِت الحكمة، وبكل مقتناك اقنِت الفهم.”؛ فالحكمة هي أساس الفضائل التي يقتنيها اإلنسان، وهي ال تعادل 
يف قيمتها أّي مقتنى لإلنسان. وكان م. “أنيس” محبًّا مرتفًقا، فأنشأ عدًدا من املرشوعات الخريية يف القاهرة والصعيد للفقراء 

واملحتاجني، واهتم باملرشوعات املجتمعية التي خلقت فرص عمل للشباب.

أما عن محبته لـ”ِمرص” فكانت عظيمة؛ إذ عِمل بحب ألجلها وبنائها ورفعتها؛ حتى حني غادرها إىل “ليبيا” عاد ليعيش 
عىل أرضها، يبني ملجدها، تاركًا املايض خلفه، وحينام تعرض ملضايقات رفض أن يرتكها.

تعددت املناصب التي تقلدها م. “أنيس ساويرس”:

الرئيس الفخرّي وعضو مجلس إدارة املديرين غري التنفيذين لـ”رشكة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة”.  •  

رئيس “رشكة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة”.  •  

عضو مجلس إدارة “رشكة أوراسكوم للفنادق والتنمية”.  •  

رئيس “رشكة أوراسكوم للتجارة”.  •  

رئيس مجلس إدارة “مستشفى السالم باملهندسني”.  •  

عضو مجلس إدارة “أوراسكوم للفنادق ومرشوعات التنمية”.  •  

عضو مجلس إدارة “أوراسكوم لألنظمة التكنولوچية”.  •  

عضو مجلس إدارة “أوراسكوم لالتصاالت”.  •  

مستشار مجلس أمناء “مؤسسة ساويرس للتنمية االجتامعية”.  •  

رئيس “جمعية الشبان املسيحية مبرص”.  •  

رئيس “جمعية رجال األعامل املرصية االسكندناڤية”.  •  

الرئيس الفخري وعضو مجلس إدارة مديري “الرشكة املرصية لخدمات الهواتف املحمولة” )موبينيل سابًقا(.  •  

عضو مجلس إدارة “بنك مرص اكسرتيور” )سابًقا(.  •  

عضو مجلس إدارة “الرشكة الفرعونية للتأمني” )سابًقا(.  •  

وقد استحق م. “أنيس ساويرس” أن يكرَّم بعدد من الجوائز واألوسمة، منها:

وسام امللك ليبود من ملك بلچيكا “ألربت الثاين”، نوڤمرب ١٩٩٨م.  •  

وسام النجم القطبّي املليّك للسويد، أعىل وسام بها، يف حضور أمرية السويد “ڤكتوريا”، إبريل ٢٠٠٧م.  •  

الوسام الوطني البلچييّك “وسام التاج”، من ملك بلچيكا “ألربت الثاين”، مايو ٢٠٠٨م.  •  

الدكتوراة الفخرية من جامعة “جالسكو”، إلسهاماته يف األعامل الخريية، مايو ٢٠١٠م.  •  

أبرز رجال األعامل  نوڤمرب ٢٠١٤م، بوصفه أحد  والبناء”،  التشييد  تكريم “اإلتحاد املرصي ملقاويل   •  
املرِصيني، واملؤسس والرئيس ملجموعة “أوراسكوم”.

جائزة البابا شنوده الثالث للحكمة، ٢٠١٥م.  •  

إن حياة م. أنيس ساويرس هي رحلة امتألت باألمل والنور ملن حولها، يقتفي آثارها كل من يرغب السري يف طريق 
“أنيس  م.  خالًدا”. إن  يبقى  وللعامل  لآلخرين  نفعله  ما  لٰكن  معنا،  ميوت  ألنفسنا  نفعله  إن “ما  ا  حقًّ الحقيقّي.  النجاح 

ساويرس” لَيظل شخصية ِمرصية بارزة يف ذاكرة التاريخ املرِصّي. الرب ينيح روحه ويهب العزاًء ألرسته ومحبيه، . 
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أرسل قداسة البابا توارضوس الثاين، التهنئة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السييس رئيس الجمهورية، مبناسبة حلول 
عيد األضحى. معرباً عن متنياته لسيادته التوفيق والخري واألمن واألمان ملرصنا الحبيبة وشعبها العظيم 

قداسة البابا يقدم التهنئة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي 

وفد كنسي رفيع يهنئ فضيلة اإلمام األكبر أ. د. أحمد الطيب بعيد األضحى

هنأ قداسة البابا توارضوس الثاين اليوم فضيلة اإلمام األكرب الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر الرشيف مبناسبة 
عيد األضحى الذي يحتفل به األخوة املسلمون يوم الثالثاء املقبل. 

اليوم، مقر مشيخة األزهر، وبرفقته وفد كنيس، وكان يف استقبالهم فضيلة اإلمام  البابا بعد ظهر  وزار قداسة 
وقيادات املشيخة. 

ورحب فضيلةاإلمام، بقداسة البابا والوفد املرافق، معربًا سعادته بهذه الزيارة، التي غابت الفرتة املاضية بسبب 
قيود فريوس كورونا املستجد. 

ومن جهته هنأ قداسة البابا فضيلة اإلمام، وقال: كل سنة وأنتم طيبني، سعداء أن نعود لتبادل الزيارات التي 
حرمتنا منها ظروف انتشار فريوس كورونا. 

مضيًفا: أهنئ الشعب املرصي واألمة العربية واألمة اإلسالمية بهذا العيد، ودوًما عيد األضحى يحمل لنا معاين 
التضحية والبذل وهو درس نحتاج أن نتعلمه جميًعا. 

تكون الوفد املرافق لقداسة البابا من أصحاب النيافة األنبا دانيال أسقف املعادي وسكرتري املجمع املقدس واألنبا 
القدمية  لكنائس مرص  العام  يوليوس األسقف  األثوذكيس، واألنبا  القبطي  الثقايف  املركز  العام رئيس  إرميا األسقف 
األنبا  كريلس  القس  والراهب  بالقاهرة،  البطريركية  عام  وكيل  رسجيوس  رسجيوس  والقمص  الخدمات،  وأسقفية 
بيشوي سكرتري قداسة البابا، والقس بولس حليم مدير قطاع التدريب باملركز اإلعالمي للكنيسة، والقمص موىس 
إبراهيم املتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية األرثوذكسية، واألستاذ جرجس صالح األمني العام الفخري ملجلس 

كنائس الرشق األوسط.
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صىل قداسة البابا توارضوس الثاين، يوم ١٣ يوليو ٢٠٢١م، عشية عيد نياحة القديس األنبا بيشوي يف ديره بوادي 
القديس  جسد  قداسته  طيب  وأثناءها  الرهبان،  من  وعدد  األديرة  اآلباءاألساقفةرؤساء  من   ٤ مبشاركة  النطرون 

املوجود مبقصورته يف كنيسة الدير األثرية.
وشارك قداسته الصلوات إىل جانب نيافة األنبا أغابيوس أسقف ورئيس الدير، أصحاب النيافة األنبا متاؤس أسقف 
ورئيس دير السيدة العذراء الرسيان، واألنبا إيسوذورس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء الرباموس، واألنبا مينا 

أسقف ورئيس دير الشهيد مار جرجس بالخطاطبة.
قداس ذكرى األربعين لوالدة القمص بولس األنبا بيشوي ببورسعيد

قداسة البابا يصلي عشية نياحة القديس األنبا بيشوي 

ترأس صباح اليوم السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١م صاحب النيافة الحرب الجليل األنبا تادرس مطران بورسعيد، وبحضور 

نيافة الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، صالة القداس اإللهي يف ذكرى 

األربعني للمنتقلة األم الفاضلة / إيفون كريلس إسكندر، والدة القمص بولس األنبا بيشوي سكرتري مثلث الرحامت 

قداسة البابا شنوده الثالث، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس ببورسعيد، شارك ىف الصالة عدد من اآلباء الرهبان 

ولفيف من اآلباء الكهنة.

القبطي  الثقـــافـي  املركـز  وأرستا  األرثوذكيس،  القبطي  الثقـايف  املركــز  رئيــس  العام  األسقف   | إرميا  األنبا 

األرثوذكيس وقناة مي سات، يتقدمون بخالص العزاء للراهب القمص بولس األنبا بيشوي، يف نياحة األم الفاضلة 

/ إيفون كريلس إسكندر، والدة قدسه، طالبني من الله نياًحا لروحها الطاهرة وتعزيات السامء ألرستها وألوالدها 

ومحبيها.



أخبار الكنيسة

10

صالة جناز المهندس »شريف حلمي فهيم«

يوليو   ٣ السبت  اليوم  ظهر  ترأس 

٢٠٢١م صاحبا النيافة الحرب الجليل األنبا 

الثقايف  املركز  رئيس  العام  األسقف  إرميا 

القبطي األرثوذكيس، والحرب الجليل األنبا 

مرص  لكنائس  العام  األسقف  يوليوس 

واالجتامعية،  العامة  والخدمات  القدمية 

صالة جناز املهندس / بولس أديب عبد 

الله، نجل املتنيح االستاذ الدكتور القمص 

املالك  كنيسه  كاهن  الله  عبد  مكاري 

املتنيح  ميخائيل بطوسون، ونجل شقيق 

الراهب االسكيمي زوسيام افا مينا، وزوج 

املهندس  ووالد  صربي،  ماري  السيدة 

وشقيق  كريلس،  واملهندس  رافائيل 

املهندس أبرآم أديب عبد الله واالستاذة 

الله والدكتورة يوستينا  مريم أديب عبد 

أديب عبد الله، بكنيسة املالك ميخائيل 

بطوسون بشربا مرص. 

نياحة المهندس / بولس أديب عبد اهلل

إرميا  األنبا  النيافة  صاحب  ترأس 

الثقايف  املركز  رئيس  العام  األسقف 

القبطي األرثوذكيس صالة جناز املهندس 

املهندس  شقيق  فهيم«  حلمي  »رشيف 

فادي حلمي فهيم باملركز الثقايف القبطي 

بالكاتدرائية   Me Sat األرثوذكيس وقناة 

املرقسية باألنبا رويس بالعباسية. وذلك 

بكنيسة الشهيد مارجرجسـ  هليوبوليس 

ـ مرص الجديدة.، ظهر الجمعة ٢ / ٧ / 

من  لفيف  ومشاركة  بحضور   ، ٢٠٢١م 

اآلباء الكهنة.
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القبطي  الثقـــافـي  املركـز  وأرستا  األرثوذكيس،  القبطي  الثقـايف  املركــز  رئيــس  العام  األسقف   | إرميا  األنبا 

وتعزيات  الطاهرة  لروحهم  نياًحا  الله  من  طالبني  نياحتهم،  العزاء  بخالص  يتقدمون  سات،  مي  وقناة  األرثوذكيس 

السامء ألرستهم وأوالدهم ومحبيهم.

رقد عىل رجاء القيامة يوم ٥ يوليو ٢٠٢١. 
الله كاهن كنيسة الشهيدين مار  القس إغناطيوس فرج 
مينا وأىب سيفني مبنطاى - شربا الخيمة، عن عمر قارب الـ ٤١ 

سنة، وأقل من ٣ سنوات خدمة كهنوتية. 
الله يف ١٧ مايو ١٩٨٠،  إغناطيوس فرج  القس  وقد ولد 

وسيم كاهًنا يف ٦ اكتوبر ٢٠١٨.
نياحة القمص بطرس أمين 

األب  يوليو،   ٢٥ يوم  صالحة،  بشيخوخة  الرب  يف  رقد 
املبارك القمص بطرس أمني كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس 
اإلسكندرية  وسط  كنائس  لقطاع  التابعة  الشاطبي  مبنطقة 
بعد خدمة كهنوتية دامت ألكرث  تجاوز ٩١ سنة،  عن عمر 

من ٣٤ سنة. 
عميًدا  وعمل   ،١٩٣٠ يناير   ٣٠ يوم  املتنيح  األب  ولد 
بيد  البحرية قبل سيامته كاهًنا يف ١ مارس ١٩٨٧  بالقوات 
 ٢٧ يف  قمصا  ورقى  الثالث،  شنوده  البابا  الرحامت  مثلث 
األنبا  نيافة  وقتها  البطريركية  قامئقام  بيد  م   ٢٠١٢ سبتمرب 
باخوميوس مطران البحرية ومطروح والخمس مدن الغربية. 

نياحة الراهب القمص أشعياء األنبا بوال 
رقد يف الرب، يوم ٢٥ يوليو القمص أشعياء األنبا بوال

ولد يف ٥ يناير ١٩٥٩ م - طام - سوهاج.
االسم العلامين: رشاد ثابت بخيت مرجان.

دخل الدير يف ١٥ ديسمرب ١٩٨٥م.
األنبا  الرحامت  بيد مثلث  ترهب يف ٢٠ ديسمرب١٩٨٥م 

أغاثون.
مثلث  بيد  أكتوبر ١٩٨٦م   ١٠ الكهنوت يف  نعمة  نال   •

الرحامت األنبا أغاثون.
نال نعمة القمصية يف ١٦ يوليو ٢٠١٠ م بيد نيافة األنبا 

دانيال رئيس الدير
تنيح اليوم ٢٥ يوليو ٢٠٢١ م عن عمر ٦٢ عاما.

نياحة القس إغناطيوس فرج اهلل 
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استقبل نيافة الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس وفًدا من رشكة رامك 
مرص ملصاعد السيارات الذكية إحدى رشكات الهيئة الهندسية للقوات املسلحة، برئاسة اللواء عصام حامد مدير عام 

الرشكة واملهندس بيرت فارس مدير العمليات واملهندس مدحت داود. 
جاء ذلك خالل زيارة أجراها الوفد ظهر اليوم األربعاء ٧ يوليو ٢٠٢١، للمركز الثقايف القبطي األرثوذكيس بالعباسية. 

حرض اللقاء اللواء محسن وديع واللواء سامي لطفي
محاضرة "مجمع القسطنطينية تاريخًيا"

يف إطار لقاءات "الوعي اإلمياين األرثوذكيس" التي تنظمها لجنة اإلميان والتعليم باملجمع املقدس. اقيم يوم ١٢ 
يوليو ٢٠٢١م. محارضة بعنوان "مجمع القسطنطينية تاريخيًا" لـ األستاذ زكريا عبد السيد مسئول كورسات التاريخ 

الكنيس بأسقفية الشباب ومراكز تعليمية اخرى.
محاضرة "بدعة مقدونيوس - مجمع القسطنطينية األول ٣٨١م"

 يف إطار لقاءات "الوعي اإلمياين األرثوذكيس" التي تنظمها لجنة اإلميان والتعليم باملجمع املقدس. اقيم يوم ١٩ 
يوليو ٢٠٢١ محارضة بعنوان"بدعة مقدونيوس - مجمع القسطنطينية األول ٣٨١م" لـ األب الراهب القمص بنيامني 

املحرقي - دكتوراه يف الالهوت.
محاضرة "مساواة االبن لآلب في الجوهر"

يف إطار لقاءات "الوعي اإلمياين األرثوذكيس" التي تنظمها لجنة اإلميان والتعليم باملجمع املقدس. اقيم يوم ٢٦ 
يوليو ٢٠٢١ محارضة بعنوان" "مساواة االبن لآلب يف الجوهر" لـ األرشيدياكون أ. د. د. د. رشدي واصف بهامن دوس 

أستاذ ورئيس قسم العبادة والليتورجيا بالكلية اإلكلرييكية بالقاهرة.

نيافة األنبا إرميا يستقبل وفًدا من شركة رامك مصر لمصاعد السيارات الذكية 
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بدعوة من األزهر ألقى نيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، كلمة  بندوة 
“احرتام األديان فريضة دينية ورضورة مجتمعية” يف جناح األزهر مبعرض القاهرة الدويل للكتاب يف نسخته الـ٥٢، 

وذلك يوم االثنني ٥ يوليو ٢٠٢١م.
نائب رئيس جامعة  أبو زيد األمري،  البحوث اإلسالمية، وأ.د محمد  العام ملجمع  أ.د نظري عياد، األمني  بحضور 
األزهر، وتقديم اإلعالمي أ محمود عبدالرحمن، عضو املركز اإلعالمي لألزهر، وترجمتها إىل لغة اإلشارة، أ.نور جامل.
يف نهاية اللقاء حرص نيافة األنبا إرميا األسقف العام، رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس عىل تهنئة األخوة 
املسلمني وفضيلة اإلمام األكرب الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر، مبناسبة قرب حلول عيد األضحى، داعيا الله أن 
يحفظ مرصنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ قيادتها الحكيمة واملضحية والباذلة، الرئيس عبد الفتاح 

السييس، رئيس الجمهورية، وجيشها العظيم، ومؤسساتها الوطنية، وشعبها الكريم.
يف بداية الندوة قال الدكتور نظري عياد، أمني عام مجمع البحوث اإلسالمية، إن هناك مرتكزات ثالث اتفقت عليها 

الرشائع الساموية، وهي أصول العقائد وأصول الترشيع، ثم أصول األخالق.
األنبا إرميا: األديان الساموية تدعوا إىل السالم بشكل مبارش

خالل كلمته أكد نيافة األنبا إرميا األسقف العام، رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، أن األديان الساموية 
تدعو إىل السالم بشكل واضح ومبارش، موضحا أن السالم ىف اإلسالم هو اسم من أسامء الله الحسنى، وىف املسيحية 
نقول عن الله إنه إله السالم وملك السالم ومصدر السالم للجميع، منوها أن السالم أصبح الحلم الذى تبحث عنه 

البرشية ىف ظل عرص ممتلئ بعواصف القلق وأمواج التوترات التى تحاول أن تغرق اإلنسانية.
بدوره أكد الدكتور محمد أبوزيد األمري، نائب رئيس جامعة األزهر، واملنسق العام لبيت العائلة املرصية، عىل 
رضورة تضافر الجهود بني جميع أطياف البرش، من خالل تحمل الجميع مسؤولياته الوطنية، وإعالء قيم العيش 
املشرتك، مؤكدا رضورة إدانة كافة الترصفات والسلوكيات التي تتعارض مع مبادئ املواطنة، والتأكيد عىل براءة جميع 
األديان من أعامل العنف واإلرهاب والتطرف وسفك الدماء، مشيدا بحرص الدولة املرصية عىل االهتامم بتعزيز 
قيم التعايش واألخوة اإلنسانية بني أبنائها، مؤكدا أن تجربة بيت العائلة املرصية تحمل ىف عمق رسالتها التصدى 
الفكرى لإلرهاب، وبناء النفس اإلنسانية املتوازنة عىل مستوياتها كافة، كام تسعى لنرش السالم الذى ينشده العامل.

ندوة »احترام األديان فريضة دينية وضرورة مجتمعية« بمعرض الكتاب الدولي
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»االصوم المقبول.. روحياته وقدسيته« 
   بقلم مثلث الرحامت

   قداسة البابا شنوده الثالث بابا اإلسكندرية 
وبطريرك الكرازة املرقسية

 
الصوم يا إخويت ليس هو ُمجرَّد جوع للجسد، بل هو غذاء للروح. الصوم فرتة ترتفع فيها الروح، وتجذب 
الجسد معها. تُخلِّصه من أثقاله، وتجذبه معها إىل فوق، ليك يعمل معها عمل الرب بال عائق. والجسد الروحي 
يكون سعيًدا بهذا... الصوم هو تعبري الجسد عن زهده يف املادة واملاديات، واشتياقه إىل الحياة مع اللَّه. وذلك 

باشرتاكه مع الروح يف عملها.
الصوم ليس ُمجرَّد فضيلة للجسد بعيدة عن الروح. فكل عمل ال تشرتك فيه الروح ال يُعترب فضيلة عىل 
اإلطالق. إن عمل الجسد يف الصوم هو متهيد لعمل الروح، أو هو تعبري عن مشاعر الروح. إن الصوم هو روح 
زاهدة، ترشك الجسد معها يف الزهد. وبهذا ال يكون الصوم هو الجسد الجائع بل الجسد الزاهد. ليس هو 

حالة الجسد الذي يجوع ويشتهي أن يأكل، بل الجسد الذي يتخلَّص من شهوة األكل ولو لفرتة ُمعيَّنة.
لذلك فإن الصوم البد أن تصحبه بعض الفضائل، ليك يكون صوًما روحيًا. وأوَّل فضيلة ترتبط بالصوم هو 
ضبط النفس. وكام يضبط الصائم نفسه من جهة شهوة الطعام، كذلك يضبط نفسه عن كل فكر خاطئ وكل 
كلمة رديئة، وكل رغبة بطالة. ثم بعد ذلك يقوي فيه ضبط النفس حتى يصبح منهج حياة. ليس يف أيام الصوم 

فقط إمنا يف أيام الفطر أيًضا.
والصوم أيًضا تصحبه التوبة. فيحاول الصائم أن يتخلَّص من كل خطيئة تتعبه وتُعكِّر صفو قلبه وعالقته 
مع اللَّه. وبدون التوبة يرفض اللَّه الصوم وال يقبله. فاللَّه يُريد القلب النقي أكرث ِمامَّ يُريد الجسد الجائع. 
والتوبة موضوع طويل ينبغي يف صومنا أن نحرص عىل جميع ما تتطلبه التوبة من مشاعر ومن تغيري الحياة 

إىل أفضل.
بال شك عىل  يشفق  الجوع  بأمل  الصوم  يف  يشعر  فالذي  والصدقة.  الرحمة  بأعامل  الصوم  يرتبط  كذلك 
الجياع. وال تكون ُمجرَّد شفقته مقترصة عىل املشاعر وإمنا متتد إىل العطاء بقدر ما تستطيع. ولذلك ما أكرث 
موائد إطعام الفقراء يف فرتات الصوم. وإذا ما تمَّ التدرب عىل هذه الفضيلة متتد أيًضا يف غري أيام الصوم 

وتصبح فضيلة إطعام الفقراء مستمرة عىل طول األيام.
وملا كان الصوم فرتة روحية مميزة، لذلك تصحبه الصالة والعبادة، فيكون فرتة للقراءات الروحية والتأمالت 
ل، فيكون ُمجرَّد عمل جسداين بعيد عن الروح. بل الصوم  ا الصوم بدن صالة وتأمُّ الروحية والصلة باللَّه. أمَّ
أيًضا فرصة للصالة. ألنَّ صالة واحدة تصليها وأنت صائم هي أعمق من صلوات عديدة يكون فيها الجسد 

ممتلئًا بالطعام.
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وليس الصوم فقط فرتة غذاء روحي، إمنا هو باألكرث فرتة تخزين للروحيات، أي فرتة طاقة روحية غري عادية 
تسند اإلنسان يف أيام اإلفطار أو أيام الفتور الروحي. والذي يكون أميًنا لروحياته يف فرتة الصوم تنفعه هذه 

األمانة يف وقت املحاربات الروحية أو إغراءات الخطية.
والصوم يكون فرتة للتداريب الروحية العديدة، وتختلف هذه التداريب من شخص إىل آخر حسب احتياج 
كل إنسان. فقد يتدرَّب شخص ما عىل ترك عادة ُمعيَّنة. مثل مدمن التدخني مثاًل الذي يتدرَّب يف الصوم عىل 

ترك تدخينه. أو قد يتدرب إنسان عىل ترك بعض أخطاء اللسان والغضب، أو أيَّة نقطة ضعف فيه.
ومن التداريب النافعة التي يحرص عليها البعض يف صومهم، هي التداريب الخاصة مبقاومة الوقت الضائع: 
الضائع يف الكالم الزائد، ويف املناقشات التي ال تفيد، ويف بعض الرتفيهات التي ميكن االستغناء عنها. مع التدرب 
عىل االستفادة بهذا الوقت فيام يبني الشخصية وينفعها. وكل إنسان يعرف أين يضيع وقته وهو جزء من 

حياته من الخسارة أن يضيع.
ومن التداريب النافعة أثناء الصوم، تلك التداريب الخاصة بحسن العالقات مع اآلخرين. كأن تدرب نفسك 
أثناء صومك عىل مصالحة َمن انقطعت صلتك بهم، لغري ما سبب جوهري يدعو إىل ذلك. كذلك التدريب 
عىل مساعدة الغري أو حل مشاكل البعض، أو إسعاد أي إنسان بطريقة ما. وبهذا تكون فرتة الصوم بركة لك 
ولآلخرين أيًضا. وعىل األقل ال تسمح لنفسك بأن تكون فرتة الصوم أيام خصومة لك مع اآلخرين. فأنت إن مل 

تستطع أن تنفع غريك، فعىل األقل ال تؤذ أحًدا.
الكبار  أحد  أن  أو  قراءته.  الناس  يشتهي  كتابًا  ليؤلِّف  الُكتَّاب  أحد  يعتكف  أن  الصوم  فرتة  أجمل يف  ما 

يعتكف ليكتب مذكَّراته وينرشها... وباملثل أيَّة فرصة خالل الصوم إلنتاج فكري أو فني أو علمي.
ما أكرث املنافع التي ميكن أن يستفيد بها الناس يف فرتة الصوم إن أرادوا ذلك. ومن أجل هذا سمح اللَّه أن 

يوجد الصوم يف جميع األديان ويف جميع البالد ويف كل العصور، لقصد إلهي يراه.
فلو أن كل شخص يف فرتة الصوم ركَّز عىل فضيلة واحدة يقتنيها، ألصبح الصوم ذا نفع للصائم من جهة 

وللمجتمع كله... وأنه لكذلك.
من أجل هذا عليك أيها القارئ العزيز أن تجلس إىل نفسك، وتذكر كم من األصوام مرَّت عليك، وما الذي 
انتفعت به روحيًا من تلك كل األصوام؟ إن كنت مل تنتفع فاعرف أنك قد سلكت يف الصوم بطريقة خاطئة 
أو بطريقة جسدانية بحتة مل تشرتك فيها روحك. )انظر املزيد عن هذا املوضوع هنا يف موقع األنبا تكال يف 
أقسام املقاالت والكتب األخرى(. أو أنك أخذت من الصوم مظهره الخارجي دون أن تدخل إىل جوهره وتعرف 

الهدف منه كوصية إلهية!
إننا من أعامق قلوبنا نشكر اللَّه تبارك اسمه الذي منحنا فضيلة الصوم، وأعطانا هذه الوصية التي ترقى 
بها أجسادنا وأرواحنا.. هو أيًضا فلنسأله أن مينحنا القوة والحكمة ليك نصوم كام ينبغي صوًما مقبواًل عند 

اللَّه ونافًعا لنا نحن البرش.
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         القديس بولس الرسول الخادم الغيور

   بقلم مثلث الرحامت
   نيافة »أنبا يوأنس«

 أسقف الغربية

نشكر الله يا أحبايئ الذي أىت بنا إىل هذه الساعة. وقد قارب الصوم الذي عىل إسم أبائنا األطهار عىل اإلنقضاء 
ومل يتبقى منه سوى يوم واحد ونحتفل بعد ذلك بعيد إستشهاد الرسولني بطرس وبولس اللذين إستشهدا عىل يد 

اإلمرباطور الطاغية نريون.

القديس  الطاهرة معلم املسكونة  البيعة  الكاتدرائية وهذه  الكنيسة وهذه  ولقد إعتدنا أن نحتفل بشفيع هذه 
بولس الرسول إعتدنا أن نعيد له عيدا روحانيا. بأن نتذكر معا تعاليمه وفضائله وجهاده وألوانا مختلفة من حياته نحن 

يف أشد الحاجة إىل اإلمتثال بها والحياة مبوجبها. 

إن فضل القديس بولس عىل املسيحية فضال ال ميكن حرصه فهو الذي ترك لنا أربعة عرش سفرا من أسفار العهد الجديد 
البالغ عددها سبعة وعرشون سفرا. أربعة عرش سفرا كامال تركها لنا ذلك املعلم العظيم، حياته ناطقة بإتجهاته وتعاليمه.

بولس رجل الصالة:
قبل أتن أتكلم عن بولس رجل الصالة أود أن أقول إن اإلنسان الذي يطلق عليه رجل الصالة البد وأن يتوافر فيه 

ثالثة فضائل عىل األاقل: 

اإلميان – واملحبة لله والناس- واالإتضاع.

فام مل يتوفر لديه اإلميان، فلمن يصيل؟ ويف نفس الوقت تكون صالته ضعيفة. فإن كان اإلميان هو الثقة مبا ال يرى 
فكيف ينال ما يصيل ألجله.

والبد وأن يتوفر فيه املحبة بشقيها لله والناس. فالصالة الحقيقية هي خلجات قلب إمتأل مبحبة الله يناحجيه دامئا 
وإمتأل مبحبة اآلخرين ولذا فهو يصيل من أجلهم.

والبد وأن يتوافر فيه اإلتضاع واألإنسحاق وهام من دعائم الصالة املستجابة. والسيد املسيح له املجد يف مثل الفرييس 
والعشار أشار إىل ذلك وقال إن العشار بإنسحاقه رجع إىل بيته مربرا دون الفرييس الذي أخذ يعدد فضائله "أقول لكم إن 

هذا )العشار( نزل إىل بيته مربرا دون ذاك. ألن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع" )لو ١٨: ١٤(.

والبد لنا أن نعطي ملحات عن هذه النواحي الثالثة يف شخصية هذا الرسول العظيم قبل أن نتكلم عنه كرجل الصالة.

بولس رسول اإليمان:
من األلقاب التي يلقب بها القديس بولس الرسول "رسول اإلميان" فهو الذي مأل الدنيا كرازة وتبشرياً داعياً الخليقة 
كلها لإلميان بالرب يسوع .. قال لسجان فليبي " آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك" )أع ١٦: ٣١(. ألنك إن 
أعرتفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من األموات خلصت. ألن القلب يؤمن به للرب والفم يعرتف به 

للخالص ألن الكتاب يقول كل من يؤمن به ال يخزى.. ألن كل من يدعو باسم الرب يخلص )رو ١٠: ٩- ١٣(.

وحينام كان قاب قوسني أو أدىن من املوت نجده يقول " فال تخجل بشهادة ربنا واليب أنا أسريه بل إشرتك يف احتامل 
القصد  الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة ال مبقتىض أعاملنا بل بنمقتىض  الله  املشقات ألجل اإلنجيل بحسب قوة 
والنعمة التي أ‘طيت لنا يف املسيح يسوع قبل األأزمنة األزلية. وإمنا أظهرت اآلن بظهور مخلصنا يسوع املسيح الذي 
أبطل املوت وأنار الحياة والخلود بواسطة اإلنجيل. الذي جعلت أنا له كارزا ورسوال ومعلام لألمم. لهذا السبب أحتمل هذه 
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األمور أيضا لكنني لست أخجل ألنني عامل مبن آمنت وموقن إنه قادر أن يحفظ وديعتي إىل ذلك اليوم )٢ يت ١: ٨- ١٢(.

بولس رجل المحبة
أما عن محبته لله فقد أظهرها إىل أهل رومية من سيفصلنا عن محبة املسيح أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع 
أم عريأ خطر أم سيف. كام هو مكتوب إننا من أجلك منات كل النهار. قد حسبنا مثل غنم للذبح. ولكننا يف هذه 
جميعها يعظم إنتصارنا بالذي أحبنا فإين متيقن إنه ال موت وال حياة وال مالئكة وال رؤساء وال قوات واال أمور حارضة 
وال مستقبلية وال علو وال عمق وال خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي يف املسيح يسوع ربنا )رو ٨: 

٣٥- ٣٩(. ويف موضع آخر يقول "ألن محبة املسيح تحرصنا" )٢ كو ٥: ١٤(.

أما عن محبته للناس فلعله قد أوضحها بأبلغ الكلامت حينام كتب إصحاحا بأكمله هو الثالث عرش من رسالته 
األأوىل إىل أهل كورونثوس التي يتكلم فيها عن املحبة األأخوية، محبة الناس بعضهم لبعض والذي يستفتحه بعبارة " 

إن كنت أتكلم بإلسنة الناس واملالئكة ولكن ليس يل محبة فقد رصت نحاسا يطن أو صنجا يرن" )١كو ١٣: ١(.

ويف حديثه الوداعي لكهنة كنيسة أفسس قال لهم " أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل 
الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثرية وبتجارب أصابتني مبكايد اليهود )أع ٢٠: ١٨، ١٩(.

إميانه بالصالة وفعاليتها:

حني نتكلم عن بولس الرسول كرجل صالة نسأل أنفسنا ماذا تعني كلمة رجل صالة أو إنسان صالة؟ .. هذه الكلمة إمنا 
تعني أن هذا اإلنسان يؤمن بالصالة وبقوتها وبفعاليتها وإنها تقتدر كثريا يف فعلها .. ال يلجأ ألحد غري الله وال يتعني بسواه . 
ولعلنا نستطيع أن نلمس أن بولس كان رجل صالة منذ البداية منذ إهتدائه إىل املسيحية وإميانة باملسيح ربًا وإلًها ومخلًصا.

إن شخصية بولس الرسول شخصية عجيبة فإاىل جانب كونه كان دارًسا لثقافة عرصه عىل أعىل املستويات نجده 
من الناحية الدينية كان كيهودي دارسا ألصول ديانته اليهودية. يكفي أن نقرأ ما كتبه عن نفسه بالروح القدس " من 

جهة الناموس فرييس... ومن جهة الرب الذي يف الناموس بال لوم" )يف ٣: ٥، ٦(.

هذا يعني إنه بحسب رشيعة العهد القديم بال لوم، وهذه ليست كلمة بسيطة. لقد كان شاول الطرسويس رجال 
كامال يف جيله ويف عرصه بني نظرائه من اليهود املدققني. لكنه كان يعوزه يش. كان محتاجا ألن يرفع الغشاوة التي 
كانت عىل عينيه . وكام تعلمون أنه بعدما أعتمد عىل يد حنانيا يف دمشق سقطت من عينيه قشور، وهذا تعبريًا عن 

الحالة التي كان هو فيها كان محتاجا ملن ينري برصيته.

ما أكرث ما تحدث معلمنا بولس الرسول عن الصالة خاصة دوام الصالة يف كل حني ففي حديثه إىل أهل أفسس بعد 
أن تحدث عن سالح الله الكامل وتكلم عن درع الرب وترس اإلميان وخوذة الخالص سيف الروح يقول: "مصلني بكل 
صالة وطلبة كل وقت يف الروح وساهرين لهذا بعيه بكل مواظبة وطلبة ألجل جميع القديسني وألجيل ليك يعطي يل 
كالم عند إفتتاح فمي ألعلم جهارا برس األإنجيل )أفسس ٦: ١٨(. ويقول ألهل رومية "مواظبني عىل الصالة ساهرين 
فيها بالشكر" )رو ١٢: ١٢(، وألهل كولويس "واظبوا عىل الصالة ساهرين فيها بالشكر" )كو ٤: ٢(، ويوجه القديس 
بولس كالمه للمتزوجني يف كورونثوس "ال يسلب أحدكم اآلخر إال أن يكون عىل موافقة إىل حني ليك تتفرغوا للصوم 

والصالة" )١ كو ٧: ٥(. ويتكلم عن الصالة عىل األاطعمة فيقول "ألنه يقدس بكلمة الله والصالة" )١ يت ٤: ٥(.

نختم قولنا برفع قلوبنا إىل الله ونقول ملعلمنا بولس الرسول صيل ألجلنا واذكرنا أمام املسيح، اذكر الكنيسة ليك 
يتحنن الرب علينا ويخلصنا من شدائدنا ويصنع معنا رحمته.

إللهنا كل املجد والكرامة من اآلن وإىل األبد آمني.     
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•الدكتور راغب مفتاح والحياة الرهبانية: كانت له صداقات روحية خاصة مع بعض رهبان األديرة ومتوحدي 
الجبال وبالطبع أثرت هذه الصداقة يف حياته وجعلته وهو يف العامل األريض يتجرد من كل مديح وال يسعى للمجد والشهرة ففي 
إحدى مذكراته تحدث عن كيفية تدوين األلحان الكنسية منذ عام ١٩٢٨ وحتى ١٩٣٦ من املعلم ميخائيل البتانوين وكيف استطاع 
الفنان نيوالند سميث تدوين هذه األلحان يف ستة عرش مجلد وكم تكلفت مبالغ طائلة تم االتفاق عليها من مالة الخاص، فقال يف 
إحدى محارضاته بالخارج: "ها هي املجلدات فهل لكم أيها األقباط أن تنرشوها، ال أريد منها شيئا وال أريد أن يكون أي ذكر ال سمى 
عليها". ويف إحدى النرشات التي أصدرها لإلعالن عن التسجيالت الصوتية لأللحان الكنسية التي نرشها قسم األلحان واملوسيقى 
القبطية عىل هيئة أرشطة، قال: "....إين ال أريد من كل ما عملت ربحا وال شكرا بل أقدمه هدية لألمة القبطية..... وكل ما يأيت كإيراد 
لهذا العمل يرصف عىل هذه النواحي من املرشوع ونصيحتي إىل األقباط أن يوجهوا كل االهتامم إىل جواهر فنهم ودرر تراثهم وال 
يقل هذا املجهود عن بناء الكنائس فهذا العمل هو البناء الحقيقي للكنيسة" مل يسع الدكتور راغب مفتاح للكرامة واملديح بل هي 
التي تبعته وأرشدت الناس إليه كام يقول القديس مار إسحق الرسياين. فعندما بدأ علامء املوسيقى يف الغرب التعرف عىل األلحان 
القبطية، أتوا من إنحاء املسكونة ملقابلة الحارس األمني عىل تراث األلحان القبطية واالستامع إىل تعاليمه عن روحانية اللحن القبطي 
كام إنه نال التكريم من قداسة البابا شنوده الثالث، الذي أقام له حفاًل خاصا مبناسبة بلوغ الدكتور راغب مفتاح املائة عام. يذكر 
الدكتور راغب مفتاح أنه كانت تربطه صداقة روحية باملتنيح القديس الراهب أبونا عبد املسيح الحبيش، فيقول يف إحدى مذكراته: 
بدأت عالقتي مع املتنيح الناسك أبينا عبد املسيح الحبيش يف الثالثينات حيث كنت أزور دير الرباموس مرارا وكان هو راهبا داخل 
الدير وعىل ما أظن أنه حينام جاء من بالد الحبشة إىل دير الرباموس كانت معه رتبة كهنوتية، ولكنة أنكر نفسه إنكارا تاما حيث كان 
يقول بني الرهبان كلامت احتقارا لنفسه. ترك الدير وذهب للتوحد يف مغارة عىل بعد نحو ساعة سريا عىل األقدام من الدير وهناك 
عاش عيشة يف منتهي النسك حيث كان يحرض مرة واحدة يف األسبوع يوم األحد لحضور القداس األلهي ويأخذ نصف صفيحة ماء 
وكرس الخبز املتبقية من الرهبان فكان يأكل مرة واحدة عند الغروب. وكنت أتردد عىل مغارته يف كل زيارة له وكان عندما يحتاج 
إىل يشء يخربين به ألحرضه له. وقد عرف الناس هذا الرس فكان كل من يزوره يحرض له شيئ ويقول له هذا من عند األستاذ راغب 
فكان  يرفض استالمها قائال إنني مل أخربه بأن يرسل هذه يل وحدت مرة أن إمرباطور الحبشة زار الدير مع البطريك البابا يؤانس 
التاسع عرش، فرتك اإلمرباطور فروجية من الصوف الثقيل هدية ألبينا عبد املسيح الحبيش وبعد ذلك زاره أحد الرهبان وقال له إن 

اإلمرباطور زار مرص وترك لك هذه الفروجية فمسك املقص وقطعها".
•الدكتور راغب مفتاح وأصالته القبطية: ينحدر من عائلة لها بصامت واضحة عىل تراث الكنسية فمؤسس 
هذه العائلة هو روفائيل مفتاح الذي عاش يف أوائل القرن السابع عرش امليالدي كام جاء يف املخطوط رقم ٧٥ باملتحف القبطي 
املؤرخة يف يف ٣٠ برمهات ١٣٢٩ش ١٧١٣م وهذه املخطوطة تحتوي عىل البشائر األربع بالعربية كام أن أحد أجداده هو يوسف 
أفندي جرجس مفتاح الذي كان ناظرًا للكنيسة الكربى البطريركية يف عهد البابا بطرس السابع وحتى البابا كريلس الرابع. أما القمص 
بطرس مفتاح فكان أحد رهبان دير أنبا أنطونيوس وكان عاملا زاهدا وألف كتابا نفيسا يف نظام الرهبنة والذي تنيح عام ١٨٧٥. ومن 
أشهر أجداده نذكر عامل القبطيات الجليل عريان بك مفتاح الذي ساهم يف الحفاظ عىل اللغة القبطية وألف كتاب "الدرة البهية 
واألرسار الربية" والذي أودعت بعض مقتنياته من املخطوطات والكتب النادرة بقسم "الكتب النادرة" مبكتبة الجامعة األمريكية 
بالقاهرة. أما عن والدة حبيش بك مفتاح فكان عضوا يف مجلس إدارة الجمعية الخريية كام كان من أحد مؤسيس جمعية التوفيق 
القبطية. عاش املتنيح الدكتور راغب مفتاح طوال حياته بني أحضان الكنيسة وتعاليمها وطقوسها وألحانها وساعده يف ذلك النشأة 
الصالحة فقدم حياته رائحة بخور وطيب نادرين. وأخرياً اسرتاحت نفسه من ثقل الجسد بعد أن ترك لنا تراثا روحيا أوصانا أن 
نحافظ عليه كام هو بدون عبث مدى العمر. واآلن ها هو يشارك جموع السامئيني سكني كنيسة األبكار مسبحني وساجدين أمام 

الحي إىل أبد اآلبدين.

الرائد واألب الروحي للموسيقة واأللحان القبطية )2(
بقلم األستاذ الدكتور ميشيل بديع عبد امللك

الرئيس السابق لقسم املوسيقى واأللحان القبطية 
مبعهد الدراسات القبطية بالقاهرة

وكيل معهد آرسينوي البحثي التعليمي لأللحان 
الكنسية بالفيوم
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 )σάρξ ساركس( وكلمة  "جسد"  ومعناها   )σῶμά سوما( كلمة  بني  الفرق  ما 

ومعناها أيًضا "جسد"؟!.

مقدمة البحث:

 قد تسائل الكثري منا عن الفرق بني الكلمتني واستخدامهام؟، لذا كانت الحاجة إىل عرض استخدامات الكلمتني 

باآليات ملعرفة قصد كل استخدام، حيث أن الكلمتني تم استخدامهام يف العهد الجديد، فمن خالل هذا البحث 

سيتضح لنا ما املقصود بكل من الكلمتني، حيث سنجد الكلمتني لهام نفس االستخدام أحيانًا وأيًضا نجد اختالفًا يف 

بعض االستخدامات يف أحيان أخرى. فهذه مجرد مقدمة لعرض استخدامات الكلمتني ومعانيها.

أواًل كلمة )سوما σῶμά( معناها "جسم طبيعي، جسد حّي، جسد مادي، جسد املسيح، الكنيسة، جثة،...إلخ".

ثانيًا كلمة )ساركس σάρξ( معناها "لَحم، جسد طبيعي، جسم، طبيعة جسدية، طبيعة برشية، ترايب،...إلخ".

+عرض بعض النقاط املهمة يف استخدام الكلمتني:

الكلمتني  من  كل  أي  "جسد"  مثل  مشرتكة  معاين  ١- كلمة )سوما σῶμά( وكلمة )ساركس σάρξ( لهام 

تُستخدم مبعنى "جسد".

٢- تُستخدم كلمة )ساركس σάρξ( لتعني "لحم" وكذلك تعني "طبيعة برشية".

التي  األناجيل  فكل  اإلفخارستيا  يف  املسيح  السيد  أ- جسد  إىل:  كلمة  )سوما σῶμά( لإلشارة  تُستخدم   -٣

تكلمت عن الجسد اإلفخارستي وكذلك الرسول بولس استخدم كلمة )سوما σῶμά( عدا إنجيل يوحنا استخدم 

كلمة )ساركس σάρξ( يف حديث السيد املسيح مع اليهود عن جسدِه -لحمِه مثلام ترُتجم يف اإلنجليزية- حينام 

تكلم عن أكل جسده يف يوحنا اإلصحاح ٦ وهذا كان لظروف اليهود وأفكارهم )سيتم رشحها يف الجزء األول من 

البحث( وهذا الحديث مل يكن يف وقت اإلفخارستيا بل كان حديثًا عابرًا مع اليهود، وهذه هي املرة الوحيدة التي 

تم استخدام كلمة )ساركس σάρξ(. ب- كلمة )سوما σῶμά( تُستخدم للتعبري عن الجسد الواحد )الكنيسة، 

جسد املسيح، املؤمنني(.

٤- تم استخدام كلمة )ساركس σάρξ( للداللة عىل الجسد بشكل عام والجسد الفاعل للرشور وامليلء بالشهوات 

بشكل خاص وعىل النقيض كلمة )سوما σῶμά( التي تم استخدامها لتشري إىل الجسد يف حالة سموه وتقربه 

لله ويف أجمل فضائله.

الكلمة  الله  الكلمتني )سوما σῶμά( و)ساركس σάρξ( للتعبري عن جسد املسيح مبعنى أن  ٥- تم استخدام 

أخذ جسًدا )تجُسد الكلمة The incarnation of the Logos( وإن كان يف الغالب كلمة )ساركس σάρξ(  ترُتجم 

." fleshإىل "لحم

كونوا ُمعافني يف الرب...

إىل اللقاء مع الجزء األول من البحث.

"جسد"  ومعناها   )σῶμά سوما( كلمة  بين  الفرق 
وكلمة )ساركس σάρξ( ومعناها أيًضا "جسد"؟!.

بقلم الباحث: مينا سليامن



األنبا موىس األسود


