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��ُك��ْم  ��َه��ا اإلِْخ����َوُة َع��َل��ى َأنَّ “َف��َأْم��َدُح��ُك��ْم َأيُّ   
َعالِيَم  التَّ َوَتْحَفُظوَن  َشْيٍء،  ُكلِّ  ِفي  َتْذُكُروَنِني 

إَِلْيُكْم”  ْمُتَها  َسلَّ َكَما 
)كورنثوس األولى ١١ : ٢ (

رسـالة شبابية تصدر عن اجتماع أبو سيفين للشباب الجامعي والخريجين
mail us : yanbo3_alm7ba@yahoo.com

أحقاً ترقد يف صندوق أم هذا مخدعك

أذهبي الفم صامت أم إين ال أسمعك   

أحقاً يُْصلّون عليك أم يصلون معك

كنت أباً لكل يتيم شكواه أبكت َمّدمعك   

وضحكة طفٍل مأل فاك تخفي بها ما يوجعك

تهيج الدنيا وتبقى هادئاً ال يشء يُروعك   

ال زيف لسان يُغضبك وال متلق يخدعك

عشت عمرك مع الله فكان هو أيضاً معك   

تراب األرض ال يَسّتِحقك فرأى الله أن يرفعك

صلواتك َفلّتكن معنا وصلواتنا َفلِّتكُن معك   

نقطة ثانية وهى س���ام مع الناس، فيها ُيس���لِّم الناس على 
بعضه���م البعض ليس فقط باأليدي وإنما بالقلب والش���عور 
أيض���ًا. وإن كانت بينهم خصومة من قبل فإنهم يتصالحون. 
وألنه قد يبدو م���ن الصعب أن تصطلح النفس مع كثير من 
األعداء والمقاومين، فإن الكتاب يقول: “إن كان ُممِكنًا، فعلى 
قدر طاقتكم سالموا جميع الناس”. وقيل “على قدر طاقتكم” 
ا  فإن هناك أش���خاص تحاول أن ُتسالمهم وهم ال يريدون إمَّ
بسبب طباعهم، أو بسبب أن سلوكك الطيِّب يكشف سلوكهم 
الرديء، أو ألنهم يحسدونك بسبب نجاحك، أو بسبب تدابير 
ُمعيَّنة ُيدبِّرونها أو ألي س���بب آخر. فهؤالء أيضًا س���المهم 
حس���ب طاقت���ك. وإن ُوِجَد خاف فا يُكن بس���ببك أنت. قد 
ُيعاكسك الغير. ولكن ال تبدأ أنت بالخصومة. وال تُكن حّساسا 
جدًا من جهة احتمال أخطاء الغير ُكن واس���ع الصدر حليمًا 
وتذكَّر أنه قيل عن موسى النبي: “وكان الرَُّجل موسى حليمًا 

جدًا أكثر من جميع الناس الذين على وجه األرض”.
    إن بدأ الغير بالخصومة فاحتمل، فقد قيل في الكتاب: “ال 
تنتقموا ألنفسكم أيها األحبَّاُء. ال تجازوا أحدًا عن شر بشرٍّ”. 
لذل���ك ابعد عن الغضب. وال ُتعِط فرصة ألحد أن يس���تثيرك 
رُّ بل  فُتخطئ. واسمع هذه النصيحة الغالية: “ال يغِلَبنََّك الشَّ
���رَّ بالخيِر”. واعرف أن الذي يحتمل هو األقوى.  اْغِلِب الشَّ
ا الذي ال يس���تطيع أن يحتمل فهو الضعيف. ألنه لم يقدر  أمَّ

على ضبط نفسه.
      ال ُتطالب الناس بمثاليات لكي تس���تطيع التعامل معهم. 
نعم. بل تعامل معهم كما هم، وليس كما ينبغي أن يكونوا. وإالَّ 
فُربَّما يأتي عليك وقت تختلف مع الجميع. إننا نقبل الطبيعة 
كما هى: الفصل الممطر، والفصل العاصف، والفصل الحار 
دون أن نطل���ب من الطبيع���ة أن تتغيَّر لترضينا. فلتكن هذه 
معاملتنا ِلَمن نقابلهم من الناس. إنهم ليسوا كلهم أبرارًا أو 
طيبين. كثيرًا منهم لهم ضعفات، ولهم طباع ُتسيطر عليهم. 
إنهم عيِّن���ات مختلفة، وبعضها مثي���رة. فلتأخذ منهم بقدر 
اإلم���كان موقف المتفرِّج ولي���س موقف المنفعل، وعاملهم 
حسب طبيعتهم بحكمة. ولكن احترس من ُمعاشرة األشرار 
الذين قد يجذبونك إلى الخطيئة معهم. إن المعاشرات الرديئة 

قد ُتفسد األخاق الجيدة.
    النقطة األخيرة هى السام داخل النفس، أي السام داخل 
القلب والفكر. والذي عنده مثل هذا السام، يظهر أيضًا في 
مامح وجهه. فنجد أن مامحه مملوءة سامًا. ويستطيع أن 
ُيشيع السام في نفوس اآلخرين. وفي وجوده، يكون الجو 
مملوءًا س���امًا. ويكون مملوء أيضًا اطمئنانًا وذلك بسبب 
ا الذي يفقد سامه الداخلي،  عمل اهللَّ معه، وعمل اهلل فيه. أمَّ

فإنه يقع في االضطراب والخوف والقلق والشّك.

    بقلم مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث

 الرغ���م من كل ما في العال���م من كنوز، ومن 
خيرات ال ُتحَصى، ومن نتائج كثيرة لنمو العلم 
والمخترعات، ومن نتائج عجيبة للمدنية والحضارة والعلم 
... ومع ذلك فإنه محتاج. ولعلنا نس���أل إلى أي ش���يء هو 

ُمحتاج؟!
    العالم محتاج إلى الس���ام وإل���ى الهدوء، فإلى أي مكان 
نذه���ب إليه نجد إحتي���اج العالم إلى الس���ام، في هذا الجو 
المضطرب، والذي يم���وج باإلختافات في كل بلد وفي كل 
مكان حتى إنك ال تتصفح الجرائد في أي يوم، إالَّ وتجد أخبار 
الصحف الرئيس���ية عن مشاكل العالم جملة، وعن المشاكل 
المحّلي���ة في كل بلد. تجد هذا في العناوين الرئيس���ية. فإن 
دخل���ت إلى التفاصيل تجد ما هو أبش���ع! نعم هذا هو العالم 
الذي َخَلَقه اهللَّ في سام. وفيه كان يعيش أبونا آدم في سام 
حت���ى مع الوحوش. كانت في س���ام معه، ويعيش هو في 
يها بأسماء وبنفس الوضع كان  سام معها. وتأتي إليه وُيسمِّ
يعيش أبونا نوح مع الوحوش في الُفلك ويهتم بها وُيغذِّيها، 

دها بالرعاية. ويتعهَّ
    وإن كان الس���ام هكذا، فإن اهلل قد أوصانا قائًا: “وأي 
بيت دخلتموه، فقولوا سام ألهل هذا البيت”. وهكذا عندما 
كنت أزور أي بيت من بيوت أوالدنا في المهجر، كانت أّول 
عبارة أقولها عندما تخطو قدماي باب بيتهم، كنت أقول: قال 

الرب: “وأى بيت دخلتموه فقولوا سام ألهل هذا البيت”. 
    والس���ام معروف في كل تحياتنا مع بعضنا البعض فإن 
حضر أحد من َس���َفٍر نقول له: َحمدًا هلل على السامة. وإن 
سافر، نقول له: مع السامة. وإن وقع على األرض، نقول 
له: سامتك. وأى إجتماع رسمي، نبدأه بالسام الجمهوري.
والسام على أنواع ثاثة: سام مع اهلل، وسام مع الناس، 
وس���ام داخل النفس، في الفكر وفي القلب، ما بين اإلنسان 

وبين نفسه. ولذلك فاإلنسان  البار هو في سام مع اهلل. 
���ا إذا بدأ بالخطية يبتعد عن اهلل، حينئذ يفقد س���امه      أمَّ
الداخل���ي، ويحتاج أن يصطلح م���ع اهلل بالرجوع إليه. غير 

المؤمن يصطلح مع اهلل باإليمان وحياة الِبّر. 
ا المؤم���ن الخاطئ، فيصطلح مع  اهلل باإليمان وحياة      أمَّ
لح،  البر. وإلهنا الُمحب الغفور يكون مستعدًا لقبول ذلك الصُّ

إذ يقول: “ارجعوا إليَّ أرجع إليكم”. 
    ويأتي هذا الس���ام أيضًا بحفظ  اهلل لإلنس���ان كما يقول: 
ه���ا أنا معك وأحفظ���ك حيثما تذهب.. أحفظ���ك من حروب 
الش���ياطين، ومن الناس األش���رار... وأحفظك من حروبك 
الداخلية، وأحفظ دخولك وخروجك. وينضم إلى هذا المزمور 
وع���ود  اهلل الكثيرة، كقوله: “ها أنا معك���م ُكلَّ األيَّام وإلى 
انقضاء الدَّهر”. وقوله عن الكنيسة: “إن أبواب الجحيم لن 

تقوى عليها”. 

ُالعالم محتاج

على

“حاول أن تصل إلى قلب من تكّلمه قبل أن تصل إلى عقله، وثق إنك إن كسبت القلب 
2كسبت العقل أيضًا.”             ) مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث (



     كان مثلث الرحامت قداس��ة البابا شنوده - نيح الله نفسه 

الطاهرة - يَِش��ّع طأمنينة، ويشيع الطأمنينة يف كل من حوله، 

ومن يس��معه، وم��ن يتقاب��ل أو يتعامل مع��ه يف إجتامعاته 

ومقاالته الروحية، وأحاديثه الصحفية والتليفزيونية، ومشوراته 

التي كان يعطيها وبسخاء لكل من يطلبها.

    كن��ا جميع��اً ننتظر وبلهفٍة إجتامع قداس��ته ي��وم األربعاء 

فتمتل��ئ نفوس��نا بالبهجِة ح��ن نرى طلعته البهية وش��خصه 

اململوء إمياناً ورجاًء وحباً للجميع، وكلامته املمسوحة بالروح، 

عة واملُشِبعة واملُطَْمِئنة. ية واملشجِّ املعزِّ

    كنا نتأكد يوماً بعد يوم أن قداس��ته إمنا جاء بإرش��اد الروح 

القدس - يف الوقت املناسب - الذي كانت مرص تحتاج إليه. 

إذ ِقي��ل أن يف عه��ده حصلت ح��وايل 200 أزم��ة، لكنها مرت 

جميعها بفضل حكمت��ه وإميانه وصلواته. ويف أصعب املواقف 

مل تفارقه ابتسامته، وضحكته التي كنا نشعر أنها من قلبه.

    كان قلبه مملوًء بالس��الم. فلم يفقد سالمه أبداً، وكان يقول 

ويُعلِّ��م دامئاً أن املش��كلة ال يجب أن تدخ��ل إىل داخلنا. كان 

قلبه مملوًء باإلميان، ولهذا عاش وعلَّم بعباراته الخالدة: “ربنا 

موجود.. كله للخري.. مصريها تنتهي”.

    كان يح��ب مرص، وقد لقبوه ب� “عاش��ق مرص”. وأصبحت 

مرص كلها تردد عبارته الجميلة  “إن مرص ليست وطناً نعيش 

في��ه، بل وطناً يعيش فينا”. إذ كان يحب الجميع، مس��لمن 
ومسيحين. وعلَّمنا حب مرص، وأن الكنيسة هي مدرسة حب 

الوطن. علَّمنا الوحدة الوطنية. وكيف نحب إخوتنا املس��لمن. 

وأنه ال فرق بن مسلم ومسيحي.

ة منهجاً لحياتنا. وأن      كان يتميز ِبلُغة العقل، وجعل من املودَّ

املحبة هي قاعدة التعامل بيننا. وبهذا حافظ عىل وحدة وأمن 

وأمان مرص يف أَدّق وأحرج األوقات.

    يف إميانه الذي عاشه وعلَّم به كان يقول:

“نحن ال نضطرب أبداً. إن اإلنس��ان املؤمن ال يفقد سالمه 

الداخيل مطْلَقاً أثناء التجربة وال يفقد بشاش��ته، بل يقول 

مع يعقوب الرس��ول: “ اِحس��بوه كل ف��رح يا أخويت حن 

تقعون يف تجارب متنوعة”.
    ك��م نال من ش��هادات عاملية لهذا املنهج الس��وي من كثري 

من املؤسس��ات العاملية للتس��امح الديني وحقوق اإلنس��ان  

والسالم.. إلخ.

    كان يق��ول: “الله يرى ويس��مع ويُس��جل ويعمل”.. كم 

َكَت��ب وكم تكلَّم عن الرجاء وعن اإلميان واملحبة. كان متفائالً، 

ومل يكن مجرد تفاؤل بل كان مملوًء بالرجاء واإلميان مبا ال يُرى. 

لعل��ه كان يرى مرص. وكيف س��تكون، لعله كان يرى ما مل نره 

نح��ن ويعرف ما مل نعرفه. وستكش��ف األيام عن عمق رؤيته، 

وبُعد نظرته، وِعظَم إميانه.

    لقد علَّمنا قداس��ته الكثري، وبحٍب وقلٍب كبري. إننا مديونن 

ل��ه بالكثري. ونث��ق أنه يرف��رف علينا وعىل م��رص التي يحبها 

ويذكرها يف صلواته املقبولة.

    اطمنئ علينا يا سيدنا، فنحن نسري عىل الدرب. ستظل حياتك 

النقية قدوًة، وتعاليمك املخلصة ُمرِشداً، وصلواتك حارساً لنا.

 نشكر الله أنه بصلواتكم املقبولة عنا ، قد نلنا “عطّية الله”

قداسة البابا تاورضوس الثاين ...أحيل أٌب يف براري مرص..
فلتكن بركتهام الرسولية معنا ؛

بيجول االنبا بيشوي                  

كان يشعُّ ويشيع َ     ِ 
الطمأنينة

“ أنا جعلت لنفسي مبدًأ أعيش به، وهو أن أجعل المشاكل خارج نفسي وليس داخل 
نفسي”                 ) مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث (

“ المقاومة هي رفض الخطية بكل صورها، ورفض التنازل عن الكمال” 
34         ) مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث (



حينما ننظر إلى حياة ابينا مثلث الطوبى و الرحمات   
لســـان العطر قداســـة البابا األنبا شـــنوده الثالث بابا 
اإلســـكندرية المائة و السابع عشر نرى مئات النقاط و 
العالمات البارزة التـــي تكفي لتعليم األجيال الكثير من 
الفضائل و لكني هنا سوف اتوقف عند جزئية األلم في 

حياته.
فاأللـــم صاحب ابانا المحبوب منذ لحظة والدته حتى   
لحظة انتقاله ليجلس وسط القديسين الذي أحبهم و أحبوه 

، وبالرغم من ذلك فإنه قد تعامل مع األلم بل
و تعلم منه فأصبح بذلك التلميذ النجيب في مدرسة األلم 
و بذلك قهر األلم و لم ُيقهر هو منه فرأيناه دومًا بشوشًا 

ضاحكًا و صافيًا حتى في أحلك اللحظات. 
فبابانـــا الخالد عانى آالم اليتم منذ نعومة أظافره و إن   
حاول إخوته تعويضه لكنه درج على أن يلقي على الرب 

همه
وكذلك فقد انشـــغل و تألم  الخـــادم األمين نظير جيد   
بهموم بل و بضعفات الكنيسة التي كانت تمر في بعض 
األزمنة المظلمـــة قبل أن يعتلي قداســـة البابا كيرلس 
السادس الكرسي المرقسي فأعلن آرائه اإلصالحية من 
خـــالل عظاته و مقاالته في مجلـــة مدارس األحد بل و 
أســـهم بطريقة إيجابية في إصالح الكنيســـة من خالل 
انضمامه لكتيبة خدام مدارس األحد تحت قيادة المعلم و 
الرائد األســـتاذ حبيب جرجس الذي أحبه البابا كثيرا و 
كتب فيه قصيدة من أشـــعاره التي نشـــرت فيما بعد في 
تحفته الرائعـــة "انطالق الروح" تحـــت عنوان"و أٌب 
أنت". وظهر تأثر البابا شنوده بفترات الضعف من خالل 
بعض القصائد التي شكا فيه هذا الضعف للسيد المسيح 
راعي الرعاة األعظم و من أبرزها قصيدة "هذه الكرمة 
يا موالي من غرس يمينك" و التي صرخ فيه إلى الرب 

قائال:

و حتى عندما انقشـــعت  هذه السحابة عن الكنيسة و   
استنارت الكنيسة تحت قيادة البابا كيرلس السادس الذي 
اختار األنبا شـــنوده أسقفا للتعليم ثم اختيار السماء لألنبا 
شـــنوده بابا للكنيســـة اال أن اآلالم أبت أن تبارح البابا 
شـــنوده الذي عانى اآلم الشـــعب القبطي بأجمعه بل أن 
الرب سمح بتعاظم  هذه اآلآلم سواء آالم اضطهاد أبنائه 
والتمييز الطائفي  ضدهم واإلعتـــداء على الكنائس بل 
اضطهاد البابا بصورة شخصية بمحاولة فاشلة إلقصائه 
عن منصبه و من ثم تقييد اقامته في دير األنبا بيشـــوى 
العامر لمدة فاقت األربع سنوات. و أعطانا الرب دروسا 
فـــي الحكمة و اإلقتدار على لســـانه في التعامل مع هذا 
النوع من المشاكل اذ قالها مدوية " الذي   اليحله   الناس   
يحلـــه   اهللا" و علمنا ان نتذكر أن " ربنا   موجود،   وكله   

للخير ومصيرها   تنتهي  "
ثم جائت سلسلة آالمه الجسدية التي لم يرد أن يشعر   
بهـــا أحدا و تحمل ما ال يتحمله البشـــر من أالالم و ظل 
يبذل مجهودا ال يقوى عليه الشباب و أظهر يقظة النسور 

حتى إلى النفس األخير مؤيدًا بنعمة الرب
فليعطنا الرب أن نتعلم من كل فضائل قداسة البابا التي   
ال ُتعد و باألخص هذه الفضيلة التي حولت األلم إلى أمل 
والمعاناة إلى رجاٍء متجدد و ينفعنا الرب بصلوات أبينا 
المحبوب مثلث الرحمات قداسة األنبا شنوده مع شفاعات 

أمنا العذراء والدة اإلله و جميع صفوف الشهداء
و الشهيدات و القديسين و القديسات.

القس / مرقص مجلي

أة يــــــا مـــــــوالي يامــــن عرف الخــــل شـــربـــــا
شعبك المسكين ياقدوس قد قاسى العذابا

فانظر الكــرمَة بعد الخصــب قد أمســت خرابا
واشفــــق  اليــــوم عليــــها فهى ال تحيا بدونك

“ فى حياة التسليم اترك الوقت هلل و ال تحدد له مواعيد . فهو أدرى بعمله و هو 
أكثر معرفة منك بالوقت الصالح ”         ) مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث (

“ اِعط من قلبك قبل أن تعطى من جيبك. ”       
56      ) مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث (



مثلث الرحمات قداسة
البابا شنوده الثالث

 وشخصيات الكتاب المقدس
بقيمة  تليق  ال  وبيئة  ظروف  يف  املسيح  السيد  ُولِ��َد         

وكأن  الوالدة.  طفل حديث  لرعاية  تفتقر  يف ظروف  املولود. 

الرحامت  ُولِد مثلث  يتكرر سنة 1923م حينام  املشهد  نفس 

تقرنه  أن  تحاول  اإللهية  املشيئة  وكأن  شنوده.  البابا  قداسة 

بنفس ظروف السيد املسيح. ُولَِد الطفل نظري يف ظروف صعبة 

ِه. ُولِد يتيم األبوين، ولنتخيل إىل أى درجة ميكن  من وفاة أُمِّ

بطفلها  األم  اهتامم  درجة  غري  طفل  برعاية  يهتم شخص  أن 

املولود. ُولِد الطفل نظري يف ظروف صعبة مثلام كان الحال مع 

السيد املسيح.

      تشابهت حياة يوسف الصديق الذي اقرتن اسمه بصفة 

ناجحاً  كان  الذي  نظري  الشاب  شخصية  مع  والتفوق  النجاح 

درجة  أخد  حتى  التعليمية.  مراحله  جميع  يف  ومتفوقاً 

الليسانس يف اآلداب بدرجة “امتياز”. فبالتأكيد كان الله معه 

وكان يساعده ويقويه، وهنا نتذكَّر ما ِقيل عن يوسف الصديق 

يف الكتاب املقدس “وكان الرب مع يوسف فكان رجالً ناجحاً”.

الله  النبي كان أصغر إخوته، ورغم ذلك اختاره         داود 

شنوده  األنبا  الله  اختار  هكذا  ارسائيل.  لشعبه  راعياً  ليكون 

لرئاسة  حن  املُرشَّ بن  من  سناً  األصغر  وكان  التعليم  أسقف 

الكنيسة وتم اختياره ليكون راعياً لشعبه ولكنيسته.

أحكم  كان  أنه  الكتاب  عنه  قال  الذي  الحكيم  سليامن       

أهل األرض يف زمانه. اقرتنت صفة الحكمة هذه باسم مثلث 

كبطريرك  خدمته  فرتة  طول  شنوده  البابا  قداسة  الرحامت 

للكنيسة بشهادة كثري من الناس الذين كانوا قريبن من شخص 

قداسته.

املقدس  الكتاب  تاريخ شخصيات  قائد جاء يف  ما من         

اإلميان  مبادىء  عن  دافع  الذى  الرسول  بولس  شخصية  مثل 

بكل  الرسول  بولس  تعامل  كيف  فرنى  قوة.  بكل  املسيحي 

الزنا  خطية  يف  وقع  الذى  هذا   ، كورنثوس  خاطىء  مع  حزم 

)مع زوجة أبيه( فلام سمع بولس الرسول أرسل إىل الشعب 

ووبخهم قائالً: “اْعِزلُوا الَْخِبيَث ِمْن بَْيِنكُْم” )1كو5: 13(. 

      هكذا كان مثلث الرحامت قداسة البابا شنوده وما اتسمت 

اإلميان يف  املستمر عن  به شخصيته من قوة وريادة ودفاعه 

الكثري من املواقف ولعل أشهرها ما جاء يف حادثة دفاعه عن 

للزواج  ترصيح  بإعطاء  السامح  ورفضه  األرثوُذكيس  التقليد 

الثاين.

       رأينا بولس الرسول ومدى قدرته عىل اإلقناع وقوته يف 

التأثري عىل اآلخرين. فرناه أثناء محاكمته كاد أن يقنع امللك 

أغريباس بالعقيدة املسيحية. حن قال له القديس: أتؤمن أيها 

امللك باألنبياء؟ أنا أعلم أنك تؤمن. فأجابه امللك قائالً: “بقليل 

تقنعني أن أصري مسيحياً”. هكذا كان مثلث الرحامت قداسة 

يف  كلمته  تأثري  وقوة  اإلقناع  قدرته عىل  ومدى  البابا شنوده 

عظته األسبوعية والتي كان يقنع فيها الكثري من 

والثقافية،  الروحية،  الحياة  أمور  بَشتَّى  سامعيه 

والعلمية.  

      حتى أبونا ابراهيم.. أخد قداسة البابا الكثري 

فكنا  املتسامحة.  الوديعة  الهادئة  شخصيته  من 

نسمع أن قداسة البابا كان يقيض نصف األسبوع  

يف الدير مبا فيه من هدوء وسكينة. لعله كان يَُذكِّر 

والزهد  النسك  وحياة  الرهبنة،  بحياة  دامئاً  نفسه 

النصيب  واختار  العامل.  ترك  بسببها  قرر  التى 

الصالح.

      وأخرياً انطبقت عليه كلامت الكتاب يف إنجيل 

معلمنا لوقا “وعندما كملت أيام خدمته مىض إىل 

عاملنا  عن  شنوده  البابا  ورحل   .)23 “)لو1:  بيته 

ماً  لعله يريد أن يكمل خدمته ورعايته لشعبه ُمقدِّ

جميع مطالب شعبه أمام الله ذاته.     

      ال أكن مبالغاً إذا قلت أنه قلام جاد التاريخ 

قداسة  الرحامت  مثلث  شخصية  مثل  بشخصيِة 

البابا شنوده الثالث.. الله قادر أن يُنّيح نفسه 
مصاف  مع  عنا  صلواته  ويقبل  الطاهرة، 

بأعاملهم  الله  أرضوا  الذين  القديسن 

الصالحة.

     هو بابا اجلماهير، وأيضاً بابا النفس الواحدة.
ــظ اجلماهير في الكاتدرائية، وأيضاً يُفرح قلب طفلة       يع
ــة لتهنئة  ــاً للكاتدرائي يص ــاءت خِصِّ ــلمة ج ــرة مس صغي

قداسته.. بابا النفس الواحدة.
ــافر إلى استراليا وأمريكا ويجتمع باجلماهير، وأيضاً       يس
ــي القداس اإللهي جلماعة ال  ــزل في جزيرة هونولولو ليصلِّ ين

تزيد عن ٦ عائالت. بابا النفس الواحدة.
ــدس  املق ــع  اجملم ــاء  أعض ء  ــالّ األجِ ــار  باألحب ــع  يجتم  
دةٍ  ــة كل واحد منهم على حِ ــني، وأيضاً يهتم بصح مجتمع
ــيوس،  ــا أغريغوريوس، األنبا أثناس ــوس، األنب ــا دومادي كاألنب

واألنبا كاراس..  بابا النفس الواحدة.
يقوم يعمل سيمنارات لآلباء كهنة املهجر مجتمعني،   
وأيضاً يجلس مع كل واحد منهم منفرداً ليسمع له ويربحه 

وينصحه.. بابا النفس الواحدة.
يهتم باملرأة عموماً في عظاته ومحاضراته، وأيضاً يُعنيِّ   

إمرأة مدرِّسة في الكلية االكليريكية.. بابا النفس الواحدة.
ــادم الروحي)  ــة الروحية واخل ــب عن (اخلدم ــدِر ٣ كت      ُيص
ص  ــاً يُخصِّ ، وأيض ــة اخلدمة عامةً ــا عن روحاني يتحدث فيه

بابَني في الكتاب عن (العمل الفردي).. بابا النفس الواحدة.
ــية املرضى، وأيضاً يزور  يصلِّي ألجل كل املرضى في أوش  
املريض في املستشفى بنفسه، ويسأل عن سالمته ويدهنه 

ً.. بابا النفس الواحدة. بالزيت ويعطينا درساً عمليا
ً (أطولها كان سنة ٨٩  يسافر رحالت رعوية طويلة جدا  
ــهور).. وأيضاً يسافر رحلة إلى لبنان هذا العام ملدة  ملدة ٤ ش

يومني.. بابا النفس الواحدة.
يهتم بكوراالت األطفال في الكاتدرائية وعددهم كبير،   
ــاً   ُيفرح بطفل يرتِّل لوحده منفرداً في الكاتدرائية (في  وأيض

االجتماع العام) وميتدحه.. بابا النفس الواحدة.
هذه مجرد عيِّنات بسيطة  ُتظهر كيف أن قداسة البابا    
ــن تعلَّمنا من  ــا النفس الواحدة. ونح ــنوده الثالث هو باب ش
ــاد.. في  ــدة ، في اإلفتق ــس الواح ــؤال عن النف ــيدنا الس س
ــم اخلدمة في  ــن كبر حج ــة على الرغم م ــراف.. لدرج اإلعت
ــا (حوالي ١١٠ عائلة)، أعانني اهللا أن أذهب إلى أسبانيا  فرنس
ــعب  ــبة لش ً بالنس ــدت عددهم قليل جدا ــرة) ووج (ألول م
ــة  ً).. وأبحث لهم عن كنيس ــخصا ــا (ال يتعدوا ٥٠ ش فرنس
ــبانية ألخذ  ــاً أدْرِس اللغة األس ــة عددهم). وحالي ــم قل (رغ
ــة  والكنيس ــباني..  باألس ــل  وأكلِّ ــباني  باألس ــات  اإلعتراف
األرثوذكسية والدولة هناك وعدوني بإعطائي أول كنيسة لنا 
ــبانيا – هذا  ــبابنا في أس ــبانيا على اإلطالق. وبدأ ش في أس
ــي، وكتاب  ــداس اإلله ــة األجبية، والق ــي ترجم ــهر – ف الش
ــبانية. وقد مت  ــة البابا باللغة األس ــكر» لقداس «حياة الش
ــنوية  ــل أول طبعة متكاملة من كتاب اإلبصلمودية الس عم
ــي- قبطي- عربي) في ٦٦٦ صفحة قام  بالثالث لغات (فرنس
بعملها شمامسة الكنيسة، وجاري طباعة كتاب «صلوات 
ــر  ــن مزامي ــث نُلحِّ ــية حي ــة الفرنس ــبوع اآلالم» باللغ أس

البصخة باللغة الفرنسية. إنها خدمة النفس الواحدة. 
 

سمعنا قداسة البابا في كلمته 
لآلباء الكهنة اجلدد ينصحهم أن 
يهتموا بالنفــس الواحدة. وكما 
تقول الدسقولية: "إن األسقف 
أحــد  بــكل  يهتــم  أن  عليــه 
(بالنفــس  أي  ليخلِّصــه". 
الواحدة). وهذا ما رأيناه في البابا 

شنوده :

للقمص موسى األنبا بيشوي - باريس

“  إن دخلت بيتًا فلتدخل كلمة الرب معك ” 
) مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث (        

“ إن الصالة هي رعبٌ للشياطين ، وأقوى سالح ضدهم.”       
)مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث (      78



“ اإلنسان الروحي هو الذي روحه تقود جسده، وروح الرب يقود روحه.”   
) مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث (      

“ اهتم بالروح وبالنمو الداخلي وبالفضائل المخفاة غير الظاهرة ”   
910        ) مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث (

ُ



“ اِلق نفسك أمام الرب وصارع معه، وقل له  لست أريد فقط أن تغفر لي 
خطيتي، وإنما أن تنزع من قلبي كل محبة للخطية على اإلطالق.” 

      ) مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث (

“ الخادم الروحي ينبغي أن تكون كلمته هي كلمة الرب  ولكي يأخذ هذه الكلمة 
من الرب يلزمه أن تكون حياته ثابتة في الرب”       

             ) مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث (
1112



“ الذي يحب ذاته هو الذي يسير بها في الطريق الضيق من أجل الرب، 
ويحملها الصليب كل يوم . ”  ) مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث (

“كن شديدًا في الضيقة وال تجعلها تحطمك، بل حطمها أنت بإيمانك. ”   
1314      ) مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث (     ِّ ْ     ُ



“ إن الصالة هي رعب للشياطين، وأقوى سالح ضدهم. ”  
15       ) مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث (

“ بداًل من أن تعدْ اللَّـه بتغيير نفسك إلى األفضل ، خذ منه وعدًا في صالتك أن يغيرك 
16إلـى األفضـل.”        ) مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث (



“ اهتم بالروح وبالنمو الداخلي وبالفضائل المخفاة غير الظاهرة ”   
17        ) مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث (



ّ اختيارهم،  نحن فخورون باآلباء الثالثة الذين مت  
مثلمــا كُنّا فخورين باخلمســة اخملتاريــن، بل كُنّا 
ُعلِنت  ا. وطاملا قد أ فخورين بالسبعة عشر مرشحً
األســماء فــإن صلواتنــا هــي أن يقيم لنــا الرب 
الشخص املناسب ليكون راعيًا صاحلًا، فثالثتهم 

ا رعاة صاحلني. بال شك جميعً
ــؤال والتخمني عن  ــنوده بدأ الس ــد نياحة البابا ش بع  
ح، ثم األسماء التي ستُستَخلَص من  األسماء التي ستُرشَّ
املرشحني، ثم الثالثة الذين سيحصلون على أعلى األصوات 
ــاك موضع للتخمني وال  ا اآلن فليس هن ــي االنتخابات، أمّ ف
ا  ــخصً للتوقع، وكذلك ال إعراب لرغبة في أن يكون اخملتار ش
ــرب، ومن ثَمّ فال إحلاح وال  ع األمر بني يدي ال ــه، فقد وُضِ بعين

وصاية وال مراهنة.
حون الثالثة الذين ستُجرَى عليهم القرعة،  ا املرشّ أمّ  
ــن بني ماليني  ــورون بكونهم اخملتارين م ــك أنهم فخ فال ش
ــئولية الكبيرة وليصبح أحدهم  األقباط ليتولّوا هذه املس
ــخ من أعظم أبوابه، غير أن كالً  بابا األقباط، ويدخلوا التاري
ــه القرعة،  ــب أن تقع علي ــوم، بل ومرتع ا مهم ــم أيضً منه
ً أمام  ــام ويصبح مسئوال ــئوليات اجلس فيتحمل هذه املس
ــيتبوّأ فيها  ــرة التي س ــخ عن الفت ــة والتاري اهللا والكنيس
ــاوره األفكار  ا تس ــي؛ كما أن كالً منهم أيضً العرش املرقس
ــه االختيار في القرعة،  ــكوك حول إذا ما لم يقع علي والش
ــن اهللا، أو انه غير جدير بهذه  ا له م ــدّ رفضً ــك يُع وإن كان ذل
ــن بعدها في  ــف أن عليه أن يحيا م ــة، وكي ــة والكرام الرتب
ــفقة أو شماتة للبعض، ولكن  الظل، وقد يصبح موضع ش
ــي الكرامة، ولكنهم  ــم أنهم زاهدون ف املعروف عن ثالثته
ــئولية بشجاعة  ــتعدون لتحمل املس في الوقت ذاته مس

واتضاع.
ا  سيتقدّم طفل دون الثامنة – مت اختياره بالقرعة أيضً  
ــو مغمض العينني لتمتد أصابعه الرقيقة إلى داخل  – وه
ــماء  َّن عليها أس ُدو الصندوق املوجود به الورقات الثالث، وامل
ــة  ــس للقرع ــا. ولي ــط إحداه ــة، لتلتق ــحني الثالث املرش

ــة، وكأن الزمن يتوقف  ــرات أولى، بل في حلظة خاطف مؤش
ــر . ينطلق صوت  ــهم الطي ــاس على رؤوس ــا، وكأن الن فيه
ــار، لتحدث صدمة  ــم اخملت ــام كالرعد ليعلن االس القائمق
ــن البهجة ما بني  ــحابة م ــرح، وليتحوّل املكان إلى س الف
ــن  ــي تعل ــات، الت ــح والهتاف ــد والتلوي ــاح والزغاري الصي
ــة منقطعة النظير قبول الشعب التام ملن اختاره  بحماس
الرب، ليجلس على الكرسي املرقسي قائلني: "قبلنا يارب 

بفرح ذاك الذي اخترته"
كثيرون يبهرهم املوقف واألحداث ويغشاهم الفضول،   
ألن شيئًا نادر احلدوث مزمع أن يتم، وإن كان البعض ال يهمه 
ــون البطريرك القادم، فهو خاضع للكل  في النهاية من يك
ــلمني هذا  ــع بعض من إخوتنا املس ــب لهم، كما يتاب ومح
ــغ باألمر،  ــام األقباط البال ــبب اهتم ــدث متعجبني بس احل
ــة وغيرها مبتابعة  ــيما وقد قامت الفضائيات القبطي الس

وتغطية شاملة للحدث .
ى فيها  ــمّ ــك اللحظة التي ُيس ــا أرهب وأخطر تل وم  
ــة. أما الثالثة فهم  ــر بعد املئ بطريرك األقباط الثامن عش
عظماء ومحبوبون وجديرون باملسئولية، وثالثتهم يتمنون 
أال يقع عليهم االختيار، وهم يصلون بحرارة "في ليلة هي 

األطول واألعجب في حياتهم قائلني: "لتكن مشيئتك"
ــا لنيافة االنبا  ــنا باختيار ربن ــئ أنفس ــا االن نهن كلن  
ــى البابا املئة  ــروس الثان ــا تاوض ــح الباب ــروس  ليصب تاوض

والثامنة عشر .
   وقيل إن بني البابا ١١٧ والبابا ١١٨ هناك بطرك لم يأخذ 
ــم بُهر من مهابة  ــوس ... كل العال ــم وهو االنبا باخومي رق
ــة.. العالم  ــذا اليوم فكم وكم من بالداخل فى الكنيس ه
ــفافية والنزاهة والرقى .. ال يوجد احد  كله يتعلل من الش

يشترى اصوات وال احد يستخدم الدعايا وال اعالنات 
ــبعة عشر يتسابقون  ــحني اخلمسة وقبلهم الس   املرش
ــاره اهللا منا.. كلنا  ــذى يخت ــوا.. اجلميع يقول ال ــى يهرب لك
ــا رعاة  ــوا جميع ــم كان ــه... وه ــت قدمي ــوف نكون حت س

صاحلني، وكلٍ سوف يخدم فى موقعه.

األنبا مكاريوس - األسقف العام 
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