


 البابا كريلس السادس

 
ُ
م امل

ِّ
 كنسيالعل

 إهداء لقداسة البابا كيرلس السادس

 بمناسبة صدور قرار المجمع المقدس للكنيسة القبطية األرثوذكسية بإعالن قداسته

 دكتور

 جورج حبيب بباوي

٢٠١٤ 



 جدول المحتويات

ل اجلزء
َّ
د مينا للقمص الروحي التعليم من األو

ِّ
 قداسة املتوح

 ١٠ .............................................. السادس كريلس البابا
 ١١ ........................................................ مذكرات شخصية أوالً 

 ١٢ ................................................... مينا مار ومذبح اإلسقيط

 ١٥ .............................................................. اإلهلية النار

 ١٨ ......................................... القدس والروح املسيح يسوع ربنا اسم

 ١٨ ............................................... اإلبصاليات يف الثمينة اجلوهرة

 ٢٣ ........................................... اجلمعة إبصالية يف والصليب االسم

 ٢٧ ............................................................ القدس الروح

 ٢٧ .................................................... والتطهري التقديس ينبوع

 ٣٢ .................................................. للتناول الروحي داداالستع

 ٣٣ .................................................. للتناول الروحي االستعداد

 ٤٨ ............................. السادس كريلس البابا لقداسة الروحي التعليم ثانياً 
 ٤٨ ............................... شخصية مذكرات الذات وجحد الصوم عن

 ٥٠ ............................................. النفس لصوم احلقيقية البداية

 ٥٢ ............................................... يُعاجل وكيف اإلرادة ضعف

 ٥٥ ............................. املتوحد مينا القمص من أخذته الذي القانون ثالثاً 



٣ 
 

 ٥٦ ................................................................ الصالة

 ٥٦ ............................................................ يسوع صالة

 ٥٦ .......................................................... التلمذة قانون

 ٥٨ ....................................................... ذكريات وحوار رابعاً 

 ٥٩ ........................................................ يسوع الرب اسم

 ٦١ .................................. دنس وال عيب بال اللتني الطاهرتني يديه

 ٦٢ ..................................................ناسوته يفارق مل الهوته

 ٦٣ ..................................................... أبداً  تسقط ال احملبة

 ٦٥ ...................... )املتوحِّد الرباموسي مينا القمص( تعليم من حملات خامساً 
 ٦٦ ......................................................... قصرية كلمات

 ٦٩ ................................................ دائماً  احلاضر الدينونة يوم

 ٧٠ .......................................... يغيب ال الذي العامل نور سيحامل

 ٧١ .............................................. التدبري وترتيب وباكر عشية

 ٧٢ ................................................... الذبيحة هذه مالك يا

 ٧٣ .............................................. القداس يف األخري االعرتاف

  



٤ 
 

د مينا للقمص الليتورجي التعليم من الثاني اجلزء
ِّ
  املتوح

 ٧٤ ..................................... السادس كريلس البابا قداسة

 ٧٥ .................. ترتيب األب مينا املتوحد إبصالية السم ربنا يسوع املسيح أوالً 

توحِّد ثانياً 
ُ
 ٧٩ .................................... ِمْن كلمات أبينا القمص مينا امل

 ٨٠ ...................................................... أجبدية احملبة اإلهلية

 ٨٥ ......................................................أجبدية األُرثوذكسية

 ٩١ ................ السادس كريلس البابا لقداسة الليتورجية عن الهوتية حملات ثالثاً 
توحِّد صلواٌت نُِقَلت رابعاً 

ُ
 ٩٧ ............................ عن األب الُقمص مينا امل

 ٩٨ ...................................................... االستعداد للخدمة

قدَّس
ُ
 ٩٩ ................................................ صالة عن املذبح امل

 ١٠٠ .................................................... د مذبح مار ميناعن

 ١٠١ ........................ عند مذبح السيدة العذراء والدة اإلله القديسة مرمي

 ١٠٢ ................................................. عند مذبح مار جرجس

 ١٠٣ .............................................. عند مذبح املالك ميخائيل

 ١٠٤ .................................. لبس مالبس اخلدمة، وقبل صلواتعند 

 ١٠٤ .................................. املزامري اليت تُقال حسب ترتيب الكنيسة

 ١٠٤ ...................................................... :التونية لبس عند

 ١٠٤ ..................................................... :شملةال لبس عند

قدَّسة، األواين فك عند
ُ
 ١٠٥ ................................ الرشومات وبعد امل



٥ 
 

 ١٠٥ .............................................................. :الكأس

 ١٠٥ .............................................................. :الصينية

 ١٠٦ ............................................................... :املستري

 ١٠٦ ................................................................ :الُقبَّة

 ١٠٦ ............................................................. :الكرسي

 ١٠٧ ..................................................... عند غسل اليدين،

 ١٠٧ ............ ملزمور حسب ترتيب الكنيسة بعد االعرتاف باإلميانوبعد تالوة ا

 
 ١٠٨ ................................................................. ختام

 ١٠٩ .......................................................... املبتدئ زلتُ  ال
 

  



٦ 
 

 

 ، ورجاءكلمة هامة

 

مل أفكِّر من قبل يف أن أكتب عن قداسة البابا كـريلس السـادس، فقـد كنـت أظـن  
أن حياته كرجل صالٍة، وكمعلٍم كنسيٍّ ممتاز، كانت معروفًة لكثريين، ولكن ذلك الطوفـان 
مــن أخبــار معجــزات قداســة البابــا كــريلس جعلــين أســأل الــذين عرفــوه، فوجــدت أ�ــم قــابلوه 

ذين عرفـوه كمعلِّـٍم (القمـص مينـا املتوحِّـد)، كـانوا قالئـل. وألنـه ، وأن الـبعـد رسـامته بطريركـاً 
مل يكن حيب الكالم، بل كان يعترب أن الصالة ودراسة اآلباء أهـم بكثـري مـن  -كمتوحِّد-

ليست قاصـرة علـى عمـل  -كعمل للروح القدس يف قلب اإلنسان-الوعظ؛ ألن االستنارة 
يف موهبــة الصــالة والشــركة الســرية يف القلــب، الــروح القــدس يف موهبــة التعلــيم بــالوعظ، بــل 

 سحق السرياين.إفقد كان أبونا مينا تلميذاً حقيقياً ملار 

يف عالقــة شــبه رمسيــة بعــد  تْ َلــخَ ورغــم أن الصــلة املتينــة واحملبــة الــيت كانــت بيننــا، دَ  
أن صـــار بطريركـــاً، إالَّ أن زيـــارايت لـــه مل تنقطـــع، وكـــان دائـــم الســـؤال عـــين عـــن طريـــق القـــس 
شــنودة الســرياين (املتنــيح األنبــا يــؤنس مطــران الغربيــة)، والقمــص مكــاري الســرياين (املتنــيح 

 اتفين تليفونياً.األنبا صموئيل أسقف اخلدمات)، وإذا ِغبُت عن البطريركية طويًال، كان يه

كان أباً حقيقياً، وكان صارماً حازماً رقيقـاً، يبكـي عنـدما يسـمع عـن آالم النـاس،  
لـه رؤيـة أن الشـال حيفـظ هـدوء  توكان خيفي وجهه وراء الشال الذي مل يفارقه أبـداً، وكانـ

القلـب؛ ألنـه حيـد مـن جتـوال البصــر، وحيفـظ قلـب الراهـب يف الصـالة الدائمـة، والشــعور أو 
 س الروحي حبضور رب اجملد (وهو اللقب املفضَّل عنده) يسوع املسيح.احل

ما أكتبه هو كلمات ُدوِّنت عرب ثالث سـنوات، هـي فـرتة وجـودي يف كنيسـة مـار  
 مينا، مث بعد ذلك يف فرتات متقطعة.
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قداســــاً يف حلــــم أو رؤيــــا، وبعــــد التوزيــــع  يــــوم نياحتــــه كنــــت يف بــــريوت، حضــــرتُ  

 أن قبَّلين وودَّعين واختفى. مسعت بكاء الشعب، بعد

ويف الصــباح مسعــت األخبــار مــن إذاعــة القــاهرة، ولكــن مل يكــن يف نشــرة األخبــار  
شيٌء، حيث أُذيَع اخلرب يف نشرة الثانية والنصف بعد الظهر، وحاولـت السـفر إىل القـاهرة، 

رة،  مل أمتكـــن مـــن ذلـــك؛ لعـــدم وجـــود أمـــاكن يف كـــل الـــرحالت املتوجِّهـــة إىل القـــاهينولكـــ
 وأدركت أن ذلك القداس كان وداعاً لألب الذي أحبين.

خدمــة الصــيف مــع  ،شــرقية –عنـدما كنــت يف اإلكلرييكيــة، كنــت أخــدم يف ههيــا  
زميلــي حســين املــريي (األب مكســيموس)، وكــان قــد عــاد إىل القــاهرة، وكنــت وحــدي أنــام 

ــرت أن أعــود إىل ا لقــاهرة، ومل يكــن يف مضــيفة الكنيســة، وكانــت يف اخلدمــة مشــاكل، وفكَّ
لديَّ نية حضور القداس، ولكن باكراً يف صباح األحد، يف الساعة السادسة، مسعـُت طرقـاً 
على الباب، وملَّا فتحت الباب وجدت البابا كـريلس السـادس، وقـد بـادرين بـالكالم: مـوش 

مادامـــت مـــوش معـــاك عـــاوز تـــروح الكنيســـة وتتنـــاول ليـــه؟ فقلـــت لـــه فيـــه مشـــاكل. فقـــال: 
تعـال أصـلي لـك كعادتــه،  :ذنـب فيهـا، أنـت مالــك ومـال مشـاكل النـاس. وقــالومـاليكش 

وسجدت أمامه، وصلَّى يل صالة التحليل، وقلت له أخطأت حـاللين، فقـال: اهللا حيالـك، 
رة الــيت تقــع هبــا امث اختفــى، وظننــت أنــه انصــرف، ولكــن مل يكــن هنــاك أحــٌد بــاملرة يف احلــ

ريين، فقالـــت إن هـــذا حـــدث مـــع كثـــريين، وأن تلـــك القصـــة لـــألم إيـــ الكنيســـة .... ذكـــرتُ 
قداسة البابا كريلس السادس كان يـأيت لزيارهتـا وخيتفـي. وعنـدما عُـدُت إىل القـاهرة، ذهبـت 
إىل البطريركيــة، ومــرَّ قداســته بالشــورية يف أثنــاء خبــور عشــية، وقــال يل: مــوش كــده أحســن؟ 

نــــدما شــــكرته علــــى هــــذه فقلــــت لــــه: نعــــم، ونظــــر إيلَّ يف هــــدوء وأكمــــل دورة البخــــور. وع
 الزيارة، قال يل: ده سر بيين وبينك وبالش الكالم.

 واآلن وقد رحل إىل كورة األحياء، فقد جاء زمان كشف كل شيء. 

تبـت وكمـا مسعتهـا، وصـحة التعلـيم هذه الكلمات، هي كلماته هو، أنقلهـا كمـا كُ  
 هلا ثالثة مقاييس:
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  أوًال: 

ُ
 علَ التعليم العقيدي امل

ُ
 .سلَّم يف الليتورجيةن وامل

 اختبارات اآلباء القديسني اليت ُحِفَظت يف التاريخ الكنسي. ثانياً: 

 اهلارمونية مع التدبري. ثالثاً: 

يقى، ولكــن ســ، هلــا مكا�ــا يف علــم األصــوات واملو واهلارمونيــة كلمــة الهوتيــة أصــالً 
  نشاز فيه.، يسري يف ذات اإليقاع اإلمياين الذي اليف الالهوت تعين أن ما يقال

ــد   قداســة البابــا كــريلس الســادس،  –ولعــل أهــم مــا يف كلمــات القمــص مينــا املتوحِّ
 
ُ
عَلــن يف صــلوات الكنيســة؛ ألن هــو الشــركة يف حيــاة رب اجملــد حســب التســليم الكنســي امل

 هذه الشركة هي جوهر الصلوات.

 ،ل الكــالمأنـه كــان قليـ وامل يــدرك الــذين عاشـوا مــع القمـص مينــا املتوحِّـدوإذا كـان  
هـو أحــد جوانـب حيــاة كـان مبـدأ "االختصـار عبــادة"   ؛ ألنال مييـل إىل األحاديـث الطويلــة

كان حيرص على أن يتكلم مع اآلخرين، كـٍل حبسـب مـا تسـمح بـه ظروفـه، إالَّ أنه  التوحد، 
ب التعلــيم علــى أســاس وعلــى قَــدر احتمالــه. مل يكــن حيــب اجلــدل أو النقــاش، بــل كــان يرتِّــ

لســائل علــى اســتيعاب مــا يســمع، واحلــرص علــى أالَّ يصــدم أحــداً مبــا هــو مقــدرة شــخص ا
غــري معــروف. كــان يصــف الــذين ال حيبــون البحــث ويقفــون يف طريقــه بـــ "الــدراويش"، فقــد 
ســعى دائمــاً إىل نقــل مســتوى املعرفــة مــن املخافــة إىل احملبــة؛ ألن "خمافــة اهللا تتقــدم حمبتــه"، 

 .وألن خوف اهللا يزرع احلرص يف النفس

لقد أخفى الكثري يف قلبه؛ ألنه كان يؤمن أن اهللا هو وحده القـادر علـى أن يفـتح  
قلوب الناس ملعرفٍة أعظم. لذلك السبب مل حيدث نقاش أو جدال بيين وبينـه، فقـد كانـت 

 حمبته أقوى من الكالم، وكان دائماً ما يقول ألكثر من شخص: "يا حبيب أبوك".

سلوك إنسان عاش معنـا وخـدمنا وخـدمناه، ضـرورية هذه املقدمة املوجزة جداً عن  
متامــاً لفهــم مــا ســوف يُعــرض علــى القــارئ، رمبــا ألول مــرة يف الكتابــات القبطيــة املعاصــرة. 



٩ 
 

وقد دفعنا إىل تقدمي هذه املذكرات للقـارئ، تقـدم العمـر، واخلـوف مـن ضـياع معرفـة روحيـة 
مت فيـــه الرؤيـــة الكنســــية أصـــبحت نـــادرة يف زمـــان ازدمحـــت فيـــه الكنـــائس بالبشـــر، وانعـــد

السماوية، تلك الرؤية اليت كانت عندنا واليت مسعناها وأخذنا مـا نسـتطيع أن نأخـذه منهـا، 
 وعلى قدر ما توفر لدينا من "اتساع القلب".

علِّـم الوحيـد يف هـذا اجليـل،  -واحلق يقال-ولكن  
ُ
مل يكن أبونا مينا املتوحِّد هـو امل

مــنهم األنبــا مــرقس، والقمــص ميخائيــل إبــراهيم، وعــدد  بــل كــان معــه أيضــاً الكثــري، نــذكر
مل  -بســبب الظــروف احلاليــة-آخــر مــن الكهنــة ال زال بعضــهم علــى قيــد احليــاة، وإن كنــا 

 نذكر أمساؤهم إىل أن حيني زمان احلرية.

رجاء لكل قـارئ وقارئـة: ال تكـن سـريعاً يف إصـدار األحكـام، بـل كمـا كـان يقـول  
 .ا تتكلم، وفكَّر يف اللي مسعته، وبعدين اتكلم"أبونا مينا: "امسع قبل م

 بعد ذلك، تكلم. ،فكَّر –امسع  

 

 دكتور       

 جورج حبيب بباوي        
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 مذكرات شخصية
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 اإلسقيط ومذبح مار مينا

 

ــد أب اعــرتايف، وكنــت أُالزمــه يف كنيســة مــار مينــا مبصــر   كــان القمــص مينــا املتوحِّ
القدميــة. وكــان هــو أول مــن علَّمــين التســبحة الســنوية وصــالة املــزامري، ومنــه أيضــاً تعلَّمــت  

 كيف أخبز "القربان"، وحكمة مار اسحق السرياين.

وديـر الربامـوس، فقـال سألته يوماً بعد صالة العشية إن كـان يشـتاق إىل اإلسـقيط  
 يل يف وداعة وابتسامة:

 "أنت عاوز تعرف فني اإلسقيط؟" 

 فقلت له: "اإلسقيط هو وادي النطرون". وابتسم وقال: 

 "أنا عارف، لكن تعال أورِّيك فني اإلسقيط". 

وسار أمامي حـىت وقفـت أمـام مـذبح مـار مينـا يف كنيسـة مـار مينـا، وقـال بصـوت  
 هادئ:

 الغـالم"، ومـد يــده اليمـىن ووضـعها علـى رأسـي كعادتـه وصــلَّى "يـا رب افـتح عيـين 
 دون أن أمسع الكلمات، وابتسم وقال يل:
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"املـــذبح ده أصـــله يف اإلرادة األزليـــة لربنـــا يســـوع املســـيح، وهـــو كـــائن هنـــا أمامـــك  

بقدرة رب اجلنود ونعمة تقدمي ذاته كحمل بال عيب. هـذه إرادة الـذبح اإلهليـة، وهـي إرادة 
مثــل ينبــوع يســكب امليــاه يف كــل الكنــائس، أي النعمــة، ويســقي النســاك والرهبــان  التقــدمي

والراهبات، وكل شعب املسيح، ويؤسس األديرة والكنائس واأليقونات والسرائر، ويسـكب 
القداسة على كل َمن هو متكـل علـى إرادة الـرب يسـوع. هـذه اإلرادة هـي الـيت جعلـت هلـا 

 يوجد الدير". مكاناً يف األديرة، وعند كل مذبح

 وأشار بيده إىل صدره وقال: 

"املـــــذبح هنـــــا؛ ألن الـــــرب يســـــوع أراد أن يكـــــون لـــــه مـــــذحباً يف قلـــــيب ويف قلبـــــك،  
 وعشان كدا دير الرباموس هنا"، وأشار إىل اهليكل، مث أشار إىل ذاته وقال:

"إن عشــت يف البتوليــة يبقــى للــرب يســوع ديــر عمــران باحملبــة، وأيقونــات التواضــع  
ـــا الشخصـــية. واال ـــة الزم تنطبـــق علـــى حياتن ـــرة شـــواهد حي ـــا ابـــين األدي عـــرتاف باإلميـــان. وي

ولـذلك، فــالعربة ليسـت يف هــذا الـدير أو ذاك، بــل العـربة يف اإلرادة واحملبــة وتكـريس القلــب 
السـم ربنــا يســوع املســيح. ُشــفت فــني ديــر الربامــوس؟ هنــا عنــد مــذبح مــار مينــا، ومــار مينــا 

، وعنــدك كمــان مكســيموس ودومــاديوس أوالد األنبــا مكــاريوس". هنــاك يف ديــر الربامــوس
 وأشار إىل أيقونة كانت على احلائط البحري يف الكنيسة، وقال:

"كــل دول أعضــاء جســد املســيح الواحــد، والعضــو احلــي يف جســد املســيح حيــس  
 بباقي األعضاء".

 بعد ذلك بعدة أيام سألين وهو يبتسم: 

 ""ُرحت يا ابين دير الرباموس؟ 

وقلت له: "أل لسة هاروح يف إجازة عيد امليالد مـع أبونـا شـنودة السـرياين (املتنـيح  
 األنبا يؤانس مطران الغربية). وقال:
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 "طيب ملَّا تروح هناك إبقى صلِّ يل". 

وفجـــأة أدركـــت مغـــزى الســـؤال، ولكنـــين خجلـــت مـــن الكـــالم، فقـــال وهـــو يـــدرك  
 خجلي:

"للــرب األرض وملؤهــا، املســكونة ومجيــع  "يــا رب أفــتح عيــين الغــالم"، مث أضــاف: 
 الساكنني فيها".

وبعـــد صـــالة العشـــية عمـــل متجيـــد ملـــار مينـــا، وكانـــت لـــه أيقونـــة يف آخـــر الكنيســـة  
ومقصـــورة مكتـــوب عليهـــا: "فـــوق كـــل حتفُّـــظ أحفـــظ قلبـــك ألن منـــه خمـــارج احليـــاة". وبعـــد 

 التمجيد قال يل وهو يبتسم:

 نه أخذ إكليل البتولية وإكليل التوحُّد"."دير الرباموس يف قلب مار مينا؛ أل 

 

 يا أبانا البار البابا كريلس السادس،

 لقد مرت سنوات طويلة قبل أن أستوعب هذه الرؤية الفريدة،

 فقد اختفت املسافات واألشكال واألحجام والزمان نفسه؛

 لكي ُيستعلن املسيح ضابط الكل

 الذي جيمع الكل

 يف وحدة روحية فائقة.
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 النار اإلهلية

 

يف عيـد اآلبــاء مكســيموس ودومــاديوس، وبعــد القـداس ســألين إن كنــت قــد قــرأت  
 ما جاء عن "أوالد امللوك" يف بستان الرهبان.

 وقلت له: قرأت. 

 وسألين: "هل تعرف ما هي النار اإلهلية اليت كانت خترج من الفم أثناء الصالة؟" 

 فقلت: "ال أعرف". 

وآهــــات الــــروح القــــدس الــــذي يشــــعل فينــــا نــــار احملبــــة فقــــال يل: "هــــي شــــفاعات  
اإلهلية. هل طلبت هذه النار لنفسك حىت تستطيع أن تـداوم علـى الصـالة وأن تُـالزم اسـم 

 ربنا يسوع املسيح يف قلبك؟"

وقبـــل أن أَُرد علـــى الســـؤال حتـــوَّل أبونـــا مينـــا إىل شـــعلة مـــن النـــار جعلتـــين أرتعـــب.  
 فقال يل:

 آلباء القديسني تعينك يف جهادك"."روح يا ابين، بركة ا 

بعــد ذلــك أعطــاين خمطوطــة رســائل األنبــا أنطونيــوس الكبــري، وطلــب مــين أن أقــرأ  
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وأن أنســـخ الرســــالة الثامنـــة. وأعــــدت قــــراءة الرســـالة أمامــــه، وهـــو يســــمع دون أن يســــألين، 
 ولكن بعد رابع مرة سألين:

 "فهمت؟" 

 فقلت له: "ليس كل ما قيل". 

 مىت نطلب الروح الناري؟"فقال يل: "أين و  

 فقلت: يف صالة الساعة الثالثة. 

فقـــــال: "بــــــس؟ وفـــــني يف القــــــداس؟ مــــــوش القـــــداس فيــــــه طلبـــــة اســــــتدعاء الــــــروح  
 القدس؟"،

 مث سأل: "وفني يف التسبحة السنوية؟" 

 فقلت ال أعرف. وابتسم، وقال: 

اســم ربنــا يســوع املســيح حيــرِّك الــروح القــدس قلبــك  "كــل مــرة تصــلي فيهــا إبصــالية 
لكــي تقـــول وتعـــرتف بـــاملخلص يســوع املســـيح إهلنـــا الصـــاحل. الزم تصــلي إبصـــالية كـــل يـــوم 
السم ربنا يسوع املسـيح عشـان تسـكن فيـك قـوة وعمـل الـروح القـدس النـاري. وبعـدين ملـَّا 

 تكرب شوية وعضمك يستحمل نبقى ندرس كل اإلبصاليات".

 

 با كريلس ...أيب أن 

صــلِّ ألجلنــا وألجــل الكنيســة الــيت قــدَّْمت هلــا ذاتــك، والــيت هلــا مــذبح يف قلبــك،  
وأنــت اآلن قــد عــربت حبــر األهــواء، وحتيــا يف نــار الــروح القــدس الــذي جعلــك منــارًة وقــدوًة 
ومثــاالً. وألنــك كنــت قليــل الكــالم كثــري احملبــة مل نفهــم مــا كنــت تؤسســه فينــا إالَّ بعــد أيــام 



١٧ 
 

ــــا، وانعــــدمت أعمــــال احملبــــة، وحتــــول االنتقــــام والغــــش والكــــذب وســــنوا ت. لقــــد زاد كالمن
والكرهية إىل سلوك علين نقبله دون أن نالحظ أن "َمن فقد احملبة فقد القداسة، وَمـن فقـد 

 .)١(القداسة فقد اهللا نفسه؛ ألن اهللا حمبة"

  

 عبارة البابا كريلس. )١(
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 اسم ربنا يسوع املسيح والروح القدس

 بصالياتاجلوهرة الثمينة يف اإل

 

لــن تنــال قــوة  -أي صــاليت اخلاصــة-عنــدما قــال يل أبونــا مينــا املتوحــد إن الصــالة  
عين هــذا علــى حفــظ اإلبصــاليات الــروح القــدس إالَّ إذا صــلَّيت ودرســت اإلبصــاليات، شــجَّ 

 وتالوهتا.

 يف جلسة خاصة بعد قداس األربعاء يف كنيسة مار مينا قال يل: 

 النهاردة؟""قلت اإلبصالية بتاع  

 قلت له: نعم. 

 وقال: "فهمت اللي فيها؟" 

 قلت له: على قدِّي. 

قــــال: "طيــــب نعمــــل امتحــــان ونشــــوف التلميــــذ هيســــقط والَّ يــــنجح. بتقــــول أيــــه  
 اإلبصالية عن اسم ربنا يسوع املسيح؟
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 فقلت له: "املالزمون كل حني تالوة امسه القدوس 

 )٣: ١هم األشجار ... عند جماري املياه (مز  

 جمرى املياه هو خملصنا ربنا يسوع املسيح، 

 واملالزمون له حتيا نفوسهم". 

 فقال على الفور: "الكالم ده فني يف الكتاب املقدس؟" 

 فقلت: يف املزمور. 

 وقال: "وفني تاين؟" 

 وملَّا ترددت يف اإلجابة، قال يل: 

: ٤الـرب يسـوع (يـو "يف كالم الرب يسوع مع املرأة السامرية؛ ألن املاء احلـي هـو  
). وبعـد كـده، يقــول الـرب وهـو ينــادي، مـوش بيقـول كــالم يف السـر: "إن عطـش أحــد ١٤

)، وتفســـري هـــذا الكـــالم ٣٧: ٧فليقبـــل إىل َّ ويشـــرب. قـــال هـــذا عـــن الـــروح القـــدس" (يـــو 
فلتحيــا نفوســنا  –يعــين نتلــوه–تلقــاه (جتــده) يف اُألوشــية: "امســك القــدوس هــو الــذي نقولــه 

 " (أوشية السالمة الكبرية)، وعشان كده بقية اإلبصالية بتقول:بروحك القدوس

 "اجلوهرة اللؤلؤة الكثرية الثمن 

 االسم اململوء جمداً  

 الذي لربنا يسوع املسيح". 

  
َ
ل: الراجـل اللـي بـاع كـل شـيء واشـرتى احلقـل عشـان الكنـز اللـي ثَ وده تلقاه يف امل

ل إن اســـم ربنـــا يســـوع جيعلنـــا أغنيـــاء. )، واإلبصـــالية تشـــرح املثـــل وتقـــو ٤٦: ١٣فيـــه (مـــت 
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 فهمت يا أخ؟"

 وقلت له: فهمت. 

فقــال يل: "ال لســـة شـــوية. صـــلوات الكنيســـة تفـــتح لـــك كنـــوز األســـفار املقدســـة،  
 وتعطي لك التعليم الصحيح.

 بكرة َمهتحنك يف إبصالية اخلميس، روح بقى استعد لالمتحان". 

*&*&* 

أ�ا حتتوي حياة الـرب يسـوع املولـود  قرأت إبصالية اخلميس عدة مرات، ووجدت 
مــن اآلب قبــل كــل الــدهور حــىت الظهــور الثــاين. وحاولــت أن أفهــم ملــاذا نرتــل هــذه املراحــل 
مــن حيــاة الــرب، وتوقعــت أســئلة كثــرية، وحاولــت أن أتــرك الكنيســة بعــد القــداس حــىت ال 

يب، ولـــذلك أرســـب يف االمتحـــان، ولكـــن أبونـــا مينـــا املتوحـــد كـــان يعـــرف أحيانـــاً خفايـــا قلـــ
 عندما أعطاين "لقمة الربكة" قال يل:

 "أنت عاوز هترب، مكسوف يا حبييب؟" 

 فقلت له: مكسوف من جهلي. 

فقــال: "هــو فيــه حــد اتولــد مــتعلم؟ كلنــا حمتــاجني للعلــم، وأنــا اتعلمــت مــن شــيوخ  
 دير الرباموس.

 وهكذا سدَّ عليَّ الطريق. 

 تحان، فقال يل:وبعد أن قابل زوار الكنيسة، جلست معه لالم 

 "فهمت أيه؟" 
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فقلــت لــه: ال شــيء ســوى أن اإلبصــالية تقــدم حيــاة يســوع املســيح ربنــا مــن األزل  

 حىت الظهور الثاين.

 فقال: "كويس، ده حلو، لكن ليه، أيه السبب؟" 

 فقلت له: ال أعرف. 

ــــارك اســــم اخلــــالص بــــدون انقطــــاع،  :فقــــال: "عجيــــب! أوالً بتقــــول اإلبصــــالية  نُب
القيامــة  –الــدفن  –الصــليب  –الصــوم  –املعموديــة  –التجســد  –يالد األزيل وبعــدين املــ

 الظهور الثاين. لكن يا حبييب امسع دقات اخلالص؛ ألن دي زي املوسيقى السمائية: –

 + املولود من اآلب. ارمحنا كعظيم رمحتك. ألن رمحة اهللا هي سبب جتسده.

 + ولد يف بيت حلم عشان خيلصنا.

ردن "طهَّــر نفوســـنا مــن دنـــس اخلطيــة"، وأنـــا يلَّ حــديث طويـــل معــاك عـــن + اعتمــد يف األ
 تطهري الروح القدس، بس كل شيء بأوانه.

 + وبعدين الصوم، خلِّصنا وارمحنا.

 +أما الصلب، فهو اسحق الشيطان حتت أقدامنا.

 + ومجال الدفن يا ابين "اكسر عنا شوكة املوت.

 + وبعدين القيامة، أقمنا بقوتك.

+ ورجـــــاء كـــــل مســـــيحي اللـــــي هـــــوَّ الرجـــــاء احلـــــي يف الظهـــــور الثـــــاين، زي كـــــالم القـــــداس 
"كرمحتك يا رب وليس كخطايانـا"، ولكـن هـذا التوسـل عظـيم "اصـنع معنـا حمبـة يف منـربك 
املخوف"، وال نقف عند هذا الرجاء، بل تكمل اإلبصالية:"ألنك بإرادتـك وحـدك ومسـرة 
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 .)١(أبيك والروح القدس أتيت وخلصتنا"

وختم كالمه بعبارة من رسـالة القـديس يعقـوب: "الرمحـة تفتخـر علـى احلكـم" (يـع  
 "يف يوم الدينونة". -حسب تسليم الشيوخ-)، وأضاف إليها ١٣: ٢

  

قارن هذه العبارة بالعبارات السادية يف مقالة األنبا بيشوي عن الكفارة والفداء، وال حظ الفرق بني مسرة اآلب،  )١(
 واآلب اجلالَّد.
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-٤- 

 

 االسم والصليب يف إبصالية اجلمعة

 

ـــــــارات   ـــــــاين، ولكـــــــن مل يكـــــــن الفهـــــــم هـــــــو شـــــــرح عب ـــــــدرس األول والث فهمـــــــت ال
لمــــات أبونــــا مينـــا املتوحــــد هــــو "فهــــم الصــــلوات واحلــــس اإلبصـــاليات، بــــل كــــان حســــب ك

الروحــي الكــامن وراء الصــلوات واإلحســاس الروحــي هبــا يف النظــرة أو الرؤيــا الكاملــة حلقيقــة 
 اخلالص".

كــان أول حتــذير مــن أبونــا مينــا هــو أن ال أســقط يف فــخ الفصــل والتقســيم، وكــان  
 يقول يل:

نـــات اهللا اآلب كشـــجرة كاملـــة "طـــوىب لإلنســـان الـــذي يفهـــم ويـــدرك ويـــذوق إعال 
مثمرة ألنه يؤهَّل ألن يذوق مثار الشجرة وجيين الفرح األبـدي بـالروح القـدس"، وكتـب هـذه 

 العبارة على قصاصة ورق وأعطاين إياها لكي أضعها يف كتاب التسبحة السنوية.

أدركت أن يوم اجلمعة هو يوم االحتفال بالصليب، ولذلك هو يـوم صـوم مـا عـدا  
 ني.اخلماس

وإبصـــالية اخلمـــيس الـــيت تســـبق إبصـــالية اجلمعـــة جتمـــع كـــل مميـــزات اخلـــالص لكـــي  
 ترتب دخولنا إىل سر صليب رب اجملد، وهنا جند يف إبصالية اجلمعة:
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ـــيت تســـد أفـــواه األســـود   –تطفـــئ قـــوة النـــار  –+ العالمـــة، أي عالمـــة الصـــليب، وقوهتـــا ال
 راض.شفاء األم –القوة على األعداء  –إخراج الشياطني 

+ هـــذه العالمـــة، أي رشـــم الصـــليب، ال تـــتم بالصـــمت، بـــل بـــذكر "اآلب واالبـــن والـــروح 
 القدس".

واإلبصــالية تقــول إن هــذه العالمــة هــي "جملــد ربنــا يســوع املســيح مــع أبيــه الصــاحل  
 والروح القدس".

وتوقفت عند هذا احلد، وكنـت سـعيداً مبـا أدركتـه، ويف عشـية اجلمعـة جـاء اللقـاء،  
 أبونا مينا املتوحد:وقال يل 

 "بالش حكاية االمتحان، خليه درس". 

 وعرضت عليه ما أدركته، فقال: 

"حلو خالص. بـس لسـه فيـه شـيء مهـم َهقولـه عشـان مـا تتعـبش يف الكـالم. أيـه  
 معىن هذه العبارة، أو هذا املقطع:

 + "هذا هو اسم اخلالص لربنا يسوع املسيح

 وصليبه احمليي الذي ُصِلَب عليه".

 يعين أيه الكالم ده؟ أيه الفرق بني الصليب، واسم اخرستوس؟" 

 فقلت له: موش عارف. 

زي الصـــــليب، والعالمـــــة، أي عالمـــــة الصـــــليب أخـــــذت  >"فقـــــال اخرســـــتوس  
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 ")١(شكل زي شكل أول حرف يف اسم الرب يف القبطي

 وقال أبونا مينا: 

هتقــع يف ذات أوعــى تــتعلم التقســيم والفصــل ألنــك  -يــا حبيــب أبــوك-"يــا ابــين  
خطايا وأخطـاء اهلرطقـات. اهلرطقـة تقسِّـم وتفصـل، واألرثوذكسـية توحِّـد وجتمِّـع، وإذا كـان 

ـــرب يســـوع مـــات علـــى الصـــليب لكـــي "جيمـــع أبنـــاء اهللا املتفـــرقني إىل واحـــد" (يـــو  : ١١ال
 )، لذلك علينا أن "جنمع معه"، ال أن نفرق مع الشيطان".٥١

لصــليب"، ويرمشــون الصــليب؛ ألن القــوة يف "كــان شــيوخ الــدير يقولــون: "باســم ا 
االســم ويف العالمــة؛ ألن الصــليب هــو صــوجلان رب اجملــد، ولــذلك عنــدما يظهــر الشــيطان 
بشــكل مــالك نــور يســأله الشــيوخ عــن صــوجلان الــرب يســوع، أي الصــليب، وحاملــا يســمع 

ش االســم يهــرب. أبونــا ميخائيــل إبــراهيم بريشــم عالمــة الصــليب يف كــل خطــوة؛ ألنــه عــاي
 حتت محاية وقوة الرب يسوع".

 مث أضاف: 

"أنا َهـدِّيك مسـاعدة يف إبصـالية يـوم السـبت، هتالقـي املقطـع اللـي بيقـول: "أيهـا  
عطــى لنــا بــالروح ٨ – ٦: ٢االســم اململــوء جمــداً"، ودي مــن فيلــيب 

ُ
، وهــو جمــد اهللا اآلب امل

م. إذا قــــدرت ده. روح رتِّــــل اإلبصــــاليات وبعــــدين نكمــــل الكــــالكــــالقــــدس. كفايــــة عليــــك  
تـــذاكر قبطـــي يكـــون أحســـن لـــك، بـــس الزم تعـــرف احلـــروف القبطـــي؛ ألن مـــثالً إبصـــالية 
األحد مرتَّبة على احلروف القبطي، وإذا عرفت ترتيب األجبدية، كل حـرف يـذكَّرك مبقطـع. 
ده كان ترتيب اآلباء اللي درسوا إزاي الذاكرة يف اإلنسان بتشتغل. الرب يسوع يزرع فيـك 

، وهو ٤: ٩ بعد سنوات، وأثناء الدراسة جبامعة كمربيدج وجدت النص عند العالمة أورجيينوس يف شرح حزقيال )١(
أي "التاء". فهو أول حرف يف اسم التوراة وأن احلرف يف اللغة العربانية  Tawالتسليم اليهودي القدمي اخلاص حبرف 

 ٩: ٣)، وقد أعاد نفس الشرح القديس حريوم يف شرح حزقيال ٨٠٠: ١٣القدمية كان يكتب على شكل + (جملد 
 ).٨٨: ٢٥(جملد 
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 القدوس". حمبة امسه

رمشين بالصليب، وتوقفت الـدروس، ومل أجتاسـر علـى السـؤال؛ ألنـين كنـت أثـق يف  
 .)١(أنه سوف يطلب مين مراجعة ودراسة ما مسعته

  

 .م١٩٥٧فرباير  ١٤يناير إىل  ٥وكلها تقع يف الفرتة ما بني  ،الشخصية نقلت هذه السطور من مذكرايت )١(
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 الروح القدس

 ينبوع التقديس والتطهري

 

كان القمص مينـا املتوحـد يصـلي قداسـاً كـل يـوم علـى مـدار السـنة. وكـان تالميـذ  
ن: كيــف؟ ومل أفهــم هــذا الســؤال يف بدايــة األمــر. وكنــت ال أجــد يف مــدارس األحــد يســألو 

نفسي الشـجاعة ألن أسـأله عـن حياتـه الشخصـية؛ وألنـه كـان قليـل الكـالم يفضِّـل الصـالة 
علـــى الطعـــام والنـــوم وضـــروريات احليـــاة، فقـــد كـــان مـــن الصـــعب أن أجتـــاوز حـــدودي لكـــي 

اهللا رتَّــب الفرصــة الــيت مسعــت أســأله عــن حياتــه اخلاصــة، وكيــف يســتعد لكــل قــداس. لكــن 
ـــاة راهـــب متوحـــد عـــاش حيـــاة  ـــاً يكشـــف عـــن عمـــق حي فيهـــا ألول مـــرة تعليمـــاً عـــذباً معزي

 االمتالء من الروح القدس وآمن بالقدوة واملثال ال بالوعظ وبالكالم.

ُكّنا يف شهر كيهك، وتسبحة سبعة وأربعة هلا مكـان يف التقـوى الشـعبية ال سـيما  
لكــن النــوم غلبــين أثنــاء التســبحة، وأثنــاء النــوم حــدث "احــتالم"، ومل بعــد عشــية الســبت، و 

أكن قد توقعت هذا. جاء أبونا مينا املتوحد لرفع خبور بـاكر وطلـب مـين أن أخـدم معـه يف 
 اهليكل، فاعتذرت وذكرت له السبب، فقال يل: يعين عاوز الوضوء؟

 فقلت له: ال. 
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ـــال أيـــه. روح هـــات التونيـــة بتاعتـــ  ك وبـــالش نكـــد، اخـــدم يـــا ابـــين، قـــوة فقـــال: أُمَّ

التقـــديس مـــن املعموديـــة واملــــريون وتنـــاول اجلســـد قبـــل االحــــتالم وبعـــد االحـــتالم ال ميكــــن 
إلفـرازات اجلســد أن متحوهــا، بــل هــي ينبــوع حيــاة أبديـة فينــا وســواء كنــت قــد رأيــت منــاظر 

يقدِّســك  جنســة أم مل تــَر هــذه املنــاظر، فاحلــال واحــد، هــو أن تســرع إىل الــرب يســوع لكــي
 وجيددك.

 وملَّا أحس بأنين مرتدد، قال يل: أُمَّال يعين أنت فاكر أنا بعمل أيه؟ 

 فقلت له: موش عارف. 

فقال يل: ليه هـو أنـا مـوش إنسـان. يـا ابـين شـيوخ الـدير علمونـا إن اإلنسـان ينـال  
التقـــــديس مـــــرة واحـــــدة، وال ميكـــــن إلفـــــرازات اجلســـــد أن متحـــــو هـــــذا التقـــــديس ألن خـــــتم 

ودية وأختام املريون دي موش طقوس مؤقتة تـزول، بـل عطيـة إهليـة دائمـة. تعـال اخـدم املعم
 وبعدين نبقى نتفاهم.

وخــدمت القــداس، وكــان تعزيــة كبــرية. وبعــد القــداس أعطــاين قربانــة محــل كاملــة،  
 وقال: كده أحسن والَّ كنت تقف هنا (وأشار إىل مكان املرتل) وتبقى متنكد؟

 فقلت له: كده أحسن. 

ـــل اإلنســـان لالســـتحقاق تعلـــيم   فقـــال: التعلـــيم بـــأن االبتعـــاد عـــن ســـر التنـــاول يؤهِّ
مغشــوش، ال يبتعــد أي إنســان عــن تنــاول جســد الــرب ودمــه إالَّ إذا كــان معنــدوش إميــان، 
ــــل  ويف شـــركة مـــع اهلراطقـــة. االســـتحمام نظافـــة ولـــيس قداســـة. والنظافـــة اجلســـدانية ال تؤهِّ

ة الداخليــــة، ودي يلَّ فيهــــا كــــالم معــــاك، لكــــن يف الوقــــت اإلنســــان للتنــــاول، وإمنــــا الطهــــار 
املناســـب. املهـــم أنـــك دلـــوقيت تعـــرف أن ينبـــوع التقـــديس هـــوَّ يف الـــروح القـــدس، مـــوش يف 
االغتسال، وال حىت يف الصوم. أنا استلمت عن أبونا عبد املسيح املسعودي وشـيوخ الـدير 

" يف الرومـــي (اليونانيـــة). وســـألت أن كلمـــة "طهـــارة" يف لغتنـــا القبطيـــة هـــيَّ أصـــالً "قداســـة
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ـــد يل ذلـــك. فـــإذا كانـــت كلمـــة "طهـــارة" تســـاوي كلمـــة  )١(األســـتاذ يســـى عبـــد املســـيح وأكَّ
ـر" يعـين "قـدِّس إنسـاننا الـداخلي كطهـر  "قداسة" يبقى ملَّا نقول يف القـداس الكريلسـي "طهِّ

أمكانيــة أن  ابنــك الوحيــد" يعــين كقداســة االبــن الوحيــد اللــي أحنــا لــيس لنــا دخــل وال أي
نضــــيف عليهــــا شــــيء مــــن عنــــدنا، الــــرب يســــوع يقدســــنا بــــالروح القــــدس ويغســــل أدنــــاس 
خطايانا. ويف صالة القسمة: "طهَّرنا حنن أيضاً يا سيدنا من خطايانـا اخلفيـة والظـاهرة ... 
طهِّر نفوسنا وأجسـادنا وأرواحنـا وقلوبنـا وعيوننـا وأفهامنـا وأفكارنـا". وبعـد كـده عـاوز أنـت 

من عندك مية الدُّش، ال يا حبيب أبـوك، "اسـتيقظ أيهـا النـائم وقـم مـن بـني األمـوات تزوِّد 
). أحفــظ هــذا يف قلبــك وعــيش بيــه وال تعــِط القــدس ١٤: ٥فيضــيء لــك املســيح" (أف 

 للكالب.

وكانت العبارة األخرية غريبـة. ومتـر األيـام وأخطـأت يف سـرد هـذا مـع أحـد أسـاتذة  
علــىَّ بعنــف، ووصــف أبونــا مينــا املتوحــد باجلاهــل واملنحــرف.  الكليــة اإلكلرييكيــة الــذي َردَّ 

 وهنا فقط أدركت معىن التحذير األخري: "ال تعِط القدس للكالب".

وأخــذت خلــوة يف الكليــة اإلكلرييكيــة، فســأل عــين القــس شــنودة الســرياين الــذي  
يشـوفك. ومل أتـأخَّر،  محل إيلَّ رسالة أبونا مينا املتوحد وقال الزم تروح ألبونا مينا هوَّ عاوز

ذهبت إىل صالة عشية يوم السبت ورآين وهو يبخِّر وابتسم ووضع يده على رأسي. وبعـد 
العشية دار حديٌث كان نقطة حتول يف حيـايت، إذ فـتح أمـامي آفـاق احليـاة األرثوذكسـية يف 

 جوهرها.

 سألين هل نعمة األسرار أبدية أم مؤقتة؟ 

 بدية.فقلت له دون أن أُدرك القصد، أ 

كان من أعالم األقباط، عمل أمينًا للمتحف القبطي ومدرسًا للغة القبطية واليونانية، وأمتىن أن يصدر كتابًا جيمع  )١(
 ما كتبه من مقاالت، وما ترمجه من قطع عن املخطوطات القبطية.
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 قال: إذن هل هي خاصة بالروح واجلسد، والَّ بالروح وحده؟ 

 فقلت: بالروح. 

 قال: بالروح وحده؟ 

 قلت: رمبا باجلسد. 

 قال: هل اجلسد سيقوم يف اليوم األخري؟ 

 قلت له: نعم. 

قــال: حلــو، وهــل اجلســد بياخــد نعمــة القيامــة اآلن لكــي تظهــر وتكمــل يف اليــوم  
 األخري؟

 أعرف.قلت: ال  

قـــــال: طيـــــب مـــــني اللـــــي بـــــيغطس يف ميـــــة املعموديـــــة، الـــــروح جبســـــدها والَّ الـــــروح  
 وحدها؟

 قلت: الروح جبسدها. 

والَّ  –حســـب كلمـــات الطقـــس  –قـــال: عـــال. ورشـــومات املـــريون يـــا ابـــين أبديـــة  
 زمانية؟

 قلت: أبدية أل�ا عطية احلياة األبدية وثبات يف املسيح. 

يعــــين يبقــــى القــــانون اللــــي ربنــــا حاطــــه يف جســــم قــــال: كــــويس. ابتــــديت تفهــــم.  
اإلنســان، ميحــي نعمــة األســرار؟ يعــين عــاوز أنــت وأســتاذك تقــول إن املــريون مســحة الــروح 
القــدس أضــعف مــن االحــتالم وطمــث املــرأة؟ يــا ســاتر يــا رب. ده يــا ابــين جتــديف وجهــل، 
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وأن زي مــــا تكــــون بتقــــول للــــرب يســــوع إنــــك مــــوش عــــارف أن فيــــه إفــــرازات يف اجلســــد، 
اإلفـــرازات دي وهـــي مـــن عمـــل روح اهللا خـــالق الكـــل أقـــوى مـــن نعمـــة احليـــاة األبديـــة اللـــي 
بناخـدها يف األســرار. طيــب يعــين ملـَّا بتتنــاول وتاخــد جســد الـرب ودمــه، يبقــى بعــد التنــاول 
خالص اهتضم املسـيح وحتـوَّل إىل طعـام بائـد زي الفـول والطعميـة؟ رب اجملـد اجلـالس علـى 

 للي حيولنا إىل حياته وجمده، موش أحنا اللي حنوله فينا إىل طعام بائد.الشاروبيم هوَّ ا

وَسَرْت حرارٌة شعرت هبا يف اهلواء، وكانت حميطة بـه مثـل هالـة، ونظـر إيلَّ وابتسـم  
يف وداعة وقال: طيب نبقى نكمِّل الكـالم بعـدين. يـا ابـين يـا حبيـب أبـوك فكَّـر يف األمـور 

 نتهي ألن خالق الطبيعة هو فادي الطبيعة.األبدية وعمل اهللا الذي ال ي

واحننيت له يف ميطانيـة وقلـت لـه: أخطـأت حـاللين. فقـال: اهللا حيالـك وحيـط بركـة  
 التعليم يف قلبك علشان ملَّا حتفظه حيفظك جملد ربنا يسوع املسيح.
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-٦- 

 

 االستعداد الروحي للتناول

 

أو زمـان الكــالم مل يكــن مـرَّت أســابيع وقـررت أن أحفــظ كـل مــا أمسعـه ألن وقــت  
قــد حــان بعــد، ال ســيما وأن بعــض أســاتذة الكليــة اإلكلرييكيــة كــانوا أكثــر صــرامة مــن ابــن 
حنبل يف األمور اجلسدانية واالستعداد اجلسداين للتنـاول، ولكـن ظـلَّ السـؤال الـذي يشـغل 

حـد؟ قليب كيف نستعد روحياً للتناول مـن جسـد الـرب ودمـه؟ وكيـف يسـتعد أبونـا مينـا املتو 
 وهل أستطيع أن أسأله هذا السؤال اخلاص حبياته الشخصية، وأنا جمرد مبتدئ؟

وعــدت إىل كنيســة مــار مينــا أثنــاء أجــازة عيــد القيامــة، وكانــت تبــدأ جبمعــة ختــام  
الصــوم. وخــدمت يف قــداس مجعــة ختــام الصــوم، وبعــد القــداس قــال أبونــا مينــا يل: هتصــلي 

 معانا بكرة إن شاء اهللا؟

 فقلت: نعم. 

قال: عـال؛ ألن فيـه سـؤال مهـم عنـدك وأنـت مـرتدد تسـألين علشـان خجـالن مـن  
 أبوك، طيب يا سيدي بكرة لينا قعدة بعد القداس.
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 االستعداد الروحي للتناول

 (أ)

 

بعد قداس سـبت لعـازر الـذي مل حيضـره يف هـذا اليـوم إالَّ عـدٌد قليـل، جلسـنا معـاً  
 ميان؟يف املعمودية، وقال: أيه أول قانون اإل

 قلت: نؤمن بإله واحد اهللا اآلب ضابط الكل، خالق السموات واألرض. 

قــال: نســيت "باحلقيقــة نــؤمن"، زي بعضــه، اإلميــان بــاهللا اآلب ضــابط الكــل يعــين  
املعتين بكل اخلليقة ألنه خالق السموات واألرض. ده أول بند يف االستعداد القلـيب، أن ال 

اآلب ضــابط الكــل، وعليــه تضــع كــل اتكالــك، وتُعيــد  يكــون يف القلــب ســوى اإلميــان بــاهللا
وجتدد اتكالك على اهللا اآلب مهمـا كانـت ظـروف احليـاة، حـىت لـو كانـت قاسـية. يعـين يف 
العشـــية، بعـــد صـــالة العشـــية تقعـــد مـــع نفســـك وتنظَّـــف نفســـك بقـــانون اإلميـــان، أوالً بـــاهللا 

اهللا اآلب. اخلـوف  اآلب ضابط الكل خالق السـماء واألرض؛ ألنـك حتـت سـلطان ورعايـة
والقلـــق والشـــك وكـــل فكـــر مهمـــا كـــان، يتعـــارض مـــع صـــالح اهللا اآلب ضـــابط الكـــل الزم 
تدوس عليه، وختش ُجوَّا قلبك وتشـوف الفكـر والشـعور اللـي يتعـارض مـع عمـل اهللا اآلب 

 ورعايته. فهمت يا ابين؟

 فقلت: نعم. 
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والوحيـد املولـود مـن اآلب قال: وثانياً بتقول: "وبربٍّ واحد يسوع املسيح ابـن اهللا  

قبل كل الدهور". وده أساس حياة كل مسيحي؛ ألن ابن اهللا الوحيد جاء لكـي يعطـي لنـا 
البنـــوة، والزم تشـــوف أنـــت عـــايش كـــابن هللا والَّ أل، وتطـــرح كـــل أشـــكال العبوديـــة: طلـــب 
املـــديح، والســـعي لرضـــا النـــاس، وكـــل شـــيء يقيـــد حريتـــك كـــابن هللا اآلب يف الـــرب يســـوع 

 .املسيح

ــا نقــول: "نــور مــن نــور"، يبقــى املســيح هــو نــور حياتــك الوحيــد، ونــور املســيح  
ّ
ومل

يســــوع خملصــــنا الصــــاحل هــــو الوصــــية والتعلــــيم اللــــي َعلِّــــم بيــــه، وده الزم يكــــون عنــــدك زي 
الشــمس ألن الــرب يســوع هــوَّ مشــس الــرب، وإذا كــان يف قلبــك تعلــيم أو فكــر ضــد وصــايا 

وتطلب عنها الغفران، وبشـكل خـاص احلقـد والغضـب الرب يسوع الزم تعرتف بيها للرب 
 والبغضة والشماتة والعداوة وعدم الغفران.

إعِمل بالبنـد األول والثـاين بعـد صـالة وتسـبحة نصـف الليـل، وإذا افتكـرت شـيء  
 شرير يف قلبك قول: يا ريب يسوع املسيح ارمحين أنا اخلاطي.

بدايــة دخولنــا الســما، وهــو   والبنــد الثالــث ده كــان واحــد مــن شــيوخ الــدير يســميه 
ـــه حـــق، مولـــود غـــري خملـــوق، مســـاوي لـــآلب يف  ـــه حـــق مـــن إل كلمـــات قـــانون اإلميـــان: "إل
اجلوهر. هـذا الـذي ألجلنـا حنـن البشـر وألجـل خالصـنا نـزل مـن السـماء وجتسَّـد مـن الـروح 
القــدس، ومــن العــذراء والــدة اإللــه القديســة مــرمي، وتــأنس وُصــِلَب عنــا ...إىل آخــر الكــالم 

 ن االعرتاف.ع

 حنا دخلنا السما؟ هقولك بس احفظ الكالم يف قلبك.اِ إزاي  

أول شــيء، الــرب يســوع كــراع صــاحل هــو اللــي طلبنــا مــوش أحنــا اللــي ســعينا إليــه.  
بدايــــة احملبــــة اإلهليــــة يف اهللا، و�ايــــة احملبــــة اإلهليــــة هــــي اهللا الــــذي أرســــل ابنــــه الوحيــــد لكــــي 
خيلِّصنا. يعين الزم تروح لينبوع احملبة ربنا يسـوع املسـيح وتقولّـه أنـت جيـت علشـاين، طيـب 

إدِّيـــين شـــوية علـــى قَـــدِّي مـــن حمبتـــك. وعلشـــان كـــده يف كـــل مـــرة أنـــا  أنـــا أَُهـــه جيـــت لـــك،
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الراهب مينا ملَّا بادخـل الكنيسـة مـن عنـد البـاب أقـول املزمـور "مسـاكنك حمبوبـة يـا رب إلـه 
القــوات"، وبعــدين القطعــة اخلاصــة بــالرب يســوع يف قــانون اإلميــان علشــان أقــدر أقــرَّب مــن 

عوة الرب: "ها أنا واقف على البـاب وأقـرع إن فـتح املذبح؛ ألن "هذا الذي ألجلنا" هي د
). وعلــــى قّــــْد فهمــــي دي خاصــــة ١٧: ٣يل أحــــد أدخــــل وأتعشــــى معــــه وهــــو معــــي" (رؤ 

 بالتناول.

وملـَّا بنفـتح ســتارة اهليكـل يف بـاكر بــاقول: "ارمحنـا يـا اهللا اآلب ضــابط الكـل. أيهــا  
ألن اهللا هـو الــذي دعانــا وحنــن الثـالوث القــدوس ارمحنــا. أيهـا الــرب إلــه القـوات كــن معنــا"؛ 

نــأيت إليــه معرتفــني: "ألنــه لــيس لنــا معــني يف شــدائدنا"، وال توجــد شــدائد أكثــر مــن حــرب 
 الشيطان، وهي الضيقات اليت جتعلنا �رب من صليب رب اجملد.

احنـــدرت الـــدموع يف هـــدوء مـــن عينيـــه. مل يكـــن ينفعـــل وهـــو يـــتكلم يف جلســـات  
مــا ميكــن أن يقبلــه املعــرتف، وكــان حريصــاً علــى أن يقــدِّم  االعــرتاف. كــان يُعلِّــم علــى قــدر

دائمــاً التعلــيم ملــن يرغــب ألن الــنفس الــيت لــديها اشــتياقات هــي وحــدها القــادرة علــى قبــول 
ــا الــنفس الــيت ترضــى مبــا هــو حــادث وكــائن فيهــا، فهــي ال تبغــي التقــدم. هكــذا   التعلــيم. أمَّ

ى أحد، يكفي االمتناع عـن اخلطيـة، وهـو كانت خالصة االجتاه كله. ال يُفرض التعليم عل
"أحط درجات التوبة؛ ألن أول عالمة على بداية توبـة حقيقيـة هـي انـدفاع الـنفس حنـو اهللا 

 والشوق إىل حياة الصالة، وهي تعين فعًال أن النفس ذاقت عربون حياة الدهر اآليت".

"، مث ولـــذلك توقَّـــف عـــن الكـــالم وقـــال: "بركـــة وقـــوة اإلميـــان تكـــون مـــن نصـــيبك 
أعطاين خمطوطة رسـائل األنبـا أنطونيـوس الكبـري وقـال: "عـاوزك تقـرا الرسـالة األوىل وبعـدين 

وقال: أنت حافظ قانون اإلميـان؟ فقلـت: نعـم. فقـال: األسـتاذ  لينا قعدة تانية. مث نظر إيلَّ 
يسى عبد املسيح قال يل إن كلمة قانون تعـين "الدفـة"، مسعـت منـه الكـالم ده؟ فقلـت لـه: 

 ، يف اإلكلرييكية.نعم

وبدأت أُدرك أن االستعداد الروحي والقلـيب هـو يف أن يغسـل اإلميـان القلـب؛ ألن  
ـــاملرة إذا مل يكـــن مرتبطـــاً باالســـتعداد  ـــيس لـــه قيمـــة ب ـــدنا ل االســـتعداد اجلســـداين الشـــائع عن
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 القليب.

*&*&* 

ســفينة مــرت أيــام ال أذكــر عــددها، وقــد صــار قــانون اإلميــان هــو الدفــة الــيت حتــرك  
 .)١(العمر، وتدفع حنو "ميناء اخلالص"

يف الكليــــة اإلكلرييكيـــــة أعطـــــاين القـــــس شــــنودة الســـــرياين جمموعـــــة ميـــــامر الشـــــيح  
الروحاين، طبعة الـدير احملـرق، وقـال يل: هـذا الرجـل اشـتعل قلبـه باحملبـة اإلهليـة. مث حصـلت 

يف الرسـالة  على كتاب "سلم الدرجي" طبعة األسـتاذ حبيـب جـرجس، ولكـن ذهـين احنصـر
األوىل لألنبا أنطونيوس اليت كانت وال تـزال مـن البسـاطة حـىت أ�ـا كانـت صـعبة جـداً "ألن 
نقـــاوة التعلـــيم ال تـــدخل إىل القلـــوب غـــري النقيـــة" (األنبـــا كـــريلس الســـادس)، وهكـــذا كنـــت 

 على أحر من اجلمر ألن أعود إىل كنيسة مار مينا.

  

توحد هو مؤسس جملة ميناء اخلالص يف حماولة لبعث التعليم الروحي. وتاريخ العمل يف جملة كان القمص مينا امل )١(
 مينا اخلالص حيتاج إىل من يعرف أكثر مين ليكتب عن املنشورات والرسائل، وعن أسباب توقف هذا املشروع.
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 االستعداد الروحي للتناول

 (ب)

 

ا يف املعموديـــــة مثــــــل املـــــرة الســــــابقة. وكانـــــت معــــــي الرســـــالة األوىل لألنبــــــا جلســـــن 
أنطونيوس الكبري نقلتها بيدي، وهي وصية أبونا مينا املتوحد. وتوقفت عند الرتب الـثالث 

 اليت تُدعى هبا النفوس الراجعة إىل الرب، وبشكل خاص عبارة القديس أنطونيوس:

كل قلوهبم يتعلمون الصرب إىل "وأنا أقول لكم إن كل الذين دخلوا ب 
أن يقدروا على مقاومة العدو. هؤالء قبل كل شيء يدعوهم الروح القدس 
ويسهِّل عليهم كل األمور حىت ُحيلِّي هلم الدخول يف التوبة". ال توبة بدون 
عمل الروح القدس. وقال أبونا مينا املتوحد: "إن الفرح هو الذي جيعل القلب 

ار الطائشة، ولذلك "صغريي القلوب" هم الذين قادر على مقاومة األفك
 ضاع منهم الفرح الروحي وصاروا فريسًة سهلًة للشيطان".

 ويقول األنبا أنطونيوس الكبري عن الروح القدس: 

 "ويُظهر هلم طرقها احلقيقية لكي يتوبوا بأرواحهم وأجسادهم".

 وكانت التوبة عندي هي توبة الروح، ولكن ما هي توبة اجلسد؟ 

 ونظر إيلَّ أبونا مينا يف إشفاق وسألين: أنت بتسجد ليه باسم الثالوث؟ 
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 فقلت: ميطانية. 

قـال: ميطانيــة تعـين توبــة. وعنـد عامــة النــاس دي قـانون توبــة، ولكـن عنــد الشــيوخ  
الســـجود هـــو تســـليم للجســـد، يعـــين مل يُعـــد اجلســـد ملكـــاً لنـــا، وصـــار آنيـــًة مقدســـًة للـــرب 

سد للـرب. ده خيلِّـي جسـدك بعـد شـهور ورمبـا سـنوات تائبـاً؛ يسوع. السجود هو تقدمي اجل
ألنك نزعـت عنـه بنفسـك اخلصوصـية وامللكيـة اخلاصـة، وصـار مرياثـاً للـرب يسـوع. صـعب 

 عليك الكالم ده؟

 فقلت له: أل. 

قال: لكن إذا حتوَّل السجود إىل قانون فقط، َسَقَطْت قيمته وعـاد اإلحسـاس إىل  
ــــنفس بــــأن اجلســــد خــــاص هبــــا، ــــه  ال ــــل الوقــــوف أيضــــاً؛ ألن ــــذلك الســــجود ال يكفــــي، ب ول

 "االنتباه" والتأدب يف حضرة الرب، مث رشم عالمة الصليب.

دي أول خطـــوة، لكـــن ده كلـــه الزم يكـــون مثـــرة للفـــرح الروحـــي والرجـــاء يف احليـــاة  
األبديـــة. أنـــت يـــا ابـــين عـــاوز تقـــوم يف يـــوم القيامـــة وتكـــون عـــن ميـــني الـــرب وجتلـــس معـــه يف 

 السماء؟

 فقلت: نعم. 

 قال: حطيت القيامة هدف بينك وبني يسوع املسيح إهلنا؟ 

 قلت: إزَّاي؟ 

قــال: يعــين إحنــا قلنــا إن قــانون اإلميــان هــو اللــي ينقــي القلــب، طيــب مــوش آخــر  
آمـــني"، يعـــين كـــل الكـــالم اللـــي اآليت قـــانون اإلميـــان "وننتظـــر قيامـــة األمـــوات وحيـــاة الـــدهر 

اعرتفنا بيه يـؤدِّي بنـا يف النهايـة إىل القيامـة. هـل طلبـت مـن الـرب يسـوع أن يعطيـك الفـرح 
بالقيامــــة؟ مســــألتش نفســــك ليــــه بنقــــول يف التســــبحة: "ننظــــر إىل قيامــــة املســــيح، ونســــجد 



٣٩ 
 

 للقدوس يسوع املسيح ربنا الذي بال خطية وحده"؟ وَسَكتُّ ألين مل أعرف.

ل: ألن بعــد كــده بنقــول: "ألنــه مــن قبــل صــليبه دخــل الفــرح إىل العــامل كلــه". فقــا 
الصـــليب هـــو فـــرح القيامـــة؛ ألن الـــرب يســـوع جـــرَّد املـــوت و"ســـحق املـــوت مبوتـــه"، وإحنـــا 
أخــدنا مـــن القيامــة قـــوة حيــاة، بـــل القطعــة بتقـــول: "امتألنــا باحليـــاة مــن قبـــل قيامتــه". لقـــد 

يبقــى ده هــدف، تالقــي اجلســد نفســه يعــرف أن فيــه حيــاة حتررنــا مــن الفســاد والتغيــري، وملــا 
 أمسى من حياة اخلطية.

ُأطلــب يــا ابنــي قيامتــك، مــوش ألن الصــالة هــي مصــدر القيامــة، أبــداً، ولكــن  
علشــان كــل شــيء فــي صــلواتنا يفضــل حاضــر فــي القلــب، واللــي حاضــر فــي القلــب 

 يكون حاضر في اإلرادة.

كـن بعـد الصـالة والسـجود، بَرجـع إىل سألته: طيب، السـجود تسـليم للجسـد، ول 
 حيايت االجتماعية قبل الصالة.

قـــال: ده صـــحيح عنـــد اللـــي بيصــــلي الفـــرض ويـــنجِّس األرض. يعـــين ترجـــع رميــــة  
 لعادهتا القدمية.

 َهقوّلك على حاجة إحفظها يف قلبك: 

أنــت حمتــاج ألربــع خطــوات، والزم يكــون عنــدك رجــاء وصــرب وحمبــة ناريــة علشــان  
 ."املثابرة" هي أحد مفاتيح النمو ألنتداوم؛ 

الزم تعــرف أننــا بنقــول: "عنــدما أقــف أمامــك جســدياً انــزع مــن عقولنــا نــوم  أوًال: 
 الغفلة"، وده هو الظن بأن العامل فاضي، وأن املسيح موش كائن فيه.

عبارة القـداس الغريغـوري الزم تكـون جـزء مـن "الَصـَحَيان"، وهـي "وعنـد صـعودك  
مــألت الكــل بالهوتــك"، املســيح بقيامتــه رد احليــاة للكــون كلــه، ولكــن إىل الســماوات إذ 
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)، وعلشــان ٢٦ -٢٢: ٨هــذه احليــاة هــي يف دور املخــاض اللــي ذكــره معلمنــا بــولس (رو 
قلبــك يبقــى نضــيف الزم متيِّــز بــني "املخــاض"، وبــني "االمــتالء". ارجــع مليــامر مــار اســحق 

ن مـــن التعامــل مـــع الكــون كلــه كمـــا لــو كـــان الســرياين عــن الرؤيـــا الروحيــة الـــيت متنــع اإلنســا
الكـــون ملـــك لـــه أو ملـــك البشـــر، أو ملـــك الشـــيطان. أبـــداً دي كلهـــا قـــوات تتصـــارع مـــع 
بعــض، وقائــد هــذا الصــراع هــو الــرب يســوع الــذي يــدفع كــل شــيء حنــو التجديــد يف اليــوم 
األخري. شوف بنفسـك، أنـا مقـدرش أسـاعدك، أنـت الزم تعـرف فـني صـراعات املـوت مـع 

 ياة وتقف مع احلياة.احل

ــاً:  الزم تــالزم اســم الــرب يســوع يف قلبــك، مــوش بــس يف اإلبصــاليات، لكــن  ثاني
الزم تعمــل اللــي بتقولــه كــل إبصــالية. كــل يــوم وكــل ســاعة. ولــو قــدرت يــا حبيــيب أنــك تبــدأ  

 كل عمل أو قول مهما كان، باسم الرب يسوع يف قلبك، هتالقي احلياة اختلفت.

التســبحة كــل يــوم. أنــا َمطلبــتش منــك ده قبــل كــده، وقلــت لــك الزم تعمــل  ثالثــاً: 
، ولكـــن أنــت دلـــوقيت تســتحمل. التســـبحة تضـــعك  اإلبصــاليات علشـــان كنــت لســـة صــغريَّ
ــــور  ــــت حمتــــاج لشــــفاعة أم الن أمــــام الكنيســــة اجلامعــــة يف اجملمــــع، ويف الذكصــــولوجيات، وأن

 علشان تنمو يف حمبة الرب يسوع.

واجلمعــة علــى قــدر احتمالــك؛ ألن الصــوم ضــروري إحفــظ صــوم األربعــاء  رابعــاً: 
ــــــا  هلــــــدوء الــــــنفس، والصــــــوم لــــــه أخ امســــــه "االعتكــــــاف"؛ ألن الصــــــوم يقطــــــع وتــــــرية حياتن
األســبوعية. والصــوم لــه أب امســه "صــالة املــزامري"، وعلــى قــد مــا تقــدر كــل ســاعة بســاعتها 

فيهـــا معونـــة وحســـب املناســـبة الطقســـية، يعـــين بالـــذات صـــالة الســـاعة الثالثـــة اللـــي بنطلـــب 
الــروح القــدس، وصــالة الســاعة السادســة اللــي بنتصــلب فيهــا مــع املســيح، ومنــوت معــاه يف 
الساعة التاسعة، ونندفن يف الغروب والنوم، حلد كده كفاية عليك. بـس عـاوزك تكـون ابـن 
اهللا احلـــر مـــوش العبـــد اللـــي عليـــه مقاولـــة ومقطوعيـــة. إذا عشـــت بعقـــل وفكـــر العبـــد وإرادة 

ألن دي مــوش وصــايا إهليــة، وإمنــا ترتيــب الكنيســة حليــاة التوبــة. يعــين مــوش العبــد هتتعــب 
  قادر تصلي كل املزامري، صلي ولو مزمور واحد، والقطع ضرورية مع اإلجنيل.
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 االستعداد الروحي للتناول

 (ج)

 

مــرت أيــام كثــرية، ومل يســألين عــن املمارســة. كــان ينتظــر أن يســمع، ومل تكــن لديــه  
أحد. االعرتاف ليس باخلطايا، بل هـو طلـب اقتنـاء التمييـز، ولـذلك كـان رغبة يف مالحقة 

حريصـاً علـى متابعـة مـا اعـرتف بـه، ومل يسـألين مـرة سـؤاالً واحـداً، كـان ينتظـر حـىت يسـمع، 
 وأحيانا كان يعرف ما يف قليب ألنه كان حيدثين عنه بكل حمبة.

ي االهتمـام بكـل مـن لـه يف اللقاء الثالث كان التشـديد علـى "أعمـال اخلَـَدم"، وهـ 
 حاجة جسدانية أو روحية، وتوقفنا عند عبارة األنبا أنطونيوس الكبري اليت يذكر فيها:

"، خصوصاً إن طهارة النفس مع طهارة اجلسد هي طهارة واحدة" 
عبارة األنبا أنطونيوس الكبري: "هذا هو تعليم الروح القدس؛ ألنه يقودمها 

وميحو منهما الطبائع املمتزجة باجلسد وينقلهما  "النفس واجلسد"، ويطهرمها 
 كليهما إىل اخللقة األوىل اليت كانت هلما قبل املخالفة (السقوط)".

ـــيم الـــروح القـــدس" يف مكتبـــة   قـــرأت الرســـالة األوىل عـــدة مـــرات وحبثـــت عـــن "تعل
 اإلكلرييكية، وسألت كثريين ومل أمسع شيئاً ذي بال.

؛ ألن أبونا مينا قال: املعلم الفاضـي كالمـه كتـري كانت كثرة الكالم تضايقين جداً  
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 وال يعطي أي كلمة عن املمارسة الكنسية، ولذلك تركت األمر لتدبري اهللا.

إىل كنيسـة مـار مينـا بعـد مـا يزيـد عـن شـهر، وكانـت امتحانـات �ايـة العــام  دتُ عُـ 
قد انتهت، وبدأت إجـازة الصـيف، وكـان الـبعض يسـتعد للخدمـة، وطلبـت  يف اإلكلرييكية

 اإلعفاء من اخلدمة الصيفية يف القرى.

 عندما جلسنا يف نفس املكان بعد عشية السبت قال يل: أنت مهموم قوي ليه؟ 

فقلـــت لـــه: وجـــدت كـــالم أنبـــا أنطونيـــوس صـــعب، بـــل عســـري، وســـألت ومل أمســـع  
 قدس؟شيئاً. ما هو تعليم الروح ال

هـــو عمـــل الـــروح القـــدس  اً قـــال: الرســـول بـــولس بيقـــول إن االعـــرتاف باملســـيح إهلـــ 
)، واحلََبل باالبن له اجملد مت بالروح القدس. وقـاد الـروح القـدس الـرب ٣ - ١: ١٢كور ١(

لكي حيارب العدو يف الربية. واملعجزات كانت تتم بقوة الـروح القـدس. والـرب ُصـِلَب وقـام 
 لَّ علينا الروح القدس يف يوم اخلمسني.بالروح القدس، مث ح

 ونظر إيلَّ وابتسم وقال: أنت لسة موش فاهم؟ 

 قلت له: نعم، موش فاهم. 

قــال: تــدبري اخلــالص وتعلــيم الــروح القــدس هــوَّ ربــط اإلنســان بــالرب يســوع بربــاط  
اخلــالص، مـــوش بربـــاط العبوديــة. يعـــين مـــثالً جتسُّــد الـــرب يســـوع بــالروح القـــدس تالقيـــه يف 
القداس يف استدعاء الـروح القـدس علـى اخلبـز واخلمـر. الصـراع ضـد العـدو تالقيـه يف قلبـك 
ملَّــا حيــّرك الــروح القــدس قلبــك لكــي تتمســك بكلمــة اهللا زي معلمنــا يســوع املســيح. الــروح 

 القدس هو الذي نقول عنه يف قانون اإلميان: "الناطق يف األنبياء"، وهو "الرب احمليي".

أول وأهـــم تعلـــيم عـــن الــروح القـــدس هـــوَّ "اإلفـــراز". وكـــان شـــيوخ  قــال أبونـــا مينـــا: 
الــدير يقولــوا لنــا: "فــرزن"، يعــين مــارس اإلفــراز، أي التمييــز. والتمييــز يبــدأ يف القلــب نفســه 
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بالتمســـك بوصـــايا الـــرب يســـوع ألن ده هـــوَّ العهـــد اللـــي بناخـــده يف املعموديـــة بعـــد جحـــد 
هــــيَّ اللــــي بتفــــرز بــــني اخلــــري والشــــر. والــــذي ال الشــــيطان، أي "الوصــــايا احملييــــة"؛ ألن دي 

يســـلك حســـب وصـــايا الـــرب يســـوع ال أمـــل لـــه يف شـــيء ألنـــه قـــال: "الـــذي حيبـــين حيفـــظ 
 وصاياي".

شـــوف يـــا ابـــين، ِحفـــظ وصـــايا الـــرب يســـوع هـــي نقـــاوة للقلـــب والفكـــر. اإلنســـان  
آخــر فــال خيتــار اخلــري والصــالح، وهــوَّ ده نفســه وصــايا الــرب يســوع. وإذا اختــار أي شــيء 

رجـــاء لـــه ألن اإلرادة تبقـــى مســـتعبدة، والعبـــد ال يعـــرف احملبـــة؛ ألن احملبـــة مســـتحيلة بـــدون 
احلريــــة، واحلريــــة مســــتحيلة بــــدون تغيــــري القلــــب بوصــــايا الــــرب يســــوع. إن عشــــت حســــب 
الوصــايا جتــد تعلـــيم الــروح القـــدس؛ ألن ده مــوش تعلـــيم مكتــوب يف كتـــاب، وإمنــا يكشـــفه 

 قلب وعقل اختار السكة دي أل�ا سكة املسيح. الروح القدس ويقوله لكل

 عيش يا ابين كده وبعدين نكمِّل الكالم. 

 وأعطاين التحليل وانصرفت ولديَّ جوع شديد للمعرفة. 

يف اليـــوم التـــايل حضـــرت القـــداس الثـــاين، وخـــدمت مـــع أبونـــا منصـــور الرباموســـي.  
السـنة األوىل يف اإلكلرييكيـة/  وجاء أبونا مينا يف �اية القداس وطلـب مـين البقـاء. كنـت يف

القســم النهــاري، ومل يكــن يل مــأوى غــري الكليــة اإلكلرييكيــة؛ ألنــين كنــت قــد طُــرِدُت مــن 
البيت بسبب التحاقي بالكلية اإلكلرييكية، ولكن كانت توصية أبونا مينا املتوحـد للقمـص 

ــ ب عطــا اهللا، مكــاري الســرياين (األنبــا صــموئيل) كافيــة ألن أجــد رعايــة كاملــة مــن د. وهي
والقمص صليب سولایر، والقس شنودة السرياين، واألستاذ عبـد املسـيح بشـارة (املتنـيح أنبـا 
أثناسيوس مطران بين سويف). وقدَّم يل الطعـام بنفسـه مـع كـوب مـن الشـاي، وطلـب مـين 
أن أقرأ ميامر مار أوغريس، ولكن لسبب ال أعرفـه، مل يسـمح يل باسـتعارة النسـخة اخلطيـة 

نــت عنـــده. ومل أجــد امليــامر يف مكتبـــة اإلكلرييكيــة، ولكنــين وجـــدهتا يف مكتبــة ديـــر الــيت كا
 السريان. وقرأت وقرأت ومل أفهم شيئاً.
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كانــــت اإلجــــازة الصــــيفية توشــــك علــــى االنتهــــاء، وعــــدت مــــن ديــــر الســــريان إىل  

القــاهرة حبمــى شــديدة. ولكــن رغــم مرضــي ذهبــت إىل أيب الروحــي، وقلــت لــه إنــين قــرأت 
 ومل أفهم منها إالَّ القليل. امليامر

 فقال وهو يضحك: كل شيء له أوان. 

ــــت خــــايف   ــــت، وقــــال: أن ــــاملرض، ولكنــــه دون أن أســــأله رمشــــين بالزي ومل أخــــربه ب
 متوت؟

 فقلت له: نعم. 

فقال يل: فيه أنواع من اخلـوف: اخلـوف اللـي عنـدك ده خـوف مـن النـار األبديـة،  
الســـماوية، والَّ خـــوف ســـببه عـــدم االســـتحقاق  والَّ خـــوف ألنـــك لسَّـــة مـــا تعـــرفش احليـــاة

 والشعور باخلطية، والَّ عدم ثقة يف حمبة اهللا؟ يعين أنت عارف سبب خوفك؟

 فقلت له بكل صراحة: ال. 

فقال يل: طيـب، ده أول درس يف تعلـيم الـروح القـدس، أُطلـب اسـتنارة مـن الـروح  
. مث قـال: عيَّـان والَّ َسـليم، القدس املعزي علشان يكشف لك اللي "جـّوة، جـّوة يف قلبـك"

الزم تيجــــي الكنيســــة، أوعــــى يفوتــــك قــــداس األربعــــاء أو اجلمعــــة أو األحــــد، ودول كفايــــة 
 عليك.

وجلســت يف الكنيســة أفكــر بعــد أن انصــرف. مــا هــو ســبب اخلــوف، ورمبــا كانــت   
كـــل أنـــواع اخلـــوف الـــيت ذكرهـــا موجـــودة، ولكـــن كيـــف "أفـــرز"؟ ورغـــم احلـــرية كـــان يف قلـــيب 

عميق وفرح غامض أشبه بفرح الطفل وهو يسـري علـى قدميـه ألول مـرة غـري مبـاٍل مبـا سالم 
 سوف حيدث.

 "قلبك اللي جّوة" 
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لقـــد مـــرت شـــهور قبـــل أن أدرك أن مـــا يطفـــو علـــى الســـطح مـــن مشـــاعر وأفكـــار  

وانفعــاالت هلــا جــذور غــري ظــاهرة مدفونــة يف أعمــاق مظلمــة ال أعرفهــا لســبب واحــد، وهــو 
 طفو على السطح، أي ما ليس يف الوعي.أنين مشغول مبا ي

ولكــن مــا هــو ذلــك "القلــب اللــي جــّوة"، وهــو كمــا عرفــت فيمــا بعــد تعبــري قبطــي  
نسكي قدمي نُِقَل إىل العربية الدارجة، ذلك القلب قال عنه أبونا مينـا ثالثـة أشـياء هامـة مـا 

 زلت أذكرها جيداً كما لو كنت قد مسعتها منذ دقائق:

اللغــة الدارجــة الــيت ال أذكــر أنــين مسعتهــا مــن قبــل، ورمبــا ال وهــي حســب  األولــى: 
تــــزال جمهولـــــة، وهي"ســـــرت العــــورة"، أو باللغـــــة احلديثـــــة "اخلجـــــل مــــن مواجهـــــة صـــــرحية مـــــع 
النفس"، وهلـا أسـم آخـر يف سـفر التكـوين "االختبـاء"، أو "اهلـرب" مـن اهللا. ألن اهللا احلـال 

ر احلــق نفســه. لقــد ســرت آدم العريــان يف نفــس كــل إنســان هــو مــا خنشــى أن نعرفــه ألنــه نــو 
نفسه بأوراق الشجر اليت ال تدوم، واإلشارة الرمزيـة هـي أن اإلنسـان خيتبـئ مـن ذاتـه لفـرتة، 
ولكنه يواجه احلقيقـة الـيت تظهـر مهمـا طـال األمـد. ولـذلك فــ"القلب اللـي جـّوة" هـو بدايـة 

فـــو هـــذه احلقيقـــة علـــى املواجهـــة مـــع الـــنفس لطلـــب احلقيقـــة الـــيت ال نريـــد أن نواجههـــا. تط
سطح الوعي اإلنساين يف صورة  أفكار ومشـاعر، لكـن الـوعي احلقيقـي هبـا هـو يف البحـث 
عن جذور ما يطفـو علـى السـطح. هـذا مـا يكشـفه الـروح القـدس للـنفس. هنـا يُعلِّـم الـروح 

 القدس النفَس كيف ترتك ما هو ضد املسيح، أي ما هو ضد احملبة اإلهلية. 

أ لإلفـــراز هـــو أالَّ تشـــك فيمـــا تعـــرف؛ ألن الشـــك زي الـــدخان قـــال يل: أول مبـــد 
األسود، خيليك موش قادر تشـوف، ولكـن أكشـف كـل أفكـارك للـرب يسـوع وهـوَّ بوداعـة 
حمبتـــه هيكشـــف ليـــك إذا كانـــت أفكـــارك صـــحيحة ومعرفتـــك صـــاحلة والَّ بطّالـــة. هتســـمع 

ـــد لــك الـــروح القـــدس أن ده هـــوَّ  صـــوت الـــرب  صــوت الـــرب يســـوع نفســـه يف قلبـــك وهيأكِّ
يسوع. وهتعرف أن ده حق من تالت عالمات: األوىل إنـه صـوت مليـان بالرجـاء. والتانيـة 

 إنه إرشاد حملبة وصايا الرب. والتالتة إنه من أجل احملبة اليت بال خوف.

احملبــة اإلهليــة يــا ابــين مــوش عواطــف، وإمنــا صــالح وقبــول وبــذل ومغفــرة وثبــات يف  
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مــوج البحــر، تيجــي وتــروح، وإمنــا ثبــات احملبــة اإلهليــة هــوَّ يف  الرجــاء األبــدي. العواطــف زي
ســالم اهللا الــذي يعطــى للــنفس. العبــد خيــاف مــن العقوبــة واالبــن احلــر خيــاف مــن خســارة 

 الكرامة اإلهلية.

كــان التمييــز بــني احملبــة اإلهليــة واحملبــة كعواطــف وانفعــاالت نفســانية هــو أول متييــز  
 عرفته.

مل أمسع من أحـد قبـل أبونـا مينـا عـن ضـرورة االعتكـاف للبقـاء يف حضـور  الثانية: 
 دائم مع الرب يسوع يف قراءة األسفار املقدسة ويف الصالة.

وقــال يل: البقــاء مــع الــرب يســوع يغــرس يف القلــب حمبــة الــرب، حــىت أن اإلنســان  
رت باخلجـل خيجل من أي فكـر باطـل يبعـده عـن الـرب أو يـرده إىل حياتـه القدميـة. إذا شـع

من الرب موش باخلجل من نفسـك يبقـى دخلـت أول سـكة امللكـوت، يعـين دي هـيَّ أول 
ـــه هيقـــول لـــك بإحســـاس، ورمبـــا بـــدون كـــالم: أنـــت مـــع  ـــروح القـــدس لقلبـــك ألن ملســـات ال
املســيح، وفكــرك ده ال يليــق بــك كــابن. علشــان كــدة الزم تكــون مــع الــرب وكــل فكــرة يف 

ب يســوع حســب ترتيــب االبصــاليات، وميكــن أســهل قلبــك إعرضــها عليــه، والزم اســم الــر 
ترتيب هوَّ أنك كل حاجة عاوز تعملها تقوهلا للرب يسوع، وكـل فكـرة تعرضـها عليـه، وده 

 يبعدك عن العامل وعن نفسك وتبقى مشغول باملسيح أكرت ما تكون مشغول بنفسك.

تـتعلم أول آداب احليـاة النسـكية، وهـي أن كـل عضـو يف  قـال يل: عـاوزك الثالثـة: 
جســـدك ليـــه جـــذر يف نفســـك ويف فكـــرك. أنبـــا أنطونيـــوس بيقـــول إن الـــروح القـــدس يتـــوِّب 
النفس واجلسد، يعين خيلِّي النفس واجلسد واحد ويطهَّر القلب من اعتبار اجلسـد شـيء أو 

نسـان عـن جسـده، وختلِّـي آلة، يعين جسدك موش شيء آخر غريك. اخلطيـة ختلـق غربـة اإل
اجلسد كمـا لـو كـان هـدف أو غايـة تسـعى إليهـا الـنفس بسـبب اللـذة الطبيعيـة الـيت غرسـها 
اهللا يف اجلســـد مـــن أجـــل بقـــاء احليـــاة. لكـــن هتالقـــي الـــروح القـــدس يعلـــن لـــك إن رجليـــك 
وأيــديك وكــل عضــو يف جســدك هــوَّ عضــو يف نفســك ويف عقلــك ويف روحــك هــوَّ يتحــرك 

 موش حبركة خارجية.من جّوة القلب 
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يوم مـا تعـرف وتشـوف أن ده حصـل لـك، أعـرف أنـك رميـت محـل كبـري وهـوَّ أن  

اجلســد مــوش معطِّــل وال شــيء آخــر غــريك. حــىت التعــب بعــد الســهر أو بســبب االنقطــاع 
يتحول إىل فرح وتقدمة قربان حمبة للرب يسوع، وتقول له أغرس يفَّ حالوة امسك القـدوس 

ر علشـــان أكـــون طـــاهر، نقـــي ومقـــدس يف حضـــورك اإلهلـــي علشـــان أحـــب التعـــب والســـه
 األبدي.

 

 

 

لقــد نقلــت هــذه الكلمــات ألن أيب، البابــا كــريلس الســادس/القمص مينــا املتوحــد،  
عرفــــه النــــاس كرجــــل صــــالة وكشــــفيع وصــــاحب معجــــزات، ومل يــــدرك الــــذين كتبــــوا مئــــات 

 اة النسكية.الصفحات إنه كان راهباً متوحداً حىت وهو بطريرك، وأنه أتقن احلي

إن مــا أعرفــه هــو أقــل ممــا كــان لديــه وعرفــه واختــربه، ومــا مسعتــه نقلتــه كمــا مسعتــه،  
ومن حييا يف نور الروح القدس يدرك أن التعليم صحيٌح بغض النظـر عـن قائلـه وناقلـه؛ ألن 

 احلق عائد إىل اهللا "أبو احلق"، وليس إىل البشر.
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ً
 ثانيا

 

 التعليم الروحي

 ريلس السادسلقداسة البابا ك

 عن الصوم وجحد الذات

 

 مذكرات شخصية

 كنيسة مارمينا

١٩٥٨-١٩٥٧ 
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 مقدمة

 

كــان احلــديث طــويالً علــى غــري العــادة، وهــذا بعــٌض منــه.   يف هــذا الصــوم األربعيــين 
فقـــد أدرك القمـــص مينـــا املتوحـــد أن التعلـــيم الشـــائع عـــن الصـــوم، احنصـــر يف االنقطـــاع عـــن 
األطعمــة احليوانيــة، واالنقطــاع حــىت الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر، أو حــىت غــروب الشــمس، 

اكتفــــى بالســــلوك الظــــاهر  وهــــو مــــا كــــان ميارســــه بالفعــــل. وبــــذلك يكــــون هــــذا التعلــــيم قــــد
والنشــاط اخلــارجي. أمَّــا مــا جيــب أن حيــدث يف القلــب، فلــم نســمع عنــه شــيئاً. صــحيح أن 
مثــة توجيهــات بالتوبــة عــن الكــالم البطـَّـال واحللفــان والشــتائم وصــون اللســان والصــوم عــن 
 الشــرور .. اخل. وصــحيح أيضــاً أن التوبــة عــن هــذه األعمــال نافعــة حقــاً وبكــل تأكيــد، إالَّ 

كمــا كــان يقــول الراهــب املتوحــد -أن جمــرد الكــف عنهــا لــيس مطلوبــاً يف حــدِّ ذاتــه؛ أل�ــا 
هـي جمـرد مظـاهر خارجيـة ملـرض كـامن يف الـنفس، وهـو اغـرتاب الـنفس عــن  -القمـص مينـا

الـــرب يســــوع املســــيح وعــــدم االلتصــــاق بــــه. فالســــلوك اخلــــارجي هــــو عالمــــة ملــــا حيــــدث يف 
 لنفس.الداخل ومظهر ملا هو متأصل يف ا

مــــن هنــــا بــــدأ التعلــــيم يف دقــــٍة، ورِقَّــــة وتواضــــع األب مــــع ابــــن روحــــي مبتــــدئ ال يعــــرف إالَّ 
 القليل.
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 البداية احلقيقية لصوم النفس

 

قال يل بعد قداس يوم األربعاء من األسبوع الثاين من الصوم الكبري: الكالم اللـي  
ملَّا تغرَّب عـن الفـردوس وعـن اهللا هقوله لك ُحطه يف قلبك وعيش بيه. اإلنسان األول آدم 

نفسه، حبس نفسه يف نفسه: يعين عاش جوه عقله وقلبه، واحتـول حبـه هللا إىل حبـه لنفسـه 
 بس. علشان كده احنا بنبتدي من أول السلم، يعين من أول السقوط.

الصوم هو صوم عن اإلفراط يف حمبة النفس، أو حسـب كـالم رب اجملـد ربنـا يسـوع املسـيح 
لـــذات. أنـــا عارفـــك كـــويس هتقـــول يل طيـــب وابتـــدي إزاي؟ هقولـــك: البدايـــة هـــو جحـــد ا

سهلة وصعبة يف نفس الوقت، فهـي سـهلة أل�ـا واضـحة يف عقـل اإلنسـان وفكـره، وصـعبة 
أل�ا عمل دائم للقلب واإلرادة. يعين الزم ترتك النيـة واإلرادة اخلاصـة بيـك علشـان تلتصـق 

 بالرب يسوع املسيح وحده.

اع عـن اإلرادة الذاتيـة والنيـة الذاتيـة بيتحقـق بطلـب اسـم الـرب يسـوع يبقى االنقط 
املســـــيح زي مـــــا يف اإلبصــــــاليات اخلاصـــــة باســــــم رب اجملـــــد. وأنــــــا ملـَّــــا قلــــــت لـــــك احفــــــظ 
اإلبصـاليات، مــش علشــان تبقـى "عرِّيــف (مرتــل)" ولكــن علشـان تــتعلم إزاي تــرتك إرادتــك 

مارســة هتكــون صــعبة عليــك يف األول اخلاصــة وتطلــب إرادة الــرب يســوع املســيح. يعــين امل
 وميكن تكون غريبة على طبعك.

 مثًال إخدم اخواتك قبل ما ختدم نفسك.

 طيب هتقول وأيه فايدة االنقطاع عن األكل؟ 
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هقولــك االنقطــاع عــن األكــل معنــاه أنــك تــرتك الطعــام؛ ألن اإلنســان عنــده إرادة واإلرادة 
إرادتــك تعــرف إزاي تبعــد عــن فكــرك بتطلــب األكــل، علشــان كــده ملــا تبعــد عــن األكــل ب

وعن ميولك وعن األمور اخلفية اللي خزِّنتها يف قلبك. أصل القلب خزانة كبرية فيهـا "كـل 
 شهوات اإلنسان ورغباته".

وملا تصوم الزم تعتكف؛ ألن االعتكاف هـو انقطـاع عـن عشـرة النـاس. واالعتكـاف معنـاه 
ــــدرس الكتــــب املقدســــة، وحــــىت حضــــور صــــلوا ت الكنيســــة هــــو نــــوع مــــن أنــــك تصــــلي وت

 االعتكاف عن العامل.

املســيح إهلنــا الصــاحل يــدِّي لــك قــوة روحيــة عشــان أنــت هتبتــدي تبعــد عــن العــامل  
 بقلبك وهتمشي ورا (وراء) سيدك الرب يسوع.

االعـــرتاف بإلوهيـــة رب اجملـــد باطـــل، إذا كــــان بـــالفم وباللســـان وحـــده. الزم يكـــون عنــــدك 
اللــي هتــدوَّرك وهتخليــك تــدور، يعــين تنقطــع عــن نفســك  طاعــة احملبــة؛ ألن احملبــة دي هــي

 (استدارة اإلنسان من االجتاه للنفس والذات إىل االستدارة إىل اهللا).

 امسع كالمي واحفظه يف قلبك وثبِّته يف قلبك باسم وقوة الرب يسوع املسيح.

 وبعد صالة التحليل قال يل: 

التعلــيم ســهل والتنفيــذ صــعب، لكــن قــوة الــرب يســوع تســندنا؛ ألنــه بيفــرح بينــا ملــا يالقــي 
 النفس صامية عن حمبة الذات وترجع حملبة اهللا.
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عاجل
ُ
 ضعف اإلرادة وكيف ي

 

ضـــعيفة  -يـــا ابـــين-بعـــد قـــداس يـــوم اجلمعـــة مـــن نفـــس األســـبوع قـــال يل: اإلرادة  
بـــات القلـــب وحســـب حمبـــة اإلنســـان. إحنـــا الزم بالطبيعـــة؛ ألن اإلرادة بتتحـــرك حســـب رغ

نعـــرف إن احملبـــة هـــي قـــوة حقيقيـــة ختلـــق الكثـــري وتـــدمر الكثـــري. بـــدون احملبـــة، اإلنســـان مـــا 
يقـــدرش يشـــيل صـــليبه ويتبـــع الـــرب يســـوع. َضـــعف اإلرادة يســـاوي بـــالظبط َضـــعف حمبــــة 

 اإلنسان.

الــنفس. ومــار إســحق بيقــول: إن عــدم وجــود هــدف واضــح للــنفس، يشــتت قــوة 
وده قــال عنــه رب اجملــد: ال يســتطيع أحــد أن خيــدم ســيدين. يعــين إذا اإلنســان مجــع حمبتــه 
ها من غري تشـتُّت، يبقـى احتـرك يف اجتـاه صـحيح، وده أول عـالج لـإلرادة اإلنسـانية،  وخالَّ
إن اإلنسان ميشي على رجليه االثنني: احملبة، واهلدف الواحد اللـي هـو الـرب يسـوع عـريس 

 قيقي اللي الزم نتحد بيه احتاد أبدي.النفس احل

كـــل يـــوم الزم يكـــون قـــدامك هـــدفك الواحـــد غـــري املتغـــري وهـــو الـــرب يســـوع. أن  
 حتمل صليبك مبحبة.

كان فيه واحـد مـن شـيوخ الـدير بيقـول لينـا واحنـا لسـة رهبـان صـغريين: الزم تبيـع 
خــر غــري يســوع نفســك للمســيح. يعــين زي العبــد اللــي بــاع نفســه ومل يُعــد يف حياتــه ســيد آ

املســـيح، وعشـــان ده حيصـــل؛ الزم تطلـــب حمبـــة اهللا الناريـــة. الـــروح النـــاري اللـــي اتكلـــم عنـــه 
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 .)١(القديس انطونيوس

بــدون ســكىن الــروح القــدس وعملــه يف الــنفس، تظــل الــنفس اإلنســانية عــاجزة عــن 
: الـروح االشتعال باحملبة اإلهلية، وعلشان كده القديس األنبـا أنطونيـوس مسـَّى الـروح القـدس

 .)٢(الناري

 يبقى عالج ضعف اإلرادة زي ما قلت لك احملبة واهلدف الواحد.

طيـــــــب، يف املمارســـــــة، الزم يكـــــــون قـــــــدامك قـــــــانون مـــــــش لالســـــــتعباد، وال هـــــــوَّ 
هـو إنـك حتـدد لنفسـك  -يا ابـين-"مقطوعية" زي اللي بيشتغل يف املباين .. أبداً، القانون 

بعــدين سـألت واحــد مـن الشـيوخ، فقــال يل: تعـاىل يــا طريـق. كـانوا بيقولــوا قـانون، قـانون، و 
الوحـدة ملـا تكـرب  -االعتكـاف  -الصـوم  -مينا، قانون الراهب هو حدود الرهبنة: القالية 

 ومالزمة اسم الرب يسوع. -

طيــــب، أنــــت قانونــــك، هــــو حــــدود الصــــوم الكبــــري، وهــــو إنــــك إذا مــــا حضــــرتش  
 القداس تصلي وحدك، وبالش االهتمام بالناس.

 عتكاف للبقاء يف شركة مع الرب يسوع.اال

املركز األرثوذكسي  – ٤٤سلسلة نصوص آبائية  –) ١٩ - ٨أنظر رسائل القديس أنطونيوس، اجلزء الثاين ( )١(
للدراسات اآلبائية، القاهرة، حيث يقول: "الروح الناري العظيم الذي قبلته أنا أقبلوه أنتم أيضاً، وإذا أردمت أن تنالوه 
ويسكن فيكم، فقدموا أوًال أتعاب اجلسد وتواُضع القلب، وارفعوا أفكاركم إىل السماء ليًال و�اراً، واطلبوا بكل قلبكم 

الناري القدوس، وحينئٍذ يُعطى لكم؛ ألنه هكذا حصل عليه إيليا التشيب وأليشع ومجيع انبياء اآلخرين. وال  هذا الروح
تفكروا يف قلوبكم وتكونوا ذوي قلبني وتقولوا: (َمن يستطيع أن يقبل هذا؟)، فال تدعوا هذه األفكار أن تدخل إىل 

بوكم أجتهد معكم وأصلي ألجلكم لكي تقبلوه؛ ألين أعلم أنكم عقولكم، بل اطلبوا باستقامة قلب وأنتم تقبلوه. وأنا أ
قد جحدمت ذواتكم لكي تستطيعوا أن تقبلوه. ألن كل َمن يفلِّح ذاته هبذه الفالحة يف كل جيل، فإنه ينال نفس الروح 

ن كل قلوبكم، الذي يسكن يف املستقيمي القلوب. وأنا أشهد لكم أنكم تطلبون اهللا بقلٍب مستقيم، فأدميوا باجتهاد م
 .فإنه سُيعطى لكم"

قداسة البابا كريلس السادس بدراسة رسائل القديس أنطونيوس. ووضع يل امتحان  –ألزمين القمص مينا املتوحد  )٢(
 .١٩٥٨شفوي يف ابريل 
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ـــع اإلنســـان إىل  قلـــل كالمـــك علشـــان تصـــلي بقلبـــك؛ ألن ده يشـــفي اإلرادة ويرجَّ
 ربه وفاديه يسوع املسيح.

 القانون ده سهل، لكن املثابرة هي اجلوهر.

موش الزم يوم يفوت عليك، بل وال حىت ساعة من غري رشـم الصـليب، ومالزمـة 
 فرح الفردوس يف قلبك. اسم الرب يسوع، وهتالقي

 ربنا يكون معاك.

 مرت السنوات الطويلة وال زال القانون أي حدود احلياة كما هو ... 

 صلِّ عين يا ايب البابا كريلس السادس.

 ابنك الروحي      

 جورج حبيب بباوي         

 مصر القدمية –كنيسة مار مينا            

 ١٩٥٨-٥٧نُقلت من مذكرات عام         

  



٥٥ 
 

 

 

 ثالث
ً
 ا

 

 

 

 القانون الذي أخذته

 من القمص مينا املتوحد
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 ةالصال

صلي إبصالية اليوم صباحاً أو مساًء واألفضل أن يكون صباحاً حىت يصـبح اسـم 
الـرب يسـوع علـى لسـانك. صـلي بـاكر واختـار املـزامري حسـب وقتـك. وإذا مل يكـن عنـدك 

 صلي اإلجنيل والقطع والتحليل. وقت

 صالة يسوع

أن تبــــدأ أي عمــــل صــــلي "يــــا ريب يســــوع املســــيح ابــــن اهللا احلــــي ارمحــــين أنــــا قبــــل 
العبــارة بعــد أن ترشــم ذاتــك بعالمــة الصــليب. قبــل أن تقــول أي شــيء  اخلــاطئ" قــل هــذه
 قلبك "ياريب يسوع املسيح ابن اهللا احلي ارمحين أنا اخلاطئ". ألي إنسان قل يف

 قانون التلمذة

 خملصك.اغفر زالت اآلخرين مثل سيدك و  -

 بل أطلب الرمحة والغفران لكل خليقة اهللا. ،ال حتمل حقداً أو غضباً على أحد -

 وذلك حبفظ وصاياه. ،ش حتت سلطان الرب يسوع املسيحعِ  -

ىل مـا يقولـه إوال تلتفـت  ،التناول من األسرار املقدسة كل يـوم لكـي حتيـا باملسـيح يسـوع -
دائمـــاً توبـــة  وتنـــاول ولـــيكن يف قلبـــك فتعـــال ،النـــاس عـــن هـــذا الســـر. الـــرب يســـوع يـــدعوك

 دائمة.
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 ورشــــومات ،ألن اجلســــد طــــاهر بســــبب محــــيم ميــــاه املعموديــــة ؛ال هتــــتم بنظافــــة اجلســــد -

 املريون رشومات أبدية ال تنحل.

 إقرأ الكتاب املقدس حسب ترتيب الكنيسة (القطمارس). -

 ألنه يوم القيامة. ؛ويوم األحد ،ألنه يوم الصلبوت ؛احفظ يوم اجلمعة -

 ويوم األحد بالفرح بالقيامة. ،احفظ يوم الصلبوت بالصوم على قدر قدرتك -

 بل كن "انسان اهللا الذي يسعى للسالم". ،ال تدخل يف مناقشات غبية مع أحد -

ألنــك  ال تــدافع عــن أحــد إال إذا كنــت شــاهد عيــان وال تــردد مــا تســمعه عــن اآلخــرين -
 شاهد عيان. لست

 ألنه إنسان مثلك فال تثقل عليه. ؛ مبا هو ضروريق أب اعرتافك إالَّ ال تره -

ـــد  إجعـــل كلمـــات ووصـــايا الـــرب يســـوع قبـــل أي كلمـــات أو وصـــايا النـــاس حـــىت ال - تعب
 وختدم سيدين دون أن تدري.

ذاتــك  فــال تبحــث عــن مصــدرها وال ترهــق ،إذا هامجتــك أفكــار شــريرة مهمــا كــان نوعهــا -
تقـف أمامـه  فـال ،الشـرير مثـل انسـان جمنـون يرمـي النـاس باحلجـارةألن  ؛بالدفاع عن نواياك

 بل انصرف وانتهر الفكر باسم الرب يسوع. ،لئال جيرحك

مــن  إذا كــان للمحبــة والســالم واخلــري فهــو ،إذا مسعــت صــوتاً باطنيــاً يف قلبــك ال تنــزعج -
 أما إذا كان للشك واإلدانة واخلوف انتهره باسم الرب يسوع. ،اهللا

 من أجل كل الذين تقابلهم وتراهم وتعاشرهم لكي تدوم حمبتك هلم.صلي  -

الـرب يسـوع  القلب املنشغل باسم الرب يسوع ال خيطئ أبداً .. وإن أخطأ جيـد يف اسـم -
  تعزية وشفاء.
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 رابع
ً
 ا

 

 

 ذكريات وحوار
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-١- 

 اسم الرب يسوع

 

مل تَِغـــــب عـــــن قلـــــيب؛ ألنـــــك جبهـــــد قليـــــل، جعلتـــــين أُحـــــب صـــــلوات الكنيســـــة أُم 
: "ِاحفــــــظ ١٩٥٧الشــــــهداء. ال تــــــزال هــــــذه الكلمــــــات الــــــيت مسعتهــــــا ألول مــــــرة، رمبــــــا يف 

اإلبصـــــاليات لكـــــي حتفظـــــك وحتفـــــظ قلبـــــك يف حمبـــــة الـــــرب يســـــوع"، أقـــــول ال تـــــزال هـــــذه 
توعب هـــذه احلقيقـــة الـــيت الكلمـــات تـــرن يف عمـــق أعمـــاق قلـــيب، ومتـــر ســـنوات قبـــل أن أســـ

يب ضـــيفاً، وكانـــت  ذكرهتـــا يل مـــرة أثنـــاء رفـــع خبـــور عشـــية، وكـــان املـــرض والتعـــب قـــد حـــلَّ 
العبـــارة: "امســـك طيـــب مســـكوب"، ونظـــرت إيلَّ بإشـــفاق وقلـــت: "الطيـــب املســـكوب" يف 
اســم الــرب هــو حضــوره اإلهلــي بــالروح القــدس، "عــارف ده"؟ ونزلــت الــدموع مــن عينيــك، 

الرب يسوع يكفي ليشعل قلب أي ُحمب بنار روحية أبديـة ال تقـوى عليهـا مث قلت: "اسم 
ألنـك كنـت تريـد  أي اسم، ده اسم اخلالص". وسَكتَّ  اخلطية. وهو أصله موش اسم زي

أن تعرف إن كنت أفهـم .. كنـت يف بدايـة الطريـق، وبعـد هـذه السـنوات الزلـت يف البدايـة 
اسـم الـرب يسـوع هـو اللـي "مث قلـت:  وأمسكت بيدي وسـرنا حنـو مقصـورة مـار مينـا،… 

مجـــع كـــل ده: مـــار مينـــا، وأنـــت، وأنـــا؛ ألنـــه اســـم احلضـــور اإلهلـــي فينـــا. ُمـــش إحنـــا بنقـــول 
عمانوئيــل إهلنــا يف وســطنا اآلن مبجــد أبيــه، يعــين هــو ده كــالم وال دي احلقيقــة اللــي أعلــى 

 ."من الكالم

مــة واحــدة: يــا ُمــش قــادر تصــلي علشــان تعبــان؟ الزم اســم الــرب يســوع، ولــو كل"
يسوع؛ ألن املالك قال للست العدرا (العـذراء مـرمي) ويـدعى امسـه يسـوع ألنـه خيلـص شـعبه 

 ."من خطاياهم
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الرب ملا يسـمع امسـه، بيسـمع واحـد خـروف مـن خرفانـه زيـك بينـادي عليـه، فـال "
يرتكـــه يف خطـــر ألنـــه الراعـــي الصـــاحل الـــذي يبحـــث عـــن اخلـــروف، فكيـــف ينســـى خـــروف 

 ."طيب مسكوب"متر السنوات، ويبقى االسم ؟ و "بينادي عليه
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-٢- 

 لطاهرتني اللتني بال عيب وال دنسيديه ا

 

هــي الكلمــات الــيت تســبق تقــدمي الــرب جســده، ومسعتهــا مــرات عديــدة .. ولكــن  
، ”الطـاهرتني اللتـني بـال عيـب"كعادة أيب الروحي يسأل إن كنت أفهم. وملا سـألين قلـت: 

مث سـأل طيـب وبـال “وابتسـم ابونـا مينـا .. ”. هي إشارة إىل محل الفصـح الـذي بـال عيـب
، ”مــش كفايــة“فقــال: ”. ألن الــرب بــال دنــس“؟ ومل أجــد إالَّ اإلجابــة الســريعة: ”دنــس

بـــال دنـــس؛ ألن اهللا إللـــي بـــال دنـــس، هـــو وحـــده الـــذي يرفـــع ويغســـل دنـــس “مث أضـــاف: 
 ”.الدنس اللي يفَّ واللي فيك، وهو الغسل اللي احنا بناخذه يف السر اجمليد اإلنسان.
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 الهوته مل يفارق ناسوته

 

األخـري.  االعـرتافقال يل عندما سألته: ملاذا يضـع صـينية احلمـل فـوق رأسـه عنـد 
يــا ابــين ده عظمــي بيــرتعش ألن رب اجملــد “وبــدا مــرتدداً ولكنــه نظــر إيلَّ يف عطــٍف، وقــال: 

الهوتــه  :يد األرض والســماء اجلــالس علــى الشــاروبيم أمــامي أنـا العبــد اخلــاطئ وأنــا بقــولسـ
مل يفــارق ناســوته حلظــة واحــدة، واعــرتف إىل الــنفس األخــري. يعــين دي كلمــات ناريــة عــن 
الهوت الرب الـذي ال يفارقنـا حنـن اخلطـاة ألنـه حمـب البشـر الصـاحل. املسـيح إهلنـا يكشـف 

 ”.ليك جمد أسراره احمليية

ش أقـــوى مـــن نعمـــة الـــرب و واخلطيـــة مـــ ،والدينونـــة رفعهـــا ،النعمـــة غلبـــت املـــوت"
. قــوة "حيثمــا كثــرت اخلطيــة ازدادت النعمــة"علشــان كــده أحنــا بنقــول يف القــداس:  ؛يســوع

 ."اخلطية يف اليأس وانعدام الرجاء، لكن قوة النعمة يف احلياة األبدية بالرب يسوع املسيح

 وبعد يا أيب،

وحَّـــدت ذاتـــك بكـــل الكنيســـة، وأنـــت شـــفيٌع يف  ،ألنـــك بالصـــالة ال زلـــت معنـــا
ــــل بصــــوت عــــال:  ــــل نصــــف اللي ــــردد يف حتلي ــــت ت ــــك ظُلمــــت، وكن احكــــم "املظلــــومني ألن

 ."للمظلومني

ـــا ال زلنـــا ننشـــد:  لقـــد طالـــت ســـنوات الظلـــم، ولكـــن غـــزارة الرمحـــة مل تنقطـــع ألنن
  ."مرامحك يا إهلي كثرية جداً .."
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 احملبة ال تسقط 
ً
 أبدا

 

وبعـــد القـــداس كـــان مشـــغوالً  ١٩٥٨يف حـــديث أذكـــره؛ ألنـــه كـــان يف رفـــاع صـــوم 
بأمٍر ما، فهو قليل الكالم. كنت أحرتم صمته وكنت أهاب وجوده، ولذلك إذا كـان لـديَّ 

ــا عــن حياتــه اخلاصــة فلــم أجتاســر وال مــرة  ،ســؤاٌل، فهــو دائمــاً عــن الطقــس والليتورجيــة، أمَّ
 قال هو شيئاً خاصاً. واحدة أن اسأل إالَّ إذا

ل ُكـــ"فقلـــت نعـــم. قـــال:  "جعـــان؟"وعنـــدما أعطـــاين قربانـــة محـــل كاملـــة قـــال يل: 
اجلـوع "القربانة كلها وخليك طيب القلب سيب بركة للست الوالـدة (يقصـد أمـي). وقـال: 

أصالً يف القلب ويف العقل، وأصل اجلوع هو طلب النفس هللا لكـي يعطيهـا احليـاة األبديـة، 
العقـــل هللا ينشـــأ جـــوع اجلســـد للطعـــام ألن الطعـــام ضـــروري للبقـــاء يف هـــذه  لكـــن مـــع جـــوع

احليــاة الرتابيــة. احملبــة اإلهليــة هــي شــبع العقــل واجلســد معــاً واحملــب يصــوم بــدون تعــب؛ ألن 
 ."القلب مشغول مبا هو أهم

أبونـا عبـد املسـيح املسـعودي كـان "كأنه يسرتجع ذكـرى معينـة. مث قـال:   ،وَصَمتَ 
؛ ألن السقوط ُهِدَم بالصليب، والقيامة رفعتنـا للحيـاة "احملبة ال تسقط أبداً ": يقول للرهبان

األبديــة ولــذلك كــان يعــزِّي الرهبــان بــأن عــدم حمبــة اإلنســان ال تغــريِّ حمبــة الــرب يســوع؛ ألن 
الــــرب يســــوع ال ميكــــن أن يفقــــد أمانتــــه؛ ألن أمانــــة الــــرب هــــي دمــــه وجســــده. ولــــذلك يف 

 ".أن نرمتي يف حبر حمبة اهللا أوقات التعب والكسل علينا

يا يسوع يا ريب يا حمب البشر، احملبة ال تسـقط؛ ألنـك أقمـت احملبـة مـن "مث قال: 
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 ."السقوط اآلدمي وجعلتها قوة الشركة

 ."َمن ُحيب، يصوم بال تعب"

 صلِّ ألجلنا لكي يرفع اهللا الظلم.يا أيب 
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 حملات من تعليم
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 قداسة البابا كريلس السادس

١٩٥٩ – ١٩٥٦ 
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 كلمات قصرية

 

 + كلمُة احلِق دواٌء للقلب.

+ أنت أعظُم من كل ما يقوله الناُس عنَك، سـواء أكـان مـدحياً أو شـتائم؛ ألنـك 
ابُن اهللا حسب نعمة ربنا يسوع املسـيح، فـال تكـن صـغرياً وتسـمع املـديح فُتحبَّـه، وال تكـن 

 حقرياً تتضايق من الشتائم.

+ َمـــن كـــان املســـيُح هـــو هـــدَف حياتـــه وغايتـــه، ال جيـــد فرحـــاً وال حزنـــاً يف العـــامل. 
 يفرح بالرب كل حني، ويتأمل إذا ابتعد عن الرب.

+ ال تســــمع ملــــن يعلِّــــم بــــأقواٍل كثــــرية؛ ألن حمــــب الكــــالم فــــارٌغ مــــن نعمــــة الــــروح 
 القدس.

اخلبــز واخلمــر لكــي يتحــوال إىل جســد  + عنــدما نطلــب حلــول الــروح القــدس علــى
ــدنا روح يســوع املســيح بالذبيحــة،  الــرب ودمــه، فإننــا نطلــب نفــس احللــول علينــا لكــي يوحِّ

 وجيعلنا واحداً مع الرب.

+ التناول كل يوم هو ختلِّ تامِّ عن وجودي يف كياين؛ لكي أُوجـد يف املسـيح كمـا 
 قال معلمنا الرسول بولس.

ــــُل صــــلوات الكن يســــة عــــن أي صــــالٍة أخــــرى؛ أل�ــــا جتمعنــــا مــــع الكنيســــة + أَُفضِّ
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 اجلامعة، وصاليت اخلاصة جتيء يف نفس إطار صلوات الكنيسة.

+ إبصـاليات السـم الـرب يســوع هـي نشـيد حمبـة القلــب للـرب يسـوع، فـال ترتكهــا 
 مهما كانت ظروف حياتك؛ ألن من حيب ينادي اسم احملبوب.

لكــــي تــــرتك اإلفــــراط يف حمبــــة + مــــع بديــــة كــــل صــــوم، عليــــك أن تفحــــص قلبــــك 
 الذات، وأن حتب ذاتك يف املسيح فقط.

ـــرب  ـــُح النيـــة واإلرادة اخلاصـــة مـــن أجـــل حمبـــة ال + جحـــُد الـــذات احلقيقـــي هـــو ذب
يسوع، فال تقع يف جحد الذات املزيَّف الذي هـو كراهيـُة الـنفس؛ ألن َمـن يكـره نفسـه قـد 

ـُر الكثـري يف خفايـا أدخل الكراهيَة يف قلبه، ومىت دخلت القلب، صـارت مثـ ل اخلمـرية، ختمِّ
 القلب، وتظهر يف الغضب واالنفعال، ورد الشتائم واحتقار اآلخرين.

+ حســــب اختبــــاري، ال ميكــــن إلنســــاٍن أن يعلِّــــُم إنســــاناً آخــــر بــــالكالم، ولكــــن 
 التعليم احلقيقي هو القدوة واملثال الصاحل.

الـــواعظ فيهـــا  + كلمـــات الـــرب يســـوع قليلـــة جـــداً، فكيـــف تصـــبح عظـــًة يصـــول
 وجيول مشاًال ومييناً حىت يتوه القلب عن املعىن والغاية من كالم الرب نفسه؟!

+ قارن بني عظات القـديس يوحنـا ذهـيب الفـم، وعظـات وعَّـاِظ هـذه األيـام، جتـد 
أننا يف هذا الزمان تركنا احملبة اإلهلية وتركنا التعلـيم عـن الرمحـة اإلهليـة الـيت ال حـدود هلـا، وال 

 إىل خطايا الناس. تنظر

 + َمن كان اتكاله على اهللا ال خياف حكم الناس، وال املرض، وال حىت اجلوع.

 وكل خوف يكشف لنا عن نقٍص يف اتكالنا أو يف حمبتنا.

 أيب .....
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وجــدُت هــذه املــدونات يف مفكــرة قدميــة، وعنــدما أعــدُت قراءهتــا، ِكــدُت أمسُعــَك 
 تقول يل: "يا ابين يا حبيب أبوك".

أن غـــادرت هـــذه احليـــاة الفانيـــة، صـــار الـــذين يســـلكون مثلـــك قالئـــل، فقـــد  منـــذ
حتولت األسقفية إىل زعامة سياسـية، وفـََقـدت األبـوة، وحتـول الكهنـوت إىل سـلطان، وفـََقـَد 

 اخلدمة، ولذلك غابت روح الصالة.

 صلِّ من أجلنا لكي نعود إىل درب القديسني.
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ً
 يوم الدينونة احلاضر دائما

 

 ين بسؤاٍل غريب: احلكم صدر من احملكمة والَّ لسة؟باغت 

ومل يكن يل قضايا يف أية حمكمة، فقلـت لـه يف دهشـة: حكـم حمكمـة مـني وملـني؟ 
 ا ابين. ربُّ اجملـد رفـع حكـم املـوت وأعطانـا حريـة أوالد اهللا.يفقال: حكم مرياث امللكوت 

 يعين يوم الدينونة عندنا كل يوم، واحتكم يلَّ وليك بالرمحة واخلالص.

احــرتس لنفســك ألن بدايــة طريــق امللكــوت عنــدك. احنــا عربنــا مــن الدينونــة جملــد  
أوالد اهللا .. مــوش ملَّــا بنرشــم الصــليب بنقــول: والــروح القــدس، وأيــدك بــرتوح مــن الشــمال 

 م باحلياة.يعين ما عليكش حكم باملوت، بل حك ؟لليمني
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 املسيح نور العامل الذي ال يغيب

 

بفــرتة مــرض طويلــة، انقطعــت فيهــا عــن الدراســة باإلكلرييكيــة قرابــة ثــالث  مــررتُ  
ســنوات، ويف أثنــاء شــدة املــرض، جــاء عيـــد مــار مينــا، وكنــت مــرتدداً يف حضــور القـــداس، 

ل يل ابالزيـت، فقـولكين صارعت األمل وذهبت حلضور العشية، وطلبت مـن أيب أن يـرمشين 
مسعــاً وطاعــة يــا ســيدي. أنــت خــايف متــوت؟ طيــب الســنة اجلايــة أنــا وأنــت وهــو يبتســم: 

هنكون هنـا يف الكنيسـة، وهتحضـر عيـد مـار مينـا معانـا. خـايف يـا ابـين؟ فقلـت لـه: نعـم. 
فقـــال: اخلـــوف مـــن املـــوت إشـــارة مهمـــة؛ أل�ـــا عالمـــة علـــى غيـــاب اإلميـــان باحليـــاة األبديـــة 

ب لينا. اللي عنـده إميـان الزم يعـرف أن رب اجملـد يسـوع هـوَّ نـور العـامل الـذي عطية اهللا اآل
ال يغيــب. اخلــوف والشــك واحلــرية خيلــوك حتــول نظــرك عنــه، وتشــوف عتمــة احليــاة، ولكــن 

 اإلميان يعيد إليك نور رب اجملد.

القــداس، قــال يل: كــل ســنة وملَّــا أعطــاين بركــة  .ورمشــين بالزيــت، وحضــرت القــداس
 ، السنة اجلاية هتخدم معايا هنا يف هيكل مار مينا.يبوأنت ط

 ).١٩٥٨(مذكرات عام 
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 عشية وباكر وترتيب التدبري

 

هــي بدايــة اليــوم؛ ألن الكتــاب املقــدس يقــول: وكــان  -كمــا كــان يقــول-عشــية ال 
مساء وكان صباح، فاخللق يبدأ باملساء والليل. وقال أيضاً إن أبونا عبـد املسـيح املسـعودي 
الرباموســي كــان يعلِّــم بــأن زمــان الليتورجيـــة نقــل الرتتيــب إىل ترتيــب التــدبري؛ ألننــا نبـــدأ يف 

بدايــة التــدبري، ودخــول املســاء والليــل هــوَّ يف صــالة العشــية؛ ألن العشــية هــي ظهــور  املســاء
الــرب بعــد قيامتــه مــن األمــوات؛ ألن، حــىت اليــوم اجلديــد، يــوم األحــد أي يــوم قيامــة الــرب، 

ة ذلـــك اليـــوم"، أي اليـــوم الثـــامن. والبخـــور هـــو تقدمـــة للثـــالوث؛ ألننـــا رائحـــة جـــاء "عشـــي
 ائحة الفردوس واحلياة اجلديدة غالبة املوت.ر )، وهي ١٥: ٢كور   ٢( املسيح الذكية

وصالة نصف الليل هي صالة لقاء العريس، واالستعداد ليوم الدينونـة، ولكننـا ال  
ل الـرب القـائم مـن بـني األمـوات كمـا قـال اإلجنيـل: نقابـب؛ ألننا يف بـاكر نقف عند الدينونة

 .)؛ ولذلك يُقرأ إجنيل القيامة على مدار السنة٩: ١٦"وبعد ما قام باكراً ..." (مر 

لكنيســة افقــال: إ�ـا صــلوات  ؟وظـلَّ ســؤاٌل حيـريين: ملــاذا األواشــي يف عشـية وبــاكر 
هــو الـذي يفــرح بصــلوات  الـيت تنــزع عـن صــلواتنا اخلاصــة كـل أنانيــة؛ ألن الــذي جحـد ذاتــه

 األواشي.

قــال هــذه الكلمــات وكانــت الــدموع متــأل عينيــه؛ ألنــه أضــاف بعــد ذلــك: لــو جــاء 
  �ارت الكنيسة من الداخل ونال العدو سلطاناً عليها.الجيٌل حيتقر ترتيب عشية وباكر، 
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 يا مالك هذه الذبيحة

 

مل أكن أعرف َمن هو مالك الذبيحة الطائر إىل العلو هبذه التسـبحة. وملـَّا سـألته،  
قال: حسب التسليم الكنسي هو املالك ميخائيل الذي بشَّـر النسـوة بالقيامـة، وهـو رئـيس 

، وهــو الــذي يرافــق احلمــل ابــن اهللا كخــادم لــه، و�ايــة اخلدمــة هــي جنــد القــوات الســماوية
 ة القوات السماوية.بداية قداسنا حنن حبراس

ألن األنبــا شــنودة رئــيس املتوحــدين يف عظــة البصــخة قــال: إن اآلب يرســل مالكــاً  
حلرســة كــل مــؤمن، ومــالك آخــر حيرســه بالليــل، وعنــد يــوم النياحــة ســوف نرامهــا ونعرفهمــا؛ 
وسوف جييء كل منهما مع الـرب يسـوع املسـيح لكـي نـدخل املـرياث السـماوي يف انتظـار 

ـــا دم يـــوم الدينونـــة،  ولـــذلك حنـــن نطلـــب أن حيمـــل املـــالك ميخائيـــل صـــلواتنا ألنـــه يـــرى فين
احلمــل ابــن اهللا، ويضــم الكنيســة إىل القــوات الســمائية، ولــذلك، خامتــة القــداس هــي بدايــة 

 دخولنا إل السماء.
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 االعرتاف األخري يف القداس

 

حيــين كــان يصــلي كــل كلمــة بكــل خشــوع، وهــو يرفــع الصــينية فــوق رأســه، وكــان  
َمـن يحمـل جسـد رب القـوات ربنـا وإلهنـا ، ولـذلك كـان يقـول: رأسه وهو حيمل الصـينية

 ومخلصنا يسوع المسيح، فقد صار مثل مركبة الشاروبيم حاملة العرش اإللهي.

وكانــت رشــومات اجلســد والــدم بعــد اســتدعاء الــروح القــدس تــتم بدقــٍة وخشــوع،  
يقفون خـارج اهليكـل، وهـو يرشـم اجلسـد  وقال مرًة بصوت ال يكاد يسمعه أحد من الذين

. وَصـَمَت؛ ألنـه الَحـَظ أنـه ارشـمني يـا سـيد بعالمـة ُملـك جاللـك األبـديبالدم الكـرمي: 
لــــيس وحــــده. وبعــــد اخلدمــــة قــــال يل: يــــا ابــــين أنــــت مسعتــــين وأنــــا بقــــول حاجــــة مــــوش يف 

. فقلت له: نعم، قلت ارمشين يا سيد بعالمة ُملك جاللـك األبـدي. وابتسـم، مث اخلوالجي
. وتــردد، مث قــال: طيــب مــادام مسعتــين، يبقــى قــال يل: ومسعــت أيــه تــاين؟ فقلــت: دي بــس

 ."ألنني ميراثك األبديتعرف الباقي: "

يا ابني، عنـد رشـم الجسـد بالـدم، يرشـم الـرب يسـوع، الكنيسـة كلهـا بعالمـة  
 ألن رشم الجسد هوَّ ختم ملك الملوك رب القوات يسوع المسيح ربنا. الصليب؛
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 للقمص مينا املتوح

 قداسة البابا كريلس السادس
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ً
 أوال

 إبصالية السم ربنا يسوع املسيح

 

 ترتيب األب مينا المتوحد

 (قداسة البابا كيرلس السادس)

 )١(الحروف األبجديةمرتَّبة على 

 

  

 .١٩٥٧دير مار مينا أغسطس  –مصر القدمية  –مية دنقلها تلميذه اخلاطئ عن كراسة ق )١(
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 اشتاقت نفسي إليك ............ يا ريب يسوع املسيح رجائي.

 أنت كنز حيايت .................. يا ريب يسوع املسيح أعين.

 بركة امسك تكفيين ............... يا ريب يسوع املسيح أعين.

 تعاىل يا ريب يسوع وأنر حيايت .... يا ريب يسوع املسيح أعين.

 ل خطاياي أنت امحله عين ... يا ريب يسوع املسيح محل اهللا.ثق

 مجال حمبتك يضبط خويف ...... يا ريب يسوع املسيح خملصي.

 محلك هني ونريك خفيف ....... يا ريب يسوع املسيح حيايت.

 خدرك السماوي هو غاييت ..... يا ريب يسوع املسيح قدسين.

 سوع املسيح أعين.درب صليبك هو دريب ........... يا ريب ي

 ذنويب يا رب ال تذكرها .......... يا ريب يسوع املسيح أعين.

 راحة نفسي عندك وحدك ....... يا ريب يسوع املسيح عزائي.

 زدين إمياناً مبحبتك .......... يا ريب يسوع املسيح حمب البشر.

 سعادة وفرح قليب فيك ..... يا ريب يسوع املسيح أنت جمدي.

 تعرفها ............. يا ريب يسوع املسيح قويت.شدائدي أنت 

 صد عين أفكار العدو ...... يا ريب يسوع املسيح أنت حصين.
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 ضعفي ال خيفى عليك ....... يا ريب يسوع املسيح أنت ثبايت.

 طلبتك من كل قليب . يا ريب يسوع املسيح أنت عريس نفسي.

 الراعي احلقيقي.ظلل عليَّ بظل جناحيك  يا ريب يسوع املسيح 

 عوين أنت وقياميت .......... يا ريب يسوع املسيح ملك الكل.

 غنيمة حيايت هي أمسك .. يا ريب يسوع املسيح خملصي الصاحل.

 قادر أنت ورحيم .............. يا ريب يسوع املسيح شددين.

 كالمك أحلى من العسل ....... يا ريب يسوع املسيح فهمين.

 ن يا ريب يسوع املسيح مع اآلب والروح القدس.لك العظمة والسلطا

 معرفًة وأدباً علمين ....... يا ريب يسوع املسيح ميناء خالصي.

 نوَّر حيايت وحصنها .......... يا ريب يسوع املسيح أنت إهلي.

 هذيذي الدائم هو امسك ............ يا ريب يسوع ال تنساين.

 ح خملصي الصاحل.وعدك باخلالص وعد حق يا ريب يسوع املسي

 ال ترتكين عنك ................ يا ريب يسوع املسيح سالمي.
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 حاشية لألب مينا المتوحد:

يــا رب أرحــم الكاتــب والقــارئ والناســخ، وأعــط بركــة أمســك ملــن يصــلي بشـــفاعة  
ـــا رب عبـــدك  ـــا. أحفـــظ ي ـــور، والشـــهيد مـــا مـــرقس، والشـــهيد مـــار مين الســـت البتـــول أم الن

ا وأعطــه مرياثــاً مــع شــهيدك مــار مينــا ونصــيباً مــع آبائنــا الرهبــان األنبــا الراهــب باالســم مينــ
 أنطونيوس واألنبا مقاريوس واآلباء الروميني مكسيموس ودوماديوس.

 من حيب العامل خيسر نفسه، وخيسر العامل، ويفقد مرياثه. 
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 أجبدية احملبة اإلهلية

 

 األلف

َأِحْب الرب إهلك ِمـْن كـل قلبـك، وفكـرك، وَأِحـْب قريبـك كنفسـك. هـذه الوصـية  
 لن تتغريَّ حىت يف حياة الدهر اآليت.

 الباء

 بدُء احملبِة هو اهللا، وَمْن يبدأ بغري اهللا يتوه ِمنه الطريق. 

 التاء

اخلـوف. توبـة احملبـة فيهـا العـزاء، والثقـة يف مـراحم اهللا، توبُة احملبة ليست مثـل توبـة  
 وتوبة اخلوف فيها عذاب ورعب الدينونة.

 الثاء

 ثقُة النفس يف املسيح وحده، هي اليت تُعطي النفس ثقًة يف غفران حمبته. 

 الجيم
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 مجَاُل احملبة ال يُقاَرن بأي مجاٍل آخٍر، ألنه مجَاُل اهللا. 

 الحاء

  ٌ  ، ولذلك قال الرب امحلوا نريي عليكم ألن محلي خفيف.ِمحل احملبة هنيِّ

 الخاء

خدمــــُة احملبــــة هــــي خدمــــة يســــوع الــــذي خــــدمنا، وغســــل أقــــدامنا، ويغســــل عــــار  
 خطايانا كل يوم.

 الدال

ستحيل، ولذلك قال الرسول إ�ا ُتصدِّق كل شيء. 
ُ
 دالة احملبة تطلب امل

 الذال

الصـــليب، ولكنـــه ال ميكـــن فصـــله عـــن جمـــد ُذل احملبـــة تـــراه يف صـــورة العبـــد ومـــوت  
 احملبة، وحالوة خدمتها.

 الراء

 رضاُء احملبِة ال ينتهي، ولكنه َيشبُع بالقليل. 

 الزين

 زينة احملبة تبقى، أل�ا زينة مجال اهللا. 

 السِّين

مسُع احملبة ليس مثل مسع الكراهيـة، فاحملبـة تسـمع كـل األشـياء، وال ختتـار مـا حتـب  
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ــا الكراهيــُة، فهــي حتــب أْن تســمع القبــيح والشــرير، وجتــد  ومــا تكــره، ألنَّ  احملبــَة ال تكــره، أمَّ
 لذًة ظاهرًة يف مساع خطايا الناس.

 الشين

 شيمة احملبة يف أ�ا ال تسأل عن أجٍر، وال تتوقعه، وال تفكِّر فيه. 

 الصاد

ي تتكـئ َصْدُر احملبِة هـو أكـرب صـدٍر جيمـع كـل اخلليقـة املنظـورة وغـري املنظـورة، لكـ 
 يف حضن اآلب.

 الضاد

 ضد احملبة هو الشيطان نفسه. 

 الطاء

ِطلبــة احملبــة ليســت مثــل أي طلبــة أُخــرى، فهــي ال تطلــب مــا لنفســها، وال ترضــى  
 إالَّ باهللا نفسه.

 الظاء

 ِظلُّ احملبة هو التواضع، ال يفارقها أينما ذهبت. 

 العين

 ب، وتعمل إلصالحها.العيو  -بالرجاء  -عني احملبة ترى احملاسن، وترى  

 الغين
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 ُغربُة احملبة هي الُبغضة، وَمْن تغربت عنه احملبة، تغرب عن اهللا. 

 الفاء

 فريضُة احملبِة الوحيدة هي الصليب. 

 القاف

 قوة احملبة يف أ�ا ال تتوقف، وال ترتاجع أمام املصاعب. 

 الكاف

 كفاية احملبة يف أْن تبقى حمبًة، فهي تكتفي جبوهرها. 

 الالم

ملعان احملبة أبـدٌي؛ ألنـه ملعـان روح احملبـة، روح يسـوع، الـروح القـدُّس الـذي سـكبه  
 ).٥: ٥اآلب يف قلوبنا (رو 

 الميم

 موعد احملبة هو احلياة األبدية. 

 النون

 نور احملبة هو نور الثالوث، ِمْن اآلب ُيشرق باالبن، ويُعطى بالروح القدُّس. 

 الهاء

 جوهرها.هبة احملبة، هي احملبة، أي  
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 الواو

وداعة احملبة يف أ�ا حتتمل كل األشياء، وتصـرب علـى كـل شـيء حـىت تفـتح طوفـان  
 الغفران.

 ال

 ال، تقوهلا احملبة للشَّر وحده. 

 الياء

ميــني احملبــة هــو عــرش االبــن الوحيــد، حيــث ميلــك علــى كــل شــيء، وميـُـن احملبــة بــال  
 شروٍط، وعطاياها هي كل شيء حىت جسده ودمه.

تنا والــــدة اإللــــه القديســــة مــــرمي الشــــفيعة املؤمتنــــة أمــــام ربنــــا يســــوع املســــيح يــــا ســــيد 
 اشفعي فينا أمام ربنا يسوع املسيح لكي يغفر لنا خطايانا.

 ١٩٥٧مار مينا مصر القدمية مايو      
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رثوذكسية
ُ
 أجبدية األ

 

 األلف

 أوَّل كل األشياء هو رشم الصليب، به نعمل كل األشياء. 

 الباء

اإلميــان هــو جتسُّــد ربنــا يســوع املســيح ابــن اآلب األزيل، واملولــود منــه قبــل كــل  بــدء 
 الدهور، والذي جاء خلالصنا.

 التاء

ــــروح   ــــد، وبنعمــــة ال ــــن الوحي ــــة االب ــــالوث، وبإلوهي تــــدبري اخلــــالص هــــو اإلميــــان بالث
 القدس، روح اآلب السماوي، وانتظار حياة الدهر اآليت.

 الثاء

تنقطــــع هــــي ُمالزمــــة اســــم ربنــــا يســــوع املســــيح يف إنســــاننا ثاؤريــــا القلــــب الــــيت ال  
 الداخلي، فهو الذي يكشف لنا كل أسرار الدهر اآليت.
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 الجيم

مجع ربنا يسوع املسيح كل شيء يف السماء وعلـى األرض، وجعـل االثنـني واحـداً  
باَرك اإلهلي.

ُ
 يف شخصه امل

 الحاء

قدَّســـ 
ُ
نـــة ة عـــروس الـــرب املزيَّ ِحـــب الـــرب إهلـــك مـــن كـــل قلبـــك، وِحـــب الكنيســـة امل

 مبواهب الروح القدُّس.

 الخاء

 َخبـُر احلياة هو بشارة ربنا يسوع املسيح. 

 الدال

دالتنــا الدائمــة عنــد اآلب، هــي يســوع املســيح االبــن الوحيــد الــذي هــو قــائٌم عــن  
 ميني اآلب، والذي ُيسَُّر بشفاعة أُمه احلنون سيدتنا والدة اإلله.

 الذال

ألن ربنـا يسـوع  ؛ربنا يسـوع املسـيح، هـي عطيـة الـروح القـدُّسذكرى موت وقيامة  
 قال عن الروح القدُّس "يُذكِّرَُكم بكل ما قلته لكم".

 الراء

 رئاسٌة بال حمبة وبال بذل، هي رئاسة الشيطان. 

 الزِّين
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زينــــة احليــــاة األُرثوذكســــية احلقيقيــــة هــــي الصــــالة، والتشــــبُّه بالقديســــني مثــــل مــــار  

 إسحق، ومار مينا.

 السين

سعادة الروح ليست مثل سـعادة اجلسـد، ألنَّ سـعادة الـروح تـدوم وسـعادة اجلسـد  
 مؤقتة.

 الشين

 شفاعة القديسني تنفع التائبني. 

 الصاد

صـــار االبـــن الوحيـــد إنســـاناً، لكـــي يصـــري اإلنســـان ابنـــاً لـــآلب بنعمـــة ربنـــا يســـوع  
 املسيح.

 الضاد

احليــــاة، وتطلــــب كــــأس العــــامل  َضــــعف الــــروح هــــو يف أْن تشــــرب نقطــــة ِمــــن كــــأس  
 كامًال.

 الطاء

طلبـة القلــب يف الصــالة الربانيـة هــي أْن نأكــل خبـز اهللا النــازل ِمــن فـوق، ِمــن عنــد  
"ُخبزنـــا الـــذي للغــد أعِطنـــا اليــوم"، والتنـــاول كـــل يــوم هـــو اعتمادنـــا  :اآلب، كقولــه لـــه اجملــد

 الدائم على نعمة احلياة اليت لربنا يسوع املسيح.

 الظاء
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ابن اهللا يف اجلسد لكي يظهر اجلسدانيون يف السـماء مـع القـوات السـمائية، ظهر  

 ولكي ُيصبح آدم مواطناً مسائياً.

 العين

عطيٌة تفوق كل مثٍن، ويعجز اللسان عن وصفها، هي عطية اآلب السـماوي لنـا،  
 أي ابنه الوحيد الذي أعطانا بالروح القدُّس أسرار الكنيسة السبعة.

 لغينا

قدَّسِغىن األُ  
ُ
كتابات القدِّيسني، الشـهداء، والنُّسـاك لُبَّـاس   ،رثوذكسية: الكتاب امل

 الصليب.

 الفاء

فــداُء كــل إنســاٍن، هــو ربنــا يســوع املســيح نفســه، فقــد فــدانا ِمــن العبوديــة بعطيــة  
البنــوة، وِمــن اخلطيــة بعطيــة القداســة، وِمــن املــوت باحليــاة، وِمــن الفســاد بالقيامــة، لــه اجملــد 

  األبد آمني.دائماً إىل

 القاف

قــدَّس، وأســرار الكنيســة،  
ُ
قــوة حياتنــا ِمــن الــروح القــدُّس الــذي أعطانــا الكتــاب امل

 والصلوات، ورشم الصليب، وحدََّد شفاعة القديسني.

 الكاف

كنــزنا الوحيــد الـذي نطلبــه دائمـاً، ونفــتِّش عنـه بلجاجــٍة، هـو أْن نقتــين ربنـا يســوع  
 املسيح.
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 الالم

 احلقيقي، هو أْن تبكي إذا فـََقَدت حمبتها للمسيح.لوم النْفس  

 الميم

مديح القديسـني يُغـذِّي الـنْفس بالشـجاعة، والثقـة يف مـراحم اهللا، ومتاجيـد السـت  
 العذراء، ومارمينا هي حالوٌة تفوق حالوة العسل.

 النون

هـي يف �اية حياتنا مثل بدايتها، ألننا نُولد ِمـن ميـاه املعموديـة يف املسـيح لكـي ننت 
 مياه �ر احلياة النابع ِمن عرش اهللا يف أُورشليم السمائية.

 الهاء

ال ينقطــع، هــو تســبيح الســمائيني، وَمــْن يشــرتك فيــه يعــرف معــىن  Hwcهــوٌس  
 رُتب الكنيسة، وبشكل خاص، السُّواح القديسني.

 الواو

ــــــب  جتــــــدها وديعــــــة األُرثوذكســــــية  ــــــة، وُكُت يف اخلــــــوالجي، واإلبصــــــلمودية، واألجبي
قدَّسة.

ُ
 الكنيسة امل

 ال

 ال لكل شيٍء ال وجود له يف صلواتنا، وال يف عقائدنا. 

 الياء
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يــــا ســــيدتنا والــــدة اإللــــه، يــــا ســــيدي مــــار مينــــا، اشــــفعا يف عبــــدكما الراهــــب مينــــا  

توحِّد، املدعو ُقمص حسب شفاعتكما، وحسب نعمة ربنا يسوع املسيح.
ُ
 امل

 مربرمبا ديس ١٩٥٦نُِقَلت ِمن مفكرة عام     
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ً
 ثالثا

 

 

 حملات الهوتية عن الليتورجية

 لقداسة البابا كريلس السادس

١٩٥٩ - ١٩٥٧ 
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-١- 

 

ــــذي  ــــدون اســــتعجال ألن الــــرب يســــوع نفســــه هــــو ال + ارشــــم نفســــك هبــــدوء وب
يرمشـُـَك. حيــث الصــليب املكــرم خــتم امللــك، فــالرب نفســه حيمــل هــذا اخلــتم ويفــرح بالــذين 

 يرمشون أنفسهم.

ـــد ذاتـــك مـــع الـــرب نفســـه + عنـــدما تقـــول  قـــدوس اهللا، ارشـــم نفســـك؛ لكـــي توحِّ
 ).١٩: ١٧الذي قال: "ألجلهم أقدِّس ذايت ليكونوا مقدسني يف احلق" (يوحنا 

+ ارشــم ذاتــك قبــل الســجود للثـــالوث القــدوس؛ ألننــا نســجد للثــالوث القـــدوس 
 بعالمة الصليب ختم التبين.

ة، ولــذلك حنــن نرســل الســالم + حنــن يف ضــيافة ملــك امللــوك يف الوليمــة الســماوي
ألم النور واملالئكة واآلباء القديسـني؛ ألن الـرب يسـوع هـو رأس اجلسـد، وهـو الـذي جيمـع 

أن  -حســب صــالح اهللا-أعضــائه معــاً، وهــو الــذي مســحنا بــالروح القــدس، وحنــن ُحســبنا 
ن ننــال ذات الـــروح الــذي حـــلَّ علــى أم النـــور، وأعطــى قـــوًة ومعونــًة لآلبـــاء والشــهداء، وحنـــ

 متحدون معهم بذات الروح؛ ألننا كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية.

+ هــل تعــرف ملــاذا غفــر الــربُّ للزانيــة الــيت أُمســكت يف ذات الفعــل؟ ألن إحــدى 
) ١٠: ١٩جــدات الــرب هــي راحــاب الزانيــة، وألنــه جــاء لكــي يطلــب مــا قــد هلــك (لوقــا 

نــــا، ولــــذلك صــــراُخ هــــو ال يســــتحي مــــن اخلطــــاة. حنــــن نســــتحي بســــبب اخلــــوف الــــذي في
الكنيســة الــدائم يف كــل صــالة هــو: "يــارب ارحــم"؛ ألن الرمحــة تفتخــر علــى احلكــم، وقــد 
أضــاف إليهــا شــيوخ ديــر الربامــوس عبــارة "يف يــوم الدينونــة"، وهــو مــا نــرتمن بــه "كرمحتــك يــا 

 رب وليس كخطايانا".
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عـين للـذين هو حبر الغفران والتقديس لغـري املسـتحقني، ي -يا ابين-القداس اإلهلي 
 يعرفون أ�م خطاة، ويطلبون الغفران والرمحة.

+ "وجعلــه واحــداً مــع الهوتــه بغــري اخــتالط وال امتــزاج وال تغيــري"، هــذه كلمــات 
الشجاعة يف قبول الرب املتجسد؛ ألن الرب يسـوع عنـدما وحَّـد أُقنومـه اإلهلـي بالناسـوت، 

نقــول: "باركــت طبيعــيت فيــك"، فقــد أعطــى لنــا نفــس الوحــدة الــيت ال انفصــال فيهــا؛ ألننــا 
وهـــي بركـــة االحتـــاد، وبركـــة غلبـــة املـــوت، وبركـــة القيامـــة، وبركـــة دخـــول ملكـــوت الســـموات 

 األبدي.

حنن نقف عند قراءة اإلجنيل؛ ألن الشماس يقول: "قفوا"، والصـواب هـو: "قومـوا  
وظـالل اسطاثيتىي" ألن اإلجنيـل هـو بشـارة القيامـة، ولـذلك مل نعـد "اجللـوس يف الظلمـة  –

 املوت" ألن نور القيامة أشرق علينا.

وحنـــن نقـــول يف تســـبحة نصـــف الليـــل: "قومـــوا يـــا بـــين النـــور لنســـبح رب القـــوات"  
والنور هو احلياة اليت أشرقت؛ ألن القديس بولس يقول: "قم واستيقظ أيها النـائم مـن بـني 

 األموات فيضيء لك املسيح".

ة، وعـــادت لتضــيء مـــن جديـــد، وأنـــت أيب هــذه كلماتـــك ُدوِّنـــْت يف فــرتات خمتلفـــ 
 اآلن يف نور قيامة الرب يف "كورة األحياء" صلِّ ألجل الكنيسة وألجل مصر.
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+ عنــدما تقــف أمـــام املــذبح، فأنـــت تقــف أمــام عـــرش احملبــة اإلهليـــة الــذي جيلـــس 
 عليــه احلمــل احلــي واملــذبوح، فــال ترتعــب، بــل بــاحرتام احملبــة ووقــار التواُضــع احلقيقــي الــذي
تغرســه فينــا النعمــة، قــف؛ ألنــك قــائٌم مــن مــوت اخلطيــة والكســل والرتاخــي، لكــي تشــتعل 
باحملبة اإلهلية مثل السرافيم، وكما قال أبونا الكبـري أنطونيـوس أن نطلـب هـذه النـار اإلهليـة، 

 ؛ ألن هذه النار تُعطى لكل خاطئ يطلبها.)١(نار الروح القدس ليًال و�اراً 

، وتصـــلي املزمـــور: "الـــرب قـــد َمَلـــك ولَـــِبَس اجلـــالل ..."، + عنـــدما تلـــبس التونيـــة 
فأنـــت ختـــدم رب القـــوات الـــذي دعانـــا إىل هـــذه اخلدمـــة، لكـــي عنـــدما خندمـــه، خيـــدمنا هـــو 
أيضــاً؛ ألنــه وَعــَد هبــذه اخلدمــة يف قولــه اإلهلــي: "ابــن اإلنســان مل يــأِت لُيخــَدم، بــل ليخــِدم 

ولـبس اجلسـد، هكـذا ينحـين لكـي يغسـل ويبذل نفسه فديًة عن كثريين"، فهو كما تواضـع 
 دنس اجلسد والروح ألن تواُضعه دائم مثل حمبته.

+ عند تقدمي احلمل، حنـن ال نصـلي إالَّ "يـا رب ارحـم"؛ ألن طلـب الرمحـة اإلهليـة  
هو طلبة الكنيسة أن يتحـنن الـرب علينـا ويقبـل منَّـا التقدمـة والقربـان الـذي أوصـى هـو بـه، 

)، فأنــا أعــرف ١: ١١٢ذه الذبيحــة، نصــري ذبيحــة حيَّــة للــرب (رو وألننــا حنــن إذ نتوحــد هبــ
واحـد مـن رهبـان ديـر الربامـوس (لعلـه كــان يـتكلم عـن نفسـه) كـان ميسـك باإلسـكيم وقــت 
تقدمي احلمل، ويصرخ يف قبله: "يا رب ارحم" ألنه كان يشعر ويعـرف أنـه لـيس مثـل اآلبـاء 

يـا رب ارحـم" رأى نـار الـروح القـدس، الذين لبسوا اإلسـكيم. ويف يـوم عنـدما كـان يصـرخ "
وقد نزلت من السماء واستقرت على الكـاهن الـذي كـان خيـدم، واألب الراهـب الشـماس، 

 من رسائل القديس أنطونيوس الكبري. ٨ – ٦) راجع الرسائل من ١(
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وختمــت كــل الــذين كــانوا يف الكنيســة بعالمــة الصــليب. وبظهــور عالمــة الصــليب اســرتاح 
صـــليب األب الراهـــب، وَعـــِرَف أ�ـــا رؤيـــة مساويـــة؛ ألن الشـــياطني ال ختـــدع البصـــر بعالمـــة ال

أل�ا ختاف من عالمة الصـليب. وأنـا عنـدما أمسـك احلمـل، أُقـدم التمجيـد للثـالوث الـذي 
 اختارين هلذه احلياة السمائية لكي أنال جمد السماويات حسب رمحة الرب.

+ حنن نعيِّد بقيامة الرب كل يوم أحد. وقد نسـى هـذا اجليـل أن يـوم األحـد يعـين  
يامة الرب. هو قيامة الرب من األمـوات، ولـذلك نرتـل: اليوم األول من األسبوع، هو يوم ق

"هلليويـــا هـــذا هـــو اليـــوم الـــذي صـــنعه الـــرب، فلنفـــرح ونتهلـــل فيـــه"؛ ألنـــه يـــوم القيامـــة، أي 
قيامتنــا حنـــن يف املســيح، ولـــذلك عنــدما نقـــدم الذبيحـــة اإلهليــة يف يـــوم قيامــة الـــرب، فـــنحن 

 وضـيق. وعنـدما يقـول النـيب: "إن فـرح حنتفل أيضاً بقيامتنا رغم كل ما نعانيه من وجع وأمل
الـــرب هـــو قـــوتكم"، فـــنحن ننســـى أحـــزان هـــذا الزمـــان بفـــرح القيامـــة؛ ألن الرســـول يقـــول: 

 "وهيئة هذا العامل تزول".

 الفرح بالقيامة يطرد أحزان العامل، فلذلك ال جيب أن نتمسك مبا يف العامل. 

لربكــة؛ ألن الــرب يســوع + عنــدما متســك بقــارورة األباركــة، فأنــت وارث مواعيــد ا 
وعد اآلباء البطاركة بربكـة احلنطـة والعنـب مـن أجـل خبـز احليـاة ومخـر العهـد اجلديـد. وأنـت 
تســري خلــف الكــاهن حــامالً القــارورة يف دورة احلمـــل؛ ألنــك دخلــت مــرياث املواعيــد الـــيت 

عنــدما هــي معَلنــة يف تقدمــة الــرب الــيت ســلَّمها لنــا، فهــو الــذي ســلَّم لنــا هــذه اخلدمــة لكــي 
 خندمه نتقدس حنن وجند الرمحة العظمى يف حينها.

+ االســتعداد احلقيقــي للتنــاول هــو طــرد كــل األهــواء والرغبــات والتمســك بإصــرار  
باحملبـــة الـــيت أحبنـــا هبـــا الـــرب يســـوع، فـــإذا تـــذكَّرَت شـــيئاً جنســـاً أو شـــريراً وأنـــت واقـــف أمـــام 

أثنـاء اخلدمـة هـو دعـوة الـروح القـدس لنـا مذبح الـرب، ال تنـزعج أبـداً؛ ألن تـذكُّر خطيـٍة مـا 
 ألن نتوب عنها وأن نتطهر منها وال نسمح هلا بأن تنام يف داخلنا وتصبح مخرية شر.

 ) ...١: ٣أيب الواقف عند الرب، واجلالس معه عن ميني اآلب (رؤ  
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ال أدري ملـــاذا جئـــت إيلَّ يف حلـــٍم أمــــس، وطلبـــت مـــين الصــــالة معـــك مـــن أجــــل 
. أنـت ١٩٥٩بتلك األوراق القدميـة الـيت نامـت يف درج مكتـيب منـذ عـام  مصر، بل ذكَّرتين

تـرى مــا ال أراه، وأنـت ال تــزال الشـفيع، فاشــفع فينـا مــع مـار مينــا حبيبـك لكــي ينقـذ الــرب 
 مصر وكنيسة مصر. صلِّ لكي يرمحنا اهللا، ويرفع الكراهية.

 ابنك

 جورج حبيب بباوي
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مص مينا امل

ُ
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 "قداسة البابا كريلس السادس"
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 االستعداد للخدمة

 

قـدَّس، هـذا الـذي شـيَّدته حسـب  
ُ
يا َمْن أهَّلتنا بنعمة مسيحك أْن ندخل بيتك امل

حكمــة روحــك القــدُّوس، أعطنــا أيهــا اآلب احلنــون، ُحمــب الــذين يــأتون إليــه بأمانــة يســوع 
املســـــيح، أْن نقـــــف يف حضـــــرتك، وأْن نلمـــــس عرشـــــك اإلهلـــــي الـــــذي أقمتـــــه يف الكنيســـــة 

قدَّسة، وأْن جنلس مع ابنك كمل
ُ
وٍك، وأنبياٍء، وشهوٍد لكي ننال جمـد السـماويات، ونفـرح امل

بامســــك القــــدُّوس، ونُرتِّــــل مــــع القــــوات الســــماوية، ونرســــل لــــك اجملــــد يف مســــيحك، إهلنــــا، 
خالقنا، وخملصنا يسوع املسيح الذي رفعنا ِمْن الرتاب إىل معاينة وشـركة ملكوتـك الـذي ال 

وس البـارقليط الـذي يُهـدي قلوبنـا إليـك يف يفىن، الذي َخَتمت بـه قلوبنـا بـروح املوعـد القـدُّ 
ــــى  هــــذه اخلدمــــة الســــماوية، ويضــــع الكلمــــات املقدَّســــة الــــيت خناطبــــك هبــــا يف عقولنــــا وعل

ساوي.
ُ
 ألسنتنا، اجملد لك أيها الثالوث القدُّوس الواحد امل
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س
َّ
قد

ُ
 صالة عن املذبح امل

 

ص األبـــدي. أعطـــين يــا مـــذبح يــا مـــذبح، يـــا شــهادة مســـيح اآلب، وعالمـــة اخلــال 
قدَّسـة، كـأس حمبـة 

ُ
قـدَّس، وأْن أخـدمك هبـذه األواين امل

ُ
أيها السيد الرب أْن أملس مذحبك امل

ابنك الوحيد، وصينية ُخبز احلياة، النازل ِمن فوق، ِمن عندك، الذي نقبلـه فيهـا لكـي حنيـا 
 إىل األبد.

لســمائي النـــاطق قــدُّوٌس أنــت يــا رب، وقــدُّوٌس يف كــل شــيٍء، وُمقــدٌَّس مــذحبك ا 
قدَّسة، ينبوَع حياٍة، وُقدَس أقداسٍ 

ُ
 السماويات.  الذي أقمته يف الكنيسة امل

باركنـــا أيهـــا الســـيد، وحاللنـــا وحالـــل كـــل شـــعبك، وأعطنـــا أْن نشـــرتك مـــع القـــوات  
الســمائية يف التســبيح والتمجيــد لننــال طهــارة الــنفس واجلســد، وننــال املواعيــد الــيت وعــدتنا 

دمك ينـال أُجـرة الوكيـل األمـني، وَمـْن يقـف عنـد مـذحبك، يتقـدَّس بكلمـات هبا. إنَّ َمْن خي
نعمتــك، وحبلــول روحــك القــدُّوس، وبالتنــاول ِمــن أســرارك اإلهليــة. اجملــد لــك يــا رب يف كــل 

 شيء.

ساوي. 
ُ
 اجملد والعزة للثالوث القدُّوس الواحد امل
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 عند مذبح مار مينا

 

شـــهادًة حســـنًة لعبـــدك الشـــهيد األمـــني مـــار مينـــا، يـــا رب يـــا رب يـــا َمـــْن أعطيـــت  
وجعلتـــه ينبـــوع شـــفاء وحفظتـــه ِمـــْن شـــر الشـــيطان، وثبتَّـــه يف اإلميـــان، فنـــال أكاليـــل البتوليـــة 
واالستشهاد والوحدة، أعطنـا أن ننـال معـه ذات املـرياث الـذي وعـدت بـه أحبائـك، وأغفـر 

ا الـذي دعينـا عليـه اسـم شـهيدك لنا كل تقصري، وكل تواِن، وأجعل اقرتابنا ِمْن مذحبك هـذ
مـار مينــا، جمــداً المســك القــدُّوس، وإمياننــا بــدعوتك، ألْن حنمــل صــليبك، وأْن نتبعــك لننــال 

 مع آبائنا القديسني، جمدك السماوي.

يــا مــذبح يــا مــذبح يــا شــهادة االبــن الوحيــد، وجمــد الــروح القــدُّس، وعــرش اآلب،  
سـد، وعـدم وقـوع يف دينونـة العبيـد الكسـاىل ليكن اقرتابنـا منـك صـحًة، وشـفاًء للـنفس واجل

 األردياء.

بشــفاعة مــار مينــا شــهيدك العظــيم أعطنــا يــا رب أْن خنــدمك ِمــن القلــب، ال ِمــن  
الشــــفتني واللســــان وحــــدمها. بشــــفاعة أُمنــــا العــــذراء القديســــة مــــرمي، يــــا رب اقبــــل صــــلواتنا 

ساوي.وصلوات شعبك إكراماً وجمداً المسك القدُّوس، أيها الثالوث ال
ُ
 واحد امل
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عند مذبح السيدة العذراء والدة اإلله 

 القديسة مريم
 

إهلنا، شـجرة احليـاة الـيت أمثـرت  السالم لك يا فخر جنسنا يا َمْن ولدِّت عمانوئيل 
عـــدم املـــوت. الســـالم لـــك يـــا أُم النـــور والـــدة اإللـــه الشـــفيعة األمينـــة يف جـــنس املســـيحيني. 

 السالم لينبوع الطُّهر والنقاء، أُم َمْن هو احلياة، ووالدة غفران العامل كله.

يــا مــذبح يــا مــذبح، أنــت عــرش الثــالوث، أنــت حتمــل جســد ودم عمانوئيــل كمــا  
 لتُه والدة اإلله، هي َمحَلته يف أحشائها إهلاً ُمتجسِّداً، وأَنْت حتمله سراً مساوياً فائقاً.محََ 

يــا رب يســوع املســيح يــا َمــْن ُولِــدَت ِمــن البتــول ِمــن أجــل خالصــنا، وأعطيتنــا جمــد  
قدَّســة، أعطنــا أيهــا الســيد أْن خنــدمك عنــد مــذبح والــدة اإللــه األُم الطــاهرة 

ُ
هــذه اخلدمــة امل

ون لننـــال فـــرح بشـــارة احليـــاة، ولكـــي نســـمع يف اليـــوم األخـــري صـــوتك اإلهلـــي احلنـــون " احلنـــ
 مبارٌك أيها العبد الصاحل واألمني، تعال أُدخل يف فرح سيدك".

ــــنفس واجلســــد،   لــــتكن خــــدمتنا للخــــالص، واحليــــاة، ولغفــــران اخلطايــــا، وشــــفاء ال
 الثالوث القدُّوس.وطهارًة، ونقاًء، لننال احلياة األبدية بقوتك ونعمتك أيها 

بشفاعة والدة اإلله اقبـل يـا رب خـدمتنا، واذُكـر كـل الـذين يعملـون معنـا، والـذين  
 ُيصلُّون ألجلنا لكي يتمجد امسك القدُّوس يف كل شيء.
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 عند مذبح مار جرجس

 

يـــا مـــذبح يـــا مـــذبح، يـــا َمـــْن أعطيـــت الثبـــات للشـــهداء، والشـــهادة احلســـنة للـــذين  
مل بالتنــــاول ِمــــْن جســــد ودم ربنــــا يســــوع املســــيح، أعطنــــا أيهــــا الســــيد أْن غلبــــوا أركــــون العــــا

خندمك، وأْن ننال ثبـات شـهيدك العظـيم مـار جـرجس، وأْن نشـهد المسـك املبـارك العظـيم  
ختــــار مــــع امللــــوك 

ُ
كمــــا شــــهد الغالــــب والظــــافر بنعمــــة روحــــك القــــدُّوس، شــــفيعنا امللــــك امل

 الظافرين يف ملكوتك السماوي.

الــرب يســوع املســيح الــذي أنعــم علــى عبــده بإكليــل الشــهادة، كللنــا أيهــا الســيد  
قدَّس املخوف، وجند جمـداً وكرامـًة، 

ُ
حنن أيضاً معه بشهادٍة حسنة، لكي نقف أمام منربك امل

 وغفراناً، وليس الدينونة وخزي الوجوه.

امسعنا أيها الرب عندما ندنو ِمن مذبح شهيدك مار جـرجس، وقدِّسـنا إىل التمـام  
ي نكـــون هياكـــل مقدســـة لـــك بنعمـــة ومســـرة ابنـــك الوحيـــد، وفعـــل روحـــك القـــدُّوس. لكـــ

ــــال معــــاً مرياثــــك  ــــل صــــلواتنا، وصــــلوات شــــعبك، لنن بشــــفاعة القــــديس مــــار جــــرجس، اقب
 السماوي. اجملد لك أيها الثالوث القدُّوس.
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 عند مذبح املالك ميخائيل

 

، وشـفيع األُرثوذكسـيني، يـا يا سيدي رئيس املالئكة اُحملامي عن جنس املسيحيني 
َمـــْن حتـــرس أقـــداس ربنـــا يســـوع املســـيح، وتُعطـــي حراســـًة لكـــل الـــذين يســـألونك بإميـــان ربنـــا 
يسوع املسـيح، تعـال واشـرتك معنـا يف التسـبيح، لكـي نرفـع معـك هـذه الصـعيدة للعلـو، أي 

 تسبحة اخلالص والغلبة اليت أعطاها لنا ربنا يسوع املسيح.

قدَّســـة يـــا مـــذبح يـــا مـــذبح، يـــ 
ُ
ا ّمـــْن تشـــتهي القـــوات الســـماوية أْن تـــرى األســـرار امل

النارية اليت تُوضع عليك حسب وصية وخدمة ربنا يسوع، أنـت هـو ينبـوع احليـاة، وشـهادة 
على مرياثنا السـماوي، ألننـا نأكـل ِمـن هـذه الذبيحـة اإلهليـة لكـي ننـال قيامـة اجملـد؛ حيـث 

ئكـة اهللا يف الســماويات. اقبـل يــا رب خــدمتنا، ال يُزوَّجـون وال يتزوجــون، بـل يكونــون كمال
وصـــلواتنا، وتوســــالتنا، لكـــي ننــــال جمـــد القيامــــة واحليـــاة املالئكيــــة الـــيت َوَعــــدَت هبـــا الــــذين 

 متُجِّدهم يف اليوم األخري.

ـــل يـــا رب صـــلواتنا حنـــن عبيـــدك، وصـــلوات   بشـــفاعة رئـــيس املالئكـــة ميخائيـــل اقب
 ألطهار. اجملد والكرامة لك أيها الثالوث القدُّوس.عبيدك َعنَّا واحُرسنا بقوة املالئكة ا
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 عند لبس مالبس اخلدمة، وقبل صلوات

قال حسب ترتيب الكنيسة
ُ
 املزامري التي ت

 

 عند لبس التونية:

يـــا رب يـــا رب، يـــا َمـــْن َكَســـوت عبيـــدك الـــذين خيـــدمونك بثـــوب الـــرب، وأعطيـــتهم  
قلـيب ِمـن غفـران مسـيحك لكـي أتقـدَّس، وال أقـع يف فرحاً وسالماً وجناًة ِمـن الدينونـة. أمـأل 

دينونٍة. طهِّرين أيهـا السـيد بنعمتـك وألبسـين ثـوب بـرك هـذا الـذي اخرتتـه خلُـدَّامك طهـارًة، 
ونقاوًة، وشفاًء، وبركًة، وجمـداً المسـك القـدُّوس. ُمبـارٌك اآلب واالبـن والـروح القـدس يف كـل 

 شيء.

 عند لبس الشملة:

آدم، وأنعمـــت حلـــواء بـــاخلالص ِمـــن الدينونـــة وتوَّجـــت طبعنـــا  يـــا َمـــْن ســـرتت ُعـــري 
بتاج الرب، أعطين يا سيد أْن ألـبِّس هـذه املالبـس لكـي أسـرتُّ حقـارة طبيعـيت، وأُغطـِّي رأسـي 
أمـــام جمـــدك بلـــون البهـــاء والنقـــاء الـــذي لنـــا ِمـــن ِقَبـــل مســـيحك علـــى جبـــل طـــابور، وكللنـــا 

قدَّسة.بإكليل اخلالص لكي ننال جمد وشرف هذه اخل
ُ
  دمة امل
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سة،
َّ
قد

ُ
 عند فك األواني امل

 وبعد الرشومات

 

 الكأس:

يـــا نبـــع الفـــرح وكـــأس اخلـــالص، يـــا َمـــْن أنـــَت مقـــدٌس، ألنَّ يـــد ربنـــا يســـوع املســـيح  
متسـك بــك، وختتمــك بالرشــم امللــوكي، وتقبلــك وتُقــدِّمك لكــل اآلتــني بإميــان، امســع يــا رب 

قــدَّس الــذي لــك ِمــْن مخــر حمبتــك، لكــي نســتيقظ ِمــْن ُســكر صــلواتنا، وأمــأل هــذا الكــأس 
ُ
امل

 حمبة العامل، وتشتعل يف قلوبنا نار حمبتك اإلهلية، ونشتاق إليك يف كل حني.

 الصينية:

تقبَّــل ِمنَّــا يــا رب قربــان شــعبك حســب وعــد مســيحك ابنــك الوحيــد ربنــا يســوع  
 هــذه الصــينية املقدســة الــيت املســيح الــذي رتــب لنــا هــذه اخلدمــة. أعطنــا أْن نضــع خبــزك يف

ـــن طعـــام احليـــاة، جســـدك  قدَّســـة اجلامعـــة الرســـولية األُرثوذكســـية ِم
ُ
هبـــا أشـــبعت الكنيســـة امل

ـــري الـــذي أخفيتـــه عـــن احلكمـــاء والفـــامهني، وأعلنتـــه لنـــا حنـــن أطفـــال  قـــدَّس اإلهلـــي، والسِّ
ُ
امل

 بيعتك.
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 المستير:

ذون دواء احليـاة وطعـام اخللـود يا َمْن طهَّرت شفيت إشعياء، طهِّر شفاه الذين يأخ 
 وترياق املوت.

 الُقبَّة:

أنـــــَت وحـــــدك يـــــا ريب يســـــوع املســـــيح القـــــدُّوس الكامـــــل الـــــذي مجـــــع الســـــمائيني  
ــدت مــا  ــدك الطــاهر وحَّ واألرضــيني، وجعــل كــل شــيء حتــت ســلطانه اإلهلــي. ِمــْن ِقَبــل جتسُّ

بَــل قيامتــك فاضــت حيـــاًة يُــرى، ومــا ال يُــرى، وِمــْن ِقبَــل صــليبك صـــاحلت الفرقــاء، وِمــْن قِ 
لكـــل البشـــر. أعطنـــا يـــا ســـيدنا الصـــاحل غـــافر كـــل اخلطايـــا أْن ننـــال جمـــد الســـماويات الـــذي 

 أخفيته عنا حتت هذه الُقبَّة حىت موعد استعالن أسرارك اإلهلية.

 الكرسي:

أيهــا اجلــالس علــى الشــاروبيم والســريافيم، يــا َمــن أقمــت لنــا هــذه اخلدمــة، وطقــس  
، اجعـــل يـــا رب هـــذا الكرســـي شـــهادًة لضـــمائرنا علـــى أنـــك امللـــك احليـــاة حســـب مســـرتك

القـــدوس الـــديّان العـــادل الـــذي ســـوف جيـــازي كـــل واحـــٍد حســـب أعمالـــه. تعـــال يـــا ملكنـــا 
املســيح وكــن يف وســطنا ووزع علينــا بيــديك الطــاهرتني احملييتــني الطوبــاويتني مــرياث احليــاة، 

 والشفاء. دمك املقدس اإلهلي الذي فيه نلنا احلياة والغفران
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-٩- 

 

 عند غسل اليدين،

وبعد تالوة املزمور حسب ترتيب الكنيسة 

 بعد االعرتاف باإلميان

 

ــْن بررتنــا حنــن اخلطــاة  ــْن كــل اآلثــام واخلطايــا مبوتــك  يــا رب يســوع املســيح، يــا َم ِم
احمليــــي عنــــا، وأنقــــذتنا ِمــــن عبوديــــة العــــدو، اغســــلنا أيهــــا الســــيد ِمــــْن كــــل خطايانــــا اخلفيــــة 
والظـــاهرة، وأِفـــض علينـــا نعمتـــك لكـــي بـــاالعرتاف باإلميـــان األُرثوذكســـي، ُحنســـب مـــع كـــل 

عـل إمياننـا مينـاَء الذين آمنوا بك. أُحرس شعبك ِمن التعاليم الضـارة املؤديـة إىل املـوت، واج
 خالٍص، وهادياً مللكوتك السماوي.

 ١٩٥٨مار مينا مصر القدمية      
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 ختام
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 املبتدئ
ُ
 ال زلت

 

قال يل القمـص مينـا املتوحـد: عنـدما يسـبق فكـُرَك حمبتَـَك، فأنـت ال زلـت يف أول  
ُحِفـرت يف الطريق، يعين مبتدئ .. ومتر سنواٌت يسبق فيها فكـري حمبـيت، ولكـن الكلمـات 

 قليب. وصار أبونا مينا بطريركاً، ومل أعد أراه كما كنت أفعل من قبل.

ولكــــن يف يــــوم ال أذكــــره بالتحديــــد، وإمنــــا كانــــت يف عشــــية يــــوم الــــرب، وذهبــــت  
حلضور التسبحة والصالة، ونزل قداسة البابا كريلس لكي يشـرتك يف التسـبحة، وبعـد ذلـك 

ربكة قبَّلُت يََده والصليب واإلجنيـل، وقلـت لـه: ممكـن لرفع خبور عشية، وبعد رفع البخور وال
 أشوفك؟ فقال: إذا كان فيه شيء مهم، نعم .. قلُت: نعم ..

 -رمبـا لـثالث سـنواٍت مضـت-وأعدُت السؤال: مىت تسبق احملبُة الفكر؟ قلـَت يل  
 "عنــدما يســـبق الفكــُر احملبـــَة، فأنــَت ال زلـــَت مبتــدئاً" .. فقـــال: نعــم، أنـــت شــاطر وحـــافظ
ـــه بتـــدافع عـــن نفســـك؟ فقلـــت لـــه: نعـــم. فقـــال: فكـــُرك يســـبق حمبتـــك.  الـــدرس. طيِّـــب لسَّ
القــديس أغــاثون ملَّــا شــتموه: أنــت أغــاثون كــذا وكــذا؟ قــال: نعــم؛ ألن حمبتــه تســبق فكــره، 
ولكن ملَّا قالوا له هـل أنـت أغـاثون اهلرطـوقي؟ قـال: ال؛ ألن حمبتـه للـرب يسـوع مل تقبـل أن 

اهلرطقــة تفصــلنا عــن احملبــة. فهمــت؟ .. ومل أفهــم كــل شــيء، ولكـــن يكــون هرطوقيــاً؛ ألن 
 ظلَّ احلديُث القصري مضافاً إىل ما مسعته من قبل.

وعـــدُت بعـــد أســـبوٍع، وســـألت: يـــا ســـيدنا، هـــل احملبـــة بـــال فكـــر؟ وابتســـم وقـــال: 
العقل زي املخزن، مليـان كـالم كثـري. احملبـة تأخـذ النـافع وتسـيب العاطـل الـذي بـال مثـر. ال 
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بة بال فكر .. وازداد األمُر تعقيداً عندي، وسألته: ولكين أعود إليـه عنـدما يسـبق الفكـر حم

ـــا مـــن القلـــب. عنـــدما يشـــتمك احملبـــة .. فقـــال: نعـــم، رَ  ـــا مـــن الفكـــر، وإمَّ دُّ الفعـــل آٍت، إمَّ
حيــاول  -كــروحٍ -أحــٌد، أو حياربــك الشــيطان بقــوٍة، فهــو ال يقــدر أن يــدخل قلَبــَك، ولكنــه 

ع روحــك عــن طريــق الفكــر، ولكــن نــار احملبــة الــيت للــروح القــدس حتــرق الفكــر أن يــتكلم مــ
رعـــُب الشـــيطان، ولـــذلك مـــاذا تأخـــذ مـــن "املخـــزن"؟ فقلـــت لـــه: أنـــت تعـــرف أنَّ املخـــزن وتُ 

مــآلن كتــب وأفكــار وتعــاليم .. فقــال يل: نســيت إين قلــُت لــَك احفــظ اإلبصــاليات الســم 
ز كـل معرفـة وحمبـة؛ ألن يف املسـيح، احملبـة الرب يسوع؟ أنا عندي اسـم الـرب يسـوع هـو كنـ

 واملعرفة نوٌر واحد...

 صلِّ ألجلي يا أيب؛ ألنين ال زلت املبتدئ.

 د. جورج حبيب بباوي    

 ٢٠١٤يناير         






